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مالسلا هیلع  اضر  ماما  تامارک  اه و  ییوگشیپ  موس : 39لصف 

39هراشا

اه ییوگشیپ  41فلا )

41هراشا

نومأم تسد  هب  نیما  ندش  42هتشک 

دنزرف ود  ندوب  هار  42رد 
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تنس لها  هاگدید  زا  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

باتک تاصخشم 

 - 1338 یلعدمحم ، ینارانچ ، هسانشرس : 

.ینارانچ یلعدمحم  / تنس لها  هاگدید  زا  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1391 یمالسا ، ياهشهوژپ  زکرم  ناریا ، یمالسا  يروهمج  يامیس  ادص و  مق : رشن :  تاصخشم 

.ص  152 يرهاظ :  تاصخشم 

8-249-514-964-978 کباش : 

اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

تنس لها  رظن  .ق --  203 153 - ؟ متشه ، ماما  ع ،)  ) یسوم نب  یلع  عوضوم : 

یمالسا ياهشهوژپ  زکرم  .ناریا  یمالسا  يروهمج  يامیس  ادص و  هدوزفا :  هسانش 

1391 8 فلا BP47/چ9 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/957 ییوید :  يدنب  هدر 

2843220 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

ص:1

بلاطم تسرهف 
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7 دمآرد
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؟13 تفرگ اضر  بقل  ماما ، هنوگچ 

715 اضر ماما  تدالو 

916 ادخ لوسر  هدژم 

16 يرادراب نارود  هزجعم 

16 دلوت ماگنه  ندرک ، تاجانم 
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22 تنس لها  هاگدید  زا  ماما  یملع  هاگیاج 
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729 اضر ماما  تامارک  اه و  ییوگشیپ  موس : لصف 

29 اه ییوگشیپ  فلا )

29 ماما رب  نوراه  ندشن  زوریپ 

30 نومأم تسد  هب  نیما  ندش  هتشک 

30 دنزرف ود  ندوب  هار  رد 

31 يولع رفعج  ندش  رادنامرف 

731 ماما نیشناج 

32 نایکمرب طوقس 

32 ینورد ياه  هتساوخ  زا  یهاگآ 

33 نوراه ماما و  هاگمارآ 

34 يدهع تیالو  يرادیاپان 
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35 تامارک ب )

35 نوگانوگ ياه  نابز  هب  ماما  یهاگآ 

35 يدنِس دیاز  نابز  هب  ماما  نتفگ  نخس 

36 ناراب تساوخرد  ماما و 

39 اهریش ندش  هدنز 

43 نایدا رگید  نارس  اب  ماما  هرظانم  تاسلج  مراهچ : لصف 

45 اه هرظانم  زا  نومأم  فده 
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45 ماما اب  هرظانم  يارب  ناوخارف 

47 یملع لفاحم  نیا  هجیتن 

49 یگتخاس هرظانم 

51 اه هشیدنا  هنیآ  رد   7 اضر ماما  مجنپ : لصف 

59 تماما نارود  نامکاح  مشش : لصف 

60 نومأم نیما و  فالتخا 

61 نیما تشون  رس 
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62 تنس لها  كرادم  رد  نومأم  تیصخش 

64 نومأم نامز  یعامتجا  یسایس و  عاضوا 

65 نومأم یعامتجا  هاگیاج 

66 نومأم لازتعا  بهذم 

67 نآرق قلَخ 

68 نومأم عیشت 

71 یسررب دقن و 

773 اضر ماما  يدهع  تیالو  متفه : لصف 

؟73 تسیک يدهع  تیالو  حارط 

75 نومأم فادها 

76 نایسابع نایولع و  نایم  ینابرهم  تبحم و  داجیا  . 1

76 نانآ شروش  زا  يریگولج  نایولع و  ندرک  مارآ  . 2

78 دوخ تفالخ  نداد  هولج  عورشم  . 3

؟78 تسا هدوب  قداص  دوخ  داهنشیپ  رد  نومأم  ایآ 

82 يدهع تیالو  مسارم 

84 يدهع تیالو  مسارم  رد  ماما  نانخس 

85 يدهع تیالو  زا  ماما  يدونشخان  لیالد 

86 يدهع تیالو  نافلاخم 

87 دیع زامن  رد  ربمایپ  ناس  هب 

791 اضر ماما  قالخا  متشه : لصف 
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92 تنس لها  ناگرزب  هاگدید  زا  ماما  قالخا 

97 نارعاش رعش  رد   7 اضر ماما  قالخا 

105 نیرز دنس  اب  یثیدح  مهن : لصف 

106 بهذلا هلسلس  ثیدح  ناگدنسیون 

106 بهذلا هلسلس  ثیدح  رگشرازگ  نیتسخن 

106 روباشین رد   7 اضر ماما 

؟108 دنا هدرک  فذح  يزیچ  تیاور  نیا  زا  ایآ 

110 بهذلا هلسلس  ثیدح  ندوب  شخبافش 
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115 یتوکلم جورع  مهد : لصف 

7115 اضر ماما  تداهش  نامز 

7116 ماما تداهش  ناکم 

117 تداهش ماگنه  رد  ماما  رمع 

7117 اضر ماما  تداهش  یگنوگچ 

118 هیرظن نیا  دقن 

121 تداهش هژاو 

123 تنس لها  نایب  رد   7 اضر ماما  هاگمارآ  مهدزای : لصف 

129 تنس لها  تایاور  یخرب  رد   7 اضر ماما  ترایز  تلیضف  مهدزاود : لصف 

133 دنا هدرک  ترایز  ار   7 اضر ماما  هک  تنس  لها  ناگرزب 

138 شناتسود زا  ماما  هاگتساخ 

139 همان باتک 

دمآرد
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دمآرد

رادرک و راتفر ، راتفگ ، دـنا و  هدوب  یقـالخا  یلمع و  يداـقتعا ، يرکف ، ياـه  هوسا  وگلا و  راوگرزب ، ناـماما  هعیـش ، هاـگن  هچیرد  زا 
.تسا نانآ  زا  ندرک  يوریپ  ِورگ  رد  اهنت  تداعس  تاجن و  ور ، نیازا  .تسا  یعرش  ناهرب  لیلد و  ناشیا  ریرقت 

ماما تسا ؛ (ع ) اضرلا یـسوم  یلع  ماما  ترـضح  تسا ، مدرم  یلمع  يوگلا  امنهار و  راتفر ، راـتفگ و  رد  هک  نادـنمجرا  نآ  زا  یکی 
.دراد دوخ  دوجو  رد  ار  یمارگ  ناکاین  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  قالخا  هک  یمامه 

یفرعم هب  باتک ، نیا  رد  ات  مدـش  نآ  رب  تسا ، هدـمآ  نایعیـش  كرادـم  رد  اهنت  ماـقمالاو  نآ  یفرعم  دوش ، هتفگ  اداـبم  هک  اـجنآ  زا 
زا يریگ  هرهب  اب  ات  ما  هدیـشوک  هتـشون ، نیا  رد  تسا  ینتفگ  .مزادرپب  تنـس  لها  كرادـم  زا  نابرهم ، فوئر و  ماـما  نآ  تیـصخش 

.منک هیده  ترضح  نآ  ناقشاع  ناوریپ و  هب  ار  رطعم  ناتسوب  زا  یلگ  تسا ، هدوب  سرتسد  رد  هدرک و  دای  تنس  لها  هچنآ  هعومجم 

لمع اـهنآ  هب  دـنوش و  هدناسانـش  دـنراد ، دوجو  هک  هنوگ  نآ  يوضر ، ياـه  شور  هلمج ، نآ  زا  مالـسا و  فراـعم  رگا  یتـسار ، هب 
ینآرق هعماج  يدنلبرس  ددرگ ،

ص:7
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نیغورد و نایعدـم  زا  زگره  دـیدرگ و  دـنهاوخ  یهلا  نیتـسار  ناربـهر  رادتـسود  اـه  ناـسنا  دـش و  دـهاوخ  ققحم  یناـسنا  تزع  و 
.درک دنهاوخن  يوریپ  ناگناگیب 

، راگدرورپ تیاضر  ات  مشاب  هدوب  قفوم  تنس  لها  هاگدید  زا  (ع ) اضر ماما  تیـصخش  ندناسانـش  رد  اسران ، ملق  نیا  اب  هک  مراودیما 
.هللاءاش نا  .دوش  ببس  ار  ناگدنناوخ  يدونشخ  زین  رگتیاده و  نابرهم و  ماما  نآ  تعافش 

.تسا هدش  میظنت  لصف  هدزاود  رد  راتشون  نیا 

هک هد  یناج  و  میزاب ؛ ناج  وت  راک  رد  هک  هد  یلد  ایادـخ ، : » مینک یم  اعد  هنوگ  نیا  هراومه  يراصنا  هللادـبع  هجاوخ  دـننامه  زین  ام 
(1) «. میتفین هاچ  رد  ات  هد  ییانیب  میتفین ؛ هار  زا  هک  هد  ییاناد  میزاس ؛ ناهج  نآ  راک  رد 

، پاـچ هب  طوبرم  ياـهراک  يزادرپ و  هحفـص  شیاریو ، ینیچ ، فورح  هفیظو  هک  يدارفا  همه  زا  مناد ، یم  مزـال  دوخ  رب  ناـیاپ  رد 
لیصا بان و  گنهرف  رـشن  تهج  هک  یناسک  يارب  نینچمه  .منک  يرازگ  ساپـس  هنامیمـص  تسا ، هدوب  اهنآ  شود  رب  عیزوت  رـشن و 

.مراتساوخ لیزج  رجا  ناشیا  يارب  راگدرورپ  زا  دنا ، هدرک  شالت  باتک  نیا  هرابرد  نارگید  قیوشت  غیلبت و  هب  (ع ،) تیب لها 

ار ناشیا  تیاضر  شالت  نیا  دناباتب و  ار  ماما  هدنزورف  هراومه  وترپ  زا  كدنا ، دنچ  ره  یعاعش  دشاب  هتسناوت  هتـشون  نیا  تسا ، دیما 
.دروآ مهارف 

مالسلا هیلع  اضر  ماما  همانسانش  لوا : لصف 

هراشا

ص:8

ص22. همان ، تاجانم  يراصنا ، هللادبع  هجاوخ  - 1
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(ع) اضر ماما  همانسانش  لوا : لصف 

اه لصف  ریز 

(ع) اضر ماما  رابت 

(ع) اضر ماما  ردام 

(ع) اضر ماما  رسمه 

(ع) اضر ماما  نادنزرف 

(ع) اضر ماما  باقلا  هینک و 

(ع) اضر ماما  تدالو 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هدژم 

يرادراب نارود  هزجعم 

دلوت ماگنه  ندرک ، تاجانم 

تنس لها  مالک  رد  ماما  هژاو 

تنس لها  عبانم  رد  (ع ) اضر ماما  تماما 

(ع) اضر ماما  رابت 

(ع) اضر ماما  رابت 

نب رفعج  نب  یـسوم  نب  یلع  : » دنا هدش  روآ  دای  هنوگ  نیا  ار  (ع ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  ماما  ناکاین  ردـپ و  تنـس ، لها  نادنمـشناد 
یمارگ لوسر  هب  ترضح ، رابت  هک  دوش  یم  صخـشم  بلطم ، نیا  ساسا  رب   (1)« .بلاط یبا  نب  یلع  نب  نیـسح  نب  یلع  نب  دمحم 

.دسر یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا 

: دسیون یم  نینچ  هراب  نیا  رد  يروباشین  مکاح 

هیلع و هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  رابت  لسن و  زا  يو ، هک  تسا  نیا  (ع ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  لئاضف  تاراـختفا و  نیرت  گرزب  زا  یکی 
رظن قافتا  بلطم  نیا  رب  زاجح  ناهیقف  ماـمت  و  تسا ، تعاـمج  تنـس و  بهذـم  تاداـقتعا  اـهرواب و  زا  بلطم  نیا  دـشاب و  یم  هلآ 

تمایق ات  و  دنا ، هتخادرپ  زیتس  هب  قح  اب  هتـساخرب و  هزرابم  هب  تنـس  نآرق و  اب  دنزرو ، تفلاخم  عوضوم  نیا  اب  هک  یناسک  دـنراد و 
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بصعت و ود  نآ  نامدود  یتشهب و  ناناوج  رورس  ود  دروم  رد 

ص:9

نبا ص336 ؛ ج6 ، خـیراتلا ، یف  لـماکلا  ریثا ، نبا  ص74 ؛ ج3 ، باسنالا ، یناعمـس ، ص359 ؛ ج5 ، دیرفلا ، دـقع  هبردـبع ، نبا  - 1
ص24؛ ج2 ، رشبلا ، رابخا  یف  رـصتخملا  ءادفلاوبا ، ص269 ؛ ج3 ، نایعالا ، تایفو  ناـکلخ ، نبا  ص315 ؛ صاوخلا ، هرکذت  يزوج ،
ج7، بیذـهتلا ، بیذـهت  ینالقـسع ، رجح  نـبا  ص250 ؛ ج10 ، هیاـهنلا ، هیادـبلا و  ریثـک ، نـبا  ص11 ؛ ج1 ، ناـنجلا ، هآرم  یعفاـی ،

ص374. همهملا ، لوصفلا  غابص ، نبا  ص338 ؛
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(1) .دنا هتخاس  راکشآ  ار  دوخ  ینمشد 

تهج نادب  هدـش ، شرافـس  هزادـنا  نیا  ات  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  هب  (ع ) اضر ماما  رابت  ندـناسر  رد  هکنیا  تلع 
، دندش یم  قفوم  راک  نیا  رد  رگا  دنزاس و  ادج  يو  زا  ار  ترضح  نآ  تیب  لها  دنا  هدرک  شالت  هشیمه  مالـسا ، نانمـشد  هک  تسا 

.دندشن قفوم  زگره  اما  دنبای ؛ تسد  یتحار  هب  نادناخ  نآ  زا  مدرم  ندرک  ادج  ینعی  دوخ  موش  فادها  هب  دنتسناوت  یم 

(ع) اضر ماما  ردام 

(ع) اضر ماما  ردام 

ار ینوگانوگ  ياه  مان  هدوب ، زینک  هک  ناشیا ، ردام  يارب  .دراد  دوجو  رظن  فالتخا  زین  (ع ) اضر ماما  یمارگ  ردام  كرابم  مان  هرابرد 
ما ای   (6) هّیبَون ءارقَش  ار  يو  بقل   (5)« .همَجن (4) و  هیسیرم نارزیخ ،  (3)، يورأ  (2)، هَنیَکُـس : » زا دنترابع  اه  مان  نیا  .دنا  هدش  روآدای 

(8) .تسا هدمآ  زین  يرگید  ياه  مان  نایعیش  كرادم  رد  هتبلا  .دنا  هدیمان   (7) نینبلا

ریغ ناگداز  گرزب  زا  ترـضح  نآ  ردام  : » دـسیون یم  نینچ  ماما  یمارگ  ردام  يونعم  ماـقم  زا  شیاتـس  رد  یفنح  ياـسراپ  هجاوخ 
(9) «. دوش یم  هدرمش  شیوخ  نارود  نانز  دمآرس  نید ، لقع و  رظن  زا  و  تسا ،]  ] هدوب برع 

(ع) اضر ماما  رسمه 

ص:10

ح481. ص202 ، ج2 ، نیطمسلا ، دئارف  ینیوج ، دمحم  نب  میهاربا  ص123 ؛ روباشین ، خیرات  يروباشین ، مکاح  - 1
ص387. ج9 ، ءالبنلا ، مالعأ  ریس  یبهذ ، - 2

ص289. ج4 ، صصقلا ، نسحا  يرکف ، یلع  - 3
ص315. صاوخلا ، هرکذت  ص295 ؛ لوسرلا ، لآ  بقانم  یف  لوؤسلا  بلاطم  یعفاش ، هحلط  نبا  - 4

ص83. ج2 ، رشب ، دارفا  رابخأ  یف  ریسلا  بیبح  ریما ، دناوخ  - 5
ص387. ج9 ، ءالبنلا ، مالعأ  ریس  ص295 ؛ لوؤسلا ، بلاطم  - 6

ص248. ج22 ، تایفولاب ، یفاولا  يدفص ، - 7
ج1، اضرلا ، رابخا  نویع  قودص ، .تسا  متُکت  اهنآ ، نیرتروهشم  هک  هرهاط ،» هیجن و  نَکَـس ، ناّمَـس ، مَتُکت ، : » نوچمه ییاه  مان  - 8

ص183. همامالا ، لئالد  يربط ، ص302 ؛ يرولا ، مالعا  یسربط ، ص14 ؛
ص129. بابحالا ، لصول  باطخلا  لصف  ص166 ؛ ج3 ، هدوملا ، عیبانی  يزودنق ، - 9
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(ع) اضر ماما  رسمه 

ماما ردام  هکیبس ، هدوب ، زینک  هک  نانآ  زا  یکی  هتشاد ؛ رسمه  ود  (ع ) اضر ماما  هعیش ، نادنمـشناد  هیرظن  دوجوم و  كرادم  ساسا  رب 
هب يدـهع ، تیـالو  ناـیرج  رد  هک   (1) تـسا هدوب  هبیبح  ما  ترـضح ، نآ  رـسمه  اـهنت  تنـس  لـها  هاگدـید  زا  یلو  تسا ، (ع ) داوج

، شرگید رتخد  و  (ع ) اضر ماما  يرـسمه  هب  ار  هبیبح  ما  شرتخد ، دوخ ، یـسایس  صاخ  هزیگنا  اب  نومأم  اریز  دمآ ؛ رد  ماما  يرـسمه 
هراومه نانآ  لاوحا  زا  ات  داد  رارق  سوساـج  ناـشیا ، هناـخ  رد  هلیـسو  نیدـب  (2) و  دروآرد (ع ) داوج ماما  يرـسمه  هب  ار  لـضفلا  ما 

.دشاب ربخاب 

(ع) اضر ماما  نادنزرف 

(ع) اضر ماما  نادنزرف 

: دنراد رظن  ود  هراب  نیا  رد  هعیش  ناثدحم  ناسیون و  خیرات 

؛ تسا هتشادن  يدنزرف  نومأم ، رتخد  هبیبح ، ما  زا  (ع ) اضر ماما  هکنیا  . 1

.تسا (ع ) همئالاداوج نامه  وا  هک  هتشاد  رسپ  کی  هکیبس »  » مان هب  يزینک  زا  هکنیا  . 2

.تسا نایعیش  روهشم  لوق  فالخرب  هچرگا  دنتسه ، لئاق  دنزرف  کی  زا  شیب  ماما ، يارب  تنس  لها  نادنمشناد  اما 

، رتخد هچ  رسپ و  هچ  يدنزرف ، یقت ، هب  بقلم  یلع ، نب  دمحم  زج  (ع ،)) اضر ماما   ) هک تسا  نآ  تسرد  : » دسیون یم  یفنح  يدنرز 
(3) «. دشاب یم  ینادنزرف  ياراد  دنزرف  نیا  تشادن و 

ص:11

ج4، نیرشعلا ، نرقلا  فراعملا  هرئاد  يدجو ، دیرف  ص204 ؛ هقرحملا ، قعاوص  یمثیه ، رجح  نبا  ص269 ؛ ج3 ، نایعالا ، تایفو  - 1
ص250.

ص105. ج4 ، تایفولاب ، یفاولا  - 2
ص159. لوتبلا ، لوسرلا  لآ  لضف  هفرعم  یلا  لوصولا  جراعم  يدنرز ، - 3
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، یسوم نیسح ، یلع ، نسح ، یقتدمحم ، رفعجوبا  ماما  ياه  مان  هب  رـسپ  جنپ  ياراد  (ع ) اضر ماما  : » دسیون یم  زین  یعفاش  يزار  رخف 
(1) «. تسا هدرک  ادیپ  همادا  (ع ) داوج ماما  زا  (ع ) اضر ماما  لسن  ناراگن ، خیرات  قافتا  هب  .تسا  هدوب  همطاف  مان  هب  يرتخد  و 

ماما نادنزرف  : » دسیون یم  زین  یعفاش  یناعمس  .دنا  هتسناد  نیسح  و  (ع )) داوج ماما   ) دمحم ار  (ع ) اضر ماما  نادنزرف  زین  رگید  یخرب 
(2) «. دنمان یم  يوضَر  ار  ترضح  نآ  نامدود  و  (ع ) اضر

(ع) اضر ماما  باقلا  هینک و 

هراشا

(ع) اضر ماما  باقلا  هینک و 

لها كرادم  رد   (3) .تسا نسحلاوبا  ناشفورعم ، هینک  اضر و  ناشیا ، روهشم  بقل  یلع ؛ ترـضح ، فیرـش  مان  نایعیـش ، هاگدید  زا 
و (ع ) یلع ترـضح  زا  سپ  هک  تسا  يدرف  نیموس  (ع ) اضر ماما  نیاربانب ، .تسا  هدـش  هدروآ  یلع  ترـضح ، كرابم  ماـن  زین  تنس 

(4) .دوش یم  هدیمان  یلع  (ع ،)) داجس ماما  ( ) (ع نیسحلا نب  یلع 

نـسحلاوبا ترـضح  نآ  هینک  هکنیا ، هلمج  زا  .تسا  هدـش  رکذ  نوگانوگ  كرادـم  رد  یناوارف  باقلا  اه و  هینک  ترـضح  نآ  يارب 
«. تسا نم  هینک  مه  مدنزرف ، : » دومرف هک  تسا  هدش  لقن  (ع ) مظاک ماما  شراوگرزب  ردپ  زا  ؛(5)  تسا هدش  هتشون 

ص:12

ص409. میظعلا ، أبنلا  هرتعل  میقملا  میعنلا  یعفاش ، یلصوم  ص77 ؛ هیبلاطلا ، باسنا  یف  هکرابملا  هرجشلا  يزار ، رخف  - 1
ج1، باـسنألا ، ریرحت  یف  باـبللا  ِّبل  ، ُ یطویـس ص30 ؛ ج2 ، باـسنالا ، بیذـهت  یف  باـبللا  ریثا ، نبا  ص74 ؛ ج3 ، باـسنالا ، - 2

ص354.
ص366. ج4 ، بلاط ، یبا  لآ  بقانم  بوشآ ، رهش  نبا  ص183 ؛ همامالا ، لئالد  یعیش ، يربط  - 3

ص295. لوسرلا ، لآ  بقانم  یف  لوؤسلا  بلاطم  - 4
ص387؛ ج9 ، ءالبنلا ، مالعأ  ریس  ص315 ؛ صاوخلا ، هرکذت  ص93 ؛ ج10 ، ممالا ، كولملا و  خـیراوت  یف  مظتنملا  يزوج ، نبا  - 5

هدرک دای  یلع  یبا  مان  هب  يا  هژیو  هینک  ترضح  نآ  يارب  هعیش  كرادم  رد  یلو  ص266 ؛ ج1 ، رَبَغ ، نَم  ربخ  یف  رَبِعلا  نودلخ ، نبا 
ص366. ج4 ، بلاط ، یبا  لآ  بقانم  دنا ؛
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دناوخ .تسا  راوـگرزب  نیا  يارب  رامـش  یب  باـقلا  دوـجو  ياـیوگ  هک  دـنا  هدرک  داـی  ار  یناوارف  بلاـطم  زین  ماـما  باـقلا  دروـم  رد 
(1) «. دراد يرایسب  باقلا  (ع )) اضر ماما   ) ترضح نآ  : » دسیون یم  نینچ  هراب  نیا  رد  یعفاشریما 

، يولع یمـشاه ،  (2)، اضر : » زا دـنترابع  هک  دـنا  هدـش  روآدای  ار  لـیذ  دراوم  ناثدـحم  ناراـگن و  خـیرات  ترـضح ، باـقلا  هراـبرد 
(7) .تسا اضر »  » اهنآ نیرتروهشم  هک   (6)« مئاق (5) و  یکز یکاز ، رباص ، یفح ،  (4)، یلو  (3)، یندم یشَرَق ، ینیسح ،

؟ تفرگ اضر  بقل  ماما ، هنوگچ 

؟ تفرگ اضر  بقل  ماما ، هنوگچ 

نیا زین  (ع ) اضر ماما  باقلا  هک  دراد  یـصاخ  مایپ  کی  ره  دوش ، یم  باختنا  دارفا  زا  یخرب  يارب  هک  یباـقلا  اـه و  ماـن  یلک  روط  هب 
یپ رد  هک  دـنرواب  نیا  رب  دـنناد و  یم  ماما  يارب  نومأم  باـختنا  ار  اـضر »  » بقل تنـس ، لـها  ناراـگن  خـیرات  زا  یخرب  .تسا  هنوگ 
ریرج نب  دـمحم  هدرک ، حرطم  ار  عوضوم  نیا  هک  یـسک  نیتسخن  .دـناوخ  بقل  نیا  هب  ار  يو  نومأم  ماما ، يدـهع  تیـالو  شریذـپ 

يربط

ص:13

ص82. ج2 ، رشب ، دارفأ  رابخأ  یف  ریسلا  بیبح  - 1
ص92؛ ج10 ، ممـالا ، كوـلملا و  خــیرات  یف  مـظتنملا  ص30 ؛ ج2 ، باـسنألا ، بیذــهت  یف  باـبللا  ص74 ؛ ج3 ، باــسنالا ، - 2
، ینالقـسع رجح  نبا  ص408 ؛ ج13 ، لاـجرلا ، ءامـسأ  یف  لاـمکلا  بیذـهت  يزم ، ص337 ؛ ج4 ، طیحملا ، سوماـق  يداـبآزوریف ،

ص387. ج9 ، ءالبنلا ، مالعألا  ریس  ص250 ؛ ج10 ، هیاهنلا ، هیادبلا و  ص45 ؛ ج2 ، بیذهتلا ، بیرقت 
ج1، نودلخ ، نبا  خـیرات  نودـلخ ، نبا  ص387 ؛ ج9 ، ءالبنلا ، مالعأ  ریـس  ص408 ؛ ج13 ، لاجرلا ، ءامـسأ  یف  لامکلا  بیذـهت  - 3

ص117. ج2 ، هرهاقلا ، رصم و  كولم  یف  هرهازلا  موجنلا  يدَرب ، ص261 ؛ ج10 ، هیاهنلا ، هیادبلا و  ص266 ؛
ص375. همهملا ، لوصفلا  - 4

ص334؛ برعلا ، لئابق  هفرعم  یف  بهذلا  کئابـس  يدـیوس ، ص375 ؛ همهملا ، لوصفلا  غابـص ، نبا  ص315 ؛ صاوخلا ، هرکذـت  - 5
ص289. ج4 ، صصقلا ، نسحا  ص309 ؛ راتخملا ، یبنلا  تیب ، لآ  بقانم  یف  راصبألا  رون  یجنلبش ،

ص238. مودخملا ، یلا  مداخلا  هلیسو  یجنُخ ، - 6
نآ يارب  يرگید  باـقلا  هعیـش  رداـصم  رد  ص289 . ج4 ، صـصقلا ، نسحا  ص309 ؛ راـصبألارون ، ص375 ؛ همهملا ، لوـصفلا  - 7

، یـضرلا قلَخلا ، یفاک  نیدـحلملا ، هدـیکَم  نینمؤملا ، نیع  هُّرق  يدُـهلا ، ُرون  هللا ، ُجارِـس  : » زا دـنترابع  هک  تسا  هدـش  ناـیب  ترـضح 
ج4، بلاط ، یبا  لآ  بقاـنم  ص209 ؛ همامالا ، لئالد  يربط ، قیدـصلا ؛» یفولا ، رباصلا ، لـضافلا ، ریبدـتلا ، ُّبر  ریرَّسلا ، ُّبَر  اـضّرلا ،

ص367.

تنس لها  هاگدید  زا  مالسلا  هیلع  اضر  www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 174زکرم  هحفص 24 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13648/AKS BARNAMEH/#content_note_13_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13648/AKS BARNAMEH/#content_note_13_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13648/AKS BARNAMEH/#content_note_13_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13648/AKS BARNAMEH/#content_note_13_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13648/AKS BARNAMEH/#content_note_13_5
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13648/AKS BARNAMEH/#content_note_13_6
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13648/AKS BARNAMEH/#content_note_13_7
http://www.ghaemiyeh.com


یسوم نب  یلع  نومأم ، ق )  . 201 ه  ) لاس نیا  رد  : » دسیون یم  نینچ  ق   . لاس 201 ه ثداوح  لقن  نمض  رد  يو  .تسا  ق )  . (م310 ه
(1) «. دیمان دمحم » لآ  نم  یضرلا   » ار وا  داد و  رارق  دوخ  نیشناج  دهع و  یلو  ار  (ع ) رفعج نب 

هب یلو  دنک ، یم  هراشا  بلطم  نیمه  هب  زین  نودـلخ  نبا  .تسا  هدـش  لقن  زین   (3) يرزج ریثا  نبا  (2) و  ریثک نبا  زا  تراـبع  نیا  ریظن 
لها كرادـم  رگید  رد  نومأم ، يراذـگ  مان  نیا   (4) .تسا هدروآ  ار  دـمحم » لآ  نم  اضرلا   » ترابع دـمحم » لآ  نم  یـضرلا   » ياج

(5) .تسا هدمآ  زین  تنس 

، تسا هداد  ترضح  نآ  هب  بقل  نیا  نومأم  هک  ار  اعدا  نیا  (ع ،) داوج ماما  ثیدح  هب  دانتسا  اب  تنس  لها  نادنمشناد  زا  رگید  یخرب 
وا زا  يو  ناقفاوم  نافلاخم و  یمامت  هک  تهج  نیدـب  لاعتم  يادـخ  : » میناوخ یم  (ع ) یقت دـمحم  ماما  زا  یثیدـح  رد  .دـننک  یم  در 

(6) «. تسا هداد  مردپ  هب  ار  اضر »  » بقل دندوب ، یضار 

: تسا هدروآرد  مظن  هب  نینچ  ار  عوضوم  نیا  قوذ ، شوخ  رعاش 

بسن یلاع  مان ، یلع  ماما ،

برع يادتقم  مجع ، هانپ 

نیرفآ ناهج  یضار  دَوب  وا  زا 

(7) بقل ار  وا  تشگ  اضر  ور  نآ  زا 

یسررب

یسررب

رد .تسا  ناراگن  خـیرات  ياه  لیلحت  زا  رتارف  یعوضوم  ماما ، يارب  بقل  نییعت  يراذـگ و  مان  هک  دـهد  یم  ناـشن  دوجوم  كرادـم 
: درک میسقت  هتسد  ود  هب  ناوت  یم  ار  لیالد  هنیمز ، نیا 

ص:14

ص138. ج5 ، كولملا ، ممألا و  خیرات  يربط ، - 1
ص247. ج10 ، هیاهنلا ، هیادبلا و  - 2

ص326. ج6 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  - 3
ص247. ج3 ، نودلخ ، نبا  خیرات  - 4

ص318. ج1 ، رشبلا ، رابخأ  یف  رصتخملا  همتت  يدرو ، نبا  ص134 ؛ لودلا ، رصتخم  يربع ، نبا  - 5
ص380. هوبنلا ، دهاوش  یماج ، ص187 ؛ ج2 ، نیطمسلا ، دئارف  - 6
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ص82. ج2 ، ریسلا ، بیبح  - 7
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مان نیا  هک  دنا  هدش  روآدای  نآ  رد  دنتسه و  یندرک  نییبت  هک  دنا  هداد  هئارا  (ع ) تیب لها  نایعیـش  نادقتعم و  اهنت  هک  یلیالد  فلا )
«، ظوفحم حول   » تیاور رد  ار  (ع ) اضر ماما  هک  هنوگ  نامه  .تسا  هدـش  نییعت  یحو  قیرط  زا  اسب  هچ  ربمایپ و  هلیـسو  هب  باقلا  اه و 

؛(1) دنا هدیمان  اضر 

(2) .تسا هدش  حیرصت  اضر »  » بقل هب  اهنآ  رد  هک  هدش  رداص  نیشیپ  ناماما  زا  هدوب و  ینتفریذپ  همه  يارب  هک  یتایاور  ب )

یم هدید  ترضح  نآ  يارب  اضر »  » بقل نومأم  يوس  زا  (ع ،) اضر ماما  يدهع  تیالو  زا  شیپ  دانـسا  رد  میدرک ، دای  هچنآ  رب  نوزفا 
، دـنک تمیزع  سوت  هب  ات  تسا  هدرک  توعد  ماـما  زا  هداتـسرف و  ترـضح  يارب  لهـس  نب  لـضف  هک  يا  هماـن  رد  هنومن ، يارب  .دوش 

(3) «. ...لهس نب  لضفلا  هیلو  نِم  ...اضرلا  یسوم  نب  یلعل  میحرلا ؛ نمحرلا  هللا  مسب  : » میناوخ یم  نینچ 

لها نادنمـشناد  زا  یخرب  هچرگ  تسا ، هدوبن  يدـهع  تیالو  ياهدرواتـسد  زا  اضر ،»  » بقل هک  تفاـی  ناـنیمطا  ناوت  یم  نیارباـنب ،
(4) .دنراد رارصا  هدیقع  نآ  رب  تنس 

(ع) اضر ماما  تدالو 

(ع) اضر ماما  تدالو 

، تنس لها  نادنمـشناد  .دنا  هتفگ  ینوگانوگ  نانخـس  راوگرزب  ماما  نیا  تدالو  نامز  نییعت  رد  ناملـسم ، ناققحم  ناراگن و  خیرات 
.دنا هتسناد  ق(8)   . ق(7) و 153ه  . ق،(6) 151ه  . ق،(5) 148ه  . ياه 143ه لاس  زا  یکی  ار  ترضح  تداعساب  تدالو 

ص:15

ص13. ج1 ، اضرلا ، رابخا  نویع  - 1
ص108. ج6 ، ماکحألا ، بیذهت  یسوط ، ص588 ؛ یلامالا ، قودص ، خیش  - 2

ص425. ج3 ، نیوزق ، رابخأ  یف  نیودتلا  ینیوزق ، یعفار  - 3
ص93. ج10 ، مظتنملا ، يزوج ، نبا  ص139 ؛ ج7 ، كولملا ، ممألا و  خیرات  - 4

ص306. راصبالا ، رون  - 5
ص387؛ ج9 ، ءالبنلا ، مـالعا  ریـس  یبهذ ، ص320 ؛ ج1 ، رـشبلا ، رابخأ  یف  رـصتخملا  همتت  ص178 ؛ ج4 ، خـیراتلا ، یف  لماکلا  - 6

ص248. ج22 ، تایفولاب ، یفاولا 
ص10. ج2 ، نانجلا ، هآرم  - 7

ینثالا همئـالا  نولوط ، نبا  ص10 ؛ ج2 ، نانجلا ، هآرم  ص270 ؛ ج3 ، نایعالا ، تایفو  ص417 ؛ ج4 ، بهذلا ، جورم  يدوعـسم ، - 8
ص295. لوؤسلا ، بلاطم  ص98 ؛ رشع ،
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ای هبنش  جنپ  زور  ار  ترـضح  دلوت  زین  رگید  یـضعب   (1) .دـنا هدرک  تبث  لاوش  متـشه  ای  متفه  مشـش ، ار  ماما  تدالو  زور  زین  یخرب 
(2) .تسا قباطم  نایعیش  روهشم  هیرظن  اب  هک  دنا  هتسناد  ق   . هدعقلا 148 ه يذ   11 هعمج ،

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هدژم 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هدژم 

: تسا هدمآ  نینچ  (ع ) اضر ماما  ندش  هداز  هب  ربمایپ  هدژم  هرابرد  تنس ، لها  كرادم  زا  یخرب  رد 

ار زینک  نیا  : » دومرف وا  هب  هک  دید  باوخ  رد  ار  ربمایپ  درک ، يرادیرخ  ار  همجن  مان  هب  يزینک  (ع ) مظاک ماما  ردام  هدیمح  هک  ینامز 
و تسا ،» نیمز  يور  درف  نیرت  هتـسجرب  هک  دمآ  دهاوخ  ایند  هب  يدنزرف  زینک ، نیا  زا  اریز  نک ؛ هیدـه  (ع )) مظاک ماما   ) تدـنزرف هب 

(3) .داد رییغت  هرهاط  هب  ار  همجن  مان  (ع ) مظاک ماما  داد و  ماجنا  ار  راک  نآ  هدیمح 

يرادراب نارود  هزجعم 

يرادراب نارود  هزجعم 

حیبست و يادص  باوخ ، ماگنه  مدرکن و  ساسحا  زگره  ار  لمح  ینیگنس  يرادراب ، ماگنه  : » دیوگ یم  (ع ) اضر ماما  راوگرزب  ردام 
(4) «. مدینش یم  ار  (ع )) اضر  ) مدنزرف سیدقت  لیلهت و 

دلوت ماگنه  ندرک ، تاجانم 

دلوت ماگنه  ندرک ، تاجانم 

ص:16

ص98. رشع ، ینثالا  همئالا  ص10 ؛ ج2 ، نانجلا ، هآرم  ص270 ؛ ج3 ، نایعالا ، تایفو  - 1
ص70. ج3 ، همغلا ، فشک  یلبرا ، ص236 ، ج1 ، نیظعاولا ، هضور  لاتف ، نبا  ص303 ؛ يرولا ، مالعأ  یسربط ، - 2

ص176. ابع ، لآ  بقانم  یف  اجنلا  حاتفم  ص83 ؛ ج2 ، ریسلا ، بیبح  ص41 ؛ ج3 ، افصلا ، هضور  دناوخریم ، - 3
ص166. ج3 ، هدوملا ، عیبانی  ص84 ؛ ج2 ، ریسلا ، بیبح  ص42 ؛ ج3 ، افصلا ، هضور  - 4
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ردام .تسا  ناشندـمآ  ایند  هب  ماگنه  ناشیا ، ندرک  تاجانم  هدـش ، لقن  (ع ) موصعم ناـیاوشیپ  زا  يرایـسب  يارب  هک  یثداوح  زا  یکی 
: دیوگ یم  نینچ  (ع ) اضر ماما  راوگرزب 

تکرح شنابل  .درک  دنلب  نامسآ  يوس  هب  ار  دوخ  رس  داد و  رارق  نیمز  يور  ار  شناتـسد  دمآ ، ایند  هب  (ع )) اضر  ) مدنزرف هک  ینامز 
كرابم وت  رب  راـگدرورپ  تمارک  : » تفگ نم  هب  دـش و  دراو  شراوگرزب  ردـپ  هک  درک ، یم  تاـجانم  دـنوادخ  اـب  ییوگ  .دومن  یم 

«. داب

ار وا  ماک  تارف  بآ  اب  دـناوخ و  هماقا  شپچ  شوگ  رد  ناذا و  شتـسار  شوگ  رد  ترـضح  مداد و  يو  هب  ار  مدـنزرف  لاح ، نیا  رد 
(1) .تشادرب

تنس لها  مالک  رد  ماما  هژاو 

تنس لها  مالک  رد  ماما  هژاو 

رواب نایعیش  هک  ییانعم  نآ  اب  تنس ، لها  گنهرف  رد  تماما »  » هژاو دربراک  هک  دهد  یم  ناشن  نینچ  تنس ، لها  كرادم  رد  راتسج 
دنمجرا الاو و  یماقم  نآ  يارب  تسا و  سدقم  ياه  هژاو  زا  یکی  نایعیـش ، هاگدـید  زا  هژاو ، نیا  اریز  تسا ؛ توافتم  ًالماک  دـنراد ،

.دنلئاق

نآ زا  هدافتـسا و  ماما »  » هژاو زا  (ع ،) اـضر ماـما  دروم  رد  هک  دـهد  یم  ناـشن  تنـس  لـها  كرادـم  عباـنم و  رد  وجو  تسج  هچرگا 
.تسا نایعیش  دننامه  نانآ ، دوصقم  هک  تشادنپ  نینچ  دیابن  تنس ، لها  هاگرظن  زا  هدش ، ماما  هب  ریبعت  راوگرزب 

ق)  . م 346 ه  ) يدوعسم نیسح  نب  یلع  هدرب ، راک  هب  (ع ) اضر ماما  هرابرد  ار  هژاو  نیا  هک  یسک  نیتسخن  نادنمشناد ، نایم  زا  ًارهاظ 
نیا جوا  تفگ ، ناوت  یم  هک  دـنا  هدرب  راـک  هب  ترـضح  دروم  رد  ار  هژاو  نیا  تنـس ، لـها  نادنمـشناد  رگید  يو  زا  دـعب   (2) .تسا

.دوش یم  هدید  ق  _ . مهن ه متشه و  متفه ، ياه  نرق  رد  دربراک ،

تنس لها  عبانم  رد  (ع ) اضر ماما  تماما 

تنس لها  عبانم  رد  (ع ) اضر ماما  تماما 

ص:17

ص166. ج3 ، هدوملا ، عبانی  ص84 ؛ ج2 ، ریسلا ، بیبح  ص42 ؛ ج3 ، افصلا ، هضور  - 1
ص171. هیصولا ، تابثا  يدوعسم ، - 2
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نیا دـننام  .دـنا  هدرک  دای  نآ  زا  زین  تنـس  لها  عبانمزا  يرایـسب  هکلب  تسا ، هدـشن  لقن  نایعیـش  كرادـم  رد  اهنت  ترـضح ، تماـما 
: تسا هدمآ  نآ  رد  هک  تیاور 

: دیوگ يراصنا  هللادبع  نب  رباج 

يا هفیحـص  (س ) همطاـف تسد  رد  .میوگب  تینهت  (س ) همطاـف هب  اـت  مدـش  دراو  (س ) همطاـف رب  (ع ) یلع نب  نیـسح  تدـالو  زا  سپ 
نآ زا  .دنتـسه  نم  نادنزرف  زا  هک  تسا  یناماما  مان  نآ  رد  : » دومرف (س ) همطاف تسیچ ؟ هفیحـص  نیا  مدیـسرپ : .مدـید  يا ) هتـشون  )

.مدید مادک  ره  یمسا  ياه  یگژیو  رکذ  اب  ار  ناماما  مامت  مان  متسیرگن ، نوچ  و  مرگنب ، نآ  رد  ات  متساوخ  هزاجا  همرکم  يوناب 

(1) .تشاد نایب  لیصفت  هب  (ع ) رقاب ماما  يارب  دوب ، هدید  هفیحص »  » ای حول »  » نآ رد  ار  هچنآ  تایئزج  رباج ، هاگ  نآ 

ماما دـننام  .تسا  هدرک  یفرعم  ار  دوخ  زا  سپ  نیـشناج  تاصخـشم ، رکذ  اب  نیـشیپ ، ماما  اهنآ ، رد  هک  دراد  دوجو  یناوارف  تایاور 
، همادا رد  .تسا  هتخادرپ  شیوخ  زا  سپ  ماما  ندناسانـش  هب  نوگاـنوگ ، ياـه  تبـسانم  رایـسب و  دراوم  رد  هک  (ع ) رفعج نب  یـسوم 

.دوش یم  هدروآ  اه  تیاور  هنوگ  نیا  زا  یخرب 

: دسیون یم  تسا ، هدش  روآدای  ار  تیاور  نیدنچ  هک  ق )  . م 855 ه  ) یکلام غابص  نبا 

(ع) مظاـک ماـما  هب  : » دـیوگ یم  يو  .تسا  یّقِر  ریثـک  نب  دواد  هدرک ، تیاور  ار  ثیدـح  نیا  هک  یناراد  نید  نادنمـشناد و  زا  یکی 
، مسانـشن ار  دوخ  ماما  رگا  ینعی   ) هدـب متاجن  شتآ  زا  ریگب و  ار  متـسد  ما ؛ هدـش  هدروخ  لاس  ریپ و  نم  موش ، تیادـف  مدرک : ضرع 

»؟ تسیک نامتسرپرس  وت  زا  سپ  موش !) یم  خزود  لها 

ص:18

عیبانی ص318 ؛ همهملا ، لوـصف  ص303 ؛ صاوخلا ، هرکذـت  ص281 ؛ لوؤسلا ، بلاـطم  ص212 ؛ ج1 ، فراـعملا ، هبیتـق ، نبا  - 1
ص404. ج4 ، ءالبنلا ، مالعأ  ریس  ص201 ؛ هقرحملا ، قعاوص  یمثیه ، ص494 ، ج3 ، هدوملا ،
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دهاوخ امـش  تسرپرـس  (ع )) اـضر  ) صخـش نیا  نم  زا  سپ  : » دومرف (ع ،) اـضرلا نسحلاوبا  شدـنزرف ، هب  هراـشا  اـب  (ع ) مظاـک ماـما 
(1) «. دوب

يدـنواشیوخ (ع ) مظاک ماـما  اـب  هدوب و  بلاـط  یبا  نب  رفعج  نادـنزرف  زا  شرداـم  هک  یموزخم  زا  يرگید  تیاور  رد  يو  نینچمه 
: دنک یم  لقن  هنوگ  نیا  تسا ، هتشاد 

.ریخ میداد : خساپ  مدروآ ؟ درِگ  ار  امش  ارچ  دیناد  یم  ایآ  دومرف : ام  هب  باطخ  دروآ و  درِگ  ار  ام  (ع ) مظاک ماما ]  ] يزور

زا سک  ره  .تسا  نم  یـصو  نیـشناج و  مدنزرف ، نیا  هک  دیـشاب  هاوگ  : » دومرف (ع ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  هب  هراشا  اب  (ع ) مظاک ماما 
دـنک و تساوـخرد  مدـنزرف  نیا  زا  ار  نآ  نداد  ماـجنا  ما ، هداد  يا  هدـعو  سکره  هب  دناتـسزاب و  مدـنزرف  نـیا  زا  دراد ، یبـلط  نـم 

(2) «. دشاب مدنزرف  نیا  هتشون  اب  دیاب  دشاب ، نم  رادید  راتساوخ  سکره 

نیرتونـش و فرح  مدـنزرف و  نیرت  گرزب  مرـسپ ، یلع ، دومرف : رفعج  نب  یـسوم  ماـما ) : ») تسا هدروآ  زین  یفنح  ياـسراپ  هجاوـخ 
(3) «. دش دهاوخ  تیاده  دنک ، يوریپ  يو  زا  سکره  .تسا  نم  نادنزرف  ِنیرت  عیطم 

اوشیپ وا ، تیصو  شرافـس و  ساسا  رب  (ع ،) اضر ماما  ترـضح ، نآ  گرزب  دنزرف  (ع ،) مظاک ماما  زا  سپ  : » دیوگ یم  يدنفا  تجهب 
(4) «. تسا هدوب 

مالسلا هیلع  اضر  ماما  یملع  تیصخش  مود : لصف 

هراشا

ص:19

ص374. همهملا ، لوصف  - 1
.نامه - 2

ص166. ج3 ، هدوملا ، عیبانی  - 3
ص157. دمحم ، لآ  خیرات  رد  همکاحم  حیرشت و  يدنفا ، - 4
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ص:20
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ع)  ) اضر ماما  یملع  تیصخش  مود : لصف 

یملع و تاسلج  لیکشت  يارب  يرتشیب  تصرف  ینامز ، تیعضو  هب  هجوت  اب   8 قداص ماما  رقاب و  ماما  هعیش ، نایاوشیپ  نایم  رد  هچرگا 
هدش (ع ) اضر ماما  سدقم  دوجو  هدنبیز   (1) «، دمحم ِلآ  ملِاع   » ناونع لاح ، نیا  اب  دنا ، هتشاد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  يوبن  مولع  رـشن 

یتیمها نانچ  زا  یناکم ، ینامز و  تیعقوم  ببس  هب  هک  هدوب ، ترضح  يداقتعا  یملع و  تاسلج  اه و  هرظانم  نآ ، لیلد  دیاش  .تسا 
.تسا هدش  هتخانش  دمحم  لآ  ملِاع  ناونع  هب  هک  هدیدرگ ، رادروخرب 

(2) .دریگ یم  رارق  متـشه  هقبط  رد  ترـضح ، تنـس ، لها  هاگدید  ساسا  رب  ثیدح ، لاجر  هقبط  رظن  زا  ناثدحم ، يدـنب  میـسقت  رد 
، يذـمرت اهنت  هناگ ، شـش  حاحـص  زا  : » دـیوگ یم  یعفاش  یبهذ  ساسا  نیا  رب   (3) .دـنا هتـسناد  مهد  هقبط  رد  ار  ماما  یخرب  هچرگا 

(5) «. دنا هدرک  ثیدح  لقن  (ع ) اضر ماما  زا  شیوخ  ياه  باتک  رد   (4)، هجام نبا  دوادوبا و 

: دومرف هک  تسا  هدش  لقن  (ع ) مظاک ماما  زا 

ص:21

نیا (ع ) اضر ماما  هب  (ع ) مظاک ماما  تسا ، هدرک  لقن  (ع ) رفعج نب  یسوم  نب  قاحسا  نب  دمحم  زا  تلـصابا  هک  یتیاور  ساسا  رب  - 1
ص315. يرولا ، مالعا  تسا ؛ هداد  ار  بقل 

ص315. صاوخلا ، هرکذت  - 2
ص45. ج2 ، بیذهتلا ، بیرقت  - 3

ح65. ص26 ، ج1 ، ننسلا ، هجام ، نبا  - 4
یتایاور هدشدای ، كرادم  رد  هنافـسأتم  تسا ، ینتفگ  ص388 ؛ ج9 ، ءالبنلا ، مالعأ  ریس  ص269 ؛ ج3 ، مالـسالا ، خیرات  یبهذ ، - 5

.درادن دوجو  دیدج  پاچ  ياه  باتک  رد  تایاور  نیا  ور ، نیازا  تسا ؛ هدش  فذح  هدیدرگ ، لقن  هعیش  نایاوشیپ  زا  هک 
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؛ درگن یم  ادخ  رون  هب  یـسوم ) نب  یلع   ) تدنزرف یـسوم ، يا  : » دومرف نم  هب  ربمایپ  .مدید  باوخ ) رد  ار  ( ) (ع نینمؤملاریما ربمایپ و 
زا راشرـس  يو  دوجو  درادن ؛ هار  وا  رد  ینادان  لهج و  تساناد ؛ دـنک ؛ یمن  هابتـشا  تسا و  راک  تسرد  دـیوگ ؛ یم  نخـس  هنامیکح 

(1) «. تسا تمکح  ملع و 

هداتسرف ربمایپ و  نیرخآ  دننامه  یـصخش  شیاتـس  اریز  دراد ؛ ییالاو  یملع  ماقم  شا ، هتـسراو  ناکاین  دننام  راوگرزب ، نیا  نیاربانب ،
.تسا تقیقح  نیا  هاوگ  دوخ  راگدرورپ ،

تنس لها  هاگدید  زا  ماما  یملع  هاگیاج 

تنس لها  هاگدید  زا  ماما  یملع  هاگیاج 

رما نیا  .دـننک  فارتعا  ترـضح ، یملع  تیـصخش  تمظع و  هب  شناـفلاخم  ناـقفاوم و  اـت  تسا  هدـش  ببـس  ماـما ، هدرتـسگ  شناد 
نایب و يارب  ار  تنـس  لها  نادنمـشناد  تافارتعا  زا  یخرب  ور ، نیازا  .ددرگ  راکـشآ  ناگمه  يارب  ماما  یملع  هرهچ  اـت  دـش  بجوم 

.میروآ یم  ترضح ، یملع  تیصخش  هاگیاج و  نداد  ناشن 

تیـصخش زا  و  (ع ،) تیب لها  نازرودرخ  ناگرزب و  زا  (ع ،) اضرلا یـسوم  نب  یلع  نسحلاوبا ، : » دـیوگ یم  یعفاـش  یتُسب  ناـّبِح  نبا 
(2) «. دوش هداد  تیمها  نادب  دیاب  ددرگ ، تیاور  وا  زا  یثیدح  هاگره  دیآ و  یم  رامش  هب  مشاه  ینب  راوگرزب  هتسجرب و  ياه 

زا 24 رتشیب  هکنیا  اب  دوب و  نانیمطا  دروم  یتیـصخش  (ع ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  : » دـیوگ یم  ق )  . م 207 ه  ) يدقاو رمع  نب  دـمحم 
یم رامـش  هب  هنیدم  نیعبات  متـشه  هقبط  زا  داد و  یم  اوتف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دجـسم  رد  دوب ، هتـشذگن  شرمع  زا  لاس 

(3) «. تفر

ص:22

ص166. ج3 ، هدوملا ، عیبانی  ص84 ؛ ج2 ، ریسلا ، بیبح  ص381 ؛ هوبنلا ، دهاوش  - 1
ص456. ج8 ، تاقثلا ، نابح ، نبا  - 2

ص315. صاوخلا ، هرکذت  - 3

تنس لها  هاگدید  زا  مالسلا  هیلع  اضر  www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 174زکرم  هحفص 34 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13648/AKS BARNAMEH/#content_note_22_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13648/AKS BARNAMEH/#content_note_22_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13648/AKS BARNAMEH/#content_note_22_3
http://www.ghaemiyeh.com


نادـنزرف ناـیم  رد  يو  .داد  رارق  دوـخ  دـهع  یلو  ار  (ع ) اـضرلا یـسوم  نـب  یلع  نومأـم ، : » دـیوگ یم  ق )  . 215 ه  ) لهـس نب  نسح 
(1) «. تفاین یسوم  نب  یلع  زا  رت  هاگآ  رتراکزیهرپ و  رترب و  ار  یصخش  سابع ، و  (ع ) یلع

، دید ار  ترضح  نآ  يروشیدنا  ره  و  مدیدن ، اضرلا  یـسوم  نب  یلع  زا  رتاناد  يدرف  : » دیوگ یم  تلـصابا  زا  لقن  هب  یفنح  یـشخدب 
(2) «. دوب هدیقع  مه  نم  اب  نخس  نیا  رد 

وت : » تفگ نینچ  شدنزرف ، تشذـگرد  يارب  ترـضح ، هب  تیزعت  زا  سپ  دـش و  دراو  ماما  رب  ق )  . 279 ه  ) يرذالب ییحی  نب  دمحا 
(3) «. دهد تیزعت  وت  هب  دنوادخ  یتسه و  رادروخرب  یفاک  شناد  زا  وت  میناوتان ؛ وت  هب  نداد  دنپ  زا  ام  یتسه و  ام  فصو  زا  رتالاو 

یسوم نب  یلع  زا  هچره  : » تسا هتفگ  نینچ  ماما  شناد  هرابرد  تسا ، ترضح  نآ  نارصاعم  زا  هک   (4)، یلوص نب  دمحم  نب  سابع 
ياه شـسرپ  اب  ار  ترـضح  نآ  نومأم  .ما  هدـیدن  يو  زا  رت  هاگآ  ار  يدرف  نونکات  نم  .داد  یم  خـساپ  دـش ، یم  هدیـسرپ  (ع ) اضرلا

(5) «. ...داد یم  باوج  هدننک  عناق  ياه  خساپ  اب  (ع ) یسوم نب  یلع  دومزآ و  یم  نوگانوگ 

هلاس دـنچ  تسیب و  هکنیا  اب  (ع ) اضر ماما  : » دـسیون یم  (ع ) اضر ترـضح  یملع  تیـصخش  هرابرد  ق )  . م 405 ه  ) يروباشین مکاـح 
لوسر دجسم  رد  دوب ،

ص:23

هیادبلا ص326 ؛ ج6 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  ص131 ؛ ج4 ، ممألا ، براجت  هیوکسم ، نبا  ص138 ؛ ج5 ، كولملا ، ممألا و  خـیرات  - 1
ص258. ج10 ، هیاهنلا ، و 

ص179. ابع ، لآ  بقانم  یفاجنلا  حاتفم  - 2
ص168. ج5 ، بدألا ، نونف  یف  برألا  هیاهن  يریون ، - 3

ج4، صصقلا ، نسحأ  ص338 ؛ فارـشالا ، بحب  فاحتالا  يواربش ، تسا ؛ هدمآ  سابع  نب  میهاربا  يو  مان  كرادـم  یخرب  رد  - 4
ص289.

