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BP238/6/ب2آ5 1389 هرگنک :  يدنب  هدر 
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راتفگشیپ

. دش نآ  هجوتم  وس  ره  زا  نوگانوگ  ياهدقن  مالسا ، ناهج  رد  يرکف  نایرج  کی  هباثم  هب  تیباهو  هفطن  داقعنا  ودب  زا 
هب ار  بایترالا » فشک  ، » یلماع نیما  نسُحم  دیـس  و  داشرلا » جـهنم  ، » ءاطغلا فشاک  رفعج  خیـش  نوچ  یناگرزب  یعیـش ، ناـملاع  ناـیم  زا 

. دندروآ رد  شراگن  هتشر 
اب هـک  یمالــسا  ياــهورملق  رد  دوـخ  ذوـفن  طــسب  يارب  ناــیرج  نـیا  هدرتـسگ  ياــهشالت  هحوـبحب  رد  یملع  كراــبم  ياهدــقن  نـیا 

. تفای دادتما  زورما  هب  ات  هتشر  نیا  دیسر و  رمث  هب  دوب ، هارمه  نینوخ  ياههیفصت  رصح و  دح و  یب  ياهيزروتنوشخ 
هک تسا  یکانتشحو  تنوشخ  دیامنیم  زیگنارب  لمأت  یباهو  يرکف  رصانع  يدروم  یبایزرا  دقن و  زا  شیپ  هچنآ  روطـس  نیا  مقار  رواب  هب 

، یبلط راصحنا  يزرو و  دادبتسا  نامگیب ، تسا . هدنکفا  هیاس  هشیدنا  نیا  ياضف  رب 

www.Ghaemiyeh.comراتفگشیپ ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 80زکرم  هحفص 13 

http://www.ghaemiyeh.com


8 ص :
. رتروآ ترفن  رتتشز و  رکف  هصرع  رد  تسا و  تشز  نآ  ياههولج  همه  رد 

یملع تباقر  داهتجا و  نادیم  هک  يرظن  ثحابم  هنحـص  رد  دمانب و  نید  يراصحنا  رـسفم  ار  دوخ  یهورگ  هک  نیا  زا  رتالاب  رطخ  نیمادک 
. دزاونب اهتمهت  نیرتدب  هب  ار  دشیدنین  وا  دننام  هب  هک  نآ  ره  دباتن و  رب  ار  دقن  نیرتمک  تسا 

رد ار  فلاخم  ياههشیدنا  همه  ینید ، ياهرواب  حالـصا  هناهب  هب  تشارفا ، تماق  ینید  یبلط  حالـصا  تضهن  ناونع  اب  هک  تیباهو  نایرج 
نافلاخم رـس  رب  یگـشیمه  هبرح  ود  هب  تعدب  هب  یمَرو  رفک  ماهتا  هک  هنوگنآ  درک . مهتم  تعدـب ، رفک و  هب  ینـس  ریغ  ینـس و  قَِرف  نایم 

. تشگ لیدبت 
طاـسب دــماجنا و  یکیزیف  یعاـمتجا و  ياـهتنوشخ  هـب  يرظن  يرکف و  تنوـشخ  ياـهدومن  هـک  دــیامنیم  رتتـیمها  رپ  هاـگنآ  هلأـسم 

. درک افیا  یلیدب  یب  شقن  نآ  ققحت  رد  تیباهو  هک  يرما  دنارتسگب . ار  يرگیطارفا 
دای اهیباهو  کیروئت  ياهتنوشخ  نیگآرهز  خـلت و  هویم  ناونع  هب  یبهذـم  راثآ  ياـهيرگناریو  نینوخ ، ثداوح  زا  یتسیاـب  هناـنیگمغ 

. درک
همادا هک  درک  ینیب  شیپ  یتحار  هب  ناوتب  دیاش  دنتـسه ، یناسنا  بان  ترطف  رد  هتفای  هشیر  رـصانع  تقفـش  تمحر و  لادتعا ، هک  اجنآ  زا 

هب اهنت  هن  نشخ  نایرج  نیا  ناراداوه  يوس  زا  یکیزیف  يرکف و  ياهيرگناریو 
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. دشکیم طوقس  بیشارس  هب  ار  نآ  جیردت  هب  هکلب  دنکیمن ، کمک  نآ  ناینب  تیوقت 

نکیل دـبایب ، دوخ  يارب  یناگتفیـش  يرکف ، بذاج  رـصانع  زا  یخرب  يریگراک  هب  اـب  تسناوت  دوخ  تکرح  عورـش  رد  يرگیباـهو  هچرگ 
هنـشت نامز  ره  زا  شیب  مالـسا  ناـهج  ینونک  لـسن  هک  ینارود  رد  يرکف  ياـهيزرو  دادبتـسا  يرگ و  یفئاـط  نشخ  ياـههرعن  رارمتـسا 

. دنکیمن کمک  شیوخ  هیلع  رب  ترفن  ِّسح  ندیمد  هب  زُج  تسا ، یلدمه  تدحو و  يرکف و  لُماعت  یبهذم ، لادتعا 
یعامتجا يرکف و  تالـضعم  زاس  هراچ  تیباـهو » ناـمتفگ   » دـناهدرب یپ  یتسرد  هب  مالـسا  ناـهج  روشرپ  ناـناوج  ناـگتخیهرف و  هزورما 

نآ هاگیاج  تیوقت  ظفح و  هب  تسناوت  دـنهاوخن  نیا  زا  شیب  لام ، تردـق و  ددـم  هب  مه  یلاـم  یـسایس و  ناـیماح  تسین . مالـسا  ناـهج 
. دننک کمک 

یمالـسا عماوج  هرتسگ  رد  بهاذم و  ناغلبم  ناملاع و  ناج  لد و  رد  یبهذم  يرابدربو  محارت  فطاعت و  لادتعا ، ناینب  هک  يزور  دیما  هب 
. دوش دورطم  هشیمه  يارب  هنارابدربان  ياهراتفر  اهيزروتنوشخ و  دبای و  هشیر 

یعلخف یقت  دّمحم 
دهشم یسودرف  هاگشناد  رایداتسا 
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؟ تسیچ تیباهو 

؟ دراد ّتنس  لها  اب  یتبسن  هچ  هنیشیپ و  هچ 
مراـهچ موس و  ياههدـس  یطارفا  ياههشیدـنا  یخرب  وریپ  هدرک و  روهظ  ریخا  نرق  رد  هک  تسا  یـسایس  يرکف - یناـیرج  ماـن  تیباـهو » »

. دنیوگیم زین  هیفلس »  » نایرج نیا  هب  تسا ؛ یمالسا 
تسا دجن  فورعم  يارحـص  ياهرهـش  زا  یکی  هنییع  هداز  1206 ق .) - 1115) باهولا دبع  نب  دّمحم  هب  موسوم  یـصخش  نآ  راذگناینب 

. تشاد مات  ياهرهب  تنوشخ  رّجحت و  زا  هک 
شیوخ یقطنم  ریغ  دنت و  ياههشیدـنا  يوس  هب  توعد  يارب  ینادـنچ  لاجم  دوب  ياهتـسجرب  یلبنح  ملاع  هک  شردـپ  تایح  نامز  رد  يو 

یفارخ ياهرواب  ییامنگرزب  و  كرـش ، دیحوت و  موهفم  زا  ياهیاپیب  تشادرب  غیلبت  حرط و  اب  تسناوت  ردپ  تشذـگرد  زا  سپ  اّما  تفاین ،
تیاـمح زا  يرادروخرب  هیعرد و  هب  ترجاـهم  زا  سپ  و  دـبای ، ذوفن  دـجن  يودـب  هنـسرگ و  هداـس ، مدرم  ناـیم  رد  ناتـسبرع ، رد  دوـجوم 

یسایس و
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دوعـس نب  دّمحم  دنارتسگب . ناتـسبرع  رـساترس  رب  ار  شیوخ  تسردان  داقتنا و  لباق  ياههاگدـید  دوعـس - نب  دّـمحم  نآ -، مکاح  یماظن 

نب دّـمحم  یبهذـم  ذوفن  زا  دوخ  تیامح  هیاس  رد  تسناوت  هک  تسا ، يدوعـس  ناتـسبرع  رد  ینونک  ناهاشداپ  ياـین  دوعـس و  لآ  گرزب 
. دبای تسد  هقطنم  رب  یسایس  هرطیس  هب  يو  تاغیلبت  باهولادبع و 

ياوتف اب  دوعـس  نب  دّـمحم  اریز  دوریم . رامـش  هب  تیباهو  نینوخ  خـیرات  زاغآ  هطقن  هیعرد ، رد  ود  نیا  یـسایس  یبهذـم و  ذوفن  یهارمه 
نایعیـش ناناملـسم و  تشادنپیم ، گرم  هتـسیاش  كرـشم و  یعون  هب  ار  یباهو  ریغ  ناناملـسم  مومع  هک  باهولادبع  نب  دّـمحم  هنالهاج 
لیمحت یمالـسا  ياـهتلود  یخرب  هب  ار  یناوارف  نینوخ  ياـهگنج  و  داد ، رارق  جاراـت  موجه و  دروـم  ار  فارطا  ياهنیمزرـس  هاـنگیب 

. دومن
فیلأت اب  دنداد و  همادا  ار  وا  هار  دنافورعم  خیشلا » لآ   » هب ناتـسبرع  رد  هک  وا  ناگداون  نادنزرف و  یخرب  باهولا  دبع  نب  دّمحم  زا  سپ 

رد یباهو  ياههاگدید  شرتسگ  ینابم و  میکحت  رد  ار  يراکنا  لباق  ریغ  شقن  زیمآتنوشخ  ياهشور  زاهدافتساو  یباهو ، بتکو  لئاسر 
. دندومن افیا  یمالسا  ياهنیمزرس  نایم 

هب شیب  امک  ناتـسبرع  نیمزرـس  رد  زین  نونکا  هک  يایگژیو  تسا ؛ هدوب  یباهو  نایرج  یخیراـت  یگژیو  نیرتهتـسجرب  ریفکت  تنوشخ و 
یهاگ و  دروخیم ، مشچ 
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هرّونم هنیدـم  نارئاز  مارحلا و  هللا  تیب  جاّجح  اب  نایباهو  یخرب  هنابدایب  نشخ و  راتفر  و  نایعیـش ، هیلع  یباـهو  ناـیتفم  بیجع  ياواـتف  رد 

. دوشیم هدید 
تـسا ّتنـس  لـها  هناـگراهچ  بهاذـم  زا  یکی  هک  یلبنح  بهذـم  هب  رتشیب  دـننادیمن و  ینیون  یمالـسا  بهذـم  ناوریپ  ار  دوخ  ناـیباهو 

. دننکیم بستنم 
یلبنح و بهذم  ياههاگدید  ینابم و  اب  یـضامغا  لباق  ریغ  يّدج و  ياهتوافت  نانیا  ياههاگدید  ینابم و  هک  تسین  يدـیدرت  ًابیرقت  اّما 

. دراد یمالسا  بهاذم  همه  یّلک  روط  هب 
ّتنس لها  بهاذم  اب  یهّجوت  لباق  تبسن  هک  دنرامـشیم  رب  یفارحنا  نیون  بهذم  کی  ار  یـسایس  يرکف - نایرج  نیا  یخرب  ور ، نیا  زا 

. درادن
. دناهدوب یلبنح  ناهیقف  ّتنس و  لها  هتسجرب  ناملاع  زا  نایرج  نیا  تخسرس  نافلاخم  زا  يرایسب  هک  تشاد  هّجوت  دیاب  لاح  ره  هب 

داد رارق  يّدـج  داقتنا  تفلاخم و  دروم  ار  باهولا  دـبع  نب  دّـمحم  كاـنرطخ  یطارفا و  ياههشیدـنا  هک  یـسک  نیتسخن  هنومن ، ناونع  هب 
باطخلا لصف   » ياهمان اب  باتک  ود  هراب  نیا  رد  هک  دوب  یلبنح  هتسجرب  ناهیقف  زا  یکی  1210 ق .) (د . باهولا دبع  نب  نامیلس  يو  ردارب 

. تشاگن ۀیباهولا » یلع  ّدرلا  یف  ۀیهلإلا  قعاوصلا   » و باهولا » دبع  نب  دّمحم  یلع  ّدرلا  یف 
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؟ تسا مادک  یباهو  نایرج  ياههاگدید  ینابم و 

یباهو هشیدنا  ینابم  فلا :

هراشا

ود نیا  لیذ  رد  دیاب  ار  یباهو  هشیدنا  هیاپ  نیرتمهم  اذل  تسا ؛ هتفرن  راک  هب  كرـش »  » و دیحوت »  » هزادنا هب  یناگژاو  چیه  یباهو  نوتم  رد 
. درک یسررب  هژاو 

دیحوت . 1

دنویپ مه  هب  ار  ینامـسآ  نایدا  همه  هک  یمالـسا ، بهاذم  همه  اهنت  هن  و  هتـساخرب ، ناسنا  كاپ  ترطف  زا  هک  تسا  یـسّدقم  هژاو  دـیحوت 
. تسا نایناهج  ریبدت  عیرشت و  شنیرفآ ، رد  دنوادخ  ندرمش  هناگی  يانعم  هب  و  دهدیم ،

ترـضح مرکا  ربمایپ  تّوبن  موهفم  هچنانچ  و  تسا ، دّحوم »  » دشاب دنمرواب  نادب  انـشآ و  كرابم  موهفم  نیا  اب  سک  ره  هک  تسا  نشور 
. دوب دهاوخ  ناملسم »  » ددنب رواب  دسانشب و  زین  ار  (ص .) یفطصم دّمحم 

: تسا شخب  ود  رب  دیحوت  وا ، ناوریپ  باهولا و  دبع  نب  دّمحم  هاگدید  زا  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 
. تیهولا دیحوت  تیبوبر و  دیحوت 

ییاتکی هب  داقتعا  تیبوبر  دیحوت  زا  نانیا  روظنم 
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دنوادخ تدابع  رد  دیحوت  ار  نآ  هک  تسا  يزیچ  تیهولا  دـیحوت  زا  ناشروظنم  و  تسا ، نایناهج  ریبدـت  عیرـشت و  شنیرفآ ، رد  دـنوادخ 

. دنیامنیم یفّرعم 
یگناـگی هب  یـسک  دراد  ناـکما  نیارباـنب ، تسا ، شخب  ود  ره  زا  یبـیکرت  دریگیم  رارق  كرـش  ربارب  رد  هک  يدـیحوت  ناـیباهو  هاـگن  زا 

ار اتکی  دنوادخ  ریغ  هک  انعم  نیدب  دیآ ! رامـش  هب  كرـشم »  » اًلماک اّما  دشاب ، دقتعم  نایناهج  ریبدت  عیرـشت و  شنیرفآ ، رد  لاعتم  دـنوادخ 
. دهد رارق  تدابع »  » دروم

نیا زا  دنرادنپیم . سیدقت  میظعت و  هنوگ  ره  لماش  ار  نآ  دـنهدیم و  هئارا  یعّـسوم  ریـسفت  زین  تدابع »  » زا نایباهو  تسادـیپ ، هک  نانچ 
. دننکیم تدابع  ار  نانآ  عقاو  رد  نیحلاص  و  (ص .) ربمایپ روبق  میظعت  یتح  و  اهاج ، ای  اهزیچ  یخرب  سیدقت  اب  ناناملسم  هک  دننآ  رب  ور ،

! تسا رفک  قیداصم  زا  نانآ  روبق  دزن  رد  تجاح  ضرع  ءایلوا و  هب  لّسوت  هنوگ  ره  نانیا  هاگن  زا 
، نتفرگ کمک  هبانا ، تیـشخ ، عوشخ ، ساره ، تبغر ، لّکوت ، دـیما ، میب ، اعد ، لماش  ناسحا ، نامیا و  مالـسا و  رب  هوالع  ار  تدابع  نانیا 

(1) دننادیم . رذن  حبذ و  هثاغتسا ، هذاعتسا ،

ۀیبرعلا ۀکلمملاب  داشرإلا  ةوعدلا و  ءاتفالا و  ۀیملعلا و  ثوحبلا  تارادا  ۀسائر  ص 6 ، اهتلدأ ، ۀثالثلا و  لوصألا  باهولا ، دبع  نب  دمحم  - 1
ۀثیدحلا ضایرلا  ۀبتکم  ص 265 ، دیحوتلا ، ۀعومجم  نم  هدحو ، هللا  ةدابعل  عماجلا  ومه ، ۀیدوعسلا ؛
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! دنکیم دراو  ناکرشم  هگرج  رد  ار  ناهج  ناناملسم  ناتسرپ و  اتکی  زا  يرایسب  تدابع  زا  ياهیاپیب  خارف و  ریـسفت  نینچ  هک  تسا  یعیبط 

! دنتسه دنبياپ  مزتلم و  نادب  هناکابیب  نایباهو  هنافسأتم  هک  تسا  یکانرطخ  همزال  دساف و  یلات  نیا  و 
نیا رد  وا  تسا . هدـمآ   (1) ۀعبرألا » دعاوقلا   » مان هب  وا  لئاسر  زا  یکی  رد  دـیحوت  هرابرد  باهولا  دـبع  نب  دـمحم  هاگدـید  یلک ، روط  هب 

: تسا تیباهو  ناکرا  عقاو  رد  هک  هدومن ، رکذ  نکر  راهچ  دیحوت  يارب  تایاور ، تایآ و  یخرب  رهاوظ  هب  دانتسا  اب  رصتخم ، هلاسر 
مالسا هب  ار  نانآ  رارقا  نیا  یلو  دنتشاد  رارقا  تسا  ناهج  ّربدم  قلاخ و  دنوادخ  هک  نیا  هب  (ص .) ربمایپ نامز  نارفاک  هک  نآ  نتسناد  مکی :

. دومنیمن دراو 
. میناوخیمن ار  اهتب  تعافش  بلط  دنوادخ و  هب  یکیدزن  يارب  زج  هک  دنتفگیم  (ص .) ربمایپ نامز  نارفاک  هک  نآ  مود :

، ناحلاص ناربمایپ و  یخرب  ناگتشرف ، یخرب  دندوب ؛ توافتم  تدابع  ثیح  زا  هک  دومرف  روهظ  یناسک  نایم  رد  (ص .) ربمایپ هک  نآ  موس :
یقرف ناـنآ  ناـیم  دومرف و  داـهج  ناـنآ  همه  اـب  (ص .) ربماـیپ اـما  دـندیتسرپیم ، ار  هاـم  دیـشروخ و  یخرب  و  اهگنـس ، ناـتخرد و  یخرب 

. تشاذگن

. تسا هدش  پاچ  زین  نیکرشملا  نینمؤملا و  نیب  زیمت  نیدلا  دعاوق  عبرأ  مان  اب  هلاسر  نیا  - 1
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شیاسآ ماگنه  هب  اهنت  (ص .) ربمایپ نامز  ناکرشم  هک  ارچ  دنارتكرشم ! (ص .) ربمایپ نامز  ناکرشم  زا  ام  نامز  ناکرشم  هک  نآ  مراهچ :
يراوشد ماـگنه  هب  مه  شیاـسآ و  ماـگنه  هب  مه  اـم ، ناـمز  ناکرـشم  اـما  دـندشیم ، صلخم  يراوشد  ماـگنه  هب  دـندیزرویم و  كرش 

