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مالسلا هیلع  نسح  ماما  حلص  هسامح  ییاهنت ، رصق  رد 

باتک تاصخشم 

ییارآ نایمادخ  يدهم  / مالسلا هیلع  نسح  ماما  حلص  هسامح  ییاهنت ، رصق  رد  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

ییارآ نایمادخ  يدهم  / ییاهنت رصق  رد  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

1388 قوثو ، مق : رشن :  تاصخشم 

.ص 125 يرهاظ :  تاصخشم 

( تبث تاعالطا   ) یسیونتسرهف راظتنا  رد  یسیون :  تسرهف  تیعضو 

1 تشاددای : 

2445094 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

همدقم

ِمیِحَّرلا ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

 . دومن حلص  هیواعم  اب  درک و  يریگ  هرانک  نمشد  اب  گنج  زا  (ع ) نسح ماما  ارچ  منادب  متساوخ  یم  هشیمه 

لباقم رد  (ع ) نسح ماـما  ارچ  هک  مدرک  یم  بّجعت  مدوب و  هدینـش  اـهزیچ  یلیخ  ـالبرک  هساـمح  دروم  رد  نم  دـیهاوخب  ار  شتـسار 
 ! درکن تماقتسا  نمشد 

 . ما هدنام  ربخ  یب  نآ  زا  نم  هک  تسا  هتشاد  یحضاو  ّتلع  وا  راک  امتح  هک  متسناد  یم  نم 

 . موش ربخ  اب  (ع ) نسح ماما  حلص  زار  زمر و  زا  منک و  رفس  خیرات ، قمع  هب  ات  متفرگ  میمصت  بش  کی  ماجنارس 

 . ما هدوب  عالّطا  یب  یگرزب  هسامح  هچ  زا  نم  هک  مدیمهف  دش و  زاغآ  نم  ههام  شش  رفس  هک  دوب  نینچ  نیا  و 

 . تسا نم  رفس  لصاح  تسامش  تسد  رد  هک  باتک  نیا 

دوبن هسامح  نیا  رگا  هک  دـینک  رواب  دـیوش و  ربخ  اب  (ع ) نسح ماما  حلـص  هسامح  تمظع  زا  باتک  نیا  ندـناوخ  اب  دـیناوت  یم  امش 
 . دوبن يربخ  چیه  مالسا  زا  نونکا 

 . ددرگ باتک  نیا  ناگدنناوخ  بیصن  شتعافش ، تمایق  زور  هک  دیما  نآ  هب  منک ؛  یم  ادها  ناتساد  نیا  نامرهق  هب  ار  باتک  نیا 
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ینارآ نایماّدخ  يدهم 

هام 1387 نابآ  مق ،

متسه ربمایپ  دنزرف  نم 

؟  يا هتفرگ  تسد  رد  ار  باتک  نیا  ارچ 

؟  مربب خیرات  قمع  رد  يرفس  هب  ار  وت  باتک  نیا  رد  مهاوخ  یم  نم  هک  یناد  یم  ایآ 

1  . ناضمر هام  مکی  تسیب و  هعمج ، زور  میورب ، يرمق  يرجه  لهچ  لاس  هب  دیاب  ام  يوش ؟  یم  نم  رفسمه  ایآ 

؟  دنتسه يراز  هیرگ و  لاح  رد  مدرم  همه  ارچ  تسا ؟  ربخ  هچ  اجنیا 

 . تسا ّتیعمج  زا  رپ  (ع ) یلع ترضح  هناخ  رود  ات  رود 

 . تسا هتفاتش  ادخ  رادید  هب  (ع ) یلع ترضح  هک  دنا  هدیمهف  رهش  مدرم  يرآ ،

ایوگ
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 . دنرادن (ع ) یلع ترضح  نوچ  ینابرهم  ماما  هفوک ، مدرم  رگید  تسا ، هدرک  ار  دوخ  راک  مَجُلم ، نبا  ریشمش  هبرض 

 . دننز یم  هنیس  رس و  رب  نینچ  نیا  زورما  دنتسنادن و  ار  دوخ  ماما  ردق  مدرم  هک  سوسفا  دص  سوسفا و 

2  . تسا هدیسر  دوخ  يوزرآ  هب  زورما  دوش و  تحار  مدرم  نیا  تسد  زا  هک  دوب  نیا  (ع ) یلع ترضح  يوزرآ 

 . دوش یم  هدوزفا  ّتیعمج  دادعت  رب  هظحل  هب  هظحل  دنا ، هدش  عمج  دوخ  ماما  رکیپ  عییشت  يارب  مدرم ،

یمین بشید ، هک  دهد  یم  ربخ  اهنآ  هب  دـنک و  یم  مدرم  هب  ور  دـیآ و  یم  نوریب  (ع ) نسح ماما  دوش و  یم  زاب  هناخ  ِرد  ناهگان ، اما 
 ! دش نفد  (ع ) یلع ترضح  ندب  هتشذگ ، بش  زا 

؟  بش همین  ارچ  دنوش ، یم  ّریحتم  همه ،

 . مینک عادو  دوخ  ماما  اب  میتساوخ  یم  ام  مینک ، رازگرب  یهوکشاب  مسارم  میتساوخ  یم  ام 

؟  تساجک ترضح  نآ  ربق  یتسار  هب 

 ! رهش جراخ  ياهراز  ین  ِنایم  رد  ییاج 

نوریب ربق  زا  ار  وا  ندب  تساجک  وا  ربق  دننادب  وا  نانمـشد  رگا  هک  ارچ  دوب ، دـهاوخ  یفخم  (ع ،) یلع ترـضح  مردـپ  ربق  مدرم ، يا 
 ! دروآ دنهاوخ 

3  . دنور یم  ورف  یقیمع  ترسح  رد  اهنآ  دوش ، یم  دنلب  مدرم  هیرگ  يادص  نونکا 

، تسین نتخادنا  نزوس  ياج  رگید  دنا ، هدش  عمج  (ع ) یلع ترضح  هناخ  رانک  رد  يدایز  ّتیعمج  و  تسا ، حبـص  هد  تعاس  نونکا 
 . دنا هتفر  هفوک  دجسم  هب  زین  مدرم  زا  يا  هّدع 

 . تسازع مغ و  رسارس  هفوک  رهش  تسا ، يراج  همه  مشچ  زا  کشا 

دنهاوخ یم  اهنآ  تسا ، هدومن  یفرعم  دوخ  زا  دعب  ماما  ناونع  هب  ار  (ع ) نسح ماما  دوخ ، دنزرف  (ع ،) یلع ترضح  هک  دنناد  یم  همه 
 . دننک تعیب  وا  اب 

 ! مبوخ رفسمه 

(ع) نسح ماما  اب  ندرک  تعیب  يارب  ناشدوخ  مدرم  نیا  نک ، هاگن  بوخ 
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 ! تسا هدرکن  روبجم  ار  اهنآ  سک  چیه  دنا ، هدمآ 

ترضح نآ  زونه  اّما  دیایب ؛  دجسم  هب  (ع ) نسح ماما  ات  دنتسه  رظتنم  همه 

 . تسا هناخ  لخاد 

 . دوش یم  رهظ  ناذا  کیدزن 

و (ع ) نیـسح ماما  اب  هارمه  (ع ) نسح ماما  نک ، هاگن  ار  اجنآ  دـتفا ، یم  ّتیعمج  رد  يروش  دوش ، یم  دـنلب  تاولـص  يادـص  ناهگان 
 . دنور یم  دجسم  يوس  هب  دنیآ و  یم  نوریب  هناخ  زا  دوخ  رگید  ناردارب 

ماما نانخـس  ات  مینک  ادـیپ  ربنم  کیدزن  ار  ییاج  دـیاب  میناـسرب ، دجـسم  هب  ار  دوخ  مه  اـم  اـیب  دـمآ ، رـس  هب  راـظتنا  ماجنارـس  يرآ ،
 . میونشب یبوخ  هب  ار  (ع ) نسح

 . دنهد یم  ناشن  ار  دوخ  تاساسحا  ریبکت ، تاولص و  يادص  اب  مدرم  همه  دوش ، یم  دجسم  دراو  (ع ) نسح ماما 

 . داتسیا یم  زامن  هب  شردپ  هک  ییاج  نامه  تسا ، هفوک  دجسم  بارحم  نامه  اجنیا  يرآ ، دور ، یم  بارحم  يوس  هب  ماما 

، رسارس دجـسم  دور ، یم  نآ  يالاب  هب  ماما  دراد ، رطاخ  هب  ار  (ع ) یلع ترـضح  يادص  زونه  ینیب  یم  هک  يربنم  نک ، هاگن  ار  اجنآ 
 . تسا توکس 

 . دمآ دهاوخن  وا  دننامه  رگید  هک  میا  هتسشن  يدرم  گرزب  گوس  رد  زورما  مدرم !  يا   : » دنک یم  زاغآ  ار  دوخ  نخس  وا 

یم یهارمه  ار  وا  پچ ،  تمـس  زا  لیئاکیم  تسار و  تمـس  زا  لیئربج  دز ،  یم  ریـشمش  ربماـیپ  باـکر  رد  یتقو  هک  دوب  یـسک  وا 
 . درپس یم  وا  تسد  هب  ار  مالسا  مچرپ  ربمایپ ،  اه ،  گنج  رد  دومن و  یم  ربمایپ  يادف  ار  شیوخ  ناج  هک  دوب  یسک  مردپ  دندرک . 

4  «. دوب هدرکن  هریخذ  دوخ  يارب  يزیچ  ایند ،  تورث  زا  هک  یلاح  رد  تفر  ادخ  رادید  هب  بشید  وا 

.دنک مامت  ار  دوخ  نخس  (ع ) نسح ماما  دراذگ  یمن  مدرم ، کشا  هیرگ و 

ردپ رادغاد  (ع ) نسح ماما 
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 . تسا هدید  دوخ  مشچ  هب  ار  ردپ  ّتیمولظم  اهراب  اهراب و  وا  تسا ،

ترـضح دننامه  رگید  خیرات  هک  یتسار  هب  يرآ ، دوش ، یم  دایرف  هلان و  رـسارس  دجـسم  (ع ،) نسح ماما  هیرگ  يادص  ندش  دـنلب  اب 
 . دید دهاوخن  ار  (ع ) یلع

هک دسانش  یم  ارم  سک  ره   : » دهد یم  همادا  دوخ  نخس  هب  ماما  ددرگ و  یم  زاب  دجسم  هب  توکس  رگید ، راب  و  درذگ ، یم  یقیاقد 
رد ادخ  هک  متسه  یسک  نآ  نم  متیاده ،  غارچ  نم  متسه .  ربمایپ  دنزرف  نسح ،  نم  دنادب  دسانش  یمن  ارم  سک  ره  و  دسانش ،  یم 
5 « . تسا هتخاس  بجاو  نآرق ،  رد  ارم  هب  تبحم  ادخ  هک  متسه  یسک  نآ  نم  تسا .  هتخاس  رود  نم  زا  ار  يدیلپ  هنوگ  ره  نآرق ، 

 ! مبوخ هدنناوخ 

 . ینک ّتقد  (ع ) نسح ماما  مالک  نیا  رد  يردق  دهاوخ  یم  ملد 

؟  دنک یم  یفرعم  ربمایپ  دنزرف  ناونع  هب  ار  شدوخ  ماما ، ارچ  یتسار  هب 

؟  متسه یلع  نب  نسح  نم  دیوگ  یمن  ارچ 

؟  ینیب یم  هچ  نک ، دوخ  فارطا  هب  یهاگن 

لاس تفه  یـس و  دودـح  تساهنآ و  زا  رت  نس  مک  هک  (ع ) نسح ماما  اب  دـنهاوخ  یم  نونکا  نادیفـس ، شیر  هفوک ، رهـش  ناـگرزب 
 . دننک تعیب  دراد ،

ماما نسح و  ماما  زا  ریغ  نیمز  يور  رد  دـننک ،  یم  تعیب  یـسک  هچ  اب  دـننادب  مدرم  ات  دزادرپب  دوخ  یفرعم  هب  دـیاب  (ع ) نسح ماـما 
 . دشاب ربمایپ  رتخد  دنزرف  هک  تسین  رگید  یسک  (ع ،) نیسح

(ع) نسح ماما  هب  ترضح  نآ  ردقچ ، هک  دنراد  دای  هب  دنا و  هدوب  ربمایپ  نارای  زا  هک  دنتسه  ینادرمریپ  ّتیعمج ، نیا  نایم  رد  يرآ ،
 . تشاد هقالع 

میوگب تیارب  ار  هیآ  نیا  تیاکح  یهاوخ  یم  ایآ  دنک ، یم  هراشا  ریهطت  هیآ  هب  (ع ) نسح ماما  هک  نیا  رگید  هتکن 
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؟

نسح و همطاف و  یلع و  زا  ورب و  همَلَـس !  ُّما   : » دومرف دز و  ادـص  ار  وا  دوب ، ربمایپ ) رـسمه   ) همَلَـس ُّما  هناـخ  رد  ربماـیپ  هک  زور  کـی 
6 « . دنیایب اجنیا  هب  ات  هاوخب  نیسح 

 . دننیشنب وا  رانک  ات  درک  توعد  اهنآ  زا  تساخرب و  ياج  زا  اهنآ  مارتحا  هب  ربمایپ  دندش  هناخ  دراو  اهنآ  یتقو 

 . تفرگ دوخ  شوغآ  رد  ار  (ع ) یلع درک و  زاب  ار  دوخ  تسار  تسد  ربمایپ  هک  دید  همَلَس  ُّما 

 . تفرگ شوغآ  رد  ار  (ع ) نسح دومن و  زاب  ار  دوخ  پچ  تسد  هاگنآ 

 . تفرگ رارق  ربمایپ  هنیس  يور  و  تخادنا ، ربمایپ  ندرگ  رد  ار  دوخ  تسد  دمآ و  مه  (ع ) نیسح

نم نادـناخ  اهنیا ، ایادـخ !  راب   : » دومرف نینچ  درک و  نامـسآ  هب  یهاگن  ربمایپ  تسـشن ، ربماـیپ  لـباقم  رد  مه  (س ) همطاـف هک  یتقو 
7 « . ینادرگ كاپ  يدب  ره  زا  ار  نانآ  ات  مهاوخ  یم  وت  زا  دنتسه ،

 ! هناورپ راهچ  عمش و  کی  یگنشق !  هنحص  هچ  دوب ، نامسآ  يوس  هب  ربمایپ  هاگن 

 . دش لزان  ریهطت " هیآ   " دمآ و دورف  لیئربج 

« دنک كاپ  يدیلپ  ره  زا  ار  نادناخ  امـش  دهاوخ  یم  دنوادخ  و  ًاریهطت : مکرّهطی  تیبلا و  لها  سجرلا  مکنع  بهذیل  هّللا  دیری  اّمنا  »
.

 . دنا هتخانش  ار  (ع ) نسح ماما  شیپ  زا  شیب  مدرم  نونکا ،

دیشروخ اب  تعیب 

 . هّللا دیبُع  مان  هب  يرگید  هّللا و  دبع  مان  هب  یکی  دراد  رسپ  ود  وا  يا ؟  هدینش  ار  ربمایپ  يومع  ساّبع ، مان  امتح 

 . دنشاب یم  (ع ) نسح ماما  هب  نادنمقالع  زا  ود  ره  دنتسه و  هفوک  رد  زورما  ردارب  ود  نیا 

هدش و ادج  مه  زا  ردارب  ود  نیا  هار  هنوگچ ، هک  يوش  یم  هّجوتم  یشاب  هارمه  باتک  رخآ  ات  نم  اب  رگا  اما 
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 . دنز یم  (ع ) نسح ماما  تموکح  هب  ار  هبرض  نیرتگرزب  هّللا ) دیبع   ) اهنآ زا  یکی 

اقآ نیا  مدرم !  يا   : » دیوگ یم  دنک و  یم  مدرم  هب  ور  دتـسیا  یم  ربنم  رانک  رد  دزیخ و  یم  رب  اج  زا  ساّبع ، نب  هّللا  دـبع  نک !  هاگن 
8 « ! دینک تعیب  وا  اب  دیزیخرب و  تسامش ، ماما  نیشناج  امش و  ربمایپ  دنزرف 

رد دـننک و  یم  مالعا  (ع ،) نسح ماما  اب  ندرک  تعیب  يارب  ار  دوخ  یگداـمآ  مدرم ، همه  ساـّبع  نب  هّللا  دـبع  نخـس  ندـش  ماـمت  اـب 
9 « . دشاب یم  تفالخ  هتسیاش  وا  هک  یتسار  هب  میراد ، تسود  ار  (ع ) نسح ماما  رایسب  ام   : » دنیوگ یم  ساّبع  نب  هّللا  دبع  باوج 

 . دننک یم  تعیب  وا  اب  دنور و  یم  ماما  يوس  هب  هتسد  هتسد  مدرم 

 ! مبوخ رفسمه 

ارف شوگ  وا  تاروتـسد  نانخـس و  هب  هراومه  هک  دریگ  یم  لوق  اـهنآ  زا  دـنیب  یم  تعیب  يارب  ار  مدرم  موـجه  یتـقو  (ع ) نسح ماـما 
10 « . میتسه وت  نامرف  هب  شوگ  همه  ام   : » دنیوگ یم  دنلب  يادص  اب  زین  مدرم  دنهد و 

؟  دننک یم  تعیب  (ع ) نسح ماما  اب  هفوک  رد  رفن  دنچ  یناد  یم  ایآ 

11  ! رفن رازه  لهچ  زا  شیب 

ینارادنامرف فلتخم  ياهرهـش  يارب  و  دریگ ، یم  تسد  هب  ار  تموکح  مامز  (ع ) نسح ماما  و  تسا ، هدـش  مامت  ماما  اب  تعیب  نونکا 
 . دتسرف یم  هرصب  رهش  يوس  هب  ار  سابع  نب  هّللا  دبع  دنک ، یم  بوصنم  ار 

12  . دهدب ناماس  رس و  ار  یلخاد  لئاسم  دنک  یم  یعس  دزادرپ و  یم  عاضوا  یسررب  هب  هام  ود  (ع ،) نسح ماما 

رظن ریز  ماش ) زا  ریغ  هب   ) یمالـسا قطانم  مامت  هکلب  تسین ، قارع  طقف  (ع ) نسح ماما  تموکح  هدودـحم  هک  ینادـب  تسا  مزال  هّتبلا 
 . دنوش یم  هرادا  هفوک 

ناریا نمی ، هنیدم ،) هکم و   ) زاجح يارب  یتختیاپ  هلزنم  هب  هفوک  يرآ 
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13  . دور یم  رامش  هب  و . . . 

الط ياه  هّکس  اب  سوساج  ود 

هتـسناوت گنرین  هلیح و  اب  وا  دـنک و  یم  تموکح  ماش  رب  زونه  نونکاـت ، موس ) هفیلخ   ) ناـمثع ناـمز  زا  هیواـعم  هک  یناد  یم  اـمتح 
 . دیامن تباث  اجنآ  رب  ار  دوخ  تموکح 

يزوریپ ات  رتشا  کلام  هک  ینامز  رد  تسرد  اّما  تفرگ ؛ رد  یتخس  گنج  نیفص  رد  تفر و  وا  گنج  هب  (ع ) یلع ترـضح  هچ  رگا 
هاپس يزوریپ  عنام  داد و  بیرف  ار  هفوک  مدرم  راک ، نیا  اب  دننک و  هزین  رس  رب  ار  اه  نآرق  ات  داد  روتسد  هیواعم  تشادن  يدایز  هلـصاف 

 . دش قح 

 . دهد یم  رارق  فده  ار  داسف  ساسا  هشیر و  وا  تسا ، هدیسر  تموکح  هب  (ع ) نسح ماما  نونکا ،

 . دهد یم  يور  یمالسا  تّما  رد  هک  تسا  ییاهداسف  همه  هشیر  وا  تموکح  هیواعم و  يرآ ،

 . دیامن دوبان  ار  ربمایپ  ياه  تمحز  همه  هدرب و  نیب  زا  ار  مالسا  دهاوخ  یم  هیواعم  هک  دناد  یم  یبوخ  هب  (ع ) نسح ماما 

وا هتفر و  ادخ  رادید  هب  بلاط  یبا  نب  یلع  مردپ  انامه   : » دسیون یم  هیواعم  هب  يا  همان  (ع ) نسح ماما  تسا و  هّجحلا  يذ  هام  نونکا 
تسا تیب  لها  ام  قح  ناناملسم ،  رب  يربهر  رما  هک  یناد  یم  یبوخ  هب  هیواعم ،  يا  تسا .  هدرک  یفرعم  دوخ  نیشناج  ناونع  هب  ارم 

ار داهنـشیپ  نیا  رگا  هک  نادـب  يراپـسب .  نم  هب  ار  ماش  تموکح  ینک و  تعیب  نم  اـب  یـسرتب و  ادـخ  زا  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  سپ  ، 
14 «. دمآ مهاوخ  وت  يوس  هب  گرزب  یهاپس  اب  هارمه  نم  ینکن  لوبق 

يا هشقن  حرط  هب  هک  دـهاوخ  یم  اهنآ  زا  دـنک و  یم  عمج  ار  دوخ  نارواشم  هیواعم ، نونکا ، دـسر ، یم  هیواـعم  تسد  هب  ماـما  هماـن 
ماما اب  هلباقم  يارب 
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 . دنزادرپب (ع ) نسح

یسوم وبا  نیفـص ،  رد  هک  يا  هدرک  شومارف  رگم  یلع !  نب  نسح  يا   : » دوش یم  هداتـسرف  (ع ) نسح ماما  يارب  همان  نیا  هشقن  قبط 
هب تفالخ  ّقح  هک  یلاح  رد  یبلط  یم  ار  دوخ  ردپ  ّقح  وت  هک  تسا  هدش  هنوگچ  لاح  دز ،  رانک  تموکح ،  زا  ار  وت  ردپ  يرعـشا ، 

15 « . تسا هدش  راذگاو  نم 

رهـش هب  يرگید  و  هفوـک ، رهـش  هب  یکی  دتـسرفب  قارع  هب  سوساـج  ود  هک  دریگ  یم  میمـصت  هیواـعم  مهم ، هسلج  نیا  رد  نینچمه 
 . هرصب

دننک نیبدب  (ع ) نسح ماما  تموکح  هب  تبسن  ار  رهش  ود  نیا  مدرم  الط ، ياه  هّکس  ندرک  جرخ  اب  ات  دنراد  هفیظو  سوساج  ود  نیا 
16  . دننک داجیا  هنتف  بوشآ و  مدرم  نایم  رد  و 

 . دننک تکرح  قارع  يوس  هب  دنهاوخ  یم  هیواعم  ناسوساج  تسا و  تکرح  عقوم 

ماما رورت  يارب  دـهاوخ  یم  اهنآ  زا  دـهد و  یم  ماقم  لوپ و  هدـعو  اهنآ  هب  دـیوگ و  یم  نخـس  اهنآ  اب  دـیآ و  یم  اـهنآ  دزن  هیواـعم 
 . دنیامن شالت  وا  مهم  نارای  و  (ع ) نسح

 ! مبوخ رفسمه 

 . دیامن ظفح  نانمشد  ّرش  زا  ار  ام  نابرهم  ماما  دنوادخ ، ات  مینک  اعد  ایب  تسا ، رطخ  رد  (ع ) نسح ماما  ناج  رگید  نونکا 

؟ يراد گرم  يوزرآ  ایآ 

 . هفوک يوس  هب  يرگید  دور و  یم  هرصب  يوس  هب  یکی  دنیآ ، یم  قارع  يوس  هب  هیواعم  ياه  سوساج 

17  . دهد یم  ار  اهنآ  يریگتسد  روتسد  (ع ) نسح ماما  دنزادرپ و  یم  بوشآ  هنتف و  هب  سوساج  ود  نیا 

هنتف بوشآ و  یپ  رد  هیواعم  هک  دمهف  یم  (ع ) نسح ماما  دوش و  یم  راکشآ  هیواعم  ياه  همانرب  سوساج ، ود  نیا  يریگتسد  زا  دعب 
 . تسا

دننک و مادعا  ار  اهنآ  دنناسرب و  ناشلامعا  يازس  هب  ار  رفن  ود  نیا  ات  دهد  یم  روتسد  (ع ) نسح ماما 
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 . دهد یم  هیواعم  هب  ینشور  حضاو و  باوج  هار ، نیا  زا 

گرم يوزرآ  وت  ایوگ  یتسرف ،  یم  رورت  يزیگنا و  هنتف  يارب  ار  دوخ  ناسوساج  هیواعم ،  يا   : » دـسیون یم  ار  همان  نیا  ماـما  سپس 
18 «. دسر یم  ارف  وت  گرم  يدوز ،  هب  ادخ ،  تساوخ  هب  هک  شاب  رظتنم  يوش .  هتشک  نم ،  تسد  هب  یهاوخ  یم  يراد و 

 . دربب هیواعم  يارب  ار  همان  رت  عیرس  هچ  ره  ات  دهاوخ  یم  وا  زا  دهد و  یم  بدنُج  مان  هب  دوخ  نارای  زا  یکی  هب  ار  همان  ماما ،

19  . دناسر یم  هیواعم  هوکشاب  رصق  هب  ار  دوخ  دور و  یم  شیپ  هب  ماش  يوس  هب  بْدنُج 

ماما یناوت  یم  یهاوخب  تقو  ره  هفوک  رد  تسا ، قرف  هیواعم  یهاشداپ  رـصق  و  (ع ) نسح ماما  هداس  هناخ  نایم  ردـقچ  هک  یتسار  هب 
 . تسا هتخاس  دوخ  يارب  ییابیز  رصق  هچ  هیواعم  اجنیا  رد  اّما  يوش ؛  نیشنمه  وا  اب  يورب و  شا  هناخ  هب  ینیبب ، ار  (ع ) نسح

 . دهد یم  هیواعم  هب  ار  همان  دوش و  یم  رصق  دراو  بدنُج 

يارب ار  دوخ  دیاب  دنکن  لوبق  ار  (ع ) نسح ماما  نخـس  رگا  يرآ ، دنک ، یم  رطخ  ساسحا  وا  نونکا  دـناوخ ، یم  ار  ماما  همان  هیواعم ،
 . دنک هدامآ  گنج 

اب یتشاد  تموکح  هقباس  دوب و  نم  زا  شیب  وت  لاس  نس و  رگا  و  مدناوخ ،  ار  وت  همان  نم   : » دسیون یم  نینچ  همان  باوج  رد  هیواعم 
وت زا  شیب  نم  یگتسیاش  نیمه  يارب  ما و  هدرک  تموکح  اهلاس  متـسه و  رتگرزب  وت  زا  نم  هک  یناد  یم  وت  اّما  مدرک ،  یم  تعیب  وت 

20 « . مهد یم  وت  هب  ار  قارع  تموکح  نم  ینک  تعیب  نم  اب  وت  رگا  دشاب ،  یم 

 ! مبوخ هدنناوخ 

هک دنز  یم  ار  یفرح  نامه  هیواعم  نک ، هاگن 
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نس و رکبوبا  یتسه و  ناوج  وت  یلع  يا  هک  دوب  نیا  مه  اهنآ  فرح  يرآ ، دنتفگ ؛  (ع ) یلع ترـضح  هب  مدرم  ربمایپ ، تافو  زا  دعب 
 . تسا رتشیب  وت  زا  شلاس 

 . دیآ یم  نوریب  رصق  زا  دریگ و  یم  ار  هیواعم  همان  بْدنُج  لاح ، ره  هب 

 . دوش هاگآ  رتشیب  رهش  نیا  ّتیعضو  زا  دنامب و  ماش  رد  زور  دنچ  ات  دریگ  یم  میمصت  وا 

 ! نک هاگن 

 . دننک یم  تکرح  فلتخم  ياهرهش  يوس  هب  هیواعم  رصق  زا  يدایز  ياه  ناسر  همان 

؟  دنور یم  اجک  ناسر  همان  همه  نیا  تسا ؟  هدش  ربخ  هچ 

 . دنزات یم  شیپ  هب  دنتسه و  راوس  وردنت  ياه  بسا  رب  دنراد ، هلجع  یلیخ  اهنیا 

یتقو دیـسر ،  لتق  هب  بلاط  یبا  نب  یلع  ام ،  نمـشد  هک  رکـش  ار  ادـخ   : » دوش یم  ربخاب  اه  همان  نیا  نتم  زا  قیقحت  زا  سپ  بدـنُج 
دینادـب ار  نیا  درک ،  میهاوخ  هلمح  قارع  يوس  هب  يدوز  هب  ام  هک  دـینک  هداـمآ  ار  دوخ  نایرکـشل  دیـسر ،  امـش  تسد  هب  نم  هماـن 

21 « . تسام نآ  زا  يزوریپ 

هب مناسرب و  هفوک  هب  ار  دوخ  دیاب  رت  عیرـس  هچ  ره  تسا ، قارع  هب  یـشک  رکـشل  رکف  رد  هیواعم  بجع !  دیوگ :  یم  دوخ  اب  بدنُج 
 . مهدب ربخ  ماما 

 . دزات یم  شیپ  هب  هفوک  يوس  هب  هلجع  اب  وا 

جیـسب ار  قارع  مدرم  رت  عیرـس  هچ  ره  هک  دهاوخ  یم  ماما  زا  دسر و  یم  (ع ) نسح ماما  تمدخ  هدمآ و  هفوک  هب  وا  دـعب ، زور  دـنچ 
 . دنک هلمح  ماش  يوس  هب  هدومن و 

هفیلخ نینوخ  نهاریپ 

 . دراد يا  هناهب  هب  زاین  دزادنایب  هار  (ع ) نسح ماما  اب  گنج  يارب  یگرزب  هاپس  دناوتب  هک  نیا  يارب  هیواعم 

بتکم کی  اب  یهاوخب  رگا  هک  تسا  نوناق  کی  نیا  يرآ ،
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 . دورب یعقاو  نید  گنج  هب  نید  مسا  هب  دهاوخ  یم  هیواعم  و  ینک ، سیسأت  یبتکم  زین  وت  دیاب  ینک  هزرابم  ینید 

 . میناسرب شلمع  يازس  هب  ار  نامثع  لتاق  میهاوخ  یم  ام  هک  دنک  یم  غیلبت  اج  همه  رد  دهد و  یم  ماجنا  قیقد  يزیر  همانرب  کی  وا 

 . میریگب ار  مولظم  نوخ  ماقتنا  دیاب  ام  دش ، دیهش  هنشت  بل  اب  هنامولظم و  ربمایپ  هفیلخ  ناناملسم !  يا  -

22  . تسا نامثع  لتاق  (ع ) نسح ماما  دننک  یم  رواب  ماش  مدرم  هک  دنک  یم  يراک  تاغیلبت  يرآ ،

 ! مزیزع هدنناوخ 

ار يرمق  ِيرجه  جـنپ  یـس و  لاس  ثداوح  میوش و  ربخ  اب  نامثع  لتق  هّیـضق  زا  و  مینک ، رورم  ار  خـیرات  يرادـقم  مه  اب  یقفاوم  ایآ 
؟  مینک یسررب 

 . درک یم  تموکح  هنیدم  رد  مّوس  هفیلخ  ناونع  هب  نامثع  نامز  نآ 

نامثع زا  دندرک  یم  لیم  فیح و  ار  لاملا  تیب  هّیُما ، ینب  هکنیا  يارب  مدرم  دوب و  هداد  رارق  دوخ  تموکح  هراک  همه  ار  هّیُما  ینب  وا 
 . دندوب یضاران 

یـس و لاس  لاّوَش  هام  رد  دش ، زیربل  اهنآ  ربص  هساک  یتقو  ماجنارـس  دندوب و  هدش  عقاو  متـس  ملظ و  دروم  همه ، زا  شیب  رـصم  مدرم 
 . دندمآ هنیدم  يوس  هب  يرمق  يرجه  جنپ 

 . دیایب دجسم  هب  تعامج  زامن  ندناوخ  يارب  وا  هک  دنتشاذگن  دندرک و  هرصاحم  ار  نامثع  هناخ  اهنآ 

دنراذـگن هک  داد  روتـسد  اهنآ  هب  داتـسرف و  نامثع  هناخ  هب  ار  (ع ) نیـسح ماما  نسح و  ماما  نامثع ، زا  عاـفد  يارب  (ع ) یلع ترـضح 
 . دسرب نامثع  هب  یبیسآ 

نامثع زا  هنیدم  لها  زا  رگید  یهورگ  و  (ع ) نیـسح ماما  نسح و  ماما  تّدـم  نیا  مامت  رد  دیـشک و  لوط  هتفه  ود  زا  شیب  هرـصاحم 
 . دندرک یم  عافد 

هیواعم دوخ  هک  تسا  نیا  بلاج 
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 . دوب ارجام  نیا  یلصا  حاّرط  تسا ، هدش  مامت  وا  يارب  نامثع  فرصم  خیرات  تسناد  یم  نوچ 

 . دسرب دوخ  فادها  هب  نامثع  نتشادرب  نایم  زا  اب  تساوخ  یم  وا 

دهاوخب دنا ، هدمآ  وا  عافد  يارب  هک  یناسک  زا  ات  تساوخ  وا  زا  هّجحلا  يذ  هام  مهدـجه  زور  دوب  نامثع  رواشم  یـشنم و  هک  ناورم 
 . دننک كرت  ار  وا  هناخ  هک 

دندوب هدـمآ  وا  زا  عافد  يارب  هک  ییاهنآ  همه  زا  تسا  هدـش  فرطرب  رطخ  درک  یم  لایخ  تشاد و  نانیمطا  ناورم  هب  هک  مه  نامثع 
 . دنورب دوخ  ياه  هناخ  هب  ات  درک  تساوخ  رد 

23 « . دیورب دوخ  ياه  هناخ  هب  دینک و  كرت  ارم  هناخ  ات  مهد  یم  مسق  ار  امش  نم   : » تفگ نینچ  درک و  همه  هب  ور  وا 

. »؟  ینک یم  عنم  دوخ  زا  ندرک  عافد  زا  ار  مدرم  ارچ   : » دومرف درک و  نامثع  هب  ور  (ع ) نسح ماما 

24 « . دوش يزیرنوخ  ما  هناخ  رد  مهاوخ  یمن  نم  هک  يورب ، دوخ  هناخ  هب  هک  مهد  یم  مسق  ار  وت   : » تفگ وا  باوج  رد  نامثع 

25  . دوب (ع ) نسح ماما  درک  كرت  ار  نامثع  هناخ  هک  يدرف  نیرخآ  يرآ ،

 . ددرگ زاب  نامثع  هناخ  هب  ات  داد  روتسد  وا  هب  دش  (ع ) نسح ماما  تشگزاب  هّجوتم  نوچ  (ع ) یلع ترضح 

26  . دنک كرت  ار  وا  هناخ  هک  داد  مسق  ار  وا  نامثع  رگید  راب  اّما  تشگزاب ؛  نامثع  هناخ  هب  (ع ) نسح ماما 

 . دندرک رت  گنت  ار  هرصاحم  هقلح  دندرک و  هدافتسا  تصرف  زا  دندوب  هدمآ  رصم  زا  هک  ییاهورین  ماگنه ، بش 

27  . دندوب یگنشت  رد  وا  هداوناخ  نامثع و  دش ، یمن  ادیپ  نامثع  هناخ  رد  یبآ  رگید  هک  دیشک  لوط  ردق  نآ  هرصاحم 

دنتساوخ یم  اهنآ  دربب ، بآ  نامثع  يارب  یسک  دنداد  یمن  هزاجا  اه ، یشروش  اّما 
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 . دنریمب یگنشت  زا  شا  هداوناخ  نامثع و 

 . دنتشاد دوخ  هرصاحم  رد  ار  هناخ  هنهرب  ياهریشمش  اب  نایشروش  دوش ، کیدزن  نامثع  هناخ  هب  تشادن  تأرج  سک  چیه 

ره اهنآ  دننک ، تکرح  نامثع  هناخ  يوس  هب  دـنرادرب و  بآ  کشم  هس  ات  داد  روتـسد  مشاه  ینب  هب  (ع ) یلع ترـضح  هک  دوب  اجنیا 
28  . دندناسر نامثع  هناخ  هب  ار  بآ  دوب  روط 

