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رازم رازه  هرکذت 
: هدنسیون

 ( يزاریش دینج  دومحم (  نب  دینج  نیدلا  نیعم 

: یپاچ رشان 

زاریش

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

رازم رازه  25هرکذت 

باتک 25تاصخشم 

یماسا لوصف و  25تسرهف 

ححصم 35همدقم 

35هراشا

حیحصت تیفیک  باتک و  35تاصتخم 

مجرتم بسن  41مان و 

50همدقم

50هراشا

50تیب

53تیب

62رعش

62تیب

نآ یلاوح  ریبک و  خیش  لوا : 66تبون 

66هراشا

: ریبک دمحا  68خیش 

ریغص دمحا  69خیش 

: مالسلا دبع  69خیش 

رایزاب دمحا  نب  دمحم  نب  نیسح  یلع  وبا  70خیش 

يرخطصا ورمع  وبا  70خیش 

70هراشا

70تیب
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یفوص دمحا  نب  یلع  نایح  وبا  71خیش 

یفنحلا دمحم  نب  دومحم  نب  مالسلا  دبع  رهاط  وبا  نیدلا  دامع  71خیش 

یفوص یقیدص  یکثک  دینج  رذ  وبا  نیدلا  نیعم  72خیش 

یقیدص یکثک  هللا  دبع  نیدلا  حور  73خیش 

ینورزاک ینایلب  نیدلا  دیعس  73انالوم 

عاجش وبا  74خیش 

روصنم 74خیش 

یناتراک دمحم  نیدلا  ردص  74خیش 

زابخ نیدلا  مجن  74انالوم 

یناغماد نیدلا  راختفا  74انالوم 

يزاریش دوعسم  نیدلا  ءایض  75ماما 

دوعسم نب  دومحم  نیدلا  رصان  75ماما 

لضفا نیدلا  زع  76هجاوخ 

رادملع هللا  دبع  76خیش 

لدب دمحا  نیدلا  رخف  76خیش 

لدب دمحا  نیدلا  ءاهب  76خیش 

76هراشا

77عارصم

كرت هللا  دبع  نب  ناروت  77خیش 

مارهب نیدلا  جات  77خیش 

ظعاو یضترم  78دیس 

نیدلا نیعم  78انالوم 

يدابآ زوریف  دمحم  نب  بوقعی  نیدلا  جارس  78خیش 

یناسارخ نیدلا  رون  78انالوم 
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فالع رکب  وبا  79خیش 

ایک نسح  79خیش 

دمحم نیدلا  ءاهب  79خیش 

راجنلاکاب دمحم  80خیش 

دمحم نب  دیؤم  80خیش 

مجن هیقف  هللا  دبع  نب  نیدلا  ماوق  80انالوم 

نیدلا نکر  81خیش 

يزاریش دمحم  نب  رفظم  نب  دوعسم  رخافملا  وبا  نیدلا  لالج  81خیش 

يزاریشلا دوعسم  نب  یلع  نیدلا  فرش  81خیش 

دوعسم نب  میرکلا  دبع  نیدلا  دضع  82خیش 

نابل یلع  82خیش 

هدرس دمحم  نیدلا  لالج  83خیش 

نآ یلاوح  هیلهاب و  ناتسروگ  مود : 83تبون 

83هراشا

هیلع هللا  تمحر  يوحن  هیوبیس  83داتسا 

یضیراقم دمحم  هللا  دبع  وبا  84خیش 

یضیراقم بحاص  عاجش  وبا  84خیش 

هملس دمحا  رکب  وبا  84خیش 

راطیب قحسا  نب  نیسح  هللا  دبع  وبا  84خیش 

یفوص ردیح  85خیش 

ینورزاک حلاص  دعس  وبا  نیدلا  نیز  86خیش 

یمور هللا  دبع  نب  یلع  نسحلا  وبا  86خیش 

ینورزاک دومحم  نیدلا  مجن  86انالوم 

هصاخ دمحا  86هجاوخ 
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بوقعی نیدلا  فیفع  86دهاز 

یصفق ءالعلا  وبا  87خیش 

قداص دمحم  نیدلا  سمش  87خیش 

قداص دمحا  نیدلا  رخف  87خیش 

میکح دمحم  نیدلا  سمش  87انالوم 

یلو رذنم  88هاش 

نارتخد یبیب  ینعی  هللا  دبع  ردام  88هدیس 

مانشخ نیسح  نب  نسح  نب  دمحم  وبا  88خیش 

یناقرزا هللا  دبع  88خیش 

یلع نیدلا  ةوق  89خیش 

یئاسک رکب  یبا  نب  دمحم  نیدلا  لامج  89خیش 

ینورزاک دمحم  نیدلا  سمش  89هیقف 

يدلب رکب  یبا  نب  دمحم  نیدلا  حور  90انالوم 

يربک رمع  نیدلا  رصان  90خیش 

هللا دبع  نب  سواک  91خیش 

یلع نب  هللا  دبع  دمحم  وبا  91خیش 

هللا دبع  نیدلا  لیصا  ریما  رسپ  ظعاو  دمحا  هللا  دبع  نیدلا  نکر  91ریما 

هللا دبع  نب  فسوی  نیدلا  فیس  92ریما 

یئاسک دمحم  نیدلا  نیز  92خیش 

یمیوج فسوی  92خیش 

نامثع نب  نادیز  92خیش 

هالک یلع  نیدلا  نیز  93خیش 

نآ یلاوح  ملس و  ناتسروگ  موس : 93تبون 

یفوص هللا  دبع  نب  ملس  93خیش 
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صاصج دمحم  نب  لمؤم  93خیش 

بئاسلا وبا  94خیش 

روصنم نب  دمحم  نب  زیزعلا  دبع  كرابم  وبا  94خیش 

يزاریش رصن  یبا  نب  دمحم  رهاط  وبا  95خیش 

ییحی نب  دمحا  95خیش 

وکلش رمع  نب  نیدلا  ءاهب  95خیش 

یجنخ میهاربا  95یجاح 

یناحلاص دمحم  نب  دومحم  نیدلا  دعس  96خیش 

یئاضیب دمحم  رکب  وبا  نیدلا  باهش  96خیش 

يواضیب نمحرلا  دبع  نیدلا  مجن  96خیش 

نیدلا قفوم  97خیش 

هرهش دمحا  97خیش 

دومحم نب  دمحا  نیدلا  رخف  97داتسا 

یمزراوخ دمحم  نیدلا  ءاهب  98داتسا 

یسرافلا دومحم  نیدلا  دعس  نب  دمحم  نیدلا  ءالع  98انالوم 

ینادوس دمحم  نیدلا  دجم  98خیش 

ینسح رفعج  نب  یلع  نیدلا  ةرصن  98دیس 

یناحلاص ییحی  نیدلا  دعس  99هجاوخ 

یقنم نیسح  99خیش 

هیودرک نسحلا  وبا  99خیش 

یناتسورس مساقلا  وبا  100خیش 

يردنکسا زیزعلا  دبع  نب  دمحم  100خیش 

دواد نب  میهاربا  101خیش 

یککنت نسح  101خیش 
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یئاسف نیدلا  لامج  101خیش 

ییوباب هللا  دبع  وبا  102خیش 

نآ یلاوح  هیوریش و  موثلک و  ما  دهشم  مراهچ : 103تبون 

موثلک ما  103هدیس 

نیسح نب  دمحا  103خیش 

دمحا نب  نیسح  104خیش 

يدیلقا دمحم  نب  نمحرلا  دبع  104خیش 

یجواس دیعس  وبا  104خیش 

یناکشوب نیسح  نیدلا  لامج  104خیش 

رکب یبا  نب  نیدلا  سمش  یضاق  رتخد  هزیزع  105یبیب 

دومحم نیدلا  مجن  105هیقف 

دمحم نیدلا  ماوق  105خیش 

یملید نسح  105خیش 

نسح نب  رکب  وبا  105خیش 

نیدلا جارس  106انالوم 

يرفخ نیدلا  رون  106هیقف 

ردیح نیدلا  ماوق  جاح  وا  رسپ  106و 

یملید نیسح  نب  رادرهش  106خیش 

يرغار نیسح  نیدلا  لامج  106خیش 

زیزعلا دبع  نیدلا  حور  106خیش 

میحرلا دبع  107خیش 

ینیسحلا رفعج  نب  دمحا  نیدلا  زع  107دیس 

رفعج نیدلا  جات  107دیس 

107هراشا
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108رعش

یلع نیدلا  ترصن  108دیس 

نیدلا ثیغم  108دیس 

لیوط دمحم  نیدلا  لالج  108دیس 

108هراشا

109تیب

دمحم نیدلا  دجم  109دیس 

ناملس نب  دمحم  نب  نیسح  نیدلا  نئاص  109هیقف 

نیسح نب  دمحم  نیدلا  دعس  110هیقف 

یناملس دمحم  نیدلا  ءایض  110خیش 

110هراشا

110رعش

یناملس هللا  ۀبه  نیدلا  نیعم  110انالوم 

110هراشا

110تیب

یجرک میهاربا  111خیش 

کلم نب  میهاربا  نب  هبلاس  111خیش 

هللا دبع  111خیش 

هیوریش 111خیش 

ادخ تسود  هللا  دبع  111خیش 

يونغابلا رفظملا  نب  رهاط  نیدلا  نیز  112خیش 

رهاط نب  میحرلا  دبع  نیدلا  رصان  112خیش 

روصنم نب  مارهب  113خیش 

يونغاب یعیبر  یشرق  رفظم  نیدلا  ردص  113خیش 
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رفظم نب  دعسا  نیدلا  دعس  114خیش 

يونغاب نیدلا  نکر  یجاح  115خیش 

نیدلا نکر  جاح  خیش  ردارب  نیدلا  ریهظ  115خیش 

يونغاب نیدلا  ءایض  116یجاح 

دمحم نیدلا  ءاهب  116خیش 

رفظم نیدلا  سمش  117خیش 

نسح نیدلا  ماما  117یجاح 

117هراشا

117رعش

دمحم نب  دومحم  نیدلا  مجن  117خیش 

وگتسار ییحی  نیدلا  نکر  118هجاوخ 

روصنم نیدلا  نکر  118هجاوخ 

رفظملا تنب  هزوریف  هدباعلا  119تسلا 

رفظملا نب  نیدلا  سمش  دیؤم  نیدلا  جات  119خیش 

میحرلا دبع  نیدلا  دشرم  119خیش 

یندع كرابم  120خیش 

رایط نیدلا  لالج  120خیش 

نیدلا حور  120خیش 

قفوم 120خیش 

نیدلا فرشم  120هیقف 

یلع نب  لیعمسا  نیدلا  دجم  121انالوم 

121هراشا

121رعش

یجنخ نیدلا  نیز  121یضاق 
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دودوم نب  یگنز  نب  دعس  121کباتا 

دعس نب  رکب  وبا  122کباتا 

یلع نیدلا  جات  123ریما 

نیدلا حور  123دیس 

123هراشا

123تیب

نآ یلاوح  ون و  غاب  ناتسروگ  مجنپ : 123تبون 

سیق نب  رذنم  123خیش 

یلیبدرا باهولا  دبع  هعرز  وبا  124خیش 

ءاذح رفعج  124خیش 

یکرت رکب  وبا  125هیقف 

یعبرلا رهاط  نب  ناهبزور  نب  رفظم  نیدلا  نیز  125خیش 

يونغابلا يزاریشلا  رفظملا  نب  دمحم  روصنم  یبا  نیدلا  دعس  126خیش 

126هراشا

127تیب

يونغاب يزاریشلا  رفظملا  نب  رخافملا  وبا  نیدلا  سمش  127انالوم 

نیدلا باهش  128خیش 

دمحم نب  رکب  وبا  128خیش 

لیلخ نب  دمحم  128خیش 

شادخ 128خیش 

يراق نیدلا  ردص  129هجاوخ 

یلقب ناهبزور  دمحم  وبا  129خیش 

129هراشا

129رعش
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130رعش

دمحا نیدلا  رخف  131خیش 

ناهبزور نیدلا  ردص  131خیش 

میهاربا نیدلا  فرش  131خیش 

ثلاث ناهبزور  نیدلا  ردص  132خیش 

دوعسم نیدلا  زع  132خیش 

جارس یلع  132خیش 

نیدلا دیؤم  132خیش 

دودوم نب  رقنس  133کباتا 

نیسح نیدلا  لامج  133هیقف 

مالسلا هیلع  مظاکلا  یسوم  ماما  نب  نیسح  نیدلا  ءالع  دیس  134ماما 

دمحم نیدلا  مدقم  134خیش 

هللا دبع  نب  دمحم  135ریما 

زودرس نیدلا  مجن  135خیش 

دمحم نیدلا  ردص  خیش  وا  رسپ  135و 

رکرب رکب  وبا  135خیش 

نسح نیدلا  ماما  136انالوم 

سارهلا نبا  نیدلا  لضفا  136خیش 

رالاسناوخ دوعسم  نیدلا  زع  136خیش 

 . لاقب یلع  نب  دمحم  136خیش 

يونغاب نیدلا  سمش  نب  دمحا  نیدلا  رخف  136خیش 

دمحم نیدلا  بطق  137خیش 

یئایروب میهاربا  137خیش 

هللا دبع  نب  دمحا  137خیش 
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راصع یلع  137جاح 

يزاغ دمحم  138خیش 

يدهشم رمع  نیدلا  سمش  138خیش 

دیهش یلع  138خیش 

یجنخ سیوا  138خیش 

 . رکب وبا  نب  یگنز  نب  دعس  138کباتا 

138هراشا

139تیب

میهاربا نب  تلود  139خیش 

سایلا نب  دومحم  نیدلا  مجن  139هیقف 

139هراشا

140تیب

دمحا نیدلا  لالج  140انالوم 

یناهفصا نیدلا  زع  140خیش 

دوعسم نیدلا  زع  140خیش 

نوتاخ هدهاز  140یبیب 

نیدلا ریهظ  141انالوم 

ثیل نب  بوقعی  141ریما 

نآ یلاوح  قیتع و  دجسم  مشش : 142تبون 

142هراشا

ءانثلا ۀیحتلا و  امهیلع  اضرلا  یسوم  ماما  نب  دمحا  ریما  دیس  هللا  دبع  وبا  هکربتم  143هضور 

ءانثلا ۀیحتلا و  امهیلع  دمحا  دیس  ریما  ردارب  یسوم  نب  دمحم  ریما  143هدازماما 

دمحم نیدلا  فرش  143یضاق 

قحسا نیدلا  زع  144دیس 
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رمع نیدلا  ماما  144یضاق 

هرس سدق  يزوخلا  هللا  دبع  نب  ریجنب  نیدلا  فیفع  144خیش 

144هراشا

145رعش

یناکشابلا ریجنبلا  يولعلا  دومحم  نب  دمحا  نب  یکزلا  مارهب  نب  هللا  دبع  نیدلا  فرش  145مامالا 

هفیلخ دومحم  نیدلا  جارس  146خیش 

ردیح نیدلا  ءاهب  146دیس 

146هراشا

146رعش

ردیح نب  دمحم  نیدلا  جات  146ریما 

146هراشا

147تیب

ینیسحلا ردیح  نب  دمحم  نب  ییحی  نیدلا  لالج  147ریما 

يرقم دمحا  هللا  دبع  وبا  147خیش 

رح دمحا  نیدلا  جات  147خیش 

بوکرز دودوم  نیدلا  زع  149خیش 

بوکرز دومحم  150خیش 

دمحا نیدلا  نیعم  150انالوم 

قحسا نیدلا  زع  150ریما 

نیدلا حور  150ریما 

دمحم نیدلا  ردص  151ریما 

میهاربا نیدلا  فرش  151ریما 

مثیه نب  دمحم  دعس  وبا  151خیش 

فیرش 151دیس 
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هللا دبع  نیدلا  لیصا  152دیس 

يولع ییحی  نیدلا  رصان  152ریما 

يواضیب رکب  وبا  نیدلا  باهش  152خیش 

هللا دبع  نیدلا  نکر  153خیش 

دمصلا دبع  نیدلا  سمش  153خیش 

دمحا نیدلا  مجن  153خیش 

میحرلا دبع  153خیش 

دومحم نیدلا  ناهرب  153یضاق 

ینامرک 153هاش 

یلع نیدلا  بیجن  خیش  154ریما 

نمحرلا دبع  نیدلا  ریهظ  155خیش 

دینج نیدلا  ردص  155خیش 

دوسا نب  ةورع  155خیش 

میهاربا نیدلا  لامج  156خیش 

نیدلا لامج  نب  دمحم  نیدلا  سمش  156کلم 

بیقن دمحم  نیدلا  دجم  156دیس 

يرفعج نیدلا  نیما  157خیش 

ینورزاک نیدلا  نیما  157هجاوخ 

یناود نیدلا  دامع  157انالوم 

دیزیاب 157انالوم 

157هراشا

157تیب

دواد نیدلا  زع  157هجاوخ 

دواد نب  دودولا  دبع  نیدلا  دیرف  158خیش 
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يرصم نیدلا  لامج  158یضاق 

یلع نب  نامثع  نیدلا  ءاهب  159یضاق 

نآ درگادرگ  یلصم و  متفه : 159تبون 

مالسلا مهیلع  مظاکلا  یسوم  نب  ةزمح  نب  یلع  ریما  هاش  159هضور 

ذاعم 160خیش 

دمحم ردام  160نوتاخ 

هللا دبع  نیدلا  نکر  161خیش 

يزیرین نیدلا  دشرا  161هیقف 

دشرا نب  دمحم  162خیش 

یناسارخ متسر  162خیش 

يرهوج نیدلا  ردص  163انالوم 

هیوکاب هللا  دبع  وبا  163خیش 

یلصوم رفعج  نیدلا  بحم  164خیش 

یناجنز دمحم  164خیش 

يزار 164ریطخ 

یسراف دمحا  نیدلا  دعس  165انالوم 

165هراشا

165تیب

يریجنب يولع  یلاعملا  وبا  نیدلا  حور  165یضاق 

یسواط رشبلا  داتساب  بقلم  رداقلا  دبع  نیدلا  رون  میکح  166انالوم 

دیرف ناهبزور  166خیش 

ناهبزور نب  دمحم  166خیش 

ینانمس دمحم  نیدلا  ناسل  167انالوم 

نامقل نیدلا  رایتخا  167انالوم 
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یناهفصا لهس  نب  دمحا  167خیش 

دمحا نیدلا  باهش  168خیش 

ینامرک نامثع  نیدلا  یفص  168خیش 

یفص نیدلا  سمش  168هجاوخ 

بیجنلا یبا  نب  رمع  169خیش 

یکرت میهاربا  نب  رمع  نیدلا  سمش  169خیش 

يزاریش میرم  نب  رصن  نیدلا  رخف  169ماما 

يزیرین لضفلا  وبا  170خیش 

ینورزاک دمحا  170خیش 

یئاسف دمحم  170خیش 

يدیلقا هللا  دبع  170خیش 

دمحا نب  حوتفلا  وبا  170خیش 

171نانتتفه

يراصنا دمحم  نیدلا  سمش  171انالوم 

ینیان نیدلا  نیز  172انالوم 

172هراشا

172رعش

دمحا نیدلا  رخف  172انالوم 

یناسارخ نیدلا  ماظن  173انالوم 

يدنقرمس دمحم  173خیش 

یفاریسلا عیبرلا  نب  هللا  لضف  نب  زورکین  نب  لیعمسا  نیدلا  دجم  173یضاق 

ییحی نیدلا  نکر  174انالوم 

لیعمسا نیدلا  دجم  174انالوم 

نیدلا جارس  175انالوم 
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نیدلا حور  175انالوم 

نیدلا بحم  175انالوم 

نیدلا ءالع  175انالوم 

ریخلا وبا  نیدلا  یفص  176انالوم 

دمحم نیدلا  بطق  176انالوم 

ریخلا وبا  نیدلا  لامک  177انالوم 

یلاف دمصلا  دبع  نب  میرکلا  دبع  نب  نیدلا  دامع  177انالوم 

نیدلا ماما  178انالوم 

زعلا وبا  نیدلا  جارس  179یضاق 

یلاف مالسالا  سمش  نب  نسحملا  دبع  نیدلا  ماوق  179انالوم 

نیدلا ردص  179یضاق 

يزیرین حتفلا  وبا  179خیش 

يربخ دومحم  180خیش 

نسح نیدلا  رفظم  180انالوم 

ینورزاک نیدلا  یکز  180خیش 

یلمآ نیدلا  سمش  181انالوم 

بویا نیدلا  فرش  181انالوم 

ینیوزق دامع  182انالوم 

یجیا دمحم  نیدلا  بطق  182خیش 

دعاس نیدلا  نکر  183انالوم 

عاجش هاش  نیدلا  لالج  183ناطلس 

نیدلا ءاهب  183انالوم 

يدعس حلصم  نیدلا  فرشم  184خیش 

184همتاخ
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صاخشا 185تسرهف 

« فلا »185

194«ب»

195«پ»

195«ت»

196«ث»

196«ج»

197«چ»

197«ح»

198«خ»

199«د»

199«ذ»

200«ز»

200«ژ»

201«س»

202«ش»

203«ص»

204«ض»

204«ط»

204«ظ»

205«ع»

210«غ»

210«ف»

211«ق»

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 251زکرم  هحفص 21 

http://www.ghaemiyeh.com


212«ك»

212«ل»

212«م»

217«ن»

218«ه»

218«و»

219«ي»

هنکما 219تسرهف 

« فلا »219

220«ب»

221«پ»

221«ت»

222«ج»

222«چ»

222«ح»

223«خ»

223«د»

224«ر»

224«ز»

224«س»

225«ش»

225«ص»

225«ط»

226«ع»
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226«غ»

226«ف»

226«ق»

227«ك»

227«گ»

228«ل»

228«م»

230«ن»

230«و»

230«ه»

231«ي»

لئاسر بتک و  231تسرهف 

« فلا »231

232«ب»

233«ت»

234«ث»

234«ج»

235«ح»

235«خ»

235«د»

236«ذ»

236«ر»

237«ز»

237«س»
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238«ش»

239«ص»

239«ط»

239«ظ»

239«ع»

240«غ»

240«ف»

241«ق»

241«ك»

242«گ»

242«ل»

242«م»

245«ن»

246«و»

246«ه»

246«ي»

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  248هرابرد 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 251زکرم  هحفص 24 

http://www.ghaemiyeh.com


رازم رازه  هرکذت 

باتک تاصخشم 

800؟ق دومحم - ، نبدینج  نیدلانیعم  يزاریش ، دینج  هسانشرس : 
([ یسراف  ) رازملا راوز  نعرازوالا  طخ  یفرازالا  دش   : ] يدادرارق ناونع 

دینج نبیسیع  همجرت  يزاریش ؛ دمحم  نبدومحم  نبدینج  مساقلاوبا  نیدلانیعم  فیلات  رازم / رازه  هرکذت  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
. زاریش رشن :  تاصخشم 

ص 164 يرهاظ :  تاصخشم 
یلبق یسیونتسرهف  یسیون :  تسرهف  تیعضو 
. زاریش تارازم  ناونع : يالاب  تشاددای : 

3318 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

یماسا لوصف و  تسرهف 

هحفص ناونع 
1 ححصم 28 - همدقم 

29 همدقم 75 -
اهتبون 77

نآ 79 یلاوح  ریبک و  خیش  لوا - تبون 
ریبک 88 دمحا  خیش 

ریغص 89 دمحا  خیش 
مالسلا 90 دبع  خیش 

رایزاب 91 دمحا  نب  دمحم  نب  نیسح  یلع  وبا  خیش 
يرخطصا 93 ورمع  وبا  خیش 

یفوص 96 دمحا  نب  یلع  نایح  وبا  خیش 
یفنحلا 98 دمحم  نب  دومحم  نب  مالسلا  دبع  رهاط  وبا  نیدلا  دامع  خیش 

یفوص 99 یقیدص  یکثک  دینج  رذ  وبا  نیدلا  نیعم  خیش 
یقیدص 101 یکثک  هللا  دبع  نیدلا  حور  خیش 

ینورزاک 102 ینایلب  نیدلا  دیعس  انالوم 
عاجش 105 وبا  خیش 

روصنم 105 خیش 
یناتراک 106 دمحم  نیدلا  ردص  خیش 

زابخ 106 نیدلا  مجن  انالوم 
یناغماد 107 نیدلا  راختفا  انالوم 
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يزاریش 109 دوعسم  نیدلا  ءایض  ماما 
4 ص : تسرهف ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

دوعسم 111 نب  دومحم  نیدلا  رصان  ماما 
لضفا 112 نیدلا  زع  هجاوخ 

رادملع 112 هللا  دبع  خیش 
لدب 113 دمحا  نیدلا  رخف  خیش 
لدب 113 دمحا  نیدلا  ءاهب  خیش 

كرت 115 هللا  دبع  نب  ناروت  خیش 
مارهب 116 نیدلا  جات  خیش 

ظعاو 117 یضترم  دیس 
نیدلا 118 نیعم  انالوم 

يدابآزوریف 118 دمحم  نب  بوقعی  نیدلا  جارس  خیش 
یناسارخ 120 نیدلا  رون  انالوم 

فالع 120 رکب  وبا  خیش 
ایک 124 نسح  خیش 

دمحم 124 نیدلا  ءاهب  خیش 
راجنلاکاب 126 دمحم  خیش 
دمحم 126 نب  دیؤم  خیش 

مجن 127 هیقف  هللا  دبع  نب  نیدلا  ماوق  انالوم 
نیدلا 130 نکر  خیش 

يزاریش 131 دمحم  نب  رفظم  نب  دوعسم  رخافمل  وبا  نیدلا  لالج  خیش 
يزاریشلا 132 دوعسم  نب  یلع  نیدلا  فرش  خیش 

دوعسم 133 نب  میرکلا  دبع  نیدلا  دضع  خیش 
نابل 134 یلع  خیش 

هدرس 135 دمحم  نیدلا  لالج  خیش 
نآ 137 یلاوح  هیلهاب و  ناتسروگ  مود - تبون 

هیلع 137 هللا  ۀمحر  يوحن  هیوبیس  داتسا 
یضیراقم 141 دمحم  هللا  دبع  وبا  خیش 
یضیراقم 142 بحاص  عاجش  وبا  خیش 

هملس 143 دمحا  رکب  وبا  خیش 
راطیب 143 قحسا  نب  نیسح  هللا  دبع  وبا  خیش 

یفوص 146 ردیح  خیش 
5 ص : تسرهف ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
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ینورزاک 147 حلاص  دعس  وبا  نیدلا  نیز  خیش 
یمور 148 هللا  دبع  نب  یلع  نسحلا  وبا  خیش 

ینورزاک 148 دومحم  نیدلا  مجن  انالوم 
هصاخ 149 دمحا  هجاوخ 

بوقعی 149 نیدلا  فیفع  دهاز 
یصفق 150 ءالعلا  وبا  خیش 

قداص 150 دمحم  نیدلا  سمش  خیش 
قداص 151 دمحا  نیدلا  رخف  خیش 

میکح 152 دمحم  نیدلا  سمش  انالوم 
یلو 154 رذنم  هاش 

نارتخد 154 یبیب  ینعی  هللا  دبع  ردام  هدیس 
مانشخ 155 نب  نیسح  نب  نسح  نب  دمحم  وبا  خیش 

یناقرزا 156 هللا  دبع  خیش 
یلع 158 نیدلا  ةرق  خیش 

یئاسک 158 رکب  ابا  نب  دمحم  نیدلا  لامج  خیش 
ینورزاک 159 دمحم  نیدلا  سمش  هیقف 

يدلب 160 رکب  یبا  نب  دمحم  نیدلا  حور  انالوم 
يربک 161 رمع  نیدلا  رصان  خیش 

هللا 164 دبع  نب  سواک  خیش 
یلع 164 نب  هللا  دبع  نب  دمحم  وبا  خیش 

هللا 169 دبع  نیدلا  لیصا - ریما  رسپ  ظعاو  دمحا  هللا  دبع  نیدلا  نکر  ریما 
هللا 169 دبع  نب  فسوی  نیدلا  فیس  ریما 

یئاسک 170 دمحم  نیدلا  نیز  خیش 
یمیوج 171 فسوی  خیش 

نامثع 171 نب  نادیز  خیش 
هالک 172 یلع  نیدلا  نیز  خیش 

نآ 175 یلاوح  ملس و  ناتسروگ  موس - تبون 
یفوص 175 هللا  دبع  نب  ملس  خیش 

صاصج 176 دمحم  نب  لمؤم  خیش 
بئاسلا 178 وبا  خیش 

6 ص : تسرهف ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
روصنم 179 نب  دمحم  نب  زیزعلا  دبع  كرابم  وبا  خیش 

يزاریش 180 رصن  یبا  نب  دمحم  رهاط  وبا  خیش 
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ییحی 180 نب  دمحا  خیش 
وکلش 181 رمع  نب  نیدلا  ءاهب  خیش 

یجنخ 182 میهاربا  یجاح 
یناحلاص 183 دمحم  نب  دمحم  نیدلا  دعس  خیش 

یئاضیب 184 دمحم  رکب  وبا  نیدلا  باهش  خیش 
يواضیب 185 نمحرلا  دبع  نیدلا  مجن  خیش 

نیدلا 187 قفوم  خیش 
هرهش 188 دمحا  خیش 

دومحم 189 نب  دمحا  نیدلا  رخف  داتسا 
یمزراوخ 190 دمحم  نیدلا  ءاهب  داتسا 

یسرافلا 190 دومحم  نیدلا  دعس  نب  دمحم  نیدلا  ءالع  انالوم 
ینادوس 191 دمحم  نیدلا  دجم  خیش 

ینسح 191 رفعج  نب  یلع  نیدلا  ةرصن  خیش 
یناحلاص 192 ییحی  نیدلا  دعس  هجاوخ 

یقنم 193 نیسح  خیش 
هیودرک 194 نسحلا  وبا  خیش 

یناتسورس 195 مساقلا  وبا  خیش 
يردنکسا 196 زیزعلا  دبع  نب  دمحم  خیش 

دواد 198 نب  میهاربا  خیش 
یککنت 199 نسح  خیش 

یئاسف 200 نیدلا  لامج  خیش 
یئوباب 203 هللا  دبع  وبا  خیش 

نآ 209 یلاوح  هیوریش و  موثلک و  ما  دهشم  مراهچ - تبون 
موثلک 209 ما  هدیس 

نیسح 210 نب  دمحا  خیش 
دمحا 212 نب  نیسح  خیش 

يدیلقا 212 دمحم  نب  نمحرلا  دبع  خیش 
یجواس 212 دیعس  وبا  خیش 

یناکشوب 213 نیسح  نیدلا  لامج  خیش 
7 ص : تسرهف ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

رکب 214 وبا  نب  نیدلا  سمش  یضاق  رتخد  هزیزع  یبیب 
دومحم 214 نیدلا  مجن  هیقف 
دمحم 215 نیدلا  ماوق  خیش 
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یملید 216 نسح  خیش 
نسح 216 نب  رکب  وبا  خیش 

نیدلا 217 جارس  انالوم 
يرفخ 217 نیدلا  رون  هیقف 
ردیح 217 نیدلا  ماوق  جاح 

یملید 218 نیسح  نب  رادرهش  خیش 
يرغار 218 نیسح  نیدلا  لامج  خیش 

زیزعلا 219 دبع  نیدلا  حور  خیش 
میحرلا 219 دبع  خیش 

ینیسحلا 219 رفعج  نب  دمحا  نیدلا  زع  خیش 
رفعج 220 نیدلا  جات  خیش 
یلع 222 نیدلا  ةرصن  خیش 

نیدلا 222 ثیغم  دیس 
لیوط 223 دمحم  نیدلا  لالج  دیس 

دمحم 224 نیدلا  دجم  دیس 
ناملس 225 نب  دمحم  نب  نیسح  نیدلا  نئاص  هیقف 

نیسح 226 نب  دمحم  نیدلا  دعس  هیقف 
یناملس 226 دمحم  نیدلا  ءایض  خیش 

یناملس 227 هللا  ۀبه  نیدلا  نیعم  انالوم 
یجرک 228 میهاربا  خیش 

کلم 229 نب  میهاربا  نب  هبلاس  خیش 
هللا 230 دبع  خیش 
هیوریش 230 خیش 

ادخ 231 تسود  هللا  دبع  خیش 
يونغابلا 231 رفظملا  نب  رهاط  نیدلا  نیز  خیش 

رهاط 235 نب  میحرلا  دبع  نیدلا  رصان  خیش 
روصنم 237 نب  مارهب  خیش 

يونغاب 237 یعیبر  یشرق  رفظم  نیدلا  ردص  خیش 
8 ص : تسرهف ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

رفظم 242 نب  دعسا  نیدلا  دعس  خیش 
يونغاب 243 نیدلا  نکر  یجاح  خیش 

نیدلا 246 نکر  جاح  خیش  ردارب  نیدلا  ریهظ  خیش 
يونغاب 247 نیدلا  ءایض  جاح 
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دمحم 248 نیدلا  ءاهب  خیش 
رفظم 250 نیدلا  سمش  خیش 
نسح 250 نیدلا  ماما  یجاح 

دمحم 251 نب  دومحم  نیدلا  مجن  خیش 
وگتسار 254 ییحی  نیدلا  نکر  هجاوخ 

روصنم 255 نیدلا  نکر  هجاوخ 
رفظملا 256 نب  نیدلا  سمش  دیؤم  نیدلا  جات  خیش 

میحرلا 257 دبع  نیدلا  دشرم  خیش 
یندع 258 كرابم  خیش 

رایط 258 نیدلا  لالج  خیش 
نیدلا 258 حور  خیش 

قفوم 259 خیش 
نیدلا 259 فرشم  هیقف 

یلع 260 نب  لیعمسا  نیدلا  دجم  انالوم 
یجنخ 262 نیدلا  نیز  یضاق 

دودوم 263 نب  یگنز  نب  دعس  کباتا 
دعس 266 نب  رکب  وبا  کباتا 

یلع 268 نیدلا  جات  ریما 
نیدلا 268 حور  دیس 

نآ 271 یلاوح  ون و  غاب  ناتسروگ  مجنپ - تبون 
سیق 271 نب  رذنم  خیش 

یلیبدرا 272 باهولا  دبع  هعرذ  وبا  خیش 
ءاذح 273 رفعج  خیش 

یکرت 275 رکب  وبا  هیقف 
یعبرلا 275 رهاط  نب  ناهبزور  نب  رفظم  نیدلا  نیز  خیش 

يونغابلا 278 يزاریشلا  رفظملا  نب  دمحم  روصنم  یبا  نیدلا  دعس  خیش 
9 ص : تسرهف ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

يونغاب 284 يزاریشلا  رفظملا  نب  رخافملا  وبا  نیدلا  سمش  انالوم 
نیدلا 285 باهش  خیش 

دمحم 286 نب  رکب  وبا  خیش 
لیلخ 286 نب  دمحم  خیش 

شادخ 286 خیش 
يراق 287 نیدلا  ردص  هجاوخ 
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یلقب 289 ناهبزور  دمحم  وبا  خیش 
دمحا 293 نیدلا  رخف  خیش 

ناهبزور 294 نیدلا  ردص  خیش 
میهاربا 295 نیدلا  فرش  خیش 

ثلاث 297 ناهبزور  نیدلا  ردص  خیش 
دوعسم 297 نیدلا  زع  خیش 

جارس 299 یلع  خیش 
نیدلا 299 دیؤم  خیش 

دودوم 301 نب  رقنس  کباتا 
نیسح 304 نیدلا  لامج  هیقف 

مالسلا 305 هیلع  مظاکلا  یسوم  ماما  نب  نیسح  نیدلا  ءالع  دیس  ماما 
دمحم 306 نیدلا  مدقم  خیش 

هللا 307 دبع  نب  دمحم  ریما 
زودرس 307 نیدلا  مجن  خیش 
دمحم 308 نیدلا  ردص  خیش 

رکرب 309 رکب  وبا  خیش 
نسح 310 نیدلا  ماما  انالوم 

سارهلا 311 نبا  نیدلا  لضفا  خیش 
رالاسناوخ 311 دوعسم  نیدلا  زع  خیش 

لاقب 312 یلع  دمحم  خیش 
يونغاب 312 نیدلا  سمش  نب  دمحا  نیدلا  رخف  خیش 

دمحم 312 نیدلا  بطق  خیش 
یئایروب 313 میهاربا  خیش 

هللا 313 دبع  نب  دمحا  خیش 
راصع 314 یلع  جاح 

10 ص : تسرهف ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
يزاغ 315 دمحم  خیش 

يدهشم 315 رمع  نیدلا  سمش  خیش 
دیهش 316 یلع  خیش 

یجنخ 316 سیوا  خیش 
رکب 317 وبا  نب  یگنز  نب  دعس  کباتا 

میهاربا 318 نب  تلود  خیش 
سایلا 321 نب  دومحم  نیدلا  مجن  هیقف 
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دمحا 322 نیدلا  لالج  انالوم 
یناهفصا 323 نیدلا  زع  خیش 

دوعسم 323 نیدلا  زع  خیش 
نوتاخهدهاز 324 یبیب 
نیدلا 327 ریهظ  انالوم 

ثیل 328 نب  بوقعی  ریما 
نآ 331 یلاوح  قیتع و  دجسم  مشش - تبون 

ءانثلا 333 ۀیحتلا و  امهیلع  اضرلا  یسوم  ماما  نب  دمحا  ریما  دیس  هللا  دبع  وبا  هکربتم  هضور 
ءانثلا 337 ۀیحتلا و  امهیلع  دمحا  دیس  ریما  ردارب  یسوم  نب  دمحم  ریما  هدازماما 

دمحم 337 نیدلا  فرش  یضاق 
قحسا 339 نیدلا  زع  دیس 

رمع 339 نیدلا  ماما  یضاق 
هرس 339 سدق  يزوخلا  هللا  دبع  نب  ریجنب  نیدلا  فیفع  خیش 

یناکشابلا 342 ریجنبلا  يولعلا  دومحم  نب  دمحا  نب  یکزلا  مارهب  نب  هللا  دبع  نیدلا  فرش  مامالا 
هفیلخ 343 دومحم  نیدلا  جارس  خیش 

ردیح 344 نیدلا  ءاهب  دیس 
ردیح 344 نب  دمحم  نیدلا  جات  ریما 

ینیسحلا 345 ردیح  نب  دمحم  نب  ییحی  نیدلا  لالج  ریما 
يرقم 347 دمحا  هللا  دبع  وبا  خیش 

رح 347 دمحا  نیدلا  جات  خیش 
بوکرز 353 دودوم  نیدلا  زع  خیش 

11 ص : تسرهف ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
بوکرز 358 دومحم  خیش 

دمحا 358 نیدلا  نیعم  انالوم 
قحسا 359 نیدلا  زع  ریما 

نیدلا 360 حور  ریما 
دمحم 360 نیدلا  ردص  ریما 

میهاربا 361 نیدلا  فرش  ریما 
مثیه 363 نب  دمحم  دعس  وبا  خیش 

فیرش 364 دیس 
هللا 365 دبع  نیدلا  لیصا  دیس 

يولع 368 ییحی  نیدلا  رصان  ریما 
يواضیب 369 رکب  وبا  نیدلا  باهش  خیش 
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هللا 369 دبع  نیدلا  نکر  خیش 
دمصلا 370 دبع  نیدلا  سمش  خیش 

دمحا 370 نیدلا  مجن  خیش 
میحرلا 370 دبع  خیش 

دومحم 371 نیدلا  ناهرب  یضاق 
ینامرک 372 هاش 

یلع 372 نیدلا  بیجن  خیش  ریما 
نمحرلا 375 دبع  نیدلا  ریهط  خیش 

دینج 376 نیدلا  ردص  خیش 
دوسا 378 نب  ةورع  خیش 

میهاربا 378 نیدلا  لامج  خیش 
نیدلا 380 لامج  نب  دمحم  نیدلا  سمش  کلم 

بیقن 380 دمحم  نیدلا  دجم  دیس 
يرفعج 381 نیدلا  نیما  خیش 

ینورزاک 382 نیدلا  نیما  خیش 
یناود 384 نیدلا  دامع  انالوم 

دیزیاب 384 انالوم 
دواد 384 نیدلا  زع  هجاوخ 

دواد 385 نب  دودولا  دبع  نیدلا  دیرف  خیش 
يرصم 386 نیدلا  لامج  یضاق 

12 ص : تسرهف ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
یلع 389 نب  نامثع  نیدلا  ءاهب  یضاق 

نآ 393 درگادرگ  یلصم و  متفه - تبون 
مالسلا 393 مهیلع  مظاکلا  یسوم  نب  ةزمح  نب  یلع  ریما  هاش  هضور 

ذاعم 395 خیش 
دمحم 395 ردام  نوتاخ 

هللا 398 دبع  نیدلا  نکر  خیش 
يزیرین 399 نیدلا  دشرا  هیقف 

دشرا 402 نب  دمحم  خیش 
یناسارخ 403 متسر  خیش 

يرهوج 405 نیدلا  ردص  انالوم 
هیوکاب 407 هللا  دبع  وبا  خیش 

یلصوم 411 رفعج  نیدلا  بحم  خیش 
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یناجنز 413 دمحم  خیش 
يزار 414 ریطخ 

یسراف 414 دمحا  نیدلا  دعس  انالوم 
يریجنب 416 يولع  یلاعملا  وبا  نیدلا  حور  یضاق 

یسواط 418 رشبلا  داتسا  هب  بقلم  رداقلا  دبع  نیدلا  رون  میکح  انالوم 
دیرف 418 ناهبزور  خیش 

ناهبزور 419 نب  دمحم  خیش 
ینانمس 420 دمحم  نیدلا  ناسل  انالوم 

نامقل 421 نیدلا  رایتخا  انالوم 
یناهفصا 422 لهس  نب  دمحا  خیش 

دمحا 423 نیدلا  باهش  خیش 
ینامرک 424 نامثع  نیدلا  یفص  خیش 

یفص 425 نیدلا  سمش  هجاوخ 
بیجنلا 426 یبا  نب  رمع  خیش 

یکرت 427 میهاربا  نب  رمع  نیدلا  سمش  خیش 
يزاریش 429 میرم  نب  رصن  نیدلا  رخف  ماما 

يزیرین 431 لضفلا  وبا  خیش 
ینورزاک 431 دمحا  خیش 

13 ص : تسرهف ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
یئاسف 432 دمحم  خیش 

يدیلقا 432 هللا  دبع  خیش 
دمحا 432 نب  حوتفلا  وبا  خیش 

نانتتفه 433
يراصنا 434 دمحم  نیدلا  سمش  انالوم 

ینیان 436 نیدلا  نیز  انالوم 
دمحا 437 نیدلا  رخف  انالوم 

یناسارخ 437 نیدلا  ماظن  انالوم 
يدنقرمس 440 دمحم  خیش 

یفاریسلا 441 عیبرلا  نب  هللا  لضف  نب  زورکین  نب  لیعمسا  نیدلا  دجم  یضاق 
ییحی 442 نیدلا  نکر  انالوم 

لیعمسا 443 نیدلا  دجم  انالوم 
نیدلا 446 جارس  انالوم 
نیدلا 447 حور  انالوم 
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نیدلا 448 بحم  انالوم 
نیدلا 448 ءالع  انالوم 

ریخلا 449 وبا  نیدلا  یفص  انالوم 
دمحم 451 نیدلا  بطق  انالوم 

ریخلا 454 وبا  نیدلا  لامک  انالوم 
یلاف 458 دمصلا  دبع  نب  میرکلا  دبع  نب  نیدلا  دامع  انالوم 

نیدلا 460 ماما  انالوم 
زعلا 461 وبا  نیدلا  جارس  یضاق 

یلاف 462 مالسالا  سمش  نب  نسحملا  دبع  نیدلا  ماوق  انالوم 
نیدلا 463 ردص  یضاق 

يزیرین 463 حتفلا  وبا  خیش 
يربخ 464 دومحم  خیش 

نسح 464 نیدلا  رفظم  انالوم 
ینورزاک 465 نیدلا  یکز  خیش 

یلمآ 467 نیدلا  سمش  انالوم 
بویا 468 نیدلا  فرش  انالوم 

14 ص : تسرهف ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
ینیوزق 469 دامع  انالوم 

یجیا 469 دمحم  نیدلا  بطق  خیش 
دعاس 472 نیدلا  نکر  انالوم 

عاجش 473 هاش  نیدلا  لالج  ناطلس 
نیدلا 476 ءاهب  انالوم 

يدعس 477 حلصم  نیدلا  فرشم  خیش 
همتاخ 478

1 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

ححصم همدقم 

هراشا

ادخ مانب 

حیحصت تیفیک  باتک و  تاصتخم 

زاریش رد  لاس 1320  رد  هک  امنناهج  يدمحا و  هناخباتک  عوبطم  هخسن  تسخن  دوب  رایتخا  رد  هخـسن  ود  رازم  رازه  باتک  حیحـصت  يارب 
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لیذ رد  دـم )  ) زمر اـب  ( ] يرهطم  ) قباـس رالاسهپـس  هسردـم  هناـخباتک  هخـسن  مود  تاحفـص ] لـیذ  رد  اـهج )  ) زمر اـب   ] تسا هتفاـی  راـشتنا 
[. تاحفص

تاـملک و دـقاف  ياـجياج  طولغم و  رایـسب  روبزم  هخـسن  هک  تسا  نیا  تفگ  دـیاب  اـمنناهج  يدـمحا و  هناـخباتک  هخـسن  هراـبرد  هچنآ 
هاگ هک  ینعم  نیاب  درک  باتک  حیحصت  رد  يرثؤم  کمک  لاح  ره  رد  یلو  تسا . نآ  دجاو  رالاسهپـس  هسردم  هخـسن  هک  تسا  یتالمج 
یتح دش و  هتفایزاب  نآ  رد  دوب  هدرک  تباتک  طلغ  رالاسهپـس  هسردم  هخـسن  داوسمک  بتاک  هک  صاخ  یماسا  تاملک و  حیحـص  تروص 

لوصف میظنت  دیدرگ  يروآدای  تاحفص  لیذ  رد  رکذ و  باتک  نتم  رد  انیع  هک  تشاد  رالاسهپس  هسردم  هخسن  رب  یتافاضا  دروم  دنچ  رد 
دای نآ  زا  یـشاوح  رد  یـضتقم  دراوم  رد  هک  دراد  قرف  رالاسهپـس  هسردم  هناخباتک  هخـسن  اب  اهناتـسکاخ  تهج  زا  هخـسن  نیا  ياهتبون  و 

دیدرگ يدنبلصف  ساسا  نآ  رب  زین  رضاح  باتک  هک  تسا  رازالا  دش  نتم  اب  قفاوم  انیع  رالاسهپـس  هسردم  هخـسن  بیوبت  یلو  تسا  هدش 
دشاب ناسآ  رازالا  دش  هب  عوجر  دنیامن  هدهاشم  نتم  رد  یلاکـشا  یئاسران و  هچنانچ  یمارگ  نیئراق  مه  دشاب و  هدش  تناما  تیاعر  مه  ات 

ياهناتسکاخ هچرگا  ددرگ  لح  بولطم  وحنب  لکشم  و 
2 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

ار اهنآ  ياج  دوب  رـسیم  هک  اجنآ  ات  یلو  تسا  هتفر  نیب  زا  یلکب  ای  هدش  نوگرگد  نامز  رورمب  تسا  هدـمآ  باتک  نتم  رد  هک  ياهناگتفه 
دـشاب هدـمآ  لمعب  ناشیا  راک  رد  یلیهـست  كدـنا  دـنهد  ماجنا  هنیمز  نیا  رد  یتاقیقحت  دـنهاوخب  هدـنیآ  رد  ناگدـنهوژپ  رگا  ات  دومن  زاب 
لاحره رد  یلو  دماین  تسدب  یعطاق  هجیتن  ناوارف  صحف  دوجو  اب  تسین  نآ  روبق  زا  يرثا  هدش و  مودعم  یلکب  هک  یئاهناتـسکاخ  هرابرد 

ياهگنـس يرادهاگن  رد  اعقاو  هک  تسا  ریزگان  عوضوم  نیا  راکذت  زا  دوش  مولعم  روبق  یعقاو  لحم  هک  تسا  دیما  هتفاین و  نایاپ  وجتـسج 
ياهگنس ارارک  دوخ  هدنراگن  تساهنآ . تسارح  هدوبن  هجوت  دروم  تقوچیه  هک  یعوضوم  دسریم  رطنب  هدش و  ناوارف  يراگنالهـس  روبق 

رگید تسا . راثآ  هنوگنیا  ظفحب  یئانتعایب  لامک  هناشن  هک  تسا  هدـید  تارامع  هدـلاش  انایحا  اههلوغیب و  رد  ار  راید  نیا  ناگرزب  اـفرع و 
رد دناهتـشاد  ظوفحم  یبساـنمان  زرطب  یتـلود  هنکما  اـههزوم و  رد  هدـنک و  ياـج  زا  ار  ناـگرزب  اـفرع و  روبق  ياهگنـس  زا  يرایـسب  هکنآ 

هدیمرآ نآ  ریز  رد  هک  تسا  ياهدیشک  كاخ  باقن  رد  رس  تمالع  نفدم و  هناشن  ربق  گنس  تسا . باوصان  رایـسب  يراک  نیا  هکیتروص 
شیوخ تسردان  لمعب  رما  نایدـصتم  هک  هللا  ءاشنا  تسا . هتفای  ماجنا  یفالخ  راتفر  هک  تسا  ملـسم  دـنهد  ناکم  لقن  ار  گنـس  رگا  تسا 
تیـصو هکنآ  رگید  عوضوم  دـنیامن  تسارح  بولطم  وحنب  دوخ  ياج  رد  هدـنادرگرب  یلـصا  لحمب  ار  روبق  زاتمم  ياهگنـس  هدـش  فقاو 

زا يرایـسب  روبق  یحیرـض  ياـپ  رد  هک  دراد  ناـیز  هچ  تسا  میظعتلا  بجاو - تاـبتعب  ناـمیا  داـقتعا و  هناـشن  هکربـتم  عاـقب  رد  نفد  يارب 
هتفرگ و ماجنا  هتـشذگ  رد  اجیب  يراک  رگا  دشاب . راکـشآ  يزراب  وحنب  نافرع  شناد و  نادرمگرزب  خسار  نامیا  دوش و  هدهاشم  ریهاشم 

رکذت دیاب  امنناهج  هخسن  هرابرد  هچنآ  ددرگ . لمع  فالسا  هینـس  تنـسب  دوشن و  رارکت  نیا  زا  دعب  تساجب  دناهدیـشوک  روبق  ءاحما  رد 
رایـسب ذغاک  عبط و  ظاحل  زا  هدش  پاچ  عبط  لئاسو  ذـغاک و  طحق  رد  مود  ریگناهج  گنج  مایا  رد  روبزم  هخـسن  نوچ  هک  تسا  نیا  داد 

تاملک و ندوب  ءرقی  ینامز ال  دزادـنایم و  تمحز  رد  باتک  ناوارف  طالغا  رتبا و  تاراـبع  یهاـگ  ار  هدـنناوخ  هکیروطب  تسا  بوغرماـن 
راچد عبط  يدب  فورح و  یگتخیر 

3 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
. دشوپ مشچ  نآ  ریخ  زا  دهن و  مهرب  ار  باتک  دهدیم  حیجرت  هحفص  تئارق  زا  سپ  دزاسیم و  لاکشا 

تهج نیدب  تسا  رتحیحص  رتلماک و  امنناهج  هناخباتک  هخسن  زا  هبسنلاب  یلو  تسا  رایسب  طالغا  ياراد  هچرگ  رالاسهپـس  هسردم  هخـسن 
بتاک هکنیاب  رظن  دیدرگ  هدافتسا  امنناهج  هخسن  نتم  زا  دوب  راکـشآ  بتاک  طلغ  اجره  یلو  تفرگ  رارق  حیحـصت  ساسا  روکذم  هخـسن 
نشور تسا  هتخاس  نیزگیاج  ياهملک  دوخ  زا  ای  هدرک  یسیونهیبش  ای  هدوب  زجاع  لصا  هخسن  ندناوخ  زا  اجره  هتـشاد  یمک  داوس  هخـسن 

هتشاد رتفیعض  نآ  زا  یقوذ  فیعض و  رایـسب  یتیبرع  هک  یمجرتم  راک  هدوب و  صقان  دوخ  ینیوزق  همالع  موحرم  لوقب  هک  ياهمجرت  تسا 
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. دزادنایم انگنت  هب  هزادناهچ  ات  ار  ححصم  دروآیم و  دیدپ  ینوجعم  هچ  دزیمآ  مه  رد  تسردان  یتباتک  اب  یتقو 
الثم هکنانچ  دناهدرک  فذح  نامثع  رمع و  رکب و  وبا  هرابرد  ار  مجرتم  فلؤم و  زیمآمارتحا  تارابع  باقلا و  اجهمه  هخسن  ود  ره  نابتاک 

یفحـصم تسا : هدمآ  همجرت  رد  همد و  رثا  هیلع  نامثع و  نینمؤملا  ریما  طخب  فحـصم  اهیف  ناک  تسا  هدـمآ  رازالا  دـش  هحفص 288  رد 
رد هکیلاح  رد  دوشیم  هدرب  میظعت  مارکا و  لاـمک  اـب  همئا  ماـن  هخـسن  ود  ره  رد  رگید  فرط  زا  دوب  وا  نوخ  رثا  نآ  رب  ناـمثع و  طـخب  دوب 

. تسا هتفای  ریرحت  هداس  تروصب  رازالا  دش  نتم 
: ترابع رازالا  دش  هحفص 31  رد  ای  مهریغ  رفعج و  نیسحلا و  نب  یلع  نیسحلا و  یلع و  نینمؤملا  ریما  طخب  فحاصم  هیف  و 

زا هدرک  تیاور  نامیا  بعش  رد  یقهیب  تسا  هدش  هتشون  هنوگنیدب  امهنع  هللا  یـضر  رمع  نبا  نع  نامیالا  بعـش  یف  یقهیب  مامالا  يور  و 
تفرگ نایاپ  امنناهج  هخـسن  زا  هدافتـسا  ساسا و  ناونعب  راسهپـس  هسردم  هخـسن  نتفرگ  رارق  اب  حیحـصت  راک  تروص  رهب  رمع . هللا  دـبع 

باتک زگره  دوبن  ینیوزق  همالع  عتمم  یشاوح  رازالا و  دش  نتم  رگا  عطق  روطب  یلو 
4 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

رازالا و دشب  هعجارم  اب  دوبن  دوصقمب  یفاو  هخـسن  ود  هوجولا  نم  هجو  چیهب  هک  اجره  هچ  دـیدرگیمن . هتـسارآ  عبط  هیلحب  تروص  نیدـب 
هطاحا فرگش و  ياهیفاکشوم  نآ  اب  موحرم  نآ  ناورب  هک  دراد  ياج  دیدرگ و  لح  لکشم  يدح  ات  ینیوزق  دمحم  دیقف  همالع  یـشاوح 
روشحم نیبیط  حاورا  اب  ار  دیعس  دیقف  نآ  حور  هک  ددرگ  تلئـسم  گرزب  دنوادخ  زا  دوش و  هداتـسرف  دورد  باسنا  لاجر و  ملع  رب  لماک 

. دراد
ءابحالا سمتلم  مساب  رازالا  دش  زا  ياهمجرت  ایوگ  تسا : هدـمآ  نینچ  ینیوزق  همالع  موحرم  ياهتـشاددای  رد  هحفص 202  مجنپ  دلج  رد 

نآ تاصتخم  یگنوگچ و  زا  تفاین و  تسد  هخـسن  نآب  ححـصم  هنافـسأتم  هک  تسا ...  دوجوم  مویزویم  شیتیرب  رد  فلؤم  رـسپ  طـسوتب 
تروص هک  دـمآ  لمعب  شـشوک  لامک  هک  دـهد  نانیمطا  ماظع  نیئراقب  دـناوتیم  دوجوم  هخـسن  ود  نیمه  اـب  یلو  تسا  عـالطایب  ـالماک 
هچنانچ تفریذپ  ماجنا  دارم  قفو  رب  حیحـصت  راک  دیدرگ و  قیفر  قیفوت  هللا  دمحب  دیآ  تسدب  رازالا  دش  باطتـسم  باتک  همجرت  حـیحص 

زا تاهج  عیمج  نم  دناوتب  هک  تسا  هدوبن  نادنچ  مجرتم  تیبرع  دش  هداد  رکذت  زین  البق  هکنانچ  اریز  دنیاشخبب  دیاب  دوش  هدـهاشم  یتالز 
ای هدومن  رظنفرـص  ای  تسا  هتـشادن  ار  همجرت  ناوت  اجره  هدرک و  راذگرب  حماستب  ار  تالکـشم  رتشیب  دیآرب و  یباتک  نینچ  همجرت  هدـهع 

تاحفـص لیذ  رد  ار  لاکـشا  دراوم  رتشیب  دوب  رودـقم  هک  اجنآ  ات  هدـنراگن  تسا . هدرک  همجرت  طلغ  اـنایحا  اـی  هتخاـس  راذـگرب  لاـمجاب 
بلطم هسیاقم ، اب  ات  دروآ  ار  رازالا  دـش  تارابع  نیع  عالطا  دـیزم  يارب  یهاگ  داد  باتک  شیاـجنگ  دـح  رد  یتاحیـضوت  دـش و  روآداـی 

رظنناعما روخرد  هجوتنایاش و  رایـسب  زاـب  دراد  هک  یتصقنم  همه  اـب  روکذـم  همجرت  اذـهعم  ددرگ . راکـشآ  همجرت  صقن  دوش و  نشور 
تاکن اسب  ایناث  تسا  هظحالم  هتـسیاش  مهم  رایـسب  بلاـطم  رب  لمتـشم  يرجه  مهن  نرق  لـئاوا  متـشه و  نرق  رخاوا  زا  ینتم  ـالوا  هچ  تسا 

ای مجرتـم  صخـش  تادـهاشم  نمـضتم  رتـشیب  تسین و  يرکذ  نآ  زا  رازـالا  دـش  نتم  رد  هک  هدـمآ  هـمجرت  وـلت  رد  نوگاـنوگ  بلاـج و 
ریهاشم فورعم و  لاجر  اب  يو  ياهتبحاصم  اهتاقالم و 

5 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
دناهدیـشک كاخ  باقن  رد  رـس  يو  زا  دعب  هتـشاد و  تایح  رازالا  دـش  فلؤم  نامز  رد  هک  يدارفا  هرابرد  یحورـش  اصوصخم  تسافرع .

هک تسا  یئاهناتـساد  تافاضا  نیا  دراوم  نیرتبلاج  تسا . هدشن  دای  نآ  زا  يرگید  ذخأم  چـیه  رد  تسا و  زئاح  ار  تیمها  لامک  هک  دراد 
عوضوم نیمه  افرص  رگا  دناهتشاد  رازالا  دش  بحاص  ینعی  فلؤم  ردپ  اب  نامز  نآ  ناگرزب  هک  تسا  یئاهتبحـص  هدوب و  نآ  رظان  مجرتم 

هدوب و رایتسد  ار  لاجرلا  ملع  ناعبتتم  هک  تسا  یئاهبنارگ  بلاطم  يوتحم  هدوب و  شزرااب  رایـسب  رـضاح  باـتک  زاـب  دریگ  رارق  رظن  دروم 
. تسا راکددم  روای و  ار  ناگرزب  لاوحا  ناگدنهوژپ 

: تسا هدمآ  تسین  یمان  يو  زا  رازالا  دش  رد  هدمآ و  دوعسم  دومحم  نیدلا  رصان  ماما  زا  دعب  هک  لضفا  نیدلا  زع  هجاوخ  دروم  رد  الثم 
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. دوریمن نم  دای  زا  وا  قلخ  نسح  تروص و  تفاطل  ماهدید و  ار  وا  كرابم  يور  ردپ  تایح  رد  تبون  دنچ 
همالع موحرم  تسا . منتغم  رایسب  هک  هدومن  رکذ  یتادهاشم  ای  هدرک  هفاضا  شیوخ  زا  یبلاطم  مجرتم  لاوحا ، حورش  زا  يرایـسب  نایاپ  رد 
مجرتم  ) تسا هدوزفا  نآ  زا  لبق  ار  ترابع  نیا  هدرک  هوالع  دوخ  زا  هک  ار  یئاهزیچ  مجرتم  دناهتشاگن : رازالا  دش  هحفص 282  رد  ینیوزق 

دقاف رازالا  دش  نتم  هک  هدمآ  لاوحا  زا  یضعب  همجرت  لیذ  رد  یبلاطم  رایسب  تسین  قداص  رما  نیا  اجهمه  رد  داد  رکذت  دیاب  یلو  دیوگ )
رد لاـثم  باـب - نم  تسا  هدـماین  تـالمج  يادـتبا  رد  زین  دـیوگ  مجرتـم  تراـبع  هدوـب و  مجرتـم  زا  هک  تسا  نشور  ـالماک  تسا و  نآ 

: تسا هدرک  هفاضا  دوخ  زا  مجرتم  دوسا ، نب  ةورع  خیش  لاححرش 
تسا هدماین  ترابع  يادتبا  رد  دیوگ  مجرتم  هلمج  تسا و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  هباحص  زا  وا  هک  دناهتشون  يو  ربق  رـس  رب  و 

. اذهیلع سق  و 
لـصاب دیاشودیاب  هک  روطنآ  هدـنناوخ  همجرت  يدـب  هطـساوب  هاگ  یلو  تسا  ناوارف  هدافتـسا  لحم  دـنمدوس و  اعقاو  باتک  بلاطم  هچرگ 

انایحا اسران و  ینتم  حیحـصت  هک  دـنفقاو  دـنراد  یتسد  حیحـصت  راک  رد  هک  یناسک  دربیمن  یپ  تسا  هدوب  فلؤم  رظن  رد  هکنانچ  عوضوم 
نتم هک  هصاخ  تسا  تمحز  بجوم  راوشد و  هزادناهچ  ات  طولغم 

6 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
رب ار  مهم  نیا  هدنراگن  تشاد  ناکما  هک  اجنآ  ات  لاحرهب  دیآ . هدومن  طالغا  انایحا  تالاکشا و  دوش و  هقباطم  لصا  اب  رطـسبرطس  همجرت 

دهد تسد  یتـصرف  ار  ناگدـنناوخ  رگا  اـت  دروآ . لـیذ  رد  ار  رازـالا  دـش  نتم  نیع  دوب  رتـبا  اـسران و  همجرت  نتم  اـجره  تفرگ و  هدـهع 
زا یـضعب  حیـضوت  رد  ار  ینیوزق  همـالع  تاداـفا  دومنیم  مزـال  اـجره  دـندرگ و  فقاو  تسا  هدوب  فلؤم  رظن  هک  روطنآ  بلطم  تیعقاوـب 

دنریگ یفاو  هرهب  ناگدننکهعلاطم  ات  دروآ  لماک  تناما  اب  تاحفص  لیذ  رد  دوب  همجرت  نتم  تاجردنم  میهافم و  نیبم  هک  باتک  بلاطم 
. دنربیپ لاضفم  درم  نآ  دیفم  میظع و  راکب  انمض  و 

انیع مجرتـم  هاـگ  تسین و  یـسراف  قایـسب  تاراـبع  رثـکا  دـنکیم  نتم  یبرع  ياـههلمج  بیکرت  زا  تیعبت  باـتک  همجرت  رد  مجرتـم  نوچ 
ار همجرت  هدوب  زجاع  نآ  یناعم  كرد  زا  نوچ  هک  دسریم  رظنب  نینچ  دروآیم و  ترابع  نمـض  ار  لصا  رد  جردـنم  یبرع  روجهم  تاملک 
. تسا دوهـشم  الماک  مجرتم  یئاناوت  مدـع  دروخیم و  مشچب  باتک  رد  ناوارف  تاحماست  لـیبق  نیا  زا  تسا . هدرک  رازگرب  لـمجم  يوحنب 
اب روبزم  باـتک  زا  تسا  هدوب  شیوخ  ردـپ  رثا  همجرتب  یلوا  همه  زا  فلؤم  رـسپ  قلخ  رظنب  هدوب و  هجوت  دروم  باـتک  بلاـطم  نوچ  یلو 

فلؤم رسپ  شاک  هک  تسا  رظن  دم  رد  عوضوم  نیا  هراومه  اما  دناهدرب  هدافتسا  نآ  زا  هتـشادرب و  ددعتم  ياههخـسن  ناوارف  صئاقن  دوجو 
فاعم رتبا  همجرت  نیا  ندناوخ  جنر  زا  ار  دعب  نورق  مدرم  دومنیم و  لبقت  ار  رما  نیا  یلـضف  اب  طئارـش و  دجاو  درم  درکیمن و  ار  راک  نیا 

. تشادیم
قوذ نامه  تسین  مجرتم  رد  هک  يزیچ  هکیلاح  رد  دنک  همجرت  یـسراف  راعـش  اب  ار  یبرع  راعـشا  دراد  یعـس  مجرتم  هکنآ  تلع  رب  دـیزم 

تسا و يرعاش  قیاقد  لماش  هنافراع و  صقن و  نودـب  وا  راعـشا  یلو  تسین  لوا  زارط  ءارعـش  زا  وا  ردـپ  هچرگا  تسا  مظن  رنه  يرعاـش و 
فیعـض و رایـسب  شتیبرع  دـسیونیم : مجرتـم  راعـشا  دروم  رد  ینیوزق  همـالع  موحرم  دوشیم . دافتـسم  يو  ناوید  زا  یبوـخب  عوـضوم  نیا 

 . نوحلم فیخس و  رایسب  راعشا  نتخاس  رد  دراد  یبیجع  رارصا  تسا  رتفیعض  نآ  زا  شقوذ 
7 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

: دراگنیم شیوخ  دج  دمحم  نب  دومحم  نیدلا  مجن  خیش  لاححرش  رد  الثم 
همجرت رد  ار  شیوخ  رعـش  سپـس  تشون  یـسراف  زا  دـمآ  رطاـخب  هچنآ  تفاـی  یمظن  هک  اـجره  موظنم و  نیا  تباـتک  رد  ار  مجرتم  و  .... 

: دروآیم ریز  فیخس  تروصب  یبرع  راعشا 
تسیزب تعاط  رد  تسلوبقم  هکرهتسیچ  هک  یسرپ  یگدنز  عفن  رگ ز 
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لیلد ره  رب  نم  ریگتسد  يدب  هکلیبس  يریخ  ارم  يدوب  یکچاک 
تفاتن  رس  قلاخ  رما  زک  یسک  نآتفای  لام  هاجب و  یبقع  ییند و 

: دسیونیم ییحی  نیدلا  نکر  لاححرش  رد  رگید  ياج  رد  و 
: تسا نیا  نآ  ینعم  متفرگ و  دای  نم  و  نم ، ردپ  دوب  هدینش  يو  زا  یبرع  یتیب  دیوگیم  باتک  مجرتم 

تیاوه رد  يداش  ناج و  سب  متفایتیادف  ناج  مدرک  هک  يزور  اشوخ  يا 
تیاده  ار  دوخ  هدنب  یناد  وت  هکیناوتیم  نآ  نم  مرج  یشخبب  رگ 

رگم تسا  یبرع  قایـسب  تالمج  بیکرت  تسا و  همجرت  نتم  هک  تسا  مولعم  الماک  دوشیم  هظحالم  باـتک  رثن  رد  رما  يداـب  رد  هچنآ  زا 
رد یناوارف  تاـحماست  دروآـیم . نوریب  ار  دوـخ  همجرت  تمحز  راـب  ریز  زا  دـیامنیم و  هفاـضا  یبـلطم  شیوـخ  زا  مجرتـم  هک  يدراوـم  رد 

ار لاـعفا  یهاـگ  لـثملا  یف  هچ  دـشابیم . مجـسنم  يرثـن  نتخادرپ  رد  مجرتـم  یئاـناوت  مدـع  زا  یکاـح  هک  تسا  دوهـشم  تاراـبع  بیکرت 
رـس رب  تفرگیمرب و  درآ  تفریم و  ناکدـب  دوخ  دـندشیم و  جاتحم  هک  دوب  هاگ  دـننام : دربیم  راکب  عمج  تروصب  ینامز  درفم و  تروصب 

نامز رد  هک  دوب  یـسک  نآ  زا  دوب و  ملع  فورـصم  وا  رمع  تدم  و  دسیونیم : مارهب  نب  نیدـلا  فرـش  خیـش  لاححرـش  رد  ای  داهنیم  دوخ 
هدافا تسشنیم و  هدس  رب  مولع  سرد 

8 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
. دناوخ ترضح  نارب  نوناق  تایلک  و  دشیم . رضاح  يزاریش  همالع  حلصم  نب  دومحم  نیدلا  بطق  انالوم  لثم  املع  تعامج  دومرفیم و 

دشن و يراکتـسد  نتم  رد  تناما  ظفح  تهج  زا  هک  دنـشاب  هتـشاد  هجوت  دیاب  دندرک  هدـهاشم  تاحماست  هنوگنیا  زا  ماظع  نیئراق  هچنانچ 
لیذ رد  دمآ و  لمعب  مزال  حیحصت  هدیدرگ  هابتشا  بکترم  بتاک  تفریم  سدح  هک  يدراوم  رد  یلو  دمآرد  طبضب  همجرت  تارابع  نیع 

انالوم لاححرـش  رد  الثم  تسا  هکنانچ  ياجب  هچنانچ  ندرب  راکب  تسادـیپ  روفوب  باتک  رثن  رد  هک  یتاصتخم  دـش ، هداد  رکذـت  تاحفص 
لاح حرش  رد  ای  دروآیم  ياجب  نانچمه  درکیم  ردپ  هچنانچ  بلط  باحـصا  بدا و  لها  تیبرت  رد  دراگنیم : یلع  نب  لیعمـسا  نیدلا  دجم 

. درک انب  هناخ  بنج  رد  یطابر  هچنانچ  تشاد  یئافو  یششخب و  دسیونیم : ناهبزور  دمحم 
دبع ای  دوب  ینابر  هیقف  یملاع  دـسیونیم  یناتـسورس  مساقلا  وبا  لاححرـش  رد  هکنانچ  دربیمن  راکب  عباـتتم  توعن  رد  ار  هفطاـع  واو  ـالومعم 

تسا و يو  لماک  یقتم  لضاف  ملاع  ردارب  دراـگنیم : دـمحا  نیدـلا  نیعم  لاوحا  حرـش - رد  اـی  دوب  یتفم  رحبتم  یماـما  يردنکـسا  زیزعلا 
. دوب لداع  لماع  ملاع  لضاف  لماک  میرک  یضاق  یلاو و  هللا  حور  انالوم  دروآیم : هللا  حور  انالوم  هرابرد 

ندروآ اب  تاحفص  لیذ  رد  تسا  هدش  ریزگان  اجهمه  ححصم  هک  دوشیم  نوگرگد  یلک  روطب  بلطم  یهاگ  تارابع  ندوب  اسران  هطساوب 
دوش ظفح  تناما  ناکمالا  یتح  هک  دوب  نآ  رب  یعـس  هراومه  هک  تهج  نآ  زا  یلو  دزاس  نشور  عقاوب  ار  بلطم  رازالا  دـش  تارابع  لصا 

ای ياهملک  ندوزفا  اب  تسناوتیم  هچ  درک  يراددوخ  ناکما  دـح  رـس  ات  نتم  رد  تلاخد  زا  ددرگ ، لقن  نیتسخن  تروص  ناـمهب  تاراـبع  و 
دنسم هیلادنسم و  تهج  زا  تالمج  القا  هک  دروآ  لمعب  یحیحـصت  نتم  تارابع  رد  دزاس و  نشور  ار  ترابع  ینعم  ياهطبار  فرح  یتح 
هضرع نتم  ماجنارس  دیاش  درکیم  هنخر  رما  نیا  حیحصت ، رد  رگا  هک  دوب  تلع  نیدب  راک  نیا  زا  فارصنا  دشاب . تسرد  هزادنا  ات  هطبار  و 

هکنآ دیما  درک  تیاعر  تاهج  عیمج  نم  ار  تناما  ظاحل  نیدب  دمآیمن . لصاح  حیحـصت  دارم  درکیم و  رایـسب  توافت  یلـصا  نتم  اب  هدش 
حیحصت راک  دنریگن و  هدرخ  بناجنیا  رب 

9 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
بلاطم دنیامن  هعجارم  تاحفص  لیذ  هب  تئارق  نمض  رد  دنشاب و  هتشاد  هلـصوح  هچنانچ  دهدیم  نانیمطا  ناگدنناوخب  دنرادنپن . لمهم  ار 

دوخ هک  تسا  یتادـهاشم  تاعومـسم و  دـیازفایم  باتک  شزرا  رب  هشیمه  هک  يزیچ  دـنامن . یقاب  کیرات  ياهتکن  دوش و  نشور  حوضوب 
زا رازالا  دش  نتم  نتـشاد  اب  زگره  ار  ام  هتـشاد و  هضرع  ردـپ  باتک  زا  ریغ  يرگید  باتک  تفگ  ناوتیم  عقاو  رد  هک  دـیامنیم  لقن  مجرتم 
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ینامز هداد و  طسب  يدـح  ات  ار  نتم  بلاـطم  یهاـگ  دربیم . ماـن  هحور  هللا  حور  فلؤم  ماـنب  ردـپ  زا  اـجهمه  مجرتم  دزاـسیمن . زاـینیب  نآ 
بلاطم و ندوب  لمجم  باتک  همدـقم  رد  ریغ . ـال  تسا و  مجرتم  تیبرع  فعـض  هطـساوب  افرـص  لاـمجا  نیا  هک  دـنکیم  راذـگرب  لاـمجاب 

هدیدرگ روآدای  رازالا  دـش  نتم  ندروآ  اب  تاحفـص  لیذ  رد  ار  روبزم  دراوم  رثکا  ححـصم  دروخیم و  مشچب  رتشیب  تاطقـس  تاحماست و 
رگم دش ، هداد  حیضوت  تاحفـص  لیذ  رد  تافالتخا  تفرگ و  رارق  ساسا  رازالا  دش  نتم  صاخ ، یماسا  حیحـص  تروص  دروم  رد  تسا .

تفایزاب ار  دوخ  حیحص  تروص  ربتعم  بتکب  هعجارم  اب  هک  دوب  هداتفا  روکذم  همجرت ، رد  یلو  هدماین  رازالا  دش  رد  یمان  هک  يدراوم  رد 
نآ زا  رتشیب  تسا  نآ  دـقاف  رازالا  دـش  نتم  هدـمآ و  همجرت  رد  هک  يدارفا  مان  ـالومعم  تخاـس . زاـینیب  یگدـنهوژپ  زا  ار  ناگدـنناوخ  و 
رد مجرتم  راک  دراوم  نیا  رد  تسا . هداتفا  قافتا  فلؤم  تافو  زا  دعب  ناشیا  توف  هدوب و  تایح  دـیق  رد  فلؤم  نامز  رد  هک  تسا  یناسک 

مجرتم تشاد . ناوارف  صقن  ظاحل  نیا  زا  باتک  دوب  فلؤم  رسپ  زا  ریغ  يرگید  هدهع  رب  همجرت  رما  رگا  دیاش  تسا  ردپ  راک  هلمکت  عقاو 
لقن ار  يرگید  املـسم  هک  درادیم  نایب  یتاعوضوم  نیرـصاعم  اب  يو  تبحاصم  زا  دنکیم و  لقن  یتیاکح  دوخ  ردـپ  زا  عضاوم  یـضعب  رد 

. تسا رضاح  باتک  شزرااب  مهم و  رایسب  تاصتخم  زا  دوخ  نیا  تسا و  هدوبن  رسیم  تایاور  نآ 
: دنکیم دای  هنوگنیدب  ارنآ  هیمست  هجو  و  تسا . ءایرلا  نم  اصلاخ  ءابحالا  سمتلم  باتک  مان  هدروآ  همدقم  رد  مجرتم  هکیروطب 

نآ هعلاطم  زا  ام  تسا  هتـشون  ام  خیـش  وت و  ردـپ  هک  تارازم  هک  درک  سامتلا  تفریم و  زاریـش  ماـقم  لـهچ  تراـیز  رد  هک  قیفـش  یقیفر 
هک دیاش  میوش  دنمهرهب  نآ  زا  نارگید  ام و  ات  ینک  یسراف  وت  رگا  میزجاع 

10 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
تـسا دـبال  روذـعم  رومأملا  دوش  ناـنتما  تمارک و  بجوم  و  ددرگ ، نارفغ  تمحر و  بجوم  هللا  دـنع  ددرگ و  تداعـس  لـها  رظن  روظنم 

 . نیعملا قفوملا  هللا  یلاعت و  هللا  ءاشنا  ددرگ  لصحم  يو  زا  مارم  حاجنتسا  مالک و  ساسا  هک  همدقم  زا  ار  اهباتک 
ظاعو زا  هک  تسا  مجرتم  ردپ  يزاریش  دینج  مساقلا  وبا  نیدلا  نیعم  فیلأت  رازملا  راوز  نع  رازوالا  طح  یف  رازالا  دش  همجرت  باتک  نیا 

ارعـش و داهز و  املع و  افرع و  اههدازماما و  زا  هدع  روبق  لاوحا و  حرـش  رد  لاس 791  رد  ار  دوخ  فیلأت  هدوب و  زاریش  فورعم  يارعـش  و 
. تسا هدناسر  نایاپب  نیطالس  ارما و 

لئان یناتـسربق  ترایزب  تبونب  زورره  دنناوتب  نیرئاز  هک  دـنک  هضرع  یئامنهار  روبق  ترایز  يارب  هتفه  مایا  ددـعب  هک  هدوب  نآ  يو  دـصق 
تفه ای  زور  تفه  رد  ار  دوخ  ترایز  بیترت  نیاب  دنیامن و  ترایز  هبنـش  حبـص  ای  هعمج  بش  کی  رد  ار  مادک  ره  دنناوتن ، رگا  دـنوش و 

. دنناسر ماجناب  هتفه 
هعمج بش - زا  ترایز  يادـتبا  هک  دـنکیم  هفاضا  روبق ، ترایز  يارب  هتفه  مایا  میـسقت  هراـبرد  فلؤم  یئاـمنهار  ناـیاپ  رد  باـتک  مجرتم 

اریز لثم  دنک  بوبحم  بحم و  دوصقم  هبعک  ترایز  دصق  نیا  رد  تسترایز و  ینعم  هک  دشاب  تیؤر  دـصق  رد  هبنـشجنپ  زور  ینعی  دـینک 
ینعم رایـسب  تسا  ترایز  ینعم  هک  تیؤر  دـصق  دسانـشب و  ار  هناخبحاص  رتشیپ  هک  دـیاب  دوریم  یـسک  هناخب  سکره  هک  دـناهتفگ  هک 

الع لج و  قح  قیفوتب  هک  دـشاب  تقیرط ، تعیرـش و  رد  تسا  ملاع  لمع  نیع  هک  تسا  راتفر  تروص  ام  دوصقم  لـحم  نیا  رد  اـما  دراد .
دنک و ترایز  مزع  هبنشجنپ  زور  رگا  دنک  تیؤر  دصق  رگا  کلاس  سپ  تسنآ  زا  ترابع  تقیقح  هک  دسرب  قلطم  كولس  ریس و  زا  اهنیاب 

اهحور زا  ایئوگ  ددرگ  لوغشم  دوخ  لاوحاب  هللا  ءاشنا  درک  لصاح  دوصقم  هبنش  حابص  هعمج و  بش  رد  دشاب و  نآ  كولـس  رد  زور  مامت 
ار اـهتبون  هاـگنآ  دـشاب .  مه  یتمه  ظـفل  یتـیؤر  ره  تراـیز  دـصق  رد  نآ  زا  دـعب  دوش  ربخاـب  دـنراد  دوعـص  لوزن و  بش  ود  نیا  رد  هک 

: دنکیم بترم  ریز  تروصب  دربیم و  مان  هنوگنیدب 
11 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

(. رازالا دش  اهیلی - ام  هیریبکلا و  هضورلل   ) فیفخ هللا  دبع  خیش  لوا  تبون 
(. رازالا دش  اهینادی - ام  هیلهابلا و  ةربقملل   ) هیلهاب ناتسروگ  مود  تبون 
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(. رازالا دش  اهیفتقی - ام  ملس و  هربقمل   ) ملس برد  ناتسکاخ  موس  تبون 
(. رازالا دش  اهیذتحی - ام  هیوریش و و  موثلک و  ما  دهشمل   ) هیوریش ناتسکاخ  مراهچ  تبون 

(. رازالا دش  اهیحاون - هیونغابلا و  هربقملل   ) ون غاب  ناتسکاخ  مجنپ  تبون 
(. رازالا دش  هیلاوح - یف  ام  قیتعلا و  عماجلل   ) نآ یلاوح  قیتع و  دجسم  مشش  تبون 

(. رازالا دش  هیلا - برقی  ام  یلصملا و  رباقمل -  ) دیهش هدازماما  رونم  دهشم  یلصم و  متفه  تبون 
يرازم دنچ  زج  مادکره  زا  هتفر و  نیب  زا  ملس  برد  ناتسکاخ  زج  اهناتـسکاخ  نیا  هیلک  ابیرقت  زورما  هک  دوشیم  روآدای  عالطا  دیزم  يارب 
هیوریـش ناتـسکاخ  زا  زورما  هکنانچ  ددرگیم  ناشنیب  يدوزب  هجوت  مدـع  یئانتعا و  مک  رثا  رد  زین ، رازم  دـنچ  نآ  عطق  روطب  تسین . یقاب 

نوچ دنداد  یئاه  هناشن - هک  مه  نیرمعم  زا  رفن  دنچ  دیدرگن و  قفوم  دبایب  ار  نآ  لحم  هک  درک  وجتـسج  ردقره  هدـنراگن  تسین و  يرثا 
نامه هدنام  یقاب  هک  يرازم  اهنت  فیفخ  ناتـسربق  زا  دنام . یقاب  افتخا  هدرپ  رد  ناتـسربق  لحم  نانچمه  تشادـن  تقباطم  مهاب  ناشراتفگ 

. تسا هدش  داجیا  يو  يارب  بسانم  یئاضف  هعقب و  یلم  راثآ  نمجنا  یعسب  هک  تسا  فیفخ  هللا  دبع  وبا  ریبک  خیش  رازم 
روصحم هچرگ  ملـس  برد  ناتـسکاخ  تسین ، ياج  رب  يرثا  رازم  دنچ  زج  تسا  ینونک  كزدرـس  هلحمب  کیدزن  هک  هیلهاب  ناتـسروگ  زا 

لاونم نیمهب  هچنانچ  تسا  ملـسم  تسا و  مادـهنا  لاح  رد  نآ ، رد  هتفر  كاـخب  ریهاـشم  روبق  ياهگنـس  یهجوتیب  رثا  رد  زاـب  یلو  تسا 
ناتـسا زج  يرثا  رگید  ياهناتـسکاخ  دننام  ون  غاب  ناتـسکاخ  زا  دـنام . دـهاوخن  یناشن  نآ  روبق  زا  هک  تشذـگ  دـهاوخن  يرید  دور  شیپ 

تسین و دیدج  ۀبسن  ربق  دنچ  مالسلا و  هیلع  نیسح  نیدلا  ءالع  دیس  ترضح 
12 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

- یب رثا  رد  هنافـسأتم  هک  دـش  ادـیپ  كاـخ  ریز  رد  یئاهگنـس  تفرگ  ماـجنا  اـبیرق  ناتـسا  نیا  تمرم  تعـسو و  يارب  هـک  يواکودـنک  رد 
. تفر نایم  زا  یطایتحا 

یقاب نآ  ناتـسربق  زا  هناشن  هنوگچیه  یلو  دش  يزاسزاب  نهک  تروصب  نآ  فحـصملا  تیب  دیدرگ و  تمرم  ریمعت و  هچرگ  قیتع  دجـسم 
نهک روبق  زا  يرثا  مالـسلا  هیلع  هزمح  نب  یلع  دیهـش  هدازماما  كرابم  هعقب  نامه  زج  یلـصم  دیهـش و  هدازماما  دهـشم  زا  تسا . هدـنامن 

ارنآ ترایز  راب  راگزور  هک  زاریش  نهک  ياهناتسربق  عضو  دوب  نیا  لاح  رهب  تسا  هدش  ناتسرنه  یلم و  غاب  نونکا  ناتسربق  لحم  تسین و 
کلملا هللا. تسا  هتخاس  یفتنم  ار  رازملا  راوز  نع  رازوالا  طح  یف  رازالا  دش  عوضوم  هیمست و  هجو  هتشادرب و  نیرئاز  شود  زا 

مجرتم بسن  مان و 

دش رد  هک  دمحم  نب  دومحم  نیدلا  مجن  لاححرش  رد  تسا . دینج  نب  یـسیع  هدمآ  باتک  تارابع  ولت  رد  ارارک  هک  روطنامه  مجرتم  مان 
دینج نب  یـسیع  فورحلا  بتاک  ردـپ  ردـپ  دـیوگ : تسا  رفظملا  نب  دعـس  نب  دـمحم  نب  دومحم  حـتفلا  وبا  نیدـلا  مجن  خیـش  مانب  رازالا 

هیلع و هللا  ۀمحر  تسا  يزاریش  دینج  نیدلا  نیعم  خیش  وا  ردپ  تسا و  باتک  مجرتم  هک  هلاوحا  هللا  حلصا  وگ  تسارلا  يونغابلا  یـشیرقلا 
یفوص تسا  دومحم  نیدـلا  مجن  خیـش  هک  مجرتـم  ردـپ  هدرک و  همجرت  یـسرافب  مجرتـم  تسا و  هتـشون  یبرعب  فلؤم  تسباـتک . فلؤم 

 ..... دوب لماک  ملاع  فراع و 
: تسا هدمآ  دمحم  نیدلا  دجم  دیس  لاوحا  حرش  رد  رگید  ياج  رد 

یبیطخ مجرتم  ردپ  هدومرف ....  هک  ناشیا  زا  یکی  زا  درک  لقن  یباوخ  هتشگ و  فرـشم  ناشیا  تبحـصب  دینج  نب  یـسیع  ریقح  ریقف  نیا  و 
هدمآ و تسدب  يو  تیب  رازه  زا  نوزفا  یسیفن  دیعس  موحرم  دیقف  داتـسا  یعـسب  هک  تسا  هدوب  اناوت  يرعاش  لحف و  يدنمـشناد  گرزب و 

تسا هدیسر  پاچب  زاریش  يدمحا  هناخباتک  هیامرسب  يزاریش  دینج  نیدلا  نیعم  تایلزغ  دئاصق و  ناوید  مانب  لاس 1320  رد 
13 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
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رد هلمج  نم  تسا  هدروآ  نایمب  نخـس  عوضوم  نیا  زا  دوخ  فیلأت  رد  ياجياج  هدوب و  شیوخ  نامز  ریهاشم  زا  هباطخ  ظـعو و  رد  يو 
يو ياهتلیضف  لین  هب  متشگیم  قاتشم  هحفاصم و  سوبتسدب و  مدشیم  فرشم  هک  دوب  رایسب  دسیونیم و  رفعج  نیدلا  جات  دیـس  لاححرش 

بیترت رب  تسـشنیم و  نم  تحیـصن  ظعو و  سلاجم  رد  مدـناوخیم و  اههبطخ  يو  رهب  زا  سلاجم  رد  مدرازگیم و  زامن  يو  اب  اههعمج  و 
يرعـش زورنآ  رد  دوب و  وا  دـنتخاس  نم  يارب  زا  سلجم  هک  يزور  رد  دـش  رـضاح  نم  سلجم  رد  هک  یگرزب  لوا  دوب و  هجوتم  نم  مالک 

 .... مدروآ لیثمتب  دوب  هدومرف  وا  دج  هک 
دیعس داتسا  موحرم  دیقف  دنمشناد  يزاریش  يرمع  نب  دمحم  نب  دومحم  نب  دینج  مساقلا  وبا  نیدلا  نیعم  ینعی  يو  ردپ  لاححرـش  هرابرد 
نادب ار  شیوخ  همدقم  هدرک  رظنفرص  نآ  زا  مدمآ  غیرد  تسا . هدنار  نخس  لیصفت  روطب  يو  تایلزغ  دئاصق و  ناوید  همدقم  رد  یـسیفن 
نایاپ نآب  ار  همدقم  هدروآ و  ار  عیسو  عتمم و  تاقیقحت  نآ  دوبن  طوبرم  رضاح  باتکب  نادنچ  هک  یئاهتمـسق  فذح  اب  تهجنیدب  میاراین 

. دراد روشحم  نیبیط  حاورا  اب  ار  گرزب  درم  نآ  حور  یلاعت  يادخ  مدیشخب 
يرمعلا دینج - مساقلا  یبا  نیدـلا  نیعمل  رازم  رازهب  فورعملا  رازالا  دـش   » دـسیونیم رازالا  دـش  هملک  رد  نونظلا  فشک  رد  هفیلخ  جاح 

رازم  » دسیون یم - زاریـش  تارازم  عاقب و  لصف  رد  مجع  راثآ  باتک  رد  يزاریـش  تصرف  نیرئازلا » روتـسد  بحاص  هنم  دمتـسا  يزاریـشلا 
هک تسدجسم  نآ  کیدزن  یمامح  تسعقاو و  ياهیواز  رد  دش  موقرم  هک  كزد  رـس  هلحم  رد  رقاب  یجاح  دجـسم  نحـص  رد  دینج  خیش 

حرـش هک  تسیدادـغب  یکی  هدوب : دـینج  خیـش  هس  هک  داـنامن  یفخم  دـنیوگ . ینوج  خیـش  ساـنلا  ماوع  تسدـینج و  خیـش  ماـمح  مه  نآ 
. تسدادغب رد  وا  نفدم  دمآ و  روطسم  باتک  لیاوا  رد  شلاوحا 

يدنچ هدوب ، هتسشن  تولخ  رد  یتدم  مانا ، دشرم  هدوب و  مالـسالا  خیـش - هک  تسنیدلا  ردصب  بقلم  هللا  لضف  نب  دینج  خیـش  رگید  یکی 
يوبن ثیداحا  حرـش  رد  یباتک  هلمج  زا  دراد  دایز  فیناصت  هدرک و  تعجارم  زاریـشب  هدومن و  ترفاسم  ماش  دالبب  همظعم و  هکم  ترایزب 

دصتفه هنس  رد  شتافو  فراوعلا و  ۀمجرت  یف  فراعملا  لیذ  باتک  و 
14 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

رد تازاجا  تاـیاور و  هدوب ، راـگزور  فیراـعم  زا  راـبک و  خـیاشم  زا  هک  تسیزاریـش  مساـقلا  وبا  دـینج  خیـش  رگید  هدوب . کـی  دون و  و 
نیزا سپ  هتشاد . تایح  دنا  دصتـشه و  هنـس  ات  هتـشون و  زاریـش  ءایلوا  تارازم  رکذ  رد  یباتک  هدرکیم و  ظعو  هتـشاد و  ریـسفت  ثیدح و 

زا هک  اسب  تسیـشالتم ، یحمنم و  شحول  هک  اریز  دشاب ، دینج  ود  نآ  کی  مادـک  زا  هک  تسین  ام  مولعم  روکذـم  رازم  هک  میئوگ  همدـقم 
«. ملعا یلاعت  هللا  دشابن ، مه  رفن  ود  نآ  مادکچیه 

Ceschichte der برع تاـــیبدا  خـــیرات  باـــتک  رد   Karl Brockelmann ناـملکرب لراـک  یناــملآ  یماــن  سانــشرواخ 
 Arabischen Litteratur

رازوالا طح  یف  رازالا  دش  : 1389 رد 791 - یفوتم  يزاریـشلا  يرمعلا  دینج  دمحم  نب  دومحم  مساقلا  وبا  نیدلا  مجن )  ) نیعم : » دسیونیم
همجرت یسرافب  ءابحالا  سمتلم  مانب  ارنآ  یسیع  شرـسپ  همیمض 677 و  ایناطیرب  هزوم  یطخ  هخسن  زاریـش  ياملع  تاداس و  لاوحا  مجارت 

«. دسیونیم رازم  کی  رازه و  هفیلخ ج 4 ص 16  جاح  تسفورعم ، رازم  رازه  مانب  هک  هدرک 
یف فراعملا  لیذ  يوبن و  ثیداحا  حرـش  فلؤم  هللا  لضف  نب  دینج  نیدـلا  ردـص  مالـسالا  خیـش  تسا  هتـساوخ  هکنیا  رد  تصرف  موحرم 

ود هدوب  هدنز  يدنا  ات 800 و  دیوگ  هک  ار  زاریش  تارازم  فلؤم  ظعاو  يزاریش  مساقلا  وبا  دینج  خیش  رد 791 و  یفوتم  فراوعلا  ۀمجرت 
نیزا سپ  دناهتـشاد و  مان  دـینج  ود  ره  دناهتـسیزیم و  زاریـش  رد  ناـمز  کـی  رد  نت  ود  هک  تسین  دـیدرت  تسا و  هتفرن  اـطخب  دـنادب  نت 

. دمآ دهاوخ 
جات هنیفـس  رد  تشذـگ  نیزا  شیپ  هکنانچ  دناهتـشون  نیدـلا  مجن  ای  نیدـلا  نیعم  ناـملک  رب  نیدـلا و  نیعم  هفیلخ  جاـح  ار  وا  بقل  هکنیا 

مانالا يدتقم  مالـسالا  خیـش   » ار وا  مان  هدش  مهارف  وا  گرم  زا  شیپ  لاس  دـنچ  ینعی  رد 782  وا  یگدنز  نامز  رد  هک  ریزو  دمحا  نیدـلا 
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مان و تروص  نیرد  نیدـلا و  مجن  هن  هدوب و  نیدـلا  نیعم  وا  بقل  هک  تسین  یکـش  سپ  دناهتـشون  ظعاولا » دـینج  نیدـلا  ۀـلملا و  نیعم -
يرمع هملک  وا  بسن  رد  هکنیا  زا  يزاریـش  يرمع  دمحم  نب  دومحم  نب  دینج  مساقلا  وبا  نیدـلا  نیعم  تسا : هنوگنیدـب  وا  تسرد  بسن 

شبسن هک  تسین  یکش  هدیسریم و  یمان  رمعب  شبسن  هک  دوشیم  مولعم  دناهدوزفا  ار 
15 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

رد هک  اریز  هدوب  هدنز  لاس 791  ات  يو  هک  تسین  يدیدرت  دمآ . دـهاوخ  نیزا  سپ  هکنانچ  تسا  هدیـسریم  مود  هفیلخ  باطخ  نب  رمعب 
. تسا هدروآ  ار  خیرات  نیا  رازالا  دش  باتک 

داتسا هک  تسه  ندنل  رد  ایناطیرب  هزوم  رد  ياهخـسن  زین  تسه و  ناریا  یلم  ياروش  سلجم  هناخباتک  رد  ياهخـسن  وا  رازالا  دش  باتک  زا 
یلع دـمحم  موحرم  ياهخـسن  تسدوجوم و  یلم  هناـخباتک  رد  کـنیا  هداتـسرف و  نارهتب  هتـشادرب و  سکع  ینیوزق  دـمحم  ياـقآ  همـالع 

تسا هدرک  نآ  زا  یسیع  شرـسپ  هک  یـسراف  همجرت  زا  دراد . فورعم  رعاش  عاعـش  ياقآ  زاریـش  رد  يرگید  هخـسن  ایوگ  هتـشاد و  تیبرت 
یفوص يدرم  يو  هک  تسملسم  زین  دراد . عاعش  ياقآ  مه  ياهخسن  ارهاظ  زین  تسه و  نارهت  رد  رالاسهپس  هسردم  هناخباتک  رد  ياهخـسن 

هملک وا  تبـسن  رد  نوچ  تسادـیپ و  مه  رازالا  دـش  باـتک  زا  دـیآیمرب و  یبوخب  ینعم  نیا  مه  وا  راعـشا  زا  هکناـنچ  تسا  هدوب  برـشم 
: دیوگیم یلزغ  رد  دوخ  تفر  هراشا  دوخ  ياج  رد  هکنانچ  تسا ، هدوب  لوغشم  هظعومب  هک  تسادیپ  دناهدوزفا  مه  ار  ظعاو 

قیتع  هاگشیپ  ظعو  یقشاع و  ماقمتسار  دیاین  رگدکی  اب  هک  دنبصنم  ود 
نیرتمیدـق و زا  اـهنتهن  تسفورعم و  قیتـع  عماـج  دجـسمب  کـنیا  هک  تسا  هدوب  زاریـش  قیتـع  عماـج  ظـعاو  هک  دوـشیم  موـلعم  اـجنیا  زا 

ظعاومب اجدـنچ  مه  رازالا  دـش  باتک  رد  دوریم و  رامـشب  ناریا  یخیرات  ياهانب  نیرتمهم  زا  هکلب  تسزاریـش  ياهنامتخاس  نیرتیمارگ 
: دیوگ نینچ  هدورس  هک  یلزغ  رد  دوخ  دناهدوب . ظعاو  زاریش  رد  زین  يو  نادناخ  همه  هدرک و  هراشا  دوخ 

دور  زاوآ  یفاب و  یقارع  يان  همغندور  هدنز  رانک  رد  ناراهب  لصف  رد  دنچ 
شیوخ نادناخ  دوخ و  هرابرد  مه  یتاعالطا  رازالا  دش  باتک  رد  تسا . هدرک  دور  هدنیاز  رانکب  ناهفصاب و  يرفـس  هک  تسادیپ  اجنیا  زا 

: تسا هنوگ  نیدب  هک  دهدیم 
ملعلا بحاص  مامالا  خیشلا  : » هدمآ نینچ  وا  مان  باتک  هبطخ  رد 

16 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
دینج مساقلا  وبا  نیدلا  يوقتلا و  ۀعیرشلا و  قحلا و  نیعم  جاحلا  خیـشلا  نیثدحملا  ناهرب  نیرـسفملا  ناطلـس  ماهلالا  فشکلا و  ملحلا و  و 

دومحم حتفلا  وبا  نیدلا  مجن  خیشلا  : » دیوگیم نینچ  وا  هرابرد  هتشون  ار  دوخ  ردپ  لاححرش  هک  یئاج  رد  سپس  هرـس .» سدق  يزاریـشلا 
زور بش و  زا  یتعاس  دوب و  نونف  ماسقا  عماج  دنمـشناد و  فراع  یفوص  يو  باتک  نیا  هدنروآدرگ  ردپ  رفظملا  نب  دعـسا  نب  دمحم  نب 

تخومآ شناد  یناسارخ  نیدلا  رون  انالوم  یناجنز و  نیدلا  باهش  انالوم  زا  دوبن و  یهت  ياهخسن  هلباقم  ای  نتشون  ندناوخ و  زامن و  زا  وا 
يو دربن و  ياهدیرفآب  يزاین  تفرن و  یمکاح  هناخ  ردب  دیـشک و  رد  يور  نآ  مدرم  ناهج و  زا  درک و  يوریپ  دوخ  مع  ردپ و  هقیرط  زا  و 

ار بش  درک  هدنـسب  تشرد  هماـج  شوخاـن و  كاروخب  ناـهج  يـالاک  زا  تشارفارب و  دوخ  نادـناخ  رد  ینعم  تروص و  رد  ار  رقف  ياول 
هروس کـی  تعکرره  رد  مه  اـسب  دـناسریم و  ناـیاپب  تعکر  ود  رد  ار  نآرق  همه  هک  دـشیم  اـسب  دوـب و  رادـیب  زاـمن  نآرق و  ندـناوخب 
طابر رد  دوخ  دجـسم  رد  دوب و  هدروآ  درگ  مهاـب  ار  تلیـضف  ود  يو  دـناسریم و  ناـیاپب  تعکر  هدزیـس  دـص و  رد  هکنآ  اـت  دـناوخیم 
هدنام تفگـش  ياهدیمحت  اهدـیحوت و  غیلب و  ياه  هبطخ - ار  يو  تفگیم و  ریکذـت  ار  مدرم  قیتع  عماج  دجـسم  رد  یهاگ  زین  هیئایض و 

يرتربب ناداتسا  تسفورعم و  نآ  لها  نایم  رد  رد  هکنانچ  دوب  یتسد  ار  وا  تاهباشتم  نایب  تآارق و  هوجو  طبض  نآرق و  ظفح  رد  تسا و 
سپ دوریم  هک  داد  یهاگآ  تفگ و  دوردب  ار  اهنآ  تفر و  ناتـسود  ناردارب و  همه  رادیدب  دش  کیدزن  وا  گرم  نوچ  دـنراد و  رارقا  وا 

زا تیب  هس  نآ  زا  سپ  تسا ». هدنام  نم  دزن  هک  تشون  یباتک  تشپ  رب  شیوخ  طخب  ار  دوخ  گرم  خیرات  دـش و  رامیب  تشگزاب و  هناخب 
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رگید ياج  رد  دـندرپس . كاخب  ار  وا  شناردـپ  کـیدزن  تشذـگرد و  ناضمر 740  رد  هک  دـیوگیم  سپـس  هدروآ و  ار  وا  يزاـت  راعـشا 
زا وا  دـلوم  رمع  نینمؤملا  ریما  نادـنزرف  زا  ناهبزور  نب  رفظم  نیدـلا  نیز  خیـش  : » تسا هدروآ  هنوگنیدـب  دوخ  مجنپ  دـج  زا  یلاححرش 

درگ مهاب  ار  رادرک  شناد و  تشاد و  يوبن  شور  ینابر و  قلخ  دوب و  یشرق  وا  لصا  سراف و 
17 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

وبا ینیدم و  یسوم  وبا  خیش  زا  درک و  رفس  دنه  قارع و  ماش و  زاجحب و  دنتفگیم و  قافآ  حایـس  ار  وا  درک و  نوریب  لد  زا  جنر  هدروآ و 
نامه تشاد و  بقل  نیفراـعلا  ناطلـس  شردـپ  دـمآ و  زاریـشب  ناـهب  زور - خیـش  شردـپ  گرم  زا  سپ  درکیم و  تیاور  یمدآ  كراـبم 

نامیلـس زا  رتگرزب  وت  تفگ : داد و  زردـنا  ار  هفیلخ  يو  داتـسرف و  یئاـهراکب  دادـغب  هفیلخ  دزن  دودوم  نب  یگنز  کـباتا  هک  تسیـسک 
ثیداحا و تایآ و  يو  يارب  تسادـخ و  تسدـب  وت  راک  هک  شاب  هتـشاد  داـیب  تفگ  ار  يو  هک  تسین  دـهده  زا  رتکـچوک  وا  یتسین و 

نارگید هلودلا و  دضع  زیزعلا و  دبع  نب  رمع  نینمؤملا  ریما  زا  يو  دوشخب و  راک  نیدب  ار  وا  تسیرگ و  نآ  زا  هفیلخ  دناوخ و  اهتیاکح 
رد سپـس  تفرگ  هناخ  یلیبدرا  هعرز  وبا  خیـش  يولهپ  دـش  زاریـش  دراو  نوچ  تفر و  تشاذـگ و  ار  اهنآ  همه  تشاد و  ماکحا  اـهنامرف و 

درکیم و ناهاشداپ  گنهآ  يو  دـشیم و  رـضاح  وا  سلجم  رد  رابره  يزیرین  نیدـلا  دـشرا  هیقف  درک و  ياپرب  ریکذـت  سلجم  قیتع  عماج 
نینچ نامکرت  يا  تفگیم : هکلب  درکیمن  دـندرکیم  ناشیاب  وا  نادـننامه  هک  ار  یئاهباطخ  دوتـسیمن و  دادیم و  دـنپ  ار  ناـشیا  هراومه 

ار هچنآ  شنادنزرف  نز و  اما  دوب  سب  ار  وا  هماج  كاروخ و  دوب و  هدیـسر  واب  شردپ  زا  هک  دوب  يزیچ  زا  وا  نارذگ  نکم و  نانچ  نک و 
زا دنام و  هرهبیب  يادخ  یکین  زا  دهد  تشپ  يادخ  زجب  يرگید  رب  هک  یـسک  تفگیم : درک و  يزور  ناشیدـب  ادـخ  دنتـشادن  مشچ  هک 

هارب درگن  یلوـم  رب  سکره  تساـنیبان و  درگن  ناـهج  نآ  رب  سکره  تسروـک و  درگن  ناـهج  نیدـب  سکره  هـک : تـسوا  دـنلب  ناـنخس 
: تسوزا زین  تستسار و 

رد تسین و  ياهدـنب  وت  زج  ار  وا  تسین و  يراـگدرورپ  ارت  وا  زج  تسوزا و  وـت  ماـجنا  زاـغآ و  هک  نکم  يور  یـسکب  دوـخ  يـالوم  زجب 
هلکت کباتا  يزور  : » دیوگیم دسیونیم و  يو  زا  یتمارک  نآ  زا  سپ  هدوب »...  نیـشنمه  وا  اب  رـضخ  هک  دـناهدروآ  يربکلا  ةریـس  باتک 

ار دوخ  نامالغ  کباتا  رب ، يارـس  حطـسب  ار  نیا  تفگ : تسیرگن و  دوب  مدـنگ  زا  رپ  هک  يراب  رب  خیـش  هد ، دـنپ  ارم  تفگ  تفر و  وا  دزن 
نآ ندرب  زا  نم  خیش  يا  تفگ : تسناوتن . دربب و  ارنآ  هک  تساخرب  کباتا  يربب  دوخ  هک  دیاب  هن ، تفگ : خیش  دنربب . ارنآ  هک  درک  هراشا 

. مناوتان
یناوتیم هنوگچ  سپ  يربب  ناهج  نیرد  ار  يراب  یناوتیمن  وت  تفگ :

18 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
«. تسیرگ يو  و  يربب ؟ زیخاتسر  زور  ار  ناگدیرفآ  نیا  ملاظم 

: دیوگ سپس  تسا و  هدروآ  ار  وا  تامارک  زا  یخرب  زاب  نآ  زا  سپ 
دـش و رامیب  تشگزاب  هناخب  نوچ  دـیوش و  رـضاح  دـمحم  مرـسپ  سلجم  رد  ادرف  تفگ : دوب  ناضمر  هام  زاغآ  هک  شیگدـنز  ناـیاپ  رد  »

ربنم رب  نآ  زا  شیپ  تفرب و  نیدلا  دعـس  خیـش  دیور و  ریکذتب  دمحم  اب  تفگ : دنک و  دوردب  هک  دروآ  درگ  ار  نادیرم  دـش  دادـماب  نوچ 
ار وا  نوچ  دیسرپ و  نآ  زا  دنتشگزاب  نوچ  دندمآ و  دجوب  نآ  زا  ناحلاص  نافراع و  هکنانچ  داد ، دنپ  یفاش  نایبب  ار  مدرم  سپ  دوب ، هدشن 

نادنزرف دمحم و  هب  ار  شربمایپ  تما  یئامنهار  شناگدنب و  شرورپ  هک  متـساوخ  ادخ  زا  نم  هک  ار ، يادخ  ساپـس  تفگ : دـندرک  هاگآ 
كاـخب سیقلا  نب  رذـنم  روگ  تشپ  رد  ونغاـب  هربقم  رد  ار  وا  تشذـگرد  لاـس 603  ناـضمر  رد  درک و  اـطع  ار  نیا  نمب  وا  دراپـسب و  وا 

شدادجا زا  يرگید  بسن  رد  هکنیا  هدوب و  مود  هفیلخ  باطخ  نب  رمع  ناگدنامزاب  زا  دینج  هداوناخ  هک  دوشیم  مولعم  اجنیا  زا  دـندرپس »
تبـسن هک  اریز  دناهدوب  رمع  نادـنزرف  زا  هعیبر  ناگدـنامزاب  زا  هک  دوشیم  مولعم  دـناهدوزفا  مه  یعبر »  » دـمآ دـهاوخ  نیزا  سپ  هکنانچ 

نب رفظم  نیدلا  نیز  وا  مجنپ  دج  هدنام  زاریـش  رد  هتفر و  سرافب  وا  نادناخ  زا  هک  یـسک  نیتسخن  تسادـیپ  زین  دـنیوگ و  یعبر »  » ار يوب 
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. تسا هدوب  هلکت  کباتا  دودوم و  نبا  یگنز  کباتا  رصاعم  هدوب و  یشرق  يرمع  یعبر  رهاط  نب  ناهبزور 
: تسا هدمآ  هنوگنیدب  هتشاد  مان  دمحم  نیدلا  دعس  تسدینج و  مراهچ  دج  هک  رفظم  نیدلا  نیز  رسپ  زا  مه  ياهمجرت  رازالا  دش  رد 

دومحم بیطخ  یکرت و  رمع  نیدلا  سمش  خیش  شردپ و  نادرگاش  زا  راگزیهرپ و  دنمشناد  هک  ناهبزور  نب  رفظم  نب  دمحم  نیدلا  دعس 
هدوب رفس  رد  لاس  هدزاود  تسا و  هدوب  روهشم  فراع  ینورزاک  قحسا  وبا  خیـش  نادرگاش  زا  يو  هک  هدوب  ینورزاک  دمحا  نب  نسح  نب 

هتـشاد و تبحاصم  نت  رب  فورعم  يروتیویدـکج  نب  ویداـهم  نب  لوهاـس  خیـش  اـب  ناتـسودنه  رد  هلمج  نآ  زا  هتفر ، رایـسب  ياهرهـشب  و 
ياهدنشخب درم  هتفگیم و  ریکذت  يرقنس  عماج  قیتع و  عماج  رد  هدوب و  هیزریبوکنم  هکیباتا و  هسردم  سردم  هدزیم و  رس  وزا  یتامارک 

هتخاس ار  زاریش  عماج  دجسم  ناکباتا  ریزو  نیدلا  رخف  ریما  نوچ  هدوب و 
19 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

هداجـس اهباتک و  هداد و  شیوخ  نادیرمب  ار  دوخ  نارتخد  هدش  رامیب  نوچ  هتفریذپ و  ار  اجنآ  ریکذت  تباطخ و  يو  ات  تسا  هدرک  رارـصا 
تمدخ هک  یتسدگنتب  هتشاد  رب  رد  هک  ار  ياهماج  تسا  هدرک  تیصو  یتح  هدیشخب و  هتـشاد  هناخ  رد  هچره  هدرک و  شخب  مه  ار  دوخ 

لاس یحضا  دیع  بش  هدمآ و  رازالا  دش  رد  اهنآ  زا  یخرب  هک  هدنام  وزا  يزات  راعـشا  اههبطخ و  تافلؤم و  دنهدب و  تسا  هدرکیم  ار  وا 
. دناهدرپس كاخب  ار  وا  شردپ  يوربور  هتشذگرد و   634

مه ار  وا  همجرت  هک  رفظم  نب  رمع  رخافملا  وبا  نیدلا  سمـش  مانب  تسا  هتـشاد  مه  يردارب  دینج  مراهچ  دج  رفظم  نب  دمحم  نیدلا  دـعس 
ءالعلا و یبا  نب  مرکم  زعلا  وبا  نیدلا  جارس  یـضاق  نادرگاش  زا  نامز و  نادنمـشناد  زا  هک  دوشیم  مولعم  اجنآ  زا  هدروآ و  رازالا  دش  رد 
یلجع و حوتفلا  وبا  خیش  زا  هتـشاد و  هبتاکم  وا  اب  هدادیم و  راشتنا  ار  وا  ياهباتک  هدوتـسیم و  ار  رخف  ماما  هدوب و  يزار  رخف  ماما  رـصاعم 
زا سپ  جحب و  مه  اب  هدرک و  رادید  وا  اب  هدرک و  تیاور  روهشم  فراع  يدرورهس  نیدلا  باهـش  خیـش  زا  زین  هدرکیم و  تیاور  وا  هقبط 

عورف و لوقعم و  لوقنم و  عماج  ملکتم و  يوار و  ثدـحم و  هدـناوخ و  ورب  ار  فراعملا  فراوع  باتک  زا  یتمـسق  دـناهتفر و  دادـغبب  نآ 
ياهباتک نآ  زج  باسح و  بط و  موجن و  هقف و  تیبرع و  رد  دناهدوتـس و  ارنآ  لوحف  هک  هتـشون  یباتک  یگلاـس  هدـجه  رد  هدوب و  لوصا 

و هیادهلا » باتک   » و لصفملا » حرش  یف  لصحملا  باتک   » و مالسالا » رادم  یف  مالسلا  راد   » مانب نیعبرالا  باتک  هلمج  نآ  زا  هتـشاد  رایـسب 
صیلخت یف  نایبلا  صیخلت   » و موجنلا » یف  لخدـملا  باتک   » و كالفالا » ۀـئیه  یف  كاردالا  ةدـبز   » و ضئارفلا » باتک   » و ناـیبتلا » باـتک  »

مه يزات  رعش  هتشاد و  نآ  نیناوق  لیهست  مولع و  طباوض  رد  رایسب  تاعطقم  نآ  زج  و  بیبطلا » یلا  جایتحا  یف  بیرالا  جاهنم   » و نادبالا »
داتفه و رد  رفظم  نب  دمحم  نیدلا  دعس  دوخ  ردارب  زا  شیپ  لاس  ود  رخالا 632  عیبر  رد  هدمآ و  باتک  نآ  رد  نآ  زا  یخرب  هک  هتفگیم 

اسراپ دنمـشناد و  ینز  شردام  دناهدرپس و  كاخب  ار  وا  شردام  روگ  تشپ  شردارب و  روگ  يوربور  هتـشذگرد و  زاریـش  رد  یگلاس  هس 
رارق نیزا  هتشاد و  مان  نیریس  هتسنادیم و  نآرق  هدوب و 

20 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
. تسا هتفای  تدالو  رد 559  يو 

باتک نامه  رد  تسا  هدوب  دینج  موس  دج  هتشاد و  مان  رفظم  یلاعملا  وبا  نیدلا  ردص  هک  دمحم  نیدلا  دعس  رسپ  زا  ياهمجرت  نآ  زا  سپ 
زا هعیبرب  وا  بسن  يرمع  رهاـط  نب  ناـهبزور  نب  رفظملا  نبا  دـمحم  نب  رفظملا  یلاـعملا  وبا  نیدـلا  ردـص  خیـش  هدـمآ : نینچ  رازـالا  دـش 

یـسک اهنآ  نایم  رد  دـناهدوب و  فورعم  نادرم  زا  همه  وا  ناردـپ  هک  اریز  تستباـث  تسرد و  نیا  دـسریم و  رمع  نینمؤملا  ریما  نادـنزرف 
نیدلا سمش  شمع  يدرگاش  سپس  دمحم و  نیدلا  دعس  خیش  شردپ  يدرگاش  تسخن  هدوب  یئاسراپ  دنمشناد  درم  يو  تسین  سانـشان 

نآ زا  هدـید و  باوخ  رد  هتـساوخ  یکین  وا  هرابرد  ادـخ  نوچ  هدرک  تفرـشیپ  لوقعم  رد  یکدـنا  نوچ  تسا و  هدرک  ار  رمع  رخافملا  وبا 
هّللا لـضف  نیدـلا  باهـش  خیـش  هلمج  نآ  زا  تسا  هدرک  ار  خـیاشم  زا  يرایـسب  يدرگاـش  هـتخادرپ و  هـقف  ثیدـحب و  هدـنادرگرب و  يور 
زور کین  نب  لیعمسا  نیدلا  دجم  یـضاق  یفاریـس و  ریخلا  یبا  نیدلا  یفـص  انالوم  یفـصلا و  نب  دمحم  نیدلا  سمـش  خیـش  یتشپروت و 
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یلاع ياهتزاجا  وا  يارب  همه  هتـساوخ و  هزاجا  فارطا  خویـش  زا  يواضیب و  نیدـلا  ماـما  اـنالوم  يرـصم و  نیدـلا  لاـمج  یـضاق  یلاـف و 
شدج ردپ و  ياجب  هک  تسا  هتساوخ  وزا  هدوب و  وا  دیرم  رکب  وبا  کباتا  هتفگیم و  ریکذت  ون  غاب  دجسم  رد  هدرکن و  رفس  دناهداتـسرف و 

ياج رگا  ماهتفرگ و  سنا  دنوریمن  نوریب  دجسم  نیزا  هک  یناسک  ینیشنمهب  نم  تسا : هتفگ  يو  دیوگب و  ریکذت  قیتع  عماج  دجسم  رد 
نادنمشناد و زا  هک  دناهدش  ینادنزرف  وزا  هتفرگ و  ار  يواضیب  خویشلا  خیش  نادنزرف  زا  یکی  شرسپ  يارب  تسا و  هداشگ  لد  دشاب  گنت 
و تاماقملا » حرـش  یف  تاکنلا  ررغ   » و حیباصملا » حرـش  یف  حیولتلا  : » هلمج نآ  زا  هتـشون  رایـسب  ياهباتک  نید  مولع  رد  دناهدوب و  لادـبا 
و راتخملا » یبنلا  ثیداحا  حرـش  یف  رایخالا  دقتعم  رابخالا و  دقتنم   » و لفاحملا » ۀنیز  لضافالا و  ۀیلح   » و رردلا » طاقتلا  یف  ررغلا  بختنم  »
و مامالا » ءیجم  یف  مارکلا  ۀفحت   » و فارشالا » بتک  نم  ۀجرختـسملا  فالخلا  لئاسم  باتک   » و زاجملا » ۀقیقحلا و  نایب  یف  زاجیالا  ۀیاغ  »

« نیقتملا ۀقیرط  كولس  یف  نیدیرملا  جاهنم   » و نیرشعلا » تازومرملا  باتک   » و هنسلا » جهانم   » و لیدعتلا » حرجلا و  یف  لیبسلا  حیضوت  »
21 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

هّللا مرک  بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  ۀفرعم  یف  بلاطملا  یهتنم   » و نیطایـشلا » ناوعا  نع  ریدـختلا  یف  نیطالـسلا  كولملا و  ریـصبت   » و
باـتک  » و نیثدـحملا » ةرـصبت  نیثدـحملا و  ةرکذـت   » و ءازجـالا » ۀـفحت   » و دـیحوتلا » ةدـبز   » و هقرخلا » ةرجـش  یف  ۀـقرحلا  ةرمث   » و ههجو »
يزات یسراف و  باتک  راهچ  تسـشب و  وا  تافلؤم  دنیوگ  نآ و  زج  و  رهاوجلا » دقع   » و بولقلا » سینا   » و نیعبرالا » خویـشلا  نع  نیعبرالا 

رد هک  هتـشاد  دـنلب  تاماقم  تامارک و  هدروآ و  درگ  بابحالا » سنوم   » ماـنب یباـتک  رد  هک  هدوب  يراعـشا  لـئاسر و  ار  يو  هدیـسریم و 
دمحم نیدـلا  سمـش  دـیوگ : هلمج  نآ  زا  هدروآ و  رازالا  دـش  رد  ار  اـهنآ  زا  یخرب  دناهتـشون و  يرغـصلا  ةریـس  يربکلا و  ةریـس  باـتک 

ات هتـسشنیم و  مدرم  تاـجاح  ندروآرب  سردـب و  دادـماب  زاـمن  زا  سپ  تسا و  هداتـسرف  مهرد  رازه  هدـجه  وا  يارب  یتـقو  ناویدـبحاص 
- یم ار  زورمین  زامن  هتشگیمزاب و  هدیسرپیم و  یلاح  هتفریم و  هناخب  سپس  هتشونیم ، خساپ  اهیوتفب  هدرکیم و  حرش  ار  اهباتک  زورمین 
زا اهبش  رتشیب  هتفریم و  هناخب  هنرگ  هتسشنیم و  وا  اب  بش  زا  یساپ  ات  هدوب  وا  دزن  یتسود  ای  يرفاسم  رگا  هتسشنیم و  اشع  ات  هدرازگ و 

ناکـشزپ دنچره  هدرک و  كرت  ار  تشوگ  ندروخ  لاس  ود  یگدـنز  نایاپ  رد  هدوبن و  غراف  دادـماب  ات  نتـشون  ندـناوخ و  نآرق و  زامن و 
درگ هدیـسریم  داتفهب  اهنآ  هرامـش  هک  ار  شنادـنزرف  هدیـسر  گرمب  کـیدزن  نوچ  هدـش و  رتهریچ  يراـمیب  هکنیا  اـت  هدروخن  دـناهتفگ 
ردص نیا  تسا . هدمآ  وا  يزات  راعـشا  زا  یخرب  باتک  نآ  رد  سپـس  تسا و  هتـشذگرد  ناضمر 688  رد  هدرک و  تیـصو  اهنآب  هدروآ و 

دش رد  مه  وا  همجرت  هک  دمحم  نب  رفظم  نب  رهاط  نیدلا  نیز  مانب  هتشاد  رگید  يرـسپ  دینج  مود  دج  دعـسا  زجب  رفظم  یلاعملا  وبا  نیدلا 
هزاجا شردپ  زا  هتشاد و  تافیلأت  خیرات  فوصت و  هقف و  ثیدح و  ریسفت و  رد  هدوب و  يدباع  دنمـشناد  هک  دوشیم  مولعم  هدمآ و  رازالا 
نیدلا ردص  خیش  زا  وا  هک  هدرکیم  تیاور  فورعم  دنمشناد  يزاریش  حلصم  نب  دومحم  نیدلا  بطق  زا  ار  لوصالا  عماج  باتک  هتفرگ و 

هتـسشن و نادنمـشناد  اـب  هدرک و  شناد  یپ  رد  رایـسب  رفـس  تسا و  هدرکیم  تیاور  فلؤم  زا  وا  ینابذـه و  نیدـلا  فرـش  زا  وا  يونوق و 
« ءافلخلا ةرضح  یلا  ءافلحلا  ۀفحت   » مانب نادنمشناد  شناد و  تلیضف  رد  یباتک 

22 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
هزاورد تشپ  رد  هدروآ و  زاریشب  ار  وا  هزانج  هتشذگرد و  لاس 700  زا  سپ  رفس  نآ  رد  هدرک و  ریازجب  يرفس  یگدنز  نایاپ  رد  هتشون و 

هک رهاط  نب  میحرلا  دـبع  قحـسا  وبا  نیدـلا  رـصان  مانب  تسا  هتـشاد  يرـسپ  وا  تسا و  هتفگیم  رعـش  يزات  نابزب  دـناهدرپس و  كاخب  اسف 
هتفگیم و سرد  زور  زا  یساپ  ات  دادماب  زامن  زا  سپ  زورره  هدوب و  اسراپ  میکح و  دنمـشناد و  مه  وا  هدمآ و  رازالا  دش  رد  زین  وا  همجرت 

رتشیب هتـشاد و  يرگید  سرد  زاب  نآ  زا  سپ  تسا و  هتفگیم  سرد  بورغ  ات  زین  اجنآ  هتفریم و  نیجارـس  هلحم  رد  دوخ  هعموصب  سپس 
هتشون و ظفح  زا  ار  رگید  هخسن  هدرک و  مگ  يریپ  رد  هک  هتشاد  يواحلا  باتک  زا  ياهخسن  هلمج  نآ  زا  هدوب و  شدوخ  طخب  وا  ياهباتک 

ناملـس نب  نیـسح  نب  دمحم  نیدلا  دعـس  هیقف  شیردام  دج  زا  زین  هتـشاد و  هزاجا  هدرکیم و  تیاور  رفظم  نیدلا  ردص  شدج  ردپ و  زا 
رد رد 765  قطنملا و  یف  ۀـموظنملا  باتک  هلمج  نآ  زا  هتـشاد  راعـشا  تاـفلؤم و  هدوب و  یلاـف  نیدـلا  بطق  نادرگاـش  زا  هدرک و  تیاور 
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. تسا هتشذگ 
دـش رد  مه  وا  همجرت  هک  رفظم  نب  لیعمـسا  لیاضفلا  وبا  نیدـلا  ریهظ  مانب  تسا  هتـشاد  مه  يرگید  رـسپ  رفظم  یلاعملا  وبا  نیدـلا  ردـص 

جورخ هشیدـنا  ضفاور  هک  دـمحم  ناطلـس  نامز  رد  هتفگیم و  ریکذـت  شردـپ  هعقب  رد  هدوب و  هیاپ  دـنلب  دنمـشناد  زین  وا  هدـمآ و  رازالا 
هتشذگرد و رد 730  هتـشون و  تاولـصلا » لئاضف   » مانب ثیدح  رد  یباتک  تسا و  هدرک  در  ار  اهنآ  هک  هدوب  یـسک  نیتسخن  يو  دناهتـشاد 

. دناهدرپس كاخب  ار  وا  شناردارب  ردپ و  دزن 
هک يوگتسارب  فورعم  رفظم  نب  روصنم  دمحم  وبا  نیدلا  نکر  خیـش  جاح  مانب  تسا  هتـشاد  مه  یمراهچ  رـسپ  یلاعملا  وبا  نیدلا  ردص 

سپـس هدرکیم و  تیاور  وزا  هدوب و  شردـپ  درگاش  دوخ و  نامز  لادـبا  گرزب و  نادرم  زا  هک  هدـمآ  رازـالا  دـش  رد  ياهمجرت  مه  وزا 
هدنام و هرـصب  رد  یتدم  هدـید و  ار  زاجح  خـیاشم  هتفر و  جـحب  سپـس  تسا و  هتفرگ  هقرخ  وزا  هدوب و  یناتـسورس  فسوی  خیـش  درگاش 

نوچ
23 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

تخس ياهتضایر  هتشگزاب و  زاریشب  هتفگیم  وا  يرود  زا  هلگ  رد  يزاتب  يراعـشا  تسا و  هتـشونیم  واب  هدوب و  قیاش  وا  رادیدب  شردپ 
ندعب اجنآ  زا  ریازج و  سراف و  جیلخ  لحاوس  ناجریس و  نامرکب و  ردپ  گرم  زا  سپ  هتسشنیم و  تولخب  زاریش  ياههوک  رد  هدیـشک و 

نمی هاشداپ  لوسر  نب  یلع  نب  رمع  نب  فسوی  روصنم  وبا  نیدلا  سمـش  لداع  کلم  رب  ار  یلاوعلا  نیعبرالا  باتک  نمی  رد  هتفر و  نمی  و 
يدمحم يولع  هّللا  دبع  نیدلا  لیصا  ریما  رتخد  هتشگزاب و  زاریـشب  يادخ  هناخ  ترایز  زا  سپ  هدناوخ و  تسا  هدوب  باتک  نآ  فلؤم  هک 

يوون ماما  باتک  هک  تسیسک  نیتسخن  هدرک و  هناگادج  یباتک  قلعلا » باتک   » مانب ارنآ  هک  هتـشون  يواتفلا  يواح  رب  يریرحت  هتفرگ و  ار 
نوچ تسا و  هدادیم  زردـنا  هدرکیم و  دـیدهت  ار  ماکح  هتفگیم و  ریکذـت  شردـپ  دجـسم  قیتع و  عماج  رد  هداد و  راشتنا  زاریـش  رد  ار 

شدق هرابود  ناناوج  دننام  هکنانچ  هداد  تسد  يدـجو  ار  وا  هظعوم  نایم  رد  يزور  هدـش و  مخ  شتـشپ  هدیـسر  یگلاس  راهچ  داتـشهب و 
ياپ نیئاپ  رد  هتشذگرد و  رفص 733  رد  تسا و  هدروآ  درگ  یگرزب  باتک  رد  ار  اهنآ  دینج  ردپ  هک  هتشاد  رگید  تامارک  هدش و  تسار 

. دناهدرپس كاخب  ار  وا  شردپ 
هک رفظم  نب  روصنم  نب  ییحی  نیدـلا  نکر  ماـنب  تسا  هتـشاد  يرـسپ  يوگتسارب  فورعم  رفظم  نب  روصنم  دـمحم  وبا  نیدـلا  نکر  نیا 

قیتع عماج  رد  دوب و  هتـشذگ  ناهج  زا  حیـصف و  توصشوخ و  یظعاو  تسا : هدـمآ  هنوگ  نیدـب  یحرـش  رازـالا  دـش  رد  مه  وا  هراـبرد 
خـیاشم و زا  سکچـیه  داد و  واـب  ار  قیتـع  عماـج  تباـطخ  قحـسا  وبا  نیدـلا  لاـمج  خیـش  درکیم و  ظـعو  دوـخ  ناردـپ  ياـجب  يرقنس 
رد 769 تشاد و  تسد  تاعاقیا  تاوصا و  ملع  رد  تشادیم و  یمارگ  ار  وا  هکنیا  رگم  دشیمن  زاریش  دراو  ءارقف  ظاعو و  نادنمشناد و 

. دندرپس كاخب  شردپ  يولهپ  ار  وا  تشذگرد و 
رازـالا دـش  رد  مه  وزا  هک  رفظم  نب  باـهولا  دـبع  تقولا  وبا  نیدـلا  ءایـض  ماـنب  تسا  هتـشاد  مه  یمجنپ  رـسپ  یلاـعملا  وبا  نیدـلا  ردـص 

فارطا زاجحب و  هدوب و  راتفر  وکین  يورشوخ و  يدرم  يو  تسه و  ياهمجرت 
24 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

رایسب عایض  هتخاس و  یهاقناخ  قیتع  عماج  دجسم  کیدزن  هدروآ و  مهارف  رایسب  یئاراد  هدرک و  رادید  رایسب  خیاشم  اب  هتفر و  ناجیابرذآ 
تاریخ زاریـش  رد  هتفگیم و  ریکذت  هتفه  ره  يرقنـس  عماج  قیتع و  عماج  رد  شردـپ و  دجـسم  رد  اجنآ و  رد  تسا و  هدرک  فقو  نآ  رب 

لاس رد  هتفرگ و  وزا  ار  دوخ  هقرخ  هدش و  دنمهرهب  وا  شناد  زا  دـینج  هدرکیم و  ینابـساپ  مدرم  زا  نایرکـشل  موجه  رد  هتـشاذگ و  رایـسب 
. دناهدرپس كاخب  شناردارب  ردپ و  کیدزن  ار  وا  هتشذگرد و   743

ياهمجرت رازالا  دش  رد  مه  وزا  هک  رفظم  نب  رمع  دیؤملا  وبا  نیدـلا  سمـش  مانب  تسا  هتـشاد  زین  یمـشش  رـسپ  یلاعملا  وبا  نیدـلا  ردـص 
وزا یتامارک  هتفگیم و  ریکذـت  رگید  ياـهاج  یخرک و  میهاربا  خیـش  طاـبر  رد  هدوب و  دنمـشناد  رادنید و  فیفع و  يدرم  يو  تسه و 
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. دناهدرکیم لقن 
تسه و يرکذ  رازالا  دش  رد  مه  وزا  هک  رفظم  نب  رمع  نب  دیؤم  نیدلا  جات  مانب  تسا  هتـشاد  يرـسپ  رمع  دـیؤملا  وبا  نیدـلا  سمـش  نیا 
هدرک و رادید  خیاشم  اب  هتفر و  دادغبب  تسخن  تسا و  هدرکیم  رایـسب  یئوکین  مدرم  اب  هدرک و  تدابع  رایـسب  هدوب و  یحلاص  میرک  خیش 

. تسا هتشذگرد  رد 782  تسا و  هتشاد  هزور  هراومه  هتشگزاب و  زاریشب 
تسه و ياهمجرت  رازالا  دش  رد  مه  وزا  هک  دیؤم  نب  نمحرلا  دبع  نیدلا  دشرم  مانب  تسا  هتشاد  يرسپ  مه  رمع  نب  دیؤم  نیدلا  جات  نیا 
- نیعم اـنالوم  دوخ  لاـخ  درگاـش  تاـیبدا  رد  هتـشاد و  تسد  نونف  ماـسقا  رد  دوب و  هدنـشخب  نتورف و  میلح و  بیدا و  دنمـشناد و  يدرم 

ياهباتک هدوب و  نارگید  يدنرز و  دمحم  نیدلا  سمـش  انالوم  ینایلب و  دمحم  نیدلا  دیعـس  انالوم  درگاش  ثیدـح  رد  یناملـس و  نیدـلا 
. دناهدرپس كاخب  شردپ  کیدزن  ار  وا  هتشذگرد و  رد 791  هتفگیم و  يزات  رعش  هتشون و  رایسب 

هزوریف مانب  تسا  هتشاد  مه  يرتخد  یلاعملا  وبا  نیدلا  ردص 
25 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

وزا تامارک  هتـشاد و  یلاع  ياههزاجا  هدوب و  دباع  ثدحم و  دنمـشناد و  ینز  يو  هدمآ و  يرکذ  مه  وزا  رازالا  دـش  رد  هک  رفظملا  تنب 
هتشذگرد لاس 740  رد  و  نیحلاصلا » نع  تاحلاصلا  ۀـیاور  نیعبرالا  باتک   » مانب تسا  هتـشون  ثیدـح  رد  یباـتک  دـناهدرکیم و  تیاور 

. تسا
رازالا دش  رد  مه  وزا  هتـشاد و  مان  رفظم  نب  دعـسا  نمیلا  وبا  نیدلا  دعـس  دشاب  دینج  مود  دج  هک  یلاعملا  وبا  نیدلا  ردـص  رگید  رـسپ  اما 

عماج رد  تفریم و  رامـشب  نخـس  نیریـش  یظعاو  اسراپ و  دنمـشناد و  يدرم  دوب و  شردپ  نادنزرف  نیرتگرزب  دیوگ  تسه و  ياهمجرت 
يارب هزات  هناخ  هک  یماگنه  تشاد و  رایـسب  تاظوفحم  دوب و  اناوت  بدا  رد  تفگیم و  ریکذـت  يدادـغب  دجـسم  دـیدج و  عماـج  قیتع و 

ار وا  یگداوناخ  هعقب  نامه  رد  تشذگرد و  لاس 670  رد  دمآ و  دورف  وا  رس  رب  فقس  دنتخاسیم  ارنآ  فقـس  ناراجن  تخاسیم و  دوخ 
. دندرپس كاخب 

رفظم نب  دعـسا  نب  دمحم  كرابملا  وبا  نیدلا  ءاهب  خیـش  دیوگیم : وا  هرابرد  رازالا  دش  رد  دوخ  تستـسدب و  یتاعالطا  زین  دینج  دـج  زا 
تفر و نوکـس و  هار و  رد  دناوخیم و  نآرق  هراومه  تشاد و  رایـسب  لفاون  داروا و  دوب و  راگزیهرپ  تسرپادخ و  فراع  دنمـشناد  خـیش 

یطـساو یناوید  یلع  خیـش  زا  ار  لوصا  هدناوخ و  ار  یبطاش  باتک  تشاد و  تسد  هناگتفه  تآارق  رد  دوب و  لوغـشم  راک  نادب  مه  دـمآ 
وا زرابم  نب  رمع  خیش  دوب و  نابزنیریش  تفگیم و  ریکذت  هنیدآ  زامن  زا  سپ  ورس  دجسم  رد  شدج و  شردپ و  هعقب  رد  دوب و  هتفرگارف 

تشذگرد و لاس 740  رد  دناهدرک و  لقن  تامارک  يو  زا  دناهتـشاد و  هبتاکم  رگید  کی  اب  تسنادیم و  دوخ  نامز  رد  ادخ  يایلوا  زا  ار 
. دندرپس كاخب  ار  وا  هعقب  نامه  رد 

تسه ياهمجرت  مه  وزا  رازالا  دش  رد  هدرم و  لاس  نآ  رد  مه  وا  هتـشذگ  رد  شردپ  هک  یلاس  نامه  رد  هک  تسا  هتـشاد  مه  یمع  دینج 
نب دمحم  نب  نسح  رفظملا  وبا  نیدلا  ماما  جاح  هنوگ : نیدب 

26 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
ياهاج قیتع و  عماج  رد  هدید و  رایسب  خیاشم  تسا و  هدرک  رفـس  رگید  ياهاج  زاجحب و  هدوب و  يدنمـشناد  مه  يو  هک  رفظم  نب  دعـسا 

رد 740 هتفگ و  مه  يزاـت  رعـش  هتـسیرگیم و  هتـشاد و  دـجو  قوذ و  قوش و  رتـشیب  تسا و  هدوب  نخـسنیریش  هتفگیم و  ریکذـت  رگید 
. دناهدرپس كاخب  شردپ  رس  تشپ  ار  وا  هتشذگرد و 

دینج مساقلا  وبا  نیدلا  نیعم  جاح  خیـش  تسا : هدوب  هنوگ  نیدـب  تشپ  تفه  ات  وا  ناردـپ  دـینج و  بسن  مان و  هک  دوشیم  مولعم  اجنیا  زا 
نب دمحم  نیدلا  دعس  نب  رفظم  یلاعملا  وبا  نیدلا  ردص  نب  دعـسا  نب  دمحم  كرابملا  وبا  نیدلا  ءاهب  نب  دومحم  حتفلا  وبا  نیدلا  مجن  نب 

نایاپ زا  هک  هدوب  زاریش  یمان  نادنمشناد  زا  یفورعم  نادناخ  زا  يو  يزاریش ، یـشرق  یعبر  يرمع  رهاط  نب  ناهبزور  نب  رفظم  نیدلا  نیز 
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دنفورعم و خیرات  رد  درم  نز و  اهنآ  زا  نت  هدجه  دناهدوب و  فورعم  زاریـش  رد  لاس  تسیود  زا  شیب  تدم  مهن  هدس  زاغآ  ات  مشـش  هدس 
دناهتـسناد وا  گرم  خـیرات  ار  لاـس 791  یخرب  هکنیا  تسین و  موـلعم  وا  نتـشذگ  رد  خـیرات  اـما  دناهتـساخرب . نآ  زا  گرزب  نادنمـشناد 

سپ وا  رکذ  هک  تسیزاریـش  نمحرلا  دبع  نب  هللا  لضف  نب  دینج  نیدلا  ردص  وا  يرهـشمه  وا و  مانمه  گرم  خیرات  نآ  دناهتفر و  هابتـشاب 
هک تسنامه  وا  گرم  خـیرات  نیرتتسرد  هدوب و  وا  ردـپ  مان  مه  هللا  لضف  تسوزا و  مه  نیدـلا  ردـص  بقل  هکنانچ  دـمآ  دـهاوخ  نیزا 
طح یف  رازالا  دـش   » باـتک نآ  دودـح  رد  هک  لاس 791  اـت  هک  اریز  تسا  هتـسناد  زا 800  سپ  هتـشون و  مجع  راـثآ  رد  تصرف  موـحرم 

لاـس 782 رد  نوچ  هدوب و  هدـنز  تسا  لاس 791  ناـمه  هدروآ  نآ  رد  هک  یخیراـت  نیرخآ  هدرک و  فیلأـت  ار  رازملا » راوز  نع  رازوـالا 
تسا و هدوب  يریپب  کیدزن  ای  ریپ و  ای  لماک و  يدرم  نامز  نیرد  هک  تسادـیپ  هدوب  دوخ  رهـش  ریهاـشم  زا  مه  نآ  زا  شیپ  لاـس  هن  ینعی 

. دشاب هتشذگرد  لاس 800  زا  سپ  مهن و  هدس  زاغآ  رد  تسیابیم  هتفگ  تصرف  موحرم  هکنانچمه 
نیدب هدرک  میـسقت  تبون  تفه  رب  ارنآ  دناهدوب و  نوفدم  وا  نامز  رد  زاریـش  رد  هک  یناگرزب  لاححرـش  رد  تسیباتک  وا  رازالا  دش  باتک 

- ةربقم نآ ، یلاوح  يزاریش و  یبض  ذاشفکسا  نب  فیفخ  نب  دمحم  هللا  دبع  وبا  ریبک  خیش  هربقم  ینعی  ریبکلا  ۀضور  هنوگ :
27 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

قیتع و عماج  رباقم  نآ ، یلاوح  هیونغاب و  هربقم  نآ ، یلاوح  هیوریش و  موثلک و  ما  دهـشم  نآ ، یلاوح  ملـس و  هربقم  نآ ، یلاوح  هیلهابلا و 
. تسا هدناسر  نایاپب  تسنوفدم  یلصم  كاخ  رد  هک  يدعس  همجرتب  ار  باتک  نآ و  یلاوح  یلصم و  رباقم  نآ ، یلاوح 

تصرف موحرم  هکنانچ  دناهدرک و  هابتشا  یسراف  نابز  رعاش  دینج  نیدلا  نیعم - اب  ار  وا  هتـسیزیم و  نامز  نامه  رد  هک  يرگید  دینج  اما 
نب یلع  نیدلا  بیجن  هداون  تسا  هتشذگرد  لاس 791  رد  تسوزا و  يوبن  ثیداحا  حرش  فراعملا و  فراوع  همجرت  هتفگ  مجع  راثآ  رد 

رد 716 هک  تسوا  رـسپ  نمحرلا  دـبع  نیدـلا  ریهظ  خیـش  هوـن  تسا و  رد 678  یفوتم  متفه  نرق  روهـشم  رایـسب  فراـع  يزاریـش  شغزب 
رادیدب دوب  هتشذگرد  نامز  نآ  رد  هتفر و  زاریشب  نیدلا  بیجن  خیـش  رادید  دیماب  هکنآ  زا  سپ  یلیبدرا  نیدلا  یفـص  خیـش  هتـشذگرد و 

ردپ دج و  لاححرش  زا  سپ  رازالا  دش  رد  دینج  نیدلا  ردص  نیا  لاححرش  تسا و  هدش  بایماک  نمحرلا  دبع  نیدلا  ریهظ  ینعی  رسپ  نیا 
ةودق دوخ  تقو  رد  مالـسالا و  خیـش  شیوخ  نامز  رد  نمحرلا  دبع  نبا  هللا  لضف  نب  دینج  نیدلا  ردص  خیـش  تسا : هدـمآ  نینچ  شدـج 

تاراـشا موـق و  زوـمر  رب  دوـب و  هدروآ  درگ  ار  نطاـب  شناد  رهاـظ و  شناد  تـفریم  رامـشب  لـضاف  لـمکم  لـماک  دـشرم  دوـب و  ماـنالا 
وا نامرفب  درک و  لیئربج  خیش  تمزالم  دادغب  رد  زارد  یتدم  دوب  هاگآ  تقیقح  ياهزار  تاکن  تقیرط و  لها  قیاقد  نافرع و  نادنوادخ 

اجنآ نادنمشناد  اب  درک و  رفس  ماشب  سپ  نآ  زا  تفر و  همظعم  هبعک  ترایزب  درک و  راکـشآ  ورب  ار  يو  لاوحا  يادخ  تسـشن و  تولخب 
تاکربلا یبا  نب  میهاربا  نیدلا  لامج  خیش  ماشلا  دنسم  وا  خیاشم  هلمج  زا  دناوخ و  رایسب  ار  ربتعم  ياهباتک  دینـش و  ثیدح  درک و  رادید 

تنب بنیز  هرمعم  هخیـش  یـسدقم و  بویا  نب  یلع  نیدلا  ءالع  خیـش  یئالع و  يدلکیک  نب  لیلخ  نیدـلا  حالـص  خیـش  یکبلعب و  یلبنح 
عماج  » مدناوخ و سلجم  شـش  رد  ار  کلام  ماما  زا  اطوم »  » باتک دیوگ  هدینـش و  ثیدـح  وزا  هدوب و  هیـسدقملا  میحرلا  دـبع  نب  دـمحا 

« حیحصلا
28 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

هلمج زا  هتفگ و  سرد  هتـشون و  اهباتک  دناهدناوخ و  ورب  هدناوخ و  هدینـش و  هتفگ و  ثیدـح  يو  مدـناوخ و  زور  هدزیـس  رد  ار  يراخب  زا 
ياوشیپ ام  نامز  نیرد  و  فراوعلا » ۀـمجرت  یف  فراعملا  لیذ   » باتک و  راتخملا » یبنلا  ثیداحا  حرـش  یف  رابخالا  ةواقن   » تسوا ياهباتک 

 ....... دندرپس كاخب  شناکاین  ناردپ و  دزن  ار  وا  تشذگرد و  لاس 791  رد  دوب  ناشیا  لضفا  مدقا و  زاریش و  خیاشم 
یعاسم لذب  موب  زرم و  نیا  گنهرف  بدا و  هعاشا  هار  رد  يرمع  هک  زاریـش  يدمحا  هناخباتک  ریدـم  هداز  يرون  ياقآ  بانج  زا  همتاخ  رد 
بایمک باتک  نیا  عبط  رب  هدیزرون و  غیرد  سیفن  رثا  نیا  حیحصت  رد  بناجنیا  قیوشت  زا  دناهتسارآ و  عبط  هیلحب  ار  یـسیفن  بتک  هدرک و 

. همرک هنمب و  تسا  راتساوخ  تیدحا  ترضح  هاگرد  زا  ار  ناشیا  قیفوت  هدرک  يرازگساپس  دناهتشامگ  تمه 
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لاصو ینارون  رتکد 
29 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

نیعتسن هب  میحرلا و  نمحرلا  هّللا  مسب 

همدقم

هراشا

نتخانش رهب  زا  دینادرگ  ناحلاص  ناربمغیپ و  ياج  ار  نیمز  تخاس و  شقنم  ناگراتسب  نشور و  ار  نامـسآ  هک  ار  یئادخ  ساپـس  رکش و 
َنِم اـْنلََّزن  َو  زومر  زا  هک  يرداـق  دومن . ترداـبم  دـنلب  ياـههوکب  دوخ و  رد  ص )  ) اـیبنا نوکب  درک  ترخاـفم  نامـسآ  رب  نیمز  سپ  دوخ .