ریغ ناناملسم  راب  زا 24  شیب  و  هدرـشف ، ياپ  یطارفا  هاگدید  نیا  رب  زین  تاهبـشلا » فشک   » مان هب  شرگید  هلاسر  رد  يو   (1) دناكرشم !
(2) تسا ! هدناوخ  ناطیش  قفانم و  دترم ، تسرپتب ، رفاک ، ار  نانآ  هبترم  زا 25  شیب  و  كرشم ، ار  یباهو 

یضترم دیس  یلماع (3) و  نیما  نسحم  دیـس  نوچ  یخرب  ور ، نیا  زا  دروخیم . مشچ  هب  یباهو  عبانم  همه  رد  ًابیرقت  بیجع  هاگدـید  نیا 
هب ار  نایباهو  يرکسع (4) 

ۀکلمملاب داشرإلا  ةوعدـلا و  ءاـتفالا و  ۀـیملعلا و  ثوحبلا  تارادا  ۀـسائر  ، 43 صـص 38 - ۀعبرألا ، دعاوقلا  باهولا ، دـبع  نب  دـمحم  - 1
ص 251 دیحوتلا ، ۀعومجم  نم  دیحوتلا ، ۀملک  ریسفت  ومه ، کن : نینچمه ، ۀیدوعسلا ؛ ۀیبرعلا 

1378 ش یمالسا ، مولع  یناهج  زکرم  ص 204 ، رصاعم ، یمالسا  ياهشبنج  تسایس و  ملع  رب  یتفایهر  یتارف ، - 2

ار هجو  سپس 13  و  هوجو ؛» ةدع  نم  کلذ  جراوخلاب و  نییباهولا  هبش  یف  : » مق نایراصنا ، ۀسسؤم  ، 105 صص 96 - بایترالا ، فشک  - 3
«، الإ هللا ۀعافش  ال  «، » الإ هللا ءاعد  ال   » نایباهو راعش  دوب و  الإ هللا » مکح  ال   » جراوخ راعش  هنومن ، ناونع  هب  دیامنیم . رکذ  تهابـش  نیا  يارب 

تعیرـش رهاوظ  هب  تبـسن  جراوخ  نینچمه ، تسا . هدـش  اهنآ  زا  یلطاب  تشادرب  هک  یّقح  تاملک  تسا ، نآ  دـننام  و  الإ هللا » لّـسوت  ـال  »
دوخ نافلاخم  ضرِع  نوخ و  لام و  دندومنیم و  ریفکت  ار  ناناملسم  ریاس  جراوخ  دنتسه . هنوگ  نامه  زین  نایباهو  دنتـشاد و  دیدش  مازتلا 

 ... تسا هدوب  نیمه  زین  نایباهو  شور  دندرمشیم و  لالح  ار 

1410 ق توریب ، نامعنلا ، ۀسسؤم  62 و 63 ، / 1 نیتسردملا ، ملاعم  يرکسع ، یضترم  دیس  - 4
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. دناهدومن قیبطت  هسیاقم و  نانآ  ياههاگدید  اب  لیصفت  هب  ار  نانیا  ياههاگدید  و  هیبشت ، جراوخ » »

نتـسشن هک  تشاد  رواب  و  تشاگنایم ، مسج  ار  ادخ  دوب  لئاق  دیحوت  هلأسم  يارب  هک  یتیّمها  دوجو  اب  باهولا  دبع  نب  دّـمحم  هک  اتفگش 
زا هدوع  نامیلـس  هک  تسا  ور  نیا  زا   (1) تسا ! یقیقح  وا  يارب  تهج  يور و  تسد و  توبث  اـیند و  نامـسآ  هب  وا  لوزن  شرع و  رب  ادـخ 

(2) دنکیم . دای  يودب  ییارحص و  دیحوت  مان  اب  باهولادبع  نب  دمحم  دیحوت 
یباهو دـیحوت  یـسررب  دـقن و  هب  نآ  رد  و  دناهتـشاگن ، دـیحوتلا  ۀـیباهولا و  ناونع  اب  یباتک  عوضوم  نیا  هراـبرد  رـصاعم  ناـقّقحم  یخرب 

(3) دناهتخادرپ .

كرش . 2

. دوب دهاوخ  كرش »  » زا كانرطخ  بیجع و  هیاپیب ، تشادرب  دیحوت ،»  » زا هناخاتسگ  یّقلت  يأر و  هب  ریسفت  همزال 
: دنیامنیم میسقت  هنوگ  هس  هب  ار  كرش  نایباهو 
ود دوخ  هک  تسا  تیبوبر » رد  كرش   » هنوگ کی 

1984 م لوبناتسا ، قیشا ، ۀبتکم  ص 26 و 27 ، قداصلا ، رجفلا  - 1

اسر یناسرعالطا  هاگیاپ  یسانش و  هعیش  یناهج  عمجم  تیاس  تیباهو ، دیدج  ياهنایرج  ینارنخس  نتم  دامعلا ، ماصع  - 2

1419 ق توریب ، ةریسلا ، راد  دیحوتلا ، ۀیباهولا و  یناروک ، - 3
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عون نیا  و  دنریگیم ، رارق  نآ  لیذ  رد  هطمارق  هیمهج و  تالغ  افرع ، هفسالف ، نوعرف ، نوچ  یناسک  هک  لیطعت » كرش  : » دریذپیم شخب 
يارب هک  تسرپربق !» تالغ   » نینچمه و  سوجم ، يراصن و  نوچ  یناـسک  هک  لـیطعت » نودـب  كرـش   » و تسا (1) ؛ كرـش  عاونا  نیرتدب 

(2) دوشیم . لماش  ار  دنالئاق  فّرصت  ناوت  ایلوا  حور 
! تسا رتهب  نیشیپ  هنوگ  زا  دوشیم و  قولخم  هب  قلاخ  هیبشت  لماش  هک  تسا  تافص  ءامسا و  دیحوت  رد  كرش  رگید  هنوگ 

: دوشیم میسقت  عون  ود  هب  هک  تسا  تدابع  دیحوت  رد  كرش  موس  هنوگ 
اجر فوخ و  ادخ  دننام  وا  هب  تبـسن  دـنیامن و  تعافـش  بلط  ادـخ  دـننام  وا  زا  دـنناوخب و  ار  ادـخ  ریغ  يزیچ  ای  یـسک  هک  نآ  عون  کی 

. تسا ربکا » كرش   » عون نیا  دنشاب و  هتشاد 
(3) دوشیم . قالطا  نآ  دننام  ییامندوخ و  ءایر و  هب  هک  تسا  رغصا » كرش   » رگید عون 

سب ییاطخ  كانرطخ و  یطبخ  یمالسا  نیداینب  میهافم  زا  هناملاع  ریغ  ياهيدنبشخب  ياهقیلس و  ياهمیسقت  نینچ  هک  تسادیپ  هتفگان 
. تسا شحاف 

دیحوت دننام  زین  كرش »  » هک تسین  يدیدرت 

ۀثیدحلا ضایرلا  ۀبتکم  ص 27 ، دیحوتلا ، باتک  حرش  یف  دیمحلا  زیزعلا  ریسیت  دمحم ، نب  هللا  دبع  نب  نامیلس  - 1

ص 28 نامه ، - 2

ص 28 و 29 نامه ، - 3
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عیرـشت و شنیرفآ ، رد  اتکی  دـنوادخ  اب  یقولخم  نتـسناد  کیرـش  انامه  نآ  و  دراد ، ماهبایب  نشور و  یفیرعت  صّخـشم و  اًلماک  یموهفم 

. دشابیم هتساریپ  كاپ و  نآ  زا  ناناملسم  مومع  نماد  هک  يزیچ  تسا ؛ نایناهج  ریبدت 
اتمهیب و راگدرورپ  کیرش  نید  ماکحا  عیرـشت  ای  نایناهج و  ریبدت  شنیرفآ و  رد  ار  يزیچ  ای  یـسک  هک  تسا  ناملـسم  مادک  یتسار  هب 
ار تیب : لها  موصعم  نایاوشیپ  و  (ص .) مرکا ربمایپ  ناهج ، نیا  هشوگ  ره  رد  ناملـسم  نیمادک  ای  درادـنپب !؟ وا  تارایتخا  ییاناوت و  ياراد 

!؟ دراگنایم هبترم  دنلب  دنوادخ  هتسیاش  يایلوا  هدیزگرب و  ناگدنب  زج 
رفعج داتسا  نینچمه ،  (1) تسا . هدیشک  دقن  هب  ار  یباهو  يانبم  نیا  لیصفت  هب  ۀیواحطلا  ةدیقعلا  حرش  حیحـص  باتک  رد  فاقـسلا  نسح 

ار یباهو  هشیدنا  تسردان  ینابم  نآ  رد  و  هتـشاگن ، میرکلا » نآرقلا  یف  كرـشلا  دیحوتلا و   » ناونع اب  یباتک  عوضوم  نیا  هرابرد  یناحبس 
. تسا هداد  رارق  یبایزرا  دروم 

یباهو نایرج  ياههاگدید  ب :

هراشا

. تسا هتخاس  لیدبت  یقطنم  ریغ  تسردان و  گنهامهان ، ییاههاگدید  هب  ار  نانآ  ياههاگدید  نایباهو ، هیاپیب  راوتـساان و  توافتم ، ینابم 
: درک یسررب  ناوتیم  عوضوم  دنچ  رد  ار  اههاگدید  نیا 

1416 ق ندرالا ، نامع و  يوونلا ، مامإلا  راد  ص 105 ، ۀیواحطلا ، ةدیقعلا  حرش  حیحص  فاقسلا ، یلع  نب  نسح  - 1
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اور تیب ،: لـها  و  (ص .) ربماـیپ روبق  تراـیز  نتـسنادن  اور  ادـخ ، ياـیلوا  راـثآ  هب  افـشتسا  كّربت و  ندرمـش  تعدـب  ناـیباهو ، ریغ  ریفکت 

. ادخ ریغ  هب  دنگوس  نتشادنپ  كرش  نانآ و  هب  عافشتسا  لّسوت و  نتسنادن 

نایباهو ریغ  ریفکت  . 1

شقن دوریم . رامش  هب  لاح  هتشذگ و  رد  مالـسا  ناهج  کیرات  ياههنتف  اهبوشآ و  زا  يرایـسب  همـشچرس  هک  تسا  یموش  لمع  ریفکت 
ریغ هتسجرب و  ناتـسناغفا  قارع و  دننام  ناملـسم  ياهروشک  یخرب  نینوخ  ثداوح  ینونک و  تالّوحت  رد  یمالـسا  ریغ  تشز و  لمع  نیا 

. تسا راکنا  لباق 
تشادرب هیاپ  رب  نانیا  تسا . هدوب  لاح  هتـشذگ و  رد  نایباهو  ياهیگژیو  نیرتمهم  زا  نارگید  نتـشاگنا  رفاک  دش ، هراشا  رتشیپ  هچنانچ 
! دناهتشادنپ گرم  راوازس  كرشم و  ار  ناهج  رساترس  رد  ناناملسم  رتشیب  دناهتشاد  كرش »  » و دیحوت »  » موهفم ود  زا  هک  یتسردان 

قرف یلمع .) هانگ  ای  يرکف  شزغل  یفخ /( كرـش  و  ادـخ .) يارب  يزیچ  ای  سک  نداد  رارق  کیرـش  یلج /( كرـش  نایم  یتخـس  هب  نانیا 
. دننکیم لمع  هدزباتش  ًابلاغ  یمالسا  ياههورگ  ناملسم و  دارفا  ریفکت  رد  دنراذگیم و 

هدومرف هتشاد و  رذح  رب  دیامن  مالسا  هب  رهاظت  هک  ره  نتشاگنا  رفاک  زا  میرک  نآرق  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 
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22 ص :
َْدنِعَف اْینُّدلا  ِةایَْحلا  َضَرَع  َنوُغَْتبَت  ًانِمُْؤم  َتَْسل  َمالَّسلا  ُمُْکَیلِإ  یْقلَأ  ْنَِمل  اُولوُقَت  َو ال  اُونَّیَبَتَف  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ُْمْتبَرَض  اذِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  تسا :

! دیاهدروآ نامیا  هک  یناسک  يا  : » ینعی  (1) ًارِیبَخ ؛ َنُولَمْعَت  اِمب  َناک  َهَّللا  َّنِإ  اُونَّیَبَتَف  ْمُْکیَلَع  ُهَّللا  َّنَمَف  ُْلبَق  ْنِم  ُْمْتنُک  َِکلذَک  ٌةَرِیثَک  ُِمناغَم  ِهَّللا 
ات یتسین  نمؤم  وت  هک  دییوگن  دیامنیم  مالسا  هب  رهاظت  امـش  يارب  هک  یـسک  هب  دینک و  یـسررب  دیوریم  نوریب  ادخ  هار  رد  هک  یماگنه 

، داهن ّتنم  امـش  رب  ادخ  سپ  دیدوب  نینچ  رتشیپ  امـش  تسا ، ناوارف  ياههرهب  ادخ  دزن  هکنآ  هچ  دـییامن  لیـصحت  ار  ایند  یگدـنز  یخارف 
«. تسا هاگآ  دیهدیم  ماجنا  هچنآ  هب  دنوادخ  انامه  دینک ، یسررب  نونکا 

ینب اب  گنج  يارب  دیز  نب  هماسا  یهدنامرف  هب  ار  دوخ  نارای  زا  ياهتـسد  (ص .) مرکا ربمایپ  هک  تسا  هدـش  تیاور  هیآ  نیا  لوزن  نأش  رد 
هک یماگنه  تشاد . وم  خرـس  يرتش  ییاراد و  يرادـقم  هک  دـندش  ور  هبور  سادرم  مان  هب  روکذـم  هلیبق  زا  يدرم  اب  نانآ  داتـسرف . هرمض 
هب ار  يو  دومنن و  یهّجوت  وا  نخس  هب  هماسا  اّما  دنار ، نابز  رب  ار  نیتداهش  هملک  درک و  مالس  نانآ  رب  دش  ور  هب  ور  هماسا  هاپـس  اب  سادرم 

! دریگب ار  وا  رتش  ییاراد و  ات  دناسر  لتق 
هب ار  ارجام  تشگزاب  زا  سپ  هماسا  ناهارمه 

94 ءاسن / - 1
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23 ص :
هب هللا » لوسر  دّمحم  هللا  الإ  هلإ  ال   » تفگیم هک  ار  يدرم  هنوگچ  هماسا  هک  يدیدن  ادخ ! لوسر  يا  دنتفگ : دنداد و  شرازگ  (ص .) ربمایپ

! ادـخ لوسر  يا  تفگ : هماسا  يدرک !؟ هچ  هللا  الإ  هلإ  اب ال  دومرف : هماسا  هب  باطخ  دینـش  ار  شرازگ  نیا  یتقو  (ص .) ربمایپ دـناسر ! لـتق 
! دنک ظفح  ار  شیوخ  ناج  هک  تفگ  نیتداهش  نیا  يارب  اهنت  درم  نآ 

درک دای  دنگوس  هماسا  دش و  لزان  روکذم  هیآ  ماگنه  نیا  رد  یتفای !؟ یهاگآ  شنورد  زا  یتفاکـش و  ار  شلد  وت  ایآ  دومرف : (ص .) ربمایپ
(1) دگنجن . دناریم  نابز  رب  ار  نیتداهش  هک  یسک  اب  زگره  رگید  هک 

هب تسناد و  كرشم  ای  رفاک  دناریم  نابز  رب  نیتداهش  هک  ار  یـسک  ناوتیمن  هک  دننآ  زا  یکاح  همه  رگید  ناوارف  تایاور  تیاور و  نیا 
. درمش لالح  ار  وا  لام  ناج و  هناهب  نیا 

نوچ ینیوانع  درمـشیمن و  اور  دوخ  رب  ار  نیملـسم  ریفکت  یمالـسا  گرزب  ياهتیـصخش  بهاذـم و  نایاوشیپ  زا  کی  چـیه  ور ، نیا  زا 
. دومنیمن قالطا  هلبق  لها  رب  ار  كرشم  رفاک و 

نیا و  دـنباتیمن ، رب  ار  نانآ  ریفکت  دنرامـشیم و  اور  ار  زامن  رد  اهتعدـب  لها  هب  ادـتقا  یّتح  یعفاش  ناهیقف  زا  يرایـسب  هنومن ، ناونع  هب 
هب دانتسا  اب  یعفاش  بهذم  رهاظ 

304 / 5 نایبلا ، عماج  يربط ، - 1
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24 ص :
(1) دیرازگ .» زامن  هللا  الإ  هلإ  ال  دـیوگیم : هک  یـسک  رـس  تشپ  و  هللا ، الإ  هلإ  ال  دـیوگیم : هک  یـسک  رب  : » دـیامرفیم هک  تسا  یثیدـح 

: دیوگیم یعفاش  روهشم  ناهیقف  زا  یکی  676 ق .) (د . يوون
اور یمالـسا و  بهاذم  همه  باحـصا  زا  نارگید  هلزتعم و  رـس  تشپ  زامن  ندوب  اور  رب  نارّخأتم .) امدـق و  فلخ /( فلـس و  همه  هراومه  »
وبا دـننام  ام  باحـصا  ناقّقحم  زا  يرایـسب  و  دناهتـشاد ، رظن  قاّفتا  نانآ  رب  نیملـسم  ماکحا  همه  نایرج  نانآ و  اب  ثراوت  جاودزا و  ندوب 

نارفک رب  ار  تـسا  هدیـسر  نآرق  ندوـب  هدـیرفآ  هـب  نـالئاق  ریفکت  رب  ینبم  اـملع  رگید  یعفاـش و  زا  هـک  ینانخــس  نارگید ، یقهیب و  رکب 
: تفگ هک  تسا  هدرک  لقن  یسخرس  دمحا  نب  رهاز  زا  یقهیب  رکب  وبا   (2) دناهدرک .» لمح  یقیقح  رفک  هن  اهتمعن و 

زا يدحا  نم  هک  شاب  دهاش  تفگ : دـناوخ و  شیوخ  نیلاب  هب  ارم  دـش ، کیدزن  دادـغب  رد  نم  هناخ  رد  يرعـشا  نسحلا  وبا  گرم  یتقو  »
یبهذ  (3) تسا .» تارابع  رد  اهنت  ناشفالتخا  دـننکیم و  دـصق  ار  يدـحاو  دوبعم  ناگمه  هکنآ  هچ  میامنیمن ، ریفکت  ار  هلبق  نیا  لها 

: دیوگیم تیاکح  نیا  لقن  زا  سپ  زین 
هیمیت نبا  ام  خیش  و  مراد ؛ یهاگدید  نینچ  زین  نم  »

