
http://www.ghaemiyeh.com






مالسلا مهیلع  تیب  لها  تمصع  ملع و  ناربمایپ ، تمصع  ربج ، تاعوضوم  رد  اهخساپ : اهشسرپ و 

: هدنسیون

ییالبرک یتبرت  ردیح 

: یپاچ رشان 

بیبح

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

مالسلا مهیلع  تیب  لها  تمصع  ملع و  ناربمایپ ، تمصع  ربج ، تاعوضوم  رد  اهخساپ : 8اهشسرپ و 

باتک 8تاصخشم 

8هراشا

راتفگ 13شیپ 

؟؟؟ 25ربج

25نایب

25هراشا

ینآرق تایآ  یخرب  زا  ربج  تشادرب  مکی : 35شخب 

35هراشا

ِدالْوَْألا َو  ِلاوْمَْألا  ِیف  ْمُهْکِراش  َو  : مکی 36شسرپ 

ًاراّفَک ًارِجاف  ّالِإ  اوُِدلَی  َو ال  : مّود 55شسرپ 

ًادِکَن ّالِإ  ُجُرْخَی  َثُبَخ ال  يذَّلا  َو  مّوس : 57شسرپ 

ِهِتَلِکاش لَع 
�

ی ُلَمْعَی  ٌّلُک  ْلُق  : مراهچ 60شسرپ 

سْنِْإلا َو  ِّنِْجلا  َنِم  ًاریثَک  َمَّنَهَِجل  انْأَرَذ  ْدََقل  َو  : مجنپ 62شسرپ 

اهادُه ٍسَْفن  َّلُک  انْیَتَآل  انْئِش  َْول  َو  : مشش 66شسرپ 

اوُدَع ٍّیَِبن  ِّلُِکل  انْلَعَج  َِکل�ذَک  َو  : متفه 68شسرپ 

اشی ْنَم  يدْهَی  َهَّللا  ل 
�

َّنِک َو  متشه : 69شسرپ 

َنوُنِمْؤُی ْمُهْرِذْنُت ال  َْمل  ْمَأ  ْمُهَتْرَْذَنأ  َأ  ْمِهْیَلَع  ٌءاوَس  َو  : مهن 71شسرپ 

ثیداحا یخرب  زا  ربج  تشادرب  مّود : 73شخب 

73هراشا

یشک یم  باسح  یب  وت  مکی : 75شسرپ 

مدرک قلخ  رفاک  ار  مناگدنب  زا  یضعب  نم  مّود : 75شسرپ 
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دوش یم  ّدلوتم  نمؤم  وا  زا  دروخب  ار  نآ  سکره  مّوس : 80شسرپ 

معّنلا لّوا  یلع  هللادمحیلف  انّبحأ  نم  مراهچ : 82شسرپ 

سجن وهف  هنم  دلوی  دولوم  ّلک  و  مجنپ ... : 92شسرپ 

مارحلا نم  مهنوطب  تئلم  مشش : 100شسرپ 

ًاّیقش باتکلا  ّمأ  یف  كدنع  تنک  نإ  :و  متفه 106شسرپ 

یّمأ ینتدلو  ءاقّشلل  مأ  متشه : 108شسرپ 

لیوّطلا یف  شرّطلا  ریصقلا و  یف  سّیکلا  مهن : 110شسرپ 

(ع) ءایبنا 112تمصع 

112نایب

112هراشا

ي�وَغَف ُهَّبَر  ُمَدآ  یصَع  َو  مکی : 115شسرپ 

ِهْیَلَع َباتَف  ٍتامِلَک  ِهِّبَر  ْنِم  ُمَدآ  �یّقَلَتَف  مّود : 124شسرپ 

ٌمْلِع ِِهب  ََکل  َسَْیل  ام  ِنْلَئْسَت  َالف  مّوس : 126شسرپ 

َنیرِساْخلا َنِم  ْنَُکأ  ینْمَحْرَت  َو  یل  ْرِفْغَت  ْنِإ ال  َو  مراهچ : 128شسرپ 

ًارْبَص َیِعَم  َعیطَتْسَت  َْنل  َکَِّنإ  َلاق  مجنپ : 129شسرپ 

َِکل�ذ َُهل  انْرَفَغَف  مشش : 145شسرپ 

باَنأ َو  ًاعِکار  َّرَخ  َو  ُهَّبَر  َرَفْغَتْساَف  متفه : 146شسرپ 

... َو َنامْیَلُس  اّنَتَف  ْدََقل  َو  متشه : 149شسرپ 

ََکل ُهَّللا  َّلَحَأ  ام  ُمِّرَحُت  َِمل  ُّیِبَّنلا  اَهَُّیأ  ای  مهن : 151شسرپ 

؟؟؟) (ع تیب لها  تمصع  156ملع و 

رگ شسرپ  156لالدتسا 

159نایب

159هراشا

ُنامیْإلا َو َال  ُباتِکْلا  اَم  يرَْدت  َتْنُک  ام  مکی : 165شسرپ 
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َکَْیِلإ اْنلَزَْنأ  اَّمِم  ٍّکَش  یف  َتْنُک  ْنَِإف  مّود : 169شسرپ 

ًالیلَق ًائْیَش  ْمِهَْیِلإ  ُنَکْرَت  َتْدِک  ْدََقل  َكانْتَّبَث  ْنَأ  َْول ال  َو  مّوس : 175شسرپ 

َکُلَمَع َّنَطَبْحََیل  َتْکَرْشَأ  ْنَِئل  مراهچ : 178شسرپ 

َنوُمِصَتْخَی ْذِإ  ْمِهْیََدل  َتْنُک  ام  َو  ْمِهْیََدل ... َتْنُک  ام  َو  مجنپ : 181شسرپ 

اذ�ه ِلْبَق  ْنِم  َکُمْوَق  َو ال  َتَْنأ  اهُمَلْعَت  َتْنُک  ام  مشش : 182شسرپ 

ي�دَهَف الاَض  َكَدَجَو  َو  متفه : 194شسرپ 

َرَّخََأت ام  َو  َکِبْنَذ  ْنِم  َمَّدَقَت  ام  ُهَّللا  ََکل  َرِفْغَِیل  متشه : 196شسرپ 

ینایاپ 198نخس 

اه 204تسرهف 

تایآ 204تسرهف 

ذخأم عبانم و  218تسرهف 

بلاطم 221تسرهف 

زکرم 226هرابرد 
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مالسلا مهیلع  تیب  لها  تمصع  ملع و  ناربمایپ ، تمصع  ربج ، تاعوضوم  رد  اهخساپ : اهشسرپ و 

باتک تاصخشم 

 - 1338 ردیح ، ییالبرک ، یتبرت  هسانشرس : 

یتبرت ردیح  / مالسلا مهیلع  تیب  لها  تمـصع  ملع و  ناربمایپ ، تمـصع  ربج ، تاعوضوم  رد  اهخـساپ : اهـشسرپ و  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
. ییالبرک

.1391 بیبح ، مق : رشن :  تاصخشم 

208 ص. يرهاظ :  تاصخشم 

3-96-6119-964-978 کباش : 

اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

. همانباتک تشاددای : 

. اه خساپ  اه و  شسرپ  ینآرق -- ياه  هبنج  رایتخا --  ربج و  عوضوم : 

اه خساپ  اه و  شسرپ  ثیداحا -- رایتخا --  ربج و  عوضوم : 

اه خساپ  اه و  شسرپ  ثیداحا --  تمصع --  عوضوم : 

اه خساپ  اه و  شسرپ  ینآرق --  ياه  هبنج  تمصع --  عوضوم : 

BP219/6/ت4پ4 1391 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/465 ییوید :  يدنب  هدر 

2967271 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

ص:1

هراشا

مهیلع تیب  لها  تمصع  ملع و  ناربمایپ ، تمصع  ربج ، تاعوضوم  رد  اهخساپ : اهشسرپ و 
مالسلا
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ص:2

مهیلع تیب  لها  تمصع  ملع و  ناربمایپ ، تمصع  ربج ، تاعوضوم  رد  اهخساپ : اهشسرپ و 
مالسلا
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مالسلا
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راتفگ شیپ 
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ص:7

میحّرلا نامحّرلا  هللا  مسب 

مهیفلاخم مهقوقح و  یبصاغ  مهیملاظ و  مهئادعأ و  یلع  هللا  هنعل  نیرهاّطلا و  هلآ  دّمحم و  اندّیس  یلع  هللا  یّلص  نیملاعلا و  ّبر  دمحلا هللا 
. نیمآ نیدبآلادبأ  یلإ  نیرخآلا  نیلّوألا و  نم  کلذب  نیضاّرلا  مهبتارم و  مهنوئش و  یعّدم  مهبقانم و  مهلئاضف و  يرکنم  و 

یم اهرواب  حور  یلاعت  هب  دراد و  یپ  رد  ار  تفرـشیپ  هک  تسا  یهار  هلأـسم  حرط  تسا . هشیدـنا  دـیلک  شناد ، نتـسناد و  دـیلک  شـسرپ ،
یب شسرپ  ات  درک  شالت  خساپ ، نیرتهب  هب  ندیسر  يارب  داجیا ، ضحم  هب  دیاب  سپ  تسا . حیحص  خساپ  هب  ندیسرن  نآ ، تفآ  اّما  دماجنا 

. دنازوسن نتسنادن ، شتآ  رد  ار  نآ  دوشن و  اهرواب  تفآ  خساپ ،

اب هارمه  دوب ، هدـش  حرطم  ام  يارب  قالخا و ... ماکحا ، فراـعم ، تاـعوضوم  رد  هک  ار  ییاـه  شـسرپ  اـت  میدـش  نآ  رب  اتـسار ، نیمه  رد 
. دشاب وکین  ییامنهار  ات  دشاب  میناسرب . پاچ  هب  ییاه  هعومجم  رد  خساپ ،

دنتسه ام  نامز  رد  نانآ  ّدلا  جراوخ و  بصاون و  زا  يا  هقرف  هک  نایباّهو  بناج  زا  هدش  حرطم  ياه  ههبش  زا  يرامش  تسخن ، هعومجم ي 
اهنآ هب  خساپ  اب  هارمه 
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ص:8

. تسا هدیسر  پاچ  هب  قح » يوترپ   » مان اب  هک  تسا 

. تسا (ع ) مارک يایبنا  تمـصع  و  (ع ) تیب لها  تمـصع  ملع و  ربج ، تاعوضوم  رد  ییاه  شـسرپ  لماش  هعومجم و  نیمّود  باـتک ، نیا 
. میبایب ار  اه  هعومجم  نیا  ریاس  رشن  قیفوت  کیدزن ، يا  هدنیآ  رد  هک  تسا  دیما 

�هلیسو ار  نانآ  دش و  نومنهر  مهیلع ، هللا  تاولـص  دّمحم  لآ  دوخ ، رارـسا  نزخم  هب  ار  ام  هک  میرازگ  ساپـس  ار  یلاعت  كرابت و  يادخ 
(1)  *. َهَلیسَْولا ِْهَیلِإ  اوُغَْتبا  َو  َهَّللا  اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  ا�ی  : * داد رارق  شیوخ  تمحر  یناعم و  قیاقح  رارسا و  تفایرد 

يدـهملا نسحلا  نب  هّجح  یمظعلا  هللااهیآ  ترـضح  مظعألا  هللا  ّیلو  قطاّنلا و  هللا  ناسل  هّیهلا ، �هلماک  مولع  باب  يوس  هب  تسد  ور  نیا  زا 
َو ُّرُّضلا  اَنَلْهَأ  َو  انَّسَم  ُزیِزَْعلا  اَهُّیَأ  ای  : * مدرک ضرع  هدرک و  زارد  هادـف  هاوس  نم  حاورا  یحور و  هتیب و  لآ  یلع  هیلع و  هتاولـص  هللا و  مالس 
هک دـنک  يرای  ییوگ  خـساپ  يارب  فوئر  ماما  نآ  ات   (2)* نِیقِّدَـصَتُْملا يِزْجَی  َهَّللا  َّنِإ  اْنیَلَع  ْقَّدَـصَت  َو  َْلیَْکلا  اََنل  ِفْوَأَف  ٍهاجُْزم  ٍهَعاِضِبب  اْنئِج 

.(3)  * نوُمَْلعَت ُْمْتنُک ال  ْنِإ  ِرْکِّذلا  َلْهَأ  اُولَئْسَف  : * تسا هدومرف  ع )  ) ناشیا تیب  لها  ربمایپ و  �هرابرد  دنوادخ 

نامه رهاظ ، ِیحو  دراد . نطاب  رهاظ و  یحو  هک  مینادـب  تسا  هتـسیاب  هدوب و  یحو  اـب  طـبترم  تاـعوضوم  زا  هعومجم  نیا  ياـه  شـسرپ 
موصعم ّیلو  هک  (ع ) مالسا ربمایپ  رب  یحو ، عون  ود  ره  هک  اجنآ  زا  تسا . نآ  ریسفت  لیوأت و  نطاب ، یحو  نآرق و  لیزنت 

هیآ 36. هدئاملا : هروس  ( 5 - ) 1
هیآ 89. (ع :) فسوی هروس  ( 12 - ) 2

هیآ 8. (ع :) ءایبنألا هروس  ( 21  ) هیآ 44 و لحنلا : هروس  ( 16 - ) 3
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ص:9

هب ملع  زا  يرگید ، سک  چیه  نانآ  زج  تسا و  هدش  هداهن  (ع ) موصعم ناماما  ناشیا و  �هدهع  رب  زین  نآ  نایب  هفیظو ي  هدش ، لزان  دنتسه 
دّمحم و نیموصعم  تارضح  عیرشت ، نیوکت و  باتک  تایآ  درف  هب  رصحنم  نّیبم  رّـسفم و  نیاربانب  درادن . يا  هرهب  یلیوأت ، یلیزنت و  یحو 

�هرّهطم �هریس  ّتنـس و  هب  کّسمت  اب  نیاربانب   (1). دنتسه نانآ  اطخ  یب  حیحـص و  ملع  عبنم  اهنت  دنتـسه و  مهیلع  هللا  تاولـص  دّمحم  لآ 
، ناشیا

ات هدـش  یحو  نم  هب  نآرق  نیا  و  ربمایپ ... )! يا   ) وگب غََلب  ْنَم  َو  ِِهب  ْمُکَرِذـْنُِأل  ُنآْرُْقلا  اَذـه  ََّیلِإ  َیِحوُأ  َو  - ... 20 هیآ ماعنألا : هروس  ( 6 - ) 1
َنِم َساَّنلا  َجِرُْخِتل  َْکَیلِإ  ُهاْنلَْزنَأ  ٌباـتِک  رلا  - 2 هیآ (ع :) میهاربا هروس  ( 14 ... . ) منک راذـنا  نآ  اب  دـسر ، وا  هب  نآرق  هک  ار  یـسکره  امش و 

هزاـجا هب  ار  مدرم  اـت  مـیدرک  لزاـن  وـت  رب  هـک  تـسا  یباـتک  ار ، مـال ، فـلا ، دـیمَْحلا  ِزیزَْعلا  ِطارِـص  یلِإ  ْمِـهِّبَر  ِنْذِإـِب  ِروُّنلا  َیلِإ  ِتاـُملُّظلا 
َنِّیَُبِتل َرْکِّذـلا  َْکَیلِإ  اْنلَْزنَأ  َو  - 45 هیآ لحنلا : هروس  ( 16 . ) يربب هدوتـس  اناوت و  يادـخ  هار  هب  رون ، يوس  هب  اه  یکیراـت  زا  ناـشراگدرورپ 

نایب تسا ، هدـش  لزان  ناشیا  يارب )  ) يوس هب  ار  هچنآ  مدرم  يارب  ات  میدرک  لزاـن  وت  رب  ار  نآرق  َنوُرَّکَفَتَی و  ْمُهَّلََعل  َو  ْمِْهَیلِإ  َلُِّزن  اـم  ِساَّنِلل 
ام نُونِمُْؤی و  ٍمْوَِقل  ًهَمْحَر  َو  ًيدُه  َو  ِهیف  اوُفَلَتْخا  يِذَّلا  ُمَُهل  َنِّیَُبِتل  َّالِإ  َباتِْکلا  َْکیَلَع  اْنلَْزنَأ  ام  َو  هیآ 65 - دننک . هشیدنا  هکنیا ) يارب   ) ینک و

یتمحر هکنیا ) يارب   ) تیادـه و ینک و  نشور  اهنآ  يارب  دـنراد  فـالتخا  نآ  رد  ار  هچنآ  هکنآ  يارب  رگم  میدرکن ، لزاـن  وت  رب  ار  نآرق 
َو اَهلْوَح  ْنَم  َو  يرُْقلا  َّمُأ  َرِْذُنِتل  اِیبَرَع  ًانآُْرق  َْکَیلِإ  اْنیَحْوَأ  َِکلذَک  َو  - 8 هیآ يروشلا : هروس  ( 42 . ) دنروآ یم  نامیا  هک  یموق  يارب  دشاب ) )

نآ فارطا  رد  هک  ار  یناسک  نآ  هّکم و  لها  ات  میا ، هدرک  یحو  وت  رب  ار  نشور )  ) یبرع ینآرق  نینچ  نیا  هیف و  َْبیَر  ِعْمَْجلا ال  َمْوَی  َرِذـُْنت 
هیآ 12- قـالطلا : هروس  ( 65 . ) تسین یّکـش  چـیه  نآ  رد  هک )  ) یهد میب  هـمه )  ) ندـمآ درگ  زور  زا ) ار  ناـنآ   ) هداد و رادـشه  دنتـسه ،
ار یهلا  نشور  تایآ  هک  يربمایپ  ِروُّنلا ... َیلِإ  ِتاُملُّظلا  َنِم  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیذَّلا  َجِرُْخِیل  ٍتانِّیَبُم  ِهَّللا  ِتایآ  ْمُْکیَلَع  اُوْلتَی  ًـالوُسَر 

. دزاس جراخ  رون  يوس  هب  اه  یکیرات  زا  دنداد ، ماجنا  هتسیاش  ياهراک  دندروآ و  نامیا  هک  ار  یناسک  نآ  ات  دنک  یم  توالت  امش  رب 
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. نیعملا ّقفوملا و  هللا  و  مییآ ، یمرب  ییوگ  خساپ  یپ  رد 

: دنتسه تمسق  هس  اه  شسرپ  دوش . هئارا  یتاحیضوت  تسا  مزال  زاغآ  زا  شیپ 

: تسا شخب  ود  لماش  هک  لّوا  تمسق 

، هداز راوخ  مارح  ناطیـش ، كرـش  دارفا  هکنیا  ریظن  يدراوم  تسا . هدش  ربج »  » تشادرب اهنآ  زا  هک  تسا  میرک  نآرق  زا  یتایآ  لّوا  شخب 
، ناهانگ ماجنا  يارب  دـنوش ، یم  هانگ  بکترم  دـنراد و  هانگ  ماـجنا  هب  لـیامت  دراوم ، نیا  ریثأـت  تحت  هک  اـجنآ  زا  هداز ، مارح  هدازاـنز و 

. دنریگ رارق  تبوقع  دروم  دیابن  دنتسین و  ذَخاؤم 

یم ادخ  دـنا و  هدـش  هدـیرفآ  مّنهج  يارب  يا  هّدـع  دوب ، دـهاوخن  ثیبخ  زج  هداز ، ثیبخ  دـنک ، یم  لمع  دوخ  �هلکاش  اب  قباطم  سکره 
. دنتسین ذخاؤم  ناهانگ ، ماجنا  يارب  هدروخ و  مقر  اهنآ  تبقاع  شیپ  زا  نیاربانب  میداد . رارق  نمشد  ناربمایپ  يارب  دوخ  ام  دیامرف :

ای تداعـس  هک  دـنا  هدرک  ناونع  اهنآ  هب  هّجوت  اب  هک  تسا  هنیمز  نیا  رد  (ع ) تراهط تمـصع و  تیب  لـها  زا  یثیداـحا  لـماش  مّود  شخب 
، تسا هتفرگ  اهنآ  يارب  ادخ  هک  یمیمـصت  وریپ  دارفا  نیاربانب  تسا . هدروخ  مقر  ادخ ، تساوخ  هب  ًافرـص  لزا و  ملاع  زا  اه  ناسنا  تواقش 
ار تیب  لها  ام  هک  سک  نآ  دنا : هدومرف  (ع ) تیب لها  ًالثم  دنوش . یم  لیـسگ  هدش  نییعت  شیپ  زا  يدصقم  يوس  هب  دـنیامیپ و  یم  ار  ایند 

هتـشاد یهانگ  هکنیا  نودب  هداز  مارح  سپ  تسا . یگداز  لالح  نآ  دیوگ و  ساپـس  تمعن  نیتسخن  يارب  ار  دـنوادخ  دـیاب  دراد ، تسود 
. تسا یمّنهج  شیپ ، زا  هدوب و  تیب  لها  نمشد  دشاب ،

ناربمایپ هک  دنا  هدرک  تشادرب  نینچ  میرک  نآرق  زا  یتایآ  نایب  اب  مّود : تمسق 
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. دراد ضقانت  ناشیا  تمصع  اب  نیا  هک  دنا  هتفرگ  هجیتن  دنوش و  یم  هانگ  بکترم 

(ع) تیب لها  ملع  زا  یخرب  تسا . هدرک  تشادرب  تایاور  تاـیآ و  یخرب  هب  هّجوت  اـب  رگ  شـسرپ  هک  تسا  یـضقانت  لـماش  مّوس  تمـسق 
... . رگید یخرب  دنهد و  یم  ربخ  ناشیا  تمصع  هدنیآ و  هتشذگ و  هب  تبسن 

هک یناگدـنناوخ  ریاس  تالاؤس و  هدـننک ي  حرطم  نازیزع  عالّطا  هب  ار  یبلاطم  تسا  هتـسیاب  اّما  میتسه  هصـالخ  ناـیب  زا  ریزگاـن  دـنچره 
حیحـص ياه  خساپ  هب  یـسرتسد  اه و  شـسرپ  یـسرّرب  يارب  مزال  یگدامآ  ات  میناسرب  تسا ، هدمآ  دوجو  هب  ناشیا  يارب  يا  ههبـش  ًانایحا 

. دوش داجیا 

(: (ع تیب لها  ثیداحا  زین  نآرق و  تایآ  رد 

زا تسیفاک و  اه  نآ  هب  یلامجا  نامیا  هک  يدراوم   ) هباشتم و  دومن ) لمع  دروآ و  نامیا  اهنآ  هب  یتسیاـب  هک  ییاـه  نآ   ) مکحم دراوم  - 1
. دراد دوجو  تسا ) هدشن  هتساوخ  اه  نآ  رد  یفاکشوم  روغ و  ام 

نآ  ) خوسنم و  تسا ) یمازلا  اـهنآ  هب  لـمع  هدرک و  جراـخ  فیلکت  زا  ار  دوخ  زا  شیپ  دراوـم  هک  ییاـه  نآ   ) خـسان دراوـم  نینچ  مه  - 2
لمع اه  خـسان  هب  دـیاب  هکلب  تسین  فیلکت  اهنآ  هب  لمع  رگید  خـسان ، دراوم  ندـمآ  اب  تسا و  هدـش  نایب  خـسان  دراوم  زا  شیپ  هک  ییاه 

. دراد دوجو  دوش )

لها ياهاعد  رد  لاثم  ناونع  هب  دـنوش . یم  نایب  هراج » ای  یعمـسا  ینعا و  كاّیا   » باـب زا  يا و  هیاـنک  تروص  هب  اـه  باـطخ  ًـالومعم  - 3
هدومرفن ناشدوخ  هب  تبسن  ار  دراوم  نیا  (ع ) تیب لها  هک  تشاد  هّجوت  دیاب  دوب .» هدییازن  ارم  ردام  شاک  يا  : » تسا هدمآ  نینچ  (ع ) تیب

. دراد یمیلعت  �هبنج  اه  ترابع  نیا  هکلب  دنا و 
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نکممریغ بلطم  مهف  دشاب ، هتـشادن  دوجو  ملع  نآ  هچ  نانچ  دنبلط و  یم  ار  ریـسفت و ... لیوأت ، هب  ملع  هک  دنتـسه  زین  نوتم  يرایـسب  - 4
. تسا

. دراد بلطم  مهف  رد  يا  هداعلا  قوف  ّتیّمها  ثیداحا ، تایآ و  رد  دراوم  نیا  زا  کیره  ياه  قادصم  ییاسانش  و 

لها �هّمئا  هرهاط و  هقیّدـص ي  نیّیبّنلا ، متاخ  نآ ، لیوأت  نییبت و  ریـسفت ، �هتـسیاش  عجرم  اهنت  هک  تسناد  دـیاب  میرک  نآرق  �هرابرد  - 5
. دنتسه هللا  تاولص  مهیلع  تیب 

یمن دنچره  تسام ، سرتسد  رد  هدش و  پاچ  هدیسر ، ام  هب  تیب  لها  �هریس  ّتنس و  زا  هچنآ  هللادمحب  (ع ،) تیب لها  ثیداحا  هرابرد  - 6
لآ �همیرک  تلود  مایق  ات  هک  تسا  یتالاؤس  هب  خساپ  زا  رتارف  هکلب  هفعاضم و  فاعـضا  نکل  تسا ، تیب  لها  فراعم  مولع و  سونایقا  زا 

: تسا مزال  یتاکن  رکذ  زین  نآ  �هرابرد  اّما  دسر ؛ یم  رشب  نهذ  هب  مهیلع  هللا  تاولص  دّمحم 

یمامت رهاظ  هب  میناوت  یمن  ام  نیاربانب  دنیامن . هّیقت  دـنا  هدوب  راچان  دـنا و  هدرک  یگدـنز  رئاج  ياه  تموکح  رد  ًاعون  (ع ) تیب لها  فلا :
. مییامن نییبت  ریسفت و  لیوأت ، ثیداحا  ریاس  اب  ار  اهنآ  دیاب  هکلب  مینک  افتکا  ثیداحا 

ِءاَِیْبنَْألا َرِشاَعَم  اَّنِإ  : » دندومرف هراب  نیا  رد  (ع ) مرکا ربمایپ  دنا و  هدوبن  یملع  حطس  کی  رد  (ع ) تیب لها  نابطاخم  مامت  هک  تسناد  دیاب  ب :
نیاربانب  . (1)« مییوگب نخـس  نانآ  لقع  هزادـنا ي  هب  مدرم  اب  هک  میراد  نامرف  ناربمایپ  هورگ  ام  ْمِِهلوُقُع  ِرْدَـق  یَلَع  َساَّنلا  َمِّلَُکن  ْنَأ  اـَنِْرمُأ 

تفرعم نازیم  هب  هّجوت  اب  زین  (ع ) تیب لها  تاشیامرف 

ام لاق : (ع ) هّللادـبع یبأ  نع  ح394 - همایقلا ... موی  (ع ) حون ثیدـح  ح15 و ج8/268  لهجلا ... لقعلا و  باـتک   1/23: فیرش یفاکلا  - 1
ماـما ْمِِهلوُقُع  ِرْدَـق  ی�لَع  َساـّنلا  َمِّلَُکن  ْنَأ  اـنِْرمُأ  ِءاـِیْبنَْألا  َرِـشاعَم  اـّنِإ  (ع :) ِهَّللا ُلوُسَر  َلاـق  لاـق : و  ُّطَـق . ِِهْلقَع  ِْهنُِکب  َداـبِْعلا  (ع ) ِهَّللا ُلوُسَر  َمَّلَک 

اب هک  میراد  نامرف  ناربمایپ  ام  دـندومرف : دـنتفگن و  نخـس  مدرم  اب  دوخ  لقع  ماـمت  هنک و  هب  زگره  (ع ) مرکا ربماـیپ  : دـندومرف (ع ) قداـص
ی�لَع َساّنلا  ُمِّلَُکن  ِءاِیْبنَْألا  َرِـشاعَم  ّانِإ  (ع :) هّللا لوسر  لاق  :1/195 ب1 ح17 ... - یقرب نساحملا  مییوگب . نخـس  نانآ  لقع  �هزادنا  هب  مدرم 

ْنَأ انِْرمُأ  ِءاِیْبنَْألا  َرِـشاعَم  ّانِإ  (ع :) لاق و  - 37: لوقعلا فحت  یفاکلا . دـننام  (ع ) قداص ماما  زا   65 سلجم  418: قودص یلامألا  ْمِِهلوُقُع . ِرْدَق 
ْنَأ ِءاِیْبنَْألا  َرِـشاعَم  انِْرمُأ  (ع :) لاـق 2 ح213 - هلمجلا 4 ح284 و ج4/125  کلسملا  2/103: یلّآللا یلاوع  ْمِِهلوُقُع . ِرْدَـق  ی�لَع  َساـّنلا  َمِّلَُکن 

ِلْقَْعلِاب ِْهَیلِإ  ْبَّرَقَتَف  ِِّرْبلِاب  ْمِهِِقلاخ  �یلِإ  ُدابِْعلا  َبَّرَقَت  اذِإ  ُِّیلَع ! ای  (ع :) ّیبّنلا لاـق   2 لصفلا  251: راونألاهاکشم مِِهلوُقُع . ِرْدَق  ی�لَع  َساّنلا  َمِّلَُکن 
هب اه  یکین  �هلیـسو  هب  مدرم  هک  یماگنه  یلع ! يا  دـندومرف : (ع ) هللا لوسر  ْمِِهلوُقُع  ِرْدَـق  ی�لَع  َساـّنلا  ُمِّلَُکن  ِءاـِیْبنَْألا  َرِـشاعَم  اـّنِإ  ْمُهِْقبْـسَت ،
اب ناربمایپ ، ام  انامه  تفرگ . یهاوخ  یـشیپ  نانآ  زا  تروص ) نیا  رد  هک   ) يوجب بّرقت  وا  هب  لقع  اب  وت  دنیوج ، یم  بّرقت  ناشراگدیرفآ 

قودص و ج1/106 ب3 ح4 و ج2/242 ب29 یلامألا  زا  :1/85 ح7  راونألاراحب مییوگ . یم  نخـس  نانآ  لقع  ّتیفرظ )  ) �هزادنا هب  مدرم 
نبا هغالبلا  جهن  حرش  نساحملا . زا   19 11/208 ب8 ح12759 - لئاسولا : كردتسم  یفاکلا . زا  نساحملا و ج16/280 ح122  زا  ح35 

. ْمِِهلوُقُع ِرْدَق  ی�لَع  َساّنلا  ُمِّلَُکن  ِءاِیْبنَْألا  َرِشاعَم  ّانِإ  ًاعوفرم : (ع ) لوسّرلا نع   18/186: دیدحلا یبا 
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سپ دراد و .»... نطب  داتفه  ام  مالک  : » دنا هدومرف  اهراب  (ع ) تیب لها  رگید ، يوس  زا  دنتـسین . حطـس  کی  رد  یگمه  هدش و  نایب  بطاخم 
. دنا هدرک  تشادرب  دوخ ، كرد  �هزادنا  هب  دارفا  دندرک و  یم  يرادرب  هدرپ  قیاقح  زا  ناشیارب  نانآ ، مهف  هزادنا ي  هب 

. دنا هدومرف  بانتجا  اه  هتسناد  يرایسب  نایب  زا  یلیالد  ربانب  (ع ) تیب لها  ج :

هتـشاد ار  بلاطم  نآ  كرد  لمح و  ییاناوت  هک  یـسک  باحـصا ، نامه  دنا ، هدومرف  دوخ  ّصاخ  باحـصا  زا  یـضعب  هب  ار  هچنآ  زین  و  د :
هب هجیتن  رد  دنا و  هتفاین  دشاب ،
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. تسا هدیسرن  ام  تسد  هب  هک  دنا  هتخادرپن  بلاطم  نآ  رشن 

؛ میتسه مورحم   � یهلا ياه  شناد  طبهم  نزخم و  زا  (1) و  هتخوس نیبوضغم  شتآ  هب  هکنیا  دوجو  اب  و  ه :

، تارـضح نآ  میلـست  صولخ ، نامیا و  اب  تسا  دـیما  میتسه و  دـنم  هرهب  (ع ) تیب لها  گنهرف  ياـهب  نارگ  ینغ و  ثاریم  زا  مه  زاـب  اـّما 
(2). میوشن راچد  يداقتعا و ... کلاهم  هب  ات  میوش  یهلا  تاجن  ياه  یتشک  رب  راوس 

نب دّمحم  زا  دوخ  دنـس  هب  ح31 - هبیغلا ... یف  باـب   1/343: یفاکلا فیرـش  باتک  رد  ینیلک  بوقعی  نب  دّمحم  ردـقلا  لیلج  ثّدـحم  - 1
هاـگره ْمِهِراوِج  ْنَع  اـناَّحن  ِهِْقلَخ  ی�لَع  ی�لاـعَت  َو  َكَراـبَت  ُهَّللا  َبِضَغ  اَذِإ  دنتـشون : میارب  (ع ) داوـج ماـما  تفگ : وا  هک  دـنک  یم  لـقن  جرفلا 

. دنک یم  رود  نانآ  ِيراوج  مه  زا  ار  ام  دیامن ، بضغ  دوخ  ناگدیرفآ  رب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ 
: مینک یم  افتکا  نآ  قیرط  کی  رکذ  هب  اـم  تسا و  هدـمآ  نآ ، رب  دـیزم  هکلب  رتاوت  هب  هّماـع  هّصاـخ و  ياـه  باـتک  رد  هنیفـس  ثیدـح  - 2
زا (ع ) ناش یمارگ  ناردپ  زا  (ع ) اضر ماما  زا  شدنـس  هب  قودص  خیـش  همعّنلا ، مامتإ  نیّدـلا و  لامکإ  زا  :36/254 ب14 ح70  راونألاراحب

َو ٍِبلاط ، یبَأ  ِْنب  ِِّیلَِعب  ِدَتْقَْیلَف  يدَْعب ، ِهاجَّنلا  َهَنیفَـس  َبَکْرَی  َو  ینیِدب ، َکِسْمَتْـسَی  ْنَأ  َّبَحَأ  ْنَم  دـندومرف : هک  دـنا  هدرک  لقن  (ع ) هللا لوسر 
ُُهلْوَق يدَْعب ، ٍنِمُْؤم  ِّلُک  ُریمَأ  َو  ٍِملْسُم ، ِّلُک  ُمامِإ  َوُه  َو  یتافَو ، َدَْعب  َو  یتایَح  یف  یتَّمُأ  ی�لَع  یتَفیلَخ ، َو  یّیِصَو  ُهَّنِإَف  ُهَِّیلَو ، ِلاُوْیل  َو  ُهَّوُدَع ، ِداُعْیل 

َُهرَأ َْمل  َو  ینَرَی ، َْمل  يدَْعب  ًاِّیلَع  َقَراف  ْنَم  (ع :) َلاق َُّمث  یلِذاخ . ُُهلِذاخ  َو  يرِـصان ، ُهُرِـصان  َو  یِعبات ، ُهُِعبات  َو  ییْهَن ، ُُهیْهَن  َو  يْرمَأ ، ُهُْرمَأ  َو  یلْوَق ،
ُهَرَصَن ًاِّیلَع  َرَصَن  ْنَم  َو  ِْهیَلَع ، ِضْرَْعلا  َمْوَی  ُهَّللا  َُهلَذَخ  ًاِّیلَع  َلَذَخ  ْنَم  َو  َراّنلا ، ُهاوْأَم  َلَعَج  َو  َهَّنَْجلا ، ِْهیَلَع  ُهَّللا  َمَّرَح  ًاِّیلَع  ََفلاخ  ْنَم  َو  ِهَمایِْقلا ، َمْوَی 
ُهَدِّیَـس امُهُّمُأ  ِهَّنَْجلا ، ِلْهَأ  ِبابَـش  ادِّیَـس  َو  امِهیبَأ ، َدَْعب  یتَّمُأ  اَمامِإ  ُْنیَـسُْحلا  َو  ُنَسَْحلا  (ع :) َلاق َُّمث  َِهلَءاسُْملا . َْدنِع  ُهَتَّجُح  ُهَنََّقل  َو  ُهاْقلَی ، َمْوَی  ُهَّللا 

، یتَیِصْعَم ْمُُهتَیِصْعَم  َو  یتَعاط ، ْمُُهتَعاط  يْدلُو . ْنِم  ُِمئاْقلا  ُمُهُعِسات  ٍهَِّمئَأ ، ُهَعِْست  ِْنیَـسُْحلا  ِْدلُو  ْنِم  َو  َنیّیِـصَْولا ، ُدِّیَـس  امُهُوبَأ  َو  َنیَملاْعلا ، ِءاِسن 
َنِم ًاـمِقَْتنُم  َو  یتَّمُأ ، ِهَِّمئَأ  َو  یتَْرتـِِعل  ًارـِـصان  َو  اِیلَو  ِهَّللاـِب  ی�فَک  َو  يدـَْعب ، ْمِِـهتَمْرُِحل  َنیــصِْقنَتْسُْملا  َو  ْمِِهلـْـضَِفل ، َنـیرِْکنُْملا  وُکـْـشَأ  ِهَّللا  َیلِإ 
نم طّـسوت ) ادـخ  بناـج  زا  هدـش  غـالبا   ) نید هب  دراد  تسود  سکره  َنُوِبلَْقنَی * ٍبَلَْقنُم  َّيَأ  اوُـمَلَظ  َنیذَّلا  ُمَْلعَیَـس  َو   * ْمِهِّقَِحل َنیدِـحاْجلا 

ار وا  راد  تسود  دراد و  نمشد  ار  وا  نمشد  دنک و  ادتقا  بلاط  یبا  نب  ّیلع  هب  دیاب  ، دوش تاجن  یتشک  راوس  نم  زا  سپ  دیوج و  کّسمت 
ره ریما  ناملـسم و  ره  ماما  تسوا  متافو . زا  سپ  ما و  یگدـنز  نارود  رد  دـشاب ، یم  متّما  رب  ما  هفیلخ  منیـشناج و  وا  اریز  درادـب ؛ تسود 
وا رگ  يرای  نم ، رادرب  نامرف  وا  رادرب  نامرف  تسا ، نم  یهن  وا  یهن  تسا . نم  روتسد  وا  روتسد  نم و  نخس  وا  نخـس  نم . زا  سپ  ینمؤم 

تمایق زور  دوش ، ادج  یلع  زا  نم  زا  سپ  سکره  دومرف : (ع ) ترضح سپس  تسا . نم  �هدننکرازگاو  وا  �هدننکرازگاو  نم و  رگ  يرای 
. دهد رارق  وا  هاگیاج  ار  شتآ  دنک و  مارح  وا  رب  ار  تشهب  دنوادخ  دنک ، تفلاخم  یلع  اب  سکره  دید و  مهاوخن  ار  وا  زین  نم  دنیبن و  ارم 

دنک شتاـقالم  هـک  زور  نآ  رد  ادـخ  دـنک  يراـی  ار  یلع  سکره  درازگاو ، ار  وا  باـسح  ضرع  زور  رد  ادــخ  درازگاو  ار  یلع  سکره 
زا سپ  نیسح  نسح و  دندومرف : (ع ) ترضح سپـس  دیامن . نیقلت  وا  هب  ار  دوخ  تّجح  باوج  لاؤس و  ماگنه  دنک و  يرای  ار  وا  تمایق ) )

ءایـصوا رورـس  ناشردـپ  تسا و  ملاع  ود  لها  نانز  �هدّیـس  ناـشردام  دنتـسه . تشهب  لـها  ناـناوج  دّیـس  ود  تّما و  ماـما  ود  ناشردـپ ،
زا یچیپرس  تسا و  نم  يوریپ  نانآ  يوریپ  تسا . نم  دالوا  زا  مئاق  اهنآ  نیمهن  هک  دنـشاب  نیـسح  نادنزرف  زا  ماما  ُهن  تسا و  نانیـشناج ) )

، مدوخ زا  سپ  اهنآ  تمرح  ناگدـننک  عیاض  ناـنآ و  يرترب )  ) لـضف ناگدـننکراکنا  زا  ادـخ  دزن  تسا . نم  زا  یچیپرـس  ناـنآ ، ناـمرف ) )
َو  » دـشک ماقتنا  اهنآ  ّقح  ناگدـننک  راکنا  زا  و  دـشاب . متّما  �هّمئا  مترتع و  يارب  رگ  يرای  یلو و  هک  تسا  سب  ادـخ  منک و  یم  تیاـکش 
«. دندرگ یمزاب  هاگ ، تشگزاب  نیمادک  هب  تسناد  دـنهاوخ  يدوز  هب  دنتـشاد  اور  ملظ  هک  نانآ  َنُوِبلَْقنَی و  ٍبَلَْقنُم  َّيَأ  اوُمَلَظ  َنیذَّلا  ُمَْلعَیَس 
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َو : » دـنا هدوـمرف  هچ  ناـنچ  تسا . هـیارد »  » مـلع زا  هدافتـسا  (ع ) تـیب لـها  ثیداـحا  نآرق و  تاـیآ  هراـبرد  رگید  ّمـهم  رایـسب  �هـتکن  - 7
ی�لِإ (1). ُنِمْؤُْملا  ُوْلعَی  ِتایاَوِّرِلل  ِتاَیارِّدلِاب 

: دومرف هک  دنک  یم  لقن  (ع ) رقاب ماما  دوخ  یمارگ  ردپ  زا  (ع ) قداص ماما  زا  شدنـس  هب  رابخألا  یناعم  زا  :1/106 ب3 ح2  راونألاراحب - 1
ی�لِإ ُنِمْؤُْملا  ُوْلعَی  ِتایاوِّرِلل  ِتایارِّدـلِاب  َو  ِهَیاوِّرِلل ، ُهَیارِّدـلا  َیِه  َهَفِْرعَْملا  َّنِإَـف  ْمِِهتَفِْرعَم ، َو  ْمِِهتَیاوِر ، ِرْدَـق  ی�لَع  ِهَعیّـشلا  َلِزاـنَم  ْفِرْعا  َّیَُنب ! اـی 

ی�لاعَت َو  َكَرابَت  َهَّللا  َّنِإ  ُُهتَفِْرعَم ، ُهَرْدَق  َو  ٍئِْرما  ِّلُک  َهَمیق  َّنَأ  ِباتِْکلا : ِیف  ُتْدَجَوَف  (ع ) ٍِّیلَِعل ٍباتِک  یف  ُتْرَظَن  ّینِإ  ِنامیِْإلا ، ِتاجَرَد  یـ�ْصقَأ 
هک یتخانش  ثیداحا و  لقن  هزادنا  هب  هّجوت  اب  ار  نایعیش  تلزنم  ماقم و  مرسپ ! اْینُّدلا  ِراد  یف  ِلوُقُْعلا  َنِم  ْمُهاَتآ  ام  ِرْدَق  ی�لَع  َساّنلا  ُبِساُحی 

ثیدح میهافم ) مولع و   ) �هناهاگآ كرد  نامه  تقیقح ، رد  تفرعم ، انامه  هک  ارچ  سانـشب ! دنراد ، یثیدح ) فراعم  میهافم و  هرابرد  )
. دـسر یم  یلمع ) يداقتعا و  تخانـش   ) نامیا ياه  هیاپ  نیرتالاب  هب  نمؤم  هک  تسا  ثیداحا  ياوتحم  �هناهاگآ  كرد  نیمه  اـب  و  تسا .

دنوادخ انامه  تسوا . تفرعم  سکره  جرا  شزرا و  متفای : ار ) بلطم  نیا   ) همان نآ  رد  مدرک . هراظن  (ع ) یلع ترـضح  زا  يا  همان  رد  نم 
. دنک یم  یسر  باسح  تسا ، هتشاد  ینازرا  ناشیا  هب  ایند  راد  رد  هک  يدرخ  نازیم  هب  هّجوت  اب  ار  مدرم  یلاعت  كرابت و 
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« نامیِْإلا ِتاجَرَد  یَْصقَأ 

هب رخآ  رد  درک و  یسرّرب  ار  نآ  دنس  سپس  تفای ، نانیمطا  نآ  عبنم  رابتعا  ثیح  زا  دیاب  ثیداحا ، ییاوتحم  یسرّرب  زا  شیپ  نینچمه  - 8
. تخادرپ ثیدح  تیارد 

نوتم همجرت ي  دراوم  رتشیب  رد  هکنیا  نمض  تسا . هدوبن  هناگ  تشه  دراوم  نیا  تیاعر  اب  هتفرگ ، تروص  ياه  تشادرب  هک  تسا  حضاو 
: ینید نوتم  همجرت  اب  هطبار  رد  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  تسا . هدش  هدروآ  طلغ  هب 

...( یطرـش و دراوم  رفغ ، یلع ، بات  هلمج : زا   ) تایاور تایآ و  رد  هدش  دراو  ياه  هژاو  کت  کت  يور  رب  یـصّصخت  قیقحت  یتسیاب  - 9
فرح کی  اب  هارمه  رگا  یلو  دراد  ییانعم  ییاهنت  هب  هژاو  کی  برع ، تغل  رد  صوصخ  هب  فلتخم  ياه  ناـبز  رد  اریز  دریذـپ ؛ تروص 

. دنک یم  ادیپ  يرگید  يانعم  دیایب ، رگید 

راتفگ www.Ghaemiyeh.comشیپ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 229زکرم  هحفص 24 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:17

اه هژاو  یهاگ  هک  ارچ  دنا . هدش  هدرب  راک  هب  يدراوم  هچ  رد  ثیداحا ، نآرق و  رد  هدش  هدافتـسا  تاغل  هک  درک  ّتقد  دـیاب  نینچمه  - 10
صاخ و ییانعم  برع  تغل  رد 

هب برع  تغل  رد  هالـص »  » هملک ي لاثم  ناونع  هب  دـنوش . یم  هدرب  راک  هب  رگید  ییاـنعم  يارب  ثیداـحا ، نآرق و  رد  مالـسا  حالطـصا  رد 
. دوش یم  هدرب  راک  هب  زامن »  » يانعم هب  ثیداحا  نآرق و  حالطصا  رد  اعد و  يانعم 

؟؟؟ ربج

نایب

هراشا
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هدش حرطم  تایاور  تایآ و  يانعم  هب  اه ، نآ  نتشاد  رظن  رد  نودب  هک  یلوصا  مییوگب . نخس  یهیدب  رایسب  یلوصا  زا  دیاب  زاغآ  زا  شیپ 
هتـشاد يرواب  ات  دـنوش  كرد  یبوخ  هب  دـیاب  اـّما  تسین  يا  هشقاـنم  اـهنآ  ترورـض  رد  هک  یلوصا  تفاـی . میهاوخن  تسد  شخب ، نیا  رد 

. مینیبن قلطم  راتخم  ای  روبجم  ار  تاقولخم  مینکن و  راکنا  ار  ادخ  ملع  ای  ریبدت  تمکح ، لدع ، نآ  رد  هک  میشاب 

هب هک  تسا  یـسک  يانعم  هب  لوعفم و  مسا  ّریخم » . » دشاب یم  ندیزگرب  يانعم  هب  و  ریخ »  » �هشیر زا  رایتخا »  » �هژاو رایتخا : فیرعت  فلا :
. دوش ماجنا  رابجا  ای  مازلا  نودب  سفن و  تیاضر  اب  هک  تسا  یلمع  زین  يرایتخا  لمع  تسا . هدش  هداد  رایتخا  وا 

ماجنا دنهاوخ  یم  هک  يراک  ره  ات  تسا  هدرک  اهر  ار  نانآ  هدیرفآ و  ار  اه  ناسنا  دـنوادخ  تفگ  ناوت  یم  ایآ  رایتخا ، فیرعت  هب  هّجوت  اب 
: دییامرف هّجوت  تایآ  نیا  هب  دوب ؟ دنهاوخن  لوئسم  ناشیاهراک ، لابق  رد  زگره  دنهد و 

ناربمایپ ًاعطق  دیسرپ و  میهاوخ  میداتسرف ، نانآ  يوس  هب  ار ) ناربمایپ   ) هک یناسک  زا  ًاعطق  َنیلَسْرُْملا  َّنَلَئْسََنل  َو  ْمِْهَیلِإ  َلِسْرُأ  َنیذَّلا  َّنَلَئْسَنَلَف  »
اهنآ یمامت  ًاعطق  دـنگوس ! تراگدرورپ  هب  َنُولَمْعَی  اُوناک  اَّمَع  َنیعَمْجَأ *  ْمُهَّنَلَئْـسََنل  َکِّبَر  َوَف  . » (1)« داد میهاوخ  رارق  تساوخزاـب  دروم  ار 

ُْهنَع َناک  َِکئ�لوُأ  ُّلُک  َدا�ؤُْفلا  َو  َرَصَْبلا  َو  َعْمَّسلا  َّنِإ   » (2) «. دنداد ماجنا  هک  ییاهراک  هرابرد  داد *  میهاوخ  رارق  تساوخزاب  دروم  ار 

.7 هیآ فارعألا : هروس  ( 7 - ) 1
.94-93 تایآ رجحلا : هروس  ( 15 - ) 2
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.(1)« دوب دهاوخ  تساوخزاب  دروم  اهنآ ، مامت  �هرابرد  ناسنا ) (، ) اهرواب اه و  هشیدنا   ) بلق مشچ و  شوگ و  هک  یتسار  هب  ًالوؤْسَم 

یمامت هک  تسا  نیا  رگ  نایب  تسخن  �هیآ  تسا . هدـمآ  نایم  هب  نخـس  اه  ناسنا  تساوخزاب  زا  تحارـص  هب  تاـیآ ، نیا  رد  هک  مینیب  یم 
رـشب هب  تیاده  هار  نداد  ناشن  يارب  دنوادخ  �هنامیکح  ریبدت  نیا  دنـشاب و  وگ  خـساپ  بتک ، لازنا  لسر و  لاسرا  يازا  رد  دـیاب  اه  تّما 
مامت يازا  رد  ناسنا  دـش و  دـنهاوخ  تساوخزاب  هژیو  روط  هب  ناسنا ، ياضعا  کـت  کـت  هک  تسا  هدـش  دـیکأت  زین  هیآ  نیمّوس  رد  تسا .

. دوب دهاوخ  لوئسم  تسا ، هدش  رّرقم  وا  يارب  هک  یفیلاکت 

ام هکنیا  ای  ِراَّجُْفلاَک  َنیقَّتُْملا  ُلَعَْجن  ْمَأ  ِضْرَْألا  ِیف  َنیدِـسْفُْملاَک  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیذَّلا  ُلَـعَْجن  ْمَأ  : » دـینک هّجوت  زین  تاـیآ  نیا  هب 
یناسک نوچ  ار  ناراکزیهرپ  ای  میهد ؟ یم  رارق  نیمز  رد  ناراک  هانگ  دـننام  دـنداد ، ماجنا  کین  ياهراک  دـندروآ و  نامیا  هک  ار  یناـسک 

َْفیَک ْمَُکل  ام  َنیمِرْجُْملاَـک *  َنیِملْـسُْملا  ُلَـعْجَنَف  َأ   » (2) »؟ دـنهد یم  ماـجنا  تّفع  یفاـنم  لاـمعا  يرادرکدـب و  هتـسویپ  هک  میهد  یم  رارق 
َنیذَّلا َبِسَح  ْمَأ   » (3) »؟ دـینک یم  مکح  هنوگچ  دوش ؟ یم  هچ  ار  امـش  میهد * ؟ یم  رارق  ناراک  هانگ  نوچ  ار  ناناملـسم  ام  ایآ  َنوُمُکْحَت 

یم نامگ  ناراک  هانگ  ایآ  َنوُمُکْحَی  اـم  َءاـس  ْمُُهتاـمَم  َو  ْمُهاـیْحَم  ًءاوَس  ِتاـِحلاّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیذَّلاَـک  ْمُهَلَعَْجن  ْنَأ  ِتاـئِّیَّسلا  اوُحَرَتْجا 
ياهراک دندروآ و  نامیا  هک  میهد  یم  رارق  یناسک  نوچ  ار  نانآ  ام  هک  دننک 

.37 هیآ ءارسألا : هروس  ( 17 - ) 1
.29 هیآ هروس ص : ( 38 - ) 2

.37-36 تایآ ملقلا : هروس  ( 68 - ) 3
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(1) «. دننک یم  مکح  دب  هچ  دشاب ؟ ناسکی  نانآ ، گرم  یگدنز و  هک  دنداد ؟ ماجنا  هتسیاش 

ات دنا  هدشن  اهر  دوخ  لاح  هب  زگره  اه  ناسنا  ینعی  دراد ، اه  توافت  نیا  ندوب  یهیدب  زا  ناشن  تایآ ، نیا  رد  يراکنا  ماهفتسا  زا  هدافتـسا 
. دنوشن تساوخزاب  ناشرادرک  �هرابرد  سپس  دنهد و  ماجنا  دنهاوخ  یم  هک  يراک  ره 

لامعا هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  دـشاب و  راتخم  شیاهراک ، ماجنا  رد  درف  هک  دـنک  یم  ادـیپ  انعم  یماگنه  تساوخزاـب ، هک  تسا  یهیدـب  و 
. دش دهاوخ  هذخاؤم  نآ ، ماجنا  يارب  هک  تسوا  دوش و  یم  هداد  تبسن  شدوخ  هب  اهنت  سکره ،

يانعم هب  ّمذ و  تفـص  ناسنا  رد  راّبج  تسا . رهق  یعون  اب  ءیـش  حالـصا  ياـنعم  هب  و  ربج »  » �هشیر زا  راـبجا »  » �هژاو راـبجا : فیرعت  ب :
هدننک میمرت  حلصم و  يانعم  هب  ینسح  ءامـسا  زا  حدم و  تفـص  ادخ  رد  تسا و  قحان  هب  يرگید  رب  دوخ  �هدارا  �هدننک  لیمحت  ملاظ و 

. درادـن هار  نآ  رد  ملظ  یلو  تسا  يراـج  ملاـع  رد  وا  ّتیـشم  هک  تسا  يردـتقم  ياـنعم  هب  نینچمه  تساـناوت . حالـصا  رب  هک  تـسا  يا 
هک تسا  یلمع  زین  يراـبجا  لـمع  دوش . يراـک  ماـجنا  هب  مزلم  راـیتخا ، نتـشاد  نودـب  هک  تسا  یـسک  ياـنعم  هب  لوعفم و  مسا  روبجم » »

. دشابن نآ  ماجنا  رد  يرایتخا 

( نآرق  ) نیا انامه  ًالیبَس  ِهِّبَر  یلِإ  َذَخَّتا  َءاش  ْنَمَف  ٌهَرِکْذَت  ِهِذه  َّنِإ  : » دـینک هّجوت  تایآ  نیا  هب  نآ ، يانعم  و  رابجا »  » �هژاو نتـشاد  رظن  رد  اب 
اّمِإ َلیبَّسلا  ُهاْنیَدَه  ّانِإ   » (2) «. تفرگ شیپ  رد  یهار  شراگدرورپ  يوس  هب  تساوخ  سکره  تسا ، يا  هرکذت 

.22 هیآ هیثاجلا : هروس  ( 45 - ) 1
.30 هیآ ناسنإلا : هروس  ( 76 ، ) 20 هیآ لمزملا : هروس  ( 73 - ) 2
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و  ) دـشاب ساپـسان  هاوخ  دـنک ) يوریپ  و   ) دـشاب رازگ  ساپـس  هاوخ  میدرک ، تیادـه  تسار )  ) هار هب  ار  وا  اـم  اـنامه  ًاروـُفَک  اـّمِإ  َو  ًارِکاـش 
(1) («. دیوج یهارمگ 

سکره سپ  تسا . ناتراگدرورپ  بناـج  زا  قح  وگب  ْرُفْکَْیلَف و  َءاـش  ْنَم  َو  ْنِمُْؤْیلَف  َءاـش  ْنَمَف  ْمُکِّبَر  ْنِم  ُّقَْحلا  ِلـُق  َو  : » تاـیآ نیا  نینچمه 
رب نم  وگب : ًالیبَس  ِهِّبَر  ی�لِإ  َذِـخَّتَی  ْنَأ  َءاش  ْنَم  ّالِإ  ٍرْجَأ  ْنِم  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَأ  اـم  ْلـُق  . » (2)« دزرو رفک  دـهاوخ ، سکره  دروآ و  نامیا  دـهاوخ 

. رگید یتایآ  و  . (3)« دیوج یهار  شراگدرورپ  يوس  هب  دهاوخ ، سکره  هکنیا  زج  مهاوخ  یمن  یشاداپ  امش  زا  تلاسر ،

هک تسوا  ِدوخ  هدوبن و  روبجم  دـهد  یم  ماجنا  هک  ییاهراک  �هرابرد  سک  چـیه  هک  دراد  یم  مـالعا  تحارـص  هب  دـنوادخ  هک  مینیب  یم 
ماـما هب  دنتـسه . لوئـسم  ناـشرادرک ، لاـبق  رد  همه  هـک  تـسا  لـیلد  نـیمه  هـب  دـیامیپ و  یم  ار  نآ  راـیتخا  اـب  دـنیزگ و  یمرب  ار  شهار 

یَلَع ْمُهَِربُْجی  ْنَأ  ْنِم  ُلَدْعَأ  ُهَّللا  دومرف : تسا ؟ هدرک  روبجم  ناهانگ  نداد  ماجنا  رب  ار  ناگدـنب  ادـخ  موش ! تنابرق  دـش : ضرع  (ع ) قداص
نآ ماجنا  رطاخ  هب  ار  نانآ  سپس  دنک ، روبجم  ناهانگ  نداد  ماجنا  هب  ار  ناشیا  هک  تسا  نآ  زا  رترگداد  ادخ  اْهیَلَع  ْمَُهبِّذَُعی  َُّمث  یـصاعَْملا 

لدـع ياـضتقا  نیا  دـبای و  یم  اـنعم  راـیتخا  دوجو  اـب  باـقع ، باوث و  نییعت  زین  تساوخزاـب و  لـصا  ینعی   (4) ... . دیامن باذـع  ناهانگ 
. تسا دنوادخ 

، تسا راتخم  تسین و  روبجم  ناسنا  هک  میتسناد  تسیچ ؟ نیرمالا  نیب  رما  ج :

.4 هیآ ناسنإلا : هروس  ( 76 - ) 1
.30 هیآ فهکلا : هروس  ( 18 - ) 2
.58 هیآ ناقرفلا : هروس  ( 25 - ) 3

:1/159 ح11. یفاکلا - 4
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اـضق درادن ؟ یـشقن  چیه  نیب ، نیا  رد  دنوادخ  ایآ  تسیچ ؟ نیب  نیا  رد  ادخ  شقن  اّما  دید . دهاوخ  ار  دوخ  رادرک  �هجیتن  دنیزگ و  یمرب 
؟ دراد یهاگیاج  هچ  یهلا ، ردق  و 

، اه هنیزگ  زا  کیره  باختنا  ییاناوت  ییاسانـش و  شور  تسردان ، تسرد و  ياه  هنیزگ  دـیاب  نومزآ ، کـی  يرازگرب  يارب  هک  میناد  یم 
. دننیبب ار  دوخ  باختنا  �هجیتن  ماجنارس  دننک و  باختنا  دنسانشب و  ات  دریگ ، رارق  ناگدنوش  نومزآ  رایتخا  رد 

مهارف ملاس ، نومزآ  کی  يرازگرب  يارب  طیارش  مامت  ناگدنوش . نومزآ  تاقولخم  دشاب و  نومزآ  يارس  ایند  هک  دوب  نینچ  یهلا  �هدارا 
رد دننیبب . ار  شیوخ  باختنا  صیخشت و  �هجیتن  نایاپ ، رد  دننیزگرب و  دنهاوخ  یم  هک  ار  یهار  ره  دنتسه  راتخم  تاقولخم  تسا و  هدش 

. تسا نیمه  نیرمألا  نیب  رما  يانعم  دراد و  ار  نومزآ  �هدننکرازگرب  شقن  دنوادخ ، عقاو 

یتّیشم هدارا و  چیه  نیب ، نیا  رد  دنوادخ  ایآ  هک  شـسرپ  نیا  هب  خساپ  رد  (ع ) اضر ماما  تسیچ ؟ یهلا ، ّتیـشم  هدارا و  شقن  نیب ، نیا  رد 
زا يوریپ  �هرابرد  دنوادخ  ّتیشم  هدارا و  اْهیَلَع  ُهَنَواعُْملا  َو  اَهل ، اضِّرلا  َو  اِهب ، ُْرمَْألا  اَهیف  ُُهتَّیِـشَم  َو  ِهَّللا ، ُهَدارِإَف  ُتاعاّطلا  اَّمَأ  دندومرف : درادن ،

. دنک يرای  نآ ، ماجنا  رب  دوش و  یضار  دهد ، روتسد  نآ  ماجنا  هب  هک  تسا  نیا  وا ، ياه  نامرف 

�هراـبرد دـنوادخ  ّتیـشم  هدارا و  اـْهیَلَع و  ُنالْذِْـخلا  َو  اـْهیَلَع ،) َُهبوـُقُْعلا  َو  ، ) اـَهل ُطَـخَّسلا  َو  اـْهنَع ، ُیْهَّنلا  یـصاعَْملا  ِیف  ُُهتَّیِـشَم  َو  ُُهتَدارِإ  َو 
: دیوگ يوار  دنکن . يرای  و  دنک ) تبوقع  و   ) دنک طخـس  نآ  ماجنا  يارب  درادزاب و  نآ  ماجنا  زا  هک  تسا  نیا  وا ، ياه  نامرف  زا  یچیپرس 
هک تسین  يدب  ای  بوخ  راک  چـیه  هلب  دومرف : دراد ؟ اضق  شیاه ،) نامرف  زا  یچیپرـس  ای  يوریپ   ) دروم نیا  رد  دـنوادخ  ایآ  مدرک : ضرع 

ماجنا ناگدنب 
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اِمب ْمِْهیَلَع  ُمْکُْحلا  دوـمرف : تسیچ ؟ اـضق »  » نـیا ياـنعم  مدرک : ضرع  دـیوگ : يوار  دراد . اـضق  نآ  �هراـبرد  دـنوادخ  هـکنیا  رگم  دـنهد 
شاداپ و نآ  دـنک  یم  مکح  دـنوادخ  هک ) تسا  نیا  اضق ، نیا  يانعم   ) هَرِخْآلا َو  اْینُّدـلا  ِیف  ِباقِْعلا  َو  ِباوَّثلا  َنِم  ْمِِهلاـْعفَأ  ی�لَع  ُهَنوُّقِحَتْـسَی 

(1). دوش هداد  ناشیا  هب  دنتسه ، نآ  راوازس  ناشیاهراک ، رطاخ  هب  ترخآ  ایند و  رد  هک  يرفیک 

يدرمریپ هک  دـندوب  هتـسشن  هفوک  رد  نیّفـص  گنج  زا  تشگزاب  زا  سپ  (ع ) نینمؤملاریما میروآ : یم  مالک  ریما  زا  ار  یمـالک  ناـیاپ ، رد 
؟ دوب یهلا  ردـق  اضق و  ساسارب  ماش  لها  اب  گـنج  هب  اـم  نتفر  اـیآ  ناـنمؤمریما ، يا  درک : ضرع  دز و  وناز  ترـضح  نآ  ربارب  رد  دـمآ و 

يا تفگ : درمریپ  ادخ . ردق  اضق و  هب  رگم  دیدشن  ریزارـس  يا  هّرد  چیه  هب  دیتفرن و  الاب  يا  هّپت  چیه  زا  درمریپ . يا  يرآ  دومرف : ترـضح 
مهاوخن يرجا  سپ  تسا  هدوب  یهلا  ردـق  اضق و  هب  نم  نتفر  نوچ  ینعی   ) مرازگ ادـخ  باسح  هب  مدرب ، هار  نیا  رد  هک  یجنر  نانمؤمریما !

اجنآ زا  تشگزاب  اجنآ و  رد  تماقا  اجنآ و  هب  نتفر  يارب  دـنوادخ  دـنگوس ! ادـخ  هب  درمریپ . يا  شاـب  تکاـس  دومرف : ترـضح  تشاد .)
. دیدوبن راچان  روبجم و  ناتیاه ، تلاح  نیا  زا  مادک  چیه  رد  امش  تسا . هداد  امش  هب  گرزب  یشاداپ 

هب ام  تشگزاب  تکرح و  نتفر و  هکنآ  لاح  میـشابن  راچان  روبجم و  تالاح  نیا  زا  کـی  چـیه  رد  اـم  هک  دوش  یم  هنوگچ  تفگ : درمریپ 
ُباوَّثلا َلَطََبل  َِکل�ذَک  َناک  َْول  ُهَّنِإ  ًامِزال ، ًارَدَق  َو  ًاْمتَح  ًءاضَق  َناک  ُهَّنَأ  ُّنُظَت  َو  دومرف : وا  هب  ترضح  دشاب ؟ ادخ  ردق  اضق و 

1/124 ب11 ح17. (ع :) اضّرلا رابخأ  نویع  ، 1/38: نیظعاولا هضور  ، 2/414: جاجللا لهأ  یلع  جاجتحإلا  - 1
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َناَکل َو  ِنِسْحُْمِلل ، ٌهَدَـمْحَم  ـال  َو  ِِبنْذُْـمِلل ، ٌهَِمئـال  ْنُکَت  ْمَلَف  ِدـیعَْولا ، َو  ِدـْعَْولا  یَنْعَم  َطَقَـس  َو  هَّللا ، َنِم  ُرْجَّزلا  َو  ُیْهَّنلا  َو  ُْرمَأـْلا  َو  ُباـقِْعلا ، َو 
ِءامَـصُخ َو  ِناـثْوَْألا ، ِهَدَـبَع  ِناوْـخِإ  َُهلاـقَم  َکـِْلت  ِِبنْذُْـملا ، َنِم  َِهبوُقُْعلاـِب  ی�لْوَأ  ُنِسْحُْملا  َناـَکل  َو  ِنِـسْحُْملا ، َنـِم  ِناـسْحِْإلِاب  ی�لْوَأ  ُِبنْذُْـملا 

ِلیلَْقلا یَلَع  ی�طْعَأ  َو  ًاریذْـحَت ، ی�هَن  َو  ًارییْخَت ، َفَّلَک  ی�لاعَت  َو  َكَرابَت  َهَّللا  َّنِإ  اهِـسوُجَم ، َو  ِهَّمُْألا  ِهِذـ�ه  ِهَّیِرَدَـق  َو  ِناْطیَّشلا ، ِبْزِح  َو  ِنامْحَّرلا ،
َنیِّیبَّنلا ِثَْعبَی  َْمل  َو  ًالِطاب ، امُهَْنَیب  ام  َو  َضْرَأـْلا  َو  ِتاواـمَّسلا  ُِقلْخَی  َْمل  َو  ًاـضِّوَفُم ، ْکِّلَُمی  َْمل  َو  ًاـهِرْکُم ، ْعَُطی  َْمل  َو  ًاـبُوْلغَم ، َصُْعی  َْمل  َو  ًاریثَک ،

ردق یمتح و  هدنب  رب  ادخ  ياضق  هک  ینک  یم  نامگ  وت  ِراّنلا (1)  َنِم  اوُرَفَک  َنیذَِّلل  ٌْلیَوَف  اوُرَفَک  َنیذَّلا  ُّنَظ  َِکل�ذ  ًاثَبَع ، َنیرِْذنُم  َو  َنیرِّشَبُم 
�هدـعو دوب و  هدوهیب  ادـخ  تشادزاـب  یهن و  رما و  باـقع و  باوث و  دوب ، نینچ  رگا  دـنک ؟ یم  راـیتخا  بلـس  هدـنب  زا  تسا و  هتـسیاب  وا 

راک هانگ  تروص ، نیا  رد  هکلب  شیاتـس . �هتـسیاش  راکوکین  هن  دوب و  شنزرـس  راوازـس  راک  هانگ  هن  دـش . یم  وغل  رفیک  دـیعو  شاداـپ و 
تساوخ هب  اهنت  راک ، هانگ  اریز  . ) تسا رتراوازس  تبوقع  هب  راک ، هانگ  هب  تبسن  راکوکین  تسا و  رتراوازس  ناسحا  هب  راکوکین ، هب  تبسن 

هب تسا ، هدیـشک  جـنر  هک  یـسک  نآ  نیاربانب  هدـشن ، راب  راکوکین  رب  جـنر  نیا  هک  یلاـح  رد  تسا  هدـش  راـچد  هاـنگ  یگدولآ  هب  ادـخ ،
(. تسا رت  هتسیاش  شیاتس 

دنوادخ انامه  تسا . تّما  نیا  سوجم  هّیردق و  ناطیـش و  بزح  رواب  نامحر ، يادخ  نانمـشد  ناتـسرپ و  تب  ناردارب  راتفگ  نخـس ، نیا 
یهن مّنهج ،) باذـع  ادـخ و  ینامرفان  زا   ) نداد میب  يارب  و  رابجا ) اب  هن   ) تسا هتخاس  هارمه  هنیرق و  رایتخا  اب  ار  فیلکت  یلاـعت  كراـبت و 

هدومرف اطع  رایسب  باوث  ییوکین ، راک  كدنا  ماجنا  يارب  و  دوب ) انعم  یب  ندرک ، باذع  نداد و  میب  دندوبن ، راتخم  رگا  هک   ) تسا هدومرف 

نیرمالا ح1. نیب  رمالا  ردقلا و  ربجلا و  باب   1/155: یفاکلا - 1
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، دـهد یم  رایـسب  شاداپ  یبوخ ، كدـنا  ربارب  رد  دـنوادخ ، هکنیا  تسا و  رادانعم  ندوب ، راتخم  تروص  رد  اهنت  باوث ، نییعت  لصا   ) تسا
(. تسوا فطل  �هدنهد  ناشن  يرادرب و  نامرف  هب  ناگدنب  قیوشت 

تسا و هدرکن  راذـگاو  مدرم  هب  هرابکی  هب  ار  ّتیکلام  تسین . هارکا  روز و  هب  يو ، زا  يرادرب  نامرف  هدوبن و  وا  رب  یگریچ  وا ، زا  ینامرفان 
نآ تسا . هدرکن  ثوعبم  تهج  یب  ار  هدنهد  میب  هدنهد و  هدژم  ناربمغیپ  هدیرفاین و  هدوهیب  تساهنآ ، نایم  ار  هچنآ  نیمز و  اه و  نامـسآ 

(1). خزود شتآ  زا  دندش  رفاک  حیحص ) رواب  هب  تبسن   ) هک یناسک  رب  ياو  تسا و  نارفاک  نامگ  نخس ،

. میور یم  اه  شسرپ  یسرّرب  غارس  هب  میشاب ، مزتلم  دقتعم و  نآ  هب  دیاب  هک  یلوصا  مامت  نتشاد  رظن  رد  اب  نونکا ،

ینآرق تایآ  یخرب  زا  ربج  تشادرب  مکی : شخب 

هراشا

ح78، ب3   5/126: راــحبلا هـنع  ، 78 همـالک  481: هغــالبلا جــهن  ر.ك : ح19 ، ب3   5/95: راونــألاراحب هـنع  ، 1/208: جاـجتحالا - 1
.1/197 نآرقلا : هباشتم  ، 70: هراتخملا لوصفلا  ، 1/40: نیظعاولاهضور
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اه شسرپ 

. دنارارق نیدب  هک  دننک  یم  حرطم  ار  ربج  هلئسم  ًاتحارص  هک  دنتسه  تایاور  تایآ و  یضعب 

ِدالْوَأْلا َو  ِلاوْمَأْلا  یِف  ْمُهْکِراش  َو  : مکی شسرپ 

ُناْطیَّشلا ُمُهُدِعَی  ام  َو  ْمُهْدِع  َو  ِدالْوَْألا  َو  ِلاْومَْألا  ِیف  ْمُهْکِراش  َو  َِکلِجَر  َو  َِکْلیَِخب  ْمِْهیَلَع  ِْبلْجَأ  َو  َِکتْوَِصب  ْمُْهنِم  َْتعَطَتْسا  ِنَم  ْزِْزفَتْسا  َو  *
(1) *. ًاروُرُغ َّالِإ 

ّدلوتم ناطیش  كرـش  نوچ  دوش  یم  عقاو  مولظم  هدماین  ایند  هب  هک  يا  هّچب  دوش و  کیرـش  هفطن  رد  دهد  یم  روتـسد  ناطیـش  هب  ادخ  ارچ 
یم هک  مه  یناهانگ  اذل  دهد و  یم  ماجنا  دراد و  تسود  ار  ناهانگ  تبیغ و  انز و  ناطیش ، كرش  هچب  تسا : یفاک  لوصا  رد  دوش و  یم 

. دورب مّنهج  دوش و  هذخاؤم  دیابن  تسا و  وا  اب  ناطیش  كرش  قباطم  دنک 

خساپ

یفاک رد  هن  ثیدـح  نیا  اّما  تسا . هدرک  لقن  یفاکلا  فیرـش  باتک  زا  رگ  شـسرپ  هک  تسا  یثیدـح  يانبم  رب  هدـش ، ماجنا  يریگ  هجیتن 
ماـما زا  هعیـش ، یثیدـح  یهقف و  ياـه  باـتک  نیرت  مهم  نیرتربـتعم و  زا  یخرب  رد  هکلب  دراد ، ینومـضم  نینچ  هن  هدـش و  هدروآ  فیرش 

�هتفیش تخس  هک  یـسک  ... ... (2) ٍناْطیَش ُكْرِـش  َوُهَف  انِّزلا ، ِهَوْهَـش  َو  ِمارَْحلا ، ِهَّبَحَِمب  َفَعَـش )  ) َفَغَـش ْنَم  تسا ...: هدمآ  نینچ  (ع ) قداص
... . تسا ناطیش  كرش  دشاب ، تّفع  یفانم  لامعا  ناهانگ و  ماجنا 

هیآ 65. ءارسإلا : هروس  ( 17 - ) 1
،2/462: نیظعاولاهـضور رداوـّنلا ح60 ، باــب   400: راـبخألا یناـعم  ح40 ،  1/216: لاـصخلا ح5909 ،  4/417: هـیقفلا هرـضحیال  نـم  - 2

. هضعب  219: صاصتخالا
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هب یگتفیـش  هک  تسا  هدرک  تشادرب  ماما  مالک  زا  رگ  شـسرپ  اّما  درک  رابجا  هب  ریبعت  ناوت  یمن  ار  هانگ  ماـجنا  هب  لـیامت  هکنیا  دوجو  اـب 
�هرقف مینیب ، یم  هچ  نانچ  اّما  دوش . یم  هانگ  هب  رابجا  رایتخا و  بلس  بجوم  ناطیش ، كرش  درف  رد  هانگ 

نآ هب  نیب  نیا  رد  هچنآ  تسا . هداد  تبـسن  ماما  هب  ار  دوخ  تشادرب  رگ ، شـسرپ  عقاو  رد  تسا و  هدـماین  ثیدـح  رد  دـهد » یم  ماجنا  «و 
شالت تیاهن  میناوخب و  رایسب  ّتقد  اب  ار  موصعم  شیامرف  نتم  دیاب  هک  تسا  نیموصعم  تاشیامرف  لابق  رد  ام  �هفیظو  تسا ، هدشن  هّجوت 

نهذ ردابت  هکنیا  ياج  هب  بطاخم  تسین و  هدـنیوگ  دوصقم  ًامازلا  تسخن ، تشادرب  میربب . یپ  ماـما  دوصقم  هب  اـت  میریگ  راـک  هب  ار  دوخ 
يانعم هب  ماما ، هب  یـصخش  ياه  تشادرب  نداد  تبـسن  هکنیا  نمـض  دبایب . ار  دوصقم  دـنک  شالت  دـیاب  دـهد ، تبـسن  هدـنیوگ  هب  ار  دوخ 

. لّمأتف درادن . یهیجوت  چیه  هدوب و  موصعم  شیامرف  فیرحت 

يارب يرایسب  لاجم  هک  تسا  يا  هدرتسگ  رایسب  مهم و  تاعوضوم  زا  نآ ، ییارچ  یتسیچ و  ناطیش و  كرش  ناطیش : كرـش  �هرابرد  اّما 
یمارگ �هدـنناوخ  امـش  هب  میزادرپ و  یم  نآ  �هراـبرد  يرـصتخم  رکذ  هب  میتـسه ، هاـتوک  ناـیب  زا  ریزگاـن  هک  اـجنآ  زا  یلو  دراد . نخس 

. دنامن خساپ  یب  یشسرپ  ات  دییامرفب  هعلاطم  مامت  �هلصوح  اب  ار  نخس  نیا  نایاپ  ات  مینک  یم  هیصوت 

ناطیش كرش 

تکارـش �هرابرد  (ع ،) قداص ماما  دراد . تلـالد  ناطیـش ، تلاـخد  رب  تراـبع  نیا  هک  تسا  راکـشآ  تسیچ ؟ ناطیـش  كرـش  ياـنعم  ( 1
لام ره  دندومرف : لام ، رد  ناطیش 
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ار ادخ  مان  دور ) یم  شرسمه  دزن  هک  یماگنه   ) درم هچ  نانچ  دندومرف : دالوا  رد  وا  تکارش  �هرابرد  .(1)و  تسا ناطیش  كرش  یمارح ،
اّما دوش  یم  رود  وا  زا  ناطیش  دربب ،

کیرش دنزرف ، �هفطن  رد  ناطیـش   ) تسا یکی  هفطن  هک  یلاح  رد  دوش  یم  کیرـش  وا  اب  لمع  رد  هدش و  لخاد  ناطیـش  دنکن ، نینچ  رگا 
دنزرف هک  تساهنآ  يود  ره  زا  هفطن  دوش و  یم  هارمه  وا  اب  هدش و  لخاد  ناطیـش  دنک ، انز  يدرم  نوچ  دـنا : هدومرف  نینچمه  . (2)( تسا

هفطن رد  ناطیـش  نوچ  هک  تسا  هدمآ  (ع) تیب لها  تانایب  زا  رگید  یخرب  رد  هتبلا   (3). دوش یم  ناطیش  كرـش  دیآ و  یم  دوجو  هب  نآ  زا 
(4). دیآ دوجو  هب  اهنآ  يود  ره  زا  تسا  نکمم  دوش و  هدیرفآ  هفطن  ود  نآ  زا  یکی  زا  دنزرف  تسا  نکمم  دوش ، کیرش 

ناگتـشرف هب  نوچ  و  : » میدرگ یمزاـب  شیپ  �هیآ  نیدـنچ  هب  تسیچ ؟ دـالوا ، لاوـما و  رد  تکارـش  يارب  ناطیـش  هب  روتـسد  يارجاـم  ( 2
: تفگ يدیرفآ * ؟ لِگ  زا  ار  وا  هک  منک  هدجـس  یـسک  يارب  ایآ  تفگ : سیلبا . زج  دندرک  هدجـس  همه  دینک . هدجـس  مدآ  يارب  میتفگ :

تمایق زور  ات  ارم  رگا  يداد ؟ يرترب  نم  رب  ار ) وا   ) هک تسا  نامه  نیا  ایآ 

:101/136 ب8 راونألاراحب هنع  2/299 ح102 ، یشایعلاریسفت : :100/294 ب8 ح48 و  راونألاراحب هنع  :2/300 ح108 ، یشایعلاریسفت - 1
ح5 و ج57/342 ب41 ح25.