درک و تیانع  اهربا  زا  یگدرم  یگدـنز و  رد  وکین  ياههرطق  یلاـئل  دـینادرگ و  نازیر  تسا  ناراـب  هک  دوخ  تاـکرب  ًاـکَرابُم  ًءاـم  ِءاـمَّسلا 
. درک دنباو  اهگرب  يردق  اهنت و  هب  یضعب  ياهناوختسا  اهحور و 

قح یتسود  ببـسب  ادهـش  ياهمسج  یهاگ  لصو . رجه و  ياضتقمب  تشگ  لصاف  يو  زا  ندـب  ینامز  دـش و  لـصاو  ندـبب  حور  یهاـگ 
. دش هتسویپ  ینارون  باجح  هب  نانمؤم  ياهحور  یتعاس  دش و  هتشک 

نیمز رد  نشور  ناگراتـس  دـننام  هک  اریز  دـننکیم  ریـس  رافک  نایم  رد  ناشکرکـشل  نوچمه  ناشیا  ياهتمه  هک  نامز  کـلاس  يا  نادـب  و 
نیا هک  نایملاع  هفاک  نامز و  لها  رتهب  رتهم و  رب  ناهج  يادـخ  ترـضح  زا  ناـیاپیب  تاـیحت  ناوارف و  دورد  دـننزیم و  سفن  ویدـب  شتآ 

. َنیَِملاْعِلل ًۀَمْحَر  اَّلِإ  َكاْنلَسْرَأ  ام  هک  وا  نأش  رد  تسا  هدمآ  تمحر  تیا 
شمان هک  نایاوشیپ  نایوریپ و  نیرتلضاف  نایرخآ و  نایلوا و  رورس 

30 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
هتفاکـش يو  زا  هک  تسا  یـصخش  لوا  تسایبنا و  رخآ  بیع و  صقن و  زا  هتـشگ  هزیکاپ  هدننکكاپ و  هدوتـس و  ینعی  تسا  ص )  ) دمحم

. نیچ كرت و  سرف و  برع و  زا  مدرم  دننادرگ  هتخیگنارب  نیمز و  دوش 
ره ددـعب  داناسر  وا  ناوریپ  باحـصا و  تیب و  لها  يو و  رب  ضرعلا و  موی  ۀعافـشلا  بحاص  ضرالا و  هنع  قشنی  نم  لوا  ص )  ) لاق اـمک 

ناردارب زا  یـضعب  کنادب  دعب  اما  دـندرب . دوصقم  هناخ  لیبس  رب  قیرط  رد  هک  يریـس  يدـصق و  ره  ردـقب  دـندرک و  هبعک  رد  هک  یترایز 
رادروخرب ناحلاص  تبحم  هب  ار  وا  يادخ  زاریش . ياههاگترایز  اهطابر و  رـسب  ندیـسر  روگ و  لها  ندرک  دایب  دندینادرگ  هاگآ  ارم  ینید 

ناکم تسایلوا و  جرب  زاریـش  هک  دـننزیم  تزعب  ناشیا  هزاوآ  تیـصو و  دـنربیم  تمرحب  ناشیا  مان  تفگ  ارم  یهاگآ  نیا  زا  سپ  دانادرگ 
ببـسب زگره  دـناهدرک و  انب  یناملـسم  رد  هک  تسا  يرهـش  تسا و  ناریپ  نازیزع و  ماـقم  لـحم و  تسناراـگزیهرپ و  ياـج  تسادـهش و 

رب ار  زاریش  هکنادب  تسا . ناگدیزگرب  ناگرزب و  نکـسم  تسا و  هتـشگ  ناکاپ  هاگتدابع  ناملاع و  دصقم  تسا و  هدشن  دیلپ  یتسرپتب 
. تسا یلضفا  رگید  يالضف  ءاملع و  نیرتشیب  رب  نآ  دابع  زاریش و  ءاملع  تسا و  یلضف  اهرهش  رگید 

یلص یفطصم  دمحم  ترضح  هک  ثیدح  نآ  رد  رگا  قیفوت  تاجرد  هدننیب  قیدصت و  قیقحت و  تاکن  هدنیوج  يا  دیوگیم  باتک  مجرتم 
هنع هللا  یضر  یسراف ، ناملس  نأش  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا 

31 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
هب ناـنزکین  ریقوـت  ینادـب و  زاریـش  لـها  میظعت  هدوـب  زاریـش  ءارق  زا  هـیلا  راـشم  هـک  تـیاور  نآ  رب  یئاـمن  لـمأت  رکفت و  تـسا  هدوـمرف 

. يرآ ياجب  يدرمکین 

تیب
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تسا  رتشوخ  راب  دص  ود  دیش  ياههرعن  نیزقشع  قیرط  رد  ینزریپ  خرچ  زاوآ 
كولس اب  ریخ  بلط  رد  کیرات  ياهبـش  هک  يدابع  تسا و  کباچ  دلج و  ناراوس  ياج  الابج و  الاجرل و  سراف  یف  لاق  نم  قدص  دقل  و 

ره رد  ناشیا  لمع  ملع و  سپ  دنـشارخیم  دهج  دج و  ملق  تبحم و  دادمب  تعاط  داوس  دجـسم  بارحم  رد  غارچ  دودب  دنـشابیم و  ریـس  و 
هک دـیوگیم  هتجرد  هللا  عفر  باتک  فلؤم  تساتکی و  يارب  زا  تاعاط  رگید  زامن و  تمینغ و  ناـشیا و  ءازغ  تسادـخ و  رهب  زا  ناـهج  ود 

نوفدم يو  رد  هک  ینیمز  دنراد  تسود  تسنوفدم و  ص )  ) هللا لوسر  رهاط  يوم  ياهرات  نآ  رد  هک  ار  هدلب  دـننک  زازعا  هک  تسنآ  ياج 
ملس خیش  وا و  لاثما  یناقرزا و  هللا  دبع  خیش  يو و  نانیشنمه  ریبک و  خیـش  يو و  ناردارب  اضرلا و  یـسوم  دمحا  ریما  دیـس  نوچمه  دشاب 
ردص خیش  یفص و  نیدلا  سمـش  خیـش  يو و  بابحا  یلقب و  ناهبزور  خیـش  وا و  باحـصا  نیـسح و  دمحا  خیـش  وا و  لاکـشا  یفوص و 

ص31 نتم ؛  همجرت ؛  رازم / رازه  هرکذت  یلاعملا و  یبا  نیدلا 
32 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

هدنیوگ و ناظعاو  زا  نارگید  لماک و  ناهیقف  لداع و  نایـضاق  لماع و  ناملاع  ناوکین و  ناگرزب و  زا  دنانیمز  نآ  رد  هک  ناشیا  نادنزرف 
تارازم دناهدرک  رکذ  ناشیا  زا  یعمج  هک  قثاو  ناشیورد  قشاع و  ناسانشقح  قداص و  تماقتسا  قیرط  یتسار و  جهن  رب  هدنور  نالـضاف 

تسا و هتخاس  هتسویپ و  نآ  رب  دجسم  طابر و  تسا و  هتشون  هخیشم  هک  یملید  نسحلا  وبا  خیـش  نوچ  تادابع  ياهناکم  رد  دناهدرمـش  و 
نیعم انالوم  ناملـس و  نیـسح  هیقف  رگید  تسا و  هتخادرپ  لیمکتب  تسا و  هتخاس  تارازم  هک  یـضیراقم  بحاـص  عاجـش  وبا  خیـش  رگید 

یبهذ و دمحا  نیدلا 
33 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

هک نیمز  بیـش  رد  يرایـسب  دنانیمز و  يور  رد  ءایلوا  زا  يرایـسب  ءازجلا و  ریخ  هللا  مهازج  یلاعت و  هللا  مهمحر  یلـضفا  نیدـلا  زع  انالوم 
يریغ و مهفرعی  ـال  یباـبق  تحت  یئاـیلوا  هک  دنروتـسم  وا  باـبق  تحت  رد  هـک  یلاـعت  هناحبـس و  قـح  زا  ریغب  دسانـشیمن  ار  ناـشیا  سک 

سانجا دـناوزارت و  سپ  رد  هک  یلو  راـهچ  لـهچ و  دـصراهچ و  زا  دـشابیمن  یلاـخ »  » یناـمز تعاـس و  چـیه  رد  زگره  زاریـش  دـنیوگیم 
تسا زاریش  رد  یلو  راهچ  لهچ و  دصراهچ و  هک  بایرد  کین  دیوگیم  يونـشب  باتک  مجرتم  نخـس  ینک و  زاب  شوگ  رگا  دنجنـسیم و 

. يرگنن هدیرفآ  چـیه  رد  تراقحب  یـشاب و  بلط  رد  هک  تسنآ  تهج  زا  هیبشت  نیا  دوب و  دـنهاوخ  نارادـهار  هار  رـس  رب  وزارت و  سپ  رد 
تریس زا  یـضعب  دیرب  تزع  تمرحب و  زاریـش  ناگرزب  مان  دومرف  هک  زیزع  نآ  تساوخرد  تهج  زا  دیوگیم  هتجرد  هللا  عفر  باتک  فلؤم 
ندـش لصاح  دـیما و  رکف و  يأر و  یمامت  زا  سپ  زیزع  نآ  هیعاد  تباجا  باتک و  نیا  نتخاس  رد  نم  تبغر  تیاـغ  ناـشیا و  فاـصوا  و 

ناشیا و دایب  ندرک  تمحر  بلط  تسناشیا و  رثآـم  زا  یـضعب  ندرک  هدـنز  رکذ  زیزع  نآ  هیعاد  رتشیب  مدرک و  داـی  زاـجیا  لـیبس  رب  باوث 
مهیلع هللا  ۀـمحر  دـیوج  نایب  ناهرب و  دـنک و  نآ  بلط  هک  ار  یـسک  فلـس  ندرک  تعباتم  نالعافرم و  ندرک  تلـالد  ناـحلاص و  راـبخا 

تسا یبرع  هک  لصا  باتک  مان  نیعمجا و 
34 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

درک یـسراف  باتک  مان  ءایرلا  نم  اصلاخ  ءابحالا  سمتلم  باتک  نیا  مجرتم  دشاب و  باتک  مسا  قفاوم  ات  هداهن  رازوالا  طح  یف  رازالا  دـش 
هعلاطم زا  تسا ، هتشون  ام  خیش  وت و  ردپ  هک  تارازم  هک  درک  سامتلا  تفریم و  زاریش  ماقم  لهچ  ترایز  رد  هک  قیفـش  یقیفر  تهج  زا  و 
تمحر بجوم  هللا  دنع  ددرگ و  تداعس  لها  رظن  روظنم  هک  دیاش  میوش  دنمهرهب  نآ  زا  نارگید  ام و  ات  ینک  یسراف  وت  رگا  میزجاع  نآ 

ددرگ لصحم  يو  زا  مارم  حاجنتـسا  مالک و  ساسا  هک  همدـقم  زا  ار  اهباتک  تسدـبال  روذـعم  رومأملا  دوش و  نانتما  تمارک و  نارفغ و  و 
. نیعملا قفوملا  هللا  یلاعت و  هللا  ءاشنا 

تسیرگب و سپ  ار  دوخ  ردام  روگ  ص )  ) يادخ لوسر  درک  ترایز  تفگ  هک  هریره  وبا  زا  ملسم  حیحـص  رد  دناهدرک  تیاور  ثیدحلا :
هلالج لج  راگدرورپ  زا  مدرک  تزاجا  هک  دومرف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  يادخ  لوسر  نآ  زا  دعب  دندوب  وا  اب  هک  یناسک  دنتـسیرگب 
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ترایز سپ  دادـن  تزاجا  رداـم و  رهب  زا  مهاوخ  شزرمآ  هک  مدرک  تساوخرد  دومرف و  تزاـجا  دوخ و  رداـم  ربق  منک  تراـیز  هکنآ  رد 
. دروآیم گرم  دای  اهروگ 

زا ار  امـش  متـشادزاب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  يادخ  لوسر  تفگ  هک  دنکیم  لقن  هدـیرب  زا  دوخ  حیحـص  رد  ملـسم  مه  و  ثیدـحلا :
. ترایز عنم  رد  تشگ  رگید  خسان  قحال  نیا  تیقب  قباس و  ثیدح  نآ  ار و  اهروگ  دینکن  ترایز  سپ  تحلصم  ربانب  روبق  ترایز 

35 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
عیقب ناتسروگب  بش  رخآ  رد  تفر  نوریب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دوب  نم  تبون  یبش  هک  دنکیم  تیاور  هشیاع  ثیدحلا :

درک اعد  نآ  زا  دعب  اعد  نانمؤم  زا  ترفغم و  ناگتشرف  زا  تمحر و  یلاعت  يادخ  زا  داب  امش  رب  نینمؤم  موق  يا  مکیلع  مالسلا  تفگ  سپ 
. ار عیقب  لها  زرمایب  شتسرپ  يازس  يادخ  يا  دومرف  و 

تفگ هک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  دـمحم  هب  هدـیناسر  ثیدـح  وا  ناـمعن و  رـسپ  دـمحم  زا  هدرک  تیاور  یقهیب  ثیدـحلا :
 . دنسیونب يو  لمع  ناوید  رد  هنسح  کی  ناشیا و  زا  دنزرمایب  یکی  دنکب  دوخ  ردام  ردپ و  ترایز  هعمج  زور  رد  سکره 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  تفگ  يادخ  لوسر  هک  یتسار  یتسردب و  تفگ  وا  هک  هنع  هللا  یضر  دوعسم  نبا  زا  دنک  تیاور  هجام  نبا  ثیدحلا :
دایب ایند و  زا  دـنادرگیم  رود  ندرک  ترایز  یتسردـب  هک  دـینکب  ترایز  سپ  روگ ؟ ندرک  ترایز  زا  ار  امـش  میتشادزاـب  اـیآ *» : » ملـس و 

 . ار ترخآ  دروآیم 
تشذگب ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یفطصم  دمحم  هکیتسردب  تفگ  هک  امهنع  هللا  یـضر  سابع  نبا  زا  يذمرت  دنکیم  تیاور  ثیدحلا :

دوخ و يارب  زا  شزرمآ  نآ  زا  دعب  مکیلع و  مالسلا  تفگ  درک و  ناشیا  يوسب  كرابم  يور  سپ  هنیدم  ياهروگب 
36 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

هک دنکیم  تلالد  تسا و  ربتعم  تباث  حیحـص  ياهثیدـح  نیا  هکنادـب  میئامـش و  بقع  رب  دـیئام و  ناورـشیپ  امـش  دومرف  تساوخ و  نارای 
يرثا ترایز  هکیتسردـب  ندرک و  رد  مه  نتفگ و  رد  مه  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  ياهتنـس  زا  تسا  یتنـس  اـهروگ  تراـیز 

هک یئاهنخـس  دنونـشیم  ناگدرم  هکنادـب  تسا و  القن  القع و  ماـقم  هک  یبقع  يارـسب  ندروآ  تبغر  اـهلد و  ندرک  نشور  رد  دراد  میظع 
ناشیا نینچمه  ناشیا و  رهب  زا  ندرک  اعد  ناشیا و  يارب  زا  نآرق  ندناوخب  دنباییم  عفن  ندرک و  ترایزب  دنوشیم  داش  دنیوگیم و  ناگدـنز 

زا یـضعب  رد  هک  دناهتفگ  ناگیاسمه و  ناشیوخ و  ناتـسود و  زا  ناشیا  لاح  رب  دنعلطم  ناگدننکترایز و  نتفر  ندمآ و  زا  تسا  ربخ  ار 
هاگره حور  هک  دنیوگیم  یضعب  هک  تسا  نانچ  هن  دنوشیم و  رـضاح  اهندب  دزن  رد  دننکیم و  تزاجا  اهحور  هفینم  هنمزا  هفیرـش و  تاعاس 
ملاعب تسین  يراک  ار  وا  دـسج  زا  دوش  درجم  نوچ  حور  تسین و  ناگدـننکترایز  لاح  زا  تفایرد  شناد و  ار  وا  درک  تقراـفم  ندـب  زا 
تبحم تسا و  راک  رد  هنیـشیپ  تبحـص  تسا و  یقاب  میدـق  هقالع  هک  اریز  دـناهدناوخ  هچنآ  دـناهدرک  طـلغ  تسین و  نینچ  تاینامـسج و 

دنادیم سپ  تسا  تایلک  تایئزج و  همه  هدنناد  یلاعت  قح  تسا و  تباث  هنیرید 
37 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

لـصف هچنآ  تسا و  لصو  هچنآ  نایم  دـنکیم  زیمت  يو و  رد  دوشیم  عقاو  هچنآ  دـنادیم  ادـجادج و  کیبکی و  ار  اهگر  تایئزج و  ماـمت 
دزن عامتجا و  لاح  رد  دـنادرگیم  قلعتم  هکنانچ  دارفنا  لاح  رد  نآ  یلـصا  ءزجب  حور  ندـینادرگ  قلعتم  رب  تسا  رداـق  یلاـعت  قح  تسا و 

زا دنادرگ  قلعتم  دحاو  ینامز  رد  دحاو  یـصخش  حور  هک  دشابن  دعبتـسم  نخـس  نیا  سپ  ار  یناگدـنز  تسین  طرـش  یلوا  ندرک  انب  قح 
لولح رد  اـهءزج  نیا  زا  يدـحا  دـنک و  يو  عنم  لولح  اـت  تسا  لولحب  قلعتم  هک  اریز  براـغم  قراـشم و  رد  ادـجادج  هقرفتم  ءازجا  نیا 

هدروآ . حرش  رد  یبیط  تسا و  هدومن  نایع  یبیط  حرش  ترابع  رد  ةوکشم  بحاص  هک  تسا  نخس  در  نیا  رگید و  یئزج 
درم راهچ  تسیب و  هب  ردب  زور  رد  دومرف  مکح  ءانثلا  ۀیحتلا و  هیلع  ایبنا  متاخ  هک  یتسردب  دـنکیم  تیاور  هحلط  یبا  زا  يراخب  ثیدـحلا :

دومرف تماقا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  نآ  زا  دعب  دوب  هدنگ  دیلپ و  تیاغب  هک  یئاج  رد  دنتخادنیب  ات  شیرق  نارادرس  زا 
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دـندرکیم و يو  تعباتم  نارای  دـش و  ناور  دـندرک و  تخـس  يو  هلحار  ات  دومرف  دوب  ردـب  زا  ثلاث  زور  نوچ  سپ  بش  هس  نیمز  نآ  رد 
نآ هاچ  رس  رب  سپ  تسا  یئداو  هک  یکر  تفـش  رد  درک  تماقا  ات  شیوخ  تجاح  یـضعب  رگم  میوریم  مینیبیمن و  ام  دنتفگیم  دنتفریم و 

میتفای ام  دینک  وا  لوسر  ادـخ و  رما  تعباتم  هک  تسا  رـسیم  ار  امـش  نالف  نبا  نالف  يا  هک  دربیم  ناشیا  ردـپ  مان  ار و  ناشیا  درکیم  کناب 
هک یتسار  یتسردب و 

38 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
تسین يو  رد  اهحور  هک  دنچ  يدسج  دنیوگب  هچ  هللا  لوسر  ای  تفگ  رمع  دیتفای  امـش  تسا  تسرد  تسا  هدومرف  هدعو  راگدرورپ  هچنآ 
میوگیم نم  هک  ناسک  نآ  زا  دیتسین  رتاونش  امش  هک  تسوا  تسدب  نم  ناج  هک  یئادخ  نآب  دومرف  ملس  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح 

دنـشاب و فقاو  نانیدـکاپ  نادـحوم و  ناـنمؤم و  هکنآ  زا  رتیلوا  دـنیوگیم  ار  ناـشیا  هچنارم  دنناگدنونـش  نارفاـک  نوـچ  سپ  ار  ناـشیا 
بحاـص هک  یلوا  تسا  گرم  سپ  زا  هچنآ  گرمب و  ناگدـنروآنامیا  ملـس و  هلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  لوـسر  يادـخ و  رما  ناربناـمرف 

 . مهل رفغا  مهللا  ار  نابطاخم  ياهاعد  دنشاب  اونش  ناریاز و  لاوحا  رب  دنشاب  فوقو 
گرم زا  سپ  هدرم  هک  دنک  داقتعا  دیاب  هدـنب  هک  تسا  هدروآ  دـقتعم  باتک  رد  يدرورهـس  نیدـلا  باهـش  خیـش  ءایلوالا  بطق  ترـضح 
تلاح رد  ندرک  تیم  اب  قفر  فطل و  هک  تسا  ربخ  رد  یگدـنز و  لاـح  رد  هک  دـنیوگ  ناـنچ  تیم  اـب  دونـشیم و  دـنیوگیم  وا  دزن  هچره 

تسا هدش  هدرم  دبلاک  رشابم  هچنآ  زا  ندومنان  فنع  لسغ و 
39 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

قوذ نیا  تیصاخ  هللا  لها  زا  یکی  هک  دشاب  هاگ  هکنادب  دراد و  عامس  هک  تسین  یکش  ار  ام  يو  رما  رد  هتـشگ  مدعنم  هچنآ  وا  ساوح  و 
تسا لاوحا  زا  نآ  ریغ  ریکن و  رکنم و  لاؤس  نتخومآ و  نداد و  نیقلت  زا  ارت  رم  تسا  رهاظ  هک  دنچ  يرماب  دوش  علطم  دبایرد و  عامـس  و 

دندناوخیم يو  تبرت  رس  رب  لوسرلا  نمآ  هک  دندمآرد  هک  مدید  ریکن  رکنم و  دنداهن و  روگ  رد  ار  خیـش  نالف  هک  تفگ  يزیزع  هچنانچ 
. درک نایراقب  تراشا  مدوب و  نیا  عبات  نم  تفگ  دیزرلب و  دیدب  ناشیا  نوچ  خیش  تلاح  نآ  رد  دنهد و  نیقلت  هکنآ  زا  شیپ 

تیب

راب  نیدنچ  باطخ  یقیقح  ناقطان  زمد  ره  دونشب  هک  یقیقح  عمش  تساجک 
دننادرگیم و هدنز  ار  وا  درم  هکیـسک  ینعی  دننکیم  هدرم  زا  لاؤس  روگ  ریکن  رکنم و  هک  هدـش  دراو  دـیوگیم  هحور  هللا  حور  باتک  فلؤم 

عابـس ای  دنـشاب  هدش  قرغ  بآ  رد  ای  دنـشاب  هتخوس  شتآ  رد  هک  هاوخ  ار  ناگدـنب  رم  تسا  یلاعت  يادـخ  زا  یئالتبا  سپ  دـنیامنیم  لاؤس 
ار تیم  نیقلت  يوون  نیدلا  یحم  خیش  تسترخآ و  ياهلزنم  زا  روگ  لاوحا و  فالتخا  رب  دشاب  هدروخ  ار  ناشیا 

40 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
دیحوت تاداهش و  دناهدروآ  ناشیا  دایب  دناهداد و  تیم  نیقلت  ماش  ياملع  حلاص و  فلس  هکنآ  تهج  تسا  هتشاد  نسحتـسم  نفد  زا  سپ 

. ار
شتآ چیه  نادرگم و  نم  بحاصم  رگهحون  چیه  مریمب  نوچ  تفگ  دوخ  رسپ  هب  هک  صاع  رسپ  رمع و  زا  ملـسم  دنکیم  تیاور  ثیدحلا :

دنـشکب و ار  یناویح  هک  یتعاس  نآ  رادـقمب  نم  روگ  یلاوح  رب  نیـشنب  نآ  زا  دـعب  زیرب  كاخ  نم  رب  دوز  یهن  روگ  رد  ارم  نوچ  نکم و 
هکنآ رب  تسا  لیلد  تیاکح  نیا  وا و  ناگداتـسرف  ادخب و  ماهتـشگزاب  هک  منادب  امـشب و  مبای  سانیتسا  نم  ات  دـننک  تمـسق  ار  وا  تشوگ 

 . ناملسم نارای  ناشیوخ و  ناتسود و  ندرک  ترایزب  دباییم  سانیتسا  هدرم 
ترایزب يدرم  چیه  دومرف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تفگ  هک  هشیاع  زا  هیلع  هللا  ۀمحر  یلازغ  تسا  هدرک  تیاور  ثیدحلا :

هدرم هک  الا  يو  دزن  دنیشنن  دورن و  دوخ  ردارب  روگ 
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41 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
. يوب دبای  سانیتسا 

مالـس نوچ  هن  اـی  دسانـشیم  هکنآ  هاوخ  درک  مالـس  تشذـگ و  يروگب  يدرم  هاـگره  تفگ  هک  هریره  وبا  زا  دـناهدرک  تیاور  ثیدـحلا :
هک تسا  هدروآ  دوخ  تافنصم  زا  یضعب  رد  هرس  سدق  رفظم  نیدلا  ۀلملا و  ردص  ام  خیـش  دهدیمزاب و  يو  باوج  درک  ربق  نآ  صخـشب 

لباقم حور  ود  درک و  هدرم  ترایز  هدـنز  هک  هاگره  سپ  تاـیلجت  یئانـشور  ار  هل  روزم  حور  تسا و  رتشیب  لـمع  یئانـشور  ار  رئاز  حور 
. دنبایرد تاضایرب  باحصا  هک  تسا  تافشاکم  رارسا  زا  نیا  دنوش و  رگیدکی  رئاز  رون  ود  حور  ود  هلباقم  رثا  زا  دندش  رگیدکی 

نآ رون  سپ  دوب  هداهن  یغارچ  دـمآرد و  يروگب  یبش  ربمغیپ  ترـضح  هک  هنع  هللا  یـضر  رباج  زا  يذـمرت  تسا  هدرک  تیاور  ثیدـحلا :
هدنیوگ  رایسب  رکذ  هدناوخ و  رایسب  نآرق  هک  یلاعت  يادخ  وت  رب  دانک  تمحر  تفگ  هلبق و  فرط  زا  تفرگ  ارف  روگ 

یعضوم هک  حنس  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  يادخ  لوسر  گرم  زا  سپ  رکب  وبا  تفگ  هک  هدرک  تیاور  هشیاع  زا  يراخب  ثیدحلا :
لوسر دـصق  هشیاع و  دزن  دـمایب  دـمآرد و  دجـسم  رد  ات  تفگیمن  نخـس  سکچیه  اب  دروآ و  دجـسمب  يور  دوب  هتـسشن  بارـس  زا  تسا 

وت يادف  نم  ردام  ردپ و  يادخ  ربمغیپ  يا  تفگ  درکزاب و  يو  زا  سپ  دوب  هدیـشوپ  ورب  هماج  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  درک  يادخ 
هک تسنآ  رگید  یتیاور  رد  یتفای و  دندوب  هتشون  وت  رب  هک  یگرم  اما  گرم  ود  راگدرورپ  وت  رب  دنکن  عمج  هک  يادخ  قحب  داب 

42 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
 . یگدرم یگدنز و  رد  هللا  لوسر  ای  داب  تشوخ  تفگ 

دندرک نفد  هدرک  هکمب  وا  لمح  درک و  تافو  یـشبح  هب  رکب  یبا  نب  نمحرلا  دبع  تفگ  هک  دنک  تیاور  هکیلم  یبا  زا  يذمرت  ثیدحلا :
ارت رگا  يدرم و  هک  یئاج  الا  مدرکیمن  نفد  ارت  وت  تافو  دزن  رد  یمدوب  رـضاح  رگا  يادـخ  قحب  تفگ  يو  روگ  دزن  دـمایب  هشیاـع  نوچ 

. دننکیم يو  اب  هک  یباطخ  دونشیم و  تیم  هک  تسلیلد  قحب  نیا  مدرکیمن و  ترایز  مدیدیمن 
ایند و ياهلاح  دننیبیم  خزرب  ملاع  رد  اهحور  هک  تسا  هدروآ  فراوع  باتک  رد  هیلع  هللا  ۀمحر  يدرورهس  نیدلا  باهش  خیـش  ثیدحلا :

یعس ردقب  دنهاوخیم  هک  یئاجره  تشهب و  هب  دنرپیم  رایسب  دناشرع  بیش  رد  اهحور  دنیوگیم و  ناشیا  لاوحا  زا  ناگتشرف  نامسآ  رد 
. دناهدرب يادخ  هار  رد  هک  شیوخ 

43 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
اُوِلُتق َنیِذَّلا  َّنَبَسَْحت  َو ال  تیآ . نیا  زا  هنع  هللا  یـضر  دوعـسم  نب  هللا  دبع  زا  مدرک  لاؤس  قورـسم  تفگ  هک : درک  تیاور  ملـسم  ثیدحلا :

نیا زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  يادـخ  لوسر  زا  میدرک  لاؤس  هک  یتسردـب  تفگ  َنُوقَزُْری  ْمِهِّبَر  َدـْنِع  ٌءایْحَأ  َْلب  ًاتاْومَأ  ِهَّللا  ِلـِیبَس  ِیف 
دننکیم ریس  هک  تسنآ  ناشیا  لاح  شرع و  رب  دشاب  قلعم  ياهلیدنق  ار  وا  هک  دشابیم  زبس  ناغرم  ياهفوج  رد  ناشیا  ياهحور  دومرف  تیآ 

دیراد يریخ  يوزرآ  اهتـشا و  يا  دیامرفیم  یلاعت  قح  اهلیدنق و  نآب  زاب  دنریگیم  مارآ  اهریـس  نآ  زا  دعب  دنهاوخیم و  هک  اجنآ  تشهب  رد 
نیا یلاـعت  قح  تبون  هس  میهاوـخیم  هک  اـجره  میئاـمنیم  فوـط  مینکیم و  ریـس  تشهب  رد  هکنآ  لاـح  مینک و  وزرآ  هچ  دـنیوگیم  ناـشیا 
دعب مینکیم  ریـس  تشهب  رد  هکنآ  لاح  مینک و  زیچهچ  ياهتـشا  هک  دنیوگیم  باوج  نینچ  ناشیا  دیراد و  يزیچ  يوزرآ  يا  هک  دیامرفیم 

دنادیم قح  ترضح  نوچ  وت  هار  رد  میوش  هتشک  رگید  رابکی  ات  ام  ياهدسج  رد  دننک  ور  ام  ياهحور  هک  میهاوخیم  بر  ای  دنیوگ  نآ  زا 
 . دراد لوذبم  تجاح  نیمه  تسین  یتجاح  ار  ناشیا  هک 

هک اجره  نیمز  زا  دـنوریم  خزرب  ملاع  رد  نانمؤم  ياـهحور  تفگ  هک  هنع  هللا  یـضر  ناملـس  زا  بیـسم  نب  دیعـس  درک  تیاور  ثیدـحلا :
دننیبیم ناگدنز  رب  دندش  رظان  رداق و  هک  هاگره  دنهاوخیم و  رگا  اهدسجب  دندرگیمزاب  هک  يدح  ات  نیمز  نامسآ و  نایم  دنهاوخیم 

44 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
گرم و دزن  یلاعت  يادخ  زا  دـنهاوخیم  رذـع  اهحور  هدرم  رب  دـننکیم  ضرع  هک  دـنادرگیم  لکوم  هتـشیرف  یلاعت  قح  دـننکیم و  لاؤس  و 
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لوسر زا  يربخ  تسا  هدش  دراو  هک  یتسردـب  گرم و  دزن  رد  تسین  هدـنب  نتـساوخ  رذـع  زا  رتسود  یلاعت  يادـخ  دزن  زیچچـیه  کنادـب 
لامعا دننکیم  ضرع  یلاعت و  يادخ  رب  هبنشجنپ  زور  هبنـشود و  زور  رد  هدنب  لامعا  دننکیم  ضرع  تفگ  هک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
ینـشور يدـیپس و  ناگدـنز  یئوکین  ببـسب  ناشیا و  ياهیئوکین  هب  دـنوشیم  نامداش  سپ  هعمج  زور  رد  نارداـم  ناردـپ و  ناربمغیپ و  رب 

لامعا هک  یتسردب  هک  تسا  هدمآ  رگید  يربخ  رد  دینکم و  تاوما  ياذـیا  یلاعت و  يادـخ  زا  دیـسرتب  سپ  ددرگیم  هدایز  ناشیا  ياهیور 
دنیوگیم تسنآ  ریغ  رگا  دـنیامنیم و  راشبتـسا  دـشاب  وکین  لمع  رگا  سپ  دوشیم )  ) ناگدرم زا  ناکیدزن  لئابق و  ناشیوخ و  رب  ضرع  امش 

 . يدومن تسار  هار  ار  ام  هکنانچمه  يامنب  تسار  هار  ای  هدب  گرم  ار  ناشیا  دنوادخ 
هدازردارب ینکیم  هچ  تفگ  ارم  ریبج  نب  دیعـس  هک  ۀجح  باتک  رد  سوا  نب  هللا  دبع  نب  نامثع  زا  هدرک  تیاور  لیعمـسا  ظفاح  ثیدحلا :

هک ـالا  دـشاب  شیوخ  ار  وا  هک  سکچیه  يرآ  تفگ  دـسریم  ناـگدرمب  ناگدـنز  ریخ  يا  متفگ  یتـسرفیم  يورهب  يریخ  ینعی  ار )  ) دوخ
داش تسریخ  رگا  سپ  يو  رب  ناکیدزن  ياهریخ  دیآیم 

45 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
يا دنیوگیم  تسا و  هدرم  هک  سک  نآ  زا  دننکیم  لاؤس  هک  يدح  ات  دندرگیم  دیماان  دنربیم و  هودنا  تسا  رش  رگا  مرخ و  نآب و  دنوشیم 
داش نآب  دنزومایم  یـسکب  نآرق  وا  نادنزرف  رگا  درم  يدرم  هاگره  تفگ  هک  تسا  تیاور  تماص  رـسپ  هدابع  زا  امـشب و  دـماین  هدرم  نآ 

هدنامزاب دنزرف  نآ  يدب  دیآیم و  هناخب  بش  ره  دادماب و  ره  هدرم  نیا  حور  دـنکیم  يدـب  دـناوخیمن و  نآرق  يو  هدـنامزاب  رگا  دوشیم و 
دنزرف دوریم و  يو  بقع  زا  هدـنامزاب  دوریم  هک  هدرم  ره  هک  ریبـج  دیعـس  زا  دـناهدرک  تیاور  لـقن  دـنمد  روـص  هک  یناـمز  اـت  دـیوگیم 
دنزرف حالصب  دنهدیم  تراشب  ربق  رد  ار  هدرم  هک  دهاجم  زا  تستیاور  دننکیم و  هریذپ  بیاغ  هچنانچمه  دوریم  يو  هریذپ  هب  يو  هتـشذگ 

ای نییلع  یلعا  زا  ددرگیمزاب  تاقوا  یـضعب  رد  ناگدرم  ياـهحور  هک  تسنآ  تنـس  لـها  بهذـم  دوشیم و  نشور  نیاـب  يو  مشچ  يو و 
رتشیب دنیوگیم و  نخـس  مه  اب  دننیـشنیم و  باذع و  رد  ای  میعن  رد  دسج  حور و  دشابیم  كرتشم  سپ  روگ  رد  ناشیا  ياهدـسجب  نیجس 

هعمج بش  هعمج و  زور  رد  باذع  ار  ناشیا  هک  دناهتفگ  دشابیم و  هعمج  زور  رد  ای  هعمج  بش  رد  نیا 
46 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

. دشابیمن دبوم  نمؤم  هدنب  باذع  هک  دنک  تسا ...  هعمج  لضف  يارب  زا  دشابیمن 
سپ لاس  ودـب  وا  توم  زا  سپ  مدـید  باوخ  رد  يردـحج  مصاع  تفگ  هک  يردـحج  مصاع  لآ  زا  يدرم  زا  هدرک  تیاور  یلازغ  لـقن .

نم اب  دناتشهب  رد  نم  باحصا  زا  یتعامج  تشهب و  ياهناتسب  زا  یناتـسب  رد  هک  هللا  تفگ و  هنوگچ  متفگ  یلب  تفگ  هدرم  وت  يا  متفگ 
ای دـیئآیم  اهمـسجب  يا  متفگ  امـش  ياـهزیچ  مینیبیم  ینزملا و  هللا  دـبع  نب  رکب  کـیدزنب  میئآیم  هعمج  حابـص  رد  هعمج و  بـش  ره  و 

ملع مینادیم و  تفگ  تسه  ام  ترایز  زا  ربخ  ار  امش  يا  متفگ  مینیبیم  ار  رگیدمه  اهحورب  اما  دش  هدیزیر  اهمسج  تاهیه  تفگ  اهحورب 
ياـهزور رد  هک  تسا  هنوگچ  متفگ  باـتفآ  ندـمآرب  تقو  اـت  هبنـش  زور  همه و  هعمج  زور  هعمج و  بش  رد  میراد  امـش  ندرک  تراـیز 

دوخ دـنزرف  ردام  تفگ  هک  یعیطق  زا  دوخ  دانـساب  رباقم  باتک  بحاـص  دـنکیم  تیاور  هعمج و  لـضف  يارب  زا  تفگ  تسین  نینچ  رگید 
دمحا رب  دـیآیم  ورف  هعمج  بش  ره  رد  هکنادـب  مدیـسر  ریخ  همه  اـب  تفگ  يدیـسر  يزیچ  هچب  متفگ  مدـید  باوـخ  رد  وا  توـم  زا  دـعب 

دمحا هربقم  رد  ار  وا  هکنآ  لاح  دسریم و  هرهب  ار  ام  هک  یتمحر 
47 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

. دندوب هدرک  نفد  لبنح 
ات هبنـش  زور  دادـماب  ره  رد  مدرکیم  عساو  دـمحم  دای  نم  تفگ  هک  باـصق  ریبج  زا  حور  باـتک  رد  هللا  تمحر  میقلا  نبا  هدرک  تیاور  و 

نیا تفگ  يزور  میتشگیمزاب  میدرکیم و  ناشیارب  اعد  میدرکیم و  مالـس  اهروگ و  رـس  رب  میتسـشنیم  تسا و  یناکم  هک  نابج  هب  متفریم 
دننادـیم دـنملاع و  رد  ناـگدرم  هک  تسا  هدیـسر  نمب  تـفگ  تخادـنا  دـیابیم  هبنـشود  زور  اـب  مـینکیم  هبنـش  زور  دادـماب  هـک  تراـیز 
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 . هعمج زا  سپ  يزور  هعمج و  زا  شیپ  يزور  هعمج و  زور  ناگدننکترایز 
ترایز دـنادب  تیم  نآ  ندـمآرب  باـتفآ  زا  شیپ  ار  يربق  هبنـش  زور  دـنک  تراـیز  هک  سکره  تفگ  هک  كاحـض  زا  دـناهدرک  تیاور  و 

رگا سپ  ربق  بحاص  تمرح  نوچمه  تسا  یتمرح  ار  تیم  ربق  هک  تسنآ  ناقیا  لها  ياوتف  ناناملـسم و  ياـهقف  يأر  کنادـب  يو  ندرک 
. دشابن هدئاف  ار  ربق  میظعت  دنکیم  يو  ترایز  هک  سکنآ  لاحب  دشابن  یهاگآ  ملع و  ار  تیم 

يروگب مدوب  هدرک  هیکت  هک  دید  ارم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  يادخ  لوسر  تفگ  هک  مزح  نب  ورمع  زا  لبنح  نب  دمحا  هدرک  تیاور 
. نکم يو  رب  هیکت  ینعی  ناجنرم  ار  نیا  تفگ  یتیاورب  ناجنرم و  ار  روگ  نیا  بحاص  هک  دومرف 

دینیشنب و شتآ  يور  رب  امش  زا  یکی  رگا  هنیآ  ره  دومرف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  يادخ  لوسر  هک  دنکیم  لقن  هریره  وبا  زا  ملـسم  و 
يو تسوپ  هب  شتآ  نآ  زاب  شتآ و  رد  دزوسب  يو  هماج 

48 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
. يربق رب  دینیشنب  هکنآ  زا  رتهب  دسر 

نتـسکش هک  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هک  یتسردـب  تفگ  هک  هشیاـع  زا  هجاـم  نبا  دواد و  وـبا  کـلام و  دـناهدرک  تیاور  و 
. تسا هدنز  ناوختسا  نوچمه  هدرم  ناوختسا 

. نآ رب  دینکن  زامن  اهروگ و  رب  دینیشنن  تفگ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  يادخ  لوسر  تفگ  هک  يونغلا  دثرم  یبا  درک  تیاور  و 
تعکر ود  متخاـس و  وضو  قدـنخ و  هب  مدرک  لوزن  سپ  مدرک  هرـصبب  يور  ماـش  زا  تفگ  هک  یمرج  هبـالق  یبا  زا  یلازغ  درک  تیاور  و 

شود يدیناسر  جنر  ارم  تفگ  درک و  تیاکش  روگ  بحاص  هک  مدید  متفر  باوخب  نوچ  مداهنب  يروگ  رب  رـس  بش  رد  مدرازگب و  زامن 
زا تسا  رتهب  يدرازگ  هک  زامن  تعکر  ود  کنادب  درک و  میناوتیمن  مینادیم و  ام  دینادیمن و  درک و  دیناوتیم  امـش  هک  یتسردـب  تفگ  و 

. تسنآ رد  هچره  ایند و 
وا هیلع و  هللا  ۀـمحر  دوب  همظعم  هکم  رواجم  ثدـحم و  هک  رافـص  نیدـلا  نکر  یجاح  زا  مدینـش  دـیوگ  هحور  هللا  حور  باـتک  فلؤم  و 

تسد لاسغ  دندیـشکب  يو  زا  هماج  نوچ  يوشنت  رـس  رد  زاجح و  نیمز  رد  دوب  هدرک  تافو  ینز  هک  بتک  زا  یـضعب  رد  ماهدید  تفگ 
نار رب  هلاسغ  تسد  هک  دوب  هدـشن  مامت  يو  نخـس  دوب و  نایم  رد  یتفرعم  یتخانـش و  اـیوگ  تسا و  هدـننکانز  هچ  تفگ  دز و  تیم  نارب 

ناورم کـلملا  دـبعب  ربخ  نیا  سپ  دـننکزاب  تیم  نار  زا  هلاـسغ  تسد  هک  دنتـسناوتن  نارگید  دوخ و  درک  دـهج  دـنچره  دـیبسچب و  تیم 
اتفتسا وا  زا  تسامش  نایم  رد  سنا  کلام  تفگ  وا  دندیناسر 

49 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
داتشهب درک  فذق  دحب  کلام  سپ  دنتفگزاب  هعقاو  تروص  ینخسب  تسا  هدرک  يو  فذق  هلساغ  رگم  تفگ  وا  دندیـسرپ  کلام  زا  دینک 

دندز مامت  هنایزات  داتشه  هک  دندرک  مامت  دح  ات  دوب  هدیبسچ  تیم  نار  رب  هلساغ  تسد  زونه  دندزب و  هنایزات  هن  داتفه و  نآ  زا  دعب  هنایزات 
وکین نآ  ننس  بادآ و  درکیم و  لامها  ناحلاص  زا  یضعب  لسغ  رد  نالاسغ  زا  یـضعب  هک  دناهدرک  تیاکح  دش و  زاب  تیم  نار  زا  تسد 

. دنانم رظتنم  یلاعت  قح  ناگداتسرف  هک  نکب  وکین  دوخ  راک  تفگ  دز و  يو  رب  مکحم  همطل  تیم  سپ  درازگیمن 
تـسد یلو  نآ  تشاذـگ  ورف  شیر  لالخ  تخاسیم  يو  يوضو  لـساغ  نوچ  لـسغ  تلاـح  رد  ار  اـیلوا  زا  یکی  هک  دـنیوگیم  تیاـکح :

. درک دوخ  شیر  لالخ  يو  تسدب  تفرگب و  لساغ 
مامت هک  مدـید  گرم  زا  سپ  تدـم و  دـنچ  دوب  اـم  تبحـصب  تعاـمج  هعمج و  رد  حـلاص  يدرم  دـیوگیم  هتجرد  هللا  عفر  باـتک  فلؤم 
یلبـش لـسغ  نیح  رد  هک  تسنآ  ربخ  نیا  قدـصم  میتسناوتن و  مینک  زاـب  هک  میتـساوخ  دـنچره  تداهـش  تشگنا  ـالا  دوب  هتفرگ  اهتـشگنا 
رسیم دننک  زاب  يو  هبابس  تشگنا  هک  دنتساوخیم  سپ  تداهـش  تشگنا  الا  دوب  هتفرگ  مامت  تشگنا  هک  دناهتفای  نینچمه  هیلع  هللا  تمحر 

نیـسح دمحم  دیوگیم  مجرتم  ام . تردق  رگم  دـنکن  زاب  سکچیه  تسا  هتفرگ  ام  تبحمب  هک  تسیدـقع  نیا  هک  داد  زاوآ  یفتاه  دـشن و 
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ار وا  ات  درک  نوریب  يو  زا  هماج  دیناباوخ و  تخت  رب  ار  وا  لاسغ  نوچ  لسغم  رد  نابوذـجم  زا  یکی  هک  مدینـش  جـیا  رهـش  رد  تفگ  زابخ 
يدمآرد دجـسم  رد  هک  هاگره  هک  دوب  نآ  بوذجم  نیا  تداع  داد و  لساغ  تسدب  لاح  رد  تشاد  سگرن  یخاش  بوذجم  نیا  دیوشب 

. يدرازگب زامن  تعکر  نیدنچ  يداتسیاب و  دوب و  ناگناوید  تروصب 
لسغ تفگ  هک  ایلوا  زا  یضعب  زا  درک  تیاور  یعفای  تیاکح :

50 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
اهر هدنز و  وت  هک  منادیم  هک  نک  اهر  ارم  تسد  رسپ  يا  متفگ  سپ  ماهبا  تشگنا  رب  لسغ  تلاح  رد  تفرگ  ارم  تسد  مدرکیم و  يدیرم 

. درک
. دیشک دوخب  تسد  تیم  سپ  دیچ  خیب  هب  نخان  دیچیم و  نخان  لسغ  تلاح  رد  ار  یتیم  تسد  هلساغ  هحلاص  ینز  هک  تفگ  یعفای  مه  و 
هک دنتفگیم  دیوشب و  ار  يو  هک  تشادن  يریلد  سکچیه  سپ  دیدنخب  لسغم  رد  نم  ردپ  هک  تفگ  نیدـلا  لالج  دـیوگیم  باتک  فلؤم 

هلبقب يور  دید  هدرم  هداتـسیا  نابایب  رد  هک  یبشخن  بارت  وبا  زا  دناهدرک  تیاور  درک و  لسغ  اریو  دمایب و  ناکیدزن  زا  یکی  ات  تسا  هدنز 
دنناباوخ كاخ  رب  اریو  هک  دنتساوخ  دنچره  سپ  هداتفا 

51 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
. راذگاو ادخاب  ار  يادخ  تسود  يادخ  هدنب  يا  هک  داد  زاوآ  یفتاه  سپ  دنتسناوتن 

تـسرد وا  تشذگب و  دوب  هدرم  هک  لاسکی  زا  سپ  يریرج  دمحم  وبا  رب  هک  دـنکیم  تیاور  سابع  نب  دـمحم  زا  لیعمـسا  ظفاح  تیاور :
. دیحوت يارب  زا  درکیم  تراشا  تشگناب  هتسشن و 

هدرم تفگیم  يرگید  تسا  هدنز  تفگیم  دوب و  رـضاح  يو  دزن  یبیبط  دـیدنخیم و  گرم  زا  سپ  هک  ایلوا  زا  یکی  زا  دـناهدرک  تیاور  و 
. هدرم ای  تسا  هدنز  منادیمن  تفگ  تشادرب  يو  يور  زا  بیبط  تسا 

. نولماعلا لمعیلف  اذه  لثمک  تفگ  تشادرب و  مشچ  گرم  زا  دعب  كرابم  نب  هللا  دبع  هک  دناهتفگ  و 
يو اب  هک  دنچره  درکیمن و  نک و  حاکن  هک  دنتفگیم  اریو  هک  دوب  هایـس  يدرم  تفگ  هک  قارو  دومحم  زا  دنکیم  تیاور  یعفای  تیاکح :

هک دوب  ام  اب  یئازغ  رد  یتدـم  زا  دـعب  دـهد  نمب  ینزب  نیعلا  روح  زا  یکی  هک  مهاوخیم  يادـخ  زا  تفگیم  ینکیمن  نز  ارچ  هک  دـنتفگیم 
دوب هدیبسخ  وا  یئاج و  رد  شنت  یئاج و  رد  شرس  مدید  اریو  متشذگیم و  سپ  دنتشکب  ار  كرابم  هللا  دبع  دندمآ و  نوریب  نانمشد  هاگان 

سپ داد  وتب  ینزب  دنچ  نیعلا  روح  زا  یلاعت  يادخ  كرابم  يا  متفگ  وا و  دزن  متسشنب  سپ  هداهن  هنیس  رب  تسد  ود  ره  مکش و  رب 
52 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

. نز هس  ینعی  تشگنا  هسب  درک  تراشا  تشادرب و  هنیس  زا  تسد  هک  مدید 
اهرفـس رد  ام  ردارب  عیبر  میدوب و  ردارب  راهچ  ام  هک  تفگ  هک  یـسبع  شارح  نب  یعبر  زا  ءایلوالا  ۀـیلح  رد  میعن  وبا  ظفاح  درک  تیاور  و 

میتساوخیم يو  نفک  دـمایب و  يدرم  هک  میدوب  يو  درگادرگ  ام  ام و  نایم  رد  درک  تافو  نوچ  تشادـیم  هزور  درکیم و  زامن  اـم  زا  رتشیب 
يدرمب وت  یسبع  ردارب  يا  مالـسلا  کیلع  دنتفگ و  موق  مکیلع  مالـسلا  تفگ  تشادرب و  دوخ  يور  زا  هماج  عیبر  هاگان  میرخب  يو  زا  هک 

هک دینادب  قربتـسا  ناحیر و  حورب و  دومرف  نم  لابقتـسا  تشادن و  نم  رب  مشخ  لج و  زع و  مدید  راگدرورپ  نم  هک  یتسردب  يرآ  تفگ 
. دیزادنیم سپزاب  ارم  نم و  رما  نیفکت و  رد  دینک  لیجعت  دنک و  زامن  نم  رب  هک  تسا  رظتنم  ص )  ) مساقلا وبا 

 . مدوب هدینش  نم  دیوگب و  نخس  نم  تما  زا  يدرم  هک  دومرفیم  ملس  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  هک  دنک  تیاور  هشیاع  تیاکح :
مدرک يرظن  سپ  دوب  هدرم  هک  يور  وکین  مدید  یناوج  هبیش و  ینب  بابب  متشذگب  يزور  هکم  رد  تفگ  زارخ  دیعس  وبا  و 

53 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
. دنشاب هدرم  هچرگا  دنناگدنز و  یلاعت  يادخ  ناتسود  هک  ینادیمن  دیعس  اباب  تفگ  دیدنخب و  نم  يور  رد  لاح  رد  يو  رد 
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نم زا  اهرانید  نیا  نیشیپ  تقو  رد  مریمیم  ادرف  نم  داتسا  يا  تفگ  دمایب و  هکم  رد  نم  نآ  زا  يدیرم  تفگ  یسوس  دیعـس  وبا  تیاکح :
شیپ هناخ  دزن  زا  هراپ  درکیم و  فاوط  هبعک  هناـخ  درگ  نیـشیپ  تقو  رد  رگید  زور  نفک  همین  نک و  نم  روگ  جرخب  نآ  زا  همین  ناتـسب و 
هدـنز وت  يا  متفگ  داشگب  مشچ  ود  ره  هک  مدـید  مداـهن  ربق  رد  ار  وا  مدرکب و  وا  لـسغ  متخاـسب و  وا  نفک  سپ  درک  میلـست  حور  دـش و 

. تسا هدنز  تسیادخ  تسود  هک  سکره  ماهدنز و  نم  تفگ 
ینکیم هچ  متفگ  مهاوخیم  كاپ  یبآ  كاـپ و  هاـگیاج  تفگ  دـش و  نم  هدـیرب  یناوج  اهرفـس  زا  یـضعب  رد  دـیوگیم  يرون  نیـسحلا  وبا 
هتسناد هنوگچ  يراد و  هچ  زا  حور  میلـست  رب  یئاناوت  متفگ  منک  میلـست  قحب  حور  مرازگب و  يزامن  مروآرب و  یلـسغ  هک  مهاوخیم  تفگ 
همـشچ هک  هوک  نالف  يالابب  ورب  متفگ  تسا  لالجلا  وذ  ندید  يوزرآ  ارم  دـیآیم و  لاصو  میـسن  يوب  خیـش  يا  تفگ  ندرم  یهاوخ  هک 

هدجـسب رـس  هدرک و  زامن  دوب و  هدروآرب  یلـسغ  هک  مدید  متفرب  یتعاس  زا  دعب  يو  بقع  زا  نم  تفرب  ناوج  نوچ  تسکاپ  ياج  تسا و 
مدیناباوخ و كاخ  رب  ار  وا  سپ  هدرک  میلست  حور  هداهن و 

54 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
دیدـنخب نم  يور  رد  هک  مدـید  ار  ناوج  لاـح  رد  نک  تمحر  يو  رب  تسبیرغ  یناوـج  راـگدرورپ  يا  متفگ  مداد و  يو  مشچ  رب  هسوـب 

نکیل دنریمن و  زگره  يادخ  ناتسود  تفگ  یتشگ  هدنز  رگم  ناوج  يا  متفگ  مزیزع  نم  يادخ  دزن  ینکیم و  راوخ  ارم  وت  خیـش  ای  تفگ 
. دننکیم لقن  هناخب  هناخ  زا 

باحصا تشاد و  تخس  یضرم  یکی  دندیسر و  نم  شیپ  ناشیورد  زا  یتعامج  تفگ  هک  يرابدور  یلع  خیـش  دننکیم  تیاور  تیاکح :
اریو دحل  رد  دنیاشگب  وا  نفک  رس  ربق  رد  هک  دنتـساوخ  نوچ  دندرک  نفد  ار  وا  درمب و  شیورد  نآ  سپ  دندوب  هدش  لولم  يو  تمدخ  زا 

 . تمایق رد  تسارم  هک  یتعفر  یهاجب و  يادخ  دزن  رد  منک  ددم  مهد و  يرای  ارت  یلع  ای  تفگ  داشگب و  مشچ  هک  دندید 
نیقلت ار  وا  هک  تساوخ  نوچ  ناحلاص  زا  یـضعب  نفد  تقو  رد  دش  رـضاح  هک  دناهدرک  تیاور  یناهفـصا  نیدلا  مجن  خیـش  زا  تیاکح :

. دهدیم هدنز  نیقلت  هک  هدرم  زا  بجع  دیوگیم  تیم  نیا  هک  دیونشیم  نیا  تفگ  هاگان  دهد 
وت رای  يا  متفگ  يزور  دوب  هدیشک  مهرد  يو  يور  همین  تسـشنیم و  ام  اب  رایـسب  هک  دوب  يدرم  تفگ  هک  يرازف  وبا  زا  دناهدرک  تیاور 
دوخ لاح  رگا  تفگ  نک  هاگآ  شیوخ  لاح  زا  ار  ام  هدیـشک  مهرد  وت  يور  نیا  هک  تسیچ  ببـس  يرادـیم  تبحـص  ینیـشنیم و  اـم  اـب 

دندوب هدرک  نفد  ار  ینز  يزور  مدرکیم  زاب  هدرم  زا  نفک  ینعی  مدوب  یشابن  نم  هک  یتسردب  تفگ  يرآ . میتفگ  دیهدیم  ناما  ارم  میوگب 
دیشکیم و تیم  هک  مدید  مشکرب  يو  يادر  هک  متساوخ  متـشادرب و  تشخ  نوچ  منک  شبن  هک  متـساوخ  متفررد و  يو  ربق  رد  نآ  زا  دعب 

درک و زارد  تسد  نآ  هاگان  هک  میابرب  يو  زا  هفافل  هک  متسشنب  وناز  رب  مدرک و  يریلد  یبلاغ و  نم  رب  وت  ایآ  متفگ  سپ  تشاذگیمن 
55 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

هک تسیو  تشگنا  جنپ  ياج  نیا  کنادب  خیش  ای  سپ  تخادنا  دوخ  يورب  زاب  دیـشکب و  نم  تسد  زا  هفافل  دز  نم  يور  رب  تخـس  همطل 
متخیر و يو  رب  زاب  كاخ  دز  نم  رب  رگید  همطل  دتس و  زاب  نم  زا  ادر  رازا و  هفافل و  تفگ  يدرک  هچنآ  زا  سپ  متفگ  هدنام  نم  يور  رب 

 . منکن ربق  چیه  شبن  رگید  زگره  هک  مدرک  رارق  دهع و 
دـش کیدزن  شتافو  نوچ  لاس  لهچ  درک  اـضق  بلط  لیئارـسا  ینب  زا  يدرم  تفگ  هک  اـطع  زا  دـنک  تیاور  يربط  مساـقلا  وبا  تیاـکح :
دینک هدـهاشم  دـنچ  يزیچ  ات  دـینک  سبح  زور  جـنپ  ای  زور  راهچ  دوخ  دزن  رد  ارم  منک  تاـفو  نوچ  منیبیم  بجع  دوخ  لاـح  نم  تفگ 

دینادیم تفگ  دنلب  زاوآ  هب  وا  دمآرد و  يداب  تشذگب  زور  هس  نوچ  میتشاد  زاب  هناخ  رد  میداهن و  یتوبات  رد  ار  وا  درک  تافو  نوچ  سپ 
لهچ تدم  رد  ینعی  دندمآ  نم  شیپ  هک  سک  ود  الا  مدیدن  زیچچیه  امش و  نایم  رد  مدرک  اضق  لاس  لهچ  نم  دیوگیم  تسیک  تیم  هک 
یکی نآ  شیپ  شوگ  هعفارم  لاـح  رد  دوب و  سک  ود  نیا  زا  یکی  اـب  یئاوـه  یـضرغ و  ارم  دـندمآ و  نم  دزن  سک  ود  يزور  اـضق  لاـس 

 . منیبیم نآ  زا  حیر  نیا  زورما  دوب  یضرغ  يو  اب  هک  متشاد 
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56 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
هتـسشن و یتخت  رب  هک  یـصخشب  دیـسرب  هاگان  دربیم  ورف  يربق  نارافح  زا  یکی  تسا . هدروآ  نیحایرلا  ضور  باتک  رد  یعفاـی  تیاـکح :
ار وا  سپ  تشگ  شوهیب  داتفیب و  دیدب  ارنآ  نوچ  رافح  دوب  ناور  اهیوج  يو  تخت  ریز  رد  دناوخیم و  يزیچ  تشاد و  تسد  رد  یفحصم 
ار ناشیا  رگم  دندرک  تساوخرد  یتعامج  سپ  دوب  هدید  هچنآب  داد  ربخ  ار  ناشیا  زور  هس  زا  دعب  دمآ  زاب  شوهب  ات  دـندروآ  نوریب  ربق  زا 

یسک رگا  هک  يادخ  قحب  دیوگیم  تشاد و  فحـصم  ربق  رد  هک  دید  صخـشنآ  باوخ  رد  یبش  هاگان  درک  لوبق  رافح  دیامن  هار  ربق  نآب 
ربق نآ  هک  دومنن  هار  ار  سکچیه  دش و  نامیشپ  تشگ و  رادیب  سپ  یشاب  هدیدن  زگره  هک  مناشچب  یتبوقع  ارت  نم  ربق  رب  ینک  تلالد  ار 

فقاو هباحـص  زا  یـضعب  تفگ  هک  امهنع  هللا  یـضر  سابع  نبا  زا  دـنکیم  تیاور  يذـمرت  هک  تسنآ  تیاـکح  نیا  قدـصم  تساـجک و 
سپ دننک  ربخ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ار  هللا  لوسر  ات  دـندمایب  نآ  زا  دـعب  دـندناوخیم  كرابت  هروس  ربق  رد  هک  یتعامج  زا  دنتـشگ 

 . یلاعت يادخ  مشخ  تبوقع و  زا  دهدیم  يراگتسر  دشخبیم و  تاجن  باذع و  زا  تسا  عنام  كرابت  هروس  هک  دومرف  يادخ  لوسر 
هک يربط  نیدلا  بحم  هیقف  زا  دنکیم  تیاکح  یعفای  تیاکح :

57 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
دیوگ باتک  مجرتم  مناگدشهدرک  رشح  زا  نم  دیوگیم  ربق  نیا  بحاص  تفگ  يو  اب  خیـش  سپ  دوب  ینمی  دمحم  نب  لیعمـسا  خیـش  اب  وا 
نمی دالب  رباقم  زا  یـضعب  رد  هک  یمرـضح  خیـش  زا  مه  دناهدرک  تیاور  هتمایق و  تماق  دقف  تام  نم  هک  تسا  ثیدح  نآ  لوق  نیا  لیلد 

امش هک  دومرف  خیـش  دندرک  بجعت  نارـضاح  درکیم  رایـسب  هدنخ  داتفا و  هدنخب  رگید  درکب  تخـس  هیرگ  داتفا و  هیرگب  هاگان  تشذگیم 
باذع ار  هریظح  نآ  لها  هک  مدید  دش  فشک  نم  رب  هربقم  نالف  لها  لاوحا  تفگ  دـندرک  لاؤس  نم و  هدـنخ  هیرگ و  زا  دـیرادم  بجع 

دـش لوبق  ناشیا  قح  رد  وت  تعافـش  دنتفگ  یلاعت  هناحبـس و  هللا  ترـضحب  هدرک  عرـضت  سپ  مداتفا  هیرگب  متـشگ و  نوزحم  دـندرکیم و 
زا وت  متفگ  مداـتفارد و  هدـنخب  مدینـشب  نیا  نوچ  نم  مدوب  هینغم  نـالف  مناـشیا و  زا  زین  نم  خیـش  اـی  تفگ  هک  مدـید  هربقم  نآ  زا  هاـگان 

. زور نالف  رد  میدرک  نفد  هک  تسا  هینغم  نز  نالف  تفگ  ربق  بحاص  زا  درک  لاؤس  درک و  بلط  رافح  داتسرفب و  نآ  زا  دعب  یناشیا 
وبا یکی  یمکح و  رکب  یبا  نب  دـمحم  یکی  نمی  رد  دـندوب  گرزب  فراع  ریپ  ود  دوب  تاقث  زا  هک  سک  نالف  درک  ربخ  ارم  تفگ  یعفای 

دـندمایب و ناشیا  تدارا  تبحـص و  يارب  زا  ناشیا  توم  زا  سپ  ناشیورد  زا  یتعاـمج  يزور  اـمهیلع  هللا  تمحر  ینمی  لـیمج  نب  ثیغلا 
ناشیا زا  دـهع  ناشیورد و  نآ  اب  تشاد  تبحـص  دـمآ و  نوریب  ربق  زا  دـمحم  خیـش  دـندمایب  ناشیورد  نوچ  دـندوب  ربق  رد  ود  ره  ناـشیا 

زا دوخ  تسد  ثیغلا  وبا  خیش  نآ  زا  دعب  تفرگارف 
58 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

 . دش يو  دهاعم  درک و  سوبتسد  درک و  نوریب  ربق 
ربق رـس  رب  یبش  مدوب  ناوج  نم  تفگ  وا  هک  ظعاو  نوعمـس  نب  نیـسحلا  وبا  زا  دوخ  دانـساب  دادغب  رباقم  بحاص  دنکیم  تیاور  تیاکح :

هروس رد  هک  هیآ  نیا  ات  مدناوخب  هرقبلا و  هروس  زا  مدرک  ادتبا  سپ  مراد  هدنز  بش  نآ  هک  متـساوخیم  نابعـش و  همین  رد  متـشذگب  دـمحا 
تفگیم و هدنیوگ  هک  مدینش  هاگان  هک  مدرکیم  ررکم  زاب  مدناوخیم و  هروس و  یقاب  مدرک  شومارف  سپ  دیعـس  یقـش و  مهنمف  تسا  دوه 
هک هللا  تسین و  تخبدب  چیه  ام  نایم  رد  هک  يادخ  قحب  ینک  ررکم  دنچ  نیسحلا  وبا  ای  تفگیم  هک  مدینـشیم  مدیدیمن و  اتروص  یـسک 

تسا هدیسر  نمب  دیوگیم  هحور  هللا  حور  باتک  فلؤم  درک  ررکم  نخس  نیا  تبون  ود  تسین  تخبدب  چیه  ام  نایم  رد 
59 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

یـضعب میدناوخیم  وت  رب  هک  يراخب  باتک  خیـش  ای  دنتفگ  يو  هذـمالت  زا  یـضعب  دـش  کیدزن  تافو  نوچ  ار  یمدا  قحـسا  وبا  خیـش  هک 
رب يآیم و  يدمآیم  هک  تقو  نیا  رد  زور  ره  ار  ام  تسین  یکاب  چیه  دومرف  خیش  ار . ام  یئامرفیم  هچ  یئامنیم  تلحر  وت  تسا و  هدنام 

دندرک نفد  ار  وا  درک و  تافو  خیـش  نوچ  نآ  زا  دـعب  هللا  ءاشنا  نآ  زا  منادرگ  هاگآ  ارت  نم  ینک  یئاـطخ  رگا  مونـشیم و  هک  ناوخیم  نم 
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باتک مامت  ات  تفگیم  نآ  هک  دینشیم  خیـش  زا  دادیم  تسد  هک  یئاطخ  طلغ و  ره  يو و  رب  دناوخ  یمه  نیقلت  دمآیم و  زور  ره  ذیملت  نآ 
 . دش مامت 

دیوگیم خیش ،  اب  رشع  رشع  يرحس  رد  دناوخیم  نآرق  دوب  یلقب  ناهبزور  خیـش  بحاصم  هک  رهاط  رکب  وبا  خیـش  هک  تسا  نیا  نآ  لثم  و 
متـسشنب و متفر و  خیـش  تبرت  رـسب  سپ  مدرازگب  زامن  متـساخرب و  بش  همین  رد  یبش  سپ  دـش  گنت  يو  رب  ایند  درک  تافو  خیـش  نوچ 

مدرک مامت  نوچ  دوخ و  یئاهنت  خیش و  تقرافم  رهب  زا  درک  هبلغ  نم  رب  تخس  هیرگ  مدناوخیم و  خیـش  اب  هک  سرد  عضوم  زا  مدرک  ادتبا 
دناوخیم رگید  يرشع  ربق  زا  هک  مدینش  خیش  زاوآ 

60 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
سرد مه  اب  نینچمه  دناوخب و  رگید  يرشع  خیش  سپ  مدش  شوماخ  مدناوخب و  رگید  يرشع  نم  دش و  شوماخ  سپ  درک  مامت  رـشع  ات 
نیمهب مدـمایب و  مود  بش  رد  نآ . زا  دـعب  دـماین  زاوآ  رگید  دـندش  رـضاح  ظافح  تعامج  نوچ  دـندش . رـضاح  تعامج  ات  میدـناوخیم 

هاگآ رس  نیا  زا  ار  دوخ  ناتسود  زا  یکی  سپ  خیش  نم و  نایم  دوب  يرـس  نیا  تشذگب و  نیا  رب  زور  دنچ  ات  میدناوخ  سرد  مه  اب  هدعاق 
. مدینشن زاوآ  چیه  مدیشک  راظتنا  مدرک و  یعس  دنچره  نآ  زا  دعب  مدرک 

هللا دـبع  دوب و  اـم  هلحم  رد  ناولهپ  ریلد  يدرم  هک  دوب  نآ  دـش  عقاو  اـم  دـهع  رد  هک  یبیاـجع  زا  دـیوگیم  هحور  هللا  حور  باـتک  فـلؤم 
درادرب هک  تساوخ  دیـسر و  لپ  هب  نوچ  دزاـس  روبقم  نآ  رد  یـصخش  هک  دربیم  ورف  يربق  يزور  درکیم  ینکروگ  تشاد و  ماـن  یلـالک 

ار وا  دادب و  ناج  نامز  رد  دیسر و  يوب  میظع  یتسس  یسرت و  سپ  ینکیم  هچ  تهج  راک  نیا  هک  تفگ  يو  اب  هک  دینـش  تبیه  اب  يزاوآ 
. دندروآ نوریب  ربق  زا  هدرم 

املع دناهدرک و  تیاور  نایوگتسار  تسا و  تسرد  تسار و  تسایلوا و  تامارک  زا  تیاکح  نیا  دیوگیم  هحور  هللا  حور  باتک  فلؤم 
لاح ای  هدننیب  رب  دنادرگیم  رهاظ  یلاعت  يادخ  هک  تسا  فشک  زا  یعون  يرادـیب  رد  ناشیا  زاوآ  ندینـش  و  ناگدرم ، ندـید  هک  دـناهتفگ 

يارب زا  ای  يوب  يریخ  ندیسر  تهج  زا  ار  تیم  رگید  یتحلـصم  ای  ندرک  میب  رهب  زا  ای  تراشب  تهج  وا  يارب  زا  دنیبیم  ار  وا  هک  سکنآ 
یملید رادرهش  نب  هیوریش  وا  هک  یلعا  سودرف  بحاص  تسا  هدرک  تیاور  هچنانچ  تسیو  رب  هک  یضرق  ندرازگ 

61 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
دندرکیم فاوط  مور  رهـش  رد  صخـش  هس  هک  تیاکح  دـنکیم . تیاور  یناسیک  یناه  یبا  زا  دوخ  دانـساب  تامانملا  یف  یلجتلا  باتک  رد 

نخـس نیا  تبون  ود  نم و  ضرق  رد  داهد  ریخ  يازج  ادـخ  ار  امـش  هک  تفگیم  ناوختـسا  نآ  دندیـسر و  یناوختـساب  يداو  رد  هاگان  هک 
هـس نیا  دناهدرک  سبح  نزب  داد  مدیاب  هک  ضرق  رانید  هدجناپ  تهج  زا  ارم  منادیهـش و  زا  نم  تفگ  یئاجک  زا  وت  دـنتفگ  ناشیا  تفگیم 

نیمزب ار  دوخ  تسد  هک  تفگ  ناشیا  زا  یکی  اب  سپ  تسیک  وت  نز  تساجک و  وت  هناخ  تسیچ و  وت  مان  هک  مینادیمن  ام  هک  دـنتفگ  سک 
هـس نآ  سپ  دوب  هتـشون  يو  هید  ماـن  يو و  ردـپ  ماـن  هدرم و  صخـش  نیا  ماـن  هک  دـید  دوخ  تسد  فک  رد  دز  نیمز  رب  تسد  نوچ  نز 

تـسا یـضرق  رهوش  رب  ارت  رگا  میاهدش  وت  رهوش  ضرق  نماض  ام  نالف  يا  دنتفگ  يو و  لزنمب  دنتفرب  دندش و  يو  ضرق  نامـض  صخش 
ره مینک و  ایهم  وت  رهب  زا  يو  ضرق  ام  هک  یهاوخیم  رگا  دـنتفگ  تسا  هدـنام  نیواک  زا  رانید  هدـجناپ  يو  رب  ارم  یلب  تفگ  هدرم  نآ  نز 

دندروآ و نوریب  رانیدجنپ  یکی  ره  صخـش  هس  نآ  سپ  دیهدزاب  يو  ضرق  هک  دـیاهدش  يو  نماض  امـش  هن  تفگ  میهدـب  يرانید  یکی 
نوچ تشگ و  وحم  دوب  درم  نآ  تسد  فک  رب  هک  شقن  نآ  دنتفرب  دنتفرگ و  اهر  نآ  نوچ  دنداد  نز  نآب  شیوخ و  ینماضب  دـندرک  افو 

 . دیدرک امش  هچنآ  دیسر  نم  هب  هک  یتسردب  اریخ  هللا  مکازج  تفگیم  هک  دید  باوخ  رد  دیهش  يادخ  هدنب  نآ  دمآرد  بش 
62 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

ازغب دیز  نب  دحاولا  دبع  نم و  ردـپ  يزور  هک  تفگ  هک  رـشج  نب  نابیـش  زا  دـنکیم  تیاور  تامانملا  یف  یلجتلا  باتک  رد  مه  تیاکح :
دندتسب اقفر  زا  نسر  یضعب  سپ  داتفا  هاچ  رد  ولد  هاگان  بآ  تهج  زا  دندرک  هاچ  رد  ولد  بانط و  یهاچ و  رـس  رب  دندیـسرب  هاگان  دنتفر 
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یگنس رس  رب  دوب  هتسشن  هک  دید  يدرم  تفر  کیدزن  دونشب  همهمه  هاچ  رد  تفر  هاچب  تسویپ و  نسر  نآب  یکی  دندرک و  دنویپ  مه  اب  و 
زا مايدرم  نم  تفگ  دوـب  گنـس  رـس  رب  هک  صخـش  نیا  میمدآ  نم  تفگ  یمدآ  اـی  يرپ  وـت  هـک  دیـسرپ  سپ  دوـب  بآ  يو  بیـش  رد  و 

سپ دـنکیم  دای  نم  ضرق  هن  هیکاطنا و  رد  مراد  يرـسپ  یـضرق و  تهج  زا  تسا  هدرک  سبح  اجنیا  ارم  راـگدرورپ  ماهدرم و  هک  هیکاـطنا 
هک دندید  درم  ود  هیکاطناب  دـنتفرب  نآ  زا  دـعب  تفگب  لاح  تسا و  بیارغ  زا  سپ  یبیارغ  هک  دـیئایب  تفگ  دـمآ و  نوریب  هاچ  زا  درم  نیا 
هک دنتفگ  دندرک  ردپ  صحفت  یئوگیم و  تسار  دنتفگ  بلاط ! نیا  دیدب  نوچ  يو  رـسپ  زا  دوب  هاچ  رد  هک  درم  نآ  زا  دـندرکیم  صحفت 

میتفر داـتفا  هاـچ  رد  ولد  میداتـسرف  هاـچ  رد  ولد  میتفر و  یهاـچ  رـسب  داـتفا  بآـب  جاـیتحا  میدوب و  هتفر  ازغب  صخـش  ود  اـم  هک  دوب  نینچ 
دای هن  درازگیم و  ارم  ضرق  هن  هک  مراد  يرسپ  هیکاطنا  رد  تفگ  دوب و  هتسشن  یحول  رس  رب  هک  میدید  یصخش 

63 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
ادا ردپ  ضرق  میورب و  ات  دیئایب  دیـشورفب و  هک  دنداد  امب  دندرک و  ادیپ  یعاتم  دوب و  ام  ردپ  وا  هک  يادخ  قحب  دـنتفگ  ناشیا  دـنکیم  نم 
هاچ هن  تساجنآ و  مه  هک  دنتـشادن  کش  چیه  عضوم و  نامه  رد  دندیـسر  هاچ  رـس  رب  زاب  دندرازگب و  وا  ضرق  دنتفر و  نآ  زا  دعب  مینک 

تلاوح ارم  راگدرورپ  هک  یتسردب  اریخ  هللا  مکازج  تفگ  هک  دندید  باوخ  رد  درم  نآ  دـندوب و  اجنآ  رد  بش  سپ  هاچ  رثا  هن  دـندید و 
 . دیدرازگ نم  ضرق  هک  لاحنآ  رد  مه  تشهب  هب  دومرف 

زا حلاص  يدرم  هکم  رد  تفگ  هک  میلـس  نب  ییحی  وبا  زا  دوخ  دانـساب  تسا  هدروآ  نیلفاغلا  هیبنت  باتک  رد  يدنقرمـس  ثیللا  وبا  تیاکح :
رانید رازه  هد  دـمآرد و  یکی  يزور  دادـیم  ناشیاب  تمالـسب  دـندرپسیم و  يوب  شیوخ  ءاـهتناما  قیـالخ  دوب و  اـم  دزن  رد  ناـسارخ  لـها 

وا دوخ و  تناما  تهج  زا  دـیبلطیم  یناـسارخ  درم  نیا  دیـسر و  هکمب  زاـب  رگید  تبون  شیوخ  تجاـحب  تفر  نوریب  داد و  يوب  تناـماب 
هکم ياهقف  اب  لاححرـش  درم  نآ  سپ  تسا  هداهن  اجک  هک  مینادـیمن  اـم  دـنتفگ  درک  بلط  وا  دـنزرف  نز و  زا  دوخ  تناـما  سپ  دوب  هدرم 

بحاص يا  تفگ  یفتاه  سپ  دشاب . تشهب  لها  زا  حـلاص  درم  نیا  هک  میرادـیم  دـیما  ام  دـنتفگ  لاحنیا  رد  دـیئامرفیم  هچ  ارم  هک  تفگ 
نالف رـسپ  نالف  يا  هک  نز  گناب  مزمز و  هاچ  رـس  رب  ایب  دشاب  هتـشذگ  بش  زا  گناد  ود  نوچ  بش  هس  دراد  هدیاف  هچ  نتفگ  اهقف  اب  لام 

دینشن یباوج  چیه  درک و  نینچ  بش  هس  درم  نآ  متناما  بحاص  نم 
64 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

خزود لها  زا  وت  تناما  بحاص  هک  میـسرتیم  َنوُعِجار  ِْهَیلِإ  اَّنِإ  َو  ِهَِّلل  اَّنِإ  دـنتفگ  دیـسرن  ربخ  چـیه  ناهیقف  يا  تفگ  دـمایب و  راب  رگید  سپ 
هاچ نآ  رـس  رب  ور  سپ  تسیهاچ  اجنآ  رد  دنیوگیم و  توهرب  ارنآ  هک  تسا  يداو  اجنآ  رد  هک  ورب  نمی  نیمزب  هک  دنتفگ  اهقف  سپ  دشاب 
هس درم  نآ  سپ  تناما  دنوادخ  منم  نالف  رـسپ  نالف  يا  هک  هاچنآ  رد  نز  گناب  نک و  ادن  درذگب  بش  زا  یگناد  ای  بش  زا  همین  نوچ  و 

مدرم هک  نامز  نیا  اـت  مدوب  هدـیرب  يو  زا  دوب و  ناـسارخ  رد  یـشیوخ  ارم  تفگ  هک  دینـش  زاوآ  لوا  رد  موس  بش  رد  درک و  نینچ  بش 
رـسپ نینچ و  نینچ و  هناخب  ورب  تسدوخ  لاح  رب  وت  لام  اما  تسا . هدروآ  دورف  لزنم  نیا  رد  ارم  محر  عطق  نآ  ببـسب  یلاعت  يادـخ  سپ 
تفرب دتـسب و  تفای و  زاب  دوخ  لام  درک و  نانچ  دـمایب و  درم  نا  دـنادیمن . سکچیه  ماهتفگن و  يو  اـب  هک  دـنکب  دـیارد و  هک  يوگب  ارم 

 . شیوخ تحلصمب 
لاسکی تدم  دزب  يو  ربق  رـس  رب  همیخ  يو  نز  درک  تافو  مالـسلا  امهیلع  نسح  نب  نسح  نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  يراخب  تیاکح :

داد باوج  يرگید  دیباییمن و  تفای  ناوتیمن  هچره  هک  دینادب  تفگ  یسک  هک  دندینشب  يزاوآ  تشادرب  تبرت  رس  زا  همیخ  نوچ 
65 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

 . دنتفرب سپ  دندیدن  زاب  تیم  يور  ینعی  دنتفاین  دنتسشن  هک  دنچره  دنتشگ  دیماان  هک 
دنک اهر  روگ  نآ  رخآب  دنیشن  يروگ  رس  رد  سکره  هک  تسا  هتفگ  ینعم  نیا  رد  یبرع  دنچ  یتیب  هک  رانید  کلام  زا  دناهدرک  تیاور  و 

: دورب و 
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رعش

دنیبن شمشچ  نانچنآ  درازبدنیشن  يروگ  رس  رب  وکناره 
دیآ  شدای  يو  زا  هن  ربق و  زا  هندیامن  نادنچ  شتلفغ  رخاب 

ینعم نیا  رد  دـنچ  یتیب  داـتفا و  هیرگب  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  ربق  تراـیز  رد  هک  هیلع  هللا  تاولـص  یلع  نینمؤملا  ریما  زا  دـناهدرک  تیاور 
: دناوخب

تیب

دیسر  نامسآ  رب  وت  رجه  نم ز  دایرفدیسر  ناجب  مراک  وت  قایتشا  رد  اناج 
66 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

تیم لاح  هچنآ  هاگان  هک  دوب  هتـسشن  یتیم  نیقلت  تهج  يربق  رـس  رد  احلـص  زا  یکی  تفگ  يزیزع  دـیوگیم  هنع  هللا  یفع  باـتک  مجرتم 
نیا راهظا  زا  دعب  زیزع  نآ  تشاد  نیقلت  لیجعت  ایئوگ  وگب و  وگب  تفگیم  دیـشکیم و  دوز  هبنپ  ناهد  زا  هک  دید  دش  فشکنم  يو  رب  دوب 

. درک تافو  دوخ  هک  تشذگ  يزور  كدنا  تیاکح 
رـضاح هیما  ینب  زا  يدرم  هزانج  رد  زیزعلا  دـبع  نب  رمع  هک  هللا  مهمحر  يرجآ  نیـسح  نب  دـمحم  نب  رکب  وبا  هیقف  درک  تیاور  تیاکح :

ار ام  دناربق  بحاص  هک  ناسک  نیا  لاوحا  ندید  زا  ات  صخش  نیا  تبرت  رس  رد  دینک  فقوت  یتعاس  هک  دومرف  دندرک  نفد  اریو  نوچ  دش 
زا هک  دندید  ار  زیزعلا  دبع  نب  رمع  هاگان  هک  نارگن  دنتسشنب  دهج  دجب و  دندرک و  فقوت  یتعاس  يو  نفد  زا  سپ  قلخ  سپ  دوش  یتربع 
رـس رب  تفگ  يدـش  نایرگ  نینچ  هک  هداتفا  هچ  ارت  ریما  ای  دـنتفگ  دوب  هتـشگ  نهپ  ناـیرگ و  خرـس و  وا  مشچ  ود  ره  تشگیمزاـب و  يربق 

متفگ تسد  زا  یسرپیمن  رمع  يا  هک  دندرک  ادن  نم  شوگ  رد  متـشذگب  نآ  زا  دعب  دادن  نمب  باوج  سپ  مدرک  مالـس  مدیـسر و  يروگ 
نیدضع زا  نیقفرم  هدیرب و  نیقفرم  زا  نیعارذ  هدش و  ادج  نیعارذ  زا  عوک  تسا و  هدیرب  عوک  زا  تسد  هک  نیبب  وکین  دـنتفگ  مسرپب  هچ 

رکفتم ناشیا  دوخ و  لاح  رد  مداتفا و  هیرگب  نم  سپ  هداتفا  یلاـحب  يوضع  یئاـجب و  یکی  ره  هدـش و  ادـج  نیفتک  زا  نیدـضع  هدـیرب و 
هک متشگ 

67 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
. دندرک هچ  اهندب  هک  یسرپیمن  رمع  يا  دنتفگ  نم  شوگ  رد  رگید 

اههنیـس زا  اهـشود  کنادـب  تفگ  مسرپ  هچ  متفگ  تسیچ . لاح  ار  نت  دـبلاک و  تفر  نوریب  اهدـبلاک  زا  ناج  نوچ  هک  یئاـمنیمن  لاؤس 
نیا نوچ  دش . هدیرب  اهوناز  زا  اهنار  و  نینچمه ، اهنار  زا  اهگر  و  نینچمه ، اهگر  زا  اهتـشپ  تشگ و  ادـج  اهتـشپ  زا  اههنیـس  دـش و  هدـیرب 

هکنادب دنتفگ  مسرپب  متفگ  اهنفک  زا  یسرپیمن  رمع  يا  دنتفگ  نم  شوگ  رد  رگید  متفرب و  دش و  هدایز  نم  تریح  هیرگ و  مدینـشب  نخس 
 . ریخ کلذ  يوقتلا  سابل  تسا و  يوقت  ددرگن  هدیرد  هک  هماج  تسا و  يراگزیهرپ  دوشن  هنهک  هک  ینفک 

دنچ يو  باوج  رد  هک  دینش  يزاوآ  هاگان  هک  دناوخیم  دنچ  یتیب  دوب و  هتسشن  يربق  رس  رب  هک  رانید  کلام  زا  دناهدرک  تیاور  تیاکح :
 . تفگ تیب 

68 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
نآرق ندناوخ  رد  دناهدرک  فالخ  دنتسرفیم و  يو  رهب  زا  هک  هقدص  اعدب و  دباییم  عفن  تیم  کنا  رد  اهقف  املع و  دناهدرک  قافتا  هلئـسم -

. وا يارب  زا  نتشاد  هزور  تیم و  رهب  زا 
رضاح یصخش  هزانج  رد  يرهوج  همادق  لبنح و  دمحا  اب  دادغب  رد  هک  دادح  یـسوم  نب  یلع  زا  دنکیم  تیاور  ءایحا  رد  یلازغ  تیاکح :
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نآ زا  دعب  تستعدـب  ربق  رـس  رب  ندـناوخ  نآرق  هک  دومرف  دـمحا  دـناوخیم  نآرق  يربق  رـس  رب  دـمآرد و  يدرم  دـندرک  نفد  نوچ  میدـش 
زا چیه  وت  دزن  تفگ  دـمحا  تسا  هقث  زا  وا  تفگ  یئوگیم  هچ  لیعمـسا  نب  رـشبم  نأش  رد  دـمحا  ای  تفگ  دوب  ام  اب  هک  همادـق  نب  دـمحم 
نم نوچ  تفگ  هک  دوخ  ردپ  زا  وا  جاجح و  نب  ءالعلا  نب  نمحرلا  دبع  زا  لیعمـسا  نب  رـشبم  ارم  درک  ربخ  يرآ  تفگ  تسه  يو  هتـشون 

تسا هدرک  نیمهب  تیصو  وا  هک  رمع  نبا  زا  مدینـش  دیناوخب و  نم  ربق  رـس  رب  هرقبلا  هروس  رخآ  هرقبلا و  هروس  لوا  دینک  نفد  ارم  مریمب و 
. دناوخب نآرق  ات  وگب  ناوج و  نیا  شیپ  هب  درگزاب  هک  تفگ  تفگب  دمحا  اب  ربخ  نیا  نوچ 

نوچ هک  دومرف  هک  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  زا  مدینش  تفگ  هک  رمع  هللا  دبع  زا  هدرک  تیاور  نامیا  بعـش  رد  یقهیب  تیاکح :
ندرپس و كاخب  ندرک و  روگ  رد  دینک  لیجعت  هک  دیاب  وا و  نیفکت  زیهجت و  رب  دیباتشب  دینکن و  سبح  ار  وا  هک  دیاب  امش  زا  یکی  دریمب 

. دیئآرد هربقمب  نوچ  هک  تسا  هتفگ  لبنح  دمحا  دیناوخب و  هرقبلا  هروس  رخآ  وا  نیئاپ  رد  هرقبلا و  هروس  لوا  وا  نیلاب  رد 
69 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

. دسریم ناتسروگ  لهاب  نآ  باوث  هک  دیشخب  هربقم  لهاب  نآ  باوث  نیتذوعم و  ٌدَحَأ و  ُهَّللا  َوُه  ُْلق  دیناوخب و  هحتافلا  هروس 
هیلع هللا  یلـص  ربمغیپ  تفگ  هک  رمع  زا  دنکیم  تیاور  تسوا  تافنـصم  زا  هک  تسا  هدروآ  ایندلا  عادو  باتک  رد  ایندلا  یبا  نبا  تیاکح :

دنهدب دزم  ار  وا  دـشخب  ناگدرمب  نآ  باوث  سپ  دـناوخب  ٌدَـحَأ  ُهَّللا  َوُه  ُْلق  راب  هد  درذـگب و  ناتـسروگب  سکره  هک  دومرف  ملـس  هلآ و  و 
. دنشاب ناتسروگ  نآ  رد  هک  ناگدرم  ددعب 

ادـخ رگا  زین  حـیبست  ات  دـسریم  يوب  دتـسرفیم  هدرم  يارب  زا  هدـنز  هک  ریخ  ره  تفگ  هک  اـطع  زا  دـنک  تیاور  لیعمـسا  ظـفاح  تیاـکح :
. دهاوخ

عاونا زا  همه  رافغتـسا  تاوعد و  نآرق و  تئارق  هک  تسا  هدروآ  هرکذـت  باـتک  رد  یبطرق  هللا  دـبع  وبا  خیـش  هلئـسم . نیاـب  هقلعتم  لـئاسم 
زج اعد و  تئارق  زا  تسین  صوصخم  تسا و  هقدص  ناشیاب  تبسن  امش  هیده  دهدیم و  تاوماب  یلاعت  يادخ  امش  ببـسب  هک  تسا  هقدص 

 . نآ
نداتـسرف ار  ناگدرم  هیدـه  تیم و  رهب  زا  ندـناوخ  نآرق  دوب  رکنم  هک  هللا  مهمحر  ملـسلا  دـبع  نیدـلا  زع  خیـش  زا  دـنکیم  تیاور  یعفای 

نارای زا  یکی  درک  تافو  نوچ  ناشیاب  دسریمن  تفگیم 
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نظ هچنآ  فالخ  تسا  نینچمه  تاهیه  تفگ  تاوما  تهج  نداتـسرف  هیده  ندناوخ و  نآرق  رد  یئوگیم  هچ  تفگ  دـید  باوخ  رد  اریو 
نآ زا  دـعب  مداتـسرفیم  هیدـهب  يزیچ  يو  رهب  زا  تافو  زا  سپ  درک و  تافو  نم  ناراـی  زا  یـضعب  نمی  رد  هک  هتفگ  یعفاـی  و  متفاـی . مدرب 

داهد و ریخ  يازج  ادـخ  ارت  يداتـسرف  نآرق  هیدـه  ارم  هچنانچمه  سک  نالفب  ناـسرب  نم  مالـس  هک  دـید  باوخ  رد  اریو  یـصخش  يراـب 
دزن یفرظ  دوب و  هتـسشن  یتخت  رب  هک  دـندید  باوخ  رد  ار  وا  ناشیوخ  زا  یـضعب  درک و  تافو  نم  ناشیوخ  زا  یـصخش  هک  تفگ  یعفای 

نادنزرف ردپ  هک  تسیا  هیده  تفگ )  ) فرظ ریز  رد  تسیچ  نیا  هک  مدرک  لاؤس  تفگ  دوب  فرظ  نآ  يور  رب  یشوپرس  دوب و  هداهن  يو 
فلؤم مداتسرف  يو  رهب  زا  مدناوخ و  نآرق  زا  هروس  شود  نم  تفگ  متفگب  شرهوش  اب  مدش  رادیب  نوچ  تسا . هداتسرف  نم  تهج  شود 

رد ناشیوخ  زا  یضعب  هک  درک  تیاکح  دوب  وا  لوق  رب  دامتعا  هک  یجیالا  نیدلا  ءالع  فراع  حلاص  خیـش  دیوگیم : هحور  هللا  حور  باتک 
مامح رد  هک  یـسک  نوچمه  دـسریم  امب  تحار  حور و  تفگ  دـسریم  نوچ  امـشب  ُهَّللا  َوُه  ْلـُق  باوث  متفگ  گرم و  زا  سپ  مدـید  باوخ 

بآ فرظ  نآ  رد  تریس  تروص و  نسح  نآ  اب  يوبشوخ و  تروص و  وکین  دیآرد  یصخش  هاگان  دنک  هبلغ  يو  رب  یگنشت  دشاب و  مرگ 
هروس زا  دنتـسرفیم  هک  هیدهب  نینچمه  دوش  حورم  درـس  بآ  شوخ و  يوب  نآب  هنـشت  نآ  هنوگچ  دهد  هنـشت  نآب  مرگ  مامح  نآ  رد  درس 

نآ رد  دش  فرشم  توم  رب  نوچ  هدباع  مان  هبهار  ینز  هک  تسا  هدروآ  تامانم  رد  یلجت  بحاص  میوشیم و  حورم  دسریم و  امب  صالخا 
ارم مریمب  نوچ  نادرگم و  لوذـخم  ارم  تسوا  رب  نم  دامتعا  تامم  تایح و  رد  هک  سکنآ  يا  ایادـخ  راب  تفگ  درم  تساوخ  هک  تلاـح 
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دـناوخیم و نآرق  زا  هروس  تفریم و  وا  ربق  رـس  رب  هعمج  زور  هعمج و  بش  ره  هک  اریو  دوب  يرـسپ  درک  تاـفو  نوچ  هدـم  تشحو  ربق  رد 
باوخ رد  ردام  یبش  تفگ  دنزرف  نیا  تساوخیم . شزرمآ  درکیم و  اعد 

71 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
نم هک  یلاعت  يادخ  رکش  اما  تستخـس  یتمحز  یهودنا و  گرم  هک  یتسردب  دنزرف  يا  تفگ  تسیچ . وت  لاح  هنوگچ و  متفگ  مدید و 

رد قربتسا  سدنس و  زا  اهشلاب  تساجنآ و  رد  رایـسب  نیحایر  لگ و  هتخادنا و  نآ  رد  شرف  هک  معقاو  شکلد  یخزرب  شوخ و  یلزنم  رد 
اعد نآرق و  تئارق  زا  نم  رهب  زا  یتسرفیم  هچنآ  نم  دنزرف  يا  يرآ  تفگ  تسه  نمب  یتجاح  چیه  ارت  ردام  يا  متفگ  دناهداهن . لحم  نآ 

رد ترایزب  یئآیم  هک  هعمج  زور  بش و  ات  یئامنیم و  هک  یتبحم  رهمب و  مدرگیم  ناـمداش  نم  هک  راذـگم  ورف  ینکیم  هک  نم  تراـیز  و 
دیـسر و وت  دنبلد  دـنزرف  کنیا  هبهار  يا  دـنیوگیم  ناتـسروگ  لها  يراد  ترایز  مزع  ناتـسروگب و  يور  هک  هاگره  مشابیم و  يداش  نآ 

هعمج زور  ات  وت  ياعد  تئارق و  رهب  زا  مباییم  هجرد  تعفر و  تلزنم و  نآ  زا  دعب  ریخ  نیا  ببـسب  موشیم  نامداش  سپ  دیآیم  وت  ترایزب 
تعاـمج تـهج  زا  رگید  مدـناوخیم و  يو  تـهج  اـعد  هحتاـف و  مدرکیم و  رداـم  تراـیز  نآ  زا  دـعب  مدـیدب  نـیا  نوـچ  دـیوگیم  رگید .

ام دنتفگ  دیناسک  هچ  امش  متفگ  نم  کیدزنب  دندمایم  هک  رامشیب  یتعامج  مدید و  رایسب  قلخ  هعمج  بش  هاگان  مداتـسرفیمرب  ناتـسروگ 
هیده هقدص  اعد و  تءارق و  رد  هشیمه  ینکن و  عطق  ام  ترایز  وت  هک  میهاوخیم  میرآ و  ياجب  وت  رکش  هک  میاهدمآ  میناتـسروگ  نیا  لها 

. یتسرفب ام  دزن 
رد رب  دـشیم  بش  نوچ  درازگیم و  زاـمن  اـههزانج  رب  هک  دوب  يدرم  نوعاـط  ناـمز  رد  هک  دـناهدرک  تیاور  روصنم  نب  رـشب  زا  تیاـکح :
زا دانک و  تمحر  امـش  یبیرغ  رب  دانک و  سنا  هب  لدـبم  امـش  تشحو  یلاعت  يادـخ  تفگیم  درکیم و  تاوما  رب  اعد  داتـسیایم و  اههربقم 

رگید ياهبـش  نوـچ  مدرک و  هناـخ  رد  اـعد  متفر و  دوـخ  هناـخب  بش  کـی  دـیوگیم  داـنک و  لوـبق  امـش  ياـهیئوکین  داراذـگرد و  اهیدـب 
دیناسک هچ  امش  متفگ  نم  دزنب  دندمآیم  هک  مدید  رایسب  یتعامج  مدش  باوخ  رد  سپ  مدناوخن  تاوعد  رباقم  رد  رب  متفرن و  ناتسروگب 

هچ متفگ  میناتسروگ  لها  ام  دنتفگ  تسیچ  امش  تجاح  و 
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يارب منکن و  نآ  كرت  زگره  نم  متفگ  میرازگب  نآ  رکش  ام  يارب  زا  یتسرفیم  هک  هیده  ضوع  هک  میاهدمآ  ام  دنتفگ  تسا  هدیسر  امشب 
 . متسرفب ایاده  امش 

ناشیا زا  یکی  دـنتفرگیم و  يزیچ  دـنوریم و  يزیچ  دزنب  یتیم  ره  یناتـسروگ  رد  دـید  باوخ  رد  يدرم  هک  دـنک  تیاور  یعفای  تیاکح :
دنوریم و نآ  دزنب  هک  تسیچ  اهنیا  دـننایک و  موق  نیا  متفگ  متفر و  يو  دزن  مدـنامب و  بجعتم  تفرگیمن و  چـیه  تفریمن و  دوب و  هتـسشن 

نآ دـنوریم و  هک  تسنیا  ناشیا  دنتـسرفیم و  ناشیا  تهج  ناتـسود  هک  نآرق  تءارق  هقدـص و  اـعد و  زا  تسا  هیدـه  نیا  تفگ  دـنریگیم .
شیپ نم  دنزرف  هک  هیدـه  ببـسب  مرگناوت  تسین و  نآب  یجایتحا  ارم  تفگ  یناتـسیمن  يوریمن و  ارچ  وت  متفگ  دنناتـسیم  هک  تساههیدـه 

هک یناوج  نآـب  متفرب  مدـش  رادـیب  نوـچ  رازاـب . رد  دـشورفیم  یبـالز  هک  تسا  يدرم  تفگ  تسا  سک  هچ  متفگ  زور . ره  دتـسرفیم  نم 
. متسرفیم ردپ  شیپ  هیدهب  مناوخیم و  نآرق  تفگ  یناوخیم  هچ  متفگ  دنابنجیم  بل  يزیچ  ندناوخ  يارب  دشورفیم . یبالز 

نوچمه دندتـسیم  اهزیچ  دنتفریم و  دندمآیم و  نوریب  اهروگ  زا  هک  مدید  باوخ  رد  ناگدرم  یبش  هاگان  هک  تشذگب  نیا  رب  یتدم  تفگ 
باوخ زا  سپ  ناشیا  نوچمه  دتـسب  يزیچ  تفرب و  دـمآ و  نوریب  ربق  زا  زین  لوا  تیم  نآ  ینعی  رگناوت  صخـش  نآ  هک  مدـید  هاگان  لوا .

دنتفگ ناوج  نآ  لاوحا  زا  مدرک  لاؤس  متفرب و  نآ  زا  دعب  رما  نیا  رخآ  راقتفا  وا و  لوا  ءانغتسا  زا  مدرک  بجعت  مدش و  رادیب 
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هک تسا  یـسک  نوچ  ربق  رد  تیم  هک  دومرف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  یتسردب  تاوما ، رهب  زا  ندرک  اعد  اما  درک  تافو  وا 
ریغ ناتـسود و  زا  يو  ناشیوخ  ردارب و  ای  يو  ردام  ردپ و  زا  دسر  يوب  هک  تسا  یئاعد  رظتنم  دـهاوخ و  یـسردایرف  دـشاب و  هدـش  قرغ 
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زا یکی  تسا  هدرک  تیاور  و  تسایند . رد  هچره  اـیند و  زا  رتسود  رتهب و  يو  دزن  رد  اـعد  نآ  دیـسر  واـب  یئاـعد  هک  هاـگره  سپ  ناـشیا 
دنداهن ربق  رد  ارم  هک  تقونآ  رد  کنادـب  تفگ  تسیچ . وت  لاـح  متفگ  مدـید  باوخ  رد  گرم  زا  سپ  ار  دوخ  ردارب  تفگ  هک  ناـگرزب 

هچنآ تسنیا  دکؤم  دز و  تساوخ  نمب  شتآ  نآ  درک  اعد  نم  تهج  هک  يدوب  هدننکاعد  ياعد  هنرگا  تشاد . شتآ  هراپ  دمایب و  هدـنیآ 
ياعد نم  مدید و  باوخ  رد  ار  هعبار  هک  هتفگ  بلاغ  نب  راشب  بولـصم و  يارب  زا  نیا  لثم  دناهدرک  تیاور  هللا  تمحر  یمجع  بیبح  زا 
دـشاب هنوگچ  نیا  متفگ  ریرح  ياهـشوپرس  رون و  ياهقبط  رد  دنروایم  نم  دزن  امـش  هیدـه  راشب  يا  تفگ  سپ  مدرکیم  يو  رهب  زا  رایـسب 

نالف هیده  نیا  دـنیوگیم  دـنربیم و  اهقبط  رب  اعد  نآ  دـش  باجتـسم  ناشیا  ياعد  دـندرک و  ناگدرم  رب  یئاعد  ناگدـنز  هک  هاگره  تفگ 
ار ناگدنز  تفگ  هک  باوخ  رد  مدید  تاوما  زا  یـضعب  تفگ  هک  دناهدرک  تیاور  هبالق  یبا  زا  تسا و  هداتـسرف  وت  شیپ  هک  تسا  سک 
دیآیم و رون  ياههوک  ام  يارب  ناشیا  ندرک  اعد  ببـسب  کنادب  یلاعت و  يادخ  ام  زا  ار  امـش  داهد  ریخ  يازج  وگب  ناسرب و  مالـس  ام  زا 
هب دیوگیم  ببـس . هچب  تفگ  دننادرگیم  دـنلب  ربق  رد  صخـش  هجرد  هک  یتسردـب  تفگ  هک  هدرک  تیاور  حـلاص  یبا  زا  لیعمـسا  ظفاح 

قحب دوبعم  دننادرگیم  دنلب  تیم  هجرد  ربق  رد  هک  تسه  هاگ  دنزرف  ياعد  ببسب  ینعی  دنزرف  نتساوخ  شزرمآ  ببس 
74 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

. دازاس لصحم  نابلاط  هجرد  تابوثمب  نالماک  تاجرد  تعفر  قلطم  دوجس  و 
نوچ کنادب  دشاب .  لوا  زا  رتهب  ام  تاقوا  رخآ  هک  دشاب  مینک  دوصقم  رد  عورـش  هک  تسنآ  تقو  دـیوگیم  هحور  هللا  حور  باتک  فلؤم 
ناسآ ات  میدرک  میـسقت  هتفه  مایا  ددعب  تارازم  تسا  رذعتم  همهب  نتـشگ  هعفد  کیب  تسا و  رود  اههار  اهلحم و  رد  تسا  رایـسب  تارازم 

هک یتبون  کی  زور  ره  یتمـسق  ره  ددع  رب  دهاوخ  رگا  دنک و  ترایز  ددرگب و  همهب  زور  کی  رد  دناوت  رگا  سپ  هدـننکترایز  رب  دـشاب 
. دیامن مایق  نآ  زا  یتبون  رب  هبنش  حابص  ای  هعمج  بش  ره  رد  دهاوخ  رگا  دبایرد و  دورب و  دشاب  نآ  بلط  رد 

ترایز ینعم  هک  دـشاب  تیؤر  دـصق  رد  هبنـشجنپ  زور  ینعی  دـنک  هعمج  بش  زا  ترایز  ءادـتبا  رگا  دـیوگیم  هنع  هللا  یفع  باـتک  مجرتم 
. دنک بوبحم  بحم و  دوصقم  هبعک  ترایز  دصق  نیا  رد  تسا و 

یناعم رایـسب  تسا  ترایز  ینعم  هک  تیؤر  دصق  دسانـشب و  ار  هناخبحاص  رتشیب  هک  دوریم  یـسک  هناخب  سکره  دناهتفگ  هک  اریز  لثم :
هب الع  لج و  قح  قیفوتب  هک  دـشاب  تقیرط . تعیرـش و  رد  تسا  ملاع  لمع  نیع  هک  تسا  راتفر  تروص  دوصقم  لـحم  نیا  رد  اـما  دراد .

مامت دنک و  ترایز  مزع  هبنـشجنپ  زور  رد  رگا  تیؤر  دصق  کلاس  سپ  تسنآ  زا  ترابع  تقیقح  هک  دـسرب  قلطم  كولـس  ریـس و  ءاهتنا 
دوصقم هبنش  حابص  هعمج و  زور  رد  ددرگ و  ترایز  هجوتم  هعمج  بش  رد  دشاب و  نآ  كولس  رد  زور 

75 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
نآ زا  دعب  دوش . ربخاب  دنراد  دوعص  لوزن و  بش  ود  نیا  رد  هک  اهحور  زا  ایئوگ  ددرگ  لوغشم  دوخ  لاوحاب  هللا  ءاشنا  هدرک  لصاح  دوخ 
زا دئاوفرپ  تسیباتک  هدحیلع  اما  تستارازم  لخاد  هچرگا  باتک  نیا  همدقم  کنادب  دشابن و  طقف  یتمه  ظفل  یترایز  ره  تیؤر  دـصق  رد 
هک ار  یتعامج  رم  دوش  ضیرحت  دـشاب و  يراشبتـسا  نارئاز  اب  تبـسنب  ات  تسا  هدـش  هتـشون  هک  تایاکح  راـبخا و  تاـیاور و  ثیداـحا و 

نیعمجا مهیلع  هللا  ۀـمحر  ناتـسروگ  لها  ناردام و  ناردـپ و  صیـصختب  ناصلخم  نابحم و  ناتـسود و  نارای و  ندرک  تراـیز  زا  دـنلفاغ 
 . نامزلا رخآ  یلا  ادبوم  ادلخم 

77 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
. نآ یلاوح  ریبک و  خیش  لوا : تبون  اهتبون 

. نآ یلاوح  هیلهاب و  ناتسروگ  مود : تبون 
. نآ یلاوح  ملس و  ناتسروگ  موس : تبون 

. نآ یلاوح  هیوریش و  موثلک و  ما  دهشم  مراهچ : تبون 

رازم رازه  www.Ghaemiyeh.comهرکذت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 251زکرم  هحفص 65 

http://www.ghaemiyeh.com


. نآ یلاوح  ون و  غاب  ناتسروگ  مجنپ : تبون 
. نآ یلاوح  قیتع و  دجسم  مشش : تبون 

. نآ درگادرگ  یلصم و  متفه : تبون 
(. دیدرگ حیحصت  رازالا  دشب  هجوت  اب  نتم   ) نآ یلاوح  دهشم و  ناتسروگ  مراهچ . تبون  دم :

: تسا هدمآ  تروص  نیاب  اهتبون  اهج : هخسن  رد 
نآ  یلاوح  قیتع و  دجسم  لوا  تبون 

فیفخ  هللا  دبع  خیش  مود  تبون 
هیلهاب  ناتسروگ  موس  تبون 

ملس  برد  ناتسکاخ  مراهچ  تبون 
هیوریش  ناتسکاخ  مجنپ  تبون 
ون  غاب  ناتسکاخ  مشش  تبون 

دیهش  هدازماما  رونم  دهشم  یلصم و  متفه  تبون 
78 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

لواب رخآ  باب  رد  ترایز  دـصق  يارب  زا  تسا  هدرکن  تیاعر  ناشیا  بتارم  تاجرد و  تواـفت  نارخأـتم و  نامدـقتم و  میدـقت  کنادـب  و 
 . ددرگ ربخاب  نیا  زا  ات  هتسویپ  دهع  رودب  تسا  رتکیدزن  وا  دهع  هکنا  هدینادرگ و  قحلم 

79 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

نآ یلاوح  ریبک و  خیش  لوا : تبون 

هراشا

وبا خیـش  تسا و  روباشین  زا  يو  ردام  تسا و  زاریـش  زا  وا  ناردـپ  لصا  فیفخ  نب  دـمحم  هللا  دـبع  وبا  ریبک  خیـش  رینم  ردـب  عبات  کنادـب 
نادیرم تفـصریپ  ناخیـش  هک  ناریپ  ریپ  ینعی  دوب  خیاشملا  خیـش  ریبک  خیـش  هک  دروآیم  اجنآ  رد  تسا  هتـشون  هخیـشم  هک  یملید  نسحلا 

میدرکیمن هجرد  تامارک و  تعفر و  دادعتـسا و  هدیاف  بلط  ام  يدوب  وا  هنرگا  دوب و  رـصع  يادـتقم  ریبک  خیـش  هک  هتفگ  وا  مه  دـندوب و 
نس کنادب  دیوگیم  میدرک و  بلط  يو  هاگیاج  میتفایرد و  ار  وا  ام  ات  تشگ  ام  يزور  یلاعت  هناحبس و  قح  مرک  فطل و  تنم و  هک  اریز 

ناـیفوص ياـمرفراک  دوب و  هنیـشیپ  ناـیفوص  متاـخ  ریبک  خیـش  دوب و  يو  لـقع  تیارد  يو و  رـصع  يرازگراـک  لاـح و  رادرک و  خـیش و 
. دومرفیم راک  ار  نادیرم  هتشذگ  ناریپ  نامرفب  ینعی  هدنامزاب .