ص312. راصبألارون ، ص384 ؛ همهملا ، لوصف  - 5
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دمحم ینهج و  یلع  نب  رـصن  سایا ، یبا  نب  مدآ  دننام : ثیدح ، لها  ناگرزب  .داد  یم  اوتف  تسـشن و  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 
(1) «. دنا هدرک  لقن  تیاور  ترضح  نآ  زا  يریشق ، عفار  نب 

یلع نب  دمحم  نب  رفعج  نب  یسوم  نب  یلع  نسحلاوبا ، : » دیوگ یم  نینچ  ترـضح  نآ  هرابرد  ق )  . م 475 ه  ) یعفاش يالوکام  نبا 
(2) «. دمآ یم  رامش  هب  شنادناخ  ناگتسجرب  زا  تلیضف  شناد و  ملع و  رد  (ع ،... ) بلاط یبا  نب  یلع  نب  نیسح  نب 

(3) «. دوب لامک  لضف و  لها  ناروشناد و  زا  (ع ،) اضر ماما ) : ») دسیون یم  ق )  . م 562 ه  ) یعفاش یناعمس 

رد هک  دوب  رادروخرب  ییالاو  ینید  یملع و  هاگیاج  نانچ  زا  یـسوم ، نب  یلع  : » دـیوگ یم  ق )  . م 643 ه  ) یعفاش يدادغب  راجن  نبا 
(4) «. داد یم  اوتف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دجسم  رد  یگلاس ، دنچ  تسیب و 

نبا ار  هاگدـید  نیمه   (5) .دـناد یم  (ع ) تیب لها  ناـملاع  ناـگرزب و  زا  ار  (ع ) اـضر ماـما  ق )  . م 656 ه  ) یلزتـعم دـیدحلا  یبا  نبا 
(6) .تسا هدش  روآدای  زین  يزوج 

، تیاور مهف  شنیب و  رد  و  تسا ]  ] هدرک تیاور  يرایـسب  ثیداحا  یـسوم ، نب  یلع  : » دسیون یم  ق )  . م 660 ه  ) یعفاش یلصوم  نبا 
(7) «. تشاد رارق  يرابدرب  تیاهن  رد  و  دوب ]  ] دنمتردق یتیصخش  شناد ، ملع و  رد  وا  .دوب  قیقد  رایسب 

ص:24

ص339. ج7 ، بیذهتلا ، بیذهت  ح478 ؛ ص199 ، ج2 ، نیطمسلا ، دئارف  ص148 ؛ روباشین ، خیرات  مکاح ، - 1
ص75. ج4 ، باسنألا ، ینکلا و  ءامسالا و  یف  فلتخملا  فلتؤملا و  یف  بایترالا  عفر  یف  لامکالا  الوکام ، نبا  - 2

ص339. ج7 ، بیذهتلا ، بیذهت  ص74 ؛ ج3 ، باسنالا ، - 3
ش969. ص135 ، ج19 ، دادغب ، خیرات  لیذ  يدادغب ، راجن  نبا  - 4

(. ترابع رد  فالتخا  كدنا  اب   ) ص291 ج15 ، ص254 ؛ ج12 ، هغالبلا ، جهن  حرش  دیدحلا ، یبا  نبا  - 5
ص315. صاوخلا ، هرکذت  - 6

ص377. میظعلا ، أبنلا  هرتعل  میقملا  میعنلا  یلصوم ، نبا  - 7
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روما هب  اناد  مولع ، تقیقح  هب  هاگآ  موصعم ، كاپ و  رورس  (ع ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  دسیون ...« : یم  ق )  . م 722 ه  ) یعفاش ینیوج 
(1) «. ...تسا هتشذگ  هدنیآ و  زا  هدنهدربخ  و  یناهن ، هدیچیپ و 

زا يراوگرزب ، تناید و  شناد و  تهج  زا  (ع ... ،) اضرلا یـسوم  نب  یلع  گرزب ، ياوشیپ  : » دسیون یم  ق )  . م 748 ه  ) یعفاش یبهذ 
وا نایب  شناد و  .دوب  رادروخرب  ییالاو  هاگیاج  زا  (ع ) اضر ماما  : » دیوگ یم  يرگید  ياج  رد   (2)« .تسا رادروخرب  يا  هژیو  هاگیاج 

(3) «. تشاد ذوفن  مدرم  ياه  لد  رد  دوب و  رایسب 

وکین میکح و  ياـیلوا  کـین و  دـهاز و  نادنمـشناد  زا  اـضر ، هب  بـقلم  یـسوم ، رـسپ  یلع  نسحلاوـبا ، : » دـسیون یم  یفنح  يدـنرز 
(4) «. ...دوب

نیرت حیـصف  زا  دوخ ، تفگ و  یم  نخـس  ناشدوخ  نابز  اب  مدرم ، اـب  (ع ) اـضر ماـما  : » دـسیون یم  ق )  . م 803 ه  ) يزاریـش هللا  ءاطع 
(5) «. تفر یم  رامش  هب  اه  نابز  همه  هب  نانآ  نیرتاناد  نامدرم و 

(6) «. دوب مهد  هقبط  ناگرزب  زا  وگتسار و  يدرف  (ع ) یسوم نب  یلع  : » دسیون یم  ق )  . م 852 ه  ) ینالقسع رجح  نبا 

لها زا  تما ، نازورف  ياه  لعشم  گرزب و  ناماما  زا  یـسوم ، نب  یلع  : » تسا هدروآ  دوخ  باتک  رد  ق )  . م 1350 ه  ) یعفاش یناهبَن 
يرایـسب تامارک  و  تسا ]  ] قافآ هرهـش  شمان  هاگیاجدـنلب و  يو  .تسا  يدرمناوج  شـشخب و  و  نافرع ، ملع و  ندـعم  توبن ، تیب 

(7) «. دراد

ص:25

باب 39. لوا  ص187 ، ج2 ، نیطمسلا ، دئارف  - 1
ص266. ج1 ، ربَغ ، نَم  ربخ  یف  ربعلا  ص387 ؛ ج9 ، ءالبنلا ، مالعأ  ریس  - 2

ص121. ج13 ، ءالبنلا ، مالعأ  ریس  - 3
ص157. لوتبلا ، لوسرلا و  لآ  لضف  هفرعم  یلا  لوصولا  جراعم  يدنرز ، - 4

ص36. يدمحالا ، خیرات  یفنح ، يونایرب  ص43 ؛ ج4 ، بابحالا ، هضور  يزاریش ، - 5
ص42. ج2 ، بیذهتلا ، بیرقت  - 6

ص311. ج2 ، ءایلوالا ، تامارک  عماج  یناهبن ، - 7

تنس لها  هاگدید  زا  مالسلا  هیلع  اضر  www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 174زکرم  هحفص 37 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13648/AKS BARNAMEH/#content_note_25_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13648/AKS BARNAMEH/#content_note_25_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13648/AKS BARNAMEH/#content_note_25_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13648/AKS BARNAMEH/#content_note_25_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13648/AKS BARNAMEH/#content_note_25_5
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13648/AKS BARNAMEH/#content_note_25_6
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13648/AKS BARNAMEH/#content_note_25_7
http://www.ghaemiyeh.com


رارـسا هب  ملاع  ترـضح  نآ  .دوب  تماما  توبن و  مولع  ثراو  (ع ) اضر ماـما  : » تسا هدروآ  زین  ق )  . م 1350ه  ) یعفاش يدنفا  تجهب 
(1) «. تسا روما  بقاوع  و  تانونکم ،

شناد رد  هدمآ و  ایند  هب  .م )  767  ) ق  . لاس 150ه رد  (ع ) یـسوم نب  یلع  : » دراد یم  نایب  شباتک  رد  ق )  . 1377ه  ) يرصم يدیعص 
(2) «. تسا هتشاد  ییالاو  هاگیاج  اوقت ، و 

زا ماما  نیمتـشه  نایعیـش ، داـقتعا  رباـنب  و  تسا ]  ] اـضر هب  بقلم  (ع ) یـسوم نب  یلع  : » دـسیون یم  ق )  . م 1396ه  ) یقـشمد یلکرز 
(3) «. دوش یم  هدرمش  (ع ) تیب لها  ناروشناد  ناراوگرزب و  زا  نانآ و  هناگ  هدزاود  نایاوشیپ 

ناـگرزب و زا  هک  تسا  ناـنآ  دزن  ناـیماما  هدزاود  ياوـشیپ  نیمتـشه  اـضر ، هب  بقلم  یلع  : » تسا هدروآ  نینچ  یماّنَـض  نیمادـمحم 
(4) «. تسا تیب  لها  ناملاع 

نیمتشه هیماما ، هعیش  هدیقع  رب  انب  اضر ، هب  بقلم  (ع ) اضرلا یسوم  نب  یلع  : » تسا هتشاد  ناعذا  دوخ  باتک  رد  ینینامَرت  مالسلادبع 
(5) «. دور یم  رامش  هب  نانآ ، ناروشناد  تیب و  لها  ناگتسجرب  زا  و  تسا ،]  ] هدمآ ایند  هب  هنیدم  رد  .تسا  نانآ  ياوشیپ 

: تسا هدروآ  یبیش  یفطصم  لماک 

وا هک  هدرک ، تیاور  يریمح  رفعج  نب  هللادـبع  هک  يا  هنوـگ  هب  .تـشاد  راکورـس  شناد  مـلع و  اـب  شردـپ ، ّدـج و  دـننام  (ع ) اـضر
يرترب رب  مدرم  قافتا  زا  شیپ  ارجام  نیا  و  تسا ، هتفگ  خساپ  هلئسم  رازه  هدزناپ  هب  (ع )) اضر )

ص:26

ص157. دمحم ، لآ  خیرات  رد  همکاحم  حیرشت و  - 1
ص69. مالسالا ، یف  نوددجملا  يدیعص ، - 2

ص26. ج5 ، مالعألا ، - 3
.یمانض همجرت : یقرواپ 93 ، نادلبلا ، یبوقعی ، - 4

ص1169. ج2 ، نینسلا ، بیترتب  یمالسالا  خیراتلا  ثادحا  ینینامرت ، - 5
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(، (ع اضر .تشاد  نآ  تاـمالع  تماـما و  نوماریپ  یتاـیرظن  و  دوب ، (ع ) قداـص رفعج  شدـج  هنومن  ملع ، رد  ...تسا .  هدوب  وا  یملع 
يریـشق اـهنآ ، ماـمت  دنـس  رد  هـک  تـسا ؛ هدروآ  ربماـیپ  زا  شناردـپ ، زا  ار  تاـیاور  زا  يا  هعوـمجم  نآ ] رد   ] هـک دراد  يا  هـفیحص 

(1) .تسه

مالسلا هیلع  اضر  ماما  تامارک  اه و  ییوگشیپ  موس : لصف 

هراشا

ص:27

ص236. ج1 ، عیشتلا ، فوصتلا و  نیب  هلصلا  یبیش ، - 1
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(ع) اضر ماما  تامارک  اه و  ییوگشیپ  موس : لصف 

اه لصف  ریز 

اه ییوگشیپ  فلا )

تامارک ب )

اه ییوگشیپ  فلا )

هراشا

اه ییوگشیپ  فلا )

لئاسم هراـبرد  ترـضح  ياـه  ییوگـشیپ  هلمج ، نآ  زا  .دراد  يا  هژیو  تیمها  (ع ) اـضر ماـما  یتیـصخش  داـعبا  زا  کـی  ره  یـسررب 
.مینک یم  هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  تسا  نوگانوگ 

ماما رب  نوراه  ندشن  زوریپ 

: تسا هدرک  تیاور  ییحی  نب  ناوفص 

.میدـش كانمیب  (ع ) اضر ماما  رب  نوراه  ياه  هئطوت  زا  (ع ،) اضرلا یـسوم  نب  یلع  تماما  زاـغآ  و  (ع ) مظاـک ماـما  تداهـش  زا  سپ 
(1) «. درب دهاوخن  شیپ  زا  يراک  یلو  دهد ، یم  ماجنا  ار  دوخ  شالت  نوراه  : » دومرف ماما  میدیناسر ؛ ماما  یهاگآ  هب  ار  ارجام 

: دنک یم  لقن  يرگید  تیاور  رد  ناوفص 

تماـما ياـعدا  (ع ) یـسوم نب  یلع  : » تفگ نوراـه  هب  یکمرب  دـلاخ  نب  ییحی  هک  درک  لـقن  نم  يارب  داـمتعا ، دروم  دارفا  زا  یکی 
ایآ تسا ؛ سب  میداد ، ماجنا  شردپ  اب  هچنآ  : » تفگ وا  خساپ  رد  نوراه  یلو  تشاد ، ار  نوراه  کیرحت  دـصق  نخـس  نیا  اب  .دراد »

همه یهاوخ  یم 

ص:29

ص311. ج2 ، ءایلوالا ، تامارک  عماج  ص376 ؛ همهملا ، لوصفلا  - 1
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(1) »؟ میشکب ار  نانآ 

نومأم تسد  هب  نیما  ندش  هتشک 

نومأم تسد  هب  نیما  ندش  هتشک 

: تسا هتفگ  راسی  نب  نیسح 

نب هللادبع  ینعی  مدیسرپ : ماما  زا  .تشک » دهاوخ  ار  نیما  شردارب  نومأم ،)  ) هللادبع : » دومرف نم  هب  (ع ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  يزور 
ماما ییوگـشیپ  ساسا  رب  .تشک » دهاوخ  ار  نیما )  ) دمحم هللادبع  يرآ ، : » دومرف ماما  تشک ؟ دهاوخ  ار  نوراه  نب  دـمحم  نوراه ،

(2) .دش نینچ 

دنزرف ود  ندوب  هار  رد 

دنزرف ود  ندوب  هار  رد 

: تسا هدرک  تیاور  حلاص  نب  رکب 

رادراب امـش ، نایعیـش  صاوخ و  زا  نانـس ، نب  دمحم  رهاوخ  مرـسمه ، مدرک : ضرع  ترـضح  نآ  هب  مدیـسر و  (ع ) اضر ماما  روضح 
.دنک تیانع  نم  هب  يرسپ  دنزرف  دنوادخ  دینک ، اعد  مهاوخ  یم  امش  زا  .تسا 

مهاوخ یلع  ار  يرگید  دمحم و  ار  یکی  مان  دش : نینچ  نم  میمـصت  متفر و  نوریب  ماما  دزن  زا  .تسا » هار  رد  دنزرف  ود  : » دومرف ماما 
« ورمع ُّما   » ار يرگید  یلع و  ار  یکی  ماـن  : » دومرف دـسرپب ، يزیچ  نم  زا  هکنیا  نودـب  دـناوخ و  ارف  ارم  ماـما  ماـگنه  نیا  رد  .دراذـگ 
، دوب هتفگ  ماما  هک  ار  ییاه  مان  نامه  و  دوب ، هدروآ  ایند  هب  رتخد  کی  رـسپ و  کی  مرـسمه  مدیـسر ، هفوک  هب  هک  یماگنه  .راذـگب »

.مدرک باختنا  نانآ  يارب 

(3) «. دوب ورمع  ّما  تگرزب  ردام  مان  : » داد خساپ  تسیچ ؟ ورمع  ُّما  يانعم  متفگ : مردام  هب 

يولع رفعج  ندش  رادنامرف 

يولع رفعج  ندش  رادنامرف 

ص:30

ص157. فارشالا ، بحب  فاحتالا  - 1
ص323. راصبالارون ، ص160 ؛ فارشالا ، بحب  فاحتالا  يواربش ، ص379 ، همهملا ، لوصفلا  - 2

ص158. فارشالا ، بحب  فاحتالا  ص114 ؛ لوالا ، راثآ  لودلا و  رابخا  ینامرق ، ص377 ؛ همهملا ، لوصفلا  - 3
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: تسا هدرک  لقن  یسوم  نب  نیسح 

زا هناریقف  يا  هفایق  اب  يولع  رمع  نب  رفعج  ماگنه ، نیا  رد  .میدوب  هتـسشن  (ع ) اضر ماما  نوماریپ  مشاه ، ینب  ناـناوج  زا  یهورگ  اـب ] ]
، هدرک رییغت  وا  یگدنز  هک  دید  دیهاوخ  يدوز  هب  : » دومرف ماما  .میتسیرگن  يو  هب  زیمآ  هرخسم  هاگن  اب  ام  زا  یخرب  .تشذگ  ام  رانک 

«. دش دهاوخ  هتسارآ  شرهاظ  و  تسا ، هدیدرگ  رایسب  شنامداخ  و  هدش ، دایز  شلاوما  و 

، دوب هتفگ  ماما  هک  هنوگ  نامه  شا  یگدنز  دش و  هنیدم  رادـنامرف  یلاو و  وا  هام ، کی  تشذـگ  زا  سپ  دـیوگ : یـسوم  نب  نیـسح 
وا شیپاشیپ  هک  دندوب  یناوارف  ناراکتمدخ  شنوماریپ  تشذگ و  یم  دایز  ام  رانک  زا  يولع  رمع  نب  رفعج  سپ ، نآ  زا  درک و  رییغت 

(1) .میدرک یم  اعد  شیارب  میدراذگ و  یم  مارتحا  وا  هب  میتساخ ، یمرب  وا  يارب  ام  دندرک و  یم  تکرح 

(ع) ماما نیشناج 

(ع) ماما نیشناج 

: دنا هدرک  لقن  (ع ) اضر ماما  صاخ  نارای  زا  یخرب 

هزاجا وا  يارب  (ع ) اضر ماما  زا  میوش و  هطساو  ات  درک  ناوارف  رارـصا  ام  هب  هیفقاو ، هقرف  نایاوشیپ  زا  یکی   (2)، یطساو نیسح  يزور 
امـش نسحلاابا ، يا  : » تفگ ماما  هب  دمآ و  ترـضح  نآ  دزن  يو  داد ، رادید  هزاجا  يو  هب  ترـضح  نآ  هک  یماگنه  .میریگب  رادـید 

« .یتسین ماما  امش  هک  تسا  هدش  صخشم  نم  يارب  اما  : » داد همادا  یطساو  .يرآ » : » دومرف ماما  یتسه »؟ ماما 

ص:31

ص158. فارشالا ، بحب  فاحتالا  ص176 ؛ اجنلا ، حاتفم  ص323 ؛ راصبالارون ، ص114 ؛ لوالا ، راثآ  لودلا و  رابخا  - 1
فقوت يو  تماما  رب  ترضح ، نآ  تداهش  زا  سپ  دوب ، (ع ) مظاک ماما  نارای  رامش  رد  هک  یفریـص ، یطـساو  يامایق  نب  نیـسح  - 2

، ثیدحلا لاجر  ملع  تاکردتـسم  يزامن ، دـنا ؛ هدرک  تمذـم  ار  يو  هعیـش  نادنمـشناد  ور ، نیازا  تسا ، نایفقاو  نارـس  زا  وا  درک ؛
(ع) مظاک ماما  هدنیامن  ناونع  هب  هک  تسا  هدوب  ییاه  تورث  لام و  دندش ، نایفقاو  وزج  هک  یناسک  فده  ش4615 ؛ ص182 ، ج3 ،

.دنتشاد رایتخا  رد 
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(، (ع قداص رفعج  هللادـبعوبا ، زا  : » تفگ نیـسح  متـسین »؟ ماما  نم  هک  یتفایرد  هنوگچ  : » دیـسرپ سپـس  درک ؛ گنرد  يا  هظحل  ماما 
زا سپ  ماما  .یتسه » هرهب  یب  دنزرف  زا  يا و  هدیسر  لاس  نس و  نیا  هب  امش  هکنیا  اب  تسین ؛ میقع  ماما  هک  تسا  هدیسر  ام  هب  یثیدح 

نیا نایوار  زا  یکی  هک  نمحرلادبع  .درک » دهاوخ  تیانع  يرـسپ  نم  هب  لاعتم  يادخ  لاس ، نیا  نایاپ  زا  لبق  : » دومرف رگید  یگنرد 
(1) «. دش هداز  (ع ) یقت دمحم  ماما  شدنزرف ]  ] هک دوب  هدشن  مامت  لاس ، زونه  : » دیوگ یم  تسا ، ثیدح 

نایکمرب طوقس 

نایکمرب طوقس 

: تسا هدروآ  نینچ  رفاسم  مان  هب  نایوار ، زا  یکی 

دراو دوب ، هدیشوپ  شتروص  رابغ ، درگ و  ببس  هب  هک  یکمرب  دلاخ  نب  ییحی  ناهگان  .مدوب  (ع ) اضر ماما  تمدخ  انِم ، نیمزرـس  رد 
«. داد دهاوخ  خر  یقافتا  هچ  نانآ  يارب  لاس  نیا  رد  دنناد  یمن  دنا ؛ هراچیب  هچ  نانیا  : » دومرف ام  هب  باطخ  ماما  .دش  سلجم 

(2)  . ...داد يور  ماما  ییوگشیپ  دندرک و  طوقس  نایکمرب  لاس  نامه  رد  دیوگ : رفاسم 

ینورد ياه  هتساوخ  زا  یهاگآ 

ینورد ياه  هتساوخ  زا  یهاگآ 

: تسا هدرک  لقن  (ع ) اضر ماما  ناکیدزن  زا  یکی 

یکی دوخ  ياه  هماج  زا  مراودیما  يریگب ؛ رادـید  هزاجا  نم  يارب  (ع ) اضر ماما  زا  مهاوخ  یم  : » تفگ نم  هب  تلـص  نب  نایر  يزور 
«. دیامرف اطع  نم  هب  زین  تسا ،]  ] هدش برض  نانآ  رب  ترضح  نآ  مان  هک  ییاه  مهرد  نآ  زا  دهدب و  نم  هب  ار 

ص:32

ص46. ج3 ، افصلا ، هضور  - 1
ص322؛ راصبالارون ، ص157 ؛ فارـشالا ، بحب  فاحتالا  ص379 ؛ همهملا ، لوصفلا  ح487 ؛ ص209 ، ج2 ، نیطمـسلا ، دئارف  - 2

ص312. ج2 ، ءایلوالا ، تامارک  عماج 
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راودیما دیایب و  ام  دزن  دهاوخ  یم  تلـص  نب  نایر  : » دومرف ماما  هک  مدوب  هدوشگن  نخـس  هب  بل  زونه  مدمآ و  ماما  دزن  دیوگ : يوار 
«. دوش دراو  دیراذگب  میهد ؛ وا  هب  يزیچ  دنا ، هدز  ام  مان  هب  هک  ییاه  مه  رد  زا  مهدب و  يا  هماج  وا  هب  هک  تسا 

(1) .دومرف تیانع  وا  هب  مهرد » یس   » و هماج » ود   » ترضح نآ  دیسر و  ماما  روضح  نایر 

نوراه ماما و  هاگمارآ 

نوراه ماما و  هاگمارآ 

يارب ینارنخس  لوغشم  نوراه  مدید و  هنیدم  دجسم  رد  ار  (ع ) اضرلا یسوم  نب  یلع  يزور  : » تسا هدرک  لقن   (2) نارمع نب  یسوم 
(3) «. میوش یم  هدرپس  كاخ  هب  اج  کی  رد  نوراه  نم و  هک  دید  یهاوخ  ار  يزور  و  دومرف : نم  هب  ماما  .دوب  مدرم 

رگید ِرَد  زا  (ع ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  مارحلادجـسم و  رد  کـی  زا  دیـشرلا  نوراـه  : » تسا هدرک  تیاور  یناـجرا  رفعج  نـب  هزمح 
یلو تسا ، رود  هزادنا  هچ  وت  زا  ام  ياه  هناخ  سوت ، يا  : » دومرف درک و  هراشا  نوراه  هب  ترـضح  نآ  ماگنه ، نیا  رد  .دندش  جراخ 

(4) «. دروآ یهاوخ  درِگ  اج  کی  رد  ار  نوراه )  ) وا نم و  .دشاب  یم  کیدزن  هزادنا  هچ  نامرادید  لحم 

نیا هیبش  هک  میتسه  نوراه  نم و  رتروآ ، تفگـش  نیا  زا  دومرف ...« : نینچ  نایکمرب  طوقـس  هرابرد  ییوگـشیپ  يارجام  رد  نینچمه 
ماما هکنیا  ات  مدـیمهفن ، نوراه  دروم  رد  ار  ماما  نخـس  يانعم  : » دـیوگ رفاـسم  ...میـشاب .  یم  طـسو ) هبابـس و  تشگنا   ) تشگنا ود 

(5) «. دش هدرپس  كاخ  هب  نوراه  رانک  رد  تشذگرد و 

يدهع تیالو  يرادیاپان 

ص:33

ص386. هوبنلا ، دهاوش  ص180 ؛ هیصولا ، تابثا  - 1
ص316. فارشالا ، بحب  فاحتالا  دنا ؛ هدروآ  ناورم  نب  یسوم  ار  يو  مان  یخرب  - 2

ص312. ج2 ، ءایلوالا ، تامارک  عماج  ص323 ؛ راصبالارون ، ص376 ؛ همهملا ، لوصفلا  - 3
ص323. راصبالارون ، ص158 ؛ فاحتالا ، ص266 ؛ ج7 ، یناغالا ، جرفلا ، یبا  - 4

ص322؛ راصبالارون ، ص158 ؛ فارـشالا ، بحب  فاحتالا  ص376 ؛ همهملا ، لوصفلا  ح487 ؛ ص209 ، ج2 ، نیطمـسلا ، دئارف  - 5
ص312. ج2 ، ءایلوالا ، تامارک  عماج 
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يدهع تیالو  يرادیاپان 

: تسا هتفگ  ینئادم 

هب دنتخادرپ ، نخس  هب  نانارنخس  دیـشوپ و  ار  صوصخم  سابل  تسـشن و  يدهع  تیالو  تعیب  سلجم  رد  (ع ) اضر ماما  هک  یماگنه 
ار وا  هراشا ، اب  ماما  .درک  یم  یلاح  شوخ  راهظا  رایـسب  ماما ، يدهع  تیالو  يارجام  نیا  زا  هک  تسیرگن  دوخ  نارای  زا  یکی  يوس 

شوخ دنبم و  لد  نآ  هب  نکم و  لوغـشم  يدـهع  تیالو  نیا  هب  ار  دوخ  بلق  : » دومرف نینچ  وا  شوگ  رد  مارآ  دـناوخارف و  دوخ  دزن 
(1) «. تسین یندنام  يدهع ) تیالو   ) رما نیا  اریز  نکم ؛ یلاح 

تشگ زاب  یب  رفس 

تشگ زاب  یب  رفس 

: دیوگ يوار 

مدروآ درگ  ار  ما  هداوناخ  همه  دندناوخارف ، ورم ) هب   ) هنیدم زا  ارم  هک  یماگنه  : » دومرف یم  هک  مدینـش  (ع ) اضر ماما  زا  ناسارخ  رد 
نانآ نایم  مهرد  رازه  هدزاود  نآ  زا  دـعب  .مونـشب  ار  ناتیادـص  هک  يا  هنوگ  هب  دـینک ، هیرگ  نم  رب  دـنلب  مدرک ، شرافـس  ناـنآ  هب  و 

(2) «. تشگ مهاوخن  زاب  امش  يوس  هب  زگره  متفگ : نانآ  هب  مدرک و  میسقت 

ییوگشیپ نیرخآ 

ییوگشیپ نیرخآ 

هـصالخ روط  هب  هک  تسا  نآ  تاـیئزج  یگنوگچ  دوخ و  تداهـش  نوـماریپ  هدـیدرگ  تبث  (ع ) اـضر ماـما  زا  هک  ییوگـشیپ  نیرخآ 
.داد میهاوخ  حیضوت  رتشیب  اتسار  نیا  رد  ماما  تداهش  هب  طوبرم  لصف  رد  میوش و  یم  روآدای 

: دسیون یم  یمثیه  رجح  نبا 

وا دهاوخ  یم  نومأم  .دور  یم  ایند  زا  نآ  رثا  رب  هک  دنناروخ ، یم  رانا  ای  روگنا  وا  هب  هک  داد  ربخ  شگرم  زا  شیپ  یـسوم ) نب  یلع  )
ماما  ] ار

ص:34

ص178. هاجنلا ، حاتفم  ص392 ؛ همهملا ، لوصفلا  - 1
ص389. هوبنلا ، دهاوش  - 2
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(1)! دوب هداد  ربخ  اهنآ  زا  يو  هک  هنوگ  نامه  داد ، خر  اهنیا  همه  .دناوت  یمن  یلو  دنک ، نفد  نوراه  ِرَس  تشپ  ار ]

تامارک ب )

هراشا

تامارک ب )

نوگانوگ ياه  نابز  هب  ماما  یهاگآ 

نابز هب  ترضح  نآ  لماک  ییانشآ  دش ، نادهاش  نایفارطا و  یتفگش  ببس  هک  (ع ) اضر ماما  یملع  تیـصخش  رهاظم  زا  رگید  یکی 
.تسا هدوب  نوگانوگ  ياه 

مدرم و نیرت  حیـصف  يو  هک  دنگوس  ادخ  هب  .تفگ  یم  نخـس  ناشدوخ  نابز  هب  مدرم  اب  (ع ) اضر ماما  : » دیوگ یم  يوره  تلـصابا 
«. دوب یگنهرف  نابز و  ره  هب  نانآ  نیرتاناد 

.نوگانوگ ياه  نابز  هب  امش  طلست  فارِشا و  همه  نیا  زا  متفگش  رد  نم  ادخ ، لوسر  دنزرف  يا  مدرک : ضرع  : » دیازفا یم  وا 

ار نانآ  ناـبز  وا  یلو  دـهد ، رارق  مدرم  رب  تجح  ار  يدرف  دـنوادخ  دوش ، یم  هنوگچ  متـسه ، مدرم  رب  ادـخ  تجح  نم  دومرف : ماـما 
زج يزیچ  نآ  تسا و  هدـش  هداد  باـطِخلا » ُلـصَف   » اـم هب  دومرف : هک  هدیـسرن  وت  هب  (ع ) یلع ناـنمؤم  ریما  نخـس  رگم  .دـنکن  كرد 

(2) «. تسین اه  نابز  تخانش 

يدنِس دیاز  نابز  هب  ماما  نتفگ  نخس 

يدنِس دیاز  نابز  هب  ماما  نتفگ  نخس 

: دیوگ یم   (3) يدنِس لیعامساوبا 

نب یلع  ماما  .مدمآ  نوریب  دنـس  زا  وا  ترایز  رادید و  دـصق  هب  ور ، نیازا  .دراد  یتجح  اه  برع  نایم  دـنوادخ  هک  مدینـش  دنِـس  رد 
نم هب  ار  یسوم ،

ص:35

ص204. هقرحملا ، قعاوص  - 1
ص84. ج2 ، ریسلا ، بیبح  - 2

هقطنم روظنم ، هک  دیآ  یم  تسد  هب  نینچ  دهاوش  نیارق و  زا  اما  تسا ؛ هدـش  هتفگ  اج  دـنچ  هب  دنِـس  ییایفارغج ، ياه  باتک  رد  - 3
ص 267. ج 3 ، نادلبلا ، مجعم  يومح ، تسا ؛ ناتسودنه  رد  يا 
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نآ .مدرک  مالـس  ترـضح  نآ  هب  يدنِـس  نابز  اـب  مدوبن ، انـشآ  یبرع  ناـبز  اـب  هک  اـجنآ  زا  مدیـسر و  يو  تمدـخ  .دـندرک  یفرعم 
خساپ نابز  نامه  اب  ماما  مدرک ، یم  وگو  تفگ  ماما  اب  يدنس  نابز  اب  هک  ار  ینخس  ره  داد و  ارم  خساپ  يدنـس  نابز  اب  زین  ترـضح 

.درک یم  نایب  ارم 

نم يدیـسر و  تا  هتـساوخ  هب  دومرف : ماما  .مدـناسر  ماما  ضرع  هب  هدوب ، ترـضح  نآ  رادـید  نامه  هک  ار  دوخ  رفـس  هزیگنا  سپس 
.سرپب نم  زا  یهاوخ ، یم  هچ  ره  متسه : ادخ  تجح  نامه 

امـش زا  .مناد  یمن  یبرع  نابز  نم  متفگ : ماما  هب  نتفر ، ماگنه  مدرک و  رـضح ت  نآ  زا  متـشاد ، هک  یلاؤس  ره  دـیوگ : لیعامـساوبا 
! دشخب ماهلا  نم  هب  ار  یبرع  نابز  لاعتم  يادخ  ات  دییامن  ییاعد  نم  قح  رد  مهاوخ  یم 

(1)! میوگب نخس  یبرع  نابز  هب  متسناوت  هظحل  نامه  زا  و  دیشک ، نم  نابل  رب  ار  دوخ  كرابم  تسد  ترضح  نآ 

ناراب تساوخرد  ماما و 

ناراب تساوخرد  ماما و 

ناراب اما  دوب ، ناراب  ندـیراب  لـصف  دومن ، دوخ  نیـشناج  دـهع و  یلو  ار  ماـما  نومأـم ، هکنآ  زا  سپ  : » دـیوگ یم  يروباـشین  مکاـح 
هناهب ار  هلئـسم  نیا  يو ، رازآ  ندرک و  تیذا  يارب  ماما ، يدهع  تیالو  نافلاخم  نایفارطا و  ات  دیدرگ  ببـس  عوضوم  نیمه  .دـیرابن 

!«. تسا هتفرگ  ام  زا  ار  ناراب  ام ، دهع  یلو  (ع ،) اضرلا یسوم  نب  یلع  : » دنتفگ یم  رخسمت  اب  ور ، نیازا  .دنهد  رارق 

یتدم تفگ : ماما  هب  هعمج  زور  کی  .تفرگ  رارق  نانخس  نیا  ریثأت  تحت  زین  وا  هک  يا  هنوگ  هب  دیسر ، نومأم  شوگ  هب  نانخس  نیا 
.تسا بسانم  رایسب  درابب ، ناراب  ات  ینک  ییاعد  رگا  هدماین ، ناراب  تسا 

هللا یلـص  مرکا  ربمایپ  هتـشذگ  بش  هبنـشود ، زور  دومرف : ماما  دـینک ؟ یم  اعد  ینامز  هچ  دیـسرپ : نومأم  .منک  یم  اعد  دومرف : ماـما 
(ع) بلاط یبا  نب  یلع  نانمؤم ، ریما  هلآ و  هیلع و 

ص:36

ص84. ج2 ، ریسلا ، بیبح  ص388 ؛ هوبنلا ، دهاوش  - 1
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ورب و ارحـص  هب  هبنـشود  زور  نک ، ربص  هبنـشود  زور  ات  مدنزرف ! دومرف : نم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  .مدید  باوخ  رد  ار 
هب راگدرورپ  هژیو  تیانع  مدـنزرف ! .دروآ  دـهاوخ  دورف  مدرم  نیا  رب  ار  شتمحر  ناراب  دوخ  فطل  اـب  دـنوادخ  هک  اـمن  بلط  ناراـب 

.یتسه رادروخرب  یتمظع  ماقم و  هچ  زا  لاعتم  دنوادخ  دزن  هک  دننادب  راذگب  هدب و  ناشن  مدرم  هب  ار  تدوخ 

شیاتس زا  سپ  داتـسیا و  يدنلب  رب  ترـضح  نآ  .دندش  ارحـص  هناور  مدرم ، و  (ع ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  هبنـشود  زور  ندیـسرارف  اب 
نامرف هک  نانچ  ام  هب  نانآ  یلو  یتشاد ، گرزب  ار  تیب  لها  ام  قح  وت  اراگدرورپ ! راب  تشاد : هضرع  نینچ  يو  هاگشیپ  هب  دنوادخ ،
دنمدوس یناراب  اب  ار  نانآ  سپ  دنـشک ، یم  راظتنا  ار  تتمعن  ساسحا و  دنراد و  وت  تمحر  لضف و  هب  مشچ  دنتـسج و  لسوت  يداد ،

.دشاب ناشلزانم  هب  هاگیاج  نیا  زا  ناشتشگزاب  زا  دعب  نانآ ، يارب  یگدنراب  يادتبا  نادرگ و  باریس  نایز  نودب  یمومع و  و 

یـسوم نب  یلع  نانخـس  ندـش  مامت  زا  سپ  دـیزگرب ، يربمایپ  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  هک  يراـگدرورپ  هب  دـیوگ : يوار 
هب مدرم  هک  يا  هنوگ  هب  تخاس ، هدـنکآ  ار  اضف  قرب  دـعر و  دنتـشگ و  رادـیدپ  نامـسآ  رد  از  ناراب  ياهربا  گـنرد  یب  (ع ) اـضرلا

نالف ِنآ  زا  هکلب  تسین ! امـش  نآ  زا  اهربا  نیا  مدرم ! يا  دومرف : (ع ) اـضر ماـما  .دنتـشگ  یم  هاـنپ  رـس  یپ  رد  ناراـب ، ندـیراب  روصت 
! مدرم يا  دومرف : ماما  راب  نیمهدزای  .تسا  هقطنم  نالف  هب  طوبرم  اـهربا  نیا  دومرف : ماـما  داد و  خر  راـب  قافتا 10  نیا  .تسا  هقطنم 

دوخ لزانم  هب  ات  دـیرازگب  ساپـس  لضفت  تمعن و  نیا  رب  ار  راـگدرورپ  سپ  .تسا  هداتـسرف  امـش  يارب  ار  اـهربا  نیا  لاـعتم  يادـخ 
! ددرگ لزان  امش  رب  ادخ  تمحر  ات  دیدرگزاب  ناتیاه  هناخ  يوس  هب  نیاربانب ، .دیراب  دنهاوخن  امش  رب  اهربا  دیا ، هتشگنزاب 
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اهربا دندیـسر ، دوخ  ياه  هناخ  هب  مدرم  هک  ینامز  .دـندرک  نینچ  زین  مدرم  دـیدرگ و  دوخ  لزنم  هناور  دـمآ و  نییاـپ  ماـما  هاـگ  نآ 
َِدلَِول ًائینه  : » دنتفگ یم  دندرک و  یم  لیلجت  ماما  زا  ناوارف  قایتشا  اب  زین  مدرم  تفرگ و  ارف  ار  رهـش  مامت  دندرک و  ندـیراب  هب  عورش 

«. داب كرابم  یهلا  تامارک  ادخ  لوسر  دنزرف  رب  هللا ؛ تامارک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  ِلوسَر 

راگدرورپ ياه  تمعن  ربارب  رد  مدرم ! يا  : » دومرف نینچ  تخادرپ و  مدرم  تحیـصن  دنپ و  هب  ور ، نیازا  .دـید  بسانم  ار  تصرف  ماما 
، شیاه تمعن  رکـش  راگدرورپ و  زا  تعاطا  اب  هکلب  دـیزاسم ، رود  دوخ  زا  ار  اه  تمعن  نیا  ناهانگ ، اـب  دـیزاس و  هشیپ  یهلا  ياوقت 

تیب لها  و  دـنوادخ ، يایلوا  قوقح  تخانـش  دـنوادخ و  هب  نامیا  زا  دـعب  يرکـش  چـیه  هک  دـینادب  .دـیهد  ینوزف  دوخ  رب  ار  تمعن 
اریز تسین ؛ نانآ  ییایند  روما  رد  دوخ  ینید  ناردارب  اب  نانمؤم  امش  يراکمه  زا  رت  بوبحم  وا  دزن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ 

[، دنیامن کمک  نارگید  هب   ] دننزب ییاهراک  نینچ  هب  تسد  هک  یناسک  .تسا  یهلا  تشهب  هب  ندیسر  يارب  امـش  هاگرذگ  راک ، نیا 
.دش دنهاوخ  هدرمش  راگدرورپ  هاگرد  ناصاخ  زا 

یلص مرکا  ربمایپ  هب  دیامرف : یم  دنک و  یم  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  يزیگنا  تفگـش  يارجام  (ع ) اضر ماما  هاگ  نآ 
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  .دـهد  یم  ماجنا  ار  هانگ  نالف  اریز  دـش ؛ كاله  یباحـص  نالف  دـنداد ، ربخ  هلآ  هیلع و  هللا 

نیزگ ياـج  ار  وا  کـین  ياـهراک  كاـپ و  ار  شناـهانگ  ماـمت  هدـینادرگ و  ریخ  هـب  تبقاـع  ار  وا  دـنوادخ  هتفاـی و  تاـجن  وا  هـکلب 
.تسا هدرک  شناهانگ 

ار وا  تروـع  يا  هنوـگ  هب  يو  .دوـب  راکـشآ  شتروـع  هک  دروـخرب  ینمؤـم  هب  هدرک ، یم  تـکرح  هـک  يریـسم  رد  درف  نـیا  يزور 
وت هب  دنوادخ  درک : اعد  نینچ  يو  قح  رد  دش و  هجوتم  دعب  درف  نآ  یلو  دوشن ، هدنمرش  ات  دشن  رادربخ  دوخ  نمؤم  نآ  هک  دیناشوپ 

.دنادرگ لهس  ناسآ و  ار  وت  باسح  دیامرف و  تیانع  ار  اه  شاداپ  نیرتهب 
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ربمایپ نانخس  هک  یماگنه  .دش  ریخ  هب  تبقاع  نمؤم ، نآ  ياعد  ببس  هب  یباحـص  درف  نیا  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
ار وا  هبوت  زین  دـنوادخ  .دادـن  ماجنا  ار  هاـنگ  نآ  رگید  درک و  هبوت  دوخ  هاـنگ  زا  نانخـس ، نآ  تکرب  هب  دیـسر ، یباحـص  درم  نآ  هب 

راپسهر نانخس  نیا  زا  سپ  (ع ) اضر ماما  .دیسر  تداهـش  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  باکر  رد  ماجنارـس  هکنیا  ات  تفریذپ 
.دش دوخ  لزنم 

اه نیمزرس  هب  ار  یناوارف  ياه  تکرب  ناراب ، نیا  ببـس  هب  داب ] دونـشخ  وا  زا  هک  ( ] (ع اضر ترـضح  ياعد  هب  دنوادخ  دیوگ : يوار 
(1) «. دومرف تمحرم 

اهریش ندش  هدنز 

اهریش ندش  هدنز 

؛ دش بآ  رب  شقن  نادوسح  ماما و  ناهاوخدب  نافلاخم و  هشقن  (ع ،) اضر ترضح  ياعد  هب  ناراب  ندیراب  زیگنا  تفگـش  يارجام  رد 
، دـندوب هدرک  يزیر  همانرب  نایولع  زا  يدـهع  تیـالو  نتفرگ  سپ  زاـب  ماـما و  تیـصخش  نتـسکش  مه  رد  يارب  تصرف  نیا  زا  اریز 

.تخاس رت  فیفخ  ار  شنانمشد  دیدرگ و  هدوزفا  زور  هبزور  ترضح  نآ  تیصخش  تمظع و  رب  دش و  سکعرب  هجیتن  هچرگ 

: تفگ نومأم  هب  باطخ  نارهم  نب  دـیمح  مان  هب  ماما  نافلاخم  زا  یکی  يزور  : » دـسیون یم  نینچ  اتـسار  نیمه  رد  يروباشین  مکاـح 
ماقم و تیصخش و  میامن و  موکحم  ار  شناراداوه  وا و  منک و  ثحب  (ع ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  اب  نم  دیهد  هزاجا  نینمؤملاریما ، يا 

! منک ریقحت  ار  وا  تلزنم 

درک و لابقتسا  يو  داهنشیپ  زا  ناوارف  هقالع  اب  زین  نومأم  .درادن  ار  يدهع  تیالو  تقایل  وا  هک  مداد  یم  ناشن  دوبن ، امش  تبیه  رگا 
نآ رد  اه  تیصخش  ناگرزب و  دوش و  رازگرب  يا  هسلج  داد  روتسد  سپس  تسین ، راک  نیا  زا  رت  بوبحم  نم  دزن  يزیچ  چیه  تفگ :

نارس همه  هکنآ  زا  سپ  .دیسر  ارف  دوعوم  زور  .دنبای  روضح 
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وگو تفگ  رایـسب  امـش  هرابرد  مدرم  تفگ : نینچ  ماما  هب  باطخ  همدقم  نودب  نارهم ، نب  دیمح  دـندمآ ، درِگ  يرکـشل  يروشک و 
دندید مدرم  .دش  دیهاوخ  اهنآ  رکنم  دیوش ، هاگآ  اهنآ  زا  رگا  هک  دـننک  یم  يور  هدایز  هغلابم و  نآ  رد  هک  يا  هنوگ  هب  دـننک ، یم 

راک نیا  هک  دنتـشادنپ  نینچ  نانآ  دروآ و  دورف  مدرم  رب  دوب ، هدیـسر  ارف  نآ  ندیراب  نامز  هک  ار  یناراب  دنوادخ  دیدرک و  اعد  امش 
تسین هسیاقم  لباق  داب ] مادتسم  شکُلم  هک   ] نومأم دننامه  يدرف  چیه  هکنیا  اب  دیتسه ، دننام  یب  یتیصخش  امش  تسا و  هزجعم  امش 

.تسا هداد  امش  هب  وا  ار  يدهع  تیالو  ماقم  و 

! دریگ تروص  اوران  غورد و  همه  نیا  زین  هفیلخ  هیلع  ات  یتسین ، شیاتس  حدم و  همه  نیا  راوازس  امش  نیاربانب ،

دنچ ره  مراد ، زاب  مدوخ  هرابرد  دـنوادخ  ياه  تمعن  ندرک  وگزاب  زا  ار  مدرم  مناوت  یمن  نم  دومرف : نینچ  شمارآ  تناتم و  اب  ماما 
ام هب  ار  نآ  نومأم  ینک  یم  اعدا  ییوگ و  یم  نخس  نآ  زا  وت  هک  ار  یهاگیاج  اما  مریگ ، شیپ  ار  ینیبدوخ  ربکت و  هار  مهاوخ  یمن 

.تسین رصم  هاشداپ  و  (ع ) فسوی ترضح  هاگیاج  زج  يزیچ  تسا ، هداد 

هاـگیاج زا  شیب  يا و  هداـهن  رتارف  ار  اـپ  دوخ  زرم  زا  یـسوم ، دـنزرف  يا  تفگ  دـش و  نیگمـشخ  ماـما  نانخـس  زا  نارهم  نب  دـیمح 
يور نآ  رد  ریخأت  میدقت و  زگره  دوب و  هدرک  ردـقم  ار  نآ  دوخ  هک  ینامز  رد  دـنوادخ  هک  ار  یناراب  ییوگ و  یم  نخـس  شیوخ 

