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( هر  ) ینیمخ ماما  تارطاخ  عماج  کناب 

: هدنسیون

( هر  ) ینیمخ ماما 

: یپاچ رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

( هر  ) ینیمخ ماما  تارطاخ  عماج  32کناب 

باتک 32تاصخشم 

یناحور يونعم و  32تالاح 

مهدب مرادن  يزیچ  دندرک  نم  يارب  32رگا 

دندرک یم  هجوت  رتمک  دوب  رت  کیدزن  سکره  32هب 

داتسرف لوپ  يرگید  32طسوت 

؟ موشب كرشم  میایب  32الاح 

دندادن سکع  کی  33یتح 

دندوبن دیرم  عمج  رکف  33رد 

دوش عیزوت  ناگیار  هلاسر  دندوبن  33یضار 

دندرک باختنا  يا  هکورتم  33دجسم 

نزن داد  متسه  اجنیا  34نم 

دشابن نم  زا  34یمان 

دنک یم  توعد  هک  تسا  34سفن 

دندادن یخساپ  35چیه 

دهدب ار  شضرق  مرادن ،  35لوپ 

منک تکرش  وا  زامن  رد  دیابن  35ارچ 

دمهفن 35یسک 

! تا هنن  يارب  مه  36نیا 

! دیهدب روس  ات  میا  هتسشن  36اجنیا 

! يا هدید  یباوخ  نینچ  36دوخیب 

دنتشاد بل  رب  ییابیز  37مسبت 
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دندز یم  دنخبل  يرامیب  37رد 

! میهدب سرد  صوصف  هک  میا  هدرک  بالقنا  37ام 

دندنادنخ یم  ار  38ام 

! دیایب ناتدرد  مسرت  38یم 

دنتشاد تیبرت  38رظن 

دننک یم  تبحص  ناش  یمیدق  ناتسود  اب  38ییوگ 

دندوبن لفاغ  رکذ  38زا 

دندرک یم  تابحتسم  حلصا و  39باختنا 

دنتسه لوغشم  اروشاع  ترایز  39هب 

دینک عمج  ار  شرف  نیا  39دییایب 

دنا هدناوخ  ار  حیتافم  ياهاعد  39مامت 

متسناوتن مه  رابکی  39یتح 

دندرک یمن  دنلب  40هدنخ 

تسا يراک  ناضمر  هام  40دوخ 

دنداتسرف یم  40تاولص 

میتشادن هلفان  بات  اهناوج  40ام 

دوب البرک  كاخ  ناشزامن  40رهم 

دندناوخ یم  هداتسیا  ار  اه  41هلفان 

دندرک یمن  كرت  ار  41لفاون 

دنتسشن نیمز  يور  41دندمآ 

دندناوخ یم  نآرق  راب  تفه  41يزور 

دیراذگن نیمز  يور  ار  41نآرق 

نآرق متخ  کی  زور  هس  42ره 

دیناوخب نآرق  متخ  42دنچ 
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دنتشاد نانجلا  حیتافم  اب  میاد  42سنا 

دینک اعد  بالقنا  42يارب 

تسام اب  43دنوادخ 

دنتشادن ینارگن  ییاوه  تالمح  43رد 

تسا بالقنا  ظفاح  ادخ  43تسد 

درک ادخ  میدرکن ،  43ام 

مدش ادخ  زا  لفاغ  هکنیا  43لثم 

دندناوخ یم  هینابعش  تاجانم  بش  44همین 

دنتساخ یمرب  بش  44رخآ 

تسا هدوب  نم  يزیخ  رحس  44زا 

دنتسیاب دنتسناوت  یمن  هکنیا  44اب 

یگبلط نارود  رد  44دجهت 

دندرک یم  هیرگ  مارآ  45یلیخ 

درک یم  هلان  بش  لد  45رد 

دش یم  هدید  کشا  راثآ  ماما  هرهچ  45رد 

نادب 45ردق 

! مالس 45اقآ ، 

منک یم  تراقح  46ساسحا 

درک مالس  یسک  مدرک  46ساسحا 

دوشن فیرعت  نم  46زا 

دوش هتشادرب  باقلا  نیا  46دیاب 

ادخ 46هدنب 

دندرک یم  مالس  اه  هچب  هب  47یتح 

دنتفر رتکد  بطم  هب  47ناشدوخ 
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دنداد ناشن  عضاوت  47یلیخ 

دیوگ یم  تسار  تا  47ییاد 

متسه مدرم  48هدنمرش 

دیدومرفن رما  48امش 

دیورب نوریب  امیپاوه  زا  ام  زا  رتولج  48امش 

دنا هداتسیا  ییاونان  فص  رد  میدید  49یم 

دنتشاد ار  یلبق  راتفر  نامه  بالقنا  زا  49سپ 

مهد یمن  هتفگ  رعش  49نوچ 

متشاد هطبار  نم  49شاک 

تسا غورد  50نیا 

! نزب ار  50تفرح 

دوب ناسکی  ناشیا  50تبحص 

متخادنا هک  متشاد  يأر  کی  50نم 

مدرک هیراع  ار  ابع  51نیا 

دیسرب تافلخت  هب  51رگا 

دشابن ضیعبت  دینک  51تقد 

تسین اهنیا  نیب  51یقرف 

دندناوخ یم  هحتاف  کی  همه  52لثم 

داد یمن  هفاضا  52جراخم 

مهدب وت  هب  یلوپ  مناوت  52یمن 

دندرک عییشت  یگشیمه  رادقم  52نامه 

؟ دنک یم  یقرف  هچ  یناریا  ای  53يدنه 

تسین 53یجایتحا 

تسین هتسیاش  ترایز  روط  53نیا 
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! ورب 54رادرب و 

دیهد تاجن  تلذ  زا  ار  54ناتدوخ 

تسا تاجایتحا  ریاس  لثم  مه  54هلاسر 

دیورب ناتدوخ  هار  هب  54امش 

دیروخن ار  ناتیزور  55هصغ 

مراد تنم  وت  رب  55نم 

دوشن هدرب  نم  زا  55یمان 

دندوب انتعا  یب  تاهوجو  لیوحت  هب  55تبسن 

دننک یشهاوخ  مدیدن  56زگره 

دنتفر ریما  ترضح  مرح  هب  56لوا 

دندناوخ یم  دهع  ياعد  شمارآ  56اب 

دندش یم  فرشم  مرح  هب  56هلصافالب 

دندز یم  لگ  ناش  همامع  56هب 

دندش یم  نایرگ  همه  زا  57شیب 

دندوب رضاح  هضور  رد  رخآ  57ات 

دندرک ماعطا  ار  57نیرضاح 

دندروآ رد  ار  57ناشلامتسد 

دیناوخب ار  هیبجر  57ترایز 

دنتشاد هضور  زور  جنپ  58یلاس 

دنتخورف ار  دوخ  58ياهباتک 

ما هتفرن  مرح  ارچ  58مرثأتم 

دندوب دیقم  ار  ترایز  58تفه 

دش نم  تدارا  ثعاب  58هچنآ 

؟ هدش رهظ  59ایآ 
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تسا زامن  صوصخم  59نیا 

دینک صخشم  ار  هلبق  59دیورب 

میداتسیا یم  زامن  59هب 

دنتساخرب دش  ناذا  60ات 

دندرک یمن  راطفا  دندناوخ  یمن  زامن  60ات 

دنداد یم  ماجنا  ار  تابحتسم  60مامت 

دندوب وضولا  61میاد 

ماما زامن  رخآ  هدجس  61رکذ 

مناوخ یم  ار  مزامن  نم  دیروخب  ار  ناتیاذغ  61امش 

دندوب رضاح  زامن  تقو  زا  61لبق 

دش یم  هدناوخ  يداع  ناشیا  61زامن 

دندناوخ یم  عیرس  ار  62ناشزامن 

مینک یمن  ظفح  ار  زامن  تهبا  62ارچ 

میناوخب زامن  رتهب  62هچ 

دینزن فرح  یسک  62زا 

دندرک یم  تکاس  ار  ام  يدنت  هاگن  63اب 

تسا یمارح  رما  63تبیغ 

دینکن 63تبیغ 

میدرکن بالقنا  تسپ  63يارب 

تسا هتفرگ  دای  ار  64شهار 

دندناوخ یم  باوخ  زا  شیپ  64يراکذا 

دوش یم  لح  هللاءاش  64نا 

دندوب یضار  ینعم  مامت  64هب 

؟ دیناد یمن  رداق  ار  64ادخ 
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دندرک نوریب  قاطا  زا  ار  64یلع 

دندرک شوماخ  ار  65نویزیولت 

دنتخیر نم  يور  بآ  لطس  65ود 

تسین هناخ  لخاد  نوریب و  نیب  65یقرف 

دینادرگرب ار  65همان 

؟ تسا هتفشآ  روطنیا  نسح  65ارچ 

میروخب ار  نامدوخ  رینپ  نان و  66رگا 

مور یم  البرک  هب  66لوا 

دندرک یم  هیرگ  ریوصت  ندید  66اب 

دندروخ یم  66تبرت 

دوش یم  بوخ  هللاءاش  66نا 

دنتسه نم  ناماما  67اهنیا 

تسازامن تقو  68دیورب 

مرادن يا  هحلسا  هک  68نم 

دوب نیا  قداص  ماما  68روظنم 

دنا هدینشن  ییادص  69ییوگ 

دیربب ار  شیوربآ  69دیابن 

تسا يا  هزم  یب  69هانگ 

دیآ یم  رد  هزرل  هب  69مندب 

دماین نوریب  هناخ  69زا 

دندوبن تیعجرم  لابند  هب  69ماما 

دنتسه نارگید  70هللادمحب 

درکن پاچ  هلاسر  هک  دوب  ماما  70اهنت 

دنهدب هک  دنتشادن  يزیچ  یملع  هیامرس  70زج 
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دنداد یم  هاتوک  71ياهباوج 

مدناوخ یمن  تعامج  زامن  مه  مق  71رد 

دنهدب هلاسر  دندش  71یضار 

متسرف یمن  هثعب  جح  هب  71نم 

متسه مدوب  هک  اه  هبلط  مداخ  نامه  72نم 

دنتفریذپ یم  ار  ام  ییورشوخ  72اب 

! دینک هجلاعم  ار  يریپ  دیهاوخ  72یم 

دندرک یمن  ضارتعا  72زگره 

دندناوخ بش  زامن  سفنت  هلول  دوجو  73اب 

دوبن ماما  زا  يرثا  73چیه 

مناج 73ناوخب 

دیشاب اجنیا  ًالعف  73امش 

اهزور 74نیرخآ 

دوب زامن  ماما  مایپ  74نیرخآ 

دننک یم  یگدیسر  اهباسح  هب  تقد  74اب 

دنیایب وگب  تیب  لها  74هب 

هدن هدعو  وا  74هب 

متشاد تسود  مه  ار  74وت 

تسا عادو  بش  رگید  75الاح 

دینزب ادص  ار  اه  75مناخ 

ریذپب ار  نم  75ایادخ 

مراد فعض  75یلیخ 

مدرگ یمن  رب  76رگید 

دندناوخ یم  هدیباوخ  ار  هلفان  76زامن 
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دندوب ناشتقو  لوا  زامن  76نارگن 

ماما تاجانم  76نیرخآ 

درد لامک  رد  76شمارآ 

دننک اعد  هاوخب  مدرم  77زا 

دنتفگ یم  هعبرا  تاحیبست  77مئاد 

ع) یلع (  الوم  دای  ادخ و  77رکذ 

دوب کشا  زا  رپ  77ناشتروص 

دندرک زاب  ار  دوخ  مشچ  77ناهگان 

دنتفر ایند  زا  78یتقو 

دنتشادن یتشحو  هنوگ  چیه  گرم  78زا 

ماما تکرب  اب  رمع  زور  78نیرخآ 

رطاخ 79شمارآ 

هسنارف هب  قارع  ریسم  رد  79شمارآ 

دوب مارآ  هک  یسک  79اهنت 

میدش یمن  ماما  فیرح  79ام 

دیهد ماجنا  ناشیا  هب  تبسن  ار  79تابحتسم 

گرزب ثداوح  رد  ماما  80شمارآ 

تبیصم جوارد  80شمارآ 

اهرهش گنج  رد  ماما  یبلق  80شمارآ 

دنتشاد دوخرب  طلست  80ماما 

دیناوخب هحتاف  مه  یناهفصا  موحرم  81يارب 

درادن نم  يارب  يرثا  امش  81ندیباوخ 

دوبن سرت  ماما  دوجو  81رد 

هتخادنا یگنس  هدمآ و  81يدزد 
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! دننزب کتک  ارم  81نادنزرف 

دینک لیمکت  ار  82هنیباک 

تسین يزیچ  82گرم 

دندشن هدز  ناجیه  بالقنا  يزوریپ  82عقوم 

مشاب هدیسرت  یسک  زا  مرادن  82مدای 

دنشکب ارم  دنهاوخ  یم  مدرک  82نیقی 

هناخ رد  83ماما 

دنداد یم  ام  هب  قلطم  83يدازآ 

تسا نم  تبون  مدرک  83ساسحا 

دنتفرگ یم  هزاجا  ام  83زا 

دندرک 83هراختسا 

یناوج 83تیمها 

وت رطاخ  هب  مه  83نیا 

؟  تسین بآ  84اجنیا 

تسا ضیرم  دنکن  تنطیش  84رگا 

نامب یناوت  یم  84رگا 

دیشاب تسار  ور  اه  هچب  84اب 

یلامب كاخ  هب  تروص  84دیاب 

؟ تسا روطچ  تلاح  مناخ ،  84لوتب 

دنتفر یم  هناخزپشآ  هب  دنیوگب  هکنآ  85نودب 

دیرخب هیده  ناتردام  85يارب 

دشابن اهنت  ناتردام  85دیورب 

دنداد راعش  دندش و  85دنلب 

دنداد دای  نم  85هب 
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رخب سابل  يراد  لیم  هک  تروص  ره  85هب 

دیآ یمن  رب  درم  زا  دنزرف  86تیبرت 

دنداد یم  يدیع  ار  دایعا  86مامت 

دوب نشور  ناشیاپ  يولج  86اهنت 

!؟ يدشن دیهش  86وت 

دینکن 87ربکت 

دییوگن غورد  یخوش  هب  87یتح 

مراد يرسمه  نینچ  هک  نم  لاح  هب  87شوخ 

دراد تلاخد  تشونرس  رد  دهع  87ياعد 

منیبب ار  وا  دیایب  ًاروف  87ارهز 

دیتسرفب نات  بلق  هب  ار  ملع  دینک  88یعس 

دندرک یم  يدنب  میسقت  ار  88بش 

؟ دننک یم  راک  مناخ  دیا و  هتسشن  88امش 

دیآ یم  مدآ  غارس  اج  نیمه  زا  88ناطیش 

دش هدیبوک  نم  88بلق 

مینک ظفح  ار  نامباجح  دندوب  89دیقم 

؟ دیراد تشروخ  89راهان 

دوب تبحم  رپ  89ناشهاگن 

دشاب نم  رکفمه  دیاب  89مرسمه 

؟ دیشک یم  داد  89ارچ 

تسا رتخد  تسا  مهم  هک  90يزیچ 

دندرک یمن  رادیب  ار  90یسک 

داتسا کی  دح  رد  رتگرزب  ردارب  90مارتحا 

راد هگن  وا  يارب  ار  يرتشگنا  90نیا 
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نک طبض  ار  اهنیا  90ایب 

دنتخادنا زادناور  ناردارب ،  91يور 

دندرک یم  راتفر  هنوگ  91ربمایپ 

نویناحور املع و  91ماما 

دننک لوبق  هّللا  حور  اقآ  جاح  91رگا 

دندوب لئاق  ییالاو  شزرا  دوخ  دیتاسا  91يارب 

دوش دیهش  تیناحور  سابل  اب  دیاب  91یناحور 

دندرک یم  سیونتسد  همان  تصش  92یهاگ 

وگب يدورهاش  ياقآ  يراوگرزب  92زا 

دندرک نوریب  هیضیف  زا  ار  92وا 

دندرک یم  تکرش  يدرجورب  هّللا  تیآ  سرد  رد  دوخ  نادرگاش  یمامت  93اب 

میدروآ مق  هب  ار  اقآ  93هرخالاب 

دیناوخب يا  هحتاف  مه  یناپمک  موحرم  93يارب 

دندرک یم  یهارمه  ار  يدرجورب  ياقآ  لزنم ،  رد  93ات 

درک دوع  دنتشاد  هک  یتلام  94بت 

تفر یم  میکح  ياقآ  ندید  هب  هک  یسک  94اهنت 

مور یمن  زامن  نم  دییاین ،  امش  رگا  94یتح 

تسا رئاعش  95فالخ 

دنرب یم  مان  لیلجت  اب  95یلیخ 

تسا سب  نیمه  وا  یگرزب  95رد 

تسا تمارک  دح  رس  95رد 

دنتسشن یم  سرد  سلجم  زا  يا  هشوگ  95رد 

دنتسشن یم  بدؤم  وناز و  95ود 

دندرک کنحلا  تحت  ار  ناش  96همامع 
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دندرک یم  لوحم  یمهم  96ياهتیرومأم 

میداد تسد  زا  ار  میکح  هّللا  تیآ  96ام 

دنا هداد  تسد  زا  ار  ناشزیزع  نیرتهب  هکنیا  97لثم 

دوب ینابر  يا  هفیطل  يدابآ  هاش  97موحرم 

دندش یم  دنلب  يرامیب  رتسب  زا  دوب  روط  97ره 

دیتسیاب اج  97نامه 

تسا منتغم  ام  يارب  امش  98يراوجمه 

میتسین نامنابز  بظاوم  98ارچ 

تفرگ متخ  سلجم  هک  يرفن  98نیرخآ 

تسا دهشم  ياملع  هب  نیهوت  راک  98نیا 

دندوب هدنز  خیش  جاح  موحرم  98رگا 

ناگدنمزر 99ماما و 

منکیم اعد  امش  هب  دوخ  مه  نیرتشیب  99اب 

دنتشاد تسود  همه  زا  رتشیب  ار  اه  99یجیسب 

تسا هدرک  هچ  اهنیا  بلق  اب  99دنوادخ 

دش ریزارس  99ناشکشا 

دنور یم  یسورع  هلجح  هب  99راگنا 

دندرک یم  هیرگ  ناگدنمزر  صالخا  ربخ  ندینش  100اب 

تقو لوا  زامن  100كرت 

دنتسه نم  نادنزرف  100ناگدنمزر 

دیراد یکاپ  بلق  100امش 

دندیسوب یم  ار  ام  100تروص 

دندرک یم  تدایع  رادخرچ  یلدنص  101اب 

دنک تیانع  لاب  ود  ناشیا  هب  101دنوادخ 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 170زکرم  هحفص 17 

http://www.ghaemiyeh.com


نیمورحم 101ماما و 

دندوب ناتسدرک  مورحم  مدرم  رکف  101هب 

دننز یم  رانک  ار  هدرپ  101ناشدوخ 

دنشاب مورحم  رشق  102زا 

دوب ارقف  هب  یگدیسر  رکذت ، 102نیلوا 

دنک تخادرپ  دناوت  یمن  102رگا 

دیهدب دنمزاین  دارفا  102هب 

دندوب نیمورحم  رکف  هب  مه  نادنز  102رد 

دینک فرص  لحم  رد  ار  موس  103ود 

متسه فعضتسم  مدرم  103هدنمرش 

عرش بادآ  هب  103دیقت 

دینک يرود  تامرحم  103زا 

دیروایب رد  ار  الط  103رتشگنا 

دمآ یم  نوریب  نامتسد  104رگا 

درک پاچ  دوش  یمن  اهلوپ  نیا  104اب 

دنک یم  ادیپ  شزرل  ماما  ندب  مارح  لعف  ندید  104اب 

دندوب ریگتخس  مرحمان  هلأسم  104رد 

دنرادرب ار  104راوید 

مرادن ار  قح  نیا  104نم 

تسین نتفرگ  نشج  105تقو 

دنتسناد دوخ  هفیظو  ار  هید  105تخادرپ 

؟ یهد یم  ررض  105لامتحا 

دندرک یم  ترفاسم  دنتشاد  ههبش  105رگا 

درادن یلاکشا  نیملسم  ریغ  دییأت  مدع  طرش  106هب 
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دینک مادعا  ار  نیدسفم  106اهنت 

دوش صاصق  دیاب  رگ  106هجنکش 

تسا هدرک  106طلغ 

دینک بیوصت  ار  هرهب  فذح  107نوناق 

تسین عمج  مرطاخ  107نم 

دینیبب ار  شموبلآ  107دیابن 

؟ تسا یضار  رتخد  107ردپ 

اه 107هیصوت 

دیناوخن سرد  حیرفت  تعاس  107رد 

دندرک یم  ار  اه  هچب  108شرافس 

تسین هظعوم  سلجم  هک  108اجنیا 

دیزادنیب راک  هب  ار  دوخ  مهف  108دیاب 

دورب الاب  ضارتعا  هیاپ  108دیاب 

دیدوب هدرک  لاکشا  تشاد ،  هک  108یبوخ 

دننک رکف  اه  109هبلط 

دراد يرگید  لحارم  ندش  109مدآ 

دنک یم  وا  تیصعم  ادخ  تمعن  اب  109ناسنا 

تسا نم  دورو  ناتروظنم  109رگا 

دیایب نم  سرد  هب  دییوگن  یسک  110هب 

هدومرف ادخ  ار  هظعوم  110نیرتهب 

دیشاب ادخ  دای  هب  دیناوت  یم  110ات 

دیشاب هتشاد  عورشم  110تاحیرفت 

نک هجوتم  تدوخ  هب  ار  ام  111ادنوادخ 

یتسه طایتحا  لها  ینک  یم  111لایخ 
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دندرک یم  ییوگ  دب  یتسرپ  ایند  زا  111یلیخ 

دییوگب ادخ  يارب  111امش 

دشابن ناتنید  رب  مدقم  امش  111هفطاع 

تسا هدشن  نامرواب  112زونه 

تسه نآ  رثا  زونه  لاس  زا 45  112دعب 

دیزاسب مه  112اب 

یشاب ناولهپ  نک  112یعس 

دنکن تلاخد  113هاپس 

تسا طرش  113فده 

یتفر هار  تردپ  يولج  113ارچ 

دینک كرت  ار  دب  ياه  113راک 

ماما 113كاروخ 

مروخ یم  دوب  هزمشوخ  113رگا 

دینک تسرد  اذغ  هزادنا  114هب 

مروخب قشاق  کی  اب  ار  همقل  ره  دهاوخ  یم  114ملد 

دندوب دوخ  یتمالس  رکف  هب  114تخس 

؟ دنروخب هچ  اهنیا  114سپ 

نابغاب 114درمریپ 

دندروآ رینپ  115تسام و 

راهن تدم  هیناث  لهچ  هقیقد و  115تفه 

تسا يزیچ  هچ  لبمس  غرم  115مخت 

تشوگ نودب  ناجمداب  115تشروخ 

دیدرک هانگ  ود  116امش 

؟  تسا مادک  ناتدوخ  116ياذغ 
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هناودنه هراپ  کی  رینپ و  هساک  116کی 

دنروخب هباشون  مدیدن  116رابکی 

سیردت 116سرد و 

دننک عورش  ار  سرد  اه  116هزوح 

مراد تسود  رتشیب  ار  117هقف 

دندرک یم  لقن  ار  املع  تارظن  117ادتبا 

دندنخ یم  مدرم  دینزن  اهفرح  نیا  117زا 

تسا یسیون  زجوم  ماما  راثآ  تاصتخم  117زا 

میمهف یم  هچ  نامدوخ  مینیبب  117لوا 

دنداد یم  سرد  ناور  هداس و  نایب  118اب 

دنداد یم  ثحب  لاجم  بالط  118هب 

دوب نیریش  ماما  118نایب 

دندرک یم  حرطم  ار  یفلتخم  تارظن  سرد ، 118رد 

دندوبن نارگید  بلاطم  ور  119هلابند 

دنرادن یجایتحا  نم  هب  نم  119نادرگاش 

؟  يدرمش یم  ار  اهکنات  119امش 

دوبن حرطم  داتسا  درگاش و  119هلأسم 

تشادن سیردت  رد  تینابصع  هاگ  120چیه 

دندرک یم  حازم  سیردت  رد  120یهاگ 

یتسیز 120هداس 

دش رازگرب  هداس  ام  120یسورع 

دندرک یم  هیصوت  یگداس  هب  121هشیمه 

دنشاب هبلط  121نایاقآ 

داد ار  دوخ  ییاراد  تروص  هک  یسک  121لوا 
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ربب ار  هداجس  121نیا 

درک ایحا  دیاب  ار  دجسم  121نیا 

دندش یضار  تافاکم  رازه  122اب 

دینادرگ رب  ناشنابحاص  122هب 

دندوب نیشن  هراجا  رمع  رخآ  122ات 

فجن ياه  هبلط  همه  يارب  122یسرد 

تخیر ورف  ماما  لزنم  122راوید 

یعقاو 122دهاز 

دندوب هدرکن  123هشیش 

دنتفرن يروخاوه  هب  تقو  123چیه 

123تعاجش

؟  دینک یم  روج  نیا  ارچ  123امش 

دنکب دناوت  یمن  یطلغ  چیه  123اکیرمآ 

میآ یم  زاب  ور  پیج  124اب 

دنک تظافحم  ناشیا  زا  یسک  دندش  یمن  124رضاح 

دندز یم  مدق  اهنت  وتاشول  لفون  124رد 

دیدرک طلغ  مه  امش  درک  طلغ  ناریا  124تلود 

اکیرمآ هب  هلمح  نیرت  125دیدش 

؟ هدرک مهافت  125یک 

میهد یم  روتسد  دوخ  ياهودنامک  هب  مه  125ام 

متسه امش  اب  نم  دیشابن  126تحاران 

؟ دینک یم  يرگیشحو  126ارچ 

دنیایب نم  تاقالم  هب  یندب  دیدزاب  نودب  126همه 

ناشیاه هداوناخ  126ادهش و 
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؟  دنا هدش  دیهش  127ایآ 

ناشناردپ لاح  127هباشوخ 

دینکن 127هقیاضم 

ما هدیدن  ار  مردپ  مه  127نم 

تسا سب  دنتفگ  127هیرگ 

دادرخ داینب 15  سیسات  127هزیگنا 

تسا هتفر  هکم  زا  128رتالاب 

مدیشخب شدوخ  128هب 

دوش نیعم  یقوقح  دنداد  128روتسد 

دیناسرب ادهش  ياه  هداوناخ  هب  ارم  128مالس 

دنتفر یم  ادهش  لزانم  هب  128بش 

دندوب ادهش  هداوناخ  زا  129ابلاغ 

دش ریغتم  ناشیا  129هفایق 

مدرم هب  129قشع 

تسا مدرم  يارب  129رگا 

يزومآ داوس  راک  زا  ماما  129یلاحشوخ 

؟ تساجک 130نیشام 

دنتخیر یم  کشا  هقیقد   20130

دنداد یمن  130هزاجا 

مشک یم  تلاجخ  ناریا  تلم  130زا 

؟ یتسه اجک  130لها 

دهدب تعافش  هزاجا  ادخ  131رگا 

دوش لقتنم  نازرواشک  دوخ  131هب 

درواین رگید  131وگب 
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دنتفرگن نشج  131رگید 

دیتسه نم  حور  132امش 

دیراذگب نایرج  رد  ار  132مدرم 

دندیشاپ یم  لقن  132مدرم 

ینابرم 132تفوطع و 

ماما یگدنز  ياهبش  نیرت  تخس  132زا 

دیهاوخب رذع  ناگیاسمه  133زا 

دنتسه یفطاع  ًادیدش  133ماما 

مهد یم  تناما  وت  هب  ار  سکع  133نیا 

دوشب رامیب  یسک  133رگا 

دورن ناتمشچ  رد  133راکدوخ 

لزنم رگراک  هب  تبسن  بلق  133تقر 

دینیشنب هک  تسین  یلدنص  134رگم 

یفطصم اقآ  جاح  يارب  تابحتسم  باوث  134فصن 

دندید یم  ار  نیحورجم  ریوصت  134یتقو 

دنباوخب دنتساوخ  یم  134یتقو 

یناهفصا یفرشا  دیهش  اب  تاقالم  134نیرخآ 

لخاد شدیروایب  134نآلا 

دندرک یم  سامتلا  اهنآ  هب  تبسن  135ماما 

دوشب رامیب  یسک  135رگا 

دیشاب هتشادن  يراک  هچب  135هب 

تسا مالسا  هب  تمدخ  يارب  ندناوخ  136سرد 

تسا ضیرم  یلع  136دنتفایرد 

تسا هدش  گنت  یئاجر  يارب  136ملد 
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میریگب يراگدای  136سکع 

تسا نم  رهش  136مق 

دیهش دنزرف  اب  ماما  137تفطالم 

یحیسم مناخ  ود  هب  ماما  137هیده 

دهز 137تعانق و 

دنتفرگ یمن  هیرهش  137اقآ 

دشاب رون  رپ  دیاب  137قاتا 

دوب وضو  بجاو  بآ  هدنامیقاب  138نیا 

مینک یگدنز  دیاب  رادقم  نیمه  138اب 

دینک رپ  دیروخ  یم  هک  يدح  ات  ار  138ناویل 

دنک یم  تبحص  مردام  138یتقو 

؟ تسا يدروخرب  هچ  138نیا 

دنک هدافتسا  هک  یسک  هب  139دیهدب 

دندرک یم  مامحتسا  فیعض  هقبط  139نیب 

دوش فارسا  درادن  139یلیلد 

دینکن یصخش  هدافتسا  رتفد  ياهنفلت  139ز 

دهز 139لامک 

دندوزفین دوخ  لاوما  رب  140يزیچ 

دنتشادن دوخ  زا  نفک  یتح  140ماما 

دنوش بارخ  دیراذگن  ار  140اهنیا 

دندنب یم  ار  بآ  ریش  وضو  هلصاف  140رد 

دندرک یم  يرود  تافلکت  140زا 

دنتفر یم  اه  هچوک  140زا 

دندز رانک  ار  141کشت 
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حور 141تفاطل 

تسا هزور  هس  لگ  141نیا 

دنتسه ابیز  هچ  141اهنیا 

دنکن تیذا  ار  یلع  تسد  141غیت 

دندوب لثملا  برض  يزیمت  141رد 

دندز یم  نلکودا  راب  تفه  142يزور 

دینکب ار  راک  نیمه  مه  142امش 

دنتسناد یم  142انش 

تسه تسام  يارب  142قشاق 

دنروخ یم  قشاق  اب  ار  142صرق 

تسا رت  گنشق  تخرد  143مادک 

مرعاش نم  143رگم 

مور یم  مرادو  ما  هدش  143هدرمژپ 

دنتفر یم  هوک  هب  اه  رهظ  زا  144دعب 

دنهد یم  تیمها  یلیخ  كاوسم  144هب 

دنتسه قوذ  شوخ  144یلیخ 

دنتفر یم  مامح  مین  تشه و  تعاس  144سأر 

دندید یم  هنیآ  رد  ار  دوخ  دندش  یم  دنلب  تقو  144ره 

ماما یملع  144هبترم 

دنتفاکش یم  ار  144تایاور 

دندرک یم  هدافتسا  ین  ملق  145زا 

تسین تسرد  يرعش  بولسا  رظن  145زا 

تسا ناراد  هیامرس  هب  باطخ  هیآ  145نیا 

تسین مزال  تقد  145ردقنیا 
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درک یم  قرف  سرد  ظاحل  زا  اه  هبلط  ریاس  146اب 

دوب نارگید  سرد  هتفه  کی  قباطم  ماما  سرد  کی  146یهدزاب 

درک هجوت  مدرم  فرع  هب  146دیاب 

تشون یم  یسراف  هک  یسک  147اهنت 

دراد تمحز  مدنگ  زا  رتشیب  جنرب  147هیهت 

يدرجورب ياقآ  نامز  رد  سرد  147نیرتنیگنس 

دندوب بترم  فیظن و  بدؤم ،  147يدیس 

دندش یم  دوخ  هابتشا  هجوتم  148الضف 

دندرک یم  لیطعت  ار  اهتاقالم  سرد  زا  148لبق 

دندش یم  رضاح  ماما  سرد  هب  هبلط  رفن  148دصتشه 

دوب یفاک  دندرک  یم  شوگ  148هکنیمه 

دنتفگ یم  سرد  ای  دندناوخ  یم  سرد  148ای 

منک یم  هعلاطم  مور  یم  دنتفگن  راب  149کی 

دندوب هدید  ار  هقف  هرود  149کی 

دشاب تیاور  دنچ  نکمم  تیاور  149کی 

نانز قوقح  149لئاسم و 

دندوب ساسح  رایسب  درم  نز و  طابترا  149هب 

دنناشوپب ار  دوخ  رتشیب  150اهناوج 

دشاب رتخد  دینک  150اعد 

دنتشادن رظن  گنر  150يور 

درادن یلاکشا  نآرق  150تئارق 

؟ دننیشنب هناخ  رد  اهنز  دراد  ناکما  150رگم 

دنتشاد يدازآ  151همه 

دنا هدش  باجح  اب  اه  باجح  یب  مییوگ  یمن  151ارچ 
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دندش ینابصع  فرح  نآ  151زا 

تسا یمالسا  امش  151باجح 

تسا مزال  سلجم  رد  اهمناخ  151روضح 

تسا تسایس  رد  تلاخد  مه  اهنز  152هفیظو 

تسا مک  وا  فصن  دایز و  152یکی 

يراکرپ 152هعلاطم و 

دنا هدناوخ  ار  فورعم  ياهناتساد  152رثکا 

دندوب دیقم  یلیخ  ناشسرد  153هب 

دندوب هعلاطم  لوغشم  153میاد 

دنراد تسود  ار  153هعلاطم 

مدید یم  ار  ماما  هقیقد  هد  153یهاگ 

دندش یمن  هدید  اهباتک  تشپ  153یهاگ 

دیدرگب ار  ملاع  همه  153رگا 

؟ دش هچ  154همانزور 

نآرق زا  يوترپ  هعلاطم  هب  154شرافس 

یناسنا ياه  هبذج  154لامک 

دوب ریذپان  رییغت  ماما  یتاعلاطم  154مظن 

مدیدن راکیب  ار  ماما  مهراب  155کی 

دمآ یم  ذغاک  ملق و  يادص  بش  155همین 

155مظن

دراد هطباض  شراک  هک  155یسک 

ینک حیرفت  دیاب  حیرفت  155عقوم 

ندیباوخ تاقوا  رد  155مظن 

هنازور 156مظن 
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دوخ ياج  رد  زیچ  156ره 

دناوخب زور  رد  سرد  کی  156مدآ 

تسا یلع  ربمغیپ و  ياج  156اجنیا 

میدرک یم  قیقد  ار  نامتعاس  ماما  دورو  156اب 

دندوب دیقم  هداعلا  قوف  سرد ، سالک  لیکشت  156هب 

دنداد یم  خساپ  تکرح  157نیح 

تاقوا زا  نسحا  157هدافتسا 

يزور هنابش  157لودج 

يا هنماخ  هّللا  تیآ  هب  ماما  هژیو  157تیانع 

نادنز رد  یتح  158مظن 

یگشیمه بترم و  همانرب  158کی 

ماما زامن  تقو  اب  هسنارف  ياهسیلپ  تعاس  158میظنت 

دندروخ یم  ياچ  هدزای  تعاس  158سأر 

تقد 158شوه و 

دوش هتفرگ  یلوپ  هک  یتقو  هب  158ياو 

تسا تحلصم  نیع  نم  159ندمآ 

دنک قیبطت  مه  اب  ار  ام  دوب  159هدمآ 

دنراذگ یم  ار  امش  159ایآ 

ما هدیدن  ماما  زا  رت  تواکذ  159اب 

یضایر هدیچیپ  يامعم  کی  160لح 

دنتشاد هلاس  ناوج 22  160نهذ 

میرادن یتولخ  ياج  160ام 

تسه ییاج  نینچ  دیهدب  ناشن  دیتساوخ  160یم 

؟ هیچ دشوپ  یم  ناشیا  هک  161يزیچ 
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راقو 161تبالص و 

 ! تسا يروطنآ  161اجنآ 

تسا نم  ردپ  اقآ  161نیا 

دنداد یم  باوج  دیسرپ  یم  یسک  161رگا 

دندرک یم  مسبت  تبحم  تمالع  161هب 

ماما ینارون  يامیس  162تیباذج 

دنتفر یم  هار  هنینأمط  اب  162نیگنس و 

ماما هب  يوسنارف  نایوجشناد  يدنم  162هقالع 

یناسنا ياه  هبذج  162لامک 

دوب دزنابز  ناشیا  162تناتم 

یکدوک رد  163طاشن 

دنتساخرب اج  زا  هک  دوب  هدشن  مامت  همجرت  163زونه 

تصرف 163مانتغا 

اهتصرف 164مانتغا 

يرامیب جوا  رد  یسانش  164تصرف 

تشاذگ اهنت  ار  يو  164دیابن 

بالط اب  164راتفر 

دنتفرگ یم  ناحتما  اه  هبلط  164زا 

دوش یم  هطساو  یلیخ  164ناشیا 

داد دشر  دیاب  ار  165اهنیا 

ینک لمحت  ار  منهج  يرضاح  165رگا 

دییوگب نم  هب  تشاد  جایتحا  يا  هبلط  165رگا 

دندوب عضاوتم  رایسب  اه  هبلط  166اب 

تسا هراپ  مه  نم  يابع  166نیبب 
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دندمآ نم  تدایع  هب  166رابود 

دنتفر یم  مه  بالط  دیدزاب  هب  عجارم  رب  166هوالع 

تسا هیرهش  167دییوگن 

بالط زا  یکی  هب  ماما  167هیده 

دوش هداد  اه  هبلط  هب  دیاب  هیعرش  167هوجو 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  167هرابرد 
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( هر  ) ینیمخ ماما  تارطاخ  عماج  کناب 

باتک تاصخشم 

ینیمخ ماما  هر /)  ) ینیمخ ماما  تارطاخ  عماج  کـناب  : روآدـیدپ ماـن  ناونع و   1390، ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  : هسانـشرس
هارمه و نفلت  رازفا  مرن  : يرهاـظ تاصخـشم  ناهفصا 1390 . هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  : ناهفـصا : یلاتیجید رـشن  تاصخـشم  هر . ) )

تارطاخ عوضوم : هنایار 

یناحور يونعم و  تالاح 

مهدب مرادن  يزیچ  دندرک  نم  يارب  رگا 

ماما دندوب و  هداد  بیترت  يراهان  نارهت ،  ياهیرازاب  زا  يا  هدع  هیرطیق ،  زا  ماما  يدازآ  زا  دعب  مهدـب  مرادـن  يزیچ  دـندرک  نم  يارب  رگا 
ماما دندرک ))...  هچ  دندرک و  هچ  امش  رطاخ  يارب  اهیرازاب  تفگ ((: ماما  هب  اهیرازاب  زا  یکی  دندوب . هتسشن  هرفس  رس  هسلج  نامه  رد  مه 

ادخ هک  دندرک ،  ادـخ  يارب  رگا  دـندومرف ((: ماما  دـعب  تسا ! یفرح  هچ  نیا  هک  دـندرک  بجعت  همه  دـندرک ))! دوخیب  دـندومرف ((: وا  هب 
اـضردمحم نیملـسملاو  مالـسالاۀجح  زا : لـقن  هب  مهدـب * *.)) مرادـن  يزیچ  نم  دـندرک ،  نـم  يارب  رگا  دـننکب . دـیاب  دـهدب . ناـشرجا 

هحفص 260 دلج 4 -  باتفآ - ياپ  هباپ  يرصان -

دندرک یم  هجوت  رتمک  دوب  رت  کیدزن  سکره  هب 

اهنآ هب  یـسک  هچره  هک  دوب  نیا  نارگید  شور  تشاد . توافت  نارگید  اب  ماما  شور  دـندرک  یم  هجوت  رتمک  دوب  رت  کـیدزن  سکره  هب 
سلجم رد  رگا  یتح  دندرک . یم  هجوت  رتمک  دوب ،  رتکیدزن  ناشیا  هب  هک  سکره  هب  ماما  اما  دـندرک . یم  هجوت  رتشیب  وا  هب  دوب ،  رتکیدزن 

هک میدـمآ  یم  ام  زا  یکی  ای  دـمآ  یم  ناشدـنزرف  ًالثم  رگا  اما  دـندش ،  یم  لـیاق  يرتشیب  مارتحا  شیارب  ماـما  دـمآ ،  یم  يداـع  يا  هبلط 
یم یعـس  ناشیا  دوش . داجیا  عقوت  ام  رد  میکیدزن و  ناشیا  هب  مینک  ساسحا  اـم  هک  دـندرک  یمن  يروط  میدوب ،  کـیدزن  ناـشیا  هب  یلیخ 

.* -------------------------------------------------------------- دوش داجیا  صالخا  هیحور  ام  رد  دـندرک 
هحفص 264 و 265 دلج 4  باتفآ  ياپ  هب  اپ  يرصان -  اضردمحم  نیملسملاو  مالسالا  ۀجح  زا : لقن  هب  ------------------ * 

داتسرف لوپ  يرگید  طسوت 

هب ماما  دـنارذگ .  ار  یتخـس  یگدـنز  شردـپ  لاحترا  زا  سپ  گرزب  ياملع  زا  یکی  بالقنا  زا  شیپ  اهلاس  داتـسرف  لوپ  يرگید  طـسوت 
.* --------------- تسا هداتسرف  شیارب  ار  لوپ  نیا  ماما  هک  دمهفن  وا  ات  داتسرف  ناشیا  يارب  ناموت  رازه  غلبم  یثلاث  صخش  هطساو 

مالــــسالا ۀــــجح  زا : لــــقن  هـــب  ----------------------------------------------------------------- . * 
هرامش 7 هرود 3 -  ملع - رون  ماحف - نیملسملاو 

؟ موشب كرشم  میایب  الاح 

یمن مرگ  دایز  ناتناتـسود  زا  یـضعب  اب  ارچ  هک  دـندرک  یم  هلگ  ماما  هب  مدرم  ناـیاقآ و  زا  یـضعب  فجن  رد  موشب ؟ كرـشم  میاـیب  ـالاح 
نم دندومرف ((: یم  ماما  دنریگ .  یم  مرگ  رگیدمه  اب  دـننک و  یم  میظعت  مه  هب  دنـسر ،  یم  مه  هب  هللا  تیآ  ود  دـنتفگ  یم  ًالثم  دـیریگ ؟
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------ *))!؟ نایاقآ امش و  يارب  منک  هدجس  موشب و  كرشم  میایب و  هزات  الاح  مدش  دحوم  ات  مدیشک  تمحز  لاس  لهچ  تدم  یط  رد 
ۀجح زا : لـــــقن  هـــــب  -------------------------------------------------------------------------- * 

. یناقرف نیملسملاو  مالسالا 

دندادن سکع  کی  یتح 

کچوک عطق  ود  رد  هک  دوب  هداتسرف  نانبل  هب  فجن  زا  ار  ماما  ياهسکع  زا  یکی  یلاخلخ  هللارصن  خیـش  موحرم  دندادن  سکع  کی  یتح 
ینوریب هب  ار  اهـسکع  یلاخلخ  ياقآ  دنتفر .  ینوردنا  هب  دندروآ ،  فیرـشت  لزنم  فرط  هب  مرح  زا  هکنیا  زا  سپ  ماما  دـش  پاچ  گرزب  و 

نوچ مشچ )). متفگ ((: روایب )). ار  اهـسکع  هک (( دـندز  ادـص  دوب  لصتم  ینوردـنا  هب  هک  لزنم  الاب ي  هقبط  زا  ماما  بش ،  رخآ  دـندروآ .
هگن مه  ار  شا  یکی  دندز ((: ادص  اقآ  درک  روطخ  ملد  هب  ینعم  نیا  ات  مرادرب  مدوخ  يارب  ار  یکی  درک  روطخ  ملد  هب  دوب  بلاج  اهـسکع 

زا ار  مدرم  مدوخ  دندومرف ((: دندادن . ار  اهسکع  مدرک ،  یم  وگزاب  ماما  هب  نم  دندرک و  یم  سامتلا  رارصا و  ناتـسود  هچره  دعب  رادن ))!
((.* ------------------------------------------------------------------ تسایند نیا  منک و  یم  یهن  اـیند 

دلج 1 ینیمخ - ماما  یگدنز  زا  هژیو  ياهتشذگرس  یهرق - نیملسملاو  مالسالا  ۀجح  زا : لقن  هب  -------------- . * 

دندوبن دیرم  عمج  رکف  رد 

ییاسانش ددص  رد  هکلب  تخانش و  یمن  ار  دوخ  نادرگاش  زا  يرایـسب  دندوبن و  دیرم  ندرک  عمج  رکف  رد  ماما  دندوبن  دیرم  عمج  رکف  رد 
.* --------------------------------------------------------------------------- دـمآ یمن  رب  مه  اهنآ 

هرامش 24 هشیدنا - ناهیک  ینایتشآ - نیدلا  لالج  نیملسملاو  مالسالاۀجح  زا : لقن  هب  ----- . * 

دوش عیزوت  ناگیار  هلاسر  دندوبن  یضار 

يارب دندرک . یمن  لابقتـسا  ماما  درک ،  یم  ادـیپ  یـصخش  هبنج  راک  هک  اجنآ  بالقنا  لوط  رد  دوش  عیزوت  ناگیار  هلاسر  دـندوبن  یـضار 
ناشیا دیامن .  پاچ  ار  باتک  ات  دـننک  دـیرخ  شیپ  دـلج  دـصناپ  ایوگ - لومعم - قبط  ات  تساوخ  رـشان  ناشیا ،  هورع ))  هیـشاح  پاچ (( 

مدرم راـیتخا  رد  ناـگیار  روط  هب  ار  ماـما  هیملع  ياـه  هلاـسر  دـندوب  لـیام  يا  هدـع  هک  مه  اهدـعب  و  درکن . پاـچ  مه  رـشان  دـنتفریذپن و 
.* --------------------------------------------- دندوبن رضاح  ناشیا  درک ) یم  ادیپ  یغیلبت  هبنج  ًارهق  هک  دنراذگب (

- ینیمخ ماما  یگدـنز  زا  هژیو  ياهتـشذگرس  یتنج - دـمحا  هللا  تیآ  زا : لقن  هب  ----------------------------------- . * 
دلج 3

دندرک باختنا  يا  هکورتم  دجسم 

لوغـشم ماما  مه  یتدم  دندمآ . یم  ناشیا  رادید  هب  بالط  املع و  همه  فجن  هب  ماما  دورو  ماگنه  هب  دـندرک  باختنا  يا  هکورتم  دجـسم 
تیآ هسردم  رد  هک  دش  داهنـشیپ  دمآ و  لمع  هب  سیردت  تهج  ناشیا  زا  يررکم  ياهاضاقت  هام  ود  یکی  زا  دعب  دـندوب . اهنآ  زا  دـیدزاب 

يا هکورتم  دجـسم  هک  ار  يراصنا  خیـش  موحرم  دجـسم  لماک ،  یـسررب  زا  سپ  ماما  دنـشاب . هتـشاد  سرد  دنناوخب و  زامن  يدرجورب  هللا 
.* ------------------------------------------------------ دندش لوغـشم  سیردت  هب  نآ  رد  باختنا و  دوب  هدش 

. لوا هرامش  ادن - یمشتحم - نیملسملاو  مالسالا  ۀجح  زا : لقن  هب  -------------------------- * 
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نزن داد  متسه  اجنیا  نم 

هک دندناوخ  یمن  مرح  رد  ار  اهاعد  همه  اه  یضعب  لثم  دندش  یم  فرشم  هک  مرح  هب  نیمظاک  ای  فجن  رد  ماما  نزن  داد  متـسه  اجنیا  نم 
یم هک  دجـسم  زا  ای  دندناوخ  یم  هناخ  رد  ار  لیمک  ياعد  دنتـشگ و  یمرب  هناخ  هب  ماما  میتفر  یم  مرح  هب  هک  هعمج  ياهبـش  دننیبب . مدرم 

یـصوصخم تادابع  دوب و  شوماخ  تعاس  عبر  مه  غارچ  دنتـسب و  یم  لخاد  زا  مه  ار  رد  دـنتفر و  یم  ناشدوخ  قاطا  هب  ییاهنت  دـندمآ 
رد مدرک  لایخ  هک  دوب  هدش  نازیوآ  لفق  يروج  مه  الاب  قاطا  رد  تسین . اقآ  مدید  مدوب  هتشگرب  دجـسم  زا  اقآ  اب  هک  هعفد  کی  دنتـشاد .

تفگ تساجک )) ؟ اقآ  میا  هدمآ  دجـسم  زا  اقآ  اب  هزات  متفگ ((: لزنم  راکتمدخ  هب  دـنا . هدـش  جراخ  لزنم  زا  ماما  مدرک  رکف  تسا .  لفق 
تاقالم ماـما  اـب  هک  دوب  هدـمآ  مه  يزیربت  هللا  تیآ  تسا )) لـفق  مه  رد  تسا و  شوماـخ  غارچ  تسین ،  متفگ ((: ـالاب )) دـنتفر  هلپ  زا  :)) 

قاطا لخاد  زا  ماما  يادص  مدید  تسا )) لفق  مه  ناشقاطا  رد  تسین ،  ادخ  هب  متفگ (( ات  تسالاب  اقآ  تفگ  راکتمدخ  هک  مدید  زاب  دـنک .
ارچ اقآ  متفگ ((: دندرک . زاب  دنتسب  لخاد  زا  هک  ار  رد  تفچ  دندش و  دنلب  دعب  و  نزن ))! داد  متـسه  اجنیا  نم  یناقرف  ياقآ  هک ((  دمآ  الاب 
رد ماما  یهاوخ ))؟ یم  یچ  دنتفگ ((: تسا . هدجـس  رد  ماما  مدـید  مدرک  نشور  ار  غارچ  ات  دوب  رد  مد  دـیلک  دـیا ))؟ هتـسشن  یکیرات  رد 
زا مه  ناشرهمو  تسا  کشا  زارپ  ناشتروص  مدـید  دنتـشادرب  هدجـس  زا  رـس  یتقو  تسیچ  میتسناد  یمن  ام  هک  تشاد  يراکذا  تلاح  نیا 

.* ------------------------------------------------------------------------- تسا هدـش  سیخ  کشا 
. یناقرف نیملسملاو  مالسالا  ۀجح  زا : لقن  هب  ------- * 

دشابن نم  زا  یمان 

هنافـسأتم املع  ياه  هدازاقآ  زا  یکی  هک  تسا  یباتک  در ?  باتک  نیا  رارـسالا )) فشک  مان ((  هب  دـنراد  یباـتک  ماـما  دـشابن  نم  زا  یماـن 
همه تماما و  تیناحور و  هب  دوب و  هتفرگ  یگرخسم  هب  باتک  نیا  رد  ار  هعیـش  يداقتعا  لیاسم  و  هلاسرازه )) رارـسا  مان ((  هب  دوب  هتـشون 
هزوح رد  هرابکی  ار  ناشزیچ  همه  ناش و  هعلاطم  ثحب و  سرد و  مالـسا ،  لاح  هب  يزوسلد  يور  راوگرزب  ماما  دوب . هدرک  تراسج  اـهنیا 

نیا مامت  زور  لهچ  دودـح  تسا  منهذ  ما و د ر  هدینـش  نم  هک  يروط  نیا  دـنتخادرپ .  باتک  نیا  هب  باوج  نتـشون  هب  دـندرک و  لـیطعت 
یسک هک  دشابن  انعم  نیا  هبیاش  هکنیا  يارب  دنتشون و  باتک  نآ  در ?  رد  رارسالا )) فشک  ناونع ((  هب  یباتک  دنتـشاذگ و  رانک  ار  اهراک 

هک درادـن  ینعم  نآ  هب  هراشا  اج  کی  رد  یتح  شم  ود ?  لوا و  ياهپاچ  رد  باتک  نآ  دراد ،  دوجو  ییامندوخ  عون  کی  نآ  رد  دـیوگب 
هب باوج  يارب  تسا  یبات  طقف ك  تسین و  حرطم  ًالـصا  باتک  نیا  رد  فلؤم  زا  يرکذ  ینعی  تسا ؛  راوگرزب  ماـما  شفلؤم  باـتک  نیا 
هب اما  دـنا  هتـشون  ار  باوج  ماما  هک  يدوجو  اب  هک  دـنک  یم  ماقم  نیا  رد  ناشیا  صولخ  زا  فشک  نیا  هک  هلاـسرازه ؛)) رارـسا  باـتک (( 

حرطم باتک  نیا  رد  ناشیا  زا  یمان  هک  دنا  هداد  روتـسد  دراد  یماقم  هچ  هدنهد  باوج  ًالثم  دـیوگب  یـسک  هک  دـنا  هتـساوخن  هکنیا  رطاخ 
.* -------------------------------------------------------------------------------- دوشن

دنک یم  توعد  هک  تسا  سفن 

یمن مرگ  ام  اـب  یلیخ  ماـما  هک  مدینـش  یم  يا  هیـالگ  دارفا  زا  یـضعب  زا  تسه  مداـی  مدوب  هک  فجن  رد  دـنک  یم  توعد  هک  تسا  سفن 
ناشیا دنریگب . مرگ  دارفا  نیا  اب  رتشیب  يردـق  دـینک  ضرع  ماما  هب  هک  مدرک  لقتنم  یفطـصم  اقآ  جاح  موحرم  هب  ار  هلأسم  نیا  نم  دریگ . 

نیا تقیقح  رد  ینعی  تسا  ناطیـش  ياه  هسیـسد  تالیوست و  زا  نیا  دنا ((:  هدومرف  ماما  میا و  هتفگ  ماما  هب  ار  هلأسم  نیا  ردقنیا  ام  تفگ 
هبتـشم نم  هب  رما  هکنیا  يارب  یلو  دوشب ،  رتشیب  منادنم  هقالع  ادعت د  هک  مریگب  مرگ  رتشیب  دارفا  اب  دنک  یم  توعد  ارم  هک  تسا  نم  سفن 

.(( * --------------------------- منکب مناوت  یمن  ار  راک  نیا  نم  اذل  تسا ! مالسا  ادخ و  يارب  نیا  دیوگ  یم  ناطیـش  دوش ، 
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يدــحوم نیملــسملا  مالــسالا و  ۀــجح  زا : لــقن  هــب  ----------------------------------------------------- * 
. ینامرک

دندادن یخساپ  چیه 

ناشیا هب  يزور  دندروآ .  یم  فیرـشت  مساق ،  هدازماما  نارهت ،  هب  ار  ناتـسبات  ماما  اهلاس  نآ  رد  هک  دور  یمن  مدای  دندادن  یخـساپ  چـیه 
باوج نم  لاؤس  هب  ماما  هک  تسادیپ  دیراذگ ؟ یم  هحص  انعم  نیا  رب  یلاعترضح  ایآ  تسا ،  دهتجم  یفطصم  اقآ  جاح  مدقتعم  نم  متفگ :
ناشیا هفایق  رد  هک  ار  ینامداش  نآ  نم  یلو  دـنیامرفب . يرظن  راهظا  دنتـساوخ  یمن  ناشدوخ  دـنزر  هب ف  تبـسن  نوچ  دـندادن ،  یحیرص 

یم الـضف  همه  ار  نیا  تسا و  دهتجم  نس  نآ  رد  یفطـصم  دیـس  جاح  موحرم  هک  دـندقتعم  ماما  دـیاش  هک  متفایرد  مدرک ،  یم  هدـهاشم 
/60 دنتـــسناد -------------------------------------------------------------------------------- *.

30 تاعالطا - همانزور  یقارشا - نیدلا  باهش  نیملسملاو  مالسالاۀجح  زا : لقن  هب  / * 7

دهدب ار  شضرق  مرادن ،  لوپ 

رارقرب یتسرد  هب  ناریا  اب  مطابترا  دوبن و  بوخ  میلام  عضو  دمآ ،  شیپ  نم  جاودزا  هلأسم  یتقو  قارع  رد  دهدب  ار  شـضرق  مرادـن ،  لوپ 
.(( دریگب ضرق  ناموت )  رازه  هد  لداـعم  راـنید (  دـصناپ  نم  يارب  ماـما  زا  دـیناوت  یم  رگا  متفگ ((: یناوضر  ياـقآ  هب  دروم  نیا  رد  دوبن .

متفرگ ار  لوپ  نم  دیریگب )). وا  زا  ار  لوپ  هام  رـس  دیهدب و  ضرق  وا  هب  ههام  ود  رانید  دصناپ  دنتفگ ((: ماما  دناسر  اقآ  هب  ار  بلطم  ناشیا 
ود هک  وگب  ینالف  هب  دـنیوگ ((: یم  اقآ  هک  دروآ  مایپ  یناوضر  ياقآ  هک  دوب  هدـش  هاـم  ود  کـیدزن  مدرک . مهارف  ار  جاودزا  تامدـقم  و 

دوب و ماما  ياج  هب  رگید  سکره  رگا  هک  دوب  بیجع  ام  يارب  ًاعقاو  دـهدب )). ار  شـضرق  دـیاب  مرادـن ،  لوپ  دوش  یم  ماـمت  دراد  شهاـم 
دنتـساوخ یم  ماما  اما  داد ،  یم  ماجنا  شیارب  اهراک  یلیخ  دوب ،  هک  مه  هچره  وا  دوب ،  هداد  ماجنا  شیارب  ار  اهراک  نآ  اـم  لـثم  یـصخش 

.* ----------------- مهدب سپ  ار  ماما  ضرق  مدش  راچان  هام  ود  رـس  نم  اذل  ناشدوخ ،  صالخا  مه  دوش و  ظفح  ام  صالخا  مه 
نیملـسملاو مالـسالا  ۀـجح  زا : لقن  هب  --------------------------------------------------------------- . * 

هحفص 264 دلج 4 -  باتفآ - ياپ  هباپ  يرصان - اضردمحم 

منک تکرش  وا  زامن  رد  دیابن  ارچ 

 ، ماما یلو  دوب . فلاخم  ماما  اب  یفسلف ،  ًانایحا  ای  یـسایس  لیاسم  دروم  رد  مق ،  تاعامج  همئا  زا  یکی  منک  تکرـش  وا  زامن  رد  دیابن  ارچ 
یم ناـشیا  دوخ  دوبن . راـک  رد  يدـصق  چـیه  هک  تسا  دـهاش  ادـخ  دـندرک . یم  ادـتقا  وا  هب  دـنتفر و  یم  ناـشیا  زاـمن  هب  هاـگ  یب  هاـگ و 

وا زامن  رد  دیابن  ارچ  ما ،  هدرکن  هابتشا  مراک  رد  هک  نم  دشاب ،  هدرک  هابتشا  وا  رگا  دیآ . یمن  رد  روج  نم  اب  شا  هقیلس  ینالف  دندومرف ((:
------------------------------------------------------------------------------- *))؟ منک تـکرش 

هحفص 2 دلج 4 -  باتفآ - ياپ  هباپ  یقارع - یبتجم  هللا  تیآ  زا : لقن  هب  - . * 

دمهفن یسک 

رد دـیبلط و  ارم  ماـما  مدرک . یم  یفرعم  دارفا  هب  ار  ماـما  ع ) لـضفلاوبا ( ترـضح  مرح  رد  نم  تفگ : نم  هـب  اـقفر  زا  یکی  دـمهفن  یـسک 
هداتفا قافتا  مه  نم  يارب  هثداح  نیمه  ًاقافتا  متفگ : وا  هب  نم  میوگ )). یم  تدوخ  يارب  يراد ؟ راـک  نیا  يارب  یعاد  هچ  تفگ ((: مشوگ 
یـسک هک  دـنیامرف  یم  ماـما  تفگ  یم  منک ،  بیرعت  نم  اـت  دروآ  یم  ار  هیقف  تیـالو  نسح ) خیـش  اـقآ  یبورک ( ياـقآ  هک ؟  یتـقو  دوب .
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.((* -------------------- میرادن كاب  یسک  زا  ام  هن  رگ  میوگ و  یم  شدوخ  يارب  ار  نیا  دندرک ((: هفاضا  ار  نیا  ماما  دمهفن ، 
- تفرعم يداه  دـمحم  هللا  تیآ  زا : لقن  هب  ------------------------------------------------------------ . * 

هرامش 32 هزوح -

! تا هنن  يارب  مه  نیا 

اب هینیـسح  رد  ماـما  ریدـغدیع ،  زور  رد  متـشاد  هدـهعرب  ار  بـالقنا  ياـه  هتیمک  یهدـنامرف  تیلوؤـسم  هک  یناـمز  تا ! هنن  يارب  مه  نـیا 
دنتـسشن و دوب  ناـشقاتا  ناویا  يوـلج  هک  يا  یلدنـص  يور  دنتـشگرب و  ناـشقاتا  هب  ینارنخـس  ماـمتا  زا  سپ  دنتـشاد و  رادـید  نیلوؤـسم 

ماما دوب . نآ  رد  سدق  یلایر  کی  ياه  هکـس  هک  دوب  یکچوک  هساک  ماما  رانک  دندش . یم  لیان  ناشیا  یـسوب  تسد  راختفا  هب  نیلوؤسم 
یم يدیع  نیلوؤسم  هب  دنتشاد و  یمرب  هکس  دنچ  ناشتسار  تسد  اب  دنداد و  یم  خساپ  ام  مالس  هب  طاشن  زا  راشرـس  ینارون و  يا  هرهچ  اب 

تـسد مدز و  اج  یـسوبتسد  فص  رد  ار  مدوخ  رگید  رابکی  مدش  یمن  ریـس  ناشیا  ترایز  زا  هک  نم  دندرک . تمحرم  مه  هدنب  هب  دنداد .
اقآ مدرک  ضرع  دـندرک .  یمـسبت  هدـید  مدوب  رخآ  رفن  هک  ارم  ماما  موس  هعفد  مدرک . تفایرد  یکربتم  هکـس  ماما  زا  مدیـسوب و  ار  ناشیا 

مسبت نمض  ماما  دینک . تمحرم  مه  متساوخ ) یم  كربتم  هکس  وا  يارب  ناشیا  زا  افش  كربت و  دصق  هب  نم  دوب و  ضیرم  هک  ما ( هنن  يارب 
ایب دندومرف  حازم  هب  یم  سبتم ?  نابرهم و  نحل  اب  دنتخیر و  متـسد  رد  دوب  هدنام  فرظ  لخاد  رد  هک  ار  هکـس  دـنچ  دـندرک  هک  ینیریش 

!* ---------------------------------------------------------------------------- تا هنن  لاـم  مه  نیا 
. یناشاک کلاس  دمحا  نیملسملاو  مالسالا  ۀجح  زا : لقن  هب  ---- * 

! دیهدب روس  ات  میا  هتسشن  اجنیا 

ياملع زا  یکی  دیدزاب  رد  زور  کی  دنتفر . یم  دهـشم  هب  اهناتـسبات  ماما  مدوب  مق  نم  هک  عقوم  نامه  رد  دـیهدب ! روس  ات  میا  هتـسشن  اجنیا 
زورما دیاب  سلجم  بحاص  هک ((:  دنتفگ  يا  هدع  رهظ ،  کیدزن  دندوب . مه  گرزب  ياملع  زا  يا  هدع  ماما و  مدوب ،  رـضاح  نم  هک  رهش 

 ، مدنامن سلجم  ياهتنا  ات  نم  میور )). یمن  اجنیا  زا  میا و  هتـسشن  اجنیا  هک  ام  دنتفگ ((:  ماما  تشاد . ابا  راک  نیا  زا  مه  وا  دـهدب )). روس 
نیا هرطاخ  نیا  لقن  زا  نم  ضرغ  مدادـن )). روس  مدرک و  تمواقم  اما  موش ،  میلـست  رگید  هک  دوب  کیدزن  تفگ ((: یم  لزنم  بحاص  اما 

.* ------------------------------------------------------ دندوب خوش  هکلب  دندوبن ،  کشخ  یلیخ  ماما  هک  دوب 
هحفص دلج 4 -  باتفآ - ياپ  هباپ  یناسارخ - هداز  ظعاو  دمحم  دیس  هللا  تیآ  زا : لقن  هب  -------------------------- . * 

! يا هدید  یباوخ  نینچ  دوخیب 

ام هناخ  هب  هک  مدرک  توعد  ماما  زا  مدنزرف  نیتسخن  دلوت  همیلو  تبـسانم  هب  یـسمش  لاس 1328  رخاوا  رد  يا ! هدـید  یباوخ  نینچ  دوخیب 
نآ رد  هک  یفطـصم  اقآ  جاح  موحرم  هب  درک  ور  رـضاح  ياملع  زا  یکی  دنتـشاد . روضح  هسلج  نیا  رد  املع  زا  یعمج  دنروایب . فیرـشت 

هدید یبیجع  باوخ  میا  هدینـش  یفطـصم  اقآ  تفگ ((: دوب و  ینتـشاد  تسود  ور و  هدنخ  عبطلا و  فیرظ  رایـسب  مادنا  رغال  یناوجون  زور 
هـشوگ اب  ماما  دـش . ناشیا  هزاجا  رظتنم  درک و  ماما  هب  یهاگن  یفطـصم  اقآ  جاح  موحرم  يا ))؟ هدرک  لقن  مه  ماما ) اقآ ( جاح  يارب  يا ، 

رد یفطـصم  اقآ  جاح  موحرم  یلو  دنهد )). یم  هزاجا  اقآ  جاح  وگب ،  تفگ ((: ملاع  نآ  هن ))  تفگ ((:  وا  دـندرک . یهاگن  يو  هب  مشچ 
 . دوب ناشیا  هزاجا  رظتنم  دومن  یم  ماـما  هب  هک  یهاـگن  اـب  عقاو  رد  درک و  یم  اـبا  نتفگ  زا  تشاد  بل  رب  يدـنخبل  لومعم  قبط  هک  یلاـح 
:)) تفگ ماما  هب  قآ ا  لآ  هللادبع  اقآ  جاح  موحرم  رخآ  رد  وب د . رظتنم  یحتم ? ر و  یفطصم  اقآ  تکاس و  ماما  دندرک و  یم  رارصا  املع 

کی هب  مارآ  تکاس و  هک  روط  نامه  ماما  دـنا )). هدینـش  اه  یلیخ  دراد . ندینـش  تسا و  یبیجع  باوخ  دـیوگب . دـیهدب  هزاجا  اقآ  جاـح 
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رد مدید  باوخ  شیپ  بش  دنچ  تفگ ((: موحرم  نآ  وگب )).  هیچ ،  دندومرف ((:  یفطـصم  اقآ  هب  هدومن و  یمـسبت  دـندرک  یم  هاگن  هطقن 
ریـصن هجاوخ  يزار ،  رخف  ینوریب ،  انیـس ،  نبا  سییرلا  خیـش  یباراف ،  دـنا : هتـسشن  بیترت  هب  هفـسالف  امکح و  ماـمت  هک  متـسه  یـسلجم 

ار نانوی  يامکح  زا  وطسرا  نوطالفا و  طارقس و  ایوگ  رگید ( يدایز  هدع  يراوزبس و  يداهالم  جاح  اردصالم ،  یّلح ،  همالع  یـسوط ، 
رد دندرب و  ار  امـش  دندمآ و  امـش  لابقتـسا  هب  دندش و  دنلب  همه  هفـسالف  امکح و  دیدش و  دراو  امـش  مدید  لاح  نیمه  رد  درب ).  مان  مه 
.(( هلب تفگ ((: يدید ))؟ وت  ار  باوخ  نیا  دنتفگ ((: درک و  ناشیا  هب  ور  ماما  دش  مامت  موحرم  نآ  نخـس  یتقو  دندناشن )). سلجم  ردص 

.* --------- دندز يدنخبل  مه  ماما  دوخ  دندیدنخ و  یتخس  هب  همه  ماما  نخس  نیا  اب  يدید ))! یباوخ  نینچ  دوخیب  وت  دندومرف : ماما 
مالــسالا ۀـجح  زا : لـقن  هـب  ----------------------------------------------------------------------- * 

دلج 6 ینیمخ . -  ماما  یگدنز  زا  هژیو  ياهتشذگرس  یناهفصا - يداجس  اضردمحم  نیملسملاو 

دنتشاد بل  رب  ییابیز  مسبت 

نوچ نامز  نآ  دنز . یم  ار  هسردم  کچوک  طایح  یبقع  رد  یـسک  دندروآ  ربخ  يولع  هسردـم  رد  بش  نآ  دنتـشاد  بل  رب  ییابیز  مسبت 
دیاش اهنت و  ياهنت  مه  نآ  دنتـسه ،  ماما  میدید  دندرک . زاب  ار  رد  هصالخ  دش . یم  تسارح  ظفح و  بوچ  اب  رد  نآ  زا  میتشادن ،  هحلـسا 

تـسیب هد ،  دیـسر و  همه  هب  دمآ )) ماما  دمآ ،  ماما  زیگنا ((  قوش  يادص  دوب . هدـمآ  رگید  رد  زا  دوب و  ناشیا  هارمه  زین  اقآ  دـمحا  جاح 
یگتسخ دوجو  اب  زین  ماما  ناشیا . تسد  ندیـسوب  دندرک  انب  دندرک و  هرود  ار  ماما  دندوب ،  هافر  هسردم  رد  بش  نآرد  هک  یناسک  زا  رفن 

ناویل کی  اذـغ و  همقل  کی  عقوم  نآ  ات  حبـص  زا  هکنیا  اب  ماما  مدرک  یم  بجعت  دـنداد . رارق  تمحرم  دروم  ار  همه  شوخ  يور  اب  داـیز 
دروخرب مدرم  اب  شوخ  يور  نیا  اب  دـنناوت  یم  روطچ  ینارنخـس  ارهز و  تشهب  نتفر  ترفاسم و  یگتـسخ  همه  نآ  اب  دـنا و  هدروخن  بآ 
رتکیدزن اما  مدوب  هدیدن  ماما ر ا  هک  دوب  اهلاس  مدش ،  ناشیا  ياشامت  لوغشم  يرتم  کی  هلصاف  زا  مداتسیا و  رد  مد  مدمآ و  مه  نم  دننک .

یهتنم مود  هقبط  هب  هک  ارـسرس  ياه  هلپ  فرط  دنتفر  دندمآ و  ماما  منکن . داجیا  یتمحازم  هدـش  هک  مه  رفن  کی  ردـق  هب  لقادـح  ات  متفرن 
درگاپ هب  هک  نیمه  دـنتفر ،  الاب  اه  هلپ  زا  ماما  دـندرک . یم  هاگن  ار  ناشربهر  هناقاتـشم  هلپ ،  نییاپ  رفن  تصـش  یلا  هاجنپ  دودـح  دـش . یم 

نیمز يور  ماما  هک  دندید  همه  یتقو  دوب . یبلاج  یلیخ  تکرح  نیمر . يور  دنتسشن  ونازراهچ  دندرک و  تیعمج  هب  ار  ناشیور  دندیسر ، 
هدزناپ هد ،  نآ  تبحـص .  هب  دندرک  عورـش  دندرک و  یـسرپ  لاوحا  اهنآ  زا  يزیمآ  تبحم  مسبت  اب  ماما  دندش . فقوتم  زین  اهنآ  دنتـسشن ، 

.* ------ تسا نم  یندشن  شومارف  بلاج و  تارطاخ  زا  دندرک ،  تبحـص  نامیارب  ناشیابیز  مسبت  اب  اه  هلپ  يور  رد  ماما  هک  يا  هقیقد 
هللا تـیآ  زا : لـقن  هـب  -------------------------------------------------------------------------- . * 

هرامش 167 ناوناب -  دهاش  يا -  هنماخ 

دندز یم  دنخبل  يرامیب  رد 

هک سک  ره  اب  تخوس ،  یم  درد  زا  ناشناوختـسا  زغم  ات  یتقو  دـندوب  ناتـسرامیب  تخت  يور  هک  یتقو  ماما  دـندز  یم  دـنخبل  يرامیب  رد 
.* -------------------------------------------------------------- دندز یم  دنخبل  ًامتح  دندرک  یم  تاقالم 

. ماما لاحترا  نیعبرا  هراودای  ینامرک - يراصنا  نیملسملاو  مالسالا  ۀجح  زا : لقن  هب  ------------------ * 

! میهدب سرد  صوصف  هک  میا  هدرک  بالقنا  ام 

 . مدناوخ یم  صوصف  متشاد  ماما  تمدخ  تقو  کی  تفگ  یم  یئابطابط  مناخ  زور  کی  میهدب ! سرد  صوصف  هک  میا  هدرک  بالقنا  ام 
 ** صوصف تامدقملا ،  عماج  ندناوخ  زا  لبق  هک  میا  هدرک  بالقنا  ام  دندومرف  ناشیا و  هب  دندرک  ور  ماما  دیسر . هار  زا  اقآ  دمحا  جاح 
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!* -------------------------------------------------------------------------- میناوخب میهدب و  سرد 
هلحرم رد  تامدقملا  عماج  هب  تبسن  ینید  مولع  ياه  هبلط  یسرد  ریس  رد  صوصف  یفجن **  دمحا  دیـس  هللا  تیآ  زا : لقن  هب  ------ * 

. تسا هتکن  نیا  هب  هراشا  ماما  حازم  و  دراد . رارق  يرتالاب 

دندنادنخ یم  ار  ام 

يارب اهنت  ام  دـندوب  هتـشاد  هگن  لّطعم  ناوفـص  رد  ار  ناشیا  اهتعاس  یقارع  تاماقم  یتقو  تیوک  زا  ماما  تشگزاب  رد  دـندنادنخ  یم  ار  ام 
حازم راب  نیدـنچ  قاتا ،  هب  ناشدورو  لوا  ناـمه  زا  ماـما  یلو  تشادـن . يرکف  ماـما  زج  هب  یـسک  ًالـصا  میدوب و  نارگن  تحاراـن و  ماـما 

داش رایـسب  هکلب  یلومعم و  دروخرب  نینچ  نیا  ام  هیحور  تیوقت  رطاخ  هب  ماما  هک  دیـسر  یم  رظن  هب  روط  نیا  دـندنادنخ . ار  اـم  دـندرک و 
.* --------- دوبن روطنیا  هیضق  یلو  دنتسه ،  ینادنز  هبش  تلاح  رد  ناشیا  هک  میوشن  تحاران  نادنچ  ام  دنتساوخ  یم  دیاش  دنتـشاد و 

مالـسالا ۀـجح  زا : لـقن  هب  ----------------------------------------------------------------------- . * 
هرامش مالسا - رادساپ  يرهم - اضردمحم  دیس  نیملسملاو 

! دیایب ناتدرد  مسرت  یم 

. دوب هدروآ  هطوبرم  صـصخت  اب  ار  یکـشزپ  یفراع  رتکد  ياقآ  تشاد ،  یتحاران  يرادـقم  ماما  تسـش  تشگنا  دـیایب ! ناتدرد  مسرت  یم 
صاخ ینحل  اب  ماما  دیهد .  راشف  ارم  ياهتسد  درک  ضرع  ماما  هب  دروآ و  ولج  ار  شتـسد  ود  اه  هنیاعم  اهلاؤس و  نمـض  رد  روبزم  کشزپ 

نآ لابند  هب  و  دـیایب )). ناتدرد  مسرت  یم  دـندومرف ((: وا  هب  يا  هژیو  ینیریـش  تحالم و  اب  دـندرب  یم  راک  هب  زنط  یخوش و  ماگنه  هب  هک 
.* ------------------------------------------------------- تسب شقن  ناشکرابم  نابل  رب  ینیـشنلد  ابیز و  مسبت 

. باتفآ هیاس  رد  نایمیحر - نیملسملاو  مالسالا  ۀجح  زا : لقن  هب  ------------------------- * 

دنتشاد تیبرت  رظن 

تیبرت رظن  مه  هلمج  کی  نآ  رد  یتح  دندرک  یم  یخوش  یعبط و  شوخ  هلمج  کی  رگا  یتح  ناشیاهتبحص  رد  ماما  دنتـشاد  تیبرت  رظن 
.* ---------------------------------------------------------------------------- دنتشاد یگدنزاس  و 

. ینالیگ يدمحم  هللا  تیآ  زا : لقن  هب  ---- * 

دننک یم  تبحص  ناش  یمیدق  ناتسود  اب  ییوگ 

اپورا ناملـسم  نایوجـشناد  زا  یتعامج  ع ) نینمؤملا ( ریما  رهطم  مرح  رد  اهبـش  زا  یکی  دننک  یم  تبحـص  ناش  یمیدق  ناتـسود  اب  ییوگ 
رظن زا  هچ  سابل و  هفایق و  رظن  زا  هچ  دوب ،  ام  طیحم  رد  يدنـسپان  رهاظ  کی  ام  ریبعت  هب  اهنآ  رهاظ  هک  دـندوب  هدـمآ  ماما  اـب  رادـید  يارب 
دنا هتسشن  ناش  یمیدق  ناتـسود  اب  ییوگ  هک  دندرک  دروخرب  اهنآ  اب  يا  هنوگ  هب  ماما  هک  میدوب  دهاش  ام  نکیل  تبحـص . دروخرب و  زرط 
رانک زا  دیما  نامیا و  ورین و  ایند  کی  اب  تبحـص  هقیقد  دنچ  زا  سپ  هک  دندوب  ماما  بوذجم  نانچنآ  اهنآ  دنـشاب . یم  تبحـص  لوغـشم  و 

.* ------------------------------------------------------------------------------ دنتساخ رب  ناشیا 
هرامش مالسا - رادساپ  یمیرک - نیملسملاو  مالسالا  ۀجح  زا : لقن  هب  -- . * 

دندوبن لفاغ  رکذ  زا 
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هتفرگ و تسد  رد  حیبست  ندز  مدق  لاح  رد  یتح  دندنام و  یمن  لفاغ  تابحتـسم  لفاون و  راکذا و  زا  هاگ  چیه  ماما  دـندوبن  لفاغ  رکذ  زا 
.* ----------------------------------------------------------------------- دندناوخ یم  ترایز  رکذ و 

هرامش 48 بالقنا - مایپ  ینامرک - يراصنا  نیملسملاو  مالسالا  ۀجح  زا : لقن  هب  --------- . * 

دندرک یم  تابحتسم  حلصا و  باختنا 

تامورحم زا  بانتجا  تابجاو و  ماجنا  هب  مزلم  طقف  هن  دوخ  یگدنز  نوئـش  نیرت  ییزج  رد  ماما  دـندرک  یم  تابحتـسم  حلـصا و  باختنا 
حلصا نسحا و  باختنا  هب  دیقم  تابحتسم  تاجانم و  نیا  رد  هک  نیا  رتالاب  دنتـشاد و  ار  مازتلا  نیمه  زین  بحتـسم  بادآ  رد  هکلب  دندوب ، 

رد هب  بابلا  قد  ای  دورو  يارب  دوب  مزال  ناشیا  تمدخ  فرشت  يارب  هک  راب  دص  اههد و  یط  ًالثم  دندرک . یم  لمع  تابحتـسم  هب  دندوب و 
مـسب دندومرف ((: یم  دننک ،  هدافتـسا  تسا  یفراعتم  عوبطم و  هملک  هک  دـییامرفب  هملک  زا  هکنآ  ياج  هب  ماما  دوش ،  هتفرگ  نذا  نآ  ریغ  ای 

.* ------------------ دندرک یم  نیرق  ادخ  مان  اب  ار  رادید  زاغآ  دورو و  هزا  جا  فیطل  يا  هراعتسا  اب  ادخ  مان  رکذ  نمـض  و  هللا ))
نیملــسملاو مالــسالا  ۀـجح  زا : لـقن  هـب  -------------------------------------------------------------- * 

. نایمیحر

دنتسه لوغشم  اروشاع  ترایز  هب 

اقآ مدیسرپ  یفطصم  اقآ  جاح  دیهش  موحرم  ناشیا  دنزرف  زا  دندوب ،  دیعبت  هیکرت  رد  ماما  هک  یمایا  رد  دنتسه  لوغـشم  اروشاع  ترایز  هب 
ياهترایز اروشاع و  ترایز  اعد و  زامن و  هب  تاقوا  هشیمه  دـنناوخ و  یم  ار  حـیتافم  ياهاعد  مامت  ماما  تفگ  ناشیا  دـننک ؟ یم  هچ  اجنآ 

.* -------------------------------------------------------------------------- دنتسه لوغشم  فلتخم 
. یناشاک یماما  هللا  تیآ  زا : لقن  هب  ------ * 

دینک عمج  ار  شرف  نیا  دییایب 

تروص شقن و  شرف  نیا  يور  نوچ  دـینک  عمج  اـجنیا  زا  ار  شرف  نیا  دـییایب  دـندومرف : ماـما  زور  کـی  دـینک  عمج  ار  شرف  نیا  دـییایب 
لیاسم رد  ناشیا  تیـساسح  تسا .  هورکم  دـشاب  ناویح  ای  ناـسنا  زا  يریوصت  نآ  رد  هک  یقاـتا  رد  ندـناوخ  زاـمن  تسا و  هداـتفا  ناویح 

.* ------------------------------------------------------------------------- دوب هزادـنا  نیا  ات  یعرش 
دلج ینیمخ - ماما  یگدنز  زا  هژیو  ياهتشذگرس  ینامرک - يراصنا  نیملسملاو  مالسالا  ۀجح  زا : لقن  هب  ------- . * 

دنا هدناوخ  ار  حیتافم  ياهاعد  مامت 

بالط دیقت  هلأسم  دنتـشاد  دایز  دیکأت  هجوت و  نآ  هب  ناشقالخا  سرد  رد  ماما  هک  يدراوم  هلمج  زا  دنا  هدـناوخ  ار  حـیتافم  ياهاعد  مامت 
دیاش دندیزرو . یم  قشع  نآ  هب  تفگ  دوش  یم  دنتـشاد و  هقالع  یلیخ  ادخ  اب  تاجانم  هب  مه  ماما  دوخ  دوب  تارایز  اهاعد و  ندـناوخ  هب 

. * --------------------------------------------------- دنا هدناوخ  یم  ار  حیتافم  ياهاعد  مامت  ماما  تفگ  ناوتب 
. یناشاک یماما  هللا  تیآ  زا : لقن  هب  ----------------------------- * 

متسناوتن مه  رابکی  یتح 

متسناوتن دنتـسج ،  یم  تقبـس  مالـس  نتفگ  رد  هراومه  هکنیا  ظاحل  هب  مدوب  ماما  تمدخ  رد  هک  یتدم  مامت  رد  متـسناوتن  مه  رابکی  یتح 
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متسناوتن دنتـسج ،  یم  تقبـس  مالـس  نتفگ  رد  هراومه  هکنیا  ظاحل  هب  مدوب  ماما  تمدخ  رد  هک  یتدم  مامت  رد  متـسناوتن  مه  رابکی  یتح 
.* ----------------------------------------------- میوجب تقبس  مالس  نتفگ  رد  منکب و  مالس  ناشیا  هب  نم  رابکی 

. یناجنز نیدلازع  دیس  هللا  تیآ  زا : لقن  هب  --------------------------------- * 

دندرک یمن  دنلب  هدنخ 

تهارک ههقهق  ای  دنلب و  هدنخ  نوچ  دندرک  یم  مسبت  دنلب ،  هدنخ  ياج  هب  هشیمه  دندیدنخ و  یم  تردن  هب  ماما  دندرک  یمن  دـنلب  هدـنخ 
هب تــشاد * . -------------------------------------------------------------------------------- *.

هرامش 2442 یگتفه - تاعالطا  یهرق - نیملسملاو  مالسالا  ۀجح  زا : لقن 

تسا يراک  ناضمر  هام  دوخ 

هب رتشیب  هک  دوب  نیا  دندرک  یم  لیطعت  ناضمر  كرابم  هام  رد  ار  ناشدوخ  ياهتاقالم  ماما  هک  انعم  نیا  ّرس  تسا  يراک  ناضمر  هام  دوخ 
((.* -------------------------- تسا يراک  ناضمر  هام  دوخ  دندومرف ((: یم  ماما  دنسرب . ناشدوخ  هب  هصالخ  نآرق و  اعد و 

- یلـسوت نیملـسملا  مالــسالا و  ۀـجح  زا : لـقن  هـب  ---- -------------------------------------------------- . * 
هرامش 45 هزوح - 

دنداتسرف یم  تاولص 

هاگ و دـندش ،  یم  عمج  ًاجیردـت  لبق  تعاس  ود  یکی  زا  مدرم  هک  نارامج  هینیـسح  رد  یمومع  تاقالم  ياهزور  دنداتـسرف  یم  تاولص 
اب ماما  هک  میدـش  یم  هجوتم  دیـسر . یم  ماما  شوگ  هب  لخاد  رد  اهتاولـص  نیا  يادـص  ًاعبط  دـندش و  یم  دـنلب  ناشتاولـص  يادـص  هاگیب 
هک مدیدن  هاگ  چیه  یلو  مدرک  تقد  اهتدم  نم  دنداتـسرف  یم  تاولـص  هتـسهآ  ص ) مرکا ( ربمایپ  كرابم  مان  تاولـص و  يادـص  ندـینش 

.* --------------------------------------------------- دنتسرفن تاولص  دنونشب و  ار  مدرم  تاولص  يادص  ناشیا 
ماـما یگدـنز  زا  هژیو  ياهتـشذگرس  ناـیمیحر - نیملـسملاو  مالـسالا  ۀـجح  زا : لـقن  هـب  ----------------------------- . * 

دلج 4 ینیمخ -

میتشادن هلفان  بات  اهناوج  ام 

رازاب رد  عقاو  خیـش  دجـسم  رد  ماما  اب  ار  رـصع  رهظ و  زامن  اههام  ریاس  دـننامه  ناضمر  كرابم  هام  رد  نم  میتشادـن  هلفان  بات  اهناوج  اـم 
نس و تلوهک  نآ  اب  ماما  اریز  مدناوخ . یم  يراوزبس  یلعلادبع  دیـس  ياقآ  هللا  تیآ  اب  ار  اشع  برغم و  زامن  یلو  مدروآ ،  یم  اجب  فجن 

اـشع برغم و  هلفان  ماجنا  هب  یقم ? د  دوب ،  ناتـسبات  دـنلب  ياهزور  رد  نازوس  يامرگ  اب  فداصم  كرابم  هام  هک  یماـیا  رد  یتح  فعض 
نودـب ار  اشع  برغم و  زامن  رتدوز  هچ  ره  میدوب  لیام  میتشاد ،  يرتشیب  تمواقم  باـت  میدوب و  ناوج  هکنیا  اـب  اـم  هک  یلاـح  رد  دـندوب .

.* --------------------------------------------------------------- میـسرب راطفا  هب  میناسرب و  مامتا  هب  هلفان 
هرامش 7 دادرخ -  15 يرابدور - یبتجم  دیس  نیملسملاو  مالسالا  ۀجح  زا :  لقن  هب  ----------------- . * 

دوب البرک  كاخ  ناشزامن  رهم 

ار یبحتسم  هجو  چیه  هب  هک  يروط  هب  دنتشاد ،  یناوارف  هیکت  تاهورکم  كرت  تابحتـسم و  ماجنا  رب  ماما  دوب  البرک  كاخ  ناشزامن  رهم 
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دوش رتشیب  زامن  باوث  هک  دوش  یم  ثعاب  دراد و  دوجو  زامن  زا  لبق  هک  ار  یتابحتسم  دنداد . یمن  ماجنا  ار  یهورکم  دندرک و  یمن  كرت 
ماما ياهنادند  هکنیا  اب  و  دوب . البرک  كاخ  ناشیا  زامنرهم  دندرک و  یم  لامعتسا  رطع  زامن  زا  لبق  هشیمه  ناشیا  دنداد . یم  ماجنا  ًامتح  ، 

يرتشگنا نینچمه  دندناوخ . یم  زامن  دعب  دندرک و  یم  كاوسم  ادـتبا  دـندومن ،  یم  جراخ  ناهد  زا  ار  اهنآ  زامن  زا  لبق  دوب ،  یعونـصم 
.* ----------------- دندروآ یم  ياجب  ار  زامن  دعب  هتخادنا و  شیوخ  تشگنا  رد  ار  نآ  لوا  زامن  عورش  زا  لبق  هک  دنتشاد  قیقع 

تیب نیظفاـحم  زا  مداـخ ( زا : لــقن  هـب  --------------------------------------------------------------- . * 
هحفص 65 رون - ياثر  رد  ماما ) 

دندناوخ یم  هداتسیا  ار  اه  هلفان 

 ، لهچ هک  ام  ور  نیا  زا  دـندناوخ . یم  هداتـسیا  دـنناوخ ،  یم  هتـسشن  دارفا  رتشیب  هک  زین  ار  اه  هلفان  ماما  دـندناوخ  یم  هداتـسیا  ار  اه  هلفان 
.* ------------------------------ میناوخب هلفان  هتسشن  هک  میتشاد  مرـش  ناشلباقم  رد  میدوب ،  رتکچوک  ناشیا  زا  لاس  هاجنپ 

ياـپ هب  اـپ  يدروـنجب -  دـمحم  دیـس  هللا  تیآ  زا :  لـقن  هب  -------------------------------------------------- * 
هحفص 207 دلج 4  باتفآ - 

دندرک یمن  كرت  ار  لفاون 

رد هضیرف  ياهزامن  ماجنا  زا  هتـشذگ  ناشیا  ما  هدینـش  زین  ماما  نارـشاعم  ناکیدزن و  زا  مراد و  دای  هب  دوخ  ات  دـندرک  یمن  كرت  ار  لـفاون 
.* --------- ----------------------------------- دندرک یمن  كرت  ار  هیموی  لفاون  دوب  رودقم  هک  ییاج  ات  تقو  لوا 

هرامـش 37 و هزوح -  یتالحم - یلوسر  نیملـسملاو  مالـسالا  ۀجح  زا : لقن  هب  ------------------------------------ . * 
38

دنتسشن نیمز  يور  دندمآ 

رد هکنآ  ياج  هب  ییانثتـسا  روط  هب  نارامج  هینیـسح  رد  تاقالم  مسارم  کی  رد  ماما  هک  دـندید  همه  راـبکی  دنتـسشن  نیمز  يور  دـندمآ 
تاقباسم ناگدنرب  هک  دوب  يزور  نامه  رد  نیا  و  دنتسشن . نیمز  يور  دندش  دراو  یتقو  دننیشنب ،  یلدنـص  يور  ناش  یگـشیمه  هاگیاج 

 .* --------------------------- دوش توالت  نآرق  هیآ  دنچ  هسلج  نآ  رد  دوب  رارق  دندوب و  هدمآ  ماما  روضح  هب  نآرق  تئارق 
یلـضاف دمحم  نیملـسملا  مالـسالا و  ۀـجح  زا : لقن  هب  ----------------------------------------------------- * 

دلج 5 ینیمخ ؛  ماما  یگدنز  زا  هژیو  ياهتشذگرس  يدراهتشا - 

دندناوخ یم  نآرق  راب  تفه  يزور 

دندومرف یم  اقآ  دـمحا  جاح  هک  ناـشیا  تئارق  تاـقوا  دـندناوخ .  یم  نآرق  راـب  تفه  يزور  ماـما  دـندناوخ  یم  نآرق  راـب  تفه  يزور 
حبص 4 هن  تعاس  حبص 3 .  زامن  زا  دعب  حبص 2 .  زامن  زا  لبق   . 1 زا :  دندوب  ترابع  بیترت  هب  دوش  یم  لماش  ار  نآرق  ءزج  راهچ  هنازور 

 --------------------- ءاشع زامن  زا  دعب  برغم 7  زامن  زا  لبق   . 6 هنازور )  ندز  مدق  زا  دعب  رهظ ( زا  دعب  رهظ 5 .  زامن  زا  لبق  . 
نایریم میحر  دیس  زا : لقن  هب  ----------------------------------------------------------- * 

دیراذگن نیمز  يور  ار  نآرق 
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ار ییاهنآرق  یلیالد  هب  یهاگ  میا .  هدید  ررکم  روط  هب  ناشیا  زا  یبلاج  هتکن  نآرق  هب  ماما  مارتحا  دروم  رد  دـیراذگن  نیمز  يور  ار  نآرق 
يور هدروآ  نوریب  فیک  زا  رگید  ياهزیچ  اب  هارمه  ار  نآرق  هجوت  نودـب  هیلوا  تاـعفد  رد  میدرب ،  یم  ماـما  رـضحم  رد  یتسد  فیک  رد 

ار نآ  هدروآ  ولج  ار  ناشتسد  هلصافالب  دعب  دیراذگن )). نیمز  يور  ار  نآرق  دندومرف ((:  یم  دندوب  بقارم  هک  ماما  میتشاذگ و  یم  نیمز 
یمن دـنا  هتـسشن  هپاناک  يور  نوچ  ماـما  هک  میدـش  هجوتم  اـم  دـعب  دنتـشاذگ . یم  دوب  ناـشرانک  رد  هک  يزیم  يور  دـنتفرگ و  یم  اـم  زا 

.* ----------------------------------- دنا هتسشن  ناشیا  هک  دشاب  ییاج  زا  رت  نییاپ  هجیتن  رد  نیمز و  يور  نآرق  دنهاوخ 
ياهتـشذگرس ناـیمیحر - نیملـسملا  مالـسالا و  ۀـجح  زا : لـقن  هب  --------------------------------------------- * 

دلج 5 ینیمخ .  ماما  یگدنز  زا  هژیو 

نآرق متخ  کی  زور  هس  ره 

یم متخ  ار  نآرق  هبترم  کـی  زور  هس  ره  ینعی  دـندناوخ .  یم  نآرق  ءزج  هد  زور  ره  ناـضمر  هاـم  رد  ماـما  نآرق  متخ  کـی  زور  هـس  ره 
رود هدزای  ای  هد  ماما  دندش  یم  هجوتم  دعب  یلو  دنا .  هدناوخ  هام  کی  رد  ار  نآرق  هرود  ود  هک  دندوب  لاحشوخ  ناردارب  یـضعب  دندرک . 

 .* ----------------------------------------------------------- دنا هدناوخ  فیرـش  هام  نیا  لوط  رد  ار  نآرق 
دلج 4 ینیمخ - ماما  یگدنز  زا  هژیو  ياهتشذگرس  يرصان -  نیملسملا  مالسالا و  ۀجح  زا : لقن  هب  --------------------- * 

دیناوخب نآرق  متخ  دنچ 

 ? دم هک  يدارفا  يارب  نآرق  متخ  دنچ  هک  دنداد  یم  روتـسد  ناضمر  كرابم  هام  زا  لبق  زور  دنچ  لاس  ره  ماما  دـیناوخب  نآرق  متخ  دـنچ 
.* --------------------------------------------------------------------- دوش تئارق  دوب  ناشکرابم  رظن 

. نایمیحر نیملسملا  مالسالا و  ۀجح  زا : لقن  هب  ----------- * 

دنتشاد نانجلا  حیتافم  اب  میاد  سنا 

حیتافم ياهاعد (( رثکا  یـسایس ،  یبالقنا و  ربهر  کی  هاگیاج  رد  ماما  هک  دـنکن  رواب  یـسک  دـیاش  دنتـشاد  نانجلا  حـیتافم  اـب  میاد  سنا 
هب هدـنام  زور  کی  مدرک . هیهت  ناشیا  يارب  دنتـساوخ . طخ  تشرد  حـیتافم  نم  زا  ماما  تقو  کی  تسا  مدای  دنـشاب ! هدـناوخ  ار  نانجلا ))

هجوتم تقو  کی  مدناوخ . ار  هیلدع  ياعد  مه  نم  دیناوخب )). اعد  ماما  رس  يالاب  دییایب  امـش  دنتفگ ((: نم  هب  اهمناخ  زا  یکی  ناشیا  توف 
تسا بحتسم  نوچ  هک  تسا  جع ) يدهم ( ترضح  دهع  ياعد  مدید  مدرک  هاگن  دنا . هتـشاذگ  يا  هناشن  حیتافم  ياج  کی  رد  ماما  مدش 

نیا ات  دندوب ! هدـناوخ  زور  نآ  ات  دـندوب و  هدومرف  موقرم  لاوش  متـشه  زا  ار  عورـش  خـیرات  ذـغاک  يور  ناشیا  دوش ،  هدـناوخ  زور  لهچ 
.* ------------------------------------------ دندوب دیقم  طیارش  تایصوصخ و  ماجنا  اب  مه  نآ  اهاعد  هب  ماما  هزادنا 

. یلسوت اضر  دمحم  نیملسملاو  مالسالاۀجح  زا : لقن  هب  -------------------------------------- * 

دینک اعد  بالقنا  يارب 

مایپ مق  دیتاسا  زا  نت  دنچ  هب  دنتـشاد  هدهع  هب  ار  مدرم  يرگتیادـه  اج  نآ  زا  دـندوب و  سیراپ  رد  ماما  هک  ینامز  دـینک  اعد  بالقنا  يارب 
.* ------------------------------------- دینک اعد  بالقنا  يزوریپ  يارب  دراد  اعد  هب  زاین  ام  یمالـسا  بالقنا  هک  دنداد 

يامیــس يداتــسا - اـضر  نیملــسملاو  مالــسالا  ۀــجح  زا : لـقن  هـب  ------------------------------------------- . * 
هحفص 182 دلج 3 -  ناگنازرف - 
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تسام اب  دنوادخ 

هب خـساپ  رد  مشاب )) نانآ  اب  مدرگزاب و  متلم  شیپ  مهاوخ  یم  دـندوب (( هدرک  مالعا  هکنیا  زا  سپ  سیراپ و  رد  ماـما  تساـم  اـب  دـنوادخ 
((* ---------------- تسام اب  ادخ  دندومرف ((: دریگ  رارق  رطخ  رد  امش  ناج  تسا  نکمم  تسین و  حالص  هب  هک  نایفارطا  تعنامم 

دیهـش هللا  تیآ  زا : لـقن  هب  / * 11 / 60 ------------------- --------------------------------------------- 
12 تاعالطا - همانزور  یتالحم -

دنتشادن ینارگن  ییاوه  تالمح  رد 

دروم مه  ماما  تیب  فارطا  یهاـگ  دـمآ ،  شیپ  یکاـنرطخ  ساـسح و  یلیخ  عقاوم  گـنج  ماـیا  رد  دنتـشادن  ینارگن  ییاوه  تـالمح  رد 
زا دـشاب  ناشیا  ینارگن  یتحاران و  زا  یکاح  هک  یلمعلا  سکع  هنوگ  چـیه  ماما  لاوحا  نیا  مامت  رد  تفرگ و  یم  رارق  یکـشوم  تـالمح 

.* ---------------------------------------------------------------- ------------- دندادن ناشن  دوخ 
لاس 68 نیعبرا  هژیو  یمالسا - يروهمج  همانزور  ینارامج - ماما  نیملسملاو  مالسالا  ۀجح  زا : لقن  هب  --- . * 

تسا بالقنا  ظفاح  ادخ  تسد 

نونکات ادـتبا  زا  ار  بالقنا  نیا  هک  مدـقتعم  نم  دـندومرف ((: بناج  نیا  هب  یـصوصخ  يا  هسلج  رد  ماما  تسا  بالقنا  ظـفاح  ادـخ  تسد 
.(( * -------- دیامرف یم  ظفح  ار  میظع  بالقنا  نیا  هللادی  نامه  تسا و  هدروآ  اجنیا  هب  تساهتـسد  مامت  قوف  هک  یهلا  تردق  تسد 

هللا تــیآ  زا : لـــقن  هــب  ------------------------------------------------------------------------ . * 
هرامش هزوح - يرهاظم - نیسح 

درک ادخ  میدرکن ،  ام 

رد اذـل  دـنک ،  ینیـشن  بقع  دـش  راچان  ماما  دـیدش  هلمح  زا  سپ  هاش  میژر  یتیالو  یتلایا و  ياهنمجنا  هیـضق  رد  درک  ادـخ  میدرکن ،  اـم 
دندیـسر ماما  تمدخ  یتقو  دـندوب  لاحـشوخ  یلیخ  عوضوم  نیا  جرد  زا  هک  اه  هبلط  تسین . ارجا  لباق  نوناق  نیا  هک  دنتـشون  اه  همانزور 

.* ----------------------------- درک ادخ  میدرکن  ام  ار  راک  نیا  هک  دندومرف  يرصتخم  حیـضوت  یط  اه  هبلط  عمج  رد  ماما 
. یهرق نیملسملاو  مالسالا  ۀجح  زا : لقن  هب  --------------------------------------------------- * 

مدش ادخ  زا  لفاغ  هکنیا  لثم 

نارهت رد  امش  دیـسر  ناشیا  ضرع  هب  درک ،  دازآ  ار  ناشیا  میژر  دنتـشگزاب و  مق  هب  نارهت  زا  ماما  هک  یبش  مدش  ادخ  زا  لفاغ  هکنیا  لثم 
ماما دـناشکب . ریز  هب  تیعجرم  ماقم  زا  ار  یلاعبانج  دربب و  لاؤس  ریز  ار  امـش  تیعجرم  هک  درک  یم  ییاـهراک  میژر  دـیتشاد  فیرـشت  هک 

دندـش دـیعبت  ماما  هک  دـعب  دـندرک . رافغتـسا  هلمج  کی  نیا  يارب  ماما  مدینـش  دـعب  دـندید ،  اهرگ  هئطوت  نیا  ار  دادرخ  هدزناـپ  دـندومرف 
.* --------------------- دنتسه نم  نابیتشپ  مدرم  دادرخ و  هدزناپ  متفگ  هک  مدش  لفاغ  ادخ  زا  نم  اجنآ  رد  هکنیا  لثم  دندومرف 

يدـــمحم هللا  تــیآ  زا : لـــقن  هــب  / * 3 / 73 ----------------------------------------------------------- 
هخروم نارهت - هعمج  زامن  ینالیگ -
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دندناوخ یم  هینابعش  تاجانم  بش  همین 

هب هدنام  تعاس  کی  مدید  یم  مدیباوخ  یم  ماما  قاطا  رد  تشپ  اهبش  هک  یهاگ  نابعـش  هام  رد  دندناوخ  یم  هینابعـش  تاجانم  بش  همین   
يردق هب  تاجانم  نیا  رد  دندش و  یم  هینابعـش  تاجانم  لوغـشم  بش  زامن  زا  سپ  دنتفرگ و  یم  وضو  دندش و  یم  رادیب  ماما  حبـص  ناذا 

مارآ و رایـسب  هکنیا  اب  مدش  یم  رادـیب  باوخ  زا  ناشیا  هیرگ  يادـص  اب  یهاگ  مدـیباوخ  یم  ناشقاطا  تشپ  هک  نم  هک  دـندرک  یم  هیرگ 
.* -------------------------------------------------- دوشن رادیب  یسک  ات  دنداد  یم  ماجنا  ار  بش  لامعا  هتـسهآ 

. نایریم میحر  دیس  زا : لقن  هب  ------------------------------ * 

دنتساخ یمرب  بش  رخآ 

دریگ یم  نز  هزات  یتقو  مدآ  ًالومعم  نوچ  دـنتفرگ -  لایع  ماما  یتقو  درک : یم  لقن  یفطـصم  اقآ  جاـح  موحرم  دنتـساخ  یمرب  بش  رخآ 
یم دـندروخ و  یم  ماـش  دـندمآ  یم  تعاـمج  زاـمن  زا  سپ  بورغ  دوش -  یم  رود  هعلاـطم  باـتک و  زا  یلوـمعم ،  تالاغتـشا  زا  يردـق 

.* -------------------------------------- دنتساخ یمرب  دجهت  بش و  زامن  يارب  بش  ياهرخآ  فرطنآ  زا  دندیباوخ و 
هرامش دادرخ -  15 یتالحم - دیهش  هللا  تیآ  زا : لقن  هب  ------------------------------------------ . * 

تسا هدوب  نم  يزیخ  رحس  زا 

ماما هک  دندرک  یم  لقن  زور  کی  یفطـصم  اقآ  جاح  موحرم  دنتـشاد . بش  زامن  هب  یـصاخ  یقت ? د  ماما  تسا  هدوب  نم  يزیخ  رحـس  زا 
ياقآ هلمج  زا  ناشنادرگاش  زا  یـضعب  ناشیا  هک  مدینـش  مدوخ  نم  تسا . هدوب  نم  يزیخرحـس  زا  ما  هدیـسر  یبلاطم  هب  رگا  تسا  هدومرف 
ناذا هب  هدـنام  رتشیب  ای  تعاس  کی  هک  دوب  نیا  ماما  زارد  نایلاس  شور  دـیهدن . تسد  زا  ار  يزیخرحـس  هدومرف  یم  ینارهت  یبتجم  خـیش 
باتفآ عولط  زا  سپ  دندش . یم  تدابع  لوغشم  باتفآ  عولط  ات  دندرک و  یم  تسرد  ياچ  هدومن  نشور  ار  روامس  دندش  یم  رادیب  حبص 

ماما بش  زامن  هک  دنرادن  دای  هب  تقو  چیه  هک  ما  هدینش  ًاقفتم  ماما  ناکیدزن  همه  زا  نم  دندروخ . یم  هناحبص  دعب  دندیباوخ و  یم  يردق 
.* ------------------------------------------------------------------------------ دشاب هدـش  كرت 

. يدزی متاخ  هللا  تیآ  زا : لقن  هب  -- * 

دنتسیاب دنتسناوت  یمن  هکنیا  اب 

لزنم هب  یبـسن  يدوبهب  زا  سپ  هک  دـندش  يرتـسب  ناتـسرامیب  رد  یبـلق  یتحاراـن  لـیلد  هب  ماـما  لاس 65  دنتـسیاب  دنتـسناوت  یمن  هکنیا  اـب 
بش زامن  يارب  دنتـشاد  هک  یـضرم  تلاح  نآ  اب  مدش  هجوتم  مدوب  ناشیا  رانک  رد  هک  بش  همین  هس  تعاس  دودح  بش  کی  دنتـشگزاب .

