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ریدغ ثیدح  هرابرد  تّنس  لها  ياه  هاگدید  دقن 

باتک تاصخشم 

10339-77 ناریا یلم : یسانشباتک  هرامش 
دومحم یندم ، هسانشرس :

دومحم یندم ، ریدغ / ثیدح  هرابرد  تنس  لها  ياههاگدید  دقن  روآدیدپ : مان  ناونع و 
.153 ص 121 -  راهب 1377 :) ، ) ش 1 لاس 3 ، ثیدح ، مولع  هلاقم ،: اشنم 

مخریدغ هعقاو  رگفیصوت :
تنس لها  ثیداحا  رگفیصوت :

همدقم

تماما و صوصن  زا  یکی  ناونع  هب  ریدـغ  ثیدـح  نتفریذـپن  رد  تنـس  لها  ياهرذـع  تاهیجوت و  یمامت  هک  مینآ  یپ  رد  هتـشون  نیا  رد 
تفالخ لیلد  تسا  یعدـم  هعیـش  هکنانچ  ثیدـح  نیا  ایآ  هک  مینیـشنب  تواضق  هب  هنافـصنم  مینک و  یـسررب  ار  (ع ) یلع لصفالب  تفالخ 

؟ هن ای  تسا  (ع ) یلع
لئاسم هرابرد  تدحو ، یـساسا  لصا  نتفریذپ  اب  قِرف  همه  نادنمـشناد  رگا  هک  میوش  روآدای  ار  هتکن  نیا  تسا  هتـسیاش  ثحب  يادتبا  رد 
دهاوخ کیدزن  رگیدمه  هب  هکلب  دوشیمن ، نازیرگ  رگیدکی  زا  اهلد  اهنت  هن  دـنزادرپب ، یملع  ثحب  هب  یهقف  ای  يداقتعا  یعرف ، ای  یلـصا 

. تسا یمالسا  بهاذم  نیب  بیرقت  حیحص  ياههار  زا  یکی  نیا  دش و 
دقن تایرظن و  نایب  ثیدح و  هرابرد  ثحب  هب  سپـس  مینکیم و  نایب  ریدغ  ثیدـح  هرابرد  ییاور  باتک  دـنچ  زا  یهاتوک  شرازگ  کنیا 

: تسا هدروآ  ش  دنسم »  » رد لبنح  دمحا  ماما  میزادرپیم . اهنآ 
لوسر عم  اّنک  لاق : بزاع ، نب  ءاربلا  نع  تباث ، نب  يدع  نع  دیز ، نب  یلع  انأ  هملـس ، نب  دامح  انث  نافع ، انث  یبا ، ینثدح  هّللادبع ، انثدح 

نیترجـش تحت  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  هّللا  لوسرل  حسکو  ۀـعماج ، ةالـصلا  انیف : يدونف  مخ  ریدـغب  انلزنف  رفـس  یف  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  هّللا 
نم لاقف : یلع  دیب  ذخأف  لاق  یلب ، اولاق : هسفن ؟ نم  نمؤم  لکب  یلوا  ینا  نوملعت  متسلأ  لاقف : هنع  هّللا  یضر  ٍیلع  دیب  ذخاو  رهظلا  یلـصف 

تیـسمأو تحبـصا  بلاط  یبا  نبا  ای  ًائینه  هل : لاقف  کلذ  دـعب  رمع  هیقلف  لاق  هاداع . نم  داعو  هالاو  نم  لاو  مهّللا  هالوم  ّیلعف  هالوم  تنک 
[. 1 [ ؛ ۀنمؤم نمؤم و  لک  یلوم 

هملک  ) هعماج ةالصلا  دش : هداد  رد  ادن  میدرک . فقوت  مخریدغ  رد  میدوب . هارمه  يرفس  رد  (ص ) ادخ لوسر  اب  دیوگیم : بزاع  نب  ءارب 
ار یلع  تسد  دناوخ و  ار  رهظ  زامن  دش ، زیمت  (ص ) ادـخ لوسر  يارب  تخرد  ود  ریز  دـشیم .) دایرف  ناناملـسم  ندـمآدرگ  يارب  هک  يا 
ره تفگ : تفرگ و  ار  یلع  تسد  سپ  يرآ . دنتفگ : یگمه  وا ؟ دوخ  زا  ینمؤم  ره  رب  متسه  رتراوازس  نم  دینادیمن  ایآ  تفگ : تفرگ و 

. دراد نمـشد  ار  یلع  هکنآ  راد  نمـشد  درادـب و  تسود  ار  یلع  هکنآ  رادـب  تسود  ایادـخ  تسوا ؛ يـالوم  یلع  میوا ، يـالوم  نـم  سک 
ینمؤم نز  درم و  ره  يالوم  هک  یلاح  رد  يدرک  ماش  حبص و  بلاطوبا ! رسپ  يا  تیاراوگ  تفگ : وا  هب  درک و  تاقالم  یلع  اب  رمع  سپس 

. یتسه
. تسا هدش  لقن  رایسب  ياهدنس  اب  و  [ 2  ] فلتخم دراوم  رد  دمحا » دنسم   » رد تیاور  نیا 

هلمج زا  هدرک  نایب  ار  ریدـغ  ثیدـح  نوگانوگ  دراوم  رد  فلتخم و  ظافلا  اـب  كردتـسم »  » رد زین  يروباـشین  مکاـح  هّللادـبع  نبا  ظـفاح 
: دیوگیم
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ینثدحو دامح ، نب  ییحی  انث  یـشاقرلا ، دمحم  نب  کلملادبع  ۀبالقوبا  انث  دادغبب ، یلظنحلا  میمت  نب  دـمحا  نب  دـمحم  نیـسحلاوبا  انثدـح 
دامح و نب  ییحی  انث  یبا ، ینثدح  لبنح ، نب  دمحا  نب  هللادبع  انث  الاق  زازبلا ، رفعج  نب  دـمحا  رکبوباو  هیولاب  نب  دـمحا  نب  دـمحم  رکبوبا 

انث دامح ، نب  ییحی  انث  یمرخملا ، ملاس  نب  فلخ  انث  يدادغبلا ، ظفاحلا  دمحم  نب  حـلاص  انث  يراخبب ، هیقفلا  لهـس  نب  دـمحا  رـصنوبا  انث 
هّللا لوسر  عجر  اّمل  لاق : هنع  هّللا  یـضر  مقرا  نب  دـیز  نع  لیفطلا ، یبا  نع  تباث  یبا  نب  بیبح  انث  لاق  شمعالا ، نامیلـس  نع  ۀـناوعوبا ،

مکیف تکرت  دـق  ینا  تبجاف . تیعد  دـق  ّیناـک  لاـقف : نممقف  تاحودـب  رما  مخریدـغ  لزنو  عادولا  ۀـجح  نم  ملـسو  هلآو  هیلع  هّللا  یلص 
: لاق مث  ضوحلا . ّیلع  ادری  یتح  اقرتفی  نل  امّهناف  امهیف  ینوفلخت  فیک  اورظناف  یترتعو  یلاعت  هّللا  باتک  رخآلا : نم  ربکا  امهدحا  نیلقثلا 

داعو هالاو  نم  لاو  مهللا  هّیلو ، اذهف  هالوم  تنک  نم  لاقف : هنع  هّللا  یـضر  یلع  دیب  ذـخا  مث  نمؤم . لک  یلوم  اناو  يالوم  ّلجو  ّزع  هّللا  نا 
[. 3 . ] هلوطب هاجرخی  ملو  نیخیشلا  طرش  یلع  حیحص  ثیدح  اذه  هلوطب . ثیدحلا  رکذ  و  هاداع . نم 

« هالوم تنک  نم   » هلمج زا  لبق  هک  توافت  نیا  اـب  دـنکیم  رارکت  ار  تیاور  نیمه  يرگید  دانـسا  اـب  ثیدـح  نیا  زا  سپ  باـتک  نیمه  رد 
: دیوگیم

یلعف هالوم  تنک  نم  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  لاقف : معن  اولاق : تارم  ثـالث  مهـسفنا  نم  نینمؤملاـب  یلوا  ینا  نوملعت  نأ  لاـق : مث 
[. 4 . ] هالوم

: دسیونیم هجام  نبا 
، بزاع نب  ءاربلا  نع  تباث ، نب  ّيدع  نع  ناعدج ، نب  دیز  نبا  یلع  نع  هملـس ، نب  دامح  ینربخا  نیـسحلاوبا ، انث  دمحم ، نب  یلع  انثدـح 

تـسلأ لاقف : یلع  دیب  ذخأف  ۀعماج  ةالـصلا  رماف  قیرطلا  ضعب  یف  لزنف  ّجح  یتلا  هتّجح  یف  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  عم  انلبقا  لاق :
نم لاو  مهللا  هالوم ، انأ  نم  ّیلو  اذـهف  لاق : یلب . اولاق : هسفن ؟ نم  نمؤم  لـکب  یلوا  تسلا  لاـق : یلب  اولاـق : مهـسفنا ؟ نم  نینمؤملاـب  یلوا 

[. 5 . ] هاداع نم  داع  مهللا  هالاو 
[. 6 . ] تسا هدروآ  ار  ینومضم  نینچ  دوخ  ننس »  » رد زین  يذمرت 

ثحب رد  لباقم  فرط  لوبق  دروم  دوشیم  لالدتـسا  نادـب  هچنآ  ات  مینکیمن  لقن  يزیچ  هعیـش  ییاور  عماوج  زا  هاـگ  چـیه  هلاـقم  نیا  رد 
. تسا هدش  لقن  رتاوتم  تروص  هب  هعیش  قیرط  زا  ریدغ  ثیدح  ّالاو  دشاب 

هعیش يار 

هدشن اهر  صخشم  ِفیلکت  نودب  لمهم و  (ص ) ربمایپ لاحترا  زا  سپ  مدرم  ییایند  ینید و  يربهر  مهم  رایـسب  هلئـسم  تسا : دقتعم  هعیش 
(ع) یلع نینمؤملاریما  درک و  نایب  ار  مهم  هلئسم  نیا  رمع ، نایاپ  ات  رادلا ) موی   ) شیوخ توعد  زور  نیلوا  زا  (ص ) مرکا لوسر  هکلب  تسا 

. دراد تلالد  رما  نیا  رب  هک  تسا  یتایاور  رایسب  زا  یکی  ریدغ  ثیدح  دومن و  یفرعم  شیوخ  زا  دعب  لصفالب  تفالخ  هب  ار 

نارگید يارآ 

تفالخ لیلد  دناوتیمن  تیاور  نیا  هک  دـنا  هدـش  دـقتعم  دـنا و  هدروآ  یتالالدتـسا  هعیـش ، نخـس  نیا  لباقم  رد  یمالـسا  رگید  بهاذـم 
. مینکیم یسررب  تمسق  هد  رد  ار  نانآ  تارظن  نونکا  ام  دشاب . (ع ) یلع نینمؤملاریما  لصفالب 

ناونع هب  ثحب ، نیا  رد  ناوتیم  ار  یتیاور  اهنت  رگید  ترابع  هب  تسا ؛ تیاور  نآ  يدنس  تحص  تیاور ، کی  هب  لالدتسا  طرش  نیلوا   1
لئاسم رد  تسا  یعدـم  هک  هعیـش  هیرظن  هب  اـنب  صوصخب  دـشاب ، هدـش  تباـث  (ص ) مرکا ربماـیپ  زا  نآ  رودـص  ًـالبق  هک  درک  هماـقا  لـیلد 

يارب ار  ریدـغ  ربخ  هماـع  نادنمـشناد  زا  یخرب  يور  نیا  زا  دـشاب . رتاوتم  دـیاب  لـیلد  تسین و  یفاـک  دـحاو  ربـخ  تماـما ، ریظن  يداـقتعا 
: تسا هتفگ  فقاوم »  » رد یجیا  نیدلادضع  یضاق  هکنانچ  دنا ، هدیدن  هتسیاش  لالدتسا 
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نیا هنوگچ  تسا . لیلد  نودـب  هفازگ و  ینخـس  نآ  ندوب ) رتاوتم   ) نتـشاد ترورـض  ياـعدا  مینکیم و  راـکنا  ار  تیاور  نیا  تحـص  اـم 
[. 97 [ ؟ دنا هدرکن  لقن  ار  نآ  ثیدح  باحصا  رثکا  هک  یلاح  رد  تسا  رتاوتم  تیاور 

: دیوگیم زین  یمتیه  رجح  نبا 
نیا ندوبن  رتاوتم  هک  یلاح  رد  دـشاب ، رتاوتم  دـیاب  دوشیم  هدروآ  تماما  رب  لـیلد  ناونع  هب  هچنآ  هک  دـنراد  رظن  قاـفتا  هعیـش  ياـه  هقرف 
دنا هدرک  لاکـشا  ثیدـح  نیا  تحـص  رد  هکنانآ  هکلب  تشذـگ ، ًالبق  ثیدـح  نیا  تحـص  هرابرد  فالتخا  هک  ارچ  تسا ؛ مولعم  تیاور 

رد هک  تسا  يدـحاو  ربـخ  نیا ، سپ  . دنتـسه ناـشیا  ریغ  يزار و  متاـحوبا  یناتـسجس و  دوادوبا  دـننامه  ثیدـح  ملع  ناـیاوشیپ  زا  یخرب 
[. 98 . ] تسا فالتخا  زین  نآ  تحص 

[. 99 . ] دنا هدرک  نایب  زین  ینازاتفت  مزح و  نبا  ار  نخس  نیا  ریظن 
خساپ

راکنا دننامه  ریدغ  ثیدح  راکنا  هنرگو  تسا ، يروادشیپ  بصعت و  رس  زا  ینخـس  تیاور ، خیرات و  هب  هاگآ  درف  ره  رظن  رد  لاکـشا  نیا 
. تسا مالسا  ردص  مّلسم  يایاضق  ریاس  دحا و  ردب و  گنج  هعقاو  راکنا  نوچ  ای  نایئاطسفوس و  طسوت  تایسح 

هـس هب  تسا  يرتشیب  قیقحت  رـس  هک  ار  نآ  مینکیم و  هدنـسب  تیاور  نیا  رداصم  لوصا و  زا  یتسرهف  هب  اهنت  مالک  هلاطا  زا  زیهرپ  يارب  ام 
يرتشوش هّللارون  یضاق  دیهش  هتاقحلم » قحلا و  قاقحا   » و نیـسح ، دماحریم  همالع  راونالا » تاقبع  ، » ینیما همالع  ریدغلا » : » لّصفم باتک 

