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هیسابع يهیهاش  يهفحت 

باتک تاصخشم 

نیسح هیـشحت  حیحـصت و  حراش ؛ نرق 11ق . یـضاق ، نب  نیدلاریـصن دـمحم  يدزی ، يومح  هیـسابع / هیهاش  هفحت  روآدـیدپ : مان  ناونع و 
؛ لایر  76750-25-6396-964 کباش : ص 98  يرهاظ : تاصخشم  . 1380 تاراشتنا ، ناراد ، رواب  مق : رشن : تاصخـشم  یعقرب  يوضر 
رب یحرش  باتک  نیا  تشاددای : یبرع  یسراف -  تشاددای : یلبق  یسیون  تسرهف یسیون : تسرهف  تیعضو  لایر   76750-25-6396-964
زا یتسردنت  يامنهار  هیـسابع : هیهاش  هفحت  دلج : يور  ناونع  تشاددای : تسا  (ع ) یـسوم نب  یلع اضرلا » بط   » ای هیبطلا » هیبهذلا  هلاسرلا  »

يامنهار هیسابع : هیهاش  هفحت  دلج : يور  ناونع  سیونریز  تروص  هب نینچمه  91 ؛]  - 92 . ] ص همانباتک : تشاددای : نهک . یکشزپ  هاگن 
: رگید ناونع  حرـش  اضرلا . بط  رگید : ناونع  حرـش  اضرلا . بط  ای ، هیبطلا ، هیبهذلا  هلاسر  رگید : ناونع  نهک . یکـشزپ  هاگن  زا  یتسردنت 

اضرلا بط  ای ، هیبطلا ، هیبهذلا  هلاسرلا  153 ق .  - 203 متشه ، ماما  (ع ،) یسوم نب  یلع عوضوم : نهک  یکـشزپ  هاگن  زا  یتسردنت  يامنهار 
هلاسرلا 153 ق .  - 203 متشه ، ماما  (ع ،) یسوم نب  یلع  هدوزفا : هسانـش  تشادهب  عوضوم : یمالـسا  یکـشزپ  عوضوم : ریـسفت  دقن و  -- 

R127/5/ع8ر5023 هرگنک : يدـنب  هدر  ححـصم  ، 1342 نیـسح ، یعقرب ، يوضر  هدوزفا : هسانـش  حرـش  اـضرلا . بط  اـی ، هیبطلا ، هیبهذـلا 
م78-10025 یلم : یسانشباتک  هرامش   610 ییوید : يدنب  هدر   1380

يرازگساپس

مالـسالاتجح و زا  تسخن  ماهدوـب : رادروـخرب  يرایـسب  نازیزع  ياـهرگیرای  زا  هیـسابع ، يهیهاـش  يهفحت  پاـچ  ندیـسر  ماـجرف  هب  رد 
راتـشون شیاریپ  رد  دـندناوخ و  زاب  ار  هتـشون  رـسارس  هنازوسلد  هنانیب و  زیر  هک  مرازگـساپس  یناسارخ  ییافک  اضرلادـبع  ياقآ  نیملـسملا 

اب هراومه  هک  ناریا  یمالـسا  يروهمج  ناتـسگنهرف  وضع  نارهت و  هاگـشناد  داتـسا  ققحم  يدـهم  رتکد  ياقآ  دندیـشوک . تخـس  ینونک 
مهـس ریخا  نایلاس  رد  یمالـسا  یکـشزپ  نوتم  يزاس  هدـنز  زاب  رما  رد  قح  هب  ناشیا  دـندرکن . يراذـگورف  تیاـنع  لذـب  زا  ییورهداـشگ 
نوتم حیحـصت  رد  هک  مرازگـساپس  نارهت ، هاگـشناد  تاـیبدا  يهدکـشناد  داتـسا  نشور  دـمحم  رتکد  ياـقآ  زا  رگید ، دناهتـشاد . ییازـسب 

يهفیلخ میهاربا  رتکد  ياـقآ  زا  ماهدرب . ناوارف  يهرهب  ناـشیا  تاداـشرا  اهتدـعاسم و  زا  دـناهدرک . میراـی  هراومه  یـسراپ  نهک  یکـشزپ 
نانکراک زا  مرازگـساپس . ناشیا  ياـهیرکفمه  ساـپ  هب  زین  ناریا  یلم  هاگـشناد  تاـیبدا  يهدکـشناد  برع  تاـیبدا  هورگ  ریدـم  يرتشوش 
تسرپرس هداز  برع  لضفلاوبا  ياقآ  هژیو  هب  مق -  یناگیاپلگ  یشعرم و  نارهت ، هاگشناد  دهـشم ، رد  يوضر  سدق  ناتـسآ  ياههناخباتک 
ینادردق دندیـشوک ، باتک  شروارف  دـنیارف  رد  هک  نارادرواب  تکرـش  نانکراک  زا  ماجنارـس  مرازگـساپس . یناگیاپلگ -  هناخباتک  مرتحم 

هحفص 11] . ] میامنیم

راتفگشیپ

همجرت و هلاسر ، نیا  دراد . مان  هیسابع  يهیهاش  يهفحت  هک  تسا  يرجه  مهدزای  يهدس  زا  هدنامزاب  يراتـشون  تسامـش  يور  شیپ  هچنآ 
شهاوخ هب  ار  هتـشون  نیا  نایماما  هدزاود  متـشه  ياوشیپ  دنیوگیم  تسا . مالـسلاهیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماما  هب  بوسنم  هیبهذ  حرش 
يهلاسر هب  زورما  هب  ات  ناراگزور  نآ  زا  و  دنسیونب ، رز  بآ  هب  ار  ترـضح  يهتـشون  داد  نامرف  وا  سپ  تشاگنب . یـسابع  يهفیلخ  نومأم 

ماما نیمتـشه  نسحلاوبا  هب  ینکم  اضر  هب  بقلم  قداص  رفعج  نبا  مظاـک  یـسوم  نب  یلع  راتـشون . نیرز  ینعی  تسا  هدـش  روآماـن  هیبهذ 
تماما هب  ردپ  توف  زا  سپ  دـش و  دـلوتم  هنیدـم  رد  يو  يرمق -  يرجه  تافو 203  يرمق ، يرجه  تدالو 153  يرـشع -  ینثا  نایعیش 

هیسابع يهیهاش  www.Ghaemiyeh.comيهفحت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 45زکرم  هحفص 10 

http://www.ghaemiyeh.com


و دومن ، ضیوفت  ودـب  ار  تفالخ  تباین  دـناوخ و  ناسارخ  هب  ار  ترـضح  نآ  یـسایس  تاظحالم  هب  یـسابع  نومأم  يرجه .)  182  ) دیسر
دوب هایس  هک  ار  یسابع  راعـش  ترـضح ، نآ  رطاخ  هب  نومأم  هحفـص 12 ] . ] دز هکـس  شماـن  هب  دروآرد و  يو  جاودزا  هب  ار  شیوخ  رتخد 

دندیروشب دادغب  لها  دش و  هتفـشآ  قارع  عاضوا  رما ، نیمه  رثا  رب  تخاس . لدبم  دوب  گنر  زبس  هک  تیب  لها  راعـش  هب  ار  نآ  داد و  رییغت 
هب شیوخ  هاپـس  اب  نومأم  دندومن . تعیب  يدـهم  نب  میهاربا  شیومع  اب  دـندرک و  علخ  تفالخ  زا  تشاد  تماقا  سوط  رد  هک  ار  نومأم  و 

نایعیش دش و  نارگن  ترضح  نآ  ذوفن  زا  تبقاع  نومأم  دیدرگ . میلست  ماجنارس  تخاس و  یفخم  ار  دوخ  میهاربا  تخادرپ و  نانآ  بیقعت 
تماما لاس  تسیب  تدم  يو  تسا . اضرلا ) دهـشم   ) دهـشم سدـقم  رهـش  رد  يو  نفدـم  تسا . هدرک  مومـسم  ار  يو  نومأم  هک  دـندقتعم 

نوگانوگ ياههتـشر  دنمـشناد  یناوخارف  نوتم و  شراگن  همجرت و  هب  يرتشیب  شیارگ  نومأم  یـسابع ، نایاورنامرف  ناـیم  رد  [. 1  ] تشاد
نامجرتم نیرتروهـشم  هسـسؤم  نیا  رد  تشاذـگ . داینب  دـش  فورعم  همکحلا  تیب  هب  هک  ار  ناـمجرتم  یتلود  يهسردـم  وا  تشاد . یملع 

. مینک دای  تسا  هفسلف  تمکح و  هب  نومأم  قوش  يهدنهد  ناشن  هک  ار  میدنلا  نبا  راتفگ  دشاب  بسانم  دیاش  [ 2 . ] دندرکیم تمدخ  برع 
دیپس درم  دید  باوخ  رد  نومأم  دسیونیم : اهرهـش  نیا  رد  یناتـساب  مولع  ریاس  هفـسلف و  ياهباتک  ندش  دایز  بابـسا  رکذ  رد  میدـنلا  نبا 
دوخ تخت  رب  ابیز  یلئامش  الهش و  یناگدید  وم و  مک  رـس  ولج  زا  هتـسویپ و  یناوربا  خارف و  یناشیپ  اب  دوب  رتشیب  شیماف  خرـس  هک  ییور 

؟ یتسه یک  وت  مدیـسرپ  تسا . هحفـص 13 ]  ] هتفرگ ارم  وا  تبیه  ماهداتـسیا و  وا  لباقم  رد  نم  هک  دومنیم  نانچ  دـیوگ : نومأـم  هتـسشن .
ار نآ  لقع  هک  هچ  ره  تفگ  تسیچ ؟ ییابیز  متفگ  وگب . تفگ  مراد . یلاؤس  میکح  يا  متفگ  مدـیدرگ و  داش  رایـسب  نم  وطـسرا . تفگ 

سپ متفگ  دنرمـش . ابیز  مدرم  روهمج  هک  نآ  تفگ  نآ . زا  سپ  متفگ  دناوخ . شیابیز  عرـش  هک  نآ  تفگ  نآ . زا  سپ  متفگ  دـناد . ابیز 
راد هگن  بان  رز  نوچ  ار  تهار  قیفر  تفگ  رادب . هاگآ  ارم  نیا  زا  شیب  متفگ  رگید ، تیاور  هب  درادـن و  ینآ  زا  سپ  رگید  تفگ  نآ . زا 
هب نانابز  یـسراپ  دندرک . یـسیون  هخـسن  ار  نآ  یناوارف  هب  نابتاک  هیبهذ ، شراگن  زاغآ  زا  [. 3  ] شاب هتـشاد  نامیا  دنوادخ  یگناگی  هب  و 

طوسبم ياه  نادرگزاب  نیا  نیرتهتسجرب  زا  یکی  دیاش  هیسابع  يهیهاش  يهفحت  دندیشوک . نآ  حرش  همجرت و  هب  هیوفـص  نارود  رد  هژیو 
رد هنافسأتم  تسا . يدزی  يومح  نیدلا  فشاک  نب  یـضاق  نب  نیدلاریـصن  دمحم  هیـسابع ، يهیهاش  يهفحت  باتک  يهدنـسیون  دشاب . نآ 
وا ردپ  تسا . هدش  دای  رتناوارف  وا  ردپ  زا  اما  دماین . تسد  هب  يدایز  یهاگآ  هدنـسیون  زا  دـش  شاکنک  هک  اج  نآ  ات  هدـنام  ياج  رب  عبانم 

تفر و ناهفصا  هب  دزی  زا  ریبک  سابع  هاش  کشزپ  ناونع  هب  یضاق  ردپ  دسیونیم : دوگلا  لیریـس  تسا . يومح  نیدلا  فشاک  نب  یـضاق 
ناهفـصا تاضقلا  یـضاق  ای  مالـسالا  خیـش  بقل  دعب  يدنچ  درک و  باختنا  دوخ  يارب  ار  يدزی  هینک  اما  دش . دلوتم  رهـش  نیا  رد  یـضاق 

تشاد مان  [ 4  ] نیدلایضر دمحم  هک  يو  رـسپ  درک . زارحا  ناهفـصا  رد  ار  موس  ماقم  نویناحور  بتارم  هلـسلس  رد  بیترت  نآ  هب  تفای و 
تافو هک  يرجه  لاس 1075  اـت  تفر و  لـیبدرا  هب  رمع  هحفـص 14 ]  ] رخاوا رد  زین  دوخ  درک و  تعجارم  ناتـسودنه  هب  دـش و  بیبط  زین 
نارود گرزب  ناکـشزپ  زا  دمحم  نب  دوعـسم  نب  دـمحم  نیدـلادامع  یگدـنز  هب  هک  اجنآ  دوگلا  لیریـس  [. 5  ] دـنام رهـش  نامه  رد  تفای 

يهرابرد هک  ياهلاسر  رد  هتشذگ  رد  يدالیم  لاس 1644  رد  هک  يومح  نیدلا  فشاک  نب  یـضاق  هلمج  زا  دسیونیم : دزادرپیم  هیوفص 
يومح نیدلا  فشاک  نب  یـضاق  سپ  [. 6  ] تسا هداد  ماجنا  نیدلادامع  رظن  ریز  ار  شتالیـصحت  هک  دنکیم  هراشا  هتـشون  راوز  هب  گنس 
يوفـص دهع  مانب  ناگدنـسیون  ناکـشزپ و  زا  دوخ  هک  هداد  ماجنا  ار  يزاریـش  نیدلادامع  يدرگاش  دشاب  باتک  نیا  يهدنـسیون  ردـپ  هک 

هب رتشیب  يومح  نیدلا  فشاک  نب  یضاق  ترهـش  تسا . هلاسر  هدفه  رب  غلاب  هک  تسا  هدنام  ياج  رب  وا  زا  يددعتم  یکـشزپ  راثآ  تسا و 
ماج باتک  شراگن  يارب  مود  سابع و  هاش  دهع  رد  ناهفصا  رهـش  ندوب  مالـسالا  خیـش  تاضقلا و  یـضاق  تهج  هب  یکی  تسا  تهج  ود 

باب و یس  همدقم و  کی  لماش  هک  تشاگن  سابع  هاش  يارب  ار  باتک  نیا  هیسابع ، يهیهاش  يهفحت  يهدنسیون  ردپ  یسابع . يامن  ناهج 
رومأم ار  نامز  فورعم  نابیبط  زا  مان  یـضاق  هک  تشاد  هقالع  بارـش  هب  نادنچ  سابع  هاش  دسیونیم : یفـسلف  هللارـصن  تسا . همتاخ  کی 

ببس رد  یسابع  يامن  ناهج  ماج  يهدنسیون  [. 7 : ] تشون باب  هحفص 15 ]  ] نیا رد  یباتک  درم  نیا  دسیونب و  بارش  عفانم  رد  یباتک  درک 
ینیسحلا سابع  هاش  رشبلا  ریخ  ناتـسآ  بلک  ردیح ، نینمؤملاریما  صالخا  اب  مالغ  سدقا  فرـشا  ناگدنب  : » تسا هتـشون  نینچ  نآ  فیلأت 
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نیدـلا فشاک  نب  یـضاق  يراع -  ایر  دیـش و  سابل  زا  يوگ  اعد  يهدـنب  نیا  هناطلـس -  هکلم و  هللا  دـلخ  ناخ  رداهب  يوفـصلا  يوسوملا 
راضم عفد  ندـیماشآ و  دـعاوق  راثآ و  عفانم و  رد  راهتـشا  حوضو و  لامک  رد  یترابع  هب  یـسراف ، ياهلاسر  هک  تخاـس  رومأـم  ار  دـمحم 

تاقیقحت تاقیقدـت و  زا  میامن و  هفاضا  دنـشاب  هتفای  عالطا  نآ  رب  قباـس  ياـمکح  هک  ار  براـجت  قیاـقد و  یـضعب  مسیونب و  باـن  بارش 
قلطم نخس  رامضم  رد  ار  ملق  تیَمُک  عابرالا ، عاطقلا و  یف  عاطملا  هرمال  الاثتما  مزاس . تسا ، رـصاق  نآ  كاردا  زا  ماوع  ناهذا  هک  یملع 

هک دیما  متشاذگ . مان  یسابع  يامن  ناهج  ماج  ار  هلاسر  نیا  متـشاگن و  قاروا  نیا  رب  سکعنم  بیغ  ملاع  زا  هک  یـشقن  ره  متخاس ، نانعلا 
طخ يهطخ  داوس  هب  ملق  يهقردـب  هب  توکلم  سدـق و  ناتـسرهش  زا  قیاـقح  راـبخا  تهج  زا  هک  توهـال  بیغ و  ملاـع  ناگدیـسرون  نیا 

باـتک ناـیاپ  رد  دـبای و  رتماـمت  غورف  رگید و  جاور  رثا ، ریـسکا  رکیپ  رفظ  رظن  نـمی  هـب  دـشاب  فرـشا  ناگدـنب  عـبط  بوـغرم  دـنیآیم .
هک ماج  نیا  تفاـی . ریرحت  تمـس  يهجحیذ 1038  رهـش  خـیرات  هب  تسا  یـسابع  يامن  ناـهج  ماـج  هب  موسوم  هک  هلاـسر  نیا  دـسیونیم 

ناهج ماج  زا  تفگ  شخیراـت  لاـس  وچ  درخ  متـسج ز  هحفـص 16 ]  ] تسا هد  ضیف  یملاـع  هب  وا  زا  هرطق  ره  تسا  هش  ساـبع  يهدوـمرف 
رد یلصفم  حرـش  زا  سپ  مه  دوگلا  لیریـس  تسا و  دوجوم  ناریا  ياههناخباتک  رد  ییاههخـسن  باتک  نیا  زا  [. 8  ] تسا هب  دیشمج  يامن 

ردپ زا  [. 9  ] دوشیم تفای   ASS، 19519، I يهرامـش هب  ایناتیرب  يهزوم  رد  باتک …  نیا  زا  ياهخـسن  دـسیونیم : نآ  تایوتحم  باـب 
رد هک  ياـچ  هوهق و  ینیچ و  بوچ  - 1 دسریمن : هدش  دای  باتک  هب  اهنآ  ترهـش  هک  تسا  هدنام  ياج  رب  زین  رگید  باتک  دنچ  هدنـسیون 

ياچ صاوخ  رد  موس  باب  هوهق . صاوخ  رد  مود  باب  ینیچ . بوچ  صاوخ  رد  لوا  باب  تسا . هدـش  هتـشاگن  یـسراف  ناـبز  هب  باـب  هس 
دزادرپیم سیلیفیس  نامرد  يارب  ینیچ  بوچ  يهرابرد  ثحب  هب  هک  ناریا  یکشزپ  خیرات  باتک  زا  ییاج  رد  دوگلا  لیریس  [. 10  ] ییاطخ

دوب و ناهفصا  گرزب  دهتجم  دوخ  ریبک و  سابع  هاش  کشزپ  رسپ  هک  يدزی  دمحم  نیدلا  فشاک  هب  یضاق  يهتفگ  دانتـسا  هب  دسیونیم :
هک یلاس  ناـمه  رد  ینعی  يدـالیم  لاـس 1494  رد  ینیچ  يهشیر  هتـشاگن ، هنیمز  نـیا  رد  يدـالیم  لاس 1650  دودـح  رد  مه  باـتک  ود 

ۀعیبط - 2 تسا . تسد  رد  يددعتم  خـسن  باتک  نیا  زا  [ 11  ] دیدرگ یفرعم  ناریا  رد  ییاپورا  ناکشزپ  يهلیـسو  هب  درک  روهظ  کشتآ » »
-3 دنکیم . لقن  افـش  تاجن و  نوناق ، رب  یلمآ  حرـش  یبتاک ، نیعلا  ۀمکح  هحفص 17 ]  ] نوناق و رب  يزاریـش  حرـش  زا  هلاسر  نیا  رد  ءاملا 
4 و 5- [. 12  ] تسا هتشاگن  لصف  هس  همدقم و  کی  رد  مظعا  ریزو  کیب  دمحم  هلودلا  دامتعا  مان  هب  هک  قفش  حبص و  ای  هیدمحم  يهفحت 

تفای دلوت  ناهفصا  رد  یضاق  نیدلاریصن  دمحم  تسا . بوسنم  نیدلا  فشاک  نب  یـضاق  هب  زین  هیودا  صاوخ  هیوضر و  يهفحت  ياهباتک 
هب هفحت  باتک  يهمدـقم  زا  تسا . هتـشاد  تایح  هتـشون  ار  قایرت  باتک  هک  يرجه  لاس 1119  اـت  تفر و  ناتـسودنه  هب  رمع  رخاوا  رد  و 

ییالوط دـی  یـسراف  یبرع و  تایبدا  رد  هک  تفایرد  ناوتیم  هیـسابع  يهیهاش  يهفحت  شراگن  زا  دراد . هراشا  دوخ  ناردـپ  ندوب  کشزپ 
یضایر و يهنیمز  رد  مه  یباتک  دنکیم . دییأت  ار  اعدم  نیا  تحـص  يوفـص  دهع  رگید  نوتم  رگید  باتک و  نیا  يهسیاقم  تسا . هتـشاد 
-1 دوشیم : دای  وا  زا  هدـنام  ياـج  رب  ياهراتـشون  کـنیا  تسه . زین  هنیمز  نیا  رد  وا  تاـعلاطم  يهناـشن  دـمآ  دـهاوخ  ریز  رد  هک  تأـیه 

بلاطم یخرب  اب  هک  ندب  حیرشت  رد  رصتخم  تسا  ياهلاسر  تسا . دوجوم  مق  یشعرم  يهناخباتک  رد  نآ  زا  ياهخسن  هک  هیسابع  تاحوتف 
هاش هدنراگن و  باتک و  مان  یسابع  يهفحت  - 2 تسا . دوجوم  نارهت  هاگشناد  رد  زین  هخسن  دنچ  باتک  نیا  زا  تسا . هدش  هتخیمآ  یبهذم 

نامسآ و تیورک  دراطع 2 - کلف  سمش و  کلف  نایم  تیبرت  - 1 یضایر : هلئسم  هس  هب  خساپ  رد  تسا  يراتفگ  تسا . هدمآ  هچابید  رد 
رد 69 مهدزای و  يهدس  زا  نارهت  کلم  يهناخباتک  رد  يهرامش 6291/1  هب  ياهخسن  باتک  نیا  زا  نیمز . تیورک  کلف 3 - هحفص 18 ] ]

ناریا نیب  یبیجع  یگتسباو  قایرت  دروم  رد  دسیونیم : هیوفص  نارود  رد  بط  باتک  رد  دوگلا  لیریس  قایرت  - 3 [. 13  ] دراد دوجو  گرب 
رد نیدلافشاک  رسپ  نیدلاریصن  دمحم  يرجه و  لاس 974  رد  نیـسح  نیدلادامع  لاح  نامه  رد  مینیبیم  اریز  دوشیم  هدهاشم  اپورا  و 

هیبهذ حرـش  همجرت و  هک  تسا  رـضاح  باـتک  هیـسابع  يهیهاـش  يهفحت  - 4 [. 14  ] دناهتـشون قاـیرت  يهراـبرد  یبتک  يرجه  لاس 1119 
هاش تسا . هتـشاگن  يوفـص  مود  سابع  هاش  يارب  ار  باتک  نیا  هدنـسیون ، دنتـسه . مه  زا  ریذپان  کیکفت  شخب  ود  نیا  هتبلا  هک  دـشابیم 

یلاوح رد  يرجه  لاس 1077  هب  تسشن و  تنطلس  هب  يرجه  لاس 1052  هب  هک  تسا  یفص  هاش  رسپ  يوفص  هاشداپ  نیمتفه  مود ، سابع 
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هاش هک  ار  وپاق  یلاع  ترامع  دوب . فارـشا  نایعا و  نمـشد  عامتجا و  تسپ  تاقبط  یماح  عاجـش و  مود ، سابع  هاش  تفای . تافو  ناغماد 
هک دـش  فیلأت  همجرت و  هاشداپ  نیا  يهرود  رد  یناوارف  یملع  ياهباتک  [ 15  ] دناسر مامتا  هب  دوب  هدنام  مامتان  هدرک و  عورـش  ریبک  سابع 

نوگانوگ ياهمان  اب  هیبهذ  يهلاسر  زا  يرایـسب  عونتم و  ياهپاچ  هچ  رگا  تسا . یکـشزپ  هلمج  زا  مولع و  زا  وا  تیامح  هقـالع و  يهناـشن 
تـسخن دـنامب . رود  ناوخ  یـسراپ  ناگدـنناوخ  سرتسد  زا  زین  هخـسن  نیا  متـشاد  غیرد  تسا  هدیـسر  پاچ  هب  نودـب  هچ  حرـش و  اـب  هچ 

هدامآ پاچ  يارب  امنهار  تسرهف  تاحیـضوت و  هارمه  هب  اههخـسن و  فـالتخا  درک  داـی  هحفـص 19 ]  ] اب ار  باتک  هک  متـشاد  نآ  گنهآ 
متـشاد و مدقم  نآ  يهدش  حیحـصت  پاچ  رب  ار  ینونک  يهتـساریو  متـسناد  دنمدوس  هعماج  یمومع  تشادـهب  يارب  ار  نتم  نوچ  اما  منک .

سیوناپ رد  زین  ار  هناگیب  ياههداهن  ربارب  دنشاب  هتشاد  رضاح  نتم  اب  يرتشیب  یکیدزن  ساسحا  یکشزپ  هخاش  ناراکردناتسد  هکنآ  يارب 
زا هدنامزاب  ياههتشون  تسد  يهدهاشم  اب  هچ  یـسراپ و  بدا  ناداتـسا  تداهـش  هب  هچ  هیوفـص  نارود  دتفا . دنمدوس  هکنآ  دیما  ماهدروآ .
ریغ ناگدـنناوخ  رتشیب  يارب  یتح  دـیامنیم و  رتناور  رتهداـس و  اتبـسن  رـضاح  نتم  تسا . یـسیون  زارد  سیون و  قلغم  يهرود  نارود ، نآ 

پاچ هب  ادخ  يرای  اب  هک  نآ -  حقنم  نتم  رد  باتک  نیا  زا  هدنام  ياج  رب  یطخ  خسن  تاصخشم  يهرابرد  تسا . یندیمهف  مه  صصختم 
رد ات  دنراد  مهاگآ  دندروخرب  یـشزغل  هنوگ  ره  هب  مراتـساوخ  یمارگ  ناگدنناوخ  زا  دش . دهاوخ  هتفگ  نخـس  الـصفم  دیـسر -  دـهاوخ 

هحفص 21]  ] یعقرب يوضر  نیسح  دیس  دوش . هتخادرپ  نآ  شیاریپ  هب  دعب  ياهپاچ 

حراش مجرتم و  يهمدقم 

ار ینادان  تلاهج و  نارامیب  هک  دوب  دناوت  هنأش  لج  یمیکح  هاگرد  راوازس  شیالآ ، زا  رود  شیاتس  نیعتسن  هب  میحرلا و  نمحرلا  هللا  مسب 
يهدنیاشگ يا  هدومرف . ناکرا  رـصانع و  يهفلتخم  ياهتعیبط  هب  ار  نوکیف  نک  ملاع  جازم  ریبدت  و  هدومن ، نافرع  شناد و  تبرـش  هب  اوادم 

دیـشَم يانث  سایق و  یب  دورد  تست و  يهدیرفآ  تست  زج  هچ  ره  تست  يهدیـشک  مقر  شنیرفآ ، دوجو  هاگراک  دـنویپ  شقن  دوج  نیازخ 
نویامه باقلا  زا  ياهمـش  یْبیَر ،» ال   » رارـسا نزخم  یبیغ و  زار  يهنیجنگ  لسر ، ءایبنا و  متاخ  لبـس و  يداـه  هک  ار  ياهدـیزگرب  ساـسا ؛

نآ نیرهاط  ترتع  نیبیط و  تیب  لها  راثن  تایمان ، تایحت  تایماس و  تاولـص  و  ًامِیلْـسَت . اوُمِّلَـس  َو  ِْهیَلَع  اوُّلَـص  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  تسوا .
داب دنناهج -  تالکشم  لالح  لماش ، نافرع  لماک و  ملع  هب  و  نادنمتـسم ؛ رطاخ  يادزمغ  نادنمدرد و  نورد  شخبافـش  هک  ترـضح - 

نودرگ باقر ، کلام  بایماک ، باون  ناکم ، یـسدقا  ناگدنب  ریثأت  اضیب  رینم  ریمـض  يارآ و  ملاع  يأر  نوچ  دـعب  اما  داعیملا .) موی  یلا  )
شرع هحفص 22 ]  ] ورسخ تبیه ، نودرگ  تعفر ، ناویک  نویامه  سدقا  فارشا  تعلط ، دیشروخ  ناطلس  تلالج ، تمظع و  رهپـس  بابق ،

ات هک  یهش  ماشتحا ، کلف  هالک ، باتفآ  نآاق ، مارتحا  کلم  هاپـس  مجنا  ناقاخ  تیارد ، دراطع  تنطف ، يرتشم  ویدخ  تلوص ، مارهب  ریرس 
لقع ودـب  هداـهن  بقل  نیمز  رایرهـش  خرچ ، ودـب  هدرک  باـطخ  مرح  وچ  دوب  ناـما  نما و  يهشوگ  راـهچ  تسدـش  كوـلم  يهبعک  وا  رد 
نآرق بحاـص  يوضترم ، نادـناخ  غورف  يوبن ، ناـمدود  غارچ  تمارک ، تیـالو و  جرد  رهوگ  تماـما و  توبن و  جرب  رتخا  مجع  ناـبزرم 

، تورم ینابم  نامجرت  توتف ، یناعم  نیبم  یهانتمان ، تمحر  تاـیلجت  رهظم  یهلا ، تاحبـس  يهنیئآ  یناحبـس ، باـنج  يهدـیزگرب  یناـث ،
، یلاع لابقا  يامن  هرهچ  ناکم ، و ]  ] نوک ملاع  رامعم  ناتـس ، کلامم  شخبجات ، راگدرورپ  فراوع ، طبهم  راکـش ، ودـع  زادـگ ، نمـشد 

تلم نیبم و  نید  یماح  یمظع ، تنطلـس  راونا  علطم  ینارماک ، شلاب  راهچ  هد  تنیز  یناـبناهج ، لـیلکا  رف  یلاـیل ، ماـیا و  جازم  يهطـساو 
کلم ثراو  یناشیپ ، طخ  ناوخ  داوس  ینورد ، رارـسا  نادزار  ینودـیرف ، رف  بحاص  نابناهج ، ریگناهج  ناشن ، مج  نأش ، دیـشمج  يربک ،

، ردیح نینمؤملاریما  هدج  ناتسآ  بلک  رشع ، ینثا  يهمئا  قحب  بهذم  جِّوَُرم  يوفطصم ، ناتـسلگ  نبلگ  يوفـص ، ناتـسوب  لاهن  ینامیلس ،
شبنج هراتس  شمزع  شخب  هنیزخ  شیاخس  درون و  ناهج  شمکح  راثن  رهوگ  ربا  هرطق و  لیس  يایرد  یفـص  نب  سابع  لداع  هاش  هنازرف 

یناث سابع  هاش  رابدرب  كاخ  نوچ  عبط و  كاپ  بآ ، نوچ  شخبحور  داـب ، نوچ  مشخ و  زیت  راـن ، نوچ  هحفص 23 ]  ] رارق نیمز  شمزح 
تالامک عاونا  رـشن  هب  تاهجوت  وترپ  هناـسحا -  هفطل و  نیملاـعلا  یلع  ضاـفا  هلـالج و  هکلم و  هللا  دـلخ  ناـخ -  رداـهب  يوفـص  يوسوم 
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، ینابناهج دقاعم  فیصرت  هب  تجهب  الاو  تمه  طسب  و  یهاشنهش ، دعاوق  دییشت  بناج  هب  تدجن  هب  ایرث  تمیزع  فرص  روفو  اب  هتخادنا ،
یمیمص نایوگ  اعد  یمیدق و  ناگداز  مالغ  نیرتمک  و  دزاسیم . هتخاس و  یهاگآ  مولع و  قیاقد  فرص  ار ، تاعاس  هتـسجخ  تاقوا  رثکا 
هفطعب مهثاغا  يدـبالا و  هفطلب  هللا  مهناعا  يدزیلا -  دـمحم  نیدـلا  فشاک  نب  یـضاق  نب  ریـصن  دـمحم  ینغلا -  هبر  ۀلـضف  یلا  قاتفملا  - 

يهفیرش مولع  رد  هیوضر  هیبهذ  يهلاسر  رب  راصتخا  حاضیا و  تیاغ  رد  یحرش  یـسراف ، نابز  هب  هک  دیـسر  رتاف  رطاخ  هب  ار  يدمرـسلا - 
تایحتلا نم  اهاکزا و  ةولصلا  نم  هیلع  اضرلا  یـسوم  نبا  یلع  نیقفاخلا  بوسعی  نیلقثلا و  ماما  نماض  نماث  ماما  ترـضح  هب  بوسنم  هیبط 

رود و تقیقح  لاجم  رد  اـما  هداد ، نایـسابع  ياـفلخ  تهج  هب  رهاـظ  بسح  هب  هچ  رگا  هفیرـش  يهلاـسر  نیا  ساـسا  سیـسات  هک  اـهامنا ،
نیقاوخ سابعلا و  ینب  ماظع  نیطالـس  تهج  هب  نآ  فیـصرت  نآ و  فیلأت  مالـسلاهیلع  ماما  هک  تیؤر  تریـصب و  لها  دزن  تسین  دبعتـسم 

ملق موقرم  هداد ، نآ  ساسا  بیترت  ماجنا  هتسجخ  ياشنا  ماظن و  هدنخرف  يالما  هب  هدومن  سایقلا  يأرلا و  باحصا  نیکرشملا و  لتاق  ماخف 
نییآ سلجم  سوب  طاسب  يهلیسو  ارنآ  دزاس و  موسوم  هیوضر  يهیبهذ  يهلاسر  حرش  رد  هیسابع  يهیهاش  يهفحت  هب  دزاس و  مقر  هتسکش 
رایع ینامیلس و  هاگرد  لوبق  فرش  رقحم  يهفحت  نیا  فیعض  روم  نیزا  هک  دیما  دیامن . یهاشداپ  نییزت  مرا  هحفص 24 ]  ] لفحم یهاش و 
دهد ار  وک  دوش  نیورپ  يهشوخ  شنیرتمک  دوش  تلـضف  لبنـس  نیچ  هشوخ  يهمرک  هک  يا  دـبای  ینارقبحاص  هاگراب  راثآ  ایمیک  راـبغ  زا 
نیا خلم  ياپ  زا  روم و  زا  نک  دای  نامیلس  زا  دهد  ادوس  تلع  نیا  بط  فال  یـسیع  شیپ  تسایلوخیلام  ضحم  نیا  يرحاس  یـسوم  شیپ 

زا لبق  دهد و  یقثولا  ةورع  نیا  هانپ  ناشثداوح  زک  تسه  داب و  یهانپ  ار  ینعم  لها  وت  تحاس  دـهد  اریز  نیمه  رـسدرد  تسا  باب  نآ  زا 
هدـنخرف مالک  نآ  نیماضم  تحـص  هب  نایعیـش  نانمؤم و  داقتعا  ناعذا و  دایدزا  تهج  هب  ياهمدـقم  هفیرـش  يهلاسر  نیا  حرـش  رب  ضوخ 

رد هفیرـش  هلاسر  نیا  ثیدح  دانـسا  رب  دامتعا  ناقیا و  روفو  مالـسلا و  هترتع  یلع  هیلع و  مامه  ماما  هب  هبهذم  يهلاسر  نآ  باستنا  ماجنا و 
رد هک  دندومرف  لقن  یـصولا -  یبنلاب و  هتائیطخ  نع  یفع  يدـبا -  ماود  تلود  یعاد  مدـجام  دـلاو  میـشک . ریرحت  طمـس  ریرقت و  کلس 

فیرشلا هنامز  یف  دهتجملا  يدانتسا -  هیعرشلا  مولعلا  یف  هیلا  نم  و  يداتسا -  ترضح  طخ  هب  هک  هیبهذ  يهلاسر  نیا  زا  هربتعم  ياهخـسن 
روکذم دنـس  نیا  هب  دوب  لوقنم  یثیدح  بلطم  لصا  رد  عورـش  زا  لبق  دوب . هسمر  حور  هسفن و  هللا  سدقا  دمحم  نیدلا  ۀلملا و  ءاهب  خـیش 

ریبش نب  دمحم  نب  نابهو  نب  هللادـبعوبا  ارم  داد  ربخ  هک  يرود  دـمحم  نب  رفعج  خیـش  ارم  داد  ربخ  تسا . نیا  ًالمجم  نآ  همجرت  هک  دـعب 
روهمج نب  دـمحم  نب  نسحلا  نب  دـمحم  زا  درکیم  تیاور  وا  هک  یلیبد  هب  هللادـبعوبا  نیا  هحفص 25 ]  ] تسا فورعم  هک  يدزا  يریـصب 

نامزالم ناصوصخم و  زا  هک  مردپ  ارم  درک  ثیدح  تفگ  وا  هک  روهمج  نب  دمحم  نب  نسح  مردپ  ارم  درک  ثیدـح  تفگ  وا  هک  یمقلا 
رد دوبیم و  موصعم  ماما  نآ  تمزالم  تمدخ و  رد  هشیمه  دوب و  ءانثلا  ۀـیحتلا و  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  مامه  ماما  نایعیـش  صاخ و 

سوط رد  ماما  هکنآ  ات  ناسارخ ، هب  ات  دوب  ماما  هارمه  شردـپ  نومام ، بناج  هب  درکیم  رفـس  ناـسارخ  هب  هبیط  يهنیدـم  زا  ماـما  هک  یتقو 
رد دوب و  ورم  رد  نومأم  نوچ  هک  لاس  تفه  لهچ و  دـنیوگ  یـضعب  دوب و  لاس  هن  لهچ و  تقونآ  رد  ماما  فیرـش  نس  تفای و  تداـهش 
ریغ يدنه و  هلهم  نب  حلاص  عوشیتخب و  نب  لیئربج  هیوسام و  نب  انحوی  لثم  ابطا  امکح و  زا  یعمج  مالسلاهیلع و  ماما  ترضح  وا  سلجم 

ره دنداد و  یلوط  باب  نیا  رد  مالک  امکح  نآ  نومأم و  سپ  دش  روکذـم  بط  زا  ینخـس  دـندش ، رـضاح  همه  امکح  زا  یعمج  ناشیا  زا 
ياهتعفنم اهترـضم و  هفلتخم و  ياهتعیبط  اهطلخ و  رگیدکی و  دض  اهرـصنع  زا  ندب  نیا  بیکرت  تیفیک  بط و  رد  یمالک  ناشیا  زا  کی 

تکاس مالـسلاهیلع  ماما  دنتخاسیم و  روکذم  هفلتخم  ياهعلاط  کلف و  ببـس  هب  نامـسآ  ثداوح  زا  دسریم  ندـب  هب  هچنآ  هیذـغا و  نیا 
دنیامنیم و نآ  رد  وگتفگ  یمـسق  کی  تعامج  نیا  زا  کی  ره  هک  نانخـس  نیا  رد  نسحلاوبا  يا  ییوگیم  هچ  تفگ : نومأم  سپ  دوب .