دننامه يا  هزجعم  ییوگ  يداد ، رارق  دوخ  ذوفن  هطلـس و  شرتسگ  يارب  یتمالع  هناشن و  ار  نآ  يدرک و  مامت  دوخ  ماـن  هب  داد ، یمن 
توافتم هوک  راهچ  هلق  رب  تخاس و  طولخم  رگیدکی  اب  ار  اهنآ  تشک و  ار  هدـنرپ  راهچ  هک  ینامز  يا ، هدروآ  لیلخ  میهاربا  هزجعم 

رد وت  رگا  .دناوخ  ارف  دوخ  يوس  هب  درک و  هدنز  راگدرورپ  نذا  هب  ار  اهنآ  سپس  داد ، رارق 
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.نادرگ طلـسم  نم  رب  ار  نانآ  دشاب و  یعقاو  هک  هدـنرد  یناویح  هب  نک ، هدـنز  ار  ریـش  ود  نیا  ریوصت  یتسه ، وگتـسار  دوخ  ياعدا 
! دوب دهاوخ  وت  هزجعم  راک ، نیا  ینک ، نینچ  رگا 

ببـس هب  ندیراب  نآ  دیاش  داد و  تبـسن  وت  ياعد  هب  ناوت  یمن  دـیراب ، دوخ  ندـیراب  ماگنه  رد  يداع  لاور  ساسا  رب  هک  یناراب  اما 
[. دنا هدوب  هوبنا  تیعمج  نآ  نایم  رد  هک   ] تسا هدوب  نارگید  ياعد  تباجتسا 

اب درک و  یم  هراـشا  تشاد ، دوـجو  نومأـم  سلجم  رد  هک  يریـش  ود  نآ  سکع  هب  وـگو  تفگ  ماـگنه  نینچمه  نارهم  نـب  دـیمح 
.درک یم  کیرحت  دناوخ و  یم  ارف  اهنآ  ندرک  هدنز  يارب  ار  ماما  رخسمت ، تلاح 

ُهاَسِرَْتفاَف رجافلا  امُکَن  وَد  : » دومرف دنلب  يادص  اب  درک و  هراشا  ریش  ود  نآ  سکع  هب  دش و  نیگمشخ  نارهم  نب  دیمح  نانخس  زا  ماما 
«. دیراذگن یقاب  وا  زا  يرثا  دینک و  هراپ  هراپ  ار  رجاف  نیا  دییایب و  ریش ، ود  يا  ًارثأ ؛ الَو  ًانیَع  َهل  ایِقُبت  َو ال 

وا دوجو  زا  ار  نیمز  دـندروخ و  دـندرک و  هراپ  ار  وا  دـندش و  رو  هلمح  نارهم  نب  دـیمح  هب  لیدـبت و  یعقاو  ریـش  هب  سکع  ود  نآ 
ادخ رما  هب  دندیسر و  (ع ) اضر ماما  تمدخ  ریش  ود  نآ  دندوب ، نایرج  نیا  دهاش  هدز ، تفگش  نارضاح  هک  یلاح  رد  دندرک ، كاپ 

؟ دیهد یم  روتسد  هچ  ام  هب  نومأم  دروم  رد  نیمز ! يور  رب  ادخ  ّیلو  يا  دنتشاد : هضرع  (ع ) اضر ماما  هب  دندمآ و  نابز  هب 

.تفر شوه  زا  دش ، دهاوخ  نارهم  نب  دیمح  دننامه  زین  وا  تشونرس  درک  ساسحا  دینش و  ار  نانخس  نیا  نومأم  هک  یماگنه 

هک یماگنه  .دندروآ  شوه  هب  ار  وا  دندیشاپ ، نومأم  تروص  هب  بآ  يرادقم  داد  روتـسد  ماما  هاگ  نآ  دیتسیاب ! دومرف : زین  (ع ) ماما
دادن و هزاجا  ماما  مینک ؟ التبم  شتـسود  تشونرـس  هب  زین  ار  وا  یهد ، یم  هزاجا  ام  هب  ایآ  دنتفگ : ماما  هب  ریـش  ود  نآ  دمآ ، شوه  هب 

.دیناسر دهاوخ  ماجنا  هب  ار  نآ  دریگ ، قلعت  يرما  ره  هب  راگدرورپ  هدارا  دومرف :
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.دندرگ زاب  شیوخ  ناکم  هب  داد  روتسد  اهنآ  هب  ترضح  نآ  .دندرگ  زاب  دوخ  ناکم  هب  هک  دنتفرگ  هزاجا  ماما  زا  ریـش  ود  نآ  سپس 
.دندمآ رد  ریوصت ]  ] تسخن لکش  نامه  هب  .دنتشگ و  زاب  دوخ  ناکم  هب  ماما  روتسد  هب  ریش  ود  نآ 

هک ار  راگدرورپ  ساپس  نارهَم ؛ ِنب  ِدیَمح  َّرـش  ینافَک  يذَّلا  ِهِّللُدمحلَا  : » تفگ درب ، یم  رـس  هب  تشحو  سرت و  تلاح  رد  هک  نومأم 
«. تشاد ناما  رد  نارهم  نب  دیمح  رش  زا  ارم 

رگا .تسامـش  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ناتراوگرزب  دـج    ِ نآ زا  تفالخ  ماقم  نیا  تفگ : ماما  هب  باـطخ  نومأـم  سپس 
(1) «. میامن یم  راذگاو  امش  هب  ار  نآ  منک و  یم  يریگ  هرانک  تفالخ ]  ] ماقم نیا  زا  دیشاب ، لیام 

نایدا رگید  نارس  اب  ماما  هرظانم  تاسلج  مراهچ : لصف 

هراشا

ص:42
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نایدا رگید  نارس  اب  ماما  هرظانم  تاسلج  مراهچ : لصف 

ماما یناگدنز  رد  اه  هرظانم  عوضوم  .تسا  بهاذـم  نایدا و  نایم  هثحابم  شرتسگ  (ع ،) یـسوم نب  یلع  نامز  ياه  یگژیو  زا  یکی 
یعاـمتجا یـسایس و  یملع و  یناگدـنز  رد  میناوت  یم  ار  یملع  تکرح  نیا  جوا  یلو  تسا ، هتـشاد  دوـجو  زین   8 قداص ماما  رقاـب و 

.مینیبب (ع ) اضر ماما  نامز 

هدـنهد ناـشن  وگو ، تفگ  ثحب و  هب  ینید  یملع و  لـفاحم  یمالـسا و  هعماـج  شیارگ  هک  دراد  تیمها  تهج  نآ  زا  عوضوم  نیا 
ناناملـسم نایم  رد  يرگـشواک  هیحور  دـشر  یمالـسا و  یملع و  لفاحم  هزوح  هب  یمالک  یفـسلف و  نوگانوگ  ياه  هثحابم  یبایهار 

هب ار  یعطق  هجیتن  ود  هک  هدوب  ثحاـبم  لـفاحم و  هنوگ  نیا  زا  (ع ) تیب لـها  يارچ  نوچ و  یب  لابقتـسا  رگید ، يوس  زا  .تسا  هدوب 
: زا دنترابع  هک  تسا  هتشاد  هارمه 

.دمآ یم  رامش  هب  دازآ  ياه  ثحب  هشیدنا و  لدابت  رب  يدییأت  رهُم  . 1

.تسا هدوب  نانآ  فراعم  هشیدنا و  ندوب  ریذپ  لالدتسا  ندوب و  یقطنم  هناشن  . 2

: دسیون یم  نینچ  (ع ) اضر ماما  نارود  تیعضو  هرابرد  یعفاش  يرصم  وّمح  يداه  ور ، نیازا 

تسیز یم  یمالسا  ندمت  نارود  نیرت  ناشخرد  زا  یکی  رد  (ع ) اضر ماما 

ص:43
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هب تشاد ، ییازسب  مهس  درک ، یم  رازگرب  نومأم  هک  یتارظانم  یملع و  سلجم  رد  ماما  .دوب  رصاعم  نامز  زا  يا  ههرب  رد  نومأم  اب  و 
زا درک و  یم  رـضاح  هسلج  نیا  رد  بهاذـم  نایدا و  همه  زا  ار  ناملکتم  ناهیقف و  املع و  رازگرب و  ار  اه  هسلج  نومأم  هک  يا  هنوگ 
هب فارتعا و  ماما  يرترب  شناد و  هب  یگمه  نادنمشناد  هک  داد  یم  خساپ  يا  هنوگ  هب  اهنآ  همه  هب  ترضح  نآ  دندیـسرپ و  یم  ماما 

.دندرک یم  رارقا  يو  ربارب  رد  دوخ  لهج 

نونکا مه  باتک  نیا  هچ  رگ  .تسا  هدروآ  درگ  اهنآ  خساپ  اب  هارمه  هلئسم  هدجه  نمض  یباتک  رد  ار  اه  هرظانم  نیا  ینیطقی  یـسیع 
دزن نونکا  مه  هدروآ ، دراو  یمالـسا  یبرع  ياه  هناخ  باتک  هب  یناوارف  ياه  نایز  هک  هدـش  دـیدپان  رگید  باـتک  نارازه  اـب  هارمه 

(1) .دنمان یم  اضرلا  هفیحص  ار  نآ  هک  دراد  دوجو  راوتسا  یکبس  اب  فرژ  یباتک  نایعیش 

رد ناراوگرزب  نآ  روضح  نوگانوگ و  بهاذم  نایدا و  نایم  دازآ  ياه  هثحابم  زا  (ع ) اضر ترـضح  هژیو  هب  (ع ،) تیب لها  لابقتـسا 
، نید فراعم  راوتـسا و  یناهرب و  ياه  هیاپ  ياراد  مالـسا  يداقتعا  ینابم  هک  دندوب  رواب  نیا  رب  نانآ  هک  تسانعم  نیا  هب  نادیم ، نیا 

.تسا یندرک  عافد  ملع ، لقع و  اب 

فرژ ات  هدش  ببس  نآ ، ندوب  یملع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  يدمحم  تعیرش  ییارگ  عقاو  نید و  تیناقح  هب  نانآ  نانیمطا  نینچمه 
دـنناوخبارف و یملع  ياه  هثحابم  هرظانم و  ربدـت و  لمأت و  هب  ار  دوخ  ناوریپ  دـنهن و  جرا  ار  ینید  ياه  شـسرپ  یلقع و  ياه  يواک 

زاب دشاب ، شناد  ملع و  یهاگآ و  نودب  هک  یتکرح  هنوگره  قطنم و  یب  ياهدرک  لمع  ساسا و  یب  یحطـس و  ياهرواب  زا  ار  نانآ 
.دنراد

اه هرظانم  زا  نومأم  فده 

ص:44

ص134. هعیشلا ، یلع  ءاوضا  يرصم ، وّمح  - 1
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اه هرظانم  زا  نومأم  فده 

نآ يور  رد  ور  ار  ناـنآ  اـت  درک  یم  توعد  نوگاـنوگ  ياـه  هقرف  بهاذـم و  نارو  هشیدـنا  زا  صاـخ ، یفادـها  اـب  یـسابع  نومأـم 
اریز تسا ؛ دنم  هقالع  یملع  ياه  هثحابم  هب  هک  داد  یم  ناشن  نینچ  درک ، یم  لابند  ار  یـسایس  دـصاقم  هک  وا  .دـهد  رارق  ترـضح 

دروم هک  ار  یتیـصخش  دراذگب و  شیامن  هب  ار  ربمایپ  نادناخ  تیناقح  تمظع و  دهاوخب  هلیـسو  نیدـب  هک  دوبن  يدارفا  وزج  نومأم 
سپ رد  هکلب  دنایامنب ، نارگید  هب  ار  نانآ  هوکـش  یگتـسیاش و  يرترب و  ات  دنک  حرطم  زور  نآ  هعماج  رد  تسا ، هدوب  نایولع  هقالع 

خـساپ زا  ماما  هدش ، هک  مه  راب  کی  يارب  اه  تسـشن  نیا  رد  هک  دوبن  لیم  یب  اسب  هچ  تشاد و  یـسایس  ياه  فدـه  اه ، شالت  نیا 
یم هرظانم  لَدَج و  رما  رد  ار  وت  طلست  مسانش و  یم  بوخ  ار  وت  نم  : » دیوگ یم  يزورم  نامیلس  هب  نومأم  هک  هنوگ  نامه  دنامزاب ،

باـُجم ار  وا  ینکـشب و  مهرد  ار  (ع ) یـسوم نب  یلع  ناـهرب  هدـش ، هـک  مـه  راـب  کـی  يارب  مدرک  توـعد  ار  وـت  ور ، نـیازا  .مـناد 
(1) «. ینک

ترضح ربارب  رد  نانآ  زا  یکی  دیاش  ات  دناوخ  یم  ارف  نوگانوگ  ياهرهش  زا  ار  ناملکتم  نومأم  : » دسیون یم  قودص  خیش  نینچمه 
(2) «. ددرگ راکشآ  مدرم  ربارب  رد  وا  یتساک  دبای و  شهاک  نادنمشناد  دزن  ماما  یملع  هاگیاج  هجیتن  رد  دوش و  زوریپ 

ماما اب  هرظانم  يارب  ناوخارف 

ماما اب  هرظانم  يارب  ناوخارف 

: دیوگ یم  یلفون  نسح  نب  دمحم  مان  هب  (ع ) اضر ماما  نارای  زا  یکی 

یملع و سانـشرس  ياه  هرهچ  داد  روتـسد  لهـس  نب  لضف  دوخ ، ریزو  هب  نومأم  داهن ، ماـگ  ورَم  هب  (ع ) اـضر ترـضح  هک  یماـگنه 
رد دناوخب و  ارف  دـندوب ، رترب  زاتمم و  نارگید  زا  لَدَـج  هرظانم و  ملع  رد  هک  ار  نوگانوگ  ياه  هقرف  نادنمـشناد  بهاذـم و  ناربهر 

.دنک رازگرب  یملع  هرظانم  نّیعم  يزور 

ص:45
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رگید یهورگ  (5) و  یمور ساطسق  تشترز ، باحصا   (4)، هذباره  (3)، یبئاص نادنمشناد   (2)، تولاجلا سأر   (1)، قیلثاج زا  لضف 
.دش رازگرب  تسشن  درک و  توعد  ناملکتم  زا 

امـش : » تفگ نوگانوگ  ياه  هقرف  ناملاع  ندمآ  درِگ  زا  يدنـسرخ  زاربا  اب  تسج و  تکرـش  یتامدـقم  تسـشن  رد  زین  دوخ  نومأم 
(، (ع اضر ماما  يزاجح ، نامهم  نیا  اب  وگو  تفگ  تسـشن ، نیا  فده  .دیتسه  نامز  نیا  ياه  هرهچ  نیرت  سانـشرس  نیرتروهـشم و 

.دیزادرپب دوخ  لیالد  قطنم و  هئارا  هب  ناتمادک  ره  ات  تسا 

ناوت همه  ات  دنتـسب  نامیپ  نومأـم  اـب  دنتـشاد و  مـالعا  نومأـم  ياـه  هتـساوخ  ندروآرب  يارب  ار  دوخ  یگداـمآ  هسلج ، رد  نارـضاح 
.دنراذگ شیامن  هب  ار  شیوخ 

دعب زور  يارب  هک  يا  هسلج  رد  تکرـش  يارب  دش و  دراو  مداخ  رـسای  هک  مدوب  ماما  رانک  رد  نم  : » دـیوگ یم  نینچ  همادا  رد  یلفون 
.دناسر ماما  هب  ار  نومأم  توعد  دوب ، هدش  ررقم 

حبـص ادرف  راگدرورپ  تساوخ  هب  تسیچ ؟ وت  فده  مناد  یم  وگب  ناسرب و  نومأم ]  ] وا هب  ارم  مالـس  دومرف : خساپ  رد  ترـضح  نآ 
هشیدنا نابحاص  كرش و  لها  ِتسـشن  نیا  هرابرد  وت  رظن  دومرف : ماما  دش ، جراخ  نومأم  هداتـسرف  هک  یماگنه  .دمآ  مهاوخ  وت  دزن 

؟ تسیچ نوگانوگ  ياه 

ینیب شیپ  هنوگچ  ار  هسلج  دومرف : ماما  .دراد  هیاپ  یب  تسس و  ییانب  هنارّوزم  حرط  نیا  یلو  تسامش ، ندومزآ  هفیلخ  فده  متفگ :
دنراد و ترهش  راکنا  هب  نانیا  یلو  دنا ، هدش  توعد  هرظانم  هثحابم و  يارب  هک  دارفا  نیا  متفگ : ینک ؟ یم 

ص:46

.اه فقسا  سیئر  - 1
.تسا يدوهی  نادنمشناد  بقل  - 2

.دندروآ ور  یتسرپ  هراتس  هب  نانآ  زا  یخرب  هک  تسا  ییحی  ترضح  ناوریپ  - 3
، فوطعم سیلوی  .دندرک  یم  تمدخ  سراف  هدکـشتآ  رد  هک  دنه  نادنمـشناد  ناگرزب و  یهاگدید ، رب  انب  نایتشترز و  ناگرزب  - 4

«. بره  » هدام دجنملا ،
.دوب صصختم  یکشزپ  ملع  رد  هک  یمور  نادنمشناد  زا  - 5
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نمـض ترـضح  دـینک ! زیهرپ  نانآ  اب  ندـش  ور  هبور  زا  تسا  نآ  رتهب  .تفر  دـنهاوخن  قح  نخـس  راب  ریز  تسا و  هطلاغم  ناـشراک 
؟ دشابن یفاک  نم  لیالد  ادابم  هک  یتسه  نارگن  ایآ  دومرف : یمسبت 

نامیـشپ دوخ  راـک  زا  عقوم  هچ  ینادـب  يراد  تسود  دوـمرف : ماـما  دـنادرگ ! زوریپ  ناـنآ  رب  ار  وـت  دـنوادخ  مراودـیما  مدرک : ضرع 
.يرآ متفگ : ددرگ ؟

نایبئاص اب  ناشروبز ، هب  روبز  ناوریپ  اب  نانآ ، لیجنا  اب  لیجنا  ناراد  فرط  اب  ناشتاروت ، اب  تاروت  لها  اب  دونـشب  هک  هاگ  نآ  دومرف :
بتاکم اه و  هشیدنا  نابحاص  زا  مادک  ره  اب  یمور و  نابز  هب  نایمور  اب  یسراپ ، هب  یتشترز  نادبوم  هذباره و  اب  نانآ ، يربع  نابز  اب 

.منیشن وگو  تفگ  ثحب و  هب  منک و  لالدتسا  ناشدوخ ، نابز  اب 

دیمهف دهاوخ  نومأم  دنوش ، نم  نخس  میلست  هتـسب ، ورف  بل  دنیبب و  لطاب  ار  دوخ  لیالد  دسر و  تسب  نب  هب  هورگ  ره  هک  نامز  نآ 
(1) «. تفای دهاوخن  تسد  زگره  تسا ، هتشاد  هشیدنا  رد  هتشادنپ و  هچنآ  هب  هک 

تنـس لها  كرادم  رد  یلو  تسا ، فالتخا  دنتخادرپ ، وگو  تفگ  هب  ماما  اب  هک  يدارفا  رامـش  هرظانم و  ياه  تسـشن  دادعت  هرابرد 
.تسا هدشن  تبث  یشرازگ  هنوگ  چیه  هراب  نیا  رد  هنادنم  گوس 

یملع لفاحم  نیا  هجیتن 

یملع لفاحم  نیا  هجیتن 

اه و تسشن  نیا  رتشیب  رد  هک  يورِه  مالسلادبع  .دش  هعیش  يداقتعا  یملع و  هرهب  ماما و  تمظع  هوکش و  ببس  اه  تسشن  نآ  جیاتن 
، هدیدن ار  ترـضح  نآ  يدنمـشناد  چیه  مدیدن و  رتاناد  (ع ) اضر ماما  زا  ار  سک  چیه  : » دـیوگ یم  نینچ  تشاد ، روضح  اه  هرظانم 

لفاحم رد  .تسا  هداد  یهاوگ  وا  رترب  ملع  هب  هکنیا  رگم 

ص:47
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نانآ هک  اجنآ  ات  تفای  هبلغ  نانآ  همه  رب  دنتـشاد ، روضح  نوگانوگ  نایدا  نایاناد  ناهیقف و  ناروشناد و  زا  یهورگ  هک  اـه  هسلج  و 
(1) «. دنتشاد ناعذا  ماما  يرترب  دوخ و  یملع  فعض  هب 

نودب ار  يا  هلئـسم  چیه  (ع ) اضر ترـضح  : » دیوگ یم  تسا ، هدوب  اه  تسـشن  هنوگ  نیا  رد  يرگید  هاوگ  هک  زین  سابع  نب  میهاربا 
ار نآ  لماک  خـساپ  تخاس ، یم  حرطم  نومأـم  هچنآ  .مرادـن  غارـس  وا  زا  رتاـناد  ار  یـسک  شناد  ملع و  رد  تشاذـگ و  یمن  خـساپ 

(2) «. دوب نآرق  هب  دنتسم  دومرف : یم  ترضح  هچنآ  درک و  یم  تفایرد 

اب يا  هلئـسم  رد  هاـگره  هنیدـم ، نادنمـشناد  متـسشن و  یم  ربماـیپ  مرح  رد  : » دومرف نینچ  شیوخ  شناد  هراـبرد  (ع ) اـضر ترـضح 
(3) «. دنتفرگ یم  خساپ  دندروآ و  یم  ور  نم  هب  دندنام ، یم  ناوتان  نآ  لح  زا  دندوب و  ور  هبور  لکشم 

مدرم و نیرت  حیصف  وا  هک  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : یم  نخس  ناشدوخ  نابز  اب  مدرم  اب  (ع ) اضر ماما  : » دیوگ یم  زین  يوره  تلـصابا 
(4) «. دوب یگنهرف  نابز و  ره  هب  نانآ  نیرتاناد 

.دروآور ماما  یملع  تمظع  ربارب  رد  عوضخ  فارتعا و  هب  دیـسرن و  دوخ  هاوخلد  هجیتن  هب  هرظانم ، سلاجم  زا  کی  چـیه  رد  نومأـم 
دمحم هب  نومأم  تفر و  نوریب  هسلج  زا  زامن  ندـناوخ  يارب  ماما  دیـسر ، ارف  زامن  ماگنه  نوچ  یملع ، ياـه  تسـشن  نیا  زا  یکی  رد 

رسپ تفگ : نومأم  .تسا  دنمشناد  ِملاع و  وا  تفگ : خساپ  یتفای ؟ هنوگچ  ار  تردارب  رـسپ  : » تفگ درک و  ور  ماما  يومع  رفعج ، نب 
تخرد ياه  هخاش  نم و  ترتع  ناکین  دیـشاب ، هاگآ  تسا : هدومرف  نانآ  هرابرد  ربمایپ  هک  ینادناخ  تسا ، ربمایپ  نادناخ  زا  تردارب 

رد نم ، دوجو 
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ص157. ج3 ، همغلا ، فشک  - 1
ح4. ح7 و ص180 ، ص148 ، ج2 ، اضرلا ، رابخا  نویع  - 2

ص157. ج3 ، همغلا ، فشک  - 3
ح2. ص288 ، ج2 ، اضرلا ، رابخا  نویع  - 4
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ار امش  هاگ  چیه  .دنرتاناد  امـش  زا  نانآ  اریز  دیهدن ؛ میلعت  ار  نانآ  دنا ، مدرم  نیرتاناد  یلاس ، گرزب  رد  نیرتدنمدرخ و  یلاسدرخ ،
(1) «. درک دنهاوخن  دراو  یهارمگ  رد  درب و  دنهاوخن  نوریب  تیاده  هزاورد  زا 

یگتخاس هرظانم 

یگتخاس هرظانم 

رب نآ  یگنوــگچ   (2) .تسا هدرک  رکذ  یـسابع  هفیلخ  نومأـم ، و  (ع ) اـضر ماـما  ناـیم  یگتخاـس  يا  هرظاـنم  یـسلدنا  هبردـبع  نـبا 
نافلاخم نابـصعتم و  نانمـشد و  زا  یکی  ياه  هتخاس  زا  هک  دراد  دوجو  زین  لامتحا  نیا  هچرگ  دهد ، یم  یهاوگ  شندوب  یگتخاس 

.دشاب (ع ) تیب لها 

؛ درک یم  ینامیـشپ  راهظا  دوخ  ریبدـت  نیا  زا  نایاپ  رد  یلو  تشاد ، رارـصا  اه  تسـشن  نیا  يرازگرب  يارب  دوخ  نومأم  لاـح ، ره  هب 
یـسایس فادها  هب  دناوتب  ات  دزاس  مرگرـس  سلاجم  هنوگ  نیا  هب  ار  هعماج  دـنک و  ریقحت  ار  يو  تیـصخش  ماما و  تساوخ  یم  اریز 

، دش نامیـشپ  تخـس  تفای ، ماکان  فادها  نآ  هب  ندیـسر  رد  ار  دوخ  نوچ  یلو  دبای ، تسد  دوب ، شهاوخلد  هک  هنوگ  نآ  شیوخ ،
.دنا هتسناد  ماما  تداهش  هشقن  یحارط  زاس  هنیمز  ار  اهدادخر  نیا  یخرب  هک  اجنآ  ات 

؟ دناسرب تداهش  هب  ار  ماما  هک  درک  یضار  ار  شدوخ  نومأم  هنوگچ  دندیسرپ : يوره  تلصابا  زا 

: درک دای  نینچ  هثداح  ود  رد  هفیلخ  یماکان  زا  خساپ ، رد  يو 

؛ يدهع تیالو  يارجام  . 1

.یملع ياه  هرظانم  . 2

(3) «. تفرگ میمصت  نینچ  دیسر ، تسب  نب  هب  نادیم  ود  نیا  رد  هفیلخ  نوچ  : » دیوگ یم  بیبش  نب  نایر 

اه هشیدنا  هنیآ  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  مجنپ : لصف 

ص:49

لیذ ح1. باب 15 ، ص204 ، ج1 ، نامه ، - 1
ص103. ص285 و ج5 ، ج2 ، دیرفلادقع ، - 2

ح2. باب 59 ، ص239 ، ج2 ، اضرلا ، رابخا  نویع  - 3
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اه هشیدنا  هنیآ  رد  (ع ) اضر ماما  مجنپ : لصف 

دیؤم هاوگ و  نیرتهب  دوخ  دـشخب ، یم  اـمرگ  ینـشور و  دـشخرد و  یم  هراومه  نوچ  یلو  دـشاب ، هتـشاد  رکنم  نارازه  باـتفآ  رگا 
باتفآ ضیف  زا  ار  دوخ  دنا ، هدرب  ورف  یلهاج  تابصعت  هرفُح  رد  رس  هتـسب و  ورف  مشچ  هک  نانآ  نیاربانب ، .تسا  شیوخ  ياه  شزرا 

دیشروخ راس  همشچ  هب  هتفای و  رون  دوخ  دنا ، هتـشاد  او  نآ  شـشخرد  ربارب  رد  ار  هشیدنا  هنیآ  هک  ینانآ  هتخاس و  مورحم  بات  َملاع 
.دنا هتسج  هار 

ياه شزرا  میرکت  میظعت و  هب  ار  يدنمـشیدنا  ياـنیب  ره  هک  تسا  یناـشخرد  ياـه  هرهچ  هلمج  زا  (ع ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ماـما 
هار هک  نانآ  زا  يرایـسب  هکلب  دـنا ، هدوبن  يو  ناوریپ  نایعیـش و  اهنت  هن  نابرهم ، ماما  نارگـشیاتس  ور ، نیازا  .تسا  هتـشاد  او  شیوخ 

تیـصخش ربارب  رد  هک  ینامز  دنا ، هتـشون  يدنت  دـیدش و  ياهدـقن  افلخ ، هرابرد  نایعیـش  داقتعا  رب  هراومه  هتـشادن و  رواب  ار  هیماما 
شیاتس نیا  .دنا  هدوشگ  شیاتس  نیسحت و  هب  بل  دنا ، هتفرگ  رارق  (ع ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  ریذپانراکنا  نشور و  لماک و 

مشچ نآ  زا  ناوت  یمن  هک  تسا  راکشآ  مالسا  ناهج  رد  هیاپ  نادب  (ع ) اضر ماما  یلمع  یملع و  هاگیاج  هک  تسا  نیا  يایوگ  زین  اه 
.دیشوپ
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هب تسخن  دراد  اج  بیترت ، نیدب  .تسین  ییارگ  هقرف  بصعت و  زا  یـشان  ترـضح  نآ  هب  تبـسن  نایعیـش  میرکت  میظعت و  ور ، نیازا 
اریز میزادرپب ؛ تنس  لها  نادنمشناد  نایب 

ناربلد ّرِس  هک  دشاب  نآ  رتهب 

نارگید ثیدح  رد  دیآ  هتفگ 

شیوخ يدـهع  تیالو  هب  ار  (ع ) یـسوم نب  یلع  نومأم ، ق   . لاس 201 ه رد  : » دـسیون یم  ق )  . هتـشذگ 240 ه رد   ) طایخ نب  هفیلخ 
(1) «. دنشوپب زبس  سابل  دننکفا و  رود  ار  هایس  سابل  هک  داد  روتسد  درک و  تعیب  ترضح  نآ  اب  دیزگرب و 

نب دمحم  نب  رفعج  نب  یسوم  نب  یلع  نومأم ، ق   . لاس 201 ه رد  : » دسیون یم  ق )  . هتشذگ 310 ه رد   ) ینس يربط  ریرج  نب  دمحم 
دـیمان و دـمحم » لآ  نم  یـضرلا   » ار يو  دـنادرگ ، دوخ  نیـشناج  ناناملـسم و  دـهع  یلو  ار  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیـسح  نب  یلع 
هک ار  یسک  نومأم  داد ، عالطا  روشک  مامت  هب  ار  عوضوم  نیا  دنشوپب و  زبس  سابل  دننکفا و  رود  ار  هایس  سابل  شهاپـس  داد  روتـسد 

(2) «. درکن ادیپ  دشاب ، (ع ) یسوم نب  یلع  زا  رتاناد  رتراکزیهرپ و  رترب و 

دش و روباشین  دراو  ق   . لاسرد 200 ه (ع ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  نسحلاوبا ، : » دسیون یم  ق )  . هتشذگ 405 ه رد   ) يروباشین مکاح 
یبا نب  مدآ  يزار ، روصنم  نب  یّلعم  دننام  ثیدح  ملع  ناگرزب  زا  داد ، یم  اوتف  ربمایپ  شدـج  دجـسم  رد  یگلاس  دـنچ  تسیب و  رد 

(3) !« دنا هدرک  لقن  ثیدح  ترضح  نآ  زا  نارگید  یمضهج و  یلع  نب  رصن  يریشق ، عقار  یبا  نب  دمحم  ینالقسع ، سایا 

نب یلع  نب  دمحم  نب  رفعج  نب  یسوم  نب  یلع  نسحلا ، یبا  بقل  ءار »  » رـسک هب  اضر  : » دسیون یم  ق )  . هتشذگ 562 ه رد   ) یناعمس
نب یلع  نب  نیسح 

ص:52

ص508. ج2 ، طایخ ، نب  هفیلخ  خیرات  هفیلخ ، - 1
ص137. ج5 ، كولملا ، ممالا و  خیرات  - 2
ح478. ص199 ، ج2 ، نیطمسلا ، دئارف  - 3
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تهج زا  نیا ، رب  نوزفا  .تسا  هدوب  شیوخ  نارود  نارترب  نادنمشناد و  زا  ترـضح  نآ  .تسا  اضر  هب  فورعم  یمـشاه ، بلاط  یبا 
(1) «. تشاد يرترب  ناگمه  رب  زین  یگداوناخ  تفارش 

یبا نب  یلع  نب  نیـسح  نب  یلع  نب  دـمحم  نب  رفعج  نـب  یـسوم  نـب  یلع  : » دـسیون یم  ق )  . هتـشذگ 625 ه رد   ) یعفار میرکلادبع 
(2) «. تسا نادناخ  نیا  ناردق  نارگ  نارورس و  ناگرزب و  زا  و  (ع ) تیب لها  نایاوشیپ  زا  یکی  اضر ، نسحلاوبا  شا  هینک  بلاط ،

یبا نب  یلع  نب  نیـسح  نب  یلع  نب  دمحم  نب  رفعج  نب  یـسوم  نب  یلع  نسحلاوبا ، دسیون : یم  ق )  . هتشذگ 654 ه رد   ) يزوج نبا 
(3) «. دوب نارزیخ  مان  هب  يزینک  شردام  ّیفو ، ّیلو و  هب  بقلم  (ع ،) بلاط

ربمایپ دجسم  رد  .دوب  دامتعا  دروم  يدرم  يو  .درک  یم  تیاور  ثیدح  نارگید  شردپ و  زا  (ع ) یسوم نب  یلع  : » دیوگ یم  يدقاو 
ناگدنشخب ناراکزیهرپ و  نادنمشناد و  زا  ترضح  نآ  .تسا  هنیدم  لها  نایوار و  زا  متـشه  هقبط  زا  وا  .داد  یم  اوتف  تسـشن و  یم 

«. دوب

رد هشیدـنا  رکف و  رظن  زا  (ع ) قداص رفعج  نب  مظاـکلا  یـسوم  نب  یلع  نسحلاوبا ، : » دـسیون یم  ق )  . هتـشذگ 654 ه رد   ) هحلط نبا 
شماقم الاو و  شنامیا  هک  ناماما  زا  تسا  يدرف  نیموس  (ع ) اضر ماـما  سپ  .دوب  (ع ) داجـس ماـما  و  (ع ) قداـص ماـما  ثراو  تقیقح 

دوخ کیرش  ار  وا  نومأم ، ینعی  یـسابع ، هفیلخ  هکنیا  ات  دیدرگ ، رتراکـشآ  شتازجعم  دنتفای و  ینوزف  شناوریپ  نارای و  .تسا  رترب 
.دروآ رد  ترضح  نآ  جاودزا  هب  ار  شرتخد  .دومن و  راذگاو  وا  هب  رهاظ ) رد   ) ار تفالخ  دینادرگ و  تکلمم  تاروما  رد 

ص:53

ص74. ج3 ، باسنالا ، - 1
ص381. ج12 ، قحلا ، قاقحا  زا : لقن  هب  ص425 ، ج3 ، نیوزق ، رابخا  یف  نیودتلا  یعفار ، - 2

ص315. صاوخلا ، هرکذت  - 3

تنس لها  هاگدید  زا  مالسلا  هیلع  اضر  www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 174زکرم  هحفص 65 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13648/AKS BARNAMEH/#content_note_53_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13648/AKS BARNAMEH/#content_note_53_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13648/AKS BARNAMEH/#content_note_53_3
http://www.ghaemiyeh.com


نومأم سپ  .دوب  مشاه  ینب  ربمایپ و  هداوناخ  زا  وکین و  قالخا  فیرش و  تافـص  ناوارف و  بقانم  ياراد  هک  دوب  يدرم  (ع ) اضر ماما 
(1) «. دوب اراد  ار  وکین  تافص  لئاضف و  نیرتالاو  ترضح  نآ  دوب و  اراد  ار  نآ  زا  رترب  ماما  تفرگ ، یم  رظن  رد  هک  ار  یتلیضف  ره 

اب شیوخ ، رمع  رسارس  رد  يو  دیناد ؟ یم  هچ  (ع ) یسوم نب  یلع  هرابرد  امش  : » دسیون یم  ق )  . هتشذگ 656 ه رد   ) دیدحلا یبا  نبا 
(2) «. دیشوپ یم  هنیمشپ  سابل  مه  زاب  تشاد ، يراشرس  دمآ  رد  رایسب و  عرازم  ناوارف و  لاوما  هکنیا 

يدـهع و تیـالو  دزماـن  تفـالخ و  راوازـس  (ع ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  : » دـسیون یم  هیما  ینب  مشاـه و  ینب  هرخاـفم  ثـحب  رد  يو 
(3) «. دوب شیوخ  نامز  مدرم  نیرتراوگرزب  نیرت و  هدنشخب  نیرتدنمشناد ،

نب یلع  نب  دـمحم  نب  رفعج  نب  یـسوم  نب  یلع  نومأـم ، ق   . لاس 201 ه رد  : » دـسیون یم  ق )  . هتـشذگ 630 ه رد   ) يرزج ریثا  نبا 
شیارب ار  دـمحم » لآ  نم  یـضرلا   » بقل داد و  رارق  شیوـخ  نیـشناج  ناناملـسم و  دـهع  یلو  ار  (ع ) بلاـط یبا  نب  یلع  نب  نیـسح 

(4) «. تفاین دشاب ، ترضح  نآ  زا  رتاناد  رتراکزیهرپ و  رترب ، هک  ار  یسک  بلاط  یبا  یسابع و  نادنزرف  نایم  رد  نومأم  اریز  دیزگرب ؛

نیز یلع  نب  رقاب  دـمحم  نب  قداص  رفعج  نب  مظاک  یـسوم ، نب  یلع  نسحلاوبا ، : » دـسیون یم  ق )  . هتـشذگ 681 ه رد   ) ناکلخ نبا 
درگ کچوک  گرزب و  زا  ار  سابع  ینب  مامت  نومأم  ...تسا  هیماما  هناگ  هدزاود  نایاوشیپ  زا  یکی  نیدباعلا ،

ص:54

ص295. لوؤسلا ، بلاطم  - 1
ص273. ج15 ، هغالبلا ، جهن  حرش  دیدحلا ، یبا  نبا  - 2

ص219. ج15 ، نامه ، - 3
ص336. ج6 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  - 4
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ار یسک  متسیرگن و  سابع  و  (ع ) یلع دالوا  هب  نم  تفگ : نایـسابع  هب  باطخ  نومأم  هاگ  نآ  .دندوب  رفن  هب 330  کیدزن  هک  دروآ 
«. دشاب هتشاد  ار  يدهع  تیالو  تیحالص  هک  (ع ) یسوم نب  یلع  زج  هب  مدیدن 

تعیب يو  اب  تهج  نیدـب  .تفاین  (ع ) یـسوم نب  یلع  زا  يدـهع  تیـالو  هب  رتراوازـس  رترب و  ار  یـسک  دوخ  ناـمز  رد  نومأـم  سپ  »
(1) «. دنشوپب زبس  ياه  سابل  نآ  ياج  هب  دندروآ و  رد  ار  هایس  ياه  سابل  داد  روتسد  نومأم  سپس  دومن ، يدهع  تیالو 

نب یلع  نسحلاوـبا  ناگدنـشخب ، ناـگرزب و  راـبت  زا  تـمظع ، اـب  راوـگرزب و  ياوـشیپ  : » دـسیون یم  ق )  . هتـشذگ 768 ه رد   ) یعفای
ار شیوخ  بهذم  دنهد و  یم  تبـسن  نانآ  هب  هیماما  هک  تسالاو  یلئاضف  ياراد  يو  .تسا  هناگ  هدزاود  ناماما  زا  یکی  (ع ) یـسوم
وا زا  رتراوازس  رترب و  ار  یسک  نامز  نآ  رد  اریز  دینادرگ ؛ دوخ  دهع  یلو  ار  ترضح  نآ  نومأم  .دنا  هدینادرگ  راوتسا  هدیقع  نآ  رب 

(2) «. درک تعیب  ترضح  نآ  اب  روظنم  نیدب  .تفاین  تفالخ  هب 

یم لقن  ثیدح  شدج  شردپ و  زا  يولع ، یمشاه  دمحم  نب  رفعج  نب  یسوم  نب  یلع  : » دسیون یم  ق )  . هتشذگ 748 ه رد   ) یبهذ
دهع یلو  يو   (4) .دوب تفالخ  راوازـس  گرزب و  یتلالج  ياراد  و  يرورـس ، نید و  شناد و  لها  راوگرزب و  ییاوشیپ  يو   (3) .دنک
(5) «. دنناد یم  بجاو  ار  نانآ  زا  يوریپ  دنتسه و  نانآ  تمصع  هب  دقتعم  هک  تسا  نایعیش  ياوشیپ  هدزاود  زا  یکی  دوب و  نومأم 
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ص269. ج3 ، نایعالا ، تایفو  - 1
ص11. ج1 ، نانجلا ، هآرم  - 2

ص158. ج13 ، لادتعالا ، نازیم  - 3
ص387. ج9 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  - 4

ص114. مالسالا ، لود  یبهذ ، - 5
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یبا نب  یلع  نب  نیـسح  نب  یلع  نب  دـمحم  نب  رفعج  نب  یـسوم  نب  یلع  : » دـسیون یم  ق )  . هتشذگ 852 ه رد   ) ینالقـسع رجح  نبا 
، يوحن ینزام  نامثعوبا  داوج و  شدـنزرف  درک و  یم  لـقن  ثیدـح  شردـپ  زا  هک  دوب  نسحلاوبا  شا  هینک  نایمـشاه ، زا  (ع ) بلاـط

يزاـغ فسوی  نب  نامیلـس  نب  دواد  يدـهم ، نب  یلع  نومأـم ، يوره ، تلـصوبا  يروباـشین ، روصنم  نب  بوـیا  یلبعِد ، یلع  نب  یلع 
(1) «. دنا هدرک  لقن  تیاور  ترضح  نآ  زا  يرگید ، دادعت  رامت و  نب  دمحم  نب  دمحم  رفعجوبا ، ییالط ، نامیلس  نبرماع  ینیوزق ،

نیرترب زا  (ع ) یسوم نب  یلع  لئاضف  .دنیوگ  نادنمشناد  نایاوشیپ  زا  ناگرزب  یخرب  : » دسیون یم  ق )  . هتشذگ 855 ه رد   ) غابص نبا 
.تفرگ ارف  ار  ناهج  برغ  قرـش و  مامت  وا  تفارـش  تساه ! باتک  ندوب  یپایپ  دننام  وا  یپایپ  ياهزایتما  اه و  تلیـضف  .تسا  بقانم 

ربمایپ رابت  زا  راوگرزب و  مشاه و  ینب  نادناخ  زا  وا  .دوب  وکین  شقالخا  هتسجرب و  شتافص  الاو و  ترضح  نآ  ياه  يرترب  نیاربانب ،
(2) «. دراد رارق  اهنآ  جوا  رد  يو  میرامشرب ، ار  يو  بقانم  هاگره  دراد و  ار  اهنآ  نیرتشیب  يو  دنرامشرب ، ار  یلئاضف  هاگره  .تسا 

نب یلع  نب  دمحم  نب  رفعج  نب  یسوم  نب  یلع  نسحلاوبا ، نایعیـش ، ماما  نیمتـشه  : » دسیون یم  ق )  . هتشذگ 953 ه رد   ) نولوط نبا 
نامز رد  درک ، عمج  ار  (ع ) بلاط یبا  نب  یلع  نادنزرف  سابع و  ینب  نادـنزرف  مامت  نومأم  .تسا  (ع ) بلاط یبا  نب  یلع  نب  نیـسح 

(3) «. دیدن (ع ) اضر ماما  زا  يدهع  تیالو  هب  رتراوازس  رترب و  ار  یسک  دوخ 
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ص338. ج7 ، بیذهتلا ، بیذهت  - 1
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تسا اضرلا » یلع   » نانآ زا  یکی  .تشاد  رتخد  رسپ و   37 (ع ) رفعج نب  یسوم  : » دسیون یم  ق )  . هتشذگ 974 ه رد   ) یمثیه رجح  نبا 
يو جاودزا  هب  ار  شرتخد  درک و  یم  مارتحا  ار  يو  نومأم  تهج  نیدب  .دوب  يو  نادـنزرف  رگید  زا  رتردـقلا  لیلج  رتراوگرزب و  هک 

(1) «. تفرگ دهاش  هاوگ و  شراک  نیا  رب  ار  یناوارف  هورگ  دینادرگ و  دوخ  دهع  یلو  ار  يو  دروآ ، رد 

.تسا هدوب  دوخ  نامز  رد  نانآ  نیرتردق  نارگ  مشاه و  ینب  رورـس  (ع ) اضر ماما  : » دـسیون یم  ق )  . هتشذگ 874 ه رد   ) يدرب يرغَت 
(2) «. درک یم  شنرک  رایسب  شربارب  رد  تشاد و  یم  یمارگ  رایسب  ار  وا  نومأم 

.دوب راقواب  تباـهم و  ياراد  هدنـشخب ، راوگرزب ، يدرم  (ع ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  : » دـسیون یم  ق )  . هتـشذگ 1127 ه رد   ) يواربش
یم زاـمن  تـفرگ و  یم  وـضو  حبـص  هـب  اـت  ار  بـش  ماـمت  وا  .تـسا  هدرک  دازآ  هدـنب  رازه  (ع ) اـضرلا یــسوم  نـب  یلع  دـنا : هـتفگ 

(3) «. درازگ

ترـضح نآ  .تسا  هدـنزرا  رایـسب  شتافـص  الاو و  (ع ) اضر ماما  بقاـنم  لـئاضف و  : » دـسیون یم  ق )  . هتـشذگ 1019 ه رد   ) ینامرق
(4) «. تفرگ یم  هزور  رایسب  دیباوخ و  یم  كدنا 

شباقلا نسحلاوبا و  شا  هینک  .دوب  هدـنزارب  شتافـص  وکین و  (ع ) اضر ماما  قـالخا  : » دـسیون یم  ق )  . هتشذگ 1236 ه رد   ) يدیوس
(5) «. دجنگ یمن  ام  ثحب  نیا  رد  هک  يا  هنوگ  هب  دشاب ، یم  راکشآ  شلئاضف  ناوارف و  شتازجعم  .تسا  یکاز  و  رباص ، یضار ،
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ص204. هقرحملا ، قعاوص  - 1
ص74. ج2 ، هرهازلا ، موجنلا  يدرب ، يرغت  نبا  - 2

ص155. فارشالا ، بحب  فاحتالا  - 3
ص110. لوالا ، راثآ  لودلا و  رابخا  - 4
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تیاصو اب  (ع ) اضر ماما  شگرزب  رسپ  (ع ) رفعج نب  یـسوم  ماما  زا  دعب  : » دسیون یم  ق )  . هتشذگ 1350 ه رد   ) يدنفا تجهب  یضاق 
شیاـجنگ رـصتخم  باـتک  نیا  ار  نآ  لیـصفت  هک  تسا  يا  هزادـنا  هب  ردـق ، نارگ  ياوـشیپ  نیا  تـلزنم  هـبترم و  .تـسا  هدوـب  ماـما 

(1) «. درادن

شیاتس زا  دنا و  هدروآ  (ع ) اضر ماما  تیصخش  هرابرد  تنس  لها  نادنمـشناد  ناراگن و  خیرات  هچنآ  زا  تسا  يا  هشوگ  اه  نایب  نیا 
ار بلطم  قح  نانآ  هک  تشاد  راظتنا  دیابن  هتبلا  .دنا  هتشاد  ناعذا  ترضح  نآ  ياوقت  ملع و  هب  هتسبن و  ورف  بل  راوگرزب  نآ  حدم  و 
هب ناشیا  یگتـسب  لد  نانآ و  یتدیقع  ياهرواب  اریز  دنـشاب ؛ هدرک  نایب  ار  ماما  یتیـصخش  داعبا  مامت  ادا و  (ع ) اضر ترـضح  هرابرد 
یم رثا  ینید  یملع و  ياه  تیصخش  هب  تبـسن  نانآ  ياه  يرواد  یخیرات و  ياه  شنیب  رب  هاوخان  هاوخ  هناگراهچ ، بهاذم  زا  یکی 

.دراذگ

ماما ناونع  اب  ار  ناشیا  نانخس  یخرب  هک  نانچ  دنا ، هدرک  فارتعا  ترضح  نآ  يالاو  هاگیاج  هب  یمالسا  نادنمشیدنا  نیا ، دوجو  اب 
.میدش روآ  دای  اه  هشیدنا  هنیآ  رد  (ع ) اضر

تماما نارود  نامکاح  مشش : لصف 

هراشا
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ص157. هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  خیرات  رد  همکاحم  حیرشت و  - 1
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تماما نارود  نامکاح  مشش : لصف 

.تسا هدوب  رصاعم  یسابع  يافلخ  زا  نت  هس  اب  دوخ ، ییاوشیپ  نامز  رد  (ع ) اضر ماما 

ببـس هب  نوراه  .دوب  نوراه  ینارمکح  اـب  ناـمز  مه  ماـما ، نیمتـشه  تماـما  زا  لاـس  هک 10  تسا  دیـشرلا  نوراـه  ناـنآ ، نیتسخن 
.دوب نایـسابع  تموکح  هدنیآ  نارگن  شا  یناگدنز  نایاپ  رد  يو  .دشن  ور  هبور  (ع ) اضر ماما  اب  هاگ  چیه  دوخ  یتموکح  تالکـشم 

(1) .درک یفرعم  دوخ  زا  سپ  ینیشناج  يارب  تشاد ، لاس  جنپ  هک  ار  نیمادمحم  شدنزرف  ق ،  . لاس 175 ه رد  روظنم  نیمه  هب 

نوراه  (2) .دیشوک نایـسابع  ینارمکح  تیبثت  رد  نیما ، ینیـشناج  هب  نومأم  یفرعم  اب  ق   . لاس 182 ه رد  دـعب ، لاس  تفه  نینچمه 
روضح رد  ار  يا  هماـن  ناـمیپ  هکم  رد  دـش و  جـح  رفـس  هناور  نمتؤم ، نومأـم و  نیما ، دوخ ، دـنزرف  هس  هارمه  ق ،  . لاس 186 ه رد 

هبعک هناخ  رَد  رب  ار  نآ  زا  يا  هخـسن  دـناسر و  نومأم  نیما و  دوخ  دـنزرف  ود  ياضما  هب  یماظن  ییاضق و  یـسایس ، ياـه  تیـصخش 
.تخیوآ

یکی تفالخ ، هاگتسد  هرادا  يارب  شنادنزرف  یفرعم  نمض  دادرارق  نیا  رد 
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ص165. ج10 ، هیاهنلا ، هیادبلا و  - 1
ص179. نامه ، - 2
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جح مسوم  رد  نارضاح  يارب  هک  داد  ار  نتم  نوراه  سپـس  .دننکن  ضقن  ار  هماندهع  نیا  هک  تفرگ  نامیپ  نانآ  زا  يرگید ، زا  سپ 
(1) .دوش رشتنم  مدرم  همه  نایم  نومأم  نیما و  ینیشناج  عوضوم  نایجاح ، تشگزاب  زا  سپ  ات  دنناوخب 

روانهپ روشک  يدنـس ، بجوم  هب  داد  روتـسد  درک و  میـسقت  هنیدم  مدرم  نایم  ار  یناوارف  ياهاطع  ایادـه و  راک ، نیا  زا  سپ  نوراه 
یبلط و تردـق  اب  اه  تموکح  هاـگره  ًـالومعم  هک  اـجنآ  زا  یلو  دـننک ، تمـسق  نمتؤم  و  نومأـم ، نیما ، رفن ، هس  ناـیم  ار  یمالـسا 
تفاین و ماود  نادنچ  زین  نوراه  ياهریبدـت  دوش ، یم  هتفرگ  هدـیدان  اه  نامیپ  اهدـهع و  همه  دوش ، هارمه  ییاوقت  یب  زآ و  صرح و 

(2) .دش لیدبت  ینمشد  هب  نومأم  نیما و  يردارب 

نومأم نیما و  فالتخا 

نومأم نیما و  فالتخا 

دمآ دیدپ  فالتخا  نومأم  نیما و  نایم  تردق ، رـس  رب  هک  دـییاپن  يرید  .تشذـگ  رد  سوت  رد  ق   . لاس 193 ه رد  نوراه  ماـجنارس 
.دش یم  تیاده  زین  یموق  یسایس و  هدرپ  تشپ  ياه  تسد  اب  هک 

ار دوخ  ینارمکح  هار  دـنک و  رانکرب  يدـهع  تیـالو  زا  ق   . لاس 195 ه رد  ار  نومأم  دوخ  ردارب  نیما ، دـش  ببـس  اه  فـالتخا  نیا 
.دـهدب تسد  زا  یتحار  هب  ار  تموکح  تسناوت  یمن  دوب ، ینوراـه  هویـش  هتفاـی  تیبرت  هک  زین  نومأـم  رگید  يوس  زا  .دزاـس  راومه 

زا يرکشل  ناسارخ و  زا  یهاپس  تهج  نیدب  .دوبن  یشکرکشل  زج  يزیچ  نآ  هجیتن  هک  دمآرب  نیما  اب  ییورایور  ددصرد  ور ، نیازا 
(3) .تفریذپ ار  تسکش  هناروابان  نیما  رکشل  دربن ، نیا  رد  هک  دندش  ير  یهار  دادغب 

نیما تشون  رس 
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ص481. ج6 ، كولملا ، ممالا و  خیرات  - 1
ص483. نامه ، - 2

ص230. ج3 ، نودلخ ، نبا  خیرات  ص240 ؛ ج6 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  - 3
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نیما تشون  رس 

زا نیما  ور ، نیازا  .دندرک  راوشد  نیما  رب  ار  راک  دندش و  دادغب  یهار  نیما ، اب  دربن  نیتسخن  رد  يزوریپ  زا  سپ  نومأم  ناراد  فرط 
هب نومأـم  هاپـس  هدـنامرف  یلو   (1)، دـهاوخب ناما  وا  يارب  نومأم  زا  يا  هماـن  نداتـسرف  اـب  اـت  تساوخ  نومأـم ، هاپـس  هدـنامرف  رهاـط ،

دادغب نآ  یپ  رد  دش و  هتشک  نیما  حلسم ، درم  دنچ  هلمح  هثداح  رد  درک و  ریگتسد  ار  نیما  ماجنارس  درکن و  یهجوت  وا  تساوخرد 
.دشاب هتشادن  یبیقر  چیه  دوش و  هریچ  یمالسا  ياه  نیمزرس  رسارس  رب  ات  دوب  نومأم  يارب  يزاغآ  نیا  درک و  طوقس 

اهریشمش و : » تفگ تشاد ، اهارجام  نیا  رد  ار  یساسا  شقن  هک  لهـس  نب  لضف  دندروآ ، نومأم  دزن  ار  نیما  هدیرب  رـس  هک  هاگ  نآ 
(2) «. داتفا راک  هب  ام  دض  رب  مدرم  ياه  نابز 

يا هراچ  نآ ، زا  شزوپ  قالتاب و  نیا  زا  تاـجن  يارب  .تسا  هتـشذگ  راـک  زا  راـک  رگید  : » تفگ نخـس  نیا  ندینـش  زا  سپ  نومأـم 
(3) «. شیدنیب

هک یماگنه  نومأم  ور ، نیازا  .دهد  یم  ناشن  هانگ  یب  ار  نتـشیوخ  رهاظ  رد  دوش و  یم  راکـشآ  نومأم  تنطیـش  رگید  راب  اجنیا  رد 
ار نآ  تایئزج  دادغب و  دربن  هثداح  تشون و  نومأم  هب  شنایهاپس  رهاط و  یناسنا  ریغ  تکرح  زا  هییاوکـش  تروص  هب  يا  همان  هدیبز 

ادـخ هب  هک  تفگ  نامثع  لتق  دروم  رد  بلاـط  یبا  نب  یلع  هک  میوگ  یم  ار  ینخـس  ناـمه  نم  : » تفگ  (4)، درک نایب  يا  هدیـصق  اب 
ماجنا هب  هن  ما و  هدوب  یـضار  لتق  نیا  هب  هن  ما ، هتفگ  هن  متـسین ! نیما  هدنـشک  هک  مروخ  یم  دنگوس  زین  متـشکن و  ار  وا  نم  دنگوس !