رکفلا راد  ، 331 / 4 عومجملا ، يوون ، رکفلا ؛ راد  ، 254 / 4 زیزعلا ، حتف  یعفار ، - 1

توریب ۀیملعلا ، بتکلا  راد  ، 460 / 1 نیبلاطلا ، ۀضور  يوون ، - 2

207 / 10 يربکلا ، ننسلا  یقهیب ، - 3
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25 ص :
ظفاحی ال   » يوبن ثیدـح  هب  هراشا  اـب  و  منکیمن ، ریفکت  ار  تما  زا  يدـحا  نم  تفگیم : شرمع  رخاوا  رد  تشاد و  یهاگدـید  نینچ  زین 

.(1) تسا » ناملسم  دشاب  مزتلم  بجاو  ياهزامن  هب  وضو  اب  سک  ره  هک  دوب  نآ  رب  نموم » الإ  ءوضولا  یلع 
زا دـناهدوشگ و  تّما  ریفکت  هب  نابز  ّتنـس  لها  ناملاع  همه  هاگدـید  ملع و  لها  عامجا  فالخ  رب  نایباهو  هک  دوشیم  نشور  اـجنیا  زا 

. دناهدش فرحنم  حلاص  فلس  هار 
یسررب دقن و  دروم  ار  هلبق  لها  ریفکت  هلأسم  نآ  رد  و  هتخادرپ ، رفکلا  نامیإلا و  ناونع  اب  یباتک  عوضوم  نیا  هرابرد  یناحبس  رفعج  داتسا 

. تسا هداد  رارق 

ادخ يایلوا  راثآ  هب  ءافشتسا  كّربت و  نتسناد  تعدب  . 2

لها هّمئا  ثیداحا  حـلاص و  فلـس  شور  (ص ،) ربماـیپ ّتنـس  ادـخ ، باـتک  اـب  فلاـخم  هک  ناـیباهو  هیاـپیب  ياههاگدـید  زا  رگید  یکی 
. تسادخ يایلوا  راثآ  هب  ءافشتسا  كّربت و  نتسناد  تعدب  تسا ، مالسلا .) مهیلع  ) تیب

: دیامرفیم (ع .) فسوی هدنزومآ  ابیز و  ناتساد  رد  میرک  نآرق 
هرهچ رب  دیربب و  ار  نم  نهاریپ  نیا  : » ینعی  (2) ًاریَِصب ؛ ِتْأَی  ِیبَأ  ِهْجَو  یلَع  ُهوُْقلَأَف  اذه  یِصیِمَِقب  اُوبَهْذا 

1413 ق توریب ، ۀلاسرلا ، ۀسسؤم  ، 88 / 15 ءالبنلا ، مالعأ  ریس  یبهذ ، - 1

93 فسوی / - 2
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26 ص :
: دیامرفیم همادا  رد  و  دبایزاب .» ار  شیوخ  ییانیب  ات  دینکفایب  مردپ 

ییانیب يو  دنکفا و  بوقعی  هرهچ  رب  ار  نهاریپ  نآ  دمآ  هدنهدتراشب  نوچ  : » ینعی  (1) ًاریَِصب ؛ َّدَتْراَف  ِهِهْجَو  یلَع  ُهاْقلَأ  ُریِشَْبلا  َءاج  ْنَأ  اَّمَلَف 
«. تفای زاب  ار  شیوخ 

. تسا هتفرگ  رارق  دییأت  دروم  نآ  شخبافش  كرابم و  ریثأت  و  (ع .) فسوی نهاریپ  هب  ءافشتسا  كّربت و  هیآ  ود  نیا  رد 
دجـسم هّکم و  هرابرد  هنومن ، ناونع  هب  دـهدیم . ربخ  ادـخ  يایلوا  ندوب  كرابم  اهناکم و  یخرب  ندوب  كّربتم  زا  میرک  نآرق  نینچمه ،

: دیامرفیم مارحلا 
تـسا ینامه  دش  هداهن  مدرم  يارب  هک  ياهناخ  نیتسخن  انامه  : » ینعی  (2) َنیَِملاْعِلل ؛ ًيدُـه  َو  ًاکَرابُم  َۀَّکَِبب  يِذََّلل  ِساَّنِلل  َعِضُو  ٍْتَیب  َلَّوَأ  َّنِإ 

: دیامرفیم فیرش  سدق  هرابرد  و  تسا .» نایناهج  يارب  یتیاده  كرابم و  هّکم  رد  هک 
(4) و (ع .) طول نیمزرـس  هرابرد  و  میداد .» تکرب  ار  نآ  نوماریپ  هک  ییاصقألا  دجـسم  : » ینعی  (3) َُهلْوَح ؛ انْکَراب  يِذَّلا  یَْصقَألا  ِدِجْـسَْملا 

زین  (5) (ع .) نامیلس نیمزرس 

96 فسوی / - 1

96 نارمع / لآ  - 2

1 ءارسإ / - 3

71 ءایبنا / - 4

81 ءایبنا / - 5
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27 ص :
: دیامرفیم قاحسا  شدنزرف  و  (ع .) میهاربا هرابرد  و  دراد . يریبعت  نینچ 

: دیامرفیم (ع .) یسیع نابز  زا  و  قاحسا .» رب  وا و  رب  میداهن  تکرب  و  : » ینعی  (1) َقاحْسِإ ؛ یلَع  َو  ِْهیَلَع  انْکَراب  َو 
«. تسا هداد  رارق  كرابم  مشاب  هک  اج  ره  ارم  دنوادخ  : » ینعی  (2) ُْتنُک ؛ ام  َْنیَأ  ًاکَرابُم  ِینَلَعَج  َو 

رایـسب اور و  يراک  دـنوادخ  يایلوا  كّربتم و  نکاـما  نیا  يونعم  راـثآ  زا  يدـنمهرهب  ینامـسآ و  تاـکرب  نیا  هب  كّربت  هک  تسا  نشور 
. تسا هتسیاش 

هساـک (4) و  (3) وـضو ، بآ  هب  هباحـص  يافـشتسا  نتـسج و  كّربـت  زا  هک  تسا  هدـش  دراو  یناوارف  راـبخا  ّتنـس  لـها  ییاور  عباـنم  رد 
. دراد تیاکح   (5) (ص .) ربمایپ ياهتسد 

هب دـنتفرگیم و  ار  ترـضح  نآ  يوـضو  بآ  مدرم  تفرگیم  وـضو  (ص .) ادـخ لوـسر  یتـقو  هک  تسا  هدـش  تیاور  هنوـمن ، ناوـنع  هب 
(. (ص ادـخ لوسر  مییوجیم ، كّربت  دـندرک : ضرع  دـینکیم ؟ ار  راـک  نیا  ارچ  دومرف : ترـضح  نآ  دـندیلامیم ؛ دوخ  ندـب  تروص و 

راک نیا  زا  هکنآیب 

113 تافاص / - 1

31 میرم / - 2

82 / 4 نابح ، نبا  حیحص  167 ؛ / 4 يراخب ، حیحص  - 3

252 / 6 يراخب ، حیحص  - 4

165 / 4 يراخب ، حیحص  - 5
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28 ص :
: دومرف دنک  یهن 

رازآ ار  دوخ  هیاسمه  دـشاب و  رادتناما  دـیوگ و  نخـس  یتسار  هب  دـیاب  دـنرادب  تسود  ار  وا  شربمایپ  ادـخ و  هک  دراد  تسود  سک  ره 
رکذ ناونع  اب  ار  یباب  مههابشأ (2) و  نیحلاصلاب و  كّربتلا  ءرملل  ّبحتسی  ام  رکذ  ناونع  اب  ار  یباب  دوخ  حیحـص  رد  نابح  نبا   (1) دنکن .

. تسا هدروآ  درگ  هراب  نیا  رد  ار  یثیداحا  هدوشگ و  ملعلا (3)  لهأ  نم  نیحلاصلا  ءوضوب  كّربتلا  ۀحابإ 
راـثآ هب  يافـشتسا  نتـسج و  كّربـت  دـناهدش و  کـیکفت  هب  ریزگاـن  ناـیباهو  يرایـسب  هک  تـسا  تاـیاور  تاـیآ و  نـیا  هـب  رظن  اـب  اـیوگ 

یکیکفت نینچ  هک  یلاح  رد  دننادیمن ! اور  ار  ام  نامز  رد  ترضح و  نآ  زا  سپ  اّما  دنرامشیم  اور  ار  ترضح  نآ  نامز  رد  (ص .) ربمایپ
باستنا ترـضح  نآ  تافو  زا  سپ  (ص .) ربمایپ هب  بستنم  راـثآ  دـیدرت  نودـب  اریز  دـسریمن ؛ رظن  هب  لوبق  لـباق  یقطنم و  يور  چـیه  هب 

. دنتسه یقاب  شیوخ  يونعم  تاکرب  رب  باستنا  نیمه  رطاخ  هب  دنهدیمن و  تسد  زا  ار  دوخ 
نآ رّهطم  ربق  هدـنام و  اج  رب  راثآ  هب  ترـضح  نآ  تافو  زا  سپ  (ص .) ربمایپ هباحـص  هک  تسین  يدـیدرت  یخیرات  رظن  زا  هتـشذگ ، نیا  زا 

دوخ حیحص  رد  يراخب  هک  ییاج  ات  دندومنیم . افشتسا  دنتسجیم و  كّربت  ترضح 

7 / 11 فّنصملا ، قازرلا ، دبع  - 1

317 / 2 نابح ، نبا  حیحص  - 2

82 / 4 نامه ، - 3
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نآ تاـفو  زا  سپ  (ص .) ربماـیپ زا  هدـنامزاب  راـثآ  هب  نارگید  هباحـص و  نتـسج  كّربت  هب  هداد و  صاـصتخا  عوضوم  نیا  رکذ  هب  ار  یباـب 

(1) تسا . هدرک  حیرصت  ترضح 
(2) و تفرگیم ، رارق  افـشتسا  كّربـت و  دروم  ترـضح  نآ  زا  سپ  دوب  هدیـشون  بآ  نآ  زا  (ص .) ربماـیپ هک  ياهساـک  هنوـمن ، ناوـنع  هب 

(3) دشیم . هتشاد  هاگن  روظنم  نیا  هب  ترضح  نآ  هماج  اهشفک و 
وا هب  سپ  تسا ، هداهن  (ص .) ربمایپ فیرـش  ربق  رب  دوخ  يور  هک  تفای  ار  يدرم  مکح  نب  ناورم  يزور  هک  تسا  هدـش  تیاور  نینچمه ،
(. (ص ادخ لوسر  هتـسجرب  هباحـص  زا  يراصنا  بویا  وبا  هک  دش  مولعم  تشادرب و  ربق  زا  رـس  درم  نآ  ینکیم !؟ هچ  ینادیم  چیه  تفگ :

. تسا
: دیامرفیم (ص .) ادخ لوسر  مدینش  گنس ! دزن  هب  هن  ماهدمآ  (ص .) ادخ لوسر  دزن  هب  منادیم ! يرآ  داد : خساپ  بویا  وبا 

(4) دناهتفرگ ! هدهع  رب  ار  نآ  راک  شلها  ریغ  هک  دییرگب  نید  رب  یماگنه  دینکن ، هیرگ  دناهدش  نآ  رادهدهع  شلها  هک  یماگنه  نید  رب 
نب ناورم  هاگدید  هک  دیآیم  تسد  هب  تیاور  نیا  زا 

دعب مهریغ  هباحصأ و  هب  كّربت  اّمم  هتینآ  هلعن و  هرعش و  نم  هفیس و ...  هاصع و  یبنلا و  عرد  نم  رکذ  ام  باب  : 46 / 4 يراخب ، حیحص  - 1
. هتافو

هتینآ یبنلا و  حدق  نم  برشلا  باب  : 252 / 6 يراخب ، حیحص  - 2

47 / 4 يراخب ، حیحص  - 3

515 / 4 كردتسم ، 422 ؛ / 5 دمحا ، دنسم  - 4
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قفانم نارکفمه  يوما و  مکح  نب  ناورم  هاگدـید  دـننام  نایباهو  هاگدـید  رتقیقد ، ریبعت  هب  اـی  هدوب ، ناـیباهو  هاگدـید  دـننام  يوما  مکح 

. دوش شومارف  یّلک  هب  ترضح  نآ  ياههناشن  راثآ و  و  دنامن ، یقاب  (ص .) ربمایپ دای  مان و  دنتساوخیم  هک  تسوا 

( مالسلا مهیلع   ) تیب لها  و  ص )  ) ربمایپ روبق  ترایز  نتسنادن  اور  . 3

ًارهاظ تسا . مالسلا .) مهیلع  ) راهطا هّمئا  دهاشم  و  (ص .) مرکا ربمایپ  مرح  ترایز  نتسنادن  اور  نایباهو  بیجع  ياههاگدید  زا  رگید  یکی 
هک دوب  نآ  رب  تشاگنایم و  نآ  تداـبع  ار  (ص .) ربماـیپ رّهطم  ربق  تراـیز  هک  تسا  هدوب  728 ق .) (د . هیمیت نبا  هاگدید  نیا  راذـگناینب 

. تفرگ رارق  مالسا  ياملع  تفلاخم  دروم  تخس  هک  یبیجع  رادنپ  تسا ! ناکرشم  راک  دننام  راک  نیا 
ولغ كرـش و  يارب  يرتسب  عورـشمان و  یتعدـب  ار  يوبن  هضور  ترایز  مالـسا  ياملع  عامجا  اب  تفلاخم  هیمیت و  نبا  زا  يوریپ  هب  نایباهو 

. دنرامشیم
دنرادنپیم نهآ  گنـس و  نارئاز  ار  (ص .) ادـخ لوسر  یتوکلم  هاگراب  نارئاز  هک  دوشیم  هتخیمآ  تراسج  هب  نانچ  نانیا  تلاهج  یهاگ 

و (ص .) ادخ لوسر  ترایز  يدیدرت  چـیه  یب  هک  یلاح  رد  دـنهدیم ! بقل  روبق » ناگدـنب   » ار مالـسلا .) مهیلع  ) تیب لها  هتفیـش  نارئاز  و 
يوبن و ثیداحا  میرک و  نآرق  تایآ  رب  انب  مالسلا .) مهیلع  ) نیرهاط هّمئا 
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هب ندمآ  میرک  نآرق  تسا . دّکؤم  ّبحتسم  هکلب  عورشم  یمالـسا  بهاذم  ياملع  همه  ياوتف  و  مالـسلا .) مهیلع  ) تیب لها  یعطق  هاگدید 

: دیامرفیم دنادیم و  ناوارف  يونعم  تاکرب  أشنم  ار  (ص .) ربمایپ دزن 
ًاباََّوت َهَّللا  اوُدَـجََول  ُلوُسَّرلا  ُمَُهل  َرَفْغَتْـسا  َو  َهَّللا  اوُرَفْغَتْـساَف  َكُؤاج  ْمُهَـسُْفنَأ  اوُمَلَظ  ْذِإ  ْمُهَّنَأ  َْول  َو  ِهَّللا  ِنْذِِإب  َعاـُطِیل  اَّلِإ  ٍلوُسَر  ْنِم  اْنلَـسْرَأ  اـم  َو 

دننکیم متس  دوخ  هب  هک  یماگنه  اهنآ  رگا  و  دوش ، تعاطا  ادخ  نذا  هب  هکنآ  يارب  رگم  میداتسرفن  ار  يربمایپ  چیه  : » ینعی  (1) ًامیِحَر ؛
دنهاوخ نابرهم  ریذـپهبوت و  ار  دـنوادخ  انامه  دـیامن  شزرمآ  بلط  ناـشیارب  ربماـیپ  دـنیامن و  شزرمآ  بلط  دـنوادخ  زا  دـنیایب و  وت  دزن 

«. تفای
اهناـمز همه  رد  ترـضح  نآ  يونعم  روضح  دوشیمن و  عطقنم  گرم  زا  سپ  شاتّما  اـب  (ص .) ربماـیپ يوـنعم  طاـبترا  هک  تسا  نشور 

. تسا ساسحا  لباق  یعطق و  يرما 
: دیامرفیم دهدیم و  بقل  تّما  نیا  هاوگ  دیهش و  ار  (ص .) مرکا ربمایپ  میرک  نآرق 

یهاوگ یتـّما  ره  زا  هک  یماـگنه  دوب  دـهاوخ  هنوـگچ  : » ینعی  (2) ًادیِهَـش ؛ ِءالُؤه  یلَع  َِکب  اـْنئِج  َو  ٍدیِهَِـشب  ٍۀَّمُأ  ِّلُـک  ْنِم  اـْنئِج  اذِإ  َْفیَکَف 
«. میروایب نانآ  رب  هاوگ  ناونع  هب  ار  وت  تّما  نیا  زا  میروایب و 

64 ءاسن / - 1

41 ءاسن / - 2
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یهاگآ نیا  نودـب  اریز  تسا ، تّما  لامعا  لاوحا و  زا  ترـضح  نآ  یهاـگآ  تّما  رب  (ص .) ربماـیپ ندوب  هاوگ  همزـال  هک  تسین  يدـیدرت 

. دوب دهاوخن  لوقعم  ترضح  نآ  ندوب  هاوگ 
. تسا دانتسا  لباق  گرم  یگدنز و  رد  ترضح  نآ  یهاگآ  و  (ص .) ربمایپ يونعم  روضح  تابثا  يارب  هک  دراد  دوجو  زین  يرگید  تایآ 
ربـق تراـیز  بابحتـسا  تیّمها و  رب  هک  دروـخیم  مشچ  هـب  ّتنـس  لـها  هعیـش و  ییاور  عباـنم  رد  یناوارف  تاـیاور  تاـیآ ، نـیا  رب  نوزفا 

. دنکیم دیکأت  (ص .) ربمایپ
: دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  ترضح  نآ  زا  هعیش  ییاور  عبانم  رد  هنومن ، ناونع  هب 

(1) ِۀَمایقلا ؛» َمْوَی  ًاَعیفَش  َُهل  ُْتنِک  ًاَتِّیَم  َو  ًاَّیَح  ینَراز  ْنَم  »
«. دوب مهاوخ  وا  عیفش  تمایق  زور  رد  دنک  ترایز  گرم  زا  سپ  یگدنز و  رد  ارم  سک  ره  : » ینعی

: دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  ترضح  نآ  زا  هعیش ، ییاور  عبانم  رد  نینچمه ،
(2) اهلاوهَأ ؛» ْنَم  ُُهتذَقنأَف  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  ُُهتْرُز  یتَّیرُذ  ْنِم  ًاَدَحَأ  َراز  َْوأ  ینَراز  ْنَم  »

«. داد مهاوخ  ییاهر  نآ  ياهسرت  زا  درک و  مهاوخ  ترایز  ار  وا  تمایق  زور  رد  دنک  ترایز  ارم  نادنزرف  زا  یکی  ای  نم  سک  ره  : » ینعی

1413 ق؛ مق ، ثارتلا ، ءایحإل  تیبلا  لآ  هسسؤم  ص 65 ، دانسالا ، برق  يریمح ، - 1

