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شیرق هنازرف ي 

باتک تاصخشم 

جواس الیل  هدنسیون : 
س)  ) هجیدخ ترضح  یصصخت  تیاس  رشان : 

همدقم

؛) (ص ربمایپ شودـمه  رـسمه و  احطب ، يوناب  يربک ، هجیدـخ ي  ياه  هتفگان  هب  مییاشگ  زاـب  بل  مینکـش و  ورف  توکـس  هک  تسا  تقو 
ِموَی ُّلُک  ِِهتکئالَم  َمارِک  ِِکب  یِهاُبَیل  هللا  َّنِاَف  دـنک ...« : یم  تاهابم  وا  دوجو  هب  شراگدـیرفآ  ربمایپ ، نخـس  هنیآ ي  رد  هک  ییوناـب  گرزب 

.« ًاراِرم
هک یـسک  هرابرد ي  ییاسرف  ملق  قح ، هب  تسا ، فده  هار  رد  تماقتـسا  يرادیاپ و  تمظع و  ایند  کی  زا  نخـس  (س ،) هجیدـخ زا  نخس 
زا ییاههشوگ  یـسررب  هب  هّلک ،» كرتی  هّلک ال  كردـی  الام   » قادـصم هب  اما  تسا ؛ لکـشم  یـسب  هداتـسرف ، دورد  مالـس و  وا  رب  دـنوادخ 

هضرع نامریـصقت  هب  فرتعم  هداهن ، ادخ  لوسر  ـش  یوش ناتـسآ  رب  رـس  هکیلاح  رد  میزادرپ ؛ یم  گرزب  يوناب  نیا  یگدنز  تیـصخش و 
.« نیئطاخ اّنُک  ّانِا  اَنلرِفغَتِسا  انابا  ای  : » میراد یم 

هیقب ترضح  شدنمورب ، دنزرف  سدقم  رضحم  هب  مالسا ، هکلم ي  نآ  هاگشیپ  رد  ریـصقت » رذع   » ناونع هب  بدا ، ضرع  نیا  راتـشون و  نیا 
. شو نامسآ  ریبک  نامیلس  نیا  رضحم  هب  دشاب  یخلم  نار  دنچ  ره  ددرگ ؛ یم  میدقت  هادف  انحاورا  هللا 

شنم و هشیدنا و  رد  دریگ و  یم  جوا  راختفا  يوکـس  رب  یقالخا ، یناسنا و  يونعم و  ییافوکـش  دـشر و  هار  رد  هک  تسا  ییوناب  زا  نخس 
ار راختفا  لادـم  نیا  (ص ) وگتـسار ربمایپ  زا  و  دـنک ؛ یم  هولج  زاـس  خـیرات  ناـنز  نیرترب  رامـش  رد  دـشخرد و  یم  هشیمه  يارب  درکلمع 

: هک دراد  یم  تفایرد 
(...« (ص ٍدَّمَُحم ُتِنب  ُۀمِطاف  و  ٍدَلیوُخ ، ُتِنب  ُۀجیدَخ  َو  ٍمِحاُزم ، ُتِنب  ُۀَیِسآ  و  َنارمِع ، ُتِنب  ُمَیرَم  َّنهَملاع : ِتاداس  ُتادِّیَس  ةوسن  َُعبرَا  »

راگزور نانز  رالاس  هک  دندیشخرد  تماهش  تیارد و  اب  يا  هنوگ  هب  شیوخ  یگدنز  رد  هاوخ  تلادع  زیتس و  متس  شیدنا و  ون  نز  راهچ 
... همطاف هجیدخ و  هیسآ ، میرم ، دندش .

س)  ) هجیدخ ترضح  یمارگ  بسن  یمان و  مان 

. تسا رهف  نب  بلاغ ، نب  يوس ، نب  بعک ، نب  هرم ، نب  بالک ، نب  یصق ، نب  يزعلادبع ، نب  دسا ، نب  دلیوخ ، تنب  هجیدخ 
ردپ تسا . (ص ) ادخ لوسر  تیـصخش  نینزان  دادجا  زا  یکی  فانم  دبع  تسا ؛ فانم  دبع  ردارب  (س ،) هجیدخ ترـضح  دـج  يزعلادـبع 

. تسا هدوب  بالک  نب  یصق  فانم ، دبع  يزعلادبع و 
« عبت  » هک یماگنه  دـیرفآ ؛ یندـنام  دای  هب  زور  هبعک ، میرح  زا  عاـفد  رد  هک  دوب  يروـالد  ناـمرهق  دـلیوخ » (، » (س هجیدـخ راوگرزب  ِردـپ 

دلیوخ دراذـگ ، راک  هب  دوب ، هتخاس  اـجنآ  هک  يدـبعم  رد  دـنک و  لـقتنم  نمی  هب  ار  دوسـالارجح  تفرگ  میمـصت  نمی  هماـکدوخ  هاـشداپ 
هبعک میرح  زا  ّتلذ  اب  ار  نمشد  دنتفاتـش و  وا  يرای  هب  شیرق  نانز  ریـشمش  رگید  دیگنج و  هنادرم  وا  ربارب  رد  تفرگ و  تسد  هب  ریـشمش 

. دنتخاس رود 
هناـخ ي رد  مولظم  زا  عاـفد  قوقح و  قاـقحا  روظنم  هب  ناـمیپ  نیا  دـشاب . یم  نادرمناوـج  ناـمیپ  رد  ناماگـشیپ  زا  دـسا »  » شگرزب ردـپ 
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زا دـسا » . » دـندرک یم  داـی  یکین  هب  نآ  زا  دنتـشاد و  لاـعف  روضح  ناـمیپ ، نآ  رد  (ص ) مرکا ربماـیپ  دـش . رازگرب  نامیدـح » نب  هللادـبع  »
. تسا هدش  روهشم  لوصفلا » فلح   » ناونع هب  خیرات  رد  هک  دوب  نامیپ  نیا  رد  ناماگشیپ 

، تلیـضف اب  ییوناب  رهف  نب  بلاغ  نب  يؤل ، نب  رماع ، نب  صیعم ، نب  دـبع ، نب  رجح ، نب  هحاور ، نب  مّصأ  نب  ةدـئاز ، تنب  همطاف »  » شردام
. دوب تیفینح  نییآ  عبات 

ربمایپ بسن  اب  متشه  ياین  رد  ردام  يوس  زا  موس و  ياین  رد  ردپ  يوس  زا  و  دشاب ؛ یم  شیرق  هریت  زا  (س) هجیدخ ترضح  نایب ، نیا  يور 
. دروخ یم  دنویپ  (ص ) مرکا

یفارخ و موـسر  بادآ و  اـب  يهناـگیب  شیدــناون و  زاـسگنهرف و  هداوناـخ ي  نـیا  رد  تخبدــیپس ، هرهچاــبیز و  يوناــب  نـیا  تدــالو 
يهدژم هک  هنامز - هایـس  مسر  فالخ  رب  وا ، نییآ  رگد  شیدنا و  رگد  نادناخ  وا ، تدالو  زا  سپ  تفرگ . تروص  راگزور  يهنارگـسپاو 

يروآتهب یـشیدنا  کیرات  اب  ردپ ، ردام و  رهم  رپ  شوغآ  ياج  هب  ار  دازون  هناقمحا ، تریغ  مرـش و  زا  و  تفات ، یمن  رب  ار  رتخد  تدالو 
کیربت نمـض  و  تسارآ ، ینامداش  مزب  زیزع ، هدیـسر ي  ون  نآ  رطاخ  هب  و  تشاد ؛ یمارگ  ار  يو  مدقم  درپس  یم  كاخ  درـس  شوغآ  هب 