نم هناش  يور  ار  ناشتـسد  راچانب  دنتـسناوت و  یمن  دنـشکب  اراپ  حـسم  دنتـساوخ  یم  یتقو  هک  دوب  يا  هنوگ  هب  ناـشیا  لاـح  دـندش . دـنلب 
.* ----------------------------------- دشن كرت  ماما  بش  زامن  مه  تلاح  نیا  رد  اما  دندرک  یم  هیکت  نم  هب  هتشاذگ و 

. نایریم میحر  دیس  زا : لقن  هب  --------------------------------------------- * 

یگبلط نارود  رد  دجهت 

.* ------------ تسا ناشیا  یگبلط  نارود  مهم  تاکن  زا  بش  لفاون  تعامج و  زامن  هب  ماما  مامتها  دیقت و  یگبلط  نارود  رد  دجهت 
دیس هللا  تیآ  زا : لقن  هب  / * 1 / 59 -------------------------------------------------------------------- 
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16 ناهیک - همانزور  یناساول - قداص 

دندرک یم  هیرگ  مارآ  یلیخ 

دنچ مه  نم  دوخ  دوب . مارآ  یلیخ  ماما  يرحس  ياه  هیرگ  دنا  هتفگ  هک  مدینـش  ماما  مناخ  زا  هطـساو  کی  اب  دندرک  یم  هیرگ  مارآ  یلیخ 
ياه هیرگ  هک  دوب  یفطـصم  اقآ  تداهـش  زا  سپ  یلو  ما . هدینـشن  يدـنلب  هب  ناـشیا  زا  يا  هیرگ  يادـص  اـما  ما  هدـیباوخ  ماـما  شیپ  بش 

.* ----------------------------------------------------------------------- دـش رت  ینالوط  ماما  يرحس 
. یناقرف نیملسملاو  مالسالا  ۀجح  زا : لقن  هب  --------- * 

درک یم  هلان  بش  لد  رد 

يادص مدینش  بش  کی  هک  دندرک  لقن  میارب  دنتشاد  تنوکس  ماما  لزنم  کیدزن  هک  يدوعسم  ياقآ  زور  کی  درک  یم  هلان  بش  لد  رد 
يزیچ کی  مدید  ماما ،  لزنم  تشپ  مدمآ  مدمآ . نوریب  هناخ  زا  هدش  بات  یب  هدش  هدنامرد  یـسک  دیاش  متفگ  دیآ  یم  يدرم  نیزح  هلان 

.* ----------------- دوب هداد  رس  يراز  هیرگ و  دز و  یم  هجض  ماما  دمآ . یم  ادص  اجنآ  زا  نیمز ،  فک  هدش  نهپ  ییابع  دننامه 
- يزاریـش يرئاح  هللا  تیآ  زا : لـقن  هب  --------------------------------------------------------------- . * 

هرامش 35 داهج -

دش یم  هدید  کشا  راثآ  ماما  هرهچ  رد 

رد ماما  اهنت  دندوب و  هدیباوخ  امیپاوه  رد  دارفا  مامت  دندمآ  یم  نارهت  هب  سیراپ  زا  ماما  هک  یبش  دش  یم  هدـید  کشا  راثآ  ماما  هرهچ  رد 
زا تیاکح  ناشیا  كرابم  ياه  هنوگ  رد  کشا  راثآ  دیـشاب  هدید  ار  ماما  کیدزن  زا  رگا  امـش  دندناوخ  یم  بش  زامن  امیپاوه  يالاب  هقبط 

.* --------------------------------------------------------- دراد ناشبـش  همین  ياه  هیرگ  يراد و  هدنز  بش 
هرامش 48 بالقنا - مایپ  ینامرک - يراصنا  نیملسملاو  مالسالا  ۀجح  زا : لقن  هب  ----------------------- . * 

نادب ردق 

مدرک لاؤس  ناشیا  زا  زور  کی  دیباوخ . یم  ناشیا  قاتا  رد  تشپ  رادساپ  ناردارب  زا  یکی  اهبـش  ماما ،  ریخا  تلاسک  نیا  زا  لبق  نادب  ردق 
. دندوب رادیب  حبص  ناذا  هب  تعاس  ود  ًالومعم  اهبش  ماما  هلب ،  تفگ ((: دیراد ؟ ماما  زا  يا  هرطاخ  دیدوب ،  ماما  بقارم  اهبـش  یتدم  هک  امش 

دیدجت يارب  ناشیا  یتقو  ندرک . هیرگ  هب  مدرک  عورـش  مدش و  رثأتم  مه  نم  دننک ،  یم  هیرگ  دـنلب  يادـص  اب  هک  مدـش  هجوتم  بش  کی 
یناوج رد  تدابع  تذـل  نک ،  تدابع  ار  ادـخ  نادـب و  ردـق  یتسه  ناوج  ات  ینالف  دـندومرف ((: دـندش . نم  هجوتم  دـندمآ ،  نوریب  وضو 

((.* -------------------------- تسین شیارب  یناوت  لاح و  اما  دنک ،  تدابع  دـهاوخ  یم  شلد  دوش  یم  ریپ  یتقو  مدآ  تسا 
- یلــسوت نیملــسملاو  مالــسالا  ۀـجح  زا : لـقن  هـب  ------------------------------------------------------ . * 

هرامش 45 هزوح -

! مالس اقآ ، 

ریسم رد  دنتفرگ . یم  مه  ار  اهنآ  يولج  دندوب و  رّفنتم  هزادنا  یب  درک  یم  تسرد  یعت ? ن  ناشیا  يارب  هک  ییاهتلاح  زا  ماما  مالس ! اقآ ، 
شا هزاغم  يوربور  اقآ  نیا  هبترم  کی  مالغ . جاح  مان  هب  دوب  يدرف  نآ  بحاص  هک  دوب  یلاقب  هزاغم  کی  كرا  هچوک  رد  ناـشیا  تکرح 
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. دناخرچ یم  دوب و  هتفرگ  شتسد  هب  مه  ار  يریجنز  دوب و  هتشاذگ  مه  يور  ار  اهاپ  دوب . هتـسشن  یتابن  نغور  بلح  يور  راوید  هیاس  ریز 
یم شتسد  رد  ار  ریجنز  دوب و  مه  يور  شیاهاپ  هک  لاح  نامه  رد  تخانشن و  ار  ماما  وا  دندرک . مالس  دندیـسر  مالغ  جاح  هب  ماما  یتقو 

!((* ----------------------------------------------------- تسا بوخ  امش  لاح  مالـس ،  اقآ  تفگ ((: دناخرچ 
هرامش 37 و 38 هزوح - اه - ینیئوخ  يوسوم  نیملسملاو  مالسالا  ۀجح  زا : لقن  هب  --------------------------- . * 

منک یم  تراقح  ساسحا 

نم مینک .  نایب  میـسانشب و  ار  تلم  نیا  شزرا  هنوگچ  مناد  یمن  دـنتفگ ((: ناشیا  مدوب . ماـما  تمدـخ  يزور  منک  یم  تراـقح  ساـسحا 
((.* ---------------------------------------- منک یم  تراقح  ساسحا  نانآ  لباقم  رد  منیب ،  یم  ار  ناناوج  نیا  یتقو 

همانزور یناجنسفر - یمشاه  نیملسملا  مالـسالاۀجح و  زا : لقن  هب  / * 9 / 66 ---------------------------------------- 
- ناهیک

درک مالس  یسک  مدرک  ساسحا 

نییاپ مرس  هک  یلاح  رد  دوب  ماما  لزنم  يراصنا و  خیـش  موحرم  دجـسم  نیب  هک  يا  هچوک  زا  زور  کی  درک  مالـس  یـسک  مدرک  ساسحا 
هظحل کی  رد  داتفا . ماما  كرابم  يامیس  هب  ممشچ  مدرک  الاب  ار  مرس  یتقو  درک ،  مالس  نم  هب  یـسک  مدرک  ساسحا  هک  مدرک  روبع  دوب 

هبلط هچب  کی  زیچان  نم  دوب و  نم  دارم  دـیلقت و  عحرم  ماما ،  وا  رخآ  دوب  هدـمآ  دـنب  منابز  راگنا  مدرک  ساـسحا  مدوخ  رد  یبیجع  راـشف 
.* -------------------------------------------------------------------------- مدوبن رتشیب  هلاس  هدفه 

دلج ینیمخ - ماما  یگدنز  زا  هژیو  ياهتشذگرس  نایمیحر - نیملسملاو  مالسالا  ۀجح  زا : لقن  هب  ------ . * 

دوشن فیرعت  نم  زا 

دیراد دمآو  تفر  نم  لزنم  اب  يردق  دیتسه و  نیمخ  لها  امـش  هکنیا  هب  رظن  ینالف  دـندومرف : هدـنب  هب  ماما  زور  کی  دوشن  فیرعت  نم  زا 
.* --------------------------------------------- دوشن یتبحص  یفیرعت و  ییاج  رد  نم  زا  امش  بناج  زا  دینک  تقد 

زا هژیو  ياهتـشذگرس  ینیمخ - یلـالج  نیملـسملاو  مالـسالا  ۀـجح  زا : لـقن  هـب  ----------------------------------- . * 
دلج ینیمخ - ماما  یگدنز 

دوش هتشادرب  باقلا  نیا  دیاب 

زا یباقلا  نآ  دـلج  تشپ  فجن  موسر  قباطم  دـش  پاچ  فرـشا  فجن  رد  هلیـسولا )) ریرحت  باتک (( یتقو  دوش  هتـشادرب  باقلا  نیا  دـیاب 
تشادن و يریصقت  مه  یسک  دوبن و  يا  هزات  زیچ  نیا  دش ،  هتشون  تارابع  لیبق  نیا  زا  هیملعلا و  تازاوحلا  میعز  یمظعلا و  هللا  تیآ  لیبق 

لامک اب  دندش  بلطم  هجوتم  ماما  یتقو  دـندوب . هدرک  لمع  پاچ  نایدـصتم  هناخپاچ و  دـش ،  یم  لمع  عجارم  ریاس  يارب  هک  روط  نامه 
يور يزیچ  هک  دندش  روبجم  ناراکردنا  تسد  هرخالاب  ات  دوش ،  هتـشادرب  باقلا  نیا  دیاب  دندومرف :  دـندرک و  عنم  نآ  عیزوت  زا  تیعطاق 

.* --------------------------------------------------------------- دوشن هدناوخ  چیه  هک  دـننزب  باقلا  نیا 
دادرخ 70 یمالسا - يروهمج  همان  هژیو  يریدق - هللا  تیآ  زا : لقن  هب  - ---------------- . * 

ادخ هدنب 
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ار اهقاتا  زا  یکی  رد  دنراد . فیرشت  قاتا  مادک  رد  ناشیا  متـسناد  یمن  نم  دندوب . هدرک  تولخ  یقاتا  رد  ماما  هافر ،  هسردم  رد  ادخ  هدنب 
تهبا و یلو  تسا  زیزع  ماما  مدش  هجوتم  نم  ادخ . هدنب  دـمآ : ادـص  رد  تشپ  زا  هک  مدینـش  تسا ؟ قاتا  نیا  رد  یـسک  هچ  متفگ : مدز و 

.* ------------------------------------------ منک بدا  ضرع  موش و  قاتا  دراو  ات  داد  یمن  هزاجا  نم  هب  ماما  لـالج 
هحفص 60 دلج 2 -  باتفآ - ياپ  هباپ  نایوفص - داوج  زا : لقن  هب  -------------------------------------- . * 

دندرک یم  مالس  اه  هچب  هب  یتح 

نانآ هکنیا  زا  لبق  دندش  یم  دارفا  رب  دراو  یتقو  هراومه  دندوب و  نارگید  رب  مدقم  مالس  رد  هشیمه  ماما  دندرک  یم  مالس  اه  هچب  هب  یتح 
نابرهم فوئر و  ردقنآ  دنداتفا  یم  تشحو  هب  ناشمان  ندینش  زا  اهتردق  مامت  هک  تمظع  نآ  اب  ماما  دندرک . یم  مالـس  ناشیا  دننک  مالس 

.* ----------------------------------------- دندرک یم  مالـس  اهنآ  هب  دندش  یم  اه  هچب  اب  هجاومرگا  یتح  هک  دندوب 
ماما یگدـنز  زا  هژیو  ياهتـشذگرس  يدرجورب - دومحم  رتکد  زا : لـقن  هب  --------------------------------------- . * 

دلج 3 ینیمخ -

دنتفر رتکد  بطم  هب  ناشدوخ 

ضرع ماما  هب  يرظتنم  دمحم  دیهش  موحرم  دوب . هدمآ  ناشیا  لزنم  هب  يرتکد  ماما  ياهنادند  حالـصا  يارب  دنتفر  رتکد  بطم  هب  ناشدوخ 
هبترم دنچ  ناشیاهنادند  يارب  هک  دوب  نآ  زا  دعب  میور .  یم  دنتفگ  دندرک و  لوبق  دنداد و  شوگ  ماما  دیتفرن . بطم  هب  امـش  ارچ  هک  درک 

اب دروخرب  رد  یلو  دـندوب  ردـپ  کی  لثم  دوخ  نادرگاش  هزوح و  همه  يارب  هک  یلاح  نیع  رد  ناـشیا  دـندرک . یم  هعجارم  رتکد  بطم  هب 
یم شوگ  ار  همه  فرح  دنتـشادن . بوخ  فرح  هب  تبـسن  یفنم  یلمعلا  سکع  چـیه  دـندرک و  یم  دروخرب  نسمه  قیفر  کی  لثم  دارفا 

رد هک  دـش  یمن  هدـید  هاگچیه  ماما  یـسرد  هویـش  رد  دـندرک . یمن  ییاـنتعا  دوبن  بوخ  رگا  دـندرک . یم  لـمع  دوب  بوخ  رگا  دـندرک .
.* ---------- دشاب روط  نآ  دراد  لامتحا  دشاب  روطنیا  دراد  لامتحا  دندومرف  یم  ًامئاد  دنشاب . هدرک  ادیپ  یملع  رورغ  ناشیاه  هتسناد 

مالــسالا ۀــجح  زا : لــقن  هـب  ---------------------------------------------------------------------- * 
دلج 6 ینیمخ . -  ماما  یگدنز  زا  هژیو  ياهتشذگرس  یناهفصا - يداجس  اضردمحم  نیملسملاو 

دنداد ناشن  عضاوت  یلیخ 

بایفرـش ماما  تمدـخ  هب  هک  دوب  هدرک  باختنا  دوخ  نایم  زا  ار  یتأیه  لصا 111  اب  هطبار  رد  ناگربخ  سلجم  دـنداد  ناشن  عضاوت  یلیخ 
روج ره  هک  میتسه  امـش  تمدـخ  رد  ام  دنتـشاد  هضرع  هدیـسر  ماما  تمدـخ  تأـیه  ياـضعا  مدوب . تأـیه  نیا  عمج  رد  مه  هدـنب  دـنوش .

عضاوت و نیا  دروم  رد  ًاقفتم  هسلج  زا  سپ  اضعا  یمامت  فرح  هک  دنداد  ناشن  عضاوت  نانچنآ  ام  ربارب  رد  ماما  یلو  مینک ؛  لمع  دییامرفب 
.* ------------------------------------------------ دوب زیگنا  باجعا  ام  همه  يارب  ًاتقیقح  هک  دوب  ماما  يراوگرزب 

. ینامرک يدحوم  نیملسملاو  مالسالا  ۀجح  زا : لقن  هب  -------------------------------- * 

دیوگ یم  تسار  تا  ییاد 

رهاوخ رهوش  یقارـشا و  یقتدـمحم  ازریم  اقآ  موحرم  هدازرهاوخ  داماد و  هک  دوب  خیـش  اضر  اقآ  مان  هب  يدرف  دـیوگ  یم  تسار  تا  ییاد 
ياهـسرد تشاد و  يرتـمک  هدافتـسا  یمومع  ياهـسرد  دـناوخب . هموـظنم  سرد  تساوـخ  یم  دوـب و  ماـما )  داـماد  یقارـشا ( باهـش  اـقآ 

دیوگ یم  خیـش  اضر  اقآ  مرادن )). تقو  دندومرف ((:  ماما  دنهدب  يا  هموظنم  سرد  ناشیا  هک  ماما  تمدخ  دوب  هتفر  اذل  رتشیب ، یـصوصخ 
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یقارـشا یقتدـمحم  اقآ  مرادـن )). تقو  دـنا  هتفگ  وگب  میارب  یـصوصخ  هموظنم  سرد  کـی  ما  هتفگ  هللا  حور  اـقآ  هب  متفگ ((: ما  ییاد  هب 
ییاد هب  اقآ  متفگ (  ماما  هب  میدوب  ماما  تمدخ  يا  هسلج  رد  ادعب  تسین )). هتخاس  شا  هدـهع  زا  دراد  تقو  هللا  حور  اقآ  تفگ ((: ما  ییاد 

هللا حور  اقآ  تسین .  هتخاس  شا  هدهع  زا  دراد  تقو  هللا  حور  اقآ  دنا :  هتفگ  ناشیا  دیرادن  تقو  هموظنم  رد س  يارب  امـش  هک  ما  هتفگ  ما 
!((.* --------------------------------- ------------------------- دیوگ یم  تسار  تا  ییاد  دنداد ((: باوج 

هرامش هرود 3 -  ملع - رون  ینارهت - یقداص  نیملسملاو  مالسالا  ۀجح  زا : لقن  هب  ---------------------- . * 

متسه مدرم  هدنمرش 

ادرف دوب  انب  نوچ  دندنام ،  دادغب  رد  ماما  رگید  بش  کی  ماما  شریذپ  زا  تیوک  عانتما  قارع و  زا  ترجاهم  ریسم  رد  متسه  مدرم  هدنمرش 
نارگن تحاراـن و  همه  میدوب .  هتـسشن  ماـما  تمدـخ  رد  هبنـشجنپ )  زور (  نآ  دـننک . زاورپ  سیراـپ  هب  تعاـس 9 )  هعمج ،  زور  حـبص ( 

زا دـنداد . یم  يرادـلد  مه  ار  ام  هزات  تسا و  هدـشن  يربخ  چـیه  ّناک  دـندوب ،  ممـصم  مارآ و  یلیخ  ماما  یلو  میدوب ؛  ثداوح  عاضوا و 
نیا دنعاضوا . نارگن  همه  هتفریذپ و  ماجنا  يدایز  ياهییامیپهار  تارهاظت و  دنا و  هدش  تحاران  یلیخ  مدرم  هک  دنداد  شرازگ  مه  نارهت 
نینچ دوبن ،  مولعم  هدـنیآ  ًالـصا  دوب و  هدـمآ  شیپ  اـم  همه  يارب  هک  ریحت  يراـتفرگ و  تلاـح  نآ  رد  هک  تسا  هتفرن  مداـی  ماـما  زا  هلمج 

یم تمحز  هب  ار  دوخ  ام  يارب  اهنآ  منک ،  یم  تراقح  ساسحا  مدرم  نیا  لباقم  رد  نم  متـسه . مدرم  نویدم  هدنمرـش و  نم  دندومرف ((: 
نآ فرط و  نیا  زا  نطو ،  زا  هراوآ  لاح ،  نآ  رد  یـسک  دوب . بیجع  ردقچ  یتسار  میا )). هتـسشن  اجنیا  رد  یتحار  لامک  اب  ام  دـنزادنا و 

ات اجک . هب  تسین  مولعم  مه  دادغب  زا  دادغب و  هب  هرـصب  زا  هاگدورف ،  هب  زرم  زا  دش ،  یم  هدـنار  دوش ،  صخـشم  شفیلکت  هکنآ  یب  فرط 
هب وا  رطاخ  يارب  ار  دوخ  ردقنیا  مدرم  هک  تسا  نارگن  درادنپ و  یم  یتحار  لامک  رد  ار  دوخ  لاح  نیا  اب  دهد ،  خر  وا  يارب  یثداوح  هچ 

.* ---------------------------------------------------------------------------- دـنزادنا یم  تمحز 
هرامش 58 مالسا - رادساپ  يرصان - اضردمحم  نیملسملاو  مالسالا  ۀجح  زا : لقن  هب  ---- *. * 

دیدومرفن رما  امش 

دقتعم دنتـسناد و  یمن  زئاج  ار  تیم  دیلقت  رب  اقب  يدرجورب  ياقآ  موحرم  هک  دـنا  هدرک  لقن  نم  يارب  گرزب  يالـضف  دـیدومرفن  رما  امش 
زا ناـشاک و  ياـملع  زا  هک  یبرثـی  هللا  تیآ  موـحرم  ناـمز  نآ  یملع  تیـصخش  ود  دـنکب . دـیلقت  هدـنز  دـهتجم  زا  دـیاب  سک  ره  دـندوب 

لوا یبرثی  موحرم  دـننک . عناق  ار  وا  هک  دـندرک  یم  ثحب  ناشیا  اب  ماماو  دـندوب  فجن  ناگرزب  زا  هک  یقارع  ءایـض  اقآ  موحرم  نادرگاـش 
زا یلاؤس  ات  هک  دوب  نیا  ماما  شور  دندوب . هتـسشن  تکاس  بدؤم و  رایـسب  ماما  دندشن . عناق  يدرجورب  ياقآ  یلو  درک  عورـش  ار  تبحص 
رما امش  دندومرف ((: ماما  دینک ))؟ یمن  یتبحـص  امـش  اقآ  تفگ ((: درک و  ماما  هب  ور  يدرجورب  موحرم  دنهد .  یمن  باوج  دوشن ،  ناشیا 

.* ----------------------------------------- دنتفریذپ ار  ماما  رظن  يدرجورب  ياقآ  ماما ،  تبحص  زا  دعب  دیدومرفن )). 
. ینامیا هیقف  لامک  دیس  نیملسملاو  مالسالا  ۀجح  زا : لقن  هب  --------------------------------------- * 

دیورب نوریب  امیپاوه  زا  ام  زا  رتولج  امش 

هللا تیآ  تسـشن  نیمز  هب  نارهت  هاـگدورف  رد  ماـما  ياـمیپاوه  یتـقو  نـمهب 57  هدزاود  زور  دـیورب  نوریب  اـمیپاوه  زا  اـم  زا  رتوـلج  اـمش 
زا رتولج  هدیدنـسپ  ياقآ  دـندومرف  دنتـشاد  هک  يا  هیحور  بسح  هب  ماما  دـنتفر . امیپاوه  لخاد  هب  ناشیا  لابقتـسا  هب  ماـما  ردارب  هدیدنـسپ 

تیـساسح لیلد  هب  یفرط  زا  دـنتفرگ . یمن  تقبـس  ناشرتگرزب  ردارب  زا  نتفر  هار  رد  ماما  هاگچیه  نوچ  دوش ؛  جراـخ  اـمیپاوه  زا  ناـشیا 
نییاپ امیپاوه  زا  ام  زا  رتولج  امـش  سپ  دندومرف ((: ماما  دـنتفیب .  هار  ماما  زا  رتولج  دنتـسناوت  یمن  مه  هدیدنـسپ  ياقآ  ماما  دورو  یـسایس 
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((.* ----------------------------------------------------------- تفر مهاوخن  امـش  زا  رتولج  نم  الاو  دیورب 
هرامش 3 روضح - ینارامج - ماما  نیملسملاو  مالسالا  ۀجح  زا : لقن  هب  --------------------- . * 

دنا هداتسیا  ییاونان  فص  رد  میدید  یم 

قاتا دنچ  نیمز و  رتم  دصیس  دودح  رد  ًابیرقت  هک  دندوب  هدیرخ  مق  یضاق  لاچخی  رد  یلزنم  ماما  دنا  هداتسیا  ییاونان  فص  رد  میدید  یم 
ًابیرقت 1324 دـندیرخ .  ناموت  رازه  هدزیـس  تمیق  هب  ار  هناخ  نیا  دـنتخورف و  ار  نآ  هک  دنتـشاد  نیمخ  رد  یکلم  اـی  هناـخ  ناـشیا  تشاد .
اب هک  میدید  یم  هاگهگ  ياهلاس 25 و  دندرک -  یم  یگدنز  هناخ  نآ  رد  ماما  دندوب . هدـمآ  مق  هب  يدرجورب  ياقآ  هک  نامز  نامه  ینعی 

.* ------ دنداد یم  ماجنا  ناشدوخ  مه  ار  لزنم  ياهراک  ناشیا  دنریگ .  یم  نان  دنا و  هداتـسیا  ییاونان  فص  رد  ناشتیعقوم  ماقم و  نآ 
ۀجح زا : لــــقن  هــــب  -------------------------------------------------------------------------- . * 

هحفص 83 دلج 4 -  باتفآ - ياپ  هباپ  ضیف - یلعدمحم  نیملسملاو  مالسالا 

دنتشاد ار  یلبق  راتفر  نامه  بالقنا  زا  سپ 

هب ناشیا  نداد  شوگ  زرط  راتفگ و  دروخرب ،  زرط  رد  بالقنا ،  زا  سپ  ماـما  هک  یعـضاوت  دنتـشاد  ار  یلبق  راـتفر  ناـمه  بـالقنا  زا  سپ 
تیعجرم ماـقم  هب  ندیـسر  زا  لـبق  بـالقنا و  زا  لـبق  هک  دوب  يراـتفگ  دروـخرب و  زرط  هجوـت و  ناـمه  دـش  یم  هدـید  نارگید  ياـهفرح 

هب دنتشاد * . ---------------------- ---------------------------------------------------------- *.
هحفص 161 دلج 4 -  باتفآ - ياپ  هباپ  يرهاظم - نیسح  هللا  تیآ  زا : لقن 

مهد یمن  هتفگ  رعش  نوچ 

رثا رب  دنتشون ،  یبلاطم  نآ  نوماریپ  اه  همانزور  دمآ و  شیپ  یتیالو  یتلایا و  ياهنمجنا  هیضق  هک  تضهن  لیاوا  مهد  یمن  هتفگ  رعش  نوچ 
لها ياقفر  زا  یکی  دنتفرگ . سپ  ار  ناشدوخ  فرح  هدـش و  وغل  نوناق  نیا  هک  دنتـشون  يدـنچ  زا  سپ  ماما  ياه  يرگاشفا  یگداتـسیا و 

زا یـضعب  دناوخ . ار  شراعـشا  داتـسیا و  رهظزادعب  زور  کی  دوب .  هدورـس  يراعـشا  ماما  يارب  هطبار  نیا  رد  تسا  یلـضف  اب  مدآ  هک  ملع 
. مدرک ضرع  ار  بلطم  متفر و  ماما  تمدـخ  مدـش و  مدقـشیپ  نم  میریگب . لوپ  شیارب  اـت  دـیتسرفب  ماـما  تمدـخ  ار  ناـشیا  دـنتفگ  اـقفر 

لوپ ماـما  زا  اـقآ  نآ  يارب  لاـیر  کـی  یتـح  متـسناوتن  مدرک  رارـصا  هچره  نم  مهد )). یمن  تسا  هتفگ  رعـش  اـم  يارب  نوچ  دـندومرف ((:
هب مریگب * . -------------------------------------------------------------------------------- *.

دلج ینیمخ - ماما  یگدنز  زا  هژیو  ياهتشذگرس  یهرق - یلعلادبع  نیملسملاو  مالسالا  ۀجح  زا : لقن 

متشاد هطبار  نم  شاک 

هطبار ادخ  اب  وت  نوچ  اماما  مراد . تسود  ارت  يراد  تسود  ار  ادـخ  وت  نوچ  اماما  دوب (( هتـشون  ماما  يارب  يرتخد  متـشاد  هطبار  نم  شاک 
مراد هطبار  ادـخ  اب  نم  هک  دـش  بوخ  دـنیوگب  هکنیا  هن  دـندرک  یم  هیرگ  دـندناوخ و  یم  ار  اهنیا  ماما  میراد )) هطبار  وت  اـب  مه  اـم  يراد 

((.* --------------------------------------- دشاب تسار  هتشون  نیا  ات  متشاد  هطبار  نم  شاک  يا  دندومرف ((: یم  هکلب 
همانزور هژیو  یتالحم - یلوسر  نیملـسملاو  مالـسالا  ۀـجح  زا : لـقن  هب  ----------------------------------------- . * 

دادرخ 72 یمالسا - يروهمج 
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تسا غورد  نیا 

ماما دـننکب . يرادربملیف  ناشیا  ياذـغ  هرفـس  زا  هلمج  زا  ماـما  هتعاـس  یگدـنز 24  زا  دنتـشاد  رارـصا  یخرب  سیراـپ  رد  تسا  غورد  نـیا 
امـش تسه ؛  مه  تشروخ  تشوگ و  ولپ ،  یهاگ  ام  هرفـس  رد  اریز  تسا  غورد  دینیچب  هرفـس  دیهاوخ  یم  امـش  هک  روط  نیا  دندومرف ((:

((.* ------------------------------ تسا غورد  نیا  دینک .  تسرد  هداس  هرفس  دیریگب و ي ك  هدیدان  ار  اهنیا  دیهاوخ  یم 
- اه ینیئوخ  يوسوم  نیملسملاو  مالسالا  ۀجح  زا : لقن  هب  -------------------------------------------------- . * 

هحفص 87 هرامش 37 و 38 -  هزوح -

! نزب ار  تفرح 

راسمیت زا  ناشیا  ًالثم  دنتشاد ،  هقالع  دندوبن  رهاظت  لها  هک  یناسک  هب  سکع  هب  دمآ . یمن  ناششوخ  رهاظت  زا  ماما  ًاساسا  نزب ! ار  تفرح 
یم اه  یلیخ  دیـسر . یم  ماما  تمدخ  روطنامه  دز و  یم  غیت  ار  شـشیر  زورره  دوبن ،  رهاظت  لها  يو  اریز  دـمآ  یم  ناشـشوخ  داژنریهظ 

هک ییاوه  يورین  هدنامرف  هلمج  زا  شترا  ناهدنامرف  زا  يا  هدع  زور  کی  دندش .  یمن  رـضاح  ماما  یلو  دـننک  اجباج  ار  ناشیا  دنتـساوخ 
ات دهدب ؛  شرازگ  ییاوه  يورین  هدنامرف  دش  رارق  دندوب . هدمآ  ماما  تمدخ  دوب ،  هتشاذگ  مه  یشیر  دوب و  یـضرغم  مدآ  دش  مولعم  دعب 

نخـس نیا  زا  ماما  نزب )) ار  تفرح  دنتـسین ،  ماوع  اقآ  تفگ ((: وا  هب  داژنریهظ  ياقآ  جرف . ياعد  ندـناوخ  هب  درک  عورـش  شرازگ  زا  لبق 
.* ------------------------------------------------------------------------ دندیدنخ دمآ و  ناششوخ 

هرامش 45 هزوح ،  یلسوت - نیملسملاو  مالسالا  ۀجح  زا : لقن  هب  -------- . * 

دوب ناسکی  ناشیا  تبحص 

اب ار  ناشیصوصخ  ینورد و  ياهتبحـص  ماما  هک  دوب  نیا  دنا  هتفگ  ار  نیا  اه  یلیخ  هک  ماما  ياهیگژیو  زا  یکی  دوب  ناسکی  ناشیا  تبحص 
اهتسایس اب  هطبار  رد  یلو  دشاب ،  یسایس  صاخ  هلأسم  کی  هب  عجار  يرس  کی  هکنیا  رگم  تشادن  قرف  مه  اب  یلیخ  ناشینوریب  ياهتبحص 

ار هیصوت  نامه  مه  یصوصخ  تروص  هب  دنتفگ  یم  ناشیا  رهاظ  رد  هک  ار  يزیچ  نامه  تلود ،  هب  اه  هیـصوت  یلک و  لیاسم  دروم  رد  و 
.* -------------------------------------------------------------------------------- . دندومرف یم 

هرامش 2 روضح - يوسوم - نیسحریم  سدنهم  زا : لقن  هب  * 

متخادنا هک  متشاد  يأر  کی  نم 

يریگ يأر  داتس  وضع  هدنب  یمالسا ،  يروهمج  مودنارفر  زور  ینعی  هام 1358  نیدرورف  مهدزاود  زور  متخادنا  هک  متشاد  يأر  کی  نم 
هک دش  هتفرگ  میمصت  اهتروشم  روشاب و  اذل  داد ،  دنهاوخ  يأر  قودنص  مادک  ياپ  رد  ماما  هک  تسناد  یمن  سک  چیه  زور  نآ  رد  مدوب .

يارب زین  یناـکم  دوش و  هداد  رارق  يأر  قودنـص  دوب ،  بساـنم  تظاـفح  لرتـنک و  ناـکما  تهج  زا  هک  مق  شرورپ  شزوـمآ و  لـحم  رد 
قودنص هب  ار  دوخ  يأر  ناکم  نآ  رد  هک  دیـسر  ماما  عالطا  هب  هک  ینامز  يریگ ،  يأر  هظحل  دوش . هتفرگ  رظن  رد  ناساکع  ناراگنربخ و 

ار قوسراهچ )) مان ((  هب  غولـش ،  ياه  هلحم  زا  یکی  ناـشدوخ  و  داد )) مهاوخ  يأر  مدرم  نیب  رد  نم  هک ((  دـندومرف  هل  مظعم  دـنزیرب ، 
قودنـص هب  ار  دوخ  يأر  ماما  دـش . جراـخ  نیرومأـم  تسد  زا  لرتنک  دـندروآ و  موجه  يداـیز  تیعمج  لـحم  نآ  رد  دـندومن . داهنـشیپ 

 ، دندوب هدمآ  يریگ  يأر  زا  شرازگ  هیهت  يارب  هک  يدایز  یجراخ  ناراگنربخ  هک  دوب  يدـح  هب  تیعمج  ماحدزا  دنتـشگرب .  هتخادـنا و 
سکع و هیهت  هب  قفوم  نوـچ  اـم  هک  دـندروآ  یم  راـشف  يریگ  يأر  داتـس  هب  ور  نیمه  زا  دـندشن  شرازگ  سکع و  ملیف و  هیهت  هب  قـفوم 
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ماما تمدـخ  املع  نایاقآ  زا  یکی  تروشم  یتدـم  زا  سپ  دـنروایب . فیرـشت  يأر  قودنـص  ياـپ  رگید  راـبکی  ماـما  میا ،  هدـشن  شرازگ 
((.* ------------------- متخادنا قودنص  هب  مه  ار  نآ  هک  متشاد  يأر  کی  نم  دندومرف ((: ماما  داد  حیضوت  ار  هلأسم  هدیـسر و 

ماما هیاسمه  دازرهـش ( نیـسح  زا : لقن  هب  ------------------------------------------------------------- . * 
هرامش 186 دهاش - مق -) رد 

مدرک هیراع  ار  ابع  نیا 

هتخادـنا شود  هب  ار  یتش  هنهک ر ?  يابع  کی  هک  مدـید  ار  یفطـصم  اقآ  جاح  موحرم  زییاپ  لصف  رد  زور  کی  مدرک  هیراـع  ار  اـبع  نیا 
هیاسمه درم  نآ  تسا (  یتشر  ياقفر  زا  یکی  لاـم  اـبع  نیا  تفگ  يا ؟ هدـیرخ  یـشورف  هنهک  زا  ار  اـبع  نیا  متفگ  وا  هب  یخوش  اـب  تسا 

یمن ایآ  ینالف  تفگ  نم  هب  دعب  متفرگ  هیراع  وا  زا  ار  ابع  نیا  مرادن  یناتسمز  يابع  مه  نم  هدش و  درـس  یلیخ  اوه  مدید  نم  دوب ) ناشیا 
---------------------------------------------- ؟ میـشارتب یناث * *  نینمؤملاریما  کی  میوش و  عمج  ام  همه  تسیاب 

دوب نیا  یفطصم  اقآ  جاح  موحرم  روظنم  ینالیگ ** . يدمحم  هللا  تیآ  زا : لقن  هب  ---------------------------------- * 
اب وا  اذل  دراذگ  یمن  هیرهـش  تخادرپ  رد  بالط  ریاس  وا و  نیب  یقرف  چیه  لیقع ،  شدوخ  ردارب  اب  ع ) یلع (  شدج  راتفر  دـننام  ماما  هک 

 .* دریگب تناما  ار  نآ  شا  هیاسمه  زا  دوش  یم  راچان  درادن و  ار  یناتسمز  يابع  کی  هیهت  لوپ  تسا  ماما  دنزرف  هکنیا 

دیسرب تافلخت  هب  رگا 

ار ماما  لاح  یلیبدرا  يوسوم  ياقآ  یتقو  دندیـسر  ناشیا  تمدـخ  ماـما  ناـمرف  يریگیپ  داتـس  ياـضعا  هک  يزور  دیـسرب  تاـفلخت  هب  رگا 
هب دـیهدب و  ماجنا  بوخ  ار  اهراک  امـش  هللاءاش  نا  رگا  دـندومرف ((: ام و  هب  دـندرک  ور  سپـس  و  هللادـمحلا )) دـندومرف ((: ماـما  دندیـسرپ 

!((* ------------------------------------------------------------------------------ دیسرب تافلخت 
ناهیک همانزور  یناشاک - یماما  هللا  تیآ  زا : لقن  هب  / * 10 هحفص 100 /  دلج 2 -  رون - رضحم   61 -- . 

دشابن ضیعبت  دینک  تقد 

رد هک  دـش  یم  توعد  ماما  تیب  ياضعا  نایاقآ  تارـضح  زا  ًارمتـسم  ص ) ءایبنالا ( متاـخ  هاـگرارق  توعد  هب  دـشابن  ضیعبت  دـینک  تقد 
هب ماما  ترـضح  يایاده  ياطعا  مالـس و  غالبا  دوخ و  روضح  اب  زین  نازیزع  نیا  هک  دـنبای  روضح  اه  ههبج  رد  مالـسا  ناگدـنمزر  لفحم 

ۀجح دیهـش  ياـهمان  هب  ناراوگرزب  نیا  زا  نت  ود  زین  ردـب  تاـیلمع  رد  دـنداد . یم  اـه  ههبج  هب  يرگید  لاـح  روـش و  مالـسا  ناگدـنمزر 
اب دـنتفای و  روضح  نونجم  ریازج  رد  ردـب  یتاـیلمع  هقطنم  رد  یمیلـس  نیملـسملاو  مالـسالا  ۀـجح  دیهـش  يوسوم و  نیملـسملاو  مالـسالا 

نازیزع نیا  تعجارم ،  رد  دندومن . یم  تایلمع  همادا  هب  قیوشت  ار  ناگدنمزر  یکّربت ،  ياه  هکـس  يادها  ماما و  مالـس  غالبا  ینارنخس و 
یتقو دش .  لقتنم  نارهت  هب  ناشرهطم  داسجا  دندش و  لیان  تداهش  عیفر  هجرد  هب  یثعب  نمـشد  نارابمب  رثا  رد  ادهـشلادیس  لپ  يادتبا  رد 

طوبرم تاغیلبت  رد  دنتسه  نم  تیب  هب  بوسنم  زیزع  يادهش  نیا  هک  تهج  نیا  زا  ادابم  دندومرف ((: دش  ضرع  ماما  هب  نانآ  تداهـش  ربخ 
((.* ----- دشاب هتشادن  یتوافت  رگید  يادهش  اب  ادهش  نیا  غیلبت  دینک  تقد  دوشن .  تلادع  تیاعر  امیـس  ادص و  اه و  هناسر  رد  اهنآ  هب 

یلعمـالغ زا : لـقن  هـب  --------------------------------------------------------------------------- * 
. یئاجر

تسین اهنیا  نیب  یقرف 
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. دـیهدب مایپ  کی  ناشیا  تداهـش  يارب  اقآ  هک  دـندرک  ضرع  ماما  هب  دوب  هدـش  دیهـش  ارزو  زا  یکی  رـسپ  زور  کی  تسین  اهنیا  نیب  یقرف 
ادهـش نیا  مامت  تسا . هدش  دیهـش  ناشیا  رـسپ  اهنت  دـینک  یم  رکف  امـش  مهدـب  مایپ  دـییوگ  یم  تسا  ریزو  هکنیا  رطاخ  هب  دـندومرف : ماما 

.* ------------- تسین اهنیا  نیب  یقرف  نم  يارب  مهدب و  مایپ  نانآ  همه  يارب  دیاب  مهدب  مایپ  مهاوخب  رگا  نم  دنتـسه و  نم  نادنزرف 
. نایریم میحر  دیس  زا : لقن  هب  ------------------------------------------------------------------- * 

دندناوخ یم  هحتاف  کی  همه  لثم 

رب بش  ره  یفطـصم  اقآ  تافو  ملهچ  بش  ًابیرقت  ات  ماما  یفطـصم ،  اقآ  جاح  موحرم  تداهـش  زا  سپ  دـندناوخ  یم  هحتاف  کی  همه  لثم 
یفطصم اقآ  جاح  ربق  رس  دندش  یم  فرشم  مرح  هب  هک  هعمج  ياهبش  ملهچ ،  زا  سپ  نکل  دندناوخ  یم  هحتاف  دنتفر و  یم  ناشیا  ربق  رس 

نیمه لوا  زا  دـندش . یم  دـنلب  هلـصافالب  دـندناوخ و  یم  هحتاف  کی  تاوما  همه  يارب  دوب  یلومعم  یلیخ  مه  ناـشیا  شور  و  دـنتفر . یم 
.* -------------------------------------- دندرک یم  لمع  روطنیمه  مه  دندوب  فجن  رد  هک  يرخآ  ات  دـندرک و  ارراک 

. يدزی متاخ  هللا  تیآ  زا : لقن  هب  ------------------------------------------ * 

داد یمن  هفاضا  جراخم 

چیه هب  تفرگ .  یم  ار  شا  هتفه  جرخ  دـمآ و  یم  اقآ  تمدـخ  هب  هتفه  هب  هتفه  تسیاب  یم  یفطـصم  اقآ  موحرم  داد  یمن  هفاضا  جراـخم 
رادقم دوب و  هتخورف  مق  رد  هک  يا  هناخ  لوپ  اب  دورب  هکم  هب  تساوخ  یفطصم  اقآ  جاح  یتقو  اذل  داد . یمن  وا  هب  هفاضا  جراخم  ماما  هجو 

.* ---------------------------------------------------------------- تفر هکم  هب  دوب  شمناخ  زا  هک  یلوپ 
دلج 2 ینیمخ - ماما  یگدنز  زا  هژیو  ياهتشذگرس  يرصان - نیملسملا  مالسالا و  ۀجح  زا : لقن  هب  ---------------- . * 

مهدب وت  هب  یلوپ  مناوت  یمن 

معم ? م زونه  یتقو  اقآ  دـمحا  جاح  هب  دـنتفرگ . یم  تخـس  ناشدوخ  هب  یلیخ  لاـملا  تیب  هلأـسم  رد  ماـما  مهدـب  وت  هب  یلوپ  مناوت  یمن 
اقآ دمحا  جاح  هک  یتقو  ات  اذل  يوشب )). ممعم  هکنیا  رگم  مهدب  وت  هب  هیرهـش  ناونع  هب  یلوپ  مناوت  یمن  نم  دـندوب ((: هدومرف  دوب  هدـشن 
همه لثم  ماما  دـش  ممعم  یتقو  یلو  داد  یم  ناشیا  هب  تشاد  هک  يا  یـصخش  لوپ  زا  ناش  هدـلاو  فجن  رد  هچ  ناریا و  رد  هچ  دوبن  ممعم 

نارگید وا و  نیب  یقرف  دندرک و  یم  دروخرب  روط  نیمه  مه  یفطـصم  اقآ  جاح  اب  ماما  دـنداد . یم  هیرهـش  وا  هب  همه  هزادـنا  هب  اه و  هبلط 
.* ------------------------------------------------------------------------------ دـندش یمن  لیاق 

. یناقرف نیملسملاو  مالسالا  ۀجح  زا : لقن  هب  -- * 

دندرک عییشت  یگشیمه  رادقم  نامه 

ماما لزنم  بنج  ًابیرقت  لوسرلا )) عراش  رد (( هک  لامج  خیـش  مان  هب  یلوقلا  قداص  نیدتم و  درمریپ  دندرک  عییـشت  یگـشیمه  رادقم  نامه 
تکرش هک  گرزب  ياهتیـصخش  زا  یـضعب  عییـشت  رد  ماما  هک  مدرک  یم  هدهاشم  ًاررکم  درک : یم  لقن  تشاد  یقرب  مزاول  تاودا و  هزاغم 

زور رد  ًاقافتا  دندومرف . یم  هعجارم  لزنم  هب  نینمؤملاریما  نحـص  هب  دورو  زا  لبق  دـندمآ و  یم  رهطم  نحـص  کیدزن  ات  طقف  دـندرک  یم 
دـش رارکت  زین  همانرب  نیمه  زور  نامه  رد  یتح  هک  مدرک  هدهاشم  بجعت  لامک  اب  مدش و  قیقد  عوضوم  نیا  رد  یفطـصم  اقآ  جاح  توف 

.* ----------------------------- دومرف تعجارم  لزنم  هب  سپس  درک و  عییشت  نحص  رد  ات  ار  شا  هتفر  تسد  زا  زیزع  ماما  و 
یبـتجم دیــس  نیملــسملاو  مالــسالا  ۀـجح  زا : لـقن  هـب  --------------------------------------------------- . * 
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هرامش 7 دادرخ -  15 يرابدور -

؟ دنک یم  یقرف  هچ  یناریا  ای  يدنه 

تبون یتقو  دندرک . هیرهـش  نداد  هب  عورـش  ناتـسود  رارـصا  هب  فجن ،  هب  ماما  دورو  زا  سپ  یتدم  دـنک ؟ یم  یقرف  هچ  یناریا  ای  يدـنه 
درک و نفلت  نم  هب  داد  یم  هیرهش  یئوخ  يدرجورب و  نایاقآ  فرط  زا  دوب و  فاّرص  هک  یلاخلخ  هللارـصن  خیـش  ياقآ  دیـسر  لوا  میـسقت 

بـالط هب  هک  تسا  نیا  میهد  یم  يراـسناوخ  ياـقآ  فرط  زا  مه  یهاـگ  يدرجورب و  ياـقآ  فرط  زا  اـم  هک  يا  هیرهـش  لاور  تـفگ ((:
لاور هک  دیـسرپب  ماما  زا  ار  نیا  میهد ،  یم  رانید  ود  اـی  مینو  کـی  یناتـسکاپ  یناـغفا و  يدـنه ،  بـالط  هب  میهد و  یم  راـنید  هس  یناریا 
یقرف هچ  ریخن ،  دـندومرف ((: دـنیوگ  یم  روط  نیا  یلاخلخ  ياقآ  هک  مدرک  ضرع  ماما  تمدـخ  ار  هلأسم  متفر  ات  تسا .)) هنوگچ  ناـشیا 

.* ------------------- تسکش ار  فجن  هلاس  رازه  دروکر  ماما  دیهدب )). رانید  هس  ار  همه  یناریا ؟ ای  دشاب  يدنه  هبلط  هک  دراد 
نیملــسملاو مالــسالا  تـجح  زا : لـقن  هـب  ------------------------------------------------------------- * 

. یناقرف

تسین یجایتحا 

زا دـعب  دوب .  هدرک  توف  شردارب  تشاد  يدایز  یلیخ  تورث  هک  نیمخ  لها  نادـنمتورث  زا  یکی  بالقنا  زا  لـبق  اـهلاس  تسین  یجاـیتحا 
ماما هب  دسرب . اقآ  تمدخ  درک  اضاقت  نم  زا  درک  نفد  هموصعم  ترـضح  مرح  زا  صوصخم  ياج  رد  ار  شردارب  داد و  يدایز  لوپ  هکنیا 
دناوت یم  دراد  يدایز  یلیخ  لوپ  وا  نوچ  مدرک  رکف  نم  تفریذـپ .  ار  ناشیا  ماما  دوب  نیمخ  لها  اقآ  نآ  هکنیا  باـسح  هب  مدرک . ضرع 

دراو وا  اب  یتقو  دنکب . وا  هب  يدایز  مرتحا  هک  دمآ  یم  رظن  هب  تفر  یم  سک  ره  يولهپ  ًاتدعاق  دنک و  بالط  هیرهش  يارب  يرثؤم  کمک 
رفن ود  نم  دییامرف  یم  هزاجا  رگا  دیراد  تلاسک  یلاعترـضح  مولعم  رارق  زا  تفگ  صخـش  نیا  دندروآ  فیرـشت  ماما  میدش و  ماما  لزنم 

يریزو تسخن  نامز  تسین ()). یجایتحا  دـندومرف ((: ماما  دـننک . هجلاعم  ار  یلاعترـضح  دـنیایب و  اـت  مهاوخب  جراـخ  زا  صـصختم  رتکد 
ار يرتکد  مدوخ  نم  میدرکن . لوبق  میتفریذپن و  ام  دیایب و  رتکد  هک  تسا  هتفگ  هداتسرف و  ار  یسک  مه  ینیما  دندومرف ((: ماما  دوب ) ینیما 
اقآ هک  درک  رارصا  صخش  نیا  ردقچره  تسا )) یفاک  نامه  دنک ،  یم  هجلاعم  دنز و  یم  رـس  ام  هب  یهاگهاگ  هک  مراد  غارـس  نارهت  رد 

يافـص زا  یکاح  نیا  هک  دـندرک ،  دروخرب  ییانتعا  یب  لامک  اب  صخـش  نیا  اـب  و  هن ))  دـندومرف ((: یم  منک ،  یم  شهاوخ  امـش  زا  نم 
بالط و هیرهـش  يارب  دـهدب  یلوپ  ًالثم  ات  دوش  هتفرگ  مرگ  صخـش  نیا  اب  الاح  هکنیا  دوب . ایند  رهاوظ  اـیند و  هب  ماـما  هجوت  مدـع  حور و 

.* --------------------------------------------------- دوب لیاسم  نیا  زا  رتالاب  رتدنلب و  یلیخ  ماما  حور  هزوح ...
زا هژیو  ياهتـشذگرس  ینیمخ - یلالج  یلعردـیح  نیملـسملاو  مالـسالا  ۀـجح  زا : لـقن  هب  ----------------------------- * 

دلج 6 ینیمخ . -  ماما  یگدنز 

تسین هتسیاش  ترایز  روط  نیا 

دراو ازیو  ذـخا  نودـب  ینوناق و  ریغ  روط  هب  نادابآ  هار  زا  یناریا  ملع  لها  بالط و  زا  یـضعب  تقو  کی  تسین  هتـسیاش  ترایز  روط  نیا 
دنتفرگ یم  رارق  تناها  دروم  اسب  هچ  و  دندش ،  یم  نادنز  هناور  هدش و  یقارع  نیرومأم  راتفرگ  زرم  رد  ًاضعب  ورنیا  زا  دـندش و  یم  قارع 

رد فجن  رد  هک  بش  کی  دـنتفر . یم  فجن  البرک و  ترایز  هب  دـندرک و  یم  ادـیپ  تاجن  اـملع  ناـیاقآ  هیـصوت  تطاـسو و  اـب  سپـس  و 
اب هک  تسین  هتسیاش  هجو  چیه  هب  ع ) نیسح ( ماما  ترایز  دندومرف ((: دندرک و  ینارگن  راهظا  هطبار  نیمه  رد  هل  مظعم  مدوب  ماما  رـضحم 

 ((.* ------------------------------------------------------------------- دـشاب مأوت  يراوخ  ّتلذ و  نیا 
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هرامش 5 و دادرخ -  15 يرابدور - یبتجم  دیس  نیملسملاو  مالسالا  ۀجح  زا : لقن  هب  ------------- . * 

! ورب رادرب و 

عـضوم زا  هجو  میدقت  نمـض  دوب . هدروآ  ماما  تمدخ  فجن  هب  یعرـش  هوجو  ناونع  هب  نیگنـس  یغلبم  یناریا  راجت  زا  یکی  ورب ! رادرب و 
ًالثم دـنهدب و  یفیفخت  حالطـصا  هب  ماما  هک  درک  تساوخرد  هدرک  اطعا  يرگید  هب  ار  نآ  زاـیتما  هدـنک و  لد  یتفگنه  لوپ  زا  هک  یـسک 

ار لوپ  نیا  هک  الاح  دینک  یم  نامگ  امش  ورب ! رادرب و  دندومرف : هتشاذگ و  وا  يولج  ار  هجو  مامت  ماما  دنریگن .  وا  زا  ار  شلیبموتا  سمخ 
یم همذلا  ئرب  امش  ام ،  لوبق  نآ و  تخادرپ  اب  هک  ارچ  میراد . تنم  امش  رب  هک  میتسه  ام  نیا  ریخن ،  دیراد ؟ ام  رب  یتّنم  دیا ،  هدروآ  اجنیا 

((.* ----------------------------------------------------------------- تسام تیلوؤسم  لوا  هزات  دیوش و 
. نایمیحر نیملسملاو  مالسالا  ۀجح  زا : لقن  هب  --------------- * 

دیهد تاجن  تلذ  زا  ار  ناتدوخ 

یماظتنا ياهورین  نیا  رثکا  هرهچ  رد  نارهت ) هب  سیراپ  زا  ماما  دورو  دروخرب ( لوا  هظحل  نامه  رد  هدـنب  دـیهد  تاجن  تلذ  زا  ار  ناتدوخ 
امـش رابرد  هاش و  نیا  هک ((:  دندرک  تبحـص  ناشیارب  هلمج  دنچ  وا ? ل  تاظحل  نامه  رد  ماما  مدرک . هدـهاشم  ار  ماما  هب  قشع  هقالع و 

دینک و تمه  دیاب  امـش  دنا . هدرمـش  کچوک  اهییاکیرمآ  ربارب  رد  ار  امـش  دنا ،  هدرک  لامدـگل  ار  امـش  تیـصخش  دـنا و  هدرک  ریقحت  ار 
یسک زا  ددرگ و  یمنرب  رگید  هاش  هک  دیـشاب  تحار  رگید  امـش  هک ((: دندومرف  مه  دعب  و  دیهد )). تاجن  تراقح  تلذ و  زا  ار  ناتدوخ 

((.* ---------------------------------- درادن دنک  تیذا  ار  امش  ددرگرب و  هکنیا  تردق  رگید  هاش  دیشاب ،  هتشادن  یسرت 
- اـه ینیئوـخ  يوـسوم  نیملـسملاو  مالـسالا  ۀـجح  زا : لـقن  هـب  ---------------------------------------------- . * 

هرامش 29 نارادزرم -

تسا تاجایتحا  ریاس  لثم  مه  هلاسر 

نیا هتبلا  هک  دـش  هداد  یناجم  يدارفا  هب  يدودـحم  دادـعت  ادـتبا  رد  دـش  پاچ  هک  ماما  هلاسر  یتقو  تسا  تاجایتحا  ریاس  لثم  مه  هلاـسر 
دارفا هب  ناگیار  تروص  هب  ناشیا  ياه  هلاسر  زا  یمک  دادـعت  دـندیمهف  ماما  هکنیا  ضحم  هب  اما  دوب  عجارم  همه  فراـعتم  لومعم و  مسر 

نیا هب  يدارفا  ای  هرخالاب  تسا  دارفا  یگدنز  تاجایتحا  ریاس  لثم  مه  هلاسر  دندومرف : دنتفرگ و  ار  راک  نیا  يولج  عیرـس  تسا  هدش  هداد 
يارب دنرادن  زاین  رگا  دنرب و  یم  دـنرخ و  یم  ار  هلاسر  دـنور  یم  ناشیاهزاین  ریاس  لثم  دـنراد  زاین  رگا  دـنرادن . زاین  ای  دـنراد  زاین  هلاسر 

يدـیلقت عجرم  نیلوا  ناشیا  میدوب  دـهاش  ام  هک  ییاج  نآ  ات  و  دوش ؟ هتـشاذگ  اهنآ  رایتخا  یناجم د ر  هجدوب  ذـغاک و  لاملا و  تیب  یچ 
.* ------------------------------------------------------------------ دنتفرگ ار  لاور  نیا  يولج  هک  دوب 

. یبورک يدهم  نیملسملاو  مالسالا  ۀجح  زا : لقن  هب  -------------- * 

دیورب ناتدوخ  هار  هب  امش 

میتشاد تسود  نوچ  میدرک و  دروخرب  ماما  هب  هچوک  رد  هار و  طساوا  رد  مرح ،  هب  نتفر  ماگنه  دیآ  یم  مدای  دـیورب  ناتدوخ  هار  هب  امش 
هداتـسیا و دـندش ،  اـم  روضح  جوتم ? ه  یتـقو  ماـما  میدرک  تکرح  هطم ? ر  مرح  فرط  هب  ناـشیا  رـس  تشپ  میـشاب ،  ناـشیا  هارمه  هک 

یم تّذل  راک  نیا  زا  میـشاب و  امـش  هارمه  هک  میراد  تسود  طقف  میرادن ،  یـضرع  هن ! میتفگ ((: دنراد ))؟ یـشیامرف  نایاقآ  دـندومرف ((:
مرادن تسود  نم  دیتسه ،  مرتحم  دیتسه . هبلط  دیتسه ،  اقآ  امش  منک  یم  رّکشت  امش  راک  نیا  زا  نم  مکیعس . هللارکـش  دندومرف ((: میرب ))
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((.* ----- مور یم  مدوخ  هار  هب  مه  نم  دیورب و  ناتدوخ  هار  هب  امش  دوش . کچوک  ندرک  تکرح  نم  لابند  اب  امش  یصخش ? ت  هک 
ۀجح زا : لــــقن  هــــب  --------------------------------------------------------------------------- * 

. هرطاخ غاب  ياهلگ  یناسارخ - یئابع  نیملسملاو  مالسالا 

دیروخن ار  ناتیزور  هصغ 

هک يزور  نیلوا  رد  دش  لیطعت  مق  هیملع  هزوح  زور  لهچ  هک  يدرجورب  هللا  تیآ  ترـضح  تشذگرد  زا  دعب  دـیروخن  ار  ناتیزور  هصغ 
بالط دیروخن ()) ار  ناتیزور  صغ ? ه  تقوچیه  دندومرف ((: باّلط  هب  یتحیصن  یط  مظعا  دجسم  رد  ماما  دندرک  عورش  ار  سرد  نایاقآ 

هک دشاب  یلاع  ناتت  مه ?  ردقنآ  دیاب  امـش  دندومرف ((: یم  ماما  دننک ) راک  هچ  دیاب  بالط  هدـش  موحرم  هک  يدرجورب  ياقآ  دـنتفگ  یم 
(.* --------------------------------------------------- دشاب هتشادن  شزرا  امـش  رظن  رد  یهاک  رپ  هزادنا  هب  ایند 

- بونج ههبج  رد  ینارنخس  یئوکاب - نیدباعلا  نیز  نیملسملاو  مالـسالا  ۀجح  زا : لقن  هب  ----------------------------- . * 
لاس 61

مراد تنم  وت  رب  نم 

 ، هوجو تخادرپ  نمض  دیسر . ماما  تمدخ  تشاد  یمالـسا  تاهوجو  زا  یهجوت  لباق  یهدب  هک  یـصخش  فجن  رد  مراد  تنم  وت  رب  نم 
وا هب  ماما  دوش . یم  هجاوم  ماما  دیدش  ضارتعا  اب  هک  دراذگب  یتنم  ماما  رب  دهاوخ  یم  درف  نیا  هک  دنک  یم  طابنتسا  وا  ياهتبحـص  زا  ماما 

((.* ------- مدومن راذگاو  دوخ  هدهع  هب  متشادرب و  وت  ندرگ  زا  ار  یگرزب  تیلوؤسم  هک  مشاب  هتشاد  ّتنم  وت  رب  دیاب  نم  دندومرف ((:
ۀجح زا : لـــــقن  هـــــب  ------------------------------------------------------------------------- . * 

دلج 2 ینیمخ - ماما  یگدنز  زا  هژیو  ياهتشذگرس  ینامرک - يراصنا  نیملسملاو  مالسالا 

دوشن هدرب  نم  زا  یمان 

نآ تماما  يارب  تخاس و  يدجسم  نارهت  رد  گرزب  تاجناخراک  زا  یکی  بحاص  دنوش  دیعبت  ماما  هکنیا  زا  لبق  دوشن  هدرب  نم  زا  یمان 
زا سپ  یلو  دـنتفریذپ . ار  عوضوم  نیا  هارکا  اب  ادـتبا  ماما  دـنیامن . مازعا  مدرم  داشرا  يارب  ار  یغّلبم  ناشیا  هک  درک  اضاقت  ماـما  زا  دجـسم 

لوا دیربن ،  دای  زا  ار  عوضوم  ود  هک  تسا  نیا  داشرا  غیلبت و  رب  هوالع  امـش  هفیظو  دـندومرف ((: وا  مازعا  ماگنه  رد  یناحور و  کی  نییعت 
عمط مشچ  وا  لام  تورث و  هب  دنکن  لایخ  هک  دشاب  يا  هنوگ  هب  دجـسم  یناب  اب  امـش  دروخرب  مود  دوشن . هدرب  نم  زا  یمان  دجـسم  نیا  رد 

((.* -------------------------------------------------------------------------------- . میا هتخود 
دلج 2 ینیمخ - ماما  یگدنز  زا  هژیو  ياهتشذگرس  یعناص - هللا  تیآ  زا : لقن  هب  * 

دندوب انتعا  یب  تاهوجو  لیوحت  هب  تبسن 

ای رتفد  ارچ  دنا  هتفگ  هک  ما  هدینـش  هلگ  ناونع  هب  يرایـسب  زا  بالقنا  زا  دعب  لبق و  اهراب  ریقح  دندوب  انتعا  یب  تاهوجو  لیوحت  هب  تبـسن 
میا هدرب  یهوجو  هتفر و  عجارم  نایاقآ  زا  مادـک  ره  هناخ  رد  اـم  هک  یلاـح  رد  دـنک  یم  اـی  هدرک  يراـتفر  نینچ  اـم  اـب  ماـما  لزنم  ینوریب 

لابقتـسا ام  زا  یمرگ  هب  هدوب و  بوخ  یلیخ  اـم  اـب  هیلوا  دروخرب  رد  میا  هتفر  ماـما  هناـخ  هب  تقو  ره  یلو  دـنا  هدرک  اـم  هب  يرتشیب  مارتحا 
رد هک  يروط  هب  میا  هدـش  وربور  ماما  فرط  زا  یـسوسحم  يدرـس  اب  هدـمآ  نایم  هب  یعرـش  نوید  تخادرپ  هلأسم  هک  هاگنآ  یلو  دـندرک 

.* --------------------------------------------------------- دنتشادن ار  هیلوا  يانتعا  نآ  ماما  تعجارم ،  عقوم 
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- ینیمخ ماما  یگدـنز  زا  یئاـهیگژیو  یناـمرک - يراـصنا  نیملـسملاو  مالـسالا  ۀـجح  زا : لـقن  هب  ----------------------- . * 
هحفص 80

دننک یشهاوخ  مدیدن  زگره 

ار ناشیا  هک  یتدم  مامت  رد  نم  دنریذپب . ار  یتنم  ای  دننکب و  ییاضاقت  یـسک  زا  ماما  هک  دشن  هدید  هاگچیه  دننک  یـشهاوخ  مدیدن  زگره 
چیه نآ  ندیرخ  نازرا  يارب  تخورف ،  یم  نارگ  ار  یسنج  يا  هدنشورف  رگا  ًالثم  دننکب . یشهاوخ  یـسک  زا  مدیدن  زگره  متخانـش ،  یم 

.* ----------------------------------------------------------------------- دنتـشذگ یم  دنتفگ و  یمن 
. یناحبسرفعج هللا  تیآ  زا : لقن  هب  --------- * 

دنتفر ریما  ترضح  مرح  هب  لوا 

فرـشم ع ) نینمؤملا (  ریما  رهطم  مرح  هب  تسارکی  همه  زا  لوا  دندمآ  فجن  هب  ماما  هک  راب  نیلوا  يارب  دـنتفر  ریما  ترـضح  مرح  هب  لوا 
کی فجن  رد  ناشتماقا  لوا  لاس  رد  ماما  دوب .  هدش  هدید  كرادت  ناشدورو  تبـسانم  هب  هک  دندش  یلابقتـسا  مسارم  دراو  دـعب  دـندش و 

 .* ----------------------------------------------- دندش یم  فرشم  مرح  هب  بش  حبص و  رابود  يزور  مامت  لاس 
یناقرف نیملسملا  مالسالا و  ۀجح  زا : لقن  هب  --------------------------------- * 

دندناوخ یم  دهع  ياعد  شمارآ  اب 

رد ار  حیتافم  باتک  دندیشوپ ،  یحارج  لمع  تهج  ار  ناتـسرامیب  صوصخم  سابل  ماما  هک  یماگنه  دندناوخ  یم  دهع  ياعد  شمارآ  اب 
.* --------------------------------------- دندرک یم  تئارق  یصاخ  شمارآ  اب  ار  دهع  ياعد  هتفرگ  ناشکرابم  ناتسد 

- راربا همانزور  ینایتشآ -  نیملـسملا  مالـسالا و  ۀجح  زا : لقن  هب  / * 3 / 72 ----------------------------------------- 
12

دندش یم  فرشم  مرح  هب  هلصافالب 

یکلسم شیورد  یعون  مرح ،  هب  ندش  فرشم  ترایز  هک  دوب  يا  هنوگ  هب  یمومع  وج ?  فجن  رد  دندش  یم  فرـشم  مرح  هب  هلـصافالب 
مامت ناشیا  ياشع  برغم و  زامن  هکنیا  ضحم  هب  دنتـشادن و  یهجوت  چـیه  اهفرح  هنوگ  نیا  هب  ماـما  یلو  دـش  یم  یقلت  یگدـنام  بقع  و 

یم يا  هنوگ  هب  رـسالاب  تمـسق  رد  ماـما  دوب  یندـید  مه  مرح  رد  ناـشیا  تراـیز  هوـحن  دـندش .  یم  فرـشم  مرح  هب  هلـصافالب  دـش  یم 
 .* ---- نئارق قیرط  زا  رگم  تخانش  یمن  ار  ناشیا  یسک  تلاح  نیا  رد  تفرگ و  یم  رارق  راوید  لباقم  ناشکرابم  تروص  هک  دنداتسیا 

هّللا تیآ  زا : لقن  هب  --- ------------------------------------------------------------------------- * 
هحفص 199 دلج 3 ،  باتفآ -  ياپ  هباپ  یناجنز - نیدلازع  دیس 

دندز یم  لگ  ناش  همامع  هب 

مارتحا هب  دندرب (  یم  فیرشت  هیـضیف  هسردم  هب  ینارنخـس  يارب  ماما  هک  ياروشاع 1342  زور  رهظ  زا  دـعب  دـندز  یم  لگ  ناش  همامع  هب 
.* -- دندوب هدز  يردق گ ? ل  ار  ناش  همامع  يولج  تمسق  و  دوب ) زاب  ناشیا  همامع  دندوب (  هتخادنا  کنحلا  تحت  ادهـشلادیس ) يازع 

هّللا تیآ  زا : لقن  ------------------------------------------------------------------------------ * 
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دلج 3 ینیمخ - ماما  یگدنز  زا  هژیو  ياهتشذگرس  نمؤم -

دندش یم  نایرگ  همه  زا  شیب 

تبیصم رکذ  هب  ناشیا  دنتفرگ .  یم  هضور  سلجم  س ) ارهز (  ترضح  يارب  مود  هیمطاف  رد  زور  هس  ماما  دندش  یم  نایرگ  همه  زا  شیب 
یم نایرگ  همه  زا  شیب  دش  یم  هدرب  مان  ع ) ادهشلادیس (  و  س ) ارهز (  ترضح  زا  هک  یماگنه  دنتشاد و  یصاخ  تیـساسح  ارهز  همطاف 

هب دــندش * --------------------------- ----------------------------------------------------- *. 
هحفص 123 دلج 4 -  باتفآ -  ياپ  هب  اپ  يرثوک -  دمحم  نیملسملا  مالسالا و  ۀجح  زا : لقن 

دندوب رضاح  هضور  رد  رخآ  ات 

دندرک یم  رازگرب  يرادازع  سلجم  ع ) نیـسح (  ماما  يارب  اروشاع  اعوسات و  ياهزور  رد  البرک  رد  ماما  دندوب  رـضاح  هضور  رد  رخآ  ات 
.* ------------------------------- دنتـشاد روضح  سلجم  رد  اهتنا  ات  ادتبا  زا  ماما  دش  یم  هدناوخ  هضور  سلجم  نیا  رد  و 

ربــکا یلع  دیــس  نیملــسملاو  مالــسالا  ۀــجح  زا : لــقن  هـب  ------------------------------------------------- * 
. یمشتحم

دندرک ماعطا  ار  نیرضاح 

زور نیا  تبـسانم  هب  ار  ناشیا  لزنم  رد  راضح  مامت  دـندومرف  ماما  دیـسر  ارف  هک  اروشاع  زور  وتاشول  لفون  رد  دـندرک  ماعطا  ار  نیرـضاح 
 .* -------------------------------------------------------------------------------- * دننک ماعطا 

. یمشتحم ربکا  یلع  دیس  نیملسملا  مالسالا و  ۀجح  زا : لقن  هب 

دندروآ رد  ار  ناشلامتسد 

زا دـش  رازگرب  هیـضیف  هسردـم  رد  ماما  فرط  زا  هک  ار  يرهطم  دیهـش  داتـسا  متخ  سلجم  هک  اهیـضعب  دـیاش  دـندروآ  رد  ار  ناشلامتـسد 
تکرـش متخ  سلجم  نیا  رد  ناشدوخ  ور  نیا  زا  دنا و  هدوب  مق  رد  ماما  نوچ  نامز  نآ  رد  دنا  هدوب  ماما  دروخرب  دهاش  هدید و  نویزیولت 

زین ماما و  نت  هراپ  هتـسجرب و  درگاش  يرهطم  داتـسا  تیـصخش  هرابرد  دوب و  هداتـسیا  ناشرانک  رد  نارنخـس  هک  ینامز  مامت  رد  دـندومن .
ماما دیسر ،  تیب  لها  تبیـصم  رکذ  هب  هدنیوگ  هک  نیمه  دنداد .  یم  شوگ  راقو  شمارآ و  لامک  رد  ماما  تفگ ،  یم  نخـس  وا  تداهش 

 .* ------------------------------- دنتسیرگ هتفرگ و  تروص  لباقم  دندروآ و  رد  بیج  زا  ار  دوخ  لامتسد  دندش  بلقنم 
ياپ هباپ  یناود - یلع  نیملـسملا  مالـسالا و  ۀجح  زا : لقن  هب  ------------------------------------------------- * 

هحفص 106 دلج 3 ،  باتفآ - 

دیناوخب ار  هیبجر  ترایز 

نیا امـش  دـندرک ((:  یم  شرافـس  دنتـشاد  فجن  رد  هظعوم  ناونع  هب  هک  ینارنخـس  کی  رد  ماـما  تقو  کـی  دـیناوخب  ار  هیبجر  تراـیز 
مهنا ـالا  اـمهنیب  کـنیب و  قرفـال  هک  تسا ((:  هدرک  رکذ  ادـخ  همئا  يارب  ار  یتاـماقم  هیبجر  تراـیز  رد  نوچ  دـیناوخب  ار  هیبجر  تراـیز 

دنتـشاد دیکأت  هلأسم  نیا  يور  ماما  دنأوت .)) ناگدنب  اهنیا  هکنیا  زا  ریغ  تسین ،  اهنیا  نیب  وت و  نیب  یقرف  چیه  دیامرف ((: یم  هک  كدابع ))
(( تسا همئا  تسد  رد  یهلا  ياهورین  نآ  مامت  ّالاو  تسادـخ  اهنیا و  نیب  قراف  هک  تساهنیا  ندوب  دـبع  نیمه  طـقف  هک ((: دـندومرف  یم  و 
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(( تسا همئا  تسد  رد  یهلا  ياهورین  نآ  مامت  ّالاو  تسادـخ  اهنیا و  نیب  قراف  هک  تساهنیا  ندوب  دـبع  نیمه  طـقف  هک ((: دـندومرف  یم  و 
دیهدب ًالقا  ار  شلامتحا  دندرک  لقن  ناتیارب  ادخ  يایلوا  تاماقم  زا  يزیچ  کی  رگا  ات  دیناوخب  ار  ترایز  نیا  دـندومرف ((: یم  ناشیا  دـعب 

((.* ----------------------------------------------------------------------------- دینکن بیذکت  و 
رامش 102 مالسا -  رادساپ  نمؤم -  هّللا  تیآ  زا : لقن  هب  --- * 

دنتشاد هضور  زور  جنپ  یلاس 

هناخ رد  زور  جـنپ  لاس  ره  دـنداد و  یم  ناشن  صاخ  هقالع  س ) ارهز (  ترـضح  هب  یناوج  نامه  زا  ماما  دنتـشاد  هضور  زور  جـنپ  یلاـس 
.* --------------------------------------------------------------- دنتشاد ار  ناش  هدج  تبیـصم  رکذ  ناش 

. یلسوت نیملسملا  مالسالا و  ۀجح  زا : لقن  هب  ----------------- * 

دنتخورف ار  دوخ  ياهباتک 

لاس رد  ماما  دـنتخورف ( *.  ار  دوخ  ياهباتک  ع ) نیـسح (  ماما  يالبرک  ترایز  ادـخ و  هناخ  ترایز  يارب  ماما  دـنتخورف  ار  دوخ  ياهباتک 
.( ------------------------------------------------------------- دندش فرشم  جح  هب  یسمش  يرجه   1312

هحفص 178 دلج 3 ،  باتفآ - ياپ  هباپ  ینامز -  یفطصم  نیملسملا  مالسالا و  ۀجح  زا : لقن  هب  ------------------- * 

ما هتفرن  مرح  ارچ  مرثأتم 

هخروم 19 هد  تعاس  بش - کی  دنتشاد  تماقا  يولع  هسردم  رد  ماما  هک  یمایا  رد  / 11 اب /  سانشان  روط  هب  ما 57  هتفرن  مرح  ارچ  مرثأتم 
دننک تولخ  ار  مرح  دوب  هدش  هتفگ  مرح  نیلوؤسم  هب  ًالبق  هتبلا  میتفر .  ع ) میظعلادبع (  ترضح  ترایز  هب  یقارع  دیهـش  موحرم  ناشیا و 

سیراپ زا  هک  یلوا  زور  هس  ود  رد  ماما  دندوب .  هدرک  ار  ناشترایز  ماما  دندش  رادربخ  مدرم  ات  اذـل  تسیچ  هیـضق  دنتـسناد  یمن  اهنآ  اما  . 
ع) میظعلادبع (  ترـضح  ترایز  هب  زونه  ما  هدمآ  ناریا  هب  هک  زور  دـنچ  نیا  رد  هک  مرثأتم  نم  دـندوب ((: هدومرف  دـندوب  هدروآ  فیرـشت 

((.* ------------------------------------------------------------------------------- ما هدشن  قفوم 
. يرون قطان  نیملسملا  مالسالا و  ۀجح  زا : لقن  هب  - * 

دندوب دیقم  ار  ترایز  تفه 

لاس رد  البرک  دندروآ .  فیرـشت  مرح  هب  ماما  هک  مدوب  ع ) نیـسح (  ماما  مرح  رد  البرک  رد  نم  تقو  کی  دـندوب  دـیقم  ار  ترایز  تفه 
هب هک  دـندوب  دـیقم  ار  ترایز  تفه  ناشیا  هعمج ،  ياهبـش  رب  هوالع  دراد .  هصوصخم  تراـیز  هس  فجن  دراد  هصوصخم  تراـیز  تفه 

اعد و نیدبعتم ،  ریاس  لثم  دندوب ،  دبعتم  مرحرد  ناشیا  دنوشب . فرـشم  مرح  هب  دندیـسر  یمن  هعمج  ياهبـش  یلو  دـنوشب  فرـشم  البرک 
ظفح زا  مه  ار  اعد  دیـشک و  یم  لوط  تعاس  عبر  کی  شقوف  هقیقد و  هد  اهنآ  مرح  دـندوبن ،  روج  نیا  املع  نایاقآ  ریاس  دـنناوخب . زاـمن 

یم ترایز  اعد و  حـیتافم  يور  زا  دنتـسشن و  یم  مدرم  ریاس  لثم  ماـما  اـما  دـنتفر ؛  یم  دـندناوخ و  یم  زاـمن  تعکر  ود  دـندناوخ و  یم 
.* -------------------------------------------------------------------------------- . * دــندناوخ

هرامش هزوح -  تفرعم -  يداه  دمحم  هّللا  تیآ  زا : لقن  هب 

دش نم  تدارا  ثعاب  هچنآ 
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یب یلمع  نافرع  رد  ًاصوصخم  يرظن و  نافرع  رد  دوب ؛  ناشیا  یناـفرع  هبنج  دوب  هدرک  زاـتمم  ار  ماـما  هچنآ  دـش  نم  تدارا  ثعاـب  هچنآ 
ار ناشتایرظن  دوب و  هداد  رارق  ناموصعم  فیدر  رد  لیاسم  عون  رد  ار  ناشیا  درک و  یم  تیاده  ار  ماما  تاهج  نیا  همه  هچنآ  دندوب . ریظن 

دنک تمحر  ادخ  دنتفای . یم  دوهـشم  سوملم و  ار  قیاقح  هک  دندوب  هدیـسر  ییاج  هب  ماما  دوب . ناشیا  یتفرعم  دعب  دوب  هتخاس  عقاو  قباطم 
.* ------- دوب ماما  دعب  نیا  منک  ادیپ  تدارا  ماما  هب  همه  زا  شیب  نم  هک  دش  ثعاب  هچنآ  تفگ : یم  هک  ار  نارمچ  رتکد  دیهش  موحرم 

مالسالا ۀجح  زا  لقن  هب  ------------------------------------------------------------------------- . * 
هرامش 38 و 37 هزوح - تایب - هللادسا  نیملسملاو 

؟ هدش رهظ  ایآ 

زور نیرخآ  رهظ  زا  شیپ  اقآ  دـمحا  جاح  هتفگ  هب  دـندرکن و  شومارف  ار  اعدو  زامن  رکذ و  مه  تاظحل  نیرخآ  اـت  ماـما  هدـش ؟ رهظ  اـیآ 
دندیسرپ ندناوخ  زامن  یتدم  زا  سپ  ماما  دندناوخ .  یم  يزامن  هچ  میتسناد  یمن  ام  هک  دندرک  زامن  ندناوخ  هب  عورـش  ناشیا  ماما ،  رمع 
یـشوهیب تلاح  هب  هکنیا  زا  لبق  ات  ماما  دندناوخ . ار  ناشرـصع  رهظ و  زامن  دندرک  تفایرد  تبثم  باوج  هکنیا  زا  سپ  و  هن ؟ ای  هدـش  رهظ 

.* --------------------------------------------------------------- دنتفگ یم  هعبرا  تاحیبست  ًامیاد  دـنورب 
19 تاعالطا - همانزور  يا - هنماخ  هللا  تیآ  زا : لقن  هب  / * 3 / 68 ----------------- 

تسا زامن  صوصخم  نیا 

دندوب هتخادنا  ناشهار  رس  رتم  کی  ضرع  هب  ییولیز  دجـسم ،  هب  ماما  دورو  ماگنه  اهزور ،  زا  یکی  فجن  رد  تسا  زامن  صوصخم  نیا 
دوب ماما  سرد  نادـنم  هقالع  زا  هک  اه  هبلط  زا  یکی  ماگنه  نامهرد  دـننکن ،  روبع  ولیز  يور  زا  هک  دـندروآرد  ار  دوخ  ياهـشفک  ماـما  . 

.* ---------------- تسا زامن  صوصخم  نیا  دیوشن ،  دراو  شفک  اب  دندومرف : ناشیا  هب  ماما  درک . روبع  ولیز  يور  زا  دـش و  دراو 
نیملـسملاو مالـسالاۀجح  زا : لـقن  هـب  ---------------------------------------------------------------- * 

. یلسوت

دینک صخشم  ار  هلبق  دیورب 

رد ناشک  مان  هب  يا  هقطنم  رد  سیراپ  هموح  رد  زور  ود  دـندرب  فیرـشت  سیراپ  هب  ماما  هک  یلوا  ياهزور  دـینک  صخـشم  ار  هلبق  دـیورب 
فیرشت ییاج  هب  تسا  بوخ  اذل  دنتـسه ،  تحاران  اه  هیاسمه  اجنیا  دندرک  حرطم  ماما  تمدخ  دارفا  یـضعب  دندرک . یگدنز  ینامتراپآ 

هقطنم دوب . سیراپ  يرتمولیک  هاجنپ  رد  هک  دـنورب  وتاشول  لفون  هلحم  هب  دـندش  راچان  ماـما  اذـل  دنـشابن . تحاراـن  اـه  هیاـسمه  هک  دـیربب 
دراو ماما  دنک . ادـیپ  ار  ماما  لزنم  دـنناوتب  ات  ددرگب  اتـسور  نآرد  اهتعاس  تسیاب  یم  دـمآ  یم  ماما  قشع  هب  هک  سکره  هک  يا  هداتفارود 

سکره تشادن  تنوکـس  یناملـسم  اجنآ  رد  نوچ  دوب و  زامن  يارب  هلبق  تهج  دـندرک  هجوت  هک  يزیچ  نیلوا  هب  دـندش  هک  وتاشول  لفون 
دجـسم هب  دـیورب  نالا  نیمه  دـندومرف  دـندرک و  جراخ  ییامن  هلبق  ناشفیک  زا  هدز و  ادـص  ارم  ماما  درک . یم  صخـشم  روج  کی  ار  هلبق 

هلبق یتقو  دینک  صخـشم  ار  هلبق  تهج  اجنیا و  دـیروایبار  امن  هلبق  دـعب  دـینک و  ادـیپ  امن  هلبق  نیا  اب  ار  هلبق  تهج  اجنآرد  سیراپ و  عماج 
.* -------------------------------------------------- دندناوخ ار  ناشدوخ  اشع  برغم و  زامن  ماما  دش  صخـشم 

. یمشتحمربکا یلعدیس  نیملسملاو  مالسالاۀجح  زا : لقن  هب  ------------------------------ * 

میداتسیا یم  زامن  هب 
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نهذ و یگدـیزرو  هب  کـمک  یعون  هیاـم  ار  سنا  هسلج  دـندرک و  یمن  تلفغ  ناتـسود  اـب  سنا  سلاـجم  زا  ماـما  میداتـسیا  یم  زاـمن  هب 
هـسلج ناتـسود  اب  هکنیا  رگم  تشذگن  ام  رب  يا  هعمج  هبنـشجنپ و  یناوج ،  نارود  رد  دندومرف ((:  یم  ناشیا  دنتـسناد .  یم  نآ  یگدامآ 
یسنا همانرب  هب  دوخ ،  هرجح  رد  یناراب  فرب و  لصف  رد  میتفر .  یم  نارکمج  يوس  هب  رتشیب  مق و  زا  جراخ  هب  میداد و  یم  لیکشت  یسنا 

((.* ---------------------- میداتسیا یم  زامن  هب  یگمه  دیسر  یم  شوگ  هب  نذؤم  يادص  هک  یماگنه  میدیزرو و  یم  لاغتشا 
 - هزوح یناحبـس -  رفعج  هّللا  تیآ  زا : لـقن  هب  ---------------------------------------------------------- * 

هرامش

دنتساخرب دش  ناذا  ات 

هب تیلست  يارب  هک  یناسک  زا  دوب  رپ  ماما  لزنم  دندوب و  هدرک  تلحر  یفطصم  اقآ  جاح  موحرم  هک  يزور  نآ  رهظ  دنتساخرب  دش  ناذا  ات 
مور یم  نم  دندومرف ((:  دنتفرگ و  وضو  دندرب و  فیرـشت  هدش و  دنلب  ماما  دش  رهظ  ناذا  ات  دنتفر ،  همه  یتقو  دندمآ . یم  ناشیا  رـضحم 
دورب دوز  متفگ  اهمداخ  زا  یکی  هب  اذل  دننک . یمن  كرت  ار  دوخ  تعامج  زامن  یگشیمه  همانرب  مه  زورما  اقآ  ياو ،  يا  متفگ  دجـسم )).

.* ------------ دنتخیر دجسم  هب  فرط  ره  زا  تیعمج  دنیآ  یم  دجسم  هب  ماما  هک  دندیمهف  مدرم  یتقو  دهد .  ربخ  دجـسم  مداخ  هب 
مالــسالا و ۀــجح  زا : لــقن  هــب  -------------------------------------------------------------------- * 

دلج ینیمخ - ماما  یگدنز  زا  هژیو  ياهتشذگرس  یناقرف -  نیملسملا 

دندرک یمن  راطفا  دندناوخ  یمن  زامن  ات 

يزور طرفم  فعـض  لاس و  نس و  نآ  اب  فجن ،  هجرد  هاجنپ  ياوه  رد  ناضمر ،  هام  رد  ماما  دـندرک  یمن  راطفا  دـندناوخ  یمن  زاـمن  اـت 
.* ---------------- دندرک یمن  راطفا  دندروآ  یمن  اجب  لفاون  اب  هارمه  ار  اشع  برغم و  زامن  ات  دنتفرگ و  یم  هزور  تعاس  هدـجه 

نیملسملا مالـسالا و  ۀجح  زا : لقن  هب  ------------------- --------------------------------------------- * 
هرامش 1 مالسا -  رادساپ  یناحور -  دیمح  دیس 

دنداد یم  ماجنا  ار  تابحتسم  مامت 

ره يارب  ناشیا  دندومن . یم  تیاعر  دنا  هدومرف  ناش  هلاسر  رد  هک  ار  یتابحتسم  مامت  ماما  زامن  ره  رد  دنداد  یم  ماجنا  ار  تابحتـسم  مامت 
تقد هب  ار  دوخ  شیر  دـش  شخپ  نویزیولت  رد  هک  هنوگنآ  دنتـسب و  یم  يرـصتخم  هماـمع  ناتـسرامیب  تخت  يور  رتسب و  رد  یتح  زاـمن 

هباج راب  هس  ود  ار  ناش  همامع  هنییآ  رد  دندرک .  یم  زادنارو  ًالماک  ار  دوخ  دنتـشاد  هک  یکچوک  هنیآ  رد  نآ  زا  سپ  دـندز و ،  یم  هناش 
رطع دـندرک  یم  بترم  ار  دوخ  عضو  رـس و  هکنیا  زا  سپ  دـندرک و  یم  فاـص  دـندید و  یم  هنییآ  رد  ار  ناـشیاهوربا  دـندرک و  یم  اـج 
مرو ناشتسد  هک  ناشرمع  ياهزور  نیرخآ  رد  اذل  دننزن . هناش  ار  دوخ  شیر  ناشیا  هک  دش  یمن  عنام  يرامیب  یتح  دندومن . یم  لامعتسا 

ناشیا رـس  رود  هب  يرـصتخم  همامع  مه  يراصنا ،  ياقآ  دش  یم  هدید  ریواصت  رد  هک  هنوگنآ  تشادن ،  ینادـنچ  كرحت  تردـق  هدرک و 
رد دنتـسب و  یم  کنحلا  تحت  ار  همامع  زامن  رد  دـنتفگ و  یم  هماقا  ناذا و  زامن  ره  رد  ماـما  دز . یم  هناـش  ار  ماـما  شیر  مه  تسب و  یم 

دـنداد و یم  رارق  ناشپچ  ياپ  يور  رب  ار  ناشتـسار  ياپ  يور  دنتـسشن و  یم  پچ  نار  يور  رب  دهـشت  يارب  هدجـس  زا  سپ  نتـسشن  عقوم 
.* ---------------------------------------- دنداد یم  ماجنا  دنا  هدومرف  هلاسر  رد  ناشدوخ  هک  ار  یتابحتسم  مامت  ًالک 

. ییاجر یلعمالغ  زا : لقن  هب  ---------------------------------------- * 
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دندوب وضولا  میاد 

دیـشک یم  لوط  يردـق  ناشنتفرگ  وضو  دـنتفر و  یم  وضو  دـیدجت  يارب  زامن  زا  لبق  اهراب  دـندوب . وضولا  میاد  ماـما  دـندوب  وضولا  میاد 
. * --------------------------------------------------------------- دندرک یم  تیاعر  ار  تابحتـسم  نوچ 

. يدابآ فجن  يدزیا  هللا  تیآ  زا : لقن  هب  ----------------- * 

ماما زامن  رخآ  هدجس  رکذ 

مدینـش یمن  مدرک ،  یم  تقد  هچ  ره  نم  هک  دندناوخ  یم  هتـسهآ  یلیخ  ار  يرکذ  زامن  رخآ  هدجـس  رد  ماما  ماما  زامن  رخآ  هدجـس  رکذ 
اقآ مدیسرپ : ناشیا  زا  ریـسم  رد  میدمآ  یم  ع ) نینمؤملاریما (  ترـضح  مرح  زا  ماما  اب  هک  زور  کی  هکنیا  ات  دنیوگ  یم  ار  يرکذ  هچ  هک 
الا رورغلا و  راد  نع  یفاجتلا  ینقزرا  مهللا  دندومرف ((: تسه ؟ یچ  رکذ  نیا  دـییوگ  یم  هتـسهآ  ار  يرکذ  کی  ناتزامن  رخآ  هدجـس  رد 

((.* -------------------------------------------------- توفلا لولح  لبق  توملل  دادعتـسالاو  دولخلاراد  یلا  هبان 
. يرصان نیملسملا  مالسالا و  ۀجح  زا : لقن  هب  ------------------------------ * 

مناوخ یم  ار  مزامن  نم  دیروخب  ار  ناتیاذغ  امش 

نیا دـنداد .  یم  تیمها  هلفاـن  هب  دـندناوخ و  یم  تقو  لوا  رد  ار  زاـمن  هشیمه  ماـما  مناوـخ  یم  ار  مزاـمن  نـم  دـیروخب  ار  ناتیاذـغ  اـمش 
 : دندرک یم  لقن  ناتسود  زا  نت  دنچ  تشاد .  دوجو  ناشیا  رد  دنتـشادن  لاس  تسیب  زا  رتشیب  زونه  هک  یتقو  یناوج  نامه  زا  تیـصوصخ 
هک مینک  يراک  میتشاد  یعـس  رطاخ  نیمه  هب  دنناوخ .  یم  تقو  لوا  ار  زامن  رهاظت  يور  زا  ناشیا  هدرکان  يادخ  میدرک  یم  رکف  ادتبا  ام 

ناحتما ار  ناـشیا  فلتخم  قرط  هب  اـهراب  میدوب و  رکف  نیا  رد  يداـیز  تدـم  میریگب .  ار  نآ  يولج  تسا ،  رهاـظت  يور  زا  راـک  نیا  رگا 
یم ناشیا  اما  میداد .  یم  رارق  تقو  لوا  تسرد  ار  ترفاسم  هب  نتفر  قو ت  ای  میتخادنا و  یم  اذغ  هرفس  زامن  تقو  تسرد  ًالثم  میدرک ، 

 : دندومرف یم  ترفاسم  عقوم  رد  ای  و  مروخ .  یم  نم  دنامب  هک  هچ  ره  مناوخ .  یم  ار  مزامن  مه  نم  دیروخب  ار  ناتیاذـغ  امـش  دـندومرف : 
ار ام  هکلب  دشن  كرت  ناشتقو  لوا  زامن  ناشیا  اهنت  هن  تشذگ  هلأسم  نیا  زا  اهتدم  یتقو  مسر .  یم  امـش  هب  میآ و  یم  مه  نم  دـیورب  امش 

.* -------------------------------------------------------- میناوخبار نامزامن  تقو  لوا  رد  هک  دنتـشاداو  مه 
هحفص 331 دلج 3 _  باتفآ _ ياپ  هباپ  یناسارخ -  ییابع  نیملسملا  مالسالا و  ۀجح  زا : لقن  هب  ------------------------ * 

دندوب رضاح  زامن  تقو  زا  لبق 

دیاب نایاقآ  هک  دندنامهف  یم  ام  هب  ًالمع  زامن  هماقا  نیملـسم و  تاعامج  رد  روضح  عوضوم  هرابرد  ماما  دـندوب  رـضاح  زامن  تقو  زا  لبق 
یتدم زور  ره  ناشیا  ًالمع  دنوش و  هدناوخ  تعامج  كرات  ًافرع  هتـساوخن  ییادخ  هک  دـشابن  يروط  دنـشاب .  هتـشاد  تمزالم  ار  تعامج 

 .* ------------------------------------------------ دندوب رضاح  تعامج  زامن  رد  تکرـش  راظتنا  هب  تقو  زا  لبق 
هرامش 1 ادن - سانش -  قح  میرکلادبع  نیملسملا  مالسالا و  ۀجح  زا : لقن  هب  -------------------------------- * 

دش یم  هدناوخ  يداع  ناشیا  زامن 

ملع ياهیراک  طارفا  ناشیا  دـننک  رکف  اهیـضعب  هک  دوبن  ینعم  نیا  هب  دـندوب  تدابع  لها  ماما  هکنیا  دـش  یم  هدـناوخ  يداـع  ناـشیا  زاـمن 
نیا هب  دندوب  تراهط  اب  هشیمه  ماما  دنیوگ  یم  هکنیا  اما  دوب و  يداع  زامن  کی  ناشیا  زامن  ریخ ،  دـندرک . یم  لامعا  زامن  رد  ار  دـیوجت 
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.* ---------------------------------------------- دنشاب هتشاد  بآ  رد  فارـساو  وضو  رد  ساوسو  هک  تسین  ینعم 
هرامش 1189 زورما - ناناوج  یلسوت - نیملسملاو  مالسالا  ۀجح  زا : لقن  هب  ---------------------------------- . * 

دندناوخ یم  عیرس  ار  ناشزامن 

دندـناوخ یم  عیرـس  یلیخ  عضاوت و  اب  ار  ناشیاهزامن  دومنیم . ار  نیمومأم  تیاعر  تعامج  زامن  رد  ماما  دـندناوخ  یم  عیرـس  ار  ناشزامن 
ادا نامرمع  لوط  رد  هک  دوب  يزامن  نیرتانعم  رپ  میدناوخ ،  ماما  رـس  تشپ  ام  هک  ار  يزامن  دنچ  نیا  أعقاو  منیب  یم  منک  یم  رکف  هک  الاح 

.* -------------------------------------------------------------------------------- . * مـیا هدرک 
هحفص 63 رون - ياثر  رد  ماما - تیب  نیظفاحم  زا  یکی  يرومیت  زا : لقن  هب 

مینک یمن  ظفح  ار  زامن  تهبا  ارچ 

. مدرک لاؤس  دندوب  نآ  دـهاش  دـیعبت  ماگنه  هب  هیکرت  رد  هک  یلیاسم  درومرد  ماما  زا  فجن  رد  يزور  مینک  یمن  ظفح  ار  زامن  تهبا  ارچ 
اما دندش  یم  رضاح  دجسم  نیا  رد  رفن  رازه  جنپ  لقاال  متفر . یم  دجـسم  نآ  هب  هعمج  ياهزور  هک  دوب  ام  کیدزن  يدجـسم  دندومرف ((:

زامن هبا ? ت  ام  ارچ  هک  دوب  هتخادنا  تریح  هب  ارم  رایـسب  رما  نیا  دینـش . یمن  رفن  رازه  جنپ  نیا  زا  یـسک  دنلب ،  يادص  هملک  جنپ  ردق  هب 
مق رد  يدنه و  دجـسم  فجن  رد  دیایب  مه  دعب  دـنیبب و  ار  دجـسم  نیا  اجنیا  دـیایب  یجراخ  کی  رگا  مدرک  یم  رکف  مینک ؟ یمن  ظفح  ار 
رد میدرکن .  ظفح  ار  زامن  ردق  تلالج و  ام  میراد و  ام  هکنآ  هن  تسا  نیا  زامن  تفگ  دهاوخ  ًاعطق  دنیبب  ار  ام  ندناوخ  زامن  مظعا  دجسم 

میقتسم زامن  فص  رد  دهدب و  رارق  نارگید  ياپ  ناتشگنا  لباقم  ار  شیاپ  شقیفر  دوب و  هداتسیا  تسرد  یـسک  ًالثم  تقو  کی  رگا  اجنآ 
 ((.* ---- درک یم  رثًاتم  ارم  مدید  یم  هک  ار  روما  نیا  دوب . مه  لباقم  اهنیا  ناتشگنارس  مامت  يدرک  یم  هاگن  رگا  هک  يروط  هب  دتسیاب ، 

 : زا لــــــقن  هـــــب  ---------------------------------------------------------------------------- . * 
دلج 6 ینیمخ - ماما  یگدنز  زا  هژیو  ياهتشذگرس  يرهم - سابع  نیملسملاو  مالسالاۀجح 

میناوخب زامن  رتهب  هچ 

رکف هب  اه  یـضعب  دـش  یم  رت  دـیدش  هظحل  ره  ماما  هناخ  هب  هنایـشحو  شروی  ناـکما  هک  دادرخ  هدزناـپ  زور  رـصع  میناوخب  زاـمن  رتهب  هچ 
ارف ار  ماما  ینیگنـس  بضغ  هک  دـش  هدز  زین  یفطـصم  اقآ  جاح  ماما  دـنزرف  هیحاـن  زا  فرح  نیا  اـیوگ  دوش و  هتـسب  هناـخ  رد  هک  دـنداتفا 
اپرب روتـسد  نایفارطا  نیرـضاح و  هب  باطخ  ماما  نآ  زا  سپ  دور ))  نوریب  یفطـصم  دشاب ،  زاب  دـیاب  هناخ  رد  تفگ ((:  دایرف  اب  تفرگ و 
زوف هب  میـشاب و  زامن  لاح  رد  ام  دـندرک  هلمح  ناـمیخژد  رگا  هک  میرازگب  زاـمن  میزیخ و  اـپرب  رتهب  هچ  دـنتفگ  دـنداد و  ار  زاـمن  نتـشاد 

تیقفوم نیرترب  اهنآ و  يارب  ییاوسر  نیرتگرزب  نیا  دنهد ،  رارق  موجه  دروم  ار  ام  دنوادخ  هاگرد  هب  نتفر  لاح  رد  میوش و  لیان  گرزب 
.* -------------------------------------------------------------------------------- تساـــم يارب 

29 ناهیک -  همانزور  يدمحا -  نیسحمالغ  زا : لقن  هب  / * 6 / 58

دینزن فرح  یسک  زا 

ناشیا زا  دـشاب  نارگید  هب  طوبرم  هک  ییاهفرح  ای  تبیغ و  هملک  کی  دوب  لاحم  دـندوب  ماما  اـب  اـهلاس  هک  يدارفا  دـینزن  فرح  یـسک  زا 
دروآ نایم  هب  یصخش  زا  یفرح  دوخ  تبحـص  رد  درک و  حرطم  ار  يا  هلأسم  دیـسر و  ماما  تمدخ  ناردارب  زا  یکی  يزور  دنـشاب . هدینش 

((.* --------------------------------------------- دینزن فرح  یسک  زا  اجنیا  رد  دندومرف ((: هدش  تحاران  ماما  هک 
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یگدنز زا  هژیو  ياهتـشذگرس  يرـصان - نیملـسملاو  مالـسالا  ۀـجح  زا : لقن  هب  ----------------------------------- . * 
دلج 4 ینیمخ - ماما 

دندرک یم  تکاس  ار  ام  يدنت  هاگن  اب 

یم ناشدزن  یتقو  ناشیا  ياهدرگاش  ام  یتح  دـننکن ؛  تبیغ  دـندوب  دـیقم  یناوج  لوا  نآ  زا  ماما  دـندرک  یم  تکاس  ار  ام  يدـنت  هاگن  اب 
ناشیا دندرک . یم  تکاس  ار  ام  لوا  هملک  نامه  رد  دنت  هاگن  کی  اب  ناشیا  اریز  میروایب ،  فرح  یـسک  زا  میدرک  یمن  تأرج  میتسـشن ، 

نامز رد  یتح  ندرکن ؛  تبیغ  دجهت ،  تقو ،  لوا  تعامج  زامن  دندوب : دیقم  زیچ  دـنچ  هب  ماما  دنتـشاد . یـصاخ  راقو  کی  دراوم  نیا  رد 
.* --------- - دندرک یم  بانتجا  مه  ریغص  هانگ  زا  یتح  هک  دنتفگ  یم  ناشیا  ناتسود  دنتـشادن  مه  لایع  زونه  هک  تقو  نآ  یناوج 

دیهـش هللا  تیآ  زا : لـقن  هـب  ---------------------------------------------------------------------- . * 
هرامش 10 دادرخ -  15 یتالحم -

تسا یمارح  رما  تبیغ 

رد یتح  هک  ما  هدرک  عالطا  بسک  ًاقفتم  ناـشیناوج  نارود  ناتـسود  یخرب  زا  ماـما  یناوج  نارود  هب  فوقو  يارب  تسا  یمارح  رما  تبیغ 
یبلاطم حازم  يارب  دنداد و  یم  لیکـشت  هک  ینامدوخ  تاسلج  رد  ًالثم  تسا ؛  هدشن  رداص  ماما  زا  شزغل  کی  مه  یناوج  ینارحب  نارود 

یم رکذـت  دـندش و  یم  تحاران  ًاروف  ماما  تشاد  ار  تبیغ  روظنم  هک  دـش  یم  هتفگ  يا  هلمج  ًالثم  اهیخوش  يالبال  رد  رگا  دـنتفگ و  یم 
.* --------------------------------- دوب مکاح  ماما  بلق  رب  یلیخ  مالسا  تسین . زیاج  تسا و  یمارح  رما  تبیغ  هک  دنداد 

هرامش روضح - ینارکنل - لضاف  هللا  تیآ  زا : لقن  هب  ----------------------------------------------- . * 

دینکن تبیغ 

مناخ همطاف  نامراکتمدخ  مدوب . ناشتمدـخ  رد  مه  نم  دـندوب و  هتـسشن  اقآ  زامن  زا  دـعب  بش  کی  دـنتفگ  یم  مناخ  رابکی  دـینکن  تبیغ 
هک اقآ  هب  مدرک  ضرع  نم  دوب .  يروآ  عمج  لوغـشم  قاتا  هشوگ  رد  مه  رگید  راکتمدـخ  کی  تشاذـگ . ام  يولج  دروآ و  ییاچ  کـی 
 . مدرکن تبیغ  هک  نم  اـقآ  مدرک ((:  ضرع  نم  دـینکن )).  تبیغ  دـندومرف ((:  ماـما  تسا . یبوخ  راکتمدـخ  یلیخ  مناـخ  همطاـف  نیا  اـقآ 

دیآ یم  رظن  هب  رگید ) راکتمدخ  دونش ( یم  وا  نوچ  تسا  بوخ  نیا  دییوگ  یم  امش  هک  نیمه  دندومرف ((: دنتسه )). بوخ  ناشیا  متفگ 
((.* --------------------------------------------- تسا تبیغ  نیا  و  تسین . بوخ  وا  دییوگب  دیهاوخ  یم  امـش  هک 

هامریت 68 داشرا - کیپ  یفقث - یلع  زا : لقن  هب  ----------------------------------- . * 

میدرکن بالقنا  تسپ  يارب 

. دوشب سلجم  هدنیامن  ناشرتخد  دنتـشادن  تسود  ًالثم  دـندرک ؛  یم  عنم  ساسح  ياهتـسپ  يدـصت  ار  ام  ماما  میدرکن  بالقنا  تسپ  يارب 
هتفرگ ار  تسپ  نالف  مرتخد  نم ،  هب  ندوب  بوسنم  رطاخ  هب  هک  دوش  ادـیپ  هوت ? م  ساـسحا و  نیا  دـهاوخ  یمن  ملد  دـنتفگ ((: یم  نوچ 
دیاین دوجوب  مدرم  نهذ  رد  هعیاش  نیا  هکنیا  يارب  ًالـصا  مینک و  میـسقت  نامدوخ  نیب  تسپ  هک  میدرکن  بالقنا  ام  دنتفگ ((: یم  ای  تسا .