1417 ق ۀهاقفلا ، رشن  ص 41 ، تارایزلا ، لماک  هیولوق ، نبا  - 2
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: دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  (ص .) ادخ لوسر  زا  زین  ّتنس  لها  ییاور  عبانم  رد 

(1) ۀَّنَْجلا ؛» ِضایِر  ْنِم  ٌۀَضْوَر  يرَْبنِم  َو  يربَق  َنَیب  ام  »
«. تسا تشهب  ياهناتسوب  زا  یناتسوب  مربنم  نم و  ربق  نیب  ام  : » ینعی

: دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  ترضح  نآ  زا  ّتنس ، لها  ییاور  عبانم  رد  نینچمه ،
(2) یتایَح ؛» یف  ینَراز  ْنَمَک  َناک  یتْوَم  َدَْعب  يربَق  َراز  ْنَم  »

«. دشاب هدرک  ترایز  متایح  لاح  رد  ارم  هک  تسا  یسک  دننام  دنک  ترایز  مگرم  زا  سپ  ارم  ربق  سک  ره  : » ینعی
(3) دناهدرکیم . ترایز  ار  ترـضح  نآ  رّهطم  ربق  (ص .) ربمایپ هباحـص  هک  تسا  هدـش  دـیکأت  ّتنـس  لها  قیرط  زا  یتایاور  رد  نینچمه ،

هرابرد و  هدرک ، هراشا  هراب  نیا  رد  ّتنـس  لها  ناوارف  تایاور  هب  ۀّنـسلا » باتکلا و  یف  ةرایزلا   » ناونع اـب  یباـتک  رد  یناحبـس  رفعج  داتـسا 
ریبعت رب  انب  تسا . نیملسم  عامجا  (ص .) ربمایپ ربق  ترایز  ندوب  اور  لیالد  رگید  زا   (4) تسا . هتفگ  نخس  لیصفت  هب  اهنآ  تلالد  دنس و 

هب ناملسم  هتسجرب  ياهقف  املع و  زا  يرایسب  ّتنس ، لها  ياملع  یخرب 

246 / 5 يربکلا ، ننسلا  یقهیب ، - 1

94؛ / 1 طسوألا ، مجعملا  یناربط ، 2 ؛ / 4 دئاوزلا ، عمجم  1417 ق ؛ ۀیملعلا ، بتکلا  راد  ، 244 / 2 ینطقرادلا ، ننس  - 2

245 / 5 يربکلا ، ننسلا  یقهیب ، - 3

دعب هب  ص 53  ۀّنسلا ، باتکلا و  یف  ةرایزلا  یناحبس ، - 4
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نآ بابحتـسا  ای  بوجو  رد  اهنت  نانآ  رظن  فالتخا  هک  دناهدرک  دـیکأت  و  حیرـصت ، يوبن  هضور  ترایز  ندوب  اور  رب  نیملـسم  رظن  قاّفتا 

فالتخا نآ  ندوب  اور  لصا  رد  هک  یـسک  نیاربانب  بحتـسم !؟ ای  تسا  بجاو  (ص .) ربمایپ فیرـش  ربق  ترایز  ایآ  هک  اـنعم  نیا  هب  تسا .
ترایز رگا  یّتح  هک  دننکیم  لالدتـسا  نینچ  نشور  لیالد  نیا  ربارب  رد  نایباهو   (1) تسا . هتفگ  نخس  نیملسم  عامجا  فالخ  رب  دیامن 

باب زا  اذل  دوش . یهتنم  (ص .) ربمایپ هاگیاج  رد  ّولغ  كرش و  هب  ماوع  یخرب  رد  هژیو  هب  تسا  نکمم  دشابن ، كرـش  ًانیع  (ص .) ربمایپ ربق 
یلالدتسا قطنم و  نینچ  هک  تسادیپ  هتفگان  اّما  دومن ! عنم  ترـضح  نآ  ربق  ترایز  زا  دیاب  یبقاوع  نینچ  زا  يریگشیپ  هانگ و  هعیرذ  ّدس 

اریز تسا ، لوبق  لباق  ریغ  تسس و  رایسب 
رارق رب  ياهمزالم  ترـضح  نآ  رد  ّولغ  و  (ص .) مرکا ربمایپ  رّهطم  ربق  ترایز  نایم  ناوتیمن  تسین و  مّلـسم  اعّدا  دروم  یفنم  بقاوع  ًالّوا ،

يروآدای میلاعت و  ندنام  هدنز  هب  تسا  نکمم  ترـضح  نآ  ربق  ترایز  هک  تفگ  تسیرگن و  يرگید  هیواز  زا  ناوتب  اسب  هچ  هکلب  دومن .
نتخاس مهارف  باوص /( هعیرذ  حتف  باب  زا  اذل  دیامن . میکحت  ار  دوخ  یمالسا  خیرات  اب  تّما  يونعم  طابترا  و  کمک ، ترـضح  نآ  ّتنس 

، اور ار  (ص .) ربمایپ ربق  ترایز  دیاب  تّما  تحلصم  تیاعر  و  ریخ .) هنیمز 

1396 ق لوبماتسا ، قیشیا ، ۀبتکم  رجح ، نبا  زا  لقن  هب  ص 4 ، ۀیباهولا ، یلع  ّدرلا  یف  ۀینسلا  رردلا  نالحد ، ینیز  - 1
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. تسناد وکین  رایسب  هکلب 

هراومه تسین و  رـصحنم  (ص .) ربمایپ ربق  ترایز  هب  ییاذک  لامتحا  هک  تفگ  دیاب  فارحنا  يورهدایز و  لامتحا  شریذـپ  ضرف  هب  ًایناث ،
. دشاب حرطم  دناوتیم  یبهذم  رئاعش  ینید و  لامعا  زا  يرایسب  اب  هطبار  رد 

! دش دهاوخ  لیطعت  یبهذم  رئاعش  ینید و  لامعا  زا  يرایسب  دریگ  رارق  یعرش  مکح  يانبم  یتالامتحا  نینچ  رگا  هک  تسا  نشور 

( مالسلا مهیلع   ) تیب لها  و  ص )  ) ربمایپ هب  هثاغتسا  لّسوت و  یهاوختعافش ، نتسنادن  اور  . 4

لّسوت یهاوختعافش ، نتسنادن  اور  تسا ، هتخیگنارب  ار  ّتنس  لها  هعیش و  ياملع  داقتنا  هک  نایباهو  تسردان  ياههاگدید  زا  رگید  یکی 
. تسا مالسلا .) مهیلع  ) تیب لها  و  (ص .) ربمایپ زا  هثاغتسا  و 

ياعد تطاسو و  بلط  يانعم  هب  (ص .) ربمایپ زا  یهاوختعافـش  دـنراد . یکیدزن  یناعم  حالطـصا  رد  هثاغتـسا  لّسوت و  یهاوختعاـفش ،
زا هثاغتسا  و  دنوادخ ، هاگرد  هب  بّرقت  يارب  نانآ  نداد  رارق  هلیسو  يانعم  هب  ادخ  يایلوا  هب  لّسوت  و  ناهانگ ، شزرمآ  تهج  ترضح  نآ 
(. مالـسلا مهیلع  ) تیب لها  ناوارف  تایاور  يوبن و  ثیداحا  ینآرق و  تایآ  رب  انب  هک  تسا  نانآ  هبیط  حاورا  زا  نتفرگ  ددـم  يانعم  هب  نانآ 

: دیامرفیم ياهیآ  نمض  رد  میرک  نآرق  دراد . تیعورشم 

مهیلع  ) تیب لها  و  ص )  ) ربمایپ هب  هثاغتسا  لّسوت و  یهاوختعافش ، نتسنادن  اور  . 4
( مالسلا
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36 ص :
هب هک  یماگنه  اهنآ  رگا  و  : » ینعی ًامیِحَر ؛ ًاباََّوت  َهَّللا  اوُدَـجََول  ُلوُسَّرلا  ُمَُهل  َرَفْغَتْـسا  َو  َهَّللا  اوُرَفْغَتْـساَف  َكُؤاـج  ْمُهَـسُْفنَأ  اوُمَلَظ  ْذِإ  ْمُهَّنَأ  َْول  َو 

ریذپهبوت و ار  دنوادخ  انامه  دیامن  شزرمآ  بلط  ناشیارب  ربمایپ  دنیامن و  شزرمآ  بلط  دـنوادخ  زا  دـنیایب و  وت  دزن  دـننکیم  متـس  دوخ 
«. تفای دنهاوخ  نابرهم 

نتفرگ يرای  يو و  نداد  رارق  هلیسو  و  ترـضح ، نآ  رافغتـسا  تطاسو و  بلط  و  (ص .) ربمایپ دزن  هب  ندمآ  هیآ  نیا  قبط  هک  تسا  نشور 
ار ترـضح  نآ  نداتـسرف  میرک  نآرق  هک  یلاح  رد  دـشابن !؟ نینچ  ارچ  و  تسا . هدـش  هدرمـش  اور  ناهانگ  شزرمآ  يارب  راوگرزب  نآ  زا 

: دنادیم نایناهج  يارب  یتمحر 
: دیامرفیم دنکیم و  دای  یهلا  باذع  زا  ینمیا  ناوارف و  تاکرب  أشنم  ار  راوگرزب  نآ  دوجو  (1) و  َنیَِملاْعِلل ، ًۀَمْحَر  اَّلِإ  َكاْنلَسْرَأ  ام  َو 

رد وت  هک  یلاـح  رد  ار  ناـنآ  زگره  دـنوادخ  : » ینعی  (2) َنوُرِفْغَتْـسَی ؛ ْمُه  َو  ْمَُهبِّذَـعُم  ُهَّللا  َناک  اـم  َو  ْمِهِیف  َْتنَأ  َو  ْمَُهبِّذَُـعِیل  ُهَّللا  َناـک  اـم  َو 
«. دننکیم رافغتسا  هک  یمادام  تسین  نانآ  هدننکباذع  زگره  نینچمه  دنکیمن و  باذع  یتسه  ناشنایم 

107 ءایبنا / - 1

33 لافنا / - 2

مهیلع  ) تیب لها  و  ص )  ) ربمایپ هب  هثاغتسا  لّسوت و  یهاوختعافش ، نتسنادن  اور  . 4
( مالسلا
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37 ص :
: دیامرفیم دنکیم و  دیکأت  یهلا  نذا  زا  سپ  تعافش  صوصخ  تیعورشم  عوقو و  ناکما ، رب  میرک  نآرق  هتشذگ ، نیا  زا 

َْدنِع َذَخَّتا  ِنَم  اَّلِإ  َۀَـعافَّشلا  َنوُِکلْمَی  ال  دـنوادخ .» نذا  زا  سپ  رگم  درادـن  دوجو  یعیفـش  چـیه  : » ینعی  (1) ِِهنْذِإ ؛ ِدـَْعب  ْنِم  اَّلِإ  ٍعیِفَـش  ْنِم  ام 
«. دراد يدهع  دنوادخ  دزن  هک  یسک  رگم  تسین  تعافش  کلام  : » ینعی  (2) ًادْهَع ؛ ِنمْحَّرلا 

زا : » ینعی  (3) َنوُقِفْشُم ؛ ِِهتَیْـشَخ  ْنِم  ْمُه  َو  یـضَتْرا  ِنَِمل  اَّلِإ  َنوُعَفْـشَی  َو ال  ْمُهَْفلَخ  ام  َو  ْمِهیِْدیَأ  َْنَیب  ام  ُمَْلعَی  دیامرفیم : ناگتـشرف  هرابرد  و 
میب زا  نانآ  دشاب و  تیاضر  دروم  هک  یـسک  يارب  رگم  دننکیمن  تعافـش  نانآ  دراد و  یهاگآ  تسا  ناشرـس  تشپ  يور و  شیپ  هچنآ 

«. دنناساره دنوادخ 
هدوهیب ار  ادـخ  بیبح  نآ  هب  هثاغتـسا  لّسوت و  و  (ص .) تمحر ربمایپ  زا  تعافـش  بلط  هک  یناسک  دنخاتـسگ  فاصنایب و  هچ  نیارباـنب ،

هب و  (ص .) مرکا ربمایپ  هب  هثاغتسا  لّسوت و  یهاوختعافـش ، دییأت  رد  یناوارف  ثیداحا  تایآ ، نیا  رب  نوزفا  دنرامـشیم ! اوران  دننادیم و 
یتفگش رب  هک  تسا  هدش  دراو  ادخ  يایلوا  یّلک  روط 

3 سنوی / - 1

87 میرم / - 2

28 ءایبنا / - 3

مهیلع  ) تیب لها  و  ص )  ) ربمایپ هب  هثاغتسا  لّسوت و  یهاوختعافش ، نتسنادن  اور  . 4
( مالسلا
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38 ص :
هک تسا  هدش  لقن  فینح  نب  نامثع  هتـسجرب  یباحـص  زا  ّتنـس  لها  ییاور  عبانم  رد  هنومن ، ناونع  هب  دیازفایم . نایباهو  هیاپیب  هاگدید 

: تفگ
اعد تیارب  یهاوخب  رگا  دومرف : (ص .) ربمایپ دـهد ! تیفاع  ارم  هک  دـیهاوخب  ادـخ  زا  تفگ : دیـسر و  (ص .) ربماـیپ روضح  هب  اـنیبان  يدرم 
سپ درک ، رارکت  ار  شیوـخ  ياـضاقت  اـنیبان  درم  دوـب . دـهاوخ  رتـهب  تیارب  هک  مزادـنایم  ریخأـت  هب  ار  راـک  نیا  یهاوـخب  رگا  منکیم و 

: دناوخب ار  اعد  نیا  درازگب و  زامن  تعکر  ود  دریگب و  وضو  یکین  هب  هک  دومرف  رما  ار  وا  (ص .) ربمایپ
یل یـضُقتَف  هذـه  یتَجاح  یف  ّیبَر  یلِإ  َِکب  ُتْهَّجََوت  ّینِإ  دَّمَُحم  ای  ۀَـمْحَّرلا ، ِیبَن  (ص .) دَّمَُحم َکِِّیبَِنب  َْکَیلِإ  ُهَّجََوتَأ  َو  َُکلَأْسَأ  ّینإ  َّمُهّللا  »

هّجوت وت  يوس  هب  تسا  تمحر  ربمایپ  هک  (ص .) دّـمحم تربمایپ  هلیـسو  هب  میامنیم و  تلأـسم  وت  زا  نم  ادـنوادخ ! : » ینعی ُهْعِّفَـش ؛» َّمُهّللا 
نآ ادـنوادخ ! يزاس ؛ هدروآرب  میارب  اـت  مدرک  هّجوت  ماتجاـح  نیا  دروم  رد  مراـگدرورپ  يوس  هب  وت  هلیـسو  هب  نم  دّـمحم ! يا  منکیم ،

«. نک نم  عیفش  ار  ترضح 
یعبانم رد   (1) دناهدرک ، دیکأت  نآ  ییاور  رابتعا  تّحص و  رب  ّتنس  لها  زا  يرایسب  هک  فیرش  ثیدح  نیا 

یلع حیحص  ثیدح  اذه  : 313 / 1 كردتسم ، و  حیحص ؛ ثیدح  اذه  قاحسا : وبأ  لاق  : 442 / 1 هجام ، نبا  ننس  کن : هنومن ، ناونع  هب  - 1
. هاجرخیمل نیخیشلا و  طرش 

مهیلع  ) تیب لها  و  ص )  ) ربمایپ هب  هثاغتسا  لّسوت و  یهاوختعافش ، نتسنادن  اور  . 4
( مالسلا
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39 ص :
(5) یئاسن ، ننس   (4) هجام ، نبا  ننس   (3) يذمرت ، ننس   (2) 249 ق ،) (د . دیمح نب  دبع  دنسم  بختنم   (1) لبنح ، نب  دمحا  دنـسم  نوچ 
لّسوت و تعافش ، بلط  ینشور  هب  دروخیم و  مشچ  هب  رگید  ناوارف  عبانم  (7) و  مکاح ، كردتسم   (6) 311 ق ،) (د . همیزخ نبا  حیحص 
زا هک  تسا  هدـمآ  درگ  یناوارف  تایاور  ّتنـس  لها  ییاور  عبانم  رد  نیا ، رب  نوزفا  دـهدیم . رارق  دـییأت  دروم  ار  (ص .) ربماـیپ زا  هثاغتـسا 

. دراد تیاکح  ترضح  نآ  هب  (ص .) ربمایپ هباحص  هثاغتسا  لّسوت و  تعافش ، بلط 
رد  (8) دنتـسبیم . لد  راوگرزب  نآ  ياعد  هب  دنتخاسیم و  هطـساو  ار  ترـضح  نآ  دوخ  جئاوح  ندش  هدروآرب  يارب  هباحـص  زا  يرایـسب 

: دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  (ع .) رقاب ماما  زا  هنومن ، ناونع  هب  دراد . دوجو  یناوارف  ثیداحا  هراب  نیا  رد  زین  هعیش  ییاور  عبانم 
(9) ِِهتَّمُأ ؛» یف  ًۀَعافَش  (ص .) ِهللا ِلوُسَِرل  َّنِإ  »

«. تسا یتعافش  شاتّما  هرابرد  ار  (ص .) ادخ لوسر  انامه  : » ینعی

138 / 4 دمحا ، دنسم  - 1

1408 ق ۀیبرعلا ، ۀضهنلا  ۀبتکم  ص 148 ، دیمح ، نب  دبع  دنسم  بختنم  - 2

229 / 5 يذمرت ، ننس  - 3

441 / 1 هجام ، نبا  ننس  - 4

168 / 6 يربکلا ، ننسلا  یئاسن ، - 5

1412 ق یمالسالا ، بتکملا  ، 226 / 2 ۀمیزخ ، نبا  حیحص  - 6

313 / 1 كردتسم ، - 7

40 / 7 يراخب ، حیحص  248 ؛ 352 و 5 / / 2 دمحا ، دنسم  کن : هنومن ، ناونع  هب  - 8

ۀعافشلا باب  ، 184 / 1 نساحملا ، یقرب ، - 9

مهیلع  ) تیب لها  و  ص )  ) ربمایپ هب  هثاغتسا  لّسوت و  یهاوختعافش ، نتسنادن  اور  . 4
( مالسلا
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40 ص :
تساوخرد بلط و  دروم  (ص .) مرکا ربمایپ  تعافـش  اهراب  تسا  یمالـسا  بتک  یعیـش و  عبانم  نیرتلیـصا  زا  هک  هیداجـس  هفیحـص  رد  و 

یقّوشم هانگ و  يارب  يرتسب  زگره  یهلا  یفطل  ناونع  هب  تعافـش  ناکما  نایباهو ، رادنپ  فالخ  رب  هک  تسا  نشور   (1) تسا . هتفرگ  رارق 
لاح لماش  اهنت  دنوادخ و  نذا  هب  فوقوم  شخب  دیما  فطل  نیا  دمآ ، تسد  هب  ینآرق  تایآ  زا  هچنانچ  اریز  دوب . دهاوخن  ینامرفان  يارب 