« هجیدخ  » ار شنادناخ  يهدیـسر  ون  مان  تدالو ، نشج  حور  اب  هداس و  مسارم  نامه  رد  همطاف »  » و دلیوخ » ، » شردام ردـپ و  هب  وا  تدالو 
. دیزگرب اه » ییابیزان  اه و  يدنسپان  زا  هناگیب ي  هتسسگ و   » موهفم هب 

هبعک راگدرورپ  يوس  زا  (ص ) دّـمحم شزیگنا  زا  شیپ  ههد  هس  دودـح  ار  یخیراـت  دادـیور  نیا  تدـالو و  نیا  هماـگنه ي  برغ  خـیرات 
. دهد یم  ناشن 

(س) هجیدخ ترضح  نیوانع  باقلا و 

هب جیردت  هب  یگدنز ، رد  شدنمجرا  شنم  هتفایهعـسوت و  تیـصخش  یقرتم و  هشیدنا ي  رطاخ  هب  درف ، میـسن  نآ  (س ،) هجیدـخ ترـضح 
- تسوا يهتفای  دشر  تیونعم و  رپ  تیـصخش  يهناگدنچ  داعبا  زا  يدُعب  رگناشن  یقرتم و  شنم  شنیب و  نامجرت  مادـک  ره  هک  ییاهبقل 

: میرگن یم  یخرب  هب  کنیا  هک  دیدرگ ، رختفم 
يوناب  ) هرهاط - 1 دوب : بقلم  بقل  ود  هب  (س) هجیدخ ترـضح  تیـصخش  تیلهاج ، يدیلپ  تملظ و  یهابت و  تبکن و  رـسارس  رـصع  رد 

رد (س) هجیدـخ دـسیون : یم  دروـم  نیا  رد  تنـس  لـها  نادنمـشناد  زا  یکی  شنادرپ .) شیدـنا و  وـکین  يوناـب   ) هلیقع - 2 شنم ،) كاـپ 
ةَرِهاّطلِاب ۀـّیلِهاجلا  ِیف  یعدـُت  َتناَک  َو   » شنم كاپ  شور و  كاپ و  شرایـسب - تیونعم  اورپ و  رطاخ  هب  زین  تیلهاج  راـت  هریت و  راـگزور 

...« اِهفافِع ِةَدِِّسل 
ۀّیلِهاجلا ِیف  َتناَک  َو  دوب « : هرهاـط »  » اـی شنم ، كاـپ  شور و  كاـپ  زین  راـت  هریت و  راـگزور  نآ  رد  (س) هجیدـخ دـسیون : یم  يرگید  و 

...« ةَرِهاّطلا

شیرق ناوناب  رالاس 

ریبعت ناوناب  يوناب  ناوسنلا » هدیس   » ناونع هب  وا  زا  دناهدورس ، (س) هجیدخ ترـضح  يهمانگوس  ناونع  هب  هک  ياهماکچ  رد  (ع ) نانمؤمریما
. دنا هدرک 

یلهاج دهع  رد  و  دناوخ . یم  نیملاعلاءاسن » ةدیس   » ار وا  زین  سیمع  تنب  ءامسا  دنا . هدرک  دای  شیرق » ةدیس   » هب وا  زا  زین  (س ) قداص ماما 
. دندناوخ یم  شیرقلا » ءاسن  ةدیس   » ار وا 

( یتسرد یتسار و  يوناب   ) هقیدص
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هدش و ریبعت  هقیدصلا »  » ناونع هب  (س ) هجیدخ ترضح  زا  تارهاط ، تاجوز  رب  دورو  ماگنه  هب  ص )  ) مرکا ربمایپ  همانترایز  زا  يزارف  رد 
هدومرف نایب  موصعم  يانعم  هب  ار  نآ  (ع ) قداص ترـضح  و  (س ) میرم ترـضح  دروم  رد  مه  نآ  هتفر و  راک  هب  رابکی  نآرق ، رد  هژاو  نیا 

. تسا

( تکرب رپ  يوناب   ) هکرابم

زا شیپ  هک  دوب  روهرهب  یمومع  راکفا  ادـخ و  هاگراب  رد  يزارف  رپ  تیعقوم  نانچ  زا  (س ) هجیدـخ هک  تسا  هدروآ  یمق  ثدـحم  موحرم 
ماگنه هب  لیجنا  رد  هک  ارچ  دـش ؛ هدـناوخ  تشهب  رد  كاپ  میرم  مدـمه  و  هکرابم » ، » ادـخ يوس  زا  حیـسم  ترـضح  هب  یمایپ  رد  تدالو ،

َیِه َو  ٍۀَکَرابُم ، نِم  ُُهلسنَف  « ؛ دوب دهاوخ  تکربرپ  گرزب و  ییوناب  ترـضح  نآ  لسن  هک : تسا  هدمآ  ربمایپ  ياهیگژیو  اههناشن و  میـسرت 
« ِۀَّنَجلا ِیف  َکِمُأ  ُةَّرَض 

زا دونـشخ   ) هیـضار ناونع  هب  (س ) هجیدخ ترـضح  زا  (ص ،) مرکا لوسر  ترـضح  يهمانترایز  رد  ترـضح  نآ  رابهوکـش  باقلا  رگید 
مسج و حور و  رظن  زا  هدنلاب  كاپ و   ) هیکز و  تسا ) دونـشخ  وا  زا  ادخ  هک  يا  هتـسیاش  ناسنا   ) هیـضرم ادخ ،) هنامیکح ي  ریدقت  ریبدت و 

. تسا هدش  ریبعت  زین  شنم ) هشیدنا و 

ترضح نآ  ياه  هینک 

(: نایوج لامک  نایارگ و  دیحوت  مام   ) نینموملا ما 
ربمایپ حیرـصت  هب  یلو  دنا . هتفای  بقل  نینمؤملا » ما   » نآرق قطنم  رد  (س ) هجیدـخ ترـضح  اهنآ  سأر  رد  و  (ص ) مرکا ناربمایپ  نارـسمه 

. دشاب یم  نانآ  نیرترب  نیرتهب و  يو  (ص ،) مرکا
ُُّما زا : دنترابع  دهن  یم  شیامن  هب  ار  وا  هوکش  جاوم  سونایقا  زا  يا  هرطق  کی  ره  هک  زاجح  دنمدرخ  يوناب  نآ  ياه  هینک  نیرتروهـشم  زا 

(. ارهز دنمجرا  مام   ) ءارهّزلا ّما  نایاونیب ،) نامیتی و  مام   ) کیلاعصلا ّما  یماتیلا و 

یحو هنیآ  رد  (س ) هجیدخ ترضح  يامیس 

ماجنا (س ) هجیدخ ترـضح  هناخ ي  زا  تثعب و  زا  دعب  لاس  ود  لوالا ، عیبر  هام  رد  هک  دوخ  هنابـش ي  ریـس  نیتسخن  رد  (ص ) مرکا ربمایپ 
: دنتفرگ رارق  باطخ  دروم  نینچ  یحو  کیپ  زا  دنتشگ ، یم  زاب  نیمز  يوس  هب  هک  یماگنه  تفریذپ ، 

؛ مالّسلا ِیّنِم  هللا و  َنِم  َۀَجیدَخ  یلَع  ًارقَت  نأ  یتَجاح 
. یناسرب مالس  هجیدخ  رب  لیئربج ، نم  زا  نانم و  دنوادخ  زا  هک  تسا  نیا  نم  تجاح 

مالس تسا ، مالـس  دنوادخ  تفگ : خساپ  رد  وا  دندومن ، غالبا  هجیدخ  ترـضح  هب  ار  نانم  دنوادخ  دورد  (ص ،) مرکا ربمایپ  هک  یماگنه 
. تسوا يوس  هب  تسوا و  زا 