مالسلاهیلع ماما  سپ  مییامن . یعس  ندب  نیا  ریبدت  رد  دنکیم و  ررض  ندب  هب  هک  ییاهاذغ  زا  ار  عفان  ياهاذغ  ام  میسانشب  هک  تسا  رورض 
مایا رورم  هحفـص 26 ]  ] ندومزآ و هب  ار  نآ  تحـص  تامدـقم و  نیا  زا  ماهدرک  هبرجت  دوخ  هچنآ  تسه  نم  دزن  نینمؤـملاریما  يا  تفگ :

یلئاسم زا  دناهتخاس  علطم  نآ  رب  ارم  دناهدرک و  هبرجت  مالـسلامهیلع  نیقباس  نیموصعم  ءایـصوا و  ایبنا و  نم  زا  شیپ  هچنآ  اب  ماهتفای  دوخ 
عمج نم  دـنکب و  ار  هبرجم  لئاسم  نآ  كرت  هک  یـسک  زا  تسین  عومـسم  رذـع  دـشاب و  اههلئـسم  نآ  هب  لـهاج  یناـسنا  تسین  زیاـج  هک 
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ورم رد  ماما  تفر و  خـلب  هب  لیجعت  هب  نومأم  نوچ  هک  دـیوگیم : يوار  سپ  دـشاب . نآ  نتـسناد  هب  جایتحا  هچنآ  اب  ار  لئاسم  نیا  منکیم 
ءایبنا و هچنآ  تسا و  هدرک  هبرجت  دوخ  هک  ار  ياهیبط  لئاسم  نآ  هک  وا  زا  دومن  بلط  تشون و  ماما  هب  خلب  زا  یتباتک  نومأم  دومن ، فقوت 
نآ و ياهترـضم  عفانم و  اهاود و  اهتبرـش و  اهماعط و  يهداـم  رد  دوشیم  عقاو  نآ  هب  جاـیتحا  هک  دـناهدرک  هبرجت  ماـما  زا  لـبق  نیموصعم 

ماما دوشیم ، عقاو  جایتحا  نادـب  ار  میقم  رفاـسم و  هچنآ  یقاـب  ندومن و  ندـب  ریبدـت  هرون و  ندیـشک  ماـمح و  هب  نتفر  تماـجح و  بادآ 
: دیوگ يوار  داتسرف و  هتشون و  تسا  قباس  نیموصعم  وا و  تابرجم  زا  هک  ار  هفیرش  يهلاسر  نیا  تشون و  نومأم  هب  یبوتکم  مالـسلاهیلع 
ار هلاسر  نیا  ببـس  نیا  هب  دنـسیونب  ار  هلاسر  نیا  الط  هب  درک  رما  دـش و  كانحرف  رایـسب  دیـسر  نومأم  هب  هفیرـش  يهلاـسر  نیا  نوچ  هک 
هب نکم  تافتلا  هک  ار  نومأم  درک  تحیـصن  مالـسلاهیلع  ماما  هک : تسا  هدرک  لقن  يوار  هلاسر  نیا  رخآ  رد  دـنیوگیم و  هبهذـم  هیبهذ و 

تسین جایتحا  سپ  میتفاین . یترضم  چیه  ار و  تبرش  نالف  اهاذغ و  نالف  میدروخ  رایـسب  هک  تلاهج ، لها  زا  دنیوگیم  هک  یتعامج  لوق 
هکنآ تهج  هب  مینکیم  لـمع  میاهتفاـین  ترـضم  میاهدروخ و  اهتبرـش  اهاذـغ و  هشیمه  هک  يروتـسد  هب  مینک . لـمع  هیبـط  لـئاسم  هب  هک 

زیچ هچ  دـهدیم و  عفن  وا  هب  زیچ  هچ  هک  دـنمهفیمن  هک  تسا  روعـش  یب  تاـناویح  تباـب  زا  دـیوگیم  هحفص 27 ]  ] ار نیا  هک  یـصخش 
دش صیرح  سپ  دندرکن . تبوقع  دنتفرگن و  ار  وا  درک و  يدزد  هبترم  کی  هک  يدزد  يهصق  هب  تسا  هیبش  وا  يهصق  دهدیم و  ترضم 
رگا دنربیم . ار  وا  ياهاپ  اهتسد و  دننکیم و  همیظع  ياهتسایس  ار ]  ] وا دوشیم و  راتفرگ  رخآ  ات  یپ ، رد  یپ  دنکیم  يدزد  راب ]  ] رگید و 

هچ دوش ، ریلد  يدزد  رد  دیابیمن  لوا ، يدزد  رد  نتفرگن  زا  دزد  هچنانچ  سپ  دندادیم  ار  وا  یلهـس  يازج  دنتفرگیم  ار  وا  لوا  يهبترم 
رد دوش  ریلد  هک  دـیابیمن  دـیامن  لوانت  ررـض  بحاص  ياهتبرـش  اذـغ و  دـنچ  زین  یمدآ  دـننکیم . ار  وا  همیظع  ياهتـسایس  رمالا  رخآ  رد 

قیفوتب دوصقم  رد  میئامن  عورـش  همدـقم  نیا  دـیهمت  زا  دـعب  دـماجنا و  تیکـاله  همیظع و  ضارما  هب  رمـالا  رخآ  رد  دـیاش  نآ ، لامعتـسا 
هحفص 28] . ] دوبعملا کلملا 

نتم زاغآ 

ۀحص یف  یسابعلا  نومأملا  یلا  مالسلا  ةولـصلا و  هیلع ]  ] اضرلا یـسوم  نب  یلع  مامهلا  مامالا  اهب  ثعبی  یتلا  بطلا  یف  هیبهذلا  ۀلاسرلا  هذه 
ار هلاسر  نیا  داتـسرف  هک  ياهلاسر  نانچنآ  بط ، ملع  رد  تسا  هیبهذ  يهلاسر  نیا  ینعی  ۀـیودالا . ۀبرـشالا و  ۀـیذغالاب و  هریبدـت  جازملا و 
اهاذغ و هب  وا  جازم  ریبدـت  نومأم و  جازم  تحـص  باب  رد  یـسابع ، نومأم  يوس  هب  مالـسلاهیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  میرک  گرزب  ماما 

یـضق نم  یـضقا  هعماجلا  رفجلا و  یف  زومرلا  فشاک  هعماللا  ۀیورلاب  ضومغلا  رهظم  مالـسالا  هجو  ةرغ  مانالا و  ماما  لاق  اهاود . اهتبرش و 
هئابا یلع  هیلع و  هللا  تاولص  اضرلا  یسوم  نب  یلع  نجلا  سنالا و  ماما  یضترملا  یلع  هیبا  دعب  يزغ  نم  يزغا  یفطـصملا و  هدج  دعب  نم 

هدنـشخرد و رکف  هب  تالکـشم  يهدـنزاس  رهاظ  مالـسا ، یناشیپ  يور و  رون  تاـقولخم ، عیمج  ماـما  تفگ  ینعی  ءاـیقتالا . مارکلا  ءاـبجنلا 
ود نیا  رد  داتـسرف و  نینمؤملاریما  ترـضح  هب  ار  باتک  ود  نیا  یلاعت  يادخ  هک  دناهعماج  رفج و  باتک  ود  هک  اهزمر  يهدـنزاس  نشور 

تاولص هحفص 29 ]  ] نامزلا رـصعلا و  بحاص  نیلقثلا  ماما  دزن  باتک  ود  نیا  لاحلا  دش . دهاوخ  تمایق  زور  ات  هچنآ  تسا  روکذم  باتک 
ترضح هک  ماما  نآ  دج  زا  دعب  عرـش  رد  دندومن  مکح  هک  تسا  یتعامج  نیرتهب  هک  یماما  تسا و  نیدلا  موی  یلا  هئابآ  یلع  هیلع و  هللا 

راوگرزب ردپ  زا  دعب  دـناهدومن  داهج  هک  یناسک  زا  رتهب  رتشیب و  هدومن  داهج  هک  یماما  دـشاب و  هدوب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ 
رب یلاعت  يادخ  تمحر  هک  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ناینج  نایمدآ و  ماما  دشاب . هدوب  مالسلا  ةولـصلا و  هیلع  یلع  یـضترم  هک  ترـضح  نآ 

ٍءاَلَِبب َنِمْؤُْملا  َْدبَْعلا  ِلَْتبَی  َْمل  َیلاَعَت  َهَّللا  َّنَأ  َنِینِمْؤُْملا  َریِمَأ  اَی  ْمَلْعا  دـنناراکزیهرپ . نامیرک و  نابیجن و  هک  ماما  نآ  نا ]  ] ردـپ رب  داب و  ماما  نآ 
ترضح تسا و  نومأم  دارم  و  نانمؤمریما -  يا  نادب  ینعی  ٌرِیبْدَت  َو  ِءاَوَّدلا  َنِم  ٌْفنِص  ِءاَّدلا  َنِم  ٍْفنِص  ِّلُِکل  َو  ِِهب  ُِجلاَُعی  ًءاََود  َُهل  َلَعَج  یَّتَح 

ات ییالب  هب  ار  نامیا  بحاص  يهدنب  هتخاسن  راتفرگ  التبم و  یلاعت  يادخ  هک  قیقحت  هب  تسا -  هدیمان  نینمؤملاریما  ار  وا  هیقت  باب  زا  ماما 
یمسق درد ، زا  یمـسق  ره  يارب  زا  ار و  دوخ  درد  اود  نآ  هب  دیامن  [ 17  ] جالع هک  [ 16  ] ییاود نمؤم  يهدنب  نآ  يارب  زا  هدـینادرگ  هکنیا 
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. تسا هدش  هدیرفآ  ریبدت  اود و  زا 

یمدآ ندب  شنیرفآ 

ینعی ُغاَمِّدلا  َو  ُلاَصْوَْألا  َو  ُقوُرُْعلا  ُلاَّمُْعلا  َو  ُْبلَْقلا  یف  ام  َوُه  ِدَسَْجلا  ُِکلَمَف  ِْکلُْملا  ِلاَثِم  یَلَع  ْتَلِعُج  َۀَِّیناَْسنِْإلا  َماَسْجَْألا  َّنَأ  َِکلَذ  َو  ٌْتعَن  َو 
لد رد  هک  تسا  يزیچ  نآ  ندب  هاشداپ  سپ  رهش . تکلمم و  يهنومن  رب  هدش  هدیرفآ  یمدآ  ندب  ياهمـسج  هک  تسا  نآ  بلطم  نیا  نایب 
رس زغم  و  [ 37  ] اهلصفم و  [ 36  ] اهگر هاشداپ  نآ  ناگدـننکراک  نـالماع و  و  هحفـص 30 ]  - ] دشاب هدوب  [ 35  ] یناوـیح حور  هک  تسا - 

ُُهباَجِح َو  ُُهنَْطب  َو  ُُهتَدِعَم  ُُهتَناَزِخ  َو  ُهاَنُذُأ  َو  ُُهناَِسل  َو  ُهاَْنیَع  َو  ُهاَتَفَـش  َو  ُهاَلْجِر  َو  ُهاَدَـی  ُناَوْعَْألا  َو  ُدَـسَْجلا  ُهُضْرَأ  َو  ُُهْبلَق  ِِکلَْملا  ُْتَیب  َو  تسا . [ 38]
نیا [ 40  ] ناگدـنهد يرای  تسا و  یمدآ  ندـب  هاشداپ  نیا  مکح  لـحم  نیمز و  تسا و  [ 39  ] یمدآ لد  هاشداپ  نیا  يهناخ  ینعی  ُهُرْدَـص .

و تسوا . [ 46  ] شوـگ ود  وا و  [ 45  ] ناـبز وا و  و  [ 44  ] بـل ود  وا و  [ 43  ] مـشچ ود  وا و  [ 42  ] ياــپ ود  مدآ و  [ 41  ] تسد ود  هاـشداپ 
َو ِناَدِّعَُبی  َو  ِنَابِّرَُقی  ِناَنْوَع  ِناَدَْیلاَف  تسا . یمدآ  [ 48  ] يهنیس هاشداپ  نآ  نانابرد  تسوا و  [ 47  ] مکش یمدآ و  يهدعم  هاشداپ  نآ  يهنازخ 

دناسریم کیدزن  هک  دناهدنهد  يرای  ود  تسد  ود  سپ  ینعی  ُءاَشَی . ُْثیَح  َِکلَْملا  ِناَلُْقنَت  ِناَلْجِّرلا  َو  ُِکلَْملا  اَمِْهَیلِإ  یِحُوی  اَم  یَلَع  ِناَلَمْعَی 
و  ] دشاب لد  هک  ندب  هاشداپ  تسد  ود  نیا  يوس  هب  دتسرفیم  هچنآ  هب  دنیامنیم  لمع  وا و  زا  ار  ررـض  دیامنیم  رود  وا و  يوس  هب  ار  عفن 

ِْهَیلِإ ُلَصُوی  َال  ِباَجِْحلا  ِءاَرَو  ْنِم  َِکلَْملا  َّنَِأل  ُْهنَع  ُبیِغَی  اَم  یَلَع  ِِهناَّلُدـَت  ِناَْنیَْعلا  َو  هاـشداپ . نیا  دـهاوخ  هک  فرط  ره  هب  دـنربیم ] هک  اـپ  ود 
هاشداپ دنیامنیم  هار  دننکیم و  هحفص 31 ]  ] تلالد هک  دنهدیم  يرای  قیرط  نیا  هب  مشچ  ود  ینعی و  ًاْضیَأ  ِناَجاَرِس  اَمُه  َو  اَمِِهب  اَّلِإ  ٌءْیَش 

و [ 49  ] هنیـس ناوختـسا  اهنآ  هک  تسا  دـنچ  یعنام  هدرپ و  بقع  زا  ار ]  ] هاشداپ نیا  هکنآ  يهطـساو  هب  هاـشداپ . زا  تسا  ناـهنپ  هچنآ  رب  ار 
ود نیا  مشچ و  ود  نیا  ببس  هب  رگم  هاشداپ  نآ  يوس  هب  ربخ  دوشیمن  هدیناسر  و  [ 34  ] تسا لد  فالغ  هک  [ 33  ] شش هنیس و  ياههدرپ 

یَّتَح ًاْئیَـش  اَلِخُْدی  ْنَأ  ِناَرِدْقَی  َال  اَمُهَّنَِأل  ُهُِقفاَُوی  اَم  اَّلِإ  ِِکلَْملا  یَلَع  ِناَلِخْدـُی  َال  ِناَنُذُْألا  ُهُزْرِح  َو  ِدَـسَْجلا  ُنْصِح  َو  ندـب . رد  دـنرین  غارچ  مشچ 
ُناَسِّللا ُْهنَع  ُمِجْرَُتیَف  ُدـیُِری  اَِمب  ُبیُِجی  َُّمث  اَمُْهنِم  َعَمْـسَی  یَّتَح  اَمَُهل  ًاتِْـصنُم  ُِکلَْملا  َقَرْطَأ  اَمِْهَیلِإ  ُکـِلَْملا ]  ] یَحْوَأ اَذِإَـف  اَـمِْهَیلِإ  ُکـِلَْملا  َیِحُوی 

لخاد هک  تـسا ، شوـگ  ود  نآ  هدـنرادهاگن  ندـب و  راـصح  ینعی  ْنیَتَـفَّشلا  ُۀـَنوُعَم  َو  ِةَدـِعَْملا  ُراَُـخب  َو  ِداَؤـُْفلا  ُحـیِر  اَْـهنِم  ٍةَرِیثَـک  ٍتاَوَدَأـِب 
يزیچ دنزاس  لخاد  هکنیا  رب  دنتسین  رداق  شوگ  ود  نیا  هکنیا  يهطـساو  هب  دشاب . هدوب  هاشداپ  نیا  قفاوم  هچنآ  رگم  هاشداپ  رب  دنزاسیمن 

زا هاشداپ ، نیا  دیامنیم  تافتلا  ار  شوگ  ود  هاشداپ  دـیامن  رما  هاگره  سپ  ار . شوگ  ود  نیا  هاشداپ  نآ  دـیامن  رما  هکنآ  ات  هاشداپ ، رب  ار 
زا دوش  ملکتم  شدـیامن . هدارا  هچنآ  هب  هاـشداپ  نآ  دـهدب  باوج  سپ  شوگ . ود  نیا  زا  دونـشب  هکنآ  اـت  شوگ ، ود  نیا  زا  ندینـش  يارب 

تسا و [ 36  ] هدـعم راخب  دـیآیم و  نوریب  هنیـس  زا  هک  تسا  لد  ياوه  اهتلآ  نآ  هلمج  زا  هک  رایـسب  [ 35  ] ياهتلآ هب  نابز  هاشداپ  بناـج 
ِیف ِهِعیِجْرَِتب  اَّلِإ  ُنُسْحَی  اـَل  ُماَـلَْکلا  َو  ٍضَْعب  ْنَع  هحفـص 32 ]  ] اَهُـضَْعب ِینْغَتْـسَی  َْسَیل  َو  ناَـسِّللِاب  اَّلِإ  ٌةَُّوق  ِْنیَتَفَّشِلل  َْسَیل  َو  تسا . بل  ود  يراـی 

ینغتسم تسین  و  [ 37  ] اهنادـند هب  رگم  یتوق  بل  ود  يارب  زا  تسین  ینعی و  ِراَمْزِْملا  ِیف  خـفنملا  ُنِّیَُزی  اَمَک  َماَلَْکلا  ُنِّیَُزی  َْفنَْألا  َّنَِأل  ِْفنَأـْلا 
هکنیا يهطـساو  هب  ینیب . رد  مالک  زاوآ و  ندـیچیپ  ندـینادرگ و  رب  ببـس  هب  رگم  دوشیمن  وکین  وگتفگ  رگید و  یـضعب  زا  اهتلآ  یـضعب 

هیبش و  تسا ، هداشگ  هشیمه  تسانرـس و  رد  هک  یخاروس  دـهدیم  تنیز  هکناـنچمه  ار ، وگتفگ  دـهدیم  تنیز  ینیب  خاروس  یگداـشگ 
َو ِناَرِْخنَم  [ ْلا  ] َِکلَذَک َو  دیآیمن . نوریب  زاوآ  دنیامن  دودسم  ار  انرـس  خاروس  نآ  رگا  هک  [ 38 . ] انرـس زاوآ  یمدآ ، ینیب  خاروس  هب  تسا 

َْنَیب اَبَجَحَف  ِْنیَدَْیلا  َیلِإ  یَحْوَأ  ِِکلَْملا  یَلَع  ُءوُسَت  ٌحـیِر  ْتَءاَج  اَذِإَف  ِۀَـبِّیَّطلا  ِحاَیِّرلا  َنِم  ُّبُِحی  اَّمِم  ِِکلَْملا  یَلَع  ِناَلُخْدَـی  ِْفنَْألا  [ن ] اَتَبُْقث اَمُه 
هاشداپ درادیم  تسود  هچنآ  هاشداپ  رب  دنزاسیم  لخاد  دـناینیب . خاروس  ود  هک  [ 39  ] رخنم ود  نینچمه  ینعی و  ِحـیِّرلا . َْکِلت  َو  ِِکلَْملا 
تـسد ود  دـنوشیم  عنام  سپ  تسد  ود  هب  هاـشداپ  نآ  دـیامنیم  رما  ار  هاـشداپ  دـیآیم  دـب  هک  ییوب  دـمآ  هاـگره  سپ  شوخ . ییوب  زا 

َو اَْینُّدـلا  ِیف  ِةَرِهاَْقلا  ِةَرِهاَّظلا  ِكُولُْملا  ِباَذَـع  ْنِم  ُّدَـشَأ  ُُهباَذَـعَف  باذـع  َو  ٌباََوث  اَذَـه  َعَم  ِِکلَْمِلل  َو  شوخان . يوب  نآ  هاشداپ و  نیا  يهنایم 
بضغ و شـشخب و  ناسحا و  لاح ، نیا  اب  تسه  هاشداپ  يارب  زا  ینعی و  ُحَرَْفلاَف  ُُهباََوث  اَّمَأ  َو  ُنْزُْحلاَـف  ُُهباَذَـع  اَّمَأَـف  ْمِِهباََوث  ْنِم  ُلَْـضفَأ  ُُهباََوث 
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ماعنا ایند و  رد  دنرهق  بضغ و  هحفص 33 ]  ] بحاص هک  نیمز  يور  ناهاشداپ  بضغ  زا  تسا  رتتخـس  هاشداپ  نآ  بضغ  سپ  تبوقع .
دسریم مه  هب  ار  یمدآ  هک  تسا  هودنا  يریگلد و  هاشداپ  نآ  بضغ  اما  ناهاشداپ . شـشخب  زا  تسا  رتهب  رتشیب و  هاشداپ  نآ  شـشخب  و 

َو ِبْرَّثلا  ِیف  ِحَرَْفلا  ُلْصَأ  َو  ِلاَحِّطلا  ِیف  ِنْزُْحلا  ُلْـصَأ  َو  دوشیم . لـصاح  ار  یمدآ  هک  تسا  یگتفکـش  حرف و  هاـشداپ  نآ  شـشخب  اـما  و 
رد هودـنا  ثعاب  لصا و  ینعی و  هْجَْولا  ِیف  اَمُهَتَماَلَع  يَرَتَف  ُنَزَْحلا  َو  ُحَرَْفلا  ُرَهْظَی  َكاَنُه  ْنِمَف  ِهْجَْولا . َیلِإ  ِناَلِـصُوم  ِناَقْرِع  اَـمُْهنِم  َو  ِْنیَتَْیلُْکلا 

[45  ] نوراطیرا [ 44  ] قافـص ریز  رد  هیپ  هدرپ  نآ  هک  تسا  هدـعم  يور  [ 43 [ ] 42  ] هیپ هدرپ  رد  یگتفکـش  لصا  و  [ 41  ] تسا [ 40  ] زرپس
لـصا نآ  زا  سپ  یمدآ . يور  هب  دنلـصتم  هک  تسا  گر  ود  هدرگ  ود  هدـعم و  يور  هیپ  زرپس و  رد  تسا و  [ 47  ] هدرگ رد  تسا و  [ 46]

دوشیم هدید  سپ  رطاخ . یگتفکـش  هودنا و  دسریم  مه  هب  دوشیم و  رهاظ  دشاب  هدوب  هدرگ  هدعم و  يور  هیپ  زرپس و  هک  حرف  هودـنا و 
اَذِإ َکَّنَأ  َِکلَذ  ُقاَدْـصِم  َو  ِلاَّمُْعلا  َیلِإ  ِِکلَْملا  َنِم  َو  ِکـِلَْملا  َیلِإ  ِلاَّمُْعلا  َنِم  ٌقُرُط  اَـهُّلُک  ُقوُرُْعلا  ِهِذَـه  َو  يور . رد  حرف  هودـنا و  تمـالع 
زا و  هاشداپ ، نآ  يوس  هب  ناگدننک  راک  زا  دـندنچ  یهار  مامت ، اهگر  نیا  ینعی و  اَِهتَناَعِِإب . ِءاَّدـلا  ِعِضْوَم  َیلِإ  ُقوُرُْعلا  ُْهتَّدَأ  َءاَوَّدـلا  َْتلَواَنَت 

اهگر ار  اود  نآ  دناسریم  ار  ییاود  يدروخ  يدومن و  [ 48  ] لوانت هاگره  هک  تسا  نآ  بلطم  نیا  لیلد  ناگدننک و  راک  يوس  هب  هاشداپ 
َال ُْثیَح  ْنِم  ِیْقَّسلا  َو  ِةَراَمِْعلِاب  ْتَدِـهوُُعت  یَتَم  ِۀَـبِّیَّطلا  ِضْرَْألا  ِۀـَلِْزنَِمب  َدَـسَْجلا  َّنَأ  ْمَلْعا  َو  هحفـص 34 ] . ] اهگر يرای  هب  درد  لـحم  يوس  هب 

ُبْـشُْعلا اَهِیف  ُْتْبنَی  َْمل  َو  ْتَدَسَف  اَْهنَع  َِلفوُُغت  ْنِإ  َو  اَهُعْرَز  اَکَز  َو  اَهُْعیَر  َُرثَک  َو  اَُهتَراَمِع  ْتَماَد  َشَطْعَتَف  ُْهنِم  ُصَْقُنی  َال  َو  َقِْرغَتَف  ِءاَْملا  ِیف  ُداَدْزَی 
يَْوقَی َو  َکَتَدِعَم  ُِقفاَُوی  َو  َکُِقفاَُوی  اَم  ْرُْظناَف  ِهِیف ]  ] ُۀَِیفاَْعلا وُکَْزت  َو  ُّحِصَی  َو  ُُحلْـصَی  َِۀبِرْـشَْألا ] َو   ] ِۀَیِذْغَْألا ِیف  ِرِیبْدَّتلِاب  َِۀلِْزنَْملا و  ِهِذَِـهب  ُدَـسَْجلاَف 

هک تسا  ینیمز  يهلزنم  هب  یمدآ  دـسج  هک  قیقحت  هب  نادـب  ینعی  َكَءاَذِـغ . ُْهلَعْجا  َو  َکِسْفَِنل  ُهْرِّدَـقَف  ِماَعَّطلا  َنِم  ُُهئِرْمَتْـسَی  َو  َُکنَدـَب  ِْهیَلَع 
ادابم هک  دنهدن  رایـسب  ار  نآ  بآ  هک  تسا ]  ] قیرط نیا  هب  دنزاس  نادابآ  دـنهاوخ  ار  تعارز  نیمز  هاگره  سپ  دوش . وکین  وا  رد  تعارز 

دوشیم رایسب  تقو  نیا  رد  دنامب . هنشت  تعارز  ادابم  هک  دنهدن  تجاح  رادقم  زا  رتمک  بآ  دزاس و  قرغ  دریگ و  ورف  رایـسب  بآ  ار  هناد 
دساف و نیمز ، نآ  زا  دنوش  لفاغ  دوشن و  لمع  نوناق  نیا  هب  رگا  نیمز و  نآ  تعارز  دـنکیم  ومن  نآ و  لصاح  دوشیم  رایـسب  ینادابآ و 
حیحص و ندب  [ 49  ] اهاذغ رد  ریبدت  ببس  هب  هک  تسا  هلزنم  نیا  هب  زین  یمدآ  دسج  سپ  دیورن . نآ  رد  هایگ  نآ و  تعارز  دوشیم  عیاض 

دراد توق  تسوت و  هدعم  قفاوم  تسوت و  ندـب  قفاوم  هچنآ  يامن  هظحالم  سپ  دوشیم . دایز  تحـص  تیفاع و  نآ  رد  دـشابیم و  ملاس 
. نادرگ دوخ  ياذغ  ار  نآ  ریگب و  ار  نآ  يهزادنا  يامن و  افتکا  نامه  هب  ندب  نآ  رب 

تعیبط راهچ 

هک تعیبط  راهچ  زا  کی  ره  هک  قیقحت  هب  نادب  ینعی  َكَدَسَج  ُلِکاَُشی  اَم  ِذَتْغاَف  اَُهلِکاَُشی  اَم  َتَْحت  ِِعئاَبَّطلا  ِهِذَه  ْنِم  ٍةَدِـحاَو  َّلُک  َّنَأ  ْمَلْعا  َو 
هب دشاب . هدوب  تعیبط  بسانم  هک  ار  ییاذغ  نآ  دـبلطیم  درادیم و  تسود  دنـشاب  هدوب  يدرـس  یکـشخ و  يرت و  و  هحفص 35 ]  ] یمرگ

بـسانم کشخ و  ياذـغ  رتتعیبط  بسانم  مرگ و  ياذـغ  درـس  تعیبط  بسانم  تسا و  درـس  ياذـغ  مرگ  تعیبط  بساـنم  هک  قیرط  نیا 
. تسوت تعیبط  بسانم  هچنآ  نادرگ  دوخ  ياذغ  سپ  رتياذغ . کشخ  تعیبط 

ندروخ ماعط 

ْنَأ ُُهلِیبَس  َف]  ] ُءاَْملا َِکلَذَک  َو  ُهَعَفَن  ِِهئاَذِغ  ِیف  َصْقَن  َال  َو  ِْهیَلَع  َةَداَیِز  َال  ۀـجاحلا ]  ] ٍرَدَِـقب ُهَذَـخَأ  ْنَم  َو  ِهِّذَُـغی  َْمل  ًةَداَیِز  ِماَعَّطلا  َنِم  َذَـخَأ  ْنَم  َو 
َو َِکتَدـِعَِمل  ُحَلْـصَأ  ُهَّنِإَف  ٌلـْیَم  ِْهَیلِإ  َكَدـْنِع  َو  ِمَرَْقلا  ُضَْعب ]  ] ِْهَیلِإ َکـِب ] کـی   ] َو ُْهنِم  َْکیَدَـی  ْعَفْرا  َو  ِهِماَّیَأ  ِیف  َکَـتَیاَفِک  ِماَـعَّطلا  َنِم  َذُـخَْأت 

دوشیمن مامتلاب  وا  ياذغ  اذغ  نآ  تجاح ، ردق  رب  هدایز  ماعط  زا  دیامن  فرص  هک  ره  ینعی  َکِمْـسِِجل . ُّفَخَأ  َو  َِکْلقَِعل  یَکْزَأ  َو  َِکنَدَِبل 
ردقنآ هک  تسا  نیا  اذغ  ندومن  فرص  قیرط  ار و  وا  دهد  عفن  رتمک  هن  نآ و  رب  دایز  هن  تجاح  ردق  هب  دروخب  هک  ره  دشخبیمن و  عفن  و 