(5) «. ما هداد  نامرف  نآ  نداد 

تنس لها  كرادم  رد  نومأم  تیصخش 
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تنس لها  كرادم  رد  نومأم  تیصخش 

هب دیـشرلا  نوراه  هک  یلاس  ناـمه  دـمآ ؛ اـیند  هب  ق   . لاس 170 ه لوالا  عیبر  مهدزناپ  رد  تسا ، هللادـبع  شماـن  هک  یـسابع  نومأـم 
ردام  (1) .تسا کین » لاف   » يانعم هب  هک  داـهن  نومأـم  ار  شماـن  دـنداد ، نوراـه  هب  ار  وا  دـلوت  هدژم  هک  یماـگنه  دیـسر و  تفـالخ 

.تسا هدرک  یم  راک  نوراه  رصق  هناخزپشآ  رد  هک  هدوب  لجارم  مان  هب  یناریا  يزینک  نومأم ،

لوغـشم جنرطـش  يزاب  هب  يو  اب  نوراه ، رـسمه  هدـیبز ، يزور  .دوب  نازینک  نیرت  تشز  زا  نومأم  ردام  : » دـسیون یم  یعفاش  يریمد 
«. دوش رتسب  مه  هناخزپشآ  نازینک  نیرت  تشز  اب  ات  تساوخ  يو  زا  داد ، تسکش  ار  نوراه  هدیبز  هک  یماگنه  دوب ،

هدـیبز یلو  ددرگ ، زاـب  دوخ  میمـصت  زا  هدـیبز  هک  دـیاش  درک ، داهنـشیپ  ار  قارع  رـصم و  تاـیلام  نآ  ربارب  رد  تفریذـپن و  نوراـه 
زا سافن  نارود  رد  لجارم  هک  اجنآ  زا  دش و  دلوتم  نومأم  وا  زا  هک  دش  رتسب  مه  لجارم  اب  هدیبز ، رارصا  اب  نوراه  سپس  تفریذپن ،

(2) .تفای شرورپ  یکمرب  رفعج  نب  ییحی  ناماد  رد  نومأم  تفر ، ایند 

زا وا  ...دوبن  نومأم  زا  رتاناد  یـسک  نایـسابع  ناـیم  رد  : » دـسیون یم  نومأـم  ياـه  یگژیو  هراـبرد  بلاـطم  نیا  ناـیب  زا  سپ  يریمد 
(3) «. تشاد مه  اب  ار  تسایس  یکریز و  مه  ییاناد و  مه  هک  دوب  ینادنمشناد 

(4) «. دوب مالک  هقف و  هب  تبسن  هفیلخ  نیرتاناد  نومأم  : » دسیون یم  میدن  نبا 
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ص107. ج6 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  ص198 ؛ ج7 ، كولملا ، ممالا و  خیرات  - 1
ص110. ج1 ، ناویحلا ، هایح  يریمد ، - 2

ص111. ج1 ، نامه ، - 3
ص168. تسرهفلا ، میدن ، نبا  - 4

تنس لها  هاگدید  زا  مالسلا  هیلع  اضر  www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 174زکرم  هحفص 74 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13648/AKS BARNAMEH/#content_note_62_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13648/AKS BARNAMEH/#content_note_62_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13648/AKS BARNAMEH/#content_note_62_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13648/AKS BARNAMEH/#content_note_62_4
http://www.ghaemiyeh.com


میهـس نآ  رد  هدرب و  يا  هرهب  مولع  یخرب  زا  دوب و  تمکح  شناد و  نامـسآ  رد  نایـسابع  هراتـس  نومأـم  : » دـسیون یم  زین  يروـنید 
(1) «. دوب

تبیه و یکریز و  يأر و  شناد و  مزع و  هدارا و  يراوتـسا  یـشیدنارود و  رظن  زا  نایـسابع  درف  نیرترب  نومأم  : » دسیون یم  یطویس 
(2) «. دوب ...تعاجش 

دای ناتراگدرورپ  هک  ینوعلم  تخرد  ناشنادرم ، زا  تما ، نیا  رب  ياو  : » میناوخ یم  نینچ  (ع ) یلع ناـنمؤم  ریما  ياـه  ییوگـشیپ  رد 
ار هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  تما  روما  يرگید  هورگ  هاگ  نآ  .دشاب  یم  کشخ  گرب و  یب  شنایاپ  زبس و  شیادتبا  تسا ، هدرک 

(3) !« تسا ناشیا  نیرتاناد  نانآ  نیمتفه  .دنریگ  یم  هدهع  رب  نانآ  زا  دعب 

دش و یم  رهاظ  زوس  لد  يراد  نید  نانوچ  یهاگ  .تشاد  هدـیچیپ  سب  يا  هرهچ  دوب و  كریز  يدرم  نومأم  : » دـنا هتـشون  نینچمه 
یهلا باذع  زا  ار  نانآ  درک و  یم  شهوکن  تاوهـش  زا  يوریپ  تاذل و  رد  نتفر  ورف  زامن و  هماقا  رما  رد  یهاتوک  ببـس  هب  ار  مدرم 

(4) !«. تسج یم  تکرش  بعل  وهل و  سلجم  شون و  شیع و  مزب  رد  شدوخ  ینامز  و  دیناسرت ! یم 

ثحب و هفسلف و  باتک و  هب  تسج ، یم  تکرش  شون  شیع و  سلاجم  رد  هک  لاح  نیع  رد  نومأم  : » دسیون یم  يرصم  نیما  دمحا 
(5) «. تشاد يدیدش  هقالع  یهقف  ثحابم  یملع و  هرظانم  لَدَج و 

یکدنا هلصاف  رد  یلو   (6)، داد یم  ناشن  (ع ) یلع هب  قشع  یتسود و  زا  زیربل  ار  شیوخ  دوجو  درک و  یم  عیـشت  ياـعدا  يراـگزور 
دوخ یعقاو  هرهچ  زا  باقن 
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(1)! دریگ هدرُخ  راکهبت  دالج و  نآ  فسوی ، نب  جاجح  زا  یتح  دوبن  رضاح  هک  تفر  شیپ  اجنآ  ات  تفرگرب 

نومأم نامز  یعامتجا  یسایس و  عاضوا 

نومأم نامز  یعامتجا  یسایس و  عاضوا 

لاس 198 ه زاغآ  زا  دوش ، طلـسم  عاضوا  رب  دـناسر و  لتق  هب  ار  نیما  دوخ  ردارب  تسناوت  یکریز  تسایـس و  اب  نومأـم  هکنآ  زا  سپ 
روآ دای  نیا  زا  شیپ  هک  هنوگ  نامه  تفرگ ، تدـش  نایولع  مایق  هژیو  هب  یعامتجا ، یـسایس و  يداـقتعا ، ياـه  شروش  دـعب ، هب  .ق 

.درک دیدهت  ار  نایسابع  تموکح  اه  نایرج  نیا  میدش ،

درک و شروش  بلح  رهـش  رد  هک  تسا  یلیقع  ثبـش  نب  رـصن  ماـیق  ق ،  . لاس 198 ه رد  یعامتجا  یـسایس و  ياـه  شروش  زا  یکی 
(2) .دمآ رد  وا  فرصت  هب  زین  بلح  فارطا  ببس ، نیمه  هب  .دروآ  رد  دوخ  فرصت  هب  ار  اجنآ 

كرادـم ساسا  رب  هک  دـمآ  دوجو  هب  يدـیدش  يریگرد  هیرازن ، هینامی و  گرزب  هلیبق  ود  نایم  لـصوم  رد  لاـس  ناـمه  رد  نینچمه 
ینب هبلعث و  ینب  نایم  يدـیدش  يریگرد  زین  ق   . لاس 199 ه رد   (3)! دندش هتشک  نایرازن  زا  رفن  رازه  شـش  زا  شیب  یخیرات  دوجوم 

(4) .دمآ شیپ  هماُسا 

هب نآ  نانکاس  زا  یناوارف  رامـش  هک  يا  هنوگ  هب  دندش  گرزب  ییالب  راچد  دادغب  مدرم  ق   . لاس 201 ه رد  تالکشم ، نیا  رب  نوزفا 
(5) .دندرک نطو  كرت  اه ، هناخ  یناریو  یطحق و  تراسا و  تراغ و  ببس 

نومأم یعامتجا  هاگیاج 
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نومأم یعامتجا  هاگیاج 

یلاـها زا  هک  دوب  لـجارم  ماـن  هب  نوراـه  نازینک  زا  یکی  شرداـم  .دـش  هداز   (1) هیرـسای رد  ق   . لاس 170 ه لوـالا  عیبر  رد  نومأـم 
(3) .درک تموکح  لاس  تسیب  زا  شیب  یمالسا ، ياه  نیمزرس  رسارس  رب  نیما ، شردارب  نتشک  زا  سپ  نومأم  .دوب   (2) سیغذاب

يزیوآ تسد  يو  راک  نیا  هتشگ و  رتسب  مه  یخبطم  زینک  اب  نوراه  .دندرک  یم  شنزرـس  شردام  رطاخ  هب  ار  نومأم  نیا ، دوجو  اب 
مارح ار  نومأم  سابع  ینب  : » دسیون یم  یجنخ  هک  نانچ  دندرک ، یم  ریقحت  هراومه  ار  نومأم  هلیـسو  نیدب  .دوب  هدش  نایـسابع  يارب 

يا هلیسو  زین  نیا  هک   (5) تسا هدیمان  هداز  مارح  زین  ار  نومأم  شدنزرف  نوراه ، دوخ  هک  دنا  هتشون  رگید  یخرب   (4) !« دندناوخ هداز 
.دوب نومأم  یتقایل  یب  ریقحت و  شنزرس و  يارب 

نیما .دناد  یم  رترب  وا  زا  ار  دوخ  درامـش و  یمرب  ار  وا  ياه  يدب  نومأم  هک  دیـسر  ربخ  نیما  هب  ینامز  : » دنـسیون یم  ناراگن  خیرات 
: تسا هدورس  هنوگ  نیا  ار  نآ  زین  یلوص  .درک  شنزرس  لجارم ]  ] شردام دوجو  هب  ار  وا  دورس و  نومأم  شردارب  هب  باطخ  يرعش 

.دبیز یم  ار  لامک  اب  درمناوج  راختفا ، هک  ارچ  دننک ؛ رخف  وت  هطساو  هب  دیابن  نارگید 

! یتسین نادیم  نیا  درم  وت  اریز  نیشنب ؛ تیاج  رب  وت  دنزادرپب ، گنج  هب  رگیدکی  اب  ناش  ياه  يرترب  لضف و  هب  نادرم  هک  ماگنه  نآ 
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!. یبای یم  تردام )  ) لجارم دزن  ار  تا  هتساوخ  فلاخم  وت  اهنت  داد و  وت  هب  یتساوخ  ار  هچنآ  تراگدرورپ 

؛ یسر یمن  نادب  نم  زا  دعب  هک  ار  يزیچ  يراد  وزرآ  يور و  یم  الاب  زور  ره  اهربنم ، رب 

(1) .ینک یم  رارکت  ار  یلطاب  راتفگ  نم  هرابرد  يریگ و  یم  بیع  دراد ، يرترب  وت  رب  شلامک  لضف و  ببس  هب  هک  سک  نآ  رب 

.تسا هتشاد  یلزلزتم  هاگیاج  هاگیاپ و  نایسابع ، نایم  رد  نومأم  هک  دزاس  یم  راکشآ  ار  تیعقاو  نیا  ناراگن ، خیرات  شرازگ 

ای  (2)« ربکتـسم تیرفع   » و (ع ) اضر ماما  هدنـشک  ناونع  هب  وا  زا  شنزرـس و  شهوکن و  تدـش  هب  نومأم  زین  هیماما  تایاور  رد  هتبلا 
(4) .تسا هدش  دای   (3)« رفاک تیرفع  »

نومأم لازتعا  بهذم 

نومأم لازتعا  بهذم 

یم نینچ  هراـب  نیا  رد  ریثک  نبا  .تسا  هدوب  هلزتـعم  بهذـم  ناوریپ  زا  نومأـم  هک  دـنرواب  نیا  رب  تنـس  لـها  ناراـگن  خـیرات  یخرب 
ار نومأم  نایلزتعم  تسا و  هتـسویپ  دنا ، هدوب  لازتعا  بهذـم  ناوریپ  زا  هک  یهورگ  هب  دـیزگرب و  ار  لازتعا  بهذـم  نومأم  : » دـسیون

(5) «. تسا یسیرم  ثایغ  نب  رشب  هتشاد ، یمهم  ریثأت  نایرج  نیا  رد  هک  يدارفا  زا  یکی  دندرک ! لافغا 

ص:66

خیرات يدادـغب ، بیطخ  ص244 ؛ ءافلخلا ، خـیرات  ص328 ؛ ج2 ، تاقثلا ، ناـّبِح ، نبا  ص302 ؛ فارـشالا ، هیبنتلا و  يدوعـسم ، - 1
ص182. ج10 ، دادغب ،

ج36، راونالاراحب ، یـسلجم ، ح2 ؛ باـب 6 ، ج1 ، اـضرلا ، راـبخا  نویع  ح1 ؛ باـب 28 ، همعنلا ، ماـمت  نیدـلا و  لاـمک  قودـص ، - 2
ص195.

ص202. ج36 ، راونالاراحب ، ح566 ؛ سلجم 11 ، یلامالا ، - 3
،115 صص 112 _  ج1 ، راحبلا ، هنیفس  یمق ، سابع  خیـش  کن : هعیـش ، ناروشناد  هاگدید  زا  نومأم  هرابرد  رتشیب  یهاگآ  يارب  - 4

تاکردتسم يزامن ، ش388 ؛ ص144 ، ج12 ، لاجرلا ، سوماق  ص350 ؛ یهتنملا ، همتت  ص512 ؛ ج2 ، لامآلا ، یهتنم  نِمَا ،»  » هداـم
ص12. ش32 ، ص340 ، ج6 ، ثیدحلا ، لاجر  ملع 

ص275. ج10 ، هیاهنلا ، هیادبلا و  - 5
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بهذم مه  نومأم ، : » دیوگ یم  نینچ  اتـسار  نیمه  رد  دـهد و  یم  نومأم  هب  زین  عیـشت  تبـسن  تشذـگ ، هچنآ  نایب  زا  سپ  ریثک  نبا 
عیـشت هناسفا  هب  يدعب  ثحابم  رد   (1) «، .تسا هتشادن  يا  هرهب  تنـس  حیحـص  بهذم  زا  اما  تسا ، هتـشاد  لازتعا  شور  مه  عیـشت و 

.تخادرپ میهاوخ  نومأم 

نآرق قلَخ 

نآرق قلَخ 

.تسا نآرق » قلَخ   » مان هب  یعوضوم  دنا ، هدرک  دای  نومأم  لازتعا  هدـیقع  تابثا  يارب  هک  یلیالد  زا  یکی  میدرک ، دای  هچنآ  رب  نوزفا 
سک ره  هک  تفر  شیپ  اج  نادب  ات  عوضوم  نیا  .دوب  هدش  زور  یسایس  يداقتعا و  ثحب  نایسابع  تموکح  زا  ینامز  رد  هلئـسم  نیا 
سرت زا  هک  دوب  یـسیرم  رـشب  دارفا ، نیا  زا  یکی  .دش  یم  گرم  هب  موکحم  ای  دیعبت و  ای  ینادنز  ای  درک  یم  تفلاخم  هشیدـنا  نآ  اب 

.درک یم  یگدنز  یناهنپ  دیشرلا ، نوراه 

رـشب تهج  نیمه  هب  .دش  دییأت  هدوب ، قفاوم  نآ  اب  زین  وا  هک  نآرق  قلخ  هب  هدیقع  نومأم ، تفالخ  زاغآ  نوراه و  تشذگرد  زا  سپ 
: تسا هدورس  نینچ  یسیرم 

.دنک یم  دییأت  ار  نآ  نآرق ] دننامه   ] اه باتک  هک  هتفگ  ینخس  ام ، ياقآ  ام و  نومأم  هک  یتسار  هب 

.دشاب یم  ناگمه  زا  رترب  تسا ، مدرم  يداه  هک  ربمایپ  زا  سپ  (ع ) یلع نسحلاوبا  انامه 

.تسا هدیرفآ  ثداح و  نآرق  تسام و  دوخ  يارب  ام  لامعا  هک  یتسرد  هب  و 

: تسا رارق  نیا  زا  شا  همجرت  هک  دورس  يرعش  نینچ  تنس  لها  نارعاش  زا  یکی  يو  ربارب  رد 

.درادن يزیچ  چیه  تسا و  یهت  رادرک  راتفگ و  زا  شلمع  همان  دنادب ، قولخم  ار  ادخ  مالک  هک  سک  نآ  مدرم ! يا 

ص:67

.نامه - 1
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.تسا هتفگن  ییوگ  تسار  چیه  هن  ربمایپ و  هن  و  رمع ، هن  رکبوبا و  هن  ار  نآرق ] ندوب  قولخم   ] نخس نیا 

.دنا قیدنز  دنوادخ  دزن  نانیا  هک  تسا  ربمایپ  ادخ و  رب  ناراذگ  تعدب  نخس  هاگدید ، نیا 

اب هفیلخ  هشیدنا  مدرم ! يا  .تسا  ینتفر  نیب  زا  دنگوس ! ادـخ  هب  نانآ  نید  اریز  دربب ؛ نایم  زا  ار  نانآ  نید  شراتفگ  اب  هتـساوخ  رـِشب 
(1) .تسا دنب  رد  هدش و  هتسب  یمکحم  ياهریجنز 

زا رتراوازـس  ار  (ع ) یلع هراومه  ناـیلزتعم ، هک  تسا  نیا  زیگنارب  لـمأت  هتکن  میدرک ، داـی  نومأـم  ندوب  یلزتعم  يارب  هچنآ  رب  نوزفا 
شنانخس زا  یکی  رد  (ع ،) یلع ندوب  رترب  هرابرد  هتـشاد ، شیارگ  لازتعا  هب  نومأم  هک  اجنآ  زا  هتـسناد و  یم  تفالخ  يارب  نارگید 

: دیوگ یم  نینچ 

رترب هک  دنا  هتشادنپ  نینچ  دنا و  هتفرگ  داریا  ام  رب  میا ، هتـسناد  رترب  هباحـص  رگید  رب  ار  (ع ) یلع هک  تهج  نآ  زا  مدرم ، زا  يرایـسب 
هزاجا دنگوس ! ادخ  هب  .تسین  نینچ  زگره  هک  یلاح  رد  تسا ، نارگید  ندرمش  کچوک  يانعم  هب  افلخ ، رگید  رب  (ع ) یلع نتـسناد 

(2) .ّبیط فلس  هب  دسر  هچ  ات  دیامن  نیرفن  نعل و  ار  وا  دنک و  ییوج  بیع  فسوی  نب  جاجح  زا  یتح  یسک  داد ! مهاوخن 

نومأم عیشت 

نومأم عیشت 

عیـشت و راهظا  ناناملـسم ، هدوت  بیرف  نیـشیپ و  ياه  هلداعم  ندز  مه  رب  یـسایس و  دـیدج  ياضف  داجیا  يارب  نومأم  ریبادـت  زا  یکی 
.تسا (ع ) تیب لها  هب  يو  تدارا 

ص:68

ص279. نامه ، - 1
.دنتسه افلخ  رگید  رمع و  رکبوبا ، كاپ ) ناینیشیپ   ) ّبیط فلس  زا  نومأم  روظنم  ص369 . ج1 ، نومأملا ، رصع  یعافر ، - 2
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نانخس رد  يو  تاراهظا  هب  دنا ، هدرک  یفرعم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نادناخ  هب  نادنم  هقالع  زا  ار  نومأم  هک  يدارفا  رتشیب 
عیشت نافلاخم  زا  ای  فارتعا  (ع ) بلاط یبا  نب  یلع  يرترب  هب  شراعشا  رد  يو  اریز  دنا ؛ هتسج  دانتـسا  يو  راعـشا  ای  اهوگو  تفگ  ای 
.تسا هدرک  ضیوفت  (ع ) اضر ماما  هب  ار  يدهع  تیالو  ای  هدنادرگزاب  نایولع  هب  ار  كدف  ای  هدرک  يراتفر  شوخ  نایولع  اب  ای  داقتنا 

(1) «. دومن یم  هعیش  ار  دوخ  درک و  یم  عیشت  راهظا  هراومه  نومأم  : » دسیون یم  روهشم ، راگن  خیرات  يدوعسم ،

یم شنزرـس  (ع ،) یلع ربمایپ ، نیـشناج  یتسود  رطاخ  هب  نم  : » دـیوگ یم  نینچ  هدروآ ، نومأم  زا  هک  يا  هدیـصق  رد  زین  يزوج  نبا 
رد ار  ربمایپ  هک  تسا  يدرف  نیتسخن  وا  .تسا  مدرم  نیرتهب  نیشناج  وا  .تسا  راگزور  ياه  یتفگش  زا  شنزرـس  هک  یلاح  رد  موش !

(2) .تسا هدرک  لقن  يو  زا  زین  يرگید  ینالوط  هدیصق  .هدرک  يرای  اراکشآ  ناهنپ و 

هللا یلـص  ادخ  لوسر  زا  سپ  تفالخ  نایدصتم  هرابرد  هک  هدش  تبث  نومأم  مان  هب  يرایـسب  ياه  هدیـصق  خـیرات ، رد  نیا ، رب  نوزفا 
(3) .مینک یم  هدنسب  هزادنا  نیمه  هب  هک  تسا  هتفگ  هلآ  هیلع و 

(4) «. دیزگرب يدهع  تیالو  هب  ار  (ع ) اضر ماما )  ) شا يرگ  یطارفا  عیشت  ببس  هب  نومأم  : » دسیون یم  زین  یطویس 

یلئاضف دوب ، هداتسرف  دادغب  هب  هتـشون و  نایـسابع  همان  خساپ  رد  يدهع و  تیالو  يارجام  زا  سپ  ورم ، زا  هک  مه  يا  همان  رد  نومأم 
(5) .دنا هتشادنپ  يو  عیشت  رب  لیلد  ار  نامه  هک  هدرک  وگزاب  ار  (ع ) یلع زا 

ص:69

ص417. ج3 ، بهذلا ، جورم  - 1
ص319. صاوخلا ، هرکذت  - 2

ص68. يواسملا ، نساحملا و  یقهیب ، ص158 ؛ ج3 ، همغلا ، فشک  ص321 ؛ صاوخلا ، هرکذت  - 3
ص327. ءافلخلا ، خیرات  - 4

(. رییغت رد  یکدنا  اب  . ) ص295 ج3 ، مالسالا ، یحض  277 ؛ صص 275 _  لاقملا ، فئارط  سوواط ، نبا  5 - 5
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یبا نبا  .دنک  یم  تباث  ار  نومأم  عیـشت  هک  دنا  هدرمـش  یلیالد  زا  رگید  یکی  زین  ار  (ع ) نسح ماما  نادنزرف  هب  كدـف  ندـنادرگ  زاب 
تساخرب یعازخ  لبعد  دنسیونب ، (س ) همطاف دالوا  يارب  ار  نآ  دنس  ات  داد  روتـسد  نومأم  هک  یماگنه  : » دسیون یم  یلزتعم  دیدحلا 

.دوش یم  زاغآ  رعش  نیا  اب  هک  دناوخ  ار  دوخ  فورعم  هدیصق  و 

اکِحَضدَق ِنامَّزلا  ُهجَو  َحَبصَا 

اکَدَف مِشاه  نومأم  ِّدَِرب 

(1) .دنادرگ زاب  مشاه  ینب  هب  ار  كدف  نومأم  هک  هاگ  نآ  دش ، نادنخ  نامز  هرهچ 

، همطاف نادنزرف  تیناقح  تابثا  زا  سپ  يو  دوش ، لیکـشت  ناهیقف  روضح  اب  یتسـشن  ات  داد  روتـسد  نومأم  : » دـسیون یم  زین  یبوقعی 
(2) «. دینادرگ زاب  نادناخ  نیا  هب  ار  كدف  تشون و  يدنس 

تسا و هتسویپ  دندوب ،  (3) هلزتعم بهذـم  ناوریپ  زا  هک  یهورگ  هب  هدـیزگرب و  ار  لازتعا  بهذـم  نومأم  : » دـسیون یم  مه  ریثک  نبا 
(4) «. تسا یسیرم  ثایغ  نب  رشب  هتشاد ، یمهم  ریثأت  نایرج  نیا  رد  هک  يدارفا  زا  یکی  .دندرک  لافغا  ار  نومأم  نانآ 

هتـشادن يا  هرهب  تنـس  حیحـص  بهذم  زا  اما  هتـشاد ، لازتعا  شور  مه  عیـشت و  بهذم  مه  نومأم ، : » دـسیون یم  زین  رگید  ياج  رد 
(5) «. تسا

دهاوخ دشاب ، هتـشاد  هلزتعم  هعیـش و  ياه  هقرف  اب  ییانـشآ  یکدنا  یـسک  رگا  اریز  تسا ؛ رکفت  هشیدنا و  نودب  ریثک  نبا  نخـس  نیا 
.دشاب بهذم  ود  ره  هب  دقتعم  نامز  کی  رد  دناوت  یمن  یسک  زگره  تسا و  توافت  رایسب  بهذم  ود  نیا  نایم  هک  دیمهف 

یسررب دقن و 

ص:70

ص217. ج16 ، هغالبلا ، جهن  حرش  - 1
ص217. ج2 ، یبوقعی ، خیرات  - 2

تبـسن دـش ، ادـج  شداتـسا  زا  هک  يرـصب  نسح  درگاش  اطع ، نب  لصاو  هب  ار  اهنآ  هک  تسا  یمالـسا  ياه  هقرف  زا  یکی  هلزتعم  - 3
صـص لحنلا ، للملا و  یناتـسرهش ، .تسا  یمالک  ثحابم  رد  اهنآ  حرط  ياج  هک  هدـش  نایب  یناوارف  بلاطم  نانآ  هرابرد  .دـنا  هداد 

.120 صص 67 _  قرفلا ، نیب  قرفلا  يدادغب ، 78 ؛ _ 49
ص275. ج10 ، هیاهنلا ، هیادبلا و  - 4
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یسررب دقن و 

نومأم هب  رصحنم  میدرک ، دای  ترضح  نآ  ندوب  لضفا  هب  يو  حیرـصت  بلاط و  یبا  نب  یلع  يرترب  هب  نومأم  ياه  فارتعا  زا  هچنآ 
هب رگا  هکنیا  هراـبرد  نینچمه  .دـنا  هدـشن  هتخانـش  هعیـش  ناوـنع  هب  زگره  یلو  دـنا ، هدرک  شیاتـس  (ع ) یلع زا  زین  نارگید  تسین و 
زا یناوارف  هورگ  هکنیا  ور ، نیازا  .دـنا  هتـسناد  يو  ندوب  هعیـش  هناـشن  ار  شراـک  نیا  هدیـشخب ، ار  ناـیولع  زا  يدرف  نومأـم  یتـهج 

! دراد نانآ  يارب  یهیجوت  هچ   (1)، دنا هدش  هتشک  يو  روتسد  هب  نایولع 

اما دنا ، هدینادرگ  زاب  (ع ) یلع نادناخ  هب  ار  كدف  هک  دنا  هدوب  یناسک  زین  نومأم  زا  شیپ  : » دنا هتـشون  كدـف  ندـنادرگ  زاب  هرابرد 
نب ورمع  هب  ار  نآ  موس  ود  مکح و  نب  ناورم  هب  ار  كدـف  عفانم  موس  کی  هیواـعم  هنومن ، يارب  دـنا ، هدـماین  رامـش  هب  هعیـش  زگره 

زیزعلادبع شدنزرف  هب  ار  نآ  ناورم  داد ، رارق  ناورم  رایتخا  رد  ار  نآ  دـمآرد  مامت  (ع ) نسح ماما  تداهـش  زا  سپ  یلو  داد ، نامثع 
هب ار  نآ  هبترم  نیتسخن  يارب  دیـسر ، تفالخ  هب  هک  یماگنه  يو  .دیـشخب  زیزعلادـبع  نب  رمع  دوخ  دـنزرف  هب  زین  وا  درک و  راذـگاو 
زا كدف  رگید  راب  ق )  . هتـشذگ 105 ه رد   ) کلملادبع نب  دیزی  ندمآ  راک  يور  اب  یتدم  زا  دعب  اما  داد ، سپ  (س ) همطاف نادنزرف 

.تفرگ رارق  نایوما  رایتخا  رد  دش و  جراخ  نانآ  فرصت 

(س) همطاف نادنزرف  هب  ار  كدف  حافـس ، سابعلاوبا  نانآ ، هفیلخ  نیتسخن  ق ،  . لاس 132 ه رد  نایـسابع  تموکح  ندمآ  راک  يور  اب 
.تفرگ سپ  نانآ  زا  ار  نآ  ق   . لاس 158 ه رد  یسابع  روصنم  اهدعب  یلو  دینادرگ ، زاب 

رد  ) يدهم نب  یـسوم  دـعب  لاس  هچرگ  دـنادرگرب ، (س ) همطاف نادـنزرف  هب  ار  نآ  رگید  راب  ق )  . هتشذگ 169 ه رد   ) یـسابع يدهم 
(2) «. دنام نایسابع  رایتخا  رد  نومأم  نامز  ات  تفرگ و  سپ  ار  نآ  ق )  . هتشذگ 170 ه

ص:71

.دعب هب  صص 344  نییبلاطلا ، لتاقم  - 1
ص216. ج16 ، هغالبلا ، جهن  حرش  دیدحلا ، یبا  نبا  - 2
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ینید هب  دوخ ، یتموکح  یـسایس و  ياه  فدـه  دربشیپ  هماع و  هجوت  بلج  يارب  یـسایس ، لاجر  اسب  هچ  : » دـسیون یم  یعافر  رتکد 
(1) «. دنراذگ یم  او  ناراد  نید  هب  ار  نید  دوخ ، دصاقم  هب  ندیسر  زا  دعب  یلو  دننک ، یم  ادیپ  شیارگ 

نومأـم بهذـم  رد  هـیرظن  نـیا  دــشاب و  هدرک  هدافتــسا  شور  نـیمه  زا  نومأـم  تـسا  نـکمم  : » دــسیون یم  زین  يرگید  ياـج  رد 
(2) «. تسا یندرکدییأت 

مالسلا هیلع  اضر  ماما  يدهع  تیالو  متفه : لصف 

هراشا

ص:72

ص364. ج1 ، نومأملا ، رصع  یعافر ، - 1
ص372. نامه ، - 2
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(ع) اضر ماما  يدهع  تیالو  متفه : لصف 

؟ تسیک يدهع  تیالو  حارط 

ناـیم عوضوم  نیا  سپ  نآ  زا   (1) .دوب نایفـس  یبا  نب  هیواعم  داهن ، تعدب  ار  يدهع  تیالو  مالـسا ، خـیرات  رد  هک  یـسک  نیتسخن 
دیزگ و یمرب  هک  دوب  وا  .تشاد  یگتسب  هفیلخ  تساوخ  هب  اهنت  دهع ، یلو  نییعت  هک  يا  هنوگ  هب  تفای ، شرتسگ  نایسابع  نایوما و 

.تفرگ یم  تروص  هفیلخ  صخش  نادنزرف  نادناخ و  نایم  زا  شنیزگ  نیا  ًالومعم  تشادن و  یضارتعا  هنوگ  چیه  قح  یسک 

: دراد دوجو  هیرظن  ود  تسا ، هدوب  یسک  هچ  (ع ) اضر ماما  يدهع  تیالو  عوضوم  حارط  هکنیا  هرابرد 

یم دریذپ و  یم  ار  هیرظن  نیمه  یقهیب  .دنا  هتسناد  نومأم  رواشم  ریزو و  لهس  نب  لضف  يوس  زا  ار  هلئـسم  نیا  حرط  لصا  یخرب  . 1
هب دنادرگب و  نایسابع  زا  ار  تفالخ  ات  تساوخ  لهس  نب  لضف  دش ، هتشک  نیما  نوچ  : » دسیون

ص:73

ص217. ج2 ، یبوقعی ، خیرات  یبوقعی ، ص160 ؛ ءافلخلا ، خیرات  - 1
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زا ار  دوخ  دـهع  یلو  دـنادرگ ، زوریپ  نیما  رب  ار  وت  دـنوادخ  رگا  هک  يدوب  هدرک  رذـن  وت  تفگ : نومأم  هب  ور ، نیازا  .دـهد  نایولع 
.يا هدرک  لمع  دوخ  رذن  هب  وت  یلو  دسرن ، نانآ  هب  تموکح  دنچ  ره  راک  نیا  اب  یهد و  رارق  نایولع 

؟ مهد رارق  دوخ  دهع  یلو  ار  یسک  هچ  ییوگ ! یم  تسار  تفگ : نومأم 

(1) «. دراد روضح  هنیدم  رد  نونکا  تسا و  راگزور  ماما  هک  ار  (ع ) اضرلا یسوم  نب  یلع  تفگ : لضف 

: میناوخ یم  نینچ  رهاط  نب  هللادبع  نب  هللادیبع  زا  يرگید  لقن  رد 

(ع) اضر ترـضح  يدـهع  تیالو  هلیـسو  هب  شا ، یمارگ  لوسر  یهلا و  برق  هب  ندیـسر  يارب  ات  تساوخ  نومأم  زا  لهـس  نب  لضف 
نآ اـب  دریگب ، هدـیدان  ار  وا  داهنـشیپ  تسناوت  یمن  نوچ  نومأـم  .دـیادزب  نادـناخ  نیا  زا  ار  ینوراـه  متـس  راـثآ  دـیامن و  محر  هلص 

ار وا  هتساوخ  هرخالاب  داتسرف و  ورم  هب  هنیدم  زا  ترضح  راضحا  يارب  ار  مداخ  رسای  كاحض و  یبا  نب  ءاجَر  هاگ  نآ  .درک  تقفاوم 
(2) .دیدرگ نامیشپ  اهدعب  دنچ  ره  .تخاس  یلمع 

(3) يزوج ریثا  نبا  نانآ  زا  یکی  دـنناد و  یم  هیرظن  نیا  حارط  ار  لهـس  نب  لضف  دـنا و  هیرظن  نیا  راد  فرط  ناراـگن  خـیرات  یخرب 
.تسا

تلـص نب  ناـیر  .تسا  هعیـش  ياـملع  هب  طوـبرم  هیرظن  نیا  .تسا  هدوـب  عوـضوم  نیا  حارط  نومأـم ، هک  تسا  نآ  هیرظن  نـیمود  . 2
لـضف ار  يدـهع  تیالو  هشقن  هک  دـش  عیاش  نینچ  یماظن  ياهورین  مدرم و  نایم  (ع ) اـضر ترـضح  اـب  مدرم  تعیب  زا  دـعب  : » دـیوگ

، متفر وا  دزن  نوچ  تساوخ و  روـضح  هب  ارم  هاـگ  نابـش  .دـش  نیگمـشخ  رایـسب  وا  .دیـسر  نومأـم  هب  ربـخ  نیا  .تسا  هدرک  یحارط 
يا تفگ :

ص:74

ص227. مودخملا ، یلا  مداخلا  هلیسو  ص17 ؛ یقهیب ، خیرات  - 1
ح23. ص160 ، ج2 ، (ع ،) اضرلا رابخا  نویع  - 2

ص326. ج6 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  - 3
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نامگ نینچ  مدرم  يرآ ، متفگ : تسا ! لضف  ياهریبدت  زا  (ع ) یسوم نب  یلع  اب  تعیب  دنا  هتشادنپ  مدرم  هک  هدیسر  ربخ  نم  هب  نایَر !
تموکح زا  ات  دزاس  راداو  ارم  دشاب و  هتشاد  نم  هب  دناوت  یم  یتراسج  نینچ  یسک  ایآ  نایر ، يا  وت  رب  ياو  تفگ : نومأم  .دنرب  یم 

سک چـیه  هک  ادـخ  هب  دـنگوس  زگره ! متفگ : دـنک ؟ یم  رواـب  درخ ، لـقع و  اـیآ  منک ؟ راذـگاو  يرگید  هب  ار  نآ  مشکب و  تـسد 
(1) «. دنا هدرب  نامگ  مدرم  هک  تسین  نانچ  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : نومأم  .درادن  ار  یتراسج  نینچ  تئرج 

یعیش ياه  شیارگ  نطاب ، رد  نانآ  هک  دنرواب  نیا  رب  رتشیب  دنا ، هتشادنپ  لهس  نب  لضف  داهنـشیپ  ار  يدهع  تیالو  حرط  هک  يدارفا 
رد قیقحت  یلو   (2)، دننک يزاس  هنیمز  یمادقا  نینچ  يارب  دندید  رتهب  دنا و  هدوب  نایسابع  تموکح  هب  نداد  نایاپ  راتساوخ  هتشاد و 
اب هدرپ  تشپ  نانآ  تفگ  ناوت  یم  هکلب  دـنا ، هتـشادن  یعیـش  رکفت  شنارکف  مه  لـضف و  نبا  هک  دـنایامن  یم  نینچ  یخیراـت  دانـسا 

(ع) اضر ماما  دزن  ورمع ، نب  ماشه  لهـس و  نب  لضف  يزور  : » دنا هتـشون  اریز  دننک ؛ يزاب  ار  یـشقن  نینچ  ات  دندوب  گنهامه  نومأم 
ار نانآ  ترضح  نآ  اما  دنتسه ، ماما  ندناسر  تفالخ  هب  وا و  نتـشک  یتح  نومأم و  علخ  ناهاوخ  هک  دندرک  دومناو  نینچ  دندمآ و 
وت تموکح  هب  ایآ  هک  مییامزایب  ار  (ع ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  میتساوخ  ام  دنتـشاد ، راهظا  دـنتفر و  نومأم  دزن  ود  نآ  .دـنار  دوخ  زا 

(3) »؟ ریخ ای  دراد  عمط 

نومأم فادها 

نومأم فادها 

یم زین  یثیدـح  یخیرات و  عبانم  زا  .تسا  یفادـها  لابند  يو  دـهد  یم  ناشن  ماما ، رب  يدـهع  تیالو  لیمحت  يارب  نومأم  يراشف  اـپ 
.درک هراشا  ریز  فادها  هب  ناوت 

ص:75

ح22. ص151 ، ج2 ، اضرلا ، رابخا  نویع  - 1
ص295. ج3 ، مالسالا ، یحض  - 2

ح30. ص167 ، ج2 ، اضرلا ، رابخا  نویع  - 3
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نایسابع نایولع و  نایم  ینابرهم  تبحم و  داجیا  . 1

نامز ات  هک  تسا  هتـشاد  دوجو  داضت  نانآ  نایم  هراومه  دـندوب و  ریگرد  رگیدـکی  اب  یـسابع  ياـفلخ  ناـمز  زا  نایـسابع  ناـیولع و 
، تفرگ شیپ  هک  یتسایـس  اب  نومأم  ور ، نیازا  .داد  یم  شیازفا  ار  اـه  هنیک  شتآ  زور  هب  زور  اـه  تنوشخ  نیا  .تفاـی  همادا  نومأـم 

هشیدنا دهد  یم  ناشن  هک  تسه  يرامـش  یب  دهاوش  یلو   (1)، دنک داجیا  فالتئا  تفلا و  هورگ  ود  نیا  نایم  يا  هزادـنا  ات  تسناوت 
ات هدوب  یـسایس  یحرط  هکلب  تسا ، هدوبن  یفطاع  یقـالخا و  حرط  کـی  نایـسابع ، ناـیولع و  زا  هورگ  ود  نیا  ناـیم  حلـص  يرارقرب 

ماگنه هدوب ، نانآ  نایم  فالتئا  داجیا  یپ  رد  نومأم  ًاعقاو  رگا  هک  ارچ  دـبای ؛ تسد  دوخ  یتموکح  فادـها  هب  دـناوتب  هلیـسو  نیدـب 
رد هک  درب  یم  مان  ار  يولع  ناراکوکین  زا  نت   10 یناهفصا ، جرفلاوبا  هک  نانچ  تشک ، یمن  ار  نانآ  نایولع  يوس  زا  رطخ  ساسحا 

(2) .دنا هدش  هتشک  يو  روتسد  هب  نومأم و  نامز 

نم : » تشون هنوگ  نیا  يدهع  تیالو  زا  دوخ  فادها  هرابرد  داتـسرف ، دادـغب  هب  نایـسابع  يارب  هک  يا  همان  رد  نومأم  نیا ، رب  نوزفا 
شیب يا  هلیسو  ار  (ع ) یلع نادناخ  هب  مارتحا  مداد و  ماجنا  امش  زا  عافد  ناتنوخ و  ظفح  ببس  هب  ار  (ع ]) اضر ماما  اب  تعیب   ] راک نیا 

امـش نادـنزرف  امـش و  راـک  هشیدـنا  رد  نم  .تسین  نینچ  دیـسر ، دـهاوخ  ناـنآ  هـب  تفـالخ  دـینک  یم  ناـمگ  امـش  رگا  .مـناد  یمن 
(3) «. متسه

نانآ شروش  زا  يریگولج  نایولع و  ندرک  مارآ  . 2

ياپون تموکح  اریز  تشادنپ ؛ يدـج  دراوم  زا  یکی  ناوت  یم  يو  يارب  ار  نایولع  رطخ  نومأم ، نارود  هژیو  هب  نایـسابع ، نامز  رد 
رقتسم هکنآ  زا  شیپ  نومأم 

ص:76

ص295. ج3 ، مالسالا ، یحض  - 1
ص513. نییبلاطلا ، لتاقم  جرفلا ، یبا  - 2

ص244. ج3 ، نودلخ ، نبا  خیرات  - 3
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ره زا  نایولع  تفرگ و  ارف  ار  نومأم  ینارمکح  رـسارس  جرم ، جره و  هک  دـییاپن  يرید  دـش و  ور  هبور  نیما  شردارب  گنج  اب  دوش ،
.مینک یم  هراشا  یخرب  هب  هصالخ  روط  هب  هک  دندز  مایق  هب  تسد  وس 

رتمک لوط  رد  یخیرات ، ياه  شرازگ  ساسا  رب  دروآ و  دراو  نومأم  رکشل  رب  یتخـس  ياه  هبرـض  دوخ ، مایق  اب  ایارـسلاوبا  هفوک ، رد 
(1) «. دندش هتشک  هفیلخ  ناراداوه  زا  رفن  رازه  تسیود  هام ، زا 10 

يو زا  ار  يریگ  میمـصت  هنوگ  ره  هزاجا  هک  اجنآ  ات  دیـسر  یم  نومأـم  يارب  يا  هدـننک  نارگن  ياـه  رازگ ش  زور  ره  زین  هرـصب  زا 
(2) .دوب هتفرگ 

اب مدرم  تعیب  هب  تشاد ، هارمه  هب  ار  نایولع  زا  يرایـسب  تیامح  هک  جابید »  » هب فورعم  رفعج ، نب  دـمحم  مایق  زین  هکم  زاجح و  رد 
(3) .تفرگ رارق  وا  رایتخا  رد  زاجح  فارطا  هجیتن  رد  هک  دیماجنا  يو 

هدرتسگ هقطنم  هک  يا  هنوگ  هب  دنتخیرگ ، نومأم  نارازگراک  درک و  طوقس  (ع ) رفعج نب  یسوم  نب  میهاربا  تسد  هب  زین  نمی  هیحان 
(4) .تفرگ رارق  ناگدننک  مایق  رایتخا  رد  دش و  جراخ  هفیلخ  رایتخا  زا  يا 

یلاها زاجح و  لها  دوب ، (ع ) یلع ناگداون  زا  یکی  هک  وا  .درک  جورخ  دواد  نب  نامیلـس  نب  دـمحم  زین  هنیدـم  رد  يو ، اب  ناـمز  مه 
(5) .دش وا  بیصن  يریگ  مشچ  يزوریپ  دندرک و  تیامح  وا  زا  هنیدم 

مایق میهاربا  نب  نیسح  دمحم و  نب  رفعج  ياه  مان  هب  نایولع  زا  نت  ود  دنتشاد ، ینامثع  شیارگ  مدرم  زا  يرایـسب  هکنیا  اب  طساو  رد 
(6) .دندروآ رد  شیوخ  فرصت  هب  ار  رهش  دندرک و 

ص:77

ص352. نییبلاطلا ، لتاقم  - 1
ص244. ج3 ، نودلخ ، نیا  خیرات  - 2

ص113. ج2 ، دادغب ، خیرات  ص355 ؛ نییبلاطلا ، لتاقم  - 3
، هیاهنلا هیادـبلا و  ص310 ؛ ج6 ، خـیراتلا ، یف  لماکلا  ص439 ؛ ج4 ، بهذـلا ، جورم  ص176 ؛ ج7 ، كولملا ، ممـالا و  خـیرات  - 4

ص246. ج10 ،
ص355. نییبلاطلا ، لتاقم  - 5

ص440. ج4 ، بهذلا ، جورم  - 6
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يارب دنتشاد ، ینمشد  یلع  نادنزرف  اب  دندوب و  نانآ  نایماح  نایناورم و  نایوما و  زا  مدرم  رتشیب  دنچ  ره  ماش ، دننامه  ییاهرهـش  رد 
، يدهع تیالو  نیاربانب ،  (1) .دنگنجب نومأم  دض  رب  يا  ههبج  رد  دنیآ و  رانک  نایولع  اب  دندش  رـضاح  نایـسابع  تموکح  يزادنارب 

(2) .تسا هدوب  اه  شروش  نیا  ندناشن  ورف  ياه  هار  زا  یکی 

دوخ تفالخ  نداد  هولج  عورشم  . 3

قفوم حرط  نیا  رد  رگا  دهد و  هولج  ینید  عورـشم و  ار  دوخ  تفالخ  هک  دریذپب  ار  يدهع  تیالو  ماما  دـشوک  یم  نیا  يارب  نومأم 
یم عورشم  داد ، یم  ماجنا  شتموکح  ياتسار  رد  يو  هک  ییاهراک  همه  نیا ، رب  نوزفا  .دوب  هتفای  تسد  یگرزب  يزوریپ  هب  دش ، یم 

یـسوم نب  یلع  : » تفگ نینچ  دوخ  یـصوصخ  ياه  تسـشن  زا  یکی  رد  نومأم  تهج  نیا  زا  .دش  یم  یقلت  ماما  تراظن  اب  درمش و 
مدرم ات  میهد  رارق  دوخ  دهع  یلو  ار  وا  ات  میدش  نآ  رب  ور ، نیازا  .دـناوخ  یم  ارف  دوخ  تماما  هب  ار  مدرم  ام ، مشچ  زا  رود  هب  اضرلا 

دنهاوخ فارتعا  دنا ، هتـسب  لد  وا  هب  هک  نانآ  همه  هنوگ  نیدب  دنک و  رارقا  نآ  هب  دریذـپب و  ار  ام  تموکح  دـناوخب و  ام  يوس  هب  ار 
(3) «. تسام ِنآ  زا  يرادمامز  تموکح و  هک  درک 

؟ تسا هدوب  قداص  دوخ  داهنشیپ  رد  نومأم  ایآ 

؟ تسا هدوب  قداص  دوخ  داهنشیپ  رد  نومأم  ایآ 

شسرپ نیا  نونکا  .تسا  هداد  نومأم  ار  يدهع  تیالو  داهنـشیپ  هک  دنرواب  نیا  رب  یهورگ  میدرک ، دای  نیا  زا  شیپ  هک  هنوگ  نامه 
؟ تسا هداد  ار  یحرط  نینچ  نارگید  بیرف  يارب  ای  هدوب  قداص  دوخ  حرط  نیا  رد  نومأم  ًاعقاو  ایآ  هک  دوش  یم  حرطم 

ص:78

ص355. نییبلاطلا ، لتاقم  - 1
ص295. ج3 ، مالسالا ، یحض  - 2

ح490. ص214 ، ج2 ، نیطمسلا ، دئارف  - 3
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: میوش یم  روآدای  هصالخ  روط  هب  هک  دراد  دوجو  هراب  نیا  رد  هاگدید  هس 

: زا دنترابع  هک  دراد  دوجو  یلیالد  اریز  هدوب ؛ قداص  دوخ  حرط  رد  نومأم  هک  دنا  هتشادنپ  نینچ  یخرب  . 1

سک چیه  یلو  تسیرگن ، (ع ) یلع سابع و  نادنزرف  نایم  رد  نومأم   » هک دنا  هدرک  لقن  ناثدحم  ناراگن و  خیرات  زا  يرایـسب  فلا )
(1) «. دیزگرب شیوخ  دهع  یلو  ناونع  هب  ار  يو  ور ، نیازا  .دیدن  یسوم  نب  یلع  زا  رتدنمشناد  رت و  عرو  اب  رت و  تلیضف  اب  ار 

، دوش زوریپ  نیما  شردارب  رب  رگا  هک  دوب  هتـسب  ناـمیپ  ادـخ  اـب  نیما ، شردارب  اـب  يریگرد  ماـگنه  نومأـم  : » دـسیون یم  یقهیب  ب )
(2) «. دوب نایولع  درف  نیرترب  اضر  هب  بقلم  یلع  دهد و  لیوحت  بلاطوبا  نادناخ  زا  درف  نیرترب  هب  ار  تفالخ 

یتح تشاد و  او  يدهع ] تیالو  نتفریذپ   ] راک نیدـب  ار  اضر  دوخ ، یطارفا  يرگ  هعیـش  تهج  هب  نومأم  : » دـسیون یم  یطویـس  ج )
(3) «. دراپسب يو  هب  ار  نآ  دنک و  يریگ  هرانک  تنطلس  زا  تساوخ  یم  وا  هدش  هتفگ 

رارق ار  یسک  يدهع ] تیالو   ] دوخ راک  نیا  يارب  تساوخ  دیـشیدنا و  دوخ  زا  سپ  تفالخ  هرابرد  نومأم  : » دسیون یم  یقطقط  نبا 
یسک سپ  تسیرگن ، (ع ) یلع سابع و  نادنزرف  نایم  رد  نیاربانب ، .دوش  جراخ  دوخ  نیِد  زا  ات  دشاب  هتـشاد  ار  شتیحالـص  هک  دهد 

(4) «. تفاین ماما ]  ] وا زا  رتاناد  رتراکزیهرپ و  رترب و  ار 

ص:79

ج6، خیراتلا ، یف  لماکلا  ص131 ؛ ج4 ، ممالا ، براجت  ص441 ؛ ج4 ، بهذلا ، جورم  ص138 ؛ ج5 ، كولملا ، ممالا و  خـیرات  - 1
ص247. ج10 ، هیاهنلا ، هیادبلا و  ص10 ؛ ج2 ، نانجلا ، هآرم  ص134 ؛ لودلا ، رصتخم  ص326 ؛

ص375. نییبلاطلا ، لتاقم  ص17 ؛ یقهیب ، خیرات  - 2
ص242. افلخلا ، خیرات  - 3

ص217. هیمالسالا ، لودلا  هیناطلسلا و  بادآ  یف  يرخفلا  یقطقط ، نبا  - 4
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دنک و رارقرب  یتشآ  نایولع  نایـسابع و  نادـناخ  ود  نایم  تساوخ  دوخ  راک  نیا  اب  نومأم  : » دـسیون یم  یعفاش  يرـصم  نیما  دـمحا 
اه هنیک  زا  اه  لد  دباوخب و  اه  هنتف  دننک و  يرای  تسا ، تما  حالص  ریخ و  هچنآ  رد  ات  دیامن ، لیدبت  یگناگی  هب  ار  نانآ  یگدنکارپ 

تحت وا  نینچمه  تسناد و  یم  تفـالخ  يارب  ار  شنادـنزرف  و  (ع ) یلع ندوب  رت  هتـسیاش  تیناـقح و  دوب و  یلزتـعم  وا  .دوش  كاـپ 
 . ...دوب یسراف  لهس  دنزرف  ود  نسح ، لضف و  ریثأت 

هب ار  تموکح  یتقو  سپ  .دش  دنهاوخ  رادروخرب  تسادق  زا  يا  هلاه  زا  ناشماما  دننیزگنرب ، ار  تفالخ  نایولع  رگا  هک  دـید  نومأم 
...دش دهاوخ  هتشادرب  ناشیا  زا  تسادق  نآ  راکـشآ و  ناشباوص  اطخ و  تفرگ و  دنهاوخ  رارق  مدرم  دید  ضرعم  رد  دنریگب ، تسد 

.

