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هعیش بهذم  ياههاگدید  ینابم و  هنیشیپ  اب  ییانشآ 

: هدنسیون

ایرآ یئاباب  یلع 

: یپاچ رشان 

رعشم

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

هعیش بهذم  ياههاگدید  ینابم و  هنیشیپ ، اب  7ییانشآ 

باتک 7تاصخشم 

7هراشا

13راتفگشیپ

 ... ینامز هچ  هب  یخیرات  رظن  زا  هعیش  18بهذم 

18هراشا

عیشت 18خیرات 

هعیش بهذم  فلتخم  31ياهشیارگ 

؟ تسیچ یمالسا  بهاذم  ریاس  زا  نآ  قارتفا  هوجو  هعیش و  بهذم  41ینابم 

41هراشا

هعیش بهذم  هاگدید  زا  ماما  43ملع 

ناماما ملع  همشچرس  73هاگتساخ و 

هعیش بهذم  هاگدید  زا  82تمصع 

( مالسلا مهیلع   ) هّمئا تمصع  90هاگتساخ 

( مالسلا مهیلع   ) هّمئا تمصع  91لیالد 

هعیش بهذم  هاگدید  زا  تماما  صوصن  ماما و  109بصن 

نآرق رد  145تیودهم 

تّنس رد  149تیودهم 

تیودهم هلأسم  رد  فالتخا  153دراوم 

تیودهم 158تاهبش 

؟ تسا مادک  هعیش  صاخ  ياههاگدید  166نیرتمهم 

166هراشا
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نیداینب ياههاگدید  مکی ، 167شخب 

167هراشا

( مالسلا مهیلع   ) تیب لها  تّدوم  173راثآ 

یعرف ياههاگدید  مود ، 193شخب 

عبانم 244تسرهف 

زکرم 253هرابرد 
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هعیش بهذم  ياههاگدید  ینابم و  هنیشیپ ، اب  ییانشآ 

باتک تاصخشم 

یلع ایرآیئاباب ، هسانشرس : 
. یعلخف یقتدمحم  رظنریز  ایرآیئاباب ؛ یلع  هدنراگن  / هعیش بهذم  ياههاگدید  ینابم و  هنیشیپ ، اب  ییانشآ  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1387 رعشم ، نارهت : رشن :  تاصخشم 
. مس 19/5 180 ص 9 ×  يرهاظ :  تاصخشم 

لایر 4-130-540-964-978  100000 کباش : 
اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

. سیونریز تروص  هب  نینچمه  180 ؛  - 174 ص . همانباتک : تشاددای : 
. دیاقع هیماما --  هعیش  عوضوم : 

. تماما عوضوم : 
. تیودهم عوضوم : 

 - 1344 یقتدمحم ، یعلخف ، هدوزفا :  هسانش 
BP201/7/ب2آ5 1387 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/53 ییوید :  يدنب  هدر 
1281772 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

1 ص :

هراشا
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7 ص :

راتفگشیپ

ُهَّللا ُبِرْـضَی  َو  اهِّبَر  ِنْذِِإب  ٍنیِح  َّلُک  اهَلُکُأ  ِیتُْؤت  ءامَّسلا * ِیف  اهُعْرَف  َو  ٌِتباث  اُهلْـصَأ  ٍۀَبِّیَط  ٍةَرَجَـشَک  ًۀَبِّیَط  ًۀَِملَک  اًلَثَم  ُهَّللا  َبَرَـض  َْفیَک  ََرت  َْمل  َأ 
َنوُرَّکَذَتَی (1) ْمُهَّلََعل  ِساَّنِلل  َلاْثمَألا 

هشیر هک  هدرک  هیبشت  ياهزیکاپ  تخرد  هب  ار  هزیکاپ ) راتفگ  و  «) هبیط ۀملک   » دنوادخ هنوگچ  يدیدن  ایآ  ربمایپ  يا  »

.24 25 میهاربا ، - 1
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8 ص :
اهلثم مدرم  يارب  دـنوادخ  و  دـهدیم . شراگدرورپ  نذا  هب  ار  دوخ  هویم  ناـمز  ره  تسا . نامـسآ  رد  نآ  هخاـش  و  تباـث ، نیمز ) رد  ) نآ

(.« دنریگ دنپ  (و  دنوش رکذتم  دیاش  دنزیم ،
جامآ هراومه  عیشت  ِناسب  هک  تفای  ناوتیم  خیرات  رد  ار  بتکم  مادک  یتسار  هب  هک  منکیم  عورـش  شـسرپ  نیا  اب  ار  دوخ  نیزاغآ  نخس 
يوما هتسد  راد و  هک  زور  نآ  دشاب ؟ هداد  همادا  ار  دوخ  تایح  هتشارفا  تماق  زارفرس و  نانچمه  نآ ، مغر  هب  هتفرگ و  رارق  نانمـشد  هلمح 

تداهـش هب  نکیل  دندناریم ، ار  تلاسر  یحور و  راثآ  دنداد و  انف  داب  هب  ار  ربمایپ  نامدود  دوخ  یهاو  رادنپ  هب  دـندز ، مقر  ار  البرک  هعجاف 
عیسو سایقم  رد  اهيزروتموصخ  اههئطوت و  هتشر  زین  سپ  نآ  زا  دش . لیدبت  عیـشت  قریب  یگتـشارفا  يراگدنام و  زمر  هب  البرک  خیرات ،

فیرحت ریوزت و  غورد و  رازبا  رب  هـیکت  اـب  يرکف  مجاـهت  اـت  هجنکـش و  سبح و  رـصح و  اـت  یکیزیف  مجاـهت  زا  تفاـی ، دادـتما  ریگارف  و 
ٍعْرَزَک دنارتسگ . گرب  خاش و  دـش و  رتروانت  هزور  همه  افوکـش  هدـنلاب و  یتخرد  دـننام  هب  عیـشت  بتکم  دـشن . لئان  فدـه  هب  مادـکچیه 

(1) َعاَّرُّزلا ...  ُبِْجُعی  ِِهقوُس  یلَع  يوَتْساَف  َظَْلغَتْساَف  ُهَرَزآَف  ُهَأْطَش  َجَرْخَأ 

.29 حتف ، - 1

www.Ghaemiyeh.comراتفگشیپ ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 255زکرم  هحفص 14 

http://www.ghaemiyeh.com


9 ص :
يوق هکنآ  ات  دبای  توق  نآ  زا  سپ  دشاب ، فیعـض  كزان و  ياهخاش  درآرب  كاخ  زا  رـس  تسخن  نوچ  هک  دـنام  ياهناد  هب  ناشلاح  لَثَم  »

 ...«. دننام ناریح  نآ  ياشامت  رد  ناناقهد  هک  دتسیاب  مکحم  تسار و  دوخ  قاسرب  ددرگ و 
؟ تسیچ يراگدنام  يرادیاپ و  نیا  زار  دیسرپ  دیاب  لاح 

بوسحم خیرات  لوط  رد  عیشت  ياقب  هدننک  نیمضت  مهم  رـصنع  هس  يداهج » هیحور   » و ینالقع » قطنم  «، » يرکف لادتعا   » هدنراگن رواب  هب 
« ینالقع قطنم  ، » نابیقر ریقحت  يزرو و  بصعت  يوردنک ، يور و  دنت  هنوگره  ربارب  رد  نیرفآ  هبذاج  رـصنع  يرکف ،» لادتعا  . » دـنوشیم

هفارخ و لهج و  ربارب  رد 
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10 ص :
تایح و موادت  زمر  رگیدکی  اب  قیثو  يدنویپ  رد  تیلوئسم  زا  زیرگ  هیحور  تلاسک و  یتسـس و  ربارب  رد  يداهج » هیحور   » یـشیدنا و جک 

يریوصت هئارا  هک  درک  دیدرت  دیابن  سپ  دـنهدیم . لیکـشت  ار  رـصاعم  رـشب  یـساسا  ياهزاین  هس ، نیا  اضق  زا  دنتـسه . بتکم  یگنادواج 
. دروآ دیدپ  نابطاخم  داهن  رد  قیمع  هبذاج  تسناوت  دهاوخ  هناگ  هس  رصانع  نیا  رب  هیکت  اب  عیشت  زا  نشور 

روسناس و ياهباجح  اهراوید و  ندـش  هتـشادرب  هلمج  زا  دـش  يدـنچ  تانـسح  أـشنم  نیون  تاـطابترا  هصرع  تـالوحت  هکنآرگید  هتکن 
. تسین يربخ  یب  رد  يرذع  يدحا  يارب  هزورما  يرکف و  ِناقفخ 

ياهتبـسن حرط  اب  هدیـشوک و  عیـشت  هرهچ  ندـنایامن  هوّشم  رد  مهزاـب  ناـهن  راکـشآ و  فادـها  اـب  هارمگ  اـی  دـناعم  ياـهنایرج  هچرگ 
هعیـش نآ ، دننام  و  نآرق » فیرحت  هب  هدیقع  «، » یحو رد  تنایخ  هب  هدـیقع  «، » تلاسر تیهولا و  هاگیاج  رد  یلع  ندـناشن   » نوچ ینیغورد 

هتخاب و گنر  نامز  ره  زا  شیب  اهشور  اهمادقا و  نیا  هک  تسا  یتروص  هب  ناهج  یمومع  عضو  نکیل  دناهدناسر  دوخ  جوا  هب  ار  يزیتس 
هدنکآ ار  رضاح  لسن  ریمض  هنادازآ  يرگوجتسج  حور 
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11 ص :
لهج رابغ  ندودز  اب  درک و  هضرع  نآ  نابلاط  رب  ار  تقیقح  میظع ، يرکف  داهج  رد  تسیابیم  هدمآ  دـیدپ  ياضف  زا  يریگهرهب  اب  تسا .

ِتقیقح تلادـع و  هب  لوصو  هار  رد  هک  تسا  يریـسمزا  یـشخب  نیا  دیـشخب و  ناـیاپ  ار  يربخ  یب  زا  هتفاـی  تأـشن  ياهینمـشد  ههبـش  و 
. دومیپ یتسیاب  دوعوم 

یعلخف یقت  دّمحم  رتکد 
دهشم یسودرف  هاگشناد  رایداتسا 
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 ... ینامز هچ  هب  یخیرات  رظن  زا  هعیش  بهذم 

هراشا

؟ دریگیم رب  رد  ار  ییاهشیارگ  هچ  و  ددرگیمزاب ؟ ینامز  هچ  هب  یخیرات  رظن  زا  هعیش  بهذم 

عیشت خیرات 

تلاصا ّتنـس  لها  زا  يرایـسب  تسا . هدوب  هعیـش  بهذـم  هنیـشیپ  هتفرگ  رارق  ّتنـس  لها  هعیـش و  رظن  فالتخا  دروم  هک  یلئاـسم  زا  یکی 
. تسا هتشادن  مالسا  لصا  رد  ياهشیر  هک  دنرادنپیم  ون  يدرکیور  يانعم  هب  تعدب  ياهنوگ  ار  نآ  دنرادن و  رواب  ار  بهذم  نیا  یخیرات 

: مینکیم یسررب  راصتخا  هب  ار  هراب  نیا  رد  نانآ  ياههاگدید  نیرتمهم  ریز  رد 
عیشت خیرات  رد  ابس  نب  هللا  دبع  شقن  . 1

زا سپ  ترـضح  نآ  تفالخ  و  (ع ) یلع ینید  یملع و  يرترب  هب  داقتعا  ياـنعم  هب  هعیـش  بهذـم  هک  دـننآرب  ّتنـس  لـها  زا  یخرب  ًارهاـظ 
داهن شیپ  هتشاد  يدوهی  هنیشیپ  هک  ابس  نب  هللا  دبع  مان  هب  یصخش  طّسوت  راوگرزب  نآ  تموکح  نامز  رد  (ص ) ربمایپ
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13 ص :
هن ار  ابس  نبا  نانیا  تسا . هتشادن  ياهیاپیب  رواب  نینچ  ّتنس  لها  هتسجرب  نارظنبحاص  زا  کی  چیه  هک  تسا  نآ  فاصنا  اّما  تسا ، هدش 

دنرامشیم هعیش  نایلاغ  هلسلسرس  و  (ع ) یلع تیهولا  هب  داقتعا  دننام  یعیـش  دولآولغ  ياهشیارگ  راذگهیاپ  هک  هعیـش ، بهذم  راذگهیاپ 
(1) دنراگنایم . نایعیش  زا  ياهتسد  ار  نانیا  دنهنیم و  مان  یئَبَس »  » ار وا  ناشیکمه  و 

/17 تایفولاب ، یفاولا  ، 77 / 4 ءافعضلا ، ص 70 ، ثیدحلا ، فلتخم  لیوأت  ص 48 ؛ أبـس ، نب  هللا  دبع  هوعد  لمجلا ، هعقو  هنتفلا و  کن : - 1
راـثآلا ثیداـحألا و  ءوض  یف  رظتنملا  يدـهملا  ص 177 ، هیوبنلا ، هنـسلا  یلع  ءاوضأ  کـن : ّتنـس ، لـها  رـصاعم  عباـنم  زا  نینچمه  ، 100

ص 61. هحیحصلا ،
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تعیرـش زا  هک  ار  (ع ) یلع تیهولا  هب  داقتعا  نوچ  يدولآرفک  ياهشیارگ  هک  تسا  داقتنا  لباق  ثیح  نیا  زا  هاگدید  نیا  دـیدرتیب  هتبلا 

دوخ رد  ار  یفیخـس  ياههاگدید  دولآولغ و  ياهرواب  نینچ  هعیـش  بهذم  درمـش ؛ هعیـش  بهذـم  رد  لخاد  ناوتیمن  تسا  جراخ  مالـسا 
دراد و رارق  يّدج  دیدرت  دروم  یخیرات  رظن  زا  ابس  نب  هللا  دبع  مان  اب  یصخش  دوجو  ًاساسا  هک  تشاد  هّجوت  دیاب  لاح ، نیا  اب  دسانشیمن .

هرهش يزادرپهناسفا  ییوگغورد و  هب  ّتنس  لها  هعیـش و  ناسانـشلاجر  مومع  دزن  هک  تسا  یمان  رمع  نب  فیـس  وا  ناتـساد  یلـصا  يوار 
یگتخاس موهوم و  ار  ابـس  نبا  تیـصخش  دـناهتفگ و  نخـس  هراب  نیا  رد  لیـصفت  هب  يرکـسع  یـضترم  همالع  نوچ  ینارگـشهوژپ  تسا .

(1) دناهدرمشرب .
دیدرت یـصخش  نینچ  دوجو  رد  دنناتـسادمه و  هاگدـید  نیا  اب  زین  یفلـس  ناگدنـسیون  ّتنـس و  لها  نارگـشهوژپ  یخرب  هک  تسا  بلاج 

نآ زا  یکاح  دنکیم و  دـییأت  ار  یـصخش  نینچ  دوجو  هک  دروخیم  مشچ  هب  یثیداحا  هعیـش  ییاور  عبانم  رد  دـنچ  ره   (2) دنراد ! يّدج 
نآ نأش  رد  رگید  يرایسب  دننام  درف  نیا  هک  تسا 

3 ج. ابس ، نب  هللا  دبع  - 1

/1 رکفلا ، لاجر  عم  هب : دـینک  هاگن  هراب  نیا  رد  وا  هاگدـید  هرابرد  تسا . نیـسح  هط  رتکد  رـصاعم ، فورعم  تیـصخش  نانآ  هلمج  زا  - 2
.277
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15 ص :
و (ع ) رقاب ماما  زا  حیحص  تیاور  ود  رد  نومـضم  نیا  هچنانچ   (1) تسا . هدمآ  راچد  يورهدایز  ییوگهدایز و  هب  هدومن و  ولغ  ترـضح 

رظن زا  اهنآ  زا  یخرب  هک  هدروآ  درگ  وا  شهوکن  نعل و  رد  ار  یتایاور  یشک  خیـش  هعیـش  ِنهک  یلاجر  هدش (2) و  دراو  (ع ) قداص ماما 
راکنا يارب  ییاج  هعیش  رصاعم  ناسانشلاجر  یخرب  حیحص ، تایاور  نیمه  هب  هّجوت  اب   (3) تسا . حیحص  يدنس 

ص 230، یـسوطلل ، یلامألا  ، 322 / 2 ماکحألابیذهت ، ، 325 / 1 هیقفلاهرـضحی ، نم ال  ص 628 ، لاصخلا ، ، 302 / 1 تاراغلا ، کـن : - 1
ص 151 و 432، يربکلا ، هیادهلا 

336 / 28 هعیشلا ، لئاسو  کن : - 2

323 / 1 لاجرلا ، هفرعم  رایتخا  - 3
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16 ص :
(1) دناهتفاین . صخش  نیا  دوجو  لصا 

اهرواب و هک  تسین  يدیدرت  دشاب ، هتشادن  دوجو  هچ  دشاب و  هتـشاد  دوجو  خیرات  رد  ابـس  نب  هللا  دبع  ناونع  اب  یـصخش  هچ  ریدقت ، ره  هب 
. تسا هناگیب  هعیش  بهذم  لیصا  ياههاگدید  اهرواب و  اب  ینشور  هب  وا  هب  بوسنم  تسردان  ياههاگدید 

سپس توعد و  هبوت  هب  (ع ) یلع نینمؤملاریما  طّسوت  يو  هک  دناهدومن  حیرصت  دناهدرک  تیاکح  ار  صخـش  نیا  ناتـساد  هک  یعبانم  همه 
ار يو  فیخـس  ياههاگدید  اهرواب و  دـناهدرک  هراشا  صخـش  نیا  هب  هک  هعیـش  یلاجر  ییاور و  عبانم  همه  نینچمه ، تسا . هدـش  مادـعا 

(2) دناهدرمشرب . يرازیب  نعل و  هتسیاش  ادخ و  هب  رفک  قادصم  دناهدیهوکن و  تخس 
تیمسر هب  وا  دولآرفک  ياهرواب  ای  دشاب  هتفر  دای  یکین  هب  یصخش  نینچ  زا  هک  دوشیمن  تفای  دروم  کی  یّتح  هعیـش  عبانم  رـساترس  رد 

!؟ تسناد یعیش  ياههشیدنا  جّورم  هعیش و  بهذم  راذگهیاپ  ار  یصخش  نینچ  ناوتیم  هنوگچ  لاح  دشاب . هدش  هتخانش 

ص 22 ثیدحلا ، لاجر  ملع  تاکردتسم  - 1

ص لاوقألا ، هصالخ  ص 75 ، یسوطلا ، لاجر  336 ؛ / 28 هیردقلا ، هالغلا و  مکح  باب  هعیـشلا ، لئاسو  هب : دینک  هاگن  هنومن ، ناونع  هب  - 2
372
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17 ص :
عیشت خیرات  رد  یناریا  ناهاش  یخیرات و  ثداوح  شقن  . 2

ینب هفیقس  رد  هعیش  داقعنا  زا  اتسار  نیا  رد  دننایامنب و  يرگید  هنوگ  ار  عیشت  خیرات  زاغآرس  ات  دنراد  یعـس  زین  یخرب  هک  دسریم  رظن  هب 
شقن هک  دنتسین  لیمیب  دنربیم و  مان  نایوفص  ای  هیوب  لآ  نوچ  یناسک  زا  یّتح  دننکیم و  دای  نیفص  ای  لمج  هماگنه  زا  سپ  ای  هدعاس ،

یملع و شزرا  دقاف  ياهیاپیب  ياههتـشاگنا  نینچ  هک  تسا  نآ  قح  اّما  دنراگنایب . گرزب  عیـشت  خـیرات  رد  ار  یناریا  هعیـش و  ناهاش  نیا 
. تسا هناماوع  يزروبّصعت  ياهنوگ 
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18 ص :
هداد خساپ  ار  قوف  ياههنامگ  هتفگ و  نخس  هراب  نیا  رد  لیصفت  هب  عیشت ) زاغآرـس  عیـشتلا /( ةأشن  ناونع  اب  یباتک  رد  ناسرخ  بلاط  دیس 

(1) تسا .
هعیـش و بهذـم  لماکت  دـنیارف  رد  يرثا  چـیه  مالـسا ، ناهج  تالوحت  یخیرات و  ثداوح  هک  تسین  انعم  نیدـب  زگره  میتفگ  هچنآ  هتبلا 

ثداوح ناـمز ، تایـضتقم  ریثأـت  تحت  دوـخ ، دـنلب  خـیرات  رتـسب  رد  ًاـتعیبط  هعیـش ، بهذـم  هک  تسا  نشور  تسا . هتـشادن  نآ  شرتـسگ 
رگید هب  تسا . هدوب  یناوارف  ییایوپ  دشر و  دهاش  عومجم  رد  هتشاد و  ییاهدورف  زارف و  دوخ ، نایاوشیپ  شقن  همه  زا  رتمهم  نوگانوگ و 

رظن هب  اّما  تسا ، هتـشاد  ییاهتوافت  (ع ) نینمؤملا ریما  نامز  رد  عیـشت  اب  (ع ) قداـص رفعج  ماـما  ناـمز  رد  عیـشت  هک  تسین  یّکـش  نخس ،
هرتسگ اههاگدـید و  رد  هک  مالـسلا ،) مهیلع  ) تیب لها  تماـما  موهفم  لـصا  دـننام  بهذـم  نیداـینب  لوصا  رد  هن  اـهتوافت  نیا  دـسریم 

. تسا هدوب  بهذم 
کی هب  هدـیقع »  » کی زا  ترـضح ، نآ  هدرتسگ  یملع  ياهشالت  ریثأـت  تحت  هژیو  هب  (ع ) قداـص ماـما  ناـمز  رد  عیـشت  هدـنراگن ، رظن  هب 

و بتکم »  » کی ناونع  هب  (ع ) رقاب ماما  شراوگرزب  ردپ  زا  شیپ  دیاش  ترضح و  نآ  زا  شیپ  ات  عیشت  عقاو ، رد  دش . لیدبت  بتکم » »

عیشتلا هأشن  - 1
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19 ص :
هب نآ  لیدـبت  عیـشت و  ندـنالاب  ار  نیقداص  نیماـما  شقن  نیرتمهم  ناوتب  دـیاش  اذـل  تشاد . طیـسب  ًاتبـسن  یتیهاـم  دوبن و  حرطم  بهذـم » »

هعیـش بهذـم  هب  یهاـگ  هک  يرفعج » بهذـم   » ریبعت رد  یبوخ  هب  هک  یتقیقح  تسناد ؛ یمالـسا  هعماـج  رد  نآ  میکحت  سپـس  بهذـم و 
. دنکیم هولج  دوشیم  قالطا 

عیشت خیرات  رد  (ص ) ادخ لوسر  شقن  . 3
زا ینـشور  هب  تفالخ  يارب  يو  قاقحتـسا  ترـضح و  نآ  ینید  یملع و  يرترب  هب  داـقتعا  و  (ع ) یلع یتسود  لـصا  هک  تسا  نآ  تیعقاو 

راتفگ
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20 ص :
نامز رد  خیرات  یهاوگ  هب  هدـش و  هتفرگ  دوشیم  هدـید  ّتنـس  لها  هعیـش و  ییاور  عبانم  رد  یناوارف  هب  هک  وا  هرابرد  (ص ) ربمایپ صخش 

هب ینید و  یملع و  يرترب  هک  تسین  يدـیدرت  ناوارف ، تایاور  یخیرات و  ياهشرازگ  اب  قباـطم  تسا . هدوب  دوجوم  (ص ) ربماـیپ صخش 
هباحـص زا  ياهّدـع  زاغآ  زا  ساسا  نیمه  رب  و  هتفرگ ، رارق  دـیکأت  دروم  (ص ) مرکا ربماـیپ  طّـسوت  اـهراب  (ع ) یلع هژیو  لـئاضف  یّلک  روط 

هک تسا  هدش  لقن  دوعـسم  نب  هللا  دـبع  هتـسجرب  یباحـص  زا  هنومن ، ناونع  هب  دناهتـشاد . ياهژیو  تدارا  ّتبحم و  ترـضح  نآ  هب  تبـسن 
(1) تسا .» بلاطیبا  نب  یلع  هنیدم  لها  لضفا  هک  میدوب  نآ  رب  هراومه  هباحص ) ) ام : » تفگیم

: تفگیم هک  تسا  هدش  لقن  زین  يردخ  دیعس  وبا  زا 
(2) میتخانشیم .» (ع ) یلع هب  تبسن  ناشضغب  اب  ار  ناقفانم  (ص ) ربمایپ نامز  رد  راصنا  تعامج  ام  »

دیکأت زین  نیعباـت  یخرب  تسا . هدـش  لـقن  زین  يراصنا (4)  هللادـبع  نب  رباـج  يرافغ (3) و  رذوبا  نوچ  يریهـش  هباحـص  زا  نومـضم  نیا 
ترضح نآ  زا  رتملاع  ار  یسک  (ص ) ربمایپ باحصا  نایم  رد  هک  دندرکیم 

116 / 9 دئاوزلا ، عمجم  - 1

ص 34 يریمحلا ، ءزج  ، 298 / 5 يذمرتلا ، ننس  - 2

129 / 3 نیحیحصلا ، یلع  كردتسملا  - 3

446 / 8 راکذتسالا ، ، 328 / 2 طسوألا ، مجعملا  - 4
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21 ص :
(1) دنسانشیمن .

لئاضف دـننام  هباحـص  زا  کی  چـیه  لئاضف  رد  هک  دـنکیم  فارتعا  هناقداص  زین  ّتنـس  لها  هناگراهچ  نایاوشیپ  زا  یکی  لبنح  نب  دـمحا 
هتـسجرب هباحـص  زا  يرایـسب  رگید ، ناوارف  تاـیاور  راـکنا و  لـباق  ریغ  لـئاضف  نـیمه   (2) تسا . هدـشن  دراو  حیحـص  ثیداـحا  (ع ) یلع

نامه نیا  دـننادب و  وا  مّلـسم  ّقح  و  (ع ) یلع هتـسیاش  ار  تفالخ  ات  تشاداو  ار  هفیذـح  راّمع و  دادـقم ، رذوبا ، ناملـس ، ریظن  (ص ) ربماـیپ
. تسا عیشت  هنیشیپ 

502 / 7 فّنصملا ، - 1

1115 / 3 باعیتسالا ، - 2
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22 ص :
هدرمشرب (1) و یعیـش  ياهشیارگ  ياراد  ار  هباحـص  زا  نت  هب 300  کیدزن  ّتنـسلها ، یلاجر  عبانم  هب  هّجوت  اب  ءاـطغلا  فشاـک  موحرم 

(2) تسا . هتفگ  نخس  هراب  نیا  رد  لیصفت  هب  زین  هینغم  موحرم 
نایم رد  دـیاب  ار  نایعیـش  نیتسخن  و  ترـضح ، نآ  ثیداحا  و  (ص ) ربمایپ صخـش  رد  دـیاب  ار  عیـشت  يانبم  هک  تسا  نآ  فاصنا  نیاربانب ،

. درک وجوتسج  ترضح  نآ  هباحص 
دربراک زا  هک  تسا  ّتنـس  لها  ییاور  عبانم  رد  یثیداحا  دـهدیم  رارق  دـییأت  دروم  یخیرات  تیعقاو  کی  ناونع  هب  ار  هاگدـید  نیا  هچنآ 

، دروخیم مشچ  هب  ّتنس  لها  ییاور  عبانم  رد  هک  ثیداحا  نیا  اب  قباطم  دراد . تیاکح  (ص ) ربمایپ صخش  طّسوت  یلع » ۀعیش   » حالطـصا
تسا و هدرمـش  رب  تمایق  زور  ناراگتـسر  ناگدیرفآ و  نیرترب  ار  نانآ  هدرک و  دای  یلع » نایعیـش   » ناونع اب  یهورگ  زا  (ص ) ادـخ لوسر 

هفیرـش هیآ  ریـسفت  رد  هک  تسا  هدـش  تیاور  (ص ) ادـخ لوسر  زا  هنومن ، ناونع  هب  دوش . یّقلت  تیّمهایب  يداـع و  دـناوتیمن  هلأـسم  نیا 
وت و اهنآ  : » ینع ي  َُکتَعیـش » َو  یلَع  ای  َْتنَأ  : » دومرف (ع ) یلع هب  باطخ  دنتـسه ) ناگدیرفآ  نیرترب  انامه  نانآ  ِۀَّیِرَْبلا /( ُْریَخ  ْمُه  َِکئلوُأ 

(3) دیتسه .» تنایعیش 

ص 145 اهلوصأ ، هعیشلا و  لصأ  - 1

. دعب هب  ص 26  نازیملا ، یف  هعیشلا  - 2

335 / 30 نایبلا ، عماج  - 3
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23 ص :
: تفگ هک  تسا  هدش  تیاور  يراصنا  هللا  دبع  نب  رباج  زا  نینچمه ،

: دومرف درک و  هراشا  وا  هب  (ص ) ادخ لوسر  دومن ؛ يور  (ع ) یلع هک  میدوب  هتسشن  (ص ) ادخ لوسر  دزن 
نیا و اـنامه  تسوا ، تسد  هب  مناـج  هک  ییادـخ  هب  دـنگوس  : » ینعی ِۀَـمایِقلا ؛» موَـی  َنوُِزئاـفلا  ُمَُهل  هتَعیـش  َو  اذـه  َّنِإ  ِهِدَِـیب  یـسفَن  يذَّلا  َو  »

(1) دنناراگتسر .» تمایق  زور  رد  شانایعیش 
(2) دناهدرک . تیاور  (ص ) ادخ لوسر  زا  زین  هملس  ّما  يردخ و  دیعس  وبا  ار  ثیدح  نیا 

379 / 6 روثنملا ، ّردلا  - 1

333 / 42 قشمد ، هنیدم  خیرات  - 2
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24 ص :
« یلع ۀعیش   » حالطصا هدش و  حرطم  (ص ) ربمایپ صخش  طّسوت  یمالسا  لیـصا  موهفم  کی  ناونع  هب  (ع ) یلع عیـشت  هک  تسا  نآ  فاصنا 
، هدیشوج مالسا  نورد  زا  عیشت  بهذم  میریذپب  هک  تسا  نآ  قح  نیاربانب ، تسا . هدنار  نابز  رب  (ص ) ادخ لوسر  صخـش  راب  نیتسخن  ار 

. تسا هدوب  (ص ) ادخ لوسر  صخش  نآ  راذگناینب  تسا و  لیصا  مالسا  نیع  لب 
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25 ص :

هعیش بهذم  فلتخم  ياهشیارگ 

هک درک  هبرجت  ار  هدمع  شیارگ  ود  دوخ  ِخیرات  رذـگ  رد  تفرگ ، لکـش  يرـشعانثا  هشیدـنا  يانبم  رب  ناوارف  تایاور  یهاوگ  هب  زاغآ  زا 
: مینکیم هراشا  رگید  یعرف  ياهشیارگ  یخرب  اهنآ و  هب  لیذ  رد 

هیدیز - 1
ماما نامز  رد  (ع ) نیدباعلا نیز  ماما  هتسیاش  دنزرف  دیز  هک  دوب  ینامز  هب  طوبرم  تسخن  شیارگ 
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26 ص :
تداهـش هب  يزیگنامغ  هنوگ  هب  دـش و  هجاوم  تسکـش  اـب  یفلتخم  لـیالد  هب  اـما  درک ، ماـیق  هیماینب  ملظ  هاگتـسد  هیلع  (ع ) قداـص رفعج 

. دیسر
ناماما طیارـش  رب  ار  توغاط  هیلع  هناّحلـسم  مایق  طرـش  هک  دـمآ  دوجو  هب  ینایرج  شاهدـنامیقاب  ناوریپ  یخرب  ناـیم  رد  وا  زا  سپ  اـیوگ 

ماما نادـنزرف  هب  تماما  هک  تفای  رواـب  (1) و  تخاس ، تمـصع  طرـش  نیزگياـج  ار  نآ  و  دوزفا ، دوب  هدـش  هتفگ  نآ  زا  شیپ  هک  هعیش 
نب دـیز  صخـش  هک  دراد  دوجو  ینئارق  دـنچ  ره  دریگیمرب . رد  ار  (ع ) یلع نادـنزرف  همه  درادـن و  صاصتخا  (ع ) رقاب ماما  و  (ع ) نیـسح

باستنا اب  يرکف  شیارگ  نیا  لاح  ره  هب  اما  تسا ، هدوبن  دنمرواب  شیوخ  نادـنزرف  دوخ و  تماما  هب  هتـشادن و  ياهشیدـنا  نینچ  (ع ) یلع
(2) تسا . هتفای  رارمتسا  هعیش  یعرف  ياهشیارگ  زا  یکی  ناونع  هب  نونکات  تفرگ و  مان  هیدیز »  » وا هب 

هیلیعامسا - 2
یفاک و ملع  دـننام  تماما  طیارـش  دـقاف  لیعامـسا  ترـضح  نآ  رتگرزب  دـنزرف  هک  دوب  (ع ) قداص ماما  نامز  هب  طوبرم  زین  رگید  شیارگ 

تمصع

. دعب هب  ص 69  داشرلا ، لیبس  یلإ  داشرإلا  - 1

. دنراد يدیز  شیارگ  نمی  روشک  نایعیش  زا  يرایسب  زورما  - 2
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27 ص :
دنزرف یهلا  رما  هب  ترضح  نآ  دنتشادنپیم ، تماما  هتسیاش  ار  رتگرزب  دنزرف  هک  نایعیـش  یخرب  راظتنا  فالخ  رب  اذل  دش . هداد  صیخـشت 

زا سپ  اذـل  درکن ، عناق  ار  نایعیـش  زا  هتـسد  نآ  راک  نیا  دومرف . یفّرعم  دوخ  نیـشناج  ناونع  هب  ار  (ع ) مظاـک یـسوم  ماـما  دوخ  رتکچوک 
« هیلیعامسا  » ور نیا  زا  دنتـشادنپ و  يراج  وا  نادنزرف  رد  ار  تماما  يو  زا  سپ  دنتـسب و  رواب  لیعامـسا  تماما  هب  (ع ) قداص ماما  تداهش 

. دنتفرگ مان 
تداهش زا  شیپ  ار  لیعامسا  گرم  هک  تسا  تسد  رد  یناوارف  یخیرات  دهاوش  ییاور و  كرادم  دنچ  ره 
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هدهع رب  ار  ترـضح  نآ  ینیـشناج  ات  تسا  هدوبن  هدنز  ردـپ  تداهـش  نامز  رد  يو  هک  دـنکیم  دـیکأت  و  دـهدیم ، ناشن  (ع ) قداص ماما 

زا یکی  ناوـنع  هب  نونکاـت  زین  هشیدـنا  نیا  و  هتـشادنزاب ، دوـخ  تسرداـن  هاگدـید  زا  ار  نایلیعامـسا  مهم ، تیعقاو  نـیا  اـیوگ  اـما  دریگب ،
. تسا هدنام  ياج  رب  هعیش  یعرف  ياهشیارگ 

رگید یعرف  ياهشیارگ  - 3
؛ تسا هدـنامن  ياج  رب  اهنآ  زا  يرثا  هدـش و  هدرپس  یـشومارف  هب  هک  هتـشاد  دوجو  هعیـش  خـیرات  رد  زین  يرگید  یعرف  ياـهشیارگ  هتبلا 
و دـندوب ، دـنمرواب  (ع ) نیـسح ماما  و  (ع ) نسح ماـما  زا  سپ  (ع ) یلع ماـما  دـنزرف  هیفنح  دّـمحم  تماـما  هب  هک  هیناـسیک »  » شیارگ دـننام 

. رگید یفارحنا  شیارگ  دنچ  و  دندومن ، فّقوت  (ع ) اضر ماما  تماما  رد  هک  هفقاو »  » شیارگ
موهوم ياهشیارگ  - 4

دوـجو هعیـش  خـیرات  رد  هاگچـیه  دـسریم  رظن  هب  هک  دـناهدرب  ماـن  ییاـهشیارگ  زا  ّتنـس  لـها  ناگدنـسیون  زا  یخرب  اـهنیا ، رب  نوزفا 
، هیعاش هیولح ، هیمازر ، هیناـیب ، دـننام  ییاـهشیارگ  دـناهدوب . ناشناگدنـسیون  بیرغ  بیجع و  ياـهيزادرپلایخ  هداز  اـهنت  دناهتـشادن و 

بهذم هب  هک  دنتسه  ییانعمیب  ياههژاو  نآ  دننام  هئطخم و  هنعال ، هیخسانت ، هیکیرش ،
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(1) دننادرگ . ناشیرپ  شیپ  زا  شیب  لیصا  بهذم  نیا  هب  تبسن  ار  ّتنس  لها  تینهذ  ات  دناهدش ، هتسب  هعیش 

موصعم ناماما  تماما  هب  داقتعا  دریگیمرب  رد  ار  یعیش  هعماج  تیرثکا  هک  هعیش  بهذم  یلـصا  شیارگ  دش ، هراشا  هچنانچ  لاح ، نیا  اب 
زا ام  دارم  رضاح  راتفگ  رد  ور ، نیا  زا  دوشیم . هتخانش  هیرـشع » انثا   » ای هیماما »  » ناونع اب  ّتنـس  لها  دزن  هک  یـشیارگ  تسا ؛ هناگهدزاود 

. تسا لیصا  شیارگ  نیمه  اهنت  هعیش » »

. دعب هب   146 / 1 لحنلا ، للملا و  هب : دینک  هاگن  موهوم ، ياهشیارگ  نیا  اب  ییانشآ  يارب  - 1
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30 ص :
ولغ هلأسم  نایلاغ و  ياهشیارگ  - 5

رظن هب  هکارچ  میروآ ، نایم  هب  هاتوک  دنچ  ره  ینخس  هعیـش ، هاگدید  زا  نایلاغ »  » و ولغ »  » هرابرد ثحب ، روخارف  هب  تسا  بسانم  اجنیا  رد 
ولغ عیـشت و  نایم  نانآ  زا  یخرب  یّتح  دنرادنپیم و  هعیـش  قرف  زا  یکی  ار  نایلاغ » ، » دش هراشا  هچنانچ  ّتنـس ، لها  زا  يرایـسب  دـسریم 

! دنسانشیمن یقرف 
اـهرواب و رد  ییوگهداـیز  اـی  يورهداـیز  ياـنعم  هـب  حالطـصا  رد  يزیچ (1) و  زا  نتــشذگ  رد  ندـمآ و  ـالاب  ياـنعم  هـب  تـغل  رد  وـلغ » »

: تسا هدومرف  باتک  لها  هب  باطخ  هدرک و  لامعتسا  انعم  نیا  رد  ار  هژاو  نیا  میرک  نآرق  تسا . ینید  ياههاگدید 
ِلِیبَّسلا (2) ِءاوَس  ْنَع  اوُّلَض  َو  ًارِیثَک  اوُّلَضَأ  َو  ُْلبَق  ْنِم  اوُّلَض  ْدَق  ٍمْوَق  َءاوْهَأ  اوُِعبَّتَت  َو ال  ِّقَْحلا  َْریَغ  ْمُِکنیِد  ِیف  اُوْلغَت  ِباتِْکلا ال  َلْهَأ  ای  ُْلق 

ار يرایـسب  دـندش و  هارمگ  رتشیپ  هک  دیـشابن  یهورگ  ياهشهاوخ  وریپ  دـینکن و  ولغ  یتساران  هب  دوخ  نید  رد  باتک ! لـها  يا  وگب : « ؛
«. دندش رد  هب  هار  نایم  زا  دندرک و  هارمگ 

نیا رد  هچنآ  اّما  تسا ، رایسب  نخس  یمالسا  خیرات  رد  نآ  هنیشیپ  موهفم و  و  ولغ »  » هلأسم هرابرد 

.2448 / 6 حاحصلا ، - 1

.77 هدئام : - 2
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31 ص :
. تسا هتخاس  هجاوم  لکشم  اب  ار  نآ  قیداصم  صیخشت  لمع ، رد  هتشاد و  دوجو  نآ  موهفم  رد  هک  تسا  یماهبا  تفگ ، ناوتیم  رـصتخم 

دشاب هک  یحطس  ره  رد  نآ  ندوب  اوران  رب  دننادیم و  یفارحنا  شیارگ  کی  ار  ولغ »  » ّتنس لها  هعیش و  زا  یمالـسا  بهاذم  همه  هچ  رگا 
دوجو تسا ! یلاغ  بهذم  ای  درف  مادک  ولغ و  قادصم  هاگدید  مادک  هک  تسا  نیا  تسین  مولعم  صّخشم و  ًاقیقد  هچنآ  اّما  دنناتـسادمه ،

هدش نایعیش  دوخ  نایم  فالتخا  یّتح  ّتنس و  لها  هعیش و  نایم  فالتخا  لماوع  زا  یکی  دوخ  هلأسم ، نیا  رد  ماهبا 
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. تسا

ار اهنآ  تیالو  تماـما و  هب  هعیـش  داـقتعا  دنتـسه ، لـئاق  مارتحا  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لـها  همئا  مومع  يارب  ًاتدـمع  هتبلا  هک  ّتنـس ، لـها 
رد دنیامنیم ! قارغا  مالسلا ) مهیلع  ) تیب لها  شقن  هاگیاج و  هرابرد  نایعیـش  هک  دننآ  رب  دننکیم و  یبایزرا  يورهدایز  و  ولغ »  » ياهنوگ

نیا رد  هچ  رگا  دـشاب . ولغ »  » يارب یقادـصم  دـناوتیمن  يور  چـیه  هب  تسا و  یمالـسا  لیـصا  داقتعا  کی  نایعیـش ، داقتعا  نیا  هک  یلاح 
ییوگهدایز و  ولغ »  » مّلـسم قادصم  دنچ  ره  هک  دنروآیم  نایم  هب  نخـس  زین  (ع ) یلع تیهولا  هب  داقتعا  نوچ  یفیخـس  ياهرواب  زا  نایم ،

دوخ هب  هتسنادن و  دوخ  رد  ار  دناهتشاد  يزیمآرفک  ياههراگنا  نینچ  هک  یناسک  زگره  هعیش  تسا . هتـساریپ  نآ  زا  هعیـش  ناماد  اّما  تسا ،
. تسا شحاف  سب  ییاطخ  راکشآ و  یطبخ  هعیش  بهذم  رد  نایلاغ  نتسناد  لخاد  اذل  تسا ، هدادن  هار 

هک يرواب  ره  اب  دنتسنادیم و  (ص ) وا ربمایپ  نانیشناج  هبترمدنلب و  دنوادخ  ناگدنب  ار  دوخ  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لها  هک  تسین  يدیدرت 
هک هتفای  دومن  یناوارف  ثیداحا  رد  نایلاغ  ولغ و  اب  ناراوگرزب  نآ  دروخرب  تّدش  دندومرفیم . هلباقم  تّدـش  هب  دوب  تقیقح  نیا  ضراعم 

تحت ۀعیشلا » لئاسو   » بحاص ار  اهنآ  زا  یخرب 
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(1) تسا . هدروآ  درگ  ۀیردقلا » ةالغلا و  مکح   » باب

هتشاد دوجو  رگیدکی  اب  طابترا  رد  زین  نایعیش  دوخ  نایم  رد  هتشادن و  ّتنس  لها  هب  یـصاصتخا  نایعیـش  هب  ولغ  نداد  تبـسن  لاح ، نیا  اب 
. تسا

ناوریپ فالتخا  یّتح  یمالـسا و  بهاذـم  فالتخا  هب  لمع  رد  هک  اهشرگن  فالتخا  نیا  يارب  دـیاب  هک  دـسریم  رظن  هب  فصو ، نیا  اـب 
نیرتهب هدنراگن ، رظن  هب  دیشیدنا . ياهراچ  تسا ، هدیماجنا  بهذم  کی 

334 / 28 هعیشلا ، لئاسو  - 1
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« نّقیتم ردق   » هب هتـشاد و  لوذـبم  يرتشیب  طایتحا  یمالـسا  بهاذـم  اهتیـصخش و  هب  ولغ »  » نداد تبـسن  رد  هک  تسا  نآ  یلمع ، راکهار 

. دوش هدنسب 
هتـشاد تافانم  تسا ، نیملـسم  مومع  رظن  قاّفتا  دروم  هک  مالـسا  تایرورـض  لوصا و  اب  هک  تسا  یهاگدید  رواب و  انامه  ولغ  نّقیتم  ردق 

کی ناونع  هب  دناوتیم  دشاب  هتشادن  تافانم  (ص ) مرکا ربمایپ  تّوبن  دنوادخ و  دیحوت  دننام  مالسا  تایرورـض  لوصا و  اب  هچنآ  دشاب و 
. دریگ رارق  زیمآ  تملاسم  یبایزرا  دقن و  دروم  نآ  نافلاخم  طّسوت  زاین ، تروص  رد  هتبلا  دوش و  حرطم  هیرظن 
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؟ تسیچ یمالسا  بهاذم  ریاس  زا  نآ  قارتفا  هوجو  هعیش و  بهذم  ینابم 

هراشا

. میهنیمشیپ ار  تماما »  » هژاو انامه  میروآ  درگ  هژاو  کی  رد  ار  هعیش  بهذم  قارتفا  هوجو  نیرتمهم  ینابم و  میهاوخب  رگا 
نیا یخیرات  یساسا و  یگژیو  هتشاد ، (ص ) ربمایپ تارابع  نآرق و  تایآ  رد  هشیر  هک  تماما  هلأسم  زا  هعیش  ّصاخ  یّقلت  نخـس ، رگید  هب 

. تسا بهذم 
و دراد ، سّدقم  یموهفم  هعیش  دزن  رد  تماما 
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َّلُک اهَلُکُأ  ِیتُْؤت  ِءامَّسلا ، ِیف  اهُعْرَف  َو  ٌِتباث  اُهلْصَأ  هک  دوریم  رامش  هب  تّوبن  هبیط  هرجش  راسخاش  و  مالسلا ) مهیلع  ) ءایبنا تکرح  رارمتسا 

(1) اهِّبَر . ِنْذِِإب  ٍنیِح 
. دریگیم ارف  ار  مدرم  يایند  نید و  روما  همه  و  دوشیم ، ادج  تّوبن  زا  یحو  رد  اهنت  یتماما  نینچ 

. ینیمز ّتنس  لها  تماما  و  تسا ، ینامسآ  هعیش  تماما  تفگ ، ناوتیم  ریبعت  کی  هب 
. تنطلس خنس  زا  ار  نآ  ّتنس  لها  دنادیم و  نآ ) نیع  هن  (و  تّوبن خنس  زا  ار  تماما  هعیش 

رب هک  مینیبیم  اذل  تسادـج . تناید  زا  لمع  رد  هک  یتسایـس  مهنآ  تسا ؛ تسایـس  يانعم  هب  ّتنـس  لها  دزن  رد  تماما  نخـس ، رگید  هب 
تموکح و هب  وا  یبایتسد  یگنوگچ  يارب  و  دنرامشیم ، بجاو  دشاب  راکمتس  دنچ  ره  ار  یماما  ره  زا  يوریپ  ّتنس  لها  هعیش ، فالخ 
، ماما ملع  دهدیم : رارق  یبایزرا  دروم  روحم  هس  رد  ار  تماما  هعیـش  هک  یلاح  رد  دنتـسین . لئاق  ینادنچ  تیّمها  شاینارمکح  یگنوگچ 
. دنهدیم لیکشت  ار  یعیش  هشیدنا  راوتـسا  ياههیاپ  یتاذ و  رـصانع  هناگهس  ياهروحم  نیا  (ص .) ربمایپ طّسوت  شاباصتنا  وا و  تمـصع 

روحم هس  نیا  هب  رظن  اب  ار  هعیش  بهذم  قارتفا  هوجو  نیرتمهم  ینابم و  ام  ور ، نیا  زا 
ملع فلا :

تمصع ب :
: مینکیم یسررب  ماما ، بصن  ج :

24 و 25 میهاربا / - 1
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37 ص :

هعیش بهذم  هاگدید  زا  ماما  ملع 

ماما يارب  ندوب  ملعا  طرش  . 1
لقع بهذم  نیا  هاگن  زا  دشاب . ملعأ »  » حالطصا هب  و  دمآرـس ، یهاگآ  شناد و  رد  دیاب  هعماج  ياوشیپ  هک  تسا  نآرب  عطق  روط  هب  هعیش 

تسوا زا  رتهاگآ  رتدنمشناد و  هک  یسک  رب  تسا  دنمزاین  يرگید  هب  درادن و  يرترب  یهاگآ  شناد و  رد  هک  یـسک  دنرادیمن  اور  لقن  و 
اب قباطم  هعماج و  دوس  هب  ار  نآ  ناوتیمن  و  تسین ، یقطنم  يور  چیه  هب  يزیچ  نینچ  دـیامن . تماما  دزاسیم  هدروآرب  ار  وا  یملع  زاین  و 

. تسناد تلادع  ّقح و 
اُولوُأ ُرَّکَذَتَی  امَّنِإ  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا ال  َو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْـسَی  ْلَه  دیامرفیم : و  دنکیم ، دزشوگ  ار  تیعقاو  نیا  هیآ  نیدـنچ  رد  زین  نآرق 

اهنت هک  تسین  نیا  زج  دـنربارب !؟ دـنرادن  یهاگآ  شناد و  هک  یناسک  اب  دـنراد  یهاـگآ  شناد و  هک  یناـسک  اـیآ  : » ینع (1) ي  ِباْبلَألا .
«. دنریگیم دنپ  نادنمدرخ 

ْنَأ ُّقَحَأ  ِّقَْحلا  َیلِإ  يِدْهَی  ْنَمَف  َأ  دیامرفیم : و 

9 رمز / - 1
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38 ص :
هک تسا  رتراوازـس  دـیامنیم  هار  قح  يوس  هب  هک  یـسک  اـیآ  : » ینع (1) ي  َنوُمُکَْحت . َْفیَک  ْمَُکل  امَف  يدـُْهی  ْنَأ  اَّلِإ  يِّدِـهَی  ـال  ْنَّمَأ  َعَبَُّتی 
هب هیآ  ود  نیا  دـییامنیم .»!؟ مکح  هنوگچ  دوشیم  هچ  ار  امـش  دوش !؟ ییامنهار  هکنآ  رگم  دـباییمن  هار  دوخ  هک  یـسک  ای  دوش  يوریپ 

. دراشفیم ياپ  ماما  ندوب  ملعا  ترورض  رب  ینشور 
هک یـسک  ات  دشاب  هعماج  ياوشیپ  هک  تسا  رتراوازـس  دـیامنیم  هار  تلادـع  ّقح و  يوس  هب  دوخ  رترب  یهاگآ  شناد و  اب  هک  یـسک  اریز 

یسک نانچ  طّسوت  هکنآ  رگم  دباییمن  هار  تلادع  قح و  هب  دوخ 

35 سنوی / - 1
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39 ص :
یقطنم لصا  لوقعم و  تیعقاو  نیا  هک  یناسک  تسا  هداد  ناشن  يرشب  هبرجت  تسا . یقطنم  یلصا  لوقعم و  یتیعقاو  نیا  و  دوش ؛ ییامنهار 

. دناهدمآ راچد  گرتس  ياهيژک  ناوارف و  تالکشم  هب  دناهتفرگ  هدیدان  دوخ  یسایس  تالداعم  رد  ار 
نیا هنومن ، ناونع  هب  دروخیم . مشچ  هب  هعیـش  ییالقع  لصا  نیا  دـییأت  رد  یناوارف  ثیداحا  ّتنـس  لها  ییاور  عباـنم  رد  هک  تسا  بلاـج 

َوُه ْنَم  ْمِهیف  َّنَأ  ُمَْلعَی  َوُه  َو  َنیِملْسُْملا  یَلَع  اًِلماع  َلَمْعَتْسا  ْنَم  : » دومرف (ص ) ادخ لوسر  هک  تسا  هدمآ  457 ق ) (د . یقهیب ننس  رد  ثیدح 
نیملسم رب  ار  يرازگراک  هک  ره  : » ینع (1) ي  َنیِملْسُْملا .» َعیمَج  َو  َُهلوُسَر  َو  َهللا  َناخ  ْدَقَف  ِهِّیبَن  ِۀَّنُـس  َو  ِهللا  ِباتِِکب  ُمَلْعَأ  َو  ُْهنِم  َِکلِذب  یلْوَأ 

هب انامه  دراد  دوجو  ربمایپ  ّتنس  ادخ و  باتک  هب  رتاناد  ینارمکح و  هب  وا  زا  رتراوازس  یسک  نانآ  نایم  رد  دنادیم  هک  یلاح  رد  درامگب 
«. تسا هدیزرو  تنایخ  ناناملسم  همه  ربمایپ و  ادخ و 

: دومرف هک  تسا  هدش  لقن  (ص ) ربمایپ زا  ثیدح  نیا  ییاور  رگید  عبانم  رد  و 
راک یتّما  چیه  : » ینعی  (2) هوُک .» ََرت  ام  یلِإ  اوُعِجری  یّتَح  ًالافس  ْمُهُْرمَأ  ُبَهذی  لَزَی  َْمل  ّالإ  ُْهنِم  ُمَلْعَأ  َوُه  ْنَم  ْمِهیف  َو  اًلُجَر  اهَْرمَأ  ٌۀَّمُأ  ْتَّلَو  ام  »

يدرم هب  ار  دوخ 

118 / 10 يربکلا ، ننسلا  - 1

418 / 31 راونألا ، راحب  ص 215 ، دئاوفلا ، زنک  ، 369 / 3 هّدوملا ، عیبانی  - 2
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40 ص :
زاب دناهداهناو  هچنآ  هب  هک  هاگنآ  ات  دیارگ  یتسپ  هب  هراومه  ناشراک  هکنآ  رگم  دـشاب  وا  زا  رتاناد  یـسک  نانآ  نایم  رد  هک  دراپـسیمن 

تیّمک و نآ  رد  و  هتشاگن ، مامإلا  ملع  ناونع  اب  لقتـسم  یباتک  عوضوم  نیا  هرابرد  1381 ق ) (د . رّفظم نیسح  دّمحم  خیش  موحرم  دنیآ .»
(1) تسا . هداد  رارق  یسررب  دروم  فلتخم  يایاوز  زا  ار  ماما  ملع  تیفیک 

هباحص رگید  هب  تبسن  (ع ) یلع ندوب  ملعا  . 2
هعماج ياوشیپ  ندوب  ملعا  ترورض  هکنآ  زا  سپ 

1402 ق مامالا ، ملع  - 1
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41 ص :
ترـضح نآ  تسا . هدوب  رادروخرب  یگژیو  نیا  زا  يدیدرت  چـیهیب  (ع ) یلع هک  درک  هراشا  هتکن  نیا  هب  دـیاب  دـش ، نشور  هعیـش  هاگن  زا 

دروآ و مالـسا  هک  دوب  یـسک  نیتسخن  سپـس  تفای و  شرورپ  (ص ) ربمایپ كاپ  ناماد  رد  یکدوک  نامز  زا  یخیراـت  تاـیاور  اـب  قباـطم 
. دش انشآ  يوبن  مولع  نیرتهدرتسگ  یهلا و  فراعم  نیرتفرژ  اب  اهنآ  زا  شیب  نارگید و  زا  شیپ 

هتشاد دوجو  (ص ) ادخ لوسر  ترضح و  نآ  نایم  یّصاخ  یملع  طابترا  هک  دراد  نآ  زا  تیاکح  یّنس  یعیش و  عبانم  رد  یناوارف  تایاور 
: دومرفیم هک  تسا  روهشم  ترضح  نآ  زا  تیاور  نیا  هنومن ، ناونع  هب  تسا .