. مالّسلا هیلع  رقاب  ماما  زا  ح3  هلهأب ... لجرلا  لوخد  دنع  لوقلا  باب   5/501: یفاکلا - 2
:2/299 ح104 و ج2/299 ح102 و ج2/300 ح108. یشایعلاریسفت ر.ك : :1/107 ح95 . نساحملا ، 263: لامعألا باوث  - 3

3/306 ح117. یلآللا : یلاوع  :2/300 ح108 ، یشایعلاریسفت ح6، هابلا و ... دنع  لوقلا  باب   5/503: یفاکلا - 4
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نایم زا  ورب ، دومرف : دنوادخ ) (. * ) موش یم  هریچ  نانآ  رب  هکنیا  زا  هیانک   ) منز یم  راسفا  ار  یکدـنا  زج  وا  نادـنزرف  نیقی  هب  یهد ، تلهم 
اب یناوت  یم  ار  سکره  ناـنآ  ناـیم  زا  و  ماـمت *  ییازـس  تسامـش ، يازـس  مّنهج  باذـع )  ) اـنامه دـش ، ناور  وت  لاـبند  هب  سکره  ناـنآ 

نانآ هب  وش و  کیرـش  نادـنزرف  اه و  ییاراد  رد  نانآ  اب  و  زاتب ، نانآ  رب  دوخ ، ناـگدایپ  ناراوس و  اـب  زیگنارب و  هاـنگ ) يوس  هب   ) تیادـص
هب يرادن و  یگریچ  نانآ  رب  زگره  وت  نم ، نیتسار )  ) ناگدنب انامه  دهد *  یمن  هدعو  ار  نانآ  بیرف ، يارب  زج  ناطیـش  انامه  هدب . هدـعو 

«. تسا یفاک  يزاسراک ، یناب و  هاگن  يارب  تراگدرورپ  هک  یتسار 

ار سکره   » مدآ ینب  نایم  زا  هک  دهد  یم  روتـسد  ناطیـش  هب  دنوادخ  تسا . دـّیقم  دالوا ، لاوما و  رد  تکارـش  نامرف  مینیب ، یم  هچ  نانچ 
، رگید نایب  هب  دوب . انعم  یب  دـیق  نیا  دوش ، هریچ  مدآ  ینب  مامت  رب  تسناوت  یم  ناطیـش  رگا  هک  یلاح  رد  دـنک ، ناـنچ  نینچ و  دـناوت » یم 

یَلَع ٌناْطلُـس  َُهل  َْسَیل  ُهَّنِإ  : * دـینک ّتقد  تایآ  نیا  هب  تسا . مدآ  ینب  رب  هطلـس  يارب  سیلبا  ییاناوت  ّتیدودـحم  يانعم  هب  دـیق ، نیا  دوجو 
هک یناسک  رب  زگره  ناطیش  هک  یتسار  هب  َنوُکِرْـشُم  ِِهب  ْمُه  َنیذَّلا  َو  ُهَنْوَّلَوَتَی  َنیذَّلا  یَلَع  ُُهناْطلُـس  امَّنِإ  نُولَّکَوَتَی *  ْمِهِّبَر  یلَع  َو  اُونَمآ  َنیذَّلا 

تـسرپرس ار  وا  هک  تسا  یناسک  رب  وا  یگریچ  انامه  درادـن *  یگریچ  چـیه  دـننک ، یم  لّکوت  ناشراگدرورپ  رب  هراـمه  هدروآ و  ناـمیا 
ناطیـش نیاربانب  دراد . تلالد  انعم  نیا  رب  هک  يرگید  رایـسب  تاـیآ  *(1) و  دنوش یم  كرـشم  وا  �هلیـسو  هب  دـننک و  یم  يوریپ  هتفرگ و 

مامت رب  دناوت  یمن 

.100 هیآ لحنلا : هروس  ( 16 - ) 1
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. دوش کیرش  نانآ  �همه  دالوا  لاوما و  رد  هتفای و  ءالیتسا  مدآ  ینب 

ياه ملاع  رد  ایند  ملاع  هب  دورو  زا  شیپ  مدآ ، ینب  ثیداحا ، تایآ و  ربانب  تساجک ؟ نآ  عضوم  دش و  عضو  ناطیش  كرش  نوناق  ارچ  ( 3
، تخاس جراخ  ناشیا  تشپ  زا  ار  مدآ  ترـضح  نادـنزرف  مامت  اه ، ملاـع  نیا  زا  مادـک  ره  رد  دـنوادخ  دـنا . هدوب  هّلظا »  » و حابـشا » «، » رذ »

شیوخ هار  سکره ، هک  دوب  اجنآ  دومن . هضرع  نانآ  هب  ار  فراعم  سپـس  داد و  نانآ  هب  ار  شنیزگ  يارب  رایتخا  مایپ و  تفاـیرد  �هلیـسو 
. درک نییعت  ار  دوخ  تشونرس  هاگیاج و  نینچ  نیا  تسب و  نامیپ  نآ ، يورهر  رب  دیزگرب ، ار 

مامت رورـس  نیریاس ، رب  نتـسج  یـشیپ  تهج  هب  دـنتفگ و  کیّبل  ار  قح  توعد  هک  دـندوب  یـسک  نیتسخن  (ع ) مرکا ربماـیپ  هک  ناـنچ  مه 
زا دـندیزگرب و  یتسرپرـس  هب  ار  وا  هک  یناـسک  �هفطن  رد  هک  داد  ناـمرف  ناطیـش  هب  دـنوادخ  بیترت ، نیمه  هـب  دـنتفرگ . رارق  تاـقولخم 

. دش رداص  نانآ  �هرابرد  اهنت  نامرف ، نیا  دنک و  تکارش  دندش ، نادرگور  قح  شریذپ 

وریپ اجنآ  هچ  نانچ  تسا و  هداد  ماجنا  اه  ملاع  نآ  رد  ناسنا  هک  تسا  یشنیزگ  هفطن ، رد  تکارـش  يارب  ناطیـش  ییاناوت  كالم  نیاربانب 
هچ نانچ  تسا و  هداد  ار  وا  �هفطن  رد  تکارـش  نامرف  ییاناوت و  ناطیـش  هب  وا ، باختنا  يازا  رد  طقف  طقف و  دنوادخ  دشاب ، هدـش  ناطیش 

. تشاد دهاوخن  ار  وا  �هفطن  رد  تکارش  ییاناوت  زگره  ناطیش  هدشن و  رداص  وا  �هرابرد  ناطیش  كرش  نامرف  دشاب ، قح  ناوریپ  زا 

ثیداـحا تاـیآ و  دـش ؟ هدناتـس  يزیچ  هچ  رب  اـه  ناـمیپ  دوب ؟ هچ  تفرگ ، رارق  مدآ  ینب  ربارب  رد  هک  ییاـه  هار  دوب ؟ هچ  قح  نومزآ  ( 4
َکُّبَر َذَخَأ  ْذِإ  َو  : » دینک هّجوت  هیآ  نیا  هب  دزادرپ . یم  ایند ، زا  شیپ  ياه  ملاع  تاّیئزج  نایب  هب  هک  دراد  دوجو  يرایسب 
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َنیِلفاغ و اذه  ْنَع  اَّنُک  اَّنِإ  ِهَمایِْقلا  َمْوَی  اُولوُقَت  ْنَأ  انْدِهَش  یَلب  اُولاق  ْمُکِّبَِرب  ُتَْسل  َأ  ْمِهِسُْفنَأ  یلَع  ْمُهَدَهْشَأ  َو  ْمُهَتَّیِّرُذ  ْمِهِروُهُظ  ْنِم  َمَدآ  یَنب  ْنِم 
هک تفرگ  هاوگ  ناشدوخ  رب  ار  ناشیا  تفرگ و  نامیپ  نانآ  نادـنزرف  زا  نانآ ، تشپ  زا  مدآ  ینب  زا  تراگدرورپ  هک  ار  ینامز  روآ  دای  هب 

( نامیپ یهاوگ و   ) نیا زا  دـییوگن  تماـیق  زور  هکنیا ) اـت  (. ) تسا نینچ  هک   ) میداد یهاوگ  هلب  دـنتفگ : متـسین ؟ امـش  راـگدرورپ  نم  اـیآ 
هیلع و هللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  تّوبن  دنوادخ ، ّتیبوبر  رب  نامیپ ، نیا  هک  دنا  هدومرف  حیرصت  زین  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  . (1)« میدوب هاگآان 

(2). تسا هدش  هتسب  (ع ) یلع نینمؤملاریما  تیالو  هلآ و 

ُباْبلَْألا ْاُولْوُأ  ُرَّکَذَتَی  اّمنِإ  ی�مْعَأ  َوُه  ْنَمَک  ُّقَْحلا  َکِّبَر  ْنِم  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  امَّنَأ  ُمَْلعَی  ْنَمَفَأ  : » تسا هتفر  نخـس  قاثیم  �هرابرد  زین  تایآ  نیا  رد 
ایآ ِباسِْحلا  َءوُس  َنُوفاخَی  َو  ْمُهَّبَر  َنْوَشْخَی  َو  َلَصُوی  ْنَأ  ِِهب  ُهَّللا  َرَمَأ  ام  َنُولِـصَی  َنیذَّلا  َو  قاثیْملا *  َنوُضُْقنَی  ـال  َو  ِهَّللا  ِدـْهَِعب  َنُوفُوی  َنیذَّلا  * 
روک تقیقح ، نیا  هب  تبـسن  هک  تسا  یـسک  دـننام  تسا  قح  دوش ، یم  لزان  وت  رب  تراـگدرورپ  بناـج  زا  هچنآ  دـناد  یم  هک  سک  نآ 

یناسک و  دننکـش *  یمن  نامیپ  دننک و  یم  افو  دنوادخ  دهع  هب  هک  یناسک  دنوش *  یم  رّکذـتم  نادـنمدرخ  اهنت  انامه  تسانیبان ، و  لد ) )
تّدـش یتخـس و  زا  دنتـسه و  عشاـخ  ناـشراگدرورپ  ربارب  رد  دـندنویپ و  یم  تسا ، هداد  نآ  دـنویپ  هب  رما  دـنوادخ  هچنآ  هـب  تبـسن  هـک 

(3) «. دنتسه ناساره  باسح ،

.173 هیآ فارعألا : هروس  ( 7 - ) 1
... . ح42 و ردان ... باب  ح7 و ج1/412  یسرکلا ... شرعلا و  باب  1/132: یفاکلا - 2

تایآ 22-20. دعرلا : هروس  ( 13 - ) 3
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لدروک زا  دوصقم  تسا و  (ع ) بلاط یبا  نب  ّیلع  دوصقم  دـندومرف : دراد ) نامیا  یحو  ندوب  قح  هب  هک  سک  نآ  �هرابرد  ( ) (ع رقاب ماما 
هب هک  نانآ  : » دنا هدش  فیصوت  یلاعت  دنوادخ  مالک  نیا  هب  هک  دنتسه  ترضح  نایعیش  نادنمدرخ ، تسا و  ترـضح  نمـشد  هیآ ، نیا  رد 

سپـس دـش . هدناتـس  نانآ  زا  ریدـغ ، زور  رذ و  ملاع  رد  تیالو ، رب  هک  یناـمیپ ) « ) دننکـش یمن  ار  ناـمیپ  دـننک و  یم  اـفو  دـنوادخ  دـهع 
هچنآ هب  تبسن  هک  یناسک  َلَصُوی و  ْنَأ  ِِهب  ُهَّللا  َرَمَأ  ام  َنُولِصَی  َنیذَّلا  َو  : » تسا هدومرف  هدرک و  فیـصوت  رگید  یفـصو  هب  ار  نانآ  دنوادخ 

هک تسا  (ع ) دّمحم لآ  محر  تسا ) هداد  نادـب  دـنویپ  هب  رما  دـنوادخ  هک  يزیچ   ) نآ  (1)« دندنویپ یم  تسا ، هداد  نآ  دنویپ  هب  رما  ادـخ 
(2). تسا هداد  نامرف  نآ  یتسود  دنویپ و  هب  دنوادخ 

، امش يارب  دنوادخ  َرْسُْعلا  ُمُِکب  ُدیُری  َو ال  َرُْسْیلا  ُمُِکب  ُهَّللا  ُدیُری   » هیآ نیا  �هرابرد  هک  دنک  یم  لقن  (ع ) رقاب ماما  زا  یلامث  هزمحوبا  نینچمه 
ماما هیآ ، نیا  رد  رـُسی »  » زا دوصقم  دـندومرف :  (3)« تسا هدرکن  هدارا  ار  یتخـس )  ) رـسُع امـش  يارب  تسا و  هدومرف  هدارا  ار  یناسآ )  ) رـُسی

ینالف و تیالو  رد  دشاب ، مدآ  نادنزرف  زا  سکره  نیاربانب  دنتسه . رمع ) رکبوبا و   ) ینالف ینالف و  رـسُع ،»  » زا دوصقم  دنتـسه و  (ع ) یلع
(4). دوش یمن  دراو  رمع ) رکبوبا و   ) ینالف

.20 هیآ دعرلا : هروس  ( 13 - ) 1
، ریدـغلا موـی  و  هلوـق : یلإ  تاـیآلا  لـیوأت  دـئاوفلا و  عماـج  زنک  نع  ح130  ب67   24/401: راونألاراحب ، 238: هرهاظلا تایآلا  لـیوأت  - 2

. عوبطملا دئاوفلا  عماج  زنک  یف  سیل  فالتخاب و 
.186 هیآ هرقبلا : هروس  ( 2 - ) 3

.3/103 بقانملا : ر.ك : :36/99 ب39 ح41 . راونألاراحب هنع  :1/82 ح191 ، یشایعلاریسفت - 4
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ار نینمؤـملاریما  تیـالو  هّلظا ،»  » و حابـشا » «، » رذ  » ياـه ملاـع  رد  هک  دریگ  یم  تروـص  یناـسک  �هفطن  رد  اـهنت  ناطیـش ، تکارـش  ینعی 
. تسا هدوب  ع )  ) نینمؤملاریما تیالو  قح ، نومزآ  سپ  دنا . هتفرگ  یتسرپرس  هب  ار  ناطیش  هتفریذپن و 

رگا ًاقَدَغ و  ًءام  ْمُهاْنیَقْـسََأل  ِهَقیرَّطلا  یَلَع  اُوماقَتْـسا  َِول  ْنَأ  َو   » هیآ نیا  �هرابرد  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  مدینـش  دیوگ : رباج  رگید ، یتیاور  رد 
، يزیچان ردق  هب  هک  دنتسه  یناسک  دوصقم  دندومرف :  (1)« میدناشون یم  نانآ  هب  یناوارف  بآ  هنیآره  دندیزرو ، یم  يرادـیاپ  هار  رب  نانآ 
، هّلظا ملاع  رد  لصا ، رد  تیالو ، رب  يرادیاپ  ینعی  هار » رب  يرادیاپ  . » تفای هار  ناشیا  رد  ناطیـش  كرـش  دنتفریذپ و  ار  ناطیـش  یتسرپرس 

نیریش بآ  رد  ار  نانآ  ياه  هیاس  هنیآره  ینعی  میدناشون » یم  نانآ  هب  یناوارف  بآ  . » دناتس ار  مدآ  نادنزرف  نامیپ  دنوادخ ، هک  نامز  نآ 
یتسـس (ع ) تیب لها  تیالو  شریذـپ  رد  هّلظا ،»  » ملاع رد  هک  تفای  هار  یناسک  دوجو  رد  اهنت  ناطیـش  نیاربانب  . (2) میداد یم  رارق  اراوگ 
تّوبن ادـخ و  یگناگی  رب  هوالع  قح ، نومزآ  هکنیا  هجیتن  دـندش . ناطیـش  كرـش  بیترت ، نیدـب  هتفریذـپ و  ار  ناطیـش  تیـالو  دـندرک و 

. تسا هدوب  زین  (ع ) تیب لها  تیالو  (ع ،) ربمایپ

نیمز هب  ار  وا  هدرک و  هزراـبم  ناطیـش  اـب  ییاـهارجام ، ّیط  (ع ) نینمؤـملاریما هک  تسا  هدـمآ  تاـیاور  رد  دـیوگ : یم  نخـس  ناطیـش ، ( 5
ناطیش نایم ، نیا  رد  دندیبوک .

.17 هیآ : نجلا هروس  ( 72 - ) 1
:509 ح509- یفوکلا تارفریـسفت  ب10 ح9 ،  5/234: راونـألاراحب :168 و  تاجردلارئاصب رـصتخم  هنع  ب72 ،  2/391: یمقلاریسفت - 2

:5/438 ح31. نیلقثلا رون  ریسفت  ، 665
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یتوافتم ظافلا  اب  یناعم ، نیا  ناطیش ، اب  (ع ) نینمؤملاریما �هزرابم  تایاور  رد  دنک . یم  نایب  ار  شیوخ  تکارـش  مدع  تکارـش و  عضاوم 
: دوش یم  هراشا  اه  نآ  زا  یخرب  هب  هک  تسا  هدمآ 

محر هب  شردپ  زا  شیپ  نم  هفطن  هکنیا  زج  دراد  یمن  نمـشد  ار  وت  سک  چیه  دنگوس ! ادـخ  هب  درک : ضرع  (ع ) یلع ترـضح  هب  ناطیش 
رد لجوّزع  يادـخ  نخـس  نامه  نیا  (1) و  ما هدـش  هداد  تکارـش  ناشیاهدـنزرف  اه و  ییاراد  رد  تنانمـشد  اب  نم  دوش . هتخیر  شرداـم 

(2) وش .* کیرش  نادنزرف ، اه و  ییاراد  رد  نانآ  اب  و  دالْوَْألا ... َو  ِلاْومَْألا  ِیف  ْمُهْکِراش  َو  : * دومرف هک  تسا  شباتک  مکحم 

( �هفطن داقعنا   ) رد نم  یلع  يا  مسق ! ادخ  هب  ِهِّمُأ  ِیف  َکَّبَحَأ  ًادَحَأ  ُتْکِرَـش  اَم  ِهَّللا  َوَف  : » دـنک یم  ضرع  نینچ  (ع ) نینمؤملاریما هب  ناطیش 
(4)  . (3)« موش یمن  کیرش  درادب ، تسود  ار  وت  هک  یسک 

رد دش ) نایب  نآ  لیلد  هک   ) دهد یم  ناطیش  هب  ار  تیب  لها  نانمـشد  دالوا  لاوما و  رد  تکارـش  ییاناوت  نامرف و  دنوادخ  هک  یماگنه  - 1
. تسا هداد  تکارش  (ع ) نینمؤملاریما نانمشد  �هفطن  رد  ار  وا  هک  تسا  انعم  نیا  هب  عقاو 

:18/88 ب9 ح6 و ج39/174 ب83 ح16 و ج27/151 ب5 ح20 و ج60/236 ب3 راونألاراحب :1/142 ب120 ح7 ، عئارشلا للع  - 2
ح80.

لیالد شیپ  رد   ) دراد یهاگآ  زین  ناشیا  ناتسود  رامش  زا  امّلسم  دنتسه ، (ع ) نینمؤملاریما نانمشد  یناسک  هچ  هک  دنادب  ناطیـش  نوچ  - 3
رد تکارش  ییاناوت  ناطیش  تسا ، هدوبن  نانآ  ّقح  رد  دالوا ، لاوما و  رد  تکارـش  نامرف  هک  تهج  نیدب  اریز  دش ) دهاوخ  هضرع  يرتشیب 

. تسا علّطم  تقیقح  نیا  زا  دراد  ناعذا  هچ  نانچ  زین  وا  ِدوخ  درادن و  ار  نانآ  �هفطن 
. نساحملا نع  60/215 ب3 ح50  جو 39/166 ب83 ح5  جو :18/88 ب9 ح5  راونألاراحب :2/332 ح97 ، نساحملا - 4
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يارب نوچ  دننز ... یم  نیمز  هب  هدیبلط و  هزرابم  هب  دنسانش و  یم  ار  وا  دننیب و  یم  يدرمریپ  تروص  رد  ار  ناطیش  (ع ) نینمؤملاریما يزور 
تراشب ار  وت  ات  زیخرب  نم  يور  زا  شُکن و ) ارم  یلع ! يا  : ) دـنک یم  ضرع  ترـضح  هب  ناطیـش  دـنبوک ... یم  نیمز  هب  ار  وا  راـب  نیمّوس 

! دـنگوس ادـخ  هب  بلاط ، وبا  دـنزرف  يا  درک : ضرع  منک . یم  تنعل  ار  وت  مرازیب و  وت  زا  هک  یلاح  رد  متفریذـپ  دـندومرف : ترـضح  مهد .
یم کیرـش  وا ، لام  نادـنزرف و  �هرابرد  شردام و  محر  رد ) وا  �هفطن   ) رد هکنیا  رگم  دـشاب  هتـشاد  نمـشد  ار  وت  هک  تسین  سک  چـیه 

ًارورُغ و ّالإ  ُناْطیَّشلا  ُمُهُدِعَی  ام  َو  ْمُهْدِع  َو  ِدالْوَْألا  َو  ِلاْومَْألا  ِیف  ْمُهْکِراش  َو  : » دیامرف یم  هک  يا  هدناوخ  ار  ادخ  باتک  تفگ : سپس  موش .
(1) «. دهد یمن  هدعو  ار  نانآ  گنرین  بیرف و  هب  زج  ناطیش  هدب ، هدعو  ار  نانآ  وش و  کیرش  دالوا  لاوما و  رد  نانآ  اب 

چیه هکنیا  ما ) هدرک  یطورـش  هب  مزلم  ار  وا   ) ما هتفرگ  ییاـه  طرـش  سیلبا )  ) وا رب  نم  اـنامه  دـندومرف ... : (ع ) نینمؤـملاریما هب  (ع ) ربماـیپ
هک تسا  یلاعت  دـنوادخ  نخـس  ناـمه  نیا  و  دوش . کیرـش  وا  �هفطن ) رد   ) رداـم محر  رد  هکنیا  رگم  دـنکن  ینمـشد  وت  اـب  ییوج  هزیتس 

(2) «. ِدالْوَْألا َو  ِلاْومَْألا  ِیف  ْمُهْکِراش  َو  : » دومرف

راک هچ  وت  اب  ارم  بلاط ! وبا  دنزرف  يا  درک : ضرع  (ع ) نینمؤملاریما هب  سیلبا 

:39/178 ب83 ح21. راونألاراحب هنع  ، 2/248: بقانملا :60/208 ب3 ح43 ، راونألاراحب هنع  ، 185 :147 ح147 - تارفریسفت - 1
:1/451 ح478. لیزنتلادهاوش نیفلاخم : زا  ، 328 :242 ح242 - تارفریسفت - 2
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( شردـپ �هفطن  اب   ) شردام محر )  ) رد هک  یـسک  نآ  رگم  دـنک  یمن  ینمـشد  وت  اب  دـنگوس ! مراگدرورپ  تّزع  هب  هک  نک  میاهر  تسا ؟
ْنِم ْمِْهیَلَع  ََکل  َْسَیل  يدابِع  َّنإ  ِدالْوَْألا ... َو  ِلاْومَْألا  ِیف  ْمُهْکِراش  َو   » �هیآ هراـب  نیا  رد  دـندرک و  اـهر  ار  وا  نینمؤملاریما  متـسه . کـیرش 

دوصقم هک  دش  لزان  يرادن » یطّلـست  یگریچ و  چیه  نم  كاپ )  ) ناگدـنب رب  وت  انامه  وش ... کیرـش  دالوا ، لاوما و  رد  نانآ  اب  ناْطلُس و 
هک یناسک   ) نانآ زا 

راک هچ  وت  اب  ارم  تسا : هدـمآ  نینچ  نیا  ترابع  رگید  ییاـج  رد   (1). دنتـسه بلاط  یبا  نب  ّیلع  نایعیـش  درادن ) یگریچ  نانآ  رب  ناطیش 
(2). متسه کیرش  وا ) �هفطن  رد   ) شردپ اب  نم  هکنیا  رگم  دراد  یمن  نمشد  ار  وت  سک  چیه  دنگوس  ادخ  هب  بلاط . یبا  دنزرف  يا  تسا 

وت رب  نم  اریز  مهد  تراشب  ار  وت  ات  نک  اهر  ارم  یلع ! يا  دیوگ : یم  نخـس  نینچ  سیلبا  ارجام ، نیمه  نایاپ  رد  نیفلاخم ، ياه  باتک  رد 
شردپ اب  وا ) �هفطن  رد   ) نم هکنیا  رگم  دنک  یمن  ینمشد  وت  اب  سک  چیه  دنگوس ! ادخ  هب  مرادن . یطّلـست  یگریچ و  چیه  وت ، نایعیـش  و 

هب ناطیــش ، هـک  تـسا  هدـمآ  نـینچمه   (3) «. ِدـالْوَْألا َو  ِلاْومـَأـْلا  ِیف  ْمُهْکِراــش  َو  : » تـسا هدــمآ  نآرق  رد  هـچ  ناــنچ  متــسه ، کــیرش 
ضرع (ع ) نینمؤملاریما

.155: لئاضفلا - 1
. سرافلا یبا  نبا  نیعبرألا »  » باتک زا  نیقیلا  فشک  زا  :39/171 ب83 ح10  راونألاراحب - 2

نع دهاجم ، نع  حیرج ، نبا  نع  امهدانسإب  يزنطنلا : باتک  بیطخلا و  خیرات  :39/179 ب83 ح22 - راونألاراحب هنع   2/249: بقانملا - 3
یشوکرخلا هنابإ  یف  و  مالـسلا ، هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  نع  هللا ، دبع  یبأ  نع  لئاو ، یبأ  نع  شمعألا ، نع  بیطخلا  دانـسإب  ساّبع و  نبا 

وبأ مهنم  هعامج  انباحصأ  نم  يور  رمحألا و  قاحسإ  نع  ینانشألا  نسحلا  وبأ  یضاقلا  هاور  دق  ساّبع و  نبا  نع  كاّحـضلا ، نع  هدانـسإب 
:... . یشوگرخلل ثیدحلا  ظفل  ناحتمإلا و  یف  هیوباب  نب  رفعج 
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هدومرفن ادخ  ایآ  منک . یم  تکارـش  وا ،) ردپ  اب   ) شردام محر  رد  نم  هکنیا  رگم  دـنک  یمن  ینمـشد  تنادـنزرف  وت و  اب  سک  چـیه  درک :
(1) «. ِدالْوَْألا َو  ِلاْومَْألا  ِیف  ْمُهْکِراش  َو  :» تسا

يدـیدرت ياج  رگید  ایآ  دوجو  نیا  اب  دوب . هدـش  حرطم  نآ  �هراـبرد  یلـصا  شـسرپ  هک  دـنا  هدـمآ  يا  هیآ  لـیذ  رد  اـه ، لـقن  نیا  ماـمت 
؟ تسیقاب

رارق كالم  ار  دوخ  رظن  تفرگ و  ههبج  قح  ربارب  رد  راگدرورپ ، نامرف  زا  یچیپرـس  اب  ناطیـش  دندرک ؟ يوریپ  ناطیـش  زا  یخرب ، ارچ  ( 6
هچ نانچ  دریگب . تأشن  ّربکت  زا  دناوت  یم  اهنت  یلالدتـسا ، نینچ  لِگ .» زا  ار  وا  يدیرفآ و  شتآ  زا  ارم  متـسه . رتهب  مدآ )  ) وا زا  نم  : » داد

«. دش نارفاک  �هلمج  زا  دیزرو و  ّربکت  درک و  عانتما  ندرک ) هدجس  زا  : ») دیامرف یم  دنوادخ 

ّربـکت هدرک و  يریگ  ههبج  دـنوادخ ، �هدارا  ربارب  رد  اـیند ، زا  شیپ  ياـه  ملاـع  رد  ناـنآ  تسا . بیترت  نـیمه  هـب  زین  وا  ناوریپ  �هراـبرد 
ُشْعَی ْنَم  َو  : » دیامرف یم  یناسک  نینچ  �هرابرد  دنوادخ  هک  دوب  ادخ  نامرف  هدارا و  ربارب  رد  مادـنا  ضرع  تهج  هب  اهنت  نیا  و  دـندیزرو .

دنوادخ دای  زا  هک  سک  نآ  َنوُدَتْهُم و  ْمُهَّنَأ  َنُوبَسْحَی  َو  ِلیبَّسلا  ِنَع  ْمُهَنوُّدُصََیل  ْمُهَّنِإ  َو  ٌنیرَق *  َُهل  َوُهَف  ًاناْطیَـش  َُهل  ْضِّیَُقن  ِنامْحَّرلا  ِرْکِذ  ْنَع 
زا ار  ناـشیا  نیقی  هب  نیطایـش )  ) ناـنآ اـنامه  و  دـشاب *  وا  نیـشن  مه  هراومه  هک  میهد  یم  رارق  یناطیـش  وا  يارب  دـنادرگ ، يور  ناـمحر 

هک یلاح  رد  دنراد  یمزاب  قح  هار  يوریپ ) )

:1/449 ح476. لیزنتلادهاوش - 1
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زا ینادرگور  ینعی   ) اهنآ لامعا  ناطیـش ، و  دـنا : هدومرف  (ع ) تیب لـها  هچ  ناـنچ  . (1)« دنا هتفای  تیادـه  تسار ) هار  هب   ) دـننک یم  نامگ 
. دنتـشاد شنیب  یهاگآ و  نآ ) ندوب  قح  هب  تبـسن   ) هک یلاح  رد  تشادزاـب  قح ، هار  زا  ار  ناـنآ  تسارآ و  ناـشیارب  ار  دـنوادخ ) �هدارا 

زاین تسا و  راکشآ  دوصقم  .. . (2). دندروآ يور  شیوخ  رایتخا  هب  دـنتفات و  يور  (ع ) تیب لها  و  (ع ) شربمایپ دـنوادخ ، رایتخا  زا  انامه 
. تسین حیضوت  هب 

 * ًادیَعب ًالالَض  َّلَض  ْدَقَف  ِهَّللِاب  ْكِرُْشی  ْنَم  دینک ...« : هّجوت  تایآ  نیا  هب  دوش ؟ کیرـش  نانآ  اب  ات  دسانـش  یم  ار  شناوریپ  ناطیـش ، ایآ  ( 7
دنوادخ يارب  سکره  ًاضوُْرفَم  ًابیـصَن  َكِدابِع  ْنِم  َّنَذِخَّتََأل  َلاق  َو  ُهَّللا  ُهَنََعل  ًادیرَم *  ًاناْطیَـش  ّالِإ  َنوُعْدَـی  ْنِإ  َو  ًاثانِإ  ّالِإ  ِِهنوُد  ْنِم  َنوُعْدَـی  ْنِإ 
نارتخد مان  هک  ییاه  تب  زج  دنوادخ  ياج  هب  ناکرشم )  ) انامه تسا *  هداتفا  يرود  رایـسب  یهارمگ  هب  هک  یتسار  هب  دوش ، لئاق  کیرش 

( ناطیش  ) دومرف و تنعل  ار  وا  دنوادخ  دنهد *  یمن  رارق  شیوخ  تسرپرس  ار  شکرـس  یناطیـش  زج  دنناوخ و  یمن  دنا  هداهن  اه  نآ  رب  ار 
هک دنک  یم  نایب  تحارـص  هب  ناطیـش  هک  مینیب  یم   (3) «. دش مهاوخ  تسرپرـس  ار  صّخـشم  يدادعت  وت ، ناگدنب  نایم  زا  نیقی  هب  تفگ :

(. ًاضوُْرفَم ًابیصَن   ) دناد یم  ار  شناوریپ  دادعت 

َنیصَلْخُْملا ُمُْهنِم  َكَدابِع  َّالِإ  َنیعَمْجَأ *  ْمُهَّنَیِوْغَُأل  : » دینک ّتقد  زین  هیآ  نیا  هب 

.38-37 تایآ فرخزلا : هروس  ( 43 - ) 1
2/678: نیّدلا لامک  :221 ب13 ح6 ، یناـمعن هبیغلا   ، 2/435: جاجتحإلا ح1 ، مامإلا ... لضف  یف  عماـج  رداـن  باـب   1/201: یفاـکلا - - 2

1/220 ب20 ح1. (: (ع اضرلارابخأ نویع  :98 ح2 ، رابخألا یناعم  97 ح1 ، سلجملا  667: قودص خیش  یلامألا  ب58 ح32 ،
.119-117 تایآ ءاسنلا : هروس  ( 5 - ) 3
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، میدـناوخ هچ  نانچ   (1) «. ار وـت  ناگدـنب  ناـیم  زا  ناگدـش  كاـپ  زج  درک *  مهاوـخ  هارمگ  ار  ناـشیا  یماـمت  نیقی  هب  تفگ : ناطیـش ) )
يا هیآ  رد  . داد دـنهاوخن  نت  وا  ياوغا  هب  زگره  مدرم ، زا  یهورگ  هک  دـناد  یم  وا  ینعی  دزاس  یم  ینثتـسم  ار  صَلخم »  » ناگدـنب ناـطیش ،

َنوُدَتْهُم ْمُهَّنَأ  َنُوبَـسْحَی  َو  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  َءاِیلْوَأ  َنیطایَّشلا  اوُذَخَّتا  ُمُهَّنِإ  َُهلالَّضلا  ُمِْهیَلَع  َّقَح  ًاقیرَف  َو  ي�دَه  ًاقیرَف  : » دـیامرف یم  دـنوادخ  رگید 
دننک یم  نامگ  دـنتفرگ و  تسرپرـس  ادـخ  ياـج  هب  ار  نیطایـش  اریز  تشگ  قّقحم  ناـنآ  رب  یهارمگ  یهورگ  دـنتفای و  تیادـه  یهورگ 
انامه نُونِمُْؤی  َنیذَِّلل ال  َءاِیلْوَأ  َنیطایَّشلا  اَْنلَعَج  ّانِإ  : » تسا هدـمآ  زین  يرگید  �هیآ  رد   . (2) (« دنتسه هارمگ  هک  یلاح  رد   ) دنا هتفای  تیاده 
رارق تسرپرس  ار  ناطیش  دنوادخ  تسا  نکمم  هنوگچ  دوجو ، نیا  اب  دنروآ . » یمن  نامیا  هک  میداد  رارق  یناسک  ناتسرپرس  ار  نیطایش  ام 

؟ دناسانشن وا  هب  ار  شناوریپ  هک  یلاح  رد  دهد 

ِتَنَّیَبَت َّرَخ  اّمَلَف  ُهَتَأَْسنِم  ُلُکْأَت  ِضْرَْألا  ُهَّباد  ّالِإ  ِِهتْوَم  ی�لَع  ْمُهَّلَد  ام  َتْوَْملا  ِْهیَلَع  اْنیَـضَق  اّمَلَف  : » دنک دانتـسا  هیآ  نیا  هب  یـسک  تسا  نکمم  هتبلا 
نج مدرم و   ) ناـنآ میتشاد ، رّرقم  ار  گرم  نامیلـس ) ترـضح   ) وا رب  نوچ  ِنیهُْملا  ِباذَْـعلا  ِیف  اُوِثَبل  اـم  َْبیَْغلا  َنوُمَْلعَی  اُوناـک  َْول  ْنَأ  ُّنِْجلا 

ناّینج داتفا ، نامیلس  نوچ  دروخ . یم  ار  وا  ياصع  هک  يا  هنایروم  رگم  درکن  هاگآ  وا  گرم  زا  ار  دندوب ) نامیلـس  �هطلـس  ریز  هک  ییاه 
دنتسناد

.83 هیآ هروس ص : ( 38 ، ) 40 هیآ رجحلا : هروس  ( 15 - ) 1
.31 هیآ فارعألا : هروس  ( 7 - ) 2
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دنناد یمن  سپ  دنرادن . ربخ  بیغ  زا  نایّنج  هیآ ، نیا  ربانب  دیوگب : »(1) و  دندنام یمن  هدننکراوخ  باذع  رد  دندوب ، هاگآ  بیغ  زا  رگا  هک 
هک تسا  ییاه  نج  �هرابرد  اهنت  هیآ  نیا  تفگ : دیاب  خساپ  رد  دنوش . کیرش  وا  �هفطن  رد  ات  تسا  نینمؤملاریما  نانمـشد  زا  یـسک  هچ 

« نجلا  » �هملک رد  هفرعم  لا »  » دندوب و نامیلس  ترضح  ریخست  رد 

. دوش یمن  نانآ  مامت  لاح  لماش  دراد و  ناّینج  زا  یّصاخ  هورگ  هب  هراشا 

�هفطن رد  تکارـش  اـب  ناطیـش  تسیچ ؟ نارگید ، اـب  ناطیـش  كرـش  تواـفت  یتراـبع  هب  تسیچ ؟ هـفطن  رد  ناطیـش  تکارـش  �هجیتـن  ( 8
هب نیا  هتبلا  دروآ . مهارف  نانآ  يارب  ار  هانگ  باکترا  �هنیمز  نیرتشیب  دناوت  یم  هدومن و  نیقلت  نانآ  هب  ار  ناهانگ  ماجنا  هب  لیم  شناوریپ ،

. مینک رابجا  هب  ریبعت  ار ، نآ  هب  لیامت  نیقلت  ای  هانگ  هنیمز  ندروآ  مهارف  میناوت  یمن  هاگ  چیه  تسین و  ناطیش  لماک  يالیتسا  يانعم 

َتِّبَُثی َو  ْمُِکبُوُلق  ی�لَع  َِطبْرَِیل  َو  ِناْطیَّشلا  َزْجِر  ْمُْکنَع  َبِهُْذی  َو  ِِهب  ْمُکَرِّهَُطِیل  ًءام  ِءامَّسلا  َنِم  ْمُْکیَلَع  ُلِّزَُنی  : » دـینک ّتقد  نآ  لیوأت  هیآ و  نیا  هب 
ار امش  ياه  لد  درَبب و  امش  زا  ار  ناطیش  �هسوسو  دَنادرگ و  كاپ  نادب  ار  امش  هک  داتسرف  ورف  یبآ  امش  رب  نامسآ  زا  دنوادخ  َماْدقَْألا  ِِهب 

(2) «. دیامن تباث  نادب  ار  اه  مدق  دَنادرگ و  راوتسا  مکحم و 

انامه دندومرف : دتسرف » یم  ورف  یبآ  نامسآ  زا  امـش  يارب  ًءام  ِءامَّسلا  َنِم  ْمُْکیَلَع  ُلِّزَُنی  َو   » هیآ زا  تمـسق  نیا  يانعم  �هرابرد  (ع ) رقاب ماما 
. داد رارق  (ع ) هللا لوسر  زا  ار  یلع  ادخ )  ) هک تسا  (ع ) بلاط یبا  نب  ّیلع  نینمؤملاریما  بآ »  » دنتسه و (ع ) هللا لوسر  نامسآ »  » زا دوصقم 

َو : » دیامرف یم  هک  تسا  دنوادخ  نخس  يانعم  نیا 

.15 هیآ أبس : هروس  ( 34 - ) 1
.12 هیآ لافنألا : هروس  ( 8 - ) 2
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«. داتسرف ورف  امش  رب  ار  یبآ  نامسآ  زا  ًءام  ِءامَّسلا  َنِم  ْمُْکیَلَع  ُلِّزَُنی 

دنوادخ هک  دنتسه  (ع ) بلاط یبا  نب  ّیلع  بآ )  ) نآ زا  دوصقم  دنادرگ » كاپ  بآ )  ) نادب ار  امـش  ات  ِِهب  ْمُکَرِّهَُطِیل   » دنوادخ مالک  نیا  اّما 
ات ِِهب  ْمُکَرِّهَُطِیل  : » دیامرف یم  هک  تسا  دنوادخ  نخس  يانعم  نیا  دنادرگ . یم  كاپ  ار  ترضح  ناوریپ  ياه  لد  ناشیا ، �هلیسو  ببـس و  هب 

«. دنادرگ كاپ  بآ )  ) نادب ار  امش 

یبا نب  ّیلع  سکره  ینعی  دربـب » امـش  زا  ار  ناطیـش  �هسوـسو  هکنیا  يارب  ِناـْطیَّشلا و  َزْجِر  ْمُْـکنَع  َبِهْذـُی  َو   » دـنوادخ نخـس  نـیا  اـّما  و 
: دندومرف ای  دهد ) یم  رارق  شیوخ  شـشخب  دروم  ار  وا  و   ) درب یم  وا  زا  ار  ناطیـش  �هسوسو  يدیلپ و  دنوادخ  دنک ، يوریپ  ار  (ع ) بلاط

.(1)( دنادرگ یم  دنمورین  ناطیش ، �هسوسو  رب  ار  وا  بلق )  ) (و

ی�لَع َِطبْرَِیل  َو   » هرقف نیا  �هرابرد  ترـضح  هک  تسا  هدـش  هدروآ  (ع ) قداص ماما  زا  فالتخا  یکدـنا  اب  ثیدـح  نیمه  یـشاّیع  ریـسفت  رد 
وا انامه  دنیامرف : یم  دیامن » تباث  ار  اه  مدق  نادـب  دـنادرگ و  راوتـسا  مکحم و  ار  امـش  ياه  لد  هکنیا  يارب  َمادـْقَْألا و  ِِهب  َتِّبَُثی  َو  ْمُِکبُوُلق 

ببس و هب  ار  وا  بلق  دنوادخ  دنک ، يوریپ  ار  یلع  سکره  تسا . یلع  دنک ) یم  نانچ  نینچ و  وا  �هلیسو  ببس و  هب  دنوادخ  هک  یـسک  )
(2). دوش یم  مدق  تباث  (ع ) یلع ترضح  تیالو  رب  ور ، نیا  زا  دنک و  یم  راوتسا  یلع  �هلیسو 

دالوا لاوما و  رد  تکارش  �هزاجا  ناطیش  هب  هکنیا  رب  هوالع  دنوادخ  نیاربانب 

. تسا هدرک  لقن  وا  زا  فالتخا  یکدنا  اب  :36/176 ب39 ح167  راونألاراحب :153 ح190 ، تارفریسفت - 1
. تسا هدرک  لقن  وا  زا  فالتخا  یکدنا  اب  :36/176 ب39 ح168  راونألاراحب :2/50 ح25 ، یشایعلاریسفت - 2
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(ع) نینمؤملاریما تیالو  رب  ات  دنک  یم  يرای  ار  نانآ  درب و  یم  نانآ  زا  زین  ار  ناطیش  �هسوسو  ریثأت  دهد ، یمن  ار  (ع ) نینمؤملاریما ناوریپ 
. دننکن يوریپ  ناطیش  زا  نانچ  مه  دننامب و  مدق  تباث 

، دنادرگ يور  تّفع  یفانم  لامعا  زا  ادـخ ، زا  سرت  رطاخ  هب  هک  یـسک  �هیاس  زا  ناطیـش  تسا : هدـمآ  (ع) تیب لها  ثیداحا  رد  نینچمه 
هـسوسو ار  وا  دهاوخب  دـسر  هچ  ات  دوشن  مه  کیدزن  صخـش  هب  ناطیـش  دوش  یم  بجوم  هانگ ، ماجنا  ربارب  رد  اوقت  ینعی  دـنک . یم  رارف 

. دوش هریچ  وا  رب  هدرک و 

نامرف زا  نانآ  نوچ  تسا . تلاح  نیا  سکع  تسا  کیرش  نانآ  دالوا  لاوما و  رد  هک  یناسک  نامه  شناوریپ  �هرابرد  ناطیـش  عضوم  اّما 
داد ار  ناشیا  دالوا  لاوما و  رد  تکارش  ییاناوت  نامرف و  ناطیش  هب  دنوادخ  دندیزگرب ؛ یتسرپرس  هب  ار  ناطیش  دندرک و  یچیپرس  دنوادخ 

. دراد یمنرب  تسد  نانآ  ندرک  هسوسو  زا  يا  هظحل  زین  ناطیش  داد ، رارق  نانآ  هارمه  هنیرق و  ار  ناطیش  و 

دومن و هضرع  ار  قحان  قح و  دیـشخب و  رایتخا  نانآ  هب  هرابود  دـنوادخ  دـندرک ، ملع  دـق  یهلا  �هدارا  ربارب  رد  نانآ ، هکنیا  دوجو  اـب  اـّما 
. دنک رایتخا  شراگدرورپ  يوس  هب  یهار  دهاوخ ، یم  سکره  ات  دومرف  نییعت  باقع  باوث و 

ناوتن هک  يرایتخا  اریز  دش  یم  هدوهیب  رایتخا  دوجو  دوب ، نینچ  رگا  هک  دنک  بلس  نانآ  زا  ار  رایتخا  دناوت  یمن  ناطیـش ، یمئاد  �هسوسو 
ربارب رد  ار  لطاب  قح و  هار  دنوادخ  هک  میشاب  دقتعم  میناوت  یم  ایآ  دیآ . یمن  راک  هب  درک ، هدافتسا  نآ  زا  ناطیـش ، ياه  هسوسو  ربارب  رد 

هک دـنک  فّلکم  قح  يورهر  هب  ار  یـسک  دـنوادخ  هک  تسا  لدـع  نیا  ایآ  و  درادـن ؟ لـطاب  باـختنا  زج  يا  هراـچ  هک  دـهد  رارق  یـسک 
ییاناوت
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؟ دشاب باذع  ای  شاداپ  �هتسیاش  دناوت  یم  لطاب ، ای  قح  يورهر  رگید  ایآ  و  يورهر ؟ هب  دسر  هچ  درادن ، ار  قح  باختنا 

لامعا باقع  ای  باوث  هب  ماجنارـس  دـنیزگرب و  ار  دوخ  هار  سکره  دومن ، هضرع  ار  لطاب  قح و  نوچ  ات  تسا  هدیـشخب  راـیتخا  دـنوادخ ،
رایتخا هتبلا  تسا و  هدرازگ  زاب  نآ  زا  یچیپرـس  ای  يوریپ  يارب  ار  هار  ًاـعطق  دـهد ، رارق  ار  یفیلکت  هک  نآ  زا  شیپ  دـنوادخ ، دـسرب . دوخ 

یمن زین  یپایپ  ياه  هسوسو  دوجو  دیامیپب و  ار  هار  دنیزگرب و  دوخ  رایتخا  اب  دـناوتب  وا  ات   (1) دنک یم  اطع  فّلکم  هب  زین  ار  شنیزگ  يارب 
. دیامن روبجم  ار  درف  دناوت 

(ع) نینمؤملاریما زا  سیق  نب  میلس  دنراد : هراشا  ناطیش ، كرش  ياه  هناشن  نایب  هب  يرایسب  ثیداحا  تسیچ ؟ ناطیش  كرش  ياه  هناشن  ( 9
یکاب هک  مرـش  مک  يوربآ  یب  يوگازـسان  ره  رب  ار  تشهب  دـنوادخ  انامه  دـندومرف : (ع ) هللا لوسر  دـندومرف : ترـضح  هک  دـنک  یم  لقن 

یسرّرب دروم  ار  وا  بَسَن )  ) رگا اریز  تسا . هدرک  مارح  يوج ) مانشد  ِيوگ  مانشد   ) دوش یم  هتفگ  وا  هب  هچنآ  دیوگ و  یم  هچنآ  زا  درادن 
(ع) هللا لوسر  دراد ؟ دوجو  ناطیش  كرش  مدرم ، رد  ایآ  هللا ! لوسر  ای  دش : ضرع  ناطیش . كرش  ای  تسا  كاپان  ینز  دنزرف  ای  یهد ، رارق 
«. وش کیرـش  نادنزرف  اه و  ییاراد  رد  نانآ  اب  : » دـیامرف یم  ناطیـش ) هب   ) هک يا  هدـناوخن  ار  لجوّزع  دـنوادخ  نخـس  نیا  ایآ  دـندومرف :

یم هتفگ  وا  �هرابرد  هچنآ  زا  هک  تسه  یسک  مدرم  نایم  رد  ایآ  دیسرپ : يا ) هنازرف  ناسنا   ) یهیقف زا  رفن  کی  دندومرف : (ع ) نینمؤملاریما
دننک یمن  اهر  ار  وا  مدرم  دناد  یم  هک  یلاح  رد  دیوگ  ازـسان  نانآ  هب  دوش و  مدرم  ضّرعتم  هک  یـسک  تفگ : دشاب ؟ هتـشادن  یکاب  دوش ،

هتفگ وا  �هرابرد  هچنآ  دیوگ و  یم  دوخ  هچنآ  �هرابرد  هک  تسا  یسک  وا  دنهد ،) یم  مانشد  اب  ار  يو  خساپ  (و 

ح5. ردقلا و ... ربجلا و  باب   1/158: یفاکلا - 1
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، دوش یم  هتفگ  هچ  يو  �هرابرد  دیوگ و  یم  هچ  درادن  كاب  هک  سک  نآ  دـندومرف : (ع ) قداص ماما  نینچمه  (1). درادن یکاب  دوش ، یم 
تبیغ تهج  یب  هک  سک  نآ  و  تسا . ناطیـش  كرـش  دننیبب ، هانگ  لاح  رد  ار  وا  مدرم  درادـن  كاب  هک  سک  نآ  و  تسا . ناطیـش  كرش 
ناطیش كرش  دشاب ، تّفع  یفانم  لامعا  ناهانگ و  ماجنا  �هتفیش  تخس  هک  سک  نآ  و  تسا . ناطیـش  كرـش  دنکب ، ار  دوخ  نمؤم  ردارب 
یمارح لمع  هب  دنم  هقالع  هک  نآ  مّود  تسا . تیب  لها  ام  �هنیک  نآ ، نیتسخن  هک  دراد  ییاه  هناشن  هدازانز ، انامه  دندومرف : سپس  تسا .

رد سک  چـیه  تسا . مدرم  اـب  يرادرکدـب  ینابزدـب و  مراـهچ  تسا . نید  ندرمـش  کبـس  مّوـس  تسا و  هدـمآ  دوـجو  هب  نآ  زا  هک  تسا 
هدـش رادراب  وا  هب  ضیح  لاح  رد  شردام  هک  سک  نآ  ای  هدازانز  رگم  دـنک  یمن  يرادرکدـب  يراتفردـب و  نانآ  اب  دوخ ، ناردارب  روضح 

(2). دشاب

َکَکَرْشَی ْنَأ  ْنِم  اِنتَیالَِوب  ُْجنا  ُْلیَمُک ! ای  دندومرف : لیمک  هب  شیوخ  ّتیصو  رد  (ع ) نینمؤملاریما میزیرگب ؟ ناطیش  تکارش  زا  هنوگچ  ( 10
(. َرَمَأ امَک   ) َكِْدلُو َو  َِکلام  یف  ُناْطیَّشلا 

.44: لوقعلا فحت  :2/299 ح105 ، یشایعلا ریسفت  ح12 ، ریخب ... ّالإ  تمّصلا  باب   7: دهّزلا ر.ك : ءاذبلا ح3 . باب   2/323: یفاکلا - 1
، هــضعب  219: صاــصتخالا ح60 ،  400: راــبخألا یناـــعم  ح40 ،  1/216: لاــصخلا ح5909 ،  4/417: هــیقفلا هرـــضحیال  نـــم  - 2

.2/462: نیظعاولاهضور
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َهَحِضاْولا َهَّداْجلا  َْتمَِزل  اذِإ  ًاّرَقَتْسُم  َنوُکَت  ْنَأ  ُّقِحَتْسَت  امَّنِإ  َو  ُْلیَمُک )! ای  . ) َنیعَدْوَتْسُْملا َنِم  َنوُکَت  ْنَأ  ْرَذْحاَف  ٌعَدْوَتْسُم  َو  ٌّرَقَتْسُم  ُهَّنِإ  ُْلیَمُک ! ای 
زا ام ، تیالو  �هلیسو  ببـس و  هب  لیمک ! يا   (1)( ِْهَیلِإ َكاْنیَدَـه  َو  ِْهیَلَع  َكاْنلَمَح  ام   ) ٍجَْـهنَم ْنَع  َُکلیُِزت  َو ال  ٍجَوِع  ی�لِإ  َکُجِرُْخت  ـال  یتَّلا 

روتسد هچ  نانچ  دوش  کیرش  وت  اب  نادنزرف  لام و  رد  ناطیش  هکنیا 

هک یـشاب  یناسک  رامـش  رد  هکنیا  زا  سرتب  يا . هیراع  راوتـسا و  تسا ) مسق  ود  رب  نامیا   ) انامه لـیمک ! يا  شخبب . ییاـهر  ار  دوخ  دراد 
دوش یم  قّقحم  یتروص  رد  نیا   ) یـشاب راوتـسا  شیوخ ) نامیا  رد   ) هک تسا  راوازـس  وت  يارب  انامه  لیمک ! يا  دـنراد . يا  هیراع  یناـمیا 

نوریب میدرک ، تیادـه  هتخاـس و  مزتلم  نآ  رب  ار  وت  هک  ینید  نآ  زا  دربن و  يژک  يوس  هب  ار  وت  هک  یـشاب  مزتـلم  ینـشور  �هّداـج  رب  هک )
. دنکن

ًاراّفَک ًارِجاف  ّالِإ  اوُدِلَی  َو ال  : مّود شسرپ 

:74/274 ب11 ح1. راونألاراحب هنع   28: یفطصملاهراشب :74/417 ب15 ح38 ، راونألاراحب هنع  ، 174: لوقعلا فحت  - - 1
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(1) *. ًاراّفَک ًارِجاف  ّالِإ  اوُِدلَی  َو ال  َكَدابِع  اوُّلُِضی  ْمُهْرَذَت  ْنِإ  َکَّنِإ  ًاراَّیَد *  َنیِرفاْکلا  َنِم  ِضْرَْألا  یَلَع  ْرَذَت  ِّبَر ال  ٌحُون  َلاق  َو 

تهج هب  دـنک  یم  مه  یهانگ  ره  دـش و  عقاو  مولظم  هّچب  نیا  سپ  دوش  یم  دـّلوتم  ًاتاذ  رجاف  ای  رفاک  هّچب  هک  دوش  یم  ناـیب  تحارـص  هب 
. دورب مّنهج  دیابن  تسین و  ذخاؤم  تاذ 

خساپ

انامه راذگم *  یقاب  نیمز  يور  ار  نارفاک  زا  کی  چیه  اراگدرورپ ! تفگ : حون  و  : » میروآ یم  ار  هیآ  همجرت ي  ادـتبا  خـساپ ، هیارا  يارب 
«. دنروآ یمن  يدنزرف  چیه  رفاک  رجاف و  زج  دننک و  یم  هارمگ  ار  تناگدنب  يراذگ ، یقاب  ار  نانآ  رگا 

راتفرگ تیصعم  ماد  هب  یهانگ  باکترا  نودب  تهج  نیدب  دوب و  دنهاوخ  رجاف  رفاک و  اهنت  نارفاک ، نادنزرف  تسا : نینچ  هیآ  زا  تشادرب 
: خساپ اّما  دنوش . یم 

موق رد  حون  ترضح  و  دندومرف ... : ترضح  هک  تسا  هدمآ  (ع ) حون ترضح  هرابرد  (ع ) قداص ماما  زا  حیحص  دنس  هب  فیرش  یفاک  رد 
ار نانآ  نوچ  دـندرک . یم  هرخـسم  ار  وا  نانآ  درک . توعد  لجوّزع  هللا  يرادرب ) نامرف   ) يوس هب  ار  نانآ  درک و  یگدـنز  لاس  دوخ 950 

ًارِجاف َّالِإ  اوُدـِلَی  َو ال  َكَدابِع  اوُّلُِـضی  ْمُهْرَذَـت  ْنِإ  َکَّنِإ  ًاراَّیَد *  َنیِرفاـْکلا  َنِم  ِضْرَأـْلا  یَلَع  ْرَذَـت  ـال  ِّبَر  ٌحُون  َلاـق  َو  : * تفگ دـید ، نینچ 
(2) *. ًاراَّفَک

؟ تسناد یم  اجک  زا  تفگ : ریدـس  دروآ . یمن  نامیا  یـسک  رگید  نانآ  نایم  زا  هک  تسناد  یم  (ع ) حون ترـضح  دـندومرف : (ع ) رقاب ماما 
وا هب  دنوادخ  دومرف :

.28-27 هیآ (ع :) حون هروس  ( 71 - ) 1
:8/279 ح421. یفاکلا - 2

ًاراّفَک ًارِجاف  ّالِإ  اوُِدلَی  َو ال  : مّود www.Ghaemiyeh.comشسرپ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 229زکرم  هحفص 56 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:49

ماگنه نآ  تهج  نیدـب  دروآ . دـهاوخن  نامیا  يرگید  ِدرف  دـنا ، هدروآ  نامیا  نیا  زا  شیپ  هک  نانآ  زج  وت  موق  نایم  زا  دومن : یحو  نینچ 
نیا سپ   (2). تسه زین  ثیدح  نیا  دّیؤم  هک  تسا  هدمآ  ینالوط  یثیدح  حیحص ، دنس  هب  یمق  ریـسفت  رد   (1). دومن نیرفن  نینچ  ار  نانآ 

، وا موق  نایم  زا  دـمآ و  دـهاوخن  ایند  هب  ناـنآ  زا  رفاـک  زج  تسناد  یم  هک  تسا  (ع ) حون ترـضح  یهاـگآ  ملع و  زاربا  عقاو  رد  تراـبع ،
یم دـنوادخ  دـنروآ . ایند  هب  رفاـک  اـهنت  هک  دـشاب  هتـشاد  ّتیمومع  نارفاـک  همه ي  هراـبرد ي  هک  نیا  هن  دروآ . یمن  ناـمیا  یـسک  رگید 

ناطیش و بولغم  شا ، هشیدنا  حور و  هک  یـسک  زا  هیانک   ) هدرم زا  دنوادخ )  ) ِّیَْحلا َنِم  ِتِّیَْملا  ُجِرُْخم  َو  ِتِّیَْملا  َنِم  َّیَْحلا  ُجِرُْخی  : * دیامرف
*(3). دزاس یم  جراخ  هدرم  هدنز ، زا  دروآ و  یم  نوریب  دراد ) كاپ  یحور  ملاس و  ناور  هک  یسک  زا  هیانک   ) هدنز تسا ) هدش  دوبان 

ًادِکَن ّالِإ  ُجُرْخَی  َثُبَخ ال  يذَّلا  َو  مّوس : شسرپ 

. عیارّشلا للع  زا  :5/283 ب12 ح2  راونألاراحب - 1
:11/310 ح5 و ص315 ب3 ح9 و ح31 و ح53. راونألاراحب - 2

.20 هیآ موّرلا : هروس  ( 30  ) 96 و هیآ ماعنألا : هروس  ( 6 - ) 3
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(1) *. َنوُرُکْشَی ٍمْوَِقل  ِتایْآلا  ُفِّرَُصن  َِکلذَک  ًادِکَن  َّالِإ  ُجُرْخَی  َُثبَخ ال  يذَّلا  َو  ِهِّبَر  ِنْذِِإب  ُُهتابَن  ُجُرْخَی  ُبِّیَّطلا  ُدَلَْبلا  َو  *

دنکب مه  یهانگ  ره  تنیط ، ثبخ  ساسارب  هدـش و  عقاو  مولظم  تسا و  ثیبخ  ثیبخ  دـنزرف  هک  دوش  یمن  دـّلوتم  دـیلپ  زج  ثیبخ  مدآ  زا 
. دورب مّنهج  هب  دیابن  تسین و  ذخاؤم 

خساپ

درادن و ار  حلاص  دنزرف  نتـشاد  دادعتـسا  ثیبخ ، درف  ًادِـکَن ،* َّالِإ  ُجُرْخَی  َُثبَخ ال  يذَّلا  َو   * هیآ زا  زارف  نیا  هب  هّجوت  اب  هک  دـنا  هدرک  نایب 
. دنوش یم  ّدلوتم  ثیبخ  ادتبا  نامه  زا  یهانگ ، چیه  نتشاد  نودب  يو  نادنزرف 

جراخ ناشراگدرورپ ، نذا  هب  نانآ  ملع  هک  (ع ) ناماما يارب  تسا  لَـثَم  ُبِّیَّطلا *... ُدَـلَْبلا  َو  : * تسا هدـمآ  هیآ  نیا  هراـبرد  یمق  ریـسفت  رد 
(2). دـنک یمن  زورب  يرگید  زیچ  هدـش ، دـساف  ردـک و  یملع  زج  نانآ  زا  هک  ناشیا  نانمـشد  يارب  تسا  لَـثَم  َُثبَخ * يذَّلا  َو  . * دوش یم 

. تسا نینچ  هیآ  نیا  زا  (ع ) تیب لها  ریسفت  نیاربانب ،

: هیآ رد  دوجوم  ياه  بیکرت  اه و  هژاو  يانعم  رد  قیقحت 

ار دوخ  يوبـشوخ  ياه  هویم  بوبح و  هایگ و  هتاـبن : جرخی  دراد . ار  يراـک  تخرد  تعارز و  دادعتـسا  ّتیلباـق و  هک  ینیمز  ّبیّطلادـلبلا :
. شراگدرورپ داجیا  تردق و  هب  ّهبر : نذإب  دروآ . یم  نوریب 

یهدرمث طورش  زا  زین  لحم  ّتیلباق  هدوبن و  یفاک  لعاف  ّتیلعاف  اهنت  هجیتن :

.59 هیآ فارعألا : هروس  ( 7 - ) 1
:24/108 ب37 ح19. راونألاراحب - 2
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راخ و اهراز ، لگ  رد  ًالومعم  تسین و  یّکـش  دـنک  جراخ  سخ  راخ و  زین  ّبیط  نیمز  زا  دراد  ییاناوت  دـنوادخ  هک  هلأـسم  نیا  رد  تسا .
یم هنیمز  نیا  رد  دروایب . دوجو  هب  ابیز  ياه  لگ  مه  عرزی  مل  ياه  نابایب  رد  دناوت  یم  دنوادخ  ًاّنئمطم  رگید  يوس  زا  تسا . رایـسب  سخ 

. درک هراشا  رکب  یبا  نب  دّمحم  باّذک و  رفعج  هب  ناوت 

. دوش یمن  لصاح  يا ، هدیاف  كدنا  زج  راز ، هروش  نیمز  زا  ًادکن : ّالا  جرخی  ثبخ ال  يّذلا  و 

دشاب زین  لعاف  لعف  لباق  ّتیلباق ، دیاب  تسین  یفاک  ییاهنت  هب  لعاف  ّتیلعاف  بولطم ، حیحص و  هجیتن ي  هب  ندیسر  یهدرمث و  يارب  هجیتن :
. تسا طرش  نیا  و 

راز هروش  نیمز  لباقم  رد  دهد و  یمن  نوگانوگ  ياه  هویم  لگ و  زج  يا  هرمث  یهلا ، تمحر  ناراب  اب  هارمه  ّتیلباق ، ياراد  كاپ و  نیمز 
... . كدنا زج  درادن  يرگید  رمث  چیه  سخ ، راخ و  زج  یهلا ، تمحر  ناراب  نامه  دوجو  اب 

تبثم یهدراب  دادعتسا  هک  نآ  ینعی  ثبخ »  » بولطم و حیحص و  یهدرمث  دادعتـسا  نتـشاد  ینعی  ّبیط »  » هک تسا  تسرد  رگید  يوس  زا 
دنوادخ ْیَـش ء  َّلُک  َنَْقتَأ  يذَّلا  ِهَّللا  َْعنُـص   » هکلب تسین  یهلا  دادرارق  لیلد  هب  دلب ، ثبخ  نیا  هک  درک  هّجوت  هتکن  نیا  هب  دیاب  اّما  درادن ، ار 

رد هک  دنتـسه  مدرم  نیا  (2) و  هدش هضافا  ناگدـیرفآ  یمامت  رب  یهلا  تمحر  . (1)« دومن تعنـص  مکحم  راوتـسا و  ار  يزیچ  ره  لجوّزع 
تمحر و شریذپ 

.89 هیآ لمنلا : هروس  ( 27 - ) 1
َو ُءاشَأ  ْنَم  ِِهب  ُبیـصُأ  یباذَـع  َلاق  َکـَْیلِإ  انْدُـه  اَّنِإ  ِهَرِخآـْلا  ِیف  َو  ًهَنَـسَح  اْینُّدـلا  ِهِذـه  یف  اـَنل  ُْبتْکا  َو  : * 157 هیآ فارعـألا : هروس  ( 7 - ) 2

ترخآ رد  ایند و  رد  ام  يارب  ادنوادخ )!  ) َنُونِمُْؤی و اِنتایِآب  ْمُه  َنیذَّلا  َو  َهاکَّزلا  َنُوتُْؤی  َو  َنوُقَّتَی  َنیذَِّلل  اُهُبتْکَأَسَف  ٍء  ْیَش  َّلُک  ْتَعِـسَو  یتَمْحَر 
هدـنریگ ربرد  متمحر  دـناسر و  مهاوخ  هکره  هب  ار  مباذـع  دومرف : ادـخ ) . ) میا هتفای  تیادـه  وت  يوس  هب  ام  هک  امرف ) رّرقم   ) سیونب یکین 

*. مسیون یم  ار  متمحر  دنروآ ، نامیا  ام  تایآ  هب  دنزادرپ و  تاکز  دننک و  يراکزیهرپ  هک  ینانآ  يارب  هتبلا  تسا و  تادوجوم  یمامت 
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. دندش قّرفتم  نآ  زا  هدافتسا 

ِهِتَلِکاش ی�لَع  ُلَمْعَی  ٌّلُک  ْلُق  : مراهچ شسرپ 
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(1) *. ًالیبَس يدْهَأ  َوُه  ْنَِمب  ُمَلْعَأ  ْمُکُّبَرَف  ِِهتَلِکاش  یلَع  ُلَمْعَی  ٌّلُک  ُْلق 

ثیبخ هدش  ّدلوتم  ثیبخ  زا  هک  یـسک  اذل  تسا و  قوف  هیآ ي  موهفم  هک  دنک  یم  لمع  دوخ  تنیط )  ) هلکاش هدولاش و  رب  یناسنا  ره  وگب 
راوخ مارح  هدازرفاک ، هداز ، یقـش  ینعی  دوش . ذخاؤم  دـیابن  تسا و  مولظم  مه  دـنک  یم  لمع  دوخ  هلکاش ي  رب  قوف  هیآ ي  قبط  تسا و 

. درادن رایتخا  دنک و  یم  لمع  دوخ  تنیط  هلکاش و  نامه  رب  هدازانز  هداز و 

خساپ

نیا اب  یلو  دراد ، دوجو  یگتـسویپ  یعون  وا  ياهراتفر  ناسنا و  ینورد  ياه  یگژیو  حور ، لاوحا  یناسفن ، تاـکلم  ناـیم  هکنیا  دوجو  اـب 
يروط هب  دـنک  روبجم  اه  یگژیو  نآ  اب  بسانتم  ییاهراک  ماجنا  هب  ار  ناسنا  هک  تسین  اجنآ  ات  شرثا  هدرکن و  زواجت  اضتقا  زرم  زا  لاـح ،

. دیامن نکممریغ  ار  اهراک  نآ  كرت  هک 

دـنک و یم  نایب  يرطف  يرما  ار  نید  میرک ، نآرق  رگید  يوس  زا  تسین . ناسنا  ياهراتفر  هّمات ي  ّتلع  ینورد ، تافـص  رثا  رگید ؛ نایب  هب 
ار يو  وا ، شنیرفآ  يوس  رگید  زا  دنک و  توعد  هلدتعم  ّتنـس  قح و  نید  يوس  هب  ار  وا  یمدآ  ترطف  وس  کی  زا  هک  دـیامن  یم  انعم  یب 

. تسا ریذپان  فّلخت  هّمات و  ّتیلع  دوخ  عون  هب  زین  نآ  اریز  دناوخب ؛ ارف  فارحنا  داسف و  رش و  يوس  هب 

هملک  ) ِِهتَِّین ی�لَع  ینْعَی  دـندومرف : هلکاش »  » هملک ي ریـسفت  رد  (ع ) قداص ماما  دـنک : یم  نایب  كرد و  ار  هللا  مالک  يانعم  هک  ماما  مالک  اّما 
ٌّلُک ُْلق   * هیآ رد  هلکاش »  » ي

.85 هیآ ءارسإلا : هروس  ( 17 - ) 1
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(1). دـنک یم  لمع  دوخ  ّتین  ساسارب  سکره  ینعی  دـنک )* یم  لمع  دوخ  هلکاش ي  قبط  سکره  وگب : ربمایپ )! يا   ) ِِهتَلِکاش یلَع  ُلَمْعَی 
هن تسه و  یلاؤس  هن  رگید  ماما ، ناـیب  نیا  هب  هّجوت  اـب   (2). تسا هدمآ  انعم  نیمه  (ع ) قداص ماما  زا  زین  یـشاّیع  ریـسفت  یّمق و  ریـسفت  رد 

: مینک یم  هراشا  زین  يرگید  هتکن ي  هب  اّما  يا . ههبش 

، قیفر ناّیبرم ،)  ) مّلعم داتـسا و  ردام ، ردـپ و  همقل ، هفطن ، هلمج : زا  تسا  رایـسب  تسا ، تاداع  لاعفا و  تاّیـضتقم  بابـسا و  زا  هک  يروما 
دب و هب  بوخ  زا  دنتسه ، رییغت  لباق  هدوبن و  هّمات  ّتلع  تسا و  اضتقا  وحن  هب  اهنیا  مامت  نکل  تکلمم و ... نامز ، هرود و  تاداع ، قالخا و 

. دوش یم  هداد  ازج  شاداپ و  رایتخا ، نامه  ساسارب  دنک و  یمن  یفن  فیلاکت  ندادن  ای  نداد  ماجنا  يارب  ار  ناسنا  رایتخا  سکعلاب و 

سْنِإْلا َو  ِّنِجْلا  َنِم  ًاریثَک  َمَّنَهَجِل  انْأَرَذ  ْدَقَل  َو  : مجنپ شسرپ 

. فیرش یفاک  زا  3/80 ح5014  ناهربلا : فیرش  ریسفت  - 1
:2/316 ح1586. یشاّیعلا فیرش  ریسفت  :2/26 و  یّمقلا فیرش  ریسفت  - 2
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َِکئلوُأ اِهب  َنوُعَمْـسَی  ٌناذآ ال  ْمَُهل  َو  اِهب  َنوُرِْـصُبی  ٌُنیْعَأ ال  ْمَُهل  َو  اِهب  َنوُهَقْفَی  ٌبُوُلق ال  ْمَُهل  ِْسنِْإلا  َو  ِّنِْجلا  َنِم  ًاریثَک  َمَّنَهَِجل  اـنْأَرَذ  ْدََـقل  َو  *
. میا هدومن  قلخ  سنا  نج و  يا  هّدع  مّنهج  يارب  ام  . (1)* نُوِلفاْغلا ُمُه  َِکئلوُأ  ُّلَضَأ  ْمُه  َْلب  ِماْعنَْألاَک 

. تسین یکاب  ارم  مدیرفآ و  شتآ  يارب  ار  اهنآ  یلابأ  راّنلل و ال  مهتقلخ  تسه : یسدق  ثیدح  رد  و 

خساپ

اّما دنتسه  بلق  ياراد  هّقفت  ندیمهف و  يارب  اهنآ  ...«. » ٌبُوُلق ْمَُهل  : » تسا هدومرف  زین  ار  نآ  ببس  و  انْأَرَذ » ْدََقل  َو  : » دیامرف یم  یلاعت  يادخ 
نتفای یهاگآ  يارب  شوگ  دننک . یمن  تریـصب  نکل  دنراد  مشچ  دننک . هّقفت  دنهاوخ  یمن  رایتخا  يور  زا  ینعی  دـننک  یمن  هّقفت  لمع  رد 

«. دننک یمن  يرادرب  هرهب  نآ  زا  نکل  دنراد  تقیقح  زا 

تریـصب « » دننک یمن  هّقفت  : » دهد یم  تبـسن  نانآ  هب  ار  َنوُعَمْـسَی » ال   » و َنوُرِْـصُبی » ال  «، » َنوُهَقْفَی ال   » ياه لعف  یلاعت  يادخ  هک  مینیب  یم 
نآ هب  تبـسن  دنهد ، ارف  شوگ  قح  نخـس  هب  دنهاوخ  یمن  رایتخا  يور  زا  هک  دهد  یم  ناشن  نیا  و  دـنهد » یمن  ارف  شوگ  « » دـنزرو یمن 

ندرکن يرادرب  هرهب  لیلد  هب  ) نانآ دنارت . هارمگ  زین  نانآ  زا  هکلب  دنتسه  نایاپراهچ  نوچ  نانآ  . » دنریذپب دنـسانشب و  ار  نآ  دنبای و  شنیب 
«. دنتسه نالفاغ  رامش  زا  تقیقح ) كرد  تفایرد و  ياهرازبا  زا 

هارمگ زین  نایاپراهچ  زا  نانآ  َو .»... اِهب  َنوُهَقْفَی  ٌبُوُلق ال  ْمَُهل  : » تسا رارق  نیدـب  َمَّنَهَِجل »... انْأَرَذ  ْدََـقل  َو   » ّتلع اهنآ و  ندوب  یمّنهج  لـیلد 
تاّزیمم زا  اریز  دنتسه  رت 

.180 هیآ فارعألا : هروس  ( 7 - ) 1
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: تسا هدمآ  نایب  نیمه  زین  يرگید  هیآ ي  رد  دنرب . یمن  هرهب  تسا ، هداد  يرترب  ناشیا  هب  هدرک و  ادـج  نایاپراهچ  زا  ار  نانآ  هک  یناسنا 
نوچ مه  یتسرپ  مکـش  ینار و  توهـش  هب  دـندش ، رفاـک  هک  یناـسک  نآ  و  ُماـْعنَْألا ... ... ُلُـکْأَت  اـمَک  َنُولُکْأَـی  َو  َنوُعَّتَمَتَی  اوُرَفَک  َنیذَّلا  َو  »

(1) ...«. دنتسه لوغشم  نایاپراهچ 

. دنشاب تشهب  لها  زا  دنهاوخ  یمن  ناشدوخ  یلو  تسا  هدیشخب  بلق  شوگ و  مشچ و  نانآ  هب  دنوادخ  تقیقح  رد 

نینچ هک  ینتم  هدوب و  اعّدا  کی  اهنت  نیا  مرادن .» یکاب  مدیرفآ و  شتآ  يارب  ار  نانآ  : » تسا هدش  هدروآ  شـسرپ  نتم  رد  هک  یثیدح  اّما 
. تسا هدیسرن  ام  تسد  هب  دشاب ، هتشاد  یلالدتسا 

: دومرف (ع ) مدآ ترضح  هب  باطخ  هک  تسا  هدمآ  نینچ  یلاعت  يادخ  زا  (ع ) رقاب ماما  زا  حیحـص  دنـس  هب  فیرـش  یفاک  رد  ثیدح  هکلب 
َو یب  َرَفَک  ْنَِمل  َراّنلا  ُْتقَلَخ  َو  یلابُأ  َو ال  یلُـسُر  َعَبَّتا  َو  ْمُْهنِم  ینَدَـبَع  َو  ینَعاطَأ  ْنَِمل  َهَّنَْجلا  ُْتقَلَخ  َو  ِنوُدـُبْعَِیل  َْسنِْإلا  َو  َّنِْجلا  ُْتقَلَخ  اـمَّنِإ  »
َو َكَُوْلبَِأل  ْمُُهتْقَلَخ  َو  َُکتْقَلَخ  امَّنِإ  َو  ْمِْهَیلِإ  َو  َْکَیلِإ  یب  ٍهَقاـف  ِْریَغ  ْنِم  َکَـتَّیِّرُذ  ُْتقَلَخ  َو  َکـُتْقَلَخ  َو  یلاـبُأ  ـال  َو  یلُـسُر  ِْعبَّتَی  َْمل  َو  یناـصَع 
َو َهَعاّـطلا  َو  َتْوَْـملا  َو  َهاـیَْحلا  َو  َهَرِخآـْلا  َو  اْینُّدـلا  ُْتقَلَخ  َِکل�ذـِلَف  ْمُِکتاـمَم  َلـْبَق  َو  ْمُِکتاـیَح  یف  اْینُّدـلا  ِراد  یف  ًـالَمَع  ُنَسْحَأ  ْمُکُّیَأ  ْمُهَوـُْلبَأ 
، هدرک تعاطا  ارم  هک  مدـیرفآ  نانآ  زا  یناسک  يارب  ار  تشهب  دنتـسرپب و  ارم  ات  مدـیرفآ  ار  ناسنا  نج و  انامه  راّنلا ... َو  َهَّنَْجلا  َو  َهَیِـصْعَْملا 
دنک و ینامرفان  ارم  دزرو و  رفک  نم  هب  تبـسن  هک  سکره  يارب  مدیرفآ  ار  خزود  مرادن . یکاب  دننک و  يوریپ  مناگداتـسرف  زا  دنتـسرپب و 

