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ریهطت هیآ  رد  مالسلاهیلع  تیب  لها 

باتک تاصخشم 

م  یضترم 1944 - رفعج  یلماع  هسانشرس : 
یسراف ریهطتلا .  هیآ  یف  تیبلا  لها  يدادرارق :  ناونع 

. يرهپس دمحم  همجرت  یلماع ؛  یضترمرفعج  ریهطت /  هیآ  رد  مالسلاهیلع  تیب  لها  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
تساریو 2. تساریو :  تیعضو 

مق )1386. هیملع  هزوح  یمالسا  تاغیلبت  رتفد  تاراشتنا  ) مق باتک  ناتسوب  مق : رشن :  تاصخشم 
152 ص. يرهاظ :  تاصخشم 

خیرات 37. مالسلاهیلع 16 .  تیب  لها  باتک 279 .  ناتسوب  تسورف : 
964-548-167-8 لایر :   20000 کباش : 

Jafar Murtada Amili. Ahl-e Beyt dar Ayeh-ye Tathir = Ahl al-Bayt یــسیلگنا : هـب  ع . ص . تشادداـی : 
 ... . according to

(. توافتم تسورف  ) 1383 مق ،  هیملع  هزوح  یمالسا  تاغیلبت  رتفد  تاراشتنا   ) مق باتک  ناتسوب  یلبق : پاچ  تشاددای : 
. مراهچ پاچ  تشاددای : 

. سیونریز تروص  هب  نینچمه  152 ؛ [ - 144 . ] ص همانباتک : تشاددای : 
نآرق رد  توبن  نادناخ  عوضوم : 

( ریهطت هیآ  بازحا . هروس   ) ریسافت عوضوم : 
مجرتم دمحم ،1344 ، -  يرهپس  هدوزفا :  هسانش 

مق باتک  ناتسوب  یمالسا . تاغیلبت  رتفد  مق . هیملع  هزوح  هدوزفا :  هسانش 
1386 9041 فلا BP102/654/ع2 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/18 ییوید :  يدنب  هدر 
1308235 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

لوا پاچ  رب  مجرتم  تشاددای 

هیآ یقیقح  قثیداـصم  فلتخم ، ياهتبـسنم  دراوـم و  رد  و  لـمع ، لوـق و  رد  (ص ) مرکا ربماـیپ  ریهطت ، هکراـبم  هیآ  ندـمآ  دورف  زا  سپ 
(ص) ربمایپ هک  هاگره  يدامتم  ياههام  سب . دنتـسه و  ءاـسک  باحـصا  طـقف  تیبلـها  هک  داد  ناـشن  ناـگمه  هب  دومرف و  نیعم  ار  هفیرش 

سجرلا مکنع  بهذـیل  هّللا  دـیری  اـمنا  تیبـلا ! لـها  اـی  ةالـصلا  : » تفگیم دـمآیم و  (ع ) همطاـف هناـخ  رد  هب  تفریم ، نوریب  زاـمن  يارب 
یعدـم ناملاع  زا  یهورگ  هدرک  دـییأت  ار  رما  نیا  یناوارف  تایاور  دـنچره  دناهدرمـشرب  هام  هدزون  ات  زور  لـهچ  زا  ار  تدـم  تیبلالـها ؛

باـتک نیمه  رد  هکناـنچ   ) دناهتـسناد شرامـش  زا  نوزفا  رتاوتم و  ار  نآ  هدـش و  تنـسلها  نادنمـشناد  روهمج  لـقن  نارـسفم و  عاـمجا 
ات دناهدرک  هدوهیب  شالت  هتـساخرب  تفلاخم  هب  یهاو  ياهرادـنپ  هب  ندزگنچ  اب  تفـصشاّفخ  ناتـسرپبش  زا  یخرب  دـناوخ ،) دـیهاوخ 

و (ع ) یلع مّلـسم  قح  هک  هاگنآ  زاـغآ و  ناـمه  زا  هکناـنچ  دـنیامن . دـیدرت  کـش و  راـچد  هراـبنیا  رد  ار  ناـمدرم  ناـهذا  دـنناوتب  رگم 
(ص) مرکا لوسر  زاذگناج  تلحر  زا  يزیچ  زونه  هدش و  راکهب  تسد  دندوبر ، رد  نانآ  زا  هدـعاسینب  نومیمان  هفیقـس  رد  ار  شنادـنزرف 
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هلهابم دـهاوخب  سک  ره  اب  ، تیبلها قادـصم  نایب  رد  تسا  رـضاح  هک  دزیم  راج  هنیدـم  ياهرازاب  رد  یجراخ  همرکع  هک  دوب  هتـشذگن 
يارب تقیقح  ندرکنوگوگد  تهج  رد  ششوک  شالت و  همه  نیا  دناهیآ . نیا  قیداصم  وا و  تیبلها  ربمایپ  نارـسمه  هک : دیوگب  دنک و 
نآرق ياتمه  لدِـع و  (ص ) مرکالوسر نابز  زا  تشاد و  دوخ  رد  ار  دنمـشزرا  لیـصا و  یناعم  میهاـفم و  زا  ییاـیند  تیبلـها  هک  دوب  نآ 

دنزاس و رود  تیبلها  یقیقح  قیداصم  زا  ار  ناملـسم  مدرم  تیبلها ، لومـش  هریاد  ندرکهدرتسگ  اب  دنتـساوخیم  نانآ  دوب . هدش  هدـیمان 
مشاهینب رگید  یهورگ  . دنیآ لیان  دوخ  تضز  دصاقم  هب  مالسا  نامسآ  ناشخرد  ناگراتس  نیا  زا  هتفرگهلصاف  هتفرباوخهب و  ناهج  رد 

لیالد اب  هتـشاذگ و  رتارف  نیا  زا  ار  اپ  رگید  یخرب  دنتـشاد . يراشفاپ  دوخ  هتفگربو  دندیمان  ریهطت  هیآ  قادـصم  و  (ص ) ربمایپ تیبلها  ار 
نآ هناملاع  ّدر  نانیا و  لیالد  . مشاهینب و  (ص ) ربمایپ نانز  ءاسک ، باحصا  طقفهن  دنتسه و  مالـسا  تما  تیبلها ، هک  دندرک  اعدا  هیاپیب 
دوخ هناداّقنو  هناملاع  تاعلاطم  اهـشهوژپ و  موادـت  رد  یلماع  یـضترمرفعجدیس  همالع  . درک دـیهاوخ  هظحالم  باتک  ینایاپ  لوصف  رد  ار 

ریسفت اههاگدید و  تایاور و  قیقد  یـسررب  هب  قیمع  هدرتسگ و  عبتت  اب  رابنیا  یخیرات ، قیاقح  هرهچ  زا  فیرحت  راگنز  ندودز  تهج  رد 
نودـب . تسا هدرک  میدـقت  تقیقح  ناگدـنهوژپ  نارادتـسود و  هب  دـندناوخ  دـنمدوس و  یباـتک  هتخادرپ ، ریهطت  هیآ  هنادنمـشیدنا  نییبت  و 
خیرات لوط  رد  هنوگچ  هک  تفای  دهاوخرد  دربدهاوخیپ و  (ع ) تیبلها زوتهنیک  نانمشد  توادع  هنیک و  قمع  هب  یمارگ  هدنناوخ  دیدرت 

ار هناگی  يادخ  نارکیب  ساپـس  . دنراد رودهب  هشیدنا  لالز  راسهمـشچ  زا  ار  تفرعم  ناگنـشت  دننک و  شوماخ  ار  ادخ  رون  ات  دناهدیـشوک 
نارادلعـشم تراهط ، تمـصع و  نادناخ  رب  نایاپیب  مالـس  دورد و  تشاد و  ینازرا  زیچان  هدنب  هب  ار  دنمـشزرا  رثا  نیا  همجرت  قیفوت  هک 

(ع) قداص ماما  (ص)و  مرکا لوسر  دوعـسم  دالیم  زورلاـسهدراهچ  دـصراهچ و  رازهکی و  لّوـألا  عیبر  مهدـفه  . تداعـس تیادـه و  هداـج 
يرهپس  دمحم  نارهتیسمش -  ود  داتفه و  دصیس و  رازهکیرویرهش و  مهدراهچ  اب  قباطم 

هدنسیون همدقم 

طارـصلا اندـهإ  نیعتـسن ، كاـّیا  دـبعن و  كاـّیا  نیدـلا ، موـی  کـلام  میحّرلا ، نمحّرلا  نیملاـعلا ، ّبر  هّلل  دـمحلامیحّرلا  نمحّرلا  هّللا  مسب 
هلآ یفطصملا و  دمحم  هتیبر ، فرشأ  و  هقلخ ، ریخ  یلع  مالسلاو  ةالـصلاو  . مهیلع بوضغملاریغ  مهیلع ، تمعنأ  نیذلا  طارـص  میقتـسملا ،

یـسررب لـالخ  زا  ار  نآرق » رد  تیبلـها   » عوضوم اـت  داد  تسد  یتصرف  ًاریخا  . ًاریهطت مهرهط  سجرلا و  مهنع  هّللا  بهذأ  نیذـلا  نیبیطلا ،
زا ار  يدیلپ  هنوگره  ناحبس  دنوادخ  دراد  حریصت  هیآ  میا  مهد ، رارق  هعلاطم  یـسررب و  دروم  ریهطت ) هیآ   ) بازحا هروس  موس  یـس و  هیآ 

نیا هک  مراودیما  تسا . شهوژپ  نیمه  درواتـسد  تسا  یمارگ  هدنناوخ  يور  شیپ  هچنآ  . تسا هدنادرگ  هزیکاپ  ار  نانآ  هدودز ، تیبلها 
، دناهدناشن ورف  ماهبا  هدرپ  رد  ای  هدرک  نوگرگد  ار  نآ  لعج  فیوحت و  ياهتسد  هک  یقیاقح  هرهچ  زا  نتـشادربهدرپ  رد  دناوتب  یـسررب 
ای نیرید  ياههنیک  ساسارب  ای  هدرک  لمع  صاخ  یـسایس  فادها  تمدـخ  رد  هدولآ  ناتـسد  نیا  هراومه  هک  دـینادیم  امـش  دـتفا و  دـیفم 
زین عوضوم  نیا  ات  هدرک  شالت  هک  تسا  دیلپ  فیثک و  يدایا  نیمه  دـننکیم . تکرح  یلهاج  ّتیمح  تیبصع و  ای  یبهذـم  ياهشیارگ 

یلمع ياهشهوژپ  هک  درک  دهاوخ  هظحالم  یمارگ  هدنناوخ  . دوش ینوگرگد  فیرحت و  راچد  یلکش  هب  ای  دنامب  ماهبا  هدرپ  رد  يوحنهب 
زا ار  حیحص  هدش و  فیرحت  زا  ار  ملاس  دیلپ ، زا  ار  زیکاپ  راثآ ، جیاتن و  هب  هجوت  زا  لاوحا و  طیارش و  مغرهب  دناوتیم  هتـساریپ  ارگعقاو و 

شزورف شـشخرد و  ِوحم  تقیقح و  رون و  ندرکشوماخ  يارب  هک  يدایرف  اغوغ و  مشخ ، رهاظم  زا  هار  نیا  رد  وا  دزاس . ادـج  حیحـصان 
تعیبط و هک  تسین  هدیـشوپ  یمارگ  هدنناوخ  رب  . داد دهاوخن  هار  دوخ  هب  یمیب  دـنوشیم ، لسوتم  نادـب  دوشیم و  اپهب  لطاب  يوس  زا  نآ 
هب مینامزاب . وسنآ  وسنیا و  هب  یشکرس  ندنکفارظن و  زا  هک  هتخاس  روبجم  يدودح  ات  ار  ام  دش  ریگارف  هفیرش  هیآ  اب  هک  ثحب  نیا  هویش 
هک مشاب  زاجم  رگا  دوب . دهاوخ  دیفم  رتمجسنم  رتلماک و  رتراکشآ ، هچره  ییامیس  میسرت  رد  بلاطم  مامت  زا  هدنناوخ  یهاگآ  ام  هدیقع 

اهلصف نیا  مامت  هعلاطم  هک  دنک  روظنم  ار  هتکن  نیا  دوخ  تابساحم  رد  تساوخ  مهاوخ  وا  زا  مشاب . هتشاد  یمارگ  هدنناوخ  زا  یـشهاوخ 
دهاوخ دیفم  دنمدوس و  یبلاطم  نآ  ثحابم  ياجياج  رد  دراوم و  زا  يرایـسب  رد  هکلب  تسین . هدننکهتـسخ  هدیافیب و  يراذـگ  تشَگ و 
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تدارا اجنیمه  رد  . دنک هدنسب  اهلصف  زا  یضعب  هلاطم  هب  هکنیا  ات  تفای  دهاوخ  رتشیب  يدونشخ  نآ  مامت  هعلاطم  زا  هک  اسبهچ  تفای و 
منکیم يرازگـساپس  يو  زا  هدراذگ  باتک  اب  تبحاصم  رد  ار  یتدم  هکنیا  زا  هدرک ، یمارگ  هدنناوخ  میدقت  شیپاشیپ  ار  دوخ  هنامیمص 

زا نایاپ  رد  دـنادرگ . ناـسآ  نم  رب  ار  راـک  نیا  ماـجنا  هک  مراد  تلئـسم  وا  زا  میاـمنیم و  لـکوت  لاـعتم  دـنوادخرب  مهاوخیم . شزوپ  و 
دمح و . دتفا دنمدوس  رتشیب  رتهب و  ات  درادب  قفوم  لماک  هدرتسگ و  لکش  هب  شهوژپ  نیا  ماجنا  رد  ارم  هک  مراد  تلئسم  ناحبـس  دنوادخ 

مالس دورد و  درک و  ماهلا  ام  هب  ار  ییوجتقیقح  تیاده و  هار  تشاد و  ینازرا  يرامشیب  ياهتمعن  ام  هب  هک  ار  يادخ  نارکیب  ساپس 
یلماع  ینیسح  یضترمرفعجق  بجر 1412ه.  13 مق ، . شاهزیکاپ كاپ و  نادناخ  دّمحم و  شاهدیزگرب ، ناگدنب  رب 

نآرق رد  تیب  لها 

تایرظن اههتفگ و 

هتفر راک  هب  دنبوسنم ، (ص ) ترضح نآ  هب  هک  یصاخ  هورگ  يارب  (ص ) مرکا لوسر  نانخس  زا  يدایز  رایـسب  دراوم  رد  تیبلالها »  » هملک
ياهتیلوؤسم قوقح و  نانآ ، لابق  رد  هدش و  هداد  رارق  نایاش  یتلزنم  هتشگ ، نایب  ییاهیگژیو  فاصوا و  تیبلا ) لها   ) نانیا يارب  تسا .

زا فلتخم  ریباعت  اب  نوگانوگ و  دراوم  رد  زین  نآرق  رد  . تساهدش هتشاذگ  تما  هدهع  رب  ریطخ  مهم و  لاح  نیع  رد  نوگانوگ و  ناوارف و 
روظنم نییعت  رد  وهـس  ای  دـمع  هب  یهورگ  هک  ییاج  نآ  زا  تسا . تیبلالها »  » ریباـعت نآ  زا  یکی  تساهدـمآ . ناـیمهب  نخـس  هورگ  نیمه 

دنوادـخزا میزادرپب . بلطم  نیا  هرابرد  یـسررب  ثحب و  هب  ًاـقیقد  هک  میدـید  مزـال  دـناهتفر ، پچ  تسار و  هب  تیبلالـها »  » هملک زا  نآرق 
ار تیبلالها »  » ریبعت زا  روظنم  (ص ) مرکا لوسر  . میریگیم یپ  وا  هوق  لوح و  هب  ار  ثحب  مینکیم و  لّکوت  وا  رب  مییوجیم و  يرای  لاـعتم 

نیا تفگ : دـیاب  بجعت  لامک  اـب  اـما  تساهدرک ، نییبت  لـیوأت  کیکـشت و  لـباقریغ  یلکـش  هب  هدـمآ ، نآرق  رد  هک  يدراوم  زا  یکی  رد 
دراوم اـی  دروم  نیا  رد  دـنراد  رارـصا  هک  تسا  يدارفا  ِدوجو  نآ ، ِلـیلد  و  دربب ؛ نیب  زا  ار  فـالتخا  هشیر  تسا  هتـسناوتن  مه  تاحیرـصت 

نایب دیآیم  یپ  رد  هک  یثحابم  رد  ار  بلطم  لیصفت  دننک ! تفلاخم  (ص ) ادخ لوسر  اب  یلیالد  هب  انب  ناهنپ و  راکشآ و  تروص  هب  رگید 
. درک میهاوخ 

نآرق رد  تیبلها 

نوعرف هداوناخ  دوب و  کچوک  يدازون  هک  هاگ  نآ  (ع ،) یـسوم ناتـساد  رد  ، لوا هبترم  : تسا هدمآ  میرک  نآرق  رد  راب  هس  تیبلها »  » ظفل
هدنامرد شراک  رد  نوعرف  هداوناخ  تفرگن و  ناهد  هب  ار  ینز  چیه  ناتسپ  دشاب و  ناشهودنا  هیام  نمشد و  هدنیآ ، رد  ات  دندرک  ادیپ  ار  وا 

اهنیَع َّرَقَت  ْیَک  ِهِّمُأ  َیلِإ  ُهانْدَدَرَف  َنوُحِـصان  َُهل  مُهَو  مَُکل  هَنُولُفْکَی  ٍْتَیبِلهأ  یلَع  مُکُّلُدأ  ْلَه  : تفگ نانآ  هب  (ع ) یـسوم رهاوخ  هاگنآ  دندش .
نیدب منک ؟ ییامنهار  دـننک  تیبرت  ینابرهم  اب  ار  وا  دـنوش و  لفط  نیا  هیاد  هک  ياهداوناخ  هب  ار  امـش  نم  هک  دـیلیام  ایآ  [ . 1 [ ؛ َنَزَْحت الَو 
ینایب هیآ  نیا  رد  . ددرگ فرطرب  شهودنا  نزح و  دوش و  نشور  یسوم  لامج  هب  شاهدید  ات  میدنادرگرب  شردام  هب  ار  یـسوم  ام  هلیـسو 

هداوناخ نآ  اب  هک  دـندوب  یناـسک  ماـمت  شروظنم  اـیآ  دوب ؟ هچ  ریبعت  نیا  زا  (ع ) یـسوم رهاوخ  روظنم  دزاـس : صخـشم  هک  درادـن  دوجو 
یبسن و تبارق  رب  هوالع  ای  یببـس ؟ یبسن و  ای  تسا  یبسن  تبارق  طقف  شروظنم  ایآ  و  نانآ ؟ زا  یـضعب  اـی  دنتـشاد  يدـنواشیوخ  تبارق و 

هرکن هغیـص  هب  تیبلها  ظفل  نیا ، زا  هتـشذگ  ؟ دریگیمرب رد  دنتـسه  بستنم  هداوناخ  هب  مه  تیبرت  اـی  ءـالو و  هار  زا  هک  ار  یناـسک  یببس 
هدژم واهب  هک  ناگتشرف  تراشب  زا  شرسمه  هک  هاگ  نآ  (ع ،) میهاربا ناتساد  رد  ، مود هبترم  . تیبلالها ینعی  هفرعم ، هغیص  هب  هن  تسا  هدمآ 

ُُهتاکََربَو ِهّللا  ُۀَمْحَر  ِهّللا  ِْرمَأ  ْنِم  َنِیبَْجعَتَأ  : دنتفگ وا  هب  هکئالم  دمآ . تفگـش  هب  دروآ  دهاوخ  ایند  هب  ار  بوقعی  وا  زا  سپ  قاحـسا و  دنداد 
تمحر و هک ) رادم  بجع  ( ؟ يراد بجع  ادخ  راک  زا  ایآ  دنتفگ : میهاربا ) نز   ) وا هب  ناگتـشرف  [ . 2 [ ؛ ٌدیِجَم ٌدیِمَح  ُهَّنِإ  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  ْمُْکیَلَع 
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زا (ع ) میهاربا رسمه  هکرابم  هیآ  نیا  رد  . تسا راوگرزب  تافص و  هدوتس  رایسب  دنوادخ  اریز  تسا ؛ تیبلها  امـش  صوصخم  ادخ  تاکرب 
مه رـسمه  هک  دشاب  بلطم  نیا  لیلد  دناوتیمن  نیا  اّما  تسا ، هتفرگ  رارق  باطخ  دروم  هیآ  نیا  رد  وا  اریز  تسا ؛ هدش  هدرمـش  تیبلا  لها 

تیبلها ءزج  درادن ، دوجو  دوصقم  نییعت  يارب  بسانم  هنیرق  هک  مه  يدراوم  رد  یتح  هدش ، قالطا  تیبلا  لها  ظفل  هک  يدراوم  مامت  رد 
اما دـشاب ، تیبلها  هرمز  رد  يو  ندـش  لخاد  يارب  ياهنیرق  دـناوتیم  (ع ) میهاربا رـسمه  هب  رکذـلاقوف  هیآ  رد  باطخ  هیجوت  اریز  تسا ؛
چیه یب  هملک و  نیا  ندینـش  درجم  هب  هک  ياهنوگ  هب  دریگیمرب ، رد  مه  ار  رـسمه  تیبـلا ، لـها  هملک  هک  نیا  رب  دـنک  تلـالد  دـناوتیمن 

دنوادـخ هدومرف  ، موس هبترم  . دـمآ دـهاوخ  هیآ  نیا  هراـبرد  يرتشیب  ثحب  یتآ  ثحاـبم  رد  دـنک . رداـبت  هدنونـش  نهذ  هب  دـیاب  ياهنیرق ،
َّنُِکتُوُیب ِیف  َنْرَقَو  ًافوُْرعَم  ًالوَق  َْنُلقَو  ٌضرَم  ِهبلَق  ِیف  يذَّلا  َعَمْطَیَف  ِلْوَْقلِاب  َنْعَضَْخت  الَف  َُّنْتیَقَّتا  ِنِإ  ِءاسِّنلا  َنِم  ٍدَحَأَک  َُّنتَْـسل  ِِّیبَّنلا  َءاِسن  ای  : لاعتم

ِْتیَْبلا َلـْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهْذـُِیل  ُهّللا  ُدـیُری  اـّمنإ  َُهلوُسَرو  َهّللا  َنْعِطَأو  َةاـکّزلا  َْنِیتآو  َةـالَّصلا  َنِْمقَأَو  یلوُـألا  ِۀـِّیلِهاْجلا  َجُّرَبـَت  َنْجَّرَبَتـالَو 
دنوادخ هدومرف  هک  دوشیم  هظحالم  [ . 3 . ] ًاْرِیبَخ ًافیَِطل  َناک  َهّللا  َّنِإ  ِۀَمْکِْحلاَو  ِهّللا  ِتایآ  ْنِم  َّنُِکتُوُیب  ِیف  یْلُتیام  َنْرُکْذاَو  ًاریِهْطَت  ْمُکَرِّهَُطیَو 

دنبطاخم (ص ) مرکاربمایپنانز هک  هتفرگ  رارق  یتایآ  نایم  رد  ًاریِهْطَت » ْمُکَرِّهَُطیَو  ِتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  مُکنَع  َبِهُْذِیل  ُهّللا  ُدـیُری  اّمنِإ  : » لاعتم
هک هنوگ  نامه  دـیآ و  شیپ  ياهدـع  يارب  هیآ  دارم  رد  فورعم  ههبـش  نآ  هک  هدـش  بجوم  نیمه  تسا . تاـیآ  نیا  زا  یکی  ءزج  هکلب  و 

. دنهدیم رارق  هکرابم  هیآ  یقیقح  دافم  نوماریپ  ییاهکش  نتخیگنارب  يارب  ياهزیگنا  ار  نآ  یهورگ  دید  میهاوخ 

اهداهتجا اههتفگ و 

نیا دراد . دوجو  يددـعتم  لاوقا  هکراـبم  هیآ  رد  تیبلا  لـها  زا  دارم  هراـبرد  هک  دـهدیم  تسد  هب  نارگیدو  نارّـسفم  نانخـس  هب  هعجارم 
زا روظنم  هک  دوب  نیا  يو  ياعدا  دـناوخیمارف . هلهابم  يارب  ار  مدرم  دادیم و  ادـن  اهرازاب  رد  هک  [ 4  ] همرکع ياعدا  . 1: زا دنترابع  لاوقا 
هب همرکع  تیاور  هب  انب  هتفگ  نیا  . دریگیمن رب  رد  ار  نانآ  زا  ریغ  يدـحا  تسا و  (ص ) ربمایپ نانز  طقفو  طـقف  ریهطت  هیآ  رد  تیبلالـها » »

، یبلک ءاطع ، هب  [ 6 . ] دـناهداد تبـسن  مه  لتاقم  هب  ار  اعدا  نیا  هک  نانچ  ( 5 [ ) 5 . ] تسا هدش  هداد  تبـسن  مهریبج  نب  دیعـس  سابع و  نبا 
: دناهتفگ یهورگ  . 2. تسا هدش  هداد  تبسن  [ 8  ] دـمآدورف هشیاع  هناخ  رد  هیآ  نیا  دوب  یعدـم  هک  مه  ریبز  نب  ةورع  و  [ 7  ] ریبج نبدیعس 
و (ص ) ربمایپ نارـسمه  یـضعب  (. (ص ربمایپ نارـسمه  و  (ع ) نیـسح نسح ، همطاف ، یلع ، (ص ،) ربمایپ ینعی  تسا ، ءاـسک  باحـصا  روظنم 

هدرک تیاور  يراخب  زا  ینالطـسق  هک  تسا  يدادـغب  بیطخ  يزار و  رخف  هدـیقع  نیا  دـناهدروآ . (ص ) ربماـیپ نودـب  ار  ءاـسک  باحـصا 
.5 [ 11 . ] دریگیمن رب  رد  ار  ناـنز  دنمــشاه و  ینب  روـظنم  دـناهتفگ : . 4 [ 10 . ] سب تسا و  (ص ) ربماـیپ روـظنم  دـناهتفگ : . 3 [ 9 . ] تسا

دنویپ (ص ) ربمایپ اب  هک  سک  نآ  ره  هدش : هتفگ  زین  دنراد و  تبسن  وا  اب  (ص ) ربمایپ دج  نیرتنییاپ  رد  هک  تسا  یناسک  روظنم  دناهتفگ :
نانز لماش  تیبلا  لها  هک  اج  نآ  زا  هتفگ : ناـیح  وبا  . 6 [ 12 . ] دراد یببـس  ای  یبسن  دـنویپ  وا  اب  هک  نآ  ره  هدـش : هتفگ  زینو  دراد . یمحر 

مـشاه ینب  یمامت  تسا و  نانز  روظنم  هدش : هتفگ  . 7 [ 13 . ] تسا هدمآ  بلاغ  ثنؤم  رب  رکذم  ظفل  هدـشیم ، نانآ  ناردـپ  و  (ص ) ربمایپ
حیرصت تایاور  لاوقا و  زا  یضعب  دنتسه . (ع ) نیـسح نسح و  همطاف ، یلع ، تیبلالها » : » هدش هتفگ  . 8 [ 14 . ] دشمارح نانآ  رب  هقدص  هک 

هملس ما  هشیاع و  يردخ ، دیعـس  وبا  [ ، 16  ] عقـسا نب  ۀلثاو  کلام ، نب  سنا  هب  هتفگ  نیا  [ 15 . ] تسا نانآ  ءزج  مه  (ص ) ربماـیپ هک  دراد 
و [ 19  ] یبلک هداتق ، دهاجم ، هدیقع  زین  هتـشاد و  رارـصا  نآ  رب  [ 18  ] یمق یبهذ و  یعفاش ، یجنک  يواحط ، تسا . هدـش  هداد  تبـسن  [ 17]

تیاور [ 22  ] روهمج دـنراد و  عاـمجا  نارـسفم  دـناهتفگ : یـضعب  یتح  تسا . نیمه  [ 21  ] نارــسفم رتشیب  و  [ 20  ] روهمج هدـیقع  هکلب 
عامجا بلطم  نیا  رب  نارـسفم  هک  تسا  نیا  نارـسفم  ِعامجا  ِیعدم  ِروظنم  دـناهتفگ : دـمآ . دورف  ءاسک  لها  هرابرد  هیآ  نیا  هک  دـناهدرک 

ربرد مه  ار  (ص ) ربمایپ ناـنز  اـیآ  هک  نیا  هراـبرد  اـّما  دنـشابیم ، ءاـسک  باحـصا  ناـنآ  تسا و  تیبلا  لآ  لـماش  هکراـبم  هیآ  هک  دـنراد 
همرکع و تسانتعا و  لباق  نآ  دننام  لوزن و  نأش  دروم  رد  ناشرظن  هک  تسا  یناسک  عامجا  روظنم ، ای  تسا . رظن  فالتخا  هن ، ای  دریگیم 
رد تسا ، ربتعم  نانآ  هتفگ  هک  ددرگیمرب  هباحـص  زا  یناسک  اـی  (ص) ربماـیپ زا  نداد  ربخ  هب  هلأـسم  نیا  اریز  دنتـسین ، دارفا  نیا  زا  لـتاقم 
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[24 . ] تسا هدرک  هفاـضا  مه  ار  (ع ) هناـگ هدزاود  ناـماما  تاـیاور ، زا  یـضعب  [ 23 . ] دـناییوگغورد هب  مهتم  همرکع  لـتاقم و  هک  یلاـح 
[ . 25 . ] دوشیم (ع ) ناماما مامت  لماش  ریهطت  هیآ  هک  دنراد  عامجا  هیماما  هک  دنایعدم  یضعب 

اههتفگ هجیتن 

هملک زا  دارم  رد  نانز  لوخدلّوا  رـصنع  . دـنزیم رود  رـصنعهس  نوماریپ  اهنآ  مامت  هک  تفای  میهاوخ  میرگنب ، ّتقد  هب  اههتفگ  نیا  رد  رگا 
رصنع . دراد يرتگنت  ای  رتهدرتسگ  لومـش  هریاد  هک  يدارفا  اب  ای  مشاهینب  ریاس  اب  ای  ءاسک  باحـصا  اب  ای  لقتـسم  روط  هب  ای  تیبلا » لها  »

اب تـسا و  مارح  ناـنآ  رب  هقدـص  هـک  یناـسک  ینعی ، ءاـسک ؛ باحــصا  زا  ریغ  مشاـهینب ، ینعی ، (ص ؛) ربماـیپ نادـنواشیوخ  لوـخد  ، مود
رــصنع . دـنراد رارــصا  ناـنآ  یفن  رد  مـه  یــضعب  دـنیازفایم و  ار  (ص ) ربماـیپ ناـنز  یــضعب  دـنراد . یبـسن  يدــنواشیوخ  (ص ) ربماـیپ

هناگهدزاود ناماما  ریاس  دراد ، حیرصت  هراب  نیا  رد  هک  يدنچ  تایاور  هب  دانتسا  اب  یهورگ  ءاسک . باحصا  هب  تیبلا  لها  صاصتخا  ، موس
نآ تاـبثا  رد  هک  هچنآ  ناـیب  رد  هچرگا  ددرگیمرب ، رـصانع  نیا  تاـبثا  اـی  یفن  هـب  تـقیقح  رد  لـیالد  یماـمت  . دـنیازفایم نادـب  مـه  ار 

(ص) مرکا ربمایپ  صخـش  ریهطت  هیآ  روظنم  هک  دـناهدرک  نایب  یـضعب  هچنآ  هک ، نیا  رما  تیاهن  . دـنراد یئزج  فالتخا  مه  اب  دنـشوکیم 
مزتلم نادب  ای  هدرک  لالدتـسا  نآ  تابثا  رد  هک  میتفاین  ار  یـسک  تسا ، رکذـلا  قوف  هناگ  هس  رـصانع  رب  دـیاز  هک  دـسریم  رظن  هب  تسا و 

هب اهنت  اج  نیا  رد  میباییمن . دوخ  ثحب  رد  نآ  تابثا  اـی  یفن  هب  يزاـین  ور ، نیا  زا  دـشاب . هداد  رارق  شیوخ  هدـیقع  ياـنبم  ار  نآ  هدـش و 
. دراد قوف  هناگهس  رصانع  اب  یمیقتسم  طابترا  هک  تخادرپ  میهاوخ  یبلاطم  نایب  یسررب و 

ربمایپ ریسفت  رد  ریهطت  هیآ 

ربمایپ ریسفت  رد  ریهطت  هیآ 

ای حیـضوت و  هب  زاین  روما و  یگدیچیپ  ماگنه  هب  و  فادها ، تاراشا و  یناعم ، نآرق ، هب  نامدرم  نیرتهاگآ  (ص ) مرکا لوسر  کش  نودـب 
هکنآیب تاقوا -  یـضعب  هک  تسا  نیا  دـنکیم  بلج  دوخ  هب  ار  ناـمرظن  اـج  نیا  رد  هچنآ  تسا . نارگید  ذـالم  عجرم و  نآ ، حیحـصت 

هدـش راـک  هب  تسد  تسا ، حـضاو  روـما  زا  دوریم  ناـمگ  ادـتبا  رد  هک  يدراوـم  رد  یتـح  (ص ) مرکا لوـسر  دـشاب -  راـک  رد  یـشسرپ 
یلهاج تابـصعت  یـسایس و  ياهيزاب  طخ  مینیبیم  هک  میوشیم  یتفگـش  راچد  یماگنه  لاح ، نیا  اـب  دزادرپیم . نآ  نییبت  حیـضوتهب و 

تیبـثت و حیـضوت ، هب  (ص ) ادـخ لوسر  هک  دزاـس  ینوگرگد  فـیرحت و  راـچد  شیوـخ  رگتناـیخ  ناتـسداب  ار  زیچ  ناـمه  دراد  شـالت 
هب هناحوبذـم  شالت  نیا  هک  ییاـج  نآ  زا  نکیل  تسا . هتـسیرگنیم  بیغهب  فافـش  ياهدرپ  يارو  زا  اـیوگ  تسا و  هتخادرپ  نآ  حیحـصت 

نومیمان موش و  فادها  هب  ندیـسر  يارب  نانآ  . تساهدومن یلمع  ریغ  عنتمم و  ًابیرقت  هدـش ، رجنم  نآرق  صن  فیرحت  ای  تدایز و  فذـح ،
دوخ هتـشون  رد  (ع ) رقاب ماما  دنزادرپب . نآ  ياهتلالد  یناعم و  فیرحت  هب  نآرق ، تاملک  ینابم و  فیرحت  ياج  هب  هک  دناهدیـشوک  دوخ 

لاهجلاو هنوعری  الو  هنووری  مهف  هدودح  اوفرح  هفورح و  اوماقأ  : دـیامرفیم هک  اج  نآ  تساهدومرف . هراشا  بلطم  نیمه  هب  ریخلا ، دعـس  هب 
ار نآ  نیناوق  دودـح و  هتـشاد ، ظوفحم  ار  نآرق  تاملک  فورح و  نانآ  ؛ ] 26  ] ۀیاعرلل مهکرت  مهنزحی  ءاملعلاو  ۀـیاورلل  مهظفح  مهبجعی 

بجعت دـناهدرک  ظفح  ار  نآرق  تیاور  هک  نیا  زا  نالهاج  دـننکیمن . تیاـعر  ار  شدودـح  اـّما  دـننکیم ، تیاور  ار  نآرق  دـنداد ، رییغت 
هب ریهطت  هیآ  دروم  رد  هک  تسا  يزیچ  نامه  ًاـقیقد  نیا  . دنتـسه نیگهودـنا  دـناهدرک  كرت  ار  نآ  دودـح  هک  نیا  زا  ناـملاع  دـننکیم و 

مغر هب  اریز  تشگ . لزان  دنتـسه  ناگتـشرف  دـمآ  تفر و  لحم  تلاسر و  زکرم  هک  (ص ،) ربمایپ تیبلها  هرابرد  هکياهیآ  تسویپ . عوقو 
زا دارم  هک  نیا  ربینبم  تشاد ، موادـت  ترـضح  نآ  تافو  نامز  اـت  دـیاش  هاـم و  نیدـنچ  هک  (ص ) ربماـیپ یپ  رد  یپ  ناوارف و  ياهدـیکأت 

میباییمار يراوهناوید  موجه  دـناهزیکاپ ؛ ناهانگ  یمامت  زا  هکرابم  هیآ  نیا  دانتـساهبو  دنتـسه  ءاسک  لها  طقف  ریهطت ، هیآ  رد  تیبلـها » »
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هب رگا  یتـح  تسا ، هکراـبم  هیآ  تلـالد  نوماریپ  یتاهبـش  نتخیگناربو  شایقیقح  هاـگیاج  زا  هلأـسم  نیا  ندوـمن  فرحنم  نآ  فدـه  هک 
! دوشمامت یناهنپ  هناکریز و  یتروص  هب  یمارگ  نآ  راتفگ  ّدر  و  (ص ) ربمایپ بیذکت  تمیق 

نآرق رسفم  تیاور 

ناملاع نادنمـشناد و  ار  تایاور  نیا  دنتـسه . ءاسک  لها  ریهطت ، هیآ  رد  تیبلها »  » زا دوصقم  دراد  دـیکأت  هک  هدـمآ  دایز  رایـسب  تایاور 
هدـش تیاور  رتاوت  هب  مه  تنـس  لها  قیرط  زا  تسا ، رتاوتم  هعیـش  قیرط  زا  هک  نیا  زا  هتـشذگ  دـناهدرک و  لقن  فلتخم  بهاذـم  ثیدـح 

زا هک  هعیـش ، تایاور  زا  هتـشذگ  : » دیوگیم یکرک ؛ ققحم  (. (ع نیـسح نسح و  همطاف ، یلع ، مرکا ، ربمایپ  زا : دـنترابع  ءاسک  لها  تسا .
لها تایاور  هک  تسا  رتمکحم  تیاور  نیا  زا  تنس  رد  ثیدح  مادک  دشابیم . نیقی  دیفم  هدیسر ، رتاوت  هب  هلأسم  نیا  تسا ، نوریب  رامش 
دشاب رارق  رگا  دنراد و  رظن  قاّفتا  نآ  لقن  رب  دنشابیم -  تیبلها  صلاخ  صاخ و  نارای  هک  تقیقح  ناوریپ  هیماما -  هعیش  لاجر  تنس و 

نآ هرابرد  تایاور  : » یناکسم ریبعت  هب  [ . 27 .« ] دشاب دودرم  هک  نیا  رگم  دنامیمن  تنس  رد  یتیاور  چیه  دننک ، در  ار  نآ  تنـس  هار  زا  هک 
تیاور روهمج  دنراد و  عامجا  نارسفم  : » هتفگ يرگید  [ . 29 .« ] تسین شرامـش  لباق  نآ  ترثک  : » يرگید ریبعت  هب  و  [ 28 .« ] تسا ناوارف 

نیا رد  فالتخا  دنراد . عامجا  ءاسک  لها  رب  ریهطت  هیآ  لومـش  رد  نارـسفم  هک  دناهدرک  ریـسفت  هنوگ  نیا  ار  بلطم  نیا  [ . 30 .« ] دناهدرک
هتفگ نآ  دننام  لوزن و  نأش  رما  رد  هک  تسا  یناسک  ِعامجا  روظنم ، ای  هن ؟ ای  دنتـسه  لخاد  نآ  رد  مه  (ص ) ربمایپ نارـسمه  ایآ  هک  تسا 

نوزفا ثیدـح  داـتفه  رب  تسا و  ناوارف  تاـیاور  نیا  : » دـیوگیم یئاـبطابط ؛ همـالع  . دـمآ نیا  زا  شیپ  هتفگ  نیا  لـقن  تسا . ربـتعم  ناـنآ 
تنـس لها  دراد . ینوزف  هدیـسر  هعیـش  قیرط  زا  تسد  نیا  زا  هک  یتایاور  رب  هدمآ ، تنـس  لها  قیرط  زا  هراب  نیا  رد  هک  یتایاور  دوشیم .

هللا دبع  (ص ،) ربمایپ مالغ  نابوث  سابع ، نبا  ءارمحلاوبا ، عقسا ، نب  ۀلثاو  دعس ، يردخ ، دیعسوبا  هشیاع ، هملسما ، زا  ناوارف  قرط  زا  ار  نآ 
، قداـص رقاـب ، داّجـس ، یلع ، زا  ار  نآ  هعیـش  دوشیم . قـیرط  لـهچ  هب  کـیدزن  هک  دـناهدرک  تیاور   8 یلع نـب  نـسح  یلع و  رفعج ، نـب 
[31 .« ] دناهدرک تیاور  قیرط  دـنچ  زا  صاقو  یبا  نب  دعـس  يدوا و  نومیم  نب  ورمع  یلئد ، دوسالاوبا  یلیلوبا ، رذوبا ، هملـس ، ما  (ع ،) اضر

نادنمـشناد زا  یکی  هک  مینادـب  تسا  یفاک  تسا . نیا  زا  شیب  نآ  نایوار  هک  دوشیم  نشور  نآ  ياهدنـس  تاـیاور و  نیا  هب  هعجارم  اـب  .
هداد صاصتخا  ثیدـح  نوتم  نایب  هب  دوشیم  هحفـص  دـصراهچ  رب  غلاب  هک  ار  نآ  دـّلجم  نیلّوا  هدرک و  فیلأت  یباتک  ریهطت  هیآ  نوماریپ 

ناـماما زا  هک  تـسا  یناوارف  رایـسب  قرط  زا  هتـشذگ  نـیا  تـسا . هدرک  لـقن  هباحـص  زا  نـت  هاـجنپ  زا  شیب  زا  ار  تـیاور  نـیا  يو  تـسا .
ۀیآ ناونع  تحت  یحطبا  دّـحوم  یلعدیـس  ار  باـتک  نیا  تسا . هدـش  تیاور  نیعباـت  قـیرط  زا  زین  و  (ع ) تراـهط تمـصع و  هناـگهدزاود 

زا سپ  یفنح  يزودنق  . دهد وکین  شاداپ  ار  وا  دنوادخ  تسا . هتـشون  ینـس  هعیـش و  ثیداحا  رد  ریهطت  هیآ   ) نیقیرفلا ثیداحا  یف  ریهطتلا 
هام هن  تدـم  اهیَلَع ،... ِْربَطْـصاَو  ِةالَـصلِاب  َکَـلْهأ  ُْرمأَو  هیآ : ندـمآ  دورف  زا  سپ  (ص ) ادـخ لوسر  دـیوگیم : هک  یبرقلا  ةّدوم  هتفگ  لـقن 
زا ربـخ  نیا  : » هتفگ نینچ  ًاریِهْطَت ؛ ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَْبلاَلـْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهْذـُِیل  ُهـّللا  ُدـیُِری  اـّمنِإ  تـفگیم : دـمآیم و  همطاـف  هناـخردهب 

درادشـالت هک  مه  وا  نادـناخ  و  (ع ) یلع زا  فرحنم  درم  نآ  هـک : نـیا  بلاـج  هـتکن  [ . 32 .« ] تسا هدـش  تیاور  هباحـص  زا  نت  دـصیس 
اما : » دـیوگیم يو  تسا . هتفاین  ءاسک  ثیدـح  تحـص  هب  فارتعا  زج  یهار  دـنک ، راکنا  هدـمآ  ناـنآ  لـیاضف  رد  هک  ار  یتاـیاور  رتشیب 

هراشا نآ  عبانم  ءاسک و  ثیدـح  هب  دـهد  هزاجا  ام  هب  كدـنا  تصرف  نیا  هک  يرادـقم  هب  اـج  نیا  رد  [ . 33 .« ] تسا حیحـص  ءاسک  ثیدح 
هک نیا  نودـب  دـنکیم ، قیبطت  ناـنآ  صوصخ  رب  هکراـبم  هیآ  نیا  هک  درک  میهاوخ  صخـشم  ناـیب و  ار  ریهطت  هیآ  دارم  سپـس  مینکیم .

. دـنکیم دـییأت  تیوقت و  ار  بلطم  نیا  يراکـشآ  ًـالماک  يوق و  تروص  هب  مه  هیآ  قایـس  هکلب  میربـب ، نیب  زا  ار  قایـس  روهظ  میهاوـخب 
. میدرک لّوا  لصف  رد  هک  يراک  دننام  دناهدروآ ، شیوخ  لاوقا  دییأت  رد  نارگید  هک  مینکیمهراشا  یلیالد  هب  سپس 

ءاسک ثیدح  عبانم 
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هب ياهچراپ  (ص ) ادـخ لوسر  هک  دـناسریم  نوتم  نیا  ماـمت  دراد . نیعباـت  هباحـص و  زا  يرایـسب  قیرط  زا  یناوارف  نوتم  ءاـسک ، ثیدـح 
ْمُکَرِّهَُطیو ِْتیَبـْلا  َلـْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهْذـُِیل  ُهَّللا  ُدـْیُِری  اـمَّنِإ  : دوـمرف درب و  نآ  ریز  ار  (ع ) نیـسح نسح و  همطاـف ، یلع ، تفرگ و  تسد 

[ . 34 . ] دومرف اعد  نانآ  یگزیکاپ  يارب  (ص ) ربمایپ دیوگیم : تایاور  زا  یضعب  . ًاْریِهْطَت

؟ ارچ دیکأت  همه  نیا 

خوسر زین  دـیکأت و  توبث ، هب  رتشیب  هچره  ات  درک  شالت  تشاد و  هلأسم  نیا  رب  يدـیدش  رارـصا  (ص ) ادـخ لوسر  هک  دوشیم  هظحالم 
ره تخادرپ و  ریهطت  هیآ  ردتیبلها  قیداصم  هرابرد  يدـیدرت  کـش و  اـی  ههبـش  هنوگره  ندودز  هب  هاـگنآ  . دزادرپب مدرم  شنیب  رد  نآ 

ار راک  نیا  (ص ) مرکالوسر تفرگ . نآ  فیعضت  ای  فیرحت  يارب  یلهاج  تابصعت  تالیامت و  یـسایس و  ضارغا  نابحاص  زا  ار  یتصرف 
[35  ] هامشش تدم  (ص ) ترـضح نآ  هچ  دومن ، ارجا  درک ، هدایپ  هک  یبسانم  رایـسبحرط  تفرگ و  شیپ  رد  هک  يایلمع  هویـش  قیرط  زا 

َبِهْذـُِیل ُهّللا  ُدـْیُِری  امَّنِإ  ِْتیَْبلا ، َلها  ای  ةالـصلا  : تفگیم دـمآیم و   3 همطاـف هرجح  هب  تفریم ، نوریب  شاهناـخ  زا  زاـمن  يارب  هک  هاـگره 
رفن نیدنچ  زا  بلطم  نیا  . دومرفیم توالت  ار  ریهطت  هکرابم  هیآ  هاگنآ  و  تیبلها ! يا  زامن ، . ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطیَو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع 

هتـشون تروص  نیدـب  یبرع  رد  هک   ) و 6 مقر 9  ود  زا  یکی  تـسا  نـکمم  اـم  رظن  هـب  [ . 36 . ] دـناهتفگ هام  هن  یـضعب  تسا . هدـش  تیاور 
[ ، 37  ] حبـص لهچ  . دشاب يرگید  فیحـصت  مه ، هب  ظفل  ود  طخلامسر  یکیدزن  زین  قباس و  رد  هطقن  ِدوبن  لیلد  هب  هتـس  هعـست -  دوشیم :

ینیعم مقر  تـالوقنم  زا  یخرب  رد  [ . 43  ] هام هدزون  و  [ 42  ] هام هدفه  [ ، 41  ] هام هد  [ ، 40  ] هام تشه  [ ، 39  ] هام تفه  [ ، 38  ] هام کی 
زا دانـسا ، اب  ربخ  نیا  : » دـناهتفگ یـضعب  [ 45 . ] داد همادا  راک  نیدـب  رمع  رخآ  اـت  (ص ) ربماـیپ دـناهتفگ : نینچمه  [ 44 . ] تسا هدـشن  نایب 

[ 46 .« ] دناهتفگ هام  هد  یضعب  هام و  هدجه  یضعب  تسا . هدش  تیاور  هباحص  زا  نت  دصیس 

فالتخا زار 

نایب اجنیا  رد  ناوتیم  هچنآ  هعقاو . لـصا  رد  کـش  بجومهن  دوشیم و  تیاور  یتسـس  بجوم  هن  تدـم ، رد  فـالتخا  هک  تسا  نشور 
یضعب هام ، کی  یضعب  دیاش  تسا . هدرک  لقن  هدید ، دوخ  ار  هچنآ  نالقان  زا  کی  ره  هک  تسا  نیا  دیامنیم ، کیدزن  شریذپ  هب  درک و 
یماقرا ریاس  دروم  رد  تسا  هنوگ  نیمه  دـناهدوب . راک  نیا  بقارم  (ص ) مرکا لوسر  یناگدـنز  رخآ  ات  ای  هام و  تشه  ای  هاـم  شـش  رگید 

زین دنک . یفن  ار  نارگید  تادهاشم  هک  نیا  نودب  هدرک  نایب  ار  دوخ  یـصخش  تادهاشم  نایوار  زا  مادک  ره  ساسا  نیا  رب  دـش . نایب  هک 
لـصف زاغآ  رد  دشاب . هداد  ماجنا  هتـشاد ، رارمتـسا  مادک  ره  یط  هک  مه  زا  ادج  ههرب  دـنچ  رد  ار  راک  نیا  (ص ) مرکا لوسر  تسا  نکمم 

. یلاعت هللاءاش  نإ  دروآ . میهاوخ  ماقرا  نیا  عمج  رد  ار  يرتلوقعم  رتلماک و  هجو  مجنپ 

ربمایپ نانز  ریهطت و  هیآ 

یفن هراب  نیا  رد  ار  ياههبش  کش و  هنوگ  ره  تایاور ، نیا  دریگیمنربرد . ار  (ص ) ربمایپ نانز  ریهطت ، هیآ  هک  دناسریم  تایاور  رابخا و 
هک دراد  حیرصت  زین  درک و  يریگولج  هچراپ  ریز  هب  هشیاع  دورو  زا  (ص ) مرکا لوسر  هک  درادیم  نایب  مامت  تحارص  اب  هچ  تسا ؛ هدرک 
رد : دـییامرف هجوت  ریز  فلتخم  نوتم  هب  هراب  نیا  رد  تسا . نینچ  زین  (ص ) ربمایپ نانز  ریاس  هملـس و  ما  درومرد  تسین . تیبلها  زا  هشیاـع 

[47 . ] يراد یـشوخ  نایاپ  وت  رانک ، ورب  دومرف : (ص ) ربمایپ متـسه ؟ وت  تیبلها  زا  مه  نم  ایآ  تفگ : (ص ) ربمایپ هب  هشیاـع  ءاـسک ، هعقاو 
دوخ ياج  رد  دومرف : وا  هب  تشادزاب و  دور  ءاسک  هچراـپ  ریز  ناـنآ  هارمه  هک  نیا  زا  ار  بنیز  (ص ) ترـضح نآ  هدـمآ : يرگید  نتم  رد 

! نادرگ نانآ  زا  ارم  ادنوادخ ! تفگ : هملس  ما  عقوم  نآ  رد  دیوگیم : رگید  نوتم  [ 48 . ] يراد یشوخ  نایاپ  یلاعت ، هّللاءاشنا  وت ، تسیاب .
وت شاب ، دوخ  ياج  رب  وت  دومرف : متسه ؟ نانآ  زا  نم  ایآ  ادخ ! ربمایپ  ای  تفگ : ای  [ 49 . ] یبوخ وت  شاب ، دوخ  ياج  رد  دومرف : (ص ) ربمایپ
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يا تفگ : ای  [ 51 . ] یبوخ وت  شاب . دوخ  ياجرد  دومرف : (ص ) ربمایپ مور . هچراپ  ریز  نانآ  هارمه  ات  مدـمآ  زین  نم  تفگ : اـی  [ 50 . ] یبوخ
رگم دوشیمن ، دراو  يدحا  ناکم  نیا  رد  اّما  یتسه ، نم  هتـسیاش  نانز  زا  وت  هملـس ! ما  يا  دومرف : نک . لخاد  نانآ  اب  مه  ارم  ادخ ! لوسر 

يا تفگ : هملـس  ما  هکنیا  اـی  [ 53 . ] یبوخ وت  ای  يراد  یـشوخ  ناـیاپ  وت  دومرف : وا  هب  (ص ) ربماـیپ هکنیا  اـی  [ 52 . ] دـشاب نم  زا  هک  نیا 
يراد یشوخ  نایاپ  وت  دومرف : ای  [ 54 . ] يربمایپ نارسمه  زا  وت  يراد . یشوخ  نایاپ  وت  دومرف : متـسین ؟ وت  تیبلها  زا  نم  ایآ  ادخ ! لوسر 

[ 56 . ] دنتسه نم  لها  نانیا  اّما  يراد  یشوخ  نایاپ  وت  دومرف : متسین ؟ وت  ِلها  زا  نم  ایآ  تفگ : ای  [ 55 . ] یتسه نم  نارسمه  نیرتهب  زا  و 

هثداح رارکت 

لقن يدراوم ، رد  نآ  فذـح  تایـصوصخ و  زا  یـضعب  نایب  و  لیـصفت ، لامجا و  دوش ، ددـعتم  هعقاو  کـی  لـقن  هاـگره  هک  تسا  نشور 
یـضعب . نآ فعـض  ثعاب  هن  تیاور و  یتسـس  بجوم  هن  دـشاب ، یعیبط  يداع و  يرما  نآ ، يانعم  هب  لقن  ای  هعقاو و  ّصن  فرح  هب  فرح 

تئیه فالتخا  دراد ، تلالد  هتفگ  نیا  رب  هچنآ  تسا . هدـش  رارکت  هملـس  ما  هناخ  رد  راـب  دـنچ  (ص ) ربماـیپ راـک  نیا  ًارهاـظ  : » دـنیوگیم
هناخ رد  راک  نیا  دیاش  [ 57 .« ] تسا هملـسما  خـساپ  زین  نانآ و  يارب  ربمایپ  ياعد  داد و  رارق  نآ  ریز  ار  ناشیا  هک  يزیچ  ناـنآ و  عاـمتجا 

(ص) ربمایپ زا  هشیاع  دیوگیم : تیاور  نیا  دراد . تلالد  نآ  رب  ریز  تیاور  هک  هنوگنامه  دشاب ، هدـش  رارکت  مه  (ص ) ربمایپ رگید  نانز 
رگید رـسمه  بنیز ، دروم  رد  ورب . رانک  دومرف : تشادزاب و  راک  نیا  زا  ار  وا  (ص ) ربماـیپ اـّما  دور ، هچراـپ  ریز  مه  وا  هک  تساوخ  هزاـجا 