ماعط يوس  هب  دـشاب  هدوب  وت  اب  يراد و  زاب  ماعط  زا  تسد  اذـغ و  ندومن  فرـص  تاقوا  رد  تسه  نآ  هب  جاـیتحا  ار  وت  هک  ییاـمن  فرص 
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بجوم وت و  ندـب  وت و  هدـعم  يهطـساو  هب  تسا  رتبسانم  اذـغ  ندومن  فرـص  شور  نیا  هک  ماـعط . يوس  هب  لـیم  شهاوخ و  زا  یـضعب 
. دساف ياهطلخ  لقث  زا  دزاسیم  کبس  ار  وت  هکلب  دوشیمن  ندب  [ 52  ] ینیگنس ثعاب  دوشیم و  [ 51  ] لقع و  [ 50  ] كاردا یتدایز 

فلتخم ياهلصف  رد  ندروخ  ماعط 

يا ینعی  هحفـص 36 ]  ] َِکتَوْهَـش َو  َِکتَُّوق  ِرْدَـق  یَلَع  ِْنیَلْـصَْفلا  ِیف  َلِدَـتْعُْملا  َو  ِءاَتِّشلا  ِیف  َّراَْحلا  َو  ِْفیَّصلا  ِیف  َدِراَْبلا  ِلُک  َنِینِمْؤُْملا  َریِمَأ  اَی 
ياذغ ناتـسمز و  رد  مرگ  ياذغ  ناتـسبات و  رد  درـس  ياذغ  روخب  تشذـگ -  هچنانچ  هیقت  باب  زا  تسا  نومأم  دوصقم  و  نینمؤملاریما - 
. شهاوخ و  [ 54  ] اهتشا ردق  هب  نآ و  [ 53  ] مضه رب  هدعم  ندب و  توق  ردق  هب  زییاپ  راهب و  رد  مرگ  هن  دشاب و  هدوب  درس  هن  هک  لدتعم 

ندروخ اذغ  نامز  یگنوگچ و 

ْنَأ ُبِجَی  يِذَّلا  َُکناَمَز  َو  َکِطاَشَن  َو  َِکتَقاَط  ِبَسَِحب  َو  َِکتَداَع  ِرْدَِـقب  َُکنَدـَب  اَِـهب  يِذَـتْغَی  ِیتَّلا  ِۀَـیِذْغَْألا  ِّفَخَأـِب  ِماَـعَّطلا  ِلَّوَأ  ِیف  ْأَدـْبا  َو 
َُّمث ٍمْوَی  ِلَّوَأ  ِیف  ًارِکَاب  يَّدَغَتَت  ِْنیَمْوَی  ِیف  ٍتاَلَکَأ  َثاََلث  َْوأ  ًةَدِحاَو  ًۀَـلْکَأ  ٍتاَعاَس  ُناَمَث  ِراَهَّنلا  َنِم  یِـضْمَی  اَم  َدـْنِع  ٍمْوَی  ِّلُک  ِیف  َُکلْکَأ  َنوُکَی 

ٌدَّمَُحم يِّدَج  َرَمَأ  اَذَک  َو  ِءاَشَْعلا  َیلِإ  ْجَتَْحت  َْمل  َو  ًةَدِحاَو  ًۀَـلْکَأ  َْتلَکَأ  ِراَهَّنلا  َنِم  ٍتاَعاَس  ِناَمَث  ِّیِـضُم  َدـْنِعَف  ِیناَّثلا  ِمْوَْیلا  ِیف  َناَک  اَذِإَف  یَّشَعَتَت 
َنِم َْکیَدَـی  ْعَفْرا  َو  ُصُْقنَی  َال  َو  ُدـیِزَی  َال  ٍرْدَِـقب  َِکلَذ  ْنُکَْیل  َو  ِْنیَتَبْجَو  ِهِدَـغ  ِیف  َو  ًۀَـبْجَو  ٍمْوَی  ِّلُک  ِیف  مالـسلاهیلع  ًاـِّیلَع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

هب دشاب و  هدومن  اذغ  نآ  هب  [ 55  ] تداع ندب  هچنآ  ردق  هب  اهاذغ ، نیرتکبس  هب  ماعط  ندروخ  رد  يامن  ادتبا  ینعی  هیِهَتْشَت  َْتنَأ  َو  ِماَعَّطلا 
هک تسا  نیا  زا  دعب  زور  ره  رد  ییامن  لوانت  اذغ  هک  تسا  مزال  هک  ینامز  اهتشا و  ردق  هب  نآ و  مضه  رب  [ 56  ] ندب توق  تقاط و  بسح 
رد سپ  ییامن . لیم  اذغ  حبص  فرط  رد  هک  قیرط  نیا  هب  ییامن . فرص  اذغ  هبترم  هس  زور  ود  رد  ای  تعاس . تشه  زور  زا  دشاب  هتـشذگ 
مزال تعاس  تشه  زور  زا  دشاب  هتـشذگ  هک  یتقو  سپ  دشاب  هدوب  مود  زور  هک  رگید  زور  رد  سپ  ییامن . لوانت  اذغ  رگید  راب  اشع  تقو 

دج دومرف  رما  نینچمه  دوش . فرص  هحفـص 37 ]  ] اذغ بش  فرط  کنیا  هب  دوشیمن  یجایتحا  ندروخ و  کی  اذغ  وت  يروخب  هک  تسا 
رگید زور  رد  نک و  فرص  اذغ  راب  کی  زور  کی  رد  هک  ار ، مالسلاهیلع  یلع  رم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ترـضح  مراوگرزب 

. دشاب هدوب  یقاب  اهتشا  زونه  دیشک و  دیاب  ماعط  زا  تسد  دشاب . هدوبن  مک  دایز و  هک  ياهزادنا  يردق و  هب  راب  ود 

ندیماشآ

وت ندیماشآ  دیاب  ینعی  ُدَْعب . اَمِیف  ُهُفِـصاَو  اَنَأ  يِذَّلا  َو  ُُهبْرُـش  ُّلِحَی  اَّمِم  ِقِیتَْعلا  ِیفاَّصلا  ِباَرَّشلا  َنِم  اذه ]  ] َکِماَعَط َِرثَأ  یَلَع  َُکباَرَـش  ْنُکَْیل  َو 
یبارـش نآ  نآ و  ندیماشآ  تسا  لالح  هک  یبارـش  نآ  زا  هنهک  فاص  بارـش  زا  دشاب ]  ] روکذم هک  ماعط  ندروخ  زا  دعب  ار  [ 57  ] بارش

. نیا زا  دعب  میامنیم  ار  وا  نایب  فصو و  نم  هک  تسا 

لاس ياهلصف 

َو ِۀَمِعْطَْألا  َنِم  ُلَمْعَتُْـسی  اَم  َو  ٍةَدِح  یَلَع  ٍلْصَف  ِّلُک  ِیف  اَهِیف  ِۀَِعقاَْولا  ِۀَّیِموُّرلا  اَهِروُهُـش  َو  ِۀَنَّسلا  ِلوُُصف  ِرِیبْدـَت  ْنِم  ُهُرْکِذ  یِغَْبنَی  اَم  َنْآلا  ُرُکْذـَن  َو 
َدَْعب ُلَمْعَتُْـسی  َو  ُُهبْرُـش  ُّلِحَی  ٍباَرَـش  ِۀَفِـص  ِیف  ِۀَِّمئَْألا ع  ِلْوَق  َیلِإ  ُدوُعَن  َو  ِءاَمَدُْقلا  ِلیِواَقَأ  ْنِم  ِۀَّحِّصلا  ِْظفِح  ِۀَّیِْفیَک  َو  ُْهنِم  ُبَنَتُْجی  اَم  َو  َِۀبِرْـشَْألا 

زا یلـصف  ره  رد  دیامنب  دیاب  هک  يریبدت  زا  نآ ، ندومن  رکذ  تسا  قیال  راوازـس و  هچنآ  لاحلا  میامنیم  نایب  منکیم و  رکذ  ینعی  ِماَعَّطلا 
لاس و ياهلـصف  نآ  رد  دـنوشیم  عقاو  یمور  ياههام  نآ  هک  یمور  خـیرات  باسح  هب  اههام  زا  یهام  ره  رد  هدـح و  یلع  لاس  ياهلـصف 
دروخ و دیابن  ار  مادک  دروخ و  دیاب  اهتبرش  اهاذغ و  مادک  اهلـصف  زا  یلـصف  ره  رد  هک  میزاس  رهاظ  مینک و  نایب  ادج  ار  یلـصف  ره  ریبدت 
رد مالـسلامهیلع  ناماما  يهتفگ  هحفـص 38 ]  ] هب میدرگیم  زاب  نیـشیپ و  ناربمغیپ  ياههتفگ  زا  دومن  ظفح  ار  ندب  تحـص  دـیاب  هنوگچ 
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. ماعطا زا  دعب  دوشیم  هدومن  لامعتسا  نآ و  ندیماشآ  تسا  لالح  هک  یبارش  ندومن  فصو  باب 

هنسلا لوصف  رکذ 

راهب لصف 

هراشا

ِمَْغلَْبلا ُناَْطلُـس  ُبَهْذَی  َو  ُضْرَْألا  ُنِیَلت  َو  ُراَهَّنلا  َو  ُْلیَّللا  ُبیِطَی  ِهِیف  َو  ًامْوَی  َنُوثاََلث  ِهِماَّیَأ  ُدَدَـع  َو  ُراَذآ  ُُهلَّوَأ  َو  ِناَمْزَْألا  ُحُور  ُهَّنِإَف  ِعِیبَّرلا  ُلْصَف  اَّمَأ 
ِلَصَْبلا ُلْکَأ  ِهِیف  یَقَُّتی  َو  ِءاَْملِاب  ِِهلیِدْعَت  َدَْعب  ُباَرَّشلا  ُبَرُْشی  َو  ِتْشِِربَمیِّنلا  ِْضیَْبلا  َو  ِموُحُّللا  َو  ِفیِطَّللا  ِءاَذِْغلا  َنِم  ِهِیف  ُلَمْعَتُْـسی  َو  ُمَّدلا  ُجیِهَی  َو 

زا هک  تسا  قیرط  نیا  رب  لاس  ياهلـصف  ناـیب  ینعی  ُۀَـماَجِْحلا . َو  ُدْـصَْفلا  ِهِیف  ُلَمْعَتُْـسی  َو  ِلِهْـسُْملا  ُبْرُـش  ِهِیف  ُدَـمُْحی  َو  ِضِماَْـحلا  َو  ِموُّثلا  َو 
تسا رت  مرگ و  حور  تعیبط  هچ  تسا . رتوکین  اهلصف  يهمه  زا  تساهلصف و  حور  يهلزنم  هب  راهب  نیا  تسا و  راهب  لصف  اهلصف ، يهلمج 

. ددرگیم يرت  یمرگ و  هب  لیام  یمدآ  جازم  زین  [ 58  ] راهب لصف  رد  و 

راذآ هام 

اوه ینعی  دشابیم  وکین  زور  بش و  هام  نیا  رد  تسا و  یـس  هام  نیا  ياهزور  ددـع  دـنیوگ و  [ 59  ] راذآ یمور  نابز  هب  ار  راهب  لوا  هاـم 
[60  ] مغلب دیوریم و  اههایگ  نیحایر و  اهلگ و  ماسقا  نآ  زا  هک  دوشیم  مرن  نیمز  تسین و  درـس  رایـسب  مرگ و  رایـسب  دشابیم و  لدـتعم 
[61  ] مغلب سپ  درـس ، مغلب  جازم  تسا و  مرگ  لـصف  نیا  جازم  هچ  دـیامنیم . تکرح  یتداـیز و  رد  عورـش  ندـب  رد  نوخ  دوشیم و  مک 

هدومن لامعتـسا  هک  دـیاب  دوشیم و  دایز  لصف  نیا  رد  نوخ  سپ  تسا . رت  مرگ و  هک  تسا  [ 62  ] نوخ جازم  بسانم  دوشیم و  هتخادـگ 
بارـش لـصف  نیا  رد  دوش  هدـیماشآ  تخپ و  مین  غرممخت  و  [ 63  ] كزان ياهتـشوگ  فیطل و  هحفـص 39 ]  ] ياهاذـغ لصف  نیا  رد  دوش 

[65  ] ریس و  [ 64  ] زایپ ندروخ  زا  لصف  نیا  رد  دنـشاب و  هدومن  نآ  لخاد  بآ  ياهراپ  هک  ینآ  زا  دعب  دش ، دهاوخ  هدومن  نایب  هک  یلالح 
[71  ] تماجح و  [ 70 [ ] 69  ] دصف و  [ 68 [ ] 67  ] لهـسم ندروخ  لـصف  نیا  رد  تسا  هدیدنـسپ  وکین و  دومن و  دـیاب  زیهرپ  [ 66  ] اهیشرت و 

. ندومن [ 72]

ناسین هام 

لوکاملا َنِم  ِهِیف  ُلَمْعَتُْـسی  َو  ُۀَِّیقْرَّشلا  ُحاَـیِّرلا  ِهِیف  ُّبُهَت  َو  ُمَّدـلا  ُكَّرَحَتَی  َو  ِلْـصَْفلا  ُجاَِزم  يَْوقَی  َو  ُراَـهَّنلا  ُلوُطَی  ِهِیف  ًاـمْوَی  َنُوثاََـلث  [73  ] ُناَْسیَن
َو ُنیِحاَیَّرلا  ُّمَُشی  َو  ِقیِّرلا  یَلَع  ُءاَْملا  ُبَرُْـشی  َال  َو  ِماَّمَْحلا  ِیف  ناهدالاب  ُخیِرْمَّتلا  َو  ُعاَمِْجلا  َُجلاَُعی  َو  ِْدیَّصلا  ِموُُحل  َو  ِّلَْخلِاب  ُلَمُْعی  اَم  َو  ِۀَّیِوْشَْملا 

يوق زور و  ددرگیم  زارد  هام  نیا  رد  تسا و  زور  یـس  هام  نیا  دـنیوگیم و  ناسین  یمور  نابز  هب  ار  راـهب  لـصف  مود  هاـم  ینعی  ُبیِّطلا .
لامک دـح  هب  نآ  رثا  راهب و  جازم  هام  نیا  رد  سپ  تسا . راهب  لصف  نیع  هک  دـشاب  هدوب  يرت  یمرگ و  هک  لـصف  نیا  [ 74  ] جازم دوشیم 

رد درب  دیاب  راک  هب  دزویم و  قرـشم  فرط  ياهداب  هام  نیا  رد  دوشیم و  رایـسب  نوخ و  دیآیم  رد  تکرح  هب  هام  نیا  رد  دوب و  دـهاوخ 
دروخ و دیاب  راکش  ياهتشوگ  دنـشاب و  هدومن  لخاد  [ 75  ] هکرـس نآ  رد  هچنآ  دشاب و  هدش  نایرب  هچنآ  اهتـشوگ  اهـشروخ و  زا  هام  نیا 
هحفص 40]  ] رد دروخ و  دیابن  بآ  اتشان  هب  یلاخ  يهدعم  اب  دیلام و  دیابیم  ندب  رد  [ 76  ] اهنغور مامح  رد  دومن و  ناوتیم  عامج  رایسب 

. درب راک  هب  شوخ  يوب  دییوب و  [ 77  ] اهناحیر دیاب  هام  نیا 

رایا هام 
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موحل َو  ِسوُءُّرلاَک  ِۀَظِیلَْغلا  ِموُحُّللا  َو  ِتاَحُولُْملا  ِلْکَأ  ْنَع  ِهِیف  َیُِهن  ْدَق  َو  ِعِیبَّرلا  ِلْصَف  ُرِخآ  َوُه  َو  ُحاَیِّرلا  ِهِیف  وُفْـصَت  َو  ًامْوَی  َنُوثاََلث  َو  ٌدَحَأ  َراَّیَأ 
راـیا یمور  تغل  رد  ار  نآ  هک  راـهب  میـس  هاـم  ینعی  ِءاَذـِْغلا . َلـْبَق  ُۀَـضاَیِّرلا  ِهِیف  ُهَرُْکی  َو  ِراَـهَّنلا  َلَّوَأ  ِماَّمَْحلا  ُلوُخُد  ِهِیف  ُعَْـفنَی  َو  ِنَبَّللا  َو  ِرَقَْبلا 
تسا راهب  لصف  رخآ  هام  نیا  و  [ 79  ] هدساف ياهراخب  زا  [ 78  ] اهداب هام  نیا  رد  ددرگیم  صلاخ  فاص و  تسا . زور  کی  یس و  دنیوگ .

عفان و ریـش و  ندـیماشآ  واگ و  ياهتـشوگ  هلک و  تشوگ  لثم  ظیلغ  ياهتـشوگ  کـمن و  رپ  ياهاذـغ  ندروخ  هاـم  نیا  رد  تسین  وکین  و 
. اذغ زا  شیپ  [ 80  ] ندیشک تضایر  ندرک و  رایسب  تکرح  هام  نیا  رد  تسین  وکین  زور و  لوا  نتفر  مامح  هب  هام  نیا  رد  تسوکین 

ناتسبات لصف 

ناریزح هام 

َو ًامِـساَد  ِمْحَّللا  ِلْـکَأ  َو  ِبَعَّتلا  ِنَع  ِهِیف  َیُِهن  َو  ِۀَّیِواَْرفَّصلا ] ِةَّرِْملا  ُناَـمَز  ُلـِبُْقی  َو   ] ِمَّدـلا َو  ِمَْغلَْبلا ]  ] ُناَْطلُـس ِهِیف  ُبَهْذَـی  ًاـمْوَی  َنُوثاََـلث  ُناَریِزَح 
ِتْشِخَریِّشلا َو  ِءاَّثِْقلا  َو  ِراَیِْخلاَک  ِرَضُْخلا  ُلْکَأ  َو  ِءاَقْمَْحلا  ِۀَْلَقب  َو  ِءَابَْدنِْهلاَک  ِةَدِراَْبلا  ِلوُُقْبلا  ُلْکَأ  ِهِیف  ُعَْفنَی  َو  ِرَْبنَْعلا  َو  ِکْسِْملا  ِّمَش  َو  ُْهنِم  ِراَثْکِْإلا 

َو ِناَْبلَْألا  َو  ُجاَّرُّدلا  َو  ُجوُْهیَّطلا  َو  ُجاَجَّدلا  ِرُویُّطلا  َنِم  َو  ءادجلا  َو  ِِّینَّثلا  ِْزعَْملا  ُمَْحل  ِموُحُّللا  َنِم  َو  ِتاَضِّمَحُْملا  ُلاَمِْعتْـسا  َو  ِۀَـبْطَّرلا  ِۀَـهِکاَْفلا  َو 
عورـش نوخ و  هام  نیا  رد  دوشیم  مک  تسا . زور  یـس  دنیوگ ، ناریزح  یمور  تغل  هب  ار  نآ  هک  ناتـسبات  لوا  هام  ینعی  ِّيِرَّطلا . ِکَمَّسلا 

برچ ياهتشوگ  ندومرف و  [ 82  ] بعت ار  ندب  و  [ 81  ] ندرک هحفـص 41 ]  ] رایـسب تکرح  هام  نیا  رد  تسین  وکین  دیامنیم و  یتدایز  رد 
و [ 86  ] ینـساک گرب  لثم  کنخ  ياهزیچ  ندروخ  هاـم  نیا  رد  دـهدیم  عفن  ندـییوب و  [ 85  ] ربنع و  [ 84  ] کشم ندروخ و  رایـسب  [ 83]

ندروخ تبوطر و  رپ  هزاـت  يهویم  و  [ 92  ] تشخ ریش  و  [ 91 [ ] 90  ] گنش رایخ  و  [ 89 [ ] 88  ] گنرداب راـیخ  ندروخ  و  [ 87  ] هفرخ گرب 
. هزات یهام  ریش و  ندروخ  و  [ 94  ] جارد وهیط و  یگناخ و  غرم  تشوگ  ناغرم  زا  هلاغزب و  و  [ 93  ] کشیش تشوگ  اهتشوگ ، زا  اهیشرت و 

زومت هام 

ُةَدِراَْبلا ُءاَیْـشَْألا  ِهِیف  ُلَکُْؤی  َو  ِقیِّرلا  یَلَع  ِدِراَْبلا  ِءاَْملا  ُبْرُـش  ِهِیف  ُلَمْعَتُْـسی  َو  ُهاَیِْملا  ُروُغَت  َو  ِةَراَرَْحلا  ُةَّدِـش  ِهِیف  ًاـمْوَی  َنُوثاََـلث  َو  ٌدَـحَأ  [ 95  ] ُزوُّمَت
َو مومـشلا  َنِم  ِهِیف  ُلَمْعَتُْـسی  َو  َناَریِزَح  ِیف  َرِکُذ  اَـمَک  ِمْضَْهلا  ُۀَـعیِرَّسلا  ُۀَـفیِطَّللا  ُۀَـیِذْغَْألا  ِهِیف  لـکؤی  َو  ِباَرَّشلا  ُجاَِزم  ِهـِیف  رثـکی  َو  « 2  » ُۀَبْطَّرلا
رد اههمشچ و  بآ  دوشیم  مک  امرگ و  دوشیم  تخس  نآ  رد  تسا . زور  کی  یـس و  زومت  ینعی  ِۀَِحئاَّرلا . ِۀَبِّیَّطلا  ِۀَبْطَّرلا  ِةَدِراَْبلا  ِنیِحاَیَّرلا 
دـش دهاوخ  رکذ  هک  یلالح  بارـش  لخاد  بآ  دروخ و  دیاب  رت  درـس و  ياهزیچ  هام  نیا  رد  اتـشان و  هب  دیماشآ  دـیاب  کنخ  بآ  هام  نیا 

هلاغزب و کشیش و  تشوگ  لثم  دروخ  دیاب  مضه ، دوز  فیطل  ياهاذغ  دیماشآ و  هاگنآ  دوش  مک  ياهراپ  نآ  ترارح  ات  دومن  دیاب  رایسب 
درس و هچنآ  اهلگ ، اههفوکـش و  زا  هام  نیا  رد  دییوب  دیاب  دش و  هدومن  نایب  ناریزح  رد  هچنانچ  دیماشآ  دیاب  ریـش  جارد و  وهیت و  تشوگ 

هحفص 42] . ] دشاب وبشوخ  رت و 

بآ هام 

نبللا برـش  عفنی  بیطرتلا و  دـیربتلاب و  جازملا  حلـصی  لامـشلا و  بهی  لیللاب و  ماکزلا  جـیه  مومـسلا و  دتـشی  هیف  اـموی  نوثلث  دـحا و  با 
ُجیِهَی َو  ُموُمَّسلا  ُّدَتْشَت  ِهِیف  ًامْوَی  َنُوثاََلث  َو  ٌدَحَأ  َبآ  ةدرابلا . نیحایرلا  نم  مشی  ۀضایرلا و  هیف  لقی  لهـسملا و  عامجلا و  هیف  بنتجی  بئارلا و 

ُّلَُقی َو  ُلِهْـسُْملا  َو  ُعاَمِْجلا  ِهِیف  ُبَنَتُْجی  َو  ِِبئاِّرلا  ِنَبَّللا  ُبْرُـش  ِهِیف  ُعَْفنَی  َو  ِبیِطْرَّتلا  َو  ِدـیِْربَّتلِاب  ُجاَزِْملا  ُُحلْـصَی  َو  ُلاَمَّشلا  بهی  َو  ِْلیَّللِاب  ُماَـکُّزلا 
هدنشک هک  مومـس  مرگ  ياهداب  دزویم  رایـسب  هام  نیا  رد  تسا . زور  کی  یـس و  بآ  هام  ینعی  ِةَدِراَْبلا . ِنیِحاَیَّرلا  َنِم  ُّمَُشی  َو  ِۀَضاَیِّرلا  َنِم 

رت و درـس و  ياهزیچ  ندروخ  هب  دروآ  دیاب  حالـصا  هب  ار  [ 97  ] جازم دزویم و  لامـش  داب  بش و  رد  دـسریم  مه  هب  [ 96  ] ماکز تسا و 
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مک دوش  ندب  رازآ  ثعاب  هک  تخس  ياهتکرح  دروخ و  دیابن  لهـسم  دناسریم و  ررـض  [ 99  ] عامج و  [ 98  ] تسام ندروخ  دهدیم  عفن 
. دییوب دیاب  درس  ياهناحیر  اهلگ و  هدومن و  دیاب 

زییاپ لصف 

لولیا هام 

ِفاَنْـصَأ َو  ِتاَواَلَْحلا  ُلْکَأ  ِهِیف  ُعَْفنَی  َو  ِلِهْـسُْملا  ُبْرُـش  ُُحلْـصَی  َو  ِءاَدْوَّسلا  ِةَّرِْملا  ُناَْطلُـس  يَْوقَی  َو  ُءاَوَْهلا  ُبیِطَی  ِهِیف  ًامْوَی  َنُوثاََلث  [ 100  ] ُلُوْلیَأ
ُبیِّطلا ِهِیف  ُلَمْعَتُْـسی  َو  ِماَّمَْحلا  ُلوُـخُد  َو  ِءاَوِّشلا  َنِم  ُراَـثْکِْإلا  َو  ِرَقَْبلا  ُمَْحل  ِهـِیف  ُبَـنَتُْجی  َو  ِنْأَّضلا  َنـِم  ِِّیلْوَْـحلا  َو  ِءاَدِْـجلاَک  ِۀـَلِدَتْعُْملا  ِموُـحُّللا 

دوشیم و داـیز  ادوس  دوشیم . وـکین  اوـه  هاـم  نیا  رد  تسا . زور  یـس  لوـلیا  ینعی  ِءاَّثِْقلا . َو  ِخـیِِّطْبلا  ُلْـکَأ  ِهِیف  ُبَنَتُْجی  َو  ِجاَزِْملا  ُلِدَـتْعُْملا 
دیابن هلاس و  کی  يهرب  هلاـغزب و  تشوگ  لـثم  لدـتعم  ياهتـشوگ  ماـسقا  اهینیریـش و  ندروخ  دـهدیم  عفن  لهـسم و  ندروخ  تسوکین 

رایخ و  [ 101  ] هزبرخ زا  درب و  دیاب  راک  هب  لدتعم  شوخ  يوب  تفر و  دـیاب  رتمک  مامح  دروخ و  دـیاب  مک  زین  نایرب  واگ و  تشوگ  دروخ 
هحفص 43] . ] درک دیاب  بانتجا  [ 102]

لوالا نیرشت  هام 

ِهِیف ُدَـمُْحی  َو  ِءاَوَّدـلا  ُبْرُـش  َو  ُدْـصَْفلا  ِهِیف  ُبَنَتُْجی  َو  اَبَّصلا  ُحـیِر  ِهِیف  ُسَّفَنَُتی  َو  ُۀَِـفلَتْخُْملا  ُحاَیِّرلا  ُّبُهَت  ِهِیف  ًامْوَی  َنُوثاََلث  َو  ٌدَـحَأ  ُلَّوَْألا  ُنیِرِْـشت 
ِءاَْملا ِبْرُش  ْنِم  ِهِیف  ُلَّلَُقی  َو  ِِلباَوَّتلِاب  موُحُّللا  ُلْکَأ  ِهِیف  ُلَمْعَتُْـسی  َو  ِماَعَّطلا  َدَْعب  ِۀَهِکاَْفلا  َو  ِّزُْملا  ِناَّمُّرلا  َو  ِنیِمَّسلا  ِمْحَّللا  ُلْکَأ  ِهِیف  ُعَْفنَی  َو  ُعاَمِْجلا 

. ابـص داب  هام  نیا  رد  دزویم  فلتخم و  ياهداب  هام  نیا  رد  دزویم  تسا . زور  کی  یـس و  لوالا  نیرـشت  هام  ینعی  ُۀَضاَیِّرلا . ِهِیف  ُدَـمُْحی  َو 
ندروخ تسا  عفان  عامج و  هام  نیا  رد  تسا  هدیدنـسپ  وکین و  لهـسم و  ياود  دـیماشآ  دـیابن  دـصف و  زا  هاـم  نیا  رد  دومن  دـیاب  باـنتجا 

رتمک بآ  درب و  دیاب  راک  هب  مرگ  ياهوراد  اهیزبس و  اب  ار  اهتـشوگ  هام  نیا  رد  ماعط و  زا  دعب  هویم  و  [ 103  ] شوخیم رانا  هبرف و  تشوگ 
. تخس ياهتکرح  هام  نیا  رد  تسا  وکین  دیماشآ و  دیاب 

یناثلا نیرشت 

ُبَرُْشی َو  ِعاَمِْجلا  َو  ِماَّمَْحلا  ِلوُخُد  ْنِم  ِهِیف  ُلَّلَُقی  َو  ِْلیَّللِاب  ِءاَْملا  ِبْرُش  ْنَع  ِهِیف  یَْهُنی  َو  ُّیِمْـسَْولا  ُرَطَْملا  ُعَطُْقی  ِهِیف  ًامْوَی  َنُوثاََلث ]  ] یناثلا ُنیِرِْـشت 
رد تسا . زور  یـس  یناثلا  نیرـشت  هام  ینعی  ِریِجْرِْجلا . َو  ِعاَنْعَّنلا  َو  ِْسفَرَْکلا  َك]  ] ِلوُُقْبلا ُلْکَأ  ُبَنَتُْجی  َو  ٍّراَح  ٍءاَم  ُۀَعْرُج  ٍمْوَی  ِّلُک  یف ]  ] َةَرُْکب

دیاب رتمک  عامج  تفر و  دیاب  رتمک  مامح  هب  بش و  رد  بآ  ندـیماشآ  تسین  وکین  دوب و  راهب  هام  رد  هک  یناراب  دوشیم  فرطرب  هام  نیا 
هک [ 107  ] ریجرج و  [ 106  ] عانعن و  [ 105  ] سفرک و  [ 104  ] اهیزبس دروخ  دیابن  مرگ و  بآ  زا  ياهعرج  زور  ره  لوا  دـیماشآ  دـیاب  دومن .