هژیو ییابطابط - همطاف  زا : لـقن  هب  / * 3 / 69 دـیهد .*  ماجنا  ار  اهنآ  دـیناوت  یم  هک  تسه  رگید  راک  روج  رازه  دـیورن . اهراک  نیا  لابند 
17 تاعالطا - همانزور  همان 
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تسا هتفرگ  دای  ار  شهار 

تسا یفاک  نارهت  رد  يدنوخآ  يراک  يارب  دندومرف  یم  ماما  رابکی  هتشذگ  رد  دندرک  یم  لقن  یناطلس  ياقآ  تسا  هتفرگ  دای  ار  شهار 
رهاظت زا  اما  دـندوب  اـعد  لـها  ناـشدوخ  ماـما  تفگ  یم  ناـشیا  دـنناوخب . يا  هضور  کـی  دـنریگب و  تسد  لاـمآلا )) یهتنم  کـی ((  هک 

دای ار  شهار  مه  یناطلس  ياقآ  دندومرف ((: تسا ،  نم  زیم  يور  اعد  باتک  دندید  دندش و  دراو  ام  لزنم  هب  يزور  دمآ .  یمن  ناشـشوخ 
. يدرجورب حیسم  نیملسملاو  مالسالاۀجح  زا : لقن  هب  تسا * !((*  هتفرگ 

دندناوخ یم  باوخ  زا  شیپ  يراکذا 

يرکذ کی  ًالومعم  ناشیا  دندرک .  یم  شوماخ  ار  غارچ  دنباوخب  دنتفرگ  یم  میمصت  ماما  هک  اهبش  دندناوخ  یم  باوخ  زا  شیپ  يراکذا 
ناشندیباوخ زا  لبق  هب  طوبرم  دوب  ادیپ  هک  دندناوخ  یم  ار  يراکذا  دـعب  دـنتفگ و  یم  میحرلا )) نمحرلا  هللا  مسب  لوا (( دـندناوخ . یم  ار 

يدرجورب حیسم  نیملسملاو  مالسالا  ۀجح  زا : لقن  هب  تسا * .* 

دوش یم  لح  هللاءاش  نا 

همه دنشاب . هدید  لکشم  ار  يا  هلأسم  مدیدن  تقو  چیه  نم  دندوب . عطاق  مکحم و  رایسب  تالکشم  لباقم  رد  ماما  دوش  یم  لح  هللاءاش  نا 
هب تالکـشم  لباقم  رد  تسا .  لکـشم  هلأسم  نیا  هک  دننک  راهظا  يا  هیـضق  رد  مدینـشن  تقو  چیه  دمآ . یم  ناسآ  ناشرظن  هب  تالکـشم 

. يوفطصم هدیرف  زا : لقن  هب  دوش * .*  یم  لح  هللاءاش  نا  تسین ،  يزیچ  دنتفگ : یم  هشیمه  دنتشاد و  لکوت  ادخ 

دندوب یضار  ینعم  مامت  هب 

مدرم یمالسا  بالقنا  ریـسم  رد  یگرزب  ثداوح  هک  یتقو  رد  ای  دش  ناریا  دراو  ماما  تفر و  هاش  هک  یماگنه  دندوب  یـضار  ینعم  مامت  هب 
روط هب  تفگ . يداش  نآ  هب  دوشب  هک  مدید  یمن  ناشیا  رد  ار  یلمعلا  سکع  رادـقم  نآ  نم  دـمآ  یم  دوجو  هب  رهـشمرخ  حـتف  ًالثم  ناریا 

مالـسالا ۀجح  زا : لقن  هب  / * 3 / 72 دـندوب .*  هملک  يانعم  مامت  هب  یـضار  رثأتم و  يدایز  هن  دـندش و  یم  لاحـشوخ  يدایز  هن  ماما  یلک 
12 راربا - همانزور  ینیمخ - دمحا  دیس  نیملسملاو 

؟ دیناد یمن  رداق  ار  ادخ 

هب ربمایپ  هنوگچ  دنداد  حیـضوت  هکنیا  زا  دعب  مدرک . لاؤس  ماما  زا  لوسر  ترـضح  جارعم  هب  عجار  يزور  کی  دـیناد ؟ یمن  رداق  ار  ادـخ 
ماما اـت  تسا ؟ هتفر  جارعم  هب  ص ) لوسر ( ترـضح  دوخ  دـندوب ؟ ناـشدوخ  ًاـعقاو  ربماـیپ  اـیآ  مدیـسرپ  راـیتخا  یب  نم  دـنا ،  هتفر  جارعم 
کی اب  دیناد ))؟ یمن  رداق  ار  ادخ  دنتفگ ((: ترـضح ،  دوخ  ای  تفر  جارعم  هب  ربمایپ  حور  ایآ  هک  میوگب  مهاوخ  یم  نم  دندرک  ساسحا 
هلأسم ادخ  شیپ  اهزیچ  نیا  دینادب ،  رداق  ار  ادخ  رگا  دیناد ؟ یمن  رداق  ار  ادخ  دنتفگ ((: منکب  ار  یلاؤس  نینچ  کی  دیاب  ارچ  هک  یتحاران 

. يوفطصم ارهز  زا : لقن  هب  تسین * .((*  يا 

دندرک نوریب  قاطا  زا  ار  یلع 

قاتا زا  دنتـشاد  هقالع  وا  هب  ًادـیدش  ناشیا  دوب و  هلاس  هس  هک  ار  یلع  نم  رـسپ  ماما ،  رمع ،  رخآ  ياهزور  دـندرک  نوریب  قاـطا  زا  ار  یلع 
دمحا دیس  نیملسملا  مالسالا و  ۀجح  زا : لقن  هب  / * 3 / 72 دنشابن .*  رگید  سک  چیه  هجوتم  ادخ  هب  زج  هکنیا  يارب  دندرک ،  نوریب  دوخ 
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12 راربا - همانزور  ینیمخ -

دندرک شوماخ  ار  نویزیولت 

هدینـش یم  ناشیا  هدرک و  یم  فیرعت  ناشیا  زا  نویزیولت  هک  یعقاوم  رد  ماـما  راـتفر  هک  ما  هدوب  دـهاش  نم  دـندرک  شوماـخ  ار  نویزیولت 
فیرعت زا  ًالوصا  ماما  دـش . یم  ماـمت  فرط  تبحـص  هک  دـعب  اـت  دـندرک  یم  شوماـخ  ار  نویزیولت  يادـص  هک  دوب  تروص  نیا  هب  تسا 

. يوفطصم ارهز  زا : لقن  هب  دنوش * .*  یم  روخلد  ندرک 

دنتخیر نم  يور  بآ  لطس  ود 

مدوب هلاس  هدزناپ  یتقو  درک  یم  لقن  یناهفصا  یفرشا  هللا  تیآ  ترـضح  بارحم  دیهـش  نیمراهچ  دنزرف  دنتخیر  نم  يور  بآ  لطـس  ود 
يور هدز و  نوباص  ار  دوخ  رـس  هک  ناـیاقآ  زا  یکی  هک  مدرک  هدـهاشم  دورو  ودـب  رد  متفر . مق  رد  يا  هباـمرگ  هب  مامحتـسا  يارب  يزور 

هتشادرب و دوب  مکیدزن  هک  ار  یفرظ  هلـصاف  الب  ددرگ .  یم  بآ  فرظ  لابند  هب  تسد  اب  دوب  هدش  هدیـشوپ  نوباص  فک  زا  زین  شنامـشچ 
ار دوخ  رس  مه  امش  ایآ  دیسرپ  تخادنا و  نم  هب  يزیمآرکشت  هاگن  ینارون  درم  نآ  متخیر .  وا  رس  يور  رابود  متخاس و  بآ  رپ  هنیزخ  زا 
هب هکنیا  زا  لبق  مدز . نوباص  ار  دوخ  تروص  رـس و  هتفر و  يا  هشوگ  هب  هرخالاب  ما . هدـمآ  مامح  هب  هزات  ریخ ،  مدرک  ضرع  دـیا ؟ هتـسش 
اب نم  تمدخ  یفالت  هب  گرزب  درم  نآ  مدـید  مدرک  زاب  ار  دوخ  مشچ  دـش . هتخیر  مرـس  يور  بآ  فرظ  ود  ناهگان  مزیرب  بآ  دوخ  رس 

. منک یفرعم  ار  وا  مان  متـسناوت  یمن  متخانـش  یمن  ار  وا  نوچ  نکیل  متفگ . مردـپ  هب  ار  عوضوم  نیا  تسا . هدرک  تبحم  يراوگرزب  لامک 

. مداد ناشن  مردـپ  هب  ار  وا  داتفا ،  ناشیا  هب  ممـشچ  ناهگان  میتفر  یم  املع  لزنم  هب  یبهذـم  دایعا  زا  یکی  رد  مردـپ  اـب  هک  یتدـم  زا  دـعب 
هرامش روضح - يوفطصم - ارهز  زا : لقن  هب  تسا * . ((.*  ینیمخ  هللا  حور  اقآ  جاح  ناشیا  بجع ،  دومرف ((: مردپ 

تسین هناخ  لخاد  نوریب و  نیب  یقرف 

سلاـجم رد  هک  یتروص  ناـمه  هب  ماـما  تسا . ماـما  يافـص  یگنرکی و  تسا  رتـمهم  همه  زا  هچنآ  تسین  هناـخ  لـخاد  نوریب و  نیب  یقرف 
هتفگ مدرم  نایم  رد  هک  یتروص  نامه  هب  ار  عوضوم  کی  دنک . یمن  قرف  دنتسه ،  هنوگ  نامه  مه  لزنم  رد  دنتسه  یـصوصخ  یمومع و 
دننک یم  يزاب  دنراد و  وگموگب  اه  هچب  اب  لزنم  رد  هتبلا  تسین ؛  ناشیا  تولج  تولخ و  نیب  یقرف  چیه  دننک . یم  حرط  مه  لزنم  رد  دـنا 

هرامش 60 بالقنا - مایپ  ینیمخ - دمحا  دیس  نیملسملاو  مالسالا  ۀجح  زا : لقن  هب  *. . * 

دینادرگرب ار  همان 

يارب ات  دندومرف  تمحرم  نم  هب  ار  يا  همان  ناشیا  مدیـسر  ماما  تمدـخ  يزور  تفگ : یم  یفقث  اضر  اقآ  جاح  مردارب  دـینادرگرب  ار  همان 
ًاعیرـس ار  همان  دندومرف : هدز و  ادص  ارم  اقآ  دعب  هقیقد  دـنچ  مداد . هطوبرم  لوؤسم  هب  ار  همان  مناسرب . امیـس  ادـص و  ربخ  لوؤسم  هب  شخپ 

هدنب دیهدب . ربخ  دحاو  هب  الاح  دـندومرف : هداد و  نم  هب  ار  همان  هرابود  هداد و  رییغت  ار  يا  هملک  اقآ  مدروآ . ار  همان  دـیروایبو . هتفرگ  سپ 
همه اب  نم  مدوب (( هتـشون  همان  رد  دندومرف : ماما  تشاد ))؟ یلاکـشا  هچ  همان  مدرک ((:  ضرع  هدیـسر  اقآ  تمدـخ  دـعب  مدرک  ار  راک  نیا 

 *.)) منک یم  اعد  نایجیسب  هب  ممه  نیرتشیب  اب  نم  متشون (( تسین ،  تسرد  نیا  هک  مدش  هجوتم  دعب  منک ))  یم  اعد  نایجیسب  هب  مه ? م 
. یفقث یلع  زا : لقن  هب  * 

؟ تسا هتفشآ  روطنیا  نسح  ارچ 
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تاروتسد نامه  دوخ  عقاو  رد  دندرک و  یم  لمع  دندوب ،  هداد  ادتبا  زا  هک  یتاروتـسد  همه  هب  ًاقیقد  ماما  تسا ؟ هتفـشآ  روطنیا  نسح  ارچ 
هدرک تبحـص  ایر  زا  ًاضرف  رگا  رگید .  ياهباتک  ای  دندوب . هتـشون  یناوج  نامز  رد  هک  دندوب  ناش  ثیدح )) نیعبرا  باتک (( دوخ  دندوب ، 
يوناز رس  هک  یلاح  رد  دش  هناخ  دراو  مرسپ  يزور  دیآ  یم  مدای  دنا . هدرک  زیهرپ  نآ  زا  تدش  هب  دوخ  دنا ،  هدرک  شهوکن  ار  نآ  دنا و 

:)) متفگ یخوش  تلاح  هب  نم  تسا ؟ هتفـشآ  روطنیا  نسح  ارچ  دـندومرف : ناشیا  مدوب . هدرک  هلـصو  ار  نآ  نم  دوب و  هدـش  هراپ  شراولش 
.(( ینک اـیر  هک  یهاوـخن  دـندومرف ((: راـبود  تفر و  مهرد  ناـش  هرهچ  هلـصافالب  تسا .))  یفعـضتسم  یگدـنز  اـقآ ! رگید  تسا  نـیمه 

نینچ نم  ییوگب  یهاوخب  رگا  اـما  تسا . شزرا  نآ  دـشابن . رهاـظ  هب  هجوت  رگا  شاـب . بظاوم  دـندومرف ((:  اـیر ))... ؟ ارچ  هن ،  متفگ ((:
لقن هب  دندوب * !*  هتشون  ناشباتک  رد  یگلاس  یـس  نس  رد  هک  دنتفگ  نم  هب  یتدش  نامه  اب  ار  تالمج  نیا  ماما  تسایر .)) نیا  متـسه ، 

. یئابطابط همطاف  زا :

میروخب ار  نامدوخ  رینپ  نان و  رگا 

ار نامدوخ  رینپ  نان و  میتسیاب و  نامدوخ  ياپ  يور  رگا  دـنا ((: هدومرف  هراشا  بلطم  نیا  هب  اهراب  ماما  میروخب  ار  نامدوخ  رینپ  نان و  رگا 
مالـسالا ۀجح  زا : لقن  هب  میـشاب * . ((.*  نارگید  هافر  هیاس  رد  یلو  متـسیس  نیرخآ  ياهنیـشام  ابیز و  ياهکراپ  رد  ات  تسا  رتهب  میروخب 

هرامش 24 دهاش - ینیمخ - دمحادیس  نیملسملاو 

مور یم  البرک  هب  لوا 

دنتـشاذگن اما  قارع ؟ ای  يور  یم  ناریا  هب  دنتفگ  وا  هب  هیکرت  رد  اقآ  دیعبت  نارود  ندـش  مامت  ینعی  يدازآ  زا  دـعب  مور  یم  البرک  هب  لوا 
یم البرک  ترایز  هب  لوا  دـنیوگ ((:  یم  دـنوش  یم  قارع  دراو  هک  مه  ناشیا  دـیورب .  قارع  هب  دـیاب  دـنتفگ  دـنریگب ،  میمـصت  ناشدوخ 

البرک رد  هک  ییاقآ  کی  دنور .  یم  مه  هرماس  دـنا ،  هدوب  نیمظاک  رد  هک  زور  راهچ  هس ،  نیا  تدـم  رد  فجن )). مور  یم  دـعب  میور و 
وا لزنم  رد  مه  زور  هس  اقآ  دـنک و  یم  توعد  البرک  رد  شدوخ  هناخ  هب  ار  اقآ  تسا ،  هتفر  یم  البرک  هب  قالیی  اهناتـسبات  تشاد و  هناـخ 

هرامش 12 ادن - یفقث - هجیدخ  زا : لقن  هب  دننام * . .*  یم 

دندرک یم  هیرگ  ریوصت  ندید  اب 

 . دنداد یم  ماجنا  ار  شمرن  دندوب  هتخیر  اهرتکد  هک  يا  همانرب  قبط  دنتـشاد  دندوب و  هدیباوخ  ماما  یبش  دندرک  یم  هیرگ  ریوصت  ندید  اب 
تروص دنتـشاد ؛ دنـشاب  هتـشاد  دیاب  هک  ار  اهـشرامش  نیا  دادعت  یلو  دـندرک  یم  هیرگ  مه  ناشیا  دـش  یم  شخپ  هضور  مه  نویزیولت  زا 

یلو دننک ؛  یم  مه  هیرگ  دنرامـش  یم  ار  دوخ  تاکرح  دادعت  دنراد  هک  لاح  نیع  رد  مدـید  یم  رـس ،  يالاب  زا  مدرک  هاگن  نم  ار  ناشیا 
 ، دـندرک یم  ار  ناشدوخ  راک  ناشیا  دوب  هتـشاذگ  ناـشناور  رب  هضور  هک  يرثا  همه  نیا  اـب  دـننک . اـهر  ار  شزرو  دـنهاوخب  هک  دوبن  نیا 

. يوفطصم ارهز  زا : لقن  هب  دوب * .*  شمرن  نامز  نامز ،  تقو و  نوچ 

دندروخ یم  تبرت 

- ینیمخ دمحا  دیس  نیملسملا  مالسالا و  ۀجح  زا : لقن  هب  دندروخ * .*  یم  افش  يارب  ار  ع ) نیـسح (  ماما  تبرت  ماما  دندروخ  یم  تبرت 
هرامش 60 بالقنا  مایپ 

دوش یم  بوخ  هللاءاش  نا 
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یلیخ مه  وا  ردـپ  دورب .  هار  تسناوت  یمن  درک و  یم  درد  شیاـهاپ  دوـب . راـمیب  اـم  ناتـسود  زا  یکی  دـنزرف  دوـش  یم  بوـخ  هللاءاـش  نا 
یهاگ تسناد  یم  هک  اقآ  نآ  دوب . رتناسآ  ناشیا  اب  دـمآ  تفر و  دـندوب و  هدروآ  فیرـشت  ناراـمج  هب  ماـما  هک  لـیاوا  نآ  دوب . تحاراـن 

کشزپ هب  دورب . هار  دناوت  یمن  تسا و  لولعم  ام  هچب  تفگ ((: دنشک ،  یم  ناکدوک  رس  رب  یتسد  ناشیا  دنرب و  یم  ماما  دزن  ار  ناکدوک 
هک ار  كدوک  نآ  نم  رـصع ،  زور  کی  دـیربب )). ماما  دزن  هب  ار  وا  دـیناوت  یم  رگا  تسا . هدـشن  عقاو  رمثرمثم  یلو  میا  هدرک  هعجارم  مه 

سپس دندیسوب  ار  وا  هدیشک  كدوک  رـس  رب  یتسد  مه  ماما  مدناسر . ناشیا  ضرع  هب  ار  نایرج  مدرب .  ماما  تمدخ  دوب ،  هلاس  هس  ًادودح 
یم راک  یتلود  ياهداهن  زا  یکی  رد  شردپ  متفگ ((: دنـشابن )). نارگن  شردام  ردـپ و  دوش . یم  بوخ  هللاءاش  نا  دـندومرف ((: هدرک  اعد 

 . مدـش صخرم  ناشیا  تمدـخ  زا  مدرک و  لغب  ار  كدوک  هدـنب  دوش )). یم  بوخ  هللاءاش  نا  دنـشابن . تحاران  هن ،  دـندومرف ((:  دـنک )).
رد کـشا  هک  یلاـح  رد  تفرگ و  ار  شدـنزرف  كدوک  ردـپ  مدـید . مدوـخ  ار  نیا  دـیدنخ . یم  دوـب ،  ملغب  رد  كدوـک  هک  روـط  ناـمه 

تخس و يرامیب  هب  هک  مراد  يرسپ  هدنب  دوب _. لاحشوخ  یلیخ  دوب و  هداتسیا  اجنآ  مه  كدوک  ردام  درک . رکش  دوب ،  هدشرپ  شنامشچ 
شا يرامیب  ردـقنآ  نوچ  متـسه . نئمطم  نم  تسا . طوبرم  ماما  ياعد  هب  مه  كدوک  نیا  ندـش  بوخ  هتبلا  دوب . هدـش  التبم  يرـسدردرپ 

یم نیب  زا  ار  نارامیب  ضرم ،  نیا  دندوب  هتفگ  ناکشزپ  تفای . تاجن  گرم  زا  ماما  ياعد  اب  نکل  دوب ،  گرم  لاح  رد  هک  دوب  هتفرگ  الاب 
ناریا ریفـس  نآلا  هک  ناشیا  مدید ،  ار  اقآ  نآ  مدوب ،  هدرب  روشک  زا  جراخ  هب  هحلاعم  يارب  ار  مدنزرف  هدنب  هک  شیپ  لاس  ود  دودح  درب _.

نآ دراد و  هارمه  هب  هلاس  شش  جنپ ،  هچب  رسپ  کی  ناشیا  هک  مدید  نم  دوب . هدمآ  سیراپ  هب  یتبسانم  هب  دنتسه  سیلگنا  سیئوس ي ا  رد 
نیا یناد  یم  یفقث ! ياـقآ  تفگ ((: نم  هب  دـنک .  یم  ملکت  یـسیلگنا  هب  دـنک و  یم  تبحـص  يوـسنارف  ددـنخ ،  یم  دود و  یم  كدوـک 

:)) مدیـسرپ بجعت  اب  دیدرب )). ماما  تمدخ  افـش  يارب  ار  وا  امـش  هک  تسا  یکدوک  نامه  نیا  تفگ ((: هن )) متفگ ((: تسیک ))؟ كدوک 
ماـما و ریخ  ياـعد  تکرب  زا  ار  مکدوک  یتمالـس  نم  دور . یم  مه  هسردـم  هب  تسا و  هدـش  بوخ  وا  هلب  تفگ ((: دـییوگ ))؟ یم  تسار 

 - دـلج 1 باتفآ - ياپ  هباپ  یفقث - نسح  نیملـسملاو  مالـسالا  ۀـجح  زا : لقن  هب  مناد * . ((.*  یم  دندیـشک ،  شرـس  رب  ناشیا  هک  یتسد 
هحفص

دنتسه نم  ناماما  اهنیا 

ردـقم جاودزا  نیا  مدـیمهف  هک  مدـید  یم  ییاه  باوخ  مدـید ،  یم  كربتم  ياهباوخ  نم  ماما  اب  جاودزا  زا  لبق  دنتـسه  نم  ناـماما  اـهنیا 
طایح کـی  رد  ار  ع ) نسح ( ماـما  و  ع ) نینمؤملاریما ( ص ) لوسر ( ترـضح  دـش  ماـمت  راـک  مدـید و  يرخآ  هعفد  هک  یباوخ  نآ  تسا .

رد هک  لیامـش  لکـش و  نامه  اب  هقاتا ا  نامه  دـندرک . هراجا  ار  نآ  یـسورع  يارب  ماما  اهدـعب  هک  دوب  یطایح  نامه  هک  مدـید  یکچوک 
دوب هنادرم  قاتا  هک  طایح  فرط  نآ  مدوب . هدـید  باوخ  رد  هک  دوب  ناـمه  دـندیرخ  میارب  ًادـعب  هک  ییاـه  هدرپ  یتح  مدوب . هدـید  باوخ 
کی اب  ینزریپ  مدوب و  نم  دـش  سورع  قاتا  هک  طایح  فرط  نیا  رد  دـندوب و  هتـسشن  ع ) نینمؤملاریما ( و  ع ) نسح ( ماـما  و  ص ) ربماـیپ (

اب متخانش و  یمن  ار  وا  هک  دوب  یـشقنزیر  نزریپ  دنتفگ . یم  یکل  رداچ  نآ  هب  تشاد و  يزیر  ياه  هطقن  دوب و  بش  رداچ  هیبش  هک  رداچ 
))؟ دنتـسه یناسک  هچ  اهنیا  مدیـسرپ ((:  وا  زا  مدرک .  یم  هاگن  ار  فرط  نآ  نم  تشاد و  هشیـش  قاتا  رد  دوب . هتـسشن  قاـتا  رد  تشپ  نم 

دراد و زبـس  يولوم  هک  مه  درم  نآ  تسا .  ص ) ربماـیپ ( دراد  یکـشم  هماـمع  هک  ییوربور  نآ  تفگ ((: دوب  هتـسشن  نم  راـنک  هک  نزریپ 
ع) نینمؤملاریما ( دنتـشاذگ ) یم  رـس  هب  مادـخ  مه  فجن  رد  دوب  موسرم  ناـمز  نآ  و  هدـش ( هتـسب  نآ  هب  دـنب  لاـش  هک  زمرق  هـالک  کـی 

نیا ياو  يا  متفگ ((:  نم  تسا )). ع ) نسح ( ماما  نیا  هک ((: تفگ  نزریپ  تشاد و  یکشم  همامع  هک  دوب  یناوج  مه  فرط  نیا  تسا )).
یم تدـب  اـهنیا  زا  هک  ییوـت  تفگ ((: نزریپ  ندرک . یلاحـشوخ  هب  مدرک  عورـش  و  تسا ))  ع ) نینمؤـملاریما ( نیا  تـسا و  ص ) ربماـیپ (

 ، مراد تسود  ار  اهنیا  همه  نم  متفگ ((: تقو  نآ  مراد )). تسود  ار  اهنیا  نم  دـیآ ؟ یمن  مدـب  اهنیا  زا  هک  نم  هن ،  متفگ :))  نم  دـیآ ))!!
!(( دیآ یم  تدب  اهنیا  زا  هک  وت  تفگ ((: نزریپ  تسا ))  نم  لوا  ماما  نآ  تسا ،  نم  مود  ماما  نآ  دنتسه . نم  ماما  دنتسه ، نم  ربمایپ  اهنیا 
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نم هک  مدرک  فیرعت  مگرزبردام  يارب  حبـص  مدش . رادـیب  باوخ  زا  دوز  ارچ  هک  مدـش  تحاران  مدـش . رادـیب  باوخ  زا  متفگ و  ار  اهنیا 
ادـیپ یـشجنر  وت  زا  همئا  ربماـیپ و  تسا و  یقیقح  دیـس  نیا  هک  دوش  یم  مولعم  رداـم ! تفگ ((: مگرزبرداـم  مدـید . یباوخ  نینچ  بشید 

یگدنز لیلد  هب  ناشیا  هرامـش 12 **  ادن - ماما -) رـسمه  یفقث ( هجیدخ  زا : لقن  هب  تسوت * . .*  ریدقت  نیا  تسین  يا  هراچ  دنا . هدرک 
رظن باوخ  نیا  ندید  زا  سپ  یلو  دندوب  هدادن  ماما  يراگتـساوخ  هب  یحیرـص  خساپ  ادـتبا  رد  مق  رد  یگدـنز  هب  هقالع  مدـع  نارهت و  رد 

دنداد تبثم 

تسازامن تقو  دیورب 

دنتفگ یم  ًاتحارص  دوب  قاتا  رد  هک  سک  ره  هب  دنتخانش . یمن  اپ  زا  رـس  دشیم  زامن  کیدزن  هک  یماگنه  ًاعقاو  ماما  تسازامن  تقو  دیورب 
ار نیریش  تاظحل  راظتنا  درک  یم  ساسحا  مدآ  هک  دندرک  یم  ادیپ  یم  سبت ?  کی  تاظحل  نیا  رد  هشیمه  تسا و  زامن  تقو  هک  دیورب 

هرامش ادن - ییابطابط - همطاف  زا : لقن  هب  دنشک * . .*  یم 

مرادن يا  هحلسا  هک  نم 

هناخ دراو  دنتـسکش و  ار  رد  دندمآ ،  میژر  نارومأم  هک  دندوب  هدیباوخ  طایح  يوت  اقآ  دادرخ 42 ،  هدزناپ  بش  مرادن  يا  هحلسا  هک  نم 
مناخ هب  ًاروف  دنریگب .  ارم  دنا  هدمآ  اهنآ  هک  مدش  هجوتم  نم  دنتـسکش ،  ار  رد  اهنآ  یتقو  دندرک : یم  فیرعت  نم  يارب  ماما  دوخ  دـندش .

دـننک و هابتـشا  تسا  نکمم  مداد  لامتحا  لزنم . يوت  دـنتخیر  اهنآ  مدـید  نم  قاـتا .  يوت  دـییامرفب  ینکن د ،  یتبحـص  چـیه  امـش  متفگ 
ارم دوب ،  کچوک  کیراب و  اه  هچوک  نوچ  دندرب .  ارم  مدوب و  هدامآ  متـسه )) نم  ینیمخ  متفگ ((:  تهج  نیمه  هب  دنربب .  ار  یفطـصم 

گرزب نیشام  نآ  راوس  ارم  دوب . هداتسیا  گرزب  یلیخ  نیـشام  کی  نابایخ  رـس  دندرب . نابایخ  رـس  ات  دنتـشاذگ و  یکچوک  نیـشام  يوت 
هیکت میوزاب  هب  نم و  تسد  رانک  دوب  هتشاذگ  ار  شرس  رخآ  ات  لوا  زا  هک  دوب  هتـسشن  نم  فرط  کی  رفن  کی  دندرک . تکرح  دندرک و 

 ، هار يوت  میدمآ  یم  هک  روط  نیمه  دیسوب  یم  ار  ما  هناش  بترم  دوب و  هتـسشن  مرگید  فرط  مه  رگید  یکی  درک .  یم  هیرگ  دوب و  هداد 
 ، دیتسه حلـسم  هک  امـش  متفگ  میرادن )) هزاجا  ام  دنتفگ ((: مریگب . وضو  نم  هک  دـیراد  هگن  ییاج  کی  ما ،  هدـناوخن  زامن  هک  متفگ  نم 
(( میرادن هزاجا  ام  دـنتفگ ((:  منکب  مناوت  یمن  هک  يراک  مرفن ،  کی  نم  دـیتسه و  مه  اب  همه  امـش  هوالع  هب  مرادـن .  يا  هحلـسا  هک  نم 

هگن ار  نیـشام  دندرک و  شوگ  ار  نیا  منک .  ممیت  نم  ات  دیراد  هگن  ًالقا  بوخ  متفگ  دنراد  یمن  هگن  اهنیا  درادن و  يا  هدیاف  هک  مدـیمهف 
هب ار  دوخ  تسد  مدش و  الود  نیشام  يوت  زا  مدوب  هتـسشن  نیـشام  يوت  هک  روط  نیمه  نم  دندادن ،  نم  هب  ندش  هدایپ  هزاجا  اما  دنتـشاد ، 

ممیت و اـب  زاـمن  دوب . بونج  رد  هلبق  میتـفر و  یم  نارهت  هب  مقزا  هک  ارچ  دوـب .  هلبق  هب  تشپ  مدـناوخ  هک  يزاـمن  مدرک  ممیت  مدز و  نیمز 
عقاو ادخ  ياضر  دروم  نم  زامن  تعکر  ود  نیمه  دیاش  مدـناوخ .  ار  دوخ  حبـص  زامن  روط  نیا  تکرح !  لاح  رد  نیـشام  هلبق و  هب  تشپ 

يوفطصم هدیرف  زا : لقن  هب  دوش * .* 

دوب نیا  قداص  ماما  روظنم 

تقو کی  ار  شزامن  صخـش  هک  دشاب  ینعم  نیا  هب  دیاش  زامن  ندرمـش  کبـس  مدرک ((: ضرع  ماما  هب  رابکی  دوب  نیا  قداص  ماما  روظنم 
نیا ع ) قداص (  ماما  روظنم  دناوخن . ار  شزامن  یـسک  هک  تسا  عرـش  فالخ  هک  نیا  هن ،  دندومرف ((: ماما  دـناوخن . تقو  کی  دـناوخب و 

هب تسا و  هداد  ناحجر  زاـمن  رب  ار  يرگید  زیچ  عقاو  رد  دـناوخ ،  یمن  زاـمن  تقو  لوا  رد  درف  دوش و  یم  رهظ  یتقو  ًـالثم  هک  تسا  هدوب 
. تسا هدرمش  کبس  ار  زامن  ناحجر ،  نیا  لیلد 
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دنا هدینشن  ییادص  ییوگ 

دـض يادـص  اب  زور  نآ  ات  نوچ  ام  و  دیـسر . ام  شوگ  هب  ییاوه  دـض  يادـص  ناهگان  هک  دوب  گنج  لـیاوا  دـنا  هدینـشن  ییادـص  ییوگ 
رد ماما  میدید  میتفر . ماما  قاتا  هب  همیـسارس  اذل  تسا  بمب  کی  راجفنا  هلزنم  هب  ادص  ره  هک  میدرک  ساسحا  میتشادـن ،  ییانـشآ  ییاوه 

هفطاع زا :  لقن  هب  دنا * .*  هدشن  قاتا  هب  ام  دورو  هجوتم  ًالصا  هدینـشن و  ییادص  ًالـصا  ییوگ  دندوب . تدابع  زامن و  لوغـشم  قاتا  ناویا 
هرامش 1267 زور - نز  یقارشا -

دیربب ار  شیوربآ  دیابن 

راکتمدخ دارفا  زا  یـسک  هعفد  کی  ًالثم  تسا  تبیغ  هک  مینک  یمن  رکف  ًاعقاو  اما  مییوگ  یم  ار  یبلاطم  ام  یهاگ  دیربب  ار  شیوربآ  دـیابن 
هب ار  سک  نالف  هک  مدوب  هدینـش  نم  ار  ربخ  نیا  دندرب . نادـنز  هب  دـنتفرگ و  ار  ناشیا  دوبن و  یتسرد  راک  هک  دوب  هدرک  يراک  ماما  لزنم 
اب هک  دیـسرپ  نم  زا  وا  هتبلا  متفگ  یم  مرهاوخ  هب  ار  بلطم  نیا  نم  يزور  تسا ... نادـنز  رد  مه  نالا  دـنا و  هدرب  نادـنز  مرج  نالف  لیلد 

رخآ متفگ : تسا )). تبیغ  تفگ ((: ماما  میوگب  مدمآ  نم  ات  هدمآ . شیپ  يروجنیا  تسین و  رگید  متفگ  نم  هک  منک  یم  راک  سک  نالف 
امـش یلو  دننک  نادنز  ار  وا  هک  هدوب  نیا  اهنآ  هفیظو  هدرک و  يراک  کی  وا  هن  دنتفگ  تسا . نادـنز  مه  نآلا  هدوب و  ینلع  ناشراک  ناشیا 
ارهز زا : لـقن  هب  میناد * .*  یمن  تبیغ  ًـالومعم  اـم  هک  دـنناد  یم  تـبیغ  ار  ییاـهزیچ  کـی  ماـما  دـیزیرب . رگید  ياـج  ار  شیوربآ  دـیابن 

. يوفطصم

تسا يا  هزم  یب  هانگ 

یتذل تسا . يا  هزم  یب  هانگ  دندومرف  یم  دمآ و  یم  ناشدب  یلیخ  تبیغ  زا  اقآ  هک  دندرک  یم  لقن  یناطلـس  ياقآ  تسا  يا  هزم  یب  هانگ 
. يدرجورب حیسم  نیملسملاو  مالسالا  ۀجح  زا : لقن  هب  تسه * .*  مه  هانگ  چیه ،  درادن  هک 

دیآ یم  رد  هزرل  هب  مندب 

یم ادص  ارم  یتقو  زونه  متـسه  ماما  رـضحم  رد  هک  یتدم  همه  نیا  زا  دعب  هک  درک  یم  لقن  ما  ییاد  زور  کی  دـیآ  یم  رد  هزرل  هب  مندـب 
. يدرجورب حیسم  نیملسملا  مالسالا و  ۀجح  زا : لقن  هب  دیآ * .*  یم  رد  هزرل  هب  مندب  ناشیا  تبالص  تبیه و  زا  دننز 

دماین نوریب  هناخ  زا 

ادـیدش دـشاب  زین  رما  نیا  هب  رعـشم  هک  ییاهراک  ماجنا  زا  تشادـن و  رب  یمدـق  تیعجرم  ماقم  هب  ندیـسر  يارب  ماما  دـماین  نوریب  هناـخ  زا 
نیا الـصا  هحتاف **) سلاجم ( لیکـشت  رد  هن  دـندرک و  تکرـش  عییـشت  رد  هن  يدرجورب  ياقآ  موحرم  توف  رد  ناشیا  دومن . یم  بانتجا 

.* -------------------------------------- دوب دنمقالع  رایـسب  يدرجورب  هللا  تیآ  هب  هکنیا  اب  دماین  نوریب  هناخ  زا  تدم 
اریز هرامـش 45 **  هزوح ؛ یلـسوت - اضر  دـمحم  هللا  تیآ  زا : لـقن  هب  ------------------------------------------ * 

. دننکب حرطم  ار  ناشدوخ  دنتساوخ  یمن  ماما  تسا و  تیعجرم  هلئسم  حرط  يانعم  هب  یگبلط  ملاع  رد  اهراک  عون  نیا 

دندوبن تیعجرم  لابند  هب  ماما 

، یقثولا هورع  باتک  رب  نینچمه  یناهفصا و  نسحلاوبا  دیس  موحرم  هاجنلا  هلیـسو  باتک  هرود  کی  رب  ماما  دندوبن  تیعجرم  لابند  هب  ماما 
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یـسک دراد . هیـشاح  باتک  ود  نیا  رب  ناشیا  هک  میتسناد  یمن  اما  میدرک  یم  دمآ  تفر و  دایز  ناشیا  لزنم  هب  ام  هکنیا  اب  تشاد و  هیـشاح 
زاربا ام  هب  یتح  ماما  یلو  تسا  هتـشون  ار  یهقف  ياـهباتک  نینچنیا  هک  دـنامهف  یم  شکیدزن  ناتـسود  هب  لقادـح  دوش  عجرم  دـهاوخب  هک 

ام هک  دوب  عقوم  نآ  دـندش ، نآ  پاـچ  راتـساوخ  دـندرک و  هعجارم  ناـشیا  هب  بـالط  هک  دوب  يدرجورب  ياـقآ  توف  زا  دـعب  دوب و  هدرکن 
.* -------------------------------------------------------- تسا هتشاد  هیشاح  باتک  ود  نیا  رب  ماما  میدیمهف 

هحفص دلج 3 ،  ینیمخ ؛ ماما  یگدنز  زا  هژیو  ياهتشذگرس  یعناص - فسوی  هللا  تیآ  زا : لقن  هب  ------------------------ * 

دنتسه نارگید  هللادمحب 

يدرجورب هللا  تیآ  توف  زا  دعب  تشادن .  رب  تیعجرم  تسایر و  يارب  مدق  کی  دوخ  رمع  نارود  مامت  رد  ماما  دنتـسه  نارگید  هللادـمحب 
اعبط املع  زا  کی  ره  نادنمقالع  نادرگاش و  دش . عورش  مق  رد  ییاهتیلاعف  تانایرج و  تیعج ، رم  هجیتن  رد  هزوح و  هرادا  تسایر و  يارب 

اما مینک ، تیلاعف  ماما  ینعی  نامدوخ ؛ داتـسا  يارب  هک  میتشاد  لیم  اعبط  مه  ام  دندرک  یم  شـشوک  ناشدوخ  داتـسا  جیورت  یفرعم و  يارب 
يداع روط  هب  اه  هزانج  عییـشت  رد  درادرب ، هار  نیا  رد  یمدق  نیرتکچوک  دوبن  رـضاح  درک و  یم  تفلاخم  اهتکرح  هنوگنیا  اب  ادـج  ناشیا 
تکرش الـصا  مه  سلاجم  یـضعب  رد  تسـشن و  یم  يا  هشوگ  رد  تفر و  یم  اهنت  میحرت  سلاجم  رد  درک . تکرـش  دارفا  زا  یکی  دننام 
رارصا اب  ادعب  یلو  درک . یم  رارـصا  رما  نیا  رب  و  دریگن **  يدرجورب  هللا  تیآ  يارب  میحرت  سلجم  شدوخ  تشاد  دصق  ادتبا  درک ، یمن 
بالط هب  هیرهش  تخادرپ  هزوح و  هرادا  دروم  رد  نارگید .  زا  دعب  مه  نآ  دریگب و  سلجم  کی  دش  رضاح  یحلاصم  رب  انب  بالط و  دایز 

زا یکی  قافتا  هب  نم  دوخ  یتح  میهد . یم  همادا  ار  نامدوخ  یگبلط  ثحابم  ام  دنتسه و  نارگید  هللادمحب  تفگ  یم  دیشک و  رانک  الماک 
.* ------------- دندرکن لوبق  ناشیا  یلو  دوش  یم  مهارف  شلوپ  دینک ، عورش  يا  هیرهش  امش  تسا  بوخ  میدرک  داهنشیپ  ناتـسود 

میهاربا هللا  تـــیآ  زا : لـــقن  هـــب  ------------------------------------------------------------------- * 
دنتـساوخ یمن  ماما  تسا و  تیعجرم  هلئـسم  حرط  ياـنعم  هب  یگبلط  ملاـع  رد  اـهراک  عون  نیا  اریز  هرامـش 105 **  بالقنا ؛ مایپ  ینیما -

. دننکب حرطم  ار  ناشدوخ 

درکن پاچ  هلاسر  هک  دوب  ماما  اهنت 

زا یعمج  ناشیا  تاـفو  زا  لـبق  یتح  یـسمش و  لاس 1340  رد  يدرجورب  هللا  تیآ  تلحر  زا  دـعب  درکن  پاـچ  هلاـسر  هک  دوب  ماـما  اـهنت 
نیا رد  دـندرک  یم  دـمآ  تفر و  اهنآ  هناخ  هب  نیدـلقم  مدرم و  لومعم ، قبط  دـندرک و  رـشتنم  پاچ و  ار  دوخ  هلاسر  يروف  هزوح  عجارم 

هب یهاگ  داد . ناشن  مدرم  دـمآ  تفر و  يارب  یگدامآ  هن  داد و  دوخ  یگدـنز  رد  يرییغت  هن  درک و  پاچ  هلاسر  هن  هک  دوب  ماما  طقف  نایم 
.* -------------------------------------- دندوب دوخ  راک  لوغشم  انتعا  یب  ماما  یلو  مه ... امـش  رخآ  دنتفگ  یم  ناشیا 

هژیو ياهتشذگرس  یناود - یلع  نیملسملا  مالسالا و  تجح  زا : لقن  هب  ------------------------------------------ * 
هرامش 74 دلج 6 ،  ینیمخ ؛ ماما  یگدنز  زا 

دنهدب هک  دنتشادن  يزیچ  یملع  هیامرس  زج 

ماما و مهس  ندش  دایز  هیلمع ، هلاسر  ندرک  پاچ  رکف  هب  همه  هزوح ، رد  هک  يراگزور  رد  دنهدب  هک  دنتـشادن  يزیچ  یملع  هیامرـس  زج 
یم دندوب و  تیعجرم  طخ  رد  هک  ییاهنآ  ای  عجارم  ناسردم و  ناملعم و  الومعم  دـندرک . یم  راتفر  رگید  يا  هنوگ  هب  ماما  دـندوب  هیرهش 

زج دنتـساوخ  یمن  دنتـشاد  هک  یگرزب  حور  نآ  اب  ماما  اما  دنهدب . يا  هیرهـش  کی  دندرک  یم  یعـس  دنورب  تیعجرم  فرط  هب  دنتـساوخ 
.* ------------------------------------------------------------------- دنهدب يرگید  زیچ  یملع  هیامرس 
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هحفص 212 دلج 2 ،  باتفآ ؛  ياپ  هباپ  شخب - ناسحا  قداص  نیملسملاو  مالسالا  تجح  زا : لقن  هب  ------------- * 

دنداد یم  هاتوک  ياهباوج 

ار یلئاسم  دندش و  یم  عمج  نایاقآ  زا  یـضعب  ناشیا  رـضحم  رد  دندروآ  فیرـشت  فجن  هب  ماما  هک  یلیاوا  رد  دنداد  یم  هاتوک  ياهباوج 
.* ----------- دندرک یم  شوگ  رتشیب  دندزیم و  فرح  رتمک  ناشیا  دنداد . یم  هاتوک  یلیخ  باوج  اهنآ  هب  ماما  دـندرک و  یم  لاوس 

مالــسالا تـجح  زا : لــقن  هــب  --------------------------------------------------------------------- * 
امیس ادص و  اب  هبحاصم  یمیرک - نیملسملاو 

مدناوخ یمن  تعامج  زامن  مه  مق  رد 

لاوس ناشیا  زا  هکنیا  رگم  دندرک ، یم  تبحـص  مک  الومعم  دنتـشاد  هک  یـشور  قالخا و  قبط  ماما  مدناوخ  یمن  تعامج  زامن  مه  مق  رد 
لاوس ناشیا  زا  میکح  ياقآ  موحرم  زور  کی  دـننک . تبحـص  رتشیب  هک  دـندوب  هتـشاذگ  نیا  رب  ار  انب  فجن  ياهتـسشن  رد  یلو  دـش . یم 

نیا ناشرظن  میکح  ياقآ  مدناوخ . یمن  تعامج  زامن  مدوب  هک  مه  مق  نم  دندومرف : ناشیا  دیناوخ ؟ یم  زامن  ییاج  یلاعبانج  هک  دـندرک 
لیام هک  دندومرف  نایب  تقیقح  رد  باوج  نیا  اب  ماما  هک  دننک  لوبق  زامن  يارب  ناشیا  دوخ  ار  ییاج  ای  دـننک  فراعت  ماما  هب  ار  ییاج  دوب 

.* ---------------------------------------------------------------------------- دنتـسین هلاسم  نیا  هب 
هرامش 37 هزوح ؛ یناجنز - دیمع  یلعسابع  هللا  تیآ  زا : لقن  هب  _  * 38 ---- 

دنهدب هلاسر  دندش  یضار 

اب دندش و  عمج  ناشیا  لزنم  رد  ماما  نادنمقالع  نادرگاش و  زا  یعمج  يدرجورب  ياقآ  موحرم  تلحر  زا  سپ  دنهدب  هلاسر  دندش  یضار 
ات رود  بالط ، يا  هدع  اب  هسلج  نآ  رد  دندرک . یمن  لوبق  ماما  یلو  دوش  پاچ  هتشون و  ناشیا  یسراف  هلاسر  هک  دنتـساوخ  ماما  زا  رارـصا 

میناد یم  هفیظو  ام  رگا  مینکب  دیاب  راک  هچ  ام  دییامرفب  امـش  هرخالاب  دش  ضرع  ناشیا  تمدـخ  میدوب . هدرک  رپ  ار  ماما  ینوریب  قاتا  رود 
امش هناخ  رد  مییایب  دمآ  شیپ  ام  يارب  يا  هلاسم  رگا  اضرف  مینک  یم  یلاعبانج  زا  دیلقت  هب  توعد  مه  ار  يدارفا  مینک و  دیلقت  امـش  زا  هک 
دنلب دنتـشاد ، يا  هلاسم  رگا  امـش  نیدـلقم  ای  مینک  لاوس  ار  ناتیاوتف  امـش  زا  مینزب و  ار  هناخ  رد  دـشاب  تقو  ره  عقوم  یبای  عقوم  اـب  ـالاح 

نیدلقم سرتسد  رد  امش  زا  عجارم  همه  فراعتم  لومعم و  قبط  يا  هلاسر  ای  يا  هتـشون  دیاب  هرخالاب  هکنیا  ای  دنیایب  امـش  هناخ  رد  دنوش و 
.* ---------------------- دننک رشتنم  میظنت و  ار  ناشیا  هلاسر  دننیشنب و  يا  هدع  دندش  یضار  لالدتسا  نیا  زا  سپ  ماما  دشاب ؟

يدهم نیملـسملا  مالـسالا و  تجح  زا : لقن  هب  ---------------------------------------------------------- * 
امیس ادص و  اب  هبحاصم  یبورک -

متسرف یمن  هثعب  جح  هب  نم 

خیش جاح  ياقآ  دنداتسرف . یم  هکم  هب  هثعب  جح ، مسارم  رد  عجارم  هک  دوب  نیا  مسر  دوب  فجن  رد  ماما  یتقو  متسرف  یمن  هثعب  جح  هب  نم 
رس و کی  هکم  رد  نداتسرف  هثعب  نوچ  یلو  دنتسرفب  هثعب  مه  ماما  هک  درک  یم  رارصا  تشاد ، تدارا  ماما  هب  تبسن  هک  یلاخلخ  هللا  رـصن 

جراخم يارب  ماما  دیاش  هک  دوش  یم  هداد  لامتحا  نوچ  متـسرف .) یمن  دندومرف (: ماما  دوب *  تیعج  رم  يارب  يا  هنحـص  تشاد و  ییادص 
زا ار  شجرخ  نم  ار و  رفن  کی  نیمه  دـیتسرفب . ار  یندـم  ياقآ  امـش  درک  ضرع  ماما  هب  اذـل  دـنک ، یم  هظحالم  ماـما  مهـس  زا  راـک  نیا 

.** --------------------------------------------------- دندرکن لوبق  و  ریخ )  دـندومرف (:  ماما  مهد .  یم  مدوخ 
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یگدنز زا  هژیو  ياهتشذگرس  یهرق -  یلعلادبع  نیملـسملاو  مالـسالا  تجح  زا :  لقن  هب  ----------------------------- ** 
دنتـساوخ یمن  ماما  تسا و  تیعجرم  هلئـسم  حرط  يانعم  هب  یگبلط  ملاـع  رد  اـهراک  عون  نیا  اریز  هحفص 142 *  دـلج 6 ،  ینیمخ ؛ ماما 

. دننکب حرطم  ار  اشدوخ ن 

متسه مدوب  هک  اه  هبلط  مداخ  نامه  نم 

وما حالـصا  دش  انب  دـندرک و  عامتجا  ناشیا  لزنم  رد  املع  يدرجورب  ياقآ  موحرم  توف  زا  دـعب  متـسه  مدوب  هک  اه  هبلط  مداخ  نامه  نم 
نیا رد  امـش  هک  دش  ضرع  ماما  تمدـخ  اجنآ  دـنوش . راد  هدـهع  ار  دـندرک  یم  تخادرپ  يدرجورب  ياقآ  هک  يا  هیرهـش  هلاسم  هزوح و 

لاغتشا مثحب  سرد و  هب  نم  متسه . مدوب ، هک  اه  هبلط  مداخ  نامه  نم  دندوب ((:  هدومرف  ناشیا  دیوش ؟ یم  راد  هدهع  ار  یتهج  هچ  تمسق 
هب مراد * -------------------------------------------------------------------------------- *.)

هرامش دلج 3 ،  ینیمخ ؛ ماما  یگدنز  زا  هژیو  ياهتشذگرس  نموم - دمحم  هللا  تیآ  زا : لقن 

دنتفریذپ یم  ار  ام  ییورشوخ  اب 

هفگ میـسرب . ناشتمدـخ  نتفگ  هللا ))  ای  کی ((  اـب  بش  زا  تقوره  رد  دـندوب  هداد  هزاـجا  اـم  هب  ماـما  دـنتفریذپ  یم  ار  اـم  ییورـشوخ  اـب 
ناشیا هک  میدـش  یم  رظتنم  میتفگ ،  یم  هللاای )) ام ((  یتقو  دـییایب .)) دـییوگب و  هللااـی )) طـقف ((  دـیراد  راـک  نم  اـب  امـش  یتقو  دـندوب ((:

نیا مامت  رد  نم  میتشگ . یم  رب  میداد و  یم  ماـجنا  میدرک ،  یم  دـیاب  هک  یتبقارم  نآ  میدـش و  یم  دراو  تقو  نآ  هللا ،)) مسب  دـنیوگب ((:
یکاح نیا  دنتفریذپ و  یم  ار  ام  ییورشوخ  لامک  اب  هکلب  دنهد ،  ناشن  ام  هب  شرت  يور  ای  دننکب  مخا  ناشیا  هک  مدیدن  ییانثتسا ،  تاقوا 

.* ----------------------------------------------------------------- دوب ناشیا  ییابیکش  ربص و  تیاهن  زا 
هرامش 96 مالسا - رادساپ  سدقمروپ - رتکد  زا : لقن  هب  --------------- . * 

! دینک هجلاعم  ار  يریپ  دیهاوخ  یم 

. تسه ناشنس  اب  قباطم  هک  دندرک  یم  ساسحا  ناشدوخ  دنتشاد  هک  ار  يا  یمسج  ياه  یتحاران  ماما  دینک ! هجلاعم  ار  يریپ  دیهاوخ  یم 
ار يریپ  دـیهاوخ  یم  امـش  تسا و  يریپ  لیلد  هب  فعـض  نیا  دـنتفگ ((: یم  یحیلم  سبت ? م  دـنخبل و  اب  میدـش  ایوج  رما  نیا  زا  یتقو  ام 

((.* ---------------------------------------------------------------------- دیناوت یمن  دـینک ،  هجلاعم 
. یفراع نسح  رتکد  زا : لقن  هب  ---------- * 

دندرک یمن  ضارتعا  زگره 

ییاهراک بلغا  میدوب و  ناشیا  هناخ  رد  ام  هک  یتدم  نیا  مامت  رد  دنتـشاد . يدـمحم  يوخ  قلخ و  ًاعقاو  ماما  دـندرک  یمن  ضارتعا  زگره 
یـصاخ مارتحا  رطاخ  هب  ام  دنروایب . وربا  هب  مخ  هک  دـشن  زگره  دنتـشاد  هک  یلکـشم  یحارج  لمع  نآ  اب  میدرک و  یم  ناشیا  يارب  هک  ار 

. دننکب یـضارتعا  هک  دشن  زگره  دـیورب و ...  هار  دـیناوت  یم  رگا  ای  دینیـشنب و  ًالثم  هک  میتفگ  یم  ناشیا  هب  ًالبق  میدوب  لیاق  ماما  يارب  هک 
منک یمن  روصت  نم  و  دـندوب . هنومن  يرامیب  نم  رظن  زا  هک  میوگب  مناوت  یم  ًاعقاو  و  دـندرک .  یم  دروخرب  ام  اب  مارتحا  لاـمک  رد  هشیمه 

وا زا  ام  هک  دنکن  يراک  دشاب و  اراد  ار  ییوخ  قلخ و  نینچ  هتشاد و  درد  لمحت  دشاب و  یهلا  ياضر  ماقم  رد  دح  نیا  ات  دناوتب  یسک  هک 
.* ----------------------------------------------------------------------------- میوشب نیکرچ  لد 

هرامش 2442 یگتفه - تاعالطا  يدمتعم - رتنالک  رتکد  زا : لقن  هب  --- . * 
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دندناوخ بش  زامن  سفنت  هلول  دوجو  اب 

هـشارت رد  یـسفنت  هلول  دـندوب  یحارج  لمع  هجلاعم و  تحت  ناتـسرامیب  رد  ماما  هک  یماـیا  رد  دـندناوخ  بش  زاـمن  سفنت  هلول  دوجو  اـب 
ناشیا هشارت  هب  هلول  هک  يدوجو  اب  ماما  اما  دنکب . تبحص  دناوت  یمن  صخش  دریگ  یم  رارق  یسفنت  يارجم  رد  هلول  نیا  یتقو  دوب . ناشیا 

.* ---------------- دندرکن كرت  زین  ار  دوخ  بش  زامن  یتح  دندومن و  ادا  عضو  نامه  هب  ار  زور  نآ  رصع  رهظ و  زامن  دوب  لصو 
- لضاف جریا  رتکد  زا : لـقن  هب  / * 3 / 68 ---------------------------------------------------------------- 

28 تاعالطا - همانزور 

دوبن ماما  زا  يرثا  چیه 

مین هس و  تعاس  دودح  بش  کی  میدیسر  یم  ناشیا  تمدخ  ماما  یبلق  صاخ  تبقارم  رطاخ  هب  ام  اهبش  زا  یـضعب  دوبن  ماما  زا  يرثا  چیه 
مدز و ادـص  ار  ماما  تیب  لها  زا  يدرف  مدـمآ و  نوریب  قاطا  زا  دنتـسین . ناشدوخ  قاـطا  رد  میدـید  میدیـسر ،  ناشتمدـخ  هک  دوب  دادـماب 
درک و وجتـسج  ار  اهقاطا  کت  کت  مه  ناشیا  دنتـسه . اجک  ماما  دینیبب  دـینک  یـسراو  دـیتسه  دراو  لز  نم  ياهقاطا  هب  رتشیب  امـش  متفگ :
اب مه  وا  دیا  هدیدن  امش  دنتسه و  ًامتح  دنـشابن . لزنم  رد  ماما  تسا  نکمم  رگم  میتفگ  میدرک و  بجعت  رتشیب  ام  دنتـسین . ماما  تفگ  دمآ 
وا مدز  ادـص  ار  تیب  لها  زا  يرگید  مناخ  مدـش  راچان  نم  ما . هدـیدن  ماما  زا  يرثا  ما و  هتـشگ  تقد  هب  ار  اج  همه  نم  تفگ  یم  نانیمطا 

یلیخ ام  يارب  هیـضق  نیا  دید . مه  ار  ییوشتـسد  یتح  دـنرادن . فیرـشت  ماما  هک  داد  ار  باوج  نامه  درک و  یـسررب  تقد  هب  تفر و  مه 
نایرج اقآ  دمحا  جاح  هب  متساوخ  دنتـسه . اجک  ماما  بش  همین  تقو  نیا  رد  سپ  هک  دش  ادیپ  نم  رد  فوخ  مه  يردق  دوب و  روآ  بجعت 

هدرک یـسراو  ار  اج  همه  نم  زا  دعب  هک  یلوا  درف  نآ  هب  زاب  مراهچ  هبترم  يارب  دـش .  رتشیب  نم  ینارگن  تسا . مق  ناشیا  دـنتفگ  میوگب  ار 
داد ربخ  نم  هب  ار  هیـضق  دـنا . هتـسشن  ناشتخت  بل  ماما  هک  دـید  بجعت  لاـمک  رد  تفر و  مه  ناـشیا  نک .  وجتـسج  بوخ  ورب  متفگ  دوب 
اجک ماما  قیاقد  تاظحل و  نآ  رد  هک  تسا  هدنام  مهبم  ام  يارب  زونه  هیـضق  نیا  دندوب و  مسبت  لاح  رد  مدیـسر  ناشتمدخ  هدزباتـش  یتقو 

.* ------------------------------------------------------------------------------- دنتشاد فیرشت 
. سدقم روپ  رتکد  زا : لقن  هب  - * 

مناج ناوخب 

جاح هارمه  ماما  دـندرک و  تسرد  هاگیاج  یکیدزن  ات  یناسنا  نالاد  کی  تاـماظتنا  دارفا  تسـشن  نیمز  هب  رتپوک  یله  یتقو  مناـج  ناوخب 
نآرق زا  هیآ  دنچ  نیـشنلد  شوخ و  رایـسب  يادص  اب  ناوجون  کی  تسخن  دنتفرگ . رارق  هاگیاج  يور  نویناحور  زا  نت  دـنچ  اقآ و  دـمحا 

((.* -------------- مناج ناوخب  تفگ ((:  یم  وا  هب  ماما  دنک ،  متخ  تساوخ  یم  وا  هک  راب  ره  درک .  تئارق  همجرت  اب  هارمه  دیجم 
راــگنربخ زا : لــقن  هــب  / * 11 / 57 ------------------------------------------------------------------ 

14 ناهیک - 

دیشاب اجنیا  ًالعف  امش 

رهظزا دعب  هس  تعاس  دوب  رارق  مدوب و  هدرک  هیهت  طیلب  ناریا  هب  تشگزاب  يارب  سیراپ  رد  تماقا  یتدم  زا  سپ  نم  دیشاب  اجنیا  ًالعف  امش 
امش هک  دندومرف  مه  ناشیا  دورب  ناریا  هب  دهاوخ  یم  ینالف  هک  ما  هدرک  ضرع  ماما  هب  نم  دندومرف : یقارشا  هللا  تیآ  موحرم  منک . زاورپ 

اجنیا ًالعف  امش  هن  دندومرف : هلب . مدرک : ضرع  دیورب ؟ دیهاوخ  یم  امش  دندیـسرپ :  نم  زا  متفر . ماما  رادید  هب  مه  هدنب  دیـسرب . ناشتمدخ 
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هرصاحم نارهت  رفولین  اناداپآ و  نابایخ  رد  يا  هناخ  هک  مدینش  بش  هدزاود  تعاس  رابخا  زا  بش  نامه  تسا . ناتدوخ  لزنم  اجنیا  دیـشاب .
گناد هس  هک  هناخ  نیا  دوب . نم  لزنم  اجنآ  دنا . هدش  ریگتسد  دنتشاد  تیلاعف  یمالـسا  بالقنا  اب  طابترا  رد  هک  نآ  نانکاس  تسا و  هدش 

رد هریغ  هیمالعا و  ریثکت  هحلـسا و  هیهت  تیلاعف  يارب  نامز ،  نآ  زا  لبق  لاس  کی  زا  دوب  مناردارب  هب  قلعتم  گـناد  هس  نم و  هب  قلعتم  نآ 
. هداز شافک  یفطصم  زا : لقن  هب  دوب * * . هدش  هتشاذگ  یبالقنا  ناردارب  زا  يا  هدع  رایتخا 

اهزور نیرخآ 

دوب زامن  ماما  مایپ  نیرخآ 

یتقو یتح  دـندرکن . كرت  ار  زامن  ياه  هلفان  یتح  هظحل  نیرخآ  ات  ناشیا  دوب . ناشیا  زامن  ماما  لمع  نیرتمهم  دوب  زامن  ماما  مایپ  نیرخآ 
ناکشزپ زا  یخرب  مدرک . یم  سح  الماک  ار  نیا  نم  دندناوخ .  یم  زامن  تشگنا  ياه  تکرح  اب  دنهدب  ناکت  ار  ناشبل  دنتسناوت  یمن  هک 

ماما مایپ  نیرخآ  دوب و  زامن  تیمها  نیا  دنناوخ . یم  زامن  دنراد  ناشیا  ریخ  هک  متفگ  نم  یلو  دنهاوخ  یم  يزیچ  ناشیا  دـندرک  یم  رکف 
یمالسا 17 يروهمج  همانزور  يوفطصم -  ارهز  زا : لقن  هب  / * 3 / 68 دوب .*  زامن 

دننک یم  یگدیسر  اهباسح  هب  تقد  اب 

یگزات هب  ایآ  مدرک  ضرع  مدیـسر  هر _) ماما ( راوگرزب  رـسمه  مناـخ _ تمدـخ  شیپ  يدـنچ  دـننک  یم  یگدیـسر  اـهباسح  هب  تقد  اـب 
:) دندومرف دعب  تسا ). هدش  مک  الاح  اما  مدرک  یم  ترایز  باوخ  رد  ار  ناشیا  رتشیب  لیاوا  دندومرف (: دیا ؟ هدید  ماما  ترـضح  زا  یباوخ 

ضرع ناشیا  هب  دندوب . هتـسشن  هشیمه  لثم  بدوم  مارآ و  يرانک  هتـشاد و  نت  رب  یبترم  سابل  هک  مدید  باوخ  رد  ار  اقآ  شیپ  بش  دـنچ 
. دینک تبظاوم  دیشاب . بظاوم  یلیخ  دننک  یم  یگدیـسر  اهباسح  هب  تقد  اب  تخـس و  یلیخ  دندومرف (: تسا )؟ هنوگچ  اجنآ  اقآ  مدرک (:

یفقث یلع  زا : لقن  هب  مدش * .*  رادیب  باوخ  زا  دعب  دینک ). تبظاوم 

دنیایب وگب  تیب  لها  هب 

هراـبرد ار  تیب  لـها  ظـفل  هک  دوب  راـب  نیلوا  يارب  دـنیایب ) وگب  تیب  لـها  هب  دـندومرف ( ماـما  تلحر  زور  رـصع  دـنیایب  وـگب  تیب  لـها  هب 
زیچ هتبلا  یلو  ناشیا .  تخت  رود  دـندمآ  همه  مدرک و  ادـص  ار  اهرتخد  اه و  هریـشمه  هناخ و  متفر  نم  مدینـش . یم  ناشیا  زا  ناـشداوناخ 
یم نم  دورب . دهاوخ  یم  یـسک  ره  دنامب و  دنامب  جنیا ا  دهاوخ  یم  یـسکره  دنتفگ ( نم و  هب  دـندرک  ور  طقف  دـنتفگن . اهنآ  هب  یـصاخ 

هرامش 4 روضح  يوفطصم - ارهز  زا : لقن  هب  دینک * .(*  شوماخ  ار  غارچ  مباوخب  مهاوخ 

هدن هدعو  وا  هب 

مهاوخ یم  دیوگ  یم  دریگ و  یم  ار  امش  غارس  مه  یلع  متفگ (: تساجک ؟ یلع  دندیـسرپ  ناشرمع  رخاوا  رد  يزور  ماما  هدن  هدعو  وا  هب 
اب هشیمه  لثم  دنیآ و  یم  رگید  زور  دنچ  ات  هللااش  نا  نک  ربص  هک  ما  هتفگ  وا  هب  نم  یلو  دنشاب  هدیباوخ  مرادن  تسود  منک و  يزاب  اقآ  اب 

یئابطابط همطاف  زا : لقن  هب  هدن * (*  هدعو  وا  هب  هدنامن .  رگید  زور  دنچ  دندومرف ( خساپ  رد  ماما  دینک ) یم  يزاب  مه 

متشاد تسود  مه  ار  وت 

کی تسا .  ناشنامشچ  رد  کشا  میدید  یم  تاقوا  یضعب  دندیـشک . درد  یلیخ  ناشیرامیب  زور  نآ 10  رد  اقآ  متـشاد  تسود  مه  ار  وت 
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یلو تسا  هدنـشک  ماما  درد  هک  دـنتفگ  یم  اه  رتکد  مهاوخ ). یم  گرم  دـنداد (: خـساپ  ماما  دـیهاوخ )؟ یم  یچ  اقآ  دـنتفگ (: مناخ  راـب 
همقل هک  دـندوب  هتفگ  ام  هب  اه  رتکد  میدرب . اذـغ  ماما  يارب  ام  رخآ  بش  دـنداد . یم  جرخ  هب  يروبـص  همه  نیا  ناشیا  هک  دـندوب  بجعتم 
قـشاق ود  هک  دش  يروخیاچ  قشاق  میدید 5  میدرمـش  ار  اه  همقل  ام  تسه . ناش  هدعم  رد  اذغ  ردـقچ  دوش  مولعم  ات  میرامـشب  ار  ناشیاه 
تـسود ار  هویم  بآ  نیا  هک  امـش  متفگ (: نم  مروخ ) یمن  دنتفگ (: میدرب . هویم  بآ  ناشیارب  دـعب  میداد . ناشیا  هب  رارـصا  هب  مه  ار  رخآ 

هرامش 1220 زور  نز  یقارشا - ارهز  زا : لقن  هب  متشاد * .(*  تسود  یلیخ  ینامز  کی  مه  ار  وت  دنتفگ ( نم  هب  دیتشاد )

تسا عادو  بش  رگید  الاح 

رد راب  هس  مه  نآ  تعاس  مین  يزور  هک  لومعم  قبط  هک  اقآ  دـننک  لـمع  ار  اـقآ  دوب  رارق  هک  رخآ  ياـهزور  تسا  عادو  بش  رگید  ـالاح 
ار یفرح  نینچ  اقآ  میتفگ (:  ام  مینزب ).  مه  اب  ار  اهمدـق  نیرخآ  ایب  یلع  دـنتفگ (: اقآ ) دـمحا  جاـح  دـنزرف  یلع (  هب  دـندز  یم  مدـق  زور 

لیم دـنتفگ (: زاب  دـیروخب ). ار  تشوگبآ  قشاق  کی  نیا  هدـش  روط  ره  اقآ  دـنتفگ (: مناخ  دنتـشادن . لیم  ماش  ماـما  دـش  هک  بش  دـینزن )
مروخن ای  مروخب  نم  هک  هدیاف  هچ  تسا . بش  رخآ  رگید  الاح  دنتفگ (: دیئامرفب ). لیم  هدش  هک  مه  نم  رطاخ  هب  دـنتفگ (: مناخ  مرادـن ).

هرامش 476 شورس  یقارشا  ارهز  زا : لقن  هب  بش * .(*  نیرخآ  تسا و  عادو  بش  رگید  الاح 

دینزب ادص  ار  اه  مناخ 

دنتفر اه  مناخ  یتقو  مراد . ناـشراک  دـینزب  ادـص  ار  اـه  مناـخ  دـنتفگ  تلحر )  زور ( ناـمه  رهظ  تعاس 12  اقآ  دـینزب  ادـص  ار  اه  مناـخ 
تبحص دنیایب . يراصناو  ینایتشآو  یلسوت  نایاقآ  هک  دنتفگ  دعب  دینکن ) هانگ  دنتفگ (: یم  یه  دعب  و  تسا ) یتخـس  هار  هار  نیا  دنتفگ (:

دنتخیر و نارادساپ  دش . فاص  راون  هک  دوب  بش  هقیقد  تعاس 10 و 20  دوب . هچ  مناد  یمن  هک  دـندرک  اهقف  رظن  فالتخا  هب  عجار  ییاه 
هد دوب . ینارون  ردقچ  دوب . هدش  نشور  تشرد و  ضیرم  رغال و  تروص  نیا  ردقچ  دوب .  مرگ  مرگ  ماما  تروص  دـندرک  هیرگ  هب  عورش 
هب یشاب * (*  تمالس  وت  هللااش  نا  دنتفگ (: یم  دیر )؟ وطچ  اقآ  میدیسرپ (: یم  راب  ره  دندز .  یمن  فرح  یلو  دنتـشاد  هدنـشُک  درد  زور 

هرامش 1220 زور - نز  یقارشا - ارهز  زا : لقن 

ریذپب ار  نم  ایادخ 

یمن هک  ناشدوخ  داد  یم  ناشن  دوب  اجنآ  هک  یفخم  ياه  نیبرود  دندوب - هدناوخ  بش  نآ  ماما  هک  زامن  نامه  يوت  ریذـپب  ار  نم  ایادـخ 
بـش نآ  ریذپب ) ار  نم  ایادخ  ریذپب  ار  نم  ایادخ  هتفگ (:  یم  هدز و  یم  راز  هدرک  یم  هیرگ  ماما  دـنتفگ  دوب - یفخم  اه  نیبرود  دنتـسناد 

هرامش 476 شورس - یقارشا - ارهز  زا : لقن  هب  دندوب * .*  رظان  اجنآ  دندوب  هدرک  اشامت  نیبرود  تشپ  هک  یناسک 

مراد فعض  یلیخ 

یم هشیمه  هکلب  دـننک  اذـغ  هبلاطم  ناشیا  تشادـن  هقباس  تقو  چـیه  مدوب . ماما  تمدـخ  راهان  ماگنه  رهظ  زور  کـی  مراد  فعـض  یلیخ 
ناشدوخ ارهاظ  دنروایب ) اذغ  وگب  دنتفگ (:  دندرک و  نم  هب  ور  زور  نآ  دنوش . لوغـشم  دش  یم  هدروآ  ناشیارب  اذـغ  یتقو  ره  ات  دنتـسشن 

دنلب مناوت  یمن  ار  قشاق  یتح  مراد  فعـض  یلیخ  دـنتفگ (: اروف  دـندرک  هبلاطم  ار  اذـغ  هشیم  فـالخ ه  رب  هک  دـندش  هتکن  نیا  هجوتم  مه 
 *. میدش علطم  ناشیا  يرامیب  زا  لکش  نیا  هب  دندوبن  دننک  فعض  راهظا  هکنیا  لها  الـصا  متـشاد  ناشیا  زا  هک  يا  یقالخا  هقباس  اب  منک )

يوفطصم ارهز  زا : لقن  هب  * 
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مدرگ یمن  رب  رگید 

مور یم  لمع  يارب  مراد  نم  دنتفگ (: ام  هب  دنتفر  هک  ینامز  دنتفر . ناتسرامیب  هب  دوخ  ياپ  اب  ماما  لمع ،  زا  لبق  بش  مدرگ  یمن  رب  رگید 
یبارعا هتشرف  زا : لقن  هب  دیتسین * (*  علطم  امش  دندومرف (: یم  تسین ) روط  نیا  هن  میتفگ ) یم  یتقو  مدرگ ) یمن  رب  رگید  یلو 

دندناوخ یم  هدیباوخ  ار  هلفان  زامن 

یم کمک  ممیت  رد  ناشیا  هب  يراصنا  ياقآ  دـندرک و  یم  ممیت  زامن  يارب  ماما  رخآ  ياه  زور  نیا  دـندناوخ  یم  هدـیباوخ  ار  هلفاـن  زاـمن 
دنناوت یم  دننیبب  دندیـشک  یم  تمحز  دـندرک  یم  ناحتما  ناشدوخ  لوا  دـننکب  ممیت  هکنیا  زا  لبق  اقآ  هک  میوگب  دـیاب  ار  هتکن  نیا  درک .

ود ره  دننکب و  ممیت  ناشدوخ  هک  دسر  یم  ناشیناشیپ  هب  ناشتـسد  ایآ  الثم  ای  سکعلاب  ای  دنـشکب  ناشپچ  تسد  يور  ار  ناشتـسار  تسد 
هب اـقآ  تسد  هک  درک  یم  کـمک  يراـصنا  ياـقآ  دـننکب  ممیت  دنتـسناوت  یمن  هک  تاـقوا  یهاـگ  دـندرک و  یم  ار  ناـحتما  نیا  مـه  زور 

دندرگ و یم  ممیت  همه  نیا  اب  دهدب و  ماجنا  ار  تمـسق  نآ  يراصنا  ياقآ  دنتـشاذگ  یمن  دیـسر  یم  ناشتـسد  رگا  یلو  دسرب  ناشیناشیپ 
يدرجورب حیسم  نیملسملاو  مالسالا  تجح  زا : لقن  هب  دندناوخ * .*  یم  مشچ و ... هراشا  اب  هدیباوخ و  تروص  هب  ار  هلفان  زامن 

دندوب ناشتقو  لوا  زامن  نارگن 

ياهراک لوئـسم  هک  ار  يراصنا  ياقآ  دندرک . زاب  ار  ناشمـشچ  اقآ  تفگ : اه  رتکد  زا  یکی  لمع  زا  دـعب  دـندوب  ناشتقو  لوا  زامن  نارگن 
يرگید لاوس  چیه  هب  اما  دنداد  ناکت  ار  ناشیوربا  ماما  دیناوخب )؟ زامن  دیهاوخ  یم  امـش  دنتفگ (: ماما  هب  ناشیا  دندرک . ادص  دوب  یعرش 

لوا زاـمن  نارگن  شا  همه  رخاوا  نیا  دـنناوخ . یم  زاـمن  دوب  مولعم  هک  دـنهد  یم  ناـکت  ار  ناشتـسد  میدـید  مه  دـعب  دـنداد . یمن  خـساپ 
هرامش 1220 زور  نز  یقارشا -  ارهز  زا : لقن  هب  دندوب * .*  ناشتقو 

ماما تاجانم  نیرخآ 

هب ور  یمـسج  رظن  زا  تعاس  ره  زور و  ره  هک  یلاح  رد  دـندش  یم  رتکیدزن  رمع  ینایاپ  ياه  هظحل  هب  هچ  ره  ماما  ماـما  تاـجانم  نیرخآ 
یم عزج  هلان و  ملات و  راثآ  رتشیب  زاربا  زورب و  ینامـسج  يدام و  ریـس  یعیبط و  لاور  بجوم  هب  هک  دندوب  رتشیب  جنر  فعـض و  یتساک و 

لصو و زیگنا  حور  گنهآ  ادـخ و  رکذ  همزمز  ینامـسج  مالآزا  هلان  ياج  هب  دوب  هدـیلانن  ادـخ  يارب  زج  هک  ناشدوجو  يان  زا  اـما  دـیبلط 
. دیدن دینشن و  ناشیا  زا  یصخش  ینامسج و  ملاو  درد  زا  یمخا  هلان و  نیرتمک  تدم  نیا  رد  سک  چیه  تساوخ و  یم  رب  قح  اقل  برق و 

.* -------- دوب هدرک  رپ  ار  همه  شوگ  مشچ و  فارطا و  ياضف  هک  دوب  ناشعوشخ  تدابع و  نیگآ  رطع  ياون  تاجانم و  همزمز  طقف 
مالـسالا تجح  زا : لقن  هب  ------------------------------------------------------------------------ * 

نایمیحر نیملسملا  و 

درد لامک  رد  شمارآ 

یهاگ دـننک  یم  هلان  یحارج  دـعب  لبق و  درد  رثا  رد  دـننک  یم  یحارج  ای  دـنوش و  یم  رامیب  هک  يدارفا  ـالومعم  درد  لاـمک  رد  شمارآ 
یحارج زا  سپ  دنتـشاد و  مه  درد  يرامیب  رثا  رد  هکنیا  اب  ماما  یلو  دنـشک  یم  مه  رد  وربا  دـننک و  یم  مخا  لـقاال  اـی  دـننز و  یم  داـیرف 

هلان و هن  میدید و  ماما  هرهچ  رد  یمخا  هن  میدرک  تقد  هچ  ره  لاح  نیا  اب  تسین  لرتنک  لباق  الـصا  هک  تسا  دایز  يردـق  هب  درد  الومعم 
.* -------------------------------------------------------------------- میدینـش راوگرزب  نیا  زا  يدایرف 
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هرامش 91 لاس 8  مالسا  رادساپ  نایمیحر - نیملسملاو  مالسالا  تجح  زا : لقن  هب  ------------ * 

دننک اعد  هاوخب  مدرم  زا 

هک وگب  نک و  رکـشت  دندرک  تاساسحا  زاربا  هک  یناسک  زا  ناسرب و  نامبوخ  مدرم  هب  ارم  مالـس  دندومرف (: ماما  دننک  اعد  هاوخب  مدرم  زا 
.(* ----------------- دریذپب ارم  دنوادخ  هک  دننک  اعد  هاوخب  مدرم  زا  داد و  مهاوخ  ار  اه  تبحم  نیا  باوج  يدوز  هب  هللااشنا  نم 

هب / * 3 هـعمج /  زاـمن  ياـه  هـبطخ   ) 68 --------------------------------------------------------------- 
 ( تلحر زا  لبق  هتفه  کی  تاعالطا 6  همانزور  یناجنسفر - یمشاه  نیملسملاو  مالسالا  تجح  زا : لقن 

دنتفگ یم  هعبرا  تاحیبست  مئاد 

زا شیپ  اقآ  دـمحا  جاح  هتفگ  هب  دـندرکن و  شومارف  ار  اعد  زامن و  رکذ و  مه  تاظحل  نیرخآ  اـت  ماـما  دـنتفگ  یم  هعبرا  تاـحیبست  مئاد 
ندناوخ زامن  یتدم  زا  سپ  دنناوخ . یم  يزامن  هچ  میتسناد  یمن  ام  هک  دندرک  زامن  ندـناوخ  هب  عورـش  ناشیا  ماما  رمع  زور  نیرخآ  رهظ 

هب هکنیا  زا  لبق  ات  ماما  دندناوخ . ار  ناشرـصع  رهظ و  زامن  دندرک  تفایرد  تبثم  باوج  هکنیا  زا  سپ  هن و  ای  هدـش  رهظ  ایآ  هک  دندیـسرپ 
.* ----------------------------------------------------- دنتفگ یم  هعبرا  تاحیبست  امئاد  دنورب  یشوهیب  تلاح 

تاعالطا 19 همانزور  يا  هنماخ  هللا  تیآ  زا : لقن  هب  / * 3 / 68 --------------------------- 

ع) یلع (  الوم  دای  ادخ و  رکذ 

ماما مدرک  ساسحا  متفر . ناشیا  رـس  يالاب  نم  هک  دوب  ماما  تلحر  زا  لبق  تعاس  تشه  لـهچ و  اـبیرقت  ع ) یلع (  ـالوم  داـی  ادـخ و  رکذ 
هک دـنتفگ  نم  هـب  ناصـصختم  زا  اـت  ود  یکی  دـنکیم ).  مـتیذا  یلیخ  درد  دـندومرف (: درک . یم  ناـشتیذا  ادـیدش  درد  دـنور . یم  لـیلحت 
 ) یلع الوم  دای  ادخ و  رکذ  درد  ربارب  رد  ناشیا  لمعلا  سکع  ناکـشزپ  ناکیدزن و  همه  هتفگ  هب  دوش . یم  دایز  تدـش  هب  نوخ  یگدولآ 

.* -------------------------------------------------------------------------------- تسا هدوـب  ع )
هحفص 112 دلج 4  باتفآ  ياپ  هباپ  یبورک - يدهم  نیملسملاو  مالسالا  تجح  زا : لقن  هب  * 

دوب کشا  زا  رپ  ناشتروص 

یم تدابع  هب  يرتشیب  لاح  روش و  اب  هکلب  دنتفگن و  كرت  ار  دوخ  صاخ  تادابع  زین  ناتسرامیب  رد  یتح  ماما  دوب  کشا  زا  رپ  ناشتروص 
. مدـش ناتـسرامیب  رد  ماما  قاتا  دراو  هک  دوب  هدـنام  یقاب  حبـص  ناذا  هب  ینامز  درک : یم  لقن  ماما  ترـضح  ناـکیدزن  زا  یکی  دـنتخادرپ .

كرابم ياه  کشا  زونه  دوب و  هدش  سیخ  ناش  هرونم  هرهچ  یمامت  هک  دندوب  هدرک  هیرگ  ردـقنآ  ماما  متفای . یبیجع  تلاح  رد  ار  ناشیا 
يا هلوح  اب  دندش  نم  هجوتم  یتقو  متفرگ . رارق  ریثات  تحت  نم  هک  دندرک  یم  زاین  زار و  دوخ  يادخ  اب  نانچ  دوب و  يراج  ناراب  نوچمه 

.* ----------------------------------------------------- دندرک کشخ  ار  كرابم  تروص  دنتـشاد  هناش  رب  هک 
هرامش 93 مالسا  رادساپ  ینایتشآ - نیملسملا  مالسالا و  تجح  زا : لقن  هب  --------------------------- * 

دندرک زاب  ار  دوخ  مشچ  ناهگان 

نم متفر .  ناتـسرامیب  هب  ماما  ترایز  هب  هک  دوب  برغم  دودـح  ماـما ) تلحر  زور  هتـشذگ ( هبنـش  زور  دـندرک  زاـب  ار  دوخ  مشچ  ناـهگان 
ناشیا هب  یعونـصم  سفن  دـندوب و  اـمغا  لاـح  رد  هک  متفر  ناـشیا  كراـبم  رـس  يـالاب  هب  هک  دوب  رهظ  زا  دـعب  کیدزن 8  تعاس  دودـح 
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زامن دـیریگب و  وضو  دـنروایب  بآ  تسا .  زامن  برغم و  تقو  ماما ،  ماما ،  تفگ : تشاد  روضح  اجنآ  رد  هک  ناتـسود  زا  یکی  دـندادیم .
زاب ار  دوخ  مشچ  هعفد  کی  دـندوب  امغا  تلاح  رد  هک  یلاح  رد  ناهگان  تسا  زامن  تق  دندینـش و  ماـما  هک  نیمه  تسا  بیجع  دـیناوخب .

.* -------------------------------- مدینشن یفرح  نآ  زا  دعب  نم  دنتسب و  ار  دوخ  مشچ  دعب  دنتفگ و  هملک  کی  دندرک و 
ناهیک همانزور  یناشاک -  یماـما  هللا  تیآ  زا : لـقن  هب  / * 3 / 68 ------------------------------------------------ 

15

دنتفر ایند  زا  یتقو 

تعاس 10 دندوب . تحاران  یلیخ  ماما  مدوب . ماما  تمدخ  رخآ  زور  حبـص  تعاس 10  نم /  هب  یئابطابط  رتکد  ياـقآ  دنتفر 5  ایند  زا  یتقو 
ندرک غارفتـسا  هب  عورـش  دـندرک  لیم  ار  نآ  زا  یمک  ات  ماما  مدروآ . ماما  تمدـخ  متفر و  روایب . وله  توپمک  يرادـقم  ماـما  يارب  تفگ 

ناش هدعم  رد  ایند  نیا  لام  زا  زیچ  چیه  دنتفر  ایند  زا  یتقو  ماما  هک  میوگب  مناوت  یم  نم  دمآ و  نوریب  دنتـشاد  هدعم  رد  هچ  ره  دـندومن و 
لقن هب  دوبن * -------------------------------------------------------------------------------- *.