زین نسح  ماـما  ماـگنه  نیا  رد  دـش و  عورـش  يزادـناریت  هـک  دوـب  هداتـسیا  ناـمثع  هناـخ  رد  رب  زوـنه  ربـنق  اـب  هارمه  (ع ) نـسح ماـما 
 . دش (ع ) حورجم

 . دندناسر لتق  هب  ار  وا  دندرک و  هلمح  نامثع  هناخ  هب  نایشروش  ماجنارس 

 . تسا نامثع  لتاق  (ع ) نسح ماما  دنا  هدرک  رواب  مدرم  هک  تسا  هدرک  يراک  تاغیلبت  اب  هیواعم  زورما  هک  ینیب  یم  نم  رفسمه  اّما 

! بش ار  زور  روط  نیمه  دننیبب و  زور  ار  بش  مدرم ، هک  دنک  يراک  دناوت  یم  تاغیلبت  يرآ ، 

.میروخن ار  مالسا  نانمشد  موش  تاغیلبت  بیرف  ات  میشاب  رایشوه  هشیمه  دیاب  ام 

دنیآ یم  خرس  نازابرس 

نـسح ماـما  اـب  هلباـقم  يارب  يا  هشقن  حرط  هب  هک  دـهاوخ  یم  اـهنآ  زا  هدرک و  عمج  ار  دوخ  نارواـشم  هیواـعم  نوـنکا ، نک !  هاـگن 
( . (ع دنزادرپب

 . دنوش فرصنم  (ع ،) نسح ماما  ندرک  يرای  زا  هفوک  مدرم  ات  دننک  يراک  دیاب  هک  دنسر  یم  هجیتن  نیا  هب  اهنآ 

 . تسا هدید  دوخ  روای  رای و  ار  مدرم  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  تسا  هدرک  گرم  هب  دیدهت  ار  هیواعم  نونکا  (ع ) نسح ماما  رگا  يرآ ،

 . دننک داجیا  هلصاف ، مدرم  و  (ع ) نسح ماما  نیب  دیاب  اهنآ 

؟  هنوگچ اما 

« . دنهدب تاجن  ار  وت  دنناوت  یم  اهنآ  تسرفب ، هفوک  هب  ار  دوخ  خرس  نازابرس  هیواعم !  يا   : » دیوگ یم  نارواشم  زا  یکی 

یناسک هچ  خرس  نازابرس  یتسار  هب 
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؟  دنتسه

 ! الط ياه  هّکس 

 . دننک شخپ  هفوک  مدرم  ناگرزب  نایم  رد  دنتسرفب و  هفوک  يوس  هب  ار  الط  ياه  هّکس  دنهاوخ  یم  اهنآ 

رادفرط دنک  رپ  ار  اهنآ  بیج  دنک و  جرخ  لوپ  سک  ره  دنراد ، تسود  ار  لوپ  دنشاب  ایند  نیا  ياج  ره  رد  مدرم  هک  یناد  یمن  رگم 
.دنوش یم  وا 

 ! مبوخ رفسمه 

؟  تشاد دنهاوخ  رب  وا  يرای  زا  تسد  لوپ ، رطاخ  هب  دنا  هدرک  تعیب  (ع ) نسح ماما  اب  هک  یمدرم  ایآ 

 . دنک هلباقم  (ع ) نسح ماما  رکشل  اب  تشاد  دهاوخن  ناوت  وا  رکشل  هک  دناد  یم  هیواعم 

دنک و اه  هزین  رـس  رب  نآرق  دهدب و  بیرف  ار  جراوخ )  ) سّدقم کشخ  یهورگ  تسناوت  نیفـص  گنج  رد  هیواعم  هک  تسا  تسرد 
دوبان اهنآ  زا  يدایز  دادـعت  ناورهن ، گنج  رد  دـنا و  هدـش  رام  رات و  جراوخ ، رگید  زورما  اّما  دوش ؛  دوخ  تسکـش  عنام  هار  نیا  زا 

 . دنا هدش 

زا دـنرادن و  یبوخ  یمدرم  هاـگیاج  رگید  دـنتخادنا  هار  قارع ، مدرم  ناـیم  رد  هک  يراتـشک  لـتق و  زا  دـعب  جراوخ  رگید ، فرط  زا 
 . دنک ظفح  ار  شتموکح  دناوت  یمن  رگید  اهنآ  قیرط 

 . دیامن ادج  (ع ) نسح ماما  زا  ار  قارع  مدرم  لوپ ، هار  زا  هک  تسا  نیا  رکف  هب  هیواعم  نیاربانب 

ّدر و اه  همان  دوش و  یم  رارقرب  هفوک  ناگرزب  اب  هنایفخم  ینیمزریز و  ياه  سامت  دنوش ، یم  هداتـسرف  هفوک  يوس  هب  الط  ياه  هّکس 
29  . دوش یم  لدب 

؟ تساجک رد  ابیز  سورع 

 . دننک تعیب  وا  اب  ات  دهاوخ  یم  اهنآ  زا  دتسرف و  یم  هفوک  ناگرزب  يارب  هنایفخم  تروص  هب  ار  ییاه  همان  هیواعم 

؟  مناوخب تیارب  ار  اه  همان  نیا  زا  یکی  یهاوخ  یم  ایآ 

ار مرتخد  منک و  یم  ماش  هاپس  هدنامرف  ار  وت  مهد و  یم  وت  هب  مهرد  رازه  تسیود  یناسرب  لتق  هب  ار  نسح  رگا  ثَعْشَا !  يا 

مالسلا هیلع  نسح  ماما  حلص  هسامح  ییاهنت ، رصق  www.Ghaemiyeh.comرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 115زکرم  هحفص 22 

http://www.ghaemiyeh.com


30  . مروآ یم  رد  وت  دقع  هب 

 . تسا هداد  رارق  دوخ  راک  روتسد  رد  ار  (ع ) نسح ماما  رورت  همانرب  هیواعم  يرآ ،

؟  تسیک ثَعْشَا  یسرپب  نم  زا  هک  دراد  اج  هّتبلا 

 . دراد يدایز  ذوفن  دوخ  هلیبق  نایم  رد  وا  تسا ، هعیبر  هفیاط  ناگرزب  زا  یکی  وا 

 . تسا باذج  مهم و  رایسب  وا  يارب  ندش  هیواعم  داماد  هک  یتسار  هب  تسا ، لوپ  تسایر و  قشاع  وا  هک  دناد  یم  هیواعم 

 . تسا هداتسرف  يا  همان  نینچ  هفوک  ناگرزب  زا  يرایسب  هب  وا  تسا ، هداد  ار  لوق  نیا  ثَعْشَا  هب  طقف  هیواعم  هک  نکن  رکف 

 . دننک رورت  ار  (ع ) نسح ماما  ات  دنتسه  تصرف  لابند  هب  يدایز  هّدع  نونکا 

؟  تسا رطخ  رد  وا  ناج  هک  دهدب  ربخ  (ع ) نسح ماما  هب  هک  تسه  یسک  ایآ  متسه ، نارگن  یلیخ  نم  یهاوخب  ار  شتسار 

ماش يوس  هب  شیپ 

 . دنک تکرح  ماش  يوس  هب  دنک و  هدامآ  ار  يرکشل  ات  تسا  هتفرگ  میمصت  (ع ) نسح ماما 

نامه دراد ، رثا  رایـسب  نازرابم ، هیحور  رد  نیا  يرآ ، دریگ ، ماجنا  ماش  ياهزرم  لخاد  رد  هیواعم  وا و  نیب  گنج  اـت  دـهاوخ  یم  وا 
( . دشاب یم  هیروس  روشک  لخاد  رد  نیفص  ، ) درب نیفص  هب  ار  دوخ  رکشل  هیواعم ، اب  گنج  رد  (ع ) یلع ترضح  هک  روط 

دنک یم  يزیر  همانرب  دوخ  رکـشل  ندرک  هدامآ  يارب  نیمه  يارب  دنک  ظفح  ار  دوخ  یمجاهت  عضوم  دـهاوخ  یم  مه  (ع ) نسح ماما 
 . دناسرب ماش  هب  ار  دوخ  هدش و  جراخ  قارع  زا  وا  دسرب  قارع  هب  هیواعم  هک  نیا  زا  لبق  دهاوخ  یم  و 

 . دننک يرای  یطیارش  ره  رد  ار  دوخ  ماما  هک  دنا  هداد  لوق  دنا و  هدرک  تعیب  (ع ) نسح ماما  اب  رفن  نارازه  يرآ ،

، دتسرفب ماش  يوس  هب  ار  يزّهجم  رکشل  ات  دنک  یم  شالت  ماما ،
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31  . دیامن مادقا  قارع  رکشل  زیهجت  يارب  ات  دهد  یم  روتسد  رْجُح  هب  ماما 

نآ اهنآ  يرآ ، دنهد ، یمن  ناشن  دوخ  زا  ار  ماش  يوس  هب  تکرح  يارب  مزال  یگدامآ  هفوک  مدرم  اّما  دـنک ؛  یم  يدایز  شالت  رْجُح 
 . دهد یم  تکرح  قارع  يوس  هب  ار  دوخ  رکشل  هیواعم  ماجنارس  هک  نیا  ات  دننک  یم  لّطعم  ردق 

 . دیآ یم  قارع  يوس  هب  تسا و  هدرک  تکرح  ماش  زا  يرفن  رازه  تصش  رکشل  اب  هیواعم  هک  دسر  یم  ربخ 

 . دننک یم  مالعا  داهج  يارب  ار  دوخ  یگدامآ  ترضح ، نآ  نارای  نیرتهب  زا  رفن  رازه  راهچ  زا  شیب  دنک و  یم  داهج  مالعا  ماما 

 ! مبوخ هدنناوخ 

ماما يادن  تعرـس  هب  نیمه  يارب  دنتـسه و  هفوک  دبـس  رـس  لگ  دـندرک  یگدامآ  مالعا  هلحرم ، نیلوا  رد  هک  يرفن  رازه  راهچ  نیا 
 . دننک یم  تباجا  ار  دوخ 

یم وا  زا  دراپـس و  یم  يْدنِک  مان  هب  ناهدنامرف  زا  یکی  هدهع  هب  ار  نآ  یهدـنامرف  دـنک و  یم  یهد  ناماس  ار  دوخ  هاپـس  نیلوا  ماما 
32  . دنوشب قارع  كاخ  رد  هیواعم  يورشیپ  عنام  دننک و  تکرح  رابنا  يوس  هب  هک  دهاوخ 

 . دننک یم  تکرح  ماش  ياهزرم  يوس  هب  هدنمزر  رازه  راهچ 

 . دنتفاتش شیوخ  ماما  يرای  هب  دندمآ و  لقع  رس  هفوک  مدرم  ماجنارس  هک  متسه  لاحشوخ  یلیخ  نم 

؟  مینک تکرح  ماش  ياهزرم  يوس  هب  رکشل  نیا  هارمه  زین  ام  یقفاوم  ایآ  مبوخ !  رفسمه 

هب ماش  هاپـس  دورو  عناـم  میناـسرب و  راـبنا  هقطنم  هب  ار  دوخ  رت  عیرـس  هچ  ره  مینک و  هلجع  دـیاب  سپ  میراد  ور  شیپ  رد  يداـیز  هار 
 . میوشب قارع 

 . تسا هدیسرن  اجنیا  هب  نمشد  زونه  میدیسر ، رابنا  هقطنم  هب  عقوم  هب  ام  هک  رکش  ار  ادخ  میور ، یم  شیپ  هب  ام  درذگ و  یم  اهزور 
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متسه اه  هّکس  ییادف 

هب ماش  فلتخم  ياهرهش  زا  یکمک  ياهورین  رگید  ات  تسا  رظتنم  هیواعم  دنا ، هدز  ودرا  بلح  رهـش  ياه  یکیدزن  رد  هیواعم  رکـشل 
 . دنوشب قحلم  وا 

 . دنک هلمح  قارع  هب  يرفن  رازه  تصش  رکشل  اب  دهاوخ  یم  وا 

 . تسا هتفرگ  رگنس  رابنا  رد  (ع ) نسح ماما  هدنامرف  يْدنِک ، هک  دسر  یم  هیواعم  هب  ربخ 

 . دشاب یم  یتخس  رایسب  راک  رابنا  زا  روبع  رگید  يرآ  دوش ، یم  تحاران  (ع ) نسح ماما  یکریز  زا  هیواعم 

 . دسر یم  وا  نهذ  هب  يرکف  ناهگان  تسا ، هتفر  ورف  رکف  هب  هیواعم 

؟  تسا هتفرگ  یمیمصت  هچ  وا  یناد  یم  ایآ 

 . دنک يرادیرخ  ماقم  لوپ و  اب  ار  (ع ) نسح ماما  هدنامرف  دهاوخ  یم  وا 

تروص نیا  رد  هک  يوش  قحلم  نم  هب  ات  منک  یم  توعد  ار  وت  نم   : » دوش هتـشون  يْدنِک  يارب  همان  نیا  ات  دـهد  یم  روتـسد  هیواعم 
33 « . منک یم  ماش  ياهرهش  زا  يرهش  ریما  ار  وت 

 . دربب يْدنِک  يارب  هّکس  ياه  هسیک  اب  هارمه  ار  همان  نیا  ات  دنز  یم  ادص  ار  دوخ  ناسر  همان  هیواعم 

 ! مزیزع هدنناوخ 

؟  دتسرف یم  يْدنِک  يارب  لوپ  ردقچ  هیواعم  ینادب  یهاوخ  یم  ایآ 

 ! مهرد رازه  دصناپ 

 . دوشن هسوسو  درذگب و  لوپ  همه  نیا  زا  دناوتب  هک  دهاوخ  یم  نامیا  اعقاو  تسین ، یمک  لوپ  نیا  يرآ ،

 . دریگ یم  ار  یهدنامرف  همیخ  غارس  دناسر و  یم  رابنا  هب  ار  دوخ  هیواعم ، ناسر  همان 

 . دوش یم  همیخ  دراو  وا  دننک ، یم  ییامنهار  يْدنِک  همیخ  هب  ار  وا  اهورین 

 . دهد یم  يْدنِک  لیوحت  اه  هّکس  اب  هارمه  ار  همان 

 . دریگ یم  ار  وا  مشچ  اه  هّکس  قرب  دنک ، یم  اه  هّکس  هب  یهاگن  دناوخ ، یم  ار  همان  (ع ،) نسح ماما  هاپس  هدنامرف  يْدنِک ،

 ! ماش ياهرهش  زا  يرهش  رب  تموکح  مهرد و  رازه  دصناپ 
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 . دور یم  ورف  رکف  هب  دزادنا و  یم  نییاپ  ار  دوخ  رس  وا 

ماما اب  نم  رخآ 
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 . منک عافد  روشک  زرم  زا  ات  تسا  هداد  رارق  نم  رایتخا  رد  ورین  رازه  راهچ  تسا و  هدرک  دامتعا  نم  هب  وا  ما ، هدرک  تعیب  (ع ) نسح

رمع رخآ  ات  یناوت  یم  لوپ  نیا  اـب  تسین !  یمک  لوپ  مهرد ، رازه  دـصناپ  دـیوگ :  یم  وا  هب  دـنک و  یم  هنخر  وا  دوجو  رد  ناـطیش 
نآ زا  ایب و  تسا ، هدمآ  تا  هناخ  رد  هب  سناش  يدـْنِک !  يا  ینارذـگب .  شوخ  يرخب و  دوخ  يارب  ابیز  هناخ  ینک ، یگدـنز  تحار 

 . دید یهاوخن  مه  ار  یلوپ  نینچ  باوخ  رگید  وت  نک ، هدافتسا 

 . دوش قحلم  هیواعم  هب  هک  دریگ  یم  میمصت  يْدنِک  دوش و  یم  زوریپ  ناطیش  ماجنارس ،

 . درادن ربخ  هسلج  نیا  عوضوم  زا  سک  چیه  دوش ، یم  رازگرب  يا  هنامرحم  هسلج  یهدنامرف ، رداچ  رد 

34  . دنوش قحلم  هیواعم  هب  وا  هارمه  ات  دهاوخ  یم  اهنآ  زا  دنک و  یم  عمج  ار  دوخ  ياهورین  زا  رفن  تسیود  يْدنِک ،

رارقتسا لحم  بلح ، يوس  هب  هفوک  رکشل  ناگرزب  زا  رفن  تسیود  اب  هارمه  يْدنِک  دنتـسه ، باوخ  رد  اهورین  همه  تسا و  بش  همین 
 . دننک یم  تکرح  هیواعم 

 . دنا هدش  قحلم  هیواعم  هب  يدنک  هاپس و  ناهدنامرف  زا  نت  تسیود  هک  دنوش  یم  هّجوتم  هفوک  هاپس  دوش  یم  هک  حبص 

؟ دهد یمن  باوج  سک  چیه  ارچ 

ار (ع ) نسح ماما  مدرگرب و  هفوک  هب  رت  عیرس  هچ  ره  ات  ما  هتفرگ  میمـصت  نم  تسا ، هدروآ  درد  هب  ارم  لد  هاپـس ، هدنامرف  ییافو  یب 
 . مهدب رارق  هاپس  هدنامرف  ییافو  یب  نایرج  رد 

 . تسا هدمآ  نادیم  هب  خرس  ياه  هّکس  اب  راب  نیا  هیواعم  يرآ ،

 . دراد یم  رذح  رب  ایند  هب  قشع  زا  ار  نانآ  دنک و  یم  دوخ  نارای  هب  ور  دوش و  یم  تحاران  رایسب  ربخ  نیا  ندینش  اب  (ع ) نسح ماما 

هدز ودرا  قارع  زرم  ياه  یکیدزن  رد  هیواعم  رکشل 
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رابنا يوس  هب  هدنامرف  ناونع  هب  ار  يداُرم  مان  هب  يرگید  صخـش  ماما  دنک ؛  هلمح  قارع  يوس  هب  هک  تسا  نکمم  هظحل  ره  تسا و 
 . دنک یهد  ناماس  ار  هاپس  رگید  راب  ات  دتسرف  یم 

35  . دنامب رادافو  وا  فده  ماما و  هب  هک  دهد  یم  لوق  وا  دروخن و  ار  هیواعم  بیرف  رگید  وا  هک  دنک  یم  هیصوت  وا  هب  ماما 

 . دننز یم  ودرا  اجنآ  رد  دننک و  یم  تکرح  رابنا  يوس  هب  سفن  هزات  ياهورین  زا  يا  هّدع  اب  هارمه  يدارم 

 ! زیمآ تبحم  يا  همان  اب  هارمه  مهرد  رازه  دصناپ  تسا ، هدید  یشوخ  باوخ  مه  هدنامرف  نیا  يارب  هیواعم  اما 

 . دوش یم  قحلم  هیواعم  هب  لوپ ، همه  نیا  ندید  اب  زین  هدنامرف  نیا  هک  میوگب  هچ 

اّما تشاد ؛  رایتخا  رد  (ع ) نسح ماما  هک  دوب  ییاه  هنیزگ  نیرتهب  زا  یکی  دوب  هدرک  باختنا  هرابود  (ع ) نسح ماـما  هک  هدـنامرف  نیا 
36  . درک هسوسو  مه  ار  وا  هک  دوب  دایز  ردق  نآ  هیواعم  لوپ 

هک يدید  ومع !  رـسپ  يا   : » دسیون یم  وا  يارب  ار  همان  نیا  ماما ، هدنامرف  ود  ندـیرخ  رد  دوخ  يزوریپ  زا  تسمرـس  هیواعم ، نونکا ،
« وش فرـصنم  ندرک  گنج  زا  نکن و  هراپ  ار  تسه  ام  نیب  هک  یلیماف  هتـشر  ایب و  سپ  دندرک ،  ییافو  یب  وت  هب  هنوگچ  هفوک  مدرم 

37.

رد ات  دـهد  یم  ربخ  مدرم  هب  نیمه  يارب  دریگب  هدـهع  هب  ار  هاپـس  یهدـنامرف  شدوخ  اـت  دریگ  یم  میمـصت  راـب  نیا  (ع ) نسح ماـما 
 . دنوش عمج  دجسم 

رب ار  داهج  دنوادخ  مدرم !  يا   : » دـنک یم  ینارنخـس  هب  عورـش  دور و  یم  ربنم  هب  ماما  دـندمآ  دجـسم  هب  مدرم  همه  هک  نیا  زا  دـعب 
وا هار  رد  تسا  هتساوخ  اهنآ  زا  هدومن و  بجاو  شیوخ  ناگدنب 
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38 « . میورب هیواعم  گنج  هب  ات  دینک  تکرح  هلیَُخن  هاگودرا  يوس  هب  هک  مهاوخ  یم  امش  زا  دنیامن ،  ربص 

؟  تساجک هلیَُخن  هک  ییوگ  یم  امتح 

هب اجنآ  زا  یهد  ناماس  زا  دعب  دش و  یم  رقتسم  اجنآ  رد  هفوک  هاپس  اه ، گنج  همه  رد  هک  هفوک  رهش  زا  جراخ  رد  یگرزب  هاگودرا 
 . درک یم  تکرح  نمشد  يوس 

يارب ار  دوخ  یگداـمآ  نادیفـس ، شیر  ناـگرزب و  اـت  دنتـسه  رظتنم  مدرم  همه  تسا ، هدـش  اـمرف  مکح  دجـسم  ياـضف  رب  توـکس 
 . دننک مالعا  ماما  یهارمه 

دنا و هتخادنا  نییاپ  ار  ناشیاهرس  هک  تسا  یتیعمج  زا  رپ  هفوک  دجـسم  ياضف  منک ، تیاور  تیارب  هنوگچ  ار  هنحـص  نیا  مناد  یمن 
39  . دنیوگ یمن  چیه 

دندز یم  دایرف  هنوگچ  هک  تسه  تدای  ایآ  دندرک ، تعیب  (ع ) نسح ماما  اب  اه  نیمه  ناضمر ، هام  مکی  تسیب و  زور  لبق ، هام  دـنچ 
هیواعم گـنج  هب  تفرگ و  تسد  هب  ریـشمش  دـیاب  تسا و  لـمع  زور  هک  زورما  تسا  هدـش  هچ  اـّما  میتسه ؟  وت  زابرـس  همه ، اـم  هک 

 . دنا هدرک  توکس  همه  تفر ،

وا راد  ماو  هک  دـنورب  یـسک  گنج  هب  هنوگچ  رگید  دـنک ، یم  ینیگنـس  مدرم  نیا  ياه  بیج  رد  هیواـعم  يـالط  ياـه  هّکـس  يرآ ،
 . دنتسه

 . دهد یمن  ار  وا  باوج  سک  چیه  تسا و  هتسشن  ربنم  يالاب  (ع ) نسح ماما 

 . منیب یم  دوخ  مشچ  اب  نم  هک  تسا  یتّیمولظم  هچ  نیا  ایادخ ! 

؟  دهد یمن  ار  (ع ) نسح ماما  باوج  سک ، چیه  ارچ 

 . دنا هدرک  رایتخا  توکس  اهنآ  اّما  دنیوگب ؛  نخس  رهش  ناگرزب  ات  دنتسه  رظتنم  همه 

؟  تسا هتفرگ  یبیرغ  يوب  روط  نیا  دجسم  ارچ  تسا ؟  هدش  هچ  یتسار  هب  دننک ، یم  هاگن  رگیدکی  هب  مدرم ، همه 

يرای هب  ار  امش  ناتربمایپ  دنزرف  دیشک ؟  یمن  تلاجخ  مدرم ، يا   : » دنکش یم  ار  توکس  ناهگان  ییادص ،
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. »؟  دیا هدرکن  تعیب  وا  اب  امش  رگم  دینک ؟  یم  توکس  هنوگ  نیا  امش  دناوخ و  یم  ارف 

؟  یسانش یم  ار  درمناوج  نیا  وت  ایآ 

 . تسا متاح  نب  يدَع  وا 

هاـگودرا هلیَُخن (  يوس  هب  مدینـش و  ار  وت  نخـس  نم   : » دـیوگ یم  دـیآ و  یم  (ع ) نسح ماـما  کـیدزن  دفاکـش و  یم  ار  ّتیعمج  وا 
« . منک وت  يادف  ار  شیوخ  ناج  ات  منک  یم  تکرح  هفوک )  یماظن 

ایند يومع  رسپ  نیرتافو  یب   40  . دور یم  هلیَُخن  يوس  هب  دوش و  یم  دوخ  بسا  رب  راوس  دور و  یم  دجسم  ِرد  يوس  هب  وا  نک ، هاگن 

ایآ امـش ، رب  ياو  هفوک ، مدرم  يا   : » دیوگ یم  نخـس  نینچ  نیا  هفوک  مدرم  اب  دنلب  يادص  اب  دوش و  یم  دنلب  دوخ  ياج  زا  رفن  کی 
41 . »؟  دیسرت یمن  ادخ  زا  ایآ  دینک ؟  یم  يرای  ار  دوخ  ماما  هنوگ  نیا 

وا زا  دـهد و  یم  رارق  رهـش  رد  دوخ  نیـشناج  ناونع  هب  ار  لفون  نب  هریغم  و  دـنک ، یم  تکرح  هفوک )  هاگودرا   ) هلیَُخن يوس  هب  ماما 
42  . دنک قیوشت  داهج  هب  ار  مدرم  ات  دهاوخ  یم 

 . دنیآ یمن  هاگودرا  هب  يدایز  ّتیعمج  اّما  دنام ؛  یم  هْلیَُخن  رد  زور  هد  ماما 

43  . تسا يدایز  ياهورین  هب  زاین  هیواعم ، رکشل  اب  هلباقم  يارب  دیآ ، یم  هفوک  يوس  هب  يرفن  رازه  تصش  رکشل  اب  هیواعم 

تولخ هب  مناوت  یم  نم  مدرم ،  يا   : » دیوگ یم  نینچ  نیا  دور و  یم  ربنم  هب  دجسم  رد  ددرگ و  یم  زاب  هفوک  رهش  هب  رگید  راب  ماما 
زور زگره  وا  تموکح  رد  امـش  منک  راذـگاو  هیواعم  هب  ار  تموکح  نم  رگا  دـینادب  یلو  منک  تداـبع  ار  ادـخ  مربب و  هاـنپ  ییاـهنت 

ياه هناخ  هناتسآ  رد  امش  نادنزرف  هک  ار  يزور  منیب  یم  نم  دید .  دیهاوخن  شوخ 
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44 « . دهدن يزیچ  اهنآ  هب  یسک  یلو  دنهاوخب  اذغ  بآ و  اهنآ  زا  دنشاب و  هداتسیا  هیواعم  نادنزرف 

هیواعم هک  ییاه  لوپ  نیا  هک  دـنناد  یمن  اهنآ  درک ، دـهاوخ  ادـیپ  همادا  هیواعم  ياه  لوپ  نیا  هک  دـننک  یم  لایخ  هفوک  مدرم  يرآ ،
متـس ملظ و  دوشب  فرطرب  رطخ  هک  یتقو  اّما  دـنیب ؛  یم  رطخ  رد  ار  دوخ  تموکح  نونکا  هک  تسا  نیا  يارب  دتـسرف  یم  اهنآ  يارب 

 . دش دهاوخ  عورش  مه  وا  ياه 

دنک و یم  یهد  ناماس  ار  دوخ  رکـشل  ماما  دننک و  یم  تکرح  هفوک  یماظن  هاگودرا  هْلیَُخن (  يوس  هب  مدرم  زا  يدادعت  لاح ، ره  هب 
 . دتفا یم  هار  هب  هیواعم  يوس  هب 

45  . دننزب ودرا  رکشل  ات  دهد  یم  روتسد  دسر و  یم  نئادم ) رهش  کیدزن   ) طاباس هب  هار  ریسم  رد  ماما 

46  . دنوش قحلم  وا  هب  قارع  رگید  ياهرهش  زا  یکمک  ياهورین  ات  دنامب  اجنیا  يزور  دنچ  دهاوخ  یم  ماما 

رد هیواعم  هاپس  رتشیب  يورـشیپ  زا  ات  دنک  مازعا  هیواعم  يوس  هب  رتدوز  ار  دوخ  ياهورین  زا  یتمـسق  ات  دریگ  یم  میمـصت  ماما  نونکا 
 . دنک يریگولج  قارع  كاخ  لخاد 

 ! مبوخ رفسمه 

 . دنتفر هیواعم  يوس  هب  دندومن و  ییافو  یب  یلبق ، هدنامرف  ود  هک  يراد  رطاخ  هب 

 . دیامن قارع  هاپس  هدنامرف  ار  دوخ  يومع  رسپ  دهاوخ  یم  (ع ) نسح ماما  زورما 

! ساّبع نب  هّللا  دیبُع  زا  رتهب  یسک  هچ  يرآ ،

 . یسانش یم  ار  وا  امتح 

 . دنشاب یم  (ع ) نسح ماما  رکشل  رد  ساّبع  نب  هّللا  دبَع  شردارب  اب  هارمه  وا  تسا ، ربمایپ  يومع  ساّبع  رسپ  هّللا  دیبُع 

 ! نک شوگ 

زورما نیمه  وت  متـسرف ،  یم  هیواعم  هاپـس  يوس  هب  يرفن  رازه  هدزاود  يرکـشل  اب  ار  وت  نم   : » دیوگ یم  نخـس  وا  اب  (ع ) نسح ماما 
زا يدیسر  هیواعم  رکشل  هب  هک  اجک  ره  نک و  تکرح 
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47 « . مناسرب وت  هب  ار  دوخ  نم  ات  نک  يریگولج  اهنآ  يورشیپ 

 . دریگب هدهع  هب  ار  رکشل  تنواعم  دورب و  ساّبع  نب  هّللا  دیبُع  هارمه  دهاوخ  یم  وا  زا  دنز و  یم  ادص  ار  دعس  نب  سیَق  ماما  نونکا 

 . یشاب هتشاد  دعس  نب  سیَق  زا  يرتشیب  تاعالطا  یهاوخ  یم  امتح 

مهم ياه  گنج  رد  دیامنب و  ار  ربمایپ  يرازگتمدخ  لاس  هد  هک  هتشاد  راختفا  وا  دشاب ، یم  هفوک  رکـشل  عاجـش  نارای  زا  یکی  سیَق 
48  . دنزب ریشمش  وا  باکر  رد 

49  . دنک تعیب  وا  اب  دشن  رضاح  سیَق  دندرک  تعیب  لّوا ) هفیلخ   ) رکبوبا اب  مدرم  همه  هک  یتقو 

(ع) نسح ماـما  باـکر  رد  اـت  تـسا  هداـمآ  زین  زورما  دوـب و  (ع ) یلع ترـضح  رکـشل  زا  یتمـسق  هدـنامرف  ناورهن ، گـنج  رد  سیَق 
50  . دنک یناشفناج 

51  . تسا یندز  لاثم  وا  تعاجش  دراد و  يوق  یمادنا  دیشر و  یتماق  سیَق 

 . دننک یم  تکرح  هیواعم  يوس  هب  وا  اب  هفوک  ياهورین  نیرتهب  زا  رفن  رازه  هدزاود  دوش ، یم  تکرح  هدامآ  ساّبع  نب  هّللا  دیبع 

52  . دننک یم  ییارآ  فص  مه  لباقم  رد  رکشل  ود  دنوش و  یم  وربور  هیواعم  هاپس  اب  دادغب )  لامش  نِکْسَم (  رد  اهنآ 

 . درخب لوپ  اب  یلبق  هدنامرف  ود  دننام  زین  ار  هدنامرف  نیا  تسه  روط  ره  هک  تسا  نیا  رکف  هب  هیواعم 

 . درک بذج  لوپ  هار  زا  ار  وا  طقف  ناوت  یمن  تسا و  (ع ) نسح ماما  يومع  رسپ  ساّبع ، نب  هّللا  دیبُع  هک  دناد  یم  وا  هّتبلا 

 . دتسرف یم  ساّبع  نب  هّللا  دیبُع  دزن  هب  ار  دوخ  ناهدنامرف  زا  یکی  دوش و  یم  دراو  گنرین  هار  زا  هیواعم  هک  تساجنیا 

 . دیوگب نخس  یصوصخ ، روط  هب  وا  اب  ات  دهاوخ  یم  وا  زا  دیآ و  یم  ساّبع  نب  هّللا  دیبُع  دزن  هب  هیواعم  هداتسرف 

هّللا دیبع 
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 . دننک كرت  ار  یهدنامرف  همیخ  همه ، ات  دهد  یم  روتسد  ساّبع  نب 

 : دیوگ یم  ساّبع  نب  هّللا  دیبُع  هب  هیواعم  هداتسرف  نونکا 

؟  دنک حلص  دهاوخ  یم  وا  هک  یناد  یم  ایآ  تسا ؟  هتشون  همان  هیواعم  هب  یلع  نب  نسح  هک  يراد  ربخ  ایآ 

؟  تسا نکمم  يزیچ  نینچ  هنوگچ  رخآ 

تعیب نم  اب  یتسه  روبجم  وت  یلع ، نب  نسح  ندرک  حلـص  زا  دعب  هک  میوگب  وت  هب  و  مهدب ، ار  ربخ  نیا  وت  هب  ات  هداتـسرف  ارم  هیواعم 
 . مهد یم  لوپ  وت  هب  مهرد  نویلیم  کی  نم  تروص  نیا  رد  اریز  ینک ، تعیب  نم  اب  نالا  هک  تسا  رتهب  هچ  سپ  ینک ،

 ! مهرد نویلیم  کی 

هفوک رد  زین  نآ  هیقب  دوش و  یم  امـش  میدقت  الاح  نیمه  هک  تسا  مهرد  رازه  دصناپ  ینیب  یم  هک  ار  اه  هسیک  نیا  نک ، هاگن  يرآ ،
 . دش دهاوخ  میدقت 

 ! تسا هدیدن  لوپ  همه  نیا  لاح  هب  ات  ساّبع  نب  هّللا  دیبع 

هیواعم اب  (ع ) نسح ماما  تسا  نکمم  روطچ  رخآ  هک  دنک  رکف  دـناوت  یمن  رگید  وا  تسا ، هدـش  هّجوتم  اه  لوپ  نیا  هب  وا  رکف  رگید 
 . دشاب هدادن  ربخ  وا  هب  دشاب و  هدرک  حلص 

 . درک رواب  ار  نآ  مه  وا  تفگ و  گرزب  غورد  کی  هفوک ، هدنامرف  نداد  بیرف  يارب  هیواعم  يرآ ،

هدـش و مدـق  شیپ  راک  نیا  رد  هک  تسا  بوخ  هچ  سپ  دومن  دـهاوخ  حلـص  هیواعم  اب  (ع ) نسح ماما  الاح  دـنک  یم  رکف  دوخ  اب  وا 
 . مروایب تسد  هب  مه  مهرد  نویلیم  کی 

53  . دورب هیواعم  هاگودرا  هب  هفوک  هاپس  هدنامرف  دنتسه  باوخ  رد  همه  هک  یتقو  بش ، همین  هک  دوش  یم  نیا  رب  رارق 

؟ تسا هتفر  اجک  ام  هدنامرف 

 ! زیخرب مرفسمه ،

دنراد همه  تسا ، حبص  ناذا  عقوم 
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 . دنوش یم  هدامآ  حبص  زامن  ندناوخ  يارب 

 . دشاب یم  مه  هاپس  تعامج  ماما  هاپس ، هدنامرف  هک  یناد  یم  امتح  دننیشن ، یم  زامن  ياه  فص  رد  همه 

؟  درادن تیمها  وا  يارب  رفن ، رازه  هدزاود  تقو  ارچ  تسا ، هدرک  رید  هدنامرف  ارچ 

 . دیآ یم  نآلا  شاب ، هتشاد  هلصوح  یمک 

 . دور یم  هدنامرف  همیخ  يوس  هب  هدنامرف ) نواعم   ) سیَق دوش ، یمن  يربخ  دننک  یم  ربص  هچ  ره  اّما 

؟  تسا هتفر  اجک  هدنامرف  ایادخ !  تسین ،، اجنآ  هدنامرف  اما 

!؟  دشاب هداد  يور  يا  هثداح  وا  يارب  دنکن  تسین ، هدنامرف  زا  يرثا  چیه 

54  . دوش یم  هدناوخ  وا  تماما  هب  زامن  دیآ و  یم  نارازگزامن  يوس  هب  سیَق  لاح ، ره  هب 

 . دنک تنایخ  ترضح  نآ  هب  زین  (ع ) نسح ماما  يومع  رسپ  هک  دنک  یمن  رواب  سک  چیه  دنتسه ، هدنامرف  رکف  هب  همه  اما 

هبرض نیرتگرزب  ساّبع ، نب  هّللا  دیبُع  دنا  هتفرگ  عضوم  مه  لباقم  رد  لطاب  قح و  هاپس  هک  ییاج  خیرات ، هطقن  نیرت  مهم  رد  تسرد 
 . دز قح  هاپس  هب  ار 

 . دتفا یم  هیواعم  هاپس  زا  يا  هشوگ  هب  ناشهاگن  (ع ) نسح ماما  نارای  دش  نشور  اوه  دمآ و  الاب  دیشروخ  هک  یتقو 

؟  دنهد یم  ناشن  ار  فرط  کی  تشگنا  اب  همه  ارچ  تسا ، هدش  ربخ  هچ 

 ! نک هاگن 

 ! تسا هداتسیا  هیواعم  هاپس  رد  تسد ، هب  ریشمش  ام  هدش  مگ  هدنامرف  ساّبع ، نب  هّللا  دیبع 

 ! تسا هتفرگ  هابتشا  هیواعم  رکشل  اب  ار  ام  رکشل  تسا و  هدش  ترپ  شساوح  وا  دنکن  تسا ؟  هدش  هچ  ایادخ ! 