. تسا روطنیمه  زین  (ص ) ربمایپ

رتاوتم ای  ضیفتسم 

رانک رد  (ع) ارهز همطاف  یلع و  هک  تسانعم  نیا  نمضتم  هک  رابتعا  نیدب  دننک . کیکشت  ءاسک  ثیدح  رتاوت  رد  ات  دناهدرک  شالت  یضعب 
رـسمه هک  تسین  لوقعم  روطنیمه  دنباوخب . هناگیب  مدرم  ناگدید  لباقم  رد  نانیا  هک  تسین  لوقعم  اّما  دندوب ، هدیباوخ  (ص ) ادخ لوسر 

دـنراد و روضح  نانآ  نوماریپ  مدرم  هک  دراد  زاربا  یلاح  رد  (ص )) ربمایپ  ) شرهوش رانک  رد  ندـیباوخ  يارب  ار  دوخ  لـیامت  (ص ) ربماـیپ
زا ریغ  يدـحا  هک  اـجنآ  هناـخ و  لـخاد  رد  هـعقاو  نـیا  هـک  تـسا  نآ  نخـس  نـیا  ياـنعم  . دـننیبیم ار  ناـنآ  دنونـشیم و  ار  ناشيادـص 

رـضاح اجنآ  رد  يرگید  دارفا  اذل  تسا . هتـسویپ  عوقو  هب  تشادن ، روضح  هملـس  ما  و  (ع ) نیـسح نسح و  همطاف و  یلع و  و  (ص ) ربمایپ
رـصحنم دارفا  نیمه  رد  تیاور  لـقن  نیارباـنب ، دـننک . لـقن  دـناهدید ، دوـخ  هـک  هنوـگنآ  میقتـسم و  روـط  هـب  ار  هـعقاو  نـیا  اـت  دـناهدوبن 

دید ربانب  ار  نآ  هتـشاد و  روضح  هعقاو  نیا  رد  دوب ، هلاس  شـش  ای  جـنپ  عقوم  نآ  رد  هک  هملـس  ما  نب  رَمُع  هک  تسا  نکمم  يرآ ، . دوشیم
حیرـصت ناـنیا  زا  يدـحا  ماـن  هب  هدرک و  لـقن  ار  هعقاو  نت  شـش  نیا  زا  ریغ  هک  یناـسک  دوشیم  موـلعم  نیارباـنب  . دـشاب هدرک  لـقن  دوـخ 

ضیفتـسم هکلب  تسین ، رتاوتم  تاقبط  مامت  رد  ءاسک  ثیدح  هک  دیآیم  تسد  هب  تشذگ  هچنآ  زا  . دناهتخادنا ار  لقن  هطـساو  دـناهدرکن ،
زا هن  میاهدید و  (ص ) ربمایپ زا  هن  ار  ثیدح  نیا  تیاور  ام  اریز  تسا ؛ هناگ  شش  دارفا  نیا  زا  نت  راهچ  هب  رصحنم  نآ  تیاور  اریز  تسا ؛

، دـناهزیکاپ موصعم و  ناماما  هک  نیا  دوجو  اب  ار  (ع ) نیـسح نسح و  یلع و  تیاور  یناسک  دـیاش  . 1: هک تسا  نیا  ام  خـساپ  [ 58 . ] همطاف
هک هنوگنامه  هلأـسم -  نیا  . 2. دیآ حیحـص  ناشرظن  هب  نانیا  تیاور  ات  دنـشاب  مضنم  نانآ  هب  مه  نارگید  هک  دننادب  مزال  هکلب  دـنریذپن ،
یف ریهطتلاۀـیآ   » دوخ باتک  رد  یحطبا  دـحوم  تسا . هدـش  لقن  فلتخم  ظافلا  نوگانوگ و  قرط  زا  هباحـص ، زا  نت  اـههد  زا  دـش -  ناـیب 

. دنـشاب هدش  فذح  اههطـساو  تایاور ، نیا  مامت  رد  هک  تسا  لوقعم  ریغ  . تسا هدروآ  ار  تایاور  نیا  زا  يدایز  دادعت  نیقیرفلا » ثیداحا 
رد نآ  فذـح  اّما  دـنوش ، فذـح  اههطـساو  یمئاد ، ریغ  ییانثتـسا و  لیالد  هب  انب  دروم ، هس  ًالامتحا  ود و  اـی  کـی  رد  تسا  نکمم  يرآ ،

نایوار نیا  زا  يرامش  . 3. دـسریم رظن  هب  لوبق  لباق  ریغ  لوقعم و  ریغ  هکلب  دـیعب و  تیاهنیب  صاخ ، هلأسم  کی  رد  مه  نآ  دروم  اـههد 
ار (ص ) ربمایپ ای  دـناهدرک و  هدـهاشم  دوخ  نامـشچ  اب  کـیدزن  زا  ار  نآ  هتـشاد و  روضح  هعقاو  نیا  رد  ناـشدوخ  هک  دـناهدرک  حیرـصت 
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فذح ًادمع  هن  هطساو  هک  تسانعم  نادب  نیا  دیامن . دیکأت  ار  هکرابم  هیآ  نومضم  ات  دمآیم   3 همطاف هناخ  رد  هب  هک  دناهدید  هام  نیدنچ 
هرابرد هیآ  نیا  ندمآ  دورف  رب  ینبم  (ص ) ربمایپ حیرصت  هک  دناهتفگ  تحارـص  اب  تایاور  نیا  زا  یـشخب  نایوار  . 4. ًاوهس هن  تسا و  هدش 

نیا هاگره  تسا و  یفاک  هلأسم  توبث  يارب  لقن  رتاوت  نیمه  دناهدینـش . نیـسح  نسح و  ای  همطاف  ای  یلع  زا  ای  دوخ و  شوگ  هب  ار  نت  جنپ 
تسا قح  اب  هراومه  هک  (ع ) یلع بیذکت  یتح  تسا و  نید  زا  جورخ  رفک و  (ص ) ربمایپ بیذکت  دوش ، تباث  (ص ) ادخ لوسر  زا  بلطم 
ءاسک ثیدح  رد  هک  تسا  یعدـم  هدنـسیون  نیا  ارچ  . 5. تسا (ص ) ربمایپ بیذـکت  نانآ ، بیذـکت  اریز  نت ؛ جـنپ  ریاس  زین  وا و  اـب  قح  و 
یلاح رد  دیباوخ !؟ هناگیب  نادرم  ناگدـید  لباقم  رد  و  (ع ) نیـسح نسح و  و  (ص ) ربمایپ و  (ع ) یلع رانک  رد  هچراپ  ریز  همطاف  هک  هدـمآ 

هب رباج  تیاور  دمآ . دورف  هفیرـش  هیآ  نیا  هاگ  نآ  دیـشوپ و  هچراپ  اب  درک و  عمج  ار  نانآ  (ص ) ربمایپ هک  دراد  حیرـصت  ثیدح  نیا  هک 
: تفگ (ص ) ربمایپ هب  ترـضح  نآ  هک  هدرک  تیاور  (ع ) یلع زا  هللادبع  نب  رباج  دراد . حیرـصت  نآ  ریز  ندیباوخ  هن  هچراپ و  ریز  نتـسشن 
هک هنوگنامه  هدرک و  دامتعا  دانتـسا و  نادـب  هدنـسیون  نیمه  هک  تسا  یتیاور  نامه  نیا  دراد ؟ یتلیـضف  هچ  هچراپ  نیا  ریز  اـم  نتـسشن 

! تسا هدشن  باوخ  زا  يرکذ  هنوگچیه  نآ  رد  دیدرک  هظحالم 

لوبقم لوقعم و  ریسفت 

نآرق اب  تایاور  تفلاخم  مدع 

هرابرد یقح  لیعامسا  [ 59 . ] تسا فلاخم  نآرق  صن  اب  (ع ) نیـسح نسح و  همطاـف ، یلع ، رد  ریهطت  هیآ  راـصحنا  هک  دـنایعدم  یـضعب 
؛ دش دهاوخن  انتعا  نادب  مه  زاب  دراد ، تلالد  تیبلها  زا  (ص ) ربمایپ نانز  ندوبن  رب  هیآ  نیا  هک  دوش  ضرفرگا  : » دیوگیم ءاسک  ثیدـح 

[ . 60 .« ] دراد رارق  نآرق  صن  لباقم  رد  اریز 

مییوگیم يو  خساپ  رد  ام 

. تسا (ع )) نیسح نسح و  همطاف ، یلع ،  ) ءاسک باحـصا  رد  رـصحنم  هیآ  نیا  هک  هدرک  حیرـصت  (ص ) ربمایپ هک  میدروآ  نیا  زا  شیپ  . 1
نیا زا  ام  تسا . هدرک  تفلاخم  صن  نیا  اب  هک  تسا  یـسک  نیلّوا  (ص ) ربماـیپ سپ  دوش ، هدرمـش  نآرق  صن  اـب  تفلاـخم  بلطم  نیا  رگا 

زین نآ  رهاظ  اب  هک  نآرق  صن  اب  اهنتهن  بلطم  نیا  هک  میدـقتعم  (ص ) ربمایپ زا  يوریپ  هب  نانیا و  فالخرب  ام  . 2. میربیم هانپ  ادخ  هب  هتفگ 
، دنشاب هدش  هدارا  (ص ) ربمایپ نارسمه  هک  نیا  اّما  . تسا نیمه  یقایس  تلالد  ياضتقم  تسا . گنهامه  نآ  اب  ًالماک  هکلب  درادن ، تفلاخم 
، باطخ قالطا  رد  لوخد  وحن  هب  هن  دناهدرک و  اعدا  شنارکفمه  همرکع و  هک  هنوگ  نآ  صوصخ ، وحن  هب  هن  درادن ، یهیجوت  هنوگ  چیه 

: دوشیم نشور  ریز  بلاطم  رد  لمأت  اب  هتکن  نیا  دشاب . زاجم  باب  زا  هچرگا 

تغل نادنمشناد  رظن 

هیآ نیا  لومـشم  ناـنآ  هک  نیا  و  (ص ) ربماـیپ نارـسمه  رب  تیبلالـها »  » ِتراـبع قـالطا  هـک  ددرگیم  نـشور  تـغل  لـها  هـب  هـعجارم  اـب 
، لها يزاجم  دراوم  زا  هتفگ : يدیبز  . تسا یگرزب  کش  دروم  مک  تسد  تشاد ، مزج  نآ  فالخرب  ناوتیم  هک  مییوگن  رگا  دـناهمیرک ،
(ص) ربمایپ زا  تسا : دـقتعم  روظنمنبا  [ . 61 . ] دـنوشیم لخاد  ظـفل  نیمه  تحت  مه  نادـنزرف  تسا . درم  رـسمه  يارب  نآ  ندرب  راـک  هب 

يو رظن  ایوگ  شنارـسمه . يو و  لها  داد : خساپ  ياهدنیوگ  تسیک ؟ دّمحم ، لآ  دّمحم و  یلع  لص  مهّللا  رد  دّمحم  لآ  هک  دش  هدیـسرپ 
هک تسا  ییانعم  نیا  دیوگ : درادن . نز  هک  تسا  نیا  شروظنم  هن ، دهدیم : خساپ  وا  لها و  کلأ  دیـسرپیم : مدرم  زا  یتقو  هک  هدوب  نیا 

: دوش هتفگ  درم  هب  هک  هنوگ  نیدب  دـشاب . هتـشاد  ياهنیرق  هک  نیا  رگم  هتخانـشان ، تسا  یمالک  انعم  نیا  اّما  دـنادیم ، لمتحم  ار  نآ  تغل 

ریهطت هیآ  رد  مالسلاهیلع  تیب  www.Ghaemiyeh.comلها  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 69زکرم  هحفص 17 

http://www.ghaemiyeh.com


هکنیا ای  ماهدرکن . جاودزا  زونه  هک  تسا  نیا  شروظنم  هک  دوشیم  هتـسناد  مالک  لّوا  زا  اجنیا  رد  تلهأت . ام  دهد : خـساپ  وا  تجوزت و 
یلها دـیوگیم : درم  هک  اـج  نآ  اـّما  تسا . نز  قیرط  زا  يو  تباـنج  هک  دوشیم  مولعم  مه  اـج  نیا  رد  یلها . نم  تبنجأ  دـیوگیم : درم 

تقیقح زا  معا  هک  تسا  لامعتـسا  قـالطا و  باـب  زا  لـها ، ظـفل  زا  هجوز  هدارا  هک  هدرک  هراـشا  زین  یناهفـصا  بغار  [ . 62 ،... ] اذک دلبب 
تیبلها مه  شنارـسمه  اـیآ  تسا : هتفگ  يرگید  [ . 63 .« ] تسا هدـش  ریبعت  يو  رـسمه  زا  لجرلا ، لها  ظفل  اب  : » دـیوگیم يو  دـشابیم .

دیز زا  رظن  نیا  دنتـسین . تیبلها  زا  نانآ  دیوگیم : ود  نآ  زا  یکی  تسا . دمحا  زا  تیاور  ود  هک  دراد  دوجو  رظن  ود  اج  نیا  رد  دـنیوا ؟
راـکنا فرع  تغل و  بسحرب  ار  ناـنز  رب  تیبلا  لـها  ناونع  قدـص  يو  هک  تسا  نیا  دـیز  نخـس  رهاـظ  [ . 64 . ] دوـشیم تیاور  مقرا  نب 
. دروآ میهاوخ  نآ  ناوارف  عبانم  اب  ار  دیز  نخس  دنمشاه ، ینب  همه  تیبلا  لها  زا  دارم  دیوگیم : هک  ینخس  زا  ثحب  رد  ام  دنکیم .

گنهامه قایس 

تساعدا نیا  رگهیجوت  دراد ، دوخ  باطخ  دروم  ار  (ص ) ربمایپ نانز  هک  یتایآ  نمض  رد  ریهطت  هیآ  دورو  هک  تسا  نیا  رب  رظن  ار  یـضعب 
[65 . ] دمآ دـهاوخ  یتآ  ثحابم  رد  اعدـم  نیا  دوشیم . مه  نانآ  لماش  مک  تسد  ای  دراد و  صاصتخا  (ص ) ربمایپ نانز  هب  ریهطت  هیآ  هک 

ییابا چیه  نآرق ، قایس  هک  مینکیم  هدنسب  هتکن  نیا  هب  اجنیارد  میزادنایم . ریخأت  هب  رگید  ییاج  هب  ار  یقایـس  تلالد  نوماریپ  ثحب  ام  .
یگنهامهان و هنوگ  چیه  نودب  یگتسسگ و  عاطقنا و  چیهیب  دنامیم ، یقاب  لاح  نامه  هب  قایس  هکلب  درادن و  ءاسک  لها  صاخ  هدارا  زا 

َةایَْحلَا َنْدُِرت  َُّنْتنُک  ْنإ  َکِجاوْزِال  ُْلق  ُّیبَّنلا  اَهُّیَأ  ای  : دـیامرفیم لاعتم  دـنوادخ  (ص) ربمایپ ناـنز  هن  تسا  (ص ) ربماـیپ بطاـخم  اریز : ریاـغت ؛
َّنُْکنِم ِتانِـسْحُْمِلل  َّدَـعأ  َهّللا  ِّنإَف  ِةَرِخْآلا ، َراّدـلاَو  َُهلوسَرو  َهّللا  َنْدُِرت  َُّنْتنُک  ْنِإ  َو  ًالیمج . ًاحارـس  َّنُکْحَّرَـسُأ  َّنُکْعِّتمُأ  َْنَیلاعَتَف  اهَتَْنیِزَو ، اْینُّدـلا 

ِهِّلل َّنُْکنِم  ُْتنْقَی  ْنَمَو  ًاْریِـسَی  ِهّللا  یَلَع  کلاذ  َناکو  ِْنیَفْعِـض  ُباذَْعلا  اََهل  ْفَعاُضی  ٍۀنِّیَبُم ، ٍۀَشِحاِفب  َّنُْکنِم  ِتْأَی  ْنَم  ِِّیبّنلا ، َءاِسن  ای  ًامیِظَع  ًارْجأ 
َنْعَـضَْخت الَف  َُّنْتیَقَّتا ، ِنِإ  ِءاسِّنلا ، َنِم  ٍدَـحَأَک  َُّنتَْـسل  ِِّیبَّنلا ، َءاِسن  ای  ًامیرَک  ًاقْزِر  اَهل  انْدَـتْعَأَو  ِْنیَتَّرَم ، اهَرْجَأ  اـِهتُْؤن  ًاـِحلاص ، ْلَـمْعَتَو  ِِهلوُسَرَو ،

َْنِیتآو َةـالَّصلا ، َنِْمقَأَو  یلْوُأـْلا ، ِۀـِیلِهاْجلا  َجُّرَبـَت  َنْجَّرَبـَت  ـالَو  َّنُِکتُوُیب ، ِیف  َنْرَقَو  ًاـفوْرعَم  ًـالوَق  َْنُلقو  ٌضَرَم ، ِهْبلَق  ِیف  يِذَّلا  َعَـمْطَیَف  ِلْوَْقلاـِب ،
ِتایآ ْنِم  َّنُِکتُوُیب  ِیف  یْلُتی  ام  َنْرُکْذاَو  ًاریِهْطَت  ْمُکَرِّهَُطیو  ِْتیَْبلا ، َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهْذـُِیل  ُهّللا  ُدـْیُِری  امَّنِإ  ِِهلوُسَرَو ، َهّللا  َنْعِطَأَو  ةاـکّزلا ،

نانز هب  ربمایپ ! يا  [ . 66 [ ؛ َکَجْوَز َْکیَلَع  ْکِْسمَأ  ِْهیَلَع  َتْمَْعنَأَو  ِْهیَلَع  ُهّللا  َمَْعنَأ  يذَِّلل  ُلوُقَت  ْذِإَو  ًارِیبَخ ... ًاْفیَِطل  َناک  َهَّللا  َّنإ  ِۀَـمْکِْحلاَو ، ِهّللا 
رگا مهد و  قـالط  يدنـسرخ  یبوخ و  هب  ار  همه  مزادرپب و  ار  ناـترهم  اـت  دـییایب  دـییایند ، رویز  بیز و  یناگدـنز و  بلاـط  رگاوگب  دوخ 

امش زا  سک  ره  ربمایپ ! نانز  يا  درک . دهاوخ  اطع  یمیظع  رجا  امـش  زا  ناراکوکین  هب  ادخ  انامه  دیترخآ ، قاتـشم  لوسر و  ادخ و  بلاط 
عیطم امـش  زا  هک  ره  تسا و  ناسآ  لهـس و  ادخ  رب  راک  نیا  دننک و  باذع  نارگید  ربارب  ود  ار  وا  دنک ، مادقا  هتـسناد  ییاوران  راک  هب  هک 
دننام امـش  ربمایپ ! نانز  يا  میزاس . ایهم  شیارب  وکین  يزور  مینک و  اطع  شاداپ  رابود  ار  وا  دـنک  وکین  راک  دـشاب و  لوسر  ادـخ و  ناـمرف 

دراد رامیب  یلد  هک  نآ  ادابم  دییوگم ، نخس  مرن  كزان و  نادرم ، اب  هک  راهنز  سپ  دیشاب . راکزیهرپ  سرت و  ادخ  رگا  دیتسین ، رگید  نانز 
زامن دییامنن . ییارآدوخ  شیارآ و  نیشیپ ، تیلهاج  نارود  دننام  دینیشنب و  ناتياههناخ  رد  دییوگ . نخـس  نیتم  تسرد و  دتفا و  عمط  هب 
تّوبن هداوناخ  امـش  زا  ار  یگدولآ  يدیلپ و  ره  هک  دهاوخیم  نینچ  ادخ  دینک . تعاطا  شلوسر  ادخ و  رما  زا  دیهد و  تاکز  دـیراداپب و 

هک دیریگ  دنپ  دوشیم  توالت  امـش  ياههناخ  رد  هک  یهلا  تایآ  تمکح و  همه  نآ  زا  دـنادرگ . هّزنم  كاپ و  یبیع  ره  زا  ار  امـش  دربب و 
، وگتـسار نانز  نادرم و  تدابع ، تعاط و  لها  نانز  نادرم و  نامیا ، اب  نانز  نادرم و  ناملـسم ، ناـنز  نادرم و  تسا . ریبخ  فیطل و  ادـخ 

ینانز نادرم و  و  راددوخ ، نانز  نادرم و  رادهزور ، نانز  نادرم و  زاوننیکـسم ، نانز  نادرم و  عشاخ ، نانز  نادرم و  رباص ، ناـنز  نادرم و 
هک يراک  رد  نامیا  اب  نز  درم و  چیه  رب  تسا . هتخاس  هدامآ  گرزب  یـشاداپ  ترفغم و  اهنآ  همه  يارب  دـنوادخ  دـننکادخدای . رایـسب  هک 

یتخـس یهارمگ  هب  هتـسناد  دنک  لوسر  ادـخ و  ینامرفان  سک  ره  و  دـنیامن -  تفلاخم  هک  تسین -  يرایتخا  دـننک ، مکح  لوسر  ادـخ و 
هک یتفگ  تحیـصن  هب  هثراح -  نب  دـیز  ینعی  يدازآ -  تمعن  شاوت  دیـشخب و  مالـسا  تمعن  شیادـخ  هک  سک  نآ  اب  وت  نوچ  هداتفا و 
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هعجارم نادب  دزادرپیم . (ص ) ربمایپ تانوئش  هرابرد  نانمؤم  ترضح و  نآ  اب  و  (ص ) ربمایپ زا  نخـس  هب  تایآ  همادا  . رادهگن ار  ترـسمه 
دنوادـخ هک  تسا  نیا  تایآ  نیا  زا  هدـمآ  تسد  هب  حیرـص  رهاظلوا  هتکن  ( فلا : مینکیم نایب  ار  یتاکن  هفیرـش  تاـیآ  نیا  هراـبرد  دـینک .

تنیز بیز و  ایند و  یناگدـنز  و  لوسر ، دـنوادخ و  دزاس : ّریخم  زیچ  ود  نیب  ار  دوخ  نانز  هک  هداد  نامرف  ار  (ص ) مرکا ربمایپ  . 1: ناحبس
:ال دیوگب نانآ  هب  هک  هداد  نامرف  ار  وا  زاب  . 3. دیتسین نانز  ریاس  نوچمه  امـش  ربمایپ ! نانز  يا  دیوگب : نانآ  هب  هک  هداد  نامرف  ار  وا  . 2. نآ

الو . دینیشنب ناتياههناخ  رد  َّنُِکتُوُیب ؛ یف  َنْرَقو  . دییوگ نخس  نیگنس  تسرد و  ًافوْرعَم ؛ ًالوَق  َْنُلقو  . دییوگن نخس  یمرن  اب  ِلْوَْقلِاب ؛ َنْعَضَْخت 
تاـکز دـیراد و  ياـپب  زاـمن  َةاـکّزلا ؛ َْنِیتآو  َةـالِّصلا  َنِْمقَأو  . دـینکن ییارآدوخ  شیارآ و  تیلهاـج  هرود  دـننام  ِۀَِّیلِهاـْجلا ؛ َجُّرَبـَت  َنْجَّرَبـَت 

یهلا ياهنامرف  نیا  ارجا و  ار  دنوادخ  هتـساوخ  (ص ) ربمایپ هک  نآ  زا  سپ  . 4. دیرب نامرف  ار  شلوسر  ادخ و  َُهلوُسَرو ؛ َهّللا  َنْعَطَأو  . دـیهد
رماوا نیا  هک : دهد  ربخ  وا  هب  ات  دریگیم  یپ  تلاسر  تیب  توبن و  ماقم  اب  ار  شیوخ  باطخ  ناحبس  دنوادخ  دومن ، غالبا  دوخ  نانز  هب  ار 

تفر و لحم  نآرق و  یحو و  هاگلزنم  توبن و  نادناخ  تسادق  ظفح  تهج  هب  دناسرب -  دوخ  نانز  هب  ات  هدرک  رومأم  ار  وا  هک  یهاون -  و 
شربمایپ هب  لاعتم  دنوادخ  نامرف  رارمتـسا  ّنتـسل »... یبنلا  ءاسن  ای  : » ادخ هدومرف  نیا  هک  تسا  یتروص  رد  اهنیا  همه  . تسا ناگتـشرف  دمآ 

لوقم زین  نیا  تشذـگ ، ترخآ  ایند و  نیب  نانآ  رییخت  رد  هک  هچنآ  رب  هوالع  نیاربانب ، کجاوزأل »... لـق  یبّنلا  اـهیأ  اـی  : » دومرف هک  دـشاب 
اب دنوادخ  میقتـسم  باطخ  دحأک »... ّنتـسل  یبّنلا  ءاسن  ای  : » لاعتم دـنوادخ  هدومرف  هک  رارـصا  نیا  ببـس  هب  رگامودهتکن  .ب) دوشیم لوق 
رب اریز  دـنکیمن ؛ دراو  ینایز  ام  دوصقم  هب  مه  نیا  مییوگیم : زاب  مینک  رظنفرـص  میدرک  ناـیب  هچنآ  ماـمت  زا  تسا ، (ص ) ربماـیپ ناـنز 

ادـخ و نیب  ار  دوخ  نانز  هک  هداد  ناـمرف  ار  شربماـیپ  لاـعتم ، دـنوادخ  . 1: هک دوب  دـهاوخ  نیا  هجیتن  تسا . هدـمآ  نانز  هب  تاـفتلا  لـیبس 
دروم ًامیقتـسم  ار  اهنآ  هدرک و  تافتلا  نانز  هب  ناحبـس  دـنوادخ  هاگ  نآ  . 2. دزاس ّریخم  نآ  تنیز  بیز و  اـیند و  یناگدـنز  نیب  لوسر و 

هداد و نامرف  ار  نانآ  اذـل  و  دنتـسه . نز  هک  نیا  ناونعهب  اهنت  هن  دـنبوسنم و  (ص ) ربمایپ هب  هک  نیا  ناونع  هب  اـما  تسا ، هداد  رارق  باـطخ 
زا هک  ار  نانآ  زا  کی  ره  دیامن و  ربارب  ود  ار  وا  باذـع  دوش ، ییاوران  راک  بکترم  نانآ  زا  مادـک  ره  هک  هدومرف  ررقم  تسا و  هتـشادزاب 
زا کی  چیه  دننام  دنراد ، هگن  ار  يراگزیهرپ  اوقت و  بناج  رگا  هک  هدومن  نایب  زین  دهد و  شاداپ  راب  ود  دیامن  تعاطا  لوسر  دـنوادخ و 

نانز هب  تافتلا  ببس  هک  دنامهفب  ات  هتشگزاب  تلاسر  تیب  توبن و  ماقم  نتخاس  بطاخم  هب  ناحبس  دنوادخ  سپـس  . 3. دنتسین رگید  نانز 
تـسادق ظفح  هچ  تسا ؛ هناخ  نیا  نتخاس  هزیکاـپ  زین  يدـیلپ و  هنوگره  ندرب  نیب  زا  یهاون ، رماوا و  نیا  رودـص  تلع  زین  و  (ص ) ربماـیپ

. تسا ریذـپانبانتجا  یترورـض  تلاسر  لصا  ظفح  يارب  ناگتـشرف  دـمآ  تفر و  لـحم  یحو و  هاـگلزنم  تلاـسر و  زکرم  توبن و  هناـخ 
بحاص ربمایپ و  وا  هک  تهج  نیا  زا  دشابیم . (ص ) ربمایپ دوخ  دیآیم -  تسد  هب  هفیرـش  تایآ  لالخ  زا  هک  هنوگنامه  بطاخمسپ - 
تلاسر لـصا  ظـفح  زج  يزیچ  تلاـسر  توبن و  هناـخ  ظـفح  هک  تسا  نشور  تسا و  صخـش  کـی  هک  ناونع  نیا  هب  هن  تسا ، تلاـسر 

ِِکلام : دیامرفیم هک  اجنآ  باتکلا ، ۀحتاف  هروس  تافتلا  نوچمه  تسا ، هدـمآ  نانآ  هب  تافتلا  باب  زا  مه  نانز  اب  نخـس  نیاربانب ، . تسین
زا نتفگ  نخـس  وحن  هب  دنوادخ  زا  نخـس  ادتبا  رد  هک  دینکیم  هظحالمِْمیِقَتْـسُْملا  َطارِّصلا  اَنِدِْها  ُْنیِعَتْـسَن  َكاَّیِإ  َو  ُُدبْعَن  كایإ  ِْنیِّدـلا  ِمْوَی 

. دبعن كایا  دیامرفیم : هتخاس  بطاخم  روضح ، وحن  هب  میقتسم  روط  هب  ار  لاعتم  دنوادخ  هدرک  تافتلا  سپس  تسا . بیاغ 

هدارا قلعتم 

...، َسْجِّرلا ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهّللا  ُْدیُِری  اّمنِإ  هدش : ریبعت  هنوگنیا  نآ  زا  هک  یهلا  هدارا  هک  دیآیم  تسد  هب  راکوکین ؛ نادنمـشناد  نانخـس  زا 
هتفرگ قلعت  رگید  يزیچ  هب  تاذـلاب  ًالوا و  هک  دـناسریم  هیآ  رهاظ  اـّما  [ . 67 . ] تسا هتفرگ  ّقلعت  ریهطت  يدـیلپ و  ندودز  هب  تاذـلاب  ًالوا 

بهذـیل هّللا  دـیری  امنإ  دومرف : لاعتم  دـنوادخ  هک : نیا  بلطم  ناـیب  تسا . (ص ) ربماـیپ ناـنز  هجوتم  هک  یییهاون  رماوا و  هب  ینعی  تسا ؛
(، (ص ربمایپ نانز  یهن  رما و  زا  فدـه  هدوب ، رظن  دروم  يانعم  رـصح  دـیفم  اّمنإ »  » هملک . سجرلا باهذا  هللا  دـیری  امنا  هن : سجرلا ، مکنع 

. تسا لبق  ام  تلع  هدـمآ  نآ  زا  سپ  هچنآ  ینعی  تسا ؛ لیلعت  دـیفم  یک و  مال  بهذـیل ،»  » رد مال  . تسا نانآ  یگزیکاپ  تیبلـها و  ظـفح 
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ینعی لـبق ، اـم  تلع  مارکا )  ) تشادیمارگ ینعی  مـال ، لوخدـم  مرادـب . یمارگ  ار  وت  اـت  مدـمآ  کـمرکال ، تئج  ییوگیم : هک  نیا  لـثم 
زیچ هدارا  قلعتم  هدوب  اجهبان  تسا ، سجرلا ) باهذا   ) يدیلپ ندودز  نامه  هدارا  قلعتم  هک  نیا  رب  ینبم  یضعب  هتفگ  نیاربانب ، . تساندمآ

رماوا و فیلاـکت و  اـجنیا  رد  هـک  يزیچ  هـب  هدارا  نـتفرگ  قـلعت  يارب  تـسا  تـلع  سجرلا ) باـهذا   ) يدـیلپ ندودز  دـشابیم . يرگید 
باهذا  ) يدـیلپ ندودز  روظنم  هب  ار  اهزیچ  نآ  ناحبـس  دـنوادخ  نیاربانب  تسا . هدـش  رداـص  (ص ) ربماـیپ ناـنز  يارب  هک  تسا  یییهاون 

(، (ص ربمایپ نانز  زا  ناحبـس  دنوادخ  هدارا  يارب  تسا  تلع  تیبلها ، زا  يدـیلپ  ندودز  رگید : ریبعت  هب  تسا . هتـساوخ  نانآ  زا  سجرلا )
هک دوـشیم  رتنشور  هاـگ  نآ  بلطم  نیا  . دـنرادرب تسد  رگید  راـک  نآ  ماـجنا  زا  دـننکب و  ار  راـک  نـالف  هک  یعیرـشت  هدارا  هـب  مـه  نآ 

لیذ لاعتم  دنوادخ  هدومرف  تسا  لیبق  نیا  زا  ددرگ . هظحالم  هدش  لامعتـسا  نأ »  » ياج هب  یک  مال  رگید ، ياهاج  نآرق و  رد  هک  يدراوم 
نامرف هک  تسا  نیا  نآ  ياـنعم  ؛ ] 68  ] ْمُْکیَلَع ُهَتَمِْعن  َِّمُتِیلَو  ْمُکَرِّهَُطیل  ُدـْیُِری  ْنکلو  ٍجَرَح  ْنِم  ْمُْکیَلَع  َلَـعْجَِیل  ُهّللا  ُدـْیُِری  اـم  : ممیت وضو و  هیآ 

يارب تسا  تلع  ریهطت ، نیاربانب  دنادرگ . هزیکاپ  ار  امش  هک  تسا  نآ  يارب  دیزاس ، ممیت  وضو  ياج  هب  هدومرف  امش  هب  هک  لاعتم  دنوادخ 
ْمَُکل و َنِّیَُبِیل  ُهّللا  ُدیُِری  : هدومرف ماکحا  تاعیرـشت و  زا  یـضعب  نایب  زا  سپ  لاعتم  دنوادخ  رگید  ياج  رد  . یعیرـشت هدارا  وحن  هب  ممیت  هادرا 

َْکبِْجُعت الَف  : دیامرفیم رگید  ياج  رد  [ . 70 [ ؛ ُهَمامَأ َرُْجفَِیل  ُناْسنِْإلا  ُْدیُِری  َْلب  : هدومرف رگید  ياج  رد  [ . 69 [ ؛ ْمُِکْلبَق ْنِم  َنیذَّلا  َنَنُس  ْمُکَیِدْهَی 
هیآ ود  ره  مینیبیم : هک  تسا  نیا  دیازفایم  هلأسم  حوضو  رب  هچنآ  [ . 71 [ ؛ اْینُّدلاِةایَْحلا ِیف  اِهب  ْمَُهبِّذَُعِیل  ُهَّللا  ُْدیِری  امِّنِإ  ْمهُدالْوَأ  الو  ْمُُهلاْومَأ 
سپ نیاربانب  تسا . ریدقت  رد  نأ »  » ظفل نآ  زا  سپ  هک  هدمآ  یک  « مال  » يرگید رد  و  نأ »  » یکی رد  اّما  دـناهدش ، رما  کی  ضرعتم  هکرابم 
ِنُْود ْنِم  ًابابْرَأ  ْمُهَنابْهُرَو  ْمُهَرابْحَأ  اْوُذَخَِّتا  : دیامرفیم هدرک ، نایب  ار  حیسم  ریزع و  هرابرد  اراصن  دوهی و  راتفگ  ناحبـس  دنوادخ  هک  نآ  زا 
ُهَّللا َیبْأَیَو  ْمِهِهاْوفَِأب  ِهّللا  َرُون  اُوئِفُْطی  ْنَأ  َنوُْدیُِری  َنْوُکِرُْشی  اَّمَع  ُهَناْحبُس  َوُه  ّالِإ  َهلِإ  ًادِحاو ال  ًاهلِإ  اوُُدبْعَِیل  ّالإ  اْوُِرمُأ  امَو  َمَیْرم  َْنبا  َْحیِسَْملاَو  ِهّللا 

ار میرم  رسپ  حیسم  زین  دنتخانشن و  ار  ادخ  دنتخانش و  تیبوبر  ماقم  هب  ار  دوخ  نابهار  ناملاع و  [ . 72 [ ؛ َنْوُِرفاْکلا َهِرَکَْولَو  ُهَرُون ، َِّمُتی  ْنَأ  ّالإ 
وا اب  ار  یسک  هک  تسا  نآ  زا  رترب  هزنم و  هک  دننک  شتـسرپ  ار  اتکی  يادخ  هک  نآ  زج  دندوبن ، رومأم  هک  یتروص  رد  دنتفرگ . تیهولا  هب 

رون هکنآ  ات  دراذگن  ادخ  دـننک و  شوماخ  دوخ  هنالهاج  راتفگ  هریت و  سفن  هب  ار  ادـخ  رون  هک  دـنهاوخیم  نارفاک  دـنهد . رارق  کیرش 
ِنَّمِم ُمَلْظَأ  ْنَمو  : دیامرفیم رگید  ياج  رد  . دنشاب فلاخم  یضاران و  نارفاک  دنچره  دناسرب ، لامک  يالعا  دح  روهظ و  ياهتنم  رد  ار  دوخ 

َهِرَکَْولَو هِرُون  ُِّمتُم  هّللاو  ْمِهِهاْوفَِأب  ِهّللا  َرُون  اُوئِفُْطِیل  َنوُْدیُِری  َنیِملاّظلا  َمْوَْقلا  يِدْهَیال  ُهّللاو  مالْـسْإلا  َیلِإ  یعْدـُی  َوُهو  َبِذَْـکلا  ِهّللا  یَلَع  يرَْتفا 
غورد ارتـفا و  ادـخ  رب  مد  ناـمه  تواقـش  طرف  زا   ) وا دـنناوخیم و  تداعـس  مالـسا و  هار  هب  ار  وا  هـک  یـسک  نآ  زا  اـیآ  ؛ ] 73  ] َنوُِرفاْکلا

دنهاوخیم نارفاک  درک . دهاوخن  تیاده  ار  يراکمتس  موق  چیه  مه  ادخ  تسین و  زگره  ( !؟ تسه رتراکمتـس  یـسک  ناهج  رد  ددنبیم ،
، دـناسرب لامک  يالعا  دـح  روهظ و  ياهتنم  رد  ار  دوخ  رون  ادـخ  هتبلا  دـننک ، شوماخ  هرخـسم  نعط و  لطاب و  راـتفگ  هب  ار  ادـخ  رون  هک 
« نأ  » هژاو اذل  تسا ، هتفرگ  ّقلعت  ادخ  رون  ندرک  شوماخ  هب  ًامیقتـسم  نانآ  هدارا  لّوا  دروم  رد  . دنـشاب فلاخم  یـضاران و  نارفاک  دنچره 

رون ندرک  شوماخ  روظنم  هب  دنوادخ ، رب  ارتفا  هب  نانآ  هدارا  مود  دروم  رد  اّما  هّللا ؛» رون  اوئفطی  نأ  نودـیری  : » تسا هدومرف  هدرب و  راک  هب 
هب مال »  » اذل تسا و  غورد  ارتفا و  هب  اهنآ  هدارا  ّقلعت  ببـس  تلع و  هزیگنا و  ادخ ، رون  ندرک  شوماخ  نیاربانب  تسا . هتفرگ  ّقلعت  دـنوادخ 
هب زین  وا  مدـید  مدرک ، هعجارم  هک  مه  یناهفـصا  بغار  تادرفم  ِباتک  هب  هراب  نیا  رد  «. هّللا رون  اوئفطیل  نودـیری  : » تساهومرف هدرب و  راک 
رد هک  تسا  نیا  ود ، نیا  نیب  قرف  هّللا ، روـن  اوـئفطیل  نودـیری  هّللا ، روـن  اوـئفطی  نأ  نودـیری  : » دـیوگیم وا  تسا . هدرک  هراـشا  هتکن  نـیا 
ادخ رون  ندرک  شوماخ  هب  نآ  هلیسوهب  هک  دنراد  يراک  دصق  اوئفطیل »  » رد دننک و  شوماخ  ار  ادخ  رون  دنراد  دصق  اوئفطی » نأ  نودیری  »

. تسا هنوگ  نیدب  عضو  میداد ، حیضوت  هک  هنوگ  نامه  زین ، ریهطت  هیآ  رد  [ . 74 .« ] دنسرب

تقفاوم موهفم  یعطق و  تیولوا 

رب شیوخ  دصاقم  نایب  تارواحم و  رد  هک  ناسل  لها  دننام  مه  نآرق  رد  هک  تسا  یظفل  روهظ  کی  یعطق ، تیولوا  هک  دننادیم  ناگمه 

ریهطت هیآ  رد  مالسلاهیلع  تیب  www.Ghaemiyeh.comلها  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 69زکرم  هحفص 20 

http://www.ghaemiyeh.com


تمـصع رب  ییاهن  عطاق و  لکـش  هب  تسه و  مه  اجنیا  رد  تقفاوم  موهفم  یعطق و  تیولوا  . تسا هتفر  راک  هب  دـننکیم  لـمع  نآ  ساـسا 
وا ماقم  هب  تبـسن  دیـشاب و  لئاق  مارتحا  تّزع و  يدرم  يارب  هاگره  : میهدیم حیـضوت  یلاثم  ناـیب  اـب  ار  بلطم  دراد . تلـالد  (ع ) تیبلـها

ياهراک بکترم  وا  ناگتـسب  زا  يرگید  سکره  ای  دنزرف  هک  دـینیبب  رگا  دـیرادرب ، ماگ  يو  مارتحا  تیبثت  تهجرد  دـینک و  بدا  تیاعر 
تحاران رایسب  ار  امش  راک  نیا  دننک ، داقتنا  وا  زا  نامدرم  ات  ددرگیم  ثعاب  دنزیم و  همطل  يو  هزاوآ  ترهش و  هب  هک  دوشیم  یتسیاشان 

رد ًالصا  دنزرف  نیا  هک  یلاح  رد  دیرادیم . زاب  راک  نآ  زا  ار  دنزرف  شترهش ، هزاوآ و  ردپ و  تمارک و  ظفح  روظنم  هب  دنکیم و  لولم  و 
يارب دوخ  رد  ییيوق  هزیگنا  هنوگ  چیه  دیدشیمن و  وا  ضرعتم  زگره  دوبن ، ردـپ  نآ  رـسپ  رگا  هک  نانچ  درادـن . رارق  امـش  مامتها  هریاد 

ياـهراک اریز  دـنکیم ؛ یهن  رما و  ار  (ص ) ربماـیپ ناـنز  دـنوادخ  تسا . نینچ  مه  هفیرـش  تاـیآ  نیا  رد  عـضو  . دـیتفاییمن يو  یهن  ورما 
هک دـهاوخیمن  دـنوادخ  دنتـسه و  تیبلها  تسا  مهم  هچنآ  تشاذـگ . دـهاوخ  ياج  رب  تلاسر  تیبلها  رد  یفنم  راـثآ  ناـنآ ، فـالخ 

نیا ندوب  يزاجم  دنراد  يزاجم  تبسن  کی  هداوناخ  نآ  اب  هک  دنزرـس  یناسک  زا  يدیلپ  نیا  هچرگا  دسرب ، نانآ  هب  يدیلپ  نیرتکچوک 
یهلا و فاطلا  تایانع و  لومش  قایـس  رد  هک  تسا  تیبلها  هب  مامتها  تیاهن  نیا  . دیتسناد نارگید  تغل و  نادنمـشناد  نابز  زا  ار  تبـسن 

یگزیکاـپ هب  تبـسن  يراگدـنوادخ  ماـمتها  رب  تلـالد  هک  تسا  نیا  نآ  ياـنعم  میتـفگ : هک  روـط  ناـمه  دریگیم . رارق  یناـّبر  تاـقیفوت 
هدارا لاعتم  دنوادخ  رگا  . دوب دهاوخ  رتلماک  رتدیکا و  رتگرزب ، رتدیدش ، تاذـلاب ، ًالوا و  نانآ ، هب  يدـیلپ  هنوگره  ندیـسرن  تیبلها و 

هک ار  هچنآ  ره  هک  هدرک  هدارا  یلوا  قیرط  هب  دیادزب ، ضرعلاب  ًایناث و  دنچره  تسا ، بوسنم  تیبلها  هب  هک  یـسک  زا  ار  يدیلپ  هک  هدرک 
دنوادـخ هک  مینکیم  هدافتـسا  یعطق  تیولوا  تقفاوم و  موهفم  ساـسا  رب  نیارباـنب  دربـب . نیب  زا  دـسریم ، ناـنآ  دوـخ  هب  تاذـلاب  ًـالوا و 

تّوبن هناخ  تشادیمارگ  میظعت و  ماقم  ماقم ، هک  ًاصوصخ  تسا ؛ هتخاس  هّزنم  يدـیلپ  هنوگره  زا  هدـنادرگ و  هزیکاپ  ار  تیبلـها  ناـحبس 
يرایتخا نآ  رد  ار  نانیا  هک  مه  يدراوم  یتح  يدـیلپ ، هنوگره  نتخاس  رود  ندودز و  تهجرد  یهلا  تکرح  کی  بوچراچ  رد  تسا و 

لوصح زا  عنم  تهج  رد  ناحبـس  دـنوادخ  هک  نیا  . دوشیم لخاد  دنزرـس  (ص ) ربمایپ نانز  نوچمه  يرگید  دارفا  زا  هک  نیا  لثم  تسین ،
یعطق تساوخ  میمـصت و  کیزا  هدومرف ، ررقم  ربارب  ود  شاداپ  رفیک و  (ص ) ربمایپ نارـسمه  يارب  هک  اجنآات  هدرک  تردابم  يدـیلپ  نیا 

هچنآ . درادیمرب هدرپ  ضرعلاب  ًایناث و  زین  تاذـلاب و  ًـالوا و  وحن  هب  تیبلـها ، دوخ  هب  يدـیلپ  هنوگچـیه  ندیـسرن  رب  ینبم  يراگدـنوادخ 
هک تسا  یبلاطم  دنرـشب ، دارفا  ریاس  نوچمه  نانآ  هکلب  و  (ص ) ربمایپ نانز  هن  تسا و  تّوبن  تیبلها  ّصاـخ  ّتیمها  نیا  هک  دراد  هراـشا 

ار شیوخ  نانز  هک  هداد  نامرف  ار  شربمایپ  لاعتم  دنوادخ  هک  مینیبیم  اریز  تسا ؛ هدرک  هراشا  نادب  ثحب  دروم  تایآ  زا  شیپ  تایآ  رد 
یبوـخ و هب  ار  همه  هتخادرپ و  ار  ناـنآ  هیرهم  (ص ) ربماـیپ تروـص  نیا  رد  هـک  نآ -  تـنیز  اـیند و  یناگدـنز  دزاـس : ّریخم  زیچ  ود  نـیب 

یگرزب شاداپ  نانآ  ناراکوکین  يارب  دنوادخ  تروص  نیا  رد  هک  ترخآ  یناگدنز  لوسر و  دنوادخ و  رگید  و  دهد -  قالط  يدنـسرخ 
رد تسا . یـصاخ  حـیجرت  ار  نانآ  هن  دـنراد و  زیاـمتم  یتیمهاهن  (ص ) ربماـیپ ناـنز  هک  دـناسریم  نتخاـس  ّریخم  نیا  تسا -  هدرک  مهارف 

( تانسحم  ) ناراکوکین دنتسه : مسق  وددوخ  دننیزگیمرب ، ار  لوسر  دنوادخ و  هک  (ص ) ربمایپ نانز  زا  هدع  نآ  هک  دراد  هراشا  هیآ  نیمه 
ناشیا زا  مادک  ره  تبون  ات  تسا  راتخم  (ص ) ربمایپ هک  هدرک  نایب  سپس  هروس  نیمه  هک  دینک  هفاضا  زین  ار  بلطم  نیا  . ناراکوکین ریغ  و 

رد هتـشگ  بجوم  هک  یتّیمها  نآ  هک  دناسریم  مامت  حوضو  اب  دش  نایب  هچنآ  . دناوخب دوخ  دزن  ار  يرگید  دزادنا و  بقع  دـهاوخب  هک  ار 
یهن رما و  زین  تسادخ و  هداتسرف  ربمایپ و  وا  هک  تهج  نآ  زا  تسوا ، تیبلها  و  (ص ) ربمایپ دوخ  يارب  دوش  ذاختا  یعضوم  نینچ  اجنیا 

رایـسب يراتفر  نانآ  اب  (ص ) ربمایپ هک  دمآتسدهب  تایآ  نیا  زا  هک  ارچ  تسین ، نانآ  یتاذ  زایتما  تیـصوصخ و  رطاخهب  (ص ) ربمایپ نانز 
ظفح هک  دوشیم  بجوم  تسادـخ ، لوسر  ربمایپ و  هک  تهج  نآ  زا  (ص ) ربمایپ تیـصوصخ  هک  تشگ  نشور  نینچ  مه  . تشاد يداـع 

ود تفلاخم  تروص  رد  (ص ) ربمایپ نانز  رفیک  هک  هدومرف  ررقم  ناحبـس  دـنوادخ  هک  تسا  نیمه  يارب  دـشاب . تلاسر  ظفح  (ص ) ربمایپ
(، (ص ادخ لوسر  يرـسمه  زا  نانآ  رگا  هک  يروط  هب  دشاب ، نارگید  رجا  ربارب  ود  تقفاوم  تروص  رد  نانآ  شاداپ  نارگید و  رفیک  ربارب 

لیلد نیمه  هب  تشگ . دـنهاوخ  نانز  ریاس  نوچمه  تشاد ، تلالد  رییخت  هیآ  هک  هنوگناـمه  دـنور ، نوریب  تسا  ربماـیپ  هک  تهج  نآ  زا 
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حون و نز  ود ، نآ  يارب  هاگنآ  درک و  دیدهت  دنریگب  قالط  ادخ  لوسر  زا  دنهاوخیم  هک  دـنداد  ناشن  هک  ار  نت  ود  نآ  لاعتم  دـنوادخ 
ًالماک هک  هتفگ  نخس  (ص ) ربمایپ نانز  زا  ياهویـش  هب  یناوارف  دراوم  رد  نآرق  رگید ، يوس  زا  . دروآ لاثم  ار  نانآ  تشذگرـس  طول و  نز 

دنوادـخ دـینک . هظحالم  ار  میرحت  قالط و  بازحا ، ياههروس  هرابنیا  رد  دـناهدوبن . رود  هب  هانگ  باـکترا  زا  ناـنآ  هک  دوشیم  راکـشآ 
زا هدنیآ  رد  ار  يرتشیب  ناهانگ  ندز  رس  لاح  نیع  رد  هدزرـس و  نانآ  زا  یـضعب  زا  هک  هدومرف  تیاکح  ار  یگرزب  ياهتفلاخم  ناحبس 

نوخ نآ  هجیتـنرد  هک  تفرورف  ییاـهگنج  هکرعم  رد  لوبقم  لوـقعم و  لـیلد  نودـب  ناـنآ  زا  یکی  هکناـنچ  مه  تسا . هدرکن  در  ناـنآ 
ياهویـش هب  رگید  ياج  اههد  رد  شربمایپ  نابز  زا  هیآ و  نیا  رد  لاعتم  ِدـنوادخ  نکیل  تخیر . نیمز  رب  هاـنگیب  ناناملـسم ، زا  رفن  نارازه 

هزیکاپ ییيدـیلپ  ره  زا  موصعم و  یهانگ  ره  زا  ار  نانآ  هک  هدومرف  نشور  ناحبـس  دـنوادخ  تسا . هتفگ  نخـس  تیبلها  زا  نیابتم  ًالماک 
هدـناوخ یهلا  مکحم  نامـسیر  تاجن و  یتشک  نآرق ، ياتمه  ار  نانآ  دـنوادخ  نامرف  هب  مه  (ص ) مرکا ربماـیپ  هک  ناـنچ  تسا . هدـنادرگ 

. دیآیم تسد  هب  روهشم  رتاوتم و  نوتم  هب  هعجارم  اب  هدوب  شرامش  دح  زا  شیب  ناوارف و  دراوم ، لیبق  نیا  تسا .