. مرادن یکاب  دنکن و  يوریپ  مناگداتسرف  زا 

.13 هیآ (ع :) دّمحم هروس  ( 47 - ) 1
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ار وت  ات  مدـیرفآ  ار  اهنآ  وت و  انامه  متـشادن و  تنادـنزرف  وت و  هب  يزاین  هک  یلاـح  رد  مدـیرفآ  ار  وت  نادـنزرف  مدـیرفآ و  مدآ ) يا   ) ار وت 
سپ دیراد . يرتهب  رادرک  گرم ، زا  شیپ  تایح و  نارود  رد  ایند ، راد  رد  کی  مادـک  هک  میامزایب  ار  امـش  میامزایب و  ار  نانآ  میامزایب و 

(1) ...«. ار خزود  تشهب و  هانگ ، تعاط و  گرم ، یگدنز و  ترخآ ، ایند و  مدیرفآ  هک  دوب  تهج  نیدب 

راگزاسان ینید ، مّلـسم  ياه  هزومآ  ریاس  اب  دـنا ، هدـش  هدـیرفآ  مّنهج  يارب  نایمّنهج  تشهب و  يارب  نایتشهب  لزا  زا  هک  اعّدا  نیا  یفرط  زا 
هب ًاروُفَک  اّمِإ  َو  ًارِکاش  اّمِإ  َلیبَّسلا  ُهاْنیَدَـه  ّانِإ  :* هلمج زا  دـهد  یم  یهاوگ  نآ  رب  زین  نآرق  تاـیآ  هک  ناـنچ  ناـسنا . راـیتخا  هلمج  زا  تسا ،
ام ّالِإ  ِناـْسنِْإِلل  َْسَیل  ْنَأ  َو   *، * (2)( نامرفان  ) ساپسان هاوخ  دشاب و  رادرب ) نامرف   ) رازگرکـش هاوخ  میدناسانـش ، وا  هب  ار  هار  ام  هک  یتسار 
یم هدـید  ًامتح  وا  لمع  و  تسا *  هدرک  لمع  هچنآ  رگم  ناسنا  يارب  تسین  ی�فْوَأـْلا و  َءازَْجلا  ُهازُْجی  َُّمث  ي�ُری *  َفْوَس  ُهَیْعَـس  َّنَأ  َو  ی�عَس * 
نآ زا  ّتیمورحم  ای  دنوادخ و  فطل  بلج  رد  ناسنا  لامعا  ریثأت  زا  نینچمه   *، (3) مامت تازاجم  دوش  یم  تازاجم  نآ  اب  سپس  دوش * 

هبوت رگا   ) ناتراگدرورپ هک  تسا  دیما  ًاریصَح  َنیِرفاْکِلل  َمَّنَهَج  اْنلَعَج  َو  انْدُع  ُْمتْدُع  ْنِإ  َو  ْمُکَمَحْرَی  ْنَأ  ْمُکُّبَر  ی�سَع  : * هدمآ نایم  هب  نخس 
میدرگ و یمزاب  امـش ) تازاجم  دیدش و  رفیک  هب  ام  دیدرگزاب ، دـنوادخ ) ینامرفان  هب   ) رگا دـنک و  محر  امـش  هب  دـیوش ) حـلاص  هدرک و 

رّرقم نادنز  نارفاک  يارب  ار  مّنهج 

ح2. هنم ... رخآ  باب   2/8: فیرش یفاک  - 1
.4 هیآ ناسنإلا : هروس  ( 76 - ) 2

.42 - 40 تایآ مجنلا : هروس  ( 53 - ) 3
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شالت هرمث ي  مّنهج ، تشهب و  نیاربانب  تسا . انعماب  ناسنا ، ندوب  راتخم  يوترپ  رد  اهنت  روبزم ، تاـیآ  هک  تسا  راکـشآ  *. (1) میا هتشاد 
. تسوا دوخ  ِيرایتخا  لامعا  راد  ماو  نآ ، هب  یبای  تسد  هدوب و  ناسنا  دوخ 

اهادُه ٍسْفَن  َّلُک  انْیَتآَل  انْئِش  ْوَل  َو  : مشش شسرپ 

.9 هیآ ءارسإلا : هروس  ( 17 - ) 1
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تیاده میهاوخ  یمن  ار  سکره  *. (1) َنیعَمْجَأ ِساّنلا  َو  ِهَّنِْجلا  َنِم  َمَّنَهَج  َّنَأَْلمََأل  یّنِم  ُلْوَْقلا  َّقَح  ْنِکل  َو  اهادُه  ٍسْفَن  َّلُک  اْنیَتَآل  اْنئِـش  َْول  َو  *
. مینک یمن 

خساپ

هکنیا رب  نم  هدعو ي  اّما  میدناشک ، یم  تیاده  هب  رابجا  يور  زا  ار  سکره  میدرک ، یم  هدارا  رگا  و  : » تسا بیترت  نیدـب  هیآ  همجرت ي 
زا اـه  ناـسنا  تیادـه  هک  دراد  دـیکأت  رما  نیا  رب  هیآ  نیا  تسا .» یندـش  یلمع  یعطق و  دومن ، مهاوـخ  رپ  یگمه  سنا  نج و  زا  ار  مّنهج 

یمن ناـمیا  هک  ناـنآ  دـنروآ و  یم  ناـمیا  یهلا ، راـبجا  هن  دوخ و  راـیتخا  يور  زا  ناگدـنروآ  ناـمیا  دریذـپ و  یمن  تروص  راـبجا  يور 
. دوب دنهاوخ  خزود  ِلها  دنروآ ،

: دیامرف یم  هیآ ) نیا  رد   ) یلاعت هللا  انْرَدََقل  َنیموُصْعَم  ْمُهُّلُک  ْمُهَلَعَْجن  ْنأ  ا�ْنئِـش  َْول  تسا : هدمآ  همیرک  هیآ  هرابرد  یّمقلا  فیرـش  ریـسفت  رد 
(2). میدوب اناوت  راک  نیا  رب  نیقی  هب  میهد ، رارق  موصعم  ار  یگمه  هک  میدرک  یم  هدارا  رگا 

باوث و قاقحتسا  فیلکت و  نایرج  درک ، یم  تیاده  لمع  نامیا و  هب  رابجا  يور  زا  ار  همه  یلاعت  يادخ  رگا  تسا  یهیدب  مه  یفرط  زا 
دوخ هار  سکره  ات  تشاذگ  ناسنا  رایتخا  هب  ار  تلالض  تیاده و  وا  یلو  تشگ ، یم  هدوهیب  اهرایعم  دش و  یم  وغل  هتفر و  نیب  زا  باقع 

قباطم َمَّنَهَج »... َّنَأَْلمََأل   » هدعو ي تروص  نیا  رد  اهنت  دوش و  تبوقع  ّقحتسم  راکدب  باوث و  ّقحتسم  راکوکین  دیامن و  یط  باختنا و  ار 

.14 هیآ هدجسلا : هروس  ( 32 - ) 1
.2/168: یّمقلا ریسفت  - 2
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. ددرگ یم  صّخشم  وا  هاگیاج  سکره ، لمع  هب  هّجوت  اب  دوش و  یم  یلمع  لدع  اب 

ناکما دوب و  يرابجا  تیادـه  تلاح ، نیا  رد  مینک » یم  تیادـه  ار  سکره  اـم  : » دـمآ یم  تیاـکح  تروص  هب  هیآ  تمـسق  نیا  رگا  اـّما 
ار همه  نیقی  هب  اهادُه  ٍسْفَن  َّلُک  اْنیَتَآل  : » میتساوخ یم  رگا  هک  انعم  نیا  هب  تسا  هدمآ  یطرـش  تروص  هب  اّما  تشادـن . دوجو  ندوب  هارمگ 
، يرابجا تیادـه  ینعی  دومن ،» مهاوخ  رپ  یگمه  ناسنا  نج و  زا  ار  مّنهج  : » دـیامرف یم  نآ  زا  سپ  هک  اجنآ  زا  اـّما  میدرک .» یم  تیادـه 
باختنا و ار  ریسم  نیا  رایتخا  يور  زا  زین  قح  هار  ناوریپ  دننیزگ و  یمنرب  ار  تیاده  هار  رایتخا  يور  زا  هک  دنتسه  یناسک  هدشن و  یلمع 

مدآ رب  هدجـس  رد  ناطیـش  تفلاخم  رد  هک  تسا  يا  هدعو  نامه  لوقلا  ّقح  هدـعو ي  یّنِم ،» ُلْوَْقلا  َّقَح  ْنِکل  َو   » دروم رد  دـننک . یم  یط 
ْمُْهنِم َکَِعبَت  ْنَّمِم  َو  َْکنِم  َمَّنَهَج  َّنَأَْـلمََأل  ُلُوقَأ *  َّقَْحلا  َو  ُّقَْحلاَـف  َلاـق  : * تسا هدومرف  نیعل  ناطیـش  باوج  رد  دـنوادخ  تسا و  هدـش  هداد 
مهاوخ رپ  تناوریپ  همه ي  وت و  زا  ار  مّنهج  انامه  هک  میوگ  یم  قح  هب  زین  نم  و  ینک ) یتفگ ، هک  تسا  نانچ   ) قح سپ  تفگ : نیعَمْجَأ 

(1) *. دومن

اوُدَع ٍّیِبَن  ِّلُکِل  انْلَعَج  َکِل�ذَک  َو  : متفه شسرپ 

هیآ 86-85. هروس ص : ( 38 - ) 1
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ْمُهْرَذَف ُهُولَعَف  ام  َکُّبَر  َءاش  َْول  َو  ًاروُرُغ  ِلْوَْقلا  َفُرْخُز  ٍضَْعب  ی�لِإ  ْمُهُضَْعب  یحُوی  ِّنِْجلا  َو  ِْسنِْإلا  َنیطایَـش  اوُدَع  ٍِّیبَن  ِّلُِکل  اْنلَعَج  َِکل�ذَک  َو  *
. درادن يرایتخا  نمشد  سپ  میداد  رارق  نمشد  يربمایپ  ره  يارب  نامدوخ  ام   (1) *. نوُرَتْفَی ام  َو 

خساپ

.(2)* ًاریصَن َو  ًایِداه  َکِّبَِرب  ی�فَک  َو  َنیمِرْجُْملا  َنِم  اوُدَع  ٍِّیبَن  ِّلُِکل  اْنلَعَج  َِکل�ذَک  َو  : * دراد ار  ترابع  نیا  زین  يرگید  هیآ 

ار رایتخا  هک  تفرگ  یم  رارق  نیا  رب  وا  ّتیشم  تساوخ  یم  دنوادخ  رگا  هک  تسا  راکشآ  یبوخ  هب  ُهُولَعَف » ام  َکُّبَر  َءاش  َْول  َو  : » تمسق رد 
نتشاد رایتخا  رب  تلالد  بلطم  نیا  دوخ  تسا . هداد  رایتخا  اهنآ  هب  نکل  دنهد  همادا  دوخ  تنطیـش  هب  دنناوتن  رگید  هک  دنک  بلـس  نانآ  زا 

. لّمأتف ناشیا ، ندوب  روبجم  هن  دراد و  نانآ 

هملک ي هب  هّجوـت  اـب  زین  ناـقرف  هروـس  مکی  یـس و  هیآ ي  رد  دراد . تاـفانم  عیرـشت  هاگتـسد  اـب  هن  تسا و  ربـج  ثعاـب  هن  بـلطم  نـیا  و 
راک رابجا ، يور  زا  یـسک  هچنانچ  دراد و  راـیتخا  رب  تلـالد  دوخ  نیا  دوش و  یم  هداد  دانـسا  صاخـشا  هب  مرج  هک  مینیب  یم  َنیمِرْجُْملا » »

. دوب دهاوخن  مرجم  دهد ، ماجنا  ار  يدب 

اشی ْنَم  يدْهَی  َهَّللا  َّنِک�ل  َو  متشه : شسرپ 

هیآ 113. ماعنألا : هروس  ( 6 - ) 1
هیآ 32. ناقرفلا : هروس  ( 25 - ) 2
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(1) *. َنیدَتْهُْملِاب ُمَلْعَأ  َوُه  َو  ُءاشَی  ْنَم  يدْهَی  َهَّللا  َّنِکل  َو  َْتبَبْحَأ  ْنَم  يدْهَت  َکَّنِإ ال  *

خساپ

دهاوـخب هک  ار  سک  نآ  ره  دـنوادخ  اـّما  درک ، یناوـتن  تیادـه  یهاوـخب  هک  ار  سک  نآ  ره  وـت  ربماـیپ ! يا  : » تسا نینچ  هیآ  همجرت ي 
«. تسا رت  هاگآ  دنا ، هدش  تیاده  هک  نانآ  هب  تبسن  دنوادخ  دنک و  یم  تیاده 

: تسا مزال  طرش  ود  تیاده  يارب 

. دشاب هّیلعافلا  مات  تیاده ، رد  يداه  دیاب  - 1

. دشاب هّیلباقلا  مات  تیاده ، لوبق  رد  يدتهم  دیاب  - 2

نآ هلیسو ي  هب  هک  لقع  ياطعا  نوچمه  ینیوکت  بابسا  هچ  تسا : هدومرف  مامت  تهج  ره  زا  ار  سنا  نج و  تیاده  بابسا  یلاعت  يادخ 
ظعاوم و نایب  ماکحا و  لعج  بتک و  لازنا  لسر و  لاـسرا  دـننام  یعیرـشت  بابـسا  هچ  دـهد ، صیخـشت  رـش  زا  ار  ریخ  لـطاب و  زا  ار  قح 

... . قیفوت و ياطعا  ءاملع و  لعج  ناماما و  بصن 

ِیتسود سفن ، ياوه  زا  ّتیعبت  بّصعت ، دانع و  بلق ، تواسق  یگدـش و  هایـس  تسا . دوقفم  ًابلاغ  تسا ، لحم  ّتیلباق  هک  مّود  طرـش  نکل 
لطاب زا  ار  قح  دشاب  روک  بلق  مشچ  نوچ  دنک . یم  مورحم  ّتیلباق  نتشاد  زا  ار  بلق  نیمز  ندوب ، ناطیش  هطلس ي  ریز  یبلط و  هاج  ایند ،

دونش یمن  ار  قح  دشاب ، یهاوخدوخ  تلفغ و  هبنپ ي  زا  رپ  رک و  بلق  شوگ  نوچ  دهن . یمن  قرف  هزجعم  رحـس و  نایم  دهد و  یمن  زییمت 
لباق دشاب ، لال  قح  هب  رارقا  زا  بلق  نابز  یتقو  دوش . تیاده  دروایب و  نامیا  ات 

.57 هیآ صصقلا : هروس  ( 28 - ) 1
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ملاع لها  مامت  تشاد  یم  تسود  فوؤر  ربمایپ  ْتبَبْحَأ . ْنَم  يدْهَت  َکَّنِإ ال  دـیامرف : یم  دـنوادخ  هک  تسا  تهج  نیدـب  تسین . تیادـه 
َنیدَتْهُْملِاب و ُمَلْعَأ  َوُه  َو  دشاب . هّیلباقلا  مات  اهنآ ، ّتیلباق  هک  دنوش  یم  تیاده  یناسک  اهنت  اّما  ُءاشَی . ْنَم  يدْهَی  َهَّللا  َّنِکل  َو  دـنوش : تیادـه 

. تسا هاگآ  دنراد ، ّتیلباق  دنتسه و  ریذپ  تیاده  هک  ییاهنآ  زا  دنوادخ )  ) وا

َنوُنِمْؤُی ْمُهْرِذْنُت ال  ْمَل  ْمَأ  ْمُهَتْرَذْنَأ  َأ  ْمِهْیَلَع  ٌءاوَس  َو  : مهن شسرپ 
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ْمِهیدـْیَأ ِْنَیب  ْنِم  اْنلَعَج  َو  َنوُحَمْقُم *  ْمُهَف  ِناقْذَْألا  َیلِإ  َیِهَف  ًالالْغَأ  ْمِِهقاـنْعَأ  یف  اـْنلَعَج  اـّنِإ  َنُونِمُْؤی *  ـال  ْمُهَف  ْمِهِرَثْکَأ  ی�لَع  ُلْوَْقلا  َّقَح  ْدََـقل 
.(1)* َنُونِمُْؤی ْمُهْرِْذُنت ال  َْمل  ْمَأ  ْمُهَتْرَْذنَأ  َأ  ْمِْهیَلَع  ٌءاوَس  َو  َنوُرِْصُبی *  ْمُهَف ال  ْمُهاْنیَشْغَأَف  ادَس  ْمِهِْفلَخ  ْنِم  َو  ادَس 

. دنروایب نامیا  دنناوت  یمن  ًارابجا 

خساپ

سپـس دنروآ .» یمن  نامیا  نانآ  اّما  هدش  راکـشآ  تقیقح  نانآ  رتشیب  رب  َنُونِمُْؤی  ْمُهَف ال  ْمِهِرَثْکَأ  ی�لَع  ُلْوَْقلا  َّقَح  ْدََقل  : » تسا هدمآ  هیآ  رد 
ندوب يرابجا  رب  هن  دراد  دـیکأت  هار  باختنا  ندوب  يرایتخا  رب  تقیقح  رد  هیآ  تسا . هدـمآ  نایم  هب  نخـس  نانآ  ینامیا  یب  جـیاتن  هراـبرد 

هب هاوخ  دنتـسین ؛ ندروآ  نامیا  لها  نانآ  هک  انعم  نیدب  ْمُهَتْرَْذنَأ ... َأ  ْمِْهیَلَع  ٌءاوَس  َو  تسا : هدش  هدروآ  هرابود  دیکأت  نیا  زین  نایاپ  رد  نآ .
. هن ای  دوشب  باذع  زا  میب  رب  يرارصا  نانآ 

«. دـنروآ یمن  نامیا  َنُونِمُْؤی  ْمُهَف ال  : » تسا نانآ  ندرواـین  ناـمیا  زین  نآ  لـیلد  هک  تسا  باذـع  هدـعو ي  هیآ ، نیا  رد  ُلْوَْقلا »  » زا روظنم 
هکنیا رب  دراد  تلالد  نیا  و  تسا . هدش  نایب  زین  دعب  هیآ ي  ود  رد  بلطم ، نیا  هتبلا  هک  هدـش  هداد  دانـسا  نانآ  هب  لعف ، مینیب  یم  هچ  نانچ 

. دنروآ یمن  نامیا  رایتخا  يور  زا  نانآ 

يوریپ نآرق  زا  هک  یهد  یم  میب  ار  نآ  اهنت  یتسار  هب  ٍمیرَک  ٍرْجَأ  َو  ٍهَرِفْغَِمب  ُهْرِّشَبَف  ِْبیَْغلِاب  َناـمْحَّرلا  َیِـشَخ  َو  َرْکِّذـلا  َعَبَّتا  ِنَم  ُرِذـُْنت  اـمَّنِإ  *
و صاخ )  ) یشزرمآ هب  ار  وا  يریذپ ) راذنا  رطاخ  هب   ) ور نیا  زا  دسرتب . نامحر  يادخ  زا  ناهن  رد  دنک و 

.11-8 تایآ (ع :) سی هروس  ( 36 - ) 1
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(1) *. هدب هدژم  میرک  یشاداپ 

نانآ نتشاد  رایتخا  رب  تلالد  دوخ  نیا  دش و  هداد  تبـسن  نانآ  هب  لعف  زین  اجنیا  رد  دینک . هّجوت  َنامْحَّرلا » َیِـشَخ  َو  َرْکِّذلا  َعَبَّتا   » ترابع هب 
. دنک یمن  رابجا  رب  تلالد  هجو  چیه  هب  هیآ  نیا  سپ  دنک . یم 

رگا دـنوش و  یمن  میلـست  دـننک و  یمن  شنرک  قح  ربارب  رد  دـنراد ، هک  یتاّیحور  ربانب  هکلب  دنتـسین ، ناوتان  دـنروایب  نامیا  هکنیا  زا  نانآ 
. دنا هدش  ثعاب  ناشدوخ  دنا  هداد  تسد  زا  زین  ار  ندروآ  نامیا  يارب  رایتخا 

ثیداحا یخرب  زا  ربج  تشادرب  مّود : شخب 

هراشا

.12 هیآ (ع :) سی هروس  ( 36 - ) 1
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اه شسرپ 

یشک یم  باسح  یب  وت  مکی : شسرپ 

: دنارارق نیدب  هک  تایاور  زا  یخرب  نینچمه 

وت دندومرف : ترضح  مشک . یم  ار  نانمشد  امش  زا  شیب  نم  درک  ضرع  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  هب  یصخش  نیّفـص  گنج  رد 
ندوبن يرایتخا  . ) مشک یمن  ار  وا  دش  دـهاوخ  دـّلوتم  و  دوب ... ینمؤم  وا  زا  دـعب  وا  لسن  رد  رگا  منک  یم  هاگن  نم  یـشک . یم  باسح  یب 

(. رفک نامیا و 

خساپ

دنناوت یمن  نارفاک  دوب  هدش  هتفگ  ادتبا  رد  هک  ارچ  دراد  ضقانت  دش  هدروآ  ادتبا  رد  هک  یتایآ  اب  نخـس  نیا  هک  مینک  نایب  دـیاب  ادـتبا  رد 
!!!... دنشاب هتشاد  نامیا  اب  ینادنزرف  دنناوت  یم  دنتسه  نانآ  زا  رتدب  رایسب  هک  بصاون  اجنیا  رد  دنشاب و  هتشاد  حلاص  نادنزرف 

هدمآ رفک  نامیا و  ندوبن  يرایتخا  رب  ینبم  ثیدح  لیذ  رد  هچنآ  درادن و  هدش  حرطم  هلأسم ي  هب  یطابترا  چـیه  بلطم ، نیا  هکنیا  نمض 
. دومن هدافتسا  ثیدح  نتم  زا  ناوتب  هک  تسین  يدروم  تسا ،

مدرک قلخ  رفاک  ار  مناگدنب  زا  یضعب  نم  مّود : شسرپ 
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. دنادب ار  نامیا  تمعن  ردق  تسا  نمؤم  هکنآ  ات  مدرک  قلخ  رفاک  ار  مناگدنب  زا  یضعب  نم  رفک : نامیا و  باب  یفاک  لوصا 

خساپ

ُرُْظنَی َو  : » تسا نینچ  لاعتم  يادـخ  زا  (ع ) رقاب ماما  زا  دوخ  حیحـص  دنـس  هب  فیرـش  یفاک  رد  نآ  حیحـص  همجرت ي  رظن و  دروم  هرقف ي 
َو ْمِهیطْعُأ  امیف  َو  ْمِهیلَْتبَأ  امیف  َو  ْمِهِیفاعُأ  امیف  َو  ِءاّرَّضلا  َو  ِءاّرَّسلا  ِیف  ْمُهَُوْلبَِأل  ْمُُهتْقَلَخ  َِکل�ِذلَف  ُُهْتیَدَـه  ام  ی�لَع  ینُدَـمْحَیَف  ِِرفاْکلا  َیلِإ  ُنِمْؤُْملا 
ار اهنآ  یـشوخان  یـشوخ و  رد  هک  مدیرفآ  ار  اهنآ  نیا  يارب  مدومنهر ، ار  وا  هک  درازگ  ساپـس  ارم  درگنب و  رفاک  هب  نمؤم  ْمُهُعَْنمَأ و  امیف 
هب (1) «. مراد غیرد  اهنآ  زا  هچنآ  رد  مهدب و  اهنآ  هب  هچنآ  رد  مزاس و  راتفرگ  هچنآ  رد  مه  مهد و  تیفاع  ار  نانآ  هچنآ  رد  مه  و  میامزایب ،

َذُخْأَِیل ِهِرْهَظ  ْنِم  (ع ) َمَدآ َهَّیِّرُذ  َجَرْخَأ  اَّمل  َّلَج  َو  َّزَع  َهَّللا  َّنِإ  دندومرف : (ع ) رقاب ماما  مدینـش  دـیوگ : یناتـسجس  بیبح  زا  دوخ  حیحـص  دـنس 
َّلَج َو  َّزَع  ُهَّللا  َلاق  َُّمث  (ع ) ِهَّللاِدـْبَع ُْنب  ُدَّمَُحم  ِِهتَُّوُبِنب  َقاثیْملا  ُمِْهیَلَع  َُهل  َذَـخَأ  ْنَم  َلَّوَأ  َناـکَف  ٍِّیبَن  ِّلُِـکل  ِهَُّوبُّنلاـِب  َو  َُهل  ِهَِّیبُوبُّرلاـِب  َقاـثیْملا  ُمِْهیَلَع 
امَف ْمُهَتْقَلَخ ؟ ام  ٍْرمَِأل  َو  یتَّیّرُذ ! َرَثْکَأ  اَم  ِّبَر ! ا  ( َ (ع ُمَدآ َلاق  َءامَّسلا . اُوئَلَم  ْدَـق  ٌّرَذ  ْمُه  َو  ِِهتَّیِّرُذ  ی�لِإ  (ع ) ُمَدآ َرَظَنَف  َلاق : ي�رَت . اذ  ام  ْرُْظنا  َمَدِـآل :

! ِّبَر ای  (ع ) ُمَدآ َلاق  ْمُهَنوُِعبَّتَی . َو  یلُـسُِرب  َنُونِمُْؤی  َو  ًاْئیَـش  یب  َنوُکِرُْـشی  ینَنوُُدبْعَی ال  َّلَجَوَّزَع : ُهَّللا  َلاق  ْمِْهیَلَع ؟ َقاثیْملا  َكِذْخَِأب  ْمُْهنِم  ُدـیُرت 
: َّلَـجَوَّزَع ُهَّللا  َلاـقَف  ٌرُون ؟ َُهل  َْسَیل  ْمُهَـضَْعب  َو  ٌلـیلَق  ٌروـُن  َُهل  ْمُهَـضَْعب  َو  ٌریثَـک  ٌروـُن  َُهل  ْمُهَـضَْعب  َو  ٍضَْعب  ْنِم  َمَظْعَأ  ِّرَّذـلا  َضَْعب  ي�رَأ  یل  اـمَف 

ْنِم َکَحوُر  َّنِإَف  ْمَّلَکَت  َّلَج : َو  َّزَع  ُهَّللا  َلاق  َمَّلَکَتَأَف ؟ ِمالَْکلا  ِیف  یل  ُنَذْأَتَف  ِّبَر ! ای  (ع :) ُمَدآ َلاق  ْمِِهتالاح . ِّلُک  یف  ْمُهَُوْلبَِأل  ْمُُهتْقَلَخ  َِکل�ذَـک 
ًهَدِحاو ٍهَِّلبِج  َو  ٍهَدِحاو  ٍهَعِیبَط  َو  ٍدِحاو  ٍرْدَق  َو  ٍدِحاو  ٍلاثِم  ی�لَع  ْمُهَتْقَلَخ  َْتنُک  ْوَلَف  ِّبَر ! ای  ُمَدآ : َلاق  یتَنُوْنیَک . ِفالِخ  ْنِم ]  ] َکَتَعیبَط َو  یحوُر 

ٍء ْیَـش  یف  ٌفالِتْخا  َو ال  ٌضُغابَت  َو ال  ٌدُساحَت  ْمُهَْنَیب  ْنُکَی  َْمل  َو  ٍضَْعب  ی�لَع  ْمُهُـضَْعب  ِْغبَی  َْمل  ٍءاوَس  ٍقازْرَأ  َو  ٍهَدِـحاو  ٍرامْعَأ  َو  ٍهَدِـحاو  ٍناْولَأ  َو 
َْنَیب ُْتَفلاخ  یْملِِعب  ُِملاْعلا  ُِقلاْخلا  اَنَأ  َو  ِِهب  ََکل  َْملِع  ام ال  َْتفَّلَکَت  َِکتَعیبَط  ِفْعَِضب  َو  َْتقَطَن  یحوُِرب   ! ُمَدآ ای  َّلَج : َو  َّزَع  ُهَّللا  َلاق  ِءایْشَْألا . َنِم 

َو يریبْدَت  ی�لِإ  َو  يْرمَأ  ْمِهیف  یضْمَی  یتَئیِشَِمب  َو  ْمِهِْقلَخ 

رخآ ح2- باب   2/8: فیرش یفاکلا  - 1
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َو ال یلُـسُر  َعَبَّتا  َو  ْمُْهنِم  ینَدَـبَع  َو  ینَعاطَأ  ْنَِمل  َهَّنَْجلا  ُْتقَلَخ  َو  ِنوُدـُبْعَِیل  َْسنِْإلا  َو  َّنِْجلا  ُْتقَلَخ  امَّنِإ  یْقلَِخل . َلیدـْبَت  َنوُِرئاـص ال  يریدـْقَت 
َو ْمِْهَیلِإ  َو  َْکَیلِإ  یب  ٍهَقاف  ِْریَغ  ْنِم  َکَتَّیِّرُذ  ُْتقَلَخ  َو  َُکتْقَلَخ  َو  یلابُأ  ـال  َو  یلُـسُر  ِْعبَّتَی  َْمل  َو  یناـصَع  َو  یب  َرَفَک  ْنَِمل  َراـّنلا  ُْتقَلَخ  َو  یلاـبُأ 
َو َهَرِخْآلا  َو  اْینُّدلا  ُْتقَلَخ  َِکل�ذـِلَف  ْمُِکتامَم  َْلبَق  َو  ْمُِکتایَح  یف  اْینُّدـلا  ِراد  یف  ًالَمَع  ُنَسْحَأ  ْمُکُّیَأ  ْمُهَُوْلبَأ  َو  َكَُوْلبَِأل  ْمُُهتْقَلَخ  َو  َُکتْقَلَخ  امَّنِإ 
َو ْمِهِرَوُص  َْنَیب  ُْتَفلاخ  ْمِهیف  ِِذفاّنلا  َیِْملِِعب  َو  يریبْدَت  َو  يریدْقَت  یف  ُْتدَرَأ  َِکل�ذَـک  َو  َراّنلا  َو  َهَّنَْجلا  َو  َهَیِـصْعَْملا  َو  َهَعاّطلا  َو  َتْوَْملا  َو  َهایَْحلا 
َو َلیوَّطلا  َو  َریصَْقلا  َو  ی�مْعَْألا  َو  َریصَْبلا  َو  َدیعَّسلا  َو  َّیِقَّشلا  ُمُْهنِم  ُْتلَعَجَف  ْمِِهتَیِصْعَم  َو  ْمِِهتَعاط  َو  ْمِِهقازْرَأ  َو  ْمِهِرامْعَأ  َو  ْمِِهناْولَأ  َو  ْمِهِماسْجَأ 

ُرُْظنَیَف ِِهب  َهَهاع  ْنَم ال  َو  ُهَنامَّزلا  ِِهب  ْنَم  َو  َمیقَّسلا  َو  َحـیحَّصلا  َو  َیِـصاْعلا  َو  َعیطُْملا  َو  َریقَْفلا  َو  َِّینَْغلا  َو  َلِـهاْجلا  َو  َِملاـْعلا  َو  َمیمَّدـلا  َو  َلـیمَْجلا 
یئالَب ی�لَع  ُِربْصَی  َو  ُهَِیفاعُأ  ْنَأ  یُنلَأْسَی  َو  ینوُعْدَیَف  ِحیحَّصلا  َیلِإ  ُهَهاْعلا  ِِهب  يذَّلا  ُرُْظنَی  َو  ِِهتَِیفاع  ی�لَع  ینُدَمْحَیَف  ُهَهاْعلا  ِِهب  يذَّلا  َیلِإ  ُحـیحَّصلا 
ِِرفاْکلا َیلِإ  ُنِمْؤُْملا  ُرُْظنَی  َو  یُنلَأْسَی  َو  ینوُعْدَیَف  ِِّینَْغلا  َیلِإ  ُریقَْفلا  ُرُْظنَی  َو  ینُرُکْـشَی  َو  ینُدَمْحَیَف  ِریقَْفلا  َیلِإ  ُِّینَْغلا  ُرُْظنَی  َو  یئاطَع  َلیزَج  ُُهبِیثُأَف 

اَنَأ َو  ْمُهُعَْنمَأ  امیف  َو  ْمِهیطْعُأ  امیف  َو  ْمِهیلَْتبَأ  امیف  َو  ْمِهیفاعُأ  امیف  َو  ِءاّرَّضلا  َو  ِءاّرَّسلا  ِیف  ْمُهَُوْلبَِأل  ْمُُهتْقَلَخ  َِکل�ذـِلَف  ُُهْتیَدَـه  اـم  ی�لَع  ینُدَـمْحَیَف 
ام َِکل�ذ  ْنِم  َمِّدَـقُأ  َو  ُْتئِـش  ام  ی�لِإ  ُْتئِـش  ام  َِکل�ذ  ْنِم  َرِّیَغُأ  ْنَأ  یل  َو  ُتْرَّبَد  ام  ی�لَع  ُتْرَّدَـق  ام  َعیمَج  َیـْضمَأ  ْنَأ  یل  َو  ُرِداْقلا  ُکـِلَْملا  ُهَّللا 

لجوّزع دنوادخ  انامه  َنُولِعاف  ْمُه  اّمَع  یْقلَخ  ُلَأْسَأ  اَنَأ  َو  ُلَْعفَأ  اّمَع  ُلَأْسُأ  ُدیرُأ ال  اِمل  ُلاّعَْفلا  ُهَّللا  اَنَأ  َو  ُْتمَّدَق  ام  َِکل�ذ  ْنِم  َرِّخَؤُأ  َو  ُتْرَّخَأ 
نیتسخن دریگب . قاثیم  يربمایپ  ره  تّوبن  شدوخ و  ّتیبوبر  رب  نانآ  زا  ات  تخاس  جراخ  ناشیا  تشپ  زا  ار  (ع ) مدآ نادنزرف  هک  ماگنه  نآ 

هچ رگنب  دومرف : مدآ  هب  لجوّزع  دنوادخ  سپس  دوب . (ع ) هللادبع نب  دّمحم  ترـضح  تفرگ ، نامیپ  وا  تّوبن  هب  ءایبنا )  ) نانآ زا  هک  یـسک 
( اضف رد  هدـنکارپ   ) زیر تاّرذ  دـننام  نانآ  هک  یلاح  رد  تسیرگن  دوخ  نادـنزرف  هب  (ع ) مدآ ماگنه ، نیا  رد  دـندومرف : (ع ) ماـما ینیب . یم 

. دندوب هدرک  رپ  ار  نامسآ  هک  دندوب 

؟ يراد نانآ  زا  نتفرگ  قاثیم  زا  يا  هدارا  هچ  يدومرف ؟ قلخ  يراک  هچ  يارب  ار  اهنیا  دنرایسب ! هچ  ملسن  اراگدرورپ ! درک : ضرع  (ع ) مدآ
. دـننک يوریپ  ار  نانآ  هدروآ و  نامیا  مناگداتـسرف  هب  دـنزاسن و  کیرـش  نم  اب  ار  زیچ  چـیه  دنتـسرپب و  ارم  ات ) : ) دومرف لجوّزع  دـنوادخ 

رایـسب روـن  یخرب  دنتـسه و  رت  میظع  رگید  یخرب  زا  اـه  هّرذ  نیا  زا  یـضعب  منیب  یم  هک  تسا  هنوـگچ  ادـخ ! يا  تشاد : هـضرع  (ع ) مدآ
؟ تسا رون  یب  یخرب  دراد و  یمک  رایسب  رون  یضعب  دراد و  يدایز 
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يا درک : ضرع  (ع ) مدآ مهد . رارق  شجنس  دروم  ناشتالاح  یمامت  رد  ار  نانآ  ات  مدیرفآ  نینچ  نیا  ار  نانآ  دومرف : لجوّزع  دنوادخ  سپ 
هفاضا نیا   ) تسا نم  حور  زا  وت  حور  هک  ارچ  وگب  نخس  دومرف : لجوّزع  دنوادخ  میوگ . نخس  ات  هدب  هزاجا  نتفگ  نخس  رد  نم  هب  ادخ !

اب وت  یندـب  ینامـسج و  تقلخ  ینعی   ) تسا نم  یتسه  فـالخ  وت  تعیبط  و  یتـسه ) زاـتمم  نم و  هدـیزگرب ي  حور  ینعی  تسا  یفیرـشت 
! ادخ يا  درک : ضرع  مدآ  تسا .) سدق  ملاع  فالخ  شعیابط  ضراوع و 

کی ناشیاهرمع  اه و  گـنر  دـندوب و  تقلخ  کـی  تعیبط و  کـی  ياراد  هک  يدـیرفآ  یم  هزادـنا  کـی  ناـسکی و  ار  اـهنآ  همه  وت  رگا 
يزوت و هنیک  يزرودـسح و  نانآ  ناـیم  دـندرک و  یمن  متـس  رگید  یخرب  رب  ناـنآ  زا  یخرب  زگره  دـندوب ، ربارب  يزور  رد  دوب و  تخاون 

. تشادن دوجو  اهزیچ  زا  يزیچ  رد  یفالتخا  چیه 

دروم رد  تعیبـط ، فعـض  يور  زا  وت  مدروآرد و  قطن  هب  مدوخ  بناـج  زا  یحور  هلیـسو ي  هب  ار  وت  مدآ ! يا  دوـمرف : لـجوّزع  دـنوادخ 
هلیـسو ي هب  وت ، نایب  قطن و  يورین  لـصا  ینعی  (. ) يزادـنا یم  تمحز  هب  ار  دوخ   ) ینک یم  فّلکت  يرادـن  یملع  نآ  هراـبرد  هک  يزیچ 

ياضتقم تسوت ، لسن  هّیرذ و  يواست  هب  هدیقع  هک  وت  نخس  نومـضم  یلو  تسا ، حالـص  ریخ و  نآ  ما و  هداد  وت  هب  نم  هک  تسا  یحور 
نم هک  یلاـح  رد  تسا .) حالـص  تمکح و  فـالخ  ور  نیا  زا  دریگ ، یم  همـشچرس  وـت  ینامـسج  ياوـق  زا  هک  تـسا  یتـالایخ  ماـهوا و 

مزاس و يراج  ار  دوخ  رما  نانآ  نایم  رد  متّیشم  هلیسو ي  هب  مداد و  رارق  فالتخا  نانآ  تقلخ  نایم  مملع  ببس  هب  متسه . اناد  هدننیرفآ ي 
. دنتـسرپب ارم  ات  مدیرفآ  ار  ناسنا  نج و  انامه  درادن . هار  ینوگرگد  متاقولخم ، شنیرفآ  رد  دنیارگ . یم  نم  ریدقت  ریبدـت و  يوس  هب  نانآ 

مدرک قلخ  ار  شتآ  و  تسین . یکاب  ارم  و  مدـیرفآ . دـنک  يوریپ  ار  مناگداتـسرف  دتـسرپب و  ارم  دـنک و  تعاطا  ارم  هکنآ  يارب  ار  تشهب  و 
و مدآ ) يا   ) وت و  تسین . یکاب  چیه  ارم  و  دنکن . يوریپ  ار  مناگداتسرف  دنک و  ینامرفان  نم  زا  دزرو و  رفک  نم  هب  تبـسن  هک  یـسک  يارب 
رد کی  مادک  هک  میامزایب  ار  امـش  ات  مدیرفآ  ار  ناشیا  وت و  انامه  متـشادن و  تلـسن  وت و  هب  يزاین  چـیه  هک  یلاح  رد  مدـیرفآ  ار  وت  لسن 

نیرترادرکوکین گرم ، زا  شیپ  یناگدنز و  ماگنه  ایند ،
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دوخ ریدقت  ریبدت و  رد  هنوگ  نیا  مدیرفآ و  ار  مّنهج  تشهب و  یچیپرـس و  تعاطا و  گرم ، یگدنز و  ترخآ ، ایند و  تهج  نیدب  تسا .
. مدرک هدارا 

نامرف اه و  يزور  اهرمع و  اه و  گنر  اه و  نت  اه و  تروص  رد  نانآ  نایم  رد  مراد ) ناـنآ  هب  تبـسن  هک   ) دوخ ذـفان  ملع  هلیـسو ي  هب  و 
دنلب دـق و  هاتوک  انیبان ، انیب و  دـنم ، تداعـس  و  هیامورف )  ) یقـش درف  هب  ار  نانآ  سپ  مداد . رارق  فالتخا  ناـشیا  یچیپرـس  ناـنآ و  يرادرب 

ات  ) مدرک میـسقت  تفآ  یب  ریگ و  نیمز  رامیب و  ملاس و  ناـمرفان ، رادرب و  ناـمرف  ناوتاـن ، رگ و  ناوت  ناداـن ، اـناد و  تشز ، اـبیز و  تماـق ،
ببس هب  ارم  درگنب و  رامیب  هب  ملاس  هلیـسو  نیدب  سپ  مهد .) شاداپ  شتعاطا  هزادنا ي  هب  منک و  فّلکم  شدادعتـسا  هزادنا  هب  ار  سکره 

نم بناج  زا  هک  ییالب  رب  مشخبب و  تیفاع  ار  وا  هک  دهاوخب  نم  زا  دناوخب و  ارم  درگنب و  حیحـص  هب  رامیب  دیوگ و  ساپـس  دوخ ، تیفاع 
دیوگ و ساپـس  ارم  درگنب و  ریقف  هب  رگناوت  و  مهدب . ار  دوخ  لیزج  ياطع  وا  هب  تهج  نیدب  نم  دزاس و  هشیپ  ربص  تسا ، هدش  لزان  وا  رب 
هب ارم  هلیـسو  نیدب  دـنک و  هراظن  رفاک  هب  نمؤم  دـنک و  تساوخرد  نم  زا  دـناوخب و  ارم  تهج  نیدـب  درگنب و  اراد  هب  رادان  درازگ . رکش 

. دیوگ ساپس  مدومن  تیاده  نادب  ار  وا  هچنآ  رطاخ 

دروم ار  نانآ  هچنآ  مدرک و  اطع  تیفاع  ناشیا  هب  هچنآ  رد  میامزایب  ار  نانآ  یـشوخان  یـشوخ و  رد  ات  مدیرفآ  ار  نانآ  تهج  نیدـب  سپ 
رّدـقم ار  هچنآ  یمامت  مراد  قح  نم  دـنم . ناوت  کلام  دـنوادخ  منم  مدادـن . نانآ  هب  هچنآ  مدیـشخب و  ناشیا  هب  هچنآ  مداد و  رارق  ناحتما 

شیپ ار  هچره  مزادنا و  شیپ  هب  متخادنا  بقع  ار  هچ  ره  هدارا )  ) نآ زا  هک  تسا  راوازـس  نم  يارب  مزاس . يراج  دوخ  ریبدت  رب  مداد ، رارق 
ناحبـس يادخ  . ) مسرپ یم  دنهد ، یم  ماجنا  هچنآ  هرابرد  منک و  یم  یلمع  مهاوخب  ار  هچنآ  هک  دنوادخ  منم  و  مزادنا . بقع  هب  متخادـنا 

هب شقولخم  لوقع  هک  ار  یقیقد  ناهن و  حلاصم  تسا و  ملاع  لداع و  دنک ، دـهاوخ و  هچ  ره  هب  تبـسن  لماک و  تافـص  تاذ و  ظاحل  زا 
(. شقولخم فالخرب  درادن ، ینعم  وا  زا  ندیشک  باسح  تساوخزاب و  ور  نیا  زا  دنک ، یم  هظحالم  دناد و  یم  دسرن ، نآ 

. دنا هدروآ  ار  نآ  دننام  (ع ) رقاب ماما  زا  دوخ  دنس  هب  ود  ره  ، 332:� دیفم خیش  صاصتخإلا  :1/10 ب9 ح4 و  عئارّشلا للع  باتک  رد  و 
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یم قّقحم  ینامز  رفاک  يارب  زین  رفک  دـشاب و  دـقتعم  هّقح  دـیاقع  هللا و  هب  رایتخا  يور  زا  هک  دـبای  یم  قّقحت  نمؤم  يارب  ناـمیا  یماـگنه 
نانآ هب  رفک  نامیا و  دانسا  دوب و  دنهاوخن  رفاک  نمؤم و  قادصم  تروص  نیا  ریغ  رد  دیامن . رفک  هب  مادقا  ّتین  رایتخا و  يور  زا  هک  دوش 

. تسین حیحص 

تـسا هتفریذپن  ار  دنوادخ  تیاده  هک  یـسک  رفاک و  یـسرّرب  هب  هک  تسا  نیا  هدش  نمؤم  هک  يریذپ  تیاده  درف  هب  دنوادخ  رگید  فطل 
. دنک يرازگ  ساپس  ار  ناحبس  دنوادخ  دریگب و  تربع  وا  زا  دزادرپب و 

. تسین ربج  زا  يرثا  زین  فیرش  ثیدح  نیا  رد 

دوش یم  دّلوتم  نمؤم  وا  زا  دروخب  ار  نآ  سکره  مّوس : شسرپ 
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نآ سکره  دسرب  ای ... هایگ  ای  فلع  ره  هب  هک  دکچ  یم  يا  هرطق  نزم  تخرد  زا  شبـش  رد  دنک  قلخ  ینمؤم  دهاوخ  یم  دنوادخ  هاگره 
. دوش یم  ّدلوتم  نمؤم  وا  زا  دروخب  ار 

خساپ

(1). تسا هدش  هراشا  نآ  هب  یقرواپ  رد  هک  تسا  روط  نامه  رظن ، دروم  هرقف ي 

قلخ داسجا  زا  شیپ  لاس  رازه  ود  ار  حاورا  لاعتم  دـنوادخ  ٍماع  ْیَْفلَأـِب  ِداـسْجَْألا  َلـْبَق  َحاوْرَأـْلا  ُهَّللا  َقَلَخ   » هک اـج  نآ  زا  دروم ، نیا  رد  اـّما 
رد هکنیا  هب  هّجوت  اب  و  . (2)« دومن

َّنِإ دندومرف : هک  دنک  یم  لقن  (ع ) قداص ماما  زا  دوخ  دنس  هب  فیرش  یفاک  زا  :57/385 ب41 ح44 و ج64/84 ب3 ح8  راونألاراحب - 1
َجَرْخَأ ّالِإ  ٌِرفاک  َْوأ  ٌنِمُْؤم  اْهنِم  َلَکَأ  ًهَرَمَث  َو ال  ًهَْلَقب  ُبیـُصت  الَف  ًهَرْطَق  اْهنِم  َرَْطقَأ  ًاـنِمُْؤم  َُقلْخَی  ْنَأ  ُهَّللا  َدارَأ  اذِإَـف  َنْزُْملا  یَّمَُـست  ًهَرَمََثل  ِهَّنَْجلا  ِیف 

ار ینمؤم  دهاوخب  دنوادخ  هک  یماگنه  دراد . دوجو  یهلا ) شرع  ریز  زا  ناور  یبآ  « ) نُزم  » مان هب  يا  هویم  تشهب  رد  ًانِمُْؤم  ِِهْبلُـص  ْنِم  ُهَّللا 
زا ادخ  دروخب  ار  نآ  يرفاک  ای  ینمؤم  رگا )  ) هکنیا زج  دکچ  یمن  يا  هویم  يزبس و  هب  هرطق  نیا  دناکچ . یم  ار  يا  هرطق  نآ  زا  دـنیرفایب ،
َّنِإ دومرف : هک  دـنک  یم  لقن  (ع ) قداص ماما  زا  دوخ  دنـس  هب  یقرب  نساـحملا  زا  :64/77 ب3 ح4  راونألاراحب رد  و  درآرب . ینمؤم  شتـشپ 

ُدَحَأ اْهنِم  َلَکَأَف  ٍهَقَرَو  ی�لَع  اـهاْقلَأَف  ِنْزُْملا  ِءاـم  ْنِم  ًهَرْطَق  َذَـخَأَف  ًاـکَلَم  َثََعب  ِِرفاـْکلا  َنِم  َنِمْؤُْملا  َو  ِنِمْؤُْملا  َنِم  َنِمْؤُْملا  َُقلْخَی  ْنَأ  َدارَأ  اذِإ  َهَّللا 
يا هرطق  ات  دتـسرف  یم  ار  يا  هتـشرف  دنیرفایب ، رفاک  زا  نمؤم و  زا  ار  نمؤم  دهاوخب  هک  یماگنه  دنوادخ  انامه  ُْهنِم  ُنِمْؤُْملا  َِکل�ذَف  ِْنیََوبَْألا 

. تسا هیام  نآ  زا  نمؤم  نیاربانب  دنروخب ، نآ  زا  رفاک ) ای  نمؤم   ) ردپ ود  زا  یکی  دنکفا و  یگرب  رب  ار  نآ  هتفرگرب و  نُزم »  » بآ زا 
(. (ع ادخربمایپ زا  شا  یمارگ  ناردپ  زا  (ع ) قداص ماما  زا  شدنس  هب  یّشک  لاجر  زا  :58/132 ب43 ح4  راونألاراحب - 2
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همه هب  رایتخا  نینچمه  لطاب و  زا  قح  زیامت  قیاقح و  كرد  يارب  لـقع  يولو ، يوبن و  يدـیحوت و  فراـعم  هضرع ي  ماـگنه  رذ ، ملاـع 
تقبـس نیریاس  زا  رارقا  نامیا و  رب  هک  سکره  دنتخاس و  هشیپ  قافن  ای  دندرک و  راکنا  ای  هتفریذـپ  رایتخا  اب  ملاع  نآ  رد  دارفا  دـش و  هداد 

هقلع و هفطن و  قلخ  ملاع  نیا  رد  دـهاوخب  هاگره  دـنوادخ  نیاربانب  سکعلاب . سکعلاب و  دـش و  هجرد  بحاص  تفاـی و  تلیـضف  تفرگ ،
نزم بآ  هکنیا  اـت  دزیر  یم  دروخ ، یم  نمؤم  نآ  ردـپ  هک  يا  هوـیم  هاـیگ و  رب  یتـشهب  نزم  بآ  زا  دـیامنب ، ار  نمؤـم  ناـسنا  هغـضم و ...

نمؤم هحلاص ي  لامعا  رب  رازگریثأت  لماع  هک  یتشهب 

َنیِقلاْخلا ُنَسْحَأ  ُهَّللا  َكَرابَتَف  َرَخآ  ًاْقلَخ  ُهاـنْأَْشنَأ  َُّمث  : * ددرگ لّوا  قلخ  زا  ریغ  يرگید  قلخ  نمؤم  نآ  دوش و  هدروخ  وا  ردـپ  طّـسوت  تسا 
(1) *. تسا ناگدننیرفآ  نیرتوکین  هک  دنوادخ  داب  هتسجخ  كرابم و  تهج ) نیدب  ، ) میدروآ دیدپ  رگید  یشنیرفآ  اب  ار  وا  سپس 

معّنلا لّوا  یلع  هللادمحیلف  انّبحأ  نم  مراهچ : شسرپ 

.15 هیآ نونمؤملا : هروس  ( 23 - ) 1
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. هدالولا بیط  وه  معّنلا و  لّوا  یلع  هّللادمحیلف  انّبحا  نم 

. دنتسه روجف  قسف و  لامعا  ینمشد و  هب  روبجم  ًاسنج  درادن و  تسود  ار  همئا  نینمؤملاریما و  ًاتاذ  ضیح  هفطن ي  هدازانز و  نیاربانب 

خساپ

هب هک  یتمعن  نیتسخن  يارب  ار  یلاعت  هللا  هک  تسا  هتـسیاب  دراد ، یم  تسود  ار  تیب ) لها   ) ام سکره  تسا : رارق  نیدب  ثیدـح  همجرت ي 
تّحص رد  تسا و  هدش  لقن  (ع ) تیب لها  و  (ع ) هللا لوسر  زا  هدش  رکذ  بلطم  تسا . یگداز  لالح  نآ  دیوگ و  ساپس  هتشاد  ینازرا  يو 

(1). درادن دوجو  يدیدرت  نآ 

ماـما زا  شدنـس  هب  مادـکره  یقرب  نساـحملا  قودـص و  یلاـمألا  راـبخألا و  یناـعم  عئارّـشلا و  لـلع  زا  ح3  ب5   27/145: راونألاراحب - 1
َو َلیق : ِمَعِّنلا . ِلَّوَأ  ی�لَع  َهَّللاِدَمْحَْیلَف  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  انَّبَحَأ  ْنَم  دندومرف : هک  دنا  هدرک  لقن  (ع ) ادـخ لوسر  زا  دوخ  یمارگ  ناردـپ  زا  (ع ) قداص
ار دـنوادخ  هک  تسا  هتـسیاب  درادـب ، تسود  ار  تیب  لها  ام  هک  سکره  ُُهتَدالِو  َْتباط  ْنَم  ّالِإ  انُّبُِحی  َو ال  ِهَدالِْولا . ُبیط  َلاق : ِمَعِّنلا ؟ ُلَّوَأ  ام 
ار ام  یگداز . لالح  دندومرف : تسا ؟ مادک  اه  تمعن  نیتسخن  دش : ضرع  دیوگ . ساپـس  هدش ) ینازرا  وا  هب  هک   ) اه تمعن  نیتسخن  يارب 

ناردپ زا  (ع ) قداص ماما  زا  دوخ  دنس  هب  یسوط  خیش  یلامألا  زا  :27/150 ب5 ح18  راونألاراحب و  درادن . تسود  هداز  لالح  صخش  زج 
َلوُسَر ای  َلاق : ِمَعِّنلا . ِلَّوَأ  ی�لَع  َهَّللا  ِدَـمْحَْیلَف  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  انَّبَحَأ  ْنَم  ٍّرَذ ! اب  ای  دـندومرف : هک  تسا  هدرک  لـقن  (ع ) ادـخ لوسر  زا  ناـش  یمارگ 

، درادـب تسود  ار  تیب  لها  ام  هک  یـسک  رذوبا ! يا  ُهُدـِلْوَم  َباط  ْنَم  ّالِإ  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  انُّبُِحی  ُهَّنِإ ال  ِهَدالِْولا . ُبیط  َلاق : ِمَعِّنلا ؟ ُلَّوَأ  اـم  َو  ِهَّللا !
ترـضح تسیچ ؟ اه  تمعن  نیتسخن  ادخ ! لوسر  يا  درک : ضرع  رذوبا ) . ) دـیامن يرازگ  ساپـس  اه  تمعن  نیتسخن  رب  ار  دـنوادخ  دـیاب 

زا :27/145 ب5 ح4  راونألاراحب و  دـشاب . هداز  لالح  هک  یـسک  رگم  دراد  یمن  تسود  ار  تیب  لها  ام  اریز  تدالو ، ندوب  هزیکاپ  دومرف :
َحَبْصَأ ْنَم  دندومرف : هک  هدومن  لقن  (ع ) رقاب ماما  زا  صخش  نیدنچ  زا  دوخ  دنس  هب  قودص  خیـش  یلامألا  رابخألا و  یناعم  عئارّـشلا و  للع 
یکنخ یـشوخ و  دنک و  دادـماب  سکره  ِدـِلْوَْملا  ُبیط  َلاق : ِمَعِّنلا ؟ ُئِداب  ام  َو  َلیق : ِمَعِّنلا . ِئِداب  ی�لَع  َهَّللا  ِدَـمْحَْیلَف  ِِهْبلَق  ی�لَع  انِّبُح  َدَْرب  ُدِـجَی 

؟ تسیچ اه  تمعن  نیتسخن  دـش : هتفگ  دـنک . شیاتـس  اه  تمعن  ِنیتسخن  هب  ار  يادـخ  دـنک ، ساسحا  دوخ  لد  رد  ار  ام  یتسود  ّتبحم و 
لقن (ع ) نینمؤملاریما زا  هأم  عبرا  هب  فورعم  ثیدح  رد  قودـص  خیـش  لاصخلا  زا  :27/148 ب5 ح12  راونألاراحب یگداز . لالح  دومرف :

صوصخم نادب  ار  امـش  هچنآ  رطاخ  هب  ار  ادخ  ِهَدالِْولا  َبیط  ینْعَأ  ِمَعِّنلا  ِئِداب  ْنِم  ِِهب  ْمُکَّصَتْخا  اَم  ی�لَع  َهَّللا  اوُدَمْحا  دندومرف : هک  دنک  یم 
نساحملا زا  :27/152 ب5 ح23  راونألاراحب .و  تسا یگداز  لـالح  مروظنم  اـه ، تمعن  ِنیتسخن  رطاـخ ) هب  ، ) دـیهن ساپـس  تسا ، هتـشاد 

َیلوُأ یلَع  َهَّللا  ِدَمْحَْیلَف  ِِهْبلَق  ی�لَع  اَنِّبُح  َدَْرب  ْمُْکنِم  َدَـجَو  ْنَم  دـندومرف : ترـضح  هک  تسا  هدرک  لقن  (ع ) قداص ماما  زا  دوخ  دنـس  هب  یقرب :
دیاب دبایب ، شلد  رد  ار  تراهط ) تمصع و  نادناخ   ) ام ّتبحم  یکنخ  امـش ، زا  مادک  ره  ِهَدالِْولا  ُبیط  َلاق : ِمَعِّنلا ؟ َیلوُأ  ام  َو  ُْتُلق : ِمَعِّنلا .
لالح دومرف : تسا ؟ مادک  اه  تمعن  نیلّوا  مدرک : ضرع  دـیوگ ): يوار  . ) دـیوگ ساپـس  داد ) وا  هب  هک   ) اه تمعن  نیتسخن  يارب  ار  ادـخ 

. یگداز
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تـسود ار  وت  هک  یـسک  هفطن ) داـقعنا   ) رد نم  مسق  ادـخ  هب  یلع ! يا  درک : ضرع  (ع ) نینمؤملاریما هب  ناطیـش  هک : تشذـگ  نیا  زا  شیپ 
. موش یمن  کیرش  درادب ،

محر هب  نم  زا  وا  هفطن  داقعنا  هک  تسین  نیا  زج  دـشاب ، هتـشاد  ار  وت  ضغب  هک  یـسک  دـنگوس ! هللا  هب  درک : ضرع  (ع ) یلع ترـضح  هب  و 
. موش یم  کیرش  دنشاب  هتشاد  ار  وت  ضغب  هک  ینادنزرف  ییاراد  و  هفطن ) داقعنا   ) رد انامه  دریگ و  تقبس  شردپ  زا  شردام ،

رذ ملاع  رد  هک  يدارفا  زا  زین  ناطیش  هک  تسا  راکشآ  نیماضم  نیا  هب  هّجوت  اب 
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زا یـضعب  بلطم  ندـش  رت  نشور  يارب  تسا . هاـگآ  دوب  دـنهاوخ  ترـضح  نآ  ضغبم  زین  اـیند  رد  دـنا و  هدوـب  (ع ) نینمؤـملاریما ضغبم 
: دوش یم  هیارا  تسا ، هدمآ  رذ » ملاع  رد  فراعم  هضرع ي   » هیآ ي ریسفت  رد  هک  یتایاور 

ّانِإ ِهَمایِْقلا  َمْوَی  اُولوُقَت  ْنَأ  انْدِهَـش  ی�َلب  اُولاـق  ْمُکِّبَِرب  ُتَْسل  َأ  ْمِهِـسُْفنَأ  ی�لَع  ْمُهَدَهْـشَأ  َو  ْمُهَتَّیِّرُذ  ْمِهِروُهُظ  ْنِم  َمَدآ  یَنب  ْنِم  َکُّبَر  َذَـخَأ  ْذِإ  َو  *
تفرگ و هاوـگ  ناـشدوخ  رب  ار  ناـنآ  دروآ و  نوریب  ار  ناشنادـنزرف  مدآ  ینب  تشپ  زا  تراـگدرورپ  هک  یماـگنه  َنیِلفاـغ و  اذـ�ه  ْنَع  اَّنُک 

. میهد یم  یهاوگ  يرآ  دنتفگ : متسین ؟ امش  راگدرورپ  نم  ایآ  دیسرپ :

(1) *. میدوب ربخ  یب  نآ  زا  ام  هک  دییوگن  تمایق  زور  رد  ات 

دنوادخ باتک  رد  دیمان و  مان  نیا  هب  ار  وا  دنوادخ  دومرف : دش ؟ هدـیمان  مان  نیا  هب  (ع ) نینمؤملاریما ارچ  درک : ضرع  (ع ) رقاب ماما  هب  رباج 
َو یلوُسَر  ًادَّمَُحم  َّنَأ  َو  ْمُکِّبَِرب  ُتَْسل  َأ  ْمِهِـسُْفنَأ  ی�لَع  ْمُهَدَهْـشَأ  َو  ْمُهَتَّیِّرُذ  ْمِهِروُهُظ  ْنِم  َمَدآ  یَنب  ْنِم  َکُّبَر  َذَـخَأ  ْذِإ  َو  : * تشگ لزان  نینچ 

(2) *. َنینِمْؤُْملاُریمَأ ًاَِّیلَع  َّنَأ 

َْول ال َو  ُهَسْفَن  ْمُهَفَّرَعَف  ِّرَّذـلاَک  ْمُه  َو  اوُجَرَخَف  ِهَمایِْقلا  ِمْوَی  ی�لِإ  ُهَتَّیِّرُذ  َمَدآ  ِرْهَظ  ْنِم  ُهَّللا  َجَرْخَأ  دـندومرف : هیآ  نیا  هراـبرد  زین  (ع ) قداـص ماـما 
؟ ینیمَأ َو  یتَـفیلَخ  َنینِمْؤُْـملاَریمَأ  ًاـِّیلَع  َو  یلوُـسَر  (ع ) ًادَّمَُحم َّنَأ  َو  َلاـق : ی�َلب . اُولاـق : ْمُکِّبَِرب ؟ ُتَْسل  َأ  َلاـق : َُّمث  ُهَّبَر . ٌدَـحَأ  ْفِْرعَی  ْمـَل  َکـِل�ذ 

نوریب دندوب ، اوه ) رد  هدنکارپ   ) تاّرذ تروص  هب  هک  یلاح  رد  اهنآ  درک . جراخ  ار  تمایق  زور  ات  وا  لسن  مدآ  تشپ  زا  دنوادخ 

.173 هیآ فارعألا : هروس  ( 7 - ) 1
(. (ع رقاب ماما  زا  رباج  زا  شدنس  هب  ح4  ردان ... باب   1/412: فیرش یفاکلا  زا   2/608: ناهربلا فیرش  ریسفت  - 2
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ُتَْسل َأ  : » دومرف اهنآ  هب  ادخ  سپـس  تخانـش . یمن  ار  شیادخ  سک  چیه  دوبن ، نینچ  رگا  دومن و  یفّرعم  اهنآ  هب  ار  دوخ  دنوادخ  دندمآ .
؟(1) تسین نم  نیما  هفیلخ و  نینمؤملاریما و  یلع  نم و  لوسر  دّمحم  ایآ  و  دومرف : يرآ . دنتفگ : متسین ؟ امش  يادخ  نم  ایآ  ْمُکِّبَِرب »

. ی�َلب ُْتُلق : َلاق  َنآْرُْقلا ؟ ُأَْرقَت  ام  َو  َأ  یل : َلاق  َلاق : َنینِمْؤُْملا ؟ َریمَأ  َیِّمُـس  ی�تَم  مدرک : ضرع  (ع ) رقاب ماـما  هب  دـیوگ : یفعج  دـیزی  نب  رباـج 
َلاقَف ْمُکِّبَِرب * ُتَْسل  َأ  ْمِهِـسُْفنَأ  ی�لَع  ْمُهَدَهْـشَأ  َو  ْمُهَتَّیِّرُذ  ْمِهِروُهُظ  ْنِم  َمَدآ  یَنب  ْنِم  َکُّبَر  َذَـخَأ  ْذِإ  َو   * ْأَْرقا َلاق : ُأَْرقَأ ؟ َ ا  َو ُْتُلق : ْأَْرقاَف . َلاق :

(ع) یلع ترــضح  یناـمز  هـچ  رد  َنینِمْؤُْـملا  َریمَأ  ُِرباــج  اــی  ُهاّمـَـس  َّمَـثَف  َنینِمْؤُْـملا * ُریمَأ  ٌِّیلَع  َو  یلوُـسَر ، ٌدَّمَُحم  َو  ، * ٍْشیَأ ی�لِإ  ْهَـیه  یل :
: دومرف مناوخب ؟ هچ  مدرک  ضرع  ناوخب . سپ  دومرف : مناوخ ، یم  هلب  متفگ : یناوخ !؟ یمن  نآرق  رگم  دومرف : دـش ؟ هدـیمان  نینمؤـملاریما 

يا هیآ  نآ  تسا  نیا  دومرف : سپس  ْمُکِّبَِرب .* ُتَْسل  َأ  ْمِهِسُْفنَأ  ی�لَع  ْمُهَدَهْـشَأ  َو  ْمُهَتَّیِّرُذ  ْمِهِروُهُظ  ْنِم  َمَدآ  یَنب  ْنِم  َکُّبَر  َذَخَأ  ْذِإ  َو  * ناوخب
! رباـج يا  َنینِمْؤُْملاریمَأ .* ٌِّیلَع  َو  یلوُسَر  ٌدَّمَُحم  َو  :( * تسا نینچ  نآ  همادا ي   ) دوش یم  یهتنم  اـجک  هب  یناد  یمن  یلو  یتـساوخ  یم  هک 

(2). دیمان نینمؤملاریما  ار  وا  دنوادخ  رذ ) ملاع  رد   ) نامز نآ 

َذَخَأ َنیح  ی�لـا�عَت  َو  َكَراـبَت  َهَّللا  َّنَأ  َو  اوُرِْکُنی ، َْمل  َنینِمْؤُْملا  َریمَأ  َیِّمُـس  ی�تَم  َنُوفِْرعَی  ِهَّمُأـْلا  ِهِذـ�ه  ْنِم  َلاّـهُْجلا  َّنَأ  َْول  دومرف : (ع ) رقاـب ماـما  و 
: ِِهباتِک یف  ُلوُقَی  َهَّللا  ِعَمْـسَت  َْمل  َأ  ُِرباجای ! ُهانْأَرَق . امَک  ُلیئَْربَج  ِِهب  َلَزَنَف  ِِهباتِک  یف  (ع ) ٍدَّمَُحم ی�لَع  ُهَّللا  َلَْزنَأ  اَمیف  َِکل�ذ  َو  (ع ) َمَدآ ِهَّیِّرُذ  َقاـثیم 

َو ْمُهَتَّیِّرُذ  ْمِهِروُهُظ  ْنِم  َمَدآ  یَنب  ْنِم  َکُّبَر  َذَخَأ  ْذِإ  َو  *

. تارفلا ریسفت  زا  :26/294 ب6 ح54  راونألاراحب - 1
. یفعج رباج  زا  شدنس  هب  یفوک  میهاربا  نب  تارف  ریسفت  زا  :26/278 ب6 ح20  راونألاراحب - 2
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َنینِمْؤُْملا َریمَأ  ی�لاعَت  ُهَّللا  ُهاّمََسل  ِهَّللا  َوَف  َنینِمْؤُْملا ،* ُریمَأ  ًاِّیلَع  َّنَأ  َو  ِهَّللا  ُلوُسَر  ًادَّمَُحم  َّنَأ  َو  ی�َلب  اُولاق  ْمُکِّبَِرب  ُتَْسل  َأ  ْمِهِسُْفنَأ  ی�لَع  ْمُهَدَهْـشَأ 
نینمؤملاریما (ع )) یلع ترضح   ) تقو هچ  هک  رما  نیا  هب  تبـسن  مالـسا )  ) تّما نیا  نادان  دارفا  رگا  َمَدآ  ِهَّیِّرُذ  َقاثیم  َذَخَأ  ُْثیَح  ِهَّلِظَْألا  ِیف 

لسن نامیپ  هک  ماگنه  نآ  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هک  دندرک  یمن  راکنا  ار ) ناشیا  هاگیاج  اه و  تلیضف  ، ) دنتشاد تفرعم  دندش ، هدیمان 
ترضح رب  دنوادخ  هک  تسا  یتایآ  نایم  رد  دنوادخ  باتک  رد  بلطم  نیا  نایب  و  دیمان .) مان  نیدب  ار  ناشیا   ) تفرگ ار  (ع ) مدآ ترضح 

هک يا  هدینشن  ایآ  رباج ! يا  درک . لزان  مینک  یم  تئارق  ام  هک  هنوگ  نامه  ار ، هیآ  نیا  لیئربج ، نیاربانب  دومرف . لزان  (ع ) دّمحم

ُتَْسل َأ  ْمِهِـسُْفنَأ  ی�لَع  ْمُهَدَهْـشَأ  َو  ْمُهَتَّیِّرُذ  ْمِهِروُهُظ  ْنِم  َمَدآ  یَنب  ْنِم  َکُّبَر  َذَخَأ  ْذِإ  َو  : * دیامرف یم  نینچ  نآرق )  ) دوخ باتک  رد  دنوادخ 
، هّلظا حابـشا و  ملاع  رد  ار  ناشیا  یلاعت  هللا  دـنگوس ! هللا  هب  انامه  سپ  َنینِمْؤُْملا * ُریمَأ  ًاِّیلَع  َّنَأ  َو  ِهَّللا  ُلوُسَر  ًادَّمَُحم  َّنَأ  َو  ی�َلب  اُولاـق  ْمُکِّبَِرب 

(1). دیمان نینمؤملاریما  تفرگ ، ار  مدآ  لسن  نامیپ  هک  ماگنه  نآ 

تیـالو و  (ع ) ءاـیبنألا متاـخ  تّوـبن  دوـخ ، یگناـگی  رب  (ع ) مدآ ترـضح  نادـنزرف  زا  ّرذ  و  حابــشا )  ) هیاـس ّلـظ و  ملاـع  رد  هللا  نیارباـنب 
. تسا هتفرگ  قاثیم  (ع ) نینمؤملاریما

یَنب ْنِم  َکُّبَر  َذَخَأ  ْذِإ  َو   * هیآ هرابرد  ناکسم  نبا  هک  تسا  هدمآ  یمق  ریسفت  رد 

ریسفت زا  :26/293 ب6 ح53  راونألاراحب :91 ح6 ، تاجرّدلارئاصب زا   2/610: ناهربلا فیرش  ریسفت  :146 ح181-146 ، تارفلا ریسفت  - 1
(. (ع رقاب ماما  زا  باّتع  نب  یلع  زا  دوخ  دنس  هب  تارفلا 
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َْمل َِکل�ذ  َْول ال  َو  ُهَنوُرُکْذَیَـس  َو  َِفقْوَْملا  اوُسَن  َو  ُهَفِْرعَْملا  ِتَتَبَثَف  ْمَعَن . َلاق : اذ�ه ؟ َناک  ًهَنَیاعُم  ُْتُلق : دـنک : یم  لقن  (ع ) قداص ماما  زا  َمَدآ *...
نبا * ) ُْلبَق ْنِم  ِِهب  اُوبَّذَـک  اِمب  اُونِمُْؤِیل  اُوناک  امَف  : * ُهَّللا َلاقَف  ِِهْبلَِقب  ْنِمُْؤی  َْمل  َو  ِّرَّذـلا  ِیف  ِِهناـِسِلب  َّرَقَأ  ْنَم  ْمُْهنِمَف  ُُهقِزار . َو  ُهُِقلاـخ  ْنَم  ٌدَـحَأ  ِرْدَـی 

نآ یلو  تفای  رارق  نانآ  رد  تفرعم  هاگنآ  سپ  يرآ ، دومرف : دـندید ؟) ار  تقیقح   ) دـندرک تنیاعم  ایآ  متـشاد : هضرع  دـیوگ ): ناکـسم 
هدننیرفآ تسناد  یمن  یـسک  زگره  دوبن ، فراعم ) هضرع   ) نآ رگا  دروآ و  دنهاوخ  دای  هب  ار  نآ  يدوز  هب  اّما  دندرک  شومارف  ار  هاگیاج 

نامیا دوخ  بلق  اب  زگره  اّما  دـندرک  رارقا  دوخ  نابز  اب  اهنت  هک  دـندوب  یناسک  نانآ  نایم  رد  رذ ، ملاع  رد  و  تسیک . شا  هدـنهد  يزور  و 
زا شیپ  نوچ  دروآ  دـنهاوخن  نامیا  رفاک ) قفانم و  مدرم   ) ُْلبَق ْنِم  ِِهب  اُوبَّذَـک  اِمب  اُونِمُْؤِیل  اُوناک  امَف  : * دومرف یلاعت  هللا  ور  نیا  زا  دـندرواین .

(1) (*. دنا هدومنن  رارقا  و   ) دنا هدرک  بیذکت  رذ ) ملاع  رد   ) نیا

دنتفای هنیاعملاب  تفرعم ، اب  ار  دیحوت  تقیقح  (ع ) مدآ ترـضح  نادنزرف  یمامت  هک  تسا  هدش  حیرـصت  بلطم  نیا  رب  فیرـش  ثیدـح  رد 
(ع) قداص ماما  دندرواین و  یبلق  نامیا  یلو  دندرک  رارقا  نابز  هب  هک  دندوب  یناسک  اهنآ  نایم  رد  اّما  دندرک ،) ادیپ  يرادید  فارـشا  نادب  )

. لّماتف دنزادرپ ، یم  بلطم  نیا  نایب  هب   ، (2)* ُْلبَق ْنِم  ِِهب  اُوبَّذَک  اِمب  اُونِمُْؤِیل  اُوناک  امَف   * همیرک هیآ  نیا  هب  دانتسا  اب 

.248: یمق فیرش  ریسفت  - 1
ْنِم اُوبَّذَک  اِمب  اُونِمُْؤِیل  اُوناک  امَف  ِتانِّیَْبلِاب  ْمُُهلُـسُر  ْمُْهتَءاج  ْدََـقل  َو  اِهئاْبنَأ  ْنِم  َْکیَلَع  ُّصُقَن  يرُْقلا  َْکِلت  : * 102 هیآ فارعألا : هروس  ( 7 - ) 2

قیقحت هب  و  میناوخ . یم  وت  رب  نآ  ّمهم  ياهربخ  زا  هک  ییاه ) يدابآ   ) ییاـه هیرق  تسا  نیا  َنیِرفاـْکلا  ِبُوُلق  یلَع  ُهَّللا  ُعَبْطَی  َِکلذَـک  ُلـْبَق 
لد رب  نینچ  ادخ  دندوب ، هدرک  بیذکت  ار  نآ  ًالبق  هچنآ  هب  دندرواین  نامیا  یلو  دـندمآ ، اهنآ  يوس  هب  تازجعم )  ) لیالد اب  نانآ  ناربمایپ 
اِمب اُونِمُْؤِیل  اُوناک  امَف  ِتانِّیَْبلِاب  ْمُهُؤاجَف  ْمِهِمْوَق  یلِإ  ًالُـسُر  ِهِدـَْعب  ْنِم  اْنثََعب  َُّمث  :* 75 هیآ (ع :) سنوی هروس  ( 10 *. ) دـنز یم  رهم  نارفاک  ياه 

لیالد اب  اهنآ  میداتـسرف و  ناـشموق  يوس  هب  یناربماـیپ  حون )  ) وا زا  سپ  هاـگ  نآ  َنیدَـتْعُْملا  ِبُوُلق  ی�لَع  ُعَبْطَن  َِکل�ذَـک  ُلـْبَق  ْنِم  ِِهب  اُوبَّذَـک 
ناراکزواجت ياه  لد  رب  قیرط  نیدب  دندوب ؛ هدرک  بیذکت  ًالبق  هچنآ  هب  دندروآ  یمن  نامیا  نانآ  یلو  دندمآ  نانآ  يوس  هب  رگ ) نشور  )

*. مینز یم  رهم 
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یترطف اْهیَلَع  َساَّنلا  َرَطَف  یتَّلا  ِهَّللا  َتَرِْطف   * لاعتم يادخ  نخس  نیا  رد  ترطف  يانعم ) : ) مدیسرپ (ع ) قداص ماما  زا  دیوگ : نانس  نب  هللادبع 
َأ َلاق : ِدیحْوَّتلا ، یَلَع  ْمُهَقاثیم  َذَـخَأ  َنیح  ُهَّللا  ُمُهَرَطَف  ُمالْـسِْإلا  َیِه  دومرف : ترـضح  تسیچ ؟  (1)* هدـیرفآ نآ  رب  ار  اه  ناسنا  دـنوادخ  هک 

رد ترطف  ُِرفاْکلا  َو  ُنِمْؤُْملا  ِهیف  َو  ْمُکِّبَِرب ؟ ُتَْسل 

قاثیم یتسرپ ) هناگی   ) دیحوت رب  نانآ  زا  هک  ماگنه  نآ  تشرـس ، نآ  ساسارب  ار  مدرم )  ) نانآ دـنوادخ  هک  تسا  مالـسا  يانعم  هب  هیآ  نیا 
(2). دنتشاد تکرش  رفاک  نمؤم و  نامیپ )  ) نآ رد  و  متسین ؟ امش  راگدرورپ  نم  ایآ  دومرف : نانآ  هب  تفرگ .