(1) «. دز تسد  راک  نیدب  تقادص  يزوسلد و  رس  زا  نومأم  هک  منک  یم  نامگ  رتشیب  نم 

: تسا رارق  نیا  زا  اهنآ  زا  یخرب  هک  هتشاد  يرگید  ياه  هزیگنا  هکلب  هدوبن ، وگتسار  دوخ  داهنشیپ  رد  نومأم  . 2

دهد نایاپ  ناشراک  هب  تساوخ  یم  سپ ، .دوب  هتفایرد  ار  نایلیعامـسا  توعد  رطخ  نومأم  : » دسیون یم  راشن  یماس  یلع  رتکد  فلا )
کیدزن دوخ  هب  ار  اضر  هب  بقلم  یلع  نومأم ، ور ، نیازا  .دوب  هدرک  زاغآ  ار  يا  هدرتسگ  تیلاعف  نایلیعامـسا ] ربهر   ] هللادـبع ماـما  و 

(2) «. درک تعیب  يدهع  تیالو  هب  وا  اب  دینادرگ و 

یم وا  اب  هک  نایـسابع  هفیاط  دض  رب  ار  مدرم  تساوخ  یم  نوچ  داد ؛ رارق  دوخ  دهع  یلو  ار  وا  نومأم ، : » دسیون یم  یبیـش  رتکد  ب )
(3) !« دروآ تسد  هب  ار  نانآ  لد  دزاس و  گنهآ  مه  دندرک ، یم  يرای  ار  نیما  شردارب  دندیگنج و 

ص:80

ص295. ج3 ، مالسالا ، یحض  - 1
ص391. ج2 ، مالسالا ، یف  یفسلفلا  رکفلا  هاشن  راشن ، - 2

ص236. ج1 ، عیشتلا ، فوصتلا و  نیب  هلصلا  یبیش ، - 3
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نآ هدوب و  یـسایس  يدـهع ، تیالو  هب  اـضر  هب  بقلم  (ع ) یلع اـب  تعیب  رد  نومأـم  هزیگنا  : » دـسیون یم  زین  رفظم  نیـسحدمحم  ج )
(1) «. تسا هدوب  رادمتسایس  كریز و  نادرم  زا  نومأم  اریز  تسا ؛ هدوب  نایسابع  تلود  حلاصم  ظفح 

ببـس نیمه  دش و  نامیـشپ  یتدم  زا  سپ  اما  هدوب ، وگتـسار  يدهع  تیالو  هب  زاغآ  رد  نومأم  هک  دـنرواب  نیا  رب  رگید  یهورگ  . 3
.دناسرب تداهش  هب  ار  (ع ) اضر ماما  ات  دیدرگ 

: دسیون یم  نینچ  هراب  نیا  رد  یفنح  یجنُخ 

هن دـنادرگ ، زاب  (ع ) یلع نادـنزرف  هب  نایـسابع  زا  ار  تفـالخ  تساوخ  یم  عقاو  رد  دوخ  دوب و  اـناد  يدرم  هفیلخ  دـنیوگ  یم  یخرب 
نایاپ زا  سپ  یلو  دراپسب ، دوخ  لها  هب  ار  تناما  ات  دوب  قح  يریگ  سپزاب  وا ، فده  هکلب  دزادرپب ، هلیح  رکم و  هب  رما  نآ  رد  هکنآ 

ار راک  هک  نومأم  ...دـندیروش و  وا  رب  دـندناوخ و  هداز  مارح  ار  نومأم  دـندشن و  یـضار  نادـب  نایـسابع  يدـهع ، تیالو  رما  نتفای 
(2) .تخاس مومسم  رهز  اب  ار  ماما  درک و  رایتخا  ترخآ  رب  ار  یناف  کُلم  دید ، لتخم 

تهج نیا  زا  .تسا  هدومیپ  ار  شیوخ  ناکاین  هار  هراومه  يو  هک  دـهد  یم  ناشن  نومأم  هژیو  هب  نایـسابع و  تموکح  قیقد  هعلاـطم 
: دسیون یم  نانآ  هرابرد  نادیز  یجرج 

یـسک يارب  دـندرک ، یم  ناهن  لد  رد  هچنآ  اریز  تسا ؛ هدوب  لماک  تیدـج  اب  یتلود  رارـسا  ظـفح  نایـسابع  ياـه  یگژیو  زا  یکی 
اب نانآ  طباور  یتنطلس و  روما  هب  طوبرم  رگا  هژیو  هب  .دنتشاد  یم  هاگن  ناهنپ  هظحل  نیرخآ  ات  ار  دوخ  شقن  دنتخاس و  یمن  راکـشآ 

.دوب روشک  لاجر  نارادرس و 

ص:81

ص59. هعیشلا ، خیرات  رفظم ، ص306 ؛ افلخلا ، خیرات  - 1
ص221. مودخملا ، یلا  مداخلا  هلیسو  یجنخ ، - 2
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نب یلع  لهس و  نب  لضف  اب  نومأم  نایکمرب و  اب  نوراه  هک  نانچ  تساعدم ، نیا  هاوگ  شیوخ  ياهومع  ملـسموبا و  اب  روصنم  راتفر 
تیقفوم یساسا  طرش  ار  اه  هشقن  رارـسا و  زار و  نتـشاد  هاگن  هدیـشوپ  نایـسابع  .درک  لمع  هنوگ  نیمه  نیـسح  نب  رهاط  یـسوم و 

(1) .دنتسناد یم  دوخ 

يدهع تیالو  مسارم 

يدهع تیالو  مسارم 

هژیو مسارم  نآ ، زا  مدرم  ندش  هاگآ  يارب  دیاب  دـندرک ، يزیر  حرط  دوخ  یناهنپ  فادـها  ساسا  رب  ار  يدـهع  تیالو  هکنآ  زا  سپ 
.دنیبب كرادت  ار  يا  هژیو  نشج  ات  داد  تیرومأم  لهس  نب  لضف  هب  نومأم  ور ، نیازا  .دوش  رازگرب  يا 

، هدوـب ق   . لاس 201 ه ناضمر  هام  تسخن  ههد  رد  هک  نآ ، هاـم  هراـبرد  ناراـگن  خـیرات  .دـش  ماـجنا  يا  هژیو  طیارـش  رد  مسارم  نیا 
.تسا فالتخا  نآ  زور  هرابرد  یلو  دنراد ، رظن  قافتا 

(3) و هتفریذـــپ ار  مود  زور  رگید  یخرب   (2) .دـنا هتـسناد  ق   . لاـس 201 ه ناـضمر  كراـبم  هاـم  لوا  زور  رد  ار  مـسارم  نـیا  یخرب 
تفگ ناوت  یم  نوگانوگ  نانخـس  نیا  نایم  عمج  يارب   (5) .دنا هدرک  لقن  ار  ناضمر  متفه  زور  يدادـعت  (4) و  مجنپ زور  یهورگ 

مـسارم نیا  تامدقم  نداد  ماجنا  هک  تسا  ساسا  نیا  رب  اهرظن  فالتخا  نیا  اریز  دشاب ؛ تسرد  اه  هیرظن  نیا  همه  دراد  لامتحا  هک 
.تسا هدش  فلتخم  ياه  هاگدید  ببس  نیمه  هدیماجنا و  لوط  هب  زور  نیدنچ  نآ ، نایاپ  ات  زاغآ  زا 

ص:82

ص399. ج4 ، یمالسالا ، ندمتلا  خیرات  نادیز ، یجرج  - 1
ص43. ج102 ، راونالاراحب ، - 2

ص326. ج6 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  ص139 ؛ ج7 ، كولملا ، ممالا و  خیرات  - 3
ص321. يرولا ، مالعا  ح2 ؛ ص245 ، ج2 ، اضرلا ، رابخا  نویع  - 4

ص338. ج33 ، قشمد ، خیرات  رکاسع ، نبا  - 5
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یمسر مسارم  داد و  لیکـشت  هژیو  يا  هسلج  اه ، تیـصخش  صاوخ و  يارب  تسخن  هلحرم  رد  لهـس  نب  لضف  : » دسیون یم  جرفلاوبا 
(1) «. درک لوکوم  دعب  هتفه  هب  ار  تعیب 

تکرش نآ  رد  یتموکح  هتسجرب  نادرم  ناهدنامرف و  فارشا و  مامت  هک  یهوکش  اب  گرزب و  عمجم  رد  : » دسیون یم  زین  دیفم  خیش 
رد هفیلخ  هک  يرگید  شیامه  رد  .درک  یفرعم  نومأم  زا  سپ  ِدهع  یلو  ناونع  هب  ار  ماما  هفیلخ ، زا  تباین  هب  لهس  نب  لضف  دنتشاد ،

(2) «. دندرک تعیب  ماما  اب  ترضح  يدهع  تیالو  هب  رارقا  نمض  سابع ، شدنزرف  نومأم و  تشاد ، روضح  نآ 

نومأم و يارب  يا  هژیو  هاـگیاج  نآ ، رد  هک  تفاـی  بیترت  هوکـشاب  سلجم  .دیـسر  ارف  دوعوم  زور  : » دـسیون یم  یناهفـصا  جرفلاوبا 
رالات هب  صاخ  یبیترت  مظن و  اب  تسد  رد  ياه  مچرپ  گنر و  زبس  ياه  سابل  اب  ناگدش  توعد  .دوب  هدـش  نییعت  (ع ) اضر ترـضح 

(3) «. دندش دراو  تافیرشت 

يدرم وا  .تشاد  هدـهع  رب  دوب ، دابعوبا »  » هب فورعم  هک  يزار  ییحی  نب  تباث  مان  هب  نومأـم  ناریزو  زا  یکی  ار  مسارم  نیا  تساـیر 
درک و حیرشت  ار  شیامه  ییاپرب  هزیگنا  (ع ،) اضر ماما  زا  دنچ  یفاصوا  نایب  هفیلخ و  هب  مارتحا  يادا  زا  سپ  هک  دوب  روسج  نشخ و 

(4) «. دننک تعیب  يدهع  تیالو  ناونع  هب  ماما  اب  بتارم ، تیاعر  بیترت و  اب  ات  تساوخ  مدرم  زا 

يدهع تیالو  مسارم  رد  ماما  نانخس 

ص:83

ص375. نییبلاطلا ، لتاقم  - 1
ص252. ج2 ، داشرالا ، دیفم ، - 2

ص375. نییبلاطلا ، لتاقم  - 3
ص376. نامه ، - 4
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يدهع تیالو  مسارم  رد  ماما  نانخس 

نانخـس و (ع ) اضر ماما  زا  لیلجت  هفیلخ و  هرابرد  نارعاش  نابیطخ و  دندرک ، تعیب  ناگمه  تفای و  نایاپ  تعیب  مسارم  هکنآ  زا  سپ 
.درک بلج  دوخ  يوس  هب  ار  ناگمه  رظن  درک و  یتراشا  ماما  نآ  زا  سپ   (1) .دندرک نایب  ار  دوخ  راعشا 

: دومرف شا  یمارگ  نادناخ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  دورد  راگدرورپ و  شیاتس  زا  سپ  هاگ  نآ 

هتـساوخ دـنوادخ  هک  ار  ینامیپ  سک  ره  سپ   (2) .داد لاـقتنا  نم  هب  دوخ ] زا  سپ   ] ار ناناملـسم  يرادـمامز  مهم  عوضوم  نومأـم  »
مارتحا دیامن و  لالح  ار  ادخ  مارح  دنک و  هراپ  دنامب ، راوتسا  هتشاد  تسود  دنوادخ  هک  ار  هتـشر ا ي  دلـسگب و  دشاب ، مکحم  تسا 

کته ار  مالـسا  دوخ ، لمع  نیا  اب  دهد و  رارق  شنزرـس  دروم  ار  ماما  يدهع ، تیالو  اب  تفلاخم  ببـس  هب  ای  دنکن و  تیاعر  ار  نآ 
.تسا هدوب  هنوگ  نیمه  هب  هیاـمورف  ناداـن و  دارفا  ربارب  رد  اـم  ناگتـشذگ  شور  هتبلا  منک و  یم  راـیتخا  ییابیکـش  ربص و  نم  دـنک ،

، ناـمرف مکح و  .دوب  دـهاوخ  هنوگچ  امـش  نم و  ماجنارـس  مناد  یمن  نم  دـندرک و  ربـص  راوگاـن  عاـضوا  ثداوـح و  ربارب  رد  ناـنآ 
(3) «. تسا لطاب  زا  قح  هدننکادج  نیرتهب  وا  دنک ، یم  مکح  قح  هب  هک  تسوا  تسا و  راگدرورپ  صوصخم 

ات دنتـشاد  راظتنا  ناگمه  دـیاش  هچرگ  .تسا  هدرکن  شیاتـس  نومأم  زا  نانخـس  نیا  رد  زگره  ترـضح  نآ  هک  تسا  نیا  مهم  هتکن 
رکـشت مسارم  نیا  يرازگرب  ناراکردـنا  تسد  وا و  زا  ماما  یلو  دروایب ، هفیلخ  ناونع  هب  نومأم  زا  مه  یماـن  شراـتفگ  رد  ترـضح 

! تخاس راکشآ  ار  شیوخ  یتیاضران  دش و  روآدای  نارضاح  يارب  ار  دوخ  يونعم  هاگیاج  شور ، نیا  اب  .درکن 

يدهع تیالو  زا  ماما  يدونشخان  لیالد 

ص:84

براجت یناوجخن ، صص 75 و 125 ؛ ج1 ، مالسالا ، یحض  ص266 ؛ تسرهفلا ، میدن ، نبا  ص522 ؛ ءارعشلا ، تاقبط  هبیتق ، نبا  - 1
ص383. ج1 ، هدنیاپ ، همجرت : برعلا ، خیرات  یتح ، پیلف  صص 142 و 172 ؛ فلسلا ،

ص172. ج3 ، همغلا ، فشک  یلبرا ، کن : هماندهع  نتم  هرابرد  - 2
ص376. نییبلاطلا ، لتاقم  ص146 ح17 ؛ ج2 ، اضرلا ، رابخا  نویع  - 3
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يدهع تیالو  زا  ماما  يدونشخان  لیالد 

سابل هب  ار  نایسابع  هایس  سابل  دناتس و  تعیب  ماما  دوخ و  يارب  مدرم  زا  درک و  اپ  رب  نشج  سلجم  تشون و  هماندهع  نومأم  دنچره 
يارب يراـچان و  يور  زا  ماـما  یلو   (1)، درک رـشتنم  روشک  رـسارس  رد  دز و  هکـس  ترـضح  نآ  ماـن  هب  درک و  لیدـبت  زبس  مچرپ  و 
.تسا هدوبن  تماما  هفیظو  تلاسر و  نتـشه  ورف  میلـست و  يانعم  هب  نیا  .تفریذپ  ار  يدهع  تیالو  ناناملـسم  مالـسا و  رترب  حلاصم 
دیدهت رابجا و  اب  سپـس  هدرک ، تفلاخم  نومأم  ياه  هشقن  ربارب  رد  ماما  هک  دهد  یم  ناشن  يدـهع  تیالو  يارجام  تایئزج  هعلاطم 

: درک هراشا  ریز  دراوم  هب  ناوت  یم  لیالد  نآ  نایم  زا  .تسا  هتفریذپ  ار  نآ 

ماجنا دهاوخب ، هچ  ره  هک  ار  يدنوادخ  ساپـس  : » دیامرف یم  زین  هماندهع  خساپ  زاغآ  رد  ماما  دیامرف : یم  هماندهع  خساپ  رد  ماما  . 1
، دنک یم  ناهنپ  اه  هنیـس  رد  ار  هچنآ  نینچمه  .دناد  یم  ار  اه  مشچ  تنایخ  دنک ، ّدر  ار  وا  ياضق  دناوت  یمن  سک  چـیه  دـهد و  یم 

.تسا يدهع  تیالو  يارجام  زا  ماما  يدونشخان  یتیاضران و  هدنهد  ناشن  بلاطم  هنوگ  نیا   (2) ...تسا ».  هاگآ  اه  نادب 

لقن هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دنزرف  زا  میارب  شناردپ  زا  مردپ  دـنگوس ! ادـخ  هب  : » دـسیون یم  زین  یفنح  ياسراپ  هجاوخ  . 2
نفد تبرغ  نیمزرـس  رد  دنیرگ و  یم  نیمز  نامـسآ و  ناگتـشرف  نم  رب  .مور  یم  ایند  زا  مولظم  نومأم ] يا   ] وت زا  شیپ  نم  هک  درک 

ار بلطم  نیمه  زین  يزودـنق   (3) .تفریذپ ار  يدـهع  تیالو  یتحاران  هیرگ و  اب  سپ  دومن ، رارـصا  رایـسب  نومأم  هاگ  نآ  .موش  یم 
(4) «. تسا هدش  روآ  دای 

ص:85

ص316. صاوخلا ، هرکذت  ص52 ؛ ج10 ، یناغالا ، جرفلا ، یبا  - 1
ص 391. ج 9 ، یشعالا ، حبص  ص 305 ؛ هفالخلا ، ملاعم  یف  هقانالا  رثآم  يدنشقلق ، - 2

ص167. ج3 ، هدوملا ، عیبانی  - 3
.نامه - 4
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(1) «. تفریذپ نآ  زا  دعب  دومن ، عانتما  یلو  دیدرگ ، رابجا  راک  نیا  هب  اضر  ماما ] : »] دیوگ یم  زین  يرصم  نیما  دمحا  . 3

ار تبلق  : » دومرف يو  هب  ماما  درک ، یم  یلاح  شوخ  راهظا  ماما  نایفارطا  زا  یکی  دش ، باختنا  يدـهع  تیالو  هب  ماما  هک  یماگنه  . 4
(2) «. درادن یماجنارس  راک  نیا  اریز  شابم ؛ لاح  شوخ  زاسم و  لوغشم  يرگن ، یم  هک  یبوخ  رهاظ  هب  رما  اب 

(3) .مینک یم  هدنسب  هزادنا  نیمه  هب  هک  هدش  لقن  رامش  یب  تایاور ، نیا  دننامه 

يدهع تیالو  نافلاخم 

يدهع تیالو  نافلاخم 

فالخرب وا  هناکریز  ياه  تسایـس  هک  دییاپن  يرید  یلو  دنک ، لیمحت  (ع ) اضر ماما  رب  ار  يدهع  تیالو  دـش  قفوم  ادـتبا  رد  نومأم 
، ینارگن اـب  نایـسابع  اریز  درک ؛ راـتفرگ  دوب ، هدرتـسگ  (ع ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  يارب  هک  ییاـه  ماد  رد  ار  وا  دیـشیدنا ، یم  هچنآ 

ياه تسایـس  زا  هک  ار  نومأم  ناراداوه  یتح  دنازرل و  یم  ار  نانآ  هثداح ، نیا  دـندرک و  یم  لابند  ار  ترـضح  نآ  يدـهع  تیالو 
ربخ هک  لاس  ناـمه  رد  دادـغب ، رد  نومأـم  یـسایس  ناـفلاخم  ور ، نیازا  .تشاد  یماو  دـیدرت  کـش و  هب  دـندرک ، یم  تیاـمح  يو 
يو هچرگ  ؛(4)  دندرک زارد  نومأم ، يومع  يدهم ، نب  روصنم  يوس  هب  تعیب  تسد  دـش ، رـشتنم  ماما  هب  يدـهع  تیالو  يراذـگاو 

وا اب  دنتفرگ و  ار  يدهم  نب  میهاربا  درِگ  نایـسابع  يو  زا  سپ  .تفرگ  هدهع  رب  ار  دادغب  يرادـنامرف  هکلب  تفریذـپن ، ار  نانآ  تعیب 
یلو هفیلخ و  نینمؤملاریما ، ار  يدـهم  نب  میهاربا  نانآ  .دوش  جراخ  نانآ  نادـناخ  زا  تفالخ  نومأم  زا  سپ  ادابم  اـت  دـندرک ، تعیب 

(5) .دندناوخ دهع 

دیع زامن  رد  ربمایپ  ناس  هب 

ص:86

ص294. ج3 ، مالسالا ، یحض  - 1
ص178. ابع ، لآ  بقانم  یف  اجنلا  حاتفم  ص392 ؛ همهملا ، لوصف  - 2

ص134؛ ج3 ، همغلا ، فـشک  ص280 ؛ ج1 ، عیارـشلا ، للع  قودـص ، ص166 ؛ ج3 ، هدوملا ، عیباـنی  ص321 ؛ هیـصولا ، تابثا  - 3
ص140. ج49 ، راونالاراحب ،

ص327. ج6 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  - 4
، نودلخ نبا  ص270 ؛ ج3 ، نایعالا ، تایفو  ناکلخ ، نبا  ص144 ؛ ج4 ، بهذلا ، جورم  ص139 ؛ ج5 ، كولملا ، ممالا و  خیرات  - 5

ص405. ج1 ، همدقملا ،
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دیع زامن  رد  ربمایپ  ناس  هب 

ترـضح نآ  رطف  دـیع  زامن  اهدادـخر  نیا  زا  یکی  .دراد  يا  هژیو  شزرا  (ع ،) اضر ماما  یناگدـنز  نارود  ياهدادـیور  زا  مادـک  ره 
.دنا هدرک  شرازگ  هنوگ  نیا  ار  نآ  تلص  نب  نایر  مداخ و  رسای  ياه  مان  هب  نت  ود  هک  تسا 

هک داتـسرف  ماما  دزن  ار  يدرف   (1)، دمآ شیپ  رطف  دیع  نوچ  درک ، بوصنم  دوخ  يدـهع  تیالو  هب  ار  ترـضح  نومأم  هکنآ  زا  سپ 
، تسه وت  نم و  نایم  هک  یطیارش  دوخ  وت  هک  داد  ماغیپ  نومأم  هب  ترـضح  .دورب  زامن  لحم  هب  نآ  هبطخ  دیع و  زامن  ندناوخ  يارب 

!« راد روذعم  مدرم  اب  ندناوخ  زامن  زا  ارم  سپ ] مشاب ، فاعم  اهراک  هنوگ  نیا  زا  هک  هدوب  نیا  رارق   ] یناد یم 

نانیمطا هلیـسو  نیا  هب  مدرم  مراد  تسود  تسا و  يدهع  تیالو  تیبثت  داهنـشیپ ، نیا  زا  فدـه  : » تفگ ماما  هب  دوخ  مایپ  رد  نومأم 
.دنوش هاگآ  وت  يرترب  تلیضف و  هب  مدرم  ملیام  نیا ، رب  نوزفا  .يا  هتفریذپ  ار  يدهع  تیالو  یتسار ، هب  هک  دننک  ادیپ 

، مراد تسود  رتشیب  يراد ، روذعم  ارم  رگا  داد  ماغیپ  ماما  هکنیا  ات  دندوب ، دـمآ  تفر و  رد  نومأم  ماما و  نایم  ناگداتـسرف  هتـسویپ  و 
ندناوخ يارب  هک ] ( ] (ع بلاط یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـننامه  نم  يرادـن ، مروذـعم  رگا  اما 

.تفر مهاوخ  نوریب  دنا ، هتفر  نوریب  دیع  زامن 

ربارب رد  زامن  يارب  دادماب  هک  داد  روتسد  نامدرم  رگید  ناراد و  هدرپ  نارکشلرس ، هب  سپـس  .ورب  یهاوخ  یم  روط  ره  تفگ : نومأم 
يالاب اه و  هار  رس  رب  ماما  رادید  يارب  مدرم  .دننک  یهارمه  یّلصم  يوس  هب  ار  ماما  ات  دنیآ  درگ  ماما  لزنم 

ص:87

ماما ور ، نیازا  .دش  رازگرب  ق   . لاس 201ه ناضمر  هام  لوا  ههد  رد  يدـهع  تیالو  مسارم  میتفگ ، نیا  زا  شیپ  هک  هنوگ  ناـمه  - 1
ص139؛ ج7 ، كوـلملا ، ممـالا و  خـیرات  .درک  رازگرب  ق   . لاوـش 201ه لوا  رد  ار  دـیع  زاـمن  زور ، دـنچ  تسیب و  تشذـگ  زا  سپ 

ح1. باب 41 ، ص167 ، ج2 ، اضرلا ، رابخا  نویع  ص326 ؛ ج6 ، خیراتلا ، یف  لماکلا 
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نومأم هک  ار  یناسک  همه  دندوب و  ترـضح  نآ  ندمآ  هار  هب  مشچ  هتخیر و  نوریب  یگمه  ناکدوک  نانز و  دـندوب و  هتـسشن  اه  ماب 
.درک عولط  باتفآ  هکنیا  ات  دندوب ، هداتسیا  دوخ  ياه  بکرم  رب  راوس  ماما ، لزنم  لباقم  رد  دوب ، هداد  روتسد 

ود نایم  ار  نآ  رگید  رـس  هنیـس و  هب  ار  نآ  رـس  کی  تسب و  رـس  رب  ناتک  زا  يدیفـس  همامع  دیـشوپ ، ار  دوخ  هماج  درک ، لسغ  ماما 
زین امـش  دومرف : دوخ  نایلاوم  ناهارمه و  هب  تفرگ و  تسد  هب  صوصخم  ییاصع  هاگ  نآ  .دز  رطع  یکدـنا  تخادـنا و  دوخ  هناـش 
الاب شیاپ  قاس  فصن  ات  ار  دوخ  هماج  ریز  هک  یلاح  رد  هنهرب ، ياپ  ماما  دندرک و  یهارمه  ار  ماما  نانآ  .مدرک  نم  هک  دـینک  نینچ 

.داتفا هار  هب  دوب ، هدز  رمک  هب  ار  شیاه  سابل  رگید  نماد  دوب و  هدز 

هناخ ولج  هب  هکنیا  ات  داتفا  هار  هب  سپـس  دنتفگ ، ریبکت  زین  وا  ناهارمه   (1) .تفگ ریبکت  درک و  دنلب  نامسآ  يوس  هب  رـس  دعب  یکدنا 
اب هدومن و  نوریب  ار  دوخ  ياه  شفک  دندمآ و  دورف  دوخ  ياه  بکرم  زا  یگمه  دـندید ؛ تلاح  نآ  اب  ار  ماما  هک  نازابرـس  .دیـسر 

ترـضح نآ  اب  اهراوید  َرد و  نامـسآ و  ایوگ  هک  دش ] دـنلب  ییادـص  نانچ  ! ] دـنتفگ ریبکت  ماما  اب  زین  مدرم  دـنتفگ ! ریبکت  ترـضح 
! دنیوگ یم  ریبکت 

رد هزرل  هب  ار  ورم  رهش  هک  دندرک  دنلب  هیرگ  هب  ار  اهادص  نانچ  دندینش ، ار  شریبکت  يادص  دندید و  تلاح  نآ  اب  ار  ماما  هک  مدرم 
: تفگ لهس  نب  لضف  دیسر : نومأم  هب  ربخ  .دندروآ 

ام رب  مدرم  تسا  نکمم   ] .دش دنهاوخ  وا  هتفیش  مدرم  دورب ، یّلـصم  هب  عضو  نیا  اب  (ع ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  رگا  نینمؤملاریما ، يا 
! ددرگ زاب  ات  تسرفب  وا  دزن  ار  سک  سپ  دنروشب ]

ص:88

، ربکا هللا  ربکا ، هللا  تفگ : یم  ریبکت  هنوگ  نیا  داتـسیا و  یم  راب  کی  هقیقد  ره 10  تفر و  یم  هار  هدایپ  ماما  دـسیون : یم  ینیلک  - 1
نویع ص408 ؛ ج2 ، یفاک ، لوصا  ینیلک ، .انالبا  ام  یلع  دـمحلا هللا  ماعنالا ، همیهب  نم  انقزر  ام  یلع  ربکا  هللا  انادـه ، ام  یلع  ربکا  هللا 

ح21. ص151 ، ج2 ، اضرلا ، رابخا 
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زاب امش  دسرب ، امش  هب  یتقشم  جنر و  یتخس و  هک  میرادن  شوخ  میدنکفا و  تمحز  هب  ار  امـش  ام  تفگ : داتـسرف و  ار  سک  نومأم 
! دناوخ دهاوخ  ار  دیع  زامن  زین  نونکا  هدناوخ ، یم  زامن  مدرم  اب  هشیمه  هک  سک  ره  دیدرگ و 

یبترم دیع  زامن  دندش و  هدـنکارپ  مدرم  زور  نآ  تشگزاب و  هدـش  بکرم  راوس  هاگ  نآ  دیـشوپ ، دـیبلط و  ار  دوخ  ياه  شفک  ماما 
(1) «. دشن هدناوخ 

نم شیاشگ  رگا  ایادخ ! راب  ِهَعاّسلا ؛ َِیل  لِّجَعَف  ِتوَملِاب  یجَرَف  َناک  نِا  َّمُهّللَا  : » دومرف یم  رایـسب  هودنا  اب  ماما  لزنم ، هب  تشگزاب  رد 
(2) «. امرف باتش  نآ  رد  کنیا  مه  تسا ، نم  گرم  هب  ما  ینونک  تیعضو  نیا  زا 

مالسلا هیلع  اضر  ماما  قالخا  متشه : لصف 

هراشا

ص:89

رابخا نویع  ص277 ؛ ج1 ، نیظعاولا ، هضور  ص256 ؛ ج5 ، داشرالا ، دیفم ، ص44 ؛ ج3 ، افصلا ، هضور  ص179 ؛ هیصولا ، تابثا  - 1
ح21. ص149 ، ج2 ، اضرلا ،

ص150. ج2 ، اضرلا ، رابخا  نویع  - 2
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ص:90
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(ع) اضر ماما  قالخا  متشه : لصف 

یم هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  داـی  هب  راـیتخا  یب  دـید ، یم  ار  ناـنآ  سک  ره  هک  دنتـسیز  یم  يا  هنوگ  هب  موصعم  ناـیاوشیپ 
قالخا رد  : » دنا هتفگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  ترـضح  نآ  يدننامه  هرابرد  ور ، نیازا  .دوب  نینچ  زین  (ع ) اضر ماما  .داتفا 

خیرات و قاروا  رد  ییاه  شزرا  زیمآزاجعا و  ییاه  هناشن  زا  وا  .تسا  يوبن  ياه  هشیر  زا  هتساخرب  وا  هکارچ  دوب ؛ رگ  هولج  ربمایپ  وا 
ربماـیپ تافــص  قـالخا و  ياـمن  ماـمت  هـنیآ  وا  اـیوگ  دـنهاوگ ، وا  یگرزب  رب  نیتـسار  یناـهاوگ  تـسا و  یلجتم  ناراـگزور ، رتـسب 

(1) «. تسا

، راتفگ دنتسه و  یقالخا  یلمع و  يداقتعا ، يرکف ، ياه  هوسا  اهوگلا و  راوگرزب  ناماما  زا  کی  ره  هعیـش ، هاگن  هچیرد  زا  نیاربانب ،
ناراوگرزب نآ  زا  ندرک  يوریپ  رد  طـقف  تاـجن  تهج  نیدـب  .تسا  یعرـش  ناـهرب  لـیلد و  ناراوگرزب  نآ  ریرقت  و  رادرک ، راـتفر ،

.تسا هدش  رصحنم 

اب دروخرب  هویـش  نایدا ، رگید  ناوریپ  اب  هرظاـنم  لـئاضف ، شناد و  اـه ، تمارک  اـه و  هزجعم  يونعم ، یحور و  رظن  زا  (ع ) اـضر ماـما 
نارادم و تسایس 

ص:91

ص99. هیسدقلا ، راونا  یناپمک ، - 1
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هتسیاش دراوم ، رگید  یعامتجا و  نوگانوگ  ياه  هورگ  اب  دروخرب  نایولع ، اب  طابترا  يدهع ، تیالو  عوضوم  یسابع ، نادرم  تلود 
.تسا هدرتسگ  قیقحت  یسررب و 

هویـش لـمع و  ناـبز  هک  ارچ  تسا ؛ ناـبرهم  فوئر و  ماـما  نآ  یقـالخا  ياـهدروخرب  دراد ، يا  هژیو  شـشخرد  ناـیم  نیا  رد  هچنآ 
.دراد مالک  نخس و  زا  رت  نوزفا  يریثأت  دروخرب ،

یلو درک ، يروآدرگ  ار  اهنآ  همه  ناوتب  هک  تسا  هزادـنا  زا  شیب  نایعیـش  كرادـم  رد  (ع ) اضر ماما  یعامتجا  یقالخا و  ياهراتفر 
.میوش یم  روآدای  هنومن  يارب  ار  اهنآ  زا  یخرب  دوش ، یم  هدنسب  تنس  لها  كرادم  هب  راتشون  نیا  رد  هک  اجنآ  زا 

تنس لها  ناگرزب  هاگدید  زا  ماما  قالخا 

تنس لها  ناگرزب  هاگدید  زا  ماما  قالخا 

(1) «. میناوتان وت  هب  نداد  دنپ  زا  ام  و  یتسه ، ام  فصو  زا  رتالاو  وت  : » دسیون یم  ق )  . هتشذگ 279 ه رد   ) يرذالب دمحا 

: دیوگ یم  سابع  نب  میهاربا 

نیا دومرف : یم  دش و  یمن  كرت  شا  هنایهام  هزور  زور  هس  هاگ  چیه  .تفرگ  یم  هزور  رایـسب  دیباوخ و  یم  كدنا  یـسوم  نب  یلع 
رد تاقدـص  نیا  رتشیب  داد و  یم  هقدـص  یناهنپ  .داد  یم  ماجنا  یناوارف  ریخ  ياهراک  .تسا  لاس  کی  هزور  اـب  ربارب  هزور ، زور  هس 

(2) .تسشن یم  نیتسوپ  رب  ناتسمز  رد  ریصح و  رب  ناتسبات  رد  .تفرگ  یم  ماجنا  بش  یکیرات 

وگتسار رایسب  وا  تساضر ، هب  بقلم  مشاه ، ینب  رابت  زا  (ع ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  : » دسیون یم  ق )  . هتشذگ 597 ه رد   ) يزوج نبا 
(3) «. دوب

ص:92

ص168. ج5 ، بدالا ، نونف  یف  برالا  هیاهن  يریون ، - 1
ص312. راصبالا ، رون  ص384 ؛ همهملا ، لوصف  - 2

ص59. نآرقلا ، مولع  بیاجع  یف  نانفالا  نونف  يزوج ، نبا  - 3
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یب يو  لئاضف  .تشگ  یهتنم  ترـضح  نآ  هب  یـسوم  نب  یلع  نامز  رد  هعیـش  تماما  : » دسیون یم  ق )  . هتشذگ 606 ه رد   ) ریثا نبا 
(1) «. داب وا  رب  ادخ  ناوضر  تمحر و  تسا ، رامش 

: دسیون یم  ق )  . هتشذگ 652 ه رد   ) هحلط نبا 

الاو و ییاه  یگژیو  بقانم و  يو   (2) .تسا (ع ) مظاکلا یسوم  نادنزرف  نیرت  لماک  نیرت و  فیرش  نیرتراوگرزب ، یسوم ، نب  یلع 
یگژیو نیا  هدوب و  لیصا  ياه  ناسنا  يوخ  قلخ و  ترضح  نآ  هدیدنسپ  يوخ  قلخ و  هنوگربمایپ و  وا  شنم  .دراد  هتسجرب  یتافص 

و كدنا ، دوش ، هدرمش  وا  زا  یگژیو  ره  .تسا  يوبن  شدنمجرا  نادناخ  یمشاه و  شتایحور  .تسا  هدرب  ثرا  هب  شناردپ  زا  ار  اه 
(3) .تسا نآ  زا  رتالاب  رتالاو و  ددرگ ، نایب  شفصو  رد  هچ  ره 

(4) «. دوب یگدنشخب  مَرَک و  يراکزیهرپ و  تلیضف و  لها  زا  اضر ] ماما  : »] دسیون یم  ق )  . هتشذگ 654 ه رد   ) يزوج نب  طبس 

(5) «. دوب نامدرم  نیرتوخ  شوخ  و  نیرت ، هدنشخب  نیرتاناد ، اضر ) ماما  : ») دسیون یم  ق )  . هتشذگ 656 ه رد   ) دیدحلا یبا  نبا 

.دوب هیامُرپ  رایـسب  شنیب  يرابدرب و  بدا و  ثیح  زا  اضر ] ماما   ] ترـضح نآ  : » دـسیون یم  ق )  . هتشذگ 660 ه رد   ) یعفاش یلصوم 
(6) «. دوب دمآ  رس  يدرمناوج  تماهش و  دنوادخ و  زا  سرت  يراکزیهرپ و  رد  تشاد ، رارق  يرابدرب  تیاهن  رد 

دهز راکـشآ و  عرو  و  ناـبات ، شناد  هدرتـسگ و  لـضف  نومأـم ، هک  یناـمز  : » دـسیون یم  ق )  . هتشذگ 821 ه رد   ) یعفاش يدنـشقلق 
(7) «. دیزگرب شیوخ  يدهع  تیالو  هب  ار  وا  دید ، وا  هب  تبسن  ار  مدرم  یگدادلد  و  ایند ، زا  شا  يرود  صلاخ و 

ص:93

ص715. ج2 ، لوصالا ، عماج  همتت  ریثا ، نبا  - 1
ص155. فارشالا ، بحب  فاحتالا  - 2

ص295. لوؤسلا ، بلاطم  - 3
ص321. صاوخلا ، هرکذت  - 4

ص254. ج12 ، هغالبلا ، جهن  حرش  دیدحلا ، یبا  نبا  - 5
ص377. میظعلا ، أبنلا  هرتعل  میقملا  میعنلا  یلصوم ، - 6

ص304. هفالخلا ، ملاعم  یف  هفانالا  رثآم  ص383 ؛ ج9 ، ءاشنالا ، هعانص  یف  یشعالا  حبص  يدنشقلق ، - 7
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(1) «. دوب وگتسار  يدرف  یسوم  نب  یلع  : » دسیون یم  ق )  . هتشذگ 852 ه رد   ) ینالقسع رجح  نبا 

: دیوگ یم  ق )  . هتشذگ 855 ه رد   ) یکلام غابص  نبا 

رد یپ  رگیدکی و  رس  تشپ  رکـشل  ياهورین  هک  هنوگ  نامه  تساه ، یگژیو  بقانم و  نیرتالاو  زا  (ع ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  بقانم 
يو فاصوا  اه و  یگژیو  اجب و  زاـغآ ، ناـمه  زا  وا  تیـالو  .دراد  رارق  یپ  رد  یپ  زین  يو  بقاـنم  لـئاضف و  دـننک ، یم  تکرح  یپ 

! شنانمـشد لاح  داب  موش  وا و  ناوریپ  لاـح  هب  شوخ  .تسا  تمظع  جوا  رد  وا  تفارـش  هبتر و  هاـگیاج ، .دوب  زیگنا  تفگـش  رایـسب 
.تسا رت  هدنزورف  دیشروخ  زا  رتراکشآ و  زور  زا  ترضح ، نآ  ناردپ  تفارش  یگرزب و 

، سب نیمه  يو  هاگیاج  يدنلب  .دسر  یمن  يو  ماقم  هبتر و  هب  یسک  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  وا  هصاخ  تافص  یقالخا و  ياه  یگژیو 
لصا و یگداوناخ ، تلاصا  رد  ناـنآ  ماـمت  .دـنرب  یم  ثرا  هب  ناشناردـپ  زا  نادـنزرف  و  هدرب ، ثرا  هب  شناردـپ  زا  هک  هتفر  یهار  هب 
رب مسر  مسا و  يراوگرزب و  يدنلب و  رد  هک  داب  هبترمدنلب  نادناخ  نیا   ِ نآ زا  تفارـش  سپ  دنربارب ، هناش  ياه  هنادند  دـننام  وا  بسن 

.دنتشاذگن نارگید  يارب  دنراد و  ار  لامک  تافص  مامت  انثتسا  یب  دنتسه و  نامسآ 

چیه هک  دنتفای  تسد  يراوگرزب  رد  يا  هبتر  هب  دنربارب و  ناشرخآ  لوا و  دنا ، هتـشر  کی  ياهّرُد  اهدـیراورم و  نوچ  نایاوشیپ  نیا 
ياهراک اب  .دُرب  ناشیالاب  ادـخ  اـما  دـنیامن ، کـچوک  ار  ناـنآ  دننکـشب و  ار  نآ  دنتـساوخ  ناشنانمـشد  .تسین  یهار  نادـب  ار  سک 

دوبان عیاض و  ار  ناشقح  رایسب  هچ  درک و  رتشیب  ار  ناشداحتا  دنوادخ  دنزاس و  هدنکارپ  ار  نانآ  عمج  دنتساوخ  اه  هلیح  نوگانوگ و 
(2) .تخاس عیاض  هن  دیزرو و  لامها  هن  دنوادخ  یلو  دندرک ،

ص:94

ص42. ج2 ، بیذهتلا ، بیرقت  - 1
ص402. همهملا ، لوصفلا  - 2
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اه نابز  رب  هچنآ  دنچ  ره  .تسا  متـشه  ماما  (ع ) رفعج نب  یـسوم  نب  یلع  : » دـسیون یم  ق )  . هتـشذگ 898 ه رد   ) یماج نمحرلادبع 
نارک یب  يایرد  زا  يا  هرطق  و  (ع ) اضر ترـضح  ناوارف  لئاضف  بقانم و  زا  یکدـنا  هدـمآ ، رد  شراـگن  هب  اـه  باـتک  رد  يراـج و 

(1) «. ...دوش یم  افتکا  وا  هداعلا  قراخ  ياهراک  تامارک و  زا  یخرب  نایب  هب  ریزگان  .دجنگ  یمن  رصتخم  نیا  رد  هک  تسا 

رتـهم هـک  متــشه  ماـما  رب  تـسرف  تاولــص  مالــس و  دورد و  اراــگدرورپ ! : » دــسیون یم  ق )  . هتـــشذگ 927 ه رد   ) یفنح یجنُخ 
(2) «. تسا يراکوکین  تورم و  ششخب و  مرک و  بحاص  نالاصخوکین و 

نینچ نآ  زا  یتمسق  رد  هک  تسا  هداد  صاصتخا  ماما  یقالخا  ياه  یگژیو  هب  ار  شباتک  زا  یلصف  ق )  . هتشذگ 1019 ه رد   ) ینامرق
شتافـص الاو و  شبقانم  یـضترم ، یلع  شدج  يروالد  تعاجـش و  هب  شتعاجـش  تهابـش  درک  دای  رد  متـشه ، لصف  : » دـسیون یم 

يور ناتسبات  رد  تفرگ و  یم  هزور  رایـسب  دیباوخ و  یم  مک  رایـسب  يو  .تسا  قافآ  هرهـش  شبقانم  رایـسب و  شتامارک  هبترمدنلب و 
(3) «. ...تسشن یم  نیتسوپ  يور  ناتسمز  رد  ریصح و 

ياراد قافآ و  هرهـش  شمان  هبترمدـنلب و  ـالاو و  یتیـصخش  یـسوم ، نب  یلع  : » دـسیون یم  ق )  . هتـشذگ 1031 ه رد   ) یعفاش يوانَم 
(4) «. تسا رایسب  یتمارک 

، میرک یـصخش  يو  .تسا  (ع ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  اوشیپ ، ماما  نیمتـشه  : » دـسیون یم  ق )  . هتـشذگ 1172 ه رد   ) یعفاش يواربش 
هدنب رازه  (ع ) اضرلا یسوم  نب  یلع  هدش  هتفگ  .تشاد  یم  تسود  رایسب  ار  وا  (ع ،) رفعج نب  یـسوم  شردپ ، .دوب  راقواب  راوگرزب و 

.تسا هدرک  دازآ  ادخ  هار  رد  ار 

ص:95

ص380. هوبنلا ، دهاوش  - 1
ص213. مودخملا ، یلا  مداخلا  هلیسو  - 2

ص114. لوالا ، راثآ  لودلا و  رابخا  - 3
هفرعم یف  بهذلا  کئابـس  يدیوس ، ص360 ؛ ج7 ، نیقتملا ، هداسلا  فاحتا  يدـیبز ، ص265 ؛ ج1 ، هیردـلا ، بکاوکلا  يوانم ، - 4

ص80. ج1 ، هیسمشلا ، راکفالا  جیاتن  یعفاش ، یسورع  ص334 ؛ برعلا ، لئابق 
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حبـص ات  تفرگ و  یم  وضو  زامن  ره  يارب  هک  يا  هنوگ  هب  .تسا  هدوب  بش  زامن  لها  یکاپ و  تراـهط و  وضو و  لـها  ترـضح  نآ 
.دوب یگدنب  تدابع و  لوغشم 

ام ِلـیلَّلا  َنـِم  ًـالیلَق  : » میداـتفا یم  نآرق  هـیآ  نـیا  داـی  میدـید ، یم  ار  (ع ) اـضر ماـما  هاـگره  دـنیوگ : یم  ترــضح  ناـیفارطا  یخرب 
(1) «. ...دیباوخ یم  ار  بش  زا  یکدنا  ...َنوُعَجهَی ؛

یب ترضح  نآ  تامارک  .تسا  هنوگربمایپ  يوبن و  یحو  يایاجـس  یمـشاه و  شتایحور  قالخا و  یلاع و  شفاصوا  الاو و  شبقانم 
(2) «. درادن نایب  هب  زاین  تسا و  رامش 

یندرمــش درادـن و  يا  هزادـنا  دـح و  چـیه  (ع ) یــسوم نـب  یلع  لـئاضف  : » دـسیون یم  ق )  . هتـشذگ 1180 ه رد   ) یعفاـش يوـسوم 
(3) «. تسین

: دسیون یم  ق )  . هتشذگ 1372 ه رد   ) یعفاش يرکف 

: دسیون یم  نینچ  ترضح  نآ  تدابع  هرابرد  هنومن  يارب  .تسا  هدرک  دای  یبلاطم  (ع ) اضر ماما  تیـصخش  هرابرد  سابع  نب  میهاربا 
یم داد و  یم  ماجنا  ار  هاـم  ره  زا  زور  هس  هزور  تفرگ و  یم  هزور  رایـسب  دـیباوخ و  یم  مک  (ع ) اـضر ماـما  ترـضح : نآ  تداـبع  »
نیا رتشیب  داد و  یم  هقدـص  رایـسب  درک و  یم  یکین  رایـسب  ترـضح : نآ  کین  ياهراک  اما  .تسا  لاس  کـی  هزور  لداـعم  دـیامرف :