مخساپ مدیـسرپیم  (ص ) ادخ لوسر  زا  یتقو  هک  دوب  نینچ  : » ینعی  (1) ینَأَدَْتبا .» ُّتَکَـس  اذِإ  َو  یناطْعَأ  (ص ) ِهللا َلُوسَر  ُْتلَأَس  اذِإ  ُْتنُک  »
«. دومرفیم نخس  دوخ  مدومنیم  توکس  یتقو  دادیم و 

لها عبانم  رد  هچنانچ  تشادیماو . شنکاو  هب  ار  هباحـص  رگید  یهاگ  هک  دوب  نانچ  (ع ) یلع اـب  (ص ) ربماـیپ ياـهییوگزار  اـههمزمز و 
! دـش رایـسب  یلع  اب  وت  ياوجن  ادـخ ! لوسر  يا  دـنتفگ : نامدرم  درکیم ، اوجن  (ع ) یلع اب  (ص ) ادـخ لوسر  هک  تسا  هدـش  تیاور  تنس 

اوجن وا  اب  نم  دومرف : (ص ) ربمایپ

495 / 7 فنصملا ، ، 301 / 5 يذمرت ، ننس  - 1
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42 ص :
(1) درک . اوجن  وا  اب  ادخ  هکلب  مدرکن 

یخرب هک  هنوگنآ  هن   (2) تسا ، هدوب  رکب  وبا  هدیسرپ  (ع ) یلع اب  شیاوجن  ییارچ  هرابرد  (ص ) ربمایپ زا  هک  یـسک  هدش  دراو  یتیاور  رد 
(3) هباحص ! ماوع  ای  ناقفانم  دناهتشادنپ  ّتنس  لها 

(ص) ربمایپ ياوجن  عوضوم  : » دناهتفگ ثیدح  نیا  حرش  رد  ّتنس  لها  ناحراش  یخرب  هک  تسا  بلاج 

118 / 4 یلعی ، یبأ  دنسم  توافت ، یکدنا  اب   303 / 5 يذمرت ، ننس  هنسلا ، باتک  - 1

186 / 2 ریبکلا ، مجعملا  - 2

159 / 10 يذوحألا ، هفحت  - 3
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43 ص :
ربمایپ ّتنس ، لها  تایاور  ياهراپ  رد  نینچمه ،  (1) داهنیم .» نایم  رد  يو  اب  یهلا  هنازخ  زا  هک  دوب  یبیغ  روما  یهلا و  رارـسا  (ع ) یلع اـب 

(2) تسا . هدرشف  ياپ  زین  قالخا  هصرع  رد  وا  يرترب  رب  و  هدرمشرب ، دوخ  تّما  ملعأ  تحارص  اب  ار  (ع ) یلع (ص ) مرکا
ِْملِْعلا ُۀَنیدَم  اَنَأ  : » تسا ملع  باب  روهشم  ثیدح  درادیمرب  هدرپ  (ص ) ربمایپ دزن  رد  (ع ) یلع یملع  دنلب  هاگیاج  زا  زیچ  ره  زا  شیب  هچنآ 

«. باْبلا ِتْأَْیلَف  َۀَنیدَْملا  َدارَأ  ْنَمَف  اُهباب ، ٌِّیلَع  َو 
ار (ع ) یلع و  ملع ، رهـش  ار  دوخ  (ص ) مرکا ربمایپ  دـناهدرک ، تیاور  ار  نآ  ّتنـس  لها  ربتعم  ییاور  عبانم  زا  يرایـسب  هک  ثیدـح  نیا  رد 

(3) دوش . دراو  نآ  هزابرد  زا  دیاب  تسا  رهش  ناهاوخ  سک  ره  هک  دیامرفیم  دیکأت  و  درامشیمرب ، نآ  هزابرد 
(4) تسا . هتفگ  نخس  لیصفت  هب  نآ  تّحـص  هرابرد  هتـسناد و  حیحـص  ار  نآ  فلتخم ، قرط  اب  ثیدح  نیا  لقن  زا  سپ  يروباشین  مکاح 

ار وا  هاگدید  زین  ینتف 

159 / 10 يذوحألا ، هفحت  - 1

/1 یناثملا ، داـحآلا و  ، 505 / 7 هبیش ، یبا  نبا  فنـصملا  ، 490 / 5 یناعنصلا ، قازرلا  دبع  فنـصملا ، ، 26 / 5 لبنح ، نب  دمحا  دنـسملا  - 2
1099 / 3 باعیتسإلا ، 230 ؛ / 20 ریبکلا ، مجعملا  114 ؛ / 9 دئاوزلا ، عمجم  ، 142

55 / 11 ریبکلا ، مجعملا  126 ؛ / 3 نیحیحصلا ، یلع  كردتسملا  ص 200 ؛ همثیخ ، ثیدح  301 ؛ / 5 يذمرتلا ، ننس  - 3

126 و 127 / 3 نیحیحصلا ، یلع  كردتسملا  - 4
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44 ص :
(1) تسا . هتسناد  اطخ  رد  دناهتشادنپ  فیعض  یلعج و  ار  نآ  هک  یناسک  هدرک و  دییأت 

(2) تسا . هدرمش  تباث  نمشد  تسود و  فلاخم و  قفاوم و  دزن  ار  (ع ) یلع ندوب  ملعا  ثیدح ، نیا  لیذ  رد  زین  يوانم 
یباتک ثیدـح  نیا  هرابرد  1380 ق ) (د . یبرغم دّـمحم  نب  دـمحا  مان  اب  ّتنـس  لها  رظنبحاص  ياهتیـصخش  زا  یکی  هک  تسا  بلاـج 

هب تسادیپ  شمان  زا  هچنانچ  هک  هتشاگن ، یلع  ملعلا  ۀنیدم  باب  ثیدح  ۀّحصب  یلعلا  کلملا  حتف  ناونع  اب  هناگادج 

ص 96 تاعوضوملا ، هرکذت  - 1

61 / 3 ریدقلا ، ضیف  - 2
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45 ص :
(1) تسا . دنمشزرا  یباتک  قح  هب  و  دراد ، صاصتخا  نآ  دانسا  قرط و  ترثک  فیرش و  ثیدح  نیا  رابتعا  تّحص و  تابثا 

. تسا هتخادرپ  بابلا  ثیدح  نع  بایترالا  عفد  ناونع  اب  هباشم  یباتک  عوضوم  نیا  هرابرد  زین  يولع  دّمحم  نب  یلع  یّنس  رصاعم  هدنسیون 
هنوگ چیه  نودب  یملع و  ریغ  یبّصعت  ضحم و  یفاصنایب  اب  یباهو  ناگدنسیون  یخرب  هک  تسا  فّسأت  یتفگـش و  هیام  لاح ، نیا  اب   (2)

(3) دناهدومناو ! فیعض  ار  حیحص  ثیدح  نیا  لوبق  لباق  حیضوت 
(4) تواضق ، رب  تّما  ِنیرتاناوت  باطخ  نب  رمع  مود  هفیلخ  دننام  هباحص  زا  يرایسب  فارتعا  و  (ص ) مرکا ربمایپ  راتفگ  ربانب  (ع ) یلع ماما 
هک میدوب  نآرب  هراومه  هباحص ) ) ام : » دیوگیم دوعـسم  نبا   (5) تسا . هدوب  ضئارف  دننام  ینید  ماکحا  نیرتهدـیچیپ  اب  نانآ  نیرتانـشآ  و 

(6) تسا .» (ع ) یلع هنیدم  لها  نیرتیضاق 
هباحص مومع  هک  تسا  یخیرات  تیعقاو  کی  نیا 

. یلع ملعلا  هنیدم  باب  ثیدح  هّحصب  یلعلا  کلملا  حتف  - 1

بابلا ثیدح  نع  بایترالا  عفد  - 2

ص 501 يذمرتلا ، ننس  فیعض  - 3

305 / 3 كردتسملا ، 1102 ؛ / 3 باعیتسالا ، 113 ؛ / 5 دمحا ، دنسم  183 ؛ / 7 فنصملا ، - 4

1105 / 3 باعیتسالا ، - 5

638 / 3 مالسالا ، خیرات  - 6
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46 ص :
تسا روهشم  هنومن ، ناونع  هب  دندرکیم . عوجر  وا  هب  دوخ  یملع  تالکشم  لئاسم و  رد  دندوب و  دنمزاین  ترـضح  نآ  نارکیب  شناد  هب 

رگا هک  درکیم  رارقا  اهراب  دوخ  و  دُربیم ، هانپ  ادخ  هب  درادن  یـسرتسد  (ع ) یلع هب  هک  ینامز  رد  هدیچیپ  ياهلأسم  ندمآشیپ  زا  رمع  هک 
دنک لقن  ییاوتف  (ع ) یلع زا  ام  يارب  يدامتعا  لباق  درف  رگا  : » تفگیم سابع  نبا  (1) و  دشیم ! كاله  يو  دوبن  ترضح  نآ 

18 / 1 هغالبلاجهن ، حرش  ص 191 ، حاضیإلا ، ص 152 ؛ ثیدحلا ، فلتخم  لیوأت  - 1
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47 ص :
(1) مینکیمن .» لودع  نآ  زا  زگره 

یتح هک  تسا  یلاـح  رد  نیا   (2) دیآ . رامش  هب  هک  دناهتسناد  نآ  زا  شیب  ار  ترضح  نآ  هب  هباحـص  تاعجارم  یّنـس  ناگدنـسیون  یخرب 
ار يزیچ  یـسک  زا  اـی  هدرک ، عوجر  یملع  ياهلأـسم  رد  هباحـص  زا  یکی  هب  ترـضح  نآ  هک  تسا  هدـشن  شرازگ  خـیرات  رد  دروم  کـی 

. تسا یهلا  گرزب  ياوشیپ  نآ  ندوب  ملعا  رب  هاوگ  نیرتگرزب  نیا  و  دشاب ، هدیسرپ 
مالسا ياملع  همه  هک  تسا  يزیچ  نیا  و  دشاب ، هداد  رس  ینوُدِقْفَت » ْنَأ  َْلبَق  ینُولَس   » يادن هک  درادن  دای  هب  وا  زج  ار  یسک  یمالسا  خیرات 

(3) دنراد . رظن  قافتا  نآ  رب 
نیا اب  ترـضح  نآ   (4) ینولس !» تفگیمن : (ع ) یلع زج  هباحـص  زا  يدحا  : » دیوگیم روهـشم  یعبات  بیـسم  نب  دیعـس  هنومن ، ناونع  هب 

هب ییوگخـساپ  يارب  دوخ  یگداـمآ  هراومه  دـناوخیمارف و  دوـخ  نارکیب  شناد  زا  يریگهرهب  هب  ار  ناـمدرم  اـهراب  هناـهاوخریخ  يادـن 
(5) دومنیم . زاربا  ار  (ص ) ربمایپ تّما  ياهشسرپ 

يزیگنامغ هنامیمص و  يوگوتفگ  رد  ترضح  نآ 

638 / 3 مالسالا ، خیرات  - 1

588 / 1 ریدقلا ، ضیف  يوانملا ، - 2

46 / 7 هغالبلا ، جهن  حرش  - 3

638 / 3 مالسالا ، خیرات  یبهذ ، - 4

352 / 2 كردتسملا ، 676 ؛ 7 و 2 / / 1 تاراغلا ، 130 ؛ 182 و 2 / / 1 هغالبلا ، جهن  کن : - 5
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48 ص :
نآ يارب  شاک  تسا ، هتفهن  یهوبنا  ملع  اجنیا  رد  : » دومرف دومن و  هراشا  دوخ  هنیـس  هب  تسد  اب  تشاد  دوخ  کیدزن  ناراـی  یخرب  اـب  هک 

(2) تسا . هدش  هدینش  ترضح  نآ  زا  یفلتخم  دراوم  رد  زیگنارب  ّرثأت  مالک  نیا   (1) متفاییم !» ینالماح 
رب هچنآ  تسا و  نآرق  رد  هچنآ  هـب  تـّما  نـیا  زا  يدـحا  : » دـیوگیم تنـس  لـها  هتـسجرب  لاـجر  زا  یکی  یبعـش  هـک  تـسین  تـهجیب 

هدش لزان  (ص ) ربمایپ

ص 83 مکحلا ، ملاعم  روتسد  36 ؛ / 4 هغالبلا ، جهن  - 1

ص 104 مکحلا ، ملاعم  روتسد  213 ؛ / 6 ریبکلا ، مجعملا  - 2
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49 ص :
ره دوب و  (ع ) یلع هب  رصحنم  ادخ  باتک  مهف  هک  دننادیم  نارّخأتم  نامّدقتم و  : » دیوگیم زین  یلارح  (1) و  دوبن .» رتاناد  (ع ) یلع زا  تسا 

(2) تسا .» هدرک  مگ  ار  ملع  باب  دنادن  ار  نیا  هک 
نادنمـشناد همه  شناد  تشگزاب  درامـشیم و  (ع ) یلع ار  یمالـسا  مولع  همه  همـشچرس  زین  هغالبلا  جهن  یلزتعم  حراش  دـیدحلا  یبا  نبا 

(3) دنادیم . مامه  ماما  نآ  نایاپیب  شناد  هب  ار  ناملسم 
یگتـسیاش اـنامه  نآ  و  تسا ، راوتـسا  كرد  لـباق  یقطنم و  یلـصا  رب  (ع ) یلع ییاوـشیپ  هب  هعیـش  رواـب  هک  دوـشیم  راکـشآ  اـج  نیا  زا 

. میتخادرپ میرک  نآرق  میلس و  لقع  هیواز  زا  نآ  حیضوت  هب  رتشیپ  هک  دشابیم  تماما  يارب  تّما  نیرتاناد 
( مالسلا مهیلع  ) تیب لها  یملع  تیعجرم  . 3

: دوشیم میسقت  شخب  ود  هب  یعیش  موهفم  رد  مالسلا ) مهیلع  ) تیب لها  تماما 
(، مالسلا مهیلع  ) تیب لها  یسایس  يربهر  فلا :

. تّما همه  يارب  نانآ  یملع  تیعجرم  ب :

ص 128 نیطمسلررد ، مظن  - 1

61 / 3 ریدقلا ، ضیف  يوانملا ، - 2

دعب هب   17 / 1 هغالبلا ، جهن  حرش  دیدحلا ، یبا  نبا  - 3
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50 ص :
هک دوخ  رترب  شناد  ندوب و  ملعا  لـیلد  هب  (ص ) ربماـیپ كاـپ  نادـناخ  هک  تسا  نیا  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لـها  یملع  تیعجرم  زا  روظنم 

دنریگ رارق  تّما  عوجر  دروم  فلتخم  ینید  یملع و  لئاسم  رد  هک  دناهتشاد  ار  نآ  یگتسیاش  تسا ، ّتنس  لها  زا  يرایـسب  فارتعا  دروم 
مـشچ هب  هعیـش  ییاور  عباـنم  زا  شیب  ّتنـس  لـها  ییاور  عباـنم  رد  هک  نیلقث  رتاوتم (1)  روهـشم و  ثیدح  دـنوش . هتخانـش  تیمـسر  هب  و 

یتیعجرم نینچ  رب  دروخیم 

رب ناشینابت  هک  دنشاب  دایز  ياهزادنا  هب  هقبط  ره  رد  نآ  نایوار  هک  دوشیم  قالطا  یتیاور  رب  تسا و  یثیدح  حالطـصا  کی  رتاوتم » - » 1
. تسا یلقع  نآ  تیجح  تسا و  رادروخرب  رابتعا  نیرتشیب  زا  یثیدح  نینچ  دشاب . لاحم  ًاتداع  غورد 
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51 ص :
اب ار  نانآ  دـنویپ  و  دـیامنیم ، حرطم  تّما  هانپ  نیمود  ناونع  هب  نآرق  رانک  رد  ار  نانآ  و  دراـشفیم ، ياـپ  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لـها  يارب 

: درامشیمرب ینتسسگان  نآرق 
«. ضوحلا ّیلع  ادری  یّتح  اقرتفی  نل  امّهنإ  ًادـبأ و  اّولـضت  نل  امهب  متکّـسمت  نإ  ام  یتیب  لهأ  یترتع  هللا و  باتک  نیلقثلا : مکیف  كرات  ّینإ  »

(1)
نادنزرف نانیا  هکارچ  دنشاب ، هدوب  مالسا  ماکحا  هب  مدرم  نیرتاناد  و  (ص ) ربمایپ ّتنس  هب  تّما  نیرتهاگآ  ناراوگرزب  نیا  هک  تسا  یعیبط 

هناخ رد  هچنآ  هب  هناخ  لها  تیبلا /(» یف  امب  يردأ  تیبلا  لهأ   » هک تسا  نشور  دناهدوب و  ترـضح  نآ  تیب  هتفای  شرورپ  و  (ص ) ربمایپ
(. دنرتهاگآ تسا 

قیقحت و تسا . راکنا  لباق  ریغ  هتسجرب و  رایسب  مالـسا  یتیبرت  یگنهرف و  یملع ، تضهن  لماکت  رد  مالـسلا ) مهیلع  ) تیبلا لها  هّمئا  شقن 
زا دنـشاب  هدرک  ذّملت  یمّلعم  دزن  هسردـم و  رد  رهاظ  هب  هکنآ  نودـب  نانیا  هک  دـهدیم  ناشن  ینـشور  هب  هعیـش  ناماما  یناگدـنز  رد  عّبتت 

اب وگوتفگ  رد  دندوب و  رادروخرب  ینید  فراعم  نیرتهدرتسگ  یملع و  هیاپ  نیرتدنلب 

،26 ، 17 ، 14 / 3 دمحا ، دنسم  ص 432 ؛ نیلقثلا ، مکیف  كرات  ّینإ  هللا 9  لوسر  لوق  یف  باب  تاجردلا ، رئاصب  کن : هنومن ، ناونع  هب  - 1
114 30 و 10 / / 7 يربکلا ، ننسلا  109 و 148 ؛ / 3 كردتسملا ، ص 15 و 22 ، هباحصلا ، لئاضف  432 ؛ / 2 یمرادلا ، ننس  371 ؛ و 4 / ، 59
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52 ص :
هب تبسن  دندنامیمن و  ورف  یشسرپ  خساپ  زا  هاگچیه  دندوب و  هدافا  عضوم  رد  هراومه  نوگانوگ  نارگـشسرپ  بهاذم و  نایدا و  نابحاص 
هک یلاح  رد  دندوب . ینید  تالضعم  هدننک  لح  یملع و  ياههرگ  هدنیاشگ  یکدوک  ّنس  رد  یّتح  دندومنیمن و  یعالطایب  زاربا  یـشناد 
هب خساپ  زا  هدش ، هتخانش  ناداتسا  دزن  ینالوط  ذّملت  رب  نوزفا  دندوبن و  رادروخرب  یطیارـش  نینچ  زا  یمالـسا  غباون  ناملاع و  زا  کی  چیه 

. دندومنیم لهج  زاربا  ینید  لئاسم  يرایسب  هب  تبسن  اراکشآ  دندنامیمورف و  اهشسرپ  يرایسب 
لها زا  يرایسب  هک  تسا  فّسأت  یتفگش و  هیام 
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53 ص :
نبا یعفاش و  هفینحوبا ، سنا ، نب  کلام  نوچ  یناهیقف  یهقف  ياههاگدـید  ینابم و  زا  يوریپ  بهاذـم و  فلتخم  نایاوشیپ  هب  عوجر  ّتنس 

هب عوجر  اما  دـنراشفیم ، ياپ  نانیا  زا  یکی  دـیلقت  ترورـض  رب  یّتح  دـنیامنیم و  عافد  نآ  زا  یتخـس  هب  دـننادیم و  لوبق  لباق  ار  لـبنح 
ترضح نآ  هب  مدرم  نیرتکیدزن  هک  (ص ) ربمایپ كاپ  نادناخ  یهقف  ياههاگدید  ینابم و  زا  يوریپ  و  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لها  نایاوشیپ 

. دنرامشیمنرب یمالسا  بهاذم  ریاس  فیدر  رد  یبهذم  ناونع  هب  یّتح  دنباتیمنرب و  ار  دناهدوب  مالسا  فلتخم  داعبا  اب  نانآ  نیرتانشآ  و 
زا يوریپ  يارب  دنسانشیمن ، عرش  زا  یلیلد  دوخ  هناگراهچ  نایاوشیپ  زا  دیلقت  يارب  هک  ّتنس  لها  فالخ  رب  هعیش  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 
زا ياهّدع  ریخا  ياهههد  رد  دنچ  ره  دراد . ناوارف  ییاور  یخیرات و  تادنتـسم  لیالد و  دوخ  هناگهدزاود  نایاوشیپ  و  (ص ) ربمایپ نادناخ 

مهیلع ) تیب لها  بهذم  نتخانش  تیمسر  هب  اب  دندرک و  رظن  دیدجت  یخیرات  هنافصنم  ریغ  هاگدید  نیا  رد  ّتنس  لها  شیدناکین  ناملاع 
شیدناکین ناملاع  نیا  زا  یکی  دنتـشادرب . بهاذم  بیرقت  يوس  هب  ریدقت  لباق  یماگ  یمالـسا  ربتعم  بهاذم  زا  یکی  ناونع  هب  مالـسلا )

یکی دوخ  هناملاع  ياوتف  رطاخ  هب  هک  دوب  رصم  گرزب  هیقف  رهزألا و  خیش  توتلش  موحرم 
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54 ص :
. دوریم رامش  هب  بیرقت  تضهن  ناماگشیپ  زا 

رب هیکت  اـب  يدرجورب  هللا  تیآ  رفظم و  ءاـطغلا ، فشاـک  نیدـلا ، فرـشدیس  دـننام  شیدناتحلـصم  ناـملاع  یخرب  زین  نایعیـش  ناـیم  رد 
رد ّتنـس  لـها  اـب  وگوتفگ  يارب  ار  ینیون  شور  نیلقث  ثیدـح  نوـچ  یثیداـحا  رب  دـیکأت  و  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لـها  یملع  تیعجرم 

. دنداهنشیپ
بتارم هب  ار  ناـنآ  ینید  تیعجرم  رب  يراـشفاپ  تیب و  لـها  یملع  دـُعب  رب  هیکت  مالـسا ، ناـهج  ینونک  طیارـش  رد  ناـنیا  نخـس ، رگید  هب 

و دندرمشرب ، نانآ  تفالخ  رب  رارصا  یسایس و  دُعب  رب  هیکت  زا  رتدنمدوس 
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55 ص :
هتبلا هک  نارگید ، قاقحتسا  مدع  و  مالسلا ) مهیلع  ) تیب لها  یـسایس  تیمکاح  ّقح  يور  هب  هجیتنیب  دیکأت  ياج  هب  هک  دندومن  داهنشیپ 

ره دـنزادرپب . نانآ  لیـصا  فراـعم  زا  يریگهرهب  و  (ص ) ربماـیپ ترتع  یملع  تیعجرم  ّقح  غیلبت  هب  تسا ، تاـبثا  لـباق  یقطنم و  یتیعقاو 
زا نادنچ  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لها  یـسایس  دُعب  هک  تشاد  هّجوت  دیاب  اما  تسا ، عافد  لباق  دنمدوس و  یفلتخم  تاهج  زا  شرگن  نیا  دنچ 

. دسریمن رظن  هب  ادج  نانآ  یملع  دُعب 
لها نایاوشیپ  ندوب  ملعا  رب  ناوتیمن  اذل  دراد ، میقتسم  طابترا  ندوب  ملعا  اب  يرادمامز  قاقحتسا  هعیش  هاگدید  زا  هک  میتفگ  نیا  زا  شیپ 
نیا نابحاص  دارم  هک  دـسریم  رظن  هب  دـیعب  هتبلا  تفرگ . هدـیدان  ار  تفالخ  يارب  نانآ  یگتـسیاش  یلو  درک  دـیکأت  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب

مهیلع ) تیب لها  یملع  تیعجرم  هک  دننآرب  نانیا  ًالامتحا  دـشاب . هدوب  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لها  یـسایس  تفالخ  نتفرگ  هدـیدان  زین  هیرظن 
ياهوگوتفگ يارب  یبسانم  يانبم  ات  دوش  حرطم  ّتنـس  لها  هعیـش و  نایم  لاّصتا  هقلح  كرتشم و  رظنهطقن  ناونع  هب  دـناوتیم  مالـسلا )

یهاگدـید نیا  و  دـشاب ؛ مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لها  یـسایس  تفالخ  هلمج  زا  فالتخا  دروم  لئاسم  هراـبرد  فرط  ود  هدـنزاس  دـنمدوس و 
لوبق لباق  حیحص و 
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56 ص :
(1) تسا .

تنس لها  دزن  رد  ترضح  نآ  تیصخش  و  (ع ) قداص رفعج  ماما  یهقف  یملع و  تیعجرم  . 4
ناونع اب  بهذم  نیا  زا  یهاگ  هک  تسا  هّجوت  لباق  هتـسجرب و  نانچ  هعیـش  بهذـم  یملع  لماکت  رد  (ع ) قداص رفعج  ماما  یخیرات  شقن 

. تسا هتفهن  يو  زاتمم  تیصخش  ترضح و  نآ  یهقف  یملع و  تیعجرم  رد  باستنا  نیا  زار  دوشیم . دای  يرفعج »  » بهذم

ص 188. یمالسا ، بهاذم  ياهنامتفگ  هعومجم  هب : دینک  هاگن  تیب : لها  یملع  تیعجرم  هلأسم  اب  رتشیب  ییانشآ  يارب  - 1
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57 ص :
، دوب هداهن  ناینب  ار  یعیش  شناد  نیون  نایرج  تشاد  بقل  شناد  هدنفاکش  هک  (ع ) رقاب دّمحم  ماما  شراوگرزب  ردپ  ترـضح ، نآ  زا  شیپ 

داد همادا  كرابم  نایرج  نیا  هب  ردپ  زا  سپ  (ع ) قداص رفعج  ماما  دوب . هتخاس  کیدزن  دوخ  جوا  هب  ار  بهذـم  نیا  یملع  لماکت  دـنور  و 
. دناسر دوخ  جوا  هب  ار  هعیش  هقف  ییایوپ  دنور  و 

هتسجرب ياهتیصخش  يرایسب  زا  نانآ  نایم  رد  دناهتشون و  دایز  رایسب  دندشیم  رضاح  شرضحم  رد  هک  ار  ترضح  نآ  نادرگاش  رامش 
(1) دناهدرب . مان  يروث  نایفس  سنا و  نب  کلام  هفینح ، وبا  دننام  یمالسا  بهاذم  نایاوشیپ  یّتح  و 

یملع و يوگوتفگ  شرازگ  نمـض  درب و  مان  ترـضح  نآ  زا  وا  دندیـسرپ  مدرم  نیرتهیقف  هرابرد  هفینح  وبا  زا  یتقو  هک  هدـش  تیاـکح 
هدـیدن دّـمحم  نب  رفعج  زا  رتهیقف  ار  سک  چـیه  هک  درک  حیرـصت  یـسابع  هفیلخ  روضح  رد  راوگرزب  نآ  زا  دوخ  نوگانوگ  ياهشـسرپ 

(2) تسا .
: تفگ هک  تسا  هدش  لقن  زین  سنا  نب  کلام  زا 

و هزور ، لاح  رد  ای  زامن ، لاح  رد  ای  متفاین : تلاح  هس  زا  یکی  رد  زج  ار  وا  هاگچیه  اما  متـشاد ، دش  دمآ و  (ع ) دّمحم نب  رفعج  اب  یتّدم  »
لاح رد  ای 

198 / 2 ریبکلا ، خیراتلا  ص 66 ؛ هفینحیبأ ، دنسم  کن : هنومن ، ناونع  هب  - 1

166 / 1 ظافحلا ، هرکذت  132 ؛ / 2 لماکلا ، - 2
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58 ص :
ترضح نآ  دیوگ . ینخـس  تسین  اور  هچنآ  رد  دنک و  تیاور  یثیدح  (ص ) ادخ لوسر  زا  وضو  اب  زج  هک  مدیدن  زگره  و  نآرق . تئارق 

(1) دنسرتیم .» ادخ  زا  هک  دوب  يدهاز  دباع و  ناملاع  زا 
. تسا فورعم  ترضح  نآ  زا  وا  تایاکح  هدرب و  رایسب  ياههرهب  ترضح  نآ  نارکیب  شناد  زا  زین  يروث  نایفس 

زا ّتنس  لها  ناسانـشلاجر  ناملاع و  دننادیم . راوگرزب  نآ  ریثأت  تحت  ار  ّتنـس  لها  یهقف  بهذم  راهچ  ره  یخرب  هک  تسین  تهجیب 
مدرم و نیرتدنمدرخ  ار  يو  دناهدرک و  دای  لضاف  عرواب و  میکح ، لقاع ، نومأم ، هقث ، قداص ، نوچ  یباقلا  اب  ترضح  نآ 

67 / 2 دیهمتلا ، - 1
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59 ص :
ي

. درک شـسرپ  وا  هرابرد  دیابن  تسین و  ترـضح  نآ  نیرق  یـسک  هک  دناهدرک  دیکأت  (1) و  دناهتسناد ، ترخآ  هب  تبـسن  نانآ  نیرتروآدا 
(2)

«، دوبن نارگید  يارب  هک  دوب  يزیچ  ار  ناشیا  : » دیوگیم هیانک  اب  دنکیم  دای  شراوگرزب  ناردپ  رانک  رد  ترضح  نآ  زا  هک  اجنآ  یلجع 
ملع و هقف و  رد  تیب  لها  تاداـس  زا  ار  ترـضح  نآ  زین  ناـبح  نبا  تسا . نارگید  هب  تبـسن  ناـشیا  يرترب  هب  نشور  ياهراـشا  نیا  (3) و 

(5) تسا . هدرمشرب  هنیدم  ياملع  نیعبات و  عابتا  داّبُع  زا  (4) و  تلیضف ،
«. تسا ناربمایپ  هلالس  زا  وا  هک  متفاییمرد  متسیرگنیم  دّمحم  نب  رفعج  هب  هاگره  نم  : » تفگیم مادقملایبا  نب  ورمع 

!«. دیسرپب نم  زا  دیـسرپب ! نم  زا  تفگیم : دوب و  هداتـسیا  یمظع  هرمج  دزن  هک  یلاح  رد  مدید  ار  ترـضح  نآ  : » دیوگ تباث  نب  ورمع  و 
(6)

(7) دنداد .» مناشن  ار  دّمحم  نب  رفعج  سپ  مدیسرپ  نآ  لها  ِنیرتهب  زا  مدش و  دراو  هنیدم  هب  : » دیوگ زین  نامعن  نب  بیبح 

66 / 2 دیهمتلا ، - 1

78 / 5 لامکلا ، بیذهت  487 ؛ / 2 لیدعتلا ، حرجلا و  - 2

271 / 1 تاقثلا ، هفرعم  - 3

180 / 7 تاقثلا ، - 4

ص 206 راصمألا ، ءاملع  ریهاشم  - 5

132 / 2 لماکلا ، - 6

382 / 42 قشمد ، هنیدم  خیرات  - 7
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60 ص :
(1) تسا . هدیمان  ماما  هیقف و  قودص ، ار  ترضح  نآ  زین  رجح  نبا 

تیـصخش نآ  شناد  تعـسو  و  (ع ) قداص رفعج  ماما  هاگیاج  يدـنلب  زا  یکاح  هدـش ، دراو  ّتنـس  لها  قیرط  زا  هک  اـهشرازگ  نیا  همه 
. تسا موصعم 

ردپ هب  ترضح  نآ  درک ، شرافس  دوخ  نایعیش  هرابرد  ترـضح  نآ  هب  تداهـش  رتسب  رد  (ع ) رقاب ماما  هک  هدش  تیاور  زین  هعیـش  قیرط  زا 
تیادف : » دومرف

163 / 1 بیذهتلا ، بیرقت  - 1
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61 ص :
(1) دنکن .» شسرپ  يدحا  زا  دوخ  رهش  رد  نانآ  زا  مادک  ره  هک  میامن  میلعت  نانچ  ار  نانآ  دنگوس  ادخ  هب  موش ،

نب نابا  اهنت  هنومن ، ناونع  هب  تسوا . هب  هعیـش  بهذـم  باـستنا  نآ  هاوگ  دومن و  اـفو  تسب  ردـپ  اـب  هک  یناـمیپ  هب  راوگرزب  نآ  ناـمگیب 
(2) تسا . هدرک  تیاور  ترضح  نآ  زا  ثیدح  رازهیس  هدوب  ماما  نادرگاش  زا  یکی  هک  بلغت 

ار ام  درک  ثیدح  دنتفگیم : همه  هک  مدرک  كرد  ار  خیـش  دصهن  هفوک - دجـسم  ینعی  دجـسم - نیا  رد  : » تفگیم ءاشو  یلع  نب  نسح 
(3) دّمحم .» نب  رفعج 

ناوـنع هب  تّما  همه  يارب  ترـضح  نآ  یملع  تیعجرم  رب  دـلابیم و  دوـخ  هب  ینأـشلا  مـیظع  ياوـشیپ  نـینچ  نتـشاد  هـب  هعیـش  ناـمگیب 
. دراشفیم ياپ  لوبق  لباق  يداهنشیپ 

( مالسلا مهیلع  ) تیب لها  ملع  هاگتساخ  هرتسگ و  . 5
ریطخ تیلوئـسم  هب  هّجوت  اب  ياهژیو  شناد  نینچ  دنرادروخرب . هژیو  یـشناد  زا  مالـسلا ) مهیلع  ) موصعم ناماما  هعیـش ، بهذـم  هاگدـید  زا 

هب كرد  لباق  اهنآ  رد  تماما 

380 / 2 هّمغلا ، فشک  - 1

ص 49 هدیقع ، ملع و  قداصلا 7  مامالا  - 2

نامه - 3
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62 ص :
ار ماما  شناد  ندوب  هژیو  یعون  هب  نیا  تسا و  مالسا  فلتخم  داعبا  اب  اهنآ  نیرتانشآ  تّما و  نیرتاناد  ماما  هک  میتفگ  رتشیپ  دسریم . رظن 

. دراد دوخ  رد 
(1) تسین . هار  نانآ  یهاگآ  ياههّلق  زارف  هب  ار  ياهدنرپ  تسا و  ریزارس  ناراوگرزب  نآ  زا  شناد  لیس  هک  دومرفیم  حیرصت  (ع ) یلع ماما 
هب هک  دیریگن  یـشیپ  نانآ  رب  هاگچیه  : » دومرفیم شیوخ  كاپ  ترتع  هرابرد  هک  تسا  هدـش  تیاور  زین  (ص ) مرکا ربمایپ  زا  یثیداحا  رد 

يزیچ نانآ  هب  زگره  دیتفارد و  يدوبان 

287 / 1 داشرالا ، 150 ؛ / 1 عئارشلا ، للع  31 ؛ / 1 هغالبلا ، جهن  - 1
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63 ص :
(1) دنرتاناد .» امش  زا  نانآ  هک  دیزوماین 

ملع رد  ناخسار  راگدرورپ و  یحو  نارّـسفم  یبوبر ، ياهزار  هاگیاج  شناد ، هنیجنگ  ناونع  اب  یهلا  نایاوشیپ  نیا  زا  زین  رگید  تایاور  رد 
(2) تسا . هدش  دای 

نامّلکتم نارظنبحاص و  نایم  رد  هچنآ  تسین . يدیدرت  هلمجلا  یف  ناراوگرزب  نیا  شناد  یگژیو  رد  هک  دـسریم  رظن  هب  بیترت  نیا  هب 
. تسا هدوب  ماما  ملع  هاگتساخ  هرتسگ و  هتفرگ  رارق  ثحب  دروم  هعیش 

رـصحنم يرهاظ  روما  ماـکحا و  هزوح  هب  موصعم  ناـیاوشیپ  نیا  شناد  اـیآ  هک  تسا  نیا  ماـما  ملع  هرتسگ  اـب  هطبار  رد  شـسرپ  نیرتمهم 
یناهنپ و روما  زا  یهاگآ  هک  مینادـب  دـیاب  زیچ  ره  زا  شیپ  دریگیم ؟ رب  رد  زین  ار  ینطاب  لئاسم  یجراخ و  تاـعوضوم  هزوح  اـی  دوشیم 

نیا اب  دراد . هطاحا  یتسه  همه  رب  تسا و  تداهـش  بیغ و  هب  ملاع  هک  تسا  دـنوادخ  تافـص  زا  یجراخ  تاـعوضوم  هب  يداـع  ریغ  ملع 
اب ناشکاپ  ياهلد  هک  ياهدیزگرب  ياهناسنا  يارب  ملع  یهاگآ و  نیا  هب  نتفای  تسد  هک  تسین  راکنا  ياج  لاح 

(167 / 5 ریبکلا ، مجعملا  کن : ) هدش تیاور  ًانیع  زین  ّتنـس  لها  ییاور  عبانم  یخرب  رد  ثیدح  نیا  180 ؛ / 1 داشرالا ، 209 ؛ / 1 یفاک ، - 1
(. ص 622 هنسلا ، باتک  کن : ) تسا هدمآ  شیرق »  » ریبعت تیب : لها  ترابع  ياج  هب  رگید  یخرب  رد  و 

192 / 1 یفاک ، ص 123 ؛ تاجردلا ، رئاصب  - 2
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64 ص :
. تسا نکمم  اًلقن  اًلقع و  دراد  گنتاگنت  یطابترا  اناد  راگدرورپ 

یهاگآ رب  زین  میرک  نآرق  و  درامـشیمن ، نکممان  یهلا  ناـیاپیب  تمحر  تردـق و  هب  هّجوت  اـب  ار  یناـهنپ  روما  زا  ناـسنا  یهاـگآ  لـقع 
هک ياهتـسیاش  ياهناسنا  یهاگآ  زا  یتح  تایآ  یخرب  رد  دنکیم . دیکأت  يروما  نینچ  رب  دـنوادخ  كاپ  ناتـسود  زا  یهورگ  ناربمایپ و 

مهیلع ) تیب لها  دنلب  ماقم  هب  هّجوت  اب  نیاربانب ، (ع .) یـسوم ردام  دننام  تسا ، هدش  هداد  ربخ  ناهنپ  روما  رب  دناهدوب  تمـصع  ای  تّوبن  دقاف 
اًلماک یعیش ، موهفم  رد  تماما  ریطخ  تیلوئسم  تمصع و  زا  نانآ  ندوب  رادروخرب  و  مالسلا )
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65 ص :
. دشاب هتشاد  دوجو  نانآ  يارب  یناهنپ  روما  هب  تبسن  هژیو  ياهیهاگآ  ياهراپ  هک  تسا  لوبق  لباق  یعیبط و 

اب هطبار  رد  دـنراد و  رواب  یناهنپ  روما  هب  كاپ  ياهناسنا  یخرب  ملع  ایلوا و  تاـمارک  هلأـسم  هب  ًاـبلاغ  ّتنـس  لـها  هک  تسا  بّجعت  ياـج 
رواب اّما  دنریذپیم ، ار  یملع  نینچ  دوجو  دناهدوب  رادروخرب  مالسلا ) مهیلع  ) تیب لها  همئا  هاگیاج  نود  یهاگیاج  زا  هک  ناسک  يرایـسب 

هـسیاقم نانآ  اب  ناوتیمن  قـالخا  ملع و  هصرع  رد  ار  یـسک  هک  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لـها  همئا  يارب  یهاـگآ  نیا  دوجو  هب  تبـسن  هعیش 
نایاوشیپ يارب  ار  یکرد  لباق  یعیبط و  شناد  نینچ  زین  لاح  هتـشذگ و  رد  هعیـش  نارظنبحاص  یخرب  هنافـسأتم  دنرامـشیم ! اوران  دومن 

هک تسین  يدیدرت  اما  دناهتـشادنپ ! ربارب  ییوگهدایز  ّولغ و  اب  ار  نآ  هب  داقتعا  ًانایحا  دناهداد و  رارق  دیدرت  دروم  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لها 
نآرق ریبعت  هب  هک  تّما  نیا  رد  نآ  دوجو  هب  داـقتعا  هتـشاد و  دوجو  ناـنآ  يایـصوا  یهلا و  ياـیبنا  يارب  هتـشذگ  ياـهتّما  رد  شناد  نیا 

هب اهناسنا و  نیرتهتـسیاش  نیرتکاپ و  زا  تّما  همه  فارتعا  هب  هک  مالـسلا ) مهیلع  ) ربمایپ كاپ  تیب  لها  يارب  تساـهتّما و  نیرترب  میرک 
(ص) ربماـیپ یملع  ثاریم  یهلا و  ضیف  عبنم  هب  ناـنآ  یگتـسباو  دـیق  اـب  مه  نآ  دـناهدوب ، تفـالخ  تمـصع و  ماـقم  ياراد  نایعیـش  رواـب 

. دیآ رامش  هب  ییوگهدایز  ّولغ و  قادصم  دناوتیمن 
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66 ص :
زا رتارف  یهاگیاج  رد  نانآ  نداد  رارق  یگتـسباو و  نیا  زا  نانآ  نتـشادنپ  راـنکرب  تسا  ییوگهداـیز  ولغ و  قادـصم  دـیدرت  نودـب  هچنآ 

راکشآ ناهنپ و  هب  دوخ  ملع  رد  مالسلا ) مهیلع  ) تیب لها  هک  تسا  نشور  و  تسا . (ص ) ربمایپ ّتنس  زا  يوریپ  دنوادخ و  یگدنب  هاگیاج 
. دنتسه (ص ) ماقمیلاع ربمایپ  يونعم  ثاریم  بویغلا و  ماّلع  راگدرورپ  ملع  رادماو 

ثداوح زا  ياهشوگ  (ع ) یلع نانمؤم  ریما  هک  یماگنه  دنکیم . نشور  یبوخ  هب  ار  تقیقح  نیا  هک  تسه  ییابیز  راتفگ  هغالبلا  جـهن  رد 
ار هدنیآ 
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67 ص :
بیغ ملع  وت  هب  ایآ  دـسرپیم : بّجعت  اب  دوب  بلکینب  هلیبق  لها  هک  شنارای  زا  یکی  درادیمرب ، هدرپ  راتات  موق  موجه  زا  دزاسیم و  المرب 
هکلب تـسین ، بـیغ  مـلع  میوـگیم  هـچنآ  یبـلک ! ردارب  يا  دـیامرفیم : ددــنخیم و  راوـگرزب  نآ  ناـنمؤم !؟ ریما  يا  تـسا  هدــش  هداد 

(1) (ص .)) مرکا ربمایپ  ینعی  ) دوب ملع  ياراد  هک  یسک  زا  تسا  ینتفرگارف 
نیا و  تسیچ ؟ ناـنآ  مـلع  همـشچرس  هاگتـساخ و  هـک  تـسا  نـیا  مالـسلا ) مـهیلع  ) ناـماما اـب  هـطبار  رد  مـهم  ياهشـسرپ  زا  رگید  یکی 

ناوتب دـیاش  دـناهدروآ ؟ تسد  هب  هنوگچ  اجک و  زا  دوشیم  زین  ناهنپ  روما  ياهراـپ  لـماش  هک  ار  دوخ  هدرتسگ  هژیو و  شناد  ناراوگرزب 
: داد رارق  ناونع  دنچ  لیذ  ار  نانآ  شناد  عبانم  اههاگتساخ و 

ناماما ملع  همشچرس  هاگتساخ و 

میرک نآرق  . 1
هب ار  نآرق  شناد  مالسلا ) مهیلع  ) ناماما هعیـش ، رواب  هیاپ  رب  تسادخ . باتک  دیدرت  چیهیب  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لها  شناد  عبنم  نیتسخن 
ملع هدرک و  هراشا  تقیقح  نیا  هب  دوخ  میرک  نآرق  دنیانـشآ . نآ  راکـشآ  ناهنپ و  يایاوز  داعبا و  همه  اب  دـنراد و  رایتخا  رد  لماک  هنوگ 

مهف نآرق و  لیوأت 

10 / 2 هغالبلا ، جهن  - 1
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68 ص :
(1) تسا . هدرمشرب  ملع  رد  ناخسار  لاعتم و  دنوادخ  راصحنا  رد  ار  نآ  هباشتم  تایآ 

رب هاوـگ  زین  ياهیآ  رد   (2) دنتـسه . (ص ) ربمایپ تیب  لها  یهلا و  موصعم  نایاوشیپ  ملع  رد  ناخـسار  زا  روظنم  ناوارف ، تایاور  اـب  قباـطم 
(3) تسا . هدش  هتسناد  تسوا ) دزن  باتک  شناد  هک  یسک  «) باتکلا ملع  هدنع  نم   » اتکی و دنوادخ  (ص ) مرکا ربمایپ  تلاسر 

(7 نارمع / لآ  () ِْملِْعلا ِیف  َنوُخِساَّرلا  َو  ُهَّللا  اَّلِإ  ُهَلیِوَْأت  ُمَْلعی  ام  َو  - ) 1