هتـشرف : » دومرف یثیدـح  نمـض  رد  هک  تسا  هدـش  تیاور  (ص .) ادـخ لوسر  زا  هچنانچ  دنـشاب . تیاضر  دروم  ًالامجا  هک  تسا  یناـسک 
هباحص یخرب  مدیزگرب . ار  تعافش  نم  سپ  دومن ، ریخم  تعافـش  تشهب و  هب  متّما  زا  یمین  دورو  نایم  ارم  دمآ و  نم  دزن  هب  مراگدرورپ 

ار يزیچ  هک  یلاح  رد  دریمب  هک  ره  امش و  دومرف : ترضح  نآ  دهد ! رارق  وت  تعافش  رد  ار  ام  هک  هاوخب  دنوادخ  زا  دنتفگ : ترـضح  نآ 
(2) دیتسه ». نم  تعافش  رد  تسا  هدادن  رارق  ادخ  کیرش 

: دومرف یثیدح  نمض  رد  هک  تسا  هدش  تیاور  زین  (ع .) قداص ماما  زا 
زا امش  ناهانگ  اب  ام  تعافش  و  (ص .) ربمایپ تعافش  »

1411 ق مق ، يدهملا ، مامالا  ۀسسؤم  434 و 446 ، ، 299 ، 291 ، 270 ص 198 ، یحطبأ ،) ) ۀیداجسلا ۀفیحصلا  نیسحلا ، نب  یلع  - 1

404 / 4 دمحا ، دنسم  - 2

مهیلع  ) تیب لها  و  ص )  ) ربمایپ هب  هثاغتسا  لّسوت و  یهاوختعافش ، نتسنادن  اور  . 4
( مالسلا
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41 ص :
دهد ماجنا  هریبک  یهانگ  هک  یـسک  دـنگوس  ادـخ  هب  اریز  دـینکن ، هانگ  ام  تعافـش  هب  ياّکتا  اب  نایعیـش ! هورگ  يا  نیاربانب ، دوریم ، نیب 

(1) دنیبب .» ار  خزود  سرت  دشکب و  ار  باذع  درد  هک  هاگنآ  ات  دوشیمن  ام  تعافش  لومشم 
: دومرف دوخ  نایعیش  ناشیوخ و  هب  باطخ  شیوخ  فیرش  رمع  تاظحل  نیسپاو  رد  هک  تسا  هدش  تیاور  ترضح  نامه  زا  زین  و 

(2) ةالّصلاب ؛» ًاّفختسم  لانت  انتعافش ال  ّنإ  »
«. دسریمن دشاب  هّجوتمک  دوخ  زامن  هب  تبسن  هک  یسک  هب  ام  تعافش  انامه  : » ینعی

اور ار  اـیند  رد  نآ  نتـساوخ  اـّما  دـنراد ، رواـب  ار  تماـیق  زور  رد  (ص .) ربماـیپ تعافـش  ندوـب  اور  ناـیباهو  زا  يرایـسب  هک  تـسا  بلاـج 
نآ نتساوخ  تسا - نینچ  عطق  روط  هب  هک  دشاب - هتـشاد  دوجو  تمایق  زور  رد  ترـضح  نآ  تعافـش  ناکما  رگا  هک  یلاح  رد  دننادیمن !

تلفغ و زا  ناـشن  اوراـن و  يراـک  ار  يوبن  رهم  یهلا و  لـضف  نینچ  نتـساوخن  ناوتب  اـسب  هچ  هکلب  دـسریم . رظن  هب  یعیبط  يرما  اـیند  رد 
بلط زا  هک  تسا  یتاـیاور  دراد  تلـالد  اـیند  رد  (ص .) ربماـیپ تعافـش  بلط  ندوـب  اور  رب  نـیا  رب  نوزفا  هـچنآ  تـسناد ! بـلق  تواـسق 

ایند رد  عطق  روط  هب  هک  يراک  دراد ؛ تیاکح  ترضح  نآ  زا  هباحص  تعافش 

469 / 5 یفاک ، - 1

270 / 3 یفاک ، 80 ؛ / 1 نساحملا ، - 2

مهیلع  ) تیب لها  و  ص )  ) ربمایپ هب  هثاغتسا  لّسوت و  یهاوختعافش ، نتسنادن  اور  . 4
( مالسلا
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42 ص :
(1) تسا ! هدش  عقاو 

ادخ ریغ  هب  دنگوس  نتشادنپ  كرش  . 5

ره زا  شیپ  هراب  نیا  رد  دنناوخیم ! كرـشم  ار  نآ  هدنروخ  دنگوس  دننادیم و  كرـش  ار  ادخ  ریغ  هب  ندروخ  دـنگوس  هنوگ  ره  نایباهو 
ریغ رگا  هکنانچمه  تسین . راکزیهرپ  نمؤم و  ناسنا  هدنبیز  ابیز و  نادنچ  دشاب  هناقداص  دـنچ  ره  ندروخ  دـنگوس  هک  تسناد  دـیاب  زیچ 

. گرزب رایسب  تسا  یهانگ  دشاب  هناقداص 
مان هب  تسا  رتهب  دراد  دنگوس  هدارا  یـسک  رگا  و  تسا ، هدیهوکن  تسیاشان و  يراک  ادخ  ریغ  مان  هب  ندروخ  دنگوس  هک  تسناد  دیاب  زین 

ییانعم نینچ  و  تسا ، زیچ  نآ  نتشاد  گرزب  رایـسب  يانعم  هب  زیچ  کی  هب  ندرک  دای  دنگوس  ًالامتحا  اریز  دنک . دای  دنگوس  اتکی  دنوادخ 
. تسین قداص  گرزب  راگدرورپ  اب  هطبار  رد  زج 

هب دومن . هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  ناوتیم  هک  تسا  هدیسر  زین  مالسلا .) مهیلع  ) تیب لها  هّمئا  و  (ص .) ادخ لوسر  زا  یثیداحا  هراب  نیا  رد 
: دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  (ص .) ادخ لوسر  زا  هعیش  ییاور  عبانم  رد  هنومن ، ناونع 

دای دنگوس  دنوادخ  هب  وا  يارب  هک  ره  و  دیوگ ، تسار  دیاب  دنکیم  دای  دنگوس  دنوادخ  هب  هک  ره  و  دینکن ، دای  دنگوس  دـنوادخ  هب  زج  »
(2) تسا .» هناگیب  دنوادخ  زا  ددرگن  یضار  هک  ره  و  ددرگ ، یضار  دیاب  دوشیم 

404 / 4 دمحا ، دنسم  - 1

438 / 7 یفاک ، 1408 ق ؛ مق ، يدهملا ، مامالا  ۀسردم  ص 50 ، رداونلا ، یسیع ، نب  دمحا  يرعشا ، - 2
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(1) دومرف . دروخرب  یتخس  هب  ادخ  ریغ  هب  ندروخ  دنگوس  اب  ترضح  نآ  هک  تسا  هدش  دراو  زین  ّتنس  لها  ییاور  عبانم  رد  و 

راچد ییوگهدایز  طارفا و  هب  دـناهدش و  جراخ  لادـتعا  قطنم و  ّدـح  زا  هلأسم  نیا  اب  هطبار  رد  نایباهو  هک  دـسریم  رظن  هب  لاـح ، نیا  اـب 
اب نآ  زا  ناوتیم  یتخـس  هب  دـشابیمن و  نآ  نتـشادنپ  ادـخ  يانعم  هب  دـشاب  ادـخ  ریغ  يزیچ  هب  هاگره  ندرک  دای  دـنگوس  اریز  دـناهدمآ .

. درک دای  یقیقح  يانعم  هب  كرش  ناونع 
. تسا هدش  عقاو  مالسلا .) مهیلع  ) ترـضح نآ  تیب  لها  هباحـص و  (ص ،) ربمایپ دنوادخ ، دوخ  طّسوت  ادخ  ریغ  هب  دنگوس  دسریم  رظن  هب 
هب دوخ  اتکی  دنوادخ  دوب  دنوادخ  يارب  نآ  نداد  رارق  کیرـش  يانعم  هب  ًاترورـض  زیچ  کی  هب  ندروخ  دـنگوس  رگا  هک  تسین  يدـیدرت 

هلأـسم نیا  دـنچ  ره  تسا . یتـسه  ياههدـیدپ  هب  یهلا  ياهدـنگوس  زا  رپ  میرک  نآرق  هک  یلاـح  رد  درکیمن ، داـی  دـنگوس  شیوـخ  ریغ 
نینچ تلـالد  مدـع  رب  یلیلد  دـناوتیم  عطق  روط  هب  اـّما  دوش ، یّقلت  دـنوادخ  ریغ  هب  ناگدـنب  دـنگوس  ندوب  وـکین  يارب  یلیلد  دـناوتیمن 

. دشاب زیمآكرش  داقتعا  رب  يدنگوس 
دنگوس شردپ  ناج  هب  یسک  يارب  (ص .) ادخ لوسر 

67 / 2 دمحا ، دنسم  - 1
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دنگوس ادـخ (3)  هناخ  هب  مالـسلا .) مهیلع  ) تیب لها  هّمئا  زا  رگید  یخرب  (2) و  شیوخ ، ناج  هب  (ع .) یلع ناـنمؤم  ریما  (1) و  هدرک ، دای 

دیسا  (8) سیمع ، تنب  ءامسا   (7) سابع ، نبا   (6) هشئاع ،  (5) باطخ ، نب  رمع   (4) رکب ، وبا  نوچ  یناسک  هباحـص  نایم  زا  و  دناهدروخ .
. دناهدرک دای  دنگوس  نارگید  ناج  ای  شیوخ  ناج  هب  رگید  يرایسب  ریضح (9) و  نب 

(10) تسا . هدش  هدرمش  اور  ًارهاظ  ای  ًاحیرص  ادخ  ریغ  هب  ندرک  دای  دنگوس  زین  یثیداحا  رد 
هراّفک بجوم  نآ  نتـسکش  هک  تسا  يدنگوس  دوش  دای  دنوادخ  مان  هب  ًافرـص  تسا  مزال  هک  يدنگوس  تفگ  ناوتب  دیاش  بیترت ، نیا  هب 

هب هک  تساور  درادن  دوجو  ياهراّفک  ای  نتـسکش  نآ  يارب  ددرگیم و  يراج  نابز  رب  يّدج  هدارا  نودب  هک  يدـنگوس  هن  رگ  و  دوشیم ؛
. درک لمح  ناوتیم  ریخا  هنوگ  ربا  مالسلا .) مهیلع  ) نیموصعم هّمئا  و  (ص .) ربمایپ دنگوس  هچنانچ  دوش . دای  ادخ  ریغ 

97 / 1 دواد ، یبا  ننس  903 ؛ / 2 هجام ، نبا  ننس  32 ؛ / 1 ملسم ، حیحص  371 ؛ / 1 یمراد ، ننس  334 ؛ 231 و 4 / / 2 دمحا ، دنسم  - 1

127 / 2 ۀغالبلا ، جهن  - 2

ص 779 یلامالا ، هیوباب ، نبا  203 ؛ / 1 یفاک ، - 3

ص 336 دنسملا ، باتک  یعفاش ، - 4

141 / 6 دمحا ، دنسم  - 5

61 / 4 ملسم ، حیحص  218 ؛ / 5 يراخب ، حیحص  - 6

220 / 5 يراخب ، حیحص  - 7

162 / 3 كردتسم ، - 8

354 / 4 دمحا ، دنسم  - 9

261 / 23 ۀعیشلا ، لئاسو  - . 10
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45 ص :

؟ تسا مادک  هدش  دراو  هعیش  هب  نایباهو  طّسوت  هک  ییاوران  ياهتبسن  اهتمهت و 

هراشا

نایفلس و هنامحریب  تالمح  ّتنس و  لها  هیاپیب  ياهتبسن  اوران و  ياهتمهت  جامآ  هراومه  نونکات  دوخ  خیرات  زاغآ  زا  هعیـش  بهذم 
. تسا هدوب  نایباهو 

ترضح نآ  تیصو  هب  لمع  و  مالـسلا ،) مهیلع  ) شتیب لها  هرابرد  (ص .) ربمایپ رّرکم  ياهشرافـس  زا  يوریپ  زج  يزیچ  بهذم  نیا  هانگ 
یمالـسا خیرات  تّما و  هب  بهذم  نیا  هک  یتامدخ  تسین  راکنا  ياج  هنرگو  تسا . هدوبن  مخ  ریدغ  نامیپ  هب  يدنبياپ  و  (ع .) یلع هرابرد 

. تسا هدناسرن  يرگید  بهذم  چیه  هدناسر ،
هفسلف مالک و  نافرع و  ّبط و  وحن و  فرص و  هقف و  ریسفت و  تئارق و  زا  یمالسا  مولع  رتشیب  ّتنس ، لها  زا  يرایـسب  فارتعا  هب  هچنانچ 

. تسا هدش  هداهن  ناینب  مالسلا .) مهیلع  ) تیبلا لها  بتکم  ناگتفای  تیبرت  یعیش و  نادنمشناد  طّسوت 
. تسناد یمالسا  خیرات  ياهتیعقاو  نیرتزیگناربلّمأت  نیرتخلت و  نیرتبیجع ، زا  دیاب  ار  هعیش  تیمولظم  اذل ،
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نیا رد  هک  تسا  نآ  زا  شیب  هدش  دراو  هعیش  هب  ًاصوصخ  نایفلس  ًامومع و  ّتنس  لها  طّسوت  هک  ياهیاپیب  ياهتبـسن  اوران و  ياهتمهت 

: تسا یعّدم  يروث  نایفس  هنومن ، ناونع  هب  درک . ناوت  اصحا  رصتخم 
زا (ع .) یلع ینعی  يدانم  هک  هاگنآ  ات  مینکیمن  جورخ  وا  نادنزرف  زا  يدـحا  اب  ام  تساهربا و  رد  (ع .) یلع هک  دـنیوگیم  هضفار  انامه  »

(1) دینک !» جورخ  ینالف  اب  هک  دهد  ادن  نامسآ 
. درادن یهاگدید  نینچ  هعیش  و  تسا ، ضحم  بذک  یتبسن  نینچ  هک  یلاح  رد 

: دیوگیم دسرپیم  نایعیش  هرابرد  هک  یسک  هب  خساپ  رد  زین  ّتنس  لها  هناگراهچ  نایاوشیپ  زا  یکی  سنا  نب  کلام 
(2) دنیوگیم !» غورد  نانآ  اریز  نکن ، تیاور  نانآ  زا  وگن و  نخس  اهنآ  اب  »

زا تیاور  دنکیم و  لابقتـسا  ّتنـس  لها  اب  وگوتفگ  زا  هعیـش  هک  دوشیم  حرطم  یلاح  رد  يراکـشآ  یفاصنایب  هیاپیب و  تمهت  نینچ 
. درامشیم اور  دوخ  رب  ار  وگتسار  یّنس  نایوار 

: دیوگیم ّتنسلها  هناگراهچ  نایاوشیپ  زا  رگید  یکی  یعفاش  و 
هضفار زا  رتوگغورد  نداد  یهاوگ  رد  ار  يدحا  »

16 / 1 ملسم ، حیحص  - 1

ص 90 یلعلا ، کلملا  حتف  یبرغم ، - 2
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: دیوگیم رگید  ياج  رد  (1) و  مدیدن !»

(2) دنهدیم !» یهاوگ  رگیدکی  دوس  هب  نانآ  اریز  هضفار ، رگم  مریذپیم  ار  اهتعدب  ءاوها و  لها  همه  یهاوگ  »
دوریم و رامـش  هب  ناهانگ  نیرتگرزب  زا  نایعیـش  دزن  رد  غورد  یهاوگ  اریز  تسین . لوبق  لباق  يور  چیه  هب  یتبـسن  نینچ  هک  یلاح  رد 
، هدش هداد  تبـسن  هعیـش  بهذـم  هب  تمهت  نیا  رد  هچنآ  تسا . هدـش  دراو  نآ  زا  یهن  رد  مالـسلا .) مهیلع  ) تیب لها  زا  یناوارف  ثیداحا 

. دراد رارق  هعیش  بهذم  تئارب  نعل و  دروم  هک  تسا  نایلاغ  زا  یکی  تسردان  هاگدید  ًافرص 
هکنآ رگم  دوشیمن  اهنت  یّنـس  يدرف  اب  یـضفار  کی  هاگچیه  هک  تسا  روهـشم  مدرم  نایم  رد  دناهدرک  اعّدا  ّتنـس  لها  زا  رگید  یخرب 

(3) تسا ! نایدوهی  هضفار و  كرتشم  ياهیگژیو  زا  نیا  و  دنارورپیم ! رس  رد  ار  وا  لتق  هشیدنا 
حول هداس  مدرم  نایم  رد  نایفلس  یفنم  تاغیلبت  یناطیش و  تائاقلا  هجیتن  ياهفازگ  نانخس  زیگناتفگـش و  ماهوا  نینچ  هک  تسین  يدیدرت 

نیا زا  يدنلب  تسرهف  دناهتسب .) غورد  هعیش  رب  ۀعیشلا /(» یلع  اوبذک   » ناونع اب  یباتک  رد  يوضر  اضر  دّمحم  دیس  تسا . هدوب 

208 / 10 يربکلا ، ننسلا  یقهیب ، 1405 ق ؛ توریب ، یبرعلا ، باتکلا  راد  ص 154 ، ۀیاورلا ، ملع  یف  ۀیافکلا  يدادغب ، بیطخ  - 1

208 / 10 يربکلا ، ننسلا  یقهیب ، - 2

1408 ق توریب ، ۀیملعلا ، بتکلا  راد  ، 187 / 2 ءافخلا ، فشک  ینولجع ، - 3
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. تسا زیگناربفّسأت  رایسب  هک  هداد ، هئارا  هیاپیب  ياهتبسن  اوران و  ياهتمهت 

: تسا رادروخرب  يرتشیب  تیّمها  زا  هیاپیب  تبسن  اوران و  تمهت  ود  هنالهاج ، نانخس  اههفازگ و  نیا  همه  نایم  زا  اّما 
نآرق فیرحت  هلأسم  - 1

یحو رد  (ع .) لیئربج تنایخ  - 2

نآرق فیرحت  هلأسم  . 1

هراشا

نادنمـشناد رظن  رد  دـنچ  ره  تسا ، هتفر  راک  هب  ندوزفا  ای  نتـساک  هنوگ  هب  نآ  یناعم  ای  ظاـفلا  رییغت  ياـنعم  رد  نآرق  فیرحت  حالطـصا 
. دراد فارصنا  نتساک  هب  رتشیب  ناملسم 

تارابع ظافلا و  رد  هک  دراد  رواب  دنادیم و  هدش  فیرحت  ار  دوجوم  نآرق  هعیش  هک  دننکیم  اعّدا  ًاصوصخ  نایباهو  ًامومع و  ّتنـس  لها 
. تسا ضحم  بذک  ییاعّدا  نینچ  دش ، هتفگ  هچنانچ  هک  یلاح  رد  تسا ! هتفای  هار  یتساک  نآ 