هحفص 44] . ] دنیوگیم [ 108  ] جکک ار  نآ 

ناتسمز لصف 

لوالا نوناک 

ْنِم ِهِیف  ُرَذُْحی  َو  ِرِخْآلا  َنیِرِْشت  ِیف  ُهاَنْرَکَذ  اَم  ُّلُک  ِهِیف  ُعَْفنَی  َو  ُدْرَْبلا  ِهِیف  ُّدَتْـشَت  َو  ُفِصاَوَْعلا  ِهِیف  يَْوقَی  ًامْوَی  َنُوثاََلث  َو  ٌدَحَأ  [ 109  ] ُلَّوَْألا ُنُوناَک 
زور کی  یـس و  لوالا  نوناک  هام  ینعی  ِلْعِْفلا . َو  ِةَّوُْقلِاب  ُةَّراَْحلا  ُۀَـیِذْغَْألا  ِهِیف  ُلَمْعَتُْـسی  َو  ُدْـصَْفلا  َو  ُۀَـماَجِْحلا  ِهِیف  یَقَُّتی  َو  ِدِراَْبلا  ِماَعَّطلا  ِلْکَأ 

رد دومن  دیاب  بانتجا  دش و  روکذم  یناثلا  نیرشت  رد  هچنآ  هام  نیا  رد  دراد  عفن  امرـس و  دنت و  ياهداب  هام  نیا  رد  دوشیم  تخـس  تسا .
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لعفلاب شتآ  هب  هک  ار  توق  بسح  هب  مرگ  ياهاذغ  هام  نیا  رد  دومن  دیاب  لامعتسا  دصف و  تماجح و  زا  درـس و  ماعط  ندروخ  زا  هام  نیا 
. دنشاب هتخاس  مرگ  زین 

یناثلا نوناک 

ِهِیف ُعَْفنَی  َو  ُعاَمِْجلا  ِهِیف  ُدَمُْحی  َو  ِقیِّرلا  یَلَع  ُّراَْحلا  ُءاَْملا  ِهِیف  َعَّرَجَُتی  ْنَأ  یِغَْبنَی  َو  ِمَْغلَْبلا  ُۀَبَلَغ  ِهِیف  يَْوقَی  ًامْوَی  َنُوثاََلث  َو  ٌدَحَأ  [110  ] یناثلا ُنُوناَک 
َو ُهَبَـساَن  اَم  َو  ِّيِریِْخلا  ِنْهُِدب  ُخـیِرْمَّتلا  َو  ِراَهَّنلا  َلَّوَأ  ِماَّمَْحلا  ُلوُخُد  ِهِیف  ُعَْفنَی  َو  ِثاَّرُْکلا  َو  ِریِجْرِْجلا  َو  ِْسفَرَْکلاَک  ِةَّراَْحلا  ِلوُُقْبلا  ُْلثِم  ءاسحالا 
و [ 111  ] مغلب هام  نیا  رد  دوشیم  دایز  رایـسب  تسا . زور  کی  یـس و  یناثلا  نوناـک  هاـم  ینعی  ِّيِرَّطلا . ِکَـمَّسلا  ُلْـکَأ  َو  ُْولُْحلا  ِهِیف  ُرَذُْـحی 

دناسریم عفن  عامج و  هاـم  نیا  رد  تسا  هدیدنـسپ  وکین و  اتـشان و  هب  زور  لوا  مرگ  بآ  هاـم  نیا  رد  دوش  هدـیماشآ  هک  تسا  نیا  راوازس 
مامح ندـش  لخاد  هام  نیا  رد  تسا  عفان  و  [ 114  ] اندنگ و  [ 113  ] جـکک سفرک و  لثم  مرگ  ياهیزبس  مرگ و  [ 112  ] ياهیچاک ندروخ 

ندروخ زا  هام  نیا  رد  دومن  دیاب  رذح  دشاب و  هدوب  نیا  لثم  هچنآ  تسا و  وببش  لگ  هک  [ 115  ] يریخ نغور  ندیلام  ندب  رب  زور و  لوا 
هحفص 45] . ] هزات یهام  ندروخ  اهینیریش و 

طابش هام 

ُلْکَأ ِهِیف  ُعَْفنَی  َو  ِدوُْعلا ] ِیف   ] ُءاَْملا ِهِیف  يِرْجَی  َو  ُبْشُْعلا  ِهِیف  ُرَهْظَی  َو  ُراَْطمَْألا  ُُرثْکَت  َو  ُحاَـیِّرلا  ِهِیف  ُِفلَتَْخت  ًاـمْوَی  َنوُرْـشِع  َو  ٌۀَِـیناَمَث  [116  ] ُطاَبُش
طابـش هام  ینعی  ِۀَضاَیِّرلا . َو  ِۀَکَرَْحلا  َو  ِعاَمِْجلا  ُةَْرثَک  ِهِیف  ُدَمُْحی  َو  تاوالحلا  ِلْکَأ  ْنِم  ُلَّلَُقی  َو  ِۀَِسباَْیلا  ِۀَهِکاَْفلا  َو  ِدُویُّصلا  َو  ِْریَّطلا  ِمَْحل  َو  ِموُّثلا 

يراج و و  [ 117  ] ارحـص هایگ  دوشیم  رهاظ  اهناراب و  دـشابیم  رایـسب  دزویم و  فلتخم  ياهداب  هام  نیا  رد  تسا و  زور  تشه  تسیب و 
دیاب رتمک  هدرک و  [ 118  ] کشخ يهویم  راکش و  تشوگ  هدنرپ و  ناروناج  تشوگ  ریـس و  ندروخ  دناسریم  عفن  اهبآ و  دوشیم  رایـسب 

تـضایر ار  ندـب  ندرک و  تخـس  ياـهتکرح  ندومن و  رایـسب  عاـمج  هاـم  نیا  رد  تسا  هدیدنـسپ  وکین و  اهینیریـش و  هاـم  نیا  رد  دروخ 
. ندومرف

لالح بارش  نتخاس  يهقیرط 

اَهِیف هیلع ]  ] ُدِمَتْعَی اَم  َو  ِۀَنَّسلا  ِلوُُصف  یَلَع  ِلْوَْقلِاب  اَِنئاَِدْتبا  ِیف  ِهِعْفَن  ُرْکِذ  َمَّدَقَت  ْدَق  َو  ِماَعَّطلا  َدـَْعب  ُُهلاَمِْعتْـسا  َو  ُُهبْرُـش  ُّلِحَی  يِذَّلا  ِباَرَّشلا  ُۀَـفِص 
دـش روکذـم  رتشیپ  هک  قیقحت  هب  ماـعط و  زا  دـعب  نآ  ندرب  راـک  هب  ندـیماشآ و  تسا  لـالح  هک  یبارـش  تفـص  ینعی  ِۀَّحِّصلا . ِظـْفِح  ْنِم 

اهلصف نیا  رد  تسا  هدمع  هچنآ  درب و  راک  هب  دیاب  لاس  ياهلصف  رد  هچنآ  نتفگ  هب  ام  میدومن  عورـش  هک  یتقو  رد  بارـش  نیا  ياهتعفنم 
ََعبْرَأ ِْهیَلَع  ٍةَداَیِز  َو  ٍةَرْمَغ  ِیف  ٍفاَص  ٍءاَم  ِیف  َعَْقُنی  َو  َلَـسُْغیَف  ٍلاَـطْرَأ  ُةَرَـشَع  یَّقَنُْملا  ِبِیبَّزلا  َنِم  َذَـخُْؤی  ْنَأ  ُُهتَفِـص  َو  تحـص . ندومن  ظـفح  زا 

ْنِإ ِءاَمَّسلا  َءاَم  ُءاَْملا  ِنُکَْیل  َو  ٍۀَفیِظَن  ٍرِْدق  ِیف  َلَعُْجی  َُّمث  ًۀَْـلَیل  َو  ًامْوَی  ِْفیَّصلا  ِیف  َو  ِءاَتِّشلا  ِیف  ٍماَّیَأ  َۀـَثاََلث  َِکلَذ  ِِهئاَنِإ  کلذ  یف  هَکَْرُتی  َو  َِعباَصَأ 
ٍۀَعْرُس یَلَع  ُهُضِرَتْعَی ] اَِمل   ] ُِلباَْقلا َوُه  َو  ًافیِفَخ  َضَْیبَأ  هحفص 46 ]  ] ًاقاََّرب ًءاَم  ِقِرْشَْملا  ِۀَیِحاَن  ْنِم  ُهُعُوْبنَی  يِذَّلا  ِبْذَْعلا  ِءاَْملا  َنِمَف  اَّلِإ  َو  ِْهیَلَع  َرُِدق 
ِرْدِْقلا َیلِإ  ُّدَُری  َُّمث  ُدَّرَُبی  َو  ُهُؤاَم  یَّفَُصی  َو  ُرَصُْعی  َُّمث  َجَْضنَی  َو  ُبِیبَّزلا  خفنی  یَّتَح  ُخَبُْطی  َو  ِءاَْملا  ۀفخ  یَلَع  ٌَۀلَالَد  َْکِلت  َو  ِةَدوُُرْبلا  َو  ِۀَنوُخُّسلا  َنِم 
یَْقُلیَف ٌلْطِر  یَّفَصُْملا  ِلْحَّنلا  ِلَسَع  ْنِم  ُذَخُْؤی  َُّمث  ُُهُثُلث . یَْقبَی  َو  ُهاَُثُلث  َیِـضْمَی  یَّتَح  ًاقِیقَر  ًانَِّیل  ًاناَیَلَغ  ٍۀَنَِّیل  ٍراَِنب  یَْلُغی  َو  ٍدوُِعب  ُهَراَدْقِم  ُذَخُْؤی  َو  ًاِیناَث 
ٌۀَقیِفَـص ٌۀَقْرِخ  ُذَخُْؤی  َو  ِهِّدَـح  َیلِإ  َدوُعَی  َو  ِلَسَْعلا  ُرْدَـق  َبَهْذَـی  یَّتَح  یَْلُغی  َو  ِرْدـِْقلا  َنِم  َناَک  َْنیَأ  َیلِإ  ِءاَْملا  َراَدـْقِم  َو  ُهَراَدـْقِم  ُذَـخُْؤی  َو  ِْهیَلَع 

ٍمَهْرِد ُفِْصن  ِبیِّطلا  ُِلْبنُس  ْنِم  َو  ٌمَهْرِد  ِناَرَفْعَّزلا  َنِم  َو  هلثم  ینیص  رادلا  َنِم  َو  ٍمَهْرِد  ُفِْصن  ِلُْفنَرَْقلا  َنِم  َو  ٍمَهْرِد  َنْزَو  ٌلِیبَْجنَز  اَهِیف  ُلَعُْجیَف 
ًادِّیَج ًاّدَش  ٍْطیَِخب  َّدَُشی  َو  ِۀَقْرِْخلا  ِیف  َلَعُْجی  َو  َلَْخُنی  َو  ٍةَدِح  یَلَع  ٍدِحاَو  ُّلُک  َقَحُْسی  ْنَأ  َدَْعب  ٍمَهْرِد  ُفِْصن  یَکَطْـصَم  ْنِم  َو  ُُهْلثِم  ِءَابَْدنِْهلا  َنِم  َو 

َبَهْذَـی یَّتَح  ٍْقفِِرب  ٍۀَـنَِّیل  ٍراَن  یَلَع  ِکیِرْحَّتلِاب  ُدَـهاَُعی  ُلاَزَی  َال  َو  اَهِیف  ِیتَّلا  ِرِیقاَـقَْعلا  يَُوق  ُلِْزنَت  ُْثیَِحب  ِباَرَّشلا  ِیف  ُۀَـقْرِْخلا  َسَرُْمت  َو  ِهِیف  یَْقُلت  َو 
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ندروآ لمع  هب  نتخاس و  قیرط  ینعی  ٍضْعَِبب . ُهُضَْعب  ُهُجاَِزم  َلَخاَدَتَی  یَّتَح  روهـش  ِۀَثاََلث  َةَّدُم  ُذَخُْؤی  َو  َدَّرَُبی  َو  ُرْدِْقلا  َعَفُْری  َو  ِلَسَْعلا  ُراَدْقِم  ُْهنَع 
ینعی دشاب  هدوب  مهرد  یس  دصکی و  یلطر  ره  هک  [ - 121  ] لطر هد  [ 120  ] یقنم [ 119  ] زیوم زا  دوش  هتفرگ  هک  تسا  نیا  لالح  بارش 

رب دشاب و  هتفرگ  ورف  ار  زیوم  مامت  بآ  هکنانچ  فاص ، بآ  رد  دنناسیخب  دنیوشب و  سپ  دشاب -  هدوب  [ 122  ] یفریص لاقثم  جنپ  تصش و 
زور کی  دوش و  عقاو  ناتسمز  لصف  رد  لمع  نیا  رگا  زور ، هس  فرظ  نیمه  رد  دوش  هتشاذگ  دشاب و  هداتسیا  زین  تشگنا  راهچ  نآ  يور 
بآ دنناسیخیم  نآ  رد  ار  زیوم  هک  یبآ  نیا  دشاب  هدوب  هک  دیاب  هزیکاپ و  گید  رد  ار  نآ  دـننادرگب  سپ  ناتـسبات . لصف  رد  بش  کی  و 
هدوب قرشم  فرط  زا  نآ  يهمشچرس  هک  يراوگشوخ  نیریش  بآ  زا  سپ  دوشن  هحفص 47 ]  ] نکمم ناراب  رگا  دوش و  رودقم  رگا  ناراب ،

ندش و درس  دیامنیم  لوبق  دوز  هک  تسا  یبآ  نآ  کبـس ، بآ  نیا  دشاب و  [ 123  ] نزو کبس  هک  دیفس ، يهدنشخرد  فاص  بآ  دشاب .
دوـش و هدـمآرب  گرزب و  هکنآ  اـت  هدـیناسیخ  زیوـم  نـیا  دوـش  هدـیناشوج  نآ  زا  دـعب  تـسا . بآ  یکبـس  تمـالع  نـیا  ار و  ندـش  مرگ 

نآ رادـقم  دـنیامن  مولعم  دـننک و  گید  رد  رگید  راب  سب  ار  نآ  بآ  دـنک  درـس  دـنیامن و  فاص  دنرـشفب و  سپ  دوش . هتخپ  شیاـههناد 
هصح ود  [ 125 [ ] 124  ] هصح هس  زا  هکنآ  ات  يراومه ، میالم  ندـیناشوج  میالم  شتآ  هب  دـنناشوجب  یبوچ و  تمـالع  هب  ار  زیوم  يهریش 
فاص هک  یلـسع  نانچنآ  روبنز  [ 126  ] لسع زا  دوش  هتفرگ  سپ  دـندوب . هدرک  هک  یبوچ  تمـالع  نآ  زا  دـنام  یقاـب  هصح  کـی  دورب و 

ات هک  ار  زیوم  بآ  نآ  رادقم  ار  لسع  نآ  رادقم  دنیامن  مولعم  زیوم و  يهریـش  نآ  رب  لسع  نآ  دوش  هتخیر  سپ  لطر . کی  دنـشاب  هدومن 
يرادقم يدح و  نآ  هب  تسا  گید  نایم  رد  هچنآ  دنک  دوع  لسع و  رادقم  دوش  فرطرب  هکنآ  ات  دوش  هدـیناشوج  تسه و  گید  ياجک 
کچوک گنت و  نآ  ياهمـشچ  هک  یـسابرک  يهچراپ  دـنریگب  ندـیناشوج  نیمه  يانثا  رد  دوب و  لسع  نتخیر  زا  شیپ  زیوم  يهریـش  هک 

لفنرق زا  و  دشاب -  هدوب  یفریص  لاقثم  فصن  هک  یعرش  [ - 128  ] مهرد کی  ردق  هب  [ 127  ] لیبجنز هچراپ ، نآ  رد  دننادرگب  سپ  دشاب .
زا مهرد و  هحفص 48 ]  ] فصن [ 132  ] بیطلا لبنس  زا  و  مهرد -  مین  ینعی  لفنرق -  لثم  [ 131  ] ینیچراد زا  مهرد و  فصن  [ 130 [ ] 129]

دوش و هتخیب  ییاهنت ، هب  اهنیا  زا  کی  ره  دشاب  هدش  هدـیبوک  هک  ینآ  زا  دـعب  مهرد ، فصن  [ 133  ] یکطصم زا  مهرد و  مین  ینـساک  مخت 
هدومن لح  گید و  نآ  رد  هچراپ  نیا  دوش  هتخادـنا  وکین و  نتـسب  ياهتـشر ، هب  هچراپ  نآ  رـس  دوش  هتـسب  ياهچراپ و  رد  دوش  هدـینادرگ 

رد مامتلاب  تسا  هچراپ  نایم  رد  هک  ییازجا  ياهتیـصاخ  اهتوق و  دوش  لخاد  هک  يدح  هب  ات  بارـش  نآ  رد  هچراپ  نآ  دوش  هدـیلام  دوش و 
لسع و رادـقم  بارـش  نآ  زا  دوش  فرطرب  هکنآ  ات  راومه  میالم  شتآ  هب  بارـش  نایم  رد  هچراپ  نیا  دوش  هداد  تکرح  هشیمه  بارش و 
تیـصاخ و دوش  لخاد  هکنآ  ات  هام  هس  تدم  دنراد  هاگن  ار و  بارـش  نآ  دنیامن  هریخذ  دـنزاس و  کنخ  شتآ و  يور  زا  گید  دـنرادرب 

اَذِإَف ِحاَرَْقلا  ِءاَْملا  َنِم  ِْنیَتَِّیقوُأ  َیلِإ  ٌۀَِّیقوُأ  ُْهنِم  ُبَرُْشی  اَم  ُراَدْقِم  َو  ُلَمْعَتُْسی  ٍِذئَنیِح  َو  رگید . ءازجا  زا  یضعب  تیـصاخ  رد  ازجا  زا  یـضعب  توق 
ِنْذِِإب َْتنِمَأ  ْدَقَف  َِکلَذ ]  ] َْتلَعَف اَذِإَف  َکِماَعَط  َدَْعب  ٍحاَْدقَأ  ِۀَثاََلث  َراَدْقِم ]  ] ِباَرَّشلا اَذَـه  ْنِم  ْبَرْـشاَف  ِماَعَّطلا  َنِم  ََکل  ُْتفَـصَو  اَم  َراَدـْقِم  َْتلَکَأ 
ِضَْعب َو  ِةَدـِعَْملا  َو  ِغاَمِّدـلا  َو  ِبَصَْعلا  ِعاَجْوَأ  ْنِم  َِکلَذ  ِْریَغ  َو  ِحاَیِّرلا  َو  ِسِْرقِّنلاَک  ِۀَـنِمْزُْملا  ِةَدِراَْبلا  ِعاَجْوَْألا  َنِم  َکَتَْلَیل  َو  َکَـمْوَی  َیلاَـعَت  ِهَّللا 

ُهَّنِإَف ُهَْلبَق  ُبَرْـشَی  َناَک  اَّمِم  ِفْصِّنلا  َراَدـْقِم  ُْهنِم  ْبَرْـشَْیلَف  ِءاَْملا  َةَوْهَـش  َِکلَذ  َدـَْعب  َْتقَدَـص  ْنِإَف  ِءاَشْحَْألا  َو  ِءاَعِْملا  َو  ِلاَحِّطلا  َو  ِدـِبَْکلا  ِعاَـجْوَأ 
ْنِإَف اَمِِهب  ُنوُکَی  ُهَداَسَف  َو  ِباَرَّشلا  َو  ِماَعَّطلِاب  ُنوُکَی  ُهَماَِوق  َو  ِنَدَْبلا  َحاَلَـص  َّنِإَف  ِهِظْفِح  َو  ِهِْطبَِـضل  ُّدَشَأ  َو  ِهِعاَمِِجل  ُرَثْکَأ  َو  نمؤملا  ِنَدَِبل  ُحَلْـصَأ 

نآ زا  دوشیم  هدیماشآ  هچنآ  ردق  دنیامن  فرـص  هام  هس  زا  دعب  ینعی و  هحفص 49 ] . ] ُنَدَْبلا َدَسَف  اَمُهَتْدَْسفَأ  ْنِإ  َو  ُنَدَْبلا  َحَلَص  اَمُهَتْحَلْـصَأ 
تفه فصن  کی و  تفه  ود  لاقثم و  جـنپ  لاقثم  باسح  هب  هک  تسا  مهرد  کی  تفه  جـنپ  مهرد و  هد  هک  [ - 134  ] هیقوا کی  بارش ،

رادـقم يدروخ  هاگره  سپ  دـشاب -  هدوب  لاقثم  کی  تفه  جـنپ  لاقثم و  هد  هک  صلاخ -  بآ  زا  هیقوا  ود  اـب  دـشاب -  هدوب  لاـقثم  کـی 
هک قیقحت  هب  يدومن  راک  نیا  هاگره  سپ  ماـعط . زا  دـعب  حدـق  هس  بارـش  نیا  زا  ماـشایب  سپ  ماـعط ، زا  وت  يارب  زا  میدومن  فصو  هچنآ 

[136  ] سرقن لثم  دزاس  ریگنیمز  هداتفا و  ار  سک  نیا  هک  [ 135  ] درس ياهدرد  زا  شبـش  زور و  نیا  رد  یلاعت  يادخ  نذا  هب  يوش  نمیا 
زرپس و و  [ 139  ] رگج ياهدرد  زا  یضعب  هدعم و  رـس و  زغم  و  [ 138 [ ] 137  ] یپ ياهملا  زا  اهنیا  ریغ  دـسر و  مه  هب  اهداب  زا  هک  اهتفوک  و 
هک دـیاب  بآ ، يارب  زا  بارـش  نیا  ندروـخ  زا  دـعب  دـشاب  هدوـب  یقداـص  ياهتـشا  رگا  سپ  [ 142 [ ] 141  ] نوردـنا تـالآ  و  [ 140  ] هدور
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نیا ثعاـب  نمؤم و  ندـب  يارب  زا  تسا  رتهب  قیرط  نیا  هک  یتـسرد  هب  نیا . زا  رتـشیپ  هدـیماشآ  هچنآ  فصن  ردـق  هب  نآ  زا  دوش  هدـیماشآ 
نآ ندوب  ياپ  رب  ندب و  حالـص  هک  قیقحت  هب  یتسرد و  هب  دشاب و  هدوب  ظوفحم  طوبـضم و  رتشیب  دومن و  دـناوت  رتشیب  عامج  هک  دوشیم 
رگا وت و  ندب  دنامیم  ملاس  حیحـص و  ار ، بارـش  ماعط و  يدومن  فرـص  تحلـصم  قفاوم  رگا  تسا و  بارـش  ماعط و  ببـس  هب  دشابیم 

هحفص 50] . ] وت ندب  دوشیم  عیاض  دساف و  ار  بارش  ماعط و  يدومنن  فرص  تحلصم  قیرط  هب  یتخاس و  دساف 

ناسنا یناسفن  ياهتوق 

َو ًةَّرَم  ُءاَوَْهلا  َدََرب  اَذِإَف  ِۀَنِْکمَْألا  ِیف  ِءاَوَْهلا  ِرُّیَغَت  ام ]  ] ِبَسَِحب ُرَّیَغَتَت  َو  ِءاَوَْهِلل  ٌۀَِعباَت  َۀَـجِْزمَْألا  َّنَأ  َو  ِناَدـْبَْألا  ِۀَـجِْزمَِأل  ٌۀَِـعباَت  ِسوُفُّنلا  َةَُّوق  َّنَأ  ْمَلْعا  َو 
ْتَحَلَـص َو  ِناَدـْبَْألا  ُۀَـجِْزمَأ  َْتلَدَـتْعا  ًالِدَـتْعُم  ُءاَوَْهلا  َناَک  اَذِإَـف  ِرَوُّصلا  ِیف  ُرُّیَغَّتلا ]  ] َکـِلَذ َرَّثَأ  َو  ِناَدـْبَْألا  ُۀَـجِْزمَأ  ِِهبَبَِـسب  ْتَرَّیَغَت  يَرْخُأ  َنُخَس 

توق هک  قیقحت  یتسرد و  هب  نادب  ینعی  ِتاَکَرَْحلا . ِِرئاَس  َو  ِۀَکَرَْحلا  َو  ِمْوَّنلا  َو  ِعاَمِْجلا  َو  ِمْضَْهلاَک  ِۀَّیِعِیبَّطلا  ِتاَکَرَْحلا  ِیف  ِۀَجِْزمَْألا  ُتاَفُّرَـصَت 
اوه تفای  رییغت  هک  یتقو  رد  دنوشیم  ریغتم  ار و  اوه  دنعبات  اهجازم  هک  یتسرد  هب  تساهندب . وریپ  عبات و  ندـب  ریبدـت  رد  یناسنا  ياهـسفن 

ریثأت اهندـب و  [، 143  ] اـهاوه فـالتخا  نیا  ببـس  هب  دوشیم  ریغتم  رگید ؛ ياهبترم  دوش  مرگ  اوـه و  دوـش  درـس  هاـگره  سپ  اـهناکم . رد 
اهندب و ياهجازم  دنامیم  لدتعم  رارق ، کی  رب  لدتعم و  اوه  دشاب  هدوب  هاگره  سپ  سفن . لاعفا  اهتوق و  رد  جازم  نتفای  رییغت  نیا  دنکیم 

هیعیبط تکرح  باوخ و  و  [ 144  ] عامج اذغ و  ندومن  مضه  لثم  یعیبط  ياهراک  اهتکرح و  رد  اهجازم  ياهفرصت  دشابیم  وکین  حلاص و 
. اهتکرح یقاب  و  [ 145]

طالخا تعیبط و  راهچ 

َلَعَجَف اَمُهَْنَیب  [ اـم  ] َِفلوُخ ْدَـق  ِناَدِراـَب  َو  ِناَّراَـح  ِۀَـلْمُْجلِاب  َو  ُمَْغلَْبلا  َو  ُمَّدـلا  َو  ِناـَتَّرِْملا  َیِه  َو  َِعئاَـبَط  َِعبْرَأ  یَلَع  َماَـسْجَْألا  یََنب  َیلاَـعَت  َهَّللا  َّنَأـِل 
ِفیِـساَرَّشلا َو  ِرْدَّصلا  َو  ِْسأَّرلا  یَلَع  َو ]  ] ِدَسَْجلا َنِم  ٍءاَزْجَأ  ِۀََعبْرَأ  یَلَع  َِکلَذ  َقَّرَف  َُّمث  ًاِسباَی  َو  ًابْطَر  ِْنیَدِراَْبلا  َِکلَذَـک  َو  ًاِسباَی  َو  ًانَِّیل  ِْنیَّراَْحلا 

ادوس يهرم  اهنآ  هک  تعیبط  راهچ  رب  ار  اهمسج  هحفص 51 ] . ] هداد رارق  هداهن و  انب  یلاعت  يادخ  هکنیا  يهطساو  هب  ینعی  ِنْطَْبلا . ِلَفْـسَأ  َو 
ود دـشاب و  هدوب  نوخ  ارفـص و  هک  مرگ  طلخ  ود  ـالمجم  تسا و  مغلب  طـلخ  نوخ و  [ 149 [ ] 148  ] طلخ و  [ 147  ] ارفـص يهرم  و  [ 146]

طلخ ود  تسا  هدش  هدینادرگ  سپ  ود . نآ  نایم  ود و  نیا  نایم  تعیبط  رد  تسا  هدـش  تفلاخم  دـشاب و  هدوب  مغلب  ادوس و  هک  درـس  طلخ 
رت یکی  هک  درس  طلخ  ود  نینچمه  دشاب و  هدوب  ارفص  نآ  هک  کشخ  مرگ و  يرگید  دشاب و  هدوب  نوخ  نآ  هک  مرگ  رت و  یکی  هک  مرگ 
رب طلخ  راهچ  نیا  هدـش  هدومن  شخب  هدـنکارپ و  سپ  دـشاب . هدوب  ادوس  نآ  هک  کشخ  رگید  طـلخ  تسا و  مغلب  نآ  هک  دـش  هدـینادرگ 
ریز بناج  و  دـنیوگ -  هغربق  یکرت  نابز  هب  ار  نآ  هک  ولهپ -  [ 150  ] ياهناوختسا رس  هنیس و  رـس و  وزج  راهچ  نآ  هک  ندب  زا  وزج  راهچ 

ِةَّرِْملا َنِم  َفیِـساَرَّشلا  َو  َحیِّرلا  َو  ِمَْغلَْبلا  َنِم  َرْدَّصلا  َّنَأ  َو  ِمَّدـلا  َنِم  َْفنَْألا  َو  َمَْفلا  َو  ِْنیَرِْخنَْملا  َو  ِْنیَْنیَْعلا  َو  ِْنیَنُذُْألا  َو  َْسأَّرلا  َّنَأ  ْمَلْعا  َو  مکش .
ینیب و  [ 151  ] نهد ینیب و  خاروس  ود  مشچ و  ود  شوگ و  ود  رـس و  هک  یتسرد  هب  ینعی  ِءاَدْوَّسلا . ِةَّرِْملا  َنِم  ِنْطَْبلا  َلَفْـسَأ ]  ] َّنَأ َو  ِءاَْرفَّصلا 

زا [ 154  ] مکش تسارفـص و  زا  هغربق  اوه و  تسا و  مغلب  زا  هنیـس  تسا و  [ 153  ] نوخ ازجا  نیرتبلاـغ  وزج  ینعی  تسا . نوخ  زا  [ 152]
. تسادوس

باوخ

یَلَع ِْبلَْقنا  َُّمث  ِنَْمیَْألا  َکِّقِـش  یَلَع  ًالَّوَأ  َکُعاَجِطْـضا  ْنُکَْیلَف  َمْوَّنلا  َْتدَرَأ  اَذِإَف  ُُهتَُّوق  َو  ِدَسَْجلا  ُماَِوق  َوُه  َو  ِغاَمِّدـلا  ُناَْطلُـس  َمْوَّنلا  َّنَأ  ْمَلْعا  َو ] ]
ِْنیَتَعاَس ِْلیَّللا  َنِم  َدوُعُْقلا  َکَسْفَن  ْدِّوَع  َو  َکِمَْون . َْدنِع  ِِهب  َْتأَدـَب  اَمَک  هحفص 52 ]  ] ِنَْمیَْألا َکِّقِش  یَلَع  َکِعَجْضَم  ْنِم  ْمُقَف  َِکلَذَک  َو  ِرَْـسیَْألا 

َءاَد ُثِرُوی  َِکلَذ  َّنِإَف  ِهِیف  ْلُِطت  َال  َو  َکَتَجاَح  یِـضْقَت  اَم  ِرْدَِـقب  ِهِیف  ْثَْبلا  َو  ِناَْسنِْإلا  ِۀَـجاَِحل  َءاَلَْخلا  ِلُخْدا  َو  ْلیَّللا ] َنِم  َیَِقب  اَذِإَف  ُماَنَت  اَم  َلـْثِم  ]
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دـسج ماوق  باوخ  نیا  تسا و  بلاغ  دـشاب  هدوب  رـس  زغم  هک  غامد  رب  ینعی  تسا . غامد  هاـشداپ  باوخ ، هک  قیقحت  هب  نادـب  ینعی  ِلـیِْفلا .
زا دعب  تسار . يولهپ  رب  راب  لوا  وت  ندیباوخ  دشاب  هدوب  هک  دیاب  ییامن  باوخ  يهدارا  هاگره  سپ  تسا . باوخ  هب  ندب  توق  ینعی  تسا 
زا يزیخرب  تساخرب  تقو  رد  ات  درگب ، تسار  يولهپ  هب  پچ  يولهپ  زا  يرادـیب  تقو  رد  نینچمه  باوخب و  پچ  يولهپ  هب  و  درگب ، نآ 
هب ار  دوخ  سفن  ياـمرف  تداـع  دـشاب و  هدوب  تسار  يولهپ  نآ  هک  ندـیباوخ  دزن  ولهپ  نآ  هب  يدوب  هدومن  ادـتبا  هک  ییولهپ  رب  هاـگباوخ 

. بش زا  تعاس  ود  رد  يرادیب  نتسشن و 

نتفر ءالخلا  تیب 

هب نآ  رد  نک  ثکم  امن و  گنرد  الخلا و  تیب  نتفر  هب  دشابیم  ار  یمدآ  هک  یتجاح  يهطـساو  هب  ار  [ 155  ] الخلا تیب  وش  لخاد  هاگنآ 
. دوشیم [ 156  ] لیفلاءاد تفوک  ثعاب  ندنام  رایسب  هکنآ  تهج  هب  يامنن . فقوت  رایسب  تجاح و  ردق 

ندز كاوسم 

هراشا

ٍلاَِدتْعِاب َناَک  اَذِإ  ِرَفَْحلا  َنِم  ٌِعفاَن  َوُه  َو  اَُهنِّنَُسی  َو  َۀَثِّللا  ُّدُشَی  َو  َۀَهْکَّنلا  ُبِّیَُطی  َو  َناَنْسَْألا  ُولْجَی  ُهَّنِإَف  ِكاَرَْألا  ُفِیل  ِِهب  َتْکَتْسا  اَم  َدَوْجَأ  َّنَأ  ْمَلْعا  َو 
هک تسا -  كارا  تخرد  يهشیر  نآ ، هب  ییامن  كاوسم  هچنآ  یتسرد  هب  ینعی  اََهلوُصُأ  ُفِّعَُضی  َو  اَهُعِزْعَُزی  َو  َناَنْـسَْألا  ُّقُِری  ُْهنِم  ُراَثْکِْإلا  َو 

نشور دهدیم و  هحفـص 53 ]  ] ـالج كارا  يهشیر  نیا  هکنآ  تهج  هب  دـنروآیم -  همظعم  يهکم  زا  هک  تسا  روهـشم  كاوـسم  نیمه 
نیا ار و  نآ  تشوگ  دـنایوریم  ار و  [ 158 [ ] 157  ] اهنادند نب  تشوگ  دزاسیم  تخـس  ار و  نهد  دزاسیم  وبـشوخ  ار . اهنادند  دزاسیم 

هب اهنادند  نب  رد  راخب  زا  هک  [ 160  ] لافس و  [ 159  ] هزیرگنس لثم  تسا  یمـسج  هک  ار  رفح  دزاسیم  فرطرب  دناسریم و  عفن  كاوسم 
ار و اهنآ  دنابنجیم  و  ار ]  ] اهنادند دزاسیم  كزان  كاوسم  ندومن  رایـسب  دوش و  هدومن  لادتعا  هب  كاوسم  هک  یتروص  رد  دسریم ، مه 

. ار اهنآ  خیب  دزاسیم  تسس  فیعض و 

اهنادند ظفح 

َُعبُر ًاِّیناَرَْدنَأ  ًاْحِلم  َو  ًءاَوَس  ًءاَزْجَأ  ِْلثَْألا  َّبَح  َو  ِبیِّطلا  َُلْبنُس  َو  ًادْرَو  َو  ًادْعُس  َو  ًاجِزاَمْزَک  َو  ًاقَرُْحم  ِلَّیِْإلا  َنْرَق  ْذُخْأَْیلَف  ِناَنْـسَْألا  َْظفِح  َداَرَأ  ْنَمَف 
ًاءْزُج ْذُخْأَْیلَف  ُُهناَنْـسَأ  َّضَْیبَی  ْنَأ  َداَرَأ  ْنَم  َو  ِۀَضِراَْعلا  ِتاَفْآلا  َنِم  اََهلوُصُأ  ُظَفْحَی  َو  َناَنْـسَْألا  ُکِسُْمی  ُهَّنِإَف  ِِهب  ُّنَتُْـسی  َو  ًامِعاَن  ُعیِمَْجلا  ُّقَُدیَف  ٍءْزُج 
خاش دریگب  دیاب  ار  اهنادند  ظفح  دـیامن  هدارا  هک  یـسک  نآ  سپ  ینعی  ِِهب  ُّنَتْـسَی  َو  ًامِعاَن  اَمُهُقَحْـسَیَف  ِرْحَْبلا  َدـَبَز  ُهَْلثِم  َو  ٍِّیناَرَدـْنَأ  ٍحـِْلم  ْنِم 

لثالا بح  بیطلا و  لبنس  خرس و  لگ  گرب  و  [ 162  ] یفوک دعس  و  دشاب -  هدوب  زگ  تخرد  راب  هک  جزامزگ -  هتخوس و  [ 161  ] نزوگ
زا هصح  کی  ردـق  هب  دیفـس -  کمن  زا  تسا  یمـسق  هک  یناردـنا -  کـمن  مه . يواـسم  ازجا  زگ -  تخرد  زا  تسا  يراـب  زین  نآ  هک  - 
هک دنچ  یتفآ  زا  ار  اهنآ  خیب  اهنادند و  درادیم  هاگن  هک  دنـشاپب  اهنادـند  هب  مرن و  عیمج  دوش  هدـیبوک  سپ  ازجا . زا  کی  ره  هصح  راهچ 

. دوشیم اهنادند  ضراع 

اهنادند يدیفس 

دبز رادقم  نآ  لثم  یناردنا و  کمن  زا  هحفـص 54 ]  ] يرادقم کی  دریگب  هک  دیاب  وا  ياهنادند  دوش  دیفـس  هک  دیامن  هدارا  هک  سکنآ  و 
. دشاپب اهنادند  خیب  هب  مرن و  ار  ود  ره  دبوکب  سپ  [ 163  ] رحبلا
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یمدآ رمع  يهناگراهچ  ياه  هرود 

هراشا

َو ُُهباَبَـش  اَهِیف  َو  ًۀَنَـس  َةَرْـشَع  ۀسمخ  َیلوُْألا  َُۀلاَْحلا  ٍلاَوْحَأ  ُۀََـعبْرَأ  اَهَّنِإَف  اَِهب  ًافِّرَـصَتُم  ُهَلَعَج  َو  اَْهیَلَع  َیلاَعَت  ُهَّللا  ُهاََنب  ِیتَّلا  ِناَْسنِْإلا  َلاَوْحَأ  َّنَأ  ْمَلْعا 
هتشاذگ تلاح  نآ  رب  یلاعت  يادخ  ار  وا  ندب  ءانب  هک  یمدآ  ياهتلاح  هک  قیقحت  هب  نادب  ینعی  ِهِمْـسِج . ِیف  ِمَّدلا  ُناَْطلُـس  َو  ُهُؤاََهب  َو  ُُهنْـسُح 

. تسا تلاح  راهچ  اهتلاح ، نآ  هب  فرصتم  ار  وا  هدینادرگ  تسا و 

یگلاس هدزناپ  ات 

بلاغ نوخ  نس  نیا  رد  تسا و  وا  یگزات  ییوکین و  یمدآ و  یناوج  تلاح  نیا  رد  تسا و  یگلاس  هدزناپ  نس  راهچ  نیا  زا  یلوا  تلاـح 
. وا ندب  رد  تسا 