. میهدیم عاجرا 
یناـمکرت يروباـشین ، نیدـلا  لـالج  يرزج ، یطویــس ، هـلمج : زا   ) هماـع ياـملع  زا  رفن  هدراـهچ  زا  یتـسرهف  قـحلا » قاـقحا   » باـتک رد 

[. 94 . ] دنا هدومن  فارتعا  ریدغ  ثیدح  رتاوت  هب  یگمه  هک  دوشیم  لقن  ( یبهذ
[. 95 . ] تسا هتفگ  نینچ  زین  ۀنسلا » جاهنم   » رد مزح  نبا 

یـضاق یطویـس ، يزار ، رخف  يدحاو ، یبلعث ، هلمج : زا   ) ار تنـس  لها  ياملع  مظاعا  زا  رفن  هس  لهچ و  ترابع  ریدـغلا »  » رد ینیما  همالع 
نارّـسفم زا  رفن  یـس  تارابع  یماـسا و  زین  و  [. 96  ] دنا هدومن  حیرـصت  ریدغ  ثیدـح  قرط  دنـس و  تحـص  هب  هک  دـنکیم  لقن  یناکوش )

هک دراگن  یم  ( ینامکرت ریثک ، نبا  ینالقـسع ، رجح  نبا  یبطرق ، يروباـشین ، مکاـح  يواـحط ، يذـمرت ، هلمج : زا   ) ار تنـس  لـها  گرزب 
ریدغ ثیدح  اب  طابترا  رد  هیآ  نیا  لوزن  هب  ( 67، هدئام …) لعفت مل  ناو  کیلا  لزنا  ام  غّلب  لوسرلا  اهیاای  هفیرش : هیآ  لیذ  رد  نانآ  یگمه 

[. 97 . ] دنا هدومن  حیرصت 
، یئاسن صئاـصخ  دـمحا ، دنـسم  یفطـصملا ، ننـس  هلمج : زا   ) هماـع ربتعم  ردـصم  هاـجنپ  زا  ریدـغ  ثیدـح  زین  قحلا » قاـقحا   » باـتک رد 

[. 98 . ] دوشیم لقن  ءایلوالا ) ۀیلح  دیرفلادقع ،
: میروآیم ینیما  همالع  زا  لقن  هب  ار  ریدغ  ثیدح  هرابرد  تنس  لها  مظاعا  زا  یخرب  رظن  نونکا 

. درادن دوجو  نید  رد  یعطق  زیچ  چیه  سپ  تسین  یعطق  ریدغ  ثیدح  رگا  دیوگیم : یلبقم  نیدلا  ءایض 
. ریدغ ثیدح  نتم  رب  دنراد  عامجا  نیملسم  روهمج  تسا : هتفگ  یلازغ 

هب هک  رگراکنا  بصعتم  رگم  دنکیمن  لاکـشا  نآ  تحـص  هرابرد  یـسک  هک  تسا  یحیحـص  ثیدح  ریدغ ، ثیدح  دیوگیم : یـشخدب 
. دوشیمن ییانتعا  وا  نخس 

ادخ لوسر  زا  مه  تسین و  نآ  رد  یلکـشم  چیه  تسا و  هدش  تباث  ام  دزن  هک  تسا  یحیحـص  ثیدح  ریدغ ، ثیدح  دسیونیم : یـسولآ 
. تسا هدش  لقن  رتاوتم  تروص  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دوخ  زا  مه  هلآو و  هیلع  هّللا  یلص 

زا هرّـشبم » هرـشع   » هک دنا  هدرک  لقن  ار  نآ  هباحـص  زا  رفن  دص  هک  تسا  یحیحـص  ثیدح  ریدـغ ، ثیدـح  تسا : هتفگ  یناهفـصا  ظفاح 
[. 99 . ] دنرفن دص  نیا  هلمج 
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قیرط هاجنپودص  زا  ار  نآ  ینادمه  ءالعلا  نبا  ظفاح  تسا و  هدومن  لقن  هباحـص  زا  رفن  تسیبودص  زا  ار  ریدغ  ثیدـح  یناتـسجس  ظفاح 
[. 94 . ] تسا هدومن  تیاور 

: دیوگیم نآ  قرط  یخرب  ریدغ و  ثیدح  نایوار  زا  یخرب  نایب  نمض  بیذهتلا » بیذهت   » رد ینالقسع  رجح  نبا  ظفاح 
زا ار  نآ  زین  هدـقع  نبا  سابعلاوبا  و  تسا ، هدرمـش  حیحـص  ار  نآ  هدروآدرگ و  باتک  کـی  رد  ار  ریدـغ  ِثیدـح  دانـسا  يربط  ریرج  نبا 

[. 95 . ] تسا هدومن  تیاور  رتشیب  ای  هباحص  زا  رفن  داتفه  قیرط 
: تسا هدمآ  يراخبلا » حیحص  حرشب  يرابلا  حتف   » باتک رد  زین 

نبا ار  اهنآ  همه  هک  ًاّدـج ، تسا  رایـسب  نآ  ياهدنـس  قرط و  دـنا و  هدومن  لقن  یئاسن  يذـمرت و  ار  هالوم » یلعف  هالوم  تنک  نم   » ثیدـح
هک دنا  هدرک  تیاور  لبنح  دمحا  ماما  زا  ام  يارب  تسا و  نسح  حیحص و  نآ  ياهدنس  زا  يرایسب  تسا و  هدروآ  لقتـسم  یباتک  رد  هدقع 

[. 96 . ] تسا هدیسرن  هباحص  زا  کی  چیه  هرابرد  تسا  هدیسر  ام  هب  مالسلا  هیلع  یلع  لیاضف  هرابرد  هچنآ  تسا : هتفگ 
: دسیونیم فلتخم  بتک  زا  رایسب و  قرط  زا  ریدغ  ثیدح  لقن  زا  سپ  یفنح  يزودنق 

« ۀـیالولا  » مان هب  یلقتـسم  باتک  تسا و  هدرک  لقن  قیرط  جـنپ  داتفه و  زا  ار  مخریدـغ  ثیدـح  خـیرات ، بحاـص  يربطلا  ریرج  نب  دـمحم 
لقن قیرط  هاجنپودصکی  زا  ار  نآ  یلقتـسم  فیلأت  رد  هدقع  نب  دیعـس  نب  دـمحم  نب  دـمحا  سابعلاوبا  زین  تسا . هدومن  فیلأت  نآ  هرابرد 

[. 97 . ] تسا هدومن 
نینچ ریدـغ  ثیدـح  هرابرد  (ع ،) نینمؤملاریما هدـشانم  جاجتحا و  لقن  ماگنه  هب  یقـشمدلا  يرزجلا  دـمحم  نب  دـمحم  نب  دـمحم  ظـفاح 

: دراگنیم
زا زین  ریدغ ) ثیدح   ) نآ هک  هنوگ  نامه  تسا ، هدش  لقن  (ع ) یلع زا  رتاوتم  تروص  هب  هدـشانم )  ) تیاور نیا  تسا و  نسح  ثیدـح  نیا 
هب ییانتعا  سپ  دـنا ، هدرک  لقن  ار  نآ  رگید  يرایـسب  هورگ  زا  يرایـسب  هورگ  تسا و  هدـش  لقن  ًارتاوتم  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

[. 98 . ] دنرادن یعالطا  ثیدح  ملع  زا  نانآ  اریز  دوشیمن ؛ دنراد  ار  تیاور  نیا  فیعضت  دصق  هک  نانآ  نخس 
ریدـغ تیاور  دنـس  رد  یلاکـشا  بجوـم  هجو  چـیه  هب  هلئـسم  نیا  یلو  دـنا ، هدرواـین  ناشحیحـص  رد  ملـسم  يراـخب و  ار  ریدـغ  ثیدـح 

اهنآ رد  یکش  چیهو  نیخیشلا ) طرش  یلع  حیحص   ) تسا حیحص  زین  ملـسم  يراخب و  دوخ  رظن  هب  یتح  هک  یتایاور  دادعت  اریز  دوشیمن ؛
رگا تسا . هدش  هتشاگن  اهنآ  رب  كردتسم  نیدنچ  يور  نیمه  زا  و  تسین ، كدنا  تسا ، هدماین  ملسم » يراخب و  حیحـص   » رد یلو  تسین 

دنمـشناد چـیه  دـننادیم  همه  هک  یلاح  رد  دوبن ، يزاین  رگید  حاحـص  هب  دوب ، هدـمآ  درگ  يراخب » حیحـص   » رد هحیحـص  تایاور  یمامت 
. دنادب زاین  یب  حاحص  بتک  رگید  زا  ملسم ،» يراخب و  حیحص   » ای يراخب » حیحص   » نتشاد اب  ار  دوخ  هک  تسین  یفصنم  ققحم و 

حیحص تایاور  مامت  هکنیا  هن  تسا ، حیحص  میا  هدروآ  باتک  نیا  رد  ار  هچنآ  هک  دنا  هدرک  نایب  زین  ملسم  يراخب و  دوخ  رگید  یفرط  زا 
[. 99 . ] میا هدرواین  یللع  هب  انب  ار  حیحص  ثیداحا  زا  يرایسب  هکلب  میا ، هدرک  نایب  ار 

[. 94 . ] دنکیم لقن  ملسم  يراخب و  خیاشم  زا  رفن  هن  تسیب و  زا  ار  ریدغ  تیاور  هر ) ) ینیما همّالع  بلاطم ، نیا  مامت  رب  هفاضا 
: دسیونیم رجح  نبا  میروآیم : دنا  هدرک  حرطم  ار  لاکشا  نیمه  هک  یناسک  زا  یکی  ترابع  تمسق ، نیا  نایاپ  رد 

هدرک لقن  لبنح  دمحا  یئاسن و  يذمرت ، ریظن  یهورگ  ار  نآ  تسین و  نآ  رد  يا  ههبـش  چیه  هک  تسا  یحیحـص  ثیدح  ریدـغ ، ثیدـح 
ار نآ  هک  تسا  هدمآ  لبنح  نب  دمحا  تیاور  رد  دنا و  هدومن  لقن  ار  نآ  هباحص  زا  رفن  هدزناش  هلمج  زا  تسا ، يرایـسب  قرط  ياراد  دنا و 

دمآ شیپ  فالتخا  مالسلا  هیلع  یلع ]  ] نینمؤملاریما تفالخ  رد  هک  یماگنه  دندینش و  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  لوسر  زا  هباحـص  زا  رفن  یس 
[. 95 . ] دنداد تداهش  نادب 

: دنکیم رارکت  هرابود 
[. 96 . ] تسا نسح  ای  حیحص  نآ  قرط  زا  يرایسب  دنا و  هدرک  لقن  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  هباحص  زا  رفن  یس  ار  ریدغ  تیاور 
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ارچ دومن ؛ انتعا  دنا  هدرک  لاکشا  ثیدح  نیا  تحص  رد  هک  وا  لاثما  رجح و  نبا  نخس  هب  دیابن  ناگدننک ، لاکشا  دوخ  رظن  هب  یتح  سپ 
[. 97 . ] هتحص یف  حدق  نمل  تافتلاالو  دسیونیم : دوخ  رجح ، نبا  هک 

هدبع دـمحم  نالحد ، ینیز  دـمحا  هلمج : زا   ) هّماع رـصاعم  ياملع  زا  رفن  هدزناپ  زا  ریدـغ » هسامح   » باتک رد  یمیکح  اضردـمحم  داتـسا 
نآ نایب  لحم  دربیم و  مان  دنا  هدروآ  شیوخ  بتک  رد  ار  ریدغ  تیاور  هک  خورف ) رمع  یعافر ، دیرفدمحا  یسولآ ، دیمحلادبع  يرـصم ،

[. 98 . ] دنکیم رکذ  ار 
عماوج رظن  زا  ریدـغ  تیاور  دـنادیم و  طرـش  ار  ندوب  یعطق  رتاوت و  تماما ، تاـبثا  هب  طوبرم  تاـیاور  رد  هعیـش  هک  تسا  هجوت  ناـیاش 
تابثا يارب  تنس  لها  ناردارب  هدیقع  هب  انب  یلو  دش ، لقن  زین  تنس  لها  رداصم  زا  يرایسب  رد  هکنانچ  تسا ، یعطق  رتاوتم و  هعیش  ییاور 

یب هتکن  نیا  هب  هجوت  اب  تسین  ثیدح  ندوب  رتاوتم  تابثا  هب  يزاین  چیه  تسا و  یفاک  دنس  ندوب  حیحـص  نید ، عورف  ریاس  دننامه  تماما 
. تسا یهیدب  لاکشا  نیا  یگیاپ 

: دسیونیم يو  تسا ؛ هدرک  نایب  فقاوم »  » رد یجیا  نیدلا  دضع  یضاق  هک  تس  يا  هتکن  لاکشا  نیمود 
[. 99 . ] دوب نمی  رد  [ع ] یلع اریز  دوبن  ربمایپ  هارمه  عادولا ) ۀجح  ) ریدغ زور  رد  [ع ] یلع

یجیا نخس  نیا  زا  سپ  فقاوم »  » حراش یناجرج  فیرش  دیس  مینک : نایب  ار  فقاوم »  » حراش نخس  ادتبا  لاکـشا  نیا  خساپ  رد  تسا  رتهب 
: دراگنیم

هک دشاب  هدمآ  یتیاور  رد  هکنیا  رگم  درادن ، ریدغ  ثیدح  ندوب  حیحـص  اب  تافانم  [ع ] یلع ندوب  بیاغ  اریز  تسا ؛ هدش  ّدر  لاکـشا  نیا 
. تسا هدشن  لقن  تالمج  نیا  تایاور  يرایـسب  رد  هک  تفرگ  ار  وا  تسد  ای  دـناوخ  دوخ  دزن  ار  یلع  ربمایپ  ریدـغ  ثیدـح  لقن  ماگنه  هب 