(س) هجیدـخ ترـضح  ناـسرب . مالـس  شراـگدرورپ  زا  هجیدـخ  هب  دّـمحم ، يا  تشاد ، هضرع  (ص ) ربماـیپ هـب  رگید  راـبکی  یحو  کـیپ 
. داب مالس  نیما  لیئربج  رب  تسوا و  زا  مالس  و  تسا ، مالس  دوخ  دنوادخ  دندومرف :

خیرات رذگ  رد  س )  ) هجیدخ ترضح 

، خـیرات ملـسم  قیاـقح  زا  يرایـسب  رذـگهر ، نیا  زا  هدوب ، نارادـمروز  تمدـخ  رد  ناـسولپاچ و  تسد  رد  خـیرات ، لوـط  رد  هراوـمه  ملق 
زا هدرپ  دوخ ، یملع  ياه  هتفای  ساسا  رب  يرگشهوژپ  رگا  هک  ییاج  ات  هتفرگ ، دوخ  هب  یخیرات  تیعقاو  گنر  هدش و  فیرحت  شوختـسد 
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راغ رای  اهنت  هک  هدرک  تابثا  نقتم  لیالد  اب  رـصاعم ، نارگـشهوژپ  زا  یکی  دوب . دـهاوخ  ناگمه  تفگـش  بجوم  درادرب ، اهتیعقاو  يور 
راغ رای  هللادـبع » ياج   » يرگید صخـش  هدـش و  لعج  راغ  ناتـساد  وا  لوپ  اب  هیواعم و  دـهع  رد  هدوب و  رکب  نب  طقیرا  نب  هللادـبع  ربماـیپ ،

. تسا هدش  یفرعم 
. دنا هدرک  لعج  هیواعم  ناوریپ  ار  نیطبلا » عزنالا   » هلمج هک  هدرک  تابثا  ومه 

نارهوش زا  ینادنزرف  بحاص  هلاس و  لهچ  ییوناب  ار  (س ) هجیدخ ترضح  شیرق ، هزیـشود ي  هک  تسین  تفگـش  ياج  رذگهر ، نیا  زا 
شرامش ماقم  رد  (ص ) ادخ لوسر  هک  یلاح  رد  دننک ، تسرد  یسایس  بیقر  افلخ ، رگید  زا  (ع ) یلع ترضح  يارب  ات  دننک ؛ یفرعم  یلبق 

! نم هب  یتح  هدشن  هداد  يدحا  هب  هک  هدش  اطعا  وت  هب  زایتما  هس  یلع ! ای  دنیامرف : یم  (ع ) یلع ترضح  ياه  یگژیو 
. ممورحم نآ  زا  نم  هک  هدش ، هداد  وت  هب  نم  نوچ  ینز  ردپ  - 1

. هدشن هداد  نم  هب  نآ  حطس  رد  هک  هدش ، هداد  وت  هب  (س ) همطاف نوچ  يرسمه  - 2
! دناهدماین نم  بلص  زا  هک  دنا  هدمآ  وت  بلص  زا  مالّسلا ،) امهیلع   ) نیسح نسح و  نوچ  ینادنزرف  - 3

یلاح رد  دـشیم ؛ (ع ) نانمؤمریما دـننامه  راختفا ، نیا  رد  زین  وا  رهوش  تشاد ، يرگید  رتخد  (س ) همطاـف زج  رب  (ص ) تمحر ربماـیپ  رگا 
. تسا هدرک  یفن  تیعطاق  اب  ار  نآ  (ص ) ربمایپ هک 

رگید يوش  زگره  دوب و  هزیشود  (ص ،) مرکا ربمایپ  اب  جاودزا  ماگنه  هب  (س ) هجیدخ ترـضح  هک  دناهدرک  حیرـصت  ناثدحم  زا  يرایـسب 
: تسا هلمج  نآ  زا  دوب ، هدرکن  باختنا 

« همامالا یف  یفاشلا   » باتک رد  يدهلا ، ملع  یضترم  دیس  - 1
« یفاشلل صیخلت   » باتک رد  یسوط ، خیش  - 2

« فارشا باسنالا   » باتک رد  يرذالب ، دمحا  - 3
« هثالثلا عدب  یف  هثاغتسالا   » باتک رد  یفوک ، مساقلاوبا  - 4

. دنا هدرک  لقن  هدش  دای  عضاوم  زا  ار  بلطم  نیا  زین  ناخروم  ناثدحم و  زا  يرایسب 
يوش زگره  هدوب و  هلاس  تشه  تسیب و  ای  جنپ  تسیب و  ماگنه  نآ  رد  (س ) هجیدخ ترـضح  فیرـش  نس  هک  دننک  یم  دـیکأت  هّدـع  نیا 

دنچ ره  دـنکیم ؛ لقن  لاـس  تشه  تسیب و  (ص ،) ربماـیپ اـب  جاودزا  ماـگنه  هب  ار  ناـشیا  نس  ساـبع ، نبا  ( ؛ هدوب هدرکن  باـختنا  يرگید 
ار وا  اهنآ  تسا و  نایعیش  زا  یبلک  بحاص  نب  دمحم  نآ  يوار  نوچ  دننک . در  ار  نخس  نیا  دننکیم  یعس  تنس  لها  ناخروم  زا  یضعب 

!( دننادیم فیعض 
ترـضح تـبقارم  تلاـفک و  تـحت  هـک  دـندوب ، (س ) هجیدـخ رهاوـخ  هلاـه »  » ياـه هدـناوخ  دـنزرف  موـثلک ، ما  هـیقر و  بـنیز ، نـینچمه 

. دناهدربیم رس  هب  (س ) هجیدخ
: دیامرفیم الاب  نانخس  لقن  زا  سپ  لیخد » همالع  ، » رصاعم رگشهوژپ 

: دسیونیم هک  دشابیم  عدبلا » راونالا و   » باتک بحاص  شیامرف  قوف ، نانخس  دّیؤم 
. دنشابیم (س ) هجیدخ رهاوخ  هلاه ، ینتان ) نارتخد   ) نارتخد هیقر ، بنیز و 

هداد یفنم  خساپ  شیرق  فارشا  همه ي  هب  دنا و  هدوب  هزیشود  (س ) هجیدخ ترـضح  هک  دناهدرک  راهظتـسا  زین  يزاریـش  هللا  تیآ  موحرم 
. دنتشاد (ص ) یفطصم دمحم  ترضح  یمشاه ، ناوج  ورگ  رد  لد  دندوب و 

. دناهدوبن ربمایپ  نارتخد  اهنآ  هک  هدرک  تابثا  یخیرات  ملسم  لیالد  اب  هعیشلا  نایعا  باتک  رد  زین  نیما  نسحم  دیس  همالع  موحرم  - 
هدرکن رهوـش  (ص ) مرکا ربماـیپ  زا  شیپ  (س ) هجیدـخ هک  هدروآ ، یناوارف  دـهاوش  زین  یلماـع  یـضترم  رفعج  ياـقآ  رـصاعم ، رگـشهوژپ 

. دناهدوب
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راوگرزب نیا  دنا  هتفگ  اهنآ  هک  مینک  لوبق  (س ) يربک هجیدخ ي  ترضح  هرابرد ي  ار  تنـس  لها  زا  هدیـسر  یخیرات  لقن  میهاوخب  رگا 
نیا هیقر ؛ بنیز و  مان  هب  تسا  هتشاد  رتخد  ود  يوش ، ود  نآ  زا  تسا و  هتشاد  رگید  جاودزا  ود  (ص ) لوسر ترضح  اب  شجاودزا  زا  لبق 
یمن امـش  نم و  مک  تسد  رگید  تسا ، هتـشاد  یلهاـج  يوـش  ود  (س ) يربـک هجیدـخ ي  رگا  هک  دـسر  یم  نهذ  هب  هتکن  نیا  لاکـشا و 

