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اهیلع هللامالس  ارهز  ترضح  یناگدنز  ياههزومآ 

باتک تاصخشم 

هللامالـس ارهز  ترـضح  یناگدنز  ياههزومآ  روآدیدپ :  مان  ناونع و  دمحا  ینامقل  هسانـشرس :   755-78 ناریا یلم :  یـسانشباتک  هرامش 
(س) ارهزهمطاف رگفیصوت :  . 17 ص 12 -  نیدرورف 1378 :)  ، ) نز ش 85 مایپ  هلاقم ، :  اشنم  دمحا  ینامقل  اهیلع /

همدقم

رد تشاد . میهاوخ  (س )) ارهز ترضح  یناگدنز  ياه  هزومآ   ) ناونع اب  سپ  نیا  زا  هک  یثحابم  هلسلس  رب  تسا  یحرش  دیناوخ  یم  هچنآ 
یم هئارا  هدـش  ینیب  شیپ  ياهلـصف  اهروحم و  زا  زین  ییاـمنرود  ثحاـبم ، نیا  ترورـض  حرـش  نمـض  همدـقم ، ناونع  هب  تمـسق  نیتسخن 
حرط هوحن  نآ و  ینوماریپ  لیاسم  و  (س ) اربک هقیدص  یناگدنز  هراب  رد  زیزع  ناگدنناوخ  امـش  ياهـشسرپ  اههاگدـید و  تفایرد  ددرگ .

ثحابم ندش  رت  يدربراک  انغ و  رب  دـناوت  یم  یهدوگلا ، يریگ  تهج  اب  گرزب  يوناب  نآ  تیـصخش  زا  ییاهعاعـش  یگدـنز و  ياهزارف 
ام ز میور  یم  الاب  مییالاب و  ام ز  نخس  زاغآ  نز ) مایپ  .) میتسه زین  امش  یلیمکت  ياهرظن  هطقن  اهـشسرپ و  تفایرد  راظتنا  رد  دنک . کمک 
(، هنومن  ) لابند هب  دوخ  دـشر  زاغآ  اب  اهناسنا  ام  همه  میور  یم  اجنآ  مییاج  ره  ام ز  میتسین  اجنآ  زا  اجنیا و  زا  ام  میور  یم  ایرد  مییایرد و 

خـساپ مینک و  عورـش  دوخ  یگدـنز  رد  يدـیونرپ  نشور و  هار  وا ، راتفر  زا  يوریپ  راتفگ و  زا  يریگ  هرهب  اـب  اـت  میتسه . هوسا )  ) و وگلا ) )
تراـبع اـب  دراد و  يا  هژیو  هاـگیاج  یگنهرف ، يرکف  ياـه  هزومآ  رد  یتـیبرت  هویـش  نیا  میروآ . تسد  هب  نتـسیز ) هنوگچ   ) يارب ار  دوخ 

رکف و نابحاص  [ . 2  ] دنا هتخادرپ  نآ  هب  سانـش  هعماج  سانـشناور و  نادنمـشیدنا  زابرید  زا  تسا و  هدش  هجوت  نادـب  [ ( 1  ] هنسح هوسا  )
یعاـمتجا و فـلتخم  ياـه  هصرع  رد  یـشخب  تریـصب  ییوـج ، لاـمک  یهاوـخ و  تلیـضف  رد  نآ  ياـهبنارگ  راـثآ  هـب  هراـشا  اـب  هشیدـنا 

ریثءات هک  رابکتسا  دنا : هدومن  قیوشت  اهبنارگ  يوگلا  ینامسآ و  ياه  هوسا  باختنا  رد  ار  ناگمه  یناسنا ، يالاو  ياهشزرا  رد  يزرودرخ 
ار هنـسح  ياه  هوسا  هتـسیاش و  ياهوگلا  نیا  ناوریپ  یمامت  دومن و  یم  هدـهاشم  فلتخم  ياهلـسن  اهرـصع و  رد  ار  هویـش  نیا  هنوگایمیک 
اب ات  دوشگ  ناناوج  هژیوب  دارفا  ربارب  رگید  یهار  دـید ، یم  یهلا  یناسنا  ياهـشزرا  زا  عافد  رد  ادـیپان  ياهرگنـس  رد  سفن  هزات  ییاـهورین 

کین تداعس و  ياهرایعم  تسخن  ور  نیا  زا  دنادرگ . بوبحم  بولطم و  نانآ  ناگدید  ربارب  ار  نوگژاو  ياهـشزرا  هعماج ، گنهرف  رییغت 
نوگانوگ ياهداسف  جاور  ای  تاعوبطم و  امنیـس و  نویزیولت ، ویدار ، نوچمه  فلتخم  ياهرازبا  زا  هدافتـسا  اـب  دومن و  نوگرگد  ار  یتخب 

يور رد  ار  اهناسنا  ياهـشیارگ  سپـس  داد ، رییغت  ار  یگدنلاب  دشر و  هار  ندمت )!( هزاورد  هب  ندیـسر  ياه  هناهب  اب  باجح  فشک  دننامه 
زا ار  نانآ  ات  [ 3  ] هدز نوگانوگ  ياهماهتا  مدرم  هقالع  دروم  ياهتیصخش  هب  ینامز  درک ، نوگرگد  هتـسیاش  اهبنارگ و  ياهوگلا  هب  ندرک 

یلص دمحم  ترضح  ینعی  یتسه  ناسنا  نیرتگرزب  یناطیش ، تایآ  باتک  راشتنا  اب  يرگید  نامز  دهن و  رانک  عامتجا  هدنزاس  ياه  هنحص 
نارادم نید  نویفا ، ار  نید  ات  دومن  یفرعم  قاتشم  ياههاگن  هب  یعقاو  ریغ  یتیصخش  هدش و  فیرحت  يا  هرهچ  اب  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 

شنیب و رییغت  زا  سپ  ماجنارـس  و  دننادب . تداعـس  هافر و  هنوگ  ره  زا  هدـنامزاب  هدـش و  نیرفن  ییاهنیمزرـس  ار  ینید  عماوج  رگنوسفا و  ار 
ار تلم  نآ  گنهرف  ادـیپان  ياهتـسد  یئرمان و  هاپـس  اب  هداد ، رارق  دوخ  رایتخا  رد  ار  اـهنآ  موسر  بادآ و  راـتفر ، قـالخا ، ناـنآ ، شیارگ 

يرابکتـسا ياهروشک  مانب  نارظن  بحاص  زا  یکی  هک  یتقیقح  دـنک . مارآ  مار و  عیطم و  يریـسا  هشیمه  يارب  ار  نانآ  هدومن و  نوگرگد 
نانآ دیزومایب و  دوخ  هرطیـس  هقالع  دروم  عماوج  ماوقا و  هب  ار  ناتدوخ  ندمت  نابز و  بادآ و  قالخا و  : ) هک دومن  نایب  دوخ  ناتـسود  هب 

ترـضح بالقنا ، مظعم  ربهر  رگن  فرژ  هدید  نیبزیت و  هاگن  [ 4 .( ] دوب دنهاوخ  امـش  نآ  زا  هشیمه )  ) هک دـیراذگاو  ناشدوخ  لاح  هب  ار 
موجه اب  هنایفخم  مارآ و  روط  هب  هک  هدید  یمالسا  هعماج  هبقع  هب  هلمح  ار  نمشد  یناطیـش  هویـش  نیا  یلاعت  هللا  هظفح  يا  هنماخ  هللا  تیآ 

دـنب و یب  تاوهـش و  هب  ندز  نماد  یبالقنا ، لوصا  ینید و  ياهـشزرا  زا  ون  لسن  نتخاس  یهت  لابند  هب  دریگ و  یم  تروص  هزات  ياهرواب 
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یم دوخ  يوس  هب  ار  اـم  هجوت  کـنیا  هچنآ  [ 5 . ] تسا ایند  یعامتجا  یـسایس  ياه  هنحـص  زا  مالـسا  نتخاس  يوزنم  یعامتجا و  ياـهیراب 
زا زیربل  ياهلد  رد  کش  دیدرت و  رذب  ندناشفا  ناسنا و  یتسه و  هب  تبسن  شنیب  رییغت  رد  نانمـشد  ياه  هسیـسد  تخانـش  رب  نوزفا  دبلط ،
رد نیون  تاقیقحت  ناونع  اب  یفارحنا  یطاقتلا و  راکفا  قیرزت  اب  هک  تسا  ینامـسآ  ياـهرواب  تاسدـقم و  ندرک  شزرا  یب  نیقی  ناـمیا و 

نیرتشیب هک  هتـسراو  ياـهناسنا  مالـسلا و  مهیلع  موصعم  ناربهر  زا  يوریپ  رد  ینامیـشپ  هیحور  شرورپ  اـب  یماـکخلت  داـجیا  و  [ ، 6  ] نید
وج داجیا  یهلا و  يالاو  ياهـشزرا  هب  تبـسن  یتواـفت  یب  حور  ندـیمد  نآ  یپ  رد  و  دریذـپ . یم  ماـجنا  دـنراد ، ناـموصعم  هب  ار  تهاـبش 

شنیب و نانمـشد ، یناطیـش  ياه  هشقن  رب  يزوریپ  رد  تیقفوم  ماگ  اهنت  کش  نودـب  دروآ . دـیدپ  هناگیب  گـنهرف  ربارب  رد  یگتخاـبدوخ 
هب یناگدـنز و  فلتخم  داـعبا  زا  يزومآـسرد  اـتمه ، یب  ياـهوگلا  تیـصخش  اـب  یعقاو  ییانـشآ  ینید ، باـن  فراـعم  هب  تبـسن  یهاـگآ 
زا یکدنا  ات  میرب  یم  ور  یحو  لالز  هب  تسخن  نخس ،) زاغآ   ) رد ور  نیا  زا  دوب . دهاوخ  نانآ  ینامسآ  ياه  هزومآ  نانخـس و  يریگراک 

یگنوـگچ دـنمدرخ و  ناوریپ  ياـهیگژیو  يدـنوادخ ، ياـهوگلا  تیـصخش  هـب  تبـسن  میزاـس و  دوـخ  بیــصن  نآرق  تـفرعم  يانــشور 
. میبای یهاگآ  نانآ  زا  ام  زا  کی  ره  يریذپریثءات 

تداعس ياه  هوسا 

نید نوگانوگ  ياـهیگژیو  تسخن  دـنک : یم  میـسرت  هولج  ود  اـب  ار  اـهناسنا  یتخبکین  تداعـس و  هار  دوخ ، نانخـس  رد  ناـبرهم  دـنوادخ 
راثآ نایب  نمـض  دـنک و  یم  ناـیب  مدرم )  ) و نتـشیوخ ) ( ) دـنوادخ  ) هب تبـسن  یگدـنز  فلتخم  ياـه  هصرع  رد  ار  نایوجادـخ  نارواـب و 

ياهناسنا هتـسیاش و  ياـه  هنومن  هکنآ  رگید  [ 19 . ] دـیامن یم  قیوشت  نانآ  يریگراک  هب  يریگارف و  هب  ار  اـهناسنا  تافـص ، نیا  دنمـشزرا 
اما دنک . یم  یفرعم  دنا ، هدش  دنمتداعـس  ناس  نیدب  دنا و  هتفرگ  راک  هب  یگدـنز  فلتخم  ياه  هنحـص  رد  ار  اهیگژیو  نینچ  هک  ار  لماک 

تـسا راـیعم  ناـیم  نیا  رد  هچنآ  درادـن . اـهنآ  ییاـناد  شناد و  یتح  ناـنآ و  هلیبـق  اـی  اـهنآ و  ییاـیفارغج  ورملق  هب  یهجوت  یفرعم  نیا  رد 
نیب رد  هن  نافوسلیف و  هرمز  رد  هن  تسا و  ناهاشداپ  رامـش  رد  هن  هک  دـشاب  نامقل )  ) مان هب  یهایـس  مالغ  هچرگ  تساـهتقایل  اهیگتـسیاش و 