یگلاس یس  ات  هدزناپ 

اَم يَْوقَأ  َیِه  َو  ِصْخَّشلا  یَلَع  اَِهتَبَلَغ  ُةَُّوق ]  ] َو ِءاَْرفَّصلا  ِةَّرِْملا  ُناَْطلُس  اَهِیف  َو  ًۀَنَـس  َنِیثاََلث  َو  ٍسْمَخ  َیلِإ  ًۀَنَـس  رـشع  ۀسمخ  ْنِم  ُۀَِیناَّثلا  َُۀلاَْحلا  َُّمث 
یگلاس هدزناپ  زا  هک  تسا  مود  تلاح  سپ  ینعی  ًۀَنَـس . َنُوثاََلث  َو  ٌسْمَخ  َیِه  َو  َةَروُکْذَْـملا  َةَّدُْـملا  َِیفْوَتْـسَی  یَّتَح  َِکلَذَـک  ُلاَزَی  َال  َو  ُنوُکَی 

زا تسا  رتشیب  شتوق  تلاح  نیا  رد  زین  صخـش  نآ  دراد و  مامت  توق  بلاغ و  ندب  رب  ارفـص  تلاح  نیا  رد  یگلاس . جـنپ  یـس و  ات  تسا 
. هروکذم تدم  دوش  مامت  هکنآ  ات  تسا  رارق  نیا  زا  هشیمه  رگید و  ياهتلاح 

یگلاس تصش  ات  جنپ  یس و 

َو ِۀَظِعْوَْملا ] َو   ] ِۀَـمْکِْحلا ُّنِس  َیِه  َو  ِءاَدْوَّسلا  ِةَّرِْملا  ِناَْطلُـس  ِیف  ُنوُکَیَف  ًۀَنَـس  َنیِّتِس  ِرُمُْعلا  ُةَّدـُم  َلَماَکَتَت  ْنَأ  َیلِإ  ِۀَِـثلاَّثلا  ِۀـَلاَْحلا  ِیف  ُلُخْدَـی  َُّمث 
لخاد تلاح  نیا  زا  سپ  ینعی  ِتاَفُّرَصَّتلا . ِیف  ِشْأَْجلا  ِتاَبَث  َو  ِْيأَّرلا  ِقْدِص  َو  ِِبقاَوَْعلا  ِیف  ِرَظَّنلا  ِۀَّحِـص  َو  ِرُومُْألا  ِماَِظْتنا  َو  ِۀَیاَرِّدلا  َو  ِۀَفِْرعَْملا 

نیا ندب و  رب  ادوس  نس  نیا  رد  دشابیم  هحفص 55 ]  ] بلاغ سپ  لاس . تصش  تدم  دوش  لماک  هکنآ  ات  میـس ، تلاح  رد  یمدآ  دوشیم 
لد ندوب  رارقرب  ینیب و  تسرد  یشیدنارود و  راک و  ماظتنا  ندیمهف و  روعـش و  اهزیچ و  نتخانـش  تساهراک و  رد  ریبدت  ملع و  نس  نس ،

. اهراک رد  رطاخ  ندوب  عمج  و 

دعب هب  یگلاس  تصش 

ِیف ٍصْقَن  َو  ٍلُوبُذ  َو  ٍْشیَع  ِدْکَن  َو  ِمَرَْهلا  َیلِإ  اَّلِإ  َیَِقب  اَم  اَْهنَع  لَّوَحَتَی  َال  ِیتَّلا  َُۀلاَْحلا  َیِه  َو  ِمَْغلَْبلا  ُناَْطلُـس  َیِه  َو  ِۀَِعباَّرلا  َِۀلاَْحلا  ِیف  ُلُخْدَـی  َُّمث 
اَم یَْسنَی  َو  َمَّدَقَت  اَم  َرَّکَذَتَی  َال ]  ] َو ِمْوَّنلا  َْدنِع  َرَهْسَی  َو  ِةَّوُْقلا  َْدنِع  َماَنَی  دوعی ]  ] یَّتَح ُُهفِْرعَی  َال  َناَک  ٍءْیَـش  َّلُک  َّنَأ  ُُهتَتُْکن  َو  ِِهنْوَک  ِیف  ٍداَسَف  َو  ِةَّوُْقلا 
ِیف ُهُمْـسِج  ُلاَزَی  َال  َو  ِهِراَفْظَأ  َو  ِهِْرعَـش  ُْتبَن  ُّلِقَی  َو  ِِهئاََـهب  َو  ِهِقَنْوَر  ُءاَـم  ُّفِجَی  َو  ُهُدوُهْعَم  ُرَّیَغَتَی  َو  ُهُدوُع  ُُلبْذَـی  َو  ِتاَـقْوَْألا  هذـه ]  ] ِیف ُثُدْـحَی 
ِرِخآ ِیف  ِْهیَلَع  ِیلْوَتْـسَی  ٍمْسِج  ِّلُک  ُءاَنَف  ُنوُکَی ]  ] ِهِدَْرب َو  ِهِدوُمُِجبَف  ٌدِماَج  َو  ٌدِرَاب  َوُه  َو  ِمَْغلَْبلا  ِةَّرِْملا ]  ] ِناَْطلُـس ِیف  ُهَّنَِأل  َشاَع  اَم  ٍرَابْدِإ  َو  ٍساَکِْعنا 

لقتنم هک  تسا  یتلاح  نیا  ندـب و  رد  دـیامنیم  یتدایز  مغلب  تلاح  نیا  رد  مراهچ و  تلاح  رد  دوشیم  لـخاد  سپ  ینعی  ِۀَّیِمَْغلَْبلا . ِةَّوُْقلا 
یتسه و ینوبز  داسف و  هوق و  ندش  مک  ندیهاک و  شیع و  ندـش  هریت  يریپ و  يوس  هب  رگم  تسه  یقاب  هک  مادام  تلاح  نیا  زا  دوشیمن 

رطاـخ هب  دـنک و  هظحـالم  بوخ  دـیامن و  دوع  اـت  ار  نآ  دـنکیمن  كرد  هدوب  رتشیب  هک  يزیچ  ره  هک  تسا  نآ  بلطم  نیا  ناـیب  هتکن و 
شیپ هچنآ  دسریم  شرطاخ  هب  دنباوخیم و  نامدرم  هک  یتقو  دـشابیم  رادـیب  دنتبحـص و  لوغـشم  نامدرم  هک  یتقو  دـباوخیم  دـناسر .
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وا و تشگزاـب  دـشابیم  مک  هدرک و  كرد  هدـیمهف و  تاـقوا  نـیا  رد  هـچنآ  دـنکیم  شوـمارف  هداد و  يور  ار  وا  یناوـج  رد  هتـشذگ و 
وا و ياـهنخان  وا و  يوم  ندـییور  دوـشیم  مک  و  وا ] [ ] 164  ] نسح دوشیم  فرطرب  وا و  يهرـشب  قنور  بآ  دوـشیم  ریغتم  وا . يهظفاـح 

تـسا کشخ  درـس و  وا  جازم  رب  هدش  بلاغ  هک  یمغلب  نیا  هکنآ  تهج  هب  تسا . هدنز  ات  تسا  ندیهاک  رد  وا  مسج  هشیمه  هحفص 56 ] ]
تقو رخآ  رد  مسج  نآ  رب  مغلب  نیا  دـشاب  هدوب  بلاـغ  یلوتـسم و  هک  یمـسج  ره  دوشیم  فرطرب  نآ  یکـشخ  يدرـس و  ببـس  هب  سپ 

. مغلب یتدایز 

دصف تماجح و 

تماجح نامز 

َو ِۀَیِوْدَْألا  َو  ِۀَیِذْغَْألا  َنِم  ِِهلُواَنَت  َیلِإ  ُجاَتْحَی  اَم  ُرُکْذَأ  اَنَأ  َو  ِهِجاَلِع ] َو   ] ِهِمْسِج ِلاَوْحَأ  َو  ِجاَزِْملا  ِۀَساَیِـس  ِیف ]  ] ِْهَیلِإ ُجاَتْحَی  اَم  َعیِمَج  ُتْرَکَذ  ْدَق  َو 
یَضَْقنا اَذِإَف  َِکنَدَِبل  ُّحَصَأ  ُهَّنِإَف  َةَرْـشَع  َسْمَخ  َیلِإ  ِلاَلِْهلا  َنِم  ًۀَْلَیل  َةَرْـشَع  ْیَتَْنثا  ِیف  ْنُکَْیلَف  َۀَماَجِْحلا  َْتدَرَأ  اَذِإَف  ِِهتاَقْوَأ  ِیف  ُهَلَعْفَی  ْنَأ  ُبِجَی  اَم 

رکذ هک  قیقحت  هب  ینعی  ِِهتَداَیِز . ِیف  ُدـیِزَی  َو  ِلاَلِْهلا  ِناَصُْقن  ِیف  ُصُْقنَی  َمَّدـلا  َّنَأـِل  َوُه  َو  َکـِلَذ  َیلِإ  ًاّرَطْـضُم  َنوُکَت  ْنَأ  اَّلِإ  ْمِجَتَْحت  اَـلَف  ُرْهَّشلا 
میاـمنیم ناـیب  منکیم و  رکذ  نم  نآ و  جـالع  ندـب و  لاوحا  جازم و  ریبدـت  رد  وا  يوس  هب  دراد  جاـیتحا  هچنآ  عیمج  وت  يارب  زا  مدوـمن 

تماجح ییامن  هدارا  هاگره  سپ  رمع . تاقوا  رد  دوش  هدرک  هک  تسا  مزال  هچنآ  اهاود و  اهاذغ و  زا  تسه  نآ  ندروخ  هب  جایتحا  هچنآ 
قفاوم وـت و  ندـب  يارب  زا  تسا  رتـهب  قـیرط  نیا  هک  اریز  مهدزناـپ . اـت  هاـم  مهدزاود  بش  زا  دـعب  تماـجح  نیا  دـشاب  هدوـب  هک  دـیاب  ار ،

تماجح و يوس  هب  یـشاب  هدوب  رطـضم  هکنیا  رگم  نکم  تماجح  سپ  درذـگرد  مهدزناپ  زا  ینعی  هام  دوش  مک  هاگره  تسا و  تحلـصم 
یتقو دوشیم  دایز  نوخ  دنکیم و  یمک  رد  عورـش  هام  هک  یتقو  دوشیم  مک  ندب  رد  نوخ  هکنیا  تهج  هب  یـشاب . هتـشاد  جایتحا  لامک 

. دوشیم دایز  هام  مرج  هک 

تماجح نس 

ًامْوَی هحفص 57 ]  ] َنِیثاََلث ِّلُک  ِیف  َنِیثاَلَّثلا  ُْنبا  َو  ًامْوَی  َنیِرْشِع  ِّلُک  ِیف  ُمِجَتْحَی  ًۀَنَس  َنیِرْشِع  ُْنبا  َنِینِّسلا  َنِم  یِـضْمَی  اَم  ِرْدَِقب  ُۀَماَجِْحلا  ِنُکَْتل  َو 
هدوب هک  دیاب  ینعی و  َِکلَذ . ِبَسَِحب  َف]  ] َداَز اَم  َو  ًةَّرَم ]  ] ًامْوَی َنیَِعبْرَأ  ِّلُک  ِیف  ُمِجَتْحَی  ًۀَنَـس  َنیَِعبْرَأ  ِرُمُْعلا  َنِم  َغََلب  ْنَم  َِکلَذَک  َو  ًةَدِحاَو  ًةَّرَم 

هک یصخش  هبترم و  کی  زور  تسیب  ره  رد  دیامن  تماجح  هلاس  تسیب  صخش  هک  قیرط  نیا  هب  اهلاس . زا  هتـشذگ  ردق  هب  تماجح  دشاب 
لهچ ره  رد  دنک  تماجح  لاس  لهچ  هب  وا  رمع  دشاب  هدیسر  هک  یسک  نآ  نینچمه  هبترم . کی  زور  یس  ره  رد  دوب  یگلاس  یس  نس  رد 

. دیامن باسح  نآ  هب  قیرط  نیا  هب  رمع ، زا  دوشیم  دایز  هچنآ  زور و 

تماجح نوخ  تشادرب  لحم 

َنِم ُدَجُوی  اَمَک  َةَّوُْقلا  ُفِّعَُضت  َال  اَهَّنَأ  ُهُرُکْذَأ  اَم  َِکلَذ  ُقاَدْصِم  َو  ِمْحَّللا  ِیف  ِۀَثُوْثبَْملا  ِقوُرُْعلا  ِراَغِص  ْنِم  اَهَمَد  ُذُخَْأت  اَمَّنِإ ]  ] َۀَماَجِْحلا َّنَأ  ْمَلْعا  َو 
نایم رد  دناهدش  هدنکارپ  نهپ و  هک ]  ] کچوک ياهگر  زا  دوشیم  هدیـشک  تماجح  نوخ  هک  قیقحت  هب  نادب  ینعی  ِدْصَْفلا . َدـْنِع  ِفْعَّضلا 
رهاظ هکنانچمه  ار  توق  دزاسیمن  مک  فیعـض و  تماـجح  هک  وت  ینادیم  هک  تسا  نآ  نیا  رد  هتکن  بلطم و  نیا  ناـیب  ندـب و  تشوگ 

. دشکیم گرزب  ياهگر  زا  ار  نوخ  دصف ، هکنآ  تهج  هب  دصف . تقو  رد  یتسس  فعض و  دوشیم 

نآ عفانم  تماجح و  ياهناکم 

هیسابع يهیهاش  www.Ghaemiyeh.comيهفحت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 45زکرم  هحفص 27 

http://www.ghaemiyeh.com


َباـَن اَـمَّبُر  َو  نانـسالا  ِعَجَِول  ٌۀَِـعفاَن  َیِه  َو  ِْنیَْنیَْعلا  َو  ِهْجَْولا  َو  ِْسأَّرلا  ِنَع  ُفِّفَُخت  ِْنیَعَدْـخَْألا  ُۀَـماَجِح  َو  ِْسأَّرلا  ِلـِْقث  ْنِم  ُعَْفنَت  ِةَْرقُّنلا  ُۀَـماَجِح 
، ندرگ رـس و  تشپ  يالاب  فرط  يدوگ و  تماجح  ینعی  مَْفلا  ِیف  ِعاَلُْقلا  ِجاَلِِعل  ِنَقَّذلا  َتَْحت  ُمَجَتُْحی  ْدَـق  َو  َِکلَذ  ِعیِمَج  ْنَع  ُدْـصَْفلا  [ اهنع ]
ار مشچ  هحفص 58 ]  ] ود يور و  رس و  دزاسیم  کبس  ندرگ  فرط  ود  تماجح  ار و  رس  ینیگنس  لقث و  دنکیم  کبـس  دناسریم و  عفن 

نقذ ریز  دننک  تماجح  هک  دشاب  هاگ  دیایب و  زین  دصف  زا  اهراک  نیا  هک  دـشاب  اسب  و  [ 165  ] اهنادند درد  هب  دناسریم  عفن  تماجح  نیا  و 
هب نابز  يور  نهد و  نایم  هک  کچوک  ياههناد  شـشوج و  زا  تسا  تراـبع  هک  [ 169 [ ] 168  ] عالق جالع  يهطـساو  هب  ار  [ 167 [ ] 166]

َو ِمَْفلا  ِعاَجْوَأ  ْنِم  َِکلَذ  ِْریَغ  َو  ِۀَـثِّللا  ِداَسَف  ْنِم  َو  دـسریم . مه  هب  رتشیب  نالفط  رد  عالق  نیا  گـنر و  دیفـس  اـی  گـنر  خرـس  دـسریم  مه 
عفن ات  دننکیم  نقذ  ریز  تماجح  هک  تسا  هاگ  ینعی  ِةَراَرَْحلا  َو  ِءاَِلْتمِالا  َنِم  ُنوُکَی  يِذَّلا  ِناَقَفَْخلا  َنِم  ُعَْفنَت  ِْنیَِفتَْکلا  َْنَیب  ُۀَـماَجِْحلا  َِکلَذَـک 

هب دـناسریم  عفن  هناش  ود  نایم  تماجح  نینچمه  نهد و  ياـهدرد  زا  [ 170  ] اهتفوک نیا  ریغ  يهطـساو  هب  دهدب و  اهنادـند  هت  تشوگ  هب 
ًاـصْقَن ِءاَِلْتمِالا  َنِم  ُصُْقنَی  ْدَق  ِْنیَقاَّسلا  یَلَع  ُعَضُوی  يِذَّلا  َو  تسا . جازم  رد  هک  دشاب  ترارح  يرایـسب  نوخ و  يالتما  زا  هک  [ 171  ] یناقفخ

اَّلِإ ُدیِدَّشلا  ُیْـشَْغلا  اَْهنِم  ُضِْرعَی  ْدَق  َو  َدَسَْجلا . ُکَْهنَت  اَهَّنَأ  َْریَغ  َثْمَّطلا  ُّرُِدی  َو  ِماَحْرَْألا  َو  ِۀَناَثَْملا  َو  یَلُْکلا  ِیف  ِۀَـنِمْزُْملا  ِعاَجْوَْألا  َنِم  ُعَْفنَی  َو  ًانَِّیب 
اهگر هک  یتقو  رد  ار  نوخ  دیامنیم  مک  رایسب  هک  تسه  هاگ  دننکب ، ار  قاس  ود  ره  هک  یتماجح  ینعی  ِلیِماَمَّدلا . َو  ِرُوُثْبلا  ِيَوذ  ُعَْفنَت  اَهَّنَأ 
هدرگ درد  اـهنآ  هک  دـننکیم  ریگنیمز  هداـتفا و  ار  سک  نیا  هک  ییاـهدرد  دزاـسیم  فرطرب  دـناسریم و  عفن  دـشاب و  هدـش  رپ  نوخ  زا 
هتسب هاگره  ار  نانز  [ 176  ] ضیح نوخ  دزاـسیم  ناور  هک  تسه  هاـگ  تسا و  [ 175  ] محر هحفص 59 ]  ] و [ 174  ] هناثم و  [ 173 [ ] 172]

نیا اما  دسریم . مه  هب  تخـس  یـشوهیب  یـشغ و  تماجح  نیا  زا  هک  تسه  هاگ  دزاسیم و  رغال  ار  ندـب  تماجح  نیا  اما  دـشاب و  هدـش 
. دشاب هدوب  [ 178  ] اهلمد و  [ 177  ] اهششوج ناشیا  ندب  رد  هک  ار  یعمج  دناسریم  عفن  تماجح 

تماجح رازآ  نتخاس  مک  يهویش 

َنِم ِّصَْملا  ِیف  ُدَـیْزَأ  ِیناَوَّثلا  َو  اًلِیلَق  اًلِیلَق  َّصَْملا  ُجِّرَدـُی  َُّمث  َمِجاَـحَْملا  ُعَضَی  اَـم  ِلَّوَأ  َدـْنِع  ِّصَْملا  ُفیِفَْخت  ِۀَـماَجِْحلا  َِملَأ  ْنِم  ُفِّفَُخی  يِذَّلا  َو 
ٍۀَنَِّیل ٍدُولُج  یَلَع  َطاَرْـشِْملا  ُنِّیَُلی  َو  ِْهیَلَع  ِمِجاَحَْملا  ِریِرْکَِتب  ًادِّیَج  ُعِضْوَْملا  َّرَمْحَی  یَّتَح  ِطْرَّشلا  ِنَع  ُفَّقَوَتَی  َو  ًادِعاَصَف  ُِثلاَوَّثلا  َِکلَذَک  َو  ِِلئاَوَْألا 

ندیکم دـنیامن  دایز  مکمک  سپ  تماجح . تلآ  ندراذـگ  لوا  رد  تسا  ندـیکم  هتـسهآ  ار ، تماجح  رازآ  دزاسیم  مک  هک  يزیچ  ینعی 
ات دننک  ربص  ندز  غیت  رد  مود و  زا  میـس  يهبترم  ياهندـیکم  نینچمه  و  لوا ، زا  دـشاب  دایز  مود  يهبترم  ياهندـیکم  هک  قیرط  نیا  هب  ار .

نیا هب  ار  تماجح  غیت  دنزاس  مرن  تماجح و  عضوم  رب  تماجح  تلآ  دـنراذگب  ررکم  هک  قیرط  نیا  هب  نوخ . تماجح  عضوم  دوش  خرس 
ُعِـضْوَْملا ُحَسُْمی  و ]  ] ُدْصَْفلا َِکلَذَـک  َو  ِنْهُّدـلِاب . ِهِطْرَـش  َْلبَق  َعِضْوَْملا  ُحَـسْمَی  َو  دـنربب . ندز  غیت  زا  شیپ  ار  میالم  مرن  ياهتـسوپ  هک  قیرط 

نْهُّدلِاب ُعِضْوَْملا  ُنَّیَُلی  اَْهنِم  ِغاَرَْفلا  َْدنِع  َو  ِۀَماَجِْحلا  َْدنِع  ِنْهُّدلِاب  ُعَْضبِْملا  َو  ُطَرْـشِْملا  ُنَّیَُلی  َِکلَذَک  َو  ََملَْألا  ُلِّلَُقی  ُهَّنِإَف  ِنْهُّدلِاب  ِهِیف  ُدَصُْفی  يِذَّلا 
. دنلامب نغور  دننکیم  دصف  هک  ار  یعـضوم  دصف ، رد  نینچمه  و  هحفـص 60 ] . ] دنلامب نغور  ندز  غیت  زا  شیپ  ار  تماجح  عضوم  ینعی 
زا ندـش  غراف  دزن  و  ندرک ، تماـجح  تقو  نغور  هب  ار  [ 179  ] رتـشین غیت و  دـنزاس  مرن  نینچمه  دـیامنیم و  مک  ار  رازآ  هکنآ  تهج  هب 

[. دنلامب نغور  ار  عضوم   ] دصف تماجح و 

دصف

اَم ِقوُرُْعلا  َنِم  َدِصْفَی  ْنَأ  ُدِصاَْفلا  ِدِـمْعَْیل )  ) لمعیل َو  ِدوُصْفَْملِاب . َِکلَذ  َّرُِـضیَف  َبِجَتْحَی  اَّلَِئل  ِنْهُّدـلا  َنِم  ًاْئیَـش  َدَـصَف  اَذِإ  ِقوُرُْعلا  یَلَع  ْرِّطَُقْیل  َو 
دـصف زا  شیپ  اهگر  رب  دوش  هدـیناکچ  هک  دـیاب  ینعی  َِملَْألا . َۀَِّلق  بجوت ]  ] ِقوُرُْعلا َنِم  ِمْحَّللا  ِۀَِّلق )  ) ِیف َّنَِأل  ِمْحَّللا  ِۀَـلِیلَْقلا  ِعِضاَوَْملا  ِیف  َناَـک 
هدننک دصف  هک  دیاب  دشاب و  ندومن  دصف  نآ  هک  بلطم  هب  گر  ندش  ناهنپ  دـناسر  ررـض  سپ  دوشن  ناهنپ  گر  هکنآ  ات  نغور  یکدـنا 

رازآ یمک  ثعاـب  گر  يور  رب  تشوـگ  یمک  هکنآ  تهج  هب  تشوـگ  مـک  ياـج  رد  دـشاب  هدوـب  هـک  ار  یگر  اـهگر ، زا  دـنک ] دـصف  ]

هیسابع يهیهاش  www.Ghaemiyeh.comيهفحت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 45زکرم  هحفص 28 

http://www.ghaemiyeh.com


. دوشیم

دصف ياهناکم 

ِدْـصَْفلا ِیف  اَمُهَّنِإَف  ُلَحْکَْألا  َو  ُقِیلِـساَْبلا  اَّمَأَف  ِْدلَْجلا  َِۀباَلَـص  َو  ِلَضَْعلِاب  اَمِِهلاَصِّتِال  ِلاَفیِْقلا  َو  [ 180] ِعاَرِّذلا ُْلبَح  َدُِـصف  اَذِإ  ًاَملَأ  ِقوُرُْعلا  ُرَثْکَأ  َو 
هب تسا . رگید  ياهگر  زا  رتشیب  ندومن  دـصف  تقو  رد  [ 182 [ ] 181  ] لافیق عارذـلا و  لبح  رازآ  ینعی  ٌمَْحل . اَمُهَقْوَف  ْنُکَی  َْمل  اَذِإ  ًاَملَأ  ُّلَـقَأ 

[183  ] قیلـساب گر  رازآ  اـما  تسا  بلـص  تخـس و  گر  ود  ره  نیا  يور  تسوپ  دـناهدیبسچ و  هلـضع  هب  گر  ود  نیا  هکنآ  يهطـساو 
ِعِـضْوَم ُدـیِمْکَت  ُبِجاَْولا  َو  تشوگ . گر  ود  نیا  يور  رب  دـشاب  هدوبن  هاـگره  تسا  رتـمک  دـصف  رد  ندـب  [ 185 [ ] دـعاس  ] گر و  [ 184]
ُهاَنْرَکَذ اَم  ِّلُک  ِیف  ُبِجَی  َو  هحفـص 61 ]  ] َدْصَْفلا ُلِّهَُـسی  َو  ََملَْألا  ُلِّلَُقی  َو  َْدلِْجلا  ُنِّیَُلی  ُهَّنِإَف  ِءاَتِّشلا  ِیف  ًۀَّصاَخ  َو  ُمَّدلا  َرَهْظَِیل  ِّراَْحلا  ِءاَْملِاب  ِدْصَْفلا 
بجاو ینعی  ًةَدـیِدَش  َحـیِر  َال  َو  ِهِیف  َْمیَغ  َال  ٍفاَص  ٍحاَص  ٍمْوَی  ِیف  ُمِجَتْحَی  َو  ًۀَـعاَس  َةَرْـشَع  ْیَتَْنثِاب  َِکلَذ  َْلبَق  ِءاَـسِّنلا  ُباَِـنتْجا  ِمَّدـلا  ِجاَرْخِإ  ْنِم 

هب لیم  نوخ  هکنآ  ات  نتـشاذگ  اـج  نآ  هب  ندومن و  رت  مرگ  بآ  هب  ار  ياهچراـپ  ینعی  ار . دـصف  عضوم  [ 187  ] ندومن [ 186  ] دامک تسا 
ندومن دصف  دنادرگیم  ناسآ  ار و  رازآ  دزاسیم  مک  دوشیم و  ندب  تسوپ  یمرن  ثعاب  هک  ناتـسمز  لصف  رد  اصوصخ  دنک  ندب  رهاظ 

زا ندرک  زیهرپ  تماجح -  هب  هاوخ  دصف و  هب  هاوخ  ندـب -  زا  نوخ  ندرک  نوریب  ماسقا  زا  میدومن  رکذ  هچنآ  عیمج  رد  تسا  بجاو  ار و 
ُجُرْخَی َو  دومن . دیاب  دشاب  هدوبن  تخـس  داب  ربا و  هک  یفاص  نشور  زور  ار  تماجح  تعاس و  هدزاود  هب  نتفرگ  نوخ  زا  شیپ  نامز  عامج 

ْلَعْفَت َال  َو  َّراَْحلا  َءاَْملا  َكِدَسَج  َو  َکِسْأَر  یَلَع  َّبُص  َو  َءاَّدلا  ُثِرُوی  ُهَّنِإَف  َماَّمَْحلا  َِکلَذ  َکَمْوَی  ُلُخْدَت  َال  َو  ِهِرُّیَغَت  ْنِم  يََرت  اَم  رْدَِقب  ِمَّدلا  َنِم 
هدید هچنآ  ردـق  هب  نوخ  دوش  هتفرگ  هک  دـیاب  ینعی  ِهِیف  ُنوُکَی  َۀَِـمئاَّدلا  یَّمُْحلا  َّنِإَف  َتْمَجَتْحا ] اَذِإ   ] َماَّمَْحلا َو  َكاَّیِإ  َو  َِکتَعاَس . ْنِم  َِکلَذ 

نیا رد  مامح  هکنآ  يهطـساو  هب  ار . مامح  يدومن  تماجح  دـصف و  هک  يزور  رد  وشم  لـخاد  نآ و  گـنر  رد  رییغت  ددرگ  رهاـظ  دوش و 
بآ یتفرگ  نوخ  هک  تعاس  نامه  هلـصافیب  اما  تماجح . دصف و  زا  دعب  مرگ  بآ  ندـب  رـس و  رب  زیرب  دوشیم و  رازآ  درد و  ثعاب  زور 
هحفص 62] . ] دسریم مه  هب  نیا  زا  یمیاد  بت  هکنیا  تهج  هب  يوش . مامح  لخاد  زور  نامه  هکنیا  زا  يامن  رذح  زیرم و  ندب  رس و  رب 

دصف زا  سپ  لامعا 

َو  ] ِرَبْکَْألا ِقاَیْرِّتلا  َنِم  ٍۀَصَّمِح  َرْدَق  ْذُخ  َو  ِهِْریَغ  َْوأ  ٍّزَق  ْنِم  ًانَِّیل  ًابَْوث  َْوأ  َکِمِجاَحَم  یَلَع  اَهِْقلَأَف  ینوع  زق  َۀَقْرِخ  ْذُخَف  ِۀَـماَجِْحلا  نع  َْتلَـسَتْغا  اَذِإَف 
ْنِإ َو  ِۀَهِکاَْفلا . ِباَرَِشب  َْوأ  ُْهلَواَنَت  َو  ِلِدَتْعُْملا  ِحِّرَفُْملا  ِباَرَّشلِاب  ُهْجُْزما  َو  َِّیلُْصنُْعلا ] َنِیبَْجنَکِّسلا  ِبَرْشاَف  ًاْفیَص  َناَک  ْنِإ  َو  ًءاَتِـش  َناَک  ْنِإ  ُْهبَرْـشا 
ِیف َناَک  ْنِإ  َو  ٍِرتاَف . ٍءاَم  َعَرُج  ِْهیَلَع  ْبَرْشا  َو  ِناَنْسَْألا  َتَْحت  ًامِعاَن  ۀکرحم  َدَْعب  ُْهلَواَنَتَف  َِکلَذ  ْنِم  ًاْئیَش  ْدَِجت  َْمل  ْنِإَف  ِّجُْرتُْألا  ُباَرَشَف  َِکلَذ  َرَّذَعَت 
ِهَّللا ِنْذِِإب  ِماَذُْجلا  َو  ِقَهَْبلا  َو  ِصَرَْبلا  َو  ِةَْوقَّللا  َنِم  َْتنِمَأ  َِکلَذ  َْتلَعَف  یَتَم  َکَّنِإَف  َِّیلَسَع   ْ َِّیلُْصنُع  ْ َنِیبَْجنَکِّس ِْهیَلَع  ْبَرْـشاَف  ِدْرَْبلا  َو  ِءاَتِّشلا  ِناَمَز 

یلاوح رد  تسا  یهد  مان  نوع  نیا  هک  دراد -  ماـن  ینوع  هک  [ 189 [ ] 188  ] جـک هچراپ  سپ  تماجح  زا  يدومن  لسغ  هاگره  ینعی  َیلاَعَت 
هاوخ جک و  زا  هاوخ  یمرن  هماج  ای  ياهدرک  تماجح  هک  یعـضوم  ره  ار  جک  نیا  زادنیب  سپ  دـنفابیم -  هد  نآ  رد  ار  هچراپ  نیا  تارف و 

بارـش نیا  هک  دش ، روکذـم  هک  یلالح -  بارـش  هب  ار  نآ  زاس  جوزمم  ربکا و  [ 191 [ ] 190  ] قایرت دوخن  کی  ردـق  ریگب  جـک و  ریغ  زا 
هب زاس  جوزمم  ای  ار ، بارش  نیا  هب  جوزمم  قایرت  نآ  يامن  لوانت  سپ  تسا . لدتعم  شجازم  دروآیم و  حرف  هک  تسا -  نیا  شتیـصاخ 

یـشاب و هداد  اهنادـند  ریز  رد  مرن  تکرح  هک  ینآ  زا  دـعب  ار  قایرت  نیا  يامن  لواـنت  دوشن  رودـقم  نیا  رگا  و  [ 193 [ ] 192  ] جرتا بارش 
هک ار  [ 194  ] یلصنع نیبجنکـس  نآ  زا  دعب  ماشایب  سپ  دشاب  هدوب  ناتـسمز  لصف  رد  رگا  مرگ و  مین  بآ  يهعرج  دنچ  نآ  زا  دعب  ماشایب 

هحفص 63]  ] نهد ندش  جک  هک  [ 196 [ ] 195  ] هوقل تفوک  زا  يوشیم  نمیا  يدرک  اهنیا  هاگره  وت  هک  یتسرد  هب  دنشاب . هتخاس  لسع  زا 
. یلاعت يادخ  نذا  هب  [ 200 [ ] 199  ] ماذج و  [ 198  ] قهب و  [ 197  ] صرب زا  دشاب و  هدوب 
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تماجح زا  سپ  لامعا 

َِکلَذ ْنِم  َضِْرعَی  ْنَأ  ُفاَُخی  ُهَّنِإَف  ٍتاَعاَس  ِثاَلَِثب  َِکلَذ  َدَْعب  ًاِحلاَم  ًاماَعَط  ْلُکَْأت  َال  َو  َمَّدلا  ِییُْحی  َو  َسْفَّنلا  يِّوَُقی  ُهَّنِإَف  ِّزُْملا  ِناَّمُّرلا  َنِم  َّصَْتما  َو 
َو ِّيِریِْخلا  ِنْهُِدب  ْنِهَُد  ًالَّوَأ  ُُهتْرَکَذ  يِذَّلا  یَّکَذُْملا  ِباَرَّشلا  َنِم  ِْهیَلَع ]  ] ْبَرْـشا َو  َتْمَجَتْحا  اَذِإ  ِجیِهاَبَّطلا  َنِم  ْلُکَف  ًءاَتِـشلا  َناَک  ْنِإ  َو  ُبَرَْجلا .