نایریم میحر  دیس  زا :

دنتشادن یتشحو  هنوگ  چیه  گرم  زا 

ناکشزپ هکنیا  زا  لبق  ماما _  الصا  تشادن و  یقرف  ناشرگید  ياهبـش  اب  ماما  رمع  رخآ  بش  زگره  دنتـشادن  یتشحو  هنوگ  چیه  گرم  زا 
سرت و هنوگ  چیه  لاح  نیا  اب  تسین و  يریذپ  تشگرب  هار  هار  نیا  هدیسر و  مامتا  هب  ناشفیرش  رمع  هک  دنتسناد  یم  دنهدب _ یـصیخشت 

.* ----------------------------------------------------------- دوبن ناشفیرش  دوجو  رد  یتشحو  بارطـضا و 
هرامش 96 مالسا  رادساپ  سدقم - روپ  رتکد  زا : لقن  هب  --------------------- * 

ماما تکرب  اب  رمع  زور  نیرخآ 

زا شیب  ناشیا  فارطا  رد  فلتخم  دارفا  دـنک و  یم  طوقـس  دراد  راشف  هک  درک  سح  هک  یلاح  رد  ماـما  ماـما  تکرب  اـب  رمع  زور  نیرخآ 
يادـخ شدوخ و  اـب  رگید  لـحارم  نیا  رد  دـنک . یم  یط  ار  یگدـنز  رخآ  لـحارم  عقاو  رد  هک  تسناد  یم  نیقی  هب  دراد  دوـجو  لوـمعم 

ار هیر  دوب  هتفرگ  یناطرـس  ياهلولـس  ار  ناشیا  دوجو  دوپورات  مامت  هک  دوب  هدرک  تفرـش  یپ  عیـسو  ردقنآ  يرامیب  هکنیا  اب  دوب . شدوخ 
هک یلاـح  یب  تلاـح  کـی  رد  بلغا  دـندوب  هدـیباوخ  هک  رتسب  رد  ناـشیا  دوب  هتفرگ  ار  فلتخم  ياـهاج  دوب و  هتفرگ  ار  دـبک  دوب  هتفرگ 
هک درک  یم  رکذ  ام  هب  امئاد  تسا  رهظ  کیدزن  درک  یم  سح  هک  یتقو  دوب  هدـمآ  نییاپ  ادـص  نت  دـهدب و  باوج  تسناوت  یمن  تسرد 

دـناوخ و یم  زامن  بوخ  يادـص  نت  اب  ناـشیا  دیـسر  یم  زاـمن  هب  هک  یتقو  هدـش ؟ برغم  زاـمن  تقو  اـی  هدـش ؟ رهظ  زاـمن  تقو  دـیئوگب 
شدوخ يادخ  اب  میدرک  یم  سح  همه  ام  شدوخ و  تلاح  هب  تفر  یم  هرابود  ناشیا  دـش  یم  مامت  زامن  یتقو  تشاد . لماک  يرایـشوه 

. فیعـض رایـسب  يادص  اب  هتبلا  دندناوخ  یم  لصتم  مئاد و  دندناوخ . یم  ار  دمحلا  هروس  امئاد  رمع  رخآ  ياه  تعاس  تسا . هدرک  تولخ 
هلمج نیرخآ  هک  هتـشون  یباتک  هدمآ  يدرف  کی  هک  مدوب  هدینـش  ربانم  زا  یکی  رد  هک  دوب  هتکن  نیا  دوب  بلاج  نم  يارب  هک  يزیچ  کی 

ناشیا هک  ادعب  مدوب . هدینـش  دننکب  تلحر  ناشیا  هکنیا  زا  لبق  شیپ  لاس  دنچ  ار  تبحـص  نیا  هتبلا  هدوب ؟ هچ  دنتفگ  نید  ناگرزب  هک  يا 
هویج رتم  یلیم  يور 40  دوب و  هدمآ  نییاپ  رایـسب  راشف  دوب و  نییاپ  یلیخ  ادص  نت  رگید  دنتـشاد و  رارق  روجان  یلیخ  دب و  لحارم  نآ  رد 
ياقآ دنتفگ  نم  هب  نوچ  دندرک و  ادص  مسا  هب  ارم  ناهگان  دوب  هدش  هتفرگ  ناشیا  زا  ناوت  تبحص و  تردق  سفنت و  تردق  الـصا  دوب و 

ار هلمج  نیا  ات  تقو  زا  لبق  نتفرگ  وضو  هک  دـندرک  رکذ  ناشیا  هیچ ؟ مناج  متفگ  مدوب ) کیدزن  نم  رتکد (  ياـقآ  دـنداد  روتـسد  رتکد 
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کیدزن اقآ  دمحآ  جاح  مدرک و  ادص  دوب  کیدزن  ینایتشآ  ياقآ  دننک .  یم  حرطم  دنراد  ار  یهقف  هلئـسم  کی  مدـش  هجوتم  نم  دـنتفگ 
.* ----------------- تسین نم  دح  رد  دنیوگ و  یم  ار  یهقف  هلئسم  کی  ماما  دیروایب  فیرشت  متفگ  مدرک  ادص  مه  ار  ناشیا  دوب 

روضح یفراع - نسح  رتکد  زا : لـقن  هب  --------------------------------------------------------------- * 
هرامش

رطاخ شمارآ 

هسنارف هب  قارع  ریسم  رد  شمارآ 

میدش هجوتم  ام  هک  تشذگ  یم  تعاس  هس  ود  درب  یم  هسنارف  هب  قارع  زا  ار  ام  هک  ییامیپاوه  زاورپ  زا  هسنارف  هب  قارع  ریـسم  رد  شمارآ 
هک يرفن  هس  زا  یکی  دورب  ییوشتـسد  هب  هقبط  نامه  رد  تفرگ  میمـصت  ام  زا  یکی  یتقو  هک  ارچ  میا . هدش  ینادنز  امیپاوه  مود  هقبط  رد 
ای دنا  هدرک  ینادنز  ار  ام  هک  میا  هدیمهف  تسرد  مینک  نیقی  هکنیا  يارب  درک . یم  بیقعت  ار  وا  دش و  یم  دـنلب  دـندرک  یم  تظفاحم  ام  زا 

میدوب ماما  هارمه  هک  ام  نیب  وگ  تفگ و  ثحب و  تشگرب . وا  دنتـشاذگن و  دـنزب ،  لوا  هقبط  رد  یتشگ  اـت  دـش  دـنلب  ییـالما  موحرم  هن ، 
اما دراوم . لیبق  نیا  زا  دنراد و  يروشک  رد  ار  ام  ندرک  ینادنز  لایخ  ای  دندزدب  ای  دننک  تسین  هب  رـس  ار  ام  دنهاوخ  یم  ای  هک  دش  عورش 

مالـسالا و ۀـجح  زا : لقن  هب  دنتـسین * .*  یـساسح  رفـس  نینچ  رد  ًالـصا  راگنا  دـندرک ،  یم  هاگن  ار  نییاپ  امیپاوه  هرجنپ  هشیـش  زا  ماـما 
هرامش 3 روضح _  ینیمخ - دمحا  دیس  نیملسملا 

دوب مارآ  هک  یسک  اهنت 

دنام یم  یفخم  ربخ  نیا  یتسیاب  یم  یتینما  لیالد  هب  دشاب ،  سیراپ  دصقم  دنورن و  تیوک  هب  ماما  دش  رارق  یتقو  دوب  مارآ  هک  یسک  اهنت 
ناشیا اب  ماما  صاخ  باحصا  زا  يا  هدع  دش  رارق  هک  رخآ  بش  میتشاذگ . یم  رـس  تشپ  ار  ینارحب  ياهزور  اجنآ  رد  ام  لیلد  نیمه  هب  و 
دنتـسه رادـیب  بش  تقو  نآ  ًالومعم  هک  مه  اقآ  مدـید  متـسشن . مدـش و  دـنلب  درب . یمن  مباوخ  مدوب و  برطـضم  یلیخ  نم  دـننک  تکرح 

ًاعقاو تلاح  هناخ  لها  مامت  دنتشاد  تکرح  دصق  ماما  هک  رحس  باوخب .)) دنتفگ ((: نم  هب  یمارآ  هب  مدش  رادیب  دندید  یتقو  دنا .  هتسشن 
 ، دوب ماما  دوب  مارآ  یلیخ  هک  یـسک  اهنت  دوبن . هناخ  رد  سک  چـیه  راـگنا  دـمآ ،  یمن  نوریب  سک  چـیه  هنیـس  زا  سفن  دنتـشاد ،  یبیجع 

تاعالطا _11 همانزور  يوفطصم _ هدیرف  زا : لقن  هب  / * 12 / 60 دنتفر .*  يوخا  اب  دندرک و  یظفاحادخ  ام  زا  ناشیا 

میدش یمن  ماما  فیرح  ام 

هچقاط کی  دنتسشن  یم  هک  یتکمین  رانک  اقآ  میدشن  ماما  فیرح  ام  ناراب ،  کشوم  طیارـش  نیرت  تخـس  رد  میدش  یمن  ماما  فیرح  ام 
. تسا هچقاط  نآ  يوت  ویدار  نآرق و  حـیتافم ،  باتک  دـیا ،  هدـید  ار  نآ  ناشیـصوصخ  ياـهتاقالم  هماـنرب  رد  داـیز  ًاـتعیبط  هک  تسه  يا 

رگا ات  میرادرب  اقآ  رـس  يالاب  زا  ام  ار  اهباتک  نیا  لقاال  اـباب  میتفگ  یم  دـیزغل . یم  مه  يور  اـهباتک  نیا  راـجفنا  تدـش  زا  تاـقوا  یهاـگ 
باتک یلو  دـندرکن  لوبق  ناشیا  میراد ،  رب  شیاج  زا  میتسناوتن  ار  حـیتافم  نآرق و  اما  دـنتفین  ناشرـس  يور  لقاال  اـهباتک  نیا  دـش  يزیچ 

هک میتشاذگ  رگید  ياج  کی  رانک و  يردق  دنشاب ،  هتشاد  هعجارم  اهنآ  بترم ب ه  دنتـساوخ  یم  نوچ  زاب  هتبلا  میتشادرب . ار  رگید  ياه 
هرامش 476 شورس _ یبارعا _  هتشرف  زا :  لقن  هب  دشابن * . .*  ناشیا  رس  يالاب 

دیهد ماجنا  ناشیا  هب  تبسن  ار  تابحتسم 
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ار نایرج  ام  یتقو  هک  دندرک  دروخرب  مارآ  یفطصم  اقآ  جاح  تداهش  نایرج  رد  يردق  هب  ماما  دیهد  ماجنا  ناشیا  هب  تبسن  ار  تابحتسم 
يا هلمج  اهنت  و  نوعجار ))  هیلا  انا  هّلل و  انا  دـندومرف ((: هبترم  هس  هداد و  ناکت  یمارآ  هب  ار  دوخ  ناتـشگنا  ناشیا  میدرک  وگزاب  ناشیا  هب 

: زا لـقن  هب  دـیهد * ((*  ماـجنا  ناـشیا  هب  تبـسن  ار  تابحتـسم  دـینک  یعـس  هک ((: دوـب  نیا  دـندنار  ناـبز  رب  عاـجرتسا  هملک  زا  دـعب  هـک 
هرامش 70 بالقنا  مایپ  ینیمخ _  دمحا  دیس  نیملسملا  مالسالاۀجح و 

گرزب ثداوح  رد  ماما  شمارآ 

هدرک مگ  ار  دوخ  ياپ  تسد و  ًاعقاو  ام  هک  دنک  یم  هولج  گرزب  ام  شیپ  ردقنآ  ثداوح  عقاوم  یـضعب  گرزب  ثداوح  رد  ماما  شمارآ 
فرط نیا  دنزیخ و  یم  رب  همیسارس  هدز و  باتش  نآلا  ماما  هک  مینک  یم  روصت  ادتبا  میهد و  یم  لاقتنا  ماما  هب  ار  اهنآ  باتـش  هلجع و  اب  و 
روصت نآ  زا  دـعب  هک  دـنا  هدرک  دروخرب  لـیاسم  نآ  اـب  مارآ  ردـقنآ  ماـما  مینیب  یم  روـصت ،  نیا  مغر  یلع  یلو  دـنور ،  یم  فرط  نآ  و 

یم لاـیخ  دوش و  بارخ  اـم  هشیدـنا  رـس  رب  تساوخ  یم  ناـمز  نیمز و  یهاـگ  ثداوح  اـب  دروخرب  رد  زین  تفر . یم  عوـضوم  یـشومارف 
رد يا  هرطق  دـننامه  ناشتمظع  همه  اب  ثداوح  هک  میا  هدـید  یلو  دـنتفا  یم  هار  هب  ماما  مینک  شرازگ  ماـما  هب  ار  عوضوم  نیا  رگا  میدرک 

ییاهیگژیو ینامرک _  يراصنا  نیملسملا  مالـسالاۀجح و  زا : لقن  هب  دنا * *.  هدش  وحم  هتفر و  ورف  ماما  نانیمطا  هشیدنا و  هدرتسگ  نیمز 
ینیمخ ماما  یگدنز  زا 

تبیصم جوارد  شمارآ 

هکلب تشگن  رهاظ  یحور  تسکـش  راثآ  یفطـصم  اقآ  جاح  هّللا  تیآ  موحرم  توف  زا  سپ  ماما  ینارون  هرهچرد  تبیـصم  جوارد  شمارآ 
تکاس و ماما  یلو  دندوب ؛ نایرگ  ناشبلاغ  دنتفگ ،  یم  تیلست  هدیسر و  ناشیا  تمدخ  فجن  ياملع  هک  یتقو  دنداد . یم  ناشن  رتممصم 
زا هژیو  ياه  تشذگرـس  ینارهت _ نیملـسملا  مالـسالاۀجح و  زا : لقن  هب  دـندوب * . * . هتـسشن  رطاخ  شمارآ  هنینأمط و  لامک  رد  مارآ و 

دلج 5 ینیمخ _ ماما  یگدنز 

اهرهش گنج  رد  ماما  یبلق  شمارآ 

هب کشوم  تباصا  زا  یـشان  راجفنا  جوم  هک  دوب  حبـص  هقیقد  هد  تشه و  دودـح  تعاس  راب  کـی  اهرهـش  گـنج  رد  ماـما  یبلق  شمارآ 
هتـسشن رد  کیدزن  هک  بناج  نیا  تشپ  هب  دش و  زاب  تدـش  هب  ماما  قاتا  رد  هک  داد  ناکت  ار  اج  همه  نانچ  نارامج ،  هب  هطقن  نیرتکیدزن 

اب هکنیا  هب  هجوت  اـب  مه  دـعب  مدـیدن . ناـشیا  هفاـیق  رد  یـشنکاو  رییغت و  هنوگ  چـیه  یلو  دوب  ما  ما  هب  مهجوت  نم  لاـح  نآرد  دروخ  مدوب 
يرییغت نیرتمک  دـش  مولعم  مدرک ،  قیقحت  بقارم  ناکـشزپ  زا  یکی  زا  دوب ،  لرتنک  تحت  ماما  بلق  موادـم  روط  هب  یـصوصخم  هاگتـسد 

نایمیحر نیملسملا  مالسالاۀجح و  زا : لقن  هب  دوب * *. هدشن  سکعنم  روبزم  هنحص  يور  ناشکرابم  بلق  شپت  رد  یتح 

دنتشاد دوخرب  طلست  ماما 

یم رکف  ماما ،  هب  مهم  رابخا  لاقتنا  يارب  دارفا  هک  مدینش  اقآ  دمحا  جاح  زا  ای  مدوب و  دهاش  دراوم  زا  یضعب  رد  دنتشاد  دوخرب  طلست  ماما 
سکع هثداح  لقن  زا  دعب  هک  دنتفای  یم  رد  اما  دیاین . ناشیا  بلق  هب  يراشف  دـننکن و  رثأتم  ار  ماما  هک  دـنیوگب  ار  ربخ  هنوگچ  هک  دـندرک 

یم دروخرب  هثداح  اب  هنارابدرب  دوب  اـنعم  رپ  رایـسب  هک  لـیبق  نیا  زا  نوعجار و  هیلا  اـنا  هّلل و  اـنا  هملک  نتفگ  اـب  هدوب و  يداـع  ماـما  لـمعلا 
یب ناشیا  گرزب ،  ياه  تیـصخش  ای  ریت و  متفه  هعجاف  رد  رفن  داتفه  ندـش  هتـشک  لـباقم  رد  هک  تسا  ینعم  نادـب  هن  نیا  هتبلا  دـندرک . 

 ، دندوب هدرک  هدامآ  ثداوح  يارب  ار  دوخ  شیپ  زا  نوچ  دـندوب . رادروخرب  یـصاخ  بلق  تقر  تفوطع و  زا  ناشیا  هکلب  دنـشاب ،  توافت 
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يوسوم نیملـسملا  مالـسالاۀجح و  زا : لقن  هب  دـنتفر * . *.  یم  هثداح  لح  لابند  دوخ  رب  طلـست  اب  دـنامب ،  دـندش  یمن  هک  هچاـپ  تسد 
هرامش 37 و 38 هزوح _  اه _ ینیوخ 

دیناوخب هحتاف  مه  یناهفصا  موحرم  يارب 

ار وا  يریثک  هورگ  هک  یلاح  رد  دنتـسشن ،  ناشدـنزرف  رازم  رب  راـب  نیلوا  يارب  ماـما  هک  یتقو  دـیناوخب  هحتاـف  مه  یناهفـصا  موحرم  يارب 
هب ناشیا  هک  دندید  همه  درک ،  دهاوخ  هچ  دهاجم  يدنزرف  رازم  رب  دئاق  يردپ  و  ردپ ، يدئاق  هک  دندرک  یم  هراظن  دـندوب و  هدرک  هطاحا 

نارـضاح هب  هاـگنآ  دـندومن و  تئارق  ار  هحتاـف  هروس  ناـنیمطا  لاـمک  اـب  دنتـشاذگ و  ربق  رب  ار  ناشناتـشگنا  دنتـسشن و  نیمز  رب  یگداـس 
لاعتم دنوادخ  زا  ناشدیهـش  دنزرف  يارب  هک  دندومرف  و  دـیناوخب )).  هحتاف  مه  یناهفـصا  نیـسح  دـمحم  خیـش  موحرم  يارب  دـندومرف ((:

نادـقف رد  همه  هک  یلاح  رد  دنتـساخرب و  رازم  رانک  زا  ماما  تسا . هدـی  زرمآ  دیهـش  نآ  هک  دنتـشاد  راهظا  راضح  دـنیامن .  ترفغم  بلط 
دیمح دیس  نیملسملا  مالسالاۀجح و  زا : لقن  هب  / * 8 / 59 . * . دنتشگرب هناخ  هب  راوتـسا  مارآ و  دندرک ،  یم  هیرگ  دنلب  دنلب  ناشیا  دنزرف 

 _ تاعالطا همانزور  یناحور _

درادن نم  يارب  يرثا  امش  ندیباوخ 

ناج زا  تظفاحم  يارب  دنتشاد  رارصا  ناتسود  اقفر و  زا  يا  هدع  هیضیف  هسردم  هب  هلمح  هیضق  زا  دعب  درادن  نم  يارب  يرثا  امـش  ندیباوخ 
رد امـش  ندیباوخ  دندومرف  یم  دندرک و  یمن  لوبق  ناشیا  یلو  دنـشابن  اهنت  ماما  هک  دـننک  تبقارم  دـننامب و  ناشیا  لزنم  رد  ار  اهبـش  ماما 

یبورک يدهم  نیملسملا  مالسالاۀجح و  زا : لقن  هب  درادن * *. نم  يارب  يرثا  چیه  اجنیا 

دوبن سرت  ماما  دوجو  رد 

هداد هسلج  لیکـشت  اـقآ  دـمحا  جاـح  باـنج  یمارگ  ردارب  لزنم  رد  هوق  هس  مرتحم  ياـسؤر  دوب .  يدـیع  بش  دوبن  سرت  ماـما  دوجو  رد 
دـندرک و هدـنخ  یعمج  رطاخ  کی  اب  ماما  دـش  عورـش  قارع  ییاوه  هلمح  دـش  هک  تبحـص  يرادـقم  دـندروآ  فیرـشت  مه  ماما  دـندوب .

نانآ هب  تبسن  مدرم  ینمـشد  ببـس  ندرک  نارابمب  یبش  نینچ  یطیارـش و  نینچ  رد  دنناد  یمن  هک  دنتـسه  قمحا  ردقنآ  اهنیا  دندومرف ((:
نیـسح ریم  زا : لـقن  هب  دوب * . *. اـهنیا  ریاـظن  دوبن و  ندروخ  اـج  یگچاپتـسد و  سرت ،  دوـبن  ماـما  دوـجو  سوماـق  رد  هچنآ  دوـش )). یم 

هزوح _ش 38 و 37 يوسوم _

هتخادنا یگنس  هدمآ و  يدزد 

بونج و ياهزرم  مامت  دندمآ و  قارع  زواجتم  ياهامیپاوه  هک  يزور  رد  ناریا ،  هب  قارع  هلمح  نایرج  رد  هتخادنا  یگنس  هدمآ و  يدزد 
ماما دندمآ . ماما  تمدخ  دندوب ،  برطـضم  جـیگ و  ًاعقاو  هک  یلاح  رد  ناهدـنامرف  نیلوؤسم و  تفرگ ،  رارق  هلمح  دروم  ار  روشک  برغ 
تفگ یم  یکی  هک  دـندوب  هتفرگ  هیحور  نانچ  دـندمآ  نوریب  یتقو  اهنآ  دـندومرف  ییامنهار  ار  اهنآ  دنتـشاد و  رادـید  اهنآ  اب  هظحل  دـنچ 

یگنـس هدـمآ و  يدزد  هلمج ((  کـی  اـب  ماـما  مـه  ار  مدرم  و  مـیور .  یم  وـلج  دادـغب  اـت  تـفگ  یم  يرگید  مـینک و  یم  دوباـن  ار  قارع 
_ ینیمخ ماما  یگدنز  زا  هژیو  ياهتشذگرس  ینامرک _  يراصنا  نیملسملا  مالسالاۀجح و  زا : لقن  هب  دندیـشخب * . *. شمارآ  هتخادنا ))

دلج 2

! دننزب کتک  ارم  نادنزرف 
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هیـضیف رد  دـندروآ  ربخ  هک  میدوب  ماما  لزنم  رد  ام  داتفا ،  قافتا  هیـضیف  هسردـم  هیـضق  هک  زور  نامه  بورغ  دـننزب ! کتک  ارم  نادـنزرف 
دنلب دوب  ماما  کیدزن  رایسب  ناتسود  زا  هک  یناساول  قداص  دمحم  دیس  اقآ  موحرم  دنیایب .  اجنیا  هب  دنراد  دصق  دنا و  هدز  کتک  ار  بالط 

رد نم  دننزب و  کتک  ارم  نادنزرف  دندومرف ((:  دندرک و  زاب  ار  هناخ  رد  هدش و  دـنلب  هلـصافالب  دـندیمهف  ماما  ات  تسب . ار  هناخ  رد  دـش و 
دوب نکمم  هک  یلاح  رد  دندناوخ ،  زین  ار  ناشیاه  هلفان  رگید  ياهبـش  دننام  دنداتـسیا و  زامن  هب  سپـس  مدـنبب ))؟ دوخ  يور  هب  ار  ما  هناخ 

هرامش 45 هزوح  یلسوت . نیملسملا  مالسالاۀجح و  زا : لقن  هب  دنروآ * *. موجه  ناشیا  هناخ  هب  هظحل  ره 

دینک لیمکت  ار  هنیباک 

میمـصت دش  ماجنا  ماما  نارای  زا  نت  یتشهب و 72  دیهـش  زادگناج  تداهـش  تبـسانم  هب  هک  ماما  اب  رادید  زا  شیپ  دـینک  لیمکت  ار  هنیباک 
. میدـید یمن  دوخ  رد  ار  نیگنـس  راک  نیا  لمحت  ماما  دـنوشن  رثأتم  ماما  ات  مینک  ناهنپ  ار  دوخ  رثأت  یتحاراـن و  ناـشیا  رـضحم  رد  میتشاد 
لومعم و قبط  میدرک و  شمارآ  ساسحا  دوخ  رد  هک  میتفرگ  رارق  ماما  يوق  هیحور  ریثأت  تحت  نانچ  میدرک  رادـید  ناـشیا  اـب  یتقو  یلو 
ار يدارفا  تقوم  روط  هب  ولو  هدـش  مک  هنیباـک  رداـک  زا  هچنآ  دـندومرف  هناـعطاق  ناـشیا  میدرک  ضرع  ار  دوخ  بلاـطم  یگـشیمه  بیترت 
_ تاعالطا همانزور  یئاجر _ یلع  دمحم  دیهش  زا : لقن  هب  / * 4 هحفص 503 /  دلج 1 _  رون _  رضحم   - 60 دینک . *. اهنآ  نیزگیاج 

تسین يزیچ  گرم 

یم فرح  زور  نآ  هک  يروـط  ناـمه  درکن و  يرییغت  چـیه  تاـیح  هظحل  نیرخآ  اـت  سفن و  نیرخآ  اـت  ماـما  هیحور  تسین  يزیچ  گرم 
لاح تسین و  يزیچ  نیا  هک  دوب  هتفگ  ناشیا  هب  ماما  ناگتـسب  زا  یکی  دـندرک . یم  دروخ  رب  يداع  روط  نامه  زین  گرم  لباقم  رد  دـندز 
مادک چیه  تسه ،  يزیچ  شگرم  هن  تسه و  يزیچ  شنتفر  هن  تسه و  يزیچ  شندمآ  هن  دندوب ((: هدومرف  ماما  دش .  دهاوخ  بوخ  امش 

. ماما لاحترا  نیعبرا  هژیو  یمالسا _  يروهمج  همانزور  ینارامج _ ماما  نیملسملا  مالسالاۀجح و  زا : لقن  هب  تسین * *)). يزیچ  اهنیا  زا 

دندشن هدز  ناجیه  بالقنا  يزوریپ  عقوم 

فارطا هک  ام  زا  يا  هدع  هک  یلاح  رد  دیسر  يزوریپ  هب  بالقنا  یتقو  دندوب  تبالـص  هوک  ماما  دندشن  هدز  ناجیه  بالقنا  يزوریپ  عقوم 
هیحور همه  هب  مکحم  راوتـسا و  ماما  دندرک  یم  هیرگ  قوش  زا  يا  هدع  یتح  میدوب و  هدش  هدز  ناجیه  تدش  هب  نم  دوخ  هلمج  زا  میدوب 

 . یئاعد دمحم  دیس  نیملسملا  مالسالاۀجح و  زا : لقن  هب  دشن * *. هدهاشم  ناشیا  رد  هیقب  ریظن  یناجیه  رییغت و  چیه  دنداد و  یم 

مشاب هدیسرت  یسک  زا  مرادن  مدای 

هتسشن ماما  روضح  رد  الضف  زا  يا  هدع  اب  هک  درک  لقن  بناجنیا  يارب  یقثوم  رایسب  دنمشناد  صخـش  مشاب  هدیـسرت  یـسک  زا  مرادن  مدای 
یـسک ای  يزیچ  زا  مرادـن  دای  هب  نونک  ات  نم  دـندومرف ((: ناـشیا  هک  تفر  یم  اـیند  گرزب  ياهتردـق  هراـبرد  يرد  ره  زا  نخـس  میدوب ، 

هرامش 37 و 38 هزوح _ يرفعج _ یقت  دمحم  داتسا  همالع  زا : لقن  هب  لاعتم * . *)). دنوادخ  زج  مشاب ،  هدیسرت 

دنشکب ارم  دنهاوخ  یم  مدرک  نیقی 

یکاخ هداج  هب  یلصا  هداج  زا  نیـشام  ناهگان  نارهت  مق و  هار  نیب  رد  دندومرف ((: یم  ماما  زور  کی  دنـشکب  ارم  دنهاوخ  یم  مدرک  نیقی 
هب نم  تشگزاب . یلـصا  هداج  هب  نیـشام  ًاددـجم  یلو  دنـشکب ،  ارم  دـنهاوخ  یم  كاواس ) نیرومأم  هک (  مدرک  نیقی  نم  دـش و  فرحنم 

هژیو ياه  تشذگرس  يدزی _ متاخ  هّللا  تیآ  زا : لقن  هب  تسا * . * . هدشن  لصاح  نم  رد  يرییغت  چیه  مدید  مدرک و  هعجارم  دوخ  سفن 
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هژیو ياه  تشذگرس  يدزی _ متاخ  هّللا  تیآ  زا : لقن  هب  تسا * . * . هدشن  لصاح  نم  رد  يرییغت  چیه  مدید  مدرک و  هعجارم  دوخ  سفن 
دلج 2 ینیمخ _ ماما  یگدنز  زا 

هناخ رد  ماما 

دنداد یم  ام  هب  قلطم  يدازآ 

رد اما  دنتـشادن  يراک  ام  ياهراک  زا  کـی  چـیه  هب  دـنداد و  یم  اـم  هب  قلطم  يدازآ  یگچب  نارود  ماـما ،  دـنداد  یم  اـم  هب  قلطم  يدازآ 
. يوفطصم ارهز  زا : لقن  هب  دندرک * .*  یم  تراظن  ام  لئاسم  یضعب  رد  ناشیا  میدش ،  رتگرزب  میدیسر و  غولب  نس  هب  ام  هک  ینارود 

تسا نم  تبون  مدرک  ساسحا 

زا مدرک و  یم  یگتـسخ  ساـسحا  دوـب ،  نم  هدـهع  هب  فورظ  نتـسش  تبوـن  هک  اـهزور  نآ  زا  یکی  رد  تسا  نم  تبوـن  مدرک  ساـسحا 
يارب ناشیا  دوب .  ماما  ترـضح  زامن  تقو  رهظ ،  کیدزن  درک . ابا  وا  دـهد . ماجنا  ار  تیلوئـسم  نآ  نم  ياج  هب  هک  متـساوخ  دوخ  رهاوخ 

هک مدش  هجوتم  هاگان  مدز . رـس  هناخزپشآ  هب  ناشیوجتـسج  هب  هدش و  نارگن  ناشتبیغ  ندش  ینالوط  تلع  هب  هک  دندوب  هتفر  وضو  دیدجت 
اهنت مرـش ،  تلاـجخ و  زا  نم  و  تسا )) نم  تبون  مدرک  ساـسحا  مدینـش و  ار  وت  نخـس  دـندومرف ((: دـنا و  هتـسش  ار  فورظ  ماـمت  ماـما 

هرامش 1 ادن - یقارشا - همیعن  زا : لقن  هب  منک * . .*  رکشت  متسناوت 

دنتفرگ یم  هزاجا  ام  زا 

ندناوخ هک  دنتفرگ  یم  هزاجا  ام  زا  دندوب  نآرق  ندناوخ  لوغـشم  ناشیا  میدـش و  یم  ماما  قاتا  دراو  ینامز  رگا  دـنتفرگ  یم  هزاجا  ام  زا 
هدـیرف زا : لقن  هب  دـندومرف * .*  یم  تبحم  راـهظا  اـم  هب  دـعب  دـندرک و  یم  ماـمت  ار  هحفـص  نآ  هلـصافالب  دـننک و  ماـمت  ار  هحفـص  نآ 

يوفطصم

دندرک هراختسا 

هک انعم  نیا  هب  دنتفگ :  ناشیا  دندرک .  یم  هراختسا  ناشیاهداماد  باختنا  دروم  رد  ماما  ایآ  هک  مدیسرپ  مناخ  زا  راب  کی  دندرک  هراختسا 
زا یکی  دروم  رد  دنتـشادن . ینعم  نیا  رد  هراختـسا  نیا  هب  يداقتعا  ماما  هن . دننک ،  در  دمآ  دب  رگا  دننک و  لوبق  دمآ  بوخ  هراختـسا  رگا 
 *. دندرک ریخ  بلط  ادخ  زا  دندناوخ و  زامن  تعکر  ود  هتـسشن  هداجـس  رـس  دـعب  دـنتفرگ ،  وضو  لوا  هک  تسه  مدای  ًاقیقد  ناشیاهرتخد 

14 تاعالطا - همانزور  همان  هژیو  ییابطابط - همطاف  زا : لقن  هب  / * 3 / 69

یناوج تیمها 

هام صوصخم  ياهاعد  دنتساوخ  یم  دوب و  ناشتسد  حیتافم  مدیسر .  اقآ  تمدخ  هک  دوب  نابعـش  هام  لوا  لاس 67 ،  رخاوا  یناوج  تیمها 
رد نکب . یناوج  رد  ینکب  یهاوخ  یم  هک  يراـکره  دـندومرف ((: موش ،  صخرم  هک  مسوبب  ار  ناـشیا  تسد  متفر  اـت  دـنناوخب . ار  ناـبعش 

. يدرجورب حیسم  نیملسملاو  مالسالا  ۀجح  زا : لقن  هب  ینک * ((.*  هلان  یباوخب و  دیاب  يریپ 

وت رطاخ  هب  مه  نیا 

لاناک ماما ،  درک و  یم  شخپ  یشزرو  همانرب  نویزیولت  لاناک  ود  زا  یکی  مدید  یم  متفر  یم  ماما  تمدخ  هک  یهاگ  وت  رطاخ  هب  مه  نیا 
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 *. * نک اشامت  نیـشنب و  وت ،  رطاخ  هب  مه  نیا  دنتفگ : یم  دنتفرگ و  یم  درک  یم  شخپ  شزرو  هک  ار  یلاناک  ًاروف  دندید ،  یم  ار  رگید 
. ینیمخ دمحا  دیس  نیملسملاو  مالسالا  ۀجح  زا : لقن  هب 

؟  تسین بآ  اجنیا 

مناخ زا  رتدوز  ماما  یگدـنز  لاس  لوط 60  رد  هک  میوگب  رگا  ینعی  دـندوب ؛  لیاق  ناشمناخ  يارب  يدایز  مارتحا  ماـما  تسین ؟  بآ  اـجنیا 
مادقا ناشدوخ  هشیمه  دنتساوخن . بآ  ناویل  کی  یتح  مناخ  زا  تقو  چیه  لاس  لوط 60  رد  ما . هتفگن  غورد  تفرن ،  هرفس  يوت  ناشتسد 

نم هب  بآ  دنتفگ  یمن  تقو  چیه  یلو  تسین ))؟ اجنیا  بآ  دنتفگ ((:  یم  دنتـسناوت ،  یمن  هک  دندوب  یطیارـش  رد  مه  رگا  دـندرک و  یم 
. يوفطصم هقیدص  زا : لقن  هب  دنتساوخ * .*  یمن  زین  میدوب  ناشیاهرتخد  هک  ام  زا  یتح  دیهدب .

تسا ضیرم  دنکن  تنطیش  رگا 

فرط نیا  دنریگ  یم  ار  ماما  تسد  اه  هچب  دنتسه  هک  ندز  مدق  لوغشم  دننز . یم  مدق  راب  هس  يزور  ماما  تسا  ضیرم  دنکن  تنطیش  رگا 
تنطیـش هچب  رگا  دـنیوگ ((:  یم  دـندقتعم و  ًالماک  اه  هچب  يدازآ  هب  ماما  دـننک . اهر  اه  هچب  دوخ  هک  تقو  ره  اـت  دـنرب  یم  فرط  نآ  و 

. يوفطصم ارهز  زا : لقن  هب  تسا * ((.*  ضیرم  دنکن 

نامب یناوت  یم  رگا 

رد یـصاخ  رثا  ناشیا  اب  تبحاصم  درک . یم  یعادـت  ام  نهذ  رد  ار  یمالـسا  قالخا  ینیع  هنومن  ماما  رادرک  راـتفر و  ناـمب  یناوت  یم  رگا 
یم رگا  و  يدوب ؟ اجک  دندیـسرپ  یمن  نم  زا  مدمآ  یم  هناخ  هب  نوریب  زا  یتقو  نم  رگا  تسا  مدای  تشاذـگ . یم  ياج  رب  ام  ناور  حور و 
ارهز زا : لـقن  هـب  ناـمب * .*  یناوـت  یم  رگا  دـنتفگ  یم  هـکلب  يور ؟ یم  اـجک  دـنتفگ  یمن  موـش  صخرم  ناـشیا  تمدــخ  زا  متــساوخ 

. يوفطصم

دیشاب تسار  ور  اه  هچب  اب 

لمحت زا  وت  هک  ار  یباوث  مرـضاح  نم  دـنتفگ :  یم  درک ،  یم  هلگ  دوخ  هچب  تنطیـش  زا  هک  نم  رتخد  هب  ماما  دیـشاب  تسار  ور  اه  هچب  اب 
نآ دوش  یم  گرزب  هک  یتقو  ات  دشاب  دازآ  دیاب  هچب  هک  دنتشاد  هدیقع  منک . ضوع  مدوخ  تادابع  مامت  باوث  اب  يرب  یم  نیسح  تنطیش 

. دنـشاب تسار  ور  مه  اهنآ  ات  دیـشاب  تسار  ور  اه  هچب  اب  دـندومرف : یم  ناکدوک  تیبرت  دروم  رد  دـننک . نییعت  يدـح  شیارب  دـیاب  تقو 
لمع نآ  هب  دیدز  اه  هچب  هب  هک  ار  یفرح  ره  دنیآ . یم  راب  تسرد  اه  هچب  دینک  راتفر  تسرد  هچب  اب  رگا  دنتسه . ردام  ردپ و  هچب  يوگلا 

. يوفطصم هدیرف  زا : لقن  هب  دینک * .* 

یلامب كاخ  هب  تروص  دیاب 

يولج ردق  نیا  دیاب  ینعی  تسا ؛  ناردام  ياپ  ریز  تشهب  دـنیوگ  یم  هکنیا  دـنتفگ ((: یم  نم  هب  اهراب  ماما  یلامب  كاخ  هب  تروص  دـیاب 
نارمچ دیهـش  هاگـشناد  رد  ینارنخـس  يوفطـصم - ارهز  زا : لقن  هب  دربب * ((.*  تشهب  هب  ار  وت  ادخ  ات  یلامب  كاخ  هب  تروص  ردام  ياپ 

. زاوها

؟ تسا روطچ  تلاح  مناخ ،  لوتب 
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ینعی دننک ؛  تبحـص  دنلب  یـسک  کی  اب  هبترم  کی  مدـیدن  نونکات  نم  ماما  یگدـنز  نارود  رد  ًالـصا  تسا ؟ روطچ  تلاح  مناخ ،  لوتب 
اهنآ رگا  ًالثم  دـندرک و  یم  هفاضا  نآ  هب  يزیچ  کی  ای  دـندرب  یم  یبوخ  اب  ار  مسا  هشیمه  دـندرب . یمن  کبـس  ار  ناشرگراک  کـی  مسا 

تلاح مناخ  لوتب  دـنتفگ ((: یم  دـندز و  یم  رد  دـنتفر . یم  ناشقاتا  رد  هب  ًالثم  دـندرک ،  یم  یـشکرس  اهنآ  هب  دـندرک  یم  ادـیپ  تلاسک 
نیا غارـس  دندرک ،  یم  یـسرپلاوحا  وا  زا  نیا و  رـس  يالاب  دندمآ  یم  ناشقاتا  زا  بشید .)) یتشاد  بت  هدش ؟ بوخ  تلاح  تسا ؟ روطچ 

هرامش 476 شورس - يوفطصم - هقیدص  زا : لقن  هب  دش * . .*  یم  نارگراک  یلاحشوخ  ثعاب  یلیخ  نیمه  دنتفرگ و  یم  ار 

دنتفر یم  هناخزپشآ  هب  دنیوگب  هکنآ  نودب 

یم راتفر  اهنآ  اب  تناتم  اب  ورـشوخ و  رایـسب  دندوب و  لیاق  یـصاخ  مرتحا  ناشدالوا  يارب  ماما  دنتفر  یم  هناخزپشآ  هب  دنیوگب  هکنآ  نودب 
نیا زا  ام  هتبلا  دنتخیر . یم  ياچ  ام  يارب  دنتفر و  یم  هناخزپشآ  هب  يا  هناهب  هب  دنیوگب  ام  هب  يزیچ  هکنآ  نودب  ماما  تاقوا  یهاگ  دندرک .

نادنزرف هب  تبسن  ار  راتفر  نیرتهب  تقیقح  رد  يزاون و  نامهم  لامک  اهراک  نیا  اب  ماما  یلو  میدرک  یم  یگدنمرـش  ساسحا  ناشیا  راتفر 
لقن هب  دیآ * .*  یم  درد  هب  ماما  عوشخ  عوضخ و  همه  نیا  زا  مدوجو  مامت  متفا ،  یم  اهزور  نآ  دای  هب  یتقو  الاح  دنداد . یم  ناشن  دوخ 

) ماما هون  یقارشا ( هفطاع  زا :

دیرخب هیده  ناتردام  يارب 

يزیچ نامناردام  يارب  لوپ  نآ  اب  زور  نآ  تبـسانم  هب  هک  دـنداد  یلوپ  ام  هب  اقآ  دوب . ردام  زور  زور ،  کـی  دـیرخب  هیدـه  ناـتردام  يارب 
هحفص 231 دلج 1 -  باتفآ - ياپ  هباپ  ماما - هون  زا : لقن  هب  مینک * . .*  میدقت  اهنآ  هب  میرخب و 

دشابن اهنت  ناتردام  دیورب 

ارچ امـش ((:  دـندومرف  یم  اقآ  میدرک ،  یم  تبحـص  میتفر و  یم  ماما  دزن  مهاب  يرفن  هس  ود ،  ام  ینامز  رگا  دـشابن  اهنت  ناـتردام  دـیورب 
. يوفطصم ارهز  زا : لقن  هب  دینک * ((.*  تبحص  ناتردام  يولهپ  دیورب  تساهنت ؟ طایح  نآ  رد  ناتردام  دیا و  هتسشن  اجنیا 

دنداد راعش  دندش و  دنلب 

 ، دنک ینارنخـس  مه  ردام  ماما ،  موش  یم  نم  تفگ ((: یلع  میدوب .  عمج  قاتا  رد  مه  رود  همه  هک  زور  کی  دنداد  راعـش  دـندش و  دـنلب 
مه اقآ  هدب . راعش  هک  مدرک  هراشا  اقآ  هب  دعب  مدرک و  تبحص  یمک  نم  منک .  ینارنخـس  هک  تساوخ  نم  زا  یلع  مدرم .)) دنوشب  مه  اقآ 

دندش دنلب  اقآ  دعب  دنهد .)) یمن  راعش  هتسشن  هک  مدرم  یشب . دنلب  دیاب  هن ،  هن ،  تفگ ((: یلع  دنداد . راعش  دندوب ،  هتسشن  هک  روط  نامه 
. ییابطابط همطاف  زا : لقن  هب  دنداد * .*  راعش  و 

دنداد دای  نم  هب 

دوش و یم  تسرد  هنوگچ  هتک  هک  دنداد  دای  نم  هب  ناش  یگدـنز  لیاوا  رد  ماما  هک  دـندرک  یم  لقن  مردام  يزور  کی  دـنداد  دای  نم  هب 
هدـنامن هملباق  نورد  بآ  دوش  یم  مولعم  درک ،  يّزج  هملباق  رگا  یـشاپب . هملباق  تشپ  بآ  يرادـقم  کـی  دـیاب  نآ  مد  عقوم  دـنتفگ  یم 

. يوفطصم ارهز  زا : لقن  هب  تسا * .*  هتک  ندرک  مد  عقوم  تسا و 

رخب سابل  يراد  لیم  هک  تروص  ره  هب 
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مرادـن يراک  وت  راک  هب  نم  دـنتفگ  نم  هب  تسین ،  مدای  لوا ،  هام  ای  لوا  هتفه  نام  یگدـنز  لیاوا  رخب  سابل  يراد  لیم  هک  تروص  ره  هب 
كرت ار  تامّرحم  یهدـب و  ماجنا  ار  تابجاو  هک  تسا  نیا  مهاوخ  یم  وت  زا  هچنآ  اـما  شوپب . رخب و  ساـبل  يراد  لـیم  هک  تروص  ره  هب 

یم یگدنز  متشاد  تسود  هک  يروط  ره  دنتشادن ،  يراک  نم  ياهراک  هب  دنتشادن ،  يراک  یلیخ  تابحتسم  هب  ینکن . هانگ  ینعی  ینکب ؛ 
دندوب و لوغشم  لیـصحت  سرد و  هب  ناشیا  مدرگرب ،  تقو  هچ  مورب  تقو  هچ  هکنیا  دنتـشادن و  يراک  مناتـسود  اب  دمآ  تفر و  هب  مدرک .

هرامش 12 ادن - ماما - رسمه  زا : لقن  هب  دوب * . .*  مدوخ  راک  هب  مرس  مه  نم 

دیآ یمن  رب  درم  زا  دنزرف  تیبرت 

. دنداد یم  تیمها  یلیخ  اه  هچب  تیبرت  هب  دنتـسناد و  یم  هدننک  نییعت  یلیخ  هناخ  رد  ار  ردام  شقن  ماما  دیآ  یمن  رب  درم  زا  دنزرف  تیبرت 
تیبرت دیریگن ،  مک  ار  هناخ  امـش  دنتفگ ((: یم  دنامب ))؟ هناخ  رد  هشیمه  دـیاب  نز  سپ  میتفگ ((: یم  میدرک و  یم  یخوش  ام  هک  یهاگ 
تیبرت هک  دـندوب  دـقتعم  ناشیا  تسا .)) هدرک  هعماج  هب  یگرزب  تمدـخ  دـنک  تیبرت  ار  رفن  کـی  دـناوتب  یـسک  رگا  تسین . مک  اـه  هچب 

تبحم و ساسارب  دیاب  مه  هداوناخ  ماوق  تسا و  رتشیب  نز  هفطاع  نوچ  دراد ،  یگتـسب  نز  هب  ًاقیقد  راک  نیا  دـیآ و  یمن  رب  درم  زا  دـنزرف 
14 تاعالطا - همانزور  همان  هژیو  ییابطابط - همطاف  زا : لقن  هب  / * 3 / 69 دشاب .*  هفطاع 

دنداد یم  يدیع  ار  دایعا  مامت 

هدیـسر زورما  هدرک و  رییغت  نامز  قباطم  هب  هتبلا  یگچب . نامز  زا  دنداد  یم  يدیع  ام  هب  ار  دایعا  مامت  ماما  دنداد  یم  يدـیع  ار  دایعا  مامت 
نامهم لزنم ،  يوت  رگراک  ات  هتفرگ  مناخ  زا  دشاب ،  هناخ  يوت  یـسک  ره  ام ،  هن  دنهد . یم  ناموت  دصیـس  ام  هب  اهدـیع  ناموت . دصیـس  هب 
يدـیع رانید  ود  اجنآ  ماما  مدوب  فجن  رد  یتقو  تسا  مدای  ناموت - دصیـس  اه  رتگرزب  ناموت  دـص  اه  هچب  دـنهد -  یم  همه  هب  دـشاب  رگا 
میدوب رظتنم  درک ) یمن  قرف  یبهذـم  ریغ  گرزب  دـیع  ای  یبهذـم  ای  الاح  دایعا  نیا  زا  یکی  دوب (  دـیع  حبـص  هک  يزور  کی  دـنداد . یم 

هک یلوپ  زا  نم  دنتفگ ((: دیرادن ))؟ يدیع  امـش  روطچ  هک (( میتفگ  مرادن .)) يدـیع  زورما  نم  دـنتفگ ((: ماما  اما  دـنهدب . يدـیع  ناشیا 
 ((. مهدب يدیع  مناوت  یمن  ًاتعیبط  مرادـن ،  یـصخش  لوپ  الاح  مهد  یم  يدـیع  امـش  هب  تسا  ما  یـصخش  لوپ  دـشاب و  مدوخ  صوصخم 
دعب ات  دنهدب ،  يدیع  ام  هب  ناشیا  ات  ناشیا  هب  دهدب  ضرق  مگرزب  هریشمه  دش  نیا  رب  رارق  مینک ،  رظن  فرـص  میتسناوت  یمن  هک  ام  بوخ 

:)) میتفگ مه  ام  دنام .)) یم  ناتـضرق  مدرکن  ادیپ  رگا  مدرکن ،  ادیپ  یلوپ  دیاش  دنتفگ ((: ماما  دنهدب . ار  ناشـضرق  دندرک  ادـیپ  یلوپ  رگا 
مه دـعب  دـنداد و  يدـیع  ام  هب  ار  نآ  ناشیا  داد .))  ضرق  اقآ  هب  دروآ و  شدوخ  زا  یلوپ  تفر  مگرزب  رهاوخ  دـینک و  یم  ادـیپ  هللاءاـشنا 

. يوفطصم ارهز  زا : لقن  هب  دندرک * .*  ادا  ار  ناشضرق  ناشیا 

دوب نشور  ناشیاپ  يولج  اهنت 

کی زا  هکلب  دـندرک ،  یمن  نشور  ار  پمال  دنتـساخ  یمرب  بش  زامن  يارب  ماما  هک  یماگنه  بش  لد  رد  دوب  نشور  ناـشیاپ  يولج  اـهنت 
رادیب نارگید  ات  دنتفر  یم  هار  یمارآ  هب  ماما  درک . یم  نشور  ار  ناشیا  ياپ  يولج  اهنت  هک  دندرک  یم  هدافتسا  کچوک  رایـسب  هوق  غارچ 

دلج 3 ینیمخ - ماما  یگدنز  زا  هژیو  ياهتشذگرس  ماما -) داماد  يدرجورب ( دومحم  زا : لقن  هب  دنوشن * . .* 

!؟ يدشن دیهش  وت 

زا حیـسم  هک  يزور  دـندوب .  هدرک  تسا ) يوفطـصم  مناخ  دـنزرف  هک  ناشیا  هون  حیـسم ( اقآ  اب  يا  هزماب  یخوش  ماما  يدـشن !؟ دیهـش  وت 
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هیروس هب  رفس  کی  ار  ام  دیهـش  داینب  هک  يدشن  دیهـش  وت  دنتفگ ((: حیـسم  هب  باطخ  ماما  دوب ،  هدیـسر  ماما  تمدخ  هب  هتـشگرب و  ههبج 
دلج تمواقم - هسامح  ماما -) هون  ینیمخ ( نسح  یس ? د  نیملسملاو  مالسالا  ۀجح  زا : لقن  هب  دتسرفب * . ((!* 

دینکن ربکت 

رـسمه زا : لقن  هب  دینکن * . .*  ربکت  دیریگن و  ار  ناتدوخ  دیـشاب . دوخ  تریـس  قالخا و  بظاوم  هک  دـنداد  یم  رکذـت  ماما  دـینکن  ربکت 
هرامش 12 ادن - ماما -

دییوگن غورد  یخوش  هب  یتح 

دروم رد  صوصخ  هب  میوشن .  تیـصعم  بکترم  میـشاب  بظاوم  هک  دـندرک  یم  هیـصوت  ام  هب  هشیمه  اـقآ  دـییوگن  غورد  یخوش  هب  یتح 
هب یتح  دـنتفگ ؛  یم  اهراب  ماـما  نارگید . زا  هن  دـننک  تبحـص  ناـشدوخ  زا  دـنوش  یم  عمج  مه  رود  یتقو  اـهمناخ  دـندوب  دـقتعم  تبیغ 

هرامش 1267 زور - نز  یقارشا - هفطاع  زا : لقن  هب  میئوگن * . .*  غورد  یخوش 

مراد يرسمه  نینچ  هک  نم  لاح  هب  شوخ 

کی رد  ناشرسمه  ماما  رظن  زا  هک  يروط  هب  دنتشاد  ناشرسمه  هب  يرفاو  تبحم  هقالع و  ماما  مراد  يرـسمه  نینچ  هک  نم  لاح  هب  شوخ 
مناـخ هک  راـب  کـی  تسه  مداـی  دوـب . هارمه  یـصاخ  مارتـحا  اـب  نتـشاد  تسود  نیا  رگید و  فرط  رد  ناـشیاه  هچب  تشاد و  رارق  فرط 

یم اقآ  دنـشاب  مناـخ  رگا  میتفگ  یم  یخوش  هب  اـم  دـندرک ،  یم  مخا  ناـشیا  یتقو  دـندرک . یم  یگنتلد  یلیخ  اـقآ  دـندوب  هتفر  ترفاـسم 
متفگ نم  هرخالاب  دشن . زاب  ناشمخا  میتشاذگ  اقآ  رس  هب  رس  هچره  ام  هصالخ  دننک . یم  مخا  دنتسه و  تحاران  اقآ  دنشابن  یتقو  دندنخ ، 

رد مناخ  هک  يراکادف  مراد . يرسمه  نینچ  هک  نم  لاح  هب  شوخ  دنتفگ ((: ماما  دیراد و  ناشتسود  ردقنیا  امـش  هک  مناخ  لاح  هب  شوخ 
14 تاعالطا - همانزور  همان  هژیو  یقارشا - ارهز  زا : لقن  هب  / * 3 / 69 تسا ((.*  هدرکن  سک  چیه  دندرک ،  یگدنز 

دراد تلاخد  تشونرس  رد  دهع  ياعد 

دهع ياعد  ندناوخ  دندرک ،  یم  هیـصوت  نم  هب  رخآ  ياهزور  ماما  ترـضح  هک  یلئاسم  زا  یکی  دراد  تلاخد  تشونرـس  رد  دهع  ياعد 
((. دراد تلاخد  تشونرـس  رد  نوچ  یناوخب  ار  اعد  نیا  نک  یعـس  اه  حبـص  دنتفگ ((: یم  تسا . هدـمآ  حـیتافم  باتک  رخآ  رد  هک  تسا 

همطاـف زا : لـقن  هب  دوب * . .*  تاـمرحم  زا  يرود  تاـبجاو و  ماـجنا  دـننک  لـمع  نآ  هب  همه  زا  لوا  اـت  دـنتفگ  یم  هداوناـخ  هب  هک  يزیچ 
هرامش 168 ناوناب - دهاش  ییابطابط -

منیبب ار  وا  دیایب  ًاروف  ارهز 

. متفر دزی  هب  ناشیا  يراوگوس  مسارم  رد  تکرش  يارب  نم  درک ،  توف  مرسمه  ردپ  یمتاخ  هللا  تیآ  هک  یتقو  منیبب  ار  وا  دیایب  ًاروف  ارهز 
دـننیبب و ارم  تساوخ  یم  ناشلد  دـندوب .  هدرک  یتحاران  زاربا  نم  يرود  زا  اقآ  دریگ . یم  ار  تغارـس  یلیخ  ماما  دـنتفگ  یم  ًامئاد  مردام 
. شمنیبب مهاوخ  یم  دیایب  ًاروف  ارهز  هک  دنداد  ماغیپ  دندز و  گنز  هلصافالب  مدیـسر  نارهت  هب  یتقو  دوش . مارآ  محور  ات  دنیوگب  یتیلـست 

ییوجلد ناش  هون  زا  دنتساوخ  یم  دندوب و  ناش  هداوناخ  رکف  هب  زاب  تالکشم  همه  نیا  دوجو  اب  ماما  هک  دوب  بلاج  یلیخ  نم  يارب  نیا  و 
همانزور همان  هژیو  ماما -)  هون  یقارـشا ( ارهز  زا : لـقن  هب  / * 3 / 69 دنتـشذگ .*  یمن  يا  هلئـسم  رانک  زا  توافت  یب  هاگچیه  ناشیا  دننک .

- تاعالطا
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دیتسرفب نات  بلق  هب  ار  ملع  دینک  یعس 

یلقع ینابم  اـب  هکنیا  زا  دـعب  دـینک  یعـس  دـیریگ ،  یم  داـی  ملع  رگا  هک : دوب  نیا  ماـما  هیـصوت  دـیتسرفب  ناـت  بلق  هب  ار  ملع  دـینک  یعس 
امـش دهد . یم  تکرح  ار  امـش  هک  تسا  ملع  نیا  دوب . دهاوخ  زاسراک  تفر ،  بلق  هب  یتقو  دیهدب ؛  بلق  هب  ار  نآ  دـیدرک ،  شگنهامه 
دیا هدرک  عمج  نآ  رد  هناخباتک  کی  دننام  ار  تاظوفحم  هک  دوش  یم  يا  هچقودنـص  دیریگب ،  دای  طقف  دـیتسرفن و  بلق  هب  ار  مولع  یتقو 

. ییابطابط همطاف  زا : لقن  هب  دوش * .*  یم  باجح  دوخ  ملع  نیا  و 

دندرک یم  يدنب  میسقت  ار  بش 

دندنام یم  رادیب  حبص  ات  دندرک و  یم  هیرگ  یلیخ  اهبش  ناشیاه  هچب  نوچ  هک  دندرک  یم  فیرعت  مناخ  دندرک  یم  يدنب  میسقت  ار  بش 
دوخ تعاس  ود  دندیباوخ و  یم  مناخ  دندرک و  یم  يرادهگن  هچب  زا  ناشدوخ  تعاس  ود  ًالثم  ینعی  دندوب ؛  هدرک  میـسقت  ار  بش  ماما   ؛
یم صاصتخا  اه  هچب  اب  يزاب  هب  ار  یتعاس  ماما  سرد ،  ندـش  مامت  زا  دـعب  اهزور  درک . یم  يرادـهگن  ار  اه  هچب  مناخ  دـندیباوخ و  یم 

14 تاعالطا - همانزور  همان  هژیو  ییابطابط - همطاف  زا : لقن  هب  / * 3 / 69 دنشاب .*  اه  هچب  تیبرت  رد  مناخ  کمک  ات  دنداد 

؟ دننک یم  راک  مناخ  دیا و  هتسشن  امش 

تشادن ضارتعا  قح  یسک  دش  یم  دب  هک  مه  ردقچ  ره  دندرک  یم  هیهت  ار  اذغ  مناخ  يزور  رگا  دننک ؟ یم  راک  مناخ  دیا و  هتسشن  امش 
هتسشن ام  دندرک و  یم  اج  هباج  ار  یناکتـسا  رگا  یتح  دنداد ،  یم  ماجنا  هناخ  رد  يراک  رگا  مناخ  دندرک . یم  فیرعت  اذغ  نآ  زا  ماما  و 

 ، دننک یم  راک  مناخ  هک  دندید  یم  زور  کی  رگا  دننک )) ؟ یم  راک  مناخ  دیا و  هتسشن  امـش  دنتفگ ((: یم  ام  هب  یتحاران  اب  ماما  میدوب ، 
امـش ردام  سک  چـیه  تسا ،  رتهب  امـش  همه  زا  ناتمناخ  دـنتفگ ((: یم  دـننک . یم  راک  مناخ  ارچ  هک  دوب  ماما  يامالـسااو  زور  زور ،  نآ 

. يوفطصم هدیرف  زا : لقن  هب  دوش * ((.*  یمن 

دیآ یم  مدآ  غارس  اج  نیمه  زا  ناطیش 

بصن يا  هدرن  ار  تیب  ناویا  يولج  مدرک  تساوخرد  ماما  تیب  رد  رقتسم  هاپس  ناردارب  زا  يزور  دیآ  یم  مدآ  غارـس  اج  نیمه  زا  ناطیش 
ناج تظافح  يارب  مدرک ((:  ضرع  ینک )) ؟  یم  راک  هچ  دـمحا  دـندومرف ((: دـندش و  دراو  ماما  دـندش  راک  نیا  لوغـشم  یتقو  دـننک . 
راـک نیا  دـننک و  بصن  ناویا  يولج  يا  هدرن  هک  ما  هتـساوخ  ناردارب  زا  دوـشن ،  ترپ  نییاـپ  هب  هدرکاـن  يادـخ  هک  مدـنزرف ) یلع ) دـیس 

هب جایتحا  امش  لزنم  دیوگ  یم  ناسنا  هب  لوا  دیآ . یم  مدآ  غارـس  اج  نیمه  زا  ناطیـش  دندومرف ((:  ماما  تساه .)) هناخ  همه  رد  یموسرم 
یم رتگرزب  هناخ  تسین و  امـش  نأـش  رد  تسا و  کـچوک  هناـخ  نیا  دـیوگ  یم  سپـس  دـهاوخ ،  یم  گـنر  دـیوگ  یم  دـعب  دراد ،  هدرن 
- تلاسر ینیمخ - دمحا  دیس  نیملسملاو  مالسالا  ۀجح  زا : لقن  هب  / * 3 / 72 دتفا ((.*  یم  ناطیش  ماد  رد  ناسنا  مارآ ،  مارآ  دهاوخ و 

دش هدیبوک  نم  بلق 

26 ینک ؟ یمن  جاودزا  ارچ  دوب  هتفگ  هللا  حور  اقآ  هب  یناساول  ياقآ  دـیایب  نارهت  هب  تساوخ  یم  مردـپ  هک  یناـمز  دـش  هدـیبوک  نم  بلق 
هب مریگب . نز  مهاوخ  یمن  هک 27  مه  ناشیا  مه -  نیمخ  زا  ما و  هدیدنسپن  جاودزا  يارب  ار  یسک  نونک  ات  نم  دوب ((: هتفگ  دنتـشاد  لاس 
اقآ اهدـعب  دـنبوخ . دـیوگ  یم  مشاداد  مناخ  دراد و  رتخد  ود  یفقث  ياقآ  دوب  هتفگ  ناشیا  هب  یناساول  ياـقآ  تسا .)) هدـماین  یـسک  مرظن 

هدـیبوک نم  بلق  هکنیا  لثم  درک ،  فیرعت  اهنآ  زا  دراد و  رتخد  ود  یفقث  ياقآ  تفگ  یناـساول  ياـقآ  یتقو  هک ((: دـندرک  فیرعت  میارب 
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هدـیبوک نم  بلق  هکنیا  لثم  درک ،  فیرعت  اهنآ  زا  دراد و  رتخد  ود  یفقث  ياقآ  تفگ  یناـساول  ياـقآ  یتقو  هک ((: دـندرک  فیرعت  میارب 
رـضاح نم  نوچ  دیـشک  لوط  هام  هد  دودح  يراگتـساوخ  لوبق  يراگتـساوخ . دمآ  ماما  فرط  زا  یناساول  ياقآ  هک  دش  روط  نیا  دـش .))

هرامش ادن - ماما -) رسمه  یفقث ( هجیدخ  زا : لقن  هب  مورب * . .*  مق  هب  مدوبن 

مینک ظفح  ار  نامباجح  دندوب  دیقم 

چیه ماجنا  قح  لزنم  رد  مینک . ظفح  ار  نام  یعرـش  باجح  یگچب  زا  ام  هک  دـندوب  یقم ? د  ماما  مینک  ظفح  ار  ناـمباجح  دـندوب  دـیقم 
هب نیهوت  تیـصعم  يور  ًاـصوصخ  میتشادـن . ار  ناملـسم  هب  نیهوـت  رتـگرزب و  هب  یمارتـحا  یب  غورد ،  تبیغ ،  هلمج  زا  یـصاعم ،  هنوـگ 

يراکزیهرپ اوقت و  رظن  زا  زج  يزایتما ،  چیه  ادخ  ناگدنب  هک  دندومن  یم  دیکأت  هشیمه  ناشیا  ًانمض  دنتشاد . يدایز  تیساسح  ناملسم ، 
یم راک  لزنم  رد  هک  يرگراک  امش و  نیب  دنتفگ ((: یم  هشیمه  ناشیا  دندومن . یم  دزشوگ  ام  هب  یگچب  زا  ار  هلئـسم  نیا  دنرادن و  مه  رب 

. يوفطصم هدیرف  زا : لقن  هب  تسین * ((.*  یقرف  چیه  دنک 

؟ دیراد تشروخ  راهان 

دنچ يزور  اقآ  هکنیا  رطاخ  هب  دهد . یم  رطع  يوب  نوچ  دیا  هدـش  تشهب  دراو  راگنا  دـیوش ،  هک  ماما  قاتا  دراو  دـیراد ؟ تشروخ  راهان 
یم یتقو  ماما ،  تمدخ  میتفر  یم  هک  دعب  میداد  یم  ماجنا  ار  هناخزپشآ  راک  هک  لزنم  رد  ام  یهاگ  دـننک . یم  هدافتـسا  رطع  نلکدا و  راب 

يزبس يوب  هک  دنیوگب  دنتساوخ  یم  میقتـسمریغ  دیراد ))؟ ار  تشروخ  نالف  راهان  دنتفگ ((:  یم  دندن و  ادرگ  یمرب  ار  ناشرـس  میتسـشن 
فالخ دنتـساوخ  یمن  دینک  لمحت  ار  ام  دیاب  ردقچ  امـش  متفگ  هعفد  کی  نم  یتح  دنتفگ . یمن  ام  هب  يزیچ  تقو  چـیه  هتبلا  یهد .  یم 

. يوفطصم ارهز  زا : لقن  هب  منک * .*  یم  لمحت  بوخ  دنتفگ  اذل  دنیوگب ، 

دوب تبحم  رپ  ناشهاگن 

 ، بوخ تاقوا ،  یهاگ  تسا - دـهاش  ادـخ  هک  دوب  هدـنهد  یلـست  ردـق  نآ  تبحم و  رپ  ردـقنآ  ناـشهاگن  ماـما  دوب  تبحم  رپ  ناـشهاگن 
یم ادـیپ  دایز  يراتفرگ  تقو  ره  یبصع - ياهراشف  یتحاران  يراـتفرگ و  تسه ؛ یگدـنز  رد  یـسک  ره  يارب  هک  تسا  یعیبط  يراـتفرگ 

 ، دـندرک یم  نامهاگن  دـنتفگ و  یم  ار  ام  مالـس  باوج  ناشیا  هکنیا  ضحم  هب  ناشیا . دزن  میدـمآ  یم  میدـش و  یم  اپ  رایتخا  یب  میدرک 
یتقو میدوب . ناشیا  شیپ  یتقو  ات  تفر ،  یم  نامدای  ًاعقاو  منک ؛  یمن  قارغا  هرذ  کی  تفر . یم  ناـمدای  شماـمت  میوگب  مناوت  یم  ًاـعقاو 

هرامش 476 شورس - ماما -) هون  یبارعا ( هتشرف  زا : لقن  هب  دندروآ * .*  یم  موجه  اهیتحاران  مامت  هبترم  ود  میدش  یم  ادج 

دشاب نم  رکفمه  دیاب  مرسمه 

هک یتقو  دنریگب . رـسمه  هدش ،  هتخانـش  نیدتم و  هداوناخ  کی  زا  هک  دوب  نیا  جاودزا  يارب  ماما  كالم  دـشاب  نم  رکفمه  دـیاب  مرـسمه 
مدوخ زارطمه ) وفک ( مهاوخ  یم  نوچ  مریگب ،  رـسمه  نیمخ  زا  مهاوخ  یمن  نم  دـندوب ((:  هدومرف  دنتـشاد  جاودزا  دـصق  مه  ناشدوخ 

هداوناـخ زا  مریگب و  نز  مق  زا  دـیاب  هجیتـن  رد  دـشاب . نم  رکفمه  هک  مریگب  يرـسمه  مهاوـخ  یم  مناوـخ ،  یم  سرد  مدوـخ  رگا  دـشاب .
هکنیا رب  هوالع  دنراد ،  ار  تایصوصخ  نیا  شا  هداوناخ  یفقث و  ياقآ  تفگ ((: ماما  هب  یناساول  ياقآ  دشاب .)) مدوخ  نأش  مه  یناحور و 
هیزهج درک و  هراجا  مق  رد  یلزنم  ماـما  لومعم ،  مسارم  يراگتـساوخ و  زا  سپ  ماجنارـس  دنرکفنـشور .)) زین  يرکف  ظاـحل  زا  دـننیدتم ، 

. يوفطصم هدیرف  زا : لقن  هب  دندرک * .*  یسورع  دندروآ و  ار  مناخ 

؟ دیشک یم  داد  ارچ 
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يوت ام  دوب و  ناتـسبات  ماما .  تمدـخ  دـندمآ  ردـص ) ینب  نامز  رد  شیپ ( لاس  دـنچ  رد  نامناگتـسب  زا  یکی  رابکی  دیـشک ؟ یم  داد  ارچ 
تفگ یم  درک . دروخرب  ماما  هب  دـنت  دـنلب و  یلیخ  تشاد و  ار  شدوخ  صاخ  تارظن  تشاد و  ضارتعا  یلیخ  صخـش  نآ  میدوب . طاـیح 

وا اب  مدـید  یم  ار  یتحاران  ناـش  هفاـیق  رد  نم  هکنیا  اـب  ماـما  دـنیوگب ،  ناـمهب  نـالف و  رب  گرم  ناـتلزنم  رد  دـنیایب  دـیراذگب  دـیاب  اـمش 
نم مییآ . یم  رانک  مه  اب  يروج  الاح  مینک ،  تبحص  مه  اب  دییایب  دیـشک ؟ یم  داد  ارچ  دنتفگ ((: وا  هب  دنتـشاد و  میالم  یلیخ  يدروخرب 

دروخرب نیا  دندرک و  دروخرب  وا  اب  میالم  یلیخ  و  دنتسه .)) دازآ  ناشیاهتبحص  رد  همه  متفرگن  ار  یسک  يولج  دیاین و  یسک  متفگن  هک 
. يوفطصم ارهز  زا : لقن  هب  مدوب * .*  ناشیا  بلق  نارگن  نم  دنتشاد و  تلاسک  ماما  هک  دوب  ینارود  رد 

تسا رتخد  تسا  مهم  هک  يزیچ 

يزیچ نآ  دـنتفگ ((:  یم  دنتـشاد  رتخد  دـنزرف  هک  یناسک  هب  ینعی  دوب ؛  دایز  یلیخ  رتخد  هب  اقآ  هقـالع  تسا  رتخد  تسا  مهم  هک  يزیچ 
رطاخ نیمه  هب  دیاش  تسا .))  رتخد  دریگب  رارق  دـناوت  یم  هقالع  دروم  هک  یـسک  نآ  دـنتفگ ((: یم  هشیمه  تسا .)) رتخد  تسا  مهم  هک 

- ناهیک همانزور  یبارعا - هتشرف  زا : لقن  هب  / * 4 / 68 دور .*  یم  جارعم  هب  درم  نز  نماد  زا  دنتشاد  هدیقع  هک  دوب 

دندرک یمن  رادیب  ار  یسک 

. دندرک یمن  رادیب  ار  سک  چیه  ناشیا  دریگب ،  هزور  رگید  یـسک  دوبن  رارق  هک  ناضمر  هام  ياه  بش  زا  ریغ  دندرک  یمن  رادیب  ار  یـسک 
ارهز زا : لقن  هب  دوب * . .*  ناشیا  يرحـس  غرم ،  مخت  کی  ًالومعم  دـندرک و  یم  تسرد  ياچ  دـندرک و  یم  نشور  ار  روامـس  ناشدوخ 

هرامش 148 ناوناب - دهاش  يوفطصم -

داتسا کی  دح  رد  رتگرزب  ردارب  مارتحا 

ناونع هب  ناشیا  میدوب . هدیدنسپ  هللا  تیآ  هب  تبـسن  ماما  دح  زا  شیب  مارتحا  دهاش  اهراب  اهراب و  داتـسا  کی  دح  رد  رتگرزب  ردارب  مارتحا 
سلجم تفرگ . یم  رارق  ماما  مارتحا  دروم  ردپ  کی  هیبش  داتـسا و  کی  دحرد  یناوجون  یکدوک و  نارود  رد  ماما  داتـسا  رتگرزب و  ردارب 

. دوب ردارب  یلامتحا  تالکشم  زا  صحفت  یسرپلاوحا و  مالـسا ،  ناهج  يربهر  یـسایس و  لئاسم  زا  رود  هب  ناشرتگرزب  ردارب  اب  ماما  سنا 
لقن هب  دوب * *. لمحت  لباق  ناشیا  يارب  ماما  لزنم  ییوشتسد  یبارخ  بآ و  ریش  ندرک  هّکچ  یگدنز و  يداع  لئاسم  ندینش  لاح  نیا  رد 

هرامش 108 و 107 مالسا - رادساپ  نایمیحر - نیملسملاو  مالسالا  ۀجح  زا :

راد هگن  وا  يارب  ار  يرتشگنا  نیا 

وا رـس  رب  یتسد  ماما  مدوب . هدرب  هارمه  ار  ما  ههام  دـنچ  دـنزرف  متـشاد ،  ماما  اب  هک  یتاـقالم  نیرخآ  رد  راد  هگن  وا  يارب  ار  يرتشگنا  نیا 
ور ناشتاقالم  مامتا  زا  سپ  ماما  دوشب .  مامت  اه  یـسوب  تسد  همانرب  ات  مداتـسیا  ماما  يوربور  يراوید  رانک  نم  دـندومرف . اـعد  هدیـشک و 
رد هک  ار  يرتشگنا  هدرک و  زاب  ار  ناشتـسد  متفر  هک  ناشیا  تمدـخ  ولج .)) اـیب  دـندومرف ((: مدوب و  هدرک  لـغب  ار  ما  هچب  هک  نم  هب  درک 

. نایریم میحر  دیس  زا : لقن  هب  رادهگن * *.)) هچب  نیا  يارب  ار  رتشگنا  نیا  دنتفگ ((: هداد و  نم  هب  دنتشاد  تسد 

نک طبض  ار  اهنیا  ایب 

هب متـسش ،  ار  اه  فرظ  هکنیا  زا  سپ  ناتـسبات  مرگ  زور  کی  تفگ  یم  ماما  لزنم  راکتمدـخ  میدوب  هک  فجن  رد  نک  طبـض  ار  اهنیا  اـیب 
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شیاج رـس  روامـس  مدید  منک ،  هدامآ  ار  ياچ  طاسب  هک  مدـش  رادـیب  تقو  کی  دـندیباوخ . یم  لزنم  بادرـس  رد  مه  ماما  متفر . باوخ 
نم نک ،  طبـض  ار  اهنیا  ایب  دندومرف ((: دندید  ارم  ات  ناشیا  تسا . تسرد  مسدح  مدـید  هدرب ،  اقآ  دوخ  دـبال  متفگ  مدـش . نارگن  تسین .

هب دندرک * *. یم  تسرد  ياچ  هدرک و  نشور  ار  روامـس  دنیوگب ،  ام  هب  هکنیا  نودـب  ناشدوخ  عقاوم  زا  یـضعب  ناشیا  مدروخ .)) ییاچ 
. یناقرف نیملسملاو  مالسالا  ۀجح  زا : لقن 

دنتخادنا زادناور  ناردارب ،  يور 

مه اه  هرجنپ  رد و  میدیباوخ و  یم  زادـناور  نودـب  دوب ،  میالم  بوخ و  اوه  هکنیا  لیلد  هب  سیراپ  رد  دـنتخادنا  زادـناور  ناردارب ،  يور 
ار هیـضق  تسا . هداتفا  زادناور  ناردارب  يور  هدـش و  هتـسب  اه  هرجنپ  هک  میدرک  هدـهاشم  میتساخرب و  باوخ  زا  حبـص  زور  کی  دوب .  زاب 

یم دنا و  هدش  دنلب  بش  زامن  يارب  بش  همین  هک  ماما  دش  مولعم  دندرک . یم  یعالطا  یب  راهظا  اقآ  دمحا  جاح  اهردارب و  میدرک . بیقعت 
 *. . * دندوب هتخادنا  زادناور  ناردارب  يور  هتـسب و  ار  اه  هرجنپ  اوه ،  يدرـس  ندید  اب  دنریگب ،  وضو  هک  دنوشب  در  اجنآ  زا  دنا  هتـساوخ 

دلج 1 ینیمخ - ماما  یگدنز  زا  هژیو  ياهتشذگرس  یمشتحم - نیملسملاو  مالسالا  ۀجح  زا : لقن  هب 

دندرک یم  راتفر  هنوگ  ربمایپ 

اهرتخد و اه ،  هون  ماما ،  هداوناخ  دـش  یم  هک  اه  رهظزادـعب  دوب . هنوگ  ربمایپ  ناش  هداوناخ  اب  ماما  دروخرب  دـندرک  یم  راتفر  هنوگ  ربماـیپ 
يارب یتلاح  نینچ  روصت  هک  دندرک  یم  حازم  یخوش و  دـنتفرگ و  یم  مرگ  ماما  اب  نانچ  دنتـسشن و  یم  ناشیا  رود  دـندمآ و  یم  سورع 

اب يراک  هلغشم  لاس و  نس و  نیا  اب  ماما  هک  مدوب  دهاش  اهزور  زا  یضعب  نم  تسا . نکممریغ  دیاش  هلغشم  همه  نآ  اب  یـسایس  ربهر  کی 
میحردیـس زا : لقن  هب  درک * *. یم  يزاب  پوت  یلع  اب  رگید ،  فرط  رد  یلع  داتـسیا و  یم  قاتا  فرط  کـی  ناـشیا  درک . یم  يزاـب  یلع 

( ماما تیب  وضع  نایریم (-

نویناحور املع و  ماما 

دننک لوبق  هّللا  حور  اقآ  جاح  رگا 

دندمآ و یم  يدرجورب  یمظعلا  هّللا  تیآ  تمدـخ  نارهت  رازاب  لها  تقو  ره  دادرخ ،  هدزناپ  زا  لبق  ات  دـننک  لوبق  هّللا  حور  اقآ  جاح  رگا 
یلو دنتـسه .  نیرتهب  ناشیا  دننک ،  لوبق  ار  دجـسم  نآ  تماما  هّللا  حور  اقآ  جاح  رگا  دندومرف :  یم  ناشیا  دنتـساوخ ،  یم  تعامج  ماما 

سرد مناوخب و  سرد  مشاب و  هبلط  مهاوخ  یم  نم  دـنتفگ ((:  یم  دـندرک و  یمن  لوبق  ناشیا  ماـما ،  ترـضح  تمدـخ  دـندمآ  یم  یتقو 
هحفص 108 دلج 1 ،  باتفآ -  ياپ  هب  اپ  يوفطصم -  هدیرف  زا : لقن  هب  مهدب * ((.* 

دندوب لئاق  ییالاو  شزرا  دوخ  دیتاسا  يارب 

ناشدیتاسا نویدم  ار  دوخ  ناشیا  دننکن . دای  دوخ  دیتاسا  زا  ماما  هک  دوب  يا  هسلج  رتمک  رد  دـندوب  لئاق  ییالاو  شزرا  دوخ  دـیتاسا  يارب 
. ون هار  یبارعا -  هتشرف  زا : لقن  هب  دندرک * .*  یم  ترفغم  بلط  اهنآ  يارب  هشیمه  دنتسناد و  یم 

دوش دیهش  تیناحور  سابل  اب  دیاب  یناحور 

ياقآ موحرم  زا  ماما  مالـسا ،  ناییادف  ياضعا  ریاس  يوفـص و  باون  دیهـش  مادعا  هیـضق  رد  دوش  دیهـش  تیناحور  سابل  اب  دـیاب  یناحور 

( هر  ) ینیمخ ماما  تارطاخ  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 170زکرم  هحفص 91 

http://www.ghaemiyeh.com


هیـضق نیا  رد  ماما  دنا .  هدادن  تاجن  ار  اهنیا  دـنا و  هتفرگن  هاش  هاگتـسد  هیلع  رب  يدـنت  عضوم  ارچ  هک  دـندش  روخلد  عجارم  يدرجورب و 
هک الاح  دندرک  یم  لالدتـسا  اهنآ  دوب .  گنن  هاش  اب  هزرابم  نیرجحتم ،  دـید  زا  لاوحا  عاضوا و  نآ  رد  دـندروخ .  یحور  همدـص  یلیخ 

لباقم هطقن  تسرد  یلو  دوشن .  تناها  شتیناحور  ماقم  هب  هک  دـیروایب  رد  وا  نت  زا  ار  یناحور  سابل  دوشب  مادـعا  یناحور  کی  تساـنب 
رد اهنیا  هک  دـنوشب  هاگآ  دـنمهفب و  مدرم  ات  دوشب  دیهـش  تیناحور  سدـقم  توسک  اب  دـیاب  یناـحور  دنتـشاد  داـقتعا  هک  دوب  ماـما  رکفت 

هرامش 1 روضح - ینیمخ -  دمحا  دیس  نیملسملا  مالسالا و  ۀجح  زا : لقن  هب  دنتسه * .*  هنحص 

دندرک یم  سیونتسد  همان  تصش  یهاگ 

يدزی يرئاح  ياقآ  موحرم  تلحر  زا  دـعب  هیملع  هزوح  یملع  تایح  يارب  ماما  هک  یلئاسم  زا  دـندرک  یم  سیونتـسد  همان  تصـش  یهاگ 
ماما اذـل  دـندوب .  لوا  زارط  ياملع  زا  یقـالخا  لـیاضف  ملع و  رظن  زا  هک  دوب ؛  مق  رد  يدرجورب  هّللا  تیآ  روضح  دنتـسناد ،  یم  يرورض 

يداـبآزوریف ناتـسرامیب  هب  یحارج  لـمع  يارب  يدرجورب  هّللا  تیآ  موـحرم  یتـقو  دـندرک و  یعیـسو  شـالت  مق  رد  ناـشیا  تماـقا  يارب 
ياقآ زا  هک  دـندرک  یم  سیونتـسد  روشک  رـسارس  ياملع  يارب  همان  تصـش  ات  هاجنپ  یهاـگ  ماـما  مرداـم ،  هتفگ  قبط  دـندمآ ،  يررهش 

هّللا تیآ  موحرم  ماما ،  ترـضح  صوصخ  هب  املع و  هبناج  همه  ياهـشالت  رثا  رب  هرخـالاب  دـنروایب و  فیرـشت  مق  هب  دـنهاوخب  يدرجورب 
هرامش روضح -  ینیمخ -  دمحا  دیس  نیملسملا  مالسالا و  ۀجح  زا : لقن  هب  دندش * . *  یضار  مق  رد  تماقا  يارب  يدرجورب 

وگب يدورهاش  ياقآ  يراوگرزب  زا 

یب دروم  نارگید  طـسوت  نید  ناـگرزب  زا  یکی  تلزنم  ردـق و  دـنداد  یمن  هزاـجا  ماـما  فجن ،  رد  وگب  يدورهاـش  ياـقآ  يراوـگرزب  زا 
هدرک راضحا  دادـغب  هب  ار  يدورهاش  یمظعلا  هّللا  تیآ  ترـضح  ثعب  بزح  لا  مع ?  هک  دـندوب  هداد  ربخ  ماـما  هب  دریگب .  رارق  یمارتحا 

زا ماما  یتقو  دـننک .  تحاران  ار  هلاس  دون  مرتحم  درمریپ  نآ  دنتـساوخ  یم  اهفاصنا  یب  نآ  دـننک .  همکاحم  حالطـصا  هب  ار  ناشیا  اـت  دـنا 
متفر نم  نک )).  لاؤس  ناشیا  گرزب  هدازاقآ  زا  ار  عوضوم  ورب و  يدورهاش  ياقآ  لزنم  هب  دندومرف ((: نم  هب  دندرک  ادیپ  عالطا  عوضوم 
يوت هک  دندوب  ماما  نیا  دنتشادن .  هجوت  املع  تلزنم  ماقم و  هب  نویثعب  دراد .  تحـص  عوضوم  دش  مولعم  مدرک  لاؤس  ناشیا  هدازاقآ  زا  و 

يراوگرزب زا  رادناتـسا  هب  ورب و  البرک  هب  دـندومرف ((:  نم  هب  ماما  لاح ،  ره  هب  دـنداد  یمن  اهنآ  هب  یتراسج  هزاجا  دـندز و  یم  ناـشنهد 
ار مالـسا  راوتـسا  ياه  هیاپ  روط  نیا  ماما  دینک .))  یمن  كرد  ار  ناشیا  تلزنم  ردق و  امـش  هک  نک  يروآدای  وگب و  يدورهاش  هّللا  تیآ 
اب دندومرف .  مادقا  دندینش  ات  ماما  دوخ  دندوب .  هدزن  ماما  هب  یفرح  يدورهاش  هّللا  تیآ  فرط  زا  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  دندرک .  یم  ظفح 

متفر و البرک  رادناتـسا  لزنم  هب  دـعب  مدز و  نفلت  هنابـش  نم  هک  یتقو  فصولا  عم  دـندوب ،  دـیعبت  اـجنآ  رد  ماـما  نوناـق ،  بسح  هب  هکنیا 
حرطم ار  عوضوم  نیا  زگره  ماـما  مه  اهدـعب  دـش .  لـح  بش  ود  یکی _  رد  هیـضق  هرخـالاب  و  مشچ !  هب  تفگ : متفگ ،  وا  هب  ار  ناـیرج 

 .* ------------------------------- دنشاب ربخ  اب  ناشراک  زا  نارگید  دنتسه  لیام  ناشیا  دننک  روصت  نارگید  هک  دندومرفن 
 - یهرق یلعلادـبع  نیملـسملا  مالــسالا و  ۀـجح  زا : لـقن  هـب  ------------------------------------------------- * 

هرامش 2442 یگتفه ؛ تاعالطا 

دندرک نوریب  هیضیف  زا  ار  وا 

تیناحور هب  یتناها  دوبن  رداق  یـسک  دراد .  ینالوط  يا  هقباس  ماما  فرط  زا  تیناـحور  زا  لـیلجت  مارتحا و  دـندرک  نوریب  هیـضیف  زا  ار  وا 
تیناحور دودح 25  ماما  هک  یماگنه  هب _  هک  ار  یسک  مدوب  دهاش  مدوخ  نم  دنتـشاد .  یعـضو  نینچ  کی  دنتـشاد  لاس  رد 26  دنکب . 

.* ----------------------------------------------------------------- دندرک نوریب  هیضیف  زا  درک ،  تناها 
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هرامش 32 هزوح ؛  ینیدلاءاهب - اضر  دیس  هّللا  تیآ  زا :  لقن  هب  --------------- * 

دندرک یم  تکرش  يدرجورب  هّللا  تیآ  سرد  رد  دوخ  نادرگاش  یمامت  اب 

هب نادرگاش  یمامت  قافتا  هب  دوخ  سرد  نایاپ  زا  سپ  ماما ،  دـندرک  یم  تکرـش  يدرجورب  هّللا  تیآ  سرد  رد  دوخ  نادرگاش  یمامت  اـب 
دوخ لوصا  هقف و  سرد  رد  ماـما  هک  دوب  یلاـح  رد  نیا  دـندش .  یم  رـضاح  يدرجورب  هّللا  تیآ  یـشت ? ع ،  ناـهج  گرزب  عجرم  سرد 

 .* ------------------------------------------------------- دندرک یم  هرادا  ار  درگاش  رفن  دصناپ  دـصراهچ ، 
هرامش 182 نازاس ؛ هدنیآ  یناسارخ -  هداز  ظعاو  دمحم  دیس  هّللا  تیآ  زا : لقن  هب  ------------------------- . * 

میدروآ مق  هب  ار  اقآ  هرخالاب 

موحرم دنیایب .  مق  هب  يدرجورب  هّللا  تیآ  موحرم  ات  دـندرک  يرایـسب  شالت  هک  دـندوب  یناسک  هلمج  زا  ماما  میدروآ  مق  هب  ار  اقآ  هرخالاب 
مق هب  ار  اقآ  ام  هرخالاب  دـندومرف ((:  نم  هب  هّللا  حور  اـقآ  جاـح  دـندش ،  مق  دراو  يدرجورب  هّللا  تیآ  هکنآ  زا  سپ  درک : یم  لـقن  مردـپ 

یشالت راک و  چیه  زا  دندرک ،  یم  هزوح  هب  تبسن  هک  يا  هفیظو  ساسحا  لیلد  هب  ماما  تسامش .)) اب  ناشیا  نتـشاد  هگن  نونکا  میدروآ ، 
ییابا دوبن ،  مه  ناشیا  نأش  رد  رهاظ  رد  هک  ییاهراک  نداد  ماجنا  زا  یتح  دندرک ؛  یمن  یهاتوک  يدرجورب  هّللا  تیآ  هب  کمک  ناونع  هب 

هّللا تیآ  موحرم  اهنیا . لاثما  دننک و  بصن  ار  نآ  هیهت و  دـنب  هشپ  يدرجورب  موحرم  ارب ي  هک  دـندرک  یم  شالت  لاثم  روط  هب  دنتـشادن ؛ 
رد مق  ناگرزب  همه  ًابیرقت  ثالث ، **  تایآ  زا  ریغ  لوصا  هقف و  دندرک ،  عورش  ار  سرد  ود  سیردت  مق ،  رد  رارقتـسا  زا  سپ  يدرجورب 

یهاگ دنتشاد .  یم  رب  تشاددای  هدرک و  تکرش  يدرجورب  هّللا  تیآ  سرد  رد  اهلاس  هک  ماما ،  هلمج  زا  دندش ،  یم  رـضاح  ناشیا  سرد 
مولعم دـعب  و  میدوب ،  هدینـشن  هدـیدن و  رگید  ییاج  رد  ام  هک  دـندرک  یم  لقن  يدرجورب  هللا  تیآ  زا  ار  یبلاطم  جراخ  سرد  رد  تاقوا ، 

.* ------------------------------------------------------------ تسا ناشیا  دوخ  ياه  هتـشون  زا  هک  دش  یم 
 ، يراسناوخ ماظع :  تایآ  امیـس *** .  ادص و  اب  هبحاصم  ینارکنل -  لضاف  دمحم  هّللا  تیآ  زا : لقن  هب  -------------------- * 

تجح ردص ، 

دیناوخب يا  هحتاف  مه  یناپمک  موحرم  يارب 

هربقم هب  دنیایب ،  ناشدیهـش  دـنزرف  ربق  رـس  هب  هک  دـنتفرگ  میمـصت  راب  نیلوا  يارب  ماما  یتقو  دـیناوخب  يا  هحتاف  مه  یناپمک  موحرم  يارب 
؟  همودک یفطصم  ربق  دندیـسرپ  دراو و  دوب  هدش  نفد  اجنآ  رد  یفطـصم  اقآ  موحرم  هک  گرزب  ياملع  هفـسالف و  زا  هک  یناپمک  موحرم 
مه یناپمک  موحرم  يارب  دندومرف ((:  راضح  هب  دـعب  دـندناوخ و  يا  هحتاف  مارآ  یلیخ  ماما  دـنداد  ناشن  ماما  هب  هیرگ  ضغب و  اب  نایفارطا 

((.* ---------------------- دیناوخب يا  هحتاف  دنتسه  نفد  اجنیا  هک  مه  ییاملع  رگید  يارب  دندومرف ((:  دعب  دیناوخب )).  هحتاف 
دیـس نیملـسملا  مالــسلا و  ۀـجح  زا : لـقن  هـب  ---------------------------------------------------------- . * 

هحفص 46 دلج 2 ،  باتفآ ؛  ياپ  هباپ  ییاعد -  دومحم 

دندرک یم  یهارمه  ار  يدرجورب  ياقآ  لزنم ،  رد  ات 

یلیخ دندرک و  یم  تکرـش  يدرجورب  هّللا  تیآ  لوصا  هقف و  سرد  رد  اهلاس  ماما ،  دندرک  یم  یهارمه  ار  يدرجورب  ياقآ  لزنم ،  رد  ات 
یم لزنم  هب  هدایپ  يدرجورب  هّللا  تیآ  هک  یهاگ  دنتـشاذگ .  یم  مارتحا  ناشیا  هب  دراذگ ،  یم  مارتحا  شداتـسا  هب  يا  هبلط  هکنآ  زا  رتشیب 

.* ---------------------------------------- دندرک یم  یهارمه  ار  ناشیا  يدرجورب ،  هّللا  تیآ  لزنم  رد  ات  ماما  دـنتفر 
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هرامش هزوح ؛ يدراهتشا -  هانپ  یلع  نیملسملا  مالـسالا و  ۀجح  زا : لقن  هب  ---------------------------------------- * 
44 و 43

درک دوع  دنتشاد  هک  یتلام  بت 

دوب هداتفا  هرامش  هب  ناشیا  سفن  هک  دندوب  تحاران  يردق  هب  ماما  دندروآ ،  فیرشت  سرد  هب  ماما  يزور  درک  دوع  دنتشاد  هک  یتلام  بت 
سرد هب  زور  هس  درک و  دوع  دنتـشاد  هک  یتلام  بت  دـنتفر و  دـندومن و  يدـنت  تحیـصن  سرد  ياج  هب  دـنتفگن و  سرد  زور  نآ  ناشیا  . 

 .* ---------------------------- دوب هدرک  یتبیغ  عجارم  زا  یکی  هرابرد  ناشیا  نادرگاش  زا  یکی  دندوب  هدینش  نوچ  دندماین 
 - يرهاــظم نیـــسح  دیـــس  هــّللا  تــیآ  زا : لـــقن  هــب  ---------------------------------------------------- * 

هحفص 164 دلج 5 ،  ینیمخ ؛  ماما  یگدنز  زا  هژیو  ياهتشذگرس 

تفر یم  میکح  ياقآ  ندید  هب  هک  یسک  اهنت 

 ، دـنتفر دادـغب  هب  ثعب  میژر  هب  ضارتعا  ناونع  هب  میکح  هّللا  تیآ  ترـضح  هک  یماگنه  تفر  یم  میکح  ياقآ  ندـید  هب  هک  یـسک  اهنت 
هک دوب  یثعب  تموکح  دـض  تکرح  کی  دوخ  نیا  دـندمآ و  یم  ناشیا  ترایز  يارب  هتـسد  هتـسد  قارع  رـسارس  زا  نایعیـش  ناناملـسم و 

ار هناخ  برد  دومن ،  هرـصاحم  ار  اجنآ  هدرک و  هلمح  میکح  هّللا  تیآ  لزنم  هب  قارع  ثعب  میژر  هک  دوب  تلاـح  نیا  رد  دـش و  یم  ماـجنا 
دوخ دیدزاب  دید و  تفر و  هفوک  هب  رهق  تروص  هب  میکح  هّللا  تیآ  هجیتن  رد  درک و  ریگتـسد  دندرک ،  یم  هعجارم  هک  ار  یناسک  تسب و 

زا فجن  ياـملع  درک .  عادو  ار  یناـف  راد  تیمولظم  تبرغ و  اـب  هعیـش  یناـهج  عجرم  نیا  رمع  رخآ  رد  هک  يوـحن  هب  درک  لـیطعت  مه  ار 
يراددوخ میکح  هّللا  تیآ  اب  رـشن  رـشح و  دـمآ و  تفر و  زا  دـنوش ،  عقاو  ثعب  میژر  بضغ  رهق و  دروم  دـنکن  هکنیا  تشحو و  سرت و 

اقآ جاح  موحرم  زور  ره  دـنتفر و  یم  ناشیا  ندـید  هب  هنوگربمایپ  تعاجـش  یگژیو و  ناـمه  اـب  هک  دـندوب  ماـما  نیا  ما ? ا  دـندرک .  یم 
هدرک و ریگتسد  ار  یفطصم  اقآ  جاح  ياقآ  قارع  ثعب  میژر  اذل  دنداتـسرف .  یم  ناشیا  لزنم  هب  میکح  هّللا  تیآ  ندید  يارب  ار  یفطـصم 
زا هک  دنتساوخ  یم  دندمآ و  یم  ماما  هناخ  هب  هتـسد  هتـسد  همه  دش  امرفمکح  فجن  رد  تشحو  سرت و  زا  يا  هلاه  داد .  لاقتنا  دادغب  هب 

ماما دنروایب .  ناشیا  رس  ییالب  هک  دنتشاد  ار  نآ  فوخ  همه  نوچ  دیامن . دازآ  ار  یفطصم  اقآ  جاح  هک  دنهاوخب  ًامـسر  قارع  ثعب  میژر 
دوخ نمـشد  زا  تقو  چیه  دـنک  یم  هزرابم  نمـشد  اب  دراد  هک  یـسک  دراد .  ار  اهیخلت  اهیتخـس و  نیا  هزرابم  دـندومرف ((:  یم  خـساپ  رد 
هتفه کی  هب  کیدزن  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  منک )).  یمن  یتساوخرد  وا  يدازآ  يارب  نم  دنشکب  مه  ار  یفطصم  رگا  دنک . یمن  ییاضاقت 

.* ----------------------------- تشادن يربخ  سک  چیه  وا  تشونرس  زا  دوب و  دادغب  نادنز  رد  یفطصم  اقآ  جاح  موحرم 
ربکا یلع  دیـس  نیملـسملا  مالـسالا و  تجح  زا : لـقن  هب  --------------------------------------------------- . * 

هحفص 47 هرامش 1 ،  ادن ؛  یمشتحم -

مور یمن  زامن  نم  دییاین ،  امش  رگا  یتح 

کیدزن يدجـسم  دنتفر .  یمن  دجـسم  دندناوخ و  یم  ناشلزنم  رد  ار  رهظ  زامن  فجن  رد  ماما  مور  یمن  زامن  نم  دـییاین ،  امـش  رگا  یتح 
مه خیش  هسردم  اذل  دنتفگ ،  یم  سرد  هدناوخ و  یم  زامن  يراصنا  خیش  نآ  رد  هک  دندرک  یم  لقن  دوب .  اهکرت  دجـسم  مان  هب  ماما  لزنم 
هب دوب و  هدـش  ضیرم  ناشیا  نوچ  دـندناوخ و  یم  زامن  دوب  فجن  ياـملع  زا  هک  مولعلارحب  موحرم  دجـسم ،  نیا  رد  دـنتفگ .  یم  نآ  هب 

هزاجا ناش  يراوگرزب  قالخا و  دننک ،  تعامج  هماقا  دجـسم  نیا  رد  دنورب  ناشیا  هک  دش  ضرع  ماما  تمدـخ  هچ  ره  دـمآ  یمن  دجـسم 
هدنب نیا  دوخ  هکنیا  ات  دندرکن .  لوبق  ماما  زاب  داتـسرف ،  يا  هدنیامن  ماما  تمدخ  شدوخ  مولعلارحب  موحرم  دندرک . یمن  لوبق  داد و  یمن 
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.* ---------- دندرک لوبق  ماما  هکنیا  ات  مور ،  یمن  زامن  نم  دییاین  امش  رگا  یتح  تفگ :  دمآ و  ماما  تمدخ  نس  تلوهک  نآ  اب  ادخ 
مالـسالا و ۀـجح  زا : لـقن  هـب  ---------------------------------------------------------------------- * 

هحفص 135 دلج 6 ،  ینیمخ ؛  ماما  یگدنز  زا  هژیو  ياهتشذگرس  یهرق -  یلعلادبع  نیملسملا 

تسا رئاعش  فالخ 

هب ناشیا  تسا  هدـش  توف  نارهت  رد  یناحور  ملاع  نالف  ًالثم  هک  دـنداد  یم  ربخ  ماما  هب  سرد  طسو  اـهزور  یهاـگ  تسا  رئاعـش  فـالخ 
.((* ---------------------- تسا رئاعش  فالخ  دوشن  لیطعت  سرد  رگا  دندومرف ((: یم  دندرک و  یم  لیطعت  ار  سرد  وا  مارتحا 

يدزی دمحم  هّللا  تیآ  زا : لقن  هب  ---------------------------------------------------------- * 

دنرب یم  مان  لیلجت  اب  یلیخ 

مان مارتحا  لیلجت و  اب  یلیخ  دـنربب  ار  املع  زا  یکی  مسا  دـنهاوخ  یم  ناشیاهباتک  اهـسرد و  رد  تقو  ره  ماما  دـنرب  یم  مان  لیلجت  اب  یلیخ 
 .* ----------------------------------------------- دشاب تنس  لها  ياملع  زا  ینـس و  ملاع  نآ  هکنیا  ولو  دنرب  یم 

هرامش 125 بالقنا  دیما  یعناص -  هّللا  تیآ  زا : لقن  هب  --------------------------------- * 

تسا سب  نیمه  وا  یگرزب  رد 

نیمه وا  یگرزب  هرابرد  دـندومرف ((:  یم  يرئاح ،  ياقآ  موحرم  مق ،  هیملع  هزوح  سـسؤم  هرابرد  ماـما ،  تسا  سب  نیمه  وا  یگرزب  رد 
ار تیناحور  هکلب  هزوح ه ا ،  دـنک ،  دوبان  ار  تیناحور  هزوح  تشاد  میمـصت  هاش  اضر  هک  تخـس  ناـمز  نآ  رد  تسناوت  هک  سب  رادـقم 

 .((* ---------------------------------------------- مینک در  نارگید  هب  ام  ات  داد  ام  هب  ار  تناما  نیا  و  دنک ؛  ظفح 
هحفص 160 دلج 4 ،  باتفآ ؛ ياپ  هباپ  يرهاظم -  نیسح  هّللا  تیآ  زا : لقن  هب  ---------------------------------- * 

تسا تمارک  دح  رس  رد 

یبوخ نیا  هب  درمریپ ،  کی  تسا .  تمارک  دح  رـس  رد  دندومرف ((:  یم  يدرجورب  هّللا  تیآ  هرابرد  اهراب  ماما  تسا  تمارک  دـح  رـس  رد 
((.* --------------------------------------------------- دنک یم  هرادا  ار  یـشت ? ع  ملاع  هکلب  ار ،  هیملع  هزوح 

هحفص 160 دلج 4 ،  باتفآ ؛  ياپ  هباپ  يرهاظم -  نیسح  هّللا  تیآ  زا : لقن  هب  ----------------------------- . * 

دنتسشن یم  سرد  سلجم  زا  يا  هشوگ  رد 

مارتحا هب  یلو  دـندوب ،  نارگید  سرد  زا  زاـین  یب  ردـقیلاع و  یلوصا  هیقف  دوخ  هچ  رگا  ماـما  دنتـسشن  یم  سرد  سلجم  زا  يا  هشوگ  رد 
رد نیا  و  دـندش ،  یم  رـضاح  يدرجورب  ياـقآ  موحرم  لوصا  جراـخ  سرد  سلجم  زا  يا  هشوگ  رد  ناـشیا ،  تیوقت  يدرجورب و  ياـقآ 

.* ------------------------------------ میدرک یم  هاگن  ناسکی  يدرجورب  هّللا  تیآ  ماما و  هب  بالط ،  ام  هک  دوب  یلاح 
ياهتـشذگرس یناود -  یلع  نیملـسملا  مالـسالا و  ۀـجح  زا : لقن  هب  -------------------------------------------- * 

57  . هحفص دلج 6 ،  ینیمخ ؛  ماما  یگدنز  زا  هژیو 

دنتسشن یم  بدؤم  وناز و  ود 
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یم هماقا  ازع  سلجم  هیمطاف  مایا  رد  يدرجورب  یمظعلا  هّللا  تیآ  ترضح  لزنم  رد  هک  یسمش  لاس 1332  دنتسشن  یم  بدؤم  وناز و  ود 
 . دندومرف یم  سولج  بدؤم  نتورف و  رایـسب  يدرجورب  ياقآ  موحرم  زا  رترود  یمک  طسوتم  بالط  نایم  رد  هک  مدید  یم  ار  ماما  دـش ، 
هب سلجم ،  نایاپ  ات  زاـغآ  زا  ماـما  میدـید  یم  میتفر  یم  سلجم  هب  هک  یتدـم  نیا  لوط  رد  تفر .  یم  ربنم  یتبرت  موحرم  سلجم  نیا  رد 

موحرم کیدزن  ناشیا  ارچ  هک  دومن  یم  بیجع  نم  يارب  نیا  دنداد و  یم  شوگ  هضور  هب  دندوب و  هتـسشن  بدؤم  رایـسب  وناز و  ود  روط 
دنتـشاد هزوح  رد  هک  یتسادق  تمرح و  همه  نآ  اب  ناوج  بالط  نایم  رد  يداع  عمتـسم  کی  نوچمه  دندومرف و  یمن  سولج  يدرجورب 

 .* -------------------------------------------------- دندوب نیشنمه  مانمگ  بالط  اب  سلجم  نیا  رد  هناعـضاوتم 
يروهمج هماـنزور  یتـجح -  رقاـب  دـمحم  دیـس  نیملـسملا  مالـسالا و  ۀـجح  زا :  لـقن  هب  ------------------------------ * 

 . لاحترا درگلاس  نیمود  همان  هژیو  یمالسا - 

دندرک کنحلا  تحت  ار  ناش  همامع 

ار ناش  همامع  هدرب ،  فیرـشت  ناخیـش  ناتـسربق  هب  دندمآ ،  مق  هب  دنتـشگرب و  سیراپ  زا  یتقو  ماما  دـندرک  کنحلا  تحت  ار  ناش  همامع 
نآرق و دنتسشن و  اجنآ  دندرک و  كاپ  ار  يزیربت  یکلم  ياقآ  داوج  ازریم  جاح  ناشداتسا  ربق  رابغ  نآ ،  هشوگ  اب  دندرک و  کنحلا  تحت 

. * ----------------------------------------------------- تسا داتـسا  هب  ماما  مارتحا  هناشن  نیا  دندناوخ .  هحتاف 
هرامش 167 ناوناب -  دهاش  ییاحطب -  مساق  دیس  نیملسملا  مالسالا و  ۀجح  زا : لقن  هب  --------------------------- * 

دندرک یم  لوحم  یمهم  ياهتیرومأم 

 . دوب ینیفرط  لـباقتم و  مارتحا  نیا  هک  دنتـشاذگ ؛  یم  مارتـحا  رایـسب  ماـما  هب  يدرجورب  هللا  تیآ  دـندرک  یم  لوحم  یمهم  ياـهتیرومأم 
داتفا قافتا  يا  هثداح  دهشم  رد  ًالثم  دندرک .  یم  لوحم  ناشیا  هب  ار  یمهم  ياهتیرومأم  دنتشاد و  يدیدش  هقالع  ماما  هب  يدرجورب  ياقآ 
ياقآ فرط  زا  ماما  زاب  هک  دـمآ  شیپ  يا  هلأـسم  مه  دـنواهن  رد  دیـشک .  لوط  هاـم  ود  هک  دنداتـسرف  اـجنآ  ماـت  تاراـیتخا  اـب  ار  ماـما  هک 

 .* -------------------------------------------------------------- دنتفر دنواهن  هب  نآ  لح  يارب  يدرجورب 
هرامش هزوح ؛  ییابطابط -) یناطلس (  رقاب  دمحم  دیس  هّللا  تیآ  زا : لقن  هب  _  * 44 ------------------ 

میداد تسد  زا  ار  میکح  هّللا  تیآ  ام 

دنزرف میکح ،  فسوی  دیـس  اـقآ  تمدـخ  تیلـست  ضرع  ناونع  هب  میکح ،  هّللا  تیآ  توف  زا  دـعب  میداد  تسد  زا  ار  میکح  هّللا  تیآ  اـم 
یتقو متفر . یظفاحادخ  يارب  ماما  تمدخ  دوب .  ریدغ  دیع  بش  مدرگرب ،  شیادرف  متساوخ  یم  هک  یبش  مدش . فرـشم  فجن  هب  ناشیا ، 
ماما زیم  يالاب  یتلو  تصـش  ًابیرقت  غارچ  کی  دوب ،  کچوک  دیفـس ،  ياهغارچزا  شرـساترس  هک  قاتا  نیارد  مدید  مدـش  ماما  قاتا  دراو 

هچ بشما  اقآ  متفگ :  مدیـسوب و  ار  ناشتـسد  مدرک  مالـس  دـندوب .  هدرک  افتکا  غارچ  کی  نیمه  هب  هعلاطم  يارب  ناشیا  هک  تسا  نازیوآ 
رد هک  دنتسه  عقوتم  امـش  زا  همه  مدرم  تسا .  یگرزب  بش  وچمه  کی  بشما  متفگ : تسا .))  ریدغ  دیع  بش  دندومرف ((:  تسا ؟  یبش 
هک یلاح  رد  دیا  هتسشن  اجنیا  امش  دوشب و  يرورس  حرف و  راهظا  بش  کی  لقاال  دننکب و  یسوبتسد  اهنآ  دیشاب و  هتشاد  فیرـشت  ینوریب 