ص 222 تاجردلا ، رئاصب  - 2

(43 دعر / () ِباتِْکلا ُْملِع  ُهَْدنِع  ْنَم  َو  ْمُکَنَیب  َو  ِینَیب  ًادیِهَش  ِهَّللِاب  یفَک  ُْلق  اًلَسُْرم  َتَْسل  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُلوُقی  َو  - ) 3
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69 ص :
زا هچنانچ   (1) دنتـسه . مالـسلا ) مهیلع  ) نیرهاط تیب  لها  و  (ع ) بلاـطیبا نب  یلع  ناـنمؤم  ریما  یـسک  نینچ  تاـیاور  یخرب  اـب  قباـطم 
نم هب  دناوخ و  نم  رب  ار  نآ  شترـضح  هکنیا  رگم  دشن  لزان  (ص ) ادخ لوسر  رب  ياهیآ  چیه  : » دومرفیم هک  تسا  هدش  تیاور  (ع ) یلع

تخومآ و نم  هب  ار  نآ  هباشتم  مکحم و  خوسنم و  خسان و  ریسفت و  لیوأت و  ترضح  نآ  متشون و  شیوخ  طخ  هب  ار  نآ  نم  دومن و  الما 
(2) مدرکن .» شومارف  ار  نآرق  زا  ياهیآ  زگره  نم  سپ  دیامرف ، میاطع  ار  نآ  ظفح  مهف و  هک  تساوخ  ادخ  زا 

رد هچ و  هرابرد  منادیم  نم  هکنآ  رگم  هدشن  لزان  (ص ) ربمایپ رب  ياهیآ  چـیه  دـنگوس  ادـخ  هب  : » دومرفیم هک  تسا  هدـش  تیاور  زین  و 
یلد نم  هب  مراگدرورپ  انامه  هوک ! رد  ای  هدـش  لزان  تشد  رد  ایآ  و  زور ، رد  ای  هدـش  لزان  بش  رد  ایآ  و  تسا ، هدـش  لزاـن  یک  اـجک و 

(3) تسا .» هدیشخب  هداشگ  ینابز  دنمدرخ و 
هتشادن ییاعّدا  نینچ  ترضح  نآ  زا  ریغ  هباحـص  زا  يدحا  هتـشاد و  ترـضح  نآ  هب  صاصتخا  ییالاو  شناد  نینچ  هک  تسا  نآ  فاصنا 

. تسا
هب متسنادیم  ادخ  باتک  هب  دوخ  زا  رتاناد  ار  يدحا  رگا  تفگ : هک  تسا  هدش  لقن  دوعسم  نبا  زا 

53 / 6 نایبلا ، عمجم  257 ؛ / 1 یفاک ، ص 251 ؛ تاجردلا ، رئاصب  - 1

ص 284 و 285 همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  - 2

114 / 1 هلضف ، ملعلا و  نایب  عماج  322 ؛ / 1 بلاطیبا ، لآ  بقانم  17 ؛ / 1 یشایعلا ، ریسفت  - 3
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70 ص :
: داد خساپ  دوعسم  نبا  هچ !؟ یلع  تفگ : يو  هب  تسا  نآرق  روهـشم  گرزب و  نایراق  زا  یکی  هک  یملـس  نمحرلادبع  وبا  متفریم ؛ وا  دزن 

(1) متفرن !؟ وا  دزن  هب  ایآ 
. دندوب ادخ  باتک  هب  مدرم  نیرتاناد  ًامومع  مالسلا ) مهیلع  ) نیرهاط تیب  لها  هک  تسین  يدیدرت 

رب هدرمـشرب و  ینتـسسگان  تمایق  زور  ات  ار  نآرق  اب  ناـنآ  دـنویپ  هک  دـشاب  نیلقث  رتاوتم  فیرـش و  ثیدـح  اـعّدا  نیا  هاوگ  نیرتهب  دـیاش 
. تسا هدرک  دیکأت  مه  اب  ودنآ  تمزالم 

(ص) ربمایپ یملع  ثاریم  . 2

54 / 6 نایبلا ، عمجم  - 1
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71 ص :
. تسا (ص ) ادخ لوسر  یملع  ثاریم  دیدرتیب  مالسلا ) مهیلع  ) تیب لها  هژیو  شناد  عبنم  نیمود 

ار مزال  يایاصو  هتـشاذگن و  لمهم  دوخ  زا  سپ  يارب  ار  تّما  یـسایس  روما  هک  هنوگ  نامه  ترـضح  نآ  هعیـش ، نیداینب  رواـب  اـب  قباـطم 
همه خـساپ  هک  یملع  ثاریم  نیا  تسا . هداهن  ياج  رب  اـهبنارگ  یثاریم  هدیـشیدنا و  ياهراـچ  زین  ناـنآ  یملع  ینید و  روما  يارب  هدومرف ،

ترضح نآ  یـصو  رایتخا  رد  نوگانوگ  ياهشور  هب  (ص ) ربمایپ تایح  نامز  رد  دریگیمرب  رد  ار  تمایق  زور  ات  مدرم  زاین  دروم  لئاسم 
. تسا هدش  لقتنم  هناگهدزاود  ناماما  زا  موصعم  يایصوا  ریاس  هب  لسن  هب  لسن  گرزب  ياوشیپ  نآ  زا  سپ  و  هتفرگ ، رارق  (ع ) یلع

هب و  یهافـش ، هنوـگ  هب  (ع ) یلع هب  (ص ) ربماـیپ یملع  ثاریم  لاـقتنا  هک  دوـشیم  تـشادرب  نـینچ  ییاور  یخیراـت و  دـهاوش  عوـمجم  زا 
. تسا هتفرگ  تروص  بوتکم  هنوگ  هب  ترورض  رب  انب  نیسپ  نایاوشیپ 

هک تسین  يدـیدرت  ًابیرقت  میدرک . هراشا  (ع ) یلع و  (ص ) ربمایپ ینالوط  ياهییوگزار  رمتـسم و  ياهوگوتفگ  هژیو و  طاـبترا  هب  رتشیپ 
. تسا هدوب  يوبن  دنمشزرا  عیادو  یملع و  ثاریم  لاقتنا  كرابم  ياهییوگزار  اهوگوتفگ و  اهطابترا ، نیا  هدمع  عوضوم 

هک دوشگ  ملع  باب  رازه  (ع ) یلع يارب  شیوخ  تشذگرد  زا  شیپ  (ص ) ادخ لوسر  هک  تسا  روهشم  هعیـش  ییاور  عبانم  رد  ثیدح  نیا 
رازه نآ  باب  ره  زا 
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72 ص :
(2) دناهدرک . هراشا  ثیدح  نیا  هب  زین  ّتنس  لها  ییاور  عبانم  یخرب   (1) دشیم . هدوشگ  رگید  باب 

یهافش و هنوگ  هب  (ص ) ربمایپ یملع  ثاریم  زا  یشخب  هدیسر  تایاور  اب  قباطم  هک  تفگ  دیاب  زین  مالسلا ) مهیلع  ) ناماما ریاس  اب  هطبار  رد 
هدش تیاور  (ع ) قداص ماما  زا  هچنانچ  تسا . هتـشاد  (ص ) ادـخ لوسر  ات  نیـشیپ  هّمئا  زا  ماما  تیاور  تلاح  و  هتفای ، لاقتنا  هنیـس  هب  هنیس 

: دومرفیم هک  تسا 

/1 یفاک ، ص 322 ؛ تاجردـلا ، رئاصب  کن : نومـضم  نیا  يارب  باب ؛» َْفلَأ  ٍباب  ِّلُک  ْنِم  َُهل  َحَـتَفَف  ٍباب  َْفلَأ  ًایلَع  هللا 9  ُلُوـسَر  َمَّلَع  - » 1
297

224 / 11 مالسالا ، خیرات  23 ؛ / 8 يزارلا ، ریسفت  ص 48 ؛ یلعلا ، کلملا  حتف  114 ؛ / 13 لامعلا ، زنک  - 2
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73 ص :
ثیدح و  نسح ، ثیدح  نیـسح  ثیدح  و  نیـسح ، ثیدح  مّدج  ثیدح  و  مّدج ، ثیدح  مردـپ  ثیدـح  و  مردـپ ، ثیدـح  نم  ثیدـح  »

(1) تسا .» لجوزع  يادخ  نخس  ادخ  لوسر  ثیدح  و  (ص ) ادخ لوسر  ثیدح  نانمؤم  ریما  ثیدح  و  (ع ،) نانمؤم ریما  ثیدح  نسح 
. دراد ریدقت  رد  ار  يدنس  نینچ  مالسلا ) مهیلع  ) ناماما ثیداحا  زا  يرایسب  هک  تفگ  ناوتیم  بیترت ، نیا  هب 

نیا هب  ناوارف  تایاور  رد  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لـها  تسا . هتـشاد  بوتکم  تیهاـم  دـش  هتفگ  هچناـنچ  اـهبنارگ  ثاریم  نیا  رگید  شخب 
. دناهدرب مان  (س ) همطاف فحصم  هعماج و  رفج ، (ع ،) یلع باتک  نوچ  ییاهباتک  اههفیحـص و  زا  دناهدرک و  هراشا  دوخ  شناد  زا  شخب 
باـن و لیـصا ، یـشناد  يواـح  عطق  روط  هب  هک  تفگ  ناوتیم  اـّما  تسین ، موـلعم  اًـلماک  اـم  يارب  فحـص  بتک و  نیا  تاـیئزج  دـنچ  ره 

. دناهدوب هدرتسگ 
یفن ار  (ع ) یلع صاخ  روط  هب  تیب و  لها  دزن  رد  یعیادو  نینچ  دوجو  هک  تسا  هدـش  لقن  يدّدـعتم  تایاور  ّتنـس  لها  ییاور  عبانم  رد 

. دنکیم
لها ناـمز  رد  نآ  ندوـب  حرطم  عوـضوم و  نیا  اـب  ّتنـس  لـها  ییانـشآ  زا  دـناهدش  لـعج  عـطق  روـط  هب  هکنآ  زا  هتـشذگ  تاـیاور ، نـیا 

. دنراد تیاکح  مالسلا ) مهیلع  ) تیب
بتک و نیا  رد  هک  دـنهدیم  ربـخ  دـنراشفیمياپ و  بوتکم  ثاریم  نیا  دوجو  رب  تسا  تسد  رد  هک  یناـنیمطا  لـباق  حیحـص و  تاـیاور 

همه لیصفت  فحص 

53 / 1 یفاک ، - 1
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74 ص :
. تسا هدمآ  درگ  نآ  دننام  هدنیآ و  ثداوح  رابخا  مارح و  لالح و  هب  طوبرم  لئاسم  نیرتیئزج  تعیرش و  ماکحا 

ياههاگدید اهراتفگ و  هب  و  دهدیم ، رارق  زاتمم  یهاگیاج  رد  ار  مالـسلا ) مهیلع  ) تیبلها هّمئا  يریظنیب  یملع  هیامرـس  نانچ  دـیدرتیب 
. دشخبیم شیپ  زا  شیب  يرابتعا  نانآ  فلتخم 

ثیدحت ماهلا و  . 3
ماهلا زا  روظنم  تسا . ثیدحت  ماهلا و  دراد  يداع  ریغ  دولآزار و  یتلاح  هک  مالسلا ) مهیلع  ) تیب لها  شناد  ياههاگتـساخ  زا  رگید  یکی 

تایاور اب  قباطم  ثیدحت  و 
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75 ص :
نیا يارب  يدـیدرت  چـیه  نودـب  هک  تسا  ناگتـشرف  نخـس  ندینـش  بیغ و  ملاع  اـب  طاـبترا  ياهنوگ  هدیـسر ، هعیـش  قیرط  زا  هک  یناوارف 

. دراد دوجو  یهلا  كاپ  نایاوشیپ 
زا مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لها  يرادروخرب  و  تسا ، توافتم  یحو  تفایرد  تّوبن و  اب  یثیدحت  ماهلا و  نینچ  هک  تشاد  هّجوت  دیاب  دنچ  ره 

. تسین نانآ  ندوب  ربمایپ  يانعم  هب  نآ 
نیا هب  ّتنس  لها  زا  یخرب  هنافـسأتم  تسا . هدش  دیکأت  ناگتـشرف  مایپ  تفایرد  رد  ثَّدحم  یبن و  نایم  توافت  دوجو  هب  هعیـش  تایاور  رد 

. دناهتفاتنرب ار  مالسلا ) مهیلع  ) تیب لها  يارب  یناکما  نینچ  دوجو  دناهتسیرگن و  داعبتسا  راکنا و  هیواز  زا  زین  عوضوم 
ناگتشرف يوگوتفگ  زا  دناهدرمش و  تباث  باطخ  نبا  رمع  يارب  ار  یناکما  نینچ  دوخ  تایاور  ياهراپ  يانبم  رب  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 

(1) دناهتفگ ! نخس  يو  اب 
تلالد هتـشذگ  ياهتّما  رد  نانآ  هب  ماهلا  هتـسیاش و  ياهناسنا  اب  ناگتـشرف  يوگوتفگ  رب  هک  یناوارف  تاـیآ  هب  هّجوت  اـب  لاـح ، ره  هب 

ناماما يارب  ار  یناکما  نینچ  دوجو  ناوتیمن  دنرادنپیم ، تباث  رمع  يارب  ّتنس  لها  هک  يزیچ  هب  رظن  و  دراد ،
. دومن داعبتسا  ای  راکنا  مالسلا ) مهیلع  ) موصعم

115 / 7 ملسم ، حیحص  - 1
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76 ص :
هعیش بهذم  هاگدید  زا  تمصع 

هعیش بهذم  هاگدید  زا  تمصع 

اـطخ و هاـنگ و  هنوگره  زا  ندوب  راـنکرب  ياـنعم  هب  حالطـصا  رد  و  تسا ، ندـش  هتـشادهگن  ندوـب و  راـنکرب  ياـنعم  هب  تغل  رد  تمـصع 
. تسا يرورض  نانآ  يایصوا  ناربمایپ و  يارب  هعیـش ، هاگن  زا  هک  تسا  راتفر  راتفگ و  هشیدنا ، رد  فارحنا  يژک و  ره  زا  ندش  هتـشادهگن 

: درک یسررب  دیاب  ناونع  ود  لیذ  رد  ار  تمصع  هلأسم 
( مالسلا مهیلع  ) ناربمایپ تمصع  - 1

(. مالسلا مهیلع  ) نایاوشیپ تمصع  - 2
( مالسلا مهیلع  ) ناربمایپ تمصع  . 1

هجوت دیاب  هتبلا  تسا . هدوب  مالسلا ) مهیلع  ) ناربمایپ تمصع  هلأسم  دروخیمن  مشچ  هب  يرظن  قافتا  اهنآ  اب  هطبار  رد  هک  یلئاسم  زا  یکی 
ناهانگ یّلک  روط  هب  يدـمع و  غورد  ادـخ ، هب  رفک  دـننام  ییاهزیچ  هب  تبـسن  مالـسلا ) مهیلع  ) ناربماـیپ تمـصع  رب  تّما  همه  هک  تشاد 

. تسین تّجح  قاّفتا  هب  قساف  ربخ  دوشیم و  قسف  بجوم  یناهانگ  نینچ  هکارچ  دنراد . رظن  قاّفتا  هریبک 
هریبک ناهانگ  دننام  زین  هریغص  ناهانگ  هب  تبسن  مالسلا ) مهیلع  ) ناربمایپ ایآ  هک  تسا  نیا  شسرپ  نیاربانب ،
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77 ص :
؟ دنراد تمصع 

زین ناهانگ  زا  هتـسد  نیا  بکترم  دـمع  يور  زا  زگره  مالـسلا ) مهیلع  ) ناربمایپ هک  دـنهدیم  خـساپ  نینچ  شـسرپ  نیا  هب  ّتنـسلها  رثکا 
(1) دراد . دوجو  یشومارف  وهس و  يور  زا  نانآ  باکترا  ناکما  اّما  دنوشیمن ،

زا هاگچیه  یهلا  قیفوت  دوخ و  يالاو  ياوقت  اب  دنتسه و  موصعم  ناهانگ  قلطم  زا  مالسلا ) مهیلع  ) ناربمایپ هک  تسا  نآ  رب  هعیـش  ربارب ، رد 
(2) دنوشیمن . یشزغل  ای  هانگ  بکترم  وهس  ای  دمع  يور 

265 / 8 فقاوملا ، حرش  کن : - 1

ص 155 نیدلا ، لوصا  یف  کلسملا  کن : - 2
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78 ص :
یهلا ناگداتـسرف  نآ  تمـصع  اب  ّتنـس  لها  زا  یخرب  تشادرب  ربانب  هک  تسا  ینآرق  تایآ  یخرب  رهاظ  هدـش  رظن  فـالتخا  أـشنم  هچنآ 

. دزادرپیم رگید  ناربمایپ  یخرب  و  (ع ) سنوی (ع ،) مدآ شهوکن  هب  ًارهاظ  هک  تایآ  یخرب  دننام  دراد . تافانم 
دوخ زیچ  ره  زا  شیپ  درادیماو  يریـسفت  هیجوت و  نینچ  هب  ار  ام  هچنآ  و  دنتـسه ، ریـسفت  هیجوت و  لباق  تایآ  نیا  همه  هعیـش ، رظن  رب  انب 

. تسا لقع  مکح  سپس  و  میرک ، نآرق 
یقالخا ياهیگژیو  ياراد  و  هدرمـش ، راـنکرب  ناطیـش  بیرف  زا  ار  ناـنآ  و  هتخادرپ ، ناربماـیپ  شیاتـس  هب  یناوارف  تاـیآ  رد  میرک  نآرق 

هیآ دیآ  رامـش  هب  ناربمایپ  تمـصع  رب  یلیلد  دـناوتیم  هک  یتایآ  زا  یکی  تسین . نانآ  تمـصع  زج  يزیچ  نآ  يانعم  هک  هتـسناد  يدـنلب 
هب هک  نآ  يارب  رگم  میداتـسرفن  ار  يربمایپ  چـیه  : » ینعی (1) ؛ ِهَّللا ) ِنْذِِإب  َعاُطِیل  اَّلِإ  ٍلوُسَر  ْنِم  اْنلَـسْرَأ  ام  َو  :) دـیامرفیم هک  تسا  ياهفیرش 

«. دوش تعاطا  ادخ  نذا 
اب یهلا  ناربمایپ  زا  قلطم  تعاـطا  موزل  هک  تسین  يدـیدرت  و  دریگیمربرد . ار  ناربماـیپ  همه  و  دراد ، قـالطا  هدـعاق  نیا  هک  تسا  نشور 

تسین نکمم  اریز  دراد . میقتسم  طابترا  همزالم و  نانآ  تمصع 

64 ءاسن / - 1
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79 ص :
. دشاب هداتسرف  تعاطا  يارب  دوش  یهلا  ریسم  زا  فارحنا  تیصعم و  بکترم  ًادمع  ای  ًاوهس  تسا  نکمم  هک  ار  یسک  لاعتم  دنوادخ 

. دنریگ رارق  دانتسا  دروم  ناربمایپ  تمصع  تابثا  يارب  دنناوتیم  هک  دراد  دوجو  یناوارف  تایآ  هفیرش ، هیآ  نیا  رب  نوزفا 
تمصع ینشور  هب  هک  تایآ  نیا  زا  دناهدرک  دیدرت  یهلا  ناربمایپ  تمصع  رد  تایآ  یخرب  رهاظ  هب  دانتـسا  اب  هک  یناسک  دسریم  رظن  هب 

ریاس هب  هّجوت  اب  دیاب  میرک  نآرق  زا  هیآ  کی  هب  دانتسا  هک  تسا  نآ  تقیقح  دناهدومن . تلفغ  دیامنیم  تابثا  ار  نانآ 

هعیش بهذم  هاگدید  زا  www.Ghaemiyeh.comتمصع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 255زکرم  هحفص 85 

http://www.ghaemiyeh.com


80 ص :
. دماجناین تسردان  ضراعتم و  ياهتشادرب  هب  راک  ات  دوش  ماجنا  نآ  تایآ 

(1) تسا . هدش  دراو  شهوکن  تایآ  لیوأت  ریسفت و  و  ناربمایپ ، تمصع  دییأت  رد  زین  یناوارف  تایاور  هک  دنامن  هتفگان 
هب لد  ات  دنشاب  نوصم  اطخ  هانگ و  هنوگ  ره  زا  دیاب  یهلا  ناریفـس  هک  تسا  دیدرت  لباق  ریغ  یلقع  مکح  کی  نیا  لقن ، مکح  زا  هتـشذگ 

. دشاب هتشادن  يرابنایز  جیاتن  نانآ  زا  تعاطا  دریگ و  مارآ  نانآ  زا  يوریپ 
تنامـض مدع  يانعم  هب  نیا  و  دشاب ، راکهانگ  هتفر و  اطخ  هار  هب  دوخ  لعف  ای  لوق  رد  هک  تسا  نکمم  نامز  ره  دشابن  موصعم  ربمایپ  رگا 

(2) دراد . تافانم  ءایبنا  تثعب  زا  فده  اب  هک  دوب  دهاوخ  وا  زا  تعاطا  يارب  یفاک 
بتک و دناهدوسرف و  ملق  ناربمایپ  تمصع  تابثا  يارب  زابرید  زا  یّنس  هعیش و  هتسجرب  ناملاع  یخرب  هک  تسا  عوضوم  نیا  تیّمها  هب  رظن 

. دناهتشاگن یلئاسر 
رخف هب  ناوتیم  ّتنـس  لها  ناملاع  نایم  زا  و  ءایبنألا ،» هیزنت   » باـتک بحاـص  436 ق ) (د . یضترم دیـس  هب  ناوتیم  هعیـش  ناملاع  نایم  زا 

بحاص 606 ق ) (د . يزار

ص 399 لاصخلا ، ص 74 ؛ دیحوتلا ، کن : هنومن ، ناونع  هب  - 1

ص 84 رشع ، يداحلا  باب  حرش  یف  رشحلا  موی  عفانلا  کن : ریرقت ، نیا  يارب  - 2
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81 ص :
لیالد هب  دانتـسا  اب  دـناهداد و  خـساپ  نیرکنم  تاهبـش  هب  لیـصفت  اب  باتک  ود  نیا  رد  هنازرف  ود  نیا  دومن . هراشا  ءایبنألا » همـصع   » باـتک

. دناهدومن تابثا  ار  یهلا  ناربمایپ  تمصع  ناوارف  یلقن  یلقع و 
( مالسلا مهیلع  ) تیب لها  همئا  تمصع  . 2

. تسا هناگهدزاود  ناماما  تمصع  تسین  يرگنزاب  لباق  يور  چیه  هب  هک  هعیش  نیداینب  ياهرواب  زا  یکی 
یّمهم رایـسب  هتکن  نیا  دناهدوب و  شیوخ  تمـصع  هب  لئاق  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لها  دوخ  دـهدیم  ناشن  هک  دراد  دوجو  یناوارف  تایاور 

دیابن هک  انعم  نیدب  تسا .
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82 ص :
. تسین رادروخرب  یخیرات  تلاصا  زا  و  هدمآ ، دوجو  هب  نایعیش  نایم  رد  نانآ  زا  رانکرب  هک  تشادنپ  رّخأتم  يرواب  ار  نایاوشیپ  تمصع 
نب یلع  زا  نـینچمه ،  (1) تسا . هدومرف  دـیکأت  شیوخ  ترتع  تمـصع  رب  ترـضح  نآ  هک  هدـش  دراو  (ص ) ادـخ لوسر  زا  یثیداحا  رد 

: دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  (ع ) داّجس ماما  نیسحلا 
ریزگان ماما  ور  نیا  زا  دوش ، هتخانـش  نآ  اب  ات  تسین  يرهاظ  شنیرفآ  رد  تمـصع  و  دـشاب ، موصعم  هکنآ  رگم  تسین  ماما  اـم  زا  یـسک  »

: دومرف تسیچ ؟ موصعم  يانعم  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  دش : هتفگ  دشاب .» صن  دروم  دیاب 
هب ماما  دنوشیمن . ادج  مه  زا  تمایق  زور  ات  ود  نیا  و  هدز ، رد  گنچ  تسا  نآرق  نامه  هک  دنوادخ  نامسیر  هب  هک  تسا  یـسک  موصعم  »

رتراوتـسا هچنآ  هب  نآرق  نیا  هک  تسا  راـگدرورپ  هدومرف  ناـمه  نیا  و  دـناوخیمارف ، ماـما  يوس  هب  نآرق  دـنکیم و  توعد  نآرق  يوس 
(2) دیامنیم .» هار  تسا 

: دومرف یثیدح  نمض  رد  هک  تسا  هدش  تیاور  (ع ) قداص ماما  زا  حیحص  دنس  هب  زین ،
ْنَم َو  ِءاَمَّسلا  َنُود  ْنَم  یَلَع  ُۀَِغلاَْبلا  ُۀَّجُْحلا  ُنَْحن  َو  ِهَّللا  ِیْحَو  ُۀَمِجاََرت  ُنَْحن  َو  ِهَّللا  ِْملِع  ُناَّزُخ  ُنَْحن  »

65 / 2 اضرلا ، رابخأ  نویع  ص 574 و 679 ؛ یلامألا ، - 1

ص 132 رابخألا ، یناعم  - 2
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83 ص :
ام تعاط  هب  دـنوادخ  میتسه ، موصعم  یهورگ  ام  میتسه ، وا  رما  ناـمجرتم  دـنوادخ و  شناد  نارادهنازخ  اـم  : » ینع (1) ي  ِضْرَْألا .» َقْوَف 

«. میتسه تسا  نیمز  زارف  نامسآ و  ریز  هک  ره  رب  دنوادخ  ياسر  تّجح  ام  تسا ، هدومن  یهن  ام  ینامرفان  زا  و  هداد ، روتسد 
: دوشیم طوبرم  هزوح  ود  هب  ماما  تمصع  هک  دوشیم  تشادرب  نینچ  رگید  ناوارف  تایاور  تایاور و  نیا  عومجم  زا 

زا يرادروخرب  اب  ماما  هک  انعم  نیا  هب  يدرف  هزوح 

269 / 1 یفاک ، - 1
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84 ص :
. تسا هتساریپ  دوخ  راتفر  راتفگ و  رادنپ ، رد  یتسردان  يژک و  هنوگره  زا  حور ، یکاپ  نورد و  يافص 

قباطم ًاقلطم  شیاوتف  تسا و  رود  هب  شزغل  هانگ و  زا  یهلا  ماکحا  نییبت  نید و  غیلبت  رد  ماما  هک  انعم  نیا  هب  یغیلبت  اـی  یعاـمتجا  هزوح  و 
. تسا یعقاو  ماکحا  اب 

( مالسلا مهیلع   ) هّمئا تمصع  هاگتساخ 

: دوب لفاغ  ناوتیمن  یساسا  رصنع  ود  زا  هّمئا  تمصع  هاگتساخ  اب  هطبار  رد 
، نانآ یقالخا  یملع و  تیلباق  یکی 

. یهلا نارکیب  فطل  تیلعاف و  يرگید  و 
دعتسم یتیـصخش  زاتمم و  یتیبرت  ریثأت  تحت  هک  دوخ  میظع  قالخا  هژیو و  ملع  هب  رظن  مالـسلا ) مهیلع  ) نیرهاط تیب  لها  هکنآ  حیـضوت 
ناـبرهم راـگدرورپ  یبـیغ  ياهدادـما  هژیو و  قـیفوت  زا  و  هتفرگ ، رارق  یهلا  نارکیب  فـطل  صاـخ و  تیاـنع  دروـم  تسا ، هـتفرگ  لـکش 

. دناهتفرگ رارق  تمصع  دنلب  هاگیاج  رد  یتاذ  رصنع  ود  نیا  زا  يرادروخرب  اب  و  دناهدیدرگ ، رادروخرب 
هدـش اطعا  نانآ  هب  ناماما  یقالخا  یملع و  دادعتـسا  تیلباق و  اـب  بساـنتم  هک  تسا  یهلا  یقیفوت  همئا  تمـصع  هک  تفگ  دـیاب  نیارباـنب ،

: دیامرفیم هک  تسا  دنوادخ  نخس  اب  قباطم  نیا  و  تسا .
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85 ص :
«. دهد رارق  اجک  رد  ار  دوخ  تلاسر  هک  دنادیم  رتهب  دنوادخ  : » ینعی  (1) ُهََتلاسِر ؛) ُلَعْجَی  ُْثیَح  ُمَلْعَأ  ُهَّللا  )

( مالسلا مهیلع   ) هّمئا تمصع  لیالد 

رگید هب  تسا . نوریب  يداـع  مدرم  تخانـش  سرتـسد  زا  هک  تسا  ینورد  یگژیو  کـی  تمـصع  هک  تشاد  هّجوـت  دـیاب  زیچ  ره  زا  شیپ 
زا زج  موصعم  درف  تخانـش  ور ، نیا  زا  دشاب . نایامن  یـسک  رهاظ  رب  ای  هدـش ، هتـشون  یـسک  یناشیپ  رب  هک  تسین  يزیچ  تمـصع  نخس ،

زا تسین . هتخاس  دراد  ینایحو  طابترا  لاعتم  دنوادخ  اب  هک  یسک  زا  زج  تسا و  نطاب  رهاظ و  هب  ملاع  هک  لاعتم  دنوادخ 

124 ماعنا / - 1
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86 ص :
. تسج (ص ) مرکا ربمایپ  صوصن  دنوادخ و  مالک  رد  دیاب  ار  مالسلا ) مهیلع  ) هّمئا تمصع  لیالد  هک  تسا  اج  نیا 

: دنریز رارق  هب  دناهتفرگ  رارق  دانتسا  دروم  تمصع  تابثا  يارب  هک  یتایآ  نیرتنشور 
ًاریِهْطَت (1) ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُِری  امَّنِإ  ریهطت : هیآ  فلا -

«. دنادرگ هزیکاپ  اًلماک  ار  امش  دیادزب و  تیب  لها  امش  زا  ار  يدیلپ  هنوگره  ات  دراد  هدارا  دنوادخ  هک  تسین  نیا  زج  : » ینعی  ؛
. دوریم رامش  هب  نانآ  تمصع  لیالد  نیرتنشور  زا  تسا ، هدش  لزان  (ص ) ربمایپ تیب  لها  هب  باطخ  ًاحیرص  هک  هفیرش  هیآ  نیا 

دنوادخ هدارا  وس  کی  زا  هک  دـهدیم  رارق  دـیکأت  دروم  ار  موهفم  نیا  و  تسا ، رـصح  يانعم  هب  يوغل  رظن  زا  هیآ  ردـص  رد  اّمنإ »  » فرح
هدارا زا  روـظنم  هک  تفگ  دـیاب  دراد . مالـسلا ) مهیلع  ) ربماـیپ تیب  لـها  هب  صاـصتخا  رگید  يوـس  زا  و  تسا ، يدـیلپ  ندودز  هب  رـصحنم 

ْنِم ْمُْکیَلَع  َلَعْجَِیل  ُهَّللا  ُدیُِری  ام  دیامرفیم : هک  دشاب ، هدـئام  هروس  هیآ 3  رد  روکذم  هدارا  خنس  زا  یعیرـشت  ياهدارا  دناوتیمن  زین  دنوادخ 
هنیمز دودح  ماکحا و  عیرشت  اب  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  نیا  روظنم  هیآ  نآ  رد  اریز   (2) ْمُْکیَلَع . ُهَتَمِْعن  َِّمُتِیل  َو  ْمُکَرِّهَُطِیل  ُدیُِری  ْنِکل  َو  ٍجَرَح 
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87 ص :
. تسا هدرک  مهارف  ار  مدرم  يونعم  تراهط 

تیب لها  يونعم  تراهط  يارب  يزاسهنیمز  زین  نآ  زا  دارم  رگا  اریز  درک . تشادرب  ار  یموهفم  نینچ  ناوتیم  یتخـس  هب  ریهطت  هیآ  رد  اما 
!؟ تسا هدش  عیرشت  ياهژیو  دودح  ماکحا و  نانآ  يارب  ایآ  هک  دوشیم  حرطم  شسرپ  نیا  دشاب  دودح  ماکحا و  عیرشت  اب 

لباق يور  چـیه  هب  ییاعّدا  نینچ  و  تسا ، هدرکن  ار  تیب  لها  يارب  یـصاصتخا  دودـح  ماـکحا و  عیرـشت  ياـعّدا  يدـحا  هک  تسا  نشور 
. تسین لوبق 

رب ّلاد  هک  اّمنإ »  » فرح اب  اریز  دـشاب ، ریهطت  هیآ  رد  دـنوادخ  هدارا  ّقلعتم  دـناوتیمن  زین  ناگمه  ناـیم  كرتشم  دودـح  ماـکحا و  عیرـشت 
تافانم تسا  صاصتخا 
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88 ص :
. دباییم

نیا رب  دـنوادخ  یلمع  یمتح و  هدارا  ینعی  تسا . ینیوکت  هدارا  ياهنوـگ  هیآ  نیا  رد  دـنوادخ  هدارا  زا  روـظنم  هک  تسا  نشور  نیارباـنب ،
(1) نوُکَیَف ؛ ْنُک  َُهل  َلوُقَی  ْنَأ  ًاْئیَـش  َدارَأ  اذِإ  ُهُْرمَأ  امَّنِإ  دـیامرفیم : هچنانچ  دـیادزب ؛ تیب  لـها  زا  ار  يدـیلپ  هنوگ  ره  هک  تسا  هتفرگ  ّقلعت 

«. دشاب سپ  شاب  دیامرفب  وا  هب  دنک  هدارا  ار  يزیچ  نوچ  هک  تسین  نیا  زج  دنوادخ  راک  : » ینعی
. تسا هتفای  قّقحت  اًلمع  ًامتح و  مالسلا ) مهیلع  ) تیب لها  اب  هطبار  رد  دنوادخ  هدارا  هک  تفایرد  ناوتیم  اجنیا  زا 

رد سنج  لا »  » هب هّجوت  اـب  هک  تسا ، یمدآ  عبط  ترفن  دروم  كاـپان و  زیچ  ره  یتـشلپ و  يدـیلپ ، ياـنعم  هب  تغل  رد  زین  سجر »  » زا دارم 
. دوشیم لماش  ار  اطخ  هانگ و  موهفم  ینشور  هب  و  دریگیمرب ، رد  ار  يونعم  يدام و  زا  یکاپان  يدیلپ و  عاونا  همه  نآ  يادتبا 

ياهیآ دننام  دـناهدرب . راک  هب  يونعم  شیالآ  یّلک  روط  هب  اطخ و  هانگ ، يانعم  رد  ار  سجر »  » هژاو هک  تسا  یناوارف  تایآ  اعّدا  نیا  هاوگ 
ِءامَّسلا ِیف  ُدَّعَّصَی  امَّنَأَک  ًاجَرَح  ًاقِّیَـض  ُهَرْدَـص  ْلَعْجَی  ُهَّلُِـضی  ْنَأ  ْدُِری  ْنَم  َو  ِمالْـسِِإلل  ُهَرْدَـص  ْحَرْـشَی  ُهَیِدـْهَی  ْنَأ  ُهَّللا  ِدُِری  ْنَمَف  دـیامرفیم : هک 

َِکلذَک
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89 ص :
ره و  دیاشگیم ، مالـسا  يارب  ار  شاهنیـس  دیامن  هار  ار  وا  ات  دهاوخب  ادخ  هک  ره  : » ینع َنُونِمُْؤی (1) ي  َنیِذَّلا ال  یَلَع  َسْجِّرلا  ُهَّللا  ُلَـعْجَی 

سجر دنوادخ  هنوگنیا  دوریم ؛ الاب  نامسآ  هب  ییوگ  هک  نانچنآ  دنادرگیم  هتفرگ  گنت و  ار  شاهنیس  دیامن  هارمگ  ار  وا  دهاوخب  هک 
«. دنروآیمن نامیا  هک  دهدیم  رارق  یناسک  رب  ار 

ینیوـکت یمتح و  هدارا  هب  (ص ) ربماـیپ تیب  لـها  هک  تسا  نآرب  رگید  تاـیآ  رد  نآ  دربراـک  و  هژاو ، نـیمه  قـالطا  هـب  هّجوـت  اـب  هـعیش 
. دناهتساریپ كاپ و  یناسفن  لئاذر  ناهانگ و  همه  زا  دنوادخ 

125 ماعنا / - 1

( مالسلا مهیلع   ) هّمئا تمصع  www.Ghaemiyeh.comلیالد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 255زکرم  هحفص 95 

http://www.ghaemiyeh.com


90 ص :
: دیامرفیم یّصاخ  دیکأت  اب  هک  تسا  هفیرش  هیآ  لیذ  دنکیم  دییأت  ار  راوتسا  تشادرب  نیا  نامگیب  هچنآ 

ًاریِهْطَت (1) ْمُکَرِّهَُطی  َو 
. درامشیم تباث  تیب  لها  يارب  هعیش  هک  تسا  یتمصع  نامه  ینشور  هب  نیا  و   ؛

ههبش کی  هب  خساپ 
ار نانآ  ریهطت  هدارا  دـنوادخ  هک  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لها  قیداصم  هک  تسا  نآ  هدـش  حرطم  ریهطت  هیآ  لـیذ  رد  هک  یـشسرپ  نیرتمهم 
هب ار  دوخ  مشچ  لفاغت  ای  تلفغ  اب  دناهداهن و  نوریب  فاصنا  میلگ  زا  اپ  شسرپ  نیا  هب  خساپ  رد  ّتنس  لها  زا  یخرب  دنایناسک ؟ هچ  دراد 

ناشیوخ و همه  يانعم  هب  رگید  یخرب  و  (ص ،) ربمایپ نانز  يانعم  هب  ار  هیآ  رد  روکذـم  تیب  لـها  ناـنیا  زا  یخرب  دناهتـسب . تقیقح  يور 
: مینکیم یسررب  راصتخا  هب  ار  هورگ  ود  نیا  رادنپ  اجنیا  رد  ام  دناهدرمشرب . ترضح  نآ  ناگتسباو 

؟ دناترضح نآ  نارسمه  (ص ) ربمایپ تیب  لها  زا  روظنم  ایآ  . 1
ار (ص ) ربمایپ تیب  لها  زا  روظنم  هک  یناسک 
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91 ص :
، تسا (ص ) ربمایپ نارـسمه  هب  باطخ  ینـشور  هب  هک  نآ  دعب  لبق و  اب  هفیرـش  هیآ  قایـس  تدـحو  هب  دـنرادنپیم  ترـضح  نآ  نارـسمه 
اب نخس  زین  هیآ  نیا  ریزگان  هدوب  ترضح  نآ  نانز  اب  دنوادخ  نخس  ریهطت ، هیآ  سپ  شیپ و  هک  اجنآ  زا  دنیوگیم  دننکیم و  لالدتـسا 

! تسا نانامه 
ياعّدم هدش  لزان  (ص ) ربمایپ نارـسمه  هب  باطخ  هک  دشاب  ياهیآ  زا  یئزج  ًاعقاو  ریهطت  هیآ  رگا  هک  تفگ  دـیاب  ههبـش  نیا  هب  خـساپ  رد 

شنیچ هک  تسا  نآ  تقیقح  اّما  دوب . دهاوخ  شریذپ  لباق  روکذم 
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92 ص :
هباحـص داهتجا  دایز  لامتحا  هب  ای  (ص ) ربمایپ روتـسد  هب  اهدعب  و  درادن ، ياهمزالم  اهنآ  لوزن  نأش  بیترت و  اب  يور  چیه  هب  نآرق  تایآ 

. تسا هتفرگ  تروص 
لوزن بقاعت  یعقاو و  بیترت  دور ، رامـش  هب  تایآ  ياـنعم  مهف  يارب  ياهنیرق  قایـس ، تدـحو  ناونع  اـب  دـناوتیم  هچنآ  نخـس ، رگید  هب 

. نآرق نیودت  رد  شراگن  بقاعت  يرابتعا و  بیترت  هن  تسا  تایآ 
یلوزن نأش  تیب  لها  هب  طوبرم  شخب  ناوارف ، ثیداحا  تایاور و  اب  قباطم  و  یمالسا ، ناخّروم  نارّسفم و  همه  فارتعا  هب  زین  هیآ  نیا  رد 

دیاب ار  ریهطت  هیآ  اذل ، تسا . هدوبن  طبترم  (ص ) ربمایپ نارسمه  ًاساسا  و  سپ ، شیپ و  تایآ  لوزن  نأش  اب  و  هتشاد ، صّخـشم  ادج و  اًلماک 
. درک یسررب  سپ  شیپ و  تایآ  هب  هّجوت  نودب  هناگادج و  اًلماک  تروص  هب 

؟ دناترضح نآ  ناشیوخ  مومع  (ص ) ربمایپ تیب  لها  زا  روظنم  ایآ  . 2
يردپ ناشیوخ  لصا و  (ص ) ربمایپ تیب  لها  دوب  دقتعم  هک  دـننکیم  دانتـسا  مقرا  نب  دـیز  نخـس  هب  دـنراد  یهاگدـید  نینچ  هک  یناسک 

(1) تسا . هدش  مارح  نانآ  رب  هقدص  هک  دنیوا 
دانتسا يدانتسا  نینچ  هک  تشاد  هّجوت  دیاب  اّما 

123 / 7 ملسم ، حیحص  367 ؛ / 4 دمحا ، دنسم  - 1

( مالسلا مهیلع   ) هّمئا تمصع  www.Ghaemiyeh.comلیالد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 255زکرم  هحفص 98 

http://www.ghaemiyeh.com


93 ص :
یقیقح قیداصم  شیوخ و  تیب  لها  يدّدعتم  ثیداحا  رد  (ص ) ربمایپ صخش  هکارچ  تسا . (ص ) ربمایپ نخس  ربارب  رد  یباحص  نخس  هب 

. تسا هدومرف  یفّرعم  ار  ریهطت  هیآ 
. تسناد رتاوتم  ّتنس  لها  هعیش و  قیرط  زا  ار  نآ  ناوتیم  هک  تسا  ادر ) ءاسک /( فیرش  ثیدح  ثیداحا  نیا  هنومن  نیرتهتسجرب 

و دـناشن ، شیوخ  ربارب  رد  دومن و  کـیدزن  دوخ  هب  ار  (س ) همطاـف و  (ع ) یلع (ص ) ادـخ لوسر  هک  تسا  هدـمآ  فیرـش  ثیدـح  نیا  رد 
هیآ نانآ  هب  باطخ  دیـشک و  نانآ  رب  ار  ییاسک  ای  هماج  هاـگنآ  داد . ياـج  دوخ  ياـهوناز  رب  ار  مالـسلا ) اـمهیلع  ) نیـسح نسح و  سپس 

دومن توالت  ار  ریهطت 
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94 ص :
(1) دنرتراوازس . نم  تیب  لها  و  نم ، تیب  لها  دنتسه  نانیا  ادنوادخ ! ینعی : ّقَحَأ ؛» یْتَیب  ُلْهَأ  َو  یْتَیب  ُلْهَأ  ِءالُؤه  ّمُهَّللا  : » دومرف و 

نآ هک  (ص ) ربمایپ نارـسمه  زا  یکی  هملـسّما  هکنآ  رتبلاج  و  هتفای ، لوزن  نامز  نامه  رد  ریهطت  هیآ  هک  هدش  دیکأت  يرگید  تیاور  رد 
هب یکین ، هب  وا  شیاتـس  نمـض  (ص ) ربمایپ اّما  تسین ؟ نانآ  وزج  يو  ایآ  هک  تسا  هدیـسرپ  ترـضح  نآ  زا  هدوب ، رـضاح  هناخ  رد  ماگنه 

(2) تسا . هداد  یفنم  خساپ  روکذم  شسرپ 
: دادیم ادـن  تشذـگیم و  (س ) همطاف هناخ  رب  حبـص  زامن  يارب  هام  شـش  ات  (ص ) مرکا ربمایپ  هک  تسا  هدرک  تیاور  زین  کلام  نب  سنا 
«. دنادرگ هزیکاپ  اًلماک  ار  امـش  دیادزب و  تیب  لها  امـش  زا  ار  يدیلپ  هنوگره  ات  دراد  هدارا  دنوادخ  هک  تسین  نیا  زج  ! » تیب لها  يا  زامن 

(3)
دیامرف یفّرعم  مدرم  هب  ار  ریهطت  هیآ  یقیقح  قادصم  دوخ و  تیب  لها  هک  تسا  هتشاد  یعـس  راک  نیا  اب  (ص ) مرکا ربمایپ  دسریم  رظن  هب 

ار موهفم  نیا  اًلمع  هیآ  لوزن  زا  سپ  هام  شش  ات  راک  نیا  رارکت  اب  و 
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95 ص :
. دزادنایب اج 

، یلع هکلب  وا ، ناـشیوخ  مومع  هن  و  (ص ) ربماـیپ نارـسمه  هن  ریهطت  هفیرـش  هیآ  رد  تیب  لـها  زا  روـظنم  هک  تسا  نشور  اًـلماک  نیارباـنب ،
. دنتسه (ع ) نیسح نادنزرف  زا  موصعم  ناماما  ریاس  نانآ  عبت  هب  و  مالسلا ) مهیلع  ) نیسح نسح ، همطاف ،

(. َنیِِملاَّظلا يِدـْهَع  ُلانَی  َلاق ال  ِیتَّیِّرُذ  ْنِم  َو  َلاق  ًامامِإ  ِساَّنِلل  َُکلِعاج  یِّنِإ  َلاق  َّنُهَّمَتَأَف  ٍتاـِملَِکب  ُهُّبَر  َمیِهاْربِإ  یلَْتبا  ِذِإ  َو  :) ءـالتبا هیآ  ب --
(1)
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96 ص :
نآ زا  ترـضح  نآ  نوـچ  و  هدوـمزآ ، يراوـشد  ياـهناحتما  هب  ار  (ع ) ربماـیپ میهاربا  دـنوادخ ، هک  دوـشیم  شرازگ  هفیرـش  هیآ  نیا  رد 

. تسا هدومرف  بصن  مدرم  رب  تماما  ماقم  هب  ار  يو  دنوادخ  هدمآرد  دنلبرس  یهلا  ياهنومزآ 
شنادنزرف زا  یخرب  هک  دـیامنیم  تلأسم  لاعتم  دـنوادخ  زا  تماما ، ماقم  هب  باصتنا  یهلا و  ياهنومزآ  رد  يزوریپ  لابند  هب  (ع ) میهاربا
ناراکمتـس هب  تماما  ینعی  وا  دـهع  هک  دـیامرفیم  دـیکأت  اضاقت  نیا  هب  خـساپ  رد  لاعتم  دـنوادخ  و  دـیامن ، لـئان  روکذـم  ماـقم  هب  زین  ار 

. دسریمن
رد دنوادخ  هک  دومن  هّجوت  دیاب  موهفم  نیا  كرد  يارب  درمشرب . مالسلا ) مهیلع  ) ناماما تمصع  لیالد  نیرتنشور  زا  دیاب  زین  ار  هیآ  نیا 

. تسا هدومرف  یفن  دنشاب  ملاظ »  » تفص هب  فصّتم  هک  یناسک  زا  ار  تماما  ًاحیرص  روکذم  هیآ 
، ادـخ هب  ملظ  زا  ملظ  عاونا  همه  دراد و  هدرتسگ  یموهفم  ملظ »  » هک دـهدیم  تسد  هب  ار  رواب  نیا  ینآرق  تاـیآ  هب  شرگن  رگید  يوس  زا 

. دریگیمرب رد  ار  شیوخ  مدرم و 
یلکـش نازیم و  ره  هب  هک  یـسک  دوریم و  رامـش  هب  ملظ  ياهنوگ  دوخ  هبون  هب  یگرزب  اـی  کـچوک  شزغل  اـی  هاـنگ  ره  هک  تسا  یعیبـط 

اذل دشاب . ملاظ »  » قادصم دناوتیم  دوشیم  شزغل  ای  هانگ  بکترم 
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هب ینامز  چیه  رد  و  هتساریپ ، یشزغل  هانگ و  هنوگره  زا  هک  تسا  تماما  ماقم  يّدصت  هتـسیاش  یـسک  اهنت  ءالتبا  هیآ  ربانب  هک  تسا  یعیبط 

. دشاب هدشن  هدولآ  ملظ  تفص 
دیاب اّما  تسین ، ملاظ  قادصم  تسا  هدرک  هبوت  شیوخ  ملظ  زا  نونکا  هدوب و  ملاظ  هتشذگ  رد  هک  یـسک  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  دنچ  ره 

. دشاب هدشن  هدولآ  يدیلپ  هانگ و  هب  و  هدوبن ، ملاظ  هاگچیه  هک  تسا  یسک  ملاظ  ریغ  نّقیتم  مّلسم و  ردق  هک  تشاد  هّجوت 
ملظ هب  هاگچیه  هک  دنتسه ، (ص ) ربمایپ كاپ  تیب  لها  یناسک  نینچ  رکذ  لباق  زراب و  قادصم  اهنت  نامگیب 
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. دراشفیم ياپ  نانآ  تمصع  رب  هیآ  نیمه  هب  هّجوت  اب  هعیش  و  دناهدشن ، هدولآ  يدیلپ  و 

هتـشذگ و رد  زگره  هک  یـسک  هب  تماما  صاصتخا  تابثا  يارب  ار  یبلاج  لالدتـسا  دوخ  دـیتاسا  یخرب  زا  لقن  هب  نازیملا  ریـسفت  بحاص 
(1) تسین . نآ  حرط  لاجم  اجنیا  رد  هک  تسا  هدروآ  هدوبن  ملاظ  لاح 

(2) ْمُْکنِم . ِْرمَألا  ِیلوُأ  َو  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأ  َو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  تعاطا : هیآ  ج --
زا تعاطا  فیدر  رد  نانآ  زا  تعاطا  ترورض  رب  اریز  دنکیم . تلالد  نایاوشیپ ) رمألا /( یلوا  تمـصع  رب  ینـشور  هب  زین  هفیرـش  هیآ  نیا 

. دراد همزالم  نایاوشیپ  تمصع  ترورض  اب  تعاطا  ترورض  و  دیامنیم ، دیکأت  (ص ) ربمایپ ادخ و 
رما دـنهد  نامرف  يدـب  هانگ و  هب  هتـساوخان  ای  هتـساوخ  تسا  نکمم  هک  یناـسک  زا  تعاـطا  هب  هاگچـیه  میکح  دـنوادخ  هک  تسا  نشور 