ناسنا ای  و  دناسانـش . یم  تمکح )  ) تفـص اب  دنک و  یم  دای  میکح )  ) مان هب  وا  زا  دنوادخ  هک  نیب  نشور  تسا  يا  هدرب  هکلب  نادـنمتورث 
لآ نموم )  ) ای نوعرف و  لآ  نموم )  ) ار يو  ور  نیا  زا  تسا ، وا  نامیا )  ) وا یعقاو  شزرا  هک  دنک  یم  یفرعم  ار  هعماج  حطـس  رد  یلومعم 
زا تسا . رایعم  یعقاو  تیصخش  تسین و  حرطم  زین  سنج  عون  یفرعم  ییاسانـش و  نیا  رد  هکنآ  دنمـشزرا  هتکن  [ 20 . ] درب یم  مان  نیسای 

نوعرف رسمه  تسویپ و  دوخ  يادخ  هب  كاپ  تسیز و  كاپ  هک  درمش  یم  [ 21 ( ] تراهط سیدنت   ) و شیاین ) يوگلا   ) ار میرم )  ) ور نیا 
نانز و نیب  رد  رگید  يوس  زا  [ 16 . ] دناد یم  روخ  باوخرپ و  گنراگنر  ياهرالات  رد  يرادیب ) تریصب و  هنومن   ) و تماقتـسا ) هوسا   ) ار

ینادان رعق  رد  ناگداتفاورف  دننامه  اما  دنا  هتشاد  روضح  یحو  ناروآمایپ  رانک  رد  هاگ  هک  دنک  یم  یفرعم  ار  یتسیاشان  ياه  هنومن  نادرم 
ای وا و  دـنزرف  حون و  رـسمه  نوچمه  تسا . هدیـسرن  ناشدوجو  هدـیتفت  ریوک  هب  یهلا  تیادـه  شراـب  زا  يا  هرطق  هک  دنتـسه  یهارمگ  و 
اب ییانـشآ  دراد ، يرتـشیب  ترورـض  نادـب  لـمءات  هجوـت و  ناـیم  نیا  رد  هـچنآ  [ 17 (. ] (ص مالـسا لوسر  ياـهومع  لـهجوبا ، بهلوبا و 

وگلا دوخ  هک  یناسک  یتح  دارفا  همه  اهنامز و  یمامت  يارب  ریگارف  یشقن  گرزب  دنوادخ  هک  تسا  رت  هتسیاش  ياه  هوسا  رترب و  ياهوگلا 
هدش دادملق  یتسه  ياتمه  یب  ناملعم  رشب و  نایبرم  شنیرفآ  ماجرف  ات  تقلخ  زاغآ  زا  تسا و  هدرک  نایب  اهنآ  يارب  دنتـسه  نارگید  يارب 

تسا داب  وا  لآ  وا و  رب  يدنوادخ  دورد  دمحم  ترـضح  يدنوادخ  يامن  مامت  هنیآ  شنیرفآ و  باتفآ  نادرم  نیب  رد  نانآ  هلـسلسرس  دنا .
یف مکل  ناک  دقل  : ) دومرف نینچ  وج  لامک  هاوخ و  تداعس  ياهناسنا  هب  وا  یفرعم  يارب  دیمان و  هنسح ) هوسا   ) ار وا  گرزب  راگدرورپ  هک 
ادـخ لوسر  زا ] يوریپ  ادـتقا و  رد   ] امـش يارب  اـنامه  [ 18 ( ] اریثـک هللا  رکذ  رخـالا و  مویلا  هللا و  وجری  ناـک  نمل  هنـسح  هوـسا  هللا  لوـسر 

دیشروخ عولط  هک  تسا  یهیدب  دنک . یم  دای  ناوارف  ار  دنوادخ  دراد 2  دیما  تمایق  زور  ادخ و  هب   1 هک : یسک  يارب  تسوکین  یقشمرس 
یطیارـش هکلب  تسین ، یفاـک  اـهتملظ  ندومن  فرطرب  یتـسه و  ماـمت  يرگنـشور  يارب  اـهنت  اـهنت و  شخب  ینـشور  باـتفآ  ندوب  ناـبات  و 
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. دوش دیـشروخ  رون  ياریذپ  یتسه  هرتسگ  ياج  ياج  ات  تسا  مزال  باتفآ  شبات  عناوم  ندومن  فرطرب  ای  یگدامآ و  شریذـپ و  نوچمه 
دای دنز و  جوم  اهلد  يارـس  رد  نیـسپاو  زور  هب  هجوت  ادخ و  هب  دیما  نامیا و  دـیاب  زین  (ص ) مالـسا یمارگ  لوسر  تیادـه  باتفآ  هراب  رد 

يربهر نآ  هک  تسا  تروص  نیا  رد  دبای . انعم  ندوب ) وریپ   ) و ندوب ) هوسا   ) ات دـشخب  یمدآ  دوجو  هب  يونعم  یباداش  توارط و  دـنوادخ 
میهاربا ترضح  هک  هنوگ  نامه  [ ، 19  ] دوب دهاوخ  عماوج  همه  اهناسنا و  یمامت  يارب  هنومن  وگلا و  یتما  هدـنروآدوجو  هب  يوریپ ، نیا  و 

دنا هدش  یفرعم  هدیدنـسپ  يا  هوسا  وا ، وریپ  ناتریـسدیپس  داب و  وا  لآ  وا و  رب  يدـنوادخ  دورد  مالـسا  ربمایپ  داهن  كاپ  ياین  مالـسلا  هیلع 
، شنیرفآ باـتهم  دـننامه  ناـنز  نیب  رد  هک  يا  هتـسجرب  تیـصخش  رگید  [ 20 (. ] هعم نیذـلا  میهاربا و  یف  هنـسح  هوـسا  مکل  تناـک  دـق  )

هخـسن مامت   ) مالک کی  رد  و  نز ) تقیقح  مامت   ) و ناـسنا ) تقیقح  ماـمت   ) وا دوجو  باـتک  رد  داد و  ناـشن  دوخ  زا  یباـتملاع  ییانـشور 
نادـناخ راختفا   ) دوب و (ص )) مرکا لوسر  تیاهن  یب  تافـص  زارت  مه  وا  لیاضف   ) هک يا  هنوگ  هب  دوش ، یم  هدـهاشم  یبوخ  هب  تیناـسنا )

: دومرف دوخ  ياسآتمصع  نخس  رد  لحار  ماما  هک  يا  هتسیاش  يوگلا  تسا  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  تسا  هدش  هدرمـش  [ ( 21  ] یحو
هراب رد  نوچ  و  [ 16 .( ] دوب هللا  لوسر  ياـج  هب  دوب  درم  رگا  هک  ینز  دوب ، یبـن  دوب  درم  رگا  هک  دوـب  ینز  ([ ) (س ارهز همطاـف  ترـضح  ](

ترضح  ] وا هب  دیاب  همه  : ) دیامرف یم  یـصاخ  مارتحا  اب  ناشیا  دیآ ، یم  نایم  هب  نخـس  یتسه ، ناهج  رد  ناسنا  زا  لماک  يا  هنومن  یفرعم 
. دیشاب تسا  هدوب  وا  هک  يروط  نامه  میریگب و  وا  نادنزرف  وا و  هلیسو  هب  مالسا  زا  ار  نامروتسد  دیاب  همه  مینک ، دینک و  ادتقا  ([) (س ارهز

نیا هک  سک  ناو  درادـن  ناهج  لیم  ناناج  لاـمج  یب  ناـج  يرآ : [ 17 (. ] نز انعم  مامت  هب  تسا  ینز  ناسنا ، اـنعم  ماـمت  هب  تسا  یناـسنا 
ناوتن ز تغارف  لزنمرـس  درادن  نایب  حرـش و  امعم  نیا  هک  ادرد  تسا  نیـشتآ  رحب  دص  هر  نیا  رد  یمنبـش  ره  درادـن  ناج  هک  اقح  درادـن 

یم یفرعم  بوخ  مدرم  يارب  يا  هنومن  ار  نوعرف  نز  نآرق ، هک  هنوگ  نامه  [ 18  ] درادن نارک  هر  نیاک  شک  ورف  نابراس  يا  نداد  تسد 
دنوادخ [ ) 19  ] نوعرف هءارما  اونمآ  نیذلل  الثم  هللا  برـض  دیامرف : یم  دنک و  یم  توعد  يو  زا  يزومآسرد  هب  ار  یمالـسا  هعماج  دـنک و 
یفرعم نیرب  هعماج  هب  تروص  نیدب  زین  ار  میرم  ترـضح  ای  و  دنز ،) یم  لاثم  ار  نوعرف  رـسمه  نامیااب ، نانز  نادرم و  دارفا  یمامت  يارب 
نیذلل الثم  هللا  برض   ) دنریگ تیناسنا  قشمرـس  دنزومآ و  سرد  وا  زا  نانز  نادرم و  یمامت  هاوخ و  تلیـضف  وجادخ و  ياهناسنا  ات  هدومن 

لماک و يادـتقم  ار  (س ) ارهز همطاف  نآرق ، زاس  یگدـنز  ياه  هزومآ  زا  ماهلا  اب  زین  ینیمخ  ماـما  ترـضح  [ 20  ] نارمع تنب  میرم  اوـنمآ 
. دناوخ یم  ارف  يو  تخانش  اب  ینیرفآتفرعم  يریگوگلا و  هب  ار  نانز  نادرم و  یمامت  دنک و  یم  یفرعم  یمالـسا  هعماج  رد  هتـسجرب  ناسنا 

یتخانش اب  هک  دنک  یم  توعد  هزات  یشالت  ون و  یتکرح  هب  ار  نایعیش  هژیوب  ناناملـسم  یمامت  ماما  [ 21  ] یهللا حور  هاگن  نخس ، رگید  هب 
دنمجرا و تافص  شنیرفآ ، تقلخ و  ياه  هولج  رد  وناب  كاپ  نآ  تیصخش  (س ،) ارهز ترضح  صخش  تخانش  رب  نوزفا  یتفرعم  رترب و 
زا يا  هعومجم  ماجنارس  دنمشزرا و  ياهشنیب  یسانش ، نمـشد  یقالخا ، ياههاگدید  یهاگآ ، شناد و  يرادرـسمه ، ياهیگژیو  هتـسیاش ،

هـصرع رد  وا  نانخـس  تافـص و  کیاکی  تریـصب ، لمءات و  رـس  زا  يا  هعلاطم  اب  هارمه  دوش و  یـسررب  ملاع  هناگی  نآ  ینامـسآ  ناـنخس 
راتفر و رد  ییوس  مه  اب  میزاس و  دوخ  بیـصن  ار  ترـضح  نآ  زا  يوریپ  رد  تقایل ) ناشن   ) ات دریگ  رارق  لمع  هدافتـسا و  دروم  یناگدـنز 

. مییامیپب ار  یگتسراو  یگتساریپ و  یکاپ ، هار  وناب  نآ  راتفگ 

س)  ) ارهز همطاف  یناگدنز  ياه  هزومآ  ای  هریس 

يرامشیب هوبنا  هجوت  هاگن و  مالسا ، ناهج  يارقلا  ما  رد  یمالـسا  تموکح  لیکـشت  ناریا و  دنمهوکـش  بالقنا  يزوریپ  هک  ماگنه  نآ  زا 
فعضتسم ياهتلم  یمامت  دومن  بلج  ناریا  يوس  هب  ار  یحو  نایوگنخس  ینابر  راتفر  ینایحو و  ياه  هزومآ  ناگتفیش  هژیوب  ایند ، مدرم  زا 