. دندوب رفاک  یضعب  نمؤم و  دارفا  زا  یضعب  رذ  ملاع  رد  هک  تسا  هدمآ  ثیدح  رد  نینچمه 

: اُولاق ؟ ْمُکِّبَِرب ُتَْسل  َأ  ْمَُهل : َلاقَف  ًاحابْـشَأ  ْمُهَماقَأ  ُْثیَح  َْقلَْخلا  ِِهئاِدْتبا  ِیف  َِکب  ُهَّللا  َّجَتْحا  يِذَّلا  َْتنَأ  دندومرف : (ع ) یلع ماما  هب  (ع ) هللا لوسر 
ّالِإ ًاعیمَج  ْمُهُّلُک  ُْقلَْخلا  َیبَأَف  َنینِمْؤُْملا ؟ ُریمَأ  ٌِّیلَع  َو  َلاق : ی�َلب . اُولاق : ِهَّللا ؟ ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  َلاَق : ی�َلب .

.31 هیآ مورلا : هروس  ( 30 - ) 1
زا :64/134 ح6  راونألاراحب �:329 ب53 ح3 ، قودص خیـش  دیحّوتلا  ح2 ، دـیحّوتلا ... یلع  قـلخلا  هرطف  باـب   2/12: فیرـش یفاکلا  - 2

.2/95: نیلقّثلارون فیرش  ریسفت  یفاک ،
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( رب  ) وت هلیـسو ي  هب  دـنوادخ  هک  یتسه  یـسک  وت  ِنیمَْیلا  ُباحْـصَأ  ْمُه  َو  ِلـیلَْقلا  ُّلَـقَأ  ْمُه  َو  ٌلـیلَق  ٌرَفَن  اـّلِإ  َکـِتَیالَو  ْنَع  اْوَتَع  َو  ًاراَبِْکتْـسا 
نانآ هب  دروآرد  ییاه  حبش  تروص  هب  ار  ناشیا  هک  ماگنه  نآ  شنیرفآ  يادتبا  داد ،) رارق  تّجح  مدرم  رب  ار  وت   ) دومن جاجتحا  تاقولخم 

ایآ و  دومرف : دنوادخ  يرآ . دنتفگ : تسین ؟ نم  ربمایپ  دّمحم  ایآ  و  دومرف : دنوادخ  يرآ . دنتفگ : متـسین ؟ امـش  راگدرورپ  نم  ایآ  دومرف :
دانع ّربکت و  يور  زا  زج  نیا  دـندیزرو و  عاـنتما  وت ) تلیـضف  تیـالو و  رارقا  شریذـپ و  زا   ) تاـقولخم یماـمت  تسین ؟ نینمؤملاریما  یلع 
نیمی باحـصا  نانآ  مه  دنتـسه و  مک ) رایـسب   ) اه نیرتمک  ِنیرتمک  نانآ  دـنا و  مک  رایـسب  هک  یهورگ  زج  دوبن ، وت ) تیـالو  هب  تبـسن  )

(1). دنتسه

رایتخا نانآ  هب  نینچمه  دوب . هدومرف  اطع  دنهدب  صیخـشت  لطاب  زا  ار  قح  دـنناوتب  نآ  اب  هک  یلقع  نانآ  هب  هللا  ترـضح  هک  تسا  حـضاو 
نینچ اّما  دـننک  باختنا  ار  قح  هار  دنتـسناوت  یم  صیخـشت  يور  زا  نیاربانب  دـننیزگرب . دـنهاوخ  یم  هک  ار  مادـک  ره  دـنناوتب  ات  دوب  هداد 

. دندرکن

مالک تفایرد  ياه  هلیسو  لقع و  تفرگ و  ّقلعت  (ع )) مدآ ترضح  لسن  زا  اه  ناسنازیر   ) اهرذ نآ  رب  حاورا  دسیون : یم   � یسلجم همالع 
خساپ دندیمهف و  ار  یهلا  باطخ  رخآ ، رد  دش و  هداد  رارق  نانآ  رد  نداد  خساپ  نتفگ و  نخس  هللا و 

زا ناشیا  ناشردـپ و  زا  رقاب  ماما  زا  رباج  زا  شدنـس  هب  یـسوط  خیـش  یلاـمألا  زا  :24/2ب23ح2 و ج26/272 ب6 ح12  راونألاراحب - 1
، یسوط خیـش  زا  یـسوط  خیـش  رـسپ  زا  یفطـصملا  هراشب  زا  و ج64/127 ب3 ح31  دـنا ، هدرک  تیاور  (ع ) ادـخ لوـسر  زا  (ع ) ناشّدـج

. یسوط خیش  یلامألا  زا  2/97 ح356  نیلقّثلارونریسفت :
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(1). دندوب رذ  ملاع  رد  هک  یلاح  رد  دنداد 

َدِّیَـس �یَلب  �یلإ  ِهِْقبَِـسب  َراصَف  (ع ،) ٌدَّمَُحم �یَلب  َلاق  ْنَم  ُلَّوَأ  َلاق : ی�َلب * اُولاـق  ْمُکِّبَِرب  ُتَْسلَأ  : * َمَدآ یَنب  ِحاوْرَأ  ِعیمَِجل  َّلَـجَوَّزَع  ُهَّللا  َلاـق  اَّـمل  َو 
نم ایآ  ی�َلب  اُولاق  ْمُکِّبَِرب  ُتَْسلَأ  : * دومرف مدآ  ینب  حاورا  یمامت  هب  لجوّزع  يادـخ  نوچ  َنیلَـسْرُْملا  َو  َنیّیبَّنلا  َلَْضفَأ  َو  َنیرِخآـْلا  َو  َنیلَّوَـألا 

هک تهج  نادب  دندوب . (ع ) دّمحم ترضح  هلب ،»  » تشاد هضرع  هک  یسک  نیتسخن  دندومرف : ماما  يرآ .* دنتفگ : متـسین ؟ امـش  راگدرورپ 
(2). دنتفرگ رارق  نیلسرم  ءایبنا و  ِنیرترب  نیرخآ و  نیلّوا و  رورس  دنتفرگ ، تقبس  نتفگ  يرآ »  » رب

. دینک هاگآ  رذ  ملاع  زا  ارم  مدرک : ضرع  (ع ) قداص ماما  هب  دیوگ : ریصبوبا 

امـش راگدرورپ  نم  اـیآ  ی�َلب  اُولاـق  ْمُکِّبَِرب  ُتَْسلَأ  :( * دومرف ناـشیا  هب  . ) تفرگ هاوگ  ناـشدوخ  رب  ار  مدرم )  ) ناـشیا دـنوادخ  هک  یماـگنه 
هاگآ ارم  . ) دنتـشاد ناهنپ  اه ) هنیـس  رد   ) دندرک راکـشآ  هک  ار  هچنآ  فالخ  نانآ  زا  یخرب  دـنگوس ! هللا  هب  يرآ .* دـنتفگ : اهنآ  متـسین ؟

: دومرف ترـضح  متـسین ؟» امـش  راگدرورپ  نم  ایآ  ْمُکِّبَِرب  ُتَْسلَأ  : » دش هتفگ  نانآ  هب  هک  ماگنه  نآ  دندش  مالک  هّجوتم  هنوگچ  هک ) دـینک 
(3). دنهد خساپ  دنناوتب  دنسرپب ، اهنآ  زا  نوچ  هک  داد  رارق  ار  نآ  ییاناوت  اهنآ  رد  دنوادخ  انامه  هُوباجَأ  ْمَُهلَأَس  اذِإ  ام  ْمِهیف  َلَعَج  َهَّللا  َّنِإ 

مه اوباجأ و  باطخلا و  اومهف  یّتح  قطنلا  هلآ  عمـسلا و  هلآ  لقعلا و  مهیف  لعج  ّرّذـلا و  کلتب  حاورـألا  تقّلعت  يأ  : 3/71: راونألاراحب - 1
. ّرذ

.1/308: لاصخلا - 2
.2/42: یشاّیعلا ریسفت  زا  :64/102 ب3 ح19  راونألاراحب - 3
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« يرآ  » رارقا و زین  رذ  ملاع  رد  ینعی  دـندناشوپ ، اه ) هنیـس  رد   ) دـندومن راهظا  هک  ار  هچنآ  فالخ  اـهنآ  هک  مینیب  یم  ثیدـح  هب  هّجوت  اـب 
خـساپ رازبا  باختنا و  يارب  رایتخا  صیخـشت و  يارب  لّـقعت  ناوت  ناـنآ  هب  دـنوادخ  دـنیامرف : یم  ماـما  و  تسا . هدوب  هناـقفانم  ناـنآ  نتفگ 

. دوب هدومرف  اطع  ار  ییوگ 

. دنا هتـشاد  باختنا  صیخـشت و  تردق  ملع و  نازیم  کی  هب  یگمه  هک  دنا  هتفرگ  رارق  يا  هنحـص  رد  ایند ، نیا  زا  شیپ  اه  ناسنا  نیاربانب 
دوخ هب  دراوم  نیا  هب  التبا  مه  زاب  سپ  دوش . یم  ـالتبم  دراوم  نیا  هب  اـیند  نیا  رد  دز ، زاـب  رـس  حیحـص  هار  باـختنا  زا  اـجنآ  رد  سک  ره 

. ددرگ یم  زاب  ناسنا 

سجن وهف  هنم  دلوی  دولوم  ّلک  و  مجنپ ... : شسرپ 
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. سجن وهف  هنم  دلوی  دولوم  لک  ءامسلا و  موجن  ددعب  ایاطخلا  نم  ناک  رمخلا  براش  وه  و  نم ...

یناج ینعی  لانیا  هک  راوخ  بارـش  دـنزرف  دـش  تباث  هسنارف  ّبط  رد  یحور  رظن  زا  دراد و  یمـسج  هضراع ي  اههد  زورما  ملع  رد  بارش 
نآ رد  ضراوع  همه  نیا  تسا و  هدرک  قلخ  ار  بارـش  ادخ  هچ  يارب  دوش . بکترم  ار  تایانج  ریاس  فنع و  هب  انز  لتق و  تسا و  هرطفلاب 

. دوش ّدلوتم  تخبدب  تسین و  ذخاؤم  تسا و  بارش  رثا  رد  دنکب  یتیانج  ره  تسا و  مولظم  دوش  ّدلوتم  سجن  هّچب  تسا و  هتشاذگ 

خساپ

سجن هک  تسا  هدیرفآ  ار  بارـش  دنوادخ  ارچ  مّود : تسا . سجن  راوخ ، بارـش  درف  دـنزرف  لّوا : هدـش : حرطم  دروم  ود  تمـسق ، نیا  رد 
؟ دراد رب  رد  يرایسب  یحور  یمسج و  ضراوع  ناسنا  يارب  نآ  ندروخ  تسا و 

ِموُُجن ِدَدَِـعب  ایاطَْخلا  َنِم  اـَهل  َناـک  ِرْمَْخلا  ُبِراـش  َوُه  َو  اـهَجْوَز  ْتَعاـطَأ  ٍهَأَْرما  اَـمُّیَأ  تسا : هدـمآ  نینچ  (ع ) هللا لوسر  زا  رظن  دروم  تیاور 
هک ینز  ره  اهَـسْفَن  ُْهنَع  َعَلْخَت  َْوأ  اهَجْوَز ، َتوُمَی  �یّتَح  ًالْدَع  َو ال  ًافْرَـص  اْهنِم  �یلاعَت  ُهَّللا  ُلَبْقَی  َو ال  ٌسَِجن ، َوُهَف  ُْهنِم  ُِدلَی  ٍدُولْوَم  ُّلُک  َو  ِءامَّسلا ،

، دوش ّدلوتم  يو  زا  هک  يدنزرف  ره  دوش و  یم  هتشون  هانگ  وا  يارب  نامسآ  ناگراتـس  دادعت  هب  دنک ، تعاطا  ار  دوخ  راوخ  بارـش  رـسمه 
(1). دریگب قالط  وا  زا  ای  دریمب  شرسمه  هک  یتقو  ات  دریذپ  یمن  ار  یبحتسم  بجاو و  ِراک  چیه  نز  نآ  زا  یلاعت  يادخ  و  تسا . سجن 

:1/175 ب51. بولقلاداشرإ - 1
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اجنیا رد  هک  یملظ  دوش . یمن  تشادرب  دـنا  هتـشاد  رظن  رد  ناشیا  هک  ییانعم  زین  تیاور  نتم  زا  درادـن . يدنـس  رابتعا  دنـس و  تیاور  نیا 
دنوادـخ هک  تسا  یلاح  رد  نیا  تسا . فرحنم  راسگ و  یم  ردام  ای  ردـپ  يوس  زا  هکلب  تسین  لاعتم  دـنوادخ  بناج  زا  تسا ، هدـش  نایب 

میوش روآدای  تسا  مزال  هکنیا  نمض   (1). تسا هدیرفاین  سجن  ای  رفاک  ًاتاذ  ار  یسک  هدیرفآ و  یتسرپادخ  يدیحوت و  داهن  رب  ار  اه  ناسنا 
. درادن دوجو  ربج  رب  ّلاد  یبلطم  تیاور  نیا  رد  میدید  هچنانچ  و  تسین . ندوب  فرحنم  ندش و  رفاک  يارب  ّتلع  مامت  دروم  نیا 

؟ تسا هدیرفآ  دراد  رب  رد  يدسافم  نآ  ندروخ  هک  ار  بارش  دنوادخ  ارچ  دندوب : هدیسرپ  هک  دروم  نیا  رد  اّما 

يارب زین  ار  دب  زا  بوخ  صیخـشت  ییاسانـش و  رازبا  تسا و  هدیرفآ  ار  دب  بوخ و  ياهزیچ  ایند  رد  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  حـضاو  لّوا :
هک نانچمه  مینک . باختنا  ار  دب  ای  بوخ  دوخ ، رایتخا  زا  هدافتسا  اب  میناوت  یم  تسا و  هداد  رارق  میتسه  فیلکت  ملاع  هنحص و  رد  هک  ام ،

دوصقم ( ) دـیرفآ  ) تخادرپ لادـتعا  هب  ار  نآ  هک  زیچ  نآ  سفن و  هب  دـنگوس  اهاْوقَت و  َو  اهَروُُجف  اهَمَْهلَأَف  اهاَّوَس *  ام  َو  ٍسْفَن  َو  : * هدومرف
یهیدب و  * (2) درک ماهلا  وا  هب  ار  ریخ )  ) اوقت و  ناهانگ )  ) روجف سپس  تسا * ) هللا 

َساَّنلا َرَطَف  یتَّلا  ِهَّللا  َتَرِْطف  : * َّلَـجَوَّزَع ِهَّللا  ِلْوَق  یف  (ع ) ِهَّللاِدـْبَع ِیبَأ  ْنَع  دـیحّوتلا ... :... یلع  قـلخلا  هرطف  باـب   2/13: فیرش یفاکلا  - 1
َساّنلا َرَطَف  یتَّلا  ِهَّللا  َتَرِْطف  : * لجوّزع يادخ  مالک  نیا  دروم  رد  هک  تسا  هدـش  لقن  (ع ) قداص ماما  زا  ِدـیحْوَّتلا  یَلَع  ْمُهَرَطَف  َلاق : اْهیَلَع *

. داهن ترطف  دیحوت ، ساسارب  ار  مدرم )  ) نانآ دنوادخ ) : ) دندومرف اْهیَلَع *
.9-8 تایآ سمّشلا : هروس  ( 91 - ) 2
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. تسا هداد  رارق  فّلکم  هدیشخب ، وا  هب  هک  يا  هزادنا  هب  ار  سک  ره  دنوادخ  هک  تسا 

ار اهنآ  رگا  هک  تسا  حضاو  دیرفآ ؟ ار  سفن  ناطیش و  دنوادخ  ارچ  تخاس : فرطرب  ار  ههبش  نیا  زین  شسرپ  کی  حرط  اب  ناوت  یم  مّود :
. دوب ربج  نیع  نیا  هکنیا  نمض  باقع . باوث و  هن  تشاد و  ییانعم  فیلکت  هن  رگید  دوب ، مهارف  يراک  تسرد  ناکما  اهنت  دیرفآ و  یمن 

دیسا زین  هداس  ياه  یبرچ  زیلوردیه  زا  دوش . یم  دیلوت  بارش  هکرس ، ندمآ  دوجو  هب  زا  شیپ  هکرـس ، هیهت ي  ماگنه  هک  میناد  یم  مّوس :
. تسا لوناتا »  » لکلا ّرثؤم  هدام ي  مان  دراد . دوجو  لکلا  هّیهت ي  يارب  زین  يرگید  ياه  هار  هتبلا  دیآ . یم  تسد  هب  لکلا  برچ و 

هب هک  دوش  یمن  بجوم  نیا  اّما  میزادرپ . یم  زین  اه  نآ  زا  یخرب  نایب  هب  دراد و  يرایسب  تاّرـضم  بارـش ، ندروخ  هک  میراد  لوبق  زین  ام 
اج یب  هدومرف ، قلخ  تاّرضم ، همه  نیا  نتشاد  دوجو  اب  ار  بارـش  دنوادخ  ارچ  هک  لاؤس  نیا  دشاب . یتمکح  چیه  نودب  نآ  ندمآ  دوجو 

نامگ دسرپ ، یم  ار  لاؤس  نیا  هک  یسک  دیاش  تسا . هابتشا  لصا  زا  هکلب  هن . تسا ، راکشآ  شباوج  هکنیا  هن  لاؤس  نیا  تفگ  دیاب  تسا .
ار دوخ  هب  صوصخم  فرـصم  دروم  يزیچ  ره  تسین . روط  نیا  هک  تسا  یهیدب  تسا . هدیرفآ  ندروخ  يارب  زیچ  همه  دنوادخ  هک  هدرک 

زین تعنـص  رد  تسا و  اهبنارگ  یگنـس  دراد و  ییابیز  رایـسب  يالج  ساملا  هک  نانچمه  تسا . هدـش  هدـیرفآ  صاخ  يدروم  يارب  دراد و 
. تشاد دهاوخ  یپ  رد  ار  گرم  دوش ، هدروخ  يرگید  رادناج  ره  ای  ناسنا  طّسوت  لیدبت و  زیر  ياه  هّکت  هب  رگا  دراد ، یّمهم  ياهدربراک 

يارب ار  يزیچ  ره  دنوادخ  دراد . ار  دوخ  فرصم  دروم  يزیچ  ره  نیاربانب 

سجن وهف  هنم  دلوی  دولوم  ّلک  و  مجنپ ... : www.Ghaemiyeh.comشسرپ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 229زکرم  هحفص 95 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:88

نیرتهب ناوت  یم  ساملا  لکلا و  ناـمه  زا  تسا . هدـیرفآ  ندـید  يارب  ار  مشچ  ندینـش و  يارب  ار  شوگ  هک  ناـنچ  تسا . هدـیرفآ  يراـک 
لکلا دیاوف  یخرب  نایب  رد  دشاب . هدش  قلخ  هدافتـسا  نآ  يارب  زیچ  نآ  دشاب و  نآ  دوخ  هب  طوبرم  هک  يا  هدافتـسا  اّما  درک  ار  اه  هدافتـسا 

: درک هراشا  ریز  دراوم  هب  ناوت  یم 

هدـش هتفرگ  یبوخ  جـیاتن  مسیتاـمور  سرقن و  جـلف ، دراوم  رد  وضع  يور  ندـیلام  يارب  لـکلا ، رد  لدرخ  سناـسا  هد  رد  کـی  لولحم  زا 
هرـشح هایگ  دنلام . یم  اه  هّچب  يامزگا  هب  دامپ  دـننام  دـننک و  یم  طولخم  لکلا  ای  نغور  اب  ار  درز  نسوس  هایگ  کشخ  ياه  لگ  تسا .

هک ینغور  دوش . یم  نآ  ندش  مرن  ثعاب  هک  دنلام  یم  اپ  فک  هدش  تفس  ياه  تمـسق  هچخیم و  هب  دننک و  یم  سیخ  لکلا  رد  ار  راوخ 
. دوش یم  هدافتسا  یمسیتامور  ياهدرد  نیکست  يارب  دیآ ، یم  تسد  هب  لکلا  رد  رّطعم  راد  نیزر  هایگ  هشیر ي  ای  هایگ  دنچ  ندناسیخ  زا 

يارب یلکلا  غارچ  هلعــش ي  زا  دوـش . یم  هدافتــسا  هدـننک  ینوفعّدــض  داوـم  بـیکرت  رد  نـینچمه  ندرک و  ینوفعّدــض  يارب  لـکلا  زا 
. دـنک لح  دوخ  رد  ار  اه  یبرچ  دـناوت  یم  تسا و  یلآ  ياه  ـالح ل  وزج  لـکلا  دوش . یم  هدافتـسا  نامـسناپ  لـیاسو  ندرک  ینوفعّدـض 

لح دوخ  رد  زین  ار  بآ  دننام  یبطق  ّداوم  دناوت  یم  شیاه ، لوکلم  هکبش  رد  ینژوردیه  ياهدنویپ  دوجو  ندوب و  یبطق  لیلد  هب  نینچمه 
. دراد دربراک  يرایسب  دراوم  رد  ور  نیمه  زا  دنک و 

لکلا ياهررض 

ناسنا ندب  هتشادن و  ییاذغ  تیصاخ  هجو  چیه  هب  لکلا  دنوش : یم  حرطم  ناکـشزپ  رظن  زا  همه  لکلا ، دیاوف  نایب  نینچمه  بلاطم و  نیا 
يراتفر هّدام  نیا  لباقم  رد 

سجن وهف  هنم  دلوی  دولوم  ّلک  و  مجنپ ... : www.Ghaemiyeh.comشسرپ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 229زکرم  هحفص 96 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:89

. دهد یم  زورب  مس  کی  اب  ییورایور  رد  هک  دهد  یم  ناشن  ار 

تمالع نیرتزراب  دشاب . یبصع  متسیس  فعضم  ای  كّرحم  دناوت  یم  رامیب ، کیژولویزیف  ّتیعـضو  فرـصم و  رادقم  هب  هّجوت  اب  لکلا  رثا 
تبحص رد  لالتخا  لداعت ، مدع  دننام  يرگید  ياه  هناشن  نینچمه  هدعم ، کیرحت  یگدرسفا و  زا : تسا  ترابع  لکلا  اب  ّتیمومسم  ياه 

، تروص یگتخورفارب  اـه ، کـمدرم  يداـشگ  غارفتـسا ، عّوهت ، ندـب ، ترارح  هجرد  تفا  یجیگ ، ییاـنیب ، لـالتخا  ییوگ ، هواـی  ندرک ،
راچد هک  یـسک  تاـجن  يارب  دنتـسه . لـکلا  اـب  ّتیمومـسم  میـالع  زا  زین  اـمک  جّنـشت و  تیاـهن  رد  یگدولآ و  باوخ  اـه ، مشچ  يزمرق 

. دسرب ماجنا  هب  وا  اب  دروخرب  رد  دیاب  هک  تسا  يرورض  یتامادقا  تسا  هدش  لکلا  اب  ّتیمومسم 

هّچب رد  تسا . هدش  هدـهاشم  دـننک  یم  فرـصم  یلکلا  تابورـشم  راب  کی  یهام  یّتح  هک  یناردام  ياه  هّچب  رد  يراجنهان  زورب  شیازفا 
، قورع بلق و  ياه  يراجنهان  ندب ، دشر  شهاک  دـق ، یهاتوک  دـّلوت ، ماگنه  رد  نزو  ندوب  مک  دـننام  ییاه  لالتخا  یلکلا  ناردام  ياه 

دق دشر  شهاک  دوش . یم  هدهاشم  مّلکت  لالتخا  هسردم و  رد  يریگدای  رد  لالتخا  یشوه ، مک  تروص ، ياه  ناوختـسا  ياه  يراجنهان 
ياه يراجنهان  اب  هک  دوش  یم  نینج  یلکلا  مردنـس  داجیا  ثعای  ردام  طّسوت  لکلا  فرـصم  دراد . همادا  یگلاس  هدزناش  ات  دـّلوت  نامز  زا 

. تسا هارمه  بلق  يدازردام  ياه  يراجنهان  همجمج و  ندوب  کچوک  لثم  دّدعتم 

دشر ییاسران  یلقع و  یگدنام  بقع  بلق و  رد  صقن  اه ، مادنا  لکش  رییغت  همجمج و  تروص و  ياه  يراجنهان  بجوم  لکلا  فرـصم 
لکلا فرصم  دنتسه . ّرثؤم  دیفس  كالپ  شیادیپ  رد  لکلا  يواح  ياه  هیوش  ناهد  لکلا و  فرصم  دوش . یم 
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فرـصم دوش . یم  برچ  دـبک  داجیا  ندـب و  هریخذ  یبرچ  شیازفا  بجوم  لکلا  فرـصم  تسا . ناهد  ناطرـس  هب  ـالتبا  لـلع  زا  نینچمه 
. دـهد یم  شیازفا  ار  يدـبک  ياه  يرامیب  زورب  لامتحا  هدـش و  یتسم  داجیا  ثعاب  كاینک و ... قرع ، بارـش ، وج ، بآ  نوچمه  يداوم 

یم شهاک  زین  ار  ییاذـغ  ّداوم  ریاس  کیژولویب  شزرا  هدـش و  یب  هورگ  ياه  نیماـتیو  دوبمک  هب  رجنم  اـهنآ  فرـصم  رد  طارفا  نینچمه 
. دهد

صوصخ هب  لکلا  فرـصم  لد  رـس  شزوس  تلاح  زورب  للع  زا  یکی  دوش . یم  هیر  نورد  هب  داوم  علب  ثعاب  یتسم )  ) لکلا دایز  فرـصم 
تالالتخا هیذـغت و  ءوس  يدـبک ، زوریـس  هب  التبا  ضرعم  رد  یطیحم  باصعا  ندـید  بیـسآ  لیلد  هب  لکلا  هب  ناداـتعم  تسا . زمرق  بارش 

. دنتسه یتکرح  یّسح و 

یلکلا تابورـشم  ناگدـننک  فرـصم  رد  هژیو  هب  یب »  » نیماتیو دوبمک  دوش . یم  هچخم  نتفر  لیلحت  ببـس  لکلا  تّدـم  ینالوط  فرـصم 
یشکدوخ دصرد  هاجنپ  دنتـسه . دعتـسم  دارفا  وزج  یگدزامرـس  هب  التبا  يارب  یلکلا  دارفا  دوش . یم  ییانیب  بصع  هفرط  ود  باهتلا  ببس 

یلکلا دارفا  رد  تسا . طّـسوتم  ربارب  ات 4  اه 3  یلکلا  رد  یـشکدوخ  نازیم  تسا . رّدـخم  ّداوم  لکلا و  نوچ  يداوم  فرـصم  ّتلع  هب  اـه 
. دوش یم  ییاذغ  داوم  بذج  ءوس  بجوم  لکلا  فرصم  دراد و  دوجو  یهاگحبص  غارفتسا 

شیپ هدوب و  دیدش  رایسب  هعیاض  کی  هک  دوش  یم  هتفگ  یلکلا  تیتاپه  دروم  رد  تسا . لکلا  فرـصم  داح ، تیتاپه  زورب  لیالد  زا  یکی 
. دنتـسه لاحدب  هداعلا  قوف  نارامیب  يدبک ، ییاسران  ندوب  اراد  ّتلع  هب  یهاگ  هدوب و  تمالع  دقاف  یهاگ  دراد . هارمه  هب  ار  يدب  یهگآ 

یلکلا تیتاپه  رد  ناقری  بت و  دنهد . یم  لیکشت  ار  يرامیب  نیا  عیاش  میالع  یمکـش  درد  نزو و  شهاک  غارفتـسا ، عّوهت ، ییاهتـشا ، یب 
عیاش
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. تسا

نایرج رد  دبک  تفاب  دوش . یم  داجیا  دبک  ینوخرپ  یّمـس و  یباهتلا و  لماوع  هجیتن  رد  هک  تسا  دبک  یعیبط  راتخاس  رییغت  يدبک ، زوریس 
زورب لیلد  هس  زا  یکی  تسا . تشگرب  لباقریغ  راتخاس  رییغت  نیا  دوش . یم  لـتخم  دـبک  یعیبط  لاـمعا  دور و  یم  نیب  زا  نمزم  دـنور  نیا 
ییادز ّتیّمس  تردق  نوچ  دوش . یم  گرزب  دبک  دبک ، رد  یبرچ  ندش  عمج  لیلد  هب  یلکلا  زوریس  رد  تسا . لکلا  فرـصم  يرامیب  نیا 

یم زورب  نآ  زا  یـشان  میالع  هتفر و  الاب  نوخ  رد  نآ  حطـس  هدشن و  كاپ  دبک  طّسوت  اه  نومروه  یخرب  دوش  یم  مک  دـبک  مسیلوباتم  و 
. تسا يرامیب  تماخو  رب  لیلد  دشاب ، هتشادن  دوجو  يوارفص  يراجم  دادسنا  رگا  دوش و  یم  داجیا  ناقری  هاگ  دنک .

رادـقم شهاک  تسا . ّتیمورحم ) اـی  داـیز  فرـصم   ) مسیلکلا دـنوش  یم  یـشوه  یب  زورب  ثعاـب  هک  یلماوع  اـه و  يراـمیب  نیرت  مهم  زا 
دننام : ) دوش یم  رادـیدپ  میـسلک  ناـصقن  هب  هیبش  یمیـالع  دروم  نیا  رد  هک  دوش  یم  هدـهاشم  نمزم  مسیلکلا  رد  نوخ  يامـسالپ  میزینم 

ّتیمومسم نیرت  ناوارف  زا  یکی  لکلا  اب  ّتیمومسم  تسا . نمزم  تیتارکناپ  زورب  للع  نیرت  عیاش  زا  مسیلکلا  تالـضع .) شزرل  جّنـشت و 
یم نوخ  دراو  هدـش و  بذـج  ناهد  طاخم  هار  زا  مه  یمک  یّتح  هدور و  هدـعم ، هار  زا  لکلا  تسا . ناـهج  ياـهروشک  زا  یـضعب  رد  اـه 

(1). دریگ یم  تروص  اه  هیر  هار  زا  یمک  رادقم  اه و  هیلک  قیرط  زا  نآ  عفد  و  دوش .

رظان هک  تسا  هدش  جارختسا  یشخب ) ناوت  یکـشزپ و  هاگـشناد   ) هداوناخ 2 کشزپ  رازفا  مرن  هدرـشف ي  حول  زا  تاعالّطا ، نیا  ماـمت  - 1
یکشزپ هرواشم ي  يروشک  زکرم  سییر  روشک و  یکشزپ  مولع  ياه  هاگشناد  یملع  تئیه  وضع  یتقفـش  فسوی  رتکد  نآ  دیلوت  یملع 

. تسا هدش  هّیهت  دنتسه ، کشزپ  نانآ  رتشیب  هک  رفن  جنپ  تسیب و  شالت  اب  رازفا  مرن  نیا  تسا .
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، دش نآ  ياهررض  لومشم  دروخ و  ار  نآ  یسک  رگا  هک  تسا  هدیرفاین  ندروخ  يارب  ار  لکلا  دنوادخ  دش ، نایب  هچنآ  یمامت  هب  هّجوت  اب 
. دوش وا  هداوناخ ي  دنزرف و  ناسنا و  مسج  حور و  هّجوتم  ررض  همه  نیا  نآ ، ندروخ  رثا  رب  ات  دش  قلخ  بارش  ارچ  هک  دنک  ضارتعا 

مارحلا نم  مهنوطب  تئلم  مشش : شسرپ 
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تئلم  » نوچ دندرکن  لوبق  اه  نیا  یلو  هلب  دنداد : باوج  دیدرک ؟ یفّرعم  ار  ناتدوخ  دندیسرپ : ناشردپ  زا  (ع ) داّجـس ماما  ترـضح  یتقو 
ًارایتخا رگا  دوش  یم  شکدّیـس  راوخ ، مارح  صخـش  هک  تسا  هدمآ  رابخا  رد  تسا .» هدـش  رپ  مارح  زا  ناشیاه  مکـش  مارحلا  نم  مهنوطب 

دوش یم  عقاو  مولظم  درادن و  یهانگ  دهد  یم  وا  هب  مارح  قزر  هدوب و  دزد  راوخابر و  شردپ  یکدوک ، زا  هک  يدنزرف  یلو  چیه ، دروخب 
. تسین ذخاؤم  دنک  یم  یتیانج  نوچ  و 

خساپ

: يرخأ هیاور  یف  .(1)و  تسا هدمآ  یقرواپ  رد  هک  تسا  یبیترت  هب  تسا ، هدـش  لقن  (ع ) ءادهّـشلادّیس اقآ  زا  هک  یثیدـح  همجرت ي  نتم و 
اهدجوف لیقع  ینب  میخ  یلإ  تفتلا  ّمث  مهنم ، هیلاخ  اهآرف  هیبأ  ینب  میخ  یلإ  تفتلا  ًادیرف ، ًادـیحو  یقب  دـق  و  (ع ) نیـسحلاب رمألا  قاض  اّمل 

یلإ بهذ  ّمث  میظعلا . ّیلعلا  هّللاب  الإ  هّوق  لوح و ال  ال  لوق : نم  رثکی  لعجف  ًادـحأ ، مهنم  ری  ملف  هباحـصأ  میخ  یلإ  تفتلا  ّمث  مهنم ، هیلاـخ 
هیلإ رظن  اّملف  هضّرمت ، بنیز  هدـنع  هیلع و  لخدـف  میدألا . نم  عطن  یلع  یقلم  هآرف  (ع ) نیدـباعلا نیز  هدـلو  همیخ  یلإ  ءاـجف  ءاـسّنلا ، میخ 

، لبقأ دـق  (ع ) هّللا لوسر  نبا  اذـهف  كردـص  یلإ  ینیدنـسأ  هتّمعل : لاـقف  ضرملا ، هّدـش  نم  نّکمتی  ملف  ضوهّنلا  دارأ   � نیسحلا نب  ّیلع 
تعنص ام  هاتبا ! ای  لاق : ّمث  یلاعت ، هّللا  دمحی  وه  و  هضرم ، نع  هدلو  لأسی  (ع ) نیسحلا لعجف  اهردص ، یلإ  هتدنسأ  هفلخ و  تنیز  تسلجف 
مهنیب اننیب و  برحلا  ّبش  دق  و  هّللا ، رکذ  مهاسنأف  ناطیّـشلا  مهیلع  ذوحتـسا  دـق  يدـلوای ! (ع :) نیـسحلا هل  لاقف  نیقفانملا ؟ ءالؤه  عم  مویلا 

و اهتربعب ، بنیز  تقنتخا  هّمع  نع  لأس  اّملف  ساّبعلا ؟ یّمع  نیأ  هاتبا ! ای  (ع :) ّیلع لاقف  مهنم . اّنم و  مّدـلاب  ضرألا  تضاـف  یّتح  هّللا  مهنعل 
، لتق دـق  کّمع  ّنإ  ّینب ! ای  (ع :) لاقف هضرم . ّدتـشی  نأ  نم  ًافوخ  ساّبعلا ، هّمع  هداهـشب  هربخی  مل  ّهنأل  هبیجی ، فیک  اهیخأ  یلإ  رظنت  تلعج 

دحاو ّلک  نع  لأسی  لعج  هتوشغ  نم  قافأ  اّملف  هیلع ، یشغ  یّتح  ًادیدش  ًءاکب  (ع ) نیسحلا نب  یلع  یکبف  تارفلا ! ئطاش  یلع  هیدی  اوعطق 
ای هل : لاقف  نیقلا ؟ نب  ریهز  و  هجسوع ، نب  ملسم  و  رهاظم ، نب  بیبح  و  ّیلع ، یخأ  نیأ  و  لاقف : لتق . هل : لوقی  (ع ) نیـسحلا و  هتمومع ، نم 

مایخلا یف  سیل  ّهنأ  ملعإ  ّینب !

-139 هاّجنلا : هعیرذ  :2/22 و  نیطبّسلا یلاعم  :4/351 و  یناهبهب هبکاّسلا  هعمّدلا  - 1
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لاق ّمث  ًادـیدش ، ًءاکب  نیـسحلا  نب  ّیلع  یکبف  يّرثلا . هجو  یلع  یعرـص  مهّلکف  مهنع  لأست  نیذـّلا  ءالؤه  اّمأ  و  تنأ ، انأ و  اـّلإ  ّیح  لـجر 
نیب هب  ّبذأف  فیّـسلا  اّما  و  اهیلع ، أکوتأف  اصعلا  اّمأ  لاقف : امهب ؟ عنـصت  ام  و  هوبأ : هل  لاقف  اـصعلا . فیّـسلاب و  ّیلع  هاـتّمع ! اـی  بنیز : هتّمعل 

، یتّیّرذ بیطأ  تنأ  يدلو ! ای  هل : لاق  هردص و  یلإ  هّمض  و  کلذ ، نم  نیسحلا  هعنمف  هدعب . هایحلا  یف  ریخ  ّهنإف ال  (ع ) هّللا لوسر  نبا  يدی 
بئاون ءادعألا و  هتامش  متیلا و  هلّذلا و  مهتلمـش  دق  نولوذخم ، ءابرغ  مّهنإف  لافطألا ، لایعلا و  ءالؤه  یلع  یتفیلخ  تنأ  و  یترتع ، لضفأ  و 

، كریغ هب  نوسنأتسی  نم  مهلاجر  نم  یقب  ام  مّهنإف  مالکلا ، نیلب  مهرطاوخ  لس  و  اوشحوتسا ، اذإ  مهسنآ  و  اوخرـص ، اذإ  مهتّکـس  نامّزلا ،
یلعأب حاص  و  (ع ) هدیب همزل  ّمث  مهیلع . یکبت  کیلع و  اوکبی  و  مهمشت ، كوّمشی و  مهعد  كاوس ، مهنزح  هیلإ  نوکشی  مهدنع  دحأ  و ال 

مامإ وه  و  مکیلع ، یتفیلخ  اذـه  ینبا  ّنأ  نملعا  یمالک و  نعمـسإ  همطاف ! اـی  و  هّیقر ! اـی  و  هنیکـس ! اـی  و  موثلک ! ّمأ  اـی  و  بنیز ! اـی  هتوص :
هب راک  یتقو  هوکباف ! ًادیهش  یضم  و  هوبدناف ، ًابیرغ  تام  یبأ  ّنإ  مهل : لقف  مالّـسلا ، یّنع  یتعیـش  غّلب  يدلو ! ای  هل : لاق  ّمث  هعاّطلا . ضرتفم 

بحاص یب  یلاخ و  ار  ناشیا  ياه  همیخ  دـندمآ . دوخ  ناردارب  ياه  همیخ  يوس  هب  دـندنام ، اهنت  کـت و  هدـش و  راوشد  (ع ) نیـسح ماـما 
دنتفر ناشباحـصا  ياه  همیخ  يوس  هب  هاگنآ  دنتفای . نانآ  زا  یلاخ  ار  اه  همیخ  دنتفر ، لیقع  نادـنزرف  ياه  همیخ  يوس  هب  سپـس  دـندید .
همیخ يوس  هب  ترضح  سپـس  میظعلا .» ّیلعلا  هّللاب  الإ  هّوق  لوح و ال  ال  : » دندومرف یم  مدامد  ور  نیا  زا  دندیدن . ار  اهنآ  زا  کی  چیه  یلو 

. دندوب هداتفا  نیمز  يور  یتسوپ  هّکت  يور  هک  دندید  ار  ناشیا  دندمآ . (ع ) نیدباعلا نیز  ناشرسپ  همیخ  يوس  هب  سپـس  دنتفر . نانز  ياه 
، دـندید ار  ماما   � نیـسحلا نب  ّیلع  هک  یماـگنه  دوـمن . یم  يراتـسرپ  ناـشیا  زا   � بنیز ترـضح  هک  یلاح  رد  دـندش  لـخاد  ناـشیا  رب 

هیکت رادهگن و  تا  هنیس  يور  ارم  دندومرف : ( � بنیز ترضح   ) دوخ هّمع ي  هب  دنتسناوتن . يرامیب  تّدش  زا  یلو  دنزیخرب  اج  زا  دنتساوخ 
ماـما داد . هیکت  شا  هنیـس  هب  ار  ناـشیا  تسـشن و  ناـشیا  تشپ   � بنیز تسا . هدـش  کیدزن  هک  تسا  (ع ) ادـخ لوسر  رـسپ  نیا  اریز  هدـب 

! ناج ردپ  دنتـشاد : هضرع  سپـس  دـنتفگ . یم  ساپـس  ار  یلاعت  دـنوادخ  ناشیا  دندیـسرپ و  ناشیا  يرامیب  هرابرد  ناشرـسپ  زا  (ع ) نیـسح
تهج نیدب  تسا  هدش  هریچ  نانآ  رب  ناطیـش  هک  یتسرد  هب  مرـسپ ! دـندومرف : ناشیا  هب  (ع ) نیـسح ماما  يدرک ؟ هچ  نیقفانم  نیا  اب  زورما 
تسا هتخاس  نشور  دزاس  رود  نانآ  زا  ار  دوخ  تمحر  دنوادخ  هک  نانآ  ام و  نیب  ار  هنتف  گنج و  شتآ  هدرب و  نانآ  رطاخ  زا  ار  ادخ  دای 

هکنیا ات 
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یماگنه تساجک ؟ ساّبع  میومع  ناج ! ردپ  دنتشاد : هضرع  (ع ) نیدباعلا نیز  ماما  سپس  دوش . يراج  نیمز  هب  نانآ  ام و  زا  نوخ  بالیس 
ار وا  باوج  دـهاوخ  یم  هنوگچ  هک  درک  هاگن  (ع ) نیـسح شردارب  هب  تفرگ و  ار   � بنیز يولگ  هار  هیرگ  دومن ، لاؤس  شیوـمع  زا  هک 
! مرسپ دندومرف : (ع ) ماما دندوب . هدادن  ناشیا  هب  ار  (ع ) ساّبع شیومع  تداهـش  ربخ  دبای ، تّدش  ناشیا  يرامیب  هکنیا  سرت  زا  اریز  دهدب ؛

شوه زا  هکنیا  ات  دنتـسیرگ  تّدش  هب  (ع ) نیـسحلا نب  ّیلع  تسا . هدـیدرگ  ادـج  تارف  رانک  رد  شتـسد  ود  هدـش و  هتـشک  تیومع  انامه 
سپ دش . هتشک  دندومرف : یم  ناشیا  هب  (ع ) نیـسح ماما  و  دندیـسرپ . دوخ  ياه  هدازومع  اهومع و  همه ي  زا  دندمآ  شوه  هب  نوچ  دنتفر .

رد هک  نادب  مرـسپ ! دندومرف : (ع ) ماما دنتـسه ؟ اجک  نیق  نب  ریهز  هجـسوع و  نب  ملـسم  رهاظم و  نب  بیبح  یلع و  مردارب  دنتـشاد : هضرع 
(. دنا هدش  دیهـش   ) دنا هداتفا  كاخ  يور  یگمه  يدیـسرپ ، نم  زا  اهنآ  هرابرد  هک  نانیا  تسین و  يا  هدنز  درم  چیه  وت  نم و  زج  اه  همیخ 

ماـما هدـب . نم  هب  ار  ریـشمش  اـصع و  ناـج ! هّمع  دوـمرف :  � بنیز شا  هّمع  هب  سپـس  تـسیرگ . تّدـش  هـب   � نیـسحلا نـب  ّیلع  ور  نـیا  زا 
لوسر دـنزرف  زا  ریـشمش  اب  مهد و  هیکت  اصع  هب  مهاوخ  یم  دومن : ضرع  ینک ؟ هچ  اـهنآ  اـب  یهاوخ  یم  دـندومرف : ناـشیا  هب  (ع ) نیـسح

هب ار  ناشیا  دندش و  راک  نیا  ماجنا  زا  ناشیا  عنام  (ع ) نیـسح ماما  دوب . دهاوخن  وا  زا  دعب  یگدنز  رد  يریخ  هک  ارچ  میامن ؛ عافد  (ع ) ادخ
وت نم  زا  سپ  یتـسه . نم  هداوناـخ  دارفا  نیرت  تلیـضفاب  نم و  لـسن  نیرت  كاـپ  وت  مرـسپ ! دـندومرف : ناـشیا  هب  دندنابـسچ و  دوـخ  هنیس 

نانمشد و تتامش  یمیتی و  يراوخ و  انامه  دنتسه . ناگدشراوخ  نابیرغ و  نانیا  هک  ارچ  یتسه . ناکدوک  تیب و  لها  نیا  رب  نم  نیشناج 
، شاب نانآ  هارمه  سرت  ماگنه  رد  نک ، مارآ  ار  نانآ  دش ، دنلب  ناش  هیرگ  هلان و  هاگره  تسا . هتفرگ  رب  رد  ار  ناشیا  راگزور  ياه  یتخس 
تسا و هدنامن  هدنز  دـشاب ، نانآ  شمارآ  سنا و  هیام  هک  یـسک  وت  زج  اهنآ ، نادرم  زا  هک  ارچ  هدـب . رطاخ  یّلـست  ار  نانآ  مرن  نانخـس  اب 

وت رب  راذگب  يوبب . ار  ناشیا  زین  وت  دنیوبب و  ار  وت  راذـگب  دـشاب . نانآ  ياه  لد  درد  اه و  هوکـش  ياونـش  هک  دـنرادن  ار  وت  زج  سک  چـیه 
يا بنیز ! يا  دنداد : ادن  دوخ  يادص  نیرتدنلب  اب  دنتفرگ و  ار  ناشیا  تسد  (ع ) ترـضح سپـس  نک . هیرگ  ناشیا  رب  زین  وت  دننک و  هیرگ 

هعاطالا بجاو  ماما  وا  تسامـش و  رب  نم  نیـشناج  مرـسپ  نیا  هک  دینادب  دیونـشب و  ارم  مالک  همطاف ! يا  هّیقر و  يا  هنیکـس ، يا  موثلک ، ّما 
ور نیا  زا  تشذگرد ، بیرغ  مردپ  انامه  وگب : اهنآ  هب  سپس  ناسرب  مالس  نم  بناج  زا  منایعیش  هب  مرسپ ! دندومرف : ناشیا  هب  سپس  تسا .

. دینک هیرگ  وا  يارب  ور  نیا  زا  دش ، دیهش  و  دینک ، دنلب ) يادص  اب  هیرگ   ) هبدن وا  يارب 

مهتصنتساف ساّنلا  یتأ  یّتح  (ع ) جرخف هقلحلا  لثم  یف  هولعج  یّتح  بناج  ّلک  نم  نیسحلاب  اوطاحأ  و  : ... 37 بابلا هّیقب   45/8: راونألاراحب
َنِم َناک  ینَعاطَأ  ْنَمَف  ِداشَّرلا  ِلیبَس  ی�لِإ  ْمُکوُعْدَأ  امَّنِإ  َو  یلْوَق !؟ اوُعَمْسَتَف  ََّیلِإ  اُوتِْـصُنت  ْنَأ  ْمُْکیَلَع  ام  ْمُکَْلیَو  مهل : لاق  یّتح  اوتـصنی  نأ  اوبأف 

ْمُِکبُوُلق ی�لَع  َِعبُط  َو  ِمارَْحلا  َنِم  ْمُُکنوُُطب  ْتَِئُلم  ْدَـقَف  یلْوَق  ٍعِمَتْـسُم  ُْریَغ  يْرمَِأل  ٍصاع  ْمُکُّلُک  َو  َنیکَلْهُْملا  َنِم  َناک  یناـصَع  ْنَم  َو  َنیدَـشْرُْملا 
هطاحا ار  (ع ) نیـسح ماما  فرط ، ره  زا  َُهل و  اُوتِْـصنَأ  اُولاق : َو  ْمُهَْنَیب  ٍدْعَـس  ِْنب  َرَمُع  ُباحْـصَأ  َمَوالَتَف  َنوُعَمْـسَت ؟ ـال  َأ  َنُوتِْـصُنت ؟ ـال  َأ  ْمُکَْلیَو 

مدرم نآ  زا  سپس  دندناسر . مدرم  نآ  هب  ار  دوخ  ات  دندمآ  نوریب  هرصاحم ) هقلح ي  زا  ( ) (ع ماما دنداد . رارق  طسو  رد  ار  ناشیا  ات  دندرک 
توکس رگا  امش ! هب  ياو  يا  دندومرف : اهنآ  هب  ماما  هکنیا  ات  دندیزرو . عانتما  دننک  توکس  هکنیا  زا  اهنآ  اّما  دننک ، توکس  هک  دنتـساوخ 

دـشر هار  هب ) ناـمیا   ) يوـس هب  ار  امـش  نم  اـنامه  هک  یلاـح  رد  دـسر ؟ یم  امـش  هب  یناـیز  هچ  دـیهد ، ارف  شوـگ  نم  نانخـس  هب  دـینک و 
امش یمامت  و  دش . دهاوخ  دوبان  دنک  ینامرفان  ارم  سکره  دیسر و  دهاوخ  يزارفرس  هب  دنک  متعاطا  هک  ره  منک . یم  توعد  يراگتسر ) )
رهم امش  ياه  بلق  رب  تسا و  رپ  مارح  لام  زا  امـش  ياه  مکـش  هک  اریز  دیهد ؛ یمن  ارف  شوگ  نم ، نخـس  هب  دینک و  یم  ینامرفان  ارم  رما 

دیهاوخن تیاده  زگره  تسا و  هدز  یهارمگ  رهم  امـش  ياه  لد  رب  دـیا ، هدـش  بکترم  هک  یناهانگ  تهج  هب  دـنوادخ  . ) تسا هدـش  هدز 
رگیدکی هب  تمالم  اب  دعس  رمع  باحصا  شهوکن ، نیا  زا  سپ  دیهد ؟ یمن  ارف  شوگ  ایآ  دینک ؟ یمن  توکس  ایآ  امش ! رب  ياو  يا  دش .)

. دیتفیب ادص  زا  وا  يارب  دنتفگ :
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یمن ارف  شوگ  ماما  مالک  هب  لیلد  نیمه  هب  دـندوب و  راوخ  مارح  دارفا  زا  هللا ) مهنعل   ) ترـضح نانمـشد  (ع ) ءادهّـشلادّیس نایب  هب  هّجوت  اـب 
، دندینش یم  رگا  دنداد و 
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: دوش نایب  هتکن  هس  تسا  مزال  هراب  نیا  رد  اّما  دندوبن . اریذپ  ار  قح  نخس 

ملاظم ّدر  تخادرپ  هّجوت و  اب  دناوت  یم  یلاسگرزب  رد  درادن و  یفیلکت  درادـن ، مارح  زا  ار  لالح  يزور  صیخـشت  ناوت  هک  يدـنزرف  - 1
. دوش همّذلا  ءيرب  دابع ،

، رایتخا ملع و  اب  فیلکت ، زییمت و  ّنس  رد  هک  تسا  یـسک  دوصقم  دوش » یم  شک  ماما  ای  شکدّیـس و  همقل  مارح   » تسا هدـش  نایب  هکنیا 
راثآ لابق  رد  تروص ، نیا  رد  اریز  تسا  هدرک  يراک  نینچ  رایتخا  یهاگآ و  نودب  هدوب و  لفط  هک  یسک  هن  دنک . يراوخ  مارح  هب  مادقا 

. دوب دهاوخن  بقاعم  نآ ،

... تیانج و باکترا  عرـش و  تاروتـسد  ماجنا  زا  یچیپرـس  يارب  ّتلع  مامت  مه  زاب  اـّما  دراد  ار  دوخ  یعـضو  راـثآ  مارح  همقل  هچرگ  - 2
. تسین

نآ تسا . راوخ  مارح  صخـش  دوخ  ای  رداـم  اـی  ردـپ و  فرط  زا  هکلب  تسین  دـنوادخ  بناـج  زا  هدـش ، ناونع  هک  یملظ  زین  اـجنیا  رد  - 3
. تسا هدناروخ  دوخ  دنزرف  هب  ای  هدرک  هدافتسا  نآ  زا  نآ ، لوانت  ندوب  مارح  هب  ملع  لام و  ندوب  مارح  هب  ملع  اب  هک  یسک 

ًاّیقش باتکلا  ّمأ  یف  كدنع  تنک  نإ  :و  متفه شسرپ 
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ارم تبثت  ءاشت و  ام  وحمت  َّکنإف  ًادیعـس  ینلعجاف  يا  هداد  رارق  یقـش  ارم  رگا  تسا : هدـمآ  زاـمن  تاـبیقعت  رد  ناـنجلا  حـیتافم  باـتک  رد 
. ینک یم  تابثا  ای  وحم و  یهاوخب  هک  ار  هچنآ  ره  وت  هک  ارچ  هدب  رارق  دنم  تداعس 

خساپ

(1). تسا هدمآ  یقرواپ  رد  تسا  لئاسملا  حاجن  لئاّسلا و  حالف  فیرش  باتک  هک  نآ  لّوا  كردم  اب  هارمه  هدش ، ناونع  ثیدح 

هک دـنک  یم  لقن  (ع ) قداص ماما  زا  دوخ  لصّتم  دنـس  هب   222: لئاسملا حاجن  لئاّسلا و  حالف  فیرـش  باتک  رد   � سوواط نب  دّیـس  - - 1
ی�لَع یْبلَق  ْتِّبَث  ِراْصبَْألا ، َو  ِبُولُْقلا  َبِّلَقُم  َّمُهَّللا  دـییوگب : راـب  هس  ماـش ، حبـص و  ماـگنه  هک  تسا ) بوخ   ) امـش رب  دوش  یم  هچ  دـندومرف :

یف یل  ْدُْدما  َّمُهَّللا  َِکتَمْحَِرب . ِراّنلا  َنِم  ینْرِجَأ  َو  ُباّهَْولا ، َْتنَأ  َکَّنِإ  ًهَمْحَر ، َْکنَُدل  ْنِم  یل  ْبَه  َو  ینَْتیَدَه ، ْذِإ  َدَْعب  یْبلَق  ْغُِزت  َو ال  َِکنید ،
َو ُءاَشَت  ام  وُحْمَت  َکَّنِإَف  ًادیعَـس ، یْنلَعْجاَف  ًاّیِقَـش  ِباتِْکلا  ِّمُأ  یف  َكَْدنِع  ُْتنُک  ْنِإ  َو  َکَتَمْحَر ، َّیَلَع  ْرُْـشنا  َو  یقْزِر ، یف  َّیَلَع  ْعِسْوَأ  َو  يرُمُع ،
زا دعب  ار  ملد  نادرگ و  راوتـسا  تنید  رب  ار  مبلق  ناگدید ، اه و  لد  هدننک  ور  ریز و  هدننادرگ و  يا  ادنوادخ  باتِْکلا  ُّمُأ  َكَدـْنِع  َو  ُِتْبُثت ،

تمحر هب  ارم  و  يا . هدنشخب  رایسب  وت  هک  یتسار  هب  راد ، ینازرا  نم  هب  شیوخ  بناج  زا  یتمحر  امرفن و  فرحنم  يدومرف  تیاده  هکنآ 
رگا و  نارتسگب ، نم  رب  ار  تتمحر  و  امن ، خارف  ار  ما  يزور  و  نک ، ینالوط  ارم  رمع  ایادـخ ! روآرد . دوخ  هانپ  رد  مّنهج  شتآ  زا  شیوخ 
اهنت باتکلا  ّما  ینادرگ و  یم  تباث  ای  دوبان  یهاوخب  ار  هچره  وت  هک  ارچ  هد ، رارق  دنم  تداعـس  ارم  متـسه ، تخبدب  باتکلا  ّما  رد  وت  دزن 
دنـس هب  تسا  هدیـسر  تایاور  رد  ءاشع  برغم و  زاـمن  ناـیم  رد  هک  هچنآ  رکذ  رد   247: لئاسملا حاجن  لـئاّسلا و  حـالف  رد  و  تسوت . دزن 
ِنید َو  َکـِنید ، ی�لَع  یبـْلَق  ْتِّبَث  ِراـْصبَْألا ، َو  ِبُولُْقلا  َبِّلَقُم  َّمُهَّللا  وـگب : زاـمن  زا  سپ  هک  تسا  هدروآ  یلـشهن ... دّـمحم  نب  نسح  زا  دوـخ 

َّمُهَّللا َِکتَمْحَِرب . ِراـّنلا  َنِم  ینْرِجَأ  َو  ُباّـهَْولا ، َْتنَأ  َکَّنِإ  ًهَمْحَر ، َْکنُدـَل  ْنِم  یل  ْبَه  َو  ینَْتیَدَـه ، ْذِإ  َدـَْعب  یْبلَق  ْغُِزت  ـال  َو  َکِِّیلَو ، َو  َکِِّیبَن 
َکَّنِإَف ًادیعَـس ، یْنلَعْجاَف  ًاّیِقَـش  ِباتِْکلا  ِّمُأ  یف  َكَْدنِع  ُْتنُک  ْنِإ  َو  َِکتاکََرب ، ْنِم  َّیَلَع  ْلِْزنَأ  َو  َکَتَمْحَر ، َّیَلَع  ْرُْـشنا  َو  يرُمُع ، یف  یل  ْدُدـْما 

تربمایپ نید  تنید و  رب  ار  مبلق  ناگدید ، اه و  لد  هدننک  ور  ریز و  هدـننادرگ و  يا  ایادـخ ! ِباتِْکلا  ُّمَأ  َكَدـْنِع  َو  ُِتْبُثت ، َو  ُءاَشَت  ام  وُحْمَت 
وت هک  یتسار  هب  رادب ، ینازرا  نم  هب  شیوخ  بناج  زا  یتمحر  و  امرفن ، فرحنم  يدومرف ، تیاده  هکنآ  زا  سپ  ار  مبلق  و  نادرگ ، راوتسا 
نم رب  ار  تتمحر  و  نادرگ ، ینـالوط  ارم  رمع  ایادـخ ! روآرد . دوخ  هاـنپ  رد  مّنهج  شتآ  زا  ارم  شیوخ  تمحر  هب  و  يا . هدنـشخب  رایـسب 

ار هچره  وت  هک  ارچ  هدب ؛ رارق  دنم  تداعس  ارم  متـسه ، تخبدب  باتکلا  ّما  رد  وت  دزن  رگا  و  روآ ، دورف  نم  رب  دوخ  تاکرب  زا  و  نارتسگب ،
زا مرب  یم  هانپ  ادـخ  هب  ِراّنلا :» َنِم  ِهَّللِاب  ُریجَتْـسَأ  : » وگب راب  هد  سپـس  تسوت . دزن  اهنت  باتکلا  ّما  ینادرگ و  یم  تباـث  اـی  دوباـن و  یهاوخب 

ادـخ زا  َنیْعلا :» َروُْحلا  َهَّللا  ُلَأْسَأ  : » وگب راـب  هد  سپـس  مهاوخ . یم  ار  تشهب  ادـخ  زا  َهَّنَْجلا :» َهَّللا  ُلَأْـسَأ  : » وگب راـب  هد  سپـس  مّنهج . شتآ 
. مناهاوخ ار  یتشهب  مشچ  تشرد  مشچ و  هایس  نانز  نیعلا و  روح 
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دیعـس هب  تخبدـب )  ) یقـش زا  تسا  تابثا  وحم و  حول  هک  باتکلا  ّما  رد  ار  هدـنب  مان  ادـخ ، هدـنب ، تساوخرد  اب  ثیدـح ، نیا  هب  هّجوت  اـب 
، نیا تسین و  یمتح  ریدقت  نیاربانب  دشاب . متح  دشاب  نآ  رد  هچنآ  هک  تسین  ظوفحم  حول  باتکلا ، ّما  اّما  دنک . یم  لیدبت  دنم ) تداعـس  )

. تسا هدش  تشادرب  هک  تسا  يربج  فالخ 

یّمأ ینتدلو  ءاقّشلل  مأ  متشه : شسرپ 
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ردام شاک  يا  دنارورپ . ارم  جنر  يارب  مدش و  هدیرفآ  تواقش  يارب  ایآ  ... مل یّما و  یندلت  مل  ینتیلف  ینتدلو ... ءاقّشلل  ما  : هّیداّجـس هفیحص 
. دوب هدییازن  ارم 

خساپ

(1). تسا هدمآ  یقرواپ  رد  هک  تسا  يرارق  هب  موصعم  شیامرف  لماک  نتم 

ماما زا  هک  تسا  (ع ) نینمؤملاریما الوم  تاجانم  زا  یتمسق  ًالـسرم : نیمألا  دلبلا  باتک  زا  :91/99 و ج107 ب32 ح14 - راونألاراحب - - 1
ُمُوقَأ ُتْسَلَف  َّیَلَع  ْطَخْـسَت  َو ال  َِکبَـضَِغل ، ي�ْوقَأ  ُتْسَلَف  َّیَلَع  ْبَضْغَت  یه�لِإ ال  دـندومرف ... : هک  هدرک  لـقن  (ع ) شمارگ ناردـپ  زا  يرکـسع 
ورین نم  هک  ارچ  نکن  بضغ  نم  رب  نم ! يادخ  ینِْدلَت  َْمل  اهَْتیَلَف  یْنتََدلَو ؟ ِءاقَّشِلل  ْمَأ  ینِّبَُرت ، َْمل  اهَْتیَلَف  یّمُأ ؟ یْنتَّبَر  ِراّنِلل  َأ  یِه�لِإ  َکِطَخَِـسل .
شتآ يارب  ارم  ردام  رگم  ایادـخ  مرادـن . ار  وت  مشخ  ربارب  رد  یگداتـسیا  ییاناوت  نم  هک  ریگم  مشخ  نم  رب  مرادـن و  ار  وت  بضغ  باـت  و 

رگا  ) سپ تسا ؟ هدییاز  ارم  یتخبدب  تواقـش و  يارب  ایآ  و  دوب ! هدیرورپن  ارم  شاک  يا  تسا ) نینچ  رگا   ) سپ تسا ؟ هدـیرورپ  خزود ) )
دّمحم نب  میهاربا  زا  یلامث  هزمح  یبا  زا  ًالسرم  هّیوقلا  ددعلا  باتک  زا  :91/143ب32 - راونألاراحب دوب . هدییازن  ارم  شاک  يا  تسا ) نینچ 
ِءانَْعِلل ْمَأ  یّمُأ ؟ یْنتَدـَلَو  ِءاقَّشِلل  َأ  يْرعِـش  َْتَیل  نیفئاخ ... : تاجانم  تاجانم ، هیعدا  زا  مّوس  تاـجانم  تسا ، هدرک  لـقن  (ع ) داّجـس ماـما  زا 

َو یْنیَع ، َِکل�ِذب  َّرِقَتَف  ینَتْـصَصَخ ؟ َكِراوِج  َو  َِکبْرُِقب  َو  ینَْتلَعَج ؟ ِهَداعَّسلا  ِلْهَأ  ْنِم  َأ  ُتِْملَع  ینَْتَیل  َو  ینِّبَُرت ، َْمل  َو  ینْدـِلَت ، َْمل  اهَْتیَلَف  یْنتَّبَر ؟
؟ دنارورپ ارم  یتخس  جنر و  يارب  ای  دروآ ؟ ایند  هب  ندش ، دنم  تواقـش  يارب  ارم  مردام  ایآ  هک  متـسناد  یم  شاک  يا  یـسْفَن ... ، َُهل  َِّنئَمْطَت 

تداعـس دارفا  هرمز ي  رد  ارم  ایآ  متـسناد  یم  شاک  يا  ایادخ )  ) و داد . یمن  شرورپ  دییاز و  یمن  ارم  زگره  شاک  يا  تسا ) نینچ  رگا  )
دـش و یم  نشور  ماقم  نیا  هب  ما  هدـید  تسا ) نینچ  رگا   ) ات يا ؟ هدـنادرگ  صوصخم  دوخ  یگیاسمه  یکیدزن و  هب  يا و  هداد  رارق  دـنم 
؟ یّمُأ یْنتََدلَو  ِءاقَّشِلل  َأ  يْرعَـش  َْتَیل  زا ... :؟... ًالـسرم  سوواط  نب  دّیـس  زا  :97/422 ب6  راونألاراحب تفرگ . ... یم  شمارآ  نادـب  مناـج 
؟ دییاز یگیامورف )  ) تواقـش يارب  ارم  ردام  ایآ  هک  متـسناد  یم  شاک  يا  ینِّبَُرت  َْمل  اهَْتیَلَف  یْنتَّبَر ؟ ِراَّنِلل  َأ  يْرعَـش  َْتَیل  َْلب  ینِْدلَت ، َْمل  اهَْتیَلَف 

خزود شتآ  هب ) نتفر   ) يارب ارم  اـیآ  هک  متـسناد  یم  شاـک  يا  هـکلب  دروآ . یمن  اـیند  هـب  ارم  زگره  رداـم  شاـک  يا  تـسا ) نـینچ  رگا  )
. داد یمن  شرورپ  ارم  زگره  شاک  يا  تسا ) نینچ  رگا  ( ؟ دنارورپ
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يراکنا ماهفتـسا  تروص  هب  اعد ، رد  ترابع  نیا  نینچمه  دنراد . یمیلعت  هبنج ي  تسد ، نیا  زا  ییاهاعد  هک  میوش  روآدای  دیاب  ادـتبا  رد 
یمزاب ردام  هب  ینتّدلو »  » رد ریمـض  تسا و  هدش  هدروآ  هابتـشا  زین  ثیدـح  همجرت ي  دنـشاب . دـقتعم  نادـب  هک  یمّلـسم  لاسرا  هن  تسا و 

. ددرگ

هفاضا ي هب  تسا . شدوخ  لامعا  نطاب و  رد  يرگنزاب  دوخ و  رب  صخش  تراظن  یـسرّرب و  تقیقح  رد  ادخ ، اب  ندرک  تاجانم  هنوگ  نیا 
دروم نیا  رد  هک  میدید  سپ  دراد . یماو  شلامعا  اه و  ّتین  يرگنزاب  رّکفت و  هب  ار  ناسنا  تسا و  هدنزاس  رایـسب  راتفگ  کبـس  نیا  هکنیا 

. درادن دوجو  دشاب ، هتشاد  تلالد  ربج  رب  هک  یبلطم  زین 

لیوّطلا یف  شرّطلا  ریصقلا و  یف  سّیکلا  مهن : شسرپ 
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. تسا دق  دنلب  رد  تقامح  دق و  هاتوک  رد  یکریز  لیوّطلا . یف  شرّطلا  ریصقلا و  یف  سّیکلا 

. تسا تخبدب  مولظم و  دنزرف  تسا و  یتاذ  تقامح  سپ 

خساپ

ربکلا لوحلا و  یف  قلخلا  نسح  هعبرلا و  یف  لبنلا  راصقلا و  یف  سیکلا  لاوطلا و  یف  جوهلا  مارکلا و  یف  شرطلا  تسا : نینچ  تیاور  نتم 
(1). سرخلا یف  ءاکذلا  نایمعلا و  یف  تهبلا  روعلا و  یف 

هدرک لـقن  دنـس  عبنم و  رکذ  نودـب  مه  نآ  تسا ، یلزتعم  بّصعتم و  هفیقـس و  باحـصا  ناوریپ  زا  هک  دـیدحلا  یبا  نبا  اـهنت  ار  ربـخ  نیا 
. تسا

مامت دشاب ، ّرثؤم  هتشاد و  تّحـص  مه  رگا  دراوم ، نیا  هک  دش  نایب  زین  نیا  زا  شیپ  اّما : تسا  ثحب  دروم  بلطم  نیا  لصا  هکنیا  رب  هوالع 
ياهروتـسد هللا  ءایلوا  مالک  رد  نینچمه  دـنا . هتـشاد  تسایک  دـنلب و  ّدـق  هک  دـنا  هدوب  یناـسک  رایـسب  هچ  دـنرادن . ّتیّلک  دنتـسین و  ّتلع 

فالتخا نیا  هکنیا  رگید  هتکن ي  تسارجا . لباق  هک  هدیـسر  ام  هب  ناسنا  ندش  لماک  صقاون و  حالـصا  عفر و  يارب  يرایـسب  نوگانوگ و 
ُلِّضَُفن َو  : * اه یکاروخ  رد  هلمج  زا  تسا  يراس  يراج و  ملاـع  رد  هک  تسا  لـضافت  نوناـق  نیا  دنتـسه و  ییاـه  تحلـصم  ساـسارب  اـه 

*. میداد تلیضف  اه ، یکاروخ  رد  رگید  یخرب  رب  ار  یخرب  ام  ِلُکُْألا و  ِیف  ٍضَْعب  ی�لَع  اهَضَْعب 

.469 هرامش (ع ) یلع ماما  هب  بوسنم  تمکح   20/303: دیدحلا یبا  نیا  هغالبلا  جهن  حرش  - 1
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تـسا هیاپ  کی  ریغ  هیاپ و  کـی  زا  ییاـه  لـخن  تشک و  روگنا و  زا  ییاـه  غاـب  دراد و  دوجو  مه  رواـجم  ياـه  هعطق  نیمز  رد  نُولِقْعَی و 
ییاـه هیآ  رما  نیا  رد  هک  میهد ، یم  يرترب  يرگید  رب  ار  اـهنآ  زا  یـضعب  هویم ي  یلو  دـنوش  یم  يراـیبآ  بآ  کـی  اـب  هک  نوگاـنوگ ) )

*. دننک هشیدنا  هک  یهورگ  يارب  تسا  دیحوت ) ّتیبوبر و  زا  ییاه  هناشن  )

(ع) ءایبنا تمصع 

نایب

هراشا
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نیبم نید  تاّیرورـض  زا  ایبنا ، تمـصع  هب  داقتعا  دوش . رکذ  يا  همّدـقم  تسا  مزال  اـه ، خـساپ  اـه و  شـسرپ  هیارا  ثحب و  زاـغآ  زا  شیپ 
هعومجم ي رگید : يوس  زا  دراد و  فلتخم  تاـجرد  تمـصع  هکنیا  لّوا  درک : هّجوت  يدراوم  هب  دـیاب  زین  دروم  نیا  رد  اـّما  تسا . مالـسا 
زا یچیپرس  يارب  میتسه و  نآ  نداد  ماجنا  هب  فّظوم  هک  یهاون  رماوا و  زا  هتسد  نآ   ) یعیرـشت ِیهاون  رماوا و  لماش  یهلا ، یهاون  رماوا و 

( میریگ یمن  رارق  باقع  دروم  اه  نآ  هب  ندرکن  لمع  تروص  رد  هک   ) يداشرا یهاون  رماوا و  و  تفرگ ) میهاوخ  رارق  هذـخاؤم  دروم  نآ 
رماوا زا  یچیپرـس  تیـصعم و  هدوب ، يدروم  مه  رگا  تسا ، هدـش  رکذ  ءایبنا  يارب  ناونع  نیا  لـیذ  هچنآ  هتکن ، نیا  هب  هّجوت  اـب  دـشاب . یم 

. تسا هدوب  یلوا  كرت  هکلب  هدوبن ، دنوادخ  یفیلکت 

اه شسرپ 

ي�وَغَف ُهَّبَر  ُمَدآ  یصَع  َو  مکی : شسرپ 
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*. (1) ي�وَغَف ُهَّبَر  ُمَدآ  ی�صَع  َو  ِهَّنَْجلا  ِقَرَو  ْنِم  امِْهیَلَع  ِنافِصْخَی  اقِفَط  َو  امُُهتآْوَس  امَُهل  ْتَدَبَف  اْهنِم  الَکَأَف  (: * (ع مدآ ترضح 

خساپ

يراصّنلا و دوهیلا و  نم  تانایّدلا  مالسإلا و  لهأ  نم  تالاقملا  لهأ  (ع ) اضّرلا یسوم  نب  ّیلعل  نومأملا  عمج  اّمل  لاق : ّيورهلا  تلّـصلاوبأ 
مهجلا نب  دّـمحم  نب  ّیلع  هیلإ  ماقف  ًارجح  مقلأ  دـق  ّهنأک  هتّجح  همزلأ  دـق  ّالإ و  دـحأ  مقی  ملف  تالاقملا . لهأ  رئاس  نیئباّصلا و  سوجملا و 

هلوق و  ي�وَغَف * ُهَّبَر  ُمَدآ  یـ�صَع  َو  : * ّلجوّزع هّللا  لوق  یف  لـمعت  اـمف  لاـق : . ی�َلب لاـق : ءاـیبنألا ؟ همـصعب  لوقتأ  هّللا ! لوسر  نبا  اـی  هل : لاـقف 
یف ّلجوّزع  هلوق  (3) و  اِهب َّمَه  َو  ِِهب  ْتَّمَه  ْدََقل  َو  : * فسوی یف  هلوق  (2) و   * ِْهیَلَع َرِدْقَن  َْنل  ْنَأ  َّنَظَف  ًابِضاغُم  َبَهَذ  ْذِإ  ِنوُّنلا  اَذ  َو  : * ّلجوّزع

ُهاشْخَت ْنَأ  ُّقَحَأ  ُهَّللا  َو  َساّنلا  یَـشْخَت  َو  ِهیدـْبُم  ُهَّللا  اَم  َکِسْفَن  یف  یفُْخت  َو  (: * (ع دّـمحم هّیبن  یف  هلوق  (4) و   * ُهاَّنَتَف اـمَّنَأ  ُدُواد  َّنَظ  َو  :* دواد
*. (5)

َهَّللا َّنِإَف  َِکیْأَِرب  َّلَجَوَّزَع  ِهَّللا  َباتِک  ْلَّوَأَـتَت  ـال  َو  َشِحاوَْفلا  ِهَّللا  ِءاـِیْبنَأ  ی�لِإ  ْبُْسنَت  ـال  َو  َهَّللا  ِقَّتا  ُِّیلَع ! اـی  َکَْـحیَو  (ع :) اـضّرلا اـنالوم  لاـقف 
.(6) ِْملِْعلا * ِیف  َنوُخِساّرلا  َو  ُهَّللا  اَّلِإ  ُهَلیوْأَت  ُمَْلعَی  ام  َو  : * ُلوُقَی َّلَجَوَّزَع 

.122 هیآ (ع :) هط هروس  ( 20 - ) 1
.88 هیآ (ع :) ءایبنألا هروس  ( 21 - ) 2
.25 هیآ (ع :) فسوی هروس  ( 12 - ) 3

.25 هیآ هروس ص : ( 38 - ) 4
هیآ 38. بازحألا : هروس  ( 33 - ) 5
هیآ 38. بازحألا : هروس  ( 33 - ) 6
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َو ِهَّنَْجِلل  ُهُْقلْخَی  َْمل  ِهِدِالب  یف  ُهَتَفیلَخ  َو  ِهِضْرَأ  یف  ًهَّجُح  َمَدآ  َقَلَخ  َّلَجَوَّزَع  َهَّللا  َّنِإَف  ي�وَغَف * ُهَّبَر  ُمَدآ  ی�صَع  َو  (: * (ع َمَدآ یف  َّلَجَوَّزَع  ُُهلْوَق  اّمَأ 
ِِهلْوَِقب َمِصُع  ًهَفیلَخ  َو  ًهَّجُح  َلِعُج  َو  ِضْرَْألا  َیلِإ  َِطبْهُأ  اّمَلَف  َّلَجَوَّزَع . ِهَّللا  ِْرمَأ  ُریِداقَم  َِّمتَِتل  ِضْرَْألا  ِیف  ـال  ِهَّنَْجلا  ِیف  َمَدآ  ْنِم  ُهَیِـصْعَْملا  َِتناـک 

.(1) َنیَملاْعلا * یَلَع  َنارْمِع  َلآ  َو  َمیِهاْربِإ  َلآ  َو  ًاحُون  َو  َمَدآ  ی�فَطْصا  َهَّللا  َّنِإ  : * َّلَجَوَّزَع

ِهَّللا َلْوَق  ُعَمْسَت  َأ ال  ُهَقْزِر  ِْهیَلَع  ُقِّیَُضی  َّلَجَوَّزَع ال  َهَّللا  َّنَأ  َّنَظ  امَّنِإ  ِْهیَلَع * َرِدْقَن  َْنل  ْنَأ  َّنَظَف  ًابِضاغُم  َبَهَذ  ْذِإ  ِنوُّنلا  اَذ  َو  : * َّلَجَوَّزَع ُُهلْوَق  اّمَأ  َو 
. َرَفَک ْدَق  َناَکل  ِْهیَلَع  ُرِدْقَی  َهَّللا ال  َّنَأ  َّنَظ  َْول  َو  ِْهیَلَع  َقَّیَض  َْيأ   (2)  * ُهَقْزِر ِْهیَلَع  َرَدَقَف  ُهالَْتبا  اَم  اذِإ  اّمَأ  َو  : * َّلَجَوَّزَع

َفَرَصَف ُهَلَخاد  ام  ِمَظِِعل  ُْهتَرَبْجَأ  ْنِإ  اِهْلتَِقب  ُفُسُوی  َّمَه  َو  ِهَیِـصْعَْملِاب  ْتَّمَه  اهَّنِإَف  اِهب * َّمَه  َو  ِِهب  ْتَّمَه  ْدََقل  َو  : * َفُسُوی ِیف  َّلَجَوَّزَع  ُُهلْوَق  اّمَأ  َو 
. انِّزلا ِینْعَی  َءاشْحَْفلا * َو   * َْلتَْقلا ِینْعَی  َءوُّسلا * ُْهنَع  َفِرْصَِنل  َِکل�ذَک  : * ُُهلْوَق َوُه  َو  َهَشِحاْفلا  َو  اهَْلتَق  ُْهنَع  ُهَّللا 