یعیرشت هدارا 

ّقلعت نآ  داجیا  ققحت و  نیوکت ، هب  ینعی  دیرم ، دوخ  لعف  هب  هک  تسا  ياهدارا  نآ  وینیوکت  هدارا  . 1: تسا هنوگ  ود  هدارا  هک  تسا  نشور 
زا . دـهد ماجنا  دوخ  رایتخا  هب  ار  نآ  يو  هک  رابتعا  نیدـب  دریگیم  ّقلعت  يرگید  لعف  هب  هک  تسا  ياهدارا  نآ  ویعیرـشت  هدارا  . 2. دریگیم

هجوتم هک  یییهاون  رماوا و  هب  قلعتم  تسا و  یعیرـشت  هدارا  تاذلاب ، ًالوا و  تایآ  نیا  رد  رظن  دروم  هدارا  هک  دـش  نشور  تشذـگ  هچنآ 
هزیکاپ تیبلـها و  زا  يدـیلپ  ندودزهب  هک  تسا  يرگید  هدارا  زا  هتفرگ  تأـشن  هدارا  نیا  اـّما  تسا ، هدـیدرگ  (ص ) ادـخلوسر نارـسمه 

زا هدارا  نیا  کش  نودب  تسا . تقفاوم  موهفم  یعطق و  تیولوا  لولدم  مود ، هدارا  نیا  تسا . هتفرگ  قلعت  تمـصع  دح  ات  نانآ  ندنادرگ 
. تسا رتيدج  رتخسار و  رتدیکا ، رتدیدش ، لّوا  هدارا 

یهلا تداهش  تسار و  ربخ 

رد دراد و  شیوخ  تیاعر  تحت  ار  (ع ) تیبلـها ناحبـس  ِدـنوادخ  هک  تسا  بلطم  نیا  نمـضتم  هیآ  نیا  رتحیرـص ، رتراکـشآ و  ریبعت  هب 
تراهط هب  تیبلها  رگا  دـنکیم و  لمع  دـشاب  ضرعلاب  ًایناث و  رگا  یتح  نانآ ، زا  يدـیلپ  هنوگره  نتخاس  رود  ناـنآ و  یگزیکاـپ  تهج 

حدم و نیا  نیاربانب ، . تشادیمن یمارگ  نینچ  نیا  دادیمن و  رارق  شیاتـس  دروم  هنوگنیا  ار  نانآ  دـنوادخ  زگره  دـندوب ، هدیـسرن  لماک 
هک تسا  بلطم  نیا  نمضتم  [ 75  ] یهلا تداهش  تسار و  ربخ  نیا  يراگدرورپ و  تیانع  هب  نانآ  صاصتخا  و  (ع ) تیبلها تشادیمارگ 
هب داهشتسا  اب  (ص ) مرکا لوسر  هک  یتمـصع  دناهدیـسر ، تمـصع  هجرد  ات  يدیلپ  مدع  یگزیکاپ و  تیزم  هب  نانیا  طقف  ناگمه ، نایم  زا 

ناـهانگ همه  زا  نم  تیبلـها  نم و  [ . 76 [ ؛ بونذـلا نم  نورهطم  یتیبلها  وانأف  : تفگ هک  اـجنآ  دومرف ، حیرـصت  نادـب  ریهطت  هیآ  نیمه 
مهتلعج کـتدارإب و  ًاریهطت  سندـلا  سجرلا و  نـم  مـهترهط  و  دـیامرفیم ...«: هـفرع  ياـعد  رد  (ع ) نیدــباعلا نـیز  ماـما  . میتـسه هزیکاـپ 

رد (ع ) ناماما نانخس  ... یتخاس هلیسو  ار  نانآ  يدینادرگ و  كاپ  یتشز  يدیلپ و  ره  زا  شیوخ  تساوخ  اب  ار  ناشیا  و  77 ...؛ ] ... ] ۀلیسولا
كدـنا لاجم  نیا  رد  ام  تسا . دایز  رایـسب  هدـنادرگ  هزیکاپ  ًـالماک  ار  ناـنآ  هدرکرود و  تیبلـها  زا  ار  يدـیلپ  هنوگره  دـنوادخ  هک  نیا 

هک نیا  رگید  بلطم  [ . 78 . ] دینک هعجارم  نانآ  نانخـس  رگید  تالداجم و  اهاعد ، هب  هراب  نیا  رد  میرادـن . ار  نآ  مامت  ندرمـشرب  تصرف 
ياهشخب هک  یلاح  رد  دراد . تلالد  هانگ  هنوگره  زا  (ع ) تیبلها تمـصع  رب  اریز  دنکیمن ؛ قیبطت  يدـحا  رب  ءاسک  لها  زج  ریهطت  هیآ 

، نارگید جاجز و  رظن  زا  اّمنا »  » هملک هک  نیا  بلطم  نایب  تسا . هدرک  نایب  ار  ناـنآ  زا  هاـنگ  رودـص  ناـکما  (ص ) ربماـیپ ناـنز  هب  طوبرم 
ینعی ریهطت ، قـلعتم  زین  و  ءارقفلل » تاقدـصلا  اـّمنإ  : » لاـعتم دـنوادخ  هدوـمرف  نیا  دـننام  دـیامنیم . تاـبثا  هدرک  یفن  سیل »  » هک ار  هچنآ 

ماع وحن  هب  تسا ، تیبلها  زا  يدیلپ  سنج  تیهام  یفن  دـیفم  هکرابم  هیآ  نیاربانب ، تسا . سنج  لا »  » هب یّلحم  دـشابیم و  قلطم  سجر ،
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لاعتم دنوادخ  هک  تسا  نیمه  يارب  تسا . دوصقم  لماک  دیکأت  هدوب  تشادگرزب  میرکت و  ماقم  ماقم ، هک  نانچ  مه  . یباعیتسا یعومجم 
ینعی تسا ؛ قلطملوعفم  هک  يردصم  اب  ار  نآ  هدومرف  دـیکأت  ریهطت  رب  دومن ، زاغآ  رـصح  تادا  اب  ار  نآ  هک  يدـیلپ  ندودز  نایب  زا  سپ 
ریبعت هب  انب  . دورب دـهاوخیم  هک  يریهطت  ره  لابند  هب  بطاخم  نهذ  ات  دـهدیم  رارق  دـیکأت  دروم  ریکنت  ای  میظعت  نیونت  اـب  ًاریهطت »  » هملک

هک هدرک  دیکأت  يزیچ  اب  ار  نآ  سپس  تسا . (ع ) تیبلها ریهطترد  رصحنم  لاعتم  دنوادخ  هدارا  هک  دناسریم  بلاطم  نیا  مامت  يدوهمس 
بسانت راتفگ  نیا  اب  میدرک  نایب  هچنآ  [ . 79 . ] درادتلالد یگزیکاپ  بتارم  نیرتالاب  رد  نانآ و  رایع  مامت  لماک و  یگزیکاپ  تراهط و  رب 

رـشب دارفا  مامت  يارب  ناحبـس  دنوادخ  اریز  تسا ، يدـیلپ  یگدولآ و  ندودز  يارب  یعیرـشتهدارا  هکرابم ، هیآرد  دوجوم  هدارا  هک  درادـن 
ناـنز رد  رـصحنم  هن  نیا  ددنـسپیمن و  ناـنآ  زا  مه  ار  فـالخ  دروـم  کـی  یتـح  دـنیامن و  لـمع  ماـکحا  فیلاـکت و  هب  هـک  دـهاوخیم 

، ناگمه زا  تیبلها  زایتما  هدافا  تشادیمارگ و  میرکت و  دـیکأت و  نآ  دوجو  اب  نیاربانب  (ع ؛) تیبلـهارد رـصحنم  هن  تسا و  (ص ) ربماـیپ
، ریهطت هیآ  رد  رظن  دروم  هدارا  هک  انامه  : » دـناهتفگ نادنمـشنادزا  يرامـش  هک  تسا  نیمه  يارب  . درادـن یهیجوت  هنوگ  چـیه  راصحنا  نیا 
زا تراهط  كاکفنا  و  (ع ) تیبلها هب  يدـیلپ  هنوگ  ره  ندیـسر  نیارباـنب  تسا . لاـحم  دارم  ِققحت  زا  نآ  کـیکفت  تسا و  ینیوکت  هدارا 

[ . 80 .« ] تسا لاحم  نانآ 

تمصع ندوب  يرایتخا 

هب تسا  قلعتم  هک  يرگید  هدارا  زا  هتفرگ  تأشن  اّما  تسا ، یعیرـشت  هدارا  تاذلاب ، ًالوا و  ریهطت  هیآ  رد  رظن  دروم  هدارا  هک  تشگ  نشور 
هب زاین  هک  یـشسرپ  اّما  دنتـسه ، موصعم  ناـهانگ  ماـمت  زا  (ع ) تیبلـها هک  دوشیم  يریگهجیتن  نآ  زا  تقیقح  نیا  و  (ع ) تیبلـها ریهطت 

دنناوتیم هن  هکنانچ  تسا ؟ هدش  هدـیرفآ  نانآ  رد  يربج  تروص  هب  هک  نیا  ای  تسا  يرایتخاتمـصع  نیا  ایآ  هک  تسا  نیا  دراد  خـساپ 
هابتـشا و هانگ ، زا  تمـصع  دیدرت ، نودب  هک  تسا  نیا  خساپ  ؟ دنوش دب  ياهراک  بکترم  دنناوتیم  هن  دـنرادرب و  تسد  اهیبوخ  ماجنا  زا 

تسا لاعتم  دنوادخ  کش  نودب  هک  نیا  بلطم  حیضوت  [ 81 . ] درادن دوجو  نآ  رد  يرابجا  هارکا و  هنوگچیه  تسا و  يرایتخا  یشومارف ،
ناگدنب رب  دنوادخ  طسوت  دوجو ، رمتـسم  هضافا  نودب  ناگدنب  لاعفا  نیاربانب ، دنکیم . هضافا  رگید  دوجوم  ره  نامدرم و  هب  ار  دوجو  هک 

هنوگچـیه دـنوادخ  دـنوریم و  شیوس  هب  هدرک  رایتخا  ار  نآ  هک  دنتـسه  ناگدـنب  دوخ  نیا  اما  درادـن ، رودـص  ناکما  نانآ ، ياـهراک  و 
عیرـشت وا  هک  هچنآ  زج  ناماما  هک  هتـسنادیم  لاعتم  دنوادخ  هکدـناسریم  ریهطت  هیآ  ساسا  نیا  رب  درادـن . دوجو  هضافا  هب  تبـسن  یلخب 

یبیغ ياهدادما  یهلا و  تاقیفوت  یناسفن ، تاکلم  یتاذ ، ياهدادعتـسا  ببـس  هب  نیا  دننیزگیمن . رب  يزیچ  دراد  تیاضر  نادـب  هدومرف و 
تمظع و لـالج و  هب  ناـنیا  تفرعم  زین  حـیبق و  نسَح و  لـطاب ، قح و  هب  ناـنآ  تخانـش  زین  هدومرف و  تیاـنع  ناـنآ  هب  دـنوادخ  هک  تسا 
هب مه  دنوادخ  دننکیم . شالت  بتارم  نیرتالاب  هب  ندیـسر  تالامک و  هب  لین  تهج  رد  نیاربانب ، تسا . دـنوادخ  تافـص  رگید  تردـق و 

[82 [ ؛ ْمُهاْوقَت ْمُهاتآَو  يًدُه  ْمُهَداَز  اْوَدَتْها  َنیِذَّلَا  : هدعاق ساسا  رب  دزرویمن و  لخب  نانآ  هب  لخب ، زا  شـسدق  تحاس  یگتـساریپ  هطـساو 
انِیف اوُدَهاج  َنیِذَّلاَو  . دومرف اطع  ار  اهنآ  ياوقت  شاداپ  دوزفیب و  ناشنامیا  تیاده و  رب  ادـخ  فطل   ) دـنتفای تیادـه  تراتفگ  هب   ) هک نانآ  .

تیاده شیوخ  هار  هب  ار  اهنآ  ًاقّقحم  دندرک ، شـشوک  لام  ناج و  هب  ام  هار  رد  هک  نانآ  و  [ . 83 [ ؛ َِننِسْحُْملا َعََمل  َهّللا  َّنِإو  انَُلبُس  ْمُهَّنَیِدْهََنل 
روهطوـغ شیوـخ  مرک  ضیف و  رد  ار  ناــنآ  هضاــفا و  اــهنیا  رب  ار  دوــخ  ياــهتمعن  . تـسا ناراــکوکین  اــب  دــنوادخ  هـشیمه  مـینک و 

نانآ هتساوخ  نیا  هب  دننیزگیمنرب ، ار  حالف  حالـص و  قح و  ییابیز ، یبوخ و  زج  نانآ  دنادیم  هک  ناحبـس  دنوادخ  نیاربانب ، . دنادرگیم
؛ دوشیمن هضافا  لاعتم  دـنوادخ  بوبحم  هدیدنـسپ و  لاعفا  زا  عون  نیا  رب  زج  ینیوکت ، هدارا  ساسا  رب  دوجو  زگره  داد و  دـهاوخ  خـساپ 

نانآ ندـینادرگ  هزیکاپ  اهيدـیلپ و  ندودز  زج  ینیوکت ، هدارا  اب  هک  دـهد  ربخ  ام  هب  هک  دوب  دـهاوخ  تسرد  تاکن  نیا  هب  هجوت  اب  يرآ 
ینیوکت هدارا  اب  دـنوادخ  هچ  تسا . نینچ  ًالماک  عضو  دنتـسه  موصعم  هک  مه  ناربمایپ  دروم  رد  هک  نانچمه  درک . دـهاوخن  هدارا  يزیچ 

ینامز باختنا  نیا  زار  . دنریگیمن شیپ  رد  ار  يراگتـسر  حالف و  حالـص ، زج  مه  نانآ  هدرکن و  هدارا  دـننیزگیمرب  نانآ  هچنآ  زج  دوخ 
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زا زین  دنکن و  هدولآ  ار  وا  شیاهيدـیلپ  مامت  اب  تیلهاج  هک  دـشاب  افـص  صالخا و  زا  هبترم  نآ  رد  ناسنا  رگا  مینادـب  هک  دوشیم  نشور 
یقالخا يایازم  نیرتالاب  هب  دشاب و  هدامآ  هجو  نیرتهب  هب  يو  تیبرت  هنیمز  دربن و  ثرا  هب  ردان  يایازم  هدیدنسپ و  لاصخ  زج  دوخ  ناکاین 

زین دـشاب و  هتـشاد  رارق  یلاع  ياهجرد  رد  وا  ماکحا  عیارـش و  دـنوادخ و  هب  تبـسن  تفرعم  روعـش و  لّقعت و  رظن  زا  هدـمآ  لیان  یناسنا  و 
نآ زا  سکعرب  هکلب  دـشابن ، تشز  راـک  ماـجنا  رکف  هب  ياهرذ  هک  ناـنچ  دـشاب ، هتـشاد  نتـشیوخ  رب  ّطلـست  هدوـب و  يوـق  ياهدارا  ياراد 
اّما دهدن ، ماجنا  ای  دهد  ماجنا  هک  تسا  رداق  هتـشاد  مامت  يدازآ  لماک و  رایتخا  هک  یلاح  رد  دریگ ، رارق  تیذا  جـنر و  رد  هدوب ، نازیرگ 
هک درادن  ناکما  دـنیبیم ، شیوخ  تیـصخش  صیاصخ  تالامک و  ندیـشاپ  مه  زا  صقن و  بجوم  شیوخ و  تیناسنا  یفانم  ار  نآ  نوچ 

، متـس ماجنا  رب  تردقاب  لاعتم  ِدنوادخ  هک  نانچ  دنک  مادـقا  تشز  راک  نآ  باکترا  تهج  رد  یلاوحا  عاضوا و  ره  رد  یطیارـش و  ره  رد 
ناحبـس ترـضح  تیهولا  لدـع و  لامک و  یهلا و  سدـقا  تاذ  ماقم  اـب  ناگدـنب  رب  متـس  ملظ و  اریز  درادیمن ؛ اور  [ 84  ] ملظ يدـحا  رب 

ار شنادـنزرف  ردام  دربیمنورف و  شتآ  رد  ار  شتـسد  دازون  دروخیمن و  مس  زگره  لداـعتم ، لـقاع و  ناـسنا  هک  ناـنچمه  . دراد تاـفانم 
ام دهدیمن . ماجنا  دنادیم  شیوخ  تیصخش  تمارک و  هب  لخم  ار  نآ  ماجنا  ناسنا  هک  ار  یناوارف  ياهزیچ  زا  کی  چیه  زین  دربیمنرس و 

اجنادـب نابلاط  میاهدرک . ثحب  (ص ) مظعالا یبنلا  ةریـس  نم  حیحـصلا  دوخ  ِباتک  موس  دـلج  رخاوا  رد  تمـصع  ندوب  يرایتخا  هراـبرد 
هن تسا و  ینیوکت  هدارا  ریهطت ، هیآ  رد  رظن  دروم  هدارا  دناهتفگ : هک  نادنمـشناد  دارم  هک  دوشیم  نشور  تشذگ  هچنآ  زا  . دننک هعجارم 

تردـق هکناـنچ  دـشاب ، هدـش  هدـیرفآ  يراـبجا  تروـص  هب  ناـنآ  رد  تمـصع  هک  نیا  هن  میدرک و  ناـیب  هک  تسا  نیمه  یعیرـشت ، هدارا 
. دنشاب هتشادن  تقفاوم  تفلاخم و 

هتکن کی 

هنیمز تساـم ، ثحب  دروم  ًـالعف  هک  هفیرـش  هیآ  نیا  هک  میدـقتعم  اـّما  مینکیمن ، ّدر  ار  دوـخ  دازآ  ناـملاع  روـظنم  یتـسرد  تّحـص و  اـم 
تسین و راگزاس  ربج  روذحم  اب  ًالـصا  دوخ  یظفل  تلالد  اب  هیآ  نیا  هک  دوش  نشور  ات  میراد  نایب  ار  نآ  تسا  مزال  هک  دراد  مه  يرگید 

حیضوت تسا . هتفرگن  ّقلعت  ناسنا  لعف  هب  ًالصا  هیآ  نیا  رد  هدارا  اریز  تسا ؛ نآ  هب  رظان  هن  دراد و  یقالت  دروخرب و  نآ  اب  هن  هجو  چیه  هب 
نأ دیری   » ریبعت زا  لودـع  زا  هاگنآ  و  مکرهطی ) و  بهذـی ،  ) هیآ رد  ناحبـس  دـنوادخ  هب  ریهطت  يدـیلپ و  ندودز  دانـسا  زا  : هک نیا  بلطم 
نآ نتخاسرودو  يدیلپندودز  هب  تاذلابو  ًالوا  لاعتم  دنوادخ  هدارا  هک  مینکیم  هدافتـسا  سجرلا » مکنع  بهذیل  دیری   » ریبعت هب  بهذـی »

لاـعتم دـنوادخ  سپ  يدـیلپ . يوس  هب  تکرح  زا  نآ  نتـشادزاب  ناـنآ و  هدارا  نتخاـس  روـهقم  تیبلـها و  راـبجا  هب  هن  تسا  هتفرگ  قـّلعت 
دنوادخ هاگـشیپ  رد  يدیلپ  هب  نانآ  یکیدزن  نانآ و  هب  يدیلپ  یکیدزن  هک  ارچ  دیامن ، رود  نانآ  زا  دـنک و  درط  ار  يدـیلپ  هک  دـهاوخیم 
کیدزن ناـهن  راکـشآ و  تشز  ياـهراک  هب  ؛ ] 85  ] َنََطب امو  اـهنِمَرَهَظ  اـم  َشِحاوَْفلا  اُوبَْرقَت  ـالَو  : دـیامرفیم دوخ  هک  ناـنچ  تسا . ضوغبم 

رایـسب یهار  تشز و  رایـسب  يراـک  هک  دـیوشن  کـیدزن  اـنز  لـمع  هب  زگره  ؛ ] 86  ] ًالِیبَس َءاسَو  ًۀَـشِحاف  َناک  ُهَّنِإ  اـنِّزلا  اُْوبَْرقَت  ـالَو  . دـیوشن
ار ضوغبم  رما  لباقم  رد  ظفح  هجرد  دـناوتیم  عناوم  نآ  يرود و  نیا  . دـیامرفیم هراشا  بلطم  نیا  هب  هک  يرگید  تاـیآ  .و  تسادنـسپان
رد دشاب و  هتخیمآ  يدـیلپ  هب  ناسنا  هک  ینامز  فالخرب  دـهاکب ، نآ  هب  ندـش  هدولآ  تالامتحا  نازیم  زا  يدایز  نازیم  هب  دـشخب و  ینوزف 

تیبلها زا  ار  يدیلپ  هک  هدومرف  هدارا  ناحبـس  دنوادخ  درادن . حیـضوت  هب  يزاین  هک  تسا  نشور  ردـقنآ  هلأسم  نیا  روهطوغ . نآ  ياضف 
ناـنز زا  هک  نآ  دـننام  دـشاب . ضرعلاـب  ًاـیناث و  هچرگا  دـیامن ، رود  ناـنآ  زا  ار  یبـیع  هنوـگره  هدرک  هدارا  هـک  هنوـگ  ناـمه  دزاـس ، رود 

تفرعم تدایز  قیرط  زا  تسا  نانآ  تناصح  نازیم  تدایز ، ینوزف و  رب  هوالع  نیا  دنزرس . دنتسین  تیبلها  زا  تقیقح  رد  هک  (ص ) ربمایپ
نانآ زا  دیلپ  يرود  بجوم  اهنیا  مامت  نآ . راثآ  دب و  ياهراک  زا  نانآ  تخانش  یناسفن و  تاکلم  تیوقت  ناحبس و  دنوادخ  هب  تبسن  اهنآ 

جنر و رد  نآ  زا  هکلب  دنکیمن ، روطخ  مه  ناشرکف  هب  دنـشیدنایمن و  شاهرابرد  ًادبا  دـننکیمن و  هدولآ  نادـب  ار  دوخ  زگره  اذـل  تسا .
ار بلطم  نیا  ام  دزاسیمن . دراو  نآ  رب  یهارکا  ای  راـشف  نیرتکـچوک  یـسک  هدوب و  دازآ  ناـنآ  هدارا  لاـح  نیا  اـب  دـنرفنتم . هدوب  تیذا 
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. میداد حیضوت  نیا  زا  شیپ 

هک نیا  نخس  هصالخ 

دیری اّمنإ   » قلعتم نآ  تسا و  (ص ) ادخ لوسر  نانز  هجوتم  هک  هتفرگ  ّقلعت  یییهاون  رماوا و  هب  هک  تسا  یعیرـشت  هدارا  کی  هیآ  نیا  رد 
هتفرگ ّقلعت  نانآ  ریهطت  تیبلـها و  زا  يدـیلپ  يرود  هب  هک  تسا  ینیوکت  هدارا  کـی  زا  هتفرگ  تأـشن  یعیرـشت  هدارا  نیا  اـّما  تسا ، هللا »

ناحبـس دـنوادخ  هب  مکرهطی »  » و مکنع » بهذـی   » هیآ رد  ندـینادرگ  هزیکاپ  يدـیلپ و  ندودز  نداد  تبـسن  زا  ار  مود  هدارا  نیا  اـم  تسا .
ینیوکت هدارا  نیا  نکیل  ددرگیمرب ، هّللا » ُدـیُری  امَّنِا   » رد هّللا  هلالج  ظـفل  هب  هک  تسا  يریمـض  لـعف  ود  ره  لـعاف  اریز  مینکیم ؛ هدافتـسا 

هّللا دیری  : » دومرفن ًالثم  دنوادخ  اریز  تیبلها ؛ زا  رداص  لعف  دوخ  هب  هن  تسا  هتفرگ  قلعت  ندینادرگ  هزیکاپ  يدـیلپ و  ندودز  هب  دـنوادخ 
يرود رگید  نآ  زا  دینکب و  ار  راک  نیا  هک  دهد  رارق  نانچ  ار  امـش  هک  هدرک  هدارا  دـنوادخ  « ) كاذ نوبنتجت  اذـه و  نولعفت  مکلعجی  نأ 

نتخاسرودهب تیبلـها ، هدارا  زا  رظنفرـص  دـنوادخ ، هدارا  هکلب  دـشاب ، دـنوادخ  ینیوکت  هدارا  روهقم  ناـنآ ، هدارا  هک  نیا  اـت  دـیزرو ).
دازآ اهر و  یـضرعت ، نیرتکچوک  نودب  ار  نانآ  هدارا  لاح ، نیع  رد  تسا . هتفرگ  قلعت  يدیلپ  نانآ و  نیب  عناوم  داجیا  نانآ و  زا  يدیلپ 

هراشا نادب  اج  نیا  رد  هک  يزیچ  نیرخآ  . تسا هدرک  رظنفرـص  نآ  زا  یلک  روط  هب  میدروآ  نیا  زا  شیپ  هک  هنوگنامه  تساهتـشاذگ و 
َةایَْحلا َنْدُِرت  َُّنْتنُک  ْنِا  : دـیامرفیم هدرک  قلعم  نانآ  دوخ  هدارا  هب  ار  نانز  تراهط  لاـعتم  دـنوادخ  دوشیم  هظحـالم  هک  تسا  نیا  مینکیم 

ار شلوـسر  ادـخ و  رگا  ؛... َُهلْوُـسَرَو َهَّللا  َنْدُِرت  َّنـُْتنُک  ْنِا  : دـیامرفیم و  .... دـیهاوخب ار  نآ  روـیز  ییاـیند و  یگدـنز  رگا  ؛... اـهَتَْنیِزَو اْینُّدــلا 
زا یعیرـشت و  هدارا  هاوخ  دهدیم ؛ رارق  دوخ  هدارا  قلعتم  ار  نآ  دیوگیم ، نخـس  تیبلها  تراهط  زا  دنوادخ  هک  هاگ  نآ  اّما  .... دیهاوخب
زا يدـیلپ  نتخاـس  رود  ندـینادرگ و  هزیکاـپ  هب  قـلعتم  ینیوـکت  هدارا  هاوـخ  تسا و  (ص ) ربماـیپ ناـنز  هجوـتم  هـک  دـشاب  يرماوا  قـیرط 

(. (ع تیبلها

ریهطت هیآ  رد  تماما 

دوجو مغر  یلع  هک  دـنراد  رارـصا  یـضعب  هک  نیا  زار  دـیاش  هک  نیا  نآ  میزادرپـب و  رکذـت  کـی  ناـیب  هب  اـج  نیا  رد  هک  مینادیم  مزـال 
سرت و دنیامن ، فرـصت  نآ  لولدم  رد  دـنکیم ، دـیکأت  ار  ابع  لآ  نت  جـنپ  هب  هفیرـش  هیآ  نیا  صاصتخا  هک  يرتاوتم  حیحـص و  تایاور 

 - دـنهاوخیم هک  ار  نانآ  راک ، نیا  دـنرادرب و  تماما  عوضوم  هب  هیآ  نیا  طبر  تهج  رد  ماـگ  کـی  اداـبم  هک  نیا  زا  دـشاب  ناـنآ  ساره 
ات دــنزاس  رود  تماــما  زا  ار  (ع ) توــبن تیبلــها  داــیز -  ياهتبــسانم  ددــعتم و  دراوــم  رد  رتاوــتم  ناوارف و  رایــسب  نوــتم  مـغرهب 

اریز . دزاس یگرزب  ياهانگنت  راچد  دـندوبر -  نارگید  زا  دوخ  عفن  هب  ار  نآ  هک  دـننک  تابثا  ارینانآ  تماما  تفالخ و  تیعورـشمدنناوتب 
یقح نآ  رد  ار  نانآ  زا  ریغ  يدـحا  تسا و  ناـنآ  قح  اـهنت  تماـما ، هک  دنتـشاد  رارـصا  هراومه  (ع ) تیبلـها هک  تسا  نشور  بلطم  نیا 

نآ زا  . دنک دیدرت  کش و  داجیا  نآ  رد  دناوتیمن  يدحا  هک  تسا  هدنکارپ  عیاش و  نانچ  (ع ) تیبلها ناماما  رارـصا  مادقا و  نیا  تسین و 
. تشاد رارقا  نادب  دش و  میلـست  نانآ  ربارب  رد  تفریذپ و  ار  نانآ  هتفگ  نیا  هک  دـیاب  دـنناگزیکاپ ، نانیا  هفیرـش  هیآ  نیا  صن  ربانب  هک  اج 
رد ناشیا  يارب  شروصت  هک  تسا  يزیچنیا  نارگید . تفالخ  تیعورـشم  ربارب  رد  تسا  یگرزب  لاؤس  تمـالع  نداد  رارق  ياـنعم  هب  نیا 

تلالد رد  دننک و  يزاب  ینآرق  هیآ  نیا  اب  هک  دننیبیمن  دوخ  هار  رـس  رد  یعنام  چیه  لیلد  نیمه  هب  . دیامنیمن ریذـپناکما  یطیارـش  چـیه 
رات زا  هک  یتاـیاور  هب  کّـسمت  اـی  حیرـص و  حیحـص و  رتاوتم و  تاـیاور  ّدر  ناـنآ  رظن  زا  هک  ناـنچمه  دـنیامن . فرـصت  کیکـشت و  نآ 

هک مینیبیم  ار  ناملاع  زا  یضعب  رگید  يوس  زا  دروآ . میهاوخ  يدعب  ثحابم  رد  ار  بلطم  نیا  درادن . یعنام  تسا  رتتسس  مه  توبکنع 
هک ییانعم  هک : میباییم  رد  مینک  هعجارم  ؛ ] 87  ] َنْوُرَّهَطُْملا ّالإ  ُهُّسَمَی  ٍنُْونْکَم ال  ٍباتِک  ِیف  ٌمیرَک  ٌنآرَُقل  ُهَّنِا  هیآ : ریـسفت  هب  رگا  دـنیوگیم :

نآ و یناعم  هب  ندیـسر  نآرق ، سم  زا  دارم  هک  تسانعم  نیا  تسا ، تایآ  مظن  قایـس و  اـب  اـنعمنیرتبسانم  نیرتيوق و  نادنمـشناد ، دزن 
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طقف نانآ  تسا و  هدـینادرگ  هزیکاپ  ار  ناـنآ  ناحبـس  دـنوادخ  هک  یناـسک  يارب  رگم  درادـن  ناـکما  نیا  تسا و  نآرب  فوقو  یهاـگآ و 
ُمُکِیف ٌكِرات  ّینِا  دومرف : داد و  رارق  نآرق  ياتمه  ار  نانآ  (ص ) ادخ لوسر  هک  یتقو  تسانعم  نادب  نیا  دنتسه . ءاسک  باحصا  تیبلها و 

دیاب هک  دنتـسه  یناسک  نانیا  هک  هدوب  نیا  شروظنم  ِیْتَیبَلْهَأ ؛ یتَْرتِع  ِهّللا و  َباـتِک  ًادـبَأ : ْيِدـَْعب  اْوُّلِـضَت  َْنل  اـمِِهب  ُْمتْکَّسَمَت  ْنِإ  اـم  ِْنیَلَقَّثلا 
زا هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  دنزاس . رـشتنم  هدایپ و  ار  نآ  میلاعت  ماکحا و  دنراد  ياپ  هب  ار  ادخ  نید  دننک ، ریـسفت  نامدرم  يارب  ار  نآرق 

. تسا هدرک  رصحنم  (ع ) تیبلها رد  ار  نآ  ناحبس  دنوادخ  هدش و  هدارا  (ص ) ادخلوسر زا  سپ  تفالخ  تماما و 

یقایس روهظ 

یقایس روهظ 

دروخرب نیرتکچوک  نودب  درادن و  تایآ  قایـس  اب  یتفلاخم  هنوگ  چیه  دنتـسه ، ءاسک  لها  هک  تیبلها  هب  ریهطت  هیآ  رد  باطخ  هیجوت 
لیلد و دناوتیم  مظن  قایس و  یتقو  فلا ) : مینکیم نایب  ار  هتکن  دنچ  بلطم  نیا  حیضوت  رد  تسا . گنهامه  قفاوم و  نآ  اب  ياههبـش  ای  و 
. دشاب رگید  شخب  هنیرق  يو  نخس  زا  یـشخب  ات  تسا  عوضوم  کی  نایب  ددص  رد  نخـس  نایپ  ات  زاغآ  زا  هدنیوگ  مینادب  هک  دشاب  تجح 

مالک ینایب  یغالب و  هبنج  هب  لالخا  بجوم  هدوب ، یقایـس  روهظ  اب  فلاخم  تشاد ، تفلاـخم  نآ  اـب  هک  دـمآ  یبلطم  رگا  تروص  نیا  رد 
رظن زا  فلتخم  ددـعتم و  هلأسم  دـنچ  هکلب  تسین ، دـحاو  عوضوم  کـی  ناـیب  ددـص  رد  هدـنیوگ  هک  دوش  مولعم  هاـگره  .ب ) دوب دـهاوخ 

دناوتیم دوخ  نیمه  دریگیم ، رارق  نید -  ای  تعیرـش  لثم  عماج -  یلک و  فده  کی  تحت  دـنچره  درامـشیمرب ، ار  عوضوم  ماکحا و 
فلتخم تاعوضوم  نایب  تروص  نیا  دـهد . طبر  مه  هب  ار  نآ  فلتخم  لئاسم  عمج و  نوگانوگ  تاعوضوم  نیب  هدوب ، وا  ناـیب  رگهیجوت 

نآ تحت  هک  دوش  ياهلأـسم  ضرعتم  هک  نیا  رگم  مـالک ، یناـیب  یغـالب و  هبنج  هب  لـالخا  بجوم  هن  تسا و  یقایـس  روهظ  اـب  فلاـخمهن 
اب فلاخم  مه  تسا و  مالک  تغالب  هب  ّلخم  مه  تروص  نیا  رد  تسا  نشور  هک  روط  نامه  دوشیمن . لخاد  عماـج  ماـع و  یلک ، فدـه 

یضعب هدنیوگ  هک  دنک  باجیا  نایب  هویش  تسانکمم ، اریز  تسین ؛ مکح  عوضوم و  تدحو  مزلتسم  قایس ، تدحو  .ج ) نآ یقایس  روهظ 
تیاور (ع ) رقاب ماما  زا  دـنک . نایب  دـشاب  هتـشاد  فالتخا  نآ  اب  تیهام  تعیبط و  رظن  زا  هچرگا  مه ، ار  رظندروم  هلأسم  رگید  ياههبنج  زا 
هرابرد نآ  رخآو  تسا  يزیچ  هرابرد  هیآ  کی  لّوا  هچ  تسین ، رود  هب  ناسنا ، سایق  لـقعزا و  نآرق  دـننام  يزیچ  چـیه  : » دومرف هک  هدـش 

نآرق هک  انامه  رباـج ! يا  :» دومرف (ع ) قداـص ماـما  [ . 88 .« ] دـشابیم هجو  نیدـنچ  هب  فرـصت  لباق  هک  تسا  یلـصتم  نخـس  رگید و  زیچ 
نآ طسو  زیچ ، کی  هرابرد  هیآ  لّوا  اریز  تسین ؛ رود  هب  مدرم  سایق  لقع و  زا  نآ  لـثم  يزیچ  چـیه  يرهاـظ و  نآ ، نطاـب  دراد و  ینطاـب 

[89 .« ] تسا هجو  نیدنچ  هب  فرـصت  لباق  لصتم و  یمالک  هک  یلاحرد  دـیآیم ، دورف  یموس  زیچ  هرابرد  شرخآ  يرگید و  زیچ  هرابرد 
ثحب دروم  ًـالعف  هک  تسا  ریهطت  هیآ  ناـمه  دـناهدومرف  ناـیب  هراـب  نیا  رد  (ع ) ناـماما هک  یلاـثم  هک  تسا  نیا  دـنکیم  رظن  بلج  هچنآ  .

کی هرابرد  هیآ  لّوا  هچ  تسین . نآرق  ریـسفت  زا  رترود  يزیچ  نامدرم  سایق  لقع و  زا  : » دومرف هک  هدـش  تیاور  (ع ) رقاب ماـما  زا  تساـم .
تیبلالها و سجرلا  مکنع  بهذیل  هّللا  دیری  امنا  دومرف : سپس  دیآیم . دورف  يرگید  زیچ  هرابرد  شرخآ  يزیچ و  هرابرد  نآ  طسو  زیچ ،

تاعوضوم نآ  ات  دـشابن  یلک  ماع و  هجو  کی  هک  تسین  اـنعم  نادـب  نیا  نکیل  [ . 90 .« ] تیلهاج يدـیلپ  زا  دومرف : سپ  ًاریهطت . مکرهطی 
؛ تسا لّوا  عون  زا  ریهطت  هیآ  هک  دوشیم  نشور  میدرک  نایب  نیا  زا  شیپ  هک  یبلاطم  هب  هجوت  اب  کنیا و  . دنوش لخاد  نآ  رد  نوگنانوگ 

یهاون رماوا و  یـضعب  يوبن ، تیب  ظفح  روظنم  هب  هک  دـهاوخیم  وا  زا  هدـمآ و  دورف  (ص ) ربمایپ نتخاـس  بطاـخم  يارب  تاـیآ  نیا  اریز 
مینادـب هک  تسا  یتروص  رد  نیا  داد . قیبـطت  هیآ  نیا  رب  مه  ار  مود  مسق  ناوتیم  رگید  يوـس  زا  دـناسرب . شنارـسمه  هب  ار  راگدـنوادخ 
لـصتم زین  مالک  تسا و  هدیبلط  (ص ) ربمایپ نانز  يارب  ار  یییهاون  رماوا و  رودـص  تسا ، (ع ) تیبلها ظفح  نامه  هک  یلک  ماع و  عماج 

. دراد يدحاو  مظن  قایس و  هدوب 
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ضارتعا تافتلا و 

زاب دـناهدوب ، بطاخم  (ص ) ربمایپ نانز  لّوا  زا  هکلب  هدوبن ، تلاسر  تّوبن و  تیب  و  (ص ) ربماـیپ ریهطت ، هیآ  رد  بطاـخم  هک  میریذـپب  رگا 
يارب ناوتیم  هک  تسه  مه  رگید  هار  ود  هچ  دـشاب . مه  نانآ  لماش  یتح  ای  هتـشاد  ناـنآ  هب  صاـصتخا  هیآ  نیا  هک  دوشیمن  بجوم  مه 

مزلتسم هن  دروآیم و  دراو  لالخا  نآرق  قایس  هب  هن  هار  ود  نیا  دومیپ . تسا  ءاسک  باحصا  صتخم  ریهطت  هیآ  هک  بلطم  نیا  هب  ندیـسر 
زا یکی  تافتلاتافتلا  . 1: زا دنترابع  هار  ود  نیا  دنجراخ . هیآ  دافم  زا  نانز  هک  تشاد  رارـصا  هراومه  هک  تسا  (ص ) ادخ لوسر  بیذـکت 

مالک یگدنـشخرد  قنور و  ییابیز ، بجوم  دـننکیم و  لمع  نادـب  دوخ  تارکاذـم  تاـملاکم و  رد  ناـمدرم  هک  تسا  یناـیب  ياـههویش 
دوخ هک  دوشیم  بجوم  دزیگنایمرب و  ار  يو  تقد  هجوت و  هداد ، دـنویپ  مالک  هب  ار  هدنونـش  هک  دراد  مه  يدنمـشزرا  دـیاوف  دوشیم و 

هک ناـنچ  باتکلاۀـحتاف ، رد  یتـح  یناوارف ، دراوـم  رد  مه  دـیجم  نآرق  دـنک . هداـمآ  رتشیب  ندینـش  دـیدج و  عوـضوم  تخانـش  ياربار 
يدیلپ ندودز  عباوت  زا  (ص ) ربمایپ نانز  بیدأت  هک  تسا  هتکن  نیا  هیآ  نیا  رد  تافتلا  هفسلف  تسا . هدرک  هدافتـسا  هویـش  نیا  زا  تشذگ ،

.2 [ . 91 . ] دــسرن تیبلـها  هـب  يداریا  بـیع و  هنوگچــیه  ناــنآ  ببــس  هـب  اــت  تـسا  ناــنآ  تـشاد  یمارگ  تیبلــها و  زا  یگدوـلآ  و 
رد نیا  هتبلا  میرامـشرب . هضرتعم  هلمج  ار  تیبلالهأ »... سجرلا  مکنع  بهذـیل  هّللا  دـیری  امنإ  : » لاعتم دـنوادخ  هدومرف  میناوتیمـضارتعا 
رد هضرتعم  هلمج  هک  مینادب  هچراپکی  مالک  کی  ار  قحال  قباس و  تایآ  ای  تسرد و  ار  مالک  رخآ  رد  ضارتعا  دورو  هک  تسا  یتروص 

یتمکح هطساو  هب  هکلب  تسا ، لوبق  لباق  لوقعم و  اهنت  هن  هضرتعم  هلمج  نیا  دنک . هراشا  هدراو  مکح  للع  اههبنج و  هب  ات  هدمآ  اهنآ  نایم 
هزیکاپ رب  یهلا  هدارا  قلعت  ینعی  ریطخ ؛ مهم و  رما  نیا  نایب  زا  دنترابع  تمکح  نآ  تسه . مه  يرورض  یتح  بولطم و  جحار و  دراد  هک 
تمصع رد  مه  نانآ  دوش  مهوت  دیاش  هک  ترضح  نارسمه  و  (ص ) ربمایپ یقیقح  تیبلها  نیب  گرزب  قرف  نایب  زین  تیبلها و  ندنادرگ 

ٍُربُد ْنِم  َُّدق  هَْصیِمَق  يأَر  اّمَلَف  : دیامرفیم لاعتم  دنوادخ  تسا . ناوارف  نآرق  رد  هضرتعم  ياههلمج  . دنتسه توبن  تیبلها  دح  رد  تراهط  و 
ْذإو [ . 93 . ] ٌْمیِظَع َنْوُمَْلعَت -  َْول  ٌمَسََقل -  ُهَّنِإ  َو  [ . 92 . ] ِِکْبنَِذل يِرِفْغَتْساَو  اذَه -  ْنَع  ْضرعَأ  ُفُسُْوی  ٌْمیِظَع  َّنُکَْدیَک  َّنإ  َّنُک  ِْدیَک  ْنِم  ُهَّنإ  َلاق 

ُکَت ْنإ  اهَّنإ  َّیَُنبای  ًانهَو ... ُهُُّما  ُْهتَلَمَح  ِْهیَدـِلاِوب  َناْسنإلا  اْنیَـصَوو  ٌْمیِظَع  ٌْملَُظل  َكْرِّشلا  َّنإ  ِهّللِاب  ْكِرُْـشت  َّیَُنب ال  ای  ُهُظِعَی  َوُهو  ِِهْنبإل  ُناـمُْقل  َلاـق 
« اـنهو هما  هتلمح  هیدـلاوب  ناـسنإلا  انیـصو   » و نوملعتول ؛» « ؛» اذـه نع  ضرعا  فسوی   » تـالمج اـجنیا  رد  [ . 94 . ] ٍلَدْرَخ ْنـِم  ٍۀَّبَح  لاـْقثِم 
، بطاخم هک  تسا  بلطم  نیا  دیؤم  نآرق  قایس  هک  میریذپب  رگا  یتح  [ . 95 . ] تسین كدنا  نآرق  رد  نآ  لاثما  هک  دناهضرتعم  ياههلمج 
یلخاد و ياـههنیرق  هکلب  هنیرق و  دوجو  رطاـخهب  تساـهروهظ ، نیرتفیعـض  هک  یقایـس ، روـهظ  زا  نتـشادرب  تسد  زاـب  دـنربمایپ ؛ ناـنز 

حیرـص حیحـص و  رتاوتم  تایاور  دوجو  زین  تایآ و  نیمه  رد  ینئارق  دوجو  دروآیمن . شیپ  يروذحم  جیه  نآ ، فالخ  رب  دایز  یجراخ 
اب مه  یتفلاخم  چیه  دنکیم و  نیعم  ءاسک  لها  صوصخ  رد  ینعی  (ص ؛) ربمایپ نارـسمه  زا  يادج  يدارفا  رد  ار  تیبلا  لها  رگید  ناوارف 

قایس و کی  اب  اج و  کیرد  هک  بلطم  نیدنچ  هب  دوخ  نانخـس  رد  غیلب  دارفا  هک  میاهدید  هتـسویپ  ام  درادن . مالک  تغالب  نایب و  بولـسا 
هب دـیاب  دـناهتفگ  هک  ینئارق  زا  . دنـشاب عماج  یلک و  ماع و  تهج  کی  ياراد  هک  یتروص  رد  هتبلا  دـننکیم . هراشا  دـنروآیم  دـحاو  مظن 
رد تسا ، رکذـم  ریمـض  مکرهطی »  » و مکنع »  » رد هچ  تسا . هیآ  نیا  ياهریمـض  فـالتخا  تشادرب ، تـسد  یقایـس  روـهظ  زا  نآ  بجوـم 

. تسا ثنؤـم  یگمه  و ... نعطأ » «، » نیتآ «، » ةالـصلا نمقا  «، » نّجربتـال «، » نکتوـیب یف  نرقو   » تاراـبع رد  سپ  شیپ و  ریامـض  هک  یلاـح 
همرکع و ياـعدا  فـالخ  رب  رگید  یـضعب  دـناهدشن . هدارا  هیآ  نـیا  رد  (ص ) ربماـیپ ناـنز  هـک  دناهتـسناد  نآ  لـیلد  ار  نـیا  یـضعب  [ . 96]

[ . 97 . ] دناهدرمش (ص ) ربمایپ نانز  هب  ریهطت  هیآ  صاصتخا  مدع  رب  لیلد  ار  نآ  نارگید ،

هدیافیب تاهیجوت 

عافد هب  لـیلد  دـنچ  اـب  دراد ، صاـصتخا  ناـنآ  هب  هیآ  نیا  باـطخ  دوشیم و  مه  (ص ) ربماـیپ ناـنز  لـماش  ریهطت  هیآ  دـنلئاق  هک  یناـسک 
ان یلیالد  هب  انب  لالدتـسا  نیا  اما  [ 98 . ] تساهدرک هبلغ  ثنؤم  رب  رکذـم  هچ  تسا ، بیلغت  باـب  زا  ریبعت  نیا  دـناهتفگبیلغت : . 1. دناهتخادرپ
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ان یلیالد  هب  انب  لالدتـسا  نیا  اما  [ 98 . ] تساهدرک هبلغ  ثنؤم  رب  رکذـم  هچ  تسا ، بیلغت  باـب  زا  ریبعت  نیا  دـناهتفگبیلغت : . 1. دناهتخادرپ
رد وا  درادن و  یتیـصوصخ  هدـنیوگ  رظن  رد  فرطود  زا  کی  چـیه  دوش  زرحم  هک  تفریذـپ  ار  بیلغت  ناوتیم  یماگنه  فلا ) . تسا مامت 

اهنت هن  ثحب  دروم  هلأسم  رد  اـّما  دـشاب ، هتـشادن  دوجو  نآ  فـالخ  رب  مه  ياهنیرق  رگید  يوس  زا  هدرک و  هدارا  ار  ناـگمه  مکح ، لومش 
رد میراد . تسد  رد  فرط  ود  نیب  زیامت  رب  ینبم  يدنچ  دـهاوش  نیارق و  هکلب  تسا ، مکح  لومـش  ناهاوخ  يو  هک  هدـشن  زرحم  ام  يارب 
زا (ص ) ربمایپ نانز  جورخ  رب  نآ  هدمع  شخب  میدروآ و  ءاسک  باحصا  رد  تیبلها  راصحنا  رد  هک  یحیرص  حیحص و  تایاور  هراب  نیا 
زا راشرس  (ص ) ربمایپ نانز  باطخ  : » دیوگیم لالدتـسا  نیا  ّدر  رد  یـسلجم  همالع  ب ) [ . 99 . ] تسا یفاک  تشاد  تحارص  لومـش  هریاد 
اب سپ  تسا . تشاد  گرزب  مارکا و  رد  هغلابم  شزاون و  ینابرهم ، عاونا  هب  هتـسارآ  تیبلها  باطخ  اّما  تسا ، دـیدهت  باـتع و  شنزرس ،
مه رگا  هک  میدرک  ناـیب  اـم  ج ) [ . 100 .« ] دـنامیمن هدیـشوپ  یـسک  رب  نآ  زا  سپ  شیپ و  تاـیآ  هیآ و  نیا  نیب  لـماک  نیاـبت  رظن  تـقد 
هک دـیتسناد  دراد . لاکـشا  (ص ) ربمایپ نانز  رب  تیبلها »  » ناونع قدـص  لصا  زاب  تسا ، ینوکـسم  هناخ  نامه  تیب ، زا  دارم  هک  میریذـپب 

میهاوخ تسا ، ینوکـسم  هناخ  روظنم ، هک  میریذـپب  ضرف  هب  مه  رگا  ینوکـسم . هناـخ  هن  تسا و  توبن  تلاـسر و  تیب  اـجنیا  رد  روظنم 
لوـسر هک  تسا  ياهناـخ  صوـصخ  روـظنم  دوـشیم - نشور  ءاـسک  ثیدـح  ياـهتیاور  زا  یـضعب  هظحـالم  زا  هک  ناـنچمه  : - تـفگ

دهع يارب  تیبـلا »  » رد لا »  » نیارباـنب دـمآ . دورف  ناـنآ  هراـبرد  هفیرـش  هیآ  نیا  هک  اـج  نآ  درک ، عمج  نآ  رد  ار  ءاـسک  لـها  (ص ،) ادـخ
هب طقف  اجنیا  رد  اّما  نکتیب ،» : » دومرف نانز  هب  باطخ  هک  دوشیم  نشور  لاعتم  دـنوادخ  هدومرف  نیا  زار  حیـضوت  نیا  اـب  تسا . یجراـخ 

صوصخ تیبلها ، زا  دارم  هک  تسا  گنهامه  بلطم  نیا  اب  مه  تایآ  مظن  قایـس و  هک  دـمآ  نیا  زا  شیپ  . تسا هدرک  ریبعت  تیبلالـها » »
رظن دروم  در  شریذپ و  ظاحل  زا  اجنیا  رد  هچنآرکذـت  کی  . تسین اهاعدا  رگید  بیلغت و  ياعدا  هب  يزاین  اذـل  دنتـسه و  ءاسک  باحـصا 
دوخ هب  تبسن  ثنؤم  رب  رّکذم  هبلغ  اّما  تسا ؛ ءاسک  باحصا  هب  نانآ  مامـضنا  مدع  مامـضنا و  و  (ص ) ربمایپ نانز  هب  تبـسن  بیلغت  تسا ،

لاعتم دنوادخ  رظن  دروم  درادن و  یلاکـشا  هدرک ، حیرـصت  نادب  رتاوتم  تایاور  هک  هنوگنآ  تسا ، نانآ  نایم  رد  مه   3 همطاف هک  ابع  لآ 
مه (ص ) ربمایپ نانز  لماش  هفیرـش  هیآ  هک  نیا  رب  ینبم  دوخ  هیرظن  زا  عافد  رد  هک  يرگید  هجو  « تیبلالها  » ظـفل تیمومع  . 2. تسا هدوب 
یلک ماع و  تسا  یظفل  تیب ، ظفل  هک  تسا  نیا  دناهدرک ، نایب  ندوب  ثنؤم  رکذم و  ظاحل  زا  ریامـض  فالتخا  هیجوت  يارب  زین  دوشیم و 

مه اجنیا  رد  میدرک ، نایب  شیپ  هجو  خساپ  رد  هک  هچنآ  زا  یضعب  فلا ) : تسا نینچ  هجو  نیا  خساپ  [ 101 . ] دوشیم قالطا  عمج  رب  هک 
هیآ رد  (ص ،) ربمایپ نانز  هک  دراد  تلالد  یعطق  هنیرق  .ج ) تسا تسردان  ملع  لها  حلطـصم  بسح  رب  تیب »  » ظفل ندوب  یلک  .ب ) دیآیم

روظنم ًارهاظ  میدرک ، هراشا  نیا  زا  شیپ  هک  هنوگ  نامه  اریز  تسا ؛ هدیافیب  مه  هیجوت  نیا  .د ) دـناهدوبن لاعتم  دـنوادخ  رظن  دروم  ریهطت 
هک یتـقو  هیآ ، نیا  رد  هکنیا  دراد  هراـشا  بلطم  نیمه  هب  هچنآ  تسا . تلاـسر  توـبن و  تیب  دارم  هکلب  تسین ، ینوکـسم  هناـخ  تیب ، زا 
ِیف َنْرَقَو  تسا . هدرک  هفاـضا  ناـشیا  هب  هدروآ و  عمج  ظـفل  دـیوگیم ، نخـس  (ص ) ربماـیپ نارـسمه  ینوکـسم  هناـخ  زا  لاـعتم  دـنوادخ 
اّما . دیریگ دنپ  دوشیم  هدـناوخ  ناتياههناخ  رد  هچنآ  زا  نکتویب ، یف  یلتی  ام  نرکذا  و  دومرف : سپـس  دـینامب . نات  ياههناخ  رد  َّنُِکتُْوُیب ،
دوب بسانم  دوب ، (ص ) ربمایپ نانز  ینوکـسم  هناخ  روظنم ، رگا  تسا . هدروآ  دـهع  مال »  » و فلا »  » هب یّلحم  ار  تیبلا »  » ظـفل ریهطت  هیآ  رد 

میریذـپب مه  رگا  . دـهع مال »  » و فلا »  » هب یّلحم  درفم  ظفل  هن  دوش  هدروآ  عمج  ظفل  مه  اجنیا  رد  نآ ، زا  سپ  شیپ و  دراوم  نوچمه  هک 
درک و عمج  نآ  رد  ار  ءاسک  لها  (ص ) ادخ لوسر  هک  تسا  یصاخ  هناخ  نامه  روظنم  هک  مییوگب  دیاب  تسا ، ینوکـسم  هناخ  روظنم  هک 

ریبعت نکتویب »  » ظفل اب  نآ  زا  سپ  شیپ و  تایآ  رد  هک  (ص ) ربمایپ نانز  ياههناخ  هن  تسا  یجراخ  دـهع  يارب  مه  تیبلا » « » مال و« فلا » »
نیا زا  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  . دننکهعجارم نآ  عبانم  هب  نیبلاط  درک . دـییأت  ءاسک  ثیدـح  نوتم  زا  یـضعب  اب  ناوتیم  ار  هجو  نیا  دومرف .