هویش يارجا  نایب و  رگید  يوس  زا  دنتسناد . دوخ  یگدنز  رد  يریگ  قشمرس  يارب  يا  هتسیاش  يوگلا  ار  ماظن  نیا  متس ، تحت  ياهناسنا  و 
هدافتـسا تمـصع ، كاپ  بان و  لالز  زا  ات  تشاد  يدـج  قیقد و  هدرتسگ ، يراک  هب  زاین  هعماج ، هصرع  یگدـنز و  رـسارس  رد  ناـموصعم 
میرذگن هتفگان  دشاب . ارجا  نایب و  لباق  فلتخم  عماوج  يادرف  زورما و  يارب  هتسیاش ، روخ و  رد  لامک  تیعماج و  رب  نوزفا  و  [ 22 . ] دوش
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هچنآ اما  داد  هیارا  ریگمشچ  هتـسیاش و  يراثآ  قیقحت ، لها  ملق و  نابحاص  دنمـشزرا  شالت  هعماج و  یگنهرف  يرکف  ناربهر  نانخـس  هک 
و اه ) تسه   ) هب ندیسر  و  اهدیابن )  ) و اهدیاب )  ) زا نتـشذگ  تسه ، هدوب و  نآ  لابند  هب  هشیمه  زا  رتشیب  ام  دنمـشیدنا  زرودرخ و  لسن  هک 
هداوناـخ و ياـضف  رد  هژیوـب  هعماـج و  نتم  رد  (ع ) ناـموصعم لاـمعا  راـتفر و  هعوـمجم  هب  نتخادرپ  نخـس ، رگید  هب  تسا . اـه ) تـسین  )

يارب نیرفآتکرح  ایوپ و  هدنز ، يا  هشوت  هر  ناس  نیدب  ات  دوب  دهاوخ  ثداوح  بیـشن  زارف و  رد  نانآ  یناگدنز  ياه  هویـش  زا  يزومآسرد 
، هدید ور  هبور  عماج  ياه  هزومآ  لماک و  ياهناسنا  اب  ار  دوخ  هشیمه  يارب  دوش و  میسرت  اه ، هظحل  اه و  هنحـص  یمامت  رد  دارفا و  یمامت 

هاگن نایم ، نیا  رد  هچنآ  دنبایب . دوخ  ربارب  ییافوکش  یگدنلاب و  تفرعم ، زا  نشور  یهار  هابتـشا ، اطخ و  هب  تبـسن  رطاخ  یگتفـشآ  نودب 
(س) ارهز همطاـف  و  (ع ) یلع ناـنموم  ریما  یناگدـنز  هب  نتخادرپ  تشاد ، ناگتفیـش ، نیب  رد  رت  ناوارف  یهجوـت  رتـشیب و  یترورـض  نآ  هـب 
زا زیربل  نانآ  یناگدـنز  هظحل  هظحل  دـنرادروخرب و  تمـصع  ناشن  زا  دـنزرف  ود  ردام و  ردـپ و  ود ، نیا  کچوک  هداوناخ  رد  اریز  تسا ،

هزومآ نانچ  هب  دنمزاین  ار  دوخ  يا  هشیدنا  رکف و  ره  اب  ناهج  نادحوم  یمامت  ور  نیا  زا  دوب . دهاوخ  حیحـص  تخانـش  تسرد و  تفرعم 
زاـین هب  تبـسن  نشور  شنیب  نینچ  دروآ . تسد  هب  دوخ  ماـیا  هشیمه  يارب  زومآتداعـس ) شخب و  شمارآ  يا  هخـسن   ) اـت دـنناد  یم  ییاـه 

هنوگایمیک ياه  هیامرـس  زا  نیرز  یفراعملا  هریاد  اـت  دروآ  دـیدپ  ار  هعومجم  نیا  شراـگن  شهوژپ و  هزیگنا  اـهناسنا ، تساوخ  هعماـج و 
، تایح لوط  رد  كدـنا  یتصرف  اب  دـبای و  تاـجن  یگرمزور  زا  نازومآـسرد  یگدـنز  دـشاب و  هدوشگ  هشیمه  ناـگمه ، ناگدـید  لـباقم 

ياـضف رد  روضح  اـب  مییاـمن و  رورم  ار  ثحاـبم  هعومجم  زا  ییاـمنرود  مه  اـب  تسا  هتـسیاش  دوش . مهارف  تکربرپ  نادواـج و  یلوصحم 
: میزادرپب اهنادب  رتشیب  تریصب  لمءات و  یگدامآ ، اب  اه ، هزومآ  کیاکی  هب  هجوت  نمض  بلاطم ،

نانموم ریما  ارهز و  همطاف  هداوناخ  رد  نارسمه  تافص 

عامتجا ینعی  رتگرزب  هعماج  هب  يدـنچ  زا  سپ  دنـسر و  یم  غولب  دـشر و  هب  ییاهناسنا  نآ  شوغآ  رد  هک  تسا  یکچوک  هعماج  هداوناخ ،
نتفر ارف  اب  نآ  ریثءات  هولج  هاگ  هک  يا  هنوگ  هب  دراد . هداوناخ  رد  تیبرت  عون  اب  لماک  یگتـسب  عامتجا  تداعـس  تمالـس و  دنبای . یم  هار 
عقاو هب  زاین  شخب ، تداعـس  ياـهرایعم  هب  نتخادرپ  [ 23 . ] دنک یم  نوگرگد  ار  تیرشب  خیرات  ریـسم  هتـشاد ، فرژ  یـشقن  نامز ، زرم  زا 

هک روط  نآ  یگدنز ، تایعقاو  نیرفآناجیه ، تارابع  هدنبیرف و  ياهراعش  زا  رود  هب  ات  دراد  هعماج  اهناسنا و  يدوجو  قیاقح  كرد  ینیب و 
يرـشب كاپداهن  ترطف و  اب  قباطم  یقطنم و  ياهلح  هار  هیارا  هب  تاـساسحا  زا  رود  هب  دریگ و  رارق  یـسررب  هیزجت و  هجوت ، دروم  تسه 

اب میزادرپ و  یم  هداوناـخ  ثداوح  بیـشن  زارف و  اـب  دروخرب  رد  (س ) ارهز همطاـف  ياـهیگژیو  هب  دوـخ  ثحب  نیتـسخن  رد  دوـش . هتخادرپ 
نیا وترپ  رد  میوش . یم  هاگآ  هعماج  نادنزرف و  رـسمه ، دوخ ، هراب  رد  يو  فیاظو  هب  تبـسن  ترـضح  نآ  يدوجو  داعبا  هب  قیقد  یهاگن 

هداوناخ رد  نانز  روضح  یگنوگچ  زا  تسا و  هدوب  نادنم  هقالع  هوبنا  هجوت  دروم  ناوارف  ياهلاس  هک  يرایـسب  ياهـشسرپ  خساپ  ثحابم ،
دروم تسرد و  هار  میوش و  یم  هاگآ  ای ... هعماج و  لاـعف  يورین  زا  یمین  ناونع  هب  یعاـمتجا  روما  رد  ناوناـب  تکرـش  اـی  قلطم و  روط  هب 

. میروآ یم  تسد  هب  ار  دنمشزرا  ینامسآ و  ياه  هوسا  نینچ  رظن 

ارهز همطاف  شنیرفآ ، يوناب  كاپ  نانخس  هللا  لوسر  تخد  یقالخا  ياههاگدید 

ای ترـضح و  نآ  لامعا  رد  هعماج ، ثداوح  يـال  هبـال  رد  هک  تسا  يا  هدـنزرا  نانخـس  بادآ و  قـالخا ، زا  يا  هعومجم  شخب ، نیا  رد 
ردـص و حرـش  یتسه ، هب  ون  یهاگن  بجوم  اهنآ  نتـسناد  هدـش و  نیجع  هعماج  اب  کی  ره  هک  یتاـکن  تسا . هتـشاد  دوجو  ناـشیا  راـتفگ 

نتـسب راک  هب  نانخـس و  نیا  يریگارف  کـش  نودـب  [ 24 . ] دوـب دـهاوخ  تسیاـشان  یفنم و  تافـص  زا  يرود  ناوارف و  تالکـشم  لـمحت 
تکاله طوقـس و  زا  ار  یمدآ  هاتوک ، دـنچ  ره  ینخـس  هاگ  هک  تسا  یگدـنز  نارحب  رد  ردـقنارگ  يا  هنیجنگ  ناسب  اه ، هزومآ  کـیاکی 

. دنیرفآ یم  غورفرپ  ازفا و  حور  یطاشن  هدیشخب ، تاجن  يونعم 
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همطاف هاگن  زا  قوقح 

دزاس یم  زاتمم  نانچ  ار  وا  دـشخب و  یم  یمدآ  تیـصخش  تیقفوم و  هب  الاو  شزرا  نارواـب  نید  هرمز  هب  نتـسویپ  نید و  هزوح  رد  دورو 
ینابم لوصا و  نارگید  ياهدروخرب  عون  رد  دـبای و  یم  یـصاخ  هاگیاج  هعماج  رد  دـش  دـهاوخ  يو  نوخ  دـننامه  وا ، ییاراد  شزرا  هک 

، اـهنآ هب  تبـسن  دـهعت  اهنادـب و  هجوت  هک  دریگ  یم  رارق  يو  شود  رب  زین  ییاـهتیلووسم  رگید  يوـس  زا  اـما  دوـش . یم  مکاـح  یـصخشم 
. دریگ یم  دوخ  هب  هتـسیاب  یتح  هتـسیاش و  يا  هرهچ  قوقح  تخانـش  یهاگآ و  ور  نیا  زا  دوب . دـهاوخ  ینامـسآ  نییآ  هب  داقتعا  يرورض 
زا هدافتسا  دنمورحم ، تمعن  نیا  زا  یهلا  نایدا  هب  نادقتعم  رگید  زا  يرایسب  تسا و  نایعیش  يدنمشزرا  راختفا و  هیام  هنیمز  نیا  رد  هچنآ 

رترب شزرا  ناسنا ، هب  تبسن  عماج  یتخانـش  هک  یناسک  هب  تسا  دنوادخ  ناگتخومآ  شناد  یحو و  اب  نایانـشآ  نابز  زا  ینید  ياه  هزومآ 
هنادرد نانخـس  لحاس  رب  ثحاـبم  زا  شخب  نیا  رد  [ 25 . ] دـنراد هدـش ، فیرعت  وا  يارب  وا و  رب  هک  یهلا  قوـقح  شنیرفآ و  ناـهج  رد  وا 

یم هاگآ  نامهیم و ... نادهاجم ، نموم ، نز ، رـسمه ، ماما ، نآرق ، نایعیـش ، قوقح  زا  مینیـشن و  یم  لوتب  يارهز  لوسر و  نت  هراپ  یتسه ،
. میوش

ینامسآ تافص 

ترضح تافص  هراب  رد  هچنآ  تسا . ادیوه  یبوخ  هب  وناب  نآ  تیصخش  نآ  رد  هک  تسا  يا  هنیآ  (س ،) ارهز ترضح  تافـص ) هفیحـص  )
ياهیگژیو ییافوکش  ندش و  رادیدپ  زاس  هنیمز  هداد ، خر  يو  هاتوک  رمع  رد  هک  یناوارف  نوگانوگ و  ثداوح  هک  تسا  نآ  تسا  ینتفگ 

دودـحم یـصاخ  نامز  لصف و  هب  هک  دروخ  یم  مشچ  هب  ترـضح  نآ  دوجو  رد  یتافـص  تمـصع ، رب  نوزفا  هک  تسا  هدوب  ناـشیا  هتفهن 
يدربراک شقن  یعامتجا  یـسایس  ياه  هنحـص  رد  نادرم و  يارب  نانز ، نیب  هداوناـخ ، رد  دوش . یمن  هصـالخ  يا  هژیو  سنج  رد  هدـشن و 