80 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
خیـش نم  تفگ  يادخ و  قحب  دروخ  دنگوس  دیناد و  یک  وا  ناکم  لزنم و  امـش  تفگ  دندرکیم  يو  دزن  رد  خیـش  فصو  يزور  هللا  دبع 

ناشیا نایم  رد  دنتفریم و  وا  شیپ  هب  دندوب و  ناخیـش  یتعامج  رـصع  نآ  رد  دوب  یفوص  لاس  دـنچ  هک  مدـید  وا  لاح  رما و  يادـتبا  رد  ار 
خیش هک  دشاب  دمآیم  خیش  رظنب  یهت  ياپ  نینچمه  تفرگیم و  دوخ  تسدب  نیلعن  تفریم و  خیش  دزنب  درکیم و  یهت  ياپ  هک  دوب  یـصخش 

تسا و فیطل  تیاـغب  خیـش  فیناـصت  تفگ  يزور  درکیم . خیـش  فیناـصت  زا  یـضعب  هعلاـطم  يدـلخ  رفعج  دونـشب . وا  دـیوگب و  يزیچ 
دوش و مولعم  یتقو  نآ  ياهزمر  قیقد و  نآ  تاراشا 

81 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
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صنب خیش  ياهنخس  درادن و  هرهب  نادنچ  خیش  نخـس  زا  صخـش  دشابن  رهاظ  ملع  ات  ینعی  دننک  مض  نآ  اب  يرهاظ  ملع  هک  ددرگ  موهفم 
ءاوش هللا  دبع  وبا  خیش  دوب  خیـش  موهف  نطاب  دیاوم  رهاظ و  مولع  دئاوف  ندیناسر  نآ  زا  يو  دارم  ددرگیم و  دیق  هروهـشم  ثیداحا  تایآ و 

. تسا هتخیمآ  تمکحب  يو  شناد  ملع و  تسا و  شناد  ملع و  ياهرهوج  خیش  تاملک  رد  دیوگیم :
تفگ دمحا  خیش  دمآرد  ریبک  خیش  هاگان  هک  تفگیم  سرد  دوب و  هتسشن  دوخ  باحصا  اب  یتقو  ییحی  نب  دمحا  خیش  هک  درک  تیاور  و 

ریبک خیش  هب  يزور  هک  ءاذح  رفعج  خیـش  زا  دناهدرک  تیاور  دوشیم و  متخ  ریبک  خیـش  هب  ملع  ینعی  هللا  دبع  وباب  الا  دوشیمن  رخآ  رما  نیا 
 . دوریم رسپ  نیا  اب  سراف  زا  فوصت  تفگ  درک و  رظن  سپ  تشذگب 

ار وا  یلاـعت  يادـخ  دوخ و  رما  رد  تسا  قفوم  يدرم  هللا  دـبع  وبا  تفگ  دوب  زاریـش  یـضاق  هک  میکح  نب  دـمحم  نب  دـمحا  نسحلا  وبا  و 
مولع رد  رظن  هاگره  دنوش و  هبنتم  دننک  یکیدزن  وا  ملع  هب  نایدتبم  یهاگ  سپ  ناگدنب  نایم  زا  تسا  هتشاد  تسود 

82 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
. دوش هبتشم  ناشیا  رب  خیش  ملع  دنرادن و  ار  خیش  ملع  مهف  نایدتبم  ینعی  دنرب  دسح  دننک  يو 

هار و رد  خیـش  نیا  هکیتسردـب  دـسریم و  نمب  قلخ  یئوکین  يو  زا  هک  تسا  یخیـش  نیا  هک  هتفگ  ریبک  خیـش  نأش  رد  یناـجرج  لیعمـسا 
باتک رد  نآ  زا  يرطـس  هک  تساهتمکح  اهملع و  ار  وا  هداهن و  وسکی  ار  ناشیا  هقیرط  هتفرگ و  ناـشیا  يوخ  تسا و  هتفر  ناخیـش  شور 
میعن وبا  ظفاح  دندرگیم  داش  دننکیم و  شنادب  راختفا  فیلأت و  لئاسم  نآ  ببسب  اهملع  ات  یلیثمت  اهناوید  رد  نآ  زا  هلئسم  تسا و  یفیلأت 

دوخ هک  هیفوصلا  خیرات  باتک  رد  یملـس  هللا  دبع  وبا  خیـش  و  دراد . لاح  مه  ملع و  مه  تسا  تقو  خیـش  هک  دیوگیم  ریبک  خیـش  رکذ  رد 
ریبک خیش  الا  تسین  یقاب  دوخ  موق  رهب  زا  نامز  خیرات  خیاشم و  خیش  زورما  هک  تسا  هدروآ  هتشون 

83 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
هکیتلاـح رد  رهاـظ  مولعب  تسا  خـیاشم  زا  رتاـناد  وا  تسین و  يو  زا  رتماـمت  تقو  رد  لاـح و  رد  خیـش  چـیه  رتگرزب  وا  زا  هک  هرـس  سدـق 
بهذـم رب  تسا  هیقف  وا  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  ثیداحا  یلاعت و  يادـخ  باـتک  زا  هدرک  تعیرـش  ملعب  کـسمت 

دای ببسب  هک  تسا  یموق  رتهم  خیاشملا و  خیش  ریبک  خیش  هک  هدروآ  هیعفاش  تاقبط  رد  تسیباتک  هک  هیعفرا  تاقرم  رد  کنادب  و  یعفاش .
هک یتسردب  تسا و  رخآ  باحـصا  عوبتم  هنیـشیپ و  ناخیـش  هدرک  لوبق  همحرلا و  لزنت  نیحلاصلا  رکذ  دـنع  هک  تسا  تمحر  دـیما  هب  وا 
اطع نب  سابعلا  وبا  يریرج و  تبحـص  هدیـشوپ و  میور  دمحم  وبا  تسد  زا  دینج  زا  دعب  هقرخ  تفایرد و  دینج  خیـش  تبحـص  ریبک  خـیش 

ره هک  دوب  نآ  ریبک  خیش  كرابم  تداع  تسا و  هدناوخ  يزیچ  يوب  يرعشا  نسحلا  وبا  خیـش  هدید و  ار  جالح  روصنم  نب  نیـسح  تفای .
خیش دناهدرک و  تیاور  خیش  زا  وا  ریغ  میعن و  وبا  ظفاح  هک  تسیدیناسا  ار  وا  دوخ و  درو  زا  سپ  تشونیم  حاحص  زا  ثیدح  تسیب  بش 

ص83 نتم ؛  همجرت ؛  رازم / رازه  هرکذت  لئاضفلا و  حرش  باتک  تسا و  ءارقفلا  فرش  باتک  هلمج  نآ  زا  تسا  رایسب  تافنصم  ار  ریبک 
84 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

باتک تاعقرملا و  سبل  باتک  نیعطقنملا و  باتک  عماول و  باتک  راکذتسا و  باتک  لوصالا و  یف  لوصفلا  باتک  داشرالا و  عماج  باتک 
باتک ءایبنالا و  يولب  باتک  تادرفملا و  باتک  فوصتلا و  لضف  باتک  داصتقالا و  باتک  حورلا و  یف  سانلا  فـالتخا  باـتک  هثاـغالا و 
باتک ملاس و  نب  یلع  درلا  باـتک  لهـس و  نب  یلع  درلا  باـتک  لهـس و  نب  یلع  لـئاسم  باـتک  هقرفتلا و  عمج و  باـتک  هفلـالا و  درلا و 

دقتعملا باتک  هقفلا و  یف  جـهنملا  باتک  جارعملا و  باتک  خـیاشملا و  یماسا  باـتک  لاوزلا و  ۀـفرعم  باـتک  تاوهـشلا و  كرت  عوجلا و 
تالوطم و دـنیوگیم  هتخاس و  فیلأت  هدرک و  فینـصت  اهنآ  ریغ  تاوعدـلا و  عماج - باتک  نیدـیرملا و  بادآ  باتک  ریغـصلا و  ریبکلا و 

جنپ تعباتم  هک  دومرف  تسا و  هدرک  نادیرم  تحیصن  ظعو و  یسرک و  رب  دومرفیم  ظعو  تسا و  باتک  یـس  خیـش  فیناصت  تارـصتخم 
دـسا نب  ثراح  یکی  خیـش  جنپ  نآ  زا  دنیوگیم و  هچنآ  دیرادیم  ملـسم  دیونـشیم و  ناشیا  نخـس  رگید  یقاب  ام و  خـیاشم  زا  دـینک  خـیش 

نب دمحم  وبا  موس  يدادغب  دینج  خیش  مود  یبساحم 
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85 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
. دنا یکم  نامثع  نب  ورمع  مجنپ  اطع  نب  سابعلا  وبا  مراهچ  میور 

دـنلاوحا و بابرا  نارگید  دـننکیم و  عمج  تقیقح  ملع و  ناـیم  ناـشیا  هک  دومرف  خیـش  جـنپ  نیا  صیـصخت  زا  دـندرک  لاؤس  نآ  زا  دـعب 
مدرک راک  نآب  هتبلا  دیسر  نمب  هک  ثیدح  ره  ینعی  مدرک  نآب  لمع  هک  الا  مدینـشن  ثیدح  چیه  هک  دومرف  ریبک  خیـش  تابلغ و  باحـصا 

زا تفگ  هک  هیوکاب  نب  هللا  دـبع  وبا  زا  يریـشق  مساقلا  وبا  تسا  هدرک  تیاور  تسا و  بعـص  نآ  هک  ناتـشگنا  ياهفرط  رب  مدرک  زاـمن  اـت 
تعکر کی  رد  هک  دوبیم  رایـسب  مدرازگیم و  زامن  تعکر  رازه  نیـسپ  ات  حابـص  زا  هک  دوبیم  رایـسب  لاح  يادتبا  رد  مدینـش  ریبک  خـیش 

هک تفگ  يریشق  اما  مدناوخیم  مامت  نآرق  تعکر  کی  رد  هک  دوبیم  رایسب  مدناوخیم و  دحا  هللا  وه  لق  راب  رازه  هد  زامن 
86 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

دورو زا  سپ  هلفان . ندرازگ  زا  مدوب  فیعـض  مدش و  ریپ  تفگ  هک  مدینـش  فیفخ  هللا  دـبع  وبا  زا  تفگ  هک  مدینـش  یخرک  سابعلا  وبا  زا 
تعکر کی  تسا  هدومرف  هک  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ثیدح  رهب  زا  مدرک  زامن  تعکر  ود  ای  زامن  تعکر  کی  بش  ره  دوخ 

. تسا هداتسیا  زامن  همین  ربارب  ندرک  هتسشن  زامن 
تسا هدرک  تیاور  یمـشاه  مساقلا  وبا  زا  لیعمـسا  ظفاح  دوب و  ریپ  نآ  زا  رتشیب  دناهتفگ  دوب و  رمع  لاس  هد  دص و  ار  ریبک  خیـش  هکنادب 

زا یبیرغ  هک  هاگره  دندوب و  هیلهاب  ناتسروگ  رد  ینز  يدرم و  تفگیم  هک  سلجم  رخآ  رد  یسرک  رس  رب  مدینش  ریبک  خیـش  زا  تفگ  هک 
روجنر تخـس  دوب و  یتلع  ار  وا  دمایب و  تریـسوکین  یـشیورد  هاگان  دندرکیم .  يو  تمدخ  هناخب و  دندربیم  ار  وا  دشیم  روجنر  ام  نارای 
تمدخ سپ  دش  رتبعـص  وا  جنر  رتتخـس و  شیورد  نآ  لاح  اهبـش  زا  یبش  هناخ  رد  دندرکیم  يو  تمدخ  دنتفرگرب و  ار  وا  سپ  هدش 

تمدخ نم  هک  وریم  باوخب  وت  نکیم و  تمدخ  وت  موریم  باوخب  نم  تفگ  درم  اب  نز  دندرک  تبونب  يو 
87 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

شوخ يوب  هک  درکیم  تمدـخ  درم  دوب و  باوخب  نز  نآ  یبش  هاـگان  هک  دـنیوگیم  دـندرکیم .  نینچ  بش  دـنچ  رحـس و  تقو  اـت  منکیم 
ادـن یفتاه  مدوب  باوخ  رد  هک  دوخ  تبون  رد  سپ  مدرکیمن  يزیچ  ساسحا  هناخ  رد  تفگ )  ) دوبن و وب  نآ  لثم  رگید  ياهیوب  هک  دینـشب 

نآ مدـید  متـشگ  رادـیب  سپ  هدرک  لوزن  یلاـعت  هناحبـس و  قـح  تمحر  وـت  هناـخ  رد  تفگ  ارچ  متفگ  وـت ، رب  ياو  درم  يا  تفگ  درک و 
. دوب هدرپس  حور  بیرغ 

هدرک لوزن  وت  هناـخ  رد  یلاـعت  قح  تمحر  یباوخ و  رد  وت  هک  دیـسر  نخـس  نیاـب  نوـچ  تیاـکح  نیا  رد  ریبـک  خیـش  هک  دـیوگ  يوار 
سپ دوب  نیریش  یسب  مدیـشچیم و  دش و  ناور  نم  فک  رد  خیـش  مشچ  بآ  هک  مدید  داتفا  نم  رانک  رد  هدش  شوهیب  هدرک و  بارطـضا 

تسا و هخیشم  ریغ  باتک  نآ  ریبک و  خیش  تریس  رد  تسا  هتشون  یباتک  یملید  نسحلا  وبا  خیـش  مدینـشن و  خیـش  زا  چیه  تیاکح  نیا  زا 
. تسا هدروآ  خیش  تایاکح  تاملک و  خیش و  تامارک  نآ  رد 

رازم بحاص  لاوحا  تروص و  تیاکح  تریـس و  زا  دعب  هحور  هللا  حور  باتک  فلؤم  يرازم  ره  رخآ  رد  کنادب  دـیوگیم  باتک  مجرتم 
زا تسا  هدوب  هبنـشهس  بش  رد  ریبک  خیـش  تاـفو  بیترت  نیا  رب  سپ  دـشاب  رتشیب  نآ  هدـیاف  اـت  تسا  هدرک  زین  تاـفو  خـیرات  رکذ  بیترتب 

هیرجهلا  ۀئامثلث  نیعبس و  يدحا و  هنس  ناضمر  هام  موس  تسیب و 
88 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

: ریبک دمحا  خیش 

. تسا هدوب  خیش  رای  خیش و  مداخ  دمحم  نب  لضف  يو  مان 
یتریس هماج و  بیشیب  دوب  هدیـشوپ  ربتـس  فوص  هبج  هک  مدید  دمحم  نب  لضف  لاس  تسیب  کیدزن  تسا  هتفگ  یملید  نسحلا  وبا  خیش 
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يرظنم رد  تشادـیم و  رتتسود  تولخ  یئاهنت و  دـیدن و  یلوضف  یتموصخ و  رد  ار  وا  سکچیه  یتفرگ و  تلزع  قلخ  زا  تشاد و  وکین 
زامن ياهتقو  تیاعر  درکیم و  امرـس  امرگ و  لمحت  دربیم و  رـسب  ناتـسبات  ناتـسمز و  لاس  هاجنپ  بیرق  تسخیـش  طابر  ماـب  يـالاب  رد  هک 
هزانج عییـشت  درکیم و  نارامیب  شـسرپ  تشادـیم و  هدـنز  بش  دوبیم و  هزورب  زور  تشادـیمن . زئاـج  یـشومارف  زور  بش و  رد  درکیم و 
شوخ یتباتک  دوب و  شکلد  ياهتفرعم  اهنخس و  ار  وا  تفریمن و  نیطالس  نایضاق و  هاگردب  درازگیم و  ناردارب  ياهقح  ياضق  دومنیم و 

نوریب ارحصب  يزور  یقلاوج  نسح  یسوط و  رصن  وبا  راطیب و  نیسح  خیش  ینعی  هللا  دبع  وبا  اب  هتفگ  یملید  تشاد .
89 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

. دوب هتسشن  اهنت  ارحص  رد  هک  میدید  ار  دمحا  وبا  هاگان  میتفر 
امـش تفگ  يدرگ . ام  قیفر  ینک و  تدعاسم  ام  اب  هکنآ  يانمت  تسا و  مرگ  تیاغب  نامز  نیا  خیـش  يا  دـنتفگ  يو  اب  تعامج  نیا  سپ 

زا هاگان  هک  شیوخ  لاحب  میدرک  اهر  ار  وا  سپ  تسا  نیا  رد  امـش  نم و  تمالـس  هک  دـیراذگب  دوخ  ياـجب  ارم  دـیدرگزاب  دوخ  ياـجب 
وا دش و  یفوتم  ترجه  زا  متفه  داتفه و  دصیس و  رد  دمحا  خیـش  کنادب  میدیدب و  ار  وا  زامن  نایم  رد  نآ  زا  دعب  تشگ  بیاغ  ام  مشچ 

. امهیلع هللا  تمحر  خیش  بقع  زا  دندرک  نفد  ریبک  خیش  هریظح  رد  ار 

ریغص دمحا  خیش 

يو تبحـص  مدرک و  خیـش  تمدـخ  لاسجنپ  یـس و  تسا  هتفگ  دوب و  يو  رای  ریبک و  خیـش  مداخ  دوب و  يزاریـش  یلع  نب  نسح  يو  مان 
 . مدرکیم تمدخ  هناخ و  رد  دوبیمن  خیش  نم و  اب  سکچیه  متفایرد و 

لاس یـس  تفگ  هلاـس و  یـس  تمدـخ  تهج  زا  ار  دـمحا  وبا  نم  مرادـیم  تسود  دومرف  هک  ریبک  خیـش  زا  مدینـش  هک  تسا  هتفگ  یملید 
تدابع و رد  دوب  مدق  تباث  تشاد و  رمع  لاس  داتفه  رقف و  مدق  رد  توبث  یـشیورد و  تریغ  رد  مدـیدن  يو  زج  سکچیه  درک . تمدـخ 
درکیم و باوخ  دروخیم و  يزیچ  ناشیورد  اب  دوبیمن و  اهنت  دروخن و  اهنت  ماـعط  زگره  دـش و  ناوتاـن  فیعـض و  هک  یناـمز  اـت  تمدـخ 

شیپ هب  ار  وا  هک  هاگره  درکیم و  ریبک  خیـش  یـشارف  تشونیمن و  طخ  دوب و  یماع  توم و  ضرم  رد  رگم  دـیبسخن  باوخ  هماجب  زگره 
تلز چیه  زگره  يو  تایح  نامز  رد  دنیوگیم  تشادیم و  هدنز  بش  ناکدوک و  اب  درکیم  تمدخ  زور  درکیم و  بضغ  دندناوخیم  خـیش 
نوچ تفگ  درکیم و  نوریب  هماجنآ  درکیم  لسغ  هک  ینامز  رد  رگم  دوب  هدیشوپ  عقرم  هماج  کی  رد  رمع  مامت  میدیدن و  يوب  ینایصع  و 

90 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
دصیس و لاس  رد  وا  تافو  تسا و  نآ  جرخ  طونح و  نفک و  رهب  زا  مراد  هک  هراپ  هقرخ  دیهد و  طابر  ناکدوکب  نم  لیدنم  عقرم و  مریمب 

 . ریبک دمحا  خیش  دزن  رد  دندرک  نفد  ار  وا  ترجه و  زا  هدوب  جنپ  داتشه و 

: مالسلا دبع  خیش 

مالسلا دبع  خیش  ریبک  خیش  رسپ  نوچ  دیوگیم  یسوط  رصن  وبا  خیـش  درک  تافو  یناوج  رد  خیـش  ةویح  نامز  رد  هک  دوب  ریبک  خیـش  رـسپ 
دوبن هرهز  ار  مادکچیه  دنهدزاب  ریبک  خیش  يازع  هک  دنتساوخیم  دنچره  دندش و  رضاح  خیاشم  همئا و  همه  درک  تافو 

91 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
 . دوخ ردام  يور  ربارب  تسا  ریغص  دمحا  خیش  بنج  رد  مالسلا  دبع  خیش  دقرم  خیش و  راقو  نوکس و  تبیه و  يرایسب  زا 

رد هک  خـیاشم  رگید  مالـسلا و  دـبع  خیـش  ردام  اـب  تفر  نآ  رکذ  دـناهدرک  نوفدـم  هریظح  نیرد  هچنآ  دـیوگیم  هنع  یفع  باـتک  مجرتم 
. تسا رایزاب  نیسح  خیش  رصعلا  یف  خیاشملا  خیش  یکی  ناشیا  زا  تسا  ریبک  خیش  کیدزن  یلاوح و 
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رایزاب دمحا  نب  دمحم  نب  نیسح  یلع  وبا  خیش 

نأش رد  دومرف  درک و  تلاوح  يوب  يرایزاب  لمع  ریبک  خیش  هدید و  ناخیش  هدرک و  رایسب  ترفاسم  تسا و  هتفایرد  ار  ریبک  خیش  تبحص 
تسا  يو  هسیک  بنج  رد  خیش  فوصت  هک  نیسح  خیش 

92 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
دوخ هخیشم  رد  یضیراقم  عاجـش  وبا  خیـش  هک  اریز  تسا  هتفای  يو  تبحـصب  بدا  ینورزاک  رایرهـش  میهاربا  قحـسا  وبا  خیـش  کنادب  و 
دوب ناوج  ناشیا  نایم  رد  قحـسا  وبا  خیـش  دندش و  درگ  يو  دزن  خیاشم  سپ  دمآ  نورزاک  هب  رایزاب  نیـسح  خیـش  یلاس  هک  تسا  هدروآ 

وبا خیش  ناوخب  يزیچ  تفگ  نیسح  خیش  دناوخب  يزیچ  یهد  تزاجا  رگا  دناوخیم  شوخ  نآرق  ناوج  نیا  خیش  ای  دنتفگ  دنتـسشنب  نوچ 
تفگ يو  اب  نآ  زا  دعب  درک  دجاوت  يو  ندناوخ  رد  نیسح  خیـش  َنوُِزئاْفلا  ُمُه  ْمُهَّنَأ  اوُرَبَص  اِمب  َمْوَْیلا  ُمُُهْتیَزَج  یِّنِإ  دناوخب  هیآ  نیا  قحـسا 

هک تقو  خیاشم  زا  دمآ و  زاریشب  يو  اب  ات  دش  نیسح  خیش  بحاصم  نورزاک  رد  دشرم  خیش  سپ  شاب  قیفر  میشاب  اجنیا  ات  قحـسا  ابا  يا 
قارع و بناجب  ناشیا  اب  درک  ترفاسم  دناوخ و  ناشیا  رب  ثیداحا  درک و  ثیدـح  عامتـسا  ریبک  خیـش  نارای  صیـصختب  دـندوب  زاریـش  رد 

. دیسرب هچنآب  ناشیا  تمهب  دیسرب  هک  یتقو  ات  زاجح 
تسا روکذم  یجنخ  میهاربا  یجاح  زا  اما  تسا  هدیدن  ار  ریبک  خیش  قحسا  وبا - خیش  هک  تسا  روهـشم  قلخ  نایم  دیوگیم : باتک  مجرتم 

خیـش هک  دومرف  میهاربا  یجاح  دندرکیم . دـشرم  خیـش  تیاکح  هک  مدرکیم  ةوکـشم  باتک  تءارق  يزور  دوب  نم  داتـسا  خیـش  تفگ  هک 
رد دـشرم  خیـش  نآ  زا  دـعب  ینکن  عیاض  ات  نک  یعـس  تسه  يزیچ  وت  رد  هک  دومرف  داـتفا  دـشرم  خیـشب  وا  رظن  هک  تخاـسیم  وضو  ریبک 
وا درک و  تافو  يزیچ  دصیس و  لاس  رد  راکا  نیسح  خیش  دیسر و  دوصقمب  ات  درک  خیاشم  اب  دج  یعسب و  ترفاسم  نیسح  خیـش  تبحص 

. تسفورعم هک  ریبک  خیش  دبنگ  ربارب  دندرک  نفد  يرخطصا  ورمع  وبا  خیش  بقع  رد  ار 
93 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

يرخطصا ورمع  وبا  خیش 

هراشا

. تسا هدید  ار  يرتست  هللا  دبع  نب  لهس  تسا و  هتفای  میور  تبحص  هدرک و  ماش  قارع و  زاجح و  ترفاسم  تسا و  هدوب  دوخ  موق  رتهم 
دیصب تفرگیم و  بالک  تسا و  يرطاش  هک  دومنیم  نانچ  يو  تروص  درکیم و  رهاظ  حطش  دوب و  حاطش  يو  دیوگیم  یملید  نسحلا  وبا 
نیاـب هک  دومرف  دندیـسرپ  ریبک  خیـش  زا  يو  لاوحا  دـینارپیمن و  اـما  تشادـیم  هناـخ  رد  رتوبک  دیـشوپیم و  يزاریـش  ياـههماج  تفریم و 

. دراد هک  نیگنس  ياهزیچ  نآ  زا  دنکیم  رطاخ  نیکست  اهرتوبک 
دیـص بقع  زا  بـالک  تفرگب و  دیـص  نآ  رثا  سپ  دـمآ  يو  ربارب  رد  يدیـص  تـفر و  نوریب  ندرک  دیـص  مزعب  اهبـش  زا  یبـش  دـنیوگیم 

یتخرد یگنس و  چیه  هک  دید  درک  هاگن  نوچ  دینش  يزاوآ  هوک  نایم  زا  هاگان  هک  دش  لوغشم  یلاعت  قح  رکذب  داتسیاب و  دوخ  دیناودب و 
. دندرکیم رکذ  يو  اب  هک  الا  دوبن  یبناج  و 

تیب

تسا  شوگ  هک  ینعم  نیا  رد  دناد  یلدتسا  شورخ  رد  ینیب  هچره  شرکذب 
تسا  ینابز  شحیبست  هب  يراخ  ره  هکتسا  یناوخ  حیبست  شلگ  رب  لبلب  هن   94 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

تسیب رابکی  دیوگیم  رکب  وبا  داتسا  يو  مداخ  دربیم و  رـسب  نآب  ناتـسمز  ناتـسبات و  رد  هک  دوب  يو  هناخ  رد  يواگ  تسوپ  هک  دناهتفگ  و 
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نخس نیا  نوچ  يوش  فیعض  هک  مسرتیم  متفگ  هن  تفگ  مروایب  وت  رهب  زا  یماعط  دشاب  تزاجا  رگا  خیش  ای  متفگ  سپ  دروخن  ماعط  زور 
رب تفرگ و  دوب  هداهن  گرزب  یگنس  ینواه  دینشب 

95 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
شوماخ هد و  هناد  بآ و  ار  اهرتوبک  نیا  ورب و  تفگ  مدـش . ریحتم  سپ  نم  رد  ینیبیم  یتسـس  یفعـض و  چـیه  تفگ  داـهن و  دوخ  هنیس 

. دش
داـنک تمحر  يو  رب  يادـخ  تفگ  درک  تاـفو  متفگ  تسیچ  میحرلا  دـبع  لاـح  دیـسرپ  هک  مدوب  خیـش  شیپ  يزور  دـیوگیم  ریبک  خـیش 

 . مدیدن رترباص  رتيوق و  وا  زا  متفایرد و  يو  موق  يو و  تبحص  هک  یتسردب 
هد نآ  زا  دعب  داد  نابیرغ  ضرقب  مامت  سپ  دیـسر  ثاریم  مهرد  رازه  هد  ردپ  زا  ار  میحرلا  دبع  دیوگیم  یملید  نسحلا  وبا  خیـش  تیاکح :

رگید زور  نابیرغ  رس  رب  دناشفیب  رازه  هد  نآ  تفر و  هناخ  مابب  هلحم و  رد  درک  عمج  ار  نابیرغ  سپ  دنداد  يوب  ثاریم  زا  مه  رگید  رازه 
هک دومرف  خیـش  دوب  هچ  لاح  هک  دش  مولعم  ار  ناشیا  ات  دـندرکیم  رگیدـکی  اب  تیاکح  دـیرابیم و  مهرد  نامـسآ  زا  دـنتفگیم  ناگیاسمه 

 . تسا هداد  مویلا  قزر  ار  ام  یلاعت  يادخ  هک  ار  امش  داب  تراشب 
96 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

. هیلع هللا  ۀمحر  تسا  رایزاب  نیسح  خیش  ربارب  رد  يو  ربق  دناهتشون و  اهتریس  رد  تسا و  رایسب  وا  تیاکح  و 

یفوص دمحا  نب  یلع  نایح  وبا  خیش 

رگید تفای و  یفاریس  تبحص  داتسا و  وحن  ملع  تغل و  رد  دوب و  ماما  دیحوت  فوصت و  رد  تسا و  هدرک  ترفاسم  هتفای و  خیاشم  تبحص 
یتناما یتناید و  هدـناوخ و  یلع  وبا  رب  مالک  دوب و  هدایز  دابع  نبا  زا  هچنانچ  تشونیم  وکین  طخ  دـید و  یلع  وب  دابع و  نبا  زا  ار  ناداتـسا 

هسناوم  عاتما و  باتک  تاراشا و  باتک  تسا و  رئاصب  باتک  اهنآ  زا  یکی  تسا  رایسب  فیناصت  ار  وا  تشاد و 
97 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

دینج خیش  رب  ثیغلا  وبا  قیرطب  هک  دنتـساوخیم  یـضعب  تفگ  هک  يو  زا  دنکیم  تیاور  دوخ  دانـساب  یملید  دوب  هبعک  رواجم  تقو  دنچ  و 
امش رما  فالخ  نم  هک  تسا  نآ  یضتقم  بدا  نسح  هچرگا  مزرویم  تدارا  ملع  مايوحن و  نونکا  نم  تفگ  وا  دننک و  يزیچ  تسرامم 

تافو خیش  نوچ  دوب  یتفلاخم  عون  نیـسح  خیـش  وا و  نایم  هک  دنیوگیم  موشن و  رما  نیا  قفاوم  هک  تسا  نآ  تقیقح  نیع  نکیل  منکن و 
ار نارای  دـش  رادـیب  نوچ  سپ  دـیزرمآ  وت  مغ  رب  ارم  یلاعت  يادـخ  تفگ  درک  هچ  وت  اب  یلاعت  يادـخ  هک  دیـسرپ  دـید و  باوخ  رد  درک 

ربق رـس  رب  دنتـشونب و  یحول  ات  دومرف  دراذگب و  يو  رب  زامن  نیـسح  خیـش  دندروآ  نایح  وبا  ربق  رـس  رب  دندناشن و  هفحم  رد  اریو  ات  دومرف 
ار وا  ترجه و  زا  مراهچ  دـصراهچ و  لاس  رد  دـش  یفوتم  تسا و  يدـیحوت  نایح  وبا  ربق  نیا  هک  دوب  هتـشون  حول  نآ  رد  دـنداهنب و  يو 

. هرس سدق  ریبک  خیش  يذاحم  هربقم  رد  دندرک  نفد 
98 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

یفنحلا دمحم  نب  دومحم  نب  مالسلا  دبع  رهاط  وبا  نیدلا  دامع  خیش 

تفایرد و یلاوع  قارع و  باحصا  تشونیم و  ثیدح  هدرک و  لصاح  اهدانسا  هتفایرد و  ناگرزب  تبحـص  تسا و  هدرک  اهرهـش  ترفاسم 
وبا خیـش  دومرف و  طبـض  باتک  نآ  رد  دوخ  تازاجتـسم  تاءورقم و  تاعومـسم و  همه  داـهن و  هیاورلا  ناونـص  نآ  ماـن  تشون و  یباـتک 
املع زا  رایسب  قلخ  دنهدرک و  وا  زا  ثیدح  تیاور  زاریـش  رد  دناهدناوخ و  وا  رب  يزیچ  یـشرقلا  رمعم  نابل و  مراکملا  وبا  یلجع و  حوتفلا 

ةریخذ باـتک  هروثأـم و  ننـس  زا  تسا  روـثنم  ررد  باـتک  یکی  هلمج  نآ  زا  تسا  هدرک  فینـصت  هقف  بتک  دـنتفرگ و  يو  زا  بدا  ملع و 
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هتـشون هک  تسا  فارطالا  باتک  یلعملا و  باتک  لئاضفلا و  لینل  لئاسولا  باتک  دـجاسملا و  فرـش  دـجاسملا و  لـضف  باـتک  داـعملا و 
. تسا

هک دندوب  هتشادرب  یگنس  ریبک  خیش  ربق  زا  هک  دناهتفگ  و 
99 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

نآ زا  دعب  درک  نیا  رب  تیصو  نیعم و  عضوم  نالف  رد  دهن  دوخ  ربق  رسب  كربت  لیبس  رب  هک  تفرگرب  گنـس  نآ  سپ  دنهنب  رگید  یگنس 
گنـس يرادرب و  ربـق  زا  ار  گنـس  نیا  هک  تشاد  نیا  رب  ارت  سکهچ  يدرک و  نینچ  هچ  رهب  زا  دومرف  هک  دـید  باوـخ  رد  ار  ریبـک  خـیش 
تمارغ ام  رب  دـش  بجاو  تفگ  تشگ  رادـیب  نوچ  وا  اب  درک  گنج  ینادرگ و  دوخ  صوصخم  گنـس  نیا  ینک و  ناشیورد  لمح  رگید 
دصشش لاس  رد  دش  یفوتم  تسا  یقاب  زورما  ات  درک و  خیـش  ترـضح  فقو  تشاد  وکین  هنوحاط  درک و  بلط  ناشیورد  تعامج  خیش و 

 . ریبک خیش  هکبش  ربارب  رد  دندرک  نفد  ار  وا  ةرجه و  زا  مکی  تصش و  و 

یفوص یقیدص  یکثک  دینج  رذ  وبا  نیدلا  نیعم  خیش 

یتفم لاس  تصـش  تدم  تشونیم و  باوج  ار  قیالخ  يوتف  درک و  شاعم  رباکا  قیرطب  لاس  داتفه  دوب و  دوخ  ناوا  یتفم  نامز و  ياوشیپ 
رد اهملع  درک و  ماش  زاجح و  قارع و  ترفاسم  دوب و 

100 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
دبع نیدلا  ءایـض  خیـش  يزوج و  جرفلا  وبا  خیـش  تبحـص  دراد و  هربتعم  ياهدانـسا  تسه و  هیلاع  هخیـشم  ار  وا  دینادرگ و  مکحم  هنیدم 

. تسا هتفای  هنیکس  باهولا 
هدیشوپ و يو  تسد  زا  هقرخ  هدرک و  هعبس  بتک  عامتسا  هدناوخ و  يو  رب  مامت  تسا  هتخاس  يدیمح  هک  نیحیحصلا  نیب  عمجلا  باتک  و 

زامن دـنداد  تزاجا  ات  درک  ماکح  زا  سامتلا  دـش و  ریبک  خیـش  طابر  رواجم  درک و  زاریـشب  عوجر  نآ  زا  سپ  یتدـم  هدرک  يو  تمزالم 
چیه تفگن و  زجعب  ینخـس  زگره  دوبیم و  يو  تبحـصب  ساـنیتسا  تبغر و  ار  ناـیفوص  ناخیـش و  درازگب و  ریبـک  خیـش  هعقب  رد  هعمج 

نیدلا ردص  خیش  يدرک و  يو  يارب  زا  رافغتسا  زامن  بقع  رد  خیش  يدرک  يو  تبیغ  یسک  هک  هاگره  هک  دنیوگیم  درکن و  رجزب  هلماعم 
نیسح هیقف  رفظم و 

101 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
لالج خیش  دراد و  رایسب  ناذیملت  ناشیا  ریغ  دناوا و  هذمالت  زا  هللا  دبع  نیدلا  لیـصا  دیـس  میکح و  رداقلا  دبع  نیدلا  رون  انالوم  ناملس و 

ای متفگ  تفریم  جلخ  رد  رازاب  رد  هک  مدـید  باوخ  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  يادـخ  لوسر  دـیوگیم : رفظم  نب  دوعـسم  نب  نیدـلا 
ات مدش  ترضح  نآ  هارمه  سپ  موریم  رذ  وبا  شـسرپب  هک  دومرف  تلاسر  ترـضح  یئامرفیم  اجک  داب  وت  يادف  نم  ردام  ردپ و  هللا  لوسر 

شـسرپ ار  وا  تسـشنب و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نآ  زا  دـعب  دوب  ضیرم  وا  رذ و  وبا  نیدـلا  نیعم  خیـش  هناخ  رد  دـمآرد 
ترضح نآ  سپ  داهنب  ملس  هیلع و  هللا  یلـص  تلاسر  ترـضح  دزنب  دتـسب و  ارنآ  دوب  هچقاط  رب  امرخ  یقبط  تساخرب و  خیـش  سپ  دومرف 

خیـش لاح  زا  مدرازگب  حبـص  زامن  مدش و  رادیب  نوچ  داهنب  قبط  بل  رب  هتـسا  دروخب و  نآ  زا  ددـع  هس  ای  ددـع  ود  ملـس  هیلع و  هللا  یلص 
هرجح فر  نامه  رب  قبط  مدوب و  هدـید  باوخ  رد  هک  مدـیدب  هناخ  نامه  رد  ار  خیـش  متفرب و  تسا  ضیرم  دـنتفگ  مدیـسرپ  نیدـلا  نیعم 

مدوب و هدید  باوخ  رد  هچنانچ  امرخ  مدیدب  سپ  داهنب  نم  دزنب  قبط  داتفا و  هیرگب  خیش  باوخ . تیفیک  زا  مدرک  ربخ  ار  خیـش  سپ  مدید 
لاس رد  خیـش  دوخ و  هناخب  متـشگزاب  مدروخب و  قبط  نآ  زا  امرخ  ددـع  دـنچ  نآ  زا  دـعب  دوب  هتـسا  ددـع  هس  اـی  ددـع  ود  قبط  هراـنک  رب 

. ریبک خیش  طابر  رد  رب  هتفرگ  ارف  هیواز  رد  دندرک  نفد  ار  وا  هجحلا  وذ  هام  رد  درک و  تافو  ترجه  زا  مکی  هاجنپ و  دصشش و 
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یقیدص یکثک  هللا  دبع  نیدلا  حور  خیش 

یلزا تیانع  یلاعت و  قح  رظن  روظنم  دوب و  یتفم  دباع  یملاع 
102 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

تسا هدومرف  هدعو  ارم  یلاعت  قح  هک  دینادب  ناتـسود  يا  ار  امـش  داب  تراشب  هک  دومرفیم  هللا  ۀمحر  نیدلا  نیعم  خیـش  دنیوگیم  هتـشگ و 
منادرگ و دوخ  هفیلخ  ار  وا  و  دنراد . نسحتـسم  ار  وا  املع  هک  دهد  نانچ  يوتف  دسر و  ناگرزب  نادرم و  نسب  دـهدب و  ملاع  يدـنزرف  هک 
هک دیسر  هجرد  نآب  درک و  لصاح  هقف  تایبدا و  تشگ و  غلاب  دش و  ادیپ  يدنزرف  دندومرف  خیـش  هکنانچمه  سپ  مورب  ایند  زا  نآ  زا  دعب 

خیـش هک  دنیوگیم  دومرف و  تلحر  ردپ  نآ  زا  دـعب  درکیم  هلئـسم  نآ  لح  دـنزرف  دـندوبیم  ریحتم  نآ  رد  املع  يدـش و  عقاو  هلئـسم  رگا 
قیرط ناناملسم  زا  سک  رایـسب  نید و  مولع  عاونا  ماسقا و  رد  دوب  عماج  درکیم و  تماما  تفگیم و  سرد  دومرفیم و  ثیدح  یکثک  دینج 

كرابم يور  هک  مدید  باوخ  رد  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  يادخ  لوسر  هک  دیوگیم  احلـص  زا  یکی  دنتفرگ و  ارف  وا  زا  نید  بادآ 
هک درک  دینج  خیـش  هناخب  كرابم  يور  رگید  دـیئایب  دیباتـشب و  يادـخ  ناگدـنب  هک  دومرف  درک و  یلاف  نیدـلا  یفـص  انالوم  هناخ  يوسب 

دیئایب دیباتـشب و  يادخ  ناگدنب  هک  دومرف  نیمه  درک و  شغزب  نیدلا  بیجن  هناخب  كرابم  يور  رگید  دیئایب  دیباتـشب و  يادـخ  ناگدـنب 
خیـش تافو  ربخ  رگید  زور  دنچ  زا  دعب  مدینـش و  دینج  تافو  ربخ  زور  دنچ  زا  دعب  مدینـش و  نیدلا  یفـص  انالوم  ربخ  مدـش  رادـیب  نوچ 

مدینش  نیدلا  بیجن 
103 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

. دوب هیرجهلا  نم  هئامتس  نیعبس و  نامث و  هنس  نابعش  هام  رد  هس  ره  ناشیا  تافو  مدوب و  هدید  ریبک  خیش  هعقب  رد  باوخ  نیا  و 

ینورزاک ینایلب  نیدلا  دیعس  انالوم 

رشتنم ترضح  نآ  نخس  دوب و  نیبیطلا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  نیلسرملا  دیس  ثیدح  رـشان  نایدتهم و  ياوشیپ  دوب و  ناثدحم  اهقف و  داتـسا 
تمحر قافشا و  رایسب  دوب و  يو  لقع  لامک  وا و  قلخ  نسح  تمس  رب  یسک  مک  دوب و  ثیدح  لها  يادتقم  نابلاط و  هودق  دینادرگیم و 

لئاوا رد  دوب و  نادنخ  شاشب و  هشیمه  تشادن و  فلکت  درپسیم و  حلاص  فلـس  قیرط  دوب و  هناگی  هقف  ملع  رد  تشاد و  يادخ  قلخ  رب 
ینورزاک  نیدلا  نیما  خیش  زا  بدا  بلط 

104 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
زا جح  مارحا  دمآ و  زاریشب  یلع  وبا  خیش  دنیوگیم  هیلع و  هللا  تمحر  قاقد  یلع  وبا  خیشب  دناسریم  دوخ  تبسن  يو  هبصع  زا  تفرگ و  ارف 

. دش خیش  درک و  لصاح  دیناسا  درک و  اهرهش  ترفاسم  یلاعت و  يادخ  تمرح  يارب  زا  تفر  جحب  هدایپ  تفرگ و  هفوک 
ءافـش باتک  رگید  تسراونالا و  علاطم  باتک  اهنآ  زا  درک  نید  رد  رایـسب  فینـصت  يو و  زا  درک  تیاور  روکذـم  نیدـلا  دیعـس  اـنالوم  و 
عماج باتک  ضئارلا و  ۀـضور  باتک  ملـس و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  دولوم  باتک  و  تالـسلسملا ، باتک  نیدـمحملا و  باتک  رودـصلا و 

لئاس چیه  اب  تفگیم و  سرد  لاس  دنچ  ریبک  خیش  طابر  رد  دش و  مامت  درک و  عورش  عیبانی  حرش  رد  کسانملا و 
105 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تنـس  دوب و  يو  راعـش  یئوکین  يوقت و  تشادن و  غیرد  سکچیه  زا  باتک  زگره  درکیمن و  یئورـشرت 
تلق عرو و  تمزـالم  بدا و  تاـعارمب  ار  ناـبلاط  درکیم و  لـضف  لـها  ضیرحت  دومنیم و  یقثو  ةورعب  کـسمت  تشادـیم و  گرزب  ملس 
دابع احلـص و  زا  سک  رازه  دنچ  تشادیمزاب و  نامدرم  ندرک  بیع  يدب و  زا  تشامگیم و  نابز  تظفاحمب  ار  ناگدـنب  تشادـیم و  عمط 

رـضاح يو  سرد  رد  سک  داـتفه  زا  شیب  دـندناوخیم و  يراـخب  سک  دـنچ  عامـسا و  تهج  زا  دـندشیم  رـضاح  يو  دوـلوم  سرد و  رد 

رازم رازه  www.Ghaemiyeh.comهرکذت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 251زکرم  هحفص 73 

http://www.ghaemiyeh.com


رد ار  وا  ترجه و  زا  متـشه  هاجنپ و  دصتفه و  لاس  رد  رخالا  يدامج  هام  رد  دش  یفوتم  دـناوخیم  هدـس  رـس  رد  هک  دوب  هاگ  دنتـشگیم و 
. هیلع هللا  تمحر  دندرک  نفد  ریبک  خیش  رد  کیدزن  دوب  هتخاس  هک  یطابر  نحص 

عاجش وبا  خیش 

دصیس و لاس  رد  تشگ و  ضیاف  فراعم  ببسب  نافراع  زا  دش و  قباس  دهزب  نارای  همه  زا  ریبک و  خیـش  رـصع  رد  دوب  خیاشم  ناگرزب  زا 
. دندرک نفد  تسا  فورعم  هک  هزانج  دجسم  کیدزن  ار  وا  درک و  تافو  ترجه  زا  مکی  هاجنپ و 

روصنم خیش 

كرات ادخ و  هار  رد  دوب  لماع  ناشیورد  رباص و  ناریقف  زا 
106 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

تبحـص وا  اب  خیـش  نارای  دوب و  ریبک  خیـش  نیـشنمه  دنیوگیم  دوب و  رود  نآ  لئاوغ  ایند و  تافآ  زا  هدرک  حرط  تاوهـش ، تاذل و  ایند و 
ربقب لصتم  روکذم  عاجش  وبا  خیش  تشپ  سپ  رد  ار  وا  دش و  یفوتم  ترجه  زا  لاس 354  رد  دنتفاییم و  وا  روضح  زا  سانیتسا  دنتشادیم و 

. هللا مهمحر  دندرک  نفد  وا 

یناتراک دمحم  نیدلا  ردص  خیش 

قیتع دجـسم  رد  تشاد و  وکین  فاشک  راضحتـسا  دوب و  فلکتیب  تشاد و  عجـسم  حـیلم  مالک  هک  حیـصف  یظعاو  دوب و  عرو  اب  یملاـع 
یتیآ یتساوخ  نآرق  رخآ  زا  رگا  هک  يدح  ات  درکیمن  وهس  چیه  رخآ  ات  لوا  زا  هک  تشاد  ظفح  نانچ  نآرق  دومرفیم و  ظعو  یلاس  دنچ 

ریغ راضحتـسا  تهج  زا  دناوخیم  هروس  لوا  ات  هروس  ره  زا  هیآ  نآ  شیپ  زا  یتیآ  سپ  دناوخ  تسناوتیم  نآ  شیپ  زا  یتیآ  سپ  يدـناوخب 
دندرک نفد  عاجـش  وـبا  خیـش  هربـقم  رد  ار  وا  دـش و  یفوـتم  ترجه  زا  مود  دـصتفه و  لاـس  رد  تشاد و  ظـفح  زین  بتک  رگید  سرد  زا 

. هیلع هللا  تمحر 

زابخ نیدلا  مجن  انالوم 

هبلط دش و  نابلاط  عمجم  ناکد  نآ  زا  دعب  دروخ  دوخ  تسد  بسک  زا  ات  درکیم  يزابخ  راک  رایتخاب  هک  دوب  یقتم  عرواب و  یملاع 
107 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

دوب و هدرک  عورش  زین  تایبدا  رد  تسنادیم و  وکین  فرـص  وحن و  وا  دندناوخیم و  سرد  ماش  ات  رحـس  زا  دندشیم و  رـضاح  ناکد  رد  ملع 
 . ریبک خیش  یگیاسمه  رد  دوخ  هناخ  هچغاب  رد  دندرک و  نفد  ار  وا  دش و  یفوتم  سپ  تشادن  باتک  ندیدب  تجاح  تفگیم  هک  اهسرد 

یناغماد نیدلا  راختفا  انالوم 

دروآیم و ریرقت  ریرحت و  رد  لوقعم  مولعم و  اههقیقد  رب  تفرعم  مولع  ماسقا  هک  عماج  يداتسا  لماک و  لضاف  دوب و  دباع  لماع و  یملاع 
فینصت سرد و  زا  یلاعت  قح  ناگدنب  درکیم و  تدابع  ریکذت و  ملع و  فرص  دوخ  رمع  دنتشگیم و  قباس  زئاف و  وا  ریـسفت  نایب  هب  الـضف 
ياهخاش زا  سک  یلیخ  دـندومنیم  تثاغتـسا  تناعتـسا و  يراـی و  بلط  وا  لـماک  لـقع  یفاـش و  ملع  زا  هبلط  دـنتفرگیم و  عفن  وا  هداـفا  و 

یعس يوتف و  باتک  تسا و  هتشون  فشک  باتک  دناهدید و  وا  لصفم  قبط  رب  نآرق  یناعم  رارـسا  فشک  دناهدیچ و  نایب  لگ  وا  تحاصف 
يدمحم عرـش  تیاقو  یملع و  تیافک  يو  تیاده  یلاعت و  قح  تیانع  ببـسب  هدناشف و  نامز  ءاملع  رب  راختفا  نماد  هدومن و  نآ  رد  غیلب 
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لـضف زا  اـهنیا  دـینارذگیم و  عرـش  لـیبس  قبط  رب  هنکما  هنمزا و  تیاـعر  دوـب و  تباـث  هفینح  تلم  رب  هدرک و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
هک ار  هکره  تسا و  لج  زع و  يادخ 

108 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
رد تسا  هتشون  هک  ریـسفت  رد  تسفـشاک  یکی  وا  فیناصت  زا  ِمیِظَْعلا و  ِلْضَْفلا  ُوذ  ُهَّللا  َو  ُءاشَی  ْنَم  ِهِیتُْؤی  ِهَّللا  ُلْضَف  َِکلذ  دهدیم  دهاوخیم 

فقاوملا و حرش  هیثایغلا و  دئاوف  حرش  حاتفم و  حرـش  تسا  هدرک  فینـصت  و  دلجم . دنچ  ریـسفت  رد  مه  تسفوشکم  رگید  دلجم و  تفه 
نمحرلا دبع  نیدلا  دضع  انالوم  نویع  حرش  جاهنم و  حرش  ریبک و  خیش  دقتعم  حرش  ثحبلا و  بادآ  حرـش  علاطم و  حرـش  علاوط و  حرش 

رهاوجلا  حرش  قطنم و  رد  كرادم  تارابعلا و  حیقنت  هب  تسا  یمسم  هک  تاراشا  حرش  تسوا و  سلجم  نایعا  زا  هک 
109 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

باتک مجرتم  هتخاس . موسوم  هتفهن  نشور و  توقای  نوچ  هدرک و  موظنم  هتفـس  رد  نوچمه  هک  لئاسر  فیلأـت و  فینـصت و  زا  نآ  ریغ  و 
نیعم دوصقم  رازه  تسا و  دـئاوف  یـسب  رباکا  فیلأت  فیناصت و  رکذ  رد  دـیوگیم  دـهدیم و  ضرع  رنه  لها  رظن  رد  ار  دوخ  هنع  هللا  یفع 

: هک ینادب  ات  تسا  گرم  همه  راک  رخآ  ءازجلا و  ریخ  هللا  مهازج  هدمآ  نسحتسم  نابلاط  رظن  رد  هک 
تسیچ  هک  متفگب  وت  اب  وه  ینعمتسین  چیه  وجم  چیه  ادخ  ریغ 

یلاعت هللا  مهمحر  نیدـلا  مجن  انالوم  تبرت  سپ  دوخ  هریظح  رد  دـندرک  نفد  ترجه ، زا  يزیچ  داـتفه و  دـصتفه و  لاـس  رد  دـش  یفوتم 
. نیعمجا

يزاریش دوعسم  نیدلا  ءایض  ماما 

دـنکیم و يو  زا  مولع  لقن  هتفایرد و  يزار  نیدـلا  رخف  ماما  تبحـص  هدرک و  رایـسب  تباتک  رایـسب و  ترفاسم  هک  دوب  ملاع  دـهاز  یماـما 
دش و یمزراوخ  دمحا  نیدلا  مجن  انالوم  مزالم  درکب و  وا  تبحص  كرت  هک  دیدب  يزیچ  سپ  تشون  دوخ  تسدب  ماما  تافلؤم  دنیوگیم 

110 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
رفظم و نیدلا  ردص  خیش  دیناسریم و  هدیاف  هدرک و  تماقا  دمآ و  زاریـشب  نآ  زا  دعب  دناوخب  وا  رب  تافنـصم  دیـشوپ و  هقرخ  يو  تسد  زا 

هدرک فینـصت  هریزغ  ياهباتک  تسوا و  نادیرم  زا  نیدلا  ردص  خیـش  دناهدرک و  وا  رکذ  ناملـس  نب  دمحم  نب  نیـسح  نیدـلا  نیاص  هیقف 
تغالب و تحاصف و  نیع  رد  تسا  هتخاس  هک  ینسلا  حئانم  باتک  نارئاس و  تریـس  رد  ۀعانقلا  باتک  تسا و  قحلا  ۀلدا  یکی  نآ  زا  تسا 

باتک يو  رهب  تشونب  حیاصنلا  فشر  هک  نیدلا  باهش  خیش  هضراعم  رد  و  درکیم . تلزع  تولخب و  لاغتشا  هک  دنیوگیم 
111 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

هقئار تاراشا  هقیاف و  تاملک  ار  وا  هنک و  یکی  نیلصاولا و  تاراشا  یکی  تسا  هتخاس  نآ  لیذ  هلاسر  ود  تسا و  هتـشون  رارـسالا  فشک 
رد هجحلا  يذ  هام  رد  دش  یفوتم  دـنتفای و  ناگرزب  هبترم  هک  دـش  يزور  ار  وا  زیزع  نادـنزرف  تسا و  هقیقد  تارواحم  هقیمع و  تاجانم  و 

 . ریبک خیش  هربقم  دزن  رد  تسا  هدرک  انب  دوخ  هک  هیواز  رد  دندرک  نفد  ار  وا  ترجه و  زا  مجنپ  هاجنپ و  دصشش و  لاس 

دوعسم نب  دومحم  نیدلا  رصان  ماما 

زور رگم  تفریمن  نوریب  دوخ  هاـگتدابع  زا  يدرک و  یلاـعت  قح  هارب  تلـالد  ار  قلخ  يدوب و  يوزنم  ماداـم  هک  دوب  عروتم  دـباع  یملاـع ،
هبنشهس زور  ره  یلاف  نیدلا  نکر  دیعس  انالوم  تسا و  روهشم  هک  یهوک  رد  دوب  زاریش  نادیپس  رد  يو  هناختدابع  زامن و  تهج  زا  هعمج 

رگم مدـماین  نوریب  هیواز  نیا  زا  لاس  لهچ  هک  نیا  ریغب  منادـیمن  تفگ  درک  يو  تاـنیعبرا  زا  لاؤس  راـبکی  درکیم  يو  تراـیز  تفریم و 
هدرک طرش  دوبیم و  یعامس  دنتفریم و  يو  دزنب  نیدلا  لامج  انالوم  نیدلا و  ریهظ  خیش  تشادیم و  یتبحص  هتفه  ره  دنیوگیم  دجسمب و 
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وا زیزع  سافنا  دندومنیم و  يو  زا  اعد  تمه و  بلط  دـندرکیم و  يو  ترایز  رهـش  ناگرزب  دـشابن و  سک  کی  تسیب و  زا  هدایز  هک  دوب 
وا فیرش  تاقوا  دنتسنادیم و  كربتم 

112 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
. دندرک نفد  دوخ  ردپ  یگیاسمه  رد  ار  وا  ترجه و  زا  دوب  مجنپ  دصتفه و  لاس  رد  وا  تافو  دنتخاسیم  کسمتم  ار 

لضفا نیدلا  زع  هجاوخ 

یباتک رد  یـضعب  تسا  هدومرف  عمج  زاریـش  تارازم  هتـشاد و  رایـسب  املع  رباکا  اـب  تبحـص  دوب و  هرواـحمشوخ  راـقواب ، رادافـص  يریپ 
زا وا  قلخ  نسح  تروص و  تفاظن  ماهدید و  وا  كرابم  يور  ردپ  تایح  رد  تبون  دنچ  هک  دیوگیم  باتک  مجرتم  نابلاط . تهج  یسرافب 

تسوا ردپ  دزن  وا  نفدم  دش و  عقاو  لاس ...  رد  وا  تافو  دننوفدم  رباکا  یعمج  اب  دنتخاس  وا  ناردپ  هک  هروهشم  هعقب  رد  دوریمن و  نم  دای 
. هیلضفاب تسا  روهشم  و 

رادملع هللا  دبع  خیش 

هداتسرف ار  وا  ناورم  کلملا  دبع  هک  یتحلصم  يارب  زا  دمآ  زاریـشب  فسوی  نب  دمحم  دهع  رد  هک  تسا  هیما  ینب  ناریما  زا  یکی  دنیوگیم 
دندرک نفد  ار  وا  دوب و  اجنآ  رد  ار  اضق  وا  تافو  دوب و 

113 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
 . خرطصا هزاورد  کیدزنب 

لدب دمحا  نیدلا  رخف  خیش 

اهتقیقح و زا  رثاکتم  يرجا  رفاو و  یظح  ار  وا  دوب و  تلاهج  يأر  لطبم  نیتم و  نید  دـیؤم  لمع و  ملع و  ناـیم  دوب  عماـج  عراـب  يدـهاز 
تسا و بابلالا  يوذ  حابصم  نآ  زا  یکی  تسا  هدرک  بتک  فینـصت  تشاد و  قیاقح  فیاطل  قیاقد و  نییبت  رد  یفاش  ینایب  دوب و  اهتفرعم 
دصشش و لاس  رد  تسا و  هدرک  عمج  هفیطل  دئاوف  هفیرـش و  ياههلاسر  تفالخلا و  رـس  باتک  ةاجنلا و  باتک  تسا و  رابخالا  زنک  باتک 

 . هللا تمحر  درک  تافو  ترجه  زا  مراهچ  داتفه و 

لدب دمحا  نیدلا  ءاهب  خیش 

هراشا

دوب و مدق  تباث  تقیرط  رد  دوب و  تسایک  لقع و  همشچ  تیالو و  دهز و  ندعم  دوب و  نیقی  نتخانش  رد  یفراع  نید و  قیرط  رد  یکلاس 
ظعو ناضمر  هام  مهدزاود  رد  هک  دومرف  خیـش  هک  دـنیوگیم  هدرک و  ناشیا  زا  هدـیاف  بلط  هتفاـیرد و  خـیاشم  تشاد و  هبترم  تقیقح  رد 

وت اب  دومرف  ارم  مدمآ  دورف  ربنم  زا  نوچ  دـش  رـضاح  نم  سلجمب  نمحرلا  دـبع  نیدـلا  ریهظ  خیـش  هاگان  هک  يدوعـسم  عماج  رد  متفگیم 
وت هلاوح  تسین  لصاح  ظعو  زا  وت  باب  حتف  رسپ  يا  دومرف  متفر  تولخب  نآ  زا  دعب  میوگب  ات  ایب  تولخب  تسناهنپ  ینخس 

114 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
اهرازاب و رد  مدینارذگب  لیبنز  ندینادرگ  رد  لاس  تشه  تدـم  داد و  نمب  یلیبنز  سپ  ۀـعاط  اعمـس و  متفگ  تسندـینادرگ  لیبنز  رقفب و 
درک و نمب  يرظن  نیدـلا  ریهظ  خیـش  هاگان  هک  میدوب  شتآ  رونت  رـس  رب  ناگرزب  زا  یـضعب  اب  يزور  مدرک . لـصاح  ناـشیورد  تاـحوتف 
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مداد زاب  سپ  هدزاب ، مدرک  طـلغ  نم  دومرف  دـناوخزاب و  ارم  متفرب ، مدتـسب و  مهرد  نآ  نم  داد  نمب  یمهرد  نآ  زا  دـعب  تسیرگنب  کـین 
لد رد  رییغت  چیه  هکنآ  لاح  خیش و  تبحم  یلدشوخب و  متفرب  رگید  مدتسب و  نم  داد  نمب  رگید  یمهرد  دتسب و  مهرد  نآ  خیـش  خیـشب ،

دیناشوپب و ارم  هقرخ  سپ  هتشگ  رخآ  وت  سفن  تضایر  تسا و  هدش  مامت  وت  رما  هک  یتسردب  رسپ  يا  هک  دومرف  خیـش  نآ  زا  دعب  دوبن  نم 
قح نآ  زا  دعب  درک و  نادیرم  داشراب  تیـصو  دادـب و  ارم  ضارقم  درک و  رکذ  نیقلت  ارم  نکیم و  قح  هارب  قلخ  توعد  تعاس  نیا  دومرف 

 . تخاس قباس  املع  زا  يرایسب  رب  ارم  یلاعت 
تمدخ هک  ینادرم  تسا  دصاقم  لوصح  هجیتن  دجو  دج  ائیـش  بلط  نم  تسا  رقف  قرط  همزال  مدع  مدـع  نم  یلب  دـیوگیم  باتک  مجرتم 

لیبس عورـشم و  قیرطب  ادـتقا  یلاعت  قح  ناگدـنب  دـناهدش و  قباس  زئاف و  نارگید  رب  نید  دـییأتب  دناهتـشگ و  ناـبلاط  دـقتعم  دـناهدرک  ریپ 
 . سپ هار  هن  شیپ و  هار  هن  نادرگرس ، الب  نابایب  رد  هراچیب  تشگ  رقف  بلاط  یئاردوخ  یئوردوخب و  هک  سکره  دننک و  وا  فورعم 

عارصم

115 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت  تفر  نخس  رس  رب  دیاب  زابتشاذگن  ناهج  رد  ریغ  شتریغ 
دنتشگ نوفدم  هیلدب  هرومعم  هعقب  رد  لدب  دیعس  وبا  خیش  نادنزرف  اب  درک و  تافو  ترجه  زا  مهن  یـس و  دصتفه و  هنـس  رد  روکذم  خیش 

 . نیعمجا مهیلع  هللا  تمحر  دندوب  نوفدم  احلص  هیفوص و  زا  يرایسب  هعقب  نآ  رد  و 

كرت هللا  دبع  نب  ناروت  خیش 

خیاشم لایذاب  کسمت  درک و  هبوت  اهنآ  زا  دعب  دیسر  یلاعت  قح  تابذج  زا  هبذج  ار  وا  دوب و  یهاپس  يرکشل و  كرت  يدرم  لاح  لوا  رد 
دش رهاظ  يو  زا  اهتلاح  تفایب و  تساوخیم  هچنآ  دوزفا و  تفرعم  رد  تشگزاب و  لمع  نآ  زا  قحلا  تابذج  زا  هبذج  ياضتقمب  سپ  دومن 

خیش هکنادب  تشگ . روهشم  يو  زا  تامارک  و 
116 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

. دشن فقاو  سک  يو  تافو  نامز  رب  تسفورعم و  يو  رازم  تسوا و  ریغ  هتشاد  نیدلا  بیجن  خیش  اب  تبحص  هک  ناروت 

مارهب نیدلا  جات  خیش 

تمیزع صلاخ  تین  هب  دـش و  لوغـشم  نطاـب  ملعب  نآ  زا  دـعب  لوا و  رد  رهاـظ  ملع  تفرگارف  دوب . تقیقح  هار  تقیرط و  خویـش  زا  یکی 
يو زا  بدا  رامشیب ، تعامج  رایـسب و  موق  تشگ و  رهاب  يو  رب  هیـسدق  راونا  دش و  رهاظ  لوبق  راثآ  يو  زا  درک و  تادهاجم  تاضایر و 

هعقب دوب و  نابلاط  ءاجلم  وا  بانج  دنتفرگیم و  عفن  يو  زا  رایـسب  تعامج  یلاعت  قح  لضف  ببـسب  دنتفرگ و  يو  زا  داشرا  هار  دنتخومآ و 
زا یکی  تسه  تافنـصم  ار  وا  دننکیم و  يادخ  رکذ  اجنآ  رد  ماش  حبـص و  لادبا  دـنوش و  نکاس  اجنآ  رد  نارئاز  نایفوص و  هک  تخاس 

صیخلت باتک  لوصالا و  جاهنم  حیـضوت  باتک  تسا و  قیاـقحلا  حاـتفم  رگید  تسا و  هتـشون  زین  نآ  حرـش  تسا و  قیاـقحلا  دـعاوق  نآ 
هدعقلا وذ  هام  رد  تسا و  هتشون  هللا  مالک  ریسفت  زا  یضعب  هعماج و  تاملک  هفیطل و  ياهنخس  زا  نآ  ریغ  دعاوقلا و 

117 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
هک اهنآ  زا  دوب  يو  ملاع  دنزرف  دینج  نیدلا  جارس  خیـش  دندرک و  نفد  دوخ  هعقب  رد  ار  وا  درک و  تافو  کی  داتـشه و  دصتفه و  لاس  رد 
هللا ۀـمحر  دـننوفدم  دـندوب  ملاع  همه  هک  وا  نادـنزرف  اب  هعقب  نآ  رد  مه  دومنیم  رایـسب  قالخا  مرک و  تشاد و  روهـشم  تاملک  لئاضف و 

 . نیعمجا مهیلع 
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ظعاو یضترم  دیس 

ظعوب قلخ  شوگ  درکیم و  اشنا  دوخ  ظفلب  بیکارت  دومرف و  رامـشیب  ظعو  درک و  ترواجم  ترفاسم و  رایـسب  هک  دوب  نکمت  اـب  یملکتم 
هحور هللا  حور  باتک  فلؤم  تشاد و  هبیجع  تاهیبشت  هبیرغ و  تاهیجوت  تارواحم و  وا و  نخس  زا  دندوب  هتـشگ  اونـش  دوب و  هدش  رپ  وا 
ندینش يارب  زا  ماوع  دنبایرد و  بیکارت  توق  هبلغ  مولعب و  لاغتـشا  رد  رگم  تسا  هتخاسن  عجـس  يو  بیکرت  بیترت  رب  سکچیه  دیوگیم 

نآ رد  عیجـست  عیـصرت و  بیکرت و  زا  يرایـسب  هک  رثن  مظن و  رد  دراد  یناوید  دندشیم و  لصاو  وا  مالکب  وا  يور  ندید  قوذ  وا و  نخس 
. دوخ هعقب  رد  دندرک  نفد  ار  وا  ترجه و  زا  يزیچ  دصتفه و  لاس  رد  دش  یفوتم  تسه 

118 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

نیدلا نیعم  انالوم 

دنمهرهب يو  قالخا  زا  دـنتفرگیم و  يو  زا  میلعت  هک  دوب  سک  رایـسب  رب  میلعت  قح  ار  وا  اهنف و  همه  رد  دوب  ملاع  قلذـحم  قذاـح و  یبیبط 
هحیحـص تارابع  تسا و  هدناوخ  يو  رب  باتک  دنچ  نیدلا  ماوق  انالوم  دوب و  وا  مزالم  دیدم  یتدم  یناسارخ  نیدلا  رون  انالوم  دـندشیم و 

رد دـندرک  نفد  ار  وا  ترجه و  زا  يزیچ  دـصتفه و  رد  دـش  یفوتم  هینید . فیاحـص  هیمالـسا و  فئاـطل  زا  تسا  هتـشون  هحیلم  ءاـهطخ  و 
. مارهب خیش  یگیاسمه 

يدابآ زوریف  دمحم  نب  بوقعی  نیدلا  جارس  خیش 

رون انالوم  زا  بدا  دمآ و  زاریـشب  نآ  زا  دعب  تفایرد  ناگرزب  تبحـص  درک و  يادخ  هناخ  جح  هک  دوب ، ینابر  یفوص  فراع  ملاع  يدرم 
ناحلاص ياهلد  رد  هعقاو  یـسب  دومن و  تسار  هار  ار  نابلاط  داد و  تحیـصن  دنپ و  ار  نامدرم  تفر و  وا  قیرطب  تفرگ و  یناسارخ  نیدـلا 

دندشیم و ریحتم  نآ  رد  لقع  نادنوادخ  هک  دوب  يدحب  وا  نابز  تحاصف  وا و  نایب  توق  تشگ و  یفاص  اهنطاب  وا و  لاح  زا  دـش  نکمتم 
 . یناحور ياهرس  ینابر و  ياهرون  نآ  زا  دعب  دش  لصاو  لد  رکذب  نابز  رکذ  هک  دش  نانچ  ات  درکیم  هللا  الا  هلا  رکذب ال  تموادم 

رد مدش  رامیب  تفگ  يزور  دنیوگیم  هچنانچ  يو  زا  دندرک  تیاور 
119 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

سپ متـشادن  ربص  رارق و  مدیـسر و  گرمب  کیدزن  مور و  باوخب  اـی  مزیخرب  ياـپب  مروخ و  ماـعط  هک  متـسناوتن  زور  راـهچ  لاـح و  لوا 
هبلغ هچ  رب  هک  مدیدیم  اریو  لد  نم  دمآیم  نم  ربارب  هک  لاح  نآ  رد  سکره  هک  دندومنب  ارم  نانچنآ  دـندمایم و  هک  مدـید  ایلوا  ياهلد 

سکرک و تروص  رب  یکی  همیهب و  تروص  رب  یکی  وید و  تروص  رب  یکی  دوب و  یمدآ  تروص  رب  یکی  نآ  زا  دعب  وا  تفـص  زا  درکیم 
دوب و روـن  زا  رپ  هبق  هک  مدـید  يو  لد  دـمآ و  نم  دزنب  یـشیورد  هک  مدـید  سپ  روـیط .  مئاـهب و  عابـس و  زا  هفلتخم  تروـص  رب  نارگید 

ارت هک  یئادخ  نآ  قحب  متفگ  مداتفا و  يو  ياپ  رد  مدینادرگب و  ولهپ  رب  ار  دوخ  مدیدب  نآ  نوچ  تفریم  يو  رون  نامسآ  ات  دیـشخردیم و 
متفای افـش  لاح  رد  درک و  اعد  سپ  دهد  یـصالخ  يروجنر  نیا  زا  ارم  ات  هاوخرد  یلاعت  يادـخ  زا  نک و  اعد  هک  تسا  هدیـشخب  رون  نیا 
دندرک نفد  ار  وا  درک و  تافو  ینادحو  تاعمل  زا  هعمل  رد  تبقاع  درب و  رـسب  لاح  دـجو و  رکذ و  رد  رگید  تقو  دـنچ  یلاعت و  هللا  نذاب 

 . دوخ طابر  رد 
120 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

یناسارخ نیدلا  رون  انالوم 
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قزر بلط  رهب  زا  هدومن  ترفاسم  هتفر و  اهرهـش  قارع و  زاجحب و  دندومنیم و  رگیدکیب  ار  وا  قیالخ  هک  دوب  لماک  یقتم  لماع و  یملاع 
اهباتک درکیم و  فینـصت  دناوخیم و  ثیدح  تفگیم و  سرد  نآ  زا  دعب  تساوخ  نز  زاریـش  رد  دـش و  زاریـشب  هلاوح  ار  وا  رخآب  ات  لالح 
فورح رب  تسا  یعمج  هک  نیلسرملا  دیس  ترضح  ثیداحا  رد  هدبز  رگید  تسا و  ریـسفتلا  فیاطل  نآ  زا  یکی  تسا  هتخاس  نید  هار  رد 

 . تفریمن ناشیا  هناخ  ردب  درکیمن و  لوبق  نامکاح  لام  دومنیم و  بانتجا  ترهش  زا  یجهت و 
دوب ترخآ  هشوت  فورـصم  وا  تاقوا  دور و  يو  بقع  ای  شیپ  زا  هک  دادیمن  تزاجا  ار  سکچیه  دـمآیم و  تعامج  هعمج و  يارب  زا  و 

 . ترجه زا  مود  لهچ و  دصتفه و  لاس  رد  لوالا  عیبر  هام  رد  درک  تافو  هک  ینامز  ات 

فالع رکب  وبا  خیش 

نسح مولع و  رد  هیلا  راشم  فراعم و  يایرد  قیاقح و  رحب 
121 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

ردق هک  قحسا  وبا  خیش  نامز  نآ  رد  دنک و  زامن  يو  رب  رکب  وبا  خیش  دنک  تافو  نوچ  هک  درک  تیصو  ریبک  خیش  دناهتفگ  دوب و  تقیرط 
 . هیلع هللا  ۀمحر  تسا  رخطصا  رد  يو  ربق  درک و  يو  رب  زامن  دوخ  ادج  درکن و  ادتقا  يو  رب  تشاد  تبترم  ولع  دنلب و 

122 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
رهب زا  تسه و  اجنآ  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  راثآ  هک  تسه  زین  ریخ  هجاوخ  دجسم  هلحم  نیا  رد  دیوگیم : باتک  مجرتم 

123 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
. تساهترایز لضفا  ندرک  مالسلا  ةولصلا و  هیلع  لوسر  رعش  ترایز  ندرازگ و  زامن  نتفر و  اجنآ  كربت 

124 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

ایک نسح  خیش 

هار دمآرد  دجسم  نیا  رد  نوچ  سپ  دشاب  یتغارف  ار  وا  ات  تدابع  روضح  تهج  دمآ  زاریشب  هک  تسا  نیوزق  تاداس  ناگرزب  زا  دنیوگیم 
شلجا هک  يزور  ات  دروآ  تسدب  وکین  یـشاعم  دـینادرگ و  دوخ  هقیرط  هدیدنـسپ  قالخا  هیکز و  تریـس  تفرگ و  شیپ  هیـضرم  كولس 

. هیلع هللا  ۀمحر  رکب  وبا  خیش  یگیاسمه  رد  دندرک  نفد  ار  وا  سپ  هللا  ۀمحر  درک  لصاو  تمحرب  ار  وا  دمآرد و 

دمحم نیدلا  ءاهب  خیش 

ار وا  لاح  لئاوا  رد  هک  دوب  ققحم  دباع و  فراع و  يدهاز 
125 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

نآ رد  ار  یـسک  مکاح  رابکی  سپ  درکیم  تیاعر  ار  تاعاط  فئاظو  داروا و  درکیم و  تدابع  هعلق  نآ  رد  دندوب و  هدرک  دیپس  هعلق  یلاو 
دـشاب و راتفرگ  يدـنب  ای  يدرد  رد  ای  یمغ  رد  هک  سکره  هک  داد  ربخ  يوب  خیـش  دوب  سوبحم  هک  تشذـگب  هاـم  دـنچ  درک و  دـنب  هعلق 
زا دعب  دناوخب  تبون  رازه  داتفه  سوبحم  نآ  سپ  دـنادن . هک  یئاج  زا  دنـشخبب  جرف  ار  وا  دـناوخب  ٌدَـحَأ  ُهَّللا  َوُه  ُْلق  هروس  راب  رازه  داتفه 

خیش درک  مشخ  ار  يو  دیسر و  مکاحب  ربخ  نیا  دورب  دهاوخ  هک  هار  رهب  تفگ  دننک و  صالخ  ار  يو  ات  دومرف  خیـش  داد  خیـشب  ربخ  نآ 
مدیسرت نیا  زا  نم  دوش و  ادیپ  یتسس  وا  داقتعا  رد  هک  دیاش  دننکن  صالخ  ار  وا  رگا  دناوخب  صالخا  هروس  راب  رازه  داتفه  يدرم  دومرف 

ددرگ لزلزتم  هدنب  نیا  دوش و  ادیپ  یتسس  داقتعا  ادخ و  باتک  رد  هکنآ  زا  متشاد  رتتسود  مشاب  بقاعم  وا  ببسب  نم  رگا 
126 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
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هعلق دیلک  سپ  نصح  تیالو و  زا  تست  یلوزعم  وت  تبوقع  تفگ  دش و  ریغتم  مکاح  سپ  ناملـسم . يدرم  ددرگ  دـترم  ای  دوخ ، نید  رد 
تخاس یطابر  دش و  لوغـشم  تدابعب  تشذگرد و  راک  نآ  زا  دش و  يزور  ارم  هک  تسا  یتمعن  شوخ  تفگ  دـمآ و  دورف  درپسزاب و  ار 

يو تمدخ  رد  خیـش و  تبحـص  تمدخ و  زا  دیدب  بیاجع  یـسب  تسـشنب و  تولخب  نیدـلا  بیجن  خیـش  تزاجاب  رخطـصا و  رد  هلحمب 
. ترجه زا  مهدزاود  دصتفه و  لاس  رد  دیسر  ادخب  هک  ینامز  ات  دندشیم  عمج  ناحلاص 

راجنلاکاب دمحم  خیش 

تاملک ار  وا  درک و  رامـشیب  تاعاط  تادابع و  تشاد و  رایـسب  داروا  تولخ و  هدـهاجم و  دوب و  كاـپ  رظنمشوخ  ءاـهب  اـب  هیجو  یخیش 
هدافتـسا تکربب  يو  تبحـص  رد  نادنمتداعـس  ناتخبکین و  تسا و  هتـشون  اههلاسر  تالاح  يانثا  رد  دوب و  ینامحر  تاراـشا  یناـحور و 

. دندرک نفد  دوخ  هعقب  رد  ار  وا  دش و  یفوتم  دنتفرگ  وا  زا  تمکح  ياهرون  دندیسر و 

دمحم نب  دیؤم  خیش 

هدرک و زاجح  ترفاسم  تسا و  هدوب  ینابر  رادمان  ءافرع  زا 
127 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

یمان تسوا  بقل  هک  رادـمان  هدوب و  رثؤم  یـسفن  گرزب و  یتمه  ار  وا  تسا و  هدرک  جـح  تبون  لهچ  دـنیوگیم  هدـید و  گرزب  خـیاشم 
لاس رد  دننکیم و  ودـب  هلحم  نآ  تبـسن  هک  تسا  هنامز  نآ  ناریزو  زا  يریزو  مان  رادـمان  دـنیوگیم  هعقب و  نآ  ای  هلحم  نآ  نایناب  زا  تسا 

 . رادمان دجسم  کیدزن  درک  تافو  ترجه  زا  داتفه  دصناپ و 

مجن هیقف  هللا  دبع  نب  نیدلا  ماوق  انالوم 

مولع رهاوج  زا  رپ  یئایرد  دازن و  نامز  رود و  چـیه  رد  يو  لثم  هک  دوب  یـصخش  نآ  زا  وا  دوخ و  نامز  همئا  هودـق  دوب و  همالع  يداتـسا 
قفرب و درکیم  هثحاـبم  هک  سکره  اـب  دوب و  خـسار  تنـس  رد  تشاد و  تخـس  یتبیه  میظع و  یتبالـص  دوبن و  ادـیپ  اـیرد  نآ  رعق  هک  دوب 
رد دوب و  بغار  میهفت  داشراب و  هدـنزومآ و  يزیچ  رب  دوب و  قح  يو  هلماعم  دوب و  تسار  تفگیم  هچره  تشگیم و  بلاـغ  يو  رب  یتسار 

دیـسرتیم و یلاعت  يادخ  زا  نید  هار  رد  تشادیم و  زیزع  ار  لدـع  لها  تشاد و  یـسرتيادخ  تسـشنیمن و  الاب  ملاع ، زا  ریغب  وا  سلجم 
وا زا  تامدـقم  دوب و  عرو  اب  یفوص  یهیقف  وا  دوب و  هتفرگ  هیقف  نیدـلا  مجن  اـنالوم  دوخ  دـباع  ملاـع  ردـپ  زا  بدا  لاـح  لوا  رد  کنادـب 

همیرک رتخد  جیوزت  هتشگ و  یماقم  نمحرلا  دبع  نیدلا  ریهظ  انالوم  هقیرطب  دوب و  هدرک  لصاح 
128 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

رد هدینـشب و  يو  زا  هدناوخ و  وا  رب  بارعا  بابل و  حرـش  بیرقت و  باتک  هدینارذگ و  یلاف  نیدـلا  بطق  انالوم  دزن  هقف  ملع  هدرک و  يو 
زا دنتـشگ و  ددرتم  يوب  ناملاع  نآ  زا  دعب  هتفای  تالامک  ات  دوب  هدرک  لصاح  عورف  لوصا و  لوقعم و  لوقنم و  مولع  نونف  عیمج  باب  ره 

هتخادنا حرطب  اههلئسم  دندوب و  هدمآ  درگ  املع  رباکا  هک  ینامز  رد  دیسر  زیربت  رهشب  درک و  يادخ  هناخ  ترایز  دندرکیم و  هدافتسا  يو 
سرد تسشن و  تدافا  سرد و  سلجم  رد  تفای و  دوخ  سانیتسا  اجنآ  رد  و  زاریـشب . درک  تعجارم  نآ  زا  دعب  دینادرگ  مزلم  ار  همه  سپ 
تئارق سردب  دشیم و  لوغـشم  زامنب  حبـص  زا  دعب  حبـص و  تقوب  وا  هدافا  سرد و  دـنچ  و  تشذـگیم . بش  زا  یثلث  ات  دوبیم  دـقعنم  يو 

دوبیم لوغشم 
129 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

تاقوا و رثکا  نینچمه  هینید و  دـعاوق  هیعرـش و  مولع  سردـب  تشگیم  زاـب  نآ  زا  سپ  دـندناوخیم .  يو  رب  هعبـس  تئارق  درکیم و  رکذ  و 
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الضف و تبغر و  عوط و  رس  زا  دندشیم  رـضاح  املع  تفگیم و  ظعو  هعمج  دجـسم  رد  زور  دنچ  سرد و  زا  دوبیمن  یلاخ  تاعاس  رتشیب 
هک دوب  نمحرلا  دبع  نب  رمع  نیدلا  جارـس  دیعـس  انالوم  ناشیا  زا  یکی  دندوبیم و  املع  رباکا  وا  سلجم  رد  دنتـشگیم و  عمج  ناناملـسم 

فینصت درک و  هام  راهچ  تدم  رد  فاشک  تئارق 
130 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

مـشچ رد  سپ  لاـس  ود  تدـم  رد  تشونب  دـلجم  ود  نآ  زا  درک و  طـسب  باـتک  فینـصت  رد  عورـش  وا  تاـکرب  زا  درک و  فشک  باـتک 
ار وا  ةرجه و  زا  مود  داتفه و  دصتفه و  لاس  رد  مرحم  رد  دش  یفوتم  دوب و  وا  رمع  رخآ  رد  تمحز  نیا  دـش و  ادـیپ  يدـمر  يو  كرابم 

 . يو ردپ  دزن  دوخ  هکرابم  هعقب  رد  دندرک  نفد 

نیدلا نکر  خیش 

راشم دوب و  راک  رد  هللااب  هللا و  یف  تسا و  ینامرک  نامثع  نیدلا  یفص  خیـش  ناشیوخ  زا  تسا و  تاقبط  خیاشم  زا  دهاز  هب  تسفورعم  هک 
تکلمم و نالـضاف  تفریمن و  نوریب  هعقب  زا  هیلاـع و  هدـس  رد  دوـخ  طاـبر  رد  تفگیم  سرد  و  تمارک ، تـفرعم و  دـهز و  رد  دوـب  هـیلا 

سپ درک  تساجن  يو  هماـج  رد  دـیرپب و  یغرم  تفگیم و  سرد  سلجم  رد  يزور  هک  دـنیوگیم  دـندرکیم و  يو  رب  ددرت  رهـش  ناـگرزب 
تهج زا  هکلب  تستـساجن  زا  هن  نم  ریغت  هک  دومرف  خیـش  میئوشب  هماج  نیا  ینک  تراشا  رگا  دـنتفگ  نارـضاح  تشگ  ریغتم  تیاـغب  خـیش 

. مدش ریغتم  مراد  يو  رب  تقفش  تمحر و  تسا و  هدرک  هچنآ  زا  دعب  دوشن  صالخ  هک  تسا  غرم  نیا  تمحز 
131 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

انالوم دـندوب و  هدز  يو  رب  يریت  دوب و  هداتفا  نیمز  رد  غرم  نآ  هک  دـید  دوخ  مشچب  هاگان  هک  غرم  نآ  لاـح  زا  درک  صحفت  نآ  زا  دـعب 
بلط نـالایع  دوب و  گـنت  نم  لاـح  يزور  هک  تسنآ  یکی  تسا  دـهاز  خیـش  ياـهتمارک  زا  هچنآ  هک  دومرف  هیلع  هللا  ۀـمحر  نیدـلا  ماوق 

رب قلعم  هک  لیدنق  زا  مدینش  يزاوآ  هاگان  هک  مدناوخیم  مدرک و  هروس  ءادتبا  متفر و  دهاز  خیش  ترایزب  متساخرب و  سپ  دندرکیم  يزیچ 
متشگ نامداش  مدتسب و  سپ  دوب  هداتفا  نم  شیپ  هب  لیدنق  نآ  زا  هدمآ و  لیدنق  نآ  رب  هک  دوب  هرقن  يرانید  مدرک  هاگن  نوچ  داتفا  نم  رس 

 . دوخ هیلاع  طابر  رد  ار  وا  دندرک  نفد  ترجه و  زا  هاجنپ  دصناپ و  لاس  رد  دش  یفوتم  مدرک . لایع  فرص  و 

يزاریش دمحم  نب  رفظم  نب  دوعسم  رخافملا  وبا  نیدلا  لالج  خیش 

میلح رباص  دهاز  ماما  دوب و  دوخ  دهع  خیاشم  ناگرزب  زا 
132 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

زا درک و  يادخ  هناخ  جح  تبون  ود  تشادیم و  ناهنپ  قلخ  رظن  زا  تعاط و  بئاوش  زا  دوب  راک  سرت  یلاعت و  يادـخ  تاعاط  رد  صلخم 
سرد ریبک  خیـش  هضور  رد  دومرفیم و  ظعو  رقنـس  دجـسم  رد  دـنیوگ  یجاح  دـننک و  حدـم  ار  وا  هک  دـشن  علطم  نآ  رب  سک  ماوع  قلخ 
فیرش تقو  هک  ادابم  دوبیم  زرتحم  قیالخ  تبحـص  زا  دندشیم و  رـضاح  هیفوص  املع و  زا  رایـسب  قلخ  دومنیم و  هدافا  تفگیم و  تمکح 

تازاجا و ار  وا  دـندرکیم و  هبوت  يو  تسد  رب  دـنتفریم و  قلخ  تبقاع  دـش  نکاس  جـلخ  رد  دوخ  سفن  تمالـس  تهج  زا  دـنرب و  تراغب 
تارـضح نأش  رد  هک  تایاکحلا  حابـصم  تسا و  تایاورلا  باتک  یکی  وا  تافنـصم  زا  تشاد و  تالیوأت  تافیلأت و  دوب و  هربتعم  دیناسا 

دصتفه و لاس  رد  دش  یفوتم  باب و  هدزاود  تسا و  دلجم  راهچ  رب  لمتشم  نآ  هدومن و  بیترت  هدومرف و  فینصت  مالسلا  مهیلع  تیب  لها 
 . هیلع هللا  تمحر  دوخ  هکرابم  هعقب  رد  دندرک  نفد  ار  وا  ترجه و  زا  مجنپ  تسیب و 

يزاریشلا دوعسم  نب  یلع  نیدلا  فرش  خیش 
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هچنانچ درکیم  هقفن  ناشیوردب  تشاد  هچنآ  دوخ  هعقب  رد  مادام  دوب و  راک  سرت  تشاد و  یمرک  دوب و  هدنشخب  عضاوتم  لضاف  یخیش 
133 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

ياـجب ماـکحا  يدرک و  مالـس  يدیـسر  هک  سک  ره  رب  ماـعطلا  معطی  مالـسلا و  یـشفی  ياـضتقم  رب  دوبیمن و  یلاـخ  شیورد  زا  وا  هعقب 
طابر رد  لاس  هاجنپ  يدرازگ و  بش  رد  زامن  مانی  ساـنلا  لـیللاب و  یلـصی  ياـضتقمب  یگتـسویپ و  هب  يدرک و  هلـص  ناـشیوخب  يدروآ و 
حور باتک  فلؤم  دوب  كربتم  یتسد  كرابم و  ینابز  ار  وا  دومرفیم و  هدافا  زین  اهناکم  رگید  رقنس و  دجسم  رد  دومرف و  ظعو  ریبک  خیش 

یموـق دنالوغـشم و  ایندـب  یموـق  کنادـب  زیزع  ردارب  يا  تسا : نیا  نآ  زا  یـضعب  تسا و  هتـشون  سلجم  نم  يارب  زا  دـیوگیم  هحور  هللا 
ياـضر یتعاـمج  زیوآتسد  دـنراذگیم و  بش  رد  زاـمن  هقرف  دـنرادیم و  هزور  یتعاـمج  دـنهاوخیم و  یلوم  یهورگ  فوعـشم و  ةرخآـب 

ار وا  ترجه و  زا  مجنپ  هاجنپ و  دصتفه و  لاس  رد  دش  یفوتم  یمادک . زا  ات  رگنب  سپ  قلطم  هدادب  نداهن  ندرگ  ندش و  میلست  تسقح و 
 . هیلع هللا  ۀمحر  دوخ  ردپ  تشپ  رد  دندرک  نفد 

دوعسم نب  میرکلا  دبع  نیدلا  دضع  خیش 

تساوخیمن و يوـیند  تنیز  دوـب و  فـلکتیب  تسنادـیم و  وـکین  خـیراوت  نف  هک  ملاـع  لـضاف  یخیـش  دوـب و  ناـحلاص  زا  یکی  وا  ردارب 
دومرفیم و ظعو  ریبک  خیش  هعقب  رد  درکیم و  قلخ  اب  ینابرهم 

134 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
نج و وا  ماعطا  ناوخ  زا  تشاد و  دوصقم  لذب  دوخ  جایتحا  دوجو  اب  دوب و  هتخادنا  ماعطا  ناوخ  درکیم و  قلخ  تحیـصن  رگید  ياج  دنچ 
. هیلع هللا  ۀمحر  دندرک  نفد  دوخ  ردارب  دزن  رد  ار  وا  ةرجه و  زا  مهن  تصش و  دصتفه و  لاس  رد  درک  تافو  دندربیم .  دندروخیم و  سنا 
دنک ناشیا  ترایز  تجاح  رهب  هک  سکره  هک  دننوفدم  ءاسن  لاجر و  ءایلوا  زا  یتعامج  هعقب  نآ  رد  دـیوگیم  هنع  هللا  یفع  باتک  مجرتم 

. اعد زا  دعب  تستباجا  دیما 

نابل یلع  خیش 

یلاعت قح  هاگان  دونشیم . هقف  دشیم و  رـضاح  املع  سلاجم  رد  دومنیم و  ناشیورد  فرـص  درکیم و  ینزتشخ  دوب و  قداص  ناشیورد  زا 
. نک تدعاسم  ارم  خیش  ای  تفگیم  دمآیم و  تشاد  یمهم  هک  سکره  هک  دیسر  دح  نآب  ات  درک  فشک  اهرس  دومنب و  اهلاح  ار  وا 
صخـش نآ  مهم  رایب و  ناشیورد  هرهب  نآ  زا  شیپ  يزیچ  نکیل  دـیایمرب و  هام  هتفه و  بش و  نالف  ای  زور  نالف  رد  وت  مهم  تفگیم  خـیش 
میالتبم يو  تسد  رد  دربیمن و  نم  نامرف  هک  تسه  ینز  ارم  خیـش  ای  تفگ  دـمآرد و  يدرم  دـنیوگیم  و  یلاـعت . هللا  نذاـب  دـشیم  لـهس 

ص134 نتم ؛  همجرت ؛  رازم / رازه  هرکذت 
135 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

. دـنادرگ صالخ  ارم  ات  هاوخرد  یلاعت  يادـخ  زا  سپ  يادـخ  مشخ  رهب  زا  تشک  مناوتیمن  ار  وا  میوگ و  قالط  ات  مرادـن  يو  نیواـک  و 
نیـسپ تقو  تفرب و  صخـش  نآ  دریمیم  نز  نیا  هک  شاب  رظتنم  هبنـشراهچ  زور  دننک و  شیع  نآ  زا  ناشیورد  ات  رایب  يزیچ  تفگ  خـیش 

نآ سپ  تستسار  هدعو  تسه و  زور  زونه  تفگ  خیـش  دریمیمن  نز  نیا  دش و  هبنـشراهچ  زور  خیـش  ای  تفگ  دمآزاب و  هبنـشراهچ  زور 
هک تسنادب  دیزرلب و  شیاپ  سپ  دوب  هدرپس  ناج  هداتفا و  دنز و  بآ  هک  تفر  هناخ  ماب  رب  دوب و  هتـساخرب  شنز  هک  دید  تفر  هناخب  درم 

نیمه لثم  هعلق و  نوردـنا  رد  دـندرک  نفد  دوخ  هعقب  رد  ار  وا  ةرجه و  زا  مهن  داتفه و  دصـشش و  لاـس  رد  دـش  یفوتم  دوب  تسار  هدـعو 
 . مهیلع هللا  تمحر  دناهدرک  تیاور  تسنوفدم  یلصم  رد  هک  حلصم  رکب  وبا  خیش  زا  تیاکح 
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هدرس دمحم  نیدلا  لالج  خیش 

تالاح دوب و  هدنشخب  هلماعم  بحاص  یکرات  ینابر و  یفراع 
136 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

رظنم و رد  دوبیم  رواجم  دـشیمن و  یلاخ  فراعم  لها  زا  هشیمه  و  نابیرغ . نارفاسم و  زا  دوب  ناشیورد  ناحلاص و  ياج  وا  هعقب  تشاد و 
اب ات  تفگیم  ار  مداخ  دندشیم و  درگ  ناشیورد  زا  یتعامج  هک  دوب  هاگ  درکیم و  هقفن  ارنارواجم  تشاد و  یلوغـشم  یلاعت  يادخ  تدابعب 

ناشیورد لاوحا  تشاشب  فطلب و  درکیم و  ناشیا  بلط  تشگیم  غراف  داروا  زا  نوچ  ناشیا و  رطاـخ  تماقتـسا  رهب  زا  تسـشنیم  ناـشیا 
وا تبحـصب  سانیتسا  تشادـیم و  تمرح  ار  ناـشیا  درکیم و  رـضاح  ماـعط  مداـخ  دینیـشنب و  شوخ  دیـشاب و  شوخ  تفگیم  دیـسرپیم و 

راثیا یلاعت  يادـخ  تبحم  رهمب و  اـهزیچ  رگید  هبرـشا و  عاونا  همعطا و  رایـسب  حاور  حابـص و  رد  هک  دوب  هاـگ  هک  دـنیوگیم  دـنتفرگیم و 
نتفایرد يارب  زا  داهنیم  ماگ  مدق  هس  ود  هللا و  ۀکرب  نم  لأسن  هللا  مسب  تفگیم  دوبن  دوجوم  هاقناخ  جرخ  زا  زیچچیه  هک  دوب  هاگ  درکیم و 

ربخ تشاد  هک  یتجاح  ندـش  دوجوم  زا  اریو  دیـسوبیم و  يو  تسد  نارکون  زا  یکی  تشگیم و  اضق  وا  تجاـح  لاـح  رد  سپ  تاـجرد 
 . دشیم لوغشم  قح  تدابعب  رظنم  رد  تشگیمزاب و  شیوخ  دبعمب  خیش  یلاعت و  هللا  نذاب  دادیم 

تمحر ریبک  خیـش  کیدزن  قدنخ  بل  رب  شردپ  دزن  دوخ  هعقب  رد  دـندرک  نفد  ار  وا  ترجه و  زا  يزیچ  دصـشش و  لاس  رد  دـش  یفوتم 
. هیلع هللا 

137 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

نآ یلاوح  هیلهاب و  ناتسروگ  مود : تبون 

هراشا

صوصخم وا  رکذ  دناهتـشون  هک  تارازم  رد  نیعم  هیلهاب  هربقم  اما  هاوفا  رد  تسا  روهـشم  هک  هربقم  هلحمب و  تسا  بوسنم  لـهاب  هکنادـب 
رب تسا  مدقم  يو  خیرات  نامدقتم و  زا  تسا  هدوب  یلضاف  خیـش  هک  تسین  کش  تسا و  هیلهاب  ناتـسروگب  هلحم  نآ  ترهـش  دناهدرکن و 

 . هیلع هللا  ۀمحر  دنهدیم  یلهاب  خیش  ربق  ناشن  هرانک  رب  يوبص  فرط  زا  ناتسروگ  نآ  ياهروگ  زا  يروگ  رد  ریبک . خیش  خیرات 

هیلع هللا  تمحر  يوحن  هیوبیس  داتسا 

وبا یلوـم  ربـنق و  نب  ناـمثع  نب  ورمع  وا  ماـن  تسا و  نسحلا  وـبا  هیوبیـس  تینک  دـناهتفگ  تسا و  فرعا  نآ  تسا و  رـشب  وـبا  يو  تـینک 
بوقعی نب  دمحم  رهاط  وبا  خیش  تسا و  بعک  نب  ثراحلا 

138 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
ار وحن  ملع  هیوبیس  هکنادب  دشاب و  بیس  يوب  یسرافب  هیوبیس  دشاب و  يرسپ  كرابم  هیوبیس  هک  تسا  هدروآ  تغل  باتک  رد  يدابآزوریف 

 . تفرگ ارف  شفخا  زا  تغل  وا و  ریغ  سنوی و  نب  ورمع  زا  رگید  تفرگ و  ارف  لیلخ  زا 
139 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

تایبرع دوب و  تایبدا  ملع  عماج  هیوبیـس  هک  دـنیوگیم  تسا و  نآ  رب  لـمع  قاـفتاب ، ناـبیدا  دزن  قاـفآ  رد  هک  تشونب  یباـتک  نآ  زا  دـعب 
رفعج نب  دـمحم  زا  دـناهدرک  تیاور  درک و  دوخ  هب  تبـسن  وا  لوق  لـیلخ و  مـالک  رب  تشونب  هیـشاح  داد و  طـسب  ارنآ  سپ  هدرک  مکحم 

ءادردلا وبا  هک  دوب  هدرب  نظ  ءادردلا و  ابا  سیل  هک  دناوخیم  نیا  ثیدح  لها  اهقف و  تبحص  رد  لاح  لئاوا  رد  يزور  هیوبیـس  هک  یمیمت 
درب و ةریغ  دینـشب  نوچ  هیوبیـس  يدرک  طلغ  تفگ  درک و  نظ  سپ  دینـشب  دوب و  رـضاح  داـمح  دـناوخب و  ءادردـلا  وبا  تسا و  سیل  مسا 
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لامج یضاق  لوق  رب  ترجه . زا  مداتشه  دص و  لاس  رد  دش  یفوتم  دوب  زاریش  ءاضیب  زا  هیوبیـس  دناوخب . وا  رب  وحن  ملع  دش و  لیلخ  مزالم 
سیق یلاوم  زا  و  ربق - رب  نورزاک و  هزاورد  کیدزن  هیلهاب  هربقم  رد  تسا  زاریش  رد  هیوبیس  ربق  هک  لصفم  حرش  رد  تسا  هتفگ  هک  نیدلا 
یکی رگید  شفخا  ود  لباقم  رد  یطویس 296 -،) ةاحنلا  تاقبطب  دوش  عوجر   ) دوب مهریغ  سنوی و  یئاسک و  هیوبیس و  داتسا  هک  هبلعث  نب 
عوجر  ) دنروهشم رایسب  هس  ره  نییوحن  نیبام  هک  نامیلس  نب  یلع  ریغص  شفخا  رگید  و  هیوبیس ، درگاش  ةدعـسم  نب  دیعـس  طسوا  شفخا 

نـسحلا وبا  ینعی  - 1 و 338 -،) یطویـس 258  ةاحنلا  تاقبط  و  و 360 ،  224 ناـکلخ 1 : نبا  و  ، 220 و 5 :  242 ءاـبدالا 4 : مجعمب  دوش 
ص 158- دادغب ج 2  خـیرات   ) هنـس 402 رد  یفوتم  راجنلا و  نباـب  فورعم  یفوک  يوحن  یمیمت  نوراـه  نب  دـمحم  نب  رفعج  نب  دـمحم 

(. تیاکح نیمه  نیع  رد  و ج 12 ص 195  ، 159
140 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

 . يو ربق  رب  میتفاین  فوقو  نیعم  ام  یلو  هیوبیس  هتشون  يو 
یتعامج تفگ  دناوخ و  درک و  رظن  دمایب و  يزیزع  متشون  روطس  نیا  هک  تعاس  نآ  رد  دیامرفیم . هیلع  هللا  ۀمحر  باتک  مجرتم 

141 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
. هیلع هللا  ۀمحر  تسا  برجم  دنوش و  يوحن  ات  دنلامیم  يو  ربق  رب  هنیس  هک  تسا  هدش  روهشم  دننکیم و  هیوبیس  ترایز  دنوریم و  هبلط  زا 

یضیراقم دمحم  هللا  دبع  وبا  خیش 

ات لاح  لوا  زا  هتفایرد  ریبک  خیش  تبحص  تفر و  رتالاب  نارای  ناشیوخ و  همه  زا  يوقت  عرو و  ملع و  رد  دوب و  داهز  ماما  لادبا و  ياوشیپ 
یفوتم ترجه  زا  مهدزای  دصراهچ و  لاس  رد  دوب و  هیلا  راشم  فوصت  ثیدـح و  رد  دوبیم و  ظعو  سلجم  هیلهاب  رد  ار  وا  و  لاح ، رخآ 

يارب زا  دراد  يرثا  يو  ندرک  ترایز  هک  دناهداد  ربخ  دناهدرک و  هبرجت  خیاشم  هکنادب  دـندرک و  نفد  هیلهاب  هربقم  فرط  رد  ار  وا  دـش و 
 . تامهم تیافک  ندش و  اور  تاجاح و  ءاضق 

142 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

یضیراقم بحاص  عاجش  وبا  خیش 

دراد فیناصت  هتشون و  اهباتک  دوب و  رـضحتسم  مامت  مولع  نونف  رد  قیقحت و  دیحوت و  رد  دوبن  ریظن  ار  وا  دوب و  داتوا  رتهم  ءایلوا و  فهک 
ترجه زا  دون  دصناپ و  لاس  رد  و  یضیراقم .  بحاص  هللا  دبع  نب  نیسح  یلع  وبا  خیـش  تسد  زا  هدیـشوپ و  ریبک  خیـش  تسد  زا  هقرخ  و 

 . هیلع هّللا  ۀمحر  زاریش  خیاشم  زا  هقبط  هس  رد  هتشون  هخیشم  یضیراقمب و  روهشم  طابر  رد  دندرک  نفد  ار  وا  درک و  تافو 
143 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

هملس دمحا  رکب  وبا  خیش 

تشاد و رمع  لاس  دص  هدیسر و  ریبک  خیش  تبحصب  تفایرد و  یضیراقم  هللا  دبع  وبا  خیـش  تبحـص  دوب و  رهزالا  وبا  خیـش  نابحاصم  زا 
 . دیدرگ نفد  طابر  نآ  رد  دش و  یفوتم  يرجه  داتفه  دصتفه و  لاس  رد  تبقاع  درب و  رسب  یضیراقم  طابر  رد  لاس  داتفه 

راطیب قحسا  نب  نیسح  هللا  دبع  وبا  خیش 

ریسفت ملع  فوصت و  ملع  نآرق و  ینعم  هدرک و  عمج  بدا  ملع و  دهز و  نونف  تشون و  هقف  ثیدح و  درک و  قارع  زاجح و  ترفاسم 
144 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
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نب رـشب  نوچ  دوب  دواد  بهذمب  لاح  لوا  رد  تسا  هدرک  فینـصت  هعبـس  تئارق  رد  یباتک  درکیم و  اهنآ  زا  تیاور  دـناوخب و  بط  ملع  و 
بهذمب درک و  دواد  بهذم  كرت  وا  دش  لوزعم  اضق  زا  نیسح 

145 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
دمحا خیـش  دروآ و  تسدب  يو  زا  مولع  نونف  تخومآ و  دمحا  سابعلا  وبا  دوخ  ردپ  زا  بدا  دش و  هیقف  بهذم  نآ  رد  دـمآرد و  یعفاش 

خیـش زا  بادآ  دوب و  رهام  بط  وحن و  رد  دـش و  فراع  یهیقف  دـید و  مدرم  تفایرد و  رباکا  درک و  ترفاـسم  وا  دوب و  يزاریـش  وا  ردـپ 
. تخومآ ریبک 

. الم رد  هن  الخ و  رد  هن  مدیدن  نیسح  هللا  دبع  وبا  زا  رتبدؤم  سکچیه  رضح  رفس و  رد  نم  هک  تسا  هدروآ  دوخ  هخیشم  رد  یملید 
نم داد  ودـب  تشون و  تفگ و  قرو  تسیب  هب  کیدزن  باوج  رد  وا  سپ  دیـسرپ  وا  زا  هلئـسم  یـصخش  زاوها  هعمج  دجـسم  رد  دـنیوگیم 

درکیم و تحیصن  دومرفیم و  ظعو  تایح  نامز  رد  مسانـشیمن و  منادیمن و  یئوکین  رد  وا  دوجو  وا و  لثمب  سکچیه  متفگ  مدش و  ریحتم 
درک خیش  لام  رد  یعمط  يدرم  دنیوگیم  دراذگیم و  ناشیا  ضرق  درکیم و  فرـص  ناشیا  رب  دوخ  لام  وا  دندناوخیم و  يو  رب  يزیچ  قلخ 

. دهدزاب ار  وا  ضرق  خیش  هک  دشاب  دبایب  يزیچ  هک  دمایب  و 
رهـشب تفر  نوریب  درم  نآ  سپ  ضفر  رهب  زا  دنتـسج  يرود  يو  زا  سپ  دوب  یـضفار  رگناوت  يدرم  دـندرک  يو  لاوحا  صحفت  ناـیفوص 

. درک تافو  اجنآ  رد  زاوها و 
حبـص زامن  سپ  دینـشیم  مونلا  نم  ریخ  ةولـصلا  زاوآ  هک  حبـص  کـیدزنب  اـت  درکیمن  باوخ  تشادـیم و  هدـنز  همه  بش  هک  دـنیوگیم  و 

. درازگیم
فیک کبر  یلا  رت  ملا  دومرف  خیش  تفگب  ینخس  خیش  ربارب  یصخش  نآ  زا  دعب  دوب و  زاریـش  خیاشم  يو و  نایم  رد  نخـس  تفگ  یملید 

 . تشگ شوماخ  درم  نآ  انکاس و  هلعجل  ءاش  ول  لظلا و  دم 
نیسح يا  دومرف  واب  خیش  تفر . ریبک  خیش  ندیدب  نآ  زا  دعب  تفای . افش  درک و  اعد  خیش  دوب و  هتسخ  ناگرزب  زا  یکی  دنیوگیم  و 

146 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
دینـشب و خیـش  سپ  ناشیورد  عمجم  رد  دـناوخیم  یتیب  یلاوق  هک  دوب  نآ  يو  تافو  ببـس  دـناهتفگ  نک و  روهـشم  ار  دوخ  یتشگ  راـطیب 
زا موس  تصش و  دصیـس و  لاس  رد  دش  یفوتم  ضرم  نآ  رد  درک و  سکن  تشاد  اقباس  هک  یـضرم  دش و  هتـسخ  نآ  زا  دعب  درک  دجاوت 

تجاح دـنک  بیترت  نیدـب  يو  ترایز  هک  سکره  هک  ناقداص  تعامج  دـنیوگیم  دوخ و  هروهـشم  هعقب  رد  دـندرک  نفد  ار  وا  ترجه و 
قرفتم ياههتفه  زا  قرفتم  هبنـشهس  زور  هس  نآ  زا  دعب  دـنک  ترایز  یپایپ  هتفه  ره  رد  هبنـشهس  زور  هس  دـناهدرک  هبرجت  دوش و  اضق  يو 

. یلاعت هللا  ءاشنا  دیآرب  وا  تجاح  دنک  ترایز 

یفوص ردیح  خیش 

تشگ رواجم  ملس  هربقم  رد  نآ  زا  دعب  داد . هیودرک  نیسح  خیشب  تدارا  تسد  دمآ  زاریشب  نوچ  دوب  لاوحا  بابرا  قدص و  باحـصا  زا 
دننیبیم و ارت  ناتسود  ات  وش  نطوتم  یهاقناخ  ای  هسردم  رد  دنتفگیم  يو  اب  درک و  هیلهاب  ناتسروگب  لقن  اجنا  زا  رگید  و  خیـش . تایح  رد 

رازآ هک  منیشنیم  دنچ  یتعامج  اب  نم  هک  تفگیم  قلخ  روضح  رد  درکیم و  فحصم  تباتک  دربیم و  رسب  مادام  هریظح  رد  وا 
147 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

نم دایب  ترخآ  ناشیا  تبحـص  دـننکیمن و  نم  تبیغ  موشیم  بیاغ  ناشیا  زا  هک  هاـگره  ماهتـسشن و  ناـشیا  اـب  هک  ماداـم  دـنناسریمن  نمب 
لاس رد  خیـش  تافو  دوب  فحـصم  تباتک  زا  يو  شاعم  دـندوبیم و  يو  دـقتعم  دـندرکیم و  يو  تمزـالم  احلـص  زا  يرایـسب  درواـیم و 

. هیلع هللا  ۀمحر  دندرک  فقسم  نآ  زا  دعب  دش  بارخ  دنتخاس و  هبق  وا  رب  دندرک و  نفد  ار  وا  دوب و  ترجه  زا  شش  دصشش و 
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ینورزاک حلاص  دعس  وبا  نیدلا  نیز  خیش 

ار وا  خیش  هک  دنیوگیم  دوب و  هدرک  تماقا  هعقب  نآ  رد  هکنآ  رهب  زا  دناهدرک  تبسن  راطیب  ار  وا  دوب  نورزاک  نارگناوت  زا  یناوج  تقو  رد 
سپ باوخ  رد  درک  تحیصن  ار  وا  دناوخ و  دوخ  دزنب 

148 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
ای تفرگرب  ار  وا  ردـپ  دـنتفگیم  ینورزاک  زوریف  هاش  ار  وا  ردـپ  تفگ و  زاب  تشاد  هک  يردـپ  اب  دوخ  هصق  نورزاک  رد  دـش  رادـیب  نوچ 

درکیم دراو  رداص و  تمدخ  دوب و  بارخ  هک  یتلاح  رد  درکب  هعقب  ترامع  دش و  رواجم  خیش  تبرت  رس  رب  دمآ و  زاریـشب  داد و  تزاجا 
دندرک نفد  هعقب  نآ  رد  ار  وا  ترجه و  زا  متفه  داتفه و  دصشش و  لاس  رد  دیسر  تافو  تقو  ار  وا  هک  ینامز  ات  دوب و  لوغشم  تدابعب  و 

. هیلع هللا  تمحر 

یمور هللا  دبع  نب  یلع  نسحلا  وبا  خیش 

ادرف يارب  زا  درکیمن و  هریخذ  يزیچ  زگره  درک و  هنهرب  ياپب  يادخ  هناخ  جـح  درکیم و  یلاعت  يادـخ  تمدـخ  تسا و  هدوب  فراع  يو 
. مهیلع هللا  ۀمحر  تسا  راطیب  نیسح  خیش  هچوک  رس  رد  يو  نفدم  دنتفریم و  يو  شیپ  دابع  احلص و  داهنیمن و  چیه 

ینورزاک دومحم  نیدلا  مجن  انالوم 

نیدـلا دیعـس  انالوم  هللا و  دـبع  نیدـلا  ماوق  انالوم  تمدـخ  دوب و  مامت  یظح  مولع  زا  ار  وا  هک  دوب  بیدا  هیقف  یظفاـح  ثدـحم و  یئراـق 
. دومنیم اهباتک  حیحصت  درکیم و  عمج  بتک  تفرگیمارف و  ناشیا  زا  نید  ماکحا  دعاوق و  درکیم و  دمحم  نیدلا  سمش  هیقف  دمحم و 
هجاوخ دجـسم  راطیب و  نیـسح  خیـش  هعقب  رد  تعامج و  هعمج و  ظعو و  يارب  زا  الا  تفریمن  نوریب  دـش و  يوزنم  ناـمدرم  رظن  زا  هاـگان 

. دجسمب تسا  لصتم  هک  تسا  هچغاب  نآ  رد  وا  نفدم  تفگیم و  ظعو  هصاخ  دمحم  نیدلا  لامج 
149 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

هصاخ دمحا  هجاوخ 

هار تاریخ و  هقیرط  رب  تاـفو  ناـمز  اـت  تشاد و  دجـسم  رد  فاـکتعا  هزور و  نآرق و  توـالت  رب  تموادـم  یلاـعت و  يادـخ  ناـصاخ  زا 
ادجادج و دومن  فرص  میدق  ياهناخ  حالص و  دهز و  بابرا  بدا و  لها  رب  همه  دوب و  هدیسر  يوب  ثاریم  زا  یعایـض  تفریم و  یئوکین 
تفگیمن و نخـس  هعمج  هبنـشجنپ و  زور  رد  هچنانچ  صاخ  یـضعب  تشاد  داروا  دوبیمن و  یلاخ  نایفوص  اهقف و  اـملع و  زا  يو  تبحص 
اهباوبا و نم  تویبلا  اوتأ  انعم و  بکرا  ینب  ای  انءادـغ و  انتآ  لثم  يدـناوخب  هک  یتساوخ  نآرق  زا  یـضعب  یتشاد و  یمهم  هک  دوبیم  هاـگ 

. تسا دجسم  نامه  رد  يو  نفدم 

بوقعی نیدلا  فیفع  دهاز 

زا دعب  تشگ  رواجم  یصفق  هللا  دبع  وبا  خیش  هیاسمه  رد  دومن و  زاریـشب  لقن  درک و  هزاجا  ریبک  دهاز  زا  هک  تسا  ریبک  دهاز  نادنزرف  زا 
دراو رداص و  تمدخ  اجنآ  رد  درک و  یهاقناخ  يانب  زاریـشب و  دـمآرد  دوب  نارکم  نیطالـس  زا  هک  هیولب  نب  بیعـش  نب  مساقلا  وبا  هکنآ 

. هیلع هللا  تمحر  دیدرگ  نفد  اجنآ  رد  دش و  توف  دهاز  سپ  دندرکیم 
150 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
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یصفق ءالعلا  وبا  خیش 

يو ترایز  قدصب  دراد و  یتجاح  هک  سکره  تسنامز و  لها  نایاوشیپ  نایدصتم و  زا  تسایلوا و  رباکا  زا  یصفق  رادملعب  تسا  روهشم 
 . ددرگ اور  يو  تجاح  هتبلا  دیآرب 

قداص دمحم  نیدلا  سمش  خیش 

رواب وا  نخـس  املع  يدوب و  نآرق  قباطم  يو  نانخـس  رثکا  تسا و  هدـش  هداشگ  فراعم  رد  يو  رب  هاگان  تسا و  هدوب  ماع  يدرم  لوا  رد 
رد دوب  هک  يزمر  ره  دندرکیم و  ضرع  يو  رب  هک  بیرغ  مالک  ره  زا  یناعم  طابنتـسا  دـندرک و  بقل  قداص  ار  يو  نیا  رهب  زا  دنتـشادیم 

نآ زا  دعب  دندرکیم  نآ  مهف  هچنانچ  درکیم  یقلت  لاح 
151 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

يانب درک و  زاریشب  تعجارم  سپ  دیشوپ . هقرخ  وا  تسد  زا  دیـسر و  نیدلا  نیما  خیـش  تمزالم  تبحـصب و  نورزاک  رد  درک و  ترفاسم 
قوذ درکیم و  رایـسب  هیرگ  دـناشنیم و  قلخ  لد  رد  نخـس  تفگیم و  ظـعو  تفریم و  ربنم  نآ  رب  تخاـسب و  يربـنم  درک و  یهاـقناخ 

شتافو نوچ  دومنیم . نیکاسم  ارقف و  ینامهیم  درکیم و  دجاوت  يور  زا  اهرحـس  رد  دنلب  يرکذ  تشادیم و  هدـنز  اهبـش  تشاد و  رامـشیب 
هللا ذاعم  دنتفگ  دنروخب  ارم  بالک  ات  دیزادنیب  یئاضف  رد  دیدنبب و  نم  ياپب  يدنب  تفگ  مینک  نفد  ارت  اجک  خیـش  ای  دـنتفگ  دـش  کیدزن 

یلیدنق دیزیوایب و  يرد  دینک و  اهر  دیهنب و  تسهار  ربارب  هک  هفص  رد  ارم  دیونشیمن  نخس  رگا  تفگ  مینک  ترایز  ارت  هک  میهاوخیم  ام 
رد اهنخس  تسا و  تحیصن  رد  نیتم  ياهرعش  ار  وا  دندرک و  نانچمه  سپ  دوش  لصاح  اجنیا  زا  امش  دارم  ات  دینادرگب  لیبنز  دیزورفارب و 

. تسا روهشم  يو  رازم  ترجه و  زا  تفه  یس و  دصتفه و  لاس  رد  دش  یفوتم  رایسب  تایقوش 

قداص دمحا  نیدلا  رخف  خیش 

ار وا  هکره  تشگ و  تفأر  تقفش و  تواخس و  راثیا و  نافرع و  دجو و  بحاص  دش و  هیقف  دوب و  بدااب  گرزب و  يریپ 
152 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

كرات يوزنم و  لاس و  دنچ  دوخ  هاقناخ  رد  درکیم  تمدخ  دیـشخردیم و  يو  زا  تفرعم  یئانـشور  تسادخ و  درم  هک  تسنادیم  دـیدیم 
تسدب رایسب  ياهانب  تفگیم و  یشیورد  فوصت و  رد  هحیلم  راعشا  درکیمن و  فلکت  تعامج و  هعمج و  رهب  زا  الا  دمآیمن  نوریب  دوب و 

هک درک  تراشا  یتقو  دوبیم . تبحـص  تدارا و  يوب  ار  ام  دیوگیم  هحور  هللا  حور  باتک  فلؤم  دوب . داتـسا  رهام و  نآ  رد  درکیم و  دوخ 
دزن دندرک  نفد  ار  وا  ترجه و  زا  مشـش  دصتفه و  لاس  رد  دش  یفوتم  وا و  تراشاب  متفگیم  هاگهاگ  میوگب و  يو  هعقب  رد  ظعو  سلجم 

. هیلع هللا  ۀمحر  دوخ  ردپ 

میکح دمحم  نیدلا  سمش  انالوم 

الوم هدرک و  لوقنم  لوقعم و  رد  فینـصت  دوب و  وکین  عورف  ملع  لوصا و  نف  رد  تفگیم و  موـلع  سرد  دوـب و  یفوـص  یفراـع ، یملاـع ،
دوب يو  دای  دوب و  يو  هذمالت  زا  يزاریش  حلصم  نیدلا  بطق 

153 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
وا هراشاب  يو  تبحـص  رد  دیدم  یتدم  زا  دـعب  درک و  لیئربج  خیـش  تمزالم  دوب و  هدرک  يادـخ  هناخ  جـح  کنادـب  تایلک و  حرـش  رد 

یترابع هب  تسا  هتخاس  وحن  رد  هک  تسا  يداه  باتک  یکی  وا  تافنـصم  زا  دوب و  لوغـشم  تضاـیرب  هتـشگ و  فرـشم  هتـسشن و  تولخب 
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زا يزیچ  دصـشش و  لاس  رد  دش  یفوتم  تمه . ولع  لضف و  ترازغ  زا  تسا  هتفگ  هک  تسا  رایـسب  دیاصق  ار  وا  رایـسب و  یناعم  كدـنا و 
. هیلع هللا  تمحر  دوخ  هناخ  رد  دندرک  نفد  ار  وا  كزدرس  هلحم  رد  ترجه و 

154 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

یلو رذنم  هاش 

ار وا  ات  هدش  نکاس  زاریـش  رد  هتفرگ و  شیپ  يدـهاز  تسا و  هدرک  يرادایند  تموکح و  كرت  هک  تسا  یهاشداپ  نادـنزرف  زا  دـنیوگیم 
دـشابیم و کیدزن  تباجاب  يو  ربق  دزن  رد  اعد  دـنیوگیم  دـندرک و  يو  رـس  رب  یئانب  دـش و  ادـیپ  سپ  دوبن  ادـیپ  یتدـم  وا  ربق  دنـسانشن و 

دزورفارب يو  ربق  رـس  رب  یغارچ  سکره  دناهدرک و  هبرجت  ددرگ و  التبم  ای  دوش  اوسر  دروخ  غوردـب  دـنگوس  وا  ربق  کیدزن  هک  سکره 
. هیلع هللا  تمحر  تشادن  نامگ  تسنادیمن و  هک  یئاج  زا  دیآ  تسدب  يزیچ  ار  وا 

نارتخد یبیب  ینعی  هللا  دبع  ردام  هدیس 

رد دوب  اهنت  وا  كرابم  ربق  کنادب  ءانثلا و  ۀیحتلا و  اهیلع  همطاف  دالوا  زا  تسا  هلـضاف  دیـس  تفگ  هک  هیلع  هللا  ۀمحر  دوخ  ردـپ  زا  مدـینش 
درمب و سپ  داد  تبوت  ار  وا  عرش  بحاص  کنا  ای  درک  تبوت  سپ  درمن  عرش و  مکحب  تشگ  راسگنـس  ینز  هاگان  اقافتا  گرزب . هچغاب 

نآ زا  دعب  دوب  هتسشن  ناشیا  ربق  رس  رب  دوب و  هدمآ  هک  دش  ادیپ  اجنآ  رد  هحلاص  هریقف  زور  دنچ  زا  دعب  دنداهنب  هرهاط  هدیس  نآ  دزنب  ار  وا 
کیدزن ارم  هک  درک  تیـصو  دیـسر  کیدزن  شتافو  نوچ  یلاعت  يادـخ  يارب  زا  درکیم  ناشیورد  ناحلاص و  تمدـخ  تخاـسب و  هریظح 

سپ دیمدیم  اجنآ  زا  اهرون  تشگ و  يرازم  نآ  زا  دعب  دندرک  نفد  ناشیا  بنج  رد  ار  وا  تافو  زا  سپ  دینک  نفد  ناشیا 
155 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

رد نوتاخ  تسباجتسم و  اجنآ  رد  اعد  دنیوگیم  درک و  انب  هسردم  تخاسب و  ناشیا  رـس  رب  دبنگ  نیا  يزیگنچ  کیب  غلتق  نوتاخ  ترـضح 
. هللا تمحر  نارتخدب  تسا  روهشم  يو  رازم  تسا و  نوفدم  اجنآ 

. نهیلع

مانشخ نیسح  نب  نسح  نب  دمحم  وبا  خیش 

روهشم و تفرعم  دهز و  رد  دوب و  هیلا  راشم  عروتم و  یملاع 
156 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

شتاـفو نوچ  دومرفیم  ظـعو  قیتع  عماـج  رد  لاـس  دـنچ  تسا و  ریـسافتلا  نویع  یکی  هلمج  نآ  زا  نید و  مولع  رد  دراد  رایـسب  فیناـصت 
يربخ نآ  ریغ  نیا  يربـخ و  هب  تسا  روهـشم  هک  دوخ  هعقب  رد  دـندرک  نفد  ار  وا  ترجه  زا  شـش  تسیب و  دـصراهچ و  لاـس  رد  دیـسر 

. تقو بیرغب  تسفورعم  هک  تسا 

یناقرزا هللا  دبع  خیش 

تیاور نایفس  نب  بوقعی  ریبک و  خیش  تسا و  گرزب  خیاشم  زا 
157 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

هک هیرق  نآ  زاریـش  ياهفرط  زا  یفرطب  درک  لوزن  خیـش  نوچ  دنیوگیم  دـناهتفرگ و  دای  يو  زا  رایـسب  ثیداحا  دـناهدرک و  يو  زا  ثیدـح 
یبش هک  تسا  هدومرف  ریبک  خیش  دناهدرک  هد  نآب  خیش  تبـسن  تشگ و  رومعم  وا  تکربب  زاریـش  دنتخاسب و  تساجنآ  رد  وا  هرومعم  رازم 
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نم رـس  رب  ایئوگ  لاح  رد  سپ  دوریم  اجکب  ایآ  هک  متفگ  دوخ  سفن  رد  سپ  تفریم  هک  مدیدب  هیلع  هللا  ۀمحر  هللا  دبع  خیـش  درـس  تخس 
درازگب و دجهت  زامن  هک  نتخاس  وضو  يارب  زا  دوریم  هک  متسنادب  سپ  دنوریم  اجکب  ناراکهانگ  تقو  نیا  رد  رسپ  يا  دومرف  دش و  علطم 

. تشگن شومارف  ارم  رمع  تدم  رد  هچنانچ  تسا  هدنام  نم  لد  رد  کین  هللا  دبع  خیش  نخس  نیا  دیامرفیم : ریبک  خیش 
خیش ای  هک  میدرک  لاؤس  هللا  دبع  خیـش  زا  يزور  تفگ  مدیدن و  يو  زا  رتراگزیهرپ  تفگ  هک  فالع  رکب  وبا  خیـش  زا  دناهدرک  تیاور  و 

یناتسجس متاح  یبا  تئارق  زا  ام  هک  ینیبیم  نوچ 
158 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

همه ار  اهنیا  رمع  رخآ  رد  وا  هک  دومرف  خیـش  میـسریمن . نآ  روغب  میاهدناوخن و  ار  اهنآ  ام  هک  تسا  هتـشون  دـنچ  يزیچ  ینعی  میور  نوریب 
ار وا  ترجه و  زا  ملهچ  دصیـس و  لاس  رد  دش  یفوتم  دیناکچ  ورف  هتخیر  دوخ  كرابم  مشچ  بآ  هک  میدید  نخـس  نیا  رد  درک و  كرت 

. هیلع هللا  تمحر  تسا  ناکریز  هب  فورعم  هک  دوخ  طابر  رد  دندرک  نفد 

یلع نیدلا  ةوق  خیش 

اب تبحص  هتفایرد و  خیاشم  هتفر و  رود  ياهرهـش  هب  دیدم  یتدم  تسا و  هدرک  رایـسب  ترفاسم  هک  هدوب  فشک  بحاص  ناگرزب  زا  یکی 
نفد یکود  خیش  یگیاسمه  رد  ار  وا  دیسر  شتافو  نوچ  تسا . هدومن  ناحلاص  زا  هدافتـسا  هدینـش و  ناگرزب  نخـس  تسا و  هتـشاد  رباکا 

 . تسا روهشم  هک  رخت  هیرق  رد  دندرک 

یئاسک رکب  یبا  نب  دمحم  نیدلا  لامج  خیش 

انالوم ذیملت  دندرک و  یئاسکب  تبسن  ارو  سپ  دوب  رـضحتسم  تئارق  رد  دناوخیم و  یئاسک  تئارقب  نآرق  تسا و  زاریـش  خیاشم  املع و  زا 
تفگ و سرد  ار  اهباتک  دوب و  يواضیب  نیدلا  ماما 

159 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
حیارق و ربس  لوصا و  رد  تسا  مجن  باتک  یجدـلا و  حـیباصم  حرـش  رد  تسا  يدـهلا  رون  یکی  هلمج  نآ  زا  تسا  هدرک  رایـسب  فیناصت 

هزاورد سپ  رد  وا  دـقرم  درکیم و  تحیـصن  ار  قیـالخ  دومرفیم و  ظـعو  لاـس  دـنچ  تسا و  هتخاـس  اـهباتک  رگید  نآ  ریغ  نیقلت و  تاـبثا 
 . هیلع هللا  ۀمحر  یئاسکب  تسفورعم  هک  دوخ  طابر  رد  تسا  نورزاک 

ینورزاک دمحم  نیدلا  سمش  هیقف 

موص دادیم و  ناناملـسم  يوتف  دناوخیم و  ثیدح  تفگیم و  سرد  لاس  دـنچ  درکیم و  لمع  ملع و  نایم  عمج  دوب و  لماک  عروتم  یملاع 
دوعق عوکر و  ماـیق و  تلاـح  رد  دومرفیم و  زارد  ياـهاعد  تشاد و  تسود  تلزع  توـلخ و  تشادـیم و  هدـنز  ار  اهبـش  تشادـیم و  رهد 

. رامشب دندوبیم  كدنا  يو  تعامج  نیاربانب  درازگب و  زامن  يو  اب  هک  تشاد  ربص  یسک  مک  هچنانچ  دومنیم  رایسب  عوشخ  عوضخ و 
دجسم رد  درازگیم و  تعامجب  نیشیپ  زامن  دومرفیم و  نوریب  دوخ  هیواز  زا  نیشیپ  زا  دعب  هک  دوب  نانچ  يو  تداع  و 

160 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
راطفا دـندناوخیم و  وا  رب  هقف  ثیدـح و  ریـسفت و  قلخ  ماش و  تقو  ات  تسـشنیم  درازگیم و  نیـسپ  زاـمن  سپ  نیـسپ  تقو  اـت  تسـشنیم 
فلؤم دنتـشگیم  رـضاح  وا  يوتف  ثحب و  رد  نالـضاف  املع و  دـندشیم و  عفتنم  وا  سافنا  تکرب  زا  سک  رایـسب  درکیم و  یماعط  كدـناب 

رد دش  یفوتم  متـشگیم . فرـشم  يو  يالم  اب  مدشیم و  عفتنم  وا  سرد  هقلح  رد  هک  مااهنآ  زا  یکی  نم  هک  دیوگیم  هحور  هللا  حور  باتک 
. هیلع هللا  ۀمحر  نورزاک  هزاورد  سپ  هزانج  دجسم  کیدزن  دندرک  نفد  ار  وا  ترجه و  زا  مداتفه  دصتفه و  لاس 
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يدلب رکب  یبا  نب  دمحم  نیدلا  حور  انالوم 

هدرک و گرزب  ناملاع  تمدخ  هتـشگ و  هفیطل  ياهیوخ  هفیرـش و  ياهتفـصب  فصتم  دوب و  لدـع  مراکم و  دـنوادخ  لضف و  لها  همـشچ 
يو ریخ  تمارک و  زا  تسا  روهشم  هچنآ  تسه و  رایسب  فیناصت  ار  وا  تفگ و  سرد  قیتع  دجسم  رد  لاس  دنچ  دید و  روهـشم  نالـضاف 

کنادب تساههجرد و  ار  ایبنا  تساههجرد و  ار  املع  دومرف  هک  دـیوگیم » باتک  فلؤم   » مدـید باوخ  رد  ار  وا  تافو  زا  دـعب  هک  تسنآ 
زورما هک  ناـملاع  نآ  زا  تفگ  تسا  هدـنز  زورما  هک  ملاـع  کـی  نآ  زا  هد  ربـخ  ارم  سپ  مـتفگ  تـسین  شیب  یکی  اـیبنا  هـجرد  ناـیم  رد 

رد تسا  يدابیات  نیدلا  نیز  انالوم  يادخ  تمحرب  تسا  کیدزن 
161 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