(ص) ربمایپهب نآ  نداد  تبـسن  رد  هک  دوشیم  هدافتـسا  (ص ،) مرکا لوسر  دوخ  هب  هن  هدـش و  هداد  تبـسن  (ص ) ربمایپ نانز  هب  اههناخ  هک 
هدومرف هدارا  لاعتم  دنوادخ  نیا ، زا  هتشذگ  دهدصاصتخا . فرش  نیاهب  ار  ترضح  نانز  هک  دهاوخیمن  دنوادخ  تسا و  یگرزب  فرش 

نانز هک  دنک  روصت  يدحا  ادابم  ات  دزاس  رهاظ  دنتـسه ، ءاسک  لها  هک  ار  وا  یقیقح  تیبلها  نادـناخ  و  (ص ) ربمایپ نانز  نیب  توافت  هک 
ناـنز اـّما  دـنبوسنم ، وا  هب  دـنیوا و  دوـخ  زا  وا  تیبلـها  هکلب  دـنراد ، رارق  هـبترم  کـی  رد  ترـضح  هـب  تبـسن  وا  نادـناخ  و  (ص ) ربماـیپ
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رّکذم . 3. دنتسین هنوگنیا  دهد ، تبـسن  (ص ) ربمایپ هب  دنراد ، تنوکـس  نآ  رد  نانآ  هک  ار  ياهناخ  هدشن  رـضاح  دنوادخ  هک  (ص ) ربمایپ
نیا اب  ریمض  هچ  تسا . لها »  » ظفل رابتعا  هب  مکَرّهطی »  » و مکنع »  » رد ریمض  ندوب  رکذم  دنیوگیم : يرگید  هیجوت  رد  نانآلها  ظفل  ندوب 
ِهَّللا ُۀَـمْحَر  ِهَّللا  ِْرمَأ  ْنِم  َْنِیبَْجعَتَأ  : دـیامرفیم (ع ) میهاربا رـسمه  هب  هتـشرف  ود  راـتفگ  رد  ناحبـس  يادـخ  دـیآیم . رکذـم  تروص  هب  هملک 

و (ع ) یـسوم هدـنیوگ ، هکراـبم  هیآ  نیا  رد  [ . 103 . ] ْوـُثُْکُما ِِهلْهَأـِل : َلاـق  هدـمآ : يرگید  هیآ  رد  زین  و  [ . 102  ] ِْتیَْبلا َلـْهَا  ْمُْکیَلَع  ُُهتاـکََربَو 
شروظنم و  دـنروطچ )؟ تاهداوناخ  ( ؟ کلها فیک  دـیوگیم : شتـسود  هب  رفن  کی  هک  اـجنآ  تسا  روطنیمه  . تسوا رـسمه  بطاـخم 

هک نانچ  لها ، ظفل  فلا ) : تسا تسردان  لـیلد  دـنچ  هب  زین  هیجوت  نیا  [ . 104 (. ] دنبوخ  ) ٍْریَِخب ْمُه  دیوگیم : خـساپ  رد  وا  تسوا . رـسمه 
هک دوب  نآ  رتهب  نیاربانب  ثنؤم . مه  دوشیم و  رکذـم  مه  هدرک  دـیکأت  [ 105 « ] اهلها ملاظلا  ۀیرقلا  هذه   » هکرابم هیآ  ریسفت  رد  يرـشخمز 
هک دوبن  نیا  رتهب  ایآ  دوب ، عمج  نآ  يانعم  رگا  تسا ، درفم  هیآ  نیا  رد  لها  ظفل  .ب ) دوش هدروآ  ثنؤم  ریمـض  تایآ ، قایـس  بساـنت  هب 
ات تسا  هدرکن  تیاـعر  ار  ندوب  درفم  تهجو  مکرهطی » مکنع و  : » هدومرف هدروآ و  عمج  ریمـض  ارچ  سپ  دوش ؟ تاـعارم  مه  هلأـسم  نیا 
رد ندوب  ثنؤم  ای  رکذم و  تهج  زا  دناوتیمن  عبات  تسا و  مکنع »  » عبات ریهطت  هیآ  لها »  » هملک ؟ج ) ددرگرب نادب  درفم  تروص  هب  ریمض 

نیا رگا  اریز  تسا ؛ دودرم  هدـش  عزتنم  ءاسن  هملک  زا  هک  تسا  يرگید  لها »  » عبات مه  مکنع »  » هملک دـنیوگب  هک  نیا  اـّما  دـنک . رثا  عوبتم 
لودـع نآ  زا  هیآ  لیذ  رد  لیلد  هچ  هب  سپ  دـنثنؤمهمه . هک  نآ  لاح  دنـشاب و  رّکذـم  زین  هیآ  نیا  نیـشیپ  ریامـض  تسیاـبیم  دوب  تسرد 

هک تسا  روکذ  دارفا  صوـصخ  دوـصقم  تیبـلا » لـها  مکیلع  هتاـکرب  هّللا و  ۀـمحر   » هیآ رد  د ) [ . 106 [ ؟ تساهدروآ رکذم  ریمـض  هدرک 
اریز تساجهبان ؛ نآ  اب  سایق  نیاربانب  تسا . زّوجت  بیلغت و  باـب  زا  ناـنآ  ناـیم  رد  نز  ندـش  لـخاد  دنتـسه و  میهاربا  تیبلـها  عومجم 

رد مه  درم  نآ  راتفگ  دروم  رد  هک  نانچ  تسا . نینچ  مه  اوثکما » هلهأل  لاـق   » هیآ دروم  رد  . تسا هدرکن  راـکنا  ار  هنیرق  اـب  بیلغت  يدـحا 
دوجو دارم  نییعت  رب  ّلاد  ياهنیرق  اجنیا  رد  هک  ارچ  تسا ، نینچ  ریخب » مه  : » داد خساپ  وا  و  کلها »؟ فیک  : » دیـسرپ هک  شتـسود  خساپ 

و لجرلا » لها   » ندرب راک  هب  نایم  تسا  قرف  نیا ، رب  هوـالع  .ه ) تسین لادـج  ثحب و  يارب  ییاـج  هدوب  لاکـشایب  هنیرق  دوجو  اـب  دراد و 
رد دشاب و  حیحـص  زین  رـسمه  رب  تیبلها  قالطا  هک  دـیآیمن  مزال  دـشاب ، حیحـص  رـسمه  رب  لها  قالطا  رگا  نیاربانب  لجرلا .» تیبلها  »

.و) شیوخ تیبلها  زا  هن  داد  رارق  دوخ  لها  زا  ار  وا  هکلب  دـشاب ، تیبلها  زا  هملـس  ما  هک  دومرفن  یفن  (ص ) ربمایپ هک  دـش  هتفگ  تایاور 
يومع رتخد  يو  هک  تسا  تهج  نیا  زا  تیبلا » لها  مکیلع  هتاکربو  هللا  ۀـمحر   » هیآ رد  میهاربا  تیبلـها  رد  هراـس  لوخد  رگید  يوس  زا 

لباق هلأسم  نیا  مک  تسد  تسوا . رـسمه  هک  تهج  نیا  زا  هن  تسوا  تیبلها  رد  لـخاد  بسن ، ثیح  زا  نیارباـنب  [ 107 . ] دوب (ع ) میهاربا
ریهطت هیآ  رد  هک  دناهدرک  لالدتـسا  یقایـس  تلالد  نایب  اب  یـضعبتسا  درومیب  تایآ  قایـس  اب  تفلاخم  لباقتم : مجاهت  . تسا کیکـشت 

لاح نایب  : » دیوگیم هاگنآ  دنیبیمن . يروذحم  چیه  هفیرش  هیآ  نیا  رد  دوجوم  ریامض  فالتخا  رد  يو  دناهدش . هدارا  (ص ) ربمایپ نانز 
تغالب هفیظو  اب  دیدج  مالک  عورش  ای  نیـشیپ و  مالک  نایاپ  مالعا  نودب  زینو  ياهتکن ، تیاعر  ای  هنیرق و  نودب  هضرتعم ، هلمج  اب  نارگید 

دقتعم تفلاخم  نیا  زا  نآ  یگتـساریپ  هب  هک  تسا  راوازـس  نیاربانب  . دـشابیم فلاخم  تسا ، لاعتم  دـنوادخ  مالک  رد  فدـه  نیرتالاب  هک 
تسا و دوجوم  مزال  تبسانم  اجنیا  رد  هک  هدش  نشور  اّما  تسا ، تسرد  دوخ  دح  رد  نخـس  نیا  مییوگیم : يو  خساپ  رد  [ . 108 .« ] دش
تشاد و یمارگ  يارب  و  (ع ) اـبعلآ نت  جـنپ  وا و  زا  بیع  نتخاـس  رود  و  (ص ) ربماـیپ تیب  ظـفح  روـظنم  هب  ناـنز  یهن  رما و  هک  نـیا  نآ 

دوشیم بجوم  هک  ياهنیرق  . تسا هدرک  اضتقا  (ص ) ربمایپ تلاسر  مالـسا و  تحلـصم  هک  هدوب  فدـه  نیدـب  يو و  نأش  يالتعا  مارکا و 
هتشذگ نیا  دروآ . میهاوخ  يدعب  ثحابم  رد  هک  تسا  يرگید  نیارق  زین  نیشیپ و  حیرص  حیحـص و  تایاور  میرادرب ، تسد  روهظ  نیازا 

. مینکیمن رارکت  اجنیا  رد  ار  بلطم  نآ  درادن . تایآ  قایساب  یتفلاخم  هک  میداد  حیضوت  میدروآ و  نیا  زا  شیپ  هک  تسا  یبلطم  زا 

ربمایپ نانز  هدارا  ریهطت و 

ریهطت هیآ  لومشم  (ص ) مرکا ربمایپ  هدرک ، دیکأت  ءاسک  ثیدح  نیشیپ  تایاور  دندقتعم و  ناققحم  نادنمـشناد و  مومع  هک  هنوگنآ  رگا 
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، هلأـسم تروص  نیا  رد  تسه . مه  (ص ) ربماـیپ هجوـتم  هیآ  نیا  رد  باـطخ  یـضعب ، ياـعدا  بیلغت و  باـب  زا  هک  مینک  ضرف  زین  تسا و 
هناخ و رد  نتـسشن  هب  رومأم  مه  وا  هک  دـیآیم  مزال  دـشاب ، شنانز  و  (ص ) ربمایپ هجوتم  باطخ  ود  ره  رگا  اریز  دـش ؛ دـهاوخ  رتلکـشم 

بلطم نیا  داسف  هک  یلاـح  رد  دـهدیم . شاداـپ  راـب  ود  ناـنآ  هب  دـنوادخ  تسا و  ربارب  ود  ناـشرفیک  هک  دـشاب  یناـسک  زا  جّربت و  مدـع 
لومشم (ص ) ربمایپ رگا  . تسا ثنؤم   ) نانز هژیو  قحال  قباس و  ریامض  هک  نیا  هظحالم  اب  ًاصوصخ  درادن ، حیضوت  هب  يزاین  هدوب  راکـشآ 
بولـسا هاگ  نآ  هداد و  رارق  باطخ  دروم  ار  یتعامج  لاعتم  دـنوادخ  هک  دـیآیم  مزـال  قایـس ، فـالتخا  زا  هتـشذگ  تسین ، باـطخ  ود 

نانز ندینادرگ  هزیکاپ  يدیلپ و  ندودز  هوالع ، هب  دـناهدش . ضوع  باطخ  دروم  دارفا  اریز  دـشاب ؛ هداد  رییغت  روکذ  هب  ثانا  زا  ار  باطخ 
ینعی يرگید ، وحن  هب  (ص ) ربمایپ ریهطت  اما  دوشیم ، لـصاح  ناـشیا  يوس  زا  دـنوادخ  یهاون  رماوا و  لاـثتما  اریز  تسا ؛ میقتـسم  روط  هب 

نتسشن جّربت و  مدع  هطساو  هب  (ص ) ربمایپ تراهط  اریز  دوشن ؛ دراو  وا  رب  یبیع  شنانز ، ببس  هب  هک  تسا  نآ  هطساو  هب  ضرعلاب و  ًایناث و 
ریهطت و تروص ، نیا  رد  هک  دوشیم  نشور  سپ  . دیآ لصاح  تراهط  ًامیقتـسم  هلیـسو  نادب  ات  تسین  هدـش  رکذ  هیآ  رد  هک  هناخ و ... رد 

ییاهيدـیلپ زا  میقتـسم  روطهب  (ص ) ربمایپ تراـهط  روظنم  رگا  یتح  تسا . هدـش  هدرب  راـک  هب  فلتخم  ًـالماک  وحن  ود  هب  يدـیلپ  ندودز 
ریهطت و لامعتـسا  سپ  تسا . هدـشن  نایب  هیآ  رد  یبلطم  نینچ  اریز  تسا ؛ دودرم  مه  نیا  دراد ، بسانت  وا  اب  درم  کی  ناونع  هب  هک  دـشاب 

مالک هک  تسین  يزیچ  هدشن ، نایب  هک  يروما  هلیسو  هب  (ص ) ربمایپ هب  تبـسن  تایآ و  رد  روکذم  لئاسم  هلیـسو  هب  نانز  زا  يدیلپ  ندودز 
. درک میهفت  يدحا  هب  ای  دیمهف  ار  نآ  ناوتب  ای  دنک و  دییأت  ار  نآ 

یقایس تلالد  نآرق و  بیترت 

هک دنیامن  لالدتسا  نینچ  دنرظن ، دروم  (ص ) ربمایپ نانز  ریهطت ، هیآ  رد  تایآ ، قایس  بجوم  هب  هک  هدیقع  نیا  ّدر  رد  دنـشوکیم  یـضعب 
نآ رد  هدمآ  دورف  تایآ  دیابیم  هک  ار  ییاج  (ص ) مرکا لوسر  تسا . هدشن  يروآعمج  لوزن  بیترت  هب  اما  هدمآ ، دورف  جـیردت  هب  نآرق 
ُهّللا ُْدیُِری  امَّنِإ   » هیآ نیاربانب  هروس . نالف  رد  ار  هیآ  نآ  دـیهد و  رارق  هروس  نالف  رد  ار  هیآ  نیا  تفگیم : ًالثم  دومرفیم . نیعم  دریگ ، رارق 

نآرق هب  فرـصت  فیرحت و  تنایخ  تسد  ات  دنتـسه  باطخ  دروم  شنانز  هک  هداد  رارق  یتایآ  ناـیم  رد  مه  ار  َسْجِّرلا »... ُمُْکنَع  َبِهْذـُِیل 
یگژیو هاگیاج و  تماما ، هب  طوبرم  لئاسم  هرابرد  نآرق  حیرـص  صن  اـب  نارگید  هک  یتقو  درکیمن ، نینچ  (ص ) ربماـیپ رگا  اریز  دـسرن ؛

ماگنه هب  تایآ  قایس  ساسا ، نیا  رب  دندیدیم . یگرزب  تالکـشم  ربارب  رد  ار  دوخ  دندشیم ، هجاوم  تراهط  تمـصع و  ینعی  نآ ، ياه 
لزان قایـس  نیمه  رد  لوزن  ماگنه  هب  هیآ  نیا  هک  میرادن  نانیمطا  اریز  دـنکيربارب ؛ نآ  اب  دـناوتیمن  حیرـص  حیحـص و  لیالد  اب  ضراعت 
كرت ار  قایس  تلالد  هک  تسا  مزال  دشاب ، هتشاد  تلالد  نافلاخم  نامگ  رب  ثحب  دروم  هیآ  قایـس  مه  رگا  لیلد  نیمه  هب  دشاب . هدیدرگ 
نآرق تغـالب  اـب  هن  نیا  میدرک و  ناـیب  اـجنیارد  ار  اـهنآ  زا  یـشخب  هک  میوش  میلـست  ینـشور  ياـهتجح  عطاـق و  هلدا  مکح  هب  مینک و 
دروم (ص ) ربماـیپ ناـنز  هک  نیا  ناـمگ  هب  نارگید  اـی  ناـمثع و  تسا  نکمم  [ . 109 . ] دـناسریم یللخ  نآ  زاـجعا  هب  هن  تسا و  فلاـخم 

یناوارف تافالتخا  نآرق  فحاصم  بیترت  رد  هک  تسا  نشور  دنشاب . هداد  رارق  اج  نیا  رد  ار  هیآ  بیترت ، رد  داهتجا  رطاخ  هب  زین  دنرظن و 
، دندرکیم يروآعمج  ار  نآرق  یتقو  هک  دناهدرک  تیاور  دندیسر . قفاوت  هب  نامثع  فحـصم  رد  مدرم  ماجنارـس  هک  نیا  ات  دمآ  دوجو  هب 

عفانم حـلاصم و  زا  یـضعب  روظنم  هب  تسا  نکمم  [ . 110 . ] دـنتفای تباث  نب  ۀـمیزخ  دزن  ارنآ  دـندرک و  مگ  ار  بازحا  هروس  زا  هیآ  کـی 
هب تایاور  زا  نانز  ناتـساد  اب  هیآ  نیا  طاـبترا  مدـع  دنـشاب . هداد  رارق  (ص ) ربماـیپ ناـنز  هب  باـطخ  قایـس  رد  ار  ریهطت  هیآ  دوخ ، يویند 
هیآ هک  تسا  نیا  دنکیم  دییأت  ار  هتفگ  نیا  هچنآ  [ 111 . ] تسا نالطب  تیاهن  رد  بیترت  مظن و  رب  هیکت  باب  نیا  رد  اذل  دـیآیم و  تسد 

یللخ چیه  دنامیم و  یقاب  دوخ  یگنهامه  ماجسنا و  رب  دوش ، هتشادرب  نآ  تالمج  نایم  زا  ریهطت  هیآ  هک  یتروص  رد  نکتویب » یف  نرقو  »
بـسج رب  نآرق  هک  میتسه  قفاوم  نانآ  اب  رظن  نیا  رد  هک  دـنچره  مییوگیم : هراب  نیا  رد  زین  اـم  [ . 112 . ] دوشیمن دراو  نآ  یگنهاـمه  هب 

ياج (ص ) ربماـیپ هک  نیا  رب  ّلاد  تاـیاور  . 1: اریز میریذـپب ؛ میناوتیمن  دناهتـشاد ، نایب  هک  ار  یبلاـطمریاس  اـّما  تسا ، هدـشن  بترم  لوزن 
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هیآ اریز  دـشاب ؛ هدومن  فرـصت  تساجنیا -  رد  هک  نانچ  هیآ -  کی  يازجا  رد  ترـضح  نآ  هک  درادـن  تلالد  درکیم ، نیعم  ار  تاـیآ 
هدرک قیفلت  يرگید  ءزج  اـب  ار  هیآ  کـی  ءزج  (ص ) ربماـیپ هک  تسا  لوـقعم  اـیآ  لقتـسم . هیآ  کـی  هن  تسا و  هیآ  کـی  زا  یئزج  ریهطت 

نیا هرابرد  نانآ  لامتحا  . 2. دنکیمن تیافک  مه  لامتحا  فرِص  تسا . هدرک  اعدا  يدحا  هن  هدش و  لقن  نام  يارب  یبلطم  نینچ  هن  دشاب !؟
(ص) مرکاربمایپ تاـیح  ناـمز  رد  اریز  تسا ؛ یتسرداـن  لاـمتحا  دـشاب ، هدـش  فیرحت  راـچد  نآرق  (ص ) ربماـیپ زا  سپ  تسا  نکمم  هک 

دوب هدرک  رومأم  ار  یناگدنـسیون  مه  ترـضح  نآ  دوب . بوتکم  ظوفحم و  باحـصا  زا  نت  اههد  دزن  دوخ ، مان  هب  نآرق  تایآ  اـههروس و 
یلکش هب  نآرق  رد  (ص ) ربمایپ فرـصت  رگا  . 3. دندرکیم طبض  ظفح و  ار  نآ  دنتـشونیم و  ار  نآرق  شدوخ  میقتـسم  تراظن  تحت  هک 

، راک نیمه  اریز  تسا ؛ لوقعمان  فرـصت  نیا  هک  تسناد  دـیاب  دوش ، هدیـشوپ  رظن  دروم  يانعم  رب  هیآ  تلالد  ات  تشگیم  بجوم  هک  دوب 
نالوسر ندـمآ  زا  سپ  یتح  ناشیا ، رب  ار  تجح  دزاسیم و  روذـعم  نآ  اـب  تفلاـخم  رد  ار  ناـمدرم  هدوب ، قح  يدوباـن  نآرق و  فیرحت 

زا نآرق  تنایص  رد  رظن  دروم  دوصقم  هدوب ، هیجوت  لباقریغ  هدیاف و  یب  روکذم ، فرـصت  دشاب ، هتـشادن  يدمایپ  نینچ  رگا  . دنکیمن مامت 
هتفگ هک  نیا  رگم  دنامیم . یقاب  دوخ  لاح  هب  تسا  فیرحت  یـضتقم  هک  گرزب  لاکـشا  نامه  هجیتن  رد  دوب . دـهاوخ  تسردان  فیرحت 

نکیل تسا . هدـش  لزاـن  ءاـسک  هیـضق  رد  لقتـسم  روـط  هب  دراد ، حیرـصت  (ع ) تیبلـها ریهطت  هب  هـک  هـیآ  ءزج  نـیا  دـیدرت  نودـب  دوـش :
شنانز هک  نارگید  دوخ و  نانز  هب  بلطم  نیا  میهفت  ابع و  لآ  تشادـیمارگ  روظنم  هب  لاعتم و  دـنوادخ  نامرف  هب  ار  نآ  (ص ) مرکالوسر

رگا . 4. دنتـسه نآ  بطاـخم  (ص ) ربماـیپ نارـسمه  هـک  تـسا  هداد  رارق  یتاـیآ  ناـیم  رد  دـنرادن ، رارق  ناـگزیکاپ  هورگ  نـیا  حطــس  رد 
لآ هب  هیآ  هک  دنکن  حیرصت  ءاسک  ثیدح  رد  (ص ) مرکا لوسر  هک  دوب  دهاوخ  انعم  نادب  میریذپب ، (ص ) ربمایپ نانز  هب  ار  هیآ  صاصتخا 

هدرک رارصا  هفیرش  هیآ  دافم  زا  شیوخ  نانز  جورخ  رب  ًارهاظ -  دنچ -  يدراوم  رد  (ص ) ترـضح نآ  هک  یلاح  رد  دراد . صاصتخا  ابع 
ای فیرحت  هنوگ  ره  زا  نآرق  هک  میاهدرک  تباـث  عطاـق  تروـص  هب  [ 113  ] میرکلا نآرقلا  لوح  ۀـماه  قئاقح  دوخ  باـتک  رد  اـم  . 5. تسا

نخـس ینآرق  رگید  ثحابم  لوزن و  بیترت  هرابرد  باتک  نیمه  رد  تسا . هدنام  نوصم  (ص ) مرکا ربمایپ  زا  سپ  نامکاح  طسوت  لیدـبت ،
. دننک هعجارم  اج  نادب  دنتسه ، هراب  نیا  رد  يرتشیب  بلاطم  ناهاوخ  هک  یناسک  میاهتفگ .

لالدتسا تلالد و 

لالدتسا تلالد و 

يراوتسا تردق ، نادب  هک  تسا  دیفم  يرصانع  يروآدرگ  هشیدنا و  نتخاس  ینغ  رد  هک  میرامشیمرب  ار  یبلاطم  ثحب  لیمکت  روظنم  هب 
هجوت بجوم  نآ  نتـشاگنا  هدیدان  هک  دباییم  يرتشیب  ترورـض  یتقو  راک  نیا  دیازفایم ؛ نآ  ییابیز  رب  دـهدیم و  يرتشیب  خوسر  و 

ار شیوخ  قوثو  هک  دوش  بجوم  رما  نیمه  اـسب  هچ  تسا و  صقاـن  ماـمتان و  ثحب  هک  دوش  يو  رد  ساـسحا  نیا  نتخیگنارب  هدـنناوخ و 
یعرـش و هفیظو  تسا و  یملع  تناـما  همزـال  راـک ، نیا  هوـالع ، هب  دوـش . دـیدرت  کـش و  راـچد  نادـب  داـمتعا  رد  هداد و  تسد  زا  نادـب 

. دهدیم نامرف  نادب  مه  ینادجو 

لوزن نامز 

زامن ره  ماگنه  هب  ای  زور  ره  تافو ، نامز  ات  یضعب  رد  اههام و  (ص ) مرکا ربمایپ  درکیم  تلالد  هک  نیـشیپ  تایاور  دوشیم  هتفگ  یهاگ 
لوزن رّخأت  هجیتن  رد  ءاسک و  ناتـساد  رّخأت  رب  سجرلا » مکنع  بهذیل  هّللا  دیری  امنإ  ! » زامن زامن ! تفگیم : دمآیم و   3 همطاف هناخ  رد  هب 
اهلاس (ص ) ربمایپ نانز  هب  باطخ  رد  بازحا  هروس  تایآ  مینادیم  هک  یلاح  رد  دراد ، تلالد  ترضح  نآ  یناگدنز  رخاوا  هب  ریهطت  هیآ 

هک  - رییخت هیآ  هک  دوـب  عـقوم  نیا  رد  درک و  یلاوـما  تساوـخرد  (ص ) ربماـیپ زا  هشیاـع  هک  تسا  یماـگنه  نآ  دـمآ و  دورف  نآ  زا  شیپ 
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، دزاسیم يوق  ار  هیآ  لوزن  ریخأت  لامتحا  هتفگ  نیا  دنچره  مییوگیم : نخـس  نیا  خساپ  رد  ام  . دمآ دورف  تسا -  تایآ  نیا  زا  هیآ  نیلوا 
نسح و تدالو  زا  سپ  یتّدـم  ءاسک  ثیدـح  هک  تسا  نیا  میرادـن ، نآ  رد  یکـش  هچنآ  دـنکیمن . تیافک  نادـب  داـمتعا  لالدتـسا ، اـّما 

بلطم نیا  هظحالم  زین  تسا و  هیآ  کی  زا  یئزج  ریهطت  هیآ  هک  نیا  هظحالم  ریهطت و  هیآ  اب  تایآ  ماجـسنا  هظحـالم  زا  سپ  . دوب  8 نیسح
مه هیآ  نیا  هک  هیآ -  ياه  شخب  هیقب  زا  يادج  ریهطت ، ياه  شخب  هک  دراد  تلالد  حیحـص  تباث و  عطاق ، روط  هب  هک  ءاسک  ثیدـح  هک 
زا سپ  دمآیم و  یلع  هناخ  رد  هب  حبـص  لهچ  (ص ) ربمایپ دـیوگیم : هک  یتایاور  هظحالم  اب  هاگنآ  هدـمآ و  دورف  تسا -  نآ  زا  یئزج 

بهذیل هللا  دیری  امنإ  دنک ، تمحر  ار  امـش  يادخ  زامن ! هتاکرب ، هللا و  ۀمحر  تیبلا و  لهأ  مکیع  مالـسلا  : » دومرفیم همطاف  رب  ندش  دراو 
ترجه لیاوا  رد  ریهطت  هیآ  هک  مینکیم  ادیپ  نانیمطا  اهنیا ، همه  هظحالم  اب  يرآ ، [ . 114 .« ] ًاریهطت مکرهطی  تیبلا و  لها  سجرلا  مکنع 

نانآ دندمآ ، ایند  هب   8 نیسح نسح و  هک  سپـس  درکیم . قبطنم  دندوب  دوجوم  هک  تیبلها  زا  هدع  نآ  رب  ار  نآ  (ص ) ربمایپ دمآ و  دورف 
هیآ نیا  هک  دراد  ناکما  . تسا هدـش  رارکت  اهراب  (ص ) ربمایپ راک  نیا  ًارهاظ  دـناوخیم . ار  هیآ  نیا  درکیم و  عمج  ءاسک )  ) هچراـپ ریز  ار 

، درک عمج  هچراپ  ریز  ار  دوخ  نادناخ  (ص ) مرکا لوسر  هک  یماگنه  سپس  دشاب . هدش  لزان  دوب  ترجه  لیاوا  رد  نآ  نیلّوا  هک  راب  دنچ 
هیآ نیا  دروم  ره  رد  لیئربج  هک  دشاب  هدش  رارکت  مه  راک  نیا  دیاش  دشاب . هدرک  غالبا  ترـضح  هب  ار  نآ  لیئربج  هدمآ و  دورف  رگید  راب 
چیه هک  دناسانـشب  نانچنآ  ار  رظن  دروم  تیبلها  هک  هدوب  نآ  فده  دـنک ، توالت  ار  نآ  هک  دادیم  نامرف  (ص ) ربمایپ هب  دروآیم و  ار 
هدرک رارکت  هاگحبـص  ره  ای  زامن  ره  ماگنه  هب  ار  همطاف  هناخ  هب  ندمآ  مه  (ص ) مرکا ربمایپ  دیاش  دنامن . یقاب  يدحا  يارب  يرذـع  هنوگ 

فرطرب ار  یلاکـشا  هنوگره  هک  دوب  نیا  راک  نیا  زا  فده  تفر . ایند  زا  هک  نیا  ات  هتخادرپ  نادب  هرابود  زاب  هداد و  همادا  یتدـم  راب  ره  و 
فورعم شنادـناخ  یلع و  زا  فارحنا  هب  هک  مه  يدرم  نآ  مینیبیم  هک  تسا  رما  نیمه  رثا  رد  دزاـس . رود  ار  ياههبـش  هنوـگره  دـیامن و 

. دیامن فارتعا  دنراد  عامجا  نآ  تّحص  رب  نادنمشناد  رگید  نارسفم و  هک  ثیدح  نیا  تحص  هب  هدیدرگ  راچان  تسا ،

دنکیم جراخ  دوخ  لولدم  زا  ار  نانز  هیآ ،

رد دشاب ، لّوا  ضرف  رگا  تسا ؟ نآ  نتشادرب  ای  يدیلپ  نتخاس  رود  تیبلها ، زا  يدیلپ  ندودز  زا  دارم  ایآ  دیوگیم : نادنمـشناد  زا  یکی 
يدـیلپ رد  مالـسا  زا  شیپ  نانآ  رتشیب  مک  تسد  دنـشابن  همه  رگا  اریز  دنتـسه ؛ جراخ  هیآ  مکح  زا  (ص ) ربمایپ نانز  ماـمت  تروص  نیا 

تما هبطاق  قاّفتا  هب  اریز  تسا ؛ جراخ  هیآ  نیا  مکح  زا  (ص ) ربمایپ مییوگب : هک  نیا  زج  میرادن  ياهراچ  دشاب ، مود  ضرفرگا  و  دناهدوب .
همه قاّفتا  هب  (ص ) ادخ لوسر  هک  یلاح  رد  تسا . هدوبن  ترـضح  رد  نآ  زا  سپ  هچ  تثعب و  زا  شیپ  هچ  ییيدیلپ  هنوگ  چیه  یمالـسا ،

ضرف سپ  تسا . نوریب  نآ  مکح  زا  (ص ) ادـخ لوسر  هک  تفگ  ناوتیمن  نیارباـنب  . تسا لـخاد  نآ  مکح  رد  عطق  روـط  هب  ناناملـسم و 
ار نیا  هدنسیون  نیا  هک  دوب  بسانم  [ . 115 . ] دـندش نوریب  مکح  زا  (ص ) ربمایپ نانز  عطق  روط  هب  تشگ و  یفتنم  مود  ضرف  تباـث و  لّوا 
نآ تشاد و  لد  هب  ار  یلع  هنیک  نانچ  هیآ  لوزن  زا  سپ  هشیاع  لثم  (ص ،) ربمایپ نانز  زا  یضعب  [ 116  ] سابع نبا  هتفگ  هب  هک  دیازفیب  مه 
زا عطاق ، روط  هب  ار  ناگمه  (ص ) ادخ لوسر  هک  نآ  لاح  دنک و  دای  یکین  هب  یلع  زا  دوبن  رضاح  زگره  هک  تشادیم  نمـشد  ار  وا  نانچ 
اب گنج  دوب : هدومرف  يو  هرابرد  (ص ) ربمایپ دوب و  وا  نامز  ماما  هک  ترـضح  نآ  رب  هک  نانچمه  دوب . هدومرف  یهن  (ع ) یلع هنیک  ضغب و 
مه ناحبس  دنوادخ  نامرف  اب  زین  دندش و  هتـشک  هانگیب  ناناملـسم  زا  رفن  نارازه  نآ  رثا  رد  درک و  جورخ  [ 117 ، ] تسا نم  اب  گنج  وت ،
نآ دنوادخ  دوب . (ص ) ربمایپ ّدض  رب  هصفح  وا  ندش  يأر  مه  زا  يادج  نیا  دورن . نوریب  دوخ  هناخ  زا  دوب  هداد  روتـسد  هک  درک  تفلاخم 
نآ و  [ . 118 . ] امُُکبُْوُلق ْتَغَـص  ْدَـقَف  ِهّللا  َیِلا  ابُْوتَت  ْنِا  دومرف : نانآ  هب  باطخ  هنوگ  نیا  دـننک و  هبوت  دوخ  راک  نیا  زا  هک  داد  ناـمرف  ار  ود 
زا ار  شدوخ  دوب  نینچ  رگا  هک  ارچ  هدوبن ، هیآ  رظن  دروم  وا  هک  دـهدیم  ناشن  اهنیا  همه  دز . لاثم  ناـشيارب  ار  طول  نز  حون و  نز  هاـگ 

. تشادیم هگن  کلاهم  اه و  شزغل  نیا  رد  عوقو 

هچراپ ریز  نتفر  هفسلف 
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زا هک  یماگنه  دنوش و  صخشم  نارگید  زا  ات  دیشک  نانآ  دوخ و  يور  ار  هچراپ  هاگ  نآ  دیوگیم ...« : نیدلا ؛ فرـش  نیـسحلا  دبع  ماما 
ای باحـصا  زا  يرگید  ات  درک  غالبا  نانآ  هب  ار  هیآ  دندش ، ادـج  صخـشم و  تما  ریاس  زا  دـنتفر و  ابع  ریز  نانیا  اهنت  هناخ  لها  همه  نایم 

بطاخم ار  نانآ  دندوب ، هدش  ادج  نارگید  زا  نت  جنپ  نیا  هک  ماگنه  نیا  رد  دیامنن . مکح  نیا  رد  ار  نانآ  اب  تکراشم  عمط  يو  نادـناخ 
قح مالک  نیدلا  فرش  موحرم  هتفگ  نیا  [ . 119 ...« ] ًاریهطت مکرّهطی  تیبلا و  لهأ  سجرلا  مکنع  بهذیل  هّللا  دیری  امنإ  دومرف : داد و  رارق 

قح و اـب  تفلاـخم  رد  روـک  بصعت  هب  فورعم  ِيوـلهد  نخـس  اـّما  نآ . شریذـپ  زج  ياهراـچ  هن  تسه و  نآ  زا  يزیرگ  هار  هن  هک  تسا 
هب صیـصخت  یتـقو  : » دـیوگیم هک  اـجنآ  دزاـس . نوگرگد  هّوشم و  ار  نآ  هدیـشوک  هدرک و  هنوراو  ار  بلطم  هک  تسین  تسرد  باوص 

نیا اّما  دـشابن ، يرگید  راکـشآ  هدـیاف  ار  ءاسک ) هب   ) صیـصخت نیا  دـنراد ، صاصتخا  هیآ  مکح  هب  دارفا  نیا  هک  تسا  نیا  رب  ّلاد  ءاـسک 
زا [ . 120 .« ] دنربمایپ نانز  طقف  هیآ  نیا  رد  بطاخم  اریز  دنتسین ؛ تیبلها  زا  صاخشا  نیا  هک  نامگ  نیا  عفد  زا  دنترابع  اج  نیا  رد  هدیاف 
هک نیا  زا  ار  بنیز  هشیاع و  هملـس ، ما  (ص ) ربمایپ هک  میتسناد  شخب  نیمه  مود  لـصف  رد  . 1: اریز تسا ؛ تسردان  نخـس  نیا  ام  هاگدید 
زین تغل و  نایاوشیپ  زا  یـضعب  هکلب  تسین و  حـضاو  نانز  رب  تیبلا  لها  ِتراـبع  قدـص  هک  میتسناد  . 2. درک جراخ  دنـشاب ، تیبلها  ءزج 

ترضح نآ  زا  هراب  نیا  رد  هک  دوشیم  هدافتسا  مه  (ص ) ربمایپ نانز  زا  یـضعب  شـسرپ  زا  بلطم  نیا  دناهدرک . راکنا  ار  نآ  مقرا  نبدیز 
ود و نآ  نادنزرف  لیقع و  سابع ، اّما  دنک ، لخاد  دوخ  تیبلها  رد  ار  ءاسک  لها  طقف  هک  تشاد  دیکأت  (ص ) ربمایپ ارچ  . 3. دندرک لاؤس 

ریهطت هیآ  رد  هک  بلطم  نیا  میتشاد  نایب  هتشذگ  ياهلصف  رد  حورـشم  روط  هب  هک  هنوگ  نامه  ؟4 . درکندراو ار  دوخ  ناکیدزن  رگید  زین 
دعب ثحابم  رد  میتشاد و  نایب  هک  یبلاطم  رگید  بلطم و  نیا  . درادن بسانت  تایآ  قایـس  اب  دناهدوب  بطاخم  رظن و  دروم  (ص ) ربمایپ نانز 

ساسا کی  رب  هدوبن  هناحوبذـم  هدروختسکـش و  ياهرباکم  زج  يزیچ  يولهد  نخـس  هک  درادیم  ناـیب  عطاـق  تروص  هب  دروآ ، میهاوخ 
. تسا نیدلا  فرش  ماما  هتفگ  نامه  رتهب  رترب و  نخس  سپ  دشابیمن ، دنتسم  حیحص  یملع 

دوب نانز  هرابرد  هیآ  رگا 

هک دومرفیمن  درکیم و  توکـس  (ص ) ادـخ لوسر  رگا  :» دومرف هک  (ع ) قداص ماما  زا  تسا  یتیاور  دزاـسیم  نشور  ار  هلأـسم  نیا  هچنآ 
دنوادـخ اما  میتسه ، وا  تیبلها  ام  هک  دـندرکیم  اعدا  نالف  لآ  نالف و  لآ  لیقع ، لآ  سابع ، لآ  هنیآ  ره  دنتـسه ، یناسک  هچ  شتیبلها 

لیلج ياهمالع  [ . 121 ...«. ] تیبلا لهأ  سجرلا  مکنع  بهذـیل  هّللا  دـیری  امنإ  : » دومرفلزاـن شباـتک  رد  ار  هیآ  نیا  شربماـیپ  قیدـصت  رد 
اب ینیما  همالع  : » تسا نینچ  ناتـساد  هصالخ  دوب . هدـمآ  شیپ  ریدـغلا  بحاص  ینیما  همـالع  يارب  هک  درک  ناـیب  میارب  ار  یناتـساد  ردـقلا 

؟ تسا هدش  لزان  یناسک  هچ  هرابرد  هک  دیسرپ  يو  زا  ریهطت  هیآ  هرابرد  ینس  ملاع  نآ  دوب . هدرک  عامتجا  تنس  لها  نادنمـشناد  زا  یکی 
ایآ تسا : نینچ  نآ  دافم  هک  داد  یشسرپ  اب  ار  يو  خساپ  ینیما  همالع  رگید ؟ یناسک  هرابرد  ای  هدمآ و  دورف  (ص ) ربمایپ نانز  هرابرد  ایآ 
اهر ار  رما  نیا  هشیاع  نینمؤملا  ما  دوب ، نآ  زا  یبیـصن  كدـنا  ار  نانآ  هدـمآ  دورف  (ص ) ربماـیپ ناـنز  هراـبرد  ریهطت  هیآ  رگا  امـش ، رظن  هب 

قیوشت (ع ) یلع ّدـض  رب  گـنج  يارب  ار  ناـمدرم  دـش و  راوـس  نآ  رب  لـمج  گـنج  رد  هک  رکـسع )  ) شرتـش یناـشیپ  رب  ار  نآ  درکیم و 
هچ دـهد . وکین  شاداپ  ار  فصنم  دنمـشناد  نآ  ار و  ینیما  همالع  دزرمایب  يادـخ  داد ». تبثم  خـساپ  دنمـشناد  نآ  تشونیمن !؟ درکیم ؛
ره و  وا ، اب  قح  تسا و  قح  اب  هک  یـسک  و  (ص ) ربمایپ یـصو  ردارب و  لباقم  رد  ًاصوصخ  تشاد ، تاجاجتحا  نیا  هب  يدیدش  زاین  هشیاع 

دناهدرک حیرـصت  (ص ) ربمایپ نانز  زا  نت  دنچ  هک  نیا  دنکیم  رظن  بلج  اج  نیا  رد  هچنآ  . دخرچیم وا  هارمه  قح  دـخرچب  وا  هک  اج  نآ 
دـناهدرک و حیرـصت  مکح  لومـش  هریاد  زا  ترـضح  نانز  زا  دـنچ  ینت  جارخا  هب  یتح  هدـمآ و  دورف  ءاسک  باحـصا  هراـبرد  هیآ  نیا  هک 

. دنتسه لخاد  ءاسک  ثیدح  رد  ای  هیآ و  دافم  رد  (ص ) ربمایپ نانز  ریاس  ای  وا و  صخشم  روط  هب  هک  هرکن  اعدا  نانآ  زا  يدحا 

یتاغیلبت مجاهت  اب  هلباقم  رد  هملس  ما 
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رب ار  ياهدرتسگ  تیلاعف  (ع ) وا نادناخ  یلع و  نمشد  نازوتهنیک  يوما و  سوپاتخا  هک  داد  ربخ  هملس  ما  هب  بشوح  نب  رهـش  هک  یماگنه 
رد (ع ) تیبلها یلع و  هک  درک  دـییأت  تخادرپ و  قح  زا  عافد  هب  مامت  صالخا  نامیا و  اب  یمارگ  يوناب  نیا  دـناهدرک ، عورـش  نانآ  ّدـض 

شهاک نأش و  رـسک  ثعاب  شاهتفگ  نیا  یـضعب  رظن  هب  هک  یلاح  رد  دـنجراخ ، نآ  دافم  زا  (ص ) ربماـیپ ناـنز  لـخاد و  ریهطت  هیآ  داـفم 
نب رهش  دنک . انتعا  رامیب  زوتهنیک و  رورش ، سوفن  زا  یشان  هنارگمتس و  ماکحا  نیا  هب  هک  دوبن  یسک  وا  اّما  تسا ، نارگید  دزن  يو  مارتحا 
نایب ار  هیآ  نیا  دنیوگیم -؟ هچ  تفگ : هملـس  ما  ؟ دـنیوگیم ییاهزیچ  هیآ  نیا  هرابرد  ام  دزن  ینامدرم  نینمؤملا ! ما  تفگ : وا  هب  بشوح 
هدمآ دورف  (ص ) ربمایپ نانز  هرابرد  دنیوگیم : یـضعب  ًاریهطت » مکرهطی  تیبلا و  لهأ  سجرلا  مکنع  بهذیل  هّللا  دیری  امنإ   » هک دـننکیم 

. دمآ دورف  مهاگهدجس  نیا  رد  نم و  هناخ  نیا  رد  هیآ  نیا  دنگوس ! يادخ  هب  بشوح ! نب  رهـش  شتیبلها -. هرابرد  دنیوگیم : یـضعب  و 
نایب ار  ریهطت  هیآ  لوزن  ءاسک و  ثیدـح  هملـسما  هاگ  نآ  ... تسـشن مزاـمناج  نیا  هاگهدجـس و  نیا  رد  نم  اـب  دـمآ و  (ص ) ربماـیپ يزور 

وت هملـس ! ما  دومرف : وا  هب  (ص ) ربمایپ اّما  دنک ، لخاد  نانآ  اب  ار  شرـسمه  وا  هک  درک  تساوخ  رد  (ص ) ربمایپ زا  هک  دش  رکذتم  تشاد و 
[ . 122 . ] یتسه بوخ 

هانگ زا  رتدب  رذع  یهلا  ربج 

لیم داد : خـساپ  وا  دـش . لاؤس  هنع -  هللا  یـضر  بلاـطیبا -  نب  یلع  نینمؤـملاریما  هراـبرد  هشیاـع  زا  دـناهدرک : تیاور  نارگید  یقهیب و 
رـس رب  ار  دوخ  يابع  (ص ) ادخلوسر هک  مدید  دوب . (ص ) ادـخ لوسر  دزن  نامدرم  نیرتبوبحم  وا  میوگب . يزیچ  شاهرابرد  هک  متـشادن 

وا هب  . نادرگهزیکاپ ار  نانآ  زاس و  رود  نانآ  زا  ار  يدیلپ  ایادخ ! دنتسه . نم  تیبلها  نانیا  تفگ : دیـشک و  نیـسح  نسح و  همطاف ، یلع ،
ار شنزرـس  یهلا  ربج  اب  نینمؤملا  ما  [ . 123 . ] دوب هدش  ردقم  راک  نآ  متـسه . نامیـشپ  نم  داد : خساپ  ؟ یتفر وا  گنج  هب  ارچ  سپ  دنتفگ :

يرایسب دهاکبشیوخ . هانگ  زا  يدایز  دح  ات  مک  تسد  ای  هئربت  ار  نتشیوخ  هلیـسو  نیدب  هتـسناوت  دوخ  نامگ  هب  دزاسیم و  رود  دوخ  زا 
راک هلیـسونیدب  هدومن و  لالدتـسا  یهلا  ربج  هب  دننک ، اپ  تسد و  یلوبق  لباق  لوقعم و  هیجوت  شیارب  دناهتـسناوتن  هک  یلئاسم  رد  دارفا  زا 

تـسا باتک  لها  هدیقع  يایاقب  زا  ربج  هدیقع  . دناهتخاس هجوتم  قح  تاذ  هب  ًامیقتـسم  ار  تمهت  هداد و  هلاوح  ناحبـس  دنوادخ  هب  ار  دوخ 
ناحبس دنوادخ  [ . 124 . ] تساهدمآ مه  لیجنا  دوملت و  رد  راکشآ و  ًالماک  تروص  هب  تاروت  رد  دراد . حیرصت  نادب  نانآ  ياهباتک  هک 

َْفیَک ُقِْفُنی  ِناتَطوُْسبَم  ُهادَی  َْلب  اُْولاق  اِمب  اُْونُِعلَو  ْمِهیِْدیَأ  ْتَّلُغ  ٌَۀلُْوْلغَم  ِهّللا  ُدَی  ُدْوُهَْیلا  َِتلاقَو  : دیامرفیم هدرک  تیاکح  دوهی  زا  ار  هدـیقع  نیا 
هکلب دندیدرگ ، راتفرگ  ادخ  نعل  هب  هدش  هتـسب  اهنآ  تسد  تسا ، غورد  راتفگ  نیا  تسا ، هتـسب  ادخ  تسد  دنتفگ : نایدوهی  ؛ ] 125  ] ُءاشَی

تیاکح مه  ناکرـشم  زا  ار  داقتعا  نیا  هاگنآ  . دنکیم قافنا  دهاوخب  هنوگره  تسا و  هداشگ  وا ) تمحر  تردق و  تسد   ) ادخ تسد  ود 
هک نانآ  [ . 126 [ ؛ ْمِِهْلبَق ْنِم  َنیِذَّلا  َبَّذَک  َِکلذَک  ءیَـش  ْنِم  اْنمَّرَح  الَو  انؤابآ  انْکَرْـشَأ و ال  اَم  ُهّللا  َءاش  َْول  اوُکَرْـشَأ  َنیِذَّلا  ُلْوُقَیَـس  : دـنکیم

راـتفگ نیدـب   ) میدرکیمن مارح  ار  يزیچ  میدـشیمن و  كرـشم  اـم  ناردـپ  اـم و  تساوخیم  ادـخ  رگا  تفگ : دـنهاوخ  دـندروآ  كرش 
، یندوتـس ياهشالت  هدیقع و  نیا  اب  مالـسا  يدج  هزرابم  مغر  هب  مه  نآ  زا  سپ  . دندرک لسر  بیذـکت  نانآ  ناینیـشیپ  نایربج ) هنالهاج 
، دوب كرـش  تابوسر  زا  رثأتم  باتک و  لها  بولغم  هک  برع  ناسنا  هشیدـنا  لقع و  زا  نآ  ندرک  نک  هشیر  تهج  رد  ینادواـج  نید  نیا 

تایح هب  هدیقع  نیا  دوبن . ناسآ  هداس و  راک  نیا  اّما  دنام . مکاح  دندییارگ ، مالسا  هب  هک  ینامدرم  زا  يرایـسب  هشیدنا  رکفت و  رب  نانچمه 
تموکح و رد  یمهـس  هک  مه  یناـسک  دزن  یتـح  تشگ ، راکـشآ  ناـنآ  زا  يرایـسب  تاحیرـصت ، اـهيریگعضوم و  رد  داد و  همادا  دوـخ 
هب تفای . روهظ  دـندوب ، هتفرگ  تسد  هب  ار  (ص ) ادـخ لوسر  زا  سپ  تموکح  مامز  هک  يربهر  هدر  نیرتـالاب  دزن  هکلب  دنتـشاد و  تنطلس 

، هشیاع هیواعم ، نانخـس  رد  هاگنآ  و  (ع ) یلع يانثتـسا  هب  (ص ) ربمایپ زا  سپ  يافلخ  نانخـس  عضاوم و  زا  يرایـسب  رد  هدـیقع  نیا  هوالع 
نامه هدیقع  نیا  . دوشیم نشور  یخیرات  نوتم  هب  هعجارم  اب  هک  دش  راکـشآ  يرگید  رایـسب  دارفا  روصنم و  دعـس ، نبرمع  دیلو ، نب  دلاخ 
هدیقع نیمه  دشیم . هتـسب  ذوفن  طاقن  هیلک  عفد و  تاضارتعا  یمامت  هدوشگ و  اهجـنگ  زاب و  اهزمر  نآ  هلیـسو  هب  هک  دوب  ییوداج  دـیلک 
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نینمؤملاریما اب  گنج  يارب  ار  دوخ  جورخ  مه  هشیاع  دـش . هتـشک  هک  نیا  ات  درک  هیجوت  ار  تموکح  هب  شیوخ  کسمت  ناـمثع ، هک  دوب 
ماما نتـشک  يارب  مه  دعـس  نبرمع  درک . جاجتحا  نادـب  تفـالخ  يارب  شرجاـف  راوخبارـش و  دـنزرف  يارب  تعیب  رد  هیواـعم  و  (ع ،) یلع
نارای هریون و  نب  کلام  لتق  رد  مه  دـیلو  نب  دـلاخ  درک . لالدتـسا  نادـب  البرک  هعجاف  باکترا  تشهب و  لها  ناناوج  رورـس  (ع ) نیـسح
لاملا تیب  زا  دوخ  قوقح  هب  ندیسر  زا  نامدرم  نتشادزاب  یسابع ، روصنم  هیواعم و  هک  دوب  هدیقع  نیمه  دومن . جاجتحا  نادب  شناملـسم 

عبانم هب  هعجارم  اب  میرادن و  ار  نآ  عبتت  ندرمشرب و  لاجم  رـصتخم  نیا  رد  ام  هک  تسه  مه  يرگید  ناوارف  دراوم  دندرک . هیجوت  نادب  ار 
نآ رـشن  جیورت و  دیکأت ، هدیقع و  نیا  دییأت  رد  مه  یناوارف  ثیداحا  هکلب  دشن ، متخ  اج  نیمه  هب  راک  دوشیم . مولعم  یقرواپ  رد  دوجوم 

اب (ع ) یلع نینمؤملاریما  [ . 127 . ] دوشیم مولعم  میدرک  نایب  هچنآ  زا  ياهشوگ  عبانم ، هب  هعجارم  اب  دـش . هتخاس  (ص ) مرکا ربمایپ  ناـبز  زا 
داسف یهابت و  رب  هک  تسا  یبلاطم  زا  راشرس  ترضح  نآ  نانخس  اههبطخ و  داتسیا . نآ  لباقم  رد  درک و  هزرابم  یتادراو  دساف  دیاقع  نیا 

زاینیب نآ  ناوارف  دـهاوش  نایب  زا  ار  اـم  دوب ، هزراـبم  نیا  رادمچرپ  وا  هک  نیا  و  (ع ) یلع مادـقا  نیا  ترهـش  دـنکیم . تلـالد  هدـیقع  نیا 
. دنادرگیم

یسررب دقن و 

فیعض لیلد 

هراشا

: أشنم تهج  زا  لیلد  فعض  . 1: میهد حیضوت  ار  هیواز  ود  نیا  میشوکیم  رثا . . 2 أشنم ؛ . 1 دوشیم : هتسیرگن  فیعض  لیلد  هب  هیواز  ود  زا 
زا ای  هدوب و  هیام  مک  ملع ، رد  يو  هک  تسا  یماگنه  نآ  تسا و  هدـننک  لالدتـسا  ریـصقت  ای  روصق و  لیلد ، فعـض  ببـس  تاقوا  یهاـگ 

فعـض نیا  مه  تاقوا  یهاگ  دربیم . جـنر  دراد  عبتت  شهوژپ و  هب  زاین  هک  یلئاسم  رد  كدـنا  عبتت  زا  ای  مهف و  رد  روصق  اـی  تیدودـحم 
ره هب  هک  دنک  حرطم  یناسک  ناونع  هب  ار  دوخ  يرکف  نافلاخم  دـهاوخیم  هک  تسا  یماگنه  نآ  تسا و  تنیط  يدـب  تین و  ءوس  زایـشان 

متـس یفاصنایب و  گنرین و  رکم و  يور  زا  تهج ، نیا  زا  دـننزیم . گـنچ  تسا  رتتسـس  توبکنع  راـت  زا  هک  هچنآ  ره  هب  زره و  فلع 
دوخ نافلاخم  يارب  هک  یلیلعت  لالدتسا و  نیا  زا  يو  فده  تسا  نکمم  دنکیم . لالدتـسا  یهاو  هدوهیب و  یلیالد  هب  نانآ  هیلع  یگـشیپ 
نانآ دیاقع  تارکفت و  لوصا  اب  دنریذپیمن و  ار  نآ  دنتـسین و  مزتلم  نادب  هک  دنک  مزتلم  يزیچ  هب  ار  نانآ  هک  دـشاب  نیا  دـنکیم  فیدر 

، لفاغ ناسنا  ات  دوشیم  ببـس  فیخـس  فیعـض و  لالدتـسا  هک  تسا  یماگنه  فعـض  نیا  رثا : تهج  زا  لـیلد  فعـض  . 2. درادن بسانت 
هب هک  تساجنیا  دـیآرب . نآ  يارب  ینیزگیاج  لابند  هب  دـهن و  يرانک  هب  ار  نآ  هداد  تسدزا  دوخ  یملع  ياـههیاپ  هب  ار  شیوخ  ناـنیمطا 
هب ار  وا  هدـمآ  شغارـس  هب  شخب  ییاهر  هدـنهد و  تاجن  ناونع  هبدنتـسه  وا  نیمک  رد  هک  نانآ  دوشیم و  راچد  ینادرگرـس  یهارمگ و 

. دنزاسیم دوبان  ار  وا  هیاپ  یب  نانخس  هدننک و  هارمگ  بلاطم  اب  قرغ و  شیوخ  ياهینادان  تاهّرت و  يایرد  رد  دراو و  دوخ  ياهیکیرات 
هب تسد  هک  تسا  مزال  ور  نیا  زا  . دنکصالخ نآ  زا  ار  نتشیوخ  یک  هنوگچ و  هک  دنادن  دشابن و  بالجنم  نیا  زا  ییاهر  هار  رگید  ار  وا 

یَلَع ِّقَْحلِاب  ُفِذْقَن  َْلب  . دزاس رادیاپ  دوخ  تاملک  اب  ار  قح  دنوادخ  ات  دـیآرب  لطاب  ییاوسر  يدوبان و  قح و  يوج  تسج و  رد  هدـش  راک 
وحم ار  لطاب  ات  مینادرگیم  زوریپ  بلاغ و  لطاب  رب  ار  قح  هشیمه  ام  هکلب  [ . 128 [ ؛ َنْوُفِصَت اّمِم  ُْلیَْولا  ُمَُکلَو  ٌقِهاز  َوُه  اذِإَف  ُهُغَمْدَیَف  ِلِطاْبلا 

دنچ ییاههنومن  نایب  هب  اج  نیا  رد  . دینادرگیم فصّتم  هچیزاب  لطاب و  راک  فصو  هب  ار  ادـخ  هک  لهاج  مدرم  امـش  رب  ياو  دزاس . دوبانو 
. دنتسنادیم ار  هلدا  نیا  فده  نوچ  دناهدرکن . یتافتلا  هجوت و  اهنآ  هب  ام  هدازآ  نادنمشناد  هک  میزادرپیم  یفیعض  ياهلالدتسا  زا 

تبارق

ریهطت هیآ  رد  مالسلاهیلع  تیب  www.Ghaemiyeh.comلها  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 69زکرم  هحفص 35 

http://www.ghaemiyeh.com


. دناهدرک لیلعت  يو  اب  یبسن  طابترا  و  ص )  ) ربمایپ اب  نانآ  تبارق  تهج  زا  تیبلها  رد  ار  (ع ) نیسح نسح و  همطاف ، یلع ، لوخد  یضعب 
رارق شیوخ  لالدتـسا  نیا  دـیؤم  دـنریهطتهیآ -  لوزن  ببـس  و  (ص ) ربمایپ تیبلها  نانیا  دراد  حیرـصت  هک  ار -  نیـشیپتایاور  هاـگ  نآ 
دراو نانآ  اب  ار  سابع  شیومع  (ص ) ربماـیپ تسیاـبیم  دوب ، نآ  تلع  یبسن  تبارق  رگا  . 1: مییوگیملالدتسا نیا  ّدر  رد  [ 129 . ] دناهداد

(ع) یلع اب  تبارق  رد  مه  رفعج  سابع و  نادـنزرف  لیقع و  نینچمه  تسا . رتکیدزن  دـشاب  (ع ) یلع هک  ومعرـسپ -  زا  ومع  اریز  درکیم ؛
هب هک  مه  یناکرـشم  ناقـساف و  دـیاب  دوب  رایعم  یبسن  تبارق  رگا  ؟2 . ار نانآ  هن  درک  لخاد  ار  (ع ) یلع طـقف  ارچ  سپ  دـناهبتر . کـی  رد 