هکنآ تهج  هب  [ 201  ] نیریـش شرت  رانا  روخب  ینعی  ِۀَـماَجِْحلا . َنِم  َکِغاَرَف  َۀَـعاَس  َِکتَماَه  یَلَع  ُْهنِم  َّبُص  َو  ٍدْرَو  ِءاَم  َو  ِکْـسِْملا  َنِم  ٍءْیَش 
رگا هک  تعاس . هس  هب  نوخ  نتفرگ  زا  دـعب  روش  ماعط  روخم  ار و  نوخ  دزاسیم  يوق  هدـنز و  ار و  سفن  دـهدیم  توق  رانا  نیا  ندروخ 

روخب دـشاب  هدوب  ناتـسمز  لـصف  رگا  دـسر و  مهب  [ 202  ] برج تفوـک  هک  تسا  نیا  لاـمتحا  يروـخب  تعاـس  هس  زا  شیپ  روـش  ماـعط 
نغور لامب  تماجح  عضوم  رب  هبترم و  لوا  مدومن  نایب  هک  یلالح  بارـش  زا  نآ  زا  دعب  ماشایب  يدومن و  تماجح  هاگره  جوهیت  تشوگ 

. تماجح زا  يدش  غراف  هک  تعاس  نامه  رس  زغم  رب  بآ  نیا  زا  زیرب  درس و  بآ  کشم و  زا  یکدنا  دنیوگ و  يوب  بش  ار  نآ  هک  يریخ 
َو ِدْرَْولا  ِءاَِمب  ِجَـسْفََنب  َنْهُد  َِکتَماَه  یَلَع  َّبُص  َو  َضِماَْحلا  َو  ًاْضیَأ  َصوُصَْملا  َو  َماَـلَْهلا  َو  َجاَـبْکِّسلا  ِلُـکَف  َتْمَجَتْحا  اَذِإَـف  ِْفیَّصلا  ِیف  اَّمَأ  َو 
. َکِمْوَِیل ِءاَسِّنلا  َۀَعَماَُجم  َو  ِبَضَْغلا  َو  ِۀَکَرَْحلا  َةَْرثَک  َو  َكاَّیِإ  َو  َکِماَعَط  َدـَْعب  ََکل  ُُهتْفَـصَو  يِذَّلا  َباَرَّشلا  َِکلَذ  ْبَرْـشا  َو  ِرُوفاَْکلا  َنِم  ٍءْیَش 

هحفص  ] بتک رد  نآ  تیفیک  تفـص و  هک  [ - 203  ] ماله شآ  هکرـس و  شآ  روخب  يدومن ، تماجح  هاگره  سپ  ناتـسبات  رد  اما  ینعی و 
زغم رب  زیرب  یـشرت و  روخب  و  دراد -  لـخاد  تشوـگ  هک  هکرـس  شآ  زا  تسا  یعوـن  هک  [ - 204  ] صوصم و  تسا -  روکذـم  هیبـط  [ 64

زا دـعب  وت  يارب  زا  مدومن  ناـیب  هک  یلـالح -  بارـش -  نآ  زا  ماـشایب  و  [ 206  ] روفاک زا  یکدـنا  بالگ و  اـب  [ 205  ] هشفنب نـغور  ترس 
. يدومن تماجح  هک  يزور  رد  ندومن  نانز  اب  تعماجم  بضغ و  ندومن و  رایسب  تکرح  زا  يامن  رذح  ماعط و  ندروخ 

یهام غرم و  مخت  يهنایم  ندومن  عمج 

َو ُْجَنلوُْقلا  َو  ُسِْرقِّنلا  ِْهیَلَع  َدِّلُو  ِناَْسنِْإلا  ِفْوَج  ِیف  اَعَمَتْجا  یَتَم  اَمُهَّنِإَف  ٍدِـحاَو  ٍْتقَو  ِیف  ِةَدـِعَْملا  ِیف  ِکَمَّسلا  َو  ِْضیَْبلا  َْنَیب  َعَمَْجت  ْنَأ  ْرَذْـحا  َو 
ُفَلَْکلا ُْهنِم  ُضِْرعَی  ِْضیَْبلا  ِلْکَأ  ُۀَمَواَدُم  َو  ُصَرَْبلا  َو  ُسِْرقِّنلا  َِدلُو  اَعَمَتْجا  اَذِإ  ُُهلْهَأ  ُُهبَرْـشَی  يِذَّلا  ُذـِیبَّنلا  َو  ُنَبَّللا  َو  ِساَرْـضَْألا  ُعَجَو  َو  ُریِـساَوَْبلا 

ِۀَْیلُک ُلْکَأ  َو  ُبَرَْجلا  َو  ُقَهَْبلا  ُْهنِم  ُضِْرعَی  ِۀَماَجِْحلا  َو  ِدْصَْفلا  َدَْعب  ِحُولْمَْملا  ِکَمَّسلا  ُلْکَأ  َو  ِۀَحُولْمَْملا  موحللا  َو  ِۀَـحُولْمَْملا  ُلْکَأ  َو  ِهْجَْولا  ِیف 
عمج زا  هک  اریز  تقو . کـی  رد  یهاـم  غرممخت و  يهناـیم  ییاـمن  عمج  هکنیا  زا  نک  رذـح  ینعی و  َۀـَناَثَْملا . ُرِّیَُغی  ِمَنَْغلا ] ِفاَوْـجَأ  َو   ] ِمَنَْغلا

و [ 210  ] ریش و  [ 209  ] اهنادند درد  و  [ 208  ] جنلوق و  [ 207  ] ریـساوب سرقن و  تفوک  دسریم  مه  هب  یمدآ ، مکـش  رد  ود  ره  نیا  ندـش 
رد ود  ره  نیا  دـنوش  عمج  هاگره  [ 212 ، ] قاسف ار  ذیبن  نیا  دنروخیم  هک  دشاب -  امرخ  يهدیـشوج  يهریـش  زا  ترابع  هک  [ - 211  ] ذیبن

. صرب سرقن و  تفوک  دسریم  مه  هب  هدعم 

غرم مخت  ندروخ  رایسب 

. ندب گنر  فلاخم  ياهکل  يور  رد  دسریم  مه  هب  غرممخت  ندروخ  رایسب  زا  و 

تماجح دصف و  زا  دعب  روش  زیچ  ندروخ 

قهب تفوک  ثعاب  تماجح  دصف  زا  دعب  روش  یهام  ندروخ  دنشاب و  هدومن  روش  هک  ییاهتـشوگ  و  هحفص 65 ]  ] روش ياهزیچ  ندروخ  و 
. دوشیم [ 213  ] برج و 

دنفسوگ يهدرگ  ندروخ 
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. دوشیم [ 214  ] هناثم گنس  ثعاب  دسر و  مه  درد  تسا  لوب  يارجم  هک  هناثم  رد  هک  دوشیم  نیا  ثعاب  دنفسوگ  يهدرگ  ندروخ  و 

رپ مکش  اب  مامح  ندش  لخاد 

َو َْنیَْعلا  ُِبْلقَی  ِْلیَّللِاب  ِّجُْرتُْألا  ُلْکَأ  َو  َجـِلاَْفلا  ُثِرُوی  ِکَمَّسلا  ِلْکَأ  َدـَْعب  ِدِراَْبلا  ِءاَْملِاب  ُلاَِـستْغِالا  َو  َجـَْنلوُْقلا  ُدِّلَُوی  ِۀَـنِْطْبلا  یَلَع  ِماَّمَْحلا  ُلوُخُد  َو 
َدَْعب ُعاَمِْجلا  َو  َةاَصَْحلا  ُبِجُوی  ِهَِرثَأ  یَلَع  ِءاَْـملا  ِقاَرْهِإ  ِْریَغ  ْنِم  ُعاَـمِْجلا  َو  ِدـَلَْولا  ِیف  َماَذُْـجلا  ُثِرُوی  ِِضئاَْـحلا  ِةَأْرَملا  ُناَْـیتِإ  َو  َلَوَْحلا  ُبِجُوی 

جنلوق ندیـسر  مه  هب  ثعاب  اذـغ  زا  رپ  يهدـعم  اب  مامح  رد  ندـش  لخاد  ینعی  َنُونُْجلا  ِدـَلَْوِلل  ُثِرُوی  ٍلْسُِغب  اَـمُهَْنَیب  ٍلْـصَف  ِْریَغ  ْنِم  ِعاَـمِْجلا 
. دوشیم

درس بآ  اب  ندرک  لسغ 

ددرگب و مشچ  هک  دوشیم  نیا  ثعاب  بش  رد  جـنرت ] ندروخ  دوشیم و  جـلف  ثعاب  یهام  ندروخ  زا  دـعب  درـس  بآ  هب   ] ندرک لـسغ  و 
. ار مشچ  دنادرگیم  [ 216 [ ] 215  ] لوحا دوش و  جک 

ضیاح نز  اب  یکیدزن 

. دشاب هدوب  [ 217  ] موذجم دسر  مهب  هک  يدنزرف  هک  دوشیم  نیا  ثعاب  ضیاح  نانز  اب  ندومن  یکیدزن  و 

عامج زا  دعب  ندرکن  لوب 

زا دـعب  عامج  دـسر و  مهب  هناثم  و  [ 218  ] هدرگ گنـس  لوب  هار  رد  هک  دوشیم  نیا  ثعاـب  عاـمج  زا  دـعب  ندرکن  لوب  ندومن و  عاـمج  و 
. دشاب هدوب  [ 219  ] هناوید دسر  مه  هب  هک  يدنزرف  هک  دوشیم  نیا  ثعاب  دشاب  هدومن  لسغ  يهنایم  رد  هکنآیب  عامج 

غرم مخت  ندروخ  رایسب 

َو َْوبَّرلا  هحفـص 66 ]  ] ُثِرُوی ِقُولْـسَْملا  ِْضیَْبلا  َنِم  ُءاَِلْتمِالا  َو  ِةَدـِعَْملا  ِْسأَر  ِیف  ًاحاَیِر  َو  َلاَحُّطلا  ضرم ]  ] ُدِّلَُوی ُُهناَمْدِإ  َو  ِْضیَْبلا  ِلْـکَأ  ُةَْرثَک  َو 
َبیِقَع ِدِراَْبلا  ِءاَْملا  ُبْرُـش  َو  ِْهیَلَع ]  ] َنِمْدُأ اَذِإ  ُدَـسَْجلا  ُْهنِم  ُلَمْقَی  ِنیِّتلا  ُلْکَأ  َو  ِنْطَْبلا . ِیف  َدوُّدـلا  ُدِّلَُوی  خـبطی  مل  یتلا  ِمْحَّللا  ُلْـکَأ  َو  َراَِـهْبنِالا 

َةَْرثَک َو  ِنْهِّذـلا  َدُّلَبَت  َو  ِمْهَْفلا  َرُّیََحت  َو  ِلْقَْعلا  َرُّیَغَت  ُثِرُوی  ِرَقَْبلا  َو  ِشْحَْولا  ِموُُحل  ِلْکَأ  ْنِم  ُراَثْکِْإلا  َو  ِناَنْـسَْألِاب  ُبَهْذَـی  ِةَواَلَْحلا  َِوأ  ِّراَْحلا  ءْیَّشلا 
. دوشیم هدـعم  رـس  رد  اـهداب  زرپـس و  تفوک  ندیـسر  مه  هب  ثعاـب  نآ  هب  ندومن  تموادـم  غرممخت و  ندروـخ  رایـسب  ینعی و  ِناَیْـسِّنلا .

. دوشیم نآ  عاطقنا  و  [ 220  ] سفن یگنت  ثعاب  هدیناشوج  غرممخت 

ماخ تشوگ  ندروخ 

. دوشیم مکش  رد  [ 221  ] مرک ندیسر  مه  هب  ثعاب  ماخ  تشوگ  ندروخ  و 

ریجنا ندروخ 

[. دنک يورهدایز  نآ  ندروخ  رد  رگا  ، ] دسریم مه  هب  ندب  رد  شپش  ریجنا ، ندروخ  زا  و 

مرگ رب  درس  بآ  ندروخ 
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. ار اهنادند  دزاسیم  عیاض  فرطرب و  ینیریش  ندروخ  زا  دعب  ای  مرگ  ياهزیچ  ندروخ  زا  دعب  درس  بآ  ندروخ  و 

یشحو تاناویح  تشوگ  ندروخ  رایسب 

یندوک مهف و  تریح  لقع و  رد  رییغت  ثعاب  واگ  تشوگ  ندروخ  رایسب  راکـش و  لثم  [ 222  ] یشحو تاناویح  تشوگ  ندروخ  رایسب  و 
. دوشیم [ 223  ] رایسب یشومارف  نهذ و 

نتفر مامح 

نذاب ُمَلْـسَت  َکَّنِإَف  ٍِرتاَف  ٍءاَملا  ْنِم  ٍعَرُج  ِسْمَِخب  مامحلا  لوخد  دـنع  ْأَدـْباَف  َکیِذُْؤی  اَم  َکِسْأَر  ِیف  َدَِـجت  َال  ْنَأ  َو  ِماَّمَْحلا  َلوُخُد  َْتدَرَأ  اَذِإ  َو 
يهدارا هاگره  ینعی  ِماَّمَْحلا . ِلوُخُد  َدـْنِع  ِْهیَلَع  ُّراَْحلا  ُءاَْـملا  هیلع ]  ] ُّبَُصی ٍتاَّرَم  َسْمَخ  َلـِیق  َو  ِۀَـقیِقَّشلا  َو  ِْسأَّرلا  ِعَجَو  ْنِم  َیلاَـعَت  ُهَّللا  َءاَـش 

جنپ ندروخ  هب  مامح  ندـش  لخاد  دزن  يامن  ادـتبا  سپ  دـسرن  مهب  تسا  رازآ  ثعاب  رـس  رد  هچنآ  یهاوخ  ییاـمن و  ماـمح  ندـش  لـخاد 
[225  ] هقیقش و  [ 224  ] رس درد  هحفـص 67 ]  ] زا یلاعت  هللا  نذاب  يدرکیم  نمیا  تمالـس و  وت  هک  یتسرد  هب  سپ  مرگ . مین  بآ  يهعرج 

هکلب دشابن  ماما  ترـضح  مالک  هرقف  نیا  هک  ارهاظ  مامح - . ندـش  لخاد  دزن  مرگ  بآ  رـس  رب  زیرب  هبترم  جـنپ  دـناهتفگ  یـضعب  و  [ 226]
تسا یلاعت  قح  هچنآ  هکلب  دنک  لقن  ار  لوهجم  لوق  موصعم  هک  تسین  بسانم  هک  اریز  هدومن  عمج  ار  هیبهذ  هک  تسا  یسک  نآ  ترابع 

ِدَـسَْجلا ِبیِکَْرت  یَلَع  َبِّکُر  َماَّمَْحلا  َّنَأ  َریِمَأ  اَی  ْمَلْعا  دشاب . هدومرف  لقن  ایـصوا  ایبنا و  زا  مالـسلاهیلع  ماما  هک  تسین  رود  دـیامرفیم و  دوخ 
نادـب ینعی  ٌِسباَی  ٌّراَح  ُِعباَّرلا  َو  ٌبْطَر  ٌّراَح  ُِثلاَّثلا  َو  ٌبْطَر  ٌدِرَاب  ِیناَّثلا  َو  ٌِسباَی  ٌدِرَاب  ُلَّوَْألا  ُْتیَْبلا  ِدَـسَْجلا . ِِعئاَبَط  َْلثِم  ٍتُوُیب  ُۀََـعبْرَأ  ِماَّمَْحِلل ] ]
یطلخ راهچ  تعیبط  لثم  اههناخ  نیا  تعیبط  هک  هناخ  راهچ  رب  یمدآ  ندب  ءانب  بیکرت و  لثم  هدش  انب  تسا و  بکرم  مامح  هک  قیقحت  هب 
دـشاب هدوب  يوش  ياپ  هک  مود  يهناخ  تسا و  کشخ  درـس و  دشاب  هدوب  نک  تخر  هک  مامح  لوا  يهناخ  تسا . یمدآ  ندب  رد  هک  تسا 
کـشخ مرگ و  تسا  مرگ  بآ  هناخ  هک  مراهچ  يهناخ  تسا و  رت  مرگ و  هدوب  مامح  نوردـنا  ياضف  هک  میـس  يهناـخ  تسا و  رت  درس و 

َو َلوُضُْفلا  ُبیِذـُی  َو  َراَبِْکلا  َءاَضْعَْألا  يِّوَُقی  َو  َقوُرُْعلا  َو  َبَصَْعلا  ُنِّیَُلی  َو  َنَرَّدـلا  یِّقَُنی  َو  ِلاَدـِتْعِالا  َیلِإ  يِّدَُؤی  ٌۀَـمیِظَع  ِماَّمَْحلا  ُۀَـعَْفنَم  َو  تسا .
و [ 227  ] كرچ دزاـسیم  كاـپ  دـیایب و  لادـتعا  هب  جازم  هک  دوشیم  نیا  ثعاـب  رایـسب و  تسا و  میظع  ماـمح  عفن  ینعی  َنَفَْعلا . ُبِهْذـُی 

اهتبوطر دراذگیم  اهیاپ و  اهتسد و  لثم  ار  گرزب  ياضعا  دهدیم  توق  ار و  اهگر  و  [ 228  ] اهیپ دزاسیم  مرن  ار و  تفاثک  هحفص 68 ] ]
. ار شوخان  يوب  و  [ 229  ] تنوفع دزاسیم  فرطرب  ار و  اهمغلب  و 

ندیشک هرون 

َال َو  ِةَروُّنلا  َلاَمِْعتْـسا  َْتدَرَأ  اَذِإ  َو  ِجَسْفَنَْبلا  ِنْهُِدب  َکَنََدب  نهدت  ِماَّمَْحلا  ِلوُخُد  َْدنِع  ْأَْدباَف  اَهُْریَغ  َال  َو  ٌةَْرَثب  َِکنََدب  ِیف  َرَهْظَی  َال  ْنَأ  َْتدَرَأ  اَذِإَف 
زا دـسرن  مه  هب  دوشن و  رهاظ  هک  ییامن  هدارا  هاگره  سپ  ینعی  َرَّوَنَتَت . ْنَأ  َْلبَق  ِدِراَْبلا  ِءاَْملِاب  ْلِسَتْغاَف  ٌداَوُس  َال  َو  ٌقاَقُـش  َال  َو  ٌحوُُرق  َکَبیُِـصی 

و [ 230  ] هشفنب نغور  لامب  ندب  رب  مامح ؛ ندش  لخاد  دزن  يامن  ادـتبا  سپ  ضارما ، زا  نآ  ریغ  هن  یـششوج و  وت  ندـب  رد  مامح  هب  نتفر 
تسوپ رد  یهایس  و  [ 232  ] قاقـش اهمخز و  هرون  ندیـشک  زا  ار  وت  دـسرن  مه  هب  هک  یهاوخ  ینک و  [ 231  ] هرون لامعتسا  يهدارا  هاگره 

ًۀَعاَس َةَرْشَع  ْیَتَْنثِاب  َِکلَذ  َْلبَق  َعاَمِْجلا  ِِبنَتْجَْیلَف  ِةَروُّنِلل  ِماَّمَْحلا  َلوُخُد  َداَرَأ  ْنَم  َو  هرون . ندیشک  زا  شیپ  درـس  بآ  هب  يامن  لسغ  سپ  ندب 
ًاقِّرَفَتُم َْوأ  ًاعِمَتُْجم  َناَک  اَذِإ  َریِـسَْیلا  ُْهنِم  َذُخْأَی  َو  َِکلَذ  عَمْجَی  َْوأ  « 6  » ِضُضُْحلا َو  اَِیقاَقَْألا  َو  ِِربَّصلا  َنِم  ًاْئیَـش  ِةَروُّنلا  ِیف  ْحَرْطَْیل  َو  ٍمْوَی  ُماَمَت  َوُه  َو 

هرون زا  شیپ  نانز  تعماجم  زا  دیامن  هظحالم  بانتجا و  هک  دیاب  هرون ، ببـس  هب  ار  مامح  ندش  لخاد  دـیامن  هدارا  هک  یـسک  نآ  ینعی و 
هحفـص 69]  ] و [ 234  ] اـیقاقا و  [ 233  ] ربـص یکدـنا  هرون  رد  دزیرب  هک  دـیاب  دـشاب و  هدوب  ماـمت  ور  کـی  هک  تعاـس  هدزاود  هب  ندیـشک 
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عمتجم نیا  زا  هاوخ  دـیامن  هرون  لخاد  هتـشادرب  یکدـنا  نآ  زا  هتخاـس ، عمتجم  هدرک و  مه  رد  ار  زیچ  هس  نیا  عومجم  اـی  [ 235  ] ضضح
ُدْرَو َْوأ  ٌشوُْجنَزْرَم  َو  ٌجـَنُوبَاب  ِهِیف  َخـِبُط  يِذَّلا  ِّراَْحلا  ِءاَْملِاب  ُةَروُّنلا ]  ] ثامی یَّتَح  َکـِلَذ  ْنِم  ًاْئیَـش  ِةَروُّنلا  ِیف  یِْقُلی  اـَل  َو  ادـج . ادـج  اـی  دنـشاب 
دیاب ینعی  ِةَروُّنلا . ِسُدُس  ردقب  ُخِینْرِّزلا  ِنُکَْیل  َو  ُهَتَِحئاَر  ُءاَْملا  ُبَرْشَی  اَم  ِرْدَِقب  ًۀَقِّرَفَتُم  َْوأ  ًۀَعوُمْجَم  ًةَریِسَی  ًءاَزْجَأ  َِکلَذ  ُعیِمَج  َْوأ  ٍِسباَی  ٍجَسْفََنب 

هک یمرگ  بآ  اب  ار  هرون  دشاب  هدیناسیخ  هدومن و  رت  هک  ینآ  زا  دعب  رگم  ار  هروکذـم  يازجا  زا  يزیچ  هرون  رد  دزاسن  لخاد  دزیرن و  هک 
نآ رد  دنـشاب  هدش  هتخپ  یکدـنا  اهنیا  عومجم  زا  ای  کشخ  هشفنب  لگ  و  [ 237  ] شوجنزرم و  [ 236  ] جنوباب بآ  نآ  رد  دشاب  هدـش  هتخپ 

خینرز هک  دشاب  ردق  نآ  هرون  هک  دیاب  دـشاب و  رهاظ  هدـش  هتخپ  نآ  رد  هچنآ  يوب  بآ  زا  هک  ردـقنآ  کی  ره  زا  ای  عومجم  زا  هاوخ  بآ .
ِرُفْـصُْعلا درولا ]  ] ِریَِجث َو  ِخْوَْخلا  ِقَرَوَک  اَهَتَِحئاَر  ُعَْلقَی  ٍءْیَِـشب  اَْهنِم  ِجوُرُْخلا  َدَْعب  ُدَسَْجلا  َُکلُْدی  َو  دشاب . هدوب  هرون  کی  شـش  ردق  هب  [ 238]

َو اَِهلْسَغ  ِیف  َْتلِمَع  اَذِإ  ْرِداَُبْیل  َو  اَِهبِیْلقَت  ْنِم  ْلِّلَُقْیلَف  ِةَروُّنلا  َقاَرْحِإ  َنَمْأَی  ْنَأ  َداَرَأ  ْنَم  َو  ًۀَعِمَتُْجم  َْوأ  ًةَدَْرفُم  لینلا  َو  ِدْرَْولا  َو  ِءاَّنِْحلا  َو  دعسلا ] [و 
دزاس فرطرب  دنکب و  هک  يزیچ  هرون  زا  ندش  غراف  ندمآ و  نوریب  زا  دـعب  ندـب  رب  دـلامب  ینعی  ِدْرَْولا  ِنْهُد  ْنِم  ٍءْیَِـشب  ُنَدَْـبلا  َحَـسُْمی  ْنَأ 

و [ 242  ] انح و  [ 241  ] دعس هحفص 70 ]  ] لثم دنیوگ و  هشیفاک  لگ  هک  [ 240  ] رفصع درو  لفث  و  [ 239  ] ولاتفش گرب  لثم  ار ، هرون  يوب 
هک دیاب  ار  وا  ندب  هرون  ندینازوس  زا  دـشاب  هدوب  ظوفحم  دـهاوخ  هک  یـسک  عومجم و  ای  اهنیا  زا  یکی  ای  [ 244  ] لین و  [ 243  ] خرس لگ 

دـنز و مهرب  دـهد و  تکرح  بوخ  ار  هرون  هکنآ  ای  دورن . ورف  بوخ  دـلج  [ 245  ] تاماسم رد  ات  دهد  تکرح  ندـب  دـلج  رب  ار  نآ  رتمک 
هرون زا  شیپ  دلامب  ندب  رب  دوش و  مک  ياهراپ  وا  يدنت  تدح و  ات  ار  هرون  دیوشب  الوا  دنکیم  هرون  نتخاس  رد  عورـش  هک  یتقو  هک  دـیاب 

ُعِضْوَْملا ِِهب  یَلَُّطی  ٍّلَخ  َو  ٍدْرَو  ِءاَم  ِیف  ُفاَُدی  َو  ًامِعاَن  ُقَحُْـسی  ٌرَّشَقُم  ٌسَدَع  ُذَخُْؤی  ِهَّللِاب  ُذاَیِْعلا  َو  َنَدَْبلا ]  ] ِتَقَرْحَأ ْنِإَف  ار . لگ  نغور  زا  يزیچ 
هتفوک و مرن  و  [ 247  ] رشقم [ 246  ] سدـع دریگب  هللااب ، ذایعلا  هرون  دزوسب  رگا  سپ  ینعی  َیلاَعَت  ِهَّللا  ِنْذِِإب  ُأَْربَی  ُهَّنِإَـف  ُةَروُّنلا  ِهِیف  ْتَرَّثَأ  يِذَّلا 
هب نتخوس  نیا  هک  یتـسرد  هب  ار . نآ  هروـن  تسا  هدـینازوس  هک  یعـضوم  رب  ار  نآ  دـلامب  هکرـس و  بـالگ و  رد  دـیامن  لـح  دـناسیخب و 

ًاْکلَد ِدْرَْولا  ِنْهُد  َو  ِفیِقَّثلا  ِلُْصنُْعلا ]  ] ِبَنِْعلا ِّلَِخب  ُعِضْوَْملا  ََکلُْدی  ْنَأ  َوُه  ِدَسَْجلا  ِیف  ِةَروُّنلا  ِراَثآ  ْنِم  ُعَنْمَی  يِذَّلا  َو  یلاعت . هللا  نذاب  دوشیم 
روگنا يهکرـس  هرون ، عضوم  رب  دوش  هدیلام  هک  تسا  نیا  ار ، ندـب  يهرون  ندـینازوس  ندومن و  ریثأت  دوشیم  عنام  هک  يزیچ  ینعی  ًادِّیَج .

. ییوکین ندیلام  لگ  نغور  اب  دنت 

هناثم ياهدرد 

َغُْرفَی یَّتَح  ًءاَم  ماعط  یلع  ْبَرْشَی  اَلَف  ُُهتَدِعَم  ُهَیِذُْؤی  َال  ْنَأ  َداَرَأ ] ْنَم   ] َو ۀبادلا  ِرْهَظ  یَلَع  َْول  َو  َلْوَْبلا  ِسِبْحَی  اَلَف  ُهَتَناَثَم  َیِکَتْـشَی  َال  ْنَأ  َداَرَأ  ْنَم  َو 
یَلَع هحفـص 71 ]  ] ُءاَْملا َّبُص  اَذِإ  ًاِّجف  ِةَدِعَْملا  ِیف  ُریِـصَی  ُهَّنِإَف  ِماَعَّطلا  َةَُّوق  ُقوُرُْعلا  ِذُخْأَی  َْمل  َو  ُُهتَدِعَم  ْتَفُعَـض  َو  ُُهنََدب  َبِطَر  َِکلَذ  َلَعَف  ْنَم  َو 

هک دشاب -  هدوب  ياهدنبنج ]  ] راوس دنچ  ره  ار ، لوب  درادن  هاگن  هک  دیاب  دـنکن  درد  وا  هناثم  دـهاوخ  هک  یـسک  نآ  ینعی  ًالَّوَأَف . ًالَّوَأ  ِماَعَّطلا 
دنکن لزنم  رد  ندمآ  دورف  هب  فوقوم  و  دنک -  لوب  دیآ و  دورف  دیاب 

هدعم رازآ 

هک یـسک  نآ  دوش و  یلاخ  ماعط  زا  هدعم  هکنآ  ات  دماشاین  بآ ]  ] ماعط زا  دعب  هک  دیاب  وا  يهدعم  ار  وا  دـیامنن  رازآ  دـهاوخ  هک  یـسک  و 
ببس هب  ماعط . توق  وا  ندب  ياهگر  دریگیمن  وا و  يهدعم  دوشیم  تسس  فیعـض و  وا و  ندب  دوشیم  رت  دماشایب  بآ -  ماعط -  زا  دعب 

. یپ رد  یپ  ماعط  رب  بآ  دوش  هتخیر  هاگره  ماخ ، وا  هدعم  رد  ماعط  نآ  ددرگیم  هکنآ 

هناثم هدرگ و  گنس 

[ ْنِم  ] َنَمْأَی ْنَأ  َداَرَأ  ْنَم  َو  ِءاَسِّنلا . یَلَع  َثْکَْملا  ِلُِطی  َال  َو  ِةَوْهَّشلا  ِلوُُزن  َدـْنِع  َِّینَْملا  ِسِبْحَی  اَلَف  ِلْوَْبلا  َرْـسُع  َو  َةاَصَْحلا  َدِـجَی  اـَل  ْنَأ  َداَرَأ  ْنَم  َو 

هیسابع يهیهاش  www.Ghaemiyeh.comيهفحت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 45زکرم  هحفص 33 

http://www.ghaemiyeh.com


یسک ینعی  ٍِصلاَخ . ٍقَْبنَز  ِنْهُِدب  ِْهیَیَْثنُأ  َْنَیب  ُنِهَّدَی  َو  ِرَقَْبلا  ِنْمَِسب  ٍِّینَْرب  ٍتاَرَمَت  َْعبَس  ٍۀَْلَیل  َّلُک  ْلُکْأَْیلَف  ِریِساَوَْبلا  حایر  ِِهب  َرَهْظَی  َال  َو  ِلْفُّسلا  ِعَجَو 
[248  ] ینم درادن  هاگن  هک  دیاب  دیاین ، تقشم  يراوشد و  هب  وا  لوب  دسرن و  مه  هب  هناثم  هدرگ و  گنـس  وا  لوب  يارجم  رد  هک  دهاوخ  هک 

. دهدن لوط  ار  تبحص  نانز  اب  یکیدزن  رد  ندمآ و  تقو  ار 

دعقم ریساوب 

هناد تفه  بش  ره  دروخب  هک  دیاب  يداب ، ریـساوب  وا  هدـعقم  رد  دوشن  رهاظ  هدوب  [ 249  ] هدعقم رازآ  زا  نمیا  هک  دهاوخ  هک  یـسک  نآ  و 
. دلامب دوخ  ياهنار  نایم ]  ] رب [ 251  ] قبنز نغور  واگ و  نغور  اب  تسوکین -  رایسب  هک  [ 250  ] امرخ زا  تسا  یتمسق  هک  ینرب -  يامرخ 

يراکشومارف نامرد 

ِیف ِهِماَعَط  َعَم  ِلَدْرَْخلِاب  ُِغبَطْـصَی  َو  لسعب  یبَُرم  ٍلـِیبَْجنَز  ِعَِطق  ثلث  هحفـص 72 ]  ] ٍمْوَی َّلُک  ْلُکْأَْیلَف  ًاِظفاَح  َنوُکَی  َو  ُُهناَیِْـسن  َّلِقَی  ْنَأ  َداَرَأ  ْنَم  َو 
[252  ] یشومارف دوش  مک  دهاوخ  هک  یسک  نآ  ینعی  جولبالا  ٍرَّکُِـسب  ٍتاَجَلِیلَه  ثلث  ٍمْوَی  َّلُک  ُلَواَنَتَی  ِِهْلقَع  ِیف  َدیِزَی  ْنَأ  َداَرَأ  ْنَم  َو  ٍمْوَی  ِّلُک 
رد ار  [ 255  ] لدرخ لـسع و  رد  [ 254  ] هدرورپ لیبجنز  يهراپ  هس  زور ، ره  دروخ  هک  دـیاب  دـشاب  هدوب  [ 253  ] هظفاح توق  بحاـص  وا و 

. زور ره  دنادرگ  لخاد  دوخ  شروخ  نان 

لقع یتدایز 

. صلاخ دنق  اب  هدرورپ  [ 256  ] يهلیله هس  زور  ره  دروخب  هک  دیاب  ار  لقع  یتدایز  دیامن  هدارا  هک  یسک  نآ  و 

نخان یگتفاکش 

ُُهنُذُأ ُهَِملُْؤی  َال  ْنَأ  َداَرَأ  ْنَم  َو  ِسیِمَْخلا  َمْوَی  اَّلِإ  ُهَراَفْظَأ  ُمِّلَُقی  اَـلَف  ِهِرُفُظ  َلْوَح  َدُـسْفَی  اـَل  َو  ِةَْرفُّصلا  َیلِإ  َلـیِمَی  اـَل  َو  ُهُرُفُظ  قشی  اـَل  ْنَأ  َداَرَأ  ْنَم  َو 
دهاوخ هک  سک  نآ  ینعی  ِدـْهَّشلا . َنِم  ٍمَُقل  ثلث  ٍمْوَی  َّلُک  ْلُکْأَْیلَف  ِءاَتِّشلا  ِماَّیَأ  َةَّدـُم  ِماَـکُّزلا  َْعدَر  َداَرَأ  ْنَم  َو  ًۀَـنُْطق . ِمْوَّنلا  َدـْنِع  اَـهِیف  ْلَـعْجَْیلَف 

زور رد  رگم  ار  نخان  دنیچن  هک  دـیاب  وا ، [ 257  ] نخان یلاوح  دوشن  عیاض  دـساف و  وا و  نخان  دوشن  گنر  درز  وا و  نخاـن  دوشن  هتفاـکش 
. ياهبنپ باوخ  دزن  شوگ  رد  دراذگب  هک  دیاب  دیامنن ، رازآ  ار  وا  شوگ  درد  هک  دهاوخ  هک  یسک  نآ  هبنشجنپ و 

ماکز

لسع همقل  هس  زور  ره  دروخب  هک  دیاب  ناتـسمز  تدم  رد  دناسرن  مه  هب  [ 259  ] ماکز دنادرگرب و  ار  [ 258  ] ماکز دهاوخ  هک  یسک  نآ  و 
. فیطل یلعا 