سکچیه وا  لاح  عرو و  دـهز و  هک  تسا  لمکم  لماک  لضاف  یملاع  ناـسارخ  رد  دـنتفگ  مدرک  صحفت  متـشگ و  رادـیب  نوچ  ناـسارخ 
هللا تمحر  نورزاک  هزاورد  سپ  دوخ  هریظح  رد  دـندرک  نفد  ار  وا  ترجه و  زا  متفه  داتـشه و  دـصتفه و  لاس  رد  دـش  یفوتم  درادـن و 

. هیلع

يربک رمع  نیدلا  رصان  خیش 

نیدلا مجن  خیش  هقیرطب  یسأتم  هتفایرد و  رایـسب  املع  تبحـص  دوب و  هدید  گرزب  خیاشم  هک  دوب  لمکم  يدشرم  لماک و  فراع  یملاع 
يو تسد  زا  هقرخ  هدید و  نامرک  رد  ار  يزرخاب  نیدلا  نیز  خیش  دوب و  هدرک  مجع  برع و  ترفاسم  دوب  یمزراوخ 

162 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
تیبرت نادیرم و  داشرا  نآ  زا  دعب  تسـشن  تولخ  رد  يو  هزاجاب  دیـشوپ و  نیدلا  ریهظ  خیـش  تسد  زا  رگید  دـمآ  زاریـشب  نوچ  هدیـشوپ 

- هتکن ریـسفت و  ياهتقیقح  رد  تشاد  مامت  راضحتـسا  دومرف و  ظعو  لاس  دنچ  قیتع  دجـسم  رد  دادیم و  قلخ  تحیـصن  درکیم و  ناکلاس 
ارم ياج  سکچیه  زاریـش  رد  منیبیم  هک  دنچره  دومرف  دیـسر  کیدزن  شتافو  نوچ  دوب  ریهاشم  زا  هک  نیدلا  ناهرب  خیـش  کیراب . ياه 

لیجبت میظعت و  يو  مدق  رد  ناهاشداپ  هکنآ  لاح  و  داد . يوب  داشرا  ظعو و  تزاجا  داهنب و  يربنم  نیدلا و  رـصان  خیـش  الا  تفرگ  دناوتن 
قح نخس  دندرکیم و  وا  تراشاب  وا  میظعت  رگید  دندوب  هتشاد 

163 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
. دناهدرک تیاور  يو  زا  رایسب  تامارک  دومرفیم و  قلخ  داشرا  تفگیم و 

یلع دمحلا هللا  تسا . هدوب  نم  بیصن  هک  ردقنآ  تسا  هدیسر  نمب  اهرون  وا  هکرابم  سافنا  ضیف  زا  دیوگیم  هحور  هللا  حور  باتک  فلؤم 
شیپ متفرب  سپ  متـشادن  زین  تباتک  هوق  دناوخ و  متـسناوتیمن  بابـش  ناوفنع  رد  تفگ  هک  یطاشما  نیدلا  دامع  خیـش  زا  مدینـش  هئامعن و 

ات وش  لوغـشم  نتـشاد  تولخب  دومرف  خیـش  دیاشگب . نم  رب  ملع  تباتک و  رد  یلاعت  قح  هک  دشاب  نکب  نم  قح  رد  یئاعد  متفگب  خـیش و 
ربنم ياپ  رد  هک  دومرف  تسامش . نآ  زا  مکح  متفگ  دوش  لصاح  وت  دارم 

164 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
راـطفا تقو  مدوب و  هزورب  زور  تولخ و  رد  متـسشنب  ربنم  ياـپ  رد  دوب  هدومرف  هچناـنچمه  سپ  ورم  نوریب  میوگب  وت  اـب  هچنآ  زا  نیـشنب و 

سپ دوشیم . لصاح  مامت  وت  دوصقم  هک  شاب  بقارم  بشما  دومرف  نم و  دزنب  دمایب  خیش  سپ  تشذگب  زور  هد  ات  داتسرفیم . یماعط  خیش 
یتباتک ربنم و  رد  مدرک  رظن  سپ  مدید  رایسب  هبلغ  دشیم و  رپ  تفرگیم و  دجسم  رد  رایسب  رون  هک  مدید  نآ  زا  دعب  مدوب . بقارم  بش  نآ 

مدـناوخب همه  مدـش و  فقاو  دجـسم  رد  دوب  هتفرگ  هک  رون  نآ  زا  دوب و  هتـشون  هک  مدرک  دجـسم  ياهباتک  رد  رظن  رگید  مدـناوخب و  دوب 
متشگ هدنسیون  هدنناوخ و  نآ  زا  دعب  يآ و  نوریب  نونکا  دومرف . اطع  وت  دوصقم  یلاعت  يادخ  تفگ  دمآرد و  خیش  دش  حبص  تقو  نوچ 
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دوخ هعقب  رد  دندرک  نفد  ار  وا  ترجه و  زا  يزیچ  دصتفه و  لاس  رد  دش  یفوتم  خیـش  متـشونیم و  مدناوخیم و  متـساوخیم  هچره  هچنانچ 
. هیلع هللا  تمحر 

هللا دبع  نب  سواک  خیش 

رد هک  يدجـسم  دناهتـشاد و  تولخ  وا  هیاسمه  رد  دابع  احلـص و  تعامج  تسا و  یئاج  كرابم  يو  رازم  تسنادیهـش و  زا  هک  دنیوگیم 
بل رب  تسا  یـضاق  يارحـص  هلحمب  وا  دـقرم  و  دـشاب . تلزع  هک  ار  یـسک  ره  تسا  شوخ  هناختولخ  روضح و  ياـج  تسوا  رازم  فرط 

. هیلع هللا  تمحر  اجنآ  زا  يوگ 

یلع نب  هللا  دبع  دمحم  وبا  خیش 

اب تبحص  تسا و  هدرک  رایسب  ترفاسم  دنهاوگ و  وا  لضف  رب  نامز  ياملع  دهع و  خیاشم  مالسالا . خیشب  تسا  روهشم  هک 
165 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

رد یلیج  رداقلا  دبع  خیش  تسا و  هدیسر  يو  تبحصب  هک  تسا  يدرورهس  بیجنلا  وبا  خیش  یکی  هلمج  نآ  زا  هتشاد  خیاشم  رباکا و 
166 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

رد هتفایرد  هرس  سدق  ریبک  دمحا  يدیس  تبحص  هدیسر و  دادغب 
167 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

نیدم و ابا  هب  هدید و  قارع  رد  دوعسملا  وبا  حئاطب و 
168 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

تبحص الضف  املع و  اب  دیـسرپیم و  ار  ناتـسود  دمآ و  زاریـشب  اهنیا  زا  سپ  هدیـسر  نینچ  یناسک  تبحـصب  هدیـسر و  هرـصب  رد  دبعم  نبا 
. تشادیم

مالـسالا خیـش  هک  تسا  یعـضوم  هوک  فرط  نیا  رد  تفگ  هک  نیدلا  حور  هجاوخ  هعقب  نآ  زامنشیپ  زا  مدینـش  دـیوگیم : باتک  مجرتم 
هک دنیوگیم  دنریگرب و  ارنآ  هک  دنرادن  نآ  هوق  نامز  نیا  ناناولهپ  هک  تسا  نیگنس  نانچ  هداهن و  دنچ  یگنس  دوخ  كرابم  تسدب 

169 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
دوخ لاحب  دومرف  اریو  خیـش  دمآرد . تقفاومب  تخاسیم و  هناختدابع  هک  دید  ار  خیـش  عضوم  نآ  رد  اقافتا  دوب  راکـش  رد  رـصع  هاشداپ 

هک تفگ  رگید  يزیزع  يادـخ و  رماب  دنتـسشنب  رگیدـکی  بنجب  یکی  ره  اهگنـس  نیا  دومرف و  تراشا  سپ  میـشاب  دوخ  لاحب  ام  ات  شاب 
هلحمب تسا  فورعم  روهـشم و  وا  كرابم  هعقب  درکن و  زارد  اـیح  زا  كراـبم  ياـپ  زور  رد  هن  بش و  رد  هن  لاـس  نیدـنچ  مالـسالا  خـیش 

زا ناهبزور  نیدلا  باهش  خیش  دمحم و  نیدلا  ماسح  خیش  یکی  يو  رسپ  ود  دننوفدم و  دابع  احلـص و  تعامج  هعقب  نآ  رد  نادچکرس و 
. هیلع هللا  تمحر  تسا  هدوب  ترجه  زا  ود  تصش و  دصناپ و  لاس  رد  مالسا  خیش  تافو  و  دناهدوب . رهد  ناریپ  رصع و  خیاشم  رباکا 

هللا دبع  نیدلا  لیصا  ریما  رسپ  ظعاو  دمحا  هللا  دبع  نیدلا  نکر  ریما 

زا دوب و  لوغـشم  دوخ  لاوحاب  دومرفیم و  قیالخ  يارب  زا  ظعو  تشادـیم و  تسود  دارفنا  تلزع و  دوب و  یفینح  تناق  فیرـش و  يدـیس 
وا كرابم  يامیـس  دیوگیم  هحور  هللا  حور  باتک  فلؤم  دـندشیم و  عفتنم  يو  زا  ناحلاص  تعامج  درکیم و  نید  تظفاحم  يادـخ  سرت 

دوب و ترجه  زا  جنپ  هاجنپ و  دصتفه و  لاس  رد  وا  تافو  مدش و  فرشم  يو  تبحـصب  تشاد و  ینارون  یئور  هک  هبلغ  یعمجم  رد  مدید 
. هیوتخس هچوک  رد  دندرک  نفد  ار  وا 
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هللا دبع  نب  فسوی  نیدلا  فیس  ریما 

راربا ماقمب  دوب  هدیسر  هک  وا  حلاص  فلخ  دوب و  وا  دیشر  رسپ 
170 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

ياجب تدابع  تراشب  تعاط و  فیاظو  درک و  ناگدنب  تحیصن  دومرف و  ظعو  قیتع  عماج  رد  لاس  تصـش  تدم  درکیم و  قلخ  داشرا  و 
دوب هیرگ  یقوذ و  يدـجو و  ار  وا  تفگیم و  ظعو  زین  هیدوعـسم  رد  هتفای و  قیفوت  دوب و  هتـشگ  یلاعت  قح  رظن  روظنم  یئوکین  هب  دروآ و 

رثا هک  تشاد  باجتـسم  ياهاعد  دوب و  تادهاجم  تاولخ و  ار  وا  وا و  سافناب  دـندرکیم  تبغر  اهلد و  رد  درکیم  رثا  هک  ظعو ، يانثا  رد 
ترجه زا  مود  تصـش و  دـصتفه و  لاـس  رد  دـندیدیم و  نید  رون  دندیـسریم و  نیقی  هارب  وا  تکربب  دوب و  هدـش  رهاـظ  ناناملـسم  رب  نآ 

. هیلع هللا  تمحر  ردپ  تشپ  سپ  رد  دندرک  نفد  ار  وا  دش و  یفوتم 
 . دناهدرک نفد  يرایسب  وا  ملاع  نادنزرف  زا  هعقب  نآ  رد  دیوگیم  باتک  فلؤم 

مدید اههار  رد  تبون  دنچ  قیتع و  دجـسم  رد  مدینـش  وا  ظعو  مدید و  نیدلا  لالج  ریما  وا  ملاع  رـسپ  دیوگیم  هنع  هللا  یفع  باتک  مجرتم 
ریما لیعمسا و  ریما  وا  دیشر  رـسپ  تسا و  هدرکیم  شیپ  ار  نارای  تنـس  هقیرط  رب  ایوگ  دنتفریم  وا  شیپ  زا  يدوب  يو  اب  هک  يدیرم  ره  هک 

. مهیلع هللا  تمحر  دناهدوسآ  هعقب  نآ  رد  دندوب و  سفنشوخ  ناظعاو  زا  زین  نیدلا  رفظم 

یئاسک دمحم  نیدلا  نیز  خیش 

يدادـغب و هعمج  دجـسم  رد  دوـمرفیم  ظـعو  درکیم  رکنم  زا  یهن  فورعمب و  رما  نـید  هار  رد  دوـب . دـهاجم  ربـتعم  رقؤـم و  ملاـع  یظعاو 
يو زا  نادنزرف  تساوخ و  خیش  رتخد  دناوخ و  يونغاب  رفظم  نیدلا  ردص  خیش  رب  تافنصم  تشاد و  ار  اجنآ  تباطخ 

171 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
. تساههلاسر اههعومجم و  ار  وا  کنادب  داد و  دوخ  تایاور  تازاجا و  ار  وا  تفرگ و  خیـش  زا  تازاجا  تایاور و  رتشیب  دندمآ و  دوجوب 

دابع ایلوا و  تعامج  هعقب  رد  دـندرک و  نفد  یئاسکب  تسا  روهـشم  هک  هعقب  رد  ار  وا  ترجه و  زا  هدزاود  دـصتفه و  لاس  رد  دـش  یفوتم 
 . تاداس خیش و  نادنزرف  زا  دننوفدم 

یمیوج فسوی  خیش 

موق و هعقاوب  دوب  فراع  تخانشیم و  كولس  ياههقیقد  دجو و  بحاص  عامس  رد  دوب و  قوذ  نافرع و  تریـصب و  ملع و  بحاص  یکلاس 
مدرم دندرکیم  تیاور  وا  زا  تامارک  رایسب  درکیمن و  زواجت  عرش  رهاظ  زا  دیزرویمن و  دنلب  تاماقم  حطش و  دوب و  هتـشاد  رایـسب  تولخ 

. لدع
تیاکح ربخ و  يو و  رکذ  زاوآب  مدیـسریم و  وا  شخبحرف  هدـهاشمب  مدـیدیم و  ار  وا  هاـگهاگ  هک  دـیوگیم  هحور  هللا  حور  باـتک  فلؤم 

فشک و رد  لاوحا  ومـس  تقو و  يافـصب  تسا  روهـشم  هک  دوب  ورازاب  دمحا  خیـش  یکی  وا  ناخیـش  زا  متـشگیم و  تقوشوخ  وا  خیاشم 
هیوتخس هلحم  رد  هک  هعقب  رد  دندرک  نفد  ار  وا  ترجه و  زا  يزیچ  دصتفه و  لاس  رد  دش  یفوتم  دوبن  رگید  یسک  وا  رصع  رد  تادابع و 

. هیلع هللا  تمحر  تسا 

نامثع نب  نادیز  خیش 

ربخ نیا  یتسرد  زا  تسا و  نافع  نب  نامثع  دالوا  زا  دنیوگیم 
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172 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
تسا و كرابم  يرازم  اما  دوب  نادـیز  ای  دـیز  مانب  هک  مدـیدن  سکچیه  هبیتق  نبا  فراـعم  باـتک  رد  هک  اریز  دـشن  لـصاح  یعـالطا  ارم 

 . تاجاح ءاضق  ترایز و  يارب  زا  دناهدرک  انب  هک  هبق  رد  دناهتشون  يو  ربق  رب  تلیضفاب و  یناکم 

هالک یلع  نیدلا  نیز  خیش 

لاوقا رد  لاوحا  نکمت  دوب و  هدرک  ناینج  ریخست  دنیوگیم  تشاد و  مدرم  اب  فطل  ششخب و  رایسب  دوب و  تقو  بحاص  خیاشم  زا 
173 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

دـننکیم و لقن  وا  تاماقم  بیاجع  تایاکح و  بئارغ  زا  دناهدیـسر  وا  رونرپ  روضحب  هک  رباکا  یتعاـمج  تشاد و  رتماـمت  هچره  لاـعفا  و 
هیاسمه رد  وا  فیرش  دقرم  دندوب و  يو  نادیرم  زا  نیدلا  لامک  انالوم  ینورزاک و  دینج  نیدلا  فیفع  خیـش  یجنخ و  میهاربا  جاح  خیش 

. هیلع هللا  تمحر  تسا  نادیز  خیش 
175 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

نآ یلاوح  ملس و  ناتسروگ  موس : تبون 

یفوص هللا  دبع  نب  ملس  خیش 

دنکیم تیاور  دوخ  دانـساب  یملید  هتـشگ . خسار  تفرعم  رد  دوب و  مدقتباث  سراف  رد  هیفوص و  خیاشم  ریهاشم  زا  تسنامدقتم و  رباکا  زا 
زامن دوب و  بحاصم  نم  اب  زور  دنچ  يریپ  تفگ  هک  دنکیم  ملس  خیش  زا  تیاور  وا  دنکیم و  تیاور  ملس  نب  ایرکز  زا  وا  هک  ریبک  خیش  زا 

سکچیه اب  يوگم  سکچیه  اب  زیخرب و  تفگ  یلب  متفگ  ینیبهب  ار  مالسلا  هیلع  رضخ  هک  یهاوخیم  تفگ  نم  اب  يزور  میدرازگیم  مه  اب 
دوب همیخ  نشور و  خارف و  میدیسر  یئارحصب  رگید  تشادن . هزاورد  روس و  چیه  هک  میدشرد  يرهشب  میتفر و  نوریب  دجـسم  زا  متفگن و 

. یئوکین ینـشور و  تیاغ  رد  دوب  هتـسشن  يریپ  میدمآرد . همیخ  نآ  رد  سپ  یئوگن  چـیه  هک  دـیاب  میئآرد  همیخ  نیا  رد  نوچ  تفگ  ریپ 
دوریم نامکاح  هناخب  درم  نیا  تفگ  تسا  حلاص  يدرم  تفگ  ریپ  تسیک  صخـش  نیا  هک  دیـسرپ  نآ  زا  دـعب  داد  باوج  میدرک و  مالس 

همیخ هن  مدید و  ریپ  هن  هک  مدوب  نخس  نیا  رد  یلب . تفگ  نم  تبحـصمه  ریپ  يوب  تسا  هدنام  يزیچ  ردپ  ثاریم  زا  هک  دومرف  یلب  تفگ 
متشگیم و ارحص  رد  مدنامب و  اجنآ  رد  زور  هد  نآ  زا  دعب 

176 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
. هیلع هللا  ۀمحر  شیوخ  ماقمب  متشگزاب  مدیدن و  سکچیه 

صاصج دمحم  نب  لمؤم  خیش 

دوب و یماع  هکنآ  اب  تشاد  فراعم  دـیحوت و  ملع  رد  کـین  یناـبز  هدرک و  قارع  زاـجح و  ترفاـسم  تسا و  زاریـش  خـیاشم  ناـگرزب  زا 
داد باوج  ار  همه  دیسرپب و  يو  زا  هلئسم  دنچ  لهس  نب  یلع  تشادن و  يو  نوچ  ملع  مهف  سکچیه  رـصع  لها  زا  اما  تشونیمن  يزیچ 

مدناوخیم و متشاد و  یباتک  نم  رذنم و  ردب  میتفر  نوریب  فرطب  لمؤم  خیش  اب  يزور  دیوگیم  يرخطصا  میحرلا  دبع  خیش 
177 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

ره دشیم  توف  نم  زامن  رگا  تفگ  درک و  نمب  يور  سپ  دـناوخیم  هبطخ  ماما  میدـمآرد  نوچ  دجـسمب  میدـمایب  ات  تشاد  نمب  شوگ  وا 
زامن قیتع  عماج  رد  حبص  ره  دوب  وا  بسک  زا  يو  توق  يدناوخ و  هک  تسا  هانگ  لطاب و  همه  هک  متـسنادیم  متخوسیم و  باتک  نیا  هنیآ 
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نآ زا  دـعب  يدـمآرب  باتفآ  اـت  یتفگن  نخـس  سکچیه  اـب  يدـش و  لوغـشم  نآرق  سردـب  یتسـشن و  ناـمثع  رتفد  رد  يدرازگب و  حـبص 
هناخ ردـب  ات  متفرب  وا  بقع  زا  تفرب  نوچ  درازگب  تشاچ  زامن  ات  متـسشنب  يزور  دـیوگیم  دیعـس  وبا  يدرازگب . تشاچ  زامن  یتساخرب و 

 . اجنآ رد  هتشگ  عمج  هک  دندوب  سک  دصیس  کیدزن  هک  مدید  دیسر 
امـشب نم  ات  دـیور  عضوم  نالفب  دیناتـسب و  رازفا  تفگ  نادـنزرف  اب  نآ  زا  دـعب  تعاسکیب  درازگب  همه  راک  تفگ و  نخـس  سکهمه  اب  و 
يدـید ارم  حابـص  رـسپ  يا  تفگ  هک  مدینـش  يو  زاوآ  نآ  زا  دـعب  مدـنامب  ریحتم  شیوخ  لـقع  رد  مدـیدن و  اریو  مدرک و  رظن  سپ  مسر 

نم زا  یلاعت  يادخ  رکذ  مقیالخ و  اب  تقو  نیا  رد  نم  تفگ  یلب  متفگ 
178 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

لصتم وا  ربق  ترجه و  زا  مود  تسیب و  دصیس و  لاس  رد  دش  یفوتم  مدادیمن  تسا  ضرف  مالس  باوج  هک  يدوب  نآ  هنرگا  سپ  یئوجیم 
. هیلع هللا  تمحر  هزانج  دجسم  لخادب  تسا 

بئاسلا وبا  خیش 

ود دیسر  شتافو  نوچ  دوب  رادلام  يرجات  وا  ردپ  دنیوگیم  تسبرقم و  ءایلوا  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  راثآب  تسا  روهشم  هک 
وبا ردارب  دندیسر  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  تلاسر  ترـضح  هرعـشب  نوچ  هللا  ضرف  امک  دندرک  تمـسق  ردپ  ياهلام  سپ  تشاد  رـسپ 

رتزیزع و نآ  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  يوم  تفگ  بئاـس  وبا  میناتـسب  همین  کـیره  مینک و  مین  ود  ضارقمب  تفگ  بئاـسلا 
وت تسا و  هدرک  نم  يزور  یلاعت  يادخ  هک  تکرب  تمارک و  نیا  نم  مناتسیم  نکیل  مینک و  هراپ  ضارقمب  هک  تسا  رتفیرـش  رتلیلج و 

دیلام مشچ  رب  دتسب و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  تلاسر  ترضح  هرعش  بئاس  وبا  دتسب و  لام  مامت  شردارب  نآ  زا  دعب  ناتـسب  لام  مامت 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  رب  رایسب  تاولص  دادیم و  هسوب  درکیم و  يوب  ارنآ  دوب و  يو  اب  رمع  تدم  رد  داهنب و  دوخ  بیج  رد  و 

همیرک يوم  نیا  دینک و  يوبشوخ  ارم  دیناشوپب و  ارم  نفک  دیئوشب  ارم  نوچ  هک  درک  تیصو  دیسر  شتافو  نوچ  داتسرفیم 
179 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

ناـنچمه سپ  تسین . یتلیـسو  چـیه  ارم  هک  دـنک  تمحر  نم  رب  یلاـعت  يادـخ  همیرک  هرعـش  نیا  تکربب  رگم  دـیهن  نم  تسار  مشچ  رد 
هک يوگب  ار  ناـمدرم  دومرف  هک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ار  تلاـسر  ترـضح  دـید  باوخ  رد  نیحلاـص  زا  یکی  نآ  زا  دـعب  دـندرک 
وا ترایز  دصق  رایـسب  قیالخ  سپ  دوش  لصاح  شدارم  هللا  ءاشنا  هک  دبلطب  دـیایب و  بئاس  وبا  ربق  رـس  رب  دـشاب  یتجاح  ار  وا  هک  سکره 

ار و ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  هکرابم  هرعش  مارکا  دشیم  هدایپ  زازعا  تهج  دوب  راوس  رگا  دیـسریم  اجنآ  هکره  دندرک و 
. هیلع هللا  تمحر  ناتسروگ  نایم  تسا  روهشم  وا  رازم 

روصنم نب  دمحم  نب  زیزعلا  دبع  كرابم  وبا  خیش 

هیلاع دـیناسا  ار  وا  و  دودوم .  نب  یگنز  کباتا  نامز  رد  دوب  قیتع  عماج  دجـسم  ماما  بیطخ و  دوب و  ناـمز  يادـتقم  رـصع و  ناـگرزب  زا 
ذیملت ربخ  تسا و  روهشم  وا  تاماقم  دنراد و  وا  زا  تایاور  ینابر  ءاملع  دوخ و  دهع  رد  دوب  ثیداحا  ظافح و  باحصا  ياوشیپ  تسه و 

وا ربق  ترجه و  زا  مهن  هاجنپ و  دصناپ و  لاس  رد  دش  یفوتم  تفر  شیپ  زا  رگید  يرازم  تایاکح  رد  دناوخیم  يو  اب  يرشع  ربق  رد  هک  وا 
ناتسروگ نیا  رد  تسا  هزانج  دجسم  نایم  رد 

180 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
 . هیلع هللا  تمحر 
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يزاریش رصن  یبا  نب  دمحم  رهاط  وبا  خیش 

موس هاجنپ و  دصناپ و  لاس  رد  رصع  هناشن  تلاح  تفرعم و  رد  دمآرـس و  يوقت  لضف و  لها  رب  دوب و  دوخ  دهع  نادباع  دلب و  نادهاز  زا 
. هربقم فرط  رد  دندرک  نفد  ار  وا  تفای و  تافو 

ییحی نب  دمحا  خیش 

 . تسا سابعلا  وبا  وا  تینک  هک 
هدیسر يوب  امهیلع  هللا  تمحر  میور  دمحم  وبا  يدادغب و  دینج  خیش  زا  مالـس  تباتک و  هک  دناهدید  نامدرم  دناهدرک و  تیاور  نالـضاف 

نب دمحا  رگم  نتفایرد  رد  دشاب  ققحتم  هک  مدیدن  سکچیه  هک  دیوگیم  ریبک  خیـش  هدـید و  يرتست  هللا  دـبع  نب  لهـس  کنادـب  و  تسا .
رس بیشب  دیچیپیم و  شیوخ  ناسلیط  قیتع  عماج  نحص  رد  تفگ  هک  ریبک  خیش  زا  دنکیم  تیاور  یملید  هک  تسا  یخیش  وا  ییحی و 

181 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
نآ زا  دعب  حبص  گناب  يارب  زا  دمایم  نذؤم  هک  حبص  تقو  رد  اهبش  رد  تخادنایم  درکیم و  درخ  ناتشگنا  رس  رب  هزیرگنس  تشاذگیم و 

هرهـش دـمحا  خیـشب  تسا  روهـشم  وا  ربق  هریـس و  رد  تسا  رایـسب  وا  تایاکح  درازگیم و  نتفخ  زاـمن  حبـص  تقو  زا  شیپ  تساـخیمرب و 
 . هیلع هللا  تمحر 

وکلش رمع  نب  نیدلا  ءاهب  خیش 

خیش دوب و  هلیمج  يرتخد  ار  سیئر  نآ  تشاد و  یسیئر  دینارچیم و  نادنفـسوگ  زور  رد  درکیم و  ینابهلگ  هک  دوب  یناوج  لاح  لئاوا  رد 
بدا نسح و  تیاغ  رد  ناوج  لاح  تشادیم و  هدنز  بش  سیئر  هناخ  رد  بش  رد  دینارچیم و  سیئر  نادنفسوگ  زور  رد  هکنآ  تداع  ار 

هناخ و لها  رد  یتلفغ  یبش  هاگان  تشادن . رارق  ربص و  یقـشاع  رد  تقو  دنچ  دش و  قشاع  يو  رب  سیئر  رتخد  سپ  دوب  تناید  تناما و  و 
ناوج خیش  دزن  هدرمش  یتصرف  تفایب و  ناشیوخ 

182 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
هک دـشابن  بجع  ایآ  تفگ  دـناوخیم  دوخب  ار  وا  هک  دـید  لامج  بحاـص  يرتخد  درک  رظن  ناوج  دریگ . شرب  رد  هک  تساوخ  دـمآرد و 

. يوه زا  دومن  سفن  یهن  هدرک  يراگزیهرپ  دشاب . سیئر  رتخد  نیا 
. تفرب دیسرتب و  رتخد  منک  رادیب  وت  ناشیوخ  ای  يراذگیم  دوخ  لاحب  ارم  يوریم و  تفگ  دز و  يو  رب  گناب  سپ  درک  هغلابم  رتخد 

زا دـعب  تشگ  بیاغ  شیوخ  سح  زا  هک  دیـسر  يوب  بیغ  زا  يدراو  ایئوگ  لاح  رد  دوب  هدرک  مارح  زا  سفن  یهن  هک  تلاح  نآ  رد  سپ 
وا ترایزب  احلـص  املع و  سپ  دـش  هداشگ  يو  رب  تاحوتف  ياهرد  درک و  ادـخب  يور  یلکب  درکب و  ینابهلگ  كرت  دـمآزاب و  شوهب  نآ 

درکیم و هیرگ  شردام  تسا و  هدرم  هک  دنتفگیم  قلخ  تشگ و  بیاغ  هتفر  ترفاسمب  تقو  دنچ  تشاد و  يرـسپ  هک  دنیوگیم  دـنتفریم و 
دمایب و رسپ  نآ  زور  دنچ  زا  دعب  دیایم  دوز  هللا  ءاشنا  تشگیم و  دنچ  يدنفـسوگ  درگ  هک  مدید  ار  وا  نم  تسا و  هدنز  هک  دومرفیم  خیش 

تـسا هزانج  دجـسم  بارحم  سپ  رد  يو  ربق  ترجه و  زا  متـشه  داتـشه و  دصـشش و  لاس  رد  دـش  یفوتم  دوب . دـنچ  يدنفـسوگ  يو  اـب 
. هیلع هللا  تمحر  یجنخ  میهاربا  یجاح  کیدزن 

یجنخ میهاربا  یجاح 

میلعت ثیدح و  بتک  حیحصت  رد  دوب . راقواب  لماع و  یثدحم 
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183 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
دندربیم یشخب  يو  تاکرب  تاریخ و  زا  دنتفریم و  احلـص  یتشاد و  فاکتعا  قیتع  دجـسم  رظنم  رد  بش  ات  زور  دوب و  دجم  نآرق  سرد  و 
تـسرد وا  كرابم  رظنب  رامـشیب  بتک  دندناوخیم و  يو  رب  نآ  ریغ  دـئاصق و  ثیدـح و  تئارق و  نیـسپ  نیـشیپ و  حابـص و  رایـسب  هبلط  و 

ددرتم يو  رب  یلاوم  خـیاشم و  تاداس و  دوب و  هلباـقم  بتک و  حیحـصت  تسارد و  ثیدـح و  تئارق  فورـصم  وا  رمع  رتشیب  دـنتخاسیم و 
. دندرکیم وا  زا  دئاوف  ذخا  دندوب و 

یجنخ میهاربا  یجاح  تمدخ  هک  دومرف  باوخ  رد  ارم  ملـس  هیلع و  هللا  یلـص  تلاسر  ترـضح  یبش  دیوگیم  هنع  هللا  یفع  باتک  مجرتم 
دومرف متشاد  هضرع  باوخ  مدناوخب  قبس  نوچ  ةوکـشم  باتک  تئارق  تهج  متفرب  زور  ره  هدعاقب  مدش  رادیب  نوچ  تسام  زا  وا  هک  نکب 
متفرب زور  دنچ  زا  دعب  هدینشن  سک  زا  مدوب و  هدیدن  بتک  رد  هک  یترابعب  داتسرفب  یتاولص  نآ  زا  دعب  داتـسرف  دیابیم  رایـسب  تاولـص  هک 
یجاـح لـسغم  رد  دـنتفگ  رگید  زور  دـنچ  زا  دـعب  يوگب . تبون  هس  زین  وت  دومرف  سپ  دومرف و  هللا  ـالا  هلا  ـال  تبوـن  هس  رکذ  نیقلت  مزعب 

کیدزن وا  نفدم  و  لسغ . زیهجت و  نیفکت و  رد  مدرک  تقفاوم  هلمع  اب  دوب و  هدرک  تافو  یجاح  متفرب  سپ  دوب  هعمج  زور  وش و  رـضاح 
. تسا هللا  لوسر  كرابم  يوم 

یناحلاص دمحم  نب  دومحم  نیدلا  دعس  خیش 

تفایرد دهع  نآ  خیاشم  درک و  زاجح  ترفاسم  هک  دوب  یبیدا 
184 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

زاریشب نآ  زا  دعب  تشگ . ناشیا  بحاصم  دندوب  وا  رصع  رد  هک  یناسک  تفایرد و  يو  تبحص  دید و  ینیدم  یـسوم  وبا  تفر و  قارعب  و 
بحاص تشاد و  رمع  لاس  داتفه  دـنیوگیم  نونف و  رد  درکیم و  اهباتک  فینـصت  دینـشیم و  دـناوخیم و  ثیدـح  تشگ و  نکاـس  دـمآ و 

. هیلع هللا  تمحر  بئاسلا  وبا  ربق  دزن  دندرک  نفد  ار  وا  ترجه  زا  مهدزاود  دصشش و  هنس  رد  دش  یفوتم  دوب . تسارف 

یئاضیب دمحم  رکب  وبا  نیدلا  باهش  خیش 

مولع رکف  رکذ و  رد  امئاد  هک  دوب  رحبتم  یکلاس  ققحم و  یملاع 
185 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

ناسارخ رهنلا و  ءاروام  ترفاسم  درک و  عمج  هدیدنـسپ  لئاصخ  دوب و  هدید  رایـسب  خـیاشم  دـناوخیم و  هقف  هفینح  وبا  بهذـمب  دوب و  نید 
. دش نکاس  زاریشب  تشگزاب و  یتدم  زا  دعب  دش و  رواجم  اجنآ  رد  دیسر و  همظعم  هکمب  دومن و  ماش  رصم و  ترفاسم  نآ  زا  دعب  درکب و 
رد ناگرزب  تادرفم  تاعومسم و  رکذ  هک  هخیـشم  ار  وا  نیقی و  قح و  بابرا  لئوم  تسناقیدص و  ءاجلم  هک  تسا  يدرم  وا  دیوگیم  هیقف 

نفک دش  کیدزن  شتافو  نوچ  دنیوگیم  دنیوا  نادرگاش  املع  زا  يرایـسب  تسا و  یمدا  كرابم  وبا  ظفاح  یکی  وا  خـیاشم  زا  تسا و  نآ 
زا مود  لهچ و  دصـشش و  لاـس  رد  ناـضمر  هاـم  رد  درک  تاـفو  درب و  ورف  بئاـسلا  وبا  کـیدزن  دوخ  ربق  درک و  تسار  جاـتحیام  دوخ و 

. هیلع هللا  تمحر  ترجه 

يواضیب نمحرلا  دبع  نیدلا  مجن  خیش 

یسوم وبا  زا  وا  ياهتیاور  دوب و  نأشلا  میظع  يریپ 
186 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

زنک باـتک  تیاور  هک  تسا  یناـمرک  دـمحم  نیدـلا  یفـص  خیـش  یکی  وا  ناـبحاصم  زا  دـندوب . يو  رـصاعم  هک  دوب  یتعاـمج  ینیدـم و 
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قیاقحلا
187 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

ردپ ربق  دزن  وا  ربق  ترجه و  زا  مجنپ  تصـش و  دـصناپ و  لاس  رد  دـش  یفوتم  دراد و  رامـشیب  تاماقم  رایـسب و  تامارک  دـنکیم و  يو  زا 
. هیلع هللا  تمحر  تسوا 

نیدلا قفوم  خیش 

هیودرک نسحلا  وبا  خیش  تبحص  رد  رایسب  تفایرد و  ناریپ  تبحص  دینـش و  ثیدح  دومن و  لصاح  مولع  درک و  قارع  زاجح و  ترفاسم 
دیوـگیم هـیقف  اـهتقو . رگید  تـفگیم  زین  مـلع  سرد  درکیم و  نآرق  مـتخ  کـی  زورره  دـش و  رواـجم  قیتـع  دجــسم  رد  نآ  زا  دـعب  دوـب 

هدرک یلوضف  هتفرگ و  مشخ  یـسک  رب  هک  دیدن  یـسک  زگره  متخانـشن و  ناگدنب  نایم  رد  يو  زا  رتنابرهم  مدـیدن و  يو  زا  رتكانـسرت 
دصـشش و رد  دش  یفوتم  وا . تافو  زا  سپ  رگم  مدرکن  رهاظ  نکم ، رهاظ  نم  لاوحا  تفگیم  وا  مدیدیم و  يو  زا  رایـسب  تامارک  دـشاب و 

. هیلع هللا  ۀمحر  تسوا  ردپ  بنج  رد  وا  ربق  ةرجه و  زا  مشش  یس و 
188 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

هرهش دمحا  خیش 

و دـناهتفایرد . شغزب  نیدـلا  بیجن  خیـش  یلقب و  ناهبزور  خیـش  تبحـص  نیکاسم و  ناریقف و  اـب  ندرک  فطل  ففعت و  هب  تسا  روهـشم 
. دنیبهب ار  کباتا  هک  تساخرب  شیوخ  تقو  شیوشت  تهج  زا  خیـش  دنیبهب . ار  خیـش  هک  تساوخیم  یگنز  نب  دعـس  کباتا  هک  دـنیوگیم 
دروآرد و شیوخ  هناخ  رد  ار  وا  دمآ و  خیـش  لابقتـساب  یمدق  دـنچ  تساخرب و  کباتا  سپ  دـندرک  ربخ  ار  وا  دیـسر  کباتا  هناخب  نوچ 

. تفگیمن چیه  تسشنب و  رید  ینامز  خیش  دناشنب  وکین 
ایند رد  وـت  هناـخ  کـباتا  يا  تفگ  درک و  کـباتا  هناـخ  فقـس  قـش  رد  رظن  دروآرب و  رـس  خیـش  ياـمرف . یتحیـصن  ار  اـم  تفگ  کـباتا 

. تسبارخ
دنتـساوخیم هک  دنچره  دندروایب و  رز  زا  رپ  هسیک  سپ  دنداتفا . هیرگ  رد  دـندوب  رـضاح  هک  باحـصا  داتفا و  هیرگ  نخـس  نیزا  ار  کباتا 

مهاوخیمن يو  ددم  تسا و  لهاک  یلاعت  يادخ  تدابع  رد  تسه و  يرسپ  ارم  تفگ  درکیم و  ابا  خیـش  دنک  لایع  فرـص  دناتـسب و  خیش 
تفگ کباتا  سپ  تسیفاک . دوخ  هشیپ  ار  ناشیا  ماهداد و  حلاص  درم  ود  ینزب  ار  ناشیا  مراد و  رتخد  ود  دنک و  قسف  ادابم  ندرک . رزب  هک 
تفگ کباتا  دـش . مناوتیمن  رما  نیا  مزتلم  نم  هک  نکب  راـک  نیا  دوخ  دومرف  خیـش  نک . شخب  دوخ  هلحم  ناـشیورد  ناـگیاسمه و  ناـیم 

دوش شوخ  نآب  وا  لد  هک  یهدزاب  واب  مه  هدتس  هک  سکنآ  زا  هک  تسنآ  نم  يار  تحلصم و  تفگ  تسیچ . نیا  رد  وت  يار  تحلصم و 
189 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

دندوب و یعامـس  رد  نایفوص  زا  یتعامج  اب  خیـش  هک  دنیوگیم  و  تفرب . تساخرب و  دومرف و  نخـس  نیا  دشاب . یـضار  وت  زا  راگدرورپ  و 
هچ يراب  ارت  تسا ، هدش  هچ  ارت  تفگیم  هتفرگ  وا  نورـس  ود  ره  خیـش  درکیم و  صقر  دمآرد و  يواگ  هاگان  هک  دندرکیم  قوذ  دجاوت و 

. هیلع هللا  تمحر  دوب  ترجه  زا  يزیچ  دصشش و  لاس  رد  وا  تافو  تسناور  تمشچ  زا  بآ  هک  تسا  هدیسر 

دومحم نب  دمحا  نیدلا  رخف  داتسا 

تئارق هدرک و  يو  زا  تیاور  رباکا  زا  يرایسب  تئارقب و  دوب  هتشگ  فورعم  دوب و  روهشم  ناماما  زا  هرـشع و  تئارق  رد  دوب  رهام  يداتـسا 
هار وا  تکرب  ببـسب  هدینـش و  دـناهدناوخ و  يو  رب  بتک  هک  دـنايو  ذـیملت  خـیاشم  زا  یتعامج  درک و  رایـسب  فینـصت  هدـناوخ و  يو  رب 
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 . هیلع هللا  ۀمحر  تسا  هزانج  دجسم  تسار  تسد  وا  دقرم  دوب و  ترجه  زا  مود  یس و  دصتفه و  لاس  رد  وا  تافو  دناهتفای .
190 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

یمزراوخ دمحم  نیدلا  ءاهب  داتسا 

ياعد يدوب  رضاح  هک  یئاجره  دوب  ررقم  تامتخ و  رد  مدیدیم  ار  وا  قیالخ  نایم  رد  هک  دوب  مرکم  هدنناوخ و  یخیش  تسا و  يو  دنزرف 
دصتفه و لاس  رد  دش  یفوتم  دنتفاییم . يو  زا  عفن  رایـسب  تعامج  قیتع  عماج  رد  دندناوخیم و  يو  رب  نآرق  ناناملـسم  يدومرف و  وا  متخ 

. هیلع هللا  ۀمحر  تسا  ردپ  ربق  دزن  وا  تبرت  ترجه و  زا  يزیچ  هاجنپ و 

یسرافلا دومحم  نیدلا  دعس  نب  دمحم  نیدلا  ءالع  انالوم 

تفگیم و قیتع  عماج  دجـسم  رد  سرد  لاـس و  دـنچ  قلخ  ناـیم  رد  درکیم  اـضق  نید و  رد  دوب  مولع  عماـج  دوب و  لـماک  لـضاف  یملاـع 
تسا هداهن  رایخا  بتک  راتخم  نآ  مان  تسا و  هدرک  عمج  نارسفم  لاوقا  نآ  رد  هک  گرزب  یباتک  هللا  مالک  ریسفت  رد  تسا  هدرک  فینصت 
یمظن ار  وا  تشاد و  گرزب  ناداتسا  تشاد و  هدیزرو  هک  دوب  اهنف  اههلئسم و  اههتکن و  ار  وا  تشاد و  فیطل  ینایب  دوب و  هرواحم  وکین  و 

دوب يزیچ  دصتفه و  لاس  رد  وا  تافو  دنتفرگیم  ضیف  دنتشگیم و  فرـشم  وا  تبحـصب  الـضف  تعامج  هاگهاگ  دوب و  غیلب  يرثن  نشور و 
. هیلع هللا  تمحر  تسا  نیدلا  رخف  داتسا  هربقم  يالاب  رد  وا  ربق  ترجه و  زا 

191 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

ینادوس دمحم  نیدلا  دجم  خیش 

هعمج زامن  اجنآ  رد  تخاـسب و  یهاـقناخ  دوب و  هتـشاد  تسد  اـیند  تنیز  زا  دومنیم و  ضارعا  یلوضف  زا  دوب و  كراـت  يوزنم و  يدرم 
ةدـبز هک  یقتم  ملاع  نآ  دوب  یناسارخ  نیدـلا  رون  انالوم  دـیرم  دوب و  لـالح  عرز  زا  وا  توق  درکیم و  دراو  رداـص و  تمدـخ  درازگیم و 

دمآرد و نیدلا  رون  انالوم  دزن  ماکح  زا  یکی  يزور  هک  دنیوگیم  درکیم و  ادـتقا  يوب  تاقوا  رثکا  رد  تسا و  هتـشون  ثیدـح  رد  رابخالا 
اب ارم  دـنهدیم  نم  شیوشت  اهنیا  هک  دوشیم  هچ  ارم  تفگ  درک و  شرت  يور  دـینادرگب و  مکاـح  نآ  زا  يور  سپ  دوب  دوخ  تقوب  اـنالوم 

ترایز ار  ناشیا  ناهاشداپ  هک  دنراد  انمت  مدرم  زا  يرایـسب  تفگ  نیدلا  دـجم  خیـش  سپ  مرادـن . ناشیا  اب  یتجاح  تسین و  یـسنا  ناشیا 
وتب دومرف  خیـش  مهاوخیم . نم  یلب  تفگ  یهاوخیم  وت  رگم  دومرف  خیـش  دـنزاسب . نانیکـسم  راـک  دـنروآرب و  نافیعـض  تجاـح  اـت  دـننک 

دنتفریم و وا  ترایزب  نیطالـس  ارما و  هک  دـش  هلاوح  نیمه  ار  نیدـلا  دـجم  خیـش  رمع  رخآ  رد  نآ  زا  دـعب  مدرک . لالح  وت  رب  مدیـشخب و 
تقو ات  تشادـیم  رود  دـب  ياهزیچ  زا  ار  نامکاح  دروایم و  ياجب  ناگراچیب  یـسردایرف  ناـمولظم و  يراـی  درکیم و  تحیـصن  ار  ناـشیا 

. هیلع هللا  تمحر  دندرک  نفد  هربقم  نیمه  یلاوح  رد  ار  وا  دوب و  ترجه  زا  يزیچ  دصتفه و  لاس  رد  هک  تافو 

ینسح رفعج  نب  یلع  نیدلا  ةرصن  دیس 

تدارا تسد  دوب و  هدرک  لام  بسن و  ترخافم  كرت  هک  هدنشخب  عضاوتم و  قلخ و  رب  دوب  قفشم  یلاع ، فیرش  يدیس 
192 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

هیواز دوخ . رمع  رخآ  رد  ات  دوبیم  وا  تبحـص  رد  دیدم  یتدـم  درک و  رایـسب  وا  تمزالم  دوب و  هداد  ینورزاک  نیدـلا  نیما  لماک  خیـشب 
دیناسریم و قیالخب  هدیاف  درکیم و  قلاخ  تدابع  هیواز  نآ  رد  قلخ و  زا  دش  يوزنم  ملس و  هزاورد  روس و  کیدزن  زاریـش  رد  درک  تسار 

نفد دوخ  هیواز  رد  ار  وا  يزیچ و  دصتفه و  لاس  رد  درک  تافو  هک  يزور  ات  دروایم  ياجب  ناشیا  هقیرط  درکیم و  خیاشم  تاملک  هعلاطم 
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. مهیلع هللا  تمحر  دننوفدم  تاداس  هیواز  نآ  رد  دندرک و 

یناحلاص ییحی  نیدلا  دعس  هجاوخ 

خارف و دنلب و  دوخ  هناخ  بنج  رد  تسا  هدرک  انب  يدجـسم  تسا و  ماع  صاخ و  دزن  یلوبق  ار  وا  تسا و  خـیاشم  ناریپ  همئا و  ناگرزب  زا 
. هیلع هللا  تمحر  ار  وا  هیلع  ردق  دسانشب  تسا و  هدوب  تمه  دنلب  يدرم  هک  دنادب  دنیبهب  سکره  هک  یلاع 

هجاوخ هدعاق  هک  زیزع  يدیس  زا  مدینش  دیوگیم  باتک  مجرتم 
193 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

يرحس رد  داهن  مدق  ناتسروگ  رب  دوب  لحو  هک  يزور  رد  اقافتا  درازگیم  ریبک  خیش  هعقب  رد  حبص  زامن  حابص  ره  هک  دوب  نآ  نیدلا  دعس 
نوچ سپ  ریبک . خیـش  هعقب  تعامج  تهج  یهنیم  ریبک  خیـش  دنچ  رب  ياپ  تفگ  یـصخش  هک  دینـش  يزاوآ  يربق  زا  هاگان  هک  تفریم  و 

رد درک و  يادخ  ریغ  زا  ضارعا  تفر و  تولخ  رد  جـیردتب  داتـسیایم و  زاب  ددرت  زا  دوبیم و  يوزنم  هناخ  رد  ناراب  ياهزور  دینـشب  نآ 
لاس رد  دیـسر  شتاـفو  تقو  اـت  تفریم  سنا  رکذ و  تولخ و  داروا و  تاـقوا و  رـس  زا  رگید  دراذـگیم و  خـیاشم  تراـیز  زور  دـنچره 

. دنرازگیم نآ  رد  تعامج  هعمج و  هک  یلاع  تسا  يدجسم  بنج  رد  وا  هربقم  ترجه و  زا  موس  تسیب و  دصشش و 

یقنم نیسح  خیش 

وا ات  درب  رسب  خیش  تبحص  رد  دیدم  یتدم  درک و  رایسب  خیش  تمزالم  زاجح و  هار  رد  دوب  يدرورهس  نیدلا  باهش  خیش  ناشکهفحم  زا 
نامز نیا  قلخ و  لوبق  ترهـش و  رب  دوب  دئاز  وا  تقو  درکیم و  ناهنپ  نادیرم  داشرا  تشادـیم و  ناهنپ  قلخ  زا  داد و  ضارقم  تزاجا و  ار 
نایم رد  تزاجا  باتک  ضارقم و  درک  تافو  نوچ  هک  دنیوگیم  و  درادن . ترهـش  نادـنچ  هک  تسا  هناخ  راوید  شیپ  يوگ  بل  رد  وا  ربق 

هزور ود  ره  نز  دوخ و  تشاد و  تخس  یتقاف  ناتسمز  ياهبش  زا  یبش  هک  مدینش  دنتفایب و  وا  هناخ  فقس 
194 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

داهنب و یگید  تساخرب و  خیـش  درب . ناشیا  تهج  ترذ  يردق  دش و  فقاو  ناشیا  لاوحا  رب  ینز  دندرکیم . راطفا  بآب  بش  دنتـشادیم و 
خیش تسـشناو . شتآ  تخیرب و  همه  داتفیب و  گید  رعق  هاگان  هک  تخورفارب  گید  ریز  رد  تشاد  ایروب  هراپ  درک و  گید  رد  ترذ  نآ 

هیرگب ارم  يدوب  نینچ  هنرگا  يرادیم و  تسود  ارم  هک  دـمحلا هللا  تفگیم  دـمآ و  صقرب  تساخرب و  دـش و  علطم  يرـس  رب  هعقاو  نیا  رد 
تلاح نیا  رد  ینکیم  صقر  هک  تسا  هدیسر  دجو  هچ  ارت  هک  دزیم  خیش  رـس  رب  نیلعن  تساخرب و  دیدب  نآ  نوچ  خیـش  نز  یتخادنایمن !

. تشگ يزور  یشفک  ارم  یشفک  رهب  هک  دومرف  خیش 
. هیلع هللا  تمحر  میدق  هزانج  دجسم  هلبق  زا  تسا  يراوید  بنج  رد  وا  دقرم  ترجه و  زا  يزیچ  دصشش و  لاس  رد  دش  یفوتم  و 

هیودرک نسحلا  وبا  خیش 

يراک تعامج و  هعمج و  رهب  زا  رگم  دـمایمن  نوریب  لاس و  تصـش  تدـم  قلخ  مشچ  زا  دوب  هتـشگ  يوزنم  دوب و  يوقت  ملع و  دـنوادخ 
ماکح زا  یکی  هناخ  ردـب  یتعافـش  رهب  زا  يزور  لاح  ودـب  رد  هک  دوب  نآ  وا  ياوزنا  تولخ و  ببـس  یتشادـن و  هراچ  هک  يرورـض  دـنچ 

ای دومرف  دید  ار  وا  خیش  نوچ  دوب . یشیوخ  ناشیا  نایم  رد  دیسر و  يونغاب  نیدلا  نیز  خیش  هناخ  ردب  تشگیمزاب  نوچ  تفر 
195 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

راک نالف  يا  هک  هناخ  رد  زا  مدز  گناب  مکاح و  نالف  هناخ  ردـب  یتعافـش  رهب  زا  متفر  یلب  تفگ  دـیایم . وت  زا  ایند  لـها  يوب  نسحلا  اـبا 
. رذگب وا  مرج  رس  زا  نک و  تسار  نالف 
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زا دعب  دـنک . وت  سم  شتآ  هک  نکم  لیم  ناشیاب  ياشگم و  ناشیا  يورب  رد  ورم و  ناشیا  هناخ  ردـب  رگید  تسیازاب و  نیا  زا  دومرف  خـیش 
لاوحا كرادـتب  وش  فکتعم  زور  هس  يارد و  تولخ  نیا  رد  تفگ  یلب  تفگ  منک  لـئاز  وت  زا  يوب  نیا  هک  یهاوـخیم  دوـمرف  خیـش  نآ 
نوریب نآ  زا  دعب  دش  فکتعم  تولخ  نآ  رد  زور  هس  رفظم  نیدلا  نیز  خیـش  راتفگب  نسحلا  وبا  خیـش  دورب و  وت  زا  ایند  لها  يوب  ات  دوخ 
ثیدـح نآرق و  لاح و  نیا  زا  شیپ  دوب  هدرک  قارع  ناسارخ و  زاجح و  ترفاسم  دـش و  يوزنم  مدرم  زا  تشگزاـب و  دوخ  هیوازب  دـمآ و 

ثیدـح و نآرق و  ءازجا  زا  ریغ  تشونب ، عماج  فحـصم  دـص  ات  تفرن  نوریب  ایند  زا  درکیم و  نآرق  تباتک  هتفای و  یهلا  ثوغ  هدـناوخ و 
تفگ يو و  رب  دمآرد  يدرم  هک  دوب  نآ  وا  تافو  ببس  هک  دناهتفگ  تفاییم و  رد  مالسلا  هیلع  رـضخ  تبحـص  و  تایبدا . هقف و  ریـسفت و 

تفر و مشخب  خیـش  سپ  منکیم . هدـنز  هدرم  هک  مالـسلا  هیلع  تسا  یـسیع  سفن  نوـچمه  نم  سفن  دـیوگیم  هک  تـسه  اـجنآ  رد  يدرم 
مکـش درد  ار  وا  نآ  زا  دـعب  مهاوخیمن . رمع  نیا  زا  سپ  یهلا  مونـشب  نخـس  نیا  لثم  هک  مشاب  یناـمز  اـت  يداد  يرمع  ارم  بر  اـی  تفگ 

. هیلع هللا  تمحر  دوخ  هریظح  رد  دندرک  نفد  ار  وا  ترجه و  زا  مشش  دصشش و  لاس  رد  مرحم  هام  رد  درک  تافو  تفرگب و 

یناتسورس مساقلا  وبا  خیش 

لهچ تدم  زاریش  رد  تفگیم  سرد  دوب و  ینابر  هیقف  یملاع 
196 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

دشیمن يو  محازم  یسک  دربیم و  رـسب  بارخ  هسردم  رد  درکیم و  دوخ  تسدب  اهراک  دنک و  وا  تمدخ  هک  تشاذگیمن  سکچیه  لاس و 
دوخ رـس  رب  تفرگیمرب و  درآ  تفریم و  ناکدب  دوخ  دندشیم و  جاتحم  هک  دوب  هاگ  دوب و  هسردم  نآ  فقو  هک  دوب  یناکد  زا  وا  شاعم  و 

زا بتک  دـندرکیم و  ددرت  يو  رب  ملع  لها  هبلط و  تشگن و  ایند  روماب  لوغـشم  زگره  دـمایمزاب و  دوخ  ياجب  ترورـض و  تهجب  داـهنیم 
دوب و تولخ  قوذ و  بحاص  دندروایمزاب و  دوخ  هک  ینامز  ات  دبلطزاب  هک  تشادیم  مرـش  دادیم و  ناشیاب  اهباتک  دـندومنیم و  بلط  يو 

مالس باوج  درکیم و  مالـس  وا  و  يو . رهب  زا  تساخیمنرب  دوب و  هدیبسخ  وا  يدمآرد و  يو  رب  هاشداپ  هک  دوبیم  رایـسب  تمه و  بحاص 
تـسد زا  هک  هللااب  هک  تفگیم  دادـیم و  دـنگوس  هدـم و  ام  رـسدرد  تفگیم  وا  دادـیم و  وا  ياـپ  رب  هسوب  هاـشداپ  هک  دوبیم  هاـگ  دادـیم و 

ماوت رادید  قاتـشم  تشگ و  مامت  نم  رمع  هک  یتسردـب  یهلا  تفگ  يزور  نآ  زا  دـعب  تسیزب و  مامت  لاس  دـص  نک و  صالخ  نامدوخ 
خیـش هریظح  رد  ار  وا  ترجه و  زا  يزیچ  دصـشش و  لاس  رد  درک  میلـست  ناج  درک و  زارد  كرابم  ياپ  سپ  ناسر  دوخ  رادیدب  ارم  دوز 

. هیلع هللا  تمحر  دندرک  نفد  هیودرک  نسحلا  وبا 

يردنکسا زیزعلا  دبع  نب  دمحم  خیش 

ص196 نتم ؛  همجرت ؛  رازم / رازه  هرکذت  فوصت و  رد  تشاد  گرزب  یناش  هک  دوب  یتفم  رحبتم  یماما 
197 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

دوب و داتسا  مولع  نونف  رد  تخاس و  رتشیب  زاریش  لها  نایم  ملع  هک  دوب  سک  نآ  زا  نآ  و  مولع . مسق  زا  نآ  ریغ  ریسفت و  ثیدح و  هقف و 
هک یقرو  یباتک و  يوزج و  رهب  دوب  رـضحتسم  تیاغب  يدوبن و  هراچ  هچنآب  الا  تفگیمن  نخـس  سکچیه  اـب  درکیم و  نآرق  متخ  زور  ره 
زا ارنارودزم  رتـشیب  هیلع و  هللا  تمحر  یلازغ  نآ  زا  تسا  هتـشون  هقف  رد  هصـالخ  حرـش  تشونیم و  دـناوخیم و  ار  همه  تشاد و  هناـخ  رد 

دنکب و دوخ  رمع  تظفاحم  هک  تسنآ  راوازـس  هدنب  هک  دومرف  نیا  زا  دندرک  لاؤس  يزور  دنناوخب  هک  تشاذـگیمن  هدایز  یبزح  ای  هروس 
راکب ار  ام  هک  يزیچب  میوشن  لوغشم  مینکن و  عیاض  تناما  هک  تسبجاو  سپ  ادخ . زا  تسا  یتناما  ام  رمع  دنکن و  عیاض  دوخ  دیس  تناما 

يو دزن  رد  املع  زا  یکی  يزور  هک  دـنیوگیم  دـناوخیم و  هروس  نآ  زا  شیپ  ای  نآ  بقع  زا  خیـش  دـناوخیم  يزیچ  يرودزم  نوچ  دـیاین و 
منکیم نآ  رهب  امـش  ترایز  نم  ملع  لقع و  نادنوادخ  يا  هک  دومرف  خیـش  دوب  زیچ  نالف  هاشداپ  نالف  نم و  نایم  رد  هک  درکیم  یتیاکح 
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باجتـسم خیـش  دـنیوگیم  ریبعت و  مراهچ  اـیمیک  ملع  موس  موجن  ماـکحا  مود  كولم  تحیـصن  لوا  دـینک  ضارعا  زیچ  راـهچ  زا  امـش  هک 
نانیکـسم و زا  تمه  اعد و  سامتلا  تلزنم  ردـقنیا و  دوجواب  يدـش و  لوبق  يدرکب  یـصخش  رهب  زا  هک  یئاعد  ره  هچناـنچ  دوب  هوعدـلا 

تسا نسحلا  وبا  خیش  هریظح  رد  يو  هربقم  دوب و  ترجه  زا  يزیچ  دصشش و  لاس  رد  هک  تافو  نامز  ات  درکیم  نافیعض 
198 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

 . هیلع هللا  تمحر 

دواد نب  میهاربا  خیش 

دناوخیم و نآرق  هقف و  ثیدح و  ریـسفت و  هک  دوب  هدنناوخ  هدـنناد و  میکح و  ققحم و  تسار و  يدرم  دوب . نسحلا  وبا  خیـش  باحـصا  زا 
زا یتسرد و  یتسارب و  الا  تفگیمن  نخـس  تیم و  زامن  ای  هعمج  يادا  يارب  رگم  تفرن  نوریب  دش و  يوزنم  دوخ  هناخ  رد  لاس  یـس  تدم 

درکن نز  لاس  دـنچ  تشگیم و  شوهیب  دینـشیم  يو  تئارق  هک  سکره  هکناـنچ  تشاد  شوخ  يزاوآ  و  باوصب . رگم  دندینـشیمن  يو 
تقو رد  تشگ  رادـیب  نوچ  دـنک  حاکن  هک  دروخ  دـنگوس  باوخ  رد  حاـکن و  رگم  يدروآ  اـجب  اهتنـس  دـنتفگ  هک  دـید  باوخ  رد  سپ 

بیذعت ار  وا  هاشمزراوخ  نبا  نامز  رد  دمآ  زاریش  رد  مان  ناکرت  مکاح  هکنآ  زا  دعب  دادب  دنزرف  ار  وا  یلاعت  يادخ  تساوخب و  ینزریپ 
199 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

: دناوخب عارصم  نیا  گرم  تقو  رد  دنیوگیم  درک و  تافو  ات  دندرک  رایسب 
وبا خیـش  يور  شیپ  دوب و  ترجه  زا  يزیچ  دـصتفه و  لاس  رد  لوالا  عیبر  هاـم  رد  وا  تاـفو  ناـجب  تسود  يا  مدـیرخ  نارگ  هن  تقـشع 

هیلع هللا  تمحر  دندرک  نفد  ار  وا  نسحلا 

یککنت نسح  خیش 

تشاد و لاغتـشا  تدابعب  دوب و  هیواز  نآ  رد  تشاد و  یناکد  وا و  ناشیوخ  مزـالم  نیدـلا و  بیجن  خیـش  دـیرم  دوب و  هیفوص  ناـفراع  زا 
تفریم وا  كدنا و  نان  دوب و  رایـسب  يرتشم  هک  دوب  هاگ  نآ و  ریغ  تخورف و  دیرخ و  يزپنان و  زا  دنتخاسیم  ار  ناکد  ياهراک  نارودزم 

نارادیرخ کنادنچ  دشیم  ادیپ  نان  رد  تکرب  تفگیم  هک  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  تکربب  دیچیپیم و  نان  دوخ  تسدب  و 
200 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

فحصم نوچ  دنک  یمتخ  هک  دش  رضاح  وا  تبرت  رـس  رد  بیجن  خیـش  دندرک  نفد  ار  وا  درک و  تافو  نوچ  دشیم . هدایز  دوب و  یفاک  ار 
لاؤس خیـش  زا  هیواز  رد  نآ  زا  دعب  دـناوخب . یمتخ  دـمآ و  زاب  شوهب  ات  دندیـشک  راظتنا  نارای  اهتعاس  هک  دـش  یقارغتـسا  ار  وا  تفرگارف 

یبیـصن یلاـعت  قـح  میظع  ضیف  زا  هتبلا  دوـش  رـضاح  ناـشیا  سلجم  رد  سکره  هک  تسنآ  هفیاـط  نیا  تداـع  دوـمرف  لاـحنآ  زا  دـندرک 
ندناوخ رد  هک  دشاب  سک  ادخ  نادرم  زا  هک  تسا  هدومرف  هک  دمایب  یکم  بلاط  وبا  خیش  ارم  مداشگب  فحصم  نوچ  هک  دینادب  دریگارف .

دـش لصاح  فشک  نیا  ارم  هک  یتسردب  و  رارـسا . فیاطل  زا  دوش  فشکنم  ار  وا  ینعم  رازه  تصـش  دـص و  هللا  مالک  زا  یفرح  رهب  نآرق 
رظن کیب  اههراتس  همه  دنک و  نامسآب  رظن  هک  دشاب  یسک  نوچمه  دومرف  دشاب  هنوگچ  نیا  خیش  ای  دنتفگ  درک و  لوغشم  ارم  نیا  تهج 

. نسح خیش  تسام  رای  تکرب  زا  لاحنیا  هک  دومرف  نآ  زا  دعب  دنیبهب 
. دندرک نفد  دوخ  هربقم  رد  ار  وا  ترجه و  زا  يزیچ  دصشش و  لاس  رد  درک  تافو 

یئاسف نیدلا  لامج  خیش 

ینابر تابذج  زا  دیسر  هبذج  ار  وا  هک  دوب  ایند  لها  ناگرزب  زا 
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201 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
درک و انب  یهاقناخ  تساوخیم و  هچنآ  تفایب  هکینامز  ات  دـش  نیقی  تضایر و  نید و  كولـس  مزالم  درک و  ایند  لها  تمزالم  كرت  سپ 

شتافو هک  ینامز  ات  دـندروآیم  ياجب  هعقب  نآ  رد  تئارق  زاـمن و  رکذ و  احلـص  دـندشیم و  عمج  ظاـفح  درکیم و  دراو  رداـص و  تمدـخ 
نفد وا  بنج  رد  يو  فراع  رـسپ  نآ  زا  دـعب  دوخ  هاقناخ  رد  دـندرک  نفد  ار  وا  ترجه و  زا  مراـهچ  لـهچ و  دصـشش و  لاـس  رد  دیـسر 

 . امهیلع هللا  تمحر  دندرک 
: تسا هتشون  یتریس  رد  دنیوگیم  رازم - نیا  بسانم  تیاکح 

202 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
نفد ار  وا  میراذگب و  تیم  نیا  رهب  زا  يراک  یکی  ره  قافتاب  ات  دیئایب  دنتفگ  دوب  هداتفا  هک  دندید  یتیم  دنتفریم و  یهار  رد  درم  تفه  هک 
روگ دومرف  دوب ، هیودرک  نسحلا  وبا  خیـش  رگید  نم و  رب  يو  نفک  دومرف  دوب  یکرت  رمع  نیدـلا  سمـش  خیـش  ناشیا  زا  یکی  سپ  مینک 

ندزالـص و دومرف  دوب  یلقب  ناهبزور  خیـش  رگید  نم ، رب  وا  لسغ  تفگ  دوب ،  يرمع  دمحم  نیدلا  باهـش  خیـش  رگید  نم ، رب  وا  ندـنک 
دـشرا هیقف  رگید  نم ، رب  نداهن  ربق  رد  نتـشادرب و  ار  وا  دومرف  دوب  يونغاـب  رفظم  نیدـلا  نیز  خیـش  رگید  نم  رب  ندرک  ناناملـسم  راـبخا 
تفگن چیه  دنامب و  هک  دوب  روکذم  نیدلا  لامج  خیـش  ناشیا  زا  متفه  نم . رب  نداد  نیقلت  يو و  رب  ندرک  زامن  تفگ  دوب ، يزیرین  نیدلا 

خیـش دندش  غراف  نوچ  دندرپس . كاخب  بیرغ  تیم  نآ  دندروآ و  ياجب  دندوب  هتفگ  هچنآ  خـیاشم  زا  کیره  نآ  زا  دـعب  نم . رب  هچ  هک 
یتلماعم دش  هلاوح  امب  هک  رما  نیا  رد  هک  دیئایب  دومرف  دنتشاد  وا  زا  هقرخ  رتشیب  ریپ و  هک  یکرت  رمع  نیدلا  سمش 

203 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
ارت ناهبزور  يا  يداد . هک  هدـنب  نیا  نیقلت  زامن و  تکربب  دـش  هلاوح  وتب  قلخ  تباـطخ  تماـما و  دـشرا  هیقف  يا  دـینادب  هتـشگ و  فشک 

كربتم ار  ناشیا  نامدرم  هک  دهدب  يادخ  كاپ  نادنزرف  ارت  نیدلا  باهش  يا  يدز .  يو  رب  هک  الص  ببـسب  دسرب ، قافاب  هک  دشاب  هزاوآ 
نیدلا لامج  يا  اما  ددرگ . دابع  احلص و  ياج  وت  هربقم  نسحلا  وبا  يا  تمایق . زور  ات  دشاب  دنلب  وت  نادنزرف  وت و  تلزنم  رفظم  يا  دنراد . 
دومرف خیـش  هچنانچ  نآ  زا  دـعب  دـهد  تسد  ردان  هک  یـسک  رگم  دـننک  مک  تبغر  زین  وت  تراـیزب  يدومنن . تبغر  يدرکن و  تقفاوم  وت 

. تسا ملاع  قلخ  دهاشم  دومرف  تراشا  خیش  هک  عون  نادب  هک  تسا  لاس  دنچ  دیسر و  تافص  نآ  ار  همه 

ییوباب هللا  دبع  وبا  خیش 

تفگ و ایبرع  تحبصا  ایدرک و  تیسما  هک  سکنآ  دنیوگیم 
204 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

رد يدرک  هک  تسنآ  دصق  و  دننکیم : لقن  سک  دنچ  زا  تیاکح  نیمه 
205 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

لاؤس نآ  زا  سپ  دناوخیم  يزیچ  هک  دید  ار  هبلط  دمآرد و  هسردم 
206 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

يادخ رگا  دشاب  هچ  تفگ  يزومایب  يزیچ  هک  یهاوخیم  تفگ  ازهتـسا  لیبس  رب  ناشیا  زا  یکی  دـندیدنخب و  وا  هجهل  ظفلب و  ناشیا  درک 
وت رب  ملع  ياهرد  هک  هرفصع  ةربزک  يوگب  یناوتب  هک  ردقنآ  نک و  نامسآب  يور  تفگ  هبلط  نآ  زا  یکی  سپ  دنک  يزور 

207 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
قدـصب و تسب و  هناخ  فقـسب  رگید  يرـس  تسب و  دوخ  ياپ  رب  مکحم  يدـنب  تفر و  هناخب  دینـشب  نیا  نوچ  درک  دـش  دـهاوخ  هداشگ 

قح دـیمدب و  شتداعـس  دـش  رحـس  تقو  نوچ  مامتها . اب  یتمیزع  لامک  مامت و  يدـجب  تفگب . دـندوب  هتفگ  هچنآ  زورب  اـت  تین  یئوکین 
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ناـیاناد هک  ناداـن  درک  نآ  زا  دـعب  دوخ . سدـق  راوناـب  دـینادرگ  حرـشنم  ار  وا  هنیـس  و  داـشگب . وا  لد  رب  مولع  ياـهرد  یلاـعت  هناـحبس و 
ره تسنادـیم و  دـنتفگیم  هک  هلئـسم  ره  هک  دـش  اناد  یلاح  هتفاـت ، يو  رب  یهلا  راونا  داـقتعا  قدـص و  وترپ  زا  دـندیدیم  يو  رد  تراـقحب 

يارب زا  تسا  هدرک  رهاظ  هک  تسنـشور  هناشن  وا  هصق  ایبرع و  تحبـصا  ایدرک و  تیـسما  تفگیم  دادیم و  باوج  دـندومنیم  هک  هضراعم 
زا مراهچ  داتفه و  دصیـس و  لاس  رد  وا  تافو  دـهدیم و  دـهاوخیم  هک  ار  سکره  تسا و  لـضف  نیا  هک  دـننادب  اـت  یلاـعت . يادـخ  قلخ ،

. هیلع هللا  تمحر  ییوباب  خیشب  روهشم  تسا  کلپرس  هلحم  رد  وا  هربقم  دوب و  ترجه 
209 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

نآ یلاوح  هیوریش و  موثلک و  ما  دهشم  مراهچ : تبون 

موثلک ما  هدیس 

زا سپ  دنیوگیم  مالسلا  مهیلع  تسا  تسا  یضترملا  یلع  نب  نسحلا  نب  دیز  نب  دمحم  رسپ  وا  تسا و  یبکوک  قحسا  دیس  رتخد 
210 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

زا یتعامج  نآ  زا  دعب  دش . لوغشم  تدابعب  درک و  تماقا  زاریش  رد  تهج  نیدب  دندوب  هدرک  يو  دصق  سابع  ینب  ناگدازمع ، مع و  لتق 
رد دـندمایب و  دـنریگب  ار  وا  هک  دنتـساوخ  دـندمآ و  زاریـشب  هدرک  وا  دـصق  دـندش و  علطم  يو  لاـح  رب  دـندوب  قشمد  رد  هک  يو  يادـعا 

تیبلا لها  ینعا  نیرهاط  نیبیط و  ءابآب  درک و  تاـفو  داـتفیب و  دوب  اـجنآ  رد  هک  یهاـچ  رد  و  ناـشیا . زا  تخیرگب  سپ  دـندوب  وا  صحفت 
دشن علطم  سکچیه  دینادرگ و  نیرب  سودرف  دننام  دوخ  كاپ  دسجب  ار  نیمز  هعطق  نآ  تسویپ و  نیملاعلا  بر  هللا  مالس  مهیلع  نیمولظم 

دـننوفدم و تسا  نوریب  رامـش  زا  هک  ناـیقتم  نادیـس و  زا  يرایـسب  ترـضح  نآ  هیاـسمه  رد  کنادـب  هبیط و  هدیـس  نآ  تاـفو  خـیرات  رب 
. هللا تمحر  هللا و  مالس  اهیلع  يو  ترواجمب  دوبیم  رختفم  درکیم و  هعقب  نآ  تظفاحم  اجنآ و  تمدخ  نیسح  دمحا  خیش  دنیوگیم 

نیسح نب  دمحا  خیش 

دوب و زاریش  نادباع  زا  یکی  تسا و  دهاز  رکب  ابا  يو  تینک 
211 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

زا یبوچ  ریبک  خیـش  هک  دنیوگیم  هلمج  نآ  زا  هدوب  عرو  يوقت و  رد  رایـسب  ثحب  ریبک  خیـش  وا و  نایم  دـناهدید و  وا  زا  رایـسب  ياههناشن 
دمحا خیـش  شیپ  نآ  زا  هشوخ  سپ  دش  روراب  هک  دـیناسر  يدـحب  وضو  بآب  دـناشنب و  ارنآ  تفرگرب و  دـیدب و  یهار  رد  روگنا  تخرد 

یگهالوج زا  يو  توق  تساجک و  زا  تخرد  نآ  خیب  هک  منادیمن  هکنآ  لاح  مروخب و  هنوگچ  تفگ  دروخن و  ارنآ  دمحا  خیـش  داتـسرف .
 . درکیم خرس  دشیم  هتسسگ  هک  یعضوم  ره  درکیم و  دوخ  تسدب  هک  دوب 

. دوب هتفرگ  دوخب  هک  یهاوگ  تهج  دوب  یضاق  دزن  يزور  دنیوگیم  و 
تسا يراتسد  تفگ  دیدب  تشادرب و  رس  زا  همامع  خیش  يرادرـس  رد  هک  تسیچ  نیا  تفگ  دنک . يو  ناحتما  هک  تساوخیم  یـضاق  سپ 

رـس زا  راتـسد  راـبرگید  خیـش  يرادرـس  رد  هک  تسیچ  نیا  تفگ  رگید  سپ  یناـمز . اـت  درک  لـفاغت  يو  زا  یـضاق  ماهتخود . مـه  رب  هـک 
تفگیم وا  باوج  هدعاق  نامهب  نخس  خیش  درکیم و  لاؤس  نیا  درکیم و  نینچمه  تبون  دنچ  یـضاق  سپ  دومرف . نخـس  نامه  تشادرب و 
یلوتـسم هک  سکره  دومرفیم  هک  تسا  نیا  یکی  يو  هیلاع  نانخـس  زا  تفرگب و  يو  رذع  تفریذپب و  وا  زیزع  تاملک  یـضاق  نآ  زا  دعب 

فقـس بوچ  دوب و  نکاس  تشاد  هک  هیواز  رد  دـنیوگیم  دـیربب و  همه  زا  درک  همه  دـصق  هک  سکره  همه و  زا  تفرگ  رارق  همه  رب  دـش 
داهنیم و هتسکش  ياهبوچ  نآ  بیـشب  دنهنیم  اهـسایرک  نایم  رد  هک  ین  نآ  زا  تسکـشیم  هک  یبوچ  ره  دوب و  هتـسکش  کیراب و  هیواز 
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تافو زا  دـعب  دـنور و  نوریب  اجنآ  زا  هزانج  زا  شیپ  قلخ  همه  هک  دومرف  تیـصو  دیـسر  تافو  تقو  نوچ  و  داتـسیایم . وا  تسد  تکربب 
هرابرگید نآ  زا  دعب  هدوب و  هچ  خیـش  دارم  هک  دنتـسنادب  سپ  دـش . بارخ  هناخ  نآ  دـندرب  نوریب  هناخ  زا  خیـش  نوچ  دـندرک و  نانچمه 

لاس رد  دش  یفوتم  دنتشگیم  لوغشم  زامن  رکذ و  توالتب و  هعقب  نآ  رد  دندشیم و  عمج  هک  تشگ  املع  احلص و  ياج  دندرک و  ترامع 
تسا روهشم  وا  رازم  ترجه و  زا  موس  تصش و  دصیس و 

212 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
. هیلع هللا  تمحر 

دمحا نب  نیسح  خیش 

هک هاگره  یتشگ و  نایرگ  وا  مشچ  يدرک  دجاوت  هک  هاگره  دجو و  بحاص  دوب و  نامدرم  زا  رتنایرگ  هک  تسوا  دـباع  دـهاز و  دـنزرف 
ینامز رد  ریبک ، خیـش  سلجم  رد  يدرک  دایرف  هک  يو  لثم  مدیدن  سکچیه  تفگ  یملید  قوذ . دجو و  زا  يدـش  رپ  وا  لد  يدرک  دایرف 

ار وا  دش و  یفوتم  يدرازگب  زور  ره  هک  دوب  داروا  ار  وا  درازگیم و  زامن  تعکر  رازه  زورره  هک  دنیوگیم  وا و  زا  تشگ  یضار  خیـش  هک 
. هیلع هللا  تمحر  دوخ  ردپ  بنج  رد  دندرک  نفد 

يدیلقا دمحم  نب  نمحرلا  دبع  خیش 

يدوب و لوغـشم  تولخ  تلزع و  هب  تشاد و  رثاـکتم  یظح  رفاو و  یبیـصن  يرهاـظ  موـلع  زا  رهد و  دـباع  دوـب و  دوـخ  رـصع  نادـهاز  زا 
خیـش هعقب  بنج  رد  دـندرک  نفد  ار  وا  ترجه و  زا  مجنپ  تصـش و  دـصناپ و  لاس  رد  دـش  یفوتم  دـش و  هداشگ  يو  رب  تاحوتف  ياهرد 

. هیلع هللا  تمحر  دمحا 

یجواس دیعس  وبا  خیش 

تشاد و تراـشا  تسارف و  هک  دوب  قـقحم  یناـبر و  دـباع ، ملاـع ، يدرم  هک  دـیوگیم  هیقف  و  دوـب . هیودرک  نسح  خیـش  گرزب  ناراـی  زا 
اب و  قفر . یمرن و  یناـسآب و  دـناوخ  یلاـعت  قح  تداـبعب  ار  قلخ  لاـس  یـس  تدـم  و  دوب . قوذ  عضاوت و  قلخ و  نسح  فشک و  بحاـص 

کیدزن تافو  ار  خیش  نوچ  دنیوگیم  و  درکن . رهاظ  دوخ  لاح  سکچیه 
213 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

تشاد رگید  ینز  دروآرد و  حاکن  رد  ار  خیش  نز  تافو ، زا  دعب  دوش و  یضقنم  وا  هدع  هاگره  نک  حاکن  ارم  نز  هک  درک  تیصو  دیـسر 
قزرلا تسا : هدومرف  لوسر  هک  یتسردب  هک  يزور  زا  سرتم  هک  دید  باوخ  رد  ار  خیـش  یبش  نآ  زا  دـعب  دـمآ . گنتب  ود  ره  هدـهع  زا  و 

رد دش  یفوتم  داشگ  يو  رب  تکرب  قزر و  ياهرد  یلاعت  يادـخ  دـناوخیم و  ثیدـح  نیا  دـش  رادـیب  نوچ  سپ  هلجا  نم  ءرملل  ابلط  دـشا 
 . هیلع هللا  تمحر  موثلک  ما  هدیس  دهشم  بقع  رد  دندرک  نفد  ار  وا  ترجه و  زا  موس  یس و  دصشش و  لاس 

یناکشوب نیسح  نیدلا  لامج  خیش 

رصم ياملع  تکرب  زا  دید و  رایسب  خیاشم  یلاعت و  هناحبـس و  قح  تدابعب  دوب  هدروآ  يور  ایند و  زا  درکیم  ضارعا  هک  دوب  دهاز  یملاع 
خیش رد  رب  ار  وا  دیسر و  شتافو  هک  نامز  نآ  ات  دمحا  خیـش  هیاسمه  رد  دوب  هدش  نکاس  دجنگن و  ریرحت  رد  هک  دوب  هتفای  نادنچ  ماش  و 

ام زا  شاب و  ام  دزن  هک  دومرف  يو  اب  دمحا  خیـش  يزور  هک  دوب  نآ  اجنآ  رد  دنیوگیم  وا  نفد  ببـس  هیلع و  هللا  تمحر  دندرک  نفد  دمحا 
 . دش اجنآ  يو  نفدم  نآ  زا  دعب  شابم  رود 
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214 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

رکب یبا  نب  نیدلا  سمش  یضاق  رتخد  هزیزع  یبیب 

هار رد  یلمحت  يربص و  تشاد و  يراثیا  يادخ  رهب  زا  صاخ  ششخب و  عمطیب و  يدرک  ناناملسم  نادنزرف  میلعت  هک  دوب  هحلاص  هملعم 
. اهیلع هللا  تمحر  تسا  دمحا  خیش  يور  شیپ  وا  ربق  دیایم و  نوریب  وا  ربق  زا  هک  دناهدید  رون  اهبش  هک  دنیوگیم  دومنیم و  قح 

دومحم نیدلا  مجن  هیقف 

عماج ریغ  عماج و  فحـصم  رازه  دـنچ  هک  دـناهتفگ  دـینازومآیم و  قلخب  نآرق  تشونیم و  فحـصم  هک  قیالخ ، رب  دوب  ناـبرهم  یملعم 
دنناوخیم و تسا و  مدرم  تسد  رد  اهفحصم  نآ  تشون و 

215 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
هحور هللا  حور  باـتک  فلؤم  دـنتفرگیم  يو  زا  میلعت  مدرم  رکذ و  زاـمن و  حالـص و  ریخ و  رب  دوب  صیرح  درکیم و  هلحم  دجـسم  تماـما 

وا نفدـم  ترجه و  زا  يزیچ  هاـجنپ و  دـصتفه و  لاـس  رد  دـش  یفوـتم  ماهدـناوخ  يو  رب  هبترم  لوا  رد  نآرق  هک  مناـشیا  زا  نـم  دـیوگیم 
. هیلع هللا  تمحر  نیسح  دمحا  خیش  هعقب  هب  تسکیدزن 

دمحم نیدلا  ماوق  خیش 

قارع زاجح و  خـیاشم  دوب و  هتفای  نید  ءاملع  دوب و  هیفوص  خـیاشم  زا  یکی  هک  دـنناوخیم  رتگرزب  ردارب  ماـنب  ار  وا  میعنب و  تسفورعم  هک 
هک نآ ، ریغ  فوصت و  رد  دراد  عفان  تافنـصم  تشاد و  اهتولخ  هدرک و  ناشیا  تمدـخ  نید  هار  رد  هدیـسر و  ناداتـسا  تبحـصب  هدـید و 

کیدزن ار  وا  ترجه و  زا  يزیچ  دصتفه و  لاس  رد  دـش  یفوتم  دـناهدید . رایـسب  وا  زا  تاداع  قراوخ  تسا و  هداهن  مان  حاولالا  تاحفص 
: دیوگیم مجرتم  تسا و  نیا  نآ  همجرت  دوب و  هتشون  یبرع  یتیب  هک  متفای  وا  طخ  يوزج  رد  دندرک و  نفد  روس 

دناهدیسرت نحم  جنر و  هنتف و  الب و  ودناهدید ز  ایند  هک  قح  دراد  دنچ  یناگدنب 
دناهدیزگب  لمع  زا  يوقت  دهز و  حالص و  اتدناهداد  رسکی  رادغ  ییند  قالط  سپ 

216 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
. هیلع هللا  تمحر 

یملید نسح  خیش 

زاریشب يونغاب  رفظم  نیدلا  نیز  خیش  نوچ  موق و  تراشاب  یتفرعم  تشاد و  فوصت  رد  یمدق  دوب و  یلقب  ناهبزور  خیـش  رای  بحاصم و 
 . هیلع هللا  تمحر  تسادهش  کیدزن  وا  دقرم  تفرگیم و  وا  تبحصب  سانیتسا  دمآیم و  رد  وا  هکرابم  هیواز  رد  دوبیم و  وا  اب  دمآ 

نسح نب  رکب  وبا  خیش 

روش و دشیم و  رـضاح  املع  سلاجم  رد  درکیم و  هلحم  دجـسم  تماما  دناوخیم و  نآرق  تشاد و  مامت  تیحالـص  دوب و  يادـخ  نادرم  زا 
لاس رد  دش  یفوتم  دنتـشگیم . قاتـشم  يو  زوسشتآ  زا  بدا  ملع و  لها  دندرکیم و  رون  هئاضتـسا  وا  زا  قلخ  هک  دوب  دح  نآ  رد  وا  قوش 

. هیلع هللا  تمحر  وا  ردپ  بنج  رد  دندرک  نفد  ار  وا  ترجه و  زا  يزیچ  دصشش و 
217 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
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نیدلا جارس  انالوم 

هبیجع ياهتلاح  يو  رب  درکیم و  لصاح  هزیزع  هسیفن  ياههخسن  دوب و  نادنخـس  یلقاع  تشونیم و  رایـسب  ياهباتک  هک  دوب  لضاف  یملاع 
خیـش لاس  دـنچ  زا  سپ  تشگ . هدایز  وا  تبترم  تلزنم و  دـش و  هلاوح  يوب  قحـسا  وبا  خیـش  ریم  ناطلـس  میلعت  هلمجنآ  زا  دـشیم . رهاـظ 

شخب نافرع  نف  دیحوت و  ملع  زا  دنتـسجیم و  يوب  لسوت  دندرکیم و  يو  ندید  دصق  نایفوص  همئا و  تاضق و  تشگ و  هینوتاخ  هسردـم 
 . هیلع هللا  تمحر  تشاد  لماش 

يرفخ نیدلا  رون  هیقف 

هتفرگ شیپ  رباکا  هقیرط  دومنیم و  قح  تدابعب  مدرم  داشرا  درکیم و  قلخ  میلعت  هک  يادـخ  هار  رد  دوب  رباـص  عشاـخ و  یقتم و  یظفاـح 
هسردم کیدزن  رد  دندرک  نفد  ار  وا  ترجه و  زا  يزیچ  دصشش و  لاس  رد  دش  یفوتم  تشگ . زیاف  ناشیا  رونب  و  حالـص . دهز و  رد  دوب 

. تاداس

ردیح نیدلا  ماوق  جاح  وا  رسپ  و 

رد تفایرد  هنیرید  ءاملع  دید و  بناجنآ  گرزب  ناخیش  و  ماشب . درک  ترفاسم  دوب و  رواجم  هبعک  رد  لاس  دنچ  هک  دوب  هدنسانش  یفوص 
ردپ بنج  رد  وا  نفدم  زاریش و  رد  دش  یفوتم  سپ  دوب . وکین  يوخ  يدجو و  یقوذ و  ار  وا  تسا و  هدرک  فینصت  دنچ  یباتک  و  ماش .

218 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
 . هیلع هللا  ۀمحر  تسا  دوخ 

یملید نیسح  نب  رادرهش  خیش 

دمحم نیدلا  دعس  خیش  زا  بدا  دیسر  هدافتـسا  دحب  نوچ  سپ  دوب . هتفای  دوخ  ردپ  زا  بدا  دوب و  نشور  لاح  گرزب و  تاماقم  دنوادخ 
تمه دـندربیم و  رذـن  وا  رهب  زا  هک  تشاد  نادـقتعم  نادـیرم و  دوب و  هناخ  ود  ار  وا  درک و  مجع  ياهرهـش  ترفاـسم  تفرگ و  يونغاـب 
طابر رد  دـندرک  نفد  ار  وا  ترجه و  زا  مهاجنپ  دصـشش و  لاـس  رد  هجحلا  يذ  هاـم  رد  دـش  یفوتم  دـنتفاییم . دوز  نآ  رثا  دـندیبلطیم و 

. هیلع هللا  تمحر  دوخ  هرومعم 

يرغار نیسح  نیدلا  لامج  خیش 

وبا قیرط  صیـصختب  دوب  نادهاز  هقیرطب  و  نداد . هقدص  لیلهت و  حیبست و  هزور و  زامن و  زا  دوب  رایـسب  درو  ار  وا  دوب و  حلاص  ناگدنب  زا 
يدرک و دراو  رداص و  تمدخ  لیوط و  تاداس  یگیاسمه  رد  تخاسب  یهاقناخ  دش و  نکاس  زاریش  رد  هیلع و  هللا  تمحر  یئاسف  مساقلا 

 . تسا طابر  رد  رب  وا  نفدم  دنتشادیمن و  غیرد  وا  زا  دنتشاد  هچنآ  دندربیم و  دوخ  هناخب  ار  وا  وا و  شیپ  دنتفریم  تاداس 
219 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

زیزعلا دبع  نیدلا  حور  خیش 

يو ردـپ  دزن  رد  وا  نفدـم  دوب  لوبقم  ماع  صاخ و  دزن  تشاد و  مامت  راثیا  رایـسب و  تقفـش  يوگتسار . دوب و  قداـص  فراـع و  یخیش 
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. تسا

میحرلا دبع  خیش 

ار وا  دـیوگیم : فلؤم  دوب . التبم  اهالب  عاوناب  تشاد و  یـشکالب  یلاـعت  يادـخ  هار  رد  دوبیم و  تضاـیر  رد  دوب و  قداـص  ناـشیورد  زا 
وا ترجه و  زا  دصتفه  لاس  رد  دش  یفوتم  دوب  هاوگ  وا  لاح  یتسرد  رب  وا  يامیـس  دوب و  ار  وا  یلاع  یتمه  تشاد و  رثؤم  یـسفن  مدید و 

 . دندرک نفد  ردارب  ردپ و  دزن  رد  ار 

ینیسحلا رفعج  نب  دمحا  نیدلا  زع  دیس 

يرایسب درکیم و  قلخ  رب  تقفـش  محر و  دوب و  نابرهم  قیالخ  رب  لام  بصنم و  دوجو  اب  هبترم و  هاج و  بحاص  دوب و  تاداس  ناگرزب  زا 
دیناسریم رخآب  قح  تدابعب  تشادیم و  هدنز  بش  هک  دوب  نآ  وا  هدیدنسپ  تداع  دنتفاییم و  يو  زا  نییزت  فیرشت و  فرش  لضف و  لها  زا 

دیـسرپیم و ار  ناروجنر  دـشیم و  رـضاح  اههزانج  رد  تخاسیم و  ناشیا  راـک  دومنیم و  ماـیق  ناناملـسم  يرازگراـکب  دـشیم  زور  نوچ  و 
يوبن و قالخا  عمجم  دوب و  هداـهن  دوخ  رب  اـهراب  نیا  تسویپیم و  ناـشیوخب  دادـیمزاب و  ار  نارگید  ضرق  درکیم و  صـالخ  ار  ناریـسا 
هک درک  نیعم  نآ  يارب  زا  ار  املع  و  ناملاع . نالـضاف و  يارب  زا  درک  انب  هسردم  دش و  نکاس  نازپچگ  هلحم  رد  دوب و  يوضترم  فاصوا 

هسردم نآ  رب  رایسب  هسیفن  بتک  دنیوگ و  سرد  اجنآ  رد 
220 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

رد ار  وا  تسویپ و  قح  تمحر  راوجب  نآ  زا  دعب  دراو . رداص و  ناشیورد  هبلط و  تهج  زا  داد  هسردـمب  هرومعم  ياهعایـض  درک و  فقو 
. هیلع هللا  تمحر  دندرک  نفد  هسردم  شیپ  دبنگ 

رفعج نیدلا  جات  دیس 

هراشا

ار املع  همه  دیدیم و  بدا  ملع و  لها  تقو  رتشیب  تشاد و  لیزج  یئاطع  لیمج و  یئوخ  دوب و  فیرش  لیصا و  گرزب و  یتلود  بحاص 
ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ياـمکح  تشاد و  عمج  مهاـب  لـمع  ملع و  و  یلاـعت . يادـخ  قلخ  رب  دوب  قفـشم  تشادـیم و  تسود 

وا ماعنا  دوبیمن و  لیخب  نمـشد  تسود و  رب  مرک  مدقب و  دینادرگیم و  هدنز  ار  مالـسلا  ةولـصلا و  هیلع  هیدـمحم  راثآ  تشادـیم و  گرزب 
اهلد تیاعر  درکیم و  نید  مولع  هعلاطم  دناوخیم و  رایـسب  نآرق  سرد  دوبیم و  نآرق  سرد  رب  تبظاوم  ار  وا  دیـسریم و  کیدزن  رودـب و 

. دندوب کچوک  هچرگا  دوب  تاداس  شخبرون  دروایم و  ياجب 
وا ات  لفاحم  سلاجم و  یـضعب  دیـسریم و  لصیفب  وا  تروشمب  رتشیب  تکلمم  يایاضق  دـندشیم و  رختفم  يو  تیبرتب  الـضف  املع و  رباـکا 
عفد یلاعت  يادخ  دنتـسجیم و  وا  لقع  لضف و  زا  روهمج  تامهم  دندرکیم و  عوجر  يوب  روما  تایلک  تشگیمن و  دـقعنم  دـشیمن  رـضاح 

تداع همیش و  دوب و  وا  تیافک  یئوکین و  ببـسب  ناهاشداپ  يدنلبرـس  دومن و  وا  ياعد  يو و  تکرب  نمیب و  رهـش  نیا  زا  نانمـشد  يالب 
رایسب دینارذگیم و  ملح  تفأرب و  تفاییم  هک  یفالخ  ینعط و  ره  دیناماجنایم و  حلصب  دیدیم  یگنج  هک  ياجرهب  هک  دوب  نآ  وا  كرابم 

221 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
زا سلاجم  رد  مدرازگیم و  زامن  يو  اب  اههعمج  يو و  ياهتلیضف  لین  هب  متشگیم  قاتشم  هحفاصم و  سوبتسدب و  مدشیم  فرـشم  هک  دوب 

سلجم رد  هک  یگرزب  لوا  دوب و  هجوتم  نم  مالک  بیترت  رب  تسـشنیم و  نم  تحیـصن  ظعو و  سلاجم  رد  مدناوخیم و  اههبطخ  يو  رهب 
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نآ ینعم  مدروآ و  لـیثمتب  دوب  هدومرف  وا  دـج  هک  يرعـش  زورنآ  رد  دوب و  وا  دـنتخاس  نم  يارب  زا  سلجم  هک  يزور  رد  دـش  رـضاح  نم 
: دوب نیا  یبرع  رعش 

رعش

نیزگیم تعاط  زومآ و  بدا  ملع و  بلط  ردنیشنیم  ناگرزب  اب  نکیم  زیهرپ  نادب  زا 
نیملاع  يارب  تمحر  تمعن و  دراد  هکنآيادخ  لضف  زا  یئوجیم  مرک  رد  يراوتسا 

بولقلا ۀهزن  باتک  یکی  دندرکیم . هعلاطم  هک  مدید  هتشون  يو  نادنزرف  طخب  هک  تسا  هفیطل  ياهرایتخا  هفیرـش و  ياههعومجم  ار  وا  و 
 . فئاطللا عماوج  رگید  و 

. هیلع هللا  تمحر  تسار  تسد  زا  هسردم  رد  دندرک  نفد  ار  وا  ترجه و  زا  مهاجنپ  دصتفه و  لاس  رد  دش  یفوتم 
222 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

یلع نیدلا  ترصن  دیس 

تنـس زامن  رازه  يزورنابـش  ره  رد  تشاد  هک  تمعن  تورث و  دوجو  اب  درک  اوزنا  تولخ و  رایتخا  هک  دوب  دباع  يدهتجم  دـهاز و  يدـیس 
دندرکیم و هقفن  یلاعت  يادـخ  هار  رد  اهلام  دـندرازگیم و  مهاب  اهزامن و  نآ  رد  درکیم  تقفاوم  يو  اب  هک  تشاد  هحلاص  ینز  درازگیم و 

رتگرزب رایخ  تخرد  هک  دیـسرپیم  یـسک  يزور  هکنانچ  دیدن  تخرد  رب  هویم  زگره  تفرن و  نوریب  ارحـصب  زگره  رمع  مامت  رد  دنیوگیم 
دنتفگ سپ  رتکچوک  رتهاتوک و  ریجنا  تخرد  دشاب و  رتدـنلب  رتگرزب و  رایخ  تخرد  هک  تسنآ  ياج  هک  دومرفیم  ریجنا . تخرد  ای  تسا 

عفری نم  ناحبـس  دومرف  داهنب و  دنچ  یمدق  درک و  دـجاوت  تساخرب و  دینـش  نخـس  نیا  نوچ  يدومرف . وت  هک  تسا  نیا  سکع  دیـس  يا 
 . هیلع هللا  تمحر  ریبکلا  عضی  ریغصلا و 

نیدلا ثیغم  دیس 

نف دـندشیم و  رـضاح  وا  سلجم  رد  بدا  لـها  تفگیم و  سرد  دـیزرویم و  تاـیبدا  تشاد و  مولع  نونف  زا  یطخ  هک  دوـب  ملاـع  يدـیس 
دوخ هریظح  رد  وا  هربقم  دوب و  لماش  یماعنا  مامت و  یتمارک  ار  وا  درکیم و  شیوخ  طخب  کین  یتباتک  دومرفیم و  نشور  هجوب  تایـضایر 

. هسردم دزن  تسا 
223 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

لیوط دمحم  نیدلا  لالج  دیس 

هراشا

تسود ار  ناشیورد  و  دیباتیم . وا  كرابم  نیبج  زا  ایئوگ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  رون  دوب و  هدنـشخب  دباع و  گرزب و  يدیس 
وا لاغتـشا  رتشیب  دومنیم و  زارتحا  ماکح  زا  و  دوخ . لالح  لام  زا  دادـیم  یلدـشوخب  رایـسب  هقدـص  تسـشنیم و  ناحلاص  اب  تشادـیم و 

. دوب یلاع  تبتر  تزع و  تلزنم و  تعفر و  ار  وا  درکیم و  فرص  یلاعت  قح  ياضر  رد  زیزع  رمع  دوب و  نآرق  توالت  سردب و 
هک دوب  یـسک  نوچمه  دش  رادـیب  باوخ  زا  نوچ  نآ  زا  دـعب  دـید  باوخ  رد  نیملاعلا  بر  هک  دـنتفگ  سپ  تشگ  ضیرم  رابکی  هکنانچ 

تسا نیا  نآ  ینعم  هک  تسا  هدومرف  يرعـش  دومرفیم و  ضیرحت  مالک  ملع و  نآرق و  سردب  ار  دوخ  نادنزرف  دوب و  هدیـسرن  يوب  ضرم 
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: دیوگیم مجرتم  هک 

تیب

هاوخیم  قح  بلط ز  دج و  بسکهاج و  تعفر و  ماوق و  یهاوخ  هک  يا 
 . هیلع هللا  تمحر  تسوا  هناخ  رد  وا  هربقم  دوب و  ترجه  زا  يزیچ  دصتفه و  لاس  رد  وا  تافو 

224 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

دمحم نیدلا  دجم  دیس 

زا تشاد  رایـسب  داروا  دوب و  رایـسب  تـالامک  لـئاضف و  ار  وا  تشاد و  راضحتـسا  تاـیبدا  همه  زا  هک  دوب  ثدـحم  یهیقف  هیجو و  یملاـع 
لـضف لـها  زا  رایـسب  وا  سرد  هقلح  رد  تفگیم و  سرد  دومرفیم و  ظـعو  هبیجن  هسردـم  رد  و  تاوـعد . حـیبست و  تاولـص و  تاـمتخ و 

هک ینعم  نیا  رد  تسا  هدومرف  باهـش  باـتک  رد  یتیب  هدومن و  عامتـسا  وا  زا  باهـشلا  باـتک  هحور  هللا  حور  باـتک  فلؤم  دنتـسشنیم .
رد ار  وا  ترجه و  زا  دوب  هاجنپ  دـصتفه و  لاس  رد  وا  تافو  دـنباتیم  يو  زا  مرک  بدا و  تمکح و  ملع و  هک  تسا  هراتـس  شوخ  باتک 
رد ناشیا  تالامک  لئاضف و  هک  دننوفدم  ماظع  تاداس  زا  یتعامج  روکذم  هسردم  رد  دیوگیم  باتک  مجرتم  دـندرک  نفد  دوخ  ردـپ  دزن 
زا یکی  زا  درک  لقن  یباوخ  هتشگ و  فرـشم  ناشیا  زیزع  تبحـصب  دینج  نب  یـسیع  ریقح  ریقف  نیا  تسا و  رهاب  رهاظ و  فرـش  لها  نایم 

تمحر مدید  هسردم  نآ  رد  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یهانپ  تلاسر  ترـضح  هبنـشهس  زور  رد  صاخ  تعاس  رد  هدومرف  هک  ناشیا 
 . هیلع هللا 

225 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

ناملس نب  دمحم  نب  نیسح  نیدلا  نئاص  هیقف 

یلاعت يادـخ  هار  رد  يربص  دوب و  هدرک  يادـخ  هناخ  جـح  رابلهچ  دـنتفگیم و  سنالا  نجلا و  یتفم  ار  وا  دوب و  گرزب  خـیاشم  زا  یکی 
رتهوقاب وت  زا  سکچیه  دنتفگیم  دنتـشادیم و  تسود  يادـخ  رهب  زا  ار  وا  نج  نانمؤم  هک  يدـح  ات  دوب  هدیـشک  رایـسب  تضایر  تشاد و 

يدرورهـس رمع  نیدلا  باهـش  خیـش  هقیرط  هب  و  نید . لکـشم  ياههلئـسم  رد  دندرکیم  يو  زا  لاؤس  دنتفریم و  وا  ياهتولخ  رد  میدیدن و 
رد رب  هک  درکیم  تیـصو  ار  نادـنزرف  تفرگیمنارف و  ماـکح  لاـم  هک  دوب  راـگزیهرپ  نیدـتم و  یهیقف  دوب و  هدیـشوپ  يو  زا  هقرخ  دوـب و 

هچرگا دزوسب  وا  ياهبل  دماشایب  ناشیا  بآ  زا  هرطق  سکره  هک  دومرفیم  دشاب و  رایسب  هچرگا  دیریگنارف  ناشیا  لاوما  دیورم و  ناهاشداپ 
شیامزآ ار  وا  هک  تساوخیم  ماکح  زا  یکی  هک  دنیوگیم  دوب و  هدیسر  يوب  ناردپ  زا  هک  دوب  یتعارز  زا  وا  تشیعم  و  دوب .  یتدم  زا  دعب 

ال  ) تفگ دیدب  رز  ياههسیک  نآ  خیـش  نوچ  کیرات . بش  رد  دنتخادنا  وا  مابب  رز  دـنچ  هسیک  ات  دومرفب  سپ  اطع . ندرک  لوبق  رد  دـنک 
هارب اهرز  نآ  ات  دومرفب  ارناگیاسمه  سپ  هتخادـنا  نم  هناخب  رز  نیا  تسا و  هدرک  نم  دـصق  ینمـشد  هک  یتسردـب  هللااب ) الا  ةوق  لوح و ال 

هدومرف هغیلب  راعـشا  دراد و  رگید  فینـصت  رایـسب  و  تسا . هدرک  فینـصت  یـضیراقم  یملید و  قیرط  رب  زاریـش  خیاشم  خـیرات  و  دـنتخیر .
: ینعم نیا  رد  تسا .

تسا مادک  نم  روگ  هک  منادیمننکیل  مدرگ و  یمه  ناتسروگب 
دای  یمد  دمان  هدشمگ  رمع  زداش  یمه  متشگ  دوخ  هاج  لامب و 

226 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
تـسفورعم هک  هلحم  هب  لیوط  تاداس  هسردم  کیدزن  رد  دندرک  نفد  ار  وا  ترجه و  زا  مراهچ  تصـش و  دصـشش و  لاس  رد  دش  یفوتم 
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. نازپچگب

نیسح نب  دمحم  نیدلا  دعس  هیقف 

نوریب ارحـصب  دومرفیمن و  سکچـیهب  وضو  يزاسراک  هماـج و  ماـعط و  روما  و  عرو . رد  دوب  هتخپ  یهیقف  هک  تسوا  ملاـع  لـضاف  دـنزرف 
لیب نآ  هک  دنتـساوخیم  مادـکره  نارایزاب  هک  نیگنـس  ناـنچ  دوب  یلیب  ار  وا  دـیوردیم و  دوخ  درکیم و  شیوخ  تسدـب  تعارز  تفریم و 

يزور نادنزرف  ار  وا  نآ و  نتفرگرب  زا  میزجاع  همه  ام  هک  يریگیمرب  ینابر  هوقب  لیب  نیا  رگم  خیـش  يا  دنتفگیم  دنتـسناوتیمن و  دنریگرب 
. وا دوخ  ردپ  بقع  رد  دندرک  نفد  ار  وا  ترجه و  زا  متشه  داتشه و  دصشش و  لاس  رد  دش  یفوتم  دندش و  ینابر  ملاع  همه  هک  دش 

یناملس دمحم  نیدلا  ءایض  خیش 

هراشا

ار مدرم  تفگیم و  شوخ  ینخـس  تشاد و  نشور  ابیز و  یئور  هک  مدـید  ار  وا  دـیوگیم  هحور  هللا  حور  باتک  فلؤم  دوب . لـضاف  یخیش 
وا طخب  يرعـش  تسه و  دـنلب  ياههزاجا  ار  وا  درکیم و  هعلاطم  ار  فراعملا  فراوع  باتک  دـناوخیم و  ثیدـح  دادـیم و  تحیـصن  دـنپ و 

: تسا هتفگ  يرگید  هک  تسا  تایبا  نیمه  نآ  ینعم  یبرعب و  مدید 

رعش

دوب دهاوخ  رام  روم و  ره  همعط  وت  نتدوب  دهاوخ  راذگ  مه  لجا  يوکب  ارت 
دوب  دهاوخ  رارقلا  راد  وت  هاگرارقتفخ  دیابب  اهلاس  ارت  كاخ  ریزب 

دوب  دهاوخ  راوس  ادرف  هک  هدایپ  اسبتسمرس  يوش  لجا  ماج  ریزگانب ز   227 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
دوب دهاوخ  رایرهش  رگا  ادگ و  رگاددرگیم  ریسا  ادرف  هک  ریما  اسب 

یناملس هللا  ۀبه  نیدلا  نیعم  انالوم 

هراشا

رایـسب قلخ  دادیم و  يوتف  سلاجم  رد  تفگیم و  اههسردم  رد  سرد  هک  مدید  ار  وا  دیوگیم  باتک  فلؤم  دوب . نأشلا  میظع  اناد و  یملاع 
تسا هیناهرب  همدقم  حرش  نآ  زا  یکی  تسه . رایسب  فیناصت  ار  وا  دندشیم و  عمج  وا  دزن  نالماک  دنتـشگیم و  دیفتـسم  وا  لضف  ملع و  زا 

: ینعم نیرد  دناهتفگ  یتیب  وا  حدم  رد  تسا و  هتشبن  هیفالخ  رد  هک 

تیب

مايرد  جنگ  جنک  ناردنا  ومايرقف  جنک  هب  هنامز  رد 
هک تسا  يدرورهس  نیدلا  باهش  خیش  رتخد  یکی  ناشیا  زا  دننوفدم  رایسب  احلص  ءایلوا و  دابع و  املع و  زا  هعقب  نآ  رد  کنادب  و 

228 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
تافو ار  وا  دوبیم و  وا  نارتخد  خیـش و  هحوکنم  تبحـص  رد  ناشیا و  زا  دتـسزاب  ار  وا  هیقف  دـندروایب و  دادـغب  هعقاو  زا  سپ  ار  وا  ناکرت 

. خیش نادناخ  تعامج  دزن  دندرک  نفد  هعقب  نآ  رد  دیسر و 
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یجرک میهاربا  خیش 

تسادهش زا  هک  دنیوگیم  دوب و  فورعم  روهشم و  تفرعم  دهزب و  دوخ  رـصع  رد  هک  دوب  هیفوص  دابع و  ناگرزب  زا  خیاشم و  نایاوشیپ  زا 
هملظ دصق  تهج  زا  دندوب  هدروآ  واب  اجتلا  ماکح  زا  یتعامج  هک  تسنآ  تسا  لصاح  نادـب  قوثو  هچنآ  تساهلوق و  يو  تداهـش  رد  و 

رد دنتـشک و  ار  وا  دش و  ناشیا  يادف  راوگرزب  نآ  سیفن  سفن  سپ  دادیمن  تعامج  نیاب  ناملاظ  نآ  هار  خیـش  دنتـشکیم و  ار  ناشیا  هک 
تبرت رس  رد  ندروخ  دنگوس  ترجه و  زا  مکی  دصیس و  لاس  رد  دندرک  دیهـش  ار  وا  هک  تسا  هتـشون  وا  ربق  رب  دندرک و  نفد  دوخ  طابر 

 . هیلع هللا  تمحر  دناهدرک  هبرجت  رایسب  قلخ  هک  یتسردب  دراد و  گرزب  میظع  يریثأت  وا 
229 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

کلم نب  میهاربا  نب  هبلاس  خیش 

هجاوخ نب  یلع  نسحلا  وبا  خیش  هتخومآ و  یئاسف  ملسم  وبا  خیش  زا  بدا  هک  دوب  لاح  بحاص  تمهدنلب و  هبترمگرزب و  یخیش 
230 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

دراو رداص و  تمدخ  لاس  یس  تدم  تخاسب و  هعقب  راوک  رد  هلحم  رد  هتفای و  یلع  نب  دمحم  هللا  دبع  وبا  خیش  تبحـص  هدید و  ینامرک 
یخیـش دـندشیم و  رواجم  وا  شیپ  رد  دـندوب و  ددرتم  وا  دزن  املع  زا  يرایـسب  دوب و  ماع  شماعنا  ماعطا و  دادـیم و  ماـعط  تسب و  رمک  ار 

دوخ هاقناخ  رد  دـندرک  نفد  ار  وا  ترجه و  زا  موس  داـتفه و  دـصراهچ و  لاـس  رد  دـش  یفوتم  دوب . طاـشناب  توتف و  بحاـص  فراـع و 
. هیلع هللا  تمحر 

هللا دبع  خیش 

زیهجت تیم و  ود  نفک  تفرب و  وا  سپ  زیهجت  نفک و  بیترت  تهج  داتسرفب  ار  وا  دش  کیدزن  تافو  ار  خیش  نوچ  دوب  هبلاس  خیـش  مداخ 
نایوگ هللا  هللا  دمآرد و  خیش  هقناعم  رد  نآ  زا  دعب  دوب . هدرک  تافو  هک  دید  ار  خیـش  درک  تعجارم  نوچ  دینادرگ و  ایهم  دعم و  سک  ود 

. هیلع هللا  تمحر  دندرک  نفد  خیش  اب  خیش  يولهپ  رد  ار  وا  درک و  میلست  قحب  حور 

هیوریش خیش 

هقیقحلا یلع  وا  تریس  رب  تسا و  همیدق  ياههاگترایز  زا  يرازم 
231 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

يداتـسا دـیوگیم  هنع  هللا  یفع  باتک  مجرتم  دـناهدید . يو  زا  هبیجع  تاراما  دـناهدرک و  تیاور  يو  زا  رایـسب  تامارک  ماهدـشن و  فقاو 
سرد نیح  رد  يزور  دومرفیم . هیوریش  ترایز  هک  مدیدیم  رایسب  متشاد و  مامت  دامتعا  وا  لوقب  نآ و  ریغ  تئارق و  ملعب و  روهشم  متـشاد 
بلاغ رب  وا  تافو  تسناثدحم و  رابک  زا  هیوریش  خیـش  هک  ماهدید  یباتک  رد  دومرف  هک  مدینـش  اقافتا  مدناوخیم  هک  هرـشع  ای  هعبـس  تئارق 

دراد میظع  يرثا  يو  تراـیز  روهـشم و  تسا  يوـگ  بل  رب  وا  هربـقم  تسا و  هدوـب  ترجه  زا  يزیچ  لـهچ و  دـصراهچ و  لاـس  رد  نـظ 
. هیلع هللا  تمحر 

ادخ تسود  هللا  دبع  خیش 

يو ترایز  تسا و  نیـسح  دمحا  خیـش  نارای  زا  هک  دنیوگیم  هللا و  یلو  ینعمب  دننکیم  ادخ  تسودـب  وا  تبـسن  دوب و  مدـقم  ناحلاص  زا 
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هللا تمحر  يو  هریظح  رد  مه  تسا  هیوریـش  خیـش  هربقم  کیدزن  رد  يو  دقرم  دـناهدید و  تامارک  دـناهدرک و  هبرجت  دراد و  میظع  يرثا 
. هیلع

يونغابلا رفظملا  نب  رهاط  نیدلا  نیز  خیش 

عمج لمع  ملع و  نایم  هک  دوب  روهشم  یفراع  گرزب و  یملاع 
232 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

ار وا  دومرفیم و  یلاـعت  يادـخ  رهب  زا  ظـعو  دوبیم و  لاـس  دـنچ  ناناملـسم  تحیـصن  هداـفا و  سرد و  كولـس و  ریـس و  رد  دوب و  هدرک 
بطق انالوم  زا  لوصالا  عماج  باتک  و  خـیرات . فوصت و  هقف و  ثیدـح و  ریـسفت و  رد  دوخ  ردـپ  زا  تسه  هیلاـع  تازاـجا  اـههعومجم و 

هدناوخ يو  رب  مامت  هک  دنکیم  تیاور  يزاریش  حلصم  نب  دومحم  نیدلا 
233 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

رایسب ترفاسم  کنادب  دناهدناوخ و  فنـصم  رب  ناشیا  هدینارذگ و  ینابذه  نیدلا  فرـش  رب  وا  دناوخ و  يونوق  نیدلا  ردص  خیـش  رب  وا  و 
. هداهن افلحلا  ۀفحت  نآ  مان  هدرک و  فینصت  املع  فرش  ملع و  تلیضف  رد  یباتک  تفایرد و  خیاشم  تبحص  درک و 

234 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
تساـخرب و دـجهت  يارب  زا  بـش  دـمآ و  دورف  یلزنم  رد  یتحلــصم و  رهب  زا  رمع  رخآ  رد  رئازج  زا  هریزجب  درکیم  ترفاـسم  یلاـس  رد  و 

درک روصت  تسا و  زامن  رد  خیش  هک  تسنادن  تساخیمرب و  ینامز  تسشنیم و  ینامز  یـصخش  هک  دید  هلفاق  لها  زا  یکی  دوب و  باتهم 
تفر و هدجـسب  لاح  رد  دمآ . خیـش  كرابم  یناشیپ  رب  تخادنیب و  داهن و  نامک  رد  يریت  سپ  دنکیم . وا  دـصق  هک  تسا  یـسک  رگم  هک 

نوریب رد  دندروایب و  وا  هزانج  نآ  زا  دـعب  درک . میلـست  یلاعت  قحب  حور  هداجـس  يور  رب  دروآ و  نوریب  دوخ  یناشیپ  زا  ریت  دوخ  تسدـب 
وفع دومرف  هک  دندید  باوخ  رد  ار  خیش  اهبش  زا  یبش  دندرک . سبح  ار  خیش  هدنشک  سپ  دندرک . نفد  اسف  هزاورد 

235 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
 . دندرک اهر  ار  وا  سپ  مدرک  وفع  ار  وا  نم  هک  هدننکاطخ  زا  دینک 

رهاط نب  میحرلا  دبع  نیدلا  رصان  خیش 

هک تمه  دنلب  هیلج . تامارک  هیلع و  تاماقم  بحاص  نامیکح  ناریپ و  داتسا  ناملاع و  همئا  ماما  یناحبس  لماک  ینابر و  ملاع  تسوا  رسپ 
رد تشاذگن و  لمهم  دوخ  رمع  زا  یتعاس  هک  دوب  نقوم  ینمؤم  درکن و  یند  يایندب  تبغر  هک  يردقعیفر  تشادن و  يردـق  وا  شیپ  ایند 

تـسار تایعرـش  ساسا  لوا  تشاد و  مکح  نیتم  نید  لوصا  رد  هک  یتسردب  دـنامن و  لطعم  وا  راکچـیه  زگره  یناسآ  یتخـس و  تلاح 
رد مدوبیم و  بش  زور و  وا  تمدخ  رد  نم  هک  دـیوگیم  هحور  هللا  حور  باتک  فنـصم  درکیم . تایلقع  رد  عورـش  نآ  زا  دـعب  تشادـیم 

درازگیم و حبص  زامن  سپ  اهرحس ، رد  دندشیم  رـضاح  لوقنم  لوقعم و  سلجم  ناداتـسا  لضافا و  وا  سرد  رد  مدشیم و  رـضاح  وا  سرد 
تقو ات  دـشیم  لوغـشم  ندـناوخ  سردـب  ناجارـس  هلحم  رد  تفریم و  هعموصب  نآ  زا  دـعب  دـمایمرب  باتفآ  ات  دـشیم  نتفگ  سرد  لوغـشم 

تشگیم هجوتم  یتعامج  میلعتب  رگید  سپ  ندشورف . باتفآ 
236 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

يو زا  یـشحم و  دوب  يواح  هخـسن  ار  وا  باتک و  هس  ود  رگم  دومرفیم  تباتک  دوخ  تسدـب  اـهباتک  رتشیب  و  دومرفیم . تعجارم  هناـخب  اـت 
نیطالس زا  دوب و  نیکاسم  بحم  و  تسا . بیجع  ياهرما  زا  نیا  دنک و  یباتک  اب  عوجر  هکنآیب  تشونب  ربزا  رگید  هخـسن  سپ  دش  توف 

تشگیمن و كانمغ  لام  یتسین  یگنت و  هب  دوب و  یضار  يادخ  ياضقب  تشاد و  همیاد  رکذ  درکیم و  رایـسب  يادخ  رکذ  درکیم و  زارتحا 
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دناهدرک تیاور  هدتـس و  يو  زا  هزاـجا  هدـناوخ و  يو  رب  دوب و  هتفرگارف  دوخ  ردـپ  زا  تایعرـش  رتـشیب  دـشیمن و  ریغتم  لاوحا  فـالتخاب 
بطق انالوم  دزن  لیصحت  و  وا . ردام  نیدلا و  ردص  خیش  يو  ردپ  رهب  زا  ناملس  نب  نیسح  نب  دمحم  نیدلا  دعـس  هیقف  يو  دج  زا  یتزاجا 

داـقتعا رب  ار  قیـالخ  تسا و  قطنم  رد  هموـظنم  باـتک  نآ  زا  یکی  تسه . راعـشا  تـالاسر و  فیناـصت و  ار  وا  دوـب و  هدرک  یلاـف  نیدـلا 
تسا و ریثأت  نالف  نالف و  هک  تفگ  دـهاوخ  نینچ  مجنم  دومرفیم  دـشیم  عقاو  هک  هثداح  ره  رد  تشادـیم و  هیعرـش  روما  دایقنا  تسرد و 

درک عولط  حبـص  هک  درک  لاؤس  یبش  دیـسر  کیدزن  شتافو  نوچ  سپ  دنرادیمن . كاب  سیدست  عیبرت و  زا  سیدقت  حیبست و  لها  نکیل 
رطف دیع  حابص  رد  نیا  دنوش و  قحال  ادعس  اب  دننز و  سفن  ادعص  هک  تسنامز  نآ  نونکا  هک  دومرف  درک . عولط  حبص  خیش  ای  یلب  دنتفگ 

ترجه زا  موس  هاجنپ و  دصتفه و  لاس  رد  دوب 
237 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

. دندرک نفد  دوخ  ردپ  دزن  ار  وا  و 

روصنم نب  مارهب  خیش 

يونغاب رفظم  نب  دـمحم  نیدـلا  دعـس  خیـش  هقیرطب  وا  ماقم  دوب و  هدیـسر  یلاعت  قح  زا  وا  تابذـج  تفای و  لاح  دوب و  يادـخ  نادرم  زا 
دندرکیم دجاوت  دندشیم و  عمج  اجنآ  رد  هتفه  ره  رد  نادـباع  ناحلاص و  هک  درک  یهاقناخ  داینب  نآ  زا  دـعب  درکیم  وا  تمزالم  دوبیم و 

زا جـنپ  لهچ و  دصـشش و  لاس  رد  وا  تافو  دـش . هتـسسگ  همه  زا  ماـظتنا  تشگ و  دودـسم  نآ  زا  سپ  دـندناوخیم  نآرق  زور  اـت  بش  و 
 . هیلع هللا  تمحر  تکلابرس  هلحمب  دندرک  نفد  ار  وا  دوخ  هعقب  رد  دوب و  ترجه 

يونغاب یعیبر  یشرق  رفظم  نیدلا  ردص  خیش 

ردپ زا  بدا  لوا  و  يوقت . دهز و  يوتف و  ملع و  رد  تشادن  ریظن  دوخ  نامز  رد  دوب و  ءایلوا  ملعا  مدقا و  خیاشم و  ناگرزب  زا 
238 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

زا تالوقعم  هتفای و  بدا  رفظم  نب  رخافملا  وبا  نیدلا  سمـش  خیـش  دوخ  مع  زا  نآ  زا  دعب  دوب . هتفرگ  دمحم  نیدلا  دعـس  خیـش  راوگرزب 
زا يرایسب  ریـسفت و  ثیدح و  هقفب و  دش  لوغـشم  دومن و  دیابیم  نآ  زا  ضارعا  هک  دش  فشک  ار  وا  باوخ  رد  نآ  زا  دعب  هتفرگارف  يو 

یتشپهروت  نیدلا  باهش  خیش  ناشیا  زا  یکی  تفایرد  خیاشم 
239 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

یلاف و زور  کین  كاردا  وبا  نب  لیعمسا  نیدلا  دجم  یضاق  یفاریس و  ریخلا  وبا  نیدلا  یفص  انالوم  یفـص و  نیدلا  سمـش  خیـش  رگید  و 
فارطا و زا  درک  هزاجتـسا  داشگب و  يو  رب  تداعـس  ياهرد  یلاعت  يادـخ  و  يواضیب . نیدـلا  ماما  انالوم  يرـصم و  نیدـلا  لامج  یـضاق 

دالوا زا  ینز  تشگ و  هناخ  رواجم  درکن و  ترفاسم  زگره  هک  دـش  یـضتقم  وا  لاوحا  نآ  زا  دـعب  دنداتـسرف . وا  يارب  زا  هیلاع  ياههزاجا 
دنتشگ و لادبا  املع و  زا  دندیـسر و  نادرم  بتارمب  هلمج  هک  درک  يزور  نادنزرف  ار  وا  یلاعت  يادخ  تساوخب و  يواضیب  خویـشلا  خیش 

چیهب دومرفیم و  ظعو  ونغاب  دجـسم  رد  رفظم  نیدلا  ردص  خیـش  و  دیناسا . بتک  رد  دنفورعم  روهـشم و  دـندرک و  فیناصت  نید  مولع  رد 
نآ ریغ  قیتع و  عماج  دجـسم  رد  دوخ  ناردـپ  ياج  رد  هک  درکیم  لاؤس  دوب و  يو  دـقتعم  دـیرم و  رکب  وبا  کباتا  تفریمن و  رگید  ياـج 

و تسا . خارف  لد  اـما  تسا  گـنت  یناـکم  هچرگا  و  دجـسم . نیا  رد  ماهتفرگ  سنا  یتعاـمج  اـب  هلحم  نیا  رد  دوـمرف  خیـش  دـیوگ . ظـعو 
رایخالا  دقتعم  رابخالا و  یناعم  تاکنلا و  ررغ  حیباصم و  حرش  رد  تسا  حیولت  یکی  هلمج  نآ  زا  تسا  رایسب  خیش  فیناصت 

240 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
فالخلا لئاسم  زاجیا و  ۀیاغ  باتک  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  ثیداحا  حرـش  لضافالا و  ۀیلح  ررغلا و  بختنم  هنـسلا و  جهانم  و 
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ةرمث بلاطملا و  یهتنم  باـتک  كولملا و  ریـصبت  باـتک  نیدـیرملا و  جاـهنم  نیرـشعلا و  تازومرم  لـیبسلا و  حیـضوت  مارکلا و  ۀـفحت  و 
رهاوجلا دقع  بولقلا و  سینا  و  نیعبرالا ) خویشلا  نع   ) نیعبرالا باتک  نیثدحملا و  ةرکذت  دیحوتلا و  ةدبز  و  هقرخلا ) ةرجـش  یف   ) هقرحلا

عاونا رد  یسراف  یبرع و  دسریم  باتک  راهچ  تصـش و  رب  خیـش  تافنـصم  دنیوگیم  و  وا . فیناصت  زا  تسا  یباتک  یکیره  هک  اهنآ  ریغ  و 
لقن رایـسب  وا  تامارک  و  تسا . هدروآ  نآ  رکذ  بابحالا  سنوم  باتک  رد  تسا و  هدرک  عمج  باب  ره  رد  هک  راعـشا  تـالاسر و  و  مولع .
نتفخ زامن  رد  هک  مدید  ار  هیاسمه  زا  يدرم  خیـش  فیرـش  سلجم  رد  يزور  دیوگیم  دـهاز  رکب  وبا  خیـش  هک  تسا  نیا  یکی  دـناهدرک .