ٍریط هروص  یلع  سیلبإ  هل  رّوصت  ذإ  یّلـصی  هبارحم  یف  ناک  دواد  ّنإ  نولوقی : مهجلا : نب  ّیلع  لاـقف  ِهیف . ْمُکَلَِبق  ْنَم  ُلوُقَی  اـمَف  ُدُواد  اـّمَأ  َو 
هبلط یف  دعصف  حطّـسلا  یلإ  ریّطلا  راطف  هرثأ  یف  جرخف  راّدلا  یلإ  ریّطلا  جرخف  ریّطلا  ذخأیل  ماق  هتالـص و  عطقف  رویّطلا  نم  نوکی  ام  نسحأ 
یف هجرخأ  دـق  ایروأ  ناک  اهاوه و  اهیلإ  رظن  اّملف  لستغت  ایروأ  هأرماب  اذإف  ریّطلا  رثأ  یف  دواد  علطأـف  ٍناـتح  نب  اـیروأ  راد  یف  ریّطلا  طقـسف 

همّدق نأ  هیناّثلا  بتکف  دواد  یلع  کلذ  بعصف  نیکرـشملاب  ایروأ  رفظف  مّدقف  برحلا  مامأ  ایروأ  مّدق  نأ  هبحاص  یلإ  بتکف  هتاوزغ  ضعب 
. هتأرماب دواد  جّوزت  هّللا و  همحر  ایروأ  لتقف  توباّتلا  مامأ 

.34 هیآ نارمع : لآ  هروس  ( 3 - ) 1
.17 هیآ رجفلا : هروس  ( 89 - ) 2
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یف َجَرَخ  �یّتَح  ِِهتالَِصب  ِنُواهَّتلا  َیلِإ  ِهَّللا  ِءاِیْبنَأ  ْنِم  ًاِّیبَن  ُْمْتبَسَن  ْدََقل  *. (1) َنوُعِجار ِْهَیلِإ  ّانِإ  َو  ِهَِّلل  ّانِإ  :* لاق هتهبج و  یلع  هدیب  (ع ) اضّرلا برضف 
َّلَج َو  َّزَع  ُهَّللا  َقَلَخ  ام  ْنَأ  َّنَظ  امَّنِإ  َدُواد  َّنِإ  َکَْحیَو ! لاقف : هتئیطخ ؟ تناک  امف  هّللا ! لوسر  نبای  لاقف : ِلـْتَْقلِاب !!! َُّمث  ِهَشِحاـْفلِاب  َُّمث  ِْریَّطلا  َِرثَأ 

َو ال ِّقَْحلاـِب  اـنَْنَیب  ْمُکْحاَـف  ٍضَْعب  ی�لَع  انُـضَْعب  ی�َغب  ِنامْـصَخ  : * ـالاقَف َبارْحِْملا  اَرَّوَسَتَف  ِْنیَکَلَْملا  ِْهَیلِإ  َّلَـجَوَّزَع  ُهَّللا  َثَعَبَف  ُْهنِم  ُمَلْعَأ  َوُه  ًاـْقلَخ 
.(2)* ِباطِْخلا ِیف  ینَّزَع  َو  اهیْنلِفْکَأ  َلاقَف  ٌهَدِحاو  ٌهَْجعَن  َِیل  َو  ًهَْجعَن  َنوُعِْست  َو  ٌعِْست  َُهل  یخَأ  اذ�ه  َّنِإ  ِطارِّصلا *  ِءاوَس  ی�لِإ  انِدْها  َو  ْطِطُْشت 

َیِعَّدُْملا ِلَأْسَی  َْمل  َو   * (4).25 هیآ هروس ص : ( 38)(3) ِهِجاِعن ی�لِإ  َِکتَْجعَن  ِلاؤُِسب  َکَمَلَظ  ْدََقل  : * َلاقَف ِْهیَلَع  ی�عَّدُْـملا  یَلَع  (ع ) ُدُواَد َلَّجَعَف 
َّلَجَوَّزَع ِهَّللا  َلْوَق  ُعَمْـسَت  َأ ال  ِْهَیلِإ  ُْمْتبَهَذ  ام  ـال  ِهِمْکُح  َهَئیطَخ  اذـ�ه  َناـکَف  ُلوُقَت  اـم  َلوُقَیَف  ِْهیَلَع  ی�عَّدُْـملا  یَلَع  ْلـِبُْقی  َْمل  َو  َکـِل�ذ  ی�لَع  َهَنِّیَْبلا 

؟ ایروأ عم  هتّصق  امف  هللا ! لوسر  نباای  تلقف : (5)  * ِهَیْآلا ِرِخآ  ی�لِإ  ِّقَْحلِاب  ِساّنلا  َْنَیب  ْمُکْحاَف  ِضْرَْألا  ِیف  ًهَفیلَخ  َكاْنلَعَج  ّانِإ  ُدُواد ! ای  : * ُلوُقَی

َِلُتق ٍهَأَْرمِاب  َجَّوَزَتَی  ْنَأ  َُهل  َّلَجَوَّزَع  ُهَّللا  َحابَأ  ْنَم  ُلَّوَأ  َو  ًادـَبَأ  ُهَدـَْعب  ُجَّوَزَتَت  َِلُتق ال  َْوأ  اُهْلَعب  َتام  اذِإ  َدُواد  ِماّیَأ  یف  َهَأْرَْملا  َّنِإ  (ع :) اـضّرلا لاـقف 
. ایِروُأ ی�لَع  َّقَش  يذَّلا  َِکل�ذَف  (ع .) ُدُواد اُهْلَعب 

َّلَجَوَّزَع َهَّللا  َّنِإَف  ُهاشْخَت * ْنَأ  ُّقَحَأ  ُهَّللا  َو  َساّنلا  یَـشْخَت  َو  ِهیدـْبُم  ُهَّللا  اَم  َکِسْفَن  یف  یفُْخت  َو  : * َُهل َّلَجَوَّزَع  ِهَّللا  ُلْوَق  َو  (ع ) ُهُِّیبَن ٌدَّمَُحم  اّمَأ  َو 
َو ٍشْحَج  ُْتِنب  ُبَْنیَز  َُهل  �یّمَس  ْنَم  ُدَحَأ  َو  َنینِمْؤُْملا  ُتاهَّمُأ  َّنُهَّنَأ  َو  ِهَرِخْآلا  ِیف  ِهِجاوْزَأ  َءامْسَأ  َو  اْینُّدلا  ِراد  یف  ِهِجاوْزَأ  َءامْسَأ  (ع ) ُهَِّیبَن َفَّرَع 

یف اهَمْسا  (ع ) ی�فْخَأَف َهَثِراح  ِْنب  ِْدیَز  َتْحَت  ٍِذئَمْوَی  َیِه 

.157 هیآ هرقبلا : هروس  ( 2 - ) 1
.24 - 23 هیآ هروس ص : ( 38 - ) 2
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.27 هیآ هروس ص : ( 38 - ) 5
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َلْوَق َیِـشَخ  َو  َنینِمْؤُْملا  ِتاهَّمُأ  ْنِم  ِهِجاوْزَأ  ُدَـحَأ  اهَّنَأ  ٍلُجَر  ِْتَیب  یف  ٍهَأَْرما  ِیف  َلاق  ُهَّنِإ  َنیِقفاـنُْملا  َنِم  ٌدَـحَأ  َلوُقَی  ـْالیَِکل  َُهل  ِدـُْبی  َْمل  َو  ِهِسْفَن 
ْنِم َءاّوَح  َجیوْزَت  ّالِإ  ِهِْقلَخ  ْنِم  ٍدَـحَأ  َجـیوْزَت  �ّیلَوَت  ام  َّلَجَوَّزَع  َهَّللا  َّنِإ  َو  َکِسْفَن  یف  ُهاشْخَت * ْنَأ  ُّقَحَأ  ُهَّللا  َو  : * َّلَج َو  َّزَع  ُهَّللا  َلاق  َنیِقفانُْملا .
نأ ّلجوّزع  هّللا  یلإ  ٌبئات  انأ  هّللا ! لوسر  نباـی  لاـق : مهجلا و  نب  ّیلع  یکبف  لاـق : (ع .) ٍِّیلَع ْنِم  َهَمِطاـف  َو  (ع ) ِهَّللا ِلوُسَر  ْنِم  َبَْنیَز  َو  َمَدآ 

(1). هترکذ امب  ّالإ  اذه  یموی  دعب  هّللا  ءایبنأ  یف  قطنأ 

ار نارظن  بحاص  رگید  هّیئباص و  سوجم و  يراصن و  دوهی و  تاناید  مالـسا و  لها  نارظن  بحاص  نومأـم  نوچ  دـیوگ : يوره  تلـصوبا 
دنتخاس و موکحم  ار  وا  ماما )  ) هکنیا زج  دشن  دنلب  اج  زا  هثحابم  يارب  سک  چـیه  دـننک ؛ هثحابم  (ع ) اضّرلا یـسوم  نب  ّیلع  اب  ات  درک  عمج 

. دنداهن شناهد  رد  گنس  ایوگ 

ناربمایپ تمـصع  هب  دقتعم  امـش  ایآ  ادخ ! ربمایپ  دنزرف  يا  تشاد : هضرع  ماما  هب  دمآ و  شیپ  تساخرب ، اج  زا  مهجلا  نب  دّـمحم  نب  ّیلع 
هارمگ درک و  ینامرفان  مدآ  ي�وَغَف  ُهَّبَر  ُمَدآ  یـ�صَع  َو  : * لـجوّزع دـنوادخ  مـالک  نیا  اـب  ینک  یم  هچ  درک : ضرع  يرآ . دومرف : دـیتسه ؟

درک نامگ  تفر و  كانمـشخ  هک  ینامز  نونلا  اذ  ِْهیَلَع  َرِدْقَن  َْنل  ْنَأ  َّنَظَف  ًابِـضاغُم  َبَهَذ  ْذِإ  ِنوُّنلا  اَذ  َو   * لجوّزع يادخ  مالک  نیا  و  دش *
تشاـمگ و تّمه  يو  هب  نز  نآ  اـِهب  َّمَه  َو  ِِهب  ْتَّمَه  ْدََـقل  َو  : * فـسوی هراـبرد  وا  مـالک  و  تفرگ * میهاوـخن  تخـس  زگره  وا  رب  اـم  هـک 

شراتفگ و  میدومزآ * ار  وا  ام  هک  تسناد  دوواد  ُهاَّنَتَف  امَّنَأ  ُدُواد  َّنَظ  َو  : * دوواد هرابرد  وا  هتفگ ي  و  تشامگ * تّمه  ودب  مه  فسوی 

ماـما زا  يوره  تلـصابا  زا  دوـخ  دنـس  هب  1/199-193 ب14 ح1  (: (ع اـضّرلا راـبخأ  نویع  20 ح3 و  سلجم  91-90: قودـص یلامألا  - 1
راـبخأ نوـیع  زا  ح129   4/281 نیلقّثلاروـن : ریــسفت  ح7062 و   3/782: ناـهربلا ریـسفت  ح14 و  ب14   49/179 راونـألاراحب : (ع ،) اـضر

(. (ع اضّرلا
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ینک ناهن  دوخ  لد  رد  ُهاشْخَت  ْنَأ  ُّقَحَأ  ُهَّللا  َو  َساّنلا  یَـشْخَت  َو  ِهیدـْبُم  ُهَّللا  اَم  َکِسْفَن  یف  یفُْخت  َو  (: * (ع دّـمحم ترـضح  شربمایپ  هرابرد 
! یلع يا  وت  رب  ياو  دومرف : (ع ) اضر ماما  انالوم  یسرتب ؟* وا  زا  هک  تسا  رتراوازس  هللا  یسرت و  یم  مدرم  زا  دنک و  نایع  شیادخ  ار  هچنآ 

دنوادـخ اریز  نکن ؛ لـیوأت  دوخ  يأر  هب  ار  لـجوّزع  يادـخ  باـتک  هدـن و  تبـسن  هللا  نـالوسر  هب  ار  یگزره  زیهرپب و  هللا  یناـمرفان )  ) زا
هللا و زج  دـناد  یمن  ار  نآ  راکـشآریغ ) ینطاب و  يانعم   ) لـیوأت ِْملِْعلا  ِیف  َنوُخِـساّرلا  َو  ُهَّللا  اَّلِإ  ُهَلیوْأَـت  ُمَْلعَی  اـم  َو  : * تسا هدومرف  لـجوّزع 

*. شناد رد  ناخسار 

ار مدآ  لجوّزع  دنوادخ  انامه  دش .* هارمگ  دومن و  شراگدرورپ  نایصع  مدآ  ي�وَغَف  ُهَّبَر  ُمَدآ  یـ�صَع  َو  : * تسا هدومرف  دنوادخ  هکنیا  اّما 
تهج نادب  نیا  نیمز و  رد  هن  دوب  تشهب  رد  مدآ  ینامرفان  دیرفاین و  تشهب  يارب  ار  وا  دیرفآ . شناگدنب  رب  يا  هفیلخ  نیمز و  رد  یتّجح 

دنوادـخ مالک  نیا  لیلد  هب  دـش و  هدرب  نییاـپ  نیمز  يوس  هب  نوچ  ور  نیا  زا  دوش . یلمع )  ) ماـمت لـجوّزع  يادـخ  رما  تارّدـقم  هک  دوب 
ار نرمع  لآ  میهاربا و  لآ  حون و  مدآ و  دـنوادخ  انامه  َنیَِملاْعلا  یَلَع  َنارْمِع  َلآ  َو  َمیِهاْربِإ  َلآ  َو  ًاحُون  َو  َمَدآ  ی�فَطْـصا  َهَّللا  َّنِإ   * لجوّزع

. تشگ موصعم  دش ، هداد  رارق  يا  هفیلخ  تّجح و  دیزگرب * نایناهج  یمامت  رب 

هک درک  نامگ  تفر و  كانمـشخ  هک  یماگنه  نونلاوذ  ِْهیَلَع  َرِدْقَن  َْنل  ْنَأ  َّنَظَف  ًابِـضاغُم  َبَهَذ  ْذِإ  ِنوُّنلا  اَذ  َو   * لجوّزع يادـخ  راتفگ  اّما  و 
دنوادخ مالک  نیا  رگم  دریگ . یمن  گنت  وا  رب  ار  شا  يزور  دنوادخ  درک  نامگ  دوواد )  ) انامه تفرگ .* میهاوخن  تخس  وا  رب  زگره  ام 

ینعی * ) درک گنت  وا  رب  ار  شا  يزور  دومزآ ، ار  وا  دـنوادخ  نوچ  اـّما  ُهَقْزِر و  ِْهیَلَع  َرَدَـقَف  ُهـالَْتبا  اَـم  اذِإ  اـّمَأ  َو  : * يا هدینـشن  ار  لـجوّزع 
وا رب  ار ) يزور 
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. دوب هدش  رفاک  قیقحت  هب  تسین ، اناوت  وا  رب  هللا  دوب  هدرک  نامگ  رگا  و  دریگ . گنت 

*، تشامگ تّمه  ودب  مه  فسوی  تشامگ و  تّمه  وا  هب  نز  نآ  اِهب  َّمَه  َو  ِِهب  ْتَّمَه  ْدََقل  َو  : : * فسوی هرابرد  لجوّزع  يادخ  راتفگ  اّما  و 
وا رب  هک  دوب )  ) یمشخ رطاخ  هب  نیا ) و   ) دشکب ار  وا  دنک ، شروبجم  هک  یتروص  رد  تفرگ  میمصت  فسوی  درک و  تیـصعم  دصق  اخیلز 

نانچ مه  َءوُّسلا  ُْهنَع  َفِرْصَِنل  َِکل�ذَک  : * تسا هللا  مالک  نامه  نیا  دنادرگ و  يو  زا  ار  یگزره  و  اخیلز )  ) وا نتـشک  هللا  ور  نیا  زا  تفرگ .
. انز ینعی  میدنادرگ * ار  ءاشحف  َءاشْحَْفلا و  َو   * نتشک ینعی  يدب * وا  زا 

ناطیـش هک  دناوخ  یم  زامن  شبارحم  رد  دوواد  دنیوگ  یم  تفگ : مهجلا  نب  ّیلع  دـنیوگ ؟ یم  هچ  امـش  بناج  زا  وا  هرابرد  دوواد ، اّما  و 
نوریب وا  لابند  دـیرپ . طایح  هب  هدـنرپ  دریگب . ار  نآ  تساوخ  دـیرب و  ار  شزامن  وا  دـش . مّسجم  شرظن  رد  يا  هدـنرپ  نیرتاـبیز  لکـش  هب 

نز دیـشک و  رـس  هناخ  نادب  وا  لابند  هب  دوواد  دیرپ . ناتح  رـسپ  ایروا  هناخ  رد  هدـنرپ  تفر . ماب  يالاب  وا  لابند  دـیرپ . ماب  هب  هدـنرپ  تفر .
هداتـسرف ههبج  هب  شیاه  گنج  یخرب  رد  ار  ایروا  دوواد ، هکنآ  لاح  دـش . وا  قشاع  دـید و  ار  وا  دوواد  دوب و  ندرک  لسغ  لوغـشم  ایروا 

. دمآ راوگان  دوواد  رب  نیا  دش . زوریپ  ناکرـشم  رب  تفر و  نادیم  هب  ایروا  تسرفب . نادیم  هب  ار  ایروا  هک  تشون  وا  هدـنامرف  هب  دوواد  دوب .
. درک جیوزت  ار  شنز  دوواد  سپ  دش . هتشک  راب  نیا  تسرفب . گنج  هب  توبات ، يولج  ار  وا  تشون  هرابود 

ّانِإ َو  ِهَِّلل  ّانِإ  : * دندومرف دندز و  دوخ  یناشیپ  هب  كرابم  تسد  اب  (ع ) اضر ماما 
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زا  ) يا هدـنرپ  لابند  هب  هک  اجنآ  ات  درک  ییانتعا  یب  شزامن  هب  هک  دـیداد  تبـسن  دـنوادخ  ناربمایپ  زا  يربماـیپ  هب  امـش   (1)* َنوُعِجار ِْهَیلِإ 
؟ دوب هچ  وا  ياطخ  ادـخربمایپ ! دـنزرف  يا  درک : ضرع  لتق !!! تبـسن  دـعب  دـیا و  هداد  یگزره  تبـسن  وا  هب  سپـس  تفر . نوریب  بارحم )
وا يوس  هب  ار  هتشرف  ود  لجوّزع  دنوادخ  ور  نیا  زا  تسا . هدیرفاین  وا  زا  رتاناد  یقلخ  دنوادخ  درک  نامگ  دوواد  انامه  وت ! رب  ياو  دومرف :

ِءاوَس ی�لِإ  انِدـْها  َو  ْطِطُْـشت  َو ال  ِّقَْحلِاب  انَْنَیب  ْمُکْحاَف  ٍضَْعب  ی�لَع  انُـضَْعب  ی�َغب  ِنامْـصَخ  : * دـنتفگ دـندمآ و  الاب  شبارحم  راوید  زا  ات  داتـسرف 
رب یکی  هک  میتسه  فرط  ود  ام  ِباطِْخلا  ِیف  ینَّزَع  َو  اهیْنلِفْکَأ  َلاـقَف  ٌهَدِـحاو  ٌهَْجعَن  َِیل  َو  ًهَْجعَن  َنوُعِْـست  َو  ٌعِْست  َُهل  یخَأ  اذـ�ه  َّنِإ  ِطارِّصلا * 

ردارب نیا  هک  یتسار  هب  نک . ییامنهار  قح  هار  هب  ار  ام  وگم و  فالخ  نک و  مکح  ام  نایم  قح  هب  تهج  نیدب  تسا . هدرک  متس  يرگید 
رب (ع ) دوواد دـنک .* یم  ییوگ  تشرد  نم  هب  هدـب و  نم  هب  مه  ار  یکی  نآ  دـیوگ  یم  مراد و  شیم  کـی  نم  دراد و  شیم  هن  دون و  نم 
مه ار  وت  شیم  کی  هک  تسا  هدرک  متس  وت  هب  هک  یتسرد  هب  ِهِجاِعن  ی�لِإ  َِکتَْجعَن  ِلاؤُِسب  َکَمَلَظ  ْدََقل  : * تفگ درک و  باتـش  هیلع ، یعّدم 

شمکح رد  وا  ياـطخ  نیا  ییوگ ؟ یم  هچ  شباوج  رد  هک  تفگن  مه  وا  فرط  هب  تساوخن و  لـیلد  نآ  رب  یعّدـم  زا  و  تسا .* هتـساوخ 
َْنَیب ْمُکْحاَف  ِضْرَْألا  ِیف  ًهَفیلَخ  َكاْنلَعَج  ّانِإ  ُدُواد ! ای  : * دـیامرف یم  لـجوّزع  دـنوادخ  هک  يونـش  یمن  رگم  دـییوگ . یم  امـش  هچنآ  هن  دوب 
رخآ اـت  نک  مکح  تسرد  مدرم  ناـیم  نیارباـنب  میداد ، رارق  نیمز  رد  هفیلخ  ار  وت  اـم  یتـسار  هب  دوواد ! يا  ِهَیآـْلا  ِرِخآ  ی�لِإ  ِّقَْحلاـِب  ِساـّنلا 

*. هیآ

ایروا اب  وا  ناتساد  سپ  ادخربمایپ ! دنزرف  يا  متشاد : هضرع  دیوگ ): يوار  )

. تبیصم اب  ییورایور  زا  هیانک  - 1
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یسک نیتسخن  درک و  یمن  جاودزا  رگید  دش  یم  هتـشک  ای  درم  یم  ینز  رهوش  نوچ  دوواد ، راگزور  رد  دندومرف : (ع ) اضر ماما  دوب ؟ هچ 
راوگان تخـس و  ایروا  رب  رما  نیا  دوب و  (ع ) دوواد دنک ، جیوزت  ار  يو  ینز ، رهوش  لتق  زا  سپ  هک  درک  حابم  وا  يارب  لجوّزع  يادـخ  هک 

. دمآ

ْنَأ ُّقَحَأ  ُهَّللا  َو  َساّنلا  یَـشْخَت  َو  ِهیدـْبُم  ُهَّللا  اَم  َکِسْفَن  یف  یفُْخت  َو  : * ناشیا دروم  رد  لجوّزع  دـنوادخ  مالک  و  (ع ) دّـمحم شربمایپ  اـّما  و 
تهج نادـب  یـسرتب ،* وا  زا  هک  تسا  رتراوازـس  هللا  یـسرت و  یم  مدرم  زا  دزاس و  یم  راکـشآ  هللا  هک  ار  هچنآ  ینک  ناـهن  لد  رد  ُهاـشْخَت 

زا یکی  درک . هاگآ  دنتـسه ، نینمؤملا  ّما  ناـنآ  هکنیا  ترخآ و  اـیند و  رد  ناـشیا  ناـنز  ماـن  زا  ار  (ع ) شربماـیپ لـجوّزع  يادـخ  هک  تسا 
دوخ لد  رد  ار  وا  مان  (ع ) ربمغیپ ور  نیا  زا  دوب . هثراح  نب  دیز  نز  نامز ، نآ  هک  دوب  شحج  رتخد  بنیز  درب ، مان  ناشیا  يارب  هک  یناسک 
یم نینمؤملا  ّما  درب و  یم  مان  دوخ  ياه  نز  رد  ار  يرگید  صخـش  نز  هک  دـننز  نعط  نیقفاـنم  اداـبم  تفگن ، دـیز )  ) وا هب  درک و  ناـهنپ 

وا زا  تنورد  رد  هک  تسا  رتراوازـس  دـنوادخ  ُهاشْخَت و  ْنَأ  ُّقَحَأ  ُهَّللا  َو  : * دومرف لـجوّزع  يادـخ  درک . میب  نیقفاـنم  ییوگدـب  زا  درمش و 
و (ع ) ادخ لوسر  هب  بنیز  مدآ و  هب  ءاوح  جـیوزت  رگم  دـیدرگن  دوخ  قلخ  زا  يدـحا  جـیوزت  يّدـصتم  لجوّزع  يادـخ  انامه  و  یـسرتب *
زا مراک  هبوت  لجوّزع  يادـخ  هاگرد  هب  نم  ادـخ ! لوسر  دـنزرف  يا  تفگ : تسیرگ و  مهجلا  نب  ّیلع  دـیوگ ): يوار  (. ) (ع یلع هب  همطاف 

. میوگب دیدُش ، روآدای  امش  هچنآ  زج  ار  يزیچ  هللا  نالوسر  هرابرد  هکنآ 

رد مه  دوـش و  یم  هتفگ  بجاو  لـباقم  رد  مه  تیـصعم  تسا : نینچ  هک  میروآ  یم  ار   � یسربط خیش  نخـس  هصالخ  خساپ ، همادا ي  رد 
. بحتسم رما  تفلاخم 
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يانعم هب  ي�وغف *  * دراد لامتحا  هک  تسین  یّکـش  دـسیون : یم  هاـگ  نآ  دـنمانب . یـصاع  ار  بحتـسم  هدـننک  كرت  هک  تسین  یعناـم  سپ 
هب یلو  دروخ  تخرد  زا  ینعی  دش  دیماان  یگنادواج  هب  ندیـسر  زا  مدآ  هک  دشاب  نیا  ي�وغف *  * يانعم تسا  زیاج  ینعی ) . ) دـشاب يدـیماان 

. دیسرن دوخ  يوزرآ 

نیا دنتـسه . ... موصعم  قح  تفلاخم  تیـصعم و  زا  ناربمایپ  یبوجو . يولوم و  رما  هن  دوب  يداشرا  رما  لـباقم  رد  مدآ  ترـضح  تیـصعم 
زا مدآ  ندروخ  دـنزب . رـس  اهنآ  زا  یلوا  كرت  تسین  یعنام  دنتـسه  موصعم  هکنآ  اب  ءایبنا  دـیوگ :) یم  هک   ) هدـنیوگ تخـس  يانعم  تسا 

. دوب یلوا  كرت  هرجش ،

فـالخ ینعی  تسا  يداـشرا  یهن  اـجنیا  رد  اریز  تسا . هدوبن  مه  هورکم  یّتح  هدوبن  تیـصعم  نایـصع  نیا  میتـفگ  هَّبَر *  ُمَدآ  یـ�صَع  َو  *
(. تسا دشر  فالخ  يوغ  هژاو  هک  *. ) درک مادقا  دوخ  ررض  هب  ي�وغف   * هنیرق ي هب  صوصخ  هب  دندومن . مادقا  دوخ  حالص 

ِهْیَلَع َباتَف  ٍتامِلَک  ِهِّبَر  ْنِم  ُمَدآ  �یّقَلَتَف  مّود : شسرپ 
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.(1)* ُمیحَّرلا ُباّوَّتلا  َوُه  ُهَّنِإ  ِْهیَلَع  َباتَف  ٍتاِملَک  ِهِّبَر  ْنِم  ُمَدآ  �یّقَلَتَف  *

خساپ

. تسا یهلا  تیانع  قیفوت و  یپ  رد  هدنب  هبوت ي  سپ  تسا . هدوب  هللا  بناج  زا  هبوت  ماهلا  قیفوت و  هک  دهد  یم  ناشن  ِهِّبَر * ْنِم  ُمَدآ  �یّقَلَتَف  *
یبتجم و ماما  همطاف ، ترـضح  نینمؤملاریما ، ربمایپ ، ّقح  هب  ار  هللا  هک  تسا  (ع ) مدآ دنگوس  نامه  ٍتاِملَک *  * هک تسا  هدمآ  تایاور  رد 

. داد مسق  مهیلع  هللا  تاولص  ادهّشلادّیس 

تـسا هللا  يوس  هب  تشگزاب  يانعم  هب  دـبع ، لعف  دوش ، يّدـعتم  یلإ »  » هب رگا  بات » . » تسا عوجر  ياـنعم  هب  باـتم  هبوت و  ِْهیَلَع :* َباـتَف  *
شریذپ يانعم  هب  ادخ ، لعف  دوش ، يّدـعتم  �یلَع »  » هب رگا  و  . (2)* متـشگزاب وت  زا ) يرادرب  نامرف   ) يوس هب  انامه  ْکَیلِإ  ُْتُبت  ّینِإ  : * دننام

يوس هب  هللا  ینامرفان  زا  هاـنگ  كرت  اـب  هک  تسا  نآ  هدـنب  هبوت ي  تفریذـپ .* ار  وا  هبوت ي  سپ  ِْهیَلَع  َباـتَف   * هیآ نیمه  دـننام  تسا  هبوت 
. دهد رارق  دوخ  تمحر  لومشم  ار  هدنب  هبوت ، لوبق  تیانع و  فطل و  اب  هک  تسا  نآ  دنوادخ  هبوت ي  ددرگزاب و  وا  تعاطا 

یعرـش رماوا  تسا . يرورـض  ناکما  هزادنا ي  هب  ررـض  عفد  تسا و  ررـض  عفد  هبوت  اریز  تسا ؛ یلقع  یبلطم  هدـنب  فرط  زا  هبوت  بوجو 
ریخأت هب  هبوت  هاگره  هک  دوب  نیا  مزلتسم  دوب  يولوم  رما  رگا  اریز  تسا ؛ هدشن  ّتیولوم  لامِعا  اه  نآ  رد  تسا و  يداشرا  هبوت ، هب  تبـسن 

؛ دوش یهانتمریغ  تابوقع  بجوم  تیصعم ، کی  دتفا ،

.38 هیآ هرقبلا : هروس  ( 2 - ) 1
.16 هیآ فاقحألا : هروس  ( 46 - ) 2
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الَف ِهَئِّیَّسلِاب  َءاج  ْنَم  َو  : * هفیرـش هیآ  یفانم  لطاب و  هرورّـضلاب  نیا  هدـش و  بوسحم  تیـصعم  کی  دوش  ریخأـت  هبوت  رد  هک  هظحل  ره  اریز 
*(1) دش دهاوخن  هداد  ازج  نآ ، تبوقع )  ) دننام هب  زج  دهد ،) ماجنا   ) دروایب یهانگ  سکره  اهَْلثِم و  َّالِإ  ي�زُْجی 

. دوب دهاوخ 

مدآ هبوت ي  لوبق  . (2)* َنیباّوَّتلا ُّبُِحی  َهَّللا  َّنِإ  : * هیآ نیا  رد  زج  هدمآ  هللا  فصو  رد  هراومه  باّوت » *: » ُمیحَّرلا ُباَّوَّتلا  َوُه  ُهَّنِإ  ِْهیَلَع  َباتَف  *
هللا ترـضح  تمحر  هب  دـمآ ، دـهاوخ  هللا  بناج  زا  هک  یماکحا  هب  لـمع  هللا و  هار  يور  هر  اـب  یلو  ددرگزاـب  لّوا  ياـج  هب  هک  دـشن  نآ 

. دیسر دهاوخ 

ٌمْلِع ِهِب  َکَل  َسْیَل  ام  ِنْلَئْسَت  الَف  مّوس : شسرپ 

هیآ 161. ماعنألا : هروس  ( 6 - ) 1
.223 هیآ هرقبلا : هروس  ( 2 - ) 2
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َنِم َنوُـکَت  ْنَأ  َکُـظِعَأ  ّینِإ  ٌْملِع  ِِهب  َکـَل  َْسَیل  اـم  ِْنلَئْـسَت  ـالَف  ٍحـِلاص  ُْریَغ  ٌلَـمَع  ُهَّنِإ  َکـِلْهَأ  ْنـِم  َْسَیل  ُهَّنِإ  ُحوـُن  اـی  َلاـق  : * حوـن ترـضح 
(. درک ضارتعا  درکن و  ربص  حون   ) (1) *. َنیلِهاْجلا

خساپ

دشاب و راکوکین  هتسیاش و  هک  تسا  یلها  هیآ ، رد  َِکلْهَأ *  * زا دنوادخ  روظنم  تسا . هدمآ  وا  لالدتـسا  ضقن  حون و  باوج  هیآ  نیا  رد 
ُهَّنِإ  * هلمج دوبن . دـش ، هداد  تاجن  هدـعو  اهنآ  يارب  هک  یلها  هرمز ي  رد  سپ  دوب ، حـلاصان  لمع  هچراـپ  کـی  حون  ترـضح  رـسپ  نوچ 
زا فصو ، دیق و  نیا  نتـشادن  لیلد  هب  حون  رـسپ  تسا و  راکوکین  حلاص و  ِلها  َِکلْهَأ ،*  * زا دارم  هک  دـهد  یم  ناشن  ٍحـِلاص * ُْریَغ  ٌلَمَع 

. تسا هدش  جراخ  ندوب  لها 

«. تسا قح  نم  لها  نداد  تاجن  رد  وت  هدعو ي  تسا ، نم  لها  زا  مرـسپ  ایادـخ  : » دوب نیا  (ع ) حون ترـضح  لالدتـسا  هک  دـنامن  هتفگان 
همزال ي نیاربانب  تساوخن . هللا  زا  تسناد  یمن  هک  ار  يزیچ  دوش و  هدنز  دبای و  تاجن  مرـسپ  دیاب  هک  درکن  تساوخرد  دنوادخ  زا  رگید 

یهن هکلب  درک ، تساوخرد  یلاعت  هللا  زا  هدوبن ، هاگآ  نادـب  هک  ار  يزیچ  حون  هک  تسین  نیا  ٌْملِع * ِِهب  ََکل  َْسَیل  ام  ِْنلَئْـسَت  ـالَف   * هلمج ي
. دهاوخن يزیچ  نینچ  هک  تسانعم  نیدب  قلطم و  روط  هب 

رد نیا  دوش . لـخاد  نیلهاـج  هرمز ي  رد  ترـضح  نآ  هک  تسین  نآ  َنیلِهاـْجلا * َنِم  َنوُـکَت  ْنَأ  َکُـظِعَأ  ّینِإ   * هلمج همزـال ي  نینچمه 
زا ار  شرسپ  تاجن  هک  دوب  یتروص 

هیآ 47. (ع :) دوه هروس  ( 11 - ) 1
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. تساوخ یم  دنوادخ 

ْنَم  * قادـصم دـنتفای  تاجن  هک  وت  نارای  تسا . طرـش  لمع  نامیا و  ندـش ، قرغ  زا  نتفای  تاجن  يارب  حون  يا  هکنآ : نخـس  هصالخ ي 
. تسا هدش  حلاصریغ  لمع  هچراپکی  وحم و  تسیاشان  لمع  رد  ایوگ  تسا ، حلاصان  نانچ  وت  رسپ  اّما  دندوب  َنَمآ *

. دندرک ضارتعا  ای  دندرکن  ربص  هکنیا  هن  دنتشادن  يا  هدرتسگ  ملع  (ع ،) حون ترضح  هک  دهد  یم  ناشن  نایرج ، نیا 

َنیرِساخْلا َنِم  ْنُکَأ  ینْمَحْرَت  َو  یل  ْرِفْغَت  ِْنإ ال  َو  مراهچ : شسرپ 
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(1) *. َنیرِساْخلا َنِم  ْنُکَأ  ینْمَحْرَت  َو  یل  ْرِفْغَت  ْنِإ ال  َو  ٌْملِع  ِِهب  یل  َْسَیل  ام  َکَلَئْسَأ  ْنَأ  َِکب  ُذوُعَأ  یِّنِإ  ِّبَر  َلاق  *

خساپ

تبسن هک  مهاوخب  ار  يزیچ  وت  زا  هکنیا  زا  مرب  یم  هانپ  وت  هب  نم  انامه  مراگدرورپ ، درک : ضرع  حون  : » تسا حرش  نیدب  قوف  هیآ  همجرت 
«. دوب مهاوخ  ناراک  نایز  زا  یهدن ، رارق  دوخ  تمحر  ششخب و  لومشم  ارم  وت  رگا  مرادن و  یهاگآ  نآ  هب 

هذاعتـسا ماقم  رد  درک ، ظفح  ار  وا  یلاـعت  هللا  یلو  دوب  شزغل  هب  کـیدزن  وا  لالدتـسا  مادـقا و  هک  دـش  نشور  (ع ) حون ترـضح  رب  نوچ 
دوب هتـسیاش  دوجو  نیا  اب  تسا . هدرکن  تساوخرد  دنوادخ  زا  هتـسناد ، یمن  ار  هچنآ  دهد  یم  ناشن  ْنَأ *... َِکب  ُذوُعَأ   * هلمج ي دـمآرب .

ریغ رد  مه  درک و  ترفغم  بلط  دنوادخ  زا  دوش  یم  هانگ  عقاوم  رد  مه  هک  دهد  یم  ناشن  هیآ  دنک . تمحر  ترفغم و  بلط  دـنوادخ  زا 
. دتفاین اطخ  هب  ات  دهد  قیفوت  وا  هب  دنوادخ  هک  تسا  نیا  هیآ  مّود  تمسق  رد  رافغتسا  يانعم  نیاربانب  نآ .

ًارْبَص َیِعَم  َعیطَتْسَت  ْنَل  َکَّنِإ  َلاق  مجنپ : شسرپ 

.48 هیآ (ع :) دوه هروس  ( 11 - ) 1
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َعیطَتْـسَت َْنل  َکَّنِإ  ََکل  ُْلقَأ  َْمل  َأ  َلاق  ًاْربَص *  َیِعَم  َعیطَتْـسَت  َْنل  َکَّنِإ  ُْلقَأ  َْمل  َأ  َلاق  ًاْربَص *  َیِعَم  َعیطَتْـسَت  َْنل  َکَّنِإ  َلاق  : * یـسوم ترـضح 
. درک یم  ضارتعا  اهراک  هب  ماوع  لثم  هللااب  ریجتسن  یسوم  ترضح  . (1)* اْربَص َیِعَم 

خساپ

ُهَیَِقل َنیح  ِِملاْعلا  َو  ُمالَّسلا  ِْهیَلَع  َو  ِِهلآ  َو  انِِّیبَن  ی�لَع  ِِّیبَّنلا  یَسُوم  ِلَثَمَک  ِهَّمُْألا  ِهِذ�ه  ْنِم  ِهِدَْعب  ْنِم  اُنلَثَم  َو  ٍِّیلَع  ُلَثَم  امَّنِإ  : دندومرف (ع ) قداص ماما 
ِساّنلا یَلَع  َُکْتیَفَطْـصا  ّینِإ  : * یـ�سوُِمل َلاق  َهَّللا  َّنَأ  َِکل�ذ  َو  ِِهباتِک  یف  (ع ) ِهِِّیبَِنل ُهَّللا  ُهَّصَْتقا  اَم  امِهِْرمَأ  ْنِم  َناکَف  َهَبْحُّصلا  َُهلَأَـس  َو  ُهَقَْطنَتْـسا  َو 

ِّلُِکل ًالیِـصْفَت  َو  ًهَظِعْوَم  ٍء  ْیَـش  ِّلُک  ْنِم  ِحاْولَْألا  ِیف  َُهل  اْنبَتَک  َو  : * َلاـق َُّمث   ، (2)* َنیرِکاّشلا َنِم  ْنُک  َو  َُکْتیَتآ  ام  ْذُـخَف  یمالَِکب  َو  یتالاسِِرب 
َو ِِهتُوبات ] یف   ] اْهَیلِإ ُجاتْحَی  یتَّلا  ِءایْشَْألا  َعیمَج  َّنَأ  ُّنُظَی  ی�سُوم  َناک  َو  ِحاْولَْألا  ِیف  ی�سوُِمل  ْبَتُْکی  َْمل  ٌْملِع  ِِملاْعلا  َْدنِع  َناک  ْدَق  َو  ، (3)  * ٍء ْیَش 
هلآ و انّیبن و  یلع  ربمایپ  ِیـسوم  لَثَم  دننام  تّما ، نیا  زا  وا ، زا  سپ  ام  لَثَم  یلع و  ترـضح  لَثَم  انامه  حاْولَْألا  ِیف  َُهل  َِبتُک  ْدَـق  ِْملِْعلا  َعیمَج 
وا زا  دروآ و  نخس  هب  ار  وا  یـسوم ) ترـضح   ) درک و تاقالم  ار  یـسوم ) ترـضح   ) وا رـضخ ) ترـضح   ) ملاع نوچ  تسا  مالّـسلا  هیلع 

. دش ینیشنمه  راتساوخ 

: دومرف یـسوم  هب  دـنوادخ  هک  تسا  نینچ  نآ  هدرک و  ناـیب  نآرق  رد  (ع ) شربماـیپ يارب  دـنوادخ  هک  تسا  يزیچ  اـهنآ ، رما  هلمج ي  زا 
ِساَّنلا یَلَع  َُکْتیَفَطْصا  یِّنِإ  *

73 و 76. ، 68 تایآ فهکلا : هروس  ( 18 - ) 1
.145 هیآ فارعألا : هروس  ( 7 - ) 2
.146 هیآ فارعألا : هروس  ( 7 - ) 3
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ار هچنآ  نیاربانب  مدـیزگرب ، ممالک  میاه و  تلاسر  هب  مدرم  رب  ار  وت  نم  انامه  َنیرِکاَّشلا  َنِم  ْنُک  َو  َُکْتیَتآ  ام  ْذُـخَف  یِمالَِکب  َو  ِیتـالاسِِرب 
ٍء و ْیَش  ِّلُِکل  ًالیصْفَت  َو  ًهَظِعْوَم  ٍء  ْیَـش  ِّلُک  ْنِم  ِحاْولَْألا  ِیف  َُهل  اْنبَتَک  َو  : * دومرف سپـس  شاب .* نارازگرکـش  هلمج ي  زا  ریگب و  مداد  وت  هب 

يارب هک  دوب  یملع  رـضخ  ترـضح  دزن  هک  یلاـح  رد  میتشاـگن * یلیـصفت  يزیچ  ره  يارب  يا و  هظعوـم  يزیچ  ره  زا  حاوـلا  رد  وا  يارب 
مامت تسوا و  توبات  رد  تسا  دـنمزاین  اهنآ  هب  هک  ییاهزیچ  مامت  درک  یم  نامگ  یـسوم  هکنآ  لاح  دوب . هدـشن  هتـشون  حاولا  رد  یـسوم 

(1). تسا هدش  هتشون  حاولا  رد  وا  يارب  ملع 

َو ِِهئاِیْبنَِأب  ِراْرقِْإلا  َو  ِهِدـیحْوَت  ی�لِإ  ْمُهاعَدَـف  ِهِمْوَق  ی�لِإ  ی�لاعَت  َو  َكَرابَت  ُهَّللا  ُهَثََعب  ًالَـسُْرم  ًاِّیبَن  َناک  َرِـضَْخلا  َّنِإ  لاـق : ّهنأ   � دّمحم نب  رفعج  نـع 
َناک َو  َِکل�ِذل  ًارِـضَخ  َیِّمُـس  امَّنِإ  َو  ًارْـضُخ  ْتَرَهْزَأ  ّالِإ  َءاْضَیب  ٍضْرَأ  َو ال  ٍهَِسبای  ٍهَبَـشَخ  ی�لَع  ُسِلْجَی  َناک ال  ُهَّنَأ  ُُهتَیآ  َْتناک  َو  ِِهُبتُک  َو  ِِهلُـسُر 

(. (ع ٍحُون ِْنب  ِماس  ِْنب  َدَشْخَفْرَأ  ِْنب  ِِرباع  ِْنب  َناْکِلم  َْنب  اِیلات ]  ] اِیلاب ُهُمْسا 

یف ُهَتَیآ  َلَعَج  َو  ٍء  ْیَش  ِّلُِکل  ًالیصْفَت  َو  ًهَظِعْوَم  ٍء  ْیَش  ِّلُک  ْنِم  ِحاْولَْألا  ِیف  َُهل  َبَتَک  َو  َهارْوَّتلا  ِْهیَلَع  َلَْزنَأ  َو  ًامیلْکَت  ُهَّللا  ُهَمَّلَک  اَّمل  یـ�سُوم  َّنِإ  َو 
ِهیف ُهَّیِرَـشَْبلا  ِتَلِمَع  َو  ُهَدُونُج  َو  َنْوَعِْرف  َّلَجَوَّزَع  ُهَّللا  َقَرَغ  َو  ِرْحَْبلا  ِْقلَف  َو  ِمَّدـلا  َو  ِعِدافَّضلا  َو  ِلَّمُْقلا  َو  ِدارَْجلا  َو  ِناـفوُّطلا  ِیف  َو  ُهاـصَع  َو  ِهِدَـی 

یـ�سُوم يدـْبَع  ِْكرْدَأ  ُلیئَْربَج ! ای  َلیئَْربَج : ی�لِإ  َّلَجَوَّزَع  ُهَّللا  یَحْوَأَف  یّنِم ، َمَلْعَأ  ًاْقلَخ  َقَلَخ  َّلَجَوَّزَع  َهَّللا  َّنَأ  ي�رَأ  اـم  ِهِسْفَن : یف  َلاـق  �یّتَح 
. ُْهنِم ْمَّلَعَت  َو  ُهِْعبَّتاَف  ًاِدباع  ًالُجَر  ِْنیَرْحَْبلا  یَقَْتُلم  َْدنِع  َّنِإ  َُهل : ُْلق  َو  َِکلْهَی  ْنَأ  َْلبَق 

اِمل َِکل�ذ  َّنَأ  ی�سُوم  َِملَعَف  َّلَجَوَّزَع  ُهُّبَر  ِِهب  ُهَرَمَأ  اِمب  ی�سُوم  ی�لَع  ُلیئَْربَج  َطَبَهَف 

ریـسفت زا  ح31  ب10  ج13/304  و  ود  نآ  زا  ح100  ب26   2/207: راونألاراحب ، 258: صاصتخإلا ح46 ،  2/330: یشاّیعلا ریـسفت  - 1
. صاصتخإلا زا  [ 5 /] 2/136 ح2585 ناهربلا : فیرش  ریسفت  یشاّیعلا ،
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َلاق امَک  َّلَجَوَّزَع  َهَّللا  ُدَّبَعَتَی  (ع ) َرِـضَْخلا َكانُه  ادَجَوَف  ِْنیَرْحَْبلا  یَقَْتُلم  ی�لِإ  ایَهَْتنا  یَّتَح  (ع ) ٍنُون ُْنب  ُعَشُوی  ُهاتَف  َو  َوُه  یـ�ضَمَف  ُهُسْفَن  ِِهب  َْتثَّدَح 
ْنَأ ی�لَع  َکُِعبَّتَأ  ْلَه  یـ�سُوم : َُهل  َلاق  ًاْملِع *  اَّنُدـَل  ْنِم  ُهانْمَّلَع  َو  انِدـْنِع  ْنِم  ًهَمْحَر  ُهاْنیَتآ  اـنِدابِع  ْنِم  ًادـْبَع  ادَـجَوَف  : * ِِهباـتِک یف  َّلَـجَوَّزَع  ُهَّللا 

ٍْملِِعب ال َْتنَأ  َْتلِّکُو  َو  ُهُقیُطت  ـال  ٍمـْلِِعب  ُتـْلِّکُو  ّینَأـِل   * (2) ًاْربَص َیِعَم  َعیطَتْـسَت  َْنل  َکَّنِإ  : * ُرِـضَْخلا َُهل  َلاـق  ؟(1) *  ًادْـشُر َتْمِّلُع  اّمِم  ِنَمِّلَُعت 
. ُهُقیطُأ

ِِهب ْطُِحت  َْمل  ام  ی�لَع  ُِربْصَت  َْفیَک  َو   * ِهِْرمَأ َو  ِهَّللا  ِْملِع  یف  َُهل  َلاجَم  َسایِْقلا ال  َّنِإ  ُرِـضَْخلا : َُهل  َلاقَف  ًاْربَص . َکَعَم  ُعیطَتْـسَأ  ْلـَب  َُهل : یـ�سُوم  َلاـق 
یْنلَئْسَت الَف  ینَتْعَبَّتا  ِنِإَف  َلاق   * ُهَِلبَق َهَّیِشَْملا  یَْنثَتْـسا  اَّمَلَف  ًاْرمَأ (4) * ََکل  َیِصْعَأ  َو ال  ًاِرباص  ُهَّللاَءاش  ْنِإ  ینُدِجَتَـس  : * یـ�سُوم َلاق  * (3) ًاْربُخ ؟

. َّیَلَع َِکل�ذ  ََکل  (ع :) ی�سُوم َلاقَف   (5)  * ًارْکِذ ُْهنِم  ََکل  َثِدْحُأ  �یّتَح  ٍء  ْیَش  ْنَع 

ُْلقَأ َْمل  َأ  َلاق  ًاْرمِإ *  ًاْئیَـش  َْتئِج  ْدََـقل  اهَلْهَأ  َقِْرُغِتل  اهَْتقَرَخ  َأ  (: * (ع یـ�سُوم َُهل  َلاقَف  (ع ) ُرِـضَْخلا اهَقَرَخ * ِهَنیفَّسلا  ِیف  ابِکَر  اذِإ  �یّتَح  اـقَلَْطناَف  *
 * ًارْـسُع يْرمَأ  ْنِم  ینْقِهُْرت  َو ال   * َكِْرمَأ ْنِم  ُتْکَرَت  اِمب  َْيأ  ُتیـسَن * اِمب  ینْذِـخاُؤت  ـال  : * یـ�سُوم َلاـق   (6)  * ًاْربَص َیِعَم  َعیطَتْـسَت  َْنل  َکَّنِإ 

ًاْئیَـش َْتئِج  ْدََـقل  ٍسْفَن  ِْریَِغب  ًهَّیِکَز  ًاسْفَن  َْتلَتَق  َأ  : * َُهل َلاق  َو  ِِهبیبالَِتب  َذَـخَأ  َو  یـ�سُوم  َبِضَغَف  (ع ) ُرِـضَْخلا ُهَلَتَقَف * ًاـمالُغ  اـیَِقل  اذِإ  �یّتَح  اـقَلَْطناَف 
ِهَّللا ُْرمَأ  َْلب  ُهُرْکِذ  َیلاعَت  ِهَّللا  ِْرمَأ  ی�لَع  ُمُکْحَت  َلوُقُْعلا ال  َّنِإ  ُرِضَْخلا : َُهل  َلاق   *. (7) ًارُْکن

.67-66 هیآ فهکلا : هروس  ( 18 - ) 1
.68 هیآ - 2
.69 هیآ - 3
.70 هیآ - 4
.71 هیآ - 5

.73-72 تایآ - 6

.75-74 تایآ - 7
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ٍء ْیَش  ْنَع  َُکْتلَأَس  ْنِإ  : * ی�سُوم َلاق   . (1)* ًاْربَص َیِعَم  َعیطَتْـسَت  َْنل   * َکَّنَأ ُتِْملَع  ُْتنُک  ْدَقَف  ِْهیَلَع  ِْربْصا  َو  یّنِم  ي�رَت  اِمل  ْمِّلَـسَف  اَْهیَلَع  ُمُکْحَی 
.(2) ًارْذُع * ّینَُدل  ْنِم  َْتغََلب  ْدَق  یْنبِحاُصت  الَف  اهَدَْعب 

ْنَأ ُدیُِری  ًارادِج  اهیف  ادَجَوَف  امُهوُفِّیَُضی  ْنَأ  اَْوبَأَف  اهَلْهَأ  امَعْطَتْسا   * َو ي�راصَّنلا  ُبَْسُنت  اْهَیلِإ  َو  ُهَرِصاّنلا  َیِه  َو  ٍهَیْرَق * َلْهَأ  ایَتَأ  اذِإ  �یّتَح  اقَلَْطناَف  *
َو یْنَیب  ُقاِرف  اذـه  : * ُرِـضَْخلا َُهل  َلاق  . (3) ًارْجَأ * ِْهیَلَع  َتْذَخَّتَال  َْتئِـش  َْول  : * یـ�سُوم َُهل  َلاقَف  ُهَماقَأَف *  * ِْهیَلَع ُهَدَـی  (ع ) ُرِـضَْخلا َعَضَوَف  َّضَْقنَی *

.(4) ًاْربَص * ِْهیَلَع  ْعِطَتْسَت  َْمل  ام  ِلیوْأَِتب  َُکئِّبَنُأَس  َِکْنَیب 

(5)* ًابْـصَغ  * ٍهَِحلاص ٍهَنیفَـس * َّلُک  ُذُـخْأَی  ٌِکلَم  ْمُهَءارَو  َناک  َو  اهَبیعَأ  ْنَأ  ُتْدَرَأَف  ِرْحَْبلا  ِیف  َنُولَمْعَی  َنیکاسَِمل  َْتناـکَف  ُهَنیفَّسلا  اَّمَأ  : * َلاـقَف
اهَبیعَی ْنَأ  َدارَأ  ُهَّنَِأل  ِبییْعَّتلا  ِرْکِذ  ِهَّلِِعل  ِهِسْفَن  ی�لِإ  ِلْعِْفلا  اَذـ�ه  یف  َهَِّینانَْألا  َبَسَنَف  اْهیَلَع . ُِکلَْملا  ُمُهَبِـصْغَی  َو ال  ْمَُهل  ی�ْقبَت  ْنَأ  ُْتلَعَف  اِمب  ُتْدَرَأَـف 

. َِکل�ذ ْنِم  ِِهب  ُهَرَمَأ  اِمب  ْمُهَحالَص  َلَجَوَّزَع  ُهَّللا  َدارَأ  َو  اْهیَلَع . َنیکاسَْملا  ُبِصْغَی  الَف  اهَدَهاش  اذِإ  ِِکلَْملا  َْدنِع 

اَمُهاـّیِإ ِِهلالْـضِِإب  اّلَـض  َو  ِِهب  اـنَتَْتفا  َو  ُهاَوبَأ  َرَفَک  َیَِقب  ْنِإ  ُهُرْکِذ  ی�لاَـعَت  ُهَّللا  َِملَع  َو  ًاِرفاـک  َعَلَط  َو  ِْنیَنِمُْؤم * ُهاوـَبَأ  َناـکَف  ُمـالُْغلا  اَّمَأ  َو  : * َلاـق َُّمث 
َو ًانایْغُط  امُهَقِهُْری  ْنَأ  انیِـشَخَف  :* ِِهلْوَِقب ِهَِّینانَْألِاب  َكَرَتْشاَف  ِهَِبقاـْعلا  ِیف  ِِهتَمارَک  ِّلَـحَم  ی�لِإ  ْمُهَْلقَن  َِکل�ذـِب  َدارَأ  َو  ِِهْلتَِقب  ُهُرْکِذ  ی�لاـعَت  ُهَّللا  َِینَرَمَأَـف 

(6)* ًامْحُر َبَْرقَأ  َو  ًهاکَز  ُْهنِم  ًاْریَخ  امُهُّبَر  امَُهلِْدُبی  ْنَأ  انْدَرَأَف  ًاْرفُک * 
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ُهَْنَیب َلاُحی  ْنَأ  ْنِم  ُرِضَْخلا  َیِشَخ  امَّنِإ  َو  َُهدارَأ  ٌدَحَأ  ِْهیَلَع  ُِعنَتْمَی  َو ال  ٌء  ْیَش  ُُهتوُفَی  ُهَّنَِأل ال  ی�شْخَی  ُهَّللا ال  َو  َیِشَخ  ُهَّنَِأل  ِهَِّینانَْألا  ِیف  َكَرَتْشا  اَمَّنِإ  َو 
ِْرمَْألا َطَسَو  ِهیف  َلِمَعَف  ِمالُْغلا  ِيََوبَأ  ِهَمْحَِرل  ًابَبَـس  ُهَلَعَج  ُهُرْکِذ  ی�لاعَت  َهَّللا  َّنَأ  ِهِسْفَن  یف  َعَقَو  َو  ِهیف  ِءاْضمِْإلا  َباَوث  ُكِرْدـُی  ـالَف  ِهیف  َرَمَأ  اـم  َْنَیب  َو 

ٍقاقِْحتْـسِاب َکـِل�ذ  ْنُکَی  َْمل  َو  ًاِربُْـخم  (ع ) یـ�سُوم ِهَّللا  ُمیلَک  َو  ًاِربُْـخم  ِْتقَْولا  ِیف  َراـص  ُهَّنَأـِل  (ع ) یـ�سُوم یف  َلِـمَع  َناـک  اـم  َلـْثِم  ِهَّیِرَـشَْبلا  َنِم 
[. ِنیْیبَّتِلل  ] ِنیْیبَِتل ی�سُوم  ِقاقِْحتْسِال  َناک  َْلب  ِرِضَْخلا  َنِم  ُلَْضفَأ  َوُه  َو  (ع ) ی�سُوم ی�لَع  ِهَْبتُّرِلل  (ع ) ِرِضَْخِلل

َو ٍبَهَذـِب  ُْزنَْکلا  َِکل�ذ  ْنُکَی  َْمل  َو  ًاِحلاص * امُهُوبَأ  َناک  َو  امَُهل  ٌْزنَک  ُهَتْحَت  َناک  َو  ِهَنیدَْـملا  ِیف  ِْنیَمیتَی  ِْنیَمالُِغل  َناکَف  ُرادِْـجلا  اَّمَأ  َو  : * َلاق َُّمث 
ْنَِمل ٌبَجَع  ُنَزْحَی  َْفیَک  ِرَدَْـقلِاب  َنَْقیَأ  ْنَِمل  ٌبَجَع  ُحَْرفَی  َْفیَک  ِتْوَْملِاب  َنَْقیَأ  ْنَِمل  ٌبَجَع  ٌبُوتْکَم : ِهیف  ٍبَهَذ  ْنِم  ًاحَْول  َناک  ْنِک�ل  َو  ٍهَِّضف  ال 

َناک ًاِحلاص  امُهُوبَأ  َناک  َو  اْهَیلِإ . ُِّنئَمْطَی  ْفیَک  ٍلاـح  َدـَْعب  ًـالاح  اـِهلْهَأ  َفُّرَـصَت  َو  اْینُّدـلا  يَرَی  ْنَِمل  ٌبَجَع  ُِملْظَی  َْفیَک  ٌّقَح  َْثعَْبلا  َّنَأ  َنَْقیَأ 
َنِم َأَّرَبَتَف  امُهَزنَک * اجِرْخَتْسَی  َو  امُهَّدُشَأ  اُغْلبَی  ْنَأ  َکُّبَر  َدارَأَف  : * َلاق َُّمث  ِهِحالَِصب . ُهَّللا  اَمُهَظِفَحَف  ًابَأ . َنوُْعبَـس  ِِحلاّصلا  ِبَْألا  اَذ�ه  َْنَیب  َو  امُهَْنَیب 

َرِّیَُـصی َو  ُدـَْعب  ِِهب  َِربُْخیَف  ُهَلَعَف  اّمِم  ٌء  ْیَـش  َیَِقب  ْنُکَی  َْمل  ُهَّنَِأل  َِکل�ذ  یف  ُهُرْکِذ  ی�لاـعَت  ِهَّللا  َیلِإ  اـهَّلُک  َهَدارِإـْلا  َبَسَن  َو  ِصَـصِْقلا  ِرِخآ  یف  ِهَِّیناـنَْألا 
ِهَبِْـسن ْنِم  ُهاتَأ  اّمِم  ًالِّصَنَتُم  َراص  َُّمث  ِِصلْخُْملا  ِدـْبَْعلا  َدُّرَجَت  ِهَدارِإـْلا  َو  ِهَِّیناـنَْألا  َنِم  َدَّرَجَتَف  َُهل  ًاـِعبات  ِهِمـالَک  ی�لِإ  ًایِغْـصُم  َو  ًاِربُْخم  ِِهب  (ع ) یـ�سُوم

ِْهیَلَع ْعِطْـسَت  َْمل  ام  ُلیوْأَت  َِکل�ذ  يْرمَأ  ْنَع  ُُهْتلَعَف  ام  َو  َکِّبَر  ْنِم  ًهَمْحَر  : * َلاقَف ِهَّصِْقلا  ِیناث  یف  ِكاِرتْشِالا  ِءاعِّدا  ِنِم  َو  ِهَّصِْقلا  ِلَّوَأ  یف  ِهَِّینانَْألا 
 . (1)* ًاْربَص

َلَّوَأ َّنِإ  َکَلْهَأ  َو  َکَلَه  ِسییاقَْملا  یَلَع  ِهَّللا  َْرمَأ  َلَمَح  ْنَم  َو  ِسییاقَْملا  یَلَع  ُلَمُْحی  ُهُرْکِذ ال  ی�لاعَت  ِهَّللا  َْرمَأ  َّنِإ  (ع :) ٍدَّمَُحم ُْنب  ُرَفْعَج  َلاق  َُّمث 
ُسیْلبِإ ی�بَأ  َو  اوُدَجَسَف  َمَدِآل  ِدوُجُّسلِاب  ُهَتَِکئالَم  ُهُرْکِذ  ی�لاعَت  ُهَّللا  َرَمَأ  َنیح  ِنیعَّللا  َسیْلبِإ  ْنَع  ِهَِّینانَْألا  ِتَرَهَظ  ٍهَیِصْعَم 
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ُلَّوَأ َناَکَف   * (1) ٍنیط ْنِم  ُهَتْقَلَخ  َو  ٍران  ْنِم  ینَتْقَلَخ  ُْهنِم  ٌْریَخ  اَنَأ  َلاق  َُکتْرَمَأ  ْذِإ  َدُجْـسَت  ّالَأ  َکَـعَنَم  اـم  : * َّلَـجَوَّزَع َلاـقَف  َدُجْـسَی . ْنَأ  ُنیعَّللا 
َمَْـسقَأ َو  ًامیجَر  ُهاّمَـس  َو  ُهَنََعل  َو  ِهِراوِج  ْنَع  َّلَجَوَّزَع  ُهَّللا  ُهَدَرَطَف  ٍنیط . ْنِم  ُهَتْقَلَخ  َو  ٍران  ْنِم  ینَتْقَلَخ  ِِهلْوَِقب : ُهَساـِیق  َُّمث  ُْهنِم ، ٌْریَخ  اـَنَأ  َُهلْوَق : ِهِْرفُک 

، رضخ دندومرف :  � قداّصلا دّمحم  نب  رفعج  ماما  ترضح  ِراّنلا  َنِم  ٍَكرَد  ِلَفْسَأ  یف  َسیْلبِإ  ِهِّوُدَع  َعَم  ُهَنَرَق  ّالِإ  ِِهنید  یف  ٌدَحَأ  ُسیقَی  ِِهتَّزِِعب ال 
هب رارقا  دنوادخ و  یگناگی  يوس  هب  ار  ناشیا  يو  داتسرف . شموق  يوس  هب  ار  وا  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هک  دوب  يا  هدش  هداتـسرف  ربمایپ 

نیمز اـی  کـشخ  بوچ  يور  هاـگ  چـیه  هک  دوب  نیا  ترـضح  نآ  هزجعم ي  دومن . توعد  شیاـه  باـتک  شناگداتـسرف و  شناربماـیپ و 
لاح دندیمان . رضخ  ار  وا  رطاخ  نیمه  هب  دش و  یم  زبس  كاخ  ای  بوچ  نآ  هلـصافالب  هکنآ  رگم  تسـشن  یمن  فلع ) بآ و  یب   ) يدیپس

(. (ع حون نب  ماس  نب  دشخفرا  نب  رباع  نب  ناکلم  نب  ایلاب  دشاب : یم  حرش  نیا  هب  بانج  نآ  تبسن  دوب و  ایلاب  ترضح  نآ  مسا  هکنآ 

ره زا  حاولا  رد  وا  يارب  درک و  لزاـن  وا  رب  ار  تاروت  و  ینخـس ، ناـنچ  تفگ  نخـس  (ع )) یـسوم ترـضح   ) وا اـب  دـنوادخ  نوچ  اـنامه  و 
هاگآ ّتیناّـقح و  تاـبثا  روظنم  هب  داد و  رارق  شیاـصع  تسد و  رد  ار  وا  هزجعم ي  تشون و  یلیـصفت  يزیچ  ره  يارب  يدـنپ و  یعوضوم 

ار ایرد  شنمشد  ندومن  بوکرس  تهج  هب  تخاس و  التبم  بآ  ندش  نوخ  هغابروق و  شپش و  خلم و  نافوط و  هب  ار  اهنآ  وا ، موق  نتخاس 
اجنآ ات  تخاس . مهارف  هدرک و  لامعا  وا  رد  تسا  ّتیرـشب  لامک  همزال ي  هچنآ  دومن و  قرغ  نآ  رد  ار  شنایرکـشل  نوعرف و  تفاکش و 

هک مرادن ) نامگ   ) منیب یمن  تفگ : دوخ  اب  هک 
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یسوم ما  هدنب  لیئربج ! يا  دومن : یحو  نینچ  لیئربج  هب  لجوّزع  دنوادخ  ور  نیا  زا  دشاب . هدیرفآ  نم  زا  رتاناد  یقولخم  لجوّزع  دنوادخ 
نک و يوریپ  وا  زا  تسا . يدباع  درم  دـنا ، هدومن  یقالت  مه  اب  ایرد  ود  هک  یناکم  رد  وگب : وا  هب  و  دوش ، كاله  هکنآ  زا  شیپ  بایرد  ار 

. زومایب وا  زا 

تسا يزیچ  نآ  رطاخ  هب  یهلا ) نامرف   ) نیا هک  تسناد  یسوم  دش . لزان  یسوم  رب  دوب ، هدرک  رما  وا  هب  لجوّزع  شیادخ  هچنآ  اب  لیئربج 
ار (ع ) رضخ اجنآ  رد  دندیسر . نیرحبلا  یقتلم  هب  ات  دندرک  تکرح  (ع ،) نون نب  عشوی  شدرمناوج ، قیفر  یسوم و  دوب . هتفگ  شـسفن  هک 

ُهاْنیَتآ انِدابِع  ْنِم  ًاْدبَع  ادَـجَوَف  : * دـیامرف یم  شباتک  رد  لجوّزع  يادـخ  هچنانچ  درک  یم  تدابع  ار  لجوّزع  يادـخ  هک  یلاح  رد  دـنتفای 
يا هدنب  نون ) نب  عشوی  یسوم و  ( ؟ ًادْشُر َتْمِّلُع  اّمِم  ِنَمِّلَُعت  ْنَأ  ی�لَع  َکُِعبَّتَأ  ْلَه  ی�سُوم : َُهل  َلاق  ًاْملِع *  اَّنَُدل  ْنِم  ُهانْمَّلَع  َو  انِْدنِع  ْنِم  ًهَمْحَر 
ایآ تفگ : وا  هب  یـسوم  میتخومآ . ّیندل  یملع  يو  هب  دوخ  دزن  زا  میدرک و  اطع  یتمحر  وا  هب  دوخ  بناج  زا  هک  دـنتفای  ار  ام  ناگدـنب  زا 

زگره وت  ًاْربَص  َیِعَم  َعیطَتْـسَت  َْنل  َکَّنِإ  : * تفگ وا  هب  رـضخ  يزومایب *؟ نم  هب  یلاعت ، دشر و  زا  يا  هتخومآ  هچنآ  زا  ات  منک  يوریپ  ار  وت 
نم هک  يا  هدش  یملع  هب  راذگاو  وت  يرادن و  ار  نآ  تقاط  وت  هک  ما  هدـش  یملع  هب  راذـگاو  نم  اریز  ینک ؛* هشیپ  ربص  نم  اب  یناوت  یمن 

. مرادن ار  نآ  تقاط 

َْفیَک َو   * درادن هار  سایق  دنوادخ  رما  ملع و  رد  تفگ : وا  هب  رضخ  مزاس . هشیپ  ربص  وت  اب  یهارمه  رد  مناوت  یم  نم  تفگ : وا  هب  یـسوم 
: تفگ یـسوم  يزاس *؟ هشیپ  ییابیکـش  يرادن ، یملع  هطاحا ي  نآ  هب  هک  يرما  رب  یناوت  یم  هنوگچ  وت  ًاْربُخ ؟ ِِهب  ْطُِحت  َْمل  ام  ی�لَع  ُِربْصَت 

ًاْرمَأ ََکل  یصْعَأ  َو ال  ًاِرباص  ُهَّللاَءاش  ْنِإ  ِینُدِجَتَس  *
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هملک ي یـسوم )  ) وا نوچ  درک .* مهاوخن  ینامرفان  وت  زا  يرما  چـیه  رد  هک  دـید  یهاوخ  تفای و  یهاوخ  رباص  ارم  يدوز  هب  هللاءاـش  نا 
ُْهنِم ََکل  َثِدْحُأ  �یّتَح  ٍء  ْیَـش  ْنَع  یْنلَئْـسَت  الَف  ینَتْعَبَّتا  ِنِإَف  َلاق  .* تفریذپ ار  وا  اب ) ندـش  هارمه  رـضخ  ،) درب راک  هب  ار  هللاءاش ) نا   ) ّتیـشم

: تفگ (ع ) یـسوم مزاس .* هاگآ  نآ  زا  ار  وت  مدوخ  هک  یتقو  ات  سرپن  نم  زا  زیچ  چـیه  هرابرد  يدـش  نم  عباـت  رگا  تفگ : رـضخ )  ) ًارْکِذ
. متفریذپ

اهَْتقَرَخ َأ  : * تفگ وا  هب  (ع ) یسوم ور  نیا  زا  تسکش . تفاکش و  ار  یتشک  (ع ) رـضخ ترـضح  دندش . یتشک  راوس  هکنیا  ات  دنتفر  ود  ره 
؟ ینک قرغ  ار  نآ  نانیـشنرس  ات  یفاکـش  یم  ار  یتشک  ایآ  ًاْربَص  َیِعَم  َعیطَتْـسَت  َْنل  َکَّنِإ  ُْلقَأ  َْمل  َأ  َلاـق  * ًاْرمِإ ًاْئیَـش  َْتئِج  ْدََـقل  اـهَلْهَأ  َقِْرُغِتل 
: تفگ یسوم  ینک *؟ هشیپ  ربص  نم  اب  یناوت  یمن  زگره  وت  متفگن  ایآ  تفگ : رضخ )  * ) يا هدش  بکترم  يدنسپان  تشز و  رایـسب  لمع 

ینْقِهُْرت َو ال  . * مدرک كرت  وت  رما  زا  هچنآ  رطاخ  هب  ینعی  نکم .* هذـخاؤم  مدرک ، شومارف  هچنآ  رطاخ  هب  ارم  ُتیـسَن  اِمب  ینْذِـخاُؤت  ـال  *
، دندید ار  يرسپ  ات  دندش  ناور  مه  اب  سپ  ریگم *  تخس  مراک  نیا  رطاخ  هب  نم  رب  ُهَلَتَقَف و  ًامالُغ  ایَِقل  اذِإ  �یّتَح  اقَلَْطناَف  ًارْسُع *  يْرمَأ  ْنِم 

ًاْئیَش َْتئِج  ْدََقل  ٍسْفَن  ِْریَِغب  ًهَّیِکَز  ًاسْفَن  َْتلَتَق  َأ  : * تفگ وا  هب  تفرگ و  ار  رـضخ )  ) وا هقی  دش و  ینابـصع  یـسوم  تشک .* ار  رـسپ  رـضخ ) )
انامه تفگ : وا  هب  رضخ  يدرک .* يدنسپان  رایسب  راک  هک  یتسار  هب  یتشک ، هانگ ) یب   ) دوب هتـشکن  ار  یـسک  هک  یمرتحم  سفن  ایآ  ًارُْکن 

ربص شاب و  میلـست  ینیب  یم  نم  زا  هچنآ  لباقم  رد  نیاربانب  دنک . یم  تموکح  نآ  رب  ادـخ  رما  هکلب  دنتـسین  مکاح  دـنوادخ  رما  رب  لوقع 
ْنَع َُکْتلَأَس  ْنِإ  : * تفگ یسوم  يرادن .* ییابیکش  ییاناوت  نم  اب  یهارمه  رد  زگره  ًاْربَص  َیِعَم  َعیطَتْسَت  َْنل   * وت هک  متسناد  یم  نم  نک و 

ًارْبَص َیِعَم  َعیطَتْسَت  َْنل  َکَّنِإ  َلاق  مجنپ : www.Ghaemiyeh.comشسرپ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 229زکرم  هحفص 137 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:129

كرت رد  هک  ارچ  نکن  یهارمه  ارم  مدیـسرپ ، يزیچ  هرابرد  وت  زا  سپ  نیا  زا  رگا  ًارْذُـع  ّینُدـَل  ْنِم  َْتغََلب  ْدَـق  یْنبِحاُصت  الَف  اهَدـَْعب  ٍء  ْیَش 
*. يراد رذع  نم  اب  تتقافر 

نآ دوب و  هرصان  ياتسور  اتسور ، نآ  دندیسر .* ییاتسور  لها  هب  هکنیا  ات  دندش  یهار  رضخ ) یـسوم و   ) ٍهَیْرَق َلْهَأ  ایَتَأ  اذِإ  �یّتَح  اقَلَْطناَف  *
لها زا  َّضَْقنَی  ْنَأ  ُدیُری  ًارادِج  اهیف  ادَجَوَف  امُهوُفِّیَُضی  ْنَأ  اَْوبَأَف  اهَلْهَأ  امَعْطَتْـسا  . * دننک یم  بوسنم  نآ  هب  ار  نایحیـسم  هک  تسا  ییاتـسور 

دندرک تکرح  جورخ ، مزع  هب  هیرق  نآ  زا   ) اهنآ دندرک . عانتما  دنهد ، ینامهم  ار  اهنآ  هکنیا  زا  مدرم  دندرک ، اذـغ  تساوخرد  اتـسور  نآ 
سپـس ُهَماقَأَف   * داهن راوید  نآ  يور  ار  دوخ  تسد  (ع ) رـضخ دوب .* مادهنا  هب  کیدزن  هک  دـنتفای  ار  يراوید  هیرق ) نآ  هزاورد  یکیدزن  ات 

اب ات   ) یتفرگ یم  يدزم  راک  نیا  ماجنا  يارب  شاک  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  َتْذَخَّتَال  َْتئِـش  َْول  : * تفگ وا  هب  یـسوم  درک .*) راوتـسا   ) تشاد اپرب  ار  نآ 
رذـع نیا  ًاْربَص  ِْهیَلَع  ْعِطَتْـسَت  َْمل  ام  ِلیوْأَِتب  َُکئِّبَنُأَس  َکـِْنَیب  َو  یْنَیب  ُقاِرف  اذـه  : * تفگ وا  هب  رـضخ  میدرک .*) یم  هیهت  اذـغ  دوخ  يارب  نآ 

*. مزاس یم  هاگآ  يزرو ، ییابیکش  نآ  رب  یتسناوتن  هک  هچنآ  لیوأت  زا  ار  وت  يدوز  هب  تسا ، وت  نم و  نیب  تقرافم 

زا یتشک ، اّما  ٍهَنیفَـس * َّلُک  ُذُـخْأَی  ٌِکلَم  ْمُهَءارَو  َناک  َو  اهَبیعَأ  ْنَأ  ُتْدَرَأَف  ِرْحَْبلا  ِیف  َنُولَمْعَی  َنیکاـسَِمل  َْتناـکَف  ُهَنیفَّسلا  اَّمَأ  : * تفگ سپس 
ملاس ياه  یتشک  مامت  هک  دوب  یهاشداپ  اهنآ  لابند  هب  اریز  مزاس  بویعم  ار  نآ  متساوخ  دندرک ، یم  راک  ایرد  رد  هک  دوب  ینایاون  یب  ِنآ 

یب نآ  یتشک  هاشداپ ، دنامب و  شنابحاص  يارب  هلیـسو  نیدب  یتشک  هک  دوب  نیا  مداد  ماجنا  هک  يراک  زا  مدـصق  سپ  درک . یم  بصغ  ار 
. دنکن بصغ  ار  نایاون 

ًارْبَص َیِعَم  َعیطَتْسَت  َْنل  َکَّنِإ  َلاق  مجنپ : www.Ghaemiyeh.comشسرپ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 229زکرم  هحفص 138 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:130

( دنوادخ هب  هن   ) داد تبـسن  دوخ  هب  ار  دـمآ ) دـیدپ  نیکاسم  یتشک  يارب  هک  يزایتما  یتشک و  نتـسکش  ینعی   ) راک نیا  (ع )) رـضخ  ) سپ
رضخ نوچ  دهدن ) تبسن  یلاعت  يادخ  هب  ار  نآ  دوب  یضتقم  بدا  و   ) هتفرگ تروص  بییعت  ظفل  رکذ  اب  روبزم  زایتما  ندش  ادیپ  نایب  اریز 

هب روبزم  نامرف  نداد  زا   ) لجوّزع دـنوادخ  دـنک و  رظن  فرـص  شبـصغ  زا  بیع ، هدـهاشم  اب  ناطلـس  اـت  دـنک  بویعم  ار  یتشک  تساوخ 
دهدن تبـسن  شترـضح  هب  ار  بیع  ندروآ  دیدپ  نامرف ، يرجم  هک  دنک  یم  اضتقا  بدا  و   ) دوب هدومرف  هدارا  ار  نیکاسم  حالـص  رـضخ )

(. منک بویعم  ار  نآ  اهبیعا  دومرف : (ع ) رضخ ور  نیا  زا  دنک . یفّرعم  شیوخ  لعف  ار  نآ  هکلب 

یلاعت دنوادخ  (1) و  دـش ّدلوتم  رفاک  وا  و  دندوب * نمؤم  وا  ردام  ردپ و  ناوجون : نآ  اّما  ِْنیَنِمُْؤم و  ُهاَوبَأ  َناکَف  ُمالُْغلا  اَّمَأ  َو  : * تفگ سپس 
نیدب دندرک . یم  يوریپ  وا  یهارمگ  زا  دندش و  یم  يو  هتفیرف ي  هدش و  رفاک  وا  ردام  ردپ و  دنامب ، یقاب  هدنز )  ) وا رگا  هک  تسناد  یم 
لاقتنا شیوخ  تمارک  ّلحم  هب  ار ، وا  ردام  ردپ و  ماجنارـس  هک  دومرف  هدارا  راک  نیا  اب  درک و  رما  وا  نتـشک  هب  ارم  یلاعت  دـنوادخ  تهج 