هک دوب  نیا  يو  ياه  شـشخب  هلمج  زا  ماما : شـشخب  مرک و  اما  دوشن .] هتخانـش  ات   ] داد یم  ماجنا  کیرات  ياـه  بش  رد  ار  اـهراک 
.دنهد شاداپ  يو  هب  رانید  دص  یس  داد  روتسد  زین  ماما  دورس و  تیب  لها  حدم  رد  يا  هدیصق  ساونوبا  يزور 

مک تلع  هب  يو  زا  داد و  هیده  يو  هب  رانید  دص  ماما  هک  دورـس  (ع ) اضر ماما  حدم  رد  ینالوط  يا  دیـصق ه  یعازُخ  ِلبعِد  نینچمه 
يور ناتـسبات  رد  هک  يا  هنوگ  هب  دوب ، راکزیهرپ  دهاز و  رایـسب  ترـضح  نآ  ماما : يراکزیهرپ  دـهز و  اما  .دـیبلط  شزوپ  نآ  ندوب 

(4) .تسشن یم  نیتسوپ  يور  ناتسمز  رد  ریصح و 

ص:96

.17 تایرذلا : کن : - 1
ص156. فارشالا ، بحب  فاحتالا  - 2

ص105. ج2 ، سینألا ، بیدالا  هینُم  سیلجلا و  ههُزن  - 3
ص289. ج4 ، صصقلا ، نسحا  - 4
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: دیوگ یم  یفنح  یجنخ 

دنیوگ شبقانم  رد  رگا  رتفد  رازه 

(1) درب دیاشن  یلع  لامک  هب  هر  زونه 

نارعاش رعش  رد  (ع ) اضر ماما  قالخا 

نارعاش رعش  رد  (ع ) اضر ماما  قالخا 

ماما یقالخا  تیصخش  مه  یناوارف  راعـشا  رد  میدرک ، دای  تنـس  لها  نادنمـشناد  زا  دنچ  ینت  ناگرزب و  نانخـس  رد  هچنآ  رب  نوزفا 
.مینک یم  هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  تسا  هدش  نایب  (ع ) اضر

رعش (ع ) اضر ماما  تیصخش  هرابرد  هتسیز و  یم  ق   . مود ه نرق  رد  هک  تسا  ینارعاش  زا  یکی  ساونوبا ، هب  فورعم  یناه  نب  نسح 
تشد و هوک ، بارـش ، هرابرد  وت  دنتفگ : وا  هب  ساونوبا  نارای  زا  یخرب  يزور  دنا : هتـشون  يرامـش  یب  ناراگن  خـیرات  .تسا  هدورس 
(ع) اضرلا یسوم  نب  یلع  ماما  يالاو  تیصخش  ینعی  مهم ، یعوضوم  هرابرد  هک  تسا  هدش  هچ  ار  وت  .يا  هدورـس  رعـش  ...یقیـسوم 

! یسانش یم  یبوخ  هب  ار  وا  یتسه و  زین  ماما  رصاعم  هکنآ  اب  يا ؟ هدورسن  يرعش  هتفگن و  يزیچ  نونکات 

دننامه یصخش  هرابرد  نم ، نوچ  یـسک  هنوگچ  .تسا  هدش  راک  نیا  عنام  وا  یگرزب  هک  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : خساپ  رد  ساونوبا 
؟ دیامن شیاتس  حدم و  دناوت  یم  يو 

ات تسین  نآ  ناوت  ارم  اریز  منک ؛ شیاتس  اضر ] ماما   ] ار وا  دیهاوخن  نم  زا  تسا : نینچ  نآ  همجرت  هصالخ  هک  دورـس  یتایبا  هاگ  نآ 
؟(2) میوگ حدم  تسوا ، ردپ  ناتسآ  رازگ  تمدخ  لیئربج  هک  یسک  زا 

ص:97

ص336. يراخب ، همان  نامهم  یجنخ ، - 1
ُتکََرت َمالَعَف  هیبَتُجم   يَدی  یف  َّرُّدلا  ُرِمثی  ٌعیَدب   ِمالَکلا  ِرهوَج  یف  ََکل  هیبَّنلا   ِمالَکلا  َنِم  ٍنُوُنف  یف  ًاّرُط   ِساّنلا  ُدَـحوَا  َتنَا  یل  َلیق  - 2

ص121؛ صاوخلا ، هرکذـت  هیبِأل   ًامِداخ  لیئِربِج  َناک  ٍماِما   ِحدَِـمل  يدَـتهَا  ـال  ُتُلق  هیف   َّنَعَمَجت  یّتلا  َلاـصِخلا  َو  یـسُوم   ِنبِا  َحدَـم 
ص114. لوالاراثآ ، لودلا و  رابخا  ص98 ؛ رشعانثالا ، همئالا  نولوط ، نبا  ص270 ؛ ج3 ، نایعالا ، تایفو 
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تیـصخش هرابرد  ساون  یبا  رعـش  دروم  رد  دـیآ ، یم  رامـش  هب  تنـس  لـها  هتـسجرب  ناـبیدا  زا  دوخ  هک  یعفاـش  یکم  ساـبع  دـیس 
اهب نارگ  رعـش  نیا  هدنیارـس  هدـنیآ  هتـشذگ و  ناـهانگ  لاـعتم ، يادـخ  هک  تسین  يدـیدرت  : » دـیوگ یم  نینچ  (ع ،) اـضر ترـضح 

(1) !« دیشخب دهاوخ  ار  ساونوبا ] ]

دید ار  يراوس  .دمآ  نوریب  ورم ] رد   ] دوخ لزنم  زا  ساونوبا  يزور  : » دـسیون یم  ق )  . هتشذگ 405 ه رد   ) يروباشین مکاح  نینچمه 
(ع) اضرلا یـسوم  نب  یلع  يو  دـش : هتفگ  وا  هب  یتسیک ؟ دیـسرپ : وا  زا  .دـید  یمن  ار  يو  هرهچ  .تسا  تکرح  رد  وا  شوداشود  هک 

: دورس هنوگ  نیا  يا  هماکچ  ترضح  نآ  شیاتس  رد  قوذ  قوش و  اب  لاح  نامه  رد  ساونوبا  .تسا 

ٍهَیاَغ ِدَعب  نِم  ُنیَعلا  َْکترَصبَا  اِذا 

ُبلَقلا َکَتیتَا  ُّکَّشلا  َکیف  َضَراع  َو 

مِهِداِقل َكوُمَّمَا  ًاموَق  َّنَا  َول  َو 

(2) ُبْکَّرلا ِِهب  َّلِدَتسَی  یَّتَح  َکمَیسَن 

یهاوگ وت  تیناقح  هب  لد  دیآ ، دوجو  هب  دـیدرت  تدوجو  رد  دنـشاب و  وت  يامیـس  رگ  هراظن  رود  رایـسب  هلـصاف  زا  ناگدـید  هاگره 
.دندرگ نومنهر  نادب  ناگمه  دنک و  يربهر  ار  نانآ  تدوجو  میسن  دنهد ، رارق  دوخ  ياوشیپ  ار  وت  یمدرم  رگا  .دهد 

ادخ لوسر  دنزرف  يا  تفگ : دمآ و  ماما  تمدخ  دوب ، هدـمآ  نومأم  دزن  زا  هک  یلاح  رد  ساونوبا ، يزور  تسا ، هدـش  لقن  نینچمه 
.يونشب ار  نآ  مراد  تسود  ما ، هدورس  امش  شیاتس  حدم و  رد  يرعش  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص 

: تفگ نینچ  ساونوبا  ناوخب ! دومرف : ماما 

مُِهباِیث ُتاّیِقَن  َنُورَّهَطُم 

اُورِکُذ امَنیَا  مِهیَلَع  ُهالَّصلا  ِيرَجت 

ُُهبِسنَت ًاّیِوَلَع  نُکَی  َمل  نَم 

ُرَخَتفُم ِرهَّدلا  ِمیَق  ِیف  َُهلامَف 

ص:98

ص266. ج1 ، سیلجلا ، ههزن  یکم ، - 1
ح481. ص202 ، ج2 ، نیطمسلا ، دئارف  - 2
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مُکَدنِع یلعألا َو  ُأَلَملا  ُُمتنَا  َو 

(1) ُرَوُّسلا ِِهب  ََتئاج  ام  ِباتِکلا َو  ُملِع 

دهاوخ هداتـسرف  تیحت  دورد و  نانآ  رب  دـیآ ، نایم  هب  ناشیا  زا  یمان  هاگره  هک  دنتـسه  نانماد  كاـپ  ناـگزیکاپ و  موصعم ، ناـماما 
.دش

.تسین راختفا  دجم و  ياراد  ناراگزور  رد  دسرن ، (ع ) یلع كاپ  هلالُس  هب  شباستنا  هک  یسک 

.تسامش دزن  نآ  ياه  هروس  ياوتحم  و  نآرق ]  ] باتک ملع  دیراد و  رارق  يدنلب  هاگیاج  رد  امش  هک  یتسار  هب 

(2) .داد هیده  وا  هب  رانید  دص  یس  غلبم  و  هدرک ، قیوشت  ار  ساونوبا  راعشا ، نیا  ندینش  زا  سپ  (ع ) اضر ماما 

رضاح سلجم  نآ  رد  زین  ماما  .دش  دراو  نومأم  رب  ناماه  نب  فرطم  نب  هللادبع  يزور  (ع ،) اضر ماما  يدهع  تیالو  يارجام  زا  سپ 
هراـبرد میوگب  هچ  تفگ : هللادـبع  ییوگ ؟ یم  هچ  (ع ) یـسوم نب  یلع  نسحلاوبا  هراـبرد  تفگ : درک و  هللادـبع  هب  ور  نومأـم  .دوـب 

تیاده و کشُم  زج  یتاذ  نینچ  زا  ایآ  تسا ؟ هدـیناود  هشیر  یحو  ياراوگ  رد  هدـش و  هتـشرس  تلاسر  بآ  اب  وا  تنیط  هک  یـسک 
؟(3) دوش رهاظ  دناوت  یم  اوقت  ربنع 

ماما نوماریپ  ساونوبا  رعـش  : » دـیوگ یم  ساونوبا  راعـشا  هرابرد  تواضق  ماقم  رد  ق )  . هتـشذگ 335 ه رد   ) یلوص ییحی  نب  دمحم 
(4) «. تسا راعشا  نیرترب  (ع ) اضر

ص:99

ص201، ج2 ، نیطمـسلا ، دئارف  ینیوج ، ص271 ؛ ج3 ، نایعالا ، تاـیفو  ص396 ؛ میظعلا ، ءاـبنلا  هرتـعل  میقملا  میعنلا  یلوصوم ، - 1
ص99. رشعانثالا ، همئالا  ص11 ؛ ج2 ، نانجلا ، هآرم  ص250 ؛ ج22 ، تایفولاب ، یفاولا  ح480 ؛

ص290. ج4 ، صصقلا ، نسحا  ص161 ؛ فارشالا ، بحب  فاحتالا  ح480 ؛ ص201 ، ج2 ، نیطمسلا ، دئارف  - 2
ح10. ص144 ، ج2 ، اضرلا ، رابخا  نویع  - 3

ص388. ج9 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  - 4
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هنیدـم هب  لاس  نامه  رد  دـندرک ، لیمحت  (ع ) اضر ماما  رب  ار  يدـهع  تیالو  هک  ینامز  ق )  . هتشذگ 229 ه رد   ) دیعـس نب  رابجلادبع 
: تفگ نینچ  یخیرات  مهم  دادخر  نیا  هرابرد  تفر و 

: دورس نینچ  سپس  .تسا  (ع ) بلاط یبا  نب  یلع  نب  نیسح  نب  یلع  نب  دمحم  نب  رفعج  نب  یسوم  نب  یلع  ناناملسم ، دهع  یلو 

مُه مُه  ام  مُِهئابآ  ُهَّتِس 

مامَغلا َبوَص  ُبِرشَی  نَم  ُریَخ 

تمحر ناراب  هک  دنتـسه  یناسک  نیرترب  زا  دنا و  یندش  ان  فصو  هک  دنتـسه  یناراوگرزب  نامه  يو ، ناکاین  دادـجا و  زا  نت  شش 
(1) .دنماشآ یم  ار  یهلا 

نآ دزن  نتفگ  کیربت  يارب  دندرک ، لیمحت  ماما  هب  ار  يدهع  تیالو  هک  یماگنه  ق )  . هتشذگ 243 ه رد   ) یلوص سابع  نب  میهاربا 
: دورس نینچ  دمآ و  ترضح 

ِدُّلَجَّتلا دعب  ِبلقلا  ُءازَع  َتلازَا 

ٍدَّمَُحم ِِّیبَّنلا  ِدالوَا  ُعِراصَم 

(2) .تخاس فرطرب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تیب  لها  بیاصم  اهدرد و  همه  (ع ]) اضر ماما  هب  يدهع  تیالو  ياطعا  ]

: تسا هدورس  هنوگ  نیا  (ع ) اضر ماما  نامدود  نادناخ و  زا  شیاتس  رد  نینچمه  يو 

ًاِدلاَو ًاسفَن َو  ِساّنلا  َریَخ  َّنِا  الَا 

ُمَّظَعُملا ِّیلَع  ًاداَدجَا  ًاطهَر َو  َو 

ًانِماث َملِحلا  َملِعلا َو  ِِهب  انتَتَا 

ُمَتُکت ِهللا  َهَّجُح  يّدَُؤی  ًاماِما 

شناد و زا  تسا ، ماما  نیمتشه  هک  وا  ببس  هب  .دنتـسه  وا  دادجا  نادناخ و  ردپ  گرزب و  یلع  ِدوخ  نامدرم ، نیرتهب  هک  شاب  هاگآ 
(3) .دنک یم  نایب  ار  یهلا  ناهنپ  تجح  هک  یماما  میدش ، رادروخرب  يرابدرب 

ص:100

رابجلادبع هک  دـنا  هتـسناد  ینایبذ  هغبان  زا  ار  رعـش  نیا  یخرب  ص409 ، ج13 ، لامکلا ، بیذهت  ص363 ؛ ج1 ، رردـلا ، رثن  یبآ ، - 1
ص317. راصبالارون ، ص392 ، همهملا ، لوصفلا  ص393 ؛ میقملا ، میعنلا  یلصوم ، تسا ؛ هدناوخ 
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ص63. ج10 ، یناغالا ، - 2
ص160. لوتبلا ، لوسرلا و  لآ  لضف  هفرعم  یلا  لوصولا  جراعم  يدنرز ، - 3
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: دیارس یم  نینچ  زین  يو  تیصخش  تمظع  هوکش و  ماما و  قارف  رد  نینچمه 

عَدَت َمل  یسُوم  َنباَی  َهَّیِزَّرلا  ّنِا 

ًاعِمدُم ِِبئاصَِملل  َكَدَعب  ِنیَعلا  ِیف 

اهّلُک ِنِطاوَملا  ِیف  ُدَمُحی  ُربّصلا  َو 

ًاعَزَجن َکیَلَع َو  یکبَن  نَا  ُربَّصلا  َو 

اهاج همه  رد  ربص  هچرگ  دنایرگب ، ار  ام  هک  تسین  رتارف  یتبیـصم  وت ، نداد  تسد  زا  تبیـصم  زا  سپ  رفعج ] نب   ] یـسوم دنزرف  يا 
(1)! مینک هیرگ  نویش و  هک  تسا  نیا  وت  تبیصم  رد  ربص  یلو  تسوکین ،

: دیارس یم  ماما  شیاتس  رد  یلفون  مان  هب  (ع ) اضر ماما  نارود  نارعاش  زا  یکی 

ِهیف ًاهوُرکَم َو  َبیَّشلا  ُتیَاَر 

َبُونُّذلا ِِهب  ُقیَلت  ٌراقِو ال 

ٍبیشُموُخَا َبُونُّذلا  َبِکَر  اِذا 

؟ ُبُوتَی یتَم  لوُقَی : ٌدَحَا  امَف 

یسأَر ُضاَیب  ِتاِیناغلا  ُءاذ  َو 

ُبیشَی َُهل  ُءاقَبلا  َّدُم  نَم  َو 

یّتَح ِهللا  َيوقَِتب  ُُهبِحصَأَس 

ُبیرَقلا ُلَجألا  انَنَیب  ُقَّرَُفی 

ریپ و هـک  یناـمز  .دوـش  یمن  عـمج  هاـنگ  اـب  زگره  هـک  تـسه  يراـقو  نآ  رد  یلو  مـنیب ، یم  دنــسپان  ار  يریپ  نساـحم و  يدـیفس 
هک یـسک  تسا و  نم  يوم  دـیپس  ناناوخ  هزاوآ  يرامیب  شاب ! هتـشادن  وا  هبوت  هب  دـیما  زگره  دوش ، یهانگ  بکترم  يا  هدروخلاـس 
(2) .دنام مهاوخ  (ع ) اضرلا یسوم  نب  یلع  رانک  رد  مراد ، رمع  ات  نم  نیاربانب ، .تشگ  دهاوخ  دیپس  شیوم  دوش ، ینالوط  شرمع 

: دیارس یم  نینچ  (ع ) اضر ماما  يدهع  تیالو  هرابرد  ق )  . هتشذگ 335 ه رد   ) یلوص ییحی  نب  دمحم 

مُهفُکَا ُقفَص  ِساّنلا  َیطعَا  َنیح  یلَع 
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ِدهَعلاَو ِهَیالِولِاب  یسُوم  َنب  ِّیلَع 

ُهُریَغ َمیَّضلا  َیبَا  نَم  انیف  َناک  امَف 

ِّدَّرلا ِیف  ِلُوبَقلا َو  یَقاب  یَفَک  ٌمیرَک 

ص:101

ص169. ج5 ، بدالا ، نونف  یف  برالا  هیاهن  - 1
ص251. ج22 ، تایفولاب ، یفاولا  - 2
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وا زج  دریذـپن ، متـس  هک  یـسک  نایمـشاه ]  ] ام نایم  رد  دـندرک ، تعیب  يدـهع  تیالو  هب  (ع ) یـسوم نب  یلع  اـب  مدرم  هک  یماـگنه 
(1) .دنادرگرب ار  نآ  دهدب و  شبحاص  هب  ار  لاوما ]  ] یقاب دریذپ  یم  هک  تسا  یمیرک  وا  .تسین 

: دیوگ یم  زین  ق )  . هتشذگ 942 ه رد   ) یعفاش ریم  دناوخ 

سَی اهاط َو  ِلآ  یَلَع  ٌمالَس 

نیِّیبَّنلا ِریَخ  ِلآ  یَلَع  ٌمالَس 

اهیف َّلَح  ٍهضوَر  یلَع  ٌمالَس 

ُنیِّدلا ُْکلُْملا َو  ِِهب  یِهاُبی  ٌماِما 

هک هتفرگ  رارق  یماما  نآ  رد  هک  یهاگمارآ  نآ  رب  مالـس  ناربمایپ ، نیرتهب  نادناخ  رب  دورد  سی ، اهاط و  نادـناخ  رب  مالـس  دورد و 
(2) .دنک یم  تاهابم  وا  دوجو  هب  نید  ایند و 

: دیوگ یم  هنوگ  نیا  ترضح  نآ  هرابرد  هاگ  نآ 

رّونم رهِم  رون  هب  دش  کلف  هک  نامز  نآ  زا 

رفعج یسوم  یلع  نوچ  سک  هدید  هدیدن 

تلیضف ملع و  طیحم  تلالج  زع و  رهپس 

ربمیپ لآ  ذالم  برغم  قرشم و  ماما 

مجنَا ورسخ  هاگ  هدجس  وا  تبرت  میرح 

رتخا هدید  يایتوت  وا  مدقم  رابغ 

يدح هب  تسوا  ناکم  ّولع  ملع و  رون  و 

رونخس کلک  دومن  ناوتن  نآ  حرش  هک 

دسیونب وا  تاذ  فصو  یگمه  رگ  ملق 

(3) ررکم لاس  رازه  رد  دوشن  وا  ثیدح 

ص:102
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ص30. قاروالا ، باتک  نم  مهرابخا  ءافلخلا و  دالوا  راعشا  یلوص ، - 1
ص83. ج2 ، ریسلا ، بیبح  - 2

.نامه - 3
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، اـه نادـب  كربت  نمیت و  ناونع  هب  هک  تسا  ترـضح  نآ  رـصاعم  نارعاـش  زا  دـنچ  ینت  ياـه  فارتـعا  زا  یخرب  میدرک ، داـی  هچنآ 
(1) .دش دهاوخ  باتک  دلج  نیدنچ  دوخ  میروآ ، درِگ  ار  راعشا  هراب  نیا  رد  میهاوخب  رگا  میتشاگن و 

نیرز دنس  اب  یثیدح  مهن : لصف 

هراشا

ص:103

.دینک هعجارم  (ع ) اضر ماما  یعامتجا  یقالخا و  ياهراتفر  مان  اب  هدنسیون  نیمه  زا  يرگید  باتک  هب  هراب  نیا  رد  - 1
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ص:104
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نیرز دنس  اب  یثیدح  مهن : لصف 

یسوم نب  یلع  ترضح  ناهج  نایعیش  ياوشیپ  نیمتشه  نوگانوگ  ياه  هتفگ  ای  همان  یگدنز  زا  یلصف  هرابرد  هک  يراگن  خیرات  ره 
نآ زا  مدرم  نوگانوگ  ياه  هورگ  نتفر  زاوشیپ  اهدمآ و  یپ  و  ورم »  » هب ترضح  نآ  یخیرات  رفـس  زا  دشاب ، هدرک  هعلاطم  (ع ) اضرلا

هلـسلس  » ثیدـح هب  فورعم  ترـضح ، نآ  نخـس  روآداـی  همه ، نیا  .تسا  هدروآ  ناـیم  هب  نخـس   (1)، روباـشین هزاورد  رب  راوگرزب 
.تسا بهذلا »

یخیرات و ياه  شراگن  نآ  همه  رب  یهاـگآ  اـی  اـهنآ  ماـمت  زا  لـماک  عـالطا  هک  يا  هنوگ  هب  باـتک _  هلاـقم و  اهدـص  رد  نونکاـت 
(2) .تسا هدش  هتفگ  نخس  فیرش  ثیدح  نیا  هرابرد  تسا _  نکممان  یثیدح 

اب هک  تشاد  هارمه  هب  ار  یناوارف  جنر  يراوشد و  درذگ ، یم  اهنآ  شراگن  زا  اه  نرق  هک  ثیدح  نیا  نهک  رداصم  عبانم و  ییاسانش 
.تفای نایاپ  زین  راک  نیا  مامه  ماما  نآ  تیانع 

بهذلا هلسلس  ثیدح  ناگدنسیون 

ص:105

هب هک  روپاشاین  میدق  هملک  زا  دننک و  یم  ظفلت  روباسین  یبرع  رد  روباشین و  تروص  هب  ینونک  یـسراف  نابز  رد  ار  رهـش  نیا  مان  - 1
مراهچ نرق  رد  هک  تسا  یناساس  هاشداپ  مود  روپ  هاش  هب  بوسنم  هدـش و  هتفرگ  تسا ، هاش  بوخ  ياج  ای  راک  ای  بوخ  زیچ  يانعم 
هلسلس راذگ  ناینب  ناکباب ، ریـشدرا  رـسپ  لوا و  روپاش  روباشین ، رهـش  تسخن  یناب  .تسا  هتخادرپ  رهـش  نیا  يانب  دیدجت  هب  يدالیم 

ص65. ج1 ، نادلبلا ، مجعم  .تسا  هدش  یم  هتفگ  مه  رهشَربَا »  » روباشین هب  میدق  رد  .تسا  یناساس 
(. (ع اضر ماما  هناخ  باتک  یناسارخ ، یهلا  ربکا  یلع  کن : - 2

تنس لها  هاگدید  زا  مالسلا  هیلع  اضر  www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 174زکرم  هحفص 120 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13648/AKS BARNAMEH/#content_note_105_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13648/AKS BARNAMEH/#content_note_105_2
http://www.ghaemiyeh.com


بهذلا هلسلس  ثیدح  ناگدنسیون 

ناثدحم نادنمشناد و  هژیو  هب  مدرم  ریظن  یب  لابقتـسا  اب  دش ،  (1) روباشین رهش  دراو  ق   . لاس 200 ه رد  (ع ) اضر ماـما  هکنآ  زا  سپ 
یملع هاگیاج  تمظع و  رگنایب  هک  دنا  هتفگ  نخـس  فالتخا  اب  نامز  نآ  رد  نانآ  رامـش  هرابرد  هک  تشگ  ور  هبور  تنـس  لها  مانب 

: دنا هتشون  نینچ  هراب  نیا  رد  .تسا  هدوب  روباشین  رهش  نارود  نآ 

هک دنا  هدرک  دای   (4) نت رازه  یس  (3) و  رازه تسیب   (2)، رازه ار 10  روباشین  رد  (ع ) اضر ماما  هوکـشاب  نایرج  نارگـشرازگ  دادعت 
.تسا رفن  رازه  تسیب  نامه  نیرتروهشم 

بهذلا هلسلس  ثیدح  رگشرازگ  نیتسخن 

هراشا

بهذلا هلسلس  ثیدح  رگشرازگ  نیتسخن 

نیا نونکا  مه  .تسا  روباشین  خیرات  باتک  رد  يروباشین  مکاح  هللادبعوبا  هدرک ، لقن  ار  بهذـلا  هلـسلس  تیاور  هک  یـسک  نیتسخن 
هک  (5) درک لقن  ناوت  یم  دوجوم  كرادم  زا  هطساو  اب  ار  يروباشین  مکاح  شرازگ  ور ، نیازا  .تسین  سرتسد  رد  گنـس  نارگ  رثا 

: تسا رارق  نیا  زا 

روباشین رد  (ع ) اضر ماما 

روباشین رد  (ع ) اضر ماما 

ملـسا نب  دمحم  يزار و  هعرزوبا  ياه ، مان  هب  ثیدح  ناظفاح  زا  رفن  ود  تشذـگ ، یم  روباشین  زا  (ع ) اضر ماما  ناوراک  هک  هاگ  نآ 
نآ هک  دـندرک  شهاوخ  دـندمآ و  ترـضح  نآ  یپ  رد  دـندوب ، شرامـش  زا  نوزفا  هک  شناد  ناگدـنریگارف  زا  یهورگ  اب  یـسوط ،

زا یثیدح  دنایامنب و  نانادب  ار  شیوخ  هرهچ  ترضح 

ص:106

ص315. صاوخلا ، هرکذت  ح478 ؛ ص199 ، ج2 ، نیطمسلا ، دئارف  - 1
ص345. اراخب ، هناخ  نامهم  یجنخ ، - 2

رابخا ص595 ؛ ج2 ، هقرحملا ، قـعاوص  ص344 ؛ نیفیرـشلا ، لضف  یف  نیدقعلا  رهاوج  يدومهـس ، ص243 ؛ همهملا ، لوـصفلا  - 3
(. دنا هدرک  لقن  روباشین  خیرات  زا  كرادم  نیا  مامت   ) ص314 راصبالا ، رون  ص489 ؛ ج4 ، ریدقلا ، ضیف  يوانم ، ص115 ؛ لودلا ،

ص229. مودخملا ، یلا  مداخلا  هلیسو  - 4
، راصبالارون ص489 ؛ ج4 ، ریدقلا ، ضیف  ص115 ؛ لودلا ، رابخا  ص594 ؛ ج2 ، هقرحملا ، قـعاوص  ص242 ؛ همهملا ، لوـصفلا  - 5

هلیسو ص342 ؛ نیدقعلا ، رهاوج  يدوهمس ، ص339 ؛ ج7 ، بیذهتلا ، بیذهت  393 ؛  _ 390 صص ج9 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  ص313 ؛

تنس لها  هاگدید  زا  مالسلا  هیلع  اضر  www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 174زکرم  هحفص 121 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13648/AKS BARNAMEH/#content_note_106_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13648/AKS BARNAMEH/#content_note_106_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13648/AKS BARNAMEH/#content_note_106_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13648/AKS BARNAMEH/#content_note_106_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13648/AKS BARNAMEH/#content_note_106_5
http://www.ghaemiyeh.com


ص343. اراخب ، همان  نامهم  ص227 ؛ مودخملا ، یلا  مداخلا 
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ات دنریگرب  جدوه  زا  هدرپ  داد  روتـسد  دیـشک و  ار  شیوخ  رتش  راهم  ماما  ور ، نیازا  .دش  هتفریذـپ  شهاوخ  نیا  .دـنک  نایب  شناکاین 
، دوب نازیوآ  شیاه  هناش  رب  هدـنکفا و  شندرگرب  یلاش  هک  یلاـح  رد  دـنادرگ ، نشور  دوخ  ینامـسآ  يامیـس  رب  ار  ناـنآ  ناگدـید 

.تخاس نایامن  هرهچ 

هب دـندرک و  ینامداش  دـندید ، ار  ماما  یتوکلم  يامیـس  هک  یماـگنه  دنتـساخ و  اـپ  هب  دـندوب ، هک  یهورگ  ره  زا  مدرم  نآ  ناـهگان 
دندیتلغ و یم  كاخرب  نیمز  يور  دـندرک و  كاچ  نابیرگ  یهورگ  دنتـسیرگ و  قوش  زا  يرایـسب  هک  هنوگ  نادـب  دـندمآ ، ناجیه 
، دیود یم  ناشیاه  هنوگ  رب  کشا  نانچمه  دندوس و  یم  ندرگ  ترضح  نآ  جدوه  رتچ  ریز  دندز و  یم  هسوب  وا  رتسا  ّمُس  رب  یخرب 

هداز دوخ و  نیا  زا  شیب  دییآ و  شوه  هب  یـشیوخ  یب  نیا  زا  دیوش و  شوماخ  مدرم ! يا  هک  دندیـشکرب  گناب  نادنمـشناد  هکنیا  ات 
نینچ ثیدح  ناظفاح  هب  ار  دوخ  نانخـس  ماما  سپـس  .دنداد  ارف  شوگ  دنتفرگ و  مارآ  یکدنا  مدرم  هاگ  نآ  .دـیرازایم  ار  ناتربمایپ 

: درک الما 

ِدیهَّشلا ِنیَـسُْحلا  ِهیبأ  نَع  ِنیدـباعلا ، ِنیَز  ّیلَع  ِهیبَأ  ْنَع  ِِرقابلا ، ِدَّمُحم  هِیبأ  ْنَع  قِداّصلا ، رفْعَج  ِهیبأ  ْنَع  ُمِظاَـکلا ، یـسوم  یبأ  ینثَّدَـح 
: لاق .ُلِیئاربَج  ینثَّدَح  لاَق : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  ُلوسَر  ینیَع  ُهُّرق  یبیبَح َو  ینثَّدَح  لاق : (ع ) بلاط یبا  ِْنب  ِّیلَع  ِهیبَأ  ْنَع  ِءالبرَِکب ،

ْنِم َنِمَا  ینْـصِح ، لَخَد  نَم  َو  ینْـصِح ، َلـخَد  اـَهلاق ، نَمَف  ینْـصِح ، هللا  ـالا  هلا  ـال  ُهَِملَک  : » ُلوقَی یلاـعَت ، هَناحبُـس َو  هّزعلا  ّبَر  ُتعِمَس 
(1) «. یباذَع

وا نیدباعلا و  نیز  یلع ، شردپ  زا  وا  رقاب و  دمحم  شردپ  زا  وا  قداص و  رفعج  شردپ  زا  وا  مظاک و  یسوم  مردپ  ارم  درک  ثیدح 
لییاربج لییاربج و  زا  وا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  وا  و  (ع ) بلاط یبا  نب  یلع  شردپ  زا  وا  یلع و  نب  نیـسح  شردپ  زا 

نم راوتسا  ژد  هللا  الا  هلا  هملک ال  : » دومرف هک  ادخ  زا 

ص:107

.روباشین خیرات  رد  يروباشین  مکاح  زا : لقن  هب  ص121 ، هقرحملا ، قعاوص  - 1
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.تسا ناما  رد  مباذع  زا  دوش ، نم  ژد  دراو  سک  ره  تسا و  هدش  دراو  نم  ژد  رد  دروآ ، نابز  رب  ار  نآ  سک  ره  .تسا 

ملق و هک  ار  یناسک  دـنداتفا ، هار  هب  نوچ  .داـتفا  هار  هب  ترـضح  نآ  ناوراـک  دـندنکفیب و  جدوهرب  رگید  راـب  ار  هدرپ  هاـگ  نآ  سپ 
.دندوب نت  رازه  تسیب  زا  شیب  هک  دندرک  هرامش  دنتشون ، یم  ار  (ع ) ماما تاریرقت  دنتشاد و  هارمه  هدرک و  هدامآ  تاود 

زا يوار  هاجنپ  هک  تسا ، هدـش  نایب  تنـس  لها  نوگانوگ  كرادـم  رد  مکاح  تیاور  نیا  میدرک ، دای  نیا  زا  شیپ  هک  هنوگ  ناـمه 
(1) .دنا هدرک  تیاور  ترضح  نآ  زا  ار  تیاور  نیا  هک  دنا  هدنام  یفلتخم  ياه  هنوگ  هب  نونکات  نآ  رودص  نامز 

؟ دنا هدرک  فذح  يزیچ  تیاور  نیا  زا  ایآ 

؟ دنا هدرک  فذح  يزیچ  تیاور  نیا  زا  ایآ 

ای يدایز  اـب  یخرب  رد  اریز  دراد ؛ فـالتخا  رگیدـکی  اـب  نآ  ياـه  تراـبع  هچرگ  تسا ، هدـمآ  يرامـش  یب  رداـصم  رد  تیاور  نیا 
اهنآ زا  یخرب  رد  هک  درک  هراشا  اهطورـش » نم  انا  اهطورـشب و  الَا   » ترابع هب  ناوت  یم  هنومن  يارب   (2) .میتسه ور  هبور  نتم  یتساک 

! تسا هدش  فذح  رگید  یخرب  رد  هدمآ و  ترابع  نیا 

هتـشاگنا هدیدان  ار  نآ  ای  هدـیزرو  تلفغ  ترابع  نیا  ندروآ  زا  نیقیرف ، زا  ثیدـح  بابرا  ای  ناراگن  خـیرات  نالقان و  ارچ  هکنیا  رد 
یخرب تساوخ  عبط و  اب  هکنیا  ای  .تسین  هدیشوپ  نادنمـشناد  رب  هک  دشاب  یتاهج  رب  انب  دیاش  عوضوم ، تیمها  هجرد  هب  هجوت  اب  دنا ،
هکنیا هب  هجوت  اب  تموکح  هاگتـسد  دیدش  روسناس  ای  هدوبن ، راگزاس  دنا ، هدوب  دـننام  یب  عامتجا  نآ  رد  هک  ینوگانوگ  ياه  ورگ ه 

.دننک فذح  ار  ماما  نخس  زا  شخب  نآ  هک  درک  یم  باجیا  دنا ، هدوب  هارمه  ماما  اب  نارومأم  زا  یهورگ 

ص:108

يدنب و هقبط  ار  نآ  تاور  مامت  هدروآ  تنس  لها  تیاور  هب  بهذلا  هلسلس  ثیدح  هرابرد  هک  يا  هوزج  رد  یسبط ، نسحدمحم  - 1
.تسا هدرک  دای 

 _ صص 169 ش54 و 55 ، هوکشم ، هلجم  روباشین » هزاورد  رب  نیرز  دنـس  اب  یثیدح  ، » یـسبط نسحدمحم  رتشیب  حیـضوت  يارب  - 2
.192
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دنا هدروآ  ار  تیاور  همادا  نانآ ، فصنم  ناگدنسیون  یخرب  هدش ، فذح  ترابع  نیا  تنس  لها  كرادم  رتشیب  رد  هکنیا  اب  هصالخ 
يراوتسا هطبار  یساسا و  عوضوم  نیا  تیـساسح  هب  هجوت  اب  ترـضح  نآ  تسا و  يداینب  يا  هلئـسم  تیالو ، هلئـسم  هک  لیلد  نیا  هب 

راکـشآ یتسرپ ، اتکی  دیحوت و  اب  تیالو  عوضوم  یگتـسویپ  نازیم  هتبلا  تسا و  هدرک  نایب  ار  نآ  دراد ، یتسرپاتکی  دـیحوت و  اب  هک 
.تسا

زا لـقن  هب  ق )  . هتشذگ 1350 ه رد   ) (2) یعفاش يدـنفا  تجهب  یـضاق  و  ق )  . هتشذگ 822 ه رد   ) (1) یفنح ياسراپ  هجاوخ  دـمحم 
ِژد رد  دیایب ، هللا  الا  هلا  هب ال  هناصلخم  یهاوگ  تداهش و  اب  سک  ره  : » دنیوگ یم  نینچ  نآ  نایاپ  رد  هک  دنا  هدروآ  یتیاور  تلصابا 
زا نم  دیامن و  لمع  زین  هبیط  هملک  طورـش  هب  دیاب  یلو  دنام ، یم  ناما  رد  مباذـع  زا  ددرگ ، دراو  نَم  ِژد  رد  هک  ره  دوش و  دراو  نَم 

[. دوش ژد  نآ  لخاد  دناوت  یم  هک  تسا  یطیارش  زا  نم  تماما  تیالو و  نتفریذپ   ] متسه نآ  طورش  هلمج 

: دراد دوجو  تنس  لها  نایم  رد  هاگدید  ود  هراب  نیا  رد  .تسا  نصِح »  » تیاور هب  فورعم  میدرک ، دای  هچنآ 

یم فیعـض  ار  يو  تسا ، هدرک  لـقن  اـهنت  وا  طـقف  هکنیا  ببـس  هب  تـسا ، ثیدـح  نـیا  يوار  هـک  ار  تلـصابا  یخرب  هـکنیا  لوا _ 
(3) .دنرادنپ یم  رابتعا  یب  ار  نآ  دنرامش و 

.دنا هدرک  دییأت  ار  نصح »  » تیاور تلصابا ، قیثوت  رب  نوزفا  تنس ، لها  نادنمشناد  زا  رگید  یهورگ  مود _ 

ص:109

ص168. ج3 ، هدوملا ، عیبانی  - 1
ص157. هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  خیرات  رد  همکاحم  حیرشت و  يدنفا ، - 2

ریس ص51 ؛ ج11 ، دادغب ، خیرات  ش257 ؛ ص48 ، ج6 ، لیدعتلا ، حرجلا و  يزار ، ش379 ؛ ص205 ، لاجرلا ، لاوحا  یناجزوج ، - 3
ص416. ج2 ، لادتعالا ، نازیم  ص444 ؛ ج11 ، ءالبنلاا ، مالعا 
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ناـیوار زا  تنـس  لـها  ياـه  باـتک  زا  يرامـش  یب  كرادـم  رد  دوـش ، یم  ریبـعت  ناـمیا »  » تیاور هب  نآ  زا  هک  زین  يرگید  تـیاور 
رفن ثیدـح 48  نیا  نایوار  رامـش  .تسا  نآ  ندوبن  یلعج  رب  لیلد  هک  هدـش  لقن  (ع ) قداص ماما  و  (ع ) مظاک ماما  نوچ  ینوگاـنوگ 

: تسا هدومرف  نینچ  روباشین  رد  ماما  تیاور ، نیا  رد   (1) .دنا هدرک  نایب  ار  نآ  مهدزیس  نرق  ات  موس  نرق  زا  هک  تسا 

(2) «. تسا تاروتسد  هب  لمع  ینابز و  رارقا  یبلق ، تخانش  نامیا ، ِناکْرألِاب ؛ ٌلَمَع  َو  ِناسِّللِاب ، ٌرارِقا  َو  ِْبلَْقلِاب ، ٌهَفِرعَم  ُنامیالَا  »

: دنوش یم  میسقت  هورگ  ود  هب  تیاور  نیا  اب  دروخرب  رد  زین  تنس  لها  نادنمشناد 

نادنمشناد زا  یهورگ  هدرک ، لقن  يوره  تلـصابا  ار  تیاور  نیا  نوچ  میدرک ، دای  نصح »  » تیاور لیذ  رد  هک  هنوگ  نامه  لوا _ 
.دنا هدرمش  فیعض  ار  نآ  نانآ ،

نیا تلصابا ، رب  نوزفا  هک  ارچ  دنا ؛ هتسناد  ربتعم  زین  ار  نامیا  ثیدح  ور ، نیازا  .دنا  هتشادنپ  قثوم  ار  تلصابا  رگید  یهورگ  مود _ 
تیاور لـیذ  رد  ار  تیاور  نیا  ناـفلاخم ، ناـقفاوم و   (3) .تسا هدوزفا  نآ  رابتعا  رب  هک  دـنا  هدرک  لـقن  (ع ) اـضر ماـما  زا  ار  تیاور 

.تسین يزاین  نآ  رارکت  هب  ور  نیازا  میدرک ، نایب  نصح » »

بهذلا هلسلس  ثیدح  ندوب  شخبافش 

بهذلا هلسلس  ثیدح  ندوب  شخبافش 

تـسا نآ  ندوب  شخبافـش  دنا ، هدرک  حرطم  بهذلا ،» هلـسلس   » ثیدح هرابرد  تنـس  لها  ناگرزب  هک  یبلاج  ياه  عوضوم  زا  یکی 
هراب نیا  رد  دنا و  هدرک  فارتعا  تقیقح  نیدب  نانآ  زا  يرایـسب  .تسا  گنـس  نارگ  هدنزرا و  تیاور ، نآ  نیّرز  دنـس  ببـس  هب  هک 

.مینک یم  هراشا  تقیقح  نیا  رب  یهاوگ  يارب  یخرب  ياه  هیرظن  هب  هک  دنرادنپ  یم  بّرجم  ار  نآ 

ص:110

.تنس لها  هاگدید  زا  بهذلا  هلسلس  ثیدح  یسبط ، کن : - 1
ح6254. ص364 ، ج4 ، طسوالا ، مجعملا  یناربط ، ص152 ؛ ج1 ، هعیرشلا ، هیزنت  ینانک ، ح65 ؛ ص25 ، ج1 ، ننسلا ، هجام ، نبا  - 2

.تنس لها  هاگدید  زا  بهذلا  هلسلس  ثیدح  کن : - 3
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یگناوید زا  مناوخب ، يا  هناوید  رب  ار  دانسا  نیا  رگا  : » دیوگ یم  تنـس ، لها  یهقف  ياوشیپ  ق ،)  . هتشذگ 241 ه رد   ) لبنح نب  دمحا 
(1) «. دبای یم  افش  شا 

(2) .تسا هدمآ  تنس  لها  كرادم  زا  يرایسب  رد  نآ ، ياه  هژاو  یخرب  رد  فالتخا  یکدنا  اب  نخس  نیا 

هناوید رب  دانسا  نیا  رگا  : » دیوگ یم  تیاور  نیا  دنس  تمظع  هرابرد  تلصابا  زا  لقن  هب  ق )  . هتشذگ 654 ه رد   ) يزوج نبا  نینچمه 
(3) «. دش دهاوخ  لقاع  هک  هتبلا  دوش ، هدناوخ  يا 

يا هناوید  شوگ  رد  دانـسا  نیا  رگا  : » تفگ یم  هتـسویپ  (ع ) اضر ماما  هفیحـص  دانـسا  هرابرد  ق )  . هتشذگ 298 ه رد   ) ینـسح ییحی 
(4) «. دش دهاوخ  لقاع  هتبلا  دوش ، هدناوخ 

زا كاپ ، ياه  ناسنا  زا  دانـسا ، نیا  اب  هک  تسا  روهـشم  تباث و  تیاور ، نیا  : » دسیون یم  ق )  . هتشذگ 430 ه رد   ) یناهفصا میعنوبا 
نیا رگا  تفگ : یم  درک ، یم  تیاور  ار  دانـسا  نیا  هک  یماگنه  ام  هتـشذگ  ناثدحم  زا  یخرب  تسا و  هدـش  تیاور  ناشکاپ  ناردـپ 

(5) «. دش دهاوخ  لقاع  هتبلا  دوش ، هدناوخ  يا  هناوید  رب  دانسا 

: دیوگ یم  نینچ  تیاور  نیا  هرابرد  ق )  . هتشذگ 465 ه رد   ) یعفاش يریَُشق 

تیاور نیا  داد  روتسد  يو  .دیسر  روصنم ] نب  حون   ] یناماس ناهاشداپ  زا  یخرب  هب  دنس  هلـسلس  نیا  اب  بهذلا ] هلـسلس   ] ثیدح نیا 
سپ .ددرگ  نفد  شربق  رد  يو  اب  گرم ، ماگنه  درک  تیصو  دنسیونب و  الط  اب  ار 

ص:111

ص121. هقرحملا ، قعاوص  - 1
ص206. ج1 ، مالسالا ، لبحب  ماصتعالا  یعبات ، ح16 ؛ ص15 ، ج1 ، هیسیمخلا ، یلامالا  یناجرج ، ص314 ؛ راصبالا ، رون  - 2

ص315. صاوخلا ، هرکذت  - 3
ح346. ص79 ، ج4 ، رابخالا ، صوصن  راربالا و  عیبر  يرشخمز ، - 4

ص192. ج3 ، ءایفصالا ، تاقبط  ءایلوالا و  هیلح  میعنوبا ، - 5
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هللا الا  هلا  تداهـش ال  هب  ارم  راگدرورپ  تفگ : خساپ  رد  درک ؟ هچ  وت  اب  دنوادخ  دندیـسرپ : وا  زا  دندید ، باوخ  رد  ار  وا  شگرم  زا 
(1) .دیشخب هللا  لوسر  دمحم  قیدصت  و 

: دیوگ یم  ق )  . هتشذگ 927 ه رد   ) یعفاش یجنخ 

یکی دنا  هدرک  تیاور  ناملاع  هک  اجنآ  ات  دراد  حیحص  یلاع و  رایسب  دانسا  تسا و  نأشلا  میظع  هداعلا  قوف  بهذلا ، هلسلس  ثیدح 
ثدـحم زا  هاشداپ  نآ  .درک  تئارق  اراـخب  ناـهاشداپ  زا  روصنم ] نب  حون   ] نیطالـس زا  یکی  سلجم  رد  ار  ثیدـح  نآ  ناثدـحم ، زا 

، هدش هتشون  نآ  رب  ثیدح  نآ  هک  ار  يا  هقرو  تافو ، زا  دعب  درک  تیصو  دسیونب و  وا  يارب  دانِسا  نآ  اب  ار  ثیدح  درک  تساوخرد 
(2) .دنراذگ ربق  رد  وا  اب  دنهد و  رارق  وا  نفک  رد 

كاپ و ناـمدود  هب  هک  نآ ، هتـسویپ  دنـس  هارمه  هب  لـماک  روط  هب  تیاور  نیا  تسا  راوازـس  : » دـسیون یم  یفنح  یناـمی  عساولادـبع 
(3) «. دوش هتشون  الط  اب  دسر ، یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هیاپدنلب 

؛ دنراد رارق  دانـسا  نیا  رد  هک  یکین  ناگدنب  رطاخ  هب  دبای ، یم  افـش  شنونج  زا  هنیآ  ره  : » دـیوگ یم  یفنح  یقابلادـبع  داؤف  دـمحم 
(4) «. داب دونشخ  نانآ  زا  راگدرورپ  دنربمایپ ، تیب  لها  هراصع  نانآ  اریز 

رد ناردپ  زا  نادنزرف  تیاور  دانـسا ، نیا  فیطل  فیرظ و  بلاج و  تاکن  زا  : » دیوگ یم  ق )  . هتشذگ 1162 ه رد   ) یعفاش ینوجلِع 
(5) «. تسا دنس  هلسلس  مامت 

ص:112

، مودـخملا یلا  مداخلا  هلیـسو  ص342 ؛ اراـخب ، هماـن  ناـمهم  ص334 ؛ نیدـقلا ، رهاوـج  يدوهمـس ، ج389 ، هـمهملا ، لوـصفلا  - 1
ج1، مالسالا ، لبحب  ماصتعالا  یعبات ، ص314 ؛ راصبالارون ، ص489 ؛ ج4 ، ریدقلا ، ضیف  يوانم ، ص115 ؛ لودلا ، رابخا  ص216 ؛

ص206.
ص342. اراخب ، همان  نامهم  ص216 ؛ مودخملا ، یلا  مداخلا  هلیسو  - 2

ص441. دیز ، مامالا  دنسم  ینامی ، یعساو  - 3
ح65. ص26 ، ج1 ، هجام ، نبا  ننس  هقیلعت  راشب ، - 4

ص22. ج1 ، افخلا ، فشک  ینوجلع ، - 5
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نآ رب  هتفریذپ و  ار  نامیا  تیاور  هیعفاش ، بهذم  راذـگ  ناینب  ناهیقف و  زا  یکی  ق ،)  . هتشذگ 204 ه رد   ) یعفاش سیردا  نب  دمحم 
.تسا هدنزرا  تیاور  نیا  دنس  هاگیاج  تمظع و  یتسرد و  رب  يرگید  لیلد  هک   (1) هتشون حرش 

(2)، تسا هدوب  نایـسابع  يوـس  زا  ناردـنزام  ير و  ناـگرگ ، ناـسارخ ، ياور  ناـمرف  هک  ق )  . هتـشذگ 230 ه رد   ) رهاط نب  هللادـبع 
: دیوگ یم  نینچ  بهذلا  هلسلس  ثیدح  دنس  هرابرد  هک  دراد  بیدا  رعاش و  يرسپ 

: تفگ مردپ  .دنتشاد  روضح  ام  عمج  رد  زین  يوره  تلصابا  هیوهار و  نب  قاحسا  لبنح ، نب  دمحا  .مدوب  هداتـسیا  مردپ  رانک  يزور 
.درک تئارق  نایاپ  ات  زاغآ و  نیرز  دنس  اب  ار  نامیا  ثیدح  زین  تلصابا  .دینک  لقن  میارب  یثیدح  امش  زا  کی  ره 

؟ تسا يدانسا  هچ  نیا  دنتفگ : دنس  هلسلس  نیا  زا  یتفگش  راهظا  اب   (3) نارضاح زا  یخرب  دیوگ : هللادبع  نب  دمحم 

(4) .دوش لقاع  دبای و  افش  درب ، راک  هب  ار  وراد  نیا  يا  هناوید  هاگره  اریز  تسا ؛ ناگناوید  يوراد  دانسا  نیا  تفگ : خساپ  رد  مردپ 

ناهیقف هاگدید  زا  نامیا ] ثیدح   ] ثیدح نیا  : » دـیوگ یم  نینچ  نامیا  ثیدـح  نیا  هرابرد  ق )  . هتشذگ 360 ه رد   ) یعفاش يرجآ 
ياه ناسنا  زا  ریغ  دراد و  لـماک  تقباـطم  نآرق ، اـب  دور و  یم  رامـش  هب  ناـمیا  رد  گرزب  مهم و  لوصا  زا  یکی  دـیدج ، نیـشیپ و 