درک و نمب  يور  نخس  يانثا  رد  سپ  دشاب  نانچ  نینچ و  باذع  ارت  يرازگیمن و  زامن  ارچ  متفگ  متفرگب و  وا  نابیرگ  سپ  دشیمن  رضاح 
رحس رحـس و  تقو  ات  یئوگیم  يرازگیمن و  بش  لوا  رد  نتفخ  زامن  دوخ  هکنآ  لاح  نتفخ و  زامن  رهب  زا  یناجنریم  ار  هیاسمه  هک  تفگ 

ینکیم و كرت  زین 
241 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

متساخرب و مدینشب  خیش  زا  نخس  نیا  نوچ  سپ  مدوب  هدرک  شومارف  یبش و  رد  دوب  هدش  عقاو  یلاعت  يادخ  نم و  نایم  هک  دوب  يرس  نیا 
- تسار زا  یـضعب  هقیفوت و  یلاعت و  هللا  نذاب  تسه  باحـصا  لاوحا  فارـشا  ار  خیـش  هک  متـسنادب  مدرک و  نتفخ  زامن  ءاضق  سلجم  رد 

دزن مدـمایب  متـساخرب و  سپ  مدوبن . رداق  نآ  رب  نم  دنتـساوخ و  یخبط  نم  زا  نم  نالایع  هک  تفگ  یـصخش  هک  دـننکیم  تیاور  ناـیوگ 
. خیش

هللا دبع  ای  دومرف  داد و  نمب  دروآ و  نوریب  دنچ  یمهرد  درک و  هداجس  بیشب  كرابم  تسد  خیـش  لاح  رد  مدرک  مالـس  مدمآرد و  نوچ 
مدرب و لافطا  دزنب  مدیرخب و  دومرف  خیـش  هکنانچمه  ربب و  رخب و  زیچ  نالف  ناتـسب و  هدرخ  نیا  و  دنـشکیم . راظتنا  ارت  نالفط  هک  نیـشنم 

. دنتفگ انث  دندرک و  خیش  رب  اعد  ناشیا  متفگب و  هصق 
 . دوب ماش  کیدزن  مدنامزاب و  هلفاق  زا  هکم  هار  رد  باتفآ  ندـشورف  تقو  رد  رابکی  تفگ  هک  دـننکیم  تیاور  رکب  وبا  یجاح  زا  تیاکح :

. مداهنب گرم  رب  لد  شیوخ و  سفن  زا  متشگ  دیماان  سپ 
تـسد زا  سپ  یـسر . هلفاقب  هک  ورب  دوز  ریگب و  شیوخ  تسار  تسد  زا  رکب  وبا  يا  دومرف  هک  دیـسر  مشوگب  خیـش  زاوآ  تلاـح  نیا  رد 

 . متفای میظع  یقوذ  مدیسر و  هلفاقب  ات  متفریم  مداهن و  هار  رد  مدق  نغدقب  تسار 
هچ هک  دـمآرد  نم  لد  رد  هبلغ  نآ  نایم  رد  مدوب و  تافرع  رد  یلاس  تفگ  یـسک  هک  ناـیجاح  زا  یـضعب  زا  دـناهدرک  تیاور  تیاـکح :

. شیوخ شود  رب  مدید  یصخش  تسد  سپ  يدوب . اجنیا  خیش  هک  يدوب 
لاح رد  هک  منک  زاب  تیاکح  هک  متساوخ  مدیسوبب و  خیـش  كرابم  تسد  مدمآ و  زاریـشب  نوچ  مدید . ار  خیـش  مدرک  سپزاب  يور  نوچ 

خیش
242 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

زا دعب  ات  مدرکن  رس  نآ  زا  يراهظا  مدیمهف و  تراشا  سپ  دنیامن  تیاور  دنونـشب  هچره  هن  دننک و  زاب  تیاکح  دننیبهب  هچره  هن  دندومرف 
همه دوب و  دنچ  یـضرق  ار  خیـش  هک  دنیوگیم  دوخ و  فیرـش  طابر  رد  دندرک  نفد  ار  وا  و  متـشه . داتـشه و  دصـشش و  لاس  رد  وا  تافو 

ار خیش  و  دنداد . زاب  يو  ضرق  هک  دیـسرن  هتفهب  نآ  زا  دعب  ددرگ . ادا  ات  دیرادمرب  شلاب  نیا  هک  دومرف  داهن و  شلاب  بیـش  رد  تشونب و 
هدیـصق رخآ  رد  دومرفیم و  وا  یئادج  رد  رایـسب  دـئاصق  شیوخ  تایح  رد  و  لماع . ملاع و  لقاع و  لباق و  سب  دوب  هتفر  ناوج  يدـنزرف 

. تسا ینعم  نیا  رد  دومرف  هک  یبرع 
يویند تایح  مهاوخیمن  قح  ياضر  ابشیوخ  دور  يارب  میوگیم  کیرات  بش  رد 

يورخا لاصو  رد  میامنیم  يدهج  دجتبقاع و  تسناتسود  قارف  ایند  لصاح 

رفظم نب  دعسا  نیدلا  دعس  خیش 
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یظعاو ینادمص و  یقشاع  ینابر و  یملاع  تسوا . دالوا  نسا 
243 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

تحیـصن مه  يدادغب  دجـسم  رد  دومرفیم و  ظعو  قیتع  عماج  رد  تشاد و  رایـسب  تایبدا  دوب و  ناوخوکین  یلماک  نایبلا و  نسح  حصان و 
. دومرفیم نآ  سرد  ماکحا و  تایآ و  ثیداحا و  زا  تشاد  ظفح  رایسب  ياهباتک  دنیوگیم  و  تشاد . رایسب  تاظوفحم  دومنیم و  قیالخ 

تهج دز  هناخ  ماب  رب  رجزب  یبوچ  لاح  رد  دمایب . نوچ  درک  بلط  ار  داتسا  دزاسب  هسینک  هک  تساوخیم  يزور  دوب ، هتخاسون  هک  هناخ  رد 
تشگ دیهش  هوبنا  نآ  بیش  رد  خیش  دمآ و  دورف  فقس  زا  یضعب  تسکشب و  هناخ  فقس  زا  رگید  یبوچ  رجز  نآ  زا  هسینک و  تحلـصم 

ار وا  دـندمایب و  نآ  زا  دـعب  تسویپ  قـح  تمحر  راوـجب  دیهـش  ناوـج  نیا  هک  تفگ  یـصخش  اـیئوگ  هک  دـندید  باوـخ  رد  نآ  زا  دـعب 
رکفت یسب  تایبا  نآ  زا  هک  هدومرف  تایبا  یسب  وا  قارف  رد  رفظم  نیدلا  ردص  خیش  ردپ و  تافو  زا  شیپ  دندرک  نفد  هعقب  رد  دنتـشادرب و 

. ددرگیم لصاح  قارتحا  شزوس و  دزیخیم و  قایتشا  یتسود و  لمأت و  و 

يونغاب نیدلا  نکر  یجاح  خیش 

دوب و املع  لادبا و  ایلوا و  زا  يوگتسارب  تسا  روهشم  هک 
244 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

تیاعر سدـقت و  یلاعت و  قح  ياضر  هار  رد  كولـس  ریـس و  وکین و  يوخ  تولخ و  ملع و  نایم  دوب  هدرک  عمج  دوب و  لاـعتم  هللا  یلو  و 
رد و  درکیم . يو  یناعم  شیتفت  دوبیم و  یلاعت  يادـخ  باـتکب  کـسمتم  دومنیم و  رایـسب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  تنس 

فـسوی خیـش  ینعی  ینابر  یلو  نآ  دـیرم  نآ  زا  دـعب  درک . وا  تایورم  تافنـصم و  زا  تیاور  تفاـی و  دوخ  ردـپ  زا  تاـیبدا  لاـح  لـئاوا 
جح تفر و  همظعم  هبعک  ترایزب  نآ  زا  دـعب  تفرگ و  يو  زا  تولخ  تخوماـیب و  يو  زا  بدا  دیـشوپب و  يو  زا  هقرخ  دـش و  یناتـسورس 

زاریشب ات  داتسرفیم  هناقاتشم  لئاسر  وا  ردپ  تسشن و  نکاس  یتدم  اجنآ  رد  دید و  هرصب  خیاشم  زاجح و  ءاملع  هدرک  ملع  بلط  درازگب و 
اههزاغم اهتولخ و  یـسب  زاریـش  ياههوک  رد  داهن و  دوخ  رب  رامـشیب  هدـهاجم  دیـشک و  تاـضایر  رایـسب  ردـپ  تاـیح  رد  درک و  تعجارم 

باتک درک و  ترفاسم  نمی  ندع و  کیدزن  ات  اهایرد  یحاون  ناجریـس و  نامرکب و  ردپ  تافو  زا  دـعب  درک و  تادابع  اجنآ  رد  تخاس و 
ناطلس لوسر  نب  یلع  نب  رمع  نب  فسوی  روصنم  وبا  لماک  لماع  ملاع  رب  نیعبرالا 

245 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
تـساوخب هللا  دبع  نیدلا  لیـصا  انالوم  رتخد  دمآ  زاریـشب  نوچ  دومن . تعجارم  درک و  هللا  تیب  جح  رگید  یتبون  نآ  زا  دعب  دـناوخ  نمیلا 

ار ماکح  درکیم و  تحیـصن  دوخ  ردپ  دجـسم  رد  نیدلا  نکر  یجاح  دومرفیم و  ظعو  قیتع  عماج  رد  دوب و  همئا  تاداس و  ریهاشم  زا  هک 
دیـسر و راهچ  داتـشهب و  ات  دومرفیمن  ناشیا  لاوحا  لام و  ناشیاب و  تافتلا  تخیرگیم و  ناشیا  زا  درکیم و  رجز  دومنیم و  رایـسب  دیدهت 

شوخ یناوج  نوچمه  داتسیایم  تسار  دومرفیم و  دجو  اتود  تشپ  يریپ و  تلاح  نآ  رد  ظعو  يانثا  رد  هک  دوب  هاگ  دش و  اتود  وا  تشپ 
تسا  هدرک  عمج  یباتک  رد  دومحم  نیدلا  مجن  خیش  باتک  فنصم  ردپ  دننکیم و  لقن  يو  زا  رایسب  تامارک  قوذ و  بحاص 

246 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
. هیلع هللا  تمحر  ترجه  زا  موس  یس و  دصتفه و  لاس  رد  دش  یفوتم 

نیدلا نکر  جاح  خیش  ردارب  نیدلا  ریهظ  خیش 

دوخ و ردـپ  هعقب  رد  دوـمرفیم  ظـعو  یلفحم و  ره  رد  دـنتخادنایم  وا  رهب  زا  هداجـس  هک  دوـب  هبترمدـنلب  هاـجبحاص و  عرواـب و  یملاـع 
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دمحم ناطلـس  نامز  رد  تسه و  رایـسب  تایاور  ار  وا  تشاد و  يادخ  قلخ  رب  تقفـش  يادخ و  رما  میظعت  دومنیم و  تدابع  رد  تبظاوم 
دیسر يدحب  سپ  دروآرد  باحصا  لا و  ربمغیپ و  تنـس  دزاس و  رجزنم  ار  ناشیا  هک  تساوخ  داهن و  جراوخ  رب  در  تسد  دوب  مکاح  هک 

رد رایسب  ياهباتک  هللا و  ۀیصعم  یف  قولخمل  ۀعاط  ال  تشونب : مکاح  باوج  رد  ثیدح  نیا  خیـش  دننک  نوریب  رهـش  زا  ار  وا  دنتـساوخ  هک 
لاس رد  دش و  یفوتم  هداهن  مان  تاولـصلا  لئاضف  ارنآ  هدرک و  فینـصت  یباتک  ثیدح  رد  هلمج  نآ  زا  تسا . هدرک  فینـصت  راثآ  مولع و 

دندرک نفد  ار  وا  ترجه و  زا  مایس  دصتفه و 
247 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

. هیلع هللا  تمحر  ردارب  ردپ و  دزن  رد 

يونغاب نیدلا  ءایض  یجاح 

شاعم و لقع  تسویپیم و  حالـصاب  ار  داسفا  تشاد و  وکین  یئوخ  شوخ و  یئور  هک  دوب  لاحلا  غیلب  نایبلا ، حیـصف  نأشلا ، میظع  یخیش 
يادـخ تشگ و  عفتنم  ناشیا  تجهبلا  ریثک  تبحـص  زا  تفایرد و  رایـسب  خـیاشم  درک و  فارطا  زاـجح و  ترفاـسم  تشاد و  ودره  داـعم 

رد درک  انب  یهاقناخ  دوبن و  جایتحا  چیه  ایند  لهاب  ار  وا  نآ  زا  دعب  درک و  هقفن  ادـخ  هار  رد  يرایـسب  دیـشخب و  یلام  رامـشیب  ار  وا  یلاعت 
راثآ هتفه و  مایا  رد  يرقنس  قیتع و  دجـسم  رد  تفگیم  سرد  دومرفیم و  ظعو  درک و  فقو  نآ  رب  عاتم  عایـض و  رایـسب  ناجارـس و  هلحم 

هک یتسردب  دـیوگیم : هحور  هللا  حور  یبرع  باتک  فنـصم  رامـشیب . قلخ  نایم  رد  وا  تانـسح  ملاعم  تسا و  رایـسب  زاریـش  رد  وا  تاریخ 
رودب و وا  تانسح  فئاظو  دندش و  کین  نم  رب  کیدزن  رود و  وا  ببسب  درک و  عفد  نم  زا  هنتف  یسب  دیسر و  نمب  رایـسب  وا  هفیرـش  راونا 
زا مدرکیم و  نشور  مشچ  وا  هیناحور  تدابعب  متـشگیم و  نیزم  وا  كرابم  هقرخب  مدشیم و  فرـشم  وا  فطل  راثآب  نم  دیـسریم و  کیدزن 

دهاوخیم رگا  تسا . هتـسشن  نم  لد  نایم  رد  هک  تسه  یتسود  ارم  هک  دومرفیم  هک  تسا  نخـس  نیا  تسا  داـی  ارم  هک  وا  هفیطل  ياـهنخس 
هچنآ مهاوخیم و  نم  دهاوخیم  وا  هچنآ  تسا و  نم  وا و  نآ  زا  حور  دوریم و  لد  نوردناب 

248 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
تمحر شردارب  ردپ و  کیدزن  رد  دندرک  نفد  ار  وا  ترجه و  زا  موس  لهچ و  دصتفه و  لاس  رد  دـش  یفوتم  دـهاوخیم  وا  مهاوخیم  نم 

. هیلع هللا 

دمحم نیدلا  ءاهب  خیش 

يرهاظ و مولع  كرت  هتـشگ . دـهاز  دوب و  هدـیرب  زیچهمه  زا  یلاعت  يادـخ  تهج  هک  دوب  ثدـحم  لمکم و  لماک ، فراع ، ملاع ، یخیش 
تاکرح و دوعق و  مایق و  تلاح  رد  هک  دوب  ناوختسرد  تسچ و  ظـفاح  تشاد و  رامـشیب  لـفاون  دوب و  رایـسب  داروا  ار  وا  درک و  فلکت 

رهام هعبس  تئارق  رد  دناوخیم و  تاجاح  رهب  زا  نآرق  تانکس 
249 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

وا هعمج و  زامن  زا  دعب  دوخ  هعقب  رد  دومرفیم  ظعو  دوب و  هدرک  یطساو  یناوید  یلع  خیش  رب  لوصا  عمج  دناوخیم و  ۀیبطاش  باتک  دوب و 
هللا ءایلوا  زا  نیدلا  ءاهب  خیش  هک  دومرف  زرابم  فراع  خیش  هک  یتسردب  دندومرف  هک  تاقث  زا  مدینـش  دوب و  یفاش  ینایب  حورم و  یـسفن  ار 

. هدوب تالسارم  ناشیا  نایم  رد  تسا و 
: تسا هتفگ  يرگید  هک  تسا  تیب  ود  نیا  رد  نآ  یناعم  تسا و  هدومرف  یبرع  دنچ  یتیب  دناهدید و  وا  زا  رایسب  تایآ  تامارک و 

دزرین یناوختساک  رذگرد  نان  زدزرین  ینانب  ایند  کلم  همه 
250 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت  دزرین  ینامدود  رتسکاخبشبرغ  قرش و  اب  كالفا  نحص  همه 

رازم رازه  www.Ghaemiyeh.comهرکذت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 251زکرم  هحفص 116 

http://www.ghaemiyeh.com


رفظم نیدلا  سمش  خیش 

يادـخ رماب  مایق  دوب و  يوقت  عرو و  بحاص  تشاد و  لامک  لضف و  تناید و  تفع و  ینعی  دوب  لـماک  لـضاف و  نیدـتم ، فیفع ، یخیش 
رد يداروا  ار  وا  هیلع و  هللا  تمحر  یجرک  میهاربا  خیش  طابر  رد  دومرفیم  ظعو  درازگیم و  یلاعت  يادخ  ناگدنب  قوقح  دومنیم و  یلاعت 
رد دـناهدومن  يو  زا  رابخا  لها  رامـشیب  تایاور  و  دـیناسا . رد  دـناهدرک  لقن  وا  زا  رایـسب  تایاکح  دوب و  تداـبع  رد  يداـهتجا  تعاـط و 

دصشش و لاس  رد  وا  تافو  هدومرف . اههزاجا  هتشون و  ثیدح  رایسب  دوخ  فیرش  طخب  و  تایعابس . تایسادس و  تایـسامخ و  تایعابر و 
. هیلع هللا  تمحر  دوخ  ردارب  ردپ و  کیدزن  رد  دندرک  نفد  ار  وا  دوب و  ترجه  زا  يزیچ 

نسح نیدلا  ماما  یجاح 

هراشا

ترضح نآ  دید و  باوخ  رد  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  تلاسر  ترـضح  اهبـش  زا  یبش  دوب  ياپ  رد  یتفوک  یلفط  رد  ار  وا  دنیوگیم 
هللا تیب  جـح  درک و  ترفاسم  نآ  زا  دـعب  دـش  تسار  شیاپ  تفرب و  وا  ياپ  زا  تفوک  نآ  لاح  رد  دـیلامب  وا  ياـپ  رد  دوخ  همیرک  تسد 

ار وا  تشاد و  شکلد  يزاوآ  شوخ و  یتدابع  دومرفیم و  ظعو  قیتع  عماج  رد  درک و  ناـشیا  زا  هدافتـسا  دـید و  رایـسب  خـیاشم  درازگ و 
: هدومرف ینعم  نیا  رد  دنچ  یتیب  دوب و  هیرگ  یقوش و  يدجو و  یقوذ و 

251 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

رعش

دنوب  نایاناد  ناقلخ و  رتهبدنوب  ناناسآ  نامرن و  نانمؤم 
دنوب  ناک  اجنآ  زا  سکره  شبناجيوگ  کین  وت  يدب  دیوگ  یسک  رگ 

. هیلع هللا  تمحر  دندرک  نفد  ردارب  ردپ و  کیدزن  رد  ار  وا  ترجه و  زا  لهچ  دصتفه و  هنس  رد  دش  یفوتم 

دمحم نب  دومحم  نیدلا  مجن  خیش 

نیعم خیـش  وا  ردپ  تسا و  باتک  مجرتم  هک  هلاوحا  هللا  حلـصا  وگتسارلا  يونغابلا  یـشرقلا  دینج  نب  یـسیع  فورحلا  بتاک  ردـپ  ردـپ 
. تسباتک فلؤم  هیلع و  هللا  تمحر  تسا  يزاریش  دینج  نیدلا 

ملاع فراع و  یفوص  تسا  دومحم  نیدلا  مجن  خیـش  هک  مجرتم  ردـپ  ردـپ  هدرک و  همجرت  یـسرافب  مجرتم  تسا و  هتـشون  یبرعب  فلؤم 
بش زور و  زا  تعاسکی  دوب و  هدرک  عمج  مولع  نونف  ماسقا  هک  دوب  لماک 

252 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
مولع کنادب  دومرفیم و  یباتک  حیحـصت  ای  خسن ، هلباقم  ای  درکیم  تباتک  ای  درازگیم  زامن  ای  دناوخیم  نآرق  ای  مادام  تشاذـگیمن و  یلاخ 

تشاد و شیوخ  مع  ردـپ و  هقیرط  هدومرف و  وا  میلعت  یناـسارخ  نیدـلا  رون  خیـش  دوب و  هدرک  لـصاح  یناـجنز  نیدـلا  باهـش  اـنالوم  زا 
ملع هریشع  هلیبق و  نایم  رد  دربن و  قولخم  چیهب  تجاح  تناعتسا و  تفرن و  مکاح  چیه  ردب  زگره  دوب و  هدرک  ایند  لها  ایند و  زا  ضارعا 

هک تسا  روهشم  تشادیم و  هدنز  توالت  زامن و  هب  اهبش  و  دومرفیم . افتکا  ربتسا  هماج  لزان و  ماعطب  تشاد و  رتشیب  یشیورد  هناشن  رقف و 
دص و رد  درکیم  مامت  یمتخ  ای  دناوخیم  مامت  هروس  یتعکر  ره  رد  هک  دوبیم  هاگ  دومرفیم و  نآرق  متخ  زامن  تعکر  ود  رد  هک  دوب  رایسب 
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و دـناوخیم . هبطخ  دومرفیم و  ظعو  هیونغاب  هیئایـض  طابر  قیتع و  دجـسم  رد  و  تلیـضف . ود  ره  ناـیم  دـشاب  هدرک  عمج  اـت  تعکر  هدزیس 
نآرق و تاهوجو  طبـض  يو و  یناعم  نآرق و  ظفح  رد  وا  يداتـسا  تراهم و  تشاد و  هبیرغ  ياهدـیمحت  اهدـیحوت و  هغیلب و  ياـههبطخ 

عادو تفر و  ناتـسود  ناشیوخ و  ترایزب  نانکفاوط  تساخرب و  دیـسر  تافو  تقو  نوچ  و  دوب . روهـشم  ناشیوخ  ناـیم  رد  تاـهباشتم 
یبرع یتـیب  يوزج  رد  تشونب و  یباـتک  تشپ  رب  دوـخ  تاـفو  خـیرات  تشگ و  ضیرم  تفر و  هناـخب  درک و  تعجارم  سپ  درکب . ناـشیا 

ص253 نتم ؛  همجرت ؛  رازم / رازه  هرکذت  ایند  هک  ینعم  نیا  رد  تشونب 
253 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

هچنآ تفای  یبرع  یمظن  هک  اجره  موظنم و  نیا  تباـتک  رد  ار  مجرتم  تسا و  یتشگنا  زا  سپ  یتشگنا  نآ  رد  هک  تسا  تسد  فک  لـثم 
: تشون یسراف  زا  دمآ  رطاخب 

تسیزب  تعاط  رد  تسلوبقم  هکرهتسیچ  هک  یسرپ  یگدنز  عفن  رگ ز 
لیلد ره  رب  نم  ریگتسد  يدب  وکلیبس  يریخ  ارم  يدوب  یکچاک 

تفاتن  رس  قلاخ  رما  زک  یسک  نآتفای  لام  هاجب و  یبقع  ییند و 
بوتکم رد  دوب  ملهچ  دصتفه و  لاس  رد  روکذم  خیش  تافو 

254 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
 . داب رونرپ  ناشهمه  حاورا  هک  هرومعم  هعقب  نآ  رد  ردپ  دزن  دندرک  نفد  ار  وا  روکذم و 

وگتسار ییحی  نیدلا  نکر  هجاوخ 

سکچـیه زا  و  ادرف . يارب  زا  درکیمن  هریخذ  چـیه  زگره  تشاد و  ماـمت  یتزع  یگرزب و  هک  دوب  حیـصف  زاورپدـنلب ، زاوآشوـخ ، یظعاو 
عماج رد  تساوخیمن و  نآ  مادخ  لامع و  زا  يرایسب  ایند و  ندوبان  رانید و  نتفایان  زا  تشادیمن  یکاب  چیه  یلاعت و  يادخ  ریغب  دیـسرتیمن 
قوش قوذ و  دجو و  وا  زاوآ  زا  مدرم  لیخ  هک  شکلد ، بوخ و  یئادا  شوخ و  يزاوآب  دومرفیم  ظعو  ناردـپ  ياهیاج  يرقنـس و  قیتع و 
دعب دش  عوجر  واب  دوب  سراف  هاشداپ  تسا و  روهشم  خیش  ریماب  هک  قحسا  وبا  خیش  نیدلا  لامج  هاش  زا  قیتع  دجـسم  تباطخ  دنتفاییم و 

ناشیوخ هناخب  هک  دوب  نآ  وا  كراـبم  تداـع  و  دـیناسر . رخآـب  هناـغیلب  هناحیـصف و  شوخ  زاوآـب  دروآ و  اـجب  یئوکین  نآ  ءادا  رد  نآ  زا 
دوبن ارقف  ظاعو و  املع و  خیاشم و  زا  هناخ  چیه  زاریـش  رد  و  درکیم . شـسرپ  ار  ناشیا  ناسحا  فاصنا و  فطل و  مرک و  مدقب و  تفریم و 

وکین و ینهذ  ار  وا  و  دنتـسنادیم . فیرـش  زیزع و  دوخ  رب  وا  فیرـش  مدـقم  دـندرکیم و  يو  اب  یتسود  دـندربیم و  هناخب  ار  هجاوخ  هک  الا 
يو زا  یبرع  یتیب  دـیوگیم  باتک  مجرتم  تسناد  وکین  تسا  نونف  زا  ینف  لضف  لها  دزن  هک  تاعاقیا  تاوصا و  ملع  دوب و  كرابم  یعبط 

: هدرک مظن  یسرافب  ار  نآ  مجرتم  تسا و  نیا  تیب  نآ  ینعم  متفرگ و  دای  نم  نم و  ردپ  دوب  هدینش 
تیاوه رد  يداش  ناج و  سب  متفایتیادف  ناج  مدرک  هک  يزور  اشوخ  يا   255 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

تیاده  ار  دوخ  هدنب  یناد  وت  هکیناوتیم  نآ  نم  مرج  یشخبب  رگ 
هللا تمحر  نیدلا  نکر  یجاح  مالـسالا  بطق  دوخ  ردپ  دزن  دندرک  نفد  ار  وا  ترجه و  زا  مهن  تصـش و  دـصتفه و  لاس  رد  دـش  یفوتم 

. هیلع

روصنم نیدلا  نکر  هجاوخ 

مولع و ندناوخ  رب  ار  نادنزرف  دـندوب و  وا  دـقتعم  دـیرم و  ماکح  زا  رودـص  فارـشا و  رتشیب  هک  دوب  زاوآشوخ  ربکیب و  فراع ، یملاع 
عیجـست نخـس  ترابع  رد  تشاد و  عصرم  بیکارت  و  شوخ . يزاوآب  دومرفیم  قیتع  عماج  رد  ظعو  درکیم و  ضیرحت  شاعم  داعم و  لقع 
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یفاص نانچ  يزاوآ  دومرفیم و  قیتع  دجسم  تباطخ  دروآیم و  ياجب  یگدنناوخ  رد  هنکما  هنمزا و  تیاعر  دومنیم و  حیزمت  عیـصرت و  و 
دوبیم رایسب  هک  دیوگیم  باتک  مجرتم  دندشیم و  ظوظحم  نآ  زا  ناعمتـسم  دندینـشیم و  يو  تاملک  گرزب  رازاب  رد  هک  تشاد  دنلب  و 
نوناـق هدـعاق و  دادـیم و  شوخ  يور  عضاوت و  قلخب و  سکهمه  مالـس  باوـج  مدرکیم و  مالـس  مدـشیم و  نیزم  وا  روـضح  فرـشب  هک 
تزاوآ داب  شوخ  هک  دومرف  مالـس  زا  دـعب  يزور  تسا . هدـنام  نم  لد  رد  وا  شخبحرف  تاملک  زا  تشادـیم و  یعرم  تبارق  یـشیوخ و 

قوذ یشوخ و  رایسب  قیتع و  دجسم  رظنم  رد  مدینشیم  وا  هبطخ  زاوآ  هعمج  رد  نآ  زا  شیپ  هکنآ  لاح  مونشیم و 
256 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

هعقب رد  مدونـش و  وا  یفاص  دنلب  زاوآ  هک  هعمج  نآ  قوذ  زا  مدناوخیم  دنلب  زاوآب  نآرق  سرد  هاگهاگ  و  ناسک . رگید  نوچ  دیـسریم  نمب 
رد هچ  يوگتـسار و  دـبنگ  لصا  رد  هچ  دـننوفدم  رایـسب  تاتناق  نیتناق و  تاحلاص و  نیحلاص و  داهز و  دابع و  اـیلوا و  اـملع و  زا  ناـشیا 

. نآ یلاوح 

رفظملا تنب  هزوریف  هدباعلا  تسلا 

هرهاز تازاجا  هیلاع و  دـیناسا  دوب و  تاملاع  تاثدـحم و  تاربک  زا  هک  رفظم  نیدـلا  ردـص  خیـش  رتخد  هزوریف  یبیب  یکی  تاـحلاص  زا 
. تسا هتشون  نیعبرا  باتک  دناهدید و  وا  زا  رایسب  تامارک  دراد و 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  تلاسر  ترضح  ندید  دنکیم و  لقن  اب  تهج و  زا  یئاعد  نآ  رخآ  رد  هدرک و  مان  نیحلاصلا  نع  تاحلاصلا  ۀیاور  و 
يرثن مظن و  شوخ  دننک و  هچ  يزور  ره  رد  هک  هدومن  باتک  رخآ  رد  دنچ  یتیـصو  هدرک و  رفظم  نیدلا  ردص  خیـش  میلعت  نآ  ملـس و  و 
رگید اـب  تشگ  نوفدـم  ردارب  ردـپ و  کـیدزن  درک و  تلحر  ترجه  زا  لـهچ  دـصتفه و  لاـس  رد  نآ  زا  دـعب  هدومرف و  عـمج  هک  تسا 

. مهیلع هللا  تمحر  تاحلاص 

رفظملا نب  نیدلا  سمش  دیؤم  نیدلا  جات  خیش 

رامـشیب هقدص  درازگیم و  رایـسب  زامن  دوبیم و  وضو  اب  رکذ و  اب  امیاد  تشاد و  هیـضرم  هقیرط  دوب و  يوخشوخ  حلاص ، میرک ، یخیش 
چیه یتفرن و  وا  ترایزب  سکچـیه  درکیم و  نانیکـسم  ناریقف و  رب  ناـسحا  تمحرم و  تقفـش و  و  ناناملـسم ، عیمج  رب  ناـبرهم  دادـیم و 

رد هک  یتسردب  يدومرف . هلاوح  يوب  مهرد  رانید و  زا  يزیچ  ای  يداتسرفب  وا  رهب  هماج  ای  يداد  يوب  ماعط  هک  الا  يدیسرن  يوب  هدنهاوخ 
هعموص درک و  زاریشب  تعجارم  نآ  زا  دعب  تشگ و  دیفتسم  ناشیا  تبحص  زا  تفایرد و  اجنآ  خیاشم  دادغبب و  درک  ترفاسم  لاح  يادتبا 

اجنامه رد  ار  وا  هیلع و  هللا  تمحر  دیسر  رد  شتافو  ات  درکیم  تدابع  اجنآ  رد  دادجا و  هعقب  یلاوح  رد  تخاسب 
257 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

 . دندرک نفد 

میحرلا دبع  نیدلا  دشرم  خیش 

هدرک لصاح  مامت  تایبدا  دوب و  ملاع  مولع  نونف و  ماسقاب  هک  دوب  سفنلا  میرک - عضاوتم ، یمیلح  تسوا . لماک  بیدا  لضاف  ملاـع  رـسپ 
رایسب ياهباتک  درکیم و  يدنرز  نیدلا  باهـش  انالوم  ینایلب و  نیدلا  دیعـس  انالوم  زا  ثیدح  تیاور  یناملـس و  نیدلا  نیعم  انالوم  زا  دوب 

عفن وا  ناـسحا  فطل و  زا  تعاـمج  درکیمن و  عیاـض  يراـکیب  هب  ار  زیزع  رمع  هدرک و  ادـیپ  رامـشیب  نسحتـسم  ياهتلـصخ  دوب و  هتـشونب 
رارقلا رادـب  رادـغ  يایند  زا  راتفگ  نادـب  ات  دومرفیمن  نخـس  چـیه  هللا  الا  هلا  ـال  هبیط  هملک  زا  ریغب  دیـسر  توم  ضرمب  نوچ  دـنتفرگیم و 

: تسا نیا  نآ  یسراف  هک  تسا  هدومرف  یبرعب  دنچ  یتیب  دومن و  تلحر 
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مرازن شیورد و  هک  نیبیم  ارممرادن  نم  رگناوت  وت  زا  ریغب 
مرادن رتهب  نیا  زک  هللا  دمحب  شیع  تحار و  زا  یسب  يداد  ارم 

مراپس  یناسآب  دوخ  ناج  هک  يامنب  بوخ  يور  شیوخ  لضفب 
258 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

یندع كرابم  خیش 

كربتم يرازم  هلمجلا  یف  تسا  دیعب  یتفاسم  ندـع  نامع و  نایم  دـننکیم و  ندـعب  تبـسن  ار  وا  هک  تسا  ینامع  كرابم  خیـش  دـنیوگیم 
رد دـمآ و  زاریـشب  سپ  دوب  هدرک  رایـسب  ترفاسم  هک  دـنیوگیم  دـندرازگیم و  زامن  تقو  جـنپ  وا  کیدزن  دابع  احلـص و  یتعامج  تسا و 
دزن تسا  هیواز  نامه  رد  وا  دقرم  دناهدید و  وا  زا  تمارک  تمه و  راثآ  دندش و  وا  دـقتعم  رایـسب  تعامج  دـش و  نکاس  تشاد  هک  هیواز 

 . هیلع هللا  تمحر - قاط  راهچ  بیرق  تکلاب  هلحم  رد  دجسم 

رایط نیدلا  لالج  خیش 

نافیعض و ناریقف و  دوبیم و  هتفه  ره  رد  تامتخ  ار  وا  دوبیم و  لوغـشم  نآرق  توالتب  تاقوا  رثکا  تریـصب و  دنوادخ  فراع و  یخیش 
هیلع یلع  نینمؤملا  ریما  ماجنا  تغالب  مالک  ياـضتقمب  دومرفیم  ینخـس  ناـشیا  اـب  سکره  ردـقب  دـندشیم و  رـضاح  يو  دزن  تدارا  لـها 

ياهتجاح هدرپ و  سپ  زا  تفگیم  نخـس  ناشیا  اب  دـندمآیم و  وا  دزن  ناینج  هک  دـنیوگیم  مهلوقع و  ردـق  یلع  ساـنلا  اوملک  هک  مالـسلا 
زور لهچ  نوچ  دـش . ادـیپان  زور  لهچ  تشاد  هک  یتولخ  رد  رابکی  هچنانچ  دـندیدیم  رایـسب  وا  زا  تاداع  قراوخ  درکیم و  اـضق  ناـشیا 
رایط ار  وا  تسا و  هدیرپ  هک  دنتفگ  نآ  زا  دعب  دندیدیمن  ار  وا  دـنتفریم و  وا  بقع  زا  تفریم و  هار  رد  دـمآ و  نوریب  یبش  رد  تشگ  مامت 

. تکلاب هلحم  رس  شدوخ  طابر  رد  دندرک  نفد  ار  وا  ترجه و  زا  يزیچ  دصتفه و  لاس  رد  دش  یفوتم  دندرک . مان 

نیدلا حور  خیش 

تشاد و رفاو  یبیصن  ملع  زا  هک  دوب  حلاص  یملاع  يو  رسپ 
259 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

رد دعب  دندرک و  دنسپ  ارنآ  القع  املع و  هک  تشونب  یفاو  یحرش  ار  نیدلا  رصان  یضاق  حابصم  دوب و  هدرک  فینصت  مالک  ملع  رد  یباتک 
. دندرک نفد  شردپ  دزن 

قفوم خیش 

وا دقرم  دـننازومآیم و  هللا  مالک  ار  قلخ  دـننکیم و  نآرق  میلعت  يو  تبرت  رب  تسا و  روهـشم  يوب  هلحم  تسا و  همیدـق  تارازم  زا  ایئوگ 
. تسا رایط  رفعج  خیش  کیدزن 

نیدلا فرشم  هیقف 

تعاط رد  وا  تاقوا  دـشیم و  فرـص  تاریخ  رد  وا  لاوما  دوب و  هداد  يورخا  يویند و  هبترم  ار  وا  یلاـعت  يادـخ  هک  دوب  ملاـع  ناریزو  زا 
دندیسرپیم و يو  زا  لئاسم  دندرکیم و  يو  زا  فاشکتسا  گرزب  ءاملع  هک  يدح  ات  دوب  یعفاش  هقف  رد  مامت  راضحتـسا  ار  وا  تشذگیم و 

سرد هب  نآ  زا  دعب  وا  میلعتب  هرکب  یضعب  عوطب و  دندش  رومأم  املع  سپ  دوب  دعس  کباتا  ملعم  لئاوا  رد  هک  دنیوگیم  دندرکیم و  قیقحت 
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هسردم ارنآ  درک و  فقو  نآ  رب  هسیفن  كالما  عاتم و  عایض و  یلیخ  تخاسب و  عیفر  هسردم  سپ  دندشیم  رضاح  وا 
260 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

 . هیلع هللا  تمحر  تسا  نوفدم  هسردم  نآ  رد  درک و  مان  یفرشم 

یلع نب  لیعمسا  نیدلا  دجم  انالوم 

هراشا

اضق مکح  تقفش  لدعب و  قلخ  نایم  رد  هیلع و  رادم  هیلا و  راشم  رارسا  فشک  تالکـشم و  لح  رد  دوب و  لماک  يدیحو  لضاف و  یملاع 
تیبرت رد  داهنیم و  ياجب  یکین  موسر  دومرفیم و  مولع  نونف  سرد  و  دوب . هدـیرفآ  ضحم  فطل  زا  ار  وا  یلاـعت  يادـخ  اـیوگ  دومرفیم و 

یکی نآ  زا  دوب و  رهام  لئاسم  قیقحت  بتک و  فیناـصت  رد  دروآـیم و  ياـجب  ناـنچمه  درکیم  ردـپ  هچناـنچ  بلط  باحـصا  بدا و  لـها 
كوکـش و عفر  رد  كوکف  باتک  لوق و  ینعم  رد  هلاـسر  رگید  مارح و  لـالح و  رد  هموظنم  هلاـسر  رگید  تسا و  رـصتقم  حرـش  باـتک 

دنتـشونب دـندومن و  بلط  دـندرک و  هخـسن  نیا  هیعاد  زیربت  زا  تشون  باتک  نیا  نوچ  دـنیوگیم  لـئاصلا و  عفد  یف  لـئاسلا  ةدـمع  باـتک 
رکفت و دومرفیم و  هعلاطم  تشون و  هخسن  يربع  نیدلا  ناهرب  دیس  نآ  زا  دعب  دندناوخب . هبلط  اهخسن و 

261 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
يرـسپ هک  تسا  یـسک  رگم  تفگ  درک و  بجعت  سپ  لثم  رب  لثم  دیـسر  اهـضیرعت  اههلباقم و  اـهباوجب و  اـت  دومنیم . نآ  رد  غیلب  ربدـت 

: تسا مجرتم  زا  دنک .  لدب  یتسودب  دنک و  رود  دوخ  زا  قلخ  ینمشد  ردپ  مولعب  دیوگب و  نامصخ  باوج  هک  درادن 
262 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

رعش

تسام راتفگ  ندرک و  زا  ام  میباییم  هچرهتسام  رادرک  ام  لاح  ینادب  رگ  ردارب  يا 
تسام  رادلد  قحب  رای  ارس  ود  ره  رد  هکنازنکب  وکین  قح  راک  لعف و  لوق و  زا  سرتب  سپ 

. هیلع هللا  تمحر  دنتخاس  نوفدم  ردپ  دزن  ار  وا  ترجه و  زا  مراهچ  لهچ و  دصتفه و  لاس  رد  لوالا  يدامج  هام  رد  دش  یفوتم 

یجنخ نیدلا  نیز  یضاق 

رد یباتک  تسا  هدرک  فینصت  لوقعم و  عورـشم و  نایم  دوب  هدرک  عمج  و  يوتف ، سرد و  باحـصا  هوسا  دوب و  يوقت  ملع و  بابرا  هودق 
جاهنم هیاغ و  حرـش  رد  هیاهن  باتک  بجاح و  نیا  رـصتخم  حرـش  رد  ربتعم  باتک  نآ  زا  یکی  تسا . رایـسب  وا  فیناصت  و  عورف ، لوصا و 

تاداریا هبوجا  تشون و  وحن  رد  دعاوق  باتک  تشون و  هیفاک  رب  كوکش  باتک  تشونب و  یحرش  ار  نیدلا  رصان  یضاق 
263 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

هللا تمحر  شابا  کباتا  طابر  ربارب  هیماس  هسردم  رد  دندرک  نفد  ار  وا  دش و  یفوتم  متفه  دصتفه و  لاس  رد  تشون و  لوصحم  باتک  رب 
. هیلع

دودوم نب  یگنز  نب  دعس  کباتا 

یگرزب هار  زا  نیزم  ياههماج  دوب و  ناـنیدكاپ  ناـشیورد و  دـقتعم  تشادـیم و  تسود  ار  اـملع  دوب و  عاجـش  میرک و  لداـع ، یناـطلس 
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درتسگ لدع  طاسب  درک و  اههزاورد  اهروس و  ریمعت  تخاس و  نصحم  ار  اهنآ  درک و  نامرک  ناهفصا و  زاریـش و  یهاشداپ  دیـشوپیمن و 
دیمع انالوم  ترایز  هاگهاگ  وکین . تمیزع  هقداص و  تین  هب  دومرفیم  مکح  قلخ  نایم  رد  دوب و  لاس  هن  تسیب و  وا  تنطلس  تموکح و  و 

همالع وا  کباتا  رصع  رد  درکیم و  يرزفا  رصن  وبا  نیدلا 
264 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

نوچ تسا و  هدیدن  باوخ  رد  سک  ون  دجسم  لثم  هک  تسا  ون  دجسم  یکی  کباتا  تاکرب  تاریخ و  هلمج  زا  مولع و  نونف  رد  دوب  رهش 
265 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

درک و تباجا  ون و  دجـسم  رد  دـنک  تباطخ  هک  ءالعلا  نب  مرکم  زعلا  وبا  نیدـلا  جارـس  اـنالوم  زا  درک  تساوخرد  درک  ماـمت  دجـسم  نآ 
یتشحو ار  وا  دـنیوگیم  و  دـمآ . دورف  ربنم  زا  انالوم  ات  تسـشنن  تساخرب و  وا  تقفاومب  زین  کباتا  تساخرب  ربنم  رب  انالوم  هک  لوا  هعمج 
تقفـش تمحر و  لدـعب و  تیـصو  و  دروآـیم . نوریب  ار  وا  دـشیم  هتـسخ  نوچ  درکیم و  سبح  اـی  دـنب  رد  ار  وا  رکب و  وبا  کـباتا  اـب  دوب 
کباـتا رتخد  شبا  تسفورعم و  هک  شبا  طاـبر  رد  دـندرک  نفد  ار  وا  ترجه و  زا  يزیچ  دصـشش و  رد  درک  تاـفو  نآ  زا  دـعب  دومرفیم 

نب دعس 
266 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

 . دندرک نفد  ار  وا  اجنآ  رد  مه  دش و  بوسنم  يوب  هتخاس  طابر  نآ  ناشیا  زا  شیپ  دوب و  همیحر  هکلم  هک  تسا  رکب  یبا 

دعس نب  رکب  وبا  کباتا 

ار وا  دـینادرگ و  دـنلب  وا  هجرد  یلاعت  يادـخ  هک  یتسردـب  دروخن و  بارـش  زگره  دوبیم و  رکذ  وضواب و  امیاد  هک  دوب  لداـع  یناـطلس 
. دادن دندوب  وا  دهع  رد  هک  ناهاشداپ  زا  کیچیه  هب  هک  تشاد  ینازرا  ار  وا  نادنچ  تمارک  تداعس و  راونا  زا  دیـشخب و  ترـصن  دییأت و 

دادیم و ترصن  ار  نامولظم  درکیم و  رهق  ار  ناملاظ  دوب و  نمیا  اههار  دندوب و  لاحلا  هفرم  وا  دهع  رد  قیالخ  سپ 
267 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

میظعت نادـباع و  نتـشاد  گرزب  اـملع و  تیبرت  رد  دروآـیم و  ياـجب  ار  يدـمحم  تلم  ياهدـهع  درکیم و  مکحم  يدـمحا  تنـس  یناـبم 
رب دامتعا  هک  دومرفیم  هک  دوب  رایـسب  تساوخ و  هک  زیچ  رهب  هدرکن  هدنهاوخ  چیه  در  زگره  هک  يدحب  درکیم  هغلابم  ناحلاص  نادـهاز و 

فرص اههسردم  طابر و  دجاسم و  ترامع  رد  اههنیزخ  دنناشیورد و  ناحلاص و  نم  رکشل  هک  یتسردب  هنیزخ و  رکشل و  رب  هن  تسیادخ 
يور کلامم  فارطا  زا  سپ  تشگ . روهشم  فورعم و  اهمیلقا  رد  يو  تلدعم  يادص  تیصو و  درک  یهاشداپ  لاس  یـس  تدم  درکیم و 

دومرف مکح  سپ  دندوب  یگنت  رد  لوزن  روبع و  ببـسب  اهنکـسم  اهناخ و  دشیم و  هبلغ  اههار  اهرازاب و  هک  یتیاغ  يدح و  ات  دندروآ  يوب 
دندزیم گناب  درازگیم  زامن  نوچ  هعمج  ره  رد  هک  تشاد  هدعاق  دندرک و  انب  مامح  دـجاسم و  نآ  رد  دـنتخاسب و  هلبق  فرط  ترامع  ات 

هک يزیچب  دومرفیم  مکح  دونشیم و  وا  نخـس  دوخ  سفنب  دمآیم  رظنب  یجاتحم  نوچ  میراذگب و  امـش  تامهم  ات  دیئایب  ناجاتحم  يا  هک 
تفأر تقفـش و  درکیم و  لدعب  تیـصو  ار  وا  داتـسرفیم  یئاجب  هک  سکره  درکیم و  اضق  همه  نامدرم  ياهتجاح  دوب و  نآ  رد  وا  ياضر 

. مریگیم امش  نماد  تمایق  زور  رد  نم  هک  یتسردب  تفگیم  تیعر و  رب 
همه اهترامع  نیا  هک  دومرف  مالک  يانثا  رد  مدوب  يو  دزن  يزور  هک  دیوگیم  هیلع  هللا  تمحر  يزاریـش  يونغاب  رفظم  نیدلا  ردص  خیـش  و 

. نادزد تسد  زا  تشذگ  دنناوتن  مدرم  هک  يدح  ات  دش  دهاوخ  بارخ 
دنچ یتیب  تشذگ و  ناوتیمن  اههار  رد  نادزد  تسد  زا  زورما  هک  تشگ  رهاظ  راتفگ و  قدص  زا  دوب  هتفگ  وا  هچنآ  مدید  دوخ  نآ  زا  دعب 

. تباتک نیح  رد  دش  هتفگ  ینعم  نیا  رد 
نکیم تاریخ  یسب  لزنم  نیا  رددنام  وت  زا  يزیچ  هک  یهاوخ  رگا 
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نکیم  تافآ  دب و  ره  زا  صالخیکین  یئوخشوخب و  ار  دوخ  نت 
268 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

. دندرک نفد  ردپ  دزن  رد  ار  وا  ترجه و  زا  يزیچ  دصشش و  لاس  رد  دش  یفوتم 

یلع نیدلا  جات  ریما 

تافنـصم دروآیم و  ياجب  فطل  تمحر و  قیالخ  اب  دالب  بناوج  فارطا و  رد  درکیم و  ناناملـسم  تحیـصن  هک  دوب  لماع  لضاف  یملاع 
کچوک گرزب و  اب  ینابرهم  تفأر و  دومرفیم و  دـب  کین و  رب  تورم  تقفـش و  درکیم و  مولع  لیـصحت  دـناوخیم و  رباکا  رب  دوخ  ردـپ 

نفد ار  وا  ترجه و  زا  مهدزاود  دـصتفه و  لاس  رد  دـش  یفوتم  تایآ . قالخا  مراـکم  رد  تستاـفلؤم و  عرـش  رد  ار  وا  دروآـیم و  ياـجب 
. هیلع هللا  تمحر  شبا  کباتا  کیدزن  دوخ  طابر  رد  دندرک 

نیدلا حور  دیس 

هراشا

تـشاد وکین  تین  لامعا ، لاوحا و  رد  و  یتسرد . درکیم و  یتسارب  يادخ  اب  هلماعم  هک  دوب  لماک  لضاف ، نسحم ، لماع ، یملاع  يو  رـسپ 
يدـح و اـت  دوبیم  تورم  مرک و  بحاـص  گرزب  دادـجا  ردـپ و  هقیرطب  یهارمگ و  تعدـب و  سوه و  يوـه و  لـها  زا  درکیم  يرود  و 

نآرق توالت  دش و  مولع  سرد  داروا و  مزالم  دینادرگ و  رود  تایهتـشم  زا  ار  سفن  تشادـب و  فلکت  زا  تسد  دـش و  يوزنم  هک  یتیاغ 
هک دش  نانچ  ات  دومنیم  تحیصن  دومرفیم و  ظعو  درکیم و 

269 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
باوخ رد  یبش  ار  وا  دـیوگیم  هحور  هللا  حور  باتک  فلؤم  تفاین . تیالو  ات  تفرن  ایند  زا  دـیمدیم و  صالخا  حـیاور  وا  یـسدق  سفن  زا 

ار وا  هک  متـساوخ  سپ  دوب  تایح  رد  دوب و  هدـمآرد  ایلوا  هرمز  رد  هک  متـسناد  يو و  لاح  تحـص  رب  درکیم  تلـالد  هک  یتروصب  مدـید 
دندرک و نفد  ردـپ  دزن  ار  وا  دـصتفه و  لاس  رد  درک  تافو  دیـس  شود  هک  درک  ربخ  یکی  هک  تمارک  نیدـب  ار  وا  مهد  تراشب  منیبهب و 

: دمآ رطاخب  تباتک  تلاح  رد  مظن  نیا  تفگ و  ینعم  نیا  رد  یبرع  یتیب 

تیب

رادب  یمرش  ادخ  زا  يزاسن  یک  ات  دوخ  راکدندش  ناهارمه  هک  نک  ایهم  نتفر  هشوت 
 . دنک يزور  تیصعم  زا  بانتجا  تعاط و  قیفوت  یلاعت  هناحبس و  قح  هک  دیما 

271 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

نآ یلاوح  ون و  غاب  ناتسروگ  مجنپ : تبون 

سیق نب  رذنم  خیش 

ءالعلا وبا  دهع  رد  هک  اریز  تسا  نیعبات  زا  هک  تسنآ  رهاظ  اما  تسین  حیحـص  تسا و  هباحـص  زا  هک  دـنیوگیم  دوب و  مدـقت  ام  ناگرزب  زا 
رونب نآ  زا  دـعب  دـندرک  حورجم  ار  وا  ازغ  رد  هک  دـنیوگیم  دـندش و  هتـشک  یـضعب  دـندمآ و  سوجم  ءازغب  نیعبات  زا  یتعامج  یمرـضح 

نیا هک  اجره  تفگ  شیوخ  نارای  اب  تخادنیب و  دوخ  نامک  زا  يریت  سپ  تفای . دـهاوخ  تداهـش  هجرد  هک  تشگ  مولعم  ار  وا  تمکح 
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دوبن نآ  رد  یترامع  رثا  چیه  دوب و  خارف  راومه و  نیمز  هک  داتفا  بناجنیا  زا  يوگ  بل  رد  ریت  نآ  سپ  دینک  نفد  اجنآ  ارم  دتفیب  ریت 
272 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

. دندرک نفد  يو  کیدزن  دندوب  يو  اب  هک  ادهش  زا  يرایسب  نآ  زا  دعب  دندرک  نفد  اجنآ  رد  تداهش  زا  دعب  ار  وا  سپ 

یلیبدرا باهولا  دبع  هعرز  وبا  خیش 

هللا لوسر  هنیدم  رد  و  رابکی . دـندوب  مهاب  زاجح  هار  رد  دوب و  ریبک  خیـش  رـصاعم  دوب و  هتـشگ  ریپ  درک و  ترفاسم  هک  دوب  دـهاز  یملاع 
هیواز رد  زاریش و  عماج  رد  دومرفیم  ظعو  هعرز  وبا  خیش  رگید  ياهزور  یضعب  هعمج و  زور  رد  دندش و  ادج  مه  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

رد دوب و  هرهاب  تایآ  هرهاظ و  تامارک  ار  وا  درکیم و  ملسم  وبا  ننس  باتک  زا  تیاور  دومنیم و  قلخ  تحیصن  دوخ 
273 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

تـشوگ دمآرد  نوچ  دور  رفـسب  دنک و  هعرز  وبا  خیـش  عادو  ات  دمایب  ریبک  خیـش  رابکی  دـنیوگیم  هک  دوب  ینعم  نیا  ریبک  خیـش  وا و  نایم 
هب دـنتفر و  نوریب  نوچ  دروخن  تشوگ  درکن و  تقفاوم  تساوخ و  تزاـجا  ریبک  خیـش  ندروخ  لاـح  رد  تشاد  ریغت  دوب و  رـضاح  هتخپ 

دنتفایب یبلک  دندرک  بلط  نوچ  دینک  يدیص  بلط  هک  دومرف  نارای  اب  ریبک  خیش  دنتفاین . ماعط  زور  راهچ  دندرک  طلغ  هار  دندیـسر  نابایب 
رکف رد  ریبک  خیـش  دـندروخب و  همه  تشگ  خیـش  بیـصن  بلک  رـس  دـندرک و  تمـسق  شیوخ  نایم  رد  سپ  کلام  بهذـمب  دنتـشکب  و 
هعرز وبا  هرفـس  زا  هک  تسا  سکنآ  يازج  نیا  تفگ  خیـش  اب  بلک  رـس  يادـخ  ناـمرفب  تقو  نآ  رد  رحـس . تقو  اـت  دـنامب  نآ  ندروخ 

درک و زاریـشب  تعجارم  سپ  میبلطب  هعرز  وبا  زا  یلالح  میورب و  ات  دیزیخرب  نارای  يا  دومرف  تساخرب  ریبک  خیـش  دروخن .  ریغتم  تشوگ 
یـضعب رد  ایوگ  دش و  هیفوص  قفتم  رمع  رخآ  رد  هعرز  وبا  خیـش  دنیوگیم  دندش و  نوریب  رفـس  مزعب  رگید  نآ  زا  دعب  دومن . یهاوخرذـع 

. هیلع هللا  تمحر  دندرک  نفد  ار  وا  شدوخ  طابر  رد  دش و  یفوتم  مهدجناپ  دصراهچ و  لاس  رد  دوب و  ناشیا  اب  لزانم 

ءاذح رفعج  خیش 

يدادغب دینج  هفئاطلا  دیس  تبحص  دوب و  زاریش  رابک  خیاشم  زا  دنداهن و  مان  هوتفلا  رهن  ار  وا  دنیوگیم  تسا و  دمحم  وبا  وا  تینک 
274 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

يدادـغب دـینج  هقبط  رد  هک  اهنآ  زا  هدرک و  لـصاح  ساـنیتسا  دـندوب  وا  دـهع  رد  هک  ناـسک  نآ  روضحب  دوب و  هتفاـیرد  هیلع  هللا  تمحر 
تبقنم دوب و  هداتسیا  یلبش  درکیم و  نوریب  نیلعن  ون  غاب  دجسم  رد  رفعج  خیش  هک  دنیوگیم  دوب و  یماقم  یلحم و  تفرعم  رد  ار  وا  دندوب 
تیاور تسایلوا و  داتسا  وا  هک  ءاذح  رفعج  یتسود  الا  دربن  زاریشب  ارم  زیچچیه  هک  تفگ  یلبش  هک  دناهدرک  لقن  تفگیم و  وا  تلیضف  و 

تسا و یلبـش  زا  رتالاب  نم  دزن  وا  ءاذـح و  رفعج  زا  ریغ  تشاد  مامت  لاح  هک  يدرم  چـیه  مدـیدن  تفگ  هک  نیـسح  نب  رادـنب  زا  دـننکیم 
مدوبیم رداق  رگا  هک  يریخ  یشیورد  ببـسب  مباییم  نم  یتسردب  هک  تفگ  هک  تسا  هدرک  رفعج  خیـش  زا  تیاور  دوخ  باتک  رد  یملید 
هنیآره یلب  یئوگیم  رگا  هک  دومرف  باوج  ینیبیم  هنیاعم  ار  يادخ  وت  هک  درک  لاؤس  رفعج  خیش  زا  ریبک  خیش  يزور  دنیوگیم  مدیرپیم و 

هاگهاگ تریح و  رد  تسیربک  يربک و  رد  تسیتریح  نکل  يدرگیم و  ریحتم  هدهاشم  رد  یهد  یهاوگ  رگا  يوشیم و  قیدنز 
275 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

دیوگیم هیلع  هللا  تمحر  نیـسح  نب  رادـنب  دـنادن  تسا  ناشیا  نطاب  رد  هچنآ  دسانـشن و  ار  ناـمدرم  هک  سک  نآ  تسین  فراـع  دومرفیم 
درک و واب  رظن  رفعج  سپ  درکیم  يدهز  راهظا  دوب و  هدیـشوپ  یفوص  درم  نآ  درکیم و  تافو  هک  ینامز  رد  دمآرد  ءاذح  رفعج  رب  يدرم 
رد نآ  زا  دعب  دنهدیم . تنیز  ار  دوخ  رهاظ  دـننکیم و  بارخ  دوخ  نطاب  دومرف  نآ  زا  دـعب  سک  نالف  دـنتفگ  صخـش  نیا  تسیک  تفگ 

. هیلع هللا  تمحر  دندرک  نفد  ار  وا  دوخ  هربقم  رد  دیسر و  تافو  ار  وا  مکی  لهچ و  دصیس و  لاس 
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یکرت رکب  وبا  هیقف 

. املع فشاک  جاجح و  يداه  دوب و  ایقتا  هودق  ءایلوا و  هیقف 
دندرکیم و وا  حیحص  نخس  حضاو و  لوق  رب  دامتعا  دندیـسرپیم و  دنتفریم و  وا  شیپ  نید  تالکـشم  رد  هک  دوب  عراب  اناد و  نیدتم  يدرم 

ءاذح رفعج  خیش  دزن  رد  درک و  تافو  ترجه  زا  موس  داتشه و  دصشش و  لاس  رد  ناضمر  هام  رد  دوب و  يوقت  لها  هدبز  يوتف و  بحاص 
. یلاعت هللا  مهمحر  دندرک  نفد  ار  وا 

یعبرلا رهاط  نب  ناهبزور  نب  رفظم  نیدلا  نیز  خیش 

ینابر و يوخ  دیـسر  غولب  دحب  نوچ  دش  دلوتم  زاریـش  رد  تسا و  شیرق  زا  وا  لصا  دوب و  هیلع  هللا  تمحر  رفظم  نیدلا  ردص  خیـش  دـج 
ماش و زاجح و  ترفاسم  دومن و  قافآ  تحایس  دنیوگیم  تخاس و  لیاز  لد  زا  اهتلع  درک و  عمج  لمع  اب  ملع  تشاد و  يوبن  هریس 

276 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
تسنوفدم و اسف  رد  هک  تشاد  مان  ناهبزور  خیش  وا  ردپ  درکیم و  یمدآ  كرابملا  وبا  ینیدم و  یـسوم  وبا  زا  تیاور  درک و  دنه  قارع و 

تفرب نوچ  دنچ ، يرما  تهج  داتـسرف  دادـغب  هفیلخ  دزنب  ار  وا  تخاس و  دوخ  هفیلخ  ار  وا  یگنز  کباتا  هک  دوب  سک  نآ  ناهبزور  خـیش 
اب هک  دوب  نآ  زا  سپ  نخـس  نیا  متـسین و  دـهده  زا  رتکچوک  نم  یتسین و  نامیلـس  زا  رتگرزب  وت  هک  نخـس  نایم  رد  تفگ  وا  روضح  رد 

اهثیدـح و تاـنیب و  تاـیآب  دوش  رـضاح  مالـسلا  هیلع  نامیلـس  يوـش و  رـضاح  یلاـعت  يادـخ  رظن  رد  هک  زورنآ  زا  رآ  داـی  هک  تفگ  يو 
. اهتیاکح

دوب و ناشیا  ریغ  هلودلا و  دضع  يوما و  زیزعلا  دبع  رمع  زا  ماکحا  روشنم و  ار  خیش  درک و  وفع  کباتا  زا  داتفا و  هیرگب  هفیلخ  نآ  زا  دعب 
هعرز و وبا  طابر  رد  تفگیم و  سرد  ون  غاب  دجـسم  رد  دش و  نکاس  دوسا  نب  ةورع  خیـش  هیاسمه  رد  دمآ و  زاریـشب  تشذـگب و  همه  زا 

میظعت چیه  دنتسشنیم و  زین  نیطالس  دشیم و  رـضاح  وا  سلجم  رد  تبون  ره  يزیرین  نیدلا  دشرا  هیقف  خیـش  دومرفیم و  ظعو  قیتع  عماج 
نک و نانچ  نینچ و  نکن و  نانچ  نینچ و  نامکرت  يا  تفگیم  ناشیا  اب  هکلب  تفگیمن  ناشیا  اب  تکوش  تزعب و  نخـس  درکیمن و  ناـشیا 
ار وا  دالوا  لها و  نکیل  دوب و  تیاـفک  نآ  ار  وا  دوب و  نآ  زا  خیـش  ساـبل  ماـعط و  دوب و  هدیـسر  يوب  ردـپ  زا  هک  دوب  هعرزم  زا  وا  هشیعم 
و یلاعت . يادخ  ریخ  زا  دوش  مورحم  دنک  یلاعت  يادـخ  ریغ  رب  دامتعا  هک  سکره  دومرفیم  هاگهاگ  دنتـسنادیمن و  هک  دوب  یئاج  زا  يزور 

رظن هک  سکره  تشگ و  دوخیب  درک  یبقعب  رظن  هک  سکره  دش و  روک  درک  ایندب  رظن  هک  سکره  هک  تسوا  گرزب  نانخس  زا  دنیوگیم 
زا ریغ  ارت  تسودـب و  وت  ياـهتنم  تسوزا و  وـت  أدـبم  هک  نکم  يادـخ  ریغب  تاـفتلا  دوـمرفیم  رایـسب  و  دیـسر . تسار  هارب  وا  درک  یلوـمب 

تفریم وا  تبحصب  مالسلا  هیلع  رضخ  ترضح  هک  يربک  تریـس  رد  دناهدرک  تیاور  تسه و  ناگدنب  وت  زا  ریغ  ار  وا  تسین و  راگدرورپ 
تفگ درک و  تیاکش  رضخ  سپ  تخانشن  ار  رضخ  درم  نآ  دمایب و  رـضخ  نآ  زا  دعب  دنیبهب  ار  رـضخ  هک  درک  تساوخرد  وا  زا  يدرم  و 

يوب درکن  تلالد  نآ  زا  سپ  درک و  یهاوخرذع  خیش  دسانشیمن و  ارم  هک  یسکب  ارم  ینکیم  تلالد  هک 
277 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

. رب الاب  هب  ار و  نیا  رادرب  دومرف  دید  مدنگ  يراوات  درک و  رظن  خیش  هد  يدنپ  ارم  هک  خیشب  تفگ  دمایب و  کباتا  يزور  دنیوگیم  و 
سب خیـش  ای  تفگ  تسناوتیمن  درادرب و  راب  نآ  هک  تساخرب  کباتا  درب  دـیاب  دوخ  ارت  هن  هک  دومرف  خیـش  هک  درک  ناـمالغب  رظن  کـباتا 

تـشادرب یهاوخ  هنوگچ  ملاظم  راب  تمایق  رد  تشادرب  یناوتیمنرب  يراب  يزجاـع و  اـیند  رد  وت  هک  دومرف  خیـش  نیا . نتـشادرب  زا  مزجاـع 
هک هاگره  هک  دوب  هدیـسر  نمب  نافئاط و  زا  متفای  یلاخ  هبعک  هناـخ  هک  یبش  رد  دومرف  خیـش  هک  دـناهدرک  تیاور  داـتفا و  هیرگب  کـباتا 

دشابن یلاخ  تیالو  ملع و  زا  نم  دالوا  هک  منکیم  تساوخرد  ایادخ  راب  متفگ  سپ  دهدب  دننک  بلط  يادخ  زا  هچره  دشاب  نینچمه  هناخ 
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تبون هس  ظعو  رد  يزور  خیـش  هک  دـنیوگیم  یتفاـی و  تمارک  یتساوخ و  هچنآ  میداد  تفگ  هک  مدونـش  یفتاـه  زا  سپ  تماـیق . زور  اـت 
زا یکی  تفر  ظعو  رـسب  زاب  لاـسکی  زا  سپ  درک . ظـعو  كرت  لاـسکی  تفگن و  چـیه  دـمآ و  دورف  ربنم  زا  سپ  میوگن  اـی  میوگب  دومرف 

موقلحب قیدـص  داتفه  حور  میوگن  ای  میوگب  هک  متفگیم  هک  تقو  نآ  هک  دومرف  خیـش  دوخ . لاح  زا  هد  ربخ  ارم  خیـش  ای  تفگ  نارـضاح 
تهج دنـشکب  ار  ام  ات  ینکیم  رهاظ  ام  رارـسا  يا  دنتفگ  نم  رد  سپ  درکیم  تقرافم  دبلاک  زا  اهحور  نآ  مامت  متفگیم  رگا  دوب و  هدیـسر 

دوخ و هفیظوب  متـشگزاب  نآ  زا  دعب  يوگ  نخـس  دنتفگ  ارم  ات  متـشاد  نیعبرا  هس  مدـمآ و  بیـشب  ربنم  زا  متـشگ و  شوماخ  متفگن و  نآ 
تقو نوچ  دیوش . رـضاح  دمحم  نم  دـنزرف  سلجم  رد  ادرف  هک  دومرف  سپ  ناضمر  هام  لئاوا  رد  دـش  ضیرم  رمع  رخآ  رد  هک  دـنیوگیم 

هب دیورب  دمحم  اب  تفگ  دندش  رضاح  هاگهدعوب  نادیرم  حبص 
278 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

ظاعو و تیبرت  افرع و  تحیصن  دومرفب و  یفاک  یفاش  ینایب  تفگ و  یبوخ  ظعو  دمحم  خیش  دنتفرب و  دمحم  خیش  نادیرم  ظعو  سلجم 
ربخ درک و  لاؤس  خیش  دنتشگزاب  دمحم  نیدلا  دعـس  خیـش  وا  رـسپ  سلجم  زا  خیـش  نادقتعم  نادیرم و  نوچ  درک  الما  دجاوت  رد  نانخس 
یلص دمحم  تما  داشرا  ناگدنب و  تحیصن  هک  متساوخ  یلاعت  يادخ  زا  دمحلا هللا  دومرف  خیش  دوب  هنافراع  هناداتـسا و  یظعو  هک  دندرک 

زا موس  دصـشش و  لاس  رد  دـش  یفوتم  زور  دـنچ  زا  دـعب  داد . دادـما  نیا  ارم  هک  دـمحلا هللا  دـشاب  وا  نادـنزرف  دـمحم و  رب  هلآ  هیلع و  هللا 
. تسا سیق  رذنم  ربارب  هک  دوخ  هربقم  رد  دندرک  نفد  ار  وا  ترجه و 

يونغابلا يزاریشلا  رفظملا  نب  دمحم  روصنم  یبا  نیدلا  دعس  خیش 

هراشا

یکرت رمع  نیدلا  سمش  خیش  زا  تقیرط  دوب و  دوخ  ردپ  هقیرطب  تشادن و  لثم  ملع  يوتف و  رد  دوب و  عرواب  هاجبحاص و  دباع ، یملاع 
رمع دنتفگ  ینورزاک و  رایرهش  نبا  زا  وا  يدشرم و  ینورزاک  دمحا  نب  نیسح  نب  دومحم  بیطخ  زا  دانسا  تفرگارف و 

279 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
هدرک تیاور  یناحلاص  بیدا  دندرکیم و  وا  تعباتم  رایـسب  قلخ  دناوخیم و  ثیدح  سرد  دمآ و  زاریـشب  دیـسر و  لاس  تسیودـب  بیطخ 

دـشاب و زارد  وا  رمع  هک  بیطخب  درک  اعد  ینورزاک  دـشرم  خیـش  هدروآ  اجنآ  رد  تسا و  هدرک  فینـصت  هک  فاقحالا  ةدـبز  باـتک  رد 
زا وا  دـیدب و  دـلج  نب  تاومـس  خیـش  دـنه  رد  دـید و  دالب  ناگرزب  درک و  ترفاسم  لاـس  هدزاود  نیدـلا  دعـس  خیـش  تشگ و  باجتـسم 

نآ ناروهشم 
280 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

كولم زا  یکی  هک  دناهدرک  يربک  هریـس  رد  تیاکح  نیا  لقن  يربک و  تریـس  رد  دناهدرک  رکذ  وا  زا  ثیدح  تیاور  یـسب  دوب و  بناج 
دعس خیـش  زا  دندرک  تساوخرد  سپ  دیوگ  نخـس  وا  اب  هک  دوبن  هرهز  ار  سکچیه  هک  تشاد  نانچ  بضغ  دوب و  هدرک  سبح  ار  یملاع 

بوتکم نآ  دمایب و  يزاب  داتـسیا  زامن  رد  دوخ  لاحب  هداهن و  هداجـس  رـس  رب  تشونب و  بوتکم  خیـش  دـسیون  یبوتکم  هک  دـمحم  نیدـلا 
نآ زا  دـعب  دـندرک  صالخ  ار  ملاع  نآ  ات  درک  مکح  سپ  دـناوخب  دتـسب و  بوتکم  لاح  رد  کلم  تخادـنا  کـلم  هرجح  رد  تشادرب و 

يداب متـشون و  بوتکم  دـندرک و  سامتلا  هک  درکیم  کلم  اب  رما  نآ  تیاکح  خیـش  سپ  درکیم  ملاـع  نآ  زا  تیاکـش  دـمآ و  خیـش  دزنب 
رد دوبرب و  دزیم  خرچ  هفیحـص  هک  یتلاح  رد  دـمآرد و  رگید  يداب  درب و  اوه  رد  ارنآ  دـمآرد و  رگید  يداـب  دوبرب و  هفیحـص  دـمآرد و 

نیا رد  ارکلم  تبالص و  تبیه و  زا  درک  شومارف  دوخ  یناطلس  هک  یتسردب  داتفیب و  دناوخب  هفیحص  ناونع  کلم  نوچ  تخادنا و  هرجح 
. تشگ عیطم  کلم  سپ  دومرف  یشلام  نانخس 
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زاریشب عوجر  تاماقم  تیاکح و  همه  نیا  لاس و  هدزاود  زا  دعب 
281 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

- یب ناـنادان و  هشموق  هوقربا و  فارطا  زا  درکیم و  نـالهاج  رب  رکم  دوـب و  هتفرگ  ترهـش  لـضف  دوـمحم  هک  دوـب  تقو  نآ  رد  دوـمرف و 
. تخادنایم تعدب  رفک و  تباهم  تلالض و  لزلزت و  رد  ار  نالقع 

تاماط و رد  تفگیم  هچره  تساخرب و  وا  تاداـعمب  دـمحم  نیدـلا  دعـس  خیـش  درک و  نانمـشد  ندرگ  رد  دوخ  راـک  دـیک و  قیرط  سپ 
ار وا  دوب و  هتسب  مکحم  هناخ  رد  هک  یتلاح  رد  دندروآ  نوریب  باوخ  هماج  نایم  زا  هنهرب  ار  وا  درـس  تیاغب  یبش  رد  ات  درکیم . در  نایذه 

راوخ دوب  هدرک  وا  يوریپ  هک  سکره  دندرک و  عفدنم  رانش  راع و  نآ  ناناملسم  زا  دنتخادنیب و  دوب  عماج  دجسم  دزن  رد  هک  یمحتسم  رد 
سرد نآ  زا  دعب  ملس  هلا و  هیلع و  هللا  یلص  يدمحم  تنس  تعباتم  ببسب  تشگ . رهاظ  ملاع  راطقا  رد  نیدلا  دعس  خیش  راونا  تشگ و 

282 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
تیاور دوب و  راـثیا  يو  هقیرط  دومرفیم و  ظـعو  يرقنـس  عماـج  قیتـع و  عماـج  رد  يزربوکنم و  هسردـم  کـیالال و  هسردـم  رد  دومرفیم 

یلاح دومرف  خیـش  درخب . تساوخیم  زابخ  نآ  زا  دعب  دهد  ناشیوردـب  هک  درک  عوجر  يزابخب  مدـنگ  راورخ  هدزاود  يزور  هک  دـناهدرک 
دننک هقفن  اـت  دوـمرف  دـندوب  هدروآ  هک  مدـنگ  راورخ  هدزاود  نآ  دـناوخب و  ار  مداـخ  خیـش  تفرب  زاـبخ  نوـچ  منک . بلط  ارت  نـم  اـت  ورب 

یـسک مدنگ  نآ  هک  دومرف  خیـش  تسام . راک  نیا  مینکیم و  اهب  رهـش  ریعـستب  تفگ ، دـمآرد و  زابخ  رگید  زور  نانیکـسم . ناشیوردـب و 
يراتسد هک  دوب  رایـسب  دنیوگیم  تسیچ و  لاح  هک  تسنادب  زابخ  سپ  دهاوخیم  هک  ار  سکره  دنادرگیم  هدایز  دهاوخیم  رگا  هک  تفرگ 

هک دـناهتفگ  دوب و  هدـنام  زگ  راهچ  درکیم  تعجارم  هناخب  هک  دوب  هاگ  دـیردیم و  نآ  زا  ناشیورد  رهب  زا  دـیچیپیم و  زگ  راهچ  تسیب و 
دجسم هک  تساوخ  تخاسب و  يرخف  دجسم  نیدلا  رخف  ریما  نوچ 

283 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
سمتلم لوبق  دوب  ترـضح  نآ  هیکز  قالخا  هک  اجنآ  زا  دیامرف و  ظعو  دنک و  تباطخ  ات  درک  خیـشب  رایـسب  حاحلا  سامتلا و  دشاب  عماج 

دمحم و نیدلا  فرـش  یـضاق  روضح  رد  دنک و  ناراب  ياعد  هک  دش  مکح  یلاس  نآ  زا  دعب  درکیم . تباطخ  دومرفیم و  ظعو  دومرف و  وا 
تشگ و نازیر  ناشیا  رب  هار  رد  ناراب  دـش و  رهاـظ  تباـجا  رثا  هک  دوب  هتفرن  هناـخب  زونه  دومرف و  تباـجا  ياـعد  یلع  نیدـلا  دـشرا  هیقف 

تشاد هچره  هداجـس و  بتک و  دادب و  نادیرم  ینزب  نارتخد  درک و  لکوتب  تیـصو  ار  دوخ  نادنزرف  تشگ  ضیرم  خیـش  نوچ  دنیوگیم 
توف امـش  زا  ایند  رگا  هک  دومرف  دنکیم و  نم  تمدخ  هک  دیهد  شیورد  نالفب  تفگ  دوب  هدیـشوپ  هک  هماج  هک  يدـح  ات  دومرف  تمـسق 

. دیسر رطاخب  ار  مجرتم  هک  ینعم  نیا  رد  هدومرف  رایسب  راعشا  دیراد و  هگن  ترخآ  دیرادم و  كاب  دوش 

تیب

یمصخ  مه  یضاق و  مه  هک  ناتسب  دوخ  فاصنا  وربضارعا  همه  زا  يدرک  وچ  مریگ  دوخ  قح  هنوگچ 
 . هیلع هللا  تمحر  تسا  دوخ  ردپ  دزن  رد  مه  روکذم  خیش  هربقم  و 

284 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

يونغاب يزاریشلا  رفظملا  نب  رخافملا  وبا  نیدلا  سمش  انالوم 

رصاعم تفرگارف و  مرکم  نیدلا  جارـس  یـضاق  زا  مولع  هک  دوب  رحبتم  لضاف  یملاع  دوخ و  دهع  رد  دوب  الـضف  نیز  رخف و  املع و  داتـسا 
تشونیم و يوب  اهبوتکم  تفگیم و  وا  يانث  اعد و  نیدـلا  رخف  ماـما  تخاـسیم و  وا  بتک  درکیم و  وا  حدـم  دوب و  يزار  نیدـلا  رخف  ماـما 

يو زا  تیاور  دوب و  هدید  ار  يدرورهـس  نیدلا  باهـش  خیـش  دومنیم و  دندوب  وا  هقبط  رد  هک  نانآ  یلجع و  حوتفلا  وبا  خیـش  زا  تایاور 
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عمج لوقنم  لوقعم و  عورف و  لوصا و  نایم  دوب و  هدناوخ  نیدلا  باهش  خیش  رب  فراوع  باتک  زا  یضعب  دادغب  ات  زاجح  هار  رد  درکیم و 
دندومن و نآ  ناسحتسا  خیاشم  هک  دوب  نس  نآ  رد  درک  هک  فینصت  لوا  یگلاس و  هدتـشه  زا  دوب  بلاغ  يو  رب  ندرک  فینـصت  درکیم و 

هک تسا  نیعبرا  باتک  یکی  هلمج  نآ  زا  درک  رایسب  فینصت  نآ  ریغ  بط و  باسح و  هقف و  تیبرع و  رد  دش و  رهاظ  لوبق  راثآ  يو  رب 
285 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

رد لخدم  باتک  كاردالا و  ةدبز  ضئارف و  نایبت و  باتک  هیاده و  باتک  لصفم و  حرش  رد  لصحم  باتک  هدرک و  مالسلا  رادب  یمـسم 
ندرک تدابع  رد  تافنـصم  همه  نیا  اب  مولع و  دـعاوق  رد  هغیلب  تاعطقم  زا  بتک  نیا  ریغ  بیرالا و  جاهنم  باتک  نایب و  صیخلت  موجن و 

هک هاگره  تفگیم  هک  مدینـش  هللا  دـبع  نیدـلا  ماوق  انالوم  زا  تبون  دـنچ  تشاد و  اهناشن  تسارف  رد  دوب و  تیاغب  ندروآ  ياجب  تعاط  و 
رد سپ  دنامن  سومان  نید و  زاریش  رد  دنورب  زاریش  زا  يریجنب  يولع  یکز  مارهب  نیدلا  فرـش  انالوم  رخافملا و  وبا  نیدلا  سمـش  انالوم 

ار وا  دمحم  نیدلا  دعس  خیـش  ردارب  يور  ربارب  ردام و  تشپ  سپ  رد  درک و  تافو  ترجه  زا  مود  یـس و  دصـشش و  لاس  رد  ناضمر  هام 
ربق نآ  زا  دندرک  لاؤس  سپ  دنتفرب  شوه  زا  نانز  دنلک  دیزوب و  شوخ  یئوب  دندربیمورف  هریظح  تسبياپ  هک  یتقو  مدینش  دندرک و  نفد 

. هیلع هللا  تمحر  بارحم  تسار  تسد  زا  تسا  راوید  بیش  رد  تسوا و  ربق  يوب  تسا و  نیدلا  سمش  انالوم  نیا  رد  دنتفگ 

نیدلا باهش  خیش 

تفگیم و ظعو  درک و  ناشیورد  تمدـخ  لاس  تسیب  تدـم  ترورـضب و  ـالا  تفگیمن  نخـس  میاد  هک  تسا  یلقب  ناـهبزور  خیـش  رـسپ 
یلاعت و يادـخ  يالب  رد  دوب  يرباص  مدـیدن و  وا  زا  رتراگزیهرپ  سکچیه  دـیوگیم  ناملـس  نب  نیـسح  هیقف  درکیم . ناناملـسم  تحیـصن 

ياهبش رد  نآرق  توالت  تفگیم و  مولع  سرد  هک  دوب  ققحم  یسردم 
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زا شیپ  زاریش  رد  دش  یفوتم  قارع و  مجع و  یحاون  رد  درک  ترفاسم  دوب و  زرتحم  قلخ  بیع  زا  دوب و  دوخ  بیع  حلـصم  درکیم و  زارد 
هعرز وبا  خیش  دبنگ  ربارب  دندرک  نفد  سیق  رذنم  کیدزن  ار  وا  تسا و  ناهبزور  خیش  هک  ردپ  تافو  زا  شیپ  ینعی  دوش  توف  خیش  هکنآ 

. امهیلع هللا  تمحر 

دمحم نب  رکب  وبا  خیش 

رب تدم  نآ  رد  لاس و  تسیب  تدم  تشادیم  هدنز  اهبش  تشادیم و  هزور  زورب  هک  قرغتسم  یقاتشم  تسا . یلقب  ناهبزور  خیـش  هدازرـسپ 
ینامز رد  رکب  وبا  خیش  تراشاب  دیسر  نمب  هقرخ  يدرورهس  نیدلا  باهش  خیش  زا  دیوگیم  ناملـس  نیـسح  هیقف  تفرگن . مشخ  سکچیه 

 . هیلع هللا  تمحر  تشگ  نوفدم  دوخ  ردپ  دزن  رد  تافو  زا  دعب  ملهچ  دصشش و  لاس  رد  دادب و  تزاجا  خیش  هک 

لیلخ نب  دمحم  خیش 

ریبک خیش  دنتساخرب و  يو  نماد  زا  یسب  نادرم  دنیوگیم  هدومن و  رامشیب  تباتک  هدرک و  رایسب  ترفاسم  هک  تسا  گرزب  خیاشم  زا  یکی 
نفدم تسناقیدص و  زا  لیلخ  نب  دمحم  هک  تسا  هدومرف  تسوا و  داتـسا  هیلع  هللا  تمحر  ءاذح  رفعج  خیـش  تسا و  هدرک  يو  زا  تیاور 

 . هیلع هللا  تمحر  ناتسروگ  نایم  رد  وا 

شادخ خیش 

هکنآ يارب  زا  هدش  وا  بقل  شادخ  تسا و  هدوب  نایزاغ  ریما 
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زا هک  تسنآ  حیحص  اما  تسا . نیعبات  زا  ای  هباحص  زا  هک  تسنآ  ماع  معز  دوخ و  حالسب  تسکشیم  ار  نانمشد  ياهرس  رکـشل  نایم  رد 

. هیلع هللا  تمحر  ماهدشن - علطم  وا  بسن  خیرات و  رب  تسا . قداص  ناوریپ 

يراق نیدلا  ردص  هجاوخ 

درک و قارع  ماش و  زاجح و  ترفاسم  دوب و  بهذـمیعفاش  شیوخ و  رـصع  ناوا و  تاجاح  لـها  عجرم  دوب و  دوخ  ناـمز  ناـیراق  داتـسا 
تمدخ لاس  دنچ  لیلخ و  لیزن  هب  تسا  بوسنم  هتخاس و  هیبطاش  حرـش  هک  يربعج  نیدلا  ناهرب  خیـش  هلمجنآ  زا  تفایرد  گرزب  ءاملع 

تفایرد یطساو  یلع  نیدلا  نیز  تبحص  دناوخ و  يو  رب  رگید  باتک  دنچ  هیئار و  هیبطاش و  عمجلا و  عمج  تءارق  درک و  يو 
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نیدلا سمـش  هیقف  رب  تءارق  دناوخ و  يو  رب  تءارق  تفایرد و  یلـصوم  رفعج  نیدـلا  بحم  تبحـص  دـناوخب و  يو  رب  همه  تافنـصم  و 
دومنیم یلاعت  يادـخ  ناگدـنب  يارب  زا  حاور  ات  حابـص  زا  تماقا  تسـشنب و  اجنآ  رد  درک و  انب  هعقب  سپ  لاح  لوا  رد  دوب  هدرک  یعافر 

نآرق رد  وا  راضحتسا  دندرکیم و  ضرع  يو  رب  تالکشم  و  يو ، رب  دندناوخیم  تءارق  دنتفریم و  وا  دزنب  نایراق  زا  حالص  لها  نآ  زا  دعب 
دجو ناـفرع و  قوذ و  تشاد و  رایـسب  هیرگ  و  درکیم . دادـعت  نآ  تاـفالخ  نآ و  تادـم  نآ و  تآاـم  نآ و  فوقو  عیمج  هک  دوب  ناـنچ 

درکیم و میظعت  ار  ناحلاص  دروایم و  ياجب  ینابرهم  ار  نافیعـض  تشادیم و  مرکم  ار  ناشیورد  دوب و  عشاخ  فئاخ و  دومنیم و  رامـشیب 
تلـص دیآ و  گنتب  یـسک  زا  مدـیدن  زگره  مدرک و  وا  تمزالم  اهلاس  دـیوگیم  هحور  هللا  حور  باتک  فلؤم  تشادـیم . راوخ  ار  ناملاظ 

رد وا  تافو  مالـسلا و  راد  رد  یئازج  نیرتهب  هب  دهدب  یلاعت  يادخ  وا  ياهیئوکین  ءازج  درکیم و  تیاعر  ار  قوقح  تشادـیم و  هاگن  محر 
. هیلع هللا  تمحر  شادخ  خیش  ربارب  دندرک  نفد  شدوخ  طابر  رد  دوب و  يزیچ  دصتفه و  لاس 
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یلقب ناهبزور  دمحم  وبا  خیش 

هراشا

نامرک و قارع و  ترفاسم  لاح  لوا  رد  هک  یتسردب  و  دوب . هتـشگ  لادبا  هوسا  نامز و  قاشع  هودق  دوب و  ناملاع  ناهرب  نافراع و  ناطلس 
مه يربخ  هللا  دبع  وبا  خیش  يدرورهـس و  بیجنلا  وبا  خیـش  زا  دینـش و  هیردنکـسا  رد  یفلـس  ظفاح  زا  يراخب  باتک  درک و  ماش  زاجح و 

تاـضایرب و نآ  زا  دـعب  دـناوخ  يزیچ  وا  هریغ  نیدـلا و  دـشرا  هـیقف  رب  دیـشوپ و  هـفیلخ  نیدـلا  جارـس  خیـش  زا  هـقرخ  نآ  زا  دـعب  دـینش .
. زاریش ياههوک  رد  دش  لوغشم  هغیلب  تادهاجم 

تفریمن و وا  زا  سرت  هک  تشاد  مئاد  يدـجو  دوب و  قارغتـسا  قوذ و  بحاص  متفاـیرد و  ار  وا  نم  دـیوگیم  هیلع  هللا  تمحر  نیـسح  هیقف 
هلان هیرگب و  بش  ره  دشیمن و  نکاس  هلان  زا  تعاس  چیه  دوب و  دایرف  رد  تشادـن و  رارق  تاقوا  زا  تقوچیه  داتـسایمنزاب و  وا  مشچ  بآ 

تشاد هک  يدجو  تلاح  رد  دسریمن و  نآب  ناعمتسم  رتشیب  مهف  هک  تسه  نانخس  ار  وا  دیسرتیم و  راگدرورپ  زا  دیناسریم و  زورب 
290 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

 : تسا نیا  هدومرف  هکنآ  زا  یکی 

رعش
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نیمز شوگ  ود  دینشبن  هچناونامز  مشچ  ود  تسدیدن  هچنآ 
نیبب  نآ  ام  لگ  رد  ایب  زیخنآ و  تسدومن  گنر  ام  لگ  رد 

رد تسا  هتـشون  هک  نایبلا  فیاطل  باـتک  یکی  نآ  زا  و  فوصت . داـقتعا و  هقف و  لـیوأت و  ریـسفت و  زا  عون  ره  رد  تسا  هدرک  فینـصت  و 
رد حـشوملا  باتک  ثیدـح و  رد  رابخالا  قیاقح  باتک  ثیدـحلا و  نونکم  باتک  نآرق و  قیاقح  رد  نایبلا  سئارع  باتک  نآرق و  ریـسفت 

- قطنم باتک  حاورالا و  برـشم  باتک  فوصت  رد  جاهنملا و  باتک  داـشرالا و  باـتک  دـیاقعلا و  باـتک  لوصا  رد  هعبرا و  بهاذـم  هقف 
حرش باتک  رارسالا و  فشک  باتک  دیحوتلا و  کلاسم  باتک  دیحوتلا و  عماول  باتک  یسراف و  یبرع و  نیساوط  حرـش  باتک  رارـسالا و 

براشملا  ةوفص  باتک  حاورالا و  ریس  باتک  راتسالا و  بجحلا و 
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تاطلغ باتک  سدـقلا و  حور  یف  سنالا  ۀـلاسر  نافرعلا و  باتک  نیـساربلا و  باتک  عامـسلا و  سیباقم  باتک  هیفوصلا و  تاکن  باـتک  و 
اهباتک نیا  فراعملا و  ناوید  بولقلا و  ةولس  باتک  نیقشاعلا و  رهبع  باتک  نیبحملا و  ۀفحت  باتک  نیقـشاعلا و  ةولـس  باتک  نیکلاسلا و 

نآ و ریغ  قیتع و  عماـج  رد  دومرف  ظـعو  لاـس  هاـجنپ  دـنرادن و  عـالطا  نآ  رب  راـیغا  هک  اهرارـسا  زومر و  هقئار و  تاراـشا  رب  تسلمتـشم 
تساوخ قیتع  دجسم  رد  دیسر و  زیزعلا  هرس  سدق  يدرورهس  نیدلا  ماوق  خیش  تبحصب  دمآ  زاریـشب  خیـش  هک  لاح  لوا  رد  هک  دنیوگیم 

دومرف خیـش  دورن و  تیوربآ  ات  يامنم  سکچیهب  دوخ  نسح  نم  رتخد  يا  تفگیم  دوخ  رتخد  اب  هک  ینز  زا  دینـش  سپ  دیوگ  ظعو  هک 
ادج رگیدکی  زا  هک  دناهدرک  دـهع  لزا  رد  ناشیا  هکنآ  يارب  زا  دوشن  تبحـصمه  وا  اب  قشع  هک  یتقو  ات  دـیاین  يراکب  اهنت  نسح  نز  يا 

هقیرط یئوکین  ملاع  یحاون  رد  هک  دوب  دنچ  ینارای  ار  خیـش  دندرمب و  یـضعب  دندرک و  دـجاوت  دـندروآرب و  دایرف  باحـصا  سپ  دـنوشن 
تیاور دنتـشگ و  لسوتم  واب  قلخ  ات  دـیناشوپ  اریو  تایالو  سبالم  یلاـعت  قح  دنتـسنادیم و  ناـشیا  تقیقح  ياـیرد  دنتخانـشیم و  ناـشیا 

ملع و رد  مشاب  خیـش  زا  شیپ  تلزنم  رد  نم  متفگ  دوخ  سفن  رد  یعمج  نایم  رد  يزور  تفگ  هک  هیودرک  نسحلا  وبا  خیـش  زا  دـناهدرک 
تفگ دش  علطم  نم  رس  رب  خیش  سپ  لاح 
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نامز و رد  تسا  دوخ  لها  دـحوا  وا  لاح و  دـجو و  رد  تسین  ناهبزور  لـباقم  سکچیه  زورما  هک  ربب  دوخ  رطاـخ  زا  نیا  نسحلا  وبا  يا 

: هدومرف هک  هدیصق  نآ  رد  تسیتراشا  ماقم  نیاب 

رعش

یصقا هناتسآ  ات  رواخ  دح  زهللا  طارص  دئاق  منم  هنامز  نیا  رد 
ارو  يارو  امب  مناج  لزنم  تسه  هک  دننیب  یمه  اجک  فراعم  ناگدنور 

زا نوـنکا  هـک  دوـمرف  ینکیمن  عامـس  ارچ  هـک  يو  زا  دـندرک  لاؤـس  درک و  عوـجر  نآ  زا  رمع  رخآ  رد  دوـب و  عامــس  بحاـص  خیــش  و 
. منکیم ضارعا  مدونش  وا  ریغ  زا  هچنآ  زا  سپ  مونشیم  راگدرورپ 

تافص زا  تسا  نآرق  رد  هک  اهنآ  مدونش  سپ  نآرق  رارسا  يایرد  رد  مدرک  ضوخ  هک  تسا  نیا  خیـش  نخـس  ینعم  دیوگیم  نیـسح  هیقف 
درکیم و نادیرم  داشرا  درک و  انب  یطابر  شادـخ  هلحم  رد  هرـس  سدـق  خیـش  و  لامج . لالج و  تفـصب  نم  رب  درک  هولج  ایربک  همیظع و 

هدایز وا  هیرگ  قوش و  هکلب  لاح  ریغتب  درکیمن  درد  رثا  چیه  داد و  تسد  جلاف  زا  یعون  ار  يو  رمع  رخآ  رد  دادـیم و  دراو  رداصب و  ماعط 
يردق هاشداپ  هنازخ  زا  ات  دنداتـسرفب  ار  يدرم  دـندید  یلتبم  ار  خیـش  نوچ  نادـیرم  زا  یـضعب  هک  وا  تریـس  رد  دـننکیم  تیاور  دـشیم و 

زا نوریب  یـسرب  دوخ  تینب  داهد و  ریخ  يازج  ارت  یلاعت  يادخ  دومرف  خیـش  دروایب  درک و  بلط  نوچ  دـنک و  بلط  صلاخ  ناسلب  نغور 
يدیق نآ  هکلب  ایند  ياهنغور  نیا  زا  يزیچب  دوریمن  ناهبزور  جنر  کنادـب  لامب و  يو  رد  نغور  نیا  تسا و  هدـیباوخ  يرگبلک  هاقناخ 
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ناهبزور ياپ  رب  یلاعت  يادخ  هک  قشع  ياهدیق  زا  تسا 
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روهـشم مولعم و  وا  تبرت  روطـسم و  تریـس  رد  تسا و  رایـسب  وا  تامارک  تالماعم و  تایاکح  دـنیبهب و  ار  وا  هک  يزور  اـت  تسا  هداـهن 
 . هیلع هللا  تمحر  تسا 

دمحا نیدلا  رخف  خیش 

مامت یناوج  لوا  رد  دنیوگیم  هبستکم و  هثوروم و  لئاضف  نایم  درک  عمج  دوب و  هتـشگ  نقیتم  رحبتم و  مولع  رد  هک  تسوا  رتکچوک  رـسپ 
راعشا هیبرع و  تایبا  درک و  ظفح  ار  زیجو  مامت  حیباصم و 
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رد هیکت  وا  ببـسب  نم  هک  دـیامرفیم  خیـش  تسا و  هدوـب  وا  نأـشب  یماـمتها  دـیزم  هیلع  هللا  تمحر  ار  ناـهبزور  خیـش  درکیم و  مظن  هغیلب 

دوب هدش  نهپ  هک  مدید  اوه  رد  يرون  یبش  مدیدیم  اهباوخ  هک  ینامز  رد  دیوگیم  هنع  هللا  یفع  باتک  مجرتم  منیشنیم . منزیم و  اهنامـسآ 
ورف تسناهبزور  خیش  ربق  دزن  هک  يربق  رد  دمآ و  بیشب  ات  تشگیم  عمج  دشیم و  درگ  تسشنیم و  مهب  رون  نآ  هک  متشاد  نآ  رد  رظن  و 

يدید تسار  تفگ  مدید  نینچ  یباوخ  یبش  متفگ  مدید  باوخ  رد  ار  ناهبزور  خیـش  تفگ  دیـسر و  نمب  يزیزع  زور  دنچ  زا  دعب  تفر 
تسا و خیـش  رـسپ  ربق  نآ  هک  دوبن  مولعم  ارم  دسریم و  نمب  يو  زا  دعب  دـسریم و  دـمح  اب  رتشیب  نامـسآ  تادراو  هک  تسا  هدومرف  خـیش 

ناگتشرف زا  یضعب  هک  هکیالم  زا  متفنش  سپ  دندرب  یلعا  المب  تافشاکم  زا  یضعب  رد  ارم  هک  دومرف  ناهبزور  خیـش  هک  دناهدرک  تیاور 
میدرک دای  دوخ  تبون  رد  هک  تسا  دمحم  نیدلا  باهش  خیش  وا  رتگرزب  ردارب  هکنادب  دمحا و  يوسب  دیورب  دیباتشب و  دنتفگیم  یـضعب  اب 
تمحر يولع  هعرز  وبا  تقیرط  ردارب  سیق  نب  رذنم  تسا . يونغاب  رفظم  نیدـلا  ثایغ  خیـش  دزن  رد  هک  يو  رـسپ  يو و  هربقم  شیپ و  زا 

 . تسا هیلع  هللا 

ناهبزور نیدلا  ردص  خیش 

وا میظعت  نیطالـس  ارما و  دوب و  ار  يو  تلزنم  یگرزب  عیفر و  تاجرد  تشاد و  حیلم  ینایب  حیـصف و  ینابز  دوب و  حـیبص  حـیلم و  یظعاو 
دومرفیم ظعو  يرقنس  عماج  قیتع و  عماج  رد  دندرکیم و 

295 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
قلخ دـش و  هتـسویپ  مهب  هراپهراپ  دـمآرب و  مهب  ربا  لاح  رد  سپ  دومرف  ناراب  ياعد  راـبکی  دـنیوگیم  دوب و  لـفاحم  ظـعو  بصنم  ار  وا  و 

نیدلا رخف  خیش  دزن  رد  ار  وا  يزیچ و  دصشش و  رد  دش  یفوتم  دش . رت  اههماج  دمایب و  ناراب  هک  دوب  هتفرن  هناخب  زونه  دندرکیم و  بجعت 
 . هیلع هللا  تمحر  ناهبزور  خیش  رس  بقع  دندرک  نفد  تسوا  ردپ  هک  دمحا 

میهاربا نیدلا  فرش  خیش 

حالـص ریخ و  تحیـصن و  رب  ناعماس  نادیرم و  زا  يرایـسب  دوخ و  ردپ  ياههبون  رد  دومرفیم  ظعو  هک  دوب  ملاع  ناسللا و  حیـصف  یظعاو 
تسا و هیناحبـسلا  ۀمرکم  هینابرلا و  ۀبهوم  باتک  یکی  اهنآ  زا  تسا . هتخاس  هحیلم  ياهبیکرت  هحیـصف و  ياههلاسر  دـندشیم و  درگ  يو 
ار ناهبزور  خیش  تریـس  هک  دنیوگیم  بویغلا و  رارـسا  نئازخ  اهلعج  نم  بولقلا و  حیتافم  هدیب  نم  ناحبـس  تسوا  تاملک  زا  حیبست  نیا 

درک و نآ  دهشتسم  تایآ  دهاوش  تخاس و  نیزم  هقئال  ياهتراشا  هقیار و  ياهترابعب  دروآ و  نوریب 
296 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
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ناهبزور خیـش  نآ  فیدر  هک  درک  هدیـصقب  متخ  نآ  زا  یباب  ره  داهن و  مان  نافرع  لها  هفحت  ارنآ  تخاس و  بترتم  نآ  رب  تایاکح  رئاظن 
. هیلع هللا  تمحر  دوب 

297 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

ثلاث ناهبزور  نیدلا  ردص  خیش 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تافو  لثم  تفگیم  نخـس  هلیلج  ياههعقاو  رد  تفگیم و  ظعو  سنا  ياهـسلجم  رد  گرزب و  ياـهلفحم  رد 
نیدلا جارس  خیش  زا  ثیداحا  تشادیم و  سلجم  نیطالـس  تاضق و  املع و  تافو  رد  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  نینمؤملا  ریما  تیزعت  ملس و 

. هیلع هللا  تمحر  دوب  ار  وا  یتوتف  يراثیا و  یتورم و  درکیم و  خیاشم  رباکا  زا  تیاور  دوب و  دادغب  ثدحم  هک  دوب  هدینش  ینیوزق 

دوعسم نیدلا  زع  خیش 

دوقع رد  اهمسر  روما و  رد  لقع  دیزم  هدرک و  رایسب  ترفاسم  هک  دوب  ملاع  یفوص و  یخیش  دوب و  وا  ترواحم  وکین  میلح  رسپ 
298 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

دومنیم و دیزم  نآ  رب  اههفاضا  دـنچ  درکیم و  هفیرـش  ياههعقب  ریمعت  تشاد و  اههعقاو  رد  اهتبرجت  دوب و  هدـید  رفـس  یتدایز  رد  تداع  و 
املع و تقفاومب  درکیم  ناراب  ياعد  لاس  رد  تبون  ود  دومرفیم و  ظعو  اروشاع  زور  رد  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبن  شرع  زور  رد 

يو متـسشنیم  وا  بنج  رد  رتشیب  سانیتسا  ترواجم و  تهج  زا  لفاحم  سلاجم و  رد  دـیوگیم  هحور  هللا  حور  باـتک  فلؤم  نیطـالس و 
لاس دـنچ  اـت  مدرکیم  بجعت  دـننیبیمن و  الـضف  اـملع و  همهنیا  متفگیم  دوخ  سفن  رد  نم  دـندنام و  نادـب  دـنتفر و  ناـکین  اـنا هللا  تفگ 
ریپ نم  هک  دیایب  يزور  مرضاح و  ناریپ  سلاجم  رد  مکچوک و  ناوج و  نم  هک  دومرفیم  رایسب  مدرک و  مهف  وا  نخس  نآ  زا  دعب  تشذگب 

شردپ وا و  نفدم  تسین و  هراچ  گرم  زا  تبقاع  مدومیپ و  اهدالب  متفر و  اهرهـش  رایـسب  هکنآ  لاح  دنیامن و  نمب  يریپ  ناناوج  مدرگ و 
 . یلاعت هللا  ۀمحر  دننوفدم  هعقب  نآ  یلاوح  رد  ءاسن  تاحلاص  لاجر و  ناحلاص  زا  ناشیورد  رایسب  هعقب و  نآ  رد  تسا  ردارب  بنج  رد 

299 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

جارس یلع  خیش 

تشگ ضیرم  ناهبزور  خیش  نوچ  دنیوگیم  تشاد و  بیجع  یلاح  میظع و  یناش  تسا و  ناهبزور  خیـش  دالوا  لاخ  دوب و  ققحم  یفراع 
نوریب هیناف  تایح  دیق  نیا  زا  ات  دیئایب  دومرف  دروآ و  ناشیاب  يور  ناهبزور  خیـش  دندمآرد . هیودرک  نسحلا  وبا  خیـش  جارـس و  یلع  خیش 

يا وت  هامکی و  نتشذگ  زا  دعب  یلع  يا  وت  موشیم و  مدقم  نم  دومرف  خیش  میدرک  لوبق  دنتفگ  ناشیا  يدبا  یناگدنزب  مینامب  یقاب  میور و 
طابر رد  وا  نفدم  درک و  تلحر  یلع  خیـش  هامکی  زا  دعب  درک  تافو  رگید  زور  خیـش  سپ  دندادب  هدعو  سپ  هام  جنپ  زا  دـعب  نسحلا  وبا 

 . هیلع هللا  تمحر  تفر  دوخ  تبون  رد  شیپ  زا  وا  رکذ  دش و  یفوتم  نسحلا  وبا  خیش  هام  جنپ  زا  دعب  تسا و  خیش 

نیدلا دیؤم  خیش 

نانچ اضق  یبش  دوبریم . راتسد  اهبش  رد  هک  دوب  يراطش  لاح  لوا  رد  دنیوگیم  دنتـشادیم و  كرابم  ار  وا  سافنا  مدرم  دوب و  هللا  ءایلوا  زا 
دمحم نیدلا  سمـش  خیـش  هاگان  تفریم  هک  هار  رد  سپ  دـیابرب . همامع  هک  یکیرات  رد  دـش  ناهنپ  يزیچ و  بلط  رد  تفر  نوریب  هک  دوب 

درک و بجعت  دش و  وا  هبوت  ببس  دینشب  خیش  زا  نخـس  نیا  زین  ام  اب  دیؤم  يا  هک  دومرف  خیـش  دیابرب . همامع  هک  تساوخ  دیـسر و  یفص 
درک دهع  داتفا و  خیش  ياپ  رد  سپ  دوبن  یئانشآ  چیه  ناشیا  نایم  رد  هک  اریز  تسا  هتخانش  ماهلاب  ار  وا  هک  تسنادب 
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300 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
هاگن ار  وا  تیانع  نیعب  یلاـعت  يادـخ  درکیم و  تاـفام  كرادـت  دیـشکیم  تضاـیر  درک و  كولـس  راـیتخا  دـنداشگب و  وا  رب  تبوت  رد  و 

دمآ نوریب  تولخ  زا  خیش  اهبش  زا  یبش  دنیوگیم  تیاکح : دندرکیم  وا  ترایز  دنتـساوخیم و  تمه  وا  زا  قلخ  هک  دش  نانچ  ات  تشادیم 
درک و بجعت  دـیدب  نآ  نوچ  خیـش  تخورفایم . دوب و  وا  اب  یعمـش  دـمآ  نوریب  راوید  زا  یتسد  هاگان  دزاسب  وضو  هک  هیاقـسب  تفریم  و 

بیاغ عمـش  تسد و  نآ  سپ  ینادرگ  بیاغ  نم  زا  ات  مورن  هک  يادـخ  تزعب  تفگ  سپ  دـشاب  هدرک  رورغم  ارم  ناطیـش  هک  اداـبم  تفگ 
دزنب نوتاخ  ناکرت  هک  دنیوگ  تیاکح : تفرب . دوخ  لاحب  خیش  نآ  زا  دعب  دش 

301 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
سیفن يراتسد  دوب و  هدیـشوپ  فیطل  کیراب  هماج  هک  دید  ار  خیـش  ناتـسبات و  زور  رد  تفر  هللا  تمحر  يونغاب  رفظم  نیدلا  ردص  خیش 

نوچ نآ  زا  دعب  دید  كاپ  هناخ  هتـسب و  ربنع  ریبع و  نآ  رد  دوب و  کنت  هچراتـسد  وا  تسد  رب  هتـسشن و  فیظن  یطاسب  رب  هدیچیپ و  نیمث 
زبس یفوص  هتسشن و  یتسوپ  رب  دیدب  ار  وا  تفرب  نوچ  میور  نیدلا  دیؤم  خیش  ترایزب  تفگ  تشگزاب  درک و  ترایز  تمزالم و  ار  خیش 

تسا قح  رب  وا  رگا  تفگ  دوخ  سفن  رد  خیش و  ود  ره  تالاح  رد  درک  رکفت  مرگ . يامرگ  نآ  رد  هدیچیپ  رس  رب  ظیلغ  هلمـش  هدیـشوپ و 
فلتخم هک  تسیادخ  نادرم  لاوحا  نیا  تفگ  تفایرد و  تسارفب  نیدلا  دیؤم  خیـش  تسیچ  نیا  سپ  تسا  نیا  زا  ریغ  رگا  تسیک و  نیا 

ود ره  نیا و  یضتقم  لاح  ارم  تسنآ و  یضتقم  لاح  ار  رفظم  نیدلا  ردص  خیـش  تسا . سافنا  ددعب  یلاعت  يادخ  هار  هک  یتسردب  دنـشاب 
تـسا دوخ  طابر  رد  وا  نفدم  تسا و  رایـسب  وا  تمارک  يوشن و  كاله  ات  وشم  اهنیا  ضرعتم  نک و  ریخ  داقتعا  سپ  تسا  تسرد  تلاح 

 . نیدلا نیما  خیش  دجسم  شیپ  كرت  هچوک  رس  رد  هارراهچ  رس  رد 

دودوم نب  رقنس  کباتا 

قلخ نایم  رد  دوب  لداع  میحر و  یهاشداپ  هیرغلس ، كولم  لوا 
302 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

هدـنز اهبـش  دـمآیم و  ماـش  تقو  کـباتا  دـنیوگیم  درک و  نآ  فـقو  هناـگراهچ  رازاـب  تشارفارب و  هراـنم  تخاـس و  هعمج  دجـسم  هک 
ریخ و طاسب  ایاعر و  مامت  رب  دوب  قفـشم  درک و  زاریـش  یهاشداپ  لاس  تسیب  دنیوگیم  دشیم و  لوغـشم  زامنب  هک  رحـس  تقو  ات  تشادـیم 

شیپ وا  تخاس و  ریزو  ار  نیدلا  جات  هجاوخ  دینارتسگ و  لدع 
303 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

تفریم دجسم  ياهتعاس  رد  درازگیم و  زامن  رحس  ات  درک و  انب  ار  هرانم  دجسم و  نآ  زا  دعب  دوب و  دومحم  نب  دوعـسم  ناطلـس  ریزو  نآ  زا 
رس زا  هک  دنیوگیم  درکیم و  كاپ  بیطخ  ياج  دوخ  تسدب  و 

304 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
دجـسم رد  رب  دـندروایم و  دـنق  تبرـش  زا  رپ  ياـههرمخ  اـت  دومرفیم  مکح  ناـضمر  ياهبـش  رد  درکیم و  كاـپ  هیحلب  بیطخ  ربنم  عضاوت 

زا دناهداهن  ام  رهب  زا  ناردپ  هک  اهبآ  هک  دنتفگیم  دندیماشآیم و  مک  نآ  زا  تقو  نآ  مدرم  و  دـننک . راطفا  نآب  نارادهزور  ات  دـنداهنیم 
هک سکره  دنتفگیم  لثمب  هک  دش  نانچ  لاوحا  نآ  زا  دـعب  تیعر . لاح  زا  دـنچ  هاشداپ و  نآ  لاح  اشوخ  تسا . رتهب  ناهاشداپ  ياهتبرش 

 . دریمب دنیب  هچوک  رد  نان 

نیسح نیدلا  لامج  هیقف 

هناشن اهباوخ  ریبعت  نف  رد  لیوأت و  نونف  زا  هقف  ریغ  تشاد و  هقف  زا  یظح  دوب و  رهام  نآرق  رد  تریـصب و  دـنوادخ  دوب و  هللا  مالک  ظفاح 

رازم رازه  www.Ghaemiyeh.comهرکذت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 251زکرم  هحفص 133 

http://www.ghaemiyeh.com


هک مدناوخیم  نآرق  ءانثلا  ۀیحتلا و  امهیلع  اضرلا  یسوم  دمحا  ریما  دیس  رونم  هضور  رد  يزور  تفگ  هک  يو  زا  دناهدرک  تیاور  تشاد و 
دبال وا  نتخاس  راک  دنزرف و  نیا  بیترت  زا  تفگ  دمآ و  نم  دزنب  وا  داد و  تسد  لمحعضو  ار  ناگیاسمه  زا  یکی  هاگان 

305 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
رد نم  مشچ  هاـگان  مدـناوخب  هروس  تفـصناوضر و  هضور  نآ  رـسب  متفرب  سپ  دوخ  راـک  رد  مدـش  ریحتم  نم  ریزگاـن  وا  زیهجت  تسا و 

مهم دناهرب و  یشیورد  زا  هک  نک  يزیچ  میلعت  ارم  ماما  نب  ماما  يا  متفگ  تسا  دیس  هک  متسناد  مدید  رونرپ  يوروکین  يدرم  دش . باوخ 
هیلع قیدـص  فسوی  هک  دومرف  تسنوفدـم و  نآ  رد  هک  درک  هناخ  نآب  تراشا  ورب و  هناخ  نیاب  روخم و  مغ  هک  دومرف  ددرگ . هتخاـس  نم 
مالس ینارون  مدید  یناوج  متفر  نوردناب  نم  دیاشگب . وت  رب  شیاشگ  ياهرد  یلاعت  يادخ  هک  نک  وا  ترایز  ورب و  تساجنآ  رد  مالـسلا 

ارم يادخ  ربمغیپ  يا  متفگ  متفر و  وا  کیدزنب  سپ  دنامیم . هریخ  اهمشچ  هک  دیباتیم  نادنچ  وا  يور  زا  رون  درک و  یمارکا  ارم  مدرک و 
نم ناهد  رد  دوخ  كرابم  ناهد  بآ  مداشگب و  نهد  نم  ياشگب . نهد  هک  دومرف  تسا  هداد  ارت  یلاعت  يادـخ  هک  اهنآ  زا  ناـسرب  هدـیاف 
نآ زا  دـعب  دـندرک . شقن  نم  لد  رب  ایئوگ  متفایب و  اهزیچهمه  ریبعت  داشگب و  نم  رب  ریبعت  ملع  رد  یلاـعت  يادـخ  مورب . دومرف  تخادـنا و 
دنچ يزیچب  درکیم  ریبعت  وا  اهباوخ و  زا  دنتـشادیم  هضرع  اههصق  دـنتفریم و  وا  دزنب  قیالخ  درکیم و  نآرق  میلعت  ار  مدرم  تخاسب و  هیواز 

 . تسا کبنس  هچوک  رد  وا  نفدم  تسا و  رایسب  وا  ریبعت  تیاکح  لاوحا و  دندرکیم . بجعت  هک 

مالسلا هیلع  مظاکلا  یسوم  ماما  نب  نیسح  نیدلا  ءالع  دیس  ماما 

و غلتق . غاب  هلحم  رد  روهشم  تسا و  كربتم  يرازم 
306 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

هویم دوب و  اجنآ  رد  ناور  بآ  يوج  دناشنب و  اجنآ  رد  رایسب  تخرد  دوب و  یغاب  اجنآ  رد  ار  وا  دوب و  زاریـش  لها  زا  يریما  غلتق  دنیوگیم 
ربخ سپ  دندرکیم . بجعت  دیـشخردیم و  هک  دندیدیم  دنچ  يرون  هعمج  بش  ره  هک  دوب  یلت  ناتـسب  نایم  رد  دندیچیم و  نآ  زا  رایـسب 

دننکب لت  نآ  هک  دومرفب  سپ  دناسر . واب  يربخ  هک  تفاین  سکچیه  اجنآ  رد  درک و  سـسجت  صحفت و  دمایب و  غلتق  ریما  دنداد  ریما  نآب 
تـسد کی  رد  هک  دندید  هزات  يدـسج  رونم و  يور  اب  تبیهاب  یـصخش  دـندرکیم  راومه  نیمز  هک  ینامز  رد  هاگان  هک  دـنزاس  راومه  و 

ات درک  مکح  ریما  نآ  زا  دـعب  هرهاـب . تاراـما  هرهاـظ و  ياـهناشن  هب  ار  وا  دنتخانـشب  سپ  يریـشمش . رگید  تـسد  رد  تـشاد و  فحـصم 
هک ینامز  ات  تشذگب  نآ  رب  هلفاق  دش و  رازاب  تشگ و  بارخ  هبق  نآ  نآ  زا  دعب  و  دننک . ترایز  دننیبب و  ارنآ  نامدرم  ات  دنتخاسب  يدبنگ 

. مالسلا هیلع  ینیبیم  رازاب  رازم و  دجسم و 

دمحم نیدلا  مدقم  خیش 

تیاور هک  تسنآ  یکی  اهنآ  زا  دوب . هبیجع  تافـشاکم  ار  وا  تسا و  هدوب  روهـشم  تامارک  فراعم و  دـهز و  رد  دـهازب و  تسفورعم  هک 
. ناگتشرف زا  نم  دزنب  دندمایب  یتعامج  تفگ  هک  دننکیم 

سپ دینکیم  ضبق  يو  حور  هک  نانآ  زا  یـضعب  هب  منک  رظن  هک  مهاوخیم  نم  متفگ  میحاورا . ناضباق  زا  ام  دنتفگ  دینایک  امـش  متفگ  سپ 
. وا لاح  يدید  دنتفگ  سپ  دندرک . ضبق  یلاح  نیرتتخس  هب  وا  حور  ایند و  رد  دوب  رایسب  قلعت  اریو  هک  دندرب  يرگناوت  دزنب  ارم 

 . درک تقرافم  وا  حور  ات  میدز  يو  لد  رب  تبرض  داتفه  هکنادب 
مینک ضبق  وت  حور  ات  میاهدمآ  هک  وت  يادخ  هداتـسرف  میئام  دـنتفگ  سپ  دوب  هدـیبسخ  هراپ  يور  رب  دـندرب  یـشیورد  دزنب  ارم  نآ  زا  دـعب 

مشکیم ار  امش  راظتنا  هک  تسیرید  دیدمآ  شوخ  ابحرم  تفگ  شیورد 
307 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
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نیا لثم  میدناشناو و  هک  دوب  یغارچ  نوچمه  وا  دنتفگ  ناگتـشرف  سپ  رـصبلا . حملک  لاح  رد  درک  میلـست  ناج  شیورد  نآ  هک  مدید  و 
دصشش و لاس  رد  روکذم  خیـش  تافو  تسین . عیدب  هللا و  ءایلوا  هب  تبـسن  قیاوع  قئالع و  عطق  رد  تسا  روطـسم  بتک  رد  تسا و  رایـسب 

. هیلع هللا  تمحر  دوخ  هعقب  رد  دندرک  نفد  ار  وا  دوب و  مکی  هاجنپ و 

هللا دبع  نب  دمحم  ریما 

هک دومرفیم  تفریم و  وا  ترایزب  دوب و  وا  دقتعم  ناهبزور  خیـش  دـنیوگیم  درکیم و  يادـخ  دـهع  تیاعر  هک  دوب  لضاف  فیرـش و  يدرم 
هدوب دوخ  ناوا  دجما  نامز و  دحوا  هک  تسا  هتشون  نآ  رب  هک  تسا  یحول  وا  ربق  رس  رب  تستسار و  وا  لاعفا  تماقتـسا  تسار و  يو  لاح 

 . هتشگ توف  حول  نآ  زا  وا  تافو  خیرات  تسا و 

زودرس نیدلا  مجن  خیش 

قلخ تحیصن  دوخ و  هعقب  رد  دومرفیم  ظعو  هک  دوب  عروتم  عراب و  لماع ، یملاع  تفر  شیپ  زا  يو  رکذ  هک  تسا  دهاز  دمحم  خیش  رسپ 
تشگ و هیوـنعم  تـالماعم  بحاـص  داـهنب و  تخاـسب و  گرزب  يربـنم  اـهرطاخ و  رد  تشاد  یعقو  اـهلد و  رد  دوـب  لوـبق  ار  وا  درکیم و 

هدومرف لیعمسا  نب  ییحی  نیدلا  دجم  انالوم  هک  دنیوگیم 
308 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

دوـخ سفن  رد  متفریم  هک  هار  رد  سپ  منک  يو  تراـیز  هک  متفریم  يزور  هـک  تـسنآ  یکی  ماهدـید  يو  زا  رهاـظ  تاـمارک  هـس  نـم  هـک 
. دوبن نتفر  الاب  تجاح  ارم  ات  يدمآ  بیشب  رظنم  زا  خیش  هک  يدوب  هچ  متفگیم 

تساخرب دنیبب  طابر  نحص  رد  ارم  دهاوخیم  يزیزع  هک  میور  بیش  هب  ات  دیزیخرب  هک  دومرف  هبلط  اب  دوب و  سرد  رد  خیـش  تلاح  نیا  رد 
. مدید طابر  نحص  رد  ار  خیش  مدمآرد  نوچ  دمآ . بیشب  و 

رد تسا  دوخ  ردپ  دزن  رد  يو  رازم  متشاد  رطاخ  رد  هک  طابر  نحص  رد  مویس  دوخ و  نتفرن  الاب  مود  خیـش و  ندید  یکی  تمارک  هس  نیا 
 . تسفورعم واب  هک  زودرس  طابر 

دمحم نیدلا  ردص  خیش  وا  رسپ  و 

ربنم رس  رد  هحیلم  راعشا  دومرفیم و  ظعو  دناوخیم و  مالسا  عیارشب  ار  قلخ  دوب و  هدرک  هبعک  ترایز  هک  دوب  لضاف  يدرم 
309 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

رب هک  دومرف  دید و  باوخب  ار  وا  هحلاص  نآ  زا  دـعب  دنتـشکب  ار  وا  تشگ و  التبم  نآ  رد  هک  دـش  عقاو  هبیرغ  هثداح  ار  وا  هاگان  دـناوخیم 
ار قـلخ  سبلم  معطم و  رد  درک و  رذـح  تاهبـش  زا  باوـخ  هدـننیب  سپ  دـنکیم . هچره  دـنکیم  همقل  هک  هـمقل  زا  دـیزیهرپب  هـک  داـب  اـمش 

 . هیلع هللا  تمحر  لالح  رب  درکیم  ضیرحت 

رکرب رکب  وبا  خیش 

تسا و هتفای  يراوک  یلع  خیـش  تبحـص  هک  دنیوگیم  دوب و  قداص  لاوقا  رد  دـشیم و  دوخ  لاوحا  بقارم  هک  دوب  لکوتم  عروتم  يدـهاز 
شادخ خیش  تهج  زا  نم  دومرف  هک  هرس  سدق  ناهبزور  خیش  زا  دندرک  لقن  هک  ناهبزور  خیش  نادنزرف  زا  مدینش  دیوگیم  باتک  مجرتم 

دوخ لاح  تیادـب  رد  ناهبزور  خیـش  هک  دـنیوگیم  تسا و  هدوب  لهچ  دـصناپ و  لاس  رد  وا  تاـفو  مدـمآ و  هلحم  نیا  رد  رکب  وبا  خیـش  و 
رکذ یبهذ  خیش  دوب و  یلاع  یناکمب  فراعم  قیاقح و  زا  رکب  وبا  خیش  دناوخیم و  يو  رب  يزیچ  درکیم و  ضرع  يو  رب  تاملک  زا  یضعب 
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هیلع هللا  تمحر  تسا  هدرک  وا  تاماقم  لاوحا و 
310 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

. تسفورعم روهشم و  تسا و  دوخ  طابر  رد  وا  رازم  و 

نسح نیدلا  ماما  انالوم 

دنوادخ درکیم و  تدابع  راهج ،  ورس  رد  زور و  بش و  رد  دشیمن  یلاخ  درو  زا  زگره  هک  دوب  عضاوتم  راکوکین و  عشاخ و  ملاع و  یماما 
زین ار  وا  دـندوب . همئا  املع و  تاضق و  زا  وا  ناردـپ  دومرفیم و  ظعو  درکیم و  اضق  لاـح  لوا  رد  دوب و  قارغتـسا  دـجو و  قوذ و  قوش و 
لد مشچ  تدابع  تعاط و  رد  تشگ و  يوزنم  هناخ  رد  دیشچب  نافرع  بح  زا  دش و  رـشتنم  نامیا  رون  وا  لد  رد  نوچ  دوب . رایـسب  دیناسا 

يداعیم هتفه  ره  رد  دـندرکیم و  وا  رادـید  مزع  ناشیورد  ناحلاص و  دـنتفریم و  وا  ترایزب  املع  خـیاشم و  سپ  تشاد . هاـگن  لـغاشم  زا 
دندزیم توبهر  توبغر و  تسدب  توکلم  ياهرد  دنتفگیم و  هللا  الا  هلا  رکذ ال  دندرکیم و  هللا  مالک  عامتـسا  دنتفریم و  نارکاذ  هک  تشاد 

. دندرک نفد  رکب  وبا  خیش  راوج  رد  ار  وا  تافو و  نامز  ات 
311 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

سارهلا نبا  نیدلا  لضفا  خیش 

ملع رد  تسه  فیناـصت  ار  وا  دوب و  نآرق  مولع  رد  رهاـم  عرواـب و  یملاـع  دـندناوخیم و  ءارقلا  داـمع  ار  وا  دوب و  همئـالا  سمـش  وا  بقل 
تدابع نآ  رد  تخاـسب و  یطاـبر  دراد و  فیناـصت  زین  تئارق  ياوساـم  رد  ناتـسب و  باـتک  تسا و  ۀـجهب  باـتک  اـهنآ  هلمج  زا  تئارق و 
دنتخاس يو  دزن  هیریـصن  هسردم  نآ  زا  دـعب  تخاس . هک  تسا  دوخ  طابر  رد  وا  دـقرم  و  قیتع . عماج  رد  دـناوخیم  قلخ  اب  نآرق  درکیم و 

 . هیلع هللا  تمحر  ون  غاب  رد  لولهب  ریما  هناخ  ربارب  رد  تسا  یئاضف  نامز  نیا  هک 

رالاسناوخ دوعسم  نیدلا  زع  خیش 

ناشیا دوب و  هدید  ناحلاص  املع و  رایسب  وا  ردپ  دوب و  نادباع  هلالـس  احلـص و  هجیتن  تشاد و  شوخ  هرواحم  دوب و  هدهاشم  وکین  یفوص 
زیربت هیناطلس و  ترفاسم  دمحا  نیدلا  جات  خیش  وا  رسپ  دندرکیم و  دراو  رداص و  تمدخ  هک  ناهفصا  هار  لزانم  زا  یضعب  رد  دوب  هعقب  ار 

تکرح هب  اهلد  هچنانچ  دزیم  بیجع  یخرچ  عامـس  رد  دندربیم و  وا  رهب  اهرذـن  دـشیم و  تاحوتف  ار  وا  دـندوب و  وا  دـقتعم  كولم  درک و 
رد نایفوص  تخاسب و  یهاقناخ  درک  تعجارم  زاریشب  نوچ  دندرکیم  تورم  وا  زازعا  تقفاوم  زا  سک  رایسب  رایسب و  ندیزغل  زا  دروآیم 

. دندرک نفد  دوخ  هاقناخ  رد  ار  ود  ره  ردپ  وا و  دیسر و  تافو  ار  وا  ات  دوب  لاح  نیا  رب  دندرکیم و  یعامس  هعمج  زور 
312 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

 . لاقب یلع  نب  دمحم  خیش 

دوبیم و نکاـس  دوخ  هعقب  رد  ماداـم  دوخ و  بسک  زا  ـالا  زیچ  چـیه  دروـخیمن  دوـب و  هدرک  ادـخ  هناـخ  جـح  دوـب و  راـگزیهرپ  یحلاـص 
دناهدید و تامارک  يو  زا  دروآیم و  ياجب  يرادـلد  درکیم و  وا  يرای  دوب و  وا  دـقتعم  کباتا  دـندرکیم و  وا  ترایز  نادـباع  ناشیورد و 

 . هیلع هللا  تمحر  راصع  یلع  یجاح  دجسم  دزن  تسا  ون  غاب  رازاب  نایم  رد  وا  دقرم 

يونغاب نیدلا  سمش  نب  دمحا  نیدلا  رخف  خیش 
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دوخ مع  قیرطب  یـساتم  دوب و  ثدـحم  یهیقف  دوب و  ار  وا  حیـسف  یلاـح  تشاد و  میظع  ینأـش  خارف و  تسد  هک  دوب  میرک  رقؤم و  یخیش 
زامن دوب و  فکتعم  دوخ  دجـسم  رد  تاقوا  رثکا  تفرن و  ماکح  ردـب  زگره  دوب و  يوگتسار  روصنم  نیدـلا  قحلا و  نکر  یجاح  خـیش 

هللا الا  هلا  رکذـب ال  سلجم  متخ  تسیابیم و  هچنانچ  دومرف  ظعو  لاس  هاجنپ  غیلب و  تنینأمط  مامت و  عوشخب  درازگیم  دجـسم  رد  هناـگجنپ 
ینابز رثؤم و  یـسفن  ار  وا  دروآیم و  قوش  قوذ و  هبذج  رد  ار  نارـضاح  دمآیم و  دجو  رد  دوخ  سلجم  رد  هک  دوبیم  رایـسب  درکیم و 

ترجه زا  دـصتفه  لاس  رد  دـندشیم و  رـضاح  ماکح  كولم و  زا  ماظع  رباکا  وا  سلاجم  رد  رایـسب  تشاد و  شوخ  ینایب  دوب و  كرابم 
. هیلع هللا  تمحر  نیدلا  نکر  یجاح  دجسم  کیدزن  رد  دندرک  نفد  دوخ  طابر  نحص  رد  ار  وا  دش و  یفوتم 

دمحم نیدلا  بطق  خیش 

زا هک  لماک  لضاف  ملاع  يدرم  دوب و  رقؤم  خیاشم  ناریپ  زا 
313 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

تشادن يراک  ایند  لوضفب  اعطق  دوب و  هتشگ  شیوخ  لاوحا  قرغتـسم  دوخ  هیواز  رد  مادام  دوب و  هدش  ادیپ  تیالو  هناشن  وا  كرابم  يور 
یتقو دوب و  يردـپ  کلم  زا  وا  تشیعم  دتـسیمن و  سک  زا  زیچچـیه  تعامج و  هعمج و  زامن  تهج  زا  هعمج  زور  الا  دـمآیمن  نوریب  و 

ود خیـش و  اب  دوب و  هداهن  طابر  رد  رب  هتخپ  جـنرب  یفرظ  هک  مدـید  باوخ  رد  یبش  دـیوگ  باتک  مجرتم  تشاد . ماودرپ  یتبقاـع  شوخ و 
مرذگیم طابر  نادب  هک  تبون  ره  تقو  نآ  زا  مینک  هحفاصم  ات  ایب  دومرف  نیدلا  بطق  خیـش  دـش  رخآ  ماعط  نوچ  میدروخیم  دوخ  ردارب 

. هیلع هللا  تمحر  منکیم . ترایز  ار  خیش  ربق  موریم و  دیایم  دای  نآ  ارم 

یئایروب میهاربا  خیش 

باتک فلؤم  دـناهدرک و  تیاور  يو  زا  رایـسب  تداع  قراوخ  دوب و  نیکاسم  ارقف و  بحم  درکیم و  بسک  هشیمه  هک  دوب  حـلاص  یخیش 
یهاقناخ دوزفا و  داقتعا  ارم  وا  قدص  رب  هک  مدینـش  يو  زا  يزیچ  لاس و  دنچ  زا  دـعب  مدـید  باوخ  رد  ار  وا  نم  دـیوگیم  هحور  هللا  حور 

 . دندرک نفد  اجنآ  رد  ار  وا  درک و  انب  دوخ  هلحم  رد 

هللا دبع  نب  دمحا  خیش 

یتدم دوب و  هتفرگ  رفظم  نیدلا  نیز  خیـش  زا  داروا  درکیم و  رایـسب  تمایق  زور  يزاسراک  دوب و  نادباع  نادـهاز و  زا  یکی  اممب  فورعم 
تشگ يوزنم  راک  رخآ  رد  تفرگارف و  وا  زا  بدا  دش و  يونغاب  دمحم  نیدلا  دعس  خیش  هقیرطب  یسأتم  نآ  زا  دعب  دوب و  وا  مزالم  دیدم 

ضارعا ایند  لها  زا  تسشنب و  دوخ  هیواز  رد  و 
314 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

يدح ات  تفاییمن  تزاجا  دمآیم و  و  دنیبهب . ار  يو  هک  تساوخیم  تبون  دنچ  دعـس  کباتا  سپ  دـش  رهاظ  وا  تامارک  دـهز و  درک و 
نونکا دومرف  خیش  درک  لاؤس  خیش  لاح  زا  کباتا  سپ  دمآ  نوریب  خیش  لاح  رد  هک  وا  ندیدب  دوب  هدمآ  ددرگ و  رکنتم  دوب  کیدزن  هک 

داتشه و دصشش و  لاس  رد  سپ  دش .  دیابیمن  وا  محازم  رگید  دندید  ار  وا  نوچ  هک  تسا  یسک  نآ  زا  هک  تسنادب  کباتا  مدمآ  نوریب 
 . هیلع هللا  تمحر  دندرک  نفد  ون  غاب  هزاورد  کیدزن  ار  وا  دش و  یفوتم  ترجه  زا  مویس 