بتعم هبتع و  دـننام  دـندوب ، هدرواین  مالـسا  هکم  حـتف  نامز  ات  ناشیا  زا  یـضعب  هک  یلاح  رد  دنـشاب !؟ تیبلها  زا  دـنربیم ، تبـسن  مشاه 
. بهلوبا نارسپ 

ترشاعم

نآ دوـخ  اـب  ترـشاعم  تمزـالم و  و  (ص ) ربماـیپ رتـخد  همطاـف  اـب  يو  ترــشاعم  رطاـخ  هـب  ار  ءاـسک  لـها  رد  (ع ) یلع لوـخد  یــضعب 
ناشن نیا  قاقحتـسا  ببـس  ترـشاعم  فرِـص  یک  زا  هک  مینادیمن  ام  . 1: تسا نیا  يو  لالدتـسا  خـساپ  [ 130 . ] دناهتسناد (ص ) ترـضح

(ص) ربماـیپ ناـنز  جورخ  رب  میدروآ  شیپ  لـصف  رد  هک  یتاـیاور  . 2. تساهيزاورپدـنلب تیاهن  اهوزرآ و  نیرتـالاب  هک  هدـیدرگ  گرزب 
زا درادن . دیدرت  نآ  رد  يدحا  هک  تسا  يزیچ  شاهناخ  رد  نانآ  یمئاد  روضح  و  (ص ) ربمایپ اب  نانآ  ترـشاعم  هک  نیا  اب  دراد ، حیرـصت 

َْسَیل ُهَّنِإ  ُحُْون  ای  َلاق  َْنیِمِکاْحلا  ُمَکْحَأ  َْتنَأو  ُّقَْحلا  َكَدـْعَو  َّنِإو  یلْهَأ  ْنِم  یْنبا  َّنإ  ِّبَر  َلاقَف  ُهَّبَر  ٌحُْون  يدانو  : هدـمآ نآرق  رد  رگید  يوس 
مه وت  هدعو  تسا و  نم  تیبلها  زا  نم  دـنزرف  اراگدرورپ ! راب  درک : ضرع  ادـخ  هاگرد  هب  حون  [ . 131 [ ؛ ٍِحلاص ُْریَغ  ٌلَمَع  ُهَّنِإ  َِکلْهَأ  ْنِم 

هتـسیاشان رایـسب  یلمع  ار  وا  تسین ، وت  لها  زا  زگره  وت  دنزرف  هک  درک  باطخ  حون  هب  ادخ  ینایامرفمکح ، نیرترداق  وت  هک  تسا  یمتح 
رب ناگدـیزگرب  نیا  زاـیتما  تقیقح  زا  راـظنا  نتـشادزاب  يارب  ترـشاعم ، تـبارق و  لـیبق : زا  ییاـهاعدا  حرط  زا  فدـه  تـقیقح  رد  . تـسا

. تساه ییابیز  اهیبوخ و  مامت  رد  کین و  لاصخ  لیاضف و  ردنارگید 

تیبلا لها  هملک  لامعتسا 

مامت لماش  تاقوا  یهاگ  هک  معا  ياـنعم  هب  لامعتـسا  کـی  دراد : لامعتـسا  ود  تیبلـها  : » دـیوگیم هملک  نیا  نوماریپ  یمثیه  رجح  نبا 
. دنتـسه قداص  يو  تیالو  تبحم و  رد  هک  تسا  يدارفا  لماش  مه  تاقوا  یهاگ  نانز و  لـماش  تاـقوا  یهاـگ  دوشیم و  نادـناخ  دارفا 

ملـسم ربخ  رد  هک  یناسک  زا  دوصقم  [ 132 .« ] دناهدش هدرب  مان  ملـسم  ربخ  رد  هک  دنتـسه  یناسک  نانآ  صخا و  يانعم  هب  رگید  لامعتـسا 
زج نانز ، يارب  تیبلها  لامعتسا  تحص  . 1: اریز دراد ؛ لمأت  ياج  بلطم  نیا  مییوگیم : هراب  نیا  رد  تسا . ءاسک  باحـصا  نامه  هدـمآ 
ای راکنا و  ار  لامعتـسا  نیا  تغل  نادنمـشناد  زا  یهورگ  هک  میدرک  نایب  نیا  زا  شیپ  تسا . هدـشن  مولعم  هحماسم  ییوگزاجم و  یعون  اـب 

تحـص مدـع  ای  تحـص  هکلب  درادـن و  تیمها  ام  يارب  اج  نیا  رد  ظـفل ، کـی  يارب  لامعتـسا  دـنچ  دوجو  . 2. دناهدرک کیکـشت  نآ  رد 
رد ظفل  نیا  زا  روظنم  دوش  صخـشم  هک  تسا  نیا  دراد  ّتیمها  هچنآ  تسین . مهم  ام  يارب  مه  (ص ) ربمایپ نانز  يارب  تیبلـها  لامعتـسا 

نیعم صخـشم و  ار  نآ  تسا ، رتهاگآ  نآرق  یناعم  فادـها و  هب  سک  ره  زا  هک  (ص ) مرکا لوسر  میتفگ : تسیچ ؟ ریهطت  هیآ  صوصخ 
شنارسمه ًاصوصخ  نارگید و  هک  هدومن  حیرصت  دنتسه و  ءاسک  لها  صوصخ  روظنم  هک  تسا  هداد  حیـضوت  (ص ) ربمایپ تسا . هدومرف 

هملس و ما  لاؤس  هرابرد  هک  هچنآ  . 3. شتیبلها زا  هنو  دنیوا  لها  زا  نانآ  هک  هدرک  دییأت  (ص ) ربمایپ دنشابیم . جراخ  نآ  لومش  هریاد  زا 
(ص) ربمایپ نارـسمه  رب  ظفل  نیا  لامعتـسا  تحـص  مدـع  رب  تسا ، تیبلها  زا  مه  وا  اـیآ  دیـسرپ  (ص ) ترـضح زا  هک  تشذـگ  نارگید 
: تفگیم مدینـش  (ص ) ادـخ لوسر  زا  هک  هدرک  تیاور  هلثاو  ؟ تشاد ییانعم  هچ  دـندوب  نابز  لها  هک  نانآ  شـسرپ  هنرگو  دراد  تلـالد 

نیا [ . 133 . ] دوشیم قحلم  نم  هب  هک  تسا  منارسمه  زا  درف  نیلّوا  بنیز  ددنویپیم و  نم  هب  متیبلها  زا  هک  یتسه  یسک  نیلّوا  وت  همطاف !
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دناهتفرگ و مّلسم  ار  نآ  هک  دنزیم  رود  ياهلأسم  نوماریپ  یضعب  نخـس  . 4. تسا ریبعت  ود  نیب  دوجوم  قرف  رب  ّلاد  ظفل ، ود  نیب  لیـصفت 
« مال  » و فلا »  » مه مال »  » و فلا »  » تسا و كاخ  گنس و  زا  هدش  هتخاس  ینوکـسم  هناخ  تیبلا ، لها  ترابع  رد  تیب  زا  روظنم  هک  نیا  نآ 
و فلا »  » هک لامتحا  نیا  اب  دـشاب ، تلاسر  توبن و  تیب  تیب ، زا  دارم  هک  تسا  نیا  حـجرا  رهظا و  هک  یلاـح  رد  یبسن ؛ هناـخ  اـی  سنج و 

تـسا نشور  دندرک . عامتجا  نآ  رد  ءاسک  لها  هک  دـشاب  ياهناخ  صوصخ  روظنم  هجیتن  رد  دـشاب و  یجراخ  دـهع  مال »  » و فلا » «، » مال »
دادعتـسا تیلها و  لامک  لوصح  هب  تسا  طونم  ددرگ  توبن  تیب  ءزج  دـناوتب  ناسنا  کی  هک  نآ  يارب  يوقا  حـجرا و  لاـمتحا  رب  اـنب  هک 

هیآ لوزن  زا  سپ  هک  بتعم  هبتع و  شدنزرف  ود  روط  نیمه  دـشاب و  توبن  تیب  زا  دـناوتیمن  بهلوبا  نیاربانب  یلاع . ماقم  نیا  هب  لین  يارب 
ربمایپ هب  ار  نانآ  دسانـشیم و  دناهدیـسر  ماقم  نیا  هب  لین  تهج  مزال  تالامک  هب  هک  ار  ینانآ  لاعتم  دنوادخ  دندییارگ . مالـسا  هب  ریهطت 

. دنکیمنیعم ناميارب  هدیسر  ام  هب  وا  زا  هک  ینوتم  رگید  ءاسک و  ثیدح  قیرط  زا  ار  نانآ  مه  ترضح  نآ  یفرعم و  (ص ) مرکا

تسردان هیجوت 

هک دراد  مداصت  تقیقح  نیا  اب  دیعسوبا  هملس و  ما  ثیدح  هک  تسا  نیا  هدرک  تبث  اج  نیا  رد  ناگدنـسیون  زا  یکی  هک  يرگید  هظحالم 
لزان تبـسانم  رما و  کی  رد  دـناوتیم  هیآ  ءزج  کی  هنوگچ  سپ  تسا . هیآ  کـی  زا  یـشخب  هکلب  تسین ، لقتـسم  هیآ  کـی  ریهطت ، هیآ 
لها تیلومـش   ) لومـش نیا  دوش  هتفگ  هک  تسا  نیا  قح  دوشن ؟... هلأسم  نآ  ضرعتم  دـشابن و  تبـسانم  نآ  هب  رظان  نآ  مود  ءزج  دوش و 

ثیداحا دنکیم  هیجوت  ار  وا  مالک  هچنآ  [ . 134 . ] تسین تسرد  نآ  لوزن  طیارش  قایس و  ینآرق و  هلمج  نیا  هب  دانتسا  اب  رصح ، ای  ءاسک )
نت راهچ  (ص ) ربمایپنانز رب  نوزفا  ات  دراد  ار  ینآرق  هلمج  نیا  لولدـم  میمعت  دـصق  دـشاب ، حیحـص  رگا  هک  تسا  (ص ) ربمایپ هب  بوسنم 

هضرتعم ياههلمج  دوجو  رد  . 1: میرادیم نایب  ار  هتکن  دنچ  اج  نیا  رد  ام  [ . 135 . ] دریگربرد مه  ار  نیسح  نسح و  همطاف ، یلع ، هزیکاپ :
يدـعب یلبق و  تارقف  ریاس  هک  یعوضوم  نامه  هب  طوبرم  تسا  يزیچ  نایب  تافتلا  نیا  زا  فدـه  تسین . يدـیدرت  نآرق  رد  تافتلا  زین  و 

هکلب تسین ، یلقتـسم  هیآ  ریهطت ، هیآ  هک  نیا  رب  ینبم  يو  هظحـالم  يارب  ییاـج  هجو  نیا  هب  هجوـت  اـب  تسا . هتخادرپ  نآ  یـسررب  هب  هیآ 
. تسوا تیبلها  تمارک  نایب  و  (ص ) ربمایپ اب  نخس  تایآ ، قایس  هک  میدرک  نایب  نیا  زا  شیپ  . 2. دنامیمن یقاب  تسا  هیآ  کی  زا  یئزج 

نایب اب  هدش و  وا  نانز  هجوتم  تافتلا  باب  زا  یهلا  باطخ  ای  هداد  رارق  باطخ  دروم  ار  شنارـسمه  یهاون  رماوا و  نآ  اب  (ص ) مرکا ربمایپ 
هچنآ نایب  رد  ار  مالک  ات  هتشگرب  سپس  دراد . تیلخدم  توبن  سدقا  ماقم  میرکت  میظعت و  رد  هک  هداد  رارق  باطخ  دروم  ار  نانآ  یبلاطم 

نیا ام  دوشیمن . تایآ  قایـس  اب  یتفلاخم  هنوگچـیه  بجوم  ریدـقت -  ود  ره  هب  انب  رما -  نیا  دـناسر . ناـیاپ  هب  دومن  عورـش  زاـغآ  رد  هک 
ثیح زا  هن  دیآیمن ، شیپ  يروذعم  هنوگ  چـیه  ءاسک  باحـصا  رد  تیبلها  زا  دوصقم  راصحنا  زا  میداد . حیـضوت  نیا  زا  شیپ  ار  بلطم 

. دنکیم هراشا  ءاسک  ثیدـح  تحـص  رد  یکـش  دوجو  هب  درم  نیا  نخـس  . 3. هکرابم هیآ  لوزن  طیارـش  ثیح  زا  هن  قایـس و  اـب  تفلاـخم 
رب هک  مینادب  زیاج  رگا  تسا . رتاوتم  تایاور  زا  هدمآ و  مهم  ياهباتک  رگید  هتـس و  حاحـص  رد  هک  میدروآ  نیا  زا  شیپ  ام  هک  یلاحرد 
هک دنهدیم  تیاضر  يو  ناشیکمه  هنوگچ  و  درک !؟ دامتعا  ناوتیم  ثیدح  مادک  هب  نیا  زا  سپ  دوش ، دراو  دیدرت  کش و  ثیدـح  نیا 
هک تسا  يزیچ  رب  ّلاد  نآرق  رگا  . 4 !؟ دنک کیکشت  نارگید  لبنح و  نب  دمحا  دنسم  يذمرت ، حیحصلا  عماج  ملسم ، حیحص  ثیداحا  رد 

هتساوخ (ص ) ربمایپ یلو  تسین ، نآ  رب  ّلاد  رگا  تسانعم و  یب  درم  نیا  هیجوت  هومرف ، نایب  دهاوخیم و  تیبلا  لها  ترابع  زا  (ص ) ربمایپ
، يو تبحم  تساوخ و  فرِـص  هب  یعقاو و  تسا  يرما  تلالد  اریز  تسا ؛ نکمم  ریغ  نیا  هک  تفگ  دیاب  دشخب ، میمعت  ار  نآ  لولدـم  هک 

ینآرق مکح  هریاد  زاجم ، لیزنت و  هار  زا  تشاد  دصق  (ص ) ربمایپ هک  دـشاب  نیا  روظنم  هک  نیا  رگم  تفای ، دـهاوخن  ققحت  مدرم  يوس  زا 
سکع هک  میدروآ  نیا  زا  شیپ  دشاب  نیا  روظنم  رگا  درامـش . نانآ  زا  دنتـسین  تیبلها  زا  تقیقح  رد  هک  ار  یـصاخشا  دهد و  هعـسوت  ار 
شخب مود  لصف  رد  هک  یتایاور  . 5. دنکیمن قدـص  (ص ) ربمایپ نانز  رب  ییوگ  زاجم  یعون  اب  زج  تیبلها  هملک  اریز  تسا ؛ تسرد  نآ 

نآ هب  هجوت  اب  هک  دوب  هدنسیون  نیا  رب  نیاربانب ، دنک . یفن  تیبلها  زا  ار  شنانز  تساوخیم  (ص ) ربمایپ هک  درک  نایب  میتشاد  میدقت  لّوا 
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تایاور هک  ًاصوصخ  دـنادرگب ؛ نآ  یلـصا  هجو  زا  ار  تایآ  تلالد  هداد ، رییغت  ار  ینآرق  یناعم  تساوخیم  (ص ) ربماـیپ هک  دوش  یعدـم 
نآ ثیداحا  نیا  ياضتقم  تسا و  هدوب  يردخ  دیعسوبا  هملـسما و  ثیداحا  صوصخ  يو  دوخ  حیرـصت  بسحرب  هدنـسیون  نیا  رظن  دروم 

. تساهتفگ يو  هچنآ  هن  میدرک  نایب  ام  هک  تسا 

درک اعد  نانآ  ریهطت  يارب  ربمایپ 

دربب و نانآ  زا  ار  يدیلپ  دـنوادخ  هک  درک  اعد  نانآ  يارب  (ص ) ربمایپ هک  تسا  نیا  ثیداحا  نیا  نومـضم  دـناهتفگ : نارگید  هیمیت و  نبا 
هک دنـشاب  یناراگزیهرپ  زا  هک  دـشاب  هدرک  اعد  ناـنآ  يارب  هیآ  لوزن  زا  سپ  (ص ) ربماـیپ هک  نیا  تیاـهن  [ 136 . ] دـنادرگ هزیکاپ  ار  اهنآ 
دنک لخاد  ياهیآ  رد  ار  نانآ  هک  هتـشاد  تسود  (ص ) ادخ لوسر  اذل  تسا ، هدنادرگ  هزیکاپ  ار  اهنآ  هدودز و  نانآ  زا  ار  يدیلپ  دـنوادخ 
لیلد نیا  يولهد  ریبعت  هب  اـنب  [ . 137 . ] نآ اب  طابترایب  نآرق و  زا  جراخ  تسا  ییاعد  نیاربانب ، دنتـسه . نآ  باـطخ  دروم  شنارـسمه  هک 

نآ رد  ار   4 نت راـهچ  نیا  دوخ  كراـبم  ياـعد  اـب  (ص ) ربماـیپ تسا . هدوب  (ص ) ربماـیپ ناـنز  هراـبرد  طـقف  هیآ  لوزن  هک  تسا  یحیرص 
لـصاح لیـصحت  (ص ) ربمایپ ارچ  دوبن . (ص ) ربمایپ ياعد  هب  يزاـین  دوب  هدـمآ  دورف  ناـنآ  هراـبرد  هیآ  رگا  تسا و  هدرک  لـخاد  تمارک 

. تسا لصاح  لیصحت  يو  قح  رد  اعد  نیا  دناد  یم  هک  نیا  اب  دنکیم  کیرش  اعد  نیا  رد  ار  هملـس  ما  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  درکیم ؟

.1: مینکیم نایب  ار  هتکن  دـنچ  اج  نیا  رد  ام  [ . 139 . ] تسانعم یب  اعد  نیا  دـشاب ، ینیوکت  هدارا  هدارا ، رگا  یـسولآ ، ریبعت  رب  انب  و  [ 138]
، تسا لصاح  لیـصحت  اعد  نیا  هچ  دوبن ؛ نانآ  يارب  اعد  نیا  هب  يزاین  دوب ، هدـش  لزان  ءاسک  لها  هراـبرد  هیآ  نیا  رگا  هک  يو  هتفگ  نیا 

لها هرابرد  هیآ  نیا  هک  درادن  یلاکـشا  چیه  نیاربانب ، تسا . هدنیآ  رد  ریهطت  نیا  موادت  رارمتـسا و  اعد ، هدیاف  اریز  تسا ؛ یتسردان  هتفگ 
نیا زین  هدـنیآ  رد  ات  هدومرف  اعد  نانآ  يارب  مه  (ص ) مرکا ربمایپ  دـندوب و  هزیکاپ  يدـیلپ  هنوگره  زا  لّوا  زا  هک  دـشاب  هدـمآ  دورف  ءاـسک 

تروص هب  نآ  خیـسرت  قیمعت و  نانآ و  یگزیکاپ  صولخ و  تاجرد  بتارم و  تدایز  اعد ، نیا  هدـیاف  تسا  نکمم  دـبای . موادـت  تراهط 
تایاور زا  یضعب  رد  هک  هچنآ  رب  انب  : » دیوگیم یسلجم ؛ همالع  . 2. دشاب هلأسم  ود  ره  نآ  هدیاف  هک  تسا  نکمم  دشاب . رتلماک  رتيوق و 

هدارا هدارا ، رگا  تفگ : هـک  یـسولآ  هـب  خـساپ  رد  . 3 [ . 140 .« ] تسا هدـمآ  دورف  ناـنآ  يارب  (ص ) ربماـیپ ياـعد  زا  سپ  هیآ  نـیا  هدـمآ 
نآ هک  درادن  انعم  اریز  تسین ؛ اعدهب  يزاین  زاب  دـشاب ، مه  یعیرـشت  هدارا  هدارا ، رگا  میرادیم : نایب  تسانعمیب ، اعد  نیا  دـشاب ، ینیوکت 
راثآ زا  ارنانآ  دندرک ، لمع  وت  یهاون  رماوا و  هب  رگا  هد و  رارق  دوخ  یهاون  رماوا و  لومـشم  ار  منادـناخ  ایادـخ ! دـیوگب : (ص ) ترـضح

، لک لقع  هب  دـسر  هچ  ات  دـنکیمن  اعد  نینچ  دـشاب  هتـشاد  یمهف  نیرتکـچوک  سک  ره  نادرگ . رود  دوخ  یهاون  رماوا و  اـب  تفلاـخم 
نب  ) دمحا ملسم و  هک  هدرک  نایب  هتسناد و  حیحص  ار  ءاسک  ثیدح  هدروآ ، نابز  رب  ار  هتفگ  نآ  هک  مه  هیمیت  نبا  . 4. لک ماما  لکریدم و 

هک نیا  رب  هوـالع  هدرب  ماـن  ار  ناـنآ  هیمیت  نبا  هک  یناـسک  فـلا ) : میرادیم ناـیب  ار  هتکن  دـنچ  اـجنیا  رد  دـناهدرک . تیاور  ار  نآ  لـبنح 
هن دوب ، هدرک  عمج  ار  ءاسک  لها  هک  دـناوخ  ار  هیآ  نیا  یماگنه  (ص ) ادـخ لوسر  هک  دناهتـشاد  نایب  دـناهدرک ، تیاور  ار  ءاسک  ثیدـح 
هب مه  رگید  عبنم  اههد  دش . لزان  تبسانم  نیا  رد  هیآ  هک  دناهدرک  حیرصت  نانیا  زا  یضعب  دومرف . اعد  نانآ  يارب  هیآ  نومـضم  هب  هک  نیا 
هیآ نیا  هدش  حیرـصت  نآ  رد  هک  هدیزگرب  ار  ینتم  نامه  هیمیت  نبا  صخـش  .ب ) دییامن هعجارم  اج  نادب  دـناهدرک ؛ حیرـصت  بلطم  نیمه 

هک دهدیم  رارق  ضارتعا  دروم  ار  يرگید  نتم  دیآیمرب ، هشقانم  ضارتعا و  ددـصرد  هک  هاگنآ  اّما  [ 141 ، ] دش لزان  تبسانم  نیمه  رد 
ینعی تسوا ؛ نایعیـش  نادـناخ و  (ع ،) یلع اـب  توادـع  يزوتهنیک و  يرگیبصاـن ، زا  یـشان  هک  يو  فدـه  هب  ندیـسر  رد  يو  ناـمگ  هب 

ناش يارب  هنوگ  نآ  (ص ) ربماـیپ رگا  یتح  . 5. تسا دیفم  ناشناهاوخدب  نانمـشد و  هب  تسا  ناشیا  نآ  زا  هک  یتلیـضف  هنوگره  ندنارگرب 
ادـخ هک  دوریم  نامگ  ایآ  لاح  مکل » بجتـسأ  ینوعدا  : » هدومرف ناحبـس  دـنوادخ  زاب  دوب ، هدـشن  لزان  ریهطت  هیآ  ًالـصا  هدومرف و  اـعد 

[142 . ] دوب هوعدـلا  باجتـسم  (ص ) ربمایپ هک  دـناهدرک  فارتعا  نانیا  دوخ  هک  یلاح  رد  دزاس ، ماکان  ار  وا  دـنک و  در  ار  شربمایپ  ياعد 
هزیکاپ نانز  هرابرد  هیآ  نیا  هچ  رگا  هک  دـنراد  هدـیقع  تنـس  لـها  ناـققحم  نکیل  دـیوگیم ...« : هدرک  ضقن  ار  دوخ  نخـس  يولهد  . 6.

ریهطت هیآ  رد  مالسلاهیلع  تیب  www.Ghaemiyeh.comلها  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 69زکرم  هحفص 38 

http://www.ghaemiyeh.com


دنتسه لخاد  تراشب  نیا  رد  تیبلها  همه  ببـس ، تیـصوصخ  هن  تسا  ربتعم  ظفل  تیمومع  هک  نیا  مکح  هب  اّما  هدمآ ، دورف  (ص ) ربمایپ
نانز هدارا  رد  ریهطت  هیآ  تفگ : هک  نیا  اّما  . 7 [ . 143 .« ] تسا هدوب  ببـس  صوصخ  هب  هجوت  اب  نت  راهچ  نیا  قح  رد  (ص ) ربمایپ ياعد  و 
اهنت هن  هک  میدروآ  نیا  زا  شیپ  دـنک ؛... لخاد  ناـنآ  نمـض  رد  ار  ءاـسک  باحـصا  هک  تشاد  تسود  (ص ) ربماـیپ نکیل  دراد ، تحارص 

بطاخم نانز  هک  نیا  ات  دراد  يرتشیب  تبـسانم  ماجـسنا و  هکلب  درادـن ، ابا  (ص ) ربمایپ نانز  نودـب  ءاسک  باحـصا  هدارا  زا  تایآ  قایس 
تـسود (ص ) ادـخ لوسر  ارچ  هک  دـیآیم  شیپ  لاؤس  نیا  اـج  نیا  رد  . 8. میداد حیـضوت  باتک  لّوا  شخب  رد  ار  بلطم  نیا  اـم  دنـشاب .

هک دندوب  يدارفا  هک  تسناد  دیاب  دوب ، نانآ  یبسن  تبارق  رطاخ  هب  راک  نیا  رگا  دنک ؟ لخاد  تیبلها  رد  ار  صاخشا  نیا  طقف  هک  تشاد 
 - میدروآ نیا  زا  شیپ  هکنانچ  دنتشاد -  رارق  هبتر  نیمه  رد  يدارفا  ای  دندوب و  رتکیدزن  (ص ) ربمایپ هب  نانیا  زا  یضعب  زا  تهج  نیا  زا 

یموق تابصعت  زا  یشان  شعضاوم  تاکرح و  هک  مینادیم  نآ  زا  رتالاب  ار  (ص ) مرکاربمایپ ام  هک  نیا  رب  هوالع  درواین ؟ ار  نانآ  ارچ  سپ 
دوجوم مه  شنانز  رد  تیـصوصخ  نیا  رگا  لاح  دوب ، نانیا  رد  یتیـصوصخ  هطـساو  هب  (ص ) ربمایپ مادقا  نیا  رگا  دـشاب . يدـنواشیوخ  و 
تـشاد یمارگ  میرکت و  نیا  میظع و  لادـم  نیا  بجوم  ترـشاعم  هک  میدروآ  نیا  زا  شیپ  دـناهدرک ، اعدا  هک  نانچ  ترـشاعم ، لـثم  دوب 

زا نانز  تیصوصخ ، نیا  ياضتقم  هب  ندوب ، ادخ  هدیزگرب  تمصع و  لثم  دوبن ، دوجوم  شنانز  رد  تیصوصخ  نیا  رگا  و  دوشیمن ؛ مهم 
. دنوشیم جراخ  هیآ  دافم 

نیمس ثغ و  نتخیمآ  مه  هب  یمثیه و 

هک يدیلپ -  ندودز  هب  رصحنم  دنوادخ  هدارا  هک  دراد  نایب  ات  هدش  عورش  تسا  رصح  دیفم  هک  اّمنإ »  » هملک اب  هیآ  نیا  : ) دیوگیم یمثیه 
.« تسا مومذـم  قالخا  لاوحا و  یمامت  زا  اهنآ  یگزیکاپ  زین  ناـنآ و  زا  تشاد -  ناـمیا  نادـب  یتسیاـب  هک  تسا  يزیچ  رد  کـش  هاـنگ و 

ریهطت ندوب  زاجم  مهوت  عفر  تراهط و  هبتر  نیرتالاب  هب  نانآ  ندیـسر  رد  هغلاـبم  ًاریهطت ، هملک  هب  هیآ  متخ  تمکح  : » دـیوگ ومه  [ . 144]
فراـعتم و تراـهط  سنج  زا  تراـهط  نیا  هک  دـشابیم  بلطم  نیا  دـیفم  تسا و  باـجعا  ریثـکت و  میظعت و  نیونت  مه  نآ  نیونت  تسا .
! ادـنوادخ دومرف : دـیکأت  اعد  نیا  اب  هدـمآ ، هیآ  نیا  رد  هچنآ  تساوخرد  رارکت  اب  ار  نآ  مامت  (ص ) ربمایپ هاگنآ  تسین . نامدرم  سونأم 
رد نانآ  جاردنا  زا  ات  هدیـشوک  نآ  دیکأت  رد  نانآ  رامـش  رد  دوخ  ندرک  لخاد  اب  زین  و  تشذـگ ، هک  نانچ  دنتـسه ،... نم  تیبلها  نانیا 

ناشیا هارمه  نانآ  تبترم  ولع  هب  هراشا  رد  مه  ار  لیئاکیم  لیئربج و  (ص ) ربمایپ هدمآ  یتیاور  رد  دسر . تکرب  زین  نانآ  هب  شیوخ  کلس 
هراـب نیا  رد  ار  تاـیاور  زا  یـشخب  هاـگنآ  يو  [ 145 .« ] تسا هدرک  دـیکأت  اـنعم  نیارب  مه  ناـنآ  رب  تاولـص  تساوـخرد  اـب  تسا . هدرک 

يو . 1: میوش رکذـتم  هراب  نیا  رد  ار  هتکن  ود  هک  مینادیم  دوخ  قح  اّما  میتسه ، قفاوم  یمثیه  ياههتفگ  نیا  اب  ام  هچرگا  تسا . هدرمـشرب 
يوسورب تسا . نآ  زا  رتماع  سجر )  ) يدـیلپ اّما  تسا ، هدرک  رـصحنم  تشاد  نامیا  نادـب  دـیاب  هک  هچنآ  رد  کش  هاـنگ و  رد  ار  يدـیلپ 

يارب ریهطت  هب  حیـشرت  تیـصعم و  يارب  سجر  هراعتـسا  دـنادرگ . هزیکاـپ  ياهتـسیاش  وحن  هب  ناـهانگ  ياـهیگدولآ  زا  ار  امـش  و  : » هتفگ
ناـهانگ زا  متیبلـها  نم و  دومرف : هک  میدروآ  ریهطت  هیآ  هب  دانتـسا  اـب  ار  (ص ) ربماـیپ نخـس  نیا  [ . 146 .« ] تـسا یـصاعم  زا  رفنت  ینوزفا 

لمع سجر ، : » دـیوگیم مه  ساـبع  نبا  [ . 147 .« ] دزاـس رود  امـش  زا  ار  ناـهانگ  ینعی  سجرلا ؛ مکنع  بهذـیل  : » هتفگ يزار  . میاهزیکاـپ
نم سجر  مالزألا  باصنألا و  رـسیملا و  رمخلا و  اـّمنا  : هدومرف دـنوادخ  [ . 148 .« ] دـشابن نآ  رد  ادـخ  ياضر  هک  هچنآره  تسا و  ناـطیش 

َنْوُکَی ْنَأ  ّالِإ  . تسا ناطیـش  لمع  زا  دـیلپ و  اهنیا  همه  يدـنبورگ ، ياهریت  یتسرپتب و  رامق و  بارـش و  هک  اـنامه  [ . 149 [ ؛ ناطیشلا لمع 
. تسا دیلپ  كوخ  تشوگ  ای  هتخیر  نوخ  ای  دـشاب  هدرم ) ناویح   ) هتیم هک  نآ  زج  ؛ ] 150  ] ٌسْجِر ُهَّنِإَف  ٍْریِْزنِخ  َمَْحل  َْوأ  ًاحْوُفْسَم  ًامَد  َْوأ  ًۀَْتیَم 

اهنآ زا  ؛ ] 151  ] مَّنَهَج ْمُهاوْأَمَو  ٌسْجِر  ْمُهَّنِإ  ْمُْهنَع  اْوُضِرْعأَف  : دیامرفیم دندوب ، هدز  زابرـس  داهج  هب  نتفر  زا  هک  اینغا  هرابرد  لاعتم  دنوادخ 
دراد تلـالد  بلطم  نیا  رب  هچنآ  . تفاـی دـنهاوخ  اوأـم  خزود  شتآ  هب  دوـخ  تشز  رادرک  بجوـم  هب  دـندیلپ و  یمدرم  هک  دـینک  ضارعا 

[152 . ] دینک هعجارم  خیرات  ثیدح و  ریسفت ، ياه  باتک  هب  هراب  نیا  رد  میرادن . ار  نآ  همه  عبتت  لاجم  رـصتخم  نیا  رد  ام  تسا و  ناوارف 
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یتایاور هب  دومرف »... دـیکأت  اعد  نیا  اب  هدـمآ ، هیآ  نیا  رد  هچنآ  تساوخرد  رارکت  اب  ار  نآ  مامت  (ص ) ربمایپ هاـگنآ  : » تفگ هک  نیا  . 2.
تـساج نیا  لاؤس  دنادرگ . هزیکاپ  ار  نانآ  دیادزب و  ءاسک  لها  زا  ار  يدیلپ  دـنوادخ  هک  درک  اعد  (ص ) ربمایپ دـیوگیم : هک  دراد  هراشا 

لزان شتـساوخرد  خـساپ  و  (ص ) ربمایپ ياعد  تباـجا  رد  تبـسانم و  نیا  هراـبرد  ریهطت  هیآ  هک  هدرکن  هراـشا  بلطم  نیا  هب  يو  ارچ  هک 
ماگنه هب  هام  نیدنچ  (ص ) ربمایپ دراد  حیرـصت  هک  هدرکن  هراشا  یتایاور  هب  ارچ  دراد ؟ دیکأت  نادب  یناوارف  تایاور  هک  نانچ  تسا . هدش 
ماگنه ات  (ص ) ترضح نآ  هک  هدمآ  نوتم  زا  یـضعب  رد  هکلب  درکیم و  توالت  ار  ریهطت  هیآ  دمآیم و  (ص ) همطاف هناخ  رد  هب  زامن  ره 

. دنبایب یخساپ  نآ  يارب  شوهزیت  ناکریز  هک  اسب  هچ  مینادیمن . ار  نآ  خساپ  ام  داد !؟ همادا  راک  نیا  هب  تافو 

ربمایپ نارسمه  لومش  رد  یهاو  لیالد 

ربمایپ نارسمه  لومش  رد  یهاو  لیالد 

 - ییاهنت هب  (ص ) ربمایپ نانز  ریهطت ، هیآ  رد  دنراد  هدیقع  هک  میهد  صاصتخا  یناسک  ياهلالدتـسا  حرط  هب  ار  لصف  نیا  میراد  دـصق  ام 
. دناهدش هدارا  دنراد -  هدیقع  تنس  لها  ریاس  هک  هنوگنآ  ءاسک ، باحصا  هارمه  ای  تفگیم و  جراوخ  بهذم  وریپ  همرکع  هک  نانچ 

ربمایپ نانز 

نآ ام  دناهدرک . لالدتـسا  زیچ  دنچ  هب  نارگید ، اب  ای  دنتیبلها  ییاهنت  هب  (ص ) ربمایپ نانز  هک  دوخ  هدیقع  نیا  رب  ینـس  ناملاع  زا  یهورگ 
نیرتمهمیقایـس تلالد  لّوا : لیلد  . مینکیم هراشا  دـناهدرک  دراو  نآ  رب  نادنمـشناد  ای  تسا  دراو  نآ  رب  هک  ییاههشقانم  هب  ناـیب و  ار  روما 

هب باطخ  هیآ  نیا  زا  سپ  تایآ  شیپ و  تایآ  اریز  تسا ؛ تایآ  قایـس  دـناهدرک ، لالدتـسا  نادـب  دوخ  هدـیقع  تابثا  رد  نانیا  هک  يزیچ 
الف ّنتیقتا  نإ  ءاسنلا  نم  دـحأک  نّتـسل  یبنلا  ءاسن  ای  هدومرف : لاـعتم  دـنوادخ  دـشاب . ناـنیا  يارب  زا  طـقف  مه  ریهطت  نیارباـنب ، تسا . ناـنآ 
نیا زا  شیپ  . 1: مییوگیم هراب  نیا  رد  [ . 153 ... ] نکتویب یف  یلتی  ام  نرکذاو  سجرلا ... مکنع  بهذیل  هّللا  دـیری  اّمنإ  لوقلاب ... نعـضخت 
دارم هچ  تسا ؛ نیمه  مه  نآ  زا  نّیعتم  مالک و  رهاظ  هکلب  درادـن و  ابا  ءاسک  باحـصا  رد  ریهطت  هیآ  راصحنا  زا  تایآ  قایـس  هک  میتسناد 

بـسانت مدع  ببـس  هب  هکلب  دنکیم و  دروخرب  يددـعتم  ياهروذـحم  هب  مه  ندوب  نانآ  لماش  یتح  ای  هیآ  نیا  زا  (ص ) ربمایپ نانز  ندوب 
زا هتـشذگ  نیا  تـسا . قایـس  رد  لـلخ  بجوـم  ریهطت ، هـیآ  رد  باـطخ  نـحل  ریهطت و  هـیآ  زا  سپ  شیپ و  تاـیآ  رد  باـطخ  نـحل  نـیب 
رب تیبلها  ترابع  قالطا  تحص  رد  هک  میتسناد  . 2. مینیبیمن نآ  رارکت  هب  يزاین  میدروآ و  نیا  زا  شیپ  هک  تسا  يرگید  ياهروذـحم 
مه مقرا  نب  دیز  حیرـصت  دناهدرک . حیرـصت  نآ  تّحـص  مدع  هب  تغل ، نایاوشیپ  زا  یـضعب  دراد . دوجو  یگرزب  هشقانم  (ص ) ربمایپ نانز 
زا مه  وا  ایآ  هک  (ص ) ربماـیپ زا  هملـس  ما  شـسرپ  . 3. تسا تسردان  (ص ) ربمایپ نانز  رب  ترابع  نیا  قـالطا  دـیوگیم : هک  دـمآ  دـهاوخ 

(ص) ربمایپ نانز  رب  ترابع  نیا  قدـص  مدـع  دـیؤم  دـهد ، رارق  تیبلها  زا  مه  ار  وا  ات  تساوخ  (ص ) ربمایپ زاهکنیا  ای  تسا و  تیبلـها 
حیرـصت بسح  رب  هک  مینکیم  هراشا  مه  هتکن  نیا  هب  . دوبن هجوم  (ص ) ربمایپ زا  هملـس  ما  تساوخرد  اـی  شـسرپ و  کـش و  هنرگ  تسا و 

نشور بیترت  نیدب  درک . در  دشاب  وا  تیبلها  زا  هک  ار  نیا  اما  دشاب ، وا  نارـسمه  زا  لها و  زا  هملـسما  هک  تفریذپ  (ص ) ربمایپ تایاور ،
هرابنیارد هدرک ، عمج  هچراپ  ریز  ار  دوخ  تیبلها  (ص ) ربمایپ دید  هملـس  ما  هک  یتقو  دیوگیم : هک  تسا  درومیب  اعدا  نیا  هک  دوشیم 

یصاخ ینوکسم  هناخ  دارم  هک  دشاب  هدیمهف  هک  نیا  رگم  دنک . شـسرپ  (ص ) ربمایپ زا  ات  تشاد  نآ  رب  ار  وا  کش  نیمه  داتفا و  کش  هب 
نادـب دورو  زا  ار  وا  (ص ) ادــخلوسر دــید و  نوریب  نآ  زا  ار  دوـخ  هملــس  ما  درک و  عـمج  نآ  رد  ار  شتیبلـها  (ص ) ربماـیپ هـک  تـسا 
قایـس هک  میریذپب  رگا  . 4. تسا رتدّـکؤم  هیآ  مکح  رد  (ص ) ربمایپ نانز  لوخد  رب  ینبم  ناـنآ  ياـعدا  زین  مـالک و  ّدر  رد  نیا  تشادزاـب .
ابعلآ رد  رـصحنم  ار  تیبلها  هک  یتاـیاور  هطـساو  هب  یتسیاـب  هک  میتسناد  زاـب  دراد ، روهظ  (ص ) ربماـیپ ناـنز  ندوب  بطاـخم  رد  تاـیآ 
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مالک تغالب  اب  یتافانم  هن  ضارتعا ، دارطتـسا و  اب  میریذـپب ، ار  قایـس  فالتخا  دوجو  رگا  یتح  . 5. تشادرب تسد  روهظ  نیا  زا  دـنادیم ،
دهع و مال »  » و فلا »  » هب یّلحم  تیب  ظفل  ندروآ  سپـس  رکذم و  هب  ثنؤم  زا  اهریمـض  رییغت  . 6. دـهاکیم نآ  توق  شزرا و  زا  هن  دراد و 

دیؤم همه  نکتویب ،» : » هدرک دای  ّنک »  » هب فاـضم  عمج  هغیـص  هب  نآ  زا  هدرک ، هدارا  ار  (ص ) ربماـیپ ناـنز  ياـههناخ  یتقو  هک  بلطم  نیا 
باطخ هک  میتشاد  نایب  هتکن  نیا  نوماریپ  هک  تسا  یبلاطم  ریاس  زا  يادج  نیا  . دنتـسین ریهطت  هیآ  بطاخم  (ص ) ربمایپ نانز  هک  تسا  نیا 

هب (ص ) ربمایپ باطخ  رارمتـسا  ای  هدـمآ و  نانآ  هب  تافتلا  لیبس  رب  ترـضح  نانز  نخـس  تسا و  توبن  تیب  و  (ص ) ربمایپ هّجوتم  تاـیآ ،
تابثا رد  نانیاینوکـسم  هناخ  يانعم  هب  تیب ، مود : لیلد  . دوخ نانز  هب  روما  نآ  غالبا  رد  لاعتم  دنوادخ  نامرف  لاثتما  تهجرد  تسا ، نانآ 

ناـنز ینوکـسم  ياـههناخ  هیآ ، نیا  رد  تیب  زا  روظنم  هک  دـناهدرک  لالدتـسا  هیآ  داـفم  رد  (ص ) ربماـیپ ناـنز  دورو  رب  ینبم  دوخ  هدـیقع 
ناـنز دـیاب  نیارباـنب ، هدرک ، هفاـضا  ناـنز  هـب  ار  هناـخ   ) تـیب اـجنیا  رد  نکتوـیب » یف  یلتی  اـم  نرکذاو  : » هدوـمرف دــنوادخ  اریز  تـسوا ؛

: دناهتفگ يواضیب  يرشخمز و  هک  هنوگ  نآ  [ . 154 . ] دنربمایپ ياههناخ  رد  نکاس  نانآ  اریز  دنشاب ؛ لخاد  هیآ  نیا  لولدم  رد  (ص ) ربمایپ
رب رد  مه  ار  (ص ) ربمایپ نانز  نیاربانب ، تسا . ینوکـسم  هناخ  یبسن و  هناـخ  زا  معا  هناـخ )  ) تیب هک  تسا  نیا  هب  رظاـن  هیآ  نیا  مک  تسد 

، تیب زا  دارم  هک  میتسناد  نیا  زا  شیپ  . 1: مینکیم هراشا  دروم  دنچ  هب  ام  تسا . مامتان  یلیالد  هب  انب  مه  لالدتسا  نیا  اّما  [ . 155 . ] دریگیم
بجوـم اـنعمنیا  لاـمتحا  اریز  تسا ؛ نینچ  لاـمتحا  وـحن  هب  دـنچره  بلطم ، رهاـظ  مک  تسد  تسا . [ 156  ] تلاـسر زکرم  توـبن و  تیب 

تسس و تسا  (ص ) ربمایپ نانز  هجوتم  هیآ  باطخ  هک  نیا  رب  لالدتسا  هاگنآ  ینوکسم و  هناخ  ندوب  دارم  رب  نادب  لالدتـسا  هک  دوشیم 
ياهناخ نآ  یجراخ و  دـهع  مال »  » و فلا » «، » مال  » و فلا »  » زاـب تسا ، ینوکـسم  هناـخ  دارم  هک  میریذـپب  ضرف  هب  مه  رگا  . دـشاب فیعض 
نوریب هیآ  داـفم  زا  دوبن ، هناـخ  نآ  لـخاد  عقوم  نآ  رد  سک  ره  نیارباـنب ، دـندرک . عاـمتجا  نآ  رد  (ص ) ربماـیپ اـب  ءاـسک  لـها  هک  تسا 

رد تیبلا » لهأ   » هملک هک  میاهدرک  نایب  اهراب  . 2. درک نوریب  ار  نارگید  هملس و  ما  (ص ) ربمایپ تایاور ، صن  هب  انب  هک  ًاصوصخ  دوشیم ،
ثنؤم عمج  هغیـص  اب  ریهطتهیآ  زا  سپ  شیپ و  راب  ود  هک  ینوکـسم  هناـخ  فـالخ  رب  دـمآ ، دـهع  مـال »  » و فلا »  » هب یّلحم  درفم  هیآ  نیا 

رب تیبلا » لها   » قالطا تحـص  هک  دمآ  نیا  زا  شیپ  . 3. تسین ینوکـسم  هناخ  تیب ، زا  دارم  هیآ ، نیا  رد  هک  دراد  تلالد  نیا  تسا . هدمآ 
هک میدروآ  مه  ار  (ص ) ربمایپ زا  هملـس  ما  شـسرپ  دمآ . دهاوخ  مه  مقرا  نب  دـیز  طسوت  نآ  راکنا  تسین . قوثو  دروم  (ص ) ربمایپ نانز 

تسا يزاجم  لامعتـسا  نیا  رگا  درک . در  ار  نآ  (ص ) ربمایپ اّما  دوش ؟ دراو  نانآ  عمج  رد  دناوتیم  تسا و  تیبلها  زا  مه  وا  ایآ  دیـسرپ :
هدش لقن  هملـس  ما  زا  هک  دناهدرک  لالدتـسا  یتیاور  هب  دوخ  هدـیقع  تابثا  رد  نانیاهملـس  ما  ثیدـح  موس : لیلد  . دـشاب هتـشاد  هنیرق  دـیاب 

ثحب دروم  ًالعف  هک  ریهطت -  هیآ  اـب  طاـبترا  رد  درک و  عمج  هچراـپ  ریز  ار  شتیبلـها  (ص ) ربماـیپ هک  یتقو  هدـمآ  تیاور  نیا  رد  تسا .
[157 . ] هللا ءاش  نا  ارچ ، تفگ : (ص ) ربمایپ متسین ؟ وت  تیبلها  زا  نم  ایآ  تفگ : وا  هب  هملـس  ما  دومرف ، نایب  يزیچ  نانآ  قح  رد  تسام - 

لولدم رد  يو  دورو  رب  تلالد  يارب  تیبلا » لها   » هملک هک  دراد  هراشا  هملس  ما  شسرپ  نیمه  . 1: مینکیم نایب  ار  هتکن  دنچ  هراب  نیا  رد  .
هچنآ تسا . تیبلـها  زا  يو  هک  دوـبن  نیا  رد  یکـش  تروـص  نآ  رد  اریز  دوـب ؛ دروـم  یب  شلاؤـس  هنرگو  دـنکیمن  تیاـفک  ریهطت  هـیآ 
اعدا نیا  يارب  ییاج  شتیبلها ، زا  هن  تسناد ، دوخ  نانز  زا  لها و  زا  ار  هملـس  ما  (ص ) ربمایپ هک  نیا  رب  ینبم  هتـشاد ، نایب  رگید  تاـیاور 

نآ هک  دوب  ههبـش  نیمه  رثا  رد  دروآ و  شیپ  وا  يارب  ار  ههبـش  نیا  هچراپ ، ریز  دارفا  نآ  عمج  رد  (ص ) ربمایپ مادـقا  هک  دراذـگیمن  یقاب 
خـساپ شتـساوخرد  هب  هن  هچ  تسا . رتدّکؤم  تیبلها  لومـش  هریاد  زا  هملـس  ما  جورخ  رب  (ص ) ربمایپ راک  نیا  اریز  درک ؛ حرطم  ار  لاؤس 
یتیاور رد  هملـس  ما  هب  (ص ) ربمایپ خساپ  . 2. تشاذگ ههبش  ار  نآ  مان  ناوتب  رگا  هتبلا  دومن ، یفن  ار  وا  يارب  هلـصاح  ههبـش  هن  داد و  تبثم 

؛ دـنکیم تیوقت  ار  (ص ) ربمایپ نانز  رب  تیبلهأ »  » ترابع قدـص  رد  کش  هللا ،» ءاش  نإ   » ترابع ینعی  تسا ؛ ثحب  دروم  نونکا  مه  هک 
چیه تسا ، ذا »  » ياـنعم هب  نِا »  » هک هتفگ  نیا  دوـب . اـنعمیب  دـنوادخ  تیـشم  رب  نآ  قـیلعت  دـندوب ، هـیآ  لولدـم  رد  لـخاد  ناـنآ  رگا  اریز 

، تسا ذا »  » يانعم هب  نِا »  » هک میریذپب  رگا  . دنـشاب تیبلها  زا  (ص ) ربمایپ نانز  هک  نیا  رب  ینبم  نانآ ، دـیدش  لیامت  رگم  درادـن ، یهیجوت 
هک دراد  تلالد  مک  تسد  دریگ . قلعت  نادب  یهلا  تیشم  هک  یماگنه  هکلب  دنتـسین ، تیبلها  زا  رـضاح  لاح  رد  نانآ  هک  دراد  تلالد  زاب 
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یناوارف ثیداحا  ضراعم  ثیدـح  نیا  . 3. دـنکیمن تلالد  نآ  هریاد  رد  نانآ  دورو  رب  تیبلا » لـهأ   » هملک دریگن ، قلعت  یهلا  تیـشم  رگا 
هدـش تیاور  هملـس  ما  زا  حیحـص  قیرط  نیدـنچ  زا  بلطم  نیا  دنتـسه . جراخ  تیبلها  هریاد  زا  (ص ) ربمایپ نانز  دراد  حیرـصت  هک  تسا 
تهج زا  هچ  یبسانت ، هنوگ  چیه  ثیداحا ، نآ  ثیدـح و  نیا  نیب  اریز  تسین ؛ هدـننک  یفن  ثیداحا  اب  هضراعم  هب  رداق  ثیدـح  نیا  تسا ؛

دراو هچراپ  ریز  ار  هملـس  ما  (ص ) ربمایپ دراد  تلالد  هک  هدش  تیاور  یتدایز  اب  ثیدـح  نیا  . 4. درادن دوجو  تلالد  تهج  زا  هچ  دـنس و 
. دوب وا  رطاخ  بیط  هملـسما و  يدونـشخ  شروظنم  هکلب  دزاس ، کیرـش  هداد  صاصتخا  تیبلـها  هب  دـنوادخ  هک  هچنآ  رد  ار  وا  اـت  درکن 

شیاعد هک  درب  هچراپ  ریز  ار  وا  یتقو  (ص ) ربمایپ تفگ : ارچ ، دومرف : هک  وا  خساپ  رد  (ص ) ربمایپ هدومرف  زا  سپ  هملسما  هک  تسا  هدمآ 
.5. دـییامرف هعجارم  میدرک  نایب  لّوا  شخب  مود  لصف  رد  هک  یعبانم  هب  هراـب  نیا  رد  . دوب هدـش  ماـمت  شاهداون  ود  رتخد و  ومعرـسپ ، يارب 

تیبلها زا  هملسما  هک  دراد  تلالد  نیا  رب  اهنت  اریز  تسا ؛ نانآ  ياعدم  زا  صخا  زاب  دشاب ، تسرد  تیبلها  رد  هملس  ما  ندرک  دراو  رگا 
تیبلـها هریاد  هب  دورو  قحتـسم  نآ  هطـساو  هب  هک  دـشاب  یتیـصوصخ  ار  هملـسما  تسا  نکمم  هک  ارچ  ربماـیپ ، نارـسمه  ریاـس  هـن  تـسا 

. تسا تیبلها  ام  زا  ناملـس  دومرف : (ص ) ربمایپ تشاد ، هک  یتیـصوصخ  رطاخ  هب  هک  یـسراف  ناملـس  لثم  ًالماک  تسا ، هدش  (ص ) ربمایپ
زا ار  بنیز  هشیاع و  (ص ) ربمایپ دـیوگیم : هک  تسا  یتیاور  دوب ، هملـسما  رد  یتیـصوصخ  رطاـخ  هب  راـک  نیا  هک  دـنکیم  تلـالد  هچنآ 

ثیدح مراهچ : لیلد  . دیامنیمن دیعب  دهاجم  صالخا  اب  نز  نآ  هملسما  زا  تیصوصخ  نیا  نتشاد  درک . عنم  دوخ  تیبلها  هریاد  هب  دورو 
دیز هک  یماگنه  دناهدرک . لالدتـسا  مقرا  نب  دـیز  ثیدـح  هب  ریهطت  هیآ  دافم  رد  (ص ) ربمایپ نانز  دورو  تابثا  رد  نینچمهمقرا  نب  دـیز 

خساپ دنتـسین ؟ وا  تیبلها  زا  (ص ) ربمایپ نانز  ایآ  دنتفگ : وا  هب  درک ، تیاور  ریدغ  ثیدح  زا  شیوخ  تیاور  قایـس  رد  ار  نیلقث  ثیدح 
، یلع لآ  ینعی  تسا ؛ هدـش  مارح  ناـنآ  رب  هقدـص  يو  زا  سپ  هـک  دنتـسه  یناـسک  وا  تیبلـها  نـکیلو  دـنیوا ، تیبلـها  زا  شناـنز  داد :

نوتم زا  هتـشذگام  تسا . تسرداـن  لـیلد  دـنچ  هب  مه  لالدتـسا  نیا  مییوگیم : خـساپ  رد  اـم  [ . 158 . ] ساـبع لآ  رفعج و  لآ  لــیقعلآ ،
نایب ار  ریز  لیالد  دنتـسه ، (ع ) هناگهدزاود ناماما  ابع و  لآ  (ص ،) ربمایپ تیبلـها  هک  تشادیم  ناـیب  میدروآ و  هک  یحیرـص  حـیحص و 
لها رد  ار  شیوخ  تیبلها  نآ  رد  هک  (ص ) ادخلوسر زا  هدراو  صن  لباقم  رد  اذـل  تسوا ، داهتجا  مقرا  نب  دـیز  ریـسفت  نیا  . 1: مینکیم

اریز میراد ؛ دیدرت  مقرا  نب  دیز  هب  تیاور  نیا  باستنا  تّحـص  رد  ام  . 2. دوشیمن لمع  نآ  هب  هدرک ، دودحم  هناگهدزاود  ناماما  ءاسک و 
هب ار  دـیز  راکنا  ام  درکیم . لالدتـسا  دوخ  راکنا  نیا  رب  دنـشاب و  تیبلـها  زا  (ص ) ربماـیپ ناـنز  هک  دوب  نیا  رکنم  يو  هک  دـمآ  دـهاوخ 