رد هک  یناسک  همه  ات  مزاس ، یم  نشور  ار  بلطم  نیا  نم  دزرو و  یمن  تفلاخم  تیاور  نیا  اب  یـسک  نید ، یب  هدـش و  درط  ثیبخ ،
(5) «. دشاب نانمؤم  يارب  يدنپ  دنوش و  هاگآ  نآ  زا  دنرگن ، یم  نآ 

ص:113

ص164. لوصولا ، جراعم  يدنرز ، - 1
ش5114. ص483 ، ج9 ، دادغب ، خیرات  - 2

روباشین زا  اضر  ماما  جورخ  ماگنه  هیوهار  نب  قاحسا  ار  دنس  هلسلس  نیا  اریز  .دشاب  یم  لبنح  نبدمحا  هدز ، تفگـش  درف  ًارهاظ  - 3
هدز تفگش  هدوب و  عالطا  یب  يدنس  نینچ  زا  سلجم  نآ  رد  هک  یسک  اهنت  سپ  هدرک ، تیاور  ار  نآ  تلصابا  نینچمه  .دوب  هدینش 

.دشاب یم  لبنح  نب  دمحا  اهنت  هدش 
ش2932. ص418 ، ج5 ، دادغب ، خیرات  - 4

ح12. ص47 ، ج1 ، ًاثیدح ، نیعبرالا  يرجآ ، - 5
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قیرط زا  ام  نادنمشناد  زا  يرایسب  ياه  باتک  رد  تیاور  نیا  : » دسیون یم  اتسار  نیمه  رد  ق )  . هتشذگ 385 ه رد   ) یعفاش ینطق  راد 
(1) «. تسا هدیدرگ  لقن  تلصابا 

تباث اـم  يارب  یلاـع و  رایـسب  نآ  دنـس  هدرک و  لـقن  ار  ثیدـح  نیا  هجاـم  نبا  : » دـسیون یم  ق )  . هتـشذگ 742 ه رد   ) یعفاش يّزم 
(2) «. تسا

.تسا تیاور  نیا  تمظع  رب  لیلد  بهذلا ، هلسلس  ثیدح  ندوب  شخبافش  هرابرد  یخرب  درکدای 

تسا نآ  بهذلا ] هلسلس   ] ثیدح نیا  صاوخ  هلمج  زا  دسیون ...« : یم  نینچ  اتسار  نیمه  رد  ق )  . هتشذگ 927 ه رد   ) یفنح یجنخ 
یب دشاب ، يریخأت  وا  لجا  رد  رگا  دناوخب ، تسا  گرم  هب  فرشم  هک  یـضیرم  نیلاب  رب  شدانـسا  اب  ار  نآ  یتسار  هب  یـسک  رگا  هک 

هبرجت ار  نآ  رثا  هدناوخ و  ناگتـسخ  زا  يرایـسب  رب  ار  روبزم  ثیدح  ریقف ، نیا  دوش و  یم  راکـشآ  رهاظ و  وا  رب  تحـص  رثا  گنرد 
(3) «. ...ما هدرک 

نم دوب ، هدیـسرن  وا  لجا  متفر و  هک  يرامیب  ره  تدایع  هب  هک  ما  هدرک  هبرجت  ریقف  نیا  و  دـسیون ...« : یم  يرگید  ياج  رد  نینچمه 
وا رد  گنرد  یب  تحص  رثا  درک و  تمارک  افش  يو  هب  زور  نامه  رد  راگدرورپ  مدناوخ ، ضیرم  رب  ار  دانسا  نیا  صالخا ، يور  زا 

(4) «. تسا ریقف  تابّرجم  زا  نیا  دیدرگ و  راکشآ 

يرگید تایاور  تنـس  لها  كرادم  یخرب  رد  تسا ، بهذلا  هلـسلس  ثیدح  هب  فورعم  هک  نامیا »  » و نصح »  » تیاور ود  رب  نوزفا 
تلالد اریز  مینک ؛ یم  يراددوخ  اهنآ  لقن  زا  درادن و  ثحب  نیا  اب  ینادنچ  طابترا  هک   (5) هدش لقن  بهذلا  هلسلس  ثیدح  ناونع  اب 

.تسا ثیدح  ود  نیا  زج  هب  تایاور  نآ 

یتوکلم جورع  مهد : لصف 

هراشا

ص:114

ص115. ج2 ، فلتخملا ، فلتؤملا و  ینطقراد ، - 1
ش4003. ص465 ، ج11 ، لامکلا ، بیذهت  - 2

ص342. اراخب ، همان  نامهم  - 3
ص217. مودخلا ، یلا  مداخلا  هلیسو  - 4

ج1، باهشلا ، دنـسم  یعاضق ، ص428 ؛ ج3 ، نیوزق ، رابخا  یف  نیودـتلا  یعفار ، ص135 ؛ ج19 ، دادغب ، خـیرات  لیذ  راجن ، نبا  - 5
هیلح میعنوبا ، ح8062 ؛ ص256 ، ج6 ، نامیالا ، بعـش  یقهیب ، ح543 ؛ ص78 ، ج1 ، هیاورلا ، ملع  یف  هیاـفکلا  يدادـغب ، ص332 ؛

ج2، قیرفتلا ، عـمجلا و  ماـهوا  عـضوم  يدادـغب ، ص314 ؛ راـصبالارون ، ص258 ؛ ج3 ، دنـسملا ، لـبنح ، نبا  ص85 ؛ ج1 ، ءایلوالا ،
ص454.
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یتوکلم جورع  مهد : لصف 

(ع) اضر ماما  تداهش  نامز 

.تسه یناوارف  ياه  فالتخا  تنس  لها  ناثدحم  ناراگن و  خیرات  نایم  (ع ) اضر ماما  تداهش  خیرات  هرابرد 

هدوب یسابع  نومأم  ینارمکح  نارود  رد  ق   . لاس 203 ه رفص  هام  رخآ  هبنش  زور  رد  روهشم ، لوق  رب  انب  ترضح  نآ  تداهش  خیرات 
هام رخآ  هعمج  زور  رظن ، نیرت  يوق  نیرتروهشم و  نایعیـش ، رظن  زا  یلو   (1)، دنا هدیزگرب  ار  هیرظن  نیا  تنس  لها  رتشیب  هتبلا  .تسا 

: تسا رارق  نیا  زا  هک  دنا  هدرک  لقن  زین  يرگید  ياه  هتفگ  تنس  لها   (2) .تسا ق   . لاس 203 ه رفص 

؛(3) نآ زور  دیق  نودب  ق ،  . لاس 203 ه رفص  هام  لوا  . 1

؛(4) نآ زور  دیق  نودب  ق   . لاس 203 ه ناضمر  كرابم  هام  رد  هعمج  بش  . 2

ق؛(5)  . لاس 203 ه هجحلا  يذ  مجنپ  . 3

ص:115

ص457؛ ج8 ، تاقثلا ، نابح ، نبا  ص33 ؛ ج4 ، بهذلا ، جورم  ص146 ؛ ج5 ، كولملا ، ممالا و  خـیرات  ص312 ؛ هفیلخ ، خیرات  - 1
یف لـماکلا  ص30 ؛ ج2 ، باـسنالا ، بیذـهت  یف  باـبللا  ص141 ؛ ج4 ، ممـالا ، براـجت  هیوکـسم ، نبا  ص120 ؛ ج10 ، مظتنملا ،

ص393. ج9 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  ص23 ؛ ج3 ، رشبلا ، رابخا  یف  رصتخملا  ص134 ؛ لودلارصتخم ، ص351 ؛ ج6 ، خیراتلا ،
ص303. يرولا ، مالعا  ص19 ؛ ج1 ، اضرلا ، رابخا  نویع  ص241 ؛ ج3 ، بهذلا ، جورم  - 2

ص303. فارشالا ، هیبنتلا و  - 3
ص339. ج7 ، بیذهتلا ، بیذهت  ص248 ؛ ج22 ، تایفولاب ، یفاولا  ص120 ؛ ج10 ، مظتنملا ، - 4

ص182. هیصولا ، تابثا  ص270 ؛ ج3 ، نایعالا ، تایفو  - 5
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ق؛(1)  . هدعقلا 203 ه يذ  مهدزیس  . 4

(2) .ق  . لاس 202 ه . 5

(ع) ماما تداهش  ناکم 

(ع) ماما تداهش  ناکم 

(3)« دابانـس  » نآ هب  هک  ییاتـسور  رد  سوط  رد  یـسابع  نومأم  تفالخ  نارود  رد  ماما  ییاور ، یخیرات و  دوجوم  كرادـم  ساسا  رب 
روتـسد هب  ماما ، ياه  ییوگ  شیپ  ساسا  رب  تسا و  هدیـسر  تداهـش  هب  دـمآ ، یم  رامـش  هب   (4)« ناقون  » رهـش عباوت  زا  دـنتفگ و  یم 

(5) .دش هدرپس  كاخ  هب  دیشرلا  نوراه  ربق  رانک  یسابع  نومأم 

رود هک  ینیمزرس  رد  (ع ،) رشع ینثا  نایاوشیپ  زا  یماما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رابت  زا  يدنزرف  هک  دوب  ردقم  نینچ  ایوگ 
لالز رثوک  هجوتم  ار  تسرپاتکی  ناـسنا  اـه  نویلیم  بلق  هراومه  شا  ینارون  هاـگمارآ  اـت  دـسرب ، تداهـش  هب  تسا  ربماـیپ  هنیدـم  زا 

هب دنا ، هتخیرگ  روج  جنر و  زا  هک  یناوهآ  نوچمه  ات  دشاب ، هدـیمر  ياه  لد  هاگهانپ  شهاگراب ، رگید ، يوس  زا  دـنادرگ و  تیالو 
.دنوش هدنهانپ  راگدرورپ  ّیلو  ناماد 

هک زور  نآ  دیسر و  تداهش  هب  هداوناخ  زا  رود  هک  ماگنه  نآ  دوشگ و  ناهج  هب  هدید  هک  هاگ  نآ  داب ، وا  رب  دنوادخ  مالس  دورد و 
.دشخب رون  ار  دوخ  نایعیش  ناج  باتفآ ، نوچ  دهن و  رشحم  هنحص  رب  ماگ  تمظع ، هوکش و  جوا و  رد 

تداهش ماگنه  رد  ماما  رمع 

ص:116

ص10. ج2 ، نانجلا ، هآرم  - 1
.نامه - 2

ص259. ج3 ، نادلبلا ، مجعم  .تسا  هدوب  نامز  نآ  سوط  ناتسرهش  عباوت  زا  ناقون  ياهاتسور  زا  یکی  دابانس  - 3
هدوب اتسور  رازه  ياراد  مادکره  هدش  هتفگ  هک  ناقون  نارباط و  ياه  مان  هب  هتشاد  گرزب  رهش  ود  سوط  ترـضح ، نآ  نامز  رد  - 4

ص311. ج5 ، نادلبلا ، مجعم  دنا !
ص393؛ ج9 ، ءالبنلا ، مـالعا  ریـس  ص7 ؛ تاراـیزلا ، هفرعم  یلا  تاراـشالا  یلـصوم ، يوره  ص457 ؛ ج8 ، تاـقثلا ، ناـبح ، نبا  - 5

ص339. ج7 ، بیذهتلا ، بیذهت  ص248 ؛ ج22 ، تایفولاب ، یفاولا 
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تداهش ماگنه  رد  ماما  رمع 

هک دراد ، دوجو  فالتخا  زین  ماما  رمع  رادـقم  هرابرد  تسه ، فـالتخا  ترـضح  نآ  تداهـش  لاـس  زور و  هراـبرد  هک  هنوگ  ناـمه 
: زا دنترابع 

؛(1) تسا هدیسر  تداهش  هب  یگلاس  هاجنپ  رد  ترضح  نآ  . 1

؛(2) تسا هتشاد  لاس  ماما 44  نیا  . 2

؛(3) دوب هتشذگ  لاس  نامز 47  نآ  رد  ماما  رمع  زا  . 3

؛(4) تسا هتشاد  لاس  ماگنه 49  نآ  رد  ماما  . 4

؛(5) تسا هدوب  لاس  هاجنپ  تقو  نآ  رد  ماما  نس  . 5

(6) .تسا هدیسر  تداهش  هب  یگلاس  رد 53  ماما  . 6

هک تسا  ق   . لاس 203 ه رفص  هام  زور  نیرخآ  هعمج  زور  ترضح  نآ  تداهـش  خیرات  رد  رظن  نیرت  يوق  نیرتروهـشم و  نیاربانب ،
(7) .تشذگ یم  شفیرش  رمع  زا  لاس  نامز 55  نآ  رد  راوگرزب  نآ 

(ع) اضر ماما  تداهش  یگنوگچ 

هراشا

(ع) اضر ماما  تداهش  یگنوگچ 

: تسا هدش  تبث  شرازگ  هس  (ع ) اضر ماما  تداهش  یگنوگچ  هرابرد 

رد یتیمومـسم  تشذگ و  رد  سوت  رد  یعیبط ، گرم  هب  دش و  التبم  یتلاسک  هب  ماما  هک  دنرواب  نیا  رب  ناراگن  خیرات  زا  یهورگ  . 1
.تسا هدوبن  راک 

ص:117

ص45. ج2 ، بیذهتلا ، بیرقت  - 1
ص453. ج2 ، یبوقعی ، خیرات  - 2
ص417. ج4 ، بهذلا ، جورم  - 3

، بیذهتلا بیذهت  ص248 ؛ ج22 ، تایفولاب ، یفاولا  ص393 ؛ ج9 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  ص142 ؛ ج19 ، دادغب ، خیرات  لیذ  نامه ، - 4
ص339. ج7 ،
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ص380. ج9 ، لاجرلا ، ءامسا  یف  لامکلا  بیذهت  لامکا  ياطلغم ، - 5
ص417. ج4 ، بهذلا ، جورم  - 6

ص270. ج3 ، نایعالا ، تایفو  ص417 ؛ ج4 ، بهذلا ، جورم  - 7
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ربق رانک  رد  یتدـم  نومأم  : » دـسیون یم  هراـب  نیا  رد  ق ،)  . هتـشذگ 310 ه رد   ) تنـس لها  ناراگن  خیرات  زا  يربط  ریرج  نب  دـمحم 
(1) «. تشذگ رد  ناهگان  دروخ و  رایسب  روگنا  (ع ) اضرلا یسوم  نب  یلع  نآ ، زا  سپ  درک و  گنرد  نوراه  شردپ 

(2) .دنناد یم  روگنا  ندروخ  ببس  هب  ار  ماما  تداهش  دنا و  هدرک  يوریپ  يربط  زا  تنس  لها  ناراگن  خیرات  زا  رگید  يرایسب 

دوخ ياه  يزاب  تسایـس  اب  نومأـم  هکنیا  تسخن  تسا ؛ هلئـسم  ود  هجیتن  یخیراـت ، كرادـم  رد  اـهریبعت  هنوگ  نیا  ندیـسر  تبث  هب 
كاپ اه  ماهتا  هنوگ  نیا  زا  ار  نومأم  ناماد  ات  دـنا  هدیـشوک  ناراگن  خـیرات  یخرب  هکنیا  مود  دزاس ، رـشتنم  ار  یبلطم  نینچ  تسناوت 

نتـشون نانآ و  نامز  رد  يربط  ِندوب  نینچمه  .تسا  هتـشاد  يرتشیب  تیمها  تقیقح  نایب  زا  ناـنآ  يارب  راـک  نیا  اریز  دـنهد ؛ هولج 
.دنک تیوقت  ار  هیرظن  نیا  دناوت  یم  نایسابع  نوراه و  يارب  خیرات 

هیرظن نیا  دقن 

هیرظن نیا  دقن 

تسا و دهاز  دنمدرخ و  میکح و  دوخ  هک  ماما  میدرک ، دای  هچنآ  رب  نوزفا  .درک  یـسررب  دقن و  ناوت  یم  یتاهج  زا  ار  هاگدـید  نیا 
رد هنوگچ   (3)، تسا هدـش  روآدای  ار  نآ  ياهروتـسد  نومأم  يارب  هیبهذ » هلاسر   » رد دـهد و  یم  یتشادـهب  ياهروتـسد  نارگید  هب 

.دنک یم  يور  هدایز  روگنا  ندروخ 

.تسا یهاگآان  ای  يزرو  ضرغ  ینمشد و  هناشن  بلاطم  هنوگ  نیا  لقن  نیاربانب ،

ص:118

ص10. ج2 ، نانجلا ، هآرم  ق ؛)  . ثداوح 203 ه  ) ص150 ج7 ، كولملا ، ممالا و  خیرات  - 1
ج3، نودلخ ، نبا  خیرات  ص23 ؛ ج2 ، رشبلا ، رابخا  یف  رـصتخملا  ص134 ؛ لودلا ، رصتخم  ص351 ؛ ج6 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  - 2
هیادبلا و ص250 ؛ ج3 ، نودلخ ، نبا  خـیرات  ص23 ؛ ج2 ، رـشبلا ، رابخا  یف  رـصتخملا  ص249 ؛ ج10 ، هیاهنلا ، هیادـبلا و  ص250 ؛

ص99. ج10 ، مظتنملا ، ص270 ؛ ج3 ، نایعالا ، تایفو  ص249 ؛ ج10 ، هیاهنلا ،
ص310. ج62 ، راونالاراحب ، - 3
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(1) «. دش ضراع  بانج  نآ  رب  سوت  رد  هک  دوب  یتلاسک  رثا  رب  ماما  تافو  : » دسیون یم  يزوج  نبا  اهنیا ، رب  نوزفا 

ای روگنا  هلیـسو  هب  هکلب  هتفرن ، ایند  زا  یعیبط  گرم  اب  ترـضح  نآ  هک  دنرواب  نیا  رب  ناثدحم  ناراگن و  خیرات  زا  يرگید  هتـسد  . 2
: دش روآدای  ار  لیذ  دراوم  ناوت  یم  نایم  نآ  زا  هک  دنا  هدرکن  دای  ار  هدننک  مومسم  مان  هچرگ  تسا ، هدش  مومسم  رانا ،

« .تسا هداتفا  قافتا  روگنا  ندروخ  دایز  رثا  رب  هک  تسا  نیا  دـنا ، هتفگ  هچنآ  رب  انب  ماما ، تشذـگرد  ببـس  : » دـسیون یم  زین  یعفاـی 
(2) «. تسا هتفر  ایند  زا  مومسم  يو  : » تسا هدش  هتفگ  نینچمه 

(3)! دنک یم  يراددوخ  ماما  لتاق  هرابرد  رظن  راهظا  زا  فلاخم  قفاوم و  نانخس  لقن  زا  سپ  یفنح  ياسراپ  هجاوخ  دمحم  نینچمه 

رانا هلیسو  هب  ترضح  نآ  ندش  مومسم  رثا  رب  ار  ماما  یناهگان  گرم  زین  یجنُخ  ناهبزور  ،(4) و  یمثیه رجح  نبا  دننام  رگید  یخرب 
(5)! دروآ یمن  نایم  هب  يو  لتاق  زا  ینخس  زگره  یلو  دناد ، یم  روگنا  ای 

هدوب یـسابع  نومأم  ترـضح ، نآ  تداهـش  یلـصا  لماع  هکلب  هتفرن ، ایند  زا  یعیبط  گرم  هب  ماـما  هک  دـنرواب  نیا  رب  يرگید  هورگ 
: زا دنترابع  نانآ  زا  یخرب  هک  تسا 

(6) «. تسا روگنا  اب  (ع ) اضر ماما  ندرک  مومسم  هب  مهتم  نومأم  : » دسیون یم  يزیرقم 

(7) «. درک مومسم  ار  (ع ) اضر ماما  نومأم ، : » دسیون یم  اراکشآ  زین  يرگید  ياج  رد 

ص:119

ص318. صاوخلا ، هرکذت  - 1
ص10. ج2 ، نانجلا ، هآرم  - 2

ص168. ج3 ، هدوملا ، عیبانی  زا : لقن  هب  باطخلا ، لصف  اسراپ ، هجاوخ  - 3
ص204. هقرحملا ، قعاوص  - 4

ص223. مودخملا ، یلا  مداخلا  هلیسو  - 5
ص284. ج4 ، ریبکلا ، یفقملا  يزیرقم ، - 6

ص72. ریبکلا ، دوقنلا  - 7
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(1) «. تفر ایند  زا  گنرد  یب  دناشون ، يو  هب  نومأم  هک  ّمس  يا  هعرج  اب  (ع ) اضرلا یسوم  نب  یلع  : » دسیون یم  نابح  نبا 

(2) «. دیناشون ماما )  ) يو هب  نومأم  ار  نآ  دیسر و  تداهش  هب  مومسم و  رانا ، بآ  اب  ماما  : » دسیون یم  يرگید  ياج  رد 

ار سابع  ینب  رظن  ات  تخاس  مومسم  رانا ، اب  ار  ترضح  نآ  ماجنارس  هک  دیـسر  اج  نادب  نومأم  اب  ماما  راگزور  : » دسیون یم  يدفص 
(3) «. دیامن بلج 

هتفگ هک  هنوگ  نآ  سپـس  یلو  داد ، رارق  دوخ  دـهع  یلو  ار  (ع ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  نومأم ، : » دـسیون یم  زین  یناهفـصا  جرفلاوبا 
(4) «. تفگ عادو  ار  ایند  نآ ، رثا  رب  هک  دناروخ  وا  هب  یّمس  هدش ،

(5) «. تفر ایند  زا  دناروخ ، يو  هب  نومأم  هک  یّمس  اب  (ع ) اضر ماما  : » دسیون یم  یمیظع  نبا  هب  فورعم  یبلح 

(6) «. درک مومسم  ار  يو  (ع ) اضر ماما  هب  ّمس  ندناروخ  اب  نومأم  دنا  هتفگ  : » دسیون یم  ینینامرت 

(7) «. تفر ایند  زا  مومسم  (ع ) اضر ماما  دننآرب ، ناراگن  خیرات  رتشیب  هک  هنوگ  نآ  : » دسیون یم  زین  یبیش  یفطصم  لماک  رتکد 

رد ترضح  نآ  میدرک ، دای  هچنآ  رب  نوزفا  اریز  تسا ؛ هدوب  یسابع  نومأم  تسد  هب  ّمس  اب  ترضح  نآ  تداهش  روهـشم ، لوق  رب  انب 
(8) «. دش مهاوخ  هدرپس  كاخ  هب  تبرغ  راید  رد  هتشک و  مّس  اب  نَم   » هک درک  حیرصت  نوگانوگ  ياه  نامز 

ص:120

ص457. ج8 ، تاقثلا ، نابح ، نبا  - 1
ص107. ج2 ، نیحورجملا ، نابح ، نبا  - 2

ص249. ج22 ، تایفولاب ، یفاولا  - 3
ص378. نییبلاطلا ، لتاقم  - 4

ص242. بلح ، حیرات  یمیظع ، نبا  - 5
ص1169. ج2 ، نینسلا ، بیترتب  یمالسالا  خیراتلا  ثادحأ  ینینامَرت ، - 6

ص244. ج1 ، عیشتلا ، فوصتلا و  نیب  هلصلا  یبیش ، - 7
ص197. ج3 ، هدوملا ، عیبانی  ح492 ؛ ص812 ، ج2 ، نیطمسلا ، دئارف  - 8
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هب ماما  تداهـش  هک  تقیقح  نیا  ياه  هناشن  زا  یکی  نیارباـنب ،  (1) .تسا هدرک  یفرعم  شیوخ  لتاق  ار  نومأم  ماـما ، اـهراب  نینچمه 
نآ هفیلخ ، هک  دـندوب  هدـیقع  نیا  رب  ناگمه  دـندرک و  عامتجا  مدرم  ماما ، تداهـش  زور  نامه  رد  هک  تسا  نیا  هدوب ، نومأم  تسد 

(2) .تسا هدرک  مومسم  ار  ترضح 

ماما لتق  لماع  ار  نومأـم  حیرـصت و  هفیلخ  مادـقا  نیا  هب  هتـشون ، نومأـم  هب  زور  نآ  هک  يا  هماـن  رد  زین  یـسوم  نب  هللادـبع  نینچمه 
(3) .تسا هدرک  یفرعم 

تداهش هژاو 

تداهش هژاو 

مکاح .تسا  هتفر  راک  هب  ترضح  نآ  هرابرد  تداهـش »  » هژاو هک  تسا  نیا  هدیـسر ، تداهـش  هب  (ع ) اضر ماما  هکنیا  لیالد  زا  یکی 
: دسیون یم  يروباشین 

(4) «. دیسر تداهش  هب  سوط  دابانس  رد  یسوم  نب  یلع  سوُط ؛ ْنِم  ٍذابانِسب  یسُوم  نب  ُّیلَع  َدِهُشتُسا  »

(5) «. دیسر تداهش  هب  اضرلا  یسوم  نب  یلع  اضرلا ؛ یسوم  نب  یلع  دهشتُسا  : » دسیون یم  زین  یکلام  غابص  نبا 

(6) «. دیسر تداهش  هب  ّمس  اب  متشه  مئاق و  ماما  ّمغلا ؛ ِیف  مّسلا  ُدیهَّشلا  ُنِماّثلا ، ُِمئاْقلا ، ُمامِالَا  : » تسا هتفگ  یجنخ 

هب ماما  تیاده  راونا  شناد و  شرتسگ  زا  نومأم  : » دیوگ یم  دنک و  یم  یفرعم  ماما  لتاق  ار  نومأم  اراکشآ  زین  يدنفا  تجهب  یضاق 
افج رهز  اب  ماجنارس  هدمآ ، گنت 

ص:121

ج2، ریـسلا ، بیبح  ص49 ؛ ج3 ، افـصلا ، هضور  ص389 ؛ هوبنلا ، دـهاوش  ص399 ؛ همهملا ، لوـصفلا  ص300 ؛ لؤسلا ، بلاـطم  - 1
ص88.

ح9. ص299 ، ج49 ، راونالاراحب ، ص241 ؛ ج2 ، اضرلا ، رابخا  نویع  - 2
ص415. نییبلاطلا ، لتاقم  - 3

ص339. ج7 ، بیذهتلا ، بیذهت  ینالقسع ، ص393 ؛ ج9 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  روباشین ؛ خیرات  - 4
ص403. همهملا ، لوصفلا  - 5

ص226. مودخملا ، یلا  مداخلا  هلیسو  - 6

تنس لها  هاگدید  زا  مالسلا  هیلع  اضر  www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 174زکرم  هحفص 138 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13648/AKS BARNAMEH/#content_note_121_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13648/AKS BARNAMEH/#content_note_121_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13648/AKS BARNAMEH/#content_note_121_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13648/AKS BARNAMEH/#content_note_121_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13648/AKS BARNAMEH/#content_note_121_5
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13648/AKS BARNAMEH/#content_note_121_6
http://www.ghaemiyeh.com


هناراّدـغ لمع  نیا  باکترا  اب  اج ، کی  رد  ار  لهج  ملع و  لطاب ، قح و  لدـع ، ملظ و  عاـمتجا  مدـع  دومن و  دیهـش  ار  ترـضح  نآ 
(1) «. درک تابثا 

تایاور هب  هجوت  اب  زین  دـنا و  هدوب  رت  کیدزن  (ع ) ناـموصعم ناـیاوشیپ  نارود  هب  هک  ینادنمـشناد  راـثآ  رد  گـنرد  اـب  لاـح ، ره  هب 
نومأم هک  دـنرواب  نیا  رب  ترـضح ، نآ  ناراـگن  خـیرات  ناسانـش و  ثیدـح  رتشیب  میدرک ، هراـشا  اـهنآ  زا  یخرب  هب  هک  ینوگاـنوگ 

.تسا هدناسر  تداهش  هب  یّمس  رانا  ای  روگنا  اب  ار  يو  یسابع ،

ای  (2) یکلام نودـلخ  نبا  دـننام  دارفا  یخرب  يوس  زا  هک  يا  هناضرغم  ای  هنانیب  عقاو  ریغ  ياـه  تشادرب  يارب  ییاـج  رگید  نیارباـنب ،
قودص و هک  تسا  نامه  قح  : » دـسیون یم  یـسلجم  همالع  .دـنام  دـهاوخن  یقاب  تسا ، هدـش  حرطم   (3) یعفاش يرـصم  نیما  دمحا 

(4) «. تسا هدش  دیهش  نومأم  ّمس  هلیسو  هب  (ع ) اضر ترضح  هک  دنراد  رواب  نادب  ناگرزب  هتشاد و  راهظا  هللا  همحر  دیفم 

تنس لها  نایب  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هاگمارآ  مهدزای : لصف 

ص:122

.159 صص 157 _  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  خیرات  رد  همکاحم  حیرشت و  - 1
ص38. ج4 ، نودلخ ، نبا  خیرات  - 2

ص296. ج3 ، مالسالا ، یحض  - 3
ص313. ج49 ، راونالاراحب ، - 4
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تنس لها  نایب  رد  (ع ) اضر ماما  هاگمارآ  مهدزای : لصف 

تسا هدش  لقن  زین  (ع ) اضر ماما  هاگمارآ  هرابرد  يریباعت  میدرک ، دای  هچنآ  رب  نوزفا  تنـس ، لها  نادنمـشناد  ناگرزب و  نانخـس  رد 
وا ترایز  هب  نامدرم  هک  تسه  یهاگراب  سوط  رد  یـسوم  نب  یلع  يارب  : » دـسیون یم  یبهذ  مینک ، یم  هراشا  اـهنآ  زا  یخرب  هب  هک 

(1) «. دنیآ یم 

هاگ نآ   (2)« .دوش یم  ترایز  هک  تسا  سوط  رد  گرزب  یهاگمارآ  یـسوم  نب  یلع  يارب  : » دـیوگ یم  يرگید  ياـج  رد  نینچمه 
یلع (ع ]) مظاک ماما  دنزرف   ] شدنزرف يارب  و  دسیون ...« : یم  (ع ) اضر ماما  هرابرد  دـسر ، یم  (ع ) مظاک ماما  نادـنزرف  یفرعم  هب  هک 

(3) «. دراد دوجو  سوط  رد  گرزب  یهاگراب  یسوم ، نب 

(4) «. تسا هاگترایز  شربق  هدش و  نفد  سوط  رد  یسوم ] نب  یلع  : »] دسیون یم  زین  يدفص 

عجرم یسوم  نب  یلع  رونم  دقرم  دهشم و  : » دسیون یم  زین  يزاریش  هللاءاطع 

ص:123

ص39. ج9 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  - 1
ص266. ج1 ، ربَغ ، نَم  ربخ  یف  رَبِعلا  - 2

ص274. ج6 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  - 3
ص249. ج22 ، تایفولاب ، یفاولا  - 4
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(1) «. تسا ناهج  رسارس  تاقبط و  مامت  زا  نارئاز 

: دسیون یم  نینچ  (ع ) اضر ماما  یجراخ  یناریا و  نارئاز  هرابرد  دناوخ ، ریم 

رباکا ناکلاس  دصقم  ناریا و  عجرم  قالطالا ، یلع  ماما ، نیا  دقرم  سدقم و  دهشم  هنع ، هللا  یضر  اضرلا  یسوم  نب  یلع  لاوحا  رکذ 
تقرافم ناطوا و  ترجاهم  هلاس  ره  موب  زرم و  عیمج  زا  دنه ، مور و  ياصقا  زا  مدآ  ینب  تاقبط  مما و  فیاوط  .تسا  قافآ  رغاصا  و 

ار یمظع  تبهوم  نیا  و  دنروآ ، ياج  هب  فاوط  ترایز و  مسارم  و  هداهن ، هدـنخرف  ناتـسآ  نیا  هب  هجوت  يور  و  هدرک ، رایتخا  ناّلخ 
 . ...دنناد یم  ابقع  ایند و  تاداعس  هیامرس 

يرطـس رب  ماقم  نیا  رد  و  ددرگ ، يرـشب  ملع  طاحم  هک  تسا  نآ  زا  هدایز  اضرلا  نسحلاوبا  ماما  رخاـفم  لـئاضف و  رثآـم و  بقاـنم و 
(2) .هنع هللا  یضر  دور ، یم  راصتقا  تاداعس  بابرا  هودق  نآ  تاداع  قراوخ  زا  دنچ 

، دـنک یم  یفرعم  ناهاوخ  تجاح  عیمج  دـصاقم  تاجاح و  هبعک  ار  (ع ) اـضر ماـما  رازم  هاـگمارآ و  هکنآ  زا  سپ  زین  یفنح  یجنخ 
: دیوگ یم  نینچ 

نب قداصلا  رفعج  نب  مظاکلا  یسوم  نب  یلع  ماما  نجلا ، سنِالا و  ناطلس  يدهلاهمئا  ماما ، ترضح  مّظعم  دقرم  مرکم و  ربق  ترایز 
، مارکلا هلآ  دمحم و  اندیـس  یلع  همالـس  هللا و  تاولـص  یـضترملا ، یلع  نب  دیهـشلا  نیـسح  نب  نیدباعلا  نیز  یلع  نب  رقابلا  دـمحم 

تادارم .تسا  ناج  لد و  تایح  بجوم  نابحم و  ربکا  قایرت  مامغلا ، بوص  برـشی  نم  لضفا  مهّلک  هتایآ  هتـس  ماـظنلا  هیـآلا  اـمّیس 
.تسا لزانم  فرشا  هک  تفگ  ناوت  شنومیِم  عبَر  عقاولا  یف  لصاح و  تکرب  اب  هاگرد  نآ  زا  َملاع  همه 

دبعم نآ  زگره  مالسا ، دباعم  زا  تسا  يدبعم  هک  تفگ  ناوت  تسا و  دیجم  نآرق  توالت  هب  نورقم  تاقوا  یمامت  كرابم ، ماقم  نآ 
تبرت هکنآ  لاح  دشابن و  نینچ  هنوگچ  تسین و  یلاخ  نادنمزاین  تعاط  زا  یلاع 

ص:124

ص43. ج4 ، بابحالا ، هضور  - 1
46 و 52. صص 41 ، ج3 ، افصلا ، هضور  - 2
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ناـمز بحاـص  قلطم و  ياـمنهر  قح و  رب  ماـما  يوفطـصم و  تافـص  ثراو  يوـبن و  موـلع  رهظم  تسوا  هک  تسا  یماـما  ترـضح 
.دوخ تماقتسا  قح  توبن و  ثراو  دوخ و  تماما ،

دنیوگ شبقانم  رد  رگا  رتفد  رازه 

درب دیاشن  یلع  لامک  هب  هر  زونه 

تروص هدیصق  نیا  دوب ، ماما  ترضح  سدقم  دهشم  ترایز  مزع  هک  ًاقباس  و  دیوگ ] یم  نینچ  هدیصق  نیا  ندورس  هرابرد  هاگ  نآ  ]
(1)  . ...تسا بقانم  بحاص  نآ  ترایز  میالم  هک  اریز  تسا ؛ بسانم  وا  جاردا  ماقم ، نیا  رد  دوب و  هتفای  مظن 

! ایادخ راب  : » دیوگ یم  نینچ  ناشیا  ترایز  هرابرد  ترضح  نآ  ياه  یگژیو  یخرب  نایب  یـسررب و  زا  سپ  يرگید ، ياج  رد  سپس 
مامت شخبب و  ار  نامناهانگ  و  نک ، ام  يزور  ار  شیافـص  اب  هاـگراب  سدـقم و  ربق  تراـیز  شیوخ  تنم  مرک و  لـضف و  فطل و  هب 
ماـما هژیو  هب  دـمحم  اـم  رورـس  نادـناخ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  اـم  رورـس  رب  ادـنوادخ ! روآ ! رب  وا  تکرب  هب  ار  اـم  تاـجاح 

(2) «. ...تسرفب مالس  دورد و  اضرلا  یسوم  نب  یلع  نسحلاوبا  هدیزگرب ،

دـصاقم تاجاح و  هبعک  تشهب ، هضور  نآ  دندرک و  نفد  رّطعم  دهـشم  رونم و  دقرم  هسدـقم و  هضور  نآ  رد  ار  ترـضح  نآ  و  ... 
هللا انقَزَر  هسدـقملا  هضورلا  کلت  یلع  هناوضر  هتایحت و  هیلع و  همالـس  هللا و  تاولـص  .تماـیق  زور  اـت  دـش  ناـهاوخ  تجاـح  عیمج 

هب تسا  قثاو  نیمالا ، ناهب  زور  نب  هللا  لضف  ناگدـنب ، نیرتمک  ياجر  .اهترامع  هیـسدقلا  سوفنلا  هیهلالا و  راونـالاب  رّمَع  اـهترایز و 
تئارق .ددرگ و  يزور  تیفاع  ریخ و  هب  ترضح  نآ  رونم  دهشم  رهطم و  دقرم  ترایز  لاثما  ار  ریقح  ریقف  نیا  هک  یهلا  فاطلا 

ص:125

ص336. يراخب ، همان  نامهم  - 1
ص230. مودخملا ، یلا  مداخلا  هلیسو  - 2
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نابحم و ناتـسود و  تهج  رهطم ، دقرم  نآ  هناتـسآ  رد  موصعم  هدراهچ  تاولـص  حرـش  رد  مودـخملا  یلا  مداخلا  هلیـسو  باتک  نیا 
هنیزخ دقن  ترضح  نآ  زا  دادمتسا  تبحم و  ریقف و  نیا  هنیرید  همیش  ترـضح ، نآ  يّالوت  الو و  هچ  دوش ؛ هدومن  تیبلا  لها  نایلاوم 

رد و  مناد ، یم  تاجن  قیرط  ار  ترـضح  نآ  سدقا  نطاب  زا  دادمتـسا  دـیآ ، شیپ  ار  ریقف  نیا  هک  هعقاو  ره  رد  .تسا  ریقح  نیا  هنیس 
«. ار ترضح  نآ  سدقم  حور  هیهاد ، هلیاه و  ره 

: دیارس یم  هنوگ  نیا  (ع ) اضر ماما  زا  شیاتس  رد  هاگ  نآ 

مامالا هضور  یلع  مالس 

مالسلا هیلع  یسوم  نب  یلع 

رظتنملا قشاعلا  نم  مالس 

ماهتسملا هلاولا  نم  مالس 

میشلا میرک  ياوشیپ  نآ  رب 

ماقملا عیفر  يادتقم  نآ  رب 

قاذم توالح  تداهش  دهش  ز 

ماک خلت  ناهج  رد  ودع  دهز  ز 

يا هضور  شدهشم  نیرب  دلُخز 

مالسلاراد هتشگ  وا  زا  ناسارخ 

نیمتشه تنج  شمناوخ  نآ  زا 

ماما متشه  كاپ  لزنم  دش  هک 

وا رهز  رپ  روگنا  نابحم ز 

ماج هب  نینوخ  ياه  یم  دندنکف 

باوخ هب  بش  کی  دومنب  هرهچ  ارم 

مارح نم  رب  باوخ  وا  قوش  زا  دش 
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راوس يدرمریش  رب  راو  یلع 

(1) مالغ هنیمک  شباکر  رد  نیما 

رازم هرابرد  نآ  زا  یتمسق  رد  دیاشگ و  یم  (ع ) اضرلا یسوم  نب  یلع  متـشه  ماما  رکذ   » مان اب  یلـصف  زین  یعفاش  ریم  دناوخ  نینچمه 
راگزور فارـشا  نایعا و  فاوط  فاطم  راونـألا ، ضیاـف  هضور  راوگرزب و  نآ  رازم  ـالاح  و  دـیوگ : یم  نینچ  ترـضح  نآ  فیرش 

.راصما دالب و  راطقا  مظاعأ  رغاصأ و  لابقا  هبعک  لامآ و  هلبق  تسا و 

ص:126

ص229. نامه ، - 1
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سَی اهاَط َو  ِلآ  یَلَع  ٌمالَس 

نیِّیبَّنلا ِْریَخ  ِلآ  یَلَع  ٌمالَس 

اهیف َّلَح  ٍهضوَر  یَلَع  ٌمالَس 

ُنیِّدلاَو ُکلُملا  ِِهب  یِهاُبی  ُماِما 

(1) «. نیداهلا نیموصعملا  همئالا  امیس  نیرهاطلا  نیبیطلا  هلآ  نیلسرملا و  دیس  دمحم  هقلخ  ریَخ  یلع  هللا  یلص  و 

: دیوگ یم  نینچ  ماما  هرابرد  سپس 

رفاو رب  برغم  ات  قرشم  زا  بناجا  براقا و  ...رقاب  دمحم  نب  رفعج  نب  یسوم  نب  یلع  رهاط ، بیط و  ماما  ناسارخ  كاخ  دیهش  تیب 
بقانم یناسنا  عاونا  دارفا  عیمج  هک  لب  ینادأ ، یصاقأ و  و  دنراد ، دنا و  هتشاد  فارتعا  ساسحا ، رفاو  ماما  نآ  ناکم  وّمس  ناشّولع و 

و دوب ، رتـشیب  درک ، ناوـت  روـصت  هچ  ره  زا  شتمارک  دـنراگن ، یم  و  دـنا ، هتـشاگن  ریامـض  فیاحـص  رب  رثآـم  هدـیمح  نآ  رخاـفم  و 
 . ...تسا ررقم  نّیعم و  شراوگرزب  يابآ  ّصَن  بجوم  هب  شتماما 

بانج و نآ  رهطم  دقرم  تاضویف  رونم و  دهـشم  تاکرب  تسا و  رایـسب  (ع ) اضر ماما  تاداع  قراوخ  تامارک و  هک  دـنامن  هدیـشوپ 
(2) .دومن كولس  راصتخا  قرط  رد  مرجال  هدوبن ، نابز  هتسکش  هماخ  رودقم  روما  نآ  لیصفت 

(3) «. تسا هاگترایز  هک  دراد  گرزب  یهاگراب  سوط  رد  ع ])  ) اضرلا یسوم  نب  یلع   ] وا : » دسیون یم  یفنح  دامع  نبا 

گرزب هاگترایز  سدقم و  دهـشم  هبیط  هدلب  رد  (ع )) اضر ماما   ) ترـضح نآ  يّالعم  هضور  : » دـسیون یم  زین  يدـنفا  تجهب  یـضاق 
(4) «. ًافرش هللاداز  .دوش  یمن  تفای  َملاع  رد  شریظن  لثم و  هک  تسا  ییالطم  هبق  ياراد  مالسا و  َملاع 

ص:127

ص83. ج2 ، ریسلا ، بیبح  - 1
.نامه - 2

ص6. ج3 ، بهذ ، نَم  رابخأ  یف  بهذلا  تارذش  دامع ، نبا  - 3
ص158. هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  خیرات  رد  همکاحم  حیرشت و  - 4

تنس لها  هاگدید  زا  مالسلا  هیلع  اضر  www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 174زکرم  هحفص 145 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13648/AKS BARNAMEH/#content_note_127_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13648/AKS BARNAMEH/#content_note_127_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13648/AKS BARNAMEH/#content_note_127_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13648/AKS BARNAMEH/#content_note_127_4
http://www.ghaemiyeh.com


يرازاب اه و  هناخ  هک  دـنا  هتخاـس  يراوید  نآ  درِگادرِگ  هک  تسا  (ع ) یـسوم نب  یلع  ربق  سوط  رد  : » دـسیون یم  يراـشب  یـسدقم 
(2) «. تسین نآ  زا  رتهب  ناسارخ  رد  هک  تسا  هتخاس  نآ  رد  يدجسم   (1) قئاف هلودلادیمع  دراد و 

یسوم نب  یلع  ماما  دقرم  رهش ، نیا  تشپ  رد  هک  تسا  ناسارخ  ياهرهـش  نیرتدابآ  نیرت و  گرزب  زا  ناقون  : » دسیون یم  زین  یبّلهم 
(3) «. دنوش یم  فکتعم  مدرم  راصح  نآ  رد  هک  تسا  يراصح  ناشیا  ربق  يور  رب  هک  ...دراد  رارق  (ع ) رفعج نب 

: دسیون یم  زین  هطوطب  نبا 

دنزرف دیهـش ، نیـسح  نـب  یلع  نـب  دـمحم  نـب  رفعج  نـب  یـسوم  نـب  یلع  اـضر )  ) يو مـیدرک ، ترفاـسم  اـضرلا  دهـشم  رهــش  هـب 
.داب نانآ  رب  ادخ  ناوضر  هک  تسا  (ع ) بلاط یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما 

تسا يدجسم  هسردم و  نآ  رانک  رد  هدش و  انب  یگرزب  دبنگ  شترضح ، مّرکم  هاگراب  رب  تسا و  یگرزب  رایسب  رهـش  اضرلا  دهـشم 
هتخت و زا  یبوچراهچ  فیرـش ، ربق  يور  رب  یـشاک و  هب  نّیزم  اـهراوید  .تسا  رادروخرب  یـصاخ  ییاـبیز  زا  اـهنآ  یماـمت  ياـنب  هک 

هچراپ زا  زین  رد  هدرپ  هرقن و  دـبنگ ، رد  بوچراهچ  نازیوآ و  هرقن  زا  ییاـه  غارچ  ناـشیا ، حیرـض  زارف  رب  دوب و  هرقن  زا  نآ  شکور 
ماگنه نارئاز  هک  تسا  دیـشرلا  نوراه  ربق  نآ ، رانک  رد  عونتم و  ياه  شرف  هب  شورفم  هاگترایز  هطوحم  مامت  و  دوب ، تفبرز  ریرح 

مالس (ع ) اضر ماما  فیرـش  ربق  رب  دنبوک و  یم  نوراه  ربق  هب  مکحم  دوخ  ياهاپ  اب  نوراه ،] زا  يرازیب  تهج  هب   ] هاگترایز هب  دورو 
(4) .دنیامن یم  مارتحا  دننک و  یم 

تنس لها  تایاور  یخرب  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترایز  تلیضف  مهدزاود : لصف 

هراشا

ص:128

اهنت هن  اـهراک  نیا  نیارباـنب ، .تسا  هتـشاد  دوجو  ق  _ . موس ه نرق  رد  ییاـهانب  نینچ  هک  دـهد  یم  ناـشن  اـه  شرازگ  هنوگ  نیا  - 1
تیباهو اما  .تسا  هدش  هتخاس  هدوب ، نایسابع  ناریزو  زا  یکی  هک  هلودلادیمع  دننامه  یـسابع  نامکاح  يوس  زا  هکلب  هدوبن ، تعدب 
مالـسا رد  ترایز   » مان هب  يرگید  باتک  رد  ام  دننک ، یم  رداص  ار  اه  هاگمارآ  بیرخت  روتـسد  ور ، نیا  زا  دنناد ، یم  تعدب  ار  اهنآ 

.میا هتشون  لصفم  هراب  نیا  رد  رگید » نایدا  و 
ص261. میلاقالا ، هفرعم  یف  میساقتلا  نسحا  یسدقم ، - 2

ص155. يزیزعلا ، باتکلا  یبلهم ، - 3
ص401. هلحرلا ، - 4
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تنس لها  تایاور  یخرب  رد  (ع ) اضر ماما  ترایز  تلیضف  مهدزاود : لصف 

زا یکی  نانآ  ياه  هاگمارآ  رد  نآرق  شیاین و  زامن ، ندـناوخ  ینید ، نایاوشیپ  كاـپ  هاـگراب  رب  روضح  ناـنمؤم و  ناـکاین ، تراـیز 
مشچ اب  هک  تسا ، ناگدنز  رادید  هکلب  ناگدرم ، شتسرپ  هن  ترایز  .دور  یم  رامش  هب  یمالـسا  دنمـشزرا  ياه  تنـس  اه و  تدابع 

(1) .دریگ یم  تروص  دنوادخ  ناگدیزگرب  رهطم  كاپ و  حاورا  اب  یحور  دنویپ  لد 

يارب ار  اهنآ  زا  یخرب  هک  تسا  هدش  لقن  (ع ) اضر ماما  ترایز  لئاضف  هرابرد  تیاور  نیدنچ  تنـس ، لها  ربتعم  كرادـم  یخرب  رد 
: میوش یم  روآدای  كربت  نمیت و 

هدرک لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر  زا  و  (ع ) یلع زا  شناردپ  زا  و  (ع ) قداص ماما  زا  دوخ  دنـس  اب  يروباشین  مکاح 
وا رب  ار  تشهب  دنوادخ  دورب ، وا  ترایز  هب  هک  ینمؤم  ره  تشگ ، دهاوخ  نوفدم  ناسارخ  رد  نم  نت  زا  يا  هراپ  : » دومرف هک  تسا 

ص:129

هک تیباهو  مان  هب  یهارمگ  هقرف  ام  ناـمز  رد  .دـنا  هدرک  تفلاـخم  تراـیز  اـب  هک  هدوب  ینوگاـنوگ  ياـه  هقرف  خـیرات ، لوط  رد  - 1
ترایز مان  اب  هدنـسیون  نیمه  زا  يرگید  باتک  هب  رتشیب  عالطا  يارب  .تسا  فلاخم  ترایز  اب  تسا ، سیلگنا  رامعتـسا  هتفای  شرورپ 

.دینک هعجارم  رگید  نایدا  مالسا و  رد 
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(1) «. دینادرگ دهاوخ  مارح  منهج  شتآ  رب  ار  وا  ندب  تخاس و  دهاوخ  بجاو 

سوط رد  ار  مدنزرف  هک  یسک  : » دومرف هک  تسا  هدرک  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  هشیاع  يرگید ، تیاور  رد  نینچمه 
«. تسا هدروآ  اج  هب  جح  کی  ییوگ  دنک ، ترایز 

؟  جح کی  دیسرپ : هشیاع 

«. جح ود  : » دومرف ربمایپ 

؟ جح ود  دیسرپ : هشیاع 

.دش تکاس  هشیاع  .جح » هس  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

(2) !« مدرمش یم  رب  جح  داتفه  ات  يدرک  یمن  توکس  رگا  : » دومرف ربمایپ 

ار مدنزرف  هاگمارآ  سک  ره  : » دومرف یم  هک  مدینش  (ع ) رفعج نب  یـسوم  ماما  زا  هک  تسا  هدرک  لقن  دوخ  دنـس  اب  يروباشین  مکاح 
ار وا  سک  ره  دوش ، یمن  لوبق  یجح  اـسب  هچ  دومرف : هاـگ  نآ  .تشاد  دـهاوخ  دـنوادخ  دزن  ار  جـح  داـتفه  شاداـپ  دـنک ، تراـیز 

ناماما اب  ار  نارئاز  دوش ، تمایق  زور  نوچ  تسا و  هدرک  ترایز  ار  ناینامـسآ  همه  ییوگ  دنامب ، شهاگراب  رد  یبش  ای  دنک  ترایز 
(3) «. تسا رت  کیدزن  نانآ ] يونعم   ] یناگدنز رتالاب و  ناشتاجرد  یسوم ] نب   ] یلع مدنزرف  نارئاز  تفای و  دنهاوخ  تیب  لها  ام 

، دش دـهاوخ  نوفدـم  ناسارخ  رد  نم  نت  زا  يا  هراپ  : » تسا هدومرف  ربمایپ  هک  هدرک  لقن  (ع ) اضر ماما  زا  دوخ  دنـس  اب  يو  نینچمه 
لاعتم يادـخ  دـیامن ، ترایز  ار  وا  يراک  هنگ  ره  دزاس و  یم  فرطرب  ار  شا  يراتفرگ  دـنوادخ  دـنک ، تراـیز  ار  وا  يراـتفرگ  ره 