لسع تخانش 

هحفـص 73]  ] ائیـش ُْهنِم  َو  سطع  ُّمَّشلا  ُهَکَرْدَأ  اَذِإ  ًاْئیَـش  ُْهنِم  َّنَأ  َِکلَذ  نم ]  ] َو ِهِّرَـض  ْنِم  ُهُعْفَن  اَِـهب  ُفَْرُعی  َلـِئَالَد  ِلَـسَْعِلل  َّنَأ ]  ] َریِمَأ اَـی  ْمَلْعا  َو 
هک تسه  دنچ  یتمالع  لیلد و  ار  لسع  هک  قیقحت  هب  نادب  ینعی  ٌۀَِـلتاَق . ِلَسَْعلا  َنِم  ُعاَْونَْألا  ِهِذَـهَف  ٌةَدـیِدَش  ٌۀَـقاَرِح  ِقْوَّذـلا  َدـْنِع  َُهل  َو  ُرِکُْـسی 

یضعب دروآیم و  هسطع  نآ ، ندییوب  هک  تسا  نیا  یکی  اهتمالع  نآ  يهلمج  زا  نآ و  رـضم  زا  لسع  عفان  اهتمالع  نآ  هب  دوشیم  هتـسناد 
، لـسع زا  عوـن  هس  نیا  سپ  تسه . يرایـسب  يزیت  يدـنت و  ندیـشچ  تقو  رد  دروآ  یتـسم  هک  مسق  نیا  يارب ]  ] دزاـسیم و تـسم  رگید 
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. تسا هدنشک 

ماکز زا  يریگشیپ 

ْلُکْأَْیلَف ِْفیَّصلا  ِناَمَز  ِیف  َماَکُّزلا  ُناَْسنِْإلا  َفاَخ  اَذِإ  َو  ُءاَدْوَّسلا  ۀبح  َِکلَذَک  َو  ِءاَتِّشلا  ِماَّیَأ  ِةَّدـُم  ِیف  َماَکُّزلا  ُعَنْمَی  ُهَّنِإَف  ِسِجْرَّنلا  ُّمَش  ُرَّخَُؤی  َال  َو 
ياـهزور رد  دـنکیم  عـنم  ار  ماـکز  هک  ار  [ 260  ] سجرن ندـییوب  ياـمنم  ریخأـت  ینعی  ِسْمَّشلا . ِیف  َسُولُْجلا  ِرَذْـحَْیل  َو  ًةَراَـیِخ  ٍمْوَـی  َّلُـک 
گنرداب رایخ  کی  زور  ره  دروخب  هک  دیاب  ناتسبات ، رد  ماکز  زا  یسک  دشاب  هتشاد  همهاو  هاگره  و  هناد ] هایس  تسا  نینچمه  و  . ] ناتسمز

. باتفآ رد  نتسشن  زا  دنک  بانتجا  و 

هصوش هقیقش و  درد 

َو ِمْسِْجلا  َفیِفَخ  ًاِحلاَص  َنوُکَی  ْنَأ  َداَرَأ  ْنَم  َو  ًءاَتِش  وا ] ناک   ] ًاْفیَـص ِّيِرَّطلا  ِکَمَّسلا  َلْکَأ  ْرِّخَُؤی  اَلَف  َۀَصْوَّشلا  َو  َۀَقیِقَّشلا  عجو ]  ] َیِـشَخ ْنَم  َو 
هقیقـش و درد  زا  همهاو  هک  یـسک  نآ  ینعی و  ُهَسْأَر . َنَهَد  یَتَم  اَْهنُهْدَْـیلَف  ُهَتَّرُـس  َیِکَتْـشَی  َال  ْنَأ  َداَرَأ  نَم  َو  ِلـْیَّللِاب  ِِهئاَـشَع  ْنِم  ْلِّلَُقْیلَف  ِمْحَّللا 

هاوخ ناتسمز و  هاوخ  هزات  یهام  ندروخ  رد  دیامنن  ریخأت  هک  دیاب  دشاب ، هتشاد  [ - 262 [ ] 261  ] بنجلا تاذ  زا  تسا  یمسق  هک  هصوش - 
اذغ بش  فرط  هک  دیاب  وا ، مسج  دشاب  هدوبن  نیگنس  و  ندب ، دشاب  هدوب  تمالـس  حلاص و  دهاوخ  هک  یـسک  نآ  و  هحفص 74 ] . ] ناتسبات

. دیامن فرص  رتمک 

فان درد 

. دلامیم رس  رب  نغور  هک  تقو  ره  دلامب  [ 263  ] فان رب  نغور  سپ  وا ، فان  دنکن  درد  هک  دهاوخ  هک  یسک  نآ  و 

بل یگتفاکش 

ًاْولُح ْلُکْأَی  اَلَف  ُُهتاََهل  َو  ُهاَنُذُأ  َطُقْـسَت  َال  ْنَأ  َداَرَأ  ْنَم  َو  ِهِسْأَر . ِنْهُد  ْنِم  ُهَبِجاَح  ْنُهْدَْیلَف  ٌروُسَاب  اَهِیف  َجُرْخَی  َال  َو  ُهاَتَفَـش  َّقَْشنَت  َال  ْنَأ ]  ] َداَرَأ ْنَم  َو 
مهب اهبل  رد  یهاگ  هک  ریـساوب - وا  ياهبل  رد  دـسرن  مه  هب  و  وا ، بل  ود  دوشن  هتفاکـش  دـهاوخ  هک  یـسک  ینعی  ٍّلَِـخب . ُهَدـَْعب  َرَغْرَغَتَی  یَّتَح 

. دلام رس  رب  نغور  هک  هاگره  اهوربا ، رب  نغور  دلامب  هک  دیاب  دسریم - 

شوگ ینیگنس 

[266  ] هرغرغ هکنیا  رگم  ینیریش  دروخن  هک  دیاب  دتفین  راک  زا  [ 265 [ ] 264  ] هذالم دوشن و  نیگنس  وا  شوگ  هک  دهاوخ  هک  یـسک  نآ  و 
. هکرس هب  ینیریش  ندروخ  زا  دعب  دیامن 

ناقری

َداَرَأ ْنَم  َو  ًةَوْدُغ . ِءاَتِّشلا  ِیف  َُهبَاب  ُحَـتْفَی  اَم  َلَّوَأ  ُْهنِم  ْجُرْخَی  َال  َو  َُهبَاب  ُحَـتْفَی  اَم  َلَّوَأ  ِْفیَّصلا  ِیف  ًاْتَیب  ْلُخْدَـی  اَلَف  ُناَقَرَْیلا  ُهَبیُِـصی  َال  ْنَأ  َداَرَأ  ْنَم  َو 
نآ ینعی  ًةَّرَم . ٍماَّیَأ  ِۀَْعبَـس  َّلُک  َموُّثلا  ِلُکْأَْیلَف  ِِهنََدب  ِیف  ٌحـیِر  ُهَبیُِـصی  َال  ْنَأ  َداَرَأ  ْنَم  َو  ٍْزبُخ . ِةَرْـسِک  َدـَْعب  اَّلِإ  ًاْولُح  ْلُکْأَی  اَلَف  ُُهناَنْـسَأ  َدُـسْفَت  َال  ْنَأ 
زا دعب  هلـصاف  یب  ناتـسبات  رد  دوشن  یتروی  هناخ و  چیه  لخاد  هک  دیاب  [ 267  ] ناقری تفوک  ار  وا  دسرن  مه  هب  هک  دـیامن  هدارا  هک  یـسک 

. دورو لوا  رد  ناتسمز  رد  نآ  رد  نداشگ  يادتبا  رد  یتروی  هناخ و  زا  دورن  نوریب  و  [ 268  ] تروی نآ  رد  نداشگ 
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نادند داسف 

هحفص  ] یسک نآ  نان و  ياهراپ  ندروخ  زا  دعب  رگم  ینیریش  دروخن  هک  دیاب  وا  ياهنادند  دوشن  عیاض  داسف و  هک  دهاوخ  هک  یسک  نآ  و 
. هبترم کی  زور  تفه  ره  ریس  دروخب  دیاب  دسرن  مه  هب  داب  وا  ندب  رد  هک  دهاوخ  هک  [ 75

ماعط مضه 

هک یـسک  ینعی  َماَنَی . یَّتَح  ِرَْـسیَْألا  ِهِّقِـش  یَلَع  َِکلَذ ] َدـَْعب   ] ُِبلَْقنَی َُّمث  ِنَْمیَْألا  ِهِّقِـش  یَلَع  ِلْکَْألا  َدـَْعب  ْئِکَّتَْیلَف  ُهُماَعَط  َئِرْمَتْـسَی  ْنَأ  َداَرَأ  ْنَم  َو 
. دباوخیم هک  یتقو  رد  پچ  يولهپ  رب  ماعط  ندروخ  زا  دعب  دیامن  هیکت  هک  دیاب  دروخیم ، هک  یماعط  دوش  مضه  هک  دهاوخ 

مغلب ندش  فرطرب 

َۀَعَجاَضُم َو  ِماَّمَْحلا  َلوُخُد  ُِرثُْکی  َو  ِفیِّرِْحلا  ِشِراَوَْجلا  َنِم  ًاْئیَـش ]  ] ًةَرُْکب ٍمْوَی  َّلُک  ْلُـکْأَْیلَف  ُهَصُْقنَی  َو  ِِهنَدـَب  ْنِم  َمَْغلَْبلا  َبِهْذـُی  ْنَأ ]  ] َداَرَأ ْنَم  َو 
فرطرب هک  دهاوخ  هک  یسک  ینعی  ُُهقِرُْحی . َو  َمَْغلَْبلا  ُبِهُْذی  ُهَّنِإَف  ۀبرشالا ] و   ] ِۀَیِذْغَْألا َنِم  ٍدِرَاب  َّلُک  ُِبنَتْجَی  َو  ِسْمَّشلا  ِیف  َسُولُْجلا  َو  ِءاَسِّنلا 

دنناـم دـنت -  ياـهنوجعم  شراوج  زا  یکدـنا  زور  لوا  هزور ، همه  دروخب  هک  دـیاب  مغلب ، نیا  ددرگ  مک  وا و  ندـب  زا  یتداـیز  مغلب  دوـش 
درس ياهتبرش  اذغ و  ندروخ  زا  دیامن  بانتجا  دنیشنب و  باتفآ  رد  رایسب  دیامن و  رایسب  ترشابم  نانز  اب  دورب و  مامح  هب  رایسب  و  لفالف - 

. ار نآ  دنازوسیم  ار و  مغلب  دزاسیم  فرطرب  هدش  روکذم  هچنآ  هک  یتسرد  هب  و 

ارفص ندناشن  ورف 

ینعی ُّبُِحی . ْنَم  َیلِإ  َرَظَّنلا  ُِرثُْکی  َو  َۀَـکَرَْحلا  للقی  َو  ُهَنَدـَب  ُحِّوَُری  َو  ًادِرَاب  و ]  ] ًابْطَر ءایـشا  ٍمْوَی  َّلُک  ْلُکْأَْیلَف  ِءاَْرفَّصلا  َبََهل  َئِفُْطی  ْنَأ  َداَرَأ  ْنَم  َو 
دزاس کنخ  رت و  درـس و  ياهزیچ  دروخب  هک  دیاب  ار ، دساف  ارفـص  دیامن  مک  ار و  ارفـص  شتآ  دناشن  ورف  هک  دـیامن  هدارا  هک  یـسک  نآ 

. درادیم تسود  هک  یسک  نآ  يوس  هب  دنک  رظن  رایسب  دیامنن و  تکرح  رایسب  اهنز و  داب  هب  ار  دوخ  ندب 

ادوس ندنازوس 

ِْهیَلَعَف ِةَدِراَْبلا ]  ] ِحیِّرلا َبَهْذَی  ْنَأ  َداَرَأ  ْنَم  َو  ِةَروُّنلا  ِۀَـمَواَدُم  َو  ِقوُرُْعلا  هحفـص 76 ]  ] ِدْصَف َو  ِءْیَْقلا  ةرثک  ِْهیَلَعَف  َءاَدْوَّسلا  َقِرُْحی  ْنَأ  َداَرَأ  ْنَم  َو 
دنک و یق  رایـسب  هک  دیاب  سپ  ار ، ادوس  طلخ  دنادرگ  مک  دنازوسب و  هک  دهاوخ  هک  سک  نآ  ینعی  ِدَسَْجلا  یَلَع  ِۀَنِّیَّللا  ِناَهْدَْألا  َو  ِۀَـنْقُْحلِاب 
دنک و [ 270 [ ] 269  ] هنقح هک  دـیاب  سپ  ار  داب  دزاـس  فرطرب  هک  دـهاوخ  هک  سک  نآ  دـنک و  هرون  هب  تموادـم  دـیامنب و  اـهگر  دـصف 

. دلامب ندب  رب  مرن  ياهنغور 

داب جالع 

ًالاَْقثِم ِریِغَّصلا  [ 271  ] ِلَفیِرْطِْإلا َنِم  ٍمْوَی  ِّلُک  َةَرُْکب  لک ]  ] ْلَواَنَتَْیلَف ُمَْغلَْبلا  ُْهنَع  َبَهْذَی  ْنَأ ]  ] َداَرَأ ْنَم  َو  ِنَْزبَْألا  ِیف  ِّراَْحلا  ِءاَْملِاب  ِدیِمْکَّتلِاب  ِْهیَلَع  َو 
تسا یضوح  مان  نز  بآ  و  نز -  بآ  رد  مرگ  بآ  هب  دنک  دامک  هکنآ  دنکب ، داب  جالع  دهاوخ  هک  یسک  نآ  رب  تسا  مزال  ینعی  ًادِحاَو 

یـضوح نایم  رد  دیاب  ینعی  دنیـشنیم -  ضوح  نآ  نایم  رد  ضیرم  دنناشوجیم و  بآ  نآ  رد  ییاهاود  دننکیم و  مرگ  بآ  نآ  رد  هک 
زا یبط  لاقثم  کی  زور  ره  لوا  رد  دروخب  هک  دـیاب  ار  مغلب  دزاـس  فرطرب  دـهاوخ  هک  یـسک  دـشاب و  هدوب  مرگ  بآ  نآ  رد  هک  دنیـشنب 
رب هک  تسا  یمرگ  يهقرخ  تغل ، رد  دامک  هک  نادـب  و  تسا -  فراعتم  یفریـص  لاـقثم  جـنپ  یبط  لاـقثم  تفه  ره  هک  ریغـص -  لـفیرطا 
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. تسا هدرک  لامعتسا  دشاب  وضع  رواجم  هک  مرگ  بآ  رب  ار  دامک  ماقم  نیا  رد  مالسلاهیلع  ماما  دندنبب و  [ 272  ] عجو عضوم 

رفس روتسد 

َو ِلاَدـِتْعِالا  ِّدَـح  یَلَع  ْنُکَْیل  َو  ِفْوَْجلا  ِیلاَخ  َال  َو  ِماَـعَّطلا  َنِم  ٌِئلَتْمُم  َوُه  َو  َرَفاَـس  اَذِإ  ِّرَْحلاـِب  َزَّرَحَتَی  ْنَأ  َُهل  یِغَْبنَی  َِرفاَـسُْملا  َّنَأ  َریِمَأ  اَـی  ْمَلْعا  َو 
ینعی هحفـص 77 ] . ] ِةَدِراَْبلا ِۀَـمِعْطَْألا  َنِم  َِکلَذ  ِوَْحن  َو  ِمِرْـصِْحلا  ِءاَم  َو  ِْتیَّزلا  َو  ِّلَْخلا  َو  ِماَلَْهلا  َو  ِصیِرَْقلا  َلـْثِم  ِةَدِراَْـبلا  ِۀَـیِذْغَْألا  َنِم  ْلَواَـنَتَی 
یلاخ هدعم  رپ و  هدعم  اب  امرگ  رد  ندرک  رفس  زا  دیامن  هظحالم  بانتجا و  هک  تسا  نیا  رفاسم  لاح  هب  قیال  راوازـس و  هک  قیقحت  هب  نادب 

رد ود ، ره  نیا  تعنـص  هک  ماله -  شآ  صیرق و  شآ  لثم  درـس  ياهاذغ  دیامن  لوانت  هک  دیاب  دشاب و  هتـشاد  لادتعا  دـح  هکلب  ماعط . زا 
ِدیِدَّشلا ِّرَْحلا  ِیف  َْریَّسلا  َّنَأ  ْمَلْعا  َو  درـس . ياهماعط  زا  اهنیا  لثم  هروغ و  بآ  و  [ 273  ] نوتیز هکرس و  لثم  و  تسا -  روکذم  یبط  ياهباتک 

يراوس ندرک و  تکرح  هک  قیقحت  هب  نادـب  ینعی  ِۀَبِـصَْخلا . ِناَدـْبَْألا  ِیف  ٌِعفاَن  َوُه  َو  ِماَعَّطلا  ِنَع  ًۀَِـیلاَخ  َْتناَک  اَذِإ  ِۀَـکوُْهنَْملا  ِناَدـْبَْألِاب  ٌّراَـض 
. هبرف قاچ  ياهندب  هب  دناسریم  عفن  دشاب و  هدوب  ماعط  زا  یلاخ  هاگره  رغال ، ياهندب  دناسریم و  رایسب  ررـض  تخـس  يامرگ  رد  ندومن 

ِْریَغ ٍدِـحاَو  بارتب  َْوأ  ُهَْلبَق  يِذَّلا  ِلِْزنَْملا  ِءاَِمب  ۀـجوزمم  ُهُدِرَی  ٍلِْزنَم  ِّلُک  ِءاَـم  ْنِم  َبَرْـشَی  اـَل ]  ] ْنَأ َوُهَف  ُْهنَع  يَذَأـْلا  ُْعفَد  َو  ِِرفاَـسُْملا  ُحاَلَـص  اَّمَأَـف 
زا رفاسم  دروخب  هک  تسا  نیا  دشاب  هدوب  ررضیب  حلاص و  رفاسم  يارب  زا  هک  یبآ  ینعی  اَِهفاَِلتْخا  یَلَع ] ِءاَوْهَْألا   ] یَلَع ءاملاب  ُُهبوُشَی  ٍِفلَتُْخم 

ياهبآ نآ  دـنچ  ره  كاخ ، کی  هب  دزاس  طولخم  ار  لزنم  بآ  نآ  اـی  تسا . هدوب  هک  یلزنم  بآ  هب  جوزمم  دوشیم  دراو  هک  یلزنم  بآ 
ِِهتَنیِط َو  ِهِدََـلب  ِۀـَبُْرت  ْنِم  ُِرفاَسُْملا  َدَّوَزَتَی  ْنَأ  ُبِجاَْولا  َو  دـشونب . ار  فاص  بآ  دـتفا و  فرظ  هت  هب  كاخ  زا  نآ  درد  ات  دنـشاب  فلتخم  اـهلزنم 

هحفـص  ] َو َءاَْملا  جزمی  َو  ِهِدََلب  ْنِم  ُهَدَّوََزت  يِذَّلا  ِنیِّطلا  َنِم  ًاْئیَـش  َءاَْملا  ُْهنِم  ُبَرْـشَی  يِذَّلا  ءاَنِإ  ِیف  َحَرَط  ٍلِْزنَم  َیلِإ  َدَرَو  اَمَّلُک  َو  اَْهیَلَع  َیِّبُر  ِیتَّلا 
رفاسم هک  تسا  مزال  بجاو و  ینعی  برشی ] مث  ًادِّیَج  ًءاَفَص  َوُفْصَی  یَّتَح  ِِهبْرُـش ] َْلبَق   ] ُرِّخَُؤی َو  هبرـش ] لبق   ] ِکیِرْحَّتلِاب ِۀَِینْآلا  ِیف  َنیِّطلا  [ 78
یفرظ نآ  رد  دزیرب  دوش  یلزنم  دراو  هک  هاگره  هدرک و  امن  دوشن و  هتفای و  تیبرت  رهش  نآ  رد  هک  يرهـش  كاخ  زا  دربب  دوخ  اب  رفـس  رد 

ربص سپ  دـنوش . جوزمم  مه  هب  [ 274  ] كاخ بآ و  اـت  ار  فرظ  نآ  دـهد  تکرح  كاـخ و  نآ  زا  یکدـنا  دـماشآیم  فرظ  نآ  زا  هک 
. دماشایب نآ  زا  دعب  دوش  فاص  وکین  هکنآ  ات  بآ  نآ  زا  دروخن  دیامن و 

اهبآ

ْنِم اَهُجَرْخَم  َناَک  اَم  ِهاَیِْملا  ُلَْضفَأ  َو  ِضَْیبَْألا  ِفیِفَْخلا  َنِم  ِۀَِّیقِرْـشَْملا  ِۀَـهِْجلا  َنِم  ُهُعُوْبنَی  َناَک  اَم  ٌِرفاَسُم  َْوأ  ٌمیِقُم  َوُه  ْنَِمل  ًابْرُـش ]  ] ِءاَْـملا ُْریَخ  َو 
ِیف ُنوُکَت  اَهَّنَأ  َِکلَذ  َو  ِنیِّطلا  ِلاَبِج  ِیف  ُهاَرْجَم  َناَک  َو  ُْهنِم  َعَبَن  يِذَّلا  ِفْصَْولا  اَذَِـهب  َناَـک  اَـم  اَُهلَْـضفَأ  َو  اَهُّحَـصَأ  َو  ِّیِْفیَّصلا  ِسْمَّشلا  ِقِرْـشَم 

يارب زا  هاوخ  رواجم و  يارب  زا  هاوخ  ندیماشآ  يارب  زا  اهبآ  نیرتهب  ینعی  هاَراَرَْحلا  ِباَحْـصَِأل  ًۀَِعفاَن  ِنْطَْبِلل  ًۀَنِّیَُلم  ِْفیَّصلا  ِیف  َو  ًةَدِرَاب  ِءاَتِّشلا 
هک تسا  یبآ  اهنآ  نیرتهب  رتررـض و  مک  ناتـسبات و  رد  تسا  باتفآ  علطم  هک  یفرط  زا  نآ  يهمـشچرس  دـشاب  هدوب  هک  تسا  یبآ  رفاسم 

لـصف رد  یبآ  مسق  نیا  هکنیا  ببـس  هب  دشاب  هدوب  كاخ  زا  هک  ییاههوک  زا  درذگب  نآ و  يهمـشچرس  هروکذم  ياهتفـص  هب  دـشاب  هدوب 
. دشاب هدوب  یلوتسم  ناشیا  جازم  رد  ترارح  هک  ار  یعمج  دهدیم  عفن  دزاسیم و  مرن  ار  مکش  ناتسبات  لصف  رد  دشابیم و  درس  ناتسمز 

ُهاَیِم اَّمَأ  هحفـص 79 ]  ] َو ًاّدِج  ِرَرَّضلا  ُةَرِیثَک  َو  ِداَسْجَْألا  ِِرئاَِسل  ۀیدرف  ِدِیلَْجلا  َو  ِجُولُّثلا  ُهاَیِم  َو  َنْطَْبلا  سبیی  اَهَّنِإَف  ُۀَلیِقَّثلا  ُهاَیِْملا  َو  ُِحلاَْملا  ُءاَم  اَّمَأ  َو 
هک قیقحت  هب  نیگنـس  ياهبآ  روش و  بآ  اما  ینعی  ِضْرَْألا . ِیف  اَهُْـسبَح  ْمُدَی  َْمل  َو  اَُهیْرَج  َماَد  ْنِإ  ٌۀَِعفاَن …  ۀَِیفاَص  ٌَۀبْذَع  ٌۀَفیِفَخ  اَهَّنِإَف  ِبُحُّسلا 

رایسب بآ  ود  نیا  ررـض  اهندب و  عیمج  هب  دناهدنناسر  ررـض  خی  فرب و  ياهبآ  ار و  مکـش  دنادرگیم  هتـسب  کشخ و  بآ  زا  عون  ود  نیا 
هداتـسیان اج  کی  رد  دـشاب و  ناور  يراج و  هشیمه  رگا  دـناهدنناسر  عفن  یفاـص و  نیریـش و  هک  قیقحت  هب  هاـچ  ياـهبآ  اـما  هتبلا و  تسا 

ُةَّرِْملا اَِهبْرُـش  ِماََود  ْنِم  ُدَّلَوَتَی  ْدَـق  َو  اَْهیَلَع  ِسْمَّشلا  ِعُولُط  ِماََود  َو  اَـهِدوُکُِرل  ِْفیَّصلا  ِیف  ٌۀَـظِیلَغ  ٌةَّراَـح  اَـهَّنِإَف  ُخاَـبِّسلا  َو  ُحـِئاَطَْبلا  اَّمَأ  َو  دنـشاب .
لثم دوـشیم  عـمج  نآ  رد  بآ  هک  دـنیوگ  ار  یعـضوم  هحیطب  تسا و  هحیطب  عـمج  حـیاطب -  اـما  ینعی  ْمُُهتَلِحْطَأ . ِِهب  ُمُـظْعَت  َو  ُۀَّیِواَْرفَّصلا 
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ظـیلغ و تعیبـط و  بسح  هب  دـنمرگ  بآ  ود  ره  نیا  دتـسیایم  دـشوجیم و  تاـک  هروـش  نیمز  زا  هک  یبآ  نینچمه  و  [ - 275  ] بالوک
دـتفایم و بآ  ود  نیا  رب  [ 276  ] باتفآ عاعش  هشیمه  دناهداتـسیا و  عضوم  کی  رد  بآ  ود  نیا  هکنیا  يارب  زا  ناتـسبات  لصف  رد  دناهتـسب 
ار ناشیا  زرپس  دسریم و  مه  هب  دساف  ارفص  ار  تعامج  نآ  بآ ، ود  نیا  ندیماشآ  رب  ندومن  تموادم  ندروخ و  رایسب  زا  هک  تسه  هاگ 

ْنِم َءاَسِّنلا  ِبَْرقَت  اَلَف  ِعاَمِْجلا  َْرمَأ  ُرُکْذَأ  اَنَأ  َو  ِِهب  َذَخَأ  ْنَِمل  ٌۀَیاَفِک  ِهِیف  اَم  اَذَه  ِیباَتِک  ْنِم  َمَّدَقَت  اَمِیف  َریِمَأ  اَی  ََکل  ُْتفَصَو  ْدَق  َو  دنکیم . گرزب 
هحفـص 80]  ] َو ُجـِلاَْفلا  َو  ُجـَْنلوُْقلا  ُْهنِم  ُدَّلَوَتَی  َو  ٍدوُمْحَم  ُْریَغ  َوُه  َو  ًۀَِـئلَتْمُم  ُنوُکَت  َقوُرُْعلا  َو  َةَدـِعَْملا  َّنَِأل  َِکلَذ  َو  ًءاَتِـش  َال  َو  ًاْفیَـص  ِلـْیَّللا  ِلَّوَأ 
زا تشذـگ  شیپ  هچنآ  وت  يارب  زا  مدرک  فصو  هک  قیقحت  هب  ینعی  ُُهتَّقِر  َو  ِرَـصَْبلا  ُفْعَـض  َو  ُْقتَْفلا  َو  ُریِطْقَّتلا  َو  ُةاَصَْحلا  َو  ُسِْرقِّنلا  َو  ُةَْوقَّللا 

منکیم و رکذ  لاحلا  ضارما و  عفر  تحـص و  ظفح  رد  نآ  هب  دـیامن  لمع  هک  یـسک  يارب  زا  تسا  یفاـک  هک  ار  يزیچ  نآ  باـتک ، نیا 
هب ناتـسمز . رد  هاوخ  ناتـسبات و  لصف  رد  هاوخ  بش ، لوا  نانز  اب  نکم  یکیدزن  هک  تسا  نیا  قیرط  نآ  ار و  عامج  قیرط  میامنیم  ناـیب 

ضرم نآ ، زا  دسریم  مه  هب  تسین و  هدیدنـسپ  وکین و  نانز  هب  یکیدزن  تلاح  نیا  اب  تسا و  رپ  بش  لوا  رد  اهگر  هدـعم و  هکنیا  ببس 
رد [ 280  ] قتف داب  لوب و  ياههرطق  ندیکچ  رایتخا  هدارایب و  هدرگ و  هناثم و  گنس  سرقن و  هوقل و  و  [ 279 [ ] 278  ] جلاف و  [ 277  ] جنلوق

َو ِنَدَْبِلل  ُحَلْصَأ  ُهَّنِإَف  ِْلیَّللا  ِرِخآ  ِیف  ْنُکَْیلَف  َِکلَذ ]  ] َْتدَرَأ اَذِإ  َو  نآ . حور  ندش  گنت  قیقر و  هرصاب و  رون  ندش  فیعـض  و  [ 281  ] نییصخ
دوش عقاو  هک  دیاب  ییامن  نانز  اب  یکیدزن  يهدارا  هک  هاگره  ینعی  اَمُهَْنَیب . یلاعت ]  ] ُهَّللا یِضْقَی  يِذَّلا  َِدلَْولا  ِیف  ِلْقَْعِلل  یَکْزَأ  َو  َِدلَْوِلل  یَجْرَأ 
تقو نیا  رد  ندیسر  مه  هب  دنزرف  دیما  تسا و  ندب  یتمالس  بجوم  حالص و  ثعاب  تقو  نآ  رد  عامج  هک  اریز  بش . رخآ  رد  لمع  نیا 

. ناشیا نایم  رد  وا  ندیسر  مه  هب  دشاب  قلعت  یهلا  ياضق  هک  دوشیم  دنزرف  لقع  یتدایز  ثعاب  تسا و  رتشیب 

تعماجم

ْنِم ُجُرْخَی  اَهَءاَم  َّنَِأل ]  ] اَهُؤاَم َعَمَتْجا  َو  اَُهتَوْهَـش  ْتَبَلَغ  َِکلَذ  َْتلَعَف  اَذِإ  َکَّنِإَف  اَْهیَیْدَث  رمعت  َو  اَهَتَبَعاَُلم  َِرثُْکت  َو  اَهَبِعاَُلت  یَّتَح  ًةَأَْرما  ِعِماَُجت  َال  َو 
زا دعب  رگم  نز  اب  يامنم  تعماجم  ینعی  اَْهنِم  هتهتشا  يِذَّلا ]  ] َْلثِم َْکنِم  ْتَهَتْشا  َو  هحفص 81 ]  ] اَْهیَْنیَع َو  اَهِهْجَو  ْنِم  ُرَهْظَت  َةَوْهَّشلا  َو  اَْهیَیْدَث 

ناتسپ يدومن و  رایسب  يزاب  تسد  وت  هاگره  هک  نآ  يهطساو  هب  یلامب . يرشفب و  ار  وا  ناتـسپ  ود  ینکب و  وا  اب  رایـسب  يزاب  تسد  هکنآ 
بآ هک  نز . نآ  ینم  بآ  دوشیم  عمج  عامج و  هب  نز  نآ  شهاوخ  توهش و  و  [ 283  ] ینم دوشیم  رایسب  بلاغ و  يدرشف  ار  وا  [ 282]

هبعالم و نیا  نینچمه  ناشیا و  مشچ  ور و  زا  دوشیم  رهاظ  نانز  شهاوخ  توهـش و  رثا  ناشیا و  ناتـسپ  ود  زا  دـیآیم  نوریب  ناـنز  ینم 
. ٌةَرِهاَط َیِه  َو  اَّلِإ  َءاَسِّنلا  ِعِماَُجت  َال  َو  وا . زا  وت  ياهتساوخ  هک  ار  يزیچ  نآ  لثم  وت  زا  نز  نآ  دهاوخب  هک  دوشیم  نیا  ثعاب  اهناتسپ  ندرشف 

ُنَمَْأت َکَّنِإَف  ًاْئیَـش ]  ] َِکتَعاَس ْنِم  َتْغَرَف  اَذِإ  ِلْوَْبِلل  ْضَْهنا  َُّمث  َِکنیِمَی  یَلَع  ُلیِمَت  ْنَِکل  َو  ًاِسلاَج  ْسِلَْجت  َال  َو  ًاِمئاَق  ْمُقَت  اَـلَف  َکـِلَذ  َْتلَعَف  اَذِإ  َو 
زا يدش  غراف  هاگره  سافن و  ضیح و  نوخ  زا  دشاب  هدوب  كاپ  نز  نآ  هکنآ  رگم  نانز  اب  يامنم  تعماجم  ینعی  َیلاَعَت  ِهَّللا  ِنْذِِإب  َةاَصَْحلا 

نمیا هک  تعاس ، نامه  ندرک  لوب  يارب  زا  زیخرب  سپ  تسار  يولهپ  رب  يامن  هیکت  ياهظحل  اما  نیشنم . ياج  رب  تسیام و  اپ  رب  تعماجم 
ِعوُْزنَم ٍلَسَِعب  َْوأ  ِلَسَْعلا  ِباَرَِشب  ِِّیئاَیِموُْملا  َنِم  ًاْئیَش ]  ] َِکتَعاَس ْنِم  ْبَرْشا  َو  ْلِسَتْغا  َُّمث  یلاعت . يادخ  نذاب  هناثم  هدرگ و  گنـس  زا  يوشیم 
یلـسع ینعی  لسع -  تبرـش  اب  ییایموم  زا  تعاس  نامه  ماشایب  يامن و  لسغ  سپ  ینعی  َْکنِم . َجَرَخ  يِذَّلا  َْلثِم  ِءاَْملا  َنِم  ُّدُرَی  ُهَّنِإَف  ِةَوْغَّرلا 

تبرش اب  ییایموم  ندروخ  هکنیا  ببس  هب  دنـشاب . هتفرگ  ار  وا  فک  هک  یلـسع  اب  ای  یـشاب -  هدیناشوج  یـشاب و  هدومن  نآ  لخاد  بآ  هک 
ببـس هب  وت  زا  تسا  هدمآ  نوریب  هک  ینم  بآ  ردقنآ  ار  وت  دـسر  مه  هب  هک  دوشیم  نیا  ثعاب  هتفرگ  هحفص 82 ]  ] فک لسع  اب  ای  لسع 
َفَرَـش ِِهنْوَِکل  ِرْوَّثلا  ِجُْرب  ِیف  َنوُکَی  ْنَأ  َِکلَذ  ْنِم  ٌْریَخ  َو  ُلَْضفَأ  ِجوُُرْبلا  َنِم  ِْولَّدـلا  َِوأ  ِلَمَْحلا  ِجُْرب  ِیف  رمقلا  َّنُهَعاَمِج و  َّنَأ ]  ] ْمَلْعا َو  عاـمج .