. دنکیمن
یهن دروم  هک  يدب  هانگ و  ماگنه  هب  دـشاب ، بجاو  دـنوش  يدـب  هانگ و  بکترم  تسا  نکمم  هک  یناسک  زا  تعاطا  رگا  رگید ، نخـس  هب 

رما و ضراعت  يانعم  هب  نیا  و  دماجنایم ، يدب  هانگ و  باکترا  هب  تسا  یهلا  رما  دروم  هک  نانآ  زا  يوریپ  تسا  دنوادخ 

274 / 1 نآرقلا ، ریسفت  یف  نازیملا  ك : ر . - 1
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هک تسا  يزیچ  نامه  نیا  و  دنـشاب ؛ نوصم  يدب  هانگ و  زا  دیاب  ًاترورـض  رمألایلوا  نیاربانب ، تسین . نکمم  هک  دوب  دهاوخ  دنوادخ  یهن 

. درامشیم تباث  مالسلا ) مهیلع  ) تیب لها  همئا  يارب  هعیش 
رارقا تسا و  ناتسادمه  تعاطا  هیآ  زا  هعیش  تشادرب  نیا  اب  ّتنس  لها  فورعم  نارّـسفم  زا  یکی  606 ق ) (د . يزار رخف  هک  تسا  بلاج 

یگداس هب  داهن ، هطلاغم  ای  بّصعت  ار  نآ  مان  ناوتیم  هک  ياهویـش  اب  اّما  تسا ، رمألا  یلوا  تمـصع  رب  لیلد  ینـشور  هب  هیآ ، نیا  هک  دراد 
رب فّقوتم  تّما  زا  یّـصاخ  دارفا  زا  تعاـطا  هکارچ  دنـشاب ! تّما  زا  یّـصاخ  دارفا  دـنناوتیمن  موصعم » ِرمـألا  یلوا   » نیا هک  دـنکیم  اـعّدا 

تساهنآ و تخانش 
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! تسین نکمم  ام  يارب  نامز  نیا  رد  يدارفا  نینچ  تخانش 

( نارظنبحاـص مومع  دـقع /( ّلـح و  لـها  زج  یـسک  تسا ، تباـث  هفیرـش  هیآ  نیا  زا  ناشتمـصع  هک  رمـألا ، یلوا  زا  روـظنم  نیارباـنب ،
(1) تسا ! تّما  عامجا  تیجح  رب  لیلد  نیا  دشاب و  دناوتیمن 

اپ ریز  يأر و  هب  ریسفت  هتسجرب  قادصم  دسریم ، رظن  هب  لقع  مکح  نآ و  رهاظ  فالخ  رب  هک  هیآ  زا  يریـسفت  نینچ  هک  تسادیپ  هتفگان 
نداهن

و هجح ، همـألا  عاـمجإ  نأ  یلع  اندـنع  لدـی  مکنم  رمـألا  یلوأ  و  هلوق : نأ  ملعا  تسا : نیا  وا  تاراـبع  نیع  . 144 / 10 ریبکلا ، ریـسفتلا  - 1
عطقلا ال مزجلا و  لیبس  یلع  هتعاطب  هللا  رمأ  نم  هیآلا و  هذـه  یف  مزجلا  لیبس  یلع  رمألا  یلوأ  هعاطب  رمأ  یلاـعت  هللا  نأ  کـلذ  یلع  لیلدـلا 

نوکیف هتعباتمب ، هللا  رمأ  دـق  نوکی  أطخلا  یلع  همادـقإ  ریدـقتب  ناک  أطخلا  نع  اموصعم  نکی  مل  ول  ذإ  أطخلا ، نع  اموصعم  نوکی  نأ  دـب و 
و دحاولا ، رابتعالاب  دحاولا  لعفلا  یف  یهنلا  رمألا و  عامتجا  یلإ  یضفی  اذهف  هنع ، یهنم  أطخ  هنوکل  أطخلا  أطخلا و  کلذ  لعفب  ارمأ  کلذ 

نأ بجو  مزجلا  لـیبس  یلع  هتعاـطب  هللا  رمأ  نم  لـک  نأ  تبث  و  مزجلا ، لـیبس  یلع  رمـألا  یلوأ  هعاـطب  رمأ  یلاـعت  هللا  نأ  تبثف  لاـحم ، هنا 
امإ موصعملا  کلذ  لوقن : مث  اموصعم ، نوکی  نأ  دـب و  هیآلا ال  هذـه  یف  روکذـملا  رمألا  یلوأ  نأ  اعطق  تبثف  أـطخلا ، نع  اـموصعم  نوکی 

باجیإ و  اعطق ، هیآلا  هذـه  یف  رمألا  یلوأ  هعاط  بجوأ  یلاعت  هللا  نأ  انیب  انأل  همألا ؛ ضعب  نوکی  نأ  زئاج  ال  همألا ، ضعب  وأ  همـألا  عومجم 
اذـه اـننامز  یف  اـنأ  هرورـضلاب  ملعن  نحن  و  مهنم ، هدافتـسالا  مهیلإ و  لوـصولا  یلع  نیرداـق  مهب  نیفراـع  اـننوکب  طورـشم  اـعطق  مهتعاـط 

کلذـک رمألا  ناک  اذإ  و  مهنم ، ملعلا  نیدـلا و  هدافتـسا  نع  نوزجاع  مهیلإ ، لوصولا  نع  نوزجاع  موصعملا ، ماـمالا  هفرعم  نع  نوزجاـع 
نوکی نأ  بجو  اذـه  لطب  امل  و  مهفئاوط . نم  هفئاط  و ال  همألا ، ضاعبأ  نم  اضعب  سیل  هتعاطب  نینمؤملا  هللا  رمأ  يذـلا  موصعملا  نأ  انملع 

!! هجح همألا  عامجإ  نأب  عطقلا  بجوی  کلذ  و  همألا ، نم  دقعلا  لحلا و  لهأ  رمألا  یلوأ  و  هلوقب : دارملا  وه  يذلا  موصعملا  کلذ 
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. تسا فاصنا  قطنم و 

هب هک  نیلقث  ثیدح  دـننام  يوبن  ناورف  ثیداحا  دوجو  اب  دـهد : حیـضوت  هک  تسا  هدادـن  ار  نآ  تمحز  دوخ  هب  یّتح  یمارگ ، رّـسفم  نیا 
نیا رد  نیموصعم  تخانش  لیلد  نیمادک  هب  یساسا و  هچ  رب  تسا ، هتخادرپ  نانآ  تمصع  رب  دیکأت  و  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لها  ندناسانش 

!؟ تسین نکمم  ام  يارب  نامز 
یملع و ریغ  ياهویـش  اهنآ  هب  نداد  خساپ  ندـش و  ور  هبور  ياج  هب  اهنآ  يور  هب  نتـسب  مشچ  لئاسم و  ندز  رود  هک  تسا  نیا  تقیقح 

. تسین ناملسم  ناملاع  هدنزارب  هک  تسا  لوبق  لباق  ریغ 
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: دنکیم تلالد  مالسلا ) مهیلع  ) تیب لها  هّمئا  تمصع  رب  هنوگ  ود  هب  فیرش  ثیدح  نیا  نیلقث ؛ ثیدح  د -

، دراشفیم ياپ  میرک  نآرق  اب  نانآ  نادواج  دنویپ  رب  هک  هنوگ  نیدب  یکی 
. درامشیمرب تّما  یهارمگ  مدع  تیاده و  نماض  ار  نانآ  زا  يوریپ  هک  ناس  نیدب  يرگید  و 

زین مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لها  هک  تسا  یعیبط  اذـل  تسا . راـنکرب  یتساراـن  يژک و  هنوگره  زا  و  یهلا ، یحو  میرک  نآرق  هک  تسا  نشور 
نـشور اریز  دنـشاب . رانکرب  یتساران  يژک و  هنوگره  زا  دیاب  ریزگان  دنـشاب  هتـشاد  ینتـسسگان  يدنویپ  دـنوشن و  ادـج  نآ  زا  هکنآ  يارب 

. دوب دنهاوخن  نآرق  هارمه  رگید  دنوش  یتساران  يژک و  بکترم  نامز  ره  هک  تسا 
رد اهنت  هدش ، یفّرعم  تّما  یهارمگ  مدع  تیادـه و  نماض  رتاوتم  ثیدـح  نیا  رد  هک  مالـسلا ) مهیلع  ) تیبلها زا  يوریپ  هتـشذگ ، نیا  زا 

نامرف یتساران  يژک و  هب  دـنوشن و  هدولآ  يدـب  هانگ و  هب  هاگچـیه  نانآ  هک  دوب  دـهاوخ  تّما  یهارمگ  مدـع  تیادـه و  نماض  یتروص 
رجنم زین  تّما  یهاـبت  یهارمگ و  هب  هکلب  دوب  دـهاوخن  یهارمگ  مدـع  تیادـه و  نماـض  ناـنآ  زا  يوریپ  هک  تسا  نشور  هنرگو  دـنهدن .

. دش دهاوخ 
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هعیش بهذم  هاگدید  زا  ماما ...  بصن 

هعیش بهذم  هاگدید  زا  تماما  صوصن  ماما و  بصن 

صن دورو  ماما و  بصن  ترورض  . 1
نآ هچ  ددرگیم . نشور  زین  (ع ) ماما بصن  موزل  دش  هتفگ  وا  تمصع  و  (ع ) ماما ندوب  ملعأ  ترورض  هرابرد  هک  نیشیپ  بلاطم  هب  رظن  اب 
نیا هب  هجوت  اب  تسین و  نکمم  يداع  دارفا  يارب  اهنآ  زا  یهاگآ  ًاـعبت  دنتـسه و  یناـهنپ  ینورد و  یگژیو  ود  تمـصع  ندوب و  ملعأ  هک 

وا هلیسو  هب  شهار  ات  تسا  هداد  رارق  يریذن  یتما  ره  رد  هکلب  هدرکن ، اهر  ار  شیوخ  ناگدنب  دنوادخ  هک  بلطم 
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تجح دـیامن و  نشور  شیوخ  ناگدـنب  يارب  ار  رما  نیا  میکح  دـنوادخ  هک  دـیآیم  مزـال  ددرگ ، مولعم  وا  هلیـسو  هب  شمکح  نشور و 

. دناسانشب مدرم  هب  ار  شیوخ 
. تسین اور  وا  رب  يداع  ياههار  زا  زج  زین  رما  نیا 

. دهد رارق  صن  شیوخ  تجح  ندناسانش  يارب  هک  دسریم  رظن  هب  يرورض  نیاربانب 
هک تسا  هدش  دراو  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لها  همئأ  ریاس  و  (ع ) یلع تماما  نییبت  رب  مکحم  ییاور  ینآرق و  صوصن  هعیـش ، هاگدـید  رب  انب 

. ددرگیم هراشا  اهنآ  نیرتمهم  هب 
میرک نآرق  رد  تماما  صوصن  . 2

ُْمْتنُک ْنِإ  ِلوُسَّرلا  َو  ِهَّللا  َیلِإ  ُهوُّدُرَف  ٍءْیَـش  ِیف  ُْمتْعَزاـنَت  ْنِإَـف  ْمُْکنِم  ِْرمَـألا  ِیلوُأ  َو  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأ  َو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی  -) فـلا
ار ربمایپ  دـیرب و  نامرف  ار  دـنوادخ  دـیاهدروآ  نامیا  هک  یناـسک  يا  : » ینعی  (1) اًلیِوَْأت ) ُنَسْحَأ  َو  ٌْریَخ  َکـِلذ  ِرِخْـآلا  ِمْوَْیلا  َو  ِهَّللاـِب  َنُونِمُْؤت 
ادخ و هب  رگا  دینادرگرب  لوسر  هب  ادخ و  هب  ار  نآ  دیدرک  فالتخا  يزیچ  رد  رگا  سپ  ار ؛ ناتدوخ  زا  نارادنامرف  نینچمه  دیرب و  نامرف 

«. تسا رتوکین  شیانعم  رتهب و  نیا  دیراد ، نامیا  تمایق  زور 
دنوادخ زا  تعاطا  تسخن ، هفیرش ، هیآ  نیا  رد 
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ادخ و زا  تعاطا  هب  فطع  نارادنامرف  زا  تعاطا  هاگنآ  و  هدیدرگ ، نایب  لوسر  زا  تعاطا  بوجو  نآ  لابند  هب  و  هدـش ، هدرمـش  بجاو 

. تسا هدش  لوسر 
تلاصا و ياراد  دنوادخ  زا  تعاطا  هک  تسا  هتکن  نیا  هدنناسر  هدمآ ، رمألایلوا  لوسر و  زا  تعاطا  رب  مدـقم  دـنوادخ  زا  تعاطا  هکنیا 
رد هن  رمألا  یلوا  لوسر و  زا  تعاطا  رتقیقد ، نخـس  هب  تسا . نامه  زین  رمـألایلوا  لوسر و  زا  تعاـطا  همـشچرس  و  تسا ، یقیقح  مّدـقت 

. دراد رارق  نآ  لوط  رد  هک  دنوادخ  تعاطا  ضرع 
. دنشابیم مالسلا ) مهیلع  ) تیب لها  همئأ  هفیرش  هیآ  نیا  رد  رمألا  یلوا  زا  دوصقم  هک  تسا  دقتعم  هعیش 
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106 ص :
. تسا ناوارف  یلقن  یلقع و  لیالد  هب  دیؤم  رواب  نیا  هک  تسا  نآ  فاصنا 

يراع سک  نآ  هکنیا  رگم  دنادرگیمن  بجاو  ار  یسک  زا  تعاطا  میکح  دنوادخ  هک  تسا  راوتسا  هدعاق  نیا  رب  ینتبم  هعیش  یلقع  لیلد 
. دشاب هابتشا  اطخ و  زا 

تعاطا هب  دـنوادخ  تسین  نکمم  هک  میدرـشف  ياپ  راکنا  لـباق  ریغ  هتکن  نیا  رب  میتفگ  نخـس  ناـیاوشیپ  تمـصع  زا  هک  اـجنآ  رد  رتشیپ 
لوسر و زا  قلطم  تعاطا  بوجو  سپ  تسا . تمصع  تنامـض  دقاف  و  هابتـشا ، هانگ و  ضرعم  رد  هک  دهد  نامرف  یـسک  يارچ  نوچیب و 

. تسا نانآ  تمصع  مزلتسم  اًلقع  رمألا  یلوا 
(1) تسا . هدش  دراو  هعیش  ییاور  عبانم  رد  یناوارف  ییاور  صوصن  لوقعم ، ياعّدا  نیا  دییأت  رد 

مهیلع ) تیب لها  همئأ  زین  يرایـسب  رد  (2) و  تسا ، هدـیدرگ  یفرعم  (ع ) بلاطیبا نب  یلع  رمـألا  یلوا  زا  دارم  تاـیاور  نیا  زا  ياهراـپ  رد 
(3) دناهدش . دای  رمألا  یلوا  ناونع  هب  مالسلا )

حالطصا نیا  ریسفت  رد  تنس  لها  لاح ، نیا  اب 

341 / 1 یبرقلا ، يوذل  هدوملا  عیبانی  93 ؛ / 18 هعیشلا ، لئاسو  ص 139 ؛ لاصخ ، 123 ؛ / 1 عیارشلا ، للع  کن : هنومن ، ناونع  هب  - 1

ص 494 دشرتسملا ، - 2

ص 222 همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  187 و 276 ؛ / 1 یفاک ، ص 133 ؛ هرصبتلا ، همامالا و  - 3
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107 ص :
. دناهداهن شیپ  رد  ار  یفلتخم  ياههاگدید  ینآرق 

ياهراپ (2) و  دناهتـسناد ، ءاهقف  ءاـملع و  قلطم  ار  ناـنآ  ياهدـع  (1) و  دنـشابیم ، اههیرـس  ءارما  رمـألا  یلوا  زا  دوصقم  دـناهتفگ : یخرب 
(4) دناهدرک . رکذ  ار  نیطالس  زین  یخرب  (3) و  هناگراهچ ، يافلخ 

، اهقف اههیرـس ، يارما  تسا  نشور  هچنانچ  اریز  تسین . رادروخرب  یفاک  تهاجو  زا  اههاگدید  نیا  زا  کی  چـیه  هک  تسادـیپ  هتفگان  اّما 
لقع مکح  هب  دناهدوبن و  تمصع  رصنع  ياراد  کی  چیه  یمالسا  خیرات  ناهاشداپ  افلخ و 

180 / 5 يراخب ، حیحص  337 ؛ / 1 دمحا ، دنسم  - 1

123 / 1 كردتسم ، 72 ؛ / 1 یمراد ، ننس  - 2

346 / 10 يربکلا ، ننسلا  یقهیب ، - 3

223 / 12 يوون ، ملسم ، حرش  - 4
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108 ص :
. تسا هدوبن  بجاو  ربمایپ  ادخ و  زا  تعاطا  نوچمه  نانآ  زا  تعاطا 

دروم رد  اهنت  و  تسین ، یفالتخا  تما  ياملع  نایم  نامثع  رمع و  رکبوبا ، تمـصع  مدـع  رد  هک  تفگ  دـیاب  زین  هناگراهچ  يافلخ  هراـبرد 
. تسا هدیدرگ  فالتخا  نانآ  نایم  (ع ) یلع

. دنباتیمنرب ار  هاگدید  نیا  تنس  لها  و  دنادیم ، موصعم  ار  ترضح  نآ  هعیش  هک  بیترت  نیا  هب 
. مییامن یسررب  ار  (ع ) یلع تمصع  صوصن  ام  هک  تسا  مزال  نیاربانب 

هب وادخ  هب  ار  نآ  دیدرک  فالتخا  يزیچ  رد  رگا  : » تسا هدمآ  هفیرـش  هیآ  نیا  لیذ  رد  هک  تسا  نیا  دناهدرک  حرطم  یخرب  هک  یلاکـشا 
«. دینادرگرب لوسر 

. دنشابیمن موصعم  اهنآ  هک  تسا  نآ  رب  لیلد  نیا  و  هدشن ، دای  (ص ) ربمایپ ادخ و  هب  عوجر  رانک  رد  رمألا  یلوا  هب  عوجر  زا  نیاربانب ،
ای رمألا  یلوا  هعیش  رواب  ربانب  هک  تسا  نیا  (ص ) ربمایپ ادخ و  هب  عوجر  ضرع  رد  رمألا  یلوا  هب  عوجر  رکذ  مدع  ّتلع  دسریم  رظن  هب  اّما 

ادـخ و هب  عوجر  عون  زا  نانآ  هب  عوجر  ات  دـنوریمن  رامـش  هب  عراش  (ص ) ربمایپ ادـخ و  فالخ  رب  مالـسلا ) مهیلع  ) نیموصعم همئأ  نامه 
تنـس ادخ و  باتک  هب  زین  نانآ  عوجر  ور ، نیا  زا  دنتـسه . (ص ) ربمایپ تنـس  هدننک  نشور  نآرق و  تایآ  رّـسفم  نانآ  دـشاب . (ص ) ربمایپ

هکنآ زج  تسا ؛ (ص ) ربمایپ
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109 ص :
. دنتسه رانکرب  شزغل  اطخ و  زا  تمصع و  ياراد  تعیرش  هب  دوخ  عوجر  نیا  رد  نانآ 

، ادخ امش  یلو  اهنت  انامه  : » ینعی  (1) َنوُعِکار ) ْمُه  َو  َةاکَّزلا  َنُوتُْؤی  َو  َةالَّصلا  َنوُمیُِقی  َنیِذَّلا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  ُُهلوُسَر  َو  ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو  اـمَّنِإ  -) ب
«. دنزادرپیم دنتسه  عوکر  هب  هک  یلاح  رد  ار  تاکز  دنرادیم و  اپرب  ار  زامن  دناهدروآ و  نامیا  هک  دنتسه  یناسک  وا و  لوسر 

، نیملسم رما  یلو  هیآ  نیا  رد  هک  تسا  نشور 

55 هدئام / - 1
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110 ص :
. دننکیم ششخب  عوکر  لاح  رد  هک  تسا  هدش  یفّرعم  نانمؤم  زا  یّصاخ  هورگ  ربمایپ و  ادخ ،

مهیلع ) تیب لها  همئأ  صاخ  هورگ  نیا  زا  دوصقم  تسناد ، رتاوتم  ار  اهنآ  ناوتیم  هدـش و  دراو  هعیـش  ییاور  عبانم  رد  هک  یتایاور  رباـنب 
(1) دنشابیم . (ع ) یلع هژیو  هب  و  مالسلا )

(2) دناهتسناد . (ع ) بلاطیبا نب  یلع  نأش  رد  ار  هیآ  نیا  لوزن  يدایز  هدع  زین  تنس  لها  ياملع  زا 
دجسم رد  (ع ) بلاطیبأ نب  یلع  یتقو  هک  تسا  نیا  دنراد  رظن  قاّفتا  نآ  رب  دننکیم و  دییأت  ار  نآ  عطق  روط  هب  ناگمه  هچنآ  لاح  ره  هب 

دوب هتفر  عوکر  هب  هک  یلاح  رد  راوگرزب  نآ  سپ  تشاد . کمک  ياـضاقت  هک  تشذـگ  ترـضح  نآ  رب  يدـنمزاین  دوب  هداتـسیا  زاـمن  هب 
. دیشخب دنمزاین  هب  داهن و  شیپ  ار  شیوخ  يرتشگنا 

: تسا هدومن  يور  هلأسم  هس  رد  هتفرگ  رارق  ّتنس  لها  هعیش و  رظن  فالتخا  دروم  هچنآ 
شیاشخب اب  راگزاسان  ًاعبت  و  فورعم ) هنالاس  تایلام  نآ /( ّصخا  يانعم  هب  هیآ  نیا  رد  ار  تاکز »  » هژاو ّتنـس  لها  زا  یخرب  هکنآ  یکی 

. دناهتشادنپ (ع ) یلع
هیآ تلالد  ّتنس  لها  هاگدید  ربانب  هکنآ  مود 

ص 186 هیوباب ، نبا  یلامالا ، 187 و 289 ؛ ، 146 / 1 یفاک ، - 1

557 / 2 نآرقلا ، ماکحأ  218 ؛ / 6 طسوالا ، مجعملا  16 ؛ / 7 دئاوزلا ، عمجم  - 2
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111 ص :
. درادن مالسلا ) مهیلع  ) نیموصعم هّمئا  ای  (ع ) یلع هب  یصاصتخا  ًاعبت  تسا و  هتفرگ  رب  رد  ار  نامیا  لها  همه  و  هدوب ، ماع  هفیرش 

. درادن هعیش  ياعّدم  رب  یتلالد  و  تسا ، عوکر  لاح  رد  تاکز  عیرشت  ماقم  رد  هیآ  یخرب ، رادنپ  ربانب  هکنآ  موس 
یعرش تاکز  هن  ششخب و  ّماع  يانعم  هب  نآرق  رد  تاکز »  » هژاو نارّسفم ، روهشم  هاگدید  ربانب  هک  تفگ  دیاب  ههبـش  هس  نیا  هب  خساپ  رد 

. تسا هتفر  راک  هب  هنالاس 
میرک نآرق  زا  هیآ  دنچ  رد  هک  دشابیم  هقدص »  » هژاو تسا  هنالاس  یعرش  تاکز  يانعم  دیفم  هچنآ 
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112 ص :
. تسا هدش  حرطم 

دیاب زین  هفیرـش  هیآ  تلالد  هرابرد  دـسریم . رظن  هب  راگزاس  عوکر  لاح  رد  (ع ) یلع هنامیرک  شـشخب  اب  تاکز  تخادرپ  ریبعت  نیارباـنب ،
روهظ رایتخا  بحاص  تسرپرس و  يانعم  رد  دور  راک  هب  (ص ) مرکا ربمایپ  هبترم و  دنلب  دنوادخ  فیصوت  رد  هاگره  یلو »  » هژاو هک  تفگ 

. تسا رایتخابحاص  تسرپرس و  رد  رهاظ  ًاعبت  هدش ، وا  لوسر  ادخ و  هب  فطع  هیآ  نیا  رد  اُونَمآَنیِذَّلا ) ) هکاجنآ زا  و  دراد ،
. دسریم رظن  هب  کیدزن  رایسب  دراد  صاصتخا  رب  تلالد  هک  هیآ  ردص  رد  اّمنإ »  » فرح هب  هّجوت  اب  انعم  نیا 

قایس اب  فلاخم  تسس و  يرادنپ  تسا  عوکر  لاح  رد  تاکز  عیرـشت  ماقم  رد  هیآ  هک  رادنپ  نیا  تفگ ، دیاب  زین  موس  ههبـش  هب  خساپ  رد 
. تسا نآ  ظافلا  رهاظ  هیآ و 

. تسین ییاشنا  یترابع  دزادرپیم و  مدرم  رما  یلو  یفّرعم  هب  هک  تسا  يربخ  یترابع  هفیرش  هیآ  نیا  هک  تسا  نشور  نخس ، رگید  هب 
. تسا تسرپرس  یلو و  نییعت  ماقم  رد  هک  تاکز  عیرشت  ماقم  رد  هن  نیاربانب 

هب تیالو  هیآ  لوزن  نأش  هرابرد  ّتنـس  لها  ییاور  عبانم  یخرب  رد  هک  تسا  یتیاور  دـنکیم  دـییأت  ار  هراـب  نیا  رد  هعیـش  هاگدـید  هچنآ 
. دروخیم مشچ 
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113 ص :
هدیـشخب دنمزاین  هب  ار  شیوخ  يرتشگنا  زامن  عوکر  رد  (ع ) یلع هک  تفای  یهاگآ  (ص ) ادخ لوسر  یتقو  هک  تسا  هدمآ  تیاور  نیا  رد 

: دومرف تشادرب و  اعد  هب  تسد  تسا 
ییاشگب و شنابز  زا  هرگ  ییامن و  ناسآ  ار  شراک  يزاس و  هداشگ  ار  شاهنیـس  هک  درک  اضاقت  وت  زا  (ع ) یـسوم مردارب  انامه  ادنوادخ ! »
! ادنوادخ یتخاس . هدروآرب  ار  وا  ياضاقت  سپ  دشاب ، شراک  رد  وا  کیرش  هاگهیکت و  ات  یهد  رارق  شریزو  ار  نوراه  شتیب  لها  نایم  زا 

مریزو ار  یلع  متیب  لها  نایم  زا  ییامن و  ناسآ  ار  مراک  يزاس و  هداشگ  ار  ماهنیـس  هک  مهاوخیم  وت  زا  متـسه و  وت  ربماـیپ  هدـنب و  زین  نم 
یهد رارق 
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114 ص :
«. دشاب مراک  رد  مکیرش  نم و  هاگهیکت  ات 

(1) دش . لزان  (ع ) یلع نأش  رد  تیالو  هیآ  هک  دوب  هتفاین  نایاپ  (ص ) ربمایپ ياعد  زونه  دیوگیم : يوار 
. تسناد نشور  دیاب  ار  مالسلا ) مهیلع  ) نیموصعم هّمئا  ریاس  ًاعبت  و  (ع ) یلع تیالو  رب  هیآ  تلالد  بیترت ، نیا  هب 

ّتنس رد  (ع ) یلع تماما  صوصن  . 3
رارق دانتـسا  دروم  رتشیب  همه  زا  هچنآ  نایم  نیا  رد  اما  تسا ، هتفرگ  کمک  یناوارف  ثیداحا  زا  (ع ) یلع تماما  رب  صن  تابثا  يارب  هعیش 

. تسا تلزنم  نیلقث و  ریدغ ، ثیدح  هس  هتفرگ ،
ریدغ ثیدح  مکی ،

. دش میظع  یتلاسر  ندناسر  رومأم  مخ  ریدغ  مان  هب  یلحم  رد  يرجه  مهد  لاس  رد  عادولاۀجح  زا  تشگزاب  ماگنه  هب  (ص ) مرکا ربمایپ 
َو َکِّبَر  ْنِم  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَهُّیَأ  ای  :) تسا هدرک  هراشا  ریطخ  تیرومأم  نیا  هب  هدـئام  هروس  هیآ 57  ناوارف ، ربتعم  تایاور  ربانب 

بناـج زا  هچنآ  لوـسر ، يا  : » ینعی (2) ؛ َنیِِرفاـْکلا ) َمْوَْـقلا  يِدـْهَی  ـال  َهَّللا  َّنِإ  ِساَّنلا  َنِم  َکُمِـصْعَی  ُهَّللا  َو  ُهََتلاـسِر  َْتغََّلب  اـمَف  ْلَـعْفَت  َْمل  ْنِإ 
ناسرب مدرم  هب  ار  تسا  هدش  لزان  وت  رب  تراگدرورپ 

26 / 12 يزارلا ، ریسفت  81 ؛ / 4 یبلعثلا ، ریسفت  - 1

67 هدئام / - 2
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115 ص :
«. دنکیمن تیاده  ار  رفاک  موق  دنوادخ  درادیم ، هاگن  نامدرم  زا  ار  وت  دنوادخ  ياهدرکن و  غالبا  ار  وا  تلاسر  ینکن  رگا  هک 

زا سپ  تفرگ و  رارق  يدنلب  رب  هاگنآ  دنیآ . درگ  ات  دومرف  رما  ار  ناگمه  باتفآ  دیدش  يامرگ  رد  (ص ) ربمایپ یهلا ، نامرف  نیا  لابند  هب 
: دومرف هبترم  هس  ات  سپس  داد و  ربخ  شیوخ  تشذگرد  یکیدزن  زا  نامدرم  زردنا  یهلا و  يانث  دمح و 

ره ناگمه  مرتراوازس ؟» ناشدوخ  زا  نانمؤم  هب  تبسن  نم  هک  دینادیمن  ایآ  : » ینع ي  مهسفنأ ؟» نم  نینمؤملاب  یلوأ  ّینأ  نوملعت  متـسلأ  »
ترضح نآ  ماگنه  نیا  رد  ادخ !» لوسر  يا  ارچ ، : » دنداد خساپ  راب 
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116 ص :
: دومرف

يالوم نم  هک  ره  : » ینعی هلذخ ؛» نم  لذـخا  هرـصن و  نم  رـصنا  هاداع و  نم  داع  هالاو و  نم  لاو  ّمهللا  هالوم ؛ یلع  اذـهف  هالوم  تنک  نم  »
یسک درادب و  نمشد  ار  وا  هک  شاب  یـسک  نمـشد  درادب و  تسود  ار  وا  هک  شاب  یـسک  تسود  ادنوادخ ! تسوا ، يالوم  یلع  نیا  میوا 

«. دراذگاو ار  وا  هک  راذگاو  ار  یسک  دنک و  يرای  ار  وا  هک  نک  يرای  ار 
تما رب  دـنوادخ  هـک  دوـب  ياهـضیرف  نیـسپاو  نـیا  و  دـنتفگ ، کـیربت  وا  هـب  دـندمآ و  (ع ) یلع دزن  هـب  هتـسد  هتــسد  ناـمدرم  نآ  زا  سپ 

. تخاس بجاو  (ص ) ربمایپ
َو ْمُکَنیِد  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلا  :) دومرفیم تفگیم و  نخس  تمعن  مامتا  نید و  لامکا  زا  هک  دوب  ياهیآ  لوزن  دادیم  ربخ  رما  نیا  زا  هچنآ 
ار مالسا  مدرک و  مامت  امـش  رب  ار  متمعن  لماک و  ناتیارب  ار  ناتنید  زورما  : » ینعی  (1) ًانیِد ؛) َمالْسِإلا  ُمَُکل  ُتیِـضَر  َو  ِیتَمِْعن  ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَأ 

«. مدیدنسپ امش  يارب  نییآ  ناونع  هب 
رتاوت هب  دوخ  ییاور  بتک  رد  ار  نآ  نیقیرف  هک  ياهنوگهب  دشابیم ، ياهژیو  تبالص  ماکحتسا و  ياراد  دنس  رظن  زا  ریدغ  فیرش  ثیدح 

. دناهدرک تیاور 
رد هک  هتـشاگن ، ۀـیالولا » باتک   » مان اب  یّلقتـسم  باتک  ثیدـح  نیا  نوگانوگ  دانـسا  ییاور و  قرط  هرابرد  333 ق ) (د . یفوک هدـقع  نبا 

لها هعیش و  نایم 

3 هدئام / - 1
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117 ص :
. تسا فورعم  ّتنس 

رثا ریدـغلا » . » درک وجوتسج  تسا  هدـش  هتـشاگن  مان  نیمه  اب  هک  يدنمـشزرا  باـتک  رد  دـیاب  ار  مخ  ریدـغ  ساـکعنا  زین ، ریخا  نرق  رد 
. تسا هدمآرد  ریرحت  هتشر  هب  هنیمز  نیا  رد  هک  دروآ  رامش  هب  یعبنم  نیرتهب  دیاب  ار  ینیما  هماّلع  موحرم  هنازرف  قّقحم  گنسنارگ 

. تسا هدش  لقن  فلتخم  دانسا  قرط و  هب  فیرش  ثیدح  نیا  زین  تنس  لها  عبانم  رد 
نبا ننس »  » (2) لبنح ، نب  دمحا  دنسم »  » (1) هبیش ، یبا  نبا  فنصملا »  » هب ناوتیم  هنومن  ناونع  هب 

495 / 7 هبیش ، یبأ  نبا  فنصملا ، - 1

420 281 و 5 / 119 و 4 / ، 118 ، 84 / 1 دمحا ، دنسم  - 2
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118 ص :
. دومن هراشا  ربتعم  ییاور  عبنم  اههد  (4) و  مکاح ،» كردتسم   » (3) یئاسن ، هباحصلا » لئاضف   » (2) يذمرت ، ننس »  » (1) هجام ،

. دوشیم طوبرم  تیالو  ثیدح  يانعم  تلالد و  هب  نانیا  لاکشا  دنرادن . یلکشم  ثیدح  نیا  دنس  اب  ّتنس  لها  هک  دسریم  رظن  هب 
تفالخ تماما و  رب  ّصن  هک  ییانعم  دـنادیم ؛ فّرـصت  هب  یلوا  تسرپرـس و  ياـنعم  هب  ار  ثیدـح  نیا  رد  ـالوم »  » هژاو عطق  روط  هب  هعیش 

. دناهتفرگ نآ  دننام  یتسود و  يانعم  هب  ًافرص  ار  الوم »  » هژاو يانعم  ّتنس  لها  اما  دوریم . رامش  هب  (ع ) یلع
يانعم هب  ثیدح  نیا  رد  هک  تسا  نآ  فاصنا  اما  تسا  ینوگانوگ  یناعم  ياراد  تغل  رد  الوم »  » هژاو دنچ  ره  هک  تفگ  دیاب  هراب  نیا  رد 

. تسا هتفر  راک  هب  رایتخا  بحاص  فّرصت و  رد  تیولوا 
هیآ نآ و  هژیو  نحل  غیلبت و  هیآ  دـننام  یجراـخ  نیارق  و  میزادـنایب ، یهاـگن  تسا  هتفرگ  رارق  هژاو  نیا  سپ  شیپ و  رد  هک  ینیارق  هب  رگا 

ندمآ درگو  تسا  هدیدرگ  لزان  ریدغ  ثیدح  لابند  هب  ناراگنخیرات  نارسفم و  يرایسب  هتفگ  هب  هک  نآ  لوزن  نأش  لامکا و 

43 / 1 هجام ، نبا  ننس  - 1

297 / 5 يذمرت ، ننس  - 2

ص 15 هباحصلا ، لئاضف  - 3

109 و 110 / 3 يروباسین ، مکاح  كردتسملا ، - 4
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119 ص :
یتسود نایب  زا  رتارف  يزیچ  (ص ) ربمایپ دوصقم  هک  میباییم  رد  ینشور  هب  میهد  رارق  رظن  دم  ار  اسرف  تقاط  يامرگ  نآ  رد  نایجاح  همه 

. تسا هدوب  نآ  دننام  و 
نم اـیآ  : » دومرف حرطم  راـب  نیدـنچ  (ع ) یلع تیوـلوم  رب  ّصن  زا  شیپ  (ص ) مرکا ربماـیپ  هک  تسا  یـشسرپ  اـنعم  نیا  هنیرق  نیرتهتـسجرب 

؟» متسین رتراوازس  ناشدوخ  زا  نانمؤم  هب  تبسن 
ار یتیالو  نامه  (ص ) ربمایپ هک  انعم  نیدـب  دراد ، گـنتاگنت  یطاـبترا  راداـنعم  شـسرپ  نیا  اـب  (ع ) یلع تیولوم  رب  ّصن  هک  تسا  نشور 

. تسا تباث  ترضح  نآ  دوخ  يارب  هک  دیامرفیم  تابثا  (ع ) یلع يارب 
طابترا هب  تبسن  ّتنس  لها  هک  دسریم  رظن  هب 
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120 ص :
بتک و ّتنـس  لها  تاهبـش  هب  خساپ  ثیدح و  نیا  تلالد  هرابرد  دناهتـشاد ! لفاغت  ای  تلفغ  (ص ) ربمایپ مالک  لیذ  ردـص و  نایم  دوجوم 
هب جراخ  تسا  تایّلک  اب  ییانشآ  هک  رصتخم  راتشون  نیا  فده  زا  نآ  هب  طوبرم  لئاسم  همه  حرط  و  تسا ، هدش  هتـشاگن  یناوارف  تالاقم 

. دسریم رظن 
(د. یکجارک یلع  نب  دّمحم  یعیـش  هتـسجرب  ملاع  دناهدوسرف  ملق  (ع ) یلع تماما  رب  ریدـغ  ثیدـح  تلالد  هرابرد  هک  یناسک  نیتسخن  زا 

(1) تسا . هتخادرپ  ریدغلا  ربخب  ّصنلا  لیلد  ناونع  اب  لقتسم  یباتک  هراب  نیا  رد  هک  هدوب  449 ق )
نیلقث ثیدح  مود ،

: ینعی َضْوَْحلا ؛» َّیَلَع  اَدِرَی  یَّتَح  اَقِرَتْفَی  َْنل  اَمُهَّنِإ  َو  اوُّلِضَت  َْنل  امِِهب  ُْمتْکَّسَمَت  ْنإ  اَم  ِیْتَیب  َلْهَأ  ِیتَْرتِع  َو  ِهَّللا  َباَتِک  ِْنیَلَقَّثلا  ُمُکِیف  ٌكِراَت  ّینإ  »
زگره دـییوج  کّـسمت  ود  نآ  هب  رگا  هک  متیب  لـها  ترتع و  ادـخ و  باـتک  مهنیم : راـگدای  هب  ار  هیاـمنارگ  زیچ  ود  امـش  ناـیم  رد  نم  »

«. دنوش دراو  نم  رب  ضوح  رد  هک  هاگنآ  ات  دنوشیمن  ادج  مه  زا  ود  نآ  و  دش ، دیهاوخن  هارمگ 
ناشن اهیـسررب  دوشیم . بوسحم  رتاوتم  و  تسا ، هدمآ  ّتنـس  لها  هعیـش و  ییاور  عبانم  رد  تشذـگ ، هچنانچ  زین  فیرـش  ثیدـح  نیا 

هک دهدیم 

ریدغلا ربخب  ّصنلا  لیلد  - 1
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121 ص :
. تسا هدوب  مخ  ریدغ  عقاوم  نآ  زا  یکی  تسا . هدومرف  نوگانوگ  ياهاج  رد  اهراب  ار  فیرش  ثیدح  نیا  (ص ) ربمایپ

. دتفا لیقث  نآ  هب  لمع  نادب و  ندومن  ذخأ  هک  دنیوگ  ار  هیام  نارگ  زیچ  ره  تغل  رد  لقث 
ود نآ  هب  کسمت  هب  درامشیم و  نکممان  تمایق  زور  ات  ار  ود  نآ  ییادج  دنادیم و  نآرق  لقث  ار  شیوخ  تیب  لها  ترتع و  (ص ) ربمایپ

. دش دهاوخن  هارمگ  دنز  رد  گنچ  اهنآ  زا  یکی  هب  هن  ودنآ و  هب  سک  ره  هک  درادیم  نایب  دهدیم و  روتسد 
هراـشا اـهنآ  زا  یخرب  هب  رتـشیپ  هک  تسا  یناوارف  فـیرظ و  تاـکن  ياراد  دـنکیم  یفرعم  نآرق  لـقث  ار  تـیب  لـها  (ص ) ربماـیپ هـکنیا 

. میدرک
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122 ص :
. تسا لقث  نیا  زا  يوریپ  بوجو  درک ، هدافتسا  ناوتیم  (ص ) ادخ لوسر  رابرپ  مالک  نیا  زا  هک  يرگید  هتکن 

نیا نیارباـنب  دـنادیم . نآ  ریغ  رد  ار  یهارمگ  رما و  نیمه  رد  ار  تیادـه  دـهدیم و  روتـسد  لـقث  ود  نیا  هب  ندز  گـنچ  هب  (ص ) ربماـیپ
. دشابیم تما  يارب  نانآ  تماما  رب  ّصن  ینشور  هب  زین  فیرش  ثیدح 

هدمآ یتنـس » هللا و  باتک  «، » یترتع هللا و  باتک   » ترابع ياجهب  ثیداحا  زا  ياهراپ  رد  هک  تسا  نیا  دـناهدرک  حرطم  یخرب  هک  یلاکـشا 
. دهدیم رارق  ضراعت  ضرعم  رد  ار  نیلقث  ثیدح  نیا  و  تسا ،

لعج و رثا  و  هدـش ، تبث  یترتع »  » ظفل اب  هّجوت  لباق  حیحـص و  ثیداحا  و  ربتعم ، لیـصا و  عباـنم  رد  روکذـم  ثیدـح  هک  تفگ  دـیاب  اـما 
. تسا نایامن  یتّنس »  » هژاو رد  فیرحت 

ار ثیدح  ود  نیا  ناوتیم  اریز  تسین . دراو  نیلقث  ثیدـح  هب  یلاکـشا  زین  یتنـس » هللا و  باتک   » ثیدـح تّحـص  تروص  رد  لاح ، نیا  اب 
دنتسه و (ص ) ربمایپ ّتنـس  نیتسار  نارادساپ  نارّـسفم و  (ص ) ربمایپ كاپ  تیب  لها  ترتع و  هک  درک  تشادرب  تسناد و  رگیدکی  رّـسفم 

. دراد یگنهامه  هراب  نیا  رد  هعیش  هاگدید  اب  انعم  نیا  دوب . دهاوخ  (ص ) ربمایپ لیصا  ّتنس  زا  يوریپ  مکح  رد  نانآ  زا  يوریپ 
تلزنم ثیدح  موس ،
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123 ص :
هعیش و ار  ثیدح  نیا  تسا . روهشم  تلزنم  ثیدح  هب  هک  تسا  یثیدح  دراد  تلالد  (ع ) یلع تماما  ینیـشناج و  رب  هک  یثیداحا  رگید  زا 

. تسا رتاوت  ّدح  رد  يدنس  ثیح  زا  دناهدرک و  تیاور  تنس  لها 
؛» يِدَْعب َِّیبَن  َال  ُهَّنَأ  اَّلِإ  یَسُوم  ْنِم  َنوُراَه  َِۀلِْزنَِمب  یِّنِم  َْتنَأ  یلَع ! ای  : » دیامرفیم (ع ) یلع هب  باطخ  (ص ) مرکا ربمایپ  فیرش  ثیدح  نیا  رد 

وت یلع ! يا  : » ینعی  (1)

نبا فنصملا ، ص 13 ؛ هباحصلا ، لئاضف  ص 311 ؛ لاصخ ، 474 ؛ / 2 عئارشلا ، للع  107 ؛ / 8 یفاک ، 499 ؛ / 1 نینمؤملا 7 ، ریمأ  بقانم  - 1
ص 28 يریمحلا ، ءزج  44 ؛ / 5 يربکلا ، ننسلا  ص 587 ؛ هنسلا ، باتک  496 ؛ / 7 هبیش ، یبأ 
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124 ص :
نیا رد  (ص ) ربماـیپ دوـصقم  مهف  يارب  تسین .» يربماـیپ  نم  زا  سپ  هکنیا  زج  یتـسه  یـسوم  هب  تبـسن  نوراـه  هلزنم  هب  نـم  هـب  تبـسن 

. ددرگ نشور  (ع ) یسوم هب  تبسن  (ع ) نوراه هاگیاج  یتسیاب  ثیدح 
(3) ماکحا ، ندـناسر   (2) (ع ،) یـسوم راک  رد  تکراـشم  یناـبیتشپ و   (1) ترازو ، ریظن  ییاـههاگیاج  ياراد  ار  (ع ) نوراـه مـیرک  نآرق 

. تسا هدرمشرب  يربمایپو (6)  ینیشناج (5)   (4) تعاطابوجو ،
اب دـیامرفیم . یفن  وا  زا  ار  يربمایپ  هاگیاج  اهنت  درامـشیم و  تباث  (ع ) یلع يارب  ار  اههاگیاج  نیا  همه  (ص ) ربمایپ تلزنم ، ثیدـح  ربانب 

. تسا (ع ) یلع زا  تعاطا  بوجو  ینیشناج و  رب  يرگید  ّصن  فیرش  ثیدح  نیا  هک  تفگ  دیاب  فصو  نیا 
شسرپ کی  حرط 

ایوج ار  نآ  هب  ّتنس  لها  هنافصنم  خساپ  میهن و  شیپ  رد  ار  فرژ  یشسرپ  هک  تساجهب  نایاپ  رد 

29 هط / 35 ؛ ناقرف / - 1

31 و 32 هط / 34 و 35 ؛ صصق / - 2

45 نونمؤم / - 3

90 هط / - 4

142 فارعا / - 5

53 میرم / - 6
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125 ص :
. میوش

. تسا هداهناو  ناشدوخ  هب  ار  تّما  راک  و  هدومرفن ، ًاصوصخ  (ع ) یلع ًامومع و  یسک  تماما  رب  یّصن  (ص ) مرکا ربمایپ  هک  دننآرب  نانیا 
هچ دیامرف  یفّرعم  تّما  ياوشیپ  دوخ و  نیشناج  ناونع  هب  ار  (ع ) یلع هک  دوب  نآرب  (ص ) مرکا ربمایپ  یتسار  هب  رگا  هک  تسا  نیا  شـسرپ 

!؟ تفرگیم هرهب  یناگژاو  ریباعت و  هچ  زا  درکیم و 
یمزال مادقا  چـیه  زا  روظنم  نیا  يارب  (ص ) مرکا ربمایپ  هک  دـید  میهاوخ  دـشاب  هنافـصنم  شـسرپ  نیا  هب  ّتنـس  لها  خـساپ  رگا  ام  رظن  هب 

هدرکن و راذگورف 
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126 ص :
. تسا هتفگ  تفگ  دیاب  هچ  ره  اتسار  نیا  رد 

هریغ و  دیـس » «، » ثراو «، » تّجح «، » ـالوم «، » یلو «، » دـئاق «، » ماـما «، » یـصو «، » هفیلخ  » نوچ یناـگژاو  زا  (ع ) یلع فصو  رد  راوگرزب  نآ 
: مینکیم هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  اجنیا  رد  هک  تسا  هدرب  راک  هب  يریباعت  و  هدومرف ، هدافتسا 

(1) دوب ،» دهاوخ  نم  زا  سپ  نمؤم  ره  یلو  وا  متسه و  یلع  زا  نم  تسا و  نم  زا  یلع  »
(2) تسا ،» نم  زا  سپ  امش  یلو  یلع  »

(3) یلع ،» ای  مدوخ  رگم  دناسریمن  نم  بناج  زا  متسه و  یلع  زا  نم  تسا و  نم  زا  یلع  »
(4) یتسه ،» نم  ثراو  ردارب و  وت  یلع )! يا  »)

(5) یتسه .» نم  ریزو  ثراو و  قیفر و  ردارب و  وت  یلع )! يا  »)
(6) تسا ،» نم  سفن  نوچ  یلع  »

(7) یتسه ،» نم  نیما  هدیزگرب و  یلع ! يا  وت  اما  »

لئاضف 45 ؛ / 5 یئاسن ، ننس  296 ؛ / 5 يذمرت ، ننس  438 ؛ / 4 دـمحا ، دنـسم  يدـعب ؛» نمؤم  ّلک  یلو  وه  یلع و  نم  اـنأ  یّنم و  یلع  - » 1
ص 111 یسلایط ، دنسم  ص 15 ؛ هباحصلا ،

133 / 5 یئاسن ، ننس  يدعب ؛» مکیلو  یلع  - » 2

ص هباحصلا ، لئاضف  300 ؛ / 5 يذمرت ، ننس  164 و 165 ؛ / 4 دمحا ، دنـسم  یلع ؛» وأ  انأ  ّالإ  یّنع  يّدؤی  یلع و ال  نم  انأ  یّنم و  یلع  - » 3
15

1411 ق هیاردلاراد ، ، 172 / 5 یناثملا ، داحآلا و  یثراو ؛» یخأ و  تنأف  - » 4

126 / 5 یئاسن ، ننس  يریزو ؛» یثراو و  یبحاص و  یخأ و  تنأ  - » 5

ص 89 نینمؤملا ، ریما  صئاصخ  ثیدح ؛ نومضم  یسفنک » یلع  - » 6

ص 90 نینمؤملا ، ریما  صئاصخ  ینیمأ ؛» ییفصف و  یلع  ای  تنأ  امأ  - » 7
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127 ص :
بلاطیبا نب  یلع  دیامنیم  ادا  ار  ماضرق  افو و  ار  ماهدعو  مراذـگیم و  راگدای  هب  هک  یـسک  نیرتهب  مزار و  هاگیاج  نم و  یـصو  انامه  »

(1) تسا .»
يریباعت ناگژاو و  هچ  زا  دیامرف  یفّرعم  تّما  ياوشیپ  دوخ و  نیـشناج  ناونع  هب  ار  (ع ) یلع هک  دوب  نآرب  (ص ) مرکا ربمایپ  رگا  یتسار  هب 

!؟ دشاب رتحیرص  تسا  هدومرف  هدافتسا  هچنآ  زا  هک  دیامرف  هدافتسا  تسناوتیم 
هفیقس يارجام  رب  يرذگ  . 4

مالسا خیرات  رد  هک  تسا  یناکم  مان  هفیقس 

221 / 6 ریبکلا ، مجعملا  بلاط ؛» یبأ  نب  یلع  ینید  یضقی  یتدع و  زجنی  يدعب و  كرتأ  نم  ریخ  يّرس و  عضوم  ییصو و  ّنإف  - » 1
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128 ص :
ي

. دشابیم (ص ) ربمایپ زا  سپ  تفگش  ياهدادخر  هاگزاغآ  ناوارف و  ياهدادیور  روآدا 
(1) دوب . تالضعم  لح  تالکشم و  ندوشگ  يارب  راصنا  ندمآدرگ  لحم  هدعاس  ینب  ۀفیقس 

ياهراچ تما  روما  ندـنامن  لطعم  يارب  ًارهاظ  ات  دـندمآ  درگ  هفیقـس  رد  راصنا  نیرجاـهم و  زا  ياهدـع  (ص ) مرکا ربماـیپ  تلحر  زا  سپ 
یلاح رد  نیا  تسا . هدرپس  ناشدوخ  هب  ار  ناشروما  هداهناو و  دوخ  لاح  هب  ار  تما  (ص ) ربمایپ هک  دـندوب  رادـنپ  نیا  رب  ناـنآ  دنـشیدنایب .