[. 94]
: دسیونیم ههبش  نیا  باوج  رد  یمتیه  رجح  نبا 

تسا هدش  تباث  اریز  دوشیمن  ییانتعا  تسا  هدوب  نمی  رد  (ع ) یلع هک  دنک  داریا  ای  دنادن و  حیحص  ار  ریدغ  ثیدح  هک  یـسک  نخـس  هب 
[. 95 . ] دراذگ ملسو  هیلع  هّللا  یلص  مرکا  ربمایپ  اب  ار  جح  تشگرب و  نمی  زا  وا  هک 

ناونع هب  یلو  تسا  مّلـسم  عادولا  ۀـجح  رد  (ص ) مرکا ربمایپ  اب  جـح  ندراذـگ  نمی و  زا  (ع ) نانمؤمریما تشگرب  یخیراـت  رظن  زا  هچرگا 
: میربیم مان  دنا  هدرک  هراشا  هتکن  نیا  هب  هک  یناسک  زا  یخرب  زا  هنومن 

عوـجر لـصفم  روـط  هب  دـلج  نیمه  ص132  رد  زین  و  ص184  ج2 ، ۀـیاهنلاو ، ۀـیادبلا   ) ریثـک نـبا  205 ؛) ج2 ، يربط ، خـیرات   ) يربـط
(. ص302 ج2 ، لماکلا ،  ) ریثا نبا  دیامنیم ؛ نایب  ددعتم  عبانم  زا  لقن  هب  ار  نمی  رفس  زا  نینمؤملاریما ع 

«، ومع رسپ  «، » یلوا : » ریظن یفلتخم  یناعم  ياراد  هملک  نیا  تسا . یلوم »  » هملک ینعم  هرابرد  تسا  رتمهم  رت و  هنمادرپ  هک  موس  لاکـشا   3
يانعم تسا  یعدـم  تخادرپ  میهاوخ  اهنآ  هب  هک  رایـسب  دـهاوش  هب  هجوت  اب  هعیـش  تسا . و … مسَق ،» مه  «، » هیاسمه «، » هدرب هدـننک  دازآ  »

یلوم هملک  يانعم  رد  ینـس  ناملاع  یخرب  یلو  تسا ، یلو »  » و تسرپرـس »  » رگید ترابع  هب  ای  و  یلوا »  » نامه ثیدـح  نیا  رد  هملک  نیا 
یـضاق ریظن  نارگید  هک  دـشاب  لوقعلا » ۀـیاهن   » باتک رد  يزار  رخف  زا  ههبـش  نیا  لصا  دـسریم  رظن  هب  هک  دـنا  هدرک  حرطم  ار  يا  ههبش 

. دنا هدرک  لقن  ار  نآ  [ 98  ] ناهبزور نب  لضف  و  [ 97  ] رجح نبا  و  [ 96  ] یجیا نیدلا  دضع 
: دیوگیم فقاوم »  » رد یجیا  نیدلا  دضع  یضاق 

زا دوصقم  تسانعم و  نیمه  هب  هالاو » نم  لاو  مهّللا   » نآ زا  سپ  ییاـعد  هلمج  اریز  تسا ؛ رـصان »  » ریدـغ تیاور  رد  یلوم »  » هملک زا  دارم 
[. 99 . ] تسا هدماین  لعفا  يانعم  هب  لعفم  نزو  زگره  هک  ارچ  تسین ، یلوا » «، » یلوم »

: دیوگیم زین  یمتیه  رجح  نبا 
كرتشم یلوم »  » مکح اریز  تسا ؛ رـصان »  » نآ يانعم  هکلب  دنا ، هدرک  رکذ  هعیـش )  ) نانآ هک  دشاب  نامه  یلوم »  » ینعم هک  میریذپیمن  ام 
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میفرتعم ود  ره  هعیش  ام و  تسا … بوبحم » « » رصان «، » روما رد  فرصتم  «، » هدش دازآ  هدرب  «، » هدرب هدننک  دازآ  : » ریظن يددعتم  یناعم  نیب 
هب یلوم »  » هکنیا اما  تسا ، اهنآ  ام و  بوبحم  (ع ) یلع اریز  دوب  دهاوخ  حیحـص  نآ  ینعم  دـشاب ، بوبحم » ، » تیاور نیا  زا  روظنم  رگا  هک 
اّما تسا ، حضاو  درادن و  ثحب  هب  يزاین  تسین  هنوگ  نیا  عرـش  رد  هکنیا  اما  تسین ، دوهعم  تغل ، رد  هن  عرـش و  رد  هن  دـشاب  ماما »  » ینعم

[. 94 . ] دیآیم لعفا  ینعم  هب  لعفم  هک  تسا  هتفگن  برع  تغل  نایاوشیپ  زا  کی  چیه  اریز  تسین ، هنوگ  نیا  تغل  رد  هکنیا 
. تساهترابع نیمه  رارکت  مه  رگید  یخرب  نخس 

انعم دنچ  نیا  نیب  كرتشم  یلوم »  » هملک يانعم  هک  میریذپب  ًاضرف  رگا  تسا  دقتعم  هعیش  میزادرپیم : لاکشا  نیا  هب  هعیش  خساپ  هب  نونکا 
هب و  (ص ) ادـخ لوسر  رـصع  رد  یلو  ، دـنا هدرکن  اـنعم  یلوا »  » ار یلوم »  » هملک يدـعب  ياـهنارود  رد  برع  تغل  ناـیاوشیپ  ًاـضرف  تسا و 

ناـیب دـهاش  دـنچ  هتکن  نیا  يارب  نوـنکا  دـنا . هدـیمهف  ار  یلوا »  » ینعم هملک  نیا  زا  نارـضاح  یماـمت  فیرـش ، ثیدـح  نیا  ناـیب  ماـگنه 
: مینکیم

هعقاو نیا  ات  تساوخ  هزاجا  (ص ) ادـخ لوسر  زا  [ 95 ، ] درادـن يرکنم  وا  یبدا  ماقم  دوب و  رـضاح  هثداح  لحم  رد  هک  تباث  نب  ناـسح   1
: تسا تیب  نیا  هطبار  نیا  رد  وا  راعشا  هلمج  زا  دیارسب و  ار  مهم 

ینناف ّیلع  ای  مق  هل  لاقف 
ًایداهو ًاماما  يدعب  نم  کتیضر 

[. 96 . ] تسا هدرک  لقن  هصاخ  زا  ردصم  شش  تسیب و  هماع و  زا  ردصم  هدزاود  زا  ار  راعشا  نیا  ینیما  همالع 
: تسا هدورس  زین  ةدابع  نب  دعس  نب  سیق 

ماماو انماما  ّیلعو 
لیزنتلا هب  یتا  اناوسل 

هالوم تنک  نم  یبنلا  لاق  موی 
لیلج بطخ  هالوم  اذهف 

[. 97 . ] دنکیم لقن  عبنم  هدزاود  زا  ار  نآ  ینیما  ردقلا  لیلج  همالع  هک 
: دیارسیم زین  صاع  ورمع 

ًاربنم یقر  ّمخ  موی  یفو 
لحری مل  بکرلاو  غلبی 

سوفنلا یف  مکنم  مکب  تسلأ 
لعفاف یلب  اولاقف : یلواب ؟

نینمؤملا ةرما  هلحناف 
لحنملا فلختسم  هللا  نم 

هل یلوم  تنک  نمف  لاقو 
یلولا معن  مویلا  هل  اذهف 

[. 98 . ] تسا هدرک  لقن  هصاخ  هماع و  ردصم  تشه  زا  ینیما  همالع  زین  ار  راعشا  نیا 
هملک زا  ار  تیالو  تماما و  يانعم  نیمه  هک  ار  برع  نابیدا  ارعـش و  زا  يداـیز  دادـعت  تراـبع  ریدـغلا »  » رد ینیما  همـالع  اـهنیا  رب  نوزفا 

[. 99 . ] دنکیم نایب  دنا  هدیمهف  ریدغ  ثیدح  رد  یلوم » »
: دیوگیم هک  اجنآ  دنکیم  دییات  ار  بلطم  نیمه  دسیونیم  هیواعم  هب  هک  يرعش  رد  (ع ) یلع الوم  دوخ 
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مکیلع هتیالو  یل  بجواو 
مخریدغ موی  هّللا  لوسر 

[. 94 . ] دنکیم نایب  تنس  لها  زا  ردصم  ششو  تسیبو  یعیش  ردصم  هدزای  زا  ار  نآ  ینیما  همالع  هک 
ریدـغ رد  (ص ) مرکا لوسر  هبطخ  ناـیاپ  زا  سپ  هک  تسا  رمع  رکبوبا و  نخـس  ثیدـح ، زا  اـنعم  نیمه  مهف  رب  اهدـهاش  نیرتـهب  زا  زین  و 

تحبـصا بلاط  یبا  نبای  کل  ِّخـب  ٍّخـب  : » دندوتـس نیا  هب  کیدزن  يریباعت  ای  باـطخ و  نیا  اـب  ار  وا  دنتـشاذگ و  (ع ) یلع تسد  رد  تسد 
«. ۀنمؤمو نمؤم  لک  یلومو  يالوم 

نبا فنصم  دادغب ، خیرات  كولملاو ، ممالا  خیرات  دمحا ، دنسم  هلمج : زا   ) تنس لها  زا  ردصم  تصش  زا  ار  نیخیـش  کیربت  ینیما  همالع 
[. 95 . ] دنکیم لقن  هبیش ) یبا 

ياج دشاب ، نانمؤم  همه  بوبحم »  » ای رـصان » ( » (ع یلع هک  تشاد  رظن  رد  نینچ  هالوم ،» هیلعف   » هلمج نایب  اب  (ص ) مرکا ربمایپ  رگا  یتسارب 
نامعن نب  ثراح   ) ریدغ هنحص  رد  نارـضاح  زا  یخرب  دیدش  ضارتعا  راکنا و  انعم ، نیا  دهاوش  رگید  زا  دوب ؟ کیربت  تینهت و  هنوگ  نیا 

. دوش لزان  يو  رب  یباذع  دراد  تقیقح  هلئسم  نیا  رگا  تساوخ  دنوادخ  زا  هک  اجنآ  ات  تسا  يرهف )
[. 96 . ] تسا هدرک  لقن  نآرقلا ) ماکحا  ةادهلا ، ةاعد  نایبلاو ، فشکلا  هلمج : زا   ) تنس لها  ردصم  یس  زا  ار  ارجام  نیا  ینیما  همالع 

؟ دروآ بضغ  هب  ار  وا  لاثما  ثراح و  هکنآ  ای  دوب  راکنا  بضغ و  هنوگ  نیا  ياج  دوب  بوبحم »  » ای و  رصان »  » ریدغ ثیدح  يانعم  رگا  ایآ 
هباحـص ریاس  زین  نینمؤملاریما و  تبحم  رد  زین  يرگید  رایـسب  تایاور  دـنکیم ، توعد  نانمؤم  هب  تبحم  هب  هک  یتاـیاور  تاـیآ و  زا  ریغ 

؟ تخیگنینرب ار  یبضغ  مشخ و  نینچ  نیا  اهنآ  ارچ  تسه ؛
زا دیدیمن  مدرم  رد  ار  ریدغ  ثیدح  شریذپ  هنیمز  نوچ  (ص ) ادخ لوسر  هک  تسانعم  نیا  رگنایب  زین  يرایسب  تایاور  هکنآ  رگید  دهاش 

دـمآیمن و شوخ  ناقفانم  قاذـم  هب  هک  دوب  (ع ) یلع تیرـصان  تیبوبحم و  نایب  ایآ  دـش : لزاـن  هیآ  هک  اـجنآ  اـت  درکیم  زیهرپ  نآ  ناـیب 
رـصان ای  تیبوبحم و  نایب  تسین  نکمم  يور  چـیه  هب  هک  تسا  راکـشآ  رایـسب  تشاد ؟ همهاو  مدرم  طسوت  اهنآ  نتفریذـپن  زا  (ص ) ربمایپ

یفن زا  سپ  نیاربانب  دـشاب . هتـشاد  همهاو  نآ  زا  (ص ) ربمایپ هک  دزیگنارب  ار  یلمعلا  سکع  دـشاب و  هتـشادن  شریذـپ  هنیمز  (ع ) یلع ندوب 
. دوب دهاوخ  حیحص  ییانعم  تیولوا »  » يانعم ریدغ ، ثیدح  رد  بوبحم »  » ای رصان »  » يانعم هدارا  ناکما 

نایب زا  (ص ) ادخ لوسر  یکانمیب  زین  ریدـغ و  هثداح  هرابرد  ( 67 هدئام ،  ) سانلا نم  کمصعی  هّللاو  هفیرـش  هیآ  لوزن  هرابرد  ینیما  همالع 
[. 97 . ] دربیم مان  ار  تنس  لها  زا  ردصم  یس  بلطم ، نیا 

تـسا نامثع  تفالخ  ماگنه  هب  (ع ) نینمؤملاریما جاجتحا  هدشانم و  تسا ، ثیدح  نیا  نایب  زا  (ص ) ادخ لوسر  میب  رگنایب  هک  یتایاور  اّما 
لزن  » رد یـشخدب  و  ءافلخلا » خـیرات   » رد یطویـس  زا  ار  نآ  ینیما  همالع  زین  و  [ 98 . ] تسا هدروآ  نیطمـسلا » دـئارف   » رد ینیوج  ار  نآ  هک 

[. 99 . ] دنکیم لقن  رگید  یخرب  هیودرم و  نبا  ظفاح  و  لیزنتلا » دهاوش   » رد یناکسح  ظفاح  و  راربالا »
رب هن  ترـضح  نآ  اریز  دوشیمن ، (ص ) مرکا یبـن  ترـضح  رب  هّللا ) ذاـعم   ) داریا صقن و  بجوم  میب  نیا  هک  تسا  راکـشآ  هتبلا  هتکن  نیا 

هسفن یف  سجواف  دومرف : زین  (ع ) یـسوم ترـضح  هرابرد  دنوادخ  دیـسرت . ناقفانم  طسوت  بوشآ  داجیا و  تما و  فالتخا  زا  هک  شیوخ 
(« 67 هط ،  ) یسوم ًۀفیخ 

هلمج ياج  هب  اهلقن  نآ  رد  هک  دنکیم  لقن  يرگید  فلتخم  قرط  زا  ار  ریدـغ  ثیدـح  نیـسح ، دـماحریم  همالع  تشذـگ . هچنآرب  هفاضا 
نافلاخم يارب  تسا و  (ص ) ادـخ لوسر  ترابع  زا  ناـیوار  مهف  رگناـشن  یبوخ  هب  هک  تسا  هدـمآ  يرگید  تراـبع   … هـالوم » تنک  نم  »