راصع یلع  جاح 

رـضاح دوخ  هاگراک  رد  ار  ناشیورد  هک  تشاد  تداع  دوب و  هتفرگ  نیدلا  ریهظ  خیـش  زا  بدا  دید و  خیاشم  رایـسب  دوب و  ادـخ  نادرم  زا 
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ص314 نتم ؛  همجرت ؛  رازم / رازه  هرکذت  تفرعم و  دندروخیم و  وا  لسع  نغور و  زا  درکیم و 
315 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

هللا دبع  نیدلا  ماوق  انالوم  عامس و  رد  تشاد  يدجو  یقوذ و  دوب و  یتورم  یلذب و  ار  وا  دندینشیم و  ناشیورد  تفگیم و  تقیرط  نخس 
ماوق انالوم  سرد  سلجم  رد  يزور  دـیوگیم  هحور  هللا  حور  باتک  فلؤم  دوب . تباث  ناشیا  نایم  رد  یتسود  تفریم و  وا  تراـیزب  اـنایحا 

دصتفه لاس  رد  نآ  زا  دعب  دناوخیم  ضراف  نبا  هدیـصق  زا  تیب  دنچ  دیباتیم و  وا  يور  زا  رون  يداش و  حرف و  تیاغ  رد  مدید  ار  وا  نیدلا 
 . دندرک نفد  دمحا  خیش  دزن  رد  ار  وا  درک و  تافو  هاجنپ  و 

يزاغ دمحم  خیش 

هچغاب رد  زیزعلا و  دبع  نب  رمع  دهع  رد  دـندرک  دیهـش  ار  وا  دوب و  هدـمآ  ناسوجم  گنجب  يراوس  تلاح  رد  هک  تسنایزاغ  زا  دـنیوگیم 
. تسا تدابع  هشوگ  اجنآ  دندرک و  نفد  ار  وا  تسا  یطابر  نادیم  غاب  دزن  هبنشهسب  تسا  روهشم  هک 

يدهشم رمع  نیدلا  سمش  خیش 

زا رامـشیب  قلخ  رایـسب و  تعامج  دمآ و  زاریـشب  ییحی  نیدلا  نکر  یـضاق  دـهع  رد  تشاد و  دـنلب  يزاوآ  هک  دوب  حیـصف  غیلب و  یظعاو 
دنتـشکب و اریو  سپ  تسا  يدـهم  وا  هک  درکیم  روهـشم  داتفا و  وا  یپ  رد  ماوع  زا  يدرم  نآ  زا  دـعب  دـندرکیم  وا  تعباتم  ماوع  صاوخ و 

 . دندرک نفد  يزاغ  خیش  هیاسمه  رد  تسا و  يدهم  تفگیم  هک  صخش  نیمه  نینچمه  دنتشکب و  زین  ار  وا  تشکب  ار  وا  هک  سکنآ 
316 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

دیهش یلع  خیش 

هزاورد سپ  رد  وا  دـقرم  دـننوفدم و  لادـبا  دابع و  نابوذـجم و  ناحلاص و  تاداس و  زا  وا  درگادرگ  رد  تسا و  هدوب  تلود  حـتف  رـصاعم 
. تسا تلود 

یجنخ سیوا  خیش 

لهچ دروخیمن و  يزیچ  وا  نوچ  هک  دوبن  سکچیه  وا  نامز  زا  تانیعبرا  ندرک  یط  تشاد و  مامت  تضایر  هک  دوب  نادرمکین  داـبع و  زا 
خیـش زا  بادآ  وا  ردپ  دوخ و  ردپ  هقیرطب  یـسأتم  و  تدم . نیا  رد  دوبیمن  رگید  يوضوب  جایتحا  ار  وا  هک  يدـحب  درکیم  یط  زور  ود  و 

تاماط حطش و  رد  عورش  چیه  تسا و  روهشم  وا  تضایر  دوب و  هتفرگ  ورازاب  دمحا  نیدلا  رخف  خیش  مالسلا و  دبع  یجاح 
317 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

هاجنپ هب  وت  ياههلهچ  ددع  هک  دندیسرپ  يزور  تفریمن و  نوریب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  تنـس  زا  تالاح  عیمج  رد  تشادن و 
يو رارطـضا  رب  یهاوگ  هک  دوب  طبـضنمریغ  وا  تاکرح  دایرف  عامـس و  رد  دوب  يدجو  یقوذ و  ار  وا  دشاب و  هاجنپ  زا  رتشیب  تفگ  دسریم 

 . تسا تلود  هزاورد  سپ  رد  وا  نفدم  دادیم و 

 . رکب وبا  نب  یگنز  نب  دعس  کباتا 

هراشا

رازم رازه  www.Ghaemiyeh.comهرکذت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 251زکرم  هحفص 138 

http://www.ghaemiyeh.com


فرشم خیش  درکیم و  رنه  لضف و  باحصا  تیبرت  دوب و  لضف  لها  رادتسود  بحم و  دوب و  تریرسیفاص  تریـسوکین ، ناوج ، یهاشداپ 
یگنز کباتا  وا  ردپ  نوچ  تخاس و  نیزم  وا  مانب  دوخ  ياهباتک  تفگ و  وا  ياهحدم  سپ  دندرک  يوب  باستنا  ار  يدعـس  حلـصم  نیدـلا 

درک تعجارم  دیسر  واب  ردپ  تافو  ربخ  نوچ  زاریش  تحلصم  تهج  كرت  ریما  دزن  رد  دوب  بیاغ  وا  درک  تافو 
318 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

. درک تافو  قارع  نیمز  رد  زور  دنچ  زا  دعب  دش و  ضیرم  هار  رد  و 
ارنآ دـنتخاسب و  هسردـم  يدـبنگ و  دـندرک و  نفد  دـندروآ و  زاریـشب  ار  وا  ات  دومرفب  دوب  مکاح  هحلاـص  نوتاـخ  ناـکرت  زور  دـنچ  سپ 

هدنام و یـضعب  ناشیا  روبق  تلود و  هزاورد  کیدزن  دندرک  نفد  ار  دعـس  نب  دمحم  وا  رـسپ  وا  بنج  رد  نآ  زا  دعب  دـندرک . مان  هیدـضع 
: دیوگیم مجرتم  هدش . بارخ  یضعب 

تیب

تسلایخ ردنا  لایخ  ردنا  لایخمدرم  يأر  رکف و  ریبدت و  همه 

میهاربا نب  تلود  خیش 

هعلق درگادرگ  دیدم  یتدم  تلود  خیش  دندوب  هدرک  نصحم  ردنپ  هعلق  ناسوجم  هک  ینامز  رد  تسنایزاغ و  زا  هک  دنیوگیم 
319 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

هدرک ریدقت  یلاعت  يادخ  نوچ  درک  رایسب  گنج  درک و  هرصاحم 
320 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

يوب و تسفورعم  هک  هلحم  رد  دـندرک  نفد  ار  وا  تشگ و  لصاح  ار  وا  تداعـس  متخ  دـندروآ و  لتقب  ار  وا  دربب  تداهـش  هجرد  هک  دوب 
هک يزور  ات  تسنادیمن  سکچیه  دوب و  ناهنپ  وا  ربق  هک  دنیوگیم 

321 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
هماج دوب و  نوفدم  هک  دید  الابزارد  گرزب ، يدرم  درک و  رظن  روگ  رد  يو و  رب  دش  علطم  هاگان  نیمز و  نآ  رد  درکیم  یترامع  یصخش 

دندنادرگ يرازم  ار  وا  تبرت  دنتخانشب و  وا  سپ  يو . بسن  مسا و  دوب  هتشون  يو  رد  هک  تشاد  یمتاخ  تشاد و  تسد  رد  دوخ  حالس  و 
. دناهتشاد گرزب  ار  اجنآ  رد  ندروخ  دنگوس  هدرک و  هبرجت  هک  تسا  رهاظ  يرثا  ار  وا  ترایز  و 

سایلا نب  دومحم  نیدلا  مجن  هیقف 

هراشا

نونف ناـیدا و  مولع  رد  دوب و  ناـیعا  ءالـضف  ناـمز و  ءاـملع  زا  تساـجک و  زا  هک  تسنادیم  تفگیم  هچره  هک  دوب  هیاورلا  لوبقم  یبیبط 
تشاد و بط  رد  یترهـش  دوب و  بلاـغ  وا  رب  بط  نف  تشاد و  یظح  نونف  همه  زا  دوب و  هدرک  مولع  ماـسقا  تسراـمم  دوب و  رهاـم  نادـبا 
هک تشادـیم  مولعم  هک  دوب  هاگ  دروآیم و  ياجب  ارقف  احلـص و  بناـج  تیاـعر  و  مدـقم .  تشادـیم  قباـس  رب  قباـس  بطم  رد  دـنیوگیم 

یکی اهنآ  زا  تسه و  هعماج  ربتعم  فیناصت  ار  وا  درکیم و  وا  میلست  دیرخیم و  ات  درکیم  هارمه  یسک  درادن  اود  ندیرخ  تردق  یـشیورد 
دنچ یقرو  نآ  هجابید  رد  حاکنلا و  رارسا  باتک  هیدیشر و  طارقب و  لوصف  حرش  تسا و  يواح  باتک 

322 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
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. هتخاس صلخم  هیناسفن  تایدرم  زا  تسا و  هدوب  یهلا  قشع  ار  وا  هکنآ  رب  دنکیم  تلالد  هک  تسا  هتشون  قشع  رد 

تیب

يدونش  هک  یتفگ  هک  زغن  نخس  نیدنچيدوبن  قشع  مغ  يدوبن و  قشع  رگ 
. هیلع هللا  ۀمحر  دندینادرگ  نوفدم  دوخ  طابر  رد  ار  وا  يزیچ و  دصتفه و  لاس  رد  دش  یفوتم 

دمحا نیدلا  لالج  انالوم 

املع يارب  زا  لفاحم  سلاجم و  درکیم و  هقفن  هیفوص  رب  شیوخ  لاوما  دوب و  رادتـسود  برقم و  ماکح  دزن  هک  دوب  لماک  لـضاف و  یبیبط 
ار وا  درکیم و  شوخ  ناشیا  تقو  تفگیم و  قلخ  اب  شوخ  نخس  دروآیم و  ياجب  نانیکـسم  مارکا  ناریقف و  ماعطا  تخاسیم و  الـضف  و 
نآ زا  اههخـسن  تشگ  مامت  نوچ  تفاطل و  تیاغ  رد  تاـعملم  تایـسراف و  تاـیبرع و  راعـشا  نآ  رد  تسا  هدرک  عمج  هک  تسه  یناوید 

نادرم زا  ناشیا  زا  یکی  ره  لامک و  لها  هجردـب  دـندش  موسوم  هک  دـش  يزور  نادـنزرف  ار  وا  دـندرکیم و  نآ  زا  هدافتـسا  دنتـشونیم و 
. تسا نیا  نآ  ینعم  هک  تسا  هدومرف  یبرعب  دنچ  یتیب  دنتشگ و  لضاف 
لایخب  نظ  مروآ و  سایقب  ریحت  نمنم  ای  یبیبط  وت  منادنب  تقیقح  رد 

323 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
. ناوید رد  تسا  هدروآ  یسرافب  رگید  ياج  رد  و 

كاسم هللا  معنا  يریپ  بش  دمآ  كازع  هللا  ربج  یناوج  زور  دش 
كازج  هللا  نسحا  شازج  تسا  نیاداهن  وت  رهمب  لد  هکنآ  ره  رهد  يا 

 . هیلع هللا  تمحر  تسوا - دوخ  هرومعم  طابر  رد  وا  نفدم  و 

یناهفصا نیدلا  زع  خیش 

هدید راربا  ءاملع  دوب و  هتفای  رابک  خیاشم  تبحص  تشاد و  یئاعد  عرضت و  هیرگ و  یـسرت و  تسنادیم و  وکین  دیوجت  دوب و  نآرق  ظفاح 
رخآ رد  تشادیم و  هدـنز  بش  رخآ  فصن  درکیم و  ناناملـسم  نادـنزرف  میلعت  دوب و  لوغـشم  هللا  مالک  توالتب  شیوخ  هیواز  رد  دوب و 

وا ترجه و  زا  دون  دصتفه و  لاس  رد  دش  یفوتم  تشونب و  دوخ  تسدب  یفحـصم  تشگ و  انیب  تقو  دنچ  زا  دعب  دش و  انیبان  یتدـم  رمع 
. دندرک نفد  نادنز  هچوک  رس  رد  دوخ  هیواز  رد  ار 

دوعسم نیدلا  زع  خیش 

زا تشاد و  یترواحم  یفطل و  دوب و  تریسوکین  یفوص  یخیش 
324 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

اب تشرد  نخس  درکیم و  كولم  تحیصن  تفگیم و  ظعو  دوب و  قیال  ینخس  قیاف و  یمظن  ار  وا  دوب و  ریخلا  وبا  دیعس  وبا  خیـش  نادنزرف 
وا دوخ  هیواز  رد  ار  وا  دقرم  دندرکیم و  نآ  رکذ  قافآ  رد  هک  دوب  ار  وا  هبیرغ  تایاکح  تشاد و  یقارغتـسا  يدـجاوت و  تفگیم و  ماکح 

 . دندرک

نوتاخ هدهاز  یبیب 
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زا زاریش  رهش  تشگ  بلاغ  سراف  رب  نالسرا  بلا  ناطلـس  نوچ  دتـس و  ینزب  ار  وا  هپازب  کباتا  هک  هصلخم  تین  رد  دوب و  هدبعتم  هحلاص 
نیعبرا ثالث و  هنـس  رد  دـندرک  هبلغ  هیرغلـس  هک  دوب  راـک  نیا  رد  وا  دـینادرگ و  زاریـش  رهـش  یلاو  ار  هپازب  کـباتا  دتـس و  زاـب  هیقوجلس 

دنتشکب ناهفصا  رد  ار  هپازب  کباتا  سپ  هئامسمخ 
325 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

راقع دندرک و  جرخ  نآ  رب  رئاخذ  یلیخ  دندرک و  نفد  دندروآ و  زاریشب  دندرک و  عمج  وا  ناوختسا  ات  داتسرفب  هدهاز  نوتاخ  و 
326 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

داد بهذم  یعفاش  هب  تیلوت  زاب  تشگ و  ضراع  هیضق  رد  يرکف  ار  وا  نآ  زا  دعب  داد . یفنح  ماماب  نآ  تیلوت  درک و  فقو  نآ  رب  رایـسب 
زا نیچودرک  نوتاـخ  وا  هیاـسمه  رد  دـیآیم و  وکین  كربت  نمیت و  هب  وا  ندرک  تراـیز  تشگیم و  وا  يزور  تاریخ  یلیخ  دـنیوگیم  و 
زا مدرم  رایـسب  هک  تسا  یقاب  زورما  ات  وا  تاریخ  راثآ  دروآیم و  ياجب  الـضف  اـملع و  تیبرت  دوب و  ریخ  بحاـص  هصلخم  ارقف و  ناـبحم 

ماسقا مدـبمد  داهز  دابع و  زا  ناـشیا  ریغ  ظاـفح و  هبلط و  دـنباییم و  وا  ماـعنا  شـشخب و  ماـع  صاـخ و  زا  دـندربیم و  هرهب  وا  ماـع  ضیف 
 . تسا نوتاخ  هدیبز  یبیب  شردام  هیاسمه  رد  وا  نفدم  دنناتسیم و  وا  تاریخ  فونص 

327 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

نیدلا ریهظ  انالوم 

هچنانچ دوب . لادبا  ماما  هک  دـنیوگیم  دوب و  تامارک  تاماقم و  ار  وا  تشاد و  زاریـش  قیتع  دجـسم  تباطخ  دوب و  يرخف  دجـسم  زامنـشیپ 
ربنم و مدادب  تسار  تسد  زا  زامن  مالـس  نوچ  سپ  مدرازگیم  قیتع  دجـسم  بارحم  رد  ماش  زامن  یبش  تفگ  هک  يو  زا  دـناهدرک  تیاور 

ءایلوا هلمج  زا  ناشیا  هک  متسنادب  دوب  نالادبا  يامیس  ار  ناشیا  هک  دندوب  درم  تفه  اجنآ  رد  هک  مدید  ایلوا  هریظح  متفاین و  مامت  اهنوتـسا 
سفن رد  سپ  دش  لئاح  ناشیا  نم و  نایم  هک  مدید  دوخ  لاحب  اهنوتـس  ربنم و  مدرک ، رظن  مداد و  پچ  تسد  زا  مالـس  نآ  زا  دـعب  دـناهللا 

سپ یمدوب  تبحـصمه  ناشیا  اب  نم  یکجاک  هک  مدرک  انمت  نمب و  دـندرک  ادـتقا  ناشیا  هک  یمدوب  اهنآ  زا  نم  یکجاـک  يا  متفگ  دوخ 
اب متـساخرب و  نم  دنـشکیم . وت  راظتنا  ناشیورد  تعامج  تفگ  دمآرد و  یـشیورد  دش  زور  نوچ  مدرک  زورب  انمت  رکف و  نیرد  بشهمه 

دوب و ناـن  ياـههراپ  نآ  رد  هک  دوب  یلیبـنز  ناـشیا  ناـیم  رد  هکنآ  لاـح  مدرک و  مالـس  متخانـشب و  مدرک  رظن  نوـچ  متفر  ناـشیا  دزنب  وا 
روخب يزیچ  ام  اب  ماعط  نیا  زا  يآ و  شیپ  انالوم  يا  دنتفگ  سپ  دنریگیمارف . اههناخ  رد  زا  ناشیورد  هک  يزیچ  نآ  زا  ماعط ، ياههتخادنا 

وتب شود  ام  هک  نادب  انالوم  يا  دنتفگ  نآ  زا  دعب  مدروخب  يزیچ  ناشیا  اب  متسشنب و  سپ 
328 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

بطق نآ  زا  سپ  دـنیوگیم  ددرگ و  شوخ  ترطاخ  ات  يدروخ  يزیچ  ام  اب  زورما  نک و  شوخ  ار  دوخ  سفن  وت  زاـمن و  رد  میدرک  ادـتقا 
انالوم هک  یـصخش  قدـنخ  نوریب  مدوب و  زاریـش  روس  ياهجرب  زا  یجرب  رـس  رد  هک  باوخ  رد  مدـید  یبش  دـیوگ : باـتک  مجرتم  تشگ 

اما تخادنا  نمب  گنس  نآ  ینیـشنب و  نم  ياج  رد  هک  یـشاب  هک  وت  دومرف  دید  ارم  هک  لاح  رد  تشاد  تسد  رد  یگنـس  تشاد  مان  ریهظ 
نم شیپ و  زا  وا  نیچودرک  نوتاخ  هسردم  زا  یبنط  يالابب  ات  میتفریم  نم و  اب  دنچ  يوزج  دوب و  وا  اب  دـنچ  يوزج  نآ  زا  دـعب  دـماین  نمب 
زین نم  تسـشنب و  وا  بقع و  زا  نم  هفـص و  يـالابب  تفر  شیپ  وا  دـندوب و  هتـسشن  اـملع  هبلط و  زا  رایـسب  هبلغ  میدیـسرب  نوـچ  بـقع  زا 

 . هیلع هللا  تمحر  واب  قیتع  دجسم  تباطخ  دش و  نمب  يرخف  تباطخ  تماما و  هلاوح  تدم  دنچ  زا  دعب  متسشنب 

ثیل نب  بوقعی  ریما 

. درکیم يرافص  لاح  تیادب  رد  دوب و  زاریش  هیرافص  كولم  زا 
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329 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
نم هک  تسین  نم  قیال  نود  راک  نیا  دوخ  رما  لاح و  رد  منکیم  رکف  هک  دنچره  تفگیم  دوخ  مع  اب  يزور  هکنانچ  دوب  رابج  يربکتم  اما 
درک ناسارخب  هجوت  سپ  منک  ادیپ  ایند  رد  هزاوآ  یتیص و  یفرش و  هک  مهاوخیم  تفگ  تسا  وت  قیال  راک  هچ  تفگ  منک  نآ  فرص  رمع 

زا دیـسر و  سراف  نامرکب و  ات  تشگ  رخـسم  ناشیا  نیدم  رابجا  رهقب و  ار  كولم  راید و  نیدب  دش  بلاغ  دادب و  وا  دارم  یلاعت  يادـخ  و 
ار یـسک  سپ  دـندش . زجاع  ندرک  اود  زا  نابیبط  تشگ و  ضیرم  نآ ، زا  دـعب  ناتـسجس ، هب  اجنآ  زا  تفر و  يرب  نوحیج و  دور  هب  اجنآ 

تفگ تشادرب و  اعد  تسد  يرتست  هللا  دـبع  درکیم  وا  زا  یئاعد  ساـمتلا  دـش  رـضاح  صخـش  نآ  نوچ  دنداتـسرف  يرتست  هللا  دـبع  دزنب 
داینب تشگ و  رهاظ  وا  زا  لدع  طسب  ریخ و  رـشن  تعاس  رد  سپ  هدب  یجرف  ار  وا  نیبب و  تعاط  زع  سپ  يدید  تیـصعم  يراوخ  ایادخراب 

تسنآ حصا  تسوا و  ربق  ءاذح  رفعج  خیش  هعقب  ربارب  رد  دش و  یفوتم  زاریـش  رد  درک و  زاریـشب  عوجر  دنیوگیم  داهنب و  تاربم  تاریخ و 
زاریش قیتع  دجسم  رد  وا  رسپ  دنیوگیم  درک و  تافو  روباشیدنج  رهش  رد  دنیوگیم  خیراوت  لها  هک 

330 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
هچناـنچ قیـالخ  ناـیم  رد  هزاوآ  تیـص و  هک  ضرغ  دـنهدیم . ناـشن  قیتع  دجـسم  ياهنوتـس  زا  ینوتـس  رد  ار  وا  هداجـس  تسا و  نوفدـم 

 . هیلع هللا  تمحر  یتسار  لدع و  رشن  تاربم و  تاریخ و  تکربب  دش  تساوخیم 
331 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

نآ یلاوح  قیتع و  دجسم  مشش : تبون 

هراشا

نیملسم و تاجاح  ياضق  تاوعد و  تباجا  يارب  زا  تسا  هنکما  نیرتلضاف  قیتع  دجسم  هک  تسین  یکـش  چیه  عماج  دجـسم  لضف  رد  اما 
. تاملسم

صلخم هدوب  نآ  یناب  هک  سکنآ  تسا و  میدق  يدجسم  نیا  ربنم و  دزن  تسا  هعمج  دجـسم  ءاعد  تباجا  لحم  اهرهـش  همه  رد  هکنادب  و 
زا قیتع  دجـسم  هک  خیراوتلا  ماظن  رد  تسا  هدومرف  يواضیب  نیدلا  رـصان  یـضاق  تسا . هدش  دجـسم  نیا  يانب  لالح  لام  زا  ایئوگ  هدوب و 

ایهم دـعم و  دـندرکیم و  اـهبوچ  بلط  سپ  دـنتخاس  نوتـس  تسبياـپ و  يو و  ساـسا  نوچ  هک  دـنیوگیم  تسا و  ثیل  نب  ورمع  ياـهانب 
وا ات  دنداتسرفب  سپ  لالح . لاوما  زا  هدرک  لصاح  نآ  رد  رایسب  بوچ  دراد و  یناتسب  ناتـسورس  رد  ینزریپ  دنتفگ  نآ  زا  دعب  دنتـشادیم .

رظن نم  ات  دیـشکب  ایلاح  تفگ  دندیربب  نوچ  دیربب  اهبوچ  تفگ  دندرکب  اهب  نوچ  دینکب  اهب  تفگ  نزریپ  دنرخب  يو  زا  رگم  دندروایب  ار 
ایلاح تفگ  ناتسب . اهب  نزریپ  اب  دنتفگ  سپ  اهراوید . اهنوتسب و  دندیشکب  اهبوچ  نآ  زا  دعب  منکب . اهب  رد 

332 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
یتسردب تسین  بوچ  ياهب  نیدب  یتجاح  چیه  ارم  تفگ  نزریپ  دندرک . مامت  اهفقـس  دـندیناشوپب و  دنتـشاد و  راکب  نامالغ  سپ  دیـشوپب 

دـنرادرب و اـهبوچ  هنرگا  ناتـسب و  بوچ  ياـهب  تفگ  تفر و  مشخب  دیـسر  ثیل  ورمعب  ربخ  سپ  مداد  یلاـعت  يادـخ  هار  رد  ارنآ  نم  هک 
بلط وا و  باوث  هب  دـیما  يادـخ و  يارب  زا  تفگ  هدرک  اـنب  هناـخ  نیا  هک  يارب  زا  ریما  يا  تفگ  دـمایب و  هحلاـص  نآ  سپ  دـننک .  بارخ 

داتـسا هک  دنیوگیم  درک و  اهر  ار  وا  داتفا و  هیرگب  ریما  سپ  منکیم . وا  ياضر  بلط  مراد و  يادـخ  باوث  دـیما  زین  نم  تفگ  نزریپ  اضر .
ماـمت هک  دـشیم  وا  ضرعتم  موق  زا  یکی  دزاـسب  هک  تساوخیم  بارحم  ساـسا  عـضو  نوـچ  تسا . هدوـب  هللا  ءاـیلوا  زا  دجـسم  نیا  ياـنب 

دومرفب تشگ  زاریش  هاشداپ  کباتا  نوچ  تسا و  ربارب  رد  هک  دومنب  اریو  هبعک  هناخ  تفرگب و  يو  داتسا  سپ  تسین . هبعک  ربارب  تاذاحم 
نآ دنداتـسرفب و  وا  رهب  زا  هقلح  ود  نآ  ات  درک  تساوخرد  همظعم  هکم  يافرـش  زا  داتـسرف و  هفیرـش  هکمب  دنتخاسب و  هرقن  زا  هقلح  ود  ات 
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زا يرایسب  تسد  تاکرب  هک  تسا  هبعک  رد  هقلح  ود  ره  هک  دنیوگیم  نآ و  هب  تسا  روهشم  هک  دناهتخیوآرد  نیا  عارصم  رد  هقلح  ود  ره 
رایسب تاوزج  اهفحصم و  اجنآ  رد  نامثع و  رتفدب  تسا  روهشم  هک  تسا  فحاصملا  راد  دجسم  نیا  رد  تسا و  هدیسر  نآ  هب  هللا  ءایلوا 

نسح ماما  طخب  مالسلا و  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  فیرش  طخب  فحصم  هلمج  زا  هدیسر و  نیعبات  هباحص و  تیبلا و  لها  طخب  هک  تسه 
نامثع طخب  دوب  یفحصم  نیعمجا و  مهیلع  هللا  تاولـص  مهریغ  قداص و  رفعج  ماما  طخب  نیدباعلا و  نیز - نیـسحلا  نب  یلع  ماما  طخب  و 

 . دشن علطم  نآ  رب  سکچیه  دش و  تفایان  هنتف  مایا  رد  سپ  دوب  وا  نوخ  رثا  نآ  رب  و 
333 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

هنسح و ةرخالا  یف  هنسح و  ایندلا  یف  انتآ  انبر  تباجاب  تسا  وجرم  يو  رد  ندرک  اعد  دشابیمن و  یلاخ  هللا  ءایلوا  زا  هشیمه  دجسم  نیا  و 
. رانلا باذع  انبر  انق 

ءانثلا ۀیحتلا و  امهیلع  اضرلا  یسوم  ماما  نب  دمحا  ریما  دیس  هللا  دبع  وبا  هکربتم  هضور 

زاریشب ناسوجم  لاتقب  راوگرزب  ردارب  تافو  زا  دعب  نومأم  تفالخ  مایا  رد  اضرلا  یسوم  دمحا  ریما  دیس  ترضح  هک  خیرات  لها  دنیوگیم 
ادخ هار  رد  دوخ  لام  زا  هدنب  رازه  هک  دنیوگیم  دوب و  ناردارب  دوجا  مظاکلا  یـسوم  نب  دمحا  ریما  دیـس  ترـضح  هکنادـب  دومرف و  لوزن 

زاریشب دمحا  ریما  نوچ  هک  دنیوگیم  دومرف و  دازآ 
334 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

ربق ردب  نب  دوعسم  نیدلا  برقم  ریما  نامز  ات  دربیمن  ترضح  نآ  رونم  رطعم  دهشمب  هار  سکچیه  دندش و  دیهش  دندروآ  فیرشت 
335 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

. دنتخاسب ترضح  نآ  ربق  رس  رب  يدبنگ  دنتفایب و  يو 
دوب و هتفاین  رییغت  چیه  هتشگنرب و  يو  كرابم  گنر  هک  تسرد ، دندید  ار  ترضح  دنتفای  نوچ  ار  ترـضح  نآ  ربق  هک  دننکیم  تیاور  و 

نآ سپ  یسوم ) نب  دمحا  ةزعلا هللا   ) دوب هتـشون  وا  فیرـش  متاخ  رب  دوب و  يرتشگنا  يو  تسد  رد  دوب و  هزات  نانچمه  ترـضح  نآ  نفک 
هچنانچ تفاتیم  نآ  زا  رون  حابص  دنچ  رد  درک و  نآ  زا  رتدنلب  رکب  وبا  کباتا  نآ  زا  دعب  دنتخاسب و  دبنگ  نآ  رب  دنتخانشب و  ار  ترضح 

يدبنگ نوتاخ  یشات  هدجهتم  هدباع  هبیط  هریخ  همخفم  نوتاخ  همظعم و  هکلم  نآ  زا  دعب  دندیدیم  سک  رایسب 
336 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

دقرم درک و  انب  هیلاع  هسردم  نآ  بنج  رد  تخاس و  نآ  زا  رتدنلب 
337 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

. مهیلع هللا  تمحر  ترجه  زا  هاجنپ  دصتفه و  لاس  رد  تخاسب  نآ  هیاسمه  رد  دوخ 

ءانثلا ۀیحتلا و  امهیلع  دمحا  دیس  ریما  ردارب  یسوم  نب  دمحم  ریما  هدازماما 

تسا و هدش  بترتم  نآ  رب  ددرت  دناهدوسآ و  راربا  ياحلص  رایخا و  تاداس  اجنآ  رد  هک  تسکرابم  يرازم  تسا و  يو  ردارب  هک  دنیوگیم 
مالعلا میلعلا  کلملا  هللا  نم  مالسلا  مهیلع  تسوا  ردارب  خیرات  رد  ترضح  نآ  خیرات  دنـشابیم و  روضح  رد  اجنآ  رد  بیغ  لها  دنیوگیم 

.

دمحم نیدلا  فرش  یضاق 

درک و لاس  دنچ  زاریـش  ءاضق  هک  دنیوگیم  تسا و  روهـشم  وا  زع  تسا و  یلاع  يو  دجم  تسا و  تسرد  وا  تبـسن  دوب . دنلبردق  دنوادخ 
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لاوما دینادرگ ، يزور  ار  وا  لالح  قزر  زا  داد و  يورخا  يویند و  هبترم  ار  وا  یلاعت  يادخ  هک  یتسردب  يوقت و  ملع و  رد  دوب  هیلا  راشم 
ات دندربیم  دسح  يو  رب  رباکا  دندرکیم و  فوخ  يو  زا  ماکح  تخانشب و  دوخ  رب  یلاعت  يادخ  تمعن  درکیم و  هقفن  اهلام  نآ  زا  رایـسب و 

خیش نآ  زا  دعب  دندرک . سبح  ار  وا  دندرک و  سرت  تشاد  هک  رایسب  نادنزرف  دندیدیم و  هک  وا  لالج  هاج و  يرایسب  زا  رابکی  هک  يدحب 
رانلا تفگ  تفر و  کباتا  هناخب  دـناهدرک  سبح  ار  وا  هک  دینـشب  نوچ  تشادـیم  تسود  ادـخ  رهب  زا  ار  وا  هک  يونغاب  رفظم  نیدـلا  نیز 

دنتفگ سرتب  خزود  شتآ  زا  ینعی  رانلا 
338 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

ار امـش  خزود  شتآ  هک  مسرتیم  دیاهدرک و  سبح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  يادخ  لوسر  دنزرف  هک  دومرف  تسا  هدـش  هچ  ار  خیـش  ترـضح 
نیدلا فرـش  یـضاق  درک  تافو  رفظم  نیدـلا  نیز  خیـش  نوچ  دـنیوگیم  دـندرک و  اهر  اریو  ات  دومرفب  دـش و  نامیـشپ  کباتا  سپ  دریگب 

خیـش يزور  هک  دـناهدرک  تیاور  تفگیم و  يو  رب  انث  هملکب و  هملک  یماـگب و  یماـگ  تفگیم  دوب و  هداـهن  شود  رب  وا  هزاـنج  دـمحم 
زا دنداد و  ربخ  ار  خیش  نوچ  تشگزاب . هار  هراپ  تسباوخ  رد  خیش  هک  تسنادب  نوچ  خیش  ندیدب  دمایب  یضاق  دوب و  هلولیق  رد  ناهبزور 
رد ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  يادـخ  لوسر  هک  دومرف  نآ  زا  دـعب  تفایرد  ار  يو  ات  دـیودب  شبقع  زا  یهت  ياـپ  دـش  رادـیب  باوخ 

یفرظ تسـشنب و  یناکد  رد  يزور  دنیوگیم  دنیبهب و  ارت  هک  دهاوخیم  دمحم  نم  دـنزرف  هک  زیخرب  هک  دومرف  مدـید و  تعاس  نیا  باوخ 
فرظ نآ  رعق  رد  يرام  دـندرک  رظن  دـندومن و  بجعت  قلخ  تخیر  دوب  فرظ  رد  هچنآ  مامت  درک و  تسد  دوب و  هداـهن  اـجنآ  رد  تساـم 

درک و تافو  دصشش  لاس  رد  نآ  زا  دعب  نکم  اهر  اهبـش  رد  فرظ  نیا  رـس  يوشب و  ار  فرظ  نیا  تفگ  فرظ  بحاص  اب  سپ  دوب  هدرم 
. هیلع هللا  ۀمحر  نیدلا  فرش - یضاق  هب  تسفورعم  هک  قیتع  دجسم  ربارب  دندرک  نفد  دوخ  هعقب  رد  ار  وا 

339 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

قحسا نیدلا  زع  دیس 

اضق شناد  لامک و  يوقت و  ملع و  تاکرب  و  دوخ . دهع  رد  درک  زاریـشب  اضق  دوب و  يادخ  مکح  هدنرب  نامرف  هک  تسوا  دباع  ملاع  رـسپ 
يرصم و نیدلا  لامج - یضاق  رفظم و  نیدلا  ردص  خیش  زا  هدرک  تیاور  هک  تسه  ثیدح  رد  هیلاع  دیناسا  ار  وا  درک و  عوجر  يرگیدب 
رد وا  دقرم  دوب و  هیـضرم  ياهیوخ  هریثا و  لئاصخ  ار  وا  و  دیدم . یتدم  درکیم  يرـصم  نیدـلا  لامج  یـضاق  تباین  هب  قلخ  نایم  رد  اضق 

. تسوا ردپ  بنج 

رمع نیدلا  ماما  یضاق 

سرد درک و  لاس  دنچ  زاریش  ياضق  دوب و  هدرک  عمج  يوقت  ملع و  نایم  رد  هک  دوب  رحبتم  یملاع  دوب و  رهد  هناگی  دوخ و  رصع  يادتقم 
هدناوخ ناشیا  رب  هچ  هک  دنکیم  دوخ  هخیشم  باتک  رد  دوخ  خیاشم  رکذ  درک و  تیاور  خیاشم  زا  دینـش و  دناوخ و  ثیدح  دناوخ و  ملع 

تسا و یـسواط  میکح  رداقلا  دبع  نیدلا  رون  انالوم  رگید  تسا و  رفظم  نیدلا  ردص  خیـش  یکی  دنزاریـش  رد  هک  وا  نادرگاش  زا  تسا و 
. هیلع هللا  تمحر  دراد  رباکا  زا  نادرگاش  رگید 

هرس سدق  يزوخلا  هللا  دبع  نب  ریجنب  نیدلا  فیفع  خیش 

هراشا

دوب و نیدتم  نیما و  رایسب  دومرفیم و  تراجت  لاح  يادتبا  رد 
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340 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
هک تسا  نیا  نآ  دـننکیم و  لـقن  وا  زا  بیجع  هصق  تشاد و  ماـمت  یتـکرب  ینمی و  دوب و  رایـسب  لاـم  ار  وا  تشاد و  تهاـجو  تلاـصا و 

یئایرد نآ  دنیوگیم  دیـسر و  دوطـس  هب  یلاس  رد  هاگان  تفریم  ایردب  درکیم و  رایـسب  ترفاسم  دوب و  راجت  رباکا  زا  ریجنب  خیـش  دـنیوگیم 
یتشک لها  سپ  دنتفرگب  ارنآ  یتعامج  هک  ایئوگ  داتسیاب و  یتشک  هاگان  دسریم . مهب  دوشیم و  عمج  نآ  رد  اهایرد  بآ  هک  تسا 

341 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
 . تیز بلطب  میاهدمآ  هک  میایموق  ام  دنتفگ  دیناسک  هچ  امش  دنتفگ 

هچره اب  دنتفرگرب  ار  وا  دیهدب  امب  ار  وا  دنتفگ  سپ  دراد . تیز  هک  دندرک  خیش  ترضحب  تراشا  یتشک  لها  تسه . تیز  امـش  نایم  رد 
دندـیدب ار  وا  نوچ  دـندوب . ناینج  یتعامج  اجنآ  رد  اهایرد و  ناـیم  رد  دـندرب  هریزجب  ار  وا  ناـینج  نآ  زا  دـعب  نآ . ریغ  تیز و  زا  تشاد 

مینکیم رد  لباقم  وت  تیز  نغور  دـنتفگ  تسامـش  تسدـب  مراد  هچره  نغور و  تفگ  ریجنب  خیـش  شورفب . امب  دوخ  تیز  نغور  دـنتفگ 
تفگ خیـش  دندادب . نآ  يازا  رد  یتمیق  نیمث و  دنچ  يرد  دندرک و  نزو  تیز  نغور  سپ  دینادیم . امـش  تفگ  لیکب . لیک  نزوب و  نزو 

میتسنادیم ام  رگا  دنتفگ  ناینج  مدیرخیم . رایسب  تیز  دوخ  رهش  رد  هنیآ  ره  دراد  ردقنیا  امـش  دزن  رد  تیز  نغور  هک  متـسنادیم  نم  رگا 
دوب يزیچ  اهرد  نآ  زا  درک  رظن  نوچ  ایرد  لحاسب  دندروایب  دنتـشادرب و  ار  وا  نآ  زا  دعب  میدروایمن . اجنیا  ارت  یئوگیم  نخـس  نیا  وت  هک 
فقو نآ  رب  دیرخب و  رامشیب  عایض  راقع و  دندرک و  انب  لالح  لام  نآ  زا  هعیفر  هسردم  ات  دومرفب  دوخ و  رهشب  درک  تعجارم  سپ  رایـسب 
ریجنب نیدلا  فیفع  خیش  هکنادب  ترجه و  زا  دوب  مود  داتفه و  دصناپ و  لاس  رد  نآ  خیرات  دومرفیم و  ماش  حبـص و  رد  ماع  ماعطا  درک و 

لامک و بسک  لضف و  ملع و  لیـصحت  رب  ار  ناشیا  درکیم  ضیرحت  تخومایم و  بدا  ار  ناـشیا  دـندوب و  لـقاع  تیاـغب  دوب و  رـسپ  ود  ار 
دوب و ملع  تکربب  نیا  دـندش و  ادـیپ  ناحلاص  نایـضاق و  ناشیا  لسن  زا  زاب  دنتـشگ و  روهـشم  ياملع  زا  ات  دـندرکیم  ردـپ  يرادربناـمرف 

لک ۀمیق  هک  تسا  هدروآ  ریما  ترضح  هملک  دص  رد  هکنانچ  دناسرب  فرش  تلزنمب و  ار  دوخ  بحاص  هک  تسا  هدرک  هدعو  ملع  هکنادب 
. هنسحی ام  يرما 

رعش

یئارایب  نادب  دوخ  نت  هکتسا  ملع  ردق  نادب  وت  تمیق 
یئازفیب دوخ  ملع  رد  وت  نوچدنیازفیب  تتمیق  رد  قلخ   342 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

یناکشابلا ریجنبلا  يولعلا  دومحم  نب  دمحا  نب  یکزلا  مارهب  نب  هللا  دبع  نیدلا  فرش  مامالا 

نونف زا  نف  چیه  عورشم . لوقعم و  زا  دوب  مولع  ماسقا  عماج  دوب و  دوخ  رصع  نارورس  ناگرزب و  ءاجلم  نالضاف و  عجرم  ناملاع و  داتـسا 
رایـسب زامن  زور  بش و  رد  هک  دوب  یـشکتضایر  تشاد  هک  تالامک  همه  نیا  اب  رـصع و  ياـملع  زا  دوب  زاـتمم  تفگن و  سرد  هک  دوبن 

هملک داـهنن و  یلاـعت  هناحبــس و  يادـخ  رما  فـالخب  یمدـق  زگره  تـشاد و  غـیلب  داـهتجا  دـج و  دوـخ  تراـهط  وـضو و  رد  درازگیم و 
هدافا تسشنیم و  هدس  رب  مولع  سرد  نامز  رد  هک  دوب  یسک  نآ  زا  دوب و  ملع  فورصم  وا  رمع  تدم  تفگن و  یلاعت  قح  يدونـشخیب 

دناوخ و ترضح  نآ  رب  نوناق  تایلک  دشیم و  رضاح  يزاریش  همالع  حلصم  نب  دومحم  نیدلا  بطق  انالوم  لثم  املع  تعامج  دومرفیم و 
نیدلا رصان  یضاق  لثم  الضف  زا  لکلا و  یف  لکلا  خیش  هتقو و  ۀمالع  وه  هک  هدرک  نینچ  شفیرعت  تفگ و  انث  ار  وا  نآ  حرـش  هچابید  رد 

هک دـنیوگیم  دـنتخومایم و  يو  زا  مولع  رگید  تایبدا و  تفگیم و  وا  يانث  دـناوخیم و  يزیچ  يو  رب  يواضیب  رمع  نیدـلا  ماما  نب  دـمحم 
ضایب رب  دومرفیم و  لـقن  نآ  زا  درکیم و  فرـصت  نآ  رد  هاـگهاگ  دوب و  وا  هدوسم  يازجا  رد  مه  نیدـلا  رـصان  یـضاق  فیناـصت  لوصا 
هیبونج هفص  رد  ار  وا  ترجه و  زا  يزیچ  دصشش و  لاس  رد  دش  یفوتم  دوب  هفیرش  تادافا  هغیلب و  تارابع  رایـسب و  تامارک  ار  وا  دربیم و 
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ریثک یعمج  هسردم  نیا  رد  دندرک و  نفد  ریجنب  خیش  هکربتم  هسردم 
343 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

تمدـخب هک  دـیوگیم  هنع  یفع  باتک  مجرتم  نیعمجا  مهیلع  هللا  ۀـمحر  دـننوفدم  تاتناق  نیتناق و  دابع و  فارـشا و  لضافا و  رباـکا و  زا 
. درک راـصتخا  تهج  نیا  زا  دوـب  رذـعتم  هدـحیلع  ناـشیا  رکذ  هدیـسر و  رفاو  یظح  نمب  ناـشیا  تاـکرب  زا  ماهدیـسر و  ناـشیا  زا  یـضعب 

. نیعمجا مهیلع  هللا  تمحر -

هفیلخ دومحم  نیدلا  جارس  خیش 

یسلجم دوخ  هیواز  رد  ار  وا  دوب و  هیلا  راشم  دیحوت  ياههتکن  قیاقح و  ندرک  فشک  رد  دوب و  نایب  باحـصا  هوسا  نافرع و  بابرا  هودق 
زا ربتعم  نامدرم  نآ و  ریغ  فوصت و  رد  تسه  هربتعم  فیناصت  ار  وا  و  یفاو . ینایب  یفاش و  ینابزب  دومرفیم  یـسرک  رب  سرد  هک  دوبیم 

یکی ناشیا  زا  دنناسریم و  يوب  دانسا  هرجش  نیا  رتشیب  دسریم و  ینورزاک  قحسا  وبا  خیش  هب  وا  هقرخ  هرجـش  دناهدیـشوپ و  هقرخ  وا  تسد 
رـس رد  دـندرک  نفد  ار  وا  دوخ  هعقب  رد  ترجه و  زا  مود  تصـش و  دـصناپ و  لاـس  رد  دـش  یفوـتم  وا . ریغ  تسا و  یلقب  ناـهبزور  خـیش 

. تسا هدمآرب  وا  ربق  زا  يریجنا  تخرد  هکمارب و  هچوک 
344 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

ردیح نیدلا  ءاهب  دیس 

هراشا

تسا و هدرک  فینصت  فوصت  رد  یباتک  دراد و  نآ  ریغ  ریـسفت و  ثیدح و  رد  تازاجا  تایاور و  دوب و  زاریـش  دابع  تاداس و  داهز و  زا 
نآ کلـس  رد  هدومرف و  یمـسم  حاجنلا  یلوال  حاتفملا  باتک  ار  مود  هدرک و  مان  حالـصلا  لهال  حابـصملا  باتک  لوا  هدومن  فنـص  ودب 

دنکیم و تیاور  يو  زا  حیتافم  باتک  دوب و  هتفرگارف  هللا  دبع  نیدلا  لیـصا  دیـس  دوخ  لاخ  زا  بادآ  هکنادب  هدومرف و  رکذ  یلازغ  هقیرط 
ندمآ رد  تساوخیمن و  ایند  درکیم و  كرت  اهفلکت  دوبن و  نآ  اب  هعمـس  ایر و  چـیه  درکیم و  قیالخ  تحیـصن  دومرفیم و  ظعو  ۀبـسح هللا 

: تشاد ینعم  نیا  هک  مدید  يرعش  وا  فیرش  طخب  تشگیمن و  داش  كانمغ و  نتفر  ایند و 

رعش

راذگب نانمشد  ریگ و  ار  تسوددش  ادیپ  وچ  تنمشد  زا  تسود 
رایسب روخم  نیبب  شرض  عفنبارش و  ماعط و  ندروخ  ندید و 

ردیح نب  دمحم  نیدلا  جات  ریما 

هراشا

دوب و هیلا  راشم  تاماقم  تحیصن و  ظعو و  هقیرط  رد  هک  تسوا 
345 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

نیریش ینابز  هثحابم  تقو  هملاکم و  نیح  رد  دوب و  خماش  هاج  یلاع و  بصنم  ار  وا  تخانـشیم و  ماع  صاخ و  ياهلد  بذج  مالک و  لقن 
زا زور  بش و  زا  تعاس  چـیه  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دوب  هللا  لوسر  ثیداحا  يوار  تشاد و  ظـفح  ار  هللا  مـالک  تشاد و  یفاـش  یناـیب  و 
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اب درکیم  عضاوت  دومنیم و  ماع  صاخ و  اب  تمحرم  فطل و  تفأر و  تقفش و  درکیم و  رایسب  رافغتسا  دوبن و  یلاخ  زامن  اعد و  حیبست و 
ترایز دابع  املع و  زا  ماع  صاخ و  مادام  دوبن و  یلاخ  نیطالـس  كولم و  زا  هشیمه  وا  سلجم  شیورد و  رگناوت و  گرزب و  کچوک و 

چیه داهنیمن و  اهنآ  زا  مهرد  رانید و  چیه  درکیمن و  هریخذ  اهنآ  زا  چیه  وا  دندربیم و  رایسب  وا  يارب  زا  گرزب  ياههیده  دندرکیم و  وا 
سافنا روضح و  تاکرب  زا  رایـسب  دیوگیم  هحور  هللا  حور  باتک  فلؤم  دوب و  تواخـس  لذـب و  وا  هقیرط  دـیرخیمن و  يراقع  یعایض و 

: ینعم نیا  رد  دوب  هتشون  هک  مدید  وا  زیزع  طخب  نم  متفای و  بیصن  وا  ریخ 

تیب

دشاب اهراک  زین  ارت  هکزاسب  دنمتسم  شیورد  راک 

ینیسحلا ردیح  نب  دمحم  نب  ییحی  نیدلا  لالج  ریما 

راوگرزب ردپ  بصنم  هاج و  رد  هک  دوب  يو  فیرش  زیزع و  رسپ 
346 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

هودنا مغ و  درکیم و  قلخ  تحیصن  دومرفیم و  ظعو  دوب و  رهام  خیرات  نف  رد  رـضحتسم . تاغل  مولع و  رد  لضاف و  یملاع  دوب  ماقم  مئاق 
تالاسر هلیلج و  تافلؤم  دوب و  هدناوخ  وا  ریغ  يدنرز و  نیدلا  سمش  خیش  رب  ثیدح  تسنادیم و  وکین  لاثما  دومرفیم و  فشک  قیالخ 

عینشت یبوخ و  تیاغ  رد  تسا  هتـشون  هک  باش  خیـش و  هلاسر  یجحلا و  لئالد  باتک  تسا و  هبوجعا  باتک  اهنآ  زا  یکی  تشاد . هلیمج 
خیش و هلاسر  رد  هک  نانخـس  نآ  زا  تفگیم و  انث  نیعبات  هباحـص و  عیمج  رب  درکیم و  هعیـش  رباکا  نادرمتم  راکنا  دزیم و  هضفا  رب  رایـسب 

: دیوگیم تسا  ینعم  نیا  رد  هدومرف  داریا  باش 
دیوگیم دننیب و  للخ  نآ  زا  ناناوج  راک  رخآ  رد  دنیوگن  ناریپ  اب  دـننک و  دوخ  لقعب  دوخ و  لاحب  ناناوج  هک  یمکح  يرما و  هصق و  ره 

زا دـشاب  روما  رد  یلمحت  يربص و  ار  ناریپ  دـندرگ و  نامیـشپ  دـننک و  دوز  دـشاب و  لیجعت  اهراک  رد  ار  ناناوج  هکنادـب  رگید  یئاج  رد 
يزیچ دصتفه و  لاس  رد  دش  یفوتم  دنوش و  نامیشپ  رید  دننک و  رید  دننک  هک  يراک  ره  ناریپ  سپ  للز . نآ و  للخ  عفد  تهج 

347 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
راثآ دناهدوب و  زاریـش  ماکح  زا  هکمارب  نایکمرب و  هچوکب  تسفورعم  هک  دوخ  طابر  رد  دـندرک  نفد  دوخ  ردـپ  دزن  رد  ار  وا  ترجه و  زا 

هـشوگ رد  تاـیه  وقربا  یلاوـح  رد  ناـشیا  زا  یکی  قیتـع و  دجـسم  ياـهبارحم  رد  دـنچ  یبوـچ  یگنـس و  رب  تسا  هتـشون  ناـشیا  تاریخ 
 . تسا روهشم  کمرب  خیشب  تسنوفدم و 

يرقم دمحا  هللا  دبع  وبا  خیش 

دوب و هدرک  زاجح  ترفاسم  هکنآ  زا  سپ  درک  تماقا  دمآ و  زاریـشب  تشاد . شوخ  یقلخ  یئوخ و  دوب و  يوروکین  راگزیهرپ و  يدـهاز 
يدرم دوب و  هدینش  رباکا  زا  رایسب  ثیدح  دناوخیم و  درکیم و  تیاور  ناشیا  ریغ  يدابآدایز و  رهاط  وبا  یملس و  نمحرلا  دبع  زا  ثیداحا 

هک دـندرک  نفد  دوخ  هعقب  رد  ار  وا  دـش و  یفوتم  ترجه  زا  متـشه  تصـش و  دـصراهچ و  لاس  رد  دوب و  تریـسشوخ  تروصشوخ و 
. یصیرح دهشمب  تسا  روهشم 

رح دمحا  نیدلا  جات  خیش 

دوب رهام  نآرق  ظفح  ریسفت و  ثیدح و  رد  دوب و  عرواب  یماما 
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348 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
املع زا  نینچمه  وا  دج  ردپ و  تخادـنایمرب و  اهتعدـب  درکیم و  يادـخ  ناگدـنب  تحیـصن  هدرک و  طبـض  دوب و  هدـناوخ  هعبـس  تائارق  و 

رد یتدم  ینامعن  دمحم  نیدلا  سمـش  خیـش  وا  دج  هک  تسا  هدروآ  دوخ  تریـس  رد  دانقلا  نبا  دیـسریم . هفینح  وباب  ناشیا  بسن  دندوب و 
ناهفـصاب نیدلا  مجن  ماما  يو  دنزرف  درک و  دادغبب  عوجر  درک  تافو  هاش  دـمحم  ناطلـس  نوچ  سپ  تفگیم . سرد  هاش  دـمحم  هسردـم 

تبغر دش و  ادـیپ  یقوش  یـسانیتسا و  ار  وا  هبیرغ  تاراشا  تفاطل و  تیاغ  رد  دـناوخب  هلاسر  هفیلخ  نوچ  داتـسرف و  هفیلخب  هلاسر  دـمآ و 
ناسحا بتاور  هاش  تلود  کلم  ناهفـصاب و  درک  تعجارم  تقو  دنچ  زا  دعب  رگید  درک و  دادغبب  عوجر  سپ  درک  يو  روضح  تبحص و 

تساوخیم يدنزرف  يادخ  زا  درکیم و  عرضت  اهرفس  نیا  رد  تشاد و  بترم  وا 
349 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

عیمـس کنا  هبیط  هیرذ  کندل  نم  یل  به  بر  تفگیم  و  عرـضتب . دوب  هتـشادرب  تسد  یبش  دـنیوگیم  دـنک و  يو  زا  ثیدـح  تیاور  هک 
. ءاعدلا

یمالغ هلیـسوب  هک  دیـسر  ربخ  دـش  حابـص  نوچ  میداد . دازآ  يدـنزرف  ارت  میدرک و  فشک  وت  هودـنا  مغ و  تفگ  یفتاـه  رحـس  تقو  اـت 
يدنزرف هک  متـسناد  سپ  دیوگیم  هدیئازب  يرـسپ  ینعی  تسا  هدروآ  دنزرف  ردام  هک  دـمایب  تراشب  دـناهدروآ و  ناهفـصا  سیردـت  روشنم 

رـسپ نآ  تدالو  نیح  رد  اقافتا  دوب  هتخیرگ  دیدم  یتدم  تشاد و  یمالغ  هک  دنیوگیم  مدرک و  رح  وا  بقل  دمحا و  يو  مان  تسکرابم و 
زا هک  یـسک  نآ  وت  دومرف  دـناوخ و  دوخ  دزنب  ارم  رهاق  یهاشداپ  هک  مدـید  باوخ  رد  تفگ  تشاد و  رایـسب  شاـمق  دـمآرد و  زین  مـالغ 

ماهدـمایب کنیا  ماهدرک و  رایـسب  هیرگ  مسرب و  دوخ  يالومب  هک  مدرک  دـهع  نم  سپ  دـندزب  رایـسب  ارم  ات  دومرفب  هتخیرگ و  دوخ  يالوم 
نآرق دش  هتساخون  نوچ  دمحا  نیدلا  جات  خیش  نآ  زا  دعب  درک . دازآ  ار  وا  يادخ  رهب  زا  دینـشب  تیاکح  نیا  نوچ  امـش . دزنب  دوخ  دهعب 

ظفح ناسح  حاحـص و  زا  ثیدح  رازه  هدزاود  دش و  داتـسا  نآ  رد  درک و  ریـسفت  ثیدحب و  تدارا  يور  كدنا  یتدـم  رد  درک و  ظفح 
زا رازه  هس  درک و 

350 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
رحبا هعبس  وا  مان  هک  ثیدح  رد  تسه  یباتک  ار  وا  تسا و  يدرورهس  نیدلا  باهش  خیش  یلجع و  حوتفلا  وبا  وا  خیاشم  زا  و  تاعوضوم .

دجسم رد  تشاد و  مامت  زازعا  درکیم و  اضق  زور  ره  ار  هزورکی  زامن  دناوخیم و  نآرق  زا  یعبس  یبش  ره  یعبس و  يزور  ره  تسا و  هداهن 
نیدلا بیجن  خیـش  رب  دـیوگیم  دانق  نبا  تفگیم . ظعو  ناضمر  هام  دـیدج  عماج  رد  زین و  يرقنـس  عماج  رد  دومرفیم و  ظعو  قیتع  عماج 

یلاعتیادخ هک  یتسار  یتسردب و  هک  دومرف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  مدیـسر  ثیدح  نیاب  سپ  مدـناوخیم  ثیدـح  شغزب 
ناشیا ار و  ناـشیا  دنـسانشن  دنـشاب  رـضاح  نوچ  ار و  ناـشیا  دـنباین  دـنوش  بیاـغ  نوچ  هک  یناـسکنآ  درادـیم و  تسود  ار  ناراـگزیهرپ 

یکی نم  یکشاک  متفگ  دوخ  سفن  رد  سپ  لادبا  ابقن و  داتوا و  زا  دیـشک  لاجر  ءایلوا  رکذب  ینعم  نیا  رد  سپ  دناهدنیامن  هار  ياهغارچ 
رد متـشگ  غراف  داروا  زا  نوچ  مدوب  رکف  نیا  رد  بش  همه  متفر و  هناخب  نآ  زا  دـعب  دنـشاب . اجک  ناـمز  نیا  رد  ناـشیا  یمتفاـیب  ناـشیا  زا 

نوردناب هک  متساوخ  نوچ  تسا . هداتسیا  يوروکین  كرت  یمالغ  ریبک  خیش  هعقب  رد  رب  مدید  متفر  ریبک  خیش  ترایزب  ایئوگ  متفر  باوخ 
متفر نوردناب  سپ  هد  تزاجا  ار  وا  هک  دومرف  دینش و  وا  زاوآ  خیـش  ایئوگ  سپ  تسا  داتوا  لادبا و  تبون  زورما  تفگ  تشاذگن  ارم  مور 

. مهد هسوب  ار  خیش  كرابم  تسد  هک  متساوخ  مدرک و  مالس  دوب  هدرکزاب  بارحمب  كرابم  تشپ  ریبک  خیش  هک  مدید 
باهش خیش  هد . تزاجا  دومرف  دهاوخیم  تزاجا  يدرورهس  نیدلا  باهش - خیش  تفگ  دمآرد و  مالغ  نآ  زا  دعب  اجنآ . نیشنب  هک  دومرف 

سپ هد  تزاجا  تفگ  دهاوخیم  تزاجا  یهنشا  نیدلا  ردص - خیـش  تفگ  دمآرد و  مالغ  رگید  تسـشنب و  درک و  مالـس  دمآرد و  نیدلا 
مالس دمآرد و 

351 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
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درک و مالـس  دـمآرد و  سپ  نک  اهر  هک  دومرف  دـهاوخیم  تزاجا  ناهبزور  نیدـلا  ردـص  خیـش  هک  تفگ  مالغ  رگید  تسـشنب و  درک و 
درک و مالـس  دمآرد و  سپ  هد  تزاجا  دومرف  دـهاوخیم  تزاجا  رح  دـمحا  نیدـلا  جات  خیـش  تفگ  دـمآرد و  مالغ  نآ  زا  دـعب  تسـشنب 

دعب تسشنب  درک و  مالس  دمآرد و  سپ  نک  اهر  هک  دومرف  دبلطیم  تزاجا  يواضیب  نیدلا  باهـش  خیـش  تفگ  مالغ  راب  رگید  تسـشنب 
دنتساوخ تزاجا  دندمایب و  هللا  دبع  نیدلا  لیصا  ریما  رگد  شغزب و  نیدلا  بیجن  خیش  نآ  زا 

352 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
رد دـندمآرد و  دوب  دیفـس  همه  ناشیا  يادر  هالک و  راتـسد و  ناشیا و  هماج  هک  مدـید  نت  تفه  نآ  زا  دـعب  دنتـسشنب  دـندرک و  مالـس  و 

يزیچ درکیم و  نآ  رب  كرابم  رظن  تشادیمرب و  هعقر  نآ  خیش  ریبک و  خیش  دزن  رد  دنداهنیم  هک  دوب  دیفس  هعقر  ناشیا  زا  کیره  تسد 
موق نآ  ةولـصلا و  تماـق  دـق  تفگ  هک  مدینـش  نذؤم  زاوآ  تلاـح  نیا  رد  دـنتفریم . دنتـشادیمرب و  دوخ  هعقر  ناـشیا  تشوـنیم و  نآ  رد 
سپ دنرضاح  ود  ره  نیدلا  بیجن  خیـش  هللا و  دبع  نیدلا  لیـصا  دیـس  مدید  متفر  نیدلا  بیجن  خیـش  دزنب  دش  حابـص  نوچ  دندش  دیدپان 

. متفگب خیـش  تفه  نیا  نت و  تفه  نآ  تیاکح  خیـش و  هعقب  رد  دـندوب  هتـساوخ  تزاجا  هک  مدرک  ضرع  ود  ره  ناشیاب  خیـش  تیاـکح 
خیش تایح  رد  هک  مدرک  دهع  سپ  ینک  رهاظ  اهنیا  هک  تسین  نآ  يراوازس  ارت  تسا و  یلاعت  يادخ  رارـسا  هلمج  زا  نیا  هک  دومرف  خیش 

. منکن رهاظ  هیضق  نیا 
هیرگ يزور  سلجم  رخآ  رد  دیسر  رد  تافو  تقو  ار  رح  نیدلا  جات - خیـش  نوچ  دندرک . تافو  ود  ره  ات  متفگن  تیاکح  نیا  نآ  زا  دعب 

. درک
نم هانگ  هک  دومرف  خیـش  دـندمآرد . هیرگب  قیالخ  هبنـشجنپ . زور  ات  دـیناد  تمینغ  نم  تحیـصن  ظـعو و  سلجم  ناردارب  يا  تفگ  سپ 

ددعب
353 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

وضو تساخرب و  نیـسپ . تقو  ات  دمایب  یبت  ار  وا  هبنـشجنپ  زور  نآ  زا  دعب  هد .  تبوت  ارم  یگرزب  لالج و  دنوادخ  يا  تسا . نابایب  گیر 
. درک میلست  قحب  حور  درک و  اعد  دش و  لوغشم  زامنب  تخاس و 

هاگن نوچ  نیفکت  نیح  رد  داهن  یلحم  رد  تفرگب و  لاسغ  تسد  هاگان  هک  دندرکیم  لسغ  ار  وا  دندرک و  تسار  وا  نیفکت  زیهجت و  سپ 
. هیلع هللا  تمحر  ار  نفک  هراپ  نیا  دیئوشب  هک  تسا  هدرک  هراشا  خیش  هک  دنتسنادب  کشجنگ  هلضف  زا  دوب  ثولم  وا  نفک  هراپ  دندرک 

بوکرز دودوم  نیدلا  زع  خیش 

راید و نارفاسم  زا  نیدلا  نیعم  خیـش  وا  ردپ  هک  دنیوگیم  درکیم و  نارواجم  تیبرت  نارفاسم و  تمدـخ  قح و  هار  رد  دوب  فراع  یخیش 
رد يزور  دنیوگیم  تشادیم و  تسود  ار  وا  يدیس  دوب و  هتفایرد  هرس  سدق  ریبک  دمحا  يدیـس  تبحـص  دوب و  هدیرب  اهنابایب  دوب و  راجت 

سپ مجع . رد  دـشاب  نم  هفیلخ  دـشاب و  حـلاص  يدـنزرف  هک  یمان  نیدـلا  نیعم  وا  تشپ  رد  منیبیم  ایوگ  هک  دومرف  دوخ  تارواحم  نایم 
ینامرک  نیدلا  دحوا  خیش  تبحص  درک و  زاجح  ترفاسم  نآ  زا  دعب  دش . نانچمه 

354 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
يدرورهس نیدلا  باهش  خیش  یساجس و  نیدلا  نکر  خیش  و 

355 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
رد دوخ  هناخب  ار  وا  نیدلا  باهش  خیش  دنیوگیم  تفایرد و 

356 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
و دادیم . نیکاسم  ارقفب و  ماعط  تخاسب و  هیواز  درک و  زاریشب  عوجر  نآ  زا  دعب  وا  مودق  مارکا  تهج  زا  دروآ  دورف  دادغب 
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357 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
مویـس تصـش و  دصـشش و  لاس  رد  تبقاع  ات  درک  تشیعم  بسک  تایح  یگدـنز و  رد  لاـس  دون  تساوخب و  مود  ناـهبزور  خیـش  رتخد 

تافو
358 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

. بوکرز هعقب  رد  دندرک  نفد  یصیرح  دهشم  هیاسمه  دوخ ، هیواز  رد  ار  وا  درک و 

بوکرز دومحم  خیش 

کچوک و اب  اساوم  درکیمن و  هریخذ  زگره  يزیچ  دوب و  راثیا  شـشخب و  لذـب و  هب  ماوقا  هقیرطب  یـسأتم  هک  دوب  ینادمـص  ینابر  یفراع 
تشگیم ناناملسم  جئاوح  ياضق  يارب  زا  زور  ره  درکیم و  يادخ  رهب  زا  ناناملسم  تحیصن  لاس  دنچ  دادیم و  مدرم  دنپ  درکیم و  گرزب 

دشیمن و لوغشم  ایند  تنیزب  زگره  دروخیم و  يزیچ  نانیگمغ  ناگراچیب و  نانیکسم و  اب  دشیم و  لوغشم  تنـس  زامنب  دشیم  بش  نوچ  و 
سلاجم و رد  دـیوگیم  باتک  فلؤم  دوب . هدیـشوپ  اضر  ربص و  هماج  دوب و  هدرک  دوخ  رهب  زا  رقف  رایتخا  درکیمن و  زواـجت  دوخ  هقیرط  زا 

هنـس رد  دـش  یفوتم  دادـیم . یهاوگ  وا  لاعفا  تماقتـسا  لاح و  تحـص  رب  مدونـشیم و  وا  راعـشا  تأشنم و  ظافلا و  مدوبیم و  وا  تاولخ 
. دندرک نفد  دوخ  هرماع  هعقب  رد  ار  وا  يزیچ و  دصتفه و 

دمحا نیدلا  نیعم  انالوم 

هسردم رد  سرد  هک  تسا  يو  لماک  یقتم  لضاف  ملاع  ردارب 
359 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

خیـش زا  تشاد و  دوخ  یمارگ  ناردـپ  هقیرط  تشاد و  لـفاحم  ظـعو  بصنم  دوـمرفیم و  يدادـغب  دجـسم  رد  ظـعو  تفگیم و  هیدوعـسم 
هرـس سدق  ریبک  دـمحا  يدیـس  هدازرتخد  نیدـلا  رخف  خیـش  زا  هقرخ  دوب و  هتفرگ  بادآ  يرـصق  يرکب  رمع  نب  لیعمـسا  نیدـلا  فهک -
دزن رد  دوب و  مهن  داتـشه و  دـصتفه و  لاس  رد  وا  تافو  تسه و  هربتعم  فیناصت  هیلاع و  دـیناسا  ار  وا  و  زین . دوخ  لاخ  زا  دوب و  هدیـشوپ 

لیعمـسا نیدلا  ماوق  ظفاح  رتخد  نوتاخ  همیرک  ناشیا  زا  یکی  دننوفدم . افرع  دابع و  املع و  زا  یتعامج  وا  هعقب  رد  دندرک و  نوفدم  ردپ 
 . دومنیم ربص  رکش و  لاوحا  مامت  رد  تشادن و  فلکت  دوب و  رباص  الب  رب  هک  تسا 

قحسا نیدلا  زع  ریما 

دوب و رباص  الب  رب  درکیم و  فلکت  كرت  لاوحا  همه  رد  تشاد و  ماود  رب  یتوالت  يرکذ و  هک  دوب  راربا  داـبع  گرزب و  تاداـس  هلمج  زا 
حابصم ارنآ  تسا و  هدرک  فینـصت  فوصت  رد  یباتک  دومرفیم و  اعد  هللا  مالک  متخ  زا  دعب  لفاحم  رد  دادیم و  تحیـصن  دنپ و  ار  نامدرم 

ملع و نایم  تسا  هدرک  عمج  هک  تساهنآ  زا  قحـسا  نیدلا  زع  دیـس  هک  تسا  هدومرف  رفظم  نیدلا  ردـص  خیـش  تسا و  هدرک  مان  یجدـلا 
وا دهز و 

360 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
دصتفه و هنـس  رد  دش  یفوتم  هدوب . هللااب  هللا و  یف  صالخا  قدصب و  یتسود  تبحم و  ناشیا  نایم  رد  ثیدح و  رد  تسه  هربتعم  دیناسا  ار 

. هیلع هللا  تمحر  دوخ  هرماع  هعقب  رد  دندرک  نفد  ار  وا  هد و 

نیدلا حور  ریما 
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لماک یظح  رفاو و  یبیـصن  دهز  زا  ار  وا  درکیم و  رـشن  نیلـسرملا  دیـس  ثیداحا  نارـسفم و  لاوقا  نایم  درکیم  عمج  هک  دوب  ملاع  یظعاو 
رکنم کیدزن و  رود و  هچنانچ  تشاد  رایسب  مرک  تسه و  رایسب  هعومجم  رایسب و  تاقیلعت  نآ  رد  هک  تسا  هتشون  لسرت  رد  یباتک  دوب و 

. هیلع هللا  تمحر  تسا  ردپ  دزن  رد  وا  نفدم  دنتفرگیم و  ظح  وا  زا  دقتعم  و 

دمحم نیدلا  ردص  ریما 

ناتـسود اب  دهعت  دـقفت و  دوب و  قلختم  قیفـش و  میحر و  عضاوتم و  يدیـس  دوب و  موق  گرزب  تاداس و  ریهاشم  زا  هک  تسوا  لضاف  ردارب 
یظح و دیدیم  يو  كرابم  يور  سکره  تشاد  شوخ  ترواحم  دشیم و  رـضاح  ضیرم  شـسرپ  هزانج و  زامنب  دروآیم و  ياجب  يادـخ 

گرزب تاداس  دوب و  هدرک  ناجیابرذآ  قارع و  ترفاسم  یناوج  لئاوا  رد  درکیم و  نارطضم  یسردایرف  تفرگیم و  يو  زا  یتفرعم 
361 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

وا نفدم  دوب و  دصتفه  لاس  رد  وا  تافو  تسا و  کتـشد  تاداس  دقرم  هک  تسا  هسردم  نیا  یکی  وا  تاریخ  راثآ  دوب و  هدـید  خـیاشم  و 
 . تسا هسردم  نآ  رد  مه 

میهاربا نیدلا  فرش  ریما 

راوگرزب ردـپ  اب  ترفاسم  دوب و  فوصت  رقف و  رد  یمدـق  ار  وا  تشاد و  یلاع  یبصنم  عیفر و  یهاج  دوب و  لماک  لـضاف و  ملاـع ، يدـیس 
عماجملا  وبا  نیدلا  ردص  خیش  تبحص  دوب و  هدید  خیاشم  دوب و  هدرک  دوخ 

362 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
هبترم رایسب  هدیسر و  ینانمس  هلودلا  ءالع  خیش  روضحب  دوب و  هدرک  يو  رب  راونالا  قراشم  تئارق  دوب و  هتفایرد 

363 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
قالخا دومرف و  نامدرم  تحیـصن  هیوضر و  هسردم  قیتع و  عماج  رد  تفگ  ظعو  لاس  هاجنپ  و  دندیدن . وا  ناشیوخ  زا  کیچیه  هک  هتفای 

سپ میتفر  نوریب  ناراب  ياعدب  وا  اب  رابکی  دیوگیم  باتک  فلؤم  دوب و  باجتـسم  توعد  ار  وا  تشاد و  هیوضترم  فاصوا  هیوبن و  هنـسح 
تشپ سپ  ایند  یفطصم و  تریسب  دینک  ادتقا  افج و  ملظ و  دیراذگب  افواب  ناتسود  يا  افـصاب و  ناردارب  يا  تفگ  رتشیپ  تشادرب و  تسد 

هدیـسرن هناخب  زونه  سپ  میدرکب  رایـسب  رافغتـسا  درک و  اعد  نآ  زا  دعب  دش  نایرگ  اهمـشچ  درک و  رثا  اهلد  رد  نانخـس  نیا  سپ  دیزادنا 
 . هیلع هللا  تمحر  دوخ  هعقب  رد  دندرک  نفد  ار  وا  دش و  یفوتم  هاگدنچ  زا  دعب  دمایب . ناراب  هک  میدوب 

مثیه نب  دمحم  دعس  وبا  خیش 

دننکیم لقن  دوب و  يزاغ  ناریما  زا  دنیوگیم  تسا و  روهشم  رادملعب  وا  رازم  هک  دوب  روهشم  قداص . يدرم  دوب و  يادخ  ناتسود  زا 
364 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

درادـن و رازم  نیا  تمرح  سکره  هک  هتفگ  دـشابن و  یلاخ  یلو  زا  مثیهلا  نب  دـمحم  خیـش  رازم  هک  هتفگ  یبهذ  نیدـلا  باهـش  خیـش  هک 
: تسا هدومرف  هک  مدید  وا  نانخس  زا  تاکرب -  زا  دنام  مورحم  دنکن  اجنآ  تیاعر 

تلهم هک  ینامز  رد  نکیم و  رایـسب  ياـعد  ناـهانگ و  زا  یـشاب  تبوت  اـب  هک  نک  دـهج  نک و  گرم  داـی  زیخرب و  هتفر  باوخب  لـفاغ  يا 
. تسا کتشد  هچوک  رس  رد  وا  رازم  نکیم و  رایسب  هیرگ  سی  هط و  هروس  تئارق  رد  ناوخیم و  رایسب  هللا  مالک  يراد 

فیرش دیس 
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شیتفت هدرک و  بتک  فیناصت  هدومن و  رایـسب  ترفاـسم  دوب و  هدرک  عمج  ار  ملع  نونف  هک  دوب  ققحم  ملاـع  لـماک و  دنمـشناد و  همـالع 
زا رپ  یئایرد  اـیئوگ  هدومرف و  قیقحتب  ماوع  صاوخ و  زا  ناـبلاط  میهفت  هدومرف و  مولع  سیردـت  سرادـم  رد  لاـس  دـنچ  هدومن و  لـئاسم 
رد متشگ  فرشم  وا  رونا  رادیدب  تبون  دنچ  دیوگیم  باتک  مجرتم  يدربب و  یضیف  وا  زا  يدیسر  واب  هک  یبلاط  ره  هک  دوب  یلآل  رهاوج و 

365 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت  افصاب و  یفوص  مدرک و  وا  هحفاصم  عاقب و  رگید  هیئاهب و  هسردم 
. هیلع هللا  تمحر  دیدرگ  نفد  دوخ  هرماع  هسردم  رد  دش و  یفوتم  دوب . افواب  فلکتیب و 

هللا دبع  نیدلا  لیصا  دیس 

نیدـلا ءالع  خیـش  زا  يراخب  حیحـص  باتک  دوب و  هدرک  تاـیاور  نآ و  عامـس  ثیدـح و  ناـیم  عمج  هک  دوب  عروتم  عراـب  لـضاف  یماـما 
نمحرلا دبع  خیش  زا  ملسم  حیحص  زا  یضعب  دوب و  هدونش  يدنجخ 

366 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
عماج يوارف و  زا  وا  یمطاف و  زا  وا  هدینش و  يروباشین 

367 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
وا خیاشم  زا  هدونـش و  يرونید  صفح  یبا  زا  وا  دوب و  هدونـش  وا  زا  مه  يذمرت  ننـس  تقولا و  نبا  زا  وا  هدونـش و  نمحرلا  دبع  زا  یمراد 

یفص دمحم  نیدلا  سمش  هجاوخ  یتشپروت و  نیدلا  باهش  خیش  یکی 
368 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

رد حیتافم  فینـصت  و  نید . تامهم  رد  هریثک  تالاسر  تشون و  ثیداحا  رد  اهباتک  دـندوب و  یکثک  رذ  وبا  نیدـلا  نیعم  خیـش  ینامرک و 
ادـخ يارب  زا  ظعو  قیتع  عماج  رد  دومرفیم و  تحیـصن  ظعو و  تسا و  لماش  ار  ثیدـح  ماکحا  هک  تسیباـتک  نآ  درک و  حـیباصم  حرش 
یلـص لوسر  ثیداحا  تشادـن و  سلجم  شیبومکب  رظن  زگره  دوب و  ماع  صاخ و  هدـیاف  روخرد  رتکیدزن و  قلخ  مهفب  هچناـنچ  دومرفیم 
تسب راب  هلزتعم  رش  عفد  تهج  زا  یتبون  دیسرتیمن و  سکچیه  زا  تفگیم و  ار  نخس  تساوخیم و  هک  رهب  دیناسریم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 

درک و نآ  عنم  دیـسر و  کباتاب  ربخ  سپ  دش . دیابیمن  نکاس  اجنآ  دننک  هلزتعم  هلطبم  تارابع  هک  يرهـش  رد  تفگ  درک و  رفـس  مزع  و 
رامشیب قلخ  دوب و  رایسب  تامارک  ار  وا  دیدرگم و  نآ  درگ  دیراذگب و  ار  هعیش  باتک  دیناوخب و  تنـس  لها  باتک  هک  درکیم  رما  ار  قلخ 

 . ناجارس هلحم  هچوک  رس  رد  تسا  دوخ  هروهشم  هعقب  رد  وا  رازم  دنتفرگیم و  عفن  يو  زا 

يولع ییحی  نیدلا  رصان  ریما 

درک تفأر  لدع و  رشن  اضق  رد  سپ  تباینب . درک  زاریش  ءاضق  یتدم  لوقعم و  لوقنم و  نایم  دوب  هدرک  عمج  هک  تسوا  لضاف  ملاع  رـسپ 
دنمهرهب بتک  نآ  زا  رباکا  دندش و  عفتنم  وا  زا  رایسب  قلخ  درک و  نآ  ریغ  هقف و  رد  فینصت  تسب و  مدرم  رب  تفآ  ملظ و  ياهرد  و 

369 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
. تسا ردپ  دزن  رد  وا  رازم  دنتشگ و 

يواضیب رکب  وبا  نیدلا  باهش  خیش 

دراد و تایاور  ثیدـح و  رد  هربتعم  دـیناسا  تسا و  روهـشم  وا  رکذ  تشاد و  حـلاص  نادـنزرف  هک  دوب  هبترمدـنلب  نأش و  بحاـص  یخیش 
یتیب وا  هاـقناخ  رد  رب  دومنیم و  نیقی  قیرطب  بیغرت  درکیم و  نید  هارب  داـشرا  ار  قیـالخ  تخاـس و  قیتع  دجـسم  هیاـسمه  رد  یهاـقناخ 

: تسا هتشبن 
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ینکن  یلاخ  وت  ناتب  زا  هدکتب  اتزامن  حیبست و  هب  تفای  ناوتن  ار  وا 
. دوخ هعقب  رد  دندرک  نفد  ار  وا  ترجه و  زا  مراهچ  لهچ و  دصشش و  لاس  رد  دش  یفوتم 

هللا دبع  نیدلا  نکر  خیش 

یملاع دوب و  وا  ياج  یتسار  یتسردب و  هک  تسوا  دباع  رسپ 
370 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

دنچ تشاد و  يریثأت  وا  سفن  اهلد و  رد  دوب  يرثا  ار  وا  و  حـیلم . ینایب  حیـصف و  یظفلب  دـیدج  عماـج  رد  دومرفیم  ظـعو  هک  دوب  فراـع 
 . دیدرگ نفد  شردپ  دزن  رد  درک و  تافو  هک  يزور  ات  دابع ، احلص و  زا  دندوبیم  وا  سلجم  رد  سک  رازه 

دمصلا دبع  نیدلا  سمش  خیش 

تاماقم دادجا و  ياههبون  دومرفیم و  ظعو  قیتع  عماج  رد  لاس  دـنچ  دوبیم و  دوخ  ناردـپ  هقیرطب  یـسأتم  هک  دوب  وا  قشاع  فراع  رـسپ 
نارـضاح زا  يرایـسب  هچنانچ  تشگیم  رهاظ  هاگهاگ  هک  دوب  يرون  وا  نیبج  رد  دنیوگیم  تفایرد و  هیونعم  تالاح  دروآ و  ياجب  ناردـپ 

 . تسا ردپ  دزن  وا  نفدم  دندیدیم و 

دمحا نیدلا  مجن  خیش 

رهاظ هاگهاگ  هک  دوب  يرون  وا  هبابس  تشگنا  رد  دیدج و  عماج  رد  دومرفیم  ظعو  هنیکس  تبیهب و  هک  دوب  دحوم  فراع و  دباع و  یخیش 
ردپ دزن  رد  وا  نفدم  هدرک و  رایـسب  هضراعم  خیاشم  اب  تسه و  نشور  نانخـس  حطـش  رد  ار  وا  دـندیدیم و  ار  رون  نآ  یتعامج  دـشیم و 

 . تسوا

میحرلا دبع  خیش 

وکین یبدا  شوخ و  یقلخ  بوخ و  یئوخ  هک  دوب  یفوص  یظعاو 
371 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

زا رامشیب  قلخ  دومرفیم و  تحیـصن  ظعو و  درکیم و  رایـسب  شـشخب  راثیا و  تشادیم و  هیکلم  بدا  تسد  رد  لقن  لقع و  مامز  تشاد و 
رد تفرعم  ینشور  قدص و  ناهرب  دندشیم و  صوصخم  وا  تفرعم  راونا  زا  دنتشگیم و  هبلغ  دنتـسشنیم و  وا  سلجم  رد  ماوع  صاوخ و 

. هعقب نآ  رد  تشگ  نوفدم  مثیه  بنج  رد  يزیچ و  دصتفه و  لاس  رد  دش  یفوتم  دوب و  رهاظ  وا  يامیس 

دومحم نیدلا  ناهرب  یضاق 

رد دوب  عضاوتم  تشاد و  هیناحور  فاصوا  هیوبن و  قالخا  هک  دوب  قلختم  لضاف  یـضاق  دوب و  ینابر  فطل  رهظم  یناـمعن و  بهذـم  ماـما 
مامت تقفـش  راهظا  دومرفیم و  نید  روما  رد  مامت  طایتحا  و  لاس ، دـنچ  دوب  قلخ  ماکحا  یلوتم  قلختم و  دوخ  سنج  ءانبا  اـب  دوخ و  سفن 

 . دننوفدم خیاشم  احلص و  دابع و  املع و  زا  يرایسب  هعقب  نآ  رد  ود و  داتشه و  دصتفه و  هنس  رد  تشگ  یفوتم  تشاد . ناناملسم  رب 
372 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

ینامرک هاش 
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هیاسمه رد  تساحلص و  دابع و  زا  هک  تسین  یکش  ماهتشگن و  فقاو  وا  بسن  خیرات و  رد  تسا و  ینامرک  عاجش  هاش  ردارب  هک  دنیوگیم 
تسوا و اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبن  روعش  زا  يرعش  تسا و  نوفدم  اجنآ  رد  ابقن  زا  يدیس  هلمج  نآ  زا  دننوفدم و  تاداس  زا  يرایـسب  وا 

. هاشداپ هناخ  بنج  تسنافرعم ! هچوک  رد  وا  هربقم 

یلع نیدلا  بیجن  خیش  ریما 

زاریشب هک  دوب  گرزب  نیما  راجت  زا  وا  ردپ  دوب و  فئاطل  دهاوش و  عمجم  فراعم و  قیاقح و  عبنم  هک  دوب  ققحم  فراع و  یملاع 
373 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

يزور يرـسپ  ارت  دندومرف  هک  دید  باوخ  رد  ار  مالـسلا  ةولـصلا و  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  یبش  سپ  تساوخب  ینز  دش و  نطوتم  هدـمآ 
تـسود ار  ارقف  دیـسر  زیمت  دـحب  نوچ  سپ  داهن . مان  بیجن  دـمایب و  يرـسپ  ار  وا  نآ  زا  دـعب  دـشاب . وا  مان  بیجن  حـلاص و  دـش  دـهاوخ 

و فوص . ياهابق  دیناشوپیم و  رخاف  ياههماج  ار  وا  تخاسیم و  ایهم  وا  يارب  زا  تامعنت  عاونا  وا  ردـپ  تسـشنیم . احلـص  اب  تشادـیم و 
ات مهاوخیم  نادرم  يوریپ  مروخیمن و  نارگناوـت  ماـعط  مشوـپیمن و  ناـنز  هماـج  نم  هک  دوـمرفیم  درکیم و  اـهنآ  كرت  نس  نآ  رد  خـیش 

نوریب ریبک  خیش  هعقب  زا  یخیش  هک  دید  باوخ  رد  یبش  دش و  يوزنم  تفر و  یلاخ  هناخ  رد  سپ  دش  ادیپ  يو  رد  بلط  هیعاد  هک  ینامز 
خیش نآ  دیدب  ار  نیدلا  بیجن  خیش  نوچ  دنتشاد  میقتـسم  هقیرط  دندوب و  تروص  کی  رب  همه  هک  دندوب  رفن  شـش  يو  بقع  رد  دمآ و 

وت دزن  رد  یلاعت  يادخ  زا  تسا  یتناما  نیا  هک  دومرف  رفن و  شش  نآ  زا  داهن  رگید  یخیش  تسد  رد  تفرگب و  وا  تسد  دومرف و  یمـسبت 
خیـش درک . تیاکح  دوب و  ـالقع  نیناـجم  زا  هک  داتـسرف  میهاربا  خیـش  دزنب  سک  شردـپ  تفگب  ردـپ  اـب  باوخ  تشگ  رادـیب  نوچ  سپ 

دـناهتفرگ و ناشیا  هقیرط  هک  دنخیـش  شـش  نآ  تسا و  ریبک  خیـش  تسا  هدـید  هک  لوا  خیـش  تسا  شغزب  نب  یلع  باوخ  تفگ  میهاربا 
دنک خیش  نیا  بلط  هک  دیاب  سپ  دنیامن . وا  لاح  دننک و  ضرع  يو  رب  وا  رما  هک  دراد  نآ  يراوازس  هک  تسا  هدنز  یخیش  ناشیا  زا  یکی 
هکم رد  ات  تفر  ترفاسمب  ردپ و  زا  درک  تزاجا  بلط  نیدلا  بیجن  خیـش  دیـسر  رـسپ  ردپ و  هب  ربخ  نیا  نوچ  دوش  لصاح  وا  دوصقم  ات 

نوچ دیوگیم  دیسر . يدرورهس  نیدلا  باهش  خیشب 
374 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

سپ لاح . رب  دوب  علطم  خیش  هکنآ  لاح  متخانشب و  دوب  هداهن  نم  تسد  رد  تسد  هک  مدید  باوخ  رد  هک  تروص  نامه  مدیسر  خیـش  هب 
ناسک نآ  متفه  وا  و  ریبک . خیشب  درک  دوخ  دانسا  هلـسلس  رد  نم  رکذ  دومرف و  نایب  دوخ  كرابم  نابزب  مدوب  هدید  هچنآ  باوخ  نومـضم 

زا هقرخ  مدرک و  وا  تمزالم  لاس  دنچ  سپ  تسوا . تسدب  نم  داشرا  هک  سکنآ  تسوا  هک  متـسناد  نوچ  مدوب . هدید  باوخ  رد  هک  دوب 
. رگید باتک  دنچ  اب  مدینشب  يو  زا  وا  تافنصم  مدیشوپ و  يو 

هفیاط یلاعت و  يادخ  هارب  درکیم  قلخ  داشرا  دنتخاسب و  يو  رهب  زا  یهاقناخ  تساوخب و  ینز  خیـش  تزاجاب  درک  تعجارم  هکم  زا  نوچ 
نیدلا لامج  خیش  وا و  نایم  هک  دنیوگیم  تشونب و  بوخ  ياههلاسر  دش و  روهشم  وا  تامارک  دنتـشگیم و  عفتنم  وا  ببـسب  ناناملـسم  زا 

ام ياهفرط  هک  میدجـسم  رد  ودره  ام  ایئوگ  هک  منیبیم  تفگ  ینیبیم  نوچ  دوخ  نم و  لاح  تفگ  نیدلا  لامج  خیـش  سپ  دـش . هرظانم 
رد هک  يوگب  نونکا  هدـید  نینچ  نایب  رد  وت  ماهدـید و  نینچ  تیؤر  رد  نم  تفگ  نیدـلا  لامج  خیـش  تسا . هداـهناو  دجـسم  نآ  راویدـب 
نم ایئوگ  تسا  فوشکم  هک  مايدجسم  رد  نم  دراد و  فقـس  هک  هتـسشن  يدجـسم  رد  وت  دومرف  خیـش  میرتگرزب . کی  مادک  ام  تلزنم 

رد یناعم  لها  هک  تستاراشا  زومر و  لها  نخس  نیا  هکنادب  و  دش . عطقنم  هرظانم  سپ  يرادن  هقیرط  نیا  وت  دراد و  یقرت  هک  مراد  هقیرط 
زواجت دنامب و  دوخ  لاح  رد  دوب  هدومرف  هچنانچ  دش  لاح  تروص  خیش  تفص  تقیقح  رد  دنراد و  تارابع  زونک  وا  نایب 

375 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
 . دوخ هعقب  رد  دندرک  نفد  ار  وا  دش و  یفوتم  رگید  لاس  دنچ  درک و  یقرت  خیش  دوب و  رتبا  یبوذجم  درکن و 
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نمحرلا دبع  نیدلا  ریهظ  خیش 

خیـش هدلاو  نوچ  دـنیوگیم  دـنتفرگیم و  شرورپ  وا  تیانع  زا  دنتـسجیم و  واب  یلوت  رایـسب  قلخ  دوب و  وا  هفیلخ  هک  تسوا  ورتسار  رـسپ 
دندیناشوپ ار  وا  دمآ  دوجو  رد  نوچ  يو و  تهج  زا  داتسرفب  دوخ  هقرخ  زا  هراپ  يدرورهس  نیدلا  باهش  خیش  تشگ  نتسبآ  نیدلا  ریهظ 

تمدـخ دیـشخبب و  ار  وا  فراعم  نونف  داشگب و  يو  رب  تفرعم  ياهرد  یلاعت  يادـخ  ایند و  رد  دـندیناشوپ  ار  وا  هک  دوب  هقرخ  لوا  نآ  و 
تمدخ تکربب  تساوخیم  هچنآ  تفایب  هک  ینامز  ات  روضح ، تبغر و  رـس  زا  درکیم  یهجو  رتبوخب  وا  تمزالم  دروایم و  ياجب  وکین  ردپ 

رد دوب  هدرک  جح  ترایز  مزع  نیدلا  ریهظ  خیـش  هک  یلاس  رد  دید  باوخ  رد  وا  ردپ  یبش  دنیوگیم  دـیدب و  لاضفا  مرک و  فانـصا  و  وا .
هک و داد  زاوآ  هرجح  ءارو  زا  یفتاه  سپ  درک  مالس  دمآرد و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یفطـصم  رهطم  هضور  رد  ایئوگ  هک  هفرع  بش 
هک داد  تراشب  داد و  ربخ  لاح  نیا  زا  ناشیوخ  لها و  درازگ و  يادخ  رکـش  دـش  علطم  لاح  نیا  رب  نوچ  یـشاجنلا . ابا  ای  مالـسلا  کیلع 

درک و فینـصت  تشگ و  سردـم  دـناوخب و  ثیداحا  نیدـلا  ریهظ  خیـش  نآ  زا  دـعب  درک . تینک  نیا  ار  وا  دابع  دیـس  دـش و  لصاح  دارم 
همجرت یکی  وا  فیناصت  زا  دومن و  لصاح  عامس  تیاور و 

376 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
دندیشوپ و وا  زا  هقرخ  دندش و  وا  هقیرطب  یسأتم  رایـسب  قلخ  تسا و  هتـشون  فراعم  و  فوشک . زا  تسا  قیقحت  نآ  رد  هک  تسا  فراوع 

مدوب لصو  رد  نم  هک  یتسار  یتسردب و  هک  تسا  خیش  نانخس  زا  تسا و  روهشم  يو  تامارک  دنتفای و  هیلاع  تاماقم  دناهدرک و  تیاور 
ناملـسم هک  دوخ  سفن  یـشوخب  مدرک  تعانق  سپ  دوب  اضرب  ندومن  يوخ  اضر  زا  رتالاب  هک  متـسنادیم  نآ  زا  دـعب  مدادـیمن  نآب  اضر  و 

 . دندرک نفد  ار  وا  ردپ  بنج  رد  درک و  توف  ناضمر  هام  رد  میشاب و 

دینج نیدلا  ردص  خیش 

فقاو درکیم و  نطاب  رهاظ و  ملع  نایم  عمج  هک  دوب  لضاف  لمکم و  لماک  يدشرم  رصع و  رباکا  ياوشیپ  دوب و  دوخ  دهع  مالسالا  خیش 
خیش تمزالم  تسنادیم و  تقیقح  رارسا  ياههتکن  و  تقیرط ، لها  قیاقد  نافرع و  نادنوادخ  تاراشا  موق و  زومر  رب  دوب 

377 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
فشکنم يو  رب  هفیرـش  لاوحا  یلاعت  يادخ  و  يو ، تزاجا  تراشاب و  دوب  هتـسشن  تولخ  رد  دیدم  یتدم  و  دادغب ، رد  دوب  هدرک  لیئربج 

هربتعم بتک  عامـس  تئارق و  دـید و  ار  اجنآ  ءاملع  درک و  ماش  دالب  ترفاسم  دـش و  رواجم  تقو  دـنچ  درک و  مظعم  هبعک  ترایز  ات  درک 
ءالع خیش  رگید  يدلکیک و  نب  لیلخ  نیدلا  حالص  خیـش  رگید  دوب و  یکبلعب  یلبنح  نیدلا  لامج  خیـش  یکی  وا  خیاشم  هلمج  زا  درک و 

ص377 نتم ؛  همجرت ؛  رازم / رازه  هرکذت  میحرلا .  دبع  تنب  بنیز  هرمعم  هخیش  یسدقم و  یلع  نیدلا 
378 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

! عامتـسا تئارق و  عامـس و  و  زور ، هدزیـس  رد  يراخب  عماج  ماهدناوخ و  سلجم  شـش  رد  کلام  ياطوم  تفگیم  هک  يزور  وا  زا  مدـینش 
خیش هکنادب  فراوع و  همجرت  رد  فراعملا  لیذ  تسا و  هتـشون  ثیدح  رد  هک  رابخالا  ةواقن  باتک  هلمج  نآ  زا  تخاس  فیناصت  درک و 

ثبـشت ام  دهع  رد  رایـسب  قلخ  دوب و  ناشیا  لضفا  خیـش  دندوب و  وا  نادیرم  زا  خـیاشم  هچنانچ  دوب  زاریـش  خـیاشم  رباکا  زا  نیدـلا  ردـص 
. تسناردپ دزن  رد  وا  نفدم  دوب و  مکی  دون و  دصتفه و  لاس  رد  وا  تافو  دندومن  یم - وا  لایذا  لاوحاب و  کسمت  دندرکیم و  يو  باداب 

دوسا نب  ةورع  خیش 

دـناهدرک و هبرجت  هک  دراد  میظع  يرثا  وا  ترایز  مرادـن و  فوقو  وا  خـیرات  رب  تسا  نیعبات  زا  هک  دـنیوگیم  تسا و  رباـکا  زا  هکیتسردـب 
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 . تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  هباحص  زا  وا  هک  دناهتشون  يو  ربق  رس  رب  دناهتفای و  شیوخ  تجاح 

میهاربا نیدلا  لامج  خیش 

لاس دنچ  هیودرا و  نیطالس  زا  شیپ  دوب  زاریش  رهش  مکاح 
379 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

نخس دوخ  سفنب  درک و  نانیکسم  نافیعض و  رب  محر  داهن و  تاریخ  دعاوق  ساسا و  دومن و  هاتوک  ناملاظ  تسد  درک و  لدعب  تموکح 
لوغـشم تاوعد  رکذ و  دارواب و  درازگیم  حبـص  زامن  نوچ  تشادـیم و  هدـنز  بش  زا  همین  و  درکیمن .  هنهادـمب  مکح  دینـشیم و  ناـشیا 
يواضیب نیدلا  رصان  یـضاق  هک  مدینـش  و  دنتفریم . وا  دزنب  قلخ  دنداشگیم و  رد  ات  دادیم  تزاجا  نآ  زا  دعب  درکیم . عولط  باتفآ  ات  دشیم 

دید و ار  کلم  دمآرد و  ات  داد  تزاجا  ار  وا  سپ  دمآرب  باتفآ  ات  تسشنب  یـضاق  نیـشنب  دنتفگ  تفرب  نوچ  درک  وا  ندید  دصق  یحابص 
رد راد  غراف  ار  لد  شاب و  لوغشم  اعد  رکذب و  نیـشنب و  يرازگب  حبـص  زامن  نوچ  انالوم  يا  دومرف  نآ  زا  دعب  تفگ  ابحرم  درک و  مارکا 

یقولخم رد  رب  هکنآ  هن  وش ، لوغـشم  بابـساب  سپ  يرآ  ياجب  قلاخ  تدابع  زا  تسبجاو  هچنآ  هک  یناـمز  اـت  مدرم  ياـهرکف  زا  زور  لوا 
. تفگ هک  تسا  قح  نخس  نآ  هک  متسنادب  دیوگیم  یضاق  دنهدن  تزاجا  ارت  دنیاشگن و  وت  رب  رد  مرجال  ینیشنب  یئآ و  دوخ  نوچ 

کلم دندرک  ربخ  ار  وا  دـندمایب و  دـش  ادـیپ  یتلع  ار  بسا  نآ  تشاد و  رایـسب  ياهب  راوهر و  تیاغب  تشاد  یبسا  هک  دـناهدرک  تیاور  و 
افش بسا و  نآب  دنتـسبهب  ات  دادب  دنب  نآ  هد و  افـش  ار  وا  ماهتـسب  وت  ياضرب  رگا  تفگ  دروآ و  نوریب  يدنب  درک و  هماج  بیـش  رد  تسد 
دوش رامیب  هک  بسا  ره  هک  دنیوگیم  تسا و  هدشن  هدوشگ  مارحب  زگره  هک  تسیدـنب  دـنب  نیا  هک  دومرف  دـندرک  لاؤس  نآ  زا  دـعب  تفای 

هبرجت دراد و  عیرس  يرثا  ددنب  وا  رب  دنب  نآ  کلم  دالوا  زا  یکی 
380 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

. تسا هدایسلا  راد  کیدزن  يو  نفدم  تواخس و  رد  دراد  هبیجع  ياهتیاکح  تسبیارغ و  زا  کلم  تعفر  هاج و  انغ و  هصق  دناهدرک و 

نیدلا لامج  نب  دمحم  نیدلا  سمش  کلم 

 . تسا هدوب  لداع  یمکاح  زین 

بیقن دمحم  نیدلا  دجم  دیس 

اجتلا ناناملـسم  دندیـسرتیم و  وا  تبیه  زا  نیطالـس  دوب و  تاجاح  بابرا  ءاجلم  دوخ  نامز  رد  و  دوخ ، دـهع  رد  دوب  زاریـش  تاداس  دـیس 
بترم ناشیا  راک  دروآیم و  ياجب  ناناملـسم  همه  اب  قفر  دروایم و  حالـصاب  قلخ  لاوحا  تشاد و  هماع  ياهرما  رب  مکح  دندربیم و  يوب 

يدیس دوبیمن و  وضویب  زور  بش و  چیه  رد  و  حیبست ، توالت و  تاولص و  رکذ و  زا  دوب  رایسب  داروا  ار  وا  تشادیم و 
381 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

لامج هیقف  دزنب  سپ  دنک  لاؤس  نآ  ریبعت  زا  هک  تشادیم  مرش  دوب و  هدید  یباوخ  لاح  تیادب  رد  دنیوگیم  دوب و  تریسوکین  مدقكرابم 
تسنادب تفایرد و  تسارفب  هیقف  سپ  ماهدید  هچ  باوخ  رد  هک  دنک  تیاکح  هک  تشاد  مرش  دیـسرپ و  باوخ  نآ  زا  تفر و  ربعم  نیدلا 

هیقف مدرک . وت  رذـن  راـنید  رازه  تفگ  منکب . وت  باوخ  ریبعت  اـت  نک  نم  رذـن  يزیچ  تفگ  هیقف  یلب  تفگ  يدـید  نینچ  نینچ و  تفگ  و 
لاس دنچ  زا  سپ  دشاب ، وت  نادناخ  لها  زا  هک  ینز  تکرب  هب  داشگ  دهاوخ  وت  رب  رایـسب  تمعن  ياهرد  یلاعت  يادـخ  هک  یتسردـب  تفگ 

یـشوخ و تلاح  رد  نآ  زا  دعب  تشگ . هداشگ  ورب  حوتف  حتف و  ياهرد  و  ینزب ، دتـسب  دیـس  ار  وا  رتخد  دمایب و  یبیط  نیدلا  لامج  کلم 
. هدایسلا راد  فلخ  دنداهن  دوخ  هعقب  رد  ار  وا  دش و  یفوتم  یخارف 
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يرفعج نیدلا  نیما  خیش 

زا دوب  هیرگ  رد  مادام  دوب و  بارحم  دجـسم و  مزالم  درکیم و  ماود  رب  يرکذ  تشاد و  وکین  یمهف  دوب و  ناـقداص  هوسا  ظاـفح و  هودـق 
ناناملـسم ریما  هک  نیدلا  رـصان  ماما  رگید  یناقلاط و  نیدلا  یـضر  خیـش  رگید  تسا و  یلجع  حوتفلا  وبا  یکی  وا  خیاشم  زا  ادـخ و  سرت 

. تسا هدایسلا  راد  ربارب  رد  وا  نفدم  دوخ و  هخیشم  رد  تایاور  عیمج  يو  زا  دناهدرک  تیاور  دوب و 
382 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

ینورزاک نیدلا  نیما  هجاوخ 

 . تسا یگنز  نب  هلکت  نیدلا  رفظم  کباتا  ریزو 
ملع و لها  یبرم  دوب و  ریخ  بحاص  راگزیهرپ و  يریزو  و 

383 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
هک یتسردـب  لماش  وا  تامارک  لصاوتم و  وا  مارکا  ماـعنا و  تافـص  تسا و  رایـسب  وا  تاریخ  تشاد و  يداـقتعا  داـبع  احلـص و  نأـش  رد 

تهج زا  دناوخن  تفگن و  رعـش  زگره  هک  دنیوگیم  تسا و  هدرک  اهحدم  ار  وا  تسا  زاریـش  تاضق  زا  هک  ردـبلا  وبا  نیدـلا  دـحوا  یـضاق 
دراد يرثا  وا  ترایز  قیتع و  دجـسم  هیاسمه  رد  دندرک  نفد  دوخ  هسردم  رد  ار  وا  متـشه و  لهچ و  دصناپ و  لاس  رد  درک  تافو  هغلابم .

. دناهدرک هبرجت  هک 
384 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

یناود نیدلا  دامع  انالوم 

ترـضح تشادـیم و  شوخ  یقلخ  شوخ و  یئورب  ار  قیالخ  دـیدیم و  رایـسب  باوخ  هک  دوب  فئاخ  یقتم  کسان  کـلاس  لـماک  یخیش 
لالح و قزر  نآ  زا  دعب  هدیـشک  رامـشیب  تاضایر  رایـسب و  تادهاجم  دوب و  هدید  رایـسب  باوخ  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هانپ  تلاسر 
رد تفرعم  راثآ  مدرک و  هدهاشم  وا  يامیـس  رد  تاعاط  راونا  مدـید و  ار  وا  دـیوگیم  هحور  هللا  حور  باتک  فلؤم  تفای . لالمیب  فشک 

. دندرک نفد  دوخ  هعقب  رد  ار  وا  يزیچ و  دصتفه و  لاس  رد  دش  یفوتم  دوب  ادیپ  وا  نیبج 

دیزیاب انالوم 

هراشا

ناشیا هعقب  رد  رب  دـندوب و  فراع  ملاع و  لضاف و  همه  وا  نارـسپ  دومرف و  یم - ظعو  لاس  دـنچ  هک  دوب  وا  یفوص  لضاف و  ملاـع و  رـسپ 
. هتشون

تیب

دیاشگب هک  يور  رب  رد  نیا  دنلب  تخب  اترد  رب  نانز  هقلح  نوچ  ادوس  نیا  رد  تساهرس 

دواد نیدلا  زع  هجاوخ 
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تاقبط تشاد و  رامشیب  تیاور  دانـسا و  دوب و  هدینـش  رایـسب  ثیدح  دوب و  تیالو  رد  خسار  یمدق  ار  وا  دوب و  زاریـش  تکلمم  خیاشم  زا 
خیش زا  توعد  دانسا و  هقیرط  دوب و  ار  وا  ثیدح  عامس 

385 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
نیدلا باهـش  خیـش  تسد  زا  وا  ردـپ  هدیـشوپ و  دوخ  ردـپ  تسد  زا  هقرخ  تشاد و  یهنـشا  نیدـلا  جات  خیـش  بانجلا و  یبا  نیدـلا  مجن 

دـصتفه لاس  رد  وا  تافو  تسا و  شاف  قلخ  نایم  رد  وا  تامارک  وا و  نادنزرف  تسد  رد  تسیقاب  هقرخ  نآ  هیلع و  هللا  تمحر  يدرورهس 
. تسا نازودشفک  رازاب  رد  وا  نفدم  دوب و 

دواد نب  دودولا  دبع  نیدلا  دیرف  خیش 

دجسم رد  يادخ  رهب  زا  تفگیم  ظعو  لاس  دنچ  دوب و  نابرهم  قفشم و  يادخ  قلخ  رب  دوب و  عضاوتم  فئاخ و  دباع ، یملاع 
386 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

ار وا  ناگرزب  دندیسرتیم و  وا  زا  نایضاق  دندرکیم و  يو  میظعت  ناهاشداپ  دوب و  هخماش  بتارم  هیلاع و  بصانم  ار  وا  و  نآ ، ریغ  يرقنس و 
تلازج مالک و  رد  دوب  رهام  و  نطاب ، رهاظ و  نایم  دوب  هدرک  عمج  دـندرک و  یم - واـب  لـسوت  دـندومنیم و  وا  میظعت  دنتـشادیم و  مدـقم 

درک و یم - نآ  فشک  لاح  رد  دندیـسرپیم  هک  ینعم  ره  زا  دادیم و  یفاش  باوج  لاح  رد  دـندرکیم  وا  زا  هک  یلاؤس  ره  هچنانچ  ینعم .
دمایم يادـخ  زا  هک  زیچ  نآب  دوب و  ضوفم  یلاعت  يادـخ  رماـب  درکیمن و  بیاـغ  رـضاح و  چـیه  حدـم  تشادـن و  سکچیه  زا  رکف  چـیه 
رایسب وا  فیرش  سلجم  رد  دیوگیم  هحور  هللا  حور  باتک  فلؤم  تشاد . هغلاب  تامارک  هقداص و  تیالو  هرهاظ و  تسارف  دوب و  بستحم 

زا هک  تسا  میتی  يرد  هک  دومرفیم  دـناشنیم و  دوخ  ربنم  ياههیاپ  رد  ارم  دـندش  یم - رـضاح  یلاوم  خـیاشم و  هک  ینامز  رد  ماهتـسشن و 
شراپس و  ربمغیپ ، ثیدح  یلاعت و  يادخ  مالک  ندیناسر  رد  ناردپ  فیاظوب  دوش  لوغشم  هک  دهاوخیم  هدمآ و  نوریب  فارـشا  ياهفدص 

تیبرت و تمه و  نمایم  زا  تقو  دنچ  زا  دعب  دینکب . وا  رهب  زا  دادمتـسا  دیراد و  وا  هارمه  تمه  اعد و  دـینک و  تدـعاسم  ار  وا  هک  درکیم 
. تسوا ردپ  دزن  رد  وا  نفدم  نیلزنم و  فرش  تداعس و  نیراد و  تاکرب  زا  متفای  متشادیم  دیما  هچنآ  وا  تیوقت 

يرصم نیدلا  لامج  یضاق 

ياضق دوب و  رصع  هناگی  دوخ و  هنامز  یتفم 
387 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

هدهع زا  سپ  یلاعت .  هللا  تمحر  نیدلا  فرش  یضاق  نب  قحسا  نیدلا  زع  دیس  بناج  زا  تاقوا  یضعب  رد  درکیم  ناناملسم  تایعرش  روما 
هیلاع تایاور  ار  وا  راهن و  لیل و  راهج و  رـس و  رد  دوبیم  دوخ  لاوحا  بقارم  دروآ و  ياجب  وکین  نآ  تناما  قح  دمآ و  نوریب  وکین  اضق 

یسوط  دیوم  نیدلا  یضر  ناسارخ  دنسم  ماما  یکی  وا  خیاشم  هلمج  زا  دراد . هقیار  تالاح  هقئاف و  تاملک  تسه و  هعیفر  دیناسا  و 
388 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

هب راک  هک  ینامز  ات  تخانـشیمن  ار  وا  یـسک  دوب و  ناهنپ  وا  رکذ  یتدم  دمآ  زاریـشب  نوچ  دـنیوگیم  يرـصم و  نیدـلا  بطق  ماما  تسا و 
انالوم نوچ  تفر  رصن  وبا  نیدلا  دیمع  هجاوخ  هسردمب  دیشوپرد و  تخاسب و  نآ  زا  هماج  تشاد  دنچ  يذغاک  تفرب و  سپ  دیسر  گنت 

زا ات  داتـسرفب  یـصخش  سپ  دیدب  يذغاک  هماج  نآ  اب  ار  وا  هاگان  اهتجاح ، ندنارذگ  تهج  زا  تسـشن  هناخ  زیلهدب  دش و  غراف  سرد  زا 
ددرگ مولظم  سکره  هک  تسا  مسر  نینچ  رصم  رهش  رد  تفگ  نیدلا  لامج  یضاق  درک  وا  لاوحا  صحفت  دمایب و  نوچ  دنـسرپب  وا  لاح 
حالـص رهب  زا  رهـش  نیا  رد  ماهدمآ  مملاع  يدرم  نم  هکنآ  لاح  دـنز و  یم - گناب  دـشوپرد و  ذـغاک  دوش  مورحم  يرای  ترـصن و  زا  و 

ربخ نیا  نوچ  سپ  دنامن . نم  تسد  رد  چیه  متخورف و  اهباتک  مدیرد و  اههماج  هک  مدوب  امش  رهش  رد  نادنچ  و  لام ، هاج و  نتفای  لاح و 
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389 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت  ربخ  ار  کباتا  ات  داتسرفب  سک  تساوخ و  يو  رذع  دیناسرب 
هیاسمه هک  تساجنآ  رد  وا  نفدم  درک و  انب  هسردم  سپ  دندرک . عوجر  يوب  اضق  دنداد و  يوب  لمع  نآ  زا  دعب  دنتفگب و  هصق  دندرک و 
سرادم زا  درک و  انب  هسردم  دوب  سراف  یضاق  لمع  ملع و  رد  دوب و  رصع  يالضف  سرد و  ءاملع  زا  يرازف  یضاق  تسا و  يرازف  هسردم 

. هیلع هللا  تمحر  تسا  زاریش  میدق 

یلع نب  نامثع  نیدلا  ءاهب  یضاق 

یهیقف دادیم و  بهذم  راهچ  زا  يوتف  دوب و  هعبرا  بهاذم  یتفم 
390 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

یلاوح سراف و  ءاضق  دوخ و  نامز  رد  تشادـن  لدـب  ضوع و  دوبن و  راید  چـیه  فارطا  بناوج و  رد  ظافلا  باوج و  رد  وا  لـثم  هک  دوب 
وا تشگیم و  عفد  روما  زا  وا  مکح  ببـسب  اهکـش  دندیـسرتیم و  يو  زا  ناهاشداپ  هکنانچ  درک  قحب  نامدرم  نایم  مکح  و  لاس ، دنچ  درک 

دـشیم غراف  سرد  زا  نوچ  تفگیم و  هیدـضع  هسردـم  رد  سرد  دروآیم و  ياجب  نآ  هماـقا  هک  دوب  يدرو  بش  زور و  زا  یتعاـس  ره  ار 
درکیم ناسآ  تالکشم  دادیم و  اههعقاو  زا  باوج  دناشنیمورف و  قلخ  تموصخ  اهنیا  يانثا  رد  تشگیم و  لوغـشم  هینید  بتک  فینـصتب 
درکیم مرک  مدقب و  مادخ  نارودزم و  دهعت  دومنیم و  ناتسود  لاوحا  دقفت  درکیم و  نارامیب  شـسرپ  دشیم و  رـضاح  اههزانج  زامن  رد  و 
یگلاس هدزاود  رد  تفگ  هک  يو  زا  مدینـش  دـیوگیم  باتک  فلؤم  هناگادـج  تشاد  يو  اب  صاخ  يرظن  درکیم  يوب  ددرت  هک  سکره  و 

مدیسر و زیربت  هب  لاس و  دنچ  مدرک  ترفاسم  نآ  زا  دعب  متفرگارف  وا  زا  هقف  ات  مدرک  نیدلا  ناسل  انالوم  تمزالم  مدمآ و  هیرازف  هسردمب 
انالوم یسوط و  نیدلا  ءالع  انالوم  تمزالم 

391 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
نم لاوحا  تشذگب و  نم  رب  راودا  نآ  زا  دـعب  مدومن  یبیطخ  نیدـلا  سمـش  انالوم  یبیط و  نیدـلا  فرـش  انالوم  يدربراج و  نیدـلا  رخف 

. متفایرد جح  ترایز  تبون  هس  ات  دیشخب  قیفوت  یلاعت  قح  ارم  متساوخیم و  هک  هچنآب  مدیسرب  هک  ینامز  ات  دش  فلتخم 
392 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

ضئارف و رد  هموظنم  حرش  ریغص و  لماش  حرـش  يواح و  حرـش  رد  يواتفلا  نایب  یکی  اهنآ  زا  تسه  هیلاع  تافنـصم  ار  وا  هک  یتسردب  و 
دوخ هخیـشم  رد  دیـسرن و  مامتاب  لاس و  دـنچ  درک  عورـش  ماکحالا  عیبانی  حرـش  بجاح و  نبا  رـصتخملا  زاجیا  داهتجا و  رد  هغلاب  هلاـسر 

. دناوخیم ینعم  نیا  رد  دنچ  یتیب  تشاد و  هک  هیلاع  دیناسا  دوب  هدرک  عمج 
سپ دنتـشادیم  گرزب  ارم  سلاجم  لفاحم و  رد  نالـضاف  مدیناسریم و  قلخب  عفن  مدوب و  نامز  هناگی  نم  تفگیم  هک  مدینـشیم  يزور 

ترجه زا  يزیچ  دصتفه و  لاس  رد  دش  یفوتم  دوش .  مک  ناشیا  تکرب  دنورب و  نالضاف  دشابن و  يریبد  لفحم  چیه  رد  هک  دشاب  هنوگچ 
.