راصنا نیرجاهم و  ییآمهدرگ  زا  دـندوب و  (ص ) ربمایپ نفد  نفک و  لوغـشم  (ع ) بلاـطیبأ نب  یلع  ناـنآ  سأر  رد  مشاـه و  ینب  هک  دوب 
. دنتشادن یعالطا 

هب نتخادرپ  زا  لبق  ات  تشاداو  ار  راصنا  نیرجاهم و  زا  هدع  نیا  يزیچ  هچ  ًاعقاو  هک  تسا  نیا  هدوب  حرطم  هعیش  يارب  هراومه  هک  یشسرپ 
!؟ دنتفایب وا  ینیشناج  رکف  هب  (ص ) ربمایپ يراپسکاخ  مسارم 

هک یلاح  رد  دنهدیمن . هار  دوخ  هب  يدیدرت  هورگ  نیا  یهاوخریخ  رد  دـنیوگیم و  نخـس  هنتف  میب  زا  شـسرپ  نیا  خـساپ  رد  ّتنـس  لها 
. تسا هدوبن  نیبشوخ  نادنچ  ارجام  نیا  هب  تبسن  زیگنارب  لّمأت  نئارق  یخیرات و  دهاوش  ياهراپ  هب  هّجوت  اب  هعیش 

هب هفیقس  ییآمهدرگ  اهنت  هن  هعیش ، هاگن  زا 

387 / 2 نیرحبلا ، عمجم  - 1
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129 ص :
هب دش ! زاغآ  ریما » مکنم  ریما و  اّنم   » يادن اب  تّما  فالتخا  دنور  و  دیدرگ ، گرتس  ياهنتف  رگزاغآ  دوخ  هک  دـیماجناین ، هنتف  زا  يریگولج 
اب يدـنواشیوخ  هب  کسمت  اـب  نیرجاـهم  دـش ، لدـب  در و  راـصنا  رجاـهم و  ناـیم  هدـعاس  ینب  ۀفیقـس  رد  هک  یتـالداجم  زا  سپ  لاـح  ره 

. دندمآ زوریپ  نانآ  رب  دوب  راصنا  دوخ  نایم  هک  یتافالتخا  هب  هّجوت  اب  دندرک (1) و  تیولوا  ياعدا  (ص ) ربمایپ
(2) درک . دـنهاوخن  تعیب  (ع ) یلع اب  زج  هک  دـنتفگیم  راصنا  زا  ياهدـع  ماگنه  نامه  رد  هک  تسا  نیا  لّمأت  لباق  بلاج و  یخیرات  هتکن 

يادص يدوز  هب  اما 

64 / 2 نودلخ ، نبا  خیرات  - 1

443 / 2 يربط ، خیرات  - 2
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130 ص :
نب رمع  هژیو  هب  نیرجاهم  یخرب  هاگدید  تسشن  یسرک  رب  ماجنارـس  هچنآ  دیدرگ . وحم  اهيزاسوج  اههاگدید و  ماحدزا  نایم  رد  نانیا 

. داهنیمشیپ ار  هفاحقیبا  نب  رکب  وبا  اب  تعیب  هک  دوب  باطخ 
هعماج تماما  تفالخ و  يّدـصت  يارب  هعیـش  هاگن  زا  هک  يزیچ  دوب ؛ رکبوبا  یگتخپ  هبرجت و  یگدروخلاس ، داـهنشیپ  نیا  يارب  وا  لـیلد 

. دوریمن رامش  هب  یفاک 
نایم رد  يرظن  قافتا  عامجا و  چیه  رکبوبا  تفالخ  هرابرد  ّتنس  لها  رظن  فالخ  رب  هک  تسا  نآ  دریگ  رارق  دیکأت  دروم  دیاب  هک  ياهتکن 

هک درادن  دوجو  يدیدرت  یخیرات  رظن  زا  هکنآهچ  تسا . هدشن  عقاو  راصنا  نیرجاهم و 
، ماوع نب  ریبز  سابع ، نب  لضف  بلطملا ، دـبع  نب  سابع  دـننام  نیرجاهم  زا  یّمهم  شخب  و  (ص ) ربمایپ نادـناخ  ناونع  هب  مشاه  ینب  اـًلّوا 

روضح هدعاس  ینب  ۀفیقس  رد  نارگید  بزاع و  نب  ءارب  رسای ، نب  رامع  يرافغ ، رذوبأ  یـسراف ، ناملـس  ورمع ، نب  دادقم  دیعـس ، نب  دلاخ 
(1) دناهتشادن ،

زیهرپ نارگید  اب  یهارمه  زا  هاـم  نیدـنچ  اـت  دـنتخادرپ و  تفلاـخم  هب  رکب  وبا  اـب  تعیب  زا  یهاـگآ  زا  سپ  (ع ) یلع هژیو  هب  ناـنآ و  ًاـیناث 
تسخن هفیلخ  تفالخ  تیعورشم  تابثا  يارب  ّتنس  لها  اذل   (2) دندومن .

12 - 5 / 3 مالسالا ، خیرات  - 1

446 / 2 يربط ، خیرات  - 2
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131 ص :
. دنراد جایتحا  عامجا  زا  رتارف  يزیچ  هب 

دوخ زا  سپ  يارب  ار  شیوخ  تّما  راک  زگره  (ص ) مرکا ربماـیپ  هک  تیعقاو  نیا  هب  دوخ  نیداـینب  رواـب  هب  هّجوت  اـب  هعیـش  هک  تسا  نشور 
ًاّدج ار  ّتنـس  لها  هاگدـید  هفیقـس و  باحـصا  درکلمع  هدومرف ، مادـقا  (ع ) نینمؤملا ریما  بصن  نیـشناج و  نییعت  هب  و  هتـشاذگن ، لمهم 

. تسا هداد  رارق  داقتنا  دروم 
ّتنس رد  رشع  انثا  ۀمئا  تماما  صوصن  . 5

. دنشابیم (ص ) ربمایپ زا  سپ  اوشیپ  هدزاود  دوجو  رگنایب  هک  میروخیمرب  یثیداحا  هب  ّتنس ، لها  ییاور  عبانم  رد  يوبن  ثیداحا  نایم 
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132 ص :
جرخی َُّمث  شیَُرق  ْنِم  ۀَفیلَخ  َرَـشَع  اْنثا  َنوکَی  یّتَح  ًاَِمئاق  نیّدلا  ُلازَی  ال  : » دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  (ص ) ادـخ لوسر  زا  هنومن ، ناونع  هب 

شیپاشیپ سپـس  دنـشاب ، شیرق  زا  هفیلخ  هدزاود  هک  ینامز  ات  دوب  دـهاوخ  اج  رب  اـپ  هراومه  نید  : » ینعی  (1) ۀَعاّسلا ؛» يَدَی  َنَیب  نوباّذَـک 
«. دوب دنهاوخ  ینایوگغورد  تمایق 

هک ره  رب  نید  نیا  هراومه  : » دومرف عادولا  ۀجح  رد  (ص ) ادخ لوسر  مدینـش  تفگ : هک  تسا  هدمآ  هرمـس  نب  رباج  زا  يرگید  تیاور  رد 
زا نیـشناج  هدزاود  هک  هاگنآ  ات  دـید  دـهاوخن  يدـنزگ  ناگتـسسگ  ییادـج  نافلاخم و  تفلاخم  زا  دوب و  دـهاوخ  زوریپ  دـتفارد  نآ  اـب 

: دومرف تفگ : دومرف !؟ هچ  مدیـسرپ : مردپ  زا  اذل  مدیمهفن ، هک  دومرف  يزیچ  ترـضح  نآ  ماگنه  نیا  رد  دـیوگ : رباج  دـنرذگب ؛» ماتّما 
(2) دناشیرق .» زا  نانآ  همه  »

. دناكرتشم رگیدکی  اب  نومضم  نیا  رد  یگمه  اما  دسریم ، رظن  هب  توافتم  یکدنا  رگیدکی  اب  ثیداحا  زا  هتسد  نیا  ظافلا  دنچ  ره 
(3) تسا . هدمآ  ریما »  » هژاو هفیلخ  ياج  هب  تایاور  یخرب  رد 

زا يرایـسب  تسا . هتـشاد  دوجو  رظن  فالتخا  ثحب و  زاب  رید  زا  هدوب  هچ  هفیلخ  ای  ریما  هدزاود  نیا  زا  (ص ) ربماـیپ دوصقم  هکنیا  هراـبرد 
، رکبوبا تنس ، لها 

86 / 5 دمحا ، دنسم  - 1

87 / 5 نامه ، - 2

340 / 3 يذمرت ، ننس  127 ؛ / 8 يراخب ، حیحص  - 3
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133 ص :
! دنرامشیم زیزعلادبع  نب  رمع  ار  ءافلخ  نیرخآ  دنروآیم و  باسح  هب  هیما  ینب  زا  ار  هیقب  دننادیم و  ءافلخ  نیا  وزج  ار  نامثع  رمع و 
رظن هب  ياهقیلـس  تشادرب  ینزهنامگ و  ياهنوگ  رتشیب  دنکیمن و  يوریپ  ییانبم  قطنم و  چیه  زا  یهاگدـید  نینچ  هک  تسادـیپ  هتفگان  اّما 

. دسریم
راگزاس تسا  هتفرگ  رارق  دـیکأت  دروم  ثیدـح  رد  هک  زین  هدزاود  ددـع  اب  ياهبـساحم  اـی  هلداـعم  چـیه  اـب  يور و  چـیه  هب  هکنآ  تفگش 

. دشابیمن
هدزاود ینارمکح  نامز  رد  ار  نید  رما  فیرش  ثیدح  هک  تسا  نآ  دوشیم  دراو  یهاگدید  نینچ  رب  هک  يرگید  لاکشا  هتشذگ ، نیا  زا 

هب دوعوم  ياوشیپ 
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134 ص :
هیما ینب  زیرنوخ  ناهاشداپ  نوچ  یناسک  ینارمکح  نامز  رد  ار  نید  رما  ناوتیم  یتخـس  هب  هک  یلاح  رد  تسا ، هدرمـش  اجرباپ  ناماس و 

. درمش اجرب  اپ  ناماس و  هب 
تّما و راـک  یناـشیرپ  زج  یلـصاح  ناـشتفالخ  و  دـندش ، ناوارف  ینید  تاـفارحنا  ثعاـب  دوـخ  ناـنیا  زا  يرایـسب  هک  تسا  نآ  تـقیقح 

یمالسا هتـسجرب  ياهتیـصخش  نادهاز و  نانمؤم و  زا  يرایـسب  و  (ص ) ربمغیپ دنزرف  ندش  هتـشک  هب  هک  یتسرپایند  فالتخا و  شرتسگ 
؟ دنشاب نانیا  شیوخ  نیشناج  هدزاود  زا  (ص ) ربمایپ دوصقم  هک  تسا  هتسیاش  ایآ  دوجو  نیا  اب  تشادن . دیماجنا 

(1) دندوب . ناهاشداپ  نیرتدب  زا  ناوارف  تایاور  ربانب  هک  (ص ،) ربمایپ رادمنید  نانیشناج  افلخ و  هن  نانآ  هک  تسا  نیا  تقیقح 
نانآ دادعت  هک  ارچ  دومن ، لمح  ّتنس  لها  هناگراهچ  يافلخ  رب  ار  ثیداحا  نیا  ناوتیمن  يور  چیه  هب  هک  تفگ  دیاب  ریبعت  کی  رد  سپ 

، تسا هدزاود  زا  شیب  نانآ  دادعت  وس  کی  زا  اریز  دومن ، لمح  یـسابع  يوما و  ناهاش  رب  ار  اهنآ  ناوتیمن  زین  و  تسا . هدزاود  زا  رتمک 
. دوشیمن تفای  نانآ  رد  تسا  هدش  هداد  (ص ) ربمایپ هناگهدزاود  يافلخ  زا  تایاور  نیا  رد  هک  یناشن  رگید  يوس  زا  و 

341 / 3 يذمرت ، ننس  355 ؛ / 8 هبیش ، یبأ  نبا  فنصملا ، - 1
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135 ص :
زا هعیش  هناگهدزاود  ناماما  ینیـشناج  هب  هراشا  زج  يزیچ  ثیداحا  نیا  يانعم  میهد  فاصنا  میهن و  رانک  ار  بصعت  رگا  هک  تسا  نآ  قح 
رد نومـضم  نیا  هچنانچ  تشاد . دهاوخن  يراگزاس  هعیـش  راوتـسا  لیـصا و  هاگدید  اب  زج  دوب و  دهاوخن  (ص ) ربمایپ تیب  لها  ترتع و 

. تسا هتفرگ  رارق  دیکأت  دییأت و  دروم  حول  ثیدح  رباج و  ثیدح  نوچ  يرگید  تایاور 
: دومرف (ص ) ادخ لوسر  تفگ : هک  تسا  هدش  لقن  يراصنا  هللا  دبع  نب  رباج  زا 

نیسح و نب  یلع  هاگنآ  نیسح ، دعب  نسح ، سپس  تسا ، یلع  ناشنیتسخن  نم ، زا  سپ  ناناملسم  نایاوشیپ  نم و  يایـصوأ  انامه  رباج ! يا 
هب
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136 ص :
وا هب  ارم  دورد  يدرک  رادـید  ار  وا  هاـگره  درک ، یهاوـخ  كرد  ار  وا  رباـج  يا  وـت  تسا و  فورعم  رقاـب  هب  هک  یلع  نب  دـمحم  وا  لاـبند 
نب یلع  وا  لابندب  یلع و  نب  دـمحم  هاگنآ  یـسوم و  نب  یلع  دـعب  رفعج و  نب  یـسوم  وا  زا  سپ  تسا و  دـمحم  نب  رفعج  سپـس  ناسرب ،

هک تسا  یسک  وا  یلع ؛ نب  نسح  نب  دمحم  نم ، هینک  شاهینک  تسا و  نم  مان  شمان  هک  تسا  مئاق  دعب  یلع و  نب  نسح  سپس  دمحم و 
رب ددرگیم ، ناهنپ  شناوریپ  ناگدـید  زا  هک  یـسک  تسوا  دوشگ و  دـهاوخ  ار  ناهج  برغ  قرـش و  شناتـسد  رب  هبترم  گرزب  دـنوادخ 

(1) تسا ....  هدومزآ  نامیا  يارب  ار  شبلق  دنوادخ  هک  سکنآ  رگم  دنامیمن  اجرباپ  وا  تماما 
تیاور (ع ) قداص ماما  زا  ریـصب  وبأ  تسا  هعیـش  روهـشم  ثیداحا  زا  دزادرپیم و  هناگهدزاود  ناـماما  ماـن  رکذ  هب  هک  زین  ار  حول  ثیدـح 

(2) تسا . هدرک 
نیا و  دنـشابیم ؛ مالـسلا ) مهیلع  ) تیبلها همئأ  نامه  هناگهدزاود  يافلخ  هک  دیامنیم  نشور  ثیداحا  نیا  هدش و  دای  ثیداحا  رد  یلمأت 

. تسا هعیش  راوتسا  لیصا و  رواب  نامه 
تیودهم هلأسم  هب  یشرگن  و  (ع ) يدهم ماما  تماما  صوصن  . 6

ص 358 يدنوارلا ، نیدلا  بطق  399 ؛ / 3 یبرقلا ، يوذل  هدوملا  عیبانی  - 1

ص 103 هرصبتلا ، همامإلا و  527 ؛ / 1 یفاک ، - 2
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137 ص :
، هدوبن مالسا  نید  هعیش و  بهذم  تاّصتخم  زا  رتسگتلادع  ياوشیپ  یناهج و  حلصم  روهظ  هب  داقتعا  هک  تشادهّجوتدیاب  زیچره  زا  شیپ 

نایموب يودـب و  ماوقا  نایم  رد  ار  يرواب  نینچ  ياـپ  ّدر  اـسب  هچ  هکلب  تسا . هتفرگارف  هلمجلا  یف  ار  يرـشب  بتاـکم  یهلا و  ناـیدا  همه  و 
. درک ییاسانش  ناوتب  زین  هداتفارود  ياهنیمزرس 

. تسا هتفرگ  همشچرس  ناسنا  ییوجلامک  هنک  زا  و  هتشاد ، يرشب  ترطف  رد  هشیر  يداقتعا  نینچ  مییوگب  هک  تسین  رود  ور ، نیا  زا 
هک (ص ) ادخ لوسر  لسن  زا  يدرم  روهظ  هب  داقتعا  هک  تفگ  دیاب  ناناملسم  نایم  رواب  نیا  اب  هطبار  رد 

هعیش بهذم  هاگدید  زا  تماما  صوصن  ماما و  www.Ghaemiyeh.comبصن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 255زکرم  هحفص 143 

http://www.ghaemiyeh.com


138 ص :
ینآرق و فیطل  ياهتراشب  رد  هشیر  كرتشم  رواب  نیا  تسا . یمالـسا  بهاذـم  كرتشم  ياـهرواب  زا  دـنادرگ  زیربل  تلادـع  زا  ار  نیمز 

. تسا هدوب  تّما  نادهاجم  نازرابم و  شخبماهلا  نافعضتسم و  شخب  دیما  نانمؤم ، شخب  دیون  هراومه  و  هتشاد ، يوبن  رتاوتم  تایاور 
یـساسا و رایـسب  بولطم  عضو  يوس  هب  تکرح  یلاعت و  يارب  دوجوم  عضو  زا  یتیاضران  ّسح  ندنام  هدنز  رد  رواب  نیا  شقن  دـیدرتیب 

. تسا دنمشزرا 
ياهراپ هب  سپـس  و  مینکیم ، یـسررب  هراـب  نیا  رد  ار  ّتنـس  لـها  ثیداـحا  هژیو  هب  و  میرگنیم ، ّتنـس  نآرق و  هیواز  زا  هلوقم  نیا  هب  اـم 

: میهدیم خساپ  تاهبش 
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139 ص :
نآرق رد  تیودهم 

نآرق رد  تیودهم 

رد تسا . هتفای  دومن  يدّدـعتم  تایآ  رد  هک  تسا  ینآرق  فیطل  ياهتراشب  رب  ینتبم  زیچ  ره  زا  شیپ  تیودـهم  هب  رواب  میتفگ ، هچنانچ 
: مینکیم هراشا  تایآ  نیا  زا  یخرب  هب  اجنیا 

(1) َنوُکِرْشُْملا .) َهِرَک  َْول  َو  ِهِّلُک  ِنیِّدلا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل  ِّقَْحلا  ِنیِد  َو  يدُْهلِاب  َُهلوُسَر  َلَسْرَأ  يِذَّلا  َوُه  -) فلا
نایدا همه  رب  ار  نآ  ات  داتسرف  قح  نییآ  تیاده و  اب  ار  شیوخ  لوسر  هک  تسا  یسک  دنوادخ  : » ینعی

33 هبوت / - 1
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140 ص :
«. دنرادن شوخ  ناکرشم  دنچ  ره  دنادرگ  زوریپ 

راتفگ تایاور و  ربانب  هک  ياهدارا  درادیمرب ؛ هدرپ  نایدا  همه  رب  مالسا  يزوریپ  يارب  شیوخ  یمتح  هدارا  زا  دنوادخ  هفیرـش  هیآ  نیا  رد 
. دش دهاوخ  قّقحم  (ع ) يدهم تیافکاب  تسد  هب  نارّسفم 

(1) َنوُِحلاَّصلا .) َيِدابِع  اُهثِرَی  َضْرَألا  َّنَأ  ِرْکِّذلا  ِدَْعب  ْنِم  ِرُوبَّزلا  ِیف  اْنبَتَک  ْدََقل  َو  -) ب
«. درب دنهاوخ  ثرا  هب  ار  نیمز  ماهتسیاش  ناگدنب  انامه  هک  میتشون  روبز  رد  تاروت  زا  دعب  : » ینعی

هرک رساترس  رب  نانآ  ّطلست  دنوادخ و  هتسیاش  ناگدنب  ییاهن  يزوریپ  رب  ینبم  نیـشیپ  ياهباتک  رد  یهلا  هدعو  زا  زین  هفیرـش  هیآ  نیا  رد 
. تسا هتفر  دای  یکاخ 

«. دنشابیم نامزلا  رخآ  رد  (ع ) يدهم نارای  دنوادخ  هتسیاش  ناگدنب  نیا  : » دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  (ع ) رقاب ماما  زا  هیآ  نیا  ریسفت  رد 
(2)

يِذَّلا ُمُهَنیِد  ْمَُهل  َّنَنِّکَُمَیل  َو  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  َفَلْخَتْـسا  اَمَک  ِضْرَألا  ِیف  ْمُهَّنَِفلْخَتْـسََیل  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  ْمُْکنِم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  َدَـعَو  -) ج
ِیب َنوُکِرُْشی  ِینَنوُُدبْعَی ال  ًاْنمَأ  ْمِِهفْوَخ  ِدَْعب  ْنِم  ْمُهََّنلِّدَُبَیل  َو  ْمَُهل  یضَتْرا 

105 ءایبنا / - 1

120 / 7 نایبلا ، عمجم  - 2
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141 ص :
(1) َنوُقِساْفلا .) ُمُه  َِکئلوُأَف  َِکلذ  َدَْعب  َرَفَک  ْنَم  َو  ًاْئیَش 

تفالخ نیمز ، رد  ار  نانآ  ًامتح  هک  دهدیم  هدعو  دناهداد  ماجنا  هتـسیاش  ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  امـش  زا  یناسک  هب  دـنوادخ  : » ینعی
و دینارتسگ ، دهاوخناشیاربتسا  هدیدنسپ  ناشیارب  هک  ار  نانآ  نییآ  ًامتح  و  دیشخب ، تفالخ  نانآ  ناینیشیپ  هب  هک  هنوگنامه  داد  دهاوخ 

رفک نآ  زا  سپ  سک  ره  و  دـنریگن ، مکیرـش  ار  يزیچ  دنتـسرپب و  ار  نم  ات  تخاس  دـهاوخ  لدـب  ینمیا  هب  ار  نانآ  سرت  هدـنیآ  رد  ًامتح 
«. دوب دهاوخ  ناقساف  زا  وا  دزرو 

55 رون / - 1
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142 ص :
. تفای دهاوخ  قّقحت  (ع ) يدهم نامنامز  ياوشیپ  روهظ  اب  هک  تسا  شخب  دیما  يدیون  یهلا و  ياهدعو  ینشور  هب  زین  هیآ  نیا 

(1) َنِیثِراْولا .) ُمُهَلَعَْجن  َو  ًۀَِّمئَأ  ْمُهَلَعَْجن  َو  ِضْرَألا  ِیف  اوُفِعُْضتْسا  َنیِذَّلا  یَلَع  َّنُمَن  ْنَأ  ُدیُِرن  َو  -) د
«. میهد رارق  ناثراو  نایاوشیپ و  ار  نانآ  میهن و  ّتنم  نیمز  نافعضتسم  رب  هک  میراد  هدارا  و  : » ینعی

يزوریپ رد  هک  دراد  تیاـکح  ناـنآ  تیمکاـح  نیمز و  نافعـضتسم  ییاـهن  يزوریپ  يارب  دـنوادخ  یمتح  هدارا  زا  ینـشور  هب  زین  هیآ  نیا 
. تفای دهاوخ  یّلجت  ترضح  نآ  تیمکاح  و  (ع ) يدهم

5 صصق / - 1
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143 ص :

تّنس رد  تیودهم 

. درک رتاوت  ياعّدا  ياهغدغد  چیهیب  نآ  ثیداحا  هرابرد  ناوتیم  هک  تسا  یمالسا  لئاسم  دودعم  زا  یکی  تیودهم  هلأسم 
صخـش زا  نآ  رودص  تیودهم و  هشیدنا  تلاصا  رد  يدیدرت  چیه  ياج  هک  دنراد  رارق  ياهبترم  رد  دانـسا  دادعت و  ثیح  زا  ثیداحا  نیا 

. تسین (ص ) ربمایپ
ۀفیذـح يرافغ ، رذوبا  یـسراف ، ناملـس  (ع ،) نیـسح (ع ،) نسح اهیلع ، هللا  مالـس  همطاف  (ع ،) بلاطیبا نب  یلع  دـننام  هباحـص  زا  نت  اههد 

هللا دبع  نامیلا ،
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144 ص :
نب ذاعم  کلام ، نب  سنا  باطخ ، نب  رمع  سابع ، نب  هللادـبع  رـسای ، نب  رامع  يراصنا ، هللا  دـبع  نب  رباج  يردـخ ، دیعـس  وبا  دوعـسم ، نب 

. دناهدومن رکذ  یناوارف  هب  ار  اهنآ  ّتنس  لها  هعیش و  نهک  ربتعم و  عبانم  و  دناهدرک ، تیاور  ار  ثیداحا  نیا  رگید  يرایسب  لبج و 
: مینکیم هراشا  هنومن  ناونع  هب  دناهدمآ  ّتنس  لها  عبانم  رد  هک  ثیداحا  نیا  زا  دروم  نیدنچ  هب  اجنیا  رد 

یبَأ ُمْسا  ِهیبا  ُمْساَو  یمْـسا  ُهُمْـسا  ُئِطاُوی  یتـَیب  ِلـْها  ْنِم  اًـلُجَر  ِهیف  َثَْعبَی  یّتَـح  موَْیلا  َکـِلذ  ُهللا  َلَّوََطل  موَی  اـّلِإ  اْینُّدـلا  َنِم  ِْقبَی  َْمل  َْول  - » فلا
(1) ًاَرْوَجَو .» ًاَْملُظ  ْتَِئُلم  امَک  ًالْدَع  اهُألْمَی 

هک دزیگنارب  نآ  رد  ار  متیب  لها  زا  يدرم  هک  هاگنآ  ات  دـنادرگ  زارد  نانچ  ار  زور  نآ  ادـخ  دـنامن  یقاب  زور  کی  زج  ایند  زا  رگا  : » ینعی
هدش زیربل  متـس  ملظ و  زا  هک  هنوگنامه  دزاس  زیربل  تلادع  زا  ار  نیمز  تسا ، نم  ردپ  مان  شردپ  مان  نم و  مان  شمان  دسر ، تموکح  هب 

«. دشاب
(2) یمْسا .» ُهُمْسا  ُئِطاُوی  یْتَیب  ِلْهَأ  ْنِم  لجَر  یلَی  یّتَح  ۀَعاّسلا  ُموُقَت  ال  - » ب

/3 يذمرت ، ننس  ص 192 ؛ همثیخ ، ثیدـح  309 ؛ / 2 دوادیبا ، ننس  929 ؛ / 2 هجام ، نبا  ننـس  توافت ؛ یمک  اب   99 / 1 دمحا ، دنـسم  - 1
343

376؛ / 1 دمحا ، دنسم  - 2
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145 ص :
«. تسا نم  مان  شمان  هک  دسر  تموکح  هب  متیب  لها  زا  يدرم  هک  هاگنآ  ات  دوشیمن  اپ  رب  تمایق  : » ینعی

(1) ۀَلَیل .» یف  هللا  هحلصی  تیَْبلا  َلْهَأ  اّنَم  ُّيِدْهَْملا  - » ج
«. دهدیم ناماس  بش  کی  رد  ار  شراک  ادخ  تسا ، تیب  لها  ام  زا  يدهم  : » ینعی

(2) ۀَمِطاف .» ِْدلُو  ْنِم  یتَْرتِع  ْنِم  ُّيدهَْملا  - » د
«. تسا همطاف  لسن  زا  نم و  ترتع  زا  يدهم  : » ینعی

ّتنس لها  ییاور  عبانم  رد  هک  یثیداحا  عومجم  زا 

1367 / 2 هجام ، نبا  ننس  84 ؛ / 1 دمحا ، دنسم  - 1

310 / 2 دواد ، یبا  ننس  1368 ؛ / 2 هجام ، نبا  ننس  - 2
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146 ص :
(ع) نیـسح نادنزرف  زا  اهیلع و  هللا  مالـس  همطاف  لسن  زا  (ص ،) ربمایپ ترتع  زا  (ع ) يدهم هک  دیآیم  تسد  هب  دروخیم  مشچ  هب  هعیـش  و 

. تسا
بتک لئاسر و  اهنآ  هرابرد  و  دناهتسناد ، وکینوحیحص  ار  (ع ) يدهم ثیداحا  زايرایسب  ّتنس ، لها  ناهوژپثیدح  هک  تشاد  هّجوت  دیاب 

748 ق) (د . یبهذ 728 ق ،) (د . هیمیت نبا  458 ق ،) (د . یقهیب 322 ق ،) (د . یلیقع 279 ق ،) (د . يذمرت نوچ  یناسک  دناهتشاگن . یلقتسم 
(، 658 ق (د . یجنک 363 ق ،) (د . يربا نیسح  نب  دّمحم  نوچ  یناسک  و  دناهدرک ، دیکأت  ثیداحا  نیا  رابتعا  تّحص و  رب  رگید  يرایسب  و 
زین يرایسب  و  دناهتفگ ، نخـس  ثیداحا  نیا  رتاوت  زا  رگید  يرایـسب  و  1250 ق ) (د . یناکوش 974 ق ،) (د . رجح نبا  671 ق ،) د . ) یبطرق

(1) دناهتشاگن . لقتسم  یلئاسر  بتک و  نآهرابرد 
، هتخادرپ حیحـص  راـثآ  ثیداـحا و  هیواز  زا  عوـضوم  نیا  یـسررب  هب  هک  يدنمـشزرا  باـتک  رد  ینوتـسب  میظعلا  دـبع  مـیلعلا  دـبع  رتـکد 

. دراد تیاکح  حلاص  فلس  دزن  نآ  ترهش  تیودهم و  هلأسم  هب  مالسا  ياملع  تیانع  زا  هک  تسا  هدروآ  ار  يدهاوش 
هلأسم لصا  هک  دوشیم  نشور  بیترت  نیا  هب 

. تسا یمالسا  بهاذم  قرف و  همه  نایم  كرتشم  يرواب  تیودهم 

60 ص 40 - هحیحصلاراثآلاو ، ثیداحألا  ءوضیف  رظتنملا  يدهملا  کن : - 1

تّنس رد  www.Ghaemiyeh.comتیودهم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 255زکرم  هحفص 152 

http://www.ghaemiyeh.com


147 ص :

تیودهم هلأسم  رد  فالتخا  دراوم 

. تسا (ع ) يدهم ماما  تبیغ  تایح و  هلأسم  هتفرگ ، رارق  ناناملسم  رظن  فالتخا  دروم  تیودهم  هلأسم  اب  هطبار  رد  هک  يزیچ  نیرتمهم 
و هدـنز ، نونکات  لاـس 260 ق  هب  ردـپ  تداهـش  زا  سپ  هک  تسا  (ع ) يرکـسع نسح  ماـما  دـنزرف  (ع ) ترـضح نآ  هک  دراد  رواـب  هعیش 

نیعمان ار  (ع ) يدـهم قادـصم  دـننادیمن و  تسرد  ار  يرواب  نینچ  ّتنـس  لها  رتشیب  هک  یلاـح  رد  تسا . هدوب  تماـما  بصنم  رادهدـهع 
. تسا هدشن  هداز  نونکات  اسب  هچ  هک  دنرادنپیم 

هب اجنیا  رد  هک  درادیمرب  هدرپ  ّتنـس  لها  هاگدـید  یتسردان  زا  دـیامنیم و  دـییأت  ار  هراب  نیا  رد  هعیـش  رواـب  یناوارف  دـهاوش  لـیالد و 
: مینکیم هراشا  راصتخا  هب  اهنآ  زا  یخرب 

نیلقث رتاوتم  ثیدح  . 1
نانآ یهارمه  و  مالسلا ) مهیلع  ) تیب لها  همئا  نآرق و  ینتسسگان  دنویپ  رب  نیلقث  فیرش  ثیدح  نومـضم  تشذگ ، نیا  زا  شیپ  هچنانچ 

ره رد  نآرق  هچنانچ  هک  تسا  نآ  نومضم  نیا  همزال  و  دیامنیم ، دیکأت  تمایق  زور  ات 
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148 ص :
ییادـج ترتـع  نآرق و  ناـیم  گرم  اـت  دـشاب  اـجرباپ  هدـنز و  زین  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لـها  زا  ییاوشیپ  تساـجرباپ ، هدـنز و  يراـگزور 

هعیـش يانبم  اب  اهنت  هاگدید  نیا  هک  تسا  نشور  دشاب . هتفرن  نیب  زا  ینامز  رد  تیاده  عبنم  ود  ره  هب  مدرم  یبایتسد  ناکما  و  هتخادناین ،
. دسریم رظن  هب  عمج  لباق 

« ًۀَّیلهاج ًۀَْتیِم  َتام  ِِهنامَز  َمامِإ  ْفِْرعَی  َْمل  َو  َتام  ْنَم   » ثیدح . 2
تسا یماما  ار  ینامز  ره  هکنآ  رب  دراد  تلالد  ینشور  هب  دروخیم ، مشچ  هب  ّتنس  لها  هعیـش و  ییاور  عبانم  رد  هک  فیرـش  ثیدح  نیا 

رب وا  تخانش  هک 
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149 ص :
. دوب دهاوخ  مالسا  زا  رود  هب  یلهاج و  یگرم  وا  تخانش  نودب  گرم  و  بجاو ، یناملسم  ره 

هب اریز  دـشاب ، راگزور  نارادمتسایـس  يداـع و  ناـیاوشیپ  دـناوتیمن  فیرـش  ثیدـح  نیا  رد  ناـمز  ماـما  زا  روظنم  هک  تسین  يدـیدرت 
. تشاد دناوتن  يرابنایز  كانلوه و  هجیتن  نینچ  نانآ  تخانش  مدع  و  تسین ، رادروخرب  یتیمها  نینچ  زا  ناسک  نیا  تخانش  ینشور 

وا تخانـش  و  تسا ، رـضاح  هدـنز و  ینامز  ره  رد  هعیـش  لیـصا  رواب  اب  قباطم  هک  تسا  یموصعم  ياوشیپ  نامه  ناـمز  ره  ماـما  زا  روظنم 
ملع و باب  دادـسنا  نید و  تخانـش  مدـع  هب  وا  تخانـش  مدـع  ًاعبت  و  تسا ، دـنوادخ  یعقاو  ماکحا  هب  نتفای  هار  و  نید ، تخانـش  همّدـقم 

. دراد يراگزاس  تیودهم  هلأسم  زا  هعیش  تشادرب  اب  زین  نیا  و  دماجنایم ؛ تیلهاج »  » نخس رگید  هب  یملع و 
هناگهدزاود يافلخ  ثیداحا  . 3

يافلخ نیا  زا  یکی  تسیابیم  ینامز  ره  رد  هک  دـننکیم  نشور  یبوخ  هب  میتفگ ، نخـس  لیـصفت  هب  اهنآ  هرابرد  رتشیپ  هک  ثیداحا  نیا 
. دشاب رارقرب  هراومه  (ص ) ربمایپ نیتسار  نییآ  ات  دنشاب  هتشاد  دوجو  هناگهدزاود 

حیرصت ّتنس  لها  زا  يرایسب  هک  تسا  بلاج 
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150 ص :
. دراد تقباطم  هعیش  رواب  اب  اهنت  زین  نیا  و  تسا ، هناگهدزاود  يافلخ  زا  یکی  عطق  روط  هب  (ع ) يدهم هک  دناهدرک 

( مالسلا مهیلع  ) تیب لها  ثیداحا  . 4
تیاکح شراوگرزب  ردـپ  زا  سپ  (ع ) يدـهم تبیغ  تاـیح و  زا  هک  تسا  هدـش  دراو  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لـها  همئا  زا  یناوارف  ثیداـحا 

. دراد
؟ دنشاب هّجوتیب  (ص ) ربمایپ هدیزگرب  ترتع  زا  كاپ  نایاوشیپ  نیا  نخس  تداهش و  هب  تبسن  دنناوتیم  هنوگچ  ّتنس  لها  یتسار  هب 

هعیش رواب  یتسرد  هب  ّتنس  لها  يافرع  املع و  یخرب  هک  تسا  دهاوش  لیالد و  نیمه  هب  رظن 
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151 ص :
. دناهدومن دیکأت  ترضح  نآ  یجراخ  قادصم  ندوب  نیعم  و  (ع ) يدهم تبیغ  تایح و  رب  ًاحیرص  دناهدرک و  فارتعا 

نب طبس  652 ق ،) (د . هحلط نب  دمحم  نیدلا  لامک  ینارعـش ، باهولادبع  974 ق ،) (د . رجح نبا  نوچ  یناسک  هب  ناوتیم  نانآ  ناـیم  زا 
و 1270 ق ) (د . يزودنق 953 ق ،) (د . نولوط نبا  855 ق ،) (د . یکلام غابص  نبا  865 ق ،) (د . یعفاش یجنک  654 ق ،) (د . یلبنح يزوج 

هیکم تاحوتف  رد  هک  درک ، دای  638 ق ) (د . یبرع نیدلا  ییحم  یمان  فراع  زا  هّدع  نیا  سأر  رد  ناوتب  اسب  هچ  دومن . هراشا  رگید  یخرب 
: تسوا راعشا  زا   (1) تسا . هداد  صاصتخا  (ع ) يدهم لاوحا  رکذ  هب  ار  یباب 

دیقف نیملاعلا  مامإ  نیع  دیهش و  ءایلوألا  متخ  ّنإ  الأ 
دیبی نیح  يدنهلا  مراّصلا  وه  دمحأ  لآ  نم  يدهملادیسلاوه 

دوجی (2) نیح  یمسولا  لباولا  وه  ۀملظ  ّمغ و  ّلک  ولجی  سمّشلاوه 

327 / 3 هیّکملا ، تاحوتفلا  - 1

نورقلاب قحاللا  عباّرلا  نرقلا  یف  رهظ  هناوأ و  مکّلظأ  هنامز و  مکءاـج  دـق  و  : » دـیوگیم راعـشا  نیا  زا  سپ  یبرع  نبا  : 328 / 3 نامه ، - 2
 ...«. هیضاملا هثالثلا 
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152 ص :

تیودهم تاهبش 

: درک یسررب  ناوتیم  روحم  دنچ  رد  ار  تیودهم  تاهبش 
، رمع لوط  هلأسم  - 1

یلاسدرخ رد  تماما  هلأسم  - 2
. بئاغ ماما  دئاوف  هلأسم  - 3

(ع) نامز ماما  رمع  لوط  هلأسم  . 1
رمع ياـنعم  هب  نیا  و  هدوب ، هدـنز  تبیغ  هدرپ  سپ  رد  نونکاـت  ماـگنه  نآ  زا  و  هدـش ، هداز  لاس 255 ق  رد  (ع ) نامز ماما  هعیـش ، هاـگن  زا 

ترضح نآ  ینالوط  رایسب 
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153 ص :
. تسا هتفرگ  رارق  ّتنس  لها  زا  یخرب  دیدرت  ای  راکنا  دروم  هک  يزیچ  تسا ؛

: تسیرگن ناوتیم  هیواز  ود  زا  (ع ) نامز ماما  فیرش  رمع  لوط  هلأسم  هب 
رمع لوط  ناکما  فلا :

. نآ عوقو  ب :
نآ زا  رذگ  هک  هنوگنآ  ناسنا  نتسیز  يارب  ینامز  نیعم  ّدح  چیه  ملع  هاگن  زا  ًاساسا  هک  تفگ  دیاب  ناسنا  رمع  لوط  ناکما  هرابرد  فلا :

. درادن دوجو  دشابن  ریذپناکما  وا  يارب 
شهاک تروص  رد  هک  تسا  نشور  و  دوشیم ، ضراع  یناـسنا  ندـب  رب  یجراـخ  فلتخم  لـماوع  ریثأـت  تحت  هک  تسا  یتیعـضو  گرم 

ریغ دشاب  عیاش  ریغ  دنچ  ره  ار  ناسنا  کی  رمع  لوط  دـیابن  هک  تسانعم  نآ  هب  نیا  دـباییم . شیازفا  ناسنا  رمع  هدنـشک  لماوع  نیا  ریثأت 
هک هنوگنامه  دنیازفایب ، ناسنا  کی  رمع  رب  هک  دنراد  ار  تیفرظ  نیا  دنامیکح  راگدرورپ  هدـیرفآ  هک  تعیبط  نیناوق  اریز  تسناد . یعیبط 

ار نآ  ناکما  ینالوط ، رمع  ندوب  عیاش  ریغ  هب  دانتـسا  اب  ناوتیمن  هک  تسا  یهیدب  اذل  دننادرگ . هاتوک  ار  وا  رمع  ات  دـنراد  ار  تیفرظ  نیا 
. درب لاؤس  ریز 

. تسا هدرک  هبرجت  ار  ینالوط  رایسب  رمع  یناوارف  دراوم  رد  خیرات  یهاوگ  هب  ناسنا  هک  تفگ  دیاب  رگید  يوس  زا  ب :
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154 ص :
هک تسا  یعیبط  فصو  نیا  اـب   (1) دوب . لوغـشم  تّوبن  هب  دوخ  موق  نایم  رد  لاـس   950 (ع ) ربمایپ حون  هک  دـنکیم  حیرـصت  میرک  نآرق 

. دشاب هدوب  رادقم  نیا  زا  شیب  ترضح  نآ  فیرش  رمع  عومجم 
(2) تسا . هدوب  لاس  ترضح 2500  نآ  رمع  عومجم  هک  هدش  دراو  ياهحیحص  تیاور  رد 

هدوب لاس  دصیس  ربمایپ  نآ  نامز  رد  نامدرم  يداع  رمع  نیگنایم  هک  هدش  دراو  يرگید  تیاور  رد  و 

(. 14 توبکنعلا / ) َنوُِملاظ ْمُه  َو  ُنافوُّطلا  ُمُهَذَخَأَف  ًاماع  َنیِسْمَخ  اَّلِإ  هَنَس  َْفلَأ  ْمِهِیف  َِثبَلَف  ِهِمْوَق  ٍیلِإ  ًاحُون  اْنلَسْرَأ  ْدََقل  َو  - 1

ص 523 همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  - 2

تیودهم www.Ghaemiyeh.comتاهبش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 255زکرم  هحفص 160 

http://www.ghaemiyeh.com


155 ص :
. دسریم رظن  هب  لوبق  لباق  یقطنم و  اًلماک  راگزور  نآ  رد  اوه  بآ و  هیذغت و  یعیبط  عضو  هب  هّجوت  اب  هک  يرما   (1) تسا ؛

(2) تسا . هدش  هتسناد  لاس  ترضح 712  نآ  رمع  یتیاور  رد  تسا . هتشاد  ینالوط  يرمع  زین  (ع ) ربمایپ نامیلس  هک  تسا  روهشم 
هک تسا  هداد  صاصتخا  یناسک  مان  رکذ  هب  ار  یخارف  شخب  ۀمعنلا ،» مامت  نیدلا و  لامک   » دنمشزرا باتک  رد  هر ) ) قودص خیـش  موحرم 

. دناهدوب روهشم  رایسب  رمع  لوط  هب 
. تسا فورعم  نیرّمعملا »  » باتک هب  هک  هدروآ  مهارف  عوضوم  نیا  هب  ّصتخم  ار  یباتک  زین  یناتسجس  متاح  وبا  ّتنس ، لها  نایم  زا 

!؟ دشاب رادروخرب  ینالوط  يرمع  زا  زین  (ع ) نامز ماما  هکنیا  رد  دیدرت  راکنا و  ياج  هچ  فصو  نیا  اب 
رد هک  تسا  هدـش  تیاور  (ع ) یبتجم نسح  ماـما  زا  هنومن ، ناونع  هب  دـناهدرک . هراـشا  ترـضح  نآ  رمع  لوط  هلأـسم  هب  یناوارف  تاـیاور 

: دومرف یثیدح  نمض 
نیسح مردارب  نادنزرف  زا  اوشیپ  نیمهن  يدهم  »

ص 523 همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  - 1

ص 524 نامه ، - 2
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يامیـس رد  ار  وا  شیوخ  تردق  هب  سپـس  دنادرگیم و  ینالوط  شاتبیغ  نامز  رد  ار  شرمع  دنوادخ  تسا ، نازینک  يوناب  دنزرف  و  (ع )

(1) دیامرفیم .» رهاظ  یناوج 
(2) دشابیم .» رمع  لوط  نآ  تسا و  (ع ) حون زا  یتّنس  (ع ) مئاق ماما  رد  : » دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  زین  (ع ) داجس ماما  زا 

یلاسدرخ رد  (ع ) نامز ماما  تماما  هلأسم  . 2
قرف و یخرب  يارب  هک  يرگید  ههبش 

ص 316 همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  - 1

ص 524 نامه ، - 2
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كرابت و ) دنوادخ هک  تسا  دیعب  نانیا  هاگن  زا  تسا . یلاسدرخ  نارود  رد  (ع ) يدـهم تماما  هلأسم  هدوب ، حرطم  یمالـسا  ياهتیـصخش 

. دنادرگ بجاو  مدرم  همه  رب  ار  شتعاطا  و  بوصنم ، تّما  تماما  عیفر  ماقم  هب  ار  هلاس  جنپ  یکدوک  یلاعت )
. دیآ رامش  هب  هّجوت  لباق  يّدج و  نادنچ  دناوتیمن  ياههبش  نینچ  هک  تسادیپ  هتفگان  اّما 

نامز رد  یعیفر  ماقم  نینچ  هب  باصتنا  دروخیم ، مشچ  هب  ّتنس  لها  هعیش و  ربتعم  عبانم  رد  هک  یناوارف  تایاور  ینآرق و  تایآ  ربانب  اریز 
. تسا هتشاد  یخیرات  هقباس  هدش و  عقاو  نیشیپ  ياهتّما  رد  ًاعطق  یلاسدرخ 

تّوبن عیفر  ماقم  هب  و  هدـیدرگ ، دـنمهرهب  یهلا  تمکح  ملع و  زا  یلاسدرخ  نامز  رد  (ع ) ربماـیپ ياـیحی  هک  دـنکیم  حیرـصت  میرک  نآرق 
یهلا نذا  اب  دوبن  شیب  يراوخریـش  كدوک  هک  یلاح  رد  زین  (ع ) یـسیع میرک ، نآرق  تایآ  حیرـص  رب  انب  نینچمه ،  (1) تسا . هدمآ  لئان 

(2) دومرف . یفّرعم  تّوبن  ماقم  ینامسآ و  باتک  ياراد  ار  دوخ  دوشگ و  نخس  هب  نابز 
(ع) نامز ماما  راوگرزب  ناردپ  یخرب  نایم  رد  یلاسدرخ  نامز  رد  تماما  ماقم  هب  ندیسر  هتشذگ ، نیا  زا 

(. 12 میرم / ) اِیبَص َمْکُْحلا  ُهانیَتآ  َو  هَّوُِقب  َباتِْکلا  ِذُخ  ییْحی  ای  - 1

(. 30 میرم / ) اِیبَن ِینَلَعَج  َو  َباتِْکلا  ِیناتآ  ِهَّللا  ُْدبَع  یِّنِإ  َلاق  - 2
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يایلوا زا  رگید  یکی  میکح  دـنوادخ  هک  تسین  راکنا  ياج  فصو ، نیا  اب  تسا . هتـشاد  هقباس  زین  (ع ) يداه ماما  و  (ع ) داوج ماـما  دـننام 

. دشاب هدرک  بجاو  مدرم  همه  رب  ار  شاتعاطا  و  بوصنم ، تماما  ماقم  هب  یلاسدرخ  نامز  رد  ار  دوخ 
بیاغ ماما  دیاوف  . 3

هعماج درف و  يارب  يدیاوف  هچ  دیآیم و  مدرم  راک  هچ  هب  بیاغ  ياوشیپ  هک  تسا  نیا  هدـش  حرطم  تیودـهم  هنیمز  رد  هک  يرگید  ههبش 
!؟ دراد

تسا هداد  خساپ  هنوگ  نیا  شسرپ  نیا  هب  هعیش 
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اذل دراد . ار  دوخ  جـیاتن  راثآ و  رگید  يوس  زا  و  لماوع ، للع و  وس  کی  زا  هک  تسا  یخیرات  تیعقاو  کی  (ع ) نامز ماما  تبیغ  ًالّوا ، هک :

. درک دیدرت  نآ  لصا  رد  نآ  رابنایز  جیاتن  راثآ و  یخرب  هب  دانتسا  اب  ناوتیمن  تیعقاو  نیا  تابثا  زا  سپ 
نآ روهظ  اب  هک  یشخب  و  دوشیم ، طوبرم  ترضح  نآ  دوجو  هب  هک  یـشخب  دومن : میـسقت  شخب  ود  هب  دیاب  ار  ماما  تاکرب  دیاوف و  ًایناث ،

. دراد طابترا  ترضح 
دوجو تاکرب  دیاوف و  زا  ندش  دنمهرهب  دشابن ، رّـسیم  ماما  روهظ  تاکرب  دیاوف و  زا  ندش  دـنمهرهب  یعناوم  رطاخ  هب  رگا  هک  تسا  یعیبط 

. تسا نکمم  ترضح  نآ 
لها نیمز  دزیریم و  مه  رد  شنیرفآ  ماظن  دوش  هتـشادرب  نیمز  يور  زا  ياهظحل  ماما  دوجو  رگا  هک  تسا  هدـش  دراو  یناوارف  تایاور  رد 