نانآ دوب . دهاوخ  يریظن  یب  ریگمـشچ و  شنیب  شناد و  رگنایب  ریگارف و  يا  هفطاع  قشع و  رگناشن  ادخ ، اب  ناسنا  هطبار  زومآسرد  دراد و 
هکنآ ای  دنناد و  یم  دارفا  ترخآ  يارب  یقالخا  نانخـس  هلـسلس  ار  نید  تاروتـسد  ای  دـنرگن و  یم  يدام  روما  بوچراچ  رد  ار  ناسنا  هک 

تسادق هلق  تمظع و  جوا  هب  یپ  ینامـسآ  تافـص  نیا  هب  یهاگن  اب  دنرگن ، یم  عامتجا  يارب  دیفم  ریغ  يوضع  ناوتان و  يدوجوم  ار  نز 
[ . 26 . ] دوب دهاوخ  نادرم  نانز و  یمامت  يریذپ  تربع  يارب  هتسیاش  یناسنا  لماک و  ییوگلا  هک  دنرب  یم  ناوج  ییوناب 

نیریش ياهشنیب 

زا ار  یمدآ  هک  يا  هنوگ  هب  دراد ، وا  ياهرواب  ناسنا و  یگدـنز  رد  زاس  تشونرـس  یـساسا و  یـشقن  ثحاـبم ، تاـعوضوم و  زا  يا  هراـپ 
اهنآ حرط  نامز  رد  لیاسم  نیا  زا  یخرب  ددـنب . یم  يا  ههاریب  ره  رب  ار  هار  هتـشاد و  هگن  نوصم  فیاظو  ماجنا  هنحـص  رد  طیرفت  طارفا و 

نآ یـشرع  شنیب  تمظع و  هرتسگ  رگنایب  نآ ، داعبا  یمامت  هب  عماـج  هاـگن  عوضوم و  هب  تخادرپ  شرگن و  عون  اـما  تسا  هداـتفین  قاـفتا 
یم ور  هبور  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  طسوت  هدش  حرطم  ثحابم  زا  يا  هعومجم  اب  راتـشون  زا  تمـسق  نیا  رد  دوب . دـهاوخ  صخش 
زاـس تشونرـس  دـیاقع  حیحـص و  ياهتخانـش  بادآ ، زا  ینیچلگ  دراد و  دوجو  نآ  رد  نیداـینب  ياهـشنیب  هتـسیاش و  ياهـشزرا  هک  میوش 
هراپ و  کشا و )... ثرا ، یـسانش ، تسود  عاجترا ، دادترا ، دننامه  . ) تسا هتفای  قادصم  وناب  نآ  نامز  رد  تاعوضوم  یخرب  دوب . دهاوخ 

[ . 27 ...(. ] مالسلا و هیلع  يدهم  ترضح  البرک ، نوچمه   ) تسا هدش  میسرت  اهناسنا  هدنیآ  يارب  رگید  يا 

ارهز ترضح  دروخرب  ياه  هویش  یسانش و  نمشد 

رواب نید  ره  هک  تسا  ییاه  هزومآ  نانمـشد ، ياه  هسیـسد  رب  يزوریپ  یگنوگچ  وا و  اـب  ییوراـیور  رد  یـسانش  هویـش  نمـشد ، تخاـنش 
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دراد و تیعماج  یگنادواج و  زا  نخـس  هک  مالـسا  هژیوب  ینامـسآ  بتاکم  رد  هک  تسادیپ  هتفگان  دبای . یهاگآ  اهنادب  دـیاب  يا  هتخیهرف 
یم توعد  تیالو )  ) زا يرادـساپ  نوچمه  یهلا  بان  فراعم  هب  تبـسن  يرگن  فرژ  یگداـمآ و  يدنمـشیدنا ، هب  ار  دوخ  ناوریپ  هراـمه 
نینچ ات  دنزیخ  یمرب  هزرابم  هب  شیوخ  دصاقم  هب  ندیسر  دوخ و  عفانم  ظفح  يارب  نادنچ  دص  شالت  تیدج و  اب  یناوارف  نانمـشد  دنک ،

هار نیا  زاغآ  دنهد . قوس  لزانم  دجاسم و  جنک  هب  هدرک و  لیدبت  شوماخ  تکاس و  دـماج ، یتاروتـسد  هلـسلس  هب  ار  ایوپ  هدـنلاب و  نییآ 
هلباقم و شور  هد  زا  شیب  ون  یـشرگن  اب  دوب و  (س ) ارهز ترـضح  نامز  زا  تیالو  تماما و  نانمـشد  اـب  ییوراـیور  رد  سدـقم  راوشد و 

ياهنرق ینید ، سدـقم  ياهـشزرا  زا  عافد  رد  اه  هویـش  نآ  ریثءات  هک  يا  هنوگ  هب  مینک ، یم  هدـهاشم  (ص ) ادـخ لوسر  تخد  زا  دروخرب 
ما ناونع  هب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  هک  کنیا  تسا . هتفرگ  دوخ  هب  رت  هدنلاب  رت و  هتخورفارب  يا  هرهچ  زور  ره  هتفای و  رارمتـسا  يدامتم 

ماظن يدـمحم و  بان  مالـسا  ناونع  هب  ار  تموکح  نیا  اـهناسنا  ماـمت  تسا و  یمطاـف  يولع و  تموکح  رادـمچرپ  مالـسا ، ناـهج  يرقلا 
دنوادخ يرای  هب  هک  تسا  یترورض  ییالو ، تموکح  نافلاخم  ربکتـسم و  نانمـشد  اب  ییورایور  ياه  هویـش  اب  ییانـشآ  دنناد ، یم  یعیش 

[ . 28 . ] دش دهاوخ  هتخادرپ  نادب  لصف  نیا  رد 

ماکحا هفسلف  نایب  رد  هشیدنا  يانشور 

ناـگتخومآشناد و يرایــسب  لـیلحت  دـقن و  دروـم  یلاـجنج و  ثحاـبم  زا  نآ ) ناـیب  یگنوـگچ  ماـکحا و  هفــسلف   ) هـک تـسا  یناـمز  رید 
ار ماکحا  ماجنا  رد  دبعت  هتسناد و  نآ  یهلا  ياهشزرا  تسادق و  اب  داضت  رد  ار  ماکحا  هفسلف  هب  تخادرپ  يا  هدع  تسا . هدوب  نادنمشیدنا 
رد هتفهن  میهافم  رب  طلـست  نآ و  هفـسلف  مهف  هب  طونم  ار  يدـنوادخ  تاروتـسد  هب  لمع  یخرب  اما  دـنناد . یم  تعاطا  تیدوبع و  هتـسیاش 
یم اهر  دنرادن  ییانـشآ  نآ  اب  هک  ار  هچنآ  ره  دننک و  یم  لمع  نادب  دنناد  یم  هک  ار  هچنآ  دنرواب  نیا  رب  دننک و  یم  نایب  نادب  يدـنبیاپ 

ساپ ار  دبعت  تیدوبع و  زرم  ماکحا ، هفـسلف  هب  تبـسن  ییاناد  شناد و  هب  مارتحا  اب  هک  دراد  دوجو  يا  هنادنمدرخ  موس و  هاگدید  دـنیامن !
ملاع دنمشیدنا  نیرترب  روضح  ای  شناد ، دشر  نامز و  هب  دنمزاین  ار  نانآ  زا  یکدنا  دنوادخ ، تاروتسد  هفـسلف  ماسقا  نایب  نمـض  هتـشاد ،

. دننک یم  یفرعم  مالسلا  مهیلع  ناموصعم  نیرفآتداعس  نانخس  هب  اهناسنا  دبعت  دهعت و  نومزآ  ای  مالـسلا و  هیلع  يدهم  ترـضح  شنیرفآ 
هفسلف اب  ار  یهلا  ماکحا  زا  ملق  اههد  هک  میرگن  یم  ار  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  شنیرفآ ، باتهم  هشیدنا  يانشور  هریـس ، زا  زارف  نیا  رد 

ره فیاظو  هب  تبسن  شنیب  تریصب و  دبای و  يرترب  ینوزف و  نارواب  نید  ناج  ماک  رد  یگدنب  نیریش  دهـش  ات  هدومن  میـسرت  اهنآ  ماکحا 
[ . 29 . ] دوش نایامن  ام  زا  کی 

همطاف یسانش  تیصخش 

زاس هنیمز  یهاگآ  نیا  تسا . هعماج  رد  هنادنمـشیدنا  روضح  زا  ناشن  هدـنیآ  هتـشذگ و  رـصاعم ، ياهتیـصخش  فارطا و  ياـیند  تخاـنش 
نانآ یفنم  تیـصخش  نایب  تسیاشان و  ياـه  هنومن  زا  زیهرپ  رد  دارفا  يرادـیب  بجوم  نآ  اـب  هارمه  هدوب و  زاـس  ناـسنا  ياـهوگلا  یفرعم 

اهشزرا دض  اهشزرا و  زا  یفراعملا  هریاد  ددرگ ، هارمه  تیونعم  ییانشور  تمصع و  رون  اب  تخانش  نیا  هاگ  ره  دیدرت  نودب  دوب . دهاوخ 
ییاهقادصم اب  هدنز و  روط  هب  اهـسوه  اهاوه و  ریجنز  زا  ییاهر  ياههار  هک  دوش  یم  نیودت  دنمتواقـش  هشیپ و  تداعـس  دارفا  یگدنز  زا 

رب یکاپان  یکاپ و  قشمرـس  هدـش ، یـسررب  لیلحت و  یبوخ  هب  تکاله  ياههار  فارحنا و  ياه  هگر  وس ، رگید  زا  دوش و  یم  ناـیب  اـیوگ 
نآ تریصبرپ  هاگن  زا  تیصخش  اههد  تخانش  هب  (س ) هیضرم يارهز  نانخـس  زا  تمـسق  نیا  رد  دوش . یم  نایامن  تیناسنا  خیرات  يادنلب 

[ . 30 . ] مینیزگ یمرب  نارگید  دوخ و  يارب  هتسیاش  ییاه  هشوت  هر  ترضح ، نآ  نانخس  فلتخم  ياهزارف  زا  مینیشن و  یم  وناب 

ینامسآ نانخس  نیرخآ  رد  یناگدنز  ياه  هزومآ 

اهیلع هللامالس  ارهز  ترضح  یناگدنز  زا 25ياههزومآ  هحفص 12 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


يرایـسب دنک . یم  راکـشآ  ار  نانآ  یعقاو  تیهام  هدرک ، ور  ریز و  ار  اهناسنا  هک  تسا  نازورف  یـشتآ  دننامه  یگدنز  راوشد  ياهدمآشیپ 
زاین و زآ و  يور  زا  هدرک ، شومارف  ار  دوخ  ياهراعـش  یمامت  دعب  يدنچ  اما  دنا  هدوب  ییاهرایعم  لوصا و  دنبیاپ  شیوخ ، دـشر  زاغآ  رد 
، شیوخ رسمه  اب  هک  يا  هنوگ  هب  دندرپس . یم  ههاریب  هب  هر  هداد ، حیجرت  ار  یگدنز  رذگدوز  ياهتذل  نیریش  معط  ترهـش ، توهـش و  ای 

يارب زابرید  زا  هک  یسدقم  ياهنامرآ  هب  ای  هتشاد ، تسیاشان  ياهدروخرب  هدوب ، وا  ياهجنر  ياپمه  تالکشم و  کیرش  رایـسب  نایلاس  هک 
هک تسا  رطاخ  نیدـب  دـنهد . یم  همتاخ  دوخ  تایح  هب  نوگژاو  یتریـس  نوگرگد و  يا  هرهچ  اب  هدز و  اپ  تشپ  هدومن ، اهیراکادـف  نانآ 