هـسفن نم  هب  یلوا  تنک  نم  : » تسا هدـمآ  هنوگ  نیا  ریدـغ  ثیدـح  اهلقن ، نیا  رد  دراذـگیمن . یقاب  یلوا »  » يانعم شریذـپ  زج  يا  هراچ 
. هسفن نم  هب  یلوا  ّیلعف  هسفن  نم  هب  یلوا  تنک  نم  : » تسا هدـمآ  زین  نیطـسلا » دـئارف   » رد ینیوـمح  ياـهلقن  زا  یکی  رد  [ 94 « ] هّیلو ّیلعف 

[. 95 «. ] مکنید مکل  تلمکا  مویلا  هرکذ : یلاعت  هّللا  لزناف 
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هملک یبرع  نابز  رد  ایآ  هک  دوش  مولعم  ات  مینکفیب  يرظن  دنراد ، هراشا  ریدغ  ثیدـح  یبدا  هجو  هب  هک  اهاعّدا  یخرب  هب  تسین  دـب  نونکا 
لاکشا نیا  یگیاپ  یب  دنادیمن . زاجم  ار  یلامعتـسا  نینچ  سک  چیه  دنا  هدرک  اعدا  هکنانچ  ای  دوشیم  لامعتـسا  یلوا »  » يانعم هب  یلوم » »

: دراگنیم یجیا  نیدلا  دضع  یضاق  نخس  زا  تمسق  نیا  رد  فقاوم »  » رب شا  هیشاح  رد  یبلچ »  » هک تسا  حضاو  ردق  نآ 
زاو تسا  عیاش  برع  تغل  رد  فرـصت » هب  یلوا   » و رما » بحاص   » و یلوتم »  » ياـنعم هب  یلوم »  » هک تسا  هدـش  هداد  باوج  لاکـشا  نیا  زا 

ةأرما امیا  : » تسا هدومرف  (ص ) مرکا ربماـیپ  و  مکب » یلوا  يا  مکـالوم  یه  : » تسا هتفگ  هدـیبعوبا  تسا . هدـش  لـقن  برع  تغل  ناـیاوشیپ 
هک تسا  نیا  تسا ، یلوا »  » ياـنعم هب  یلوـم »  » هـکنیا زا  دارم  وا .» رما  ریبدـت  کـلام  نز و  نآ  هـب  یلوا  ینعی  اـهالوم … نذا  ریغب  تـحکن 

يانعم هب  یلوم  رگا  هک  ضارتعا  نیا  سپ  تسا . تفـص  یلوم »  » هملک هکنیا  هن  دـیآیم  یلوا »  » تفـص يانعم  هب  هک  تسا  یمـسا  یلوم » »
[. 96 . ] دوب دهاوخن  حیحص  دومن ، لامعتسا  یلوا »  » ياج هب  ار  نآ  ناوتیمن  ارچ  تسا  یلوا » »

یناسک نانخس  تسا و  هداد  صاصتخا  هتکن  نیمه  هب  ار  تاقبع »  » باتک رگید  دلج  زا  یـشخب  لماک و  دلج  کی  نیـسح  دماحریم  همالع 
[. 97 . ] تسا هدرک  نایب  اهنآ  نخس  عضوم  نانآ و  لاح  حرش  اب  دنا  هتسناد  حیحص  یلوا »  » یناعم هب  ار  یلوم »  » هک

، ءاّرف هلمج : زا  تسا ؛ هدومن  لقن  ار  هتکن  نیا  هب  فارتعا  دـنوشیم  هدرمـش  یبرع  تایبدا  ناـیاوشیپ  زا  هک  يرایـسب  هورگ  زا  ینیما  همـالع 
[. 98 . ] ریثا نبا  یبطرق ، يرهوج ، یناتسجس ،

هک دـنا  هتـسج  داهـشتسا  نآ  هب  تغل  لها  زا  يرایـسب  هک  تسا ، یتیاور  هلمج  زا  تسا ، هدـمآ  یلوا  يانعم  هب  یلوم  زین  رگید  ثیداحا  رد 
: دومرف (ص ) مرکا ربمایپ 

[. 99 . ] لطاب اهحاکنف  اهالوم  نذا  ریغب  تحکن  ةأرما  اهیا 
يانعم هب  ار  اـهنآ  یماـمت  تسا ، هدـش  رکذ  یلوم  هملک  يارب  هک  ییاـنعم  تفه  تسیب و  یماـمت  رد  یـسررب  ثحب و  زا  سپ  ینیما  همـالع 

هملک زا  نوچ  تسا و  هدش  قالطا  اهنآ  هب  یلوم  هملک  هک  تسا  هدوب  یتیولوا  تهج  اهنآ  مامت  رد  هک  دنکیم  اعدا  دـنادرگ و  یمرب  یلوا 
: هک تسا  هدرک  تیاور  (ص ) مرکا ربمایپ  زا  دوخ  حیحص »  » رد ملسم  تسا ، هدرکیم  ردابت  یلوا  يانعم  یلوم 

[. 94 . ] تسا دنوادخ  یلوم  هک  ارچ  دیوگن  یلوم  شیوخ ، ياقآو  دّیس  هب  دبع 
یلالدتسا نایب  زا  سپ  هک  مینک  هجوت  رصم  رهزالا  عماج  خیش  يرشبلا ، میلس  خیش  نخـس  هب  هک  تسا  یفاک  بلطم  نیا  ندش  نشور  يارب 

: دسیونیم تسه  یلوا  يانعم  هب  ریدغ  ثیدح  رد  یلوم  هکنیا  هرابرد  نیدلا  فرش  دیس 
[. 95 . ] دراد تلالد  یلوا )  ) دییوگیم امش  هک  انعم  نامه  رب  ثیدح  هک  مراد  نیقی  نم 

نآ رب  ار  ریدـغ  تایاور  دـندش و  یعدـم  رگید  یخرب  رجح و  نبا  هکنانچ  بوبحم  يانعم  هب  یلوم  هک  تسا  يروآدای  لـباق  زین  هتکن  نیا 
: دسیونیم نیسح  دماحریم  همالع  هکنانچ  درادن ، ییاج  برع  تایبدا  رد  دندرک ، لمح 

: تسا هتسنادن  یلوم »  » یناعم زا  یکی  ار  بوبحم »  » ریز يوغل  عبانم  زا  کی  چیه 
[. 96 . ] رینملا حابصم  برغملا ، ، ۀغالبلا ساسا  نآرقلا ، تادرفم  رداصملا ، جات  راحبلا ، عمجم  ۀیاهنلا ، قئاف ، ۀغللا ، سوماق  ۀغللا ، حاحص 
يانعم هب  یلوم  هملک  هک  تسا  فلاخم  تدش  هب  هکنیا  اب  وا  میهدیم . رارق  رجح  نبا  دوخ  راتفگ  زا  یتمـسق  ار  نخـس  زا  شخب  نیا  نایاپ 

ریدغ ثیدح  زا  ار  یلوا  يانعم  نیمه  رمع  رکبوبا و  دیوگیم : دنکیم و  شومارف  ار  دوخ  نخس  دعب  رطس  دنچ  رد  دوخ  یلو  دشاب ، یلوا 
: دسیونیم رجح  نبا  دندیمهف .

نیمه تسا و  تعاـطا  هب  یلوا  هکلب  تسین ، تماـما  هب  یلوا  روظنم ، هک  تفگ  دـیاب  تسا ، یلوا  ریدـغ ، ثیدـح  زا  دارم  هک  میریذـپب  رگا 
لک یلوم  بلاط  یبا  نبای  تیـسما  دنتفگ : يور  نیا  زا  دندیمهف و  ار  تعاطا ) هب  یلوا   ) انعم نیمه  رمع  رکبوبا و  اریز  تسا ، حیحـص  انعم 

[. 97 . ] ۀنمؤم نمؤم و 
هتفگ تسا و  هدش  بلطم  نیمه  یعدم  لآملا » ةریخذ   » رد یعفاش  رداقلادبع  نب  دمحا  نیدلا  باهش  نیـسح ، دماحریم  لقن  هب  انب  نینچمه 
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: تسا
کنهی لاق : هعمـس  امل  هناف  ثیدحلا  نم  رمع  همهف  يذلا  اذهو  هنم  برقلاو  عاّبتالاب  یلوا  وا  رـصانلا  قیدصلا  وهو  ۀیالولا  یلّوتلاب ، دارملاو 

[. 98…  ] بلاط نبا  نبای 
تالمج نآ  و  دـنکیم ، لالدتـسا  (ع ) یلع نینمؤملاریما  تفالخرب  نآ  اب  هعیـش  هک  تسا  يدـهاوش  زا  یکی  راـکنا  لاکـشا ، نیمراـهچ   4

رتراوازـس یلوا و  امـش  دوخ  زا  امـش  هب  تبـسن  نم  اـیآ  مکـسفنا ؛ نم  مکب  یلوا  تسلأ  : » دوـمرف هک  تسا  ثیدـح  ردـص  رد  (ص ) ربماـیپ
«. تسوا هب  یلوا  یلع  میوا  هب  یلوا  نم  هک  ره  : » دومرف سپس  متسین ،»؟

: دسیونیم یجیا  نیدلادضع  یضاق  هلمج  زا  دنا ؛ هدش  رکنم  ار  ثیدح  ردص  تالمج  ننست  لها  ياملع  زا  یخرب 
هب هک  تسین  نکمم  سپ  دنا ، هدرکن  لقن  ار  ثیدح  لوا  تمسق  نایوار ، تفگ  دیاب  یلو  تسا ، حیحـص  ثیدح  نیا  میریذپب  هک  ضرف  رب 

[. 99 . ] دومن لالدتسا  تسا  یلوا  يانعم  هب  ریدغ  ثیدح  رد  یلوم  هکنیا  تابثا  يارب  مکب ) یلوا  تسلا   ) تالمج نیا 
زا دارم  هک  دنامن  یقاب  يا  ههبـش  ياج  هتـشذگ  ياهلالدتـسا  اب  دوبیمن ، تیاور  ردص  ًاضرف  مه  رگا  تفگ  دیاب  لاکـشا  نیدـب  خـساپ  رد 

میدید میدرک  لقن  هک  ینتم  رد  ًالبق  تسا . راگزاس  یخیرات  ياهتیعقاو  اب  دح  هچ  ات  اعدا  نیا  مینیبب  نونکا  تسا . یلوا  نامه  یلوم ، هملک 
. تسا هدمآ  تنس  لها  ربتعم  رداصم  رد  ثیدح  هیلّوا  تالمج  هک 

، یبهذ يربط ، لبنح ، نب  دـمحا  هلمج : زا  هماع ، زا  ثیدـح  لها  ناگرزب  زا  رفن  راهچ  تصـش و  زا  ار  تیاور  ردـص  تالمج  ینیما  همالع 
[. 94 . ] دنکیم لقن  ینطقراد و … يروباشین ، مکاح  یئاسن ، یناربط ، يذمرت ، هجام ، نبا  یقهیب ،

لها زا  يددعتم  رایـسب  رداصم  خساپ ، رد  سپـس  هدرک و  لقن  يزار  رخف  لوقعلا » ۀـیاهن   » زا ار  لاکـشا  نیمه  زین  نیـسح  دـماحریم  همالع 
رد يدـنه  يدوهمـس ، یئاـسن ، ریثـک ، نبا  لـبنح ، نب  دـمحا  هلمج : زا  دـنکیم ؛ یفرعم  دـنا  هدرک  تیاور  ار  ثیدـح  ردـص  هـک  ار  تـّنس 

[. 95 . ] رگید رایسب  یناعمس و  یناربط و  لامعلازنک ،» »
رد ار  ثیدـح  ردـص  دوـجو  دـنکیمن و  حرطم  ار  نآ  تسا  هدرب  یپ  لاکـشا  نیا  یگیاـپ  یب  هب  نوـچ  ۀـقرحملا » قـعاوص   » رد رجح  نـبا 

[. 96 . ] دریذپیم هحیحص  تایاور 
، ریدـغ ثیدـح  رد  یلوا  ياـنعم  شریذـپ  زا  سپ  هک  تسا  نیا  دـنا  هدروآ  ریدـغ  ثیدـح  هاگـشیپ  رد  یخرب  هک  يرگید  ریـصقت  رذـع   5

فرصت هب  یلوا  هکنیا  هن  يو  هب  نتسج  برقت  تعاطا و  رد  یلو  تسا ، یلوا  (ع ) یلع دنیوگیم  هکلب  دنریذپیمن ، ار  فرصت  رد  تیولوا 
. دنک يو  تفالخرب  تلالد  ات  دشاب 

نامه عطق  روط  هب  ثیدح  زا  روظنم  هک  تسا  هدـش  یعدـم  لاکـشا  نیمه  نایب  نمـض  زین  رجح  نبا  [ 97 . ] تسا یجیا  یضاق  نخـس  نیا ،
هب کیربت  رد  يور  نیا  زا  دنا و  هدیمهف  ریدغ  ثیدح  زا  رمع  رکبوبا و  زین  ار  انعم  نیمه  تبرق . تعاطا و  رد  تیولوا  یلو  تسا ، تیولوا 
نم يالوم  وا  يالوم ؛ ّهنا  : » تفگیم (ع ) یلع هب  هک  رمع  راتفگ  زین  و  ۀنمؤمو ،» نمؤم  لک  یلوم  بلاط  یبا  نبای  تیـسما  : » دنتفگ (ع ) یلع

[. 98 . ] تسانعم نیمه  هب  تسا »
. تشذگ یعفاش  رداقلادبع  نب  دمحا  نیدلا  باهش  زا  ًالبق  نخس  نیمه  ریظن 

ربمایپ تسا . یهیدـب  راکـشآ و  ًالماک  دـش  ناـیب  نآ  ددـعتم  رداـصم  ًـالبق  هک  تیاور  لـماک  تروص  هب  یهاـگن  اـب  لاکـشا  نیا  هب  خـساپ 
تیعمج ِتبثم  خـساپ  زا  سپ  و  مکـسفنا » نم  مکب  یلوا  تسلأ  : » دـسرپیم ناـنآ  زا  هداد و  رارق  بطاـخم  ار  تیعمج  ادـتبا  رد  (ص ) مرکا