ٍبالصَا یف  ًارُون  َتنُک  َکَّنَا  ُدَهشَا   » یلع نب  نیسح  يا  هک : مینک  ضرع  (ع ) نیسح ماما  هب  میریگب و  رارق  (ع ) ادهشلا دیـس  يوربور  میناوت 
گرزب خماش و  نادرم  بالصا  رد  يدوب  يرون  یلع ) نب  نیسح  يا   ) وت هک  مهد  یم  تداهـش  یهاوگ و  نم  ةرهطم ؛ »... ٍماحرا  َو  ٍۀَِخماش 

. بذهم كاپ و  هدولاپ ، ناردام  محر  رد  و 
ود ناینـس ، یخیرات  ياهلقن  نآ  ساسا  رب  ناـشیا  رگا  و  تسه ، هک  دـشاب  (ع ) یلع نب  نیـسح  هدـج ي  (س ،) هجیدـخ رگا  باـسح  نیا  اـب 

. تسناد كاپ  هدولاپ و  ياهمحر  ماحرا و  زا  ار  (ع ) نیسح ناوت  یم  هنوگچ  دشاب ، هتشاد  یلهاج  دنزرف  ود  و  یلهاج ، يوش 
...« اهـساجنأب ِۀیّلهاجلا  َکسِّجَُنت  مل  هرهطم  ٍماحرا  یف  مینک ...« : یم  ضرع  (ع ) ادهـشلا دیـس  هب  ترایز  نیا  همادا  رد  هک  یکاپ  محر  مادک 

!!؟» تسا هدادن  وت  ناردام  رهطم  ماحرا  هب  وت و  ناردام  هب  وت و  ناردپ  هب  ار  دوخ  یکیرات  تملظ و  یلهاج و  تساجن  هاگ  چیه  تیلهاج  »
میدقتعم هک  يا ؛ هشیدنا  یمالک ، داقتعا  نیا  رد  ای  مینک  دیدرت  یخیرات  لقن  نآ  رد  دیاب  ای  دوب ؛ دهاوخ  ياهناهاوخژاژ  نخس  نخـس ، نیا 

همطاف مام  هک  تسه  زین  يربک  يهجیدخ  قادصم  ًاریهطَت ، مُکَرِّهُطی  ًاریهطَت ،» مُکَرِّهُطی  تیبلا و  لها  َسجّرلا  َمُکنع  َبِهذـُِیل  هللاُدـیُری  اّمنإ  »
شدوخ ییالبرک  ییاروشاع  ياههبطخ  رد  یتح  بیـشن و  زارف و  ره  رد  هک  ومه  تسا ! هجیدخ  دـنزرف  هک  یلع  نب  نیـسح  هرابردو  تسا 

. دراد مان  هجیدخ  ياهدج  نیسح  و  تسا ... هجیدخ  دنزرف  نیسح  تسیک ؟ نیسح  دیناد  یم  يربکلا ؛ » ۀجیدخ  ُنب  اَنَا   » هک درکیم  راختفا 
يا هجیدخ  دنزرف  رـصع ، ماما  يا  وت  هک  میراد  یم  هضرع  مه  ناشیا  هب  میناوخ ، یم  رـصع  یلو  هب  باطخ  هک  ییاههمانترایز  رد  نانچمه 

. ندوب هجیدخ  دنزرف  هب  يراد  تاهابم  ینک و  یم  رخف  و 
(س) ارهز همطاف  سپس  و  (س ) هجیدخ رهطم  دوجو  لوا  دنتشاد ، ار  نیموصعم  همئا  يردام  یگتسیاش  هک  ییاهناسنا  اهنت  رگید ، ترابع  هب 

. دوب
تردام نیا  مرتخد ! : » دـنیامرفیم (س ) همطاف هب  باطخ  (ص ) لوسر ترـضح  هک  دوشیم  هدـید  بقاـنم  باـتک  موس  دـلج  زا  یتیاور  رد 

.« داد رارق  تماما ) هتسیاش  فرظ  اهنت  و   ) تماما رون  ءاعد  ار  وا  دنوادخ  هک  دوب  هجیدخ 
دوجو فرظ  شدوجو  هک  دـنک  ادـیپ  ار  لامک  نیا  یگتـسیاش  تسناوتن  یناسنا  چـیه  هک  تفگ  ناوت  یم  (ص ،) ربمایپ ریبعت  نیا  ساسا  رب 

. دبای یم  انعم  (س ) هجیدخ تیصخش  رد  هک  دوب  يراختفا  نیا  دشاب . موصعم  ماما  هدزای 
يوش ود  ربمایپ ، اب  جاودزا  زا  لـبق  يربک  هجیدـخ ي  هک  دـنهدب  اـم  دروخ  هب  دـنیوگب و  مییوگب و  هک  فازگ  هب  تسا  ینخـس  نیا  اذـل  و 

. دنزرف ود  تسا و  هتشاد  رگید 
يزادرپ غورد  رگفیرحت و  تسد  نامه  دـنک ، لعج  نادـنزرف  نارهوش و  (س ) هجیدـخ ترـضح  يارب  هدرک  شالت  هک  يراکتیانج  تسد 

ماقم ات  ار  وا  هدرک و  لعج  يزاـتمم  لاـمک  لاـمج و  تسا ، هدوب  یتبقنم  تلیـضف و  ره  دـقاف  هک  يرگید  درف  يارب  هدرک  شـالت  هک  تسا 
یـصو اب  ياهتخادنا و  بغبغ  هب  داب  نینچ  نیا  هک  يدوبن  (ص ) ربمایپ نارـسمه  نیرتابیز  نیرتهب و  زگره  وت  دربب ، الاب  ءاریمح » ای  ینیِمِّلَک  »

. ياهتخادرپ زیتس  گنج و  هب  ص )  ) ربمایپ

(س) يربک هجیدخ ي  هب  هشیاع  ياهتداسح  زا  يا  هنومن 

. تسا هدش  لقن  نینچ  نیا  هشیاع  زا  هک  یتیاور  اب  میوش  یم  هجاوم  (س ) هجیدخ تلحر  زا  سپ  اهلاس 
. مداتفا دسح  هب  هجیدخ ) هب  تبسن   ) يزور نم  ًاموَی ،  ُةَریَغلا  َِینتَکَردَاَف  َتلاق :

. ًاریخ ََکل  َهللا  فلخا  دق  و  ًازوجع ؟ ّالإ  تناک  له  و  متفگ : ربمایپ  هب  تینابصع  اب  و 
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روظنم ! ) تسا هدرک  بیصن  ار  وا  زا  رتهب  وت  يارب  دنوادخ  و  دوبن ! شیب  يا  هزوجع  نزریپ و  هک  وا  ینک )؟ یم  تبحص  هجیدخ  زا  ردقچ  )
.( دوب شدوخ 

. درک بضغ  ربمایپ  ص ،)  ) ُّیبنلا َبَضَغَف  تلاق :
. اهنم ًاریخ  یل  َفَلخَا  ام  ِهللا  َو  دومرف : وا  باوج  رد  و 

: دماین نم  يارب  وا ) ياج  هب   ) هجیدخ زا  رتهب  یسک  هک  لاعتم  يادخ  هب  مسق  ًالوا ) هک  دننک  یم  اعدا  نآ  یفن  لوا  )
( تردپ هلمج  نم  ( ؛ دندوب رفاک  ناگمه  هک  ماگنه  نآ  دروآ  نامیا  نم  هب  ینامز  هجیدخ  ساّنلا : َرَفَک  اذِا  یب  تَنَمآ  دقل 

ذِا اهل  اِمب  ِینتَـساو  و  تردـپ ) هلمج  نم  ( ؛ دـندناوخ یم  وگغورد  ارم  ناگمه  هک  درک  قیدـصت  ارم  ینامز  ساـّنلا : َِیَنبَّذَـک  ذِا  ینتَقَّدَـص  و 
(. تردپ هلمج  نم  ( ؛ دندوب هدرک  رود  ارم  نامدرم  هک  درک ) تقداصم  تقافر و   ) درک تاساوم  نم  اب  ینامز  و  ساّنلا : َِینَمَرَح 