فراعم لیصا و  میلاعت  زا  مدرم  نتشادزاب  يارب  دناهتفاین و  ياهنخر  هعیش  نیتسار  ياههاگدید  یقیقح و  ینابم  رد  هک  اجنآ  زا  نانیا  ایوگ 
هب نابز  دناهدش و  لّسوتم  ياهیاپیب  يواعد  نینچ  هب  دناهدروآ  مک  لالدتـسا  قطنم و  هصرع  رد  دناهدرکن و  ادیپ  یهار  بهذـم  نیا  قیمع 

ياهتبسن ینکارپهعیاش و 
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دراد و خسار  داقتعا  رییغت  فیرحت و  هنوگ  ره  زا  نآ  یکاپ  نآرق و  تلاصا  هب  هعیـش  دنادن  هک  تسیک  زورما  هنرگو  دناهدوشگ . تسردان 

!؟ تسا هدوب  زاتشیپ  ریسفت  تئارق و  دننام  نآ  هب  طوبرم  مولع  رد  هراومه 
دسریم رظن  هب  راگزاس  نآرق  فیرحت  هشیدنا  اب  هک  دروخیم  مشچ  هب  یتایاور  ّتنـس  لها  هعیـش و  ییاور  عبانم  نایم  رد  رگید ، يوس  زا 

. تسا هدش  عقاو  ضارعا  دروم  ّتنس  لها  هعیش و  هورگ  ود  ره  طّسوت  و 
خـساپ هراب  نیا  رد  تاهبـش  ياهراپ  هب  میزادرپیم و  نآرق  يریذـپانفیرحت  لیالد  رکذ  هب  عوضوم  رتشیب  نتخاـس  نشور  يارب  اـجنیا  رد 

. میهدیم

نآرق يریذپانفیرحت  لیالد 

تظفاحم هیآ  فلا -

«. مینکیم تظفاحم  ًامتح  ار  نآ  نامدوخ  میدرک و  لزان  ار  نآرق  نامدوخ  ام  انامه  : » ینعی  (1) َنوُِظفاَحل ؛ َُهل  اَّنِإ  َو  َرْکِّذلا  اَْنلََّزن  ُنَْحن  اَّنِإ 
رد هفیرـش  هیآ  فصو  نیا  اـب  و  تسا ، يدوباـن  فـیرحت و  رییغت و  هنوـگره  زا  نآ  نتـشادزاب  ياـنعم  هب  نآرق  تظفاـحم  هک  تسا  نشور 

. دراد تحارص  دیکأت و  یهلا  تساوخ  تیانع و  هب  نآرق  يریذپانفیرحت 
يارب نآرق  هب  لالدتسا  هک  دوش  لاکشا  تسا  نکمم 

9 رجح / - 1
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50 ص :
. دومن لالدتسا  نآرق  زا  ریغ  يزیچ  هب  دیاب  نآ  تابثا  يارب  تسا و  رود  ياهنوگ  نآرق  يریذپانفیرحت  تابثا 

لها دـییأت  ینعی  میرک  نآرق  زا  ریغ  یلیلد  اب  ًاصوصخ  تظفاحم  هیآ  ًاـمومع و  میرک  نآرق  تیّجح  هک  دـناهتفگ  لاکـشا  نیا  هب  خـساپ  رد 
(1) دوشیم . فرطرب  رود  ههبش  فصو  نیا  اب  و  تسا ، هدش  تابثا  مالسلا .) مهیلع  ) نیرهاط تیب 

هدرک تابثا  ار  نآرق  فیرحت  مدع  ًاعبت  تیّجح و  هچنآ  تروص  نیا  رد  اریز  دسریمن ، رظن  هب  لوبق  لباق  لماک و  نادـنچ  خـساپ  نیا  اّما 
لها طّسوت  نآ  تیّجح  تابثا  زا  سپ  تظفاحم  هیآ  هب  لالدتسا  و  تظفاحم ! هیآ  هن  تسا و  هدوب  مالـسلا .) مهیلع  ) نیرهاط تیب  لها  دییأت 

. دوب دهاوخ  لصاح  لیصحت  مالسلا .) مهیلع  ) تیب
لها یهلا /( رغـصا  لقث  زا  ار  دوخ  رابتعا  تیّجح و  میرک .) نآرق  یهلا /( ربکا  لـقث  هک  دـیآیم  مزـال  يریرقت  نینچ  اـب  هکنآ  زا  هتـشذگ 

. تسین لوبق  لباق  ًابیرقت  یمزال  نینچ  هک  یلاح  رد  دشاب ، هتفرگ  مالسلا .)) مهیلع  ) تیب
ربانب روکذم  هیآ  هک  انعم  نیا  هب  داد . دیاب  تظفاحم  هیآ  لقن  رتاوت  یخیرات و  توبث  هب  لالدتسا  اب  ار  لاکشا  نیا  خساپ  هک  دسریم  رظن  هب 
هدـش لقن  اـم  يارب  يرییغت  تواـفت و  چـیه  یب  رتاوتم و  هنوگ  هب  هرود  ره  رد  تسا و  رادروخرب  یخیراـت  تلاـصا  زا  یمالـسا  نهک  نوتم 

یلقع رابتعا  تیّجح و  ییاور  یخیرات و  رتاوت  و  تسا ،

توریب ءارهزلا ، راد  ص 228 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  ییوخ ، کن : - 1
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51 ص :
ریاس رییغت  فیرحت و  مدـع  يارب  یلیلد  دـناوتیم  تسا و  زرحم  نآرق  زا  ياهیآ  ناونع  هب  (ص .) ربماـیپ صخـش  زا  نآ  رودـص  اذـل ، دراد .

(. مالـسلا مهیلع  ) تیب لها  هیحان  زا  ار  دوخ  تیّجح  میرک  نآرق  هک  دیآیمن  مزال  ریرقت ، نیا  اب  دور . رامـش  هب  لالدتـسا  لباق  نآرق  تایآ 
. دشاب هتفرگ 

لطاب یفن  هیآ  ب -

هک تسا  دنمشزرا  یباتک  نآرق  انامه  : » ینعی  (1) ٍدیِمَح ؛ ٍمیِکَح  ْنِم  ٌلیِْزنَت  ِهِْفلَخ  ْنِم  َو ال  ِْهیَدَی  ِْنَیب  ْنِم  ُلِطاْبلا  ِهِیتْأَی  ال  ٌزیِزَع * ٌباتَِکل  ُهَّنِإ  َو 
«. تسا هدوتس  یمیکح  بناج  زا  ياهداتسرف  ورف  دیآیمن و  نآ  غارس  هب  شرس  تشپ  ای  ور  شیپ  زا  یلطاب  چیه 

. دراشفیم ياپ  لطاب  هب  یگتخیمآ  ربارب  رد  نآ  تینوصم  رب  دنکیم و  یفن  ار  نآرق  رد  رییغت  فیرحت و  هنوگره  عوقو  هفیرش  هیآ  نیا 

نیلقث رتاوتم  ثیدح  ج -

میرک نآرق  يریذپانفیرحت  رب  نیلقث  فیرـش  ثیدـح  دـش ، هراشا  مالـسلا .) مهیلع  ) تیب لها  تمـصع  هلأسم  تابثا  يارب  رتشیپ  هچنانچ 
. دراد تلالد  مالسلا .) مهیلع  ) تیب لها  تمصع  دننام 

یفّرعم تمایق  زور  ات  مدرم  تلالض  مدع  هیام  و  بجاو ، رغصا  لقث  هب  کّسمت  دننامه  ار  نآ  هب  کّسمت  اریز 

41 و 42 تلصف / - 1
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يژک و هنوـگ  ره  زا  هراوـمه  نوـصم و  رییغت  فـیرحت و  هنوـگره  زا  تماـیق  زور  اـت  میرک  نآرق  هک  تسا  نآ  ياـنعم  هـب  نـیا  دـنکیم و 

. دوب دهاوخ  رانکرب  یتساران 
دناوتیمن نآ  هب  کّسمت  رگید  دبای  هار  نآ  رد  اهیتساران  اهيژک و  ياهراپ  دشاب و  هتشاد  دوجو  نآ  رد  رییغت  فیرحت و  ناکما  رگا  اریز 

تیاده عنام  یهارمگ و  زاسهنیمز  دوخ  نآ  هب  کّسمت  تروص  نیا  رد  هکلب  دور . رامـش  هب  تمایق  زور  ات  مدرم  تیادـه  نماض  و  بجاو ،
. دوب دهاوخ  مدرم 

ضرع ثیداحا  د -

شجنـس میرک و  نآرق  هب  ثیداحا  هضرع  ترورـض  رب  هک  دروخیم  مشچ  هب  یناوارف  ثیداحا  ّتنـس  لها  هعیـش و  ییاور  عبانم  ناـیم  رد 
شیوخ هبطخ  رد  هک  تسا  هدش  تیاور  (ص .) ادخ لوسر  زا  هنومن ، ناونع  هب  دنکیم . دـیکأت  ادـخ  باتک  اب  اهنآ  رابتعا  یتسرد و  نازیم 

: دومرف
(1) ُْهُلقَأ ؛» ْمَلَف  ِهَّللا  َباَتِک  ُِفلاَُخی  ْمُکَءاَج  اَم  َو  ُُهْتُلق  اَنَأَف  ِهَّللا  َباَتِک  ُِقفاَُوی  یِّنَع  ْمُکَءاَج  اَم  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  »

نآرق اـب  هک  دیـسر  امـش  هب  هچ  ره  و  ماهتفگ ، ار  نآ  نم  دوـب  راـگزاس  ادـخ  باـتک  اـب  هک  دیـسر  امـش  هب  نم  زا  هچ  ره  مدرم ! يا  : » ینعی
«. ماهتفگن ار  نآ  نم  دوب  راگزاسان 

244 / 12 ریبکلا ، مجعملا  170 ؛ / 1 دئاوزلا ، عمجم  یمثیه ، 69 ؛ / 1 یفاک ، 221 ؛ / 1 نساحملا ، - 1
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53 ص :
: دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  ترضح  نآ  زا  زین  و 

ادخ باتک  اب  هک  دیسر  امش  هب  نم  زا  یثیدح  ره  سپ  دنتـسب ، غورد  نیـشیپ  ناربمایپ  رب  هک  هنوگنامه  تسب  دنهاوخ  غورد  نم  رب  انامه  »
(1) تسین .» نم  ثیدح  دوبن  راگزاس  ادخ  باتک  اب  هچ  ره  و  تسا ، نم  ثیدح  نآ  دوب  راگزاس 

: دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  (ع .) قداص ماما  زا  نینچمه ،
(2) ٌفُرْخُز ؛» َوُهَف  َنآْرُْقلا  ِثیِدَْحلا  َنِم  ِْقفاَُوی  َْمل  ام  »

«. تسا فرخزم  دشابن  راگزاس  نآرق  اب  هک  یثیدح  ره  : » ینعی
فیرحت و هنوگ  ره  زا  نآرق  هک  دراد  انعم  یتروص  رد  اهنت  نآ  اـب  ناـشرابتعا  نازیم  شجنـس  نآرق و  هب  ثیداـحا  هضرع  هک  تسا  نشور 

هتـشاد ینـشور  تلالد  اهنآ  یتسردان  ای  یتسرد  رب  دـناوتیمن  نآ  اب  ثیداحا  يراگزاسان  ای  يراـگزاس  هنرگ  و  دـشاب ، راـنکرب  یتساراـن 
. دشاب

یخیرات يدنس و  رابتعا  ه -

. دشاب یمالسا  خیرات  لوط  رد  نآ  يدنس  رتاوت  نآرق  فیرحت  مدع  لیلد  نیرتمهم  دیاش 
و سیدقت ، نانآ  طّسوت  تشاد و  رارق  ناناملسم  مومع  هّجوت  دروم  لوزن  ياهزور  نیتسخن  زا  میرک  نآرق 

ص 92 دانسالا ، برق  يریمح ، - 1

69 / 1 یفاک ، - 2
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54 ص :
. دشیم تظفاحم  یتخس  هب 

نانآ نایم  دندش و  انشآ  میرک  نآرق  تایآ  اب  راوگرزب  نآ  میقتسم  رظن  ریز  ترضح  نآ  هباحـص  زا  نت  اهدص  (ص .) ربمایپ تافو  زا  شیپ 
. تشادن دوجو  تایآ  نیماضم  یتسیچ  یگنوگچ و  رد  یفالتخا 

هب ظوفحم  نیعم و  نیماضم  نامه  اب  تفریم  رامـش  هب  نآرق  ءزج  (ص .) ربمایپ نامز  رد  هک  تایآ  ناـمه  زین  ترـضح  نآ  تاـفو  زا  سپ 
. تفای لاقتنا  یمالسا  نیسپ  لسن  هب  هباحص  زا  نت  اهدص  طّسوت  بوتکم  اًلماک  رتاوتم و  هنوگ 

زا دعب  لسن  هب  و  تفایرد ، نیـشیپ  لسن  زا  ار  میرک  نآرق  ینامـسآ  ثاریم  زین  دـندوب  نیعبات  زا  نت  نارازه  لماش  هک  یمالـسا  نیـسپ  لسن 
. دیسر ینونک  راگزور  هب  ات  تفای  لاقتنا  هدنیآ  ياهلسن  هب  ریظنیب  يرتاوت  اب  میرک  نآرق  بیترت ، نیمه  هب  و  دندومن . لقتنم  دوخ 

یفتنم اًلماک  یخیرات  دـنیارف  نینچ  رد  اهنآ  ظافلا  ندوزفا  ای  نتـساک  تایآ و  نیماضم  رییغت  فیرحت و  هنوگ  ره  لامتحا  هک  تسا  نشور 
. تسا هدنامن  یقاب  میرک  نآرق  صولخ  تلاصا و  رد  يدیدرت  چیه  ياج  فصو  نیا  اب  و  هدوب ،

نآرق زاجعا  یلالد و  رابتعا  و -

: تسا نآرق  دوخ  هتفرگ ، رارق  يرایسب  تلفغ  دروم  هک  نآرق  رابتعا  لیلد  نیرتمهم  هدنراگن ، رظن  هب 
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55 ص :
«! باتفآ لیلد  دمآ  باتفآ  »

زا زاینیب  دوخ  هک  تسا  ياهنوگ  هب  ًاتاذ  هزجعم  و  تسوا ، تیناّقح  تخانـش  رایعم  و  (ص .) متاخ ربمایپ  هزجعم  دوخ  نآرق  هکنآ  حیـضوت 
. تسا تابثا 

يرگید هزجعم  هب  زین  رگید  هزجعم  رابتعا  تابثا  يارب  دـشاب  زاـین  يرگید  هزجعم  هب  هزجعم  کـی  راـبتعا  تاـبثا  يارب  رگا  هک  تسا  یعیبط 
. درادن یعوقو  ناکما  هک  تسا  لسلست  يانعم  هب  نیا  دوب و  دهاوخ  زاین 

تـسا ياهنوگ  هب  یهلا  دـنلب  فراعم  یناعم و  تحاصف ، تغالب ، ثیح  زا  نآ  ینارون  تایآ  کت  کـت  نآرق و  نتم  هک  تسا  نآ  تقیقح 
. دنکیم تلالد  يرشب  يزادناتسد  فیرحت و  هنوگ  ره  زا  نآ  یگتساریپ  ناحبس و  راگدرورپ  بناج  زا  نآ  رودص  رب  هک 

راکشآ يدیدرت  چیهیب  نآ  کیرات  هایـس و  هکل  دوب ، هتفرگ  رارق  ینامـسآ  دیپس  كاپ و  هدرپارـس  نینچ  رب  يرـشب  هدولآ  ياهتسد  رگا 
: دیامرفیم دوخ  نآرق  هچنانچ  درکیم . ییامندوخ  دشیم و 

ریغ بناج  زا  رگا  دننکیمن ؟ ّربدـت  نآرق  رد  ایآ  : » ینعی  (1) ًارِیثَک ؛ ًافالِتْخا  ِهِیف  اوُدَجََول  ِهَّللا  ِْریَغ  ِدـْنِع  ْنِم  َناک  َْول  َو  َنآْرُْقلا  َنوُرَّبَدَـتَی  الَف  َأ 
«. دنتفاییم رایسب  فالتخا  نآ  رد  دوب  دنوادخ 

نآرق اب  نآرق  ریغ  يزیچ  رگا  نخس ، رگید  هب 

82 ءاسن / - 1
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هک یلاح  رد  دشیم ، هداد  زییمت  یتحار  هب  يرـشب  مالک  یهلا و  مالک  نایم  هتـسجرب  يّدج و  ياهتوافت  دوجو  هب  هّجوت  اب  دوب  هتخیمآرد 
رس رد  زیمآزاجعا  یبسانت  اب  نآ  ءزج  ره  و  دروخیمن ، مشچ  هب  نآ  تایآ  رساترس  رد  ییابیزان  نخـس  یگنهامهان و  فالتخا ، ماهبا ، چیه 

. تسناد نآرق  رد  فیرحت  عوقو  مدع  رب  لیلد  نیرتمهم  دیاب  ار  نیا  و  تسا ؛ هتفرگ  رارق  دوخ  ياج 

تّنس لها  هعیش و  ییاور  عبانم  رد  نآرق  فیرحت  ثیداحا  یسررب 

هراشا

. دنراد تلالد  نآرق  رد  فیرحت  عوقو  رب  ًارهاظ  هک  دنروخیم  مشچ  هب  یثیداحا  ییاور ، عبانم  نایم  رد  تفر ، تراشا  هچنانچ 
ّتنس لها  ییاور  عبانم  رد  و  دوشیمن ، رـصحنم  هعیـش  ییاور  عبانم  هب  ثیداحا  نیا  دوجو  ّتنـس ، لها  بیجع  تاغیلبت  فالخ  رب  دنچ  ره 

. تسا هتشاد  دومن  هعیش  زا  شیب  بتارم  هب 
: مینکیم یسررب  ار  ّتنس  لها  یعیش و  عبانم  رد  فیرحت  ثیداحا  هناگادج  شخب  ود  رد  ام  ور ، نیا  زا 

؛ هعیش ییاور  عبانم  رد  نآرق  فیرحت  ثیداحا  یسررب  . 1

. دـنراد تلالد  میرک  نآرق  ظافلا  رد  یتساـک  عوقو  رب  ًارهاـظ  هک  تسا  هدروآ  درگ  ار  یثیداـحا  یفاـک  فیرـش  باـتک  رد  ینیلک  موحرم 
ثیداحا نیا  يروآدرگ 
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57 ص :
. دناهتشاد رواب  نآرق  فیرحت  هب  هک  دنهد  رارق  ینایعیش  مان  تسرهف  رد  ار  ینیلک  موحرم  مان  ات  تسا  هتشاداو  ار  ّتنس  لها  يو ، طّسوت 

یحیرـص تلالد  تسا  هدش  هداهن  شیپ  هعیـش  ثیداحا  يروآدرگ  روظنم  هب  هک  یباتک  رد  تیاور  کی  ندروآ  تسا  نشور  هک  یلاح  رد 
اب هژیو  هب  دوشیم . ساسحا  يرتشیب  لیالد  هب  زاین  يو  هب  یتسردان  هاگدید  نینچ  نداد  تبـسن  يارب  و  درادن ، نآ  هدنروآدرگ  هاگدـید  رب 