هتخورف نآ  هب  ار  دوخ  ناـمیا  هک  دراد  ار  دوخ  مهرد  نوـیلیم  کـی  باـسح  یبوـخ  هب  وا  تسا ، عـمج  شـساوح  مه ، یلیخ  وا  ریخ ،
 . تسا

دینک هاگن  قارع ،  مدرم  يا   : » دنکش یم  مه  رد  ار  ارحص  توکس  ییادص  ناهگان 
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ناج ارچ  سپ  تسا ،  هدرک  حلـص  هیواعم  اب  زین  یلع  نب  نسح  امـش ،  ماما  تسا ،  هدرک  تعیب  هیواعم  اب  هک  تسامـش  هدنامرف  نیا  ! 
55 .»؟ دیزادنا یم  رطخ  هب  ار  دوخ 

هیواعم رانک  رد  هک  دننیبب  ار  دوخ  هدنامرف  اهنآ  یتقو  رخآ  تسا ، هدرک  حلـص  (ع ) نسح ماما  هک  دـننک  یم  رواب  مدرم  نخـس ، نیا  اب 
؟  دنیوگب هچ  رگید  تسا  هداتسیا 

ماـما ّتیموـلظم  تبرغ و  هک  دنتـسه  یناـسک  ناـنیا  دـنور ، یم  هیواـعم  هاپـس  يوـس  هب  هورگ  هورگ  مدرم ، هنوـگچ  نیبـب  نک ، هاـگن 
56  . دننز یم  مقر  ار  (ع) نسح

میآ یم  ترادید  هب  ریشمش  اب  طقف 

هک دـندنام  یناسک  طقف  تفر و  دوب  ایند  لها  هک  سک  ره  تسا ، هدـنام  یقاـب  رفن  رازه  راـهچ  طـقف  يرفن  رازه  هدزاود  هاپـس  نآ  زا 
 . دنتسین ایند  هدنب 

 . دنا هدنام  رادیاپ  دوخ  تعیب  رب  دنتسه و  (ع ) نسح ماما  یعقاو  نارای  نانیا 

 . دنک یم  یهد  ناماس  ار  دوخ  هاپس  دریگ و  یم  هدهع  هب  ار  هاپس  یهدنامرف  سیَق ،

هکنیا ای  دیتسه  گنج  درم  ایآ  تسیچ ؟  امش  میمصت  منارای ،  : » دیوگ یم  نخـس  دوخ  ياهورین  يارب  دراد  سیَق  نونکا  نک ، شوگ 
. »؟  دینک تعیب  دشاب  یم  اه  یهارمگ  همه  هشیر  هک  هیواعم  اب  دیهاوخ  یم 

57  . دننزب ریشمش  (ع ) نسح ماما  هار  رد  ناج  ياپ  ات  هک  دننک  یم  تعیب  وا  اب  رگید  راب  هدروخ و  مسق  وا  اب  يرادافو  هب  وا  نارای 

ات دسیون  یم  وا  هب  يا  همان  تسا  مّمصم  دوخ  میمصت  رد  سیَق  هک  دنیب  یم  یتقو  هیواعم  دنریگ ، یم  رارق  مه  يوربور  رد  رکـشل  ود 
 . دهد بیرف  دناوتب  یلبق  هدنامرف  هس  لثم  مه  ار  وا  دیاش 

مـسق ادخ !  هب  هیواعم ،  يا   : » دسیون یم  نینچ  وا  همان  باوج  رد  سیَق  اّما  دننک ؛  تاقالم  ار  رگیدمه  ات  دهاوخ  یم  سیَق  زا  هیواعم 
وت نم 
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58 « . دشاب هزین  ریشمش و  وت  نم و  نیب  هکنیا  رگم  منک  یمن  تاقالم  ار 

 . منیبب ار  وت  متسه  رضاح  گنج  نادیم  رد  نم  طقف  هک  دوب  نیا  سیَق  روظنم  يرآ ،

 . يدیشک ریوصت  هب  رگید  راب  ار  یگنادرم  وت  دوبن ، ایند  لام  لوپ و  هدنب  ناوت  یم  هک  يداد  ناشن  وت  سیَق ، يا  وت  رب  نیرفآ 

! ؟  میهد یم  رارق  دوخ  يوگلا  ار  وت  ردقچ  میسانش ! ؟  یم  ار  وت  ردقچ  نایعیش  ام  هک  یتسار  هب 

 ! درادن ابیز  ياهوگلا  ردق  نیا  هعیش ، بتکم  هزادنا  هب  یبتکم  چیه  ادخ  هب 

 ! مرفسمه

ساّبع نب  هّللا  دیبُع  يارب  هک  يا  هیواعم  اّما  دـنک ؛  یم  توکـس  تسا  هدرک  داهنـشیپ  سیَق  هب  هیواعم  هک  یلوپ  غلبم  دروم  رد  خـیرات 
 . دنک یمن  لوبق  سیَق  اّما  دهدب ؛  ار  نآ  ربارب  دنچ  تسا  رضاح  سیَق  يارب  دهد  یم  لوپ  مهرد  نویلیم  کی 

دنک يرادـیرخ  لوپ  اب  دـناوت  یمن  ار  وا  فک  رب  ناج  زابرـس  رازه  راـهچ  سیَق و  هک  دـمهف  یم  هیواـعم  یتقو  دـناد  یم  ادـخ  يرآ ،
 . دوش یم  تحاران  ردقچ 

 . دننک يراکادف  شیوخ  ماما  هار  رد  دنتسه  رضاح  ناج  ياپ  ات  هک  دنتسه  (ع ) نسح ماما  یعقاو  نایعیش  نانیا  يرآ ،

دوب يدوهی  تردپ  هک  هنوگنامه  یتسه  يدوهی  وت  سیَق  يا   : » دسیون یم  سیَق  هب  يا  همان  نیمه  يارب  تسا ، ینابصع  رایسب  هیواعم 
59 « . تسوت راظتنا  رد  گرم  هک  نادب  ، 

، دـنامب راداـفو  (ع ) نسح ماـما  اـب  دوخ  تعیب  رب  سک  ره  تسا ؟  يدوـهی  تسین ، لوـپ  هدـنب  هک  سک  ره  هیواـعم  قـطنم  رد  بجع !
! ؟  تسا يدوهی 

 . تسا هدش  لسوتم  ازسان  هب  هک  تسا  هدش  هدنامرد  سیَق  لباقم  ردقچ  هیواعم  هک  تسا  یحضاو  لیلد  همان ، نیا 

 ! مبوخ رفسمه 

، دناوخ یم  ار  هیواعم  همان  سیَق ، نک ، هاگن 
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ربمایپ یتقو  هک  یتسه  تسرپ  تب  نامه  وت  هیواعم ،  يا   : » دـسیون یم  نینچ  هیواعم  باوج  رد  دریگ و  یم  تسد  رد  يذـغاک  ملق و 
60 « . یتسه ادخ  لوسر  ادخ و  نمشد  يرادن و  نید  وت  يدش ،  ناملسم  سرت ،  يور  زا  درک  حتف  ار  هکم  ، 

 . دهد یم  ار  گنج  زاغآ  روتسد  دوش و  یم  ینابصع  دناوخ  یم  ار  سیَق  همان  هیواعم ، یتقو 

 . دننز یم  ریشمش  هناناج  سیَق  نارای  دنزادرپ و  یم  گنج  هب  سیَق  هاپس  اب  هیواعم  رکشل 

هب اهنآ  زا  يدادعت  نایم  نیا  رد  دنناشن و  یم  هایس  كاخ  هب  ار  هیواعم  نایرکشل  زا  يا  هّدع  سیَق  نارای  دریگ ، یم  رد  یتخـس  گنج 
61  . دنسر یم  تداهش 

روتـسد وا  لیلد  نیمه  هب  دوش ، کیرحت  قارع  مدرم  تاساسحا  دوش و  هتخیر  اـجنیا  رد  يداـیز  ياـه  نوخ  هک  دراد  ساره  هیواـعم 
 . دهد یم  ینیشن  بقع 

 . تسا هدرک  يزیر  حرط  یقیقد  رایسب  ياه  همانرب  هیواعم  تسا  مولعم  هک  روط  نیا 

62  . دنک رییغت  وا  عفن  هب  عاضوا  هک  تسا  راودیما  وا  يرآ ، دننک ، ربص  يزور  دنچ  دهاوخ  یم  ماش  هاپس  زا  وا 

هب یکمک  ياهورین  یتقو  هک  دـش  رارق  طاباس  رد  (ع ) نسح ماما  اب  رادـید  نیرخآ  رد  اریز  تسا ، (ع ) نسح ماـما  ندـمآ  رظتنم  سیَق 
 . دهدب تکرح  روتسد  ماما  دندش  قحلم  ماما 

لباقم رد  تسناوت  دـهاوخ  زور  دـنچ  طقف  تمحز  هب  وا  هک  دـناد  یم  سیَق  تسا ، هدرک  رید  ردـق  نیا  (ع ) نسح ماما  ارچ  یتسار  هب 
 . دنک هلباقم  ماش  گرزب  رکشل 

؟  تسیچ (ع ) نسح ماما  رکشل  ندرک  رید  ّتلع  تسا و  ربخ  هچ  طاباس  رد  هک  دناد  یمن  وا  تسا ، نارگن  رایسب  سیَق 

دیشروخ بلق  رب  ریت 

زا یکمک  ياهورین  رگید  ات  تسا  رظتنم  تسا و  هدومن  اپ  رب  ار  دوخ  هاگودرا  نئادم ) یکیدزن   ) طاباس رد  (ع ) نسح ماما 
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 . دنسرب هار 

تسا هداد  هدعو  اهنآ  کت  کت  هب  هتشون و  همان  هفوک  مدرم  زا  يا  هّدع  يارب  لبق  اه  هام  زا  هیواعم  هک  متفگ  تیارب  دشاب  تدای  رگا 
63  . دهدب اهنآ  هب  يدایز  رایسب  لوپ  دروآ و  رد  اهنآ  دقع  هب  ار  دوخ  رتخد  دنناسرب  لتق  هب  ار  (ع ) نسح ماما  رگا  هک 

 ! دراد يدایز  ناقشاع  هیواعم ، رتخد  رگید  زورما  يرآ ، تسا ، هدش  شخپ  هفوک  مدرم  نایم  رد  هنایفخم  تروص  هب  اه  همان  نیا 

 ! مبوخ رفسمه 

 . تسا هدیشوپ  هرز  دوخ ، سابل  ریز  رد  (ع ) نسح ماما  یلو  میراد  يدایز  هلصاف  گنج  نادیم  ات  زونه  ام  تسا ، طاباس  اجنیا 

؟  ارچ یناد  یم  ایآ 

 . تسا رطخ  رد  ماما  ناج  دنا و  هداد  ربخ  (ع ) نسح ماما  هب  ار  هیواعم  ياه  همان  نایرج  نارای ، زا  یضعب  نوچ 

 . میتسیاب زامن  لوا  فص  رد  مه  وت  نم و  ایب  دنا ، هداتسیا  زامن  ياه  فص  رد  هفوک  هاپس  همه  تسا ، هدش  زامن  تقو  نونکا 

 . دنوش یم  لوغشم  زامن  ندناوخ  هب  ماما  رس  تشپ  ّتیعمج ، همه  دیآ و  یم  نوریب  یهدنامرف  همیخ  زا  (ع ) نسح ماما 

 . ادخ اب  تاجانم  تسا و  زامن  تقو  تسا ، هفوک  هاپس  هاگودرا  اج  نیا 

 . . . ناهگان هک  دنتسه  زامن  ندناوخ  لوغشم  همه ،

هلـصاف ام  اب  اهرتمولیک  هک  نمـشد  تساه ، يدوخ  فرط  زا  ریت  دـیآ ، یم  اجک  زا  ریت  نیا  مناد  یمن  دـنک ، یم  تباصا  ماما  هب  يریت 
 . دراد

 . تسا هدرک  يزادناریت  ماما  يوس  هب  يدوخ  هاپس  لخاد  زا  رفن  کی  بجع !  دنتسه ، توهبم  تام و  همه 

64  . تسا ماما  ناج  هب  دصق  ءوس  نیلوا  نیا 

 ! وت ّتیمولظم  يادف  نم 

 . دنا هدومن  ار  وت  ناج  دصق  نونکا  دنا  هدمآ  تیرای  يارب  هک  یناسک 

رد (ع ) نیسح ماما  زامن  یکی  درب ، یمن  دای  زا  هاگ  چیه  ار  زامن  ود  خیرات ،
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 . طاباس رد  (ع ) نسح ماما  زامن  رگید  البرک و 

هک ییاهریت  دندرک و  رپس  هنیس  هناورپ ، لثم  شنارای  زا  نت  دنچ  داتسیا  زامن  هب  نانمشد  نایم  رد  اروشاع  زور  رد  (ع ) نیسح ماما  رگا 
 . دندیرخ ناج  هب  دمآ  یم  نمشد  فرط  زا 

رد یلو  تسا ؛  يدوخ  ياهورین  هاگودرا  تسین ، گنج  نادیم  هک  اجنیا  دـناوخ ، یم  زامن  دوخ  نارای  نایم  رد  (ع ) نسح ماما  زورما 
 . دننک یم  يزادناریت  شیوس  هب  زامن 

 . دسر یمن  وا  هب  یبیسآ  نیمه  يارب  دراد و  نت  هب  هرز  ماما  هک  رکش  ار  ادخ 

 . دننک تعیب  وا  اب  ات  دنور  یم  هیواعم  هاپس  يوس  هب  دنوش و  یم  جراخ  هاگودرا ، زا  يا  هّدع  بش ، ره 

 . دوش یم  هدوزفا  هیواعم  نایرکشل  دادعت  رب  هدش و  رت  مک  هفوک  هاپس  دادعت  زور  هب  زور  يرآ ،

؟  دننک یناشفناج  وا ، هار  رد  دوب  دنهاوخ  رضاح  راک ، رخآ  ات  دنام و  دنهاوخ  رادافو  (ع ،) نسح ماما  هب  رفن  دنچ  یتسار  هب 

میتسه وت  نتشک  هدامآ  ام ، همه 

 . دریگ یم  ار  (ع ) نسح ماما  غارس  دیآ و  یم  ام  يوس  هب  يراوس  بسا 

 . تسا هدروآ  (ع ) نسح ماما  يارب  هیواعم  فرط  زا  ار  یّمهم  همان  وا  هکنیا  لثم 

 . میورب یهدنامرف  همیخ  هب  مه  وت  نم و  ایب 

 . دراد هارمه  دوخ  اب  همان  اه  هد  همان ، کی  ياج  هب  وا  تسا  بیجع  تسا ، هتسشن  ماما  روضح  رد  نونکا  وا 

 . تسا هتشادن  هقباس  يزیچ  نینچ  الاح  ات  منک ، یم  بّجعت  نم 

 . دوش یم  نآ  ندناوخ  لوغشم  دنک و  یم  زاب  ار  نآ  ماما  تسا ، هیواعم  ياضما  هب  اه  همان  زا  یکی 

65  . دنک راذگاو  وا  هب  ار  تموکح  رما  تسا  هتساوخ  ماما  زا  همان  نیا  رد  هیواعم 

هک دنک  یم  ییاه  همان  هب  هراشا  دوخ  همان  رد  هیواعم  هک  تسا  نیا  تسا  مهم  هچنآ  یلو  تسین ، يا  هزات  زیچ  نیا 
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 . دنا هتشون  وا  يارب  (ع ) نسح ماما  نارای 

66  . تسا هداتسرف  (ع ) نسح ماما  يارب  ار  اه  همان  نامه  هیواعم ، نونکا ،

وت هب  ام  ایب ،  ام  يوس  هب  رت  عیرس  هچ  ره  هیواعم ،  يا   : » تسا هفوک  ناگرزب  طخ  تسد  نیا  يرآ ، دنک ، یم  زاب  ار  اه  همان  نیا  ماما ،
67 « . میهد وت  لیوحت  هدرک و  ریسا  ار  یلع  نب  نسح  ام  دیسر  ام  یکیدزن  هب  وت  رکشل  یتقو  هک  میهد  یم  لوق 

روتـسد وت  تقو  ره  میتسه ،  وت  نامرف  هب  شوگ  همه ،  اـم  هک  اـیب  هفوک  يوس  هب  هیواـعم ،  يا  : » تسا هدـش  هتـشون  يرگید  هماـن  رد 
68 « . دناسر میهاوخ  لتق  هب  ار  یلع  نب  نسح  ام  یهدب 

؟  دنا هتشون  یناسک  هچ  ار  اه  همان  نیا  ایادخ ! 

 . دنتسه (ع ) نسح ماما  هاگودرا  رد  نآلا  هک  دنا  هتشون  يدارفا  نامه  ار  اه  همان  نیا 

 ! منیب یم  نم  هک  تسا  یتّیمولظم  تبرغ و  هچ  نیا  ایادخ 

ما هناشاک  هناخ و  زا  اهنآ  يرای  دیما  هب  نم  دندرک ، تعیب  نم  اب  مدرم  نیمه  ایادـخ !  دـنز ، یم  هقلح  (ع ) نسح ماما  مشچ  رد  کشا 
 . دننک یم  يدرمان  نم  قح  رد  هنوگ  نیا  نونکا ، اّما  ما ؛  هدمآ  نوریب 

 . دنراد ارم  ناج  دصق  مدرم  نیا  مهد و  تاجن  فارحنا  زا  ار  وت  نید  مهاوخ  یم  نم  منک ، هچ  مدرم  نیا  اب  نم  ایادخ ! 

 ! مرفسمه

 ! تسا هدرک  ادیپ  يدایز  ناقشاع  هیواعم  رتخد  تسا  مولعم  هک  روط  نیا 

 . دنا هدش  رتخد  نیا  قشاع  هنوگ  نیا  مدرم  نیا  هک  دوش  یمن  ادیپ  هفوک  رد  رتخد  رگم  رخآ 

یگرزب جنگ  هب  دوشب  هیواعم  ِداماد  هک  یـسک  دنوش ، یمن  هیواعم  رتخد  ناشمادک ، چـیه  اّما  تسا ؛  دایز  رتخد  هک  تسا  مولعم  هّتبلا 
 . تسا هدیسر 

، هیواعم رتخد  تسایر و  تموکح و  خرس ، يالط  ياه  هسیک 
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 . دروآ تسدب  (ع ) نسح ماما  نوخ  نتخیر  اب  ناوت  یم  ار  اهنیا  همه 

 ! ایند تبحم  یتسود و  زا  ناما 

 . دنتسه تسایر  لوپ و  قشاع  اهنآ  هک  تسناد  یم  تخانش ، یم  یبوخ  هب  ار  دوخ  هنامز  مدرم  هیواعم 

! تساه یتسپ  اه و  يدیلپ  همه  هشیر  ایند ، هب  ّتبحم  هک  یتسار  هب 

 . میهد رارق  دوخ  بوبحم  قوشعم و  ار  ایند  هک  نیا  زا  میرب  یم  هانپ  وت  هب  ام  ایادخ !  راب 

 ! مهرد نویلیم  کی  قشع 

 . دنک یم  یفخم  ییاج  رد  ار  اهنآ  دریگ و  یم  لیوحت  ار  اه  همان  ماما ،

 . دش دهاوخ  اپ  هب  بوشآ  رکشل  رد  دورب ، هفوک  ناگرزب  يوربآ  دوش و  شخپ  هاپس  نایم  رد  ربخ  نیا  رگا  هک  دناد  یم  وا 

 . دنک هچ  مدرم  نیا  اب  هک  تسا  رکف  رد  ماما 

 . دیآ یم  ماما  تمدخ  دسر و  یم  هار  زا  يرگید  ناسر  همان 

 . دناوخ یم  ار  نآ  دنک و  یم  زاب  ار  همان  ماما  تسا ، هدمآ  سیَق  فرط  زا  وا 

رکـشل هب  مهرد  نویلیم  کی  رطاـخ  هب  هدروخ و  ار  هیواـعم  بیرف  ماـما ، يومع  رـسپ  ساـّبع ، نب  هّللا  دـیبُع  هک  تسا  هدـمآ  هماـن  رد 
69  . تسا هدرک  تعیب  وا  اب  هتسویپ و  هیواعم 

 . تسا هدروخ  ار  هیواعم  بیرف  مه  وا  هک  ماما  يومع  رسپ  زا  رتهب  یسک  هچ  دوش ، یم  مامت  تخس  رایسب  ماما  يارب  ربخ ، نیا 

 . تسا هدمآ  گنج  هب  الط  ياه  هّکس  اب  راب  نیا  هیواعم 

 . تسویپ دنهاوخ  هیواعم  رکشل  هب  مدرم  نیا  زا  يرایسب  لوا  بش  نامه  رد  دورب ، هیواعم  گنج  هب  وا  رگا  دنک  یم  رکف  دوخ  اب  ماما 

 . درخب ار  هفوک  هاپس  مامت  دناوتب  هک  تسا  هدروآ  لوپ  ردق  نآ  دوخ  هارمه  هیواعم  نوچ 

مدرم هیقب  فیلکت  رگید  دراذگب  اهنت  ار  ماما  لوپ ، رطاخ  هب  ماما ، يومع  رسپ  هک  یتقو 
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 . تسا نشور 

، بوخ دوب ، دهاوخن  رفن  رازه  جـنپ  زا  شیب  اهنآ  دادـعت  هک  دـناد  یم  ماما  یلو  دـننامب  یقاب  یعقاو  نایعیـش  زا  یهورگ  تسا  نکمم 
70  . دننکب دنناوت  یم  راک  هچ  رفن  رازه  تصش  لباقم  رد  رفن  رازه  جنپ 

 . درک دهاوخ  ماع  لتق  ار  مشاه  ینب  نادناخ  دیناسر و  دهاوخ  لتق  هب  ار  نایعیش  نیا  همه  هیواعم ، دوش ، عورش  گنج  رگا 

 . دنامن یقاب  ربمایپ  نادناخ  زا  يرثا  چیه  دهاوخ  یم  هیواعم 

يارب يدـیدج  نارای  هک  درادـن  يراک  وا  يارب  اّما  دـهدب  تسد  زا  ار  دوخ  نارای  زا  رفن  نارازه  هیواـعم  تسا  نکمم  گـنج  نیا  رد 
 . دنک تسرد  دوخ 

ار رگید  رفن  نارازه  دناوت  یم  لاملا  تیب  لوپ  اب  وا  دریگ ، رارق  هیواعم  رکـشل  رد  دناوت  یم  دشاب  هتـشاد  تسود  ار  لوپ  هک  سک  ره 
 . دنک بذج  دوخ  يوس  هب 

ات دناوتب  ات  دشاب  یلاخ  ایند  تبحم  زا  شلد  دـشاب ، هتـشادن  تسود  ار  لوپ  دـیاب  دـشاب  هعیـش  بتکم  وریپ  رفن ، کی  هک  نیا  يارب  اما 
 . دنامب یقاب  هعیش  رمع ، رخآ 

 . دننک یناشفناج  (ع ) نسح ماما  هار  رد  ناج  ياپ  ات  دنا  هدروخ  مسق  وا  هدنام  یقاب  نارای  سیَق و  نآلا  هک  تسا  تسرد 

 . درک ادیپ  ار  اهنآ  نیزگیاج  یناسآ ، هب  ناوت  یمن  رگید  دنوش  هتشک  اهنیا  رگا  اّما 

 . تسا تخس  رایسب  دنرذگب  لوپ  زا  هک  يدارفا  تیبرت  دنوش ، تیبرت  نانیا  نوچمه  يدارفا  ات  درذگب  اه  لاس  دیاب 

« . دش هتشک  سیَق   : » دوش یم  رشتنم  تعرس  هب  هفوک  هاپس  رد  يربخ 

تـسد زا  ار  دوخ  هیحور  دشاب  ماما  ندرک  يرای  رکف  هب  مه  یـسک  رگا  ات  دنا  هتخادنا  مدرم  ناهد  رد  هیواعم  ناراداوه  ار  هعیاش  نیا 
71  . دهدب

دنک یم  هدافتسا  یناور  گنج  هویش  زا  (ع ،) نسح ماما  تسکش  يارب  هیواعم  يرآ ،
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 . دنکشب مه  رد  ار  ماما  نایهاپس  هیحور  هار  نیا  زا  دهاوخ  یم  و 

میراد تسود  ار  یگدنز  ام 

 . دنا هدش  عمج  زامن  يارب  ماما  نایهاپس  همه  تسا و  ناذا  عقوم  نونکا ،

گنج هیواعم  لباقم  رد  مدرم  نیا  ایآ  یتسار  هب  دوش ، ربخ  اـب  گـنج  يارب  دوخ  نایهاپـس  یگداـمآ  نازیم  زا  اـت  دراد  میمـصت  ماـما 
؟  دومن دنهاوخ 

يارب یگدامآ  امـش  رگا  دناوخ ،  یم  ارف  شزاس  حلـص و  هب  ار  ام  هیواعم  مدرم ،  يا   : » دـیوگ یم  نینچ  دـنک و  یم  نانآ  هب  ور  ماما 
« منک لوبق  ار  وا  هتساوخ  دینک  یم  باختنا  ار  ایند  یگدنز  رگا  میورب و  وا  گنج  هب  دوخ  ياهریشمش  اب  دیراد  ار  ادخ  هار  رد  گرم 

72.

73  .« . مینامب هدنز  میهاوخ  یم  ام  میراد ، تسود  ار  یگدنز  ام   : » دننز یم  دایرف  يا  هّدع  دسر ، یم  اج  نیا  هب  هک  ماما  نخس 

اهنیا دنتـسین ، داهج  لها  دـنا  هدـمآ  ماما  هاگودرا  هب  هک  یمدرم  دـهد ، یم  ناشن  ار  (ع ) نسح ماـما  ّتیمولظم  جوا  داـیرف ، نیا  يرآ ،
 . دنسرت یم  زین  تّزع  اب  گرم  زا  دنتسه و  ایند  یگدنز  قشاع 

راتفر هنوگچ  امـش  اب  مناد  یمن  نم  مدرم ،  يا   : » دهد یم  همادا  نیمه  يارب  دنرادن ، گنج  هب  يا  هقالع  مدرم  نیا  هک  دـناد  یم  ماما 
 ، هفوک مدرم  يا  دنا .  هتـسویپ  هیواعم  هاپـس  هب  دوخ  هدنامرف  اب  هارمه  امـش  ناگرزب  هک  هداد  ربخ  نم  هب  تسا و  سیَق  همان  نیا  منک ، 
نم هک  دینادب  دـینک .  یم  ییافو  یب  هنوگ  نیا  نونکا  اّما  مدـش ،  جراخ  هفوک  زا  امـش  يرای  دـیما  هب  نم  دـیدرک و  تعیب  نم  اب  امش 

74 « . منک راذگاو  هیواعم  هب  ار  تموکح  رما  مهاوخ  یم  ما و  هدنک  لد  امش  ندرک  يرای  زا  رگید 

رکف هب  (ع ) نسح ماما  نایهاپس  زا  يا  هّدع  نایم ، نیا  رد 
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 . تسا هتفر  داب  رب  اهنآ  دایز  ياهوزرآ  دنا ، هتفر  ورف 

 . دهدب لوپ  یسک  هب  دوب  دهاوخن  رضاح  هیواعم  رگید  دنک  حلص  هیواعم  اب  دهاوخب  شدوخ  (ع ) نسح ماما  هک  یتقو  نوچ 

هب ای  دننک و  ریگتسد  ار  (ع ) نسح ماما  هک  دنتساوخ  یم  اهنآ  دندوب ، هدید  دوخ  يارب  یـشوخ  ياه  باوخ  مدرم ، نیا  زا  يدایز  هّدع 
 . دنریگب هیواعم  زا  يدایز  لوپ  ضوع  رد  دنناسرب و  لتق 

 ! هیواعم رتخد  یسورع  هلجح  رد  هیواعم ، رصق  رد  دندید ، یم  ماش  سورع  رانک  رد  ار  دوخ  اهنآ 

هیواعم دـهدب ، وا  هب  رتخد  دـهاوخب  هک  تسین  یـسک  يوربا  مشچ و  قشاع  هیواعم  دروخ ، مه  هب  زیچ  همه  ماما ، میمـصت  نیا  اـب  اـّما 
لوق و همه  رگید  دـنک  حلـص  دـهاوخ  یم  (ع ) نسح ماما  دوخ  هک  یتقو  اّما  دـنکب ؛  ار  اهراک  نیا  تساوخ  یم  دوخ  تموکح  يارب 

 . دروخ یم  مه  هب  یلبق  ياهرارق 

 . دنک حلص  دهاوخ  یم  (ع ) نسح ماما  هک  دسرب  هیواعم  هب  ربخ  نیا  میراذگب  دیابن  ام  دنیوگ :  یم  دوخ  شیپ  مدرم 

ار وا  دیاب  دسیونب  هیواعم  هب  یمـسر  يا  همان  وا  هکنیا  زا  لبق  رت ، عیرـس  هچ  ره  مینک ، مامت  ار  یلع  نب  نسح  راک  نآلا  نیمه  دـیاب  ام 
 . میناسرب لتق  هب 

؟  هنوگچ اما 

 . میروآ یم  نابز  هب  ار  جراوخ  راعش  درادن ، يراک  بوخ 

75 « . دش رفاک  مه  درم  نیا  مسق ، ادخ  هب   : » دنز یم  دایرف  ّتیعمج  بقع  زا  یکی  نایم  نیا  رد 

 . دنک حلص  هیواعم  اب  دهاوخ  یم  وا  تسا ، هدش  رفاک  یلع  نب  نسح  یبوخ ، هناهب  هچ  يرآ ،

نب نسح  نونکا  میربب ؟  نیب  زا  ار  هیواعم  میتساوخ  یمن  ام  رگم  میا ، هدـماین  نوریب  هفوک  زا  هیواعم  اب  گنج  يارب  ام  رگم  مدرم ، يا 
رفک نیا  مدرم !  دنک ، حلص  وا  اب  دهاوخ  یم  یلع 
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 . تسا رفاک  دنک ، شزاس  هیواعم  اب  هک  سک  ره  تسا . 