نخـس يارب  يزاس  هنیمز  لالدتـسا و  یعون  نخـس  ردص  تقیقح  رد  تسوا .» هب  یلوا  زین  یلع  متـسه  وا  هب  یلوا  نم  سکره  : » دیامرفیم
نخس رد  دشاب ، يرگید  يانعم  هب  مود  تمسق  رد  یلوم »  » هملک دشاب و  انعم  کی  هب  نخس  لّوا  تمسق  رد  یلوا »  » هملک رگا  تسا . يدعب 

( الط ینعم  هب   ) نیع ایآ  دسرپب : نانآ  زا  دهد و  رارق  بطاخم  ار  یهورگ  یـصخش  هک  دنامیم  نادـب  تسرد  تسا . هتفرگ  تروص  هطلاغم 
. تسا هدش  هتخاس  زلف  زا  مشچ ) ینعم  هب   ) نیع سپ  دیوگب : نخس  نیا  یتسرد  هب  بطاخم  فارتعا  زا  سپ  و  تسین ؟ اهبنارگ  يزلف 

ریدغ ثیدح  هرابرد  تّنس  لها  ياه  هاگدید  www.Ghaemiyeh.comدقن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 27زکرم  هحفص 14 

http://www.ghaemiyeh.com


: دسیونیم يو  میروایب ، ار  قیرطب  نبا  يابیز  راتشون  زا  یتمسق  هک  تسا  هدنبیز  اجنیا  رد 
: دیوگب سپس  دنـسانشیم ، ار  وا  هناخ  هک  دننک  فارتعا  نابطاخم  و  دیـسانشیم ؟ ار  ناکم  نالف  رد  نم  هناخ  نالف  ایآ  دیوگب : یـسک  رگا 

فقو هغیـص  نیا  هک  دـنکیمن  کش  سک  چـیه  دـشاب ، يددـعتم  ياه  هناخ  ياراد  صخـش  رگا  تروص  نیا  رد  مدومن ، فقو  ار  ما  هناخ 
. تفرگ فارتعا  نابطاخم  زا  تفگ و  نخس  نآ  هرابرد  ًالبق  هک  تسا  يا  هناخ  نامه  هب  طوبرم 

هلـصاف نودب  سپـس  دننک ، فارتعا  نابطاخم  و  تسا ؟ نم  هدرب  وا  هک  دـیراد  لوبق  دیـسانشیم و  ار  ینالف  نم  هدرب  ایآ  دـسرپب : رگا  زین  و 
وا زا  ًالبق  هک  تسا  يا  هدرب  نامه  هب  طوبرم  يزاس  دازآ  نیا  دیوگیم  یلقاع  ناسنا  ره  يدیدرت  چیه  نودـب  تسا ، دازآ  ما  هدرب  دـیوگب :

. هدوبن تبحـص  ثحب و  دروم  هتفرن و  وا  زا  نخـس  هک  دـنادب  يرگید  هدرب  هب  طوـبرم  ار  يزاـس  دازآ  نیا  هک  درادـن  ینعم  و  تفر ، نخس 
[. 99]

هنماد (ص ) ربمایپ تسا و  هتفر  راکب  لّوا  هلمج  رد  هک  تسا  یتیولوا  نامه  هب  (ص ) ادـخ لوسر  مّود  هلمج  رد  هتفر  راکب  تیولوا  نیارباـنب 
نامه نیا  دومن و  بوصنم  ماقم  نادب  ار  وا  داد و  هعسوت  زین  (ع ) یلع هب  درک ، تابثا  نانمؤم  رب  شیوخ  دنوادخ و  يارب  هک  یتیولوا  نامه 

نم هب  تشاد  ینازرا  متیب  لـها  هب  دـنوادخ  هک  ار  تمظع  نیا  : » دومرف دـناوخ و  نید  لاـمکا  ار  نآ  (ص ) ربماـیپ هک  دوب  یتمظع  اـب  ماـقم 
رعش ارجام  نیا  هرابرد  تباث  نب  ناسح  [ 94 . ] دنتفگ کیربت  (ع ) یلع هب  رضاح  ِناناملسم  همه  سپـس  رمع و  رکبوبا و  و  دییوگب .» کیربت 

(. عقاو باذعب  لئاس  لئس   ) دنداتسرف نیرفن  شیوخ  رب  دندیباتنرب و  ار  نآ  ناقفانم  یخرب  دورس .
(ع) یلع تفالخ ، نایرج  رد  (ص ) ادخ لوسر  زا  سپ  ایآ  دشاب ، برق  تعاطا و  رد  تیولوا  ، تیولوا زا  دوصقم  هک  ضرف  رب  نیا  رب  هوالع 

يریگ هرانک  ندرک  تعیب  زا  وا  ناخّروم  همه  فارتعا  هب  ای  دنتـشاد و  مدـقم  ار  وا  رظن  دـندرک و  تروشم  يو  اب  اـیآ  عاـطم ؟ اـی  دوب  عیطم 
تیاهن رد  دـندومن و  شا  هناخ  ندز  شتآ  نتـشک و  هب  دـیدهت  ار  وا  ناخروم  یخرب  فارتعا  هب  انب  دادـن ؟ تیاضر  ناشیا  لـمع  هب  دومن و 

. دومن تعیب  شراوگرزب  رسمه  تداهش  زا  سپ 
ربنامرف هتـساوخان  ای  هتـساوخ  هکلب  دوب ، دـهاوخن  عاطم  ّالاو  ، دـشاب هعماج  مکاـح  صخـش  هک  دوشیم  رـسیم  یتقو  لـماک  تعاـطا  ًـالوصا 

. تسا (ع ) نینمؤملاریما لصفالب  تفالخ  رب  لیلد  زین  دشاب  برق  تعاطا و  هب  یلوا  تیاور ، يانعم  رگا  یتح  سپ  دوب ، دهاوخ  نارگید 
، دنکیم تباث  ار  تسا ) تماما  تفالخ و  نامه  شیانعم  هک   ) فّرـصت رد  تیولوا  ریدغ  ثیدـح  هک  میریذـپب  رگا  دـنا : هتفگ  يا  هدـع   6

یماـگنه (ع ) یلع رگید ، تراـبع  هب  رگید . هفیلخ  هس  زا  سپ  ینعی  تسا ؛ روما  لآـم  رد  راـک و  تیاـهن  رد  تفـالخ  نآ ، زا  دوـصقم  سپ 
نآ زا  سپ  (ع ) یلع تیولوا  رب  تلالد  تیاور  نیا  سپ  دـش ، تعیب  وا  اب  رگید  هفیلخ  هس  زا  سپ  نوچ  دوش و  تعیب  وا  اـب  هک  تسا  هفیلخ 

ههبـش نیا  دسرب . تیالو  هب  (ع ) یلع تیاهن  رد  دنوشب و  هفیلخ  نت  هس  (ص ) مرکا ربمایپ  زا  سپ  هک  درادن  یتافانم  سپ  دراد ؛ صخـش  هس 
میلس خیش  و  [ 97  ] رجح نبا  [، 96  ] یپلچ [ 95  ] یجیا نیدـلادضع  یـضاق  ریظن  نارگید  زین  وا  زا  سپ  تـسا و  هدرک  حرطم  يزار  رخف  ار 

. دنا هدومن  رارکت  ار  نآ  [ 98  ] يرشبلا
زاب [ 99  ] تـسا هدوـمرف  رگید  رایـسب  تاـیاور  رد  هکناـنچ  يدـعب » هـالوم  ّیلع  اذـهف  هـالوم  تـنک  نـم  : » دوـمرفیم (ص ) ربماـیپ رگا  اـیآ 
رگا اـی  و  تسا ؟ (ص ) ادـخ لوـسر  هفیلخ  رگید  هفیلخ  هس  زا  دـعب  یلع  دـشاب و  رگید  هـفیلخ  هـس  زا  دـعب  دـناوتیم  ّتیدـعب  دـنتفگیمن :

عامجا لیلد  هب  نیتسخن  هفیلخ  هس  تفالخ  هب  تسا و  قلطم  لصفالب »  » هملک هک  دـندشیمن  یعدـم  زاب  لصفالب » یتفیلخ  یلع  : » دومرفیم
لوسر دارم  رگا  ۀـثالثلا ؟ هذـه  ریغب  لصفالب  هفیلخ  یلع  هک : تسا  نیا  نآ  دافم  تسا و  هتفاـی  صـصخت  (ص ) ادـخ لوسر  مـالک  قـالطا 

يارب یتلیـضف  هچ  نیا  تسا ، هدوب  لاس  جـنپ  تسیب و  زا  سپ  مدرم  تعیب  ماـگنه  هب  وا  تفـالخ  تیولوا و  (ع ) یلع تیولوا  زا  (ص ) مرکا
همه و تلیـضف ، نایب  تیاور و  لقن  رورـس و  یلاحـشوخ و  همه  نآ  میب و  سرت و  همه  نآ  ایآ  دراد ؟ کـیربت  ياـج  هچ  تسا و  (ع ) یلع

تباث (ع ) یلع يارب  ار  يزایتما  صاصتخا و  هنوگ  چـیه  تسا و  هدوب  ملـسم  یهیدـب و  يرما  نایب  يارب  اـهنت  فازگ و  هدوهیب و  وغل و  همه 
نییاپ کچوک  يورملق  دح  رد  مه  نآ  ییایند و  باصتنا  کی  دح  رد  ار  ییایند  ینید و  یهلا و  میظع  هثداح  نیا  رگا  یتسارب  دنکیمن !؟
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زا يدوزب  تسا و  هدش  کیدزن  نم  گرم  دیوگب : اهنآ  هب  دنک و  عمج  ار  تلم  دارفا  همه  تکلمم  کی  رادمامز  هک  مینک  ضرف  میروآ و 
یعدم هک  تسا  هنازرف  مادک  میامنیم ، بوصنم  متـشاد  دوخ  هک  يرادـمامز  تیالو و  نامه  هب  ار  صخـش  نیا  نونکا  موریم  امـش  نایم 

ار تموکح  وا  زا  لبق  رفن  نیدنچ  هک  درادن  یتافانمو  تسا  هدوب  رما  تیاهن  راک و  تبقاع  رد  صخش  نآ  تفالخ  تیالو و  وا  روظنم  دوش 
ار تفالخ  تسا  نکمم  هنوگچ  دـنراد ؟ رود  هب  یتموکح  تاماقم  نیرتکچوک  زا  ار  هدـش  نییعت  درف  ینالوط  ناـیلاسو  دـنریگب  تسد  رد 

یهلا تلاسر  یمامت  غالبا  مدع  اب  يواسم  نآ  مالعا  مدع  تسا و  نید  لامکا  هعقاو ) نیا  رد  تلمکا … مویلا  هیآ  لوزن   ) نآرق صن  هب  هک 
دارفا هب  يا  هراشا  چـیه  ربمایپ  اما  دـشاب ، هسلج  رد  نارـضاح  زا  رفن  هس  زا  سپ  تفالخ  هب  طوبرم  هتلاسر ) تغلب  اـمم  لـعفت  مل  ناو   ) تسا

. دش دهاوخ  هتخیر  نآ  يارب  يرایسب  ياهنوخ  دش و  دهاوخ  يرایسب  تافالتخا  بجوم  هلئسم  نیا  دنادیم  هکنیا  اب  دنکن  وا  رب  مّدقم 
(ع) یلع تیالو  ریدـغ  ثیدـح  زا  دارم  رگا  دـنتفگ . کیربت  وا  هب  دنتـسناد و  دوخ  يـالوم  ار  (ع ) یلع ریدـغ ، هعقاو  زا  سپ  رمع  رکبوبا و 

نانآ هب  تبـسن  (ع ) یلع ات  دنتـسین  (ع ) یلع تیالو  نامز  رد  اهنآ  نوچ  تسین ، نانآ  يالوم  یلع  سپ  دشاب ، هفیلخ  هس  تشذگرد  زا  سپ 
. دشاب فرصت  هب  یلوا  یلوم و 

رد دیآیم  مزال  دنک ، تلالد  (ع ) یلع تفالخ  تماما و  رب  ریدغ  ثیدح  رگا  هک  تسا  نآ  دـنا  هدرک  حرطم  یخرب  هک  يرگید  لاکـشا   7
، تسامـش يالوم  نم  زا  سپ  یلع  هک  تسا  هدماین  ریدغ  ثیدح  رد  هک  ارچ  دـشاب ، ماما  (ع ) یلع دـنا ، هدـنز  (ص ) ادـخ لوسر  هک  یلاح 
تسا و هدوب  تباث  (ع ) یلع يارب  زین  (ص ) ادخ لوسر  تایح  نامز  رد  یتح  هک  تسا  يزیچ  ریدـغ  ثیدـح  زا  روظنم  دوشیم  مولعم  سپ 

. دوب دهاوخ  نآ  لاثما  ترصن و  ای  تبحم  يانعم  نامه  نآ 
(ع) یلع تماماو  تیالو  ریدغ  ثیدح  زا  روظنم  دش  هدروآ  هک  یلیالد  دـهاوش و  هب  هجوت  اب  هک  تشاد  هجوت  هتکن  نیا  هب  دـیاب  خـساپ  رد 
یلک و هدـعاق  هب  دـیاب  سپ  تسین ، نکمم  زین  نیا  تسا و  ریدـغ  ثیدـح  رودـص  ناـمز  زا  وا  تفـالخ  مـالک ، نیا  تقیقح  نوـچ  تسا و 

دناوتیمن نوچ  ریدـغ  ثیدـح  رد  و  دوشیم ؛ هعجارم  تازاـجملا  برقا  هب  تقیقح  رذـعت  ماـگنه  نآ  قباـطم  هک  دوش  هعجارم  یگـشیمه 
زا سپ  هلـصافالب  تفالخ  نآ  و  دوش ، هعجارم  يزاـجم  ياـنعم  نیرتکیدزن  هب  دـیاب  سپ  دوش  عورـش  (ص ) ادـخ لوسر  ناـمز  زا  تفـالخ 

. تسا (ص ) مرکا لوسر  تلحر 
ماقم نیدـب  (ع ) یلع دـش و  زاغآ  یلع  تفالخ  (ص ) ادـخ لوسر  تایح  نامز  نامه  زا  تقیقح  رد  دـنا : هتفگ  نادنمـشناد  زا  رگید  یخرب 
نامه زا  کیلمت  هک  دندقتعم  تیـصو  باب  رد  اهقف  هک  هنوگ  نامه  دوب ، (ص ) ادـخ لوسر  تلحر  نآ ، تیلعف  طرـش  یلو  دـش ، بوصنم 

یـصوم گرم  ققحت  تیکلم ، تیلعف  طرـش  یلو  دـنکیم ، کلام  ار  هل  یـصوم  درف ، ِتایح  نامز  رد  یـصوم  ینعی  تسا ؛ تیـصو  ناـمز 
بوصنم دوخ  تایح  رد  ار  دوخ  زا  سپ  رادمامز  یلبق ، رادمامز  هک  تسا  هنوگ  نیا  زین  یسایس  بصانم  رد  دهعیلو  نییعت  دراوم  رد  تسا .