. دربیمورف ار  دوخ 
تسا حرط  لباق  یلّـصفم  يّدج و  رایـسب  ثحابم  نآ  هب  طوبرم  لئاسم  و  (ع ) نامز ماما  تبیغ  تیهام  هنیمز  رد  هک  تفگ  دیاب  لاح ، ره  هب 

. تسین اهنآ  حرط  لاجم  ار  رصتخم  نیا  هک 
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؟ تسا مادک  هعیش  صاخ  ياههاگدید  نیرتمهم 

هراشا

دنراد و میقتـسم  طابترا  یعیـش  هشیدنا  ینابم  اب  هک  رتیلوصا  ياههاگدید  شخب  کی  درک : یـسررب  دیاب  شخب  ود  رد  ار  اههاگدـید  نیا 
، داد رارق  زین  هعیش  بهذم  ینابم  نایم  رد  ار  اهنآ  ناوتیم 

ياههاگدـید زا  ناوـتیم  دـنرادروخرب . يرتـمک  تیـساّسح  زا  رگید  ياههاگدـید  هب  تبـسن  هک  یهقف  یعرف و  ياههاگدـید  رگید  شخب 
هب تسخن  شخب 
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، هیقت هرابرد  هعیـش  هاگدید  هب  رگید  شخب  ياههاگدـید  زا  و  هباحـص ، تلادـع  و  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لها  تدوم  هرابرد  هعیـش  هاگدـید 

. دومن هراشا  ناذاو  زامن  وضو ، هب  طوبرم  تایئزج  یخرب  تقوم و  جاودزا 

نیداینب ياههاگدید  مکی ، شخب 

هراشا

نانآ نانمشد  زا  تئارب  و  مالسلا ) مهیلع  ) تیب لها  تدوم  . 1
. تسا هدمآ  رادهشیر  دنویپ  یتاذ و  هقالع  يانعم  هب  ینآرق  ياهدربراک  رد  نتشاد و  تسود  يانعم  هب  تغل  رد  تدوم 

. دشابیم (ص ) ربمایپ تیب  لها  تدوم  دنکیم  دیکأت  نآ  رب  هعیش  هک  يدراوم  زا  یکی 
ّمهم تاکرتشم  زا  یکی  دناوتیم  قح  هب  و  تسا ، ّتنس  لها  هعیش و  رظن  قاّفتا  دروم  هلمجلا  یف  یمالـسا  رواب  نیا  هک  تفگ  دیاب  دنچ  ره 
دننام ار  یبرق »  » زا روظنم  ّتنس  لها  هکنآ  زج  دور . رامش  هب  یمالسا  بهاذم  بیرقت  يارب  بسانم  يرتسب  ناناملسم و  همه  هّجوت  لباق  و 

. دنرادنپیم (ص ) ربمایپ ترتع  زا  مالسلا ) مهیلع  ) نیموصعم همئا  ًافرص  هن  و  (ص ) ربمایپ ناشیوخ  همه  تیب » لها  »
. درک وج  تسج و  تنس  نآرق و  رد  ناوتیم  ار  كرتشم  رواب  نیا  هشیر  ریدقت ، ره  هب 
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نآرق رد  مالسلا ) مهیلع  ) تیب لها  تدوم  فلا -

يروش هروس  هیآ 23  نآ  و  دراشفیم ، ياپ  (ص ) ربمایپ ناشیوخ  يرادتسود  تدوم و  ترورـض  رب  تحارـص  هب  هک  تسا  ياهیآ  نآرق  رد 
تبسن تدوم  زج  هب  مهاوخیمن  تلاسر  رب  يدزم  امش  زا  وگب  : » ینعی یبْرُْقلا . ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ُْلق ال  دیامرفیم : هک  تسا 

«. ناشیوخ هب 
!؟ تسا هتفر  رامش  هب  (ص ) ربمایپ تلاسر  دزم  نآرق  هاگن  زا  هک  تسا  یتدوم  هنوگچ  نیا  یتسار  هب 

!؟ دراد يریطخ  ناونع  نینچ  تسا و  رادروخرب  تیّمها  نیا  زا  ناشتدوم  هک  دننایک  ناشیوخ  نیا  و 
لها هعیش و  ییاور  یخیرات و  يریسفت ، عبانم 
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نتـشیوخ نوچ  ار  نانآ  اـهراب  (ص ) ادـخ ربماـیپ  هک  ناـنامه  دـناهدرک ؛ یفّرعم  (ص ) ربماـیپ تیب  لـها  ترتع و  ار  ناـشیوخ  زا  دارم  ّتنس 

. دومرف یهن  ناشرازآ  زا  ار  نامدرم  دناوخ و 
لآ تّدوـم ، هیآ  رد  یبرق »  » زا روـظنم  هک  دـناهدرک  تـیاور  نارگید (5)  و  یئاسن (4)   (3) يذمرت ،  (2) يراخب ،  (1) لبنح ، نب  دـمحا 

. دنتسه (ص ) دّمحم
ام رب  نانآ  تدوم  هک  امـش  ناشیوخ  نیا  ادـخ ! لوسر  يا  دـنتفگ : مدرم  دـش ، لزان  هیآ  نیا  هک  یماگنه  دـیوگیم : يربخ  رد  ساـبع  نبا 

(6) ناشنادنزرف . همطاف و  یلع ، دومرف : دنتسه ؟ یناسک  هچ  تسا  هدیدرگ  بجاو 
مـشچ هب  یناسک  نانآ  نایم  رد  هکارچ  دـشاب ؛ (ص ) ربمایپ ناشیوخ  همه  دـناوتیمن  تیب  لـها  دـننام  زین  یبرق  زا  دوصقم  هک  تسا  یعیبط 

. دوب دنمهقالع  نانآ  هب  ناوتیم  یتخس  هب  ناشتسردان  درکلمع  هب  هّجوت  اب  هک  دنروخیم 
تّدوم و ناوتیمن  هک  تسا  كرد  لباق  یتقیقح  نیا 

286 / 1 دمحا ، دنسم  - 1

37 154 و 6 / / 4 يراخب ، حیحص  - 2

54 / 5 يذمرت ، ننس  - 3

453 / 6 یئاسن ، ننس  - 4

31 / 25 نایبلا ، عماج  - 5

310 / 6 نآرقلا ، یناعم  186 ؛ 103 و 9 / / 7 دئاوزلا ، عمجم  ص 23 ؛ نیطمسلا ، ررد  مظن  - 6
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. تسناد تلاسر  دزم  و  بجاو ، (ص ) ربمایپ اب  وا  يدنواشیوخ  هب  اکتا  اب  ًافرص  ار  یسک  نتشاد  تسود 

خیرات رد  ار  یکیرات  ياههنحص  يدنواشیوخ  نیمه  دوجو  اب  دندیسر و  تردق  هب  (ص ) ربمایپ اب  يدنواشیوخ  نیمه  رب  هیکت  اب  سابعینب 
. دنتشاذگ شیامن  هب  یمالسا 

بهل وبا  هب  ناوتیم  نانآ  سأر  رد  دـندوب . ترـضح  نآ  کـیدزن  نادـنواشیوخ  زا  زین  هکم  رد  (ص ) ربماـیپ تخـسرس  نانمـشد  زا  یخرب 
. دش لزان  یلماک  هروس  هکلب  تایآ ، ًاحیرص  وا  شهوکن  رد  اما  دوب ، (ص ) ربمایپ يومع  هک  درک  هراشا 
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ردق نیا  هب  مینادـب و  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لها  هّمئا  و  (ص ) ربمایپ موصعم  ترتع  نامه  ار  یبرق  زا  روظنم  هک  تسا  نآ  حیحـص  نیا ، ربانب 

. مینک هدنسب  نّقیتم 
تنس رد  مالسلا ) مهیلع  ) تیب لها  تدوم  ب -

بح نمؤم  هفیحص  ناونع  : » نوچ یثیداحا  تسا . يوبن  ثیداحا  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لها  تدوم  بوجو  يارب  هعیـش  تادنتـسم  هلمج  زا 
زا ییاههنومن   (2) دیرفآیمن ،» ار  شتآ  دـنوادخ  دـندشیم  عمج  بلاطیبأ  نب  یلع  بح  رب  مدرم  رگا   » (1) و تسا ؛» بلاطیبأ  نب  یلع 

. دنتسه ثیداحا  نیا 
یلع هک  یلاح  رد  تسا  نمؤم  ماهدروآ  هچنآ  نم و  هب  هدرک  نامگ  هکنآ  : » دومرف (ص ) ربمایپ هک  تسا  هدرک  تیاور  دوعـسم  نب  هللادـبع 

(3) تسین .» نمؤم  تسوگغورد و  درادیمن ، تسود  ار 
تـفأر و وا  هـب  هاـگن  قاـفن و  وا  ضغب  ناـمیا و  یلع  ّبـح  : » دوـمرف یثیدـح  نمـض  رد  هـک  تـسا  هدرک  تـیاور  (ص ) ربماـیپ زا  رذوـبا  و 

(4) تسا .» تدابع  شاتدوم 
(5) دنتخانشیم . (ع ) یلع زا  ناشترفن  اب  ار  ناقفانم  (ص ) ربمایپ نامز  رد  هباحص  هک  تسا  روهشم 

78 / 2 هدوملا ، عیبانی  - 1

290 / 2 هدوملا ، عیبانی  يزودنقلا ، ص 68 ؛ یمزراوخ ، بقانملا  - 2

ص 66 یمزراوخ ، بقانملا  - 3

92 / 1 همغلا ، فشک  - 4

298 / 5 يذمرت ، ننس  - 5
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وا زا  قفانم  زج  درادیمن و  تسود  ار  ترضح  نآ  نمؤم  زج  دومرفیم  دیکأت  هک  دوب  (ع ) یلع هرابرد  (ص ) ربمایپ نخـس  رب  ینتبم  رما  نیا 

(1) دیوجیمن . يرازیب 
زا هنوـمن ، ناوـنع  هب  تسا . هدیـسر  یناوارف  ثیداـحا  زین  مالـسلا ) اـمهیلع  ) نیـسح ماـما  نسح و  ماـما  و  (س ) همطاـف تـّبحم  اـب  هـطبار  رد 

(2) تسا .» تشهب  نانز  يوناب  همطاف  : » دومرف هک  هدش  تیاور  (ص ) ربمایپ
(3) تسا .» هدروآ  مشخ  هب  ار  نم  دروآ  مشخ  هب  ار  وا  هک  ره  تسا  نم  نت  هراپ  همطاف  : » دومرف و 

306 / 5 يذمرت ، ننس  128 ؛ / 1 ، 95 / 1 دمحا ، دنسم  - 1

209 / 4 يراخب ، حیحص  391 ؛ / 5 ، 80 / 3 دمحا ، دنسم  - 2

210 / 4 يراخب ، حیحص  - 3
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167 ص :
(1) تسا .» هتشاد  نمشد  ار  نم  دراد  نمشد  ار  ود  نآ  هک  ره  و  هتشاد ، تسود  ار  نم  درادب  تسود  ار  نیسح  نسح و  هک  ره  : » دومرف و 
رد هک  يربت  یلوت و  دنرامشیم . بجاو  ار  مالسلا ) مهیلع  ) تیب لها  تدوم  یگمه  دناهدش ، دراو  ینیماضم  نینچ  اب  هک  یناوارف  ثیداحا 

تیبلـها هب  هک  یناـسک  يوـبن  ثیداـحا  تّدوـم و  هـیآ  نـیمه  هـب  لـمع  رد  هعیـش  تـسین . نـیمه  زج  يزیچ  تـسا  حرطم  هعیـش  بهذـم 
. تسا رازیب  دناهداهن  نانآ  اب  ینمشد  يانب  هک  یناسک  زا  درادیم و  تسود  ار  دنزرویم  تبحم  (ص ) ربمایپ

هک تسا ، یسایس  يدابع و  يریگعضوم  کی  هک  یصخش ، فطاوع  یحطـس و  تاساسحا  زاربا  کی  هن  هعیـش  نایم  رد  يربت  یلوت و  سپ 
. دراد (ص ) ربمایپ تنس  ادخ و  باتک  رد  هشیر 

( مالسلا مهیلع   ) تیب لها  تّدوم  راثآ 

. تسا راذگ  ریثأت  هدننکنییعت و  رایسب  ناسنا  یگدنز  رد  نتشاد  تسود  شقن 
دنکیم صّخـشم  ار  وا  تکرح  ریـسم  دهدیم و  رارق  ریثأت  تحت  ار  بحم  رادرک  راتفگ و  هشیدنا ، هک  تسا  نآ  ّتبحم  یگژیو  نیرتمهم 

هب ار  يو  و 

440 / 2 ، 288 / 2 دمحا ، دنسم  - 1
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168 ص :
. دنکیم یگدنز  ییادخ  تسا  دنوادخ  رادتسود  هک  یسک  و  ییایند ، تسا  ایند  رادتسود  هک  یسک  مینیبیم  اذل  دزاسیم . دننام  بوبحم 

؛ هَِّلل ابُح  ُّدَشَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  ِهَّللا  ِّبُحَک  ْمُهَنوُّبُِحی  ًاداْدنَأ  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  ُذِخَّتَی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  َو  دیامرفیم : تیعقاو  نیا  هب  هراشا  اب  میرکنآرق 
نیرتشیب ناگدنروآ  نامیا  هک  یلاح  رد  دنرادیم ، تسود  ادخ  دننام  ار  نانآ  هک  دـنریگیم  ینازابنا  ادـخ  زا  ریغ  مدرم  یخرب  : » ینعی  (1)

«. دنراد ادخ  هب  تبسن  ار  نتشاد  تسود 

165 هرقب / - 1
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169 ص :
!( ربمایپ يا  : ») ینعی  (1) ُهَّللا ؛ ُمُْکِببُْحی  ِینوُِعبَّتاَف  َهَّللا  َنوُّبُِحت  ُْمْتنُک  ْنِإ  ُْلق  دیامرفیم : نتـشاد  تسود  مزاول  راثآ و  هرابرد  يرگید  هیآ  رد  و 

«. درادب تسود  ار  امش  ادخ  ات  دینک  يوریپ  نم  زا  دیرادیم  تسود  ارم  رگا  وگب 
. دماجنایب ترضح  نآ  زا  يوریپ  هب  هک  دوب  دهاوخ  شخبرمث  ینامز  (ص ) ربمایپ نتشاد  تسود  هک  تسا  نآ  هیآ  نیا  يانعم 

. دـشاب هتـشاد  یپ  رد  ار  نانآ  شور  هار و  زا  يوریپ  دـیاب  تسین و  انثتـسم  هدـعاق  نیا  زا  زین  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لها  نتـشاد  تسود  ًاـعبت 
تـسود نینچ  زج  نید  ایآ  ( » مالـسلا مهیلع  ) تیب لها  يابیز  ریبعت  هب  و  تسا ، تلاسر  دزم  هک  تسا  ینتـشاد  تسود  نینچ  اهنت  دـیدرتیب 

(2) تسا !؟» ینتشاد 
زا حیحـص  تشادرب  مدـع  لیلد  هب  لدهداس ، نایعیـش  یخرب  هنافـسأتم  هکنیا  نآ  مینک و  هراشا  یّمهم  رایـسب  هتکن  هب  تسا  مزال  اجنیا  رد 

یفارخ و ياههاگدید  یمهف و  ژک  ياهنوگ  راتفرگ  يرظن  ثیح  زا  عیشت ، موهفم  زا  لماک  یهاگآ  مدع  و  مالسلا ) مهیلع  ) تیب لها  ّتبحم 
. دناهدش يراتفر  ژک  يراگنلو و  یتسس ، ياهنوگ  راچد  یلمع  ثیح  زا 

31 نارمع / لآ  - 1

(80 / 8 یفاک ، 263 ؛ / 1 نساحملا ، (!؟» ّبُْحلا ّالِإ  نیّدلا  ِلَه  َو  : » فرژ ابیز و  ثیدح  هب  هراشا  - 2
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رد یهاگ  و  مالسلا ،) مهیلع  ) تیب لها  هرابرد  ییارـسهناسفا  ییوگهدایز و  ولغ ، بلاق  رد  یهاگ  هک  كانرطخ  فارحنا  نیا  زا  ییاههنومن 

ابیز و هرهچ  ًاعقاو  دـنکیم ، زورب  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لها  تحاس  هب  تدارا  زاربا  يرادازع و  مان  اب  زیمآنونج  نشخ و  ياـهراتفر  بلاـق 
هب گرزب  ياهناهب  هدرک و  لیدبت  روفنم  تشز و  ياهرهچ  هب  ناناملسم  ریغ  یّتح  ّتنس و  لها  زا  يرایسب  هدید  رد  ار  عیشت  ینتـشادتسود 

ياهيراتفر ژک  اهیمهفژک و  نیمه  عیـشت ، هیلع  نایباهو  یتاغیلبت  ياهروحم  زا  یکی  هراومه  هک  ییاج  ات  تسا . هداد  ناـیوجهناهب  تسد 
هناماوع
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171 ص :
. تسا هدوب  نایعیش  زا  هتسد  نیا 

طلغ هـب  دناهتـشاد ، تعافـش  تیـالو و  نوـچ  يدـنلب  میهاـفم  زا  هـک  ياهناراـگناهداس  یّقلت  هیاـپیب و  تـینهذ  لـیلد  هـب  ناـنیا ، هنافـسأتم 
هک تسا  يریسکا  هفرط  نانآ  ّتبحم  تسا و  هدنسب  خزود  شتآ  زا  تاجن  يارب  مالسلا ) مهیلع  ) تیب لها  تیالو  هب  داقتعا  هک  دنرادنپیم 

! تسین یهانگ  چیه  رب  ینارگن  ياج  نانآ  تعافش  دوجو  اب  دیادزیم و  ار  یشیالآ  ره 
لها ریاـس  اـی  (ع ) نیـسح ماـما  گوـس  رد  کـشا  هرطق  کـی  اـهنت  هچناـنچ  دـشاب ، هدرک  هاـنگ  هزادـنا  ره  سک  ره  ناـنیا ، مـعز  هـب  اریز 

(1) دش !! دهاوخ  بجاو  وا  رب  تشهب  هدیزرمآ و  شناهانگ  همه  دزیرب ، مالسلا ) مهیلع  ) تیب
ناوتیم یّتح  تسا و  راگزاسان  مالسلا ) مهیلع  ) تیب لها  دنلب  فراعم  یعیش و  لیصا  ياههزومآ  اب  ینشور  هب  یشرگن  نینچ  هک  یلاح  رد 

تفگش رادنپ  اب  ار  نآ 

هب هک  تسین  دـیدرت  ياج  اّما  دروخیم ، مشچ  هب  هعیـش  یثیدـح  عبانم  یخرب  رد  نیماضم  نیا  اـب  یتاـیاور  هک  تسا  رکذ  هب  مزـال  هتبلا  - 1
هب تفرعم  رـس  زا  هک  تسا  یکـشا  هرطق  دـماجنایم  یهلا  شزرمآ  هب  هک  یکـشا  هرطق  زا  اـهنآ  دارم  ثیداـحا ، هتـسد  نیا  تّحـص  ضرف 

ّصاخ ياـضف  ریثأـت  تحت  ًافرـص  یحطـس و  رذـگدوز  تاـساسحا  رـس  زا  هن  دوش ، هتخیر  اـهنآ  رادهشیر  ّتبحم  و  تیب : لـها  تیـصخش 
اهنت دریگیم و  رب  يراگتسر  يارب  دعتسم  هزیکاپ و  ینورد  زا  هدرپ  هنافراع ، کشا  هک  تسا  نشور  تیب !: لها  رب  مّحرت  یّتح  ای  سلجم و 

: تفگ ناوتیم  قیقد  يریبعت  رد  اذل  تسا . حلاص  یلمع  خـسار و  ینامیا  هراصع  دراد و  تیاکح  تیب : لها  هب  یقیقح  یلمع و  یلاصتا  زا 
. تسا یفیرظ  هتکن  نیا  و  تسا ! نآ  زا  فشاک  هک  شزرمآ  لماع  هن  یکشا ، هرطق  نینچ 
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(1) درک ! هسیاقم  (ع ) یسیع هرابرد  نایحیسم 

اب هک  تسا  یـسک  یقیقح  هعیـش »  » دراد و همزالم  نانآ  تعاطا  اب  مالـسلا ) مهیلع  ) تیبلها ّتبحم  هک  تسا  نآ  قح  دـش ، هراشا  هچنانچ 
. دنک تعیاشم »  » ناشراتفر راتفگ و  رد  ناراوگرزب  نآ 

ییاج ات  تسا ، هدیسر  مالسلا ) مهیلع  ) تیب لها  هیحان  زا  هتکن  نیا  دییأت  رد  یناوارف  ثیداحا  تفرگ ، رارق  هراشا  دروم  هک  یتایآ  رب  نوزفا 
رد یباتک  قودص  خیش  هک 

ات ناگمه  ناهانگ  ات  دش  هدیـشک  بیلـص  هب  يو  ًاساسا  تسا و  تیافک  ناگدـنب  تاجن  يارب  حیـسم 7  هب  نامیا  هک  دننآ  رب  نایحیـسم  - 1
ص 71 هیحیسملا ، یلع  ءاوضأ  هب : دینک  هاگن  فیخس ، هاگدید  نیا  اب  ییانشآ  يارب  دوش ! هدیزرمآ  تمایق  زور 
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173 ص :
ناونع هب  تسا . هدروآ  درگ  ار  مالسلا ) مهیلع  ) تیب لها  هاگدید  زا  یقیقح  هعیش  ياهیگژیو  هتشاگن و  ۀعیشلا » تافص   » ناونع اب  هراب  نیا 

: تفگ هک  تسا  هدرک  لقن  یفعج  رباج  زا  دوخ  دنس  اب  يو  هنومن ،
لها ام  ّتبحم  ياعّدا  هک  تسا  هدرک  هدنـسب  نیمه  هب  هدومن  رایتخا  ار  عیـشت  بهذـم  هک  یـسک  ایآ  رباج ! يا  دومرف : نم  هب  (ع ) رقاب ماـما 

!؟ دراد ار  تیب 
. دشاب دنوادخ  رادربنامرف  دشاب و  هتشاد  یهلا  ياوقت  هک  یسک  رگم  تسین  ام  هعیش  دنگوس  ادخ  هب 

هب یگدیــسر  رداـم و  ردـپ و  اـب  یکین  زاـمن و  هزور و  ندرک و  ادـخ  داـی  رایــسب  يرادتناـما و  یگداـتفا و  ینتورف و  اـب  زج  اـم  ناـیعیش 
هتخانـش مدرم  اب  ینابزدـب  زا  يرود  نآرق و  توالت  ییوگتـسار و  نامیتی و  ناراکهدـب و  ناراتفرگ و  هب  یگدیـسر  دـنمزاین و  ِناگیاسمه 

. دندوب دوخ  ِمدرم  دامتعا  دروم  اهراک  رد  دندشیمن و 
: دومرف ترضح  نآ  میسانشیمن ! فاصوا  نیا  اب  ار  یسک  ام  ادخ ! لوسر  رسپ  يا  تفگ : رباج 
: دیوگب یسک  هک  تسا  یفاک  نیمه  ایآ  دنکن ! رد  هب  هار  زا  ار  وت  نوگانوگ  ياههار  رباج ! يا 

(ص) ادخ لوسر  هکنآ  اب  متـسه ، (ص ) ادـخ لوسر  رادتسود  نم  دـیوگب : رگا  یّتح  مراد !؟ رواب  وا  تیالو  هب  تسود و  ار  (ع ) یلع نم 
. دـناسریمن يدوـس  وا  هب  شاّتبحم  دـنکن  لـمع  يو  ّتنـس  هب  يوریپ و  ترـضح  نآ  شور  زا  هک  یتروـص  رد  تـسا ، رتـهب  (ع ) یلع زا 

! دینک لمع  تسادخ  دزن  هچنآ  يارب  دیریگ و  شیپ  اوقت  نیاربانب 
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. درادن يدنواشیوخ  يدحا  اب  دنوادخ  اریز 

. دربب ار  وا  نامرف  رتشیب  دشاب و  رتراکزیهرپ  هک  تسا  یسک  دنوادخ  دزن  ناگدنب  نیرتیمارگ  نیرتبوبحم و 
. يرادربنامرف اب  رگم  دباییمن  بّرقت  هبترمدنلب  دنوادخ  هب  ياهدنب  چیه  رباج ! يا 

. درادن یتّجح  دنوادخ  رب  امش  زا  یسک  چیه  میرادن و  شتآ  زا  ییاهر  تارب  ام 
زج ام  تیالو  هب  تسام و  نمشد  دنکب  دنوادخ  ینامرفان  سک  ره  تسام و  تسود  دشاب  دنوادخ  عیطم  سک  ره 

( مالسلا مهیلع   ) تیب لها  تّدوم  www.Ghaemiyeh.comراثآ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 255زکرم  هحفص 180 

http://www.ghaemiyeh.com


175 ص :
(1) تفای . تسد  ناوتیمن  يراکزیهرپ  لمع و  اب 

نیا هب  ار  ام  دنراشفیم ، ياپ  نومضم  نیا  رب  هک  يرگید  ناوارف  ثیداحا  تسا و  رادروخرب  یّصاخ  تحارص  ییاویش و  زا  هک  ثیدح  نیا 
و مالسلا ) مهیلع  ) تیب لها  هب  يرظن » داقتعا   » انامه ود  نآ  هدش و  لیکـشت  نیداینب  رـصنع  ود  زا  یقیقح  عیـشت  هک  دنوشیم  نومنهر  هتکن 

. تسا نانآ  زا  یلمع » تعاطا  »
لد رد  ار  یهلا  نایاوشیپ  نآ  ّتبحم »  » هک یناسک  و  مالسلا ) مهیلع  ) تیب لها  تیالو  هب  نادقتعم »  » هک دسریم  رظن  هب  هتـسیاش  ور ، نیا  زا 

تیلوئـسم دـننکن و  یلاخ  هناش  لمع »  » راـب ریز  زا  هدـیقع »  » هناوتـشپ هب  دـنریگ و  شیپ  رد  ار  ناـنآ  ياـهدومنهر  هب  لـمع »  » هار دـنباییم ،
هب مازتلا  ندوب و  هعیش  نیگنس 

، تیبلا لهأ  انبحب  لوقی  عیـشتلا  ذـختا  نم  یفتکی  رباج  ای  رفعج 7  وبأ  لاق  لاق  یفعجلا  رباـج  نع  ص 11 : هعیشلا ، تافـص  هیوباب ، نبا  - 1
ربلاو هالـصلاو  موصلاو  هللا  رکذ  هرثکو  هنامألا  ءادأو  عشختلاو  عضاوتلاب  الإ  نوفرعی  اوناـک  اـمو  هعاـطأو ، هللا  یقتا  نم  ـالإ  انتعیـش  اـم  هللاوف 

نم الإ  سانلا  نسلألا  فکو  نآرقلا  هوالتو  ثیدـحلا  قدـصو  ماتیألاو  نیمراغلاو  هنکـسملا  لهأو  ءارقفلا  نم  ناریجلل  دـهعتلاو  نیدـلاولاب 
بهاذملا کب  نبهذت  رباج ال  ای  یل  لاقف  هفـصلا  هذـهب  ادـحأ  فرعن  ام  هللا  لوسر  نب  ای  رباج : لاق  ءایـشألا  یف  مهرئاشع  ءانما  اوناکو  ریخ 

لمعی الو  هتریـس  عبتی  مث ال  یلع  نم  ریخ  هللا  لوسر  هللالوسر 9 و  بحأ  ینإ  لاق  ولف  هالوتأو  هیلع  هللا  تاولـص  ایلع  بحأ  لوقی  نأ  بسح 
مهلمعأو هل  مهاقتا  مهمرکأو  هللا  یلإ  دابعلا  بحأ  هبارق  دحأ  نیبو  هللا  نیب  سیل  هللا ، دنع  امل  اولمعاو  هللا  اوقتاف  ائیش  هایإ  هبح  هعفن  ام  هتنسب 

اعیطم ناک هللا  نم  هجح ، مکنم  دـحأل  هللا  یلع  الو  رانلا  هءارب  انعم  ام  هعاطلاب ، الإ  یلاعتو  كرابت  هللا  یلإ  دـبعلا  برقتی  ام  رباج  اـی  هتعاـطب 
. عرولاو لمعلاب  انتیالو  لانت  الو  ودع  انل  وهف  ایصاع  ناک هللا  نمو  یلو  انل  وهف 
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مهیلع ) تیبلالها بهذـم  نافلاخم  تسد  هب  هناـهب  یمالـسا  ماـکحا  تیاـعر  رد  دوخ  یهاـتوک  یتسـس و  اـب  دـنیامن و  كرد  ار  نآ  مزاول 

. دنهدن مالسلا )
هباحص مومع  تلادع  هب  داقتعا  مدع  . 2

. تسا هباحص  همه  تلادع  هب  داقتعا  ّتنس  لها  داقتنا  لباق  ياههاگدید  نیرتمهم  زا  یکی 
« هباحـص  » زا روظنم  و  دنادرگیم ، شریذپ  لباق  ار  وا  تیاور  دامتعا و  دروم  ار  نآ  ياراد  درف  هک  تسا  يونعم  یتلاح  تلادع »  » زا روظنم 

ترـضح نآ  زا  هدرک و  رادـید  ار  (ص ) ادـخ لوسر  رایـسب  ای  كدـنا  یعون  هب  مالـسا  شریذـپ  زا  سپ  کـی  ره  هک  دنتـسه  یناـسک  همه 
. دشاب هدینش  ثیدح 
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لباق لداع و  ءانثتـسا  نودـب  ار  نانآ  همه  تسا  هداد  رارق  شیاتـس  دروم  ار  (ص ) ربمایپ هباحـص  هک  یتایآ  قالطا  هب  دانتـسا  اب  ّتنـس  لـها 

. دنرامشیم يوریپ 
. دنتسه ینآرق  فلتخم  تایآ  رد  ناوارف  ياهدیق  هب  دیقم  و  قالطا ، دقاف  روکذم  تایآ  هک  تسا  نآ  رب  هعیش  ربارب ، رد 

تسا هتخادرپ  نانآ  زا  یخرب  شهوکن  هب  هک  يرگید  تایآ  زا  هباحـص ، شیاتـس  تایآ  هب  دوخ  دانتـسا  رد  ّتنـس  لها  هک  دسریم  رظن  هب 
. دناهدرک لفاغت  ای  تلفغ 

يّدج و تافالتخا  دیازفایم  رواب  نیا  یتفگش  رب  هچنآ  درمشرب . ّتنس  لها  دیاقع  نیرتبیجع  زا  دیاب  ار  هباحص  مومع  تلادع  هب  داقتعا 
. تسا (ص ) ربمایپ تشذگرد  زا  سپ  هباحص  نایم  نینوخ  ياهعازن 

ینابم و زا  يوریپ  نمـض  کی  ره  هک  دـندش  میـسقت  یفلتخم  ياـههورگ  هب  (ص ) ربماـیپ زا  سپ  هباحـص  هک  تسا  مّلـسم  یخیراـت  رظن  زا 
نامز رد  ّهدر  ياهگنج  هدعاسینب ، ۀفیقـس  رد  يّدج  تافالتخا  دنتخادرپ . يریگرد  عازن و  هب  اههورگ  ریاس  اب  دوخ  ّصاخ  ياههاگدـید 

يرافغ و رذوبا  هتسجرب  یباحـص  دیعبت  وا ، لتق  نامثع و  موس  هفیلخ  هیلع  شروش  هباحـص ، رگید  اب  رمع  ناوارف  ياهرظن  فالتخا  رکبوبا ،
زا (ع ) یلع نامز  رد  ناورهن  نیّفص و  لمج ، گرزب  گنج  هس  ماجنارس 
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178 ص :
. دنتسین هیجوت  لباق  ّتنس  لها  يانبم  اب  يور  چیه  هب  هک  دنتسه  یلئاسم  هلمج 

رادنپ نیا  تشادـنپ !؟ لداع  ار  دـندیگنجیم  رگیدـکی  اب  دـندرکیم و  مکح  رگید  یخرب  رفک  هب  یخرب  هک  یناسک  همه  ناوتیم  هنوگچ 
. تسا يوبن  ثیداحا  ینآرق و  تایآ  لقع ، ياضتقم  اب  فلاخم 

. دنکیمن كرد  ار  تسا  قساف  لمع  رد  هک  یسک  تلادع  و  دنادیم ، لاحم  ار  قسف  تلادع و  عامتجا  لقع ،
ياهيزادناتسد اوغا و  زا  یشان  ار  (ص ) ربمایپ نامز  رد  هباحص  ياهیتسس  اهشزغل و  زین  نآرق 
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179 ص :
بقل قساف »  » ًاحیرص ار  نانآ  زا  یخرب  (2) و  درامشیم ، بقع  هب  نتشگزاب  ياهنوگ  ار  ترضح  نآ  زا  سپ  نانآ  تافارحنا  (1) و  ناطیش ،

(3) دهدیم !
هب نامیا  دناهتفریذپ و  رهاظ  هب  ار  مالسا  هک  یناسک  (4) و  تسا ، ضرم  ناشیاهلد  رد  هک  دـنکیم  دای  یناسک  زا  نانآ  نایم  رد  نینچمه ،

! دنزیمآیم مه  هب  ار  دب  کین و  هک  یناسک  (6) و  دنهدیم ، رارق  رازآ  دروم  ار  (ص ) ربمایپ هک  یناسک  (5) و  تسا ، هتفاین  هار  ناشیاهلد 
(9) دنکیم . ینارگن  زاربا  (ص ) ربمایپ زا  سپ  اهنآ  نوگانوگ  تافارحنا  زا  (8) و  دهدیم ، ربخ  نانآ  زا  یخرب  دادترا  زا  زین  ّتنس  (7) و 

نآ زا  سپ  و  (ص ) ربمایپ نامز  رد  نارگید  هبعش و  نب  ةریغم  کلام ، نب  زعام  دننام  هباحـص  زا  یخرب  هک  تسا  نشور  یخیرات  رظن  زا  زین ،
. دندش تازاجم  هریبک  ناهانگ  یخرب  باکترا  مرج  هب  ترضح 

رطاخ هب  ًافرص  زین  ار  یناسک  نینچ  ناوتیم  ایآ 

(155 نارمع / لآ  ) اُوبَسَک ام  ِضْعَِبب  ُناطیَّشلا  ُمُهَّلَزَتْسا  اَمَّنِإ  ِناعْمَْجلا  یَقَْتلا  َمْوی  ْمُْکنِم  اْوَّلََوت  َنیِذَّلا  َّنِإ  - 1

(144 نارمع / لآ  ) ًائیَش َهَّللا  َّرُضی  ْنَلَف  ِهیَبِقَع  یلَع  ِْبلَْقنی  ْنَم  َو  ْمُِکباقْعَأ  یلَع  ُْمْتبَلَْقنا  َِلُتق  َْوأ  َتام  ْنِإَف  َأ  - 2

(6 تارجح / ) اونیبتف أبنب  قساف  مکءاج  نإ  - 3

11 بازحا / - 4

14 تارجح / - 5

61 هبوت / - 6

102 هبوت / - 7

240 / 5 يراخب ، حیحص  - 8

19 / 5 يراخب ، حیحص  137 ؛ / 4 دمحا ، دنسم  - 9
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180 ص :
!؟ تسناد لداع  (ص ) ربمایپ اب  طابترا 

هن دـناهدوب و  قساف  هارمگ و  یگمه  هن  (ص ) ربمایپ باحـصا  هک  دـنکیم  دـیکأت  و  دراد ، هنانیبعقاو  یهاگدـید  عوضوم  نیا  هراـبرد  هعیش 
. تیاده رب  لداع و  یگمه 

شیدـنا و دـب  هباحـص  و  دـندورد ، شیاتـس و  راوازـس  (ص ) ادـخ لوسر  رادافو  هتـسیاش و  هباحـص  بهذـم ، نیا  هاگن  زا  هک  تسا  یعیبط 
(1) شهوکن . داقتنا و  هتسیاش  زین  (ص ) ربمایپ يافویب 

، هباحص تلادع  نامتفگ  یمالسا ، بهاذم  ياهنامتفگ  هعومجم  ك : نآ ر . یبایزرا  هباحـص و  تلادع  هیرظن  اب  رتشیب  ییانـشآ  يارب  - 1
دعب هب  ص 245 
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181 ص :
نعلو ّبس  هلأسم  . 3

. میزادنایب نعل  ّبس و  هلأسم  هب  یهاگن  مین  تسوکین  اجنیا  رد 
(2) تسا . هدمآ  ریخ  زا  ندرک  رود  نیرفن و  يانعم  هب  نعل  (1) و  نداد ، مانشد  يانعم  هب  تغل  رد  ّبس 

ياج اّما  دنرادنپیم ! عیـشت  ياههناشن  رئاعـش و  نیرتگرزب  زا  یکی  ار  نیا  دنیامنیم و  مهّتم  هباحـص  نعل  ّبس و  هب  ار  نایعیـش  ّتنـس  لها 
. دنتسین هدنهد  مانشد  يور  چیه  هب  نایعیش  و  درادن ، ییاج  هعیش  بهذم  رد  مانشد  يانعم  هب  ّبس  هک  تسین  يدیدرت  چیه 

ات دیهدن  مانشد  دنناوخیم  ار  ادخ  ریغ  هک  یناسک  : » تسا هدومرف  هدومن و  یهن  نارفاک  هب  نداد  مانشد  زا  یتح  یلاعت ) كرابت و  ) دنوادخ
(3) دنهد .» مانشد  ار  دنوادخ  ملع  نودب  ینمشد و  يور  زا  نانآ  ادابم 

یگرزب هانگ  نینچ  زا  نانآ  ناوریپ  هک  تسا  نشور  دناهدرمـشرب و  گرزب  ناـهانگ  زا  یکی  ار  نداد  مانـشد  زین  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لـها 
. دناهتساریپ كاپ و  (ص ) ربمایپ هباحص  هب  تبسن  مه  نآ 

ار نایعیش  زا  هتسد  نآ  نیّفص  گنج  رد  (ع ) یلع

144 / 1 يرهوج ، حاحصلا  - 1

2196 / 6 يرهوج ، حاحصلا  - 2

اِمب ْمُُهئِّبَنیَف  ْمُهُعِجْرَم  ْمِهِّبَر  یلِإ  َُّمث  ْمُهَلَمَع  هَّمُأ  ِّلُِـکل  اَّنیَز  َِکلذَـک  ٍْملِع  ِریَِغب  ًاوْدَـع  َهَّللا  اوُّبُـسیَف  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  َنوُعْدـی  َنیِذَّلا  اوُّبُـسَت  ـال  َو  - 3
(108 ماعنا / ) َنُولَمْعی اُوناک 
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فصو و ار  نانآ  لامعا  رگا  دیـشاب ، هدـنهد  مانـشد  امـش  هک  مرادیمن  تسود  نم  : » دومرف تشادزاـب و  دـندادیم  مانـشد  ناـیماش  هب  هک 

(1) دوب .» دهاوخ  رتهتفریذپ  يرذع  رتتسرد و  ینخس  دینک  دای  ار  ناشلاح 
. تسا هدولاین  هباحص  یخرب  مانشد  هب  نابز  و  هدشن ، گرزب  هانگ  نیا  بکترم  نایعیش  زا  يدحا  هک  تسین  انعم  نادب  نیا  هتبلا 

دییأت بهذم  ناملاع  نایاوشیپ و  زا  کی  چیه  طّسوت  و  هدـشن ، عقاو  هعیـش  ماوع  یخرب  نایم  رد  زج  يراک  نینچ  هک  تشاد  هّجوت  دـیاب  اّما 
. تسا هدیدرگن 

185 / 2 هغالبلا ، جهن  - 1
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183 ص :
. مییامن مهّتم  هباحص  مانشد  هب  ار  یمالسا  لیصا  بهذم  نیا  میهد و  تبسن  هعیش  هب  ار  راک  نیا  رگا  دوب  دهاوخ  یفاصنایب 

رهاظت و  رادید ، (ص ) ربمایپ اب  هک  یناسک  همه  هک  تسا  یخیرات  تیعقاو  نیا  هباحـص و  قلطم  تلادع  مدع  دراد  رواب  نادـب  هعیـش  هچنآ 
نآ زا  سپ  ای  (ص ) ربمایپ نامز  رد  هک  دنتـشاد  دوجو  زین  ینیقفانم  نانآ  نایم  رد  هکلب  دندوبن . صلخم  ناملـسم و  ًاعقاو  دـندرک  مالـسا  هب 

. دندومن راکشآ  ار  مالسا  اب  دوخ  ینمشد  ترضح 
(ص) ربمایپ باحـصا  نایم  رد  اهیـشیدناژک  اهییور و  ود  ياهراپ  دوجو  زا  و  هداد ، رارق  دییأت  دروم  ار  یخیرات  تیعقاو  نیا  ینآرق  تایآ 

. تسا هتسناد  نعل  هتسیاش  ار  نانآ  زا  یخرب  و  هداد ، ربخ 
ناوتیمن هک  دراشفیم  ياپ  عضوم  نیا  رب  دـش ، هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  یناوارف  ثیداحا  هب  هّجوت  اب  تاـیآ و  نیمه  هب  هّجوت  اـب  هعیش 

. تشادنپ داقتنا  لباق  ریغ  شیاتس و  هتسیاش  ار  هباحص  همه 
اب تماـیق ) زور  رد  متـسه و( ضوح  يوس  هب  امـش  گـنهاشیپ  نم  : » دوـمرف (ص ) مرکا ربماـیپ  هک  تسا  هدـش  دراو  يروهـشم  ثیدـح  رد 

انامه دیامرفیم : سپ  مباحصا ! اراگدرورپ ! تفگ : مهاوخ  سپ  دش ، مهاوخ  بلاغ  نانآ  رب  درک و  مهاوخ  عازن  یهورگ 
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(1) دندرک !» اههچ  وت  زا  سپ  ینادیمن 

یهلا بضغ  دروم  و  هدش ، يّدج  تافارحنا  راچد  ترضح  نآ  زا  سپ  (ص ) ربمایپ باحصا  زا  یهورگ  هکنیا  رب  دراد  تلالد  ثیدح  نیا 
. تسا هعیش  هاگدید  نامه  نیا  و  دناهتفرگ ؛ رارق 

هار زا  ناطیـش و  وریپ  راتفر  اـی  هشیدـنا  رد  هک  كاـپان  دارفا  عماوج و  یخرب  میرک  نآرق  هک  تسین  يدـیدرت  تفگ ، دـیاب  زین  نعل  هراـبرد 
. تسا هداد  رارق  شاب  رود  نعل و  دروم  ار  دناهدوب  رانک  رب  تسار 

206 / 7 يراخب ، حیحص  384 ؛ / 1 دمحا ، دنسم  - 1
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هتفگ نخس  مدرم  ناگتشرف و  ادخ ، طّسوت  نانآ  نعل  زا  و  هتـسناد ، نعل  هتـسیاش  ار  یخرب  میرک  نآرق  هک  تسین  يدیدرت  نخـس ، رگید  هب 

ِیف ِساَّنِلل  ُهاَّنََّیب  اـم  ِدـَْعب  ْنِم  يدُْـهلا  َو  ِتاـنِّیَْبلا  َنِم  اـْنلَْزنَأ  اـم  َنوُُمتْکَی  َنیِذَّلا  َّنِإ  دـیامرفیم : هرقب  هروـس  هیآ 159  هنوـمن ، ناوـنع  هب  تسا .
مدرم يارب  هکنآ  زا  سپ  ار  میاهدرک  لزان  هک  یتیاده  اههناشن و  هک  یناسک  انامه  : » ینعی َنُونِعاَّللا ؛ ُمُُهنَْعلَی  َو  ُهَّللا  ُمُُهنَْعلَی  َِکئلوُأ  ِباتِْکلا 

«. دننکیم ناشتنعل  ناگدننکتنعل  دنکیم و  تنعل  ادخ  ار  نانآ  دنرادیم  ناهنپ  میاهدومن  نایب  باتک  رد 
، نینچمه دـناهدش . هدرمـش  مدرم  ادـخ و  تنعل  هتـسیاش  یهلا  ياهتیادـه  اههناشن و  ناگدـننکنامتک  هیآ  نیا  يانبم  رب  هک  تسا  نشور 

اُوناک َو  اْوَصَع  اِمب  َِکلذ  َمَیْرَم  ِْنبا  یَـسیِع  َو  َدُواد  ِناِسل  یلَع  َلِیئارْـسِإ  ِیَنب  ْنِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َنُِعل  دـیامرفیم : هدـئام  هروس  تایآ 78 و 79 
هک دوـب  رطاـخ  نآ  هب  نیا  دـندش ، تنعل  میرم  نب  یـسیع  دواد و  ناـبز  هـب  دـندیزرو  رفک  هـک  لیئارـساینب  زا  هتـسد  نآ  : » ینعی َنوُدَـتْعَی ؛
«. دندادیم ماجنا  هک  دوب  يدب  راک  یتسار  هب  دنداتسیایمن و  زاب  دندادیم  ماجنا  هک  یتشز  راک  زا  دندوب ؛ يّدعت  لها  دندرک و  ینامرفان 

هب هّجوت  اب  هعیش  دیوگیم . نخس  ناربمایپ  یخرب  طّسوت  يّدعت  لها  نانامرفان و  تنعل  زا  زین  هیآ  نیا 
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اور دوخ  رب  ار  مالـسا  نانمـشد  نارگمتـس و  مومع  یهلا و  ياهتیاده  اههناشن و  ناگدننکنامتک  تنعل  رگید ، تایآ  یخرب  تایآ و  نیا 

. دسانشیمن یقرف  نارگید  دناهدوب و  نامزمه  (ص ) مرکا ربمایپ  اب  هک  یناسک  نایم  هدعاق  نیا  رد  و  درامشیم ،
ینانامه دنتـسه . نآرق  رد  هنوعلم  هرجـش  نامه  ّتنـس  لها  یخرب  هعیـش و  هاگن  زا  هک  دنراد  رارق  يوما  موش  نادناخ  ناسک  نیا  سأر  رد 

. دندش هدرمش  رود  هب  یهلا  تمحر  زا  و  تنعل ، زین  (ص ) ربمایپ نابز  هب  اهراب  هک 
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187 ص :

یعرف ياههاگدید  مود ، شخب 

هیقت هلأسم  . 1
. تسا هیقت  هرابرد  هعیش  هاگدید  هتفرگ ، رارق  ّتنس  لها  داقتنا  دروم  تخس  هک  یّمهم  لئاسم  زا  یکی 

هعیـش هاگدید  تقیقح  زا  حیحـص  كرد  مدع  رطاخ  هب  و  هنالوجع ، ياهزادنا  ات  هراب  نیا  رد  ّتنـس  لها  يریگعضوم  هک  دـسریم  رظن  هب 
لوصا همه  اـب  قباـطم  و  (ص ،) مرکا ربماـیپ  ّتنـس  میرک و  نآرق  صوصن  رب  ینتبم  دسانـشیم  هعیـش  هک  ییاـنعم  هب  هیقت  اریز  تسا . هدوـب 

. تسا يرشب  تعیبط  ییالقع و 
هدوهیب و ار  دوخ  دـنک و  ظفح  دـیامنیم  دـیدهت  ار  وا  ییاراد  ناج و  هک  یتارطخ  زا  ار  شیوخ  ناسنا  هک  دـنکیم  اضتقا  تعیبط  لـقع و 

. دهدن رارق  يدوبان  ضرعم  رد  لصاحیب 
زج يزیچ  نآ  راـکنا  و  تسا ، هداـهن  هعیدو  هب  وا  ترطف  رد  ناـسنا  عوـن  ياـقب  يارب  میکح  دـنوادخ  هک  تسا  یکرد  لـباق  ساـسحا  نـیا 

. تسین یخاتسگ  تجاجل و 
رد یلّوا  لصا  هک  تسا  نآ  رب  هعیش  ساسا ، نیا  رب 
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188 ص :
، انـشآ اههاگدید  دیاقع و  نیا  اب  ناگمه  ات  تسا  مدرم  هب  ناشلاقتنا  نارگید و  يارب  اهنآ  راهظا  تسرد  ياههاگدید  قح و  دیاقع  دروم 

. دنوش دنمهرهب  اهنآ  يونعم  دئاوف  تاکرب و  زا  و 
رد يدنمدوس  جیاتن  فلتخم ، عناوم  دوجو  هعماج و  شریذـپ  تیفرظ  مدـع  رطاخ  هب  تسرد  ياههاگدـید  قح و  دـیاقع  نیا  راهظا  رگا  اما 
هک تساجنیا  دوش  دـنمهرهب  اهنآ  زا  ای  دریذـپب  ار  اهنآ  یـسک  هکنآیب  دـماجنایب  نآ  لها  یهابت  يدوبان و  هب  اهنت  دـشاب و  هتـشادن  یپ 

. تسا هیقت  يانعم  نیا  و  دوب ، دهاوخن  عرش  دییأت  دروم  هنالقاع و  اهنآ  راهظا 
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189 ص :
ره « ؛ تسا بسانم  ناکم  نامز و  رد  اهنآ  نتفگ  ياـنعم  هب  هکلب  تسین ، اـهتقیقح  نتفگن  ياـنعم  هب  هیقت  ّتنـس ، لـها  رادـنپ  فـالخ  رب 

«. دراد یناکم  هتکن  ره  ییاج و  نخس 
تکاله هب  شیوخ  تسد  اب  ار  دوخ  : » ینعی  (1) ِۀَُکلْهَّتلا ؛ َیلِإ  ْمُکیِْدیَِأب  اوُْقُلت  الَو  دیامرفیم : یقطنم ، هاگدید  نیا  دییأت  نمض  میرک  نآرق 

«. دیزادناین
ْلَعْفَی ْنَم  َو  َنِینِمْؤُْملا  ِنُود  ْنِم  َءاِیلْوَأ  َنیِِرفاْکلا  َنُونِمْؤُْملا  ِذِخَّتَی  ال  دیامرفیم : درامـشیم و  اور  ار  هیقت  يرتشیب  تحارـص  اب  رگید  ياج  رد 