دوخ اب  ًادـبا : ٍءوِسب  اهُرُکذَا  ِهللاو ال  متفگ : ار  مدوخ  مدـید ) ار  ربمایپ  هنوگنیا ي  راتفر  یتقو  : ) یـسفن یف  تلقف  دـیوگ : یم  همادا  رد  هشیاع 
. مشاب هتشادن  دوخ  یگدنز  رد  ار  وا  هب  نیهوتو  هجیدخ  یفن  تقو  چیه  رگید  هک  منک  یم  دهع  مروخ و  یم  دنگوس 

.( یتسین دنبیاپ  تدوخ  دهع  نیا  هب  نانچ  مه  وت  مناد  یم  هک   ) تفر درک و  شرت  ور  ربمایپ  تفگ ، ار  نخس  نیا  هک  ینامز 
يدنفـسوگ وا  يارب  یتقو  هک  اجنآ  ات  درک ، یم  ییوگرپ  يربک  هجیدخ ي  زا  ربمایپ  ردـقنیا  تسا : هدـمآ  هشیاع  زا  يرگید  تیاور  رد  زین 

. داتسرف یم  هجیدخ  ناتسود  يارب  ار  نآ  فلتخم  ياهتمسق  درک و  یم  عیطقت  ار  دنفسوگ  نآ  ربمایپ  دندروآ ، یم  هیده  ار 

شیرق هنازرف 

تقد يریگ ، میمـصت  تردـق  هشیدـنا ، تلاصا  شنیب ، شناد ، زا  بسن ، تفارـش  تورث و  لامک ، لامج ، رب  هوالع  (س ) هجیدـخ ترـضح 
. دندوب رادروخرب  بئاص  ۀشیدنا  رفاو و  لقع  يأر ، تبالص  رکف ، تمالس  رظن ،

جاودزا ددص  رد  ناوارف  تاناکما  لاوما و  اب  فئاط ، فارشا  نمی و  نیطالس  مشاه ، ینب  نارس  زا  یناوارف  ياهراگتـساوخ  رذگهر  نیا  زا 
. تشاد شیرق  نیما  ورگ  رد  لد  دز و  اهنآ  همه  هنیس ي  رب  در  تسد  وا  یلو  دندمآ  رب  فرش  هلف  نآ  اب 

جاودزا يهزیگنا 

نآ زا  رت  لقاع  شیرق  هنازرف  یلو  دزودـب ، ناراگتـساوخ  لامج  هاج و  لانم و  لام و  هب  مشچ  هک  تسا  یعیبط  رایـسب  ياهزیـشود  ره  يارب 
. دزودب مشچ  يداع  يدام و  لئاسم  هب  هک  دوب 

: دنک یم  نایب  هنوگنیا  ار  شیرق  نیما  شنیزگ  تلع  (س ) هجیدخ ترضح 
. َکِقلُخ ِنسُح  َِکثیدَح و  ِقدِص  مُهَدیع و  َِکتَنامَا  َکِموَق و  نِم  َِکفَرَش  یّنِم و  َِکَتبارَِقل  کیف  ُتبِغَر  ّینِا  ّمع ، نبای  و 

: اریز مراد ، وت  ورگ  رد  لد  نم  ومع ، رسپ  يا 
، یتسه نم  يدنواشیوخ  وت  - 1

، یشاب یم  رادروخرب  الاو  تفارش  زا  وت  - 2
، یتسه روهشم  دوخ  موق  نایم  رد  تناما  هب  وت  - 3

، یشاب یم  راتفگ  تسار  يدرف  وت  - 4
. یتسه رادروخرب  وکین  قالخا  زا  وت  - 5

ادخ هب  ار  وت  هیفص ! يا  تشاد ، هضرع  شتمدخ  هب  داتـسرف و  (ص ) مرکا ربمایپ  همع ي  هیفـص »  » هب ناوارف  يایاده  (س ) هجیدخ ترـضح 
. نک يرای  (ص ) دمحم ترضح  لاصو  هب  ندیسر  رد  ارم  دنگوس ،
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: درک نایب  نینچ  هیفص  هب  ار  شنیزگ  نیا  یلصا  زار  (س ) هجیدخ ترضح 
. دشاب یم  دییأت  دروم  نایملاع  راگدرورپ  يوس  زا  وا  هک  مناد  یم  نیقی  عطق و  زرط  هب  نم  نیَملاعلا ؛ ِّبَر  نِم  ٌدِّیَُؤم  هَّنَا و  ُتِملَع  دق  ّینِا 

. درادرب اپ  شیپ  زا  ار  سدقم  دنویپ  نیا  عناوم  ات  داتسرف  رامع  دزن  هب  ار  هلاه »  » شرهاوخ نینچمه  وا 
يرتخد نم  تشاد : هضرع  تفاتـش و  (ص ) مرکا لوسر  رـضحم  هب  وا  هارمه  هب  تسج و  هرهب  هسیفن  مان  هب  یمارگ  ییوناـب  زا  نینچمه  يو 

: دندیسرپ ربمایپ  ما  هتفرگ  رظن  رد  امش  يارب  شیوخ  رابت  زا 
47. تسا هجیدخ  وت  زینک  وا  هجیدخ » َُکتَکولمَم  یِه  : » درک ضرع  (س ) هجیدخ ترضح  تسیک ؟ وا 

جاودزا يراگتساوخ و  مسارم 

ياهبطخ (ع ) بلاطوبا ترـضح  دـیدرگ ؛ رازگرب  مشاهینب  ناگرزب  فارـشا و  روضح  اب  (س ،) هجیدـخ زا  يراگتـساوخ  مسارم  ماـجنارس 
یتیـصخش ياراد  وا  دـنگوس  هبعک  يادـخ  هب  تفگ ... : نخـس  مرکا  ربمایپ  تفارـش  تمظع و  زا  درک ؛ داریا  تغالب  تحاصف و  لاـمکرد 

48. تسا رادروخرب  راوتسا  رایسب  یتیارد  زا  تسا و  ریگارف  یتعیرش  بحاص  وا  تسالاو ، رایسب 
: دومرف نایاپ  رد  و 

یگژیو هب  هک  يدنمجرا  تخد  هدمآ ؛ امـش  یمارگ  تخد  يراگتـساوخ  هب  تسا  شیاتـس  فصو و  زا  زاین  یب  هک  ام  يهداز  ردارب  کنیا 
ناگمه دزنابز  نیرترب  تسا و  قافآ  هرهش ي  تمظع ، هوکش و  هب  هاگیاج و  دنلب  تسا  یناسنا  هک  ومه  تسا ؛ هتسارآ  یکاپ  یگدنشخب و 

49 ...« اُهلـضَف ُةَروکذَـملا  ُۀَـفورعَملا  مُُکتاُتف  َیِه  َو  ۀَّفِعلا  َو  ِءاـخَّسلِاب  ُۀَـفوُصوَملا  مُکَتَمیرک  ٌبِطاـخ  اـیخا  َنبا  َّنِا  « ؛ تسا دـنمجرا  شماـقم  و 
بحاص تسا و  رت  لقاع  نم  زا  هجیدـخ  هکنیا  زج  دـیتسه ، ام  نایم  رد  نامدرم  نیرتزیزع  امـش  تفگ : خـساپ  رد  هجیدـخ  ردـپ  دـلیوخ » »

50. دشاب یم  دوخ  رایتخا 
هک درک  راهظاو  درک  مالعا  ار  دوخ  تقفاوم  دیبلط و  تصخر  دوب ، نادناخ  گرزب  هک  دسا » نب  ورمع   » شیومع زا  (س ) هجیدخ ترضح 