393 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

نآ درگادرگ  یلصم و  متفه : تبون 

مالسلا مهیلع  مظاکلا  یسوم  نب  ةزمح  نب  یلع  ریما  هاش  هضور 

اب هزمح  نب  یلع  ریما  دندرک  نایولع  دصق  سابع  نارسپ  دندش و  هتـشک  نسح  نب  دیز  نارـسپ  دمحم  میهاربا و  نوچ  هک  دناهدرک  تیاور 
نوریب زور  رد  یضعب  دندرک و  تماقا  زاریش  هوک  زا  يراغ  رد  ترجه و  زا  متسیب  تسیود و  لاس  رد  دندمآ  زاریـشب  ناشیوخ  زا  رفن  دنچ 

رازم رازه  www.Ghaemiyeh.comهرکذت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 251زکرم  هحفص 159 

http://www.ghaemiyeh.com


- یم رخطصا  رد  رد  دندرکیم و  درگ  مزیه  دنتفریم و 
394 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

يادخ نوچ  ناشیا . رب  دنبای  تردـق  هک  دـشاب  ات  دـندوبیم  ناشیا  صحفت  سـسجت و  رد  هیـسابع  دـندرکیم و  نآ  رب  تشیعم  دـنتخورف و 
ار وا  هملظ  زا  یناوع  سپ  تشاد  مزیه  هتشپ  دمآ و  بیشب  هوک  زا  هزمح  نب  یلع  ریما  دیس  يزور  دوب  هتشبن  ناشیا  رب  تداهش  هجرد  یلاعت 

یلاخب دمآ  هک  لاح  رد  داتسرف  ترضح  نآ  رب  يراوس  سپ  دوب . هتسشن  سابع  ینب  لبق  زا  هک  داد  یئارس  هجاوخب  ربخ  تخانشب و  دیدب و 
هزمح تفگ  هزمح  رـسپ  تفگ  یتسیک  رـسپ  تفگ  یلع  تفگ  تسیچ  وت  مان  تفگ  تخانـشب  دوب  هدـید  وا  كرابم  يور  رد  هک  یناشن  ای 
تسا هدیسر  امب  نینچمه  تخادنیب و  ترضح  نآ  كرابم  رـس  دمآ و  دورف  بسا  زا  ملاظ  نآ  سپ  یـسوم . ماما  رـسپ  تفگ  تسیک  رـسپ 

نآ رد  تسوا و  هبیط  تبرت  هک  عضوم  نیا  ات  دـمایب  هتفرگ  تسدـب  دوخ  رـس  تساـخرب و  هزمح  نب  یلع  دیـس  هک  دـنیوگیم  یتعاـمج  هک 
هک تقو  دنچ  زا  دـعب  دـندرک . نفد  ار  وا  نآ  زا  دـعب  دومرفیم  هللا  الا  هلا  رکذ ال  هک  دندینـشیم  يو  زا  دوب و  هدـنام  زور  دـنچ  دـیبسخب و 

دـضع نآ  زا  دعب  دنتخاسب  یترامع  ترـضح  نآ  تبرت  رب  ات  دومرفب  دوب  تیبلا  لها  یلاوم  زا  وا  تشگ و  رهـش  نیا  مکاح  هلودلا  دـضع -
دالوا زا  هک  دوسا  دیز  فیرش  دیس  رتخد  سپ  تساوخ  یم - فرـش  تهجب  تاداس  اب  تلـصو  درکیم و  یعـس  فرـش  باستکا  رد  هلودلا 
ناشیا هیاسمه  رد  سپ  دـندرک . نفد  ترـضح  نآ  کیدزن  رد  ار  وا  درک  تاـفو  نوچ  تساوخب و  تسا  مالـسلا  هیلع  نسح  نینموملا  ریما 

كربتم نینچ  يرازم  ات  دندرکیم  نفد  اهفرط  بناوج و  زا  هفیرش  تاداس  رباکا 
395 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

. ددرگیم باجتسم  اعد  تسه و  اجنآ  رد  ندمآ  دورف  تمحر  دیما  هک  دش 

ذاعم خیش 

ذاعم نآ  هک  تسین  کش  چیه  تسا و  هباحـص  زا  هک  دنیوگیم  ماوع  تسبرجم و  تاجاح  ياضق  يارب  زا  وا  رازم  تسا و  مدقم  خـیاشم  زا 
ياج تسا و  كربتم  يرازم  يراب  دـشاب  نیعبات  زا  هک  دـیاش  دوب و  رمع  دـهع  رد  هک  نوعاط  نامز  رد  دـندرک  نفد  ماش  رد  تسا و  لـبج 

. دنشابیم اجنآ  رد  رثکا  لب  احلص  ابرغ و  زا  دابع  ارقف و  زا  يرایسب  هک  عماج  يدجسم  تجاح و  ياضق 

دمحم ردام  نوتاخ 

هچنانچ دوب  تادـهاشم  فشک و  ار  وا  دوخ و  رـسپ  اب  درک  هللا  تیب  تراـیز  تسا و  هدوب  تاـتناق  تادـباع  زا  دـشاب  ریبک  خیـش  هدـلاو  هک 
هجوت هناخ  نوردـنا  رد  وا  هدـلاو  ردـق و  بلط  تهج  داتـسیا  زامن  رد  هناخ  ماب  رب  ریبک  خیـش  ناضمر  هام  ههد  زا  یبش  هک  دـننکیم  تیاور 

. دیدب راونا  نآ  رد  دوخ  ردام  دمآ و  بیشب  ماب  يالاب  زا  ریبک  خیش  سپ  دیدب . ردق  ياهرون  دندومن و  واب  ردق  هک  تشاد  یلاعت  يادخب 
هک دننکیم  تیاور  منادیم و  ردام  ردق  نم  نونکا  هک  دومرفیم  نآ  زا  دعب  دـسر  يوب  یبیـصن  رون  نآ  زا  هک  دـشاب  داتفارد  ام  مدـق  رد  سپ 

ماعط نیا  زا  تفگ  دنه  نب  نسحلا  وبا  ندروخ  ماعط  رس  رد  هاگان  دندوب  رضاح  هیفوص  خیاشم و  دوب و  هدرک  یتوعد  زاریش  رد  خیش  ردام 
396 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

نادعس  نبا  ثیدح  تباتک  زا  اسف  رد  نم  هک  دیامرفیم  ریبک  خیش  دروخیم  اهنیا  زا  اجک  وا  دنتفگ  ناشیا  دینک  اهر  هللا  دبع  شخب 
397 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

وا دنتفگیم  ناشیا  دینک و  اهر  وا  شخب  تسه  هک  لاحرهب  تفگیم  هک  نسحلا  وبا  نخس  نایم  رد  مدرک و  زاریش  مزع  مدوب و  هتشگ  غراف 
دز و یخرچ  درک و  دـجاوت  تساخرب و  نسحلا  وبا  سپ  مکیلع  مالـسلا  متفگ  مدیـسر و  ناـشیا  دزنب  تلاـح  نیا  رد  دروخیم  اـهنیزا  اـجک 

شیپ لاس  دنچب  خیش  ردام  دنیوگیم  میدروآ و  ياجب  نآ  رکـش  مدروخب و  دندروایب و  نم  بیـصن  نآ  زا  دعب  دیوگن  غورد  نم  لد  تفگ 
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تافو خیش  زا 
398 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

 . منکچب روهشم  لپ  کیدزن  دندرک  نفد  دوخ  هریظخ  رد  ار  وا  درک و 

هللا دبع  نیدلا  نکر  خیش 

تشاد و تفشاکم  تیبوبر و  راونا  زا  هیسدق  ياههبذج  دوب و  ار  وا  کین  ياهیوخ  تشاد و  هیکلم  بادآ  دوب و  تریـصب  بحاص  یکلاس 
یهاقناخ درکیم و  نانیکـسم  ناریقف و  تمدخ  ۀبـسح هللا  دوبیم و  وا  هقیرطب  دوب و  هتفرگ  كرابم  نیدـلا  بطق  خیـش  زا  تقیرط  بادآ و 

وا تبحـصب  ینیدیب  هچنانچ  تشاد  فارـشا  قلخ  لاوحا  رب  دوبیم و  اساوم  فاصنا و  هار  رد  دادیم و  ناشیوردب  يزیچ  ماود  رب  تشاد و 
دنک خیاشم  شیامزآ  هک  تساوخیم  دعـس  کباتا  رابکی  دنیوگیم  و  دـش . ناملـسم  وا  تسدـب  تخانـشب و  ار  وا  تسارفب  لاح  رد  دـمآرد 

رد دندرکیم . لوبق  یکدنا  یضعب  دنداتـسرفیم و  سپ  زاب  یتعامج  سپ  درکیم  او  رز  بلط  نآ  زا  دعب  داتـسرف  خیاشم  شیپ  رز  دنچ  هسیک 
یضعب ات  دومرفب  دناشنب و  دروآ و  دورف  ار  ناشیا  خیش  دندمآرد  ناراوس  نوچ  داتسرف  هللا  دبع  خیـش  شیپ  هب  ناراوس  یتعامج  تلاح  نیا 
دنتـشک ناشیورد  تهج  زا  امـش  بسا  هک  دندرک  ربخ  ار  ناشیا  نآ  زا  دعب  دـنتخاس  ماعط  ناشیورد  يارب  زا  دنتـشکب و  ناشیا  ياهبـسا  زا 

زا دعب  دننکن ، خیاشم  شیامزآ  هکنآ  تهج  زا  ایئوگ  دومن  غیلب  دیدهت  تفگ و  ار  ناشیا  تخس  نخس  خیش  سپ 
399 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

زا هاجنپ  دصـشش و  لاس  رد  تخاـس  هک  تسا  دوخ  دـبنگ  رد  وا  نفدـم  دـندرکب و  تبوت  دـنتفرب و  خیـش  دزن  زا  نامیـشپ  كانـسرت و  نآ 
 . ترجه

يزیرین نیدلا  دشرا  هیقف 

ار ناناملـسم  يوتف  لاس  داتفه  تشاد و  اجنآ  تباطخ  دوب و  قیتع  دجـسم  ماـما  دوب و  هدرک  عمج  هیعرـش  مولع  هک  وراـهنت  ققحم  یملاـع 
قفـشم قلخ  همه  رب  تشاد و  هدیدنـسپ  ياهتفـص  کین و  ياهیوخ  و  ظعاوم ، غلبا  رب  درکیم  قلخ  تحیـصن  تفگیم و  ظـعو  داد و  باوج 

تفایرد و ار  افولا  وبا  خیش  روصنم و  وبا  خیش  ناروت و  خیش  ناشیا  زا  دید و  رباکا  خیاشم و  درک و  قارع  زاجح و  ترفاسم  دوب و 
400 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

خیـش نیدـلا و  دـیمع  انالوم  مرکم و  نیدـلا  جارـس  یـضاق  دوب و  یملید  لتاقم  وبا  نیدـلا  دامع  خیـش  ناشیا  زا  دـید و  ار  گرزب  ياـملع 
 . دندوب وا  هذمالت  زا  يونغاب  رفظم  نیدلا  نیز  خیش  یلقب و  ناهبزور 

الما عامتسا و  عامس و  تیاور و  تشبن و  رایسب  ثیداحا  و 
401 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

تخاس رایسب  ياهباتک  تایبدا ، لاثما و  بطخ و  رد  تسا و  دلجم  هد  نآ  لیوأت و  ریسفت و  رد  درک  نیرحبلا  عمجم  باتک  فینصت  درک و 
دوب و قوش  ءاکب و  قوذ و  تسارف و  بحاص  تسا و  هتفگ  یئاهنت  رد  هک  دراد  هغیلب  ياهرعـش  تسا و  بلطلا  ةروکاب  باتک  هلمج  نآ  زا 

: هتفگ ینعم  نیا  رد  دنچ  یتیب 
دندرک روجهم  نم و  زا  دنتشگبدندرک  روجنر  ارم  نوچ  نامیدن 

دندرک  رود  شبیبح  زا  رابکیبدوب  یتلاح  رد  نئمطم  نم  لد 
قلخ توعد  لاـس  دـنچ  وت  هیقف  يا  دومرف  سپ  دـمآ . وا  شـسرپب  یکرت  رمع  نیدـلا  سمـش  خیـش  تشاد  هک  ضرم  تلاـح  رد  دـنیوگیم 

ای دـتفا  املع  تسدـب  هک  اهباتک  یکی  مرکف  هس  رد  تفگ  هیقف  تسیچ . نزح  هآ و  هودـنا و  دایرف و  نیا  يدومن  داشرا  يادـخ و  هب  يدرک 

رازم رازه  www.Ghaemiyeh.comهرکذت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 251زکرم  هحفص 161 

http://www.ghaemiyeh.com


بتک اما  دومرف  نیدلا  سمـش  خیـش  دننک . تشیعم  هنوگچ  هک  نادنزرف  رکف  مویـس  دـتفا و  هک  تسدـب  هک  هحوکنم  رکف  رگید  نالهاج و 
هک دیسر  دهاوخ  یملاع  تسدب  تبقاع  دورب  دیایب و  تسد  رد  هک  دنچره 

402 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
اما دـهدب و  دـهاوخ  هک  سکرهب  یلاـعت  يادـخ  دـشاب  هدرک  دوخ  لاوحا  تظفاـحم  وت  یگدـنز  رد  رگا  هحوـکنم  اـما  دریگیم  نآ  زا  عـفن 

ار ناشیا  دـهاوخ  هچنانچ  یلاعت  يادـخ  دـشابن  نینچ  رگا  دراد و  ناـشیا  اـب  تفأر  تمحر و  رظن  یلاـعت  قح  دـنناراگزیهرپ  رگا  نادـنزرف 
نیدلا سمش  خیش  سپ  دانادرگ . صالخ  ارت  یلاعت  يادخ  يدینادرگ  صالخ  ارم  تفگ  دینشب  نخس  نیا  نوچ  نیدلا  دشرا  هیقف  درادب و 

نامز نیا  مشکیم و  هکئالم  راظتنا  ماهدرک و  يادـخب  هجوت  تسا و  هدـنامن  رکف  چـیه  هن  تفگ  تسا  هدـنام  رگید  يرکف  نامز  نیا  دومرف 
نفد ار  وا  ترجه و  زا  راهچ  دصشش و  لاس  رد  نابعش  هام  رد  درک  میلست  قحب  ناج  تفگب و  نیتداهش  هبیط  هملک  سپ  موریم  غراف  یلدب 

. هیلع هللا  تمحر  یلصم  کیدزن  دوخ  طابر  رد  دندرک 

دشرا نب  دمحم  خیش 

ار وا  و  تبون ، دـنچ  دوب  هدرک  قارع  زاجح و  ترفاسم  درکیم و  قلخ  تحیـصن  لاس  دـنچ  تفگیم و  ظعو  هک  تسوا  ملاـع  قداـص  رـسپ 
تاولخ درکیم و  رایـسب  هیرگ  دوخ  دهع  رد  زین  وا  هک  دندرکیم  یئرام  نیـسح  هیقفب  ندرک  هیرگ  رد  وا  تبـسن  هچنانچ  دوب  يدج  هیرگ و 

دشاب و وت  ياقلب  نم  هزور  راطفا  هک  مرادیم  دیما  تفگ  تولخ  رد  سپ  دوب  يوسوم  نیعبرا  رد  دیـسر  رد  شتافو  نوچ  تشادـیم و  كاپ 
رخآ رد  هعمج  زور  رد  درک و  باجتسم  وا  ياعد  یلاعت  قح  ترضح  یناسر و  یبقع  سنا  رب  يرب و  نوریب  ایند  تشحو  زا  ارم 

403 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
. دندرک نفد  شردپ  دزن  رد  دناوخب و  ار  وا  ترجه  زا  مهدزناش  دصشش و  لاس  رد  هفرع  زور 

یناسارخ متسر  خیش 

زا درکیم و  ناشیورد  تمدخ  مادام  دوب و  قوذ  دجو و  بحاص  عامس  رد  دوبیم و  ریبک  خیش  هعقب  رد  هک  میلست  رباص و  یفوص و  يدرم 
زا ریغب  درکیمن و  نوریب  هقرخ  زا  تسد  تفریم و  نوریب  لاوحا  بسح  رب  بشره  اـی  بش  دـنچره  رد  هکلب  دروـخیمن  يزیچ  طاـبر  هرفس 
دـس هکنادنچ  دـنداهنیم  وا  نهدـب  داشگیم و  نهد  وا  تشادـیم و  وا  شیپ  تساوخیم  سکره  زین  ماعط  نآ  درکیمن و  لوبق  چـیه  ماعط 

ار وا  ریبک  خیش  هک  تمدخ  ره  دشیم و  لوغشم  قح  تدابعب  تشگیمزاب و  دوخ  تولخب  زاب  تسشنیمورف و  یگنسرگ  دوبیم و  وا  قمر 
کیدزن هک  یمامح  يارجم  رابکی  تفگ  هک  دـمتعم  یـصخش  زا  مدینـش  هچنانچ  دزیمن  زابرـس  تمدـخ  نآ  زا  درکیم و  لاـح  رد  دومرفیم 

بیش بآب  نآ  زا  دعب  مزاس  كاپ  هللا  یلا  ۀبرق  منک و  لوبق  هک  هدیسر  نمب  دومرف  متسر  خیـش  سپ  دننک  كاپ  هک  دنتـساوخیم  تسا  هعقب 
سفنب دـش و  غراف  نآ  زا  ات  تفریم  نمادـب  ار  همه  دوب و  اههمـشچ  نآ  رد  رایـسب  کیر  درواـیم و  نوریب  درکیم و  رپ  نماد  تفر و  ماـمح 

رون و هک  دوب  رایسب  دندرکیم و  بجعت  وا  تمدخ  یتخس  رد  مدرم  سپ  تساوخن  سک  زا  ددم  تنواعم و  درک و  كاپ  نآ  مامت  دوخ 
404 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

دابآرفعج رایتخا  رمع  رخآ  رد  سپ  دوبیمن  یغارچ  یئانشور  هلیتف و  چیه  دنتفریم  يو  کیدزن  نوچ  دندیدیم و  وا  کیدزن  رد  یئانشور 
نیـسح ریما  دنتـشگیم و  رواجم  اجنآ  رد  قلخ  عضوم و  نآ  دوب  رومعم  وا  تکربب  درکیم و  نیکاسم  تمدخ  دربیم و  رـسب  اجنآ  رد  درک و 

نآ زا  دـعب  دـیوگیم  باتک  مجرتم  دیـسریم . يوب  باوث  دنتـشادیمرب و  بآ  اجنآ  زا  قلخ  لاس  دـنچ  تخاسب و  گرزب  هناخبآ  وا  تراـشاب 
هتخاس دوخ  قاثو  ار  هناخبآ  نآ  هک  مدید  یشیورد  متشذگیم و  يزور 

405 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
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لاـس رد  وا  تاـفو  دوخ و  هریظح  رد  تساـجنامه  مه  خیـش  نفدـم  تسا و  ناـشیورد  هاـگهیکت  نونکا  نآ  درکیم و  داـینب  هچغاـب  دوب و 
 . دوب ترجه  زا  کی  لهچ و  دصتفه و 

يرهوج نیدلا  ردص  انالوم 

مجن انالوم  زا  بدا  لئاوا  رد  تفگیم و  تالوقنم  تالوقعم و  زا  نف  ره  سرد  دوب و  هدرک  عمج  مولع  ماـسقا  هک  دوب  عروتم  عراـب  یملاـع 
رد دمآ و  زاریـشب  انالوم  هک  ینامز  رد  درکیم  یلح  نیدلا  ریـصن  انالوم  نیدـلا و  دـضع  انالومب  ددرت  نآ  زا  دـعب  دوب و  هتفرگ  هیقف  نیدـلا 

دوب هدید  یبیط  نیدلا  فرـش  انالوم  درکیم و  يدربراج  نیدلا  رخف  انالوم  تمزالم  زیربت و  هب  درک  ترفاسم  و  دمآ ، دورف  هیدضع  هسردم 
دندرکیم فرص  ملع  بلط  رد  همه  تشاد و  رامشیب  لاوما  نینچمه  وا  ردام  تشاد و  رایسب  لام  دوب و  نیما  راجت  زا  وا  ردپ  هک  مدینش  و 

دندرکیم ایهم  الما  سرد و  بابسا  دنتشونیم و  ات  دندومرفیم  اهباتک  و 
406 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

دوب ناجلخ  رد  هک  هیماوق  هسردـم  ایک و  نسح  رد  سرد  هک  دـش  نانچ  دـندیدب و  دوخ  تمه  ياهتنم  اب  دوخ  دیـشر  دـنزرف  هک  ینامز  اـت 
تنـس هداـج  زا  دـشیمن و  لوغـشم  فـلکت  چـیهب  زگره  دنتـشگیم و  رـضاح  وا  سرد  رد  همه  دوـب و  لـضاف  هبلط  هک  یناـمز  رد  تفگیم 

دوخ دیـشکیم و  هاچ  زا  بآ  دومنیمن و  تلاوح  سکب  درکیم و  دوخ  تسدـب  وضو  يزاسراک  بابـسا و  همه  درکیمن و  زواجت  يدـمحم 
تعاس چیه  دومنیم و  تبظاوم  نآرق  سرد  رب  دوب و  ینابرهم  قلخت و  عضاوت و  تلاح  رد  تخورفیم و  دیرخیم و  يزیچ  تفریم و  نوریب 

تاقیلعت حورش و  نف و  ره  رد  تسه  تافنصم  ار  وا  تشاذگیمن و  یلاخ  تالکشم  ندرک  لح  بتک و  هیـشحت  ای  زامن  ای  نآرق  تباتک  زا 
سپ دسانش  نآ  ردق  هک  دوبن  یسک  وا  موق  رد  هک  اریز  تشگ  قرفتم  يو  زا  دعب  وا  تادوسم  ءازجا و  دناهدربن و  ضایب  هب  هک  دراد  رایـسب 

: تسا هتفگ  ینعم  نیا  رد  یبرع  دنچ  يرعش  دنتسنادن و  اهنآ  ردق 
ناگدرم  رگید  رهب  زا  دربیمارم  دیوگ  اهگنس  اهیوج و 

نامدود  اههناخ و  دنامزابدناهدرک  لزانم  زا  تلحر  هک  سب 
ناهدنا نارازه  نیدنچ  اب  هتفخام  لوغشم و  برط  شیع و  رد  هدنز   407 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

نان ود  کی  راظتنا  رد  اهمشچاهربق  ردنا  هدیزیر  اهمسج 
نایز  دوخ  راک  دینادرگن  اتناه  دیهاوخ  دوخ  دوس  نازیزع  يا 

. هیلع هللا  تمحر  تسا  متسر  خیش  هیاسمه  رد  وا  نفدم  داتفه و  دصتفه و  لاس  رد  دش  یفوتم 

هیوکاب هللا  دبع  وبا  خیش 

رد سنا  تالامک  و  لئاضف ، مولع و  رد  تسا  هدوب  يرحبتم 
408 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

خیش تسا و  هدرک  رایسب  ترفاسم  یناوج  مایا  رد  دش و  عمج  يو 
409 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

وا دزن  رد  یتدم  تسا و  هدید  روباشین  رد  ریخلا  وبا  دیعس  وبا 
410 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

. هتفر ناشیا  نایم  تقیرط  رد  اههتکن  ثحب و  رایسب  هدید و  روباشین  رد  يدنواهن  سابعلا  وبا  خیش  دوب و  رواجم 
روهشم هک  هراغم  رد  هدمآ و  زاریـشب  سپ  دندوب  بحاصم  مهب  تقو  دنچ  هتـشگ و  فرتعم  وا  لامک  لضفب و  سابعلا  وبا  خیـش  نآ  زا  دعب 
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ناشیاب ماعط  دـنتفریم و  وا  شیپ  نیکاسم  ارقف و  دـندرکیم و  وا  زا  دادمتـسا  هتـشگ و  ددرتم  يو  رب  هیفوص  املع و  درک و  تماـقا  واـب  تسا 
تایاور و رد  دیوگیم  باتک  مجرتم  درکیم ، فرـص  ادخ  ياضر  رد  تشاد  هچره  ادخ و  رهب  زا  دومرفیم  ناشیا  اب  شوخ  نخـس  دادیم و 

دومرفیم مدرکیم و  لاؤس  دوب و  هیوکابب  دیقم  دیسریم و  یلع  هللا  دبع  خیش  دشیم  عقاو  هک  لاجر  ءامسا  رد  مدناوخیم  داتسا  رب  هک  ثیداحا 
دیعس وبا  خیـش  تافو  هدوب و  مود  لهچ و  دصراهچ و  رد  وا  تافو  تسفورعم و  وا  رازم  هیلع و  هللا  تمحر  تسا  یهوکاباب  یلع  خیـش  لب 

. هیلع هللا  ۀمحر  هدوب  هئامعبرا  نیعبرا و  هنس  لوالا  يدامج  رد  ریخلا  وبا 
411 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

یلصوم رفعج  نیدلا  بحم  خیش 

دوب ناریقف  فرش  نافراع و  نیز  نایراق و  داتسا  ءایلوا و  هیقب 
412 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

دیرفلا لماک  باتک  اـهنآ  زا  یکی  تشون و  تئارق  ملع  رد  اـهباتک  تفگیم و  تئارق  سرد  هدـناوخ و  يادـخ  ناگدـنب  نیدـنچ  اـب  نآرق  و 
لها دـمآ  زاریـشب  نوچ  لاح  لوا  رد  دـنیوگیم  هدرک و  عمج  نآ  رد  تءارق  نف  هدرکن و  فینـصت  سکچیه  نارخأتم  زا  نآ  لثم  هک  تسا 

رد يزور  ات  تسا  یماع  يدرم  هک  دنتشادنپیم  نایماع  تفگیمن و  نخس  دشیم و  رضاح  لفاحم  سلاجم و  رد  دنتخانشیمن و  ار  وا  رهاظ 
باوج هک  دومرف  خیـش  سپ  درکب . تءارق  تالکـشم  زا  یلاؤس  دمآرد و  یکی  هاگان  دوب  رـضاح  شغزب  یلع  نیدلا  بیجن  خیـش  سلجم 

، تسارفب تسا  هتخانش  اریو  خیش  هک  تسنادب  نیدلا  بحم  خیش  نآ  زا  دعب  هقلح  رخآ  رد  تسا  هتـسشن  هک  درم  نیا  الا  دیوگن  لاؤس  نیا 
املع رباکا و  نآ  زا  دعب  دنتـسنادب  وا  لئاضف  دنتخانـشب و  ار  وا  زاریـش  قلخ  دادب و  درم  نآ  باوج  داد و  هسوب  ار  خیـش  تسد  دمایب و  سپ 

يزور دیوگیم  هللا  دبع  نیدلا  ماوق  انالوم  تشاد و  وکین  لئاسم  قیقحت  وا  دندناوخب و  يو  رب  يزیچ  رایـسب  قلخ  دـندیدب و  ار  وا  دـنتفرب و 
متفگ مدش و  نامیـشپ  سپ  ددرگ  رفاک  دنک  داقتعا  نینچ  هک  سکره  هک  متـسنادب  نوچ  دمآرد و  نم  رطاخ  رد  يزیچ  هفـسالف  داقتعا  زا 
مدرک مالس  متفرب و  نوچ  مدوب  هتساوخ  خیش  رتخد  تلاح  نیا  رد  دشاب و  هدوبن  یللخ  چیه  حاکن  رد  ارم  هک  منک  لاؤس  خیـش و  دزنب  مورب 

نآ زا  دـعب  ماهدـمآ  راک  نیا  رهب  زا  متفگ  سپ  نک . نآ  دـیدجت  نک و  ون  زا  دوخ  حاکن  هللا  دـبع  اـی  دومرف  منک  راـهظا  نم  هکنآ  زا  شیپ 
دـصتفه و لاس  رد  رخآلا  عیبر  هام  رد  دـش  یفوتم  تشگ و  لصاح  رایـسب  نادـنزرف  هک  دـش  نآ  ببـس  حاکن  نآ  سپ  درک  دـیدجت  حاکن 

دندرک نفد  ار  وا  مهدزای و 
413 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

رایـسب و تاریخ  اـملع و  یبرم  احلـص و  دـقتعم  دوب و  حـلاص  میرک و  هجاوخ  روآرخفب و  تسا  روهـشم  هک  نیدـلا  رخف  هجاوخ  طاـبر  رد 
. هیلع هللا  تمحر  تشاد  رامشیب  تاربم 

یناجنز دمحم  خیش 

. دنتفاییم هار  ایفصا  وا  تبحم  يارب  زا  دشیم و  رضاح  املع  ناگرزب و  تبحص  رد  تشاد و  وکین  ياهیوخ  دوب و  ققحم  یملاع 
ناراکوکین و زا  دـندش  رـضاح  رهـش  لها  همه  وا  هزانج  رد  درک  تافو  نوچ  هک  قیالخ  اـب  دوب  هدومن  قلخت  عضاوت و  نادـنچ  تفگ  هیقف 

 . یلصم رد  تستاداس  هیاسمه  رد  وا  نفدم  و  ناراکدب ،
414 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

يزار ریطخ 
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نامیتی و هب  تخاونیم و  ار  ناـشیورد  درکیم و  زاـمن  بش  تشادـیم و  هزور  زور  دـش و  نکاـس  زاریـش  رد  هک  دوب  عماـج  ققحم  یقیدـص 
هک سکره  دـشیم و  رـضاح  اههزانج  زامنب  درکیم و  نفک  ار  ناـگدرم  دومنیم و  شزاون  ار  ناـبیرغ  درکیم و  تقفـش  تمحر و  نانیکـسم 

دش و گنت  وا  رب  بقن  تفر  بقنب  نوچ  دربب  مدنگ  هک  دیرب  وا  هناخب  یبقن  يدزد  يزور  تفگ  هیقف  درازگیم . ار  وا  تجاح  تشاد  يراک 
یقاب مدنگ  نآ  زا  دعب  درک  نوریب  هناخ  زا  درک و  مدنگ  زا  رپ  دزد  نماد  دمایب و  سپ  دش  علطم  دزد  لاح  رب  خیـش  هچنانچ  درـشف  رد  ار  وا 
تافو متـشه  لهچ و  لاس و  رد  و  نینچ ، یئاجب  يدـماین  یکیراـت  نیا  رد  يدوبن  جاـتحم  رگا  تفگ  درک و  اـهر  هناـخ  رد  نادزد  يارب  زا 

. دندرک نفد  ار  وا  یلصم  فرط  زا  رخطصا  هار  رد  درک و 

یسراف دمحا  نیدلا  دعس  انالوم 

هراشا

تشاد و هاگتـسد  لوصا  عورف و  رد  لوقعم و  عورـشم و  ناـیم  درکیم  عمج  هک  دوـب  لـضاف  یلماـک  راـگزیهرپ و  یلجبم  لـماع و  یملاـع 
نآ لـحب  سک  مک  هک  تسا  هتـشبن  ناـنچ  رثن و  مظن و  رد  تسا  هتخاـس  هک  تساههدـئاف  ار  وا  عورف و  لوصا و  رد  تسا  هدرک  فیناـصت 

تشادیم تسود  ار  وا  لیعمسا  نیدلا  دجم  انالوم  دنیوگیم  دسر و 
415 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

. دومرفیم قیتع  عماج  هصفق  رد  سرد  و  تساوخیم ، هچره  رد  تشاد  وا  اب  رایسب  ةروشم  درکیم و  يو  اب  مامت  یتسود  و 
وا و يزور  دـنیوگیم  دوبن و  مورحم  وا  مرک  زا  سکچیه  درازگیم و  رایـسب  يادـخ  رکـش  دادـیم و  وکین  باوج  دـندرکیم  هک  لاؤس  ره  و 

انالوم تعاس  نیا  رد  مامت  هبکوک  اب  دمآرد  دوب  رهش  رد  هک  بلغتم  یضاق  هاگان  هک  دندوب  رضاح  یلصم  زا  هزانج  رد  نیدلا  دعـس  انالوم 
هن و تفگ  دنناتـسزاب  وت  زا  ملع  دنهد و  وتب  هک  یهاوخیم  زارد  شیر  نهپ و  هداجـس  گرزب و  راتـسد  نیا  یئوگیم  هچ  دومرف  نیدلا  دعس 
هک دنهد  نمب  اهنیا  دـنریگارف و  نم  زا  هلئـسم  هک  مهاوخیمن  هکلب  دـنهد  نمب  همه  اهنیا  دنناتـسب و  نم  زا  ملع  هک  موشیمن  یـضار  هک  هللا 
هللا حور  باتک  فلؤم  وا و  تمه  ولع  وا و  ترابع  یئوکین  نیا  زا  دندرک  بجعت  سپ  همه . اهنیا  زا  تسا  رتلـضاف  نم  دزن  رد  هلئـسم  کی 

هحور
416 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

وا كاخ  رـس  رب  یتقو  هک  دوریمن  نم  رظن  زا  ایئوگ  وا و  كرابم  تسد  رب  مداد  هسوب  وا و  روضحب  متـشگ  فرـشم  نم  هک  یتسردب  تفگ 
- یم يرایـسب  هیرگ  دندرکیم و  دای  وا  تالامک  لئاضف و  زا  دندوب و  هتـسشن  تاداس  خـیاشم و  ماکح و  تاضق و  تعامج  مدوب و  هتـسشن 

. منیبیمن موق  نیا  نایم  رد  زورما  یکی  متفگ  هک  اهنآ  زا  هکنادب  دندومن و 

تیب

اداب تمحر  همه  ناشیا  رب  دنتفراداب و  تمالس  وت  رب  ام  هصرع  يا 

يریجنب يولع  یلاعملا  وبا  نیدلا  حور  یضاق 

ملع و ببـسب  قح و  لدـعب و  الا  درکن  یمکح  هک  دوب  رهـش  نامکاح  نآ  زا  دوب و  لماع  لداع  ملاـع  لـضاف  لـماک  میرک  یـضاق  یلاو و 
زور رد  قحب  ناناملسم  ياضق  تشادیم و  هدنز  مالع  کلم  رکذ  مالک و  توالت  هعلاطمب و  زیزع  ياهبـش  درکیمن و  سک  اب  هقیاضم  لضف 

رب مالس  هک  دنتـساوخیم  قلخ  دنچره  تسجیمن و  ماکحا  رد  یـضرغ  چیه  درکیمن و  یعرـش  دودح  زا  يدح  چیه  رد  هنهادم  درازگیم و 
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هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یتسود  رد  هبترم و  ومـس  ردق و  ولع  اب  درکیم  مالـس  ناشیا  زا  شیپ  وا  هک  الا  دنتـسناوتیمن  دـننک  يو 
لآ دمحم و  تبحمب  دوب  هداهن  مان  دـمحم  ار  دوخ  دـنمجرا  نادـنزرف  همه  تشاد و  مامت  هغلابم  هیلع  هللا  تاولـص  لوسر  نادـنزرف  ملس و 

دمحم 
417 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

یتسردـب دروآیم  اجب  وکین  يرادـنامهم  دروآیمورف و  هناخ  رد  نارفاسم  املع و  زا  تسـشنیم و  ناشیورد  نایفوص و  اب  هیلع و  هللا  یلص 
تالکشم دیامنب  نآ  رد  ربدت  رکفت و  هک  سکره  هک  تسا  یفاو  یحرش  نآ  تسا و  هدرک  صلاخ  تین  هب  يوصقلا  هیاغ  باتک  حرش  هک 

: تسه نم  دزن  رد  تیب  ود  نیا  هلمج  نآ  زا  دراد و  كاپ  هیسراف  تاعطقم  تسا و  نآ  رد  هغیلب  هیبرع  تارابع  دنک و  لح  نآ 
خاشب خاش  زا  مد  ره  هدیرپ  خاتسگخارف  خاک  نیا  رد  تسیغرم  وچ  لابقا 

خاک  هچ  لابقا و  هچ  دش  بلق  وچ  ود  ره  نیاکداشلد  یشاب  هچ  لابقاب  خاک  رد 
لاس رد  بارتلل و  اقب  دشاب و ال  بارت  نآ  ینعم  دوشیم و  كاخ  يدرک  بلق  نوچ  خاک  ظفل  دوشیم و  اقب  يدرک ال  بلق  نوچ  لابقا  ایئوگ 

 . هیلع هللا  ۀمحر  داجما  دالوا  اب  دندرک  نفد  دوخ  هریظح  رد  ار  وا  هاجنپ  دصتفه و 
418 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

یسواط رشبلا  داتساب  بقلم  رداقلا  دبع  نیدلا  رون  میکح  انالوم 

ناشیا زا  یکی  دوب . ربتعم  ناماما  گرزب و  خـیاشم  ار  وا  دوب و  رـصع  درفنم  نآ  ریغ  تیبرع و  ریـسفت و  هقف و  رد  دوب  ققحم  ءاملع  ناـطلس 
يریجنب یکز  نیدلا  فرش  انالوم  لیعمسا و  نیدلا  دجم  یضاق  مرکم و  نیدلا  جارس  یضاق  رگید  تسا و  يدرورهس  نیدلا  باهـش  خیش 

قلخ تحیـصن  دومرفیم و  ظعو  یناملـس و  نیـسح  نیدلا  نیاص  هیقف  یکرت و  رمع  نیدلا  سمـش  خیـش  يونغاب و  نیدـلا  سمـش  خیـش  و 
ناذیملت تسوا و  هخسن  لصا  زا  زاریـش  ياههخـسن  لصا  هک  فاشک  لثم  درکیم  بتک  حیحـصت  لاس  دنچ  دومنیم و  مولع  رـشن  درکیم و 

دصشش و لاس  رد  دوب و  ار  وا  یضرم  یقلخ  تشاد و  كاپ  یـسفن  تسا و  یلاف  نیدلا  بطق  انالوم  یکی  ناشیا  زا  دنگرزب  ياملع  زا  يو 
. دندرک نفد  دوخ  هرونم  هریظح  رد  ار  وا  دش و  یفوتم  يزیچ 

دیرف ناهبزور  خیش 

خیش هعقبب  الا  تفریمن  نوریب  دوب و  فورـصم  هللا  الا  هلا  رکذب ال  میاد  وا  تاقوا  تشادن و  لثم  شوخ  تقو  قلخ و  نسح  رد  دیوگیم  هیقف 
درکیم قیتع  عماج  رد  هک  ظعو  تفگیم و  هک  سرد  يارب  زا  ریبک 

419 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
چیه تفریم  هک  اههار  رد  و  لاس . لهچ  تدم  دینارذگیم  تاقوا  ریسفت  ثیدح و  رشن  رد  یقاب  دوب و  زیچ  ود  نیا  رهب  زا  وا  ندمآ  نوریب  و 
سرد دوب و  ملاع  نآرق  تئارق  رد  تشاد و  لـیزج  یعـضو  لـیمج و  يرکذ  تسبیمن و  سکچـیهب  عمط  درکیمن و  سپ  شیپ و  رد  هبلغ 

لاس رد  وا  توف  دوب و  قوذ  تجهب و  تسارف و  تمارک و  بحاص  دیناسریم و  قلخب  يادخ  نخس  دومرفیم و  عقوت  عمطیب و  هینید  مولع 
. دندرک نفد  ار  وا  دوخ  هریظح  رد  دوب و  هدزناش  دصشش و 

ناهبزور نب  دمحم  خیش 

مولع يرهبا و  نیدلا  ۀجح  خیش  نارای  زا  دوب و  وگتسار  یملاع 
420 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
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ار يدرورهس  نیدلا  باهش  خیش  ترفاسم  رد  تفر و  هللا  تیب  ترایزب  نآ  زا  دعب  دومرف و  ظعو  لاس  تسیب  دوب و  هدرک  لصاح  زاریش  رد 
وا و هجهلب  سکچیه  مدیدن  نم  دـیوگیم  نیدـلا  نیاص  هیقف  وا و  نادـنزرف  تسد  رد  تسیقاب  هقرخ  نیا  دیـشوپ و  يو  زا  هقرخ  تفایرد و 
دوب و تایآ  ثیداحا و  مزالم  مادام  درکن و  زواجت  عرش  هداج  زا  زگره  تفگیم و  يو  زا  رتمرن  نخس  هک  سکچیه  مدیدن  وا  زا  رتوکین 
ارقفب و ماعط  درکیم و  قلخ  تمدـخ  درک و  انب  هناخ  بنج  رد  یطاـبر  هچناـنچ  تشاد  یئاـفو  یـششخب و  یئاـطع و  درکیم و  رایـسب  هیرگ 
رد ار  وا  مهن و  تسیب و  دصشش و  لاس  رد  درک  تلحر  اقب  هناخب  انف  راد  زا  هنارفاسم  هک  يزور  ات  تخاونیم  ار  نارفاسم  دادیم و  نیکاسم 

. دندرک نوفدم  ردپ  دزن  دوخ  طابر 

ینانمس دمحم  نیدلا  ناسل  انالوم 

تشاد و شوخ  ینابز  كاپ و  یظفل  دوب و  زاتمم  قلخ  زا  دوب و  دوخ  دـهع  رد  هقف  سرد  نایب و  داتـسا  هک  دوب  لضاف  ققحم  ملاـع  یهیقف 
يو زا  سپ  يواح و  راضحتـسا  رد  دوبن  قباس  يو  رب  سکچیه  هچنانچ  دوب  عماج  رـضحتسم  دوب و  هدناوخ  يواح  بحاص  رـسپ  رب  يواح 

دوب و هناشن  تمارک  تفرعم و  رد  دیسرن و  يوب  سکچیه 
421 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

. دندرک نفد  دوخ  هریظح  رد  ار  وا  درک و  تافو  دصشش  لاس  رد 

نامقل نیدلا  رایتخا  انالوم 

ملع هقف و  هتخومآ و  ردـپ  زا  بدا  ملع و  دوب و  هدرک  كرت  ایند  لها  تافلکت  تفگیم و  نایب  یناعم و  سرد  هک  دوب  لضاف  لماک  یملاع 
رد سرد  درک و  زاریشب  تعجارم  تدم  دنچ  زا  دعب  درک  اهرهش  ترفاسم  دندوب و  هداد  رفاو  ار  وا  یبیـصن  یظح و  تشاد و  یلقع  یلقن و 

اههلاسر و اههدیـصق و  رایـسب  دادیم و  وا  رهـش  يواتف  دندناوخیم و  وا  رب  هلوادتم  مولع  هیبدا و  بتک  زا  يرایـسب  تفگیم و  هیرازف  هسردم 
دوب رتتخس  لتاق  ریشمش  زا  نالهاج  رب  ددرگیم و  لیام  نادب  اهـشوگ  دوشیم و  نایرب  نایرگ و  نآ  ندناوخ  زا  اهمـشچ  هک  دراد  اههفیطل 
لام هاـجب و  ترخاـفم  نـالهاج  رگا  هدومرف  هک  تسا  نیا  یکی  وا  هفیطل  نانخـس  زا  تسا و  تیب  رازه  دـنچ  هک  دراد  یناوید  دـنیوگیم  و 

باحـصا لآ و  تیالوب  نم  زان  دـنزانیم  راصح  تیالوب و  ناـنادان  رگا  تسوا و  تنـس  تعباـتم  یفطـصم و  توبن  هب  نم  رخاـفت  دـننکیم 
رد دندرک  نفد  ار  وا  تسا و  یفطصم 

422 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
 . هریظح نآ  رد  دوخ  مع  بنج 

یناهفصا لهس  نب  دمحا  خیش 

همئا درکیم و  عمج  هیوفطـصم  راـثآ  هیوبن و  ترـضح  راـبخا  تشاد و  هرهاـظ  یتمارک  هرهاـط و  یـسفن  هک  دوب  هیقف  یقتم  ظـفاح  یملاـع 
نایم رد  يو  تریـس  دنروهـشم و  ثیدـح  ظافح  رد  وا  خـیاشم  قلخ و  يارب  زا  دومرفیم  هدافا  هتفرگ و  ناشیا  زا  هینید  مولع  دوب و  هتفایرد 

هام رد  مولع و  مامت  رد  وا  شناد  زا  میدرکیم  بجعت  میتشگ  فرشم  وا  رادیدب  میدمآ و  زاریشب  نوچ  هک  دیوگیم  هیقف  تسا  روکذم  قلخ 
مدرم نایم  رد  دنچ  یتیب  دندرک و  نفد  ینابوک  یلع  خیش  هریظح  رد  ار  وا  دش و  یفوتم  ترجه  زا  مکی  لهچ و  دصشش و  لاس  رد  نابعش 

دـنرادیم و هک  زورب  زور  اهدـیما  رد  نیبیم  ناـشیا  ممه  نارـسخ و  نـکیم و  قـلخ  ناـیم  رد  رکفت  ردارب  يا  هـک : ینعم  نـیا  رد  دـناوخیم 
اـسب دـنتفرگ و  مارآ  ادـخ  شرع  هیاسب  دـنتفر و  دوز  هک  لضاف  نایقتم  اسب  دـننکیمن  دای  دوخ  رخآ  زور  دـنروخیم و  هک  لصاحیب  ياـهمغ 

ریـسفت ثیدحب و  هک  داب  وت  رب  سپ  دنتـشگ  لهاز  لفاغ و  هینید  لاعفا  لاوحا و  زا  دندش و  هدنامزاب  بصنم  لاوما و  فراخزب  هک  نالهاج 
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هداشگ تلد  رد  ات  يرآ  ماصتعا  میقتسم  طارص  نیتم و  لبحب  یئامن و  راختفا  هللا  مالک 
423 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

 . داب وت  رب  يادخ  تمحر  دوش  نامداش  تحور  ددرگ و 

دمحا نیدلا  باهش  خیش 

رد مالسلا  هنیدم  رد  یتدم  درک و  ترایز  ار  ادخ  هناخ  دومن و  زاجح  مزع  نآ  زا  دعب  درک  زاریش  رد  ملع  لیـصحت  هک  دوب  رکاذ  ملاع  يو 
دیـسر مجع  دالبب  نوچ  مدوب  وا  قیفر  نم  دیوگیم  هیقف  تفایرد . يرهبا  نیدلا  دجم  نیدلا و  باهـش  خیـش  تبحـص  دـش و  نطوتم  هیماظن 

ار ناشیورد  تفگیم و  سرد  دادـیم و  يوتف  دومن و  زاریـشب  تعجارم  زاب  درک و  اـضق  دزی  رهـش  رد  رگید  داد و  يوتف  لاـس  تسیب  تدـم 
نآرق تئارق  دوبیم و  لوغـشم  رکذـب  میاد  تفگیم و  مک  نخـس  تشاد و  رایـسب  عضاوت  ناریقف و  رب  درکیم  هقفن  رایـسب  لاـم  تخاونیم و 

 . خیش هریظح  ربارب  رد  دندرک  نفد  ار  وا  ترجه و  زا  مویس  داتشه و  دصشش و  لاس  رد  نابعش  هام  رد  دش  رخآ  وا  رمع  ات  درکیم 
424 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

ینامرک نامثع  نیدلا  یفص  خیش 

زا دـنیوگیم  هتفایرد و  رمع  نیدـلا  باهـش  خیـش  تبحـص  دوب و  هدرک  تبون  دـنچ  قارع  زاجح و  ترفاـسم  هک  دوب  رحبتم  عروتم  یملاـع 
نآ ریغ  تایبدا و  مالک و  فوصت و  ثیداحا و  رد  تسا  هدرک  فینصت  تسه و  هیلاع  تاعومسم  هعیفر و  تایاور  ار  وا  دوب و  وا  ناشیوخ 

نوحـشم نیعبات  هباحـص و  تریـس  بادآ و  ملع  رد  یفخ  زنک  هک  مدید  لئاسر  یـضعب  رد  تسا و  یفخلا  زنک  یکی  اهنآ  زا  رایـسب . بتک 
دج دیوگیم  هحور  هللا  حور  باتک  فلؤم  لیبس  رباکا  يده و  همئا  دناهدرک  تیاور  يو  زا  رایسب  تامارک  و  یفـص .  تارایتخا  رد  هتـشگ 
هللا یلص  دوب  لوسر  هباحـص  زا  ایئوگ  مدیدیم  ار  وا  دوبیم  رایـسب  مدیدن و  يو  زا  رتیقتم  سکچیه  دیوگیم  رفظم  نیدلا  ردص  خیـش  ام 

سکچیه درکیم و  قلخ  اـب  قـفر  محر و  هک  يو  زا  رتناـبرهم  مدـیدن  سکچیه  دـیوگیم  نیـسح  نیدـلا  نیاـص  هیقف  ملـس و  هلآ و  هیلع و 
رد دینارذگ و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تعباتم  تاعاط و  رد  تشاد و  رمع  لاس  لهچ  دص و  متفاین و  يو  زا  رتيوخشوخ 

رد دیوگیم  هیقف  دوب و  تسارف  فشک و  بحاص  دومرف و  تباطخ  لاس  هاجنپ  رقنس  عماج 
425 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

زا دعب  درک و  میهاوخ  تلحر  ام  عادولا  عادولا  دومرف  هاگان  هک  دندوب  هارمه  نادیرم  نادنزرف و  يرقنـس و  عماج  رد  مدوب  وا  اب  هعمج  زور 
وا عادو  متفر و  شیپ  سپ  ینک  نم  ترایز  یئایب و  هک  یناوتن  نیا  زا  سپ  مینکب  وت  عادو  ات  اـیب  دومرف  ناـیم و  نآ  زا  دروآ  نمب  يور  نآ 

. درک تافو  ات  منکب ، يو  ترایز  هک  متسناوتن  نآ  زا  سپ  هک  دش  ثداح  یعنام  هک  دوب  هدومرف  ریدقت  یلاعت  يادخ  نآ  زا  دعب  مدرکب 
راچانب دنفکشب  اهرازلگ  هک  يزور  هکنادب  دومرفیم  نخس  نیا  زک  مدینـش  مکی  لهچ و  دصـشش و  لاس  رد  تفگ  رفظم  نیدلا  ردص  خیش 

 . اههربقم نایم  رد  مورب  هک  مباییم  تحار  نخس  نیا  رد  هک  ایئوگ  دنزیرورف و  هتفکش  ياهلگ  نآ 

یفص نیدلا  سمش  هجاوخ 

زاجح و ترفاسم  دوب و  غراف  قح  ياوسام  زا  تاـقوا  بلغا  یلاـعت و  يادـخ  تمظع  راـحب  رد  دوب  قرغتـسم  هک  فشاـکم  ققحم  یملاـع 
وا يافو  افص و  يراکوکین و  وا و  شوخ  يوخ  ببسب  قلخ  دومن و  رمع  نیدلا  باهش  خیاشملا  هیقب  راونا  كرد  هدرک و  تبون  دنچ  قارع 

426 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
تفگ هدـید  باوخ  رد  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هانپ  تلاـسر  ترـضح  رابدـنچ  هک  يو  زا  يزور  دـندرک  لاؤس  دنتـشگ و  زارفارس 
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تنس و تعباتم  هک  دومرف  باوخ ، رد  مدید  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  تلاسر  ترضح  هک  تبونره  هک  منادیم  نیا  منادیمن  نآ  رامش 
سپ تسرخآ . تبون  نیا  تبون و  هد  تفگ  دـش  تراگدرورپ  تیؤر  هبترم  دـنچ  دـندرک  لاؤس  زور  کی  وا  رمع  رخآ  رد  نک و  تعامج 

املع و زا  يرایـسب  هکنادب  ردپ و  يور  شیپ  رد  دـندرک  نفد  ار  وا  دـش و  یفوتم  ترجه  زا  مود  لهچ و  دصـشش و  لاس  رد  رفـص  هام  رد 
. هیلع هللا  تمحر  دناهدرک  نفد  ناگیاسمه  ناشیوخ و  زا  ناشیا  بناوج  رد  دابع  ءایلوا و 

بیجنلا یبا  نب  رمع  خیش 

رد مدـیدن  وا  لثم  دـیوگیم  هیقف  دوب  ناشیا  عروا  لضفا و  شیوخ و  تقو  خـیاشم  نسا  هک  دوب  ثدـحم  رـسفم و  هیقف و  قداـص و  یملاـع 
كرت فعـض  نس و  ربـک  دوجو  اـب  دوب و  فیعـض  ریپ و  تیاـغب  درکیم و  دوخ  سفنب  قلخ  تمدـخ  ندرک و  قـلعت  حرط  فـلکت و  كرت 
ینامرک  هزمح  نب  رصن  ءارقلا  جات  یملید و  هوکرف  نب  روانم  خیش  زا  تایاور  دیرخیم .  يزیچ  تفریم و  رازابب  دوخ  تشاد و  فلکت 

427 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
ناماما و نایـضاق و  زا  یتعامج  اب  اضقلا  راد  رد  ماهدینـش  يو  زا  حـیباصم  باتک  نم  دـیوگیم  باتک  فلؤم  دراد . ناربتعم  زا  ناشیا  ریغ  و 

نونکا تفگ  نآ  زا  دـعب  منک . حـیباصم  متخ  رگید  رابکی  ات  مشاب  تایح  رد  هک  مرادـیم  دـیما  نم  رـسپ  يا  دومرف  مدرک  باتک  متخ  نوچ 
یئوضو سپ  دوب  هدرک  تافو  زور  نآ  رد  نم  ردپ  هکنآ  لاح  مشاب و  وت  ردپ  تبحـص  رد  بشما  هک  مرادیم  دـیما  مهاوخیمن و  یناگدـنز 

 . درک میلست  حور  تفر و  هناخب  تخاسب و 

یکرت میهاربا  نب  رمع  نیدلا  سمش  خیش 

هدـئاف ار  مدرم  درک و  لصاح  ار  مولع  تخاسب و  یطابر  طـساوا  رد  تفرگ و  ترهـش  دـمآرب و  دادـغب  رهـش  رد  هک  دوب  خـیاشم  رباـکا  زا 
بحاص درکیم و  قلخ  تحیـصن  دومرفیم و  ظعو  تبون و  دـنچ  درک  ماش  زاـجح و  ترفاـسم  سپ  نف  ره  رد  درکیم  فینـصت  دـیناسریم و 

وبا دیعـس  وبا  خیـش  طبـس  حوتفلا  وبا  خیـش  تسد  زا  هقرخ  دوب و  یبیـصن  يویند  لاوما  زا  ار  وا  دوب و  فلـصت  فلکتیب و  قوذ و  دـجو و 
ریخلا

428 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
ار وا  دوب و  یلقب  ناـهبزور  خیـش  يونغاـب و  رفظم  نیدـلا  نیز  خیـش  یکی  اـهنآ  زا  دندیـشوپ و  هقرخ  يو  تسد  زا  رایـسب  قلخ  هدیـشوپ و 

رهاظ هک  درکیمن  تراشا  چیه  تقیقح  رد  دشاب و  هدوب  وا  زا  بوصا  تقیرط  رد  هک  مدیدن  سکچیه  تفگ  هیقف  تسه  حطش  رد  تاملک 
دوب و هرهاب  ياهتجح  هرهاظ و  تامارک  ار  وا  تخیرگیم و  وا  باوج  تقو  رد  هک  درکیمن  سکچیه  اب  هضراعم  تفگیم و  هکنانچ  دـشیمن 

ماع صاخ و  زا  قلخ  یلیخ  زاریـش  رد  دـندومنیم و  وا  تعباتم  رامـشیب  تعامج  ماش  طساو و  رد  دـندوب و  وا  عباـت  رایـسب  هبلغ  دادـغب  رد 
یلـصم و رد  دوخ  هریظح  رد  دـندرک  نفد  ار  وا  درک و  تافو  مود  دصـشش و  لاس  رد  یلوالا  يدامج  هام  رد  ات  دـنتفاییم  وا  تمه  نمایم 

. هیلع هللا  تمحر  تسا  همئا  خیاشم و  هریظح  نآ 
429 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

يزاریش میرم  نب  رصن  نیدلا  رخف  ماما 

ینامرک رصن  نب  ةزمح  نب  دومحم  نیدلا  ناهرب  ماما  زا  ریسفت  رتشیب  دندناوخیم و  ردص  ار  وا  املع  نایم  رد  دوب و  رصع  دحوا  رهد و  دیرف 
ریغ مرکم و  نیدلا  جارس  یضاق  یلاف و  لیعمسا  نیدلا  دجم  یضاق  لثم  دندوب  وا  نادرگاش  الـضف  تعامج  املع و  رباکا  درکیم و  تیاور 

تآارق للع  رد  حضوم  باتک  تسا و  هتشون  دلج  تشه  رد  هک  نآرق  ریـسفت  رد  نایب  فشک و  باتک  نآ  زا  یکی  دراد  فیناصت  ناشیا و 
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یلع وبا  حاضیا  حرش  رد  حاصفا  باتک  نوچ  دنیوگیم  و  ریسفتلا . نویع  باتک  داشرا و  حرـش  رد  دافرا  باتک  ذاوش و  رد  یقتنملا  باتک  و 
دوب همالع  تشاد و  مان  دمحم  نیدلا  ردص  هک  لضافا  زا  یکی  دندرک . رشتنم  فارطا  رد  اههخسن  نافیرش  دنتشونب و  اههخسن  درک و  مامت 
دعب داب . دنلب  وا  ردق  داد  يرای  ار  ملع  تالکشم  لح  هک  وا  حرش  رد  تسا و  نیدلا  رخف  حاضیا  حضوا  هک : ینعم  نیا  رد  تفگب  نآ  حدم 

دیوگیم اعد و  رد  دناوخیم  نآ  زا 
430 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

. دندرک نفد  ار  وا  هریظح  نآ  رد  مه  يزیچ و  دصشش و  لاس  رد  دش  یفوتم  ار و  یلع  نب  رصن  هد  يرادروخرب  عتمت و  ایادخ  راب 
431 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

يزیرین لضفلا  وبا  خیش 

هـسردم رد  دومرفیم  سرد  دمآ و  زاریـشب  نآ  زا  دعب  هتفایرد  خیاشم  رایـسب  هدومن و  ماش  زاجح و  ترفاسم  دوب و  هدرک  جـح  ترک  دـنچ 
نفد خـیاشم  هریظح  رد  مه  ار  وا  دـش و  یفوتم  درکیم  صلاخ  لهج  زا  ار  هقف  هچنانچ  تشاد  مالک  رد  تاراـشا  دادـیم و  يوتف  هیدـهاز و 

. بارحم شیپ  رد  دندرک 

ینورزاک دمحا  خیش 

دوبیم قوذ  قوش و  رد  امیاد  تفریم و  ارحصب  دشیم  غراف  سرد  زا  هک  هاگره  دوب و  ینیما  طابر  سردم  دمآ و  زاریش  رد  دوب  اهقف  داتسا 
: تسا نیا  یکی  اهنآ  زا  دوبیم  يرعش  یلاح و  ار  وا  و 

تسیرگد  ياوه  اقب  وت و  يرودتسیرگد ز  يانف  وت  دوجو  هکنآ  يا 
 . تسا ناشیا  دزن  خیاشم  هریظح  رد  وا  نفدم  و 

432 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

یئاسف دمحم  خیش 

درکیمن مدرم  اب  طالتخا  تشاد و  هک  یمهم  تهج  زا  الا  تفریمن  نوریب  و  لاس . دـنچ  قیتع  عماج  رد  تفگیم  سرد  هک  دوب  رحبتم  یملاع 
دـش یفوتم  دوب . فاکتعا  نآرق و  تئارق  رکف و  رکذ و  رد  میاد  هدینـش و  ثیداحا  هدـید و  خـیاشم  دوب و  هدرک  قارع  زاجح و  ترفاسم  و 

. هریظح نآ  رد  مه  دندرک  نفد  ار  وا  ترجه و  زا  متسیب  دصشش و  لاس  رد  لوالا  يدامج  هام  رد 

يدیلقا هللا  دبع  خیش 

الا يدینشن  وا  نخس  سکچیه  تفگیم و  نخس  افص  قدص و  افو و  دهز و  رد  و  ریبک . خیـش  رازم  رد  دومرفیم  ظعو  هک  دوب  هیقف  یملاع 
. دندرک نفد  هریظح  نآ  رد  مه  ار  وا  درک و  تافو  هدجناپ  دصشش و  لاس  رد  تشاد و  خیاشم  زا  تیاور  يدرک و  رثا  وا  لد  رد  هک 

دمحا نب  حوتفلا  وبا  خیش 

ترـضح مان  هک  هاگره  دوب و  ار  وا  هینیقی  روما  هفـشاکم و  لاوحا  تشاد و  هرهب  ود  ره  یندـل  یبسک و  ملع  زا  دوب و  هینید  مولع  بحاـص 
ترـضح میظعت  درکیم و  یقوش  هیرگ  دـمایم و  رد  هزرلب  وا  مادـنا  تسوـپ  دـندربیم  وا  دزن  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هاـنپ  تلاـسر 

نفد هریظح  نآ  رد  ار  وا  درک و  تافو  هدـفه  دصـشش و  لاس  زا  بجر  هام  رد  دروایم و  ياـجب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هاـنپ  تلاـسر 
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. مهیلع هللا  تمحر  دندرک 
433 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

نانتتفه

نوردـنا رد  هک  حـلاص  لاسغ و  يدرم  زا  دـننکیم  تیاور  هکنآ  زج  ناشیا  ربخ  ناشیا و  بسن  ناشیا و  ماـنب  تسا  هدـشن  فقاو  سکچـیه 
رد یـصخش  هاگان  هک  دوب  هتـشذگ  بش  زا  کی  هس  مدوب و  هناخ  رد  یبش  تفگیم  دوب و  ءایلوا  زا  هک  دنیوگیم  دوبیم و  رخطـصا  هزاورد 
رثا هک  یفوص  مدـید  ناوج  يدرم  متفر  نوریب  سپ  تقو . نیا  رد  ینکب  وا  لـسغ  میهاوخیم  هک  تسا  یکی  تفگ  تسیک  متفگ  دزب  هناـخ 

دشاب نم  قیفر  دهد و  ددم  ارم  هک  تسین  نم  شیپ  رد  یسک  متفگ  يو . رب  مدرک  مالس  سپ  تشاد . تیالو  رون  دوب و  وا  يور  رد  تدابع 
دای میورب و  ات  ورب  متفگ  سپ  دـننک  ددـم  تقافر و  ارت  هک  دنتـسه  ناسک  میوریم  هک  اجنآ  رد  هک  ایب  تفگ  ددـم . زا  تسا  ریزگاـن  ارم  و 
زاب رد  داهن . هزاوردب  تسد  سپ  رخطـصا . هزاوردب  میدیـسرب  ات  مدش  ناور  وا  بقع  زا  نم  تفریم و  وا  متفگ . هللا  مسب  نابزب  مدرک و  قح 

بجعت رد  دوب  هتـسب  مداهن  هزاوردب  تسد  متـشگزاب و  سپ  دندوب  هتـسبن  هزاورد  رگم  هک  مداتفا  کش  رد  نم  میتفر و  نوریب  ودره  دـش و 
ناوج نآ  نآ  زا  دـعب  تسا  روهـشم  لدنـصب  نامز  نیا  اجنآ  تسا و  یلـصم  رد  هک  يراوید  راهچب  میدیـسر  اـت  متفریم  وا  هارمه  مداـتفا و 
تفگ هک  مدینـش  هاگان  هک  مدرک  فقوت  یتعاس  سپ  يآرد  اجنآ  رد  وت  هللا  میوگب  نم  هک  هاـگره  و  یتعاـس . نک  فقوت  اـجنآ  وت  تفگ 
تلاـح نیا  رد  دوب . هداـهن  یتـشخ  مین  هب  تسار  يور  هدرپـس و  ناـج  دوب و  هدرک  هلبقب  يور  ناوج  نآ  هک  مدـید  متفر  نوردـناب  سپ  هللا 

دندمایب و دوب  طونح  نفک و  ناشیا  اب  دندش و  رـضاح  هک  مدید  رفن  شـش  هاگان  هک  منک  نوچ  اهنت  وا  لسغ  نیفکت و  هک  مدنامب  بجعتم 
دندرب نوریب  راوید  راهچ  نآ  زا  دنتـشادرب و  ار  وا  نآ  زا  دعب  مدیچیپ . نفک  رد  مدرک و  مامت  راک  نآ  ات  وا . لسغ  رد  دندرک  تدعاسم  ارم 

لئاح چیه  دوبن و  راوید  اجنآ  رد  هک  مدید  متفر  نوریب  مدیشوپرد و  هماج  متخاسب و  وضو  سپ  مور . نوریب  ناشیا  اب  هک  متسناوتیمن  نم  و 
متسشنب سپ  مدیدن  ناشیا  زا  يرثا  چیه  مدرک  رظن  هچره  دوب و  ارحص  همه  مدیدن و 

434 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
. متفر باوخ  رد  هاگان  هک  مدرازگیم  زامن  مدناوخیم و  دوخ  داروا  و 

دنیوگیم تسا و  ناوج  نآ  ربق  هک  مدرب  نظ  سپ  دندوب  هدز  نآ  رب  هزات  بآ  دوب و  ون  يربق  اجنآ  رد  هک  مدید  دوب  حبص  مدش  رادیب  نوچ 
هک دنیوگیم  دیسر و  ربق  تفهب  ات  دندیدیم  نینچمه  دندوب و  هدز  بآ  نآ  رب  هک  دوب  هزات  رگید  يربق  نآ  دزن  رد  دندید  یتدم  زا  دعب  هک 

ناشیا تکربب  الب  دننکیم و  تباجا  ناشیا  ياعد  دیآیم و  ناشیا  رهب  زا  ناراب  دندومنیم و  یتسود  رگیدکی  اب  هک  دناهناگتفه  داتوا  ناشیا 
. مهیلع هللا  ۀمحر  دوشیم  عفد  قلخ  زا 

يراصنا دمحم  نیدلا  سمش  انالوم 

اریو هتباث  تآارق  رفاو و  تاعومسم  تشاد و  هیماس  تایاور  هیلاع و  دیناسا  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  مرح  رد  دوب  یثدحم 
الـضف املع و  زا  يرایـسب  درکیم و  بتک  عامتـسا  ثیدح و  رـشن  هدافا و  دومرفیم و  سرد  دمآ و  زاریـشب  هاجنپ  دصتفه و  لاس  رد  دوب و 
كولم اب  قفر  درکیم و  ناشیا  داشرا  دادیم و  تزاجا  ار  یتعامج  دیسریم و  یحاون  اهرهـش و  همهب  وا  تاکرب  دندشیم و  عفتنم  وا  ببـسب 

یلا حاترملا  ۀـیغب  باتک  یکی  اهنآ  زا  تسه .  هطوسبم  هلیلج  فیناصت  زا  يرایـسب  ار  وا  درکیم و  ناشیا  تحیـصن  دروایم و  ياجب  ایاعر  و 
ةولصلا هیلع  ربمغیپ  دولوم  باتک  حابرالا و  بلط 
435 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

باتک مالسلا و  مهیلع  نیطبس  لوتب و  یضترم و  لئاضف  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یفطصم  لضف  رد  تسا  ررد  مظن  باتک  مالسلا و  و 
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هیوبن و قالخا  عمجم  دندینـش و  دندناوخ و  يو  رب  باتک  نآ  ناگرزب  زا  دوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  لآ  ۀفرعم  رد  لوصولا  جراعم 
وا دـندرک و  نفد  نسح  نب  هاش  برع  نیدـلا  میرک  هجاوخ  هربقم  رد  ار  وا  درک و  تافو  يزیچ  دـصتفه و  لاـس  رد  دوب و  هیکلم  فاـصوا 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  دوب  هللا  لوسر  ثیداحا  يوار  هللا و  مالک  هدنناوخ  تشادیم و  تسود  ار  قدص  لها  قح و  نادنوادخ  هک  دوب  یـسک 

تـسود ار  وا  هک  الا  دماین  زاریـشب  یفیرـش  یحلاص و  یملاع و  چـیه  دوب و  نیحلاص  دـقتعم  نیکاسم و  ارقف و  رب  دوبیم  قفـشم  ملـس و  و 
رد دندرازگیم و  جح  وا  تکرب  زا  رایـسب  قلخ  دربیم و  نوریب  زاجح  لمحم  دومن و  یم - ماعنا  درکیم و  تفایـض  دربیم و  هناخب  تشادیم و 

رگا هکنادب  دوشیم و  رخآ  زان  میعن و  دوریم و  رمع  دوز  هک  وشم  رورغم  معنت  لامب و  نم  رای  يا  هک  دوب  هتـشون  هک  مدـید  وا  همانتحیـصن 
دنهاوخ زین  وت  هزانج  ینیبهب  هزانج  هک  هاگره  هکنادـب  درک و  دـنهاوخ  وت  رب  مکح  نآ  يزور  رد  ینک  یـسک  رب  یمکح  رتشیب  اـی  بشکی 

داب وت  رب  سپ  دناهدرک  شقنم  وا  روگ  هکنآ  لاح  دناهتـسبرب و  هلـسلس  لغب و  هک  روگ  بحاص  نآ  نیبهب  نک و  رذگ  اهربق  رـس  رد  دید و 
يدعس دیوگ  شوخ  هچ  دشاب  شوخ  تربق  رد  هک  نک  یعس  دهج و  ینیب  شقنم  يربق  نوچ  هک 

436 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
ص436 نتم ؛  همجرت ؛  رازم / رازه  هرکذت  هیلع : هللا  ۀمحر 

تسرف شیپ  وت  سپ  دراین ز  سکتسرف  شیوخ  روگب  یشیع  گرب 

ینیان نیدلا  نیز  انالوم 

هراشا

درکیم و فرـص  هدافتـسا  هدافا و  رد  دوخ  زیزع  رمع  دوب و  ار  وا  کین  یقلخ  تشاد و  مامت  يدـهج  دـج و  دوب و  یقتم  لـضاف و  یملاـع 
ناشیوخ اب  درکیم  ینابرهم  تشاد  هک  يادخ  لضف  زا  دادـیم و  واب  یلاعت  يادـخ  هچرهب  دوب  عناق  دومنیم و  تدابع  ملع و  بناوج  تیاعر 

وا دینـش و  یم - وا  مدناوخیم و  نم  لالح  نیدلا  دعـس  موحرم  يانالوم  سرد  هقلح  رد  دـیوگیم  هحور  هللا  حور  باتک  فلؤم  ناکیدزن  و 
دـصاقم فاشکتـسا  هک  یتلاح  رد  ناقتا  ظقیت و  ناعما و  نقیت و  هب  دـناوخب  يو  مامت  هامکی  رد  يواح  هکنانچ  مدینـشیم  نم  دـناوخیم و 

انالوم سلجم  رد  نینچمه  نایدتبم و  نارخأتم و  زا  یضعب  دزن  تسیبرغ  بیجع  یتلاح  نیا  دوب و  نآ  تالکشم  رارـسا  صحفتم  درکیم و 
تبحـص قوقح  دینـشیم و  وا  مدناوخیم و  لصفم  حاتفم و  نم  مدینـش و  یم - نم  دناوخیم و  فاشک  باتک  ءاقبلا  وبا  نیدـلا  ماوق  دـیعس 

. دوب دهاوخ  دوب و  ام  نایم  رد  هنیرید  تقافر  همیدق و 
تسین یناف  زور  دنچ  نیا  رب  دامتعا  سپتسین  ینادواج  هک  اغیرد  رمع  تسا  شوخ   437 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

رعش

دوبن  اطخ  تیرادافو  رددوبن  افو  زج  رمع  لصاح 
. هیلع هللا  ۀمحر  تسا  یلصم  رد  وا  نفدم  و 

دمحا نیدلا  رخف  انالوم 

دوب و هدرک  قارع  زاـجح و  ترفاـسم  دوـمرفیم و  ریبـک  خیـش  طاـبر  رد  سرد  هک  دوـب  تقیقح  تقیرط و  بحاـص  قـقحم  رحبتم  یملاـع 
رد لاس  هدفه  تدم  درک  تعجارم  زاجح  رفس  زا  نوچ  هدیشوپ و  وا  تسد  زا  هقرخ  هتفای و  يدرورهـس  رمع  نیدلا  باهـش  خیـش  تبحص 

مکی و لهچ و  دصشش و  لاس  رد  لوالا  عیبر  هام  رد  درک  تافو  ات  تعامج  هعمج و  زامن  رهب  زا  الا  دمآیمن  نوریب  تشگ و  يوزنم  هناخ 
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. یلصم رد  دندرک  نفد  ار  وا 

یناسارخ نیدلا  ماظن  انالوم 

رد دمآ  دورف  هیرخف  هسردم  رد  هک  دوب  همالع  رحبتم و  ملاع و  ماما 
438 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

هلمج زا  دوب  رایـسب  ناخیـش  ار  وا  دوب و  هدرک  رایتخا  ناشیورد  تبحـص  هکلب  درکیمن  لوبق  دندیـشخبیم و  واب  سرادم  سیردـت  زاریش و 
خیش ینادمه و  ءالعلا  وبا  خیش  ناسارخ  دنسم  یکی 

439 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
وا شخبحرف  هدهاشمب  تفگ  نیـسح  نیدلا  نیاص  هیقف  مدـیدن و  يو  زا  رتراگزیهرپ  سکچیه  هک  دـیوگیم  يزاریـش  رفظم  نیدـلا  ردـص 

فرشم
440 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

تافو هیلع  هللا  تمحر  نیدلا  ماظن  انالوم  یـشیورد . روفو  تبتر و  ملع و  لامک  ببـسب  مدینادرگ  نشور  مشچ  وا  تبحـص  رد  ماهتـشگ و 
 . یلصم رد  دندرک  نفد  ار  وا  مود و  دصشش و  لاس  رد  لوالا  عیبر  هام  رد  تفای 

يدنقرمس دمحم  خیش 

نیمرح رد  دوب و  هدرک  تافرع  رد  تافقو  هک  دوب  ققحم  یملاع 
441 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

رد یلاس  رد  دوبن و  يو  زا  رتنابرهم  سکچیه  هتفگ  وا  نأش  رد  هیقف  دوب و  يدرورهس  نیدلا  باهش  خیش  باحصا  زا  دوب و  هتشگ  رواجم 
و ءانغتسا ، ففعت و  تهج  زا  درکیمن  راهظا  سکچیه  اب  دوخ  لاوحا  دروخن و  ماعط  زور  هدجناپ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  هنیدم 

. هیلع هللا  ۀمحر  یلصم  رد  دندرک  نفد  ار  وا  ترجه و  زا  مشش  یس و  دصشش و  لاس  رد  دش  یفوتم 

یفاریسلا عیبرلا  نب  هللا  لضف  نب  زورکین  نب  لیعمسا  نیدلا  دجم  یضاق 

زا وا  هروکـشم  یعاسم  هیـضرم و  رثام  درمـش و  ناوتیمن  وا  بقانم  تشادـن و  لحاس  ایئوگ  هک  دوب  یئاـیرد  تما و  هوسا  دوب و  همئا  هودـق 
. دوب يوقت  دهزب و  بش  زور و  يوتف و  سردب و  قرغتسم  وا  زیزع  رمع  دوب و  نوریب  رامش 

ناناملـسم نایم  رد  لدعب  نآ  زا  دعب  دنداد  يوب  ار  سراف  تایعرـش  تشاد و  گرزب  یتمه  دوب و  دـنلب  ناهنپ  ادـیپ و  رد  وا  ردـق  هشیمه  و 
رکـشل دشیم  راوس  هک  هاگره  و  فلکت . كرت  رد  دوبیم  فلـس  ياهتریـسب  یـسأتم  نانمؤم  نایم  رد  دـش و  ماع  وا  تاکرب  درکیم و  مکح 

نیئزت عرش و  تهج  زا  هنرگا  هک  دومرفیم  درک و  تعانق  همامع  هعاردب و  لاس  هاجنپ  تدم  دنیوگیم  درکیمن و  دوخ  هارمه  مدخ  لودع و 
رد فرـصت  دروخیمن و  لاملا  تیب  زا  دوب و  وا  دوخ  کلم  زا  وا  تشیعم  مدیـشوپیمن و  همامع  راتـسد و  نیا  ماع  رظن  رد  يدوب  اـضق  رما 

دوجو اب  تشاد و  رتشیب  همه  زا  مولع  بدا و  يوقت و  دنتـشگیم و  يوب  رختفم  دندوب و  وا  ذیملت  املع  ناگرزب  درکیمن و  هنوگچیهب  فاقوا 
دوب ملع  لها  نیکاسم و  ارقف و  مداخ  رنه  ملع و  لامک و 

442 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
. هیلع هللا  ۀمحر  دوخ  هکرابم  هریظح  رد  دندرک  نفد  ار  وا  ترجه و  زا  مکی  تصش و  دصشش و  لاس  ناضمر  هام  رد  دش  یفوتم 
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ییحی نیدلا  نکر  انالوم 

قح يادا  دـشیم و  تماما  اضق و  رما  يدـصتم  دوب و  ارغ  تعیرـش  دـیؤم  تشاد و  نیدـشار  يافلخ  رثآم  هک  دوب  یناقح  یفراـع  یملاـع و 
رایخا و هفئاط  رب  وا  تدابع  ملع و  راونا  قرش  تشگ و  روهشم  راطقا  رد  وا  لدع  تیص  سپ  درکیم . تیافک  یئوکین  هب  تعیرـش  مالـسا و 

ررقم دوخ  زکرم  رد  قـح  دوـب و  رود  تاذـل  تایهتـشم و  همه  زا  دـشیم و  فورـصم  تداـبع  موـلع و  رد  وا  تاـقوا  دـش و  روـشنم  رارـشا 
: هک تسا  هدومرف  ینعم  نیا  اهنآ  زا  دوب  هیسدق  تاملک  ار  وا  تشادیم و 

دسریم صخشب  هک  تسه  اهاضق  رایـسب  دهاوخیم و  هک  زیچ  ره  زا  دراد  ناهنپ  ياهفطل  تسا و  هدنیاشخب  یلاعت  يادخ  یتسار  یتسردب و 
يا میوگیم  شیوخ  سفن  اب  هشیمه  نم  هکنادب  تسا و  يو  ریخ  داد  نآب  اضر  دید و  کین  نوچ  درادیم  هورکم  هچرگا 

443 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
دزن رد  دش و  یفوتم  متفه  دصتفه و  لاس  رد  تسا و  یناسآ  نآ  بقع  زا  هک  الا  تسین  یتخـس  چیه  هک  ناسرم  دوخب  تمالم  چـیه  سفن 

. دندرک نفد  ار  وا  دوخ  ردپ 

لیعمسا نیدلا  دجم  انالوم 

دوب و هیسنا  تالامک  هیسفن و  لئاضف  بحاص  دوب و  ریهاشم  نایادتقم  هدبز  دیدانص و  هوسا  مالعا و  ياملع  هودق  مالـسا و  تاضق  یـضاق 
وا لضف  تهابن  وا و  ملع  ترازغ  وا و  ناکم  تعفر  وا و  نأش  يدنلب  رد  هک  یتسردـب  تشاد . هیهلا  فراعم  هیـسدق و  مولع  هرخاف و  بادآ 
وا هک  دوب  مولع  زا  لضف  مادک  تفگیمن و  نآ  سرد  هک  دوب  نونف  زا  نف  مادک  درک  ناوتن  وا  فصو  نابز  چیهب  يو  عرو  لضف و  لامک  و 

سرد و نامز  رد  دوب و  فاصنااب  تیعر  یعارب و  درکیم و  هدـنز  هفینح  تلم  فراـعم  هکنادـب  دوب . هتفاـین  هک  دوب  هبترم  مادـک  تشادـن و 
دومرف و مولع  سرد  درک و  قحب  اضق  مکح  لاس  دـنچ  درکیم و  يواسم  نارگید  اب  ار  دوخ  قلخت  عضاوت و  تیاغ  زا  يوقت  ملع و  يوتف و 
زور و تاعاس  درکیمن و  هراختـسا  ات  دومرفیمن  ایاضق  رد  لیجعت  دوبیمن و  یلاـخ  تراـهط  وضو و  زا  مئاد  دتـس و  ملاـظ  زا  مولظم  داد 

تسارد دوب . هدرک  ناناملسم  تاجاح  فرص  بش 
444 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

مارکا دوب و  لماش  ماع  صاـخ و  رب  وا  رفاو  ماـعنا  تسنادـیم و  مدرم  لاوحا  اـیئوگ  دومرفیم و  اـههتکن  رد  نیقی  روما  تسارف  نید و  مولع 
اههلاسر رد  وا  تایاور  تسا و  تبثم  اهرتفد  رد  وا  تایاکح  دوب و  هیلاع  تاماقم  ار  وا  ناتـسود و  رب  هصاخ  دوبیم  ناـگناگیب  رب  وا  رتاوتم 

رگید بجاح و  نیا  رصتخم  حرش  باتک  اهنآ  زا  هتشاد  هروثأم  رثآم  هروکشم و  یعاسم  هربحم و  لئاسر  هربتعم و  فیناصت  تسا و  روطسم 
وا روضحب  نم  دـیوگیم  هحور  هللا  حور  باـتک  فلؤم  هدرک  فیلأـت  هک  هینکر  باـتک  فوصت و  رد  تسا  هدـبز  باـتک  رگید  ریبـک و  هقف 

متفر و وا  دزنب  یشیوخ  اب  مدش و  وا  تیصوب  لثتمم  میوگ  ظعو  متساوخیم  هک  لاح  لوا  ماهدینـش و  يو  زا  اهباتک  نیا  ماهتـشگ و  فرـشم 
هناـشیوخ دـیناشن و  دوخ  تسد  يولهپ  تشاد و  یمارگ  رایـسب  ارم  تشوـنب و  نم  يارب  زا  رتوـکین  تزاـجا  نآ  زا  دـعب  متفگ . وا  اـب  لاـح 

فارشا رباکا و  دش و  رضاح  نم  سلجم  رد  نآ  زا  دعب  یشاب و  رود  تعدب  زا  ینک و  تنس  تمزالم  هک  داب  وت  رب  تفگ  دومرف و  كولس 
درکیمن و تلالـض  لها  اب  هلداجم  هیـضق  چیه  رد  دوب و  یناحبـس  فطل  رظنروظنم  دوب و  دـیؤم  ینابر  دـییأتب  تخاس . فرـشم  ار  رـضاح 

سبح ار  لاهج  دومرفیم و  ناشیا  باتک  در  ناشیا و  ءاتفتسا  باوج 
445 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

. دندرکیم عوجر  هدیدنسپان  لمع  دب و  هقیرط  زا  ات  هدنرد  ناگرگ  دزن  رد  درکیم 
446 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
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: هک تسا  هدومرف  هملک  دنچ  ینعم  نیا  رد  تسا و  هتشذگ  رازه  دنچ  زا  وا  تاعطقم  تسا و  تبثم  قافآ  رد  وا  فئاحص  نایب  و 
سپ يرود  هچرگا  یئوت  نم  مصتعم  دوصقم و  دـنکیم و  فلت  نم  شیع  دـنکیم و  رود  دارم  زا  ارم  هناـمز  هکنآ  لاـح  منک و  ربص  هنوگچ 

هدمآرب درگ  نم  تبحص  رد  ناتـسود  هک  ینامز  اشوخ  يا  دنکیم  نم  لد  رـس  رب  تلالد  دوشیم و  رهاظ  نم  مشچ  بآ  هک  نکم  دیماان  ارم 
لاس رد  دـنامن و  یئوخدـب  یتخبدـب و  یئوگدـب و  دوش  فرـص  يو  رد  هناـمز  هک  یئداو  رد  مشاـب و  هتفاـی  دوخ  دوصقم  اـنمت و  دنـشاب و 

. هیلع هللا  تمحر  تسا  ردپ  دزن  رد  وا  نفدم  درک و  تافو  ترجه  زا  يزیچ  دصتفه و 

نیدلا جارس  انالوم 

تخس یتبالص  گرزب و  یتبیه  هک  دوب  ققحم  قداص  یضاق 
447 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

ماعنا ار  وا  درکیم و  مکح  اجنآ  رد  هیدیمع و  هسردم  رد  دومرفیم  سرد  تدـم  دـنچ  دـندوبیم و  وا  مکح  داقنم  نامکاح  هکنانچ  تشاد 
رد دش  یفوتم  دوب  روهشم  قافآ  ءاملع  دالب و  ةاضق  نایم  رد  وا  ترهش  تیصو و  دومرفیم  ششخب  ناقحتسم  ملع و  هبلط  رب  هک  دوب  رایـسب 

. هیلع هللا  تمحر  هریظح  نآ  رد  دوخ  ردپ  دزن  رد  دندرک  نفد  ار  وا  ترجه و  زا  مود  یس و  دصتفه و  لاس 

نیدلا حور  انالوم 

يزع دوب و  هیلاوتم  تمحر  هیلاع و  تمه  بحاص  تسایر و  تعاط و  تسایس و  عرش و  نایم  دومرفیم  عمج  هک  دوب  لقاع  لداع و  یـضاق 
ار وا  دوب و  هنایم  رد  ددرت  تیحت و  تبون و  دنچ  وا  دهعت  دقفت و  ناسحاب و  دوب  هتشگ  فرشم  باتک  فلؤم  تشاد و  مئاد  یتمعن  یماس و 

گرزب یـشناد  مامت و  یتفرعم  ار  وا  بیاـغ و  رـضاح و  نارود  ناـکیدزن و  هب  درکیم  هقفن  اـهلام  هک  دوبیم  هقیرط  هفیظو و  تورم  مرک و 
سیسأت تاونق و  يارجا  رد  و  تمکح ، رد  دوب 

448 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
نفد ار  وا  ترجه و  زا  مشـش  هاجنپ و  دـصتفه و  لاس  رد  دـش  یفوتم  تشاد  مامت  یـشناد  طابر  سرادـم و  دـجاسم و  دییـشت  تاراـمع و 

. دوخ ردپ  دزن  رد  دندرک 

نیدلا بحم  انالوم 

تلازج قلخ و  رب  يو  تقفش  روفو  وا و  يوخ  یئوکین  هب  مدیدن  یـضاق  چیه  تشاد و  یلاعت  يادخ  قلخ  رب  تقفـش  دوب و  نیدتم  یـضاق 
اضق تشاد و  نآب  جایتحا  دوخ  هک  یتلاح  رد  دادیم  ناشیوردب  ماعط  تسا و  روهـشم  يو  تراهط  تفع و  لامک  يو و  تواخـس  و  دوج ،

فلؤم دروآیم .  اجب  تاریخ  زا  تاربم  تادابع و  فیاظو  دومنیم و  تبظاوم  هلیزج  تاعاط  هنـسح و  داروا  رب  درک و  تباـین  هب  زاریـش  رد 
رد دـندرک  نفد  ار  وا  ترجه و  زا  دـصتفه  لاس  رد  دـش  یفوتم  تفاییم و  ریبک  رجا  مامت و  تاـکرب  وا  زا  دوبیم و  وا  تبحـص  رد  باـتک 

. هیلع هللا  ۀمحر - تسوا  ردارب  ردپ و  هریظح  لباقم  هک  هفص 

نیدلا ءالع  انالوم 

انالوم لیذـب  کسمت  هک  یتسردـب  تشاد و  لماک  یبیـصن  هاج  لام و  زا  هتفای و  رفاو  یظح  مولع  زا  دوب و  لقاع  لضاف  ملاـع  هیقف  یـضاق 
تفای یتبترم  ات  دروایم  ياجب  ماود  رب  یتمکح  مامت و  یتین  رب  عرـش  ماکحا  دوب و  شعبط  نهذ و  رد  يداقن  دومنیم و  اقبلا  وبا  نیدـلا  ماوق 

ناریپ ناناوج و  دندیسرن و  نآب  شنامز  ناشیوخ  هک 
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449 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
و دومنیم . تاریزعت  بتارم و  تاینید  بصانم و  تایعرـشب  لاغتـشا  دوب و  رایـسب  قیقحت  راضحتـسا و  عناوم  ار  وا  هکنآ  اب  دنتفاین  اهنآ  هلیبق 

راوتـسا وا  یتسردـب  نآ  مامت  تسا و  قطان  یلاعت  قح  یگرزب  هب  ناگدـنب  نابز  ینعم  نیاـب  تسا  هدومرف  يرازگرکـش  رد  نخـس  نیدـنچ 
دصتفه و رد  دش  یفوتم  تسا  قراش  وت  نیبج  زا  هک  الا  تسین  يرون  چیه  تسنآ و  رادـم  وت و  شـشخب  الا  تسین  شـشخب  چـیه  تسا و 

. دندرک نفد  ردپ  دزن  ار  وا  يزیچ و 

ریخلا وبا  نیدلا  یفص  انالوم 

عبنم تمارک و  دهز و  ندعم  دوب و  الضف  هودق  املع و  داتسا 
450 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

هیلا راشم  تشاد و  هلیزج  فاطلا  هلیلج و  لامعا  درک و  يوقت  يوریپ  يوتف و  سرد و  قیقحت  لاس  داتشه  دوب و  تواخس  عضاوت و  افص و 
زا يذا  هطاما  ۀبسح هللا و  صالخا و  زا  تسا  هتشون  هک  تسا  فاشک  بیذهت  وا  هیلاع  تافنصم  زا  ۀینید و  ياهملع  رگید  تیبرع و  رد  دوب 

: تسا ینعم  نیا  هدمآ  وا  فیرش  رطاخ  رد  هک  اهنآ  زا  تنس و  لها  قیرط 
نآ میعن  هک  هنامزب  وشم  رورغم  سپ  درذگیم . هنامز  هک  میدرکن  رکف  درک و  رورغم  ار  ام  یشوخ  رد  زارد  ياهبـش  هک  یتسار  یتسردب و 
هک تسا  رداق  یلاعت  يادخ  هکنادب  دسر  وتب  یهودنا  هک  هاگره  دوخ . راگدرورپ  تمحر  تیانع و  زا  وشم  دـیمون  دزرایمن و  نآ  هودـناب 

 . دنک لدبم  يداش  اب  ار  هودنا  نآ 
رد دندرک  نفد  ار  وا  متفه و  دصشش و  لاس  رد  دش  یفوتم 

451 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
. هیلع هللا  تمحر  دوخ  هریظح 

دمحم نیدلا  بطق  انالوم 

تشذـگرب و املع  زا  لیوأت  رارـسا  نایب  لـیزنت و  تفرعم  قیاـقح و  فشک  رد  دوب و  يو  رب  ملع  رادـم  هیلا و  راـشم  هک  تسوا  ملاـع  رـسپ 
عمج تسنادب و  لوصف  باوبا و  دیهمت  دعاوق و  لوصا و  بهذم و  عورف  زا  تفایب  رثاکتم  بیصن  و  رفاو ، ظح  دنلب و  بتارمب  دش  دنمدوس 

خسار تنس  ءالعا  رد  درک و  فرص  بدا  مولع و  رشن  رد  ار  دوخ  رمع  مامت  تشاد و  رایسب  تالامک  لضف و  ملع و  ماسقا  رد  درکیم 
452 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

درکیم و بتک  فینـصت  نآ  زا  دـعب  دیـسر  تصـشب  ات  دومرفیم  هدافا  اـهباتک و  نتفگ  سردـب  دومرف  عورـش  یگلاـس  تسیب  نس  رد  دوب و 
یکی وا  تافنـصم  زا  دـنتخومایم و  بادآ  يو  زا  املع  لضافا  دـندشیم و  زجاع  نآ  رد  لقاع  ناغیلب  هچناـنچ  نید ، رد  تشاد  ربتعم  فیلأـت 

رد تسبارغا  باتک  هیدیمع و  هدیصق  حرش  بابل و  حرش  تسا و  حیضوت  حرش  هقف و  رد  يواح  حیـضوت  ریـسفت و  رد  تسا  بیرقت  باتک 
زور رد  جاـتحیام  تهج  زا  نم  ردـپ  هک  دوب  نآ  هصق  دوب و  يوتف  سرد و  لـصاح  مدیـشچ  اـیند  زا  نم  هک  يزیچ  لوا  دوـمرفیم  بارعا و 

سک زا  هچ  هک  تسنادیمن  دوخ و  لاح  رد  دش  ریحتم  سپ  دوبن  يزیچ  وا  تسد  رد  دمآ و  نوریب  نم  تدالو 
453 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

ایرد و رئازج  زا  دنتـشگیمزاب  هک  دید  ناناگرزاب  هلفاق  دیـسر  کیدزن  نوچ  دش  همیخ  نآ  هجوتم  سپ  دیدب  همیخ  رود  زا  هاگان  هک  دـناتس 
ارم انالوم  يا  مکیلع  مالـسلا  تفگ  دـمآ و  نم  لابقتـساب  يرجات  تلاح  نیا  رد  درک . ناشیا  تبحـص  دـصق  سپ  دـندوب  هدـمآ  دورف  اجنآ 
وا نم و  ناـیم  تسه و  یکیرـش  ارم  هکنادـب  تفگ  منیبهب . اـت  وگب  تسیچ  متفگ  دوخ  ملع  زا  وـگب  وا  رد  ینیبهب  هچنآ  تسه  هبیجع  هعقاو 
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یـضار نم  کیرـش  ماهدش و  التبم  وا  یتسودب  نم  هکنآ  لاح  دوب و  ام  نایم  رد  هک  یلام  زا  میاهدیرخ  مه  اب  هک  تسا  تکرـش  رد  هیراج 
دومرف نم  ردپ  رجات  نآ  باوج  رد  سپ  منک  يو  كرت  هک  مناوتیمن  نم  دـشورفیمن و  نمب  دوخ  فصن  دـشاب و  نم  زا  مامت  وا  هک  تسین 

ارم نآ  زا  دعب  مونـشب . وا  نخـس  متفگ  نم  درادیم . تسود  رایـسب  ارم  وا  تفگ  رجات  درادیم . تسود  ار  وت  وا  رگا  تسا  لهـس  رما  نیا  هک 
تسا و رتکـیدزن  نم  شوـگ  مشچ و  زا  وا  تفگ  كزینک  يرادـیم . تسود  ار  وا  وـت  هک  مدیـسرپ  كزینک  زا  نم  درب و  هـمیخ  نوردـناب 
اب تفگ  نآ  زا  دـعب  دتـسب  كزینک  نآ  زا  قاثیم  دـهع و  سپ  یلب . تفگ  ینکن  رایتخا  يو  رب  سکچیه  هک  ینکیم  دـهع  متفگ  رتتسود .

نیا نوچ  هاوخب . ار  وا  سپ  وا  مامت  رد  دـنکیم  تیارـس  وا  يدازآ  هکیتسردـب  دوش  رـسیم  ارت  یهاوخیم  هچنآ  هک  نک  دازآ  ار  وا  هک  رجاـت 
درک و داینب  عینشت  هدتـس و  اجنالف  زا  زیچ  نالف  تفگ  دمایب و  وا  کیرـش  تسب و  حاکن  ار  وا  نآ  زا  دعب  درک  دازآ  ار  وا  تسنادب  هلئـسم 
زا هک  درک  تعافش  دروایب و  هجقآ  زا  رپ  يذغاک  رکـش و  زا  رپ  هسیک  دمایب و  یلوا  رجات  نآ  زا  دعب  درکیمن  هدیاف  چیه  تشادیمرب و  زاوآ 

دنتـشاد و بترم  لاـم  نآ  زا  نم  روما  دـندیناشچ و  نآ  زا  ارم  متـشگ  ادـج  رداـم  زا  نم  نوچ  هک  دومرف  اـنالوم  سپ  نکب  یئاـعد  نم  رهب 
يور هتفه  کی  هکره  تسا : هدومرف  ینعم  نیا  رد  دنچ  یتیب  دیآ و  ریرقت  رد  ای  دـجنگ  ریرحت  رد  هک  تسنآ  زا  شیب  وا  دـئاوف  تاقیلعت و 

یناسآ غورد و  وا  تبحم  رهم و  رد  هکنادب  دنیبن  تسود 
454 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

 . دندرک نفد  دوخ  ردپ  دزن  ار  وا  دوب و  يزیچ  دصشش و  لاس  رد  وا  تافو  تسا و  لصاح 

ریخلا وبا  نیدلا  لامک  انالوم 

تیزم فرش و  دوب و  ریزغ  لامک  تبتر و  لامج و  رد  ملاعم  يرحب  و  يربح ، نالماک  نایم  رد  دوب و  تفرعم  رحب  ضیاف و  ملع  بحاص 
455 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

ایئوگ هک  تسا  هدرک  فینصت  لالز  باتک  دومنیم و  یعـس  راثآ  بتک و  فیلأت  رد  درکیم و  هدنز  رباکا  موسر  تشاد و  ناشیوخ  همه  رب 
نآ عاجـسا  ناراب و  زا  تسرتیفاص  نآ  راعـشا  لـالح و  رحـس  نوچ  يرثن  مظن و  رب  تسا  لمتـشم  تسا و  لاسلـس  قیحر  لـالز و  بذـع 
رد تیاده  غارچ  دوشیم و  قطان  نآ  رب  لضف  لها  نابز  ایئوگ  تحاصف و  تغالب و  رب  دهدیم  یهاوگ  نآ  بیکرت  میسن و  زا  تسا  رتیفاو 
دق اهینابم ، یف  ةولجم  فرطلا  هروص  ـالا و  ةرقف  نم  اـم  و  اـهیف ، ةولتم  فرـشلا  ةروس  ـالا و  ۀـملک  نم  اـمف  ددرگیم ، هتخورفا  ناـشیا  ریمض 

ببس ار  ناشیا  ات  بدالا . بابرال  ةریخذ  باتکلا  لعج  دارا ، ءاش و  فیک  مالکلا  عبضب  ذخا  دادسلا و  لصفم  قبط  دارملا و  لکاوش  باصا 
 . دیامرفیم هک  تسا  ریرقت  نیا  ریرحت  تروص  رد  ینعم  دنچ  وا  هدیرف  هدیصق  زا  دوش و  تبتر  يدنلب 

456 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
شناد لقع و  تنطف و  دنوادخ  هک  ار  نابغار  هدبز  ار و  نابلاط  هدمع  رم  تسیاهدعو  تارواحم  تارضاحم و  رد  هکیتسردب 

457 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
دشابیم غورف  ياهلوق  غورد و  ياهقبط  اههماج  نوریب  رد  تسناهنپ و  یلد  هنیس  ره  رد  تسناهنپ و  هماج  بیـش  رد  ددرگن و  لجخ  زگره 

دنکیم ادیپ  تحیصن  یبکوک  ای  دباتیم  هک  تسباتفآ  تحیـصن  نآ  ایئوگ  دندرگیم  ادیپ  اهنزح  اهمغ و  دنازغلیم و  ار  هنامز  لها  ياهلد  هک 
 . دیایمرب هک  تسا  یبکوک  ای  دباتیم  هک  تسباتفآ  تحیصن  نآ  ایئوگ 

. دوخ هریظح  رد  دندرک  نفد  ار  وا  ترجه و  زا  متشه  دصتفه و  لاس  رد  دش  یفوتم 
458 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

یلاف دمصلا  دبع  نب  میرکلا  دبع  نب  نیدلا  دامع  انالوم 
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غلاب عرو  دهز و  هقف و  تیبرع و  مولعب  تشگ و  شیوخ  نامز  نارخأتم  دمارـس  هک  دوب  لضف  باحـصا  هودـق  رـصع و  دـیرف  رهد و  همالع 
یبا نیدلا  ماوق  انالوم  رب  نآ  زا  دعب  تفرگ و  یـشیپ  دوخ  هلیبق  هریـشع و  ءاملع  زا  یـضعب  رب  دومرف و  ملع  لیـصحت  یناوج  نس  رد  دـش و 
جح ات  فارطا  یـضعب  رد  درکیم  ترفاسم  سپ  تخاس . مکحم  نآ  عورف  لوصا و  درک و  نقتم  وا  دزن  رد  تایبدا  دومرف و  لیـصحت  ءاقبلا 

دـش و یهتنم  يوب  ملع  لها  تساـیر  نوچ  درک و  عامتـسا  تاـیاور  ثیداـحا و  تفر و  ماـشب  درک و  تراـیز  یلاـعت  يادـخ  هناـخ  درک و 
ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  تنـس  ءالعا  رد  دهج  دومرف و  رایـسب  دج  تشگ  ضوفم  وا  هب  هیلاع  روما  هرومعم و  سرادم  سیردت 

هلباقم دوب  نونف  رد  هک  بتک  تاهما  تخاسیم و  ححصم  ياههخسن  درکیم و  هیلاع  ثیداحا  عامتسا  تخاس و  رشتنم  وا  نیتم  نید  دومرف و 
ناناملسم رب  فقو  درکیم و  رایسب  تارصتخم  تالوطم و  خاسنتسا  دومرفیم و  ۀبسح هللا  اهباتک  حیحصت  درکیم و 

459 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
هلاسر فشک و  یشاوح  هعبـس و  بتک  یـضعب  تسا و  نیحیحـص  یـشاوح  باتک  یکی  اهنآ  زا  هک  درک  فینـصت  رایـسب  بتک  دومرفیم و 

دراد فیناصت  نآ  ریغ  بارعالا و  باتک  نینمؤملا و  حالس  صیخلت  راکذالا و  صیخلت  هعمج و  هلاسر  هیلـست و  هلاسر  بیغرت و  تاوعد و 
ضرع يو  رب  تبون  دـنچ  اضق  هچنانچ  لام  هاجب و  درکیمن  تافتلا  ترخآ و  رفـس  بابـسا  هیهتب  دوب  فورـصم  وا  تاقوا  تاعاس و  همه  و 

دوب و رمتـسم  تفلا  تبحم و  دعاوق  هکنآ  اب  میدوب  رگیدـکی  قفارم  بحاصم و  اهرفـس  رد  دـیوگیم  باتک  فلؤم  درکن و  لوبق  دـندرک و 
لوق میدرکیم و  مه  اب  یکیدزن  زین  هینالع  ورس  رد  تشادن  فلکت  چیه  يو  سلاجم  دیعس و  انالوم  تبحـص  رد  صالخا  داقتعا و  بابـسا 
دوـخ سفن  رب  اهبـش  رد  تفریمن و  سوـه  تعدـب و  بناـجب  میقتـسم  هداـج  زا  درکیمن و  لـیم  اـیر  هـب  میدـناوخیمزاب و  مـه  اـب  وا  لـعف  و 

: هک تفگیم  نابزب  یناعم  نیا  تسیرگیم و 
تـسا لجخ  دوخ  هانگ  زا  تسمرـش و  قیرغ  دنکیم و  هچره  رد  تسا  رـصاق  فیعـض و  ریقح و  تسگنتتسد و  نیکتـسم و  زجاع و  هدنب 

هیاپدنلب تاجرد  یگرزب و  فرـش  تلاح  رد  هتـشاد  اهترذعم  تسار  وا  یتلزنم  يردـق و  رگا  درک  دـناوتیمن  وت  تمعن  زا  همـش  رکـش  سپ 
ناشراک متخ  راگدرورپ  يا  ناشیا و  تاکرب  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ترـضح  راـصنا  ناـمداخ  مداـخ  یمداـخ  زا  دـبایب 

ات يامرف  ینازرا  حلاص  یتبوت  نک و  تمارک  ناشنامیا  لامج  رآ و  حالصب 
460 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

. نیمآ نک  باجتسم  هدنب  ياعد  ترخآ و  داز  يارب  زا  دننک  هریخذ 
 . هیلع هللا  تمحر  تسا  یلصم  هریظح  رد  وا  نفدم  و 

نیدلا ماما  انالوم 

ار وا  درک و  لصاح  هیلاع  دـیناسا  تفر و  ماشب  ات  درک  ترفاـسم  دراذـگ و  مالـسا  جـح  و  رـصع ، يالـضف  رهد و  ءاـملع  زا  دوب  يو  ردارب 
رب ارغ  تلم  ماوع  الضف و  نایعا  دومن و  هلضعم  لئاسم  فشک  دومرف و  سرد  هعیفر  سرادم  رد  نآ  زا  دعب  دش . لصاح  هفیرش  تاعومسم 
رد درک  فینـصت  لامالا  حاتفم  باتک  قباس و  کیدزن  رود و  رب  تظعوم  تحیـصن و  رد  دوب و  قئاف  تفرعم  دهز و  رد  دـندش و  درگ  يو 

هبوغرم و لئاسر  ار  وا  تخاس و  وحن  رد  هیفاک  هموظنم  سمـشلا و  ةءاضا  باتک  هینـس و  دئاوف  رد  هینیـسحلا  ۀفحت  هلاسر  لامعا و  حالـصا 
نیا نآ  ینعم  تسا و  هتفگ  یبرعب  تحیصن  دنپ و  نیدنچ  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هانپ  تلاسر  ترـضح  حدم  رد  تسه  هغیلب  دئاصق 

: تسا
تدابع زا  يرومأم  هچنآب  سرتب و  رثآم  رباقم و  زا  سفن  يا 

461 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
یناوجب سپ  ماهدروخ ...  يریت  یپ  زا  يریت  هک  يدح  ات  ماهدرک  یهانگ  بقع  زا  هک  یهانگ  زا  هآهآ  يامن . تماقا  یلاعت  يادخ  ترـضح 
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یهلا دوش . ماـمت  دـسر  لاوزب  زور  نوچ  هک  تسین  یکـش  چـیه  تفر و  مهاوخ  هک  دـنزیم  گـناب  دیـسر و  يریپ  ناـمهم  هک  وـشم  رورغم 
نیمآ رادوکین  ترخآ  ایند و  رد  نم  لاح  نک و  تمارک  وفع  تمحرم و  شزرمآ و  نک و  ادیپ  لاب  دسج و  رد  ملع  رون  هدـب و  یتخبکین 

. هیلع هللا  تمحر  دوخ  هریظح  رد  دندرک  نفد  ار  وا  ترجه و  زا  يزیچ  دصتفه و  لاس  رد  دش  یفوتم 

زعلا وبا  نیدلا  جارس  یضاق 

يادا درک و  مولع  رـشن  لاس  دنچ  دنداد و  يوب  اضق  نآ  زا  دـعب  نید . هدافا  يارب  زا  دـمآ  زاریـشب  هک  دوب  ایلوا  افرع و  عجرم  املع و  داتـسا 
لاعفا و رد  هن  درکن  فلکت  زگره  دوب و  دوخ  نامز  لها  لضفا  دوب و  ناقیدـص  ریپ  مظاعا و  خیـش  وا  دـیوگیم  هیقف  دروآ  ياجب  لمع  قح 

. مدرم نایم  ندرک  مکح  رد  هن  ندیشوپ و  رد  هن  لاوحا  رد  هن 
هدافا دومرفیم و  سرد  دوب و  قرغتـسم  وا  تاقوا  تلزنم ، تبتر و  لضف و  ملع و  روفو  رد  دوب و  تردـق  لامک  لام و  هاج و  ار  وا  هکنآ  اـب 

رکذب دشیم  لوغشم  وا  تشگیم  یلاخ  سرد  زا  وا  سلجم  هک  هاگره  درکیم و 
462 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

: هدروآ یسرافب  مجرتم  هتفگ و  ینعم  نیا  رد  یبرع  رعش  دنچ  تشاد و  امیا  یفخ و  رکذ  دنلب و 
يدرک زاب  نمشد  يور  رب  يرديدرک  زابنا  ادخ  اب  اهتب  وچ 

يدرک  زاتمم  يدوخ  زا  ار  دوخ  هنبش  کی  رازیب  يدوخ  زا  یتشگ  هن 
درک و تافو  تبقاعب  دیشوپ و  وا  تسد  زا  هقرخ  تفایرد و  نیدلا  باهش  خیش  تبحـص  درک و  تبون  دنچ  زاجح  ترفاسم  هک  دنیوگیم  و 

 . دندرک نفد  یلصم  یلاعا  رد  ار  وا 

یلاف مالسالا  سمش  نب  نسحملا  دبع  نیدلا  ماوق  انالوم 

ممامع و بابرا  مدـقت  ترادـص و  بصنم  رداهب  دـمحم  نب  دیعـس  هاشداپ  مکحب  ریظنیب و  یتفم  ملعم و  دوب و  رهد  هناگی  دوخ  ناـمز  رد 
رد دوب و  میاق  سراف  رد  وا  فیرش  دوجوب  تعیرش  دنسم  لاس  جنپ  لهچ و  دش و  صوصخم  واب  ترادص  بصانم  ریاس  یتاضقلا و  یضاق 
واب تبون  نوچ  دوبیم و  یلاف  مظعا  يالوم  هانپ  تعیرـش  ترـضح  نمـض  رد  هک  دوب  عرـش  ماقممئاق  دومرفیم و  ریـس  مجع  قارع  رب  رحب و 

دیدم ياهتدم  دیسر و  وا  مه  فقاو  طرش  بجومب  درک و  هیعرش  دیسر 
463 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

لاس رد  تسا و  روهـشم  لاف  هیلاف و  ناهج  ردـصب  هک  دراد  اـشگلد  تاـیبا  بیرفلد و  ياهنخـس  دوب و  صوصخم  واـب  اـجنآ  سرد  دنـسم 
دمحا مالـسالا  ماظن  رـصع  ةاـضقلا  ناطلـس  ترـضح  داـماد  تسا و  نوفدـم  ماـظع  دادـجا  دزن  یلـصم  رد  درک و  تاـفو  موس  دصتـشه و 

 . تسیدعاص

نیدلا ردص  یضاق 

نیدلا باهش - خیش  تبحص  رد  دوب و  هتفر  زاجح  رفسب  تبون  دنچ  درکیم و  عمج  مه  اب  نتفگ  سرد  ثیدح و  رشن  يوتف و  هینید و  مولع 
لاس رد  دیسررد  لجا  ار  وا  لوالا  عیبر  هام  رد  دروآیم و  اجب  احلص  املع و  تیبرت  درکیم و  اضق  تباین  خیش و  تسد  زا  دیشوپ  هقرخ  دوب 

 . یلصم رباقم  یلاعا  هب  دندرک  نفد  دوخ  دیعس  مع  دزن  رد  ار  وا  مکی و  تسیب و  دصشش و 

يزیرین حتفلا  وبا  خیش 
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هللا یلص  نیلسرملا  دیـس  ثیداحا  حراش  دوب و  نیملاعلا  بر  مالک  رـسفم  تسنادیم و  وکین  نیتم  نید  ماکحا  دوب و  نقتم  ققحم و  یملاع 
تحیـصن ظعو و  ار  مدرم  لاس  دـنچ  نونف و  زا  نف  ره  رد  درکیم  فینـصت  تشونیم و  بتک  حرـش  تفگیم و  اـهباتک  سرد  هلآ و  هیلع و 

درکیم و يو  زا  رایسب  لاؤس  تشگیم و  رـضاح  نیدلا  بطق  انالوم  سرد  هقلح  رد  دوب و  يواضیب  نیدلا  ماما  انالوم  ذیملت  دومرف و  یم -
یلاعا رد  ار  وا  درک و  تافو  مود  تصش و  دصشش و  لاس  رد  مرحم  هام  رد 

464 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
 . دندرک نفد  یلصم  رباقم 

يربخ دومحم  خیش 

رایـسب هغلابم  سپ  درکیمن  لوبق  دادیم و  يوب  سرادم  هعقب و  دش و  وا  دقتعم  کباتا  دـمآ و  زاریـشب  هک  دوب  دـهاز  سردـم و  هیقف  یملاع 
هچنانچ دتسیمن  چیه  اعطق  ماکح  لاوما  زا  دوبیم و  هزورب  زور  تشاد و  هدنز  اهبش  دومرف و  سرد  لاس  دنچ  درک و  لوبق  هسردم  ات  درک 
ثوروم لالح  كرت  هک  متسین  اهنآ  زا  نم  هک  تفگیم  درکیمن و  لوانت  چیه  زاریش  ياهنان  دندرکیم  لقن  دروایم و  دوخ  رهـش  زا  دوخ  نان 

هتفه ره  رد  هیودرک  نسحلا  وبا  خیـش  دناهدرک و  فرـص  هچ  رد  زیچ و  هچ  رد  دناهتفرگارف و  اجک  زا  دنادن  هک  دنک  یماعطب  راطفا  دنک و 
دصـشش و لاس  رد  دتـسب  نینزاـن  ناـج  دـمآرد و  لـجا  هفرط  کـیب  اـت  تفریم  تفرعم  رارـسا  ناـشیا  ناـیم  رد  يوب و  درکیم  ددرت  راـبکی 

 . دندرک نفد  یلصم  یلاعا  رد  ار  وا  مهدراهچ و 

نسح نیدلا  رفظم  انالوم 

هدیمح لاعفا  هفیرش و  لاوحا  هک  دوب  لماک  ققحم  هیقف و  یملاع 
465 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

- یمن يزیچ  درکیم و  رایسب  هیرگ  هچنانچ  دش  فشک  يو  رب  ترخآ  لاوحا  رمع  رخآ  رد  دشیمن و  علطم  وا  داروا  رب  سکچیه  تشاد و 
 . درک تقرافم  ایند  زا  ات  دیشچیمن  چیه  الصا  دروخ و 

تسا هدومرف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یفطصم  ترضح  هک  دمآ  رطاخب  ثیدح  نیا  ارم  خیش  نیا  ءاکب  تعنص  رد  دیوگ  باتک  مجرتم 
نیرخآ نیلوا و  مولع  زا  ماهتـسناد  نم  هچنآ  مدمحم و  هک  منادیم  نم  هچنآ  رگا  ینعی  اریثک  متیکبل  الیلق و  متکحـضل  ملعا  ام  نوملعت  ول 

ناـنزهرعن و قوش  زا  تشهب  تاـجرد  دـنیامنب  ار  امـش  رگا  ددرگ و  رایـسب  امـش  هیرگ  دوش و  رتمک  امـش  هدـنخ  هنیآ  ره  دـینادب  امـش  رگا 
نیزح نیگمغ و  نانکهیرگ و  ناردهماج و  فوخ  زا  دینادب  ار  خزود  تاکرد  رگا  دـیئآ و  عامـس  رد  نانکهیرگ  ناشفاتسد  نابوکياپ و 
نیقیلا نیع  امـش  نیقیلا  ملع  هک  يدحب  ات  دیروآ  ياجب  تدابع  تعاط و  دینک و  تاریخ  لمع  نیقیلا  ملع  هب  دیاب  سپ  دیوش  رازن  راز و  و 

 . رگید یکی  فوقوم  یکیره  لزنم  نشور  هار  دیهاوخ  رگا  رگید  یترابعب  دیسرب و  نیقیلا  قحب  لمع  ملع و  ببسب  نآ  زا  دعب  دوش 
شیورد يا  نکاو  شوگ  افص  قدص و  يور  زشکرد  نابز  ناور  دیآ  نخس  رد  ریپ  وچ 

شیورد يا  نک  اطخ  مرج و  هبوت ز  ایبیشیورد و  سابل  رد  دوبن  اور  اطخ 

ینورزاک نیدلا  یکز  خیش 

هیضرم بادآ  هیکلم و  قالخا  دوب و  یضرم  یملاع  كاپ و  يدهاز 
466 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

اب مامت  صالخا  دوب و  وا  دقتعم  ریخلا  وبا  نیدلا  بطق  انالوم  دـش و  ادـیپ  يو  رد  تیالو  ياههناشن  دیـسر و  تیالو  لها  غلبمب  دوب و  ار  وا 
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انالوم هک  دوب  نآ  وا  داـقتعا  ببـس  هک  دـنیوگیم  دومنیم و  مارتحا  لـیجبت و  ار  وا  تفریم و  وا  دزنب  تبون  دـنچ  هتفه  ره  رد  تشاد و  وا 
رکذ هک  هورگ  نیا  قحب  ایادخ  راب  تفگیم  تشادیمرب و  تسد  دیسریم  ءایبنا  رکذب  نوچ  دناوخیم و  ماعنا  هروس  اهرحـس  رد  نیدلا  بطق 

. دنک ناشیا  هقیرط  ناشیا و  هار  تعباتم  هک  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یفطصم  دمحم  دوخ  بیبح  هدومرف  هدرک و  دوخ  باتک  رد  ناشیا 
ورب قیتع  عماجب  نونکا  دـنتفگ  اریو  باوخ  رد  درکب  ماعنا  هروس  ندـناوخ  رد  اعد  نیا  نوچ  يامن  نمب  ایلوا  زا  ییلو  هک  ناربمیپ  نیا  قحب 
الابب نوچ  دیـسر  ییحی  رظنم  هب  ات  تفریم  لیجعت  هب  تسجرب و  باوخ  زا  لاح  رد  سپ  یباییم  ایلوا  زا  ییلو  اـجنآ  رد  هک  ییحی  رظنم  رد 

رد درکیم و  ددرت  دوب  هدید  هچنآ  تهجب  نآ  زا  دعب  داد  هسوب  ار  وا  كرابم  تسد  تشگ و  مرخ  تیاغب  دوب  اجنآ  نیدلا  یکز  خیش  تفر 
داهن و يذغاک  رد  رانید  دص  دوب و  هدومرف  وا  حدم  رد  تیب  دص  يزور  هک  يدح  ات  تفگیم  يو  حدـم  تسـشنیم و  عضاوتم  وا  سلجم 

 . دینادرگ نآ  هزیاج  هجقآ  نآ 
هک دنیوگیم  دندوب و  وا  مدق  رد  رایـسب  یلاوم  تفریم و  وا  باکر  رد  دوخ  دینادرگ و  راوس  ار  وا  درک و  توعد  هناخب  ار  خیـش  نآ  زا  دعب 

سک کی  رگا  هک  دوب  ماودرب  یماعنا  ماع و  یماعطا  ار  خیـش  درکیم و  وا  تراـیز  دوب و  وا  نادـقتعم  زا  یکی  مه  زین  نیدـلا  دـجم  اـنالوم 
نت دص  رگا  يدرک و  رضاح  یتعامج  ماعط  یتفر  وا  شیپ 

467 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
راعشا زا  دروآیم و  اجک  زا  همه  نیا  هک  دندشیم  ریحتم  وا  نأش  لاوحا  رد  ماکح  هک  دوب  نآ  رثکا  دروآیم و  صخش  دصیـس  ماعط  دنتفریم 

: متشون ماهدید و  تیب  ود  نیا  وا 
نکم داینب  هقیرط  یهدن  ناج  رونکم  دایرف  هد و  ناج  ادخ  هار  رد 

نکم  دابآ  هلحم  نیا  رد  هناخ  ایشاب  ورهر  یکز  وچمه  نید  هر  رد  ای 
. دندرک نفد  یلاوم  ریاظح  زا  یضعب  رد  ار  وا  ترجه و  زا  يزیچ  دصتفه و  لاس  رد  دش  یفوتم 

یلمآ نیدلا  سمش  انالوم 

هللا رانا  قاحسا  وب  هاش  خیش  ریما  ترضح  نامز  رد  دمآ  زاریـشب  نوچ  تایلقع . تایلقن و  ماسقا  عماج  دوب و  الـضف  ریهاشم  املع و  رباکا  زا 
رد نآ  زا  شیپ  دـینادرگ و  سردـم  ار  وا  تشاد و  بترم  ماـمتها  غلب  اـب  ار  وا  ياـهراک  تسناد و  كراـبم  ار  وا  مدـق  خیـش  ریما  هناـهرب و 

سیارع نونفلا و  سیافن  باتک  یکی  اهنآ  زا  دوب  هدرک  حرـش  نوتم  رد  رایـسب  تافنـصم  دوب و  سردـم  زیربت  بناـج  رد  هینازاـغ  هسردـم 
رد تسا  هتـشون  هعماج  هلاسر  رگید  لوقعم و  لوقنم و  عورف و  لوصا و  زا  نونف و  زا  نف  ره  زا  باـتک  نآ  رد  تسا  هدرک  عمج  هک  نویعلا 

تالاؤمب هک  ماهدید  تبون  دنچ  ماهدیسر و  وا  تملاکم  تسلاجم و  فرشب  دیوگیم  هحور  هللا  حور  باتک  فلؤم  هیلوصا  دعاوق  دصاقم و 
: هک هدومرف  ینعم  نیا  رد  یبرع  تیب  دنچ  دوبیم و  رختفم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  تیب  لها 

رقف و لها  دننانادان و  هاج  تورث و  لها  منکیم  هاگن  نوچ  تسا . رایسب  لیاح  لد  نم و  نایم  هکنآ  لاح  نم و  منک  هک  زا  ینمت 
468 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

تـسا سکعرب  هلماعم  سپ  رترگناوت  همه  زا  نونف  مولع و  رد  هاج و  لام و  زا  مگنت  تسد  ینعی  قافآ  لها  زا  مرتدنمتجاح  نم  اناد  تلذم 
یلاوم هریظح  کیدزن  وا  نفدم  ماهدرک و  میلست  هلئسم  منکیم و  امش  زا  لاؤس  نم  هک  دیدرکیم  نم  زا  لاؤس  هک  امـش  دیئاین  نم  روصت  رد 

. هیلع هللا  تمحر  تسا 

بویا نیدلا  فرش  انالوم 

زا دعب  درک  ضیوفت  يوب  ناناملسم  تایعرش  داد و  يوب  اضق  دوب  هاشداپ  هک  نیدلا  زرابم  ناطلس  هک  دوب  بهذمیفنح  هیقف  لضاف  یـضاق 
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داز دومنیم و  یلاعتیادخ  ناگدنب  قوقح  تیاعر  درکیم و  مولع  رشن  تفگیم و  هیرازف  هسردم  رد  سرد  درک و  اضق  لاس  دنچ  نآ 
469 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

. دندرک نفد  هیبونج  هربقم  رد  ار  وا  تافو و  تقو  ات  تخاسیم  ترخآ  رفس 

ینیوزق دامع  انالوم 

ناشیا زا  مولع  فانـصا  نونف و  عاونا  دوب و  هدرک  ناگرزب  تمزالم  دوب و  هدید  گرزب  ءاملع  هک  دوب  عضاوتم  لماک  عشاخ  عضاخ  یملاع 
هچنانچ تشون  یم - وکین  یطخ  دوب و  اریو  تاقوا  ریاس  رد  رایـسب  داروا  تشاد و  تاعاط  تادابع و  زا  مامت  رفاو و  یظح  دوب و  هتفرگارف 

. هیلع هللا  تمحر  یلصم  فرط  رد  دندرک  نفد  ار  وا  درک و  تافو  مود  داتفه و  دصتفه و  لاس  رد  دنتشونیمن و  وا  لثم 

یجیا دمحم  نیدلا  بطق  خیش 

میقتسم هقیرط  میلس و  یلد  دوب  رکذلا  مئاد  ریخلا  ریثک  يدباع 
470 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

. تشاد هفوصتم  نأش  رد  مامت  يداقتعا  دوب و  ناحلاص  رادتسود  ناریقف و  بحم  دوب و  ار  وا  عشاخ  یندب  عساو و  يردص  تشاد و 
وا هقیرط  تشذـگیمن و  دودـح  زا  هیرهاـظ  لـیواقاب  درکیمن و  زواـجت  نادـهتجم  لاوقا  زا  دوب و  ار  وا  تفرعم  لـها  تسلاـجم  رد  یتبغر 

هدومن ماش  ياه  رهش - ترفاسم  دوب و  هدرک  رابدنچ  جح  ترایز  دوب و  وا  درو  یلاعت  قح  دای  و  تولخ ، هناخ و  تمزالم  دوب و  یـشوماخ 
عرش تایرورض  نید و  تامهم  رد  تسه  هلاسر  دنچ  ار  وا  دومنیم و  رشتنم  ناناملـسم  نایم  رد  درکیم و  هخـسن  هیماش  ءاملع  بتک  دوب و 

نیدلا بطق  خیش  دنتفگ  دندوب  وا  اب  زاجح  هار  رد  هک  ناحلاص  یـضعب  زا  مدینـش  تیاکح : تسا  هتـشون  یلاعت  هللا  ياضر  رهب  زا  هک  نیتم 
هـصیمخ نآ  راوید  سپ  زا  دنربب  هک  دندرک  دـصق  نادزد  یعمج  سپ  داهن  يراوید  رـس  رب  تسـشب و  كربت  رهب  زا  مزمز  بآ  رد  هصیمخ 

دعب دندربب  مامت  ات  دادیم  ناشیاب  تشادیمرب و  هراپ  درکیم و  تسد  فرط  نیا  زا  نیدلا  بطق  خیش  دیشک  دنتسناوتن  ناشیارب و  دش  نیگنس 
تیاکح يرفاسم  یلاعت و  يادخ  هار  رد  تسا  لیبس  همه  ام  حاورا  ام و  لاوما  هک  تفگ  نآ  زا 

471 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
مداـهنب و متـساخرب  نوـچ  دوـب و  هجقا  هسیک  نم  اـب  میتسـشنب  تجاـح  ياـضق  تهج  زا  هار  رد  جـیا و  فرطب  میتـفریم  یهار  رد  هـک  درک 

سپ ماهدرک  اهر  عضوم  نالف  رد  هجقآ  هسیک  هک  دمآ  دای  ارم  جـیا  رد  زامن  تقو  رد  نآ  زا  دـعب  خـسرف . ود  بیرق  متفرب  مدرک و  شومارف 
تفگ داد و  نمب  تشاد و  هسیک  نآ  دـش و  رهاـظ  یـصخش  هک  مدـید  مدوب  رکف  نیا  رد  مور  هسیک  بلطب  منک و  عطق  زاـمن  هک  متـساوخ 

درم نیا  هک  مدیـسرپ  مدید  صخـش  نامه  میدیـسر و  ناجریـسف  هید  هب  هک  رگید  زور  دنچ  زا  دـعب  نکم . عطق  زامن  ار و  دوخ  هسیک  ریگب 
دندوب هتـشون  هک  مدید  جیا  ةاضق  زا  یتعامج  طخ  نکم و  رهاظ  يدید  هچنآ  هک  دومرف  لاح  رد  دـمحم  نیدـلا  بطق  خیـش  تفگ  تسیک 

دوب هدید  ار  نیدلا  بطق  خیش  سپ  نتفخ  رد  میدرازگیم  زامن  یتعامج  ام  هک 
472 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

رب هک  مدید  خیش  دمآرب  باتفآ  نوچ  دمآرب  باتفآ  ات  متفر  هناخب  نوچ  خیش  لاح  رد  مدوب  ریحتم  ددرگیم  وا  رس  نیلاب  رب  اوه  رد  هک  یکی 
لمحت و ینعی  تسا  تمارک  نیا  هک  يوگم  سک  همه  اب  يدید  هچنآ  ناتـسب و  نیا  تفگ  تشاد و  كراخ  یقبط  دوب و  هداتـسیا  هناخ  رد 

یلـصم يارحـص  رد  ار  وا  دش و  یفوتم  زاریـش  رد  نابعـش  هام  رد  تسا و  تیبطق  هجرد  زا  دـناهتفگ  هچنانچ  نآ  رد  فوقو  اوه و  رد  نتفر 
نیدلا رون  خیش  دننک و  نفد  نیدلا  بطق  خیـش  تشپ  سپ  رد  ار  وا  هک  درک  تافو  عاجـش  هاش  يو  تافو  زا  زور  دنچ  زا  دعب  دندرک  نفد 

نفد خیـش  تشپ  سپ  رد  ار  وا  داد و  تصخر  ات  تعافـش  دندرک و  تساوخرد  یـسب  ات  دادیمن  تصخر  نیدـلا  بطق  خیـش  ردارب  دـمحم 
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 . هیلع هللا  ۀمحر  درک  اجنآ  رد  يو  تافو  زا  دعب  نیدباعلا  نیز  ترامع  دندرک و 

دعاس نیدلا  نکر  انالوم 

مدید و باوخ  رد  ار  وا  یبش  تارازم  نیا  تباتک  نیح  رد  دینارذگیم و  یتسار  قیرط  رب  هیعرش  روما  لاس  دنچ  هک  دوب  ملاع  لداع  یـضاق 
مامت یتبحم  صالخا و  تایح  تدم  رد  هدرک و  باتک  مجرتم  اب  باوخ  رد  هک  دـنچ  یتروصب  دوب  باتک  نیرد  وا  رکذ  تساوخرد  ایئوگ 
مولع هتفایرد و  رباکا  دوب و  هدرک  ترفاسم  رایـسب  تشاد و  مامت  يربص  الب  جـنر و  رد  درک و  دـجاسم  ریمعت  تشاد و  نیکاـسم  ارقف و  اـب 
يزور رد  دوب و  قلختم  عضاوتم و  يدرم  دادیم و  مازلا  ثحب  هب  لئاسم  رد  املع  اب  مولع  زا  يرایـسب  سلاجم  رد  هچنانچ  دوب  هدرک  لصاح 

دوخ هچغاب  رد  ار  وا  دش و  یفوتم  دمآیم  رایسب  ناراب  هک 
473 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

 . هوک ياپ  رد  عاجش  هاش  هیاسمه  دنداهن  نیدلا  بطق  خیش  کیدزن 

عاجش هاش  نیدلا  لالج  ناطلس 

عیمج رد  دوب و  رود  مرج  مثا و  زا  دوب و  فرتعم  هانگب  تشاد و  تعامج  تنـس و  بهذـم  دوب و  هینلا  قداص  لماک  لضاف  ملاع  یهاشداپ 
تحت رد  كولم  درک و  لحاوس  نامرک و  ناهفصا و  زاریـش و  یهاشداپ  دوب و  ضوفم  لاوحا  همه  رد  یلاعت و  يادخ  رب  دوب  لکوتم  روما 

تطـسب لاوما و  رایـسب  داهنب و  اجنآ  رد  تخت  تفرگب و  لاح  رد  دـمآرد و  ناجیابرذآ  رهـش  رد  یلاـس  دـندوب و  وا  رما  داـقنم  وا و  مکح 
تسیب دوبن و  ار  دهع  نیطالس  كولم و  زا  کیچیه  هک  دش  لصاح  ار  يو  نانچ  رما  ذافن  مکح و  دادتما  رامـشیب و  رکـشل  تفایب و  رادتقا 

سرادـم هچنانچ  تشاد  مامت  يدامتعا  داقتعا و  ناشیا  نأش  رب  دوب و  بیترت  نیرتوکین  رد  لضف  لها  املع و  اب  درک و  یهاشداپ  لاـس  هن  و 
ملاعم تشادیم و  نیزم  نیعم و  لفاحم  رومعم و 
474 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

اـضق نانیکـسم  نافیعـض و  تجاح  دشیم و  رـضاح  املع  سلاجم  رد  تشاد و  میظع  یقنور  وا  نامز  رد  تایبدا  بتک  درک و  هدنز  تیبرع 
دوب مولع  فاشکتـسا  رد  رـضح  رفـس و  رد  بش  زور و  رد  دوب و  لضاف  بیدا  ملاـع  يدرم  دوبیمن و  یلاـخ  اـملع  زا  وا  سلجم  درکیم و 

هرکاذـم ظعو و  يانثا  رد  دوشیمن و  شومارف  وا  ياغـصا  یئوکین و  لاـمج و  ءاـهب  تعلط و  ءاور  دـیوگیم  هحور  هللا  حور  باـتک  فلؤم 
مـساب رایـسب  بتک  جـنر و  ببـس  بلط و  فلکتیب  داتـسرفیم  هک  هرتاوتم  تاماعنا  نآرق و  ریـسفت  تاملک  نایب و  تاکن  زا  دـمآیم  هچنآ 

تلیضف رد  هک  تسه  هیبرع  ياههلاسر  ار  وا  رهد و  ياضقنا  ات  تسا  یقاب  وا  تاریخ  راثآ  دنتفرگیم و  رامشیب  هزیاج  دنتـشونیم و  وا  یلاع 
دهاوخ هک  تسنادـب  زور  دـنچب  دوخ  توم  زا  شیپ  دناهتـشون و  نآ  حرـش  املع  نالـضاف  هتخادرپ و  املع  فرـش  رد  هناغیلب  هتخاس و  ملع 

هک دوب  هدرک  مکح  تشگ و  یلاعت  يادخ  ياضق  میلست  درکب و  عماج  یتیصو  یلالح و  یکاپ و  ضحم  زا  تفرگارف  دوخ  زیهجت  تفر و 
يارب زا  دننک  نفد  نیدلا  بطق  خیش  کیدزن  رد  ار  وا 

475 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
نفد ار  وا  دوب و  ترجه  زا  مشـش  داتـشه و  دـصتفه و  لاس  رد  نابعـش  هام  رد  وا  تافو  يو و  اب  تبحاـصم  هدـعو  ندرک  تسار  كربت و 

 . ماقم لهچ  هوک  ياپ  رد  تسا  روهشم  فورعم و  هک  وا  طابر  رد  دندرک 
476 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

نیدلا ءاهب  انالوم 
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لضف دادس و  ملعب و  دوب و  یئومح  نیدلا  دعس  خیش  نادنزرف  زا  داعم و  ملع  شاعم و  ملع  نایم  درکیم  عمج  هک  دوب  خسار  ءاملع  زا  یکی 
فطل و میاسن  ملع  سلاجم  سرد و  ياههقلح  رد  مدوب و  وا  بحاصم  لاس  دنچ  دیوگیم  هحور  هللا  حور  باتک  فلؤم  دوب  زئاف  دادعتسا  و 

ناتسود ناردارب و  همه  اب  ناسحا  ورب  قیرط  رد  دجم و  لوقع  قیاقد  ظفح  مولع و  دعاوق  طبـض  رد  مدیئوبیم و  وا  لیاضف  ضایر  زا  لوبق 
تفای تمالس  تفآ  زا  ملع  تکربب  ات  دوب  یلتبم  نیطالـس  تمزالمب  تسا و  زجاع  نآ  زا  نایب  هک  تفگیم  فطلب  نخـس  دومنیم و  فطل 
یکی اهنآ  زا  دسانـشیمن و  نآ  دودح  سکچیه  هک  دوب  يریرحت  فیناصت و  ار  وا  دـنداد و  يوب  سلاجم  ریدـصت  سرادـم و  سیردـت  و 

دـصتفه و لاس  رد  وا  تافو  تشاد و  قطنم  رد  نیناوق  نمحرلا و  دـبع  نیدـلا  دـضع  انالوم  دـیاقع  حرـش  تسا و  هعیرـشلا  مراکم  باـتک 
ار وا  دوب و  مشش  داتشه و 

477 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
 . عاجش هاش  هریظح  رد  دندرک  نفد 

يدعس حلصم  نیدلا  فرشم  خیش 

رازراک رد  دوخ  سفن  اب  دوب و  دـهاجم  ضاترم و  تشاد و  بادآ  زا  رفاو  یظح  دوب و  رواجم  ریبک  خیـش  هعقب  رد  دوب و  هیفوص  لـضافا  زا 
تاملک رد  هفوصتم  فصو  تفگیم و  تفرعم  لاوحا  رد  درک و  هداشگ  يو  رب  روما  تیاده  زا  تفرعم  باوبا  یلاعت  قح  هک  یتسردـب  دوب 

هک دراد  ینطاب  دنراد و  ظح  نآ  زا  ماوع  هک  دراد  يرهاظ  وا  نخـس  هچنانچ  تفگیم  تفریم  هک  قیرط  راذگهر  رد  راعـشا  رتشیب  درکیم و 
درک دالب  ترفاسم  تقیقح و  رارـسا  يو  رد  تسا  نونکم  تقیرط و  نازیمب  تسنوزوم  وا  تایبا  تاملک  دنبایرد و  مهف  لقع و  نادنوادخ 

داد و تسد  اههعقاو  ار  وا  تسکـش و  ار  اـهتب  دـمآرد و  اـههناختب  رد  هداـیپ و  رابدـنچ  درک  يادـخ  هناـخ  تراـیز  تشگ و  میلاـقا  رد  و 
یئاقس هک  دنیوگیم  درک و  هللا  ءایلوا  زا  يرایسب  رادید  تسشن و  یتشک  رد  يو  اب  تفایرد و  يدرورهس  رمع  نیدلا  باهش  خیـش  تبحص 

نآ زا  دعب  دیناشچب  لاضفا  لالز  زا  ار  وا  دیدب و  مالـسلا  هیلع  رـضخ  هک  ینامز  ات  دیدم  یتدم  زین  ماش  دالب  رد  سدقملا و  تیب  رد  درکیم 
ارقفب ماعط  تخاسب و  هاقناخ  تشاد و  عینم  یتزع  عیفر و  یهاج  دید و  رایسب  ياهتمارک  و  دوب . میقتـسم  وا  لاوحا  درک و  تعجارم  زاریـشب 

ناغرم و وا  ماعنا  طامـس  زا  دیـسریم و  ماع  صاخب و  وا  ناسحا  تیاور  دندرکیم و  يو  ترایز  دصق  ناناملـسم  هفیاط  دادـیم و  نیکاسم  و 
تیاعر نادنچ  روما  تیوقت  عرش و  تهج  زا  هللا  دبع  نیدلا  لیصا  ریما  هک  دنیوگیم  دندربیم و  نایاپراهچ 

478 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
. خیش اب  راکنا  تهج  دومرف  باتع  ار  وا  دید و  باوخ  رد  ار  هلا  هیلع و  هللا  یلص  هانپ  تلاسر  ترضح  یبش  ات  درکیمن  خیش  تاملک 

تسا روهشم  قلخ  نابز  رد  تسا و  هدوب  زین  تامارک  ار  وا  درک و  یلالح  بلط  دومن و  راذتعا  يدعـس و  خیـش  دزنب  دمآیب  دش  رادیب  نوچ 
 . دنیوگیم نم  لاهتبا  زجع و  زا  نم  نابزب  ایئوگ  دندرک و  نفد  دوخ  هاقناخ  رد  ار  وا  درک و  تافو  يزیچ  دصشش و  لاس  رد  فورعم و  و 

لاوحا میقتسم  نادرم  تبحم  زجبمنادیمن  هراچ  مربیمن و  یهر 
لاعن فص  ناگراچیب  هب  دننک  رظنلوبق  هاگراب  نانیشنردص  هک  رگم 

همتاخ

تلاجخ و نیع  رد  تاجرد  تعفر  تاماقم و  لامک  دوجو  اـب  هک  نک  هللا  ترـضح  ناـبرقم  لاـعفا  لاوحا و  رد  يرظن  زیزع  ردارب  يا  سپ 
نایـسن زا  ناسنا  هک  دناهتـسناد  دناهدید و  دوخ  تیرـشب  ناصقن  نافرع  لامک  لزانم  رد  دناهتـشادرب و  ایربک  ترـضحب  تسد  مرـش  ضحم 

تمتب قفو  دق  دـناهدرب  ورف  تیدوبع  بیج  رد  رـس  دناهتـسب و  دوخ  تفرعم  زا  مد  سپ  تسین  شیب  یمدـکی  یمدآ  تروص  تسا و  قتـشم 
 . هلا دمحم و  هللا  قلخ  ریخ  یلع  هللا  یلص  باهولا و  کلملا  نوعب  باتکلا 
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479 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

صاخشا تسرهف 

« فلا »

354 اقابا ،
377 ، 27 هیشرقلا ،) نب  نیدلا  لامج   ) یلبنحلا تاکربلا  یبا  نب  میهاربا 

198 قحسا ،) وبا   ) دواد نب  میهاربا 
361 نیدلا ،) فرش -  ) دمحم نیدلا  ردص  نب  میهاربا 

343 ، 277 ، 142 ، 92 ، 18 ینورزاک ، رایرهش  نب  میهاربا 
231 ، 230 هیوریش ، نب  میهاربا 

272 یشکلا ،) ملسم  وبا   ) ملسم نب  هللا  دبع  نب  میهاربا 
388 يرصملا ،) نیدلا  بطق   ) یبرغملا یملسلا  دمحم  نب  یلع  نب  میهاربا 

313 یئایروبلا ، یلع  نب  میهاربا 
287 يربعجلا ، میهاربا  نب  رمع  نب  میهاربا 

لیلخ 288 میهاربا 
182 ، 173 ، 172 ، 92 یجنخ ، میهاربا  خیش 

378 مالسا ،) کلم  نیدلا  لامج   ) یبیطلا میهاربا 
250 ، 227 یجرکلا ، میهاربا  خیش 

355 ینالیگ ، میهاربا 
299 ، 265 نوتاخ ، شبا 
141 ، 138 يرابنالا ، نبا 

388 ۀعبیصا ، یبا  نبا 
165 يدادغب ، بجنا  نبا 

96 دیدحلا ، یبا  نبا 
68 ایندلا ، یبا  نبا 

( نادعس یبا  نب  دمحم  نب  دمحا  هب  دوش  عوجر   ) نادعس یبا  نبا 
430 ، 429 يزاریشلا ، میرم  یبا  نبا 

439 ، 340 ، 318 ، 198 ، 145 ، 100 ریثالا ، نبا 
232 تاداسلا ،) وبا  نیدلا  دجم   ) يرزج ریثالا  نبا 

( هللا دبع  نب  دمحم  هب  عوجر   ) هیوکاب نبا 
355 ، 291 زازبلا ، نبا 

444 ، 443 ، 336 ، 246 ، 168 ، 163 ، 110 ، 108 هطوطب ، نبا 
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399 ، 176 يدرب ، يرغت  نبا 
50 ییحی ،) نب  دمحا  هب  عوجر   ) ءالجلا نبا 

403 ینج ، نبا 
399 ، 272 ، 176 ، 165 ، 145 ، 144 يزوجلا ، نبا 

108 بجاحلا ، نبا 
،280 ، 232 ، 186 ینالقسع ، رجح  نبا 

480 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
470 ، 411

409 ، 144 ، 100 يرهاظ ، مزح  نبا 
264 لقوح ، نبا 

264 هبذادرخ ، نبا 
367 ، 354 ، 330 ، 284 ، 232 ، 166 ، 144 ، 141 ، 138 ، 84 ، 55 ، 49 ناکلخ ، نبا 