ینامز دوش و  یم  رادـیدپ  نآ  رد  ناسنا  دوعـص  هاگ  هک  دـنا  هتـسناد  رمع  ثداوح  اهلاس و  یمامت  زا  يا  هنیآ  ار  یگدـنز  رخآ  ياه  هظحل 
تیـصو تفه  زا  يا  هعومجم  (س ) ارهز ترـضح  ینامـسآ  نانخـس  نیرخآ  رد  یناگدـنز  ياه  هزومآ  دروخ . یم  مشچ  هب  یمدآ  طوقس 

نیا رد  دوش . یم  هدهاشم  اهنآ  رد  الاو  ياهـشزرا  لوصا و  رب  وناب  نآ  ییابیکـش  يرادـیاپ و  هک  تسا  يراتـشون  تیـصو  کی  يراتفگ و 
هب تبـسن  و  دنک ، یم  یلجت  ردقنارگ  هتـسیاش و  ياهناسنا  نادنزرف و  رـسمه ، هب  تبـسن  بدا  هفطاع و  قشع و  يرادافو ، یبوخ  هب  نانخس 
اب ترـضح  نآ  دروخرب  عون  رگید ، يوس  زا  دوش . یم  ناـیب  يدنمـشزرا  ياهـسرد  يوبن ، ینآرق و  ياـه  هزومآ  هب  یگدادـلد  صـالخا و 

ناربکتم ناتفص و  ناطیـش  اب  هزرابم  نادیم  ات  دراد  دنمفده  ياهدروخرب  هسامحرپ و  حور  زا  ناشن  رگمتـس  نابـصاغ  ربکتـسم و  نانمـشد 
[ . 31 . ] دنروآرب دایرف  دنزیخ و  اپ  هب  ناگماکدوخ  هیلع  اناوت  شورخرپ و  ناگدیدمتس ، دشاب و  زاب  هشیمه 

ییادخ يا  هبطخ  اب  تبالص  يانیس 

یم هتخادرپ  نادب  هدـنیآ  رد  هک  ییاه  هزومآ  اب  میدـنارذگ و  رظن  زا  ار  (س ) هیـضرم يارهز  نخـس  هریـس و  زا  یفلتخم  ياهـشخب  نونکات 
رتمک رد  هک  يا  هنوگ  هب  تسا . یصاخ  یگژیو  ياراد  هک  میرگن  یم  ار  وناب  نآ  یناگدنز  زا  یلـصف  يامنرود  کنیا  میدش . انـشآ  دوش ،

يا هراپ  هب  يا  هراشا  رتشیپ ، تسا . هیوس  همه  ریگمشچ و  تیعماج  نآ  دوش و  یم  هدهاشم  تیصوصخ  نیا  ترضح  نآ  راتفر  ای  نانخس و 
فراعم زا  ییاضف  شخب ، نیا  رد  میدومن . دراد ، دوجو  هراب  نیا  رد  هک  ییاهطیرفت  طارفا و  دارفا و  يوس  زا  فلتخم  ياهماهبا  تاـهبش و 

ییالاو ياهشزرا  ات  هعماج  نتم  رد  نانز  روضح  یگنوگچ  زا  ددرگ . یم  نایب  اهشسرپ  زا  يرایـسب  خساپ  نآ  رد  هک  دوش  یم  هدوشگ  بان 
توبن هفـسلف  حیرـشت  زا  یمالک  يدیحوت  ات  یناور  یتیبرت  تاکن  زا  دنک  یم  شزیر  رواب ، نید  دهعتم و  يوناب  کی  تاکرب  يابوط  زا  هک 
نآرق زا  یفراعم  ندوشگ  ماجنارـس  یعامتجا و  یتموکح  ياه  هتکن  زا  ییاهزارف  ات  یقوقح  یهقف  ثحابم  زا  تماما و  تیالو و  شزرا  اـت 

[ . 32 . ] دروخ یم  مشچ  هب  زورفا  ینشور  هبطخ  نیا  رد  همه  همه و  یهلا ، قیاقح  هب  تبسن  هناملاع  هنادنمشوه و  نایب  اب 

تفرعم ياه  هتخودنا 

لگ نامیلس  هک  زاب  يدوواد  همغن  رحـس  غرم  يا  شکرب  دمآ  زاب  ابـس  فرط  زا  ربخ  شوخ  دهده  دمآ  زاب  ابـص  داب  رگد  هک  لد  يا  هدژم 
ناسنا چیه  يارب  نآ  نایاپ  هب  یبایهر  ناوت  هک  تساهتنا  یب  فرژ و  نانچ  (س ،) همطاف تفرعم  نارکیب  سونایقا  [ . 33  ] دمآ زاب  اوه  داب  زا 

رد یـشطع  نانچنآ  دنک و  یم  بات  یب  ار  لد  رارق و  یب  ار  ملق  شنیرفآ  يوناب  كاپ  نآ  هب  یگدادلد  یگتفیـش و  اما  دوب  دـهاوخن  ینیمز 
لحاس رب  دـبای . یم  يرتشیب  ییـالاو  قشع  هناـبز  دوش و  یم  رتنوزفا  یگنـشت  يو ، تفرعم  زا  يا  هعرج  ره  اـب  هک  دـناشن  یم  یمدآ  دوجو 

ار یشناد  هنیجنگ  دمآ  نامفیح  اما  میتسیرگن  وا  تیصخش  زورفا  ینـشور  ياهقفا  هب  رود  زا  میتسـشن و  شنیرفآ  هنادرد  نآ  نخـس  هریس و 
ترـضح تیـصخش  هرتسگ  زا  يرگید  داعبا  زا  ناهوژپ  شناد  ات  میزاسن  نایامن  دروخ ، یم  مشچ  هب  وناب  یتفرعم  ياه  هتخودنا  نآ  رد  هک 

نایاپ زا  سپ  هکنآ  دـیما  دـنرگنب . زین  يزورفا  تفرعم  ياه  هنیآ  نینچ  ار  شیوخ  بوبحم  ياه  هولج  قشاع  نادـنمقالع  دـنبای و  یهاـگآ 
زیزع نآ  تیـصخش  هب  تبـسن  شنیب  شناد و  ياه  هفحت  اـب  ار  ناـمدوجو  يارـس  نحـص و  میزادرپب و  ثحاـبم  نیا  هب  هدـشدای ، ياهلـصف 

دنوادخ هاگدید  و  (س ) ارهز همطاف  هراب  رد  نآرق  تایآ  هب  هرابود  یهاگن  رثوک : هنارک  رب  فلا ) میـشخب : تنیز  یتسه  هناگی  رهوگالاو و 
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رهوگالاو تخد  هب  تبـسن  (ص ) مرکا ربمایپ  هقالع  قشع و  عاعـش  زا  يا  هعومجم  دیـشروخ : ياه  هشوخ  ب ) شیوخ . بوبحم  هب  تبـسن 
حاحص رد  هژیوب  تنس  لها  نانخس  هعومجم  رب  ابیز  یلمات  تنس : لها  نانخس  نامسآ  رد  همطاف  ياه  هولج  ج ) (س ) ارهز ترـضح  دوخ ،

راـثآ و  (س ) ارهز همطاـف  تاـحیبست  هب  یـشرع  یـشرگن  توـکلم : ناـکلپ  د ) (س ) ارهز ترـضح  غورفرپ  تیـصخش  هراـب  رد  هناـگ  شش 
فحـصم هراب  رد  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  نانخـس  هعومجم  زا  يریگ  هرهب  زبس : هشیمه  هفیحـص  ه ) یتسه . ملاع  رد  نآ  نوگاـیمیک 

تفرعم غورف  زا  يزومآسرد  یگنازرف : غورف  و ) نآ . زا  هدـنیآ  لاح و  هتـشذگ ، ياـه  هرهب  راـثآ و  يدوجو ، هفـسلف  مالـسلااهیلع ، همطاـف 
رد (س ) ارهز همطاف  دای  مان و  راثآ  نویمطاف : همطاف و  ز ) (س ) ارهز ترـضح  دوخ ، راوگرزب  زیزع و  ردام  هراـب  رد  ینیمخ  ماـما  ترـضح 

یهقف و ثحابم  هعومجم  هب  یهاگن  ناهیقف : هاگن  رد  هقف و  هنیآ  رد  همطاف  ح ) فلتخم . ياهتایلمع  رد  ارهزای  زمر  ریثءاـت  سدـقم و  عاـفد 
اهمان و هدرتسگ  یـسررب  (س :) همطاف باقلا  اهمان و  گنهرف  ط ) (س ) ارهز ترـضح  هراب  رد  تهاـقف  هقف و  هصرع  نادنمـشیدنا  هاگدـید 

ياه هلاسر  اهباتک و  زا  یخرب  هب  یهاگن  فلتخم ي ) ياهتبـسانم  تاسـسوم و  دارفا ، يراذـگمان  هراب  رد  يزومآـسرد  ترـضح و  ياـهبقل 
ياهماهلا روشک ، یگنهرف  ياضف  رد  روضح  ناسنا و  دید  تعسو  بجوم  راثآ ، نیا  اب  ییانشآ  (س :) ارهز ترـضح  هراب  رد  هدش  هتـشاگن 

نیا رد  نیزاغآ  ثحابم  عورش  يروآدای  نمـض  نایاپ  رد  دش . دهاوخ  يرارکت  ياهراک  زا  يرود  یگنهرف و  يرکف  ياهراک  رد  فلتخم 
زا مالسلااهیلع ، ارهز  ترضح  هژیوب  مالـسلا  مهیلع  ناموصعم  یناگدنز  ياه  هزومآ  يریگارف  يارب  رترب  یقیفوت  هدنیآ ، هرامـش  زا  راتـشون 

. میراتساوخ گرزب  دنوادخ 

نانمؤمریما ارهز و  همطاف  هداوناخ  رد  نارسمه  تافص 

هداوناخ هناخ و 

هدولاش نآ  رد  هک  یلفحم  تسا . هداوناخ  دوش ، یم  لیکشت  هعماج  رد  اهـشزرا  نیرتشیب  دارفا و  نیرتمک  اب  هک  يداهن  هعومجم و  نیتسخن 
ریـسم نآ  ياه  هتفای  شرورپ  هاـگ  هک  تسا  رادروخرب  یتمظع  ناـنچ  زا  دوش و  یم  يزیر  یپ  ناـنآ  ياـهرواب  ناـینب  اـهناسنا و  تیـصخش 

اوـح مدآ و  یناگدـنز  عورــش  شنیرفآ و  زاـغآ  زا  [ 34 . ] دـنزورفا یم  یبهلوب  رارـش  اـی  يوفطـصم  غارچ  هداد ، رییغت  ار  تیناـسنا  خـیرات 
زا یخرب  [ 35  ] تسا هدوب  امرفمکح  یگداوناخ  ماظن  رب  یفلتخم  موسر  بادآ و  هدـمآ و  دـیدپ  یخیرات  نوگاـنوگ  ياـه  هرود  نونکاـت ،

يرابکتـسا نارـس  اهتلود و  زا  يا  هراپ  دنا و  هداد  هئارا  یـشخب  تیاده  ياهدومنهر  هداوناخ ، تسادـق  هب  هجوت  اب  هشیدـنا  رکف و  نابحاص 
ینامـسآ نییآ  دـنا . هدومن  دنمـشزرا  نوناک  نیا  یهابت  داـسف و  فرـص  ار  دوخ  شـالت  نیرتشیب  دوخ ، موش  فادـها  هب  یباـی  تسد  يارب 

یب عماج و  یـشرگن  اب  تسا  هداد  هئارا  هداوناخ  يارب  هنادواج  نیرفآتداعـس و  ياه  هزومآ  نیرت  بان  نیرتلماـک و  زا  يا  هعومجم  مالـسا ،
ار سدقم  داهن  نیا  يداصتقا  یعامتجا و  یگنهرف ، نوگانوگ  ياه  هولج  هتشاد و  هجوت  اهناسنا  یناحور  ینامـسج و  داعبا  یمامت  هب  ریظن ،