نآ زا  رتوکین  رتهب و  جورب و  یقاب  زا  تسا  رتهب  دـشاب  ولد  ای  لمح  جرب  رد  هام  هک  یتقو  رد  نانز  اب  عامج  هک  قیقحت  هب  نادـب  ینعی  ِرَمَْقلا 
ِنْذِِإب َنِمَأ  ُهَدَسَج  ِِهب  َرَّبَد  َو  اَذَه  ِیباَتِک  ِیف ]  ] ُْتفَـصَو اَمب  َلِمَع  ْنَم  َو  تسا . رمق  فرـش  جرب  نیا  هک  اریز  دشاب . روث  جرب  رد  هک  تسا  یتقو 

بر ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو  ُهاَّیِإ  اَهُحَنْمَی  َو  ُءاَشَی  ْنَِمل  َۀَِیفاَْعلا  یِطُْعی  َیلاَعَت ]  ] َهَّللا َّنِإَف  ِِهتَُّوق  َو  یلاعت ]  ] ِهَّللا ِلْوَِحب  ُهُمْـسِج ]  ] َّحَص َو  ٍءاَد  ِّلُک  ْنِم  َیلاَعَت  ِهَّللا 
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هک باتک -  نیا  رد  مدرک  نایب  هچنآ  هب  دنک  لمع  هک  سک  ره  ینعی و  نیعمجا  هلآ  دمحم و  هقلخ  ریخ  یلع  مالسلا  ةولـصلا و  نیملاعلا و 
توق تردق و  هب  دوب  دهاوخ  حیحص  وا  ندب  اهضرم و  عیمج  زا  یلاعت  هناحبس و  قح  يهدارا  نذا و  هب  دوشیم  نمیا  تسا -  هیبهذ  هلاسر 
يارب زا  شیاتـس  وا  هب  ار  تیفاع  دـشخبیم  دـهاوخیم و  هک  ار  سک  ره  دـهدیم  تیفاع  یلاعت  يادـخ  هک  یتسرد  هب  سپ  یلاعت  يادـخ 

مامتلاب دـننیموصعم . هک  وا  تیب  لها  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  هک  وا  قلخ  نیرتهب  رب  مالـس  ةولـص و  تسا و  ملاع  راگدرورپ 
هحفص . ] هنـس 1084 رهـش  نم  لوالا  عیبر  رهـش  نیرـشع  عبرا و  یف  اهریرحت  نم  تغرف  دق  یلاعت و  هللا  نوعب  هیبهذلا  هلاسرلا  همجرت  تمت 

زاب قرش ؟ ماوقا  يا  درک  دیاب  هچ  سپ  گنرف  زا  دیچرب  هماگنه  یگدنز  گنرف  زا  دیلان  راز  تیمدآ  قرش  ماوقا  يا  درک  دیاب  هچ  سپ  [ 93
[285  ] لمسب دوخ  ریـشمش  زا  [ 284  ] پروی دیدپ  دمآ  باتفآ  تشذگ و  بش  دـیدپ  دـمآ  بالقنا  مریمـض  رد  قرـش  مایا  دوشیم  نشور 

تـسوزا ناسنا  ترـضح  تالکـشم  ياهرب  نیمک  ردـنا  نامز  ره  ياهرب  نیتسوپ  ردـنا  یگرگ  داهن  [ 286  ] ینیدـال مسر  نودرگ  ریز  داـتفا 
قح راونا  ینیبیم ز  هچ  ره  هحفص 94 ]  ] تسا لزنمیب  یگدنز  ناوراک  تسا  لگ  بآ و  یمدآ  شهاگن  رد  تسوزا  ناهنپ  مغ  ار  تیمدآ 
وا زا  نمؤم  يهدنب  [. 287  ] تسا رظنا  مکحز  تمکح  نیا  لصا  تسا  رح  دنیب  ادـخ  تایآ  هک  ره  تسا  قح  رارـسا  ایـشا ز  تمکح  تسا 

ار اـم  كاـخ  ایـشا  ملع  شلد  ددرگ  رتهدنـسرت  ادـخ  زا  شلگ  بآ و  دـنک  نشور  نوـچ  ملع  رتزوـس  لد  نارگید  لاـح  هـب  مـه  رت  زورهب 
وا زا  ملع  تشخ  گنـس و  وا  لد  منیب ، وا  مـشچ  تـشز  بوـخ و  راـیعیب  شرکف  لـقع و  تسادـج  شریثأـت  گـنرفا  رد  هآ ! تساـیمیک 
اب شوک  تخـس  ناسنا  عون  كاله  رد  شود  هب  یغیت  ناـیگنرفا  شناد  تشگ  سیلبا  شتبحـص  زا  لـیئربج  تشد  رهـش و  ردـنا  تساوسر 

يرحاـس ار  قـح  ملع  وا  نیدـال  يهشیدـنا  زا  هآ  وا  نییآ  زا  گـنرفا و  زا  هآ  رنه  ملع و  یتـسم  دزاـسن  رد  رـش  ریخ و  ناـهج  ردـنا  ناـسخ 
ار ناج  هک  يا  هحفص 95 ]  ] ریگب نزهر  يهجنپ  زا  ار  غیت  [. 288  ] ریفن درآیم  هنتف  دص  فرط  ره  دنتخومآ  يرفاک  هن ، يرحاس  دـنتخومآ 
رد نامز  ره  یناگدنز  دیلک  ار  ینعم  لفق  ددرگب  ات  دیمد  دیاب  شنت  ردنا  قرـش  حور  نکـش  ینیدال  بیذـهت  نیا  رحـس  نت  ینادیم ز  زاب 

ناهج ردـنا  ون  شقن  لالح  ناگرگ  رب  تسدرک  ار  هرب  لاق  لـیق و  عازنیب  [ 289  ] پروی عرش  شبح  لاوحا  تسا  زومآ  تربع  شکمـشک 
وک اـههتکن  نم  ریجخن  نآ  شیم و  نیا  وـت  دیـص  نـف  رکم و  زا  ریغ  تـسیچ  [ 290  ] اونیج رد  داشگ  دـیما  هچ  نادزد ، نفک  زا  داـهن  دـیاب 
وـش گنرفا  رفاک  دوخ ، نمؤم  وش  گـنر  زا  كاـپ  گـنر  ریـسا  يا  [. 291  ] نتف یتیگ  کـی  بوشآ و  ناـهج  کـی  نخـس  رد  دـجنگنیم 
لها دنلب  نک  ار  افص  قدص و  تیار  دنب  هزاریـش  ار  ماوقا  نهک  نیا  تست  تسد  رد  نارواخ  يوربآ  تست  تسد  رد  نایز  دوس و  يهتـشر 

تسا و لـهج  يار  یب  توق  نوسف  رکم و  همه  توقیب  يار  هحفـص 96 ]  ] تسا تیعمج  زا  تلم  ره  توق  تسا  توق  زا  یگدـنز  ار  قح 
میتخومآ يرگ  مدآ  يهویـش  میتخومآ  يربلد  ام  ار  قشع  تسایـسآ  زا  غایا  مه  بارـش و  مه  تسایـسآ  زا  غاد  درد و  زاس و  زوس و  نونج 

زا ام  ام و  زا  باتفآ  باـجح  ردـنا  دوب  هچنآ  میدومناو  تسا  رواـخ  كاـپ  كاـخ  نودرگ  کـشر  تسا  رواـخ  كاـخ  نید ز  مه  رنه  مه 
لگ گر  رد  مدآ  نوخ  میاهدـید  لبلب  زوس  رد  دوخ  حور  تسام  نافوط  زا  رحب  ره  تکوش  تسام  ناسین  زا  رهوگ  ار  فدـص  ره  باـتفآ 

نیما يا  غارچ  نیا  میداهن  یهار  رس  رب  غاد  هنیـس  نایم  ردنا  میتشاد  دوجو  رات  رب  همخز  نیتسخن  دز  دوجو  رارـسا  يایوج  ام  رکف  میاهدید 
نکف رواخ  تیعمج  زا  یشقن  هنب  رس  زا  ار  گنرفا  يهئـشن  هرگ  اشگب  مما  راک  زا  زیخ و  نیتسآ  زا  رآرب  اضیب  دی  نآ  نید  بیذهت و  تلود 

وا زا  نزوس  وزا  رتشن  وا  زا  مخز  هحفص 97 ]  ] گنرف رانز  دیق  رد  اجک  ات  گنرف  راک  زا  گنرفا و  زا  یناد  نمرها  تسد  ار ز  دوخ  ناتساو 
زا جات  تخت و  کیرش  ناکد  يهتخت  تسا  يرگادوس  ام  رصع  رد  يرهاق  تسا  يرهاق  یهاشداپ  ینادب  دوخ  وفر  دیما  نوخ و  يوج  ام و 

ار شباـسح  ینادیم  وـت  رگ  تسا  رـش  لد  ردـنا  ریخ و  شناـبز  رب  تسا  رگادوـس  مه  هک  یناـبناهج  نآ  جارخ  یهاـش  زا  عـفن و  تراـجت 
تـسوا نییآ  برـض  برحیب و  نتـشک  رخم  وا  نیتسوپ  ناتـسمز  رد  رذـگ  وا  هاگراک  زا  زاینیب  تست  ساـبرک  رتمرن  شریرح  زا  تسرد 

شلعل رد  راد و  [ 293  ] فت شرهوگ  هدم  شنیزرف  هب  ار  دوخ  [ 292  ] قذیب هدم  شنیلاق  هب  دوخ  يایروب  تسوا  نیشام  شدرگ  رد  اهگرم 
ياهدنکفا هرگ  دـص  شلمخم  بآ  گنر و  وت  نزهر  شلمخم  باوخ  وت  مشچ  نزهر  تسا  گس  فان  زا  رگادوس  نیا  کشم  تسا  گر 

تقو هحفص 98 ]  ] درم هناخیم  نیمه  ردنا  دروخ  هک  ره  دروخنیم  وا  مخ  زا  يدنمشوه  شیوخ  راتـسد  نکم  وا  شامق  زا  شیوخ  راک  رد 
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يرگادوس ای  تسا  رحـس  نیا  بر  ای  تسا  يرتشم  هاگن  بلق و  زا  مرحم  شورف  رکـش  وا  مینالفط و  وچ  اـم  شورخ  مک  دـنخدنخ و  ادوس 
نآ شوپب و  نآ  شورف و  نآ  رح  درم  يا  تسر  وت  كاخ  زا  هچنآ  دوبک  روک و  همه  نارادـیرخ  ام  دوس  دـندرب  گـنر و و  نارجاـت  تسا 

یلاق رگن  ار  پروی  ياهتسد  برچ  ربخیب  رضاح  رصع  راکز  يا  دناهدیفاب  ار  شیوخ  میلگ  دوخ  دناهدید  ار  دوخ  هک  نانیب  وکن  نآ  روخب 
هک اـیرد  نآ  ياو  درب  اـج  زا  ارت  وا  بآ  گـنر و  دروخ  نوسفا  شرهاـظ  زا  وـت  مشچ  دـنتخادنا  وـت  شیپ  ار  وا  زاـب  دـنتخاس  وـت  مشیربا  زا 

[. 294 « ] يروهال لابقا  دمحم   » دیرخ ناصاوغ  ار ز  دوخ  رهوگ  دیپت  مک  شجوم 

یقرواپ

يهحفص یناقرف ، رهاب  يهمجرت  دوگلا ، لیریس  ناریا ، یکـشزپ  خیرات  [ 2 . ] يهحفـص 1197 مجنپ ، دلج  نیعم ، دمحم  نیعم ، گنهرف  [ 1]
باتک یـسراف  نادرگزاب  ای  دوگلا  لیریـس  ایوگ  [ 4 . ] يهحفـص 443 مود ، پاچ  ددـجت ، اضر  يهمجرت  میدـنلا ، نبا  تسرهفلا  [ 3 . ] 128
خیرات [ 6 . ] يهحفـص 47 نادیواج ، نسحم  دوگلا ، لیریـس  هیوفـص ، نارود  رد  بط  [ 5 . ] دناهتشادنپ نیدلا  یضر  ار  نیدلاریـصن  اهابتـشا 

[8 . ] يهحفـص 257 مود ، دـلج  لوا ، سابع  هاـش  یناگدـنز  [ 7 . ] يهحفـص 429 یناقرف ، رهاـب  يهمجرت  دوگلا ، لیریـس  ناریا ، یکـشزپ 
رهاب يهمجرت  دوگلا ، لیریـس  ناریا ، یکـشزپ  خیرات  [ 9 . ] و 258 يهحفـص 257  مود ، دلج  یفـسلف ، هللارـصن  لوا ، سابع  هاش  یناگدنز 

یکشزپ خیرات  [ 11 . ] يهحفص 97 ناراکمه ، ینزج و  یناخ  اضر  ناریا ، یکـشزپ  یطخ  خسن  یـسانشباتک  [ 10 . ] يهحفص 321 یناقرف ،
يهحفـص 253. لوا ، دلج  يوزنم ، دـمحا  یـسراف ، كرتشم  تسرهف  [ 12 . ] يهحفـص 411 یناقرف ، رهاب  يهمجرت  دوگلا ، لیریـس  ناریا ،

نسحم يهمجرت  دوگلا ، لیریس  هیوفـص ، يهرود  رد  بط  [ 14 . ] يهحفـص 253 لوا ، دلج  يوزنم  دمحا  یـسراف ، كرتشم  تسرهف  [ 13]
Drug. [17] Treatment. [18] Anaimal Spirit. [ 16 . ] مجنپ دلج  نیعم ، دمحم  نیعم ، گنهرف  [ 15 . ] يهحفص 57 نادیواج ،
[19].Vessels. [20] Joints. [21] Brain. [22] Human heart. [23] Adjuants. [24] Hand. [25] Foot. [26]
Eye. [27] Lip. [28] Tongue. [29] Ear. [30] Abdomen. [31] Thorax. [32] Thorax bone [33] Chest and

يزاس [ lung membranes. [34] Epicardirum. [35] Instruments. [36] Gaster vapour. [37] Teeth. [38
رد نآ  هزادنا  دنزاون . لهد  هارمه  ار  نآ  تسا و  دوجوم  ناریا  طاقن  بلاغ  رد  زاس  نیا  دوش . هتخاس  صوصخ  هب  یبوچ  زا  هک  يداب  تسا 
Nostril. [ 39 (. ] يهحفـص 1875 مود ، دلج  نیعم ، گنهرف  . ) دـیامنیمن زواجت  رتم  مین  زا  یلک  روط  هب  دـنکیم و  قرف  فلتخم  یحاون 

ندب رد  ادوس  شزیر  شهاک  ای  شیازفا  هدمآیم و  درگ  زرپس  رد  نوخ  يادوس  ناینیشیپ ، رواب  هب  تسا . لاحط  يارب  یسراف  ياهژاو  [ [40
نایم رد  اههدور  هک  مکـش  نورد  يهدرپ  [ 44 . ] یناویح یبرچ  [ Spleen. [42] Omentum. [43 [ 41 . ] دـنزیم مه  رب  ار  نت  لداعت 
هدور نآ  یسراف  لداعم  هک  تسا  نئوتیرپ  نامه  الامتحا  [ Peritoneum. [46 [ 45 (. ] يهحفـص 701 دیمع ، گنهرف  . ) دنراد رارق  نآ 

Foods. [50] Conception. [51] [ 49 (. ] يهحفــص 342 دـیمع ، گـنهرف   ) ندروـخ اذـغ  [ Kidney. [48 [ 47 . ] دـنمان دـنب 
Wisdom. [52] Gravity. [53] Digestion. [54] Appetite. [55] Habit. [56] Body Power. [57] Syrup. [58]
زا ار  مغلب  نهک  ناکـشزپ  [ 60 . ] تسا یمور  ینایرـس و  لاس  راهب  لصف  هاـم  نیتسخن  دناهتـشون  مه  رازآ  هک  [ Spring season. [59
Phlegm. [ 61 . ] دوشیم لیدـبت  نوخ  هب  ندـب  زاین  ماگنه  هب  هک  هتخپان  تسا  ینوخ  مغلب ، اهنآ  رواـب  هب  دنتـسنادیم . رگج  ياـههتخاس 
، روآمکش [ [62] Sanguin. [63] Thin meats. [64] Onion. [65] Garlic. [66] Acids. [67] Purgative. [68

دشیم رتینارحب  لومعم  يهزادنا  زا  نوخ  تظلغ  ای  مجح  هک  یماگنه  هتشذگ  رد  ینز . گر  [ Phlebotomy. [70 [ 69 . ] روآلاهسا
هب ندـب  زا  نوـخ  نتفرگ  [ Ventouse. [72 [ 71 . ] دـشابیم ندز  گر  قیرط  زا  نوخ  نتـساک  ناـمرد  نیرتیـساسا  هک  دـندوب  دـقتعم 

هدیرب ياهتمسق  تماجح ) خاش   ) یصوصخم رازبا  اب  هداد و  شرب  فتک  ود  نایم  ار  تشپ  زا  یتمسق  تسوپ  یـصوصخم  غیت  اب  هک  یقیرط 
یکی نیعم  گنهرف  رد  هدش  دای  حیضوت  تسا  يروآدای  هب  مزال  يهحفص 1341 .) لوا ، دلج  نیعم ، گنهرف  . ) دکمیم ار  تسوپ  يهدش 

هیسابع يهیهاش  www.Ghaemiyeh.comيهفحت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 45زکرم  هحفص 40 

http://www.ghaemiyeh.com


، ینایرـس میوقت  زا  متفه  هام  ناسین  [ 73 . ] دناهتـشاد رظن  رد  تماجح  يارب  ییاهمادـنا  زین  ندـب  رگید  طاـقن  رد  تسا و  تماـجح  عاونا  زا 
[74 (. ] يهحفص 4887 مراهچ ، دلج  نیعم ، گنهرف   ) تسا زور  ياراد 30  نآ  و  تشهبیدرا ) نیدرورف و   ) یمور لاس  لیروآ  هام  قباـطم 
Temperment. [75] Vinegar. [76] Oils bathing. [77] Flowers. [78] Flatus. [79] Peccant vapours.
Fatty meats. [84] Musk. [85] Ambergris. [86] [ 83 . ] یتخس جنر و  [ [80] Sporting. [81] Hyperkinesis. [82

گنرداب رایخ  یسراپ  هب  گنلاب و  رایخ  يزاریش  هب  [ Wild succory. [87] Commun purslane. [88] Coccumber. [89
نادنچ هک  جـک  زارد و  رایخ  یعون  گنـش ، رایخ  هزرایخ و  [ Purging cassia. [91 [ 90 . ] تسا یلومعم  رایخ  نامه  هک  دـنیوگیم 

، هیودـالا نزخم  . ) دـنمان ار  هلاـسکی  دنفـسوگ  [ Manna. [93 [ 92 (. ] يهحفـص 476 دـیمع ، گـنهرف  . ) تسین عوـبطم  معط و  شوـخ 
يهحفص لوا ، دلج  نیعم ، گنهرف   ) نایمور لاس  زا  مهد  هام  ناتسبات و  لوا  مان  [ 95 . ] دنیوگ رگ  کبک  يزاریش  هب  [ 94 (. ] يهحفص 952

قباطم ینایرس ، هام  نیمهدزاود  [ Coryza. [97] Temperment. [98] Yogurt. [99] Intercourse. [100 [ 96 (. ] 1143
Water melon. [ 101 (. ] يهحفص 419 و 1823 نیعم ، گنهرف  « ) رهم لوا  ثلث  رویرهـش و  موس  مود و  ثلث  قباطم   » یگنرف ربماتپس 
[104 (. ] يهحفــص 1012 دــیمع  گــنهرف   ) دراد نیریــش  شرت و  هزم  هــک  ياهوــیم  نیریـــش  شرت و  [ [102] Cucumber. [103

ياههام زا  موس  هاـم  [ 109 . ] كزیت هرت و  [ 108 . ] كزیت هرت و  [ Vegetebles. [105] Celery. [106] Peppermint. [107
مود دـلج  نیعم ، گنهرف  . ) تسا ینایرـس  ياـههام  زا  مراـهچ  هاـم  [ 110 (. ] يهحفـص 2875 مود ، دـلج  نیعم ، گـنهرف  . ) تسا یناـیرس 

[113 (. ] يهحفـص 1007 هیودـالا ، نزخم   ) دـنزاس روزب  زا  هک  تسا  يوـسح  یـسراف  مسا  [ Phlegm. [112 [ 111 (. ] يهحفص 2875
رد 31 هام  نیا  تسا . ینایرـس  هاـم  نیمجنپ  [ Water Cress. [114] Porreau. [115] Vesicaria gauphaloides. [116
Desert plant. [118] [ 117 (. ] يهحفـص 2013 نیعم ، گـنهرف   ) تـسا زور  لـماش 28  دوشیم و  عورـش  یمور  میوـقت  يهیوـناژ 

دحاو [ 121 . ] هدش كاپ  [ 120 (. ] يهحفص 1007 دیمع ، گنهرف   ) هدش کشخ  هایـس  روگنا  هدیکـشخ ، روگنا  [ Dried Fruit. [119
Light - [ 123 . ] يزورما مرگ  مین  راهچ و  دودـح  نافارـص ، لاقثم  [ 122 . ] تـسا يزورما  مرگ  دودـح 403  لداعم  هک  میدـق  رد  ینزو 

يروصنملا بط  رد  يزار  [ Honey. [127] Ginger plant. [128 [ 126 . ] شخب هرهب ، تمـسق ، [ weight. [124] Part. [125
[131 . ] کخیم [ Cloves. [130 [ 129 (. ] يهحفـص 1519 نیعم ، گنهرف   ) طسوتم ياـههناد  زا  تسا  هریعـش  یبط 48  مهرد  : » دـیوگ
Cold [ 135 (. ] يهحفـص 58 هیودالا ، نزخم   ) تسا مین  لاقثم و  تفه  [ Cinnamon. [132] Valerian. [133] Mastich. [134
Liver pains. [140] Intestine. [141] [ 139 . ] یبـصع ياــهدرد  [ pains. [136] Gout. [137] Neuralgia. [138
[145 . ] درم نز و  يرتــــسبمه  [ Airs different. [144 [ 143 . ] دــنیوگیم اــشحا  نآ  هـب  زورما  یکــشزپ  رد  [ Viscrea. [142
، نوخ يهناـگراهچ  ياـههزیمآ  زا  کـی  ره  [ Natural movement. [146] Melan. [147] Bile. [148] Humour. [149
Head of Bones. [151] Mouth. [152] Nose. [153] Blood [ 150 (. ] 1435 نیعم ، گـنهرف   ) ءارفـص ادوـس و  مـغلب ،
. هثل [ Elephantiasis. [157] Gingivae. [158 [ 156 . ] هاـگزیربآ حارتسم ، [ Components. [154] Abdomen. [155
. اـیرد فک  [ Calculus. [160] Ceramic. [161] Horn. [162] Gallingale Round Cypress root. [163 [ 159]
زا هک  نـهد  شیر  تـحارج و  [ Aphtha. [169 [ 168 . ] هناچ [ Dentalgia. [166] Submental. [167 [ 165 . ] ییاـبیز [ 164]

[172 . ] نیژنآ [ 171 (. ] يهحفـص 850 دیمع ، گنهرف   ) بیـسآ رازآ ، [ 170 (. ] يهحفـص 63 بلطلا ، نازیم   ) دوش لصاح  ینطاب  يهداـم 
Bladder. [175] Uterus. [176] Menorrhea [177] Eruptions. [178] [ 174 . ] هوـلق هیلک ، [ Kidney pain. [173

يهحفص بطلا ، حاتفم   ) تسا لافیق  ياههبعـش  زا  دراد و  رارق  غامد  نوریب  رد  هک  تسا  یگر  [ Abscesses. [179] Lancet. [180
گرهایس و نیا  دنیوگیم . مه  کیلافس  دیرو  نآ  هب  ناکشزپ  هک  یـسأر  دیرو  ای  یـسأر  گرهایـس  [ Cephalic. [182 [ 181 (. ] 269

کیلافس دیرو  نآ  هب  ناکشزپ  هک  یسأر  دیرو  ای  یسأر  گرهایس  [ Basilic vein. [184 [ 183 . ] دنراد ياج  تسد  رد  ود  ره  قیلساب 
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ار لحکا  دراد . رارق  لاـفیق  قیلـساب و  ناـیم  هک  تسا  یگر  [ 185 . ] دنراد ياج  تسد  رد  ود  ره  قیلـساب  گرهایـس و  نیا  دـنیوگیم . مه 
Fomentatin. [ 187 . ] نداهن يرامیب  هاگیاج  رب  ندرک و  مرگ  ار  ياهچراپ  [ 186 (. ] ص 257 بطلا ، حاتفم   ) دنیوگ ندبلا  قرع  هماع 

مـسا رهزداپ  [ Antidote. [191 [ 190 (. ] يهحفـص 291 نیعم ، گـنهرف   ) تمیق مک  يهیاـم  ورف  مـشیربا  یعوـن  [ [188] Silk. [189
(. يهحفـص 5 نمؤم ، میکح  يهفحت   ) تسا مسا  نیا  هب  صوصخم  دـشابن  عونـصم  دـنک و  مس  عفر  هچ  ره  دـنیوگ  تسا و  قایرت  یـسراف 

فرط کـی  يهشعر  جـلاف و  [ Wild onion. [195] Vitiligo. [196 [ 194 . ] گنلاب [ Citrus Limonia syrup. [193 [ 192]
[197 (. ] يهحفـص 3613 نیعم ، گنهرف   ) دسریمن مه  هب  یبوخ  هب  اهبل  ددرگیمرب و  وس  کی  هب  تروص  زا  یمین  هجیتن  رد  هک  تروص 

گنهرف  ) کهب کم ، کک و  سیپ ، کل و  ندـب ، يور  دیفـس  هایـس و  ياههطقن  اهلاخ و  [ 198 (. ] يهحفص 505 نیعم ، گنهرف   ) یـسیپ
كاروخ مسق  کی  [ Pomegarante. [202] Scibes. [203 [ 201 . ] هروخ [ Leprosy. [200 [ 199 (. ] يهحفص 1613 نیعم ،

اتقیقح تسا  رادینشاچ  بابک  خیس  زا  ترابع  عابتا  حالطصا  هب  [ 204 (. ] 1090 دیمع ، گنهرف   ) دننکیم تسرد  هلاسوگ  تشوگ  زا  هک 
Sweet Violet. [206] [ 205 (. ] يهحفــص 837 هیودـالا ، نزخم   ) دــنیامنیم عـالطا  تاروزم  رادینــشاچ و  ياـیالق  رب  ًازاــجم  و 
، ناقساف [ Camphor. [207] Hemorrhoid. [208] Colitis. [209] Dentalgia. [210] Milk. [211] Vine. [212
، دـیمع گـنهرف   ) مشچ پـچ  مـشچ ، جـک  [ Psoriasis. [214] Cystolith. [215] Strabismus. [216 [ 213 . ] ناراـکهنگ
Nephrolith. [219] Lunatic. [220] Dyspnea. [221].Worm. [222] Wild [ 218 . ] رادماذـج [ 217 (. ] يهحفص 95
Pus. [228] [ 227 . ] نرگیم رـس ، يهمین  درد  [ animals. [223] Dementia. [224] Headache. [225] Migrane. [226

یبیکرت هک  ندب  دـئاز  ياهوم  يهدـنیادز  يوراد  یبجاو . تفاظن ، يوراد  [ Nerves. [229] Infection. [230] Violet oil. [231
Aloes. [234] Acacia arabia wild. [235] Lycium afrum. [236] [ 233 . ] كرت [ 232 . ] دـشابیم خـینرز  کهآ و  زا 
Comomille. [237] Sweet majoram. [238] Arsenic. [239] Peach nectarine. [240] Peruvian dyers
. ندب ياههنزور  [ weed. [241] Galingale. [242] Henna. [243] Common rose. [244] Indiogo blue. [245
Semen. [249] Anus injury. [250] Date. [251] White lily. [252] [ 248 . ] هدنک تسوپ  سدع  [ Lentil. [247 [ 246]
Dementia. [253] Memory power. [254] Cured Ginger. [255] Mustard. [256] Myrobalans. [257]
ود يوس  هب  دـباین  رارمتـسا  نآ  رد  دـنکن و  مضه  ار  نآ  غامد  هک  دوش  ادـیپ  یتالوضف  غامد  رد  هاـگره  [ Nail. [258] Coryza. [259

هلزن دزیرب  هنیـس  هب  رگا  تنوشخ و  دوش  هرجنح  دراو  رگا  هدام و  دوش  ناهد  دراو  رگا  دوشیم . هدیمان  ماکز  دوش و  ریزارـس  ینیب  خاروس 
اهولهپ هک  ياهدرپ  رب  هک  تسا  یمرو  [ Narcissus. [261] Pleurisy. [262 [ 260 (. ] يهحفص 282 بطلا ، حاتفم   ) دوشیم هدناوخ 

Hilus. [ 263 (. ] يهحفـص 277 بطلا  حاتفم   ) دراد لابند  هب  ار  بت  هفرـس و  اب  صخان  درد  دوشیم و  ادیپ  هدـناشوپ ، ار  نآ  تالـضع  و 
نکـسم قاتا ، هناـخ ، لزنم ، یکرت ، زا  ذوخأـم  [ Gargle. [267] Jaundice. [268 [ 266 . ] کچوک ناـبز  [ [264] Uvula. [265

، دیمع گنهرف   ) هلاما دننک ، اههدور  لخاد  دـعقم  قیرط  زا  هک  عیام  يوراد  [ Clyster. [270 [ 269 (. ] يهحفص 1113 دیمع ، گنهرف  )
. هناگ هس  يانعم  هب  تسا  لپیرت  زا  هژاو  نیا  يهشیر  يهحفص 297 .) نیعم ، گنهرف   ) هلیله زا  هدش  هتخاس  نوجعم  [ 271 (. ] يهحفص 427

گنهرف  ) بالات رختـسا ، ریگبآ ، [ Olive. [274] Soil. [275 [ 273 . ] درد [ 272 . ] دوـشیم هیهت  ءزج  هس  زا  وراد  نیا  هک  لـیلد  نیا  هـب 
تکرح سح و  زا  وضع . ندش  تسـس  [ Paralysis. [279 [ 278 . ] نولوق باهتلا  [ Sun rad. [277 [ 276 (. ] يهحفص 3131 نیعم ،
پروی [ Hernia. [281] Testes. [282] Mammel. [283] Semen. [284 [ 280 (. ] يهحفـص 31 بطلا ، حاتفم   ) تسا نداتفا 

یلا رظناف  میرک : نآرق  يهیآ  هب  هراشا  [ 287 . ] تسا ینیدیب  ینعم  هب  ینیدال  [ 286 . ] دنیوگ ار  هدیرب  رس  ناویح  لمسب  [ 285 . ] اپورا ینعی 
هملک نیا  ناتسکاپ  دنه و  رد  تساپورا  نامه  پروی  [ 289 . ] تسا روپیـش  ینعم  هب  یبرع  رد  موجه و  هلمح و  [ 288 . ] تقلخ فیک  لبالا 
يوق للم  دوبن و  هار  نآ  رد  ار  فیعـض  لـلم  هک  لـلم  هعماـج  هب  هراـشا  ونژ و  اونیج ، [ 290 . ] هسنارف زا  اجنیا  رد  هدش و  ذـخا  یـسیلگنا  زا 
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ریز و  نیزرف ، و  جنرطش ، هدایپ  قدیب ، ای  قذیب  [ 292 . ] هنتف عمج  [ 291 . ] دندرک میسقت  دوخ  نیب  ار  ناهج  دنتسکش و  مه  رد  ار  ناتسدریز 
 - يهحفص 477 نارهت ، ، 1359 شیورد ، م . يروهال ، لابقا  یسراف  راعـشا  [ 294 . ] تسا بویعم  ینعم  هب  رادفـت  [ 293 . ] تسا جنرطش 

.480

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 
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
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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 
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 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 45زکرم  هحفص 44 

http://www.ghaemiyeh.com


http://www.ghaemiyeh.com

	فهرست
	تحفهي شاهيهي عباسيه
	مشخصات كتاب
	سپاسگزاري
	پيشگفتار
	مقدمهي مترجم و شارح
	آغاز متن
	آفرينش بدن آدمي
	چهار طبيعت
	طعام خوردن
	طعام خوردن در فصلهاي مختلف
	چگونگي و زمان غذا خوردن
	آشاميدن
	فصلهاي سال
	ذكر فصول السنه
	فصل بهار
	اشاره
	ماه آذار
	ماه نيسان
	ماه ايار

	فصل تابستان
	ماه حزيران
	ماه تموز
	ماه آب

	فصل پاييز
	ماه ايلول
	ماه تشرين الاول
	تشرين الثاني

	فصل زمستان
	كانون الاول
	كانون الثاني
	ماه شباط


	طريقهي ساختن شراب حلال
	قوتهاي نفساني انسان
	چهار طبيعت و اخلاط
	خواب
	بيت الخلاء رفتن
	مسواك زدن
	اشاره
	حفظ دندانها
	سفيدي دندانها

	دوره هاي چهارگانهي عمر آدمي
	اشاره
	تا پانزده سالگي
	پانزده تا سي سالگي
	سي و پنج تا شصت سالگي
	شصت سالگي به بعد

	حجامت و فصد
	زمان حجامت
	سن حجامت
	محل برداشت خون حجامت
	مكانهاي حجامت و منافع آن
	شيوهي كم ساختن آزار حجامت
	فصد
	مكانهاي فصد
	اعمال پس از فصد
	اعمال پس از حجامت

	جمع نمودن ميانهي تخم مرغ و ماهي
	بسيار خوردن تخم مرغ
	خوردن چيز شور بعد از فصد و حجامت
	خوردن گردهي گوسفند
	داخل شدن حمام با شكم پر
	غسل كردن با آب سرد
	نزديكي با زن حايض
	بول نكردن بعد از جماع
	بسيار خوردن تخم مرغ
	خوردن گوشت خام
	خوردن انجير
	خوردن آب سرد بر گرم
	بسيار خوردن گوشت حيوانات وحشي
	حمام رفتن
	نوره كشيدن
	دردهاي مثانه
	آزار معده
	سنگ گرده و مثانه
	بواسير مقعد
	درمان فراموشكاري
	زيادتي عقل
	شكافتگي ناخن
	زكام
	شناخت عسل
	پيشگيري از زكام
	درد شقيقه و شوصه
	درد ناف
	شكافتگي لب
	سنگيني گوش
	يرقان
	فساد دندان
	هضم طعام
	برطرف شدن بلغم
	فرو نشاندن صفرا
	سوزاندن سودا
	علاج باد
	دستور سفر
	آبها
	مجامعت
	پاورقي

	درباره مرکز تحقیقات رایانهاي قائميه اصفهان