داد رارق  کیرش  لعف  رد  دنوادخ  اب  ار  دوخ  ینعی  دروآ ، كرتشم  ریبعت  لعف  لعاف  زا  یلبق ، لعف  فالخ  لعف ، نیا  زا  رابِخا  رد  رضخ  دهد .
اهنآ رـسپ  نآ  هک  میتشاد  كاب  ام  ًامْحُر  َبَْرقَأ  َو  ًهاکَز  ُْهنِم  ًاْریَخ  امُهُّبَر  امَُهلِدـُْبی  ْنَأ  انْدَرَأَف  ًاْرفُک *  َو  ًانایْغُط  امُهَقِهُْری  ْنَأ  انیـشَخَف  : * تفگ و 

ماحرا یتسرپرس  ثیح  زا  رت  حلاص  رتهب و  يدنزرف  وا  ياج  هب  ناشراگدرورپ  میتساوخ  سپ  دشکب *  نایغط  رفک و  هب  ار  شردام ) ردپ و  )
اهنآ هب 

. دوب هدش  رفاک  رذ  ملاع  رد  - 1
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*. دنک اطع 

دوخ و هب  ار  كاب »  » هک دوب  نآ  رت  بسانم  هک  یلاح  رد  انْدَرَأ ،»  » و انیشَخ »  )» دروآ كرتشم  ار  لعف  ود  لعاف  رـضخ )  ) هکنیا لیلد  انامه  و 
رهاـظ شرفک  يدوز  هب  هک  داد  ربخ  يو  هب  دومن و  رومأـم  رـسپ  نآ  لـتق  هب  ار  وا  ادـخ ، یتقو  هک  تسا  نیا  دـهد . تبـسن  هللا  هب  ار  هدارا » »

نیب هدشن و  توف  وا  زا  یلعف  چیه  اریز  هتـشادن  میب  ساره و  ادخ  یلو  تشاد  میب  و  دوبن ) ناما  رد  ءادب  عوقو  زا  رـضخ  بانج  دش ، دهاوخ 
هلصاف دش ، رومأم  نآ  ماجنا  هب  هچنآ  وا و  نیب  هک  تشاد  نآ  میب  رضخ  انامه  و  دوش . یمن  رّوصت  یعنام  وا  ّقح  رد  یلمع ، چیه  ماجنا  وا و 

رد اّما  دنکن . كرد  ار  نآ  باوث  هدش و  مورحم  دوب ، هدش  رومأم  نآ  هب  هک  يراک  ماجنا  اضما و  زا  بیترت  نیدب  دوش و  ادیپ  یعنام  دتفا و 
. تسا هداد  رارق  رـسپ  نآ  ردام  ردـپ و  تمحر  يارب  یببـس  ار  وا  هرکذ  یلاعت  دـنوادخ  هک  درک  روطخ  رـضخ  باـنج  سفن  رد  لاـح  نیع 
و تیـشخ »  » لعف ود  مالک  طسو  رد  ور  نیا  زا  دوب  لـجوّزع  يادـخ  راـبخا  هطـساو ي  هب  وا  رد  تیـشخ  میب و  نیا  ندـش  ادـیپ  نوچ  سپ  )

هچنانچ تسا ) ادخ  زا  نامرف   ) دشاب یم  بیبستلاب  ادخ  هب  و  شدوخ ) مادقا   ) هرشابملاب دوخ  هب  تیشخ  تبسن  داد ، تبسن  ادخ  هب  ار  هدارا » »
ار تیشخ  و   ) دومن لمع  يرشب  هبنج ي  هب  مالک  طسو  رد  رضخ  تسا .) هتفرگ  تروص  ًاعبت  رضخ  هب  هرشابملاب و  ادخ  هب  شتبسن  هدارا  رد 

هللا میلک  دوب و  هدـنهد  ربـخ  ماـگنه  نآ  رد  يو  اریز  درک  نینچ  (ع ) یـسوم اـب  شلمع  دروخرب و  رد  هچناـنچ  داد ) تبـسن  ادـخ  دوخ و  هب 
هکلب دوب ، رضخ  زا  لضفا  يو  هکلب  تشاد  حیجرت  (ع ) یسوم رب  شا  هبتر  ماقم و  (ع ) رضخ هکنیا  هن  ربخ . هدنریگ ي  (ع ) یـسوم ترـضح 

ار زیچ  همه  يو  هک  دوش  هتفگ  وا  هب  دوب  قحتسم  یسوم  هک  تهج  نیدب 
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هب ربخ  نیا  ندناسر  يارب  رومأم  هطـساو و  رـضخ  ریزگان  دوش ، یم  لصاح  شیارب  ملع  دنوادخ  میلعت  هب  طقف  هک  تسا  یلهاج  هتـسنادن و 
. دوب هدش  یسوم 

ود ِنآ  زا  راوید ، نآ  اّما  ًاِحلاص و  امُهُوبَأ  َناک  َو  امَُهل  ٌْزنَک  ُهَتْحَت  َناـک  َو  ِهَنیدَْـملا  ِیف  ِْنیَمیتَی  ِْنیَمـالُِغل  َناـکَف  ُرادِْـجلا  اَّمَأ  َو  : * دومرف سپس 
، دوبن هرقن  الط و  جـنگ  نآ  دوب .* راکوکین  يدرم  ناشردـپ  دوب و  ناـنآ  ِنآ  زا  یجنگ  راوید  نآ  ریز  دوب و  رهـش  نآ  رد  میتی  هّچب ي  رـسپ 
!؟ تسا رورسم  داش و  هنوگچ  دراد و  نیقی  گرم  هب  هک  یـسک  زا  تسا  تفگـش  دوب : هدش  هتـشون  نآ  رد  هک  دوب  الط  زا  يا  هتـشون  هکلب 

نیقی زیخاتـسر  زور  رد  ندش  هدنز  هب  هک  یـسک  زا  تسا  تفگـش  تسا !؟ نوزحم  هنوگچ  دراد و  رَدَق  هب  نیقی  هک  یـسک  زا  تسا  بّجعت 
یلاح زا  نآ  لها  هک  دنک  یم  هدهاشم  هدید و  ار  ایند  يرابتعا  یب  یتابث و  یب  هک  یـسک  زا  تسا  بّجعت  دـنک !؟ یم  متـس  هنوگچ  دراد و 

. دراد نانیمطا  نآ  هب  لاح  نیا  اب  یلو  دنوش  یم  نوگرگد  رگید  یلاح  هب 

ود نیا  شحالـص  ببـس  هب  یلاعت  دنوادخ  هک  دنتـشاد  رارق  رگید  ردپ  داتفه  رـسپ  ود  نیا  وا و  نیب  دوب . راکوکین  يدرم  رـسپ  ود  نیا  ردپ 
رسپ ود  نآ  هک  دومن  هدارا  نینچ  وت  راگدرورپ  امُهَزنَک  اجِرْخَتْسَی  َو  امُهَّدُشَأ  اُغْلبَی  ْنَأ  َکُّبَر  َدارَأَف  : * تفگ سپس  دومرف . تظفاحم  ار  رـسپ 

*. دنزاس جراخ  ار  ناشجنگ  ناشدوخ  وا ) فطل  کمک  هب   ) دنسر و دشر  ّدح  هب 

هب نآ  رد  ار  هدارا  هکلب  تشاد  رذح  رب  ار  دوخ  شیوخ ، هب  لعف  دانسا  زا  هّصق ،) نیمّوس   ) اه هّصق  نیرخآ  رد  نداد  ربخ  ماگنه  (ع )) رضخ )
نیب كرتـشم  ار  یمّود  داد و  تبـسن  دوـخ  هب  ار  یلّوا  هک  مّود  لّوا و  لـعف  زا  ریغ  هک  ارچ  داد  تبـسن  هرکذ  یلاـعت  دـنوادخ  هب  یّلک  روـط 

هک دنامن  یقاب  يرگید  لمع  درک ، یفّرعم  ادخ  شیوخ و 
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روط هب  مّوس ، لعف  زا  رابِخا  ماگنه  رد  ور  نیا  زا  دشاب . شا  هدنونش  مه  (ع ) یسوم هداد و  ربخ  نآ  زا  يو  ات  دشاب  شا  هدارا  وا و  هب  دنتـسم 
تلاـخد و نیرت  کـچوک  شدوخ  يارب  هک  نیا  نودـب  داد  رارق  ادـخ  زا  زین  ار  لـعف  هدارا ي  تسناد و  نآ  ماـجنا  زا  دّرجم  ار  دوـخ  یّلک 
رد لعف  نداد  تبسن  زا  (ع )) رضخ  ) سپس دنک . نینچ  یهلا  هاگرد  رد  صلخم  هدنب ي  هچنانچ  دوش ، لیاق  نآ  هدارا ي  لعف و  رد  یتکارش 

ُُهْتلَعَف ام  َو  َکِّبَر  ْنِم  ًهَمْحَر  : * تفگ تسج و  يّربت  يوحن  هب  هّصق  نیمّود  رد  دـنوادخ  اب  لعف  رد  كارتشا  ياعّدا  زا  دوخ و  هب  هّصق  نیلّوا 
نیا نم  دراد و  هک  یـششخب  تمحر و  تهج  زا  هدرک  اـنعم  نیا  هدارا ي  وت  راـگدرورپ  ًاْربَص  ِْهیَلَع  ْعِطْـسَت  َْمل  اـم  ُلـیِوْأَت  َکـِل�ذ  يِْرمَأ  ْنَع 

رب ربص  ّتیفرظ  تقاط و  وت  هک  ییاهراک  لیوأت  تسا  نیا  دوب ، یلاعت  دـنوادخ  نامرف  هب  هکلب  مدادـن  ماجنا  شیوخ  رظن  يور  زا  ار  اـهراک 
*. یتشادن ار  اهنآ 

سایق رب  لمح  ار  دـنوادخ  رما  هک  یـسک  دوش و  یمن  لمح  اه  سایق  رب  یلاـعت  دـنوادخ  رما  دومرف :  � قداص دّـمحم  نب  رفعج  ماما  سپس 
سیلبا هیحان ي  زا  يرترب  لضف و  راهظا  دیـسر ، روهظ  هب  ملاع  رد  هک  یتیـصعم  نیلّوا  دـیامن . كاله  زین  ار  نارگید  هدـش و  كاله  دـنک 

هدجس یگلمج  دومن . مدآ  لباقم  رد  هدجس  هب  رومأم  ار  ناگتشرف  مامت  هرکذ  یلاعت  دنوادخ  هک  تفرگ  تروص  یتقو  رد  نآ  دوب و  نیعل 
ْنِم ینَتْقَلَخ  ُْهنِم  ٌْریَخ  اَنَأ  َلاق  َُکتْرَمَأ  ْذِإ  َدُجْسَت  ّالَأ  َکَعَنَم  ام  : * دومرف لجوّزع  دنوادخ  درک . عانتما  دوجـس  زا  هک  نیعل  سیلبا  رگم  دندرک 

ار وا  شتآ و  زا  ارم  اریز  متسه  رتهب  وا  زا  نم  تفگ : تشادزاب ؟ ندرک  هدجس  زا  ار  وت  زیچ  هچ  مدرک  رما  وت  هب  یتقو  ٍنیط  ْنِم  ُهَتْقَلَخ  َو  ٍران 
*. يدیرفآ لگ  زا 

، متسه مدآ  زا  رتهب  نم  تفگ : هک  دوب  نیا  دش  بکترم  هک  ار  يرفک  نیلّوا  سپ 
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هدـنار و شیوخ  برق  راوج  زا  ار  وا  لـجوّزع  دـنوادخ  هجیتـن  رد  يدـیرفآ . لـگ  زا  ار  وا  شتآ و  زا  ارم  تفگ : دومن و  هک  یـسایق  سپس 
، دیامن سایق  ادخ  نید  رد  یـسک  ره  هک  دومن  دای  مسق  دوخ  تّزع  هب  دیمان و  شیوخ ) تمحر  زا  هدش  هدـنار   ) میجر ار  وا  دومرف و  تنعل 

(1). دهد ياج  مّنهج )  ) شتآ ياج  نیرت  نییاپ  رد  ناطیش ، دوخ ، نمشد  هارمه  نیرق و  ار  وا  هکنیا  رگم  دشابن 

َو ِِهباوَِجب  امُْهنِم  ٍدِـحاو  َّلُک  ُتْرَبْخََأل  امُهَدِـهاش  ُْتنُک  َْول  َو  ٌباوَج  ُهَدـْنِع  ْنُکَی  َْمل  ًَهلَأْسَم  َِملاـْعلا  یَـسُوم  َلَأَـس  ْدََـقل  دـندومرف : (ع ) رقاـب ماـما 
نم رگا  دوبن و  رضخ )  ) وا دزن  شباوج  هک  دیسرپ  یلاؤس  رـضخ ) ترـضح   ) ملاع زا  یـسوم ، ٌباوَج  اهیف  امُهَْدنِع  ْنُکَی  َْمل  ًَهلَأْسَم  امُُهْتلَأََسل 
دزن نآ  يارب  یباوج  هک  مدیـسرپ  یم  ار  یلاؤس  ود  نآ  زا  ًامتح  و  مدرک . یم  هاگآ  نآ  خـساپ  هب  ار  اهنآ  زا  مادـک  ره  مدوب ، ود  نآ  دـهاش 

(2). دوبن اهنآ 

َْول َو  اُهباوَج  ُهَدـْنِع  ْنُکَی  َْمل  ًَهلَأْسَم  یـ�سُوم  ُِملاْعلا  َلَأَس  ْدََـقل  َو  اُهباَوَج  ُهَدـْنِع  ْنُکَی  َْمل  ًَهلَأْسَم  َِملاْعلا  یَـسُوم  َلَأَس  ْدََـقل  دـندومرف : (ع ) رقاب ماما 
( رضخ  ) ملاع زا  یسوم  هک  یتسار  هب  اُهباوَج  امُهَْدنِع  ُنوُکَی  ٍَهلَأْسَم ال  ْنَع  امُُهْتلَأََسل  َو  ِِهَتلَأْسَم  ِباوَِجب  امُْهنِم  ٍدِحاو  َّلُک  ُتْرَبْخََأل  امُهَْنَیب  ُْتنُک 
و تسناد . یمن  ار  نآ  باوج  شدوخ  هک  درک  یلاؤس  یـسوم  زا  زین  ملاـع  اـنامه  تسناد و  یمن  ار  نآ  باوج  شدوخ  هک  دیـسرپ  یلاؤس 

نم رگا 

. قودص خیش  زا  [ 2 /] :3/645 ح6708 ناهربلا فیرش  ریسفت  (ع ،) قداص ماما  زا  شدنس  هب  :1/62 ب54 ح1  عئارّشلا للع  - 1
. نارمع یبا  نب  ریثک  زا  دوخ  دنس  هب  شبک  نب  نسح  دّیس  باتک  زا  :26/200 ب15 ح13  راونألاراحب - 2
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مادـک چـیه  هک  مدیـسرپ  یم  یلاؤس  اهنآ  زا  ًاـمتح  مدرک و  یم  هاـگآ  شلاؤس  خـساپ  هب  ار  ود  نآ  زا  کـیره  هنیآ  ره  مدوب ، ود  نآ  ناـیم 
(1). دنتسناد یمن  ار  شباوج 

َو ِءامَّسلا  ِیف  ُعِفَتْرَی  ُّرَفْصَی  ٍفاّطُخ  ی�لِإ  َرَظَن  َُهلَءاس  َو  ُهَمَّلَک  َِملاْعلا  ی�سُوم  َیَِقل  اَّمل  دندومرف : ترضح  هک  دنک  یم  لقن  (ع ) رقاب ماما  زا  ریدس 
ام ِضْرَْألا  ِّبَر  َو  ِءامَّسلا  ِّبَر  َو   » ُلوُقَی َلاق : ُلوُقَی ؟ ام  َو  َلاق : ُفاّـطُْخلا ؟ اَذـ�ه  ُلوُقَی  اـم  يِرْدَـت  َأ  یـ�سوُِمل : ُِملاـْعلا  َلاـقَف  ِرْحَْبلا . ِیف  ُلَّفَـسَتَی 

ٍَهلَأْسَم ال ْنَع  اَمُُهْتلَأََسل  امُهَدـْنِع  ُْتنُک  َْول  امَأ  (ع :) ٍرَفْعَجُوبَأ َلاقَف  َلاق : ِرْحَْبلا .» اَذـ�ه  ْنِم  يِراْقنِِمب  ُتْذَـخَأ  ام  َْلثِم  ّالِإ  امُکِّبَر  ِْملِع  یف  اـمُکُْملِع 
رد هک  دـنکفا  رظن  يا  هلچلچ  هب  دیـسرپ . وا  زا  تفگ و  نخـس  وا  اب  درک ، تاقالم  رـضخ )  ) ملاع اب  یـسوم  یتقو  ٌْملِع  اَـهیف  امُهَدـْنِع  ُنوُکَی 

؟ دیوگ یم  هچ  دیـسرپ : دـیوگ ؟ یم  هچ  هلچلچ  نیا  یناد  یم  ایآ  تفگ : یـسوم  هب  ملاع  دـیآ . یم  نییاپ  ایرد  رد  دور و  یم  الاب  نامـسآ 
دننام رگم  تسین  ناتراگدرورپ ، ملع  لباقم  رد  امـش  ملع  نیمز ! راگدرورپ  هب  دنگوس  نامـسآ و  راگدرورپ  هب  دنگوس   » دیوگ یم  تفگ :

هنیآ ره  مدوب ، ود  نآ  دزن  نم  رگا  دندومرف : (ع ) رقاب ترـضح  دیوگ : يوار  ایرد . نیا  هب  تبـسن  مریگ  یم  مراقنم  اب  هک  بآ  رادـقم  نیمه 
.(2)( دنتسناد یمن  ناونع  چیه  هب  ار  لاؤس  نآ  باوج   ) دوبن یملع  چیه  نآ  هرابرد  اهنآ  دزن  هک  مدیسرپ  یم  یلاؤس  هرابرد  اهنآ  زا 

، میدـش تسار  پچ و  هّجوتم  ام  تسام . بقارم  رفن  کی  دومرف : ترـضح  میدوب . رْجِح »  » رد (ع ) قداص ماما  اب  هارمه  دـیوگ : راّـمت  فیس 
ضرع میدیدن . ار  یسک 

(، (ع رقاب ماـما  زا  نارمح  یبأ  نب  ریثک  زا  دوخ  دنـس  هب  رـضخلا ح1  یـسوم و  نم  لضفأ  (ع ) هّمئأ یف  باب  :229 ب6 - تاجرّدلارئاصب - 1
:3/445 ح6118. ناهربلا فیرش  ریسفت  :2/797 ب16 ، حئارجلا جئارخلا و  تاجرّدلا ، رئاصب  زا  :26/195 ب15 ح4  راونألاراحب

(. (ع رقاب ماما  زا  ریدس  زا  دوخ  دنس  هب  تاجرّدلارئاصب  زا  :26/196 ب15 ح5  راونألاراحب - 2
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َو امُْهنِم  ُمَلْعَأ  ّینَأ  امُُهتْرَبْخََأل  ِرِضَْخلا  َو  ی�سُوم  َْنَیب  ُْتنُک  َْول  ٍتاّرَم  َثالَث  ِْتیَْبلا  ِّبَر  َو  ِهَبْعَْکلا  ِّبَر  َو  دومرف : تسین . ام  بقارم  یسک  مدرک :
ِهَّللا َلوُسَر  َّنإ  َو  ِهَمایِْقلا . ِمْوَی  ی�لإ  ٌِنئاک  َوُه  ام  َْملِع  ایَطُْعی  َْمل  َو  َِنئاک  َوُه  ام  َْملِع  ایِطْعُأ  َرِـضَْخلا  َو  یـ�سُوم  َّنَِأل  امِهیْدیَأ  یف  َْسَیل  اِمب  امُُهتْأَْبنََأل 

هبترم هس   ) هناخ راگدرورپ  هبعک و  راگدرورپ  هب  مسق  ًهَثارِو  (ع ) ِهَّللا ِلوُسَر  ْنِم  ُهاْنثِرَوَف  ِهَمایِْقلا  ِمْوَی  ی�لإ  ُِنئاک  َوُه  اـم  َو  َناـک  اـم  َْملِع  َیِطْعُأ 
عالّطا يزیچ  زا  اهنآ  هب  و  متـسه . رت  ملاع  نانآ  زا  هک  مداد  یم  ربخ  ود  نآ  هب  مدوب ، رـضخ  یـسوم و  نیب  نم  رگا  دومرف ،) ار  ترابع  نیا 

ات هدنیآ  ملع  اهنآ  هب  یلو  دنتشاد  ار  هتـشذگ  ملع  رـضخ  یـسوم و  اریز  دنتـشادن ؛) یهاگآ  نآ  ملع  هب   ) دوبن اهنآ  ناتـسد  رد  هک  مداد  یم 
ثرا هب  (ع ) هللا لوسر  زا  ار  ملع  نآ  ام  هدش و  هداد  ادخربمایپ  هب  تمایق  زور  ات  هدـنیآ  هتـشذگ و  ملع  انامه  و  دوب . هدـشن  هداد  تمایق  زور 

(1). میا هدرب 

َکِل�ذ ُهَل  انْرَفَغَف  مشش : شسرپ 

راحب :132 و  همامإلا لئالد  ح1 و  ناک و ... ام  ملع  نوملعی  (ع ) هّمئألا ّنأ  باـب   1/260: فیرش یفاکلا  :129 ب7 ح1 ، تاجرّدلارئاصب - 1
كدـنا اـب  یگمه  یفاـکلا ، زا  ح6122   3/445: ناهربلا فیرـش  ریـسفت  ح20 و  ب10  رئاــصب و ج13/300  زا  ح9  ب6   26/111: راونألا

. راّمت فیس  زا  حیحص  دنس  هب  یفالتخا 
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نارـسمه ناشیا  هکنیا  اب  تسا  فورعم  دوب ؟ هچ  دوواد  هانگ  . (1)* ٍبآَم َنْسُح  َو  ی�ْفلَُزل  انَدـْنِع  َُهل  َّنِإ  َو  َِکل�ذ  َُهل  انْرَفَغَف  : * دوواد ترـضح 
. دنا هتخاس  هّجوتم  ار  وا  لاؤس  اب  هتساوخ و  یم  ار  ییابیز  نز  هتشاد  يدایز 

خساپ

دودرم هتفر و  نخـس  ناـیب  نیا  فعـض  زا  ناـیبت  ریـسفت  رد  تسا و  فیعـض  لاوقا  زا  یکی  هکلب  تسین  فورعم  اـهنت  هن  هدـش  ناـیب  بلطم 
. هل لصأ  روهـشم ال  ّبر  و  تسا . هدشن  لقن  یموصعم  چـیه  زا  دراد و  يربتعم  دنـس  هن  ربتعم و  ردـصم  هن  بلطم  نیا  تسا . هدـش  هتـسناد 
(ع) دوواد ترـضح  اب  هطبار  رد  هک  ینایرج  دش ، نایب  (ع ) اضر ماما  زا  لصف  نیا  رد  شـسرپ  نیتسخن  هب  خساپ  رد  هک  روط  نامه  نینچمه 
هدز و كرابم  یناشیپ  رب  تسد  اب  (ع ) اضر ماما  اـنالوم  هک  تسا  قیمع  هلأـسم  يّدـح  هب  درادـن و  تّحـص  ناونع  چـیه  هب  دـننک ، یم  لـقن 

دعب شـسرپ  خـساپ  هب  درک  شزرمآ  بلط  ناشیا  ارچ  هکنیا  دروم  رد  تسا . هدـش  نایب  ثیدـح  نامه  رد  ارجام  حرـش  دـندومرف . عاجرتسا 
. دینک هّجوت 

بانَأ َو  ًاعِکار  َّرَخ  َو  ُهَّبَر  َرَفْغَتْساَف  متفه : شسرپ 

.26 هیآ هروس ص : ( 38 - ) 1
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ٌلیلَق َو  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیذَّلا  ّالِإ  ٍضَْعب  ی�لَع  ْمُهُضَْعب  یْغبََیل  ِءاطَلُْخلا  َنِم  ًاریثَک  َّنِإ  َو  ِهِجاِعن  ی�لِإ  َِکتَْجعَن  ِلاؤُِسب  َکَمَلَظ  ْدََقل  َلاق  *
*. (1) بانَأ َو  ًاعِکار  َّرَخ  َو  ُهَّبَر  َرَفْغَتْساَف  ُهاَّنَتَف  امَّنَأ  ُدُواد  َّنَظ  َو  ْمُه  ام 

خساپ

دوواد رب  همـصاخم  هب  هک  يدارفا  هطبار  نیا  رد  تسا . هدش  لقن  (ع ) اضر ماما  زا  لصف  نیا  شـسرپ  نیتسخن  هب  خساپ  رد  نایرج  نیا  حرش 
دنک یم  تلالد  ناتساد  نیا  تاّیـصوصخ  نکیل  دنک . شناحتما  ات  داتـسرف  يو  يوس  هب  ار  نانآ  ادخ  دندوب و  ادخ  هکئالم ي  دندش ، دراو 

هتشرف هک  صاخشا  نآ  دیاب  دوب  یعیبط  رگا  اریز  هدوبن ، ترـضح ) دزن  هب  هکئالم  ندمآ  تروص  هب  دنچره   ) یعیبط هعقاو ي  کی  نآ ، هک 
رگید دننک . عزف  راچد  ار  وا  هک  يروط  هب  هن  دندمآ  یم  یلبق  عالّطا  اب  زین  راوید و  زا  هن  دندش ، یم  دراو  دوواد  رب  یعیبط  هار  زا  دنا ، هدوب 

؟ تسا هدوب  يو  ناحتما  يارب  يا  هنحص  اهنت  نآ ، هک  دیمهف  اجک  زا  دوواد  دوب ، يداع  يرما  نایرج ، نیا  رگا  هکنیا 

وا دنوادخ  هک  دیآ  یمرب  نینچ  زین   (2) ...* ي�وَْهلا ِِعبَّتَت  َو ال  ِّقَْحلِاب  ِساّنلا  َْنَیب  ْمُکْحاَف  ِضْرَْألا  ِیف  ًهَفیلَخ  َكاْنلَعَج  ّانِإ  ُدُواد ! ای   * هلمج ي زا 
هجیتن رد  دزاس . داتـسا  مدرم ، نیب  ینار  مکح  تفالخ و  رد  ار  وا  دهدب و  دای  وا  هب  ار  ندرک  يرواد  تسرد  هار  ات  دومزآ  هنحـص  نیا  اب  ار 

ناهگان دندمآ و  الاب  بارحم  راوید  زا  هک  هدـید  ار  يدارفا  تلاح  نآ  رد  هک  هدوبن  ایؤر  ریظن  لّثمت  کی  زا  شیب  يزیچ  روکذـم  هعقاو ي 
دراو وا  رب 

.25 هیآ هروس ص : ( 38 - ) 1

.27 هیآ هروس ص : ( 38 - ) 2
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نآ رد  و  دریگب . نم  زا  مه  ارم  شیم  کی  دـهاوخ  یم  دراد ، شیم  هن  دون و  يرگید  نیا  مراد و  شیم  کی  نم  تسا : هتفگ  یکی  دـندش .
... . دنک یم  ملظ  وت  هب  وت  قیفر  هتفگ : شیم  کی  بحاص  هب  تلاح 

رگا هک  روط  نامه  تسا . لّثمت  فرظ  رد  یمکح  تقیقح  رد  دشاب ، هدوب  وا  یعطق  یمـسر و  مکح  هکنیا  ضرف  هب  (ع ) دوواد نخـس  سپ 
ملاع رد  ندرک  مکح  فالخ  دـش ، یمن  هدرمـش  هانگ  دوب ، هدرک  رداص  یفالخ  مکح  ملاـع  نآ  رد  دوب و  هدـید  باوخ  رد  ار  هنحـص  نیا 

یـضرف ای  يریدـقت  ار  يا  هلأسم  رگا  یفرط  زا  تسین . فیلکت  ملاع  باوخ ، ملاع  دـننام  لّثمت ، ملاع  نوچ  تسین ، فالخ  هانگ و  زین  لّثمت 
هکنآ زا  شیپ  دیابن  نکل  تسا ، هدشن  هانگ  بکترم  دنک ، مکح  فالخ  هب  هدش ، هتفگ  يو  هب  هچنآ  تّحـص  ضرف  اب  ناسنا  دننک و  حرطم 

. دنک مکح  دبای ، نانیمطا  اوعد  نیفرط  زا 

هن درک ، هعجارم  (ع ) دوواد هب  یـسک  هن  عقاو ، دوهـشم و  ملاع  رد  تسا . هّدام  ملاع  هک  تسا  يرادـیب  دوهـشم و  ملاـع  اـهنت  فیلکت  فرظ 
هرابرد هک  نانچ  مه  تسین ، یفیلکت  اجنآ  رد  تسا و  هدوب  لّثمت  ملاع  رد  اطخ  (ع ) دوواد ياطخ  سپ  ییاه . شیم  هن  دوب و  راک  رد  یشیم 

دوب و هدرکن  طوبه  نیمز  هب  زونه  دروخ  تخرد  زا  تشهب  رد  هک  یماگنه  تسا . هدوب  تشهب  رد  نایـصع  هک  میتفگ  مدآ  نایـصع  اطخ و 
. دوب هدماین  ینید  تعیرش و  زونه 

ملاع و نآ  رد  اطخ  دننام  زین  ملاع  نآ  هبوت ي  رافغتـسا و  تفگ : دیاب  دراد ؟ ییانعم  هچ  هبوت  رافغتـسا و  فصو ، نیا  اب  هک  نیا  هرابرد  اّما 
یلوا كرت  رطاخ  هب  هکلب  تسین  تیصعم  ماجنا  يارب  ایبنا  رافغتسا  هک  نیا  رگید  هتکن ي  مدآ . هبوت ي  رافغتـسا و  دننام  تسا ، نآ  روخرد 

. درادن ناشیا  تمصع  اب  یتافانم  نیا  تسا و 
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هلمج ي دیاین . شیپ  ینایرج  نینچ  رگید  ات  دـنک  ّتقد  تسیاب  یم  ترـضح  نآ  هک  دـنراد  نیا  زا  تیاکح  انرفغ » بانأ  رفغتـسا   » تاملک
تبـسن رکف ، ادابم  هک  تسا  نایرج  نیا  كرادت  ناربج و  تهج  ناشیا و  نتـشاد  یمارگ  يارب   * (1) ٍبآَم َنْسُح  َو  ی�ْفلَُزل  انَدـْنِع  َُهل  َّنِإ  َو  *

ینامرفان زا  هّزنم  (ع ) دوواد سّدـقم  تحاس  نیاربانب  دوب . یّـصاخ  فدـه  طیارـش و  اب  ناحتما  کی  طقف  نآ  هک  ارچ  دوش  ضوع  ناشیا  هب 
ادخ دزن  دوواد  ترـضح  دیامرف . یم  نینچ  ناشیا  هرابرد  هدشن ، یهانگ  بکترم  ناشیا  میوش  هّجوتم  هکنیا  يارب  یلاعت  يادخ  تسادخ و 

میخفت يارب  زین  بآم » نسح   » و یفلز »  » ندـمآ هرکن  دراد . یبوخ  تشگزاـب  تسا و  تشهب  لـها  هدـنیآ  رد  دراد و  يدنمـشزرا  هاـگیاج 
حیرـصت دوخ  مـالک  رد  (ع ) مدآ تفـالخ  هب  هک  روط  ناـمه  هدـناوخ ، دوخ  هفیلخ ي  ار  باـنج  نآ  ادـخ  رگید  ياـج  رد  یفرط ، زا  تسا .

. تسا هدومن 

شزومآ يارب  هدوب و  ضرف  ریدـقت و  ای  لّثمت  ملاع  رد  هلأسم  هک  ارچ  دـندشن  یهاـنگ  بکترم  دروم  نیا  رد  (ع ) دوواد ترـضح  نیارباـنب 
. تسا هدوب  ناشیا  هب  ندومن  رداص  مکح  تسرد  ندرک و  تواضق  حیحص 

هک دوب  یناحتما  هعقاو  نیا  تسناد  دوواد  بانَأ  َو  ًاعِکار  َّرَخ  َو  ُهَّبَر  َرَفْغَتْـساَف  ُهاَّنَتَف  اـمَّنَأ  ُدُواد  َّنَظ  َو  تسا ...* : بیترت  نیا  هب  زین  هیآ  ياـنعم 
وا زا  هچنآ  رطاخ  هب   ) دیبلط و شزرمآ  دوخ  راگدرورپ  زا  تهج  نیدـب  تسا ) هدرک  اطخ  تواضق  رد  دـیمهف  و   ) میدومزآ نادـب  ار  يو  ام 

*. درک هبوت  دمآرد و  عوکر  هب  گنرد  یب  دوب ) هدز  رس 

... َو َنامْیَلُس  اّنَتَف  ْدَقَل  َو  متشه : شسرپ 

.26 هیآ هروس ص : ( 38 - - ) 1
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َُّمث ًادَسَج  ِهِّیِسْرُک  ی�لَع  اْنیَْقلَأ  َو  َناْمیَلُس  اَّنَتَف  ْدََقل  َو  : * نامیلس ترضح 

.(1) َبانَأ

خساپ

هب درک و  هبوت  ادخ  هاگرد  هب  سپـس  میدنکفا ، يدسج  وا  یـسرک  رب  میدومزآ و  ار  نامیلـس  ام  هک  یتسرد  هب  : » تسا نینچ  هیآ  همجرت ي 
«. تشگزاب وا  يوس 

رایـسب ار  رـسپ  نآ  دوب و  هدومرف  تمارک  نامیلـس  هب  يرـسپ  ادخ  دننک : یم  تیاور  نینچ  (ع ) دّمحم لآ  قداص  زا  نیرّـسفم  زا  یـضعب  «و 
هکئالم هب  ار  وا  نامیلـس  دندومن . يو  لتق  رب  عامتجا  دیامن ، رّخـسم  ردپ  زا  دعب  ار  نانآ  رـسپ  نآ  هکنیا  سرت  زا  نایّنج  تشاد . یم  تسود 
(2) «. دنتخادنا نامیلس  تخت  رب  ار  وا  اهوید  درم و  رسپ  نآ  یهلا  ياضق  هب  دنام . ظوفحم  ناوید  ّرش  زا  دننک و  ظفح  ار  وا  هک  درپس 

رد تخادنا  نامیلس  تخت  رب  دناریمب و  ار  وا  دنوادخ  تسا . هتشاد  یکدوک  نامیلـس  تفریذپ : ناوت  یم  ار  لوق  نیا  فلتخم  لاوقا  نایم  زا 
. ددنبن لد  وا  هب  دراپسب و  ادخ  هب  ار  شیوخ  راک  هک  درک  هاگآ  ار  نامیلس  وا  ندرم  دوب . هتسب  دیما  كدوک  نآ  هدنیآ  هب  نامیلس  هک  یلاح 

. تسا نوگانوگ  ریسافت  نایم  زا  ریسفت  نیرتهب  نیا  هک  دیآ  یم  رظن  هب 

وا هب  تسیاب  یمن  هک  درک  هّجوتم  ار  وا  نامیلس ، تخت  يور  شا  هزانج  ندش  هتـشاذگ  كدوک و  نآ  ندرم  هک  دهد  یم  ناشن  بانأ » ّمث  »
. تسا هدرک  هبوت  هدروآ و  يور  ادخ  هب  اذل  دشاب ، نئمطم  هتسب و  لد 

.35 هیآ هروس ص : ( 38 - ) 1
(. (ع قداص رفعج  ماما  زا  نیرّسفم  زا  یضعب  یبعش و  زا   8/53: نیقداّصلا جهنم  ریسفت  - 2
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زا زاب  دسرب  تردق  زا  يا  هیاپ  ره  هب  ناسنا  هک  دهد  یم  ناشن  دنک و  یم  وگزاب  ار  وا  هدرتسگ  تموکح  نامیلس و  تخـس  شیامزآ  نآرق 
. تسا دنوادخ  بناج  زا  تسه ، هچ  ره  درادن و  يزیچ  دوخ 

هب هک  دش  وربور  یلوا » كرت   » اب هک  ینومزآ  داد ، ماجنا  نامیلس  هرابرد  ادخ  هک  دیوگ  یم  نخـس  ییاه  شیامزآ  زا  یکی  هرابرد  تسخن 
. درک هبوت  یلوا » كرت   » نیا زا  دروآ و  يور  دنوادخ  هاگرد  هب  نامیلس  نآ ، لابند 

وا دننک . کمک  وا  هب  نانمشد ، اب  داهج  ًاصوصخم  روشک و  هرادا  رد  هک  دوش  شبیـصن  یعاجـش  دنمورب  نادنزرف  تشاد  وزرآ  نامیلـس » »
کمک نم  ياه  فده  هب  ددرگ و  مبیـصن  يدّدـعتم  نادـنزرف  ات  موش  یم  رتسبمه  اهنآ  اب  نم  تفگ : دوخ  اب  دوب . دّدـعتم  نارـسمه  ياراد 

رد دربن ، راک  هب  ار  تسا  لاح  همه  رد  ادخ  هب  ناسنا  ياکّتا  رگنایب  هک  يا  هلمج  هللاءاش » نا   » ظفل درک و  تلفغ  اجنیا  رد  نوچ  یلو  دننک ،
وا یـسرک  رب  دندروآ و  ار  نآ  هک  حور ، یب  يدسج  دننام  هقلخلا ، صقان  يدنزرف  زج  دشن ، ّدلوتم  شنارـسمه  زا  يدنزرف  چـیه  نامز  نآ 

، تسا هدرک  هیکت  دوخ  يورین  رب  هدرک و  تلفغ  ادـخ  زا  هظحل  کی  ارچ  هک  دـش  تحاران  تفر و  ورف  رکف  رد  تخـس  نامیلـس  دـندنکفا !
ارم اراگدرورپ ! تفگ : یل  ْرِفْغا  ِّبَر  َلاـق  : * دـیامرف یم  هدرک  وگزاـب  ار  نامیلـس  هبوت  نآرق  تشگزاـب . ادـخ  هاـگرد  هب  درک و  هبوت  سپ 

.(1) شخبب *

َکَل ُهَّللا  َّلَحَأ  ام  ُمِّرَحُت  َمِل  ُّیِبَّنلا  اَهُّیَأ  ای  مهن : شسرپ 

.36 هیآ هروس ص : ( 38 - ) 1
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َو َکِجاوْزَأ  َتاضْرَم  یغَْتبَت  ََکل  ُهَّللا  َّلَحَأ  ام  ُمِّرَُحت  َِمل  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  اـی  : * دـنرادن سفن  ياوه  يوریپ  زگره  دوش  یم  هتفگ  ءاـیبنا  دروم  رد  و 
؟ هچ ینعی  هفیرش  هیآ ي  نیا  . (1)* ٌمیحَر ٌروُفَغ  ُهَّللا 

خساپ

یم راک ) نیا  اب  ( ؟ ینک یم  مارح  دوخ ) رب  ، ) تسا هدومرف  لالح  وت  رب  ادـخ  هک  ار  هچنآ  ارچ  ربماـیپ ! يا  تسا : رارق  نیدـب  هیآ  همجرت ي 
. تسا نابرهم  رایسب  هدنشخب و  رایسب  دنوادخ  هک  یتسار  هب  و  يروآ . تسد  هب  ار  تنارسمه  تیاضر  یهاوخ 

هیآ ي تسا . دنگوس  رذن و  هلیـسو  هب  میرحت  هکلب  تسین ، ادخ  فرط  زا  میرحت  ََکل ،* ُهَّللا  َّلَحَأ  ام  ُمِّرَُحت  َِمل   * هلمج رد  میرحت »  » زا دارم 
نیاربانب * . (2) ... مُِکناـْمیَأ َهَّلِحَت  ْمَُکل  ُهَّللا  َضَرَف  ْدَـق  : * تسا هدـمآ  دـنگوس  زا  نخـس  نآ  رد  نوـچ  دراد ، تلـالد  اـنعم  نیا  رب  زین  يدـعب 

ماجنا هب  یتقو  هک  تسا  نیمه  دـنگوس  تیـصاخ  اریز  تسا ؛ هدرک  مارح  دوخ  رب  ار  لـالح  نآ  دـنگوس ، اـب  باـنج  نآ  هک  تسا  راکـشآ 
هب دـنگوس  باـنج  نآ  دوش  یم  مولعم  سپ  دـنک . یم  مارح  ار  نآ  دوـش  قـّلعتم  یلمع  كرت  هب  نوـچ  بجاو و  ار  نآ  دوـش  قـّلعتم  یلمع 

. دنگوس هلیسو ي  هب  مارح  اّما  تسا ، هدرک  مارح  دوخ  رب  ار  لمع  نآ  تسا و  هدروخ  لمع  نآ  كرت 

لالح ادخ  هک  ار  يزیچ  دناوت  یمن  ربمغیپ  اریز  هدومرفن ؛ عیرشت  نیریاس  ای  دوخ  صخـش  يارب  ار  لمع  نآ  تمرح  (ع ،) ترـضح نیاربانب 
رب ای  دوخ  رب  تسا ، هدرک 

.2 هیآ میرّحتلا : هروس  ( 66 - ) 1

.3 هیآ میرّحتلا : هروس  ( 66 - ) 2
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ناـشیا كراـبم  بلق  هب  زین  اـطخ  وهـس و  رکف  هکلب  دوـش ، یمن  يراـک  نینچ  ضّرعتم  زگره  درادـن و  يراـیتخا  نینچ  دـنک و  میرحت  همه 
. دنک یمن  روطخ 

َنیذَّلا َکـَل  َنَّیَبَـتَی  �یّتَـح  ْمَُهل  َْتنِذَأ  َِمل  َکـْنَع  ُهَّللا  اَـفَع  : * دـننام يزوسلد ، ماـقم  رد  فیفخ و  باـتع  اـب  هتخیمآ  تسا  یباـطخ  مّرحت » مل  »
.(1)  * َنیبِذاْکلا َمَْلعَت  َو  اُوقَدَص 

مارح هچنآ  هک  هدماین  تحارـص  هب  هیآ  رد  یلو  تسا . هدرک  مارح  دوخ  رب  ار  ادخ  ياه  لالح  زا  يا  هراپ  بانج  نآ  ارچ  هک  انعم  نیا  هب  و 
تـسد هب  ار  تنارـسمه  تیاضر  یهاوخ  یم  راک ) نیا  اب   ») هلمج ي هکنیا  تسه  هک  يزیچ  تسا ؟ هدوب  هچ  ناـیرج  تسیچ و  دـنا ، هدرک 

یم ماجنا  ار  نآ  (ع ) ادـخربمایپ هک  هدوب  لالح  لاـمعا  زا  یلمع  تسا ، هدرک  مارح  دوخ  رب  باـنج  نآ  هچنآ  هکنیا  رب  دراد  هراـشا  يروآ »
ریزگان ات  دندرک  یم  ّتیذا  دنداد و  یم  رارق  انگنت  رد  ار  بانج  نآ  هدوب ، یضاران  لمع  نآ  ماجنا  زا  ناشیا  نارسمه  زا  یضعب  دنا و  هداد 

. دهدن ماجنا  ار  لمع  نآ  رگید  هک  دروخب  دنگوس  دوش 

نیا تسا و  لوسر  هک  تهج  نادـب  هن  تسا و  یبن  هک  تهج  نادـب  تسا  ناـشیا  هّجوتم  باـطخ  یبـّنلا » اـهّیأ  اـی   » هلمج رد  هک  مینیب  یم  و 
. دـشاب مدرم  يارب  ناشیا  ياه  تلاسر  وزج  هک  يا  هلأسم  هن  هدوب ، بانج  نآ  یـصخش  هلأسم ي  باـتع ، دروم  هلأـسم ي  هک  دراد  تلـالد 

. تسین نینچ  اجنیا  دشاب و  ربمایپ  ياه  تلاسر  زا  یکی  هب  طوبرم  عوضوم  هک  لوسّرلا » اهّیأ  ای   » دیامرفب تسا  بسانم  حیحص و  یتقو 

هب ار  دوخ  نانز  ياضر  یهاوخ  یم  میرحت ، نیا  اب  کِجاوْزَأ  َتاضْرَم  یغَْتبَت  *

.43 هیآ هبّوتلا : هروس  ( 9 - ) 1
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رب تسا  يا  هنیرق  هلمج  نیا  دـشاب . نآ  لـعاف  زا  لاـح  هک  تسا  نکمم  هتبلا  تسا . مّرحت » مل   » هلمج زا  لدـب  هلمج  نـیا  يرواـیب :* تـسد 
ِهَّللا َیلِإ  ابُوتَت  ْنِإ   * هلمج و  ٌمیحَر * ٌروُفَغ  ُهَّللا  َو   * هلمج ناشیا . دوخ  هن  تسا ، ترـضح  نآ  نانز  هّجوتم  تقیقح  رد  روکذـم  باـتع  هکنیا 

. دنک یم  دییأت  ار  انعم  نیا  زین  * (1) امُُکبُوُلق ْتَغَص  ْدَقَف 

َمَّرَح ام  ّالِإ  َلیئارْـسِإ  ینَِبل  الِح  َناـک  ِماـعَّطلا  ُّلُـک  : * هیآ نیا  ریظن  تسین  هاـنگ  دـنک ، مارح  دوخ  رب  ار  يزیچ  یتحلـصم  يارب  ناـسنا  هکنیا 
. دومن میرحت  دوخ  رب  ار  رتش  تشوگ  یتحلصم  يارب  بوقعی  ترضح  هک  تسا  هطبار  نیا  رد  هیآ  * . (2) ِهِسْفَن ی�لَع  ُلیئارْسِإ 

نیا فالخ  درادن  نارگید  هب  یطبر  تسا و  ربمایپ  صخش  صوصخم  باطخ  هک  تسا  نیا  لوسّرلا »  » ياج هب  یبّنلا »  » هژاو ي ندمآ  لیلد 
 . (3)* َکِّبَر ْنِم  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَهُّیَأ  ای  : * هیآ

لوزن نأش  رد  دـنا . هداد  ماجنا  دوخ  نارـسمه  رطاخ  هب  ار  راک  نیا  (ع ) ربمایپ هک  تسا  راکـشآ  زین  َکِجاوْزَأ * َتاضْرَم  یغَْتبَت   * ترابع زا 
. دوب هیرام  ای  لسع و  تبرش  نآ ، هک  تسا  هدمآ 

زاب هراچ  هار  هک  تسا  یکاح  زین  دنک و  راومه  دوخ  رب  ار  یتّقـشم  نینچ  ناسنا  دـهاوخ  یمن  ادـخ  هک  تسا  یکاح  ٌمیحَر * ٌروُفَغ  ُهَّللا  َو  *
. درک هدافتسا  ادخ  نارفغ  زا  مسق  نتسکش  رد  دوش  یم  تسا و 

.5 هیآ میرّحتلا : هروس  ( 66 - ) 1
.94 هیآ نارمع : لآ  هروس  ( 3 - ) 2

.68 هیآ هدئاملا : هروس  ( 5 - ) 3
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دای مسق  (ع ) ربمایپ هکنیا  ات  دندومن  هئطوت  هک  تسا  ترضح  نآ  نارسمه  هب  تبـسن  تمحر  نارفغ و  نیا  میحر » روفغ  هللاو   » هیآ نایاپ  رد 
. دنریگب رارق  یهلا  تمحر  ترفغم و  لومشم  دننک ، نیتسار  هبوت  رگا  هک  دیامن  مارح  ار  لالح  زا  یخرب  دوخ  رب  دنک و 

ار ناتدوخ  ندرک  دازآ  اهدنگوس و  ندوشگ  هار  مسق  �هراّفک  نداد  اب  دنوادخ  هک  دیامرف  یم  هفاضا  مکل »... هّللا  ضرف  دق   » دعب �هیآ  رد 
اهر مسق  زا  ار  دوخ  دندومن و  دازآ  ار  يا  هدرب  (ع ) ربمایپ هیآ  نیا  لوزن  زا  سپ  هک  دیآ  یمرب  هدش  لقن  تایاور  زا  هک  تسا  هدومن  نشور 

. دندومرف

دومن و راکـشآ  ار  زار  نیا  وا  دـندومرف و  دوخ  نارـسمه  زا  یخرب  هب  ار  يزار  هک  دـیامن  یم  راکـشآ  دـنوادخ  هروس ، نیا  مراهچ  هیآ  رد 
يرادزار مدع  نانخس و  اب  ربمایپ  نارسمه  زا  یـضعب  هک  دوش  یم  مولعم  هیآ  نیا  زا  دومرف و  هاگآ  تنایخ  نیا  زا  ار  ترـضح  نآ  دنوادخ 

هللا یلا  ابوتت  نا  : » هدومرف بطاخم  ار  نانآ  دنوادخ  همادا  رد  دنـشاب و  یم  هصفح  هشیاع و  نانآ  زا  روظنم  دنداد . یم  رازآ  ار  ترـضح  نآ 
«. تسا هتشگ  فرحنم  قح  زا  ناتیاهراک  نیا  اب  ناتیاهلد  دییامن  هبوت  ناتدوخ  راک  زا  امش  رگا  امکبولق  تغص  دقف 

هب تسد  دیـشاب و  ربمایپ  دـض  رب  رگا  و  اریهظ .» کلذ  دـعب  هکئالملا  نینمؤملا و  حـلاص  لیئربج و  هالوم و  وه  هللا  ّنإـف  هیلع  ارهاـظت  نإ  «و 
نابیتشپ وا  زا  سپ  ناگتشرف  نینمؤم و  زا  حلاص  لیئربج و  نینچمه  تسوا و  روای  دنوادخ  نوچ  دیرب  یمن  شیپ  زا  يراک  دیهد  مه  تسد 

دنشاب یم  وا 

َُهلِْدُبی ْنَأ  َّنُکَقَّلَط  ْنِإ  ُهُّبَر  ی�سَع  : » تسا نانآ  نداد  قالط  زا  نخس  مشش  هیآ  رد  و 
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.(1)« ًاراْکبَأ َو  ٍتابِّیَث  ٍتاِحئاس  ٍتاِدباع  ٍتاِبئات  ٍتاِتناق  ٍتانِمُْؤم  ٍتاِملْسُم  َّنُْکنِم  ًاْریَخ  ًاجاوْزَأ 

رتهب و ینارـسمه  دهد  قالط  رگا  ای  دهد و  یمن  قالط  ار  نانآ  زگره  ربمایپ  هک  دننکن  رّوصت  ات  دیامرف  یم  دـیدهت  ار  اهنآ  زین  هیآ  نیا  رد 
. دنیآ یمنرد  وا  يرسمه  هب  تفرگ و  دهاوخن  ار  نانآ  زا  رترب 

عفد دـنک و  یم  تیاکح  ار  ربمایپ  نارـسمه  �هئطوت  ندومن  راکـشآ  همیرک  تایآ  ربمایپ و  راـک  نیا  هک  دـیآ  یمرب  تاـیآ  نیا  عومجم  زا 
. تسا هدوب  نانآ  �هئطوت 

؟؟؟) (ع تیب لها  تمصع  ملع و 

رگ شسرپ  لالدتسا 

.6 هیآ میرّحتلا : هروس  ( 66 - ) 1
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رد مدآ  تقلخ  زا  لبق  لاس  دندوب 14000  يراونا  اهنآ  و  يرون » هللا  قلخ  ام  لّوأ  : » تسا هدمآ  نیلسرملا  دّیس  شیامرف  تایاور  رابخا و  رد 
. دنتفرگ دای  ار  سیدقت  حیبست و  اهنآ  زا  هکئالم  دندرک و  یم  سیدقت  حیبست و  ار  ادخ  شرع ، قاس 

دنتسه و هدنیآ  هتشذگ و  هب  ملاع  اه  نآ  هکنیا  و  هرّهطملا » ماحرألا  هخماّشلا و  بالصألا  یف  ًارون  تنک  ّکنأ  دهـشأ  : » مییوگ یم  هکنیا  و 
: دنناد یم  ار  زیچ  ره 

هدرک و هدـنز  ار  ناگدرم  هک  میتسه  ام  انامه  ٍنیبُم  ٍمامِإ  یف  ُهاْنیَـصْحَأ  ٍء  ْیَـش  َّلُک  َو  ْمُهَراـثآ  َو  اُومَّدَـق  اـم  ُُبتْکَن  َو  یتْوَْملا  ِیُْحن  ُنَْحن  اَّنِإ  *
(1) *. میا هدروآرد  هرامش  هب  نیبم ، یماما  رد  ار  زیچ  همه  ام  میراد و  یم  بوتکم  ار  نانآ  راثآ  هداتسرف و  شیپ  زا  ار  هچنآ 

وت دنیوگ : یم  دندیزرو  رفک  هک  نانآ  ِباتِْکلا و  ُْملِع  ُهَْدنِع  ْنَم  َو  ْمُکَْنَیب  َو  یْنَیب  ًادیهَش  ِهَّللِاب  ی�فَک  ُْلق  ًالَـسُْرم  َتَْسل  اوُرَفَک  َنیذَّلا  ُلوُقَی  َو  *
(2) *. دنتسه یفاک  امش ، نم و  نایم  ندوب  هاوگ  يارب  تسوا ، دزن  باتکلا  ملع  هکنآ  دنوادخ و  وگب : نانآ ) هب  ، ) یتسین ربمایپ 

: دراد ضقانت  ًارهاظ  الاب  بلاطم  اب  هک  تسا  يروط  ینآرق  تایآ  زا  یضعب 

نایب

هراشا

.13 هیآ (ع :) سی هروس  ( 36 - ) 1
.44 هیآ دعّرلا : هروس  ( 13 - ) 2
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. تسا هدمآ  یقرواپ  رد  تسا ، هدوب  هللا  قلخ  ام  لّوا  ناشیا ، رون  هکنیا  هرابرد ي  (ع ) هللا لوسر  شیامرف  لماک  نتم 
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نانآ ياه  بلق  اه و  شوگ  ناگدنب ، ناگدید  تفرعم ، لقع ، ناگدید ، ییانشور  زور و  ییانـشور  دیـشروخ ، حول ، شرع ، دنوادخ  سپس 
نارگید رب  مّدقم   ) نیرخآ نیلّوا و  میتسه  ام  نیاربانب  دوب . دنوادخ  هدیزگرب ي )  ) رون زا  قتـشم  نم ، رون  هک  یلاح  رد  دیرفآ  نم  رون  زا  ار 

ام هللااهملک . میتسه  ام  ناگدـننک . تعافـش  میتسه  ام  نایوگ و  حـیبست  میتسه  ام  ناگدـنریگ و  یـشیپ  میتسه  ام  و  اه ) تلیـضف  یمامت  رد 
هللا نیمی  هللا و  بنج  هللا ، هجو  ام  دراد . تسود  ار  نانآ  ادخ  میراد و  تسود  ار  ادـخ  هک  یناسک  مییام  دـنوادخ . هژیو ي  ناگدـنب  میتسه 

ناراد و هدرپ  میتسه  ام  راگدرورپ . یحو  ياه  هنیجنگ  میتسه  ام  میتسه . یهلا ) رارسا  تفایرد  رد   ) دنوادخ نانیمطا  دروم  دارفا  ام  میتسه .
ادخ و سدق  هاگیاج  ام  و  دیآ . یم  دورف  ام  ياه  هناخ  رد  اهنت )  ) لیئربج لیوأت و  ینعم  لیزنت و  ندعم  میتسه  ام  دنوادخ . بیغ  ناناب  هاگن 

یماـمت نارورـس  میتسه  اـم  میتسه . تّما  تفارـش  ثعاـب  اـم  میتسه . تمعن  ياـه  همـشچرس  تمحر و  ياـه  دـیلک  تمکح و  ياـه  غارچ 
میتسه ام  اهرهش . یمامت  راد  مامز  مدرم و  ربهر  میتسه  ام  راگزور . نادنمشناد  نامز و  سیماون  میتسه  ام  و  هتسجرب .) نایاوشیپ   ) نایاوشیپ

هب یهتنم  هک  ي   ) هار میتسه  ام  تاجن . هار  اهنت )  ) ناظفاحم و ناگدـننک و  تیاقـس  ناهانپ و  تشپ و  ناراد و  تیالو  ناگدـننک و  تیاـفک 
هب دروآ  نامیا  ام  ياه ) تلیضف  تیالو و   ) هب سکره  میتسه . میقتـسم  قیرط  رادیاپ و  هار  ام  لیبسلـس . همـشچ ي  و  تس ) دنوادخ  ياضر 

راکنا ار  ادخ  باختنا ) هدارا و   ) هک یتسار  هب  دنک ، راکنا  ار  ام  ياه ) تلیـضف  تیالو و   ) سکره تسا و  هدروآ  نامیا  ادخ  هب  هک  یتسار 
بتارم و  ) هب تبـسن  هک  یـسک  و  تسا . هدرک  کش  دـنوادخ  هرابرد  دـنک ، کـش  اـم  زا ) يوریپ  بتارم و   ) هراـبرد هک  نآ  و  تسا . هدرک 
، دنادرگ يور  ام  زا  هکنآ  دشاب . هتشاد  تخانش  ادخ  هب  تبسن  هک  تسا  نانچ  دشاب ، هتشاد  نامیا ) اب  هارمه  یهاگآ   ) تخانـش ام ، قوقح )

يوـس هب  هلیـسو  میتـسه  اـم  هک  یتـسار  هب  و  تسا . هدرک  يرادرب  ناـمرف  ار  ادـخ  دـنک ، يوریپ  ار  اـم  هکنآ  تسا . هدـنادرگ  يور  ادـخ  زا 
و یهّللاهفیلخ )  ) ینیـشناج هاگیاج  یکاپ و  مامت )  ) تسام هب  ّصتخم  اهنت  و  ادـخ . تیاضر  هب  ندیـسر  هیام ي  میتسه  ام  ادـخ و  هاـگرد ) )
ام تمـصع . تخرد  تمحر و  برد  هناگی  تمکح و  ندعم  میتسه  ام  تسام و  رد  تماما  تیالو و  تّوبن و  قح .) هب   ) تیادـه هاگ  لزنم 

. دبای تاجن  دنز  گنچ  نادب  سکره  هک  نامسیر  نیرت  مکحم  یمظع و  تّجح  یلعا و  لَثَم  اوقت و  هملک ي  میتسه 
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حیبست و هکئالم ، دنتفگ . یم  حیبست  ار  دنوادخ  یهلا ، شرع  قاس  رد  مدآ ، تقلخ  زا  شیپ  لاس  رازه  هدراهچ  هک  دندوب  يراونا  تیب  لها 
محر كاپ و  نادرم  تشپ  رد  تیب  لها  دنداد . شزومآ  نانآ  هب  ار  سیدـقت  حـیبست و  هک  دـندوب  ناشیا  دـنتخومآ و  ناشیا  زا  ار  سیدـقت 

هب ملع  تیب  لـها  هک  زین  هتکن  نـیا  هراـبرد   (1). تسا هدـش  نایب  فلتخم  ریباعت  اب  تاـیاور ، رد  ًارّرکم  دراوم  نیا  دـنا و  هدوب  كاـپ  ناـنز 
. دش دهاوخ  رکذ  نآ  زا  يدراوم  درادن و  دوجو  يدیدرت  چیه  دنراد  هدنیآ  هتشذگ و 

(2). دنا ملاع  نادب  هک  دنتسه  (ع ) تیب لها  تسا و  ظوفحم  حول  (ع ،) سی هروس  مهدزیس  هیآ  رد  نیبم » ماما   » زا دارم 

ُدَهْـشَأ ِهَّللا ! ِلوُسَر  َْنباَی  یّمُأ  َو  َْتنَأ  یبَِأب  تسا : هدـمآ  (ع ) قداص ماما  زا  (ع ) نیـسح ماما  نیعبرا  تراـیز  رد   6/113: ماکحألا بیذهت  - 1
ردـپ و اِهباِیث  ْنِم  ُتاّمَِهلْدُْـملا  َکِْسْبُلت  َْمل  َو  اهِـساْجنَِأب  ُهَِّیلِهاْجلا  َکْـسِّجَُنت  َْمل  ِهَرِهاّـطلا  ِماـحْرَْألا  َو  ِهَِخماّـشلا  ِبالْـصَْألا  ِیف  ًارُون  َْتنُک  َکَّنَأ 

ّتیلهاج زگره  كاپ . ياه  محر  ماقم و  یلاع  دارفا  تشپ  رد  دوب  يرون  وت  هک  مهد  یم  یهاوگ  ادـخربمایپ ! دـنزرف  يا  تیادـف  هب  مرداـم 
. دشن هدیشوپ  امش  رب  رفک ) كرش و  ي   ) اه یکیرات  ياه  سابل  زا  یکدنا  زگره  دنادرگن و  كاپان  دوخ  یگدولآ  هب  ار  امش 

ّدج زا  شردپ  زا  (ع ) رقاب ماما  زا  شدنس  هب  32 ح5  سلجملا  170: قودص یلامألا  ح1 و  نیبملا ... مامإلا  ینعم  باب   95: رابخألا یناعم  - 2
ُرَمُع َو  ٍرَْکب  ُوبَأ  َماق  ٍنِیبُم * ٍمامِإ  یف  ُهاْنیَـصْحَأ  ٍء  ْیَـش  َّلُک  َو  ( * (ع ِهَّللا ِلوُسَر  ی�لَع  ُهَیْآلا  ِهِذ�ه  َْتلََزن  اَّمل  دومرف : هک  دـنک  یم  لقن  شا  یمارگ 

(ع) َنینِمْؤُْملا ُریمَأ  َلَْبقَأَف  َلاق : ال . َلاق : ُنآْرُْقلا ؟ َوُهَف  الاق : ال . َلاق : ُلیْجنِْإلا ؟ َوُهَف  الاق : ال . َلاق : ُهارْوَّتلا ؟ َوُه  ِهَّللا ! َلوُسَرای  ـالاقَف : امِهِِـسلْجَم  ْنِم 
ُهاْنیَـصْحَأ ٍء  ْیَـش  َّلُک  َو   * هیآ هک  یماگنه  ٍء  ْیَـش  ِّلُک  َْملِع  ِهیف  ی�لاعَت  َو  َكَرابَت  ُهَّللا  یَـصْحَأ  يذَّلا  ُمامِْإلا  ُهَّنِإ  اذ�ه . َوُه  (ع :) ِهَّللا ُلوُسَر  َلاقَف 

تاروت هیآ ) رد  نیبم  ماما  زا   ) دوصقم ایآ  دـنتفگ : دنتـساخرب و  دوخ  ياج  زا  رمع  رکبوبا و  دـش ، لزاـن  (ع ) ادـخربمایپ رب  ٍنِیبُم * ٍماـمِإ  یف 
سپ دوـمرف : هـن . دوـمرف : تـسا ؟ نآرق  نآ  سپ  دــنتفگ : ود  ره  هـن . دوـمرف : تـسا ؟ لـیجنا  نآ  سپ  دــنتفگ : ود  ره  هـن . دوـمرف : تـسا ؟

یلاعت كرابت و  دنوادخ  هک  تسا  یماما  وا  انامه  تسوا . نیبم ) ماما   ) نآ دومرف : (ع ) ادـخربمایپ سپ  دـندمآ . شیپ  (ع ) یلع نینمؤملاریما 
. راـبخألا یناـعم  زا  ح2  ب23   35/427: راونـألاراحب یلاـمألا ، زا   3/64: بقاـــنملا تـــسا . هدروآ  درگ  ناـــشیا ، رد  ار  يزیچ  ره  شناد 

ریمأ دـنع  تنک  تفگ : هـک  دـنک  یم  لـقن   � رـسای راّـمع  زا  ناذاـش  نبا  لـئاضفلا  هـضوّرلا و  باـتک  زا  ح58  ب93   40/176: راونألاراحب
یلاـعت هّللا  قلخ  نم  دـحأ  نوکی  ي�رت  نینمؤملاریمأ ! اـی  تلقف : ًـالمن . ءولمم  داوب  اـنررمف  هتاوزغ  ضعب  یف   � بلاـط یبأ  نب  ّیلع  نینمؤملا 

؟ يالوم ای  لجّرلا ، کلذ  نم  تلقف : ی�ْثنُأ . ِهیف  ْمَک  َو  ٌرَکَذ  ِهیف  ْمَک  َو  ُهَدَدَع  ُمَْلعَی  ًالُجَر  ُفِرْعَأ  اَنَأ  ُراّمَع . ای  ْمَعَن  لاق : لمّنلا ؟ اذـه  ددـع  ملعی 
اب ُنیبُْملا  ُمامِْإلا  َِکل�ذ  اَنَأ  لاقف : يالوم . ای  یلب  تلقف : ٍنیبُم ؟* ٍمامِإ  یف  ُهاْنیَـصْحَأ  ٍء  ْیَـش  َّلُـک  َو  : * سی ِهَروُس  یف  َْتأَرَق  اـم  ُراّـمَعای ! لاـقف :

ضرع ترـضح  هب  دوب . روم  زا  رپ  هک  میتشذـگ  ینابایب  زا  مدوب . هارمه  ناشیا ، ياه  گنج  یـضعب  رد   � بلاـط یبا  نب  ّیلع  نینمؤملاریما 
. راّمع يا  يرآ ، دومرف : دنادب ؟ ار  اه  هچروم  نیا  رامش  هک  تسه  یلاعت  يادخ  ناگدیرفآ  زا  یـسک  امـش  رظن  هب  نینمؤملاریما ! يا  مدرک :

ضرع سپ  دـناد .) یم  زین  ار   ) دنتـسه هدام  رن و  اهنآ  ياـت  دـنچ  هکنیا  دـناد و  یم  ار  اـه  هچروم  نیا  رامـش  هک  مسانـش  یم  ار  یـسک  نم 
ضرع ٍنیبُم ؟* ٍمامِإ  یف  ُهاْنیَـصْحَأ  ٍء  ْیَـش  َّلُک  َو  :* يا هدـناوخن  نیـسای  هروس ي  رد  راّمع ! يا  دومرف : نم ؟ يالوم  تسیک ، درم  نآ  مدرک :

. متسه نم  نیبم » ماما   » نآ دومرف : نم . يالوم  يا  يرآ ، مدرک :
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(ع) تیب لها  نآ ، ملع  هدـنراد ي  تسین و  رییغت  لـباق  هک  تسا  ظوفحم  حول  دـعّرلا ، هروس  مراـهچ  لـهچ و  هیآ  رد  باـتکلا  ملع  زا  دارم 
(1). دنتسه

هیآ رقاب  ماما  هب  دیوگ : هیواعم  نب  دـیرب  ح6 - هّلک ... هملع  نوملعی  مّهنأ  و  (ع ) هّمئألا ّالا  هّلک  نآرقلا  عمجی  مل  ّهنأ  باـب   1/229: یفاکلا - 1
ترـضح هدومن و  دصق  ار  ام  هیآ ) نیا  رد  دنوادخ   ) � ِِّیبَّنلا َدـَْعب  انُْریَخ  َو  اُنلَْـضفَأ  َو  اُنلَّوَأ  ٌِّیلَع  َو  ی�نَع ، اناّیِإ  دومرف : مدرک ، ضرع  ار  هفیرش 

، يردخ دیعسوبا  زا  شدنس  هب  83 ح3  سلجملا  565: قودص یلامألا  . تسا  � ربمغیپ زا  دعب  نادناخ  ام  نیرتهب  ام و  نیرترب  ام و  ِنیلّوا  یلع 
دوب باتک  زا  یملع  وا  دزن  هک  سک  نآ  تفگ  ِباتِْکلا  َنِم  ٌْملِع  ُهَْدنِع  يذَّلا  َلاق  : * یلاعت يادخ  نخـس  نیا  هرابرد  ادـخ  لوسر  زا  دـیوگ :

ُْلق : * َّلَج َو  َّزَع  ِهَّللا  ُلْوَقَف  ِهَّللا ! َلوُسَر  ای  هل : تلقف  َدُواد . ِْنب  َناْمیَلُـس  یخَأ  ُّیِـصَو  َكا�ذ  دومرف : مدیـسرپ ، (* 41 هیآ لمنلا : هروس  ( 27 ))
( دوب وا  دزن  باتک  زا  یملع  هک  نآ   ) وا  � ٍِبلاط یبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  یخَأ  َكاذ  َلاَق : ِباتِْکلا ؟* ُْملِع  ُهَْدنِع  ْنَم  َو  ْمُکَْنَیب  َو  یْنَیب  ًادیِهَـش  ِهَّللِاب  ی�فَک 

يادـخ رگید  مـالک  رد  سپ  هللا ! لوسراـی  متـشاد : هـضرع  تـسا .) اـیخرب  نـب  فـصآ  دوـصقم   ) دوـب دوواد  نـب  نامیلـس  مردارب ، ّیــصو 
دـنوادخ و امـش ، نم و  نایم  هاوگ  يارب  وگب : نانآ ) هب  ربمایپ  يا   ) ِباتِْکلا ُْملِع  ُهَدـْنِع  ْنَم  َو  ْمُکَْنَیب  َو  یْنَیب  ًادیهَـش  ِهَّللِاب  ی�فَک  ُْلق  :* لـجوّزع

یبا نب  ّیلع  مردارب  وا ، دوـمرف : تسیک )؟ تسوا ، دزن  باـتکلا  ملع  هک  نآ  * ) دـنک یم  تیاـفک  تسوا ، دزن  باـتکلا  ملع  هـک  یـسک  نآ 
. تسا  � بلاط
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اذـل دوـش . یم  لـصاح  ادــب  یلاـعت  يادــخ  يارب  نآ  رد  هـک  تـسین  تاـبثا  وـحم و  حوـل  تـسا و  ظوـفحم  حوـل  نیبـم ،» ماـما   » نیارباـنب
ار هچنآ  باتِْکلا  ُّمُأ  ُهَدـْنِع  َو  ُِتْبُثی  َو  ُءاـشَی  اـم  ُهَّللا  اوُحْمَی  هیآ ي* دوبن  رگا  هک : دـندومرف  حیرـصت  رما  نیا  هب  یثیدـح  رد  (ع ) نینمؤملاریما
رد هچنآ  هتفرگ و  تروـص  هچنآ  زا  مداد  یم  ربـخ  امـش  هب  هنیآ  ره  * (1) باتکلا ّمُا  تسوا  دزن  دیامن و  تبث  وحم و  دـنک ، هدارا  دـنوادخ 

(2). تفریذپ دهاوخ  تروص  هدنیآ  رد  هچنآ  تسا و  ندش  لاح 

.40 هیآ دعّرلا : هروس  ( 13 - ) 1
،2/347: بولقلاداـشرإ ، 235: دـیفم خیــش  صاـصتخإلا  ح1 ،  55 سلجملا  341: قودـص خیــش  یلاـمألا  ح1 ، ب43   304: دـیحّوتلا - 2

هتفر ربنم  رب  تفالخ  زاغآ  رد  ترضح  هک  دنا  هدرک  لقن  (ع ) نینمؤملاریما زا  دوخ  دنس  هب  همه   1/258: جاجتحإلا ، 1/118: نیظعاولاهضور
َیِه َو  ِهَمایِْقلا ، ِمْوَی  ی�لِإ  ٌِنئاک  َوُه  اِمب  َو  ُنوُکَی  ام  َو  َناک  اِمب  ْمُُکتْرَبْخََأل  َّلَجَوَّزَع  ِهَّللا  ِباتِک  یف  ٌهَیآ  َْول ال  َو  دـندومرف : يا  هبطخ  نمـض  رد  و 

هچنآ زا  امـش  هب  انامه  دوبن ، لجوّزع  دـنوادخ  باتک  رد  هیآ  کی  رگا  و  باـتِْکلا * ُّمُأ  ُهَدـْنِع  َو  ُِتْبُثی  َو  ُءاـشَی  اـم  ُهَّللا  اوُحْمَی  : * ُهَیآـْلا ِهِذـ�ه 
ام ُهَّللا  اوُحْمَی  :* تسا نیا  هیآ  نآ  مداد و  یم  ربخ  دـش ، دـهاوخ  ماجنا  تمایق  زور  ات  هچنآ  تسا و  ندـش  لاـح  رد  هچنآ  هتفرگ و  تروص 

ماـما دوـمرف : ترـضح  هک  دـنک  یم  لـقن  (ع ) رقاـب ماـما  زا  هرارز  زا  ح59 -  2/215: یـشاّیعلا ریـسفت  باـتِْکلا .* ُّمُأ  ُهَدـْنِع  َو  ُِتْبُثی  َو  ُءاـشَی 
َو ُءاشَی  ام  ُهَّللا  اوُحْمَی  : * ِهَّللا ُلْوَق  لاق : هیآ ؟ هّیأ  تلقف : ِهَمایِْقلا . ِمْوَی  ی�لِإ  ُنوُکَی  اِمب  ْمُُکْتثَّدََـحل  ِهَّللا  ِباتِک  یف  ٌهَیآ  َْول ال  دومرف : یم  (ع ) داّجس

هرارز مداد . یم  ربخ  دش ، دهاوخ  ماجنا  تمایق  زور  ات  هچنآ  زا  امش  هب  انامه  دوبن ، ادخ  باتک  رد  هیآ  کی  رگا  ِباتِْکلا * ُّمُأ  ُهَْدنِع  َو  ُِتْبُثی 
برق باـتِْکلا .* ُّمُأ  ُهَدـْنِع  َو  ُِتْبُثی  َو  ُءاـشَی  اـم  ُهَّللا  اوُحْمَی  : * ادـخ نخـس  دوـمرف : تسا ؟ هیآ  مادـک  مدرک : ضرع  ترـضح  هب  دـیوگ : یم 

یف ٌهَیآ  َْول ال  ِهَّللا  َو  دـندومرف : (ع ) نینمؤملاریما یبتجم و  ماما  ءادهّـشلادّیس ، داّجـس ، قداص ، رقاـب ، راوگرزب  ناـماما  - 3 ءزجلا  155: دانسإلا
رد هیآ  کی  رگا  دنگوس ! ادخ  هب  ِباتِْکلا * ُّمُأ  ُهَدـْنِع  َو  ُِتْبُثی  َو  ُءاشَی  ام  ُهَّللا  اوُحْمَی   * ُهَعاّسلا َموُقَت  ْنَأ  ی�لِإ  ُنوُکَی  اِمب  ْمُکاْنثَّدََـحل  ِهَّللا  ِباتِک 

ُهَْدنِع َو  ُِتْبُثی  َو  ُءاشَی  ام  ُهَّللا  اوُحْمَی  : * دش دهاوخ  ماجنا  تمایق  زور  ات  هچنآ  هب  میداد  یم  ربخ  امـش  هب  انامه  دوبن ، لجوّزع  دنوادخ  باتک 
دـیحّوتلا و زا  یـشاّیعلا و ج10/117 ب8 ح1  ریـسفت  زا  جاــجتحإلا و ج4/118 ب3 ح52  زا  ب3 ح4   4/97: راونألاراحب ِباـتِْکلا .* ُّمُأ 

. قودص خیش  یلامألا 
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، نانآ هک  تسانعم  نیا  هب  هدـش ، (ع ) نیموصعم هّمئا ي  هب  ریـسفت  نیبم » ماما  (، » (ع تیب لها  ثیداـحا  رد  هک  يدراوم  تسا : رکذ  هب  مزـال 
ریـسفت موتحم و  تارّدـقم  هب  ملع  ینعی  تسا ، هدـش  تبث  نآ ، هب  طوبرم  تاـعالّطا  موتحم و  تارّدـقم  نآ  رد  هک  دنتـسه  ظوـفحم  حوـل 

. تسا تیب  لها  دزن  اه ، نآ  هب  عجار  تاعالّطا 

اه شسرپ 

ُنامیإْلا َو َال  ُباتِکْلا  اَم  يرْدَت  َتْنُک  ام  مکی : شسرپ 
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َکَّنِإ َو  انِدابِع  ْنِم  ُءاشَن  ْنَم  ِِهب  يدـْهَن  ًارُون  ُهاْنلَعَج  ْنِک�ل  َو  ُنامیْإلا  َو َال  ُباتِْکلا  اَم  يرْدَـت  َْتنُک  ام  انِْرمَأ  ْنِم  ًاحوُر  َْکَیلِإ  اْنیَحْوَأ  َِکل�ذَـک  َو 
...*. ٍمیقَتْسُم (1) ٍطارِص  ی�لِإ  يدْهََتل 

خساپ

نآ يوس  هب  ار  مدرم  سّبلت و  نآ  هب  هک  عیارـش  فراعم و  زا  هچنآ  ربماـیپ ! يا  تسا : بلطم  نیا  ناـیب  يارب  مـالک  قایـس  هک  تسین  یّکش 
یحو نآ  عبنم  هدش و  لزان  ام  بناج  زا  هک  تسا  يرما  هکلب  تسین  وت  یـصخش  تارظن  یناسفن و  تاکَردُم  تسوت ، دزن  ینک  یم  توعد 

. یتشادن ار  نامیا  عیرشت و  نیوکت و  باتک  زا  نتفای  یهاگآ  ییاناوت  زگره  نآ ، نودب  تسا و 

يدوب و عالّطا  یب  زین  نامیا  زا  یتشادن و  یهاگآ  ًالیـصفت ) ًالامجا و   ) یحو باتک  زا  دوخ ، يدوخ  هب  زگره  دوبن ، ام  بناج  زا  یحو  رگا 
نامیا باتک و  زا  دوخ ، يدوخ  هب  زین  ناربمایپ  ریاس  هکلب  تسین  ام  ربمایپ  هب  صتخم  نیا  دوبن . اه  نآ  زا  نتفای  یهاگآ  يارب  یهار  وت  يارب 

ًامتح اهنآ ، قیاقح  هب  یبای  تسد  نامیا و  باتک و  زا  یهاگآ  يارب  نیاربانب  تسا . یحو  نآ  زا  نتفای  یهاگآ  هار  اـهنت  دـنرادن و  یهاـگآ 
. دش دراو  يرمإلا  حور  یحو و  قیرط  زا  دیاب 

یحو  ) میدرک ءاحیا  وت  زا  لبق  ناربمایپ  وت و  هب  ار  یحو ) ياه  هنوگ   ) یحو ءاحنا  هک  نانچ  مه  انِْرمَأ  ْنِم  ًاحوُر  َْکَیلِإ  اْنیَحْوَأ  َِکل�ذَـک  َو  *
نیا زین  وت  رب  میدرک ،)

.53 هیآ يروّشلا : هروس  ( 42 - ) 1
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(*. تسا هکئالم  ریاس  زا  فرشا  مظعا و  هک   ) ام بناج  زا  یحور  میدومن  یحو  ار  میرک  نآرق 

: دریگ یم  ماجنا  ریز  ياه  تروص  هب  یحو 

* ًایحو  * هطساو نودب  - 1

* باجح ءارو  نم  : * یفخ هطساو ي  اب  - 2

* ًالوسر : * یئرم هطساو ي  اب  - 3

* انرمأ نم  ًاحور  کیلإ  انیحوأ  کلذک  و  - * 4

یحو هک  مراهچ  هنوگ ي  سپس  تسا . هتفر  نخس  اهنآ  زا  نیشیپ  هیآ ي  رد  هک  دراد  یحو  هنوگ  هس  هب  هراشا  هیآ  رد  کلذک *  * هژاو ي
. تسا هدش  رکذ  تسا ، يرمألا  حور 

فراعم و عیرـشت ، باتک ، زا  هچنآ  ربمایپ  دننادب  مدرم  هک  تسا  هراج » ای  یعمـسا  ینعأ و  كاّیإ   » يارجم مالک  قایـس  هکنیا  رگید  بلطم 
. تسین شدوخ  رظن  لقع و  رکف ، هتخادرپ  هتخاس و  تسا ، هدروآ  هتفگ و  نامیا 

.(1) داد * یم  تبسن  ام  هب  غورد ) هب   ) ار نانخس  يا  هراپ  ربمایپ )  ) رگا لیواقَْألا  َضَْعب  اْنیَلَع  َلَّوَقَت  َْول  َو  : * همیرک ي هیآ ي  دننامه 

زا تسا و  هدرواین  دوخ  رظن  يور  زا  ار  فراعم  بلاـطم  زا  کـی  چـیه  ربماـیپ  هک  دنـشاب  هتـشاد  ناـنیمطا  مدرم  هک  تسا  تهج  نادـب  نیا 
هک يرگید  هتکن ي  دنک . یمن  یصخش  رظن  لامِعا  تسا و  هدومرفن  مالعا  ار  یمارح  لالح و  چیه  دوخ  بناج 
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نکمم نیا  درب و  ییاج  هب  هار  دوش  یمن  یحو ، نودب  عیرشت ، نیوکت و  باتک  ملع  راک  رد  ًالـصا  هک  تسا  نیا  دراد  دوجو  تایآ  نیا  رد 
. تسین

یحو وت  رب  ار  دوخ  رما  زا  یحور  دـش ) ناـیب  لـبق  هیآ  رد  هک  یحو  رگید  مسق  هس  دـننام   ) نینچمه و  تسا : نینچ  هیآ  حیحـص  همجرت ي 
(. تسین وت  هتخاس  نامیا  باتک و  هک  ارچ   ) دوبن یهاگآ  نامیا  باتک و  زا  هنوگ  نیا  ار  وت  دوبن ) یحو  عبنم  زا   ) دوبن نینچ  رگا  میدومن .