نارازه دنیوگ .  یم  نخس  هنوگ  نیا  نونکا  دندوب  هدرک  تعیب  وا  اب  هنایفخم  دندوب و  هتـشون  همان  هیواعم  هب  هک  یناسک  نامه  يرآ ،
 . دنناسرب لتق  هب  ار  وا  ات  دنرب  یم  هلمح  ماما  يوس  هب  رفن 

هب نآ  زا  دعب  دنک و  فّقوتم  ار  گنج  نیفص  رد  ات  دندرک  روبجم  ار  (ع ) یلع ترضح  نامز  کی  دنتسه ، یمدرم  بجع  هفوک  مدرم 
، دنونش یم  (ع ) نسح ماما  زا  ار  حلـص  نخـس  نوچ  مه ، نونکا  يدش ، رفاک  يدرک  لوبق  ار  ام  نخـس  هک  نیا  رطاخ  هب  هک  دنتفگ  وا 

 . دنا هدومن  ار  وا  ناج  دصق 

76  . دنیابر یم  هدرک و  هراپ  ار  ترضح  نآ  يابع  دننک و  یم  تراغ  ار  ماما  همیخ  نادرمان ، نیا 

ماما يرآ ، دنربن ، ریـشمش  هب  تسد  هک  دـهاوخ  یم  اهنآ  زا  ماما  دـننز ، یم  هقلح  ترـضح  نآ  رود  هب  ماما  يافواب  نارای  زا  يا  هّدـع 
 . دهد يور  یلخاد  گنج  هفوک  مدرم  نایم  رد  دهاوخ  یمن 

77  . دنراد ار  وا  ناج  دصق  شنایهاپس ، و  تسا ، هداتسیا  يا  هشوگ  رد  دنا ، هدوبر  ار  شیابع  هک  یلاح  رد  (ع ) نسح ماما 

 ! دسر یمن  مه  رفن  تسیب  هب  ماما  يافواب  نارای  دادعت  ینکن  رواب  دیاش 

78  ! رفن تسیب  طقف  يرآ ،

زا نونکا  دـننک ، شیادـف  ار  شیوخ  ناج  هک  دـندوب  هدرک  تعیب  (ع ) نسح ماما  اب  رفن  رازه  لهچ  زا  شیب  تسا ، ّتیمولظم  ِجوا  نیا 
79  . دنا هدنام  رفن  تسیب  طقف  همه ، نآ 

 . دنکب ار  ماما  ناج  دصق  درک  یم  تأرج  یسک  هچ  دندوب  اجنیا  شنازابرس  سیَق و  رگا  يرآ ،

 . تسا هداتسیا  هیواعم  هاپس  لباقم  دادغب )  لامش  نِکْسَم (  رد  نونکا  وا  دراد ، هلصاف  ام  زا  اهرتمولیک  سیَق  هک  سوسفا  اما 

ینب تسا ، هتسشن  ماما  هرهچ  رد  مغ 
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80  . تفرگ دهاوخ  یمیمصت  هچ  طیارش  نیا  رد  ماما  یتسار  هب  دنا ، هتفرگ  ار  وا  درگ  مشاه 

رهـش يوس  هب  دـنک و  یم  كرت  ار  هاپـس  هاگودرا  دوخ  نارای  زا  يا  هّدـع  اب  هارمه  دوش و  یم  نآ  رب  راوس  دـبلط و  یم  ار  یبسا  ماما 
 . دنک یم  تکرح  نئادم 

 . دنشاب هتشاد  (ع ) نسح ماما  نوچمه  يربهر  هک  دنرادن  تقایل  رگید  مدرم  نیا  يرآ ،

ما هتسشن  دیشروخ  نیمک  رد 

 . دنک تکرح  نئادم  يوس  هب  ات  دریگ  یم  میمصت  دنیب  یم  هتفشآ  هنوگ  نیا  ار  هاگودرا  عاضوا  نوچ  ماما 

نیمک هار  نیب  رد  دننک و  یم  كرت  ار  هاگودرا  رتدوز  اهنآ  زا  رفن  دنچ  نیمه  يارب  دنوش و  یم  ربخ  اب  ماما  میمصت  زا  ناهاوخدب  اما 
 . دننک یم 

 . دنک یم  دیدهت  ار  ماما  ناج  يرطخ  هچ  هک  دناد  یمن  سک  چیه  دور ، یم  نئادم  يوس  هب  ماما 

 . دنک هلمح  (ع ) نسح ماما  هب  ات  تسا  رظتنم  تسا و  هدرک  نیمک  حاّرَج  هار ، نیب  رد 

 ! نک هاگن 

 ! دیآ یم  نوریب  دوخ  هاگ  یفخم  زا  وا 

 . دنک یم  هلمح  ماما  يوس  هب  رجنخ  نآ  اب  تسا و  يا  هنهرب  رجنخ  وا  تسد  رد  نم !  يادخ 

81 « . دش كرشم  تردپ  هک  هنوگنامه  يا ، هدش  كرشم  وت  نسح !  يا   : » دنز یم  دایرف  وا 

 . دوش یم  داجیا  وا  ِنار  رد  قیمع  یمخز  دنز ، یم  ماما  ياپ  هب  ار  رجنخ  وا  اّما  دنود ؛  یم  ماما  يوس  هب  ماما  نارای  زا  رفن  دنچ 

 . دتفا یم  نیمز  يور  رب  بسا  زا  شوهیب ، ماما  دنک و  یم  ناروف  ماما  ندب  زا  نوخ 

یلیخ نم  تسا ، دـیدش  رایـسب  ماما  يزیرنوخ  هنافـسأتم  تسا ، يراج  ماما  ياپ  زا  نوخ  دـنناسر ؛  یم  لـتق  هب  ار  حاّرَج  ماـما ، ناراـی 
82  . تسا رطخ  رد  ماما  ناج  ایادخ !  متسه ، نارگن 

وا یتّدم  زا  دعب  و  دندنب ، یم  مکحم  ار  ماما  مخز  نارای ،
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 . دیآ یم  شوه  هب 

83  . دنرب یم  نئادم  رهش  يوس  هب  ار  ترضح  نآ  دنناباوخ و  یم  یبوچ  هتخت  يور  رب  ار  ماما  مشاه ، ینب  ناناوج  نونکا ،

؟ يا هدرک  اهر  ار  دوخ  نارای  ارچ 

 . تسا هدش  درز  يزیرنوخ ، تّدش  زا  (ع ) نسح ماما  هرهچ  میتسه ، نئادم  رهش  یکیدزن  رد  ام 

 . دنک یم  دیدهت  ار  ماما  ناج  یگرزب ، رطخ  دشاب  هدرک  مومسم  ار  شرجنخ  درمان ، نآ  رگا  دنتسه ، نارگن  همه 

 . دیآ یم  ام  لابقتسا  هب  دوش و  یم  ربخ  اب  دوعسم  نب  دعس  نئادم ، رهش  ریما  میوش ، یم  رهش  دراو 

یقاب ماقم ، نامه  رد  ار  وا  مه  (ع ) نسح ماما  دوب و  هدومن  باختنا  نئادم  ریما  ناونع  هب  ار  دوعسم  نب  دعس  (ع ،) یلع ترـضح  يرآ ،
 . تسا هتشاذگ 

 . دننک ربخ  اب  ار  رهش  کشزپ  نیرتهب  هک  دهد  یم  روتسد  دنیب  یم  تلاح  نیا  هب  ار  ماما  ات  نئادم  ریما 

 . دوش یم  يرتسب  اجنآ  رد  ماما  درب و  یم  دوخ  هناخ  هب  ار  ماما  وا 

 . تسا هدوبن  مومسم  رجنخ  هک  رکش  ار  ادخ  دهد ، یم  رارق  یسررب  دروم  ار  ماما  مخز  دوش و  یم  قاتا  دراو  کشزپ  نک ، هاگن 

84  . دهد یم  ار  یصوصخم  يوراد  هیهت  روتسد  ماما ، مخز  يارب  دنک و  تحارتسا  هک  دیوگ  یم  ماما  هب  وا 

زورید امـش  تسین ، يریخ  چـیه  مدرم  امـش  رد  هک  متـسناد  یم  نم   : » دـیوگ یم  نینچ  دـتفا و  یم  هفوک  مدرم  ییافو  یب  دای  هب  ماما 
85 « . دیدرک نینچ  نم  اب  زورما  دیتشک و  ار  مردپ 

ربخ ندینش  اب  دنا  هدنام  راد  افو  ماما  هب  هک  مه  یمک  هّدع  ، دنا هدش  قحلم  هیواعم  هب  يدایز  هّدع  تسا ، هدش  هتخیر  مه  رد  ماما  هاپس 
 . دنهد یم  تسد  زا  ار  دوخ  هیحور  ماما ، ندش  حورجم 

دنا و هدش  قحلم  هیواعم  هاپس  هب  مدرم  زا  يدایز  هّدع  هک  تسا  نیا  هدنهد  ناشن  دسر  یم  فارطا  زا  هک  ییاه  شرازگ 
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 . دنهدب هیواعم  لیوحت  هدومن و  ریسا  ار  ماما  ات  دنتسه  تصرف  یپ  رد  مه  يا  هّدع 

 . دش دهاوخ  رورت  دوخ  نارای  تسد  هب  دنکن  حلص  (ع ) نسح ماما  رگا  تسا ، هتخیر  مه  هب  نمشد  تسود و  زرم  زورما  يرآ ،

 . میورب وا  هارمه  ایب  دور  یم  ماما  رادید  هب  بهو  نب  دیز  نک  هاگن 

دیا هتفرگ  رارق  يرامیب  رتسب  رد  امش  منیب ، یم  نم  هک  تسا  یلاح  هچ  نیا   : » دیوگ یم  دنک و  یم  مالـس  ماما  روضح  بهو  نب  دیز 
. »؟  دننک هچ  هک  دنتسه  ریحتم  مدرم  و 

مدرم نیا  زا  رتهب  نم  يارب  هیواعم  مسق !  ادـخ  هب  ییوگ ؟  یم  نخـس  مدرم  مادـک  زا  وت   : » دـیامرف یم  دـنک و  یم  وا  هب  یهاگن  ماما 
نیا زا  تسا  رتهب  منک  حلص  هیواعم  اب  نم  رگا  دنراد ، اه  هشقن  نم  نتشک  يارب  اّما  دنتسه ؛  نم  هعیش  هک  دننک  یم  لایخ  نانیا  تسا ،

« . موش هتشک  دوخ  نایهاپس  تسد  هب  هک 

. »؟  دینک یم  اهر  دوخ  لاح  هب  ار  دوخ  نارای  ایآ  ادخ ، لوسر  رسپ  يا   : » دیوگ یم  بهو  نب  دیز 

نم هب  وا  مدوب ، هتسشن  (ع ) یلع ترضح  مردپ  دزن  هک  يزور  نآ  دور  یمن  مدای  زا  منک ؟  هچ  ییوگ  یم   : » دیوگ یم  خساپ  رد  ماما 
يدایز لوپ  اهنآ  زور  نآ  يوش ، هّیما  ینب  راتفرگ  وت  مشاب و  هدش  دیهـش  نم  هک  دـیآ  یم  يزور  نسح ، يا   : " دومرف درک و  یهاگن 

86 "« . دننک فرحنم  ادخ  نید  زا  ار  مدرم  دننک و  میسقت  مدرم  نایم  رد  ار 

؟ یسرب تسایر  تورث و  هب  یهاوخ  یم  ایآ 

؟  دیوگ یم  نخس  نئادم  ریما  اب  دراد  هک  تسیک  ناوج  نآ 

 . تسا نئادم  ریما  ردارب  رسپ  تسانشآ ، وا  شابن !  نارگن 

 : دیوگ یم  دور و  یم  دوخ  يومع  دزن  وا 

هب یهاوخ  یمن  ایآ  ومع ، يا 
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؟  یسرب تسایر  تورث و 

؟  تسیچ وت  روظنم 

 . داد دهاوخ  ام  هب  ار  قارع  تموکح  وا  میهدب ، هیواعم  لیوحت  مینک و  ریسا  ار  (ع ) نسح ماما  ام  رگا 

(ع) یلع ترضح  متـسه ، نادناخ  نیا  هدرورپ  کمن  نم  هک  یناد  یمن  رگم  ینز ، یم  وت  هک  تسا  یفرح  هچ  نیا  دشُکب ، ار  وت  ادخ 
87  . مهدب هیواعم  لیوحت  ار  وا  دنزرف  نم  هنوگچ  داد ، وربآ  یگرزب و  نم  هب  درک و  رهش  نیا  ریما  ارم 

 ! مبوخ رفسمه 

منک يراددوخ  وا  مان  رکذ  زا  متساوخ  یم  لّوا  نم  یهاوخب  ار  شتـسار  میوگب ، امـش  يارب  ار  درم  ان  نیا  مان  نم  يراد  تسود  امتح 
 . میوگب دیتسه  نم  بوخ  ِتسود  هک  امش  يارب  دایز  مک و  نودب  ار  ثداوح  مامت  دیاب  نم  تسین ، تسرد  متفگ  دوخ  اب  دعب  اّما   ؛

راتخم زج  تسین  یسک  دهد  یم  نئادم  ریما  هب  ار  (ع ) نسح ماما  يریـسا  داهنـشیپ  تسایر ، هب  ندیـسر  يارب  هک  یـصخش  نیا  يرآ ،
 ! یفَقَث

 . دریگ یم  ار  البرک  يادهش  نوخ  ماقتنا  دنک و  یم  مایق  اروشاع ، هثداح  زا  دعب  هک  یسک  نامه 

 ! تسا نکمم  يزیچ  نینچ  روطچ  رخآ  ینکن ، رواب  مه  دیاش  ینک ، یم  بّجعت  امتح 

 . تسا (ع ) نسح ماما  ّتیمولظم  جوا  هناشن  نیا  اّما  مدرک ؛  یمن  رواب  لوا  مه ، نم  یهاوخب  ار  شتسار 

ما هدنام  اهنت  نئادم ، رصق  رد 

؟  يا هدینش  ار  يرسک  قاط  ای  نئادم  ناویا  مان  امتح  میتسه ، نئادم  رهش  رد  ام 

 ! نک شوگ 

 : دنیوگ یم  نخس  مه  اب  دنراد  ماما  یعقاو  نارای  زا  رفن  ود 

 . مینکب يرکف  دیاب  ام  تسا ، رطخ  رد  ماما  ناج  هنوگچ  هک  دینیب  یم 

؟  مینک هچ  ییوگ  یم 

 . دنورب نئادم ) ناویا   ) يرسک رصق  هب  میهاوخب  ناشیا  زا  مییوگب و  نخس  ماما ، اب  دیاب 

منک یمن  رکف  نم 
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 ! ینیشن رصق  و  (ع ) نسح ماما  رخآ  دنک ، لوبق  ماما  هک 

 . دننک هلمح  ماما  هب  يا  هّدع  تسا  نکمم  هظحل  ره  تسا ، رطخ  رد  ماما  ناج  تسین ، يا  هراچ 

 . تساجنیا زا  رتهب  یلیخ  رصق ، ّتینما  هکنیا  يارب  تسا ، قفاوم  داهنشیپ  نیا  اب  مه  نئادم  ریما 

 . دیوگ یم  نخس  وا  اب  دور و  یم  ماما  دزن  هب  نئادم  ریما  دوخ  دوش ، حرطم  (ع ) نسح ماما  اب  عوضوم  نیا  ات  دوش  یم  رارق  ماجنارس 

 ! نک هاگن 

 . تسا هدرک  تقفاوم  وا  داهنشیپ  اب  ماما  هکنیا  لثم  دیآ ، یم  ام  يوس  هب  یلاحشوخ  اب  نئادم  ریما 

88  . دور یم  يرسک  رصق  يوس  هب  دوخ  نارای  زا  یمک  دادعت  اب  هارمه  ماما 

 . میورب اهنآ  هارمه  مه  وت  نم و  ایب 

رصق نیا  رد  یتّدم  تسا  روبجم  شنایهاپـس ، ییافو  یب  لیلد  هب  اّما  تسین ؛  یـضار  رـصق  رد  ندرک  یگدنز  زا  هک  نیا  اب  ماما  يرآ ،
 . دنامب

 . دنا هدنام  رادافو  ماما  هب  رفن  تسیب  طقف  نئادم  رد  زورما  تسا ، ماما  ییاهنت  رصق  اجنیا  يرآ ،

نم نتـشک  لباقم  رد  امـش  هب  هک  ییاه  هدـعو  هب  هیواعم  مسق ،  ادـخ  هب  مدرم !  يا   : » دتـسرف یم  مدرم  يارب  ار  مایپ  نیا  ماما  نونکا ،
89 « . دومن دهاوخن  افو  تسا  هداد 

 . دوش هتشک  شدوخ  نارای  هلیسو  هب  (ع ) نسح ماما  ات  دنک  یم  شالت  هیواعم  يرآ ،

! منیبن ار  امش  يور  رگید  شاک 

هب راک  دنتسه ، لوغشم  (ع ) نسح ماما  زا  ییوگدب  هب  ینلع  تروص  هب  هفوک  لها  نونکا  يرآ ، دسر ، یم  رانک  هشوگ و  زا  ییاهربخ 
 . دنروآ یم  نایم  هب  (ع ) نسح ماما  ندش  رفاک  زا  نخس  دننیشن  یم  هک  اج  ره  مدرم  هک  تسا  هدیسر  ییاج 

 . تفر هیواعم  گنج  هب  ناوت  یم  رگید  مدرم ، نیا  اب  ایآ 

، دنک ادیپ  روضح  مدرم  نیا  عمج  رد  (ع ) نسح ماما  هک  تسا  یفاک 
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 . دناسر دنهاوخ  تداهش  هب  ار  وا  اه  نیمه  تقو  نآ 

ماما نوخ  نتخیر  یتح  دننک و  یم  يرامـش  هظحل  وا  نوخ  نتخیر  يارب  هک  تسا  هدش  یناسک  راتفرگ  زین  نئادـم  رد  (ع ) نسح ماما 
90  . دنناد یم  لالح  ار 

يدوبان رطخ  زا  ار  مالـسا  قیرط  نآ  زا  ناوت  یم  هک  یهار  اهنت  زورما  هک  دـسر  یم  هجیتن  نیا  هب  دـنک و  یم  رکف  يدایز  تّدـم  ماما 
91  . تسا هیواعم  اب  ندرک  حلص  داد  تاجن 

؟  دراد یموهفم  هچ  دایرف  دوشن  مکاح  توکس  ات  درک ؛  هبرجت  ار  یناتسمز  دیاب  يراهب  ره  زا  شیپ  يرآ ،

نخس امـش  ییافو  یب  زا  ایآ  منک ؟ هچ  میوگب و  هچ  امـش  اب   : » دیوگ یم  نانآ  هب  دناوخ و  یم  ارف  دوخ  دزن  هب  ار  هاپـس  ناگرزب  ماما ،
امـش يرای  هب  هک  يزور  نآ  دیتشاذگ و  اهنت  ارم  ردپ  هنوگچ  هک  تسه  ناتدای  مهد .  حرـش  ار  دیا  هدومن  هک  ییاه  متـس  ای  میوگ و 

وا دنوادخ  دنیبن و  ار  امـش  رگید  درک  وزرآ  هک  اجنآ  ات  دیداد  هّصغ  ارم  ردپ  ردقچ  دیتسویپ ؟  وا  نمـشد  هب  هورگ  هورگ  دوب  جاتحم 
منک لوبق  ار  امـش  يربهر  نم  هک  دیتشاد  رارـصا  دیدمآ و  نم  دزن  هب  هک  يزور  نآ  تسه  ناتدای  ایآ  درب .  دوخ  تمحر  راوج  هب  ار 

 . مدمآ نوریب  دوخ  هناخ  زا  مدرک و  دامتعا  امـش  هب  مدرک و  لوبق  ار  امـش  نخـس  نم  دـیداد و  يرای  هدـعو  نم  هب  امـش  زور ،  نآ   ؟
 ! دیدرک هچ  نم  اب  امش  اّما  مهدب ،  تاجن  ار  مالسا  نید  متشاد  دصق  هک  دناد  یم  شدوخ  ادخ 

92 « . منیبن ار  امش  يور  رگید  هک  مراودیما 

هک نیا  زا  رتدب  اهنآ  يارب  یگنن  هچ  تسا ، هداتفا  نییاپ  اهرس  همه 
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 . دنیبن ار  اهنآ  رگید  هک  دنک  یم  وزرآ  اهنآ  ربمایپ  دنزرف 

ار دوخ  یگدامآ  دـنا و  هتـشون  همان  هیواعم  هب  هک  دنتـسه  یناسک  نامه  دـنا  هتـسشن  (ع ) نسح ماما  دزن  نونکا  هک  یناسک  زا  یـضعب 
 . دنا هدرک  مالعا  (ع ) نسح ماما  لتق  يارب 

هتخانشان اّما  گرزب  يا  هسامح 

 . دریگب یّمهم  میمصت  مالسا ، ندنام  هدنز  يارب  دهاوخ  یم  تسا و  هتسشن  يرسک  رصق  رد  ماما 

 . دنک حلص  وا  اب  دنک و  فّقوتم  ار  هیواعم  اب  گنج  دهاوخ  یم  وا 

اب طقف  البرک  رد  (ع ) نیـسح ماما  رگم  درکن ، باختنا  ار  تداهـش  خرـس  هار  (ع ) نسح ماما  ارچ  هک  دـنا  هدرک  لاؤس  نم  زا  اه  یلیخ 
ریما هب  يا  همان  دـیزی  درک .  حلـص  هیواعم  اب  (ع ،) نسح ماما  ارچ  سپ  درکن  تمواقم  ناج ، ياپ  ات  نمـشد  لباقم  رد  رفن  ود  داـتفه و 

 . دوب هداد  ار  (ع ) نیسح ماما  لتق  روتسد  همان ، نآ  رد  هتشون و  هفوک 

 . تسا هدمآ  نادیم  هب  تسایس  گنرین و  اب  هیواعم  نئادم ، رد  اّما  دندمآ ؛  گنج  هب  ریشمش  اب  نانمشد  البرک ، رد  يرآ 

 ! مبوخ رفسمه 

ياه هّکس  ماش ، سورع  هدعو  هک  تسا  نیمه  يارب  دوش و  هتشک  شدوخ  نارای  تسد  هب  (ع ) نسح ماما  ات  دهاوخ  یم  هیواعم  زورما 
 . تسا هداد  مدرم  هب  ار  تموکح  هدعو  الط و 

دزادرپب دوخ  هشقن  مود  هلحرم  هب  وا  نآ ، زا  دعب  دنناسرب و  لتق  هب  ار  (ع ) نیـسح ماما  نسح و  ماما  هفوک ، لها  دوخ  ات  دهاوخ  یم  وا 
 . دهد رارق  نایعیش  ِدوخ  لتق  يارب  يا  هناهب  ار  (ع ) نسح ماما  نینوخ  نهاریپ  دهاوخ  یم  وا 

 . دنک دوبان  ار  نایعیش  مامت  دنا  هدناسر  لتق  هب  ار  (ع ) نیسح ماما  نسح و  ماما  نایعیش ، هک  نیا  هناهب  هب  دهاوخ  یم  هیواعم 

؟  دینزب سدح  ار  هیواعم  هشقن  موس  هلحرم  دیناوت  یم  امش  ایآ 

دعب دهاوخ  یم  هک  هیواعم 
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هیقب دنشاب  هدش  دوبان  نایعیش  همه  یتقو  تسا ، هعیـش  بتکم  هیواعم ، هار  رـس  رب  عنام  اهنت  دنک ؛  دوبان  ار  مالـسا  نایعیـش ، يدوبان  زا 
 . دنراد لوبق  ادخ  لوسر  هفیلخ  ناونع  هب  ار  وا  هک  مه  مدرم 

قسف لها  ریما ، رگا  هک  تسا  نیا  رب  اهنآ  داقتعا  دنناد ، یم  بجاو  دوخ  رب  ار  ریما  زا  تعاطا  مدرم ، همه  رگید  نایعیـش ، زا  ریغ  يرآ 
93  . درک یمادقا  شتموکح  يزادنارب  يارب  دیابن  دشاب  مه  روجف  و 

یتحار هب  وا  درک و  دـهاوخن  تفلاخم  وا  ياه  همانرب  اب  سک  چـیه  رگید  دـنک  دوبان  ار  نایعیـش  دـناوتب  زورما  رگا  دـناد  یم  هیواـعم 
 . دربب نیب  زا  ار  ربمایپ  مان  مالسا و  تسناوت  دهاوخ 

 . دنتسه وا  نتشک  هدامآ  شنارای  هدنام و  اهنت  ياهنت  نئادم ، رصق  رد  (ع ) نسح ماما  تسا ، هتفر  شیپ  یبوخ  هب  هشقن  اجنیا ، ات 

 . دسر یم  ششوگ  هب  (ع ) نسح ماما  ندش  هتشک  ربخ  اه  يدوز  نیمه  هب  دنک  یم  لایخ  هیواعم 

؛  تسا يریگ  لکش  لاح  رد  يا  هسامح  نئادم  رصق  رد  هک  درادن  ربخ  وا  اما 

( ! (ع نسح ماما  حلص  هسامح 

 . دهد یم  تاجن  يدوبان  رطخ  زا  ار  مالسا  هک  يا  هسامح 

94  . تسایند مامت  زا  رتهب  مالسا  يارب  شتکرب  ریخ و  هک  يا  هسامح 

 . تسا هتخانشان  (ع ،) نسح ماما  دوخ  نوچمه  گرزب  هسامح  نیا  هک  میوگب  هنوگچ  اما 

؟  دنیوگب نخس  هسامح  نیا  زا  هک  یسانش  یم  ار  رفن  دنچ 

 . . . وت و  مملق ، اب  نم  میرادرب ، یمدق  هسامح ، نیا  رتشیب  رتهب و  هچ  ره  یفرعم  رد  نامناوت  ردق  هب  وت  نم و  ایب 

 . دنامب هدنز  مالسا  ات  درذگ  یم  زاجح  ناریا و  قارع و  رب  تفالخ  تموکح و  زا  (ع ) نسح ماما  زورما 

لباقم ربمایپ ، تافو  زا  دعب  هک  نینمؤملاریما  نامه  تسا ، نینمؤملا  ریما  دنزرف  وا 
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 . درک ربص  مالسا  ظفح  يارب  اّما  دندز ؛  شتآ  ار  شا  هناخ  رد  دندز و  ار  شرسمه  شمشچ 

 ! نک هاگن 

 . دسیون یم  همان  حلص ، دروم  رد  هیواعم  هب  دراد  (ع ) نسح ماما 

تاروتسد نآرق و  ماکحا  مرادرب و  نایم  زا  ار  لطاب  منک و  هدنز  ار  ّقح  ات  متـساوخ  یم  نم   : » مناوخب تیارب  ار  همان  نیا  یهاوخ  یم 
اب ینک  لوبق  ارم  طیارش  رگا  ات  ما  هدامآ  نیمه  يارب  دندوبن ،  هارمه  هدیقع و  مه  نم  اب  مدرم  اّما  منادرگ ،  يراج  هعماج  رد  ار  ربمایپ 

95 « . منک حلص  وت 

96  . تسا ثراح  نب  هّللا  دبع  اهنآ  زا  یکی  دبلط ، یم  روضح  هب  ار  دوخ  نارای  زا  نت  دنچ  دنک و  یم  رهم  ار  همان  ماما 

؟  یسانش یم  ار  وا  ایآ  مناد  یمن 

 . دشاب یم  (ع ) نسح ماما  کیدزن  نارای  زا  تسا و  هیواعم  ِرهاوخ  ِرسپ  وا 

 . درکن ار  راک  نیا  اّما  دسرب ؛  ییاون  نان و  هب  هیواعم )  ) دوخ ییاد  یتموکح  هاگتسد  رد  دورب و  ماش  هب  تسناوت  یم  وا 

97  . دشاب یم  (ع ) نسح ماما  هارمه  نیمه  يارب  تسا و  (ع ) نسح ماما  اب  قح  هک  هداد  صیخشت  وا 

 . دبلط یم  ار  وا  (ع ) نسح ماما  نونکا 

 . دنیوگب نخس  وا  اب  حلص  طیارش  دروم  رد  دنربب و  هیواعم  يارب  ار  همان  نیا  رگید  رفن  هس  هارمه  ات  دهاوخ  یم  وا  زا  و 

 . دنوش یم  هیواعم  همیخ  دراو  دننک و  یم  تکرح  هیواعم  هاگودرا  يوس  هب  اهنآ 

 . دوش یم  لاحشوخ  یلیخ  دنیب  یم  ار  دوخ  رهاوخ  رسپ  ثراح ، نب  هّللا  دبع  یتقو  هیواعم 

 . دهد یم  هیواعم )  ) دوخ ییاد  لیوحت  ار  ماما  همان  ثراح  نب  هّللا  دبع 

 . دناوخ یم  ار  همان  هیواعم 

 ! نک هاگن 

 . تسا هدیدن  لاحشوخ  ردق  نیا  ار  وا  لاح  هب  ات  یسک  دوش ، یم  لاحشوخ  رایسب  هیواعم 

هّللا دبع 
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 . دیوگ یم  نخس  (ع ) نسح ماما  طیارش  دروم  رد  هیواعم  اب  ثراح  نب 

؟  دیراد ربخ  (ع ) نسح ماما  طرش  نیلوا  زا  امش  ایآ 

 . دنشاب ناما  نما و  رد  نایعیش  همه  هک  تسا  نیا  لوا  طرش 

« منک عطق  ار  وا  تسد  نابز و  منک  ادیپ  یسرتسد  سیَق  هب  رگا  هک  ما  هدروخ  مسق  نم   : » دیوگ یم  دونش  یم  ار  نخـس  نیا  ات  هیواعم 
.

اهتّدم تسناوت  رفن ، رازه  راهچ  اب  طقف  هک  یـسک  نامه  دروخن ، ار  هیواعم  ياه  لوپ  بیرف  هک  تسا  يا  هدنامرف  نامه  سیَق ، يرآ ،
 . دنک ریگ  نیمز  ار  هیواعم  هاپس 

 . درک باطخ  تسرپ  تب  ار  هیواعم  مه  وا  درک ، باطخ  يدوهی  ار  وا  هیواعم  یتقو  هک  سیَق  نامه 

درک دیهش  ّمس  اب  هک  ار  رتشا  کلام  دنتسه ، یلع  ّيوق  يوزاب  ود  سیَق  رَتشَا و  کلام  هک  تفگ  یم  نّفص  گنج  رد  هراومه  هیواعم 
98  . دنک دیهش  مه  ار  سیَق  دهاوخ  یم  نونکا  و 

 . دنک عطق  ار  عاجش  رادرس  نیا  ياه  تسد  نابز و  دهاوخ  یم  هیواعم 

رگم دنـشاب  ناـما  نما و  رد  (ع ) نسح ماـما  ناراـی  همه  هک  مهد  یم  لوق  نم   : » دـیوگ یم  نخـس  هک  تسا  هیواـعم  نیا  نک ، شوگ 
« . منک تازاجم  ار  وا  دیاب  نم  سیَق ،

هک تسا  هدرک  يدایز  دیکات  (ع ) نسح ماما  هک  نیا  يارب  دنک ، كرت  ار  همیخ  دهاوخ  یم  دوش و  یم  دنلب  اج  زا  ثراح  نب  هّللا  دبع 
 . دنک لوبق  ار  ام  طیارش  هیواعم  هک  مینک  یم  حلص  یطرش  هب  ام 

« . مهد یم  ناما  سیَق  هب  نم  منک ، یم  لوبق  دشاب  نک ، ربص   : » دنز یم  دایرف  دوش و  یم  نامیشپ  هیواعم 

هک تسین  بوخ  تسا ، هدیـشک  يدایز  تمحز  هدومن و  جرخ  الط  هّکـس  اه  نویلیم  هظحل ، نیا  ندروآ  تسد  هب  يارب  هیواعم  يرآ ،
زا هک  يا  هنیک  کی  رطاخ  هب 
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 . دنزب مه  هب  ار  زیچ  همه  دراد  سیَق 

« . دوشب بوتکم  دیاب  اه  نیا  همه  هک  دراد  مه  يرگید  طیارش  (ع ) نسح ماما   : » دیوگ یم  هیواعم  هب  ثراح  نب  هّللا  دبع 

 . دنروایب ار  يدیفس  قرو  ات  دهد  یم  روتسد  هیواعم 

 ! نک هاگن 

 : دیوگ یم  دنک و  یم  ( ثراح نب  هّللا  دبع   ) دوخ رهاوخ  رسپ  هب  ور  وا  تسا ، هیواعم  تسد  رد  دیفس  قرو 

 . مسیونب ات  وگب 

 . میسیونب ام  دیاب  ار  حلص  طیارش  هیواعم ، يا 

 ! سیونب ریگب و  ار  ذغاک  نیا  بوخ ،

 . دسیونب ار  طیارش  نیا  (ع ) نسح ماما  دیاب  ، هن

؟  دنک هچ  دیاب  یتسار  هب  دنک ، یم  بّجعت  هیواعم 

(ع) نسح ماما  دزن  هب  ات  دهدب  وا  لیوحت  دنک و  اضما  رهم و  ار  دیفـس  ذـغاک  نیا  نییاپ  ات  دـهاوخ  یم  هیواعم  زا  ثراح  نب  هّللا  دـبع 
 . دسیونب ار  دوخ  طیارش  وا  دربب و 

 . دنک یم  لوبق  ار  داهنشیپ  نیا  ماجنارس  و  دنک ، یم  رکف  دوخ  اب  يا  هظحل  هیواعم 

همه ياورنامرف  وا  دوش  هتشون  همان  حلـص  هک  یتقو  دنک  یم  رکف  دوخ  اب  وا  تسا ، یبلط  تسایر  تموکح و  رکف  هب  نونکا  وا  يرآ ،
 . تسا هتشاد  ار  شیوزرآ  تساهتّدم  وا  هک  دوب  يزیچ  نامه  نیا  دوب ، دهاوخ  مالسا  يایند 

99  . دهد یم  ثراح  نب  هّللا  دبع  لیوحت  دنک و  یم  اضما  رهم و  ار  نآ  دراد و  یم  رب  ار  يذغاک  وا 

 . دنشاب رضاح  همان  حلص  دهاش  ناونع  هب  ماش  لها  ناگرزب  زا  رفن  دنچ  دهاوخ  یم  هیواعم  زا  وا 

100  . دنورب نئادم  هب  ات  دهاوخ  یم  دوخ  هاپس  ناگرزب  زا  رفن  دنچ  و  دوخ ) ناهدنامرف  زا  یکی   ) رماع نب  هّللا  دبع  زا  هیواعم 

همان حلص  نتم 

101  . تسا لّوألا  عیبر  هام  مجنپ  تسیب و  زورما 

وا تسا ، هتسشن  ترضح  نآ  روضح  رد  ثراح  نب  هّللا  دبع 
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 . دهد یم  ماما  لیوحت  تسا  هدیسر  هیواعم  ياضما  رهم و  هب  هک  ار  يذغاک 

 . تسا هداد  ماجنا  یبوخ  هب  ار  دوخ  ّتیرومأم  ثراح ، نب  هّللا  دبع  هک  یتسار  هب  يرآ ،

 . تسا هتفرگ  رظن  رد  حلص  نیا  يارب  ار  یّمهم  طیارش  هدومن و  رکف  حلص  طیارش  دروم  رد  يدایز  تّدم  ماما 

102  . دنسیونب ار  همان  حلص  نتم  ات  دهد  یم  روتسد  نونکا ،

 . يوش ربخ  اب  دسیون  یم  مهم  ذغاک  نیا  رد  (ع ) نسح ماما  هک  یطیارش  زا  یهاوخ  یم  امتح 

 : منک یم  لقن  امش  يارب  دنتشون  همان  حلص  نیا  رد  (ع ) نسح ماما  هک  ار  یطرش  شش  اجنیا  رد  نم 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

هیواعم اب  یلع  نب  نسح  حلص  دادرارق 

 : هکنیا طرش  هب  دنک  یم  حلص  هیواعم  اب  یلع  نب  نسح 

 . دیامن لمع  ادخ  لوسر  ّتنس  ادخ و  باتک  هب  دوخ  تموکح  رد  هیواعم   - 1

هک یتروص  رد  تسا و  یلع  نب  نسح  اب  تموکح  رما  وا ،  زا  دـعب  دـنکن و  باختنا  دوخ  دـهع  ّیلو  ناونع  هب  ار  یـسک  هیواـعم   - 2
 . دسر یم  یلع  نب  نیسح  هب  ماقم  نیا  دشابن  یلع  نب  نسح 

 . دنک نعل  زامن  ریغ  رد  ای  زامن و  رد  ار  بلاط  یبا  نب  یلع  هک  درادن  قح  هیواعم   - 3

 . دهدب یلع  نب  نسح  هب  ار  هفوک  لاملا  تیب  زا  مهرد  نویلیم  کی  هنالاس ،  دیاب  هیواعم   - 4

 . دنکن باطخ  نانمؤم " ریما   " ار هیواعم  دناوت  یم  یلع ، نب  نسح   - 5

103  . دنشاب ناما  رد  يدیدهت  هنوگ  ره  زا  دیاب  نایعیش  دنشاب و  شمارآ  شیاسآ و  رد  دیاب  مالسا  يایند  ياج  ره  رد  ناناملسم   - 6

 ! مبوخ رفسمه 

هچ هب  ماما  هک  ینیب  یم  ینک  ّتقد  همان ، حلص  نتم  رد  رگید  راب  رگا 
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 . تسا هدرک  هراشا  یّمهم  تاکن 

نآ دهد و  یم  یّمهم  مایپ  خیرات  هب  عقاو  رد  طرش  نیا  نتـشون  اب  (ع ) نسح ماما  مهدب :  یحیـضوت  تسا  مزال  مجنپ  طرـش  دروم  رد 
 . دنک یمن  باطخ  نانمؤم  ریما  ار  وا  زگره  نیمه  يارب  دناد و  یمن  تفالخ  هتسیاش  ار  هیواعم  وا  هک  تسا  نیا  مایپ 

 . تسا زیمآ  تحلصم  يریگ  هرانک  توکس و  یعون  تعیب  نیا  اّما  دنک ؛  یم  تعیب  هیواعم  اب  طیارش  نیا  رد  (ع ) نسح ماما  يرآ 

؟  دهاوخ یم  هچ  يارب  ار  هفوک  لاملا  تیب  ماما ، یناد  یم  ایآ 

نیا نادنزرف  رـسمه و  يارب  ات  دـهاوخ  یم  ماما  دـندش ، دیهـش  (ع ) یلع ترـضح  نارای  زا  رفن  رازه  جـنپ  تسیب و  نّفـص ، گنج  رد 
 . دنهدب همادا  دوخ  یگدنز  هب  دنناوتب  اهنآ  ات  دنک  نّیعم  يرّرقم  نادیهش ،

 . دنز یم  مقر  ار  حلص  هسامح  ماما ، هک  تسا  هنوگ  نیا  دیامن و  یم  رهم  اضما و  ار  همان  حلص  نییاپ  ماما  نونکا 

( . دیشکن لوط  مین  هام و  جنپ  زا  شیب  هک  یتموکح  درک (  راذگاو  هیواعم  هب  ار  قارع  تموکح  ماما  زورما ،

104  . دنا هدش  تحاران  رایسب  نیمه  يارب  هدرک و  حلص  هیواعم  اب  (ع ) نسح ماما  هک  دننک  رواب  دنناوت  یمن  نایعیش  زا  یضعب  هّتبلا 

 . مینک حلص  دهد  یم  حلص  روتسد  یتقو  مینک ، گنج  دهد  یم  گنج  روتسد  وا  یتقو  میشاب ، دوخ  ماما  روتسد  میلست  دیاب  ام  اّما 

 . دهد راب  دوش و  يدنمونت  تخرد  دنزب و  هناوج  ات  دراد  نامز  هب  زاین  دراک  یم  زورما  ماما ، هک  ار  یحلص  رذب 

متشاد يراد  افو  نارای  رگا 

 . دنک تکرح  هفوک  يوس  هب  ات  دریگ  یم  میمصت  وا  زورما  تسا و  هدیشک  لوط  زور  لهچ  نئادم ، رد  ماما  تماقا 

زا دتسرف و  یم  دنا  هدز  ودرا  دادغب )  لامش  نِکْسَم (  رد  هک  شنارای  سیَق و  يارب  يا  همان  وا 
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105  . دندرگ زاب  هفوک  يوس  هب  ات  دهاوخ  یم  اهنآ 

 . دیوگب نخس  نانآ  يارب  ات  دنهاوخ  یم  وا  زا  هفوک  مدرم  دور ، یم  هفوک  دجسم  هب  دنک و  یم  تکرح  هفوک  يوس  هب  ماما 