هک ره  دـنریگ و  یتسود  هب  ار  نارفاک  نامیا ، لها  زا  ریغ  نانمؤم  دـیابن  : » ینعی  (2) ًةاُقت ؛ ْمُْهنِم  اوُقَّتَت  ْنَأ  اَّلِإ  ٍءْیَـش  ِیف  ِهَّللا  َنِم  َْسیَلَف  َِکلذ 
«. دییامن هیقت  نانآ  زا  هکنآ  رگم  تسا  رود  هب  دنوادخ  زا  دهد  ماجنا  ار  راک  نیا 

. تسا هدش  هتفرگ  هفیرش  هیآ  نیا  زا  هیقت »  » حالطصا هک  دسریم  رظن  هب 
(3) تسا . هتسناد  هیقت  ار  هیآ  نیا  زا  روظنم  زین  يراخب  هک  تسا  بلاج 

ْنِکل َو  ِنامیِإلِاب  ٌِّنئَمْطُم  ُُهْبلَق  َو  َهِرْکُأ  ْنَم  اَّلِإ  ِِهنامیِإ  ِدَْعب  ْنِم  ِهَّللِاب  َرَفَک  ْنَم  دیامرفیم : رگید  ياج  رد  میرک  نآرق 

195 هرقب / - 1

28 نارمع / لآ  - 2

. هیقت یه  هاُقت و  ْمُْهنِم  اوُقَّتَت  ْنَأ  اَّلِإ  لاق : و  : 55 / 8 يراخب ، حیحص  - 3
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190 ص :
، دوش رفاک  شندروآ  نامیا  زا  سپ  دنوادخ  هب  سک  ره  : » ینع (1) ي  ٌمیِظَع ؛ ٌباذَع  ْمَُهل  َو  ِهَّللا  َنِم  ٌبَضَغ  ْمِْهیَلَعَف  ًارْدَص  ِْرفُْکلِاب  َحَرَش  ْنَم 
رب ادخ  مشخ  دیاشگب  رفک  يور  هب  ار  دوخ  شوغآ  هک  یـسک  اما  دـشاب ، نئمطم  نامیا  هب  شلد  هک  یلاح  رد  ددرگ  هارکا  هک  یـسک  رگم 

«. تشاد دنهاوخ  گرزب  یباذع  دوب و  دهاوخ  نانآ 
، هدش انثتـسا  یهلا  باذع  مشخ و  زا  دشاب  هدش  رفک  راهظا  هب  روبجم  دوخ  ناج  ظفح  يارب  یبلق  نامیا  دوجو  اب  هک  یـسک  زین  هیآ  نیا  رد 

اور رد  حیرص  نیا  و 

106 لحن / - 1
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191 ص :
. تسا هیقت  تیعورشم  ندوب و 

رفاک ندروآ  نامیا  زا  دعب  سک  ره  هک  تسا  هداد  ربخ  دنوادخ  : » تفگ هک  دـناهدرک  تیاور  سابع  نبا  زا  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  ّتنـس  لها 
زا هکنآ  يارب  دـشابن  هارمه  شناـبز  اـب  شلد  دوش و  روبجم  ناـبز  اـب  رفک  راـهظا  هب  هک  یـسک  اـما  دوب ، دـهاوخ  یهلا  بضغ  دروم  دوش 

(1) دیامرفیم .» تساوخزاب  ناشیبلق  دیاقع  رطاخ  هب  ار  ناگدنب  دنوادخ  هکنآ  هچ  تسین ؛ وا  رب  یکاب  دبای  ییاهر  شنمشد 
لقن يرـصب  نسح  زا  نینچمه ،  (2) تسا . هدرک  مکح  هیقت  ندوب  اور  هب  نآ  رد  و  هدوشگ ، هارکا  هژیو  ار  یباـب  دوـخ  حیحـص  رد  يراـخب 

(3) دوب .» دهاوخ  اور  تمایق  زور  ات  هیقت  : » تفگ هک  تسا  هدومن 
مشچ هب  ّتنس  لها  هعیش و  ییاور  عبانم  رد  هک  تسا  هدش  تیاور  رـسای  رامع  هب  باطخ  (ص ) ربمایپ زا  زین  يروهـشم  ثیدح  هراب  نیا  رد 

و ریگتسد ، هکم  ناکرشم  طّسوت  (ص ) ادخ لوسر  گرزب  یباحص  رـسای  رامع  مالـسا  ردص  رد  هک  تسا  هدمآ  ثیدح  نیا  رد  دروخیم .
ظفح يارب  ماجنارس  رایسب  تمواقم  زا  سپ  يو  دش . راداو  (ص ) ربمایپ زا  تئارب  رفک و  راهظا  هب 

209 / 8 يربکلا ، ننسلا  278 ؛ / 12 يرابلا ، حتف  - 1

55 / 8 يراخب ، حیحص  - 2

نامه - 3
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192 ص :
: دیسرپ (ص ) ربمایپ دومن  هاگآ  دوخ  نانخس  زا  ار  ترضح  نآ  دمآ و  (ص ) ربمایپ دزن  هب  نوچ  و  دیدرگ ، راک  نیا  هب  روبجم  دوخ  ناج 

(1) نک ! رارکت  دندرک  رارکت  رگا  نیاربانب ، دومرف : ترضح  نآ  نامیا ! هب  نئمطم  داد : خساپ  رامع  یتفای ؟ هنوگچ  ار  دوخ  بلق 
صخـش نانآ  زا  شیپ  هکلب  دـنداد . ماجنا  ار  راک  نیمه  دوخ  ناج  ظفح  يارب  مالـسا  ردـص  ناناملـسم  زا  يرایـسب  رـسای ، راـمع  رب  نوزفا 

هک هاگنآ  ات  تخادرپیم ، توعد  هب  هنایفخم  هنوگ  هب  لاس  هس  تّدم  هب  دومرفیم و  هیقت  شیوخ  تلاسر  يادتبا  رد  (ص ) ربمایپ

208 / 8 يربکلا ، ننسلا  - 1
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193 ص :
. دندومن مالعا  ار  ترضح  نآ  يرای  يارب  دوخ  یگدامآ  دندروآ و  مالسا  ياهّدع 

زین مالـسلا ) مهیلع  ) ناربمایپ دوب  اور  هیقت  رگا  هک  دـناهدرک  لالدتـسا  نینچ  هیقت  ندوبن  اور  تابثا  يارب  ّتنـس  لها  یخرب  هک  تسا  بلاج 
اب ییانـشآان  یفاک و  لّمأت  مدع  زا  یـشان  هنالوجع  لالدتـسا  نیا  دـنتخیهرپیم ! تیادـه  يوس  هب  مدرم  توعد  زا  دـندرکیم و  هیقت  دـیاب 

. تسا یمالسا  میهافم 
مایپ یهلا و  قیاقح  هک  انعم  نیا  هب  دـناهدرک . هیقت  زین  مالـسلا ) مهیلع  ) ناربمایپ تساور و  هیقت  هک  تسین  يدـیدرت  دـش ، هتفگ  هچنآ  ربانب 

. دناهتشاذگنورف ار  طایتحا  مزح و  بناج  هاگچیه  دناهتخاس و  راکشآ  هنالقاع  ياهشور  هب  بسانم و  نامز  رد  ار  دوخ  ینامسآ 
لباق ریغ  یـساسا و  یتوافت  قافن  هیقت و  نایم  هک  یلاح  رد  دناهتـسناد ! قافن  ياهنوگ  ار  هیقت  ّتنـس  لها  زا  یخرب  هک  تسا  یتفگـش  هیاـم 

یکاپ و نامیا ، دوشیم  ناهنپ  هیقت  رد  هچنآ  و  تسا ، یهارمگ  يدـیلپ و  كرـش ، ددرگیم  ناهنپ  قاـفن  رد  هچنآ  دراد . دوجو  ضاـمغا 
. تسا تیاده 

. دسانشیم یماکحا  دعاوق و  نآ  يارب  و  درامشیمن ، طرش  دیق و  نودب  ار  هیقت  ندوب  اور  هعیش  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  لاح ، نیا  اب 
قح يدوبان  لطاب و  جاور  هب  قح  هدیقع  راهظا  مدع  هک  تسا  نآ  هیقت  طیارش  نیرتمهم  زا  یکی 
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ادـخ هار  رد  داـهج  مکح  رد  بجاو و  نآ  هار  رد  هزراـبم  قح و  هدـیقع  راـهظا  هک  تسین  اور  هیقت  اـهنت  هن  تروـص  نیا  رد  هک  دـماجناین ،

. دوب دهاوخ 
نمـشد و ییاناوت  نارای و  یمک  دوجو  اب  هک  تسا  (ع ) نیـسح ماما  نینوخ  ماـیق  ياهزراـبم  هدـیقع و  راـهظا  نینچ  یلمع  هتـسجرب و  هنومن 

. تفریذپ تروص  قح  يدوبان  لطاب و  جاور  زا  يریگولج  يارب  تداهش ، ندوب  یعطق 
فالخ رب  یمالسا  خیرات  لوط  رد  یسایس  ياهتیامح  زا  يدنمهرهب  تیرثکا و  زا  ندوب  رادروخرب  لیلد  هب  ّتنس  لها  هک  دسریم  رظن  هب 

دناهتسناد و درومیب  ار  نآ  ور  نیا  زا  دناهدوبن ، دنمزاین  هیقت  هب  نایعیش 
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195 ص :
. دناهتفرگ عضوم  نآ  ربارب  رد 

ّتقوم جاودزا  هلأسم  . 2
. تسا ّتقوم  جاودزا  هلأسم  ّتنس  لها  هعیش و  نایم  فالتخا  دروم  یعرف  لئاسم  زا  رگید  یکی 

: دنادیم هنوگ  ود  رب  ار  جاودزا  مالسلا ) مهیلع  ) تیب لها  یعطق  هاگدید  نینچمه  و  يوبن ، ثیداحا  ینآرق و  تایآ  یخرب  ربانب  هعیش 
مئاد جاودزا  فلا :

ّتقوم جاودزا  ب :
. دناهداد رارق  داقتنا  دروم  هنالوجع  و  هتخانشن ، یتسرد  هب  زین  ار  یعیش  هاگدید  نیا  ّتنس  لها  هنافّسأتم 

طّسوت نآ  نتسناد  اور  دنراگنایب و  ناسکی  عورشمان  طباور  اب  ار  جاودزا  ّتقوم  عون  ات  دنشوکیم  هناملاع  ریغ  یتاغیلبت و  ياهنوگ  هب  نانیا 
. دننادرگب بهذم  نیا  هیلع  غیلبت  يارب  يرازبا  ار  هعیش 

رایسب ياهتوافت  عورـشمان  طباور  نآ و  نایم  دشاب  هتـشاد  جاودزا  زا  عون  نیا  یقیقح  تیهام  اب  ییانـشآ  رـصتخم  سک  ره  هک  یلاح  رد 
. دسانشیم هعیش  ياههاگدید  نیرتیّقرتم  نیرتلیصا و  نیرتراوتسا ، زا  ار  نآ  نتسناد  اور  و  دباییم ، هدننکنییعت  یساسا و  يّدج ،
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196 ص :
رد اهنت  هک  تسا  حیحـص  لماک و  یعرـش  دقع  دـنمهطباض و  هطبار  کی  ّتقوم  جاودزا  زا  هعیـش  روظنم  هک  تسناد  دـیاب  زیچ  ره  زا  شیپ 

تیجوز هطبار  رارمتـسا  يارب  يدودحم  نامز  مئاد  جاودزا  رد  هک  انعم  نیا  هب  دراد . توافت  مئاد  جاودزا  اب  رهَم  ترورـض  نامز و  رـصنع 
دراد و همادا  يدودحم  نامز  ات  تیجوز  هطبار  ّتقوم  جاودزا  رد  یلو  دماجنایمن ، حاکن  دـقع  نالطب  هب  رهَم  نییعت  مدـع  درادـن و  دوجو 

. دوب دهاوخ  حاکن  تّحص  عنام  رهَم  نییعت  مدع 
بوسحم رگیدکی  یعرش  نارسمه  درم  نز و  مئاد ، جاودزا  دننام  زین  ّتقوم  جاودزا  رد  لاح ، ره  هب 
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197 ص :
. دنراد یفیلاکت  قوقح و  رگیدکی  لابق  رد  دنوشیم و 

يدنزرف هطبار  رب  انب  مئاد  جاودزا  نادنزرف  دـننام  دوب و  دـهاوخ  اهنآ  یعرـش  دـنزرف  ینارـسمه  نینچ  زا  لصاح  دـنزرف  هک  تسا  نشور 
. تسا هقّلطم  نانز  ماکحا  هّدع و  تیاعر  هب  مزلم  نز  زین  ّتقوم  جاودزا  نامز  نایاپ  زا  سپ  هک  تسین  يدیدرت  درب . دهاوخ  ثرا  دوخ 

هیاپیب و هزادنا  هچ  یعرـش  ریغ  قلطم و  طباور  ّتقوم و  جاودزا  يدننامه  هرابرد  ّتنـس  لها  بیجع  رادنپ  هک  دوشیم  راکـشآ  اجنیا  زا 
دوجو لیلد  هب  وس  کی  زا  راکزیهرپ  ناملسم و  درم  نز و  هک  دباییم  دومن  اج  نآ  ّتقوم  جاودزا  ناشخرد  جیاتن  زایتما و  تسا ! تسردان 

زا و  دنرادن ، ار  كرتشم  یگدنز  رمع  کی  اب  ییورایور  يارب  مزال  یگدامآ  مئاد و  جاودزا  ناکما  نوگانوگ  يداصتقا  ای  یعامتجا  عناوم 
ناـهانگ و هناتــسآ  رد  ار  دوـخ  دــننکیم و  مرن  هـجنپ  تـسد و  سفن  وـید  اـب  یــسنج ، یفطاـع و  دــیدش  ياـهراشف  تـحت  رگید  يوـس 

. دنباییم فلتخم  ياهیگدولآ 
ار مئاد  جاودزا  نیگنـس  ياـههنیزه  وس  کـی  زا  دوشیم و  حرطم  بساـنم  ياهنیزگ  ناونع  هب  هک  تسا  ّتقوم  جاودزا  یطیارـش  نینچ  رد 

. دیامنیم داجیا  یبسن  تینوصم  فلتخم  ياهیگدولآ  ناهانگ و  ربارب  رد  رگید  يوس  زا  و  دنکیمن ، لیمحت 
نیا یعرش  طیارش  دودح و  رگا  هک  تسا  یعیبط 

یعرف ياههاگدید  مود ، www.Ghaemiyeh.comشخب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 255زکرم  هحفص 203 

http://www.ghaemiyeh.com


198 ص :
هاگدید تقیقح  نیا  و  دسریم ، لقا  ّدح  هب  زین  نآ  هدـننکنارگن  یفنم و  ضراوع  اهدـمایپ و  دوش  تیاعر  دـیاش  دـیاب و  هچنانچ  جاودزا 

. دنکیم دانتسا  (ص ) ربمایپ ّتنس  ادخ و  باتک  هب  شیوخ  هاگدید  نیا  يارب  هعیش  دش ، هراشا  هچنانچ  تسا . هعیش 
: ینعی  (1) ۀَضیِرَف ؛ َّنُهَروُجُأ  َّنُهُوتآَف  َّنُْهنِم  ِِهب  ُْمتْعَتْمَتْـسا  اَمَف  دیامرفیم : دیامنیم و  مکح  ّتقوم  جاودزا  ندوب  اور  هب  ًاحیرـص  میرک  نآرق 

«. دییامن تخادرپ  اًلماک  ار  نانآ  رهَم  دیدرک  هعتم  ار  نانز  یخرب  هاگره  »
دوجو رظن  قاّفتا  ّتنس  لها  هعیش و  نایم  ًارهاظ 
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199 ص :
ناـمز رد  ّتقوم  جاودزا  هک  تسین  یفـالتخا  تّما  ناـیم  هکلب  دـنکیم . تلـالد  جاودزا  زا  عون  نیا  ندوـب  اور  رب  هفیرـش  هیآ  نیا  هک  دراد 

. تسا هدوب  اور  ترضح  نآ  ّتنس  هفیرش و  هیآ  رب  انب  (ص ) ربمایپ
ياعّدا ّتنـس  لها  هک  بیترت  نیا  هب  تسا . هتفای  دومن  نآ  زاوج  رارمتـسا  مدع  رارمتـسا و  رد  ّتنـس  لها  هعیـش و  رظن  فالتخا  ور ، نیا  زا 

. تسا هدش  خسن  يوبن  ثیداحا  ای  رگید  تایآ  یخرب  اب  ّتقوم  جاودزا  ندوب  اور  هک  دننکیم  دیکأت  دنراد و  ار  نآ  رارمتسا  مدع 
هک یلاح  رد  تسا . لیلد  دـنمزاین  توبث  زا  سپ  نآ  خـسن  ياعّدا  و  هدوب ، تباث  زاغآ  رد  هلأسم  نیا  تیعورـشم  هک  تسا  نآ  رب  هعیـش  اـما 
هب زین  يوبن  ثیداحا  و  دنتـسین ، روکذم  هیآ  خسان  لالدتـسا  دروم  تایآ  درادـن و  دوجو  روکذـم  ياعّدا  دـییأت  رد  یلوبق  لباق  لیلد  چـیه 

. دنسریم رظن  هب  يدنس  لّمأت  لباق  ضراعتم و  تّدش 
. دنتفریذپیمن ار  خسن  ياعّدا  دنتسنادیم و  اور  ار  ّتقوم  جاودزا  (ص ) ربمایپ زا  سپ  هباحص  زا  يرایسب  ور ، نیا  زا 

. دوب باطخ  نب  رمع  مود  هفیلخ  دومن ، مالعا  ار  نآ  اب  دوخ  تفلاخم  تفرگ و  عضوم  یهلا  مکح  نیا  ربارب  رد  راب  نیتسخن  هک  یسک 
یباحص زا  ّتنس  لها  ییاور  عبانم  رد  هچنانچ 
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200 ص :
ّتقوم جاودزا  هرابرد  هباحـص  رظن  فالتخا  اب  هطبار  رد  هک  یـسک  هب  خـساپ  رد  هک  تسا  هدـش  لقن  يراـصنا  هللا  دـبع  نب  رباـج  هتـسجرب 

: تفگ دوب  هدیسرپ 
ار مدرم  يو  سپ  دیـسر ، رمع  هب  تبون  هک  هاـگنآ  اـت  میدرک  ّتقوم  جاودزا  رکبوبا  ناـمز  رد  سپـس  و  (ص ) ادـخ لوـسر  ناـمز  رد  اـم  »
(و دشیم ماجنا  (ص ) ادخ لوسر  نامز  رد  هک  دوب  هعتم  ود  ادـخ ! لوسر  (ص ) ادـخ لوسر  تسا و  نآرق  نآرق  تفگ : تخاس و  بطاخم 

(1) نانز !» هعتم  يرگید  جح و  هعتم  دوشب :) دیابن  رگید 
ود : » تفگ هک  تسا  روهشم  رمع  زا  نخس  نیا  و 
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201 ص :
«. نانز هعتم  جح و  هعتم  منکیم : تبوقع  ود  نآ  رب  مرامشیم و  مارح  ار  ودنآ  نم  هک  دشیم  ماجنا  (ص ) ادخ لوسر  نامز  رد  هعتم 

نامز رد  ّتقوم  جاودزا  تیعورـشم  هب  فارتعا  ياهنوگ  وس  کـی  زا  اریز  تسا . هتفرگ  رارق  هعیـش  داـقتنا  دروم  تخـس  بیجع  نخـس  نیا 
ریغ نخـس  نیا  ّتنـس  لها  دـنچ  ره  تسادـخ ! لـالح  ندرک  مارح  هتـساوخلد و  عیرـشت  رد  حیرـص  رگید  يوس  زا  و  تسا ، (ص ) ربماـیپ

هچنانچ تسین . هیجوت  لباق  يور  چـیه  هب  صن  ربارب  رد  داهتجا  هک  تسادـیپ  هتفگان  اّما  دـننکیم ، هیجوت  رمع  داهتجا  ناونع  اب  ار  یقطنم 
: دیوگیم (ص ) ربمایپ هباحص  زا  رگید  یکی  نیصح  نب  نارمع 

ات دـشن  لزان  نآ  خـسن  میرحت و  رد  ياهیآ  رگید  میداد و  ماجنا  ار  نآ  (ص ) ادـخ لوسر  اب  زین  ام  دـش و  لزاـن  ادـخ  باـتک  رد  هعتم  هیآ  »
نب رمع  روکذـم  درم  زا  يو  روظنم   (1) تفگ !» يزیچ  دوخ  هاوخلد  يأر و  هب  يدرم  سپـس  تفر ، ایند  زا  (ص ) ادـخ لوسر  هک  هاـگنآ 

. تسا باطخ 
ّتلع سپـس  و  تسا ،» (ص ) ربمایپ ّتنـس  ّتقوم  جاودزا  : » تفگ هک  تسا  هدرک  لقن  رمع  زا  یتیاور  رد  لبنح  نب  دـمحا  هک  تسا  بلاـج 

ار شیوخ  طّسوت  نآ  میرحت 
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202 ص :
(1) درک ! ناونع  نآ  ياهدمایپ  یخرب  تباب  زا  ینارگن 

انز تخبدـب  زج  دومن  میرحت  ار  ّتقوم  جاودزا  رمع  نم  زا  شیپ  هک  دوب  نیا  هن  رگا  : » دومرف هک  تسا  هدیـسر  زین  (ع ) یلع ناـنمؤم  ریما  زا 
«. درکیمن

اما تفگ : ریبز  نب  ةورع  دومن ، هعتم  (ص ) ربمایپ تفگ : سابع  نبا  هک  تسا  هدرک  تیاور  تسا . هدروآ  یبلاج  تیاکح  زین  ریبج  نب  دیعس 
رکب وبا  دیوگیم  دنتفگ : دیوگیم !؟ هچ  ةورع  تفگ : سابع  نبا  دندومن ! یهن  نآ  زا  رمع  رکب و  وبا 

ّمث كارألا  تحت  ّنهب  اوسرعی  نأ  یشخأ  یّنکل  و  هعتملا ، ینعی  هللا  لوسر  هّنس  یه  لاق : رمع  ّنأ  یسوم ، یبأ  نع  : 49 / 1 دمحا ، دنسم  - 1
. ًاجاجح ّنهب  اوحوری 
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203 ص :
دیوگیم وا  دومرف ، نینچ  (ص ) ربمایپ میوگیم  نم  دش ، دنهاوخ  كاله  هک  منیبیم  نانچ  تفگ : سابع  نبا  دندومن ! یهن  هعتم  زا  رمع  و 

(1) دنتفگ ! نانچ  رمع  رکب و  وبا 
دناهدمآ درگ  ّتنـس  لها  عبانم  رد  ضراعتم  ياهنوگ  هب  (ص ) ربمایپ طّسوت  ّتقوم  جاودزا  خسن  هرابرد  هک  ییاهشرازگ  دـسریم ، رظن  هب 

! دناهدش هئارا  رمع  هاگدید  رتلوبق  لباق  هیجوت  روظنم  هب 
رد هکم و  حتف  لاس  زا  رگید  یخرب  رد  تسا . هدیدرگ  خسن  ربیخ  گنج  لاس  رد  ّتقوم  جاودزا  هک  هدش  اعّدا  اهشرازگ  نیا  زا  یخرب  رد 

ییاهشرازگ رد  و  تسا ! هدوبن  اور  اضقلا » ةرمع   » رد زج  ًاساسا  هک  هدـش  اعّدا  زین  یخرب  رد  و  تسا . هتفر  دای  نینح  گنج  لاس  زا  یخرب 
(2) تسا ! هتفر  نخس  ساطوا  لاس  زا  اضقلا » ةرمع   » ياج هب  زین 

خسن ياعّدا  لصا  یتسـس  زا  یکاح  زیگنارب و  لّمأت  ًادیدش  ّتنـس  لها  ياعّدا  دروم  خسن  خیرات  رد  دوجوم  ضراعت  هک  تسا  نآ  فاصنا 
نآ هباحـص  زا  ًاـتعیبط  دوـب  هدوـمرف  خـسن  ینـشور  هب  ار  ّتقوـم  جاودزا  زاوـج  ینآرق  روهـشم و  مکح  (ص ) مرکا ربماـیپ  رگا  اریز  تـسا .

لصا خیرات و  هرابرد  يرظن  فالتخا  ضراعت و  نینچ  دنامیمن و  ناهنپ  هزادنا  نیا  ات  ترضح 
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204 ص :
چیه هب  داحآ  فیعض و  رابخا  ضراعتم و  ياهشرازگ  نیا  دننام  اب  ینآرق  حیرـص  مکح  خسن  هکنآ  زا  هتـشذگ  دادیمن . يور  نآ  عوقو 

. دسریمن رظن  هب  لوبق  لباق  یقطنم و  يور 
. دشابیم مالسلا ) مهیلع  ) تیب لها  موصعم  ناماما  هاگدید  تسا  رادروخرب  ییالاو  تیّمها  زا  هعیش  يارب  هچنآ  لیالد ، نیا  همه  رب  نوزفا 

ّتقوم جاودزا  ندوب  اور  رد  يدیدرت  چیه  ياج  تسا  هدش  دراو  هعیـش  ییاور  عبانم  رد  یهلا  گرزب  نایاوشیپ  نیا  زا  هک  يرتاوتم  تایاور 
. دراذگیمن یقاب  ناشیا  رظن  رد 

نانآ لیلد  هدمع  و  هدش ، هداد  تبسن  (ع ) یلع هب  نآ  خسن  هرابرد  ّتنس  لها  ياهشرازگ  یخرب  دنچ  ره 
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205 ص :
. تساهشرازگ نیا  ندوب  یلعج  رب  يرگید  لیلد  دوخ  نیا  اّما  تسا ! ترضح  نآ  هب  بوسنم  نخس 

شمیرحت رب  هدرـشفیم و  ياـپ  نآ  تیعورـشم  رب  هدرمـشیم و  اور  ار  ّتقوـم  جاودزا  (ع ) یلع هک  تـسین  يدـیدرت  یخیراـت  رظن  زا  اریز 
. تسا هتفرگیم  هدرخ  رمع  طّسوت 

هب نامثع  سپ  دومرفیم . رما  نادب  (ع ) یلع و  دومنیم ، یهن  تقوم  جاودزا  زا  نامثع  هک  تسا  هدرک  لقن  لبنح  نب  دمحا  هنومن ، ناونع  هب 
راک نیا  (ص ) ادخ لوسر  نامز  رد  ام  هک  ینادیم  دومرف : ترـضح  نآ   (1) درک ! یتشرد  ترـضح  نآ  اب  ایوگ  و  تفگ ، يزیچ  (ع ) یلع

(2) میدوب ! كانمیب  دوخ  رب  ام  ماگنه  نآ  رد  اّما  يرآ ، داد : خساپ  نامثع  میداد ؛ ماجنا  ار 
، دومنیم یهن  هرمع  ّتقوم و  جاودزا  زا  نامثع  و  دندیسر ، مه  هب  نافـسع  رد  نامثع  یلع و  هک  تسا  هدرک  تیاکح  زین  بیـسم  نب  دیعس 
: داد خـساپ  ناـمثع  ییاـمنیم ؟ یهن  نآ  زا  ارچ  یهاوخیم و  هچ  داد  ماـجنا  (ص ) ادـخ لوسر  هک  يراـک  زا  دوـمرف : يو  هب  (ع ) یلع سپ 

(3) نک ! میاهر 
رد (ع ) یلع نانمؤم  ریما  نیتسار  عضوم  زا  ینشور  هب  دنرادروخرب  ییالاب  رابتعا  زا  هک  اهتیاکح  نیا 

! اذک اذک و  کنإ  یلعل : نامثع  لاقف  : 97 / 1 دمحا ، دنسم  - 1

46 / 4 ملسم ، حیحص  61 ؛ / 1 دمحا ، دنسم  - 2

46 / 4 ملسم ، حیحص  131 ؛ / 1 دمحا ، دنسم  - 3

یعرف ياههاگدید  مود ، www.Ghaemiyeh.comشخب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 255زکرم  هحفص 211 

http://www.ghaemiyeh.com


206 ص :
. دنرادیم رب  هدرپ  هراب  نیا 

لها تاهبـش  هب  خـساپ  و  ّتقوم ، جاودزا  تیعورـشم  نییبت  رد  یناوارف  لئاسر  بتک و  زاب  رید  زا  هعیـش  ناـقّقحم  ناـملاع و  ریدـقت ، ره  هب 
. دناهتفگ نخس  لیصفت  هب  ّتنس  لها  هعیش و  ییاور  عبانم  هب  دانتسا  اب  عوضوم  نیا  هرابرد  دناهتشاگن و  ّتنس 

وضو رد  اپ  حسم  هلأسم  . 3
ریاس رد  دـنچ  ره  تسا . زامن  يوضو  رد  اـپ  حـسم  بوجو  هلأـسم  ّتنـس  لـها  هعیـش و  ناـیم  فـالتخا  دروم  یعرف  لـئاسم  زا  رگید  یکی 

ینادنچ رظن  قافتا  یمالسا  فلتخم  بهاذم  نایم  زین  وضو  تایئزج 
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207 ص :
رظن فـالتخا  هک  تفگ  دـیاب  ثحب  هب  دورو  زا  شیپ  دراد . دوجو  هلأـسم  نیا  دروـم  رد  رظن  فـالتخا  نیرتمهم  اـّما  دروـخیمن ، مشچ  هب 

. تسا لّمأت  لباق  زیگناتفگش و  رایسب  ياهلأسم  نینچ  رد  نیملسم 
ترضح نآ  نوماریپ  زین  دوخ  دناهدیدیم و  ار  ترضح  نآ  يوضو  راب  نیدنچ  زور  بش و  ره  رد  (ص ) ربمایپ هباحص  هک  تسین  يدیدرت 
ياهراپ لولعم  رتشیب  ییاهرظن  فـالتخا  نینچ  اـًلامتحا   (1) دـناهدرک ! فالتخا  نآ  یگنوگچ  هراـبرد  دوجو  نیا  اـب  دـناهتفرگیم و  وضو 

. تسا هتفرگ  لکش  یسابع  يوما و  ماّکح  ذوفن  ریثأت  تحت  اهدعب  ای  افلخ و  نامز  رد  یسایس  تاظحالم 
( نتسش لسَغ /( دماجنایم  فّلکم  هّمذ  تئارب  هب  هچنآ  و  تسین ، حیحص  هکلب  بجاو  وضو  رد  اپ  حسم  هک  دننآرب  ّتنس  لها  لاح ، ره  هب 

. تساپ
. تسا نآ  نتسش  هن  اپ و  حسم  تسا  بجاو  زامن  يوضو  رد  هچنآ  هک  تسا  نآرب  و  فلاخم ، هاگدید  نیا  اب  هعیش  اّما 
. تشاد مّدقم  نآ  رب  دیابن  ار  يرگید  زیچ  هک  تسا  نآ  فاصنا  دراد و  تلالد  هعیش  هاگدید  رب  ینشور  هب  میرک  نآرق 

ْمُکَیِْدیَأ َو  ْمُکَهوُجُو  اُولِسْغاَف  ِةالَّصلا  َیلِإ  ُْمتُْمق  اذِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  دیامرفیم : هدئام  هروس  هیآ 6 

ص 9 هنسلا ، باتکلاب و  ماصتعإلا  - 1

یعرف ياههاگدید  مود ، www.Ghaemiyeh.comشخب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 255زکرم  هحفص 213 

http://www.ghaemiyeh.com


208 ص :
دیزیخیمرب زامن  يارب  هک  یماـگنه  دـیاهدروآ ! ناـمیا  هک  یناـسک  يا  : » ینعی ِْنیَبْعَْکلا ؛ َیلِإ  ْمُکَلُجْرَأ  َو  ْمُکِـسُؤُِرب  اوُحَْـسما  َو  ِِقفارَْملا  َیلِإ 

«. دییامن حسم  یگدمآرب  ود  ات  ناتیاهاپ  اهرس و  رب  و  دییوشب ، جنرآ  ات  ار  ناتناتسد  تروص و 
. تسا هتفرگ  تأشن  هیآ  نیا  تئارق  رد  فالتخا  زا  هلأسم ، رد  فالتخا  ًارهاظ 

اپ حسم  ترورض  رب  ینشور  هب  دوریم و  رامـش  هب  مکـسؤر ) ) رب فطع  هک  دناهدناوخ  رورجم  تروص  هب  ار  مکلجرأ ) ) هژاو نایراق  یخرب 
انب دوریم و  رامش  هب  مکیدیأ ) مکهوجو و  ) هب فطع  هک  دناهدناوخ  بوصنم  هنوگ  هب  ار  نآ  رگید  یخرب  و  دیامنیم ، تلالد 
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209 ص :
. دنکیم تلالد  اهتسد  تروص و  دننام  اپ  نتسش  ترورض  رب  ّتنس  لها  هاگدید  هب 

دعاوق هب  عوـجر  اـب  زین  تئارق  ود  زا  یکی  حـیجرت  و  تسین ، يرگید  رب  تئارق  ود  زا  یکی  حـیجرت  زج  ياهراـچ  اـم  يارب  هک  تسا  نشور 
هب مالـسلا ) مهیلع  ) نیموصعم هّمئا  و  (ص ) ربمایپ ّتنـس  نآرق و  تایآ  میقتـسم  نیبطاخم  ناونع  هب  (ص ) ربماـیپ هباحـص  یّقلت  یبرع ، ناـبز 

. تسا نکمم  ادخ  باتک  هب  مدرم  نیرتاناد  ناونع 
. تسا رادروخرب  يرتشیب  يراوتسا  تحاصف و  زا  بصن  تئارق  هب  تبسن  رج  تئارق  هک  تسین  يدیدرت  یبرع  نابز  دعاوق  هاگن  زا 

نیدنچ ود  نآ  نایم  هک  تسا  ياهژاو  هب  لب  رود  هژاو  هب  نآ  فطع  زا  رتراوازـس  نیـشیپ  هژاو  هب  لب  کیدزن  هژاو  هب  هژاو  کی  فطع  اریز 
لیلد و  مکـسؤر ) ) هب فطع  تسا  نکمم  دوش  هدناوخ  زین  بوصنم  هنوگ  هب  مکلجرأ ) ) هژاو رگا  دـنچ  ره  تسا . هلـصاف  فوطعم  ریغ  هژاو 

. دشاب بوصنم  اًلحم  تسا  زیاج  دراد و  رارق  هب  ٌلوعفم  ّلحم  رد  اریز  دیآ ، رامش  هب  حسم  بوجو  رب 
(1) تسا . هدرمش  حسم  بوجو  رب  لیلد  ار  بصن  رج و  تئارق  ود  ره  یّنس  هتسجرب  رّسفم  هیقف و  يزار  رخف  ور  نیا  زا 

زا نیعبات  هباحص و  زا  يرایسب  یّقلت  نیا ، رب  نوزفا 

161 / 11 يزارلا ، ریسفت  - 1
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210 ص :
نتسش نتسش /( ود  زج  ادخ  باتک  رد  : » تفگ هک  تسا  هدش  لقن  سابع  نبا  زا  هنومن ، ناونع  هب  تسا . هدوب  حسم  بوجو  هفیرـش  هیآ  نیا 

(1) مباییمن .» ار  اهاپ ) رس و  حسم  حسم /( ود  و  اهتسد ) تروص و 
«! دندرک ابا  نتسش  زا  زج  مدرم  یلو  دومرف  رما  حسم  هب  دنوادخ  : » تفگ هک  تسا  هدش  لقن  وا  زا  زین  و 

دومرف تسار  ادخ  تفگ : درامشیم  بجاو  ار  اهاپ  نتسش  دوخ  هبطخ  رد  جاجح  دینـش  یتقو  هک  تسا  هدش  تیاور  زین  کلام  نب  سنا  زا 
ود ات  ناتیاهاپ  اهرس و  رب  و  : » دومرف دنوادخ  دیوگیم ! غورد  جاجح  و 

72 / 1 يربکلا ، ننسلا  یقهیب ، - 1
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211 ص :
«. دییامن حسم  یگدمآرب 

«. تسا حسم  اهنت  بجاو  تسین ، بجاو  نتسش  اهاپ  دروم  رد  : » تفگیم دومنیم و  حسم  شیوخ  ياهاپ  رب  زین  همرکع 
(1) درک .» لزان  ار  حسم  نامسآ  زا  (ع ) لیئربج : » تفگیم تسا  ّتنس  لها  فورعم  ياهتیصخش  هتسجرب و  نیعبات  زا  هک  زین  یبعش 

(2) تسا .» هتخاس  بجاو  ار  حسم  دنوادخ  : » تفگیم زین  هداتق 
(3) تسا . هدوب  ناتسادمه  وا  اب  زین  يرصب  نسح 

ّتنـس لها  زا  يرایـسب  فارتعا  هب  هک  دوب  (ع ) یلع نانمؤمریما  دندرمـشیم  بجاو  نآ  نتـسش  ياـج  هب  ار  اـپ  حـسم  هک  یناـسک  سأر  رد 
راک رگا  : » دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  راوگرزب  نآ  زا  تسا . هدوب  ترضح  نآ  ّتنـس  هب  (ص ) ربمایپ باحـصا  نیرتدنبياپ  نیرتانـشآ و 

(4) دومرفیم .» حسم  اپ  يور  رب  هک  مدید  ار  (ص ) ادخ لوسر  نم  یلو  دوب ، رتراوازس  نآ  يور  زا  حسم  هب  اپ  فک  دوب  مدرم  يأر  هب  نید 
تیاور ار  هاگدید  نیمه  زین  (ع ) رقاب ماما  زا  يربط 

19 / 1 فنصملا ، قازرلا ، دبع  - 1

238 / 2 يراقلا ، هدمع  کن : اههاگدید ، نیا  عومجم  اب  ییانشآ  يارب  - 2

30 / 1 هبیش ، یبا  نبا  فنصملا ، - 3

نامه - 4
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212 ص :
یـسک هچ  دیـسرپ : قارولا  نامهط  نب  رطم  زا  يدرم  هک  تسا  هدرک  تیاور  211 ق ) (د . یناعنـص قازرلا  دبع  هرخألاب ، (1) و  تسا . هدرک 

(2) رایسب ! ناهیقف  داد : خساپ  يو  تسا ؟ حسم  بوجو  هب  لئاق 
هب يراقلا  هدـمع  رد  ینیع  هک  هدـش  دراو  نسح  حیحـص و  دانـسا  اب  ّتنـس  لها  ییاور  عبانم  رد  یناوارف  ثیداـحا  هاگدـید ، نیا  دـییأت  رد 

ياهاپ رب  (ص ) مرکا ربمایپ  هک  دراد  نآ  زا  تیاکح  ثیداحا  نیا   (3) تسا . هدرک  هراشا  اهنآ  زا  يرایسب 

176 / 6 نایبلا ، عماج  يربط ، - 1

19 / 1 فنصملا ، قازرلا ، دبع  - 2

240 / 2 يراقلا ، هدمع  - 3
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213 ص :
. تسا هدومرف  حسم  شیوخ 

نآ دشابیم . مالسلا ) مهیلع  ) تیب لها  هّمئا  ثیداحا  تسا  رادروخرب  ییازـس  هب  تیّمها  زا  هعیـش  يارب  هچنآ  لیالد ، نیا  همه  زا  هتـشذگ 
رب ترـضح  نآ  هک  دنیامنیم  دـیکأت  اًلمع  دـنهدیم و  ناشن  ار  (ص ) ربمایپ يوضو  تیفیک  ًاحیرـص  ثیداحا  نیا  زا  یخرب  رد  ناراوگرزب 

. تسا هدومرف  حسم  شیوخ  ياپ 
لها عاـمجا  ّتنـس و  لـها  عباـنم  رد  هدـش  دراو  يوـبن  ثیداـحا  یبرع ، ناـبز  دـعاوق  هب  رظن  نآرق  حیرـص  مکح  زا  سپ  هک  تسا  نـشور 

. دنامیمن یقاب  نآ  نتسش  ياج  هب  اپ  حسم  بوجو  رد  يدیدرت  مالسلا ،) مهیلع  ) تیب
نع نیبملا  لوقلا  ناونع  اـب  ّلقتـسم  ياهلاـسر  عوضوم  نیا  هراـبرد  449 ق ) (د . یکجارک یلع  نب  دّمحم  حـتفلا  وبا  یعیـش  هتـسجرب  ملاع 

(1) تسا . هتخادرپ  نیلجّرلا  حسم  بوجو 
ناذا هلأسم  . 4

ياج هب  حبـص  ناذا  رد  مونلا » نم  ریخ  ةالّـصلا   » نتفگ تسا  هتفرگ  رارق  ّتنـس  لها  هعیـش و  رظن  فـالتخا  دروم  هک  يرگید  یعرف  هلأـسم 
. دنیوگیم بیوثت »  » ّتنس لها  حالطصا  رد  راک  نیا  هب  دشابیم . لمعلا » ریخ  یلع  یح  »

تفگ دیاب  بیوثت  ییاور  یخیرات و  یسررب  زا  شیپ 

نیلجّرلا حسم  بوجو  نع  نیبملا  لوقلا  - 1
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214 ص :
نیا نایم  دوجوم  یگنهامهان  توافت و  دناوتیمن  دشاب  انـشآ  (ص ) ربمایپ ینارون  نانخـس  دنوادخ و  یـسدق  مالک  اب  یکدـنا  سک  ره  هک 

. دیامن راکنا  ار  ناذا  تارابع  ریاس  ترابع و 
گنهامه و ابیز ، دنلب ، تارابع  نایم  رد  ار  مونلا » نم  ریخ  ةالّـصلا   » یحطـس اًلماک  نوگمهان و  ابیزان ، ترابع  میقتـسم ، قوذ  میلـس و  عبط 

. دشاب هدمآرو  ياهزیکاپ  دیپس  هچراپ  نایم  رد  هک  دباییم  یگنرهایس  روجان  هلصو  نوچ  ناذا  فرژ 
(1) دناهداد . رارق  هراشا  دروم  ار  راکنا  لباق  ریغ  تیعقاو  نیا  قح  هب  رصاعم  ناقّقحم  یخرب 

ص 26 هنسلا ، باتکلاب و  ماصتعالا  - 1
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215 ص :
ای داهتجا  زا  و  هدش ، دراو  ناذا  هب  باطخ  نب  رمع  مود  هفیلخ  تفالخ  نامز  رد  (ص ) ربمایپ زا  سپ  هک  تسا  یتعدب  هعیـش  هاگن  زا  بیوثت 

. تسا هتفرگ  همشچرس  يو  هقیلس 
دهاوش اّما  دراد ، تیاکح  (ص ) ربمایپ طّسوت  ترابع  نیا  عیرـشت  زا  هک  دروخیم  مشچ  هب  یثیداحا  ّتنـس  لـها  ییاور  عباـنم  رد  دـنچ  ره 

. دنکیم دییأت  ار  بیوثت  یعرش  تلاصا  مدع  هعیش و  هاگدید  یتسرد  هک  دراد  دوجو  یفاک  یخیرات 
! منادیمن داد : خساپ  يو  مونلا ؟» نم  ریخ  ةالـصلا  : » دش هتفگ  ینامز  هچ  زا  دیـسرپ : اطع  زا  يدرم  هک  تسا  هدـش  تیاور  هنومن ، ناونع  هب 

(1)
رد ترابع  نیا  هک  نادب  : » تفگ دوب  هدیـسرپ  بیوثت  هنیـشیپ  زا  هک  یـسک  هب  خساپ  رد  هک  تسا  هدـش  تیاور  زین  106 ق ) (د . سوواط زا 

تفرگ و يو  زا  دینـش و  نّذؤم  ریغ  يدرم  زا  (ص ) ربمایپ تافو  زا  سپ  رکبوبا و  نامز  رد  ار  نآ  لالب  یلو  دـشن ، هتفگ  (ص ) ربمایپ ناـمز 
تـسا هدرک  ثادـحا  هـک  يزیچ  نـیا  زا  ار  لـالب  شاـک  تـفگ : يو  دیـسر ، رمع  هـب  تبوـن  رکبوـبا  گرم  زا  سپ  دوـمن . لـخاد  ناذا  رد 

! درک شومارف  ار  راک  نیا  ایوگ  اما  متشادیمزاب ،
ناذا رد  ار  نآ  نونکات  زور  نآ  زا  مدرم  بیترت  نیا  هب 

474 / 1 قازرلا ، دبع  فنصملا  - 1

یعرف ياههاگدید  مود ، www.Ghaemiyeh.comشخب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 255زکرم  هحفص 221 

http://www.ghaemiyeh.com


216 ص :
(1) دننکیم !» لخاد  دوخ 

نامز رد  صاقویبا و  نب  دعـس  مونلا » نم  ریخ  ةالّـصلا  : » تفگ هک  یـسک  نیتسخن  دـهدیم  شرازگ  يربخ  نمـض  رد  زین  صفح  نب  رمع 
(2) دوب ! رمع  تفالخ 

: تفگ هک  تسا  هدرک  تیاور  یمان  لیعامسا  زا  وا  تسا . هدروآ  فّنصملا  رد  هبیش  یبا  نبا  ار  ارجام  تقیقح  دسریم  رظن  هب  لاح ، نیا  اب 
: تفگ نذؤم  هب  اذل  دمآ  شوخ  ار  رمع  راک  نیا  تفگ ، مونلا » نم  ریخ  ةالّصلا   » ترابع اب  ار  حبص  ناذا  رمع  روضح  رد  ینذؤم 

474 / 1 قازرلا ، دبع  فنصملا  - 1

نامه - 2
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217 ص :
(1) هدب ! رارق  دوخ  ناذا  رد  ار  ترابع  نیا 

نیعباـت یخرب  هچناـنچ  تسا . هدوب  تعدـب  هدـشن و  عیرـشت  (ص ) مرکا ربماـیپ  طّـسوت  روکذـم  تراـبع  هک  تسا  نیا  تسا  مّلـسم  هچنآ 
(2) تسین . ّتنس  زا  بیوثت  هک  دناهدرک  حیرصت 

(3) دشاب !» رتبوبحم  ناذا  رد  بیوثت  زا  نم  دزن  رد  هک  دناهدرواین  دوجو  هب  یتعدب  مدرم  : » تفگیم یلیل  یبا  نبا  هکنآ  بلاج 
تایاور  (4) تسا . هتسناد  فیعـض  ثیدح  لها  دزن  رد  ار  وا  يذمرت  هک  تسا  یمان  لیئارـسا  وبا  بیوثت  تایاور  دنـس  رد  هتـشذگ ، نیا  زا 

(5) دناهدش . فیعضت  ًاتدمع  زین  نآ  هب  طوبرم  رگید 
نخس لیصفت  هب  بیوثت  تایاور  دانسا  فعـض  هرابرد  ۀنـسلا » باتکلاب و  ماصتعالا   » باتک رد  یناحبـس  رفعج  داتـسا  هعیـش  رـصاعم  قّقحم 

هتسناد لمتحم  اهنآ  ییامنگرزب  رد  ار  اهيزروضرغ  ياهراپ  نایوار و  رد  يدنواشیوخ  ياههزیگنا  یخرب  دوجو  (6) و  هتفگ ،

236 / 1 فنصملا ، هبیش ، یبا  نبا  - 1

نامه - 2

237 / 1 نامه ، - 3

127 / 1 يذمرت ، ننس  - 4

330 / 1 دئاوزلا ، عمجم  کن : هنومن ، ناونع  هب  - 5

دعب هب  ص 48  ماصتعإلا ، - 6
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218 ص :
(1) تسا .