.3. دروآ میهاوخ  تسا  هدش  مارح  نانآ  رب  هقدص  هک  دنتـسه  مشاه  ینب  (ص ) ربمایپ تیبلها  هک  نیا  هب  لئاق  هیرظن ، نوماریپ  ثحب  ماگنه 
یفن دنـشاب  وا  تیبلها  زا  (ص ) ربمایپ نانز  هک  ار  هدیقع  نیا  دیز  هک  دـیآیم  تسد  هب  لالدتـسا  نیا  رد  دـیز  زا  لوقنم  ترابع  قایـس  زا 

رد دـش ، مارح  نانآ  رب  هقدـص  (ص ) ربمایپ زا  سپ  هک  تسا  یناسک  تیبلها  زا  دارم  هک  هتـشاد  نایب  يو  تسا ، نیا  نآ  لیلد  تسا . هدرک 
هغیـص اب  ار  شمالک  دیز  ًارهاظ  . 4. دنتـشگ مورحم  هقدص  زا  هک  دـندوب  مشاهینب  طقف  هکلب  دـندشن ، مورحم  هقدـص  زا  شنانز  هک  یلاح 

وا تیبلها  زا  شنانز  اـیآ  تسا : هتفگ  اـیوگ  تسا . هتفرگ  ریدـقت  رد  ار  نآ  فذـح و  ار  ماهفتـسا  تادا  تسا و  هدروآ  يراـکنا  ماهفتـسا 
هچنآ هک  تسا  نآ  ترابع  نیا  يانعم  تسا . هدروآ  نآ  لابند  هب  ار  نکلو )  ) ترابع هک  تسا  نیا  دراد  هراشا  بلطم  نیدب  هچنآ  دنتـسه ؟
نیمه دـنیوا و  تیبلها  زا  شنانز  : » دـشاب هنوگنیا  تراـبع  هک  دوب  نیا  رتبساـنم  تروص ، نیا  ریغ  رد  تسا . تسرد  هدـمآ  نآ  زا  سپ 

یناسکهب رـصحنم  دندش ، مورحم  هقدص  زا  (ص ) ادخلوسر زاسپ  یناسک  . 5 .« دندش مورحم  هقدص  زا  وا  زا  سپ  هک  یناسک  اذـک )  ) روط
. دنیوا دوخ  زا  ریغ  درم  لا  حیحص ، رظن  ربانب  . 6 [ . 159 . ] دنکیرـش نانآ  اب  تیمورحم  رد  مه  بلطملادبعینب  اریز  تسین ؛ هدرب  مان  دیز  هک 

یناوارف تایاور  حیرـص  لولدم  فلاخم  زین  ناققحم و  هدـیقع  فالخ  نیا  [ 160 . ] دوشیم جراخ  تیبلها  هریاد  زا  (ص ) ربمایپ نیارباـنب ،
لیلد . تسا (ص ) ربماـیپ سفن  هلهاـبم  هیآ  صن  رباـنب  مه  وا  هک  ارچ  دوشیم ، جراـخ  مه  (ع ) یلع نینچمه  میدروآ . نیا  زا  شیپ  هک  تسا 

نبا هک  دـناهدرک  لالدتـسا  تسا  (ص ) ربمایپ ناـنز  صوصخ  هب  رظاـن  ریهطت  هیآ  هک  رظن  نیا  تاـبثا  ردـسابع  نبا  همرکع و  راـتفگ  مجنپ :
 - دشاب تسرد  سابع  نبا  هب  هدیقع  نیا  تبسن  رگا  یتح  . 1: مییوگیم لالدتسا  نیا  ّدر  رد  [ . 161 . ] دناهتشاد هدیقع  نادب  همرکع  سابع و 
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دوجو اب  تسا و  ریبز  نب  ةورع  لـتاقم و  همرکع ، وا ، داـهتجا  نیا  هک  تسناد  دـیاب  تسا -  تسرداـن  باـستنا  نیا  هک  درک  میهاوخ  هراـشا 
هک دناسریم  تایآ  قایـس  هک  دمآ  نیا  زا  شیپ  . 2. تسا دودرم  داهتجا  نیا  تیبلها ، نییبت  رد  (ص ) ادخ لوسر  حیحـص  حیرـص و  صن 

لیلالد نیا  رب  هوالع  دوخ . داـهتجا  رد  ناـنیا  هابتـشا  رب  تسا  يرگید  هنیرق  مه  نیا  دنتـسین . لـخاد  ریهطت  هیآ  داـفم  رد  (ص ) ربماـیپ ناـنز 
نانآ لوخد  مدـع  مه  اب  همه  میاهدرک و  هراشا  نادـب  هک  لئاسم  رگید  تغل و  لـها  هتفگ  هلمج  زا  دراد . دوجو  نآ  هابتـشا  رد  مه  يرگید 

، يردـخ دیعـس  وبا  راتفگ  اـب  نارگیدو  همرکع  هتفگ  زین  و  دـشاب -  تسرد  رگا  ساـبع -  نبا  هتفگ  . 3. دنکیم تیوقت  ار  هیآ  لولدـم  رد 
. دنجراخ نآ  دافم  زا  (ص ) ربمایپ نانز  هتشاد ، صاصتخا  ءاسک  لها  هب  ریهطت  هیآ  دناهتفگ : هک  تسا  ضراعم  نارگید  هشیاع و  هملسما ،

مهتم ناهانگ  یب 

نبا فلا ) : مییوگیم شیوخ  دـیدرت  نایب  رد  میراد . يدایز  دـیدرت  ریبج  نب  دیعـس  یبلک و  سابع ، نبا  هب  هتفگ  نیا  باستنا  تحـص  رد  ام 
لها هرابرد  ریهطت  هیآ  تفگیم : هک  هدمآ  رتحیحص  دنساب  يو  زا  يرگید  تایاور  رد  تسا . تسردان  سابع  نبا  هب  هتفگ  نیا  تبسنسابع 

زا هتـشاد و  یمحر  تبـسن  (ص ) ربمایپ اب  هک  دنتـسه  یناسک  (ع ) تیبلها هک  دراد  تلـالد  يو  تاـیاور  زا  یـضعب  دـمآ . دورف  (ع ) ءاـسک
نیرتهب زا  هاگنآ  اههلیبق و  نیرتهب  نایم  زا  ار  شربمایپ  دـنوادخ  هک  هدرک  نایب  نآ  رد  هک  تسا  یتیاور  ناـمه  تیاور  نیا  دـنیوا . هریـشع 

هک دـسریم  رظن  هب  تسوا و  زا  همرکع  تیاور  رد  رـصحنم  ساـبع ، نبا  زا  هدـیقع  نیا  تـیاور  ًارهاـظ  [ . 162 . ] تسا هدـیزگرب  اههداوناخ 
سابع نبا  زا  همرکع  زا  ریبج  نب  دیعـس  زا  ار  نآ  هیودرم  نبا  اریز  تسا ؛ هتفرگ  همرکع  زا  ار  سابع  نبا  زا  دوخ  تیاور  مه  ریبج  نب  دیعس 

هک هدـمآ  یناسک  رامـش  رد  یبلک  اریز  تسا ؛ نالطبلا  حـضاو  مه  یبلک  هب  هدـیقع  نیا  نداد  تبـسنیبلک  ب ) [ . 163 . ] تسا هدرک  تـیاور 
هدیقع نیا  تبسنریبج  نب  دیعس  ج ) [ . 164 . ] دریگیمن ربرد  ار  (ص ) ربمایپ نانز  تسا و  ءاسک  لها  صوصخ  هیآ  نیا  دارم  دنتـشاد  هدیقع 

نبا زا  ار  (ص ) ربمایپ نانز  هب  هیآ  صاـصتخا  ریبج  نب  دیعـس  هک  دـناهدرک  اـعدا  ناـنآ  تسا . دـیدرت  کـش و  دروم  مه  ریبج  نب  دیعـس  هب 
اذـل تسا ، هدرک  هدنـسب  ریبج  نبا  رکذ  هب  هدرک و  لامها  ار  سابع  نبا  هدنـسیون ، هک  دوشیم  نشور  نیاربانب ، تسا . هدرک  تیاور  ساـبع 

. دناهدرب مان  هدیقع  نیا  هب  نادقتعم  رامش  رد  ار  يو  نارگید 

ناهاوخدب نازوت و  هنیک 

ًامومع (ع ) یلع نادنزرف  هب  تبسن  ًاصوصخ و  (ع ) یلع هب  تبـسن  ار  نامیلـس  نب  لتاقم  همرکع و  ریبز ، نب  ةورع  يزوتهنیک  یهاوخدب و  ام 
شاهلاخ يارب  تشاد  تسود  هک  هورع  يارآمـشاه  ینب  یهاوخدب  هب  مهتم  هورع  فلا ) : مییوگیم بلطم  نیا  حیـضوت  رد  مینادیمن . دـیعب 

زا یگرزب  توادـع  ینمـشد و  دـیدش و  هنیک  ضغب و  هورع  تساانتعا . لباق  ریغ  (ع ) یلع هرابرد  ًاـصوصخ  دـنک ، فیدر  تلیـضف  هشیاـع 
دادیم و مانشد  ازسان و  ار  وا  و  [ 165  ] درکیمداقتنا ییوگدب و  وا  زا  دشیم ، هدرب  (ع ) یلع مان  هاگره  هک  اجنآ  ات  تشاد  لدرد  (ع ) یلع

دبع [ . 167 . ] دنتخاسیم (ع ) یلع هرابرد  یتشز  رابخا  هک  تسا  هدرمـش  ینیعبات  هلمج  زا  ار  وا  یفاکـسا  [ 166 . ] دزیم مه  رب  ار  شناتـسد 
ود نیا  هراـبرد  يزور  تشاد . (ع ) یلع هراـبرد  هشیاـع  زا  هورع  زا  ثیدـح  ود  يرهز  تـفگ : هـک  هدرک  تـیاور  رمعم  زا  یناعنـص  قازرلا 

مـشاه ینب  یهاوخدـب  هب  مهتم  ار  ود  ره  نم  هک  انامه  ینک ؟ هچ  ناشثیدـح  ود و  نآ  اـب  یهاوخیم  داد : خـساپ  مدیـسرپ . يو  زا  ثیدـح 
نانآ مینیـشنیم . دوخ  نایاوشیپ  نیا  دزن  اـم  تفگ : رمع  نبا  هب  [ 169 . ] دـندرکیم عامتجا  وا  تایاور  عامتـسا  يارب  مدرم  [ 168 . ] منادیم

تیوقت ار  ناـنآ  اـم  دـننکیم و  تواـضق  متـس  هب  مینکیم ، قیدـصت  ار  ناـنآ  تسا ، نآ  ریغ  قـح  مینادیم  هک  نیا  اـب  دـنیوگیم و  نخس 
(ص) ادـخ لوسر  دزن  ام  مرداربرـسپ ! تفگ : وا  هب  رمع  رـسپ  تسیچ ؟ هراب  نیا  رد  وت  رظن  میرامـشیموکین . ار  ناـشتواضق  نیا  مینکیم و 

عـضوتیبلها زوت  هنیک  یجراـخ ، همرکع  ب ) [ . 170 [ ؟ تسا هنوـگچ  امـش  رظن  زا  هک  مـنادیمن  یلو  میدرمـشیم ، قاـفن  ار  نآ  میدوـب و 
جراوخ و نارادمدرس  زا  هدجن   ) تسا يرورح  هدجن  هدیقع  ناوریپ  زا  و  [ 171  ] جراوخ زا  وا  دوش . نایب  هک  تسا  نآ  زا  رتروهشم  همرکع 

ریهطت هیآ  رد  مالسلاهیلع  تیب  www.Ghaemiyeh.comلها  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 69زکرم  هحفص 43 

http://www.ghaemiyeh.com


[172 . ] داد رـشن  ناـنآ  ناـیم  رد  ار  هیرفـص  هدـیقع  هک  تسا  یـسک  نیلّوا  تفر و  برغم  هب  هـمرکع  دوـب .) (ع ) یلع اـب  ناـنآ  نیرتنمـشد 
رد یسک  تفگ : داتسیا و  دجسم  رد  رب  همرکع  هدمآ  يرگید  نتم  رد  [ . 173 . ] تسا هدش  هتفرگ  وا  زا  برغم  رد  جراوخ  بهذم  نیاربانب ،

يأر هب  دـقتعم  مه  ساـبع  نبا  هک  هدرک  اـعدا  همرکع  [ 174 . ] دوب جراوخ  زا  ياهقرف   ) هیـضابا هدـیقع  وریپ  وا  نارفاـک . رگم  تسین  دجـسم 
نابز زا  يو  يزاس  غورد  [ 177 . ] دشاب مدرم  داقتنا  دروم  دننکن و  جاجتحا  وا  ثیدح  هب  [ 176 . ] دوب بذک  هب  مهتم  وا  [ 175 . ] دوب جراوخ 

خـساپ یـسرتیمن ؟ ادخ  زا  ایآ  دنتفگ : وا  هب  دوب ، هتـسب  حارتسم  رد  هب  ار  وا  سابع  نب  هللادـبع  [ 178 . ] تسا روهـشم  فورعم و  سابع  نبا 
هب تسا . مهتم  درن  يزاب  يزامن و  یب  هب  دـناوخیم و  زاوآ  درکیم ، تسد  هب  الط  رتشگنا  [ 179 . ] ددنبیم غورد  مردپ  رب  ثیبخ  نیا  داد :

[180 . ] دـناهدناوخ باّذـک  ار  نامیلـس  نب  لـتاقم  لاـجر ، ملع  نادنمـشنادنامیلس  نب  لـتاقم  .ج ) دـینک هـعجارم  عباـنم  رد  يو  لاـح  حرش 
: تفگ درک و  هلبق  هب  تشپ  دمآ و  اج  نیا  هب  لتاقم  تفگیم : هک  مدینـش  نامیلاوبا  زا  دوب . كاب  یب  یباّذـک  لتاقم  دـیوگیم : یناجزوج 
تساخرب و يدرم  دروآ . نابزرب  مه  هّکم  رد  ار  نخس  نیا  دننام  يو  هک  هدش  هتفگ  دیـسرپب . نم  زا  تسا  شرع  زا  رتنییاپ  هچنآ  دروم  رد 
هک تسا  نشور  [ 182 . ] دراد توریب  رد  مه  يرگید  ناتـساد  [ 181 . ] دش تکاس  لتاقم  تساجک ؟ هچروم  ياههدور  وگب  نم  هب  دیـسرپ :

ار نآرق  ملع  لتاقم  دیوگ : نابح  نبا  تخاس . اوسر  ار  وا  دنوادخ  اّما  دزاس ، (ع ) یلع هب  هیبش  ار  دوخ  تشاد  دصق  شیوخ  راک  نیا  اب  يو 
رد درکیم . هیبشت  تاقولخم  هب  ار  دـنوادخ  دوب و ) هیبشت  لها  وا  . ) تفرگیم دوب  نانآ  ياـهباتک  قفاوم  هک  هنوگ  نآ  اراـصن ، دوهی و  زا 
رد تسا و  ناوارف  دوب ، مهتم  كورتم و  فیعـض ، ثیدح  رد  لاّجد ، يو  هک  نیا  درم و  نیا  هرابرد  ثحب  [ . 183 . ] دوب زادرپغورد  ثیدح 

دناهتفگ وا  هرابرد  هچنآ  تخانش  يارب  [ 185 . ] دناهدرک فیـصوت  مه  قساف  رجاف و  ار  وا  [ 184 . ] میرادن ار  نآ  داریا  تصرف  رـصتخم  نیا 
نانز هک  نیا  رب  ینبم  دوخ  هدیقع  تابثا  ردهیآ  لوزن  ببس  (ص ) ربمایپ نانز  مشش : لیلد  . دینک هعجارم  لاجر  بتک  رد  يو  لاح  حرـش  هب 
ربانب ای  و  یلوق ، ربانب  ییاهنت  هب  ای  اذـل  دـندوب و  هیآ  نیا  لوزن  ببـس  نانآ  هک  دـناهدرک  لالدتـسا  دـنرظن ، دروم  ریهطت  هیآ  رد  (ص ) ربمایپ

. دشاب هتفگ  نیا  کسمتـسم  دناوتیم  اهنآ  رتشیب  هک  هدیـسر  ام  هب  یثیداحا  هراب  نیا  رد  دنتـسه . نآ  رد  لخاد  نارگید  اب  رتحیحـص  لوق 
هکلب دنتسین ، (ص ) ربمایپ نانز  هیآ ، لوزن  ببس  . 1: هک میتسناد  نیا  زا  شیپ  اریز  تسا ؛ دـیدرت  کش و  دروم  بلطم  نیا  ام  رظن  زا  [ . 186]

(ص) ربماـیپ ناـنز  هطـساوهب  ضرعلاـب و  ًاـیناث و  هچرگا  صقن ، بیع و  نیرتکـچوک  زا  تلاـسر  توبن و  تیب  ظـفح  و  (ص ) مرکا لوسر 
رتشیب مک  تسد  اهنآ ، همه  مییوگن  رگا  هک  تسا  ءاسک  ثیداحا  دناهدرک ، هراشا  نادب  هک  یثیداحا  . 2. تسا هدوب  هیآ  لوزن  ببس  دشاب ،

نیا نومـضم  رد  (ص ) ربمایپ نانز  هک  درادیم  نایب  حیملت  ای  حیرـصت و  اب  ثیداحا  نیا  اریز  دشاب ؛ هدیقع  نیا  کسمتـسم  دـناوتیمن  اهنآ 
هک زاجم  باب  زا  رگم  دـشاب ، مه  (ص ) ربمایپ نانز  لماش  تیبلهأ »  » هملک هک  دراد  دوجو  هراب  نیا  رد  یگرزب  کش  . 3. دنتسین لخاد  هیآ 

لمتحم نیا  رب  نوزفا  دراد . هراشا  هلأسم  نیا  دض  رب  نآ  زا  جراخ  تایآ و  دوخ  زا  نئارق ، هک  دـمآ  نیا  زا  شیپ  دراد . هنیرق  هب  زاین  مه  نیا 
حیـضوت دوخ  ياج  رد  هک  نانچ  دشاب ، یجراخ  دهع  مال »  » و فلا »  » دندرک و عامتجا  نآ  رد  تیبلها  هک  دـشاب  ياهناخ  روظنم  هک  تسا 

نیا هک  دناهدرک  لالدتـسا  ریهطت  هیآ  نومـضم  رد  (ص ) ربمایپ نانز  دورو  رب  ینبم  دوخ  هدیقع  تابثا  ردمومع  روهظ و  متفه : لیلد  . میداد
هب ار  تیب »  » ظفل تداع  فرع و  رابتعا  هب  زین  لقع  [ 187 . ] تسا نانآ  عیمج  روظنم  نیاربانب ، دریگیم . رب  رد  مه  ار  نارسمه  نانز و  ظفل ،

يراج نادنزرف  نانز و  لثم  نانآ ، رد  لّوحت  لّدبت و  ًاتداع  و  لاقتنا ، دـصق  هب  هن  دـنزیم ، صیـصخت  دـنراد  تنوکـس  هناخ  رد  هک  یناسک 
نیا رد  کش  زا  هتشذگ  [ . 188 . ] دـندوب رگید  بحاص  هب  بحاص  کی  زا  لّدـبت  لّوحت و  ضرعم  رد  هک  نازینک  نامالغ و  سکعرب  دوبن .

دوجو زا  هتـشذگ  و  دشاب ، ماع  ظفل  نیا  هک  هدشن  زرحم  ام  يارب  لصا  رد  تشذگ -  هک  نانچ  دـنک -  قدـص  نانز  رب  تیبلهأ »  » ظفل هک 
دشاب ینوکسم  هناخ  روظنم  میراد  کش  هک  نیا  زا  هتشذگ  و  هیآ ، دافم  زا  نانز  جورخ  هب  هدننک  هراشا  ای  هدننک  حیرصت  رتاوتم و  تایاور 

ار نآ  رگا  دریگ -  رب  مه  ار  نارـسمه  نانز و  ظـفل ، نیا  هک  نیا  فرـص  : مییوگیم هراـب  نیا  رد  تسا ؛ تلاـسر  توبن و  تیب  دارم  هکلب  و 
یلاح رد  دوشن ، هماقا  دارم  قیقد  نییعت  رب  یجراخ  ای  یلخاد  رگید -  ینئارق  هک  نیا  رگم  دـشاب ، عیمج  هدارا  رب  ّلاد  دـناوتیمن  میریذـپب - 
یکی (ص) ربمایپ نارسمه  رب  تاولص  متشه : لیلد  . دنکیم رـصحنم  نییعت و  ءاسک  لها  صوصخ  رد  اج  نیا  رد  ار  تیبلها  نئارق ، نیا  هک 
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حیحص ملـسم و  حیحـص  رد  هک  هدرک  لالدتـسا  نینچ  تسا ، (ص ) ربمایپ نانز  تیبلها ، زا  دارم  هک  بلطم  نیا  تابثا  رد  ینـس  ناملاع  زا 
ِهِجاوْزَأَو ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَـص  َّمُهَّللَأ  دنتـسرفب : تاولـص  هنوـگ  نیا  هـک  تخوـمآ  ناناملـسم  هـب  يو  هـک  هدـش  تباـث  (ص ) ربماـیپ زا  يراـخب 

يو هراشا  دروم  تیاور  تحـص  رد  هک  نیا  زا  هتـشذگ  میدروآ و  رـصتخم  نیا  ياـج  ياـج  رد  هک  یفلتخم  تالاکـشا  زا  هتـشذگِِهتَّیِرُذَو 
هب نیحیحـص  رد  هک  يزیچ  هنوگچ  هک  مینادیمن  اّما  میزادـنایم ، ریخأت  هب  رگید  ياج  هب  ار  نآ  زا  ثحب  میراد و  ناوارف  دـیدرت  کـش و 

نیا هب  دـشاب -  حیحـص  رگا  ثیدـح -  نیا  رد  ًالـصا  (ص ) ربمایپ هک  یلاح  رد  دـنکیم ، تلالد  تیبلها  رد  نانز  دورو  رب  هدیـسر  تابثا 
. دنشاب تیبلها  مه  نانآ  هک  تسین  نآ  مزلتسم  (ص ) ربمایپ نارـسمه  رب  تاولـص  هک  تسا  نشور  . تسا هدومرفن  حیرـصت  تیبلها   ) هملک

ْمِِهلاْومَأ ْنِم  ْذُـخ  : دـیامرفیم لاعتم  دـنوادخ  دـناهدشن . (ص ) ربمایپ تیبلها  رطاخ  نیا  هب  ناـنآ  اـّما  هدیـسر ، تاـبثا  هب  ناـنمؤم  رب  تاولص 
نادب ات  رادـب  تفایرد  ار  تاقدـص  نانمؤم  زا  وت  ام  لوسر  يا  ؛ ] 189  ] ْمَُهل ٌنَکَـس  َکَتالَـص  َّنِإ  ْمِْهیَلَع  ِّلَصَو  اِهب  ْمِهیِّکَُزتَو  ْمُهُرِّهَُطت  ًۀَقَدَص 
يذَّلا َوُه  . تسا نانآ  رطاخ  یّلـست  بجوم  وت  ياعد  هک  نک  دای  ریخ  ياعد  هب  ار  اـهنآ  يزاـس و  هزیکاـپ  كاـپ و  ار  اـهنآ  سوفن  تاقدـص 

ْنِم ٌتاوَلَص  ْمِْهیَلَع  ِکئلُْوا  ... دنتـسرفیم تمحر  ناگدنب  امـش  رب  شناگتـشرف  وا و  مه  هک  ییادخ  تسوا  ؛ ] 190  ] ُُهتَِکئالَمَو ْمُْکیَلَع  یِّلَُصی 
ِتاوَلَـصَو ِهَّللا  َْدنِع  ٍتابُْرق  ُقِْفُنی  ام  ُذِخَّتَیَو  . دنوادخ صاخ  تمحر  یهلا و  فاطلا  دورد و  هب  صوصخم  دنهورگ  نآ  ؛ ] 191  ] ٌۀَمْحَرَو ْمِهِّبَر 

اعدا یـضعبنآرق  تایآ  مهن : لیلد  . دـنناد لوسر  ریخ  ياعد  ادـخ و  دزن  بّرقت  بجوم  دـننکیم ، قافنا  ادـخ  هار  رد  هچنآ  ؛ ] 192  ] ِلْوُسَّرلا
دنکیم تیاکح  (ع ) میهاربا رـسمه  هب  ار  هکئالم  باطخ  هک  اجنآ  تسا . هدـمآ  رـسمه  زا  هیانک  نآرق ، هیآ  رد  تیبلها »  » ریبعت دـناهدرک 

شرـسمه هب  هک  (ع ) یـسوم هـتفگ  تیاـکح  رد  زین  و  [ 193 « ] تیبـلا لـهأ  مکیلع  هتاـکرب  هّللا و  ۀـمحر  هّللا  رمأ  نم  نیبـجعتأ  :» دـنتفگ هک 
تیبلها يو و  لآ  زا  میهاربا  رـسمه  نآرق ، تلـالد  هب  هک  اـنامه  : » یـضعب ریبعت  هب  اـنب  [ . 194  ] ًاران ُتْسَنآ  ّینِإ  اُْوثُْکُما  ِِهلْهَـأل  َلاـقَف  : تفگ

( فلا : مییوگیم خساپ  رد  [ . 195 [ »!؟ دنـشابن شتیبلها  وا و  لآ  زا  دّـمحم  نانز  هنوگچ  سپ  شتیبلها ، وا و  لآ  زا  مه  طول  نز  تسوا و 
یـضعب رد  ار  تیبلها  رد  نز  دورو  هک  دـمآ  نیا  زا  شیپ  . 1: میرادیم نایب  ار  هتکن  ود  (ع ) میهاربا رـسمه  هب  ناگتـشرف  باطخ  دروم  رد 

هناـخ میهاربا ، رـسمه  هیآ  رد  رظن  دروـم  تـیب  . 2. تسا هدرکن  راـکنا  يدـحا  هنیرق  دوـجو  تروـص  رد  زاـجم و  هـبلغ و  باـب  زا  تاـقوا و 
نئارق نیا  هلمج  زا  تسا . تلاسر  توبن و  تیب  نئارق ، هب  دانتـسا  اـب  ریهطت  هیآ  رد  رظن  دروم  تیب  هک  یلاـح  رد  تسا ، یبسن  اـی  ینوکـسم 

ياینوکـسم هناخ  صوصخ  دارم ، هک  لامتحا  نیا  اب  دهع ، مال  فلا و  هب  یّلحم  تیب  هب  ثنؤم ، عمج  هب  هفاضم  تویب  زا  هغیـص  رییغت  : تسا
زا دارم  هک  تسا  یناوارف  تاـیاور  نئارق ، رگید  زا  . درک نوریب  نآ  زا  ار  شناـنز  عمج و  نآ  رد  ار  ءاـسک  باحـصا  (ص ) ربماـیپ هک  دـشاب 

هفیرـش هیآ  زا  یبـسن  تیب  اـی  ینوکـسم و  تیب  قلطم  هدارا  اـب  رما  نیا  تسا . هدرک  نیعم  اـبع  لآ  صوـصخ  رد  ار  ریهطت  هیآ  رد  تیبلـها 
رتـخد هراـس  هچ  دـنتخاس ، دوخ  بطاـخم  ار  (ع ) لـیلخ میهاربا  رـسمه  ناگتـشرف  نآ  رد  هک  دوه  هروس  هیآ  فـالخ  رب  دـیآیمن ، ردروج 
هنیرق تسا . حیحـص  يو  رب  زاجم  باب  زا  تیبلها  هملک  قـالطا  نیمه  يارب  دوب . شاهناـخ  رد  نکاـس  دـمآ و  هک  ناـنچ  میهاربا -  يومع 

اوثکما و تفگ : هک  شلها  هب  (ع ) یـسوم هتفگ  دروم  رد  .ب ) دـشابیم هراس  هجوتم  هکئالم  باطخ  هک  تسا  نیا  قالطا  نیا  ندوب  زاـجم 
« تیبلا لهأ   » هملک ود  نیب  قرف  دوجو  (ص ) ربمایپ هک  دـمآ  نیا  زا  شیپ  ( 1: مینکیم هراـشا  ریز  هتکن  هس  هب  طول  نز  دروم  رد  روط  نیمه 

ثیدح هب  طوبرم  نوتم  هب  هراب  نیا  رد  شتیبلها . زا  هن  دشاب  يو  لها  زا  هملسما  تفریذپ  هک  اج  نآ  تسا . هدرک  دییأت  ار  لجرلا » لها   » و
رد نآ  ندوب  يزاجم  رب  ینبم  ياهنیرق  هک  هاگ  نآ  هجوز و  رب  زاجم  باب  زا  لها »  » هملک قـالطا  . 2. دییامرف هعجارم  باتک  لیاوا  رد  ءاسک 

، نیا زا  هتشذگ  . 3. تسا طول  هصق  رد  دوجوم  يانثتـسا  یـسوم و  ناتـساد  رد  باطخ  اجنیا  رد  هنیرق  نیا  تسین . راکنا  دروم  دشاب  تسد 
رـصحنم ءاـسک  لـها  رد  ار  نآ  ناـیب و  ار  هیآ  نیا  رد  تیبلـها  زا  دوصقم  (ص ) ادـخ لوسر  اریز  تسا ؛ قرف  تاـیآ  نیا  ریهطت و  هیآ  نیب 

، لها زا  دارم  هجوز ، جورخ  رب  لاد  هنیرق  دوجو  اب  یتح  رگید  دروم  رد  هک  تسین  نآ  مزلتسم  دروم  کی  رد  هجوز  هدارا  سپ  تسا . هدرک 
تیبلها زا  (ص ) ربمایپ نانز  هک  دراد  تلـالد  ریهطت ) هیآ   ) هیآ نیا  تسا : هتفگ  ینـس  ناـملاع  زا  یکییوغل  موزل  مهد : لـیلد  . دـشاب هجوز 

، تسا میلـس  حیحـص و  ییانعم  ار  هیآ  سکعرب ، هکلب  مییوگیم : يو  خساپ  رد  [ . 196 . ] تشادن انعم  مالک  نیا  رد  نآ  رکذ  هنرگو  دـنیوا 
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جورخ اب  قایس  ماجـسنا  زا  ثحب  ماگنه  هب  باتک و  لیاوا  رد  ار  بلطم  نیا  ام  دنـشابن . هیآ  لولدم  رد  لخاد  شنانز  هک  یتروص  رد  یتح 
نانز جورخ  تسین ، نآ  زا  يرارف  هار  هدوب  نّیعتم  هچ  نآ  هکلب  [ 197 . ] دینک هعجارم  اج  نادب  میاهدرک . نایب  هیآ  دافم  زا  (ص ) ربمایپ نانز 

تافانم مه  اب  دـنب ، اطخ  دروم  (ع ) تیب لها  هک  اجنآ  اطخ ، نحل  دـنباطخ و  دروم  نانز  هک  اجنآ  باـطخ ، نحل  اریز  تسا ؛ هیآ  داـفم  زا 
. دینک هعجارم  اج  نادب  میاهدرک . ثحب  نیا  زا  شیپ  هراب  نیا  رد  ام  دراد .

هنارگمتس تسایس 

نیا رد  ار  مدرم  تسا و  هدـش  لزان  (ص ) ربمایپ نانز  هرابرد  ریهطت  هیآ  هک  دزیم  راـج  هنیدـم  ياـهرازاب  رد  همرکع  هک  دـمآ  نیا  زا  شیپ 
تفگـش (ع ) شنادـناخ یلع و  اب  ضغب  يرگیبصان و  هب  فورعم  یجراخ  همرکع  زا  ار  راک  نیا  ام  هچرگا  . درکیم توعد  هلهابم  هب  هراب 

، تیبلها هرابرد  ریهطت  هیآ  لوزن  . 1: دشاب نیا  اهنآ  نیرتنشور  دیاش  مینیبیم . يرگید  ياهتلالد  يو  يریگعضوم  رد  نکیل  مینادیمن ،
نآ هلهابم  يارب  توعد  اهرازاب و  رد  ندز  راج  اب  یتح  هدش ، ياهلیـسو  ره  اب  تساوخیم  وا  تسا . هدوب  عیاش  فورعم و  همرکع  نامز  رد 

تـساوخیم هک  دیدش  رارـصا  زج  تشادن ، (ص ) ربمایپ نانز  دروم  رد  هیآ  نیا  لوزن  هرابرد  ياهدننک  عناق  لیلد  همرکع  . 2. دربب نیب  زا  ار 
لباقم فرط  نیقی  لزلزت  بجوم  يو  راک  نیا  دنک . تیوقت  رگید  فرطرب  یناور  تسکـش  ندرکدراو  فده  هب  دـیدهت و  یعون  اب  ار  نآ 
دهاوخ دوخ  اب  بیترت  نیدـب  دـهدب . هار  نیا  رد  ار  شناج  هلهابم  هب  توعد  اـب  تسا  رـضاح  هک  دـیدیم  دوخ  ربارب  رد  ار  یناـسنا  هدـش و 
توعد دراد  لابند  هب  یکاـنرطخ  بقاوع  هک  هلهاـبم  هب  ار  مدرم  زگره  تشادـن ، نیقی  دـیوگیم  هچنآ  هب  تبـسن  صخـش  نیا  رگا  تفگ :

ياهدـیقع نینچ  هک  مه  نارگید  اـیآ  تسا ، هدـمآ  دورف  (ص ) ربماـیپ ناـنز  هراـبرد  هیآ  نیا  هک  دزیم  راـج  رازاـب  رد  همرکع  . 3. درکیمن
دراد هراشا  همرکع  راک  نیا  . 4 !؟) دننزب راج  اهرازاب  رد   ) دنهد ماجنا  ار  راک  نامه  هدـیقع  نیا  فالخ  تابثا  يارب  دنتـسناوتیم  دنتـشادن ،

رد يراثآ  هک  دوب  تهج  نیا  زا  دیاش  دندرکیم . یگرزب  رطخ  ساسحا  (ع ) تیبلها هرابرد  هیآ  لوزن  شریذـپ  رد  (ع ) تیبلها يابقر  هک 
. تشاذگیم ياج  رب  دوخ  زا  تیبلها  اب  تیّدض  رد  نانآ  عضاوم  دیاقع و 

رت فیعض  لیالد  ات  فیعض  ياههتفگ  زا 

رت فیعض  لیالد  ات  فیعض  ياههتفگ  زا 

ینب (ص ) ربمایپ تیبلها  . 1: تسا هدنامن  یقاب  هتفگ  ود  زج  دننک  هماقا  ياّهلدا  نآ  تابثا  رد  دناهدیـشوک  نادـب  نامزتلم  هک  ییاه  هتفگ  زا 
لیالد اب  هدیقع  ود  نیا  هک  دش  دهاوخ  نشور  يدوز  هب  . دنیوا تما  ناراگزیهرپ  صوصخ  ای  (ص ) دمحم تما  تیبلها ، . 2 دنتسه ؛ مشاه 
دـسر اج  نادب  نوچ  دباتـش و  نآ  بناج  هب  درادـنپ و  بآ  ار  نآ  هنـشت  صخـش  هک  بآ  یب  راومه  نابایب  رد  تسا  یبارـس  نوچ  مه  دوخ 

. دباین یبآ  چیه 

مشاه ینب  لومش  مدع 

دیز ثیدح  . 1. نانآ نودب  ای  و  (ص ) ربمایپ نانز  اب  هارمه  ای  تسا  مشاه  ینب  همه  لماش  ریهطت  هیآ  هک  دـناهدرک  لالدتـسا  ریز  ثیداحا  اب 
رارق رتهب  تمـسق  رد  ارم  هدرک و  مسق  ود  ار  قلخ  دنوادخ  هدمآ : نآ  رد  هک  سابع  نبا  ثیدـح  . 2 [ . 198 . ] دـمآ نیا  زا  شیپ  هک  مقرا  نب 

بهذیل هللا  دیری  امنإ  : » هک تسا  لاعتم  دنوادخ  هدومرف  نیا  داد . رارق  نادناخ  نیرتهب  رد  ارم  دنچ و  ینادناخ  ار  لیابق  سپـس  تسا ... هداد 
هب خساپ  رد  مقرا  نب  دـیز  تیاور  . 3 [ . 199 . ] میتسه ناهانگ  زا  هزیکاـپ  نم  تیبلـها  نم و  ًاریهطت » مکرهطی  تیبلا و  لـها  سجرلا  مکنع 

یگدنز درم  اب  یتدم  نز  اسب  هچ  دنگوس ، يادخ  هب  هن  داد : خساپ  دیز  شنانز ؟ دـنربمایپ ؟ تیبلها  یناسک  هچ  دیـسرپ : وا  زا  هک  نیـصح 
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زا وا  زا  سپ  هک  نانآ  دـنیوا ، هبـصُع  لها و  ربمایپ ، تیبلها  ددرگ . زاب  دوخ  موق  ردـپ و  دزن  هب  نز  دـهد و  قـالط  ار  وا  درم  سپـس  دـنک ،
تسا و ینوکسم  هناخ  مه  تیب ، زا  دارم  هک  ارچ  وا . لآ  نانز و  لومـش  يارب  تیبلهأ »  » ظفل تیحالـص  . 4 [ . 200 . ] دندش مورحم  هقدص 
(ص) ربمایپ تیبلها  هتفگ : مقرا  نب  دـیز  . 1: زا دـنترابع  هک  هتفرگ  مقرا  نب  دـیز  هتفگ  رب  داریا  هس  یعفاش  یجنک  [ . 201 . ] یبسن هناخ  مه 
، درادن صاصتخا  (ص ) ربمایپ تافو  زا  سپ  هب  هقدـص  زا  تیمورحم  هک  یلاح  رد  دـندش ، مورحم  هقدـص  زا  وا  زا  سپ  هک  دنتـسه  یناسک 

هقدص زا  مه  بلطملادبع  ینب  هکلب  تسین ، روکذـم  دارفا  رد  رـصحنم  هقدـص  زا  نامورحم  . 2. دریگیم رب  رد  مه  ار  تاـفو  زا  شیپ  هـکلب 
تیبلها هریاد  زا  (ع ) یلع نینمؤملا  ریما  دیز ، هتفگ  ساسا  رب  نیاربانب ، دنیوا . دوخ  زا  ریغ  درم ، لآ  رتحیحص ، لوق  رب  انب  . 3. دندوب مورحم 

رهوش اب  یناگدنز  یتدم  زا  سپ  نز  هک  هنوگ  نامه  تسا ، نیا  ریخا  ترابع  زا  یجنک  روظنم  هک  دندقتعم  یضعب  [ . 202 . ] دوشیم جراخ 
ره رد  كالم  هچ  دوشیم . نوریب  هناخ  نآ  زا  دوش ، ادـج  هناخ  عبات  رتخد  زا  رگا  مه  داماد  دوشیم ، جراخ  تیب  هریاد  زا  قـالط  رطاـخ  هب 

تـسا نکمم  . دوشیم جراخ  نانآ  زا  مه  یلع  دنتـسه ، جراخ  تیبلها  زا  (ص ) ربمایپ نارـسمه  هک  هنوگناـمه  نیارباـنب ، تسا . کـی  ود 
زا مه  (ع ) یلع و  دنتسه ، درم  هبصع  لها و  تیبلها ، هک  هدرک  دیکأت  مقرا  نب  دیز  اریز  تساج ؛ یب  یجنک  نخـس  هیجوت  نیا  دوش : هتفگ 
اما دـنکیم ، نوریب  تیبلـها  هریاد  زا  ار  (ع ) یلع هک  دریگب  داریا  مقرا  نب  دـیز  زا  یجنک  هک  درادـن  اـنعم  سپ  تـسا . (ص ) ربماـیپ هبـصع 

. تسا لوبق  هب  رتکیدزن  هیجوت  نیا  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  هک  دـناهداد  حیـضوت  يرگید  وحن  هب  ار  یجنک  ِتراـبع  ناـققحم ، زا  یـضعب 
لآ نوچ   ) دوشیم جراخ  هیآ  لولدـم  زا  نیاربانب ، تسا ؛ (ص ) ربمایپ سفن  هلهابم  هیآ  صن  رب  انب  (ع ) یلع : تسا نینچ  هیجوت  نیا  لـصاح 

مولعم ناـققحم  ناـملاع و  رتشیب  دزن  هک  ناـنچ  تسوا ، هلزنم  هب  هک  سک  نآ  ره  و  (ص ) ربماـیپ هک  یلاـح  رد  دـنیوا ). دوـخ  زا  ریغ  درم 
نیدب دشاب . هداد  خر  یهابتشا  نتـشون  ماگنه  هب  هک  میهدیم  لامتحا  هیجوت ، نیا  شریذپ  نمـض  ام  دشابیم . لخاد  هیآ  لولدم  رد  تسا ،

، نیاربانب تسا . فیعض  ًالومعم  نتـشون  رد  هابتـشا  لامتحا  لاح  نیا  اب  نینمؤملا . ریما  هتـشون  یلو  هللا ، لوسر  دسیونب  هتـساوخیم  هک  انعم 
زا دیز  ریـسفت  نیا  . 1: مییازفایم دروـم  دـنچ  مقرا  نب  دـیز  هتفگ  رب  یجنک  ياـهداریا  هب  اـم  تسین . تشذـگ  هچنآ  شریذـپ  زج  ياهراـچ 
دیز داهتجا  هن  دوب  دهاوخ  (ص ) ادخ لوسر  مالک  رایعم  دوش ، تباث  (ص ) ادخ لوسر  زا  نآ  زا  ریغ  يزیچ  هاگره  تسوا . ِداهتجا  تیبلها 

ثیدح حیحـص  رتاوتم و  نوتم  نایب  ماگنه  هک  هنوگنامه  [ 203 . ] تسا صن  لباقم  رد  داـهتجا  نارگید ، هتفگ  اریز  يرگید ؛ داـهتجا  هن  و 
دیز نخـس  رگا  . 2. تسا هدومرف  نیعم  ار  تیبلـها  زا  دارم  (ص ) مرکا لوسر  هک  هدـش  تباـث  دـیدرک ، هظحـالم  باـتک  لـیاوا  رد  ءاـسک 
نانآ هناخ  ولج  زا  دروآ و  ابع  ریز  ار  شناکیدزن  رگید  رفعج و  لیقع ، شنادنزرف ، سابع ، هک  دوب  مزال  (ص ) ادخ لوسر  رب  دـشاب  تسرد 

ود ره  ای  ینوکسم و  هناخ  ای  و  (ص ) ربمایپ هبصع  لصا و  یبسن و  تیب  تیب ، زا  درم  هک  تسین  مولعم  . 3. دنک توالت  ار  هیآ  نیا  درذگب و 
توـبن و تیب  تیب ، زا  دارم  هک  تسا  نیا  حـجرا  هدراو ، ياـهدربراک  نآ و  قایـس  تاـیآ و  هظحـالم  اـب  هک  دـمآ  نیا  زا  شیپ  هـچ  دـشاب .
هک تسا  دـنوادخ  اریز  دـنوشیم ؛ هتخانـش  (ص ) مرکالوسر هطـساو  هب  راگدرورپ  ییاـمنهار  قیرط  زا  تیب ، نیا  ياـضعا  دـشاب . تلاـسر 

ربماـیپ هک  دـمآ  نیا  زا  شیپ  . دسانـشیم دـنراد  شیوخ  ياهتدـهاجم  اـهشالت و  رثا  رد  ار  عـیفر  ـالاو و  ماـقم  یگتـسیاش  هک  ار  يدارفا 
نامه دیاب  تسا  ینوکسم  هناخ  روظنم ، هک  میریذپب  مه  رگا  تسا . هدرک  (ع ) هناگهدزاود همئا  ابع و  لآ  هب  رصحنم  ار  تیبلها  (ص ) مرکا

تیبلها ترابع  دارم  نایب  ددص  رد  دیز  . 4. دروآ درگ  نآ  رد  ار  ءاسک  لها  (ص ) مرکا لوسر  هک  دشاب  یـصاخ  هناخ  تشذـگ  هک  هنوگ 
هابتشا راچد  دوخ  ریسفت  نیا  رد  میدرک  نایب  هچنآ  هب  انب  دیز  دنچ  ره  [ . 204 . ] دنکیم ریسفت  ار  نیلقث  ثیدح  هکلب  تسین ، ریهطت  هیآ  رد 

رد (ص ) ربمایپ ءارـصَا  يو  هک  ًاصوصخ  دـشاب ، نآ  فالخ  ریهطت  هیآ  رد  تیبلا » لهأ   » ترابع دروم  رد  يو  يأر  تسا  نکمم  اـّما  هدـش ،
رد . داد همادا  رما  نیا  هب  تلحر  ناـمز  اـت  هکلب  هاـم و  نیدـنچ  (ص ) ربماـیپ هک  هدوب  دـهاش  هدـید و  ار  ءاـسک  لـها  صوصخ  رب  هیآ  قیبطت 

یناسک مامت  ای  مشاهینب  همه  تیبلها ، زا  دارم  هک  درادن  تلالد  ثیدح  نیا  . 1: میرادیم نایب  ار  ریز  تاکن  سابع  نبا  ثیدح  صوصخ 
شیپ هک  ءاسک  ثیدح  اب  سابع  نبا  ثیدح  . 2. دوب یعدم  مقرا  نب  دیز  هک  نانچ  دـندش ، مورحم  هقدـص  زا  (ص ) ربمایپ زا  سپ  هک  تسا 

و هزیکاپ ، تفارـش ، اب  ياهداوناخ  زا  (ص ) ربمایپ هک  هتفرگ  قلعت  نیا  رب  ینابر  تیانع  هک  تسا  نیا  دارم  اریز  درادـن ؛ یتاـفانم  دـمآ  نیا  زا 
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فالخ دندوب ، هزیکاپ  ناهانگ  زا  هک  تشاد  یتیبلها  دیـسر ، يربمایپ  هب  هک  نآ  زا  سپ  ربمایپ  نیا  رگا  لاح  دشاب . تلیـضف  دجم و  ياراد 
ناماد رد  مه  نانآ  هک  دـناهدمآ  وا  تیبلها  هاگ  نآ  دـش . هداد  رارق  شیرق  ياههداوناخ  نیرتهب  رد  (ص ) ربمایپ اریز  دوب ؛ دـهاوخن  هدـعاق 

رد هن  دـشابیم  ربمایپ  ناونع  هب  ترـضح  نآ  دوجو  لوط  رد  (ص ) ربمایپ تیبلها  دوجو  نیاربانب ، دـندش . تیبرت  ناهانگ  زا  هزیکاـپ  توبن 
هنوگ نیا  هک  یلاح  رد  دنـشاب ، هزیکاـپ  ناـهانگ  زا  مه  وا  لاـثما  بلاـطوبا و  تسیاـبیم  دوب ، راـیعم  ياهلیبق  ياهدـنویپ  رگا  . 3. نآ ضرع 

. دـشابیم نینچ  ناگمه  هب  تبـسن  هن  تسا و  زیچ  همه  هن  اـّما  دراد  یگرزب  رثا  هداوناـخ  هلیبق و  دـنچره  هک  دـهدیم  تسد  هب  نیا  تسین .
زا نیا  دزاس . زیامتم  نارگید  زا  ار  ناـنآ  دـنک و  یفرعم  اـم  يارب  ار  ناـگزیکاپ  لـمع ، رد  اـت  مینک  هعجارم  (ص ) ربماـیپ هب  دـیاب  نیارباـنب ،
ْنِم َْسَیل  ُهَّنِإ  ُحُْون  ای  َلاق  َْنیِمِکاْحلا  ُمَکْحَأ  َْتنَأَو  ُّقَْحلا  َكَدـْعَو  َّنِاَو  یلْهَأ  ْنِم  یْنبا  َّنِا  ِّبَر  دـیوگیم ...: (ع ) حون رگید  يوس  زا  وسکی ،

نیرترداـق هـک  وـت  تـسا و  قـح  مـه  وـت  هدـعو  تـسا و  نـم  لـها  زا  نـم  دـنزرف  اراـگدرورپ ! راـب  ؛ ] 205  ] ٍحــِلاص ُْریَغ  ٌلَـمَع  ُهَّنِإ  َکـِلْهَأ 
دینکیم هظحالم  ... تسا هتـسیاشان  رایـسب  یلمع  ار  وا  درادن . ّتیلها  وت  اب  زگره  تدنزرف  هک  درک  باطخ  حون  هب  دنوادخ  ینایامرفمکح .
دـسریم خساپ  دنک . لمع  شاهدعو  هب  هک  دهاوخیم  دنوادخ  زا  حون  دهدتاجن . ار  شنادناخ  وا و  هک  هداد  هدـعو  حون  هب  دـنوادخ  هک 

ندوب تیبلها  رایعم  هک  دراد  تلالد  نیا  . تسوا دارفا  نیرتکیدزن  زا  هک  یلاـح  رد  تسین ، يو  لـها  زا  تیـصعم  ببـس  هب  حون  رـسپ  هک 
تیاور حون  رسپ  نوماریپ  یثیدح  رد  (ع ) اضر ماما  زا  ءاشو  یلع  نب  یسوم  نب  نسح  تسا . حلاص  لمع  یلـصا ، رایعم  هکلب  تسین ، تبارق 
شردپ زا  ار  وا  دنوادخ  درک ، لجو -  ّزع  يادخ -  تیصعم  هک  ییاج  نآ  زا  اّما  دوب ، حون  رـسپ  وا  زگره ، : » دومرف ترـضح  نآ  هک  هدرک 
تعاطا لجو -  ّزع  يادخ -  زا  وت  هاگره  تسین و  ام  زا  دنکن -  لجو  ّزع  يادـخ -  تعاطا  دـشاب و  ام  زا  سک  ره  روط  نیمه  هدومن  یفن 

ام زا  دهد ، ماجنا  هتـسیاش  راک  دـنک و  هشیپ  یهلا  ياوقت  امـش  زا  سک  ره  : » دومرف (ع ) قداص ماما  [ . 206 .« ] یتسه تیبلها  ام  زا  ییاـمن ،
، دنک يوریپ  نم  زا  سک  ره  دومرف : دروم  نیا  رد  میهاربا  تیبلها ، ام  زا  يرآ  : ») دومرف تیبلها !؟ امـش  زا  تفگ : يوار  تسا ». تیبلها 
.« تسا تیبلها  ام  زا  ناملـس  : » دومرف یـسراف  ناملـس  هراـبرد  (ص ) مرکا ربماـیپ  هک  تسا  تهج  نیا  زا  [ . 207 .« ] تسا نم  زا  هـک  اـنامه 

سپ هچ  ترضح و  تایح  نامز  رد  هچ  یگرزب -  ياهتفلاخم  بکترم  هک  (ص ) ربمایپ نانز  زا  یناسک  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  [ . 208]
. دنتسین وا  تیبلها  زا  دندش ، وا -  تلحر  زا 

دیز هتفگ  تسردان  هیجوت 

، دنتـسین نانز  طقف  لها ، زا  دارم  دشاب : نیا  دیز  دوصقم  هک  دهدیم  لامتحا  وا  دنک . هیجوت  ار  مقرا  نب  دیز  دارم  ات  هدرک  شالت  ریثک  نبا 
هچ دشاب  حیحص  رگا  نیشیپ -  ثیداحا  نآرق و  نیب  عمج  يارب  لامتحا  نیا  دنهدیم . لیکـشت  ار  درم  لها  نادناخ ،  لآ  هارمه  نانآ  هکلب 
اریز تسا ؛ تسردان  هیجوت  نیا  ام  رظن  هب  [ . 209 . ] تسا رتهاگآ  رما ) تقیقح  هب   ) دنوادخ تسا . حجرا  دراد -  داریا  اهنآ  دیناسا  زا  یضعب 

هب تسا : نینچ  مالک  نآ  رد  يو  نخس  نتم  اریز  درادن ؛ دیز  نخس  نیا  اب  یتافانم  هدرک  هراشا  نادب  ریثکنبا  هک  مقرا  نب  دیز  رگید  نخس 
سپ هک  دنتسه  یناسک  (ص ) ربمایپ تیبلها  نکیل  دنیوا ، تیبلها  زا  شنانز  تفگ : دیز  دنتـسین ؟ وا  تیبلها  زا  شنانز  ایآ  دش : هتفگ  وا 

ناکیدزن و  (ص ) ربمایپ نانز  دارم  هک  دنک  تابثا  هلیـسو  نیدب  ات  درادن  ریثک  نبا  يارب  یعفن  دیز  نخـس  نیا  . دندش مورحم  هقدـص  زا  وا  زا 
دندش و مورحم  هقدص  زا  (ص ) ربمایپ زا  سپ  هک  دنتـسه  یناسک  تیبلها  زا  دارم  هک  هدرک  نایب  نآ  زا  سپ  دیز  . 1: اریز دنتسه ؛ وا  یبسن 
هب ماهفتـسا  تادا  هک  تسا  يراکنا  ماهفتـسا  دنیوا ، تیبلها  زا  شنانز  دـیز : هتفگ  نیا  ًارهاظ  . 2. دنکیمن قدـص  (ص ) ربمایپ نانز  رب  نیا 

و نکیلو » : » دیوگیم همادا  رد  اریز  دـشابیمن ؛ دـنیوا  لها  زا  مه  شنانز  هک  نیا  رب  ینبم  دـیز  رارقا  تسا و  هدـش  فذـح  فیفخت  روظنم 
اومرح نم  اذکو  هتیبلها  نم  هؤاسن  : » دیوگب هک  دوب  نآ  رتحیحـص  هنرگو  تسا  حیحـص  هدمآ  نآ  زا  سپ  هچنآ  هک  دراد  تلالد  ظفل  نیا 
ناـنز زا  يادـج  نارگید ، ِندوـب  دارم  . 3. دـندش مورحم  هقدـص  زا  وا  زا  سپ  هک  روـط  نیمه  دـنیوا ، تیبلـها  زا  شناـنز  هدـعب » ۀـقدصلا 

دراد تلالد  هیآ  دافم  زا  نانز  جورخ  رب  هک  ار  نآ  دـهاوش  لیالد و  میداد و  حرـش  ار  بلطم  نیا  ام  درادـن . نآرق  اـب  یتاـفانم  (ص ) ربماـیپ
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هجو نیا  هب  هک  نیا  ياـعدا  نیارباـنب ، تسا . هدـمآ  (ص ) مرکا لوسر  زا  رتاوـتم  حیحـص و  نوـتم  زا  يرایـسب  رد  بلطم  نیا  اریز  میدروآ ؛
تایاور تحـص  رد  ریثک  نبا  ياه  کیکـشترّکذت  کی  . تسین لوبق  لباق  میراد  زاین  ثیداحاو  نآرق  نیب  تافانم  زا  يریگولج  يارب  عمج 