رگم اقآ  متفگ : دـییوگ ))؟ یم  نینچ  مه  امـش  ینالف  دـندومرف ((:  یتحاران  اب  ماما  دنتـسه . امـش  كرابم  مدـق  رظتنم  ینوریب  رد  یتعاـمج 
هداد تسد  زا  ار  یک  ام  یناد  یم  دندومرف ((:  ماما  دیا . هدرکن  نشور  نات  هرجح  رد  مه  یغارچ  یتح  امش  تسین ؟ ریدغ  دیع  بش  بشما 
نتفر زا  دعب  میراد ؟  رورـس  حرف و  ام  درک ؟  ظفح  ار  تیـصخش  نیا  مارتحا  دیابن  لاس  کی  ات  ًالقا  میا .  هداد  تسد  زا  ار  میکح  ام  میا ؟ 
مدوب هدمآ  تیلست  يارب  مه  مدوخ  نم  دیشخبب .  اقآ  متفگ : مدش و  هدنمرـش  نم  میـشاب ))؟  هتـشاد  یلاحـشوخ  دیاب  رگید  ام  میکح  ياقآ 
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((.* -------- دننک مارتحا  ار  راوگرزب  نیا  هک  تسا  بجاو  همه  رب  دندومرف ((:  ماما  دیراد )). تقد  دح  نیا  ات  امش  متسناد  یمن  اجنیا .
مالـسلا و ۀجح  زا : لقن  هب  ------------------------------------------------------------------------ * 

هحفص 159  ، 6 دلج .  ینیمخ ؛  ماما  یگدنز  زا  هژیو  ياهتشذگرس  يرهم -  سابع  دیس  نیملسملا 

دنا هداد  تسد  زا  ار  ناشزیزع  نیرتهب  هکنیا  لثم 

هّللا تیآ  مق ،  هب  يدرجورب  هّللا  تیآ  موحرم  دورو  زا  مین  لاس و  کی  تشذـگ  زا  سپ  دـنا  هداد  تسد  زا  ار  ناشزیزع  نیرتهب  هکنیا  لثم 
توف ربخ  راشتنا  زا  سپ  دوب .  هتـشذگ  نم  ندش  هبلط  زا  لاس  ود  یکی _  هزات  نامز  نآ  رد  دندرک . تلحر  یناهفـصا  نسحلاوبا  دیـس  اقآ 

ینیشناج مه  دنیوگب و  تیلـست  ناشیا  هب  مه  ات  دنداتفا  هار  هب  يدرجورب  هّللا  تیآ  لزنم  يوس  هب  ازع  تأیه  تروص  هب  اه  هبلط  همه  ناشیا 
 . دـندمآ نوریب  ناشیا  لزنم  ینوردـنا  زا  ماما  میدـش ،  يدرجورب  ياقآ  لزنم  دراو  یتقو  تسا  مدای  دـننک .  مالعا  یعیبط  روط  هب  ار  ناشیا 

 .* ---- دور یمن  نوریب  نم  نهذ  زا  هاگ  چیه  هرظنم  نآ  دندرک .  یم  هیرگ  دشاب  هداد  تسد  زا  ار  شزیزع  نیرتهب  هک  یـسک  دننام  ماما 
هّللا تیآ  زا :  لقن  هب  ---------------------------------------------------------------------------- * 

امیس ادص و  اب  هبحاصم  ینارکنل _  لضاف  دمحم 

دوب ینابر  يا  هفیطل  يدابآ  هاش  موحرم 

 - هیلع هّللا  ناوضر  يداـبآ -  هاـش  هّللا  تیآ  موحرم  ناـشنافرع ،  داتـسا  هراـبرد  زور  کـی  ماـما  دوب  یناـبر  يا  هفیطل  يداـبآ  هاـش  موحرم 
داتسا نیا  زا  ار  یـسانشادخ  يونعم و  لئاسم  ینعی  ینافرع ،  ياه  هبنج  ماما  دوب .))  ینابر  يا  هفیطل  يدابآ  هاش  ياقآ  موحرم  دندومرف ((: 

هب دنتفرگ * . -------------------------------------------------------------------------------- *. 
هحفص 262 دلج 2 ،  باتفآ ؛  ياپ  هباپ  یناشاک -  یماما  دمحم  هّللا  تیآ  زا : لقن 

دندش یم  دنلب  يرامیب  رتسب  زا  دوب  روط  ره 

ادخ دـندمآ .  یم  ناشیا  تدایع  هب  املع  همه  هک  دوب  یعیبط  دـندش ،  یم  ضیرم  ماما  یتقو  دـندش  یم  دـنلب  يرامیب  رتسب  زا  دوب  روط  ره 
هّللا تیآ  دندینـش  یم  اـت  یلو  دـنروخب  ناـکت  دنتـسناوت  یمن  يراـمیب  طرف  زا  ناـشیا  درک و  یم  درد  ماـما  رمک  تقو  کـی  تـسا  دـهاش 

هب همامع  دندیـشوپ و  یم  ابق  دندش و  یم  دنلب  اج  زا  دوب  روط  ره  دـیآ ،  یم  ناشتدایع  هب  دوب _  فجن  گرزب  عجارم  زا  هک  يدورهاش _ 
یلیخ ناشتاکرح  تانکـس و  رد  ماما  دنیایب .  دندومرف :  یم  دنتـسشن و  یم  دندرک و  یم  هیکت  يداع  تلاح  لثم  دـعب  دنتـشاذگ ،  یم  رس 

 .* ----------------------------------- -------------------------------------------- دـندوب بدؤم 
. امیس ادص و  اب  هبحاصم  یناقرف -  نیدلا  یحم  نیملسملا  مالسالا و  ۀجح  زا : لقن  هب  - * 

دیتسیاب اج  نامه 

نآ نتفر  اب  ام  ندـش  دراو  هظحل  نوچ  دوب .  ناشیا  دزن  املع  زا  یکی  میتفر ،  ماما  لزنم  هب  ناتـسود  زا  یعمج  قافتا  هب  دـیتسیاب  اـج  ناـمه 
هدرک و ام  هب  ور  دش .  دـهاوخن  ماجنا  ملاع  نآ  زا  مزال  مارتحا  هقردـب و  دـنهدب  دورو  هزاجا  ام  هب  رگا  دـندید  ماما  دـش  یم  نامزمه  ملاع 

 .* ---------------------------- دنداد دورو  هزاجا  ام  هب  هاگنآ  دندرک ،  هقردب  ار  ملاع  نآ  دیتسیاب ))  اج  نامه  دندومرف ((: 
 ، هرود 3 ملع ؛  رون  یمیکح -  اـضر  دـمحم  زا : لـقن  هب  ---------------------------------------------------- * 

هرامش
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تسا منتغم  ام  يارب  امش  يراوجمه 

فارطا ياه  هیاسمه  دـندوب ،  هدـش  نکاس  ییابطابط  همالع  داتـسا  هچوک  رد  هتفر و  مق  هب  ماما  یتقو  تسا  منتغم  ام  يارب  امـش  يراوجمه 
ام تسا  مزال  رگا  دوب  هتفگ  ماما  هب  زین  همالع  یتقو  دندوب .  هدرک  یلاخ  ار  اه  هناخ  ماما  رـضحم  هب  مدرم  ياه  دمآ  تفر و  تلوهـس  يارب 

((.* -------------------------------------- تسا منتغم  ام  يارب  امش  يراوجمه  دندوب ((: هدومرف  ماما  مینک .  هیلخت  مه 
_ یتـشهب ینیـسح  دـمحم  دیـس  دیهـش  هّللا  تـیآ  زا :  لـقن  هـب  / * 6 / 69 ------------------------------------------ 

یگتفه 19 تاعالطا 

میتسین نامنابز  بظاوم  ارچ 

سلجم رد  هک  دنداد  عالطا  ناشیا  هب  دندومرف ،  یم  لوصا  سرد  اهرصع  مق  یـساملس  دجـسم  رد  ماما  یتقو  میتسین  نامنابز  بظاوم  ارچ 
هب ندرک  تراسج  زا  یهن  هظعوم و  ماقم  رد  تینابـصع  لاح  اب  ناـشیا  هدـش ،  تناـها  اردـصالم  هب  تبـسن  نیـصصختم ، زا  یـضعب  سرد 
ام ارچ  هدومن ،  لح  ار  اهنآ  ارادصالم  هدنام ،  زجاع  وا  زا  انیـس  یلعوبا  هک  یلئاسم  اردـصالم ،  ام  کیردا  ام  و  دـندومرف ((: نید  ناگرزب 

----------------------------------------------------------------------- *.))؟  میتسین ناـمنابز  بظاوم 
هحفص 3 دلج 2 ،  ینیمخ ؛  ماما  یگدنز  زا  هژیو  ياهتشذگرس  یلسوت -  اضر  دمحم  هّللا  تیآ  زا : لقن  هب  --------- . * 

تفرگ متخ  سلجم  هک  يرفن  نیرخآ 

دنتفر اـیند  زا  يدرجورب  هللا  تیآ  یتقو  دـننک . حرطم  حالـصا  هب  ار  ناـشدوخ  دـندوبن  رـضاح  ماـما  تفرگ  متخ  سلجم  هک  يرفن  نیرخآ 
تبحـص ناشیا  اب  مه  بالط  و  دندماین * نوریب  هناخ  زا  الـصا  ماما  یلو  دریگب ، عجرم  نآ  يارب  متخ  هلـصافالب  دیاب  يدـعب  عجرم  الومعم 

نآ هک  دنتشاذگ  ناشیا  ندرگ  روز  هب  بالط  دندوب  هتفرگ  تقو  متخ  يارب  يدهـشم  بالط  هک  يزور  ینعی  متفه  یـس و  زور  ات  دندرک .
.** ----------------------------- تفرگ یم  موس  مود و  زور  دیاب  ناشیا  ار  متخ  نیا  اتدـعاق  هک  دریگب  متخ  ناشیا  ار  زور 

يرویغ یلع  دیس  نیملسملاو  مالسالا  تجح  زا :  لقن  هب  --------------------------------------------------- ** 
تیعجرم هلئسم  حرط  يانعم  هب  یگبلط  ملاع  رد  اهراک  عون  نیا  اریز  هحفص 97 *  دلج 6 ،  ینیمخ ؛ ماما  یگدنز  زا  هژیو  ياهتشذگرس  - 

. دننکب حرطم  ار  ناشدوخ  دنتساوخ  یمن  ماما  تسا و 

تسا دهشم  ياملع  هب  نیهوت  راک  نیا 

زا یـضعب  يوس  زا  ماما  رتفد  فورعم  ياـضعا  زا  رفن  ود  مود ،  ناـگربخ  سلجم  تاـباختنا  يارب  تسا  دهـشم  ياـملع  هب  نیهوت  راـک  نیا 
نم دندومرف ((:  اقآ  دناسر .  ماما  ضرع  هب  ار  بلطم  نیا  رفن  ود  نآ  زا  یکی  دـندوب . هدـش  حرطم  دهـشم  زا  يروت  ادـیدناک  يارب  اهحانج 
يأر رگا  تسین و  بوخ  ناتدوخ  يارب  دیرواین  يأر  رگا  نوچ  دـینک ؛  تکرـش  راک  نیا  رد  دـیتسه  نم  هب  بوسنم  هک  امـش  متـسین  لیام 

ناسارخ لها  مادک  چیه  رفن  ود  نیا  تسا ()). دهشم  ياملع  هب  نیهوت  راک  نیا  هکنیا  ًافاضم  و  هدوب ؛  لیمحت  دنیوگب  تسا  نکمم  دیروایب 
هب دــندوبن * -------------------------------------------------------------------------------- *) 

هحفص 239 باتفآ -  هیاس  رد  زا : لقن 

دندوب هدنز  خیش  جاح  موحرم  رگا 
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 . دـندرک یم  دانتـسا  ناشیا  شور  هار و  تارظن و  هب  دنتـشاد و  دوخ  داتـسا  هب  صاخ  یتیانع  ماـما ،  دـندوب  هدـنز  خیـش  جاـح  موحرم  رگا 
هب هدرک  هدافتـسا  هدـمآ  شیپ  تصرف  زا  دنتـشاد  روضح  يرئاح  موحرم  رگا  دـندوب  دـقتعم  نآ  تیمها  یمالـسا و  ماـظن  لیکـشت  هراـبرد 

ار يراک  دندوب  هدنز  رضاح  لاح  رد  میرکلادبع ) خیـش (  جاح  موحرم  رگا  دندومرف ((: یم  ماما  دندز .  یم  تسد  یمالـسا  ماظن  سیـسأت 
 .* ---- -------- دوبن ناریا  رد  یمالسا  يروهمج  سیسأت  زا  رتمک  هیملع  هزوح  سیسأت  و  ما )).  هداد  ماجنا  نم  هک  دنداد  یم  ماجنا 

هرامش 6 هزوح ؛  زا : لقن  هب  -------------------------------------------------------------------- * 

ناگدنمزر ماما و 

منکیم اعد  امش  هب  دوخ  مه  نیرتشیب  اب 

: دندومرف اهنآ  هب  باطخ  ناشی  اه  مایپ  زا  یکی  رد  هک  دوب  دح  نادب  ات  ناگدـنمزر  هب  ماما  تیانع  منکیم  اعد  امـش  هب  دوخ  مه  نیرتشیب  اب 
يوفطصم ارهز  زا : لقن  هب  منک * .*  یم  اعد  امش  هب  ممه  نیرتشیب  اب  نم 

دنتشاد تسود  همه  زا  رتشیب  ار  اه  یجیسب 

رابخا صاخ  یتیانع  هجوت و  اب  هراومه  دندیزرو و  یم  قشع  اه  یجیـسب  هب  همه  زا  رتشیب  ماما  دنتـشاد  تسود  همه  زا  رتشیب  ار  اه  یجیـسب 
ياهاعد رد  هک  یناسک  زا  هورگ  کی  دـندرک . یم  يریگیپ  گنج  ياه  ههبج  رد  ار  مالـسا  ياهورین  رگید  ناـنآ و  ياهیورـشیپ  هب  طوبرم 
هماـنزور ینیمخ - دـمحا  دیـس  نیملـسملاو  مالـسالا  تجح  زا : لـقن  هب  / * 3 / 69 دـندوب .*  اـه  یجیـسب  دـندوب  هجوت  دروم  هشیمه  ماـما 

19 تاعالطا -

تسا هدرک  هچ  اهنیا  بلق  اب  دنوادخ 

ماـما يارب  ناـشتبحاصم  هک  دـندوب  یناـسک  هلمج  زا  دنتـشاد  ههبج  هب  نتفر  دـصق  هک  ییاـهناوج  تسا  هدرک  هـچ  اـهنیا  بـلق  اـب  دـنوادخ 
 . تسا هدرک  هچ  اهنیا  بلق  اب  دـنوادخ  تسا . هدـمآ  دوجو  هب  اهنیا  رد  یلوحت  هچ  دـندومرف : یم  اهنآ  دروم  رد  اما  دوب . هدـننک  لاحـشوخ 

دـنا و هدـش  لوحتم  هنوگ  نیا  هک  تسا .  هداد  اهنیا  هب  یتفرعم  هچ  دـنوادخ  ههبج . دورب  دـهاوخ  یم  تسا  تیعقوم  نیرتهب  رد  هک  یناوج 
یئابطابط همطاف  زا : لقن  هب  دنوش * .*  یم  هدولآ  رتمک  دننک  روبع  نآ  را  رتدوز  هچ  ره  رگا  هک  دننیب  یم  يربعم  ار  ایند 

دش ریزارس  ناشکشا 

ات دـنتفرگ  رارق  ماما  قاتا  رانک  رد  دوخ  ياـهاصع  اـب  دـندش و  مق  دراو  دادرخ  نیحورجم 15  هک  زور  دنچ  زا  دعب  دش  ریزارـس  ناشکـشا 
.* ---------------------- ------ دش ریزارس  ناشکرابم  مشچ  زا  کشا  داتفا  نیحرجم  هب  ماما  مشچ  ات  دننک  ترایز  ار  ناشیا 

یلسوت نیملسملاو  مالسالا  تجح  زا : لقن  هب  ---------------------------------------------------- * 

دنور یم  یسورع  هلجح  هب  راگنا 

اب ياه  هنحـص  نویزیولت  زا  مدوب و  ماما  تمدخ  رد  هک  تقو  کی  درک  یم  لقن  ماما  ناکیدزن  زا  یکی  دـنور  یم  یـسورع  هلجح  هب  راگنا 
نیا مدید . یم  ماما  كرابم  هرهچ  رد  ار  تالاح  نیرتداش  دش  یم  شخپ  اه  ههبج  هب  روشک  فلتخم  ياهرهـش  زا  ناگدنمزر  مازعا  هوکش 
یم ناشریباعت  زا  یکی  رد  دندید  یم  بالقنا  مالـسا و  زا  عافد  هب  ممـصم  نینچ  نیا  ار  اهنآ  هک  دوب  تهج  نادب  ماما  یلاحـشوخ  طاشن و 
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نادیم هب  هن  دنور  یم  یـسورع  هلجح  هب  دنراد  راگنا  هک  هدومرف  داجیا  یحور  لوحت  اهنیا  رد  یلاعت  كرابت و  يادـخ  نانچ  نآ  دـندومرف 
!.* ------------------------------------------------------------------------------ هزرابم گـنج و 

یئاجر یلعمالغ  زا : لقن  هب  -- * 

دندرک یم  هیرگ  ناگدنمزر  صالخا  ربخ  ندینش  اب 

صالخا دروم  رد  هک  هدوب  یعقوم  راـب  ره  ما و  هدـید  راـب  دـنچ  ار  ماـما  هیرگ  نم  دـندرک  یم  هیرگ  ناگدـنمزر  صـالخا  ربخ  ندینـش  اـب 
.* -------------------------------------- میدرک یم  تبحص  ناشیا  اب  مدرم  يراکادف  ناجیه و  ههبج و  رد  ناگدنمزر 

تاعالطا 19 همانزور  يا -  هنماخ  هللا  تیآ  زا : لقن  هب  / * 3 / 67 ------------------------------------------ 

تقو لوا  زامن  كرت 

زا سپ  بالط  دوب  رارق  میدـش .  نارامج  مزاع  ماما  اب  تاقالم  يارب  هدـنمزر  بالط  زا  نت  دودـح 200  اب  زور  کی  تقو  لوا  زامن  كرت 
نارامج هب  یتقو  هار  ندوبن  دـلب  نیگنـس و  کیفارت  تلع  هب  هنافـساتم  اـما  دـنوش  لـطاب  هیلع  قح  دربن  ياـه  ههبج  مزاـع  ماـما  اـب  تاـقالم 

يارب ار  نایرج  دندوب . هدش  هدامآ  زامن  يارب  هتفر و  لزنم  لخاد  هب  ماما  هدش و  مامت  مه  تاقالم  تقو  دوب و  رهظ  رس  تسرد  هک  میدیسر 
.( دیریذپب روضح  هب  ار  نانآ  تسا  نکمم  رگا  دنا  هدـمآ  هدـنمزر  بالط  دـیئوگب  ماما  هب  میتفگ (:  میدرک و  فیرعت  رتفد  لوئـسم  ناردارب 
 * هدرک كرت  ار  تقو  لوا  زامن  گنج  ههبج و  هلئسم  رطاخ  هب  راب  نیلوا  يارب  دیاش  ماما  هک  میدرک  هدهاشم  بجعت  لامک  اب  دعب  یقیاقد 

.* -------------------- دندومرف داریا  مه  یلصفم  ابیرقت  ینارنخس  هدنمزر  بالط  اب  تاقالم  نمض  ناشیا  دندروآ . فیرشت  و  * 
یئابع نیملسملاو  مالسالا  تجح  زا : لقن  هب  ------------------------------------------------------------ * 

هب ار  تابیقعت  دـنا و  هدـناوخ  ار  ناشزامن  طقف  ماما  تقو  لوا  زامن  تیمها  هب  هجوت  اب  هک  دراد  لامتحا  هرطاخ **  غاب  ياهلگ  یناسارخ _
دنا هدرک  لوکوم  تاقالم  زا  دعب 

دنتسه نم  نادنزرف  ناگدنمزر 

دنتسه و نم  نادنزرف  اهنیا  هک  دنیامرف  یم  دنراد و  یصاخ  هجوت  مالسا  ناگدنمزر  هب  تبسن  هشیمه  ماما  دنتـسه  نم  نادنزرف  ناگدنمزر 
.* --------------------------------------------------------------------- دیناسرب منادـنزرف  هب  ارم  مالس 

هرامش 184 بالقنا - مایپ  ییاضر - نسحم  رکشلرس  رادرس  زا : لقن  هب  ----------- * 

دیراد یکاپ  بلق  امش 

رد ار  یمهم  شقن  هک  هنومن  یهدنامرف  هدنمزر و  ناونع  هب  يدیواج  یضترم  دیهش  رادرس  هاپـس  لک  هدنامرف  یتقو  دیراد  یکاپ  بلق  امش 
وا هب  دندیسوب و  ار  دیهش  نیا  یناشیپ  دندش و  مخ  ماما  دومن  یفرعم  ماما  هب  تشاد  برغ  ههبج  رد  مالسا  ياهورین  یفرصتم  عضاوم  ظفح 

.* --------------------------------------------- دینادب ار  ناتدوخ  كاپ  بلق  ردق  دیراد  یکاپ  بلق  امـش  دندومرف :
يدیواج یضترم  دیهش  هداوناخ  تارطاخ  هچرتفد  زا : لقن  هب  ----------------------------------- * 

دندیسوب یم  ار  ام  تروص 

تـسد ام  کیاکی  رـس  هب  میتشاد . ماما  اـب  یعاـخن  عطق  يالاب 70 %  نازابناج  زا  نت  دـنچ  اـب  هک  یتاـقالم  رد  دندیـسوب  یم  ار  اـم  تروص 
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یلـسوت ياقآ  هب  ماما  مناد  یمن  یلو  دندرب  نوریب  قاتا  زا  ار  وا  هک  درک  هیرگ  ردـقنآ  اه  هچب  زا  یکی  دندیـسوب . ار  نامتروص  دندیـشک و 
نم دندومرف (: ناشیا  دور  یمن  نامدای  تقو  چیه  هک  دندز  یفرح  ماما  لاح  نیا  رد  دندروآ . لخاد  هب  مه  زاب  ار  زابناج  نآ  هک  دنتفگ  هچ 

ار نامدوخ  تاساسحا  میتسناوت  یمن  رگید  ام  تارابع  نیا  ندینـش  اب  دهد ). ناترجا  ادخ  هک  میوگ  یم  طقف  میوگب  يزیچ  مناوت  یمن  هک 
دـندوب و عاخن  عطق  ناردارب  زا  ات  ود  هک  دوب  نیا  هجوت  لباق  میدز . یم  هسوب  ماما  تسد  هب  میتخیر و  یم  کشا  ناراب  لثم  مینکب و  لرتنک 

.* ------------- دندرک لمحت  ار  درد  دنتسشن و  یتدم  ماما  هب  قشع  رطاخ  هب  یلو  دننیشنب  خرچ  يور  دنتسناوت  یمن  هکنیا  دوجو  اب 
زاـبناج 70 ناربـهر ( زا : لــقن  هـب  ------------------------------------------------------------------- * 

هرامش دهاش - %(- 

دندرک یم  تدایع  رادخرچ  یلدنص  اب 

 / دندرک لیامت  راهظا  دندش , يرتسب  نارهت  بلق  ناتـسرامیب  رد  یبلق  هضراع  تلع  هب  ماما  هک  دندرک 58  یم  تدایع  رادخرچ  یلدنص  اب 
هکنیا رب  ینبم  ناکشزپ  هزاجا  اب  اذل  دننک ; تدایع  اهنآ  زا  تاقالم و  ناتـسرامیب  نارامیب  اب  دنراد  هک  یتهاقن  مغر  یلع  خروم 18  رد  / 11

.* ---------------------- دندومرف تدایع  نارامیب  زا  شخب  هطوحم  رد  رادخرچ  یلدنـص  اب  دننک  كرت  ار  دوخ  تخت  دنناوتیم 
هب / * 11 هحفص 285 /  دلج 1  رون  رـضحم  58 و  ---------------------------------------------------------- 

19 تاعالطا - همانزور  زا : لقن 

دنک تیانع  لاب  ود  ناشیا  هب  دنوادخ 

قح ههبج  رد  هک  ناراکـشزرو  زا  یکی  هب  هراشا  اب  نارادرب  هنزو  ناراکـشزرو و  اب  تاقالم  رد  ماما  دنک  تیانع  لاب  ود  ناشیا  هب  دـنوادخ 
دنوادـخ مینک .  یم  راختفا  یناناوج  نینچ  نتـشاد  هب  ام  دـندومرف (: دوب  هداد  تسد  زا  ادـخ  هار  رد  ار  دوخ  تسد  کی  اپ و  ود  لطاب  هیلع 

.(* ------------------------------- دیامن زاورپ  تشهب  رد  دناوتب  اهنآ  اب  ات  دنک  تیانع  لاب  ود  ترخآ  رد  ناشیا  هب  هللااشنا 
هحفص دلج 18 -  رون - هفیحص  زا : لقن  هب  ------------------------------------------------- * 

نیمورحم ماما و 

دندوب ناتسدرک  مورحم  مدرم  رکف  هب 

دندرب و یم  مان  مورحم  ناتـسا  کی  ناونع  هب  ناتـسدرک  ناتـسا  زا  بالقنا  يزوریپ  يادتبا  رد  ماما  دـندوب  ناتـسدرک  مورحم  مدرم  رکف  هب 
عاـضوا هک  دـندرک  یم  ار  ناشـشالت  ماـمت  دـندرک و  یم  شرافـس  دـندوب  ناتـسا  نیا  راکردـنا  تسد  هک  یناـسک  نیلوئـسم و  هـب  بـترم 

تجح زا : لـقن  هب  دوشب * .*  تمدـخ  دوش  یم  هک  اـجنآ  اـت  مورحم  ناملـسم  فعـضتسم و  مدرم  هب  هک  دـیایب  رد  یتروـص  هب  ناتـسدرک 
ینیمخ دمحا  دیس  نیملسملاو  مالسالا 

دننز یم  رانک  ار  هدرپ  ناشدوخ 

هقالع قشع و  فیعـض  هقبط  هب  اصوصخم  ناشیا  دـنراد . یتفطالم  رپ  میـالم و  یلیخ  هرهچ  اـعقاو  ماـما  دـننز  یم  راـنک  ار  هدرپ  ناـشدوخ 
امتح ناشیا  تسا  هدـمآ  يریقف  ای  ریپ  مدآ  کی  دـیئوگب  ناشیا  هب  رگا  الثم  دـنرگن ; یم  اهنآ  هب  یـصاخ  تیانع  کـی  اـب  دـنراد و  یبیجع 
هرادا سیئر  اب  تاقالم  يارب  ار  هیحور  نیا  هک  یلاح  رد  دننک .  یم  تاقالم  وا  اب  دننز و  یم  رانک  ار  رد  يولج  هدرپ  دنور و  یم  ناشدوخ 
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يوفطصم ارهز  زا : لقن  هب  دنهد * .*  یمن  ناشن  نالف و ...

دنشاب مورحم  رشق  زا 

یم یفرعم  ناشیا  دزن  هک  يدارفا  دنتشاد  دیکات  دندرک  یم  يراج  ار  مئاد  حاکن  دقع  دنچ  زور  رد  هک  یماگنه  ماما  دنشاب  مورحم  رشق  زا 
زا دارفا  هقالع  زاربا  هب  خساپ  روظنم  هب  دنتشاد  هک  يا  هلغـشم  مامت  اب  ماما  دنـشاب . ادهـش  هداوناخ  زا  فعـضتسم و  مورحم و  رـشق  زا  دنوش 

.* -------------------------- دنتشاذگ یم  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياهبنارگ  تقو  ماما  طسوت  دقع  ندش  يراج  يارب  مورحم  رشق 
- یناـیتشآ نیملـسملاو  مالــسالا  تـجح  زا : لـقن  هـب  ------------------------------------------------------ * 

هرامش 85 نارادزرم 

دوب ارقف  هب  یگدیسر  رکذت ، نیلوا 

 . میتفر ماما  تمدخ  ارزو  اب  هام  دنچ  هلصاف  هب  میدش  یفرعم  ام  همه  دش و  یفرعم  تلود  هکنیا  زا  دعب  دوب  ارقف  هب  یگدیـسر  رکذت ، نیلوا 
.* ------ دوب هعماج  نیمورحم  ارقف و  هب  یگدیسر  فعضتسم و  مدرم  دروم  رد  لوا  هسلج  نامه  رد  تلود  هب  ناشیا  ياه  هیصوت  نیلوا 

ریم سدـنهم  زا : لقن  هب  -------------------------------------------------------------------------- * 
هرامش 2 روضح  تقو - ریزو  تسخن  يوسوم - نیسح 

دنک تخادرپ  دناوت  یمن  رگا 

یمن وا  نوچ  مراکبلط  ینالف  صخـش  زا  ار  غلبم  نالف  ـالثم  هک  دنتـشون  یم  هماـن  دارفا  يددـعتم  دراوم  رد  دـنک  تخادرپ  دـناوت  یمن  رگا 
یم ماـما  عقاوم  نیا  رد  مریگن . وا  زا  منک و  باـسح  ما  هیعرـش  هوـجو  یهدـب  تباـب  دـییامرف  هزاـجا  دـنک  تخادرپ  ار  دوـخ  یهدـب  دـناوت 
بلط یعرش  یهدب  باسح  هب  دناوتب  راکبلط  ات  تسین  هبلاطم  قح  دنک  تخادرپ  ار  دوخ  یهدب  دناوت  یمن  راکهدب  صخـش  رگا  دندومرف :

هب يددجم  لوپ  تسا  لکـشم  وا  يارب  تسا  ریقف  نوچ  یلو  دنک  تخادرپ  ار  دوخ  یهدب  دناوت  یم  راکهدب  رگا  اما  دنک ; طاقـساار  دوخ 
.* ----------------------------- دنک باسح  دوخ  تاهوجو  تباب  ار  بلط  نیا  دندادیم  هزاجا  وا  هب  دـهدب  تاهوجو  ناونع 

نایمیحر نیملسملاو  مالسالا  تجح  زا : لقن  هب  --------------------------------------------------- * 

دیهدب دنمزاین  دارفا  هب 

ناشتمدـخ هب  هک  نیچقرعو  باروج  نیلعن ،  رهم ، هداجـس ، نهاریپ ، ابع ، ابق ، همامع ، هچراپ  ریظن  ییایادـه  زا  ماما  دـیهدب  دـنمزاین  دارفا  هب 
یم دوـب  ددـع  دـنچ  زیچ  کـی  زا  رگا  دنتـشاد و  یم  رب  یناـمز  عـطقم  نآ  رد  زاـین  بسح  رب  ار  اـهنآ  زا  یکی  یهاـگ  هک  دـش  یم  میدـقت 

لوبق ناشدوخ  يارب  دش  یم  روصت  هک  مه  ار  يدراوم  دـنراد . زاین  هک  يدارفا  هب  دـیهدب  منک ؟  هچ  مهاوخ  یم  ار  همه  نیا  نم  دـندومرف :
.* --------------- دنهدب رظن  دروم  صخش  هب  ناشدوخ  دنا  هتـساوخ  یم  هدوبن و  روط  نیا  هک  دش  یم  مولعم  ادعب  یهاگ  دنا  هدرک 

مالــــسالا تـــجح  زا : لــــقن  هــــب  ----------------------------------------------------------------- * 
نایمیحر نیملسملاو 

دندوب نیمورحم  رکف  هب  مه  نادنز  رد 

مدرم هب  کمک  رکف  زا  اما  دـندوب  رظن  تحت  هچ  رگا  دادرخ 1342  رد 15  ماما  يریگتـسد  زا  سپ  دندوب  نیمورحم  رکف  هب  مه  نادـنز  رد 
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غلبم دندرک  رومام  ار  وا  یفطـصم  اقآ  جاح  ناشدنزرف  هب  يا  همان  یط  لاس 42 *  تخس  ناتسمز  رد  اذل  دندوبن ، لفاغ  دنمتـسم  مورحم و 
اهرهـش رگید  مق و  ناتـسرهش  تعاضب  یب  دارفا  يارب  مزال  لیاسو  هیهت  کمک و  فرـص  ار  ع ) ماما ( كرابم  مهـس  زا  ناموت  رازه  تصش 

.** -------------------------------------- دنیامن تکرش  دنسپادخ  رما  نیا  رد  هک  دنتساوخزین  مدرم  مومع  زا  دننکب و 
رد نویسالوتیپاک  بیوصت  تبسانم  هب  یمایپ  رد  نینچمه  ماما  ترـضح  ------------------------------------------ * 

تکاله هتـساوخن  يادخ  یگنـسرگ و  تدش  نم  مرب .  یم  جـنر  لاسما  ناتـسمز  رکف  زا  نم  دـنیامرف : یم  هنوگ  نیا  نابآ 1343  خیرات 4 
هیهت اهنآ  ناتسمز  يارب  الاح  زا  تسا  مزال  دنشاب .  ارقف  رکف  هب  تلم  دوخ  تسا  مزال  منک .  یم  ینیب  شیپ  ار  نادنمتسم  ارقف و  زا  يرایـسب 

یـسایس همان  یگدنز  یبجر - نسح  دمحم  زا : لقن  هب  هحفص 153 **  دـلج 1  رون  هفیحـص  دوشن .  رارکت  قباس  لاس  عیاجف  هک  دوش  يا 
هحفص 625 دلج 1  ینیمخ  ماما  تضهن  زا  لقن  هب  هحفص 290  ینیمخ - ماما 

دینک فرص  لحم  رد  ار  موس  ود 

زا شیب  هک  دنتـشادن  هزاجا  ناشیا  يوس  زا  هیبسح  روما  هراجا  ناگدـنراد  ماما و  يالکو  هک  یلاح  رد  دـینک  فرـص  لـحم  رد  ار  موس  ود 
رد یلو  دنداد  یم  لیوحت  رتفد  هب  هیملع  ياه  هزوح  رد  فرـص  يارب  ار  هیقب  ثلث  ود  دـننک و  فرـص  لحم  رد  ار  یتفایرد  تاهوجو  ثلث 

رتفد هب  ار  موس  کی  دـننک و  فرـصم  لحم  رد  دنتـشاد  هزاجا  ار  موس  ود  ینعی  دـندرک  یم  لـمع  سکع  رب  مورحم  هداـتفا و  رود  قطاـنم 
دراوم رد  اجنامه  رد  هک  دـندومرف  یم  هزاجا  ار  هقطنم  یتفاـیرد  غلاـبم  ماـمت  ماـما  دوب  رتشیب  تیمورحم  هجرد  هک  یقطاـنم  رد  دننتـسرفب .

.* ------------------------------------------------------ دوش فرصم  نیدتم  يارقف  هب  کمک  هیعرش و  هررقم 
نایمیحر نیملسملاو  مالسالا  تجح  زا : لقن  هب  -------------------------- * 

متسه فعضتسم  مدرم  هدنمرش 

رشق نیا  هب  تبسن  نیمه  هب  زین  ناشیا  دنزرو . یم  قشع  ماما  هب  مورحم  فعضتسم و  هدوت  هک  روط  نامه  متـسه  فعـضتسم  مدرم  هدنمرش 
متسناوتن هکنیا  زا  متسه و  فعـضتسم  مدرم  نیا  هدنمرـش  نم  دندومرف (: یم  هک  میدینـش  یم  ماما  زا  ررکم  ار  ریبعت  نیا  ام  دنتـشاد  تبحم 

مدرم نیا  يارب  منک و  لمع  مدوب  هداد  هک  ییاه  هدعو  هب  هک  تشاذگن  رابکتسا  متـسه . لجخ  مهد  ماجنا  يراک  اهنیا  يارب  تدم  نیا  رد 
.* ------------------------- ------------------------------------- مهدب ماجنا  يراک  فعـضتسم  مورحم و 

یلسوت نیملسملاو  مالسالا  تجح  زا : لقن  هب  ------------------ * 

عرش بادآ  هب  دیقت 

دینک يرود  تامرحم  زا 

تابجاو و ماجنا  دـننک ،  لمع  نآ  هب  همه  زا  لوا  ات  دـندرک  یم  هیـصوت  اه  هداوناخ  رد  ًابلاغ  ماما  هک  يزیچ  اهنت  دـینک  يرود  تامرحم  زا 
ییابطابط همطاف  زا : لقن  هب  دوب * .*  تامرحم  زا  يرود 

دیروایب رد  ار  الط  رتشگنا 

یم وا  زا  ًاروف  دوب  شتـسد  هب  الط  رتشگنا  ًالثم  دـش و  یم  قاتا  لخاد  يدرم  رگا  دـندوب  سیراپ  رد  ماما  یتقو  دـیروایب  رد  ار  الط  رتشگنا 
هرامش 1267 زور _ نز  ییابطابط _ همطاف  زا : لقن  هب  دروایب * .*  رد  ار  رتشگنا  هک  دنتساوخ 
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دمآ یم  نوریب  نامتسد  رگا 

؛ دش یم  هتخیگنارب  ناشتلاح  یلیخ  دندش و  یم  تحاران  داد  یم  ماجنا  عرش  فالخ  هک  یسک  زا  ًادیدش  ماما  دمآ  یم  نوریب  نامتسد  رگا 
ییابطابط همطاف  زا : لقن  هب  / * 3 / 69 دنداد .*  یم  رکذت  دمآ  یم  نوریب  نیتسآ  زا  زاجم  دح  زا  ام  تسد  هرفـس  رـس  تقو  کی  رگا  ینعی 

تاعالطا _ 14 همانزور  همان  هژیو  _ 

درک پاچ  دوش  یمن  اهلوپ  نیا  اب 

يارب یمادـقا  رچ ا  دـنتفگ :  فجن  رد  ماما  هب  مناخ  زور  کـی  ما .  هدینـش  مدوخ  هک  تسا  يزیچ  نیا  درک  پاـچ  دوش  یمن  اـهلوپ  نیا  اـب 
نیا اب  دوش  یمن  رگم  دنتفگ  مناخ  دوش . پاچ  نآ  اب  اهباتک  نیا  هک  تسین  یلوپ  دنتفگ  ماما  دینک .  یمن  یفطـصم  اقآ  ریـسفت  بتک  راشتنا 

. دـنتفگن يزیچ  رگید  مه  مناخ  درک . پاچ  باتک  ناوتب  نآ  اب  هک  تسین  یلوپ  اهلوپ  نیا  دـنتفگ  ماما  دـینک . پاچ  ار  ناشیا  باتک  اـهلوپ 
نوچ درک . پاچ  ناوت  یمن  اهلوپ  نیا  اب  دنیوگ  یم  تسا  هتشون  ناش  هچب  هک  ار  نآرق  ریـسفت  هک  دنتـسه  قیقد  ردقچ  ماما  مدرک  رکف  نم 

تاعالطا همانزور  يوفطصم _ هدیرف  زا : لقن  هب  / * 8 / 59 تسا .*  نادنمتسم  لام  اهلوپ  نیا 

دنک یم  ادیپ  شزرل  ماما  ندب  مارح  لعف  ندید  اب 

ًاعقاو ناشیا  هک  مدـید  مارح  رما  باـکترا  هب  تبـسن  ار  ماـما  مشخ  يزور  کـی  نم  دـنک  یم  ادـیپ  شزرل  ماـما  ندـب  مارح  لـعف  ندـید  اـب 
نیگمـشخ ًاعقاو  ماما  اما  مینک ،  یم  فورعم  هب  رما  مینیبب  یـسک  زا  ار  یمارح  رما  ام  یهاگ  فورعم ؛  هب  رما  دح  رد  هن  دـندش . نیگمـشخ 

. يوفطصم ارهز  زا : لقن  هب  دنک * .*  یم  ادیپ  شزرل  ناشندب  ًالصا  دوش و  یم  هدید  ناشیا  هاگن  تروص و  تلاح  رد  هک  دنوش . یم 

دندوب ریگتخس  مرحمان  هلأسم  رد 

نوچ اهتنم  هناتـسود . یلیخ  مه  دوب و  هناـمرتحم  یلیخ  مه  ناشیاهـسورع  اـهداماد و  اـب  ماـما  دروخرب  دـندوب  ریگتخـس  مرحماـن  هلأـسم  رد 
هلـصاف اهداماد  ام و  نیب  هشیمه  تهج  نیا  زا  دـندوبن .  قفاوم  اهداماد  دایز  دـمآ  تفر و  اب  ماما  دنتـسین ،  مرحم  لزنم  لها  همه  هب  اهداماد 

لاح نامز  لثم  هتشذگ  رد  دندوب . ریگتخـس  یمرحمان  مرحم و  هلأسم  رد  مه  اقآ  دندوب و  لزنم  لخاد  مه  يرگید  ياهرتخد  نوچ  دوب  يا 
نیمه اهداماد  هب  تبـسن  ماما  لزنم  رد  مه  رخاوا  نیا  ات  دشاب . هتـشاد  دمآ  تفر و  سورع  هناخ  هب  بترم  دـقع  زور  زا  داماد  هک  دوبن  مسر 

اذل دندرک  یم  دمآ  تفر و  دازآ  یلیخ  اجنآ  اه  هون  اهرتخد و  نوچ  دندرک .  یم  دمآ  تفر و  اجنآ  هب  یمـسر  یلیخ  اهداماد  هک  دوب  روط 
. يوفطصم هدیرف  زا : لقن  هب  دنورب * .*  دنیایب و  رتمک  تسیاب  یم  مرحمان  ياهدرم 

دنرادرب ار  راوید 

 . دنا هدیشک  هتخت  نآ  طسو  میدید  زور  کی  دش . یم  لیکـشت  اجنآ  رد  ام  هدکـشناد ) ياهـسالک (  رتشیب  هک  دوب  یقاتا  دنرادرب  ار  راوید 
يا هنماخ  ياقآ  ًاقافتا  دـندوب . هداد  عالطا  ناشیا  هب  مه  رگید  ياهاج  زا  یلو  مشاب ،  هدرک  لقتنم  ماـما  هب  ار  هلأـسم  نیا  دـیاش  مه  نم  هتبلا 

تادویق ای  تافارخ  دنراذگن  دنرادرب و  ار  راوید  هک  دوب  نیا  دنتـشاد ،  ماما  هک  يا  هیـصوت  دـندرک .  تبحـص  هطبار  نیا  رد  دـعب  هتفه  مه 
زور 1265 نز  ییابطابط _ همطاف  زا : لقن  هب  دوش * .*  هتخیمآ  عرش  اب  نامدوخ 

مرادن ار  قح  نیا  نم 
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ءابطا درک و  یم  مرن  هجنپ  تسد و  گرم  اب  تشاد و  مکـش  رد  ههاـم  تفه  يدـنزرف  ما  هلاـس  هدـجه  رهاوخ  یتقو  مرادـن  ار  قح  نیا  نم 
ردام ات  تشذـگ  لفط  زا  دـیاب  ای  تسین  نکمم  ود  ره  تایح  داد و  تاجن  ناوت  یم  ار  لفط  ای  ردام و  ای  اـهنت  هک  دـندوب  هدرک  رظن  قاـفتا 
لفط ردام ،  تاجن  يارب  دهد  تیاضر  هک  دش  هتساوخ  ماما  زا  دیـشخب . تایح  یگدنز و  ار  دنزرف  داد و  اضر  ردام  توف  هب  ای  دنامب  هدنز 
نوچ مدرگ  يرگید  دوجوم  گرم  بجوم  مدنم  هقالع  مدنزرف  هب  نوچ  هک  مرادن  ار  قح  نیا  نم  دندومرف ((:  تمالم  اب  دـننک .  ینابرق  ار 

 *. * درادهگن هدنز  ار  دنزرف  مه  ردام و  مه  دنوادخ  دش  ببـس  ماما  صالخا  نامیا و  نیمه  دنتـسه )).  هدنز  دوجوم  ادخ و  هدـنب  ود  ره 
دنا هدوب  دـهاش  ناشدـیدش  هفطاع  هطـساو  هب  ماما  رد  یحور ر ا  تالاح  نیرت  تخـس  ماگنه  نیا  رد  هک  تسا  هدـش  لقن  ماما  ناکیدزن  زا 

هتفرگ بیجی  نما  متخ  ناشیا  تمالس  يارب  دندومر  روتـسد  هک  دوب  ساسا  نیمه  رب  و  تفر .  یم  ناشدنزرف  گرم  ناکما  هظحل  ره  نوچ 
تاعالطا همان  هژیو  يوفطصم _ ارهز  زا : لقن  هب  / * 3 / 69 دوش .

تسین نتفرگ  نشج  تقو 

يدارفا رگا  دشاب .  هتـشاد  هیرهم  دـیاب  رتخد  هک  دوب  نیا  هب  ناشداقتعا  ینعی  دنتـشاد . تقد  هیرهم  هب  عجار  ماما  تسین  نتفرگ  نشج  تقو 
ار يزیچ  دنتفگ  یم  دندرک و  یمن  لوبق  ماما  دندرک  یم  رکذ  دیجم  هّللا  مالک  دلج  کی  ار  هیرهم  ًالثم  دندمآ و  یم  ناشیا  دزن  دقع  يارب 

نوچ دندرک  جاودزا  مردارب  اب  ناشیا  هون  هک  ینامز  دنتـشادن .  يداقتعا  جاودزا  رگید  تافیرـشت  دروم  رد  یلو  دننک  نییعت  رهم  ناونع  هب 
همطاف زا : لـقن  هب  / * 3 / 69 تسین .*  نداد  ینامهم  نتفرگ و  نشج  تقو  دـنتفگ  دـندرک و  یهن  تافیرـشت  زا  ًادـیدش  دوب ،  گنج  نامز 

تاعالطا _ 14 همانزور  همان  هژیو  ییابطابط _

دنتسناد دوخ  هفیظو  ار  هید  تخادرپ 

ام یلع  شیپ  لاس  دنچ  ًالثم  دندرک ؛  یم  يرتشیب  تیلؤسم  ساسحا  يرـسپ  نادـنزرف  هب  تبـسن  ماما  دنتـسناد  دوخ  هفیظو  ار  هید  تخادرپ 
؛  دنداد هدش  یمخز  دنزرف  هب  هید  ناونع  هب  هجو  يرادقم  دـندش  علطم  ماما  هکنیا  زا  سپ  درک . مخز  ار  شا  همع  هون  تروص  يزاب  نمض 

يروهمج همانزور  ییابطابط _ همطاـف  زا : لـقن  هب  / * 3 / 69 دنتـسناد .*  دوـخ  هفیظو  یلع ،  يردـپ  دـج  ناوـنع  هب  ار  هید  تخادرپ  ینعی 
- یمالسا

؟ یهد یم  ررض  لامتحا 

هک دوب  يروط  ینعی  تسا ؛  رضم  میارب  هک  مدرک  سح  رخاوا  رد  مدیشک و  یم  راگیس  یتقو  کی  نم  فجن  رد  یهد ؟ یم  ررـض  لامتحا 
تسین زیاج  ناشلامعتسا  دشاب  رضم  هچ  ره  هک  دنراد  ناش  هلاسر  رد  ماما  نوچ  متشاد . مه  هجیگرس  سفن و  یگنت  مدرک .  یم  دایز  هفرس 

نیا اقآ  مدرک  ضرع  میدـمآ  یم  نوریب  هک  مرح  زا  هن .  ای  تسا  هلأسم  نامه  ءزج  راگیـس  نیا  ایآ  هک  منک  لاؤس  ناشیا  زا  متـساوخ  یم  ، 
یم پیپ  يزاریش  يازریم  موحرم  هک  دندومرف  نم  يارب  ار  یتیاکح  هکلب  درادن  ای  دراد  ررض  دندومرفن  ماما  دراد ؟ ررـض  ندیـشک  راگیس 

ضرع يزاریش  يازریم  موحرم  هب  صخش  نآ  تسا ،  هدیچ  پیپ  ناشلقنم  رودارود  هک  دوب  هدید  دوب و  هتفر  ناشیا  تمدخ  یسک  دیـشک .
بـش نامه  نک )). عمج  دومرف ((: هلب )) دوب ((: هتفگ  یهد ))؟  یم  ررـض  لامتحا  دندوب ((: هدومرف  اقآ  درادـن ))؟ ررـض  اهنیا  دوب ((: هدرک 
ۀجح زا : لقن  هب  دـش * *. عفترم  ماـمت  متـشاد  هک  مه  ییاـهتلاسک  مدیـشکن و  راگیـس  رگید  هک  درک  ریثأـت  نم  رد  ناـنچ  ماـما  مـالک  نیا 

دلج ینیمخ _ ماما  یگدنز  زا  هژیو  ياهتشذگرس  یهرق _ یلعلا  دبع  نیملسملا  مالسالا و 

دندرک یم  ترفاسم  دنتشاد  ههبش  رگا 
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هتشاد يررـض  ناشیا  هب  تسا  نکمم  هک  دنتـشاد  ههبـش  هزور  نتفرگ  رد  ماما  هک  تاقوا  زا  یخرب  دندرک  یم  ترفاسم  دنتـشاد  ههبـش  رگا 
فجن يدزیا  هّللا  تیآ  لـقن ا ز : هب  دـشاب * *. هتـشادن  يررـض  ناـشیارب  هک  دـنتفرگ  یم  یتقو  رد  ار  هزور  دـندرک و  یم  ترفاـسم  دـشاب 

يدابآ

درادن یلاکشا  نیملسم  ریغ  دییأت  مدع  طرش  هب 

هشیدنا راکفا و  رب  طحنم ،  يدام و  ياهگنهرف  یفنم  ریثأت  ذوفن و  رطخ  اب  دروخرب  رد  ماما  درادن  یلاکشا  نیملسم  ریغ  دییأت  مدع  طرش  هب 
طیارش هب  طونم  ار  ناگناگیب  نونف  مولع و  زا  هدافتسا  یتح  تیساسح ،  نیا  لیلد  هب  ناشیا  دندوب .  ساسح  يدج و  رایسب  ناناملـسم  ياه 

هک دـش  هتفرگ  سامت  بناج  نیا  اب  ناوجون  كدوک و  يرکف  شرورپ  نوناک  يوس  زا  لاثم  ناونع  هب  دنتـسناد ؛ یم  یـصاخ  ياـهیگژیو  و 
ناشرـضحم زا  دنـشاب  ناملـسم  ریغ  اهنآ  مجرتم  ای  فلؤم  ای  رـشان  هک  ناناوجون  ناکدوک و  يارب  دـیفم  ملاس و  ياـهباتک  دـیرخ  دروم  رد 

هچنانچ دوش و  هدافتـسا  دـنا  هتـشون  ناناملـسم  هک  ییاهباتک  زا  ناکمالا  یتح  دـندومرف ((:  ماما  هلأسم  حرط  زا  سپ  دوش .  فیلکت  بسک 
نیملسملا مالـسالا و  ۀجح  زا : لقن  هب  درادن * *)). لاکـشا  دوشن  نیملـسم  ریغ  دییأت  هکنآ  طرـش  هب  دوب ،  بوخ  یلیخ  یباتک  دوب و  مزال 

. نایمیحر

دینک مادعا  ار  نیدسفم  اهنت 

هدیسر يزوریپ  هب  یمالسا  دنمهوکش  بالقنا  مراد .  دای  هب  بوخ  ار  یمالسا  بالقنا  زا  سپ  ياهزور  نیلوا  دینک  مادعا  ار  نیدسفم  اهنت 
نارـس زارگید  یخرب  يریـصن و  یعیبر ،  یمیحر ،  ادیوه ،  اهنآ  نیب  رد  هک  ار  رتشیب  ای  رفن  تسیب  دودح  یهورگ  هّللا ،  بزح  مدرم  دوب و 
دنوش مادعا  دیاب  نانآ  یمامت  هک  دندوب  دقتعم  ناتـسود  زا  یخرب  دندروآ .  یم  هسردم  هب  دندروخ  یم  مشچ  هب  یهاش  متـس  میژر  دسفم 

عرش رظن  زا  هک  ار  یناسک  اهنت  دندومرف  ناشیا  دوش . فیلکت  بسک  ماما  زا  دش  رارق  هرخالاب  دندرک .  یم  يراشفاپ  دوخ  هتساوخ  نیا  رب  و 
دیراذگب یمالسا  هاگداد  هدهع  هب  ار  یقبام  دروم  رد  میمصت  دینک و  مادعا  تسا ،  صخشم  ناشمکح  دنتسه و  ضرالا  یف  دسفم  مالـسا 

_ مالـسا رادـساپ  ینایتشآ _ نیملـسملا  مالـسالا و  ۀـجح  زا : لقن  هب  دـنک * *. مکح  نانآ  دروم  رد  مالـسا  یعرـش و  نیزاوم  ساسا  رب  ات 
هرامش 93

دوش صاصق  دیاب  رگ  هجنکش 

هعیاش زا  ناشیا  مهد . لیکـشت  یتأیه  اهنادنز  عضو  هب  یگدیـسر  يارب  ات  دندومن  رومأم  ار  بناج  نیا  ماما  دوش  صاصق  دـیاب  رگ  هجنکش 
توبث تروص  رد  هدومن و  دـیدزاب  اهنادـنز  مامت  زا  تیعطاق  اـب  دـیاب  تأـیه  نیا  دـندومرف  دـندوب و  تحاراـن  تخـس  اهنادـنز  رد  هجنکش 

مامت تارایتخا  اب  تأیه  نیا  ات  دنداد  رارق  تأیه  نیا  رد  يا  هدنیامن  ماما  رتشیب  نانیمطا  يارب  ددرگ و  صاصق  رگ  هجنکـش  دـیاب  هجنکش ، 
تاعالطا _19 همانزور  یلیبدرا _  يوسوم  هّللا  تیآ  زا : لقن  هب  / * 9 / 59 دنیامن *.  رارق  رب  سامت  ناینادنز  اب  هتفر و  اهنادنز  هب 

تسا هدرک  طلغ 

خیرات 26 رد  / 10 یـضار /  نم  هتفگ  وا  هب  تسا و  نید  یب  یلاـباال و  يدرف  شردـپ  هک  دوب  هدرک  لاؤس  یناوـجون  تسا 62  هدرک  طلغ 
زاـمن دورب  تسا ،  هدرک  طـلغ  دـندومرف ((:  ماـما  تسیچ ؟ وا  فیلکت  دراد و  یقح  نینچ  ردـپ  اـیآ  یناوخب . زاـمن  نم  لزنم  رد  هک  متـسین 

 . نایمیحر نیملسملا  مالسالا و  ۀجح  زا : لقن  هب  درادن * *)). لاکشا  دناوخب 
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دینک بیوصت  ار  هرهب  فذح  نوناق 

دییایب هک ((:  دنتـشاد  رارـصا  دنورب ،  مق  هب  دنتـساوخ  یم  يولع  هسردم  زا  نارهت _ زا  ماما  هک  یبش  دـینک  بیوصت  ار  هرهب  فذـح  نوناق 
: زا لـقن  هب  / * 9 / 60 دـنک *)).  بیوصت  ار  ینوناق  هرهب ،  فذـح  هرابرد  بالقنا  ياروش  متـسه ،  اجنیا  نم  اـت  اـج ،  نیمه  ـالاح ،  نیمه 

یمالسا 4 يروهمج  همانزور  یتشهب _ دیهش  هّللا  تیآ 

تسین عمج  مرطاخ  نم 

ناضمر كرابم  هام  زا  لبق  ماما  يزور  دـش ،  یم  تخادرپ  نآ  بحاص  هب  نارامج  رد  ماما  لزنم  هراـجا  هکنیا  اـب  تسین  عمج  مرطاـخ  نم 
شنابحاص منام  یم  هک  هناخ  نیا  رد  ایآ  هک  تسین  عمج  مرطاخ  نم  دـننک ،  تبحـص  نم  اب  دـنیایب و  هناخ  نیا  ياضعا  هک  دـنداد  روتـسد 
ینادردق یهلا  تبهوم  نیا  زا  تمایق  ات  ام  دیا و  هداد  راختفا  یلیخ  لحم  ام و  هب  امش  هک  دندرک  فراعت  یلیخ  اهنآ  ریخ . ای  دنتسه  یـضار 

زا يزیچ  هب  امـش  تسا  نکمم  دومرف ((:  اهنآ  هب  اـقآ  دـندمآ . اـهمناخ  دـنیایب .  دـییوگب  اـهنز  هب  ـالاح  هک  دـندومرف  ماـما  یلو  مینک .  یم 
ماما هاگنآ  دندرک .  تیاضر  مالعا  دوخ  هبون  هب  زین  اهنآ  دیورب )). رگید  ياج  هک  دیشاب  هتـشادن  تسود  دیـشاب و  دنم  هقالع  دوخ  یگدنز 

ینیمخ ماما  یگدنز  زا  هژیو  ياهتشذگرس  ینامرک _  يراصنا  نیملسملا  مالـسالا و  ۀجح  زا :  لقن  هب  منام * . *)). یم  الاح  دندومرف ((: 
دلج _ 

دینیبب ار  شموبلآ  دیابن 

هک دـیتسین  فظوم  دـیور ،  یم  یـسک  هناـخ  هب  ردـخم  داوم  فشک  يارب  رگا  امـش  یتـح  دـندومرف ((: یم  ماـما  دـینیبب  ار  شموبلآ  دـیابن 
هب / * 8 / 61 دینک *)). اشفا  دیریگب و  ار  وا  هک  دیتسین  فظوم  دشاب  هدرک  یهانگ  رگا  یتح  دینک و  هاگن  ار  شلاچخی  دینیبب ،  ار  شموبلآ 

ناهیک _ 28 همانزور  يرون _ قطان  نیملسملا  مالسالا و  ۀجح  زا :  لقن 

؟ تسا یضار  رتخد  ردپ 

ماما دوب . شردام  دوبن ،  رتخد  ردپ  دننک . دقع  هک  ماما  تمدخ  دندوب  هدروآ  دنک  جاودزا  تساوخ  یم  يرتخد  تسا ؟ یـضار  رتخد  ردـپ 
دقع دشابن  یضار  ردپ  رگا  دنتفگ ((:  دندناوخن . ار  هبطخ  ماما  زاب  تسا . یضار  هلب  تفگ  تسا ؟  یضار  شردپ  دندیـسرپ  هطـساو  نآ  زا 
موس راب  يارب  دـننکب ،  دـقع  دنتـساوخ  یم  یتقو  زاب  دـنتفگن .  يزیچ  ماما  زاب  تسا .  هتفگ  مه  هتـشون و  مه  اقآ  هن  دـنتفگ  تسا )).  لطاب 
هژیو تیبرت ،  يزاریـش _ يرئاح  هّللا  تیآ  زا : لقن  هب  دـنداد * *.  ماجنا  ار  دـقع  دـعب  تسا )). لطاب  دـشابن  ردـپ  تیاضر  رگا  دـنتفگ ((: 

ناتسبات _1365

اه هیصوت 

دیناوخن سرد  حیرفت  تعاس  رد 

حیرفت ندناوخ  سرد  تعاس  رد  دیناوخن و  سرد  حیرفت  تعاس  رد  دنتفگ : یم  هشیمه  ماما  مراد  دای  هب  دیناوخن  سرد  حـیرفت  تعاس  رد 
هدرکن ضوع  مه  اب  ار  ود  نیا  تعاس  هاگ  چیه  هک  دنراد  دای  هب  یکدوک  نامز  زا  هک  دنتفگ  یم  نینچمه  دوخ . ياج  رد  مادک  ره  دینکن .

هرامش 1267 زور - نز  یقارشا - هفطاع  زا : لقن  هب  دنرگیدکی * .*  موزلم  مزال و  ود  نیا  دنا و 
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دندرک یم  ار  اه  هچب  شرافس 

تقو لوا  رد  ار  دوخ  ياهزامن  ناشنادنزرف  هکنیا  هب  تبسن  دندرک  یم  شرافس  رایـسب  اه  هچب  هب  عجار  ماما  دندرک  یم  ار  اه  هچب  شرافس 
هک دندیدنسپ  یمن  هجو  چیه  هب  دوب و  اه  هچب  لیـصحت  سرد و  دندوب  لیاق  تیمها  نآ  يارب  ماما  هک  یلئاسم  زا  رگید  یکی  دنروایب . اجب 

دوخ ياه  هجیتن  اه و  هون  یـسرد  تیعـضو  زا  هشیمه  دـننارذگب و  تلاطب  یـشوگیزاب و  هب  ار  دوخ  تقو  یلیـصحت  لاس  لوط  رد  اـه  هچب 
هرامش شورس - یقارشا - ارهز  زا : لقن  هب  دندش * .*  یم  ایوج 

تسین هظعوم  سلجم  هک  اجنیا 

سرد و سلجم  اجنیا  دـندومرف ((:  ناـشیا  درکن . لاکـشا  سرد  هب  یـسک  ماـما ،  سرد  ياـنثا  رد  يزور  تسین  هظعوم  سلجم  هک  اـجنیا 
--------------------------------- *.))؟ دینز یمن  فرح  دـیتسه و  تکاس  ارچ  تسین . هباطخ  ظعو و  سلجم  تسا  ثحب 

هژیو ياهتشذگرس  یلـسوت -  اضر  دمحم  هّللا  تیآ  زا : لقن  هب  ----------------------------------------------- . * 
هحفص 25 دلج 2 ،  ینیمخ ؛  ماما  یگدنز  زا 

دیزادنیب راک  هب  ار  دوخ  مهف  دیاب 

اریز دندرک .  یم  یسررب  یلیخ  لوصا  رد  یناپمک  نیسح  دمحم  خیش  اقآ  موحرم  تاملک  دروم  رد  ماما  دیزادنیب  راک  هب  ار  دوخ  مهف  دیاب 
یم ار  دوخ  هیرظن  دنتـشاد ،  يا  هیرظن  رگا  دـندرک و  یم  حیرـشت  ًالماک  ار  لئاسم  دوب و  یهقف  لئاسم  هفـسلف و  هب  هتخیمآ  ناشیا  تاـملک 
عنام دیابن  ناگرزب  یگرزب  دنداد ((:  یم  رکذت  اهراب  ناشیا  دندرک .  یم  هیجوت  ار  ناگرزب  ياهفرح  یبلاج  دایز و  یلیخ  تقد  اب  دـنداد و 

((.* ------------------------- دیزادنیب راک  هب  ار  دوخ  مهف  دیاب  امش  یلو  تسا  گرزب  هچرگ  گرزب ،  مالک  دشاب . امش  مهف 
اـضر دمحم  نیملـسملا  مالـسالا و  ۀـجح  زا : لقن  هب  ------------------------------------------------------- * 

هحفص 258 دلج 4 ،  باتفآ ؛ ياپ  هب  اپ  يرصان _ 

دورب الاب  ضارتعا  هیاپ  دیاب 

لاکـشا رتمک  نادرگاش  دنهد  رکذـت  ناشیا  هک  دـندرک  تساوخرد  ناشیا  رـضحم  زا  ماما  نادرگاش  زا  یخرب  دورب  الاب  ضارتعا  هیاپ  دـیاب 
نا حالطـصا ((  هب  ای  ضارتعا  هیاپ  دیاب  دوش و  یم  لاکـشا  باصن  دح  زا  رتمک  سرد ،  رد  نم  رظن  هب  دـندومرف ((:  خـساپ  رد  ماما  دـننک .

 .((* ---------------------------------------------------------------------------- دورب ـالاب  تلق )) 
هرامش 32 هزوح ؛ یناحبس - رفعج  هّللا  تیآ  زا : لقن  هب  ---- * 

دیدوب هدرک  لاکشا  تشاد ،  هک  یبوخ 

زا يا  هتشون  يزور  دندوب .  بالط  قوشم  دوخ  دروخرب  قالخا و  اب  هک  دوب  نیا  ماما  تالامک  زا  دیدوب  هدرک  لاکـشا  تشاد ،  هک  یبوخ 
زور کی  دنتشاد . هگن  دوخ  شیپ  ار  نآ  يزور  دنچ  ماما  مدوب .  هتفرگ  سرد  هب  مه  یتالاکشا  نآ  رد  هک  مداد  ناشتمدخ  هب  ار  ناشـسرد 

مدـید ار  امـش  باتک  دـندومرف ((: نم  هب  یـصاخ  مسبت  اب  داتفا ،  نم  هب  ناشکرابم  رظن  هار  نیب  رد  دـنهدب ،  نم  هب  ار  هتـشون  هکنیا  زا  لـبق 
هدنمرـش نم  هک  دـندناسر  يدـح  هب  ار  قیوشت  دـعب  دـیدوب )). هدرک  لاکـشا  نآ  رد  هک  دوب  نیا  تشاد  هک  یبوخ  کی  دوب . بوخ  یلیخ 

هب مدـــش * . -------------------------------------------------------------------------------- *. 
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دادرخ ماما ؛  لاحترا  هژیو  یمالسا - يروهمج  همانزور  يریدق - نسح  هللا  تیآ  زا : لقن 

دننک رکف  اه  هبلط 

رکف اه  هبلط  دـندرک  یم  هیـصوت  ًالومعم  هک  دوب  نیا  دنتـشاذگ  ناشنادرگاش  لیـصحت  عضو  يور  ماما  هک  یتاریثأت  زا  دـننک  رکف  اه  هبلط 
هشیمه ماما  دننک .  رورم  یحطس  روط  هب  دنا  هدرک  تشاددای  سرد  رد  هک  ار  یبلاطم  ای  دنناوخب  ار  باتک  هک  نیا  هب  دننکن  تعانق  دننک و 

ياج هب  دینک و  شوماخ  ار  غارچ  بش  ره  ًالثم  دینک  رکف  شیور  دـیورب  یتدـم  زا  دـعب  دـیتفرگ ،  داتـسا  زا  ار  يزیچ  یتقو  دـنتفگ ((: یم 
رکف و اب  ار  عوضوم  بناوج  همه  دـینک و  هتخپ  ًالماک  ناتدوخ  نهذ  يوت  ار  بلطم  هکنیا  ات  دـینک  رکف  دینیـشنب و  دـیناوخب ،  باتک  هکنیا 

((.* ---------------------------------------------------------------------------- دینک بذج  قمعت 
هرامش 1 ادن ؛ یناجنسفر - یمشاه  ربکا  یلع  نیملسملا  مالسالا و  ۀجح  زا : لقن  هب  ---- * 

دراد يرگید  لحارم  ندش  مدآ 

دیـشاب دـلب  بوخ  ار  لوصا  ردـق  ره  رگا  امـش  دـندومرف (: فجن  رد  ناشحیاصن  لالخ  رد  زور  کی  ماما  دراد  يرگید  لحارم  ندـش  مدآ 
زا ریغ  يرگید  تامدقم  لحارم و  ندش  مدآ  هچ  دیوشب ، مدآ  تسین  مولعم  دنتسه و  یبوخ  کیناکم  کی  زیچ  ره  زا  شیب  هک  دینادب  دیاب 

.(* ----------------------------------------------------------------------- دراد لوـصا  ملع  يریگارف 
هرامش 7 دادرخ ؛  15 يرابدور - یبتجم  دیس  نیملسملا  مالسالا و  تجح  زا : لقن  هب  --------- * 

دنک یم  وا  تیصعم  ادخ  تمعن  اب  ناسنا 

رد یلیخ  هک  دندومرف  یم  یحیاصن  فلتخم  ياهتبسانم  هب  دنتشاد  هک  یسرد  ياه  هسلج  رد  ماما  دنک  یم  وا  تیصعم  ادخ  تمعن  اب  ناسنا 
یم ناسنا  هک  یتیصعم  ره  دوب (: نیا  ماما  حیاصن  هلمج  زا  دنک . هجوتم  ار  اه  هبلط  یتدم  ات  دوب  یفاک  تحیصن  زور  کی  دوب . رثوم  بالط 

روضح رد  صخـش  هک  دهاوخ  یم  تحاقو  ردقچ  تسادخ . رـضحم  رد  دنک  یم  تیـصعم  اج  ره  تسادخ و  ياه  تمعن  زا  یکی  اب  دنک 
وربآ ضرع و  کته  بجوم  هک  يراک  زیمم ، هچب  روضح  رد  ناسنا  دـندومرف (:  یم  يرگید  هسلج  رد  دـنکب ). ار  وا  تیـصعم  یلاـعت  قح 

دیتاسا زا  یـضعب  زا  لقن  هب  ماما  دشک ). یمن  تلاجخ  دنک و  یم  اهکته  دنوادخ  روضح  رد  هک  دوش  یم  هچ  یلو  دنک ، یمن  دـشاب  يزیر 
لثم دوش . یم  هدرب  مان  نآ  زا  تسپ  ینعی  ایند  هملک  هب  هیانک  هب  هدشن و  رکذ  نآ  مسا  هک  تسا  مومذم  يردق  هب  ایند  دـندومرف (: یم  دوخ 

.(* ------------------------------------------ دوش یم  يرکذ  اهنآ  زا  هیانک  هب  دوش و  یمن  هدرب  مسا  هک  دـب  ياهاج 
هژیو یمالــسا - يروـهمج  هماـنزور  يریدــق - نـسح  هللا  تـیآ  زا : لــقن  هـب  -------------------------------------- * 

دادرخ ماما ؛ لاحترا  درگلاس 

تسا نم  دورو  ناتروظنم  رگا 

دراو ماما  یتقو  هک  دوب  یصخش  کی  دنتشاد  تالحم  رد  لاس 1325  ناضمر  هام  رد  ماما  هک  یتاسلج  رد  تسا  نم  دورو  ناـتروظنم  رگا 
نآ ناـشیا  هسلج  ماـمتا  زا  سپ  دنداتـسرف  ار  تاولـص  نیا  هک  لوا  زور  درک . یم  توـعد  تاولـص  رکذ  هب  ار  تیعمج  دـندش  یم  دجـسم 

راوگرزب لوسر  يارب  تاولص  نآ  هکنیا  ای  تسا  نم  دورو  ناتروظنم  دیتسرف  یم  هک  یتاولـص  نیا  امـش  دندومرف (: دنتـساوخ و  ار  صخش 
دراو هک  تسا  نم  يارب  هچنانچ  رگا  دیتسرفب و  يرگید  تقو  کی  ار  تاولص  نیا  دیتسرف  یم  تاولص  مرکا  لوسر  يارب  رگا  تسا  مالسا 

ناملـسم و ردارب  دـندومرف (: هداس  رایـسب  نابز  اب  ناشیا  هک  تسه  مرظن  يا  هتکن  کـی  هسلج  نآ  زا  متـسین ). یـضار  نم  موش  یم  دجـسم 
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ادیپ يرورغ  کی  دنک ، یم  رییغت  ناتلاح  راولش  تک و  کی  اب  دیشوپ و  یم  دیا و  هدرک  ادیپ  ینوتـساف  راولـش  تک و  کی  هک  امـش  زیزع ،
ار يدنفـسوگ  رمک  هک  تسین  مشپ  ناـمه  مشپ  نیا  داوـم  اـیآ  هدـش ؟ هیهت  اـجک  زا  یمـشپ  ینوتـساف  نیا  هـک  دـیا  هدرکن  رکف  دـینک ، یم 

راولش تک و  دمآ و  هدش ، گنر  هدش و  هتشر  مشپ  نامه  هک  الاح  و  تشادن ؛ مه  يرورغ  تشاد و  ار  مشپ  نیمه  دنفسوگ  دوب ؟ هدناشوپ 
 .(* - مینک یم  شوخ  ار  دوخ  لد  ساسا  یب  ياهزیچ  نینچ  هب  ام  هک  تسا  یتخبدب  هچ  نیا  تسا . هداد  رییغت  ار  امش  لاح  هبترم  کی  دش 

: زا لــــقن  هـــب  ---------------------------------------------------- --------------------------- * 
ماما لاحترا  نیعبرا  هژیو  یمالسا - يروهمج  همانزور  یتالحم - شورس  دمحم  نیملسملا  مالسالا  تجح 

دیایب نم  سرد  هب  دییوگن  یسک  هب 

فجن هب  زونه  مه  ناشیا  هداوناخ  تشذگ و  یم  فجن  رد  ماما  تماقا  زا  هام  ود  یکی  هکنیا  زا  دـعب  دـیایب  نم  سرد  هب  دـییوگن  یـسک  هب 
فجن هزوح  يالضف  زا  رفن  دنچ  زور  کی  دندناوخ .  یم  لزنم  رد  ار  زامن  میدوب  ناشیا  رود  هک  نایفارطا  زا  رفن  دنچ  اب  ماما  دندوب  هدماین 
ینوریب یتح  نوچ  دنتـساوخ  ینوردنا  رد  ار  ام  دندرک  لوبق  هک  دعب  دشاب .  الاحدندومرف  یم  ماما  یلو  دنیوگب ، سرد  دنتـساوخ  ناشیا  زا 

باب زا  نیا  دیوشب ، عمج  نم  درگ  امش  مریگب و  سرد  میایب و  هک  ما  هدرک  لوبق  نم  هک  الاح  دندومرف  دندوب و  هتفرگن  ناشدوخ  يارب  مه 
زا نم  یلو  میراذگ . یمن  سرد  مه  ار  شمسا  میراذگ و  یم  مه  اب  هثحابم  کی  اذل  متسه  رت  نسم  امش  زا  هدروخ  کی  نم  هک  تسا  نیا 

اهفرح نیا  دیایب . نم  سرد  هب  الثم  هک  دیوشب  ضرتعم  سک  چـیه  هب  دـیابن  هک  دـینک  لوبق  ارم  شهاوخ  امـش  هک  تسا  نیا  مشهاوخ  امش 
.* --------------------------------------------------- دنک یم  تیافک  دیتسه  هک  يرفن  دنچ  نیمه  دشاب . دـیابن 

امیس ادص و  اب  هبحاصم  یناقرف - نیدلا  یحم  نیملسملا  مالسالا و  تجح  زا : لقن  هب  ----------------------------- * 

هدومرف ادخ  ار  هظعوم  نیرتهب 

کی هکنیا  ولو  دـینک  تحیـصن  ارم  منک  یم  شهاوخ  هک  متـشون  ماما  تمدـخ  يا  هماـن  مدوب  فجن  یتقو  هدومرف  ادـخ  ار  هظعوم  نیرتهب 
امنا لق  یلاعت  هللا  لاق  تسا :  هدومرف  نآرق  رد  ادخ  هک  تسا  نآ  هظعوم  نیرتهب  دـندومرف (: باوج  رد  ناشیا  دـشاب  یلک  ماع و  تحیـصن 

(.* --------------------------------------------------------------------- هللاوموقت نا  هدحاوب  مکمظعا 
هرامش 102 مالسا ؛ رادساپ  نموم - دمحم  هللا  تیآ  زا : لقن  هب  ----------- * 

دیشاب ادخ  دای  هب  دیناوت  یم  ات 

هار رد  مدـق  هک  یناسک  دـندومرف (: دنتـشاد ، مق  رد  هک  یقـالخا  سرد  رد  ماـما  راـب  کـی  مراد  داـی  هب  دیـشاب  ادـخ  داـی  هب  دـیناوت  یم  اـت 
یم رتشیب  ددرگ ، تظفاحم  رتشیب  هچ  ره  هنزور  نیا  دوش و  یم  ادـیپ  یتینارون  ياه  هنزور  یهاـگ  ناـشیا  رب  دـنراد  یمرب  دوخ  یگدـنزاس 
ادخ اب  طابترا  اب  دیاب  ار  تلاح  نآ  دـندومرف (: درک ؟ دـیاب  هچ  تینارون  تلاح و  نیا  ظفح  يارب  مدرک  لاوس  ماما  زا  هسلج  زا  سپ  دوش ).

.(* --------------------------------------------- دشاب ادخ  دای  هب  دیاب  دناوت  یم  ات  ناسنا  دومن . ظفح  ادـخ  رکذ  و 
هحفص 295 دلج 2 ،  باتفآ ؛ ياپ  هب  اپ  الدب - نیسح  دیس  هللا  تیآ  زا : لقن  هب  ----------------------------------- * 

دیشاب هتشاد  عورشم  تاحیرفت 

.( دننام یم  زاب  ناشتابجاو  زا  دنورب ، تابحتسم  غارس  دایز  اهناوج  رگا  لوا  دندومرف (: یم  اه  هبلط  هب  ماما  دیشاب  هتـشاد  عورـشم  تاحیرفت 
يارب دایز  یسدقم  دنتفر . دنتشاذگ و  هیملع  هزوح  زا  اهراک  نیا  رد  طارفا  لیلد  هب  دنا  هدوب  سدقم  یلیخ  هک  ییاهنآ  دندومرف (: یم  یتح 
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.(* ---------------------- دننکن هانگ  یلو  دنشاب ، هتشاد  عورشم  تاحیرفت  تسا . روآ  یگتسخ  هلاس  هدزناش  هدزناپ و  ياه  هچب 
هللا لـضف  خیــش  دیهــش  هللا  تـیآ  زا : لــقن  هـب  ---------------------------------------------------------- * 

هرامش 142 بالقنا ؛ دیما  یتالحم -

نک هجوتم  تدوخ  هب  ار  ام  ادنوادخ 

دیعبت یتدم  زا  سپ  ناشیا  هک  تسا  نیا  مراد  فجن  رد  ماما  سرد  هسلج  نیلوا  زا  هک  یبلاج  هرطاخ  نک  هجوتم  تدوخ  هب  ار  ام  ادنوادخ 
عورش ار  دوخ  سرد  دوب  تیعمج  زا  ولمم  هک  يراصنا  خیش  دجسم  رد  اهدیدزاب  دید و  اه و  دمآ  تفر و  نتشاذگ  رـس  تشپ  هیکرت و  رد 

مـسبزا دعب  ناشیا  دنیامرف . یم  هچ  نادنز  دیعبت و  ناریا و  لئاسم  همه  نیا  زا  دعب  ماما  دننیبب  هک  دندوب  رظتنم  شوگ و  اپرـس  همه  دـندرک .
نیا دمآ  منهذ  هب  تقو  نامه  نم  هک  نادرگ ). فرـصنم  تدوخ  ریغ  زا  ار  ام  ایادخ  امرف ، هجوتم  تدوخ  هب  ار  ام  ادنوادخ  دـندومرف (: هللا ،

.* ------------------------------------------------------------- تسا هدش  باجتـسم  ماما  دوخ  هرابرد  اعد 
دادرخ 70 ماما ؛ لاحترا  درگلاس  هژیو  یمالسا - يروهمج  همانزور  يریدق - نسح  هللا  تیآ  زا : لقن  هب  ------------------- * 

یتسه طایتحا  لها  ینک  یم  لایخ 

یناجم بآ  رد  هک  ییاقآ  يا  دندومرف (:  ساوسو  تمذـم  رد  تالحم  رد  قالخا  سرد  رد  ماما  يزور  یتسه  طایتحا  لها  ینک  یم  لایخ 
، یتسه طایتحا  لها  تدوخ  لایخ  هب  ینک و  یم  لامعتسا  اجیب  بآ  هبترم  نیدنچ  و  دوبن ) یـشک  هلول  بآ  عقوم  نآ  نوچ  يراد ( ساوسو 

مه رگید  راب  کی  اطایتحا  ار  لام  تاکز  ای  ینک  ادا  هبترم  ود  لاس  رد  ار  تلام  سمخ  ینک و  طایتحا  تلام  رد  تسا  هدـش  هاگ  چـیه  ایآ 
--------------------------------------------------------- *؟ ینک یم  طایتحا  یناجم  بآ  رد  روطچ  یهدـب ؟

هرامش 13 مالسا ، رادساپ  یلسوت - اضر  دمحم  هللا  تیآ  زا : لقن  هب  ----------------------- * 

دندرک یم  ییوگ  دب  یتسرپ  ایند  زا  یلیخ 

یم ییوگدـب  یتسرپ  ایند  یهاوخ و  ایند  زا  یلیخ  دـنداد ، یم  قالخا  سرد  ماما  هک  یماگنه  دـندرک  یم  ییوگ  دـب  یتسرپ  اـیند  زا  یلیخ 
چیه هک  دـش  یم  يا  هتـسکش  لافـس  شرظن  رد  ایند  هک  دوش  یم  هقالع  یب  ایند  هب  نانچ  ناسنا  سرد ، نتفای  نایاپ  زا  سپ  یهاگ  دـندرک .

.* ----------------------------------------------------------------------- دنک یمن  هجوت  نآ  هب  سک 
هحفص 213 دلج 3 ،  باتفآ ؛ ياپ  هب  اپ  یناحبس - رفعج  هللا  تیآ  زا : لقن  هب  --------- * 

دییوگب ادخ  يارب  امش 

دنوادخ يارب  دیاب  داشرا  غیلبت و  لیصحت ، هکنیا :  زردنا  نمض  يراصنا  خیـش  دجـسم  رد  فجن  رد  زور  کی  ماما  دییوگب  ادخ  يارب  امش 
.(* ------------ درک دیهاوخ  ادیپ  نز  هنیس  دییوگب  ادخ  يارب  امش  دندومرف (: هدرک و  هراشا  قالخا  ناشخرد  جیاتن  هب  دشاب  ناحبس 

مالــسالا و تـجح  زا : لــقن  هـب  -------------------------------------------------------------------- * 
هرامش 7 دادرخ ؛  15 يرابدور - یبتجم  دیس  نیملسملا 

دشابن ناتنید  رب  مدقم  امش  هفطاع 

نیرتگرزب دندومرف (: دنتـساوخ و  ار  ناشتیب  دارفا  زور  کی  دنتـشاد  فیرـشت  فجن  رد  ماما  هک  یلیاوا  دشابن  ناتنید  رب  مدقم  امـش  هفطاع 
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ار نیا  دننک  یم  دمآ  تفر و  نم  لزنم  هب  دنتـسه و  نم  رب  رود و  هک  یناسک  دیـشاب ، هجوتم  هک  تسا  نیا  مراد  امـش  زا  نم  هک  یـشهاوخ 
رب ار  ناتنید  هشیمه  یگدنز  رد  هک  منک  یم  شهاوخ  امـش  زا  نم  دشابن و  ناشنید  رب  مدقم  ناش  هفطاع  هاگ  چـیه  هک  دنـشاب  هجوتم  دـیاب 

.* ------------------------------------- دوب ناشیا  گرزب  یخیرات و  تالمج  زا  یکی  نیا  و  دیرادب ). مدقم  نات  هفطاع 
هبحاصم یناقرف - نیدلا  یحم  نیملسملا  مالـسالا و  تجح  زا : لقن  هب  ------------------------------------------- * 

امیس ادص و  اب 

تسا هدشن  نامرواب  زونه 

ار بش  نشور  یقاطا  رد  هدرم  کی  اب  میناوت  یمن  ییاهنت  هب  ام  زا  کی  ره  دـندومرف (: فجن  رد  ماما  زور  کی  تسا  هدـشن  نامرواب  زونه 
نفک و يدصتم  هک  يدرف  نافک ( نافد و  هک  یلاح  رد  میرادن  ار  تحارتسا  باوخ و  ناوت  بارطضا  تشحو و  طرف  زا  میروآ و  حبـص  هب 

يودره هچرگ  هک  تسا  نآ  شتلع  دنیب . یم  مه  شوخ  باوخ  دباوخ و  یم  ناتـسربق  رد  یناملظ  بش  رد  هدرم  دص  اب  تسا ) تاوما  نفد 
دراد لاغتـشا  راک  نیا  هب  هک  درف  نآ  هک  یلاح  رد  هدرکن ، ذوفن  ام  لد  رد  زونه  داقتعا  نیا  اما  میراد ؛ صخـش  گرم  ترجه و  هب  ملع  اـم 

.* -------------------------------------------------------- تسا هدرک  رواب  ار  نآ  هدرم ، اب  تسراـمم  طرف  زا 
هرامش 7 دادرخ ؛  15 يرابدور - یبتجم  دیس  نیملسملا  مالسالا و  تجح  زا : لقن  هب  ------------------------ * 

تسه نآ  رثا  زونه  لاس  زا 45  دعب 

، هیـضیف هسردـم  رد  هعمج  ياه  رـصع  ماما  هک  دوب  ما  یگبلط  لیاوا  نامه  رد  هک  منک  یمن  شومارف  تسه  نآ  رثا  زونه  لاـس  زا 45  دعب 
نیا رد  مه  مق  رازاب  نیـسدقم  نینموم و  زا  یعمج  تشادـن و  الـضف  بالط و  هب  صاصتخا  ثحب  نیا  هتبلا  دنتـشاد و  یقـالخا  ثحب  کـی 

رثا زونه  لاس  دنچ  لهچ و  تشذگ  زا  دعب  ام  هک  دوب  رثوم  اهنآ  حور  رد  ثحب  نیا  يردق  هب  دندرک و  یم  تکرش  لماک  قایتشا  اب  هسلج 
دـهعتم و صالخا ، اب  نامیا و  اـب  نادرم  کـی  اـهنآ  مه  زونه  ینعی  مینیب . یم  دـندرک ، یم  تکرـش  تاـسلج  نآ  رد  هک  يدارفا  رد  ار  نآ 

.* ---------------------------------------- دوب تاسلج  نآ  رثا  زا  نیا  هک  دنتسه  دیقم  الماک  یناسنا  لئاسم  هب  تبـسن 
امیس ادص و  اب  هبحاصم  ینارکنل - لضاف  دمحم  هللا  تیآ  زا : لقن  هب  ---------------------------------------- * 

دیزاسب مه  اب 

مامتا زا  دـعب  دـیزاسب .  مه  اب  دـندومرف  هدرک و  اـم  هب  ور  ماـما  دـندناوخ  ار  مرـسمه  نم و  دـقع  هبطخ  ماـما  یتقو  لاس 60  دـیزاسب  مه  اب 
ضرع ناشتمدخ  زاب  هک  موس  راب  دیزاسب  مه  اب  دندومرف  اددجم  ماما  دییامرفب . مه  يرگید  تحیـصن  مدرک  ضرع  ماما  هب  ناشیا  شیامرف 

ار ناشیا  تسد  دعب  دیزاسب . مه  اب  تسا  نیمه  تحیـصن  دندومرف  هتخود و  نم  هب  ار  ناشذفان  هاگن  دـیئامرفب  يرگید  تحیـصن  اقآ  مدرک 
.* ------------------------------------------------------------------------- میدش صخرم  هدیسوب و 

فابجک رقاب  دمحم  رتکد  زا : لقن  هب  ------- * 

یشاب ناولهپ  نک  یعس 

رس هب  ار  ناشتبحم  تسد  ماما  دندیـسر . ماما  تمدخ  یتخت  اضرمالغ  ناولهپ  ناهج  موحرم  دنزرف  رـسمه و  یتقو  یـشاب  ناولهپ  نک  یعس 
راهن عقوم  سپس  نامرهق .) هن  یشاب  ناولهپ  هشیمه  نک  یعس  مرسپ  دندومرف (: وا  هب  دندیسوب و  ار  وا  تروص  هدیـشک و  موحرم  نآ  دنزرف 

.* ----------------------------------------------------------------- درک توعد  راهن  هب  ار  اهنآ  ماـما  دوب 
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هحفص 259 دلج 5  ناریا  نویناحور  تضهن  یناود -  یلع  نیملسملاو  مالسالا  تجح  زا : لقن  هب  --------------- * 

دنکن تلاخد  هاپس 

اه رهش  رد  دنتسه و  هتـسد  ود  مدرم  یهاگ  ای  دراد  دوج  ییاهرظن و  فالتخا  یهاگ  نویناحور  نیب  رد  دندومرف :  ماما  دنکن  تلاخد  هاپس 
.* --------------------------------- دشاب رانک  دیاب  درادن و  هلخادم  قح  هاپـس  دراوم  هنوگ  نیا  رد  دنراد . فالتخا  مه  اب 

یتالحم دیهش  نیملسملاو  مالسالا  تجح  زا : لقن  هب  ----------------------------------------------- * 

تسا طرش  فده 

ماما هک  دوب  بش  تعاس 9  دودح  دنتـشاد .  هسلج  اقآ  دمحا  جاح  لزنم  رد  هوق  هس  نارـس  عافد و  یلاع  ياروش  یبش  تسا  طرـش  فدـه 
تقونامه درک .  یم  شخپ  یقیـسوم  داش  همانرب  کی  تشاد  دوب و  نشور  نویزیولت  دـندش . دـنلب  ناشیا  مارتحا  هب  همه  دـش .  هسلج  دراو 

ماما دش ؟ لالح  نامز  نیا  رد  هک  دش  هچ  دیدوب  هدرک  مارح  ار  یقیسوم  هلیسولاریرحت  رد  امش  قآ ا  دیسرپ  ماما  زا  یلیبدرا  يوسوم  ياقآ 
ای هک  يرگید  ياه  روشک  ياه  هناسر  ریاس  زا  امـش  رگا  دـنک  یم  شخپ  یمالـسا  يروهمج  نویزیولت  نالا  هک  ار  هماـنرب  نیمه  دـندومرف 

يروهمج یلو  دنناشکب  داسف  هب  ار  دارفا  هک  تسا  نیا  ناشتین  اهنآ  اریز  تسا  مارح  دینک  شوگ  دنتسه  ناملسم  امسا  ای  دنتسین و  ناملـسم 
 .* ------------------------------------ تسا طرش  فده  اذل  دنک  فرطرب  یگدومخ  زا  ار  اهرکف  دهاوخ  یم  یمالسا 

نایریم میحر  دیس  زا : لقن  هب  -------------------------------------------- * 

یتفر هار  تردپ  يولج  ارچ 

هب يراج  ياـهراک  ماـجنا  يارب  یتکلمم  نیلوئـسم  زا  یکی  ناراـمج  رد  ماـما  اـب  نم  تاـقالم  زا  سپ  راـبکی  یتفر  هار  تردـپ  يولج  ارچ 
هب متـساوخ  یتقو  تفگ (:  تشگزاب  ماما  تمدـخ  زا  يو  هکنیا  زا  سپ  دـش . یم  هدـید  شنـسم  ردـپ  وا  هارمه  هب  هک  دیـسر  ماما  تمدـخ 

هدرک و یهاگن  ماما  مدرک . یفرعم  ماما  هب  ار  مردپ  فرـشت  زا  سپ  مدروآ . یم  لابند  زا  ار  مردپ  مدوب و  هداتفا  ولج  نم  مسرب  ماما  روضح 
-------- ---- *)؟ يدش دراو  یتفر و  هار  وا  يولج  ارچ  سپ  دندومرف (:  ماما  هلب . مدرک  ضرع  دنتسه )؟ امش  ردپ  اقآ  نیا  دندومرف (:

مالـــسالا تــجح  زا : لــقن  هــب  -------------------------------------------------------------------- * 
هرامش بالقنا - مایپ  یمج - نیملسملاو 

دینک كرت  ار  دب  ياه  راک 

اقآ جاح  مدرک  ضرع  مدیـسوب  ار  ناشیا  كرابم  تسد  هکنیا  زا  سپ  مدیـسر  ماما  رـضحم  هب  هک  یتاقالم  رد  دینک  كرت  ار  دـب  ياه  راک 
دیهد و ماجنا  ار  بوخ  ياهراک  دینک  یعـس  دـندومرف  نآ  زا  دـعب  و  تحیـصن ) دـننتفگ (: نیریـش  یمـسبت  اب  ماما  دـیئامرفب . یتحیـصن  ارم 

.* ------------------------------------------------------------------------ دینک كرت  ار  دب  ياهراک 
داژن حلاص  نیهش  زا : لقن  هب  -------- * 

ماما كاروخ 

مروخ یم  دوب  هزمشوخ  رگا 
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یمن ییابیز  لکـش  رگا  میتسارآ . یم  ار  شرهاظ  تسیاب  یم  میراذـگب ،  اـقآ  يولج  اذـغ  میتساوخ  یم  رگا  مروخ  یم  دوب  هزمـشوخ  رگا 
هزمـشوخ رگا  منیبب  مشچ . یم  الاح  دنتفگ : یم  دوب . یم  ابیز  شلکـش  رگا  اما  دوب . یم  بوخ  رایـسب  شا  هزم  ولو  دـندروخ  یمن  تشاد ، 

تفاطل ماما  دشاب . ابیز  هتسارآ و  مه  شرهاظ  میدرک  یم  یعـس  میتخپ ،  یم  ماما  يارب  يزیچ  رگا  هشیمه  ام  هک  دوب  نیا  مروخ . یم  دوب ، 
ناشیا تفاطل  زا  یباتک  ناوت  یم  منکب ،  ار  راک  نیا  رگا  مسیونب . ار  اهنآ  منیشنب و  دیاب  منک  یم  رکف  اهتقو  یلیخ  نم  هک  دنتـشاد  یـصاخ 

. ییابطابط همطاف  زا : لقن  هب  تشون * .* 

دینک تسرد  اذغ  هزادنا  هب 

اذغ هزادنا  هب  هک  دندرک  یم  شرافس  ام  هب  هشیمه  دوب و  یگدنز  رومارد  ییوج  هفرص  ماما ،  تافـص  زا  یکی  دینک  تسرد  اذغ  هزادنا  هب 
ناکما هک  میتسه  یعـضو  رد  ام  نآلا  هک  دندرک  یم  دزـشوگ  هشیمه  ماما  مینکن . فرـصم  دایز  یگدنز  رد  دیاین و  هفاضا  ات  مینک  تسرد 

هرامش 966 زور -  نز  يوفطصم -  هدیرف  زا :  لقن  هب  درذگب * .*  یتخس  هب  اه  هداوناخ  زا  یضعب  عضو  دراد 

مروخب قشاق  کی  اب  ار  همقل  ره  دهاوخ  یم  ملد 

قشاق راهچ ت ا  هس _ ناشیا  هک  تسین  یندرک  رواب  اما  تسین  يزیچ  ماما  ياذغ  هکنیا  اب  مروخب  قشاق  کی  اب  ار  همقل  ره  دهاوخ  یم  ملد 
دور یم  هک  قشاق  نیا  مروخب ،  قشاق  کی  اب  ار  همقل  ره  دـهاوخ  یم  ملد  یلیخ  نم  هک  دـنا  هتفگ  اهراب  ناـشدوخ  دـنراد و  يروخ  راـهان 

يزیچ ناشـسابل  يور  هکنیا  لیلد  هب  تسا .  گرزب  یلیخ  ناشتـشوگبآ  قشاـق  ناـهد  يوت  منادرگرب  هبترم  ود  مرادـن  تسود  ناـهد  يوت 
مییوگ یم  تاقوا  یهاگ  ام  تسا . دایز  یلیخ  يزیمت  رد  ناشتقد  دنهد . یم  رارق  نآ  يور  نولیان  کی  دعب  دـنزادنا  یم  هلوح  لوا  دزیرن ، 

هب تسا * .*  دایز  یلیخ  نآ  تافیرشت  اما  تسین  يزیچ  ناتیاذغ  تسامش . ياذغ  ناتـساد  یچیه ،  راهان  ماش و  تسد ،  تفه  نگل  هباتفآ 
. يوفطصم ارهز  زا : لقن 

دندوب دوخ  یتمالس  رکف  هب  تخس 

زا دندناوخ و  یم  ار  یـسانش  اذغ  ياهباتک  دندوب . دوخ  یتمالـس  رکف  رد  تخـس  یناوج  مایا  زا  ماما  دـندوب  دوخ  یتمالـس  رکف  هب  تخس 
هحفص 54 و 55 هرطاخ ه ا _ هنیئآ  رد  ینیمخ  ماما  دندرک * . .*  یم  باسح  اهنآ  يور  دنتشاد و  ییانشآ  اهاذغ  زپ  تخپ و  هوحن 

؟ دنروخب هچ  اهنیا  سپ 

هیهت ناشیا  يارب  بابک  خیـس  کی  هنازور  ماما  یجازم  تیوقت  يارب  هک  دوب  هتفگ  نم  هب  یفراع  رتکد  رخاوا  نیا  دـنروخب ؟ هچ  اـهنیا  سپ 
یمن ار  بابک  نم  دش و  یم  در  رهظ  کی  تعاس  زا  هقیقد  دنچ  رگا  هک  دـندوب  مظنم  يردـق  هب  ماما  دـننک . لیم  ناشیاذـغ  هارمه  هک  منک 

ناشلزنم رد  هک  ییاه  هبرگ  هب  ار  نآ  فصن  دیاش  ماما  مدروآ ،  یم  ار  بابک  یتقو  دندنام . یمن  رظتنم  دندروخ و  یم  ار  ناشیاذغ  مدروآ 
لقن هب  دنروخب * ((* ؟ هچ  اهنیا  سپ  دنتفگ ((: یم  دیروخب . ناتدوخ  دش  یم  ضرع  ناشیا  هب  یتقو  دنداد . یم  دـندرک  یم  دـمآ  تفر و 

) ماما هون  يدرجورب (  حیسم  نیملسملا  مالسالا و  ۀجح  زا :

نابغاب درمریپ 

ماما دـمآ . وا  هک  میدوب  هرفـس  رـس  م ا  دروآ .  كاخ  ام  لزنم  هچغاب  يارب  يدرمریپ  يزور  مدوب ،  کچوک  نم  تسه  مدای  نابغاب  درمریپ 
ار ناشیاذغ  زا  قشاق  دنچ  ناشدوخ  دنتشادرب و  هرفس  يوت  زا  یباقـشب  دعب  دوبن . دایز  ام  ياذغ  تسا . هدروخن  راهان  درمریپ  نیا  هک  دنتفگ 
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رفن کی  ياذغ  هزادنا  هب  ات  دیزیرب  باقـشب  نیا  رد  ار  دوخ  ياذغ  زا  یقـشاق  دنچ  مادک  ره  دـییایب  دـنتفگ ((: ام  هب  دـنتخیر و  باقـشب  رد 
راک نیا  زا  ردـقنآ  یگچب  ملاـع  رد  میدرک  هداـمآ  ار  درمریپ  نآ  ياذـغ  بیترت  نیا  هب  میتشادـن ،  یفاـضا  ياذـغ  زور  نآ  هک  اـم  دوشب )).