. دنتسه هیجوت  ریسفت و  لباق  یتحار  هب  دنرادن و  یتحارص  نآرق  فیرحت  ياعّدا  رد  ثیداحا  نیا  رتشیب  هک  نآ  هب  هّجوت 
تایآ هک  دـننکیم  اعّدا  دـنیازفایم و  تایآ  یخرب  هب  دـنامیم  نآرق  لیوأت  اـی  ریـسفت  هب  هک  ار  يرگید  تراـبع  ثیداـحا  نیا  زا  يرایـسب 

: دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  (ع .) قداص ماما  زا  هنومن ، ناونع  هب  دناهدش .» لزان  نینچ   » روکذم
(1) َْتلََزن ؛» اَذَکَه  ًامیِظَع .) ًازْوَف  َزاف  ْدَقَف  ) ِهِدَْعب ْنِم  ِۀَِّمئَألا  ِۀَیالَو  َو  ٍِّیلَع  ِۀَیالَو  ِیف  َُهلوُسَر .) َو  َهَّللا  ِعُِطی  ْنَم  َو  »

«. تسا هتفای  تسد  یگرزب  يراگتسر  هب  دیامن  يوریپ  يدعب .) هّمئا  تیالو  یلع و  تیالو  اب  هطبار  رد  ) شربمایپ ادخ و  زا  هک  ره  : » ینعی
زا (ع .) قداص ماما  روظنم  هک  تفگ  دیاب  هزمح  یبا  نب  یلع  رطاخ  هب  ثیدح  نیا  ییاور  فعض  زا  رظن  عطق 
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58 ص :
(. (ص مرکا ربمایپ  رب  ینآرق  ریغ  هنوگ  هب  هک  هدوب  (ص .) ربمایپ زا  تعاطا  هتـسجرب  قادـصم  رکذ  هیآ و  لـیوأت  ینـشور  هب  یناـیم  تراـبع 

. تسا هدش  لزان 
رد حیرـص  ار  اهنآ  ناوتیم  یتخـس  هب  و  دنتـسه ، ثیدـح  نیمه  لـیبق  زا  دـناهدش  حرطم  فیرحت  ثیداـحا  ناونع  هب  هک  یثیداـحا  رتشیب 
(. (ع اضر ماما  زا  هک  یثیدح  دننام  دنراد . فیرحت  يانعم  رد  يرتشیب  روهظ  زین  ثیداحا  نیا  زا  یکدـنا  هتبلا   (1) تسناد . فیرحت  ياعّدا 

: دومرف نانس  نب  دّمحم  هب  باطخ  هک  تسا  هدش  تیاور 

، هللا دیبع  نب  دمحم  نب  رفعج  نع  دمحم ، نب  یلعم  نع  دمحم ، نب  نیـسحلا  دوشیم : هراشا  ثیداحا  نیا  زا  یخرب  هب  هنومن ، ناونع  هب  - 1
مدآ یلإ  اندهع  دقلو  هلوق : یف  مالسلا  هیلع  هللا  دبع  یبأ  نع  نانـس ، نب  هللا  دبع  نع  نامیلـس ، نب  دمحم  نع  یمقلا ، یـسیع  نب  دمحم  نع 

دمحم یلع  تلزن  هللاو  اذـکه  یـسنف  مهتیرذ .) نم  مالـسلا  مهیلع  ۀـمئالاو  نیـسحلاو  نسحلاو  ۀـمطافو  یلعو  دـمحم  یف  تاملک  ) لبق نم 
، ناورم نب  رامع  نع  نانـس  نب  دمحم  نع  هیبأ ، نع  یقربلا ، دمحم  نب  دـمحأ  نع  میهاربإ ، نب  یلع  (. 416 / 1 یفاک ، ) هلآو هیلع  هللا  یلص 

امـسئب اذکه : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  یلع  ۀیآلا  هذـهب  مالـسلا  هیلع  لیئربج  لزن  لاق : مالـسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع  رباج  نع  لخنم ، نع 
نع لخنم ، نع  ناورم ، نب  رامع  نع  نانـس ، نب  دـمحم  نع  دانـسالا ، اذـهب  و  اـیغب . یلع .) یف  ) هللا لزنأ  اـمب  اورفکی  نأ  مهـسفنأ  هب  اورتشا 
ْنِم ٍةَروُِسب  اُوتْأَف  یلع .) یف  ) انِْدبَع یلَع  اْنلََّزن  اَّمِم  ٍْبیَر  ِیف  ُْمْتنُک  ْنِإ  َو  اذـکه : دـمحم  یلع  ۀـیآلا  هذـهب  مالـسلا  هیلع  لیئربج  لزن  لاق : رباج ،

مالـسلا هیلع  لیئربج  لزن  لاق : مالـسلا  هیلع  هللا  دبع  یبأ  نع  لخنم ، نع  ناورم ، نب  رامع  نع  نانـس ، نب  دمحم  نع  دانـسالا ، اذـهب  و  ِِهْلثِم .
نع دمحم ، نب  یلع  انیبم . ارون  یلع .) یف  ) انلزن امب  اونمآ  باتکلا  اوتوأ  نیذلا  اهیأ  ای  اذـکه : ۀـیآلا  هذـهب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دـمحم  یلع 

اُولَعَف ْمُهَّنَأ  َْول  َو  مالـسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع  رباج ، نع  هیبا ، نع  راکب ، نب  سنوی  نع  بلاط ، یبأ  نع  هیبأ ، نع  دلاخ ، نب  دمحم  نب  دـمحأ 
(. 417 / 1 نامه ، ) ْمَُهل ًاْریَخ  َناَکل  یلعیف .) ) ِِهب َنوُظَعُوی  ام 

تّنس لها  هعیش و  ییاور  عبانم  رد  نآرق  فیرحت  ثیداحا  www.Ghaemiyeh.comیسررب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 80زکرم  هحفص 64 

http://www.ghaemiyeh.com


59 ص :
هک یناـسک  يارب  ینعی :  (1) ۀطوطخم ؛ باتکلا  یف  اذکه  یلع  ۀـیالو  نم  دـمحم ! ای  هیلإ  مهوعدـت  ام  یلع .) ۀـیالوب  ) نیکرـشملا یلع  ربک 

تسا و یلع  تیالو  روظنم  دّمحم ! يا  تسا  نارگ  دیناوخیمارف  شیوس  هب  هک  يزیچ  دـناهدرک  کیرـش  (ع .)) یلع تیالو  رد  ) ار نارگید 
نیا هیجوت  تسا .) هدش  هتـشون  هنوگنیا  باتک  رد  ۀطوطخم /(» باتکلا  یف  اذکه   » ترابع دنچ  ره  تسا ! هدش  هتـشون  هنوگنیا  باتک  رد 

زا (ع .) ماما روظنم  دراد  ناکما  تسا  هدشن  هتـشون  میرک  نآرق  رد  ًاعقاو  روکذم  ترابع  هکنیا  هب  هّجوت  اب  اّما  دنکیم ، لکـشم  ار  ثیدـح 
. دشاب (ع .) یلع باتک  هب  موسوم  باتک  ای  ظوفحم  حول  اًلثم  هک  میرک ، نآرق  هن  باتک » »

ینطاب لیوأت  زج  يزیچ  مالـسلا .) مهیلع  ) هّمئا دارم  ثیداحا  نیا  لاثما  رودـص  تّحـص  تروص  رد  هک  درادـن  دوجو  يدـیدرت  لاـح  ره  هب 
. تسین نآرق  تایآ 

: درک تئارق  ار  هیآ  نیا  (ع .) قداص ماما  دزن  رد  يدرم  هک  تسا  هدش  دراو  يرگید  تیاور  رد 
دنهاوخ ار  امـش  لمع  نانمؤم  وا و  لوسر  ادخ و  هکنآهچ  دینک  لمع  وگب  : » ینعی َنُونِمْؤُْملا ؛ َو  ُُهلوُسَر  َو  ْمُکَلَمَع  ُهَّللا  يَرَیَـسَف  اُولَمْعا  ُِلق  َو 

ياج هب  تسین ، هنوگ  نیا  هیآ  : » ینعی نونومأملا ؛» نحنف  نونومأملا ، یه و  امنإ  یه ، اذکه  سیل  : » دومرف ترضح  دید .»
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60 ص :
هژاو ود  یکیدزن  تهابـش و  رطاـخ  هب  ار  ثیدـح  نیا  ناوـتن  رگا   (1) میتسه .» ام  نانیما .) نونومأـم /( و  تسا ، حیحـص  نونومأـم  نونمؤم 

ره تسناد . هیآ  ریسفت  ياهنوگ  نیشیپ  ثیداحا  دننام  زین  ار  نآ  دیاب  راچان  دومن ، لمح  تئارق  فالتخا  ياهنوگ  رب  نونومأم »  » و نونمؤم » »
. درادن دوجو  یتالیوأت  تاهیجوت و  نینچ  هب  يزاین  فصو  نیا  اب  تسا و  فیعض  لسرم و  يدنس  رظن  زا  ثیدح  نیا  دنچ 

چیه ّتنـس  لـها  داریا  اـعّدا و  دروم  ثیداـحا  هک  دوشیم  نشور  بیترت  نیا  هب  دوب . هعیـش  ییاور  عباـنم  رد  فیرحت  ثیداـحا  هدـمع  نیا 
دنریسفت هیجوت و  لباق  لّمأت  یکدنا  اب  دنرادن و  هلأسم  رد  یتحارص 

فیرحت رد  حیرـص  ًالامتحا  هک  دنروخیم  مشچ  هب  زین  دودعم  ثیدح  دنچ  هعیـش  ییاور  عبانم  نایم  رد  هک  درک  فارتعا  دیاب  لاح ، نیا  اب 
: تفگ هک  تسا  هدرک  تیاور  یمان  رسیم  زا  ۀعیشلا  لئاضف  رد  قودص  خیش  هک  یثیدح  دننام  دنتسه . نآرق 

: دیوگیم رسیم  نت ! کی  هکلب  ادخ  هب  هن  دش  دهاوخن  هدید  شتآ  رد  نت  ود  نایعیش  امش  زا  دیامرفیم : (ع .) اضر ماما  مدینش 
نآ تسادخ !؟ باتک  ياجک  رد  نیا  مدرک : ضرع 
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61 ص :
نآ هب  خساپ  يارب  نم  هب  رسیم ! يا  دومرف : مدوب ، راوگرزب  نآ  هارمه  هب  فاوط  رد  يزور  هکنآ  ات  دادن ، یخساپ  دومن و  توکس  ترضح 

. دش هداد  نذا  تشسرپ 
!؟ تسادخ باتک  ياجک  رد  دیدومرف  هچنآ  مدرک : ضرع 

: دیامرفیم هک  اجنآ  نمحرلا ، هروس  رد  دومرف :
دهاوخن تساوخزاب  دوخ  هانگ  هرابرد  امـش .) نایم  زا  ) يرپ ناسنا و  چـیه  زور  نآ  رد  : » ینعی ٌّناَـج ؛ ـال  َو  ٌْسنِإ  ِِهْبنَذ  ْنَع  ُلَئُْـسی  ـال  ٍذـِئَمْوَیَف 

«! دش
: دومرف تسین ! هیآ  نیا  رد  مکنم »  » هژاو مدرک : ضرع  دیوگیم : رسیم 

دـشابن هیآ  رد  مکنم »  » هژاو رگا  تفاییم ! شناوریپ  دوخ و  نایز  هب  ار  نآ  اریز  دوب  موس  هفیلخ  نامثع  داد  رییغت  ار  نآ  هک  یـسک  نیتسخن 
ار یـسک  هچ  ادـخ  سپ  دوشن  تساوخزاب  شهانگ  زا  يرپ  ناـسنا و  چـیه  زور  نآ  رد  رگا  دوشیم ، طـقاس  شناگدـیرفآ  زا  ادـخ  باـقع 

(1) درک !؟ دهاوخ  تبوقع 
یمان هلظنح  و  تسا ، (ع .) اضر ماما  زا  ثیدح  نیا  يوار  هک  یمان  رسیم  اریز  تسا ، فیعض  ًاّدج  تیاور  نیا  دنس  هک  تسناد  دیاب  تسخن 

. درک دامتعا  نانآ  تیاور  هب  ناوتیمن  و  دناهتخانشان ، لوهجم و  ود  ره  تسا  هدرک  تیاور  يو  زا  هک 

نارهت يدباع ، تاراشتنا  نوناک  ص 40 ، ۀعیشلا ، لئاضف  هیوباب ، نبا  - 1
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62 ص :
نکی مل  : » تسا هتفگ  وا  هرابرد  یـشاجن  خیـش  هک  دـشاب  ایرکز  نب  ۀـلظنح  ناـمه  تیاور  نیا  دنـس  رد  هلظنح  زا  روظنم  تسا  نکمم  هتبلا 
تـسا دساف  زیگناربلّمأت و  هدـش  نآ  لیذ  رد  هک  یلالدتـسا  تیاور و  نیا  نتم  هک  تسناد  دـیاب  سپـس   (1) دوبن !» يزیچ  : » ینعی كاذـب »

، اریز
هب ناوارف  ثیداحا  نآرق و  تایآ  حیرص  ربانب  هک  دنراد  دوجو  نامرفان  راکهانگ و  يدارفا  ناناملـسم  ریاس  دننام  زین  نایعیـش  نایم  رد  ًالّوا ،

. تفرگ دنهاوخ  رارق  یهلا  تبوقع  دروم  دوخ  ینامرفان  يراکهانگ و  رطاخ 
هب دـنوادخ  نایاپیب  ملع  دوشیمن » تساوخزاب  دوخ  هانگ  هرابرد  يرپ  ناسنا و  چـیه  زور  نآ  رد   » هکنیا زا  هیآ  روظنم  دراد  ناکما  ًاـیناث ،
زا تساوخزاب  شـسرپ و  هب  يزاین  دـنوادخ  زور  نآ  رد  هک  انعم  نیا  هب  دـشاب . تساوخزاـب  شـسرپ و  زا  وا  يزاـینیب  ناگدـنب و  ناـهانگ 

تایاور نینچ  هک  تسا  نآ  مّلسم  ردق  تسا . ناگدنب  دوخ  زاین  یهاگآ و  لیلد  هب  دهدیم  ماجنا  ار  راک  نیا  رگا  درادن و  شیوخ  ناگدنب 
نازادرپغورد نالعاج و  یخرب  تسد  هتخاس  ًالامتحا  و  داـمتعا ، لـباق  ریغ  تسـس و  دنـس  نتم و  رظن  زا  هعیـش  ییاور  عباـنم  رد  يدودـعم 

. تسا

1416 مق ، یمالسالا ، رشنلا  ۀسسؤم  ص 147 ، یشاجنلا ، لاجر  - 1
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63 ص :

؛ تّنسلها ییاور  عبانم  رد  نآرق  فیرحت  ثیداحا  یسررب  . 2

بیجع و تحارص  زا  یهاگ  ّتنس  لها  ییاور  عبانم  رد  نآرق  فیرحت  ثیداحا  هعیـش ، ییاور  عبانم  رد  نآرق  فیرحت  ثیداحا  فالخ  رب 
هعیـش يور  هب  نعط  نابز  دوخ  ربتعم  عبانم  رد  یتایاور  نینچ  دوجو  اب  ّتنـس  لها  هک  تسا  بلاج  دـنرادروخرب ! یهیجوت  لباق  ریغ  تلالد 
لیصا عبانم  یـسررب  اب  دننکیم ! شنزرـس  تفرگ  رارق  یـسررب  دروم  هک  یثیداحا  رکذ  رطاخ  هب  ار  بهذم  نیا  ییاور  عبانم  دنیاشگیم و 

هدـمآ و دوجو  هب  ّتنـس  لها  ياهتیـصخش  نایاوشیپ و  یخرب  نایم  رد  راـب  نیتسخن  نآرق  فیرحت  هیرظن  هک  دـیآیم  تسد  هب  یمالـسا 
ملسم (5) يراخب (4) و   (3) یمراد ،  (2) لبنح ، نبا   (1) یعفاش ، هنومن ، ناونع  هب  تسا . هدـش  هداهن  ناینب  باطخ  نب  رمع  طّسوت  ًالامتحا 

: تفگ دناوخ و  ياهبطخ  باطخ  نب  رمع  هک  دناهدرک  تیاور  یگمه 
(. (ص ادخ لوسر  هکنآ  هچ  مباییمن ! دح  ود  ادخ  باتک  رد  نم  هک  دیوگب  امش  زا  یـسک  ادابم  دیوش ! كاله  مجر  هیآ  دروم  رد  ادابم  »

مجر زین  ام  دومرف و  مجر 

ص 164 دنسملا ، باتک  ومه ، ص 533 ؛ ثیدحلا ، فالتخا  یعفاش ، - 1

29 و 40 / 1 دمحا ، دنسم  - 2

179 / 2 یمراد ، ننس  - 3

25 / 8 يراخب ، حیحص  - 4

116 / 5 ملسم ، حیحص  - 5
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64 ص :
: متشونیم ار  مجر  هیآ  دوزفا  ادخ  باتک  رب  رمع  دنتفگیمن  مدرم  رگا  هک  دنگوس  تسوا  تسد  هب  مناج  هک  ییادخ  هب  و  میدومن ،

هیآ نیا  ام  هکنآ  هچ  دییامن » مجر  ار  ود  نآ  هتبلا  دندرک ، انز  هاگره  نزریپ  درمریپ و  : » ینعی ۀَّتَبلا !» امُهوُمجراَف  اینَز  اَذإ  ُۀَخیَّشلا  َو  ُخـیَّشلا  »
هدش تیاور  باطخ  نب  رمع  زا  نینچمه ، درادن . دوجو  ادخ  باتک  رد  ياهیآ  نینچ  هک  تسا  نشور  میاهدـناوخ ! (ص .) ربمایپ نامز  رد  ار 
دوخ ناردـپ  زا  ینعی : مکئابآ ؛» نع  اوبغرت  نأ  ًارفک  ّنإف  مکئابآ  نع  اوبغرت  ال  : » میتفاییم ادـخ  باتک  رد  ار  هیآ  نیا  اـم  : » تفگ هک  تسا 

(1) دیریگب !» يور  دوخ  ناردپ  زا  هک  تسا  رفک  اریز  دیریگن  يور 
هدرک مگ  زین  ار  يرگید  هیآ  باطخ  نب  رمع  ایوگ  دروخیمن ! مشچ  هب  نآرق  تاـیآ  ناـیم  رد  زین  یکیکر  تراـبع  نینچ  هک  تسا  نشور 
لزان ام  رب  هچنآ  رد  ایآ  دیسرپ : نمحرلا  دبع  زا  يو  هک  تسا  هدش  تیاور  تسا ! هتفرگیم  فوع  نب  نمحرلادبع  زا  ار  نآ  غارـس  هدوب و 