. دوب دهاوخ  شدوخ  لام  زا  زین  شا  هیرهم 
، تسا هتفریذپ  دوخ  هدهع  رب  مناخ  سورع  ار  نآ  تسا و  نینچ  رهم  دومرف  دـش و  دـنلب  يراگتـساوخ  سلجم  رد  (ع ) بلاطیبا هک  یماگنه 

. دنریذپ یم  نانز  ار  رهم  لاح  هب  ات  یک  زا  تفگ : هنعط  هب  دش و  دنلب  بهلوبا 
ار دوخ  رهم  هک  دسرب  هچ  ات  دنهد  ناج  وا  يارب  نانز  همه  هک  دش  یم  دشاب ، دمحم  دننام  هب  یسک  رگا  شاب ! شومخ  دومرف : (ع ) بلاطیبا

51. دنشخبب
میدروآ و رد  دمحم  يرـسمه  هب  ار  هجیدخ  ام  هب ؛» انیـضَر  اهانجَوَز و  : » دومرف نایاپ  رد  درک و  داریا  اویـش  يا  هبطخ  دسا  نب  ورمع  هاگنآ 

52. میتقوشوخ سدقم  دنویپ  نیا  هب 
وا گنـسمه  دـمحم و  دـننامه  هک  نامدرم  نایم  رد  تسیک  دـمّحم » ؟ لثم  ساّنلا  یف  يذـّلاذ  نم  : » درک مالعا  تحارـص  لامک  اـب  هاـگنآ 

؟53 دشاب
: دومرف دقع  مسارم  رد  زین  (س ) هجیدخ ردپ  دلیوخ 

روا نم  هک  دیشاب  هاوگ  همه  دشاب . رترب  دمحم  زا  هک  ار  یسک  هدرکن ، لمح  دوخ  زارف  رب  نیمز  هتخادنین و  هیاس  نامسآ  برع ، رشعم  يا  »
54 .« متسه رختفم  سدقم  دنویپ  نیا  هب  مدیزگرب : دوخ  يداماد  هب  ا 

همیلو ات  تشاذـگ  (ع ) بلاطوبا ترـضح  رایتخا  رد  ناوارف  ياه  هماج  تاـیرطع و  ماـشحا ، ماـنغا ، لاوما ، (س ،) هجیدـخ ترـضح  هاـگنآ 
نامهیم ار  نآ  نوماریپ  هکم و  یلاها  مامت  زور  هس  درتسگ و  یهوکـش  اب  رایـسب  هرفـس  (ع ) بلاطوبا ترـضح  دریگب . هدهع  رب  ار  یـسورع 

55. درک
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زیتس هجیدخ  خیرات  رد  یتشگ 

تایح ياج  ياج  رد  : 56 دسیون یم  مظعالا  یبنلا  هرتیس  نم  حیحصلا  باتک  رد  یلماع  یضترم  رفعج  دیـس  همالع  جرا ، نارگ  رگـشهوژپ 
زا لبق  رد  هکلب  تثعب  تلاسر و  موادت  رد  طقف  هن  موش ، تاقافتا  نیا  دوش . یم  هدید  نانمشد  فیحصت  فیرحت و  تسا  (ص ) ادخ لوسر 

لعج و ياه  یهایـس  فیرحت و  هک  تسا  یتیعقوم  نیلوا  يربک ، هجیدـخ  اب  شترـضح  جاودزا  يارجاـم  رد  دروخ  یم  مشچ  هب  زین  تثعب 
. دـننک زاب  اهنآ  هب  ار   57« ۀـقرو  » ياپ ات  دـنا  هدیـشوک  اجنآ  رد  تسا  راوگرزب  ود  نآ  يراگتـساوخ  هعقاو  مروظنم  دوش  یم  هدـید  هسیـسد 

: تسا برطضم  رایسب  هنیمز  نیا  رد  تایاور 
درک يراگتساوخ  بلاطوبا  زا  ار  دمحم  وا  دمآ و  بلاطوبا  دزن  هجیدخ  دنیوگ  یم  يا  هتسد  فلا :

. درک يراگتساوخ  ار  هجیدخ  دنتفر و  هجیدخ  ردپ  دلیوخ  دزن  هجیدخ  هناخ  هب  بلاطوبا  دمحم و  دنیوگ  یم  يا  هدع  ب :
. دروآرد مه  دقع  هب  ار  اهنآ  جاودزا ، هب  ود  ره  تیاضر  زا  نانیمطا  اب  رفن و  ود  ره  لیکو  ناونع  هب  بلاطوبا  دنیوگیم  ياهتسد  ج :

وا زا  ار  هجیدـخ  هـتفر و  لـفون  نـب  هـقرو  دزن  بلاـطوبا  دـمحم و  دـنیوگیم : دنـساسایب ، برطـضم و  مـه  رایـسب  هـک  مراـهچ  هتــسد  د :
. دندرک يراگتساوخ 

: دراد دوجو  مه  یقحاول  تافاضا و  تایاور ، زا  هتسد  نیا  همادا  رد 
زا ار  لیجنا  يو  تشونیم . دناوخیم و  نابز  نیا  هب  دوب و  انشآ  رایسب  ینارع  نامز  هب  هک  انیبان  دوب  يدرمریپ  يزع ، دبع  نب  لفون  نب  ۀقرو 

، دروآ تسدـب  یناوارف  دوس  دوب و  هتفر  ماش  هب  هجیدـخ  هراجتلالام  اب  دـمحم  هک  يرفـس  رد  دوب  طلـسم  رایـسب  ار  تاروت  تشاد و  ظفح 
یـسوم سوماق  سوماـن و  وا  هیحاـن  رد  نم  هک  تفگ  نینچمه  درک . داهنـشیپ  هجیدـخ  شردارب  رتخد  هب  جاودزا  يارب  ار  ناوج  نیا  هقرو ،

. منیبیم
هب تبسن  ار  ربمایپ  ات  دناهدرک  دراو  خیرات  رد  ار  لئاسم  نیا  نم  رظن  هب  دننیغورد ؛ ساسایب و  ود  ره  دنس  نتم و  ظاحل  هب  هک  تایاور  نیا 
هب ار  مالـسا  ربمایپ  مالـسا و  ات  دناهدرک  تکرح  يداو  نیا  رد  مه  هیماینب  ناتـسد  دیاش  دـنهد  ناشن  كوکـشم  ددرم و  شتلاسر  توبن و 

. دش  58 ابس هللادبع  نیغورد  ناتساد  ساسا  هدنیآرد  نیغورد  تایاور  نیا  دننک . طبترم  تیدوهی  دوهی و 
لقن نیا  رد  تسا : هدمآ  روط  نیا  (س ) يربک هجیدخ  جاودزا  مسارم  نایرج  هرابرد  یقهیب  یمان ، سیون  هریـس  زا  توبنلا  لئالد  باتک  رد 

59. دومن هدهاشم  ار  (س ) هجیدخ كاپ  نادناخ  هب  نانمشد  تاماهتا  حوضو  هب  ناوتیم  یخیرات ،
رد مدرم  تفگ : رـسای  رامع  دندرکیم . تبحـص  فلتخم  هجیدخ  و  (ص ) ربمایپ جاودزا  هرابرد  مدرم  هک  دنک  یم  تیاور  ثراح  هللادـبع 