لها بتک  رگید  هتـسحاحص و  رد  هدیـسر و  ام  هب  رتاوتم  روط  هب  تایاور  نیا  هک  ارچ  تسا ، لوبق  لـباق  ریغ  لوقعم و  ریغ  ءاـسک  ثیدـح 
تایاور نیا  تحـص  هب  مه  تیبلها  و  (ع ) یلع زا  فارحنا  هب  فورعم  هیمیت  نبا  لـثم  يدارفا  یتح  تسا . هدـمآ  حیحـص  دـیناسا  اـب  تنس 

هک تسا  راکـشآ  حضاو و  ردق  نآ  هچ  دنک . تمواقم  تقیقح  لباقم  رد  هتـسناوتن  مه  ریثک  نبا  صخـش  نیا ، رب  نوزفا  دـناهدرک . فارتعا 
.« دراد داریا  نآ  دیناسا  زا  یـضعب  : » دیوگب همادا  رد  هک  هدش  راچان  اذل  تساک و  دـهاوخ  يو  رابتعا  هجرد  ترهـش و  زا  نآ  راکنا  هتفایرد 

. درادن یلاکشا  رگید  دیناسا  هک  دراد  تلالد  يو  نخس  نیا 

؟ ناراگزیهرپ ای  تما  تیبلها 

تما همه  لـماش  تیبـلا  لآ  هدـش  هـتفگ  دـیوگیم : تـسین ، تیبلـها »  » و لآ »  » نـیب یقرف  هـک  تـسا  نـیا  رتيوـق  يو ، رظن  زا  هـک  يدرف 
صوـصخ مارحلا و  تیبلـها  روـظنم  هدـش  هـتفگ  [ . 210 . ] تـسا نارگید  کـلام و  دّـمحم ، باحـصا  هـتفگ  نـیا  دوـشیم . (ص ) دّـمحم

نیا دناوتیم  عقسا  نب  ۀلثاو  تیاور  نانیا  رظن  هب  [ . 212 .« ] نوقتملا الء  ؤایلوأ  نإ  : » هدومرف ناحبس  دنوادخ  [ 211 . ] تسا تما  ناراگزیهرپ 
هچنآ درک و  عمج  هچراپ  ریز  ار  (ع ) نیـسح نسح و  همطاف ، یلع ، (ص ،) ربمایپ : هک هدش  تیاور  هلثاو  زا  هچ  دنک . تیوقت  ار  نانآ  ياعدم 

تـسردان لیلد  دنچ  هب  هتفگ  نیا  ام  رظن  هب  [ . 213 . ] زین وت  دومرف : (ص ) ربمایپ ؟ نم و  تفگ : هلثاو  : تفگ ناـنآ  هب  دـمآ  نیا  زا  شیپ  هک  ار 
لاـمتحا کـی  هکلب  نآ ، ریغ  مارحلا و  تیب  هن  تسا  تلاـسر  توبن و  تیب  هفیرـش ، هیآ  نیا  رد  تیب  زا  دارم  هک  دـمآ  نیا  زا  شیپ  . 1: تسا

هک تسین  نآ  مزلتـسم  ینآرق  هیآ  کی  رد  مارحلا  تیب  زا  ثحب  . 2. دزادـنیب رابتعا  زا  ار  هدـیقع  نیا  هک  تسا  یفاک  هراب  نیا  رد  انتعا  لباق 
رد هک  تسا  (ص ) ادخ لوسر  حیحص  حیرص و  صن  لباقم  رد  داهتجا  هتفگ ، نیا  . 3. دشاب مارحلا  تیب  مه  ریهطت  هیآ  رد  تیبلها  زا  دارم 
رب تسا ، دایز ) رایـسب   ) رتاوتم تایاور  مامت  اـب  فلاـخم  هک  هلثاو  تیاور  . 4. تسا هداد  رارق  دـیکأت  دروم  نیعم و  ام  يارب  ار  تیبلـها  نآ 
وا هک  تسا  هتـشاد  دصق  زین ، وت  دومرف : هک  نیا  زا  (ص ) مرکا لوسر  دشاب ، حیحـص  ثیدح  نیا  مه  رگا  اریز  درادن ؛ تلالد  نانآ  بولطم 

یتسه نم  لها  زا  وت  تفگ : وا  هب  (ص ) ربمایپ دشاب ، حیحص  هلثاو  ثیدح  رگا  . 5. هیآ لولدم  تیبلها و  رد  هن  دنک ، لخاد  اعد  رد  اهنت  ار 
نیا اـّما  دـناوخ ، دوخ  لـها  زا  ار  هملـس  ما  (ص ) ترـضح نآ  تسا و  قرف  ریبعت  ود  نیا  نیب  هک  مدآ  نیا  زا  شیپ  نم . تیبلـها  زا  تفگن 

(ص) ربمایپ خـساپ  هلثاو و  هتفگ  نآ  رد  هدـش و  لـقن  مه  يرگید  وحن  هب  هلثاو  تیاور  نیا  . 6. درک یفن  دـشاب  وا  تیبلها  زا  هک  ار  بلطم 
دومرف اعد  دوخ  تیبلها  يارب  (ص ) ربمایپ هک  یتقو  هدمآ  نوتم  زا  یضعب  رد  . 7. دینک هعجارم  ءاسک  ثیدح  تیاور  عبانم  هب  تسا . هدماین 

وت دومرف  هچ ؟ نم  ادخ ! لوسر  ای  تفگ : وا  هب  هلثاو  درکن .) توالت  ار  هیآ   ) دـنادرگ هزیکاپ  ار  اهنآ  دربب و  نانآ  زا  ار  يدـیلپ  دـنوادخ  هک 
هب مه  (ص ) ربمایپ ءاسک و  لها  رد  هن  دـنک  لخاد  اـعد  رد  ار  وا  درک  تساوخرد  (ص ) ربماـیپ زا  هلثاو  هک  تساـنعم  نادـب  نیا  [ 214 . ] زین
هک دـناهداد  لاـمتحا  اـم  ناردارب  زا  یـضعب  هک  تساـج  نیا  بلاـج  رگید  يوـس  زا  وـس ، کـی  زا  نیا  داد . تـبثم  خـساپ  يو  تساوـخرد 

نیا زا  ار  شنانز  (ص ) ربمایپ هک  تسا  نیا  لامتحا  هنیرق  رارقا . لوبق و  لیبس  رب  هن  هداد  خـساپ  وا  هب  راکنا  ماهفتـسا و  لیبس  رب  (ص ) ربمایپ
يو زا  یناوارف  ثیداـحا  دوب . هیما  ینب  ناوعا  زا  [ 215 ، ] درم قشمد  رد  هک  یباحص  نیرخآ  هلثاو ، . 8. درک نوریب  دنشاب  وا  تیبلها  زا  هک 

[ . 216 . ] دناهدرک مکح  نآ  ندوب  یگتخاس  نالطب و  هب  ثیدح  ناظفاح  هک  هدش  تیاور  هیواعم  تلیضف  رد 

توبکنع رات 

توبکنع رات 
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يدیلپ هنوگ  ره  زا  نانآ  لعفلاب  ریهطت  و  (ع ) تیبلها تمصع  رب  تلالد  رد  ار  هکرابم  هیآ  نیا  نومضم  هک  هدش  حرطم  یتاهبش  اهکش و 
اهکش نیا  ناگدنزیگنارب  دیاش  تسا . هداد  رارق  فده  دشاب  نایـسن  اطخ و  هار  زا  دنچ  ره  مومذم ، تسا و  حیبق  هک  هچنآره  زا  هانگ و  و 

تهج رد  اذل  دـناهدش و  هجاوم  یتشز  يدـیلپ و  هنوگره  زا  ءاسک  لها  تمـصع  رب  تلالد  رد  هفیرـش  هیآ  تحارـص  اب  ناهگان  تاهبـش  و 
ای زاـیتما  دـناوتب  هک  نیا  زا  دـنزادنیب و  هلأـسم  نیا  رب  تلـالد  زا  ار  هیآ  دـنناوتب  دـیاش  اـت  دـناهدرک  زاـغآ  شـالت  ماـجرفان  یتاـیلمع  ماـجنا 

راچد ار  نامدرم  نیا  تسناوت  دـهاوخ  تیبلها  ياـهیگژیو  اـیازم و  دـنزاس . رود  دـناسرب  تبث  هب  ناگدـیزگرب  نیا  يارب  ار  یتیـصوصخ 
ناشفالسا ای  دناهدرک  مزلم  نادب  ار  نتـشیوخ  دوخ ، ای  هک  يروما  دریگب . نانآ  زا  ار  روما  زا  يرایـسب  هیجوت  ناوت  دزاس و  دیدش  ياهاگنت 

یکاشاخ راخ و  زا  رتتسـس و  توبکنع  رات  زا  اهشالت  نیا  اّما  يریپ ؛ هب  ناگرزب  دناهدیـسر و  یناوج  هب  روما  نیا  اب  نالاسدرخ  هک  نانچ 
دیناوخیم و ار  نانآ  تفگـش  ياههتفگ  دـیآیم  یپ  رد  هک  هچنآ  رد  تسا . رتهدـیافیب  دـنزیم  گنچ  نادـب  گرم  هب  فرـشم  قیرغ  هک 

. دیونشیم ار  نانآ  بیجع  هدننک  هارمگ  نانخس  تاّهرت و 

!؟ مومع هدافا  ریهطت و  هیآ 

خـساپ تسا . تابثا  قایـس  رد  سنج  مال »  » هب فرعم  اریز  تسین ؛ مومع  دیفم  سجرلا ،» مکنع  بهذیل  : » لاعتم دنوادخ  هدومرف  : » دـناهتفگ
.« تسا نآ  دارفا  یفن  دیفم  سنج ، نتـشادرب  تسا و  يدیلپ  ندودز  سجر ، ِباهذا  يانعم  اریز  تسا ؛ یفن  هوق  رد  مالک  نیا  هک  تسا  نیا 

(ص) ربمایپ دربیم و  ار  يدیلپ  یمامت  دـنوادخ  هک  دراد  اضتقا  تسا و  ماع  سنج  ظفل  : » دـیوگیم هدرک  فارتعا  نادـب  هیمیت  نبا  [ . 217]
. تراهط هب  موسوم  يزیچ  زا  تسا  یقلطم  هتـساوخ  یندـنادرگ ، هزیکاپ  نادرگ  هزیکاپ  ار  ناـنآ  و  تفگ : هک  نیا  اـّما  درک ، اـعد  نادـب  مه 

نیا هرابرد  ار  بلطم  نیا  لثم  دوشیم . هدنـسب  تراهط  دارفا  زا  درف  کی  هب  اذل  تسا و  قلطم  مه  نیا  هک  دـنربیم  نامگ  مدرم  زا  یـضعب 
ماـگنه هب  هک  تسا  نتفرگ  تربـع  ياّمـسم  هب  رما  نیا  هک  تسا  نیا  بلطم  قیقحت  راـصبألا »... یلوا  اـی  اوربتعاـف  : » هک دـنیوگیم  مه  هیآ 

دروم رد  دوشیم . هدیمان  مارکا  قالطا ، ماگنه  هب  هک  نک  نانچ  وا  اب  ینعی  اذـه ؛» مرکا  : » دوش هتفگ  یتقو  هک  نانچ  دوشیم . هتفگ  قالطا 
دریگ و تربع  ناتـساد  کی  زا  ناسنا  رگا  دوشیم . هدیمان  نتفرگ  تربع  قالطا ، ماگنه  هب  هک  يزیچ  تسا ، روط  نیمه  مه  نتفرگ  تربع 
، هدولآ نآ  ریظن  هب  دـشاب و  كاپ  زیچ  کی  زا  ناسنا  رگا  روط  نیمه  دوشیمن . هدـیمان  ریگ ) تربع   ) ربتعم دریگن ، تربع  رگید  ناتـساد  زا 

[ . 218 .« ] دوشیمن هدیمان  رهطم )  ) هزیکاپ ای  رهاط )  ) كاپ

تبحم يانعم  هب  هدارا 

َلَعْجَِیل ُهّللا  ُدیُریام  . تسا ریز  تایآ  دننام  ًاریهطت » مکرهطی  تیبلا و  لهأ  سجرلا  مکنع  بهذیل  هللا  دیری  امنإ  : » دنوادخ هدومرف  دـیوگیم :
دنوادخ ؛ ] 220  ] َرْـسُْعلا ُمُِکب  ُدیُری  الَو  َرُْـسْیلا  ُمُِکب  ُهّللا  ُدیُری  . داد دهاوخن  رارق  امـش  يارب  یتخـس  هنوگ  چیه  ادخ  ؛ ] 219  ] ٍجَرَح ْنِم  ْمُْـکیَلَع 

ْمُْکیَلَع َبُْوتَیَو  ْمُِکْلبَق  ْنِم  َْنیِذَّلا  َنَنُس  ْمُکیِدْهَیَو  ْمَُکل  َنِّیَُبِیل  ُهّللا  ُدیُِری  . تسا هتفرگن  لکشم  ار  فیلکت  هتـساوخ و  ناسآ  ار  مکح  امـش  يارب 
تداعس هار  دهاوخیم  دنوادخ  ؛ ] 221  ] ًاْمیِظَع ًْالیَم  اُْوْلیِمَت  ْنَا  ِتاوَهَّشلا  َنْوُِعبَّتَی  ْنیِذَّلا  ُدیُِریَو  ْمُْکیَلَع  َبُْوتَی  ْنَا  ُْدیُِری  ُهّللاَو  ٌْمیِکَح  ٌْمِیلَع  ُهَّللاَو 

هب دـنوادخ  دـیاشخبب و  مرک  فطل و  زا  امـش  رب  ددرگ و  ربهر  دـندوب  امـش  زا  شیپ  هک  نانآ  بادآ  هب  ار  امـش  دـنک و  ناـیب  امـش  يارب  ار 
وریپ زابسوه و  مدرم  دـیامرف و  شزرمآ  تمحر و  هب  تشگزاب  امـش  رب  دـهاوخیم  ادـخ  تسا . هاگآ  روما  قیاـقح  هب  اـناد و  قلخ  لاوحا 

دنوادخ تبحم  نمضتم  تایآ  نیا  رد  دنوادخ  هدارا  . دیشاب رود  رایـسب  ادخ  تمحر  قح و  هار  زا  ناناملـسم  امـش  هک  دنهاوخیم  تاوهش 
دنوادخ هک  دناسریمن  اّما  تسا ، هداد  نامرف  نادب  ار  نانآ  عیرشت و  نانمؤم  يارب  ار  نآ  تسا و  نادب  تیاضر  هدش و  هدارا  زیچ  هب  تبسن 

نودب . 1: میرادیم نایب  هراب  نیا  رد  ار  هتکن  دـنچ  [ . 222 . ] دوب دهاوخ  ًاعطق  ای  هتفرگ و  قلعت  نادـب  شردـق  اضق و  ای  هدـیرفآ  ار  دارم  نیا 
شدوخ هک  نانچ  ترضح -  نآ  تیبلها  و  (ص ) مرکا لوسر  صاخ  فیرشت  میرکت و  حدم ، فده  هب  ار  هیآ  نیا  ناحبس  دنوادخ  کش 
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یعرـش ماکحا  هب  نامدرم  هک  نیا  رب  ینبم  دـنوادخ  تبحم  هک  تسا  حـضاو  . تسا هدروآ  هتـشاد -  نایب  هیآ  نوماریپ  هک  یناوارف  نوتم  رد 
نیا رد  هک  يرگید  تایآ  اب  هک  دشاب  يزیچ  هیآ  نیا  رد  دیاب  نیاربانب ، درادن . (ع ) تیبلها و  (ص ) مرکا لوسر  هب  صاصتخا  دـننک ، لمع 

میدرک نایب  نیا  زا  شیپ  هچنآ  رارکت  هب  يزاـین  . 2. دشاب يرگید  دارم  رب  دهاش  دناوتیمن  مادک  چیه  اذل  دـشاب ، هتـشاد  توافت  هدروآ  اج 
ًاعطق تراهط  يدـیلپ و  ندودز  هک  دراد  تلالد  هکرابم  هیآ  نیارباـنب ، تسین . راـبجا  هارکا و  مزلتـسم  تمـصع  میتفگ : اـج  نآ  دـشابیمن .

ام هک  تسا  نانچ  دنوادخ  رابخا  نیا  تسین . هداد  ربخ  نآ  زا  هک  هچنآ  ققحت  لاعتم و  دنوادخ  راتفگ  قدص  رد  یکش  تسا . هدش  لصاح 
هب دانتسا  اب  دنچ  ره  میراد ، يریثأت  ای  تلاخد  دیشروخ  عولط  رد  ام  هک  درادن  تلالد  ام  ربخ  نیا  میهدیم . ربخ  ادرف  رد  دیشروخ  عولط  زا 

. تسا ریهطت  هیآ  لومـشم  (ص ) ربماـیپ هک  درک  حیرـصت  یناوارف  نوتم  . 3. دـش دـهاوخ  ماجنا  ًاعطق  میاهداد  ربخ  هچنآ  دوخ ، صاـخ  تلع 
هدارا ناحبـس  دنوادخ  [ 224 . ] تسا هدـش  عاـمجا  ياـعدا  هلأـسم  نیا  رب  یتـح  و  [ 223  ] دـناهتفریذپ ار  نآ  ًامومع  ناـققحم  نادنمـشناد و 

(ص) ربمایپ هک  تسا  لوقعم  تلاح  نیا  رد  ایآ  دنادرگ ، هزیکاپ  ماکحا  نیا  هب  (ص ) ربمایپ نارسمه  فیلکت  هطـساو  هب  ار  نانآ  هک  هدومرف 
ناـنز هب  دوـخ  رماوا  اـب  دـنوادخ  رگید  تراـبع  هب  دنـشاب !؟ هدیـسرن  یتاذ  تراـهط  هب  نآ  زا  سپ  شیپ و  دـنیوا ، تیبلـها  هـک  اـبع  لآ  و 

لوقعم ایآ  لاح  دنزاس ، رود  (ع ) تیبلها و  (ص ) ربمایپ تحاس  زا  هزادنا ، نیمه  هب  دـنچره  ار  صقن  بیع و  هک  هدومرف  هدارا  (ص ) ربمایپ
ریهطت و هیآ  زا  نخس  قایس  رد  (ص ) ربمایپ هک  میتسناد  . 4 !؟ دنشابن هزیکاپ  اهيدیلپ  زا  لمع  رد  وا  تیبلها  و  (ص ) مرکا لوسر  هک  تسا 

لاعتم دنوادخ  لیامت  ّتبحم و  طقف  هلأسم  هک  تسانعم  نادـب  نیا  [ 225 . ] میاهزیکاپ ناهانگ  زا  نم  تیبلها  نم و  هدومرف : نادب  دانتـسا  اب 
(ع) ناماما هک  تسا  یشرامش  لباق  ریغ  ًابیرقت  صوصن  زا  هتـشذگ  نیا  تسا . هتفای  تینیع  لماک و  تمـصع  تراهط و  هلأسم  هکلب  تسین ،
رد ار  نانآ  ناحبـس  دـنوادخ  هک  دراد  تلالد  اهنیا  دـناهدرک . نایب  دوخ  ياهاعد  زا  يرایـسب  رد  شیوخ و  لـیاضف  رکذ  تاـجاجتحا و  رد 

[ . 226 . ] تسا هتشاد  تسود  ار  نانآ  طقف  هک  نیا  هن  تسا ، هدرب  نانآ  زا  ار  يدیلپ  هنوگره  هدنادرگ ، هزیکاپ  لمع 

موصعم ناگدیزگرب 

تمصع تمصع ، لها  هن  دنتسه و  ناگدیزگرب  نانآ  هکلب  دنکیمن ، تلالد  تیبلها  تمصع  رب  ریهطت  هیآ  هک  تسا  نآ  رب  رظن  ار  یضعب 
لماش تسا و  نانآ  ناـماما  زا  طـقف  دوش ، ذـخا  ناـنآ  زا  ماـکحا  هک  هداد  ناـمرف  نیلقث  ثیدـح  رد  هکنیا  اـّما  تسا . ناربماـیپ  نآ  زا  طـقف 
دیاب دوش  تفای  نارگید  رد  ملع  هاگره  سپ  تسا . نانآ  ناملاع  هب  ادتقا  روظنم  دوشیمن . دراد  هابت  دساف و  ياهشیدـنا  هک  نآ  راکهانگ و 
دروم هچنآ  مهف  رب  ار  نانآ  ددرگ ، هزیکاپ  رـصنع  هاـگره  هک  هدرک  هراـشا  ناـنآ  هب  تهج  نیا  زا  (ص ) ادـخ لوسر  درک . ادـتقا  نارگید  هب 

نیا و  دوشیم ... رجنم  بلق  تهازن  افـص و  هب  کین  قـالخا  قـالخا و  نساـحم  هب  رـصنع  یکاـپ  اریز  درک ؛ دـهاوخ  يراـی  تسا  ناـشزاین 
ام [ . 227 . ] تعیرش زا  زاین  دروم  لئاسم  كرد  يارب  تسا  یکمک  نیمه  دناباتیم و  هنیـس  هب  ار  شرون  دوشیم و  رتشیب  تینارون  بجوم 

...، ناراکهانگ هن  تیبلها  ملاع  ناماما  صوصخ  زا  ذـخا  رب  ینبم  يو  هتفگ  . 1: اریز میریذـپب ؛ هتفگ  درم  نیا  هک  ار  هچنآ  مامت  میناوتیمن 
نیا ءاسک و  ثیدح  رد  (ص ) مرکا لوسر  تسا و  نانآ  ناماما  ناگدـیزگرب و  صوصخ  هب  رظان  ریهطت  هیآ  هک  ارچ  تسا ، هیجوت  لباق  ریغ 

ینوتم رد  هک  هنوگنآ  تسا . هدرک  نایب  ار  نانآ  دنتـسه ، مشاهینب  زا  ًاقیقد  شیرق و  زا  همه  هک  دنرفن  هدزاود  نم  زا  سپ  ناماما  ثیدح :
نیا نتخیگنارب  يارب  ییاج  نیارباـنب ، [ 228 . ] تسا هدرک  رکذ  يرگید  زا  سپ  یکی  ماـن ، هب  ار  ناـنآ  همه  (ص ) مرکالوـسر هدـمآ ، دـنچ 

نخـس درک ، ادـتقا  نارگید  هب  دـیاب  دوـش ، تفاـی  نارگید  دزن  ملع  رگا  تفگ : هک  نـیا  . 2. دـنامیمن یقاب  تشذـگ ، هک  يوحن  هب  تاهبش 
قیقد و یتروص  هب  دنتـسه ، ترتع  نآرق و  هک  ار  تفرعم  عبانم  ناگمه  يو و  يارب  هک  تسوا  لوسر  دنوادخ و  ّدر  هکلب  تسا و  ییاجیب 
رب رثوک  ضوح  رد  ات  دش  دنهاوخن  ادج  مه  زا  نآرق  ترتع و  دـنتاجن و  یتشک  وا  ترتع  هک  هدومرف  (ص ) ربمایپ دـناهدرک . نّیعم  راکـشآ 

ناملاع هب  ادخلوسر  دنوادخ و  ادخ . رب  هانپ  تسا ، (ص ) ادخ لوسر  بیذکت  نآ ، زا  شیپ  ود  نآ  ییادج  ضرف  نیاربانب ، دنوش . دراو  وا 
ام هب  (ص ) لوسر دنوادخ و  یتقو  نیاربانب ، دنتسه . رتهاگآ  ناگمه  زا  دنرتانـشآ ، تعیرـش  نید و  روما  هب  تبـسن  سک  ره  زا  هک  یقیقح 
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رد هک  تسا  يزیچ  نامه  ًاقیقد  نیا  تشاد . میهاوخن  شیپ  رد  اضر  میلـست و  زج  یهار  دنتـسه ، یقیقح  ناملاع  تیبلـها ، هک  دـنهد  ربخ 
هدرک هاگآ  یقیقح  ناملاع  زا  ار  اـم  نآ  هطـساو  هب  (ص ) مرکا لوسر  هک  تسا  ینوتم  زا  یکی  نیلقث  ثیدـح  تسا . هتفرگ  تروص  لـمع 

موصعم تما  دنیوگیم : دوخ  نانیا  فلا ) : اریز دیامنیم ؛ تفگش  رایسب  يو  زا  تسا ، ناربمایپ  نآ  زا  طقف  تمـصع  هک  هتفگ  نیا  . 3. تسا
رب ریهطتهیآ  اـب  مود  هفیلخ  اـب  یجاـجتحا  رد   3 ارهز همطاف  هرهاـط  هقیدـص  ب ) [ . 229 . ] تسا توـبن  زا  سپ  توـبن  تما ، عاـمجا  تسا و 

یییتشز ره  زا  موصعم و  يدـب  ره  زا  نانآ  : دومرف هک  اجنآ  تساهدـشلزان . نانآ  هراـبرد  هیآ  نیا  هک  دومرف  لالدتـسا  یناـسک  تمـصع 
ریهطت هیآ  توالت  زا  سپ  (ص ) ربمایپ هک  دناهدرک  تیاور  (ص ) مرکا ربمایپ  زا  هعیش  تنس و  لها  هک  تسا  یثیدح  ج ) [ . 230 . ] دناهزیکاپ

نم : » دومرف هیآ  توالت  زا  سپ  (ص ) ربمایپ هک  هدمآ  عبانم  زا  یضعب  رد  [ . 231 .« ] میاهزیکاپ ناهانگ  تافآ  زا  نم  تیبلها  نم و  : » دومرف
؛ دراد تلالد  تیبلها  تمـصع  رب  حـضاو  لـماک و  روط  هب  ریهطت  هیآ  میتفگ : نیا  زا  شیپ  [ . 232 .« ] میاهزیکاپ ناهانگ  زا  نم  تیبلـها  و 
ار بلطم  نیا  ام  . وگتـسار يادخ  زا  تسار  تسا  يربخ  کش  نودب  نیا  تسا و  (ع ) نانآ تراهط  رب  یهلا  یهاوگ  رابخا و  نآ  همزال  اریز 

هلأسم نیا  رب  فلتخم  ياهدـیکأت  دزاس و  رود  تیبلها  زا  هدرک  هدارا  دـنوادخ  هک  سجر  مومع  ًاصوصخ  نوگاـنوگ ، تاـهج  قرط و  اـب 
. دینک هعجارم  باتک  لّوا  شخب  هب  هراب  نیا  رد  میداد . حیضوت  نایب و 

ضقن در 

زا روظنم  رگا  دنتـسه . ظوفحم  نآ  زا  ناهانگ ، ندودز  هب  دنوادخ  هدارا  قلعت  زا  سپ  تیبلها   ) هک نیا  دوصقم  تیاهن  : » دـناهتفگ یـضعب 
ُهَتَمِْعن َِّمُتِیلَو  ْمُکَرِّهَُطِیل  ُْدیُِری  ْنِکلو  : هتفگ نانآ  هرابرد  دنوادخ  اریز  دمآیم ؛ مزال  مه  ردب  لها  مامت  يارب  دوب ، ناهانگ  یمامت  هلازا  ریهطت ،

دیفم دیک )  ) زجر ندرب  تراهط و  رگا  ؛ ] 234  ] ِناْطیَّشلا َزْجِر  ْمُْکنَع  َبِهُْذیَو  ِِهب  ْمُکَرِّهَُطِیل  هدومرف ...: زین  و  ؛ ] 233  ] َنْوُرُکْشَت ْمُکَّلََعل  ْمُْکیَلَع 
زا ظفح  نودب  تمعن  ندرک  مامت  تسا و  نادب  هیآ ، رد  روکذم  تمعن  ندرک  مامت  هچ  . دندوب رتراوازس  نارگید  زا  باحصا  دوب ، تمصع 

لزان ردـب  ناتـساد  رد  هک  لافنا  هیآ  رد  . 1: اریز تسا ؛ يراکـشآ  هطلاغم  نیا  اـم  رظن  هب  [ . 235 . ] تسین روصت  لباق  ناطیش  رـش  یـصاعم و 
، هیآ نیا  اذـل  تسا ، نآرق  تایآ  حیرـصت  نیا  دنتـشاد . يدـیدش  زاین  نادـب  هک  هاـگنآ  تسا ، ناراـب  نداتـسرف  ورف  ببـس  زا  ثحب  هدـش ،

عضو مه  هدئام  هروس  هیآ 6  دروم  رد  . تسین صیاقن  ناـهانگ و  زا  ریهطت  هب  رظاـن  تسا ، حرطم  تیبلـها  يارب  ریهطت  هیآ  رد  هک  هنوگنآ 
رب ممیت ، وضو و  بساـنم  تسا  يریهطت  رظن ، دروـم  ریهطت  نیارباـنب ، دـیوگیم . نخـس  ممیت  وـضو  عیرـشت  ببـس  زا  هیآ  نیا  تسا . نینچ 

فارتعا راب  کی  تسا . ضقانتم  درم  نیا  نخـس  . 2. تسا يدـیلپ  ناصقن و  هنوگره  زا  نیعم  يدارفا  ریهطت  هب  رظاـن  هک  ریهطت  هیآ  فـالخ 
هیآ ود  اـب  نآ  هسیاـقم  اـب  رگید  راـب  دراد و  تلـالد  نآ  ندودز  هب  دـنوادخ  هدارا  قـلعت  زا  سپ  هاـنگ  زا  تمـصع  رب  هیآ  نیا  هک  دـنکیم 

هدارا ِقلعت  عقوم  یتح  هک  دوشیم  هدافتسا  شنخس  زا  هک  ارچ  دریذپیمن ، ار  ناهانگ  یمامت  هلازا  رب  هیآ  تلالد  هدئام ، لافنا و  ياههروس 
نخس دنتـسه ، ظوفحم  دنوادخ  هدارا  قلعت  زا  سپ  نانآ  تفگ : هک  نیا  . 3. دنتـسین ظوفحم  ناهانگ  زا  تیبلها  ناهانگ ، هلازا  هب  دنوادخ 
نیعم تحارـص  اب  ار  دـنوادخ  هدارا  قلعت  ِنامز  هیآ ، نیا  هچ  تسا ؟ هتفرگ  ّقلعت  تقو  هچ  هدارا  نیا  هک  تسا  نیا  لاؤس  اّما  تسا ، یتسرد 

نم و تفگ : نآ  رد  (ص ) ربمایپ هک  لیابق  اهتما و  نایم  زا  (ص ) ربمایپ باختنا  نوماریپ  سابع ، نبا  ثیدـح  هب  دانتـسا  اب  ام  تسا . هدرکن 
هدوب نایاپ  ات  رما  يادـتبا  زا  ناهانگ  زا  تیبلها  تراهط  هک  میدرک  مکح  ثیداحا ، رابخا و  رگید  و  میاهزیکاـپ ، ناـهانگ  زا  نم  تیبلـها 

ثحابم بلاـطم و  هب  دراد . تلـالد  (ع ) تیبلـها قلطم  تمـصع  رب  میدروآ و  هیآ  دوخ  زا  هک  تسا  ياهدـیدع  هوجو  رب  نوزفا  نیا  تسا .
. دینک هعجارم  نیشیپ 

یطرش هیضق  ریهطت ، هیآ 

هوق رد  هیآ ، نیا  دیوگیم : دوخ  راتفگ  ضقن  رد  هتـشگزاب و  ریهطت  هیآ  رد  هدارا  ندوب  ینیوکت  هب  فارتعا  نمـض  ياهدنـسیون  هک  اتفگش 
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نانآ زا  ار  يدیلپ  هنوگره  دنادرگ و  هزیکاپ  ار  تیبلها  هک  هدرک  هدارا  ناحبس  دنوادخ  تسا : نینچ  يو  هتفگ  لصاح  . تسا یطرش  هیضق 
طقف هک  هدرک  رداص  ناشیارب  ار  یییهاون  رماوا و  روظنم  نیدـب  . تسا هدومن  هدارا  نانآ  زا  ار  حـلاص  لمع  اوقت و  اب  تمزالم  دزاس و  رود 

یطرـش هیـضق  کی  اجنیا  رد  نیاربانب ، دزاسرود . لیاذر  زاو  لصاو  لـیاضف  هب  ار  تیبلـها  هک  تسا  نآ  يارب  هکلب  تسین ، ناـحتما  يارب 
رود و نانآ  زا  ار  يدـیلپ  ینیوکت  وحن  هب  دـنوادخ  دـنزرو ، بانتجا  یهاون  زا  لاثتما و  ار  رماوا  ناـنآ  رگا  تسا : نینچ  نآ  داـفم  هک  تسا 
ار یگنـشت  بآ ، هک  میاهدرک  هدارا  هک  ام  هتفگ  نیا  ریظن  تسا . نانآ  تعاطا  هب  طورـشم  دـنوادخ  هدارا  سپ  دـنادرگیم . هزیکاپ  ار  نانآ 

عفر لاح ، نیا  اب  دشونب . ار  بآ  هنشت  درف  هک  تسا  نآ  هبطورشم  هکلب  تسین ، یفاک  یگنشت  عفر  يارب  هدارا  فرـص  اجنیا  رد  درببنیبزا ،
طورشم هاگ  نآ  هدارا و  ندوب  ینیوکت  . 1: اریز تسا ؛ یبیرغ  بیجع و  نخـس  هتفگ ، نیا  هک  اقح  [ . 236 . ] تسا ینیوکت  هدارا  هب  یگنشت 

یهتنم هتفگ  نیا  هب  اریز  ینیوکت ؛ هن  تسا  یعیرـشت  هدارا  طرـش ، نیا  اب  هدارا  اریز  تسین ؛ عمج  لـباق  یهاون ، رماوا و  لاـثتما  هب  نآ  ندرک 
شیپ . 2. تسا یعیرشت  هدارا  يانعم  نیا  دوش . رداص  لعف  امش  هدارا  هب  ات  دهد  نامرف  ار  امـش  هک  هدرک  هدارا  ناحبـس  دنوادخ  هک  دوشیم 

مدع ای  لاثتما و  تسا و  ینیوکت  هدارا  هتفرگ ، قلعت  تیبلها  زا  يدیلپ  نتخاس  رود  هب  هک  ناحبس  دنوادخ  هدارا  هک  میداد  حیـضوت  نیا  زا 
هدارا زا  یـشان  تسا و  یعیرـشت  هدارا  هب  قلعتم  (ص ) ربمایپ ناـنز  هجوتم  یهن  رما و  اـّما  درادـن . نآ  رد  یتیلخدـم  هنوگچـیه  ناـنآ  لاـثتما 

هب طوبرم  تایآ  نایم  رد  يدارطتـسا  هضرتعم و  هلمج  کی  ناونع  هب  ریهطت  هیآ  هک  میریذپب  رگا  . تیبلها زا  يدـیلپ  ندودز  يارب  ینیوکت 
؛ تسا هدمآ  نآ  نمـض  رد  هک  دریگ  رارق  یمالک  طرـش  دناوتیمن  يدارطتـسا  هضرتعم و  هلمج  هک  تسناد  دـیاب  هدـمآ ، (ص ) ربمایپ نانز 

تبث هیآ  نیا  لوزن  زا  فدـه  هک  دـمآ  نیا  زا  شیپ  . 3. دراد تافانم  ندوب  يدارطتـسا  هضرتعم و  اـب  نآ  ندوب  یطرـش  تروص  نیارد  اریز 
دنوادخ هچ  دوب ؛ دهاوخن  يدحا  حدم  دـشاب ، نانآ  تعاطا  هب  طورـشم  ای  یعیرـشت  هدارا  هدارا ، نیا  رگا  تسا . نارگید  زا  تیبلها  زایتما 

.4. درادن (ع ) تیبلها هب  صاصتخا  نیا  دربیم و  ار  هطوبرم  يدیلپ  ياهدـننک ، تعاطا  ره  زا  دـننک و  تعاطا  وا  زا  ناگمه  هک  هدرک  هدارا 
ضارتعا دنتـسناوتیم  نارگید  هچ  دراد . تافانم  نانآ  لعفلاب  ریهطت  لوصح  رد  هیآ ، نیا  هب  تیبلها  ناوارف  ياهلالدتـسا  اـب  اـههتفگ  نیا 

امش زا  هلأسم  نیا  هک  اسب  هچ  دیزیهرپب و  وا  یهاون  زا  دینک و  لمع  دنوادخ  رماوا  هب  هک  دنکیم  طرش  امـش  ریهطت  يارب  هیآ  نیا  هک  دننک 
. دسرن ققحت  هب 

يدیلپ یفن  ای  تابثا 

توبث رب  هیآ  نیا  دـنیوگیم : هداد  تأرج  دوخ  هب  رگید  یـضعب  درادـن ، تلالد  يدـیلپ  یفن  رب  هیآ  نیا  دـنیوگیم : یـضعب  هک  یلاـح  رد 
( فلا . مینک هراشا  هصالخ  روط  هب  نآ  خـساپ  هورگ و  ود  ره  دنتـسم  هب  هک  میدـید  مزال  روظنم  نیدـب  نآ . یفن  رب  هن  دراد  تلـالد  يدـیلپ 
.1: مییوگیم . میرادن نآ  عوقو  رب  یلیلد  نیاربانب ، تسا . هدنیآ )  ) لبقتسم ظفل  دیری ، دناهتفگ : نارگید  یضایبیدیلپ و  یفن  هب  هیآ  حیرـصت 

سپ دنکیمن . اعد  دوخ  يادـخ  نامرف  هب  زج  مه  ترـضح  نآ  دربب و  نانآ  زا  ار  يدـیلپ  دـنوادخ  هک  درک  اعد  تیبلها  يارب  (ص ) ربمایپ
ُناْطیَّشلا ُدیُری  امَّنِإ  : تسا هدش  لامعتسا  لاح  هتشذگ و  يارب  نآرق  رد  لبقتسم  هغیص  . 2. تسا هدش  عقاو  هجیتن  رد  تسا و  ادخ  لوبق  دروم 

توادع و امش  نایم  رامق  بارـش و  هلیـسو  هب  هک  دهاوخیم  ناطیـش  انامه  [ . 237 [ ؛ ِرِْـسیَْملاَو ِرْمَْخلا  ِیف  َءاضْغَْبلاَو  َةَوادَْـعلا  ُمُکَْنَیب  َِعقُْوی  ْنَأ 
[239 [ ؛ ِهّللا َمالَک  اُْولِّدَُبی  ْنَا  َنْوُدیُری  . دنک ناسآ  امـش  رب  ار  راک  هک  دهاوخیم  دنوادخ  [ . 238 [ ؛ ْمُْکنَع َفِّفَُخی  ْنَا  ُهّللا  ُدیُری  . دزیگنارب هنیک 

عقاو هک  تسا  يزیچ  روظنم  هدمآ ، عراضم  هغیـص  هب  نآرق  رد  هک  يدراوم  بلاغ  رد  . دنهد رییغت  ار  ادـخ  نخـس  هک  تسا  نیا  ناشدـصق  .
یمارگ میرکت و  رد  رهاظ  هک  هیآ  قایس  . 3 [ . 240 . ] دناهتسناد هدارا  موادت  رارمتسا و  هدافا  ار  نآ  تمکح  ناگرزب ، زا  یـضعب  تسا . هدش 

هدارا تاقوا  زا  یـضعب  رد  ار  نآ  دـنوادخ  هک  دـشاب  تسرد  رگا  . 4. تسا هتـشگ  عـقاو  هک  تسا  يزیچ  هدارا  رب  هنیرق  تسا ، ناـنآ  تشاد 
.5 [ . 241 . ] تسا بکرم  عامجا  قرخ  تاقوا  زا  یـضعب  رد  نانآ  تمـصع  هب  هدیقع  اریز  دوب ؛ دهاوخ  نانآ  قلطم  تمـصع  رب  لیلد  هدرک ،

ءاسک باحـصا  و  (ص ) ربمایپ زا  ار  يدـیلپ  ات  هتفرگ  ّقلعت  (ص ) ربماـیپ ناـنز  هب  طوبرم  ماـکحا  زا  یـضعب  هب  دـنوادخ  یعیرـشت  هدارا  رگا 
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هچ دهدیم . نامرد  يارب  ار  وراد  هک  کشزپ  نوچمه  تسا . هدرک  هدارا  ار  نانآ  لعفلاب  تراهط  دنوادخ  هک  تسانعم  نادـب  نیا  دـیادزب ،
هدراو تایاور  دـنرادن و  دـیدرت  هراب  نیا  رد  ناققحم  ناملاع و  تیرثکا  . 6. دراد لعفلاب  ققحت  ضیرم  يافـش  نامرد و  هدارا  کـشزپ  دزن 

زا شربمایپ  تراهط  ناحبـس  دنوادخ  دوش  هتفگ  هک  تسا  حیحـص  ایآ  تسا . لخاد  ریهطت  هیآ  لولدم  رد  (ص ) ربمایپ هک  دراد  تلالد  مه 
. دـنکیم تلالد  تمـصع  مدـع  رب  هیآ  نیا  هک  دـنایعدم  یـضعبیدیلپ  توبث  رب  هیآ  تلـالد  ؟ب ) تساهدرکن هدارا  ار  صیاـقن  ناـهانگ و 

هزیکاپ هک  یسک  قح  رد  اریز  دربب ؛ نیب  زا  ار  نآ  دنوادخ  ات  دشاب  يدیلپ  ادتبا  هک  تسا  نآ  مزلتـسم  يدیلپ  ندودز  هک  نیا  بلطم  بیرقت 
لّوا زا  نانآ  تمصع  رب  امش  هک  یلاح  رد  تسا . لصاح  لیـصحت  هنرگو  منادرگ  هزیکاپ  ار  وا  هک  ماهدرک  هدارا  نم  دوشیمن ، هتفگ  تسا 

. دنتـسه ظوفحم  ناهانگ  زا  يدیلپ  ندودز  هب  دـنوادخ  هدارا  قلعت  زا  سپ  نانآ  هک  نیا  رما  تیاهن  دـیراد . هدـیقع  یناگدـنز  نایاپ  ات  رمع 
هدزرـس تیبلـها  زا  هک  ار  هچنآ  ره  دـنوادخ  دـشاب  دـقتعم  هک  تسا  راوازـس  ناملـسم  رب  هتفگ : یبرع  نبا  هک  تسا  روـظنم  نیدـب  [ 242]

زا نم  تیبلها  نم و  دومرف : ریهطت  هیآ  هب  دانتسا  اب  (ص ) ربمایپ هک  میدروآ  نیا  زا  شیپ  . 1: مییوگیم هراب  نیا  رد  [ . 243 . ] تسا هدیشخب 
نیمه تسا . هتفرگ  قلعت  نانآ  ریهطت  هب  هدـیرفآ  ار  (ع ) تیبلـها هک  ماـگنه  نآ  زا  دـنوادخ ، هدارا  میتفگ : نینچمه  . 2. میاهزیکاپ ناهانگ 

تاجاجتحا و اهلالدتـسا ، اهاعد ، رد  (ع ) ناماما ریاس  نسح و  ماما  یلع ، ماما  اریز  تسا ؛ نانآ  تراـهط  رب  يراـگدرورپ  تداهـش  هلأـسم 
هب یتح  تسا ، هتخاس  رود  نانآ  زا  ار  يدـیلپ  هدـنادرگ و  هزیکاپ  ار  نانآ  لـمع ، رد  ناحبـس  دـنوادخ  هک  دـناهدرک  حیرـصت  دراوم ، رگید 

، دیوگیم يرگید  هب  ناسنا  تسا ؛ ینهذ  لیخت  رب  ینتبم  راک  نیا  هک  هدـش  هداد  خـساپ  مه  هنوگ  نیا  . 3. دناهدرک لالدتسا  مه  هیآ  نیمه 
رد ناسنا  هک  ار  یلایخ  هفیرش ، هیآ  نیاربانب ، تسین . التبم  اهيرامیب  مامت  هب  هک  یلاح  رد  دنادرگ ، رود  وت  زا  ار  یضرم  هنوگ  ره  دنوادخ 

بولطم توبث  رد  هزادـنا  نیمه  دـشاب ، تسرد  تمـصع  رب  یلامجا  تلالد  هاـگره  . 4 [ . 244 . ] دربیم نیب  زا  دـنکیم  روـصت  دوـخ  نهذ 
يانعم هب  ندودز )  ) باهذا تاقوا  یهاگ  . 5. تسا بکرم  عامجا  قرخ  تاقوا ، زا  یضعب  رد  نانآ  تمصع  هب  داقتعا  اریز  دنکیم ؛ تیافک 

نیا لثم  دراد . ار  نآ  شریذـپ  تیلباق  هک  یلحم  رب  يزیچ  ندـش  دراو  زا  عنم  رد  تاقوا  یهاگ  دوریم و  راـک  هب  تسا  دوجوم  هچنآ  هلازا 
فرص : » دییوگیم اعد  رد  مه  امـش  دشن . اشحف  راچد  فسوی  ًاعطق  هک  ارچ  [ 245 « ] ءاشحفلا ءوسلا و  هنع  فرصنل  کلذک  : » ادخ هدومرف 
ورحلا هنع  بهذا  مهللا  : » هک دومرف  اعد  (ع ) یلع يارب  ربیخ  رد  (ص ) ربماـیپ [ . 246 «. ] روذـحم لک  کنع  هللا  بهذأ  ءوس و  لک  کنع  هللا 
تلالد ربانب  هک  میتسناد  . 6 [ . 247 . ] دومرف نیا  هیبش  يزیچای  مدرکن ، امرگ  امرـس و  ساـسحا  زگره  نآ  زا  سپ  دومرفیم : (ع ) یلع دربلا »؛

نایب هچنآ  رگا  . 7 !؟ تسا دوجوم  يدیلپ  مه  وا  رد  ایآ  تسا . لخاد  هیآ  لولدـم  رد  (ص ) ربمایپ ناققحم ، ناملاع و  هدـیقع  ییاور و  نوتم 
رب لیلد  دوب و  دـهاوخ  تیادـه  مدـع  هب  فارتعا  میقتـسملا » طارـصلا  اندـها  : » مییوگیم هک  نیا  تروص  نیا  رد  دـشاب ، تسرد  دـناهدرک 
ای تسا  لـصاح  دوـجوم و  عـضو  رارمتـسا  تساوـخرد  فرـص  نیا  هکلب  تسین ، نینچ  هک  یلاـح  رد  [ 248 . ] یهارمگ تلالـض و  توـبث 

هعیـش و عامجا  هب  (ص ) ربمایپ دیدرت  نودب  هک  دناهدرک  نایب  نادنمـشناد  زا  یـضعب  . 8. نآ قیمعت  تیبثت و  تیادـه و  تداـیز  تساوخرد 
تلـالد نآ  رب  زین  رگید  ناوارف  تاـیاور  دــمآ و  نـیا  زا  شیپ  هـک  ساـبع  نـبا  تـیاور  لـثم  یتاـیاور  تـسا . لـخاد  هـیآ  داــفم  رد  ینس 

 - عفر يانعم  هب  رگید  راب  و  (ص - ) ربمایپ هب  تبـسن   - عفد يانعم  هب  راب  کی  سجرلا  باهذا  هیآ ، نیا  رد  هک  درادـن  ناکما  نیاربانب  . دراد
[249 . ] تساهنآ نیب  عماج  نتـشاد  نودب  انعم ، دـنچ  رد  كرتشم  ظفل  لامعتـسا  يانعم  هب  نیا  اریز  دـشاب ؛ هدـمآ  (ع -) تیبلها هب  تبـسن 

ظفل نیارباـنب ، دـشاب . هک  يوحن  ره  هب  تسا ، سجر  تسبـالم  مدـع  قلطم  نآ  دراد و  دوجو  عماـج  اـج  نیا  رد  دوـش  هتفگ  تسا  نکمم  .
هیآ دارم  هک  مینادیم  تفگش  دیعب و  ام  . دیرگنب تقد  هب  ار  هتفگ  نیا  تسا . هدش  لامعتـسا  ناونع  ود  عماج  يارب  تیانع  یعون  اب  كرتشم 
هیآ لوزن  ماـگنه  هب  نت  ود  نیا  تسه و  مه  مالـسلاامهیلع  نیـسح  نسح و  زین  و  (ص ) ربماـیپ لـماش  هک  نیا  هنیرق  هب  دـشاب . يدـیلپ  عـفد 

. تسین روصتم  نانآ  دروم  رد  یهانگ  هنوگ  چیه  يریدقت ، ره  ربانب  دندوب و  لاسدرخ 

تمصع ریهطت و  هیآ 
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[250 . ] درادن ینایز  شندوب  هدش و  هدیـشخب  اطخ  اریز  تسا ؛ هدرکن  هابتـشا  رودص  یفن  هدارا  ریهطت  هیآ  زا  دـنوادخ  دـنیوگیم : یـضعب 
طرـش هابتـشا  هانگ و  زا  تمـصع  نیاربانب ، دـنک . هبوت  نآزا  هک  نیا  ای  دوشن و  هانگ  بکترم  فلکم  اـی  دراد : تروص  ود  هاـنگ  زا  ریهطت  .

هک یتقو  تسا . هدـینادرگ  هزیکاپهانگ  زا  ار  وا  دـنوادخ  دـنک ، ناربج  هراّفک  اب  ای  دوش  هدیـشخب  شهانگ  هک  یـسکهچ  تسین . ناـگزیکاپ 
شـشخببلط و نانمؤم  يارب  (ص ) ربمایپ هاگره  دـنکیم . تباجا  ار  شیاعد  لـحم ، دادعتـسا  بسح  رب  دـنوادخ  دـنک ، اـعد  (ص ) ربماـیپ
اب ای  دـشخبیم و  هبوت  اب  ای  ار  نانآ  ناهانگ  دـنوادخ  هکلب  دنزنرـس ، یهانگ  نانمؤم  زا  کی  چـیه  زا  هک  تسین  نآ  مزلتـسم  دـنک ، ترفغم 
نآ رب  هدیقع  ار  هعیـش  تسین و  موصعم  يدحا  (ص ) ربمایپ زج  تنـس  لها  رظن  زا  تسین ؛ تمـصع  ریهطت ، نیاربانب ، . دـنکیموحم تانـسح 

ماما و  (ص ) ربمایپ هب  صتخم  تمـصع  هک  دـنراد  قاـفتا  ود  ره  ساـسا  نیا  رب  تسین . موصعم  یـسک  ماـما  و  (ص ) ربماـیپ زا  ریغ  هک  تسا 
، نت راـهچ  يارب  هدـش  هتـساوخ  ریهطت  هک  تسا  عنتمم  تروص  نیا  رد  تسا . یفتنم  رگید  ناـنز  و  (ص ) ربماـیپ نارتـخد  ناـنز و  زا  هدوـب ،

دهاوخن تمصع  نانآ  ریهطت  يارب  (ص ) ربمایپ ياعد  نیاربانب ، . تسا ماما  و  (ص ) ربمایپ صوصخم  نانآ  رظن  زا  هک  دشاب  یتمصع  نمضتم 
صاخ ییاعد  هب  ار  یضعب  هک  نیا  نودب  درکاعد ، كرتشم  وحن  هب  نت  راهچ  يارب  (ص ) ربمایپ هکلب  نارگید ، يارب  هن  یلع و  يارب  هن  دوب ؛

. دربیم نیب  زا  عطاق  تروص  هب  ار  درم  نیا  ياعدا  هک  دـش  نایب  یبلاـطم  نیا  زا  شیپ  هاـنگ  زا  تمـصع  دروم  رد  [ . 251 . ] دهد صاصتخا 
هدراو يانعم  ربانب  سجر  . 1: مییوگیم نایـسن  اطخ و  هار  زا  یـصاعم  زا  یـضعب  باکترا  هرابرد  . تسین نآ  هرابود  نایب  هب  يزاین  نیاربانب ،
صقن بجوم  هک  هچنآ  ره  زا : دنترابع  دوشیم ، هدـیمهف  نآ  لامعتـسا  دراوم  زا  هک  هنوگنآ  تغل و  ياهباتک  رگید  ریثا و  نبا  هیاهن  رد 

یفن هیآ  اب  هک  تسا  سجر  مه  نیا  سپ  تسا . نآ  بجوم  اطخ  یشومارف و  و  هابتشا ، تیـصعم و  دوشیم . يأر  رد  بارطـضا  حور و  رد 
، نادنمشناد زا  یضعب  . 2 [ . 252 . ] تسا (ص ) ربمایپ نانز  هب  طوبرم  تایآ  اب  فلاـخم  تمـصع و  هلدا  زا  ریهطت  هیآ  نیارباـنب  تسا . هدـش 

یهن هک  دراد  یعقاو  دسافم  هلزتعم -  هعیش و  هدیقع  ربانب  مارح -  دناهدرک : ریرقت  هنوگنیا  ار  وهس  اطخ و  زا  تمصع  رب  ریهطت  هیآ  تلالد 
ررض بجوم  هک  تهج  نآ  زا  مس  هدش و  مارح  تسا ، هدننک ) تسم   ) روآرکـس هک  نیا  رطاخ  هب  بارـش  ًالثم  تسا . هدرک  اضتقا  ار  نآ  زا 

، دربیمن نیب  زا  ار  نآ  یتاذ  حبق  مارح و  یعضو  رثا  اّما  تسا ، تافتلا  تردق و  هب  طورـشم  فیلکت ، عفار  اطخ ، وهـس و  دنچره  ددرگیم .
قحتسم ات  هدوبن  دمع  يور  زا  هچ  رگا  دشونیم ، بارش  هابتشا  يور  زا  هک  یسک  [ . 253 . ] تسا سجر )  ) يدیلپ زا  يرگید  تروص  هکلب 

. دباییم ققحت  یحور  صقن  یتسم و  لثم  نآ ، یعضو  رثا  اّما  ددرگ ، باذع 

نخس نایاپ 

فارتعا و بتارم  هدرمش  منتغم  ار  تصرف  میتسیا ، زاب  ریهطت  هیآ  هب  طوبرم  لئاسم  ریاس  رد  ثحب  يریگیپ  زا  هک  هدیـسر  نآ  تقو  کنیا 
هب رگید ، دراوم  رد  رظن ، دروم  هلأـسم  یناـیب  هبنج  هب  ّلـخم  ییوگلـمجم  يدراوـم و  رد  ییوگهداـیز  هطـساو  هب  ار  شیوـخ  یهاوخرذـع 

یضعب ّدر  ای  دییأت  رد  هک  میاهدش  راجان  یعانقا  یلالدتسا و  ثحب  ياضتقا  هب  تاقوا  یهاگ  نیا  زا  هتـشذگ  میراد . میدقت  یمارگ  هدنناوخ 
نآ قیقد  ياج  هک  نیا  نودب  میاهداد ، عاجرا  هدنیآ  ای  هتـشذگ  بلاطم  هب  ار  هدنناوخ  زین : يدراوم  رد  مییامن . رارکت  ار  یبلاطم  لئاسم ، زا 

دامتعا هتـشاد -  تافتلا  هجوت و  هب  زاـین  هک  يدراوم  رد  ناـنآ -  تاـفتلا  نسح  بقاـث و  رظن  یـشوهزیت ، هب  هراـب  نیا  رد  اـم  مینک . ناـیب  ار 
. میاهدرک

یقرواپ

.13 تایآ 12 -  ( 28  ) صصق [ 1]
هیآ 73. ( 11  ) دوه [ 2]

.33 تایآ 32 -  ( 33  ) بازحا [ 3]
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یف نازیملا  308 ؛ ص206 ، ج8 ، نایبتلا ، 279 ؛ ص278 -  ج4 ، ریدقلا ، حتف  ص198 ؛ ج5 ، روثنملاردلا ، ص7 ؛ ج22 ، نایبلا ، عماـج  [ 4]
ص56. ج8 ، نایبلا ، عمجم  ص310 ؛ ج16 ، نآرقلا ، ریسفت 

، هیندللا بهاوملا  ص208 ؛ ج4 ، قشمد ، خیرات  بیذهت  ص208 و 221 ؛ ج2 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  ص483 ، ج3 ، میظعلا ، نآرقلا  ریسفت  [ 5]
ص466. ج3 ، لیوأتلا ، بابل  ص141 ؛ هقرحملا ، قعاوصلا  ص110 ، راصبالا ، رون  ص302 ؛ لوزنلا ، بابسا  ص122 ؛ ج2 ،

ص108. نیبغارلا ، فاعسا  و  ص466 ؛ ج3 ، لیوأتلا ، بابل  ص110 ؛ راصبالا ، رون  ص206 ؛ ج4 ، قشمد ، خیرات  بیذهت  [ 6]
ص182. ج14 ، نآرقلا ، ماکحال  عماجلا  ص278 ؛ ج4 ، ریدقلا ، حتف  [ 7]

ص310. ج16 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نازیملا  ر.ك : ص279 ؛ ج4 ، ریدقلا ، حتف  ص198 ؛ ج5 ، روثنملا ، ردلا  [ 8]
ماکحال عماجلا  ص280 ؛ ج4 ، ریدقلاحتف ، 209 ؛ ص208 -  ج4 ، قشمد ، خیرات  بیذـهت  ص150 ؛ ج2 ، يربـکلا ، ننـسلا  هب  ر.ك : [ 9]

. ] ص94 ج2 ، قدصلا ، لئالد  رد  ناهبزور  نبا  نخس  ص183 ؛ ج14 ، نآرقلا ،
ص141. ۀقرحملا ، قعاوصلا  [ 10]

ج3، لیوأتلا ، بابل  ص310 ؛ ج16 ، نآرقلا ، ریـسفت  یف  نازیملا  ص183 ؛ ج4 ، نآرقلا ، ماکحال  عماجلا  ص280 ؛ ج4 ، ریدقلا ، حتف  [ 11]
ص466.