مهم نیا  هب  مالـسلا  مهیلع  ناموصعم  هریـس  ای  نایاوشیپ و  نانخـس  رد  ینامز  نآرق و  تایآ  رد  هاـگ  ور ، نیا  زا  تسا . هداد  رارق  رظن  دروم 
نانآ زا  یخرب  لاعتم  دـنوادخ  هک  مینیب  یم  ار  يا  هنومن  ياه  هداوناـخ  تسخن  نآرق ، تاـیآ  هعومجم  هب  یهاـگن  اـب  تسا . هدـش  هتخادرپ 

ار ناگمه  نانآ ، یناگدنز  رتفد  ندوشگ  اب  هدز و  لاثم  ار  (ص ) دمحم ترضح  فسوی و  یسوم ، حلاص ، ایرکز ، بویا ، هداوناخ  نوچمه 
نوناک نیا  رد  ناسحا  تیاده و  شیاسآ ، هداوناخ ، شزرا  هب  نتخادرپ  اب  سپس  [ 36 . ] تسا هدومن  توعد  يریذپ  تربع  يزومآسرد و  هب 
طباور هب  هراشا  اب  هک  میرگن  یم  ار  نارـسمه  تافـص  هداوناـخ و  یعاـمتجا  داـعبا  تاـیآ ، رگید  رد  [ 37 . ] تسا هتفرگ  رارق  ثـحب  دروـم 

رب يدنوادخ  دورد  ناموصعم  نانخس  هلـسلس  [ 38 . ] تسا هدش  نایب  ضیعبت  حلـص و  تیمورحم ، تینما ، تلادـع ، ياه  هولج  یگداوناخ ،
داـعبا هدومن و  حرطم  ار  نیریـش  یگدـنز  عورـش  ياـه  هویـش  هک  تسا  يرگید  شخب  ناـنیمطا  ياـمنهار  اـهنآ ، یناگدـنز  هریـس  ناـنآ و 

ار نانآ  راتفر  نانخس و  کیاکی  رطاخ ، یگتفشآ  نودب  ات  دنک  یم  میسرت  هناخ  طیحم  رد  ار  افـصاب  یعمج  طاشن و  رپ  یلفحم  نوگانوگ 
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. مینک لمع  اهنادب  یگدنز  فلتخم  لحارم  رد  مینادب و  ایوپ  نیرفآدشر و  ییاه  هویش  سدقم و  ییاهلمعلاروتسد 

نانمؤمریما ارهز و  همطاف  هداوناخ  رد  نارسمه  تافص 

نیا رد  تسا . هتفای  یلجت  وناب  كاپ  نآ  راـتفر  راـتفگ و  رد  هک  تسا  (ع ) ارهز ترـضح  یناگدـنز  ياـه  هزومآ  هلـسلس  زا  شخب  نیتسخن 
زا يرگید  داعبا  (ع ،) ناموصعم رگید  نانخس  زا  یخرب  اب  هارمه  میزادرپ و  یم  شخب  تایح  هدنزرا و  تافص  زا  تفص  هدزاود  هب  راتـشون 

هشیدنا قشع و  اب  مییاشگ و  یم  هداوناخ  هناخ و  طیحم  رد  ار  (ع ) ارهز ترضح  تافـص  هفیحـص  نیلوا  مه  اب  مییامن . یم  میـسرت  ار  ثحب 
: میزادرپ یم  ییاناد  تفرعم و  ياهرهوگ  دیص  هب  رتشیب 

یگدنز هب  تبسن  شنیب  تریصب و 

هنییآ رد  ار  شنیرفآ  هک  یهاگدید  تسا  ینامسآ  یتریصب  نشور و  یـشنیب  زا  يدنم  هرهب  تایح ، هرتسگ  رد  ناسنا  تیقفوم  ماگ  نیتسخن 
حیرفت لحاس   ) ار شیوخ  یگدنز  دنا ، هرهب  یب  یهلا  هدـئام  نیا  زا  هک  نانآ  دـناشک . یم  ریوصت  هب  یقیقح  ابیز و  یتروص  هب  یمدآ  هاگن 

. دنرپس یم  یشومارف  تسد  هب  رذگدوز ، ییاهزور  رد  ار  دوخ  شالت  هنماد  دنناد و  یم  یمرگرـس ) يزاب و  نادیم   ) ای و  ینارذگـشوخ ) و 
زا سفن  بیذهت  تیونعم و  يزاسدوخ ، زا  هتساخرب  يرون  تسیرگن . یم  شنیرفآ  هب  يرهاظ  هدید  يوس  نآ  زا  یهاگن  اب  (ع ) ارهز همطاف 

نایامن وا  هاگن  ربارب  رد  یتسه  تقیقح  دـش و  یم  هدز  رانک  تایح  ینطاب  ياهیگریت  اهتملظ و  یمامت  نآ  اـب  هک  دوب  ناـیامن  وا  ناـج  قمع 
وا هدـید  لد و  يابیرف  رذـگدوز ، ياهیـشوخ  تاذـل و  درکن و  ییابرلد  وا  زا  یگدـنز  رویز  رز و  هاگ  چـیه  ور ، نیا  زا  [ 39 . ] دیدرگ یم 
یم يا  هنانابرهم  ینیب  نشور  اب  دش ، یم  حرطم  تسا  نآ  هتفیش  دراد و  نآ  ورگ  رد  لد  وا  هک  هچنآ  ایند و  زا  نخس  هک  یماگنه  دیدرگن .

و [ 40 . ] ادـخ هار  رد  قافنا  . 3 (ص ) ادـخ لوسر  هرهچ  هب  هاگن  نآرق 2 . توالت  . 1 مراد : تسود  رایـسب  ار  زیچ  هس  امـش  يایند  زا  دومرف :
هتـساوخ هکنآ  رگم  دناوخ  یمن  ار  نآ  سک  چیه  هک  مزومایب  وت  هب  ییاعد  يراد  تسود  ایآ  مرتخد ! دومرف : وا  هب  (ص ) مرکا لوسر  نوچ 

[41 .( ] تسا رت  بوبحم  نم  دزن  تسا  نآ  رد  هچنآ  ایند و  زا  ییاعد  نینچ  ناج ! ردپ  : ) درک نایب  ردپ  خساپ  رد  دریذپ ؟ یم  ققحت  وا  ياه 
رکف زا  ار  وا  یـشوخ  هافر و  ياه  هولج  درکن و  شومارف  تیدوبع  تیناسنا و  هصرع  رد  ار  دوخ  تلاسر  هاگ  چـیه  اعد ، نآ  نتفرگ  ارف  اب  و 

ییانیب و اـب  دـنک  یم  ماـیوریپ )  ) سک ره  نم و  : ) دومرف هک  دوب  ردـپ  نخـس  راـیع  ماـمت  لـماک و  هنومن  (ع ) همطاـف دومنن . لـفاغ  نارگید 
ناسنا ناگدید  لباقم  یناسفن  رابغ  درگ و  یناطیش و  ياه  هسوسو  هک  ییاه  هظحل  رد  اریز  [ 42 .( ] مینک یم  توعد  ادخ  يوس  هب  تریصب 

، هدرکن شومارف  ار  تداعس  دشر و  هار  تاساسحا  زا  رود  هب  نشور و  یشنیب  اب  وا  دهد ، یم  قوس  ینامرفان  تیصعم و  هب  ار  وا  هتفرگ  رارق 
لزنم هب  یگلاس  هن  نس  رد  ترـضح  نآ  هک  یبش  سب . تسا و  گرزب ) راگدرورپ  تیاـضر   ) نآ دـنک و  یم  لاـبند  ار  فدـه  کـی  اـهنت 
نایاپ دای  هب  مدرک و  رکف  دوخ  راتفر  لاح و  هراب  رد  : ) دومرف درک و  دوخ  رسمه  هب  ور  نارگن  یتلاح  رابکشا و  ینامـشچ  اب  داهن ، اپ  رهوش 

ربق و هناخ  هب  اجنیا  زا  رگید  يزور  مدـش و  لقتنم  رهوش  هناخ  هب  ردـپ  هناـخ  زا  زورما  هک  مداـتفا  ربق  ماـن  هب  رگید  هاـگلزنم  شیوخ و  رمع 
رد مه  اب  ات  میتسیاب  زامن  هب  ایب  هک  مهد  یم  دنگوس  ادـخ  هب  ار  وت  یگدـنز  ياه  هظحل  نیزاغآ  نیا  رد  تفر . مهاوخ  دوخ  يدـبا  هاگیاج 
هگ هولج  تسا  سب  ار  ام  میتشاذگ  ایند  رس  رب  بابح  نوچ  اپ  ام  ياج  تسا  یلین  هدرپ  تفه  يالاب  [ . 43 .( ] مینک تدابع  ار  ادخ  بش  نیا 
هاگ چـیه  هک  دوب  نانچ  وناب  كاپ  نآ  تفرعم  تعـسو  و  (ع ) همطاف نارکیب  تخانـش  [ . 44  ] میتشاذگ ایند  مدرم  يارب  ایند  سدق  نادـهاش 

یهلا و ریدقت  ناتـسآ  رب  رـس  نوزفازور  یقـشع  اب  دید ، یمن  رظن  بحاص  (ص ) هللا لوسر  نانخـس  دـنوادخ و  تاروتـسد  ربارب  رد  ار  دوخ 
هک هچنآ  هب  مدونشخ  [ 45  ] هلوسر یل و  هللا  یضر  امب  تیضر  دومرف : یم  قوش  رپ  یهاگن  تفوطعرپ و  یبلق  اب  داهن و  یم  يدنوادخ  هدارا 
ادخ هک  ما  یـضار  [ 46  ] ایلو العب و  یمع  نباب  ایبن و  هاتبا  اـی  کـب  اـبر و  هللااـب  تیـضر  اـی : و  دـنداد . تیاـضر  نم  يارب  وا  ربماـیپ  ادـخ و 

راتفگ رد  يدنوادخ  نخـس  زا  ناشن  ور  نیا  زا  تسا . نم  ماما  رهوش و  یلع ، میومع  رـسپ  و  نم ، ربمایپ  ردپ ! يا  وت  تسا و  نم  راگدرورپ 
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دوخ يادـخ  زا  زین  نانیا  تسا و  یـضار  نانآ  زا  راـگدرورپ  دومرف : ناـکاپ  ناگتـسیاش و  فیـصوت  رد  هک  دوب  ناـیامن  هشیمه  وا  راـتفر  و 
یم تیبرت  (ع ) یلع نب  نیسح  نوچ  ییاه  هنادرد  دوخ  ینامسآ  یشوغآ  یسدق و  ناماد  رد  یکانبات  تافـص  نینچ  اب  وا  [ 47 . ] دنا یضار 

دنک و یم  میـسرت  یگدادلد  قشع و  زا  دـنلب  یتفرعم  هاتوک  يا  هلمج  اب  البرک  هصرع  رد  شیوخ  تایح  ياه  هظحل  نیرخآ  رد  هک  دـیامن 
ياه هنحـص  رد  زین  (ع ) همطاف رهوگالاو  تخد  و  متـسه . یـضار  وت  هدارا  اضق و  هب  اراـگدرورپ ! [ 48  ] کئاضقب یـضر  یهلا  دیامرف : یم 

یم درگن و  یم  یگدـنب  تعاطا و  گنر  اب  ار  بیاصم  یمامت  يا ، هلمج  رد  شیوخ  تیاضر  ناـیب  نمـض  اونین ، خرـس  هثداـح  نوگاـنوگ 
ياهترودـک زا  ناـج  هماـج  هراـمه  هک  ناـنآ  يرآ  دوب . یهلا  تبحم  فطل و  ییاـبیز و  مدـید  هچ  ره  [ 49  ] الیمج الا  تیءار  اـم  دـیامرف :