!؟ دیدرک داهج  راب  نیتسخن  هک  هنوگنامه  دینک  داهج  ینعی : ةّرم » لّوأ  متدهاج  امک  اودهاج  : » میتفاین دش 
(2) تسا ! هداتفا  هدش  طقاس  نآرق  زا  هچنآ  هارمه  داد : خساپ  نمحرلا  دبع 

50 / 9 فنصملا ، قازرلا ، دبع  ص 12 ؛ یسلایط ، دنسم  12 ؛ / 8 يراخب ، حیحص  55 ؛ / 1 دمحا ، دنسم  - 1

567 / 2 لامعلا ، زنک  يدنه ، یقتم  - 2
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65 ص :
هب رگید  ياهیآ  رد  سپـس  هک  هدـش  لزان  نداد .) ریـش  عاضر /( هبترم  هد  اب  حاکن  تمرح  هرابرد  ياهیآ  نآرق  رد  هک  هدوب  نآرب  زین  هشیاع 
هب ود  نیا  هک  هتفر  ایند  زا  یلاح  رد  (ص .) ربمایپ دنچ  ره   (2) تسا ! هدش  طقاس  نآرق  زا  ود  ره  يو  رظن  هب  هک   (1) هتفای ! لیلقت  هبترم  جنپ 
هک دنادیم  هچ  وا  ماهتفرگارف . ار  نآرق  همه  هک  دیوگن  امـش  زا  يدحا  : » تفگیم زین  رمع  نبا   (3) دناهدشیم ! تئارق  نآرق  تایآ  ناونع 

(4) ماهتفرگارف !» ار  تسا  هدش  راکشآ  هک  نآرق  زا  هچنآ  دیوگب : دیاب  اّما  تسا ! هتفر  نیب  زا  نآرق  زا  يرایـسب  انامه  تسیچ !؟ نآرق  همه 
. تسا نآرق  فیرحت  هب  رمع  نبا  داقتعا  رد  حیرص  هیاپیب  نخس  نیا 

تـسردان هاگدید  رب  ینـشور  هب  دنتـسین و  ریـسفت  هیجوت و  لباق  تایاور  نیا  زا  مادک  چـیه  هعیـش ، تایاور  فالخ  رب  هک  دـسریم  رظن  هب 
ياهراچ شیوخ  تایاور  نیا  يارب  هعیـش ، شنزرـس  ياج  هب  ّتنـس  لـها  تسا  رتهب  دـنراد . تلـالد  نآرق  فیرحت  رب  ینبم  هباحـص  یخرب 
دناهداد ماجنا  ّتنس  لها  فصنم  ناملاع  زا  يدودعم  هتبلا  هک  يراک  دنهد ؛ رارق  یبایزرا  دروم  زین  ار  دوخ  هنافصنم  هنوگ  هب  دنـشیدنایب و 

تایاور نیا  رد  دوجوم  رواب  و 

168 / 4 ملسم ، حیحص  - 1

625 / 1 ۀجام ، نبا  ننس  - 2

458 / 1 دوادیبا ، ننس  - 3

106 / 1 روثنملا ، ردلا  یطویس ، - 4
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66 ص :
(1) دناهدرمشرب . نآرق  ربارب  رد  تفگش  یتراسج  ار 

نآرق فیرحت  مدع  هرابرد  هعیش  نادنمشناد  هاگدید 

دیکأت نآرق  فیرحت  مدـع  رب  نایرابخا  زا  يزیچاـن  هّدـع  زج  هعیـش  ناـملاع  همه  ًاـبیرقت  تشذـگ ، رتشیپ  هک  يراوتـسا  لـیالد  هب  هّجوت  اـب 
. دناهدرک

(2) ۀیمامإلا ،» تاداقتعإ   » رد 381 ق .) (د . قودص خیش  هب  فورعم  یمق  هیوباب  نب  یلع  نب  دّمحم  هعیـش  ناثّدحم  گرزب  هنومن ، ناونع  هب 
439 (د . يدهلا ملع  یضترم  دیس   (3) تاداقتعإلا ،»  » رد 413 ق .) (د . دیفم خیـش  هب  فورعم  نامعن  نب  دّمحم  نب  دّمحم  نایلوصا  ياوشیپ 

نب لـضف  یلع  وبا   (5) نایبتلا ،» ریـسفت   » همّدقم رد  460 ق .) (د . یـسوط نسح  نب  دّمحم  هفئاطلا  خیـش   (4) تایـسلبارط ،» ٍهلاسر   » رد ق .)
726 (د . یّلح همالع  هب  فورعم  رّهطم  نب  فسوی  نب  نسح  نیدلا  لامج   (6) نایبلا ،» عمجم   » ریسفت همّدقم  رد  548 ق .) (د . یسربط نسح 

لئاسر بتک و  رد  هعیش  رصاعم  نادنمشناد  زا  يرایسب  (7) و  ۀیوانهم ،»  » هلاسر رد  ق .)

توریب نیئالملل ، ملعلا  راد  ص 265 ، نآرقلا ، مولع  یف  ثحابم  حلاص ، یحبص  کن : - 1

ص 59، ۀیمامإلا ، تاداقتعا  هیوباب ، نبا  - 2

نآرقلا غلبم  یف  داقتعالا  باب  ص 84 ، تاداقتعالا ، دیفم ، خیش  - 3

تایسلبارطلا لئاسملا  رد  یضترم  دیس  زا  لقن  هب  ، 15 / 1 نایبلا ، عمجم  یسربط ، - 4

یمالسالا مالعالا  بتکم  ، 3 / 1 نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبتلا  یسوط ، - 5

42 / 1 نایبلا ، عمجم  - 6

مق ص 121 ، ۀیوانهملا ، لئاسملا  ۀبوجأ  یلح ، فسوی  نب  نسح  - 7
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67 ص :
. دناهتسناد تیّمهایب  ار  تقیقح  نیا  فالخ  هب  داقتعا  و  دناهدرک ، دیکأت  حیرصت و  میرک  نآرق  يریذپانفیرحت  رب  دوخ 

یحو رد  لیئربج  تنایخ  هلأسم  . 2

لوزن هب  رومأم  (ع .) لیئربج دنرادنپیم  نایعیش  هک  تسا  نآ  نایعیش  هب  اهیفلس  یخیرات  ياهتمهت  نیرتکحضم  نیرتبیجع و  زا  یکی 
نیا زا   (1) تخیگنارب !! يربمایپ  هب  ار  (ص .) دّمحم (ع .) یلع ياج  هب  درک و  تنایخ  ای  اطخ  دوخ  تیرومأم  رد  اّما  دوب ، (ع .) یلع رب  یحو 
دنچ ره  درک !!) تنایخ  نیما  نیمألا /(» ناخ  : » دنیوگیم هبترم  ره  رد  دنروآیم و  الاب  ار  اهتسد  هبترم  هس  زامن  مالس  زا  سپ  نایعیش  ور ،

رد یناوارف  ترهـش  ّتنـس  لها  نایم  رد  ناوارف ، تاغیلبت  ریثأـت  تحت  اـّما  هتـشادن ، دوجو  ياهناـهب  هیاـپ و  چـیه  یخیراـت  تمهت  نیا  يارب 
، لاح ره  هب   (2) تسا . هدرک  ادیپ  لاح  هتشذگ و 

1417 ق میرکلا ، نآرقلا  راد  ص 49 ، ۀعیشلا ، لوح  تاهبش  لیلجتلا ، بلاط  وبا  - 1

نینچ وا ، ناـمز  رد  اـًلامتحا  هک  یناـسک  دوـجو  زا  (ص 48 .) مالـسإلا مئاـعد  رد  363 ق .) لاس : ياـفوتم  ) یبرغم ناـمعن  یـضاق  هتبلا  - 2
چیه هعیـش  بهذـم  اـب  هفازگ  نخـس  نیا  هک  تسا  نشور  دـش ، هتفگ  هکناـنچ  لاـح ، نیا  اـب  تسا . هداد  ربخ  دناهتـشاد  یفیخـس  هاگدـید 

زین نایلاغ  رگید  هب  هداتفا و  اهنابز  رـس  رب  نآ  یتفگـش  رطاخ  هب  اهدـعب  هک  هدوب  هناوید  یلاغ  رفن  کی  نخـس  ًالامتحا  و  هتـشادن ، یطابترا 
هدوب ینهذ  لاثم  ای  ضرف  کی  اهنت  هتـشادن و  یجراخ  دوجو  زگره  یـشرگن  نینچ  هک  منادیم  لمتحم  نینچمه ، تسا . هدش  هداد  تبـسن 

. دوش هداد  تسد  هب  ولغ  زا  تسا  هتسناوتیم  هک 
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68 ص :
هدوب یناسک  گنرین  رتشیب  هک  ّتنس  لها  هتسجرب  ناملاع  راک  هن  تقیقح  رد  ياهنالهاج  فیخـس و  ياهتبـسن  نینچ  هک  تسین  يدیدرت 
دوـس یمالـسا  بهاذـم  ناـیم  رد  ّتتـشت  فـالتخا و  زا  دـناهدرکیم و  لاـبند  ار  نیملـسم  ناـیم  رد  ینامگدـب  هنیک و  شرتـسگ  هک  تسا 

هچنانچ تسا . یهلا  رماوا  هب  لمع  رد  ناگتشرف  تمـصع  و  (ص .) ربمایپ يارچ  نوچیب و  تّوبن  هعیـش  مّلـسم  خسار و  داقتعا  دناهدربیم .
: دیامرفیم تسخن  دروم  رد  میرک  نآرق 

: دیامرفیم ریخا  دروم  رد  و  دهد ،» رارق  اجک  رد  ار  دوخ  تلاسر  هک  دنادیم  رتهب  دنوادخ  : » ینعی  (1) ُهََتلاسِر ؛ ُلَعْجَی  ُْثیَح  ُمَلْعَأ  ُهَّللا 
نیا رب  دننکیم .» لمع  وا  نامرف  هب  دنریگیمن و  یشیپ  دنوادخ  زا  نخس  رد  ناگتشرف  : » ینعی  (2) َنُولَمْعَی ؛ ِهِْرمَِأب  ْمُه  َو  ِلْوَْقلِاب  ُهَنوُِقبْسَی  ال 
نینچ زا  دـنادیم و  ترـضح  نآ  ینیـشناج  يارب  درف  نیرتهتـسیاش  و  (ص .) ربمایپ بتکم  درگاـش  نیرترب  ًافرـص  ار  (ع .) یلع هعیـش ، هیاـپ ،

. تسا هتساریپ  كاپ و  یچوپ  ياهتبسن  اوران و  ياهتمهت 
بادآ زا  یکی  و  (ص .) ادخ لوسر  ّتنـس  رب  ینتبم  هبترم و  دنلب  دنوادخ  رکذ  اب  هارمه  زین  زامن  زا  سپ  اهتسد  هراب  هس  ندروآ  الاب  ًانمض 

. تسا زامن  ّبحتسم 

124 ماعنا / - 1

27 ءایبنا / - 2

یحو رد  لیئربج  تنایخ  هلأسم  . 2www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 80زکرم  هحفص 74 

http://www.ghaemiyeh.com


69 ص :

عبانم تسرهف 

میرکلا نآرقلا  . 1
1412 ق مق ، رئاخذلا ، راد  هدبع ، دمحم  قیقحت  ۀغالبلا ، جهن  . 2

1411 ق مق ، (ع ،) يدهملا مامالا  ۀسسؤم  یحطبأ ،) ) ۀیداجسلا ۀفیحصلا  . 3
ۀیمامإلا تاداقتعا  یلع ؛ نب  دّمحم  هیوباب ، نبا  . 4

نارهت يدباع ، تاراشتنا  نوناک  ۀعیشلا ، لئاضف  5 ؛.... ................ ................ .
1414 ق ۀلاسرلا ، ۀسسؤم  نابح ، نبا  حیحص  دمحم ؛ نابح ، نبا  . 6

توریب رداص ، راد  دنسملا ، دمحا ؛ لبنح ، نبا  . 7
1412 ق یمالسالا ، بتکملا  ۀمیزخ ، نبا  حیحص  قاحسا ؛ نب  دّمحم  همیزخ ، نبا  . 8

توریب رکفلا ، راد  ننسلا ، دیزی ؛ نب  دّمحم  ۀجام ، نبا  . 9
1410 ق توریب ، رکفلا ، راد  دواد ، یبأ  ننس  ثعشا ؛ نب  نامیلس  دواد ، وبأ  . 10

1417 ق میرکلا ، نآرقلا  راد  ۀعیشلا ، لوح  تاهبش  لیلجتلا ؛ بلاط  وبا  . 11
1408 ق مق ، (ع ،) يدهملا مامالا  ۀسردم  رداونلا ، یسیع ؛ نب  دمحا  يرعشا ، . 12

توریب رکفلا ، راد  حیحصلا ، لیعامسا ؛ نب  دمحم  يراخب ، . 13
1370 ش نارهت ، ۀیمالسإلا ، بتکلا  راد  نساحملا ، دّمحم ؛ نب  دمحا  یقربلا ، . 14

رکفلا راد  يربکلا ، ننسلا  رکب ؛ وبا  یقهیبلا ، . 15
1403 ق توریب ، رکفلا ، راد  يذمرتلا ، ننس  یسیع ؛ نب  دّمحم  يذمرت ، . 16

1406 ق توریب ، ۀفرعملا ، راد  نیحیحصلا ، یلع  كردتسملا  هللا ؛ دبع  وبا  يروباشین ، مکاح  . 17
1414 ق مق ، تیبلا ، لآ  ۀسسؤم  ۀعیشلا ، لئاسو  نسحلا ؛ نب  دّمحم  یلماع ، ّرح  . 18

ءایحإل تیبلا  لآ  ۀسسؤم  دانسالا ، برق  رفعج ؛ نب  هللا  دبع  يریمح ، . 19
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70 ص :
1413 ق مق ، ثارتلا ،

1405 ق توریب ، یبرعلا ، باتکلا  راد  ۀیاورلا ، ملع  یف  ۀیافکلا  یلع ؛ نب  دمحا  يدادغب ، بیطخ  . 20
توریب ءارهزلا ، راد  نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  مساقلا ؛ وبا  ییوخ ، . 21

1417 ق ۀیملعلا ، بتکلا  راد  ینطقرادلا ، ننس  رمع ؛ نب  یلع  ینطقرادلا ، . 22
قشمد لادتعالا ، ۀعبطم  یمرادلا ، ننس  نمحرلا ؛ دبع  نب  هللا  دبع  یمرادلا ، . 23

1413 ق توریب ، ۀلاسرلا ، ۀسسؤم  ءالبنلا ، مالعأ  ریس  دمحا ؛ نب  دمحم  یبهذ ، . 24
توریب رکفلا ، راد  زیزعلا ، حتف  میرکلا ؛ دبع  یعفار ، . 25

1396 ق لوبماتسا ، قیشیا ، ۀبتکم  ۀیباهولا ، یلع  ّدرلا  یف  ۀینسلا  رردلا  دمحا ؛ نالحد ، ینیز  . 26
اتیب اجیب ، انیب ، ۀّنسلا ، باتکلا و  یف  ةرایزلا  رفعج ؛ یناحبس ، . 27

1416 ق ندرالا ، نامع و  يوونلا ، مامإلا  راد  ۀیواحطلا ، ةدیقعلا  حرش  حیحص  یلع ؛ نب  نسح  فاقسلا ، . 28
ۀثیدحلا ضایرلا  ۀبتکم  دیحوتلا ، باتک  حرش  یف  دیمحلا  زیزعلا  ریسیت  دمحم ؛ نب  هللا  دبع  نب  نامیلس  . 29

1365 ق ةدج ، ۀفرعملا ، راد  روثنملا ، ّردلا  نیدلا ؛ لالج  یطویس ، . 30
اجیب اتیب ، انیب ، ثیدحلا ، فالتخا  سیردا ؛ نب  دّمحم  یعفاش ، . 31

توریب ۀیملعلا ، بتکلاراد  دنسملا ، باتک  32 ؛......... ................ .
توریب نیئالملل ، ملعلا  راد  نآرقلا ، مولع  یف  ثحابم  حلاص ؛ یحبص  . 33
یبرعلا ثارتلا  ءایحإ  راد  ریبکلا ، مجعملا  دمحا ؛ نب  نامیلس  یناربط ، . 34

توریب ثیدحلاراد ، یسلایط ، دنسم  دواد ؛ نب  نامیلس  یسلایط ، . 35
1984 م لوبناتسا ، قیشا ، ۀبتکم  قداصلا ، رجفلا  لیمج ؛ يواهز ، یقدص  . 36

1415 ق نیمرحلا ، راد  طسوألا ، مجعملا  دمحا ؛ نب  نامیلس  یناربطلا ، . 37
1415 ق توریب ، رکفلا ، راد  نایبلا ، عماج  نسح ؛ نب  لضف  یسربط ، . 38
یمالسالا مالعالا  بتکم  نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبتلا  نسح ؛ نب  دمحم  یسوط ، . 39

1408 ق ۀیبرعلا ، ۀضهنلا  ۀبتکم  دیمح ، نب  دبع  دنسم  بختنم  دیمح ؛ نب  دبع  . 40
یملعلا سلجملا  فنصملا ، یناعنصلا ؛ قازرلا  دبع  . 41

1408 ق توریب ، ۀیملعلا ، بتکلا  راد  ءافخلا ، فشک  دّمحم ؛ نب  لیعامسا  ینولجع ، . 42
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1410 ق توریب ، نامعنلا ، ۀسسؤم  نیتسردملا ، ملاعم  یضترم ؛ دیس  يرکسع ، . 43

مق ۀیوانهملا ، لئاسملا  ۀبوجأ  فسوی ؛ نب  نسح  یّلح ، همالع  . 44
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ۀیبرعلا ۀـکلمملاب  داشرإلا  ةوعدـلا و  ءاتفالا و  ۀـیملعلا و  ثوحبلا  تارادا  ۀـسائر  اهتلدأ ، ۀـثالثلا و  لوصـألا  باـهولا ، دـبع  نب  دـمحم  . 49
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1403 ق ناهفصا ، (ع ،) نینمؤملا ریمأ  مامإلا  ۀبتکم  یلع ، ملعلا 

1416 مق ، یمالسالا ، رشنلا  ۀسسؤم  یشاجنلا ، لاجر  یلع ؛ نب  دمحا  یشاجن ، . 55
1348 ق توریب ، رکفلا  راد  يربکلا ، ننسلا  بیعش ؛ نب  دمحا  یئاسن ، . 56

توریب ۀیملعلا ، بتکلا  راد  نیبلاطلا ، ۀضور  نیدلا ؛ ییحم  يوون ، . 57
رکفلا راد  عومجملا ، 58 ؛.......... ................ .

1408 ق توریب ، ۀیملعلا ، بتکلا  راد  دئاوزلا ، عمجم  نیدلا ؛ رون  یمثیهلا ، . 59

عبانم www.Ghaemiyeh.comتسرهف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 80زکرم  هحفص 77 

http://www.ghaemiyeh.com


زکرم هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
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هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)
لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)

ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 

: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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