مهیلع ) تیب لـها  دـهدیم  ناـشن  هک  دروخیم  مشچ  هب  ّتنـس  لـها  هعیـش و  ییاور  عباـنم  رد  یناوارف  ربـتعم  حیحـص و  تاـیاور  ربارب ، رد 
تیاور هنومن ، ناوـنع  هب  دناهتـسنادیم . تعدـب  ار  موـنلا » نم  ریخ  ةالّـصلا   » تراـبع و  ّتنـس ، ار  لـمعلا » ریخ  یلع  یح   » تراـبع مالـسلا )

(2) تسا . نیتسخن  ناذا  نیا  هک  دومرفیم  تفگیم و  لمعلا » ریخ  یلع  یح   » دوخ ناذا  رد  (ع ) داجس ماما  نیسحلا  نب  یلع  هک  دناهدرک 

ص 58 نامه ، - 1

425 / 1 يربکلا ، ننسلا  244 ؛ / 1 هبیش ، یبا  نبا  فنصملا ، - 2
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219 ص :
هک تسا  رکذ  هب  مزال  لاح ، نیا  اب 

دنچ ره  دنرامشیم ، هورکم  ار  مونلا » نم  ریخ  ةالصلا   » نتفگ نانآ  زا  یخرب  و  دنتسین ، ناتـسادمه  بیوثت  اب  هطبار  رد  ّتنـس  لها  همه  ًالّوا 
، تسین رادروخرب  ینادنچ  ترهش  زا  نانآ  نایم  رد  هاگدید  نیا 

. دننادیم نآ  تابجاو  زا  هن  ناذا و  تاّبحتسم  زا  ار  روکذم  ترابع  ّتنس  لها  دسریم  رظن  هب  ًایناث 
زامن هلأسم  . 5

. تسا هتفای  دومن  زامن  ینعی  ناملسم  ره  يدابع  لمع  نیرتمهم  رد  ّتنس  لها  هعیش و  نایم  فالتخا  دروم  یعرف  لئاسم  زا  رگید  یکی 
: تسناد هّجوت  لباق  ناوتیم  دروم  دنچ  رد  ار  رظن  فالتخا  نیا 

(، مایق ماگنه  هب  پچ  تسد  يور  رب  تسار  تسد  نداد  رارق  فّتکت /( فلا :
، دمح زا  دعب  نتفگ  نیمآ  ب :

رهُم رب  هدجس  ج :
. زامن ود  نایم  عمج  د :

فّتکت فلا -
زامن مایق  ماگنه  هب  پچ  تسد  يور  رب  تسار  تسد  نداد  رارق  فّتکت  زا  روظنم  دش  هراشا  هچنانچ 

یعرف ياههاگدید  مود ، www.Ghaemiyeh.comشخب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 255زکرم  هحفص 225 

http://www.ghaemiyeh.com


220 ص :
تشاد هّجوت  دیاب  زیچ  ره  زا  شیپ  دوریم . رامش  هب  یّنس  هعیش و  نایم  زیامت  هوجو  زا  یهاگ  دوشیم و  ماجنا  ّتنـس  لها  طّسوت  هک  تسا 

ّتنس لها  رتشیب  هک  توافت  نیا  اب  دنراد ، رظن  قاّفتا  زامن  رد  فّتکت  بوجو  مدع  رب  ّتنـس  لها  هعیـش و  زا  معا  یمالـسا  بهاذم  همه  هک 
. دنادیمن اور  ار  نآ  هعیش  دنرامشیم و  زامن  تاّبحتسم  زا  ار  نآ 

هب یعرف  لئاسم  نینچ  هک  تفگ  دیاب  تسا  تسردان  کی  مادـک  تسرد و  هاگدـید  ود  نیا  زا  کی  مادـک  هکنیا  زا  رظن  فرـص  نیاربانب ،
اب هطبار  رد  دنناوتیم  یگداس  هب  ّتنس  لها  هعیش و  هک  دنتسه  ياهنوگ 
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221 ص :
. دنبای تسد  یلمع  تدحو  يرظن و  قفاوت  هب  اهنآ 

، كرت دننادیمن  بجاو  ار  نآ  ماجنا  هک  يراک  زامن  فوفص  ندش  رتابیز  یمالسا و  تدحو  ظفح  يارب  ّتنس  لها  رگا  هک  بیترت  نیا  هب 
بیرقت يوس  هب  هّجوت  لباق  یماگ  هک  دـیآیمن ، دوجو  هب  یلکـشم  چـیه  اهنت  هن  دـنیامن  هدنـسب  هلأـسم  مّلـسم  ردـق  هب  یلقع  طاـیتحا  اـب  و 

. دش دهاوخ  هتشادرب  یمالسا  بهاذم 
دـنریگیم و یپ  يرتشیب  رارـصا  تیـساّسح و  اب  ار  یفالتخا  دروم  ماکحا  نینچ  ّتنـس  لها  زا  يرایـسب  هک  میتسه  نآ  دـهاش  هنافـسأتم  اّما 
. دراد دوجو  شیبامک  هباشم  لئاسم  رد  زین  نایعیش  یخرب  نایم  رد  هک  يزیچ  دنهدیمن ؛ ناشن  ینینچ  نیا  ياهدرکيور  هب  ینادنچ  لیامت 
دنرگنیم و رد  نانآ  هب  یفنم  یـشرگن  اب  دنیامنیم  هدـهاشم  زامن  رد  هداتفا  ياهتسد  اب  ار  نایعیـش  یتقو  ناینـس  یخرب  هک  تسا  بیجع 

بحتـسم ّتنـس  لها  زا  يرایـسب  هاگدـید  ربانب  فّتکت  دـش ، هتفگ  هچنانچ  هک  یلاح  رد  دـنرادنپیم ! تعدـب  ياهنوگ  ار  نانآ  درکلـمع 
دوشیم هدرمـش  ّبحتـسم  هچنآ  دشابیمن و  زین  بحتـسم  دنتـسه  ّتنـس  لها  زا  یهّجوت  لباق  شخب  هک  اهیکلام  هاگدید  رب  انب  و  تسا ،

. تسا نایعیش ) دننام  ) اهتسد نتخادنا 
هک تفگ  دیاب  زین  فّتکت  بابحتسا  لیالد  هرابرد 
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222 ص :
(1) دناهتفرگ . رارق  هشقانم  دروم  تلالد  ای  دنس  ثیح  زا  ود  ره  هک  دننکیم  لالدتسا  تیاور  ود  هب  هراب  نیا  رد  ّتنس  لها 

اب راصنا  نیرجاـهم و  ناـیم  رد  اـهلاس  (ص ) مرکا ربماـیپ  هک  هلأـسم  نیا  تاـبثا  يارب  تیاور  دادـعت  نیا  هک  تسا  نشور  هتـشذگ ، نیا  زا 
هبترم جنپ  زور  هنابش  ره  رد  اهلاس و  ترضح  نآ  تسا  نکمم  هنوگچ  دسریم . رظن  هب  ناوتان  مک و  رایـسب  تسا  هدرازگیم  زامن  فّتکت 

!؟ دنشاب هدرک  تیاور  ای  هدهاشم  ار  لمع  نیا  نانآ  زا  نت  ود  اهنت  اما  دشاب  هدرازگ  زامن  نینچ  شیوخ  هباحص  زا  نت  اهدص  نایم 

. تسین دانتسا  لباق  تسا و  هدشن  تیاور  ربمایپ 9  زا  موس  ثیدح  ص 65 ، هنسلا ، باتکلاب و  ماصتعإلا  کن : - 1
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223 ص :
هکنیا مّهوت  هب  افلخ  یخرب  طّسوت  (ص ) ربماـیپ زا  سپ  هک  هدوب  یتعدـب  زین  هلأـسم  نیا  رایـسب ، یخیراـت  دـهاوش  رب  اـنب  هک  تسا  نآ  قح 

. تسا هدیدرگ  زامن  لخاد  تسا  رتهناعشاخ 
ياـهراک دـننام  اوراـن و  ار  نآ  دّدـعتم  ثیداـحا  رد  دـناهتفرگ و  فلاـخم  عـضوم  زین  نآ  ربارب  رد  مالـسلا ) مـهیلع  ) تـیب لـها  ور ، نـیا  زا 

(1) دناهدرمش . شیوخ  ناهاشداپ  ربارب  رد  نایسوجم 
هتفریذپ ریثأت  نآ  زا  هدش و  انشآ  لمع  نیا  اب  مود  هفیلخ  نامز  رد  نایناریا  اب  لماعت  یمالسا و  تاحوتف  لالخ  رد  ناناملسم  هک  تسین  رود 

. دنشاب
دمح زا  دعب  نتفگ  نیمآ  ب -

اریز دسانشیم . یعرـش  يانبم  دقاف  تسردان و  زین  ار  راک  نیا  هعیـش  دنیوگیم . نیمآ »  » دمح هروس  زا  تغارف  زا  سپ  زامن  رد  ّتنـس  لها 
. تسا هدیسرن  عرش  زا  یلوبق  لباق  لیلد  نآ  ندوب  اور  يارب  تسین و  نآرق  ءزج  دمح و  هروس  ءزج  هژاو  نیا  هک  تسین  يدیدرت 

نوگانوگ تاماّهتا  ییاور و  فعض  رد  (2) و  تسا ، هریره  وبا  دناهداد  رارق  لالدتسا  دروم  عوضوم  نیا  يارب  ّتنس  لها  هک  یثیدح  يوار 
رایسب نخس  هریرهوبا 

84 / 2 ماکحألا ، بیذهت  - 1

233 / 2 دمحا ، دنسم  ص 212 ؛ دنسملا ، باتک  - 2
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224 ص :
رکذ نودب  رگید  ياج  رد  روکذم  تیاور  نومضم  اریز  دشاب . هدش  عقاو  تافاضا  فیرحت و  وا  تیاور  رد  تسا  نکمم  دنچ  ره  دناهتفگ .

(1) تسا . هدرک  هراشا  نارگید  ياعد  زا  سپ  نیمآ  نتفگ  هب  اهنت  و  هدمآ ، دمح  زا  تغارف  زامن و 
زامن رد  دـندوب  وا  زا  سپ  هک  یناسک  ریبز و  نبا  نوچ  ینایاوشیپ  هک  مدینـش  نم  : » دـیوگیم هک  تسا  نیعبات  زا  یکی  نخـس  رگید  لـیلد 

(2) دنتفگیم .» نیمآ  زین  دندرازگیم  زامن  ناشرس  تشپ  هک  یمدرم  دنتفگیم و  نیمآ 

312 / 2 دمحا ، دنسم  - 1

ص 212 دنسملا ، باتک  یعفاش ، - 2
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225 ص :
ار ریبز  نبا  نوچ  یناسک  طّسوت  نآ  ماجنا  اهنت  و  درادـن ، (ص ) ربمایپ طّسوت  راک  نیا  ماجنا  رب  یتلالد  نخـس  نیا  هک  تسادـیپ  هتفگان  اـما 

. دیامنیم تباث 
. دناهتسناد تسردان  ار  (ص ) ربمایپ هب  نآ  باستنا  و  هدرمش ، تعدب  ار  هاگدید  نیا  (ص ) ربمایپ تیب  لها  ربارب ، رد 

زا وا  يدـناوخیم و  زامن  یتعامج  ماما  رـس  تشپ  هک  یماگنه  : » دومرف دوخ  ناراـی  زا  یکی  هب  هک  تسا  هدـش  تیاور  (ع ) قداـص ماـما  زا 
(1) نیمآ .» وگن : و  نیملاعلا ، ّبر  دمحلا هللا  وگب : دش  غراف  دمح  تئارق 

داب نانآ  رب  دـنوادخ  دورد  هک  نانآ  : » دـیوگیم هراب  نیا  رد  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لها  هاگدـید  هراـبرد  363 ق ) (د . یبرغم نامعن  یـضاق 
هویـش نیا  دومرفیم : (ع ) قداص رفعج  ماما  و  نیمآ ! دوش : هتفگ  هّماع  دننام  زامن  رد  باتکلا  ۀـحتاف  زا  تغارف  زا  سپ  هک  دنتـشاد  تهارک 

(2) تسا .» هدوب  نایحیسم 
یمالـسا تاحوتف  راثآ  زا  هک  (ص ) مرکا ربمایپ  ّتنـس  زا  هن  فّتکت  دننام  زین  راک  نیا  هک  دـسریم  رظن  هب  (ع ) قداص ماما  ریبعت  هب  هّجوت  اب 

. تسا نیتسخن  ياهههد  رد 
رهُم رب  هدجس  ج -

318 / 1 راصبتسإلا ، 313 ؛ / 3 یفاک ، - 1

1383 ق هرهاق ، فراعملا ، راد  ، 160 / 1 مالسإلا ، مئاعد  - 2

یعرف ياههاگدید  مود ، www.Ghaemiyeh.comشخب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 255زکرم  هحفص 231 

http://www.ghaemiyeh.com


226 ص :
روظنم هک  تسادیپ  هتفگان  تسا . رهُم  رب  هدجس  هتفرگ  رارق  ّتنس  لها  هعیش و  رظن  فالتخا  دروم  هک  یهقف  یعرف و  لئاسم  زا  رگید  یکی 

، دسانشیمن یّصاخ  تسادق  ای  یگژیو  رهُم  يارب  هعیش  ّتنـس ، لها  زا  یخرب  بیجع  رادنپ  فالخ  رب  و  تسین ، كاخ  زج  يزیچ  رهُم »  » زا
! دهد رارق  شتسرپ  دروم  ار  رهُم  زامن  رد  هک  نیا  هب  دسر  هچ 

رارق شیوخ  يور  شیپ  ار  رهُم  زامن  رد  نایعیش  هک  نیا  هب  رظن  اب  نایّنس  یخرب  هک  تسا  بیجع  رهُم ! يارب  هن  دنکیم  هدجـس  رهُم  رب  هعیش 
يور شیپ  رد  يزیچ  زامن  ماگنه  هب  رازگزامن  تسین  نکمم  هک  یلاح  رد  دنتسرپیم ! ار  نآ  نانیا  هک  دنرادنپیم  دنهدیم 
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227 ص :
. دشاب هداتسیان  يزیچ  يور  هب  ور  هتشادن و  شیوخ 

هک تسا  رازگزامن  تین  نیا  دنتسرپیم !؟ ار  نآ  دننام  شرف و  هک  تسانعم  نیدب  دنهنیم  رـس  نآ  دننام  شرف و  رب  هک  ّتنـس  لها  ایآ  اًلثم 
. دنکیم صّخشم  ار  هدجس  زا  يو  دوصقم 

يرتشیب حوضو  تلالد و  دوش  ماجنا  كاخ  رب  هاگره  ًاعبت  و  تسا ، ناهج  راگدرورپ  ربارب  رد  یگداتفا  جوا  ّللذت و  یگدنب ، مالعا  هدـجس 
. تشاد دهاوخ  انعم  نیا  رد 

. دشاب زین  هتکن  نیا  روآدای  دناوتیم  نآ  رب  هدجس  و  تشگ ، دهاوخ  زاب  زین  نادب  ماجنارس  و  هتساخرب ، نآ  زا  ناسنا  هک  تسا  نامه  كاخ 
ّتنـس هب  هّجوت  اب  هعیـش  ور ، نیا  زا  تسین . یخاتـسگ  یـشیدناجک و  ياهنوگ  زج  نآ  راـکنا  و  تسا ، ماـهبایب  مّلـسم و  تیعقاو  کـی  نیا 

اور ار  دـشاب  نیمز  زا  هـچنآ  كاـخ و  رب  هدجـس  اـهنت  هباحـص ، زا  يرایـسب  شور  و  مالـسلا ) مـهیلع  ) تـیب لـها  ثیداـحا  و  (ص ) ربماـیپ
. دنادیمن حیحص  ار  یندروخ  داوم  سابل و  میلگ و  شرف و  رب  هدجس  ّتنس  لها  فالخ  رب  و  درامشیم ،

دننام هماج و  رب  هدجس  زیاج و  ار  ینیمز  ياهیندییور  رب  هدجس  بحتـسم ، ار  نیمز  رب  هدجـس  ّتنـس  لها  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  دنچ  ره 
هورکم ار  نآ 
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228 ص :
(1) دننادیم .

یناشیپ و  دـنداهنیم ، كاخ  رب  یگدـنب  یناشیپ  دوخ  زامن  رد  ترـضح  نآ  باحـصا  و  (ص ) مرکا ربمایپ  هک  تسین  يدـیدرت  لاح ، ره  هب 
. دندیباتیمن رب  تسا  هتفای  جاور  نیسپ  ناراگزور  رد  هک  ار  نآ  دننام  اهبنارگ و  ياهشرف  رب  نداهن 

: دومرف هک  تسا  (ص ) ربمایپ روهشم  نخس  دوریم  رامش  هب  رتاوتم  ییاور  رظن  زا  تسا و  دانتسا  لباق  هراب  نیا  رد  هک  یثیدح  نیرتمهم 
: ینعی  (2) ًاَروُهَط ؛» َو  ًاَدَجْسَم  ُضْرألا  یل  تلعُج  »

254 / 2 لیلجلا ، بهاوم  - 1

155 / 7 ریبکلا ، مجعملا  308 ؛ / 14 نابح ، نبا  حیحص  132 ؛ / 1 همیزخ ، نبا  حیحص  ص 58 ؛ یسلایط ، دنسم  - 2
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229 ص :
«. دش هداد  رارق  هدننکكاپ  هاگهدجس و  نم  يارب  نیمز  »

نیمز ترـضح  نآ  تّما  ًاعبت  و  (ص ) ربمایپ هاگهدجـس  دروخیم  مشچ  هب  ّتنـس  لها  هعیـش و  ییاور  عباـنم  رد  هک  ثیدـح  نیا  اـب  قباـطم 
باتفآ دیدش  يامرگ  رد  زامن  ماگنه  هب  ترضح  نآ  هباحـص  هک  نیا  زا  یکاح  تسا  هدیـسر  يرایـسب  رابخا  نینچمه ، تسا . هدش  یفّرعم 

(1) دناهتخاسیم . هدامآ  هدجس  يارب  هدرکیم و  کنخ  تسد  اب  ار  هدیتفت  ياههزیرگنس 
زا کی  ره  هک  دوب  یفاک  و  تشادن ، ترورـض  يزیگناتنحم  راک  نینچ  رگید  دوب  اور  نآ  دـننام  سابل و  رب  هدجـس  رگا  هک  تسا  نشور 

ّتنـس لها  ناملاع  یخرب  هچنانچ  دیامن ؛ هدجـس  شیوخ  همامع  ابع و  رب  یّتح  ای  دنادرگ ، ایهم  ياهچراپ  زامن  يارب  (ص ) ربمایپ نارای  نآ 
(2) دناهدرک . فارتعا  هلأسم  نیا  هب 

نب ماشه  هنومن ، ناونع  هب  تسا . هعیش  لیلد  نیرتمهم  نیا  و  دناهدومرف ، دیکأت  نیمز  رب  هدجـس  ترورـض  رب  زین  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لها 
نآ تسا ، زیاج  اهنآ  رب  هدجس  هک  دیسرپ  ییاهزیچ  هرابرد  (ع ) قداص ماما  زا  مکح 

105 / 2 يربکلا ، ننسلا  195 ؛ / 1 كردتسملا ، 100 ؛ / 1 دواد ، یبا  ننس  358 ؛ / 1 هبیش ، یبا  نبا  فنصملا ، - 1

105 / 2 يربکلا ، ننسلا  - 2
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230 ص :
: دومرف خساپ  رد  ترضح 

«، تسین زیاج  دیور  نیمز  زا  هک  یندیشوپ  ریغ  یندروخ و  ریغ  ياهزیچ  نیمز و  رب  زج  هدجس  »
؟ تسیچ مکح  نیا  ّتلع  هک  دیسرپ  ماشه 

یندروخ و ياهزیچ  يور  رب  هک  تسین  هتـسیاش  تسا و  لج  زع و  يادـخ  يارب  عوضخ  انامه  هدجـس  هک  ور  نیا  زا  : » داد خـساپ  (ع ) ماـما
دنوادخ یگدنب  هب  دوجـس  لاح  رد  هدننکهدجـس  دنتـسه و  اهیندیـشوپ  اهیندروخ و  ناگدـنب  ایند  نادـنزرف  اریز  دوش ، ماجنا  یندیـشوپ 

هدجس و  دراذگب ، دناهدش  هتفیرف  نادب  هک  ایند  نادنزرف  دوبعم  يور  رب  هدجس  رد  ار  دوخ  یناشیپ  هک  تسین  هتسیاش  اذل  دزادرپیم ، لاعتم 
رتوکین نیمز  رب 
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231 ص :
(1) تسا .» رتاسر  لاعتم  دنوادخ  يارب  عوضخ  عضاوت و  رد  نوچ  تسا 

(2) تسا . ّتنس  ینیمز  ياهزیچ  زا  نآ  دننام  ریصح و  رب  و  بجاو ، نیمز  رب  هدجس  ترضح  نآ  هاگن  زا  نینچمه ،
: دومرف ترضح  نآ  دیسرپ ، ریق  رب  هدجس  هرابرد  (ع ) رقاب ماما  زا  زین  یسک 

چیه نیمز و  ياههویم  زا  کی  چـیه  یندروخ و  داوم  رب  ناویح و  رگید  ياـهزیچ  مشپ و  ياهبنپ و  هماـج  رب  نینچمه  نکم ، هدجـس  ریق  رب  »
(3) نکم .» هدجس  یتنیز  ياههماج  زا  کی 

. میهد خساپ  تسا  حرطم  ینیسح » تبرت   » اب هطبار  رد  ّتنس  لها  یخرب  يارب  هک  ياههبش  هب  تسا  هتسیاش  اجنیا  رد 
ّدج ّتنـس  يایحا  تّما و  حالـصا  هار  رد  هک  تسا  (ص ) ربمایپ ترتع  زا  یـسّدقم  ـالاو و  تیـصخش  (ع ) نیـسح ماـما  هک  تسین  يدـیدرت 

دروم انعم  نیا  دیسر . تداهش  هب  شیوخ  هتسیاش  نارای  نادنزرف و  زا  یهورگ  هارمه  هب  البرک  هرطاخرپ  نیمزرـس  رد  دومرف و  مایق  شیوخ 
تشادگرزب رد  یمالسا  بهاذم  همه  ًابیرقت  تسا و  ّتنس  لها  هعیش و  رظن  قاّفتا 

272؛ / 1 هیقفلا ، هرضحی  نم ال  341 ؛ / 2 عیارشلا ، للع  - 1

331 / 3 یفاک ، - 2

331 / 1 راصبتسالا ، 330 ؛ / 3 یفاک ، - 3
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232 ص :
. دنناتسادمه ترضح  نآ  ینارون  تیصخش 

دنزرف رابمغ  تداهش  زا  ار  (ص ) مرکا ربمایپ  (ع ) لیئربج دروخیم ، مشچ  هب  تنس  لها  هعیـش و  ییاور  عبانم  رد  هک  تایاور  ياهراپ  رب  انب 
نآ رـسمه  هک  دومن  اطعا  (ص ) ربمایپ هب  ار  نآ  تبرت  زا  يرادـقم  ترـضح ، نآ  هب  البرک  نیمزرـس  نداد  ناشن  نمـض  و  داد ، ربخ  شکاپ 

. تشادیم هاگن  شیوخ  هماج  هشوگ  رد  ار  نآ  هملسّما  ترضح 
(2) 307 ق ،) (د . یلصوم یلعی  وبا   (1) لبنح ، نب  دمحا  نوچ  ّتنس  لها  گرزب  نایوار  ار  نومضم  نیا 

242؛ / 3 دمحا ، دنسم  - 1

130 / 6 یلعی ، یبا  دنسم  - 2
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233 ص :
. دناهدرک تیاور  رگید  يرایسب  یمثیه (3) و   (2) 374 ق ،) (د . نابح نبا   (1) 360 ق ،) (د . یناربط

روآدای ار  (ع ) نیـسح ماـما  كاـپ  تبرت  مالـسلا ،) مهیلع  ) تیب لـها  رتاوتم  تاـیاور  هب  هّجوت  اـب  و  ناوارف ، تاـیاور  نیمه  هب  رظن  زین  هعیش 
. دنادیم وکین  ار  زامن  رد  نآ  رب  هدجس  ور  نیا  زا  و  درامشیم ، ناوارف  يونعم  تاکرب  ياراد  تداهش و  داهج و  نامیا ،

ّتنس لها  زا  یخرب  هنایماع  تاهبش  هب  نآ  رد  هک  دراد  ۀینیسحلا » ۀبرتلا  یلع  دوجـسلا   » ناونع اب  ياهلاسر  عوضوم  نیا  هرابرد  ینیما  همالع 
. تسا هداد  خساپ  هناملاع 

زامن ود  نیب  عمج  د -
. تسا زامن  ود  نایم  عمج  هلأسم  دسریم  رظن  هب  ّتنس  لها  هعیش و  فالتخا  دروم  هک  یعرف  لئاسم  زا  رگید  یکی 

اّما دـنرازگیم ، رگیدـکی  یپ  رد  ار  اشع  برغم و  زامن  و  رـصع ، رهظ و  زامن  هک  انعم  نیدـب  دـنیامنیم  عمج  زامن  ود  نایم  ًالومعم  نایعیش 
هب هتسویپ  یکی  ندرازگ  زا  دنزادنایم و  ییادج  زامن  ود  نایم  ًابلاغ  ّتنس  لها 

106 / 3 ریبکلا ، مجعملا  249 ؛ / 6 طسوألا ، مجعملا  - 1

142 / 15 نابح ، نبا  حیحص  - 2

189 و 190 ، 188 / 9 دئاوزلا ، عمجم  - 3
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234 ص :
. دنزیهرپیم يرگید 

تسا بجاو  هعیش  هاگدید  زا  هن  زامن  ود  نایم  عمج  اریز  تسین ، رادروخرب  ینادنچ  تیّمها  زا  هلأسم  نیا  هک  تسناد  دیاب  زیچ  ره  زا  شیپ 
. تسردان ّتنس  لها  هاگدید  زا  هن  و 

برغم و رـصع و  رهظ و  زامن  ندرازگ  رگیدـکی  لابند  هب  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لها  ناوارف  ثیداحا  و  (ص ) ربمایپ ّتنـس  هب  هّجوت  اـب  هعیش 
. درامشیم وکین  یّتح  اور و  زین  ار  اهزامن  ندرازگ  ادج  دنچ  ره  دنادیم ، اور  دشابن  يرذع  رطاخ  هب  هچ  رگا  ار  اشع 

(ص) ادخلوسر انامه  : » دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  (ع ) قداص ماما  زا  یعیش  ییاور  عبانم  رد  هچنانچ 
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235 ص :
ادـج هن  رگو  تشاد ، هلجع  هک  دادیم  ماجنا  یناـمز  ار  راـک  نیا  هتبلا  دومرفیم ، عمج  رـصع  رهظ و  ناـیم  اـشع و  برغم و  ناـیم  رفـس  رد 

(1) تسا .» رتهب  اهزامن  ندرازگ 
هب يرذع  چیه  یب  مه و  اب  ار  رـصع  رهظ و  زامن  رهظ  ماگنه  هب  (ص ) ادـخ لوسر  : » دومرف هک  تسا  هدـش  تیاور  ترـضح  نامه  زا  زاب  و 

ماجنا ار  راک  نیا  ترـضح  نآ  درازگ ، تعامج  هب  يرذـع  چـیهیب  مه و  اب  ار  اشع  برغم و  زامن  برغم  ماگنه  هب  زین  و  درازگ ، تعامج 
(2) دشاب .» هداشگ  شاتّما  يارب  اهزامن  تقو  ات  داد 

يرذع چیه  نودب  رفس و  ریغ  رد  زامن  ود  نایم  عمج  هک  تسا  هدش  تیاور  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لها  قیرط  زا  یناوارف  ثیداحا  نینچمه ،
(3) دنرامشیم . اور  ار 

رفس و رد  عمج  نیا  تسا  رتهب  هک  دننکیم  دیکأت  اّما  دننادیم  عنام  الب  ار  زامن  ود  نایم  عمج  (ص ) ربمایپ ّتنـس  هب  هّجوت  اب  زین  ّتنـس  لها 
. دوش هتخادنا  ییادج  اهزامن  نایم  يداع  تیعضو  رفس و  ریغ  رد  و  دشاب ، يرذع  رطاخ  هب 

باتش رفس  رد  هاگره  (ص ) ادخ لوسر  هک  تسا  هدش  دراو  ّتنس  لها  ییاور  عبانم  رد  هچنانچ 

220 / 4 هعیشلا ، لئاسو  - 1

286 / 3 یفاک ، - 2

. ًاضیا رذع  ریغل  نیتالصلا  نیب  عمجلا  زاوج  باب  ، 220 / 4 هعیشلا ، لئاسو  - 3
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236 ص :
(1) دومرفیم . عمج  زامن  ود  نایم  تشاد 

عمج اـشع  برغم و  زاـمن  و  رـصع ، رهظ و  زاـمن  ناـیم  يرذـع  چـیهیب  ًارهاـظ  كوبت  لاـس  رد  ترـضح  نآ  هک  تسا  هدـش  تیاور  زین  و 
(2) دومنیم .

نایامن ناگراتـس  درک و  بورغ  باتفآ  هک  هاگنآ  ات  دناوخیم  هبطخ  ام  يارب  سابع  نبا  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  قیقـش  نب  هللادـبع 
نبا ماگنه  نیا  رد  زامن ! زامن ! دادیم : ادـن  هک  دوب  یمیمت  يدرم  ناـنآ  ناـیم  رد  و  دـش ، زاـمن  تقو  هک  دـندرکیم  هراـشا  مدرم  دـندش و 

هتخورفارب سابع 

8 / 2 دمحا ، دنسم  48 و 387 ؛ ص 26 ، دنسملا ، باتک  یعفاش ، - 1

356 / 1 یمراد ، ننس  ص 29 ؛ دنسملا ، باتک  یعفاش ، - 2
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: تفگ درم  نآ  هب  باطخ  دش و 

هللادبع دومرفیم . عمج  اشع  برغم و  زامن  رصع و  رهظ و  زامن  نایم  هک  مدید  ار  (ص ) ادخ لوسر  نم  يزومآیم !؟ نم  هب  وت  ار  ّتنس  ایآ 
ار سابع  نبا  نخـس  زین  وا  اّما  مدـش ، ایوج  مدـمآ و  هریره  وبا  دزن  هب  اذـل  متفای ، یـشیوشت  ربخ  نیا  زا  شیوخ  لد  رد  نم  دـیوگ : روکذـم 

(1) درک . دییأت 
ّتنـس اب  قباطم  ار  يرذع  چیهیب  رفـس و  ریغ  رد  زامن  ود  نایم  عمج  هک  تسا  هدش  دراو  ّتنـس  لها  ییاور  عبانم  رد  زین  يرگید  ثیداحا 

(2) درامشیم . (ص ) ربمایپ
. درمش ناسکی  یّتح  عمج و  لباق  کیدزن و  رایسب  ار  هاگدید  ود  نیا  ناوتب  دیاش  بیترت ، نیا  هب 

251 / 1 دمحا ، دنسم  - 1

356 / 1 یمراد ، ننس  56 ؛ / 2 ، 434 ، 360 / 1 دمحا ، دنسم  - 2
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عبانم تسرهف 

. میرکلا نآرقلا  . 1
1412 ق. مق ، رئاخذلا ، راد  هدبع ، دمحم  قیقحت  ۀغالبلا ، جهن  . 2
. ۀیبرعلا بتکلا  ءایحإ  راد  ۀغالبلا ، جهن  حرش  دیدحلا ؛ یبا  نبا  . 3

1409 ق. توریب ، رکفلا ، راد  فّنصملا ، ۀبیشیبأ ؛ نبا  . 4
1411 ق. ۀیاردلاراد ، یناثملا ، داحآلا و  كاحضلا ؛) ) مصاع یبا  نبا  . 5

1413 ق. یمالسالا ، بتکملا  ۀنسلا ، باتک  6 ؛...... ................ ................ .
1417 ق. مق ، ۀثعبلا ، ۀسسؤم  یف  رشنلا  ۀعابطلا و  زکرم  یلامألا ، یلع ؛ نب  دّمحم  هیوباب ، نبا  . 7

. نیسردملا ۀعامج  دیحوتلا ، 8 ؛.... ................ ................ .
1403 ق. نیسردملا ، ۀعامج  يرافغ ، ربکا  یلع  حیحصت  لاصخلا ، 9 ؛.. ................ ................ .

. نارهت يدباع ، ۀعیشلا ، تافص  10 ؛.... ................ ................ .
1385 ق. فجن ، ۀیردیحلا ، ۀبتکملا  عیارشلا ، للع  11 ؛... ................ ................ .

1404 ق. توریب ، یملعألا ، ۀسسؤم  (ع ،) اضرلا رابخأ  نویع  12 ؛... ................ ................ .
1405 ق. یمالسإلا ، رشنلا  ۀسسؤم  ۀمعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  13 ؛................ ................ .

1379 ق. یمالسالا ، رشنلا  ۀسسؤم  رابخألا ، یناعم  14 ؛.... ................ ................ .
.15

. نیسردملا ۀعامج  يرافغ ، ربکا  یلع  حیحصت  هیقفلا ، هرضحی  نم ال   ؛... ................ ................
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1393 ق. ۀیفاقثلا ، بتکلا  ۀسسؤم  تاقثلا ، دّمحم ؛ نابح ، نبا  . 16

1414 ق. ۀلاسرلا ، ۀسسؤم  نابح ، نبا  حیحص  17 ؛............... ................ .
1415 ق. توریب ، ۀیملعلا ، بتکلا  راد  بیذهتلا ، بیرقت  یلع ؛ نب  دمحا  رجح ، نبا  . 18

. توریب ۀفرعملا ، راد  يرابلا ، حتف  19 ؛............... ................ .
. توریب ۀیملعلا ، بتکلا  راد  ۀباحصلا ، لئاضف  دمحا ؛ لبنح ، نبا  . 20

. توریب رداص ، راد  دنسملا ، 21 ؛..... ................ .
1412 ق. یمالسالا ، بتکملا  ۀمیزخ ، نبا  حیحص  قاحسا ؛ نب  دّمحم  همیزخ ، نبا  . 22

. توریب تاعوبطملل ، یملعألا  ۀسسؤم  نودلخ ، نبا  خیرات  نمحرلا ؛ دبع  نودلخ ، نبا  . 23
. مق دیفملا ، ۀبتکم  مکحلا ، ملاعم  روتسد  دّمحم ؛ ۀمالس ، نبا  . 24

1376 ق. ۀیردیحلا ، ۀعبطم  بلاطیبا ، لآ  بقانم  یلع ؛ نب  دّمحم  بوشآ ، رهش  نبا  . 25
1404 ق. یملعألا ، تاروشنم  تاجردلا ، رئاصب  نسحلا ؛ نب  دّمحم  رافص ، نبا  . 26

2000 م. توریب ، ۀیملعلا ، بتکلا  راد  راکذتسإلا ، هللا ؛ دبع  نب  فسوی  ربلا ، دبع  نبا  . 27
1412 ق. توریب ، لیجلا ، راد  باعیتسالا ، 28 ؛................ ................ ................ .

1387 ق. برغملا ، ۀیمالسإلا ، نوؤشلا  فاقوألا و  مومع  ةرازو  دیهمتلا ، 29 ؛................ ................ ................ .
1398 ق. توریب ، ۀیملعلا ، بتکلا  راد  هلضف ، ملعلا و  نایب  عماج  30 ؛................ ................ ................ .

1409 ق. توریب ، رکفلا ، راد  لماکلا ، هللا ؛ دبع  يدع ، نبا  . 31
. توریب رداص ، راد  ۀیّکملا ، تاحوتفلا  نیدلا ؛ ییحم  یبرع ، نبا  . 32

1415 ق. توریب ، رکفلا ، راد  قشمد ، ۀنیدم  خیرات  نسحلا ؛ نب  یلع  رکاسع ، نبا  . 33
. توریب ۀیملعلا ، بتکلا  راد  ثیدحلا ، فلتخم  لیوأت  ملسم ؛ نب  هللا  دبع  ۀبیتق ، نبا  . 34

1417 ق. ۀهاقفلا ، رشن  تارایزلا ، لماک  دّمحم ؛ نب  رفعج  هیولوق ، نبا  . 35
. توریب رکفلا ، راد  ننسلا ، دیزی ؛ نب  دّمحم  ۀجام ، نبا  . 36

1410 ق. توریب ، رکفلا ، راد  دواد ، یبأ  ننس  ثعشا ؛ نب  نامیلس  دواد ، وبأ  . 37
. ءاحطبلا رشن  ۀیوبنلا ، ۀنسلا  یلع  ءاوضأ  دومحم ؛ هیر ، وبأ  . 38
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1415 ق. ضایرلا ، رثوکلا ، ۀبتکم  ۀفینحیبأ ، دنسم  یناهفصا ؛ میعن  وبا  . 39

1412 ق. نومأملا ، راد  یلعی ، یبأ  دنسم  یلصوملا ؛ یلعی  وبأ  . 40
. توریب ءاوضالا ، راد  ۀّمغلا ، فشک  حوتفلا ؛ یبا  نبا  یلبرا ، . 41

. مق نایراصنا ، ۀسسؤم  بایترالا ، فشک  نسحم ؛ دیس  نیمألا ، . 42
1411 ق. توریب ، یمالسالا ، بتکملا  يذمرتلا ؛ ننس  فیعض  نیدلا ؛ رصان  دّمحم  ینابلا ، . 43

. ایکرت ۀیمالسالا ، ۀبتکملا  ریبکلا ، خیراتلا  لیعامسا ؛ نب  دّمحم  يراخبلا ، . 44
. توریب رکفلا ، راد  حیحصلا ، 45 ؛..... ................ ................ .

1370 ش. نارهت ، ۀیمالسإلا ، بتکلا  راد  نساحملا ، دّمحم ؛ نب  دمحا  یقربلا ، . 46
. رکفلا راد  يربکلا ، ننسلا  رکب ؛ وبا  یقهیبلا ، . 47

1403 ق. توریب ، رکفلا ، راد  يذمرتلا ، ننس  یسیع ؛ نب  دّمحم  يذمرت ، . 48
1422 ق. توریب ، یبرعلا ، ثارتلا  ءایحإ  راد  یبلعثلا ، ریسفت  یبلعث ؛ . 49

نیدلا لالج  دیس  قیقحت  تاراغلا ، دّمحم ؛ نب  میهاربا  یفقثلا ، . 50
. اتیب اجیب ، ینیسح ، . 51
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1325 ق. رصم ، ةداعسلا ، ۀعبطم  فقاوملا ، حرش  دّمحم ؛ نب  یلع  یناجرج ، . 52

1415 ق. توریب ، ۀیملعلا ، بتکلا  راد  نآرقلا ، ماکحأ  یلع ؛ نب  دمحا  صاصج ، . 53
1407 ق. توریب ، نییالملل ، ملعلا  راد  حاحصلا ، داّمح ؛ نب  لیعامسا  يرهوج ، . 54

1406 ق. توریب ، ۀفرعملا ، راد  نیحیحصلا ، یلع  كردتسملا  هللا ؛ دبع  وبا  يروباشین ، مکاح  . 55
1414 ق. مق ، تیبلا ، لآ  ۀسسؤم  ۀعیشلا ، لئاسو  نسحلا ؛ نب  دّمحم  یلماع ، ّرح  . 56

1413 ق يواحطلا ، راد  يریمحلا ، ءزج  دّمحم ؛ نب  یلع  يریمحلا ، . 57
1413 ق. مق ، ثارتلا ، ءایحإل  تیبلا  لآ  ۀسسؤم  دانسالا ، برق  رفعج ؛ نب  هللا  دبع  يریمح ، . 58

1412 ق. یضر ، فیرش  تاراشتنا  عیشتلا ، ةأشن  بلاط ؛ دیسلا  ناسرخ ، . 59
1411 ق. توریب ، غالبلا ، ۀسسؤم  يربکلا ، ۀیادهلا  نادمح ؛ نب  نیسحلا  یبیصخلا ، . 60

1411 ق. یمالسالا ، رشنلا  ۀسسؤم  بقانملا ، نیدلا ؛ قفوم  یمزراوخلا ، . 61
1400 ق. توریب ، یبرعلا ، باتکلا  راد  ۀمثیخ ، ثیدح  نامیلس ، نب  ۀمثیخ  . 62
1417 ق. ۀیملعلا ، بتکلا  راد  ینطقرادلا ، ننس  رمع ؛ نب  یلع  ینطقرادلا ، . 63

. قشمد لادتعإلا ، ۀعبطم  یمرادلا ، ننس  نمحرلا ؛ دبع  نب  هللا  دبع  یمرادلا ، . 64
1407 ق. توریب ، یبرعلا ، باتکلا  راد  مالسالا ، خیرات  دمحا ؛ نب  دّمحم  یبهذ ، . 65

. توریب یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد  ظافحلا ، ةرکذت  66 ؛.............. ................ .
1411 ق. ءافولا ، راد  راصمألا ، ءاملع  ریهاشم  67 ؛............... ................ .

1371 ق. توریب ، یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد  لیدعتلا ، حرجلا و  متاحوبا ؛ يزار ، . 68
1421 ق. توریب ، هیملعلا ، بتکلا  راد  ریبکلا ، ریسفتلا  نیدلا ؛ رخف  يزار ، . 69

1418 ق. مق ، يداهلا ، ۀسسؤم  ءایبنألا ، صصق  نیدلا ؛ بطق  يدنوارلا ، . 70
1418 ق. ندنل ، توریب / داشرإلا ، رکفلا ؛ لاجر  عم  یضترم ، دیس  يوضر ، . 71
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1377 ق. (ع ،) نینمؤملاریمأ مامإلا  ۀبتکم  نیطمسلاررد ، مظن  یفنحلا ؛ يدنرزلا  . 72

. مق (ع ،) قداص مامإ  ۀسسؤم  ۀنسلا ، باتکلاب و  ماصتعإلا  رفعج ؛ یناحبس ، . 73
. اتیب اجیب ، رفکلا ، نامیإلا و  74 ؛...... ................ .

. اتیب اجیب ، میرکلا ، نآرقلا  یف  كرشلا  دیحوتلا و  75 ؛...... ................ .
1391 ق. توریب ، سئافنلا ، راد  لمجلا ، ۀعقو  ۀنتفلا و  یّبضلا ؛ رمع  نب  فیس  . 76

1365 ق. ةدج ، ۀفرعملا ، راد  روثنملا ، ّردلا  نیدلا ؛ لالج  یطویس ، . 77
. اجیب اتیب ، انیب ، ثیدحلا ، فالتخا  سیردا ؛ نب  دّمحم  یعفاش ، . 78

. توریب ۀیملعلا ، بتکلاراد  دنسملا ، باتک  79 ؛.... ................ ................ .
. ۀثعبلا ۀسسؤمل  یجراخلا  مالعإلا  مسق  ۀّمألا ، فیلأت  یف  ۀّمهملا  لوصفلا  نیسحلا ؛ دبع  نیدلا ، فرش  . 80

. توریب ۀفرعملا ، راد  لحنلا ، للملا و  میرکلا ؛ دبع  نب  دّمحم  یناتسرهش ، . 81
1420 ق. توریب ، ثارتلا ، ءایحإ  راد  تایفولاب ، یفاولا  يدفصلا ؛ . 82

ۀسسؤم نآرقلا ، ریسفت  یف  نازیملا  نیسح ؛ دّمحم  یئابطابط ، . 83
. مق یمالسالا ، رشنلا  . 84
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1415 ق. نیمرحلا ، راد  طسوألا ، مجعملا  دمحا ؛ نب  نامیلس  یناربطلا ، . 85

. یبرعلا ثارتلا  ءایحإ  راد  ریبکلا ، مجعملا  86 ؛..... ................ ................ .
1415 ق. توریب ، تاعوبطملل ، یملعألا  ۀسسؤم  نایبلا ، عمجم  نسحلا ؛ نب  لضف  یسربط ، . 87

. توریب یملعالا ، ۀسسؤم  كولملا ، ممالا و  خیرات  ریرج ؛ نب  دّمحم  يربط ، . 88
1415 ق. توریب ، رکفلا ، راد  نایبلا ، عماج  89 ؛................ ................ .

. مق روبناشوکل ، ۀیمالسالا  ۀفاقثلا  ۀسسؤم  دشرتسملا ، یمامالا ؛) ) ریرج نب  دمحم  يربط ، . 90
1408 ق. ۀیمالسالا ، ۀفاقثلا  رشن  بتکم  نیرحبلا ، عمجم  نیدلا ؛ رخف  یحیرط ، . 91

1363 ش. ۀیمالسالا ، بتکلا  راد  راصبتسإلا ، نسحلا ؛ نب  دّمحم  یسوط ، . 92
1414 ق. ۀفاقثلا ، راد  یلامألا ، 93 ؛.............. ................ .

(. مالسلا مهیلع  ) تیبلا لآ  ۀسسؤم  لاجرلا ، ۀفرعم  رایتخا  94 ؛............... ................ .
1365 ش. ۀیمالسإلا ، بتکلا  راد  ماکحألا ، بیذهت  95 ؛............... ................ .
1415 ق. یمالسإلا ، رشنلا  ۀسسؤم  یسوطلا ، لاجر  96 ؛............... ................ .

. توریب ثیدحلاراد ، یسلایط ، دنسم  دواد ؛ نب  نامیلس  یسلایط ، . 97
. یملعلا سلجملا  فنصملا ، یناعنصلا ؛ قازرلا  دبع  . 98

1420 ق. ۀیکملا ، ۀبتکملا  ۀحیحصلا ، راثآلا  ثیداحألا و  ءوض  یف  رظتنملا  يدهملا  ینوتسبلا ، میظعلا  دبع  . 99
1405 ق. ۀنیدملا ، رادلا ، ۀبتکم  تاقثلا ، ۀفرعم  هللا ؛ دبع  نب  دمحا  یلجعلا ، . 100

1413 ق. دیحوت ، رشن  ابس ، نب  هللا  دبع  یضترم ؛ دیس  يرکسع ، . 101
1418 ق. توریب ، ۀیملعلا ، بتکلا  راد  ءافعضلا ، ورمع ؛ نب  دّمحم  یلیقعلا ، . 102

1417 ق. ۀهاقفلا ، رشن  لاوقألا ، ۀصالخ  103 ؛....... ................ ................ .
. مق میرکلا ، نآرقلا  راد  بابلا ، ثیدح  نع  بایترالا  عفد  دّمحم ؛ نب  یلع  يولع ، . 104

. مق (ع ،) يدهملا مامالا  ۀسردم  ةرصبتلا ، ۀمامالا و  یمقلا ؛ هیوباب  نب  یلع  . 105
ۀیملعلا ۀبتکملا  یشایعلا ، ریسفت  دوعسم ؛ نب  دّمحم  یشایع ، . 106

. ۀیمالسالا . 107
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. توریب یبرعلا ، ثارتلا  ءایحإ  راد  يراقلا ، ةدمع  دمحا ؛ نب  دومحم  ینیع ، . 108

1383 ش. رعشم ، رشن  یمالسا ، بهاذم  ياهنامتفگ  هعومجم  یقت ؛ دّمحم  یعلخف ، . 109
. اتیب اجیب ، تاعوضوملا ، ةرکذت  یلع ؛ نب  رهاط  دّمحم  ینتفلا ، . 110

1378 ش. یمالسا ، مولع  یناهج  زکرم  رصاعم ، یمالسا  ياهشبنج  تسایس و  ملع  رب  یتفایهر  یتارف ؛ . 111
1363 ش. نارهت ، هاگشناد  تاراشتنا  حاضیإلا ، ناذاش ؛ نب  لضف  . 112

1416 ق. ةوسألا ، راد  ةّدوملا ، عیبانی  میهاربا ؛ نب  نامیلس  يزودنقلا ، . 113
1415 ق. (ع ،) یلع مامإلا  ۀسسؤم  اهلوصأ ، ۀعیشلا و  لصأ  نیسح ؛ دّمحم  ءاطغلا ، فشاک  . 114

. مق ثارتلا ، ءایحإل  تیبلا  لآ  ۀسسؤم  ریدغلا ، ربخب  ّصنلا  لیلد  یکجارک ، یلع ؛ نب  دّمحم  یکجارکلا ، . 115
. مق ثارتلا ، ءایحإل  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لآ  ۀسسؤم  نیلجّرلا ، حسم  بوجو  نع  نیبملا  لوقلا  116 ؛... ................ ................ .

1369 ش يوفطصملا ، ۀبتکم  دئاوفلا ، زنک  117 ؛.... ................ ................ .
1363 ش. نارهت ، ۀیمالسإلا ، بتکلا  راد  یفاکلا ، بوقعی ؛ نب  دّمحم  ینیلکلا ، . 118
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245 ص :
. توریب ةایحلا ، ۀبتکم  راد  ةدیقع ، ملع و  (ع ) قداصلا مامالا  ناضمر ؛ دنوال ، . 119

1410 ق. توریب ، ۀیملعلا ، بتکلا  راد  يذوحألا ، ۀفحت  میحرلا ؛ دبع  نب  نمحرلا  دبع  يروفکرابملا ، . 120
. توریب ۀلاسرلا ، ۀسسؤم  لامعلا ، زنک  يدنه ؛ یقتم  . 121

1388 ق. ۀیتیوکلا ، رادلا  ۀیحیسملا ، یلع  ءاوضأ  یبلش ؛ فسوی  ّیلوتم ، . 122
1403 ق. توریب ، اضرلا ، راد  راونألا ، راحب  رقاب ؛ دّمحم  یسلجم ، . 123

1421 ق. دهشم ، ۀیملعلا ، ثوحبلا  عمجم  نیدلا ، لوصا  یف  کلسملا  نسحلا ؛ نب  رفعج  یّلح ، ققحم  . 124
1412 ق. ۀیمالسالا ، ۀفاقثلا  ءایحا  عمجم  (ع ،) نینمؤملا ریمأ  بقانم  یفوکلا ، نامیلس  نب  دمحم  . 125

1413 ق توریب ، ۀلاسرلا ، ۀسسؤم  لامکلا ، بیذهت  فسوی ؛ يزم ، . 126
. توریب رکفلا ، راد  ملسم ، حیحص  جاجحلا ؛ نب  ملسم  . 127

1402 ق. توریب ، ءارهزلا ، راد  مامالا ، ملع  نیسح ؛ دّمحم  رفظم ، . 128
، ناهفـصا (ع ،) نینمؤملا ریمأ  مامإلا  ۀبتکم  یلع ، ملعلا  ۀنیدم  باب  ثیدـح  ۀّحـصب  یلعلا  کلملا  حـتف  قیدـصلا ؛ نب  دـمحا  یبرغملا ، . 129

1403 ق.
1383 ق. ةرهاق ، فراعملا ، راد  مالسإلا ، مئاعد  نامعن ؛ یضاقلا  یبرغملا ، . 130
1399 ق. توریب ، فراعتلا ، راد  نازیملا ، یف  ۀعیشلا  داوج ؛ دّمحم  هینغم ، . 131

1414 ق. توریب ، دیفملا ، راد  داشرالا ، نامعن ؛ نب  دمحم  نب  دّمحم  دیفم ، . 132
. اتیب اجیب ، انیب ، تاداقتعالا ، 133 ؛............ ................ ................ .

1414 ق. توریب ، دیفملا ، راد  (ص ،) یبنلا وهس  مدع  134 ؛............ ................ ................ .
1417 ق. توریب ، ءاوضألا ، راد  رشع ، يداحلا  باب  حرش  یف  رشحلا  موی  عفانلا  يرویس ؛ دادقم  . 135

1415 ق. توریب ، ۀیملعلا ، بتکلا  راد  ریدقلا ، ضیف  فوؤرلا ؛ دبع  دمحم  يوانملا ، . 136
1417 ق. ءاعنص ، ۀینامیلا ، ۀمکحلا  راد  داشرلا ، لیبس  یلإ  داشرإلا  هللااب ، روصنملا  . 137
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1409 ق. يرقلا ، ّمأ  ۀعماج  نآرقلا ، یناعم  رفعج ؛ وبا  ساحن ، . 138
. نارهط ۀثیدحلا ، يونین  ۀبتکم  نینمؤملا ، ریما  صئاصخ  بیعش ؛ نب  دمحا  یئاسن ، . 139

1348 ق. توریب ، رکفلا  راد  يربکلا ، ننسلا  140 ؛................. ................ .
. توریب ۀیملعلا ، بتکلا  راد  ۀباحصلا ، لئاضف  141 ؛................. ................ .
1415 ق. فلؤملا ، نبا  ثیدحلا ، لاجر  ملع  تاکردتسم  یلع ؛ يزامن ، . 142

. توریب یبرعلا ، بتکلا  راد  ملسم ، حیحص  حرش  نیدلا ؛ ییحم  يوون ، . 143
. رکفلا راد  عومجملا ، 144 ؛.............. ................ .

1408 ق. توریب ، ۀیملعلا ، بتکلا  راد  دئاوزلا ، عمجم  نیدلا ؛ رون  یمثیهلا ، . 145
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زکرم هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
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 
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هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)
لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)

ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 

: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

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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