راکشآ روط  هب  شیوخ  تلحر  نامز  ندش  کیدزن  نایب  اب  (ص ) ادخ لوسر  و  تسا ، یلبق  رادمامز  گرم  نآ ، ققحت  طرـش  یلو  دنکیم 
. تسوا تافو  زا  سپ  یمالسا  تما  فیلکت  نییعت  دریگیم ، تروص  ریدغ  زور  رد  هک  یباصتنا  هک  دومن  نشور 

: دیوگیم وا  تسا ، رجح  نبا  نخس  رگید ، لاکشا   8
، دربن راکب  ار  هفیلخ »  » هملک یلوم »  » هملک ياج  هب  ارچ  دوب ، (ع ) یلع تماـما  تفـالخ و  ریدـغ  ثیدـح  رد  (ص ) ادـخ لوسر  دوصقم  رگا 

[. 94 . ] دوبن (ع ) یلع تفالخ  وا  دوصقم  هک  تسا  نآ  لیلد  هدرب  راکب  ار  یلوم  هملک  هفیلخ  هملک  ياج  هب  (ص ) ادخ لوسر  هکنیا  سپ 
. درک تابثا  ار  یبلطم  ناوتیمن  یترابع  چیه  اب  دشاب  اجبان  ياهریـسفت  اهیـشارت و  لمحم  تایاور و  هیجوت  ربانب  رگا  تفگ  دـیاب  خـساپ  رد 

دنا هدرک  هیجوت  حوضو  همه  نیا  اـب  ار  ریدـغ  ثیدـح  هک  ناـنآ  دربیم ، راـکب  ار  هفیلخ  هملک  یلوم  هملک  ياـج  هب  (ص ) ربماـیپ رگا  اـیآ 
یلو تسا  ماما  هفیلخ ، زا  روظنم  دـندرکیمن  اعدا  ای  و  تسا ؟ نآ  لاثما  نوید و  يادا  تاناما و  ّدر  رد  هفیلخ  هفیلخ ، زا  روظنم  دـنتفگیمن 

. درادن وا  زا  لبق  نارگید  تفالخ  اب  تافانم  سپ  تیاهن ، رد  لآملاب و 
اب يرایـسب  تایاور  رد  هک  تسا  نآ  هن  رگم  درک . نایب  ار  (ع ) یلع تماما  تفالخ و  ینابز  ره  اـب  (ص ) ادـخ لوسر  هک  تسا  نآ  تقیقح 
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؟ تسیچ تایاور  نآ  هب  وا  لاثما  رجح و  نبا  خساپ  تسا ، هدرک  یفرعم  ار  (ع ) یلع نم » هفیلخ   » ناونع
نایب هماع  رداصم  زا  تسا  هدرب  مان  دوخ  هفیلخ  ناونع  هب  ار  (ع ) یلع اهنآ  رد  (ص ) ادـخ لوسر  هک  یتایاور  زا  دروم  دـنچ  هنومن  ناونع  هب 

: مینکیم
ص541؛ ج1 ، يربطلا ، ریرج  نبا  ظفاح  كوکلملاو ، ممالا  خیرات   1

ص62؛ ج2 ، ریثا ، نبا  لماکلا ،  2
ص114؛ ج13 ، يدنهلا ، یقتملا  ۀمالعلا  لامعلا ، زنک   3

ص133؛ ج3 ، يروباشینلا ، مکاحلا  ظفاحلا  نیحیحصلا ، یلع  كردتسملا   4
ص133. ج3 ، مکاح ،) كردتسم  هیشاح  رد  هدش  پاچ   ) یبهذلا ظفاحلا  صیخلتلا ،  4

تنـس لها  یخیرات  يریـسفت و  ییاور ، ددـعتم  رایـسب  عبانم  زا  ار  یتفیلخ »  » ظفل (ص ) مرکا لوسر  تیاور  رد  ینیما  همالع  اهنیا  رب  هفاـضا 
[. 95 . ] دنکیم لقن  یئاسن  صئاصخو  یطویس  عماوجلا  عمج  یبلعث ، نایبلا  فشک  ریسفت  لبنح ، دمحا  دنسم  ریظن :

هب وا  باحـصا  ای  ترـضح و  نآ  ارچ  دراد ، (ع ) یلع لصفالب  تفالخ  رب  تلالد  تیاور  نیا  رگا  هک  تسا  حرط  لباق  نینچ  رگید  ههبـش   9
. دندرکن جاجتحا  لالدتسا و  تیاور  نیا 

: دسیونیم یمثیه  رجح  نبا 
، دندرکن لالدتـسا  جاجتحا و  نآ  هب  يرگید  صخـش  ای  سابع و  ای  وا  هک  یلاح  رد  تسا ، (ع ) یلع تماما  رد  صن  ریدغ  ثیدـح  هنوگچ 
وا هک  تسا  نآ  لـیلد  دـشاب  هتـشاد  یلقع  نیرتـمک  هک  سک  ره  دزن  رد  شتفـالخ  ماـّیا  اـت  تاـیاور  نـیا  هـب  لالدتـسا  زا  وا  توکـس  سپ 

[. 96 . ] تسین وا  تفالخ  رب  ّصن  تیاور  نیا  تسنادیم 
: خساپ

زا ریدـغ  تیاور  هب  ار  (ع ) نینمؤملاریما تاجاجتحا  ینیما  همالع  دوشیم . عقاو  اهلاکـشا  هنوگ  نیا  نالطب  یخیرات  رداصم  هب  هاگن  کی  اـب 
و صئاصخ »  » رد یئاسن  و  نیطمسلا » دئارف   » رد ینیوج  بقانم ،»  » رد یمزراوخ  ریظن : یگرزب  نادنمـشناد  زا  تنـس و  لها  نوگانوگ  عبانم 

رگید يرایسب  زین  شا و  هریس »  » رد یبلح  و  بقانم »  » رد یلزاغم  نبا  دئاوزلا » عمجم   » رد یمثیه  ظفاح  و  ۀباصالا »  » رد ینالقـسع  رجح  نبا 
[. 97 . ] تسا هدوب  ترضح  نآ  تفالخ  مایا  رد  یخرب  تفالخ و  ماّیا  زا  لبق  تاجاجتحا  نیا  زا  یخرب  دنکیم . لقن 

[. 98 . ] دنکیم لقن  فیرش  ثیدح  نیا  هب  ار  (س ) همطاف ترضح  جاجتحا  رد  زین  یقشمدلا  يرزجلا  دمحم  نب  دمحم 
میلـس گرزب  یعبات  هک  هنوگ  نامه  [ 99 ، ] تسا هدرک  لقن  ار  ثیدـح  نیا  هب  (ع ) یبتجم نسح  ماما  جاجتحا  ةدوملا » عیباـنی   » رد يزودـنق 

[. 94 . ] تسا هدومن  رکذ  ینم  نیمزرس  رد  نیعبات  هباحص و  رضحم  رد  ثیدح  نیا  هب  ار  (ع ) نیسح ماما  جاجتحا  سیق ، نب 
[. 95 . ] دومن هدهاشم  ریدغلا »  » فیرش باتک  رد  ناوتیم  زین  ار  رگید  يرایسب  جاجتحا 

تاجاجتحا و نیا  ارچ  هک  دـش  دـهاوخ  رتنـشور  داد  میهاوخ  هناگ  هس  يافلخ  مایا  رد  (ع ) نینمؤملاریما توکـس  هراـبرد  هک  یحیـضوت  اـب 
رکذ زا  هتـشون  نیا  رد  تسا . هدشن  نآ  حاضیا  تابثا و  يارب  يرتشیب  رارـصا  دوب و  تقیقح  نایب  تجح و  مامتا  دـح  رد  طقف  تالالدتـسا 

. میدیشوپ مشچ  زین  تسا  هدش  رکذ  یعیش  عبانم  رد  فلتخم و  دراوم  رد  هک  ترضح  نآ  لالدتسا  جاجتحا و 
تعیب زا  زین  مشاـه  ینب  هورگ  وا  اـب  هارمه  درکن و  تعیب  يو  اـب  رکبوبا  تفـالخ  يادـتبا  رد  هچرگا  (ع ) ناـنمؤمریما هک  دـننادیم  همه   10

یتسارب دناسریم . يرای  ار  افلخ  نیا  زین  دوخ  تارظن  ارآ و  اب  تفریذـپ و  ار  تفالخ  نیا  یتدـم  زا  سپ  هرخالاب  یلو  دـندومن ، يراددوخ 
گرزب ملظ  نیدب  درکن و  مایق  نآ  هیلع  ارچ  دوب  هنابـصاغ  نارگید  تفالخ  درکیم و  تلالد  يو  تفالخرب  نآ  لاثما  ریدغ و  ثیدح  رگا 

حرطم [ 97  ] يرشبلا میلس  خیش  زین  و  [ 96  ] یمتیه رجح  نبا  ریظن  یّنس  نادنمشناد  زا  یخرب  هک  تسا  یتالاکشا  زا  یکی  نیا  داهن ؟ ندرگ 
: دراگنیم يرشبلا  میلس  خیش  دنا . هدومن 
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ناشسیئر راصنا و  دش . ماجنا  یسررب  نودب  یناهگان و  هکلب  هدوبن  یسررب  رکفت و  تروشم و  يور  زا  رکبوبا  تعیب  هک  مینکیمن  راکنا  ام 
ار رکبوبا  تفالخ  یگمه  تیاهن  رد  هرخالاب  یلو  ، دندومن يریگ  هرانک  راصنا  نیرجاهم و  زا  ناشناتـسود  مشاه و  ینب  دـندرک و  تفلاخم 

[. 98 . ] دش دقعنم  رکبوبا  تفالخ  رب  عامجا  دندش و  یضار  نادب  دنداهن و  ندرگ 
ریظن یهورگ  هچرگا  تسین . راکنا  دروم  ناناملـسم  یخرب  يوس  زا  رکبوبا  تعیب  ییاهن  شریذـپ  يرآ ، مییوگیم : لاکـشا  نیا  خـساپ  رد 

تیناقح لوبق  لالدتـسا و  لوبق  يانعم  هب  نتفریذپ  نیا  ایآ  دید  دیاب  یلو  دندش . رورت  هک  ینامز  ات  دنتفریذپن  ار  نآ  زگره  هدابع  نب  دـعس 
راثیتسا و یعون  هب  (ص ) مرکا ربمایپ  صخـش  هک  مینیبیم  تایاور  هب  هعجارم  رد  تسا . هتـشاد  يرگید  ّرـس  ای  تسا و  هدوب  رکبوبا  تفالخ 
، دننک توکس  مالسا  لصا  ظفح  يارب  طیارش  نیا  رد  هک  تسا  هدرک  هیـصوت  ناناملـسم  هب  تسا و  هدرک  هراشا  دوخ  زا  دعب  یبلطراصحنا 
رد هک  یناناملـسم  يور  نیا  زا  تسا . هدـش  هراشا  بلطم  نیا  هب  زین  (ع ) نینمؤملاریما تابطخ  و  (ع ) تیب لها  تایاور  رد  هک  هنوگ  ناـمه 

نایم رد  نیقفانم  ياهتکرح  ّهدر و  تضهن  عاجـس و  هملـسم و  مایق  ریظن : یفارحنا  ياهتـضهن  هب  هجوت  اب  دـندیدیم  فارحنا  تیـالو  ریـسم 
هک یلاح  رد  فارحنا  نآ  لباقم  رد  يور  نیا  زا  دـندیدیم ، رطخ  رد  ار  مالـسا  لصا  تالکـشم ، ریاس  مور و  یماـظن  تکرح  نیملـسم و 

[. 99 . ] دندرک هشیپ  يرابدرب  دنتشاد  ولگ  رد  ناوختسا  مشچ و  رد  راخ 
هک دـنکیم  لقن  شحیحـص  رد  ملـسم  مینکیم : هراشا  تسا  هدومرف  نایب  هراـب  نیا  رد  (ص ) مرکا لوسر  هک  یتاـیاور  زا  یخرب  هب  نونکا 

: دومرف (ص ) مرکا ربمایپ 
نولئـست مکیلع  يذـلا  قحلا  نوّدوت  لاق : کلذ ؟ اّنم  كردا  نم  رمات  فیک  هّللا ! لوسر  ای  اولاق : اهنورکنت ، روماو  ةرثا  يدـعب  نوکتـس  اـّهنا 

[. 94 [ ؛ مکل يذلا  هّللا 
ار ناـمز  نیا  هک  ار  سک  نآ  دـندرک : لاؤـس  باحـصا  دـید . دـیهاوخ  دـیراد  شوخاـن  دنـسپان و  هک  يروـما  یبلطراـصحنا و  نم  زا  سپ 

. دینک تساوخرد  يادخ  زا  تسامش  نآ  زا  هک  یقح  دیراذگب و  دیراد  هدهعرب  هک  قح  نآ  دومرف : ییامرفیم ؟ نامرف  هچ  تفایرد 
: دومرف رگید  یتیاور  رد 

[. 95 [ ؛ ضوحلا یلع  نوقلت  یتح  اوربصاف  ةرثا  يدعب  نوقلتس 
. دیسرب متاقالم  هب  رثوک ]  ] ضوح دزن  ات  دینک  ربص  دش  دیهاوخ  یبلطراصحنا  راچد  نم  زا  سپ 