ار قیاقح  هدرپ  یب  دننک ، شیالاپ  یـشیالآ  ره  زا  ار  دوخ  ناور  حور و  دنراد و  هگن  رود  یتسرپاوه  تداسح و  يزوت ، هنیک  یهاوخدوخ ،
راکزیهرپ كاپ و  رگا  هک : دومن  تحارـص  نادـب  نآرق  هیآ  هک  یتقیقح  دـنرب . یم  هرهب  لد  هناخ  رد  ینامـسآ  يرون  زا  هدومن و  هدـهاشم 

فرط و کی  زا  يراکزیهرپو  اوقت  نیب  میرک  نآرق  [ 50 . ] دیازفا یم  امش  تریصب  رب  دهد و  یم  ینیب  نشور  امش  هب  دنوادخ  دیـشاب ، هدوب 
قیاقح ربارب  رد  رت و  هتـسراو  رت ، كاـپ  یمدآ  هزادـنا  ره  تسا  لـیاق  یمیقتـسم  هطبار  رگید  فرط  زا  تریـصب  رون  شیازفا  ینیب و  نشور 

هک ینیبن  هتساخرب  درگ  سوه  اوه و  هتسارآ  تسا  ییارس  تقیقح  دنک . یم  داجیا  رتشیب  ییانشور  وا ، رکف  لقع و  یناشفارون  دشاب ، میلست 
اب تسا ، دنوادخ  یگدنب  يادنلب  رب  یتسه  يوناب  هناگی  هک  (س ) هیضرم يارهز  [ . 51  ] درم تسانیب  هچرگ  رظن  دنیبن  درگ  تساخرب  اج  ره 
نآ رب  نوزفا  دوب و  هدرک  انشآ  دوجو  قمع  ات  دیحوت  ياه  هزومآ  اب  ار  دوخ  دوب ، هتفای  تسد  يدنمشزرا  يرگنشور  نینچ  هب  يرواب  نانچ 

، رمع ياـه  هظحل  تاـعاس و  هک  دوب  هتخومآ  ردـپ  زا  وا  دوب . هتخاـس  هتفیـش  يورهر  (ص ) هللا لوسر  تلاـسر  توبن و  زا  يوریپ  ریـسم  رد 
ایند روما  زا  زگره  تشادنرب ، ماگ  دوخ  حالـصا  ریغ  ای  ادخ و  یگدنب  ریغ  رد  دومن و  دیاب  یگدـنب  تراجت  نآ  اب  هک  تسا  ناسنا  هیامرس 

وا ات  هدوب  وا  قحتسم  لابند  هب  تسا ، وا  دزن  يرانید  مهرد و  نوچ  دشاب و  دارفا  نیرت  یخس  مدرم  نیب  رد  دشاب . هتشادن  بارطـضا  سرت و 
شناد لضف و  لها  هب  دوش ، اذغ  مه  نانآ  اب  دنیـشن و  ارقف  اب  دنک ، راثیا  ادـخ  هار  رد  دوخ  ياذـغ  توق و  زا  دـیامن . دنـسرخ  نامداش و  ار 

رد دریذپب و  ار  وا  رذـع  دـهاوخب ، شزوپ  دوخ  هدرک  زا  ینامـشیپ  ناسنا  هک  هاگنآ  دـشاب . هتـشاد  یلدـمه  نادـنموربآ  اب  دراذـگ و  مارتحا 
شرظن رد  ناـگمه  دـیامن و  توعد  دـیحوت  هب  ناـسکی  ار  ینغ  ریقف و  دـیوجب . يرترب  یـشیپ و  دوخ  رازگتمدـخ  رب  كاـشوپ  كاروـخ و 

[ . 52 . ] دنشاب يواسم 

وا یناور  یحور  داعبا  اب  ییانشآ  رسمه و  تخانش 

ریسم رد  جاودزا ، زاغآ  زا  هک  دنتـسه  ینارفـسمه  نارـسمه ، تسا و  تدم  هاتوک  ینامز  تدمزارد و  هاگ  هک  تسا  يرفـس  نوچ  یگدنز 
تبحم و یگدادـلد و  طاـشن و  قشع ، روش و  نآ  زا  دـشاب و  هارمه  نارفـسمه  تخانـش  اـب  رفـس  نیا  هک  هاـگنآ  دـنهن . یم  ياـپ  یگدـنز 

مخ چـیپ و  رد  هدـشن و  ادـج  مه  زا  اهیتخـس  تملظ  رد  دـننک ، یم  یط  ار  یگدـنز  هار  مه  تسد  رد  تسد  ود ، نآ  دـیآ ، دـیدپ  ینابرهم 
دنریگ و یم  میمصت  ینیب  نشور  تریصب و  اب  دنریگ  رارق  یهلا  تمعن  تمحر و  شراب  رد  هک  ینامز  دننک . یمن  مگ  ار  رگیدکی  ثداوح 

نشور یهار  هب  ات  دنهن  یم  رانک  ار  عناوم  کیاکی  شیوخ ، تخانش  یکانبات  اب  دندش ، ور  هبور  تالکـشم  راوآ  تمحز و  شزیر  اب  نوچ 
هاتوک رد  هک  دـندوب  ینارـسمه  (ع ) نانمومریما و  (ع ) ارهز همطاف  دـنبای . هتـسیاش  دنمـشزرا و  ینایاپ  هتفاـی ، تسد  یماـکداش  شمارآ و  و 

(ع) یلع ترضح  يزور  دندومن . يرپس  ینابرهم  مهافت و  اب  هارمه  ییاهزور  هشیدنا ، یکانبات  تخانش و  يانشور  اب  دوخ  یناگدنز  تدم 
یف همامح  جوزک  انک  دومرف : دورس و  زیمآتبحم  يرعش  وا ، اب  ار  دوخ  یناوج  یناوجون و  نارود  و  (ع ) همطاف دوخ  بوبحم  رـسمه  هراب  رد 

میدرب و یم  هرهب  یناوج  یتمالـس و  طاـشن و  زا  هنایـشآ  کـی  رد  میدوب  رتوبک  ود  دـننامه  وـت  نم و  [ 53  ] بابش هحـصب و  نیعتمتم  هکیا 
هنوگچ ار  ترسمه  کلها ؟ تدجو  فیک  درک : لاوس  (ع ) یلع زا  تفر و  نانآ  دزن  ود ، نآ  جاودزا  زا  سپ  يدنچ  (ص ) ربمایپ هک  هاگنآ 
لوسر نوچ  و  دـنوادخ . تعاطا  يارب  روای  نیرتهب  هللا  هعاـط  یلع  نوعلا  معن  درک : ضرع  خـساپ  رد  تیمیمـص  تحارـص و  اـب  وا  یتفاـی ؟
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تخانش هنماد  متفای . رهوش  نیرتهب  ار  وا  [ 54  ] لعب ریخ  درک : ضرع  وناب  نآ  دومن ، (ع ) همطاـف دوخ  رتخد  زا  ار  شـسرپ  نیمه  (ص ) مرکا
يونعم تهبا  تمظع و  هرتسگ  زا  يو  هکلب  دـش ، یمن  دودـحم  یگدـنز  يرهاـظ  ياـه  هولج  هب  دوخ  رـسمه  هب  تبـسن  (ع ) ارهز ترـضح 

حور تقیقح  نیا  هب  ناوت  یم  یبوخ  هب  ترضح  نآ  زا  ینخس  رد  دوتس . یم  ار  وا  هشیمه  یتخانـش  نینچ  اب  تشاد و  یهاگآ  دوخ  رهوش 
مدرم داد . خر  يا  هلزلز  رکبوبا  تفالخ  نارود  رد  دیامرف : یم  (ع ) همطاف تخانش . دوخ  رسمه  هب  تبسن  ار  وا  شنیب  داعبا  درب و  یپ  شخب 

، هدش هدنهانپ  (ع ) بلاط یبا  نب  یلع  هب  هک  دندید  یتلاح  رد  ار  اهنآ  اما  دـنیوج . دادمتـسا  نانآ  زا  ات  دـنتفر  رمع  رکبوبا و  دزن  یتحاران  زا 
هب هدـمآ  نوریب  لزنم  زا  شمارآ  يدرـسنوخ و  لامک  اب  (ع ) یلع دـنتفر . ترـضح  هناخ  رد  ات  ود  نآ  لابند  هب  دـنا . هتفر  وا  هناـخ  فرط  هب 

ياه هراوید  ياشامت  هب  هتسشن  هپت  نآ  يور  رب  ترضح  نآ  زا  يوریپ  هب  زین  مدرم  تسـشن . يا  هپت  رب  اجنآ  رد  درک و  تکرح  رهـش  نوریب 
: دنتفگ دیا ؟ هدیـسرت  هرظنم  نیا  زا  امـش  ایوگ  دومرف : هدرک ، نانآ  هب  ور  (ع ) یلع دنتخادرپ و  دوب ، ندروخ  ناکت  لاح  رد  هک  هنیدـم  رهش 

نیا رد  دیامرف : یم  هنوگ  نیا  ار  ارجام  همادا  (ع ) ارهز همطاف  میا . هدیدن  يا  هثداح  نینچ  نونکات  هکنآ  لاح  میشاب و  هتشادن  سرت  هنوگچ 
نیمز گنرد  یب  شاب ! مارآ  تسا !؟ هدش  هچ  ار  وت  دومرف : هدز  نیمز  رب  تسد  دعب  داد و  ناکت  ار  كرابم  ياهبل  (ع ) یلع ترـضح  هظحل 

؟ دیدش یتقگش  راچد  نم  راک  نیا  زا  امش  دومرف : (ع ) یلع دندش . هدز  تفگـش  ماما  يدرـسنوخ  ترـضح و  لمع  نیا  زا  مدرم  دش . مارآ 
اهلاقثا و ضرالا  تجرخا  اهلازلز و  ضرالا  تلزلز  اذا  تسا : هدومرف  وا  هراب  رد  لاعتم  دنوادخ  هک  متـسه  یـسک  نم  دومرف : يرآ  دنتفگ :
دـنک و شـسرپ  نآ  زا  ناسنا  دزیر و  نوریب  ار  شنورد  نارگ  راب  دزرلب و  نآ  ياهـشزرل  هطـساو  هب  نیمز  هاـگره  [ ) 55  ] اهلام ناسنالا  لاق 

يزور نانچ  رد  [ ) 56  ] اهرابخا ثدحت  ذـئموی  تسا ؟ هدـش  هچ  ار  وت  ناه ! دـیوگ : یم  نیمز  هب  هک  متـسه  یناسنا  نامه  نم  و  دـسرپب )...
يارهز زا  باحـصا  زا  یکی  نوـچ  رگید ، ینخـس  رد  [ 57 . ] دـیوگ یم  نخـس  نم  اب  نیمز  و  دـنک ) یم  نایب  ار  شدوخ  تاـیاور  راـبخا و 

وا يوس  هب  هک  تسا  هبعک  نوچ  ([) (ع یلع و   ] ماما : ) دیامرف یم  ترضح  دنک ، یم  شسرپ  (ع ) نینموملاریما شرهوش  هراب  رد  (س ) هیضرم
یم یقاب  شلها  يارب  ار  نآ  دخرچب و  دوخ  روحم  رب  قح  هک  دنتـشاذگ  یم  رگا  دنگوس  ادخ  هب  دور . یمن  مدرم ] يوس  هب  ] وا دنور و  یم 

زا ناگدنیآ  دـندرک و  یمن  تفلاخم  رگیدـکی  اب  ادـخ  هراب  رد  رفن  ود  هاگ  چـیه  دـندرک ، یم  يوریپ  (ص ) ربمایپ نادـناخ  زا  دنتـشاذگ و 
اپ هب  تسا  نیسح  دنزرف  نیمهن  هک  ام  مئاق  هکنیا  ات  دنتشاذگ  یم  دوخ  ناگدنیآ  يارب  ناگتـشذگ  دندرب و  یم  ثرا  هب  ار  نآ  ناگتـشذگ 