نادـناخ ام  میدوب !  امـش  نامهم  امـش و  ریما  اـم  مدرم !  يا   : » دـیوگ یم  نینچ  دور و  یم  ربنم  هب  ماـما  تسا ، ّتیعمج  زا  رپ  دجـسم 
106 « . تسا هدومن  كاپ  يدیلپ  هنوگ  ره  زا  ار  ام  دنوادخ  هک  میتسه  امش  ربمایپ 

 . دنک یم  رارکت  ار  هلمج  ود  نیا  طقف  ماما  نک !  شوگ 

 . تسا هدیدن  نینچ  نیا  ار  هفوک  دجسم  لاح ، هب  ات  یسک  دوش ، یم  دنلب  مدرم  هیرگ  يادص 

 . دنک یم  رارکت  ار  هلمج  ود  نامه  طقف  ترضح  نآ  اما  دیوگب ؛  يرگید  نخس  ماما ، ات  دنرظتنم  مدرم 

 . دیوگ یم  هفوک  مدرم  اب  ار  دوخ  لد  فرح  دراد  هنوگ  نیا  ماما  يرآ 

 . دیتشاذگ اهنت  ارم  متشاد  زاین  امش  يرای  هب  هک  هظحل  نآ  یلو  دیدرک  تعیب  نم  اب  امش  يرآ ،

! ؟  دیدرک ییاریذپ  ام  زا  هنوگچ  امش  یلو  میدمآ  امش  رهش  هب  هنیدم  زا  ام 

نشج و ماش ، هاپـس  رد  دوش و  یم  لاحـشوخ  رایـسب  دـنیب  یم  همان  حلـص  ياپ  ار  (ع ) نسح ماما  ياـضما  هیواـعم  یتقو  فرط ، نآ  زا 
 . دوش یم  اپ  رب  يداش 

 . دننک تعیب  وا  اب  هفوک  مدرم  اجنآ  رد  ات  دنک  یم  تکرح  هفوک  يوس  هب  دوخ  نایهاپس  زا  يا  هّدع  اب  هیواعم 

 . . . دور یم  رهش  نیا  هب  نونکا  تسا و  هتشاد  ار  هفوک  فّرصت  يوزرآ  هک  تساهلاس  وا  يرآ ،

 . دننزب ودرا  هفوک )  یماظن  هاگودرا  هْلیَُخن (  رد  ماش  هاپس  ات  دهد  یم  روتسد  وا  تسا ، هفوک  رهش  ياه  یکیدزن  رد  هیواعم 

(ع) یلع ترضح  هشیمه  هک  تسا  هفوک  گرزب  هاگودرا  نامه  هْلیَُخن 
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 . دز یم  ودرا  اجنآ  رد  دورب  گنج  هب  تساوخ  یم  یتقو 

107  . دنک یم  تعیب  وا  اب  دور و  یم  اجنآ  هب  (ع ) نسح ماما  هْلیَُخن ، هب  هیواعم  ندیسر  اب  یلبق ، همانرب  قبط 

زورما دنک و  تعیب  رکبوبا  اب  دش  روبجم  ربمایپ  تافو  زا  دعب  (ع ) یلع ترـضح  هنیدم ، رد  نامز  کی  دوش ، یم  رارکت  خـیرات  يرآ ،
 . دنک یم  تعیب  هیواعم  اب  (ع ) نسح ماما  مه 

یماظن هاگودرا  هلیخن (  هب  زامن  ندـناوخ  يارب  هعمج  زور  رد  ات  دوش  یم  هداد  ربخ  مه  هفوک  مدرم  هب  (ع ،) نسح ماـما  تعیب  زا  دـعب 
108  . دنورب هفوک ) 

، عمج نیا  رد  زین  (ع ) نسح ماما  دنیآ و  یم  هعمج  زامن  ندناوخ  يارب  همه ، هفوک ، مدرم  ماش و  نایهاپـس  دـسر و  یم  ارف  هعمج  زور 
 . تسا رضاح 

مدرم هب  زیخرب و  یلع ! نب  نسح  يا   : » دـیوگ یم  (ع ) نسح ماما  هب  هیواعم  زاـمن ، زا  دـعب  دوش ، یم  رازگرب  هیواـعم  تماـما  هب  زاـمن 
« . يا هدومن  راذگاو  نم  هب  ار  ناناملسم  يربهر  يا و  هدرک  يریگ  هرانک  تموکح  زا  هک  نک  مالعا 

یم تفالخ  هتسیاش  ار  وا  نم  نوچ  دنک  یم  نامگ  هیواعم  مدرم !  يا   : » دیامرف یم  دنک و  یم  مدرم  هب  ور  دزیخ  یم  رب  ياج  زا  ماما 
یمن میاهنت  دـیدرک و  یم  يرای  ارم  امـش  رگا  دـنگوس !  ادـخ  هب  تسا .  یلطاب  لایخ  نیا  دـینادب  اـّما  ما ،  هدرک  حلـص  وا  اـب  متـسناد 
ِحالـص يارب  نم  اّما  تسا ،  نم  ِنآ  زا  ربماـیپ ،  هدومرف  هب  یمالـسا ،  تّما  يربهر  هک  ارچ  مدومن  یمن  حلـص  وا  اـب  زگره  دـیتشاذگ 

109 « . متشذگ دوخ ،  ّقح  زا  ناناملسم ، 

 . تخاس نشور  ار  قیاقح  ماما ، نانخس  اّما  دشکب ؛  (ع ) نسح ماما  خر  هب  ار  دوخ  يزوریپ  ات  تساوخ  یم  شدوخ  لایخ  هب  هیواعم 

هک دنامهف  مدرم  هب  (ع ) نسح ماما  يرآ ،
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 . تسین ناناملسم  ربهر  هفیلخ و  وا  یلو  تسا  هدیسر  تموکح  هب  هیواعم  زورما  تسا  تسرد 

دیروایب دجسم  هب  ار  اه  هزین  اهریشمش و 

 . دوش رازگرب  تعیب  مسارم  هفوک  دجسم  رد  ات  دیآ  یم  هفوک  رهش  لخاد  هب  هیواعم  زور ، دنچ  زا  دعب 

 . دننک تعیب  وا  اب  دنیایب و  دجسم  هب  مدرم  همه  هک  تسا  هدش  نیا  رب  رارق 

 . دنک یم  تکرح  هفوک  يوس  هب  دوخ  نایفارطا  اب  هارمه  هیواعم 

 ! نک هاگن 

 . تسا هتفرگ  شود  هب  ار  وا  مچرپ  دور و  یم  هار  هیواعم  زا  رتولج  هک  تسیک  درم  نآ 

هدـش هیواـعم  راد  مچرپ  نونکا  ارچ  تسا  هدوب  (ع ) یلع ترـضح  ناراـی  زا  یکی  وا  مسانـش  یم  ار  وا  نم  تسا ، راّـمح  نب  بیبح  وا 
 . تسا هدیرخ  لوپ  اب  ار  وا  هیواعم  هکنیا  لثم  تسا ؟ 

 ! مبوخ رفسمه 

 . منک لقن  ار  يا  هرطاخ  وت  يارب  دهاوخ  یم  ملد  یلیخ 

 . دنداد یم  شوگ  وا  نانخس  هب  مدرم  دوب و  ربنم  يالاب  هفوک ، دجسم  رد  (ع ) یلع ترضح  زور  کی 

، رد نیا  زا  هیواعم  هک  دـسر  یم  ارف  يزور   : » دومرف درک و  هراشا  لیفلا )  باـب  دجـسم (  ياـهرد  زا  یکی  هب  ترـضح  نآ  ناـهگان ،
« . تسا هتفرگ  شود  هب  ار  وا  مچرپ  راّمح  نب  بیبح  هک  یلاح  رد  دوش  یم  دجسم  نیا  دراو 

هیواعم راد  مچرپ  هک  تسا  نکمم  هنوگچ  رخآ  متسه ، امش  ناروای  نایعیش و  زا  نم  یلع !  ای   : » تفگ ربنم  نییاپ  زا  راّمح  نب  بیبح 
110 « . موشب

یم شود  رب  ار  هیواعم  مچرپ  تسا  هداد  يداـیز  لوپ  وا  هب  هیواـعم  هک  زورما  اـّما  درک ؛  یم  بّجعت  زور  نآ  راّـمح  نب  بیبح  يرآ ،
111  . دشک

 . دوش یم  هفوک  دجسم  دراو  تسا ، هدرک  ینیب  شیپ  (ع ) یلع ترضح  هک  يرد  نامه  زا  هیواعم 

هب (ع ) نسح ماما  نک ، هاگن 
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 . دننک تعیب  وا  اب  ات  دهاوخب  مدرم  زا  دزیخرب و  ات  دهاوخ  یم  (ع ) نسح ماما  زا  هیواعم  تسا ، هدمآ  دجسم 

یسک مردارب  نم و  زا  ریغ  دیدرگب  نیمز  رـساترس  رد  امـش  رگا  مدرم !  يا   : » دیوگ یم  نینچ  دزیخ و  یم  رب  ياج  زا  (ع ) نسح ماما 
هب نآ  هب  ندیسر  يارب  هیواعم  دوب و  نم  ّقح  ناناملسم  يربهر  تفالخ و  هک  دیـشاب  هاگآ  دشاب .  ربمایپ  وا  ّدج  هک  دینک  یمن  ادیپ  ار 

112 « . ما هدرک  تعیب  وا  اب  نم  هک  دینادب  نونکا  متفای ،  وا  اب  حلص  رد  ار  تّما  حالص  نم  دمآ و  نم  گنج 

؟  یسانش یم  ار  صاع  ورْمَع  ایآ 

اه هزین  رس  رب  ار  نآرق  ات  داد  روتسد  نّفص  گنج  رد  هک  یسک  نامه  تخیر ، یم  هناکریز  ياه  هشقن  هیواعم  يارب  هک  یـسک  نامه 
 . دننکب

رد امـش  داتفا و  فالتخا  ام  نایم  اّما  میتسه ؛  ناملـسم  همه ، امـش  ام و  قارع !  مدرم  يا   : » دـیوگ یم  نینچ  دزیخ و  یم  رب  وا  نونکا 
113 « . دینک تعیب  هیواعم  اب  دینک و  ناربج  ار  هتشذگ  هک  تسا  هدیسر  نآ  تقو  زورما  دیدومن و  يدایز  ملظ  ام  ّقح 

 . دنوش یم  مدق  شیپ  نادیفس  شیر  دعب  اه و  هلیبق  ناگرزب  ادتبا  دننک ، یم  تعیب  هیواعم  اب  مدرم 

 ! نک هاگن  ار  اجنآ 

ماما هار  رد  ناج  ياپ  ات  هک  دندوب  هتسب  نامیپ  رفن  رازه  راهچ  اب  هک  یعاجش  هدنامرف  نامه  تسا ، هداتـسیا  (ع ) نسح ماما  رانک  سیَق 
 . دننزب ریشمش  دوخ 

 . دنیبب ار  يزور  نینچ  هک  درک  یمن  رواب  وا  تسا ، هدز  هقلح  وا  نامشچ  رد  کشا 

 . دیسر یمن  اجنیا  هب  راک  تقو  چیه  دندروخ ، یمن  ار  هیواعم  ياه  هدعو  بیرف  رگا  دندرک ، یمن  ییافو  یب  هفوک  مدرم  رگا  يرآ ،

نم ایآ  هک  دنک  یم  رکف  دوخ  اب  وا 
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؟  منک تعیب  هیواعم  اب  دیاب  مه 

 : دیوگ یم  دنک و  یم  (ع ) نسح ماما  هب  ور  تسا  هدز  هقلح  شمشچ  رد  کشا  هک  یلاح  رد  سیَق 

 . منک تعیب  هیواعم  اب  هک  یهد  یم  هزاجا  ایآ  ادخ ، لوسر  رسپ  يا 

 . يرآ

114  . ما هدروخ  مهم  مسق  کی  نم  یلو 

؟  یمسق هچ 

موشن وربور  هیواعم  اب  هک  مدروخ  مسق  نم  موش  ادج  امش  زا  نم  تساوخ  یم  داتـسرف ، الط  ياه  هّکـس  نم  يارب  هیواعم  هک  زور  نآ 
 . دشاب هزین  ریشمش و  وا  نم و  نیب  هکنیا  رگم 

 . دش یمن  هدیشک  اجنیا  هب  راک  دندوب  افواب  هنوگ  نیا  سیَق  دننام  نم  نارای  همه  رگا  دنک  یم  رکف  دوخ  اب  (ع ) نسح ماما 

هک تسا  هدروخن  مسق  سیَق  رگم   : » دیوگ یم  دنک و  یم  يا  هدنخ  وا  تسا ، هدروخ  یمسق  نینچ  سیَق  هک  دنهد  یم  ربخ  هیواعم  هب 
سیَق مسق  ات  دیهد  رارق  نم  لباقم  رد  هزین  ریشمش و  دنچ  نونکا ، دشاب ، اه  هزین  ریـشمش و  وا  نم و  نیب  هکنیا  رگم  دنکن  تاقالم  ارم 

« . دشاب تسرد 

115  . دنک یم  تعیب  وا  اب  دور و  یم  هیواعم  دزن  هب  سیَق  دنراذگ و  یم  هیواعم  لباقم  ار  ییاهریشمش  هزین و  هیواعم  نایفارطا 

یگنادرم جوا  رد 

اب دور و  یم  ربنم  يـالاب  هب  نیمه  يارب  دـشاب  یم  دوخ  يرهاـظ  يزوریپ  تسمرـس  وا  دـنا ، هدرک  تعیب  هیواـعم  اـب  مدرم  همه  نونکا 
هزور دـیناوخب و  زامن  امـش  ات  متخادرپن  گـنج  هب  امـش  اـب  نم  مسق  ادـخ  هب  هفوک !  مدرم  يا   : » دـیوگ یم  نینچ  نیا  یّـصاخ  رورغ 

يا همان  حلص  رد  دناسر .  میوزرآ  هب  ارم  دنوادخ  نونکا  مدرگ ،  امش  ریما  متساوخ  یم  هک  دوب  نیا  يارب  امش  اب  نم  گنج  دیریگب . 
مدرک اضما  یلع  نب  نسح  اب  نم  هک 
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کی چیه  هب  مهن و  یم  اپ  ریز  ار  طیارش  نآ  همه  نم  هک  دینادب  اّما  ما  هدرک  رهم  اضما و  ار  اهنآ  مه  نم  تسا و  هدش  رکذ  یطیارش  ، 
116 « . دومن مهاوخن  لمع  اهنآ  زا 

 . دوش یم  اپ  رب  یبوشآ  دوش ، یم  دنلب  ادص  رس و  دجسم  هشوگ  ره  زا  دنوش ، یم  ینابصع  هفوک  مدرم  ناهگان ،

دناد یمن  تسا و  نامیشپ  نونکا  وا  دز ، ار  یفرح  نینچ  هک  درک  یگرزب  هابتشا  هچ  هیواعم  یتسار  هب  دنیشن ، یم  هیواعم  لد  رب  سرت 
117  . دنک هچ 

 : دیوگ یم  دیآ و  یم  (ع ) نسح ماما  دزن  هب  دزیخ و  یم  رب  دوخ  ياج  زا  وا  تسا ، (ع ) نسح ماما  نارای  زا  یکی  ّبیسُم 

دیتشاد و يدایز  ياهورین  امـش  هک  یلاح  رد  دیدومن ؟  وا  اب  تعیب  هب  رما  ار  ام  دـیدرک و  تعیب  هیواعم  اب  امـش  ارچ  تیادـف ، هب  مناج 
 . دینک گنج  وا  اب  دیتسناوت  یم 

؟  ییوگب هچ  یهاوخ  یم  نآلا 

حلص رد  هک  یطیارش  هب  هیواعم ، هک  نیا  يارب  دیهدب  گنج  روتسد  نآلا  نیمه  دینکشب و  هیواعم  اب  ار  دوخ  تعیب  هک  میوگ  یم  نم 
 . دومن دهاوخن  لمع  تسا  هدمآ  همان 

، مینکـش یمن  ار  دوخ  نامیپ  هاگچیه  میا و  هدرک  تعیب  هیواعم  اب  ام  مینکن ؟  افو  دوخ  نامیپ  هب  ام  هک  تسا  تسرد  اـیآ  ّبیـسُم ، يا 
118  . دندش یمن  زوریپ  ام  رب  نانمشد  زگره  میوش ، دراو  بیرف  گنرین و  هار  زا  میتساوخ  یم  ام  رگا 

راک سلجم ، نیمه  رد  مدرم ، نیمه  تقو ، نآ  دهدب و  ار  مایق  هزاجا  مدرم  هب  دـنک و  هدافتـسا  تصرف  نیا  زا  ماما  دوب ؛  یفاک  يرآ ،
 . دندرک یم  مامت  ار  هیواعم 

 . درادن دوجو  يدرمان  (ع ،) نسح ماما  مارم  رد  اّما  تسا ؛  قساف  هیواعم  هک  تسا  تسرد 

ماما رگا 
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 . دوب يدرمان  کی  تمیق  هب  اهنیا  همه  اّما  دروخ ؛  یم  مقر  رگید  يا  هنوگ  هب  خیرات  داد  یم  ار  هیواعم  هب  هلمح  روتسد 

 . تسوا مان  ياقب  زمر  نیمه ، درک و  باختنا  ار  یگنادرم  (ع ) نسح ماما  مهم ، هلماعم  نیا  رد 

 . دوش یم  شا  هتفیش  دوش  یم  انشآ  هعیش  بتکم  اب  سک  ره  هک  تسا  نیمه  يارب 

 ! نک هاگن  ار  (ع ) نسح ماما 

 . دهد یم  يدرمناوج  تّورم و  سرد  خیرات ، همه  هب  هداتسیا و  یگنادرم  هّلق  رب  راوتسا  هچ 

! يدوب هدرم  نیا  زا  شیپ  شاک 

 . تسا هتفرگ  ارف  ار  هیواعم  دوجو  مامت  سرت ، تسا ، بوشآ  وهایه و  زا  رپ  دجسم  زونه 

؟  یسانش یم  ار  يدَع  نبرْجُح  ایآ 

119  . دشاب یم  (ع ) یلع ترضح  نارای  نیرتهب  زا  یکی  وا 

 . دیآ یم  (ع ) نسح ماما  يوس  هب  دوش و  یم  دنلب  دوخ  ياج  زا  وا 

 . دیوگ یم  نخس  ماما  اب  وا  تسا ، تحاران  رایسب  هک  تسا  مولعم  وا  رهاظ  زا 

؟  هن ای  منک  لقن  امش  يارب  ار  وا  نخس  مناد  یمن  نم 

 . يوش انشآ  نیا  زا  شیب  (ع ) نسح ماما  ّتیمولظم  تبرغ و  اب  دیاب  وت  يرآ  میوگب ، وت  يارب  مونش  یم  ار  هچنآ  ات  راذگب  اما 

هک نیبب  میدید ، یمن  ار  يزور  نینچ  میدوب و  هدرم  همه ، مه ، ام  يدوب و  هدرم  نیا  زا  شیپ  شاک ،  : » دیوگ یم  (ع ) نسح ماما  هب  وا 
120 « . دندش زوریپ  ماش  لها  میا و  هدروخ  تسکش  ام  هنوگچ 

ماما لد  هیواعم ، روضح  رد  مه  نآ  وا  نخس  دشاب ، یم  نایعیش  نیرتهب  زا  یکی  رْجُح  رخآ  دیآ ، یم  نارگ  رایـسب  ماما  رب  نخـس  نیا 
 . دروآ یم  درد  هب  ار 

121  . دور یم  نوریب  دجسم  زا  دزیخ و  یم  رب  دوخ  ياج  زا  ماما  نک ، هاگن 

 ! تسود نیا  نخس  هک  درکن  تحاران  ار  ماما  ردق  نیا  هیواعم  نخس  يرآ ،

، مه مدرم  دجسم ، زا  ماما  ندش  جراخ  اب 
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 . دنور یم  دوخ  ياه  هناخ  هب  مک  مک 

 : دیوگ یم  دوخ  اب  وا  تسا ، هتفگ  (ع ) نسح ماما  هب  ار  نخـس  نآ  ارچ  هک  تسا  رکف  رد  تسا و  هتـسشن  دوخ  هناخ  ِرد  رْجُح  نونکا ،
وا ارچ  متفگ ، دوخ  ماما  هب  هیواعم  روضح  رد  ار  ینخـس  نینچ  نم  ارچ  مشاب ، وا  میلـست  دیابن  نم  رگم  تسین ، نم  ماما  وا  رگم  رخآ  »

. »؟  مدومن داش  نمشد  ار 

 . دشک یم  تلاجخ  اّما  دورب  (ع ) نسح ماما  رادید  هب  هک  دهاوخ  یم  شلد  یلیخ  دنک ، هچ  دناد  یمن  وا 

 . دیایب وا  هناخ  هب  هک  دنک  توعد  رْجُح  زا  ات  هداتسرف  ار  یسک  (ع ) نسح ماما  دیآ ، یم  رد  ادص  هب  هناخ  رد  ناهگان 

 . دور یم  (ع ) نسح ماما  هناخ  يوس  هب  هلجع  اب  دوش و  یم  لاحشوخ  یلیخ  رْجُح 

 . دنک یم  ندرک  هیرگ  هب  عورش  دروخ  یم  ترضح  نآ  هب  شهاگن  ات  دوش  یم  ماما  هناخ  دراو  وا 

یمن ار  راک  نیا  نم  رگا  دـننامب ، یقاب  نایعیـش  ات  مدرک  حلـص  هیواعم  اـب  نم  رْجُح ، يا   : » دـیوگ یم  دـنک و  یم  وا  هب  یهاـگن  ماـما 
122 « . تشک یم  ار  نایعیش  همه  هیواعم ، مدرک 

 . دوش یم  دراو  نایفس  مان  هب  ناشیا  نارای  زا  یکی  دیوگ  یم  نخس  رْجُح  اب  (ع ) نسح ماما  هک  نایم  نیا  رد 

؟  يا هدینش  ار  وا  مان  لاح  هب  ات  ایآ  مناد  یمن 

123  . تسا دوخ  نامز  نایعیش  همه  دبسرس  لگ  وا  دشاب ، یم  (ع ) نسح ماما  نارای  نیرتهب  زا  یکی  وا 

لیلذ ار  نانمؤم  هک  یسک  يا  وت  رب  مالـس  َنینمؤملا :  َّلِذُم  ای  َکیَلَع  ُمالّـسلا   : » دیوگ یم  نینچ  دروخ  یم  ماما  هب  شهاگن  ات  نایفس 
« . يدومن راوخ  و 

 ! مبوخ رفسمه 

هک مه  زورما  دنتشاذگ ، یم  اهنت  ار  وا  دنتسویپ و  یم  هیواعم  هب  هورگ  هورگ  مدرم  تشاد  گنج  دصق  (ع ) نسح ماما  هک  زور  نآ 
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 . دنیوگ یم  نخس  هنوگ  نیا  وا  اب  شنارای  نیرتهب  تسا  هدرک  حلص  وا 

 . دیوگ یم  هچ  نایفس  باوج  رد  (ع ) نسح ماما  هک  ینادب  یهاوخ  یم  امتح 

 . دهدب شوگ  وا  نانخس  هب  دنیشنب و  ات  دهاوخ  یم  وا  زا  دهد و  یم  ار  وا  مالس  باوج  ماما 

 . دناوخ یم  ار  ردق  هروس  وا  يارب  ماما 

 ( ردقلا هلیل  ام  کیردا  ام  و  ردقلا ، هلیل  یف  هانلزنا  ّانا  ) 

124  . تسا هّیما  ینب  تموکح  هام  رازه  زا  رتهب  ردق  بش  هک  نادب  نایفس ، يا 

یمالـسا ياهروشک  مامت  رب  نونکا  وا  هک  تسا  تسرد  نکن ، هیواعم  يرهاظ  تموکح  هب  هاگن  هک  دـنامهفب  وا  هب  دـهاوخ  یم  ماـما 
 . تسا ماما  ِنآ  زا  یعقاو  تموکح  اّما  دراد ؛  تموکح 

، دـنروآ یم  نم  دزن  هب  ار  تاـقولخم  همه  تشونرـس  هدـنورپ  دـنوش و  یم  لزاـن  نم  رب  ناگتـشرف  دـسر  یم  ارف  هک  ردـق  بش  يرآ 
 . تسا ردق  بش  رد  یقیقح  تموکح 

دسانش یم  هک  دسانش  یم  ارم  سک  ره 

 . ددرگرب ماش  هب  ات  دراد  میمصت  نونکا  دنک و  یم  نّیعم  مکاح  فلتخم ، ياهرهش  يارب  هیواعم 

 . دنیایب دجسم  هب  هفوک  مدرم  همه  ات  دهد  یم  روتسد  دوخ  رفس  زا  لبق  وا 

 : دـیوگ یم  دور و  یم  ربنم  يالاب  نیمه  يارب  دـنک  ینارنخـس  مدرم  يارب  دـهاوخ  یم  وا  نونکا  تسا ، ّتیعمج  زا  رپ  هفوک  دجـسم 
نم هب  ار  تفـالخ  يربـهر و  رما  نیمه  يارب  تـسناد و  یمن  ناناملـسم  يربـهر  هتـسیاش  ار  دوـخ  یلع  نـب  نـسح  اـنامه  مدرم !  يا  »

125 « . تسناد یم  ماقم  نیا  هتسیاش  ارم  اریز  درک  راذگاو 

دییأت کی  هدش  روط  ره  دهاوخ  یم  وا  دوش و  یم  بوسحم  يریگ  هرانک  عون  کی  (ع ) نسح ماما  حلـص  هک  دـناد  یم  هیواعم  يرآ ،
 . دریگب دوخ  تموکح  يارب  ترضح  نآ  زا 

فده نیا  هب  وا  تشاذگ  دهاوخن  هاگ  چیه  (ع ،) نسح ماما  هک  دناد  یمن  وا  اّما 
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 . دسرب دوخ 

نم هک  دیناد  یم  امش  مدرم !  يا   : » دیوگ یم  نینچ  دوش و  یم  دنلب  دوخ  ياج  زا  (ع ) نسح ماما  دسر  یم  اجنیا  هب  هیواعم  نخـس  ات 
نم ربمایپ ،  هک  يزور  نآ  دیا ؟ هدرک  شومارف  ار  ریهطت  هیآ  ایآ  تسا .  نم  زا  ربمایپ  متسه و  ربمایپ  زا  نم  متسه ،  ادخ  لوسر  دنزرف 
وت زا  دنتـسه  نم  نادناخ  نانیا ،  ایادـخ !   : " دومرف درک و  نامـسآ  هب  ور  درک و  عمج  دوخ  يابع  ریز  رد  ار  مردارب  ردام و  ردـپ و  ، 

دهاوخ یم  دـنوادخ  و   : » درک لزان  ار  ار  هیآ  نیا  ادـخ  هک  دوب  هنوگ  نیا  و  ینادرگ " رود  ناشیا  زا  ار  يدـیلپ  هنوگ  ره  مهاوخ  یم 
« . دنک كاپ  يدیلپ  ره  زا  ار  نادناخ  امش 

دوخ هتسناد و  تفالخ  هتـسیاش  ار  وا  نم  دنک  یم  لایخ  هیواعم  هک  تسا  هدش  هچ  زورما ،  : » درک یم  ادیپ  همادا  (ع ) نسح ماما  نخس 
يربهر تفالخ و  یگتـسیاش  نآرق ،  مکح  هب  ربمایپ  نادناخ  دـیوگ ،  یم  غورد  هیواعم ،  مدرم ،  يا  مناد ؟ یمن  ماقم  نیا  راوازـس  ار 

مشچ اب  مالـسا  تّما  دنا .  هدومن  متـس  ملظ و  ناشربمایپ  نادناخ  هب  هراومه  ناناملـسم  ربمایپ ،  تافو  زا  دعب  اّما  دنراد .  ار  ناناملـسم 
يرگید اب  دندینادرگ و  يور  نم  ردپ  زا  اّما  دومن  نیعم  دوخ  نیـشناج  ناونع  هب  ارم  ردپ  مخ ،  ریدغ  زور  رد  ربمایپ  هک  دـندید  دوخ 

126 « . دندومن تعیب 

 . دتفا یم  تشحو  هب  دنک  یم  نایب  مدرم  يارب  ار  قیاقح  دراد  هنوگ  نیا  (ع ) نسح ماما  هک  نیا  زا  هیواعم 

ماش لها  هک  تسین  حالص  رگید  دنا ، هدینشن  ار  ینانخس  نینچ  نونکات  ماش  لها  دنا ، هتسشن  ماش  ناگرزب  ربنم ، ياپ  رد  زورما  يرآ ،
دنونشب ار  قیاقح 
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.

هب (ع ) نسح ماما  و  (ع ) یلع ترضح  هک  دنونش  یم  زورما  اّما  هدناوخ ؛  یمن  مه  زامن  (ع ) یلع ترضح  هک  دننک  یم  لایخ  ماش  لها 
 . تسا هدومن  كاپ  یتیصعم  هانگ و  ره  زا  ار  اهنآ  ادخ  دنتسه و  موصعم  نآرق  مکح 

ای دوخ  يارب  یتلیـضف  هچ  وا  دیوگب ، هچ  دنک ، عطق  ار  (ع ) نسح ماما  نخـس  تسه  يروط  ره  دیاب  دـنک ؟  هچ  تسا ، هتفـشآ  هیواعم 
؟  دیوگب هک  دراد  شردپ 

ره دنک ، یم  تراسج  (ع ) یلع ترضح  هب  ربنم  يالاب  وا  لال ، منابز  دنک ، زاب  ازسان  شحف و  هب  نابز  هکنیا  زج  دنیب  یمن  يا  هراچ  وا 
127  . دیوگ یم  ازسان  دناوت  یم  دهاوخ و  یم  شلد  هچ 

128  . دنیشنب هک  دنک  یم  هراشا  وا  هب  (ع ) نسح ماما  دهدب ، ار  هیواعم  باوج  ات  دزیخ  یم  رب  اج  زا  (ع ) نیسح ماما  نایم  نیا  رد 

 : دهدب باوج  (ع ) نسح ماما  هک  تسا  نآ  تبون  نونکا  دوش ، یم  هتـسخ  رگید  هک  دیوگ  یم  ازـسان  دـنلب  يادـص  اب  ردـقنآ  هیواعم 
وبا وت  ردپ  تسا و  ّیلع  نم  ردپ  هیواعم ،  وت  متـسه و  نسح  نم  هک  نادـب  يدرک ،  دای  يدـب  هب  ار  (ع ) یلع ترـضح  هک  یـسک  يا  »

 ! بْرَح وت  ّدج  تسا و  دّمحم  نم  ّدج  راوخ !  رگج  دنه  وت  ردام  تسا و  ربمایپ  رتخد  همطاف  نم  ردام  نایفس ! 

129  «. تسا رت  تسپ  يرگید  زا  شبسن  بسح و  هک  نک  تنعل  ار  یسک  نآ  وت  ایادخ ! 