یمیمص تسود  ربمایپ و  لاس  نسمه و  نم  دنادیمن  ار  بلطم  نیا  نم  هزادنا  هب  سکچیه  دنرادیم و  تبحص  دایز  نوگانوگ و  هراب  نیا 
هک یتـسوپ  کـشت  يور  رب  هک  میدروخرب  هجیدـخ  رهاوخ  هب  هرورخ  هلحم  رد  میدوب  هتفر  نوریب  ربماـیپ  هارمه  يزور  مدوب . ترـضح  نآ 
وت تسود  نیا  تفگ : نم  هب  هجیدـخ  رهاوخ  داتـسیا ، رظتنم  مه  (ص ) ربماـیپ متفر ، وا  شیپ  نم  دز . ادـص  ارم  وا  دوب ، هتـسشن  دوب  هدـیرخ 
ناج هب  مسق  ارچ  دومرف : ترضح  متشاذگ ، نیب  رد  ربمایپ  اب  ار  عوضوم  نیا  متشگرب و  نم  دنک ؟ جاودزا  هجیدخ  اب  هک  دهاوخیمن  شلد 

. دییایب ام  هناخ  هب  حبص  ادرف  تفگ  متفگ ، وا  هب  ار  ربمایپ  خساپ  متفر و  هجیدخ  رهاوخ  شیپ  هرابود  نم  مدوخ ،
هدرب راک  هب  یـشوخ  يوب  هدیـشوپ و  ییابیز  هماج  هجیدخ  ردپ  دناهتـشک و  يواگ  میدـید  میتفر . اهنآ  هناخ  هب  دوز  حبـص  زور  نآ  يادرف 

ةرابرد شدنزرف  دوب و  تسم  هدروخ و  بارش  دلیوخ  دوب . هدرک  تبحص  ردپ  اب  مه  وا  دوب و  هتشاد  تبحـص  دوخ  ردارب  اب  هجیدخ  تسا .
دومن و تقفاوم  مه  وا  دروآرد و  ربمایپ  يرسمه  هب  ار  هجیدخ  هک  درک  شهاوخ  تشاد و  تبحص  ترـضح  نآ  تیمها  شزرا و  ربمایپ و 

. دندروخ اذغ  نامه  زا  مه  رهوش  نز و  دندوب و  هدرک  هیهت  ناوارف  كاروخ  واگ  تشوگ  زا 
؟ هچ يارب  شوخ  يوب  كاروخ و  همه  نیا  و  تسیچ ؟ ابیز  هماج  نیا  تفگ : دیدرگ ، رایشوه  یتسم  زا  نوچ  هجیدخ  ردپ 
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دروآ هیده  مه  يواگ  هدام  تسا و  هدروآ  تیارب  تداماد  (ص ) دمحم ار  هماج  نیا  تفگ : دوب  هدرک  تبحص  رامع  اب  هک  هجیدخ  رهاوخ 
دمحم يرـسمه  هـب  ار  هجیدـخ  نـم  تـفگ : درک و  راـکنا  دـلیوخ  میتـشک  ار  واـگ  مـیدروآرد ، وا  يرـسمه  هـب  ار  هجیدـخ  نوـچ  دوـب و 

دنتفر وا  دزن  ربمایپ  هارمه  دندمآ و  نوریب  مه  مشاهینب  دناسر . لیعامسا  رجه  هب  ار  دوخ  درکیم  دادیب  داد و  هک  یلاح  رد  ماهدرواینرد و 
. دمآ شیپ  ربمایپ  تساجک ؟ ماهداد  وا  يرـسمه  هب  ار  هجیدـخ  نم  دـییوگیم  هک  یـسک  نآ  الاح  تفگ : دـلیوخ  دـندرک . تبحـص  وا  ابو 

تقفاوـم تقو  نآ  مه  رگا  دـشاب و  هدـنخرف  كراـبم و  هک  ماهدرک  تقفاوـم  ًـالبق  رگا  بوـخ  رایـسب  تفگ : دـید  ار  وا  دـلیوخ  هک  نیمه 
 ... مقفاوم لدو  ناج  اب  الاح  ماهدرکن ،

ار لفون  نب  ۀقرو  نوچ  یفیرحت  یتیصخش  ياپرد  حیحـصلا و  باتک  رد  یلماعلا  یـضترم  رفعج  گرزب  داتـسا  نانخـس  هب  میدرگیمرب  زاب 
: میواکیم خیرات  رد 

مهاوخیمن تسا . یحو  عورـش  ناـمه  اـب  یحولا  ءدـب  مروظنم  تسا  رتكاـنرطخ  لوا  ردوم  زا  مینیبیم  ناـشن  هقرو  زا  هک  يرگید  تبون 
نییاپ هب  رونلا  لبج  زا  وا  هک  میوگیم  ار  اجنآ  تسا . هدروآ  شباـتک  رد  يراـخب  هک  میوگب  ندـناوخ  رد  ار  دـمحم  یناوتاـن  عیجف  هثداـح 

ارم دـیناشوپب ، ارم  « » ینولّمز ینولّمز ، : » تفگیم هداتفا  بآ  رد  اـی  هدز و  نج  ناـسنا  دـننامه  هک  دوب  شّوشم  برطـضم و  ردـقنیا  دـمآ و 
ییوگ وت  دمحم  کیکـشت  دـیدرت و  شتآ  رب  دوب  یبآ  هقرو  نانخـس  زاب  تفر . لفون  نب  هقرو  دزن  راکهار  نتفای  يارب  هجیدـخ  دـیناشوپب »

. تسا هدرک  لزان  وا  رب  لوسر  شمارآ  يارب  دنوادخ  هک  تسا  ياهنیکس  نامه  هقرو 
رد هقرو  نوچ  یـسک  هک  میدـقتعم  اـم  میدرواـین  تسد  هب  هقرو  تیعقاو  يوه و  زا  يزیچ  میدرک  قـیقحت  تکرح و  خـیرات  رد  هچ  ره  اـم 

. تسا یگتخاس  يدوجوم  دشاب و  دناوتیمن  یتیصخش  خیرات ،

تثعب نایرج  رد  (س ) هجیدخ ههجاوم  تقیقح 

هجو ود  نیا  رد  ناگمه  هک  تسا  هجاوم  يدارفا  اب  دـیآیم ، نییاـپ  هب  رونلا  لـبج  زا  توبن ، ماـقم  ياـطعا  زا  سپ  (ص ) ربماـیپ هک  یناـمز 
تـسار رگا  نک ، رمقلّاقش  ییوـگیم  تسار  رگا  هک  دـننکیم ؛ هزجعم  بلط  (ص ) ربماـیپ زا  اـی  دـننکیم ، ربماـیپ  بیذـکت  اـی  دـنکرتشم :

. نک نانچ  نک و  نینچ  ییوگیم 
؛ شبیذکت هللااب  ذایعلا  هن  دنکیم و  زاجعا  بلط  (ص ) هللا لوسر  زا  هن  (س ) يربک يهجیدخ  ماگنه  نیا  رد 

! تسیک وا  دنادیم  هک  یلاح  رد  ار ! وا  یتلاسر  كرابم  قافتا  دهدب  دابکرابم  وا  هب  ات  دباتشیم  وا  لابقتسا  هب  دوریم ؛ لوسر  زاوشیپ  هب  وا 
. تسا هتشگرب  رون  قبط  قبط  اب  تسا ، هتشگرب  ارح  زا  هک  يدمحم  دنادیم  هک  یلاح  رد 

ار مالـسا  ناکرا  (ص ) ربماـیپ هاـگنآ  تسا  توبن  رون  نیا  دـندومرف : منیبیم ؟ امـش  یناـشیپ  رد  هک  تسا  يرون  هچ  نیا  دـنکیم : ضرع  و 
ار تیربمایپ  مدروآ ، نامیا  نم  « ؛» ُتْمَّلَس ُْتیَضَر و  ُْتقَّدَص و  ُْتنَمآ و  ، » دنتـشاد هضرع  (س ) هجیدخ ترـضح  دندومن و  نایب  ناشیا  يارب 