( نیدلا جات  هب  عوجر   ) يزاریش تسراد  نبا 
140 دیرد ، نبا 

356 يرصم ، یناروح  عفار  نبا 
( دمحا نب  یلع  نب  دمحا  هب  عوجر   ) یعافرلا نبا 

397 ، 396 ثدحم ، نادعس  نبا 
56 ، 36 ، 35 هللا ،) دبع   ) یباحص سابع  نبا 

388 يربعلا ، نبا 
274 ، 86 ، 50 رکاسع ، نبا 

315 ضرافلا ، نبا 
264 هیقفلا ، نبا 

352 ، 350 ، 348 دمحا ،)  ) دانقلا نبا 
47 هیزوجلا ، میقلا  نبا 

48 ، 35 هجام ، نبا 
35 یباحص ،)  ) دوعسم نبا 

168 دبعم ، نبا 
زتعملا 51 نبا 

144 ماشه ، نبا 
( دمحم نب  لضف  هب  عوجر   ) ریبکلا دمحا  وبا 

59 خویشلا ،) یبا  نب  دمحم  نب  میهاربا  هب  عوجر   ) یمدالا قحسا  وبا 
336 ، 254 ، 217 ، 144 خیش ،)  ) يزاریش قحسا  وبا  وبا - خیش  هب  عوجر   ) وجنیا قحسا  وبا 

( رایرهش نبا  میهاربا  هب  عوجر   ) ینورزاک قحسا  وبا 
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383 نیدلا ،) دحوا   ) عیبر نب  ردبلا  وبا 
271 ، 150 ، 48 ، 41 ، 3 هفیلخ ،)  ) رکب وبا 

81 سابعلا ،) نب  لیعمسا  نب  میهاربا  نب  دمحا  هب  عوجر   ) یناجرجلا یلیعمسالا  رکب  وبا 
156 ، 122 قحسا ، نب  رکب  وبا 

216 خیش ،)  ) نسح نب  رکب  وبا 
452 ، 440 ، 413 ، 351 ، 282 ، 268 ، 266 ، 264 یگنز ، نب  دعس  نب  رکب  وبا 

59 ظفاحلا ، رهاط  نب  رکب  وبا 
113 یسرافلا ، هللا  دبع  نب  رکب  وبا 

275 یکرتلا ، رکب  یبا  نب  یلع  نب  رکب  وبا 
309 رکرب ، دمحم  نب  رمع  نب  رکب  وبا 

67 ، 166 يرجا ، نیسح  نب  دمحم  رکب  وبا 
135 حلصم ، نب  رکب  وبا 

387 ، 386 نیدلا ،) لامج   ) يرصملا فسوی  نب  رکب  وبا 
160 نیدلا ، نیز  يذابیاط ،)  ) يدابیات رکب  وبا 

( نیسحلا نب  دمحا  هب  عوجر   ) دهاز رکب  وبا 
406 ، 157 ، 156 ، 124 ، 123 ، 122 ، 121 ، 120 نسحلا ،) نب  هللا  ۀبه   ) فالعلا رکب  وبا 

50 یبشخن ، بارت  وبا 
156 ، 122 یناتسجسلا ، متاح  وبا 

( دماح نب  دمحا  هب  عوجر   ) ینامرک دماح  وبا 
81 میکح ، نب  دمحم  نب  دمحا  نسحلا  وبا 

274 يرعشالا 83 ، نسحلا  وبا 
382 ینورزاک ،) نیدلا  نیما   ) ریجنب ریخلا  یبا  نب  نسحلا  وبا 

230 یناقرخ ، نسحلا  وبا 
203 ، 202 ، 95 ، 94 ، 93 ، 77 ، 32 یلع ،)- هب  عوجر   ) یملید نسحلا  وبا 

481 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
( هللا دبع  نب  یلع  هب  عوجر   ) هیودرک نسحلا  وبا 

309 هب ،)  ) يراوکلا نسحلا  وبا 
397 ، 395 دنه ، نب  نسحلا  وبا 

249 یطساو ، هللا  دبع  نب  دمحم  یبا  نب  یلع  نسحلا  وبا 
397 يرون ، نسحلا  وبا 

229 هبلاس ، نب  دمحا  نیسحلا  وبا 
58 ظعاو ،) لیعمسا  نب  دمحا  نب  دمحم  هب  عوجر   ) نوعمس نب  نیسحلا  وبا 

53 يرون ،) دمحم  نب  دمحا  هب  عوجر   ) يرون نیسحلا  وبا 
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367 يرونید ، نسحلا  نب  مرک  نب  رمع  صفح  وبا 
348 ماما ،)  ) هفینح وبا 

96 یفوص ، دمحا  نب  یلع  نایح  وبا 
97 ، 96 سابعلا ،) نب  دمحم  نب  یلع   ) يدیحوتلا نایح  وبا 

144 يوحن ، نایح  وبا 
287 يراق ، نیدلا  ردص  باطخلا  وبا 

454 ناسغ ، یبا  نب  رصن  یبا  ریخلا  وبا 
449 نیدلا ،) یفص   ) دمحم نب  دوعسم  ریخلا  وبا 

48 دواد ، وبا 
139 ادردلا ، وبا 

101 یباحص ، رذ  وبا 
386 ، 102 ، 101 ، 99 دینجلا ،) نب - هللا  دبع  هب  عوجر   ) یکثکلا رذ  وبا 

(، بویا نب  دمحم  نبا  باهولا  دبع  هب  عوجر   ) یلیبدرا ۀعرز  وبا 
245 يوون ، فرش  نب  ییحی  ایرکز  وبا 

185 ، 184 ، 178 یماشلا ، قحسا  نب  بئاسلا  وبا 
141 مالسلا ، دبع  دیعس  وبا 

167 ینیذاب ، رئاشعلا  یبا  نب  دوعسلا  وبا 
167 يدادغبلا ، لبشلا  نب  دوعسلا  وبا 

410 ، 409 ، 408 ، 324 ، 230 ریخلا ، وبا  دیعس  وبا 
108 ناطلس ، دیعس  وبا 

52 زارخلا ،) یسیع  نب  دمحا  هب  عوجر   ) زارخلا دیعس  وبا 
212 خیش ،)  ) یجواس دیعس  وبا 

ص481 نتم ؛  همجرت ؛  رازم / رازه  هرکذت   53 یسوس ، دیعس  وبا 
97 یناتسجس ، یقطنم  نامیلس  و 

388 یحیسم ، لهس  وبا 
( یملید رادرهش  نب  هیوریش  هب  عوجر   ) یملید عاجش  وبا 

202 ، 142 ، 92 نادعس ، نب  دمحم  هب  عوجر   ) یضیراقم عاجش  وبا 
105 روصنم ، نب  نیسحلا  عاجش  وبا 

32 ریزو ، عاجش  وبا 
73 حلاص ، وبا 

415 نیدلا ،) حور   ) یلاعملا یبا  نب  رهاط  وبا 
347 يدابآدایز ، رهاط  وبا 

38 ، 37 یباحص ،)  ) هحلط وبا 
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145 دمحا ، سابعلا  وبا 
140 ریما ،)  ) لیعمسا سابعلا  وبا 

85 ، 83 یمدالا ،) ءاطع  نب  لهس  نب  دمحم  نب  دمحا  هب  عوجر   ) ءاطع نب  سابعلا  وبا 
86 یخرکلا ، سابعلا  وبا 

86 دیزی ، نب  دمحم  نب  دمحا  سابعلا  وبا 
( یسوم نب  دمحم  نب  نیسحلا  نبا  دمحم  هب  عوجر   ) یملسلا نمحرلا  دبع  وبا 

( فیفخ نبا  دمحم  ریبک  خیش  هب  عوجر   ) هللا دبع  وبا 
206 ، 203 یئوباب ، هللا  دبع  وبا 

( هیوکاب هللا  دبع  نب  دمحم  هب  عوجر   ) هیوکاب نب  هللا  دبع  وبا 
482 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

( دمحا نب  نیسح  هب  عوجر   ) راطیب هللا  دبع  وبا 
84 یسابع ، دعسا  نب  ثراح  هللا  دبع  وبا 

289 يربخ ، هللا  دبع  وبا 
286 خیش ،)  ) شادخلا هللا  دبع  وبا 

ءاوشلا 81 هللا  دبع  وبا 
69 جرف ،) نب  رکب  یبا  نب  دمحا  نب  دمحم  هب  عوجر   ) یبطرقلا هللا  دبع  وبا 

149 یصفقلا ، هللا  دبع  وبا 
122 يزاریش ، زیزعلا  نب  دمحم  هللا  دبع  وبا 
230 یناتساد ، یلع  نب  دمحم  هللا  دبع  وبا 

(. يرصب دیز  نبا  دحاولا  دبع  هب  عوجر   ) يرصب هدیبع  وبا 
265 نیدلا ، جارس  زعلا  وبا 

150 یصفقلا ، یمرضحلا  ءالعلا  وبا 
440 نسح ،) نب  دمحا  نب ، نسح  هب  عوجر   ) ینادمهلا ءالعلا  وبا 

96 ، 92 ، 91 رایزاب ، دمحا  نب  دمحم  نب  نیسح  یلع  وبا 
( قحسا نب  دمحم  نبا  یلع  نب  نیسح  هب  عوجر   ) قاقد یلع  وبا 

54 يرابدور ،) نب  دمحم  نب  نیسح  هب  عوجر   ) يرابدور یلع  وبا 
388 ، 285 ، 153 ، 152 انیس ، یلع  وبا 

( دمحا نب  نسح  هب  عوجر   ) یسراف یلع  وبا 
145 ، 96 هیوکسم ، یلع  وبا 

93 ، 92 يرخطصا ، ورمع  وبا 
97 ، 57 ینمیلا ، لیمج  نب  ثیغلا  وبا 

369 یتسب ، حتفلا  وبا 
54 يرازف ، وبا 
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419 لیتاش ، نب  حتفلا  وبا 
( رهاطلا نب - دمحم  هب  عوجر   ) يزیرینلا حتفلا  وبا 

224 يزار ، حوتفلا  وبا 
350 ، 284 ، 98 ، 19 یلجعلا ، حوتفلا  وبا 

186 ، 153 ، 125 ءادفلا ، وبا 
96 دیمعلا ،) نبا  هب  عوجر   ) دیمعلا نب  لضفلا  وبا 
431 يزیرین ، ریخلا  یبا  نب  رفظم  نب  لضفلا  وبا 

ص)  ) هللا دبع  نب  دمحم  هب  عوجر  ص )  ) مساقلا وبا 
217 ، 149 ینارکملا ، هیولب  نب  بیعش  نب  مساقلا  وبا 

( یناتسورسلا دمحم  نب  میحرلا  دبع  هب  عوجر   ) یناتسورسلا مساقلا  وبا 
( یناربط دمحا  نب  نامیلس  هب  عوجر   ) یناربطلا مساقلا  وبا 

يربط 55 مساقلا  وبا 
( يریشق نزاوه  نب  میرکلا  دبع  هب  عوجر   ) يریشقلا مساقلا  وبا 

343 ینورزاک ، دمحا  نب  دومحم  مساقلا  وبا 
86 یمشاه ، مساقلا  وبا 

25 رفظم ، نب  دعسا  نیمیلا  وبا 
( یمرجلا دیز  نب  هللا  دبع  هب  عوجر   ) یمرجلا هبالق  وبا 

276 ، 185 ، 179 ، 17 یمدآ ، كرابملا  وبا 
167 یلع ، نب  دمحم  هللا  دبع  وبا 

81 ، 51 نسحلا ،) نب  دمحم  نب  دمحا   ) يریرجلا دمحم  وبا 
84 ، 83 میور ، دمحم  وبا 

396 قاقح ، دمحم  وبا 
243 ، 22 رفظم ، نب  روصنم  دمحم  وبا 

164 یلع ، نب  هللا  دبع  دمحم  وبا 
48 يونغلا ، دثرم  وبا 

463 ءالعلا ، نب  یلع  نب  ملسم  وبا 
483 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

229 یسرافلا ،) بلاغ  نب  سراف  هب  عوجر   ) يوسفلا ملسم  وبا 
( ملسم نب  هللا  دبع  نب  میهاربا  هب  عوجر   ) یشکلا ملسم  وبا 

98 نابللا ، مراکملا  وبا 
268 نیدلا ،) جات   ) یلع مراکملا  وبا 

125 ینزاخ ، روصنم  وبا 
244 یلع ، نب  رمع  نب  فسوی  روصنم  وبا 
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186 يرعشا ، یسوم  وبا 
186 ظفاح ، یسوم  وبا 

183 ، 17 ینیدملا ،) دمحا  نب  رمع  نب  دمحم  هب  عوجر   ) ینیدملا یسوم  وبا 
303 ینیزگرد ، بیجنلا  وبا 

( هللا دبع  نب  رهاقلا  دبع  هب  عوجر   ) يدرورهس بیجنلا  وبا 
64 ، 63 يدنقرمس ، ثیللا  وبا 

248 ، 176 ، 90 ، 88 ، 80 ، 53 ، 50 یسوط ، جارس  رصن  وبا 
176 ، 82 ، 52 ظفاحلا ،)  ) یناهفصا میعن  وبا 
( سیکاک هب  عوجر   ) نیفراعلا جات  ءافولا  وبا 

( یسیع نب  لوالا  دبع  هب  عوجر   ) يزجس تقولا  وبا 
61 یناسیک ، یناه  وبا 

41 ، 34 هریره ، وبا 
63 میلس ، نب  ییحی  وبا 

42 هکیلم ، یبا 
263 شابا ، کباتا 

161 نیدلا ،) فیس  نیدلا  ناهرب   ) دمحا
316 نیدلا ،) رخف   ) ورازاب دمحا 

399 ءافولا ،) وبا   ) يدابآزوریف میهاربا  نب  دمحا 
381 یناقلاط ،) نیدلا  یضر   ) ینیوزقلا دمحم  نب  فسوی  نب  لیعمسا  نب  دمحا 

156 یفوصلا ، رفعج  نب  دمحا 
405 ، 391 يدربراج ، فسوی  نب  نیسحلا  نب  دمحا 

210 دهاز ،) رکب  وبا   ) نیسحلا نب  دمحا 
80 يرصبلا ، نیسحلا  نب  دمحا 

336 يدزی ، بتاک  یلع  نب  نیسح  نب  دمحا 
68 ، 47 ، 46 ماما ،)  ) لبنح نب  دمحا 

422 دعس ،) وبا   ) يدابآرهن میهاربا  نب  لهس  نب  دمحا 
156 ظفاحلا ، نادبع  نب  دمحا 

370 نیدلا ،) مجن   ) دمصلا دبع  نب  دمحا 
187 هرهش ،)  ) هللا دبع  نب  دمحا 

313 امم ، هللا  دبع  نب  دمحا 
51 راطع ، نب  دمحا 

166 یعافرلا ،) نبا   ) دمحا نب  یلع  نب  دمحا 
347 هللا ،) دبع  وبا   ) یصیرحلا يرقملا  یلع  نب  دمحا 
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312 نیدلا ،) رخف   ) رفظملا نب  رمع  نب  دمحا 
289 یفلس ، یناهفصا  هفلس  دمحا  نب  دمحم  نب  دمحا 

362 ، 280 ینانمس ،) هلودلا  ءالع   ) ینانمس دمحا  نب  دمحم  نب  دمحا 
239 خویشلا ،) خیش  هبلاس ، نبا   ) يواضیب رفعج  نب  دمحم  نب  دمحا 

143 ۀملس ، نب  دمحم  نب  دمحا 
429 يونزغلا ، یلع  نب  دمحم  نب  دمحا 

410 سابعلا ،) وبا   ) يدنواهنلا لضفلا  نب  دمحم  نب  دمحا 
وبا هب  عوجر   ) هیوکسم دمحم  نب  دمحا 

484 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
( یلع

149 هصاخ ، دمحم  نب  دمحا 
436 یشاشلا ، دمحم  نب  دمحا 

151 نیدلا ،) رخف   ) قداصلا دمحم  نب  دمحا 
423 حیجن ،) وبا   ) ینامرک دمحم  نب  دمحا 

335 ، 333 ، 304 غارچهاش ،)  ) مظاکلا یسوم  نب  دمحا 
180 سابعلا ،) وبا   ) ییحی نب  دمحا 

81 هللا ،) دبع  وبا   ) ءالجلا ییحی  نب  دمحا 
322 سایلا ، نب  فسوی  نب  دمحا 

409 راینمهب ، دمحا 
( همانزاریش فلؤم  بوکرز  نیدلا  نیعم   ) یبهذ دمحا 

296 یلیهس ، دمحا 
238 یباهولا ، دبع  دمحا 

355 یسوط ، یلازغ  دمحا 
161 نیدلا ،) لامج   ) يراخب یبوبحم  دمحا 
( دمحم نب  لضف  هب  دوش  عوجر   ) ریبک دمحا 

139 طسوا ، شفخا 
139 ریغص ، شفخا 

138 دیجملا ،) دبع  نب  دیمحلا  دبع   ) ریبک شفخا 
410 یناجنز ، جرف  یخا 

301 نوتاخ ، نالسرا 
402 ، 401 ، 392 ، 289 ، 283 ، 202 ، 17 يزیرینلا ، نیدلا  دشرا 

354 ، 246 ، 153 نوغرا ،
186 هماسا ،
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186 یسوط ، میهاربا  نب  قحسا 
359 نیدلا ،) زع   ) هاشبرع نب  یلع  نب  قحسا 

338 نیدلا ،) زع   ) دمحم نب  قحسا 
447 ییحی ، نب  قحسا 

316 ، 233 نیدلا ،) فیفع   ) یجنخلا مالسلا  دبع  نب  لیئارسا 
242 دمحم ، نب  رفظم  نب  دعسا 

447 ، 264 دعسا ،) رصن  وبا  نیدلا  دیمع   ) يرزبا رصن  نب  دعسا 
( نیدلا لامک  هب  عوجر   ) لیعمسا

311 نیدلا ،) زع   ) رالاسناوخ دمحا  نب  لیعمسا 
260 یجنخلا ، یلع  نب  لیعمسا 

359 يرکب ، رمع  نب  لیعمسا 
57 ینمی ، یمزح  لیعمسا  نب  دمحم  نب  لیعمسا 

437 یهدنبلا ، مکاحلا  نب  دمحم  نب  لیعمسا 
246 ، 22 دمحم ، نب  رفظم  نب  لیعمسا 

441 ، 429 ، 418 ، 414 ، 326 ، 308 ، 239 ، 20 نیدلا ،) دجم  یضاق   ) زورکین نب  لیعمسا 
445 ، 443 ، 308 نیدلا ،) دجم  یضاق   ) ییحی نب  لیعمسا 

( لیعامسا نب  میهاربا  نب  دمحا  رکب  وبا  هب  دوش  عوجر   ) یناجرج لیعمسا 
238 یناملآ ، لاتشا 

138 یعمصا ،
( نساحملا یبا  نب  یلع  نب  هللا  دبع  هب  عوجر   ) هللا دبع  نیدلا  لیصا 

192 دومحم ، نب  دمحم  نب  لضفا 
( لابقا سابع  هب  عوجر   ) لابقا

325 ، 324 ، 301 نالسرا ، بلا 
155 ریما ،)  ) وجابلا

107 یناغماد ، هللا  رصن  نب  دمحم  نیدلا  راختفا 
83 هللااب ، ردتقملا 

نب رمع  هب  عوجر   ) يواضیب نیدلا  ماما 
485 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

( دمحم
384 ناهبزور ، دمحم  نب  دواد  نیدلا  ماما 

317 نآاق ، ياتکا 
( یطاشمالا نیدلا  دامع  هب  عوجر   ) یطاشما

395 ریبکلا ، خیشلا  ةدلاو  دمحم  ما 
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154 نارتخد ،)  ) هینسحلا هللا  دبع  ما 
213 ، 210 ، 209 یبکوکلا ، قحسا  دیس  تنب  موثلک  ما 

155 نیدلا ، زرابم  ریما 
404 ، 326 ، 155 ناپوچ ، ریما 

( بلاط یبا  نب  یلع  هب  عوجر   ) نینمؤملا ریما 
( ریخلا یبا  نب  نسحلا  وبا  هب  عوجر   ) ینورزاک نیدلا  نیما 

( ینایلب ینورزاک  دوعسم  نب  یلع  نیدلا  نیز  نب  دمحم  هب  عوجر   ) ینورزاک نیدلا  نیما 
( رخفلا یبا  نب  دماح  هب  عوجر   ) ینامرک نیدلا  دحوا 

319 یلزوا ،
430 یئاتکوا ،
246 وتیاجلوا ،

155 عاجش ، هاش  نب  سیوا 
316 یجنخلا ، هللا  دبع  نب  سیوا 

«ب»

206 نایرع ، رهاط  اباب 
148 ، 126 ، 125 راجیلاکاب ،) ای   ) راجنلاکاب

272 يرتحب ، ریجنب ،)  ) يزوخلا هللا  دبع  نب  ریجناب 
289 ، 105 ، 65 ، 64 ، 59 ، 42 ، 38 ، 37 حیحص ،) بحاص  لیعمسا  نب  دمحم   ) يراخب

261 يرتشوش ، نیدلا  ردب 
( یسرافلا هللا  دبع  نب  رکب  وبا  هب  عوجر   ) لدب

( دمحا هب  عوجر   ) دمحا نیدلا  ناهرب 
( میهاربا نب  رمع  نب  میهاربا  هب  عوجر  ( ) خیش  ) يربعجلا نیدلا  ناهرب 

( یمشاه دمحم  نب  هللا  دیبع  هب  عوجر   ) يربعلا نیدلا  ناهرب 
73 بلاغ ، نب  راشب 

144 دعس ،) وبا  یضاق   ) نیسحلا نب  رشب 
72 ، 71 یمیلس ، روصنم  نب  رشب 

46 ینزملا ، هللا  دبع  نب  رکب 
317 ، 266 هشولب ،

341 ، 339 نیدلا ) فیفع   ) يزوخ هللا  دبع  نب  ریجنب 
275 ، 274 نیسحلا ، نب  رادنب 

64 هیما ، ینب 
302 کباتا ،) ریما   ) هبازب ای  هبازوب 
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113 لدب ، دمحا  نیدلا  ءاهب 
124 راجنلاکاب ، دمحم  نیدلا  ءاهب 

237 يوسف ، روصنم  نب  مارهب 
116 هچلزق ،)  ) بوقعی نب  مارهب 

( راطیب دمحا  هب  نیسح  هللا  دبع  وبا  هب  دوش  عوجر   ) راطیب
( دمحم نب  رمع  نبا  هللا  دبع  هب  عوجر  یضاق ،  ) يواضیب

68 ، 35 فورعم ،) ظفاح  ثدحم و  نیسحلا  نب  دمحا  رکب  وبا   ) یقهیب
( هللا دبع  ما  هب  عوجر   ) نارتخد یبیب 

«پ»

404 ریما ،)  ) دومحم ریما  نب  نیسحریپ 
نب دمحم  هب  عوجر  ( ) ص  ) ربمغیپ

486 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
(( ص  ) هللا دبع 

«ت»

385 یهنشا ، نیدلا  جات 
349 ، 14 ریزو ، دمحا  نیدلا  جات 

( بوقعی نبا  مارهب  هب  دوش  عوجر   ) مارهب نیدلا  جات 
302 تسراد ، نب  نیدلا  جات 

219 دمحا ، نب  رفعج  نیدلا  جات 
344 ردیح ، نب  دمحم  نیدلا  جات 

256 ، 24 رفظم ، نب  رمع  نب  دیؤم  نیدلا  جات 
335 نوتاخ ، یشات 

318 ، 317 ، 299 ، 283 ، 266 رکب ،) یبا  نب  دعس  کباتا  هجوز   ) نوتاخ ناکرت 
204 ، 15 یلع ،) دمحم   ) تیبرت

56 ، 42 ، 41 ، 36 ، 35 فورعم ،) ثدحم   ) يذمرت
377 یساف ، نیدلا  یقت 

383 ، 382 ، 277 ، 17 یگنز ، نب  هلکت 
115 خیش ،)  ) یکرتلا هللا  دبع  نب  ناروت 

399 خیش ،)  ) ریبک ناروت 
153 رادوکت ،

404 ناپوچ ، ریما  نب  شات  رومیت 
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475 ، 161 ریما ،)  ) ناکروگ رومیت 

«ث»

365 نیدلا ،) ءالع -  ) يدنجخلا دمحم  نب  دمحا  نب  تباث 

«ج»

41 یباحص ،)  ) رباج
362 ، 232 ، 82 فورعم ،) رعاش  نمحرلا  دبع   ) یماج

377 ، 153 ، 27 خیش ،)  ) يدرکلا لیئربج 
47 باصقلا ، ریبج 

438 دمحم ،) نیدلا  سمش   ) يرزج
259 خیش ،)  ) رایط رفعج 

411 نیدلا ،) بحم   ) یلصوملا رفعج  نب  یکم  نب  رفعج 
344 ، 340 حول ،) بحاص  هللا  دبع  وبا   ) دمحم نیدلا  ریصن  نب  رفعج 

329 ، 286 ، 275 ، 274 ، 273 ، 81 خیش ،)  ) ءاذحلا رفعج 
80 يدلخ ، رفعج 

322 قداص ، دمحم  نب  رفعج 
410 يدلخ ، ریصن  نب  دمحم  نب  رفعج 

131 ، 101 رفظم ، نب  دوعسم  نمایملا  وبا  نیدلا  لالج 
132 ، 131 ، 101 رخافملا ، وبا  رفظم  نب  دوعسم  نیدلا  لالج 

348 يولوم ،) هب  فورعم   ) یمور نیدلا  لالج 
325 شمتغرویس ، نیدلا  لالج 

258 رایطلا ، نیدلا  لالج 
299 ، 198 ناطلس ، ینربکنم  نیدلا  لالج 

99 يزوج ، جرفلا  وبا  نیدلا  لالج 
135 لامج ،) شیورد   ) نیدلا لامج 

( قحسا وبا  خیش  هب  عوجر   ) قحسا وبا  نیدلا  لامج 
374 یجذیا ، نیدلا  لامج 

304 ربعملا ، نب  نیسح  نیدلا  لامج 
435 هاشبیرغ ، نیدلا  لامج 

( راجنلاکاب هب  عوجر   ) راجنلاکاب دمحم  نیدلا  لامج 
447 ، 339 ، 338 ، 140 ، 20 یضاق ، يرصم  نیدلا  لامج 

- ردص  ) نمحرلا دبع  نب  هللا  لضف  نب  دینج 
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487 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
376 ، 27 ، 26 نیدلا ،)

274 ، 273 ، 97 ، 84 ، 83 ، 80 ، 14 ، 13 فورعم ،) یفوص  دهاز و  مساقلا  وبا   ) دینج نب  دمحم  نب  دینج 
251 ، 230 ، 27 ، 26 ، 16 ، 14 ، 13 ، 12 ، 10 باتک ،) فلؤم  نیدلا - نیعم  مساقلا  وبا   ) يزاریش دینج 

155 عاجش ، هاش  نب  ریگناهج 

«چ»

301 دوواد ،)  ) کب يرغچ 
109 ناخ ، زیگنچ 

«ح»

186 ، 58 ، 14 ، 13 هفیلخ ، یجاح 
430 یبساحملا ، دسا  نب  ثراح 

140 يدادغب ، بیطخلا  رکب  وبا  ظفاح 
83 میعن ، وبا  ظفاح 

406 ، 233 ، 214 ، 161 ، 130 ، 108 ، 103 یسراف ،) رعاش   ) ظفاح
389 ، 261 ، 246 ، 161 وربا ، ظفاح 

359 ، 86 ، 73 ، 69 ، 51 ، 44 لیعمسا ، ظفاح 
357 ، 356 ، 355 ، 353 نیدلا ،) دحوا   ) ینامرک رخفلا  یبا  نب  دماح 

83 سابعلا ، نب  دماح 
73 یمجعلا ، بیبح 

112 یفقث ، فسوی  نب  جاجح 
186 یباحص ،)  ) هفیذح

( دمحم نب  نسح  هب  عوجر   ) یبلچ نیدلا  ماسح 
438 ءالعلا ،) وبا   ) ینادمه راطع  دمحا  نب  نسح 

88 یقلاوج ، نسح 
164 ینثم ،) نسح   ) نسح نب  نسح 

155 دمحم ،) وبا   ) مانشخ نب  رمع  نب  نیسح  نب  نسح 
199 یککنت ، هللا  دبع  نب  نسح 

445 ، 246 ، 65 ماما ،)  ) یلع نب  نسح 
104 قاقد ،) یلع  وبا   ) يروباشین قحسا  نب  دمحم  نب  یلع  نب  نسح 

156 ، 89 ریغصلا ، دمحا  وبا  يزاریشلا  یلع  نب  نسح 
250 ، 25 رفظملا ،) وبا  نیدلا  ماما   ) دمحم نب  نسح 

رازم رازه  www.Ghaemiyeh.comهرکذت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 251زکرم  هحفص 197 

http://www.ghaemiyeh.com


203 یبلچ ،) نیدلا  ماسح   ) نسح نب  دمحم  نب  نسح 
405 ، 391 نیدلا ،) فرش -  ) یبیطلا هللا  دبع  نب  دمحم  نب  نسح 

362 نیدلا ،) یضر   ) يوحن یئافص  دمحم  نب  نسح 
( یلع وبا  نیدلا  رهظم  هب  دوش  عوجر  (، ) یلع وبا  نیدلا  رهظم   ) ینادیزلا دومحم  نب  نسح 

310 نیدلا ،) ماما   ) یلع نیدلا  ةرصن  نب  نسح 
261 ، 82 یلح ،) همالع   ) یلحلا فسوی  نب  نسح 

216 يوسفلا ، یملیدلا  نسح 
404 کچوک ، نسح  خیش ) )

406 ، 124 خیش ،)  ) ایک نسح 
296 ، 178 جاح ،)  ) کلم اقآ  نیسح 

213 نیدلا ،) لامج -  ) یناکشوبلا رکب  یبا  نب  نیسح 
212 نیسح ، نب  دمحا  نب  نیسح 

146 ، 144 ، 143 راطیبلا ، هللا  دبع  وبا  هب  فورعم  دمحا  نب  نیسح 
218 نیدلا ،) لامج -  ) يرغارلا میرکلا  دبع  نب  نیسح 

142 یضیراقم ، هللا  دبع  نب  نیسح 
488 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

193 يزاریشلا ، یقنلا  هللا  دبع  نب  نیسح 
445 ، 332 ، 297 ، 246 ماما ،)  ) یلع نب  نیسح 

204 راینادزی ، نب  یلع  نب  نیسح 
،414 ، 402 ، 292 ، 289 ، 286 ، 236 ، 227 ، 225 ، 201 ، 187 ، 185 ، 110 ، 100 ، 32 نیدلا ،) نئاص - هیقف   ) ناملس نب  دمحم  نب  نیـسح 

439 ، 426 ، 423 ، 422 ، 420 ، 418
200 هدرس ،) نیدلا  لامج   ) يوسفلا دمحم  نب  نیسح 

88 راطیب ، نیسح 
407 ، 85 ، 83 جالحلا ، روصنم  نب  نیسح 

264 ازریم ،)  ) ناطلسلا لظ  بیبط  ناخ  نیسح 
146 هیودرک ، نیسح 

57 یمرضح ،
469 یفوتسم ، هللا  دمح 

139 هملس ،) وبا   ) يرصب رانید  نب  ۀملس  نب  دامح 
344 نیدلا ،) ءاهب -  ) ینیسحلا هاشبرع  دیس  نب  ردیح 

146 خیش ،)  ) یمیوجلا يوضترملا  ردیح 

«خ»
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276 ، 195 ، 175 ، 17 یبن ،)  ) رضخ
50 تباث ،) نبا  یلع  نب  دمحا  هب  عوجر   ) يدادغب بیطخ 

414 خیش ،)  ) يزارلا ریطخ 
139 ، 138 دمحا ، نب  لیلخ 

377 دیعس ،) وبا  نیدلا  حالص   ) يدلکیک نب  لیلخ 
104 ینامرک ، يوجاوخ 

252 یسوطلا ،) نسحلا  نبا  دمحم  نب  دمحم  نیدلا  ریصن   ) ریصن هجاوخ 

«د»

95 یلع ، دمحم  مالسالا - یعاد 
144 یناهفصا ، فلخ  نب  یلع  نب  دواد 

319 هیوخد ،
318 ، 316 خیش ،)  ) میهاربا نب  تلود 

225 ، 212 ، 181 ، 175 ، 145 ، 97 ، 93 ، 89 ، 88 یلع ،) هب  عوجر   ) یملیدلا

«ذ»

50 نونلا ، وذ 
438 مالسا ،) لود  بحاص   ) یبهذ

«ر»
340 ینیوزق ، یعفار 

52 شارح ، نب  یعبر 
403 خیش ،)  ) یناسارخ هللا  دبع  نب  متسر 

هللا ص) دبع  نب  دمحم  هب  عوجر   ) لوسر ترضح 
210 ، 158 نوراه ،)  ) دیشر

( هللا لضف - هب  عوجر   ) هللا لضف  نیدلا  دیشر 
161 يدیف ، فسوی  نیدلا  دیشر 

438 یسوط ، نیدلا  یضر 
130 دهاز ، بیجنلا  وبا  نیدلا  نکر 

48 رافصلا ، نیدلا  نکر 
472 دعاس ، نیدلا  نکر 

357 ، 356 ، 355 ، 354 ، 353 یساجس ، نیدلا  نکر 
369 هللا ، دبع  نیدلا  نکر 
255 روصنم ، نیدلا  نکر 
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357 یباجنس ، دومحم  نیدلا  نکر 
442 ، 254 ، 23 ، 7 ییحی ، نیدلا  نکر 

489 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
8 هللا ، حور 

360 قحسا ، نب  نیدلا  حور 
268 ، 258 نیدلا ، لالج  نیدلا  حور 

101 یکثک ، هللا  دبع  نیدلا  حور 
296 ، 294 نیدلا ،) ردص   ) یناثلا دمحا  نب  ناهبزور 

428 ، 343 ، 289 ، 229 ، 216 ، 202 ، 188 ، 59 ، 31 خیش ،)  ) یلقبلا ناهبزور 
297 نیدلا ،) ردص   ) ثلاثلا ناهبزور 

«ز»

344 نوتاخ ، دهاز 
149 بوقعی ، نیدلا  فیفع  دهاز 

149 مساقلا ،) وبا   ) ریبک دهاز 
80 ماوعلا ، نب  ریبز 

110 ینیوزق ، دمحم  نب  ایرکز 
175 ملسم ، نب  ایرکز 

466 ، 465 ینورزاک ، نیدلا  یکز 
107 ، 50 رمع ،) نب  دومحم   ) يرشخمز

17 کباتا ،)  ) دودوم نب  یگنز 
170 یئاسک ، دمحم  نیدلا  نیز 

161 يزرخاب ، نیدلا  نیز 
396 دوسالا ، دیز 

393 بلاط ، یبا  نب  نسح  نب  دیز 
428 ، 195 ، 21 ، 18 يرمع ، یعبر  رهاط  نب  ناهبزور  نب  رفظم  نیدلا  نیز 

172 هالک ، یلع  نیدلا  نیز 
428 ، 400 ، 338 ، 337 ، 231 ، 275 ، 216 ، 202 ، 194 ، 27 ، 16 يونغاب ، نیدلا  نیز 

475 ، 472 ناطلس ،)  ) عاجش هاش  نب  نیدباعلا  نیز 
377 ، 27 میحرلا ، دبع  نب  دمحا  تنب  بنیز 

445 هباذک ، بنیز 

«ژ»
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409 ، 248 یکسفوکوژ ،

«س»

229 عنمملا ، کلم  نب  میهاربا  نب  هبلاس 
279 ، 18 ویدکج ، نب  ویداهم  نب  لوهاس 

320 یسرپرس ،)  ) سکیاس
444 ، 443 ، 409 ، 284 ، 232 ، 186 ، 153 ، 144 ، 88 ، 87 یکبس ،

117 دینج ، نیدلا  جارس 
461 ، 429 ، 418 ، 19 ءالعا ، یبا  نب  دمحم  زعلا  وبا  نیدلا  جارس 

217 خیش ، نب  نیدلا  جارس 
343 هفیلخ ، دومحم  نیدلا  جارس 

446 ، 400 مرکم ، نیدلا  جارس 
188 يدابآ ، زوریف - دمحم  نب  بوقعی  نیدلا  جارس 

186 کتابرس ،
162 یکیب ، یتیوقرس 

52 یطقس ، يرس 
342 ، 20 ، 19 ، 18 ناهبزور ، نب  رفظم  نب  دمحم  نیدلا  دعس 

281 ، 280 ، 226 ، 148 ، 12 نامیلس ، نب  نیسح  نب  دمحم  نیدلا  دعس 
257 ، 103 ینایلب ، دوعسم  نب  دمحم  دعس  وبا  نیدلا  دعس 

183 یناحلاص ، دمحم  نب  دومحم  نیدلا  دعس 
313 ، 237 ، 217 يونغاب ، دمحم  نیدلا  دعس 
192 یناحلاص ، دمحم  نب  ییحی  نیدلا  دعس 

314 کباتا ،)  ) رکب یبا  نب  دعس 
،198 ، 188 کباتا ،)  ) یگنز نب  دعس 

490 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
447 ، 314 ، 299 ، 265 ، 263

383 ، 351 ، 316 رکب ، وبا  یگنز  نب  دعس 
478 ، 477 ، 442 ، 316 ، 283 ، 161 ، 67 ، 27 يدعس ،

45 ، 44 ریبج ، نب  دیعس 
85 دیبع ، نب  دیعس 

462 رداهب ، دمحم  نب  دیعس 
44 ، 43 بیسملا ، نب  دیعس 

24 ینایلب ، دمحم  نیدلا  دعس 
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291 ، 13 ، 12 یسیفن ، دیعس 
454 یکاکس ،

175 ، 31 خیش ،)  ) یفوصلا هللا  دبع  نب  ملس 
172 ، 43 یباحص ،)  ) یسراف ناملس 
180 دمحم ، نب  میهاربا  نب  نامیلس 

55 یناربط ، دمحا  نب  نامیلس 
276 ، 17 یبن ، نامیلس 

411 ، 409 ، 408 ، 367 ، 143 ، 52 ، 50 باسنا ،) بحاص  میرکلا  دبع  دیعس  وبا   ) یناعمس
302 ، 301 ناطلس ،)  ) رجنس

301 دودوم ، نب  رقنس 
181 ، 53 يرتست ، هللا  دبع  نب  لهس 

140 ، 139 ، 138 ، 137 نامثع ،) نب  ورمع   ) هیوبیس
31 ع ،)  ) اضرلا یسوم  دمحا  ریما  دیس 

( دمحا نب  یلع  نب  دمحا  هب  عوجر   ) ریبکلا دمحا  يدیس 
364 فیرش ، دیس 

ص)  ) هللا دبع  نب  دمحم  هب  دوش  عوجر  ص )  ) نیلسرم دیس 
162 ، 161 يزرخاب ، نیدلا  فیس 

169 هللا ، دبع  نب  فسوی  نیدلا  فیس 

«ش»

372 ینامرک ، عاجش  نب  هاش 
155 نیدلا ،) بطق -  ) نیدلا لالج  ناطلس  نب  ناهج  هاش 

147 ینورزاک ، زوریف  هاش 
154 ، 77 رذنم ، هاش 

155 عاجش ، هاش 
274 ، 49 یلبش ،

155 عاجش ، هاش  رسپ  یلبش 
468 بویا ، نیدلا  فرش 

( دمحم هب  نسح  هب  عوجر   ) یبیط نیدلا  فرش 
161 يدزی ، یلع  نیدلا  فرش 

232 ، 21 دمحم ،) نب  بوقعی  هب  عوجر   ) ینابذهلا نیدلا  فرش 
163 یفونطش ،

326 ، 325 ، 15 يزاریش ، کلملا  عاعش 
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397 ، 168 ، 167 تاقبط ،) بحاص   ) ینارعش
167 نیدم ،) وبا   ) یبرغملا يراصنالا  نسحلا  نب  بیعش 
23 یلع ، نب  رمع  نب  فسوی  روصنم  وبا  نیدلا  سمش 

20 ، 19 رفظم ، نب  رمع  رخافملا  وبا  نیدلا  سمش 
357 ، 356 ، 355 ، 248 ، 239 يزیربت ، سمش 

425 ، 31 یفصلا ، نیدلا  سمش 
361 ینیوج ، نیدلا  سمش 

346 ، 257 ، 24 فسوی ،) نب  دمحم   ) يدنرز نیدلا  سمش 
21 دمحم ،) نب  دمحم   ) ناوید بحاص  نیدلا  سمش 

491 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
150 قداص ، دمحم  نیدلا  سمش 

159 ، 148 هیقف ،)  ) دمحم نیدلا  سمش 
يدهشم 315 رمع  نیدلا  سمش 

427 ، 401 ، 202 ، 180 رمع ،)  ) یکرت نیدلا  سمش 
348 دمحم ،)  ) ینامعن نیدلا  سمش 

370 دمصلا ، دبع  نیدلا  سمش 
257 يدنرز ، نیدلا  باهش 

351 يواضیب ، نیدلا  باهش 
364 یبهذ ، ریخلا  وبا  نیدلا  باهش 

169 ناهبزور ، نیدلا  باهش 
252 ، 16 یناجنز ، نیدلا  باهش 

238 یتشپروت ، هللا  لضف  نیدلا  باهش 
294 ، 202 يرمع ، دمحم  نیدلا  باهش 

238 يرها ، دومحم  باهش 
( دمحم نب  رمع  عوجر   ) يدرورهس نیدلا  باهش 

218 یملیدلا ، هللا  دبع  نب  نیسح  نب  رادرهش 
62 رشج ، نب  نابیش 

477 ، 474 ، 473 ، 472 ، 467 ، 406 ، 404 ، 108 ، 103 هاش ،)  ) وجنیا قحسا  وبا  خیش 
( فیفخ نب  دمحم  هب  عوجر   ) ریبکلا خیشلا 

90 مالسلا ، دبع  خیش 
70 ، 60 ، 11 یملید ، رادرهش  نب  هیوریش 

«ص»

رازم رازه  www.Ghaemiyeh.comهرکذت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 251زکرم  هحفص 203 

http://www.ghaemiyeh.com


354 لبرا ، بحاص 
176 ، 96 دابع ، نب  بحاص 

( نیدلا ریصن - نب  رفعج  هب  عوجر   ) حول بحاص 
147 دعس ،) وبا  نیدلا  نیز   ) ینورزاکلا دیؤم  نب  حلاص 

351 یهنشا ، نیدلا  ردص 
439 ، 359 ، 339 ، 338 ، 301 ، 267 ، 170 يونغاب ، رفظم  نیدلا  ردص 

308 دمحم ، نیدلا  ردص 
106 یناتراک ، دمحم  نیدلا  ردص 

( رفظم نب  دمحم  نب  رفظم  هب  عوجر   ) یلاعملا وبا  نیدلا  ردص 
21 قحسا ،) نب  دمحم  هب  عوجر   ) يونوقلا نیدلا  ردص 

465 ، 464 يربخ ، دومحم  نیدلا  یفص 
451 ، 102 ، 20 یلافلا ، ریخلا  وبا  نیدلا  یفص 

355 ، 27 خیش ،)  ) یلیبدرا نیدلا  یفص 
186 ، 131 ، 129 ینامرک ، نامثع  نیدلا  یفص 

27 یئالع ، يدلکیک  نب  لیلخ  نیدلا  حالص 
233 یبویا ، نیدلا  حالص 

125 هلودلا ، ماصمص 
186 بیهص ،

«ض»

100 هنیکس ، باهولا  دبع  نیدلا  ءایض 
ص491 نتم ؛  همجرت ؛  رازم / رازه  هرکذت   109 نسحلا ، وبا  نیدلا  ءایض 

( رفظم نب  باهولا  دبع  هب  دوش  عوجر   ) رفظم نب  باهولا  دبع  تقولا  وبا  نیدلا  ءا 

«ط»

427 حتفلا ،) وبا   ) دیعس نب  رهاط 
235 يرمعلا ، دمحم  نب  رفظم  نب  رهاط 
( دیلولا نب  دمحم  هب  عوجر   ) یشوطرط

301 کیب ، لرغط 

«ظ»

289 هللا ، رمأب  رفاظلا 
264 ناطلسلا ، لظ 
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رفظم نب  لیعمسا  لئاضفلا  وبا  نیدلا  ریهظ 
492 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

( رفظم نب  لیعامسا  هب  دوش  عوجر  )
161 ، 128 ، 127 ، 114 ، 113 ، 111 نمحرلا ، دبع  نیدلا  ریهظ 

327 هللا ، دبع  وبا  نیدلا  ریهظ 

«ع»

52 ، 48 ، 42 ، 41 ، 40 ، 34 هللا ،) لوسر  هجوز   ) هشیاع
46 يردحج ، مصاع 

45 تماصلا ، نب  ةدابع 
356 ، 246 لابقا ، سابع 

( ربمغیپ مع   ) سابع
186 خیش ،) جاح   ) یمق سابع 

438 ، 367 تقولا ،) وبا   ) یسیع نب  لوالا  دبع 
24 دیؤم ، نب  نمحرلا  دبع 

405 نیدلا ،) دضع  یضاق   ) یجیا دمحا  نب  نمحرلا  دبع 
302 كریاغط ، نب  نمحرلا  دبع 

366 يروباسینلا ، فیطللا  دبع  نب  نمحرلا  دبع 
460 نیدلا ،) ماما -  ) یلافلا فیطللا  دبع  نب  نمحرلا  دبع 

68 جاجحلا ، نب  ءالعلا  نب  نمحرلا  دبع 
375 نیدلا ،) ریهظ   ) یلع نب  نمحرلا  دبع 

212 يدیلقالا ، دعس  نب  دمحم  نب  نمحرلا  دبع 
370 دمحا ، نب  میحرلا  دبع 

219 نیسح ، نب  میحرلا  دبع 
235 ، 22 قحسا ،) وبا   ) رهاط نب  میحرلا  دبع 

166 نامثع ، نب  میحرلا  دبع 
195 مساقلا ،) وبا  ( ) نمحرلا دبع -  ) یناتسورسلا دمحم  نب  میحرلا  دبع 

177 ، 95 ورمع ،) وبا   ) يرخطصالا یسوم  نب  میحرلا  دبع 
185 دمحا ، نیدلا  مجن  نب  میحرلا  دبع 

409 يریاغب ، قازرلا  دبع 
439 یشاک ، قازرلا  دبع 

204 يرون ، حلاص  نب  دیشرلا  دبع 
451 دینجلا ، نب  هللا  دبع  نب  بیقرلا  دبع 
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431 ینورزاکلا ، دمحا  نب  مالسلا  دبع 
98 یفنحلا ، دمحم  نب  دومحم  نب  مالسلا  دبع 
91 ریبکلا ، هللا  دبع  یبا  خیشلا  نب  مالسلا  دبع 

. تسا هدمآ  موحرم  نآ  مان  تاحفص  رتشیب  رد  ینیوزق ، همالع 
316 یجنخ ، مالسلا  دبع 

436 نیدلا ،) نیز   ) ینیانلا مالسلا  دبع 
185 نیدلا ،) سمش   ) نیدلا نکر  نب  دمصلا  دبع 

476 نیدلا ،) ءاهب -  ) يدابآرحب نامثع  نب  دمصلا  دبع 
8 يردنکسا ، زیزعلا  دبع 

222 دمحا ، نب  رفعج  نب  زیزعلا  دبع 
219 نیدلا ،) حور -  ) يرغارلا نیسح  نب  زیزعلا  دبع 

411 قایس ، بحاص  رفاغلا  دبع 
236 نیدلا ،) مجن   ) ینیوزق رافغلا  دبع 

356 يرال ، روفغلا  دبع 
167 ، 166 ، 163 ینالیگ ،)  ) یلیجلا رداقلا  دبع 

355 يدرورهس ،) بیجنلا  وبا   ) هیومع نب  دمحم  نب  هللا  دبع  نب  رهاقلا  دبع 
458 نیدلا ،) دامع -  ) یلافلا فیطللا  دبع  نب  میرکلا  دبع 

133 نیدلا ،) دضع   ) دوعسم نب  میرکلا  دبع 
427 ، 85 يریشق ، نزاوه  نب  میرکلا  دبع 

493 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
156 ، 122

،31 خیش ،)  ) یناقرزالا رفعج  نب  هللا  دبع 
176 هجاوخ ،)  ) يراصنا هللا  دبع 

356 نیدلا ،) دحوا   ) ینورزاک ینایلب  هللا  دبع 
432 رکب ،) وبا   ) يدیلقالا دمحا  نب  هللا  دبع 

169 نیدلا ،) نکر   ) ظعاولا دمحا  نب  هللا  دبع 
342 نیدلا ،) فرش   ) یکز مارهب  نب  هللا  دبع 

329 يرتست ، هللا  دبع 
393 ینثملا ، نسح  نب  هللا  دبع 

231 ادخ ، تسود  هللا  دبع 
73 ، 48 هبالق ،) وبا   ) یمرجلا دیز  نب  هللا  دبع 

185 نیدلا ،) نکر -  ) دمحم نیدلا  باهش  نب  هللا  دبع 
نیسح 80 نب  هللا  دبع 
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476 ، 230 نمحرلا ، دبع  نب  هللا  دبع 
440 ، 398 نیدلا ،) نکر   ) ینیوزق نامثع  نب  هللا  دبع 

365 ، 352 ، 351 ، 245 ، 169 ، 100 ، 23 نیدلا ،) لیصا   ) يولعلا نساحملا  یبا  نب  یلع  نب  هللا  دبع 
180 يدماطلا ، هللا  دبع  نب  یلع  نب  هللا  دبع 

68 رمع ، نب  هللا  دبع 
417 ، 116 نیدلا ،) رصان - یضاق   ) يواضیب رمع  نب  هللا  دبع 

367 لضفلا ، نب  هللا  دبع 
51 كرابملا ، نب  هللا  دبع 

43 دوعسم ، نب  هللا  دبع 
392 رسفملا ،) نبا -  ) هللا دبع  نب  دمحم  نب  هللا  دبع 

140 لاکیم ، نب  دمحم  نب  هللا  دبع 
131 ، 130 ، 129 ، 127 نیدلا ،) ماوق   ) يزاریشلا نسح  نب  دومحم  نب  هللا  دبع 

112 رادملع ، هللا  دبع 
366 لیعمسا ، نب  فیطللا  دبع 

462 نیدلا ،) ماوق -  ) یلاف مالسالا  سمش  نب  نسحملا  دبع 
419 نیدلا ،) ۀجح -  ) يرهبا دیمعلا  یبا  نب  نسحملا  دبع 

112 ، 49 ، 48 ناورم ، نب  کلملا  دبع 
432 حوتفلا ،) وبا   ) دمحا نب  دحاولا  دبع 

62 هدیبع ،) وبا   ) يرصب دیز  نب  دحاولا  دبع 
143 رهزالا ،) وبا  خیش   ) يواضیب نایح  نب  دمحم  نب  دحاولا  دبع 

385 نیدلا ،) دیرف   ) دواد نب  دودولا  دبع 
294 ، 275 ، 273 ، 272 ، 17 هعرز ،) وبا   ) یلیبدرالا بویا  نب  دمحم  نب  باهولا  دبع 

247 ، 23 دمحم ، نب  رفظم  نب  باهولا  دبع 
367 ینوباص ، باهولا  دبع 

260 يربعلا ،) نیدلا  ناهرب   ) یمشاه دمحم  نب  هللا  دیبع 
44 سوا ، نب  هللا  دبع  نب  نامثع 

424 نیدلا ،) یفص -  ) ینامرکلا هللا  دبع  نب  نامثع 
332 ، 3 نافع ، نب  نامثع 

389 ، 172 نساحملا ،) وبا  یضاق   ) یلع نب  نامثع 
378 ، 276 ، 5 دوسالا ، نب  ةورع 

112 ، 33 ، 5 لضفا ، نیدلا  زع 
219 ینیسحلا ، رفعج  نب  دمحا  نیدلا  زع 

323 یناهفصالا ، نیدلا  زع 
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69 مالسلا ، دبع  نیدلا  زع 
494 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

323 يدیعس ،) وبالا  رهاط  یبا  نیدلا  زع   ) دوعسم نیدلا  زع 
322 ، 297 میهاربا ، نب  دوعسم  نیدلا  زع 

214 رکب ، یبا  نب  دمحم  نیدلا  سمش  یضاقلا  تنب  هزیزع 
411 ، 394 ، 276 ، 178 ، 144 ، 17 یملید ، هلودلا  دضع 

108 نمحرلا ، دبع  نیدلا  دضع 
69 ءاطع ،

381 نیدلا ،) نیما   ) دادادخ نب  دمحم  نب  هللا  ءاطع 
361 ، 110 نیدلا ،) ءالع   ) ینیوج کلم  اطع 

173 ، 172 ینورزاک ، نیدلا  فیفع 
271 ، 150 یمرضح ، دابع  نب  هللا  دبع  نب  ءالع 

( دمحا نب  دمحم  نب  دمحا  هب  عوجر   ) ینانمس هلودلا  ءالع 
70 یجیالا ، نیدلا  ءالع 

390 یسواط ، نیدلا  ءالع 
( بویا نب  یلع  هب  دوش  عوجر   ) بویا نب  یلع  نیدلا  ءالع 

304 ، 77 ، 11 مالسلا ، هیلع  نیسح  نیدلا  ءالع 
( فسوی نب  نسح  هب  عوجر   ) یلح همالع 

445 ، 434 ، 373 ، 164 ، 65 ماما ،)  ) بلاط یبا  نب  یلع 
58 یعاسلا ، نبا  يدادغب  بجنا  نب  یلع 

27 نیدلا ،) ءالع   ) یسدقملا بویا  نب  یلع 
377 ریبز ، نب  روصنم  نب  بویا  نب  یلع 
332 نیدباعلا ،) نیز   ) نیسحلا نب  یلع 

394 ، 393 ، 78 ، 77 ، 12 رفعج ، نب  یسوم  نب  ةزمح  نب  یلع 
262 یجنخ ، دمحم  نب  ناهبزور  نب  یلع 

289 لداع ، رالس  نب  یلع 
176 نسحلا ،) وبا   ) دمحم نب  لهس  نب  یلع 

385 ، 297 ، 292 ، 291 ، 213 ، 202 ، 199 ، 197 ، 196 ، 193 ، 187 ، 147 هیودرک ،) نسحلا  وبا   ) هللا دبع  نب  یلع 
356 يزیربت ، یلیبدرا  نیسح  نب  هللا  دبع  نب  یلع 

148 نسحلا ،) وبا   ) یمورلا هللا  دبع  نب  یلع 
158 دعس ،) وبا  نیدلا  ةوق   ) یلع نب  کلملا  دبع  نب  یلع 

166 نامثع ، نب  یلع 
229 يریوجه ، نامثع  نب  یلع 
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446 یلبرا ، یسیع  نب  یلع 
276 نیدلا ،) دشرا  هیقف   ) يزیرین دمحم  نب  یلع 

( نیدلا نیز   ) ینایلب دوعسم  نب  یلع 
132 رفظملا ، نب  دوعسم  نب  یلع 

68 دادحلا ، یسوم  نب  یلع 
25 یطساولا ، یناویدلا  یلع 

446 ، 445 ماما ،)  ) اضرلا یلع 
297 خیش ،)  ) جارسلا یلع 
316 خیش ،)  ) دیهشلا یلع 
314 جاح ،)  ) راصع یلع 

( نسحلا وبا  هب  عوجر   ) يراوکلا یلع 
422 خیشلا ،)  ) ینابوکلا یلع 

134 نیدلا ،) نیز   ) نابللا یلع 
400 یملید ، لتاقم  وبا  نیدلا  دامع 

( یفنحلا دمحم  نب  دومحم  نب  مالسلا  دبع  هب  دوش  عوجر   ) دومحم نب  مالسلا  دبع  رهاط  وبا  نیدلا  دامع 
دومحم 192 نب  نیسح  نیدلا  دامع 

469 ینیوزق ، دومحم  نیدلا  دامع 
210 یملید ، یلع  هلودلا  دامع 

384 دمحا ، نیدلا  دامع 
495 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

163 یطاشمالا ، نیدلا  دامع 
340 ، 303 بتاک ، دامع 

426 هللا ،) دبع  وبا -  ) يزاریشلا بیجنلا  یبا  نب  رمع 
285 یکزلا ،) نب  نیدلا  فرش   ) یناکشوب مارهب  نب  رمع 

24 رفظ ، نب  رمع 
129 نیدلا ،) جارس -  ) ینیوزق نمحرلا  دبع  نب  رمع 

315 ، 276 ، 67 ، 66 ، 17 هفیلخ ،)  ) زیزعلا دبع  نب  رمع 
297 نیدلا ،) جارس -  ) ینیوزق رمع  نب  یلع  نب  رمع 

25 زرابملا ، نب  رمع 
419 ، 387 ، 339 ، 20 نیدلا ،) ماما  یضاق   ) يواضیبلا یلع  نب  دمحم  نب  رمع 

،351 ، 350 ، 289 ، 286 ، 283 ، 228 ، 227 ، 225 ، 193 ، 164 ، 161 ، 110 ، 42 ، 39 ، 38 ، 19 نیدلا ،) باهش   ) يدرورهـسلا دمحم  نب  رمع 
477 ، 462 ، 440 ، 437 ، 425 ، 424 ، 423 ، 420 ، 376 ، 375 ، 354

418 ، 284 ، 250 ، 19 یشرقلا ،) نیدلا  سمش   ) ناهبزور نب  رفظم  نب  رمع 
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271 ، 232 ، 150 ، 69 ، 38 ، 18 ، 16 ، 15 ، 3 هفیلخ ،)  ) رمع
47 مزح ، نب  ورمع 

186 ، 40 یباحص ،)  ) صاعلا نب  ورمع 
85 هللا ،) دبع  وبا   ) یکم نامثع  نب  ورمع 

331 ، 328 ثیل ، نب  ورمع 
138 سنوی ، نب  ورمع 

471 ، 470 ، 406 ، 325 ، 251 ، 232 ، 203 ، 172 ، 140 ، 124 ، 94 ، 91 ، 88 ، 15 ، 14 ، 12 دینج ، نب  یسیع 
138 يوحنلا ، رمع  نب  یسیع 

290 ، 195 یبن ،)  ) یسیع

«غ»

315 هللا ، دبع  نب  يزاغ 
413 نیدلا ،) لامج  هب  عوجر   ) هاشبیرغ

381 ، 293 ، 197 ، 68 ، 48 ، 46 ، 40 یلازغ ،
294 نیدلا ، ثایغ 

198 هاشمزراوخ ، دمحم  نب  نیدلا  ثایغ 
108 ریزو ، دمحم  نیدلا  ثایغ 

«ف»

279 ، 154 ، 65 لوسر ،) تنب   ) همطاف
( یسراف هللا  دبع  نب  رکب  وبا  هب  دوش  عوجر   ) لدب دمحا  نیدلا  رخف 

108 ناخ ،) یضاق   ) دوعسم نب  نیسح  نیدلا  رخف 
( نسحلا نب  دمحا - هب  عوجر   ) يدربراج نیدلا  رخف 

295 ، 293 ، 293 ، 187 دومحم ، نب  دمحا  نیدلا  رخف 
413 ، 282 یجئاوح ، روآرخف  نیدلا  رخف 

172 یناملس ، دمحم  نیدلا  رخف 
388 ، 263 ، 109 ، 19 ماما ،)  ) يزار رخف 

125 يرخف ،
138 يوحن ،)  ) ءارف

320 ، 178 ، 141 ، 115 ، 27 ، 26 ، 13 تصرف ،
160 یفاوخ ، حیصف 

88 ریبکلا ،) دمحا  وبا   ) دمحم نب  لضف 
( سابعلا وبا   ) يربخلا ییحی  نب  لضف 
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496 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
156

383 عیبرلا ، نب  هللا  لضف 
20 نیدلا ،) باهش   ) یتشپروت هللا  لضف 

261 ، 108 ریزو ،) نیدلا  دیشر   ) هللا لضف 
90 ، 89 ، 88 دمحم ، نب  هللا  لضف 

( ناملس نب  دمحم  نب  نیسح  هب  عوجر   ) نیدلا نئاص  هیقف 
256 ، 24 رفظملا ، تنب  هزوریف 

«ق»

301 هللا ، رمأب  مئاقلا 
291 ، 161 ، 103 رتکد ،)  ) ینغ مساق 

( روصنم نب  نسح  هب  عوجر   ) ناخ یضاق 
116 ریخلا ، یبا  نیدلا  رصان  یضاق 

306 زاریش ، ریما  غلتق 
155 نوتاخ ،)  ) کیب غلنق 

68 يرهوج ، همادق 
( بوقعی نب  مارهب  هب  عوجر   ) هجلزق
104 دالبلا ،) راثا  بحاص   ) ینیوزق

يرهبا نیدلا  بطق 
255 نیدلا ،) نکر  یجاح   ) مالسالا بطق 

ردیح نیدلا  بطق 
( دمحم نب  یلع  نب  میهاربا  هب  عوجر   ) يرصم هللا  بطق 

452 ، 451 ، 449 ، 418 ، 236 ، 22 یلاف ، نیدلا  بطق 
دومحم نیدلا  بطق 

342 ، 285 ، 232 ، 152 ، 21 ، 8 يزاریش ، حلصم  نب  دومحم  نیدلا  بطق 
265 ، 264 یفاریس ، دمحم  نیدلا  بطق 

475 ، 474 ، 471 ، 311 دمحم ، نیدلا  بطق 
46 یعیطق ،

406 یجاح ، نیدلا  ماوق 
217 ردیح ، نیدلا  ماوق 

291 يدرورهس ، نیدلا  ماوق 
315 ، 214 ، 130 ، 111 مجن ،) هیقف   ) نیدلا ماوق 
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«ك»

14 ناملکرب ، لراک 
205 نیفراعلا ،) جات  ءافولا  وبا   ) سیکاک

164 خیش ،)  ) هللا دبع  نب  سواک 
يرناه 291 نبرک ،

326 ، 325 نوتاخ ،)  ) نیجودرک
182 ، 181 نیدلا ،) ءاهب   ) وکلش رمع  نب  فساشرک 

232 دنز ، ناخمیرک 
139 ، 138 یئاسک ،

452 ، 264 تراوه ، تنملک 
205 يذابالک ،

409 هللا ، فطل - حور  وبا  نیدلا  لامج  نب  نیدلا  لامک 
135 هدرس ، هب  فورعم  نسح  نب  دمحم  نب  نیدلا  لامک 

«ل»

409 جنرتسل ،
409 دیعس ، وبا  نب  هللا  فطل 

421 نیدلا ،) رایتخا   ) ینانمسلا حون  نب  نامقل 

«م»

290 یئول ،)  ) نوینیسام
49 ، 48 ، 27 ماما ،)  ) کلام

67 ، 65 رانید ، نب  کلام 
42 هریون ، نب  کلام 

497 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
333 هفیلخ ،)  ) نومأم

258 خیش ،)  ) یندعلا دبع  نب  كرابم 
398 نیدلا ،) بطق   ) ینیمکلا كرابم 

468 رفظم ، نیدلا  فرش  نب  دمحم  نیدلا  زرابم 
68 لیعمسا ، نب  رشبم 

42 هریون ، نب  ممتم 
411 یبنتم ،
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264 يونیم ، یبتجم 
224 دمحم ، نب  رفعج  نیدلا  دجم 

383 ، 8 یلع ، نب  لیعمسا  نیدلا  دجم 
380 نیدلا ، دامع  نب  دمحم  نیدلا  دجم 

85 يدادغب ، نیدلا  دجم 
190 ینادوس ، دمحم  نیدلا  دجم 

12 دمحم ، نیدلا  دجم 
412 ، 56 ماما ،)  ) يربطلا نیدلا  بحم 

288 ، 128 یلصوم ، رفعج  نیدلا  بحم 
448 ییحی ، نب  مرکم  نب  دمحم  نیدلا  بحم 

467 نیدلا ،) سمش   ) یلمالا دمحم 
380 نیدلا ،) سمش - کلم   ) یبیط میهاربا  نب  دمحم 

214 نیدلا ،) سمش   ) رکب یبا  نب  دمحم 
158 نیدلا ،) لامج -  ) راجنلاکاب نب  رکب  یبا  نب  دمحم 

160 نیدلا ،) حور   ) يدلبلا رکب  یبا  نب  دمحم 
57 یمکحلا ، رکب  یبا  نب  دمحم 

312 لاقب ،) هیومع   ) یلع نب  سراوفلا  یبا  نب  دمحم 
306 نیدلا ،) مدقم -  ) دهازلا مساقلا  یبا  نب  دمحم 

100 يدیمح ، رصن  یبا  نب  دمحم 
180 رهاط ،) وبا   ) يزاریشلا رصن  یبا  نب  دمحم 

413 هللا ،) دبع  وبا   ) یناجنز دیزی  یبا  نب  دمحم 
310 یقشمد ، زامیاق  نب  نامثع  نب  دمحا  نب  دمحم 

152 نیدلا ،) سمش -  ) یشیکلا میکحلا  دمحا  نب  دمحم 
440 يدنقرمسلا ، دمحا  نب  دمحم 

432 يوسفلا ، دمحا  نب  دمحم 
184 نیدلا ،) باهش   ) یحلاصملا دمحا  نب  دمحم 

319 هللا ،) دبع  وبا -  ) يراشب یسدقم  دمحا  نب  دمحم 
360 نیدلا ،) ردص   ) هاشبرع نب  یلع  نب  قحسا  نب  دمحم 

338 ، 337 نیدلا ،) فرش - یضاق   ) ینیسحلا قحسا  نب  دمحم 
448 نیدلا ،) ءالع   ) قحسا نب  دمحم 

233 ، 232 نیدلا ،) ردص - خیش   ) يونوق قحسا  نب  دمحم 
253 ، 248 ، 25 كرابملا ،) وبا - نیدلا  ءاهب   ) رفظم نب  دعسا  نب  دمحم 

342 يواضیب ، رمع  نیدلا  ماما  نب  دمحم 
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405 نیدلا ،) ردص   ) يرهوجلا نسح  نب  دمحم 
408 ، 176 ، 82 یملس ،) نمحرلا  دبع  وبا   ) يروباشینلا دمحم  نب  نیسح  نب  دمحم 

215 نیدلا ،) ماوق   ) میعن نیسحلا  نب  دمحم 
286 لیلخ ، نب  دمحم 

،98 ، 97 ، 95 ، 94 ، 92 ، 91 ، 90 ، 88 ، 87 ، 86 ، 85 ، 83 ، 82 ، 81 ، 80 ، 79 ، 77 هللا ،) دبع  وبا  ریبک  خیـش   ) داشفکـسا نب  فیفخ  نب  دمحم 
،122 ، 121 ، 117 ، 110 ، 108 ، 106 ، 103 ، 102 ، 101 ، 100

498 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
،274 ، 273 ، 271 ، 212 ، 193 ، 180 ، 175 ، 157 ، 156 ، 150 ، 146 ، 145 ، 143 ، 142 ، 141 ، 137 ، 135 ، 133 ، 132 ، 128 ، 127 ، 123

437 ، 418 ، 403 ، 396 ، 395 ، 352 ، 350 ، 286
139 یمیمت ، رفعج  نب  دمحم 

8 نیدلا ،) باهش   ) ناهبزور نب  دمحم 
419 نیدلا ،) زع   ) ناهبزور نب  دمحم 

321 يزار ، يایرکز  نب  دمحم 
209 نسح ، نب  دیز  نب  دمحم 

318 ، 283 نیدلا ،) دضع - کباتا   ) رکب یبا  نب  دعس  نب  دمحم 
226 نیدلا ،) ءایض   ) ناملس دمحم 

224 هللا ،) دبع  وبا  یضاق   ) یعاضق رفعج  نب  ۀمالس  نب  دمحم 
205 یکبنش ، دمحم 

280 عیفش ، دمحم 
299 ، 20 نیدلا ،) سمش   ) یفصلا نب  دمحم 

463 حوتفلا ،) وبا - خیشلا   ) يزیرینلا رهاطلا  نب  دمحم 
51 سابعلا ، نب  دمحم 

369 نیدلا ،) باهش -  ) یحلاصلا نمحرلا  دبع  نب  دمحم 
142 ، 141 هللا ،) دبع  وبا -  ) یضیراقملا نمحرلا  دبع  نب  دمحم 

196 يردنکس ، الا - لیعمسا  نب  زیزعلا  دبع  نب  دمحم 
،441 ، 435 ، 434 ، 433 ، 426 ، 424 ، 421 ، 416 ، 297 ، 281 ، 280 ، 279 ، 250 ، 183 ، 179 ، 178 ، 86 ، 13 ، 20 ص ،)  ) هللا دبع  نب  دمحم 

478 ، 467 ، 465 ، 463 ، 459 ، 458
411 ، 410 ، 407 ، 85 هیوکاب ،) نب  هللا  دبع  وبا   ) هللا دبع  نب  دمحم 

470 نیدلا ،) رون   ) ینارکملا ینیسحلا  هللا  دبع  نب  دمحم 
306 یسوطلا ، هللا  دبع  نب  دمحم 

140 یلع ، نب  دحاولا  دبع  نب  دمحم 
ینیوزق همالع  هب  دوش  عوجر  ینیوزق ، باهولا  دبع  نب  دمحم 

156 هللا ،) دبع  وبا   ) يزاریشلا زیزعلا  دبع ]  ] نب دمحم 
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190 نیدلا ،) ءاهب   ) یمزراوخ یلع  نب  دمحم 
200 بلاط ،) وبا   ) هیطع نب  یلع  نب  دمحم 

402 یلع ، نب  دمحم  نب  یلع  نب  دمحم 
192 ، 151 ینایلب ، ینورزاک  دمحم  نب  دوعسم  نب  یلع  نب  دمحم 

49 زابخ ، نیسح  دمحم 
139 زاریش ، هعمج  ماما  یلع  دمحم 

288 نیدلا ،) سمش   ) یعاقرلا رکب  یبا  نب  رمع  نب  دمحم 
( یلازغ هب  دوش  عوجر   ) یلازغ دمحم 

365 يوارف ،)  ) دمحا نب  لضف  نب  دمحم 
مکحلا 112 نب  دمحم  نب  مساق  نب  دمحم 

( يرهوج همادق  هب  دوش  عوجر   ) همادق نب  دمحم 
130 مادنلگ ، دمحم 

180 ینیدملا ، نمحرلا  دبع  نب  دمحم  نب  دمحم 
227 يوسن ، دمحم  نب  دمحم 

223 لیوطب ، روهشم  دمحم  نب  دمحم 
153 دیس ،)-  ) ةوکشم دمحم 

391 ، 279 ، 278 نیدلا ،) دعس   ) رفظم نب  دمحم 
(( ص  ) هللا دبع  نب  دمحم  هب  دوش  عوجر  ( ) ص  ) یفطصم دمحم 

499 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
337 دیس ،)-  ) یسوم نب  دمحم 

291 نیعم ، دمحم 
35 نامعنلا ، نب  دمحم 

47 عساو ، نب  دمحم 
363 مثیه ، نب  دمحم 

297 ، 137 ، 83 نیدلا ،) دجم -  ) يدابآزوریف بوقعی  نب  دمحم 
112 یفقث ، فسوی  نب  دمحم 
176 ءانبلا ، فسوی  نب  دمحم 

371 نیدلا ،) ناهرب   ) یفنح عاجش  نب  دومحم 
321 نیدلا ) مجن   ) سایلا نب  دومحم 

278 ، 18 بیطخ ، ینورزاک  دمحا  نب  نیسح  نب  دومحم 
429 ءارقلا ،) جات   ) ینامرک هزمح  نب  دومحم 

358 بوکرز ، دومحم 
281 لضفلا ، نب  دومحم 
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443 ، 319 ، 108 یتیگ ، دومحم 
412 يدنقرمس ، دمحم  نب  دومحم 

51 قارولا ، دومحم 
353 ، 233 ، 167 یبرع ، نیدلا  ییحم 

239 دوعسم ، نب  نیسح  دمحم  وبا  هنسلا  ییحم 
39 يوون ، نیدلا  ییحم 

257 میحرلا ،) دبع  نیدلا  دشرم -  ) دیؤم نمحرلا  دبع  نیدلا  دشرم 
117 ظعاو ، یضترم 
409 ناهیک ، دوعسم 

43 ، 40 ، 34 حیحص ، بحاص  ملسم 
259 هیقف ،)  ) نیدلا فرشم 

ص)  ) هللا دبع  نب  دمحم  هب  عوجر  ص )  ) یفطصم
73 بولصم ،

364 نسح ، نیدلا  رفظم 
243 ، 237 ، 132 ، 110 ، 100 ، 31 ، 22 ، 21 دمحم ، نب  رفظم 

464 ، 463 ینادیزلا ، دومحم - نب  نسحلا  یلع  وبا  نیدلا  رهظم 
395 خیش ،)  ) ذاعم

328 زتعم ،
395 لبج ، ذاعم 
359 خیش ، ذاعم 

328 دضتعم ،
328 دمتعم ،

98 یشرقلا ، رمعم 
358 ریخلا ، یبا  نب  دمحا  نیدلا  نیعم 

8 دمحا ، نیدلا  نیعم 
32 یبهذلا ، دمحا  نیدلا  نیعم 

118 دعس ، یبا  نیدلا  نیعم 
257 ، 24 یناملسلا ، نیدلا  نیعم 

225 یضیراقم ،
140 هفیلخ ، ردتقم 

334 ردب ، نب  دوعسم  نیدلا  برقم 
428 یفتقم ،

186 یعدرب ، دمحا  نب  یکم 
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438 دومحم ، نب  هاشکلم 
330 راهب ، ءارعشلا  کلم 

426 هوکرف ، نب  روانم 
294 ، 286 ، 271 ، 18 سیق ، نب  رذنم 

162 نآاقوگنم ،
105 یلع ، یبا  نب  روصنم 

259 خیش ،)  ) قفوم
187 نیدلا ، قفوم 

393 ماما ،)-  ) مظاک رفعج  نب  یسوم 
176 صاصجلا ، دمحم  نب  لمؤم 

358 ، 353 یبهذ ، دومحم  نب  دمحم  نب  دودوم 
،299 ، 126 خیش ،)-  ) نیدلا دیؤم 

43 قورسم ،
500 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

404 ، 103 قاحسا ، وبا  خیش  ردارب  هاش  دوعسم 
125 هلودلا ، ناطلس  نب  نابزرم 

325 ، 302 ناطلس ،)  ) هاشکلم نب  دمحم  نب  دوعسم 
167 ، 165 ثویلگرم ،

«ن»

377 ، 331 یضاق ،)-  ) يواضیب رمع  نب  هللا  دبع  نیدلا  رصان 
163 ، 161 يربکلا ، دمحم  نب  رمع  نیدلا  رصان 

5 دماح ،) وبا   ) دوعسم نب  دومحم  نیدلا  رصان 
( رهاط نب  میحرلا  دبع  هب  دینک  عوجر   ) رهاط نب  میحرلا  دبع  قحسا  وبا  نیدلا  رصان 

355 ، 205 یجاح ،)-  ) ردصلا بیان 
185 دمصلا ، دبع  نب  دمحا  نیدلا  مجن 

385 ، 161 ، 110 ، 109 ، 85 بانجلا ،) وبا   ) اربک یقویخ  رمع  نب  دمحا  نیدلا  مجن 
54 یناهفصا ، نیدلا  مجن 

106 زابخلا ، نیدلا  مجن 
185 ، 184 نمحرلا ، دبع  نیدلا  مجن 
246 ینیوزق ، رافغلا  دبع  نیدلا  مجن 

148 ینورزاک ، یلع  نب  میهاربا  نب  دومحم  نیدلا  مجن 
251 دومحم ، نب  دمحا  نب  دومحم  نیدلا  مجن 
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128 ، 127 هللا ، دبع  نیدلا  ماوق  ردپ  هیقف  دومحم  نیدلا  مجن 
405 ، 348 ، 245 هیقف ،)-  ) دومحم نیدلا  مجن 

251 ، 235 ، 7 حوتفلا ،) وبا   ) دعسا نب  دمحم  نب  دومحم  نیدلا  مجن 
307 زودرس ، دمحم  نب  دومحم  نیدلا  مجن 

27 یلصوم ، رفعج  نیدلا  بیجن 
451 ، 412 ، 376 ، 374 ، 373 ، 372 ، 352 ، 351 ، 350 ، 199 ، 188 ، 125 ، 116 ، 102 ، 27 شغزب ، نب  یلع  نیدلا  بیجن 

446 نورن ،
426 ینامرک ، هزمح  نب  رصن 

103 يوقت ، هللا  رصن 
222 دیس ،)-  ) دمحا نب  یلع  نیدلا  ةرصن 

191 يدیز ، ینسح  رفعج  نب  یلع  نیدلا  ةرصن 
405 یلحلا ، نیدلا  ریصن 

261 کلملا ، دبع  نیدلا  ماظن 
303 یسوط ، کلملا  ماظن 

420 نیدلا ،) ناسل   ) یسوط دمحم  نب  حون 
217 يرفخلا ، نیدلا  رون 

418 ، 339 ، 101 میکح ، رداقلا  دبع  نیدلا  رون 
135 ناطلس ،)  ) يزاغلا يولعلا  یلع  نیدلا  رون 

252 ، 120 ، 118 ، 16 یناسارخ ، دمحم  نیدلا  رون 
23 نیدلا ،) ییحم  ماما   ) يوون

28 لاصو ، ینارون 
28 هدازيرون ،

«ه»

227 یناملسلا ، دمحم  نب  نیسح  نب  هللا  ۀبه 
311 180 يزاریشلا ، ییحی  نب  هللا  ۀبه 

280 زتیو ، وروه 
501 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

354 ، 317 ، 246 ، 161 ناخوکالوه ،

«و»

233 یکسرونیم ، ریمیدالو 
205 يدرجتسد ، دیحو 
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«ي»

233 ، 200 ، 167 ، 163 ، 153 ، 110 ، 70 ، 69 ، 58 ، 57 ، 56 ، 51 ، 50 ، 49 ماما ،)-  ) یعفای
66 ناکرت ، توقای 

438 ، 430 ، 426 ، 340 ، 164 ، 156 ، 112 ، 96 يومح ، توقای 
381 هیواعم ، نب  دیزی 

307 ، 111 لیعمسا ، نب  ییحی 
233 یفقثلا ، ییحی 

368 نیدلا ،) رصان   ) يولع ییحی 
64 میلس ، نب  ییحی 

153 يواون ، فرش  نب  ییحی 
192 دومحم ، نب  ییحی 

345 نیدلا ،) لالج   ) دمحم نب  ییحی 
157 نایفس ، نب  بوقعی 

330 ، 328 يرافص ، ثیل  نب  بوقعی 
305 ع ،)  ) فسوی

171 یمیوجلا ، فسوی 
434 نیسحلا ، نب  فسوی 

244 ، 22 یناتسورس ، فسوی 
503 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

هنکما تسرهف 

« فلا »

351 ، 204 ناجیابرذآ ،
391 ریغص ، يایسآ 

321 ، 239 ، 238 ناملآ ،
347 ، 281 هوقربا ،

409 درویبا ،
446 ، 354 لبرا ،

407 ، 274 ناجرا ،
290 لیبدرا ،

347 ، 99 ناجنسرا ،
84 اپورا ،
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156 ، 122 ناقرزا ،)  ) ناکرزا
476 نیارفسا ،

289 هیردنکسا ،
167 هیلیبشا ،

264 ناونکشا ،
351 هیونشا ،) ونشا -  ) هنشا

319 ، 318 ، 198 ، 125 ، 113 ، 93 رخطصا ،
469 تانابهطصا ،

473 ، 422 ، 419 ، 404 ، 353 ، 348 ، 325 ، 311 ، 283 ، 263 ، 249 ، 246 ، 198 ، 186 ، 176 ، 144 ، 85 ، 82 ، 15 ناهفصا ،
263 رزبا ،)  ) رزفا

437 ، 161 ناتسناغفا ،
167 ، 100 سلدنا ،

95 ، 62 هیکاطنا ،
351 هیموروا ،

145 زاوها ،
471 ، 469 ، 108 گیا ،)  ) جیا

374 جذیا ،
409 ، 283 ، 198 ، 161 ناریا ،

«ب»

52 هبیش ، ینب  باب 
177 رذنم ، باب 

313 ونغاب ، رازاب 
ص503 نتم ؛  همجرت ؛  رازم / رازه  هرکذت  نازودشفک 385  رازاب 

161 زرخ ،
هبنشهس 315 هچغاب 

قلغت 305 غاب 
77 یلم ، غاب 

312 ، 311 ، 271 ، 77 ، 11 دیدجلا ، غابلا  هلحم )  ) ونغاب
437 باغرمالاب ،

155 ، 146 ، 141 ، 140 ، 139 ، 137 ، 86 ، 77 ، 11 هیلهاب ،
504 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

476 دابآرحب ،
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271 ، 150 نیرحب ،
318 ، 161 اراخب ،

64 توهرب ،
427 ، 230 ماطسب ،

244 ، 233 ، 168 ، 166 ، 67 ، 48 ، 23 هرصب ،
167 ، 166 حئاطب ،

،399 ، 367 ، 356 ، 348 ، 328 ، 273 ، 246 ، 233 ، 228 ، 205 ، 144 ، 140 ، 85 ، 84 ، 80 ، 68 ، 66 ، 58 ، 52 ، 27 مالـسلا ،) ۀنیدم   ) دادغب
428 ، 427 ، 419 ، 411

115 هیلدب ، هعقب 
137 رظنم ، هاش  هعقب 

35 عیقب ،
318 خلب ،

27 کبلعب ،
356 ، 103 نایلب ،

ادنیتاهب 279
417 ، 290 یئبمب ،

274 ناهبهب ،
363 کنابایب ،

477 ، 377 ، 361 سدقملا ، تیب 
99 ماشحا ، هخیب 

144 توریب ،
12 فحصملا ، تیب 

347 ، 260 ، 143 ، 139 اضیب ،

«پ»

300 سیراپ ،
409 غروب ، زرطپ 
398 منکچ ، لپ 

436 هد ،) جنپ   ) هیدجنپ

«ت»

161 دابیات ،
467 ، 405 ، 404 ، 361 ، 356 ، 261 ، 260 ، 249 ، 153 ، 116 زیربت ،
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396 كوبت ،
158 رخت ،

409 ناتسنمکرت ،
93 رتست ،

317 سربط ،)  ) شرفت
167 ناسملت ،

186 خونت ،

«ج»

405 دربراج ،
( ون دجسم  هب  دوش  عوجر  ، ) دیدجلا عماجلا 

425 ، 424 ، 386 ، 350 ، 294 ، 254 ، 247 ، 24 ، 23 ، 18 يرقنسلا ، عماجلا 
،247 ، 243 ، 190 ، 186 ، 170 ، 161 ، 160 ، 156 ، 140 ، 106 ، 78 ، 77 ، 26 ، 25 ، 24 ، 23 ، 20 ، 18 ، 17 ، 16 ، 15 ، 12 ، 11 قیتعلا ، عماجلا 

432 ، 418 ، 383 ، 370 ، 368 ، 363 ، 350 ، 338 ، 331 ، 330 ، 328 ، 311 ، 294 ، 282 ، 266 ، 255 ، 254 ، 250
113 يدوعسملا ، عماجلا 

47 نابج ،
234 ، 23 ، 22 ریازجلا ،

404 دابآرفعج ،
329 روپاشیدنج ،
147 ، 146 میوج ،

329 نوحیج ،
505 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

«چ»

116 بادنرچ ،
475 ، 9 ماقم ، لهچ 

«ح»

42 یشبح ،
279 هاجنتر ، یجاح 

287 نورج ،
436 ، 432 ، 431 ، 425 ، 424 ، 399 ، 347 ، 289 ، 283 ، 279 ، 247 ، 120 ، 99 ، 93 ، 92 ، 26 ، 22 ، 17 زاجح ،

150 ، 57 تومرضح ،
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430 خیاشملا ، ةریظح 
361 هلح ،

245 ناروح ،
439 ، 300 دابآردیح ،

«خ»

409 نارواخ ،
464 ، 156 ، 155 رفخ ،)  ) ربخ

423 ، 388 ، 329 ، 185 ، 161 ، 124 ، 64 ، 63 ناسارخ ،
406 ناجلق ،)  ) ناجلخ

80 دلخ ،
152 ، 23 سراف ، جیلخ 

287 لیلخ ،
316 ، 263 جنخ ،

367 ، 190 ، 110 ، 109 مزراوخ ،
161 فاوخ ،

329 ، 198 ، 140 ناتسزوخ ،

«د»

ناغماد 107
380 هدایسلا ، راد 

77 روپهاش ، ناتسریبد 
66 رجالا ، برد 

332 فحاصملا ، راد 
201 ، 77 ، 11 ملس ، برد 

446 ، 433 ، 406 ، 319 رخطصا ، هزاورد 
ناهفصا 447 هزاورد 

316 زاریش ، تلود  هزاورد 
319 ، 192 ملس ، هزاورد 

اسف 234 هزاورد 
161 نورزاک ، هزاورد 

319 راوک ، هزاورد 
319 ردنهم ، هزاورد 
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329 لوفزد ،
419 ، 377 ، 249 قشمد ،

384 ناود ،
367 ، 302 رونید ،

«ر»

266 ، 265 شبا ، طابر 
ینیما 431 طابر 

263 شابا ، کباتا  طابر 
24 یخرک ، میهاربا  خیش  طابر 

252 ، 16 هیئایض ، طابر 
143 یضیراقم ، طابر 

409 ، 233 هیسور ،
26 ریبکلا ، ۀضور 

356 ، 61 مور ،
329 ، 198 ير ،

«ز»

15 دورهدنیاز ،
345 ، 252 ناجنز ،

347 دابآدایز ،
506 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

«س»

نادیپس 111
356 ، 354 ساجس ،

329 ناتسجس ،
169 هچوک )  ) هیوتخس

409 سخرس ،
261 هیناطلس ،
11 كزدرس ،
318 دنقرمس ،

305 هچوک )  ) کبنس
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420 نانمس ،
357 ناگنس ،)  ) ناجنس

41 حنس ،
420 ، 399 ، 354 درورهس ،

449 ، 307 ، 264 ، 96 فاریس ،
230 ، 23 ناجریس ،

«ش»

477 ، 428 ، 361 ، 245 ، 233 ، 99 ، 95 ، 93 ، 48 ، 17 ماش ،
37 یکر ، تفش 

469 ، 108 هراکنابش ،
408 ، 388 ناورش ،

409 يوروش ،
354 روزرهش ،

،140 ، 139 ، 129 ، 124 ، 120 ، 118 ، 115 ، 112 ، 110 ، 103 ، 100 ، 98 ، 93 ، 92 ، 88 ، 79 ، 77 ، 33 ، 31 ، 30 ، 28 ، 22 ، 18 ، 9 زاریش ،
،238 ، 233 ، 230 ، 210 ، 201 ، 198 ، 197 ، 192 ، 190 ، 185 ، 183 ، 168 ، 161 ، 157 ، 156 ، 154 ، 153 ، 151 ، 149 ، 146 ، 145 ، 142
،347 ، 339 ، 337 ، 333 ، 318 ، 317 ، 311 ، 307 ، 303 ، 296 ، 281 ، 276 ، 274 ، 273 ، 266 ، 265 ، 263 ، 254 ، 249 ، 247 ، 246 ، 244
،473 ، 469 ، 464 ، 445 ، 431 ، 430 ، 428 ، 423 ، 420 ، 414 ، 413 ، 412 ، 411 ، 410 ، 408 ، 406 ، 404 ، 395 ، 384 ، 379 ، 356 ، 351

474
238 هوکریش ،

«ص»

لدنص 433
137 وبص ،

363 دابآیفوص ،

«ط»

88 سوطرط ،
420 ، 177 ، 90 ، 88 سوط ،

409 ، 333 ، 163 ، 153 نارهط ،
381 ناقلاط ،

176 یچقوط ،
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«ع»

244 ، 22 ندع ،
436 ، 432 ، 425 ، 424 ، 399 ، 368 ، 289 ، 286 ، 276 ، 183 ، 167 ، 144 ، 120 ، 99 ، 97 ، 93 ، 92 قارع ،

286 مجع ، قارع 
17 برع ، قارع 

«غ»

167 رئازجلا ، برغ 

«ف»

،99 ، 93 ، 81 ، 31 ، 18 ، 16 سراف ،
507 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

،390 ، 347 ، 329 ، 325 ، 302 ، 238 ، 233 ، 230 ، 228 ، 201 ، 198 ، 190 ، 177 ، 157 ، 156 ، 150 ، 147 ، 146 ، 144 ، 142 ، 140 ، 103
469 ، 464 ، 399

463 ، 449 ، 414 ، 307 ، 147 لاف ،
161 دابآحتف ،

367 هوارف ،
432 ، 430 ، 149 ، 22 اسف ،

471 ، 469 ناجریسف ،
287 نیطسلف ،

399 ، 99 دابآزوریف ،

«ق»

69 هرهاق ،
445 غابارق ،

78 هاگنابرق ،
409 ناکیت ، هرق 

445 ، 439 ، 361 ، 347 ، 246 ، 129 نیوزق ،
167 هناینطق ،

ردنب 320 هعلق 
دیپس 125 هعلق 

205 اینیملق ،

رازم رازه  www.Ghaemiyeh.comهرکذت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 251زکرم  هحفص 226 

http://www.ghaemiyeh.com


415 قیقلا ، عماج  هصفق 
186 جونق ،

354 ، 233 هینوق ،
319 زدنهق ،
281 هشموق ،

147 ریق ،

«ك»

264 ، 147 نیزراک ،
356 ، 302 ، 159 ، 151 ، 148 ، 139 ، 103 ، 92 نورزاک ،

12 ، 3 ، 2 ، 1 امنناهج ، يدمحا و  هناخباتک 
451 ، 103 ، 15 یلم ، ياروش  سلجم  هناخباتک 

60 ، 15 یلم ، هناخباتک 
287 ، 216 ، 129 رصم ، هناخباتک 

129 دهشم ، هناخباتک 
451 ، 430 ، 321 ، 290 سدق ، ناتسآ  هناخباتک 

367 روپناک ،
99 کتک ،

361 البرک ،
76 فلد ، وبا  جرک 

473 ، 356 ، 329 ، 289 ، 263 ، 244 ، 238 ، 230 ، 161 ، 23 نامرک ،
147 لدنامرک ،

280 هتکلک ،
398 نیمک ،
230 راوک ،

هکمارب 343 هچوک 
كرت 301 هچوک 

کتشد 364 هچوک 
نافرعم 372 هچوک 

374 هیولیکهوک ،
233 ، 152 شیک ،

«گ»
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110 جناگرگ ،
417 دابانگ ،

321 ، 239 اتوگ ،

«ل»

98 ناتسرال ،
404 ، 317 ناتسرل ،

508 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
321 ، 15 ندنل ،

248 ندیل ،

«م»

374 ریما ، لام 
301 ، 185 ، 124 رهنلا ، ءاروام 

232 تفکالاب ، هلحم 
راوکرد 230 هلحم 

237 تکلابرس ، هلحم 
368 ، 22 نیجارس ،)  ) ناجارس هلحم 

304 غلتق ، غاب  هلحم 
شادخ 292 هلحم 
137 غابرس ، هلحم 

141 هایسگنس ، هلحم 
171 هیونخس ، هلحم 
206 کلپرس ، هلحم 
200 نیغابد ، هلحم 

نادچکرس 169 هلحم 
یضاق 164 يارحص  هلحم 

226 نازپچگ ، هلحم 
18 هیکباتا ، هسردم 
هیئاهب 364 هسردم 

406 هیئایک ، نسح  هسردم 
هیدهاز 431 هسردم 
تاداس 217 هسردم 
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163 ، 3 ، 2 ، 1 رالاسهپس ، هسردم 
263 هیماس ، هسردم 

447 هیدیمع ، هسردم 
217 هینوتاخ ، هسردم 
کیالال 282 هسردم 
یفرشم 260 هسردم 

هیدوعسم 359 هسردم 
405 ، 317 ، 266 هیدضع ، هسردم 

467 هینازاغ ، هسردم 
436 ، 282 هیرخف ، هسردم 

468 ، 390 ، 389 هیرازف ، هسردم 
406 هیماوق ، هسردم 

328 نیچودرک ، نوتاخ  هسردم 
334 برقم ، هسردم 

282 ، 18 هیزربوکنم ، هسردم 
هیبیجن 224 هسردم 

311 هیریصن ، هسردم 
423 هیماظن ، هسردم 

475 هنیدم ،
325 نیکتارقجرم ،
276 ونغاب ، دجسم 

312 راصع ، یلع  یجاح  دجسم 
312 نیدلا ، نکر  یجاح  دجسم 

359 ، 243 ، 159 ، 25 يدادغب ، دجسم 
178 ، 105 هزانجلا ، دجسم 

78 ، 18 زاریش ، عماج  دجسم 
نیدلا 301 نیما  خیش  دجسم 

328 ، 327 يرخفلا ، دجسم 
350 ، 25 ، 265 ، 246 دیدجلا ) عماجلا  ، ) ون دجسم 

122 ریصن ، هجاوخ  دجسم 
127 رادمان ، دجسم 

هیدوعسم 170
209 ، 128 ، 78 ، 77 موثلک ، ما  دهشم 
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129 دهشم ،
358 ، 347 یصیرح ، دهشم 

419 ، 289 ، 249 ، 233 ، 141 ، 129 ، 97 رصم ،
474 ، 472 ، 464 ، 463 ، 462 ، 436 ، 430 ، 393 ، 135 ، 78 ، 77 ، 27 ، 12 ، 11 یلصم ،

388 ، 167 برغم ،
78 ، 37 هیونغاب ، هربقم 

27 هیلهابلا ، ةربقملا 
هیبونج 469 هربقم 

509 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
146 ، 78 ، 27 ملس ، هربقم 

27 هیوریش ، موثلک و  ما  هربقم 
419 ، 185 ، 85 ، 64 ، 63 ، 53 ، 52 هکم ،

149 نارکم ،
321 ، 125 ، 85 ایناطیرب ، هزوم 

300 نیقرافایم ،
409 هنهیم ،

«ن»

361 فجن ،
367 اسن ،

422 دابآرهن ،
245 اون ،

419 ناقون ،
464 ، 399 زیرین ،

410 ، 409 ، 408 ، 214 ، 82 روباشین ،

«و»

428 ، 166 طساو ،
167 نارهو ،

«ه»

388 تاره ،
233 زومره ،
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433 نانتتفه ،
321 ، 319 دناله ،

439 ، 419 ، 325 ، 60 نادمه ،
279 ، 276 ، 198 ، 186 ، 18 ، 17 ناتسودنه ،

«ي»

238 دزی ،
150 ، 57 نمی ،

511 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

لئاسر بتک و  تسرهف 

« فلا »

409 ، 354 ، 144 ، 110 دالبلا ، راثآ 
477 ، 469 ، 410 ، 408 ، 406 ، 398 ، 320 ، 293 ، 246 ، 263 ، 178 ، 141 ، 115 ، 27 ، 26 مجعلا ، راثآ 

84 نیدیرملا ، بادآ 
319 میلاقالا ، ۀفرعم  یف  میسافتلا  نسحا 

68 مولعلا ، ءایحا 
84 حورلا ، یف  سانلا  فالتخا 

110 لطابلا ، یلع  قحلا  ۀلدا 
21 نیعبرالا ، خویشلا  نم  نیعبرا 

23 یلاوعلا ، نیعبرالا 
290 یلقبلا ،) ناهبزور   ) داشرالا
429 داشرالا ، حرش  یف  دافرالا 

84 خیاشملا ، یماسا 
84 راکدتسالا ،

150 ، 48 ، 47 ۀیاغلا ، دسا 
409 ، 408 ، 230 دیعس ، یبا  خیشلا  تاماقم  یف  دیحوتلا  رارسا 

96 هیهلالا ، تاراشالا 
111 نیلصاولا ، تاراشا 

434 یشاک ،) قازرلا  دبع  زا   ) هیفوص تاحالطصا 
280 هباحصلا ، زییمت  یف  هباصا 

460 سمشلا ، ۀئاضا 

رازم رازه  www.Ghaemiyeh.comهرکذت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 251زکرم  هحفص 231 

http://www.ghaemiyeh.com


98 فارطالا ، فارشا  یف  فارطالا 
439 ، 297 ، 186 ، 168 ، 129 یلکرز ، مالعا 

438 ، 84 هثاغالا ،
452 ، 128 بارعالا ، یف  بارغالا 
429 حاضیالا ، حرش  یف  حاصفالا 

84 داصتقالا ،
243 دراوملا ، برقا 
139 ةاورلا ، باقلا 

186 باقلالا ، ینکلا و 
96 ۀسناؤملا ، عاتمالا و 

97 عاشما ،
438 راصمالا ، ندملا و  ءارق  ۀفرعم  یف  راصتنالا 

469 ، 410 ، 409 ، 351 ، 289 ، 272 ، 193 ، 157 ، 156 ، 144 ، 142 ، 138 ، 122 ، 87 ، 81 ، 55 یناعمسلل ،)  ) باسنالا
417 لیزنتلا ، راونا 

240 ، 21 بولقلا ، سینا 
392 رصتخملا ، زاجیا 

512 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

«ب»

401 بدالا ، لهال  بلطلا  ةروکاب 
446 راونالا ، راحب 

382 نامرک ، عئاقو  یف  نامزالا  عئادب 
291 نیسارب ،

199 ، 91 عطاق ، ناهرب 
311 ناتسبلا ،

355 هحایسلا ، ناتسب 
96 رئاصبلا ،

434 حاترملا ، ۀیغب 
391 ، 287 ، 232 ، 153 ةاحنلا ، تاقبط  یف  ةاعولا  ۀیغب 

84 ءایبنالا ، يولب 
199 مجع ، راهب 

205 ، 166 ، 163 رارسالا ، ۀجهب 
392 يواحلا ، حرش  یف  يواتفلا  نایب 
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«ت»

407 ، 244 ، 215 ، 52 سورعلا ، جات 
469 ، 443 ، 238 ، 155 ، 130 ، 108 رفظم ، لآ  خیرات 

144 ، 125 ، 88 ، 52 ریثالا ، نبا  خیرات 
82 ناهبصا ، خیرات 

144 مالسالا ، خیرات 
408 ، 407 ، 272 ، 144 ، 141 ، 140 ، 84 يدادغب ، بیطخ  دادغب  خیرات 

356 ، 139 ، 50 راجنلا ، نبا  دادغب  خیرات 
340 بتاکلا ، دامعل  هیقوجلسلا  خیرات 

330 ناتسیس ، خیرات 
125 میهاربا ، نب  دمحم  نامرک  خیرات 

409 ، 362 ، 293 ، 163 ، 125 ، 110 ، 108 88 هدیزگ ، خیرات 
228 نیدلا 225 ، نئاص  هیقف  زا  سراف  خیاشم  خیرات 

414 سراف ، خیاشم  خیرات 
124 مکاحلا ،) هللا  دبع  یبال   ) روباسین خیرات 

451 ، 442 ، 383 ، 283 ، 264 ، 125 فاصو ، خیرات 
110 ، 88 ، 87 ، 57 یعفای ، خیرات 

240 نیطالسلا ، كولملا و  ریصبت 
367 ، 274 ، 86 يرتفملا ، بذک  نییبت 

284 ، 19 نایبتلا ،
369 ۀمکحلا ، ناوص  ۀمتت 

125 ۀمیتیلا ، همتت 
144 ، 125 ، 96 ممالا ، تراجت 

125 فلسلا ، براجت 
70 ، 62 ، 61 تامانملا ، یف  یلجتلا 

438 ینادمهلا ،) ءالعلا  یبال   ) دیوجتلا
460 هینسلا ، دئاوفلا  یف  هینسحلا  ۀفحتلا 

233 ، 21 افلخلا ، ةرضح  یلا  ءافلحلا  ۀفحت 
439 نیقارعلا ، ۀفحت 

385 ، 343 ، 296 ، 188 ناهبزور ، خیشلا  رکذ  یف  نافرعلا  ۀفحت 
240 ، 20 مامالا ، یجم  یف  مارکلا  ۀفحت 

291 نیبحملا ، ۀفحت 
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21 ءازجالا ، ۀفحت 
340 ، 60 نیوزق ، رابخا  یف  نیودتلا 

409 هدکشتآ ، هرکذت 
69 هرکذت ،

409 ، 408 ، 372 ، 53 ءایلوالا ، ةرکذت 
445 ، 363 ، 362 ، 168 هاشتلود ، هرکذت 

240 ، 21 نیثدحملا ، ةرکذت 
409 ، 354 میلقا ، تفه  هرکذت 

52 لامکلا ، بیهذت 
205 فوصتلا ، لها  بهذمل  فرعتلا 

513 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
53 رزاگ ، ریسفت 

452 ، 127 ریسفتلا ، یف  بیرقتلا 
144 سیلبا ، سیبلت 

204 راطقالا ، بئاجع  یف  راثالا  صیخلت 
284 19 نادبالا ، صیخلت  یف  نایبلا  صیخلت 

459 نمؤملا ، حالس  صیخلت 
459 راکذالا ، یف  صیخلت 

116 دعاوقلا ، صیخلت 
20 حیباصملا ، حرش  یف  حیولتلا 

64 ، 63 نیلفاغلا ، هیبنت 
452 دمحم ، نیدلا  بطقل  هقفلا  یف  يواحلا  حیضوت 

240 ، 20 لیدعتلا ، حرجلا و  یف  لیبسلا  حیضوت 
116 لوصالا ، جاهنم  حیضوت 

«ث»

96 نیریزولا ، بلث 

«ج»

84 داشرالا ، عماج 
232 ، 21 لوصالا ، عماج 

404 ، 383 ، 363 ، 326 ، 266 ، 252 ، 246 ، 163 ، 153 ، 110 ، 109 خیراوتلا ، عماج 
445 ینسح ، خیراوتلا  عماج 
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84 تاوعدلا ، عماج 
367 ، 27 یمراد ، حیحصلا  عماج 

366 ، 166 رصتخملا ، عماجلا 
104 کسانملا ، عماج 

99 نیحیحصلا ، نیب  عمجلا 
84 ۀقرفتلا ، عمجلا و 

186 عماوجلا ، عمجلا 
140 ۀغللا ، یف  ةرهمجلا 

221 فئاوطلا ، تاراتخم  یف  فئاطللا  عماوج 
227 ، 163 هئیضم ، رهاوج 

84 تاوهشلا ، كرت  عوجلا و 
300 ، 252 ، 163 ، 110 ینیوج ، ياشگناهج 

214 تیاده ، غارچ 

«ح»

321 ، 245 ، 236 ریغصلا ، يواحلا 
23 يواتفلا ، يواح 

321 يوادتلا ، ملع  یف  يواحلا 
321 ، 22 ریبکلا ، يواحلا 

475 ، 445 ، 409 ، 404 ، 391 ، 383 ، 363 ، 335 ، 326 ، 494 ، 233 ، 163 ، 161 ، 153 ، 129 ، 125 ، 110 ، 88 ریسلا ، بیبح 
290 رابخالا ، قیاقح 

240 ، 20 لفاحملا ، ۀنیز  لضافالا و  ۀیلح 
397 ، 372 ، 274 ، 176 ، 87 ، 84 ، 82 ، 53 ، 52 ، 50 ، 48 ءایلوالا ، ۀیلح 

354 ، 153 ۀعماجلا ، ثداوحلا 
369 ناویحلا ، ةایح 

«خ»

410 ، 408 ، 372 ، 359 ، 354 ءایفصالا ، ۀنیزخ 
82 یلحلا ،) ۀمالعلل   ) لاجرلا ۀصالخ 

198 لئاسملا ، ملع  یلا  لئاسولا  ۀصالخ 

«د»

409 ، 279 ، 234 ، 233 ، 168 ، 167 ، 165 ، 163 مالسا ، فراعملا  ةرئاد 
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(، نیعبرالا  ) مالسالا رادم  یف  مالسلا  راد 
514 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

19
355 ، 204 ناجیابرذآ ، نادنمشناد 

285 ، 153 جاتلا ، ةرد 
456 ، 363 ، 362 ، 287 ، 249 ، 244 ، 232 ، 153 ۀنماکلا ، رردلا 

98 هروثأملا ، ننسلا  یف  هروثنملا  رردلا 
346 یجحلا ، لئالد 
387 مالسالا ، لود 

291 فراعملا ، ناوید 

«ذ»

98 داعملا ، مویل  دابعلا  ةریخذ 
378 ، 14 ، 13 فراوعلا ، ۀمجرت  یف  فراعملا  لیذ 

«ر»

82 یلع ، وبا  لاجر 
82 يدابارتسا ، لاجر 

84 ملاس ، نبا  یلع  درلا 
84 لهس ، نب  یلع  در 

84 هفلالاودرلا ،
459 ۀیلستلا ، ۀلاسر 
459 ۀعمجلا ، ۀلاسر 

459 بیغرتلا ، ةوعدلا و  ۀلاسر 
296 سدقلا ، ۀلاسر 

411 ، 407 ، 274 ، 205 ، 86 ، 84 ، 53 يریشق ، ۀلاسر 
260 مرحی ، لحی و  امیف  ۀموظنملا  ۀلاسرلا 

110 هینانویلا ، حئاضفلا  فشک  یف  هینامیالا  حئاصنلا  فشر 
84 هللا ، قوقحل  ۀیاعرلا 

256 نیحلاصلا ، نع  تاحلاص  تایاور 
444 هینکرلا ،

224 بابلالا ، حور  بابحالا و  حور 
284 ، 232 ، 165 ، 153 ، 144 ، 141 ، 108 ، 85 تانجلا ، تاضور 
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56 ، 51 نیحایرلا ، ضور 
104 ضئارفلا ، ملع  یف  ضئارلا  هضور 

475 ، 445 ، 404 ، 338 ، 335 ، 326 ، 125 ، 110 اغصلا ، ۀضور 
410 ، 409 ، 408 ، 363 ، 354 ، 293 ، 172 ، 161 ، 88 نیفراعلا ، ضایر 

«ز»

456 ، 455 لافلا ، همئا  مظن  نم  لالزلا 
284 ، 19 كالفالا ، ۀئیه  یف  كاردالا  ةدبز 

21 دیحوتلا ، ةدبز 
120 نیلسرملا ، دیس  ثیداحا  یف  ةدبزلا 

444 فوصتلا ، یف  ةدبزلا 
144 هرهزلا ،

125 يرجنس ، جیز 

«س»

243 ، 199 یماسالا ، یف  یماسلا 
350 ، 159 یجاحالا ، یف  حئارقلا  ربس 

113 ۀفالخلا ، رس 
ص514 نتم ؛  همجرت ؛  رازم / رازه  هرکذت   410 ، 409 ، 408 ، 372 ، 354 ، 294 ، 233 ، 230 ، 200 ، 167 ، 166 ، 164 ، 161 ءایلوالا ، ۀنیفس 

291 نیقشاعلا ، ةو 
291 بولقلا ، ةولس 

326 ، 300 ، 238 ، 163 ، 155 ءایلعلا ، ةرضحلل  یلعلا  طمس 
100 هجام ، نبا  ننس 
100 دواد ، یبا  ننس 

272 یشکلا ، ملسم  یبا  ننس 
100 يذمرت ، ننس 

515 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
367 ، 100 حیحصلا ،) عماجلا   ) یمراد ننس 

100 یئاسن ، ننس 
411 روباشین ،) خیرات  رد   ) قایس

290 حاورالا ، ریس 
199 ینربکنم ، نیدلا  لالج  ناطلس  ةریس 

280 ، 276 ، 202 ، 201 ، 21 ، 17 يربکلا ، ةریسلا 
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202 ، 21 يرغصلا ، ةریسلا 

«ش»

248 ، 25 یبطاش ،
تاحفص رثکا  رازالا ، دش 

439 ، 419 ، 387 ، 366 ، 289 ، 287 ، 261 ، 259 ، 246 ، 244 بهذلا ، تارذش 
108 ثحبلا ، بادآ  حرش 

452 ، 108 تارابعلا ،) حیقنت   ) تاراشا حرش 
417 رفظم ، الم  باب  تسیب  حرش 

108 مالکلا ، رهاوج  حرش 
290 راتسالا ، بجحلا و  حرش 

391 یضرلل ،)  ) هیفاش حرش 
392 رسفملا ، نبال  لماشلا  حرش 

108 نویعلا ، حرش 
37 یبیط ، حرش 

290 نیساوطلا ، حرش 
108 علاوطلا ، حرش 
83 لئاضفلا ، حرش 

108 هیثایغلا ، دئاوفلا  حرش 
452 ، 128 ، 127 بابللا ، حرش 

444 یجیالل ،)  ) بجاحلا نبال  رصتخم  حرش 
108 علاطملا ، حرش 
108 حاتفملا ، حرش 
108 جاهنملا ، حرش 

108 دقتعم ، حرش 
108 فقاوملا ، حرش 

104 ماکحالا ، عیبانی  حرش 
83 نیقفنملا ، ءاینغالا  یلع  نیققحتملا  ءارقفلا  فرش 

3 نامیالا ، بعش 
103 رودصلا ، ءافش 

262 هیفاکلا ، یلع  كوکشلا 
224 بآدالا ، مکحلا و  یف  باهشلا 

،178 ، 168 ، 159 ، 156 ، 147 ، 143 ، 142 ، 141 ، 135 ، 132 ، 131 ، 123 ، 122 121 ، 120 ، 115 ، 112 ، 101 ، 93 ، 91 ، 88 ، 1 همانزاریش ،
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،393 ، 387 ، 386 ، 385 ، 383 ، 351 ، 342 ، 338 ، 310 ، 303 ، 300 ، 293 ، 285 ، 283 ، 238 ، 237 ، 225 ، 193 ، 190 ، 186 ، 184 ، 179
454 ، 451 ، 449 ، 447 ، 440 ، 413 ، 410 ، 406 ، 396

«ص»

438 ، 365 ، 239 ، 100 حیحصلا ،) عماجلا   ) يراخب حیحص 
365 ، 239 100 ، 32 ملسم ، حیحص 

215 حاورالا ، تاحفنل  حاولالا  تاحفص 
355 ، 290 افصلا ، ةوفص 

290 قشعلا ، براشم  ةوفص 
98 هیاردلا ، ناونق  ۀیاورلا و  ناونص 

«ط»

141 ، 138 ءابدالا ، تاقبط 
388 ءابطالا ، تاقبط 

،144 ، 139 ، 60 ، 55 ظافحلا ، تاقبط 
516 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

438 ، 362 ، 310 ، 297 ، 289
165 هلبانحلا ، تاقبط 

مالسا نیطالس  تاقبط 
444 ، 391 ، 369 ، 186 ، 83 ، 61 ، 51 هیعفاشلا ، تاقبط 

51 ارعشلا ، تاقبط 
176 ، 53 هیفوصلا ،) خیرات   ) یملس هیفوصلا  تاقبط 

144 ءاهقفلا ، تاقبط 
430 ، 426 ، 139 یطویس ، ةاحنلا  تاقبط 

471 ، 438 ، 426 ، 392 ، 287 ، 249 ، 186 ، 179 ، 130 ، 100 ءارقلا : تاقبط 
60 نادمه ،) خیرات   ) نیینادمهلا تاقبط 

439 ، 409 ، 408 ، 397 ، 354 ، 293 ، 233 ، 205 ، 167 ، 166 ، 163 ، 161 قئاقحلا ، قئارط 
261 ، 260 علاوط ،

«ظ»

همانرفظ 161

«ع»
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291 نیقشاعلا ، رهبع 
293 ، 290 نآرقلا ، قئاقح  یف  نایبلا  سئارع 

291 ناسنالا ، قلخ  یف  نافرعلا 
245 زیجولا ، باتک  یلع  زیزعلا 

290 دئاقعلا ،
240 ، 21 رهاوجلا ، دقع 

23 قلعلا ،
260 لئاصلا ، عفد  یف  لئاسلا  ةدمع 

393 ، 209 ، 166 ، 165 بلاطلا ، ةدمع 
376 ، 226 ، 42 ، 27 ، 19 فراعملا ، فراوع 

429 ، 156 ریسافتلا ، نویع 
108 رهاوجلا ، نویع 

«غ»

240 ، 20 زاجملا ، ۀقیقحلا و  نایب  یف  زاجیالا  ۀیاغ 
417 ، 261 يواضیبلل ،)  ) يوصقلا ۀیاغ 

239 ، 20 تاماقملا ، حرش  یف  تاکنلا  ررغ 
239 تاکنلا ، یناعملا و  ررغ 

«ف»

406 ، 320 ، 264 ، 234 ، 125 یخلبلا ، نبا  همانسراف 
471 ، 469 ، 410 ، 408 ، 406 ، 404 ، 325 ، 320 ، 293 ، 264 ، 234 ، 232 ، 156 ، 153 ، 152 ، 147 ، 146 ، 125 ، 99 ، 88 يرصان ، همانسراف 

434 ، 353 ، 294 ، 167 هیکم ، تاحوتف 
19 ضئارفلا ،

61 ، 60 رابخالا ، سودرف 
199 ، 125 يرصان ، يارآ  نمجنا  گنهرف 

125 يریگناهج ، گنهرف 
167 مکحلا ، صوصف 

84 لوصالا ، یف  لوصفلا 
246 ، 22 تاولصلا ، لئاضف 

84 فوصتلا ، لضف 
98 دجاسملا ، فرش  دجاسلا و  لضف 

280 ، 165 تایفولا ، تاوف 
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517 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
260 كوکشلا ، عفر  یف  كوکفلا 

153 هیهبلا ، دئاوف 
144 ، 141 ، 138 میدن ، نبا  تسرهفلا 

21 كولملا ، ضیف 

«ق»

407 ، 280 ، 264 ، 85 ، 83 ، 50 سوماق ،
215 برعلا ،) سیماوق  لیذ   ) يزد سوماق 

153 ، 152 ، 8 انیس ،) نبال   ) نوناق
205 رهاوجلا ، دئالق 

439 ، 423 ، 292 ، 290 ، 288 ، 286 ، 255 ، 252 ، 248 ، 214 ، 195 ، 186 ، 182 ، 177 ، 129 ، 107 ، 106 ، 92 ، 70 ، 68 ، 45 ، 41 نآرق ،
110 هعانقلا ،

116 قئاقحلا ، دعاوق 
200 بولقلا ، توق 

«ك»

412 یلصوملا ،) رفعج  نیدلا  بحمل   ) دیرفلا لماکلا 
27 حورلا ، باتک 

104 نیدمحملا ، باتک 
449 ، 418 ، 129 لیزنتلا ، قئاقح  نع  فاشکلا 

111 هیماطحلا ، راتسالا  کته  هینامیالا و  رارسالا  فشک 
290 راونالا ، تافشاکم  رارسالا و  فشک 

454 ، 451 ، 449 ، 430 ، 417 ، 367 ، 294 ، 288 ، 245 ، 233 ، 232 ، 200 ، 139 ، 129 ، 116 ، 108 ، 83 ، 61 ، 58 نونظلا ، فشک 
446 همغلا ، فشک 

129 فاشکلا ، فشک 
434 ، 409 ، 372 ، 248 ، 229 ، 53 بوجحملا ، فشک 

429 نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  فشکلا و 
369 لوکشک ،

186 قئاقحلا ، زنک 
113 رابخالا ، زنک 

424 ، 186 یفخلا ، زنکلا 
111 هنکلا ،
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«گ»

283 ناتسلگ ،

«ل»

454 ، 451 وحنلا ، یف  بابل 
411 ، 407 ، 280 ، 200 ، 186 ، 144 نازیملا ، ناسل 

383 ، 125 خیراوتلا ، بل 
84 تاعقرملا ، سبل 

243 ، 118 برعلا ، ناسل 
290 نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  فئاطل 

120 ریسفتلا ، فئاطل 
396 ، 248 ، 205 ، 176 ، 90 ، 88 ، 80 ، 53 یسوطلل ،)  ) عمللا

84 عماوللا ،
290 دیحوتلا ، عماول 

«م»

438 نآرقلا ، تآام 
104 زورون ، لگ و  يونثم 

204 انالوم ، يونثم 
363 ، 233 ، 161 ، 125 نینمؤملا ، سلاجم 

(، نیدلا دشرا  هیقفلل   ) نیرحبلا عمجم 
518 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

401
409 ، 363 ، 354 ، 293 ، 163 ءاحصفلا ، عمجم 

443 ، 404 ، 386 ، 385 ، 365 ، 362 ، 354 ، 343 ، 294 ، 238 ، 166 ، 160 یفاوخ ، حیصف  لمجم 
263 رفظملا ،) نب  رمعل   ) لصفملا حرش  یف  لصحملا 

284 ، 19 يرصملا ، نیدلا  لامجل  لصفملا  حرش  یف  لصحملا 
263 هقفلا ، لوصا  یف  لوصحملا 

راجنلا 377 نبا  خیرات  یلع  هب  لیذملا  راتخملا 
190 رابخالا ، بتک  نم  راتخملا 

166 ءافلخلا 165 ، خیرات  رصتخم 
108 قطنملا ، یف  كرادملا 

رازم رازه  www.Ghaemiyeh.comهرکذت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 251زکرم  هحفص 242 

http://www.ghaemiyeh.com


19 موجنلا ، یف  لخدملا 
83 هیعفاشلا ، تاقبط  یف  هیعفرالا  ةاقرم 

330 ، 272 بهذلا ، جورم 
20 نیرشعلا ، تازومرملا 

1 زاریش ، تارازم 
163 دومحم ،) نب  دمحا   ) اراخب ترازم 

240 ، 20 فارشالا ، بتک - نم  ۀجرختسملا  فالخلا  لئاسم 
84 لهس ، نب  یلع  لئاسم 

290 دیحوتلا ، کلاسم 
104 تالسلسملا ،

362 راونالا ، قراشم 
92 ، 37 ةوکشم ،

290 حاورالا ، برشم 
142 یضیراقم ، ۀخیشم 
368 درکلا ، حیباصملا 

239 هنسلا ،) حیباصم   ) حیباصملا
344 ، 259 حالصلا ، لهال  حابصملا 

359 ، 159 یجدلا ، حابصم 
132 تایاکحلا ، حابصم 

113 بابلالا ، يوذ  حابصم 
( نآرق هب  عوجر   ) فحصم

103 راونالا ، قراشم  حرش  یف  راونالا  علاطم 
435 لوسرلا ، لآ  ۀفرعم  یلا  لوصولا  جراعم 

172 ، 138 ، 48 ۀبیتق ،) نبال   ) فراعملا
262 رصتخملا ، حرش  یف  ربتعملا 

39 دقتعملا ،
84 ریغصلا ، ریبکلا و  دقتعملا 

439 ، 430 ، 426 ، 340 ، 141 ، 139 ، 138 ، 125 ، 123 ، 94 ءابدالا ، مجعم 
469 ، 439 ، 407 ، 351 ، 340 ، 289 ، 272 ، 233 ، 179 ، 165 ، 161 ، 156 ، 150 ، 146 ، 143 ، 139 ، 125 ، 95 ، 88 ، 66 60 نادبلا ، مجعم 

391 ، 388 باقلالا ، مجعملا 
287 ، 233 ، 167 هیبرعلا ، تاعوبطملا  مجعم 

166 راونالا ، ندعم 
84 جارعملا ،
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84 لاوزلا ، ۀفرعم 
186 ۀباحصلا ، ۀفرعم 

98 یلبق ، نم  رکذ  یعم و  نم  رکذل  یلعملا 
146 ۀغللا ، رایعم 

144 بیبللا ، ینغم 
460 فیطللا ،) دبع  نب  نمحرلا  دبعل   ) لامعالا حالصا  یف  لامالا  حاتفم 

116 قئاقحلا ، حاتفم 
519 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

454 ، 436 ، 391 ، 287 ، 259 ، 238 ، 233 ، 232 هداعسلا ، حاتفم 
343 حاجنلا ، یلوال  حاتفملا 

84 تادرفملا ،
107 يرشخمزلل ،)  ) لصفملا

292 عامسلا ، سیباقم 
46 دادغب ، رباقم 

58 ةروزملا ، دهاشملا  ةروهشملا و  رباقملا 
239 يریرح ، تاماقم 

260 رصتخملا ، حرش  یف  رصتقملا 
227 هیناهربلا ، ۀمدقملا 

459 بارعالا ، یف  ۀمدقم 
476 هعیرشلا ، مراکم 

290 ثیدحلا ، نونکم 
32 ءایرلا ، نم  اصلاخ  ءابحالا  سمتلم 

409 ، 144 لحن ، للم و 
442 ، 283 يدعس ، نیحودمم 

239 ، 110 یهبشملا ، حئاضف  ینسلا و  حئانم 
260 جهانملا ،

20 هنسلا ، جهانم 
285 بیرالا ، جهانم 

233 ، 20 رردلا ، طاقتلا  یف  ررغلا  بختنم 
377 ، 363 ، 356 راتخملا ، بختنم 

439 ، 427 ، 272 ، 165 ، 144 ، 126 ، 50 يزوجلا ،) نبال   ) مظتنملا
239 ، 20 رایخالا ، دقتعم  رابخالا و  دقتنم 

429 ذاوشلا ، یف  یقتنملا 
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240 ، 21 بلاط ، یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  ۀفرعم  یف  بلاطملا  یهتنم 
290 رارسالا ، قطنم 

22 قطنملا ، یف  ۀموظنملا 
460 وحنلا ، یف  ۀیفاکلا  هموظنم 

84 نیعطقنملا ،
19 بیطلا ، یلا  جایتحالا  یف  بیرالا  جاهنم 

240 ، 20 نیدیرملا ، جاهنم 
84 هقفلا ، یف  جهنملا 

476 فقاوملا ،
290 هعبرالا ، بهاذملا  یف  حشوملا 

429 تآارقلا ، للع  یف  حضوملا 
27 أطوملا ،

434 يدنرزلا ،) نیدلا  سمشل   ) یبنلا دولوم 
104 ینایلبلا ،) دوعسم  نب  دمحمل   ) یبنلا دولوم 

240 ، 21 بابحالا ، سنوم 
295 هیناحبسلا ، ۀمرکملا  هینابرلا و  ۀبهوملا 

280 لادتعالا ، نازیم 

«ن»

113 ةاجنلا ، باتک ) )
159 لوصالا ، یف  مجنلا 

438 ، 378 ، 366 ، 200 ، 186 ، 176 ، 167 ، 165 ، 164 ، 125 ، 80 ةرهازلا ، موجنلا 
369 سیلجلا ، ۀهزن 

469 ، 439 ، 417 ، 409 ، 264 ، 221 ، 124 ، 112 بولقلا ، ۀهزن 
417 ، 386 ، 331 ، 300 ، 283 ، 116 خیراوتلا ، ماظن 

435 نیطمسلا ، رردلا  مظن 
467 نونفلا ، سئافن 

،229 ، 194 ، 176 ، 167 ، 165 ، 161 ، 126 ، 110 ، 93 ، 88 ، 85 ، 82 ، 58 ، 57 ، 53 ، 50 سنالا ، تاحفن 
520 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

434 ، 410 ، 409 ، 408 ، 397 ، 373 ، 362 ، 354 ، 294 ، 233 ، 232 ، 230
378 ، 28 راتخملا ، یبنلا  ثیداحا  حرش  یف  رایخالا  ۀلقنلا  نم  رابخالا  ةواقن 

291 هیفوصلا ، تاکن 
262 ۀیاغلا ، حرش  یف  هیاهنلا 

رازم رازه  www.Ghaemiyeh.comهرکذت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 251زکرم  هحفص 245 

http://www.ghaemiyeh.com


159 یجدلا ، حیباصم  حرش  یف  يدهلا  رون 
96 هغالبلا ، جهن 

«و»

69 ایندلا ، عادو 
98 لئاضفلا ، لینل  لئاسولا 

438 ءادتبالا ، فقولا و 

«ه»

. تاحفص هیلک  رازم ، رازه 
153 وحنلا ، یف  يداهلا 

19 هیادهلا ،
، نارهم نبا  ۀیاغ  حرش  یف  هیادهلا 

«ي»

392 ماکحالا ، عیبانی 
غارچهاش ترضح  راثآ  ضیف  تالاح  زاریش  يدمحا  هناخباتک  تاراشتنا  زا  یضعب  تسرهف 

همکحلا ریشابط 
یلیبدرا نیدلا  یفص  تامارک  تاماقم و  تالاح و 

هیراج راهنا  هکرابم  هعومجم 
افرع تاحالطصا  هلکشم و  راعشا  حرش  یبیغ  هفیطل 

زار نشلگ  حرش 
فراعملا فراوع 

تایعابر تاملک و  لاححرش و 
فراعملا ضایر 

یمالسالا خیش  تابختنم 
2 دلج 1 / نآرق  ياههتکن 

تداهش هفسلف 
ع)  ) موصعم هدراهچ 

نویعلا راونا 
لاصو یثارم 

هرس سدق  فارشالا  دجم  ترضح  ملقب 
هرس سدق  يزاریش  زار  ترضح 
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هرس سدق  نیلماکلا  ءایلوالا  دیحو  ترضح 
هرس سدق  یباراد  دمحم  هاش  یمان  فراع 
هرس سدق  یلاح  دامع  جاح  یمان  فراع 

یمان يافرع  زا  هلاسر  هدراهچ  لماش 
دیعس وبا  هجاوخ  هللا و  دبع  هجاوخ 

یمالسالا خیش  نیققحملا  رخف 
یمالسالا خیش  نیققحملا  رخف 
یمالسالا خیش  نیققحملا  رخف 
یمالسالا خیش  نیققحملا  رخف 

نایچرصان
( ناسل  ) يدورف اضر  دمحم 
لاصو ینارون  رتکد  حیحصت  اب 

521 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
هحفص 333 هب  طوبرم  یسوم ع ) نب  دمحا   ) غارچهاش ترضح  حیرض 

522 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
هحفص 333 هب  طوبرم  ع )  ) غارچ هاش 

523 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
هحفص 333 هب  طوبرم  ع )  ) غارچ هاش  ترضح  میدق  نحص  زا  یئامن 

524 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
هحفص 337 هب  طوبرم  ع )  ) دمحم ریم  دیس  ترضح  هکرابم  هعقب 

525 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
هحفص 305 هب  طوبرم  ع )  ) نیسح نیدلا  ءالع  دیس  ترضح  كرابم  هناتسآ 

هحفص 393 هب  طوبرم  ع )  ) هزمح نب  یلع  ترضح  هکرابم  هعقب 
526 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
هحفص 154 هب  طوبرم  نارتخد  یبیب  هعقب 
هحفص 331 هب  طوبرم  قیتع  عماج  دجسم 

527 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
هحفص 331 هب  طوبرم  قیتع  عماج  فحصملا  تیب 

هحفص 137 هب  طوبرم  هیوبیس  هعقب 
528 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

هحفص 473 هب  طوبرم  عاجش  هاش  ربق  گنس 
529 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

هحفص 473 هب  طوبرم  عاجش  هاش  هربقم 
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530 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
هحفص 137 هب  طوبرم  هیوبیس  هعقب  يدورو  ردرس  زا  یئامن 

531 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
هحفص 289 هب  طوبرم  ناهبزور  دمحم  وبا  ریبک  خیش  هعقب 

532 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
هحفص 79 هب  طوبرم  فیفخ  هّللا  دبع  هعقب 

هحفص 272 هب  طوبرم  هعرذ  وبا  هربقم 
533 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

هحفص 175 هب  طوبرم  یبنلا  رعش 
534 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

هحفص 246 هب  طوبرم  زاریش  ون  دجسم 
535 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 

هحفص 407 هب  طوبرم  یهوکاباب 
هحفص 477 هب  طوبرم  هیدعس  میدق  ترامع 

536 ص : نتم ، همجرت ، رازم / رازه  هرکذت 
هحفص 477  هب  طوبرم  يدعس  هربقم 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
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هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 
ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 

رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 
یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 

. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 
 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 

یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا
هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)

... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)
یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)

رگید
يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)

طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)
... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)

دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)
 ... نارکمج و دجسم 

هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)
لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)

ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 

: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 
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، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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