 . دچیپ یم  دجسم  ياضف  رد  نیمآ »  » يادص ناهگان 

 . تسا هتخادنا  نییاپ  ار  دوخ  رس  هیواعم  دریگ ، یم  ارف  ار  سلجم  رگید  راب  توکس 

 . دهدب همادا  دوخ  نخس  هب  (ع ) نسح ماما  هک  دنتسه  قاتشم  رایسب  دنا  هتسشن  اجنیا  نونکا ، هک  ماش  نایهاپس 

هک سک  ره   : » دچیپ یم  دجسم  ياضف  رد  ماما  يادص  رگید  راب 
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یـسک نآ  رـسپ  نم  متـسه .  ادخ  لوسر  رـسپ  نسح ،  نم  دنادب :  دسانـش ،  یمن  ارم  هک  سک  ره  دسانـش و  یم  هک  دسانـش  یم  ارم 
دوب باجتسم  شیاعد  هک  متسه  یسک  نآ  دنزرف  نم  دنتسرف .  یم  دورد  وا  رب  نامسآ  ناگتشرف  دش و  ثوعبم  يربمایپ  هب  هک  متسه 

 . درک رفس  اه  نامسآ  هب  جارعم  ِبش  و 

 . دندرک بصغ  ار  مّقح  هک  متسه  یسک  نم  متافرع .  رعشَم و  دنزرف  نم  مماقم .  نکر و  دنزرف  نم  میانم .  هّکم و  دنزرف  نم 

130 « . متشهب لها  ناناوج  دّیس  نم 

 . دنا هتفر  ورف  رکف  هب  ماش  ناگرزب  هنوگچ  هک  نیبب  تسا ، (ع ) نسح ماما  حلص  هرمث  نیلوا  سلجم ، نیا  مبوخ !  هدنناوخ 

زورما اّما  دنتخانش ؛  یم  راکهنگ  رفاک و  صخش  ناونع  هب  ار  (ع ) نسح ماما  اهنآ  هک  دوب  هدرک  اهنآ  اب  يراک  هیواعم ، تاغیلبت  يرآ ،
 . تسا حلص  هسامح  تکرب  هب  اهنیا  همه  دش ، راکشآ  اهنآ  يارب  تیعقاو 

میور یم  هنیدم  يوس  هب 

131  . دنک یم  تکرح  ماش  يوس  هب  شدوخ  دنک و  یم  نّیعم  هفوک  ریما  ناونع  هب  ار  دوخ  ياهورین  زا  یکی  هیواعم 

 . دنیآ یم  ماما  اب  یظفاحادخ  يارب  دنوش و  یم  ربخ  اب  مدرم  همه  ددرگ ، رب  هنیدم  هب  ات  دریگ  یم  میمصت  (ع ) نسح ماما  نونکا ،

 . دنا هدش  رفس  هدامآ  و . . .  بنیز ، ساّبع ، (ع ،) نیسح ماما  تسا ، تکرح  هدامآ  مشاه  ینب  نادناخ  هلفاق 

 . میور یم  رهش  نیا  زا  هشیمه  يارب  ام  دیتسنادن و  ار  دوخ  ربمایپ  نادناخ  ردق  امش  يرآ ،

 . دنک یم  تکرح  هنیدم  يوس  هب  ناوراک  دهد و  یم  ار  تکرح  روتسد  ماما 

132  . دزیمآ یم  مه  رد  هفوک  نادرم  نانز و  هیرگ  يادص  اب  اهرتش  گنز  يادص 

و (ع ) نسح ماما  رگید  راب  ام  ایآ  هک  دننک  یم  رکف  دوخ  اب  همه 
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؟  دید میهاوخ  دوخ  رهش  رد  ار  (ع ) نیسح ماما 

؟  دیایب ام  رهش  هب  بنیز  رگید  راب  کی  دوش  یم  ایآ  هک  دنراد  ار  لاؤس  نیا  دوخ  اب  نانز 

 . دریگ یم  شیپ  رد  ار  زاجح  هار  دور و  یم  نوریب  هفوک  رهش  هزاورد  زا  ناوراک 

 . دور یم  شّدج  مرح  يوس  هب  حلص  هسامح  نامرهق  يرآ ،

 . تسا هدرک  هدنز  ار  مالسا  دوخ ، حلص  هسامح  اب  وا  هک  ارچ  دور ، یم  هنادنمزوریپ  هچ  اّما  دور ؛  یم  وا 

 . تسا هدرک  بآ  رب  شقن  دوب ، هدیشک  مالسا  يدوبان  يارب  هیواعم  هک  ار  ییاه  همانرب  همه  وا 

 . تسا گرزب  هسامح  نیا  نویدم  ینامز ، ره  رد  ایند و  ياجک  ره  رد  یناملسم  ره 

 ! مبوخ رفسمه 

ارف ناذا  عقوم  نوچ  و  يورب ، مالسا  يایند  ِبرغ  قرـش و  هب  و  يزیخ ، رب  دوخ  ياج  زا  مهاوخ  یم  وت  زا  اّما  دیـسر ؛  نایاپ  هب  ام  رفس 
 : هک ییوگب  همه  هب  يونشب  ار  ربکا  هّللا  يادص  دجاسم  ياه  هتسدلگ  زا  دسرب و 

 . دسر یم  شوگ  هب  اه  هتسدلگ  زا  هک  تسا  (ع ) نسح ماما  هسامح  يادص  نیا 

عبانم

يرداـهبلا میهاربإ  قـیقحت : ت 620 ه ،)   ) یـسربطلا بلاـط  یبأ  نب  یلع  نب  دـمحأ  روصنم  وـبأ  جاـجللا ،  لـهأ  یلع  جاـجتحالا   . 1
 . 1413 ه یلوألا ،  هعبطلا  هوسُألا ،  راد  نارهط :  هب ، يداه  دّمحمو 

هعبطلا یضرلا ،  تاروشنم  ّمق :  رماع ،  معنملا  دبع  قیقحت : ت 282 ه ، )   ) ّيرونیدلا دوواد  نب  دمحأ  هفینح  وبأ  لاوطلا ،  رابخألا   . 2
 . 1409 ه یلوألا ،

دّیـسلا قیقحت :  ت 460 ه ، )   ) یـسوطلا خیـشلاب  فورعملا  نسحلا  نب  دّـمحم  رفعج  وبأ  یّـشکلا ، ) لاجر   ) لاجرلا هفرعم  رایتخا   . 3
تیبلا لآ  هسّسؤم  ّمق :  یئاجرلا ،  يدهم 
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 . 1404 ه یلوألا ،  هعبطلا  ، 

لداـعو ضّوعم  دّـمحم  یلع  قیقحت :  ت 363 ه ، )   ) یکلاـملا یبُطرُقلا  هّللا  دـبع  نب  فسوی  باحـصألا ،  هفرعم  یف  باـعیتسالا   . 4
 . 1415 ه یلؤألا ،  هعبطلا  هّیملعلا ،  بتکلا  راد  توریب :  دوجوملا ،  دبع  دمحأ 

فورعملا ینابیـشلا  میرکلا  دبع  نب  دّمحم  نب  دّمحم  مرکلا  یبأ  نب  ّیلع  نیدلا  ّزع  نسحلا  وبأ  هباحـصلا ،  هفرعم  یف  هباغلا  دـسُأ   . 5
1415 یلوألا ،  هعبطلا  هیملعلا ،  بتکلا  راد  توریب :  دمحأ ،  لداعو  ضّوعم  دّمحم  یلع  قیقحت :  ت 630 ه ، )   ) يرزجلا ریثألا  نباب 

 . ه

 ، دوجوملا دبع  دمحأ  لداع  قیقحت : ت 852 ه ، )   ) ینالقسعلا رجح  نب  ّیلع  نب  دمحأ  لضفلا  وبأ  هباحـصلا ،  زییمت  یف  هباصإلا   . 6
 . 1415 ه یلوألا ،  هعبطلا  هّیملعلا ،  بتکلا  راد  توریب :  ضّوعم ،  دّمحم  ّیلعو 

 : توریب نیمألا ،  نسح  دّیسلا  دادعإ : ت 1371 ه ، )   ) ّیئارقشلا ّیلماعلا  ّینیسحلا  نیمألا  میرکلا  دبع  نب  نسحم  هعیـشلا ،  نایعأ   . 7
 . 1403 ه هسماخلا ، هعبطلا  فراعتلا ،  راد 

 ( . 1080 ه  ) یناسارخلا رهاط  دمحم  نب  رفعج  دّمحم  جهنملا ،  لیلکا   . 8

راد ّمق :  هـثعبلا ،  هسّـسؤم  قـیقحت :  ت 460 ه ، )   ) یـسوطلا خیـشلاب  فورعملا  نسحلا  نب  دّـمحم  رفعج  وبأ  یـسوطلل ،  یلاـمألا   . 9
 . 1414 ه یلوألا ،  هعبطلا  هفاقثلا ، 

 ، يریـش یلع  قـیقحت :  ت 276 ه ، )   ) ّيرونیدـلا هبیتق  نب  ملـسم  نب  هّللا  دـبع  دّـمحم  وبأ  ءافلخلا ، ) خـیرات   ) هسایـسلاو همامإلا   . 10
 . 1413 ه یلوألا ،  هعبطلا  ّمق ،  ّیضرلا  فیرشلا  هبتکم 

 . 11
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 ، فراـعملا راد  توریب :  ّيدومحملا ،  رقاـب  دّـمحم  دادـعإ : ت 279 ه ، )   ) ّيرذالبلا رباج  نب  ییحی  نب  دـمحأ  فارـشألا ،  باـسنأ 
.هثلاثلا هعبطلا 

ءاـیحإ راد  قیقحت :  ت 1110 ه ، )   ) یـسلجملا یقت  دّـمحم  نب  رقاب  دّـمحم  راهطألا ،  هّمئألا  رابخأ  رردـل  هعماجلا  راونألا  راحب   . 12
 . 1412 ه یلوألا ،  هعبطلا  ثارتلا ،  ءایحإ  راد  توریب :  ثارتلا ، 

هبتکم توریب :  فراـعملا ،  هبتکم  قـیقحت :  ت 774 ه ، )   ) یقـشمدلا ریثک  نب  رمع  نب  لیعامـسإ  ءادـفلا  وبأ  هیاهنلاو ،  هیادـبلا   . 13
 . فراعملا

 ، هیناــثلا هـعبطلا  رکفلا ،  راد  توریب :  ت 808 ه ، )  ( ) نودلخ نبا   ) یمرـضحلا دّـمحم  نب  نمحرلا  دـبع  نودـلخ ،  نبا  خـیرات   . 14
 . 1408 ه

 ، يرمدـت مالـسلا  دـبع  رمع  قـیقحت :  ت 748 ه ، )   ) یبهذـلا دـمحأ  نب  دّـمحم  مالعألاو ،  ریهاشملا  تایفوو  مالـسإلا  خـیرات   . 15
 . 1409 ه یلوألا ،  هعبطلا  یبرعلا ،  باتکلا  راد  توریب : 

لـضفلا وبأ  دّمحم  قیقحت :  ق 5 ه ، )   ) یمامإلا ّيربطلا  ریرج  نب  دّـمحم  رفعج  وبأ  كولملاو ، ) ممُألا  خـیرات   ) ّيربطلا خـیرات   . 16
 . فراعملا راد  توریب :  میهاربإ ، 

راد توریب :  توتلـش ،  دّـمحم  میهف  قـیقحت :  ت 262 ه ، )   ) يرـصبلا يریمنلا  هّبـش  نب  رمع  دیز  وبأ  هرّونملا ،  هنیدملا  خـیرات   . 17
 . 1410 ه یلوألا ،  هعبطلا  ثارتلا ، 

هبتکملا دادـغب :  هرّونملا /  هنیدـملا  ت 463 ه ، )   ) يدادغبلا بیطخلا  یلع  نب  دمحأ  رکب  وبأ  مالـسلا ،  هنیدم  وأ  دادـغب  خـیرات   . 18
 . هّیفلسلا

طاّیخ نب  هفیلخ  طاّیخ ،  نب  هفیلخ  خیرات   . 19
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 . 1414 ه رکفلا ،  راد  توریب :  راّکز ،  لیهس  قیقحت :  ت 240 ه ، )   ) يرفصعلا

 ، رکفلا راد  توریب :  يریـش ،  یلع  قیقحت :  ت 571 ه ، )  ( ) یقـشمدلا رکاسع  نبا   ) هّللا هبه  نب  نسحلا  نب  یلع  قشمد ،  خیرات   . 20
 . 1415 ه یلوألا ،  هعبطلا 

.ش  1368 رئاخذلا ،  راد  ّمق :  ت 1011 ه ، )  ( ) ملاعملا بحاص   ) یناثلا دیهشلا  نیدلا  نیز  نب  نسح  یسوواطلا ،  ریرحتلا   . 21

ربـکأ یلع  قیقحت : ت 381 ه ،)   ) هبعـش نباـب  فورعملا  ینارحلا  ّیلع  نب  نسحلا  دّـمحم  وبأ  لوسرلا ،  لآ  نع  لوـقعلا  فـحت   . 22
 . 1404 ه هیناثلا ، هعبطلا  یمالسإلا ،  رشنلا  هسّسؤم  ّمق :  يراّفغلا ،

مـشاه دّیـسلا  قیقحت :  ت 320 ه ،)   ) یشاّیعلاب فورعملا  يدنقرمـسلا  یملـسلا  دوعـسم  نب  دّمحم  رـضنلا  وبأ  یـشاّیعلا ، ریـسفت   . 23
 . 1380 ه یلوألا ،  هعبطلا  هّیملعلا ،  هبتکملا  نارهط :  یتّالحملا ،  یلوسرلا 

 : نارهط يدومحملا ،  مظاک  دّمحم  دادعإ :  ت 4 ه ، )   ) یفوکلا تارف  نب  میهاربإ  نب  تارف  مساقلا  وبأ  یفوکلا ،  تارف  ریـسفت   . 24
 . 1410 ه یلوألا ،  هعبطلا  یمالسإلا ،  داشرإلاو  هفاقثلا  هرازو 

 : ّمق ّیتّالحملا ،  ّیلوسرلا  مشاـه  دّیـسلا  قیقحت : ت 1112 ه ، )   ) ّيزیوحلا ّیـسورعلا  هعمج  نب  ّیلع  دـبع  نیلقثلا ،  رون  ریـسفت   . 25
 . 1412 ه هعبارلا ، هعبطلا  نایلیعامسإ ،  هسّسؤم 

 : توریب اطع ،  رداقلا  دبع  یفطـصم  قیقحت : ت 852 ه ، )   ) ّینالقـسعلا رجح  نب  ّیلع  نب  دمحأ  لضفلا  وبأ  بیذهتلا ،  بیذهت   . 26
 . 1415 ه یلوألا ، هعبطلا  هّیملعلا ،  بتکلا  راد 

 ، لاجرلا ءامسأ  یف  لامکلا  بیذهت   . 27
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1409 یلوألا ، هعبطلا  هلاسرلا ،  هسّسؤم  توریب :  فورعم ،  داّوع  راّشب  روتکدلا  قیقحت : ت 742 ه ، )   ) ّيّزملا نمحرلا  دبع  نب  سنوی 
 . ه

.هیملعلا هعبطملا  ّمق :  ت 1383 ه ،)   ) يدرجوربلا دّیسلا  هعیشلا ، ثیداحأ  عماج   . 28

 . 1403 ه ءاوضألا ،  راد  توریب :  ت 1101 ه ، )   ) یلیبدرألا يورغلا  یلع  نب  دّمحم  هاورلا ،  عماج   . 29

هعبطلا 1371 ه ،  یبرعلا ،  ثارتـلا  ءاــیحإ  راد  توریب :  ت 327 ه ، )   ) يزارلا متاـح  یبأ  نب  نمحرلا  دـبع  لیدـعتلاو ،  حرجلا   . 30
.یلوألا

هسّسؤم قیقحت :  ت 573 ه ، )   ) يدنوارلا نیدلا  بطقب  فورعملا  يدنوارلا  هّللا  دبع  نب  دیعس  نیسحلا  وبأ  حئارجلاو ،  جئارخلا   . 31
 . 1409 ه یلوألا ،  هعبطلا  جع ،  يدهملا  مامإلا  هسّسؤم  ّمق :  جع ،  يدهملا  مامإلا 

فیرـشلا تاروشنم  ّمق :  مولعلا ،  رحب  لآ  قداـص  دّـمحم  قـیقحت :  ت 737 ه ، )   ) یّلحلا یلع  نب  نـسحلا  دوواد ،  نـبا  لاـجر   . 32
 . 1392 ه یضرلا ، 

هـسّسؤم ّمق :  ّیمّویقلا ،  داوج  قیقحت :  ت 460 ه ، )   ) ّیسوطلا خیشلاب  فورعملا  نسحلا  نب  دّمحم  رفعج  وبأ  ّیـسوطلا ،  لاجر   . 33
 . 1415 ه یلوألا ، هعبطلا  ّیمالسإلا ،  رشنلا 

 . یضرلا فیرشلا  تاروشنم  ّمق :  726 ه ، )  ( ) همّالعلا  ) یّلحلا فسوی  نب  نیسح  لاوقألا ، ) هصالخ   ) یّلحلا همّالعلا  لاجر   . 34

 ، دوجوملا دبع  دـمحأ  قیقحت :  ت 676 ه ، )   ) یقـشمدلا يوونلا  فرـش  نب  ییحی  ایرکز  وبأ  مامإلا  يوونلل ،  نییبلاـطلا  هضور   . 35
 . هیملعلا بتکلا  راد  توریب : 

نب دّمحم  هّللا  دبع  وبأ  ءالبنلا ،  مالعأ  ریس   . 36
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 . 1414 ه هرشاعلا ، هعبطلا  هلاسرلا ،  هسّسؤم  توریب :  طوؤنرألا ،  بیعُش  قیقحت :  ت 748 ه ، )   ) ّیبهذلا دمحأ 

دّمحم دّیسلا  قیقحت :  ت 363 ه ، )   ) ّيرصملا دّمحم  نب  نامعنلا  یضاقلا  هفینح  وبأ  راهطألا ،  هّمئألا  لئاضف  یف  رابخألا  حرـش   . 37
 . 1412 ه یلوألا ،  هعبطلا  یمالسإلا ،  رشنلا  هسّسؤم  ّمق :  یلالجلا ،  ینیسحلا 

 . یبرعلا باتکلا  راد  توریب :  ت 676 ه ، )   ) یقشمدلا يوونلا  فرش  نب  ییحی  ایرکز  وبأ  مامإلا  يوونلل ،  ملسم  حرش   . 38

 ( ، ت 656 ه  ) دیدحلا یبأ  نباب  فورعملا  یلزتعملا  دیدحلا  یبأ  نب  دّـمحم  نب  دـیمحلا  دـبع  نیدـلا  ّزع  هغالبلا ،  جـهن  حرـش   . 39
 . 1387 ه هیناثلا ،  هعبطلا  ثارتلا ،  ءایحإ  راد  توریب :  میهاربإ ،  لضفلا  وبأ  دّمحم  قیقحت : 

 ( ، ه ق 5   ) ّیناکـسحلا مکاحلاب  فورعملا  ّيروباسینلا  هّللا  دـبع  نب  هّللادـیبع  مساـقلا  وبأ  لیـضفتلا ،  دـعاوقل  لـیزنتلا  دـهاوش   . 40
 . 1411 ه یلوألا ، هعبطلا  ّیمالسإلا ،  داشرإلاو  هفاقثلا  هرازول  هعباتلا  رشنلاو  عبطلا  هسّسؤم  نارهط :  ّيدومحملا ،  رقاب  دّمحم  قیقحت :

يدهم دّیـسلا  قیقحت :  ت 1313 ه ، )   ) یقلباجلا يوسوملا  عیفـش  نب  رغـصأ  یلع  لاجرلا ،  تاـقبط  هفرعم  یف  لاـقملا  فئارط   . 41
 . یفجنلا یشعرملا  هّللا  هیآ  هبتکم  ّمق :  یئاجرلا ، 

راد توریب :  ت 381 ه ، )   ) قودصلا خیـشلاب  فورعملا  ّیّمقلا  هیوباب  نب  نیـسحلا  نب  ّیلع  نب  دّمحم  رفعج  وبأ  عئارـشلا ،  للع   . 42
 . 1408 ه یلوألا ، هعبطلا  ثارتلا ،  ءایحإ 

 ( . ت 855 ه  ) یفنحلا ینیعلا  دمحأ  نب  دومحم  يراخبلا ،  حیحص  حرش  یف  يراقلا  هدمع   . 43

 . 44
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ثّدحملا نیدلا  لالج  دّیسلا  قیقحت :  ت 283 ه ،)   ) یفقثلا لاله  نباب  فورعملا  دیعس  نب  دّمحم  نب  میهاربإ  قاحسإ  وبأ  تاراغلا ، 
 . 1395 ه یلوألا ،  هعبطلا  یّلم ،  راثآ  نمجنأ  نارهط :  يومرألا ، 

 ، روشاـع یلع  دّیـسلا  قـیقحت :  ت 1107 ه ، )   ) ینارحبلا لیعامـسإ  نب  مشاـه  ماـمإلا ،  نییعت  یف  ماـصخلا  هّجحو  مارملا  هیاـغ   . 45
 . 1422 ه یبرعلا ،  خیراتلا  هسّسؤم  توریب : 

، هثلاثلا هعبطلا  ّیبرعلا ،  باـتکلا  راد  توریب :  ت 1390 ه ، )   ) ّینیمألا دمحأ  نیسحلا  دبع  بدألاو ،  هّنـسلاو  باتکلا  یف  ریدغلا   . 46
.ه  1387

نب هّللا  دبع  نب  زیزعلا  دـبع  قیقحت :  ت 852 ه ، )  ( ) رجح نبا   ) ینالقسعلا یلع  نب  دمحأ  يراخبلا ،  حیحص  حرـش  يرابلا  حتف   . 47
 . 1379 ه یلوألا ،  هعبطلا  رکفلا ،  راد  توریب :  زاب ، 

1411 ه یلوألا ، هعبطلا  ءاوضألا ،  راد  توریب :  يریش ، یلع  قیقحت :  ت 314 ه ،)   ) ّیفوکلا مثعأ  نب  دمحأ  دّمحم  وبأ  حوتفلا ،  . 48
.

 ( ، ت 855 ه  ) غاّبـص نباـب  فورعملا  یّکملا  یکلاـملا  دـمحأ  نب  دّـمحم  نب  ّیلع  هّمئـألا ،  لاوحأ  هفرعم  یف  هّمهملا  لوـصفلا   . 49
 . یملعألا هسّسؤم  توریب : 

 ( . ت 332 ه  ) هدقع نباب  فورعملا  دّمحم  نب  دمحأ  نین�وملا ،  ریمأ  لئاضف   . 50

 ، يراّـفغلا ربـکأ  یلع  قیقحت :  ت 329 ه ، )   ) يزارلا ینیلکلا  قاحـسإ  نب  بوقعی  نب  دّـمحم  مالـسإلا  هقث  رفعج  وبأ  یفاـکلا ،   . 51
 . 1389 ه هیناثلا ،  هعبطلا  هیمالسإلا ،  بتکلاراد  نارهط : 

ت 630 ( ) ریثألا نبا   ) یلصوملا ینابیشلا  دّمحم  نب  یلع  خیراتلا ،  یف  لماکلا   . 52

مالسلا هیلع  نسح  ماما  حلص  هسامح  ییاهنت ، رصق  www.Ghaemiyeh.comرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 115زکرم  هحفص 77 

http://www.ghaemiyeh.com


.یلوألا هعبطلا  1408 ه ،  یبرعلا ،  ثارتلا  ءایحإ  راد  توریب :  يریش ،  یلع  قیقحت :  ه ، ) 

 ، يداهلا رشن  ّمق :  يراصنألا ،  رقاب  دّمحم  قیقحت :  یلاوح 90 ه ، )  ت   ) يرماعلا یلالهلا  سیق  نب  میلس  سیَق ،  نب  میلس  باتک   . 53
 . 1415 ه یلوألا ،  هعبطلا 

 : توریب ّیتّالحملا ،  ّیلوسرلا  مشاه  دّیـسلا  حیحـصت :  ت 687 ه ، )   ) ّیلبرإلا یـسیع  نب  ّیلع  هّمئـألا ،  هفرعم  یف  هّمغلا  فشک   . 54
 . 1401 ه یلوألا ،  هعبطلا  ّیمالسإلا ،  باتکلاراد 

، هیمالسإلا فراعملا  هسّـسؤم  ّمق : ینادمهلا ، یئالوملا  هّللا  هّزع  قیقحت : ت 1107 ه ،)  ، ) ینارحبلا مشاه  دّیـسلا  زجاعملا ،  هنیدم   . 55
 . 1413 ه یلوألا ، هعبطلا 

لآ هسّـسؤم  ّمق :  تیبلا ، لآ  هسّـسؤم  قیقحت :  ت 1320 ه ، )   ) يرونلا نیسح  ازریملا  لئاسملا ،  طبنتـسمو  لئاسولا  كردتـسم   . 56
 . 1408 ه یلوألا ،  هعبطلا  تیبلا ، 

 ، رکفلا راد  توریب :  شیوردـلا ،  دّـمحم  هّللا  دـبع  قیقحت :  ت 241 ه ، )   ) ینابیـشلا لبنح  نب  دّمحم  نب  دمحأ  دمحأ ،  دنـسم   . 57
 . 1414 ه هیناثلا ،  هعبطلا 

هعبطلا ءاـفولا ،  راد  توریب :  مـیهاربإ ،  یلع  قوزر  قـیقحت :  ت 354 ه ، )   ) یتُسبلا ناّبِح  نب  دّـمحم  راصمألا ،  ءاـملع  ریهاـشم   . 58
 . 1411 ه یلوألا ، 

هبتکم ّمق :  هطوطخم ،  هخـسن  ت 654 ه ، )   ) یعفاشلا هحلط  نب  دّـمحم  نیدـلا  لامک  لوسرلا ،  لآ  بقانم  یف  لوؤسلا  بلاـطم   . 59
 . یشعرملا هّللا  هیآ 

ت 626 ه  ) ّیمورلا ّيومحلا  هّللا  دبع  نب  توقای  نیدلا  باهش  هّللا  دبع  وبأ  نادلبلا ،  مجعم   . 60
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 . 1399 ه یلوألا ، هعبطلا  ّیبرعلا ،  ثارتلا  ءایحإ  راد  توریب :  ( ، 

1403 ه هثلاثلا ،  هعبطلا  ملعلا ،  هنیدم  تاروشنم  ّمق :  ت 1413 ه ، )   ) یئوخلا ربکأ  ّیلع  نب  مساقلا  وبأ  ثیدحلا ،  لاجر  مجعم   . 61
.

هنیدملا يوتسبلا ،  میظعلا  دبع  قیقحت :  ت 261 ه ، )   ) یفوکلا یلجعلا  حلاص  نب  هّللا  دبع  نب  دمحأ  نسحلا  وبأ  تاقثلا ،  هفرعم   . 62
 . 1405 ه یلوألا ،  هعبطلا  رادلا ،  هبتکم  هرّونملا : 

تاروشنم ّمق :  رقص ،  دمحأ  دّیسلا  قیقحت :  ت 356 ه ، )   ) ّیناهبصألا دّمحم  نب  نیسحلا  نب  ّیلع  جرفلا  وبأ  نیّیبلاطلا ،  لتاقم   . 63
 . 1405 ه یلوألا ، هعبطلا  ّیضرلا ،  فیرشلا 

ت 588  ) یناردنزاملا بوشآ  رهش  نب  ّیلع  نب  دّمحم  نیدلا  دیشر  رفعج  وبأ  بوشآرهش ،  نبا  بقانم  بلاط =  یبأ  لآ  بقانم   . 64
 . هیملعلا هعبطملا  ّمق :  ه ، ) 

 : ّمق جع ،  يدهملا  مامإلا  هسّـسؤم  قیقحت :  ت 5 ه ، )   ) یناولحلا دّمحم  نب  نیـسحلا  هّللا  دـبع  وبأ  رطاوخلا ،  هیبنتو  رظانلا  ههزن   . 65
 . 1408 ه یلوألا ،  هعبطلا  جع ،  يدهملا  مامإلا  هسّسؤم 

 . 1377 ه نینمؤملا ،  ریمأ  مامإلا  هبتکم  ناهفصإ :  ت 750 ه ، )   ) يدنرزلا فسوی  نب  دّمحم  نیطمسلا ،  ررد  مظن   . 66

 ، یلوألا هعبطلا  ثارتلا ،  ءایحإل  تیبلا  لآ  هسّ�وم  ّمق :  رـشع ، ) يداـحلا  نرقلا  یـشرفتلا (  نیـسحلا  نب  یفطـصم  لاـجرلا ،  دـقن   . 67
 . 1418 ه

ت  ) نینمؤملاریمأ مامإلا  مالک  نم  يوسوملا  یسوم  نب  نیسحلا  نب  دّمحم  یضرلا  فیرشلا  نسحلا  وبأ  هراتخا  ام  هغالبلا ،  جهن   . 68
406
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 . 1369 ه هیناثلا ،  هعبطلا  یلع ،  مامإلا  تاراشتنا  ّمق :  یتشدلا ،  دّمحمو  يدّمحملا  مظاک  دّیسلا  قیقحت :  ه ، ) 

هعبطلا رـشنلاو ،  هعابطلل  غالبلا  هسّـسؤم  توریب :  ت 334 ه ، )   ) یبیـصخلا نادمح  نب  نیـسحلا  هّللا  دبع  وبأ  يربکلا ،  هیادـهلا   . 69
 . 1411 ه هعبارلا ، 

 ، ینیـسحلا فرـشأ  لامج  یلع  قیقحت :  ت 1294 ه ، )   ) یفنحلا يزودـنقلا  میهاربإ  نب  نامیلـس  یبرقلا ،  يوذـل  هّدوملا  عیبانی   . 70
 . 1416 ه یلوألا ،  هعبطلا  هوسُألا ،  راد  نارهط : 

رشان بتک ، هدنسیون ،

هدنسیون اب  طابترا 

هراشا

.تسا نم  هیامرس  امش ، رظن  منادب ، باتک  نیا  هرابرد  ار  امش  رظن  مراد  تسود  مبوخ ! ناتسود 

.دیتسرفب هرامش 30004569  هب  نم  هاتوک  مایپ  هناماس  هب  ار  دوخ  کمایپ 

.مسیون یم  امش  قشع  هب  طقف  مراد و  تسود  ار  امش 

هاتوک 30004569 مایپ  هناماس 

www.hasbi.ir تیاس

khodamian@yahoo.com لیمیا

هدنسیون هرابرد 

دراو لاس 1368  رد  يو  .دوشگ  ناهج  هب  هدید  ناهفـصا  لگدیب  نارآ و  ناتـسرهش  رد  لاس 1353  هب  ینارآ  نایماّدُخ  يدـهم  رتکد 
.دیدرگ لیصحت  هب  لوغشم  برع  تایبدا  هتشر  رد  نارهت  یئابطابط  همالع  هاگشناد  رد  لاس 1372  رد  دش و  ناشاک  هّیملع  هزوح 

راـهچ حطـس  كردـم  داد و  همادا  لوصا  هقف و  جراـخ  عطقم  اـت  ار  هزوح  سورد  دومن و  ترجه  ّمق  رهـش  هب  لاس 1376  رد  ناـشیا 
.دومن ذخأ  ار  لوصا ) هقف و  يارتکد   ) مق هّیملع  هزوح 

دیدرگ و شنانطومه  یلاحـشوخ  هیام  خـیرات 88/8/8  رد  توریب  يوضر  باتک  یناـهج  هقباـسم  لّوا  ماـقم  بسک  رد  يو  ّتیقفوم 
.دیامن بسک  ار  لّوا  ماقم  تاقباسم ، نیا  رد  تسناوت  یناریا  کی  هک  دوب  راب  نیلّوا 

، دراد مان  هعیشلا  سراهف  هک  تسا  داتسا  نیا  یـشهوژپ  ياه  ّتیلاعف  رگید  زا  هعیـش  ّیلاجر  بتک  زا  باتک  تشه  هعومجم  يزاسزاب 
هبتر هب  یّطخ  خسن  نایماح  شیامه  نیمهدزای  لصف و  باتک  هرود  نیمهدراهچ  باهش ، هزیاج  هرود  نیلّوا  رد  دنمـشزرا  باتک  نیا 
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.دش باختنا  هزوح  لاس  باتک  شیامه  نیمهدزیس  هدیزگرب  رثا  ناونع  هب  لاس 1390  رد  تسا و  هتفای  تسد  رترب 

شیب نونکات  وا  .دز  ملق  زین  اهنآ  يارب  یملع ، ياه  ّتیلاعف  رانک  رد  درکن و  شومارف  ار  موب  زرم و  نیا  ناناوج  زگره  نایماّدخ  رتکد 
باذج نایب  ناور ، ملق  .تسا  هدومن  بسک  فلتخم  ياه  هراونشج  رد  یّمهم  زیاوج  اهنآ  رتشیب  هک  تسا  هتشون  یسراف  باتک  زا 50 

یثیدح یخیرات -  تادنتسم  اب  ندوب  هارمه  و 
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.دشاب یم  راثآ  نیا  یگژیو  نیرتمهم  زا 

اب ار  ناناوج  ات  دـنک  یم  شالت  دزادرپ و  یم  هعیـش  بتکم  ياه  ییابیز  نایب  هب  زبس » هشیدـنا  هعومجم   » ناونع اب  ناشیا  یـسراف  راثآ 
.تسا هدش  هتسارآ  عبط  رویز  هب  قوثو  تاراشنا  تّمه  اب  هعومجم  نیا  .دیامن  انشآ  رتشیب  ینید  ياه  هزومآ 

هدنسیون بتک 

یسراف بتک 

هراشا

.دشاب یم  قوثو  رشن  یسراف ، ياه  باتک  همه  رشان 

.دشاب یم  لاس 1392  ات  هدش  پاچ  ياه  باتک  تسرهف  نیا 

یبهذم نامر 

ربمایپ یگدنز  ینایاپ  ياهزور  ثداوح  تشهب : رجاهم   - 1

ربمایپ جارعم  ياه  یتفگش  ثداوح و  جارعم :  هصق   - 2

(س) هجیدخ ترضح  یگدنز  همشچ : يوناب   - 3

(س) ارهز ترضح  یگدنز  باتهم : دایرف   - 4
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قوثو رشن 

(. دشاب یم  قوثو  رشن  یسراف ، ياه  باتک  همه  رشان  )

دنچ ره  یمدـق  هک  تسا  دنـسرخ  رایـسب  زورما  درک و  زاـغآ  باـتک  رـشن  هزوحرد  ار  دوخ  تیلاـعف  لاس 1376  زا  قوثو  تاراـشتنا 
نیاو هتشادرب  ناریا  نامزیزعروشک  ناوج  لسن  یگنهرفو  يرکف  ياهزاین  هب  ییوگ  خساپ  مالـسا و  میلاعت  جیورت  تهج  رد  کچوک 

.دنک شون  هعرج  تریصبو  تفرعم  يایرد  نیا  زا  نانچمه  ار  بدا  ملع و  ناروشیدناو  ناققحم  هک  هدوب  شهار  نیرق  یهلا  قیفوت 

یـصصخت یمومع و  تروص  هب  مالکو  هفـسلف  یعامتجا ،  یقالخا ،  یبهذـم ،  تاعوضوم  رد  رثا  ناونع  زا 350  شیب  رـشن  پاچ و 
.تسا تاراشتنا  نیا  ياه  ششوک  لصاح 

نیا هک  دـشاب  یم  زبس  هشیدـنا  ناونع  تحت  ییاهباتک  هعومجم  دادرارق  قوثو  تاراـشتنا  دنمـشزرا  مهم و  رایـسب  ياـهراک  هلمج  زا 
.مییامن رازاب  هناور  زبس  هشیدنا  ناوع  تحت  باتک  ناونع  متسناوت 48  نوتکات  تسا و  هدش  عورش  لاس 1386  يادتبا  زا  دادرارق 

هراشا نامر  ناتساد و  درکیور  اب  یبهذم  بلاطم  یناور  یگداس و  هب  ناوت  یم  هعومجم  نیا  مهم  ياه  یگژیو  زا 
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بذج ار  زیزع  ناناوج  اویش  رایسب  یملق  اب  ینس  هعیش و  بتک  لوا  تسد  عبانم  زا  هدافتسا  بلاطم و  ندوب  دنتسم  هب  هجوت  اب  هک  درک 
.مییامن جیورت  ار  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  بان  مالک  هدرک و 

هدنسیون یسراف  ياه  باتک  دیرخ 

0253-77 35 700 سکفلت :

0912 252 58 39 هارمه :

www.Nashrvosoogh.com قوثو : رشن  تیاس  یتنرتنیا : دیرخ 

قوثو 30004657735700 رشن  هاتوک  مایپ  هناماس 

نأ هّللا  لأـسأ   . 2 ص 8 .  داشرإلا ج 2  هرجهلا  نم  نیعبرأ  هنـس  ناـضمر  رهـش  نم  نیرـشعلاو  يداـحلا  هعمجلا  موی  یف  کـلذو   . 1
عم یقلأ  ّالأ  تببحأل  هّینملا ، یلع  یـسفن  ینیطوتو  هداهـشلا ، یف  يّودـع  ءاقل  دـنع  یعمط  الول  هّللاوف  ًـالجاع ، ًاـجرف  مهنم  یل  لـعجی 

جهن حرش  راونألا ج 33 ص 565  راحب  تاراغلا ج 1 ص 299 ، هغالبلا ج 3 ص 60 ؛ جهن  ًادبأ : مهب  یقتلأ  الو  ًادـحاو ، ًاموی  ءالؤه 
هحرف هربق : عضوم  هئادعأ  نم  دحأ  ملعی  ّالأ  اذهب  دارأ  اّمنإو   . 3 يربطلا ج 4 ص 83 .  خیرات  دیدحلا ج 6 ص 93 ، یبأ  نبال  هغالبلا 

: نفُد نیأ  دحأ  ملعی  الف  ًاسمخ ، ّربکو  نسحلا  هیلع  یّلـصو  هنع  هّللا  یـضر  ّیلع  نفُدو  راونألا ج 47 ص 214 ؛ راحب  يرغلا ص 61 ،
ٍملعب نولّوألا  هکردـی  مل  لجر  هلیللا  هذـه  یف  نفُد  دـق  لاـقو ...: هیلع  ینثأو  هّللا  دـمحف  ربنملا  دعـصف   . 4 لاوطلا ص 216 . راـبخألا 
باتک ...هراسی : نع  لیئاکیمو  هنیمی  نع  لیئربجف  برحلل  همّدـق  اذإ  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ّیبنلا  ناـک  دـقلو  ملحب ، نورخـآلاو 

نبا انأ  ...ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ّیبنلا  دّمحم  نب  نسحلا  انأف  ینفرعی  مل  نَمو  ینفرع ، دقف  ینفرع  نَم   . 5 حوتفلا ج 4 ص 282 .
مهنع هّللا  بهذأ  نیذـلا  تیب  لهأ  نِم  انأو  نیملاعلل ، ًهمحر  لـسرُأ  يذـلا  نبا  اـنأ  هّللا ، یلإ  یعادـلا  نبا  اـنأ  ریذـنلا ، نبا  اـنأ  ریـشبلا ،

هّللا ضرتفا  نیذلا  تیبلا  لهأ  نم  انأو  ...ًاریهطت  مهرّهطو  سجرلا 
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نیلقثلا ج 2 رون  ریسفت  راونألا ج 43 ص 361 ، راحب  هّمغلا ج 2 ص 156 ، فشک  یسوطلل ص 270 ، یلامألا  ...مهتیالوو : مهتّدوم 
نأ ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  ینرمأ   . 6 مارملا ج 2 ص 320 . هیاغ  هدقع ص 132 ، نبال  نین�وملا  ریمأ  لئاضف  ص 426 ،

هنیمیب ًاـّیلع  قـنتعا   . 7 ص 209 . راونـألا ج 35  راـحب  یـسوطلل ص 263 ، یلاـمألا  ...نیـسحلاو : نسحلاو  همطاـفو  ّیلع  یلإ  لـسرأ 
ص 143، قـشمد ج 14  خـیرات  ...سجرلا : مهنع  بهذأـف  یترتـعو ، یلهأ  ءـالؤه  ّنإ  ّمهّللا  ...هنطب  یلع  نیـسحلاو  هلامـشب  نسحلاو 

عماج ص 199 ، راونألا ج 45  راـحب  ص 287 ، یفاـکلا ج 1  عجارو : ص 209 ، راونـألا ج 35  راـحب  یـسوطلل ص 263 ، یلامألا 
لیزنتلا دهاوش  هّمغلا ج 1 ص 46 ، فشک  تارف ص 111 ، ریسفت  یشاّیعلا ج 1 ص 250 ، ریسفت  هعیـشلا ج 1 ص 187 ، ثیداحأ 

قشمد خیرات  یسولآلا ج 22 ص 15 ، ریسفت  نیطمسلا ص 239 ، ررد  مظن  دمحأ ج 6 ص 298 ، دنسم  یناکسحلل ج 2 ص 110 ،
ّیـصوو مکّیبن  نبا  اذه  سانلا ، رـشاعم  لاقف : هیدـی  نیب  ساّبع  نب  هّللا  دـبع  ماقف   . 8 ص 431 . هّدوملا ج 2  عیباـنی  ص 139 ، ج 14 

انیلإ هّبحأ  ام  اولاـقف :  . 9 هعیشلا ج 1 ص 566 . نایعأ  راونألا ج 43 ص 362 ، راـحب  هّمغلا ج 2 ص 156 ، فشک  هوعیابف : مکماـمإ 
تنأ  . 10 دیفملل ج 2 ص 8 .  داشرإلا  نیّیبلاطلا ص 33 ، لتاقم  ...نیبغار : هتعیب  یلإ  اوردابو  .هفـالخلاب  هّقحأو  اـنیلع  هّقح  بجوأو 

راونألا ج 44 ص راحب  حئارجلاو ج 2 ص 574 ، جـئارخلا  ...كرمأب : انرمف  کل ، نوعیطملا  نوعماسلا  نحنو  هّیـصوو ، کیبأ  هفیلخ 
هعیابو  . 11 . 43
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ظفاح  " هّتبلا ص 13 ؛ هباغلا ج 2  دـسُأ  ...هل : ّبحأو  نسحلل  عوطأ  اوناکو  توملا ، یلع  هابأ  اوعیاـب  دـق  اوناـک  ًاـفلأ  نیعبرأ  نم  رثکأ 
ّیلع هافو  دـعب  نسحلا  عیاب  تسا : هدرک  رکذ  ار  رفن  رازه  داـتفه  ار  نسح 77  ماما  اب  ناگدـننک  تعیب  ددـع  دوخ ، باتک  رد  یلجع "

: رومُألا یف  رظنو  هرـصبلا ، یلإ  ساّبعلا  نب  هّللا  دبع  ذفنأو  ءارمُألا  رمأو  لاّمعلا  ّبترف   . 12 تاقثلا ج 1 ص 296 . هفرعم  ًافلأ : نوعبس 
ریـسملا رکذ  الو  ًادحأ  هیواعم  یلإ  ذفنی  نیلماک ال  نیرهـش  هفوکلاب  نسحلا  ماقأف  هّمغلا ج 2 ص 161 ؛ فشک  داشرإلا ج 2 ص 9 ،

: ...کلذ ریغو  نمیلاو  زاجحلاو  ناسارخ  نم  هءارو  امو  قارعلاب  هفیلخ  رهشأ  هعبس  وحن  یقبو   . 13 حوتفلا ج 4 ص 283 . ماشلا : یلإ 
هّللا ّقتاو  بینم .  بلق  هل  نمو  ظیفح  باّوأ  ّلک  دنعو  هّللا  دنع  کنم  رمألا  اذهب  ّقحأ  ّینأ  ملعت  ّکنإف   . 14 هباغلا ج 2 ص 13 . دسُأ 

ملـسلا یف  لخداو  هب ، هیقـال  تنأ  اّـمم  رثکأـب  مهئاـمد  نم  هّللا  یقلت  نأ  یف  ریخ  کـل  اـم  هّللاوف  نیملـسملا ،  ءاـمد  نقحاو  یغبلا  عدو 
تیبأ تنأ  نإو  نیبلا ،  تاذ  حلـصیو  هملکلا  عمجیو  کلذب  هرئانلا  هّللا  ئفطیل  کنم ،  هب  ّقحأ  وه  نمو  هلهأ  رمألا  عزانت  الو  هعاطلاو 
راحب نیّیبلاطلا ص 36 ، لتاقم  نیمکاحلا : ریخ  وهو  اننیب  هّللا  مکحی  یّتح  کتمکاحف  نیملسملاب  کیلإ  ترس  کّیغ  یف  يدامتلا  ّالإ 

نأ یلإ  هرمأ  نم  راص  ّمث  انبراحف ، انیلإ  راـس  كاـبأ  ّنأ  تملع  دـقو   . 15 هغالبلا ج 16 ص 34 . جهن  حرـش  ص 40 ، ج 44  راونألا 
هعامجلاو هفلألا  هب  دوعتو  هّمُألا  رمأ  هیلع  حلصی  امب  امکحیل  ًالجر ؛ انرتخاو  ًالجر  راتخا 
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کیبأ علخ  یلع  اقفّتا  امّهنأ  ّمث  امکح ،  امب  اضرلا  یلع  کلذ  لثم  اـّنم  اذـخأو  هقاـثیمو ،  هّللا  دـهع  کلذـب  نیمکحلا  یلع  انذـخأو  ، 
حوتفلا مالسلاو : کنیدلو  دّمحم  ابأ  کسفنل  رظناف  هنم ؟  كوبأ  جرخ  دقو  کیبأ  ّقحب  هبلطت  اّمنإ  ٍرمأ  یلإ  ینوعدت  فیکف  هاعلخف ، 
ادـسفیو رابخألاب  هیلإ  نابتکی  هرـصبلا ؛ یلإ  نیقلا  ینب  نم  ًالجرو  هفوکلا  یلإ  ریمح  ینب  نم  ًالجر  هیواعم  ّسدو   . 16 ج 4 ص 286 .