.« 60 مدش میلست  مدیدنسپ و  ار  مالسا  نییآ  مدرک ، رواب 
! نک هزجعم  يربمایپ  ییوگیم  تسار  رگا  دیوگب  هکنیا  هن  دروایب و  هانپ  هقرو  هب  ربمایپ  شیوشت )!(  زا  هللااب  ذایعلا  هکنیا  هن 

يزاس تیصخش  هدیشارت و  همسجم  هدنار ، نخس  ربمایپ  یهلا  تلاسر  يهوحن  تمصع و  ماقم  ّدر  رد  هناشنمدَد  خیرات  هک  دشاب  نینچ  رگا 
هداتفا و شیارب  یقافتا  هچ  هدـیمهفن  هک  یلاح  رد  ددرگیم ، رب  ارح  زا  هک  يربماـیپ  زا  تسا  فسأـت  یـسب  ياـج  تفگ  دـیاب  تسا ، هدرک 

! دنک تلاسر  تابثا  شیارب  یکلسم  يدوهی  ریپ  هک  يربمایپ  رب  ياو  و  کلم ! زا  ای  هدوب  ناطیش  زا  هدینش  هدید و  هچنآ 
زج دیدیمن  و  تمهت ، زج  دیـشونیمن  و  گنـس ، زج  دینـشیمن  نمـشد  تسود و  راوید و  رد و  زا  ربمایپ  هک  ییاهزور  نآ  مامت  رد  يرآ !

یلع َۀَنیکـس  ُهللا  َلَزناَف  : » دومرف شیادـخ  هک  ربمایپ ؛ شخبمارآ  مارآ و  لد  تسا  يربک  هجیدـخ  غورد ، بذـک و  ماهتا و  فینع  ياهناکیپ 
« نینمؤملا یلع  لوسّرلا و 
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تیالو هب  دقتعم  يوناب  نیتسخن 

هب تبسن  (س ) هجیدخ اذل  دندوب و  (س ) هجیدخ ترضح  تبقارم  تحت  ربمایپ  هناخ  رد  یگلاس  شش  زا  (ع ) بلاطیبا نب  یلع  نانمؤملاریما 
دندومن نایب  (س ) هجیدخ ترضح  يارب  ار  تیالو  عبنم  ماقم  (ص ) مرکا لوسر  هک  یماگنه  تشاد ؛ يردام  شرورپ و  قح  ترـضح ، نآ 

تیالو هب  نم  دنتـشاد : هضرع  مامت  تحارـص  اب  (س ) هجیدخ ترـضح  دوش ، دقتعم  نانمؤملاریما  تیالو  هب  هک  دندرک  تساوخرد  وا  زا  و 
61. مدومن تعیب  مدروآ و  نامیا  (ع ) یلع

: دناهدومرف (ع ) نانمؤملاریما فصو  رد  هک  دوب  یحطس  رد  (ع ) یلع ترضح  هب  (س ) هجیدخ ترضح  يزرورهم 
 « 62. تسا يربک  هجیدخ  مشچ  رون  وا و  دزن  رد  نامدرم  نیرتزیزع  ربمایپ ، ردارب  وا  »

لوسر هناگی ي  رسمه 

هک تسا  ياهتـسیاش  يوناب  اهنت  وا  دـنام . یقاب  وا  زا  (ص ) مرکا لوسر  رهاـط  بیط و  لـسن  هک  تسا  ییوناـب  اـهنت  (س ) هجیدـخ ترـضح 
دنوادخ هک  دهدیم  تراشب  نم  هب  نیما  لیئربج  دندومرف : (ص ) تمحر ربمایپ  داد . رارق  تاما  ناشخرد  راونا  فرظ  ءاعو و  ار  وا  دنوادخ 

63. دوب دنهاوخ  وا  زا  نم  يافلخ  تما و  ناماما  و  دهدیم ، رارق  وا  زا  ارم  لسن 
زا درک و  يزور  دـنزرف  نم  يارب  وا  زا  دـنوادخ  دـندومرفیم : هدرک و  هراـشا  لـئاضفلا ، ّما  گرزب  تیلـضف  نـیا  هـب  هراوـمه  مرکا  ربماـیپ 

64. دومن مورحم  نارگید 
همـشچرس (س ) هجیدخ ترـضح  دندرکن . جاودزا  يرگید  يوناب  چیه  اب  (ص ) مرکا ربمایپ  دندوب ، تایح  دیقرد  (س ) هجیدخ ترـضح  ات 

، رثوک قیداصم  ریثک و  ریخ  رهاظم  هک  دراد  دوجو  ناـهج  رد  وا  لـسن  زا  دیـس  نویلیم  داتـشه  زا  شیب  زورما  هک  تسا  توبن  يراـج  رثوک 
. دنشابیم (ص ) مرکاربمایپ ترضح  رشبلا ، ریخ  هب  یلاعت  قح  هیطع 

رد مینزیم ؛ دایرف  دوجو  مامت  اب  زورما  يهعماج  رد  زین  ام  دنربمایپ  نابوبحم  (س ) هجیدخ نارادتسود  تسا و  ربمایپ  بوبحم  (س ) هجیدخ
يربمایپ میتسه و  گرزب  يوناب  نیا  يربک و  يهجیدخ  نابحم  زا  ام  ماهجیدخ ؛ نارادتـسود  زا  ام  هک  ادـخ  لوسر  رظان  رـضاح و  هاگـشیپ 

ینونک نارادتسود  شضیفرپ ، يهداشگ  ناتسد  اب  مه  زورما  ًاعطق  درکیم ، دقفت  ار  هجیدخ  نارادتـسود  ناتـسود و  ناراگزور  نآ  رد  هک 
. دیامنیم دقفت  ار  هجیدخ 

ینامز ار  یسانش  هجیدخ  تسام . رصاق  كرد  دح  رد  میتفگ ، شسدقم  میرح  زا  عافد  رد  هجیدخ و  فصو  رد  ام  هچنآ  تسا  رکذ  نایاش 
! دوب هک  هجیدخ  دیوگب  وا  دوش و  هتشاذگ  يربنم  مارحلا  دجسم  رانک  رد  دمدب ، شتلود  حبص  جع )  ) رصع ماما  هک  دیاب 

رواب هدـیقع و  هار  رد  راثیا  يوگلاو  يروبـص  هوسا  ناشیارب  هجیدـخ ، دـنریگیم و  افو  نامیا و  ماـهلا  (س ،) هجیدـخ زا  هک  ناـنآ  رب  دورد 
. تسا

اه تشون  یپ 

. نامه - 47
. نامه -48

ص 69. ج 16 ، راونالاراحب ، یسلجم ، همالع  -49
. نامه -50
. نامه -51
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. نامه -52

. نامه -53

. نامه -54

. نامه -55
ص 23. ج 2 ، مظعالا ، یبّنلا  ةریس  نم  حیحصلا  -56

لفون نب  ۀقرو  -57
. يرکسع ابس ، هللادبع  58-ن.ك :

تسا هدروآ  ص 133 ، ج 1 ، يربکلا ، تاقبطلا  رد  دعس  نبا  ار  لقن  نیا  هباشم  - 59
.232 ج 18 ، راونالا ، راحب  یسلجم ، همالع  -60

ص 230. ج 18 ، راونالا ، راحب  -61
. نامه -62
. نامه -63
. نامه -64

 : هلاقم ذخآم  عبانم و 
1383 ش. ام ، لیلد  تاراشتنا  مق ، زاجح ، نامسآ  غورف  زا  ییاههولج  یلع ، ینودیرف ، یمرک  . 1

. رثوک همشچرس  ربکایلع ، روپيدهم ، . 2
ج 2. مظعالا ، یبّنلا  ةریس  نم  حیحصلا  یضترم ، رفعج  دیس  یلماعلا ، . 3

(. (س هجیدخ ترضح  مالسا  ناهج  يوناب  یناسرعالطا  هاگیاپ  . 4
www.khadijeh.com عبنم :

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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