هرامش لاس 3 _  زومآ _  شناد  دشر  ماما _  نارتخد  زا  یکی  زا : لقن  هب  تشادن * . .*  تیاهن  هک  دمآ  مشوخ 

دندروآ رینپ  تسام و 

ماما يارب  ناشیا  مراد . ماما  اب  میاه  هبحاصم  زا  یکی  هیهت  ماگنه  وتاـشول  لـفون  رد  ماـما  رـسمه  زا  يا  هرطاـخ  نم  دـندروآ  رینپ  تساـم و 
ياذـغ نیمه  زا  زور  ره  ماما  هلب  داد  خـساپ  وا  دـننک و  یم  لیم  ار  اذـغ  نیمه  طقف  ناشیا  ایآ  مدیـسرپ  وا  زا  نم  دـندروآ و  رینپ  تساـم و 

 .* ------------------------------------------------------------------------- دنروخ یم  راب  ود  هداس 
يوسنارف راگنربخ  درالام  زا :  لقن  هب  ------- * 

راهن تدم  هیناث  لهچ  هقیقد و  تفه 

رهظ زور  نآ  رد  هک  دوب  ییاذـغ  نامه  نیا  دوب و  تشوگبآ  مسا  هب  یناریا  ياذـغ  کی  ماما  راهان  راـهن  تدـم  هیناـث  لـهچ  هقیقد و  تفه 
دندوب ناشیاه  هون  سورع و  رسپ ،  رسمه ،  ناشیا  زا  ریغ  هب  هک  يا  هرفس  رس  رب  ینیمخ  هّللا  تیآ  دندرک ،  یم  هدافتـسا  نآ  زا  مه  نارگید 

دوب و هیناث  لهچ  هقیقد و  تفه  ًاقیقد  ناشیا  ندروخ  راهان  تدم  دندروخ . اذـغ  یمک  رادـقم  ادـخ  مان  ندروآ  نابز  رب  زا  دـعب  هتـسشن و  ، 
هعومجم منیبب ،  مشچ  هب  مه  ار  پاپ )) ندروخ ((  راهان  مدـش  قفوم  راب  کی  شیپ  لاـس  ود  نم  دـنتفر . ناـشراک  قاـتا  هب  هلـصافالب  دـعب 

عون چیه  دوب . هدش  هدیچ  رتم  مین  ود و  ضرع  هب  رتم و  هدزاود  لوط  يزیم ب ه  يور  رب  دـندوب  هدـید  كرادـت  ناشیا  يارب  هک  ییاهاذـغ 
راهان تدم  دندرک ،  لیم  ار  دوخ  راهان  ییاهنت  هب  زیم  نیا  رس  رب  پاپ  ترضح  تقو  نآ  دشابن و  زیم  نیا  يور  رب  هک  دوبن  ییایلاتیا  ياذغ 

.* ---------- دش مودعم  یلک  هب  مدیمهف ،  نم  هک  روط  نآ  ناشیا ،  ياذغ  یقاب  دـعب  دوب و  هقیقد  هاجنپ  تعاس و  کی  ناشیا  ندروخ 
کی راــگنربخ  زا : لــقن  هــب  ---------------------------------------------------------------------- * 

هرامش 1924 یگتفه -  تاعالطا  يوسنارف -  همانزور 

تسا يزیچ  هچ  لبمس  غرم  مخت 

دارفا هب  دوب  ینیمز  بیـس  غرم و  مخت  ًابلاغ  هک  يا  هداس  رایـسب  ياذـغ  ماما  لزنم  ینوریب  رد  سیراپ  رد  تسا  يزیچ  هچ  لبمـس  غرم  مخت 
زیچ هچ  لبمـس  غرم  مخت  رگم  دندیـسرپ  یم  ام  زا  یجراخ  ياهراگنربخ  هک  دوب  يرارکت  هداس و  ییاذغ  همانرب  نیا  ردقنیا  دش . یم  هداد 
ماما یگدنز  زا  هژیو  ياهتـشذگرس  یچ -  هدیدح  هیـضرم  زا :  لقن  هب  دینک * *! یم  فرـصم  نآ  زا  ردقنیا  هک  تساه  یناریا  امـش  يارب 

دلج 4 ینیمخ - 

تشوگ نودب  ناجمداب  تشروخ 

هدـنز و تروص  هب  ار  غرم  نم  هک  دـندومرف  یم  اقآ  تشادـن ،  هار  ماما  لزنم  هب  یهام  غرم و  فجن  رد  تشوگ  نودـب  ناجمداب  تشروخ 
هنوگنیا هب  ماما  اما  دـندروخ  یم  یهام  اـه  هبنـشراهچ  هک  دوب  نیا  مدرم  یتنـس  میدـق و  موسر  زا  یکی  فجن  رد  مراد ! تسود  نآ  یعیبط 

ۀجح زا :  لقن  هب  دوب * *. هداس  یلیخ  ماما  ياذغ  دوب . تشوگ  نودب  ناجمداب  تشروخ  ناشیا  هقالع  دروم  ياذغ  دنتـشادن . يراک  موسر 
یناقرف نیملسملا  مالسالا و 
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دیدرک هانگ  ود  امش 

راهچ هس  ات  مدرک  رکف  دوب  کنخ  اوه  نوچ  مدـیرخ و  لاقترپ  ولیک  ود  ینازرا  تلع  هب  وتاشول  لفون  رد  نم  يزور  دـیدرک  هانگ  ود  اـمش 
هیجوت ار  مدوخ  راک  هک  نیا  يارب  نم  تسیچ ))؟ يارب  لاقترپ  همه  نیا  دـندومرف ((: اه  لاقترپ  ندـید  اب  ماما  تشاد . میهاوخ  لاقترپ  زور 

يارب هانگ  کی  دیدش : هانگ  ود  بکترم  امـش  دندومرف ((: ناشیا  مدیرخ )). ردقنیا  زور  دنچ  يارب  دوب  نازرا  لاقترپ  مدرک ((: ضرع  منک 
ندوب نارگ  تلع  هب  لاح  هب  ات  هک  دنـشاب  یناسک  وتاشول  لفون  رد  زورما  دـیاش  هکنیا  رگید  میتشادـن و  لاـقترپ  همه  نیا  هب  زاـین  اـم  هکنیا 

هس يارب  ار  لاقترپ  رادقم  نیا  امش  هک  یلاح  رد  دننک ،  هیهت  دنتسناوت  یم  نآ  ندش  نازرا  اب  دیاش  دننک و  هیهت  ار  نآ  دنا  هتسناوتن  لاقترپ 
ادیپ یهار  دیاب  دندومرف ((:  تسین ))  نکمم  اهنآ  نداد  سپ  متفگ ((:  دیهدب )).  سپ  ار  نآ  زا  يرادـقم  دـیربب  دـیا ،  هدـیرخ  زور  راهچ 

لاـقترپ ـالاح  اـت  هک  دـیهدب  يدارفا  هب  دـینکب و  تسوپ  ار  اـه  لاـقترپ  دـندومرف ((: منکب )). مناوت  یم  يراـک  هچ  مدرک ((:  ضرع  درک ))
یگدنز زا  هژیو  ياهتشذگرس  یچ  هدیدح  هیضرم  زا :  لقن  هب  درذگب * *)). امـش  ناهانگ  رـس  زا  دنوادخ  قیرط  نیا  زا  دیاش  دنا  هدروخن 

دلج 4 ینیمخ -  ماما 

؟  تسا مادک  ناتدوخ  ياذغ 

هّللا تیآ  دیهـش  دـندومرف  ماما  دـندوب ،  نامهم  ناتـسود  زا  یکی  لزنم  ماما  هداوناخ  هک  يزور  سیراپ  رد  تسا ؟  مادـک  ناـتدوخ  ياذـغ 
هدیـشک فرظ  هس  رد  دوـب  تشوـگبآ  هک  ار  یلوـمعم  ياذـغ  ناـمه  نـم  دنـشاب . ناـشیا  تمدـخ  ارراـهان  یقودـص  هـّللا  تـیآ  يرهطم و 

یم دوب ،  اجنآ  موسرم  ياذغ  هک  یگنرف  هجوگ  رینپ و  نان و  لومعم  قبط  رگید و  نامتخاس  مور  یم  مدوخ  مدرک  رکف  مدرب و  ناشتمدـخ 
لیم امـش  متفگ ((: میوگب  متـسناوت  یمن  غورد  هک  نم  و  تسا ))؟ مادـک  ناـتدوخ  ياذـغ  دـندرک ((: لاؤس  مدرب ،  ار  اذـغ  یتـقو  مروـخ .

نآ ناشیا  مدرب و  يرگید  هساک  دیروایب )). یفرظ  دـیورب و  دـندومرف ((: مروخ )). یم  يزیچ  نامتخاس  نآرد  مور  یم  نم  ًادـعب  دـییامرفب 
ینیمخ _ج 4 ماما  یگدنز  زا  هژیو  ياهتشذگ  رس  یچ _ هدیدح  هیضرم  زا : لقن  هب  دندرک * . *. تمسق  راهچ  ار  هدش  تمسق  هس  ياذغ 

هناودنه هراپ  کی  رینپ و  هساک  کی 

نم تشادن . روضح  ناشیا  همداخ  میتفر . نوردنا  هب  يراک  يارب  ام  دندوب  البرک  رد  ماما  هک  راب  کی  هناودنه  هراپ  کی  رینپ و  هساک  کی 
هـساک کی  اهنت  لاچخی  رد  مدـید  مدرک . زاب  ار  لاچخی  رد  متفر و  هناخزپشآ  هب  تسه . زیچ  هچ  اقآ  لاـچخی  رد  منیبب  هک  مدـش  واـکجنک 

رون ياثر  رد  يرصان -  نیملسملا  مالسالا و  ۀجح  زا :  لقن  هب  تسا * *. هناودنه  هراپ  کی  رینپ و 

دنروخب هباشون  مدیدن  رابکی 

زا ندروخ  اذغ  عقوم  رد  ناشیا  هک  مدیدن  راب  کی  يارب  یتح  مدوب  ماما  رضحمرد  هک  یلاس  تشه  تدم  رد  دنروخب  هباشون  مدیدن  رابکی 
نایریم میحر  دیس  زا : لقن  هب  دننک * *. هدافتسا  هباشون 

سیردت سرد و 

دننک عورش  ار  سرد  اه  هزوح 

ار نوریب  عاضوا  ناشیا  هب  میقتسم  ریغ  متساوخ  مدیـسر  ماما  تمدخ  رـصق  نادنز  رد  راب  نیلوا  يارب  یتقو  دننک  عورـش  ار  سرد  اه  هزوح 
دییوگب هلب ، دندومرف ((: هلب . متفگ : دنا ))؟ هدش  لیطعترگم  دندومرف ((: دنوشب ؟ عورش  اهسرد  دییامرف  یم  هزاجا  اقآ ، متفگ : مهدب ، عالطا 
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هسسوم هویشرآ  هدیدنسپ - یضترم  دیس  هللا  تیآ  زا : لقن  هب  دننک * .((*  عورش  ار  سرد  اه  هزوح 

مراد تسود  رتشیب  ار  هقف 

.( مراد تسود  رتشیب  ار  هقف  نم  دندومرف (:  دیراد ؟ تسود  رتشیب  ار  ملع  مادک  امش  اقآ  مدیسرپ  ماما  زا  راب  کی  مراد  تسود  رتشیب  ار  هقف 
ماـما میا . هدـناوخ  اـقآ  هن  تشاد  راـهظا  وا  وـت ). يا  هدـناوخن  دـندومرف (: ماـما  درادـن . يزیچ  هک  هـقف  مـلع  اـقآ  تـفگ : ناـگرزب  زا  یکی 

هرامش 1 روضح ، يدرجورب - حیسم  نیملسملا  مالسالا و  تجح  زا : لقن  هب  يا * .(*  هدیمهفن  سپ  دندومرف (:

دندرک یم  لقن  ار  املع  تارظن  ادتبا 

ادـتبا هک  دوب  نیا  لوصا  رد  ماما  یـسرد  شور  دوب . بالط  هجوت  دروم  یلیخ  ماما  سیردـت  هویـش  دـندرک  یم  لقن  ار  اـملع  تارظن  ادـتبا 
خیـش موحرم  يراصنا و  خیـش  موحرم  ینیئان ،  موحرم  یقارع ، ءایـض  اقآ  موحرم  زا  اـصوصخم  دـندرک ، یم  لـقن  ار  اـملع  تارظن  لاوقا و 

لوصا کی  سـسوم  ماما ،  دـنداد .  یم  رارق  داـقتنا  لـقن و  دروم  ار  ناـنآ  تارظن  سپـس  دـنتفگ و  یم  یبلاـطم  یناـسارخ  مظاـک  دـمحم 
هب ار  هیهقف  ینابم  دندوب . بلاطم  داقن  ناشیا  دندرک . یم  ناونع  دوب  هدشن  هدینش  نامز  نآ  ات  هک  ار  يرکب  رایـسب  بلاطم  دندوب و  يدیدج 

.* -------------- دنتشاد یصاخ  تیانع  زین  لاجر  هب  دنتشاد ، يدایز  هجوت  باحصا  يامدق  لاوقا  هب  دندومرف و  یم  نایب  نقتم  روط 
قداـــص هللا  تـــیآ  زا : لـــقن  هـــب  ------------------------------------------------------------------ * 

هحفص هرامش 4 ،  دای ؛ یلاخلخ -

دندنخ یم  مدرم  دینزن  اهفرح  نیا  زا 

موحرم فرـشا ، فجن  رد  يزور  دوش . هتفگ  سرد  رد  دراو  تالاکـشا  هک  دندوب  دقتعم  یلیخ  ماما  دندنخ  یم  مدرم  دـینزن  اهفرح  نیا  زا 
دنداد باوج  وا  هب  ماما  درک . رکذ  یتیاور  لاکشا  کی  ثحب ، رد  دوب  تلیضف  ملع و  ناگرزب  نیدهتجم و  زا  یکی  هک  یفطـصم  اقآ  جاح 
مدرم دینزن  اهفرح  نیا  زا  اقآ  دومرف (:  وا  هب  یخوش  هب  ماما  درک . رارکت  ار  لاکشا  يرتشیب  حیضوت  اب  دشن و  عناق  یفطصم  اقآ  موحرم  یلو 
دنتفگ رگا  تساقآ . رـسپ  دـنیوگ  یم  دـندنخب . تفگ : دـنلب  مه  یفطـصم  اقآ  تسا )!  داوس  یب  اقآ  دـنیوگیم  اهفرح و  نیا  هب  دـندنخ  یم 

!* ----------------------------------------------------------- تسا داوسیب  اقآ  رسپ  دنیوگ  یم  تسا  داوسیب 
ماما یگدنز  زا  هژیو  ياهتشذگرس  یناوریا - دیجملا  دبع  دیـس  نیملـسملاو  مالـسالا  تجح  زا : لقن  هب  --------------------- * 

دلج 5 ینیمخ - 

تسا یسیون  زجوم  ماما  راثآ  تاصتخم  زا 

بتک رد  تقو  چـیه  ینعی  تسا  یـسیون  هصالخ )  زجوم (  ماما  بتک  راثآ و  رثن  تاصتخم  زا  تسا  یـسیون  زجوم  ماما  راثآ  تاـصتخم  زا 
یم نادـب  زجوم  روط  هب  دـننک و  یم  هراشا  ار  يا  هلاسم  ماما  تسین . نداد ) بلاطم  طسب  حرـش و  ندرک و  ینالوط  بانطا ( بناـج  ناـشیا 
یم حرطم  ار  ناشدوخ  رظن  دعب  دننک و  یم  رکذ  هلاسم  کی  هراب  رد  ار  دوخ  دیتاسا  مامت  لاوقا  الومعم  ناشیا  دننک . یمن  حرش  دنزادرپ و 

هب دــــــننک * -------------------------------------------------------------------------------- *.
یناوعا اضرمالغ  رتکد  زا : لقن 

میمهف یم  هچ  نامدوخ  مینیبب  لوا 
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نیمه يارب  دـنداد .  یم  يدایز  تیمها  عبتت  قیقحت  هب  ناشیا  دوب . یقیمع  یقیقحت و  سرد  ماما  سرد  میمهف  یم  هچ  ناـمدوخ  مینیبب  لوا 
.( میمهف یم  هچ  هلدا  زا  ناـمدوخ  مینیبب  لوا  دـندومرف (: یم  دـنداد و  یم  رارق  یـسررب  دروم  ار  هلاـسم  هلدا  اـهقف ، لاوقا  هب  عوجر  زا  لـبق 

.* ---------------------------------------------------------- دنتخادرپ یم  نارگید  تارظن  یـسررب  هب  هاگنآ 
هرامش 45 هزوح ؛ یلسوت - اضر  دمحم  هللا  تیآ  زا : لقن  هب  ---------------------- * 

دنداد یم  سرد  ناور  هداس و  نایب  اب 

هک يروط  دـندرک . یم  هئارا  بترم  مظنم و  ناور و  هداس و  یتارابع  ابیز و  ینایب  اب  ار  سرد  ماما  دـنداد  یم  سرد  ناور  هداـس و  ناـیب  اـب 
.* --- تسناوت یم  دنک ، ریرقت  یبرع  هب  دندومرف  یم  یسراف  نابز  هب  هک  ار  ناشیا  بلاطم  سرد  هسلج  نامه  رد  تساوخ  یم  یسک  رگا 

تجح زا : لـقن  هب  -------------------------------------------------- --------------------------- * 
هرامش 55 هزوح ، يدورگنل - يوضترم  نسح  دمحم  دیس  نیملسملاو  مالسالا 

دنداد یم  ثحب  لاجم  بالط  هب 

 . دـندمآ یم  مجع  هچ  برع و  هچ  املع ،  الـضف و  نایاقآ  دنتـسشن ،  یم  سرد  ثحب و  ياپ  ماما  یتقو  دـنداد  یم  ثحب  لاـجم  بـالط  هب 
رد هک  دندرک  حاتتفا  فجن  رد  ار  هویش  نیا  هکلب  دنا ،  هتشادن  مق  رد  ار  هویش  نیا  دنتفگ  یم  اهیضعب  دنداد .  یم  ثحب  لاجم  نانآ  هب  ماما 

ناشیا اب  هک  هدنب  لاثما  هب  دنداد  یم  هزاجا  دـندش و  یم  ثحب  دراو  مه  ناشدوخ  ماما  یهاگ  دوش . ثحب  دـنداد  یم  هزاجا  یمومع  هسلج 
 ، دندش یمن  ثحب  دراو  دنداد و  یم  شوگ  دـندرک و  یم  توکـس  ناشیا  دوب  ثحب  اقفر  نیب  هک  یتقو  اهثحب  نیمه  رد  مینک .  ثحب  ًالثم 
یم ثحب  دراو  يدـج  دـندش ،  یم  دراو  یتـقو  دـندش .  یم  ثحب  دراو  ناـشیا  تقو  نآ  دـییامرف ؟ یم  هچ  امـش  اـقآ  مییوـگب : هکنیا  رگم 

تایح زیمآراختفا و  ًالماک  ام  يارب  دنتشاد  ناشیا  هک  ییاهـشور  نیا  دنورب .  رد  ثحب  زا  ًالثم  ای  دننک  عانقا  ار  ام  دنهاوخب  هکنیا  هن  دندش ؛
.* --------------------------------------------------------------------------- دوب هدنزومآ  شخب و 

هرامش 32 هزوح ؛  تفرعم - يداه  دمحم  هللا  ۀیآ  زا : لقن  هب  ----- * 

دوب نیریش  ماما  نایب 

رظن دسرپب و  يرگید  سک  زا  هکنیا  هب  دنمزاین  ار  سک  چیه  هک  دوب  اسر  نیریـش و  يردـق  هب  سیردـت  رد  ماما  نایب  دوب  نیریـش  ماما  نایب 
زا هک  هبلط  دنتـشاذگ . یم  رایتخا  رد  ار  بلاطم  مامت  ناشدوخ  نیریـش  نشور و  رایـسب  نایب  اب  امیقتـسم  ماـما  دوبن . دـنک  راسفتـسا  ار  ماـما 

، دشاب هتشاد  یتالاکشا  بلطم  لک  تفایرد  لصا  رد  هک  دوب  نکمم  هتبلا  دوب . نشور  الماک  وا  رظن  هب  بلطم  تفر  یم  نوریب  داتـسا  سرد 
.* -------------------- دنام یمن  یقاب  یسک  يارب  یماهبا  هطقن  چیه  دنا  هتشاد  يرظن  هچ  دنا و  هدومرف  هچ  ماما  هکنیا  رظن  زا  اما 

- ینارکنل لضاف  دـمحم  هللا  تیآ  زا : لقن  هب  ------------------------------------------------------------ * 
هرامش 32 هزوح ،

دندرک یم  حرطم  ار  یفلتخم  تارظن  سرد ، رد 

یم لامعا  ناشـسرد  رد  هک  دوب  يرکف  نالوج  رظن و  تعـسو  ماما  سرد  تایـصوصخ  زا  دندرک  یم  حرطم  ار  یفلتخم  تارظن  سرد ، رد 
کی دونـشب و  ار  فرح  کی  صخـش  هک  دوبن  يا  هنوگ  هب  ناشیا  سرد  ینعی  دندرک . یم  تداع  نآ  هب  مه  اه  هبلط  هاوخ  ان  هاوخ  دندرک .

قیقحت رد  دـش  یم  روبجم  هبلط  دـندرک و  یم  حرطم  ار  یفلتخم  تارظن  ماـما  سرد ، نمـض  دوـش و  ماـمت  سرد  دـنک و  لـیلحت  ار  فرح 
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فرح ضرتعم  مه  رگا  انایحا  دندز و  یم  ار  ناشدوخ  فرح  ناداتسا  زا  یضعب  دسرب . یبولطم  هجیتن  هب  دنیبب و  ار  یفلتخم  تارظن  بلطم 
رارق روحم  ار  نارگید  تارظن  نخـس و  هک  دنتفر  یم  شیپ  اجنآ  ات  هویـش  نیا  رد  هاگ  ماما  یلو  دوب . یعبت  تروص  هب  دندش ،  یم  نارگید 

یم تداع  هبلط  تشاد و  يرایسب  ریثات  لئاسم  قیقحت  رد  نیا  دندرک . یم  حرطم  نارگید  تارظن  لقن  لابند  هب  ار  دوخ  فرح  دنداد و  یم 
.* ------- دسرب حیحص  يرظن  هب  دناوتب  اتیاهن  ات  دونـشب  ار  نارگید  فرح  لوا  دنک  رظن  راهظا  عوضوم  کی  رد  دهاوخ  یم  یتقو  درک 

هللا تــیآ  زا : لـــقن  هــب  ------------------------------------------------------------------------- * 
هحفص دلج 4 ،  باتفآ ؛  ياپ  هب  اپ  یناجنز -  دیمع  یلعسابع 

دندوبن نارگید  بلاطم  ور  هلابند 

دنتشاد و يدیدج  فرح  دندش ، یم  دراو  هک  یمکح  ای  ینافرع  بلطم  ره  یفـسلف و  بلطم  ره  رد  ماما  دندوبن  نارگید  بلاطم  ور  هلابند 
ار نارگید  هدـش  هتخپ  بلاطم  لقن  دـندرک و  یم  حرطم  ار  ناشدوخ  ینابم  سورد  نیا  رد  ماما  دوب . هزات  ناشیا  ياهفرح  لوصا ، هقف و  رد 

نارگید بلاطم  ور  هلابند  تقو  چیه  دندرک و  یم  حرطم  دـیدج  ییانب  ساسا و  نوناق و  ناشدوخ  یـسرد  بلاطم  يارب  هکلب  دـندرک  یمن 
هب دـــندوبن * -------------------------------------------------------------------------------- *.

امیس ادص و  اب  هبحاصم  يدزی - متاخ  سابع  دیس  هللا  تیآ  زا : لقن 

دنرادن یجایتحا  نم  هب  نم  نادرگاش 

دندوب هدرک  تیبرت  ناشلیم  قباطم  ار  يا  هدع  دندوب و  هدرک  سیردت  مق  هزوح  رد  اهلاس  نوچ  ماما  دـنرادن  یجایتحا  نم  هب  نم  نادرگاش 
:) دندومرف ناشیا  دنمورحم . امـش  سرد  زا  امـش  نادرگاش  مدرک  ضرع  ماما  هب  زور  کی  دنتـشاد ، هدیقع  ناشدوخ  مق  نادرگاش  هب  یلیخ 

عورـش ار  سرد  ماما  هک  مه  فجن  رد  نرادـن د ). نم  هب  یجایتحا  رگید  دـننک  ثحب  دننیـشنب  مه  اـب  یتقو  هک  دندیـسر  یتاـماقم  هب  اـهنآ 
وزج اهفرح  نیا  دـندومرف (: زور  کی  دوب . لکـشم  يا  هدـع  يارب  اهنآ  مهف  اذـل  دوب و  هزات  ون و  یلیخ  ناشیا  ثحاـبم  بلاـطم و  دـندرک ،

.(* ----------------------------- دوش يداع  مه  امـش  يارب  ات  منک  یم  رارکت  ردقنیا  اجنیا  دوب و  مق  رد  نم  يداع  ياهفرح 
هماـنزور یعناـص - نـسح  هللا  تـیآ  زا : لــقن  هـب  / * 3 / 73 --------------------------------------------------- 

18 یمالسا ؛ يروهمج 

؟  يدرمش یم  ار  اهکنات  امش 

روطنیمه ماما  درک .  روبع  مرا  نابایخ  رد  دجـسم  رد  يولج  زا  کنات  يدادـعت  سرد ،  يانثا  رد  زور  کی  يدرمـش ؟  یم  ار  اهکنات  اـمش 
یم هاگن  ار  اه  کنات  تقد  اب  مدوب و  هتـسشن  ماما  رانک  رد  نم  دـنتخادنا .  یم  اهکنات  فص  هب  هاـگن  مه  یهاـگ  دـندومرف ،  یم  سرد  هک 

. دـش در  کـنات  ددـع  هدزناـپ  متفگ :  مداد و  جرخ  هب  یماـخ  نم  تسا )) ؟  يربخ  زورما  دـندومرف ((:  ماـما  هاـگان  مدرمـش .  یم  مدرک و 
------------------------------------------ *))!؟ يداد یم  شوگ  سرد  هب  ای  يدرمش  یم  ار  اهکنات  امش  دندومرف ((:

اپ یناسارخ - هداز  ظعاو  دمحم  دیس  نیملـسملا  مالـسالا و  تجح  زا : لقن  هب  -------------------------------------- * 
هحفص دلج 4 ،  باتفآ ؛  ياپ  هب 

دوبن حرطم  داتسا  درگاش و  هلأسم 

همانرب رد  داتـسا  درگاش و  هلأسم  تفرگ و  یم  هسلج  شنادرگاش  اب  هک  دوب  نیا  ماـما  تایـصوصخ  زا  دوبن  حرطم  داتـسا  درگاـش و  هلأـسم 
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همانرب نینچنیا  ماما  ریخ ،  منیـشنب !  اهنیا  اب  نم  ارچ  درگاش و  اهنیا  میداتـسا و  ام  هلب ،  هک  دشاب  شا  همانرب  رد  ماما  هکنیا  دوبن .  حرطم  ماما 
مهاوخ یم  دوب .  شدوخ  نادرگاش  زا  یکی  اب  هسلج  تسایر  یهاـگ  تشاذـگ . یم  هسلج  تسـشن ،  یم  نادرگاـش  اـب  تشادـن . یمارم  و 

 .* ------------------------------------------------------------- دوب دح  نیا  ات  ماما  یحور  یگرزب  میوگب 
هرامش 32 هزوح ؛ ینیدلاءاهب -  اضر  دیس  هّللا  تیآ  زا : لقن  هب  ------------------- * 

تشادن سیردت  رد  تینابصع  هاگ  چیه 

دندومرف یم  سرد  تعاس  ود  لقادح  زور  هنابـش  رد  ماما  دش ،  زاغآ  بالقنا  هک  لاس 1342  رد  تشادن  سیردت  رد  تینابـصع  هاگ  چیه 
هب خساپ  اهمارگلت و  اه ،  همان  هب  خساپ  يارب  بش  همین  ات  مه  ًابلاغ  دنتـشاد .  مزال  هعلاطم  تعاس  جنپ  دودـح  سرد  تعاس  ود  نیا  يارب  و 
؛  دروآ یم  رد  اپ  زا  دوز  یلیخ  ار  يداع  درف  ره  دـنک و  یم  هتـسخ  ار  باصعا  لئاسم  نیا  همه  دـندیباوخ . یمن  ناگدـننک  فیلکت  بسک 
ار لئاسم  مارآ  مارآ  رطاخ و  نانیمطا  لامک  اب  ماما  اما  دزاس .  یم  هجاوم  تینابـصع  اـب  مدرم  اـب  دروخرب  صوصخب  سرد و  رد  صوصخب 

تینابصع يداع  لئاسم  رد  هاگ  چیه  دندومرف و  یم  خساپ  شوخ  يور  اب  ار  دارفا  ياهلاکـشا  سرد ،  رد  صوصخب  دندومرف و  یم  حرطم 
.* --------------------------------------------------------------------------- دشن هدید  هل  مظعم  زا 

هحفص 180 دلج 3 ،  باتفآ ؛  ياپ  هب  اپ  ینامز -  یفطصم  نیملسملا  مالسالا و  ۀجح  زا : لقن  هب  ----- * 

دندرک یم  حازم  سیردت  رد  یهاگ 

اب یتح  راضح  هک  دنتفگ  یم  يا  هفیطل  سرد  رد  یهاگ  توکـس  نوکـس و  یفرح و  مک  همه  اب  ماما  دندرک  یم  حازم  سیردت  رد  یهاگ 
زا یکی  يزور  هلمج  زا  دنا  هتفگن  يزیچ  ییوگ  دوب ، تکاس  توافت و  یب  نانچمه  ناشیا  دوخ  هک  یلاح  رد  دـندیدنخ  یم  دـنلب  يادـص 

دننک تکاس  ار  وا  هک  دنتساوخ  یم  ماما  و  درک ، یم  يراشفاپ  دوخ  لاؤس  لاکشا و  رد  دوب  ناجیابرذآ  لها  هک  ناشیا  نادرگاش  يالـضف 
ورف ادص  رـس و  دندیدنخ و  یم  راضح  هیقب  مه  نابز و  كرت  هبلط  نآ  مه  یکرت ،  هملک  نیا  اب  و  خـی )) دـنتفگ ((: وا  هب  باوج  رخآ  رد  . 

.* ----------------------------------------- دنداد یم  همادا  سرد  هب  دنک  یمسبت  هکنیا  نودب  مه  ماما  تسـشن و  یم 
زا هژیو  ياهتشذگرس  یناود - یلع  نیملـسملا  مالـسالا و  تجح  زا : لقن  هب  --------------------------------------- * 

هحفص 53 دلج 6 ،  ینیمخ ؛ ماما  یگدنز 

یتسیز هداس 

دش رازگرب  هداس  ام  یسورع 

زا ناش  یگدنز  طقف  هک  دنشاب  يا  هبلط  هک  دوبن  نینچ  اقآ  دوب . هدیسر  ثرا  ماما  هب  يردپ  زا  کلم  يرادقم  دش  رازگرب  هداس  ام  یسورع 
اب دـندوب _  اهنت  لزنم  نیا  رد  هدرک و  هراجا  کچوک  لزنم  کی  مناخ  اـب  ناـشجاودزا  يادـتبا  رد  تهج  نیا  زا  درذـگب . یگبلط  دـمآرد 

دوخ هرجح  زا  هام  ود  یکی  زا  دعب  هک  ثاثا  نامه  زج  ماما  دـندروآ . مناخ  مه  ار  لزنم  ثاثا  دـندوبن _  لزنم  کی  رد  رگید  ياهرجأتـسم 
ماما هیثاثا  لک  دـش . رازگرب  هداس  رایـسب  ام  یـسورع  مسارم  درک  یم  فیرعت  مناخ  دنتـشادن . يرگید  ثاثا  دـندروآ ،  هیـضیف  هسردـم  رد 
یلیخ هملباق  ددـع  کی  یکبلعن و  ناکتـسا  يروق و  کی  يا و  هلیتف  ود  يزپ  كاروخ  غارچ  کی  باوختخر و  تسد  کـی  دوب و  یمیلگ 

دندوب هتشاد  هاگن  دوخ  دزن  تناما  هب  هدیدنسپ  ياقآ  دوب  هدیسر  ثرا  هب  ماما  ردپ  زا  هک  يا  هیثاثا  لاس  ود  یکی  زا  دعب  هکنیا  ات  کچوک ، 
هک یمیدق  شرف  هکت  دـنچ  یمیدـق و  یلیخ  فورظ  يرادـقم  دوب . یمیدـق  ًاتبـسن  یثاثا  مه  اهنآ  دـنتفگ  یم  مناخ  دنداتـسرف . ماما  يارب  ، 
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يوفطصم هدیرف  زا :  لقن  هب  دوب * *. دنموربآ  ًاتبسن  اما  یگبلط  یگدنز  کی  ماما  یگدنز  ًاعومجم  دندوب . هنهک  ًاتبسن 

دندرک یم  هیصوت  یگداس  هب  هشیمه 

هب طوبرم  روما  رد  هشیمه  ناشیا  دنتـشادرظن  رد  ار  فراعتم  دـح  ناشنادـنزرف  هیرهم  دروم  رد  ماما  دـندرک  یم  هیـصوت  یگداس  هب  هشیمه 
یبارعا هتشرف  زا :  لقن  هب  دندرک * *. یم  یگداس  هب  شرافس  جاودزا 

دنشاب هبلط  نایاقآ 

یم هداد  هعمج  همئا  هب  هیرهـش  ناونع  هب  هک  يرـصتخم  غلبم  دوب  هتـشون  يا  همان  یط  ناتـسا  زکرم  هعمج  همئا  زا  یکی  دنـشاب  هبلط  ناـیاقآ 
خساپ رد  ماما  دوب . هدرک  شیازفا  تساوخ  رد  دوش و  یم  نانآ  رتفد  یچرادبآ  قوقح  ای  رتفد  هراجا  هنیزه  طقف  دسر و  یمن  ییاج  هب  دوش 

نایمیحر نیملسملا  مالسالا و  ۀجح  زا :  لقن  هب  دنشاب * .((*  هبلط  نایاقآ  دندومرف ((:

داد ار  دوخ  ییاراد  تروص  هک  یسک  لوا 

هک یسک  لوا  دنهدب  ار  دوخ  ییاراد  تروص  نیلؤسم  یساسا  نوناق  لصا  قبط  دش  رارق  یتقو  داد  ار  دوخ  ییاراد  تروص  هک  یـسک  لوا 
تسرد و يدوجوم  مه  هّلل  دـمحلا  هک  داتـسرف  تشوـن و  ار  شیدوـجوم  ماـمت  دوـب و  ماـما  داد  ار  دوـخ  نیقلعتم  دوـخ و  ییاراد  تروـص 
. تسا مولعم  شخیرات  زا  درک . مادقا  هک  دوب  یـسک  لوا  شدوخ  ماما  یلو  میتساوخن  ماما  زا  میدرکن  مادقا  ام  تشادـن .!! يزیچ  یباسح و 

نیا اباب  میتفگ  هچ  ره  دادـن . رخآ  ات  هک  تشاد  رارق  ردـص  ینب  ماما ،  هویـش  نیا  لباقم  تسرد  تسه . روشک  یلاعناوید  قودنـص  رد  نآلا 
نـآلا اذـل  دادـن . هرخـالاب  درک و  لدـج  درک . یم  هک  ییاهلدـج  نیا  زا  تسه و  اـهفرح  یلیخ  دـشاب  نوناـق  ياـنب  رگا  تفگ  تسا . نوناـق 

تـسین مزـال  هک  دوب  يریزو  ياـقآ  کـی  مه  وا  زا  ریغ  هتبلا  تسین .  روشک  یلاـعناوید  رد  دوب  روهمج  سییر  هکنیا  اـب  وا  ییاراد  تروص 
هماـنزور یلیبدرا -  يوسوم  هللا  تیآ  زا :  لـقن  هب  / * 3 / 73 دنداد .*  ام  مادـقا  اب  هیقب  اهتنم  دـنداد ،  هیقب  دادـن  مه  وا  مروایب .  ار  شمـسا 

17 یمالسا -  يروهمج 

ربب ار  هداجس  نیا 

یناشاک هچیلاق  کی  رفن  کی  دناوخ  یم  زامن  ربز  یکلک  هچیلاق  کی  يور  فجن  رد  يدرجورب  ياقآ  هسردـم  رد  ماما  ربب  ار  هداجـس  نیا 
هب هک  میدـمآ  نوریب  هناخ  زا  ناشیا  اب  هک  موس  بش  دـناوخ  زامن  نآ  اب  بش  ود  اقآ  درک  میدـقت  ناشیا  تمدـخ  دروآ و  هداجـس  بساـنم 

نامه میرادرب و  ار  سیفن  هچیلاق  نآ  میدش  راچان  مه  ام  روایب  ار  یلوا  هچیلاق  نآ  ربب  ار  هداجـس  نیا  یناقرف  ياقآ  دندومرف  میورب  هسردـم 
یناقرف نیملسملا  مالسالا و  ۀجح  زا :  لقن  هب  میتخادنا * .*  ار  یلوا  نشخ  ربز و  هچیلاق 

درک ایحا  دیاب  ار  دجسم  نیا 

كورتم و هداتفا ،  رود  يدجـسم  رد  ناضمر  هام  اب  فداصم  هک  تـالحم  هب  ناشیاهرفـس  زا  یکی  رد  ماـما  درک  اـیحا  دـیاب  ار  دجـسم  نیا 
ناشیا هب  املع  زا  يا  هدـع  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  تخادرپ و  یم  تعاـمج  هماـقا  هب  تشادـن  یلگ  قاـتا  کـی  زا  شیب  هک  کـچوک  رایـسب 
یـسک عماج  دجـسم  رد  دندوب  هدومرف  هدرکن و  لوبق  راوگرزب  نآ  اما  دنیامرفب  تعامج  هماقا  رهـش  عماج  دجـسم  رد  هک  دندرک  داهنـشیپ 

هب درک * .*  ءایحا  دیاب  ار  دجسم  نیا  يور  نیا  زا  دنک  تعامج  هماقا  هک  تسین  یسک  دجـسم  نیا  رد  یلو  دنک  تعامج  هماقا  هک  تسه 
هحفص هرامش 45  هزوح  یلسوت -  نیملسملا  مالسالا و  ۀجح  زا :  لقن 
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دندش یضار  تافاکم  رازه  اب 

یلاخلخ هّللارـصن  خیـش  ياقآ  ات  دـشاب  رلوک  ناشلزنم  رد  دـندوبن  رـضاح  دـندمآ  فجن  هب  ماما  هک  یلیاوا  دـندش  یـضار  تافاکم  رازه  اب 
لزنم يارب  دندش  رضاح  ماما  تفگ  هک  ار  نیا  تسا . ناشمرگ  دننیـشن  یم  دنیآ و  یم  امـش  ینوریب  هب  هک  یمدرم  اقآ ،  هک  دندرک  رارـصا 

يرصان نیملسملا  مالـسالاۀجح و  زا :  لقن  هب  میرخب * .*  وتپ  دنچ  لزنم  يارب  هک  دندش  رـضاح  تافاکم  رازه  اب  دوش و  يرادیرخ  رلوک 
دلج 4 ینیمخ -  ماما  یگدنز  زا  هژیو  ياهتشذگرس 

دینادرگ رب  ناشنابحاص  هب 

رلوک لزنم  رد  ماما  هکنیا  فجن و  مرگ  رایـسب  ياوه  هب  هجوت  اب  ار ( ییاه  رلوک  تیوک  زا  ماما  يارب  یتقو  کی  دینادرگ  رب  ناشنابحاص  هب 
. دینادرگرب ناشنابحاص  هب  دنتفگ  دندادن و  هزاجا  ماما  دننک  بصن  ار  اهنآ  هک  دندرک  یعـس  هچ  ره  دنداتـسرف ؛ هیدـه  ناونع  هب  دنتـشادن )

تفر هیارک  نیشام  اب  ناشیا  هکلب  دنشاب . هتشاد  یصوصخ  نیـشام  کی  دندشن  رـضاح  تقو  چیه  دندوب  فجن  رد  هک  یتدم  لوط  رد  ماما 
 - ینیمخ ماما  یگدنز  زا  هژیو  ياهتشذگرس  یناهفـصا -  يداجـس  دمحم  نیملـسملا  مالـسالاۀجح و  زا :  لقن  هب  دندرک * .*  یم  دمآ  و 

دلج 4

دندوب نیشن  هراجا  رمع  رخآ  ات 

زا دـعب  هچ  دـندش و  دـیعبت  فجن  هب  هک  یعقوم  هچ  دـندوب و  مق  رد  هک  یتقو  هچ  ناشرمع ،  لوا  زا  ماما  دـندوب  نیـشن  هراجا  رمع  رخآ  ات 
نیشن و هراجا  تروص  هب  رمع  رخآ  ات  دنتشادن و  یـصخش  کلم  هناخ و  دنتـشاد ،  تنوکـس  نارهت  رد  ناشفیرـش  رمع  رخآ  ات  هک  بالقنا 

نایمیحر نیملسملا  مالسالاۀجح و  زا :  لقن  هب  دنداد * .*  همادا  ار  ناشدوخ  تکرب  رپ  یگدنز  رجأتسم 

فجن ياه  هبلط  همه  يارب  یسرد 

نآ تحاسم  هک  رقحم  يا  هناخ  رد  دـندرب ،  یم  رـس  هب  فرـشا  فجن  رد  ماـما  هک  یتدـم  یماـمت  رد  فجن  ياـه  هبلط  همه  يارب  یـسرد 
دوب فجن  نکاس  ياه  هبلط  همه  يارب  یسرد  دوخ  یگدنز ،  هویـش  نیا  دندنارذگ . یم  ار  يا  هداس  رایـسب  یگدنز  دوب ،  عبرم  رتم  تصش 

هحفص 206 دلج 4  باتفآ  ياپ  هب  اپ  يدرونجب -  يوسوم  دمحم  دیس  نیملسملا  مالسالا و  ۀجح  زا :  لقن  هب  *. * 

تخیر ورف  ماما  لزنم  راوید 

هبلط کی  دـح  هب  ار  ناشدوخ  ناشنادـنزرف  ماما و  اهنآ  همه  زا  هدافتـسا  هیجوت  يدام و  تاناکما  همه  ندوب  اب  تخیر  ورف  ماما  لزنم  راوید 
مود هقبط  قاتا  راوید  ناتسمز  کی  رد  هک  يروط  هب  تشادن ،  یتالیکشت  تافیرشت و  چیه  دوب و  یمیدق  رایـسب  ناش  هناخ  دندوب . هدناسر 
لقن هب  دندنام * .*  اج  نامه  دنتخاس و  ار  راوید  نآ  زاب  دـننک . ضوع  ار  ناش  هناخ  هک  دـندشن  یـضار  ناشیا  یلو  تخیر  ورف  ماما  لزنم 

دلج 6 ینیمخ -  ماما  یگدنز  زا  هژیو  ياهتشذگرس  یناهفصا  يداجس  دمحم  نیملسملا  مالسالاۀجح و  زا : 

یعقاو دهاز 

دروم نیا  رد  ییاج  ات  دهدن  ناشن  ار  تفـص  نیا  ناشرهاظ  هک  دندرک  یم  یعـس  یلو  دوب  دـهاز  هملک  یعقاو  يانعم  هب  ماما  یعقاو  دـهاز 
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دهاز داد  یم  ناشن  هک  دوب  يدـهاز  ماما  دـنکن . زورب  ناـشیا  دـهز  ًالـصا  هک  دـندرک  یم  اـیهم  يا  هنوگ  هب  ار  رهاوظ  هک  دـنتفر  یم  شیپ 
اجنآ رد  ار  بوخ  ياهشرف  هک  دیدرک  یم  هظحالم  دیتفر  یم  ناشیا  ینوریب  هب  رگا  دیشوپ . یمن  راظنا  رد  دب  سابل  تقو  چیه  ینعی  تسین 

هرامش روضح  ینارکنل - لضاف  هّللا  تیآ  زا :  لقن  هب  ینوردنا * .*  رد  ار  رگید  ياهشرف  دنا و  هتخادنا 

دندوب هدرکن  هشیش 

دیفس کیتسالپ  اب  تسا ،  ناشـصوصخم  قاتا  هک  اجنآ  زا  دنیآ ،  یم  هینیـسح  هب  دنرذگ و  یم  نآ  زا  ماما  هک  یطایح  دندوب  هدرکن  هشیش 
 - ناوناب دهاش  يزاریش - يرئاح  هّللا  تیآ  زا :  لقن  هب  دندوب * .*  هدرکن  هشیش  امرس  زا  يریگولج  يارب  ینعی  دندوب ؛ هدناشوپ  یلومعم  و 

هرامش 141

دنتفرن يروخاوه  هب  تقو  چیه 

زا هدافتـسا  يروخاوه و  يانعم  هب  تحارتسا  هب  تقو  چیه  ًابیرقت  فجن  رد  ماما  دنتفگ  یم  اقآ  دمحا  جاح  دنتفرن  يروخاوه  هب  تقو  چـیه 
ار تقد  تیاهن  ناشیا  تسین ،  یثحب  ماما  قوذ  عبط و  حور و  تفاطل  رد  هکنآ  دوجو  اب  دـنا و  هتخادرپن  نآ  لاـثما  غاـب و  هب  نتفر  قـالیی و 

رقتـسم وتاشول  لفون  رد  هکنآ  ضحم  هب  ماما  زین  سیراـپ  رد  دـننک . یگدـنز  دنتـسه ،  راـشف  ریز  هک  ناریا  مدرم  همه  ریظن  هک  دـنا  هتـشاد 
 ، دـنراد ار  اوه  تفاطل  زا  هدافتـسا  هلـصوح  لاـح و  هک  دوب  مولعم  هکنآ  دوجو  اـب  دـنتفرگ و  شیپ  ادـتبا  ناـمه  زا  ار  هیور  نیمه  دـندش ، 

هناخ زونه  هک  لوا  ياهزور  دندرک . نینچ  دننیـشنب  قاتا  جنک  هک  دندید  مزال  هکن  ضحم آ  هب  دـنداد و  رارق  رما  نیا  رب  مدـقم  ار  فیلکت 
رد کی  زا  شیب  هک  دوب  مه  يوت  قاتا  هس  ود  تشذـگ . یم  تخـس  ماما  هب  یگدـنز  ظاحل  زا  دوب  هدـشن  ادـیپ  زامن  هماـقا  لـحم  يارب  يا 

دنتساوخ یم  ناشیا  هک  یماگنه  دندوب و  ولج  قاتا  رد  يا  هدع  هراومه  هتبلا  دنتسشن و  یم  بقع  قاتا  رد  ماما  ترضح  تشادن و  يدورو 
یم دروخ  رب  عضو  نیا  اب  یگبلط  هیحور  اب  شمارآ و  تیاهن  اب  هراومه  ناـشیا  یلو  دـندرک ،  یم  روبع  قاـتا  نیا  زا  دـیاب  دـنریگب ،  وضو 

- تاعالطا همانزور  یبیبح _ نسح  رتکد  زا :  لقن  هب  / * 11 / 60 دندرک .* 

تعاجش

؟  دینک یم  روج  نیا  ارچ  امش 

یم داد  یم  ياچ  هک  نیـسح  يدهـشم  ام  مداخ  دندرک  دیعبت  هیکرت  هب  دنتفرگ و  ار  ماما  هک  یبش  دروم  رد  دـینک ؟  یم  روج  نیا  ارچ  امش 
دزیم رد  دمآ  یم  امـش  زا  یکی  دیـشک ،  یمن  تلاجخ  دیدرک ؟ غولـش  ارچ  تسا ،  یطاسب  هچ  نیا  دندوب ((: هتفگ  نیرومأم  هب  ماما  تفگ :

 ، میدیـسر هک  تفن  هاچ  هب  نارهت  هب  نتفر  عقوم  دنتفگ ((:  نم  هب  اقآ  دوخ  اهدعب  مدـمآ ، )) یم  مه  نم  بوخ  ایب ،  ینیمخ  هک  تفگ : یم 
مدرک و تبحـص  اهنیا  اب  نم  نارهت  ات  اجنآ  زا  دـینک و  یم  روجنیا  ارچ  امـش  تسا ،  تفن  نیا  رطاخ  هب  ام  ياهیتخبدـب  نیا  ماـمت  هک  متفگ 
_ بالقنا مایپ  ینیمخ _ دمحا  دیس  نیملسملا  مالسالاۀجح و  زا : لقن  هب  درک * .((*  هیرگ  نارهت  ات  دوب  هتسشن  نم  شیپ  هک  اهنیا  زا  یکی 

هرامش 60

دنکب دناوت  یمن  یطلغ  چیه  اکیرمآ 

حرطم يا  هزات  هلأسم  زور  ره  دندوب و  فلاخم  نیلوؤسم  رثکا  یـسوساج ،  هنال  فرـصت  نایرج  رد  دنکب  دـناوت  یمن  یطلغ  چـیه  اکیرمآ 
ناگوان تفگ  یم  یکی  هدرک . هدایپ  ورین  هقطنم  رد  اکیرمآ  تفگ  یم  يرگید  دیگنج . دوش  یمن  اکیرمآ  اب  تفگ  یم  یکی  دـندرک .  یم 
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اه هئطوت  زا  یبالقنا  ياهتیـصخش  زا  یکی  یتقو  اذل  دنکب )). دناوت  یمن  یطلغ  چـیه  اکیرمآ  دومرف ((: یم  ماما  یلو  تسا .  هدـمآ  اکیرمآ 
: زا لقن  هب  دوش * . *))! یمن  يروط  چـیه  یـسرت ؟ یم  ارچ  وت  دومرف ((:  دز و  ناشیا  هنیـس  هب  تسد  یمارآ  هب  ماما  درک ،  هلگ  ماـما  شیپ 

دلج 2 ماما _ یگدنز  زا  هژیو  ياهتشذگرس  ینامرک _ يراصنا  نیملسملا  مالسلا و  ۀجح 

میآ یم  زاب  ور  پیج  اب 

ات دندوب  هدش  رضاح  مق  رد  هاش  رودزم  ياهودنامک  نویماک  نیدنچ  هک  مدوب  دهاش  دادرخ 42  هدزناپ  زا  لبق  زور  میآ  یم  زاب  ور  پیج  اب 
؛ دییاین نوریب  امش  زورما  دراد  ناکما  رگا  تسا  رطخرد  امش  ناج  دنتفگ  ماما  هب  ماما و  لزنم  دنتفر  يا  هدع  دننزب . مه  هب  ار  ماما  ینارنخس 
_ یناحور نسح  نیملـسملا  مالـسالاۀجح و  / * 3 / 62 دـننیبب *)). ارم  همه  ات  میآ  یم  زاـبور  پیج  کـی  اـب  ریخ ، دـندومرف ((:  ماـما  یلو 

_ ناهیک همانزور 

دنک تظافحم  ناشیا  زا  یسک  دندش  یمن  رضاح 

تخس اهبش  نآ  رد  هک  هیضیف  هسردم  هثداح  زا  سپ  تخس  ياهزور  اهبش و  نامه  رد  دنک  تظافحم  ناشیا  زا  یـسک  دندش  یمن  رـضاح 
نم دندرک .  یم  تکرح  مه  اب  بش  رخآ  مق  ياه  هچوک  رد  یهاگ  یعناص  ياقآ  اب  ماما  دندرک ،  یم  حورجم  دندیبوک و  یم  دندز و  یم 

يدماشیپ بش  فصن  ًانایحا  تقو  کی  هک  دنشاب  امـش  تمدخ  هناخ  رد  رفن  دنچ  دنهدب  هزاجا  هک  مدرک  یم  داهنـشیپ  ماما  هب  یهاگ  اهبش 
لـضاف دمحم  ۀللا  تیآ  زا : لقن  هب  دنکب * *. تظفاحم  ناشیا  زا  دـشاب و  ناشهارمه  ای  دـنامب  یـسک  دـندش  یمن  رـضاح  ماما  یلو  دوشن ؛

دلج 6 ینیمخ _  ماما  یگدنز  زا  هژیو  ياهتشذگرس  ینارکنل _ 

دندز یم  مدق  اهنت  وتاشول  لفون  رد 

دید دمآ و  همیسارس  هسنارف  سیلپ  حبـص  زور  کی  دندز .  یم  مدق  تعاس  مین  يزور  سیراپ  رد  ماما  دندز  یم  مدق  اهنت  وتاشول  لفون  رد 
نیا اب  یناهج  تیـصخش  کی  هک  دوب  بیجع  رایـسب  اهنآ  يارب  هلأسم  نیا  دـننز و  یم  مدـق  اهنت  وتاشول  لفون  نابایخ  هچوک و  رد  ماما  هک 

حبص و زامن  زا  سپ  ماما  زور  نآ  دوش . یم  رهاظ  تعامج  زامن  تاعامتجا و  رد  نینچ  نیا  یتماهش  تأرج و  هچ  اب  دراد  هک  نمـشد  همه 
مالـسلا و ۀجح  زا : لقن  هب  دندز * . * . یم  مدـق  ناشلزنم  فارطا  نابایخ  هچوک و  رد  هدـش و  جراخ  لزنم  رد  زا  نانز  مدـق  زامن ،  بیقعت 

دلج 1 ینیمخ _ ماما  یگدنز  زا  هژیو  ياهتشذگرس  یمشتحم _ نیملسملا 

دیدرک طلغ  مه  امش  درک  طلغ  ناریا  تلود 

يزرم و راون  رـس  رب  قارع  ناریا و  فالتخا  هیـضق  دـندوب  فرـشم  فجن  رد  ماما  هک  ینامز  دـیدرک  طلغ  مه  امـش  درک  طلغ  ناریا  تلود 
دوخ شیپ  اهنآ  دریگب .  ناریا  رابج  تموکح  هیلع  رب  فجن  هزوح  ياملع  زا  ییاه  هتـشون  تساوخ  یثعب  تموکح  داتفا . قافتا  دور  دنورا 
عفن هب  يالاب  دنلب  هیمالعا  هاش  زا  ماقتنا  يارب  ًامتح  دنراد  هاش  تموکحزا  ینوخ  رپ  لد  دنتـسه و  يدـیعبت  نوچ  ماما  هک  دـندرک  یم  لایخ 

رادنامرف ینابرهـش و  سییر  كاواس و  سییر  البرک و  رادناتـسا  هک  يا  هسلج  رد  هجهل  تحارـصاب  ماما  یلو  تشون . دنهاوخ  ثعب  بزح 
یمن هزوح  هب  طوبرم  هعیش و  عجارم  هب  طوبرم  بلطم  نیا  دیدرک . طلغ  مه  امش  درک ،  طلغ  ناریا  تلود  دندومرف ((: اهنآ  هب  دندوب  فجن 
نامه زا  یکی  دنتفـشآرب . یثعب  نارودزم  ماما  شاخرپ  زا  سپ  دینک )). شلح  دیورب  ناتدوخ  دنهدب . يا  هتـشون  امـش  يارب  دنیایب  هک  دوش 

یم لایخ  اهنیا  دـندومرف ((:  دیـسر  ماما  شوگ  هب  هک  نخـس  نیا  مینک )). یم  نوریب  فجن  زا  ار  ناشیا  ادرف  تفگ ((: هسلج  رد  نیرـضاح 
مالسا تمرح  دوش و  یم  هتفرگ  هدیدان  مالسا  سیماون  دوش ،  یم  بوکرـس  ًانلع  مالـسا  هک  ییاج  رد  مراد  یـشوخ  لد  اجنیارد  نم  دننک 
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رد نم  تساجنیا . زارتهب  مورب  اج  ره  دـیتسرفب  ارم  دـیتساوخ  اج  ره  نم ،  همانرذـگ  نیا  تسا ؟ یگدـنز  ياج  هچ  دوش ،  یمن  هتـشاد  هگن 
زا عجارم  نایاقآ  زا  یضعب  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  و  مراد )).  یشوخلد  هچ  اجنیا  رد  نم  دنشاب . هافر  رد  نیملـسم  اجنآ  رد  هک  متحار  ییاج 

شروی فرـشا  فجن  هب  زهجم  رکـشل  شوپ و  هرز  اب  همکاح  تأیه  ادرف  دـنکن  هک  دـندوب  نارگن  تحاران و  اه  یثعب  اب  ماـما  دروخرب  زرط 
هرامش مالسا _ رادساپ  یمیرک _ نیملسملاو  مالسلا  ۀجح  زا : لقن  هب  دنک * *! دوبان  ار  اهنآ  هدرب و 

اکیرمآ هب  هلمح  نیرت  دیدش 

وا هب  تاقالم  هزاجا  ماما  دـنک .  تاقالم  ماما  اب  هک  مق  دوب  هدـمآ  تاماقم  زا  یکی  نویـسالوتیپاک  هیـضق  رد  اکیرمآ  هب  هلمح  نیرت  دـیدش 
اکیرمآ هیلع  دـشاب  بظاوم  دـنز  یم  فرح  نویـسالوتیپاک  هیلع  ماما  رگا  دوب  هتفگ  هتفر و  یفطـصم  اقآ  روضح  هب  مه  وا  اذـل  دوب ؛ هدادـن 

ینارنخـس نآ  رد  ماما  هک  دش  ثعاب  نیمه  تسا .  هاش  هیلع  نتفگ  نخـس  زا  رتکانرطخ  یلیخ  ندز  فرح  اکیرمآ  هیلع  زورما  دزن و  فرح 
زا ام  ياهیراتفرگ  مامت  زورما  تسا  رـشب  دارفا  نیرتروفنم  زا  اـم  تلم  شیپ  رد  زورما  هک  دـنادب  اـکیرمآ  روهمج  سییر  دـندومرف ((: دوخ 

 _ یناحور دـیمح  دیـس  نیملـسملا  مالـسالاۀجح و  زا : لـقن  هب  / * 5 / 68 دـندرک *. اـکیرمآ  هب  ار  هلمح  نیرتدـیدش  و  تـسا ))  اـکیرمآ 
یمالسا يروهمج  همانزور 

؟ هدرک مهافت  یک 

بقع دتـسرف  یم  ینیمخ  ياـقآ  هک  تلود ،  تیناـحور و  مهاـفت  ماـن  هب  دـسیون  یم  یبـلطم  کـی  تاـعالطا  هماـنزور  هدرک ؟ مهاـفت  یک 
ایآ ما ؟  هدرک  مهاـفت  نم  هدرک ،  یک  ار  مهاـفت  نیا  وگب  تساـجک ؟ تسیچ و  مهاـفت  نیا  هک ((  تاـعالطا  هماـنزور  لوؤـسم  يدوعـسم 
مه هلاقم  تسین و  ام  هب  طوبرم  نیا  هک  دتـسرف  یم  ماغیپ  مه  وا  هصالخ  دوشب ))!  نشور  یتسیاب  مهافت  نیا  دـنا  هدرک  مهافت  رگید  نایاقآ 

ار نیا  یتسیاب  هک (( دروآ  یم  راشف  ینیمخ  ياقآ  هدـمآ !  كاواس  فرط  زا  هلاقم  نیا  دوخ  ًـالثم ،  هدوب  يزیچ  نینچمه  کـی  هدوبن و  نآ 
زجع و يور  دتفا  یم  همانزور  لوؤسم  هصالخ  منک )).  یم  بیذکت  ار  وت  نم  ینکن  رگا  ینک ،  بیذکت  یـسیونب و  همانزور  يوت  تدوخ 
اجنآ و دیآ  یم  نارهت  تینما  نامزاس  سییر  يولوم  گنهرـس  راد ،  ریگ و  نیارد  دوب . كاواس  قیرط  زا  میرادـن و  ریـصقت  ام  هک  سامتلا 
رب تاعالطا  هماـنزور  ندرک  بیذـکت  ضارتعا و  نیا  زا  تسد  امـش  هک  دـشاب  نیا  رب  حالـص  هک  منک  یم  رکف  نم  هک  دـیوگ  یم  اـقآ  هب 

تسا زابرس  تیاجک  وت  هکیترم  هک ((:  وا  هب  دپوت  یم  اقآ  میزابرـس ،  ام  دنیوگ  یم  ات  و  میزابرـس ،  ام  لاح  ره  رد  دیرادن  رب  رگا  دیراد و 
یم میدرک و  عافد  تکلمم  نیا  زا  لاح  ره  رد  هک  میتسه  ام  زابرـس  دینک ،  رارف  هک  دیدرک  یمن  ناترـس  هنانز  رداچ  دـیدوب  زابرـس  رگا  ،! 

( یقارع يدهم  دیهش  تارطاخ  _ اه ( هتفگان  دیوگب * *. دناوت  یمن  يزیچ  چیه  دید  رگید  يولوم  هصالخ  مینک ))!

میهد یم  روتسد  دوخ  ياهودنامک  هب  مه  ام 

دندوب و هتسشن  مدرم  نایم  رد  زین  دوخ  لزنم  رد  ماما  هک  یلاح  رد  اروشاع ،  حبص  لاس 42 ،  میهد  یم  روتسد  دوخ  ياهودنامک  هب  مه  ام 
زا سپ  دیناسر و  ناشیا  هب  ار  دوخ  كاواس  تاماقم  زا  یکی  دنداد . یم  شوگ  درک ،  یم  یبهذم  لیاسم  رکذ  هک  يا  هدـنیوگ  نانخـس  هب 
اب دینک ،  ینارنخس  هیضیف  هسردم  رد  دیهاوخب  رگا  هک  میامن  غالبا  امش  هب  مرومأم  ترضحیلعا  فرط  زا  نم  تشاد ((: راهظا  دوخ  یفرعم 

خـساپ گنرد  یب  دنروایب  وربا  هب  مخ  هکنیا  نودب  گرزب  دئاق  میـشک )).  یم  نوخ  شتآ و  هب  ار  اجنآ  میزیر و  یم  هسردم  هب  اهودنامک 
مالـسالاۀجح و زا : لقن  هب  دـنیامن * *))! بیدأت  ار  ترـضحیلعا  ناگداتـسرف  هک  میهد  یم  روتـسد  دوخ  ياهودـنامک  هب  مه  ام  دـنداد ((:

یناحور دیمح  دیس  نیملسملا 
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متسه امش  اب  نم  دیشابن  تحاران 

اقآ مدرک  ضرع  هدش . بایفرش  ناشتمدخ  تشذگ  هک  زور  دنچ  دندرک ،  دیعبت  نارهت  هب  ار  ماما  یتقو  متسه  امـش  اب  نم  دیـشابن  تحاران 
هدز و يدنخبل  ماما  دـییامرفب .  نایبار  ارجام  تیفیک  زا  یحرـش  میراد  تسود  دـندروآ ،  ار  یلاعترـضح  ناتلزنم و  رد  دـنتخیر  هک  یعقوم 
. میآ یم  مدوـخ  نم  دـیورب  هک  مدز  بیهن  اـهنآ  هب  نم  دنتـسکش . ار  رد  رد و  هب  دـندز  دـگل  هناـخ و  وـت  دـنتخیر  اـهنیا  هـلب ،  دـندومرف ((:

دوب هتـسشن  نم  فرط  نیا  رفن  کی  میدوب . هتـسشن  طسو  بقع ،  یلدنـص  رد  ام  مدش .  نیـشام  راوس  مدمآ و  دعب  مدیـشوپ ،  ار  میاهـسابل 
فک هب  اهنیا  ياپ  فک  دنبرطـضم ،  بیجع  هک  مدرک  هدـهاشم  تکرح  عقوم  رد  اـما  دـندوب ،  مه  حلـسم  اـه  نیا  و  فرط ،  نآ  رفن  کـی 
دراد ناتیاهاپ  ارچ  هدـش ؟  يروج  نیا  ناتلاح  ارچ  متفگ  ناـشتروص و  هب  مدرک  یهاـگن  نم  دوب . سوسحم  یلیخ  هک  دروخ ،  یم  نیـشام 
میراد ار  امش  ام  هک  دنمهفب  مق  مدرم  رگا  هک  هتفرگ  ار  ام  سرت  بعر و  نانچنآ  میـسرت ،  یم  شتیعقاو  اقآ ،  دنتفگ  دوش . یم  يروج  نیا 

دعب دندوب )). حلـسم  شهارمه  مه  رگید  ياهنیـشامو  دوبن  اهنت  اهنآ  نیـشام  نیا  هک  یتروص  رد  دمآ . دهاوخ  شیپ  ام  يارب  یچ  میرب  یم 
هب هصالخ  دیشابن . برطضم  متسه  امش  اب  ات  نم  دیشابن  تحاران  متـسه ،  نم  متف  ناشیاهاپ و گ  ور  متـشاذگ  تسد  نم  دندومرف ((: ماما 

ینیمخ یلالج  یلعردیح  نیملسملا  مالسالاۀجح و  زا : لقن  هب  دش * *)). فرطرب  اهنیا  بارطضا  دندرک و  ادیپ  نیکست  اهنیا  یتیفیک  کی 
دلج 6 ینیمخ _ .  ماما  یگدنز  زا  هژیو  ياهتشذگرس  _ 

؟ دینک یم  يرگیشحو  ارچ 

مداخ لزنم  طایح  رد  دندوب و  هدمآ  ماما  نتفرگ  يارب  هک  هاش  نیرومأم  حبـص  ناذا  زا  لبق  دادرخ  هدزناپ  بش  دینک ؟ یم  يرگیـشحو  ارچ 
نم ینیمخ  هّللا  حور  دـینک ؟ یم  هک  هیچ  اهیرگیـشحو  نیا  دـندومرف ((: دـندش ،  اهنآ  راتفر  هجوتم  یتقو  اـقآ  دـندز . یم  کـتک  ار  ناـشیا 

دلج 2 ینیمخ _  ماما  یگدنز  زا  هژیو  ياهتشذگرس  دینک * *))؟ یم  يرگیشحو  ارچ  دیرادراک ،  هچ  رگید  سک  هب  متسه 

دنیایب نم  تاقالم  هب  یندب  دیدزاب  نودب  همه 

دندمآ یم  اقآ  تاقالم  هب  هک  یناسک  زا  ام  تشاد  یم  راهظا  ینیمخ  ياقآ  نایفارطا  زا  یکی  دنیایب  نم  تاقالم  هب  یندب  دیدزاب  نودب  همه 
دندش ربخ  اب  عوضوم  نیا  زا  ینیمخ  ياقآ  هکنآ  زا  سپ  دنشاب . هتشاد  هارمه  يا  هحلـسا  ادابم  هک  میدرک  یم  یندب  دیدزاب  رـصتخم  رد  مد 
نابایخ تشاد . نایفارطا  يور  یبیجع  رثا  تماهـش  رظن  زا  ناشیا  راتفر  زرط  نیا  دنیایب .  تاقالم  هب  یندب  دیدزاب  نودب  همه  دـنداد  روتـسد 
هنابـش تاعاس  مامت  رد  هک  دـش  یم  دودـسم  هسنارف  نیرومأم  يوس  زا  ماما  ینارنخـس  زامن و  ماگنه  هب  وتاشول  لفون  رد  ماما  لزنم  رواـجم 

ياج لحم ،  رد  رقتسم  قباس  یتظافح  نیرومام  دندرک  یم  یسرزاب  تقد  هب  زاب و  ار  يا  هتسب  هنوگ  ره  دنتـشاد و  رظن  ریز  ار  اهددرت  زور 
هب نانآ  دوب .  هتفاـی  شیازفا  ربارب  هد  هب  اـهنآ  دادـعت  دـندوب و  هداد  رتـالاب  یتاـجرد  اـب  هدـیزرو  ياـهورین  هب  تاـعیاش  نیا  زا  سپ  ار  دوخ 

ياهروشک زا  یکی  عابتا  زا  ریجا  يا  هدـع  هکنیا  رب  ینبم  هتـشاد  تفاـیرد  یـشرازگ  هسنارف  تلود  دـندوب  هتفگ  ماـما  تیب  رتفد و  ياـضعا 
زکارم ساسح و  زکارم  اههاگدورف و  هموح و  سیراپ و  رهـش  حطـس  رد  دنراد .  ار  ماما  رورت  دصق  رالد  نویلم  دـصناپ  نتفرگ  اب  ییایـسآ 

.* ------------------------------------------------ دروخ یم  مشچ  هب  يداع  ریغ  عضو  ًالماک  نایوجشناد  عامتجا 
دادرخ همانهام 15  ناگرزاب _ سدنهم  كاواس و  دانسا  زا : لقن  هب  دلج 2 _  رثوک _ -------------------------------- . * 

69

ناشیاه هداوناخ  ادهش و 
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؟  دنا هدش  دیهش  ایآ 

ربص دنروبص و  هوک  نوچ  هکنیا  اب  تسا ،  یندید  ناشناتـسود  تداهـش  ربخ  ندینـش  عقوم  رد  ماما  یـساسحا  تلاح  دنا ؟  هدش  دیهـش  ایآ 
رد نم  ياهراک  زا  یکی  میئوگب .  ناشیا  هب  میدرک  یمن  تارج  ام  دندش  دیهش  یتشهب  دیهـش  یتقو  الثم  دنا .  هفطاع  اپارـس  یلو  دننک  یم 

عورش ندش  حورجم  زا  منک  یم  یعس  مهدب .  ناشیا  هب  دیاب  هک  تسا  ناشناتسود  تداهش  ربخ  ندناسر  بالقنا  زا  دعب  لاس  هس  نیا  لوط 
: دنتفگ یم  دندش . عقاو  دصق  ءوس  دروم  بیغتـسد  ای  یندـم  ياقآ  الثم  میوگ  یم  ات  دـنهد و  یمن  تصرف  رگید  رخاوا  نیا  ماما  یلو  منک 

بلق میمـص  زا  و  دندش .  رثاتم  ادیدش  یتشهب  ییاجر و  موحرم  تداهـش  زا  ماما  درک  یم  نشور  ار  زیچ  همه  نم  توکـس  دندش ؟  دـیهش 
هرامش اتسور  داهج  ینیمخ - دمحا  نیملسملا  مالسالا و  تجح  زا : لقن  هب  درم * (*  مولظم  تسیز و  مولظم  یتشهب  دنتفگ (: یم 

ناشناردپ لاح  هباشوخ 

لاح هب  اشوخ  دنتفگ (: یم  دندید ،  یم  نویزیولت  رد  ار  اهنآ  یتقو  دنتـشاد  ادهـش  نادنزرف  هب  یـصاخ  هقالع  ماما  ناشناردپ  لاح  هباشوخ 
یئابطابط همطاف  زا : لقن  هب  درم * .(*  میهاوخ  روط  هچ  ام  تسین  مولعم  دندرک . یط  هبش  کی  ار  هلاس  دص  هر  هک  ناشناردپ 

دینکن هقیاضم 

زا اما  دیراذگن  تاقالم  میارب  العف  مراد  یسفنت  یتحاران  نم  دندوب :  هدومرف  موقرم  هک  مدروخرب  ماما  زا  يا  هتشون  هب  اریخا  دینکن  هقیاضم 
21 دیما - همان  هتفه  ینیمخ - دمحا  نیملسملا  مالسالا و  تجح  زا : لقن  هب  / * 12 / 73 دینکن .*  هقیاضم  نادیهش  هداوناخ  اب  رادید 

ما هدیدن  ار  مردپ  مه  نم 

 . دندرکیم فیرعت  نامیارب  هچب  نآ  زا  دندیدیم  ار  ام  اقآ  هک  ادعب  دوب ، هدـمآ  ماما  ندـید  هب  يدیهـش  هچب  رگا  ما  هدـیدن  ار  مردـپ  مه  نم 
ياه هچب  هب  ماما  یقارـشا _ ياقآ  ناشداماد _  توف  زا  دعب  دندرک . یم  ادـیپ  یبوخ  ساسحا  دـندرب و  یم  تذـل  اعقاو  اهنآ  ندـید  زا  ماما 

یئابطابط همطاف  زا : لقن  هب  مدیدن * .(*  ار  مردپ  مه  نم  مدوب . امش  لثم  مه  نم  دنتفگیم (: موحرم  نآ  لاسدرخ 

تسا سب  دنتفگ  هیرگ 

ماما تمدخ  هب  تشاد  ترورض  یهاگ  میتشاد  مق  هیملع  هزوح  تیریدم  ياروش  رد  هک  ییاه  تیلوئـسم  بسح  هب  تسا  سب  دنتفگ  هیرگ 
مدوب هدرک  هیهت  هزوح  روما  زا  هک  اهـشرازگ  زا  یکی  رد  میناـسرب . ناـشیا  عـالطا  هب  ار  هزوح  يراـج  روما  زا  یـشرازگ  میوـش و  فرـشم 

رامآ هئارا  هب  تبون  مدـناسر . ناشیا  راضحتـسا  هب  ار  نآ  ریاظن  اهیلوبق و  دادـعت  یـسرد ،  ياه  هیاپ  بالط ،  رامآ  لـیبق  زا  فلتخم  تاـهج 
.* --- تسا سب  دندومرف : دش و  يراج  ناشکرابم  ناگدید  زا  کشا  دندش  علطم  هک  هزوح  يادهش  دادعت  زا  ماما  دیسر . هزوح  يادهش 

تیآ زا : لــقن  هــب  ----------------------------------------------------------------------------- * 
هرامشروضح ینارکنل - لضاف  هللا 

دادرخ داینب 15  سیسات  هزیگنا 

یعناص ياقآ  بانج  نامردارب  هب  هک  بیترت  نیا  هب  دندرک . نیمات  ناشدوخ  ار  دادرخ  داینب 15  هجدوب  ماما  دادرخ  داینب 15  سیسات  هزیگنا 
. دوشب ادهـش  ياه  هداوناخ  دوبهبو  تالکـشم  عفر  فرـص  بالطو  هیملع  هزوح  جرخ  رب  دازام  تاهوجو  هک  دنا  هدومرف  افآ  دمحا  جاحو 
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نافعـضتسمو و ادهـش  ياـه  هداوناـخ  لاـح  هاـفر  يارب  ییاههاگـشورف  تاـهوجو  نیا  اـب  هک  دوب  هدیـسر  ناـشیا  دوـخ  رظن  هب  نآ  زا  سپ 
.* ---- دوب هدش  رداص  ماما  يوس  زا  امیقتسم  نآ  سیسات  روتسد  دوب و  نینچ  دادرخ  هدزناپ  داینب  سیسات  هزیگنا  دوش . سیسات  نامورحم 

تجح زا : لــقن  هــب  ---------------------------------------------------------------------------- * 
تاعالطا 2151361 همانزور  یبورک - نیملسملا  مالسالا و 

تسا هتفر  هکم  زا  رتالاب 

هزاجا رگا  هک  میا  هتفرگ  میمـصت  ادهـش  همه  ردام  هارمه  هب  ماـما ، ترـضح  متفگ : میتفر ،  ماـما  رادـید  هب  یتقو  تسا  هتفر  هکم  زا  رتـالاب 
ات مینک  باترپ  تسا  هدادن  ام  هب  ار  نامنازیزع  داسجا  یتح  هک  رفاک  نمـشد  فرط  هب  یگنـس  کی  لقاال  میورب و  ههبج  هب  مه  ام  دییامرفب 
ربص دیاب  امـش  تسا . رجا  نیرتالاب  نیا  دیراد  ینادنزرف  نینچ  نیا  امـش  نیمه  هن  دندومرف :  ماما  میوشب .  دیهـش  نامنادـنزرف  دـننام  مه  ام 

: دندومرف ماما  ددرگ . فرشم  هکم  هب  هاپـس  فرط  زا  دوب  رارق  لاسما  نیـسح  اقآ ، جاح  متفگ  نم  مالـسا .  يزوریپ  يارب  دینک  اعد  دینک و 
.* ---------------------------------------------------------- تسا هتفر  هکم  زا  رتالاب  الاح  دیـشابن ، تحاران 

هرامش 167 ناوناب  دهاش  يدهلا -  ملع  نیسح  دیس  هزیوه  دیهش  رادرس  ردام  زا : لقن  هب  ---------------------- * 

مدیشخب شدوخ  هب 

نآ هدیـسر  ماما  تمدخ  دیربب . ههبج  يارب  ماما  تمدخ  ار  نیا  تفگ  داد و  نم  هب  يزیچ  دوب  هدـمآ  يدیهـش  رـسمه  مدیـشخب  شدوخ  هب 
.* ----------- مدیشخب شدوخ  هب  نم  شدوخ  هب  دیهدب  دندومرف :  ناشیا  تسا . دیهش  کی  رـسمه  زا  متفگ  مدرک و  میدقت  ار  هیده 

تجح زا : لـــقن  هــب  / * 5 / 63 --------------------------------------------------------------------- 
- یمالسا يروهمج  همانزور  یناجنسفر - یمشاه  نیملسملاو  مالسالا 

دوش نیعم  یقوقح  دنداد  روتسد 

دارفا ياه  هچب  دنتشاد . ماما  اب  رادید  نیدنچ  هعجاف  نیا  يادهـش  ياه  هداوناخ  دادرخ  هعجاف 15  زا  سپ  دوش  نیعم  یقوقح  دنداد  روتسد 
نیرکاذ زا  یـضعب  اه  هسلج  نآ  رد  داد .  یم  رارق  تبحم  دروم  دیناشن و  یم  دوخ  ناماد  يور  ار  اهنآ  ماما  دـندروآ و  یم  ار  هدـش  هتـشک 

هیرهش و دنداد  روتسد  هک  دوب  عقوم  نامه  زا  دندش .  یم  رثاتم  یلیخ  ادهـش  نادنزرف  ندید  اب  ماما  دندناوخ . یم  ییاه  هیثرم  نیـسح  ماما 
.* -------------------------------------------------------- دوش نییعت  اه  هداوناخ  نیا  يارب  یبجاوم  قوقح و 

یبورک يدهم  نیملسملا  مالسالا و  تجح  زا : لقن  هب  ------------------------ * 

دیناسرب ادهش  ياه  هداوناخ  هب  ارم  مالس 

هب اصوصخم  ناتـسا  مدرم  همه  هب  ارم  مالـس  دـندومرف (: نانمـس  رادناتـسا  اب  تاقالم  رد  ماـما  دـیناسرب  ادهـش  ياـه  هداوناـخ  هب  ارم  مـالس 
.(* ---------------------------------------------------------------------- دیناسرب ادهـش  ياه  هداوناخ 

تاعالطا 11 همانزور  هحفص 382  دلج 1  رون  رضحم  زا : لقن  هب  / * 9 / 59 ---------- 

دنتفر یم  ادهش  لزانم  هب  بش 

.* --------- دنتفر یم  ادهش  ياه  هداوناخ  لزنم  هب  اهبش  دندوب  مق  رد  ماما  هک  بالقنا  يزوریپ  يادتبا  دنتفر  یم  ادهـش  لزانم  هب  بش 
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مالسالا و تجح  زا : لقن  هب  ----------------------------------------------------------------------- * 
دلج ینیمخ - ماما  یگ  دنز  زا  هژیو  ياهتشذگرس  ینامرک - يراصنا  نیملسملا 

دندوب ادهش  هداوناخ  زا  ابلاغ 

دقع هغیص  هد  ات  يزور  یهاگ  دوب  دعاسم  ناشلاح  هک  ینامز  رد  دوب  ماما  هقالع  دروم  هک  ییاهراک  زا  یکی  دندوب  ادهش  هداوناخ  زا  ابلاغ 
ماما اذل  دنـسرب  ناشیا  تمدخ  دنتـسناوت  یمن  يدارفا  تاقوا  یهاگ  دوب . هدش  دودحم  دقع  ود  يزور  هب  رخاوا  نیا  یلو  دـندناوخ . یم  ار 

ای گنج و  لولعم  زابناج و  دارفا  زا  ای  دندوب  ادهـش  هداوناخ  زا  ای  ابلاغ  دارفا  نیاو  دندناوخ  یم  دقع  یبایغ  هغیـص  راهچ  هس  يزور  یهاگ 
.* ---------------------------------------------------- دننکب جاودزا  دنتساوخ  یم  هک  دندوب  ییادهش  نارسمه 

یلسوت نیملسملاو  مالسالا  تجح  زا : لقن  هب  ---------------------------- * 

دش ریغتم  ناشیا  هفایق 

دیهـش ار  مریـسا  رـسپ  هک  مدینـش  اریخا  هدوب و  ریـسا  اه  یقارع  تسد  رد  نم  رـسپ  هک  تفگ  نم  هب  زیربت  رد  یمناخ  دش  ریغتم  ناشیا  هفایق 
ماما تمدخ  میهاوخ . یم  ار  ماما  یتمالـس  ام  دیـشابن  تحاران  ام  ياه  هچب  تباب  زا  دیئوگ  هب  ماما  هب  هک  میوگب  امـش  هب  مدمآ  دـنا . هدرک 

.* ---- درک یم  رثاتم  ار  ناسنا  ناشیا ، تلاح  نآ  ندید  هک  دمآ  ناشمـشچ  زا  کشا  دش و  ریغتم  ناشیا  هفایق  نانچ  نآ  متفگ  ار  نیا  هک 
: زا لـقن  هـب  / * 8 / 62 ---------------------------------------------------------------------------- 

7 یمالسا - يروهمج  همانزور  يا - هنماخ  هللا  تیآ 

مدرم هب  قشع 

تسا مدرم  يارب  رگا 

.( دش رامیب  ناشندب  رگید  ياج  میدرک  تسرد  ار  اج  ره  دنورب .  دنتـساوخ  یم  ناشدوخ  ماما  دـنتفگ (: یم  اه  رتکد  تسا  مدرم  يارب  رگا 
دنرادـن سناش  اقآ  تفگ (: درک  تبحـص  ام  يارب  ییاد  زور  نآ  دز ).  کتاپ  ماما  ندـب  میدز  کت  ام  هچ  ره  دـندوب (: هتفگ  یفراـع  رتکد 

هن هکنیا  لثم  دـنتفگ (: اه  رتکد  هب  دـندرکیم . هیرگ  یلیخ  مناخ  میدوب .  ناتـسرامیب  رد  ام  بش  دـنراد ). سناـش  طقف 2 %  درک . اعد  دـیاب 
ار راک  نیا  هزاجا  نارگید  يا و  هنماخ  ياقآ  زا  میراذـگب .  راک  بلق  رد  يرطاب  دـیاب  دـنتفگ (: اهرتکد  امـش )! شـشوک  هن  اـم و  ياـهاعد 
اما دیراذگب . مدوخ  لاح  هب  دیا  هتـشاد  هگن  مدوخ  يارب  ارم  رگا  منام . یمن  هدنز  منادیم  نم  دـندوب (: هتفگ  اهرتکد  هب  اقآ  حبـص  دـنتفرگ .

هرامش 1220 زور - نز  یقارشا - ارهز  زا : لقن  هب  دینکب * .(*  دیهاوخیم  يراک  ره  تسا  مدرم  يارب  رگا 

يزومآ داوس  راک  زا  ماما  یلاحشوخ 

کی يا  هسردم  رد  مه  نم  دنداد . ار  يزومآ  داوس  تضهن  لیکشت  روتـسد  دندوب  مق  رد  ماما  یتقو  يزومآ  داوس  راک  زا  ماما  یلاحـشوخ 
قافتا دـندوب . هدرک  مان  تبث  نآ  رد  اهمناخ  زا  يدایز  دادـعت  هک  متـشاد  ادـیپ ?  هیلوا  یبلق  یتحراـن  ماـما  ناـمز  ناـمه  رد  سرد  سـالک 
تبحص ناشیارب  هطبار  نآ  رد  هک  دنتـساوخ  یم  درکیم و  ناشلاحـشوخ  هشیمه  هک  یلئاسم  زا  یکی  متفر  یم  ناشیا  دزن  هک  یتقو  دندرک .
ثعاب هلئسم  نیا  دش . یم  زاب  ناش  هرهچ  دندش و  یم  لاحشوخ  متفگ  یم  سالک  ياه  همانرب  زا  یتقو  دوب . يزومآ  داوس  راک  نیمه  منک .

تاعالطا همانزور  ییابطابط -  همطاف  زا : لقن  هب  / * 3 / 69 منک .*  رارکت  ماما  رتشیب  يداش  يارب  ار  میاهفرح  نم  هک  دش  یم 
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؟ تساجک نیشام 

هللا تیآ  تسا .  كانرطخ  دـنتفگ :  یم  دـنورب و  ارهز  تشهب  هب  دنتـشاذگ  یمن  هاگدورف  رد  تبحـص  زا  دـعب  ار  ماما  تساـجک ؟ نیـشام 
بوـخ اـهنآ  یتـقو  یلو  دنتـشاد . ار  رظن  نیمه  مه  یتـشهب  دیهـش  دـنورب . لزنم  هب  هرـسکی  دنتـساوخ  ماـما  زا  یناـقلاط  موـحرم  يرظتنم و 

ارهز تشهب  هب  هک  ما  هداد  لوق  مدرم  هب  نم  تساجک ؟ نیـشام  دـنتفگ (: نم  هب  دـندرک و  در  ار  اـهنآ  داهنـشیپ  ماـما  دـندز  ار  ناـشیاهفرح 
مه هب  ناشلاح  دـنوشب و  هل  تیعمج  نایم  رد  ینارنخـس  زا  دـعب  دوب  کیدزن  ماـما  ارهز  تشهب  رد  دـنچ  ره  دـش . مه  روط  نیمه  و  مورب ).

هرامش 236 اتسور - داهج  ینیمخ - دمحا  دیس  نیملسملاو  مالسالا  تجح  زا : لقن  هب  تشذگ * .*  ریخ  هب  هللادمحلا  یلو  دروخ 

دنتخیر یم  کشا  هقیقد   20

ناشیا يارب  ار  دادرخ  هثداح 15  هقیقد  تدم 35  هب  مدش و  فرـشم  ماما  تمدخ  دادرخ  يارجام 15  زا  سپ  دـنتخیر  یم  کشا  هقیقد   20
.* ----------------------------------------------------- دنتخیر یم  کشا  هقیقد  دودح 20  ماما  مداد . حیضوت 

هرامش 82 بالقنا - مایپ  یسبط - ظعاو  نیملسملاو  مالسالا  تجح  زا : لقن  هب  --------------------------- * 

دنداد یمن  هزاجا 

دندش یم  فرشم  ناشیا  تمدخ  هک  نایاقآ  زا  یـضعب  دنتـشادن  لزنم  رد  يرلوک  ماما  دوب  مرگ  یلیخ  اوه  هک  فجن  رد  دنداد  یمن  هزاجا 
. دندرک یمن  لوبق  ماما  یلو  دننک  هدافتسا  کنخ  ياوه  زا  دنربب و  فیرشت  هفوک  هب  هدش  مه  تعاس  کی  يارب  ولو  هک  دندرک  یم  رارصا 

تسرد یتسد  ياهرلوک  هکنپ ،  اب  فجن  رد  یتح  دنا ؛  هجنکش  تحت  نادنز  رد  ناریا  مدرم  هک  دندروآ  یم  ربخ  بترم  هک  دوب  نیا  تلع 
.* ---- دنداد یمن  هزاجا  اقآ  یلو  دوشب  راک  نیا  مه  ماما  لزنم  هک  میتساوخ  یم  ام  دش و  یم  هدافتسا  نیمز  ریز  ياوه  زا  هک  دندرک  یم 

ۀجح زا : لــقن  هــب  ---------------------------------------------------------------------------- . * 
دلج ینیمخ - ماما  یگدنز  زا  هژیو  ياهتشذگرس  یهرق - نیملسملاو  مالسالا 

مشک یم  تلاجخ  ناریا  تلم  زا 

هرـصب ياـهلته  زا  یکی  رد  ار  بش  هتـشگرب و  قارع  هب  آددـجم  ماـما  تفریذـپن  ار  ماـما  تیوـک  یتـقو  مـشک  یم  تلاـجخ  ناریا  تـلم  زا 
زا تشحو  امش  تفر  مهاوخ  زرم  نآ  هب  زرم  نیا  زا  نم  دندومرف (: ماما  هاگدورف  رد  دنتفر . دادغب  هاگدورف  هب  دعب  زور  حبـص  و  دندیباوخ .

دنتـسه بـالقنا  لاـبند  عقاو  نم  دیـشاب . ناـتیاهراک  لاـبند  دیـشاب و  هتـشادن  نینچ ?  دـنراد و  تداهـش  هب  قشع  نینچ  نیا  هک  ناریا  تلم 
.(* ---------------------------------------------------------------------------- مشک یم  تلاـجخ 

دلج 4 ینیمخ - ماما  یگدنز  زا  هژیو  ياهتشذگرس  يرصان - نیملسملاو  مالسالا  تجح  زا : لقن  هب  ---- * 

؟ یتسه اجک  لها 

ریزارس ماما  لزنم  مق و  يوس  هب  روشکرسارس  زا  ناقاتـشم  نادنمتدارا و  لیـس  لاس 43  رد  مق  هب  ماما  تشگزاب  زا  سپ  یتسه ؟ اجک  لـها 
دوب ماما  قاتشم  یلیخ  دنک . تاقالم  ماما  اب  هک  دوب  هدمآ  ناسارخ  ياهرهـش  زا  یکی  زا  ییاتـسور  کی  میدوب . ماما  روضح  زور  کی  دش .
دعب درک . یم  تبحم  راهظا  وا  هب  دـیناشن و  دوخ  رانک  ار  يو  یـصاخ  تیانع  اـب  دـش  هک  وا  لاـح  هجوتم  ماـما  تخیر . یم  قوش  کـشا  و 

 ; ییاجک لها  هک  دـندرک  یـسرپلاوحا  وا  اب  دریگ  یم  مرگ  رگید  ردارب  اب  هک  ردارب  کی  لثم  دـیروایب و  ياـچ  شیارب  هک  دـنداد  روتـسد 
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 ------------------------ تحت ت رایسب  میدوب  اجنآ  هک  ام  میدش ? *. عقاو  ریث  دنک و  يداع  ار  وا  لاح  ات  تسه ؟ یچ  تلغش 
يدــهم نیملــسملاو  مالــسا  تـجح  زا : لــقن  هـب  -------------------------------------------------------- * 

یبورک

دهدب تعافش  هزاجا  ادخ  رگا 

ار رفن  دقع 5  هبطخ  یهاگ  هنازور  ینابرهم  تفطالم و  لامک  اب  دنتشاد  هک  يدایز  ياهراک  مغر  یلع  ماما  دهدب  تعافش  هزاجا  ادخ  رگا 
یمناخ رتخد  هب  ماما  يزور  دـندشیم  لیکو  رتخد  فرط  زا  ماما  درم و  فرط  زا  لیکو  یعناص  ياقآ  آلومعم  هلئـسم  نیا  رد  دـندناوخ . یم 

 :) درک ضرع  ماما  باوج  رد  رتخد  مروآ ) رد  درم  نیا  جاودزا  هب  ار  امـش  هک  دینک  لیکو  ار  نم  امـش  دندومرف (: دوب  هدمآ  دقع  يارب  هک 
مولعم دندومرف (: سپس  هدرک  ثکم  يرادقم  ماما  دینک ). تعافش  نم  زا  ترخآ  رد  امش  هکنیا  طرش  هب  ایند  رد  منکیم  لیکو  ار  امـش  نم 

.(* -------- منکیم تعافش  وت  زا  داد  تعافش  هزاجا  نم  هب  ادخ  رگا  یلو  مشاب _  تعافش  لها  منک _  تعافش  ترخآ  رد  نم  تسین 
مالـسالا تجح  زا : لقن  هب  ------------------------------------------------------------------------ * 

دلج ینیمخ  ماما  یگدنز  زا  هژیو  ياهتشذگرس  ینامرک -  يراصنا  نیملسملاو 

دوش لقتنم  نازرواشک  دوخ  هب 

يارب ار  الـضف  زا  یکی  مه  ناشیا  دوب  هدش  راذگاو  ماما  هب  هیعرـش  هوجو  تباب  ینیمز  ناهفـصا  فارطا  رد  دوش  لقتنم  نازرواشک  دوخ  هب 
یلو هدـمآ  لمع  هب  مزال  مادـقا  دیـسر  ماـما  ضرع  هب  هامید 64 _  دودـح  یتدـم _  زا  دـعب  دـندوب . هدرک  لیکو  هجو  تفاـیرد  شورف و 
نیمز يور  راک  زا  ناشتـسد  هکنیا  زا  دنا و  هدمآ  هدیدنـسپ  ياقآ  لزنم  هب  دنرادن و  یبوخ  عضو  دـننکیم  راک  نیمز  يور  هک  ینازرواشک 

. دوش لقتنم  اهزرواشک  دوخ  هب  دـندومرف (: مکحم  عطاق و  ینحل  اب  دـش  نازرواشک  زا  تبحـص  هک  نیمه  ماما  دـنتحاران . دوش  یم  هاـتوک 
.(* -------------------------------------------------------------------------- دنهدب اهنآ  هب  دیئوگب 

نایمیحر نیملسملاو  مالسالا  تجح  زا : لقن  هب  ------ * 

درواین رگید  وگب 

يرادـقم دـیع  مایا  رد  زورکی  رایخ .  ای  هزبرخ و  اب  ای  ناحیر  اب  رینپ  نان و  آلثم  دـندروخ  یم  يرـضاح  آرثکا  اهبـش  ماما  درواین  رگید  وگب 
کی يا  هتفه  دسرب  نارهت  ناحیر  ات  متفگ  مردارب  هب  دعب  مدروآ و  ناهفـصا  زا  ماما  يارب  دوب  هدادن  تسد  زونه  نارهت  رد  هک  هزات  ناحیر 
مدرب ماش  ماما  يارب  هک  بش  کی  دندرک . یم  فرـصم  ماما  مداتـسرف و  یم  هک  تسرفب . نم  يارب  دیآ  یم  نارهت  هب  هک  یـسک  طسوت  راب 

مه وا  درخب  وگب  نایریم  هب  دندومرف  ماما  هدش . مامت  هن  دوب  هتفگ  وا  دیرادن ؟ ناحیر  دنتفگ  لزنم  راکتمدخ  هب  ماما  دوب  هدـش  مامت  ناحیر 
زا ناـحیر  دـش  هجوـتم  هک  ناـشیا  تفگ . ماـما  هب  ار  نم  فرح  نیع  تفر  مه  وا  دـیآ  یم  ناهفـصا  زا  ناـحیر  ادرف  متفگ  تـفگ . نـم  هـب 
رد هک  منک  یم  رکف  نم  مروخ . یمن  يروایب  ناحیر  رگید  هگا  وگب  ناـیریم  هب  ورب  دوب  هتفگ  وا  هب  تسین  نارهت  لاـم  دـیآ و  یم  ناهفـصا 

.* ---------------------------- درواین رگید  وگب  دنروآ .  یم  ناهفـصا  زا  وگب  سپ  دنروخ  یم  همه  تسه و  اه  هزاغم  همه 
نایریم میحر  دیس  زا : لقن  هب  ---------------------------------------------------- * 

دنتفرگن نشج  رگید 

هدزیـس نابعـش ، موس  نابعـش ،  همین  نابرق ،  رطف ،  دیع  لثم  یبهذم  دایعا  دـندروآ  فیرـشت  فجن  هب  ماما  هک  یلیاوا  دـنتفرگن  نشج  رگید 
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یعقوم یلو  دندروآ  یم  فیرـشت  بالط  نایاقآ و  دنتـسشن و  یم  ینوریب  رد  نشج  تمالع  هب  ار  دایعا  نیا  ارهز و  ترـضح  دلوت  بجر ، 
یلک روط  هب  ار  نآ  يرازگرب  مسارم و  نیا  رد  روضح  دیـسر  ماما  شوگ  هب  ناملـسم  نیزرابم  ياهندـش  هجنکـش  اهنتفر و  نادـنز  ربخ  هک 

هدافتسا هفوک  کنخ  ياوه  زا  اهبش  دندش  یمن  رـضاح  ناشیا  هک  یلیالد  زا  یکی  میدیمهف  ام  اهدعب  دنتفرگن . نشج  رگید  دندرک و  كرت 
هفوک و طش  بل  دنورب  ناشیا  دنشاب و  هاش  میژر  راشف  هجنکش و  تحت  نادنز  رد  ام  ياهردارب  دندش  یمن  رضاح  ناشیا  هک  دوب  نیا  دننک 

.* ------------------------------------------------------------------ دننک هدافتـسا  اجنآ  بوخ  ياوه  زا 
. یهرق نیملسملاو  مالسالا  ۀجح  زا : لقن  هب  -------------- * 

دیتسه نم  حور  امش 

قتف قتر و  يارب  هافر  هسردم  رد  ماما  زا  لابقتسا  هتیمک  رد  هتفوک و  هتـسخ و  ناردارب  رگید  اب  ماما  دورو  زور  بورغ  دیتسه  نم  حور  امش 
. میدادرـس ار  ینیمخ ) ینکـش  تب  ینیمخ  ینم  حور  راعـش (  مه  ام  دـندروآ و  فیرـشت  ام  دزن  ماما  هک  میدوب  يزیر  همانرب  لاح  رد  روما 

نم حور  امـش  نم  نازیزع  دـندومرف (: اه  هچب  خـساپ  رد  هناردـپ  ياههاگن  اب  دنتـسشن و  دـندرک و  نهپ  نیمز  يور  ار  ناشدوخ  يابع  ماما 
.* ------------------------------------------------------- دنداتفا هیرگ  هب  اه  هچب  همه  نایم  نیا  رد  و  دیتسه ).