جارختـساب رمأـف  نسحلا ، کـلذ  فرع   . 17 ص 9 . داـشرإلا ج 2  نیّیبلاـطلا ص 33 ، لـتاقم  ...رومُـألا : مالـسلا  هیلع  نـسحلا  یلع 
: هقنع تبرُـضو  میلـس  ینب  نم  ینیقلا  جرُختـساف  هرـصبلا  یلإ  بتکو  هقنع ، برـضب  رمأف  جرخُأف  هفوکلاـب ، ماّـجح  دـنع  نم  يریمحلا 

ّکنإف دعب ، اّمأ   . 18 دیدحلا ج 16 ص 31 . یبأ  نبال  هغالبلا  جهن  حرـش  هّمغلا ج 2 ص 161 ، فشک  عجارو  داشرإلا ج 2 ص 9 ،
داشرإلا ج 2 ...هّللا : ءاش  نإ  هعّقوتف  کلذ  کشوأ  امو  ءاقللا ، ّبحت  ّکنأک  نویعلا  تدـصرأو  لایتغالاو ، لایتحالل  لاـجرلا  تسـسد 
: ...يدزألا هّللا  دبع  نب  بْدنُج  عم  هیواعم  یلإ  نسحلا  بتکو   . 19 هّمغلا ج 2 ص 161 . فشک  راونألا ج 44 ص 45 ، راحب  ص 9 ،
بلاط ج 3 ص 194. یبأ  لآ  بقانم  نسحلا : باتک  لصوم  يراصنألا  بدـْنُج  يدـی  یلع  هیواعم  هباـجأف  نیّیبلاطلا ص 34 ، لتاقم 

کتبجأل ّودعلل ،  دیکأو  لاومألا  عمج  یلع  يوقأو  هسایس  نسحأو  هّمُألا  هذه  یلع  طوحأو  هیعرلل  یّنم  طبضأ  ّکنأ  تملع  ولف   . 20
ربکأو ًهبرجت ،  هّمُألا  هذـهل  کنم  مدـقأو  ًهیالو ،  کنم  لوطأ  ّینأ  تملع  دـق  نکلو  ًـالهأ ،  کلذـل  کـتیأرو  هیلإ ،  ینتوعد  اـم  یلإ 

یلإ ینبیجت  نأ  ّقحأ  تنأف  ًاّنس  کنم 
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ثیح یلإ  هلمحت  غلب ،  ام  ًاغلاب  قارعلا  لام  تیب  یف  ام  کلو  يدـعب ، نم  رمألا  کلو  یتعاط  یف  لـخداف  ینتلأـس ،  یتلا  هلزنملا  هذـه 
لتاقم ...هنـس : ّلک  یف  کیلإ  اهلمحیو  کنیمأ ،  اهیبجی  کـتقفن ،  یلع  کـل  هنوعم  تئـش ،  قارعلا  روک  ّيأ  جارخ  کـلو  تببحأ ، 

ٍهخـسنب یحاونلا  یلع  هلاّـمع  یلإ  بتک  ّمث   . 21 ص 36 . هغالبلا ج 16  جهن  حرـش  ص 40 ، راونألا ج 44  راـحب  ص 37 ، نیّیبلاطلا 
يذلا هّللا  مکیلإ  دمحأ  ّینإف  مکیلع ،  مالـس  نیملـسملا .  نم  هلِبق  نمو  نالف  نب  نالف  یلإ  نین�وملا  ریمأ  هیواعم  هّللا  دبع  نم  هدـحاو : 

یبأ نب  ّیلعل  حاتأ  هعنـص  نسحو  هفطلب  هّللا  ّنإ  مکتفیلخ ،  لتقو  مکّودـع  هن�وم  مکافک  يذـلا  هّلل  دـمحلاف  دـعب ،  امّأ  وه .  ّالإ  هلإ  ـال 
ناـمألا نوسمتلی  مهتداـقو  مهفارـشأ  بتک  اـنتءاج  دـقو  نیفلتخم ،  نیقّرفتم  هباحـصأ  كرتف  هلتقف ،  هلاـتغاف  هداـبع  نم  ًـالجر  بلاـط 

متغلبو رأثلا  هّللا  دمحب  متبـصأ  دقف  مکتّدع ،  نسحو  مکدنجو  مکدهجب  اذـه  یباتک  مکیتأی  نیح  ّیلإ  اولبقأف  مهرئاشعو ،  مهـسفنأل 
مّلکت ّمث   . 22 هغالبلا ج 16 ص 37 . جهن  حرـش  هتاکربو : هّللا  همحرو  مکیلع  مالـسلاو  ناودـعلاو ،  یغبلا  لهأ  هّللا  کلهأو  لمألا ، 

اهئامدل هکفسأو  اهماحرأل ،  هعطقأ  شیرقل ، شیرق  ّرش  ناک  كابأ  ّنإ  نسح ، ای  لاق :  نأ  هب  أدتبا  ام  لّوأ  ناکف  نایفس ،  یبأ  نب  هبتع 
كوبأ اّمأف  هب ،  كولتاق  ّانإو  ّلجوّزع ، هّللا  باـتک  یف  دوقلا  کـیلع  ّنإو  هب ،  کـلتقن  نأ  ّقحلا  یف  ّنإو  ناـمثع ،  هلتق  نمل  کـّنإو  ، 

جاجتحالا ...كدنز : هحدق  یف  ال  اهنم ، َتسلف  هفالخلل  �واجر  اّمأو  هانافکف ،  هلتقب  هّللا  دّرفت  دقف 
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هنیدملا ج 4 خیرات  ...كدی : تففکو  کفیس  تدمغأ  امل  یّقحب  کیلع  تمسقأف   . 23 راونألا ج 44 ص 71 . راحب  ج 1 ص 403 ،
خیرات ...کیدـی : تففک  امل  یخأ  نبای  کیلع  تمـسقأ  لاـقف : مهلاـتق ؟ نم  ساـنلا  عنمت  مـالع  نینمؤملا ، ریمأ  اـی   . 24 ص 1208 .

قشمد ج خیرات  ...یلع : نب  نسحلا  جرخو  ...هحلط  نب  دّـمحمو  ریبزلا  نباو  نسحلا  کلذ  نم  مهعنمف   . 25 هنیدملا ج 4 ص 1208 .
هنیدملا ج 4 ص خیرات  ...تعجر : ّالإ  َّیلع  مسقأف  تلعف ، دق  لاق : لجرلا ، تِئا  نسحلل : هنع  هّللا  یـضر  ّیلع  لاق   . 26 39 ص 435 .

ءاملا لخُدی  نأو  هدنع ، نم  جورخلاو  هیلع  لخدی  نم  عنمب  مهرمأو  راصحلا ، یف  سانلا  رمأ  یلع  یلوتسا  دق  هحلط  ناک   . 27 . 1213
حوتفلا ج 2 ص 417، ...مشاه : ینب  نم  ٍرفن  عم  ءاملا ، نم  هءولمم  برق  ثـالث  ّیلع  هیلإ  ثعبف   . 28 ریدغلا ج 9 ص 205 .  ...هیلع :
: ...ّیلع نب  نسحلا  مهیف  شیرق  ناـیتف  هعمو  هراد  یلإ  ماـعطلاو  ءاـملا  رارج  هعم  لـخدأف  هورـصاحف ، ص 41 ؛ هسایـسلاو ج 1  همامإلا 

يذـلا ّنإ  ساـنلا ، اـهّیأ  اـی  لاـقف : سلغلا  یف  ّیلع  ءاـج  هبیبـح ، ّمُأو  ّیلع  مهل  ًاداـجنإ  مهلّوأ  ناـکف  ص 1206 ؛ هنیدملا ج 4  خـیرات 
 ، کعم ّانإف  هیواـعم :  یلإ  هفوکلا  لـهأ  رثکأ  بتکو   . 29 يربطلا ج 3 ص 417 . خیرات  قشمد ج 39 ص 434 ، خیرات  ...نوعنصت :

یلإ هیواـعم  ّسد   . 30 ص 45 . راونألا ج 44  راـحب  ص 579 ، حئارجلاو ج 2  جـئارخلا  ...کیلإ : هانثعبو  نسحلا  انذـخأ  تئـش  نإو 
ّلک درفأ  ًاسیسد  یعبر ،  نب  ثبشو  رجحلا ،  نب  رجح  یلإو  سیق ،  نب  ثعشألاو  ثیرح ،  نب  ورمع 
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للع یتانب : نم  تنبو  ماشلا ،  دانجأ  نم  دـنجو  مهرد ،  فلأ  اتئم  کلف  یلع  نب  نسحلا  تلتق  نإ  ّکنأ  هنویع ،  نم  نیعب  مهنم  دـحاو 
غلب دق  ّهنأو  هوحن ، هریسمو  هربخ  نسحلا  غلبو   . 31 هعیشلا ج 1 ص 569 . نایعأ  راونألا ج 44 ص 33 ، راحب  عئارشلا ج 1 ص 220 ،
جهن حرش  نیّیبلاطلا ص 39 ، لتاقم  ریـسملل�ّویهتلاب : سانلاو  لاّمعلا  رمأف  يدـع  نب  رجح  ثعبو  کـلذ ،  دـنع  كّرحتف  جـبنم ،  رـسج 

رکـسعی نأ  هرمأو  هدنک ، نم  ناکو  فالآ ،  هعبرأ  یف  ًادـئاق  هیلإ  هّجو  ّمث   . 32 هعیشلا ج 1 ص 568 . نایعأ  هغالبلا ج 16 ص 38 ،
زجاعملا ج 3 هنیدم  حئارجلاو ج 2 ص 574 ، جئارخلا  ...اهب : لزنو  رابنألا  یلإ  هّجوت  اّملف  هرمأ ،  هیتأی  یّتح  ًائیـش  ثدحی  الو  رابنألاب 

ریغ هریزجلاو ، ماشلا  روک  ضعب  ِکلّوأ  ّیلإ  تلبقأ  نإ  ّکنإ  مهعم : هیلإ  بتکو  ًالـسر  هیلإ  ثعب  کلذب ،  هیواعم  ملع   . 33 ص 403 .
ضبقف  . 34 ص 574 . حئارجلاو ج 2  جـئارخلا  يربکلا ص 190 ، هیادـهلا  ...مهرد : فلأ  هئمـسمخب  هیلإ  لـسرأو  کـیلع ،  سفنم 

حئارجلاو ج 2 جـئارخلا  ...هتیب : لهأو  هتّـصاخ  نم  لجر  یتئم  یف  هیواعم  یلإ  راصو  نسحلا ،  یلع  بلقو  لاملا ،  هّللا  ّودـع  يدـْنِکلا 
دّکوتو سانلا ،  نم  ٍدهـشمب  هیلإ  مّدـقتو  فـالآ ،  هعبرأ  یف  دارم  نم  ًـالجر  هیلإ  ثعبف   . 35 ص 43 . راونألا ج 44  راـحب  ص 574 ،

 . 36 حئارجلاو ج 2 ص 574 . جئارخلا  يربکلا ص 190 ، هیادـهلا  ...لعفی : ّهنأ ال  لابجلا  اهل  موقت  یتلا ال  نامیألاب  هل  فلحف  ...هیلع 
لثمب هیلإ  بتکو  ًالسر  هیلإ  هیواعم  لسرأ  رابنألا ،  یلإ  هّجوت  اّملف 
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ذخأو نسحلا ،  یلع  بلقف  هریزجلاو ، ماشلا  روک  نم  ّبحأ  هیالو  ّيأ  هاّنمو  مهرد ، فالآ  هسمخب  هیلإ  ثعبو  هبحاص ،  یلإ  بتک  اـم 
ّمث  . 37 راونألا ج 44 ص 43 . راحب  حئارجلاو ج 2 ص 574 ، جـئارخلا  ...دوهعلا : نم  هیلع  ذـخأ  ام  ظفحی  ملو  هیواعم ،  یلإ  هقیرط 

: کلبق نم  کیبأبو  کب  اوردغ  دق  سانلا  ّنإف  کنیبو ، ینیب  يذلا  محرلا  عطقت  ال  ّمع ،  نبا  ای  مالسلا : هیلع  نسحلا  یلإ  هیواعم  بتک 
 ، هیلع ینثأو  هّللا  دمحف  ربنملا ،  دعصو  مالسلا  هیلع  نسحلا  جرخف   . 38 حئارجلاو ج 2 ص 574 . جئارخلا  يربکلا ص 190 ، هیادهلا 

« َنیِِرباَّصلا َعَم  َهَّللا  َّنِإ  ْاوُِربْصاَو   : » نین�وملا نم  داهجلا  لهأل  لاق  ّمث  ًاهرک ،  هاّمسو  هقلخ  یلع  داهجلا  بتک  هّللا  ّنإف  دعب ،  امّأ  لاق : ّمث 
كّرحتف هیلإ  ریـسملا  یلع  انعمزأ  اّنک  ّانأ  هغلب  هیواعم  ّنأ  ینغلب  نوهرکت .  ام  یلع  ربصلاب  ّـالإ  نّوبحت  اـم  نیلئاـن  ساـنلا  اـهّیأ  متـسلف  ، 

راونألا ج راحب  نیّیبلاطلا ص 39 ، لتاقم  ...اورتو : يرنو  اورظنتو  رظنن  یّتح  هلیخنلاب  مکرکـسعم  یلإ  هّللا  مکمحر  اوجرخا  کلذـل ، 
جهن حرـش  ...فرحب : هباجأ  الو  دـحأ ،  مهنم  مّلکت  امف  اوتکـسف ، لاق : هل ، سانلا  نالذـخ  فّوختیل  همالک  یف  ّهنإو   . 39 ص 50 .  44

ام هّللا ! ناحبـس  متاح ،  نبا  انأ  لاقف : ماق  متاح  نب  يدـع  کلذ  يأر  اّملف   . 40 هعیشلا ج 1 ص 568 . نایعأ  هغالبلا ج 16 ص 38 ،
 : لاقف ههجوب  نسحلا  لبقتـسا  ّمث  نوملـسملا ...؟ نیأ  رـضم ؟ ءابطخ  نیأ  مکّیبن ؟ تنب  نباو  مکمامإ  نوبیجت  ـالأ  ماـقملا !  اذـه  حـبقأ 

یلإ انیهتناو  کتلاقم  انعمس  دق  هردصو ، هدرو  دمُحی  امل  کقّفوو  هراکملا ،  کبّنجو  دشارملا  کب  هّللا  باصأ 
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یـضم ّمث  فاویلف !  ینیفاوـی  نأ  ّبحأ  نمف  يرکـسعم ، یلإ  یهجو  اذـهو  تیأر ،  اـمو  تلق  اـمیف  كاـنعطأو  کـل  انعمـسو  كرمأ ،
 . 41 راونألا ج 44 ص 50 . راحب  نیّیبلاطلا ص 39 ، لتاقم  ...هلیخنلا : یلإ  یضمو  اهبکرف  بابلاب ، هّتبادو  دجـسملا  نم  جرخف  ههجول ،
 ، مهوضّرحو مهومالو  سانلا  اوّبنأف  یمیتلا ،  هعصعص  نب  دایزو  یحایرلا ،  سیق  نب  لقعمو  يراصنألا ،  هدابع  نب  دعس  نب  سیق  ماقو 

هغالبلا ج 16 جهن  حرش  راونألا ج 44 ص 51 ، راحب  ...لوبقلاو : هباجإلا  یف  متاح  نب  يدع  مالک  لثمب  مالسلا  هیلع  نسحلا  اومّلکو 
سفن ...بـلّطملا : دـبع  نـب  ثراـحلا  نـب  لـفون  نـب  هریغملا  هفوـکلا  یلع  فلختــساو  رکــسعلا ، یلإ  نـسحلا  جرخو   . 42 ص 39 .
لتاـقم قارعلا : یلإ  ًادـصاق  اـهب  راـسف  ًاـفلأ ،  نیّتـس  اوغلب  مّهنأ  يورو  هیواـعم ،  یلإ  رکاـسعلا  تعمتجاـف  .نیقباسلا 43 .  نیردـصملا 

نأ اّونمتت  یّتح  باذعلا ، ءوس  مکنوموسیل  هّللاو  هّیمُأ ،  ینب  عم  ًادبأ  ًاجرف  نورت  هّللا ال  میأف  رمألا  هل  تمّلـس  ول   . 44 نیّیبلاطلا ص 39 .
راحب ص 579 ، حـئارجلاو ج 2  جـئارخلا  ...هّیمُأ : ینب  یلع  مّرحم  ّهنأل  رمألا ؛  هل  تمّلـس  ام  ًاناوعأ  تدـجو  ولو  ًاـشیج ، ًاـشیج  مکیلع 
لتاقم ...كانه : تابو  هرطنقلا ، نود  طاباس  لزنف  بعک ،  رید  یلع  ذخأ  ّمث  رمع ،  ماّمح  یتأ  یّتح  راسف   . 45 راونألا ج 44 ص 45 .

هیلع نسحلا  راس   . 46 راونألا ج 44 ص 46 . راحب  بلاط ج 3 ص 195 ، یبأ  لآ  بقاـنم  داشرإلا ج 2 ص 11 ، نیّیبلاطلا ص 40 ،
جهن حرش  ص 51 ، راونألا ج 44  راحب  ...سانلا : عمتجا  یّتح  ًاـثالث  هب  ماـقأف  نمحرلا ، دـبع  رید  لزن  یّتح  میظع  رکـسع  یف  مالـسلا 

هغالبلا ج
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 ، رصملا ءاّرقو  برعلا  ناسرف  نم  ًافلأ  رشع  ینثا  کعم  ثعاب  ّینإ  ِّمع ، نبا  ای  هل :  لاقف  ساّبعلا  نب  هّللا  دیبُع  اعد  ّمث   . 47 16 ص 39 .
 ، کسلجم نم  مهندأو  کحانج ،  مهل  شرفاو  کـهجو ،  مهل  طـسباو  کـبناج ، مهل  نلأو  مهب ،  رـسف  هبیتکلا ،  دـیزی  مهنم  لـجرلا 

یّتح ِضما  ّمث  نکسمب ،  ریست  یّتح  تارفلا ، مهب  عطقت  یّتح  تارفلا  ّطش  یلع  مهب  رسو  مالـسلا ، هیلع  نین�وملا  ریمأ  تاقث  هّیقب  مّهنإف 
نیذه رواشو  موی ، ّلک  يدنع  كربخ  نکیلو  ًاکیشو ،  كرثأ  یلع  ّینإف  کیتآ ، یّتح  هسبتحاف  هتیقل  تنأ  نإف  هیواعم ،  مهب  لبقتست 

یلع دعس  نب  سیَقف  تبصأ  نإف  هلتاقف ،  لعف  نإف  کلتاقی ، یّتح  هلتاقت  الف  هیواعم  تیقل  اذإو  سیق ،  نب  دیعسو  دعس  نب  سیق  ینعی 
رایتخا ...هیحللا : فیفخ  ناکو  ًامسج ، ریعبلا  لثم  ناک   . 48 هغالبلا ج 16 ص 39 . جهن  حرش  راونألا ج 44 ص 51 ، راحب  ...سانلا :

ریبکلا ج خیراتلا  ...نینس : رشع  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ّیبنلا  مدخ  دق  ناکو  دعـس  نب  سیق  تیأر  لاجرلا ج 1 ص 326 ؛ هفرعم 
لیدـعتلاو ج 7 ص 99، حرجلا  ریمألا : نم  طرـشلا  هلزنمک  ّیبنلا  نم  هدابع  نب  دعـس  نب  سیق  هلزنم  ناک  لاق : سنأ  نع  7 ص 141 ؛
یـسوطلا ص 79، لاجر  ...رکب : ابأ  عیابی  مل  نّمم  وهو  هدابع ، نب  دعـس  نب  سیق   . 49 ناّبح ص 101 . نبال  راصمألا  ءاملع  ریهاـشم 

لاجر لاوقألا ص 231 ، هصالخ  لاجرلا ج 1 ص 178 ، هفرعم  رایتخا  هب : دـینک  هعجارم  دعـس  نب  سیق  همجرت  زا  رتشیب  عالطا  يارب 
هاورلا ج 4 ص 58، عماج  لاجرلا ج 4 ص 58 ، دقن  دوواد ص 155 ، نبا 
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 . 50 ثیدـحلا ج 15 ص 96 . لاجر  مجعم  جهنملا ص 560 ، لیلکإ  یسوواطلا ص 472 ، ریرحتلا  لاقملا ج 2 ص 145 ، فئارط 
هالجرو فرشملا  سرفلا  بکری  ًالاّوط  ًالجر  ناک   . 51 طاّیخ ص 149 . نب  هفیلخ  خیرات  هدابع : نب  دعـس  نب  سیق  ّیلع ، هنمیم  یلع 
رتشالاو دعس  نب  سیق  ینعی  نادی  یلعل  تناک  راونألا ج 44 ص 54 ؛ راحب  هغالبلا ج 16 ص 48 ، جهن  حرش  ...ضرألا : یف  ناّطخی 

ریثألا ج 3 ص 404؛ نبال  لماکلا  ...نکـسم : لزن  دق  ناکو  هیواعم ، ءاقل  یلإ  هفوکلا  نع  راسو   . 52 فارشألا ص 399 . باسنأ  ...: 
: فاکلا رسکو  نوکـسلا  ّمث  حتفلاب  نکـسمو  ص 13 ؛ داشرإلا ج 2  ...نکـسم : ءازإب  هینوبحلا ،  اهل  لاـقی  هیرقب  هیواـعم  اولزاـن  مّهنإ 

دیبُع یلإ  هیواعم  لسرأ  لیللا  ناک  اّملف   . 53 نادلبلا ج 5 ص 127 . مجعم  قیلثاجلا : رید  دـنع  یناوأ  نم  ًابیرق  لیجد  رهن  یلع  عضوم 
تنأو تلخد  ّالإو  ًاعوبتم ، تنک  نآلا  یتعاط  یف  تلخد  نإف  ّیلإ ،  رمألا  مّلسم  وهو  حلصلا ، یف  ینلسار  دق  نسحلا  ّنأ  ساّبع  نب  هّللا 

: رخآلا فصنلا  هفوکلا  تلخد  اذإو  اهفـصن ،  تقولا  اذه  یف  کل  لّجعأ  مهرد ، فلأ  فلأ  کیطعأ  نأ  نآلا  ینتبجأ  نإ  کلو  عبات ، 
 ، هدعو امب  هل  یفوف  هیواعم ،  رکـسع  لخدف  ًالیل  هّللا  دـیبُع  ّلسناف   . 54 هغالبلا ج 16 ص 42 .  جهن  حرـش  نیّیبلاطلا ص 42 ، لتاقم 
 ، هداّبع نب  دعس  نب  سیق  مهب  یّلصف  هودجی ،  ملف  هوبلطف  اوحبصأ  یّتح  جرخی ، ملف  مهب ، یّلصیف  جرخی  نأ  هنورظتنی  سانلا  حبـصأو 

هوباجأف ّودعلا ،  یلإ  ضوهنلاو  ربصلاب  مهرمأ  ّمث  هنم ، لانف  هّللا  دیبُع  رکذو  مهتّبثف ،  مهبطخ  ّمث 
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، هاطرأ نب  رسب  مهیلإ  جرخ  .نیقباسلا 55 .  نیردصملا  سفن  ...مهب : ضهنف  هّللا ،  مسا  یلع  انّودع  یلإ  انب  ضهنا  هل :  اولاقو  هعاطلاب ، 
سفن مکـسفنأ :...؟ نولتقت  مالعف  حـلاص ،  دـق  نسحلا  مکمامإو  عیاب ،  دـق  اندـنع  مکریمأ  اذـه  مکحیو ، قارعلا :  لهأ  یلإ  اوحاـصف 

يأر اّملف  سیق ،] رکـسع  ] هرکـسع ّفخ  یّتح  هلیبق ، دـعب  هلیبق  هیواـعم  یلإ  نوهّجوتی  قارعلا  لـهأ  لـعج  .نیقباسلا 56 .  نیردـصملا 
: دوش یم  هدافتـسا  ریز  لقن  زا  بلطم  نیا  تسا ، هدـش  رکذ  رفن  رازه  راهچ  سیق  نارای  دادـعت   . 57 حوتفلا ج 4 ص 289 . ...کلذ :

جهن حرش  نیّیبلاطلا ص 47 ، لتاقم  ...عیابی : نأ  یبأو  فالآ ، هعبرأ  یف  دعـس  نب  سیق  لزتعا  هیواعم  حلاص  اّمل  نسحلا  ّنأ  يور  دـق 
ینیب ّالإ  ًادـبأ  یناقلت  هّللاو ال  ـال  سیق :  هیلإ  بتکف  هیّنمیو ،  هوعدـی  دعـس  نب  سیق  یلإ  هیواـعم  بتکو   . 58 ص 48 . ج 16  هغالبلا 
سئی اّمل  هیواعم  هیلإ  بتکف   . 59 هغالبلا ج 16 ص 42 . جهن  حرش  ریدغلا ج 2 ص 84 ، نیّیبلاطلا ص 42 ، لتاقم  ...حمرلا : کنیبو 

: کلزعو كذـبن  کیلإ  نیقیرفلا  ّبحأ  رهظ  نإف  کل ،  سیل  امیف  اهلتقتو  کسفن  یقـشت  يدوهی ، نبا  يدوهی  ّکنإف  دـعب ، اـّمأ  هنم :
ًاقرف هیف  تمقأو  ًاهرک ،  مالسإلا  یف  َتلخد  نثو ،  نبا  نثو  تنأ  اّمنإف  دعب ، اّمأ  دعس : نب  سیق  هیلإ  بتکف   . 60 ریدغلا ج 2 ص 99 . 

ًابزحو هلوسرلو ،  هّلل  ًابرح  لزت  ملو  کقافن ،  ثدحی  ملو  کمالسإ ،  مدقی  مل  ًابیصن ،  هیف  کل  هّللا  لعجی  ملو  ًاعوط ، هنم  تجرخو  ، 
نم لتُقف   . 61 نیبلاطلا ص 43 .  لتاقم  ...هّیبنو : هّللا  ّودعو  نیکرشملا ، بازحأ  نم 
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هّللاو ال ّینإو   . 62 حوتفلا ج 4 ص 289 . ...رشب : نب  سیق  باحصأ  نم  کلذکو  ریثک ، رـشب  مهنم  حرُجو  هعامج  هیواعم  باحـصأ 
 ، سیق نب  ثعشألاو  ثیرح ،  نب  ورمع  یلإ  هیواعم  ّسد   . 63 يربطلا ج 4 ص 125 . خیرات  ..ًادب : هلاتق  نم  دجأ  یّتح ال  ًادـبأ  هلتاقأ 

اتئم کلف  ّیلع  نب  نسحلا  تلتق  نإ  ّکنإ  هنویع :  نم  ٍنیعب  مهنم  دـحاو  ّلک  درفأ  ًاسیـسد  یعبر ،  نب  ثبـشو  رجحلا ،  نب  رجح  یلإو 
هعیشلا ج 1 نایعأ  راونألا ج 44 ص 33 ، راحب  عئارـشلا ج 1 ص 220 ، للع  یتانب : نم  تنبو  ماشلا ،  دانجأ  نم  دنجو  مهرد ،  فلأ 
 ، کلذک ّالإ  مهب  هالـصلل  مّدـقتی  الو  زرتحی  ناکو  اهرّفکو ،  ًاعرد  سبلو  مألتـساف  کلذ ، مالـسلا  هیلع  نسحلا  غلبف   . 64 ص 569 .

هندـهلا یف  هیواـعم  هیلإ  بتکف   . 65 ص 33 . راونألا ج 44  راـحب  ص 221 ، عئارـشلا ج 1  للع  ...مهـسب : هالـصلا  یف  مهدحأ  هامرف 
هب کتفلا  اهیف  هل  اونمـض  نیذـلا  هباحـصأ  بتکب  هیلإ  ذـفنأو   . 66 ص 48 . راونألا ج 44  راـحب  ص 13 ، داشرإلا ج 2  ...حلـصلاو :

هّوثحتساو ّرسلا ، یف  هل  هعاطلاو  عمـسلاب  هیواعم  یلإ  لئابقلا  ءا�ور  نم  هعامج  بتک  .نیقباسلا 67 .  نیردصملا  سفن  ...هیلإ : همیلستو 
هّمغلا ج 2 ص فشک  ...هب : کـتفلا  وأ  هرکـسع ، نم  مهّوند  دـنع  هیلإ  مالـسلا  هیلع  نسحلا  میلـست  هل  اونمـضو  مهوحن ،  ریـسلا  یلع 

هاـنثعبو نسحلا  انذـخأ  تئـش  نإو  کـعم ،  اـّنإف  هیواـعم :  یلإ  هفوکلا  لـهأ  رثـکأ  بتکو   . 68 ص 47 . راونـألا ج 44  راـحب  ، 163
اّملف  . 69 راونألا ج 44 ص 45 . راحب  حئارجلاو ج 2 ص 579 ، جئارخلا  ...کیلإ :
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يورو هیواعم ،  یلإ  رکاسعلا  تعمتجاـف   . 70 حوتفلا ج 4 ص 289 . ...هیف : وه  اـمب  هربـخی  ّیلع  نب  نسحلا  یلإ  بتک  کـلذ ، يأر 
جاتهاو لُتق ، دعس  نب  سیق  ّنأ  رکـسعلا  یف  عاش   . 71 نیّیبلاطلا ص 39 . لتاقم  قارعلا : یلإ  ًادـصاق  اهب  راسف  ًاـفلأ ،  نیّتس  اوغلب  مّهنأ 

ئربتسیو هباحصأ  نحتمی  نأ  مالسلا  هیلع  دارأ  حبصأ  اّملف   . 72 نودلخ ج 2 ص 186 . نبا  خیرات  ...ضعب : یف  مهضعب  جامو  سانلا 
سانلا یف  يدانی  نأ  رمأف  ماشلا ، لهأو  هیواعم  ءاقل  نم  هریـصب  یلع  نوکیو  هئادعأ ،  نم  �وایلوأ  کلذب  ّزیمتیل  هعاطلا ، یف  هل  مهلاوحأ 
توملا متدرأ  نإف  هفصن ،  الو  ّزع  هیف  سیل  ٍرمأ  یلإ  اناعد  هیواعم  ّنإو  الأ  لاقف ...: مهبطخف  ربنملا  دعـصف  اوعمتجاف ، هعماج ، هالـصلاب 

ریثألا ج 3 ص 406، نبال  لـماکلا  هباغلا ج 2 ص 13 ، دـسُأ  قشمد ج 13 ص 268 ، خـیرات  هانلبق : هایحلا  متدرأ  نإو  هیلع ،  اـنددر 
هعیـشلا ج 1 ص ثیداحأ  عماج  هیقبلا : هیقبلا  هّللا ، لوسر  نبای  بناج : ّلک  نم  سانلا  هاداـنف   . 73 نودلخ ج 2 ص 187 . نبا  خیرات 
ءالبنلا ج 3 ص 269 مالعأ  ریـس  یفو  نودلخ ج 2 ص 187 ، نبا  خـیرات  قشمد ج 13 ص 268 ، خـیرات  رظاـنلا ص 77 ، ههزن  ، 53

لهأ ّنأب  ینربخی  دعـس  نب  سیق  باتک  اذهو  یعم  مکتعامجب  عنـصأ  ام  قارعلا ، لهأ  ای   . 74 هّیقبلا .» هّیقبلا   » لدـب هّیقتلا » هّیقتلا   » رکذ
: ...نیمکحلا یلع  نیفـص  موی  یبأ  متهرکأ  نیذـلا  متنأ  مّکنأل  مکنم ؛ ٍرکنمب  اذـه  ام  هّللاو  امأ  هیواـعم ، یلإ  راـص  دـق  مکنم  فرـشلا 

 ، هوبهتناو هطاطسف  یلع  اوّدش  ّمث  لجرلا ، هّللاو  رفک  اولاقف :   . 75 حوتفلا ج 4 ص 289 .
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يذلا هطاسب  اوعزن  یّتح  هلوح ، ام  اوبهنو  نسحلا  قدارس  یلإ  اوؤاجو   . 76 نیّیبلاطلا ص 41 . لتاقم  ...هتحت : نم  هّالصم  اوذخأ  یّتح 
: ...هتحت نم  هّالـصم  اوذخأ  یّتح  هوبهتناو ،  هطاطـسف  یلع  اوّدـش  ّمث  ص 186 ؛ نودـلخ ج 2  نبا  خـیرات  هءادر : هوبلتـساو  هیلع  ناک 

نع هفرطم  عزنف  يدزألا ، لاعج  نب  هّللا  دبع  نب  نمحرلا  دبع  هیلع  ّدش  ّمث   . 77 راونألا ج 44 ص 47 . راحب  نیّیبلاطلا ص 44 ، لتاقم 
: ...هدارأ نم  هنم  اوعنمو  هتعیشو  هتّصاخ  نم  فئاوط  هب  قدحأو  هبکرو ، هسرفب  اعد  ّمث  ءادر ،  ریغب  فیسلاب  ًادّلقتم  ًاسلاج  یقبف  هقتاع ،

نورـشع  » هب دنداد  هیواعم  اب  گنج  يارب  ار  عنـسح  ماما  توعد  باوج  هک  ینارای  زا  ربخ ، نیا  رد   . 78 راونألا ج 44 ص 47 . راحب 
ام  . 79 راونألا ج 44 ص 67 . راحب  ...ًالجر : نورـشع  ّالإ  هوعدلا ، هباجإ  نع  تمـصلا  ماجلب  اومجلُأ  اّمنأکف  تسا : هدش  ریبعت  ًالجر »

بلاط یبأ  لآ  بقانم  0 ...زاجحلاو : هرصبلا  لهأ  يوس  هفوکلا  نم  لتاقم  فلأ  نوعبرأ  کعمو  هیواعم  تعیاب  کنم !  انبّجعت  یـضقنی 
نم لجر  هیلإ  ردب  َطاباس ،  ِملظُم  یف  ّرم  اّملف   . 81 حوتفلا ج 4 ص 287 . ...همالک : نم  هب  لزن  اِمل  مومغم  راسو   . 80 ج 3 ص 197 .