: دیوگیم هفیذح  رگید  یتیاور  رد 
رد نونکا  هک  دروآ  نامیارب  یکین  ریخ و  دنوادخ  میدوب و  يدب  رـش و  رد  تیلهاج  رد  ام  هّللا  لوسر  ای  مدرک : ضرع  (ص ) مرکا ربمایپ  هب 
نم تنـس  هب  دنریذپیمن و  ارم  تیاده  هک  ینایاوشیپ  يرآ ، دومرف : دوب ؟ دـهاوخ  يدـب  ّرـش و  یکین ، نیا  زا  سپ  ایآ  میربیم ، رـس  هب  نآ 

و دندز ) ار  وت   ) دـنتخاون تندـب  تسوپ  رب  هچرگا  ینکیم  رما  تعاطا  يونـشیم و  دومرف : تسیچ ؟ نم  هفیظو  متفگ  دـننکیمن …  لمع 
[. 96 . ] نک تعاطا  ونشب و  دنتفرگ  ار  تلام 

« لامعلا زنک   » رد يدنهلا  یقتملا  ار  نآ  ریاظن  زین  تسا و  هدمآ  ملسم » حیحص   » تراما باتک  رد  نومضم  نیمه  هب  يرگید  رایـسب  تایاور 
. تسا هدومن  رکذ  ص50 ) (ج6 ،

حرطم لاکشا  نیا  هیجوت  يارب  نیا و  زا  سپ  تالاکـشا  هیقب  تسا و  لاکـشا  نیرت  یـساسا  ام  رظن  هب  هک  لاکـشا  نیرخآ  هب  میـسریم   11
. تسا یسایس  ینطاب  حور و  ياراد  لاکشا  نیا  تسا . هدش 

هب وا  اب  نانآ  یلو  دنک  توعد  (ع ) یلع تماما  هب  ار  هباحـص  همه  (ص ) ادخ لوسر  تسا  نکمم  هنوگچ  دـنا : هتفگ  هماع  ناملاع  زا  یخرب 
هب (ص ) ادخ لوسر  هباحـص  مینیبیم  ام  هک  تسا  یفاک  نیمه  تالالدتـسا  صوصن و  یمامت  ّدر  يارب  رگید  ترابع  هب  دنزیخرب . تفلاخم 

فلـس و  (ص ) ادـخ لوسر  هباحـص  میراچان  میریذـپب  دـنرتاوتم ) هچرگا   ) ار صوصن  تایاور و  نیا  میهاوخب  رگا  و  دـنا ، هدرکن  لمع  نآ 
صوصن زا  روظنم  مییوگیم  مینکیم و  كرت  ار  صوصن  راچانب  سپ  تسین ، نکممنیا  هتبلا  مینک و  قح  نتشاذگ  اپریز  هب  مهتم  ار  حلاص 
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. تسا هدوب  يرگید  زیچ  تایاور  و 
« تاعجارملا  » رد يرشبلا  میلس  خیش  هک  تسا  ینخس  حیرـص  تسا و  هدروآ  [ 97 « ] قعاوص  » رد رجح  نبا  هک  تسا  ینخس  نومـضم  نیا ،

: دسیونیم وا  تسا ، هتشون 
وا زا  ار  یّصن  هک  تسین  نکمم  سپ  دننادیم ، هّزنم  (ص ) ادخ لوسر  اب  تفلاخم  زا  ار  هباحص  حیحص  رکفت  نابحاص  ذفان و  تریـصب  لها 

[. 98 . ] دنروآ يور  صخش  نیموس  یمود و  یلّوا و  هب  دنوش و  نادرگ  يور  وا  زا  دنونشب و  یصخش  تماما  رب 
: دسیونیم رگید  ییاج  رد  زین 

عیطم نم  مینک  تحص  رب  لمح  ار  هباحـص  لمع  تسا  مزال  هک  دوبن  رگاو  دنکیم  تلالد  امـش  ياه  هتفگ  رب  ثیداحا ، هک  مراد  نیقی  نم 
هدرک حلاص  فلس  هب  ادتقا  ات  تسین  تایاور  نیا  رهاظ  زا  نتـشادرب  تسد  زج  يا  هراچ  یلو  متفریذپیم  ار  نانخـس  مدشیم و  امـش  مکح 

[. 99 . ] میشاب
: دراگنیم نینچمه 

ریغ ای  دـشاب  رتاوتم  هچ  مینک  لیوأت  ار  ریدـغ  ثیدـح  هک  دوشیم  بجوم  نانآ  لـمع  نتـسناد  تسرد  تحـص و  رب  هباحـص  لـمع  لـمح 
[. 94 . ] رتاوتم

رتشیب حیـضوت  هب  سپـس  میروآیم و  ار  يولعلا  رفعجوبا  بیقن  یلزتعم و  دیدحلا  یبا  نبا  نایم  يوگتفگ  ادتبا  رد  لاکـشا  نیدب  خساپ  رد 
: میزادرپیم باوج 

: دیوگیم دیدحلا  یبا  نبا 
يولعلا رفعجوبا  رـضحم  رد  ار  نیرخآ ) سوفن  اهنع  تخـس  موق و  سوفن  اهیلع  تحـش  ةرثا  تناک  ( ) (ع نینمؤملاریما ماما  هلمج  نیا  نوچ 

: متفگ مدناوخیم 
زور ای  دش  تعیب  رکبوبا  اب  دش و  لیکشت  (ص ) ادخ لوسر  تلحر  زا  سپ  هدعاس  ینب  هفیقـس  هک  يزور  تسا ، زور  مادک  (ع ) ماما روظنم 

؟ دش رجنم  نامثع  باختنا  هب  هک  تفالخ  ياروش 
. تسا هفیقس  زور  روظنم  داد : باوج  و 

هدرک ّدر  ار  وا  حیرص  صن  میوگبو  مهدب  تیصعم  ینامرفان و  تبسن  (ص ) ادخ لوسر  هباحـص  هب  هک  دوشیمن  یـضار  ملد  متفگ : يو  هب 
. دنا

مهدـب و تما  تماما  رما  رد  يراگنا  لهـس  يراک و  لاـمها  تبـسن  (ص ) ادـخ لوسر  هب  هک  موشیمن  یـضار  زین  نم  يرآ  داد : خـساپ  وا 
نییعت ار  يریما  هکنآ  رگم  دـشیمن  جراـخ  هنیدـم  زا  وا  تفر . تشاذـگ و  جرم  جره و  رد  تسرپرـس  یب  نادرگرـس و  ار  مدرم  وا  میوگب 

دعب ار  هچنآ  ناوتیمن  هک  گرم  زا  سپ  ناـمز  يارب  هنوگچ  سپ  دوب ، هدـشن  رود  داـیز  مه  هنیدـم  زا  دوب و  هدـنز  هک  یلاـح  رد  درکیم ،
[. 95 . ] درکن نییعت  ار  یسک  درک  حالصا  دیآیم  شیپ 

: دراگنیم هک  اجنآ  دراد ، هتکن  نیمه  هب  هراشا  زین  ریدغلا »  » رد ینیما  همالع  يانعم  رپ  ریبعت 
رییغت ار  ربمایپ  حیرـص  تایاور  صوصن و  هک  تسا  هدـش  بجوم  دـندومن ، تلاـخد  تفـالخ  رما  رد  هک  فلـس  هب  نارگید  یناـمگ  شوخ 
ناشیا رب  دنتـشاد و  مزال  شتّما  هک  ار  هچنآ  وا  مییوگب  هک  دـنکیم  راداو  ار  ام  (ص ) ادـخ لوسر  هب  اـم  ینیقی  یناـمگ  شوخ  یلو  دـنهد ،

[. 96 . ] تشادن اور  هحماسم  لامها و  درکن و  كرت  زگره  دوب  يرورض 
حیرص روتـسد  مغر  یلع  (ص ) ادخ لوسر  هباحـص  دراوم  یخرب  رد  هنافـسأتم  هک  تسا  هتکن  نیا  رگنایب  خیرات  هک  میروآیم  نیا  زا  سپ 

نایب تماما  صوصن  هب  هباحص  یهجوت  یب  هرابرد  ار  نیدلا  فرـش  دیـس  همالع  نخـس  دراوم ، نیا  نایب  زا  لبق  دنتـشاذگن . یعقو  نادب  وا ،
: دراگنیم وا  مینکیم :
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نامگ هک  دوب  نیا  نانآ  رذع  دندومنیم و  تفلاخم  هاگ  یـسایس  روما  رد  یلو  دندوب ، (ص ) ادـخ لوسر  عیطم  يدابع  روما  رد  ناناملـسم 
رد دـنراد ، ار  (ص ) ادـخ لوسر  نخـس  فالخ  رب  رظن  راهظا  قح  دنتـسین و  تعاطا  هب  مزلم  تادابع  دـننامه  روما  نیا  رد  اهنآ  دـندرکیم 

لیابق دارفا  زا  يرایـسب  هک  ارچ  داد ، دـنهاوخن  تیاضر  (ع ) یلع تفـالخ  هب  مدرم  هک  دـندرک  ناـمگ  هباحـص  زا  یخرب  تفـالخ  يارجاـم 
قح ساسا  رب  وا  دنتـسنادیم  دندیـسرتیم و  وا  دـیدش  تلادـع  زا  یفرط  زا  دـنا و  هدـش  هتـشک  وا  ریـشمش  هب  مالـسا  ياهگنج  رد  فلتخم 
رما دـننک  نامگ  هک  دـش  ثعاب  تاهج  نیا  همه  دـندربیم . دـسح  وا  ياهتلیـضف  رب  يرایـسب  هدـع  یفرط  زا  دومن . دـهاوخ  لـمع  صلاـخ 

تفالخ هب  ار  (ع ) یلع (ص ) ربمایپ دنتسنادیم  هکنیا  اب  دنوشن ، فالتخا  راچد  تما  هکنیا  يارب  سپ  دش . دهاوخن  راوتسا  (ع ) یلع تفالخ 
حیرـص صن  لـباقم  رد  داـهتجا  نیا  هتبلا  دـندومن . تعیب  نارگید  اـب  صوصن  فـالخرب  دنتـشادرب و  صوصن  زا  تسد  تسا ، هدرک  بصن 

[. 97 . ] دنتشاد تاداهتجا  هنوگ  نیا  زا  نانآ  دوب و  (ص ) ادخ لوسر 
: مینکیم هراشا  (ص ) ادخ لوسر  یعطق  صوصن  اب  هباحص  تفلاخم  زا  دروم  دنچ  هب  نونکا 

هک هاگنآ  تسادخ  لوسر  تلحر  زور  نایرج  (ص ) ادخ لوسر  حیرـص  روتـسد  اب  نانآ  تفلاخم  هباحـص و  ياهداهتجا  نیرتمهم  زا  یکی 
رگید یلقن  هب  انب  ای  و  [ 98 . ] تسا هدرک  هبلغ  ربمایپ  رب  درد  تفگ : رمع  دیوشن ، هارمگ  زگره  هک  مراگنب  يا  هتـشون  ناتیارب  دـییایب  دومرف :

[. 99 . ] دیوگیم نایذه  ربمایپ  تفگ :
. دناوخ ص240 ) « ) تاعجارملا  » باتک رد  ناوتیم  ار  یخرب  اهرذع  هب  لدتسم  ابیز و  رایسب  خساپ  زین  نایرج و  نیا  لیصفت 

دیوش و جراخ  ممارحا  زا  دـیزیخرب و  دومرف : راب  هس  دومن ، حلـص  (ص ) ربمایپ نوچ  هک  تسا  هیبیدـح  حلـص  يارجام  دراوم ، نیا  هلمج  زا 
هملـسلا ما  همیخ  هب  مشخ  يور  زا  (ص ) ربمایپ درکن و  انتعا  عمج  نآ  رد  نارـضاح  زا  سک  چـیه  یلو  دیـشارتب ؛ ناـکم  نیمه  رد  ار  اـهرس 

: ریز عبانم  هلمج  زا  دنا  هدومن  نایب  یمالسا  ناخروم  ار  نایرج  نیا  تفر .
ص170و ص 178؛ ج4 ، ۀیاهنلاو ،» ۀیادبلا   » رد ریثک  نبا 

ص124؛ ج2 ، كولملاو ،» ممالا  خیرات   » رد يربط 
ص205. ج2 ، لماکلا ،»  » رد ریثا  نبا 

هکنیا اـب  تسا ، وا  اـب  یهارمه  دـنک و  تکرح  هتوم  فرط  هب  دوب  اـنب  هک  يرکـشل  رد  دـیز  نب  ۀـماسا  تراـما  هب  ضارتعا  دراوم ، رگید  زا 
نادیم فرط  هب  (ص ) ادخ لوسر  تافو  ماگنه  ات  وا  رکـشل  یلو  دوب ، هداد  هماسا  اب  باحـصا  یهارمه  هب  دـیکا  روتـسد  (ص ) مرکا لوسر 

[. 94 . ] درکن تکرح  دربن 
و [ 96 « ] كولملاو ممالا  خیرات   » و [ 95 « ] ۀیاهنلاو ۀیادبلا   » رد هک  تسا  نینح  گنج  رد  میانغ  میـسقت  هب  یمومع  ضارتعا  دراوم ، رگید  زا 

. تسا هدمآ  رداصم  ریاس 
: دسیونیم هک  تسا  ینس  نادنمشناد  زا  یکی  رظن  هدننک  دییات  دراوم  نیا 

هتخاس ار  نآ  دوخ  یمالسا  دض  ياهتسایس  هیجوت  يارب  هیما  ینب  هک  تسا  يوما  یحرط  یسایس و  يا  هیرظن  هباحـص  تلادع  هیرظن  ًالوصا 
[. 97 . ] دندرب هرهب  نآ  زا  یفلتخم  دراوم  رد  هتخادرپ و  و 

رسارس رد  هکلب  دندوبن ، هنیدم  رد  (ص ) مرکا لوسر  هباحص  یگمه  زین  ریدغ و  هنحص  رد  نارضاح  یمامت  هک  تسین  یفخم  زین  هتکن  نیا 
زین نانآ  زا  يدایز  هدع  تسا ، هتـشاد  ار  رفن  رازه  راهچ  هس  شیاجنگ  رثکادح  هنیدـم  رهـش  دـندرکیم و  یگدـنز  یمالـسا  روانهپ  روشک 
رارق ینزیار  دروم  درکیمن و  ییانتعا  نانآ  تاـیرظن  هب  یـسک  دـندوبن و  یعاـمتجا  یـسایس  هاـگیاپ  ياراد  هک  دـندوب  یلاوم »  » ینارجاـهم