(4) !« دزرمآ یم  ار  شناهانگ 

ص:130

ح465. ص188 ، ج2 ، نیطمسلا ، دئارف  - 1
ص341. ج2 ، هدوملا ، عیبانی  - 2

ح471. ص194 ، ج2 ، نیطمسلا ، دئارف  - 3
ص341. ج2 ، هدوملا ، عیبانی  ح467 ؛ ص190 ، ج2 ، نیطمسلا ، دئارف  - 4
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دنزرف يا  : » تفگ ترضح  نآ  هب  دمآ و  يو  دزن  یصخش  هک  مدینـش  (ع ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  زا  هک  هدرک  تیاور  لاضف  نینچمه 
نوفدـم و امـش  نیمزرـس  رد  نم  نت  هراـپ  هاـگ  نآ  دوب ، دـیهاوخ  هنوگچ  دومرف : نم  هب  هک  مدـید  باوخ  رد  ار  ربماـیپ  ادـخ ! لوسر 

»؟ درک دیهاوخ  تظفاحم  هنوگچ  نم  تناما  زا  دوش و  ناهنپ  اجنآ  رد  مندب  تشوگ 

هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  نت  هراپ  نم  دش ! دهاوخ  نفد  امش  نیمزرس  رد  هک  متسه  یصخش  نآ  نم  : » دومرف خساپ  رد  (ع ) اضر ماما 
نم و دـیامن ، مترایز  نم  زا  يوریپ  تعاطا و  نم و  قح  هب  تخانـش  تفرعم و  اـب  رگا  یـصخش  ره  هک  متـسه  یتناـما  ناـمه  هلآ و  و 

هزادنا هب  يو  ناهانگ  دنچ  ره  تفای ، دهاوخ  تاجن  میشاب ، وا  عیفـش  ام  هک  یـسک  دوب و  میهاوخ  تمایق  زور  رد  وا  ناعیفـش  مناردپ 
(1) !«. دشاب سنا  نج و  ناهانگ 

هدید باوخ  رد  ارم  ًاعقاو ]  ] دنیبب باوخ  رد  ارم  سک  ره  : » تسا هدومرف  هک  هدرک  لقن  نینچ  شراوگرزب  دج  زا  (ع ) اضر ماما  سپس 
يربماـیپ ءزج  داـتفه  زا  یئزج  هقداـص  ياـیؤر  .ددرگ  یمن  رهاـظ  منانیـشناج  زا  کـی  چـیه  نـم و  تروـص  هـب  ناطیـش  اریز  تـسا ؛

(2) «. تسا

رد هدش  نوفدم  رهز و  اب  هدش  هتـشک  نم  : » دومرف (ع ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  هک  هدروآ  يروباشین  مکاح  زا  دوخ  دنـس  اب  زین  ینیوج 
نم هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  (ع ) یلع زا  شناکاین  زا  شردـپ  زا  مردـپ  هک  یـشرافس  هب  ار  نیا  .متـسه  بیرغ  نیمزرس 

دوب و میهاوخ  تمایق  زور  رد  وا  ناعیفـش  مناردپ  نم و  دـنک ، ترایز  متبرغ  رد  ارم  سک  ره  دیـشاب ! هاگآ  .مناد  یم  نم  دـنا ، هدومن 
ره

ص:131

ص86. ج2 ، ریسلا ، بیبح  - 1
ح468. ص191 ، ج2 ، نیطمسلا ، دئارف  - 2
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(1) «. دشاب هتشاد  ار  سنِا  نِج و  ناهانگ  دنچ  ره  .دبای  یم  تاجن  میشاب ، وا  ناعیفش  ام  سک 

ِبونُّذـلا ِهعافَِـشل  ٌهراََشب  َو  ٍهرهاب ! ٍهَمارَک  ْنِم  اَهل  ای  ٌهمارَک ! : » دراد یم  راـهظا  هنوگ  نیا  تیاور  نیدـنچ  لـقن  زا  سپ  ینیوج  هاـگ  نآ 
(2) !« ناهانگ اه و  یتشز  زا  یگدنناشوپ  وحم و  يارب  یتراشب  ینارون و  یتمارک  یتمارک ؟ هچ  ٌهَِرفاغ ؛ ٌهیِحام 

زور زین  نم  دـیایب ، نم  تراـیز  هب  هک  یـسک  : » دومرف (ع ) اـضر ماـما  هک  تسا  هدروآ  يروباـشین  مکاـح  زا  لـقن  هب  ینیوج  نینچمه 
روبع و ماگنه  دـنهد و  یم  پچ  تسار و  تسد  هب  ار  لامعا  ياه  همان  هک  ینامز  دیـسر : مهاوخ  وا  دایرف  هب  هاـگیاج  هس  رد  تماـیق 

(3) «. دنهد یم  رارق  وزارت  هفک  رد  ار  لامعا  هک  یماگنه  طارص و  ُلپ  زا  رذگ 

هاگمارآ ترایز  يارب  رگم  دـیدنبن ، رفـس  راب  يربق  چـیه  ترایز  يارب  : » دومرف (ع ) اضر ماما  هک  هدرک  لـقن  دنـس  نیمه  اـب  نینچمه 
راب مترایز  يارب  سک  ره  سپ  .دش  مهاوخ  نفد  هنیدم  زا  رود  ییاج  رد  هتشک و  رهز  هلیسو  هب  هناملاظ  نم  هک  دیـشاب  هاگآ  ام ، ياه 

(4) «. دوش یم  هدیزرمآ  شناهانگ  و  دیسر ، دهاوخ  تباجا  هب  شیاعد  ددنبب ، رفس 

! دنگوس ادـخ  هب  : » دومرف نومأم  هب  باطخ  ترـضح  نآ  هک  تسا  هدرک  لقن  (ع ) اضر ماما  يدـهع  تیالو  يارجام  رد  زین  يزودـنق 
، مور یم  اـیند  زا  هناـمولظم  وت ، زا  شیپ  نم  هک  دـنا  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  زا  شناردـپ  زا  نم  يارب  مردـپ 

(5) «. موش یم  هدرپس  كاخ  هب  بیرغ  نیمزرس  رد  دنیرگ و  یم  نم  رب  نیمز  نامسآ و  ناگتشرف 

سک ره  : » دومرف هک  تسا  هدرک  لقن  (ع ) داوج ماما  زا  دوخ  دنس  اب  ینیوج 
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رد یهاگیاج  وا  يارب  دوش ، تمایق  زور  نوچ  دزرمآ و  یم  ار  شا  هدنیآ  هتـشذگ و  ناهانگ  راگدرورپ  دـنک ، ترایز  ار  مردـپ  رازم 
(1) «. دنک یگدیسر  شناگدنب  همه  باسح  هب  دنوادخ  هک  یماگنه  ات  دنهد  یم  رارق  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هاگیاج  ربارب 

: دومرف یم  مدینش  (ع ) يداه ماما  زا  هک  تسا  هدرک  لقن  فلد  نب  رقَص  زا  دوخ  دنس  اب  زین  يروباشین  مکاح 

دناوخب و زامن  تعکر  ود  يو  ِرـس  يالاب  سپـس  دـنک ، لسغ  ادـتبا  .دورب  سوط  هب  اضر  مدـج  ربق  ترایز  هب  دراد ، یتجاح  سک  ره 
( تساوخرد  ) يو تجاح  هک  یطرـش  هب  هتبلا  .دش  دـهاوخ  هدروآ  رب  هک  دـهاوخب ، دـنوادخ  زا  شزامن  تونق  رد  ار  شیوخ  تجاح 

.دشابن محر  هلص  عطق  ای  هانگ 

خزود شتآ  زا  ار  يو  دـنوادخ  دـیامن ، تراـیز  ار  وا  هک  ینمؤم  ره  .تسا  تشهب  زا  يا  هعطق  هدـش ، نفد  اـجنآ  رد  يو  هک  یناـکم 
(2) .دنادرگ یم  تشهب  لخاد  دهد و  یم  تاجن 

دنا هدرک  ترایز  ار  (ع ) اضر ماما  هک  تنس  لها  ناگرزب 

دنا هدرک  ترایز  ار  (ع ) اضر ماما  هک  تنس  لها  ناگرزب 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ترایز  هب  نتفر  تسا ، نایامن  راکشآ و  تنس  لها  نادنمـشناد  هریـس  رد  هک  ییاه  عوضوم  زا  یکی 
دریگ و یم  سنُا  یهلا  راونا  اب  شحور  دوش و  یم  رون  زا  راشرـس  رئاز ، بلق  هک  ارچ  تسا ؛ (ع ) اضر ماـما  هژیو  هب  (ع ،) ناـموصعم و 

ضیف زا  دـنک ، رارقرب  طابترا  رتشیب  هدـنوش  ترایز  درف  اب  دـناوتب  رئاز  هچ  ره  دوش و  یم  كاپ  يو  بلق  زا  اـعد  زا  دـعب  اـه  یکیراـت 
سفن ياراد  هک  یـصخش  رازم  رب  يدرف  هاگره  سپ  : » دسیون یم  هراب  نیا  رد  یعفاش  يوانَم  .دـش  دـهاوخ  دـنم  هرهب  رتشیب  دـنوادخ 

تاقالم نانآ  نایم  دتسیاب ، تسا  راذگرثا  لماک و  يوق و 
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یم هدنوش  ترایز  رئاز و  حور  يارب  يرامـش  یب  ینامداش  گرزب و  عفانم  هب  ندیـسر  ببـس  ترایز  نیا  دوش و  یم  رارقرب  یناحور 
(1) «. دهد یم  تسد  يو  هب  یلاح  شوخ  تیاهن  ندینش ، خساپ  نداد و  مالس  اب  هک  يا  هنوگ  هب  .ددرگ 

هدروآرب نتفرگ و  افـش  ترایز و  دصق  هب  دنتـسه ، هک  یهورگ  هقرف و  ره  زا  تنـس  لها  ناگرزب  زا  يرایـسب  هک  تسا  تهج  نیا  زا 
ار دوخ  ياه  تجاح  هدـش و  لسوتم  ترـضح  نآ  هب  هدـمآ و  (ع ) اضر ماما  سدـقم  رونم و  رازم  ترایز  هب  ناـشیاه  تجاـح  ندـش 

.مینک یم  هراشا  هنومن  دنچ  هب  رصتخم  نیا  رد  هک  دنا  هتفرگ 

وبا (2) و  همیزخ نب  رکبوبا  ثیدـح  لها  ياوشیپ  اب  يزور  تفگ  یم  هک  مدینـش  لموم  نب  دـمحم  زا  : » دـیوگ یم  يروباشین  مکاـح 
نب یلع  ربق  ترایز  هب  رایـسب  نانآ  .میتفر  سوط  هب  (ع ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  دـقرم  ترایز  هب  دوخ  ناداتـسا  رگید  (3) و  یفقث یلع 

«. دنتفر یم  اضرلا  یسوم 

ام یگمه  (ع ،) یـسوم نب  یلع  دقرم  رانک  رد  همیزخ  نبا  يراز  هیرگ و  عضاوت و  تشادگرزب و  مارتحا و  : » دـیوگ لموم  نب  دـمحم 
(4) «. درک هدز  تفگش  ار 

میعن و نب  ناذاش  نادناخ  ناطلـس و  نادـناخ  زا  ناگرزب  روضح  رد  اضر ] ماما   ] ربق هب  همیزخ  نبا  هژیو  تامارتحا  عضاوت و  همه  نیا  »
نبا تاکرح  لیامش و  نانآ  همه  تفرگ و  ماجنا  سخرـس  سوط و  تاره و  روباشین و  نایولع  زا  یهورگ  روضح  رد  نیثقنـش و  لآ 

هدهاشم ماما  ربق  ترایز  ماگنه  هب  ار  همیزخ 
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: دنتـشاد راهظا  یگمه  دنداد و  هقدص  تهج  نیدـب  دـندش و  لاح  شوخ  رایـسب  ماما ، رازم  اب  يو  دروخرب  نیا  زا  .دـنا  هدرک  تبث  و 
نبا هاگ  چیه  تشادن ، تلیضف  دوبن و  ّتنس  ربق ] بحاص  هب  مارتحا  عضاوت و  اهنآ و  رانک  يراز  هیرگ و  روبق و  ترایز   ] راک نیا  رگا 

(1) «. درک یمن  نینچ  همیزخ 

میارب یلکـشم  ره  مدوب ، سوط  رد  هک  ینامز  ما ، هدرک  ترایز  اضر ] ماما   ] ار يو  دقرم  اهراب  نم  : » دـسیون یم  زین  یعفاش  ناّبِح  نبا 
یم اعد  ملکـشم  ندـش  فرطرب  يارب  تراـیز و  داـب ، وا  شّدـج و  رب  ادـخ  دورد  هک  ار  (ع ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ربق  داد ، یم  خُر 

رب ار  ام  دنوادخ  .متفرگ  یم  خساپ  مدرک و  هبرجت  اهراب  ار  راک  نیا  .دیدرگ  یم  فرطرب  ملکشم  دش و  یم  باجتـسم  میاعد  مدرک ،
(2) «. دناریمب شتیب  لها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  یتسود  تبحم و 

نم يارب  ییایند  ینید و  مهم  رما  چـیه  : » تفگ هک  دـنک  یم  لـقن   (3) هیقف لهـس  نب  یلع  نب  دـمحم  نسحلاوبا ، زا  ینیوج  نینچمه 
دـش و هدروآرب  تجاح  نآ  هکنآ  زج  مدـناوخ ، ار  ادـخ  شربق  دزن  متفر و  تجاح  نآ  يارب  (ع ) اضر ماـما  هاـگراب  هب  هک  دادـن  يور 

 . ...دیناهر هودنا  مغ و  نآ  زا  ارم  راگدرورپ ،

هدـش هدوـمزآ  نم  دزن  نآ  هک  ارچ  مربـب ؛ موـش ، یم  راـچد  اـه  نادـب  هک  يروـما  ماـمت  هاـگرد ، نآ  هب  هک  هدـش  نـم  تداـع  نـیا  و 
(4) «. تسا

يرامیب راچد  نم  هکنیا  هلمج  نآ  زا  دیناسانش ، ار  تمارک  نیرتهب  شتبرت ، تامارک  زا  ارم  دنوادخ  : » دسیون یم  زین  يروباشین  مکاح 
.منک تکرح  متسناوت  یمن  تقشم  اب  زج  مدوب و  لصافم  یکشخ 
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نامرد درد  نآ  مامت  مدوب ، ناقون  رد  هک  حبص  متـشگزاب ، ناقون  هب  یـسابرک  شفک  ود  اب  مدرک و  شترایز  مدمآ و  نوریب  نیاربانب ،
(1) «. متشگ زاب  روباشین  هب  تسردنت  دش و 

: تفگ هک  دنک  یم  لقن  يروباشین  مساق  نب  دمحم  زا  دوخ  دنس  اب  ینیوج 

رد یبش  متشاد ! یم  زاب  يو  ترایز  هب  نتفر  زا  ار  مدرم  متـشادن و  لوبق  سوط  رد  ار  اضر ] ماما   ] ربق ترایز  هک  مدوب  یناسک  زا  نم 
سک ره  تفگ : یم  هک  مدینش  ییادص  ناهگان  .تسا  زامن  لوغشم  اضر ]  ] رازم رانک  رد  ربمایپ  و  متـسه ، سوط  رد  هک  مدید  باوخ 

هک دـییایب  ربـق  نیا  تراـیز  هب  درب ، یم  نـیب  زا  ار  وا  یتحاراـن  دـنوادخ  دـنک ، تراـیز  ار  نآ  رگا  هـک  دـنیبب  ار  يربـق  دراد  تـسود 
 . ...تسا هداد  رارق  ار  ربمایپ  رابت  زا  يدنزرف  نآ  رد  راگدرورپ 

بکرم راوس  دزاس ، هدامآ  ار  مبکرم  ات  مدز  ادص  ار  دوخ  مالغ  گنرد  یب  مدوب ، قرع  رد  قرغ  مدـش ، رادـیب  باوخ  زا  هک  یماگنه 
(2) .موش یم  فّرشم  ماما  ربق  ترایز  هب  هبترم  ود  یلاس  سپ  نآ  زا  مدیدرگ و  (ع ) اضر ماما  ترایز  راپسهر  مدش و 

: دیوگ یم  نذؤم  رضنوبا  زا  لقن  هب  ینیوج  نینچمه 

ربق ترایز  هب  هک  درک  روطخ  منهذ  هب  .مدوبن  نتفگ  نخـس  رب  رداق  دمآ و  دـنب  منابز  هک  يا  هنوگ  هب  مدـش ، التبم  یتخـس  يرامیب  هب 
.دهد تاجن  يرامیب  نیا  زا  ارم  ات  مهاوخب  دنوادخ  زا  مهد و  رارق  هطساو  ار  يو  منک ، اعد  يو  رازم  رانک  رد  مورب و  (ع ) اضر ماما 

ترایز ار  يو  رازم  مدش و  جراخ  روباشین  زا  ماما  ربق  ترایز  دصق  هب 
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هب متساوخ  راگدرورپ  زا  مداد و  رارق  عیفش  ار  (ع ) اضر ماما  مدش و  زامن  ندناوخ  لوغشم  ترضح  نآ  رس  يالاب  تمسق  رد  مدرک و 
.دزاس فرط  رب  ار  منابز  لکشم  (ع ) اضر ماما  ماقم  تلزنم و  مارتحا و 

وگب رضنوبا ، يا  دز : ادص  دمآ و  نم  کیدزن  .دمآ  نوریب  نآ  زا  يدرم  دش و  هتفاکش  هام  مدید  ناهگان  درب ، مباوخ  زامن  هدجـس  رد 
.تسا هدمآ  دنب  منابز  مرادن ! نتفگ  نخس  ییاناوت  هک  مدرک  هراشا  تسد  اب  نم  هللا »! الا  هلا  «ال 

منابز هراب  کی  مدوب ، لال  ماگنه  نآ  ات  هک  نم  هللا » الا  هلا  ال  : » وگب يرادـن .؟ نامیا  ادـخ  تردـق  هب  رگم  تفگ : دز و  دایرف  درم  نآ 
هراومه روباشین ] ات   ] ریـسم لوط  رد  متـشگزاب و  هدایپ  دهـشم  زا  یهلا ، تمعن  نیا  هنارکـش  هب  زین  نم  هللا » الا  هلا  ال  : » متفگ دش و  زاب 

(1) .دماین دنب  منابز  زگره  رگید  نآ  زا  دعب  و  متشاد ، نابز  رب  ار  هللا » الا  هلا  ال   » رکذ

ضرم راچد  لاس  ود  تدـم  دور ، ورم  رد  نم  : » دـیوگ یم  یـسراف  دـیز  هک  تسا  هدروآ  روباشین  مکاح  زا  لـقن  هب  ینیوج  نینچمه 
يور و یمن  (ع ) اضر ربق  ترایز  هب  ارچ  هک  دنداد  ناشن  نم  هب  باوخ  رد  سپ  .مناوخب  زامن  متسیاب و  متـسناوت  یمن  هک  مدوب  سِرِقن 

!؟ دربب نیب  زا  ار  تا  يرامیب  ات  یهاوخ  یمن  ادخ  زا  شرازم  رانک  رد  یلام و  یمن  شحیرض  هب  ار  تیاهاپ 

سپ .متـساوخ  افـش ]  ] دنوادخ زا  مدیلام و  ربق  هب  ار  میاهاپ  مدمآ و  سوط  هب  مدرک و  هیارک  ار  ییاپراهچ  باوخ  نیا  زا  سپ  تفگ :
(2) «. ما هدشن  يرامیب  نآ  راچد  نونکات  مراد و  تنوکس  اجنیا  رد  هک  تسا  لاس  ود  تدم  تفر و  نیب  زا  درد  نآ 

، مدرک (ع ) اضر ماما  دقرم  رد  هک  ییاعد  ره  دنوادخ  : » تسا هتفگ  هک  هدرک  لقن  یعفاش  رکب  یبا  نب  نیسحلاوبا  زا  يروباشین  مکاح 
دنوادخ زا  یتح  .درک  تباجا 
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(1) «. دومن نم  يزور  يدنزرف  يدیماان ، زا  دعب  هک  دنک  تیانع  نم  هب  يدنزرف  متساوخ 

شناتسود زا  ماما  هاگتساخ 

شناتسود زا  ماما  هاگتساخ 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  هک  هتفر  ار  یهار  ناـمه  ینید ، ناـیاوشیپ  رگید  دـننامه  (ع ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ماـما 
همه زا  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  هـک  دراد  دوـخ  ناـبحم  زا  ار  يراـظتنا  ناـمه  ماـما  ور ، نـیازا  .تـسا  هدوـب  نآ  رگزاـغآ 

.تسا هتشاد  ناناملسم 

قالخا شناد و  تیاده و  رون  زا  هراومه  شناتسود  هک  تسا  تهج  نیدب  هدش ، ریبعت  دیـشروخ  هب  ترـضح  نآ  زا  تایاور  رد  رگا 
.دنزاس نشور  نآ  اب  ار  شیوخ  یعامتجا  يدرف و  یگدنز  دنیوجب و  هرهب  وا 

يدارفا دننامه  دنریگ ، یمن  راک  هب  ار  ناراوگرزب  نآ  ياهدومنهر  دـنناد و  یم  (ع ) تیب لها  رادتـسود  ار  دوخ  هک  يدارفا  نیاربانب ،
.دنرذگ یم  رطخرپ  راوشد و  يریسم  زا  دنا و  هتسب  ار  شیوخ  نامشچ  یلو  دنا ، هتفرگ  رارق  دیشروخ  وترپ  رد  هک  دنتسه 

همان باتک 

ص:138
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همان باتک 

.ات یب  باتکلل ، هماعلا  هیرصملا  هئیه  رصم ، رردلا ، رثن  روصنم ، یبآ ،

.ق  . 1408 ه لوا ، پاچ  ّالعملا ، هبتکم  تیوک ، اثیدح ، نیعبرالا  دمحم ، يرجآ ،

.ق  . 1378 ه لوا ، پاچ  هیملعلا ، بتکلاراد  توریب ، هغالبلا ، جهن  حرش  نیدلازع ، دیدحلا ، یبا  نبا 

ق  . 1408 ه لوا ، پاچ  یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد  توریب  خیراتلا ، یف  لماکلا  یلع ، ریثا ، نبا 

.ق  . موس 1414 ه پاچ  رداصراد ، توریب ، باسنالا ، بیذهت  یف  بابُّللا  یلع ، ریثا ، نبا 

.ق  . 1412 ه لوا ، پاچ  رکفلاراد ، توریب ، لوسرلا ، ثیداحا  یف  لوصالا  عماج  همتت  كرابم ، ریثا ، نبا 

.ات یب  هیملعلا ، بتکلارد  توریب  هطوطب ، نبا  هلحر  هب  فورعم  راصمالا ، بیارغ  یف  راّظنلا  هفحت  دمحم ، هطوطب ، نبا 

.ق  . 1413 ه لوا ، پاچ  هیملعلا ، بتکلاراد  توریب ، هرهازلا ، موجنلا  فسوی ، يدرب ، يرغت  نبا 

، توریب ممالا ، كولملا و  خیراوت  یف  مظتنملا  نامحرلادبع ، يزوج ، نبا 
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.ق  . 1415 ه لوا ، پاچ  رکفلاراد ،

.ق  . 1408 ه یقارعلا ، یملعلا  عماجملا  دادغب ، نآرقلا ، مولع  بئاجع  یف  نانفالا  نونف  _____________ ، 

.ق  . 1393 ه لوا ، پاچ  رکفلاراد ، توریب ، تاقثلا ، دمحم ، ناّبح ، نبا 

.ق  . 1412ه هفرعملاراد ، توریب ، نیحورجملا ، _____________ ، 

.ق  . 1395 ه مود ، پاچ  هفرعملاراد ، توریب ، بیذهتلا ، بیرقت  دمحا ، ینالقسع ، رجح  نبا 

.ق  . 1404ه لوا ، پاچ  رکفلاراد ، توریب ، بیذهتلا ، بیذهت  _____________ ، 

.ات یب  رداص ، راد  توریب ، دنسملا ، دمحا ، لبنح ، نبا 

.م  1938 مود ، پاچ  ندیل ، ضرالا ، هروص  مساقلا ، یبا  لقوح ، نبا 

1408 ه مود ، پاچ  رکفلاراد ، توریب ، نودـلخ ، نبا  خـیرات  هب  فورعم  ربخلا ، أدـتبملا و  ناوید  ربعلا و  نامحرلادـبع ، نودـلخ ، نبا 
.ق .

.ق  . 1391 ه یگنهرف ، یملع و  تاراشتنا  نارهت ، يدابانگ ، همجرت : همدقملا ، _____________ ، 

.ق  . 1398 ه لوا ، پاچ  رداصراد ، توریب ، نامزلا ، ءانبأ  ءابنأ  نایعالا و  تایفو  دمحم ، ناکلخ ، نبا 

.ق  . 1415 ه لوا ، پاچ  هیملعلا ، بتکلاراد  توریب ، هفیلخ ، خیرات  هفیلخ ، طایخ ، نبا 

.ق  . 1365 ه ریبکریما ، نارهت ، اولقاچ ، هرق  همجرت : هسیفنلا ، قالعالا  دمحا ، هتسر ، نبا 

.ات یب  همالع ، مق ، بلاط ، یبا  لآ  بقانم  دمحم ، بوشآ ، رهش  نبا 

.ق  . 1387 ه هرهاق ، هبیبح ، یلع  همجرت : لصوملا ، خیرات  نامیلس ، غئاص ، نبا 

، ینیسح رفعج  همجرت : همئالا ، هفرعم  یف  همهملا  لوصفلا  یلع ، غابص ، نبا 
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.ق  . 1427 ه لوا ، پاچ  (ع ،) تیبلا لهال  یملاعلا  عمجملا  مق ،

.ق  . 1399 ه مایخ ، هعبطم  مق ، لاقملا ، فئارط  یلع ، سوواط ، نبا 

.ق  . 1419 ه لوا ، پاچ  اج ، یب  ریدغلا ، زکرم  يرغلا ، هحرف  ________________ ، 

.ق  . 1418 ه لوا ، پاچ  یبرعلا ، ملقلاراد  بلح ، هیمالسالا ، لودلاو  هیناطلسلا  بادآلا  یف  يرخفلا  دمحم ، اقطقط ، نبا 

.ق  . 1419 ه لوا ، پاچ  غالبلا ، توریب ، ییابطابط ، زیزعلادبع  فارشا ، لوسرلا ، لآ  بقانم  یف  لوؤسلا  بلاطم  دمحم ، هحلط ، نبا 

.ات یب  یضر ، مق ، دجنم ، نیدلا  حالص  همجرت : رشع ، ینثالا  همئالا  دمحم ، نولوط ، نبا 

.ق  . 1404 ه لوا ، پاچ  هیملعلا ، بتکلاراد  توریب ، دیرفلادقع ، دمحا ، هبردبع ، نبا 

.ات یب  هیفاقثلا ، عبانملارشن  هسسوم  مق ، لودلا ، رصتخم  خیرات  روفیرغ ، يربِع ، نبا 

.ق  . 1421 ه لوا ، پاچ  یبرعلا ، ثارتلا  ءایحاراد  توریب ، قشمد ، خیرات  یلع ، رکاسع ، نبا 

.ات یب  ان ، یب  بلح ، خیرات  دمحم ، یمیظع ، نبا 

.ق  . 1405 ه لوا ، پاچ  ریثک ، نبا  راد  قشمد ، بهذ ، نَم  رابخا  یف  بهذلا  تارذش  یحلادبع ، دامع ، نبا 

.ات یب  یضر ، مق ، نیظعاولا ، هضور  دمحم ، لاتف ، نبا 

.ات یب  مود ، پاچ  فراعملاراد ، رصم ، هشاکع ، تورث  همجرت : فراعملا ، هللادبع ، هبیتق ، نبا 

.ق  . 1421 ه هیملعلا ، بتکلاراد  توریب ، يوانض ، همجرت : ءارعشلا ، تاقبط  هللادبع ، هبیتق ، نبا 

.1370 زربلا ، نارهت ، ولناچ ، هرق  همجرت : جارخلا ، همادق ، نبا 
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.ق  . 1409 ه مجنپ ، پاچ  هیملعلا ، بتکلاراد  توریب ، هیاهنلاو ، هیادبلا  لیعامسا ، ریثک ، نبا 

.ات یب  رکفلاراد ، توریب ، ننسلا ، دمحم ، هجام ، نبا 

.ق  . 1418 ه لیجلاراد ، توریب ، داوع ، فورعم  راشب  قیلعت : قیقحت و  هجام ، نبا  ننس  هجام ، نبا 

.ق  . 1411 ه لوا ، پاچ  هیملعلا ، بتکلاراد  توریب ، بایترالا ، عفر  یف  لامکالا  یلع ، الوکام ، نبا 

.ق  . 1418 ه لوا ، پاچ  رشنلا ، هعابطلل و  شورس  راد  نارهت ، یماما ، مساقلاوبا  همجرت : ممالا ، براجت  یلعوبا ، هیوکسم ، نبا 

.ق  . 1417 ه لوا ، پاچ  هیملعلا ، بتکلاراد  توریب ، دادغب ، خیرات  لیذ  دمحم ، راجن ، نبا 

.ات یب  لوا ، پاچ  توریب ، تسرهفلا ، دمحم ، میدن ، نبا 

.ق  . 1389 ه هیردیح ، فجن ، يدرو ، نبا  خیرات  هب  فورعم  رشبلارابخا ، یف  رصتخملا  همتت  رمع ، يدرو ، نبا 

.ات یب  هفرعملاراد ، توریب ، رشبلا ، رابخا  یف  رصتخملا  لیعامسا ، ءادفلاوبا ،

.ق  . 1268 ه هفالخلاراد ، نارهت ، باسنالارحب ، طول ، فنخموبا ،

.ق  . 1407 ه مجنپ ، پاچ  یبرعلا ، بتکلاراد  توریب ، ءافطصالا ، تاقبط  ءایلوالا و  هیلح  دمحا ، میعنوبا ،

.ات یب  رکفلاراد ، توریب ، یناغالا ، یلع ، جرفلا ، یبا 

.ات یب  رشنلا ، هعابطلل و  هفرعملاراد  توریب ، رقص ، دمحا  همجرت : نییبلاطلا ، لتاقم  _______________ ، 

.ات یب  متفه ، پاچ  هیرصملا ، هضهن  هبتکم  رصم ، مالسالا ، یحض  نیما ، دمحا 

.ات یب  زیربت ، همئالا ، هفرعم  یف  همغلا  فشک  یلع ، یلبرا ،
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.ق  . 1387 ه هرهاق ، هبیبح ، یلع  همجرت : لصوملا ، خیرات  دیزی ، يدزا ،

.1340 باتک ، رشن  همجرت و  هاگنب  نارهت ، راشفا ، جریا  ششوک : هب  کلامم ، کلاسم و  میهاربا ، يرخطصا ،

.1376 تثعب ، داینب  نارهت ، بیدا ، همجرت : هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  خیرات  رد  همکاحم  حیرشت و  تجهب ، یضاق  يدنفا ،

.ات یب  مق ، یشعرم ، یطخ ، هخسن  ابع ، لآ  بقانم  یفاجنلا  حاتفم  ناخ ، دمحم  یشخدب ،

.ق  . 1408 ه لوا ، پاچ  غالبلا ، هسسوم  توریب ، یحیرط ، همجرت : يدمحالا ، خیرات  نیسح ، دمحاریما  يونایرب ،

.ق  . 1274 ه زیربت ، هیوضرلا ، هفحت  یلع ، زورون  یماطسب ،

.ات یب  هثیدحلا ، بتکلاراد  هرهاق ، هیاورلا ، ملع  یف  هیافکلا  دمحا ، يدادغب ،

.ق  . 1417ه لوا ، پاچ  هیملعلا ، بتکلاراد  توریب ، دادغب ، خیرات  ___________ ، 

.ق  . 1470 ه لوا ، پاچ  هفرعملاراد ، توریب ، حیرفتلا ، عمجلا و  ماهوا  عضوم  ___________ ، 

.م  1948 هرهاق ، يرثوک ، مامتها : هب  قَرِفلا ، نیب  قرَفلا  رهاقلادبع ، يدادغب ،

.ق  . 1369 ه يرهاظم ، نارهت ، نییان ، خیرات  هجحلادبع ، یغالب ،

.ق  . 1404 ه توریب ، راد  توریب ، يواسملا ، نساحملا و  میهاربا ، یقهیب ،

.ق  . 1421 ه هیملعلا ، بتکلاراد  توریب ، نامیالا ، بعش  دمحا ، یقهیب ،

.ق  . 1356ه مود ، پاچ  یسودرف ، هاگشناد  دهشم ، یقهیب ، خیرات  دمحم ، یقهیب ،

.ق  . 1327 ه لوا ، پاچ  هداعلا ، هعبطم  هرهاق ، مالسالا ، لبحب  ماصتعالا  دمحا ، یعبات ،

راد قشمد ، ننسلا ، بیترتب  یمالسالا  خیراتلا  ثادحأ  مالسلادبع ، ینینامرت ،
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.ق  . 1417 ه لوا ، پاچ  ساّلط ،

.ق  . 1410 ه یمالسارشن ، مق ، لاجرلا ، سوماق  یقتدمحم ، يرتست ،

.ق  . 1407 ه لوا ، پاچ  یضر ، مق ، دوقفلا ، رکذ  یف  دوقعلا  رودنشب  یمسملا  هیمالسالادوقنلا  نیدلا ، یقت 

.ق  . 1379 ه لوا ، پاچ  لازغ ، نارهت ، نیما ، نسح  همجرت : هوبنلا ، دهاوش  نامحرلادبع ، یماج ،

.ق  . 1422 ه لوا ، پاچ  هیملعلا ، بتکلاراد  توریب ، هیسیمخلا ، یلامألا  ییحی ، یناجرج ،

.ات یب  هایحلا ، هبتکمراد  توریب ، یمالسالا ، ندمتلا  خیراتلا  نادیز ، یجرج 

.ق  . 1405 ه لوا ، پاچ  هلاسرلا ، هسسؤم  توریب ، لاجرلا ، لاوحا  بوقعی ، یناجزوج ،

.ق  . 1400 ه لوا ، پاچ  يدومحملا ، هسسؤم  توریب ، يدومحم ، نیطمسلادئارف ، میهاربا ، ینیوج ،

.ق  . 1408 ه ثیدحلا ، رکفلاراد  توریب ، باتکلا ، ءارزولا و  دمحم ، يرایشهج ،

.1368 لوا ، پاچ  سدق ، ناتسآ  دهشم ، بتاک ، همجرت : ملاعلا ، لاکشا  مساقلاوبا ، یناهیج ،

.ق  . 1420 ه لوا ، پاچ  هیرصعلا ، هبتکم  توریب ، نیحیحصلا ، یلع  كردتسملا  دمحم ، يروباشین ، مکاح 

.ات یب  اج ، یب  لوا ، پاچ  ینکدک ، حیحصت  روباشین ، خیرات  _______________ ، 

.ق  . 1989 ه لوا ، پاچ  یکرتلاراد ، سنوت ، هعیشلا ، یلع  ءاوضأ  يداه ، وّمح ،

.ات یب  رداصراد ، توریب ، نادلبلا ، مجعم  توقای ، يومح ،

هوک همجرت : رشع ، ینثالا  همئالا  یلع  صنلا  یف  رثالا  هیافک  یلع ، زازخ ،
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.ق  . 1401 ه رادیب ، مق ، يا ، هرمک 

.ات یب  مود ، پاچ  باتک ، رشن  همجرت و  هاگنب  رشن  نارهت ، يراخب ، همان  نامهم  هللا ، لضف  یجنُخ ،

.ق  . 1375 ه لوا ، پاچ  نایراصنا ، مق ، مودخملا ، یلا  مداخلا  هلیسو  ____________ ، 

.ق  . 1353 ه لوا ، پاچ  مایخ ، نارهت ، رشب ، دارفا  رابخا  یف  ریسلا  بیبح  نیدلا ، ثایغ  ریما ، دناوخ 

.ق  . 1406 ه لوا ، پاچ  یمالسالا ، برغلاراد  توریب ، فلتخملاو ، فلتؤملا  یلع ، ینطقراد ،

.ات یب  لوا ، پاچ  ورسخرصان ، نارهت ، ناویحلا ، هایح  دمحم ، يریمد ،

.م  1960 لوا ، پاچ  هیبرعلا ، بتکلا  ءایحاراد  هرهاق ، رماع ، معنملادبع  همجرت : لاوطلا ، رابخا  دمحا ، يرونید ،

.ات یب  یبرعلا ، ثارتلا  ءایحاراد  توریب ، مالسالا ، خیرات  دمحم ، یبهذ ،

.ق  . 1405 ه مود ، پاچ  تاعوبطملل ، یملعالا  هسسوم  توریب ، مالسالا ، لود  _____________ ، 

.ق  . 1402 ه هلاسرلا ، توریب ، تارخلا ، لماک  همجرت : ءالبنلا ، مالعا  ریس  _____________ ، 

.ات یب  رکفلاراد ، توریب ، لاجرلا ، دقن  یف  لادتعالا  نازیم  _____________ ، 

.ات یب  لوا ، پاچ  رکفلاراد ، توریب ، لیدعتلا ، حرجلا و  نامحرلادبع ، يزار ،

.ق  . 1408 ه توریب ، هیملعلا ، بتکلاراد  توریب ، نیوزق ، رابخا  یف  نیودتلا  میرکلادبع ، یعفار ،

.ق  . 1346 ه مراهچ ، پاچ  هیرصملا ، بتکلاراد  هرهاق ، نومأملارصع ، رصاعم ،)  ) دیرف دمحا  یعافر ،
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.ات یب  تاداسلا ، هنازخ  رصم ، نیدلا ، مولع  ءایحا  رارسا  حرشب  نیقتملا  هداسلا  فاحتا  دمحم ، يدیبز ،

.ق  . 1398 ه موس ، پاچ  نییالملاراد ، توریب ، مالعالا ، نیدلاریخ ، یلکرز ،

هفاقثلا ءایحا  عمجم  مق ، يدومحم ، مظاک  دـمحم  همجرت : لوتبلا ، لوسرلا و  لآ  لـضف  هفرعم  یلا  لوصولا  جراـعم  دـمحم ، يدـنرز ،
.ق  . 1425 ه لوا ، پاچ  هیمالسالل ،

.ق  . 1412 ه لوا ، پاچ  تاعوبطملل ، یملعالا  هسسوم  توریب ، رابخالا ، صوصن  راربالا و  عیبر  دومحم ، يرشخمز ،

.ق  . 1401 ه تیبلا ، لها  هسسوم  توریب ، صاوخلا ، هرکذت  فسوی ، يزوج ، نب  طبس 

.1334 هیمالسا ، نارهت ، (ع ،) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترضح  یناگدنز  رصاعم ،)  ) مساقلاوبا باحس ،

.ات یب  لوا ، پاچ  نانجلاراد ، توریب ، يدروابلا ، همجرت : باسنالا ، میرکلادبع ، یناعمس ،

.ق  . 1407 ه هینیدلا ، نوئشلا  فاقوالا و  هرازو  دادغب ، نیفرشلا ، لضف  یف  نیدقعلا  رهاوج  یلع ، يدوهمس ،

.ق  . 1409 ه هیملعلا ، بتکلاراد  توریب ، بهذلا ، کئابس  نیما ، دمحم  يدیوس ،

.ات یب  لوا ، پاچ  هیملعلا ، بتکلاراد  توریب ، ءافلخلا ، خیرات  نامحرلادبع ، یطویس ،

.ق  . 1411 ه لوا ، پاچ  هیملعلا ، بتکلاراد  توریب ، باسنألا ، ریرحت  یف  بابللا  ُّبل  _____________ ، 

.ق  . 1418 ه لوا ، پاچ  هیملعلا ، بتکلاراد  توریب ، راتخملا ، یبنلا  تیب  لها  بقانم  یف  راصبالارون  نموم ، یجنلبش ،
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.ات یب  لوا ، پاچ  یشعرم ، مق ، قحلا ، قاقحا  هللارون ، يرتشوش ،

.م  1948 اج ، یب  هرهاق ، یمهف ، دمحا  همجرت : لحنلا ، للملا و  میرکلادبع ، یناتسرهش ،

.ق  . 1982 ه موس ، پاچ  سلدنالاراد ، توریب ، عیشتلا ، فوصتلا و  نیب  هلصلا  رصاعم ،)  ) لماک یبیش ،

.ات یب  یطخ ، هخسن  مق ، یشعرم ، بابحالا ، هضور  هللا ، ءاطع  يزاریش ،

.ق  . 1410 ه مجنپ ، پاچ  یملعا ، توریب ، یلامالا ، دمحم ، قودص ،

.ق  . 1408 ه لوا ، پاچ  یملعالا ، هسسوم  توریب ، یملعا ، همجرت : عیارشلا ، للع  ________________ ، 

.1363 مود ، پاچ  اج ، یب  مق ، اضرلا ، رابخا  نویع  ________________ ، 

.ق  . 1390 ه لوا ، پاچ  قودصلا ، هبتکم  نارهت ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  ________________ ، 

.ق  . 1416 ه بابحالا ، هبتکم  هرهاق ، مالسالا ، یف  نود  دجملا  لاعتملادبع ، يدیعص ،

.ق  . 1411 ه مود ، پاچ  رداصراد ، توریب ، ریصنلادبع ، نبرمع  و  متسر ، دمحم  یلع  همجرت : تایفولاب ، یفاولا  لیلخ ، يدفص ،

.ق  . 1362 ه ارس ، گنهرف  نارهت ، سمشلا ، علطم  ناخ ، نسحدمحم  هلودلا ، عینص 

.ق  . 1401 ه موس ، پاچ  هریسملاراد ، توریب ، ءافلخلا ، دالوا  راعشا  دمحم ، یلوص ،

.ق  . 1420 ه لوا ، پاچ  رکفلاراد ، نامع ، طسوالا ، مجعملا  نامیلس ، یناربط ،

1404 ه هیمیت ، نبا  بتکم  رهاقلا ، و  یبرعلا ، تارتلا  ءایحا  راد  توریب ، یفلـس ، همجرت : ریبکلا ، مجعملا  ______________ ، 
.ق
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.ق  . 1403 ه یضترم ، دهشم ، جاجتحالا ، دمحا ، یسربط ،

.ق  . 1338 ه هیمالسالا ، هیملعلا  هبتکم  نارهت ، يرافغ ، همجرت : يدهلا ، مالعأب  يرولا  مالِعا  لضف ، یسربط ،

.ات یب  هیمورا ، هبتکم  ناریا ، كولملاو ، ممالا  خیرات  دمحم ، يربط ،

.ق  . 1363 ه موس ، پاچ  یضر ، مق ، همامالا ، لئالد  _____________ ، 

.ق  . 1388 ه هام ، لیلد  مق ، تنس ، لها  تیاور  هب  بهذلا  هلسلس  ثیدح  نسحدمحم ، یسبط ،

.ق  . 1414 ه لوا ، پاچ  هفاقثلاراد ، مق ، یلامالا ، نسح ، یسوط ،

.1364 موس ، پاچ  هیمالسالا ، بتکلاراد  نارهت ، ماکحالا ، بیذهت  _____________ ، 

.ق  . 1381 ه هیردیح ، فجن ، مولعلارحب ، همجرت : یسوطلا ، لاجر  _____________ ، 

.ق  . 1416 ه موس ، پاچ  یمالسا ، رشن  مق ، (ع ،) اضرلا مامالل  هیسایسلا  هایحلا  یضترم ، یلماع ،

.ق  . 1416 ه مشش ، پاچ  هلاسرلا ، توریب ، ءافخلا ، فشک  لیعامسا ، ینولجِع ،

.ق  . 1405ه لوا ، پاچ  هیملعلا ، بتکلاراد  توریب ، تاقثلا ، خیرات  دمحا ، یلجِع ،

.ات یب  هیشیوردلا ، هعماج  قشمد ، هیسدقلا ، راکفالا  جئاتن  یفطصم ، یسورع ،

.ق  . 1409 ه لوا ، پاچ  یشعرم ، مق ، هیبلاطلا ، باسنا  یف  هکرابملا  هرجشلا  دمحم ، يزار ، رخف 

.ق  . 1395 ه لوا ، پاچ  هیملعلا ، بتکلاراد  توریب ، صصقلا ، نسحا  یلع ، يرکف ،

.1344 لوا ، پاچ  قفش ، زیربت ، هدنیاپ ، همجرت  برعلا ، خیرات  لیلخ ، یتح ، پیلف 
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.ات یب  لیجلاراد ، توریب ، طیحملا ، سوماق  دمحم ، يدابآ ، زوریف 

.ات یب  بتکلا ، ملاع  توریب ، لوالا ، راثآ  لودلا و  رابخا  دمحا ، ینامرق ،

.ق  . 1407 ه هلاسرلا ، توریب ، باهشلادنسم ، دمحم ، یعاضق ،

.ات یب  هیملعلا ، بتکلاراد  توریب ، ءاشنالا ، هعانص  یف  یشعالا  حبص  دمحا ، يدنشقلق ،

.ق  . 1427 ه لوا ، پاچ  بتکلا ، ملاع  توریب ، هفالخلا ، ملاعم  یف  هفانالارثآم  ______________ ، 

.ق  . 1313 ه ات ، یب  اج ، یب  ینارهت ، نیدلا  لالج  حیحصت : یمق ، نسح  همجرت : مق ، خیرات  نسح ، یمق ،

.ق  . 1382 ه هام ، لیلد  مق ، افلخ ، خیرات  رد  یهتنملا  همتت  سابع ، یمق ،

.ق  . 1397 ه ناهج ، نارهت ، يدرجورب ، حیحصت : يا ، هشمق  یهلا  همجرت : نانجلا ، حیتافم  ______________ ، 

.1375 ترجه ، مق ، لآلا ، یبنلا و  خیراوت  یف  لامالا  یهتنم  ______________ ، 

.ق  . 1388 ه موس ، پاچ  هیمالسالا ، بتکلاراد  نارهت ، یفاک ، لوصا  دمحم ، ینیلک ،

.1350 مود ، پاچ  هیمالسالا ، بتکلاراد  نارهت ، یفاک ، عورف  _____________، 

.ق  . 1403 ه موس ، پاچ  هلاسرلا ، توریب ، راونالاراحب ، رقابدمحم ، یسلجم ،

.ق  . 1414 ه لوا ، پاچ  رکفلاراد ، توریب ، لاجرلا ، ءامسا  یف  لامکلا  بیذهت  فسوی ، يّزم ،

.ات یب  یضر ، مق ، هیصولا ، تابثا  یلع ، يدوعسم ،

.ات یب  بعصراد ، توریب ، فارشالا ، هیبنتلا و  ____________ ، 

.ق  . 1404 ه هرجهلاراد ، مق ، بهذلا ، جورم  ____________ ، 

.1361 یتریصب ، مق ، هعیشلا ، خیرات  رصاعم ،)  ) نیسحدمحم رفظم ،
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.ق  . 1422 ه لوا ، پاچ  هثیدجلا ، قوراغلا  توریب ، لاجرلا ، ءامسأ  یف  لامکلا  بیذهت  لامکإ  نیدلا ، ءالع  ياطلغم ،

.ق  . 1387 ه يردیح ، نارهت ، یتالحم ، همجرت : داشرالا ، دمحم ، دیفم ،

.ق  . 1408 ه یبرعلا ، تارتلا  ءایحاراد  توریب ، میلاقألا ، هفرعم  یف  میساقتلا  نسحا  دمحم ، یسدقم ،

.ق  . 1411 ه لوا ، پاچ  یمالسالا ، برغلاراد  توریب ، يوالیعلا ، دمحم  همجرت : ریبکلا ، یفقملا  نیدلا ، یقت  يزیرقم ،

.ات یب  لوا ، پاچ  ان ، یب  هرهاق ، هیفوصلا ، هداسلا  مجارت  یف  هیردلا  بکاوکلا  فوؤرلادبع ، يوانم ،

.ق  . 1391 ه مود ، پاچ  رکفلاراد ، توریب ، ریغصلا ، عماجلا  حرشب  ریدقلا  ضیف  _____________ ، 

.ق  . 1417 ه لوا ، پاچ  هیردیحلا ، هبتکم  مق ، سینالا ، بیدالا  هینم  سیلجلا و  ههُزن  سابع ، يوسوم ،

.ق  . 1423 ه لوا ، پاچ  یمالسالا ، باتکلاراد  مق ، میظعلا ، أبنلا  هرتعل  میقملا  میعنلا  رمع ، یلصوم ،

.1354 دهشم ، ناسارخ ، یناتساب  راثآ  دیمحلادبع ، يولوم ،

.م  2006 لوا ، پاچ  نیوکتلا ، رشن  قشمد ، فلخ ، ریسیت  همجرت : کلامملا ، کلاسملا و  ای  يزیزعلا  نسح ، یبلهم ،

.1339 يزکرم ، تاراشتنا  نارهت ، افصلا ، هضور  دمحم ، ریم  دناوخریم ،

.ق  . 1417 ه لوا ، پاچ  هیملعلا ، بتکلاراد  توریب  ثراولادبع ، همجرت : ءایلوالا ، تامارک  عماج  فسوی ، یناهبَن ،

.ق  . 1402ه داد ، ناهفصا ، یتاضور ، همدقم  فلسلا ، براجت  هاشودنه ، یناوجخن ،
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.م  1969 مراهچ ، پاچ  فراعملاراد ، هیردنکسا ، مالسالا ، یف  یفلسفلا  رکفلا  هأشن  یلع ، راشن ،

.ات یب  لوا ، پاچ  ان ، یب  ناهفصا ، ثیدحلا ، لاجر  ملع  تاکردتسم  یلعدمحم ، يزامن ،

.ات یب  هفاقثلا ، هرازو  رصم ، برالا ، هیاهن  دمحا ، يریون ،

.م  1966 هایحلا ، هبتکمراد  توریب ، دیز ، مامالادنسم  عساولادبع ، یعساو ،

.م  1971 هفرعملاراد ، توریب ، نیرشعلا ، نرقلا  فراعملا  هرئاد  دیرف ، يدجو ،

.ق  . 1376 ه ینانبللا ، باتکلاراد  توریب ، هیمامالا ، هعیشلا  هدیقع  رصاعم ،)  ) فورعم مشاه 

.م  1935 یسنرفلادهم ، قشمد ، تارایزلا ، هفرعم  یلا  تاراشالا  یلع ، يورَه ،

.ق  . 1385 ه مود ، پاچ  هدحتملا ، هینفلا  هعابطلا  هکرش  هرهاق ، هقرحملا ، قعاوص  دمحا ، یمثیه ،

1417 ه لوا ، پاچ  هیملعلا ، بتکلاراد  توریب ، نامزلا ، ثداوح  نم  ربتعی  ام  هفرعم  یف  ناظقیلا  هربع  نانجلاهآرم و  هللادـبع ، یعفاـی ،
.ق .

.ق  . 1422 ه هیملعلا ، بتکلاراد  توریب ، يواّنض ، همجرت : نادلبلا ، دمحا ، یبوقعی ،

.ات یب  رداصراد ، توریب ، یبوقعیلا ، خیرات  ________________ ، 

ص:151
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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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