 ، لبق نم  كوبأ  كرشأ  امک  نسح  ای  تکرشأ  ربکأ ، هّللا  لاقو :  ٌلَوغِم  هدیبو  هتلغب  ماجلب  ذخأو  نانـس ، نب  حاّرجلا  هل  لاقی  دسأ  ینب 
نسحلا هعیش  نم  لجر  هیلإ  بثوف  ضرألا ، یلإ  ًاعیمج  اّرخو  مالسلا  هیلع  نسحلا  هقنتعا  ّمث  مظعلا  غلب  یّتح  هّقـشف  هذخف  یف  هنعط  ّمث 

ّبکأف هفوج ،  هب  ضخضخو  هدی ،  نم  لَوغِملا  عزتناف  یئاطلا ، لطخ  نب  هّللا  دبع  هل  لاقی 
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ریرس یلع  مالـسلا  هیلع  نسحلا  لمُحو  لتُقف ، هعم  ناک  رخآ  ذخُأو  کلذ ، نم  کلهف  هفنأ  عطقف  هرامع  نب  نایبظ  هل : لاقی  رخآ  هیلع 
فرشأ ًهنعط  هذخف  یف  نعُط  دقو   . 82 هّمغلا ج 2 ص 163 . فشک  داشرإلا ج 2 ص 12 ، نیّیبلاطلا ص 41 ، لتاقم  ...نئادملا : یلإ 

یلإ ٍریرـس  یلع  هولمتحاو  هنود ، نادمهو  هعیبر  تماقو  هذـخف ، یف  مهـضعب  هنعطو   . 83 ص 288 . حوتفلا ج 4  كالهلا : یلع  اـهنم 
یفقثلا دوعسم  نب  دعس  اهبو  نئادملا ، یلإ  ٍریرس  یلع  مالـسلا  هیلع  نسحلا  لمُح   . 84 نودلخ ج 2 ص 186 . نبا  خیرات  ...نئادملا :

جهن حرـش  هسفن : جـلاعی  هدـنع  ماقأف  اهیلعمالـسلا ، هیلع  نسحلا  هّرقأف  نئادـملا ، هّالو  مالـسلا  هیلع  ّیلع  ناک  دـقو  هلِبق ، نم  اهیلع  ًایلاو 
هیلع هاتأ  دوعسم  نب  دعس  نإ  ّمث  داشرإلا ج 2 ص 12 ؛ هّمغلا ج 2 ص 163 ، فشک  هحرج : هجلاعمب  لغتشاو  هغالبلا ج 16 ص 42 ،
لهأ نم  هّللا  هنعل  مکیلع  لاـقو :  . 85 راونألا ج 44 ص 27 . راحب  ...نئادـملا : ضیب  یلإ  هلّوحو  أرب ، یّتح  هیلع  ماقو  ٍبیبطب ، مالـسلا 
نعُط اّـمل   . 86 ص 264 . قشمد ج 13  خـیرات  اذـه :! ؟ یب  نولعفت  موـیلاو  سمـألاب ، یبأ  متلتق  مکیف ، ریخ  ـال  ّهنأ  تملع  دـقف  ٍهیرق ،

ّنأ هّللاو  يرأ  لاقف :  نوّریحتم ؟ سانلا  ّنإف  هّللا ، لوسر  نب  ای  يرت  ام  تلقف : عّجوتم  وهو  هتیتأ  نئادملاب ، مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسحلا 
ًادـهع هیواـعم  نم  ذـخآ  نئل  هّللاو  یلاـم ،  اوذـخأو  یلقث ،  اوبهتناو  یلتق  اوغتبا  هعیـش ،  یل  مّهنأ  نومعزی  ءا�وه ،  نم  یل  ریخ  هیواـعم 

یقنعب اوذخأل  هیواعم  تلتاق  ول  هّللاو  یلهأو ،  یتیب  لهأ  عیضتف  ینولتقی  نأ  نم  ریخ  یلهأ ،  یف  هب  نموأو  یمد  هب  نقحأ 
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هّللاو ّینإ  هنیهج ؟ اخأ  ای  عنصأ  امو  لاق :  عار ! ؟  اهل  سیل  منغلاک  کتعیش  هّللا  لوسر  نب  ای  كرتت  تلق : ...ًاملـس  هیلإ  ینوعفدی  یّتح 
اذإ کب  فیک  حرفتأ ؟ نسح ، ای  ًاحرف :  ینآر  دقو  موی  تاذ  یل  لاق  مالـسلا  هیلع  نین�وملا  ریمأ  ّنأ  ُهتاقث ،  َّیلإ  هب  يّدأ  دـق  ٍرمأب  ملعأ 

کل له  باش : مالغ  ٍذـئموی  وهو  راتخملا  هل  لاق   . 87 راونألا ج 44 ص 20 . راحب  جاجتحالا ج 2 ص 10 ، ًالیتق :...؟ كاـبأ  تیأر 
ریبکلا ج 1 مجعملا  دئاوزلا ج 9 ص 145 ، عمجم  ..هیواعم : یلإ  هب  رمأتستو  نسحلا  قثوت  لاق : كاذ ؟ امو  لاق :  فرشلاو ؟ ینغلا  یف 

هیواعم یلإ  هب  ریسیو  هقثوی  نأ  هّمع  یلع  راتخملا  راشأف  ریثألا ج 3 ص 404 ؛ نبال  لماکلا  يربطلا ج 4 ص 122 ، خیرات  ص 104 ،
ءالب ینبهو  ینفّرـشو  یننمتِئا  دـقو  هیبأ ،  لماع  انأ  کیأر ،  هّللا  حـّبق  راتخملل :  لاقو  هیلع ،  یبأف  هنـس ، یحوج  جارخ  همعطی  نأ  یلع 
لزنف  . 88 ص 28 . راونـألا ج 44  راـحب  هتبیبـحو :...؟  هتنب  نبا  یف  هظفحأ  ـالو  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  یـسنأأ  هیبأ ،
هلّوحو ءالبنلا ج 3 ص 269 ؛ مالعأ  ریـس  يرـسک : رـصق  لزنو  ...سیق  لُتق  نسحلا : رکـسع  یف  دانم  يدان  ذإ  هیواعم ، لبقأو  نئادم ،

راونألا ج 44 راحب  هنوعملاو :...؟  هرـصنلا  یلع  ًالـضف  موقلا ،  ءا�وه  رهظأ  نیب  ماقملاب  همالـسلا  وجری  يذـلا  نمف  نئادـملا ، ضیب  یلإ 
یفی هیواعم ال  ّنإ  هّللاو  مکلیو !   . 89 هباصإلا ج 2 ص 65 . نئادملا : رصق  رصقلا  اذه  یف  قارعلا  لهأ  سوؤر  نسحلا  عمج  ص 27 ؛

راحب عئارشلا ج 1 ص 221 ، للع  ...یلتق : یف  هنمض  امب  مکنم  ٍدحأل 
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نم هل  هورهظأ  امب  هیف  همّکحملا  تاّین  داسفو  هل ،  موقلا  نالذـخب  مالـسلا  هیلع  نسحلا  هریـصب  تدادزاـف   . 90 ج 44 ص 33 . راونألا 
هیلع نین�وملا  ریمأ  هیبأ  هعیـشو  هتعیـش  نم  هّصاـخ  ّـالإ  هلئاوغ  نمأـی  نم  هعم  قـبی  ملو  هلاوـمأ ،  بهنو  همد  لالحتـساو  ریفکتلاو  ّبسلا 
نعُط اّمل  نسحلا  بتاـکف   . 91 ص 48 . راونألا ج 44  راـحب  ص 13 ، داشرإلا ج 2  ...ماشلا : دانجأل  موقت  ـال  هعاـمج  مهو  مالـسلا ،

نئادـملا رـصق  یف  هباحـصأ  سوؤر  یلع  ّیلع  نب  نسحلا  عمج   . 92 ص 272 . قشمد ج 13  خیرات  هطرـش : طرـشی  لسرأو  هیواعم ،
 : لاق وأ  یلقث  مکباهتناو  یتلغب  مکنعطو  یبأ  مکلتقب  تلهذـل : لاصخ  ثالثل  ّالإ  مکنع  یـسفن  لهذـت  مل  ول  قارعلا ، لـهأ  اـی  لاـقف :
الو علُخی  الو  قوقحلا ، لیطعتو  ملظلاو  قسفلاب  لزعنی  ـال   . 93 دادغب ج 1 ص 149 . خـیرات  ...ینومتعیاب : مّکنإو  یقتاع ، نع  یئادر 

يوونلل ج 5 ص نیّیبلاطلا  هضور  يراقلا ج 24 ص 178 ، هدمع  يوونلل ج 12 ص 229 ، ملسم  حرـش  کلذب : هیلع  جورخلا  زوجی 
ًاریخ ناک  مالـسلاامهیلع  ّیلع  نبا  نسحلا  هعنـص  يذـلا  هّللاو ، لاق :  مالـسلا ، هیلع  رفعج  یبأ  نع  ملـسم ،  نب  دّـمحم  نع   . 94 . 410
رون ریسفت  یشاّیعلا ج 1 ص 258 ، ریسفت  راونألا ج 44 ص 25 ، راحب  یفاکلا ج 8 ص 330 ، ...سمشلا : هیلع  تعلط  اّمم  هّمُألا  هذهل 

ٍلطابو هییحأ  ٍّقح  نم  سأیلا  یلإ  یهتنا  یبطخ  ّنإف  دـعب ،  اـمّأ  هیواـعم : یلإ  مالـسلا  هیلع  نسحلا  بتکف   . 95 ص 518 . ج 1  نیلقثلا 
كداعم یف  کل  ًاّرش  هاّیإ  یتیلخت  ناک  نإو  کل ، هیّلخأو  رمألا  اذه  لزتعأ  یّننإو  هدارم ،  یلإ  یهتنا  نم  بطخ  کبطخو  هتیمُأ ،
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نب هّللا  دبع  هیواعم  یلإ  مالـسلا  هیلع  ذفنأو   . 96 راونألا ج 44 ص 34 . راحب  عئارشلا ج 1 ص 221 ، للع  ...اهطرشأ : طورـش  یلو  ، 
یبأ لآ  بقانم  ...هّیبن : هّنـسو  هّللا  باتکب  مهیف  لمعی  نأ  هّجحلا  دـیکأتل  هنم  ّقثوتف  بلّطملا ،  دـبع  نب  ثراحلا  نب  لـفون  نب  ثراـحلا 

دادغب ج 1 ص خیرات  هّیمُأ : نب  برح  نب  رخص  نایفس  یبأ  تنب  دنه  هّمُأو  لفون ، نب  ثراحلا  نب  هّللا  دبع   . 97 بلاط ج 3 ص 195 .
عضوف ءاضیب ،  هفیحصب  هیواعم  اعدف   . 99 فارشألا ص 399 .  باسنأ  رتشألاو :...  دعس  نب  سیق  ینعی  نادی  ّیلعل  تناک   . 98 . 225
دهـُشیو ّبحأو ، ءاش  ام  اهیف  بتکیلف  هل  لقو  نسحلا ،  یلإ  اهب  قلطناـف  هفیحـصلا  هذـه  ذـخ  لاـق :  ّمث  همتاـخب ،  اـهمتخو  هنیط  اـهیلع 
فارـشأ نم  هباحـصأ  نم  رفن  هعمو  نسحلا  یلإ  لبقأ   . 100 حوتفلا ج 4 ص 290 . ...يرارقإب : یمتاخ  اذـهو  کلذ ،  یلع  هباحـصأ 

مّلستو .قباسلا 101 .  ردصملا  ...ماشلا : لهأ  نم  امههبـشأ  نمو  هرمـس  نب  نمحرلا  دـبعو  زیرُک  نب  رماع  نب  هّللا  دـبع  مهنم  شیرق ، 
 ، نسحلا یلع  اومّلسف  اولخدف   . 102 ریثألا ج 3 ص 406 . نبال  لماکلا  ...هنـسلا : هذه  نم  لّوألا  عیبر  نم  نیقب  سمخل  رمألا  هیواعم 

یلع ُتطرتشا  .قباسلاردـصملا 103 .  ...ّبحت : يذـلا  بتکاف  تببحأ ،  ام  عیمج  یلإ  کباجأ  دـق  هیواعم  ّنإ  دّـمحم !  ابأ  اولاـق :  ّمث 
رمألا هیالو  هل  ّنإ  اهنم :  يرابلا ج 13 ص 55 ؛ حتف  ...هسفنل : طرتشا  هیواعم :  ّیلع  نب  نسحلا  بتاک  ...هدعب  هفالخلا  یـسفنل  هیواعم 

هرکف بلاطلا ص 67 ؛ هدمع  نیسحللف : ثدح  هب  ثدح  نإف  هدعب ،
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خیرات باعیتسالا ج 1 ص 386 ، يرابلا ج 13 ص 56 ، حـتف  هدـعب : نم  نسحلل  دـهعلا  لعجی  نأ  یلع  هیواعم  عیابو  لاتقلا ، نسحلا 
بیذهتلا ج بیذهت  هباصإلا ج 2 ص 64 ، ءالبنلا ج 3 ص 145 ، مالعأ  ریس  لامکلا ج 6 ص 243 ، بیذهت  قشمد ج 13 ص 261 ،

ریمأ هیّمـسی  نأ ال  یلع  هیواعم  ّیلع  نب  نسحلا  عیاب  هیاهنلاو ج 8 ص 45 ؛ هیادبلا  یبهذلل ج 4 ص 5 ، مالـسإلا  خیرات  2 ص 259 ،
راونألا ج 44 ص 2. راحب  لئاسولا ج 13 ص 180 ، كردتسم  عئارشلا ج 1 ص 212 ، للع  نین�وملا : 

نأ یلع  هیواعم ،  یلإ  رمألا  میلـست  یلوُألا : هّداملا  ًایفرح * : اهرداصم  نم  اهانذخأ  دـقو  ناقیرفلا ، اهعّقو  یتلا  حلـصلا  هدـهاعم  هروص 
هّداملا .دـحأ *  یلإ  هب  دـهعی  نأ  هیواعمل  سیلو  هدـعب ، نم  نسحلل  رمألا  نوکی  نأ  هیناثلا : هّداملا  .هلوسر *  هّنـسو  هّللا  باتکب  لـمعی 

لام تیب  یف  ام  مّلـسی  هعبارلا : هّداـملا  .ریخب *  ّـالإ  ًاـّیلع  رکذـی  ـال  نأو  هالـصلاب ، هیلع  تونقلاو  نین�وملا  ریمأ  ّبس  كرتی  نأ  هثلاـثلا :
ن�وی نأو  هنحإب ،  قارعلا  لهأ  نم  ًادـحأ  ذـخأی  نأ ال  هسماخلا : هّداملا  درجبأرد * ."  " جارخ هلو  نسحلل  فلأ  فـالآ ، هسمخ  هفوکلا 

مهماهتو مهقارعو  مهماش  یف  هّللا ، ضرأ  نم  اوناک  ثیح  نونمآ  سانلا  ّنأ  یلعو  مهتاوفه ، نم  نوکی  ام  لمتحیو  رمحألاو ، دوسـألا 
 : رظنا رثـکأ  قیقحتللو  ص 184 ، هبیتق ج 1  نبال  هسایـسلاو  همامإلا  شماـه  ص 18 ، هیاهنلاو ج 8  هیادـبلا  شماه  عجار  مهزاـجحو :

نبـال هّمهملا  لوصفلا  ص 193 ، هّمغلا ج 2  فـشک  یعفاشلا ص 375 ، هحلط  نبـال  لوؤسلا  بلاـطم  ص 65 ، راونألا ج 44  راـحب 
 . 104 غاّبصلا ج 2 ص 728 .
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مالـسلا هیلع  نسحلا  عیاب  اّمل  ص 279 ؛ قشمد ج 13  خـیرات  ...ظیغلا : نم  انروهظ  ترـسک  اّمنأک  ّیلع ، نب  نسحلا  حلـص  ءاج  اّـملف 
رـصق لخد  یّتح   . 105 ص 29 . راونألا ج 44  راحب  ...لاتقلا : كرت  یلع  هرـسحلاو  فسألا  راـهظإب  یقـالتت  هعیـشلا  تلبقأ  هیواـعم 

اهّیأ لاقف : هفوکلا ، هیواعم  لوخد  لـبق  ساـنلا  بطخ   . 106 ص 149 . دادـغب ج 1  خـیرات  ...هلیل : نیعبرأ  نم  ًاوحن  هب  ماقأف  نئادـملا 
یّتح کلذ  رّرکو  .ًاریهطت  مهرّهطو  سجرلا  مهنع  هّللا  بهذأ  نیذـلا  مکّیبن  تیب  لهأ  نحنو  مکنافیـضو ، مکئارمُأ  نحن  اّمنإ  سانلا ،

هعیابف هْلیَُخنلا ، هیواعم  مدـق  اّملف   . 107 لماکلا ج 3 ص 406 . هباغلا ج 2 ص 14 ، دسُأ  ...هجیـشن : عمـس  یّتح  یکب ، نم  ّالإ  یقب  ام 
رابخألا ج 2 ص 533. حرش  نیّیبلاطلا ص 45 ، لتاقم  ...هعمجلا : هْلیَُخنلاب  هیواعم  اـنب  یّلـص   . 108 تاراغلا ج 2 ص 644 . نسحلا :

اهّیأ لاق :  ّمث  هیلع ،  ینثأو  هّللا  دـمحف  هیواعم ،  عم  عمتجا  نیح  ربنملا  یلع  مالـسلاامهیلع  بلاـط  یبأ  نب  ّیلع  نب  نسحلا  ماـق   . 109
 ، هّللا باتک  یف  سانلاب  سانلا  یلوأ  انأ  هیواعم ، بذـکو  ًالهأ ،  اهل  یـسفن  َرأ  ملو  ًـالهأ  هفـالخلل  هتیأر  ّینأ  معز  هیواـعم  ّنإ  ساـنلا ،
ام ًاناوعأ  انأ  تدـجو  ولو  ...اهرطق  ءامـسلا  مهتطعأل  ینورـصنو ، ینوعاطأو  ینوعیاب  سانلا  ّنأ  ول  هّللاب  مسقُأـف  هّللا ،  ّیبن  ناـسل  یلعو 

راونألا ج 44 ص 22. راحب  جاجتحالا ج 2 ص 8 ، یسوطلل ص 559 ، یلامألا  سیق ص 458 ، نب  میلس  باتک  ...هیواعم : ای  کتعیاب 
ال لاقف :  هطفرع ، نب  دلاخ  تام  نین�وملا ، ریمأ  ای  لاقف :  لجر  لخد  ذإ  هفوکلا ، ربنم  یلع  مالسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  امنیب   . 110

هّللاو
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بثوف لاق :  راّمح ،  نب  بیبح  اهلمحی  هلالـض  هیار  هعمو  لیفلا  باب  یلإ  راشأو  دجـسملا  باب  نم  لخدـی  یّتح  تومی  الو  تام ، اـم 
هطفرع نب  دلاخ  مدق  دقل  هّللاوف  لاق :  .لوقأ  امک  ّهنإف  لاقف :  هعیـش ،  کل  انأو  راّمح ،  نب  بیبح  انأ  نین�وملا  ریمأ  ای  لاقف :  لجر  هیلإ 
هتبطخ نم  هغارف  دـعب  هفوکلا  هیواعم  لخدو   . 111 راونألا ج 44 ص 53 . راحب  ...راّمح : نب  بیبح  هتیار  لمحی  هیواعم  همّدـقم  یلع 

عمتجاو لیفلا ، باب  نم  دجـسملا  لخد  هفوکلاب  راص  اّملف  هتیار ،  لمحی  راّمح  نب  بیبح  هعمو  هطفرع ،  نب  دلاخ  هیدی  نیب  هلیخنلاب ، 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  هّدج  ًالجر  صرباجو  قلباج  نیب  ام  متبلط  ول  مّکنإو  ...سانلا  اهّیأ  .قباسلا 112 .  ردصملا  هیلإ : سانلا 

حوتفلا ج ...هلالضلا : نم  هب  مکذقنأ  دّمحم ، يّدجب  مکاده  یلاعت  هّللا  نأ  متملع  دقو  نیسحلا ، یخأ  ریغو  يریغ  هومتدجو  ام  ملسو 
هملک یلع  ًاعیمج  متنأو  نحن  امک  انأ  قارعلا ، لهأ  ای  لاقف : صاـعلا  نب  ورمع  ماـقو   . 113 هّمغلا ج 2 ص 193 . فشک  4 ص 293 ،

عمـسلاب مکنم  فلـس  ام  اوکرادـتف  اـنل ، نوملاـظلا  متنأ  مّکنأ  مکحف  هّللا ، یلإ  اـنمکاحت  ّمث  ءاوهـألا ، مکنیبو  اـننیب  قّرفف  يوسلا ، یه 
اّملف ...هعیبلا  یلإ  هوعدـی  دعـس  نب  سیق  یلإ  لـسرأ  هیواـعمو ، نسحلا  نیب  حلـصلا  ّمت  اّـملف   . 114 ص 293 . حوتفلا ج 4  هعاـطلاو :

راونألا ج راحب  هغالبلا ج 16 ص 48 ، جهن  حرـش  ...فیـسلا : وأ  حمرلا  هنیبو  ینیبو  ّالإ  هاقلأ  نأ ال  تفلح  لاق :  هیلإ ،  هلاخدإ  اودارأ 
 : هیواعم هل  لاقف  ...هنیمی  ّربیل  هنیبو  هنیب  اعضوف  ٍفیسبو  ٍحمرب  هیواعم  رمأف   . 115 44 ص 54 .
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حسم یّتح  سیق  یلع  ّبکأو  هریرـس  یلع  هیواعم  ینحف  هیواعم ،  یلإ  اهّدمی  ملو  هذخف  یلع  هدی  عضوو  معن ،  لاق :  سیق ،  ای  عیابتأ 
الو اوّجحتل  الو  اوموصتل  الو  اّولـصتل  مکتلتاق  ام  هّللاو  ّینإ  .نیقباسلا 116 .  نیردصملا  سفن  هدی : هیلإ  سیق  عفر  امو  هدی ،  یلع  هدـی 

تینم تنک  ّینإو  ـالأ  نوهراـک ،  هل  متنأو  کـلذ  هّللا  یناـطعأ  دـقو  مکیلع ، رّمأـتأل  مکتلتاـق  یّنکلو  کـلذ ،  نولعفتل  مکنإ  اوّکزتل ،
داشرإلا ج 2 ص 14، عجارو : قشمد ج 52 ص 380 ، خیرات  هل : اهنم  ءیـشب  یفأ  یمدق ال  تحت  اهعیمجو  ءایـشأ ،  هتیطعأو  نسحلا 

ّمث اومّلکتو ، اوّجـضو  هیواعم ، مالک  نم  ساـنلا  بضغ   . 117 ص 164 . هّمغلا ج 2  فـشک  ص 196 ، بلاـط ج 3  یبأ  لآ  بقاـنم 
ماقو  . 118 حوتفلا ج 4 ص 294 . ...مدنف : هسفن  یلع  هیواعم  یـشخف  عقت ، هنتفلا  تداکو  کلذ ، مهتقو  یف  هب  اوکتهو  هیواعم  اومتش 
...؟  هیواعم تعیاب  فیک  کنم !  یبّجعت  یضقنی  ال  كادف ، هّللا  ینلعج  هّللاو  ال  لاقف : ّیلع  نب  نسحلا  یلإ  يرازَفلا  هبََجن  نب  ّبیسملا 

: ...هعیبلا هذـه  ضقنتو  هیلع  تنک  ام  یلإ  عجرت  نأ  يرأ  لاقف : نآلا ؟ يرتامف  کلذ ، ناک  دـق  ّبیـسم ، اـی  تقدـص  نسحلا : هل  لاـقف 
: هباحـصأ ءامظع  نم  يدع  نب  رجح  یـسوطلا ص 60 ؛ لاجر  لادبألا : نم  ناکو  يدـْنِکلا ، يدـع  نب  رجح  .قباسلا 119 .  ردصملا 
ثیدحلا ج 5 ص 217. لاجر  مجعم  هاورلا ج 1 ص 180 ، عماج  لاجرلا ج 1 ص 404 ، دقن  یلإ  عجارو  دوواد ص 70 ، نبا  لاجر 

َرن مل  ّمث  کعم ، انتمو  کلذ  یف  ّتم  ّکنأ  تددو  دقل  هّللاو  امأ  يْدنِکلا :  يدع  نب  رجح  لاقف   . 120

مالسلا هیلع  نسح  ماما  حلص  هسامح  ییاهنت ، رصق  www.Ghaemiyeh.comرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 115زکرم  هحفص 108 

http://www.ghaemiyeh.com


نع ماـق  ّمث  نسحلا ، هـجو  ّریغتف  .قباسلا 121 .  ردـصملا  ...اّوبحأ : امب  نیرورـسم  اوعجرو  انهرک ، امب  نیمغار  انعجر  اـّنإف  مویلا ، اذـه 
دق ّینإ  رجح ، ای  هل : لاق  ّمث  هاعدـف  يدـع  نب  رجح  یلإ  لسرأ  ّمث   . 122 حوتفلا ج 4 ص 295 . ...هلزنم : یلإ  راصو  هیواـعم  سلجم 

: ...مکیلع ًءاقبإ  ّالإ  کلذ  لعفأ  مل  ّینإو  کیأرک ، هیأر  الو  ّبحت ، ام  ّبحی  ناسنإ  ّلک  سیلو  هیواـعم ، سلجم  یف  کـمالک  تعمس 
یم ینیب  شیپ  رفن  رازه  داتفه  ار  هیواعم  اب  گـنج  رد  ناگدـش  هتـشک  ددـع  رازه ، نسح 77  ماما  يرگید  ربخ  رد  قباـسلا ؛ ردـصملا 

قشمد خیرات  ...ًامد : مهجادوأ  حضّتت  مهّلک  ّلقأ  وأ  رثکأ  وأ  فلأ  نونامث  وأ  فلأ  نوعبـس  همایقلا  موی  یتأی  نأ  تیـشخ  یّنکلو  دنک :
نـسحلا ییراوح  نیأ  يدانی : ّمث  هجاحلا ...: عضوم  هنم  انذخأ  لیوط  ٍثیدـح  یف  مالـسلا  هیلع  مظاکلا  مامإلا   . 123 ج 13 ص 281 .

لاجر یلإ  هلاح  حرشل  عجارو  لاجرلا ج 1 ص 43 ، هفرعم  رایتخا  ...يرافغلا : دیسأ  نب  هفیذحو  یلیل  یبأ  نب  نایفـس  موقیف  ّیلع ، نب 
هاورلا ج 1 ص عماج  لاجرلا ج 2 ص 331 و 337 ، دقن  دوواد ص 104 ، نبا  لاـجر  لاوقألا ص 160 ، هصالخ  یسوطلا ص 94 ،
هل لاقی  هیلع  لخد  دق  هباحـصأ  نم  ٍلجرب  اذإ  يدع ، نب  رجح  مّلکی  نسحلا  انیبف   . 124 ثیدحلا ج 9 ص 156 . لاجر  مجعم  ، 365

یّتح تلتاق  ّاله  میظع ، ٍرمأب  تئج  دـقل  نین�وملا ، ّلذـم  ای  کـیلع  مالـسلا  هل : لاـقف  یلیل ،] یبأ  نب  نایفـس   ] یمهبلا لـیللا  نب  ناـیفس 
ّنإف ینلذـعت ، ال  لاقف : نیملـسملا ، هوجو  دّوسم  ای  لاقف : لجر  یلع  نب  نسحلل  ضرع  قباسلا ؛ ردـصملا  کعم :...! ؟  تومنو  تومت 

هربنم یلع  نوبثی  مهیرُأ  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر 
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قشمد ج 13 ص خیرات  ...ِرْدَْـقلا :...» ِهَْلَیل  ِیف  ُهَْنلَزنَأ  آَّنِإ  ، » هّنجلا یف  رهن  وهو ] «، ] ََرثْوَْکلا َکَْنیَطْعَأ  آَّنِإ   : » یلاعت هّللا  لزنأف  ًالجر ، ًالجر 
اّمل ّینإ  کلذ ، لقت  ال  کلام ! ای  لاق : نین�وملا ، هوجو  مخـسم  ای  کیلع  مالـسلا  لاـقف : ّیلع  نب  نسحلا  هرمـض  نب  کـلام  یتأ  279 ؛
یبأب لاقف : یعان ، ضرـألا  یف  نیدـلل  نوکی  نأ  تدرأـف  ضرـألا ، هجو  نع  اّوثتُجت  نأ  تیـشخ  هلهأ  ّـالإ  کـلذ  اوکرت  ساـنلا  تیأر 

نع مالکلا  اذه  لاق  ّهنأ  لاوقألا  هصالخ  یف  همّالعلا  دافتساو  هباغلا ج 2 ص 14 ؛ دسُأ  عجارو : قشمد ج 13 ص 280 ، خیرات  یّمُأو :
هنم لفـسأ  نسحلا  ناکو  ًالهأ ، اـهل  هسفنل  َری  ملو  ًـالهأ  هفـالخلل  ینآر  ّیلع  نب  نسحلا  ّنإ   . 125 لاوقألا ص 160 . هصـالخ  هّبحم :
هیلع نسحلا  ماـق   . 126 ص 458 . هعیـشلا ج 2  ثیداحأ  عماج  ص 62 ، راونألا ج 44  راـحب  یـسوطلل ص 559 ، یلامألا  ...هاقرمب :

ّمث يربیخ ، اهنع ، هّللا  یـضر  هملـس  ّمُأ  ءاسک  یف  هّللا  لوسر  انعمج  ریهطتلا  هیآ  تلزن  اّملو  ...هلهأ  وه  اـمب  یلاـعت  هّللا  دـمحف  مالـسلا 
...یّمُأو یبأو  یخأو  يریغ  ءاسکلا  یف  دـحأ  نکی  ملف  ًاریهطت ، مهرّهطو  سجرلا  مهنع  بهذأف  یترتعو ، یتیب  لهأ  ءالؤه  ّمهّللا  لاق :
.هقباسلا رداصملا  سفن  ...سانلا : یلوأ  نحن  هیواعم ، بذـکف  ًالهأ ، اهل  یـسفن  َرأ  ملو  هفالخلل  ًالهأ  هتیأر  ّینأ  مکل  معز  هیواـعم  ّنإ 
نین�وملا ریمأ  رکذو  سانلا  بطخف  ربنملا ،  دعـص  اهلهأ ، نم  هل  هعیبلا  تّمتتـسا  اّملف  ًاماّیأ ، اهب  ماقأف  هفوکلا ، لـخد  یّتح  راـس  ّم   . 127

راونألا ج راحب  هّمغلا ج 2 ص 196 ، فشک  داشرإلا ج 2 ص 15 ، ...لان : ام  مالـسلا  هیلع  نسحلا  نم  لانو  هنم ،  لانو  مالـسلا  هیلع 
نیسحلا ماقف   . 128 44 ص 49 .
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انأ ًاّیلع ، رکاذـلا  اهّیأ  لاقف : ماـق  .هقباسلا 129 .  رداصملا  سفن  ...هسلجأـف : مالـسلا  هیلع  نسحلا  هدـیب  ذـخأف  هیلع ،  ّدریل  مالـسلا  هیلع 
ملـسو هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوـسر  يّدـجو  دـنه ،  کـّمُأو  همطاـف  یّمُأو  رخـص ،  كوـبأو  هیواـعم  تـنأو  ّیلع ،  یبأو  نـسحلا 
تلاقف ًاقافنو ،  ًارفک  انمدقأو  ًامدق ،  انّرشو  ًابـسح ،  انمألأو  ًارکذ  انلمخأ  هّللا  نعلف  هلیتق ،  کتّدجو  هجیدخ  یتّدجو  برح ،  كّدجو 

نبا نسحلا  اـنأف  ینفرعی  مل  نَمو  ینفرع  دـقف  ینفرع  نَـم  .هقباسلا 130 .  رداـصملا  سفن  ...نیمآ : نیمآ  دجـسملا :  لـهأ  نم  فئاوط 
فحت ...هّمُألا : هب  تفرش  نم  نبا  انأ  هکئالملا ، هیلع  ّتلص  نَم  نبا  انأ  هلاسرلاب ، یفطـصملا  نبا  انأ  ریذنلا ، ریـشبلا  نبا  انأ  هّللا ، لوسر 

نب هریغملا  هفوکلا  یلع  فلختساو   . 131 حئارجلاو ج 1 ص 236 . جئارخلا  عجارو  راونألا ج 44 ص 232 ، راحب  لوقعلا ص 222 ،
نبا خـیرات  ...نیکاب : هعادول  هفوکلا  لهأ  جرخو   . 132 راونألا ج 44 ص 51 . راحب  نیّیبلاطلا ص 40 ، لتاقم  ...ثراحلا : نب  لـفون 
نبال لماکلا  هفوکلا : نم  مهریـسم  دنع  نوکبی  سانلا  لعجو  مهمـشحو ، هتیب  لهأو  هنیدـملاب  نسحلا  قحلو  ج 2 ص 187 ، نودلخ 

. --------------- ---------------------------------------------------------- ریثألا ج 3 ص 407
1 -- --------------- ------------------------------------------------------------ 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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