يا هدع  هب  ار  يرادروشک  روما  رد  تلاخد  یسایس و  يأر  نتـشاد  راگزور ، نآ  هعماج  رب  مکاح  يا  هلیبق  ماظن  اهنیا  رب  هفاضا  دنتفرگیمن .
. تشادن بارعا  زا  یلحم  نارگید  هیرظن  دوب و  هدرک  دودحم  اهدیفس  شیر  حالطصا  هب  لیابق و  ياسؤر  زا  دودعم 

ربماـیپ يومع  ساـبع  ریظن  اـهنآ  نیرت  هتـسجرب  زا  يا  هدـع  هک  دنتـشاد  رظن  راـهظا  قـح  لـیابق  نارـس  یخرب  اـهنت  هنیدـم ، هباحـص  زا  سپ 
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نوچمه مه  یهورگ  دـندوب . هدرک  رایتخا  نصحت  (ع ) یلع هناخ  رد  هتـسج و  هراـنک  تعیب  زا  رگید  یخرب  ریبز و  و  (ع ) یلع و  (ص ) مرکا
(ص) مرکا ربمایپ  صوصن  هب  ندزاپ  تشپ  تعیب و  نیا  اب  ار  دوخ  تفلاخم  راکـشآ  تروص  هب  دعـس  نب  سیق  شدـنزرف  هدابع و  نب  دـعس 
اب تعیب  زا  سپ  تفرگ و  تروص  كدـنا  یهورگ  طسوت  (ص ) ادـخ لوسر  رتاوتم  صوصن  اب  حیرـص  تفلاـخم  نیا  سپ  دنتـشاد . راـهظا 

هیرظن زور  نآ  ًاصوصخم  دنتفرگرارق ، هدش  ماجنا  یلمع  لباقم  رد  مدرم  تفرگ  ماجنا  هتلف )  ) ینزیار رکفت و  نودـب  یناهگان و  هک  رکبوبا 
یتقو هک  دوب  ناس  نیدـب  دـش . دـنهاوخ  هتـشک  ّـالاو  دـننک  تعیب  وا  اـب  دـیاب  همه  درک  تعیب  صخـش  اـب  رفن  کـی  رگا  هک  دـش  حرطم  يا 
یلمع لباقم  رد  ام  تشذگ و  راک  زا  راک  هک  دندروآ  ار  رذـع  نانآ  دـش ، روآدای  مدرم  هب  ار  (ص ) ربمایپ رتاوتم  صوصن  (ع ) نینمؤملاریما

[. 98 . ] میتفرگ رارق  هدش  ماجنا 
یعیبط روطب  نانآ  دندش . ربخ  اب  هک  تشذگ  ینامز  تدم  نامز  نآ  رد  یناسر  عالطا  تاناکما  دوبن  اب  دندوبن ، هنیدم  رد  هک  یباحـصا  اّما 
یحرط (ص ) ربمایپ دـیاش  دـنا ، هدوب  (ص ) ربمایپ رـس  يالاب  هظحل  نیرخآ  ات  دـنتفگیم . دوخ  اـب  هک  ارچ  دنتـشاد  يونـش  فرح  هنیدـم  زا 

ناج هدرک و  تفلاخم  نآ  اب  دندش  ربخ  اب  هشقن  زا  هک  یماگنه  نانآ  یخرب  هچ  رگا  تسا . هدرک  حرطم  نانآ  اب  ار  يرگید  نخس  دیدج و 
[. 99 (. ] هریون نب  کلام   ) دنتشاذگ راک  نیا  رس  رب 

. دمآرد خیرات  تفگش  راکنا  تروص  هب  دش و  شومارف  ریدغ  هک  دوب  ناس  نیدب 

یقرواپ

ص281. ج4 ، لبنح ، نب  دمحا  دنسم  [ 1]
. تسا هدش  هدروآ  (ص ) ادخ لوسر  مالک  لصا  دنس ، دنچ  اب  هاگ  دروم و  هدزناپ  رد  [ 2]

ص109و110. ج3 ، ات ، یب  ۀفرعملاراد ، توریب ، یلشعرم ، حیحصت : يروباشین ، مکاح  نیحیحصلا ، یلع  كردتسملا  [ 3]

ص109و110. ج3 ، ات ، یب  ۀفرعملاراد ، توریب ، یلشعرم ، حیحصت : يروباشین ، مکاح  نیحیحصلا ، یلع  كردتسملا  [ 4]
ح116. ص43 ، ج1 ، رکفلاراد ، توریب ، یقابلا ، داوف  دمحم  حیحصت : هجام ، نبا  ننس  [ 5]

ص591،ح3713. ج5 ، ۀیملعلا ، بتکلاراد  توریب ، يذمرتلا ، ننسلا  وهو  حیحصلا  عماجلا  [ 6]
ص361. ج8 ، یضر ، تاروشنم  مق ، ةداعسلا  ۀعبطم  رصم ، یناجرج ، فقاوملا ، حرش  [ 7]

1405ه،ص64. ۀیملعلا ، بتکلاراد  توریب ، یمتیه ، رجح  نبا  ۀقرحملا ، قعاوصلا  [ 8]
ص224. ج4 ، مزح ، نبا  لحنلاو ، داوهالاو  للملا  یف  لصفلا  [ 9]

ص423. ج2 ، قحلا ، قاقحا  [ 10]
ص320. ج1 ، 1387ه ، یبرعلا ، باتکلاراد  توریب ، ینیما ، همالع  بدألاو ، ۀّنسلاو  باتکلا  یف  ریدغلا  [ 11]

ص294. ج1 ، نامه ، [ 12]
ص 222. نامه ، [ 13]

ص426. ج2 ، قحلا ، قاقحا  [ 14]
هداد تشهب  تراشب  نانادـب  هتـسناد و  تشهب  لها  ار  نانآ  عطق  روط  هب  ربمایپ  تنـس ، لها  هدـیقع  هب  انب  هک  دـنرفن  هد  هرـشبم : هرـشع  [ 15]

. تسا
ص314. ج1 ، ریدغلا ، [ 16]

ص288. ج7 ، 1415ه ، ۀیملعلا ، بتکلاراد  توریب ، ینالقسع ، رجح  نبا  بیذهتلا ، بیذهت  [ 17]
ص61. 1405ه،ج7 ، ثارتلا ، ءایحاراد  توریب ، ، ینالقسع رجح  نبا  ، يرابلا حتف  [ 18]
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ص35. ج1 ، 1385ه ، ۀیقارعلا ، بتکلاراد  ۀیمظاک ، يزودنق ، ، ةدوملا عیبانی  [ 19]
ص22. یقشمد ، يرزج  بلاطملا ، ینسا  بیذهت  یف  بقانملا  یمسا  [ 20]

، ۀفرعملاراد توریب ، نیحیحصلا ، یلع  كردتـسملا  ص24 ؛ ج1 ، ثارتلا ، ءایحاراد  توریب ، يرونلا ، حرـشب  ملـسملا  حیحـص  ر.ك : [ 21]
ص3. ج1 ،

ص320. ج1 ، ریدغلا ، [ 22]
ص64. ۀقرحملا ، قعاوصلا  [ 23]

ص 188. نامه ، [ 24]
ص64. نامه ، [ 25]

ص 35. ریدغ ، هسامح  [ 26]
ص361. ج8 ، فقاوملا ، حرش  [ 27]
ص361. ج8 ، فقاوملا ، حرش  [ 28]

ص64. ۀقرحملا ، قعاوصلا  [ 29]
ص361. ج8 ، فقاوملا ، حرش  [ 30]

ص65. ۀقرحملا ، قعاوصلا  [ 31]
ص83. ج2 ، قودصلا ، لئالد  [ 32]

ص361. ج8 ، فقاوملا ، حرش  [ 33]
ص65. ۀقرحملا ، قعاوصلا  [ 34]

نیرترعاش دنا و  هنیدم  مدرم  ، نامدرم نیرترعاش  هک  دنا  هدرک  قافتا  عامجا و  برع  یمامت  ص143 : ،ج4 ، یناهفصا جرفوبا  یناغالا ، [ 35]
. تسا تباث  نب  ناسح  نانآ 

ص34. ج2 ، ریدغلا ، [ 36]
ص67. نامه ، [ 37]

ص114. نامه ، [ 38]
نایب ار  اهنآ  راعـشا  ترابع و  دربیم و  مان  ار  يرگید  دایز  رایـسب  دادعت  تادلجم  ریاس  رد  ار و  رفن  دادعت 28  ص342 : ج1 ، ریدغلا ، [ 39]

. دنکیم
ص25. ج2 ، نامه ، [ 40]

ص272283. ج1 ، نامه ، [ 41]
ص246. نامه ، [ 42]

ج1،ص214. نامه ، [ 43]
ج1،ص315. 1398ه ، يدومحملا ، ۀسسؤم  توریب ، ینیوج ، نیطمسلا ، دئارف  [ 44]

217و 218. ص 52 ، ج1 ، ریدغلا ، [ 45]
ص226. ج8 ، 1410ه ، ءادهشلا ، دیس  تاراشتنا  مق ، يدنه ، نیسح  دماحریم  راونالا ، تاقبع  [ 46]

ص315. ج1 ، نیطمسلا ، دئارف  [ 47]

ص261. ج8 ، فقاوملا ، حرش  [ 48]
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. رگید هقرفتم  دراوم  زا  یخرب  دلج 9 و  زا  هحفص  داتشه  دلج 8 و  مامت  راونالا ، تاقبع  [ 49]
ص361. ج1 ، ریدغلا ، [ 50]

ص228. ج5 ، نایلیعامسا ، مق ، ریثا ، نبا  ۀیاهنلا ، [ 51]
ص370. ج1 ، ریدغلا ، [ 52]

ص141. 1399ه ، حاجنلا ، تاعوبطم  هرهاق ، يرشبلا ، میلس  خیش  نیدلا  فرش  دیس  همالع  تاعجارملا ، [ 53]
ص410. ج10 ، راونالا ، تاقبع  [ 54]

ص67. ۀقرحملا ، قعاوصلا  [ 55]
ص221. ج8 ، راونالا ، تاقبع  [ 56]
ص361. ج8 ، فقاوملا ، حرش  [ 57]

ص371. ج1 ، ریدغلا ، [ 58]
ص288. ج10 ، راونالا ، تاقبع  [ 59]

ص65. ۀقرحملا ، قعاوصلا  [ 60]
ص362. ج8 ، فقاوملا ، حرش  [ 61]

ص67. نامه ، [ 62]
ص116. ةدمعلا ، [ 63]

… (. يروباشینلا و دیعسوبا  یفطصملا ، فرش  زا  لقن  هب   ) ص274 ج1 ، ریدغلا ، [ 64]
ص361. ج8 ، فقاوملا ، حرش  [ 65]

هحفص 361. یقرواپ  نامه ، [ 66]
ص67. ۀقرحملا ، قعاوصلا  [ 67]

ص182. تاعجارملا ، [ 68]
نیا ص86 ) ج1 ،  ) ریدغلا رد  ینیما  همالع  ص86 ، ج1 ، ءایلوالا ، ۀیلح  ص315 ؛ ج1 ، نیطمسلا ، دئارف  ص641 ؛ ج3 ، ۀباصالا ، ر.ك : [ 69]

. دنکیم لقن  يربط و … هبیش ، یبا  نبا  یئاسن ، مکاح ، يذمرت ، زا  ار  تیاور 
ص69. ۀقرحملا ، قعاوصلا  [ 70]

ص278. ج2 ، ریدغلا ، [ 71]
ص69. ۀقرحملا ، قعاوصلا  [ 72]

ص159. ج1 ، ریدغلا ، [ 73]
ص32. بلاطملا ، ینسا  بیذهت  یف  بقانملا  یمسا  [ 74]

ص482. ةدوملا ، عیبانی  [ 75]
ص370. (ع ،) نیسحلا مامالا  تاملک  ۀعوسوم  [ 76]

ص198213. ج1 ، ریدغلا ، [ 77]
ص76. ۀقرحملا ، قعاوصلا  [ 78]

ص232. تاعجارملا ، [ 79]

ص232. تاعجارملا ، [ 80]
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. هیقشقش هبطخ  هغالبلا ، جهن  [ 81]
ص232. ج12 ، ملسم ، حیحص  [ 82]

ص235. نامه ، [ 83]

ص237. نامه ، [ 84]
ص68. ۀقرحملا ، قعاوصلا  [ 85]

ص237. تاعجارملا ، [ 86]
ص141. نامه ، [ 87]
ص177. نامه ، [ 88]

ص248. ج9 ، هغالبلا ، جهن  حرش  [ 89]
ص401. ج1 ، ریدغلا ، [ 90]
ص237. تاعجارملا ، [ 91]

. یّنع اوموق  ضیرملا  لوق   » باب ص7 ، ج4 ، يراخب ، حیحص  [ 92]
ص91. ج3 ، نامه ، [ 93]

ص225. ج2 ، 1408ه ، ۀیملعلا ، بتکلاراد  توریب ، يربطلا ، ریرج  نبا  كولملاو ، ممالا  خیرات  ك : ر . [ 94]
ص353. ج4 ، یقشمدلا ، ریثک  نبا  ۀیاهنلاو ، ۀیادبلا  [ 95]

. دوش هعجارم  داهتجالاو  صنلا  باتک  هب  رگید  رایسب  دراوم  زا  عالطا  يارب  ص122 . ج2 ، كولملاو ، ممالا  خیرات  [ 96]
ص107. ات ، یب  رجفلا ، ۀسسوم  ندنل ، بوقعی ، نیسح  دمحا  ۀباحصلا ، ۀلادع  ۀیرظن  [ 97]
ص12. 1388ه ، (ص ،) یفطصم ۀبتکم  رصم ، يرونیدلا ، ۀبیتق  نبا  ۀسایسلاو ، ۀمامالا  [ 98]

ص504. ج2 ، یملعالا ، ۀسسؤم  توریب ، يربطلا ، خیرات  ك : ر . دیلو . نبدلاخ  راذتعا  زا  دافتسم  [ 99]

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

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

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

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

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

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

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