هحفص 180 دلج 2 -  باتفآ - ياپ  هب  اپ  يودهم - هللا  حور  زا : لقن  هب  ------------------------- * 

دیراذگب نایرج  رد  ار  مدرم 

هکنیا رب  هوـالع  ماـما  دـش  حرطم  یتیـالو  یتلاـیا و  ياـه  نمجنا  هلئـسم  یلم  ياروش  سلجم  رد  هک  یعقوم  دـیراذگب  ناـیرج  رد  ار  مدرم 
اه و ناتـسا  ياملع  يارب  ییاه  همان  هک  دـندید  مزـال  دـعب  دـندرک  یم  تروشم  روش و  هراـب  نیا  رد  هدرک و  عمج  ار  هیملع  هزوح  دـیتاسا 

منیبب ار  دالب  ياملعو  مورب  نادهاز  ات  دهشم  زا  هک  مدش  رومام  ماما  نذا  اب  مه  نم  دننک . يرای  ار  مق  هیملع  هزوح  هک  دنتسرفب  اهناتـسرهش 
.* -- دنهدب راموط  دننک و  نایب  ار  مالسا  تابیـصم  دنراذگب و  نایرج  رد  ار  مدرم  هک  مهاوخب  اهنآ  زا  مهدب و  اهنآ  هب  ار  ماما  ياه  همان  و 

: زا لـــــقن  هــــب  ----------------------------------------- ------------------------------------- * 
دلج 5 ینیمخ - ماما  یگدنز  زا  هژیو  ياهتشذگرس  يدهلا - ملعداوج  دمحم  دیس  نیملسملاو  مالسالا  تجح 

دندیشاپ یم  لقن  مدرم 

رد هک  يا  هعمج  بش  نیرخآ  رد  موش . لیان  قارع  رد  هسدـقم  تابتع  ترایز  هب  متفای  قیفوت  بالقنا  هحوبحب  رد  دندیـشاپ  یم  لقن  مدرم 
یثعب میژر  رظن  تحت  ماما  هک  دوب  یمایا  اب  نراقم  مدـش  لیان  س ) سابعلا ( لضفلاوبا  ترـضح  ادهـشلادیس و  ترـضح  تراـیز  هب  ـالبرک 

ار ناشیا  هکنیا  اب  ماما (  ینارون  هرهچ  ندـید  اب  برع  نانز  دـندش  فرـشم  لضفلاوبا  ترـضح  ترایز  هب  ناـشیا  دـندرب . یم  رـس  هب  قارع 
هدز لز  مدرم  هب  هریخ  هریخ  هنحـص  نیا  ندـید  اب  یتینما  نیروم  لقن  ماما  رـس  رب  دـندز و  هلهله  دوخ  تنـس  مسر  هب  دنتخانـش ) یمن  یلیخ 

 ----------------------------------------------------------- دندز م هقلح  ماما  رود  هب  دندیـشاپ و  دندوب ? *.
رای هماخ  دمحم  زا : لقن  هب  --------------------- * 

ینابرم تفوطع و 

ماما یگدنز  ياهبش  نیرت  تخس  زا 
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ناشیا یحور  رازآ  يارب  میژر  نارومأم  دندرک  لقتنم  سبح  رد  يدارفنا  لولـس  هب  ار  ماما  هک  یبش  ماما  یگدـنز  ياهبـش  نیرت  تخـس  زا 
يرذن دننکن  هجنکش  ار  درف  نآ  رگید  هکنیا  يارب  ماما  دوب  دنلب  يو  دایرف  هجض و  يادص  دنداد و  یم  هجنکش  رواجم  لولـس  رد  ار  يدرف 

مالـسالا و ۀـجح  زا : لـقن  هب  دوب * . .((*  میگدـنز  ياهبـش  نیرت  تخـس  زا  بش  نآ  دـندومرف ((: نم  هب  اهدـعب  اـقآ  دوـخ  دـندوب . هدرک 
دلج 2 رثوک _  ینیمخ _ دمحا  دیس  نیملسملا 

دیهاوخب رذع  ناگیاسمه  زا 

لفون رد  هک  دـنداد  روتـسد  نم  هب  ماما  دـش .  یعطق  ناریا  هب  ماما  رفـس  سیراـپ و  زا  ترجه  هکنآ  زا  سپ  دـیهاوخب  رذـع  ناـگیاسمه  زا 
اهنآ زا  ناشیا  فرط  زا  دـنا ،  هدـش  مورحم  هدـکهد  رب  مکاح  توکـس  زا  ناشتماقا  تدـم  رد  هکنیا  زا  مورب و  ناگیاسمه  لزنم  هب  وتاشول 

میدناسر و ار  ماما  ماغیپ  و  میتفر ،  هدکهد  نآ  ياه  هیاسمه  همهرادید  هب  رگید  رفن  ود  یکی  یقارـشا و  ياقآ  قافتا  هب  نم  مهاوخب . رذـع 
دلج 2 رثوک  ینیمخ  دمحا  دیس  نیملسملا  مالسالاۀجح و  زا : لقن  هب  میدرک * .*  یهاوخ  ترذعم  اهنآ  زا 

دنتسه یفطاع  ًادیدش  ماما 

دنتساوخ یم  دعب  و  اجنآ ،  دندمآ  یم  میاهرهاوخ  یهاگ  دندوب و  فجن  یتقو  ًالثم  دنتسه  یفطاع  ًادیدش  ماما  دنتسه  یفطاع  ًادیدش  ماما 
یم متـشادن ،  ماما  اب  ار  اهنآ  یظفاحادـخ  ندـید  طاـیح و  يوت  نداتـسیا  تردـق  یظفاحادـخ  عقوم  تقو  چـیه  نم  هک  دوب  يروط  دـنورب 

اب دح  نآ  ات  ماما  نوچ  منیبب .  مناوت  یمن  ار  یظفاحادـخ  هظحل  نآ  نم  هک  دـنتفگ  یم  ار  نیمه  مه  مردارب  موحرم  متفر .  یم  متـشاذگ و 
میمـصت يور  لیاسم  نیا  دـینک  رکف  امـش  هرذ  کی  اما  درادـن .  ار  نآ  ندـید  لمحت  ناسنا  هک  دـننک  یم  دروخرب  یفطاع  دوخ  نادـنزرف 

دمحا دیـس  نیملـسملا  مالـسالاۀجح و  زا : لـقن  هـب  درادـن * . .*  درادرثا ،  دـننکب  دـنهاوخ  یم  هـک  ییاـهراک  نآ  رد  اـی  ناـشیاهیریگ و 
هرامش 60 بالقنا _ مایپ  ینیمخ _

مهد یم  تناما  وت  هب  ار  سکع  نیا 

راد هچب  لاس  هدزاود  نم  ياهرتخد  زا  یکی  دندیشک . ناشیاه  هون  زا  یکی  يارب  مه  یتمحز  کی  اقآ  مهد  یم  تناما  وت  هب  ار  سکع  نیا 
ار هچب  نیا  سکع  هک  دنتـشاد  هچب  نیا  هب  هقـالع  يا  هزادـنا  هب  متحاراـن . یلیخ  نم  دـیدن و  ار  وا  هچب  یلو  دـش  راد  هچب  هک  یتقو  دـشن ، 
دننیبب و ار  هچب  سکع  دنهاوخ  یم  دنتسه  نامهم  هدع  کی  هک  متفگ  مداتـسرف  زور  کی  دندوب . هتـشاذگ  دندیباوخ  هک  ییاج  رـس  يالاب 
رد ار  سکع  نیا  ناشدوخ  نم . يارب  دـینادرگرب  دـعب  دـیهد و  ناشن  دـیربب  ار  نیا  مهد  یم  وت  هب  تناما  ار  سکع  نیا  نم  هک  دـنتفگ  اقآ 

هرامش 476 شورس _  يوفطصم _ هقیدص  زا : لقن  هب  دندوب * *. هتشاذگ  تسا  ییاوقم  هک  یباق  کی 

دوشب رامیب  یسک  رگا 

دورن ناتمشچ  رد  راکدوخ 

دیـشاب بظاوم  دـنتفگ ،  یم  ام  هب  میدوب  يزیچ  نتـشون  لوغـشم  ام  رگا  هک  دـندوب  بظاوم  دـح  نیا  اـت  ماـما  دورن  ناتمـشچ  رد  راـکدوخ 
دتفیب و امش  يور  هچب  تقو  کی  تسا  نکمم  دنتفگ  یم  دراد ؟ ناممـشچ  هب  یطبر  هچ  راکدوخ  میتفگ  یم  دورن . ناتمـشچ  رد  راکدوخ 

تاعالطا 14 همانزور  همان  هژیو  یقارشا _  ارهز  زا : لقن  هب  / * 3 / 69 دورب .*  ناتمشچ  رد  راکدوخ 

لزنم رگراک  هب  تبسن  بلق  تقر 

( هر  ) ینیمخ ماما  تارطاخ  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 170زکرم  هحفص 133 

http://www.ghaemiyeh.com


لقن هب  تسا * .*  هیقب  زا  رتشیب  وا  هب  تبـسن  ناشبلق  تقر  ماما  دـشاب  رتفیعـض  هچ  ره  ماما  لزنم  رگراک  لزنم  رگراک  هب  تبـسن  بلق  تقر 
يوفطصم ارهز  زا :

دینیشنب هک  تسین  یلدنص  رگم 

ار ام  هک  نیمه  میتفر  یم  ناتسرامیب  رد  ناشترایز  هب  ام  دوبن و  بوخ  چیه  ناشلاح  هک  ییاهزور  رد  ماما  دینیشنب  هک  تسین  یلدنـص  رگم 
هتـسخ هن  دندومرف  یم  میتسه  تحار  ام  اقآ  میتفگ  یم  دینیـشنب ،  هک  تسین  یلدنـص  رگم  دندومرف  یم  تبحم  اب  دندید  یم  ناشتخت  رانک 

یبارعا هتشرف  زا : لقن  هب  دیوش * .*  یم 

یفطصم اقآ  جاح  يارب  تابحتسم  باوث  فصن 

اب ار  ناشتابحتسم  باوث  یفطصم  ییاد  تداهش  زا  دعب  اقآ  هک  تفگ  یم  مردام  زور  کی  یفطصم  اقآ  جاح  يارب  تابحتسم  باوث  فصن 
 *. * دندرک یم  ین ? ت  ییاد  يارب  ار  باوث  فصن  دنداد  یم  ماجنا  هک  ار  یبحتسم  لمع  ره  هک  ینعم  نیدب  دندوب ؛ هدرک  فصن  ناشیا 

) ماما هون  يدرجورب ( حیسم  نیملسملا  مالسالاۀجح و  زا : لقن  هب 

دندید یم  ار  نیحورجم  ریوصت  یتقو 

تـالاح زا  دـنوش . یم  تحاراـن  یلیخ  دـننیب  یم  نویزیولت  رد  ار  نیحورجم  هک  یتـقو  ماـما  ًاـعقاو  دـندید  یم  ار  نیحورجم  ریوصت  یتـقو 
زا تلاح  نیا  مدید  یم  اهتقو  یلیخ  نم  و  دنریگ . یم  ناشتروص  يولج  ار  ناشتـسد  ود  دـنوش  یم  تحاران  یتقو  هک  تسا  نیا  ناشـصاخ 

نیا میوگب  امیـس  ادـص و  نیلوؤسم  هب  هک  دیـسر  یم  منهذ  هب  هک  ییاج  ات  تسا  هدـمآ  شیپ  ناشیا  يارب  نویزیولت  هنحـص  هب  ندرک  هاگن 
يوفطصم ارهز  زا : لقن  هب  دراذگ * .*  یم  رثا  ناشیا  بلق  رد  مک  مک  نوچ  دینکن  شخپ  ار  اه  هنحص 

دنباوخب دنتساوخ  یم  یتقو 

هدید یسگم  ًانایحا  ناش  قاتا  رد  دندیباوخ و  یم  اهرهظ  زا  دعب  یتقو  ماما  تسه  مدای  یناوج  نارود  مامت  زا  دنباوخب  دنتـساوخ  یم  یتقو 
نیا هک  دندرک .  یم  نوریب  یکی  یکی  ار  اهـسگم  دندرک و  یم  زاب  ار  رد  يال  دندرب . یمن  نیب  زا  ار  اه  سگم  تقو  چیه  ناشیا  دش ،  یم 

يوفطصم ارهز  زا : لقن  هب  دیشک * .*  یم  لوط  يدایز  قیاقد  یهاگ  راک ، 

یناهفصا یفرشا  دیهش  اب  تاقالم  نیرخآ 

دیهش نآ  هک  یتاقالم  نیرخآ  رد  دنتشاد .  یصاخ  هقالع  یناهفصا  یفرشا  دیهش  هب  تبسن  ماما  یناهفصا  یفرشا  دیهـش  اب  تاقالم  نیرخآ 
هدـنب هب  تاقالم  نایاپ  زا  سپ  تشادـن و  هقباس  ناشیا  يارب  هک  يروط  هب  دـندرک  یمرگ  هقناعم  ناشیا  اب  ماـما  دنتـشاد ،  ماـما  اـب  راوگرزب 
رادـید زا  دـعب  زور  کی  تسرد  ًاقیقد  ناشیا  دوب )).  دـهاوخ  نم  تاقالم  نیرخآ  نیا  هک  متفایرد  نینچ  ماـما  دروخرب  زا  نم  دـندومرف ((:

ناهیک _ 23 همانزور  یناهفصا _ یفرشا  نیملسملا  مالسلا و  ۀجح  زا : لقن  هب  / * 7 / 64 دندیسر *.  تداهش  هب  ماما 

لخاد شدیروایب  نآلا 

هقالع تبحم و  زاربا  زا  هدـنکآ  يا  همان  دوب ،  تیحیـسم  شنید  یمّلعم و  وا  لغـش  هک  ییایلاتیا  مناخ  کی  يزور  لـخاد  شدـیروایب  نـآلا 
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زاغآ راگدای  هک  ار  دنبندرگ  نیا  هک  دوب  هدـش  رکذـتم  يو  دوب . هداتـسرف  ناشیا  يارب  الط  دـنبندرگ  کی  اب  هارمه  وا  هار  ماما و  هب  تبـسن 
نآ یتدم  منک . یم  میدقت  ناتهار  امش و  هب  تبسن  مقایتشا  هقالع و  هناشن  هب  مراد ،  تسود  رایـسب  ار  نآ  تهج  نیمه  هب  تسا و  مجاودزا 
هک ناشـضرع  هب  همان  میدرب . ناشیا  تمدخ  همان  همجرت  اب  هارمه  هن ،  ای  دنریذپ  یم  ار  نآ  ماما  هکنیا  زا  دیدرت  اب  هرخالاب  میتشادهگن و  ار 

هلاس هس  ای  ود  هچب  رتخد  ًاقافتا  دعب ،  زور  هس  ود  دنتـشاذگ . تشاد ،  رارق  ناشرانک  رد  هک  يزیم  يور  دنتفرگ و  زین  ار  دـنبندرگ  دیـسر ؛ 
ار وا  سپـس  لخاد ))  شدیروایب  نآلا  دـندومرف ((:  دـندش  هجوتم  یتقو  ماما  دوب .  هدـش  رثالا  دوقفم  ههبج  رد  شردـپ  هک  دـندروآ  ار  يا 

نادنزرف هب  تبسن  هک  یتلاح  دنتـشاذگ .  وا  رـس  رب  تسد  هدینابـسچ و  هچب  تروص  هب  ار  ناشکرابم  تروص  دندناشن و  دوخ  يوناز  يور 
زا رتمک  ناشیا  اب  ام  هلـصاف  هکنآ  اب  دنتفگ  نخـس  هچب  رتخد  نآ  اب  هتـسهآ  تلاح  نیمه  هب  یتدم  دوب . هدشن  هدـید  ناشیا  زا  مه  ناشدوخ 

نامه ماما  هاگنآ  دـیدنخ .  ماما  شوغآ  رد  هرخالاب  دوب  هدرـسفا  هک  هچب  دوب . راوشد  ام  يارب  ناشیا  ياـهفرح  ندینـش  دوب  رتم  مین  کـی و 
زا هک  یلاـح  رد  هچب  رتخد  دـنتخادنا . هچب  رتـخد  ندرگرب  ناـشکرابم  تسد  اـب  دنتـشادرب و  دوب  هداتـسرف  ییاـیلاتیا  نز  هک  ار  يدـنبندرگ 

. نایمیحر نیملسملا  مالسلا و  ۀجح  زا : لقن  هب  تفر * *. نوریب  ماما  تمدخ  زا  دیجنگ  یمن  دوخ  تسوپ  رد  یلاحشوخ 

دندرک یم  سامتلا  اهنآ  هب  تبسن  ماما 

یم مدوب و  بالقنا  نایرج  زا  دارفا  ندش  ادـج  يارب  ماما  ياه  هیرگ  اهکـشا و  دـهاش  مدوخ  هدـنب  دـندرک  یم  سامتلا  اهنآ  هب  تبـسن  ماما 
ماما دـندرک ،  یم  ادـج  بالقنا  گـنهرف  زا  ار  ناـشدوخ  هار  یطاـقتلاو ،  هدز  پچ  ناـناوج  نارادمتـسایس ،  نویناـحور ،  هک  یتقو  مدـید 

هطساو زا  نم  دراوم  زا  یضعب  رد  دننک . توعد  تلیـضف  اوقت و  ریـسم  هب  ار  اهنآ  هک  دندرک  یم  شالت  هنوگچ  دندرک و  یم  هیرگ  هنوگچ 
ياه هدوت  مدرم و  زا  ار  ناتدوخ  هار  امـش  هک  دندرک  یم  سامتلا  اهنآ  هب  ماما  مداتـسرف .  یم  ماغیپ  ناشیا  فرط  زا  هک  مدوب  يررکم  ياه 

 . ماما لاحترا  نیعبرا  هراودای  ینامرک _ يراصنا  نیملسملا  مالسالاۀجح و  زا : لقن  هب  دینکن * *. ادج  ینویلیم 

دوشب رامیب  یسک  رگا 

رتفد ياضعا  زا  یکی  رگا  یتح  دـنراد .  دوخ  ناگتـسباو  یتح  اه و  هون  نادـنزرف و  رـسمه و  هب  یبیجع  هقالع  ماما  دوشب  رامیب  یـسک  رگا 
و دننک ،  یم  وج  تسج و  وا  عضو  زا  بترم  و  کشزپ ،  اوادم و  هب  دـننک  یم  شرافـس  دـننک . یم  یـسرپلاوحا  بترم  دوش ،  رامیب  ناشیا 
. دندینش یم  ویدار  زا  ار  ناشیا  تبحـص  ماما  هتفر و  ییاج  هب  ماما  مایپ  ندناوخ  يارب  اقآ  دمحا  جاح  زور  کی  ناتـسرامیب . هب  نتفر  هب  رما 
: زا لقن  هب  دنارامیب * *؟ ارچ  تسا و  روطچ  ناشیا  لاح  هک  دنتفرگ  غارـس  ًاروف  اقآ  دوبن . دـعاسم  ملاح  زورما  هک  تفگ  مایپ  زا  لبق  ناشیا 

هرامش 50 بالقنا _ مایپ  ینامرک _ يراصنا  نیملسملا  مالسالاۀجح و 

دیشاب هتشادن  يراک  هچب  هب 

هک گرزب  ینوگ  کی  دندوب و  هتسشن  یقاتا  رد  ماما  میتفر . ماما  دزن  دوب  هلاسراهچ  هک  دماح  مرسپ  اب  يزور  دیشاب  هتـشادن  يراک  هچب  هب 
هک ار  ییاهنآ  دندناوخ .  یم  دـندروآ و  یم  نوریب  ار  اه  همان  یکی  یکی  ماما  تشاد . رارق  ناشرانک  رد  دوب ، همان  ذـغاک و  زا  رپ  هفـصن  ات 

دماح اب  ماما  میتسـشن  هدرک ،  مالـس  دنتـشاذگ . یم  رانک  ار  هیقب  دنزادرپب و  نآ  هب  ًادعب  ات  دنتـشاذگ  یم  وتپ  ریز  نهدب د  خـساپ  دوب  مزال 
يزاب هب  عورش  ماما  اب  دماح  یتاظحل  زا  سپ  دنتسناد  یم  ار  هدنب  مسا  هکنیا  اب  هیچ ؟ تردپ  مسا  دندیـسرپ  ًالثم  دندرک . تبحـص  هب  عورش 

هتـشادن يراک  هچب  هب  دـنتفگ ((: اقآ  مربب .  مه  ار  هچب  موش و  صخرم  متـساوخ  هزاـجا  دوشن ،  ناـشیا  راـک  محازم  هچب  هکنیا  يارب  درک ، 
هک متشگرب  دنک . تیذا  ار  ماما  هچب  دیاش  مدرک  رکف  تعاس  مین  زا  دعب  مدش  صخرم  هدنب  هک  دییامرفب )). دیراد  يراک  رگا  امش  دیـشاب ،

ار ذغاک  نیا  دیوگ  یم  دنک و  یم  تبحـص  ماما  اب  هداد و  هیکت  راوید  هب  ار  شیاپ  هتـشاذگ و  ماما  يوناز  يور  ار  شرـس  مدـید  مربب  ار  وا 
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یم هزاجا  متفگ ((:  اقآ  هب  درکن . لوبق  میورب .  ایب  دماح  متفگ  دـندیدنخ .  یم  مه  ماما  و  اهفرح . نیا  زا  نیچب و  تسرد  راذـگب ،  تسرد 
رسمه ردارب  یفقث ( یلع  زا : لقن  هب  دیورب * !((*  امش  تسین  محازم  هچب  هن ،  دندومرف ((:  مام  ا  تسامش )).  محازم  مربب ؟ ار  ناشیا  دیهد 

) ماما

تسا مالسا  هب  تمدخ  يارب  ندناوخ  سرد 

دوب ناشیا  نادرگاش  زا  ماما و  ترضح  تخانش  دروم  هک  مرتحم  هعمج  همئا  زا  یکی  همان  تسا 65  مالسا  هب  تمدخ  يارب  ندناوخ  سرد 
زا مراد  لاغتشا  راک  هب  تعاس  هدراهچ  يزور  متسه و  هعمج  ماما  هک  تسا  لاس  تفه  دوب :  نیا  همان  نومضم  دیسر . خیرات 20 ،  رد  / 5 / 

ضرع هب  مدرگ . زاب  هزوح  هب  هرابود  ار  یتدـم  منک و  افعتـسا  دـیهدب  هزاجا  ما  هداد  تسد  زا  ار  متاظوفحم  ما و  هدـنامزاب  یملع  ياهراک 
رگا دیتسه . تمدخ  نیا  لوغـشم  امـش  نآلا  تسا و  نیملـسم  مالـسا و  هب  تمدخ  يارب  ندناوخ  سرد  دندومرف ((: ماما  دیـسر . ناشکرابم 

هب دیشاب * *)). هتشاد  مه  هعلاطم  دینک  یعس  نکل  دیشاب ،  لوغشم  ناتراک  هب  دیناوخب و  سرد  دیهاوخ  یم  هک  تسا  نیا  رد  امش  لکـشم 
. نایمیحر نیملسملا  مالسلا و  ۀجح  زا : لقن 

تسا ضیرم  یلع  دنتفایرد 

تعاس دیاش  دنتـشاد و  سنا  رایـسب  اقآ  دمحا  جاح  دنزرف  یلع  اب  ناشیا  لاثم  يارب  دندوب . یفطاع  تیاغب  ماما  تسا  ضیرم  یلع  دنتفایرد 
میدوب و هتفر  سدقم  دهـشم  هب  متـشه  ماما  رهطم  دقرم  ترایز  يارب  ناتـسود  زا  یخرب  قافتا  هب  تسه  مدای  دـندوب  يزاب  لوغـشم  وا  اب  اه 

یلع اب  دنتـساوخ  دوب  هدـش  هتفرگ  نارهت  اب  هک  یـسامت  زا  سپ  دـندرک  یمن  تبحـص  ینفلت  یـسک  اـب  هک  ماـما  دوب . هارمه  اـم  اـب  زین  یلع 
شرافس دنتسه و  ضیرم  ناشیا  هک  دنتفایرد  ًاروف  دنراد  هک  يا  هداعلا  قراخ  دادعتسا  اب  دندرک  تبحـص  ناشیا  اب  هک  یتقو  دننک  تبحص 

هرامش ناراد _ زرم  ینایتشآ _ نیملسملا  مالسالاۀجح و  زا : لقن  هب  دندرک * * . يو  زا  تظافح  هب 

تسا هدش  گنت  یئاجر  يارب  ملد 

نآ يادرف  دوب  رارق  تسا . هدش  گنت  یئاجر  يارب  ملد  دندوب  هدومرف  اقآ  دمحا  جاح  هب  ماما  زور  کی  تسا  هدش  گنت  یئاجر  يارب  ملد 
هب دنشاب  وا  شیپ  اهنآ  تشاد  یمن  تسود  تشاد و  ترفن  اهلاربیل  ردص و  ینب  زا  ماما  هک  هزادنا  نامه  هب  دنـسرب . ماما  تمدخ  ناشیا  زور 

ینامرک يراصنا  نیملسملا  مالسالاۀجح و  زا : لقن  هب  تفریذپ * *. یم  ار  ناشیا  دوب و  دنم  هقالع  یئاجر  ياقآ 

میریگب يراگدای  سکع 

يرگید روط  ناشیا  متفر  ماما  رضحم  هب  هک  راب  نیا  دنتفگ  یم  تداهش  زا  لبق  یناهفصا  یفرشا  هّللا  تیآ  دیهـش  میریگب  يراگدای  سکع 
همانزور بیدا _ نیملـسملا  مالـسلا و  ۀـجح  زا : لقن  هب  / * 8 / 67 میریگب *. يراگدای  سکع  مه  اـب  دـنتفگ  نم  هب  دـندرک و  هاـگن  نم  هب 

ناهیک

تسا نم  رهش  مق 

دنچ دندرک . یم  يرهشمه  دروخرب  اهنآ  اب  ماما  ماما ،  رادید  هب  نارامج  هینیسح  هب  دندوب  هدمآ  مق  مدرم  هک  يزور  نآ  تسا  نم  رهش  مق 
اب نم  تسا ،  نم  رهـش  یتسار  هب  مق  دندومرف ((: ماما  مق )) ؟  لها  ای  دیتسه  نیمخ  لها  امـش  اقآ  میتفگ ((:  میدوب  ناشیا  تمدخ  دعب  زور 

یمالسا يروهمج  همانزور  یتشهب _ دیهش  هّللا  تیآ  زا : لقن  هب  / * 4 / 65 مراد *)). هنیرید  یسنا  رهش  نیا  مدرم 
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دیهش دنزرف  اب  ماما  تفطالم 

هک یناسک  نیب  دوب و  گنج  لیاوا  دندوب . هدروآ  فیرشت  نارامج  هب  هزات  ماما  مدوب ،  نارامج  رد  زور  کی  دیهش  دنزرف  اب  ماما  تفطالم 
یلیخ رتخد  دوب . شهارمه  مه  هلاس  دـنچ  رتخد  کی  هداد و  تسد  زا  ار  شرهوش  هزات  هک  دوب  یناوج  نز  ماما ،  رادـید  يارب  دـندمآ  یم 

شردام دز . یم  جوم  شیاه  هنوگ  رد  کشا  دوب و  یکاخ  شتروص  رـس و  مامت  دوب ،  هدز  دایرف  حبـص  زا  درک ،  یم  هیرگ  دوب و  بات  یب 
شمارآ ار  هداد  تسد  زا  ردـپ  كدوک  نیا  دـناسرب و  ماما  تمدـخ  ار  كدوک  نیا  يوحن  کـی  هب  هک  تساوخ  یم  شلد  دوب و  تحاراـن 

هچ اما  مدرک  مهارف  ار  مرسمه  ههبج  هب  نتفر  تامدقم  مدوخ  نوچ  هدش  دیهش  مرهوش  هک  متسین  تحاران  چیه  نم  هک  تفگ  یم  دشخبب .
تفرگ ار  هچب  تسد  نم  ردارب  تقو  نآ  دنیامرفب . یتیانع  ماما  هک  دشاب  نیا  هار  اهنت  هک  منک  یم  رکف  دهد و  یم  مرازآ  هچب  نیا  هک  منک 

شیپ ار  وا  ام  دشکب و  شرس  هب  یتسد  ماما  هک  دوب  نیا  نامراظتنا  دندید  ار  هچب  هک  یتقو  دندز  یم  مدق  طایح  رد  اقآ  ماما . تمدخ  میتفر 
لغب هب  ار  كدوک  نیا  دنتـسشن و  ضوح  رانک  ياهگنـس  يور  دـندید  ار  نایرگ  نالان و  رتخد  نیا  ماما ،  هک  یتقو  اما  مینادرگرب . شردام 
دعب دندوب و  لوغـشم  هچب  نیا  اب  یتدـم  و  دـندرک . كاپ  ار  شیاهکـشا  دندیـشک و  شتروص  رـس و  هب  شزاون  تبحم و  تسد  دـنتفرگ و 
_ داشرا کیپ  یفقث _ یلع  زا : لقن  هب  میدـناسر * . *. شردام  هب  ام  و  دـندرک ،  اهر  ار  وا  دـش ،  مکاـح  هچب  رد  شمارآ  بوخ  هک  یتقو 

هام 68 ریت 

یحیسم مناخ  ود  هب  ماما  هیده 

هاگتماقا رد  هب  يوسنارف  مناخ  ود  باتفآ  بورغ  نراقم  دـندوب ،  ناریا  هب  تشگزاب  هناتـسآ  رد  ماما  یتقو  یحیـسم  مناخ  ود  هب  ماما  هیدـه 
كاخ يرادقم  نآ  رد  هک  یکچوک  هشیـش  مدرک . یهاوخ  رذع  اهنآ  زا  دوبن ؛ تاقالم  ناکما  نوچ  دندرک  تاقالم  ياضاقت  دندمآ و  ماما 

دنم هقالع  یـسک  هب  یتقو  تسا  نیا  ام  مسر  تسین  نکمم  تاقالم  رگا  دـنتفگ  دـش . یم  هدـید  ناشتـسد  رد  دوب  موم  رهم و  نآ  رد  دوب و 
 ، تسا هیده  نیرتزیزع  ام  شیپ  هک  تسام  نطو  كاخ  نیا  مینک و  یم  میدقت  وا  هب  ار  هیده  نیرتهب  ییادج  یظفاحادـخ و  ماگنه  میدـش 

یمـسبت اب  دش  ضرع  ماما  رـضحم  هب  نایرج  یتقو  دیروایب . ناشیا  ياضما  اب  سکع  هعطق  کی  ام  زا  کی  ره  يارب  دـینک و  میدـقت  ماما  هب 
: زا لقن  هب  دنتفر * . *. رکشت  اب  دندیسوب و  دنداد  اهنآ  هب  هک  ار  اه  سکع  دندومرف ،  ءاضما  ار  سکع  هعطق  ود  دنتفرگ و  ار  هشیش  نیریش 

دلج ینیمخ _ ماما  یگدنز  زا  هژیو  ياه  تشذگرس  روپ _ یسودرف  نیملسملا  مالسالاۀجح و 

دهز تعانق و 

دنتفرگ یمن  هیرهش  اقآ 

نیمه هب  دندرک و  یم  یگدـنز  دنتـشاد  ردـپ  ثرا  زا  هک  لوپ  رادـقم  کی  اب  هک  دـندوب  يا  هبلط  یناوج  رد  ماما  دـنتفرگ  یمن  هیرهـش  اقآ 
دندوب يدرجورب  ياقآ  زا  لبق  يرئاح  میرکلادبع  خیش  ياقآ  عقوم  نآ  تسا  مدای  نم  دنتفرگ  یمن  ار  يا  هبلط  هیرهـش  قوقح و  نآ  تهج 

هب دندروآ  دندرک و  توعد  ار  ناشیا  كارا  زا  دنتفر  هک  دندرک  یم  فیرعت  ام  يارب  ماما  دوخ  زاب  هک  دندوب  هیملع  هزوح  سسؤم  ًالصا  ، 
یمن اقآ  اـما  دـنهد . یم  هک  تسا  مسر  مه  نـآلا  هک  داد  یم  یقوقح  کـی  بـالط  هب  خیـش  موحرم  دـندرک . سیـسأت  ار  هیملع  هزوحو  مق 

يوفطصم ارهز  زا :  لقن  هب  تسا * *)).  یفاک  نم  يارب  مراد  هک  یلوپ  نیا  دنتفگ ((:  یم  دنتفرگ و 

دشاب رون  رپ  دیاب  قاتا 

( هر  ) ینیمخ ماما  تارطاخ  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 170زکرم  هحفص 137 

http://www.ghaemiyeh.com


هب دننک * *. یم  شوماخ  ار  اهغارچ  دنور  یم  نوریب  قاتا  زا  تقو  ره  هتبلا  دـشاب  رون  رپ  دـیاب  قاتا  دـندقتعم  ماما  دـشاب  رون  رپ  دـیاب  قاتا 
يوفطصم ارهز  زا : لقن 

دوب وضو  بجاو  بآ  هدنامیقاب  نیا 

 ، مربب شیارب  ار  اـقآ  يوضو  بآ  هدـنامیقاب  كربت ،  تهج  هک  دومن  اـضاقت  نم  زا  ناتـسود  زا  یکی  دوب  وضو  بجاو  بآ  هدـنامیقاب  نیا 
لخاد زا  ار  ناشیا  يوضو  زا  هدـش  هدـیکچ  ياهبآ  هک  یماگنه  مدرک  ضرع  اـقآ  هب  ار  يو  شهاوخ  هداد و  رارق  ناـشیا  تسد  ریز  یفرظ 

هب دوب * *.)) وضو  تابجاو  بآ  هدنامیقاب  نیا  دـندومرف ((:  یمـسبت  اب  ماما  دوب . صرق  کچوک  هشیـش  کی  رادـقم  هب  مدرک  عمج  فرظ 
هرامش روضح  يدرجورب -  حیسم  مالسالاۀجح  زا : لقن 

مینک یگدنز  دیاب  رادقم  نیمه  اب 

هکنیا هب  تسا  هلگ  کی  دیوگب  مدآ  دناوت  یم  الاح  هک  هتـشذگ  زا  دنک  یم  فیرعت  یهاگ  مه  مردام  مینک  یگدنز  دـیاب  رادـقم  نیمه  اب 
یم رگا  نوچ  متـشاذگ  یمن  ور  زا  ار  وت  ياقآ  يابق  بیج  دـنتفگ  یم  هک  نیا  دـنراد  هک  یلاـثم  دـنا .  هدرک  لـمحت  ار  ییاـه  یتخـس  هچ 

هناش و يالاب  داتفا  یم  دوب  بیج  لاـم  هک  ار  یطخ  نیا  منک ،  تک  ار  نآ  نییاـپ  تمـسق  متـشاد  یم  رب  ار  نآ  دـیاب  هک  اـه  دـعب  متـشاذگ 
منک لیدـبت  تک  هب  ار  نآ  مهاوـخ  یم  یتـقو  دـعب  اـت  مدرک  یمن  تسرد  يروـج  نیا  ار  بیج  نم  تهج  نیمه  هب  درک  یم  ادـیپ  لاکـشا 

لکـشم یلیخ  مدرک . یم  هچب  هنهک  مدرک و  یم  ور  تشپ و  ار  تک  نیا  دش  یم  هراپ  تک  نیا  هک  نیا  زا  دعب  یتح  دـیاین . شیپ  یلکـشم 
 :)) دـنتفگ یم  ماما  میتشادـن  هجدوب  نوچ  مدرک  یم  ار  راک  نیا  نم  دـنتفگ  یم  ناشیا  اـما  تسین . یندرک  رواـب  اـم  يارب  نیا  ًالـصا  تسا 

يوفطصم ارهز  زا :  لقن  هب  درک * *)). یگدنز  دیاب  مه  رادقم  نیمه  اب  مراد و  ار  رادقم  نیمه 

دینک رپ  دیروخ  یم  هک  يدح  ات  ار  ناویل 

لامتـسد هناد  کی  دنتفگ :  یم  ًالثم  دـندرک . یم  دـیکأت  یلیخ  ندرکن  فارـسا  دروم  رد  ماما  دـینک  رپ  دـیروخ  یم  هک  يدـح  ات  ار  ناویل 
دیناوـت یم  هـک  دـینک  رپ  يدـح  اـت  ار  بآ  ناوـیل  و  دـیزادنین . رود  درک  فرـصم  هراـبود  راـب ، کـی  رب  هوـالع  دوـش  یم  رگا  ار  يذـغاک 

هحفص 232 دلج 1 -  باتفآ -  ياپ  هب  اپ  ماما - ياه  هون  زا  یکی  زا : لقن  هب  دیروخب * *.

دنک یم  تبحص  مردام  یتقو 

مه ماما  نوچ  تسا . هتـشذگ  راشف  رد  یلیخ  ناشیگدنز  میمهف  یم  ام  دننک ،  یم  تبحـص  مردام  هک  یتقو  دنک  یم  تبحـص  مردام  یتقو 
یمرب دش  یم  هراپ  هنهک و  یتقو  ار  اقآ  يابق  هک  دیوگ  یم  مردام  دـنتفرگ . یمن  مه  هیرهـش  یتح  راک ،  طایتحا  یلیخ  مه  دـندوب و  دـیقم 

یتقو ناتـسابل  ای  و  متخود ،  یم  ابق  نییاپ  ياهتمـسق  زا  ار  امـش  ياهتک  مامت  ای  مدرک . یم  هچب  ساـبل  نآ  زا  مدرک و  یم  هکت  هکت  متـشاد 
دقتعم ماما  اما  تسا . هدوب  تخـس  ردقچ  ناشیگدنز  هک  دهد  یم  ناشن  اهنیا  مدـیرخ .  یم  تیچ  هچراپ  مداد  یم  لوپ  دـش  یم  هراپ  یلیخ 

هرامش 149 ناوناب -  دهاش  يوفطصم -  ارهز  زا :  لقن  هب  تسا * *. یفاک  ردق  نیمه  تسا و  سب  هک  دندوب 

؟ تسا يدروخرب  هچ  نیا 

ماما میروآ ،  یم  نوریب  یطوق  کی  زا  ار  يذـغاک  لامتـسد  ود  هک  یهاـگ  هک  درک  یم  لـقن  اـقآ  دـمحا  جاـح  تسا ؟ يدروخرب  هچ  نیا 
راهچ ار  لامتـسد  کی  دننک  هدافتـسا  لامتـسد  زا  دنهاوخ  یم  یتقو  ناشدوخ  تسا ،؟ يدروخرب  هچ  نیا  دنیوگ  یم  دنوش و  یم  تحاران 
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یم هک  یتقو  دوش  یم  خلت  متاقوا  نم  دنیوگ ((: یم  ناشیا  هک  دنتفگ  یم  زاب  دننک و  هدافتـسا م ي  هناگادـج  هکت  ره  زا  دـننک و  یم  هکت 
ذغاـک يور  ار  بلطم  کـی  همه  هریغ و  روشک و  ترازو  يرمرادـناژ ، هاپـس ، ینابرهـش ،  دـیآ ،  یم  فارطا  زا  یفلتخم  ياهـشرازگ  منیب 

/12 / 61 دوش ((* ؟ یم  هدافتسا  روج  نیا  ذغاک  زا  تکلمم  رد  هک  تسا  یعضو  هچ  نیا  دندومرف ((: یم  ماما  دنا ،  هداتسرف  دنا و  هنتـشون 
تاعالطا 14 همانزور  یناجنسفر _ یمشاه  نیملسملا  مالسالا و  ۀجح  زا :  لقن  هب  * 

دنک هدافتسا  هک  یسک  هب  دیهدب 

هب دیهدب  دندومرف  یم  دش  یم  هداد  ناشیا  هب  هک  ار  یطخ  نآرق  لیبق  زا  یـسیفن  هقیتع و  يایاده  ماما  دـنک  هدافتـسا  هک  یـسک  هب  دـیهدب 
. دوش هداتـسرف  يوضر  سدـق  ناتـسآ  هناخباتک  هب  هک  دـندومرف  ار  ییاهبنارگ  یطخ  نآرق  دروم  کی  رد  دـننک . ظـفح  دـنناوتب  هک  ییاـج 

تشگنا دروم  دنچ  رد  زج  دش  یم  هداتسرف  ناشرضحم  هب  ناگدنسیون  يوس  زا  ای  یتاراشتنا  ياه  هسـسؤم  يوس  زا  هک  ار  ییاهباتک  ناشیا 
یم یلامجا  هظحـالم  زا  دـعب  دراوم  هیقب  رد  دنتـشاد ) یم  هاـگن  ناـشدوخ  دزن  ار  اـهنآ  هک  دوب ( عبطلادـیدج  یناـفرع  ياـهباتک  هک  راـمش 

نایمیحر نیملسملا  مالسالا و  ۀجح  زا :  لقن  هب  دنک * ((.*  هدافتسا  اهنآ  زا  هک  یسک  هب  دیهدب  دیربب  دندومرف ((: 

دندرک یم  مامحتسا  فیعض  هقبط  نیب 

اه یمامح  هک  نامز  نآ  صاخ  عضو  فالخ  رب  دـندروآ ،  یم  فیرـشت  مامح  هب  ماما  هک  ینامز  دـندرک  یم  مامحتـسا  فیعـض  هقبط  نیب 
هب دندرک * .*  یم  مامحتسا  نییاپ  رشق  فیعـض و  هقبط  نیب  رد  دندوب ،  هتفرگ  رظن  رد  مدرم  يارب  یتاقبط  حطـس  هب  هجوت  اب  ار  ییاهناکم 

_ دهاش هلجم  مق _ ) رد  ماما  هیاسمه  دازرهش (  نیسح  زا :  لقن 

دوش فارسا  درادن  یلیلد 

هک دـندومرف  يربخ ،  تایرـشن  ماجـسنا  مدـع  زا  ینارگن  زاربا  نمـض  ناـشیا  میتـشاد  ماـما  اـب  هک  یتاـقالم  رد  دوش  فارـسا  درادـن  یلیلد 
تسا و يرارکت  ًاضعب  هک  دوش  یم  رـشتنم  فلتخم  ياـهناگرا  اـهداهن و  فرط  زا  يزیمآ  فارـسا  تروص  هب  فلتخم  ددـعتم و  ياـهنتلوب 
ار اهنتلوب  نیا  هک  ییاهناگرا  اهداهن و  نیلوؤسم  روظح  اب  يا  هسلج  دـندومرف  هطبار  نیا  رد  دریگ و  ماجنا  یفارـسا  نینچ  هک  درادـن  یلیلد 
 _ تاعالطا همانزور  يزارخ _ لامک  زا :  لـقن  هب  / * 3 / 62 دیآ .*  لمع  هب  يریگولج  یفارسا  نینچ  زا  ات  دوش  لیکـشت  دننک  یم  رـشتنم 

23

دینکن یصخش  هدافتسا  رتفد  ياهنفلت  ز 

یگدنز هعماج  یلومعم  دارفا  هک  هنوگ  نآ  دنتسه ،  رادروخ  رب  هداس  رایسب  یگدنز  کی  زا  ماما  دینکن  یـصخش  هدافتـسا  رتفد  ياهنفلت  ز 
نآ فرـصم  دراوم  يور  يدایز  رایـسب  تقد  اما  تسه  ناشرایتخا  رد  یمالـسا  تاهوجو  زا  يدایز  غلبم  هشیمه  هکنیا  اب  ناشیا  دننک . یم 

يارب رتفد  ياـهنفلت  زا  متـسین  یـضار  هک  دـندومرف  راـطخا  يدـج  یلیخ  روط  هب  دنتـسه ،  رتـفد  رد  هک  يدارفا  هب  ماـما  اـهراب  دـنیامن . یم 
مینک یم  هدافتسا  نوریب  یمومع و  ياهنفلتزا  یصخش  ياهراک  يارب  ًالومعم  ام  مه  تهج  نیمه  هب  دینک ؛ هدافتـسا  نات  یـصخش  ياهراک 

هرامش 52 بالقنا -  مایپ  ینامرک -  يراصنا  نیملسملا  مالسالاۀجح و  زا : لقن  هب  *. * 

دهز لامک 

راد و مین  یلاق 3  هتخت  کی  یـسورع  هیده  ناونع  هب  ماما  دـندرک ،  یـسورع  یفطـصم  اقآ  جاح  هک  ینامز  مراد  رطاخ  هب  دهز 4 × لامک 
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راد و مین  یلاق 3  هتخت  کی  یـسورع  هیده  ناونع  هب  ماما  دـندرک ،  یـسورع  یفطـصم  اقآ  جاح  هک  ینامز  مراد  رطاخ  هب  دهز 4 × لامک 
یمالسا 27 يروهمج  همانزور  یلاخلخ _ هّللا  تیآ  زا : لقن  هب  / * 7 / 71 دندیرخ .*  ناشیا  يارب  هنهک 

دندوزفین دوخ  لاوما  رب  يزیچ 

زا يرـصتخم  کلم  اهنت  دندوزفین . دوخ  لاوما  رب  يزیچ  ناشیا  هک  میدوب  دهاش  ماما  رمع  لوط  مامت  رد  ام  دـندوزفین  دوخ  لاوما  رب  يزیچ 
هّللا تیآ  زا :  لقن  هب  دندرک * .*  یم  جرخ  دمآ ،  یم  تسد  هب  نیمز  نامه  زا  هک  يدمآ  رد  دوب . یعورزم  هک  دوب  هدنام  ناشگرزب  ردـپ 

هحفص 213 دلج 3  باتفآ -  ياپ  هب  اپ  یناحبس - رفعج 

دنتشادن دوخ  زا  نفک  یتح  ماما 

دنتـساوخ یم  هک  یبش  نامه  هک  تسا  نیا  دشاب ،  زومآ  دنپ  رایـسب  ام  همه  يارب  دـناوت  یم  هک  يا  هتکن  دنتـشادن  دوخ  زا  نفک  یتح  ماما 
سفن زا  یکاح  نیا  و  درادن ،  دوخ  زا  زین  نفک  کی  یتح  مالسا  ملاع  درمگرزب  میظع و  ربهر  نیا  هک  دندید  دننک ،  نفک  لسغ و  ار  ماما 

ماما تیب  نیظفاحم  زا  يرومیت ، زا : لقن  هب  دوب * *  ماما  هنوگ  ربمایپ  ياهتلصخ  بذهم و 

دنوش بارخ  دیراذگن  ار  اهنیا 

نیب زا  هدش و  هتخیر  نیمز  هب  ًالومعم  هک  دروآ  یم  يدایز  توت  تشاد . دوجو  یتوت  تخرد  ماما  لزنم  رد  دنوش  بارخ  دیراذگن  ار  اهنیا 
زا دـندومرف ((: یم  اقآ  هک  دوب  مه  ییولامرخ  تخرد  دـینک )). عمج  دـنوشب ،  بارخ  دـیراذگن  ار  اهنیا  دـندومرف ((: یم  ماـما  دـنتفر . یم 

يرفعج یسیع  زا : لقن  هب  دیهدب * *.)) مه  اهنابغاب  هب  دینیچ  یم  هک  ییاهولامرخ 

دندنب یم  ار  بآ  ریش  وضو  هلصاف  رد 

ندروآ اج  هب  هلـصاف  رد  ناشیا  هک  ما  هدید  ما و  هدوب  ماما  نتفرگ  وضو  رظان  اهراب  نم  سیراپ  رد  دندنب  یم  ار  بآ  ریـش  وضو  هلـصاف  رد 
هک مدـید  یم  یهاگ  دوش . جراخ  ریـش  زا  یفاضا  بآ  ادابم  ات  دـننک  یم  زاب  هرابود  موزل  عقوم  رد  و  دـندنب . یم  ار  بآ  ریـش  وضو  لامعا 

دننک هدافتـسا  نآ  زا  ًادـعب  ات  دنتـشذگ  یم  نآ  يور  يذـغاک  هکلب  دـندرک  یمن  یلاخ  ار  ناویل  بآ  هدـنامیقاب  دـندروخ  یم  بآ  اقآ  رگا 
دلج ینیمخ  ماما  یگدنز  زا  هژیو  ياهتشذگرس  یچ -  هدیدح  هیـضرم  زا : لقن  هب  دوبن * *.  يا  هلأسم  بآ  ندش  مرگ  ندنام و  ماما  يارب 

4

دندرک یم  يرود  تافلکت  زا 

میظعت و یـسوبتسد ،  ندرک ،  دـمآ  تفر و  لیبق  زا  دنتـشاد ،  عجارم  ریاس  هک  یتافلکت  زا  يرایـسب  زا  ماما  دـندرک  یم  يرود  تافلکت  زا 
شخب ناسحا  قداص  نیملسملا  مالسالاۀجح و  زا : لقن  هب  دندرک * *. یم  يرود  ندرک  زاب  ار  هناخ  رد  میرکت و 

دنتفر یم  اه  هچوک  زا 

ضوع ار  ناشهار  دنراد  دیرم  ردـقچ  دـنیوگن  هکنآ  يارب  ماما  دـنداتفا و  یم  هار  ماما  لابند  سرد  را  دـعب  اه  هبلط  دـنتفر  یم  اه  هچوک  زا 
. میتفر یم  مرح  فرط  هب  نوریب و  میدمآ  یم  دجـسم  زا  ام  یهاگ  دنورب . نابایخ  زا  دندوبن  رـضاح  دنتفر و  یم  اه  هچوک  زا  دـندرک و  یم 

دـش مولعم  دش  یم  ناشیادیپ  هرابود  مرح  کیدزن  میدید  یم  دعب  اما  لزنم ،  دنور  یم  میدرک  یم  رکف  ام  دنتفر و  یم  اه  هچوک  زا  ناشیا 
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هدـنیآ یناجنـسفر _ یمـشاه  نیملـسملا  مالـسالاۀجح و  زا :  لقن  هب  دنـشابن * . *. ناـشلابند  اـه  هبلط  هک  دـنتفر  یم  اـه  هچوک  زا  ناـشیا 
هرامش 11 نازاس _

دندز رانک  ار  کشت 

دجـسم رد  دـندرب و  یم  فیرـشت  تالحم  هب  دوب  لیطعت  مق  هیملع  هزوح  هک  اهلاس  زا  یـضعب  ناتـسبات  مایا  رد  ماما  دـندز  رانک  ار  کـشت 
هجوتم هدـش و  دجـسم  دراو  نتفگ  سرد  يارب  ماما  يزور  دـنتفگ . یم  قالخا  سرد  ناضمر  كرابم  هام  رد  بورغ و  زا  لبق  رهـش  عماج 

: زا لقن  هب  دنتسشن * . *. دجـسم  يولیز  يور  مدرم  ریاس  لثم  دندز و  رانک  ار  نآ  ًاروف  دنا . هتخادنا  ناشیا  يارب  یکـشت  زور  نآ  هک  هدش 
دلج ینیمخ _  ماما  یگدنز  زا  هژیو  ياهتشذگرس  یلسوت _  نیملسملا  مالسالا و  ۀجح 

حور تفاطل 

تسا هزور  هس  لگ  نیا 

هک ناشیا  تمدـخ  دوب .  يدایز  ياهلگ  هچغاب  رد  دـندز ،  یم  مدـق  هچغاب  رانک  ماما  يزور  درک  یم  لقن  مردام  تسا  هزور  هس  لـگ  نیا 
مه ار  رگید  ياهلگ  تسا )).  هزور  هس  لگ  نیا  دـندومرف (( :  مناد . یمن  متفگ  تسا ))؟ هزور  دـنچ  لگ  نیا  دـنتفگ (( : نم  هب  اـقآ  متفر .

هچنغ هزات  هک  یلگ  هب  دندرک . يراذگمان  ار  اهلگ  دعب  دنتـسه .  هزور  دنچ  دـنا و  هدـش  زاب  یعقوم  هچ  مادـک  ره  هک  دـنتفگ  هداد و  ناشن 
لگ هب  دعب  دمحا )).  یکی  نآ  ییوت و  لگ  نآ  تسا . رسای  یکی  نآ  نسح و  یکی  نآ  تسا  یلع  نیا  دنتفگ (( : هدرک و  هراشا  دوب  هدرک 
مه ناـشینافرع  راعـشا  رد  هک  دوـب  ماـما  فـیطل  حور  رگناـشن  اـهدروخرب  هنوـگ  نیا  منم )). مه  نیا  دـنتفگ (( : هدرک و  هراـشا  يا  هدرمژپ 

دلج 2 تمواقم _ هسامح  ینیمخ _ نسح  دیس  نیملسملا  مالسالا و  ۀجح  زا : لقن  هب  تسا * *. راکشآ 

دنتسه ابیز  هچ  اهنیا 

ار زامن  نایاپ  مالـس  اقآ  دش . زادنا  نینط  ریژآ  يادص  هرابکی  دندوب . برغم  زامن  لوغـشم  لزنم  ناویا  رد  ماما  يزور  دنتـسه  ابیز  هچ  اهنیا 
هب یهاگن  مین  زامن  نایاپ  زا  سپ  دـماین . دـیدپ  ناـشیا  هرهچ  تلاـح  رد  يرییغت  چـیه  مدـش ،  قیقد  ناـش  هرهچ  رد  نم  دـندرک . یم  تئارق 

نیبب ار  اهنیا  دندومرف ((: هدرک و  یهاگن  دوب . هدناشوپ  ار  نامسآ  حطس  هک  اهدنفادپ  نیشتآ  ياه  هلولگ  هب  مارآ  ینحل  اب  هدرک و  نامـسآ 
دلج 2 تمواقم _ هسامح  ینیمخ _ نسح  دیس  نیملسملا  مالسالاۀجح و  زا : لقن  هب  دنتسه * . *)). ابیز  هچ 

دنکن تیذا  ار  یلع  تسد  غیت 

: دنتفگ دنداتـسیا و  يدمحم  لگ  هقاس  کی  لباقم  رد  ناشیا  مدوب  ندز  مدـق  لوغـشم  ماما  اب  هک  زور  کی  دـنکن  تیذا  ار  یلع  تسد  غیت 
تیذا ار  یلع  تسد  غیت  دشاب و  مرن  هک  دیربب  امش  ار  غیت  نیا  رس  درب ،  یم  ار  شتـسد  غیت  دنزب ،  لگ  نیا  هب  ار  شتـسد  دیآ  یم  هک  یلع 

نیا ارچ  دنتفگ : رثأت  اب  دندید ،  ناشیا  هک  دعب  دز .  نییاپ  ات  الاب  زا  ار  هقاس  نآ  ياهغیت  مامت  دیسر ،  یم  اهلگ  هب  هک  ینابغاب  اضق  زا  دنکن .
 : زا لقن  هب  دـناسر * *؟ بیـسآ  لگ  نیا  هب  ارچ  دـنزب . متفگ  دوب  نییاـپ  هک  ار  غیت  کـی  نآ  طـقف  نم  هدز ؟ ار  همه  اـقآ و  نیا  هدرک  روط 

ییابطابط همطاف 

دندوب لثملا  برض  يزیمت  رد 
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نینـس زا  دوب  ناشدایز  تفاظن  ناشیا ،  زراب  تایـصوصخ  زا  یکی  هک  يدـح  هب  دـندوب . هزیکاپ  یلیخ  اقآ  دـندوب  لـثملا  برـض  يزیمت  رد 
هب دوب . لگ  اه  هچوک  نیا  میدوب  هچب  ام  هک  مایا  نآ  دندوب . ناشناتسود  لثملا  برض  تفاظن  يزیمت و  رد  هک  تسا  نامدای  ام  ناش  یناوج 
هک دنتـشاد  یمرب  مدـق  دـنتفر و  یم  هار  هچوک  يوت  مارآ  ردـقنآ  ناشیا  یلو  دوب  یلگ  ناشیابع  هناـش  وناز و  اـت  اـه  هبلط  ماـمت  هک  يروط 

نیا ام  دش  یم  هک  کشخ  دنتـشاذگ  یم  يراخب  يولج  قاتا  يوت  دـندروآ  یم  ار  ابع  دوب  ناشیابع  تشپ  لگ  هکل  هد  دودـح  ًالثم  یهاگ 
يوفطصم هدیرف  زا :  لقن  هب  میدز * *. یم  نکاپ  توهام  میدرک و  یم  كاپ  قشاق  مد  اب  ار  اه  هکل 

دندز یم  نلکودا  راب  تفه  يزور 

فرـصم رطع  هک  تسا  بحتـسم  زامن  ود  نیب  نوچ  دننک . یم  فرـصم  نلکودا  راب  تفه  يزور  ماما  دـندز  یم  نلکودا  راب  تفه  يزور 
یـصاخ تروص  هب  ار  حـیبست  ماما  تسه .  ناشزامناج  رد  هناش  دـننک ،  هناش  ار  شیر  هک  تسا  بحتـسم  زاـمن  ود  نیب  روط  نیمه  دوش . 

هب دنیآ  یم  دنوش و  یم  دـنلب  دـعب  تسا . بحتـسم  مه  نآ  نوچ  دـشاب . هداجـس  ياجک  ره  هکروط  نیمه  هن  دـنراذگ . یم  هداجـس  يالاب 
دیهـش هاگـشناد  رد  ینارنخـس  _ يوفطـصم ( ارهز  زا : لقن  هب  زامن * *. رـس  هبترم  ود  دـندرگ  یم  رب  دـعب  دـننزب ،  نلکودا  هک  رگید  قاطا 

(. زاوها نارمچ 

دینکب ار  راک  نیمه  مه  امش 

 ، قاتا ییاپمد  دنراد . ییاپمد  ات  شش  جنپ _ ینعی  دنراد ؛  یفلتخم  ياهییاپمد  دنراد  هک  يزیمت  تهج  هب  ماما  دینکب  ار  راک  نیمه  مه  امش 
ییاپمد تفج  تفه  شـش _ هک  یتروص  رد  هداس ،  دـییوگ  یم  امـش  متفگ  نم  زور  کـی  تسادـج . یگمه  ناـشیا  ییوشتـسد  طاـیح و 

 ، مشوپ یم  لاس  تفه  مراد  تفج  تفه  نم  دیـشوپ  یم  لاس  کی  دـیراد  تفج  کـی  امـش  دـنتفگ ((: میراد  تفج  کـی  اـم  اـما  دـیراد 
ارهز زا : لقن  هب  دـینکب * *)). ار  راک  نیمه  مه  امـش  دـنک ، قرف  قاتا  يوت  اـب  مشوپ  یم  هناـخزپشآ  يوت  هک  ییاـپمد  اـما  مدرکن  فارـسا 

يوفطصم

دنتسناد یم  انش 

نیملسملاو مالسالاۀجح  زا : لقن  هب  دنتسناد * *. یم  انـش  یلومعم  دح  رد  یلو  دنتـشادن  انـش  نف  زا  يدایز  یهاگآ  ماما  دنتـسناد  یم  انش 
. ینیمخ دمحا  دیس 

تسه تسام  يارب  قشاق 

هب متشگنا  تسام  يوت  منزب  متـساوخ  یم  هک  نیمه  مدروخ . مدز و  تسام  هساک  لخاد  رد  ار  منان  مدوب  هک  هچب  تسه  تسام  يارب  قشاق 
متسد مدش و  تحاران  نم  هک  دندش  هجوتم  ًاتعیبط  مدوب . هلاس  شـش  ات  جنپ  مدوب  کچوک  یلیخ  نم . تسد  يور  دندز  اقآ  دروخ . تسام 
یعمج هک  يا  هرفـس  رـس  دیاب  ام  اما  دیآ  یمن  مدب  وت  تسد  زا  نم  دنتفگ ((: ناشناهد و  يوت  دنتـشاذگ  ارم  تسد  دـعب  رانک . مدیـشک  ار 

: زا لقن  هب  یگداس * * . نیع  رد  دننک  یم  تیاعر  یلیخ  ار  تفاظن  ینعی  تسه )). تسام  يارب  قشاق  هک  میـشاب  هتـشاد  تقد  دـنا  هتـسشن 
. يوفطصم ارهز 

دنروخ یم  قشاق  اب  ار  صرق 

نآ هب  ینعی  دندروخ ؛ یم  قشاق  اب  ار  ناشنان  دندروخ ،  یم  قشاق  اب  دـندروخ  یم  هک  صرق  ماما  دـینک  رواب  دـنروخ  یم  قشاق  اب  ار  صرق 
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. يوفطصم ارهز  زا : لقن  هب  تسا * *. ناشیا  تفاظن  رظن  زا  نیا  دندز . یمن  تسد 

تسا رت  گنشق  تخرد  مادک 

رت گنـشق  اهتخرد  زا  کی  مادـک  یتفگ  رگا  دـنتفگ : نم  هب  مدز  یم  مدـق  طایح  رد  ماما  اب  هک  راـب  کـی  تسا  رت  گنـشق  تخرد  مادـک 
یم یـصاخ  ییاـبیز  تخرد  هب  هقاـس  يور  هخاـش  نتفرگ  رارق  زرط  ًـالثم  هک  مدوب  هدرکن  عوضوم  نیا  هب  یهجوت  عقوم  نآ  اـت  نم  تسا ؟
زور هس  ود  ورب  يراد ؟ تخرد  نیا  یگنـشق  يارب  یلیلد  هچ  وگن . روط  نیمه  دنتفگ : ماما  یکی )). نیا  بوخ ، متفگ ((: هک  دوب  نیا  دهد .
زرط نیبب  تسیچ . رد  تخرد  کی  ییابیز  نیبب  ورب  هن  دـنتفگ :  اـقآ  تسا ))! زبس  تخرد  نیا  نوچ  متفگ ((:  یخوش  هب  مه  نم  نک . رکف 

روطچ تخرد  هیاس  دنا . هتفرگ  رارق  اه  هخاش  رب  روطچ  نآ  ياهگرب  تسا . یلکش  هچ  تخرد  هنت  تسا . روطچ  هخاش  هقاس و  نتفرگ  رارق 
ءزج تسا .  روطچ  لک  رد  تخرد  نیا  بیکرت  نیبب  دـنداد  همادا  دـعب  دـنداد . یم  ناشن  نم  هب  دـنتفگ و  یم  یکی  یکی  ار  اـهنیا  تسا ... 

. مدز یم  مدـق  طای  رد ح  ناشیا  اـب  متـشاد  نم  بورغ  هب  هدـنام  تعاـس  مین  دوب . طاـیح  هشوگ  رد  يرگید  تخرد  تسا . روطچ  نآ  ءزج 
نآ زا  دیشروخ  یتقو  تسا . گنـشق  ردقچ  تخرد  نیا  هک  یناد  یمن  منز ،  یم  مدق  نم  هک  باتفآ  زا  شیپ  حبـص  یتسین ! یطاف ! دنتفگ :

ییابطابط همطاف  زا :  لقن  هب  دنک * *. یم  ادیپ  یصاخ  ییابیز  تخرد  تمسق  نیا  دنز ،  یم  تخرد  يالاب  تمسق  هب  تشپ 

مرعاش نم  رگم 

باتک مهبم  راوشد و  تارابع  زا  یضعب  مدناوخ ،  یم  ار  یفسلف  نوتم  زا  یکی  ما ،  یلیـصحت  هتـشر  ياضتقا  هب  هک  ینامز  مرعاش  نم  رگم 
حبص زور  کی  ات  دوب  نیا  دش . لیدبت  يا  هقیقد  تسیب  سرد  هسلج  کی  هب  خساپ  شسرپ و  نیا  مک  مک  متـشاذگ . یم  نایم  رد  ماما  اب  ار 

ار هفسلف  نونک  هک  یطاف  دنا . هداد  رادشه  نم  هب  زیمآ  زنط  یعابر  کی  اب  ماما  هک  متفایرد  مدیسر . ناشیا  تمدخ  سرد  عورش  يارب  هک  ، 
 ، مدید هک  ار  رعـش  نیا  دناهرب  هفـسلف  باجح  ار ز  دوخ  ادخ  رون  اب  هک  تسا  نآ  نم  دیما  دناد  یم  نیـسو  مال  ءاف و  هفـسلف  زا  دناوخ  یم 
زا درک  دـیاب  رفـس  تسود  يوس  هب  یطاـف ! دنتـشون : ار  راعـشا  نیا  دـعب  زور  دـنچ  مدرک .  تساوـخ  رد  يرگید  تاـیبا  ناـشیا  زا  هنادـجم 
مک مک  نم  ررکم  ياضاقت  درک  دیاب  رذح  نآ  زا  هر ،  هب  تسا  يوید  داد  وت  یتسه  يوب  هک  یتفرعم  ره  درک  دیاب  رذگ  شیوخ  نتـشیوخ 
هب فلا ،  هدناوخ  ان  هچ !؟ ینعی  تفـص  یب  تاذ  تفایرد  هچ !؟ ینعی  تفرعم  قح  وت و  یطاف ! دندورـس : نینچ  دعب  یتدـم  نوچ  درک . ریثأت 

دوب نینچ  نیا  دوب  زیزع  نآ  نارک  یب  فطل  داد ،  یم  رارصا  تأرج  نم  هب  هچنآ  هچ !؟ ینعی  تبهوم  كولـس  هدرکان  تفای  هر  یهاوخن  ای 
باتع ناشیا  مدرک و  لزغ  ندورـس  تساوخرد  ناشیا  زا  هک  تفر  شیپ  اجنآ  ات  ارجام  نیا  دش  یم  هدوزفا  نم  ياه  شهاوخ  رب  مد  ره  هک 
دسرن يدنزگ  ار  وت  دوب  تسود  ات  مدینـش : نینچ  دعب  زور  دنچ  هکنیا  ات  مداد  همادا  رارـصا  هب  نانچمه  نم  یلو  مرعاش !؟ نم  رگم  دندرک .
یمان هک  رگا  يوشن  قشاع  دوبن  يدـنپ  فرح  ود  نیا  زا  رت  وکین  نیزگب  ار  وا  تسه و  هچنآ  ره  راذـگب  دوبن  يدـنچ  نوچ  رابغ  تسوا  اـت 

ییابطابط همطاف  زا : لقن  هب  يراد *  یماج  هک  ات  زاونب  ار  ام  تسار  وت  شوهرگا  يا  هدیشچن  یتسس  يراد  یمایپ  رگا  يا  هن  هناوید  يراد 

مور یم  مرادو  ما  هدش  هدرمژپ 

یم هاگن  لگ  نیا  هب  نم  تقو  ره  دنتفگ : هداتـسیا و  يراوید  لگ  کی  لباقم  ندز  مدق  نیح  ماما  راب  کی  مور  یم  مرادو  ما  هدـش  هدرمژپ 
ات دوـب و  هدـش  هدرمژپ  هک  دوـب  تخرد  يـالاب  مه  یگرزب  لـگ  اـج  ناـمه  دوـش . یم  هتفکـش  دراد  هک  تسا  یلع  نیا  میوـگ  یم  مـنک ، 

. مور یم  مراد  ما و  هدش  هدرمژپ  رگید  هک  متـسه  مدوخ  مه  نآ  دـنتفگ : هدرک و  هراشا  لگ  نآ  هب  ناشیا  دوب . هتخیر  شیاهگرب  يدودـح 
یم هدرمژپ  دراد  هدـش و  ریزارـس  هک  متـسه  نم  مه  نآ  دوش و  یم  زاب  دراد  هک  تسا  یلع  هچنغ  نیا  منیب . یم  یبسانت  ود  نیا  نیب  هشیمه 

ییابطابط همطاف  زا : لقن  هب  دوش * *.
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دنتفر یم  هوک  هب  اه  رهظ  زا  دعب 

هداوناخ اب  نزریپ  کی  لزنم  رد  هام  کی  دندروآ و  یم  فیرشت  نارهت  هکرد  هب  اهناتـسبات  زا  یـضعب  ماما  دنتفر  یم  هوک  هب  اه  رهظ  زا  دعب 
ات ماما  لمع  نیا  دندرک .  یم  يدرونهوک  دندرب و  یم  فیرـشت  هوک  هب  تیناحور  سابل  نامه  اب  ماما  دـش  یم  هک  رـصع  دـندرب . یم  رـسب 

یفقث یلع  زا : لقن  هب  تشاد * .*  همادا  ناشیا  یگلاس  هاجنپ  نس  دودح 

دنهد یم  تیمها  یلیخ  كاوسم  هب 

هب ناـشیا  دنتـسه .  دـیقم  ماـما  یلو  دنـشاب ،  هتـشادن  ندرک  كاوسم  هب  يدـیقت  مدرم  زا  یلیخ  دـیاش  دـنهد  یم  تیمها  یلیخ  كاوسم  هب 
_ باتفآ ياپ  هباپ  یفقث _ نسح  نیملسملا  مالسالاۀجح و  زا : لقن  هب  دنهد * . .*  یم  تیمها  یلیخ  ندب  ندرک  رّطعم  عقوم و  هب  مامحتسا 

هحفص 145 دلج 1 _ 

دنتسه قوذ  شوخ  یلیخ 

فیطل و مسبت  هدـنخ و  اب  اقآ  میا و  هدرب  ماما  يارب  سای  لگ  يرادـقم  نارگید  ای  هدـنب  هک  هدـمآ  شیپ  یهاگ  دنتـسه  قوذ  شوخ  یلیخ 
هک دوب  یبوخ  راعشا  يواح  هک  دنتشاد  يرعش  هچرتفد  دنیوگ  یم  یبوخ  راعـشا  دنا و  قوذ  شوخ  یلیخ  ماما  دنا .  هدرک  لابقتـسا  یحیلم 

باتفآ ياپ  هباپ  یفقث - نسح  نیملسملا  مالـسالاۀجح و  زا : لقن  هب  دندرب * .*  تراغ  هب  ار  نآ  مق ،  رد  ناشیا  لزنم  هب  كاواس  هلمح  رد 
هحفص 145 دلج 1 _  _ 

دنتفر یم  مامح  مین  تشه و  تعاس  سأر 

یم نوریب  هن  تعاس  دنتفر  یم  مامح  هعمج  زور  حبـص  مین  تشه و  تعاس  سأر  هتفه  ره  ماما  دنتفر  یم  مامح  مین  تشه و  تعاس  سأر 
یم ناویا  رانک  یلدنـص  يور  دوب  راهب  رگا  قاتا و  لخاد  دوب  ناتـسمز  رگا  دـندش  یم  اروشاع  تراـیز  تئارق  هداـمآ  هلـصافالب  دـندمآ و 

نایریم میحر  دیس  زا : لقن  هب  دندناوخ * .*  یم  اروشاع  ترایز  دنتسشن و 

دندید یم  هنیآ  رد  ار  دوخ  دندش  یم  دنلب  تقو  ره 

تقو ره  هک  دوب  ماما  صوصخم  هنیآ  نیا  تشاد . رارق  راوید  هب  يا  هنیآ  ماما  لزنم  رد  دندید  یم  هنیآ  رد  ار  دوخ  دندش  یم  دنلب  تقو  ره 
اه هبلط  اهنامز  نآ  مدوب . هدرب  یپ  اهنامز  نامه  زا  ماما  راک  بیترت و  مظن و  نیا  هب  نم  دندرک و  یم  بترم  ار  دوخ  هنیآ  رد  دندش  یم  دنلب 

نالا دوب ،  بترم  یلیخ  ماما  نکیل  دنتـشادن  هجوت  روما  نیا  هب  ًادبا  هک  درمریپ  ياملع  دندوبن ،  اهراک  هنوگ  نیا  هنیآ و  هب  دیقم  تقو  چـیه 
مظنم و یلیخ  ناـشیا  دـننک . یم  بترم  دـننیب و  یم  ار  دوخ  نآ  رد  هک  تسه .  ناشرـس  يـالاب  يا  هنیآ  ناـشقاتا  رد  تسا  روـط  نیمه  زین 

هرامش دادرخ _ همانهام 15  يا _ هنماخ  هّللا  تیآ  زا : لقن  هب  دنتسه * . .*  بترم 

ماما یملع  هبترم 

دنتفاکش یم  ار  تایاور 

سیونکاپ ار  نآ  ات  دنداد  نم  هب  دوب ،  نافرع  تمکح و  هنیمز  رد  هک  ار  ناشیاهباتک  زا  یکی  ماما  شیپ ،  يدـنچ  دنتفاکـش  یم  ار  تایاور 
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ناشیا هب  متدارا  رب  ًاعقاو  دودح 35 ،  ینعی  يرمق ،  لاس 1350  رد  ار  باتک  نیا  منک . باتک _  نآ  ندید  اب  نم  دندوب .  هتشون  یگلاس   30
فیرظ تاکن  دسیونب . ار  نآ  دناوتب  لکشم  مه  هلاس  دون  داتشه _ میکح  کی  دندوب ،  هتشون  یناوج  نینـس  نآ  رد  هک  یباتک  دش . هدوزفا 

هک رگید ،  يا  هنوگ  هب  ناشیا  یلو  دوب ،  هدرک  انعم  یلکـش  هب  ار  یتیاور  فلؤم  ًالثم  دنوش .  یم  هدنناوخ  بجعت  ثعاب  هک  دراد  یفیطل  و 
تفر یمن  روصت  دوب و  هدرک  انعم  دوخ  هفیاـط  عفن  هب  ار  یتیاور  فلؤم  اـی  دومن .  یم  یـسررب  درک ،  یم  وروریز  ار  تیاور  نآ  لـک ،  هب 

مالسلا و ۀجح  زا : لقن  هب  دندوب * .*  هداد  حیضوت  ار  نآ  هاتوک  طخ  دنچ  رد  ابیز و  ینایب  اب  ماما  یلو  دشاب . هتشاد  مه  يرگید  يانعم  هک 
هحفص 145 دلج 1 ،  باتفآ - ياپ  هباپ  یفقث -  نسح  نیملسملا 

دندرک یم  هدافتسا  ین  ملق  زا 

هخـسن ناشیا (  هدش  فیلأت  ياهباتک  همه  دنتـشون و  یم  ین  ملق  اب  ار  دوخ  بلاطم  دنتـشاد و  ینادملق  ماما  دـندرک  یم  هدافتـسا  ین  ملق  زا 
 .* ------ دندرک یم  هدافتسا  سیون  دوخ  زا  دندوب و  یسیون  دنت  هب  روبجم  هک  بالقنا  زا  دعب  رگم  تسا .  هدش  هتشون  ین  ملق  اب  لصا )

هّللا تـیآ  زا : لــقن  هـب  -------------------------------------------------- ------------------------ * 
. امیس ادص و  اب  هبحاصم  یناحبس - رفعج 

تسین تسرد  يرعش  بولسا  رظن  زا 

هداتفا قافتا  رتمک  نیدـهتجم  اهقف و  نیب  رد  مه  هتـشذگ  خـیرات  رد  هکلب  رـصاعم  خـیرات  رد  اهنت  هن  تسین  تسرد  يرعـش  بولـسا  رظن  زا 
هتشاد مه  رعش  عبط  رتالاب ،  یتح  دشاب و  هتـشاد  مه  صـصخت  هکلب  دشاب ،  دراو  اهنت  هن  یمالـسا  فراعم  مولع و  همه  رد  یـسک  هک  تسا 

تبـسانم هب  مدرک  میظنت  ار  ماما  ربکا )  داهج  سفن (  اب  هزرابم  باتک  یتقو  دیآ  یم  مدای  دشاب  هتـشاد  مه  صـصخت  هنیمز  نیا  رد  دـشاب و 
نامه ناشیایند  دنرگن و  یم  دودحم  دید  نامه  رد  ار  ایند  يرایـسب  هک  دندوب  هدرک  نایب  ناشیقالخا  ثحب  نمـض  رد  ناشیا  هک  یـشیامرف 
بیس نایم  هک  یمرک  وچ  هک :  مدروآ  یقرواپ  رد  يرعـش  دننیبب  ار  يدام  يایند  زا  رتارف  هک  درادن  نالوج  ناشـشنیب  تسا و  تیدام  يایند 
رظن زا  رعـش  نیا  ندروآ  دنتـشون ((:  دـندرک ،  هعلاطم  ار  نآ  پاچ ،  زا  لـبق  ماـما  مدـید  دـعب  تسا  ناـمه  وا  نامـسآ  نیمز و  تسا  ناـهن 

نامسآ نیمز و  تسا  ناهن  هب  نایم  وک  یمرک  وچ  دیروایب .  رد  تروص  نیا  هب  ار  رعش  هکنیا  رگم  تسین .  تسرد  روط  نیا  يرعش  بولسا 
 ((.* ------------------------------------------------------------------------------ تسا نامه  وا 

هحفص 80 دلج 1 ،  ینیمخ ؛ ماما  یگدنز  زا  هژیو  ياهتشذگرس  یناحور _  دیمح  دیس  نیملسملا  مالسلا و  ۀجح  زا : لقن  هب  -- * 

تسا ناراد  هیامرس  هب  باطخ  هیآ  نیا 

دروم رد  ناشیا  ریـسفت  تشاد .  قرف  نارگید  اب  ماما  شنیب  یهقف ،  ياهدروخرب  یهقف و  ینابم  رد  تسا  ناراد  هیامرـس  هب  باطخ  هیآ  نیا 
یلا مکیدـیاب  اوقلت  هّللا و ال  لیبس  یف  اوقفنا  و  هیآ (( دروم  رد  ماما  الثم ?  درک ،  یم  قرف  نارگید  اب  عاـمتجا  مدرم و  هب  طوبرم  ياـه  هیآ 

دـینک و قافنا  ادـخ  هار  رد  دـیوگ  یم  اهنآ  هب  باطخ  تسا و  نازودـنارز  ناراد و  هیامرـس  هب  باطخ  هیآ  نیا  دـندومرف ((: یم  هکلهتلا )) 
 .((* --------------------------------------------------------------------- دـینکفین تکاله  هب  ار  دوخ 

هسسؤم ویشرآ  یعناص -  فسوی  هّللا  تیآ  زا : لقن  هب  ----------- * 

تسین مزال  تقد  ردقنیا 

رد ماما  دوب .  ناشیا  ناور  هداس و  رایسب  نایب  یگبلط ،  مایا  رد  ناشناتسود  اب  ماما  هثحابم  سرد و  تایـصوصخ  زا  تسین  مزال  تقد  ردقنیا 
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هب هدننک  فاوط  جـح  مسارم  رد  هک  تسا  نیا  تسا  حرطم  اهقف  نیب  هک  یتاکن  زا  ًالثم  دنتـشادن .  ییانتعا  تاطایتحا  زا  یـضعب  هب  ثحابم 
هک دنتـشادرارصا  ماما  یلو  دوشن ،  فرحنم  دشاب و  هبعک  هناخ  يزاوم  وا  پچ  هناش  ماحدزا  نآ  رد  هک  دـشاب  بظاوم  دـیاب  فاوط  ماگنه 

هدـننک فاوط  پچ  هناش  مینک .  هجوتم  هلأسم  نیا  هب  تیونعم  تدابع و  لاح  نآ  رد  ار  مدرم  تسین  مزال  دوش .  ماجنا  دـیابن  اهطایتحا  نیا 
تیربک بوچ  کی  اب  یـسک  رگا  دـنتفگ  یم  یـضعب  هک  هزور  هلأسم  رد  ای  تسین .  مزال  تقد  ردـقنیا  دـشاب و  هبعک  فرط  هب  دـیاب  ًاـفرع 

بوچ کی  رگم  دـندومرف ((:  یم  ماما  تسا .  لطاب  شا  هزور  درب  ورف  ار  نآ  تبوطر  دـنادرگرب و  ناهد  هب  هراـبود  ار  نآ  دـنک و  لـالخ 
 ، نآ تبوطر  دوش ،  هدرب  ناـهد  هب  هراـبود  رگا  هک  دـنام  یم  یقاـب  نآ  تبوطر  زا  ردـقچ  دریگ و  یم  تبوـطر  ناـهد  زا  ردـقچ  تیربـک 
.* دراد یم  زاب  ینیب  عقاو  زا  دناشک و  یم  ساوسو  هب  ار  ناسنا  اهطایتحا  هنوگ  نیا  دندوب  دقتعم  ماما  دوش )).  باسح  ندـیماشآ  ندروخ و 

: زا لـــقن  هـــب  -------------------------------------------------------------------------------- * 
هحفص 303 دلج 2 ؛  باتفآ ؛  ياپ  هباپ  الدب _  نیسح  هّللا  تیآ 

درک یم  قرف  سرد  ظاحل  زا  اه  هبلط  ریاس  اب 

رب زایتما  دـندوب و  مق  یمان  نیـسردم  زا  هک  دنتـشاد  لاس  یـس  زا  رتمک  ماما  دـیآ  یم  مدای  درک  یم  قرف  سرد  ظاحل  زا  اـه  هبلط  ریاـس  اـب 
یناجنز دمحا  دیـس  اقآ  موحرم  زین  تشاد و  نس  ماما  ربارب  ود  هک  يراسناوخ  یلع  دمحم  خیـش  موحرم  يا  هثحابم  مه  دنتـشاد و  نارگید 

سرد و ظاحل  زا  اه  هبلط  ریاس  اب  دوب و  مظنم  زیمت و  یلیخ  ناشـسابل  ابیز و  یلیخ  ناشیا  هفاـیق  دـندوب .  سانـشرس  اوقت  لـضف و  هب  هدوب و 
 .* --------------------------------------------------------------------------- دـندرک یم  قرف  اوقت 

هسسؤم ویشرآ  ینارهت - یقداص  یضترم  نیملسملا  مالسلا و  ۀجح  زا : لقن  هب  ----- * 

دوب نارگید  سرد  هتفه  کی  قباطم  ماما  سرد  کی  یهدزاب 

یسررب لئاسم و  هب  یگدیسر  هعلاطم و  سرد و  فرص  ار  ناشتقو  مامت  ماما  دوب  نارگید  سرد  هتفه  کی  قباطم  ماما  سرد  کی  یهدزاب 
ناشـسرد کی  یهدزاب  ینعی  دنداد .  یم  نادرگاش  لیوحت  يا  هدـش  یجاّلح  هتـسش و  هتخپ و  سرد  دـندرک و  یم  املع  راتفگ  تایاور و 

 . مدوب سرد  نآ  نادرگاـش  فیعـض  هقبط  رد  نم  دـیاش  هک  دنتـشاد  تراـهم  يردـق  هب  دوـب و  نارگید  سرد  هتفه  کـی  هزادـنا  هب  دـیاش 
دنداد یم  ار  اهنآ  باوج  دنتفاکش و  یم  ار  بلطم  مه  ماما  دندرک ،  یم  لاؤس  سرد  رد  اهنآ  دندوب . رتالاب  رایسب  نم  زا  هک  دندوب  يدارفا 
ثحب هعلاطم و  هراب  نآ  رد  مه  ام  همه  دندرک و  یم  ثحب  زامن  هرابرد  يا  هلأسم  زا  ماما  ًالثم  رگید .  يا  هلأسم  رـس  دـنتفر  یم  مه  اهنآ  و 

روط نآ  هلأسم  نآ  ًالثم  هک  دروایب  ریظن  ات  تراهط  ای  جـح  تاکز ،  باب  رد  رگید  هلأـسم  کـی  رـس  تفر  یم  يدرگاـش  اـما  میدرک ،  یم 
مه اجنآ  مهد )). یم  ار  امـش  باوج  میـسرب ،  هلأسم  نآ  رـس  هک ((  دـنتفگ  یمن  ماـما  عقاوم  نیا  رد  دـشاب .  روطنیا  دـیاب  اـجنیا  سپ  تسا 
زا جراخ  لئاسم  هک  دنراد  هطاحا  لئاسم  هب  هزادـنا  هچ  ات  ناشیا  هک  میدرک  یم  بجعت  ام  دـنداد .  یم  ار  شباوج  دنتـشاد و  نهذ  روضح 

 .* ---------------------------------------------------- دـنداد یم  باوج  مه  ار  زور  ثحب  زا  جراخ  عوضوم و 
 ، دـلج 4 باـتفآ ؛  ياـپ  هب  اـپ  ضیف -  یلع  دـمحم  نیملـسملا  مالـسلا و  ۀـجح  زا : لـقن  هب  ---------------------------- . * 

هحفص

درک هجوت  مدرم  فرع  هب  دیاب 

 ، هقف رد  ار  هقف  سورد  دیاب  دـنتفگ ((:  یم  دـندرک .  یم  کیکفت  ار  لئاسم  هراومه  دوخ  سورد  رد  ماما  درک  هجوت  مدرم  فرع  هب  دـیاب 
رد هک ((: دوب  نیا  ماما  رظن  دنوش )).  کیکفت  رگیدکی  زا  اهـسرد  رد  دیاب  اهنیا  درک  حرطم  هفـسلف ،  رد  ار  هفـسلف  و  لوصا ،  رد  ار  لوصا 
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فرع دینیبب  تشاذگ .  رانک  دیاب  ار  ینهذ  ياه  هتفاب  يا و  هسردم  ياهفرح  زا  یلیخ  درک . هجوت  مدرم  فرع  هب  دیاب  بلغا  یهقف ،  لئاسم 
.((* ------------------------------------------- تسا ینتبم  نآ  رب  هقف  لوصا  دنک ،  یم  هچ  يراجت  لئاسم  رد  مدرم 

ياـپ هب  اـپ  يرـصان _ _  اـضر  دـمحم  نیملـسملا  مالـسالا و  ۀـجح  زا : لـقن  هب  ------------------------------------- * 
هحفص 257 و 258 دلج 4 ،  باتفآ ؛

تشون یم  یسراف  هک  یسک  اهنت 

بلطم یـسراف  ناـبز  هب  هزوح  گرزب  ناداتـسا  زورما  دـننام  هک  دوبن  موـسرم  هنافـسأتم  ناـمز  نآ  رد  تشوـن  یم  یـسراف  هک  یـسک  اـهنت 
اه هتـشر  نیارد  یبرع  ناـبز  هب  اـهباتک  شراـگن  اـهنآ و  سیردـت  یلقن و  یلقع و  موـلع  هب  لاغتـشا  زا  هتـشذگ  هک  یـسک  اـهنت  دنـسیونب . 

.* -------------------------------------------------------------- دوب ماما  تشاد  ار  يراک  نینچ  یگداـمآ 
هحفص 91 دلج 3 ،  باتفآ ؛ ياپ  هباپ  یناود - یلع  نیملسملا  مالسلا و  ۀجح  زا : لقن  هب  ------------------ * 

دراد تمحز  مدنگ  زا  رتشیب  جنرب  هیهت 

هک تسا  نیا  دنا  هداد  باوج  رارـسالا  فشک  رد  ار  نآ  ماما  تسا و  حرطم  هقف  رد  هک  یتاهبـش  زا  دراد  تمحز  مدنگ  زا  رتشیب  جنرب  هیهت 
هداد ماما  هک  ار  یباوج  تسا .  هدـشن  هداد  رارق  تاکز  تسا  رتالاب  شتمیق  هک  یجنرب  رب  اما  تسا ،  هدـش  هداد  رارق  تاـکز  مدـنگ  رب  ارچ 

ار تاکز  هکنیا  تلع  دنیامرف ((:  یم  ماما  دندلب .  مه  يزرواشک  ناشدوخ  ییوگ  هک  نانچ  دناسر .  یم  لئاسم  هب  ار  ناشیا  یهاگآ  دـنا ، 
مدنگ تسا .  مید  شنیرتشیب  مدنگ  اما  دراد ،  تمحز  تدش  هب  جنرب  هیهت  هک  تسا  نیا  هدادن ،  رارق  جنرب  هب  هداد و  رارق  مدـنگ  رب  مالـسا 
((.* درادن یتمحز  دشاب و  تانق  همشچ و  دشابن ،  مید  هک  مه  يرادقم  نآ  دوش .  یم  زبس  دیآ و  یم  مه  ناراب  نابایب ،  يوت  دنزیر  یم  ار 

: زا لـــقن  هـــب  -------------------------------------------------------------------------------- * 
هحفص 283 دلج 3 ،  باتفآ ؛  ياپ  هباپ  یعناص -  فسوی  هّللا  تیآ 

يدرجورب ياقآ  نامز  رد  سرد  نیرتنیگنس 

 . دنتـشاد ناشیا  تلحر  زا  سپ  يدرجورب و  ياقآ  ناـمز  رد  ار  سرد  لـفحم  نیرتمهم  ماـما  يدرجورب  ياـقآ  ناـمز  رد  سرد  نیرتنیگنس 
تیفیک ظاحل  هب  مه  تهج و  ظاحل  هب  مه  ماما ،  سرد  دندش  یم  رـضاح  ناشیا  سرد  هب  مدناوخ  یم  سرد  اهنآ  يولهپ  نم  هک  يدیتاسا 

 .* --------------------------------------------------------- دوب يدرجورب  ياقآ  ناـمز  رد  سرد  نیرتنیگنس 
. امیس ادص و  اب  هبحاصم  یبورک -  يدهم  نیملسملا  مالسلا و  ۀجح  زا : لقن  هب  ----------------------- * 

دندوب بترم  فیظن و  بدؤم ،  يدیس 

روضح مردـپ  رـضحم  رد  ملع  يایوج  ياه  هبلط  ناونع  هب  نامز  نآ  رد  هک  یعجارم  مامت  نایم  زا  دـندوب  بترم  فیظن و  بدؤم ،  يدـیس 
هب یبوخ  هب  ار  هتکن  نیا  ما  یکدوک  گنگ  ياه  هرطاخ  رد  دندوب .  رتناوج  همه  زا  دنتـشاد  نس  لاس  دـنچ  یـس و  هکنآ  اب  ماما  دـنتفای  یم 

يدیـس ناشیا  هک  مراد  دای  هب  نینچمه  دـنتفر .  یم  همه  زا  رترید  دـندروآ و  یم  فیرـشت  نارـضاح  همه  زا  رتدوز  ناشیا  هک  مراد  رطاـخ 
.* ----------------------------------------------------------------- دندوب بترم  فیظن و  بدؤم ،  رایسب 

هحفص 257 دلج 3 ،  باتفآ ؛  ياپ  هباپ  يدابآ - هاش  هّللارصن  نیملسملا  مالسلا و  ۀجح  زا : لقن  هب  --------------- . * 
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دندش یم  دوخ  هابتشا  هجوتم  الضف 

دندوب هدید  هتفر و  ار  عجارم  همه  سرد  هک  گرزب  رایسب  يالضف  دندش  فجن  دراو  ماما  هک  یعقوم  دندش  یم  دوخ  هابتـشا  هجوتم  الـضف 
هجوتم دـندش  رـضاح  ماما  سرد  رد  یتقو  یلو  دـنرادن  داتـسا  هب  يزاین  اذـل  دـنک و  یمن  عانقا  ار  اهنآ  اهـسرد  رگید  هک  دـندرک  ساـسحا 

 . * -------------------------------------- دننک تکرش  ناشیا  سرد  رد  دیاب  اه  تدم  ات  دنا و  هدرک  هابتـشا  دندیدرگ 
ادص اب  هبحاصم  یبورک -  يدهم  نیملـسملا  مالـسلا و  ۀجح  زا : لقن  هب  ------------------------------------------ * 

. امیس و 

دندرک یم  لیطعت  ار  اهتاقالم  سرد  زا  لبق 

ياهتاقالم یتدم  نداد  سرد  زا  لبق  هک  دوب  نیا  سیردـت ،  رد  ماما  بلاج  ياهـشور  زا  یکی  دـندرک  یم  لیطعت  ار  اهتاقالم  سرد  زا  لبق 
زا سپ  نینچمه  دندوبن و  لوغـشم  هعلاطم  زج  يراک  چیه  هب  هکلب  دنداد  یمن  تاقالم  هزاجا  یـسک  هب  دندرک و  یم  لیطعت  ًالماک  ار  دوخ 

یمیرک ياقآ  بناج و  نیا  دنتشون .  یم  دندوب  هدومرف  هک  ار  یبلاطم  هلـصافالب  نوچ  دنتـشادن ،  تاقالم  یتدم  يارب  زین  ثحب  ندش  مامت 
دنتـشون یم  یبرع  نابز  هب  ار  بلاطم  ماما  هکنیا  اب  میدید  یمن  یگدروخ  طخ  چیه  اهنآ  رد  میتشاد  ار  تاجتـشون  نآ  حیحـصت  راختفا  هک 

: زا لقن  هب  .* ----------------------------------- --------------------------------------------- * 
هحفص 153 دلج 2 ،  ینیمخ ؛  ماما  یگدنز  زا  هژیو  ياهتشذگرس  يدزی - متاخ  سابع  دیس  هّللا  تیآ 

دندش یم  رضاح  ماما  سرد  هب  هبلط  رفن  دصتشه 

هک يروط  هب  دـندرک .  یم  تکرـش  ماما  سرد  رد  نامز  نآ  رد  رفن  دصتـشه  دودـح  دـندش  یم  رـضاح  ماـما  سرد  هب  هبلط  رفن  دصتـشه 
ماما سرد  رد  دادعت  نیا  تکرش  مق  يرفن  رازه  راهچ  هزوح  رد  دنتسشن . یم  اه  هلپ  يور  بالط  دش و  یم  تیعمج  زا  رپ  یساملس  دجسم 

زا یـضعب  رد  و  دـندرک ؛  یمن  تکرـش  رتشیب  رفن  تشه  تفه ،  نایاقآ  زا  یـضعب  سرد  رد  اـه  هبلط  هک  یلاـح  رد  دوب .  ریگمـشچ  یلیخ 
 .* ----------------------------------------------------- درک یمن  زواجت  رفن  راهچ  زا  دادـعت  نیا  یتح  سورد 

هحفص 55 دلج 3 ،  باتفآ ؛  ياپ  هباپ  یلاخلخ - قداص  هّللا  تیآ  زا : لقن  هب  --------------------------- * 

دوب یفاک  دندرک  یم  شوگ  هکنیمه 

هک داتـسا  میدـمآ ،  كارا  هب  نیمخ  زا  ماما  اب  یتقو  تفگ :  یم  ماما  يدرگاشمه  ناتـسود  زا  یکی  دوب  یفاک  دـندرک  یم  شوگ  هکنیمه 
هک دـندز  یم  مه  هلک  رـس و  هب  نارگید  هثحاـبم .  هن  دـندرک  یم  هعلاـطم  هن  دوب . یفاـک  دـندرک  یم  شوگ  هکنیمه  ماـما  تفگ  یم  سرد 

دادعتـسا ياراد  دـح  نیا  ات  ناشیا  دنتـسناد .  یم  ار  سرد  رتهب  همه  زا  دـندش  یم  سرد  سالک  دراو  ادرف  ماما  یتقو  دـنریگب .  داـی  سرد 
.* --------------------------------------------------------------- دندوب يراشرـس  هظفاح  شوه و  يوق و 

. امیس ادص و  اب  هبحاصم  ینیمخ -  يدوعسم  ربکا  یلع  نیملسملا  مالسلا و  ۀجح  زا : لقن  هب  ----------------- * 

دنتفگ یم  سرد  ای  دندناوخ  یم  سرد  ای 

 . دنتفگ یم  سرد  ای  دـندناوخ  یم  سرد  ای  اـب 1320  ربارب  يرمق ،  يرجه  لاس 1360  ات  ماما  دـنتفگ  یم  سرد  ای  دـندناوخ  یم  سرد  ای 
زین یهاگ  دندوبن .  ربخیب  روشک  يراج  لئاسم  زا  لاح  نیع  رد  یلو  دنتخادرپ ،  یم  فیلأت  سیردت و  هب  رتشیب  لاس  تسیب  نیا  رد  هرخالاب 
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انـشآ یـسایس  ياهتیـصخش  رگید  سردـم و  موحرم  اب  قیرط  نیا  زا  دـنتفر و  یم  نارهت  هب  زور  نآ  یلم  ياروش  سلجم  رد  تکرـش  يارب 
هب دـندش * . -------------------------------------------------------------------------------- *. 

هرامش 32 هزوح ؛  یناحبس -  رفعج  هّللا  تیآ  زا : لقن 

منک یم  هعلاطم  مور  یم  دنتفگن  راب  کی 

یم سرد  هب  یتقو  دـندرک و  یم  هعلاطم  ًاعقاو  ینعی  دـندوب ؛  يدـج  ًاعقاو  ناشـسرد  رد  ماـما  منک  یم  هعلاـطم  مور  یم  دـنتفگن  راـب  کـی 
دـش و یم  حرطم  یتالاؤس  سرد  رد  یتقو  تشاد . ار  نآ  يارب  لماک  یگدامآ  ناشنهذ  هدرک و  هعلاطم  لبق  زا  ار  هلأسم  داعبا  همه  دـندمآ 

تسین مدای  مدوب  رضاح  ناشیاهسالک  رد  نم  هک  یتدم  نیا  رد  دنداد  یم  خساپ  لماک  طلست  اب  دندرک ،  یم  لاکشا  اه  هبلط  حالطصا ،  هب 
هتبلا دنداد .  یم  باوج  ًاعون  مهد .  یم  باوج  دعب  منک  یم  هعلاطم  مور  یم  ار  دروم  نیا  دنـشاب  هتفگ  ماما  هک  دشاب  هداتفا  قافتا  يدروم 

.* ------------------------------- دوب ناشیا  هداعلا  قوف  شوه  ماما و  یباوج  رـضاح  نآ  تشاد و  مه  يریگید  تهج  نیا 
یمـشاه ربـکا  یلع  نیملــسملا  مالــسلا و  ۀـجح  زا : لـقن  هـب  ------------------------------------------------- * 

هرامش ادن ؛ یناجنسفر -

دندوب هدید  ار  هقف  هرود  کی 

ام دهد .  یم  ناشن  ار  نیا  هلیـسولا  ریرحت  یـسررب  تسا .  هدید  ار  هقف  لئاسم  هرود  مامت  هک  دوب  یهیقف  ماما  دندوب  هدید  ار  هقف  هرود  کی 
میراد ییاهقف  دنا ،  هدید  ار  اضق  هک  میراد  ییاهقف  دنا ،  هدید  ار  یلام  لئاسم  هک  میراد  ییاهقف  دنا ،  هدید  ار  تایدابع  هک  میراد  ییاهقف 

مه ار  رهاوج  دعب  دنک ،  هاگن  ار  هلیسولا  ریرحت  نیا  رگا  یـسک  تسا .  هدید  ار  هقف  هرود  ماما  اما  دنا . هدید  ار  اهنیا  لاثما  تایدودح و  هک 
هک ینعم  نیا  هب  هن  هدـید ،  هدـید .  ار  اهنیا  ماما  هک  دـمهف  یم  دـنیبب  ار  همارکلا  حاتفم  ًالثم  اـی  دراد .  ار  هقف  هرود  کـی  مهرهاوج  دـنیبب ، 

ینعی هتفریذـپن ،  هک  ییاهاجنآ  هدرک ،  در  ار  اهنآ  فرح  ای  هتفریذـپ  ار  اهنآ  فرح  ای  هدرک ،  باختنا  هدر ،  لـمأت ك  هکلب  هدرک ،  قروت 
.* ----------------------------------------------------------- دوب یهیقف  نینچ  کی  ماما ،  هتفریذپن ؛  ییانبم 

یمالسا 17 يروهمج  همانزور  یلیبدرا -  يوسوم  میرکلادبع  دیس  هّللا  تیآ  زا : لقن  هب  / * 3 / 73 --------------------- 

دشاب تیاور  دنچ  نکمم  تیاور  کی 

یم کسمت  هلأسم  جنپ  رد  دیاش  تیاور ،  زا  هلمج  کی  هب  دنتـشاد .  يدایز  تقد  اهتیاور  رد  ماما  دـشاب  تیاور  دـنچ  نکمم  تیاور  کی 
اهتیاور دروم  رد  ناشیا  دش !  یم  هتـسخ  یفاکـشوم  نیا  زا  مه  تیاور  دوخ  ام ،  ریبعت  هب  هک  دنتفاکـش  یم  ردقنآ  ار  تیاور  کی  دندرک . 
نکمم لاونم ،  نیمه  هب  تسا )) هدرک  عمج  ار  اهنآ  ياور  هک  دشاب  تیاور  دـنچ  تسا  نکمم  تیاور  کی  دـندرک ((:  یم  ریبعت  روط  نیا 

 .* دنشاب هتشاد  تایاور  رد  ار  تقد  نیا  هک  دندوب  یناسک  رتمک  هزوح  رد  نامز  نآ  رد  دننک  هدافتسا  دروم  دنچ  رد  تیاور ،  کی  زا  دوب 
: زا لـــقن  هـــب  -------------------------------------------------------------------------------- * 

هحفص 257 و 258 دلج 4 ،  باتفآ ؛ ياپ  هب  اپ  يرصان _  اضر  دمحم  نیملسملا  مالسالا و  ۀجح 

نانز قوقح  لئاسم و 

دندوب ساسح  رایسب  درم  نز و  طابترا  هب 
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زین رما  نیا  هب  دـندوب  ساسح  رایـسب  مرحمان ) درم ( نز و  نیب  طابترا  هب  هک  لاح  نیع  رد  ماما  دـندوب  ساـسح  رایـسب  درم  نز و  طاـبترا  هب 
یبارعا هتشرف  زا : لقن  هب  دشاب * .*  هتشاد  ار  تیلاعف  نیرتشیب  دناوتیم  هانگ  زا  دوخ  ظفح  اب  نز  هک  دنتشاد  هدیقع 

دنناشوپب ار  دوخ  رتشیب  اهناوج 

رتهب اهناوج  اما  دـشاب  ادـیپ  دـناوت  یم  نز  نیفک  هجو و  دـنیوگیم  هک  تسا  تسرد  دـنتفگیم : هشیمه  ماما  دـنناشوپب  ار  دوخ  رتشیب  اهناوج 
رد تسا  مدای  دوشن . فرـصم  يرطع  هنوگ  چیه  لزنم  زا  جراخ  رد  هک  دندرک  یم  دـیکات  یلیخو  دـنناشوپب  ار  دوخ  رتشیب  یمک  هک  تسا 
يا هدرکن  جاودزا  وت  نوچ  دـندومرف (: رگید و  زیچ  کـی  نم  هب  دـنداد و  هیدـه  رطع  ناـشرگید  يرتـخد  هداوـن  هب  ماـما  اـه  دـیع  زا  یکی 

هرامش 1267 زور  نز  یقارشا -  هفطاع  زا : لقن  هب  يرادن * .(*  رطع  هب  یجایتحا  نیاربانب 

دشاب رتخد  دینک  اعد 

رتخد امـش  هچب  هک  دینک  اعد  دندومرف  یم  دننک  لمح  عضو  دنتـساوخ  یم  هک  لیماف  ياه  مناخ  زا  یـضعب  هب  ماما  دـشاب  رتخد  دـینک  اعد 
یقارشا ارهز  زا : لقن  هب  درادن * .*  دالوا  ینعی  درادن  رتخد  هک  یسک  تسا . رسپ  زا  رتهب  بتارم  هب  رتخد  هکنیا  يارب  دشاب .

دنتشادن رظن  گنر  يور 

زیگنا هدسفم  دیابن  ششوپ  هک  دندوب  دقتعم  لک  رد  دنتشادن و  یصاخ  رظن  گنر  يور  اه  مناخ  ششوپ  رد  ماما  دنتشادن  رظن  گنر  يور 
هب / * 3 / 69 تسا .*  یمالسا  بالقنا  لبمس  تسا و  رت  هدنزارب  نز  يارب  رداچ  دندوب  دقتعم  نوچ  دنتـسناد . یم  رتهب  ار  رداچ  هتبلا  دشاب .

تاعالطا 14 همانزور  همان  هژیو  یئابطابط -  همطاف  زا : لقن 

درادن یلاکشا  نآرق  تئارق 

لاکشا هلئـسم  نیا  ایآ  هک  دندوب  هدیـسرپ  ماما  زا  دناوخ . نآرق  يرهاوخ  تشاد  يا  همانرب  جیـسب  هک  راب  کی  درادن  یلاکـشا  نآرق  تئارق 
- یئابطابط همطاف  زا : لقن  هب  دشاب * .*  هتـشادن  هدسفم  هک  ددرگ  یمرب  نیا  هب  اهنیا  همه  یلو  هن . دندوب  هتفگ  خـساپ  رد  ناشیا  و  هتـشاد ؟

هرامش 1267 زور  نز 

؟ دننیشنب هناخ  رد  اهنز  دراد  ناکما  رگم 

دـندمآ و ماما  دزن  مرب  یمن  ار  شمان  نم  یلو  دیـسانش  یم  هک  نایاقآ  زا  یکی  بالقنا  لوا  رد  دننیـشنب ؟ هناـخ  رد  اـهنز  دراد  ناـکما  رگم 
دینک هدافتـسا  ناتتردق  نیا  زا  دییایب  دیهد  ماجنا  ناریا  رد  دیناوت  یم  دیهاوخ  یم  هک  يراک  ره  دیراد و  تردق  یلیخ  نالا  امـش  دنتفگ (: 

تـسا مدای  دوب . ناشیا  ياه  هتـساوخ  زا  یکی  نیا  هتبلا  دننکن ). راک  دندرگرب و  ناشیاه  هناخ  هب  تارادا  زا  اه  مناخ  مامت  دـیهد  روتـسد  و 
يا هتـساوخ  نینچ  دوب و  اجنیا  اقآ  نالف  نالا  دنتفگ (: دندرک . حرطم  نم  اب  ار  نآ  ماما  هک  دـش  یم  طوبرم  نم  هب  يوحن  هب  هلئـسم  نیا  هک 
اعقاو یلو  هلب  دنتفگ (: دنک ). حرط  ار  هتـساوخ  نیا  ات  دوب  هدـمآ  ههجو  نآ  اب  اقآ  نیا  متفگ (: مدـیدنخ و  نم  تشاد ) نانز  امـش  دروم  رد 

اه هناخترازو  زا  یخرب  دننیشنب ؟ هناخر  اهنز د  همه  دنیوگب  ادرف  هک  دراد  ناکما  تکلمم  هرادا  رظن  زا  رگم  دنتـسین ؟ هجوتم  اهنیا  روط  هچ 
زور نز  یئابطابط -  همطاف  زا : لقن  هب  دـننک * .(*  یم  مکح  هبترم  کی  دـنرادن  لئاسم  هب  هجوت  نوچ  اـهنیا  تسا . نز  ناشلنـسرپ  فصن 

هرامش 1267

( هر  ) ینیمخ ماما  تارطاخ  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 170زکرم  هحفص 150 

http://www.ghaemiyeh.com


دنتشاد يدازآ  همه 

هک يدـح  ره  رد  دنتـشاد . يدازآ  همه  ناشیا  ياه  هون  سورع و  الثم  دـندوب  لئاق  شزرا  یلیخ  نز  ماـقم  يارب  ماـما  دنتـشاد  يدازآ  همه 
تیلوئـسم ماما  تایح  نامز  رد  ناشیا  رتخد  يوفطـصم  مناـخ  تیب  ياـهمناخ  زا  ـالثم  دـننک . تفرـشیپ  دـنناوخب و  سرد  دـنورب  دـنهاوخب 

یقارشا ارهز  زا : لقن  هب  دنا * .*  هتفرگ  هدهع  هب  ار  یمالسا  يروهمج  نانز  تیعمج 

دنا هدش  باجح  اب  اه  باجح  یب  مییوگ  یمن  ارچ 

. دنتـشاد تحـص  هب  لمح  ینعی  دندرک . یم  هاگن  تبثم  دید  اب  تانایرج  اب  لک  رد  ماما  دنا  هدش  باجح  اب  اه  باجح  یب  مییوگ  یمن  ارچ 
مییوگن ارچ  دنتفگ :  یم  ناشیا  دنا .  هدش  باجح  دب  اهیرداچ  یخرب  دنتفگ  یم  الثم  دندمآ و  یم  اه  یضعب  دنتـشاد .  يردص  هعـس  کی 

تبسن ماما  تسا  عرش  فالخ  کی  یباجح  دب  نوچ  هک  تسا  نیا  شتیعقاو  یلو  دنا .  هدش  باجح )  اب  لکـش (  نیا  الاح  اهباجح  یب  هک 
هرامش زور  نز  یئابطابط - همطاف  زا : لقن  هب  دندوب * .*  یعرـش  فالخ  عون  ره  فلاخم  اقآ  نوچ  دنـشاب .  انتعا  یب  دنتـسناوت  یمن  نآ  هب 

1267

دندش ینابصع  فرح  نآ  زا 

رـسپ رتخد و  هک  دنتفگ  ینامز  الثم  تسا  تین  نسح  يور  زا  هتبلا  هک  دـش  یم  هدـید  ییاهیراک  طارفا  هاگ  دـندش  ینابـصع  فرح  نآ  زا 
.* ------------------------------- دندش تحاران  ینابصع و  دندینش  ار  نیا  ماما  یتقو  دننیشنب  سالک  کی  رد  دنناوت  یمن 

یمـشاه نیملـسملاو  مالــسالا  تـجح  زا : لـقن  هـب  / * 5 / 63 ------------------------------------------------- 
ناهیک 17 همانزور  یناجنسفر -

تسا یمالسا  امش  باجح 

ناشیا زا  هاگـشناد  رد  اهمناخ  لیـصحت  هرابرد  دـندمآ و  ماما  روضح  هب  سیراپ  رد  ام  نارهاوخ  زا  يدادـعت  تسا  یمالـسا  امـش  باـجح 
لاکـشا ایآ  تسا  طلتخم  هک  ییاهـسالک  رد  تکرـش  دش : لاوس  دنک . تبحـص  هراب  نیا  رد  یـسک  تسین  مزال  دـندومرف : ماما  دندیـسرپ .