ص127. ج2 ، هیندللا ، بهاوملا  [ 12]
ص209. ج4 ، قشمد ، خیرات  بیذهت  [ 13]

ص14. هقرحملا ، قعاوصلا  ص108 ؛ نیبغارلا ، فاعسا  ر.ك : [ 14]
ص538. ج3 ، فاشکلا ، 193 ؛ ص194 -  ج2 ، یمق ، ریسفت  ص141 ؛ هقرحملا ، قعاوصلا  ص294 ؛ هدوملا ، عیبانی  ر.ك : [ 15]

ص356. ج8 ، نایبلا ، عمجم  [ 16]
ص356. ج8 ، نایبلا ، عمجم  ر.ك : ص908 ؛ ج4 ، قشمد ، خیرات  بیذهت  [ 17]

ج2، یمق ، ریسفت  ص67 و 371 ؛ ج2 ، راونالا ، تاقبع  هصالخ  ص54 ؛ بلاطلا ، ۀیافک  339 ؛ ص332 -  ج1 ، راثآلا ، لکشم  ر.ك : [ 18]
.194 ص193 - 

ص208. ج4 ، قشمد ، خیرات  بیذهت  ص279 ؛ ج4 ، ریدقلا ، حتف  [ 19]

ص279. ج4 ، ریدقلا ، حتف  ص208 ؛ ج4 ، قشمد ، خیرات  بیذهت  [ 20]
ص294. هدوملا ، عیبانی  [ 21]

ص173. قدصلا ، فشک  قحلا و  جهن  [ 22]
ص95. ج2 ، قدصلا ، لئالد  و 565 ؛ یقرواپ ) ، ) ص502 ج2 ، یشعرم ، هللا  ۀیآ  تاقیلعت  قحلا ، قاقحا  ر.ك : [ 23]

ص150. سیق ، نب  میلس  باتک  ج1 و 2 ؛ نیقیرفلا ، ثیداحا  یف  ریهطتلا  ۀیآ  ر.ك : [ 24]
ص372. عماجلا ، عماوج  ياهیقرواپ  ر.ك : [ 25]

، نایبلا ص264 ؛ ج2 ، ءاضیبلا ، ۀـجحملا  ص274 ؛ ج5 ، یفاوـلا ، ص359 ؛ ج75 ، راونالا ، راـحب  ص53 ؛ ج8 ، یفاــک ، عورف  ر.ك : [ 26]
ص249.

ص85. توهاللا ، تاحفن  [ 27]
ص10. ج2 ، لیزنتلا ، دهاوش  [ 28]

ص456. ج2 ، هرهاظلا ، تایآلا  لیوأت  [ 29]
ص173. قدصلا ، فشک  قحلا و  جهن  [ 30]
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ص13. ج16 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نازیملا  [ 31]
ص174. هدوملا ، عیبانی  [ 32]

ص20. ص4 و ج4 ، ج3 ، هنسلا ، جاهنم  [ 33]
199؛ ص198 -  ج5 ، روثنملا ، ردلا  ص5 و 7 ؛ ج22 ، نایبلا ، عماج  ر.ك : ظافلا ، فالتخا  ياراد  ناوارف  رایـسب  ثیداحا  نیا  هرابرد  [ 34]

 - ص457 ج2 ، هرهاظلا ، تایآلا  لیوأت  ص137 ؛ ج3 ، لیزنتلا ، مولعل  لیهستلا  ص372 ؛ عماجلا ، عماوج  279 ؛ ص271 -  ج4 ، ریدقلا ، حتف 
ص199 و ص206 و 223 و ج45 ، ج35 ، راونالاراحب ، 357 ؛  - 356 ص138 و ج8 ، ج9 ، نایبلا ، عمجم  132 ؛ ص130 -  فئارطلا ، 459 ؛
ص405؛ نینمؤـملا ، ریما  لـئاضف  یف  نـیقیلا  فـشک  ص130 ؛ ج7 ، ملـسم ، حیحـص  175 ؛ ص173 -  قحلاجـهن ، 36 ؛ ص35 -  ج37 ،
، ریغصلا مجعملا  ص331 ؛ 298 و304 و ج1 ، ص292 ، و 285 و ج6 ، ص259  ص107 و ج3 ، ج4 ، دمحا ، دنـسم  ص170 ؛ حاضیالا ،
ص307 و ج8 ، نایبتلا ، 158 و 172 ؛ ، 147 ، 146 352 و ص133 ، 699 و 351 -  ص663 ، ج5 ، حیحصلا ، عماجلا  ص65 و 135 ؛ ج1 ،

 - ص383 400 و ج18 ، ص105 -  ص573-502 و ج14 ، 53 و ج2 ، ص31 -  69و ج3 ، ص1 -  ج9 ، تاقحلم ،)  ) قحلا قاقحا  309 ؛
، هقرحملا قـعاوصلا  ص378 ؛ ج4 ، و  ص509  ج2 ، هباـصالا ، 8 ؛ ص7 -  ۀـمهملا ، لوصفلا  ص108 ؛ ج1 ، ناهبـصا ، راـبخا  رکذ  359 ؛
، هدوملا عیبانی  243 ؛ ص224 -  ج1 ، هتسلا ، حاصلا  نم  هسمخلا  لئاضف  277 ؛ ص270 -  ج4 ، نیلقثلا ، رون  ریسفت  143 ؛ ص137 و 141 - 
و 197؛  110 ، 70 ص69 -  / 2 مسق ج1 ، يراخب ، ریبکلا ، خـیراتلا  ص313 ؛ ج4 ، دیرفلا ، دـقعلا  و 193 ؛  174  - 167 ، 108 ص107 - 
، یمزراوخ بقانم  27 ؛ ص26 -  و ج9 ، ص278 ، ج10 ، دادغب ، خـیرات  ص287 ؛ ج1 ، یفاکلا ، ص106-104 ؛ ج2 ، فارشالا ، باسنا 
ص321 و ج8، ج5 ، هیاهنلاو ، ۀیادبلا  ص63 ؛ 153 و ج7 ، ص149 -  ج2 ، يربکلا ، ننسلا  ص300 ؛ ج2 ، هیوبنلا ، ةریسلا  ص23 و 224 ؛

ص35 و 205.
، هدوملا عیبانی  ص8 ؛ همهملا ، لوـصفلا  ص199 ؛ ج5 ، روثنملا ، ردـلا  ص262 ؛ ج8 ، ثیدحلا ، ریـسفتلا  ص5 ؛ ج22 ، نایبلا ، عماـج  [ 35]

.259 ص258 -  ج3 ، دمحا ، دنسم  ص324 ؛ ج3 ، ناهربلا ، ص121 و 168 ؛ ج9 ، دئاوزلا ، عمجم  260 و 193 ؛ ص108 ،
ج2، قـحلا ، قاـقحا  ص223 ؛ ج35 ، راونـالاراحب ، ص13 ؛ یمزراوـخ ، بقاـنم  ص128 ؛ فـئارطلا ، ص199 ؛ ج5 ، روـثنملا ، ردـلا  [ 36]
، راونالاراحب ص405 ؛ نینمؤملا ، ریما  لئاضف  یف  نیقیلا  فشک  ص25-24 ؛ یبقعلا ، رئاخذ  339 ؛ ص338 -  ج1 ، راثآلا ، لکشم  ص563 ؛

ص214 و223. ج35 ،
28 و 51؛ ص27 -  ج2 ، لیزنتلا ، دهاوش  ص45 و 467 ؛ ج2 ، ءافولا ، ءافو  ص23 ؛ یمزراوخ ، بقانم  ص199 ؛ ج5 ، روثنملا ، ردلا  [ 37]

213 و 216. ، 209 ص145 ، ج35 ، راونالا ، راحب  ص257 ؛ ج1 ، قودص ، یلاما  314 ؛ ص313 -  ج3 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  ناهربلا 
ص66. ج5 ، هباغلا ، دسا  ص274 ؛ یسلایط ، دنسم  [ 38]

، هیاهنلا ۀیادبلا و  ص112 ؛ راصبالارون ، ص50 و 91 ؛ ج2 ، لیزنتلا ، دهاوش  ص280 ؛ ج4 ، ریدقلا ، حتف  ص6 ؛ ج22 ، نایبلا ، عماـج  [ 39]
ص321. ج5 ،

ص112. راصبالارون ، ص260 ؛ هدوملا ، عیبانی  ص376 ؛ بلاطلا ، ۀیافک  51 ؛  - 50 ص28 ، ج2 ، لیزنتلا ، دهاوش  [ 40]
ص260. هدوملا ، عیبانی  ص50 ؛ ج2 ، لیزنتلا ، دهاوش  [ 41]

ص50. ج2 ، لیزنتلا ، دهاوش  ص169 ؛ ج9 ، دئاوزلا ، عمجم  [ 42]
ص188. ج1 ، میقتسملا ، طارصلا  ص169 ؛ ج9 ، دئاوزلا ، عمجم  [ 43]

، یسوط یلاما  ص318 ؛ دیفم ، یلاما  ص112 ؛ راصبالارون ، ص313 ؛ ج3 ، نآرقلا ، ریـسفت  یف  ناهربلا  ص199 ؛ ج5 ، روثنملا ، ردلا  [ 44]
ص174. ج5 ، هباغلا ، دسا  ص88 ؛ ج1 ،

ص67. ج2 ، یمق ، ریسفت  ص207 ؛ ج35 ، راونالا ، راحب  ص317 ؛ ج3 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  ناهربلا  [ 45]
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ص260. هدوملا ، عیبانی  [ 46]
ص357؛ ج8 ، نایبلا ، عمجم  ص262 ؛ ج8 ، ثیدحلا ، ریسفتلا  ص368 ؛ ج1 ، نیطمسلا ، دئارف  ص485 ؛ ج3 ، میظعلا ، نآرقلا  ریسفت  [ 47]

ص222. ج35 ، راونالا ، راحب 
ص84؛ توهآللا ، تاـحفن  ص40 ؛ هدمعلا ، ص187 ؛ ج1 ، میقتسملا ، طارـصلا  ص32 ؛ ج2 ، لیزنتلا ، دـهاوش  ص128 ؛ فـئارطلا ، [ 48]

ص52. ج9 ، تاقحلم ،)  ) قحلا قاقحا 
ص198. ج5 ، روثنملا ، ردلا  ص7 ؛ ج22 ، نایبلا ، عماج  [ 49]

ص261. ج8 ، ثیدحلا ، ریسفتلا  ص351 و 663 ؛ ج5 ، حیحصلا ، عماجلا  ص12 ؛ ج2 ، هباغلا ، دسا  [ 50]
ص223. ج35 ، راونالا ، راحب  ص228 ؛ ، 87 هدوملا ، عیبانی  ص21 ؛ یبقعلا ، رئاخذ  [ 51]

ص335. تارف ، ریسفت  [ 52]
اجنیا رد  ام  . 29 دوشیم هدید  اهنآ  رتشیب  رد  مک  تسد  دشابن ، دمآ  دهاوخ  یپ  رد  دمآ و  هک  يرداصم  یمامت  رد  رگا  نخـس  نیا  [ 53]

7؛ ص6 -  ج22 ، نایبلا ، عماج  ص279 ؛ ج4 ، ریدقلا ، حتف  ص198 ؛ ج5 ، روثنملاردلا ، میوشیم : روآدای  ریز  عبانم  هب  ار  یمارگ  هدـنناوخ 
فاعسا ص12 و 372 ؛ بلاطلا ، ۀیافک  459 ؛ ص457 -  ج2 ، هرهاظلا ، تایآلا  لـیوأت  ص8 ؛ همهملا ، لوـصفلا  ص372 ؛ عماجلا ، عماوج 
عماجلا ص12 ؛ ج2 ، و  ص413  ج3 ، هباغلا ، دـسا  357 ؛ ص356 -  ناـیبلا ، عمجم  340 ؛ ص332 -  تارف ، ریـسفت  ص106 ؛ نیبغارلا ،

،219 ، 214 ، 213 ص209 ، ج35 ، راونالاراحب ، 126 ؛ ص124 -  فئارطلا ، ص33 و 39 ؛ ةدمعلا ، 663 و 669 ؛ ص351 ، ج5 ، حیحصلا ،
، مکاح كردتسم  228 و 294 ؛ ، 230 ص107 ، هدوملا ، عیبانی  ص278 ؛ ، 10 جو ، 127 ص126 -  ج9 ، دادغب ، خیرات  و 270 ؛ ، 226 ، 220
ج6، دمحا ، دنـسم  ص466 ؛ ج3 ، لیوأتلا ، باـبل  و 541 ؛ ص227  هقرحملا ، قـعاوصلا  ص303 ؛ یلزاـغملا ، نبا  بقاـنم  ص416 ؛ ج2 ،

ص357. ج8 ، نایبلا ، عمجم  ص568 ؛ ج2 ، قحلا ، قاقحا  ص316 ؛ ج1 ، نیطمسلا ، دئارف  ص287 ؛ ج1 ، یفاکلا ، ص292 و 404 ؛
، لوصولا ةاقرم  ص84 ؛ توهاللا ، تاـحفن  ص7 ؛ ج22 ، نایبلا ، عماـج  ص334 ؛ ج1 ، راثآلا ، لکـشم  ص198 ؛ ج5 ، روثنملا ، ردـلا  [ 54]

ص217 و 228. ج35 ، راونالا ، راحب  ص106 ؛
ص568. ج2 ، قحلا ، قاقحا  [ 55]

ص311؛ ج35 ، راونالا ، راـحب  ص330 ؛ ج2 ، نـالحد ، ینیز  هیوبنلا  ةریـسلا  ص278 ؛ ج10 ، دادغب ، خـیرات  ص287 ؛ ج2 ، یفاکلا ، [ 56]
.251 ص250 -  ج1 ، یشایع ، ریسفت 

ص107؛ نیبغارلا ، فاعـسا  ص112 ؛ راــصبالا ، روـن  زین ر.ك : و 294 و   109 ص108 -  هدوملا ، عیباـنی  ص22 ؛ یبقعلا ، رئاـخذ  [ 57]
. نیقیرفلا ثیداحا  یف  ریهطتلا  ۀیآ  ج1 و 2 ، تیاور ر.ك : زا  نوگانوگ  تایصوصخ  زا  یهاگآ  يارب  ص34142 . هقرحملا ، قعاوصلا 

. یناثلا يدامج  هرامش  مود ، لاس  عیشت ، بتکم  هلجم  [ 58]
ص171. ج7 ، نایبلا ، حور  ص208 ؛ ج4 ، قشمد ، خیرات  بیذهت  [ 59]

ص171. ج1 ، نایبلا ، حور  [ 60]
. لها هملک  لیذ  ص217 ، ج1 ، سورعلا ، جات  [ 61]

ص38. ج1 ، برعلا ، ناسل  [ 62]
ص29. تادرفم ، [ 63]

ص21. ج4 ، هنسلا ، جاهنم  [ 64]
. دمآ دهاوخ  نآرق  قایس  هب  لالدتسا  نوماریپ  ثحب  ماگنه  هب  نخس  نیا  عبانم  [ 65]

.37 تایآ 27 -  ( 33  ) بازحا [ 66]
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. دمآ دهاوخ  ءاسک  لها  رد  هیآ  راصحنا  زا  ثحب  ماگنه  هب  نخس  نیا  عبانم  [ 67]
هیآ 6. ( 5  ) هدئام [ 68]
هیآ 26. ( 4  ) ءاسن [ 69]

هیآ 5. ( 75  ) تمایق [ 70]
هیآ 55. ( 9  ) هبوت [ 71]

.32 تایآ 31 -  نامه ، [ 72]
.8 تایآ 7 -  ( 61  ) فص [ 73]

ص305. تادرفم ، [ 74]
تراهط و رب  يراگدنوادخ  تداهـش  نمـضتم  هیآ  نیا  هک  دومرف  دیکأت  رکبوبا  هب  باطخ  كدف  هلأسم  رد  مالـسلاهیلعنینمؤملا  ریما  [ 75]

.157 ص156 -  ج2 ، یمق ، ریسفت  ص124 ؛ ج1 ، یسربط ، جاجتحالا  ص191 ؛ ج1 ، عیارشلا ، للع  ر.ك : تسا . یگزیکاپ 
. دمآ دهاوخ  باتک  ینایاپ  ثحابم  رد  ثیدح  نیا  عبانم  [ 76]

.47 ياعد هیداجس ، هفیحص  [ 77]
ج1 و 2. نیقیرفلا ، ثیداحا  یف  ریهطتلا  ۀیآ  ر.ك : [ 78]

. هدوملا عیبانی  [ 79]
ص233؛ ج35 ، راونالاراحب ، ص357 ؛ ج8 ، ناـیبلا ، عمجم  ص308 ؛ ج8 ، نایبتلا ، ص52 ؛ ج2 ، هـفلتخم ، نآرقلا و  هباــشتم  ر.ك : [ 80]

.150 ص149 -  نراقملا ، هقفلل  ۀماعلا  لوصالا  ص456 ؛ ج2 ، هرهاظلا ، تایآلا  لیوأت 
هابتشا و وهس ، زا  تمصع  هک  میاهداد  حیضوت  موس  دلج  رخاوا  (ص ،») مظعالا یبنلا  ةریـس  نم  حیحـصلا   » دوخ باتک  رد  هرابنیا  رد  [ 81]

. اهیتشز ناهانگ و  زا  تمصع  هب  دسر  هچ  ات  تسا ، يرایتخا  زین  نایسن 
هیآ 17. ( 47  ) دمحم [ 82]

هیآ 69. ( 29  ) توبکنع [ 83]
هیآ 49. ( 18  ) فهک [ 84]

هیآ 151. ( 6  ) ماعنا [ 85]
هیآ 32. ( 17  ) ءارسا [ 86]

.79 تایآ 77 -  ( 56  ) هعقاو [ 87]
ج1، یشایع ، ریسفت  ص142 و 150 ؛ ج18 ، هعیشلا ، لئاسو  ص95 ؛ ج89 ، راونالا ، راحب  تسا : دوجوم  ریز  عباـنم  رد  نومـضم  نیا  [ 88]

ص300. یقرب ، نساحم  ص12 ؛
ص11. ج1 ، یشایع ، ریسفت  ص150 ؛ ج18 ، هعیشلا ، لئاسو  ر.ك : [ 89]

ص110. ج89 ، راونالا ، راحب  ص17 ؛ ج1 ، یشایع ، ریسفت  [ 90]
ص72. ج2 ، قدصلا ، لئالد  ص85 ؛ توهاللا ، تاحفن  ر.ك : [ 91]

.29 تایآ 28 -  ( 12  ) فسوی [ 92]
هیآ 76. ( 56  ) هعقاو [ 93]

.16 هیآ 13 -  ( 31  ) نامقل [ 94]
قدـصلا فشک  قـحلا و  جـهن  214 ؛ ص213 -  ءارهزلا ، لیــضفت  یف  ءارغلا  ۀــملکلا  194 ؛ ص193 -  ج2 ، یمق ، ریـــسفت  ر.ك : [ 95]
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ص174. یقرواپ ،) )
قدـصلا فشک  قـحلا و  جـهن  214 ؛ ص213 -  ءارهزلا ، لیــضفت  یف  ءارغلا  ۀــملکلا  194 ؛ ص193 -  ج2 ، یمق ، ریـــسفت  ر.ك : [ 96]

ص174. یقرواپ ،) )
بهاوملا ص38 ؛ ج8 ، نایبتلا ، 214 ؛ ص213 -  ءارهزلا ، لیـصفت  یف  ءارغلا  ۀـملکلا  ص137 ؛ ج3 ، لـیزنتلا ، مولعل  لیهـستلا  ر.ك : [ 97]

رداون ص185 ؛ ج1 ، میقتسملا ، طارصلا  194 ؛ ص193 -  ج2 ، یمق ، ریسفت  ص174 ؛ قدصلا ، فشک  قحلا و  جهن  ص123 ؛ ج2 ، هیندللا ،
ص158؛ نراقملا ، هقفلل  ۀـماعلا  لوصـالا  ص310 ؛ ج16 ، نآرقلا ، ریــسفت  یف  نازیملا  ص566 ؛ ج2 ، قحلا ، قاـقحا  ص266 ؛ لوصالا ،

ص294. هدوملا ، عیبانی  ص141 ؛ هقرحملا ، قعاوصلا 
ج22، نآرقلا ، بئارغ  309 ؛ ص308 -  ج8 ، نایبتلا ، ص150 ؛ ج2 ، يربکلا ، ننـسلا  ص208 ؛ ج4 ، قشمد ، خـیرات  بیذـهت  ر.ك : [ 98]

ص64. ج2 ، قدصلا ، لئالد  رد  ناهبزور  نب  لضف  ص183 ؛ ج14 ، نآرقلا ، ماکحال  عماجلا  ص10 ؛
. ] 309 ص308 -  ج8 ، نایبتلا ، [ 99]

ص235. ج35 ، راونالا ، راحب  [ 100]
ص151. هیرشع ، یثنالا  ۀفحتلا  رصتخم  ص182 ؛ همامالا ، ۀیرظن  ر.ك : [ 101]

هیآ 73. ( 11  ) دوه [ 102]
هیآ 29. ( 28  ) صصق [ 103]

ینثالا ۀفحتلا  رـصتخم  ص183 ؛ ج14 ، نآرقلا ، ماـکحال  عماـجلا  ص266 ؛ لوصـالا ، رداوـن  ص279 ؛ ج4 ، ریدـقلا ، حــتف  ر.ك : [ 104]
ص182. همامالا ، ۀیرظن  ص150 ؛ هیرشع ،

ص535. ج1 ، فاّشکلا ، هیآ 75 ؛ ( 4  ) ءاسن [ 105]
ص372. عماجلا ، عماوج  [ 106]
ص100. ءایبنالا ، صصق  [ 107]

ص149. هیرشع ، یثنالا  ۀفحتلا  رصتخم  [ 108]
ج16، نآرقلا ، ریـسفت  یف  نازیملا  ص185 ؛ ج1 ، میقتسملا ، طارـصلا  214 ؛ ص213 -  ءارهزلا ، لیـضفت  یف  ءارغلا  ۀـملکلا  ر.ك : [ 109]

ص158. نراقملا ، هقفلل  هماعلا  لوصالا  ص312 ؛
هب ار  نآ  يو  اـّما  ص312 ؛ ج16 ، نآرقلا ، ریـسفت  یف  نازیملا  ص234 ؛ ج35 ، راونالا ، راـحب  ص570 ؛ ج2 ، قحلا ، قاـقحا  ر.ك : [ 110]

. تسا هدرک  نایب  قلطم  روط 
ص234. ج35 ، راونالا ، راحب  [ 111]

ص312. ج16 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نازیملا  [ 112]
. نارهت يرهپس ، دّمحم  همجرت  میرک ، نآرق  هرابرد  ون  یشهوژپ  تسا : هدش  رشتنم  همجرت و  ریز  تاصخشم  اب  باتک  نیا  [ 113]

. دینک هظحالم  شخب  نیمه  مود  لصف  رد  ار  تیاور  نیا  عبانم  [ 114]
(. یقرواپ  ) ص372 عماجلا ، عماوج  [ 115]

زین ص544 و 545  فارشالا ، ناسنا  83 ؛ ص82 -  لمجلا ، و 228 ؛ ص34  ج6 ، دمحا ، دنـسم  ص232 ؛ ج2 ، يربکلا ، تاـقبطلا  [ 116]
. دناهدرک ثحب  (ص ) ربمایپ يرامیب  رد  رکبوبا  زامن  زا  هک  ینوگانوگ  ياهباتک  ص107 و  دیفم ، داشرا  ر.ك :

ص76. یمزراوخ ، بقانم  ص55 و 130 ؛ هدوملا ، عیبانی  [ 117]
هیآ 4. ( 66  ) میرحت [ 118]
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ص156. نراقملا ، هقفلل  ۀماعلا  لوصالا  ص205 ؛ ءارهزلا ، لیضفت  یف  ءارغلا  ۀملکلا  [ 119]
ص152. هیرشع ، ینثالا  ۀفحتلا  رصتخم  [ 120]

ص211. ج35 ، راونالا ، راحب  ص250 ؛ ج1 ، یشایع ، ریسفت  ص110 ؛ تارف ، ریسفت  ص287 و ر.ك : ج1 ، یفاک ، لوصا  [ 121]
.73 ص72 -  ج2 ، لیزنتلا ، دهاوش  [ 122]

، نایبلا عمجم  ص276 ؛ ج4 ، نیلقثلارون ، ریسفت  39 ؛ ص38 -  ج2 ، لیزنتلا ، دـهاوش  ص471 و ر.ك : ج1 ، يواسملا ، نساحملا و  [ 123]
ص222. ج35 ، راونالا ، راحب  ص357 ؛ ج8 ،

. دنک هعجارم  نآ  عبانم  هب  یمارگ  هدنناوخ  ددرگیم . عوضوم  زا  جورخ  ثحب و  ندش  ینالوط  بجوم  نآ  دراوم  رکذ  [ 124]
هیآ 64. ( 5  ) هدئام [ 125]

هیآ 148. ( 6  ) ماعنا [ 126]
عبانم نیا  رد  دنناوتیم  ار  نآ  زا  یضعب  دنبای  یهاگآ  نادب  دنهاوخیم  هک  یناسک  تسا . هدنکارپ  فلتخم  عبانم  رد  تشذگ  هچنآ  [ 127]

ص162 و ج2 ، یفطـصملا ، نید  یلا  يدهلا  236 ؛ 128 و 235 ، ، 83 ، 82 ، 48 ، 45 ، 29 ، 6 ص5 -  ثیدحلا ، فلتخم  لیوأت  دننک : ادـیپ 
501 و 529. ، 492 ص487 ، 95 و 230 و ج3 ،  - 94 ص12 ، ج2 ، هباحصلا ، ةایح  ص356 ؛ 122 و ج6 ، ص119 -  ج1 ، فنصملا ، 271 ؛

هیآ 18. ( 21  ) ایبنا [ 128]
ص280. ج4 ، ریدقلا ، حتف  ر.ك : [ 129]

ص209؛ ج25 ، ریبک ، ریـسفت  يزار ، بیطخ ، زا : يراخب و  حیحـص  رب  ینالطق  حرـش  زا  لـقن  هب  ص108  نیبغارلا ، فاعـسا  ر.ك : [ 130]
ص10. ج22 ، نآرقلا ، بیارغ 

.45 تایآ 36 -  ( 11  ) دوه [ 131]
ص277. هقرحملا ، قعاوصلا  [ 132]

نبا زا  لقن  هب  ، ) ص703 ص108 و ج13 ، ج21 ، لامعلا ، زنک  ص151 ؛ هیرشع ، ینثالا  ۀفحتلا  رصتخم  ص356 ؛ ج8 ، نایبلا ، عمجم  [ 133]
(. رکاسع

ص263. ج8 ، ثیدحلا ، ریسفتلا  ر.ك : [ 134]
ص266. لوصالا ، رداون  ر.ك : نامه ؛ [ 135]

ج8، نایبتلا ، ص4 ؛ ج3 ، هنسلا ، جاهنم  ص151 ؛ هیرشع ، ینثالا  ۀفحتلا  رصتخم  هلمج : زا  تسا  هدمآ  عبانم  زا  يرامش  رد  اعد  هغیص  [ 136]
ج35، راونالا ، راحب  ص320 ؛ ج3 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  ناهربلا  357 ؛ ص356 -  ج8 ، نایبلا ، عمج  م  ص198 ؛ ج5 ، روثنملا ، ردلا  ص307 ؛
ج2، بیذهتلا ، بیذـهت  ص481 ؛ ج1 ، يواسملا ، نساـحملا و  ص37 ؛ ج3 ، باعیتسالا ، و 304 ؛ ص292  ج6 ، دمحا ، دنـسم  ص320 ؛

عیبانی ص29 ؛ ص413 و ج4 ، ج3 ، هباغلا ، دسا  ص108 ؛ ج1 ، ناهبصا ، رابخا  رکذ  ص278 ؛ ج10 ، دادغب ، خیرات  ج2 ؛ ناقتالا ، ص297 ؛
ص357. ج8 ، نایبلا ، عمجم  ص568 ؛ ج2 ، قحلا ، قاقحا  230 ؛ 108 و 228 -  ص107 -  هدوملا ،

ج14، نآرقلا ، ماکحال  عماجلا  ص105 ؛ لوصولا ، ةاقرم  ص266 ؛ لوصالا ، رداون  ص20 ؛ ص4 و ج4 ، ج3 ، هنسلا ، جاهنم  ر.ك : [ 137]
ص184.

ص151. هیرشع ، ینثالا  ۀفحتلا  رصتخم  [ 138]
ص18. ج22 ، یناعملا ، حور  [ 139]

182 و 228. ، 112 ، 107 ، 48 ص46 -  ج1 ، نیقیرفلا ، ثیداحا  یف  ریهطتلا  ۀیآ  ر.ك : دراد . تلالد  انعم  نیا  رب  تیاور  دنچ  [ 140]
ص20. ص4 و ج4 ، ج3 ، هنسلا ، جاهنم  [ 141]
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ص22. ج4 ، نامه ، [ 142]
ص151. هیرشع ، ینثالا  ۀفحتلا  رصتخم  [ 143]

.143 ص142 -  هقرحملا ، قعاوصلا  [ 144]
ص143. نامه ، [ 145]

ص107. لوصولا ، ةاقرم  ص171 ؛ ج1 ، نایبلا ، حور  [ 146]
ص209. ج25 ، ریبکلا ، ریسفتلا  ص234 ؛ ج35 ، راونالا ، راحب  [ 147]

ص356. ج8 ، نایبلا ، عمجم  [ 148]
هیآ 90. ( 5  ) هدئام [ 149]

هیآ 145. ( 6  ) ماعنا [ 150]
هیآ 95. ( 9  ) هبوت [ 151]

ۀیاهنلا هغللا ، حاحص  نیرحبلا ، عمجم  بغار ، تادرفم  لیزنتلا ، راونا  سایقملا ، ریونت  يروباشین ، ریسفت  نایبلا ، عمجم  نایبتلا ، ر.ك : [ 152]
. ریهطت هیآ  لیذ  ریسفت  بتک  مامت  دراوملا و  برقا  طیحملا ، سوماقلا  رینملا ، حابصملا  هغللا ، یف 

، توهاللا تاحفن  ص230 ؛ ج5 ، نآرقلا ، ماکحا  ص208 ؛ ج4 ، قشمد ، خیرات  بیذهت  281 ؛ ص279 -  ج4 ، ریدقلا ، حتف  ر.ك : [ 153]
ج2، هیوبنلا ، ةریسلا  ص123 ؛ ج2 ، هیندللا ، بهاوملا  ص234 ؛ ج35 ، راونالا ، راحب  ص213 ؛ ءارهزلا ، لیـضفت  یف  ءارقلا  ۀملکلا  ص85 ؛

ص356. ج8 ، نایبلا ، عمجم  ص311 ؛ ج16 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نازیملا  ص94 ؛ ج2 ، قدصلا ، لئالد  ص300 ؛
، نآرقلا ماکحال  عماـجلا  ص466 ؛ ج3 ، لیوأتلا ، باـبل  ص141 ؛ هقرحملا ، قـعاوصلا  و 280 ؛ ص278  ج4 ، ریدـقلا ، حـتف  ر.ك : [ 154]
ص151 همامالا ، ۀیرظن  ص150 ؛ ج2 ، يربکلا ، ننسلا  ص108 ؛ نیبغارلا ، فاعسا  ص137 ؛ ج3 ، لیزنتلا ، مولعل  لیهستلا  ص182 ؛ ج14 ،

(. ص202 هیرشع ، ینثالا  ۀفحتلا  زا : لقن  هب   ) و 182
ص108. نیبغارلا ، فاعسا  ر.ك : [ 155]

ص456. ج2 ، هرهاظلا ، تایآلا  لیوأت  ص356 ؛ ج8 ، نایبلا ، عمجم  ر.ك : [ 156]
ج3، نآرقلا ، ریـسفت  یف  ناـهربلا  ص335 ؛ تارف ، ریـسفت  و 294 ؛  229 ص228 -  هدوملا ، عیباـنی  ص150 ؛ ج2 ، يربکلا ، ننـسلا  [ 157]
، هباغلا دسا  ص253 ؛ ج2 ، ناهبـصا ، رابخا  رکذ  ص199 ؛ ص220 و ج45 ، ج35 ، راونالا ، راـحب  ص296 ؛ ج6 ، دمحا ، دنـسم  ص331 ؛

بقانم ص142 و 227 ؛ هقرحملا ، قعاوصلا  ص333 و 335 ؛ ج1 ، راثآلا ، لکشم  ص306 ؛ یلزاغملا ، نبا  بقاـنم  و 289 ؛ ص521  ج5 ،
ص568. ج2 ، قحلا ، قاقحا  ص149 ؛ هیرشع ، ینثالا  ۀفحتلا  رصتخم  ص23 ؛ یمزراوخ ،

ج3، نآرقلا ، ریـسفت  یف  ناهربلا  ص641 ؛ ج13 ، لامعلا ، زنک  ص130 ؛ ج7 ، ملسم ، حیحـص  ص199 ؛ ج5 ، روثنملا ، ردـلا  ر.ك : [ 158]
ج2، ۀـیوبنلا ، ةریـسلا  ص 104 ؛ سیق ، نـب  میلـس  باـتک  ص148؛ ج2 ، يربـکلا ، ننـسلا  228 ؛ ص226 -  هـقرحملا ، قـعاوصلا  ص324 ؛

ص109. ج3 ، نیحیحصلا ، یلع  كردتسملا  ص12 ؛ ج2 ، هباغلا ، دسا  ص229 ؛ ج35 ، راونالا ، راحب  ص300 ؛
. نآ زا  لقن  هب  ص67و 371  ج2 ، راونالا ، تاقبع  هصالخ  ص54 ؛ بلاطلا ، ۀیافک  ر.ك : [ 159]

. نامه [ 160]
.280 ص279 -  ج4 ، ریدقلا ، حتف  ر.ك : [ 161]

نب میلس  باتک  ص280 ؛ ج4 ، ریدقلا ، حتف  ص199 ؛ ج5 ، روثنملا ، ردـلا  هدـش ر.ك : لقن  سابع  نبا  زا  هک  یتایاور  ندـید  يارب  [ 162]
، نایبلا عمجم  ص108 ؛ نیبغارلا ، فاعسا  ص15 ؛ هدوملا ، عیبانی  ص142 ؛ هقرحملا ، قـعاوصلا  ص377 ؛ بلاطلا ، ۀـیافک  ص104 ؛ سیق ،
ص196؛ ج3 ، و  ص50  ج1 ، ریدـغلا ، ص132 ؛ ج3 ، مکاح ، كردتـسم  ص536 ، ج9 ، و  ص35  ج37 ، راونالا ، راـحب  ص138 ؛ ج9 ،
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ص403. ج6 ، لاجرلا ، سوماق 
ص189. ج5 ، روثنملا ، ردلا  ر.ك : [ 163]

ص204. ج4 ، قشمد ، خیرات  بیذهت  ص279 ؛ ج4 ، ریدقلا ، حتف  183 ؛ ص182 -  ج4 ، نآرقلا ، ماکحال  عماجلا  ر.ك : [ 164]
ص102. ج4 ، ص 102 ، ج 4 ، هغالبلا ، جهن  حرش  دیدحلا  یبا  نبا  ص576 ؛ ج2 ، تاراغلا ، [ 165]

ص300. ج6 ، لاجرلا ، سوماق  [ 166]
ص63. ج4 ، هغالبلا ، جهن  حرش  دیدحلا  یبا  نبا  [ 167]

ص299. ج6 ، لاجرلا ، سوماق  ص64 ؛ نامه ، [ 168]
هصالخ ص62 ؛ ج1 ، ظافحلا ، ةرکذت  ص176 ؛ ج2 ، ءایلوالا ، ۀیلح  ص182 ؛ ج7 ، بیذهتلا ، بیذهت  ص85 ؛ ج2 ، هوفصلا ، ۀفص  [ 169]

ص265. لامکلا ، بیذهت  بیهذت 
ص159. ج3 ، مولعلا ، ءایحا  ص382 ؛ ج4 ، بیهرتلا ، بیغرتلا و  [ 170]

ص244؛ ج4 ، مالعالا ، ص256 ؛ ج2 ، لاقملا ، حیقنت  ص76 ؛ ج5 ، هغالبلا ، جهن  حرش  96 ؛ ص93 -  ج3 ، لادتعالا ، نازیم  ر.ك : [ 171]
ص457. فراعملا ، ص265 ؛ ج3 ، نایعالا ، تایفو  327 ؛ ص326 -  ج6 ، لاجرلا ، سوماق  293 ؛ ص292 -  ج5 ، يربکلا ، تاقبطلا 

.30 ، 21 ص20 -  ج5 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  [ 172]
.426 ص425 -  همدقم )  ) يرابلا حتف  ص96 ؛ ج3 ، لادتعالا ، نازیم  ص21 ؛ ج5 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  [ 173]

.96 ص95 -  ج3 ، لادتعالا ، نازیم  ص22 ؛ ج5 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  [ 174]
ص425. همدقم ،)  ) يرابلا حتف  ص144 ؛ ج17 ، قشمد ، خیرات  رصتخم  ص327 ؛ ج6 ، لاجرلا ، سوماق  [ 175]

ص327. ج6 ، لاجرلا ، سوماق  97 ؛ ص93 -  ج3 ، لادتعالا ، نازیم  289 ؛ ص288 -  ج5 ، يربکلا ، تاقبطلا  [ 176]
ص425. همدقم ،)  ) يرابلا حتف  ص94 ؛ ج3 ، لادتعالا ، نازیم  [ 177]

. دینک هعجارم  الاب  رد  روکذم  عبانم  رد  عفان »  » شمالغ هب  رمع  رسپ  هتفگ  و  درب »  » شمالغ هب  بیسم  هتفگ  هب  هراب  نیا  رد  [ 178]
حتف ص151 ؛ ج17 ، قشمد ، خیرات  رصتخم  ص130 ؛ ج1 ، بهذلا ، تارذش  ص456 ؛ فراعملا ، ص327 ؛ ج6 ، لاجرلا ، سوماـق  [ 179]

.266 ص265 -  ج3 ، نایعالا ، تایفو  ص425 ؛ همدقم ،)  ) يرابلا
ص ج 8 ، لیدـعتلا ، حرجلا و  168؛ ص164 -  ج13 ، دادغب ، خـیرات  ص15 ؛ ج3 ، نوحورجملا ، ص173 ؛ ،ج 4 ، لادـتعالا نازیم  [ 180]

ص256. ج5 ، نایعالا ، تایفو  ص109 ؛ ج9 ، لاجرلا ، سوماق  ص239 ؛ ج4 ، ریبکلا ، ءافعضلا  354 ؛
ص239؛ ج4 ، ریبکلا ، ءافعضلا  ص227 ؛ ج1 ، بهذلا ، تارذش  ص200 ؛ ج25 ، قشمد ، خیرات  رصتخم  ص14 ؛ ج3 ، نوحورجملا ، [ 181]

ص256. ج5 ، نایعالا ، تایفو 
ص202؛ ج7 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  200 و 203 ؛  - 199 ص198 ، ج25 ، قشمد ، خیرات  رـصتخم  ص355 ؛ ج8 ، لیدـعتلا ، حرجلا و  [ 182]

ص255. ج5 ، نایعالا ، تایفو 
ص257. ج5 ، نایعالا ، تایفو  ص175 ؛ ج4 ، لادتعالا ، نازیم  [ 183]

. عبانم ریاس  رکذلا و  قوف  عبانم  رد  يو  لاح  حرش  و  257 ؛ ص256 -  ج5 ، نایعالا ، تایفو  ر.ك : [ 184]
ص164. ج13 ، دادغب ، خیرات  ص201 ؛ ج25 ، قشمد ، خیرات  رصتخم  ص16 ؛ ج3 ، نوحورجملا ، [ 185]

ص122. هیندللا ، بهاوملا  ص483 ؛ ج3 ، میظعلا ، نآرقلا  ریسفت  ریثک ؛) نبا  زا  لقن  هب   ) ص141 هقرحملا ، قعاوصلا  ر.ك : [ 186]
ص330. ج5 ، نآرقلا ، ماکحا  [ 187]

ص152. هیرشع ، ینثالا  ۀفحتلا  رصتخم  [ 188]
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هیآ 103. ( 9  ) هبوت [ 189]
هیآ 43. ( 33  ) بازحا [ 190]

هیآ 157. ( 2  ) هرقب [ 191]
هیآ 99. ( 9  ) هبوت [ 192]

هیآ 73. ( 11  ) دوه [ 193]
هیآ 29. ( 28  ) صصق هیآ 7 ؛ ( 27  ) لمن هیآ 10 ؛ ( 20  ) هط [ 194]

ص21. ج4 ، هنسلا ، جاهنم  [ 195]
. نامه [ 196]

. لّوا شخب  مراهچ ، لصف  [ 197]
. تسا نیمه  مه  ناردب  نبا  رظن  تسا . هدرک  لالدتسا  نادب  ص208 ) ج4 ، قشمد ، خیرات  لقن  هب  انب   ) ینغتسر [ 198]

ۀیافک ص3 ؛ ج2 ، لیزنتلا ، دـهاوش  10 ؛ ص4 -  سیق ، نب  میلـس  باتک  ص280 ؛ ج4 ، ریدقلا ، حـتف  ص199 ؛ ج5 ، روثنملا ، ردـلا  [ 199]
ج9، ناـیبلا ، عمجم  ص107 ؛ لوصولا ، ةاـقرم  ص42 ؛ هدـمعلا ، ص15 ؛ هدوملا ، عیباـنی  ص142 ؛ هقرحملا ، قـعاوصلا  ص377 ؛ بلاطلا ،

ص138.
ج35، راونالا ، راـحب  ص324 ؛ ج3 ، نآرقلا ، ریـسفت  یف  ناهربلا  ص185 ؛ ج1 ، میقتسملا ، طارـصلا  ص123 ؛ ج7 ، ملسم ، حیحـص  [ 200]

عماج ص148 ؛ هـقرحملا ، قـعاوصلا  ص323 ؛ ج9 ، قـحلا ، قاـقحا  ص64 ؛ ج2 ، راونـالا ، تاـقبع  هصـالخ  ص117 ؛ ج23 ، و  ص230 
ص103. ج10 ، لوصالا ،

، هقرحملا قعاوصلا  ص137 ؛ ج3 ، لیزنتلا ، مولعل  لیهستلا  ص108 ؛ نیبغارلا ، فاعسا  ص208 ؛ ج4 ، قشمد ، خیرات  بیذهت  ر.ك : [ 201]
ص141.

ص67 و 371. ج2 ، راونالا ، تاقبع  هصالخ  ص54 ؛ بلاطلا ، ۀیافک  ر.ك : [ 202]
ص215. ءارهزلا ، لیضفت  یف  ءارغلا  ۀملکلا  ر.ك : [ 203]

ص215. ءارهزلا ، لیضفت  یف  ءارغلا  ۀملکلا  ص486 ؛ ج3 ، میظعلا ، نآرقلا  ریسفت  ر.ك : [ 204]
.46 تایآ 45 -  ( 11  ) دوه [ 205]

ص218. ج49 ، راونالا ، راحب  ص232 ؛ ج2 ، اضرلا ، رابخا  نویع  [ 206]
ص231. ج2 ، یشایع ، ریسفت  [ 207]

ص54؛ ج1 ، ناهبــصا ، راـبخا  رکذ  ص331 ؛ ج2 ، هباـغلا ، دـسا  ص348 ؛ ج22 ، راونـالا ، راـحب  ص341 ؛ صاــصتخالا ، ر.ك : [ 208]
ص244. ج4 ، لاجرلا ، سوماق  ص85 ؛ ج1 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  ص598 ؛ ج3 ، مکاح ، كردتسم 

ص486. ج3 ، میظعلا ، نآرقلا  ریسفت  [ 209]
ص122. ج2 ، هیندللا ، بهاوملا  ص21 ؛ ج4 ، هنسلا ، جاهنم  ر.ك : [ 210]

ةاقرم ص456 ؛ ج2 ، هرهاظلا ، تاـیآلا  لـیوأت  ص356 ؛ ج8 ، ناـیبلا ، عمجم  ص310 ؛ ج16 ، نآرقلا ، ریــــسفت  یف  نازیملا  ر.ك : [ 211]
ص21. ج4 ، هنسلا ، جاهنم  ص107 ؛ لوصولا ،

هیآ 34. ( 8  ) لافنا [ 212]
يربکلا ننسلا  ص34 ؛ هدمعلا ، ص 142 و 227 ؛ هقرحملا ، قعاوصلا  ص280 ؛ ج4 ، ریدقلا ، حتف  ص6 ؛ ج22 ، نایبلا : عماج  ر.ك : [ 213]

ریسفت یف  ناهربلا  ص337 ؛ ج1 ، راثآلا ، لکشم  45 و 47 ؛ ، 40 ص39 -  ج2 ، لیزنتلا ، دهاوش  24 ؛ یبقعلا ص23 -  رئاخذ  ص152 ؛ ج2 ،
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ج2،ص300. هیوبنلا ، ةریسلا  نالحد ، ینیز  ص167 ؛ ج9 ، دئاوزلا ، عمجم  ص108 و 229 و 294 ؛ هدوملا ، عیبانی  ص331 ؛ ج3 ، نآرقلا ،
، دئاوزلا عمجم  ص44 ؛ ج3 ، مکاح ، كردتسملا  ص39 و 46 ؛ ج2 ، لیزنتلا ، دـهاوش  لاثم ر.ك : ناونع  هب  تسا  ناوارف  نآ  عباـنم  [ 214]

ص126. ج1 ، ریبکلا ، مجعملا  زا  لقن  هب  ص152 ، ج2 ، يربکلا ، ننسلا  ص6 ؛ ج22 ، نایبلا ، عماج  ریسفت  ص167 ؛ ج9 ،
ص101. ج11 ، بیذهتلا ، بیذهت  ر.ك : [ 215]

ص308. ج5 ، ریدغلا ، 419 ؛ ص417 -  ج2 ، هعونصملا ، یلآللا  ر.ك : [ 216]
ص236. ج35 ، راونالا ، راحب  [ 217]

ص23. ج4 ، هنسلا ، جاهنم  [ 218]
هیآ 6. ( 5  ) هدئام [ 219]

هیآ 185. ( 2  ) هرقب [ 220]
.27 تایآ 26 -  ( 4  ) ءاسن [ 221]

ص20. ج 4 ، هنسلا ، جاهنم  [ 222]
ج4، ریدقلا ، حتف  ص141 ؛ ۀقرحملا ، قعاوصلا  ص294 ؛ ةدوملا ، عیبانی  ص485 ؛ ج3 ، میظعلا ، نآرقلا  ریـسفت  هراـب ر.ك : نیا  رد  [ 223]
ص231 ج1 ، راثالا ، لکشم  ص538 ؛ ج3 ، فاشکلا ، 194 ؛ ص193 -  ج2 ، یمق ، ریسفت  ص208 ؛ ج4 ، قشمد ، خیرات  بیذهت  ص279 ؛

.232 - 
ص372. یضاق ) یلع  دمحم  تاقیلعت   ) عماجلا عماوج  ر.ك : [ 224]

. دمآ دهاوخ  مه  دعب  هحفص  دنچ  رد  تشذگ . مشاه  ینب  تیبلها و  ثحب  رد  ثیدح  نیا  عبانم  [ 225]
ج1 و 2. نیقیرفلا ، ثیداحا  یف  ریهطلا  ۀیآ  ر.ك : [ 226]

(. صیخلت اب   ) ص69 لوصالا ، رداون  [ 227]
. رگید ياهباتک  زین  رثالا و  بختنم  ر.ك : [ 228]

ۀنـسلا و لـها  عم  ثوحب  205 ؛ ص204 -  ج1 ، ماـکحالا ، لوصا  یف  ماـکحالا  ص126 ؛ ج6 ، ماـملالا ، ص210 ؛ ج9 ، مـظتنملا ، [ 229]
ص27. هیفلسلا ،

(. ص223 ج8 ، یگنس ،) چ   ) راونالا راحب  وا : زا  لقن  هب   ) 101 ص100 -  سیق ، نب  میلس  [ 230]
.214 ص213 -  ج35 ، راونالا ، راحب  : زا لقن  هب  تارف  ریسفت  [ 231]

، هقرحملا قعاوصلا  ص377 ؛ بلاطلا ، ۀیافک  ص30 ؛ ج2 ، لیزنتلا ، دهاوش  ص280 ؛ ج4 ، ریدقلا ، حتف  ص199 ؛ ج5 ، روثنملا ، ردلا  [ 232]
ص42. هدمعلا ، ص107 ؛ لوصولا ، ةاقرم  ص15 ؛ هدوملا ، عیبانی  ص142 ؛

هیآ 6. ( 5  ) هدئام [ 233]
هیآ 11. ( 8  ) لافنا [ 234]

.183 ص182 -  همامالا ، ۀیرظن  ص153 ؛ هیرشع ، ینثالا  ۀفحتلا  رصتخم  ر.ك : [ 235]
ص18. ج21 ، یناعملا ، حور  ر.ك : [ 236]

هیآ 91. ( 5  ) هدئام [ 237]
هیآ 28. ( 4  ) ءاسن [ 238]

هیآ 15. ( 48  ) حتف [ 239]
ص44. ج2 ، نیقیرفلا ، ثیداحا  یف  ریهطتلا  ۀیآ  ر.ك : [ 240]
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ص236- ج35 ، راونالا ، راحب  هراب ر.ك : نیا  رد  [ 241]
، راونالا راحب  ص572 ؛ ج2 ، قحلا ، قاقحا  ص185 ؛ ج1 ، میقتسملا ، طارـصلا  ص152 ؛ هیرـشع ، ینثالا  ۀفحتلا  رـصتخم  زا  سابتقا  [ 242]

ص236. ج25 ،
(. ص46 ج2 ، نیقیرفلا ، ثیداحا  یف  ریهطتلا  ۀیآ  : زا لقن  هب  ، ) ۀیکملا تاحوتفلا  [ 243]

. میدروآ ءاسک  ثیدح  يارب  لوا  شخب  مود  لصف  رد  هک  یعبانم  زین  ج1 و 2 و  نامه ، ر.ك : [ 244]
هیآ 24. ( 12  ) فسوی [ 245]

: زا لـقن  هب   ) 64 ص63 -  ج2 ، نـیقیرفلا ، ثیداـحا  یف  ریهطتلا  ۀـیآ  ص236 ؛ ج35 ، راونالا ، راـحب  رد  نیـشیپ  لـیلد  لـیلد و  نیا  [ 246]
(. تسا هدمآ  دیفم  خیش  هیربکعلا  لئاسملا 

عبنم دنچ  زا : لقن  هب   ) 448 ص436 -  ج5 ، قحلا ، قاقحا  یبقعلا ؛ رئاخذ  ص4 و 13 ؛ ص29 و ج18 ، ج21 ، راونالا ، راحب  ر.ك : [ 247]
(. تنس لها 

ص47. هیسوطلا ، دئاوفلا  ص59 ؛ ج2 ، نیقیرفلا ، ثیداحا  یف  ریهطتلا  ۀیآ  ر.ك : [ 248]
.53 ص46 -  ج2 ، نیقیرفلا ، ثیداحا  یف  ریهطتلا  ۀیآ  [ 249]

.24 ص22 -  ج4 ، هنسلا ، جاهنم  ر.ك : [ 250]

.23 ص22 -  ج4 ، هنسلا ، جاهنم  ر.ك : [ 251]
(. يومرا تاقیلعت   ) ص74 قدصلا ، فشک  قحلا و  جهن  ر.ك : [ 252]

.386 ص228 و 385 -  نیحیحص ، رد  يریس  [ 253]

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 ) 

. 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 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 69زکرم  هحفص 66 

http://www.ghaemiyeh.com


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
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 
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، 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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