: هیآ رد  دوجوم  تاکن  زا  یخرب 

رب زین  مراهچ  مسق  نیا  زا  يدومن ، یم  تفایرد  ار  ماکحا  فراعم و  وت  میدرک و  لزاـن  وت  رب  یحو  نیـشیپ  مسق  هس  زا  هک  ناـنچ  مه  فلا .
. تسا يرمألا  حور  یحو  هک  میدومن  یحو  وت 

. یتفای یمن  یهاگآ  نامیا  قیاقح  نامیا و  و  لیصفت ) لامجا و  هب   ) باتک زا  زگره  دش ، یمن  یحو  وت  رب  رگا  ب .

، درک اضتقا  نامدوخ  ّتیـشم  ار  سکره  نامناگدـنب  نایم  زا  ات  میداد  رارق  رگ ) نشور  رّونم و   ) رون ار  يرمألا  حور  یحو  نیا  اـم  نکل  ج .
. مینک تیاده  میقتسم  طارص  هب 

. ینک یم  تیاده  میقتسم  طارص  هب  ًامتح  زین  وت  هک  یتسار  هب  و  د .

. تسا هللا  تیاده  مزج  متح و  هب  زین  لوسّرلا  تیاده  ه .

راکـشآ لوسّرلا ، تیاده  يارب  َل »  » و ّنإ »  » دـیکأت تادا  دوجو  و  ٍمیقَتْـسُم * ٍطارِـص  ی�لِإ  يدـْهََتل  َکَّنِإ   * هیآ زا  تمـسق  نیا  هب  هّجوت  اب  و .
ربمایپ هتخادرپ  هتخاس و  تسا و  یحو  نآ  عبنم  هدوب و  دنوادخ  بناج  زا  لوسّرلا  تیاده  رازبا  هک  تسا 
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. تسین

میتسه یتالاکشا  ای  تاهبش  هب  ییوگ  خساپ  ددصرد  اهنت  هتشون  نیا  رد  ام  هتبلا 

نآ هب  ناوت  یم  (ع ) تیب لها  نایب  اب  هک  تسه  هیآ  رد  يرایـسب  فراعم  هنرگو  میرادن  ار  تایآ  ریـسفت  دصق  دـسر و  یم  رظن  هب  ًاضعب  هک 
. درب یپ 
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(1) *. َنیرَتْمُملا َنِم  َّنَنوُکَت  الَف  َکِّبَر  ْنِم  ُّقَْحلا  َكَءاج  ْدََقل  َِکْلبَق  ْنِم  َباتِْکلا  َنُؤَْرقَی  َنیذَّلا  ِلَئْسَف  َْکَیلِإ  اْنلَْزنَأ  اّمِم  ٍّکَش  یف  َْتنُک  ْنِإَف  *

خساپ

وت زا  شیپ  ینامـسآ  ياه ) ) باتک هک  یناسک  زا  يراد ، يدـیدرت  میا  هدرک  لزان  وت  رب  هچنآ  رد  رگا  : » تسا تروص  نیدـب  هیآ  همجرت ي 
«. شابن ناگدننکدیدرت  رامش  رد  نیاربانب  تسا . قح  دمآ ، وت  يارب  تراگدرورپ  بناج  زا  هچنآ  هک  یتسرد  هب  سرپب . دنناوخ  یم  ار 

دنوادـخ مـالک  نیا  زا  ارم  هکنیا : هلمج  زا  دومن  شـسرپ  یلیاـسم  هراـبرد  ماـما  زا  تشوـن و  يا  هماـن  (ع ) داوـج ماـما  يارب  مثکا  نب  ییحی 
؟ تسیک هیآ  بطاخم  هک  دـینک  هاگآ  َِکْلبَق * ْنِم  َباتِْکلا  َنُؤَْرقَی  َنیذَّلا  ِلَئْـسَف  َْکَیلِإ  اْنلَْزنَأ  اّمِم  ٍّکَـش  یف  َْتنُک  ْنِإَـف  :* یلاـعت كراـبت و 

نانچ و  درک ؟ کش  دومرف ، لزان  دـنوادخ  هچنآ  هب  ناشیا  هک  تسین  انعم  نیا  هب  ایآ  تسا ، هدوب  (ع ) ربمایپ هیآ  نیا  رد  بطاخم  هچ  ناـنچ 
(( (ع ماما ردارب   ) یـسوم تسا . هدـش  لزان  ناشیا  زج  یـسک  رب  نآرق  تروص  نیا  رد  هدوب ، مرکا  ربمایپ  زج  یـسک  مالک ، نیا  بطاخم  هچ 

اْنلَْزنَأ اّمِم  ٍّکَش  یف  َْتنُک  ْنِإَف  : * ُُهلْوَق اّمَأَف  دومرف : ترـضح  نآ  مدیـسرپ و  (ع ) دّـمحم نب  ّیلع  ماـما  ترـضح  مردارب  زا  تشون  باوج  رد 
َِتلاَق ْنِک�ل  َو  ِْهَیلِإ  ُهَّللا  َلَْزنَأ  اّمِم  ٍّکَش  یف  ُکَی  َْملَو  (ع ) ِهَّللا ُلوُسَر  َِکل�ذـِب  َبَطاخُْملا  َّنِإَف  َِکْلبَق * ْنِم  َباتِْکلا  َنُؤَْرقَی  َنیذَّلا  ِلَئْـسَف  َکـَْیلِإ 

َو ِبَرْشَْملا  َو  ِلَکْأَْملا  ِنَع  ِءانِْغتْسِإلا  ِیف  ِهِْریَغ  َْنَیب  َو (2) ُهَْنَیب  ْقِّرَُفی  َْمل  ُهَّنِإ  ِهَِکئالَْملا  َنِم  ًاِّیبَن  اْنَیلِإ  ُثَْعبَی  َْفیَک ال  ُهَلَهَْجلا 
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َوُه َو  ّالِإ  َکَْلبَق  ًالوُسَر  ُهَّللا  َثََعب  ْلَه  ِهَلَهَْجلا  ِرَضْحَِمب  َِکْلبَق * ْنِم  َباتِْکلا  َنُؤَْرقَی  َنیذَّلا  ِلَئْـسَف  : * ِهِِّیبَن ی�لِإ  ُهَّللا  یَحْوَأَف  ِقاوْسَْألا ، ِیف  ِیْـشَْملا 
َلاق امَک  ْمُهَعَْبتَِیل  ْنِک�ل  َو  ْنُکَی  َْمل  َو  ٍّکَش * یف  َْتنُک  ْنِإَف  : * َلاق امَّنِإ  َو  ٌهَوْسُأ . ْمِِهب  َکـَل  َو  ِقاوْسَأـْلا ، ِیف  یـشْمَی  َو  ُبَرْـشَی  َو  َماـعَّطلا  ُلُـکْأَی 

َْول َو  َنیبِذاْکلا (1) ،* یَلَع  ِهَّللا  َتَنَْعل  ْلَعْجَنَف  ْلِهَْتبَن  َُّمث  ْمُکَـسُْفنَأ  َو  انَـسُْفنَأ  َو  ْمُکَءاِسن  َو  انَءاِسن  َو  ْمُکَءاْنبَأ  َو  انَءاْنبَأ  ُعْدـَن  اَْولاعَت  ْلُقَف  (: * (ع َُهل
َو َنیبِذاْکلا . َنِم  َوُه  ام  َو  ُهََتلاـسِر  ُْهنَع  ٍّدََُؤم  ْمُکَِّیبَن  َّنَأ  َفَرَع  ْدَـق  َو  ِهَلَهاـبُْمِلل  َنُوئیجَی  اُونوُکَی  َْمل  ْمُْکیَلَع  ِهَّللا  َتَنَْعل  ْلَـعْجَنَف  ْلِـهَْتبَن  اَْولاـعَت  َلاـق :

ْنِإَف : * دومرف هک  دـنوادخ  مالک  نیا  اّما  ِهِسْفَن  ْنِم  َفِْصُنی  ْنَأ  َّبَحَأ  ْنِک�ل  َو  ُلوُقَی ، امیف  ٌقِداص  ُهَّنَأ  ُمـالَّسلا  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُِّیبَّنلا  َفَرَع  َک 
ـ�

َِکلذ
رد دنتـسه  (ع ) ادـخربمایپ هیآ  نیا  رد  بطاخم  هک  یتسرد  هب  َِکْلبَق * ْنِم  َباتِْکلا  َنُؤَْرقَی  َنیذَّلا  ِلَئْـسَف  َْکَیلِإ  اـْنلَْزنَأ  اّـمِم  ٍّکَـش  یف  َْتنُک 
ام يارب  ادخ  هک  تسا  هنوگچ  دنتفگ : یم  نادان  رایـسب  دارفا  یلو  دنتـشادن . یّکـش  تسا ، هدومرف  لزان  دنوادخ  هچنآ  رد  زگره  هک  یلاح 

اه و یندروخ  هب  جایتحا  تهج  زا  نارگید  شربمایپ و  ناـیم  ادـخ  دـشاب .) تواـفتم  اـم  اـب  اـت  ( ؟ دتـسرف یمن  ناگتـشرف  سنج  زا  يربماـیپ 
ام رب  شتعاطا  ربمایپ و  دـناوت  یمن  درادـن و  ام  رب  يزایتما  وا  سپ   ) تسا هدراذـگن  یتواـفت  زاـین ) عفر  يارب   ) اـهرازاب هب  نتفر  یندیـشون و 
زا نادان ، دارفا  نیا  روضح  رد  َکـِْلبَق * ْنِم  َباـتِْکلا  َنُؤَْرقَی  َنیذَّلا  ِلَئْـسَف  : * دومن یحو  نینچ  شربماـیپ  هب  ادـخ  ور  نیا  زا  دـشاب .) بجاو 

هدروخ و یم  اذغ  هکنیا  زج  تسا  هداتسرف  يربمایپ  وت  زا  شیپ  ادخ  ایآ  سرپب  دنناوخ  یم  ار  وت  زا  شیپ  ینامسآ  ياه ) ) باتک هک  یناسک 
نوچ مه  ربمایپ ) يا   ) زین وت  و  دـنا ؟) هداد  یم  ماجنا  ار  اهراک  نیا  نیریاس  نوچ  ناربمایپ  مامت  ای   ) تسا هتفر  یم  رازاـب  هب  هدـیماشآ و  یم 

یهجو وت  رب  نانآ  بناج  زا  یتالاکشا  نینچ  داریا  سپ  . ) یتسه اهنآ 
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(. درادن

ناشیا رب  هچنآ  هب  تبـسن  ربمایپ  ًاعطق  « ) نکل و  : » دومرفن و  يراد * يدیدرت  رگا  سپ  ٍّکَش  یف  َْتنُک  ْنِإَف  : * تسا هدومرف  دـنوادخ  انامه  و 
تسا و هدماین  نینچ  اّما  دش  یم  هدروآ  نکل » و   » هیآ رد  دیاب  دوب و  هاگآ  عوضوم  نیا  زا  دنوادخ  تشادن و  يدیدرت  چیه  دوب ، هدش  لزان 

ادخ هچ  نانچ  تسا . هدش  نایب  نینچ  ترابع  نانآ ، زا  يرهاظ  ّتیعبت  يارب  هدوب و ) نادان  دارفا  بناج  زا  دیدرت  هک  تسا  نآ  تهج  هب  نیا 
یَلَع ِهَّللا  َتَنَْعل  ْلَعْجَنَف  ْلِهَْتبَن  َُّمث  ْمُکَـسُْفنَأ  َو  انَـسُْفنَأ  َو  ْمُکَءاِسن  َو  انَءاِسن  َو  ْمُکَءاْنبَأ  َو  انَءاْنبَأ  ُعْدـَن  اَْولاعَت  ْلـُقَف  : * تسا هدومرف  (ع ) ربماـیپ هب 

یناسک نآ  ام  دوخ و  نانز  امش  دوخ و  نانز  ام  دوخ ، نادنزرف  امـش  دوخ و  نادنزرف  ام  دییایب  وگب : نانآ  هب  تسا  نینچ  هک  لاح  َنیبِذاْکلا 
ار نایوگ  غورد  هنوگ  نیا  مینک و  هلهابم  سپس  میناوخب ، دنتسه  ناتناج  هلزنم ي  هب  هک  ار  ینانآ  امش  دنتـسه و  نامناج  هلزنم ي  هب  هک  ار 

*. میهد رارق  دنوادخ  تنعل  دروم 

تنعل هنوگ  نیا  میزیخرب و  هلهابم  هب  دـییایب  ْمُْکیَلَع  ِهَّللا  َتَنَْعل  ْلَـعْجَنَف  ْلِـهَْتبَن  اَْولاـعَت  : » دـش یم  هتفگ  ناـنآ  هب  رگا  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا 
يارب اهنآ  ات  دشن  هدروآ  باطخ  تروص  هب  مالک  ور  نیا  زا  . ) دـندمآ یمن  هلهابم  يارب  نارجن ) ياراصن  « ) میهد رارق  امـش  رب  ار  دـنوادخ 

تسا و هدومن  ادا  ادـخ  بناج  زا  ار  شتلاسر  امـش ، ربمایپ  هک  دوب  هاـگآ  یتسار  هب  دـنوادخ  هک  دوب  یلاـح  رد  نیا  دـنوش ) رـضاح  هلهاـبم 
اّما تسا  وگتـسار  دیامرف ، یم  هچنآ  رد  هک  دوب  هاگآ  زین  مالّـسلا  هلآ  هیلع و  ربمایپ  نینچمه  تسین . هدوبن و  نایوگ  غورد  رامـش  زا  زگره 

قیدصت ار  ترضح  نانآ  هک  تشاد  تسود 
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(1) (. دش نایب  هنوگ  نیا  مالک  ور  نیا  زا  . ) دنیآرد فاصنا  هناخ ي  هب  دننک و 

ِهَّللا َْدنِع  ِهِمَظِع  َو  ِِهفَرَـش  ْنِم  ُءاشَی  ام  ی�حْوَأ  ام  (ع ) ٍِّیلَع یف  ِْهَیلِإ  ُهَّللا  یَحْوَأَف  ِءامَّسلا  َیلِإ  (ع ) ِهَّللا ِلوُسَِرب  َيِرْـسُأ  اََّمل  لاق : (ع ) هللادبع یبأ  نع 
ُهَّللا َلَْزنَأَـف  (ع ) ٍِّیلَع یف  ِْهَیلِإ  َیِحوُأ  اـم  ِمَظِع  ْنِم  (ع ) ِهَّللا ِلوُـسَر  ِسْفَن  یف  َضَرَع  ُهَْفلَخ  اْوَّلَـصَف  َنیِّیبَّنلا  َُهل  َعَـمَج  َو  ِروُـمْعَْملا  ِْتیَبـْلا  َیلِإ  َدَرَو 

اْنلَْزنَأ ام  ِِهلْضَف  ْنِم  ْمِِهُبتُک  یف  ْمِْهیَلَع  اْنلَْزنَأ  ْدَقَف  َءاِیْبنَْألا  ِینْعَی  َِکْلبَق * ْنِم  َباتِْکلا  َنُؤَْرقَی  َنیذَّلا  ِلَئْسَف  َْکَیلِإ  اْنلَْزنَأ  اّمِم  ٍّکَش  یف  َْتنُک  ْنِإَف  *
(2)* َنیرِـساْخلا َنِم  َنوُکَتَف  ِهَّللا  ِتایِآب  اُوبَّذَـک  َنیذَّلا  َنِم  َّنَنوُکَت  َو ال  َنیرَتْمُملا  َنِم  َّنَنوُکَت  الَف  َکِّبَر  ْنِم  ُّقَْحلا  َكَءاج  ْدََـقل   * َِکباتِک یف 

نامـسآ يوس  هب  جارعم  بش  رد  ار  (ع ) ادـخربمایپ هک  یماگنه  دـندومرف : (ع ) قداص ماما  َلَأَس  ـال  َو  َّکَـش  اـم  ِهَّللا  َوَف  (ع :) ُقِداّـصلا َلاـقَف 
تیب هب  ربمایپ  دومن . یحو  هیلع  هللا  تاولـص  یلع  ترـضح  تمظع  تفارـش و  هرابرد  تساوخ  یم  هک  ار  هچنآ  ناشیا  هب  دـنوادخ  دـندرب ،
ناـج رد  دنداتـسیا . زاـمن  هب  ناـشیا  رـس  تشپ  سپـس  دـندمآ . مه  درگ  ناـشیا  روضح  رطاـخ  هب  ناربماـیپ  یماـمت  دـندش و  هدرب  رومعملا 
نیا زا  دش . ضراع  مدرم ) رثکا  فرط  زا  نآ  نتفریذپن  ، ) دوب هدش  یحو  (ع ) یلع ترـضح  هرابرد  ناشیا  رب  هچنآ  تمظع  زا  (ع ) ادخربمایپ

وت رب  هچنآ  رد  رگا  َِکْلبَق  ْنِم  َباتِْکلا  َنُؤَْرقَی  َنیذَّلا  ِلَئْـسَف  َْکَیلِإ  اْنلَْزنَأ  اّـمِم  ٍّکَـش  یف  َْتنُک  ْنِإَـف  : * دومن یحو  نینچ  ناـشیا  رب  ادـخ  ور 
زا يراد ، يدیدرت  میا  هدرک  لزان 

دنناـم هیآ  ریـسفت  رد  (ع ) داوج ماـما  زا  دوخ  دنـس  هب  عئارّـشلا  لـلع  باـتک  زا  ح167   350: نیلقّثلارون ریـسفت  ، 2/128: یشاّیعلا ریـسفت  - 1
� دیفم خیش  صاصتخإلا  باتک  زا  [ 3 /] :4/831 ح9545 ناهربلا فیرش  ریسفت  تسا . هدرک  لقن  ار  لبق  ثیدح  رد  (ع ) يداه ماما  شیامرف 

. تسا هدومن  تیاور  یفالتخا  اب  (ع ) يداه ماما  زا  شدنس  هب 
.95 هیآ سنوی : هروس  ( 10 - ) 2
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رد هک  ار  یبلاـطم  ناـمه  اـم  هک  ارچ  سرپب .)  ) ناربماـیپ زا )  ) ینعی سرپب * دـنناوخ  یم  ار  وت  زا  شیپ  ینامـسآ  ياـه ) ) باـتک هک  یناـسک 
َكَءاج ْدََقل  . * میا هدرک  لزان  ناشیاه  باتک  رد  زین  نانآ  رب  میا ، هدرک  لزان  نآرق )  ) وت باتک  رد  (ع )) یلع ترضح   ) ناشیا ياه  تلیضف 

بناج زا  هچنآ  هک  یتسرد  هب  َنیرِـساْخلا  َنِم  َنوُکَتَف  ِهَّللا  ِتاـیِآب  اُوبَّذَـک  َنیذَّلا  َنِم  َّنَنوُکَت  ـال  َو  َنیرَتْمُملا  َنِم  َّنَنوُکَت  ـالَف  َکِّبَر  ْنِم  ُّقَْحلا 
، دنتسب غورد  دنوادخ  تایآ  هب  هک  شابن  یناسک  نآ  زا  شابن و  ناگدننک  دیدرت  رامش  رد  نیاربانب  تسا . قح  دمآ ، وت  يارب  تراگدرورپ 

دیدرت ربمایپ  دـنگوس ! ادـخ  هب  دومرف : تایآ  نیا  توالت  زا  سپ  (ع ) قداـص ماـما  دوب .* یهاوخ  ناراـک  ناـیز  زا  تروص  نیا  رد  هک  ارچ 
(1). دومرفن یلاؤس  هراب  نیا  رد  زین  رگید  ناربمایپ  زا  درکن و 

نیا رد  باطخ  دنراد . تلالد  نانآ  ياه  تّما  ءایبنا و  صـصق  داعم و  أدبم و  فراعم  ّتیناّقح  رب  هک  تسا  يداهـشتسا  نّمـضتم  تایآ  نیا 
ًامتح وت  هکنیا  هن  دوب ،* نینچ  رگا  َْتنُک  ْنِإَف  : * تسا هدمآ  هیآ  رد  هک  تروص  نیدب  تسا  هراج » ای  یعمـسا  ینعا و  كاّیا   » باب زا  تایآ 

. تسا هداد  رارق  بطاخم  نادان  دارفا  نآ  زا  هیانک  هب  ار  ربمایپ  هیآ  نیا  رد  دنوادخ  هکلب  یتسه  دیدرت  رد 

هیآ نیاربانب  تسا .  (2)* دـیهدب قالط  ار  نانز  دـیتساوخ  نوچ  ربمایپ ! يا  َءاسِّنلا ... ُُمتْقَّلَط  اذِإ  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  ای   * هیآ دـننام  هیآ  نیا  رد  باطخ 
. دوش یمن  قّقحم  زین  نآ  طورشم  دباین ، قّقحت  نآ  طرش  ات  تسا و  هّیضرف  هّیطرش و  هیضق ي 

ماما زا  شدنس  هب   1/316: یّمقلا فیرش  ریسفت  زا  ، 226: هرهاّظلا تایآلا  لیوأت  17/82 ب15 ح6 و ج36/94 ب39 ح25 و  راونألاراحب - 1
(. (ع قداص

.2 هیآ قالّطلا : هروس  ( 65 - ) 2
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تابثا ار  روما  زا  يرما  دـنهاوخب  یتقو  ًالثم  تسا . عیاش  مهاـفت  بطاـخت و  فرع  رد  هک  تسا  یـشور  نتفگ ، نخـس  هنوگ  نیا  یفرط ، زا 
عناق مینک  ضرف  ای  يراد و  کش  هراب  نیا  رد  رگا  دـنیوگ : یم  بطاخم  هب  سپـس  دـننک  یم  لالدتـسا  دـنراد  هک  یلیلد  هب  تسخن  دـننک ،

هکنیا زا  هیانک   ) دوب ام  لیلد  اـهنت  میتفگ  نیا  زا  شیپ  هچنآ  هک  نکن  لاـیخ  تسا و  لـیلد  نـالف  نآ  تسه و  زین  يرگید  لـیلد  يا ، هدـشن 
(. تسین دودحم  بلطم  نیا  لیالد 

تّوبن و يوعد  هب  رـصحنم  تسا ، هدـش  لزان  ناشیا  رب  هچنآ  ِیتسار  ربمایپ و  تّوبن  لیلد  تسا : بلطم  نیا  نایب  هیآ  دوصقم  هکنیا  هصالخ 
هدش فیرحت  هچرگا  اه  باتک  نیا  هدش و  هداد  تراشب  ناشیا  ندـش  ثوعبم  هب  زین  نیـشیپ  ناربمایپ  بتک  رد  هکلب  تسین ، هزجعم  هماقا ي 

. تسا باتک  لها  تسد  رد  هدنام و  یقاب  اهنآ  رد  دروم ) تسش  ًابیرقت   ) يدایز ياه  تراشب  زونه  یلو  دنا ،

ًالیلَق ًائْیَش  ْمِهْیَلِإ  ُنَکْرَت  َتْدِک  ْدَقَل  َكانْتَّبَث  َْنأ  ْوَل ال  َو  مّوس : شسرپ 
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.(1)  ...* ًالیلَق ًاْئیَش  ْمِْهَیلِإ  ُنَکْرَت  َتْدِک  ْدََقل  َكاْنتَّبَث  ْنَأ  َْول ال  َو  *

خساپ

هکنآ دـننام  تسا ، هداد  رارق  شنزرـس  دروم  رهاـظ  هب  ار  ربماـیپ  نآ ، اـب  نآرق  رد  لـجوّزع  دـنوادخ  هک  هچنآ  دـندومرف : (ع ) قداـص ماـما 
(2). تسا هدومن  دصق  ار  يرگید  صخش  تقیقح  رد  ًالیلَق * ًاْئیَش  ْمِْهَیلِإ  ُنَکْرَت  َتْدِک  ْدََقل  َكاْنتَّبَث  ْنَأ  َْول ال  َو  : * هدومرف

نامیا ملع و  تمـصع و  ماقم  هضافا ي  هطـساو ي  هب  ار  دوخ  يایلوا  ایبنا و  ادخ ، ًاعطق  هک  انعم  نیا  هب  تسا  هّیعانتما »  » هیآ رد  َْول »  » هژاو ي
رـس اهنآ  زا  هابتـشا  اطخ و  وهـس ، هدرکن و  روطخ  اهنآ  بولق  رد  تفلاخم  لایخ  یّتح  هک  دـنک  یم  ظـفح  يروط  شزغل  عون  ره  زا  خـسار 

. تسا تّجح  نانآ  ریرقت  لعف و  لوق و  تهج  نیمه  هب  دنز . یمن 

تمـصع ماقم  ياراد  رگا  ربمایپ ) يا   ) لاحم ضرف  رب  هتبلا  انعم : نیدـب  تسا  الول »  » يازج هلمج  نیا  ًـالیلَق : ًاْئیَـش  ْمِْهَیلِإ  ُنَکْرَت  َتْدِـک  ْدََـقل 
زا عنام  نامیا  سفن  دـنچره  ینعی  ینک . لـیامت  اـهنآ  تدـعاسم  هب  یکدـنا  دوب  کـیدزن  هنیآ  ره  نیکرـشم  راّـفک و  ياـهرکم  اـب  يدوبن ،

. تساجرباپ هراومه  یهلا  یپایپ  تادییأت  هب  زاین  اّما  تسا  كرش  رفک و  تدعاسم 

(ع) ِهَّللا ِلوُسَر  َدـَْعب  ِهَِّمئَْألِاب  َّرِقُْملا  َّنِإ  امَأ  یّنِم  ِفَلَْخلا  ِیف  يدـَْعب  ُْمتْفَلَتْخا  ِدَـق  َو  ْمُِکب  ّینَأَـک  دومرف : (ع ) يرکـسع ّیکز  ّیلع  نب  نسح  ماـما 
َّنَِأل ِهَّللا  ِءاِیْبنَْألا  َعیمَج  َرَْکنَأ  ْنَمَک  (ع ) ِهَّللا ِلوُسَِرل  ُرِْکنُْملا  َو  (ع ) ِهَّللا ِلوُسَر  َهَُّوُبن  َرَْکنَأ  َُّمث  ِِهلُـسُر  َو  ِهَّللا  ِءاِیْبنَأ  ِعیمَِجب  َّرَقَأ  ْنَمَک  يدـَلَِول  َرِْکنُْملا 

اِنلَّوَِأل ِرِْکنُْملاَک  انِرِخِآل  َرِْکنُْملا  َو  اِنلَّوَأ  ِهَعاطَک  اَنِرِخآ  َهَعاط 

.75 هیآ ءارسإلا : هروس  ( 17 - ) 1
:3/198 ح362. نیلقّثلارون ریسفت  - 2
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منیـشناج هرابرد ي  نم  زا  سپ  هک  یلاح  رد  ار  امـش  منیب  یم  ایوگ  َّلَج  َو  َّزَع  ُهَّللا  ُهَمَـصَع  ْنَم  ّالِإ  ُساّنلا  اَـهِیف  ُباـتْرَی  ًهَْبیَغ  يدـَلَِول  َّنِإ  اـمَأ 
تسا یسک  نوچ  دوش ، مدنزرف  تماما  رکنم  دنک و  فارتعا  (ع ) ادخ لوسر  زا  دعب  ناماما  هب  سکره  انامه  دیـشاب ! هاگآ  دیراد . فالتخا 
یسک دننام  (ع ) ادخ لوسر  هدننکراکنا ي  دوش و  (ع ) ادخ لوسر  تّوبن  رِکنم  دنک و  فارتعا  وا  ناگداتسرف  ادخ و  ناربمایپ  یمامت  هب  هک 

تسام و درف  نیتسخن  زا  تعاطا  دـننام  تیب ، لها  اـم  زا  رفن  نیرخآ  زا  يرادرب  ناـمرف  اریز  دـنک ؛ راـکنا  ار  ادـخ  ناربماـیپ  ماـمت  هک  تسا 
همه ي هک  دراد  یتبیغ  مدنزرف  انامه  دیـشاب ! هاگآ  دنک . راکنا  ار  ام  نیتسخن  هک  تسا  یـسک  دـننام  دـنک ، راکنا  ار  ام  ِنیرخآ  هک  یـسک 

(1). دنک ظفح  ار  وا  لجوّزع  يادخ  هک  سک  نآ  رگم  دنتفا  کش  هب  نآ  رد  مدرم 

، باتکلا هحتاف  نودـب  زامن  دـنرازگب و  زامن  تسا  بجاو  زین  يدـه  هّمئا ي  ربمایپ و  هلمج  زا  نیفّلکم  همه ي  رب  تسا : هدـمآ  ثیدـح  رد 
: تسین زامن 

َهالَص ال  دندومرف : ناشیا  مدیسرپ ، (ع ) رقاب ماما  زا  دناوخب  هحتاف  هروس ي  نودب  ار  زامن  هک  یـسک  هرابرد ي  دیوگ : یم  ملـسم  نب  دّمحم 
َهَِحتاف لاق : باتکلا ؟ هحتاف  وأ  ٍهروسب  أرقی  ًالجعتـسم  وأ  ًافئاخ  ناک  اذإ  کیلإ  ّبحأ  اـمهّیأ  تلق : ٍتاـفْخِإ . َْوأ  ٍرْهَج  یف  اـِهب  َأَدـْبَی  ْنَأ  اـّلِإ  َُهل 

ای ناسرت  رگا  مدرک : ضرع  دنک . زاغآ  تافخا  ای  رهج  هب  هحتاف  هروس ي  اب  ار  زامن   ) هکنیا رگم  درادن  تّحص ) صخش  نیا   ) زامن باَتِْکلا 
(2). ار باتکلا  هحتاف  دومرف : ترضح  ار ؟ باتکلا  هحتاف  ای  دناوخب  هروس  دشاب ، هدز  باتش 

زا يدادغب  بهو  نب  رفعج  نب  یـسوم  زا  دوخ  دنـس  هب  :2/409 ب38 ح8  همعّنلا مامت  نیّدلا و  لامک  فیرـش  باتک  رد  قودص  خیـش  - 1
(. (ع يرکسع ماما 

. ملسم نبا  زا  دوخ  دنس  هب  ح28  نآرقلا ... هءارق  باب   3/317: فیرش یفاکلا  - 2
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ّالِإ َُهل  َهالَص  ال  دندومرف : مدیـسرپ ، دناوخب  هحتاف  هروس ي  نودب  ار  زامن  هک  یـسک  هرابرد ي  (ع ) رقاب ماما  زا  دیوگ : یم  ملـسم  نب  دّمحم 
(1). دناوخب تافخا  ای  رهج  هب  ار  هحتاف  هروس  هکنیا  رگم  درادن  تّحص ) وا   ) زامن ٍتافْخِإ  َْوأ  ٍرْهَج  یف  اِهب  َأَْرقَی  ْنَأ 

(2) *. امرف تیاده  تسار  هار  هب  ار  ام  َمیقَتْسُْملا  َطارِّصلا  اَنِدْهِإ  : * تسا هدمآ  باتکلا  هحتاف  هروس ي  رد  و 

َطارِّصلا اَنِدـْهِإ  : دومرف یم  رامـش  یب  مدینـش  مدرازگ ، یم  زاـمن  (ع ) قداـص ماـما  رـس  تشپ  هک  یلاـح  رد  دـیوگ : یبـلح  ّیلع  نب  دّـمحم 
(3). َمیقَتْسُْملا

اَنل ْمِدَأ  ُلوُقَن  دنشاب : هدومرف  َمیقَتْسُْملا * َطارِّصلا  اَنِدْهِإ   * هیآ هرابرد ي  هک  تسا  هدمآ  (ع ) يرکسع ّیکز  نسح  ماما  هب  بوسنم  ریسفت  رد 
هک یتشاد  ینازرا  ام  هب  دوخ  بناج  زا  هک  ار  یقیفوت  انِرامْعَأ  ِلَبْقَتْسُم  یف  َِکل�ذَک  َکَعیُطن  �یّتَح  انِماّیَأ  یضام  یف  َكانْعَطَأ  يذَّلا  َکَقیفْوَت 

، نامیاهرمع هدنیآ ي  ياهزور  رد  هنوگ  نامه  ار  وت  ات  امرف  اطع  ام  هب  میدرک ، یم  تعاطا  هتـشذگ ، ياهزور  رد  ار  وت  نآ ، هطـساو ي  هب 
(4). مینک يرادرب  نامرف 

. تسا نارگید  هب  نداد  شزومآ  دنوادخ و  هاگرد  هب  ناشیا  عّرضت  تفرعم و  تدایز  قیفوت و  ماود  يارب  اه  نیا  همه ي 

َکُلَمَع َّنَطَبْحَیَل  َتْکَرْشَأ  ْنِئَل  مراهچ : شسرپ 

. ملسم نبا  زا  دوخ  دنس  هب  :2/146 ب9 ح31  ماکحألا بیذهت  - 1
.6 هیآ باتکلا : هحتاف  هروس  ( 1 - ) 2

.4 :4/221 ب50 ح4543 - لئاسولا كردتسم  - 3
(. (ع مامإلا ریسفت  زا  :89/252 ب29  راونألاراحب - 4
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َّنَنوُکََتل َو  َُکلَمَع  َّنَطَبْحََیل  َتْکَرْشَأ  ِْنَئل  َِکْلبَق  ْنِم  َنیذَّلا  َیلِإ  َو  َْکَیلِإ  َیِحوُأ  ْدََقل  َو  *

.(1)* َنیرِساْخلا َنِم 

خساپ

نیقی هب  دش ، یحو  ناربمایپ ) ریاس   ) دندوب وت  زا  شیپ  هک  نانآ  هب  وت و  هب  هک  یتسرد  هب  و  : » تسا رارق  نیدب  هدش  هدروآ  هیآ ي  همجرت ي 
«. دوب یهاوخ  ناراک  نایز  هلمج ي  زا  دش و  دهاوخ  دوبان  وت  لمع  يوش ، لئاق  کیرش  دنوادخ ، يارب  رگا 

ارف شوگ  وت  هیاسمه ، یلو  منک  یم  باطخ  ار  وت   » ساسارب نآرق  ُهَراج  ای  یعَمْـسا  َو  ینْعَأ  ِكاّیِِإب  ُنآْرُْقلا  َلََزن  دـندومرف : (ع ) قداص ماـما 
.(2)( دهد شوگ  راوید  ات  دننز  یم  رد  هب  تسا ، تسا  يرگید  صخش  دوصقم  یلو  یتسه  وت  باطخ  رهاظ   ) تسا هدش  لزان  هد »

ُلیلَّدـلا َو  هَراج ، ای  یعَمْـسا  َو  ینْعَأ  ِكاّیِِإب  ُهَِّیبَن  َثََعب  َهَّللا  َّنِإ  دـندومرف : (ع ) قداص ماما  هک  تسا  نآ  اـه  باـطخ  نیا  هلمج ي  زا  نینچمه 
ًابیدْأَت ِْهَیلِإ  ِءاعُّدلِاب  ُهَِّیبَن  َدَبْعَتْـسا  ِنِک�ل  َو  ُهُرُکْـشَی  َو  ُهُُدبْعَی  (ع ) ُهَِّیبَن َّنَأ  َِملَع  ْدَق  َو  َنیرِکاَّشلا (3) * َنِم  ْنُک  َو  ْدـُبْعاَف  َهَّللا  َِلب  : * ُُهلْوَق َکـِل�ذ  یل�َع 

َِلب : * دومرف هک  تسوا  مالک  نیا  نآ ، رب  لیلد  تسا و  هتخیگنارب  هراج » ای  یعمسا  ینعأ و  كاّیإ   » هب ار  شربمایپ  یلاعت  يادخ  انامه  ِِهتَّمُِأل 
رامش زا  و  نک ) تعاطا   ) تسرپب ار  ادخ  اهنت  هتبلا  َنیرِکاّشلا  َنِم  ْنُک  َو  ُْدبْعاَف  َهَّللا 

.66 هیآ رمّزلا : هروس  ( 39 - ) 1
لقن هب  [ 1 /] :1/50 ح169 ناهربلا فیرش  ریسفت  (ع ،) قداص ماما  زا  ریکب  نب  هللادبع  زا  دوخ  دنـس  هب  رداّونلا ح14  باب   2/630: یفاکلا - 2

. یفاکلا زا 
.67 هیآ رمّزلا : ( 39 - ) 3
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وا تساوخ  شربمایپ  زا  نکل  دنک ، یم  يرازگ  ساپـس  دتـسرپ و  یم  ار  وا  (ع ) شربمایپ تسناد  یم  ادـخ  هک  نآ  لاح  شاب * نارازگرکش 
.(1)( دنتسه ناشیا  تّما  دوصقم  و  (ع ) ربمایپ باطخ ، رهاظ   ) ترضح تّما  شزومآ  بیدأت و  تهج  هب  دتسرپب  ار 

ضرع ترـضح  هب  نومأم ) . ) دنتـشاد روضح  (ع ) اضر ماما  هک  یلاح  رد  مدش  رـضاح  نومأم  سلجم  رد  دیوگ : مهجلا  نب  دّمحم  نب  ّیلع 
ترـضح زا  یتالاؤس  نومأم  . ) يرآ دومرف : دنا ؟ موصعم  ناربمایپ  دـیدومرف : هک  تسین  امـش  نانخـس  زا  ایآ  ادـخ ! لوسر  دـنزرف  يا  درک :
ششخب دروم  ار  وت  ادخ  ْمَُهل  َْتنِذَأ  َِمل  َْکنَع  ُهَّللا  اَفَع   * یلاعت دنوادخ  نخس  نیا  يانعم  زا  ارم  نسحلاابا ! يا  لاؤس :) نیا  هلمج  زا  دیـسرپ 

َو ینْعَأ  ِكاّیِِإب  َلََزن  اّمِم  اذ�ه  دـندومرف : وا  هب  (ع ) اضر ماما  دـیوگ : يوار  نک . هاگآ   (2) *؟ يداد هزاجا  ناـنآ  هب  ور  هچ  زا  داد ، رارق  دوخ 
َّنَنوُکََتل َو  َُکلَمَع  َّنَطَبْحََیل  َتْکَرْشَأ  ِْنَئل  : * َّلَجَوَّزَع ُُهلْوَق  َِکل�ذَک  َو  ُهَتَّمُأ ، ِِهب  َدارَأ  َو  ( �) ُهَِّیبَن َِکل�ِذب  َّلَج  َو  َّزَع  ُهَّللا  َبَطاخ  هَراج ، ای  یعَمْسا 

زا هیآ  نیا  ( �  ) هّللا لوسر  نبای  تقدص  لاق : . (3) ًالِیلَق * ًاْئیَش  ْمِْهَیلِإ  ُنَکْرَت  َتْدِک  ْدََقل  َكاْنتَّبَث  ْنَأ  َْول ال  َو  : * ی�لاعَت ُُهلْوَق  َو  َنیِرِـساْخلا * َنِم 
بطاخم هیآ  نیا  اـب  ار  ( �) شربمایپ دـنوادخ ، تسا . هدـش  لزان  هراج  ای  یعمـسا  ینعأ و  كاّیا  باطخ  ساـسارب  هک  تسا  يدراوم  هلمج 

َو َُکلَمَع  َّنَطَبْحََیل  َتْکَرْـشَأ  ِْنَئل  : * دومرف هک  لجوّزع  يادـخ  مـالک  نیا  تسا  نینچ  مه  و  دـنا . هدوب  ناـشیا  تّما  وا ، دارم  یلو  هداد  رارق 
ْنَأ َْول ال  َو  : * لاعتم يادخ  نخس  نیا  و  َنیرِساْخلا * َنِم  َّنَنوُکََتل 

.2/251: یّمقلا فیرش  ریسفت  - 1
.43 هیآ هبّوتلا : هروس  ( 9 - ) 2

.75 هیآ ءارسإلا  هروس  ( 17 - ) 3
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دنزرف يا  تفگ : نومأم  دنتـسه .) هراج  ای  یعمـسا  ینعأ و  كاّیإ  باب  زا  زین  تاـیآ  نیا  *. ) ًـالیلَق ًاْئیَـش  ْمِْهَیلِإ  ُنَکْرَت  َتْدِـک  ْدََـقل  َكاـْنتَّبَث 
(1). یتفگ تسار  ( �  ) ادخ لوسر 

َنوُمِصَتْخَی ْذِإ  ْمِهْیَدَل  َتْنُک  ام  َو  ْمِهْیَدَل ... َتْنُک  ام  َو  مجنپ : شسرپ 

. مهجلا نب  دّمحم  نب  ّیلع  زا  دوخ  دنس  هب  قودص  خیش  زا  [ 5 /] :4/726 ح9281 ناهربلا فیرش  ریسفت  - 1
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(1) *. َنوُمِصَتْخَی ْذِإ  ْمِْهیََدل  َْتنُک  ام  َو  َمَیْرَم  ُلُفْکَی  ْمُهُّیَأ  ْمُهَمْالقَأ  َنوُْقُلی  ْذِإ  ْمِْهیََدل  َْتنُک  ام  َو  َْکَیلِإ  ِهیحُون  ِْبیَْغلا  ِءاْبنَأ  ْنِم  َِکل�ذ  *

خساپ

ات دـندنکفا  یم  ار  شیوخ  ياـه  ملق  هک  مد  نآ  مینک ، یم  یحو  وـت  هب  هک  تسا  بیغ  ياـهربخ  هلمج  زا  نآ  : » تسا نینچ  هیآ  همجرت ي 
رـضاح اهنآ  رانک  رد  وت  دـندرک ، یم  شکمـشک  مه  اب  هک  مد  نآ  زین  دـنک و  یتسرپرـس  ار  میرم  نانآ  زا  کـی  مادـک  دـنریگب ) میمـصت  )

«. يدوبن

تاعالّطا عبنم  هک  انعم  نیدب  تسا  هدمآ  تسد  هب  یحو  هلیسو ي  هب  نانآ ، عامتجا  هب  تبـسن  ربمایپ  یهاگآ  هک  دراد  حیرـصت  همیرک  هیآ 
یتمسق هیآ  نیا  رد  نیاربانب  درادن . ناشیا  ملع  اب  یـضقانت  هدوبن و  ناشیا  لهج  يایوگ  بلطم  نیا  تسا و  راگدرورپ  بناج  زا  یحو  یبن ،

. درادن حیضوت  هب  يزاین  بلطم  نیا  دشاب و  هتشاد  یضراعت  (ع ،) ربمایپ تمصع  ای  ملع  اب  هک  درادن  دوجو 

اذ�ه ِلْبَق  ْنِم  َکُمْوَق  َو ال  َتْنَأ  اهُمَلْعَت  َتْنُک  ام  مشش : شسرپ 

.45 هیآ نارمع : لآ  هروس  ( 3 - ) 1
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.(1)  * َنیقَّتُْمِلل َهَِبقاْعلا  َّنِإ  ِْربْصاَف  اذه  ِْلبَق  ْنِم  َکُمْوَق  َو ال  َْتنَأ  اهُمَْلعَت  َْتنُک  ام  َْکَیلِإ  اهیحُون  ِْبیَْغلا  ِءاْبنَأ  ْنِم  َْکِلت  *

خساپ

لالقتـسالاب ار  زیچ  چـیه  نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولـص  ناماما  نینمؤملاریما و  ناشیا ، یمارگ  تخد  مرکا ، ربمایپ  تیب  لـها  هک  تسا  مّلـسم 
ات دنتـشادن  چیه  نیاربانب  تسا . هدش  هضافا  ناشیا  هب  یلاعت  يادخ  بناج  زا  همه  تیالو و )... تمـصع و  ملع و  زا   ) دنراد هچنآ  دنرادن و 

. دومرف هضافا  ناشیا  هب  دنوادخ  هک  هاگ  نآ 

لقع قولخم  نیلّوا  دـندومرف : مدوب و  نم  قولخم  نیلّوا  دـندومرف : (ع ) ربمایپ هک  نانچ  مه  دوب . ناـشیا  راونا  تقلخ  هماـگنه ي  ناـمز  نیا 
ْتَِدلُو اَّمل  دندومرف :  � ارهز ترـضح  هرابرد  (ع ) رقاب دّـمحم  ماما  ترـضح  ای  تسا . لقع  نیع  نیرق و  لقع  اب  ناشیا  دوجو  نیارباـنب  دوب .

َُّمث ِثْمَّطلا . ِنَع  ُِکتْمَطَف  َو  ِْملِْعلِاب  ُِکتْمَطَف  ّینِإ  َلاق : َُّمث  َهَمِطاف . اهاّمَسَف  (ع ) ٍدَّمَُحم َناِسل  ِِهب  َقَْطنَأَف  ٍکَلَم  ی�لِإ  َّلَج  َو  َّزَع  ُهَّللا  یَحْوَأ   � ُهَمِطاف
دنوادخ دندش ، دـّلوتم   � همطاف ترـضح  نوچ  ِقاثیْملِاب  ِثْمَّطلا  ِنَع  َو  ِْملِْعلاـِب  ی�لاـعَت  َو  َكَراـبَت  ُهَّللا  اَـهَمَطَف  ْدََـقل  ِهَّللا  َو  (ع :) ٍرَفْعَجُوبَأ َلاـق 

. دندیمان همطاف  ار  ناشیا  ربمایپ  ببـس  نیدب  دیامن . يراج  (ع ) ادخربمایپ نابز  رب  ار  همطاف  مان  ات  دومن  یحو  ناگتـشرف  زا  یکی  هب  لجوّزع 
ماما سپـس  مدومن . كاپ  يدـیلپ  زا  و  هدـیرب ) لهج  زا   ) هارمه شناد  ملع و  اـب  ار  وت  نم  دومرف : ( � ارهز ترـضح   ) ناشیا هب  ادخ )  ) سپس

رد ار  همطاف  یلاعت ، كرابت و  يادخ  دنگوس ! ادخ  هب  دندومرف : (ع ) رقاب

.50 هیآ (ع :) دوه هروس  ( 11 - ) 1

اذ�ه ِلْبَق  ْنِم  َکُمْوَق  َو ال  َتْنَأ  اهُمَلْعَت  َتْنُک  ام  مشش : www.Ghaemiyeh.comشسرپ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 229زکرم  هحفص 183 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:175

حیبست و ام  دندومرف : (ع ) تیب لها  هک  نانچ  مه  .(1) و  دومن ادج  ضیح  اه و  يدیلپ  زا  هدرک و  نیرق  ملع  اب  رذ ) ملاع   ) قاثیم دهع و  زور 
. میداد شزومآ  ناگتشرف  هب  ار  سیدقت و ...

هک یناسک  نآ  ٍنْأَش  یف  َوُه  ٍمْوَی  َّلُک  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ْنَم  ُُهلَئْـسَی  : * تسا لوغـشم  ملع  قلخ  هب  هرامه  دنوادخ  هکنیا  رگید  هتکن ي 
 . (2)* تسا يراک  رد  زور  ره  وا  دننک ، یم  تساوخرد  وا  زا  دنتسه  نامسآ  نیمز و  رد 

هضافا ي نیا  هظحل  ره  هک  تسا  هدمآ  يرایسب  تایاور  رد  دهد . یم  (ع ) نیموصعم تارضح  هب  یّـصاخ  لحارم  ّیط  ار  مولع  نیا  دنوادخ 
تاولـص هدنز )  ) یح نامز  ماما  ات  نیموصعم  ریاس  هب  سپـس  مرکا و  ربمایپ  هب  ادتبا  دریگ . یم  تروص  ناشیا  يارب  دـنوادخ  يوس  زا  مولع 

. دوش یم  هداد  مهیلع  هللا 

. دیهد خـساپ  نم  هب  هّیقت  نودـب  مهاوخ  یم  هک  مراد  شـسرپ  هس  امـش  زا  مدرک : ضرع  (ع ) نیدـباعلا نیز  ماما  هب  دـیوگ : یلامث  هزمحوبا 
ِناِرفاک امُه  َو  ِهَّللا  َو  اـتام  اـهِّلُک  ِِهتاـنَعَِلب  ِهَّللا  ُهَنَْعل  اـمِْهیَلَعَف  دومرف : مسرپ ، یم  امـش  زا  رفن  ود  نآ  هراـبرد  مدرک : ضرع  متفریذـپ . دـندومرف :

ّالِإ ُّطَق  ًاْئیَش  ًاِّیبَن  ُهَّللا  یَطْعَأ  ام  لاق : ءاملا ؟ یلع  نوشمی  صربألا و  همکألا و  نوءربی  یتوملا و  نویحی  هّمئألا  تلق : ّمث  ِمیظَْعلا . ِهَّللِاب  ِناکِرْشُم 
َُّمث ْمَعَن  لاق : (ع ؟) نینمؤملاریمأ هاطعأ  دـقف  (ع ) هّللا لوسر  دـنع  ناک  ام  ّلک  و  تلق : ْمُهَدـْنِع . ْنُکَی  َْمل  ام  ُهاطْعَأ  َو  (ع ) ًادَّمَُحم ُهاـطْعَأ  ْدَـق  َو 

ِهَّللا َو  ِيإ  ٍرْهَش  ِّلُک  یف  َو  ٍهَنَس  ِّلُک  یف  ُثُدْحَت  یتَّلا  ِهَدایِّزلا  َعَم  ِهَمایِْقلا  ِمْوَی  ی�لِإ  ٍمامِإ  َّلُک  ُدَْعب  ْنِم  َُّمث  َْنیَسُْحلا  َو  َنَسَْحلا 

خیش ار  تیاور  نیا  دننام  دیوگ :  � یسلجم هماّلع  (ع .) رقاب ماما  زا  شدنس  هب  :1/179 ح4  عئارّشلا للع  زا  :43/13 ب2 ح9  راونألاراحب - 1
. تسا هدرک  لقن  راونألا  حابصم  رد  مشاه 

.30 هیآ نامحّرلا : هروس  ( 55 - ) 2
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. دندوب میظع  يادخ  هب  كرشم  رفاک و  هک  یلاح  رد  دنتفر  ایند  زا  نانآ  شیاه . تنعل  یمامت  هب  دنوادخ  تنعل  داب  ود  نآ  رب  ٍهَعاس  ِّلُک  یف 
دنوادخ دومرف : دنور ؟ یم  هار  بآ  يور  دنهد و  یم  افـش  ار  راد  یـسیپ  روک و  هدرک و  هدنز  ار  ناگدرم  ناماما ، ایآ  مدرک : ضرع  سپس 

نآ هب  ییاهزیچ  نآ ، رب  نوزفا  تسا و  هداد  زین  (ع ) دّـمحم هب  ار  نآ  هکنیا  رگم  تسا  هدادـن  مولع ) تازجعم و  زا   ) يزیچ يربمایپ  چـیه  هب 
هب ًاـقیقحت  تسا ، هدوـب  (ع ) هللا لوـسر  دزن  هچنآ  ماـمت  و  مدرک : ضرع  تسا . هدادـن  ناربماـیپ ) ریاـس   ) ناـنآ هـب  هـک  تـسا  هداد  ترـضح 
ات تسا ) هداد   ) رگید ماما  هب  یماما  ره  زا ) ، ) نانآ زا  دـعب  سپـس  نیـسح ، نسح و  هب )  ) سپـس يرآ ، دومرف : تسا ؟ هداد  (ع ) نینمؤملاریما

(1). دتفا یم  قافّتا  هک  یتعاس  ره  رد  دنگوس  ادخ  هب  هام و  ره  لاس و  ره  رد  نوزفا  مولع  هفاضا ي  هب  تمایق ، زور 

هب سپـس  دـنداد ؟ (ع ) نینمؤملاریما هب  ار  همه  دوب ، (ع ) ربمایپ دزن  مولع ) زا   ) هچنآ مدرک : ضرع  (ع ) داّجـس ماما  هب  دـیوگ : یلامث  هزمحوبا 
یتَّلا ِهَدایِّزلا  َعَم  ْمَعَن  دومرف : دوش ؟ یم  هدرپس )  ) تمایق زور  ییاپرب  هماـگنه ي  اـت  (ع ) ناـماما همه ي  هب  سپـس  نیـسح  ماـما  نسح و  ماـما 

ره رد  لاس و  ره  رد  هک  یثداوح  هب  تبسن  یتدایز  ملع  هفاضا ي  هب  يرآ ، ٍهَعاس  ِّلُک  یف  َو  ِهَّللا  َو  ِيإ  ٍرْهَش  ِّلُک  یف  َو  ٍهَنَـس  ِّلُک  یف  ُثُدْحَت 
(2). دهد یم  خر  تعاس ، ره  رد  دنگوس  ادخ  هب  هام و 

َضِرُع َِکل�ذ  َناک  اذِإ  ُهَّنِإ  امَأ  لاق : (ع ) هّللا لوسر  هملعی  ًائیـش ال  نودادزت  تلق : لاق  انْدَْـفنََأل . ُدادَْزن  ّانَأ  َْول ال  دـندومرف : (ع ) رقاب دّـمحم  ماـما 
ی�لَع َُّمث  (ع ) ِهَّللا ِلوُسَر  ی�لَع 

. تاجرّدلارئاصب زا  :27/29 ب13 ح1  راونألاراحب - 1
. صاصتخإلا تاجرّدلارئاصب و  فیرش  باتک  ود  زا  :26/91 ب3 ح14  راونألاراحب - 2
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هک دوش  یم  هفاضا  يزیچ  امـش  ملع  هب  هیآ  مدرک : ضرع  میناـم . یم  ملع  یب  مینکن ، ادـیپ  یملع  شیازفا  رگا  اـْنَیلِإ  ُْرمَأـْلا  یَهَْتنا  َُّمث  ِهَِّمئَأـْلا 
ات ناماما  رب  سپـس  دوش ، یم  هضرع  (ع ) ادخربمایپ هب  تسخن  دشاب ، ملع  شیازفا  يانب  هاگره  دومرف : دنتـسناد ؟ یمن  ار  نآ  (ع ) ادـخربمایپ

(1). ام هب  دسرب 

هدوزفا ملع  ار  ام  هک  دوبن  رگا  انْدَْفنََأل  ُدادَْزن  ّانَأ  َْول ال  دومرف : یم  (ع ) قداص ماما  دومرف : (ع ) اضر ماما  مدینـش  دیوگ : یم  ییحی  نب  ناوفص 
(2). میدش یم  ملع  یب  هنیآ  ره  دش ، یم 

ٍدِحاو َدَْعب  ٍدِحاِوب  َُّمث  (ع ) َنینِمْؤُْملاِریمَِأب َُّمث  (ع ) ِهَّللا ِلوُسَِرب  َأَْدبَی  �یّتَح  َّلَجَوَّزَع  ِهَّللاِْدنِع  ْنِم  ٌء  ْیَـش  ُجُرْخَی  َْسَیل  دومرف : (ع ) قداص رفعج  ماما 
، دوش زاغآ  (ع ) ادـخ لوسر  زا ) هضافا   ) هکنیا زج  دوشن ، جراخ  لجوّزع  يادـخ  دزن  زا  ملع ) زا   ) يزیچ اِنلَّوَأ  ْنِم  َمَلْعَأ  انُرِخآ  َنوُکَی  ْالیَِکل 

(3). دشابن رت  ملاع  لّوا  ماما  زا  رخآ  ماما  هک  تهج  نادب  يرگید ، زا  سپ  یکی  رگید ، ناماما  هب  سپس  دسر و  (ع ) نینمؤملاریما هب  سپس 

ره رد  هک  یتسرد  هب  انَدـْنِع  ام  َدـِفََنل  ْدَُزن  َْمل  َْول  َو  ِراهَّنلا  َو  ِْلیَّللا  ِیف  ُدادْزََنل  ّانِإ  دومرف : یم  نینچ  مدینـش  (ع ) قداص ماما  زا  دـیوگ : ریـصبوبا 
ام دزن  هچنآ  هنیآ  ره  دیاین ، ینوزف  ام  ملع )  ) رب رگا  و  دوش . یم  هدوزفا  تیب ) لها   ) ام ملع ) رب   ) زور بش و 

ح3. مهدنع ... ام  دفنل  نودادزی  (ع ) هّمئألا ّنأ  الول  باب   1/255: یفاکلا - 1
:26/90 ب3 ح12 و 13. راونألاراحب - 2

ح4. مهدنع ... ام  دفنل  نودادزی  (ع ) هّمئألا ّنأ  الول  باب   1/255: یفاکلا - 3
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(1). دوش مامت  تسا ،

نم مئاقلا  مامإلا  یلإ  اهیف  یـضمی  یّتلا  هلیّللا  یف  هملع  نم  یـضفی  مامإلا  یـضم  اذِإ  مدرک : ضرع  (ع ) قداص ماما  هب  دیوگ : دـیزی  نب  رمع 
؟ یضاملا ملعی  ناک  ام  لثم  هدعب 

رد ار  دراد  ملع  هچنآ  دورب ، ایند  زا  یماما  نوچ  ایآ  ِهِراهَن  َو  ِِهْلَیل  یف  ُداُزی  َو  ِهِسْفَن  ی�لِإ  ُلَکُوی  َو ال  ًاُبتُک  ُثَرُوی  َِکل�ذ  ْنِم  ُهَّللا  َءاش  اـم  َو  لاـق :
ّتیـشم هچنآ  و  دومرف : دـندرک ؟ نینچ  وا  زا  شیپ  ناماما  هک  هنوگ  نامه  دراپـس ، یم  دوخ  زا  سپ  مئاق  ماما  هب  دور ، یم  اـیند  زا  هک  یبش 

یم هدوزفا  وا  یهاگآ  ملع و  هب  زور  بش و  ره  رد  دوش و  یمن  راذگاو  دوخ  هب  درب و  یم  ثرا  هب  ییاه  باتک  دریگ ، ّقلعت  نآ  رب  دنوادخ 
(2). دوش

نآ رد  دهد و  یم  خر  (ع ) تیب لها  يارب  هعمج  ياه  بش  رد  مولع  هضافا ي  نیا  دراد  یم  نایب  هک  دراد  دوجو  يرایسب  تایاور  نینچمه 
. دنریگ یم  لیوحت  ار  دیدج  مولع  اجنآ  رد  هتفر و  ادخ  شرع  هب  ناشیا  مامت  بش 

ُءایِصْوَْألا ُِحبُْصتَف  ٍهَعُمُج  ِهَْلَیل  َّلُک  َشْرَْعلا  ِیفاُوت  َنیِّیبَّنلا  َحاوْرَأ  َو  انَحاَوْرَأ  َّنِإ  دندومرف : ناشیا  هک  دندرک  لقن  (ع ) هللا لوسر  زا  (ع ) داوج ماما 
. دـنور یم  شرع  هب  هعمج  بش  ره  رد  ناربمایپ  حور  و  تیب ) لها   ) ام حور  هک  یتسرد  هب  ِْملِْعلا  َنِم  ِریفَْغلا  ِّمَج  ُلـْثِم  ْمِهِْملِع  ِ ي  َدـیز ْدَـق  َو 

(3). دشاب هدش  هدوزفا  شناد ، زا  یناوارف  رایسب  عمج  نانآ ، شناد  هب  هک  یلاح  رد  دننک  یم  حبص  ربمایپ ) نانیشناج   ) ایصوا هجیتن  رد 

َو انَحاَوْرَأ  َّنِإ  ِهَّللا  َو  دندومرف : هک  دومن  لقن  (ع ) قداص ماما  زا  (ع ) داوج ماما 

. تاجرّدلا رئاصب  زا  :26/91 ب3 ح15  راونألاراحب - 1
. دنس ود  هب  تاجرّدلارئاصب  زا  :26/94 ب3 ح28  راونألاراحب - 2

. تاجرّدلا رئاصب  زا  :26/91 ب3 ح10  راونألاراحب - - 3
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و تیب ) لها   ) ام ياه  حور  انامه  دنگوس ! ادخ  هب  ِْملِْعلا  َنِم  ِریفَْغلا  ِّمَِجب  ّالِإ  اَِننادـْبَأ  یف  ُدِرَت  امَف  ٍهَعُمُج  ِهَْلَیل  َّلُک  َشْرَْعلا  ِیفاُوَتل  َنیِّیبَّنلا  َحاوْرَأ 
(1). یناوارف ملع  اب  رگم  دندرگ  یمنزاب  ام  ياه  ندب  هب  دنور و  یم  شرع  هب  هعمج  بش  ره  رد  ناربمایپ  حور 

! كادف تلعج  تلق : لاق : ِنْأَّشلا . َنِم  ًانْأََشل  ِهَعُمُْجلا  ِیلاَیل  یف  اَنل  َّنِإ  ی�یْحَیابَأ ! ای  دومرف : نم  هب  (ع ) قداص ماما  دیوگ : یم  یناعنص  ییحیوبا 
َیلِإ اِهب  ُجَْرُعی  ْمُْکیَنارْهَظ  َْنَیب  يذَّلا  ِّیِـصَْولا  ِحُور  َو  ی�تْوَْملا  ِءایِـصْوَْألا  ِحاوْرَأ  َو  (ع ) ی�تْوَْملا ِءاِیْبنَْألا  ِحاَوْرَأـِل  ُنَذُْؤی  لاـق : نأّـشلا ؟ كاذ  اـم  و 

. اهیف َْتناک  یتَّلا  ِناْدبَْألا  َیلِإ  ُّدَُرت  َُّمث  ِْنیَتَعْکَر  ِشْرَْعلا  ِِمئاوَق  ْنِم  ٍهَِمئاق  ِّلُک  َْدنِع  َیِّلَُـصت  َو  ًاعُوبْـسُأ  ِِهب  َفوُطَتَف  اهِّبَر  َشْرَع  َِیفاُوت  �یّتَح  ِءامَّسلا 
ام يارب  ییحیابا ! يا  ِریفَْغلا  ِّمَج  ُْلثِم  ِهِْملِع  یف  َدیز  ْدَق  َو  ْمُْکیَنارْهَظ  َْنَیب  يذَّلا  ُّیِصَْولا  ُِحبُْصی  َو  ًاروُرُـس  اُوِئُلم  ْدَق  ُءایِـصْوَْألا  َو  ُءاِیْبنَْألا  ُِحبُْـصتَف 

يایـصوا ناربـمغیپ و  حاورا  هب  دوـمرف : تسیچ ؟ نأـش  نآ  موـش ! تناـبرق  مدرک : ضرع  دـیوگ : تسا . یگرزب  نأـش  هعمج  ياـه  بش  رد 
ناشراگدرورپ شرع  هب  ات  دنور  الاب  نامسآ  هب  هک  دوش  یم  هداد  هزاجا  نامز ) ماما   ) تسا امش  نایم  رد  هک  یّیصو  حور  و  (ع ) هتـشذگرد

دوخ نیـشیپ  ياهدـبلاک  هب  سپـس  دـنرازگ ، زامن  تعکر  ود  شرع  ناکرا  زا  ینکر  ره  دزن  دـننک و  فاوط  رود  تفه  اـج  نآ  رد  دنـسرب .
هب يدایز  رادقم  هک  یلاح  رد  تسامش  نایم  رد  هک  یّیصو  نآ  دنشاب و  راشرـس  يداش  زا  ایـصوا ، ناربمایپ و  دوش ، حبـص  نوچ  دندرگرب .

(2). دنک یم  حبص  دشاب ، هدش  هدوزفا  وا  ملع 

ِّلُک یف  اَنل  َّنِإ  دندومرف : نم  هب  (ع ) قداص ماما  يزور  دیوگ : ورمع  نب  لّضفم 

. تاجرّدلا رئاصب  زا  :26/91 ب3 ح10  راونألاراحب - 1
. نآ دننام  تاجرّدلا  رئاصب  زا  26/91 ب3 ح8  راونألاراحب : ح1 ، هعمجلا ... هلیل  یف  نودادزی  (ع ) هّمئألا ّنأ  یف  باب   1/254: یفاکلا - 2
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ْمُهَعَم اْنیَفاو  َو  ُهَعَم  (ع ) ُهَِّمئَْألا یَفاو  َو  َشْرَْعلا  (ع ) ِهَّللا ُلوُسَر  ی�فاو  ِهَعُمُْجلا  ُهَْلَیل  َناک  اذِإ  لاق : كاذ ؟ ام  هّللا و  كداز  تلق : ًاروُرُس . ٍهَعُمُج  ِهَْلَیل 
ادـخ مدرک : ضرع  تسا . هژیو )  ) يرورـس هعمج  بش  ره  رد  ام  يارب  انْدَْـفنََأل  َِکل�ذ  َْول ال  َو  ٍدافَتْـسُم  ٍْملِِعب  ّالِإ  اِننادـْبَأ  ی�لِإ  انُحاوْرَأ  ُّدَُرت  ـالَف 

ناشیا هارمه  (ع ) هّمئا دیآرب و  ادخ  شرع  هب  (ع ) ادخربمغیپ دوش ، هعمج  بش  نوچ  دومرف : تسیچ ؟ رورـس  نآ  دـشخب ، ینوزف  امـش  يارب 
ملع نیقی  هب  دشابن ، نینچ  رگا  شخبدوس و  یملع  اب  رگم  ددرگنزاب  ام  ياه  ندب  هب  ام  حاورا  سپ  مییآرب . ناشیا  اب  هارمه  زین  ام  دـنیآرب و 

(1). دوش دوبان  ام 

ی�فاو ِهَعُمُْجلا  ُهَْلَیل  َناک  اذِإ  لاق : كادـف ؟ تلعج  کلذ  فیک  تلق : ٌروُرُـس . اهیف  ِهَّللا  ِءاِیلْوَِأل  َو  ّالِإ  ٍهَعُمُج  ِهَْلَیل  ْنِم  ام  دومرف : (ع ) قداـص ماـما 
زج تسین  يا  هعمج  بش  يدـْنِع  ام  َدـِفََنل  َِکل�ذ  الَْول  َو  ٍدافَتْـسُم  ٍْملِِعب  ّالِإ  ُعِجْرَأ  امَف  ْمُهَعَم  ُْتیَفاو  َو  (ع ) ُهَِّمئَْألا یَفاو  َو  َشْرَْعلا  (ع ) ِهَّللا ُلوُسَر 

نوچ دومرف : تسیچ ؟ رورـس  نآ  موش ! تنابرق  مدرک : ضرع  دـیوگ ) يوار  . ) تسا هژیو )  ) يرورُـس دـنوادخ ، ياـیلوا  يارب  نآ  رد  هکنیا 
رگا مدرگ و  یمنزاـب  شخبدوس  یملع  اـب  زج  میآرب و  ناـشیا  اـب  مه  نم  دـنیآرب و  شرع  هب  (ع ) هّمئا و  (ع ) ادـخربمغیپ دوـش ، هعمج  بش 

(2). دش یم  دوبان  تسا ، نم  دزن  هچنآ  نیقی  هب  دوبن ، نینچ 

هعمج بش  ره  رد  ام  يارب  هک  یتسرد  هب  ٍفَرْطَتْـسُم  ٍْملِِعب  ّالِإ  ُلِْزنَن  الَف  انِّبَر  ی�لِإ  ًهَدـْفَو  ٍهَعُمُج  ِهَْلَیل  ِّلُک  یف  اَنل  َّنِإ  دـندومرف : (ع ) قداص ماـما 
هاگرد هب  تسا  يدورو 

. تاجرّدلارئاصب زا  26/89 ب3 ح6  راونألاراحب : ح2 ، هعمجلا ... هلیل  یف  نودادزی  (ع ) هّمئألا ّنأ  یف  باب   1/254: یفاکلا - 1
. تاجرّدلارئاصب زا  :26/91 ب3 ح7  راونألاراحب - 2
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(1). ون دیدج و  یملع  اب  رگم  مییآ  یمن  دورف  نآ ، زا  سپ  نامراگدرورپ .