دیاب دندرک : لاوس  باجح  تیاعر  دروم  رد  درادن .  یلاکـشا  دشابن  يوهـش  دشاب و  یمالـسا  لئاسم  ظفح  اب  رگا  دـندومرف : ماما  درادـن ؟
امش باجح  دندومرف  تشاد . نت  هب  راد  نیتسآ  ییوتنام  رـس و  هب  يرـسور  وا  دندرک  هدننک  لاوس  رهاوخ  هب  یهاگن  ماما  مینک ؟ رـس  رداچ 

.* ------------------------------------------------------------------ تسا بوخ  یلیخ  تسا و  یمالـسا 
یمشتحم ربکا  یلع  دیس  نیملسملاو  مالسالا  تجح  زا : لقن  هب  -------------- * 

تسا مزال  سلجم  رد  اهمناخ  روضح 

خـساپ رد  ماما  دـننکن . تکرـش  تارهاظت  رد  ناوناب  هک  دـندوب  هدـناسر  ماـما  عـالطا  هب  هسنارف  رد  تسا  مزـال  سلجم  رد  اـهمناخ  روضح 
زین ییاهتاقالم  مه  نطو  هب  تشگزابزا  سپ  ماما  دنیآ .  یم  باسح  هب  دیهش  دندش  هتشک  هچنانچ  دنیامن و  تکرش  ریخ  هک  دندوب  هدومرف 
روط هب  هک  اهرهظ  زا  دـعب  اهمناخ  دندیـسر و  یم  ماما  روضح  هب  نایاقآ  اهحبـص  هک  دوب  يروط  تاـقالم  هماـنرب  دنتـشاذگ . اـهمناخ  يارب 

اب هطبار  رد  دـنتفر . ناشیا  یـسوب  تسد  هب  یخرب  دوب  ناـشکرابم  تسد  يور  هک  يدمـش  اـب  دـندش و  یم  فرـشم  ماـما  روضح  هب  بترم 
هناخ اه  مناخ  دنتـشاد  شالت  يا  هدع  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  دننیبب و  شزومآ  دیاب  هک  دـنداد  روتـسد  امـسر  ماما  نارهاوخ  یماظن  شزومآ 

( هر  ) ینیمخ ماما  تارطاخ  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 170زکرم  هحفص 151 

http://www.ghaemiyeh.com


تکرـش تاباختنا  رد  اهمناخ  هک  دندوب  هتـشون  ناگدنیامن  زا  يا  هدع  مراد  دای  هب  دـنوش . درط  يوزنم و  هعماج  هنحـص  زا  دنـشاب و  نیـشن 
هکنیا زا  ماما  ندش  ربخ  اب  ضحم  هب  هک  میراد  رطاخ  هب  نینچمه  تسا . مزال  سلجم  رد  اهمناخ  روضح  دندومرف : تحارـص  اب  ماما  دننکن .

دوب اهمناخ  ندرک  يوزنم  روظنم  نوچ  دوش  بارخ  هلـصافالب  دنداد  روتـسد  هدش  بصن  رداچ  ای  راوید  اهمناخ  نایاقآ و  نیب  هاگـشناد  رد 
: زا لقن  هب  .* - ------------------------------------------------------------------------------- * 

هرامش 167 ناوناب  دهاش  یبورک -  همطاف 

تسا تسایس  رد  تلاخد  مه  اهنز  هفیظو 

رد تکرـش  زا  اـهنز  هک  تفرگ  ماـجنا  یناوارف  ياهـشالت  لوا  سلجم  تاـباختنا  ناـیرج  رد  تسا  تسایـس  رد  تلاـخد  مـه  اـهنز  هـفیظو 
زا يدودـعم  هدـع  تاباختنا  نایرج  رد  تخاس .  هجاوم  تسکـش  اب  ار  هئطوت  نیا  ماما  يراشف  اپ  تمواقم و  اـما  دـنوشب . مورحم  تاـباختنا 
هب نتفر  تاباختنا و  زا  ار  اهنز  هک  دـندرک  اضاقت  دـندرک و  اـضما  دنتـشون و  ماـما  تمدـخ  يا  هماـن  یمالـسا  ياروش  سلجم  ناگدـنیامن 

تـسه همه  هفیظو  اهنت  هن  تسایـس  رد  تلاخد  دندومرف (: دنداد و  ینارنخـس  کی  رد  ار  همان  نیا  خساپ  ماما  هک  دـننک  عنم  یهن و  سلجم 
نتفر زا  ار  اهنز  میهاوخیم  ام  هک  داتسرف  ماما  تمدخ  يا  هدنیامن  نابهگن  ياروش  دنـشاب ). سلجم  رد  دیاب  مه  اهنز  تسه  مه  اهنز  هفیظو 

نآ دـعب  درادـن .  یلاکـشا  چـیه  مه  عرـش  رظن  زا  دـنورب و  سلجم  هب  دـیاب  اهنز  دـینکن  ار  راک  نیا  هک  دـندومرف  ماما  مینک  عنم  سلجم  هب 
دیئوگب نم  لوق  زا  نابهگن  مرتحم  ياروش  هب  هک  دندومرف  درک  ادص  ار  وا  ماما  دورب  نوریب  قاتا  زا  دش  دنلب  یتقو  نابهگن  ياروش  هدـنیامن 

.* -------- منک یم  دروخرب  مریگ و  یم  عضوم  نم  دندرک  ار  راک  نیا  رگا  دـننک  عنم  تاباختنا  لئاسم  رد  تلاخد  زا  ار  اهنز  ادابم  هک 
مالسالا تجح  زا : لقن  هب  ---------------------- -------------------------------------------------- * 

هرامش 168 ناوناب  دهاش  یناحور -  دیمح  دیس  نیملسملاو 

تسا مک  وا  فصن  دایز و  یکی 

یطیارش تحت  نآ  زا  هتسویپ  تسناد و  یم  یـساسا  لصا  کی  ار  تاجوز  ددعت  هلئـسم  هک  یلاح  رد  ماما  تسا  مک  وا  فصن  دایز و  یکی 
) هبیاطم ناونع  هب  دیدنـسپ و  یمن  دـشابن  روآ  مازلا  هک  یطیارـش  رد  ار  رـسمه  کی  زا  زواجت  یناحور  درف  کی  يارب  یلو  درک . یم  عاـفد 

یناـحور درف  کـی  زا  مدرم  هک  دـش  یم  روآ  داـی  قـیرط  نیا  زا  و  تسا . مک  نآ  فـصن  داـیز و  نز  کـی  اـم  يارب  تـفگ : یم  یخوـش )
.* ------------------------------------------------------------------------- دـنراد يرگید  تاراظتنا 

هرامش هزوح  یناحبس - رفعج  نیملسملاو  مالسالا  تجح  زا : لقن  هب  ------- * 

يراکرپ هعلاطم و 

دنا هدناوخ  ار  فورعم  ياهناتساد  رثکا 

نم هک  يزیچ  نآ  دنناوخب .  ار  اهزیچ  روط  نیا  یناتساد و  ياهباتک  هک  دنسر  یمن  ماما  اهزور  نیا  دنا  هدناوخ  ار  فورعم  ياهناتساد  رثکا 
ای هصق  باتک  دندناوخ ،  یم  باتک  هحفـص  اهدـص  زور  رد  دـیاش  ًاعقاو  دـندوب  هک  فجن  ًالثم  میدـق  نامز  رد  ماما  هک  تسا  نیا  ما  هتفگ 

ياهناتـساد رثکا  ناشیا  نآ ،  زا  هحفـص  هدزناپ  نآ ،  زا  هحفـص  هد  نیا ،  زا  هحفـص  تسیب  دـندروآ  یم  باتک  ات  دـنچ  یعامتجا ،  لـئاسم 
ياهباتک هچ  ورهن ،  ناهج )) خـیرات  هب  یهاگن  لثم (( تشاد ،  یعامتجا  ای  یـسایس  هبنج  هک  ییاهباتک  هچ  الاح  دـنا ؛  هدـناوخ  ار  فورعم 
دندـناوخ یم  اهزیچ  کبـس  نیا  زا  ماما  میوگب  مهاوخ  یم  دـنا ! هدـناوخ  رخآ  ات  لوا  زا  ار  مناخ )) وهآ  رهوش  لثم ((  ییاهباتک  یخیرات ، 
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هرامش 60 بالقنا _ مایپ  ینیمخ _ دمحا  نیملسملا  مالسالا و  ۀجح  زا : لقن  هب  *. * 

دندوب دیقم  یلیخ  ناشسرد  هب 

تسین مسر  هک  یلاح  رد  دوب ،  ناضمر  كرابم  هام  رد  امش  یـسورع  مدینـش  ناج  ردام  يوفطـصم :  مناخ  دندوب  دیقم  یلیخ  ناشـسرد  هب 
دیقم سرد  هب  دح  نیا  ات  ماما  ترضح  ینعی  يوفطصم :  مناخ  دوب . لیطعت  اهسرد  نوچ  ماما :  رـسمه  ارچ ؟ دننک . جاودزا  ناضمر  هام  رد 
نوچ دنتفگ  یم  دندوب .  دیقم  ناشسرد  هب  اقآ  هلب  ماما : رـسمه  دندوبن ؟  سرد  ندرک  لیطعت  هب  رـض  اح  ناشجاودزا  يارب  یتح  هک  دندوب 

هرامش 12 ادن _ همانلصف  زا : لقن  هب  تسا * . (*  بسانم  جاودزا  تقو  تسا (.  لیطعت  اهسرد 

دندوب هعلاطم  لوغشم  میاد 

رد سیردـت  يارب  ناشنتفر  نوریب  لزنم  زا  دـندوب و  هعلاطم  لوغـشم  هشیمه  ماما  مراد  دای  هب  نم  هک  اجنآ  اـت  دـندوب  هعلاـطم  لوغـشم  میاد 
زا شیپ  سرد  يارب  اهحبص  دنتشگ و  یمرب  سرد و  يارب  دنتفر  یم  هدنام  بورغ  هب  مین  تعاس و  کی  اهرصع  دوب . مق  یـساملس  دجـسم 

ارهز زا : لقن  هب  دندوب * .*  رادیب  هعلاطم  يارب  حبص  زامن  زا  دعب  اما  دندیباوخ ؛  یم  ماش  زا  دعب  بش  دنتـشگ .  یمرب  زاب  دنتفر و  یم  رهظ 
. يوفطصم

دنراد تسود  ار  هعلاطم 

 . دوش یم  هتـسخ  ناشمـشچ  هک  دننک  یم  هعلاطم  يردق  هب  تسا  زونه  هک  زونه  دـنراد و  تسود  ار  هعلاطم  ماما  دـنراد  تسود  ار  هعلاطم 
يادص هک  دندرک  یم  هعلاطم  عونتم  ياهباتک  يردق  هب  میدمآ  یم  نارهت  ای  اهرهش و  زا  یکی  هب  اهناتـسبات  هک  یلیطعت  مایا  رد  تسه  مدای 

هنیمز رد  هچ  دنا .  هدـناوخ  ار  ناهج  گرزب  ناگدنـسیون  ياه  هتـشون  رثکا  دـمآ .  یم  رد  دـندرک  یم  هیهت  باتک  ناشیا  يارب  هک  یناسک 
یم بوخ  ار  هطورـشم  خـیرات  دـنا و  هدرک  هعلاطم  اهراب  ار  ناریا  خـیرات  دـندوب . یناحور  نیرت  هعلاطم  رپ  یـسایس ،  هچ  یعامتجا و  ياـه 

هرامش 75 اتسور _  داهج  ینیمخ _  دمحا  دیس  نیملسملا  مالسالا و  ۀجح  زا :  لقن  هب  دنناد * .* 

مدید یم  ار  ماما  هقیقد  هد  یهاگ 

لوغـشم ردـقنآ  دنتـشادن ،  ار  هزرابم  يربهر  تیلوؤسم  ماما  هک  يدرجورب  ياـقآ  تیعجرم  ناـمز  رد  مدـید  یم  ار  ماـما  هقیقد  هد  یهاـگ 
. يوفطصم هدیرف  زا : لقن  هب  میدید * .*  یم  ار  ناشیا  بش ،  رس  هقیقد  هد  یهاگ  ای  راهان  رس  طقف  ام  هک  دندوب  سرد  هعلاطم و 

دندش یمن  هدید  اهباتک  تشپ  یهاگ 

ياچ يارب  یتقو  دش  یم  تاقوا  یهاگ  مدید . یم  ناشیاهباتک  نایم  مراد  دای  هب  هک  یعقوم  زا  ار  ماما  دندش  یمن  هدید  اهباتک  تشپ  یهاگ 
يردـق هب  اهباتک  دنتـسه .  هعلاطم  لوغـشم  هدـیچ و  ناشفارطا  رد  زاب  همین  ار  يدایز  ياهباتک  میدـید  یم  میتفر ،  یم  ناشیا  قاـتا  هب  ندرب 

مین تعاس و  کی  اهنت  هعلاطم و  لوغـشم  هشیمه  دندوب و  هناخ  رد  تاقوا  رثکا  ماما  دندش .  یمن  هدید  اهباتک  تشپ  ناشدوخ  هک  دوب  دایز 
تاعالطا _ 11 همانزور  يوفطصم _ هدیرف  زا : لقن  هب  / * 12 / 60 دنتفر .*  یم  نوریب  لزنم  زا  سیردت  يارب  هدنام  بورغ  هب 

دیدرگب ار  ملاع  همه  رگا 
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ناشلمحت ربص و  ناشصالخا و  اب  تمدخ  دنشاب ،  هک  یماقم  تسپ و  ره  رد  یمالسا  يروهمج  هب  نارازگتمدخ  دیدرگب  ار  ملاع  همه  رگا 
هب هجوت  رکذت و  اب  دندش  هتسخ  تمدخ  رد  شالت  شـشوک و  رثا  رد  تقو  ره  تسا و  تاعاط  لضفا  بالقنا  ياهیراوشد  تالکـشم و  رب 

همه زا  نیملسم  مالسا و  هب  تمدخ  نکل  دینک ،  ادیپ  دیناوت  یمن  نم  زا  رت  هتـسخ  دیدرگب ،  ار  ملاع  همه  رگا  دومرف ((: هک  ماما  هلمج  نیا 
ناشتاشیامرف نمض  رد  ار  روبزم  هلمج  ماما ،  دنهدن . هار  دوخ  هب  ار  یگتـسخ  هکلب  دنیامن ،  یگتـسخ  عفر  هلمج  نیا  اب  تسا )) رتمهم  زیچ 

ياضعا زا  یـضعب  تنایخ  رثا  رد  هک  یبرغ ) ناجیابرذآ  رد  هدقن ( راوگان  هثداح  رد  بالقنا  لیاوا  رد  هیمورا  رکشل 64  هدنامرف  هب  باطخ 
هرامش 45 مالسا _  رادساپ  لضف _  ینب  هّللا  تیآ  زا : لقن  هب  دندومرف * *. داریا  دوب ،  هداتفا  قافتا  تقوم  تلود 

؟ دش هچ  همانزور 

یم هعلاطم  هب  ار  دوخ  ياهتعاس  رتشیب  دنـشاب  هتـشاد  راک  رـس و  یجراخ  یلخاد و  تانایرج  اـب  رتشیب  هکنیا  يارب  ماـما  دـش ؟ هچ  هماـنزور 
رـصع حبـص و  ياه  همانزور  مامت  ندناوخ  اهنآ  نیرت  ییادـتبا  هک  دـننک  یم  هعلاطم  تعاس  تشه  هنازور  لقادـح  دـیاش  ینعی  دـننارذگ ؛

* *))؟ دش هچ  اه  همانزور  دنیامرف ((: یم  دنیآ و  یم  رد  تشپ  درذگب  اه  همانزور  ندمآ  تقو  زا  هقیقد  جـنپ  رگا  هک  تسا  بلاج  تسا و 
هرامش 50 بالقنا _ مایپ  ینامرک _ يراصنا  نیملسملا  مالسلا و  ۀجح  زا :  لقن  هب 

نآرق زا  يوترپ  هعلاطم  هب  شرافس 

هیـصوت بناجنیا  هب  ار  یناـقلاط  هّللا  تیآ  موحرم  نآرق ))  زا  يوترپ  ریـسفت  باـتک ((  ندـناوخ  ماـما  نآرق  زا  يوترپ  هعلاـطم  هب  شراـفس 
ماما دنتفگ  مه  ناشیا  دنناوخ . یم  نآرق )) زا  يوترپ  مه ((  ینیمخ  یفطصم  دیس  اقآ  جاح  مالـسلا  تجح  موحرم  مدید  يزور  دندومرف . 

ناهیک همانزور  ییاعد _ نیملسملا  مالسلا و  ۀجح  زا :  لقن  هب  / * 11 / 59 .* . دنا هدومرف  شرافس  نم  هب  ار  باتک  نیا  ندناوخ 

یناسنا ياه  هبذج  لامک 

درک یم  ساسحا  ناسنا  هدیچیپ .  زومرم و  هبذاج  دنتـشاد . یـصاخ  هبذاج  ناشییانثتـسا  تیـصخش  ظاحل  هب  ماما  یناسنا  ياه  هبذج  لامک 
باسح و يور  ناشیادـص  ندرک  دایز  مک و  یتح  تاملک ،  ءادا  بلطم ،  ناـیب  اـههاگن ،  شور ،  تسا .  ناـشیا  تیـصخش  بوذـجم  هک 

نیملسملا مالسلا و  ۀجح  زا : لقن  هب  مدش * *. ناشیا  هتفیـش  بوذجم و  متفای  روضح  ماما  سرد  رد  هک  يراب  نیلوا  دوب .  یمالـسا  بادآ 
هرامش 38 و 37 هزوح _  اه _  ینیئوخ  يوسوم 

دوب ریذپان  رییغت  ماما  یتاعلاطم  مظن 

همانرب مظن  رد  هکلب  يرکف ،  یحور و  تلاح  رد  اهنت  هن  یفطـصم  اقآ  جاح  موحرم  تداهـش  نایرج  دوب  ریذـپان  رییغت  ماـما  یتاـعلاطم  مظن 
هب دندوب و  هداد  صاصتخا  دیـسر  یم  ناشتـسد  هب  هک  يدیدج  ياهباتک  هعلاطم  يارب  ار  زور  زا  یتعاس  ناشیا  تشاذگن .  رثا  ماما  هرمزور 

راثآ دنتشاد و  هقالع  رایسب  يرهطم  ياقآ  راثآ  هب  صوصخ  هب  و  دندرک .  یم  هعلاطم  ار  یتعیرش  رتکد  موحرم  ياهباتک  یمامت  لاثم  ناونع 
یم هلمح  ضارتعا و  راثآ  نیا  هب  هک  اهردقنآ  دندوب  دقتعمزین  یتعیرـش  رتکد  ياهباتک  دروم  رد  دنتـشاد .  لوبق  ار  یناقلاط  ياقآ  ناشیا و 
جاح راجفنا ))  عولط  باتک ((  مایا  نآ  رد  هک  تسه  مرطاـخ  درادـن .  دوجو  اـهنآ  ناـیم  رد  فارحنا  دـح  نیا  اـت  تسا و  دروم  یب  دوش ، 

ياهباتک هعلاطم  تعاس  دنتشگ ،  زاب  ناشدنزرف  هزانج  عییشت  زا  ماما  یتقو  تفگ : یم  اقآ  دمحا  جاح  دندرک .  یم  هعلاطم  ار  يداوج  دیس 
تارطاخ زا  یکی  رد  دـمحا  لآ  لـالج  موحرم  دـنتخادرپ *. نآ  هعلاـطم  هب  دـندرک و  زاـب  ار  راـجفنا )) عولط  باـتک (( دوب . ناـش  هرمزور 

ار نآ  هک  تسا  ناشیا  دزن  دوب  هدش  پاچ  هزات  هک  ما  یگدز  برغ  باتک  مدرک  هدهاشم  بجعت  لامک  اب  هک  دسیون  یم  ماما  اب  شرادـید 
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_ ییاعد نیملسملا  مالسلا و  ۀجح  زا : لقن  هب  / * 8 / 59 دننک ! یم  راکچ  اجنیا  اهترپ  ترچ و  نیا  مدرک  ضرع  اقآ  هب  دـندرک  یم  هعلاطم 
_ تاعالطا همانزور 

مدیدن راکیب  ار  ماما  مهراب  کی 

یمن ناشیا  ناکیدزن  زا  سک  چیه  هک  دوب  دح  نادب  ات  دنتشاد  هک  ینـس  تلوهک  مغر  یلع  ماما  راکتـشپ  مدیدن  راکیب  ار  ماما  مهراب  کی 
هک تدم  نیا  رد  ام  تسا . هدید  تقو  هدوهیب  ندنارذگ  ای  يراکیب و  لاح  رد  ار  ماما  هدش  هک  مه  راب  کی  يارب  یتح  هک  دنک  اعدا  دناوت 

دوجو یمالـسا  بالقنا  مدرم و  راـک  رد  یلیطعت  مسا  هب  يزیچ  ماـما  يارب  یگدـنز  رد  هک  میدوب  دـهاش  مدوب ،  فرـشم  ماـما  رـضحم  رد 
هعلاطم ای  ناشیا  تاظحل  همه  رد  تشادن و  دوجو  دیع  ریغ  دیع و  هعمج ،  هبنـش و  ناتـسمز ،  ناتـسبات و  نیب  یقرف  چـیه  ماما  يارب  درادـن .

نیملـسملا مالـسلا و  ۀـجح  زا :  لقن  هب  دـندناوخ * *. یم  دیـسر  یم  ناشتمدـخ  هک  ار  فلتخم  تاشرازگ  اـی  و  تداـبع ،  اـی  دـندرک  یم 
. نایمیحر

دمآ یم  ذغاک  ملق و  يادص  بش  همین 

باوختخر هب  تحارتسا  يارب  هدزای  تعاس  دندیباوخ . یمن  رتشیب  تعاس  راهچ  تعاس  رد 24  ماما  دمآ  یم  ذغاک  ملق و  يادص  بش  همین 
همجرت هک  ار  ییاه  همانزور  دیآ . یم  ناشقاتا  زا  ذغاک  ملق و  يادص  هک  میدش  یم  هجوتم  بش  همین  زا  دـعب  هس  تعاس  یلو  دـنتفر ،  یم 
ناشدوخ هک  یتاعاس  رد  ات  دوب  یم  هدامآ  دـیاب  بش  رخآ  دـننک ،  هعلاطم  دـندرک  یمن  تقو  زور  رد  راـک  ترثک  تلع  هب  دـندوب و  هدرک 

هرامش _954 زور _ نز  یچ _  هدیدح  هیضرم  زا : لقن  هب  دنزادرپب * . *. اهنآ  هب  یگدیسر  هعلاطم و  هب  دندوب ،  هدرک  میظنت 

مظن

دراد هطباض  شراک  هک  یسک 

رد دننک و  یمن  هدوهیب  راک  دراد ،  يا  هطباض  بوچ و  راهچ  شیاهراک  هک  یسک  دنتفگ : یم  هشیمه  ماما  دراد  هطباض  شراک  هک  یـسک 
یئابطابط همطاف  زا : لقن  هب  دوش * *. یمن  یملظ  مه  شا  هچب  نز و  هب  هجیتن 

ینک حیرفت  دیاب  حیرفت  عقوم 

عقوم دیاب  نوچ  دسر  یمن  ییاج  هب  دنیوگ ((: یم  متـسه ،  لوغـشم  لیطعت  ياهزور  نم  دننیب  یم  یتقو  ماما  ینک  حیرفت  دیاب  حیرفت  عقوم 
رـسپ هب  ررکم  نم  روضح  رد  نوچ  تسا  ماما  دوخ  زا  لوق  لقن  نیا  و  دنیوگ . یم  يدج  نم  رـسپ  هب  ار  هلأسم  نیا  ینک )). حیرفت  حیرفت ، 

ره ینعی  متـشاذگ )). حیرفت  يارب  ار  مسرد  تقو  تعاس  کی  هن  سرد و  يارب  متـشاذگ  ار  محیرفت  تعاس  کی  هن  نم  دنتفگ ((:  یم  نم 
یناوت یمن  یشاب  هتشادن  رگا  شاب ،  هتشاد  حیرفت  هک  دننک  یم  ار  تحیصن  نیا  مه  نم  رسپ  هب  مداد و  یم  رارق  یصاخ  زیچ  يارب  ار  یتقو 

يوفطصم ارهز  زا : لقن  هب  ینک * *. هدامآ  لیصحت  يارب  ار  تدوخ 

ندیباوخ تاقوا  رد  مظن 

یم تعاس  کی  رثکادح  مه  اهرهظ  زا  دعب  تعاس و  ود  ای  کی  مه  حبص  زامن  زا  دعب  بش و  رد  تعاس  هس  ماما  ندیباوخ  تاقوا  رد  مظن 
هرامش 3 اتسور - نیحلاص  ینیمخ -  دمحا  دیس  نیملسملاو  مالسالا  تجح  زا : لقن  هب  دنباوخ * *.
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هنازور مظن 

 ) شزرو هقیقد  تسیب  تدم  حبـص  دـنزیخ و  یم  رب  باوخ  زا  دادـماب  ود  تعاس  دـنور و  یم  رتسب  هب  بش  هد  تعاس  رد  ماما  هنازور  مظن 
یم ماجنا  ار  راک  نیا  مین  تعاس و  کی  زین  ماش  زا  سپ  دـننک و  یم  يور  هدایپ  تعاـس  کـی  تدـم  رهظ  زا  دـعب  رد  دـننک .  یم  شمرن )

21 ناهیک -  همانزور  ماما -)  رسمه  یفقث ( مناخ  زا : لقن  هب  / * 11 / 66 دنهد *.

دوخ ياج  رد  زیچ  ره 

ای ذـغاک  ره  کلاذ  عم  دوب ،  تشادداـی  ذـغاک و  باـتک و  زا  هتـشابنا  هکنیا  اـب  میتفر  یم  ماـما  قاـتا  هب  هک  یهاـگ  دوخ  ياـج  رد  زیچ  ره 
رتکد زا : لقن  هب  دوب * *. دوخ  هب  صوصخم  ياج  رد  مظن و  اـب  اـهنآ  ماـمت  هکنیا  يارب  دـندرک  یم  ادـیپ  ًاروف  دنتـساوخ  یم  ار  یتشادداـی 

هرامش مالسا -  رادساپ  يدرجورب -  دومحم 

دناوخب زور  رد  سرد  کی  مدآ 

رـضاح سرد  هب  ررقم  تعاس  رـس  دـندوب  دـیقم  دوخ  ناشیا ، دوب . نآ  مظن  ماما  سرد  مهم  ياهیگژیو  زا  دـناوخب  زور  رد  سرد  کی  مدآ 
:) دندومرف یم  دندش و  یم  تحاران  ناشیا  دندمآ  یم  سرد  طسو  بالط  رگا  یهاگ  دنتـشاد . راظتنا  ناشنادرگاش  زا  ار  نیا  مه  دـنوش و 

.(* -------------------- دشاب رضاح  سرد  زاغآ  رد  دشاب  دیقم  و  دناوخب ، بوخ  ار  نامه  یلو  دناوخب  زور  رد  سرد  کی  مدآ 
- یلـسوت اـضر  دـمحم  هللا  تیآ  زا : لـقن  هـب  ------------------------------------------------------------ * 

هحفص 50 هرامش 45 ،  هزوح ؛

تسا یلع  ربمغیپ و  ياج  اجنیا 

هتـشاذگ ربنم  هزات  دجـسم  نیا  رد  اهلاس  نآ  رد  دـندرک . یم  سیردـت  مق  یـساملس  دجـسم  رد  ماما  یتقو  تسا  یلع  ربمغیپ و  ياج  اجنیا 
، هدرک هظعوم  هب  عورـش  ماما  دـندیزرو . عانتما  سرد  نتفگ  زا  یلو  دـندرب  فیرـشتربنم  يالاب  ماما  اـه ، هبلط  رارـصا  هب  زور  کـی  دـندوب .
دیزرل و یم  زین  ماما  ندب  ماگنه  نیا  رد  دندرک ). یم  هیرگ  دیزرل و  یم  ناشندب  دنتفرگ  یم  رارق  ربنم  رب  یتقو  گرزب  يازریم  دـندومرف (:

.(* ---------- اجک اهنآ  اجک و  ام  تسا  ع ) یلع ( و  ص ) ربمغیپ (  ياج  اجنیا  دندوزفا (: ناشیا  دوب . هداد  تسد  ناشیا  هب  هیرگ  تلاح 
تجح زا : لــقن  هــب  / * 3 / 72 ---------------------------------------------------------------------- 

13 يرهشمه ؛ همانزور  مالسالا - خیش  نیملسملا  مالسالا و 

میدرک یم  قیقد  ار  نامتعاس  ماما  دورو  اب 

میظنت ماما  روضح  اب  ار  نامتعاس  اهتقو  یهاگ  ام  یـسرد ، تاسلج  ماما  عقوم  هب  روضح  لیلد  هب  میدرک  یم  قیقد  ار  نامتعاس  ماما  دورو  اب 
.* ------------------------------- دش یم  حالصا  ماما  روضح  اب  دش  یم  یلاکـشا  راچد  نامتعاس  یتقو  رگا  میدرک و  یم 

- يرویغ یلع  دیـس  نیملـسملا  مالـسالا و  تجح  زا : لـقن  هب  ------------------------------------------------- * 
هرامش 2442 یگتفه ؛ تاعالطا 

دندوب دیقم  هداعلا  قوف  سرد ، سالک  لیکشت  هب 
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ناشیا دننام  ار  يدحا  متالیـصحت  لوط  رد  نم  دوب . ناشیا  مظن  ماما ، یگژیو  نیرتمهم  دندوب  دـیقم  هداعلا  قوف  سرد ، سالک  لیکـشت  هب 
یتقو لاثم  يارب  دندوب . دـیقم  سرد  هب  هداعلا  قوف  دـنیوگب . سرد  یلبق  هعلاطم  نودـب  هک  داتفین  قافتا  هاگ  چـیه  مدـیدن . بترم  يدـج و 

لیطعت ياهزور  زا  ریغ  تدم  نیا  لوط  رد  دیشک  لوط  مین  لاس و  راهچ  هک  دندومرف  عورش  مق  یـساملس  دجـسم  رد  ار  لوصا  هرود  کی 
.* -------------------------------------- دنتـشاد تلاسک  نآ  زور  کی  هک  دندرک  لیطعت  ار  سرد  زور  ود  طقف  لاس ،

- يروـیغ یلع  دیـس  نیملـسملا  مالـسالا و  تجح  زا : لـقن  هـب  / * 4 / 68 ------------------------------------------ 
14 تلاسر ؛ همانزور 

دنداد یم  خساپ  تکرح  نیح 

یم یسک  رگا  هک  دنتشاد  تیساسح  تقو  دروم  رد  ردقنآ  دش . یم  عورـش  تشه  تعاس  ماما  حبـص  سرد  دنداد  یم  خساپ  تکرح  نیح 
تکرح هک  روط  نامه  دنسرب .  دصقم  هب  رترید  ناشیا  هک  دزاس  فقوتم  ار  ناشیا  تسناوت  یمن  دنک  تبحـص  هل  مظعم  اب  هار  رد  تساوخ 
دندوب يدارفا  مک . مه  نآ  دوب  هکـشرد  طقف  دوبن  يربخ  سوبوتا  یـسکات و  زا  مق  رد  عقوم  نآ  دندومرف . یم  ار  اهلاوس  خساپ  دندرک  یم 
ثحب اب  ار  تقو  هار  رد  هک  دندوب  هتخومآ  داتـسا  زا  اهنآ  دننک . تکرح  هدایپ  تعاس  کی  دندوب  ریزگان  ناشیا  سرد  هب  ندیـسر  يارب  هک 

.* ------------------------------------------------ ------------ دنراذگب رـس  تشپ  دوخ  سردمه  اب  ندرک 
هحفص 177 دلج 3 ،  باتفآ ؛ ياپ  هباپ  ینامز - یفطصم  نیملسملاو  مالسالا  تجح  زا : لقن  هب  -------------------- * 

تاقوا زا  نسحا  هدافتسا 

تدابع و هعلاطم ،  تاعاس  هک  يروط  هب  دنتـشاد ،  صاخ  يا  همانرب  دوخ ،  زور  هنابـش  تاعاس  یمامت  يارب  ماما  تاقوا  زا  نسحا  هدافتـسا 
رما نیمه  تشاد و  صخشم  نامز  همانرب و  ناشیا  یصخش  روما  یتح  باوخ و  یمالـسا ،  تکلمم  نیملـسم و  روما  هب  یگدیـسر  شیاین ، 

. دنـشاب هتـشاد  فیـصوت  زا  رود  الاو و  یحور  هتفرگ و  هرهب  نسحا  وحن  هب  دوخ  تکرب  رپ  رمع  تاعاس  یمامت  زا  ناشیا  دوب  هدـش  ثعاـب 
هب تبسن  یصاخ  هجوت  هکلب  دندناوخ ، یم  ار  رـصع  حبـص و  ياه  همانزور  اهنت  هن  هک  دندوب  هدرک  میـسقت  يا  هنوگ  هب  ار  زور  تاقوا  ماما 

یلخاد تایرشن  نویزیولت و  ویدار و  ياه  همانرب  یمامت  ًابیرقت  هک  يروط  هب  دنتشاد ، مه  یهورگ  ياه  هناسر  يوس  زا  هدش  رـشتنم  بلاطم 
هرامش 85 نارادزرم - ینایتشآ -  نیملسملا  مالسالا و  ۀجح  زا : لقن  هب  دندرک * .*  یم  لرتنک  ار 

يزور هنابش  لودج 

همه ياهراک  لودـج  نآ  رد  دـندوب ؛ هدرک  هیهت  ار  نآ  ناشیا  دوخ  هک  دنتـشاد  یلودـج  ناش  هنازور  راک  يارب  ماما  يزور  هنابـش  لودـج 
/3 / 72 دنتساخ .*  یم  رب  باوخ  زا  ادخ  اب  زاین  زار و  بش و  زامن  يارب  هک  بش  زا  یتاعاس  زج  هب  دوب ، هدش  جرد  ماما  زور  هنابش  تاعاس 

 - تلاسر همانزور  ینامرک -  يراصنا  نیملسملا  مالسالا و  ۀجح  زا : لقن  هب  * 

يا هنماخ  هّللا  تیآ  هب  ماما  هژیو  تیانع 

رتفد رد  تاقالم  يارب  تشه  تعاس  ینعی  تقو  لوا  يا  هنماخ  هّللا  تیآ  دـندش  علطم  ماما  یتقو  يا  هنماـخ  هّللا  تیآ  هب  ماـما  هژیو  تیاـنع 
ناشیا تاقالم  لوا  لومعم  فالخ  رب  بیترت  نیدـب  و  دـعب ،  يارب  دـیراذگب  ار  ناتیاهراک  امـش  هک  دـنداد  روتـسد  ام  هب  دـنا  هتفای  روضح 

هک ییاهزور  رد  یتح  دنداد و  یمن  يرییغت  هاگ  چیه  دوخ  همانرب  رد  ماما  هک  یلاح  رد  میدش  نامراک  لوغـشم  ام  نآ  زا  دعب  دـش و  ماجنا 
میوش فرـشم  ناشیگدنز  قاتا  رد  میدوب  زاجم  ام  دندمآ  یمن  ناشراک  قاتا  هب  نادنبخی  اوه و  دیدش  يدرـس  ای  تلاسک و  لیلد  هب  انایحا 
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 *. * دوب يا  هنماخ  هّللا  تیآ  هب  تبـسن  ماما  هژیو  تیانع  نیا  و  دوشن ، لیطعت  ریخأت و  هطوبرم  نیعجارم  رتفد و  ياـهراک  تروص  ره  هب  اـت 
نایمیحر نیملسملا  مالسالا و  ۀجح  زا : لقن  هب 

نادنز رد  یتح  مظن 

هبنج رد  دندوب .  دوخ  یحور  هبنج  مه  یمـسج و  هبنج  بظاوم  مه  هک  دوب  نیا  دنتـشاد  ماما  هک  یبلاج  تیـصوصخ  نادـنز  رد  یتح  مظن 
دندرک یم  تاعارم  دوب  ناش  نس  جازم و  عضو  بسانم  هک  ار  یتیلاعف  نآ  دندوب و  دوخ  تمالـس  تحـص و  ظفح  بظاوم  یلیخ  یمـسج 

هک یتعاس  نیا 24  رد  اقآ  دنتفگ  یم  یفطـصم  اقآ  جاح  موحرم  دننک .  يور  هدایپ  لزنم  طایح  رود  تعاس  کی  يزور  دندوب  دـیقم  ماما 
هللا تیآ  زا : لقن  هب  دـندرکن * .*  كرت  ار  ندز  مدـق  تعاس  کی  نآ  مه ،  اج  ناـمه  رد  دـندوب ،  ینادـنز  یلولـس  کـت  رد  ار  زور  رثکا 

دلج 5 ینیمخ -  ماما  یگدنز  زا  هژیو  ياهتشذگرس  یناوضر - 

یگشیمه بترم و  همانرب  کی 

تموادم و دومن  یم  هجوت  لباق  هک  يزیچ  ما  هدوب  ماما  تادابع  زا  یخرب  دهاش  يدودح  ات  هک  هدنب  يارب  یگـشیمه  بترم و  همانرب  کی 
هیلع ریما  ترـضح  مرح  هب  ینیعم  تعاس  رد  بش  ره  ًابیرقت  ماما  دوب . دایز  مک و  نودـب  هدراو  تاروتـسد  قباطم  تاداـبع  ماـجنا  رد  تقد 
 *. دوب یگشیمه  بترم و  همانرب  کی  لمع  نیا  دنتفر و  یم  البرک  هب  ادهشلادیس  ترضح  یترایز  تاقوا  ردو  دندش  یم  فرـشم  مالـسلا 

دادرخ 70 یمالسا -  يروهمج  همانزور  همان  هژیو  يریدق -  هللا  تیآ  زا : لقن  هب  * 

ماما زامن  تقو  اب  هسنارف  ياهسیلپ  تعاس  میظنت 

هسنارف ياهـسیلپ  هک  دوب  ریگمـشچ  ردق  نآ  زامن  قح  زامن و  تقو  اب  هطبار  رد  ماما  تقو  ماما  زامن  تقو  اب  هسنارف  ياهـسیلپ  تعاس  میظنت 
یم ماما  دنداتسیا  یم  تظافح  يارب  اهردارب  زا  رفن  دنچ  هک  یتقو  دندرک و  یم  میظنت  ار  دوخ  تعاس  زامن  يارب  ماما  دمآ  تفر و  يور  زا 
ماما یگدنز  زا  هژیو  ياهتشذگرس  یچ -  هدیدح  هیضرم  زا : لقن  هب  دناوخ * *)). زامن  دیاب  زامن  تعاس  رد  تسین ، یجایتحا  دندومرف ((:

دلج 4 ینیمخ - 

دندروخ یم  ياچ  هدزای  تعاس  سأر 

؛ تشاد صاصتخا  ناشدوخ  هب  هظحل  نآ  دنروخب و  ياچ  کی  هدزای  تعاس  رد  دنتشاد  تداع  ماما  دندروخ  یم  ياچ  هدزای  تعاس  سأر 
یچ هدیدح  هیضرم  زا : لقن  هب  مروخب * *. ار  ما  ياچ  نم  ات  دننیشنب  دنروایب و  فیرشت  مه  مناخ  هک  دندومرف  یم  یلو 

تقد شوه و 

دوش هتفرگ  یلوپ  هک  یتقو  هب  ياو 

يرادفرط رطاخ  هب  تیلوت ،  هب  فورعم  حابصم ،  لضفلاوبا  دیـس  جاح  ياقآ  مق  هسدقم  هناتـسآ  یلوتم  دوش  هتفرگ  یلوپ  هک  یتقو  هب  ياو 
درک ضرع  دیسر و  ماما  تمدخ  سیراپ  رد  دوب ،  لومتم  دارفا  زا  هک  وا  دش . رانک  رب  س ) هموصعم (  ترـضح  هناتـسآ  تیلوت  زا  ماما ،  زا 
راک نیا  هب  قیوشت  ار  وا  یـسک  ًارهاظ  تسا . نم  رمع  رخآ  نوچ  منک  میدقت  امـش  هب  ار  اهنآ  مراد  دصق  مراد و  لوپ  ناموت  نویلیم  نم 86 

ار نآ  ماما  یلو  دوب ،  زاسراک  هجوت و  لباق  رایـسب  مایا  نآ  رد  غلبم  نیا  دـنهد ،  شیازفا  ار  بالط  هیرهـش  نازیم  دـنناوتب  ماما  ات  دوب  هدرک 
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اهراد هیامرـس  زا  یلوپ  هک  ام  دـندومرف ((:  ماما  دـیتفریذپن ؟ ارچ  مدرک  ضرع  ماـما  هب  بجعت  اـب  نم  دـندرک ؛  رکـشت  يو  زا  دـنتفریذپن و 
 !(( دوش هتفرگ  اهنآ  زا  یلوپ  هک  یتقو  هب  ياو  دنطبترم ،  اهراد  نیمز  اهرادـلوپ و  اب  اهنیا  هک  دـننک  یم  مهتم  ار  ام  تضهن  ام و  میا  هتفرگن 

) یعرـش هوجو  اهنیا  دندومرف  یم  دنتفریذپ و  یمن  ماما  دروآ  یم  یهجوت  لباق  غلبم  يدرف  هاگ  ره  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  دـعب  ًانمض 
ۀجح زا :  لقن  هب  دننک * . .*  رارف  یعرش  باسح  زا  دنهاوخ  یم  هلیـسو  نیدب  دنا و  هدرکن  تخادرپ  ار  دوخ  سانلا ) قوقح  هّللا و  قوقح 

دلج 1 رثوک _ ینیمخ _ دمحا  دیس  نیملسملا  مالسالا و 

تسا تحلصم  نیع  نم  ندمآ 

ناریا هب  ماما  دنراذگن  هک  دش  یم  شالت  فلتخم  قرط  زا  دوب  ناریا  هب  ماما  تشگزاب  همزمز  هک  ییاهزور  تسا  تحلـصم  نیع  نم  ندمآ 
تحلصم هک  دندروآ  یم  راشف  دنیاین و  ناریا  هب  مدرم  ناج  ظفح  دوخ و  دوجو  ظفح  يارب  ماما  هک  دندرک  یم  دیدهت  دنروایب و  فیرشت 

/ * 11 / 59 دهاوخ *. یمن  ار  ناریا  بالقناو و  تلم  نم و  تحلصم  اکیرمآ  نوچ  تسا ،  تحلـصم  نیع  نیا  هک  دنتفگ  ماما  یلو  تسین ، 
یمالسا _13 يروهمج  همانزور  یناجنسفر _  یمشاه  نیملسملا  مالسالا و  ۀجح  زا :  لقن  هب 

دنک قیبطت  مه  اب  ار  ام  دوب  هدمآ 

ندید هب  یناساول  موحرم  يزور  دندوب  هیرطیق  رد  هک  یماگنه  دنتشاد .  يریظن  یب  تواکذ  شوه و  ماما  دنک  قیبطت  مه  اب  ار  ام  دوب  هدمآ 
ياقآ اهنآ  زا  یکی  هک  دـننک  تاقالم  ناشیا  اب  هک  دنتـشاد  قح  يدودـحم  دادـعت  دـندوب و  رـصح  رد  ماما  مایا  نآ  رد  هتبلا  دـندمآ . ناشیا 

زا سپ  دـندوب  هدـیدن  ار  ناشیا  كاواس  نیرومأم  اهنابهگن و  سییر  زور  نآ  اـت  دوب و  ماـما  هیبش  یلیخ  ناـشیا  هفاـیق  نوچ  دوب .  یناـساول 
 ، دنـسوبب ار  ناشیا  تسد  هدیـسر  ماما  تمدـخ  هک  تساوخ  هزاجا  دـمآ و  قاتا  رد  تشپ  اهنابهگن  سییر  دـندمآ ،  یناـساول  ياـقآ  هکنیا 
زا سپ  یناساول و  ياقآ  هرهچ  هب  يرادقم  درک و  هاگن  ماما  هرهچ  هب  يرادـقم  تسـشن ،  قاتا  رد  يولج  وناز  ود  دیـسوب  هک  ار  ماما  تسد 

مولعم میدرک  قیقحت  هک  دعب  دنک .)) قیبطت  مه  اب  ار  ات  ود  ام  هک  دوب  هدمآ  صخـش  نیا  دندومرف ((: ماما  تفر .  نوریب  قاتا  زا  هقیقد  دنچ 
لزنم زا  ماما  هک  دـندوب  هدرک  لایخ  هدرک و  تشحو  یلیخ  دـندوب  هدـید  ار  یناـساول  ياـقآ  یتقو  اـهنیا  نوچ  تسا . هدوب  روط  نیمه  دـش 

_ يدرجورب دومحم  زا : لـقن  هب  دـنک * *. قیقحت  ار  بلطم  نیا  هک  دوـب  هدـمآ  صخـش  نآ  ددرگ و  یم  رب  دراد  نـآلا  تسا و  هتفر  نوریب 
دلج 3 ینیمخ _ ماما  یگدنز  زا  هژیو  ياهتشذگرس 

دنراذگ یم  ار  امش  ایآ 

ماما تمدخ  لاس 1360  رویرهـش  رد  رنهاب ،  یئاجر و  دیهـش  تداهـش  زا  سپ  مدوب  هجراخ  ریزو  هک  یمایا  رد  دـنراذگ  یم  ار  امـش  اـیآ 
 ، متـسین فلاخم  قفاوم و  شلـصا  اب  نم  دنتفگ ((: ماما  مینک . تکرـش  للم  نامزاس  رد  میورب  میهاوخ  یم  ام  راب  نیلوا  يارب  متفگ  متفر و 

. دشابن نئمطم  هک  دهد  یم  ناشن  رما  رهاظ  هک  متفگ  مداد و  حیـضوت  نم  دنراذگ ))؟  یم  ار  امـش  هک  دیا  هدرک  ینیب  شیپ  امـش  ایآ  یلو 
امـش دننک و  شوماخ  ار  اه  وگدنلب  هراب  کی  تسا  نکمم  دیتسیاب ،  نوبیرت  تشپ  دیورب  امـش  رگا  هک  دیا  هدرک  رکف  امـش  ًالثم  دنتفگ ((:

نیـسح ریم  زا : لقن  هب  دـننک * . *. یم  ار  اهزیچ  ینیب  شیپ  ماما  دـح  نیا  ات  هک  دوب  هدـنهد  ناـکت  نم  يارب  هتکن  نیا  دـننکب ))؟ ریقحت  ار 
هرامش 2 روضح _  يوسوم _ 

ما هدیدن  ماما  زا  رت  تواکذ  اب 

زا ردـقنآ  ماما  دـننک  یم  لقن  هنیمز  نیمه  رد  ما . هدـیدن  ماما  زا  رت  تواکذ  اب  يدرف  مرمع  لوط  مامت  رد  ما  هدـیدن  ماما  زا  رت  تواـکذ  اـب 
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زج يا  هراچ  ناشیا  لباقم  رد  دـندوب و  هاـگآ  دـش  یم  بترتم  ناـسنا  نهذ  ریمـض و  رد  هچنآ  زا  هک  دـندوب ،  رادروخرب  تواـکذ  شوه و 
. ماما نیعبرا  هژیو  یمالسا _ يروهمج  ینارامج _ ماما  نیملسملا  مالسالا و  ۀجح  زا :  لقن  هب  دوبن * *. مالک  تقادص  هب  لسوت 

یضایر هدیچیپ  يامعم  کی  لح 

هک دوب  حرطم  ایند  رد  یلکـشم  یـضایر  هلأسم  کی  ینامز  دندیـسر . داهتجا  ماقم  هب  ماما  هکنیا  زا  سپ  یـضایر  هدیچیپ  يامعم  کی  لح 
ام دوب  هتفگ  نادیضایر  کی  هک  دوب  نیا  هلأسم  نآ  تسا .  هدرک  لح  ار  نیا  ینیمخ  هّللا  حور  اقآ  جاح  طقف  ناریا  رد  دنتفگ  یم  عقوم  نآ 

دوخ رس  رب  ار  اههالک  زا  یکی  يدرف  میرب و  یم  رـس  هب  یقلطم  یکیرات  کی  رد  دیفـس و  هالک  کی  درز و  هالک  ود  میراد  زبس  هالک  هس 
باسح دنربب و  ملق  هب  تسد  هکنیا  نودب  ماما  تسا . هتشاذگ  دوخ  رس  رب  یگنر  هچ  هالک  درف  نیا  هک  میمهفب  دیاب  اجک  زا  تسا  هتـشاذگ 

مالـسالا و ۀجح  زا :  لقن  هب  درک * *. داجیا  ادص  رـس و  یلیخ  ماما  طسوت  هلأسم  نیا  لح  زور  نآ  دندوب و  هدرک  لح  ار  هلأسم  نیا  دننکب 
. بونج ههبج  رد  ینارنخس  ینیمخ _ يدوعسم  نیملسملا 

دنتشاد هلاس  ناوج 22  نهذ 

ار بلطم  دـنک و  یم  ادـیپ  شهاک  شینهذ  تیلاعف  درذـگ  یم  وا  زا  يرمع  دوش و  یم  هک  ریپ  ناسنا  ًالومعم  دنتـشاد  هلاس  ناوج 22  نهذ 
هبور ناشیا  اب  هک  زور  ره  دـندرکن .  ادـیپ  دوخ  تکرب  رپ  رمع  رخآ  قیاقد  ات  ار  تلاح  نیا  هجو  چـیه  هب  ماما  یلو  دـنک ،  یم  تفایرد  رید 
هلاس ود  تسیب و  ناوج  کی  لثم  نس ،  تلوهک  دوجو  اـب  هلأـسم ،  اـب  دروخرب  لاـقتنا و  تعرـس  رظن  زا  مدرک  یم  ساـسحا  مدـش  یم  ور 

ور نیا  زا  تسین ،  تاحیـضوت  نیا  هب  يزاین  هک  مدش  هجوتم  يدوز  هب  مداد ،  یم  حیـضوت  دایز  شرازگ  عقوم  رد  لوا ،  هلهو  رد  دـندوب ، 
نیـسح ریم  زا : لـقن  هب  دوب * . *.  قیمع  قیقد و  رایـسب  مه  ناـشیا  ياـهتفایرد  مدرک . یم  حرطم  ناشتمدـخ  هدرـشف  یفارگلت و  ار  لـیاسم 

هرامش 38 و 37 هزوح _  يوسوم _

میرادن یتولخ  ياج  ام 

ام دندومرف  یم  عقوم  نیا  رد  ناشیا  دنتفریذپ .  یمن  روضح  هب  تولخ  ياج  رد  ار  تاماقم  زا  کی  چیه  زگره  ماما  میرادن  یتولخ  ياج  ام 
رب ار  یبلاطم  تسا  هدوب  یـصوصخ  ماما  اب  ناشتاقالم  هکنیا  هب  هجوت  اب  دنناوتن  نانآ  هک  دوب  تهج  نادب  بلطم  نیا  میرادـن . یتولخ  ياج 
_ یلداع نیـسح  دیـس  نیملـسملا  مالـسالا و  ۀجح  زا :  لقن  هب  دنـشاب * . *. ماما  اب  نانآ  ياهتبحـص  دهاش  رفن  دنچ  دـننک و  راهظا  فالخ 

هرامش 2442 یگتفه _  تاعالطا 

تسه ییاج  نینچ  دیهدب  ناشن  دیتساوخ  یم 

تدم هب  سپـس  دنتـشاد . هگن  یلحم  کی  رد  زور  هدزون  تدم  دندرب  نارهت  هب  ار  ماما  یتقو  تسه  ییاج  نینچ  دیهدب  ناشن  دیتساوخ  یم 
لاور قبط  تعاس  مین  ات  هس  نم  دوب و  مین  مدق و  راهچ  قاتا  نآ  لوط  دندومرف  یم  ماما  اهدعب  دـندرب .  يدارفنا  لولـس  کی  هب  تعاس   24
یتقو تشاد  يا  هچزوح  کـچوک و  طاـیح  کـی  قاـتا و  کـی  هک  دـندرب  یلزنم  هب  ار  ماـما  نآ  زا  دـعب  مدز  مدـق  اـجنآ  رد  ما  هزور  همه 

وا هب  ماما  دنتـشاد )). هگن  ار  امـش  لولـس  نآ  رد  بشید  دوبن  هدامآ  اجنیا  نوچ  دیـشخب  یم  تفگ ((: دمآ و  ماما  تمدخ  مودـعم  ناورکاپ 
 _ يدرجورب دومحم  رتکد  زا :  لقن  هب  تسه * . *.)) مه  ییاج  نوچمه  هک  دـیهدب  ناشن  ام  هب  دـیتساوخ  یم  امـش  ریخ ،  هن  دـندومرف ((:

دلج 3 ینیمخ _  ماما  یگدنز  زا  هژیو  ياهتشذگرس 
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؟ هیچ دشوپ  یم  ناشیا  هک  يزیچ 

نویزیولت تشپ  یسوساج  هنال  نامه  رد  مدوب و  ماما  طخ  وریپ  نایوجشناد  يوگنخـس  بالقنا  لوا  هدنب  هیچ ؟ دشوپ  یم  ناشیا  هک  يزیچ 
یم ناشیا  هک  يزیچ  دـندوب ((:  هتفگ  ماما  هبترم  کی  ات  مدوبن ؛ هیـضق  نیا  هجوتم  اما  مدـش ،  یم  رـضاح  ییاکیرما  تکروا  کی  اب  اـهراب 

/71 دندوب *.  قیقد  لیاسم  رد  دح  نیا  ات  ماما  یلو  مدوب  هدشن  هجوتم  نم  دوخ  هک  دوب  يزیچ  نیا  تسا ))؟ نطو  تخاس  ایآ  هیچ ؟ دنشوپ 
تلاسر _7 همانزور  هداز _  رغصا  میهاربا  زا : لقن  هب  / * 2

راقو تبالص و 

 ! تسا يروطنآ  اجنآ 

هناگی یمیمـص و  مرگ و  یلیخ  هک  لزنم  لخاد  رد  یکی  منیب .  یم  هرهچ  ود  ماما  زا  نم  متفگ  مردارب  هب  راـب  کـی  تسا !  يروطنآ  اـجنآ 
اقآ منک و  یم  لاؤس  ناـشیا  زا  مسر و  یم  ناشتمدـخ  ینوریب  رد  یتقو  هک  يروط  هب  تسا . يدـج  یلیخ  هک  ینوریب  رد  يرگید  و  تسا ، 

رگید و  تسا !  يروط  نآ  اجنآ  دـنیامرف ((: یم  ناـشیا  تسین )) ؟  روطنآ  امـش  راـتفر  ارچ  اـجنآ  سپ  اـقآ  میوگ ((  یم  دـنهد  یم  باوج 
رد هـک  یعاعـش  نآ  و  ذـفان ،  تباـث و  هاـگن  نآ  مـینک . هاـگن  ماـما  نامـشچ  رد  یلیخ  میناوـت  یمن  مـینک و  رارکت  هراـبود  میرادـن  تأرج 
رس ناشیا  اب  هک  میراد  ار  راختفا  نیا  ام  هک  لزنم  لخاد  رد  اما  میزادنیب  نییاپ  ار  نامرس  رایتخا  یب  هک  دوش  یم  ثعاب  تسا ،  ناشنامـشچ 

لاؤس و دـنمرگ و  نیریـش و  یلیخ  ام  اب  دنتـسه ،  ندز  مدـق  لاح  رد  لزنم  طایح  رد  هک  ینامز  ًالثم  میروخب  اذـغ  مینیـشنب و  هرفـس  کـی 
هحفص 140 دلج 1 _  باتفآ _  ياپ  هب  اپ  یفقث _  نسح  نیملسملا  مالسلا و  ۀجح  زا : لقن  هب  تسا * . *.  دنخبل  اب  مآوت  ناشباوج 

تسا نم  ردپ  اقآ  نیا 

یم یفطـصم  اقآ  وا  هب  مدش .  انـشآ  دوبن  ممعم  عقوم  نآ  هک  يدیـس  اب  هیـضیف  هسردـم  هطوحم  رد  یگبلط  لوا  رد  تسا  نم  ردـپ  اقآ  نیا 
لیلج دیـس  نیا  دـیآ .  یم  هسردـم  هب  نیتم  نیگنـس و  راقو و  اب  یلیخ  دیـس  کی  اب  هشیمه  یفطـصم  اقآ  نیا  هک  میدـید  یم  نم  دـنتفگ . 
دیور یم  دییآ و  یم  وا  اب  امش  هک  تسیک  اقآ  نیا  متفگ :  یفطصم  اقآ  جاح  هب  يزور  دیشوپ . یم  یبترم  سابل  دوب و  نییاپ  شرس  هشیمه 

 . یناود یلع  نیملسملا  مالسلا و  ۀجح  زا : لقن  هب  تسا * * . نم  ردپ  تفگ :  ؟

دنداد یم  باوج  دیسرپ  یم  یسک  رگا 

یم يزیچ  ناشیا  زا  یسک  هک  یعقوم  رگم  دندرک ،  یم  رایتخا  توکـس  سلاجم  رد  ًالومعم  ماما  دنداد  یم  باوج  دیـسرپ  یم  یـسک  رگا 
 . تسا نانچ  نینچ و  نم  هیرظن  هلب  هک  ندرک  تبحص  هب  دننک  یم  عورش  دسر ،  یم  ناشتمدخ  یسک  یتقو  هک  یضعب  فالخ  رب  دیـسرپ .

مالسلا و ۀجح  زا : لقن  هب  هدش * . *. باسح  ياهباوج  مه  نآ  دنداد  یم  باوج  دیسرپ  یم  يزیچ  یـسک  رگا  دنتـسشن ،  یم  تکاس  ماما 
هحفص 271 دلج 3 _  باتفآ _  ياپ  هباپ  ینادمه _  يرباص  دمحا  نیملسملا 

دندرک یم  مسبت  تبحم  تمالع  هب 

ناداتسا ًالومعم  هک  دننک  ییاه  یخوش  ناشنادرگاش  اب  ای  ددنخب  ماما  هک  هدش  هدید  سلاجم  رد  رتمک  دندرک  یم  مسبت  تبحم  تمالع  هب 
ۀجح زا : لـقن  هب  دوـب * . .*  یفاـک  اـم  يارب  مه  هزادـنا  نیمه  دـندومرف . یم  یمـسبت  دنتـشاد ،  تبحم  یلیخ  يا  هبلط  هب  رگا  دـننک .  یم 

هحفص 271 دلج 3 _  باتفآ _  ياپ  هب  اپ  ینادمه _  يرباص  دمحا  نیملسملا  مالسلا و 
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ماما ینارون  يامیس  تیباذج 

هتـسارآ و مارآ و  هفاـیق  تسا  یقاـب  منهذ  رد  نآ  هرطاـخ  زونه  مدـید و  یم  ماـما  رد  هک  یبلاـج  تاـکن  زا  ماـما  ینارون  يامیـس  تیباذـج 
هرهب هک  ناشیا  ناـشخرد  هرهچ  اـسر و  مادـنا  بلاـج و  يامیـس  زا  هتـشذگ  اریز  دوب ،  ماـما  هدـش  باـسح  نوزوم و  تانکـس  تاـکرح و 

مظنم و ياههاگن  دوب و  یلخاد  تاعونصم  زا  هک  زیمت  رایسب  سابل  بسانتم و  همامع  دیفس و  تروص  یکشم و  نساحم  تسا ،  يدادادخ 
لباقم و فرط  اب  ناشیا  نتفگ  نخس  هویـش  سلاجم ،  رد  نتـساخرب  نتـسشن و  عقاوم  رد  ندرگ  رـس و  اهتـسد و  تاکرح  ذفان و  عقوم و  هب 

ًالماک سوسحم و  هدـننیب  ره  رظن  رد  هک  دوب  ماما  صاخ  ياـهیگژیو  زا  همه  همه و  نتفر  هار  ماـگنه  هب  ناشفـصولا  دـیاز  راـقو  شمارآ و 
ع) هموصعم (  ترضح  رهطم  نحص  رد  ای  تشذگ  یم  نابایخ  هچوک و  زا  ای  دوب  سلجم  رد  سک  ره  هک  يروط  هب  درک . یم  هجوت  بلج 

.* . دوب ربخ  یب  نارگید  زا  تسیرگن  یم  ناشیا  هب  هک  یتاظحل  ات  درادرب و  ماما  زا  مشچ  تسناوت  یمن  یتدـم  ات  دـید  یم  ار  ناـشیا  دوب و 
دلج ینیمخ _  ماما  یگدنز  زا  هژیو  ياهتشذگرس  یناود _  یلع  نیملسملا  مالسلا و  ۀجح  زا : لقن  هب  * 

دنتفر یم  هار  هنینأمط  اب  نیگنس و 

یلیخ ناشیا  نتفر  هار  دـش . یم  هدـید  ماما  رد  یـصاخ  راقو  ناداتـسا ،  زا  رگید  یـضعب  اب  هسیاقم  رد  دـنتفر  یم  هار  هنینأـمط  اـب  نیگنس و 
فارطا دـیآ ،  یم  یـسک  هچ  دور ،  یم  یـسک  هچ  دـننیبب  دـننک و  هاگن  تسار  پچ و  هب  هکنیا  نودـب  دوب ،  هنینأمط  راـقو و  اـب  نیگنس و 

رد هک  هنینأمط  راقو و  نیا  دـندرک و  یم  دـمآ  تفر و  هدایپ  ًالومعم  میدـیدن .  ناشیا  رد  ار  یتالاح  نینچ  تقو  چـیه  ام  تسا و ... هنوگچ 
دیاب هنوگچ  هک  داد  یم  دای  نادرگاش  هب  ینعی  دوب . هدـنزومآ  رایـسب  تشاد و  ناشدـنلب  حور  زا  ناشن  دوب ،  سوسحم  ناشیا  دـمآ  تفر و 

هحفص 314 دلج 4 _  باتفآ _  ياپ  هب  اپ  يدزی _ دمحم  هّللا  تیآ  زا : لقن  هب  دنشاب * . *. 

ماما هب  يوسنارف  نایوجشناد  يدنم  هقالع 

ماما ینارنخس  ياپ  بش  ره  يوسنارف ،  نایوجـشناد  زا  يدادعت  هک  میدش  هجوتم  یتقو  راب  کی  ماما  هب  يوسنارف  نایوجـشناد  يدنم  هقالع 
ياهتبحـص زا  دیناد و  یم  یـسراف  امـش  ایآ  میدرک ((:  لاؤس  اهنآ  زا  دوب  طلـسم  يوسنارف  نابز  هب  هک  یناردارب  زا  یکی  طسوت  دنیآ ،  یم 

!(( میوش یمن  ماما  ياه  هتفگ  هجوتم  مه  هجو  چـیه  هب  میتسین و  دـلب  یـسراف  اـم  دنتـشاد ((:  راـهظا  باوج  رد  دـیمهف ))؟ یم  يزیچ  ماـما 
دننک یم  تبحص  ناشیا  مییآ و  یم  اجنیا  هک  یتقو  ام  دنتفگ ((: اهنآ  دییآ )) ؟ یم  ناشیا  تبحص  ياپ  بش  ره  ارچ  سپ  میدرک ((:  لاؤس 

غاب ياهلگ  یمـشتحم _  ربکا  یلع  دیـس  نیملـسملا  مالـسلا و  ۀـجح  زا : لقن  هب  مینک * *)). یم  ساسحا  ناـمدوخ  رد  یناـحور  یتلاـح  ، 
. هرطاخ

یناسنا ياه  هبذج  لامک 

درک یم  ساسحا  ناسنا  هدیچیپ .  زومرم و  هبذاج  دنتـشاد . یـصاخ  هبذاج  ناشییانثتـسا  تیـصخش  ظاحل  هب  ماما  یناسنا  ياه  هبذج  لامک 
باسح و يور  ناشیادـص  ندرک  دایز  مک و  یتح  تاملک ،  ءادا  بلطم ،  ناـیب  اـههاگن ،  شور ،  تسا .  ناـشیا  تیـصخش  بوذـجم  هک 

نیملسملا مالسلا و  ۀجح  زا : لقن  هب  مدش * *. ناشیا  هتفیـش  بوذجم و  متفای  روضح  ماما  سرد  رد  هک  يراب  نیلوا  دوب .  یمالـسا  بادآ 
هرامش 38 و 37 هزوح _  اه _  ینیئوخ  يوسوم 

دوب دزنابز  ناشیا  تناتم 
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سرد رـضحم  رد  دـندرک .  یم  سیردـت  نایب  نیرتهب  هب  هک  دـندوب  يداتـسا  دـندوب  نایب  شوخ  سیردـت  رد  ماما  دوب  دزنابز  ناشیا  تناتم 
رد یتناتم  کی  هشیمه  یلو  دندوب . یمیمص  يو  اب  مه  ناشنادرگاش  نابرهم و  ناشیاهدرگاش  اب  ماما  دندمآ .  یم  يدایز  ياه  هبلط  ناشیا 

مالسلا و ۀجح  زا : لقن  هب  دوب * *.  دزنابز  ناشیا  راقو  تناتم و  یلو  دنتسه  عضاوتم  رایسب  ناشیا  هکنیا  اب  دروخ .  یم  مشچ  هب  ماما  دوجو 
هرامش 851 زور _  نز  یناحور _ نسح  نیملسملا 

یکدوک رد  طاشن 

نـس رد  دندوب و  نیمخ  ناناوج  لوا  رفن  ود ،  هقباسم  ندیود و  رد  یناوج  رد  ماما  هک  دـندرک  یم  لقن  هدیدنـسپ  ياقآ  یکدوک  رد  طاشن 
ياهیزابمه زا  یکی  دید . بیسآ  ناشیاپ  مه  راب  کی  هک  دنتشاد  دوخ  ياهیزابمه  ریاس  هب  تبسن  ار  شرپ  دح  نیرتشیب  یگلاس  هن  تشه ، 

ماجنا يرگ  تال  دـنهدب و  شحف  دـننزب و  فرح  هکنیا  تأرج  لحم  ياه  هچب  نیمخ  ناراک  يزبس  هلحم  رد  تفگ  یم  ماما  ياـهیناوجون 
ینیمخ يدوعـسم _ نیملـسملا  مالـسلا و  ۀجح  زا : لقن  هب  دنتـشادن * *.  ار  دندش )  یم  در  لحم  نآ  زا  یهاگ  هک  ماما  سرت  زا  دـنهدب ( 

بونج ههبج  رد  ینارنخس 

دنتساخرب اج  زا  هک  دوب  هدشن  مامت  همجرت  زونه 

يارب يوروش  تقو  هجراخ  روما  ریزو  هزدان  دراوش  دراودا  دوب  رارق  هک  يزور  حبـص  دنتـساخرب  اـج  زا  هک  دوب  هدـشن  ماـمت  همجرت  زونه 
دندـمآ یم  تاقالم  قاتا  هب  تشه  تعاس  سأر  هک  رگید  ياهزور  فالخ  رب  ماما  دوش  فرـشم  ماما  تمدـخ  فچاـبروگ  خـساپ  میدـقت 

قاتا رد  هداتـسیا  روط  هب  یمالـسا  يروهمج  هجراخ  ترازو  ياهماقم  هارمه  يوروش  هجراـخ  روما  ریزو  دـندوب .  هدرواـین  فیرـشت  زونه 
نایم زا  دننک  هاگن  یـسک  هرهچ  رد  هکنیا  نودب  فقوت و  لمأت و  نودب  مین  تشه و  تعاس  دودح  ماما  ماجنارـس  دندوب . ماما  مودـق  رظتنم 
ناونع هب  وا  تسـشن .  یلدنـص  يور  يوروش  هجراخ  روما  ریزو  لاح  نیمه  رد  دنتـسشن .  ناـش  یگـشیمه  هاـگیاج  يور  هتـشذگ و  دارفا 
للجم ياهخاک  یللملا و  نیب  گرزب  لفاحم  رد  وا  هنینأمط  اب  ياهتکرح  تبالص و  اب  هرهچ  هک  قرش  تردق  ربا  هدنیامن  یـساملپید  سییر 

يور هنهرب  ياپ  اب  راب  نیلوا  يارب  دـیاش  هک  هداس  رقحم و  قاتا  نیا  رد  تسا ،  هدـش  هدـید  رایـسب  يربخ  ياهملیف  رد  یبرغ ،  نادـنمتردق 
خساپ ندناوخ  ماگنه  هک  یفیفخ  شاعترا  هلمج  زا  تشاد ؛ يرگید  عضو  دوب  هدش  رضاح  یمسر  سلجم  کی  رد  هتخابگنر  هنهک و  شرف 
لداعتم اـن  رد  نیا  هک  تشاد  رقتـسم  ریغ  یتیعـضو  تسـشن ،  یلدنـص  يور  هک  هظحل  نیلوا  رد  وا  دوب .  دوهـشم  وا  تسد  رد  فچاـبروگ 

تسد رس و  زج  هب  تشاد . همادا  درک  تئارق  ار  مایپ  هک  هظحل  نیرخآ  ات  تیعـضو  نیا  دوب و  دوهـشم  ياهاپ ا و  نتفرگ  رارق  تیفیک  ندوب 
همه رد  ناهاگآ  هتفگ  هب  انب  هک  مه  یمجرتم  دوب . هدیکشخ  دماج و  يا  همـسجم  ناس  هب  فرـشت  تدم  لوط  رد  شمادنا  هیقب  وا  شعترم 

ار نآ  درک  یم  یعس  هک  تنکل (  نودب  ار  يا  هلمج  تسناوتن  ماقم  نیا  رد  درک  یم  ینابز  لبلب  یسور  نابز  همجرت  رد  لماک  طلست  اب  اج 
یط لمأت  نودب  ماما  فچابروگ ،  مایپ  همجرت  نایاپ  زا  سپ  دیامن  ادا  دـنک )  ناهنپ  دوخ  یعونـصم  ياهندرک  فاص  هنیـس  اه و  هفرـس  رد 

ناشیا همان  ساسا  هک  ار  یساسا  بلطم  فچابروگ  ياقآ  هکنیا  زا  يا  هلماجم  عون  ره  زا  غراف  تحارص و  اب  زارف  هس  رد  هقیقد  کی  دودح 
دوب هدرک  ماما  ياه  هملک  موس  زارف  همجرت  هب  عورش  مجرتم  هک  یلاح  رد  دعب  دندومرف و  فسأت  راهظا  هدادن ،  رارق  مزال  هجوت  دروم  دوب 

دوجوب ار  يا  هقباـس  یب  عضو  ناـنچ  تکرح ،  رد  تعرـس  تبیه و  زا  یبـیکرت  اـب  دـندش و  هناور  ینوردـنا  فرط  هب  دنتـساخرب و  ماـما  ، 
: زا لقن  هب  دیآ * *. شیپ  هحفاصم  یـسوبتسد و  يارب  یلاجم  هکنیا  هب  دسر  هچ  دروخب ،  ناکت  شیاج  زا  تسناوتن  سک  چیه  هک  دندروآ 

. نایمیحر نیملسملا  مالسلا و  ۀجح 

تصرف مانتغا 

( هر  ) ینیمخ ماما  تارطاخ  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 170زکرم  هحفص 163 

http://www.ghaemiyeh.com


اهتصرف مانتغا 

نیدرورف لیاوا  ياهزور  زا  یکی  رد  دنتشاد . لاغتشا  ددعتم  ياهراک  هب  نامزمه  دحاو و  نآ  رد  تاقوا  زا  يرایسب  رد  ماما  اهتـصرف  مانتغا 
هتشذگ بورغ  زا  تعاس  کی  دودح  مدش  فرشم  یتقو  دندومرف  راضحا  يراک  ماجنا  يارب  ار  ریقح  رهظ  زا  دعب  تفه  تعاس  دودح   68
هدیباوخ تشپ  هب  دنتفگ ،  یم  رکذ  دوب و  ناشتسد  رد  حیبست  دندوب ،  اشع  برغم و  زامن  تابیقعت  لوغـشم  زونه  هک  یلاح  رد  ناشیا  دوب . 

يادـص نودـب  ریوصت  دـنداد ،  یم  ماجنا  دوب  هدرک  هیـصوت  کشزپ  هک  ار  یـصوصخم  شمرن  ناشی  اهاپ  ندرب  نییاـپ  ـالاب و  اـب  دـندوب و 
رانک رد  هک  یلاح  رد  ار  ناشزیزع  هون  یلع  روما ،  همه  نیا  رب  هوالع  دـنداد ،  یم  شوگ  ویدار  يادـص  هب  دنتـشاد ،  رظن  دـم  ار  نویزیولت 

زا عنام  شمرن  ماجنا  دنداد و  یم  رارق  هناردپ  شزاون  دقفت و  دروم  دنک  دیلقت  ار  ماما  ياهتکرح  درک  یم  یعس  دوب و  هدیـشک  زارد  ناشیا 
. نایمیحر نیملسملا  مالسالا و  ۀجح  زا :  لقن  هب  دش * *. یمن  ناشلاسدرخ  هون  هب  تبسن  تفوطع  زاربا 

يرامیب جوا  رد  یسانش  تصرف 

فعـض ییوراد و  ییاذغ و  ياهمرـس  دوجو  اب  ناتـسرامیب  تخت  يور  لمع و  زا  لبق  بش  رد  یتح  ماما  يرامیب  جوا  رد  یـسانش  تصرف 
ار دوخ  رمع  زا  ارذـگ  هاتوک و  دـنچ  ره  يا  هظحل  دـندوبن  رـضاح  هدـنامن و  لفاغ  بش  زاـمن  دـجهت و  نآرق و  تئارق  هعلاـطم و  زا  طرفم 

هرامش 38 هزوح _ یتالحم _ یلوسر  نیملسملا  مالسالا و  ۀجح  زا :  لقن  هب  _  * 37 .* . دننارذگب هدوهیب 

تشاذگ اهنت  ار  يو  دیابن 

يریگارف اب  دنتـساوخ  یم  ناشیا  دنتخادرپ . یکرت  نابز  شزومآ  هب  هیکرت  هب  دورو  تاعاس  نیلوا  نامه  رد  ماما  تشاذگ  اهنت  ار  يو  دیابن 
زا یلـضفا  گنهرـس  یکرت ،  نابز  يریگارف  هب  ماما  مامتها  هک ،  يدح  هب  دـننک ،  لابند  نانابز  كرت  نایم  رد  ار  دوخ  تلاسر  یکرت  نابز 

هیکرت مدرم  اب  دـناوتب  نابز  نتخومآ  اـب  ماـما  اداـبم  هک  تخادـنا  تشحو  هب  تخـس  دوب  ناـشیا  بقارم  هیکرت  رد  هک  ار  كاواـس  تاـماقم 
ور نیا  زا  تشاذگ ))! اهنت  ار  يو  دیابن  تشون ((: نارهت  هب  دوخ  شرازگ  رد  اذل  دنک . لابند  هاگ  دیعبت  رد  ار  هزرابم  دـنک و  رارقرب  طابترا 

یلیلحت یسررب و  یناحور _  دیمح  دیس  نیملسملا  مالـسالا و  ۀجح  زا :  لقن  هب  دندرک * *. یم  لقتنم  ییاج  هب  ار  ماما  زور  ره  هیکرت  رد 
دلج 2 ینیمخ _ .  ماما  تضهن  زا 

بالط اب  راتفر 

دنتفرگ یم  ناحتما  اه  هبلط  زا 

عورـش ار  بساکم ) جراخ ( سرد  يراصنا  خیـش  دجـسم  رد  دندش و  فرـشم  فجن  هب  ماما  هکنیا  زا  سپ  دـنتفرگ  یم  ناحتما  اه  هبلط  زا 
یم ناحتما  دوب ، هدش  نیعم  ناشیا  فرط  زا  هک  ینانحتمم  دزن  اه  هبلط  هکنآ  زا  دعب  هتبلا  دـندومن ، ررقم  يا  هیرهـش  اه  هبلط  يارب  دـندرک ،
روط هب  اه  هبلط  هک  دش  ثعاب  هیرهـش  قیلعت  يارب  بالط  زا  ناحتما  همانرب  نیا  دش . یم  هداد  نانآ  هب  يا  هیرهـش  دندش ، یم  لوبق  دنداد و 

.* --------------------------------------------------------------------------- دنناوخب سرد  يدـج 
امیس ادص و  اب  هبحاصم  ینالیگ - يدمحم  دمحم  هللا  تیآ  زا : لقن  هب  ----- * 

دوش یم  هطساو  یلیخ  ناشیا 

هبلط هلمج  زا  مریگب . یلوپ  اهنآ  يارب  ماما  زا  دنتشاد  هک  يرامیب  ای  ضرق  دندرک  یم  هطساو  ار  نم  اهیـضعب  دوش  یم  هطـساو  یلیخ  ناشیا 
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زا رگید  ياهبش  رد  دعب  دندومرفن . يزیچ  مدرک ، ضرع  ار  بلطم  هک  ماما  هب  تشاد . ضرق  رانید  دصیس  دوب و  هدیرخ  یکچوک  لزنم  يا 
نم هب  یفطـصم  ياقآ  زور  نآ  يادرف  دـنک . لابند  ماما  زا  ار  هیـضق  متفگ :  یفطـصم  اـقآ  جاـح  موحرم  هب  مدرک و  لاـبند  رگید  ياـههار 

دـصراهچ ینالف  دیوگ  یم  دیآ و  یم  دوش و  یم  هطـساو  دایز  متاخ  ياقآ  نیا  دـندومرف (: یم  دنتـشاد و  هلگ  امـش  زا  ماما  زورید  تفگ :
مه ناشیا  دیهدب  هبلط  هب  ار  شا  همه  امـش  هک  تسین  نیا  نم  روظنم  دـییوگب  ناشیا  هب  مدرک  ضرع  تسا ) ضورقم  رانید  دصیـس  رانید _

تمحرم هبلط  نآ  هب  مه  یبوخ  لوپ  دوش و  یم  هطـساو  یلیخ  ناشیا  لاح  نیع  رد  دوب (: هدومرف  هدـنخ  نمـض  ماما  دوب .  هتفگ  دوب و  هتفر 
.(* -------------------------------------------------------------------------------- * دوــب هدرک 

امیس ادص و  اب  هبحاصم  يدزی - متاخ  سابع  دیس  هللا  تیآ  زا : لقن  هب 

داد دشر  دیاب  ار  اهنیا 

درک و تیوقت  دـیاب  ار  اـهنیا  دـندومرف (:  یم  تسا ، دادعتـسا  ياراد  ناوخـسرد  یـصخش  دـید  یم  هکنیمه  ماـما  داد  دـشر  دـیاب  ار  اـهنیا 
.(* -------------------------------------------------------------------------------- داد ناشدشر 

هرامش 48 هزوح ؛ يورغ - یفسوی  دمحم  هللا  تیآ  زا : لقن  هب  * 

ینک لمحت  ار  منهج  يرضاح  رگا 

هک مدرک  تطاسو  ماما  تمدـخ  يا  هبلط  کی  يارب  يزور  درک  یم  لقن  یفطـصم  اقآ  جاـح  موحرم  ینک  لـمحت  ار  منهج  يرـضاح  رگا 
نیا هک  دندادن ، رثا  بیترت  زاب  مدرک ، تطاسو  مود  هبترم  دندادن .  رثا  بیترت  نم  تطاسو  هب  ماما  یلو  مهدب  وا  هب  مریگب و  ناشیا  زا  یلوپ 
لوپ ینیب  یم  هک  يا  هنیجنگ  دمک و  نیا  یفطـصم  دـندومرف (:  باوج  رد  مدرک  تطاسو  هک  موس  هبترم  دوب . هدـش  بجعت  هیام  نم  يارب 

هب يرادرب  یهاوخ ، یم  لوپ  هچره  هک  مراذـگ  یم  وت  راـیتخا  رد  ار  دـیلک  نیا  نم  تسا . هنیجنگ  نیا  دـیلک  مه  نیا  دراد و  دوجو  نآ  رد 
رـضاح رگید  نم  نوچ  يورب . تدوخ  دـیاب  ار  شمنهج  هک  تسا  نیا  طرـش  نآ  و  طرـش ،  کی  هب  نکل  درادـن . یعناـم  یهدـب ، هبلط  نیا 

نیا لوپ و  نیا  ینک  لـمحت  ار  منهج  يرـضاح  رگا  مهدـب . ماـما  مهـس  لوپ  دراد  دوجو  وا  رد  هک  یتقاـیل  مدـع  يور  هبلط ، نیا  هب  متـسین 
.(* ------------------------------------------------------------------- وت رایتخا  رد  دیلک  نیا  هنیجنگ و 

هحفص 123 دلج 6 ،  ینیمخ ؛ ماما  یگدنز  زا  هژیو  ياهتشذگرس  ینارکنل - لضاف  دمحم  هللا  تیآ  زا : لقن  هب  ------------- * 

دییوگب نم  هب  تشاد  جایتحا  يا  هبلط  رگا 

ریقف تشاد و  یجایتحا  یسک  امـش  ياه  هیاسمه  زا  بالط  زا  رگا  دندوب  هدومرف  ماما  فجن  رد  دییوگب  نم  هب  تشاد  جایتحا  يا  هبلط  رگا 
رفن ود  ام  هک  داتفا  یم  قافتا  رایسب  درک . مهاوخ  کمک  وا  هب  نم  دنهدب  تداهـش  ار  نیا  دنیایب  مسانـش  یم  نم  هک  یناسک  زا  رفن  ود  دوب 
يا هیاسمه  ای  تسا و  جاتحم  سابل  هب  ای  شرف و  هب  هکنپ و  هب  دراد  جاـیتحا  هک  تسه  يا  هبلط  میتفگ  یم  ماـما  هب  میتفر  یم  میدـش و  یم 
ماما دزن  یفطـصم  اقآ  جاح  موحرم  دوخ  دروم  کی  دـندرک . یم  کمک  اهنآ  هب  ماما  تشاد ، جایتحا  هیزیهج  هب  شرتخد  ـالثم  هک  میتشاد 

هب دنکب  لابقتـسا  رتشیب  هکنیا  ضوع  ماما  دـننکب ، کمک  ناشیا  هب  اقآ  هک  درک  تطاسو  دوب  بوخ  ریقف و  يا  هبلط  هک  هبلط  کی  هب  عجار 
.(* ---------------------------- دننکب نارگید  ار  اهراک  نیا  راذگب  شاب و  تدوخ  سرد  لوغشم  وت  دومرف (:  یفطـصم  اقآ 

یسودرف لیعامسا  نیملسملاو  مالسالا  تجح  زا : لقن  هب  ---------------------------------------------------- * 
هرامش 45 بالقنا ؛ مایپ  روپ -
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دندوب عضاوتم  رایسب  اه  هبلط  اب 

هب هزات  هک  بالقنا  لیاوا  ياهزور  رد  هنومن  ناونع  هب  دوب . هناعـضاوتم  رایـسب  شنادرگاش  اب  ماما  دروخرب  دندوب  عضاوتم  رایـسب  اه  هبلط  اب 
یبش دنتـشاد . ییاه  دیدزاب  مه  ناشنادرگاش  زا  يا  هدع  زا  دندرک  دیدزاب  هزوح  گرزب  ياملع  زا  هکنآ  زا  دعب  دندوب  هدروآ  فیرـشت  مق 

، تسا هدش  شرع  قاط  شودمه  ام  قاتا  مدرک  یم  ساسحا  هک  دوب  شزرا  اب  يردق  هب  نم  رظن  زا  دـندروآ  فیرـشت  ام  رقحم  لزنم  هب  هک 
.* --------------------------------------------------------------- دوب هدش  دراو  نآ  هب  ادخ  حور  هک  ارچ 

دادرخ 70 ماما ؛ لاحترا  درگلاس  هژیو  یمالسا - يروهمج  همانزور  لضف - ینب  یضترم  هللا  تیآ  زا : لقن  هب  ----------------- * 

تسا هراپ  مه  نم  يابع  نیبب 

ینالف ياقآ  دـندومرف (: یم  دنتـشگ ، یم  زاب  ای  جراخ و  هناخ  زا  يرگید  راک  ای  مرح  يارب  ماما  هک  یهاـگ  تسا  هراـپ  مه  نم  ياـبع  نیبب 
روتسد يروف  درادن  یبوخ  عضو  يا  هبلط  رگا  هک  دندوب  بظاوم  نابایخ  مرح و  رد  ناشیا  ینعی  دیرخب ). ابع  کی  صخـش  نالف  يارب  امش 

يابع لابند  ماما  تسا . هراپ  نم  يابع  تفگ : داد و  ناشن  ار  دوخ  يابع  هدمآ  ماما  شیپ  یصخش  زور  کی  دیرخب .  ابع  وا  يارب  دنداد  یم 
یضعب رد  دنداد و  یم  باوج  يروطنیا  یـضعب  هب  ناشیا  تسا . هراپ  مه  نم  يابع  نیبب  تفگ : داد و  ناشن  وا  هب  ار  نآ  دعب  تشگ و  دوخ 

.* ------------------------------------------------------------ دـندرک یم  کمک  روطنآ  نارگید  هب  عقاوم 
ماـما یگدـنز  زا  هژیو  ياهتـشذگرس  يرـصان -  اـضر  دـمحم  نیملـسملاو  مالـسالا  تـجح  زا :  لـقن  هـب  -------------------- * 

هحفص 129 دلج 4 ،  ینیمخ ؛

دندمآ نم  تدایع  هب  رابود 

یم ناشعـضو  يایوج  دندرک ، یم  ادـیپ  يا  یتحاران  اهنآ  رگا  دنتـشاد . اه  هبلط  هب  تبـسن  یـصاخ  هجوت  ماما  دـندمآ  نم  تدایع  هب  رابود 
رد متـسناوتن  هبترم  ود  مدـش و  ضیرم  تخـس  مدرک ، یم  لاکـشا  مدرک و  یم  تکرـش  ماـما  سرد  رد  هک  نم  دوخ  لاـثم  روط  هب  دـندش .
ریز رد  يدلج  هس  هعیـشلا )) لئاسو  باتک (( هک  یلاح  رد  ماما  مدـید  ناهگان  هک  مدوب  هدـیباوخ  هناخ  رد  منک .  ادـیپ  روضح  ناشیا  سرد 

يارب هداز  دامتعا  نیدـلا  مجن  ياقآ  هارمه  مه  رگید  راب  کـی  دـنا . هدـمآ  نم  هناـخ  هب  یناـیتشآ  لـالج  ياـقآ  هارمه  دـنا ، هتفرگ  ناـشلغب 
.* ------------------------------ ----------------------------------------------- دندمآ نم  تدایع 

هحفص دلج 3 ،  باتفآ ؛ ياپ  هباپ  یلاخلخ - قداص  هللا  تیآ  زا : لقن  هب  --- * 

دنتفر یم  مه  بالط  دیدزاب  هب  عجارم  رب  هوالع 

، نانآ زا  املع  لابقتـسا  زا  سپ  گرزب  ياملع  هک  دوب  نیا  رب  مسر  فجن  هیملع  هزوح  رد  دنتفر  یم  مه  بالط  دـیدزاب  هب  عجارم  رب  هوالع 
یملع حطـس  رظن  زا  هک  يدارفا  بالط و  دیدزاب  هب  دـنتفر و  یم  ناشدوخ  زارطمه  عجارم  دـیدزاب  هب  افرـص  فجن ، هب  ناشدورو  ماگنه  هب 

ناش یمالـسا  عضاوت  نآ  هب  هجوت  اب  ماما  اما  تسا . دوجوم  نانچمه  فجن  رد  مه  نالا  تنـس  نیا  دـنتفر و  یمن  دـندوب ، اهنآ  زا  رت  نییاـپ 
اجنآ بالط  اب  هتفر و  فجن  سرادـم  کت  کت  هب  ماـما  ینعی  دـنتفر ، مه  بـالط  زا  دـیدزاب  هب  دـندرک  عجارم  زا  دـیدزاب  هکنیا  رب  هوـالع 

.* ------------------ دنتفر مه  رگید  ياهروشک  یناتسکاپ و  ینا ، غفا  بالط  دیدزاب  هب  یتح  دندومن و  رکـشت  اهنآ  زا  تاقالم و 
نیملـسملاو مالـسالا  تـجح  زا : لـقن  هـب  -------------------------------------------------------------- * 

هرامش 1 ادن ؛ یمشتحم - ربکا  یلع  دیس 
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تسا هیرهش  دییوگن 

) مین رانید و  کی  میکح  ياقآ  زا  اه  هبلط  دوب . دـعاسمان  یلیخ  اه  هبلط  هیرهـش  عضو  دـندش  فجن  دراو  ماـما  یتقو  تسا  هیرهـش  دـییوگن 
هام رد  هیرهـش  رانید  یم 5  رانید ) کی  لداعم  ناموت ( تسیب  مه  يداهلا  دـبع  ازریم  موحرم  يدورهاش و  ياـقآ  زا  و  ناـموت ) یـس  لداـعم 

فجن رد  رقحم  نکـسم  کی  هیارک  نوچ  دندوب  نیا 2  اب  اه  هبلط  داد . یمن  يا  هیرهـش  ییوخ  ياقآ  عقوم  نآ  دنتفرگ . هقیـضم /  رد  یلیخ 
هزانج رب  دندوب  یناتسکاپ ) يدنه ، یناریا ( ریغ  اتدمع  هک  اه  هبلط  زا  یـضعب  دندز .  یم  فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  اذل  دوب  رانید  ود  ابیرقت 

تـسیب دندناوخ و  یم  نآرق  حبـص  ات  دننک ، نفد  حبـص  ات  دنتـشاذگ  یم  يدجـسم  رد  بش  دـندروآ و  یم  فجن  رد  نفد  يارب  هک  ییاه 
 :) دـندومرف مود  هام  يارب  تشذـگ  هک  لوا  هام  دوب . رانید  هس  دنتـشاد  هک  يا  هیرهـش  میـسقت  لوا ، دـندمآ  هک  ماما  دـنتفرگ .  یم  ناـموت 

رتشیب مک  مک  ار  بالط  هیرهـش  ماما  هصالخ  دیهدب ) میـسقت  ناونع  هب  هکلب  تسین ، تسرد  دـسرن  رگا  ادرف  هک  تسا  يا  هیرهـش  دـییوگن 
.* ------------------------------------- دیسر رانید  یس  ات  مه  دعب  رانید و  شش  مود  هام  رد  لوا و  هام  رانید  هس  درک ،

هبحاصم یناقرف - نیدلا  یحم  نیملـسملاو  مالـسالا  تجح  زا : لقن  هب  ------------------------------------------- * 
امیس ادص و  اب 

بالط زا  یکی  هب  ماما  هیده 

دوخ ياه  همامع  زا  یکی  دننادب  حالـص  ناشیا  رگا  هک  درک  اضاقت  نآ  رد  تشون و  يا  همان  ماما  هب  يا  هبلط  بالط  زا  یکی  هب  ماما  هیدـه 
ناگدـنیامن زا  یکی  هلیـسوب  هک  دـندرک  تمحرم  ار  يا  همامع  عالطا  زا  سپ  ماما  دنتـسرفب . وا  يارب  دـنا  هدـناوخ  بش  زامن  نآ  اـب  هک  ار 

.* ------------------------------------------------------------------ دوش هداتـسرف  هبلط  نآ  يارب  ناشیا 
؛ ینیمخ ماما  یگدنز  زا  هژیو  ياهتشذگرس  ینامرک -  يراصنا  یلع  دمحم  نیملسملاو  مالسالا  تجح  زا : لقن  هب  -------------- * 

هرامش 96 دلج 2 ، 

دوش هداد  اه  هبلط  هب  دیاب  هیعرش  هوجو 

هیعرش هوجو  زا  تسناوت  یم  یتح  ینعی  تشاد ، ار  هسردم  اههد  نتخاس  تردق  ماما  هک  یلاح  رد  دوش  هداد  اه  هبلط  هب  دیاب  هیعرش  هوجو 
یلاح رد  درکن . سیسات  يا  هناخباتک  یتح  ماما  درک .  سیسات  یناتسرامیب  هن  تخاس  هیملع  هسردم  هن  لاح  نیا  اب  دزاسب  ناتـسرامیب  اههد 
یبسن هافر  کی  رد  هبلط  ات  دریگب  رارق  هبلط  رایتخا  رد  دیاب  هیعرـش  هوجو  نیا  دوب  دقتعم  نوچ  تشاد  هناخباتک  اهدص  نتخاس  تردـق  هک 

سورد و يریگارف  هب  بالط  قیوشت  ثعاب  ماما  هیور  نیا  دهدب . همادا  شدوخ  یملع  راک  هب  یبسن  هافر  نیا  هیاس  رد  دـناوتب  دریگب و  رارق 
.* ------------------------------------------------------------- ----------- دـش یم  قیقحت  هعلاطم و 

ینارکنل لضاف  دمحم  هللا  تیآ  زا : لقن  هب  -------- * 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 

ىزیچ هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما 
دلج ود  هصالخ  حرـش  همجرت و  - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا 
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رهش هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب 
لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا 

چیه هک  دش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا 
يرجه لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم  دـنهد . یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دـشن و  شوماخ  نآ  غارچ  تقو 
بکرم یمیت  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  فیرشلا )  هرس  سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارشا  تحت  یـسمش 

زا عافد   : فادـها تسا . هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذـم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگتخیهرف  زا 
هب تبـسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طـسب  هعیـش و  میرح 

داجیا اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاـج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب 
، بالط نیققحم و  هب  یهد  سیورس  فراعم ، رشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب 

تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 
نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
اب هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فـلا زکرم :  هدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشخب . تعرـس  ناـهج  حـطس 

دیلوت هارمهـس ج) نفلت  یـشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدـص  دـیلوت  یناوخباتک ب) هقباـسم  يرازگرب 
هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د) يرگـشدرگ و ... یبهذـم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدـعب ، هس  ياـه  هاگـشیامن 

تالوصحم دـیلوت  رگید ه) یبهذـم  تیاس  نیدـنچ  هارمه و  نفلت  ياـه  رازفا  مرن  ناـگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com
تالاوس هب  ییوگ  خـساپ  هناـماس  یملع  یناـبیتشپ  يزادـنا و  هار  يا و) هراوهاـم  ياـه  هکبـش  رد  شیاـمن  تهج  ینارنخـس و ...  یـشیامن ،

یتسد راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادـباسح ،  ياـه  متـسیس  یحارط  ز) طخ 2350524 )  ) يداقتعا یقـالخا و  یعرش ،
ياه هزوح  ماظع ، تاـیآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اـههد  اـب  يراـختفا  يراـکمه  ح) SMS و ... کـسویک ،  بو  ثوتولب ،

ناناوجون ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط) نارکمج و ...  دجـسم  دننام  یبهذم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ،
لاـس لوط  رد  يزاـجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياـه  هرود  مومع و  هژیو  یـشزومآ  ياـه  هرود  يرازگرب  هسلج ي) رد  هدـننک  تکرش 

خیرات ناهفصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجـسم  /خ  ناهفـصا يزکرم : رتفد 
: لـیمیا  www.ghaemiyeh.com تیاـــــس : بو   10860152026 یلم :  هسانـــــــش   2373 تـــبث :  هرامــــش   1385 سیــسأت :
سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25  www.eslamshop.com یتنرتنیا : هاگشورف   Info@ghaemiyeh.com

هکنیا هجوت  لـباق  هتکن  ناربراـک 2333045(0311 ) روما  شورف 09132000109  یناـگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311)
هب ور  مجح  يوگباوج  یل  هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب 

یلصا بحاص  مرک  لضف و  هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعـسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و 
ناگمه لماش  ار  ینوزفازور  قیفوت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاق )  ) هناخ نیا 

-5331-6273  : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامـش  هللااشنادـنیامن . يرای  ار  اـم  مهم  رما  نیا  رد  ناـکما  تروص  رد  اـت  دـیامنب 
دزن ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53 ابش :  باسح  هرامش  3045-1973و 
 -: مالسلا هیلع  نیسح  ماما  زا  شدنس ، هب  جاجتحالا -  یتدیقع  يرکف و  راک  شزرا  دیس  دجـسم  نابایخ  ناهفـصا –  هبعـش  تراجت  کناب 

یمهـس وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  ام  مولع  زا  تسا و  هدرک  ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره 
. مرتراوازس وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدننک  کیرش  راوگرزب  هدنب  يا  : » دیامرفیم وا  هب  دنوادخ  دنک ، شتیاده  داشرا و  ات  دهد 
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هک ار  هچنآ  اـهتمعن ، رگید  زا  دـیهد و  رارق  خاـک  رازه ، رازه  تسا ، هداد  داـی  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف 
مادک : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا : هیلع  يرکسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریسفتلا  دینک .» همیمـض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال 
هارمگ هدارا  یبصان  يدرم  ای  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وت  دراد و  ار  فیعـض  ییاونیب  نتـشک  هدارا  يدرم  يرادیم : رتتسود  ار  کـی 
هاـگن نادـِب ، ار  دوـخ  اوـنیب ، نآ  هک  ییاـشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وـت  اـّما  دراد ، ار  اـم  ناوریپ  زا  فیعـض  اوـنیب و  ینمؤـم  ندرک 
نمؤم نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] [ .»؟ دنکـشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ  لاعتم ، يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و 

ره ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب 
زیت ياهریـشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا  شیپ  تسا ، هدرک  هدـنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دـنک ، داـشرا  ناـمیا ، هب  رفک  زا  دـنک و  هدـنز  ار  وا  هک 

يرجا دنک ، تباجا  وا  دناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیز : دنـسم  دشکب .»
«. دراد هدنب  ندرک  دازآ  دننام 
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