ِهَعُمُْجلا ُهَْلَیل  َْتناک  اذِإ  لاق : كادـف ؟ تلعج  كاذ  فیک  تلق : ٌروُرُـس . اهیف  ِهَّللا  ِءاِیلْوَِأل  َو  اـّلِإ  ٍهَعُمُج  ِهَْلَیل  ْنِم  اـم  دـندومرف : (ع ) قداـص ماـما 
يارب هکنیا  رگم  تسین  يا  هعمج  بش  انَدـْنِع  ام  َدـِفََنل  َِکل�ذ  َْول ال  َو  ٍدافَتْـسُم  ٍْملِِعب  ّالِإ  ُعِجْرَأ  اـمَف  ُهَعَم  ُْتیَفاو  َو  َشْرَْعلا  (ع ) ِهَّللا ُلوُسَر  ی�فاو 
هنوگچ ینامداش )  ) نآ تیادـف ! هب  مناج  مدرک : ضرع  دـیوگ ): يوار  . ) تسا یـصوصخم )  ) ینامداش بش  نآ  رد  ناماما ،)  ) ادـخ يایلوا 

( نیمز هب   ) اـجنآ زا  مور . یم  شرع  هب  ناـشیا  اـب  هارمه  زین  نم  دورب و  شرع  هب  (ع ) ربماـیپ دوـش ، هعمج  بش  هک  یماـگنه  دوـمرف : تسا ؟
( ملع زا   ) هچ نآ  هنیآره  دـش ) یمن  هدوزفا  اـم  شناد  هب  هعمج  بش  ره   ) دوبن نینچ  رگا  شخبدوس و  یملع  اـب  هارمه  رگم  مدرگ  یمنزاـب 

(2). دش یم  مامت  تسام ، دزن 

کی مادک  ٍهَعُمُج ... ِهَْلَیل  َّلُک  َشْرَْعلا  ُلانََتل  َنیِّیبَّنلا  َحاوْرَأ  َو  انَحاوْرَأ  َّنِإ  ِهَّللا  َوَف  َءامَّسلا ؟ ُلانَی  ْمُکُّیَأ  دـندومرف : یّقر  دوواد  هب  (ع ) قداص ماما 
هعمج بش  ره  رد  ناربمایپ  حور  و  تیب ) لها   ) ام حور  انامه  دنگوس ! ادخ  هب  سپ  دراد !؟ یسرتسد  یهلا ) مولع  عبنم   ) نامسآ هب  امـش ، زا 

(3) ... . دسر یم  یهلا  شرع  هب 

زا رت  میظع  یماقم  هک  حور  هتشرف ي  بش  نیا  رد  دنک . یم  نایب  اه  بش  نیا  وزج  ار  ردق  بش  هک  دراد  دوجو  زین  يرگید  رایسب  تایاور 
نیا مامت  هک  ار  يزیچ  ره  هب  طوبرم  مولع  دوش و  یم  لزان  دراد ، (ع ) لیئاکیم لیئربج و  ماقم 

. تاجرّدلارئاصب زا  :26/91 ب3 ح7  راونألاراحب - 1

. تاجرّدلارئاصب زا  :26/91 ب3 ح9  راونألاراحب - 2
. تاجرّدلارئاصب زا  :26/97 ب3 ح36  راونألاراحب - 3
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دننز و یم  دییأت  رهم  تارّدقم  رب  ناشیا  دنهد و  یم  لیوحت  یح  نامز  ماما  هب  ار  تارّدقم  یمامت  نینچمه  دنتـسه  مالـس  حیحـص و  مولع 
. دنراد زین  ار  نآ  رد  ندرب  تسد  هزاجا ي 

َْسَیل ُمَکْحُْملا  َو  ٍمیکَح  ٍْرمَأ  ُّلُـک  اـهیف  ُلِْزنَی  ُلوُقَی   * (1) ٍمیکَح ٍْرمَأ  ُّلُک  ُقَْرُفی  اهیف  : * ِرْدَْـقلا ِهَْلَیل  یف  َّلَجَوَّزَع  ُهَّللا  َلاق  دـندومرف : داوج  ماـما 
ُهَّنَأ �يَأَرَف  ٌفالِتْخا  ِهیف  ٍْرمَِأب  َمَکَح  ْنَم  َو  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  ِمْکُح  ْنِم  ُهُمْکُحَف  ٌفالِتْخا  ِهیف  َْسَیل  اـِمب  َمَکَح  ْنَمَف  ٌدِـحاو  ٌء  ْیَـش  َوُه  اـمَّنِإ  ِْنیَْئیَِـشب 

َو اذَک  َو  اذَِکب  ِهِسْفَن  ِْرمَأ  یف  اهیف  ُرَمُْؤی  ًهَنَـس  ًهَنَـس  ِرُومُْألا  ُریـسْفَت  ِْرمَْألا  ِِّیلَو  ی�لِإ  ِرْدَْقلا  ِهَْلَیل  یف  ُلِْزنََیل  ُهَّنِإ  ِتوُغاّطلا . ِمْکُِحب  َمَکَح  ْدَقَف  ٌبیـصُم 
ام ُْلثِم  ُنوُزْخَْملا  ُبیجَْعلا  ُنُونْکَْملا  َو  ُّصاْخلا  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  ُْملِع  ٍمْوَی  َّلُک  َِکل�ذ  ي�وِس  ِْرمَْألا  ِِّیلَِول  ُثُدْحََیل  ُهَّنِإ  َو  اذَک  َو  اذَِکب  ِساّنلا  ِْرمَأ  یف 

ِهَّللا ُتاِملَک  ْتَدِفَن  ام  ٍرُْحبَأ  ُهَْعبَـس  ِهِدَْعب  ْنِم  ُهُّدُـمَی  ُرْحَْبلا  َو  ٌمْالقَأ  ٍهَرَجَـش  ْنِم  ِضْرَْألا  ِیف  ام  َّنَأ  َْول  َو  : * َأَرَق َُّمث  ِْرمَْألا . َنِم  ِهَْلیَّللا  َْکِلت  یف  ُلِْزنَی 
مکحم و زیچ  ره  بش )  ) نآ رد  ٍمیکَح  ٍْرمَأ  ُّلُک  ُقَْرُفی  اهیف  : * دـیامرف یم  ردـق  بش  هرابرد  لـجوّزع  دـنوادخ   (2) ٌمـیکَح *  ٌزیزَع  َهَّللا  َّنِإ 
ود مکحم  رما  دوش و  یم  لزان  یمکحم  رما  ره  بش )  ) نآ رد  دیامرف : یم  هیآ ) نیا  رد  دنوادخ  * ) دنوش یم  ادج  رگیدـکی  زا  يراوتـسا ،

يادخ مکح  زا  وا  مکح  دـنک ، مکح  تسین  یفالتخا  نآ  رد  هک  يزیچ  هرابرد  سکره  نیاربانب  تسا . زیچ  کی  نیقی  هب  هکلب  تسین  زیچ 
توغاط مکح  هب  دـنادب ، قح  ار  دوخ  رواب ) مکح و   ) دـشاب و فالتخا  نآ  هرابرد  هک  دـنک  مکح  يزیچ  هرابرد  سکره  تسا و  لـجوّزع 

هرابرد هک  دوش  یم  غالبا  وا  هب  لزان و  رما  ّیلو  رب  لاس  هب  لاس  روما  ریسفت  ردق  بش  رد  یتسرد  هب  انامه  دشاب . هدرک  مکح 

.5 هیآ ناخّدلا : هروس  ( 44 - ) 1

.28 هیآ نامقل : هروس  ( 31 - ) 2
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ره دروم ، نیا  رب  هوالع  (ع )) نامز موصعم  ماـما   ) رما ّیلو  يارب  اـنامه  و  ناـنچ . نینچ و  مدرم  هراـبرد  دراد و  روتـسد  ناـنچ  نینچ و  دوخ 
لزان رما  زا  ردق  بش  رد  هک  يزیچ  نامه  دننام  دیآ ، یم  دیدپ  لجوّزع  دنوادخ  زیگنا  تفگـش  و  ینطاب )  ) نونکم صوصخم و  ملع  زور ،

ُتاِملَک ْتَدِفَن  ام  ٍرُْحبَأ  ُهَْعبَـس  ِهِدَْعب  ْنِم  ُهُّدُـمَی  ُرْحَْبلا  َو  ٌمْالقَأ  ٍهَرَجَـش  ْنِم  ِضْرَْألا  ِیف  ام  َّنَأ  َْول  َو  : * دومن توالت  ار  هیآ  نیا  سپـس  دوش . یم 
تاملک دـندنویپ ، نادـب  رگید  ياـیرد  تفه  ددرگ و  دادـم  ییاـیرد  دوش و  ملق  تسا  نیمز  رد  یتخرد  ره  رگا  ٌمیکَح و  ٌزیزَع  َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللا 

(1) *. تسا میکح  زیزع و  ادخ  انامه  دوشن  مامت  ادخ 

اب يّداـضت  چـیه  بلطم  نیا  تسه و  هدوـب و  یهلا  هضاـفا ي  هب  دـنراد  هچنآ  دـنرادن و  چـیه  دوـخ  زا  لالقتـسالاب  (ع ) تیب لـها  نیارباـنب 
یلاعت يادخ  بناج  زا  هک  تسا  هدیدج  مولع  زا  یهاگآ  ناشیا و  ملع  هظحل ي  هب  هظحل  ینوزف  يایوگ  هکلب  درادن  ناشیا  ملع  تمصع و 

. دوش یم  هضافا  نانآ  هب 

: ثیداحا نیا  هجیتن ي 

ناوارف یملع  هکنیا  رگم  دندرگ  یمنزاب  اجنآ  زا  دنـسر و  یم  شرع  هب  هعمج ، بش  ره  رد  ادـخ ، ناربمایپ  حور  موصعم و  ناماما  حور  - 1
. دش یم  مامت  نانآ  ملع  دوبن ، نینچ  رگا  هک  تسا . هدش  ینازرا  اه  نآ  هب 

. دسر یم  تقو  ماما  هب  نیشیپ ، ناماما  ناربمایپ و  مولع  یمامت  - 2

. تسا هظحل  هب  هظحل  ثداوح  هب  تبسن  یلیصفت  ملع  هدش ، اطع  ملع  - 3

25/79: راونألاراحب :4/215 ح90 ، نیلقّثلارون ریسفت  ح3 ، اهریـسفت ... ردـقلا و  هلیل  یف  هانلزنأ  ّانإ  نأش  یف  باـب   1/248: فیرش یفاکلا  - 1
ب3 ح66.
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یم هضافا  تقو  ماما  ات  کت  کت  ناـماما  هب  سپـس  هدـش و  زاـغآ  (ع ) ربماـیپ زا  دوش ، یتداـیز  ناـماما  ملع  هب  هک  دوش  یم  هدارا  نوچ  - 4
. دوش

. دنتسه ناسکی  ملع  رد  همه  دوش و  یم  هداد  يواسم  روط  هب  نانآ  همه ي  هب  تسا و  عبنم  کی  زا  همه  (ع ،) تیب لها  مامت  ملع  - 5

. دنتسه هارمه  هّیهلا  دیدج  مولع  تفایرد  رد  همه ، تقو ، ماما  حور  نیشیپ و  ناماما  هتشذگ و  ناربمایپ  حور  - 6

. دوش یم  هدوزفا  ناشیا  ملع  هب  زور  هنابش  ره  رد  هکلب  دوش  یمن  راذگاو  ماما  هب  زیچ  همه  - 7

. دنراد یسرتسد  هّیهلا  مولع  عبنم  هب  (ع ) تیب لها  - 8

ثداوح و لیصفت  هب  تسا و  تدایز  هب  ور  نانآ  ملع  نیاربانب  دنتـسه . یناعم  نیا  رب  ّلاد  هک  دنراد  دوجو  زین  يرگید  رایـسب  ثیداحا  هتبلا 
داتفه و دنوادخ  هکنیا  رگید  هتکن ي  درادن . ییاتسیا  (ع ) تیب لها  ملع  عبّتلاب  قح و  ملع  دنبای و  یم  یهاگآ  تساهنآ و ... هب  ّقلعتم  هچنآ 
. تسا هداد  (ع ) تیب لها  هب  ار  فرح  ود  داتفه و  نایم ، نیا  رد  تسا و  هداد  ءایبنا  مامت  هب  ار  نآ  يات  هدزاود  اـهنت  هک  دراد  ملع  فرح  هس 

سک چیه  هب  ار  ملع  نیا  تسوا و  هب  صتخم  ملع  هک  تسا  دنوادخ  دزن  اهنت  دـنیوگ ، یم  رثأتـسم » ملع   » نآ هب  هک  ملع  رگید  فرح  کی 
. دهد یمن 
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ٌدِحاو ٌفْرَح  َو  ًافْرَح  َنوُْعبَـس  َو  ِناْنثا  ِمَظْعَْألا  ِمْسِإلا  َنِم  انَْدنِع  ُنَْحن  َو  ٍْنیَع  ِهَفْرَط  ْنِم  َعَرْـسَأ  َْتناک  امَک  ُضْرَْألا  ِتَداع  َُّمث  ِهِدَِیب  َریرَّسلا  َلَوانَت 
تـسا فرح  هس  داتفه و  ادخ ، مظعا  مان  یتسار  هب  ِمیظَْعلا  ِِّیلَْعلا  ِهَّللِاب  ّالِإ  َهَُّوق  َو ال  َلْوَح  َو ال  ُهَْدنِع  ِْبیَْغلا  ِْملِع  یف  ِِهب  ََرثْأَتْـسا  ی�لاعَت  ِهَّللا  َْدنِع 

رد نمی ، ءاعنـص  ات  سّدـقملا  تیب  زا   ) سیقلب تخت  وا و  نایم  نیمز  دروآ و  نابز  هب  ار  نآ  تشاد و  فصآ  ار  نآ  زا  فرح  کی  انامه  و 
ماجنا ندز  مه  رب  مشچ  کی  زا  رتمک  رد  راک  نیا  تشگرب . دوخ  لاح  هب  نیمزخت  نآ  ات  دیدرونرد  مه  هب  تفر و  ورف  هار ) هام  ود  دودـح 

هدیزگرب و ال بیغ  ملع  رد  شیوخ  يارب  هک  تسا  ادخ  صوصخم  نآ  زا  فرح  کی  تسا و  ام  دزن  مطعا  مسا  زا  فرح  ود  داتفه و  دش .
. میظعلا ّیلعلا  هللااب  ّالا  هّوق  لوح و ال 

ًافْرَح َنوُْعبَـس  َو  ٌهَثالَث  ُمَظْعَْألا  ِهَّللا  ُمْسا  دـندومرف : ترـضح  هک  دـنک  یم  لقن  (ع ) يداه ماما  زا  دوخ  دنـس  هب  ثیدـح 3  باتک  نامه  رد  و 
ِتَطَـسَْبنا َُّمث  َناْمیَلُـس  ی�لِإ  ُهَرَّیَـص  �یّتَح  َسیْقِلب  َشْرَع  َلَوانَتَف  ٍإَبَـس  َْنَیب  َو  ُهَْنَیب  اـمیف  ُضْرَأـْلا  َُهل  ْتَقَرَْخناَـف  ِِهب  َمَّلَکَتَف  ٌفْرَح  َفَصآ  َدـْنِع  َناـک 

هـس داتفه و  ادخ  مظعا  مسا  ِْبیَْغلا  ِْملِع  یف  ِِهب  ٌِرثْأَتْـسُم  ِهَّللا  َدـْنِع  ٌفْرَح  َو  ًافْرَح  َنوُْعبَـس  َو  ِناْنثا  ُْهنِم  انَدـْنِع  َو  ٍْنیَع  ِهَفْرَط  ْنِم  َّلَقَأ  یف  ُضْرَْألا 
ار سیقلب  تخت  تفاکش و  نمی ) رد   ) أبس ات  وا  نایم  نیمز  دروآ و  نابز  هب  ار ) فرح  کی  نآ   ) تشاد و فرح  کی  فصآ  تسا . فرح 
ود داتفه و  تشگرب . دوخ  لاح  هب  دـش و  زاب  نیمز  ندز ، مه  هب  مشچ  کـی  زا  رتمک  رد  سپـس  دـیناسر و  (ع ) نامیلـس هب  تفرگ و  رب  رد 

. تسا هداد  رارق  دوخ  صوصخم  ار  نآ  بیغ ، ملع  رد  هک  تسادخ  صوصخم  فرح  کی  تسام و  دزن  نآ  فرح 

. تسا هدروآ  يریمح  لئالّدلا  باتک  زا  هّمغلا  فشک  زا  :50/176 ب3 ح10  راونألاراحب و 

ي�دَهَف الاَض  َكَدَجَو  َو  متفه : شسرپ 
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 *. ي�دَهَف الاَض  َكَدَجَو  َو 

خساپ

، تفاین میتی  ار  وت  دـنوادخ )  ) ایآ ي�وآَف  ًامیتَی  َكْدِـجَی  َْمل  َأ   * هیآ ریـسفت  رد  یـساّبع  نومأم  اب  جاجتحا  رد  (ع ) اضّرلا یـسوم  نب  ّیلع  ماـما 
ی�لِإ ْمُهادَه  َْيأ  ي�دَهَف *  * َکِمْوَق َْدنِع  ینْعَی  ًّالاض * َكَدَجَو  َو   * َساّنلا َْکَیلِإ  ي�وآَف  ًادیحَو  َكْدِجَی  َْمل  َأ  ُلوُقَی  دندومرف : داد ،* هانپ  سپس 

َكانْغَأ ُلوُقَی   (1)* ی�نْغَأَف ًِالئاع  َكَدَجَو  َو   * َِکتَفِْرعَم

مدرم تفاین و  اهنت  ار  وت  ایآ  دیامرف : یم  هیآ ) نیا  رد   ) ادخ هّللا ... لوسر  نب  ای  کیف  هّللا  كراب  نومأملا : لاق  ًاباجَتْسُم . َكَءاعُد  َلَعَج  ْنَِأب 
سپ ي�دَهَف  ، * يدوب هتخانـشان  هدش و  مگ  دوخ  موق  دزن  ینعی  تفای * هتـشگ  مگ  هار  ار  وت  ًّالاض و  َكَدَـجَو  َو  * ؟ داد قوس  وت  يوس  هب  ار 

رگناوت زاـین و  یب  سپ  تفاـی  تدـنمزاین  ی�نْغَأَـف و  ًـِالئاع  َكَدَـجَو  َو  . * دومرف ییاـمنهار  وت  تخانـش  يوـس  هب  ار  مدرم  ینعی  دوـمن * هار 
(2). ادخ لوسر  دنزرف  يا  دهد  تکرب  تدوجو  هب  دنوادخ  تفگ : نومأم  درک . زاین  یب  ار  وت  تیاعد  شریذپ  اب  ینعی  تخاس .*

: دومرف ي�وآَف * ًامیتَی  َكْدِـجَی  َْمل  َأ   * ادـخ مالک  نیا  هرابرد  هک  هدرک  لقن  تسا ) هرارز  زا  دـیدرت  ( ) (ع قداص ماـما  اـی  رقاـب  ماـما  زا  هرارز 
َكَدَجَو َْيأ  ی�نْغَأَف * ًِالئاع  َكَدَجَو  َو   * َكُوفَرَع �یّتَح  َکَنُوفِْرعَی  ًامْوَق ال  َْکَیلِإ  ي�دَه  َْيأ  ي�دَـهَف * ًّالاَض  َكَدَـجَو  َو   * َساّنلا َْکَیلِإ  ي�وآَف 

هب ار  مدرم  ادخ  ینعی ) هیآ  نیا   ) َکِْملِِعب ْمُهانْغَأَف  ًاماْوقَأ  ُلوُعَت 

.9-7 هیآ یحّضلا : هروس  ( 93 - ) 1
.2/429: جاّجللا لهأ  یلع  جاجتحإلا  - 2
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ماقم  ) هب تبـسن  ات  درک  تیاده  تیوس  هب  دنتخانـش ، یمن  ار  وت  هک  یلاح  رد  ار  وت  موق  ینعی  ي�دَهَف * ًّالاَض  َكَدَجَو  َو  . * داد هانپ  وت  يوس 
سپ ییامن ، یم  یتسرپرـس  ار  ییاه  موق  هک  تفای  یلاح  رد  ار  وت  دنوادخ  ینعی  ی�نْغَأَف * ًِالئاع  َكَدَجَو  َو  . * دـنبای یهاگآ  وت  تلیـضف ) و 

(1). دومن زاین  یب  وت  ملع  هلیسو ي  هب  ار  نانآ 

َرَّخَأَت ام  َو  َکِبْنَذ  ْنِم  َمَّدَقَت  ام  ُهَّللا  َکَل  َرِفْغَیِل  متشه : شسرپ 

. هرارز زا  دوخ  دنس  هب   3/427: یّمقلا ریسفت  - 1
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(1) *. ًامیقَتْسُم ًاطارِص  َکَیِدْهَی  َو  َْکیَلَع  ُهَتَمِْعن  َِّمُتی  َو  َرَّخَأَت  ام  َو  َِکْبنَذ  ْنِم  َمَّدَقَت  ام  ُهَّللا  ََکل  َرِفْغَِیل  *

خساپ

َّنِإ ُِّیلَع ! ای  دندومرف : (ع ) یلع ترضح  هب  ربمایپ  دومرف : ترـضح  هک  دنک  یم  لقن  (ع ) قداص ماما  زا  هنیدم ، ریما  یلاله ، بره  نب  دّمحم 
يا رَّخَأَت * ام  َو  َِکْبنَذ  ْنِم  َمَّدَـقَت  ام  ُهَّللا  ََکل  َرِفْغَِیل  : * َّلَـجَوَّزَع ُُهلْوَق  َکـِل�ذ  َو  یل  اـهَرَفَغ  َُّمث  َِکتَعیـش  َبُونُذ  ینَلَمَح  ی�لاـعَت  َو  َكَراـبَت  َهَّللا 

يادخ نخس  يانعم )  ) نآ دیشخب و  نم  يارب  ار  اهنآ  سپس  دومن ، لمح  نم  رب  ار  وت  نایعیش  ناهانگ  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  انامه  یلع !
(2) *. َرَّخَأَت ام  َو  َِکْبنَذ  ْنِم  َمَّدَقَت  ام  ُهَّللا  ََکل  َرِفْغَِیل  : * دومرف هک  تسا  لجوّزع 

َناک ٍْبنَذ  ُّيَأ  َو  دندومرف : دش ، هدیـسرپ  َرَّخَأَت * ام  َو  َِکْبنَذ  ْنِم  َمَّدَقَت  ام  ُهَّللا  ََکل  َرِفْغَِیل   * لاعتم يادـخ  مالک  نیا  هرابرد  (ع ) يداه ماما  زا 
شیپ و رد  هانگ  نیمادک  َهل و  اهَرَفَغ  َُّمث  َیَِقب  َو  ْمُْهنِم  ی�ضَم  ْنَّمِم  (ع ) ٍِّیلَع ِهَعیـش  َبُونُذ  ُهَّللا  ُهَلَمَح  امَّنِإ  َو  ًارِّخَأَتُم ؟ َْوأ  ًامِّدَقَتُم  (ع ) ِهَّللا ِلوُسَِرل 
وا رب  ار  دنا  هدـنام  یقاب  هک  نانآ  دـنا و  هتـشذگ  هک  نانآ  زا  یناسک  (ع ،) یلع نایعیـش  ناهانگ  ادـخ  انامه  دوب !؟ (ع ) ادـخربمایپ يارب  سپ 

(3). دیشخب ناشیا  يارب  ار  ناهانگ )  ) نآ سپس  دومن ، لمح  ربمایپ ) )

هیآ 3. حتفلا : هروس  ( 48 - ) 1
، یلاله برح  نبا  زا  دوخ  دنس  هب  ح1  (ع ...) یبّنلا لمح  ینعم  باب   352-350: رابخألا یناعم  :1/173-175 ب139 ح1 و  عئارّشلا للع  - 2

. عئارّشلا للع  رابخألا و  یناعم  زا  لقن  هب  :38/79-82 ب60 ح2  راونألاراحب و  [ 7 /] :3/576 ح6528 ناهربلا فیرش  ریسفت 
. هرهاّظلا تایآلا  لیوأت  دئاوفلا و  عماجزنک  زا  :24/273 ب63 ح57  راونألاراحب - 3
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َّنِک�ل َو  ٌْبنَذ  َُهل  َناک  ام  ِهَّللا  َو  دـندومرف : دیـسرپ ، ترـضح  زا  هیآ  نیا  هرابرد  یـسک  هک  دـنک  یم  لقن  (ع ) قداص ماما  زا  ورمع  نب  لّضفم 
نکل تشادـن و  یهانگ  چـیه  ربمایپ  دـنگوس ! ادـخ  هب  َرَّخَأَت  ام  َو  ْمِِهْبنَذ  ْنِم  َمَّدَـقَت  ام  (ع ) ٍِّیلَع ِهَعیـش  َبُونُذ  َرِفْغَی  ْنَأ  َُهل  َنِمَـض  ُهَناْحبُـس  َهَّللا 

(1). نانآ هدنیآ  هتشذگ و  ناهانگ  زا  دشخبب ، ار  (ع ) یلع ترضح  نایعیش  ناهانگ  هک  دومن  نیمضت  وا  يارب  ناحبس  دنوادخ 

: دندومرف لیئربج  هب  دش ، لزان  ادخربمایپ  رب  َرَّخَأَت * ام  َو  َِکْبنَذ  ْنِم  َمَّدَـقَت  ام  ُهَّللا  ََکل  َرِفْغَِیل   * هیآ هک  یماگنه  دـندومرف : (ع ) نینمؤملاریما
هدـنام یقاب  هتـشذگ و  هانگ  لیئربج ! يا  ََکل  اهُرِفْغَی  ٌْبنَذ  ََکل  َْسَیل  ُلیئَْربَج : َلاق  یقاْبلا ؟ ُْبنَّذـلا  اَـم  َو  یـضاْملا  ُْبنَّذـلا  اَـم  ُلـیئَْربَج ! اـی 

(2). دوش هدوشخب  تیارب  ات  تسین  یهانگ  ار  وت  درک : ضرع  لیئربج  تسیچ !؟

َُهل اهَرَفَغ  َُّمث  ِِهتَعیش  َبُونُذ  ُهَلَّمَح  َهَّللا  َّنِک�ل  َو  ٍْبنَِذب  َّمَه  َو ال  ٍْبنَذ  ْنِم  َُهل  َناک  ام  دومرف : هیآ  نیا  هرابرد  شسرپ  هب  خساپ  رد  (ع ) قداص ماما 
شیارب سپس  دومن ، لمح  وا  رب  ار  شنایعیش  ناهانگ  ادخ  نکل  و  دوب . هدرکن  تّمه  یهانگ  چیه  ماجنا  يارب  تشادن و  یهانگ  چیه  ربمایپ 

(3). دیشخب

ینایاپ نخس 

:68/24 ب61. راونألاراحب - 1
:17/90 ب15 راونألاراحب (ع ،) نینمؤملاریما زا  ناشراوگرزب  ناردـپ  زا  قداـص  ماـما  زا  شدنـس  هب  :419 ح556  تارفلا فیرش  ریـسفت  - 2

. تارفلا ریسفت  زا  ح21 
. يرباس زا  دوخ  دنس  هب   2/314: یّمقلا فیرش  ریسفت  - 3
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ییاه ضقانت  میرک ،) نآرق  هب  کّسمت  نودـب  ( ) (ع تیب لها  تایاور  زا  ای  (ع )) تیب لـها  هب  کّـسمت  نودـب   ) میرک نآرق  تاـیآ  زا  هکنیا 
اب هک  هتـشاد  دوـجو  ییاـه  تشادرب  نینچ  زین  (ع ) نینمؤـملاریما هلمج  زا  تیب  لـها  ناـمز  رد  هـکلب  تـسین ، يدـیدج  رما  دوـش ، تـشادرب 
نآ يور  هب  ملع  زا  يرگید  رایـسب  ياهرد  هوالع  هب  تسا و  هدـش  هداد  خـساپ  یبوخ  هب  شـسرپ  ناشیا ، ییامنهار  تیب و  لها  هب  کّـسمت 

. تسا هدش  زاب  دوش  یم  دراو  نآ  برد  زا  ار  هناخ  هک  سک 

هک یلاح  رد  تسا . یحو  تیب  لها  داشرا  زا  هدافتـسا  نودب  یلقن ، نوتم  هب  میقتـسم  هعجارم  ییاه ، تشادرب  نینچ  شیادـیپ  لیلد  نیاربانب 
(1). ییامن نییبت  مدرم  يارب  ار ) نآ   ) وت ات  میدرک  لزان  وت  رب  ار  نآرق  ام  ربمایپ ) يا  : ) تسا هدومرف  دنچ  یتایآ  رد  یلاعت  يادخ 

رکذ نیا  اـم  نوُرَّکَفَتَی و  ْمُهَّلََعل  َو  ْمِْهَیلِإ  َلُِّزن  اـم  ِساـّنِلل  َنِّیَُبِتل  َرْکِّذـلا  َکـَْیلِإ  اـْنلَْزنَأ  َو  ُِربُّزلا  َو  ِتاـنِّیَْبلِاب  : * 45 هیآ لـحنلا : هروس  ( 16 - - ) 1
هـشیدنا دـیاش  تسا و  هدـش  لزاـن  اـهنآ  يوـس  هب  ار  هـچنآ  يزاـس  نـشور  مدرم  يارب  ربماـیپ ) يا   ) وـت اـت  مـیدرک  لزاـن  وـت  رب  ار  نآرق ) )

ار نآرق  ام  َنُونِمُْؤی  ٍمْوَِقل  ًهَمْحَر  َو  ًيدُـه  َو  ِهیف  اوُفَلَتْخا  يِذَّلا  ُمَُهل  َنِّیَُبِتل  ّالِإ  َباتِْکلا  َْکیَلَع  اْنلَْزنَأ  اـم  َو  : 65 هیآ لّحنلا : هروس  ( 16 *) �! دننک
یتـمحر تیادـه و  ینک و  نشور  اـهنآ  يارب  دـنراد ، فـالتخا  نآ  رد  مدرم )  ) ار هچنآ  هکنیا  يارب  رگم  میدرکن  لزاـن  ربماـیپ ) يا   ) وت رب 

َیلِإ ُهوُّدَر  َْول  َو  ِِهب  اوُعاذَأ  ِفْوَْـخلا  َِوأ  ِْنمَأـْلا  َنِم  ٌْرمَأ  ْمُهَءاـج  اذِإ  َو  : * هیآ 84 ءاـسّنلا : هروس  ( 4 !* ) دـنروآ یم  ناـمیا  هک  یموق  يارب  تسا 
هب  ) رگا ًـالیلَق و  ـَّالِإ  َناـْطیَّشلا  ُُمتْعَبَّتَـال  ُُهتَمْحَر  َو  ْمُْکیَلَع  ِهَّللا  ُلْـضَف  ـال  ْوـَل  َو  ْمُْهنِم  ُهَنوُِطْبنَتْـسَی  َنیذَّلا  ُهَِملََعل  ْمُْهنِم  ِْرمَأـْلا  ِیلوُأ  یلِإ  َو  ِلوُـسَّرلا 
هب دوخ ) شریذـپ  لیلحت و  نودـب   ) ار نآ  رگا  یلو  دـننک . یم  عیاش  ار ) نآ   ) دـسرب تسکـش  زا  ساره  ای  يزوریپ و  ینمیا  ربخ  نیقفاـنم )

لضف رگا  دنتسناد و  یم  ار  نآ  تقیقح ) ، ) ناگدننک طابنتسا  هنیآ  ره  دنیوگب ،) ار  تقیقح  نانآ  ات   ) دندنادرگ یم  زاب  رمألا  یلوا  ربمایپ و 
ریسفت زا  :23/295 ب17 ح36  راونـألاراحب دـیدوب .* هدرک  يوریپ  ناطیـش  زا  همه ) ، ) امـش زا  یکدـنا  زج  دوـبن ، امـش  رب  ادـخ  تمحر  و 

َنُوفِْرعَی َو  ِنآْرُْقلا  َنِم  َنوُِطْبنَتْـسَی  َنیذَّلا  ُمُه  َو  (ع ) ٍدَّمَُحم َلآ  ِینُع  دومرف : همیرک  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  (ع ) اـضر ماـما  زا  شدنـس  هب  یـشاّیعلا 
(ع) دّـمحم لآ  دـنراد ،) ار  نآرق  زا  طابنتـسا  ییاناوت  هک  يرمـألا  یلوا  زا  دـنوادخ   ) دوصقم ِهِْقلَخ  ی�لَع  ِهَِّلل  ُهَّجُْحلا  ُمُه  َو  َمارَْحلا  َو  َلـالَْحلا 
رب دنوادخ  ياه  تّجح  دنتـسه  نانآ  دنـسانش و  یم  ار  مارح  لالح و  دـننک و  یم  طابنتـسا  نآرق  زا  هک  یناسک  دنتـسه  نانامه  دنتـسه و 

. شناگدیرفآ
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(1). درادن یهاگآ  يرگید ) سک  چیه   ) دنتسه (ع ) تیب لها  انامه  هک  شناد  رد  ناخسار  ادخ و  زج  نآرق  لیوأت  زا  تسا : هدومرف  و 

اُولوُأ َّالِإ  ُرَّکَّذَـی  ام  َو  انِّبَر  ِدـْنِع  ْنِم  ٌّلُک  ِِهب  اّنَمآ  َنُولوُقَی  ِْملِْعلا  ِیف  َنوُخِـساّرلا  َو  ُهَّللا  َّالِإ  ُهَلیوْأَـت  ُمَْلعَی  اـم  َو  :* 8 هیآ نارمع : لآ  هروـس  ( 3 - ) 1
يوس زا  همه  میدروآ : نامیا  نآ  هب  ام  : » دـنیوگ یم  اهنآ  دـنناد . یمن  شناد ، رد  ناخـسار  ادـخ و  زج  ار  نآ  ریـسفت  هک  یلاح  رد  ِباْبلَْألا 

یف نیخـساّرلا  ّنأ  باب   1/213: یفاکلا دـننک .*) یمن  كرد  ار  تقیقح  نیا  و   ) دـنوش یمن  رّکذـتم  نادـنمدرخ ، زج  و  تسام » راـگدرورپ 
ام َو   * همیرک هیآ  ریـسفت  رد  هک  هدرک  تیاور  ( � قداص ای  رقاب   ) ماما ود  زا  یکی  زا  هیواعم  نب  دـیرب  زا  شدنـس  هب  ح2  (ع ...) هّمئألا ملعلا 
ام َو  ِلیوْأَّتلا  َو  ِلیْزنَّتلا  َنِم  ِْهیَلَع  َلَْزنَأ  ام  َعیمَج  َّلَج  َو  َّزَع  ُهَّللا  ُهَمَّلَع  ْدَق  ِْملِْعلا  ِیف  َنیخِـساَّرلا  ُلَْضفَأ  (ع ) ِهَّللا ُلوُسَرَف  دـندومرف : ُهَلیوْأَت *... ُمَْلعَی 

ُهَّللا ُمَُهباجَأَف  ٍْملِِعب  ْمِهیف  ُِملاْعلا  َلاق  اذِإ  ُهَلیوْأَت  َنوُمَْلعَی  َنیذَّلا ال  َو  ُهَّلُک  ُهَنوُمَْلعَی  ِهِدَْعب  ْنِم  ُهُؤایِصْوَأ  َو  ُهَلیوْأَت  ُهْمِّلَُعی  َْمل  ًاْئیَش  ِْهیَلَع  َلِْزُنِیل  ُهَّللا  َناک 
ُهَنوُمَْلعَی ِْملِْعلا  ِیف  ُنوُخِـساّرلاَف  ٌخوُْسنَم  َو  ٌخِـسان  َو  ٌِهباشَتُم  َو  ٌمَکُْحم  َو  ٌّماـع  َو  ٌّصاـخ  ُنآْرُْقلا  َو  اـنِّبَر * ِدـْنِع  ْنِم  ٌّلُـک  ِِهب  اَّنَمآ  َنُولوُقَی  : * ِِهلْوَِقب

لیزنت و زا  هدومرف  لزان  وا  رب  ار  هچنآ  مامت  تسا  هتخومآ  وا  هب  لجوّزع  يادخ  قیقحت  هب  تسا . شناد  رد  نوخسار  نیرترب  (ع ) هللا لوسر 
نآ مامت  زین  يو  زا  سپ  ناشیا ، نانیـشناج  درک و  یمن  لزان  ناشیا  رب  دوب ، هتخوماین  ناشیا  هب  ار  نآ  لـیوأت  هک  يزیچ  دـنوادخ  و  لـیوأت .

، دـیوگب نخـس  اهنآ  هب  ملع  يور  زا  تسا  اهنآ  نایم  هک  ماما )  ) ملاع نوچ  دـنناد و  یمن  ار  نآ  لیوأت  هک  یناسک  دـنناد و  یم  ار  لـیوأت ) )
، میراد نامیا  نادـب  ام  دـنیوگ  یم  انِّبَر  ِدـْنِع  ْنِم  ٌّلُک  ِِهب  اَّنَمآ  َنُولوُقَی  : * تسا هدرک  مالعا  دوخ  مالک  نیا  اب  ار  اهنآ  نامیا )  ) شریذـپ ادـخ 

ملع رد  نوخـسار  و  دراد . خوسنم  خـسان و  دراد ، هباشتم  مکحم و  دراد ، ماع  صاخ و  نآرق  و  تساـم * راـگدرورپ  بناـج  زا  نآ  همه ي 
. دنناد یم  ار  اه  نآ  همه ي 
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هدراهچ ناوریپ  هّیماما  هعیـش  هّقح  هقرف  زا  رتاوت  ّدح  قوف  ياهدنـس  هب  هک  نیلقث  ثیدـح  رد  هلمج  زا  يرایـسب ، دراوم  رد  (ع ) مرکاربمایپ و 
یمن ادـج  رگیدـکی  زا  زگره  ترتع  نآرق و  هک  دـنا  هدومرف  حیرـصت  تسا  هدیـسر  اـم  هب  مهیلع  هللا  هنعل  اـهنآ  نیفلاـخم  زین  و  (ع ) موصعم

(1). دنوش

ترضح مدینـش  دیوگ : سیق  نب  میلـس  زا  شدنـس  هب  ح1 - ًالاض ... وأ  ًارفاـک  وأ  اـنمؤم  دـبعلا  هب  نوکی  اـم  یندأ  باـب   2/414: یفاکلا - 1
ُتْکَرَت ْدَق  ّینِإ  دومرف : تفرگ ، ار  ناشیا  ناج  لجوّزع  دـنوادخ  هک  يزور  رد  دوخ  هبطخ ي  نیرخآ  رد  (ع ) ربمایپ دـندومرف : یم  (ع ) یلع

�یّتَح اقِرَتْفَی  َْنل  امُهَّنَأ  ََّیلِإ  َدِـهَع  ْدَـق  َریبَْخلا  َفیطَّللا  َّنِإَف  یْتَیب  َلْهَأ  یتَْرتِع  َو  ِهَّللا  َباتِک  امِِهب  ُْمتْکَّسَمَت  ْنِإ  اَـم  يدـَْعب  اوُّلِـضَت  َْنل  ِْنیَْرمَأ  ْمُکیف 
اوُکَّسَمَتَف ي�رْخُْألا  اَمُهادْـحِإ  َِقبْـسَتَف  ی�طْـسُْولا  َو  ِهَحِّبَـسُْملا  َْنَیب  َعَمَج  َو  ِْنیَتاهَک  ُلُوقَأ  َو ال  ِْهیَتَحِّبَـسُم  َْنَیب  َعَمَج  َو  ِْنیَتاـهَک  َضْوَْحلا  َّیَلَع  ادِرَی 

، دینز گنچ  ود  نآ  هب  هک  ینامز  ات  مرازگ  یم  تناما ) هب   ) زیچ ود  امش  نایم  رد  نم  انامه  اوُّلِضَتَف  ْمُهُومَّدَقَت  َو ال  اوُّلِـضَت  َو ال  اوُّلِزَت  امِِهب ال 
اهنآ هک  تسا  هداد  نامیپ  نم  دزن  اگآ  رایـسب  فیطل و  يادخ  انامه  هک  متیب . لها  مترتع ، ادخ و  باتک  دـیوشن : هارمگ  نم ، زا  سپ  زگره 

زا  ) ار دوخ  هراشا )  ) هّحبسم تشگنا  ود  لاح  نیا  رد  تشگنا  ود  نیا  دننام  دنوش  دراو  نم  رب  شوح  رس  رب  هک  هاگنآ  ات  دنوشن  ادج  مه  زا 
رد  ) ات داد  رارق  مه  رانک  تسد ) کی  زا   ) ار هنایم  هّحبسم و  تشگنا  هک  یلاح  رد  ود  نیا  دننام  میوگ  یمن  داد و  رارق  مه  رانک  تسد ) ود 

تروص نیا  رد  هک  دیریگن  یـشیپ  اهنآ  زا  و  دیوشن . هارمگ  دیزغلن و  ات  دینز  گنچ  ود  نآ  هب  دریگ . یـشیپ  يرگید  رب  یکی  تروص ) نیا 
َّنِإ دومرف : هک  دنک  یم  لقن  (ع ) نینمؤملاریما زا  سیق  نب  میلس  زا  شدنس  هب  :1/240 ب22 ح63  همعّنلا مامت  نیّدلا و  لامک  دیوش . هارمگ 

َو ال ُُهقِراُفن  انَعَم ال  َنآْرُْقلا  َلَعَج  َو  ِنآْرُْقلا  َعَم  انَلَعَج  َو  ِهِضْرَأ  یف  ًاجَجُح  َو  ِهِْقلَخ  ی�لَع  َءادَهُـش  انَلَعَج  َو  انَمَـصَع  َو  انَرَّهَط  ی�لاعَت  َو  َكَرابَت  َهَّللا 
داد و رارق  شنیمز  رد  ییاه  تّجح  دوخ و  قلخ  رب  هاوگ  ار  ام  درک و  موصعم  هزیکاپ و  ار  ام  یلاعت  كرابت و  يادخ  هک  یتسرد  هب  اُنقِراُفی 

. دوش ادج  ام  زا  نآ  هن  میوش و  ادج  نآ  زا  ام  هن  داد . رارق  ام  اب  ار  نآرق  نآرق و  اب  ار  ام 
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(ع) تیب لها  انامه  هک  دـنا  نآرق  باطخ  دروم  هک  ینانآ  اهنت  دـننک  یم  مالعا  هک  دراد  دوجو  زین  يرگید  رایـسب  ثیداـحا  هنیمز ، نیا  رد 
(1). دنراد نآرق  زا  حیحص  لماک و  یهاگآ  تخانش و  دنتسه 

(2). دسر یمن  یحو  نآرق و  قیاقح  رب  موصعم  ریغ  ِنادرم  لقع  دنا : هدومرف  زین  و 

ای َکَْحیَو  دـندومرف : هرـصب  هیقف  هداتق  اب  جاجتحا  رد  (ع ) رقاب ماما  زا  دوخ  دنـس  هب  ح458  ءاملعلا ... ءاهقفلا و  ثیدـح   8/311: یفاکلا - 1
دوصقم  ) تسا هدـش  باـطخ  نادـب  هک  دـمهف  یم  سک  نآ  اـهنت  ار  نآرق  هداـتق ! يا  وت  رب  ياو  ِِهب  َبِطوُخ  ْنَم  َنآْرُْقلا  ُفِْرعَی  اـمَّنِإ  ُهَداـتَق !

(. دنتسه (ع ) موصعم هدراهچ  تارضح 
نم هب  ترـضح  مدیـسرپ . ریـسفت ، زا  يزیچ  هرابرد  (ع ) رقاب ماما  زا  دـیوگ : دـیزی  نب  رباـج  :27/192 ب13 ح33572 - هعیّـشلا لئاسو  - 2
نیا هرابرد  نم  هب  امـش  مدرک : ضرع  ناشیا  هب  ور  نیا  زا  دندومرف . نم  هب  يرگید  خساپ  مدیـسرپ ، ناشیا  زا  هرابود  سپـس  دـنداد . باوج 
َدَْعبَأ ٌء  ْیَش  َْسَیل  َو  ُِرباج ! ای  ٌرْهَظ . ِرْهَّظِلل  َو  ٌرْهَظ  َُهل  َو  ًانَْطب ] ِنْطَْبِلل  َو   ] ًانَْطب ِنآْرُْقِلل  َّنِإ  ُِرباجای ! دومرف : ماما  دیدومرف . نیا  زج  یخساپ  شسرپ ،

! رباج يا  ٍهوُجُو  ی�لَع  ٌفِّرَصَتُم  ٌلِصَّتُم  ٌمالَک  َوُه  َو  ٍء  ْیَش  یف  اهُرِخآ  َو  ٍء  ْیَش  یف  اُهلَّوَأ  ُنوُکَی  َهَیْآلا  َّنِإ  ِنآْرُْقلا . ِریسْفَت  ْنِم  ِلاجِّرلا  ِلوُقُع  ْنِم 
نآرق ریسفت  دننام  يزیچ  رباج ! يا  دراد . رگید  يرهاظ  زین  رهاظ  دراد و  يرهاظ  و  دراد ] رگید  ینطاب  زین  نطاب  و   ] دراد ینطاب  نآرق  انامه 

هک یلاح  رد  تسا ، يرگید  زیچ  هرابرد  نآ  رخآ  تسا و  يزیچ  هراـبرد  نآ  لّوا  هیآ ، اـنامه  تسین . نادرم ، لـقع  كرد ) ناوت   ) زا رترود 
اب ناوتب  هک  تسین  يزیچ  ینآرق ، تایآ  لیوأت  ریـسفت و   ) دوش یم  فّرـصتم  دنچ ) يدراوم  و   ) يدّدـعتم هوجو  رب  تسا و  هتـسویپ  یمالک 

(. تفای تسد  نادب  يرایسب ) عمج  هشیدنا  لقع و  یّتح  هشیدنا و  لقع و  رب  هیکت 
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اهنآ و لیوأت  ریسفت و  نییبت ، نآرق و  تایآ  مهف  يارب  تسا و  (ع ) دّمحم لآ  دّمحم و  رایتخا  رد  ًارـصحنم  یحو  نآرق و  مولع  هکنیا  هجیتن 
يوس هب  دـیاب  (ع ،) ترتـع نآرق و  تاـنایب  موهفم ) روظنم و   ) تادارم زا  یهاـگآ  تیارد و  يارب  نینچمه  میرک ، نآرق  تاـعالّطا  یماـمت 

یمگردرس و طلغ ، ياه  تشادرب  راچد  ات  میروآرب  تسد  نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولص  تراهط  تمـصع و  نادناخ  ینغ  ثاریم  گنهرف و 
. مصاعلا هللاو  میوشن ، یهارمگ 

ْمُکاّیِإ َو  انَتَّبَث  َو  ي�دُْهلِاب ، ْمُکاّیِإ  َو  ُهَّللا  اَنَمَصَع  : ... امهیلع همالس  هللا و  تاولـص  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  نینمؤملاریمأ  مامإلا  انادتقم  انالوم و  لاق 
(1). ْمَُکل َو  یل  َهَّللا  ُرِفْغَتْسَأ  َو  ي�ْوقَّتلا ، یَلَع 

(ع) یبتجم نسح  ماما  ترضح  ربکا  طبس  دالیم 

ناضمر 1430ه.ق كرابم  هام  مهدزناپ 

یئالبرکلا یتبّرتلا  نیسح  ردیح 

هنع هیدلاو و  نع  هللا  یفع 

نیمآ

اه تسرهف 

تایآ تسرهف 

. دندومرف نینچ  يا  هبطخ  رد  هک  (ع ) نینمؤملاریما زا  شدنس  هب  ح7  دیحّوتلا ... عماوج  باب   1/142: یفاکلا - 1
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هحفص هیآ  / هروس

راتفگشیپ

8 36: هدئاملا (5  ) َهَلیسَْولا ِْهَیلِإ  اوُغَْتبا  َو  َهَّللا  اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  ا�ی 

8 89 (: (ع فسوی ( 12 ... ) ُّرُّضلا اَنَلْهَأ  َو  انَّسَم  ُزیزَْعلا  اَهُّیَأ  ای 

44: لحنلا ( 16  ) نوُمَْلعَت ُْمْتنُک ال  ْنِإ  ِرْکِّذلا  َلْهَأ  اُولَئْسَف 

8 8 (: (ع ءایبنألا ( 21  ) و

9 20: ماعنألا ( 6 ... ) ِِهب ْمُکَرِْذنُِأل  ُنآْرُْقلا  اَذ�ه  ََّیلِإ  َیِحوُأ  َو  ...

9 2 (: (ع میهاربا ( 14 ... ) َساّنلا َجِرُْخِتل  َْکَیلِإ  ُهاْنلَْزنَأ  ٌباتِک  رلا 

9 45: لحنلا ( 16  ) ِساّنِلل َنِّیَُبِتل  َرْکِّذلا  َْکَیلِإ  اْنلَْزنَأ  َو  ...

9 65: لحنلا ( 16 ... ) ُمَُهل َنِّیَُبِتل  ّالِإ  َباتِْکلا  َْکیَلَع  اْنلَْزنَأ  ام  َو 

9 8: يروشلا ( 42 ... ) اِیبَرَع ًانآُْرق  َْکَیلِإ  اْنیَحْوَأ  َِکل�ذَک  َو 

9 12: قالطلا ( 65 ... ) ٍتانِّیَبُم ِهَّللا  ِتایآ  ْمُْکیَلَع  اُوْلتَی  ًالوُسَر 

14 228: ءارعشلا ( 26  ) َنُوِبلَْقنَی ٍبَلَْقنُم  َّيَأ  اوُمَلَظ  َنیذَّلا  ُمَْلعَیَس  َو  ...

ربج مکی : تمسق 

: مکی شخب 

20 7: فارعألا ( 7  ) َنیلَسْرُْملا َّنَلَئْسََنل  َو  ْمِْهَیلِإ  َلِسْرُأ  َنیذَّلا  َّنَلَئْسَنَلَف 

20 94-93: رجحلا ( 15  ) َنُولَمْعَی اُوناک  اَّمَع  َنیعَمْجَأ *  ْمُهَّنَلَئْسََنل  َکِّبَر  َوَف 

20 37: ءارسألا (17  ) ًالوؤْسَم ُْهنَع  َناک  َِکئ�لوُأ  ُّلُک  َدا�ؤُْفلا  َو  َرَصَْبلا  َو  َعْمَّسلا  َّنِإ 

ص:29 21 ( 38 ... ) َنیدِسْفُْملاَک ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیذَّلا  ُلَعَْجن  ْمَأ 

21 37-36: ملقلا ( 68) َنوُمُکْحَت َْفیَک  ْمَُکل  ام  َنیمِرْجُْملاَک *  َنیِملْسُْملا  ُلَعْجَنَف  َأ 
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21 22: هیثاجلا ( 45 ... ) ْنَأ ِتائِّیَّسلا  اوُحَرَتْجا  َنیذَّلا  َبِسَح  ْمَأ 
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20: لمزملا ( 73  ) ًالیبَس ِهِّبَر  یلِإ  َذَخَّتا  َءاش  ْنَمَف  ٌهَرِکْذَت  ِهِذه  َّنِإ 

22 30: ناسنإلا ( 76  ) و

23 4: ناسنإلا ( 76  ) ًاروُفَک اّمِإ  َو  ًارِکاش  اّمِإ  َلیبَّسلا  ُهاْنیَدَه  ّانِإ 

23 30: فهکلا ( 18  ) ْرُفْکَْیلَف َءاش  ْنَم  َو  ْنِمُْؤْیلَف  َءاش  ْنَمَف  ْمُکِّبَر  ْنِم  ُّقَْحلا  ُِلق  َو 

23 58: ناقرفلا ( 25 ... ) َءاش ْنَم  ّالِإ  ٍرْجَأ  ْنِم  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ام  ُْلق 

28 65: ءارسإلا ( 17 ... ) َِکتْوَِصب ْمُْهنِم  َْتعَطَتْسا  ِنَم  ْزِْزفَتْسا  َو 

31 100: لحنلا ( 16 ... ) اُونَمآ َنیذَّلا  یَلَع  ٌناْطلُس  َُهل  َْسَیل  ُهَّنِإ 

33 173: فارعألا ( 7 ... ) ْمُهَتَّیِّرُذ ْمِهِروُهُظ  ْنِم  َمَدآ  یَنب  ْنِم  َکُّبَر  َذَخَأ  ْذِإ  َو 

33 22-20: دعرلا ( 13 ... ) ُّقَْحلا َکِّبَر  ْنِم  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  امَّنَأ  ُمَْلعَی  ْنَمَفَأ 

34 20: دعرلا ( 13 ... ) َلَصُوی ْنَأ  ِِهب  ُهَّللا  َرَمَأ  ام  َنُولِصَی  َنیذَّلا  َو 

34 186: هرقبلا ( 2  ) َرْسُْعلا ُمُِکب  ُدیُری  َو ال  َرُْسْیلا  ُمُِکب  ُهَّللا  ُدیُری 

35 17: نجلا ( 72  ) ًاقَدَغ ًءام  ْمُهاْنیَقْسََأل  ِهَقیرَّطلا  یَلَع  اُوماقَتْسا  َِول  ْنَأ  َو 

39 38-37: فرخزلا ( 43 ... ) ًاناْطیَش َُهل  ْضِّیَُقن  ِنامْحَّرلا  ِرْکِذ  ْنَع  ُشْعَی  ْنَم  َو 

40 119 - 117: ءاسنلا ( 5 ... ) ًادیَعب ًالالَض  َّلَض  ْدَقَف  ِهَّللِاب  ْكِرُْشی  ْنَم 

،40: رجحلا ( 15  ) َنیصَلْخُْملا ُمُْهنِم  َكَدابِع  َّالِإ  َنیعَمْجَأ *  ْمُهَّنَیِوْغَُأل 

ص:83 40 ( 38  ) و

41 31: فارعألا ( 7  ... ) َُهلالَّضلا ُمِْهیَلَع  َّقَح  ًاقیرَف  َو  ي�دَه  ًاقیرَف 

41 28: فارعألا ( 7  ) نُونِمُْؤی َنیذَِّلل ال  َءاِیلْوَأ  َنیطایَّشلا  اَْنلَعَج  ّانِإ 

41 15 أبس : ( 34 ... ) ِِهتْوَم ی�لَع  ْمُهَّلَد  ام  َتْوَْملا  ِْهیَلَع  اْنیَضَق  اّمَلَف 

42 12 لافنألا : ( 8 ... ) َو ِِهب  ْمُکَرِّهَُطِیل  ًءام  ِءامَّسلا  َنِم  ْمُْکیَلَع  ُلِّزَُنی 
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48 28-27 (: (ع حون ( 71  ) ًاراّفَک ًارِجاف  ّالِإ  ْرَذَت ... ِّبَر ال  ٌحُون  َلاق  َو 

96: ماعنألا ( 6 ... ) َو ِتِّیَْملا  َنِم  َّیَْحلا  ُجِرُْخی 

49 20: موّرلا ( 30  ) و
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50 59: فارعألا ( 7 ... ) ِهِّبَر ِنْذِِإب  ُُهتابَن  ُجُرْخَی  ُبِّیَّطلا  ُدَلَْبلا  َو 

51 89: لمنلا ( 27 ... ) ْیَش ء َّلُک  َنَْقتَأ  يذَّلا  ِهَّللا  َْعنُص  ...

51 157: فارعألا ( 7 ... ) ًهَنَسَح اْینُّدلا  ِهِذ�ه  یف  اَنل  ُْبتْکا  َو 

53 85: ءارسإلا ( 17 ... ) ِِهتَلِکاش ی�لَع  ُلَمْعَی  ٌّلُک  ُْلق 

55 180: فارعألا ( 7 ... ) ِْسنِْإلا َو  ِّنِْجلا  َنِم  ًاریثَک  َمَّنَهَِجل  انْأَرَذ  ْدََقل  َو 

56 13 (: (ع دّمحم ( 47 ... ) َنُولُکْأَی َو  َنوُعَّتَمَتَی  اوُرَفَک  َنیذَّلا  َو 

57 4: ناسنإلا ( 76  ) ًاروُفَک اّمِإ  َو  ًارِکاش  اّمِإ  َلیبَّسلا  ُهاْنیَدَه  ّانِإ 

57 42-40: مجنلا ( 53  ) ی�فْوَْألا َءازَْجلا  ِناْسنِْإِلل ... َْسَیل  ْنَأ  َو 

57 9: ءارسإلا ( 17 ... ) ْمُکَمَحْرَی ْنَأ  ْمُکُّبَر  ی�سَع 

59 14: هدجسلا ( 32  ) اهادُه ٍسْفَن  َّلُک  اْنیَتَآل  اْنئِش  َْول  َو 

ص:86-85 60 ( 38 ... ) َمَّنَهَج َّنَأَْلمََأل  ُلُوقَأ *  َّقَْحلا  َو  ُّقَْحلاَف  َلاق 

61 113: ماعنألا ( 6 ... ) َو ِْسنِْإلا  َنیطایَش  اوُدَع  ٍِّیبَن  ِّلُِکل  اْنلَعَج  َِکل�ذَک  َو 

61 32: ناقرفلا ( 25 ... ) َنیمِرْجُْملا َنِم  اوُدَع  ٍِّیبَن  ِّلُِکل  اْنلَعَج  َِکل�ذَک  َو 

62 57: صصقلا ( 28 ... ) َْتبَبْحَأ ْنَم  يدْهَت  َکَّنِإ ال 

64 11-8 (: (ع سی ( 36  ) َنُونِمُْؤی ْمُهْرِْذُنت ال  َْمل  ْمَأ  ُلْوَْقلا ... َّقَح  ْدََقل 

64 12 (: (ع سی ( 36 ... ) َرْکِّذلا َعَبَّتا  ِنَم  ُرِْذُنت  امَّنِإ 

ربج مکی : تمسق 

: مّود شخب 

74 15: نونمؤملا ( 23 ... ) َرَخآ ًاْقلَخ  ُهانْأَْشنَأ  َُّمث 

77 173: فارعألا ( 7 ... ) َمَدآ یَنب  ْنِم  َکُّبَر  َذَخَأ  ْذِإ  َو 

اه www.Ghaemiyeh.comتسرهف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 229زکرم  هحفص 210 

http://www.ghaemiyeh.com


80 102: فارعألا ( 7 ... ) اِهئاْبنَأ ْنِم  َْکیَلَع  ُّصُقَن  ي�رُْقلا  َْکِلت 

81 31: مورلا ( 30  ) اْهیَلَع َساّنلا  َرَطَف  یتَّلا  ِهَّللا  َتَرِْطف 

81 75 (: (ع سنوی ( 10 ... ) ْمِهِمْوَق یلِإ  ًالُسُر  ِهِدَْعب  ْنِم  اْنثََعب  َُّمث 
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86 9-8: سمّشلا ( 91  ) اهاْوقَت َو  اهَروُُجف  اهَمَْهلَأَف  * اهاَّوَس ام  َو  ٍسْفَن  َو 

102 5: دعرلا ( 13 ... ) ٌتارِواجَتُم ٌعَِطق  ِضْرَْألا  ِیف  َو 

(ع) ءایبنا تمصع  مّود : تمسق 

107 122 (: (ع هط ( 20 ... ) امُُهتآْوَس امَُهل  ْتَدَبَف  اْهنِم  الَکَأَف 

107 88 (: (ع ءایبنألا ( 21 ... ) ًابِضاغُم َبَهَذ  ْذِإ  ِنوُّنلا  اَذ  َو 

107 25 (: (ع فسوی ( 12 .. ) اِهب َّمَه  َو  ِِهب  ْتَّمَه  ْدََقل  َو 

ص:25 107 ( 38 ... ) ُهاَّنَتَف امَّنَأ  ُدُواد  َّنَظ  َو  ...

107 38: بازحألا ( 33 ... ) ِهیْدبُم ُهَّللا  اَم  َکِسْفَن  یف  یفُْخت  َو 

107 8: نارمع لآ  ( 3 ... ) ِْملِْعلا ِیف  َنوُخِساّرلا  َو  ُهَّللا  اَّلِإ  ُهَلیوْأَت  ُمَْلعَی  ام  َو 

108 34: نارمع لآ  ( 3 ... ) َمیِهاْربِإ َلآ  َو  ًاحُون  َو  َمَدآ  ی�فَطْصا  َهَّللا  َّنِإ 

108 17: رجفلا ( 89 ... ) ُهَقْزِر ِْهیَلَع  َرَدَقَف  ُهالَْتبا  اَم  اذِإ  اّمَأ  َو 

109 157: هرقبلا ( 2  ) َنوُعِجار ِْهَیلِإ  ّانِإ  َو  ِهَِّلل  ّانِإ  ...

ص:24-23 109 ( 38  ) ِباطِْخلا ِیف  ِینَّزَع  َو  انُضَْعب ... ی�َغب  ِنامْصَخ 

ص:25 109 ( 38  ) ِهِجاِعن ی�لِإ  َِکتَْجعَن  ِلاؤُِسب  َکَمَلَظ  ْدََقل 

ص:27 109 ( 38 ... ) ِضْرَْألا ِیف  ًهَفِیلَخ  َكاْنلَعَج  ّانِإ  ُدُواد  ای 

116 38: هرقبلا ( 2 ... ) ٍتاِملَک ِهِّبَر  ْنِم  ُمَدآ  �یّقَلَتَف 

116 16: فاقحألا ( 46 ... ) ْکَیلِإ ُْتُبت  ّینِإ  ...

117 161: ماعنألا ( 6 ... ) اهَْلثِم َّالِإ  ي�زُْجی  الَف  ِهَئِّیَّسلِاب  َءاج  ْنَم  َو  ...

117 223: هرقبلا ( 2 ... ) َنیباّوَّتلا ُّبُِحی  َهَّللا  َّنِإ 

118 47 (: (ع دوه ( 11 ... ) َِکلْهَأ ْنِم  َْسَیل  ُهَّنِإ  ُحُون  ای  َلاق 
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120 48 (: (ع دوه ( 11 ... ) َکَلَئْسَأ ْنَأ  َِکب  ُذوُعَأ  ّینِإ  ِّبَر  َلاق 

121 68: فهکلا ( 18  ) ًاْربَص َیِعَم  َعیطَتْسَت  َْنل  َکَّنِإ  َلاق 
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121 73: فهکلا ( 18  ) ًاْربَص َیِعَم  َعیطَتْسَت  َْنل  َکَّنِإ  ُْلقَأ  َْمل  َأ  َلاق 

121 76: فهکلا ( 18  ) اْربَص َیِعَم  َعیطَتْسَت  َْنل  َکَّنِإ  ََکل  ُْلقَأ  َْمل  َأ  َلاق 

121 145: فارعألا ( 7 ... ) یتالاسِِرب ِساّنلا  یَلَع  َُکْتیَفَطْصا  ّینِإ 

121 146: فارعألا ( 7 ... ) َو ًهَظِعْوَم  ٍء  ْیَش  ِّلُک  ْنِم  ِحاْولَْألا  ِیف  َُهل  اْنبَتَک  َو 

123 67-66: فهکلا ( 18 ( ؟ ًادْشُر َتْمِّلُع  اّمِم  انِدابِع ... ْنِم  ًاْدبَع  ادَجَوَف 

123 68: فهکلا ( 18  ) ًاْربَص َیِعَم  َعیطَتْسَت  َْنل  َکَّنِإ 

123 69: فهکلا ( 18 ( ؟ ًاْربُخ ِِهب  ْطُِحت  َْمل  ام  ی�لَع  ُِربْصَت  َْفیَک  َو 

123 70: فهکلا ( 18  ) ًاْرمَأ ََکل  ی�صْعَأ  َو ال  ًاِرباص  ُهَّللاَءاش  ْنِإ  ینُدِجَتَس 

123 71: فهکلا ( 18 ... ) یْنلَئْسَت الَف  ینَتْعَبَّتا  ِنِإَف  َلاق 

123 73-72: فهکلا ( 18  ) ًاْربَص َیِعَم  َعیطَتْسَت  َْنل  ابِکَر ... اذِإ  یّتَح  اقَلَْطناَف 

123 75-74: فهکلا ( 18  ) ًارُْکن ًاْئیَش  َْتئِج  ْدََقل  ینْذِخاُؤت ... ال 

124 76: فهکلا ( 18  ) ًاْربَص َیِعَم  َعیطَتْسَت  َْنل 

124 77: فهکلا ( 18 ... ) اهَدَْعب ٍء  ْیَش  ْنَع  َُکْتلَأَس  ْنِإ 

124 78: فهکلا ( 18 ... ) ٍهَیْرَق َلْهَأ  ایَتَأ  اذِإ  �یّتَح  اقَلَْطناَف 

124 79: فهکلا ( 18 ... ) َِکْنَیب َو  یْنَیب  ُقاِرف  اذ�ه 

124 80: فهکلا ( 18 ... ) ُهَنیفَّسلا اَّمَأ 

124 82-81: فهکلا ( 18  ) ًامْحُر َبَْرقَأ  َو  ُهاَوبَأ ... َناکَف  ُمالُْغلا  اَّمَأ  َو 

125 83: فهکلا ( 18 ... ) ِهَنیدَْملا ِیف  ِْنیَمیتَی  ِْنیَمالُِغل  َناکَف  ُرادِْجلا  اَّمَأ  َو 

126 12: فارعألا ( 7 ... ) َُکتْرَمَأ ْذِإ  َدُجْسَت  ّالَأ  َکَعَنَم  ام 

ص:26 137 ( 38 ... ) َو ی�ْفلَُزل  انَْدنِع  َُهل  َّنِإ  َو  َِکل�ذ  َُهل  انْرَفَغَف 
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ص:25 138 ( 38 ... ) ِهِجاِعن ی�لِإ  َِکتَْجعَن  ِلاؤُِسب  َکَمَلَظ  ْدََقل  َلاق 

ص:27 138 ( 38 ... ) ِضْرَْألا ِیف  ًهَفیلَخ  َكاْنلَعَج  ّانِإ  ُدُواد  ای 

ص:26 140 ( 38  ) ٍبآَم َنْسُح  َو  ی�ْفلَُزل  انَْدنِع  َُهل  َّنِإ  َو  ...

ص:35 141 ( 38 ... ) ًادَسَج ِهِّیِسْرُک  یلَع  اْنیَْقلَأ  َو  َناْمیَلُس  اَّنَتَف  ْدََقل  َو 
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ص:36 142 ( 38 ... ) یل ْرِفْغا  ِّبَر  َلاق 

143 2: میرّحتلا ( 66 ... ) ََکل ُهَّللا  َّلَحَأ  ام  ُمِّرَُحت  َِمل  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  ای 

143 3: میرّحتلا ( 66 ... ) مُِکناْمیَأ َهَّلِحَت  ْمَُکل  ُهَّللا  َضَرَف  ْدَق 

144 43: هبّوتلا ( 9 ... ) ْمَُهل َْتنِذَأ  َِمل  َْکنَع  ُهَّللا  اَفَع 

145 5: میرّحتلا ( 66 ... ) امُُکبُوُلق ْتَغَص  ْدَقَف  ِهَّللا  َیلِإ  ابُوتَت  ْنِإ 

145 94: نارمع لآ  ( 3 ... ) َلیئارْسِإ ینَِبل  الِح  َناک  ِماعَّطلا  ُّلُک 

145 68: هدئاملا ( 5 ... ) َکِّبَر ْنِم  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَهُّیَأ  ای 

146 6 میرّحتلا : ( 66 ... ) َّنُْکنِم ًاْریَخ  ًاجاوْزَأ  َُهلِْدُبی  ْنَأ  َّنُکَقَّلَط  ْنِإ  ُهُّبَر  ی�سَع 

(ع) تیب لهأ  تمصع  ملع و  مّوس : تمسق 

150 13 (: (ع سی ( 36 ... ) ی�تْوَْملا ِیُْحن  ُنَْحن  اَّنِإ 

150 44: دعّرلا ( 13 ... ) ًالَسُْرم َتَْسل  اوُرَفَک  َنیذَّلا  ُلوُقَی  َو 

151 111: نارمع لآ  ( 3 ... ) ِساَّنِلل ْتَجِرْخُأ  ٍهَّمُأ  َْریَخ  ُْمْتنُک 

155 40: دعّرلا ( 13  ) باتِْکلا ُّمُأ  ُهَْدنِع  َو  ُِتْبُثی  َو  ُءاشَی  ام  ُهَّللا  اوُحْمَی 

155 41: لمنلا ( 27 ... ) باتِْکلا َنِم  ٌْملِع  ُهَْدنِع  يذَّلا  َلاق 

157 53: يروّشلا ( 42 ... ) انِْرمَأ ْنِم  ًاحوُر  َْکَیلِإ  اْنیَحْوَأ  َِکل�ذَک  َو 

158 45: هّقاحلا ( 69  ) لیواقَْألا َضَْعب  اْنیَلَع  َلَّوَقَت  َْول  َو 

161 95 (: (ع سنوی ( 10 ... ) َْکَیلِإ اْنلَْزنَأ  اّمِم  ٍّکَش  یف  َْتنُک  ْنِإَف 

162 62: نارمع لآ  ( 3 ... ) َو ْمُکَءاْنبَأ  َو  انَءاْنبَأ  ُعْدَن  اَْولاعَت  ْلُقَف 

164 95 (: (ع سنوی ( 10 ... ) َکِّبَر ْنِم  ُّقَْحلا  َكَءاج  ْدََقل 

165 2: قالّطلا ( 65 ... ) َءاسِّنلا ُُمتْقَّلَط  اذِإ  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  ای 
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167 75: ءارسإلا ( 17  ) ًالیلَق ًاْئیَش  ْمِْهَیلِإ  ُنَکْرَت  َتْدِک  ْدََقل  َكاْنتَّبَث  ْنَأ  َْول ال  َو 

169 6: باتکلا هحتاف  ( 1  ) َمیقَتْسُْملا َطارِّصلا  اَنِدْهِإ 

170 66: رمّزلا ( 39 ... ) َِکْلبَق ْنِم  َنیذَّلا  َیلِإ  َو  َْکَیلِإ  َیِحوُأ  ْدََقل  َو 
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170 67: رمّزلا ( 39  ) َنیرِکاّشلا َنِم  ْنُک  َو  ُْدبْعاَف  َهَّللا  َِلب 

171 43: هبّوتلا ( 9 ... ) ْمَُهل َْتنِذَأ  َِمل  َْکنَع  ُهَّللا  اَفَع 

ءارسإلا 75 171 ( 17  ) ًالِیلَق ًاْئیَش  ْمِْهَیلِإ  ُنَکْرَت  َتْدِک  ْدََقل  َكاْنتَّبَث  ْنَأ  َْول ال  َو 

173 45: نارمع لآ  ( 3 ... ) َْکَیلِإ ِهیحُون  ِْبیَْغلا  ِءاْبنَأ  ْنِم  َِکل�ذ 

174 50 (: (ع دوه ( 11 ... ) َْکَیلِإ اهیحُون  ِْبیَْغلا  ِءاْبنَأ  ْنِم  َْکِلت 

175 30: نامحّرلا ( 55  ) ٍنْأَش یف  َوُه  ٍمْوَی  َّلُک  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ْنَم  ُُهلَئْسَی 

182 5: ناخّدلا ( 44  ) ٍمیکَح ٍْرمَأ  ُّلُک  ُقَْرُفی  اهیف 

182 28: نامقل ( 31 ... ) ٌمْالقَأ ٍهَرَجَش  ْنِم  ِضْرَْألا  ِیف  ام  َّنَأ  َْول  َو 

186 7: یحّضلا ( 93  ) ي�وآَف ًامیتَی  َكْدِجَی  َْمل  َأ 

186 8: یحّضلا ( 93  ) ي�دَهَف الاَض  َكَدَجَو  َو 

186 9: یحّضلا ( 93  ) ی�نْغَأَف ًِالئاع  َكَدَجَو  َو 

188 3: حتفلا ( 48 ... ) َرَّخَأَت ام  َو  َِکْبنَذ  ْنِم  َمَّدَقَت  ام  ُهَّللا  ََکل  َرِفْغَِیل 

ینایاپ نخس 

190 45: لحنلا ( 16 ... ) ِساّنِلل َنِّیَُبِتل  َرْکِّذلا  َْکَیلِإ  اْنلَْزنَأ  َو  ُِربُّزلا  َو  ِتانِّیَْبلِاب 

190 65: لّحنلا ( 16 ... ) ُمَُهل َنِّیَُبِتل  ّالِإ  َباتِْکلا  َْکیَلَع  اْنلَْزنَأ  ام  َو 

191 84: ءاسّنلا ( 4 ... ) ِِهب اوُعاذَأ  ِفْوَْخلا  َِوأ  ِْنمَْألا  َنِم  ٌْرمَأ  ْمُهَءاج  اذِإ  َو 

191 8: نارمع لآ  ( 3 ... ) ِْملِْعلا ِیف  َنوُخِساّرلا  َو  ُهَّللا  َّالِإ  ُهَلیوْأَت  ُمَْلعَی  ام  َو 

ذخأم عبانم و  تسرهف 
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. یلاعت كرابت و  هللا  مالک  میکحلا : رکّذلا 

راد عبط  و  فرـشألا . فـّجنلا  ناـمعّنلاراد - تاروـشنم  ت560ه ،)  ) یـسربّطلا بلاـط  یبأ  نب  ّیلع  نب  دـمحأ  روـصنم  وـبأ  جاـجتحإلا : - 1
،1416ه. نارهط هوسألا -

1413ه.ق. مق ، دیفم  خیش  یناهج  هرگنک  تاراشتنا  ت413ه ،)  ) دیفملا يدادغبلا  يربکعلا  نامعن  نب  دّمحم  نب  دّمحم  صاصتخإلا : - 2

عبط و  ه . هیناـّثلا 1409  هعبّطلا  مق ، یـضّرلا - رـشن  نماـّثلا ، نرقلا  مـالعأ  نم  یملیّدـلا ، دّـمحم  نسحلا  یبأ  نب  نسح  بوـلقلا : داـشرإ  - 3
 . 1417ه نارهط هوسألاراد ،

1362ش. هّیمالسإلا ، هبتکملا  ت381ه ،)  ) قودّصلا یّمقلا  هیوباب  نب  نیسحلا  نب  ّیلع  نب  دّمحم  رفعج  وبأ  یلامألا : - 4

هعبّطلا مق ، هثعبلا - هسّسؤم  عبط  1414ه . یلوألا ، هعبّطلا  مق ، هفاقثلاراد - هعبطم  ت460ه ،)  ) یسوّطلا نسحلا  نب  دّمحمرفعجوبأ  یلامألا : - 5
1414ه. یلوألا

، نارهط هّیمالـسإلا -  بـتکلا  راد  ت1111ه ، )  ) یـسلجملا رقاب  دّـمحم  هماّلعلا  (ع :) راهطألا هّمئألا  رابخأ  رردـل  هعماـجلا  راونـألا  راـحب  - 6
.1403 توریب ، ءافولا - هسّسؤم  عبط  و  هعباّرلا 1362ش . هعبّطلا 

. مود پاچ  یفجن ، یشعرم  هللااهیآ  هناخباتک  تاراشتنا  (ت290ه ،) راّفصلا نسح  نب  دّمحم  تاجرّدلا : رئاصب  - 7

، رشاعلا نرقلا  مالعأ  نم  یفجنلا ، يدابآرتسألا  ینیسحلا  ّیلع  نیّدلا  فرش  دّیّـسلا  (ع :) هرهاّطلاهرتعلا لئاضف  یف  هرهاّظلا  تایآلا  لیوأت  - 8
1407ه. یلوألا هعبّطلا  مق ، ریمأ - هعبطم 

1404 ه.ق. مق ، نیسردم  هعماج  رشن  عباّرلا ،) نرقلا  ) ینارح هبعش  نب  نسح  لوقعلا : فحت  - 9

هعبّطلا مـق ، تـثعب - هسـّـسؤم  ت1107ه ،)  ) ینارحبلا نامیلــس  نـب  مشاــه  دّیــسلا  لــیلجلا  ثِّدــحملا  نآرقلا : ریــسفت  یف  ناــهربلا  - 10
1415ه. یلوألا

1380 ه. نارهط ، هیملع - هعبطملا  (ت320ه ،) یشاّیعلا دوعسم  نب  دّمحم  یشاّیعلا : ریسفت  - 11
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1410ه. نارهط ، داشرإلا - عبط  يرغّصلا ،) هبیغلا  مالعأ  نم   ) یفوکلا تارف  نب  میهاربإ  نب  تارف  مساقلا  یبأ  یفوکلا : تارف  ریسفت  - 12

1404ه. هثلاّثلا هعبّطلا  مق ، باتکلاراد - هسّسؤم  هعبطم  ت329ه ،)  ) یّمقلا میهاربإ  نب  ّیلع  نسحلا  وبأ  یّمقلا : ریسفت  - 13

1336ش. نارهت -  یملع ، نسحدّمحم  یشورف  باتک  رشاعلا ،) نرقلا   ) یناشاکلا هللا  حتفالم  نیقداّصلا : جهنم  ریسفت  - 14

رـشن عبط و  یتاـّلحملا ، یلوسّرلا  مشاهدّیـس  قـیقحت  (ت1112ه ،) يزیوـحلا یـسورعلا  هعمج  نب  یلع  دـبع  خیـش  نیلقّثلاروـن : ریـسفت  - 15
. مق نایلیعامسا - هسّسؤم 

1398ه. مق ، نیسّردم - هعماج  تاراشتنا  ت381ه ،)  ) قودّصلا یّمقلا  هیوباب  نب  ّیلع  نب  دّمحم  دیحّوتلا : - 16

هّیمالسإلا 1365ش. بتکلاراد  رشن  ت460ه ،)  ) یسوّطلا نسحلا  نب  دّمحم  رفعجوبأ  ماکحألا : بیذهت  - 17

1409ه. یلوألاهعبّطلا ، مق ، (ع -) يدهملا مامإلا  هسّسؤم  ت573ه ،)  ) يدنواّرلا بطقلا  هللا  هبه  نب  دیعس  رفعج  وبأ  حئارجلا : جئارخلا و  - 18

. مق هّیملعلا - هزوحلا  یف  نیسّردملا  هعماج  ت381ه ،)  ) قودّصلا یّمقلا  هیوباب  نب  نیسحلا  نب  ّیلع  نب  دّمحم  رفعج  وبأ  لاصخلا : - 19

یلوألا 1409ه. هعبّطلا  توریب ، یملعألاهسّسؤم - ت1285ه ،)  ) یناهبهبلا میرکلا  دبع  نب  رقاب  دّمحم  هبکاّسلا : هعمّدلا  - 20

1413ه. مق ، هثعبلا - هسّسؤم  سماخلا ،) نرقلا  مالعأ  نم   ) ریغّصلا يربّطلا  متسر  نب  ریرج  همامإلا : لئالد  - 21

. زیربت یمشاه - ینب  یشورف  باتک  تاراشتنا  يدورمرگ ، عیفر  ازریم  هاّجنلا : هعیرذ  - 22

، مق اـم - لـیلد  رـشن  عـبط  و  مـق . یـضّرلا - تاروـشنم  508ه ،) هنـس یف  دهـشتسا  ، ) يروباـشیّنلا لاـّتفلا  نب  دّـمحم  نیظعاوـلا : هـضور  - 23
.1423 یلوألا

ذخأم عبانم و  www.Ghaemiyeh.comتسرهف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 229زکرم  هحفص 220 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:206

1385ه. هّیبرعلا ، بتکلا  ءایحا  راد  پاچ  (ت656ه ،) یلزتعملا دیدحلا  یبا  نب  دیمحلادبع  هغالبلا : جهن  حرش  - 24

، فرـشألا فّجنلا  هّیردـیحلا - هعبطملا  ت381ه ،)  ) قودّـصلا یّمقلا  هیوباـب  نب  نیـسحلا  نب  ّیلع  نب  دّـمحم  رفعجوبأ  عئارّـشلا : لـلع  - 25
1386ه.

یبتجم قیقحت  ت880ه ،)  ) روهمج یبأ  نبإ  یئاـسحإلا ، میهاربإ  نب  ّیلع  نب  دّـمحم  هّینیّدـلا : ثیداـحألا  یف  هّیزیزعلا  یلـآللا  یلاوـع  - 26
. مق ءادهّشلادّیس - هعبطم  تاروشنم  نم  یقارعلا ،

. توریب یملعألا - هسّسؤم  رشن  ت381ه ،)  ) قودّصلا یّمقلا  هیوباب  نب  نیسحلا  نب  ّیلع  نب  دّمحم  رفعجوبأ  (ع :) اضّرلا رابخأ  نویع  - 27

- هّیملعلا هزوحلا  تاغیلبت  رتفد  تاراـشتنا  ت664ه ،)  ) سوواّطلا دّـمحم  نب  رفعج  نب  یـسوم  نب  ّیلع  مساقلاوبأ  دّیّـسلا  لئاّسلا : حالف  - 28
. مق

هعبّطلا نارهط ، هّیمالسإلا - بتکلاراد  رـشن  ت329ه ،)  ) يزاّرلا ینیلکلا  قاحـسا  نب  بوقعی  نب  دّـمحم  رفعجوبأ  مالـسإلاهقث  یفاکلا : - 29
هثلاّثلا 1388ه.

- یمالسإلا رشّنلا  هسّسؤم  ت381ه ،)  ) قودّصلا یّمقلا  هیوباب  نب  نیـسحلا  نب  ّیلع  نب  دّـمحم  رفعج  وبأ  همعّنلا : مامت  نیّدـلا و  لامک  - 30
1405ه. مق ،

. هّیمالسإلا بتکلاراد  رشن  ت280ه ،)  ) یقربلا دلاخ  نب  دمحم  نب  دمحا  خیّشلا  نساحملا : - 31

1407ه. مق ، (ع - ) تیبلا لآ  هسّسؤم  ت1320ه ،)  ) یسربّطلا يرّونلا  نیسح  ازریم  جاحلا  لئاسملا : طبنتسم  لئاسولا و  كردتسم  - 32

هیناّثلا 1363ه.ش. هعبّطلا  مق ، یضّرلا - فیرّشلا  تاروشنم  (، 14 نرق یف  یّفوت   ) ینارادنزاملا يدهم  دّمحم  خیّشلا  نیطبّسلا : یلاعم  - 33

هبتکم رـشن  يراّفغلا ، ربکا  یلع  حیحـصت  ت391ه ،)  ) یّمقلا هیوباب  نب  نیـسح  نب  ّیلع  نب  دّـمحم  قودّـصلا  خیّـشلا  راـبخألا : یناـعم  - 34
نارهط 1379ه. قودص -

هعبّطلا مق ،  (ع -) تیبلا لآ  هسّسؤم  قیقحت  ت1104ه ،)  ) یلماعلا ّرحلا  نسحلا  نب  دّمحم  هعیرّشلا : لئاسم  لیصحت  یلإ  هعیّـشلا  لئاسو  - 35
1411ه. یلّوألا
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
سدق  ) یماما هیقف  نسح  دیـس  جاح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

ياه هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاـعف  اـب  فیرـشلا ،) هرس 
. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یـسرتسد  عیرـست  لیهـست و  ياتـسار  رد  ناهفـصا  هیمئاق  يا  هناـیار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رود هب  یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالـسا ،
زا هتفای  راشتنا  هدش و  دیلوت  راثآ  تیریدم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یسایس ، یعامتجا ، تانایرج  تابـصعت و  زا 

بلاطم و و  نیـصصختم ، يارب  یـشهوژپ  تالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعومجم  ات  دـیامن  یم  شالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوس 
هب يزاجم  ياضف  رد  دـیلوت و  نوگانوگ  ياه  تمرف  اب  فلتخم و  ياه  نابز  هب  یمدرم  تاقبط  مومع  ناگتخیهرف و  يارب  اشگهار  یثحابم 

. دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

. دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3

یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5
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رشن عبانم  رکذ  .5
 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

... ینارنخس و یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7
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