مظن و هرهچ  رد  فلتخم  تارابع  اب  تشاد و  لماک  یهاـگآ  دوخ  رـسمه  تلزنم  ماـقم و  هب  تبـسن  زین  (ع ) یلع وس ، نآ  زا  [ 58 ...( ] دزیخ
قشع و ساسحا  نیدرمز ، یظافلا  نیریش و  ینایب  اب  ماما  دمآ ، نایم  هب  (ع ) ارهز ترضح  زا  نخـس  هک  يزور  دوتـس . یم  ار  (ع ) همطاف رثن ،

يرخف مث  اهیبا  مطافب و  رخفلا  یل  و  درک : راهظا  هنوگ  نیدب  دوب ، (ع ) همطاف هب  تبسن  دنمـشزرا  تخانـش  لصاح  هک  ار  دوخ  یبلق  تبحم 
هب ار  همطاف  هک  ماگنه  نآ  منک ، یم  راختفا  ادـخ  لوسر  هب  هاگنآ  منک و  یم  تاهابم  شردـپ  همطاف و  هب  نم  [ 59  ] اهینجوز اذا  هللا  لوسرب 

، تفگ یم  نخـس  مدرم  نیب  رد  دوخ  تیناقح  تابثا  يارب  یفلتخم  تارظانم  تاجاجتحا و  رد  (ع ) ماما هک  یناـمز  دروآ . رد  نم  يرـسمه 
ار وا  (ص ) ادـخ لوسر  هک  یـسک  ایآ  مهد  یم  دـنگوس  ادـخ  هب  ار  وت  دومرف : رکبوبا  هب  يزور  درک . یم  راختفا  (ع ) همطاف دوجو  هب  اهراب 
وت ای  متسه  نم  دروآ ) رد  یلع ] ] وت يرسمه  هب  نامـسآ  رد  ار  وا  دنوادخ  دومرف : دروآ و  رد  وا  يرـسمه  هب  ار  همطاف  شرتخد  هدیزگرب و 

یـسک نم  زا  ریغ  امـش  نیب  رد  ایآ  مهد ، یم  دـنگوس  ادـخ  هب  ار  امـش  دومرف : رگید  ياج  رد  و  [ 60 . ] یتسه وت  هکلب  داد : خـساپ  یتسه ؟
[ . 61 . ] هن دنتفگ : دشاب . نایناهج  نانز  يوناب  شرسمه  هک  تسه 

رسمه اب  یهارمه  یلدمه و 

هک یلد  مرخ  تستالکشم  حاتفم  ربلد ، روضح  اتفگ  شرورس  رد  دجو و  رد  مدینـش  يا  هتکن  شوخ  شرون  داب  دوزفاک  مریپ  یتولخ ز  رد 
نیگمهـس و جاوما  روآتکاله ، ياهبادرگ  نآ  رد  هک  تسا  یـسونایقا  رب  روضح  دـننامه  ایند  یگدـنز  [ . 62  ] شروضح رد  هتـسویپ  دشاب ،

یم تخس  يا  هزرل  ار  یناگدنز  هرکیپ  رطاخ ، یگتفـشآ  هرهلد و  هودنا ، درد و  يرادان ، رقف و  هاگ  دراد . دوجو  زورفا  تشحو  ياهدابدنت 
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یهارمه یلدمه و  يراکمه ، دشخب ، یم  تاجن  اهیتخـس  هدنیآ  زا  ار  یگدنز  یتشک  هک  ینابداب  هناگی  دنک . یم  نوگرگد  ار  نآ  دـهد و 
یناگدـنز ياه  هولج  زا  زاون  مشچ  نشور و  یگنر  دراد و  هارمه  هب  یبلق  نانیمطا  ناـمیا و  شخب  حور  رطع  هک  یتافـص  تسا . نارـسمه 

ییالط و یقفا  رد  ار  یگژیو  نینچ  مییاشگ ، یم  هک  ار  (ع ) ارهز ترـضح  یناگدـنز  رتفد  تسا . هتفرگ  دوخ  هب  مالـسلا  مهیلع  ناـموصعم 
يرابدرب هصرع  نارومان  دوب و  هارمه  تبیصم  الب و  ياهراوآ  یتخس و  ياهخالگنس  اب  هرامه  هک  يا  هلاس  هن  یگدنز  مینیب ، یم  ریگمشچ 
نوزفازور يراکمه  یهارمه و  یلدمه ، هدـید و  لد و  يانـشور  اب  شنابرهم  رـسمه  زیزع و  همطاف  اما  دومن  یم  تقاط  یب  ار  ییابیکـش  و 

یباحـص هک  يزور  دـنتفر . یم  ثداوح  لابقتـسا  هب  يونعم  طاـشن  یحور و  توارط  اـب  دـنراذگ و  یم  رـس  تشپ  ار  تالکـشم  کـیاکی 
سابل زا  ناملس  هللا ! لوسر  ای  : ) تفگ ردپ  هب  (ع ) همطاف دوب ، هدش  هدز  تفگش  ترـضح  یگدنز  هویـش  سابل و  ندید  اب  ناملـس ، هتـسراو 

تـسوپ زج  هب  میرادن  يزیچ  هک  تسا  لاس  جنپ  یلع  نم و  درک ، ثوعبم  قح  رب  ار  وت  هک  يدـنوادخ  هب  دـنگوس  تسا . هدرک  بجعت  نم 
یمرچ ام  رـس ) ریز   ) شلاـب زین  میهد و  یم  رارق  دوخ  شرف  ار  نآ  ماـگنه  بش  دروخ و  یم  فلع  نآ  يور  رب  ناـمرتش  اـهزور  هک  یچوق 

رد لزنم و  رد  وا  تامحز  ساپ  هب  دینش ، ار  دوخ  دنبلد  رتخد  نانخس  هک  (ص ) ربمایپ تسا ). هدش  تسرد  امرخ  فیل  زا  شفارطا  هک  تسا 
ناماگشیپ و هورگ  رد  مرتخد  انامه  ناملـس ! يا  : ) دومرف نایب  هنوگ  نیا  ار  همطاف  شزرا  يا  هلمج  اب  هدومن ، ناملـس  هب  ور  شرهوش ، رانک 

يا هرهچ  اب  درک  یم  یعـس  هشیمه  یگدـنز ، ياهیتخـس  عاونا  اب  تمیـالم  یناـبرهم و  رب  نوزفا  (س ) هیـضرم يارهز  [ 63 (. ] تسا نیقباس 
، اـهزور زا  یکی  رد  دراذـگن . ناـیم  رد  وا  اـب  ار  یگدـنز  تاـمیالمان  دراد و  هگن  رود  هودـنا  مـغ و  راـبغ  زا  ار  دوـخ  رهوـش  زیمآـتیاضر ،
هب ار  مردپ  هک  ییادخ  هب  هن ، داد : خساپ  ترضح  میآ ؟ نوریب  یگنسرگ  زا  ات  يراد ، ییاذغ  ایآ  ناج ! همطاف  دومرف : (ع ) یلع ناهاگحبص 

نیسح نسح و  منادنزرف ، امش و  هب  دوب  هچنآ  میرادن ، یفاک  ياذغ  لزنم  رد  هک  تسا  زور  ود  دنگوس ، دیزگرب  تماما  هب  ار  امش  توبن و 
اذـغ هیهت  لابند  هب  ات  یتخاسن  ربخ  اب  ارم  ارچ  ناج ! همطاف  : ) دومرف رثءات  اـب  ماـما  مدرکن . هدافتـسا  دوجوم ، كدـنا  ياذـغ  زا  دوخ  مداد و 

وت زا  يرادن  تردق  ناوت و  نآ  رب  هک  ار  يزیچ  منک  یم  ایح  دوخ  راگدرورپ  زا  نم  نسحلاابا ! يا  : ) داد همادا  (س ) هیـضرم يارهز  مورب ).
رهوش اب  ینز  ره   ) هک دوب  هتخومآ  ردپ  زا  وا  دوب . لدمه  هارمه و  يرسمه  شوکتخس و  ییوناب  (س ) ارهز همطاف  [ 64 .( ] میامن تساوخرد 

ار ادخ  یلاح  رد  دش و  دهاوخن  لوبق  وا  زا  یکین  راک  چیه  درادـن ، ار  نآ  ناوت  تردـق و  هک  دـناشکب  يزیچ  هب  ار  وا  دـنکن و  ارادـم  دوخ 
همطاف : ) هک دوب  هدرک  دوخ  شوگ  هزیوآ  ار  (ص ) هللا لوسر  نخس  رگید  و  [ 65 ( ] تسا كانمشخ  وا  رب  دنوادخ  هک  درک  دهاوخ  تاقالم 

وا زا  درواین ، رگا  تسا و  یششخب  لضف و  بوخ ، هک  دروآ  وت  شیپ  يزیچ  رگا  نکم ، تساوخرد  يزیچ  تیومع  رسپ  زا  هاگ  چیه  ناج !
دنمـشزرا و تافـص  نینچ  هژیوب  داـعبا و  یماـمت  رد  ار  دوـخ  دـیاب  زین  اـم  نادرم  ناـنز و  یماـمت  زورما  [ 66 .( ] نکن تساوـخرد  لاوـس و 
رد مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هک  یلیـصا  بان و  فراعم  زا  دـنیامن و  ینیمز  هتـشرف  نآ  يارب  صلخم  يورهر  قداص و  يوریپ  نیرفآـطاشن ،
هاگ هک  یفراعم  دنریگ . راک  هب  یگدـنز  ياه  هنحـص  رد  ار  نانآ  کیاکی  هدومن و  نایاش  ياه  هدافتـسا  دـنا ، هدراذـگ  راگدای  هب  هراب  نیا 

، تسین يو  هب  طوبرم  هچنآ  وا ، ياـهراک  رد  ار  نز  دـندومرف ...( : یم  (ع ) نسح ماـما  دوخ ، دـنزرف  هب  ناـگمه  شزومآ  يارب  ناـنمومریما 
طوبرم هچنآ  زا  هک  راد  هگن  يدح  هب  ار  شمارتحا  راوشد ، ياهراک  لووسم  هن  تسا  لگ  هخاش  دننامه  نز  اریز  نادرگم ، رایتخا  بحاص 

: دندومن یم  میسرت  هنوگ  نیا  اویـش  ابیز و  ینایب  اب  لزنم  رد  ار  نانز  تامدخ  شزرا  (ع ) قداص ماما  ای  و  [ 67 ...( ] دنکن زواجت  تسا  وا  هب 
هزور ار  شیاهزور  هک  لاس  کی  تدابع  زا  نز  نآ  يارب  راک  نیا  هکنیا  رگم  دناشونب ، شرـسمه  هب  بآ  يا  هعرج  هک  تسین  ینز  چـیه  )
يرهش تشهب  رد  وا  يارب  دناشون ، یم  شرسمه  هب  هک  یبآ  هعرج  ره  شاداپ  هب  دنوادخ  تسا و  رتهب  دتسیاب  تدابع  هب  شیاهبـش  دشاب و 
بتکم ناـگتخومآشناد  زا  یکی  یگدـنز  هویـش  زا  مه  اـب  تسا  هتـسیاش  [ 68 .( ] دـشخب یم  ار  وا  ياـهاطخ  زا  اـطخ  تصــش  دزاـس و  یم 

يونعم و قشع  زا  نشور  ییاهزور  هتفرگ  راک  هب  دوخ  تایح  ياه  هظحل  رد  ناوت  یم  ار  اه  هزومآ  نینچ  مینادـب  ات  میوش  انـشآ  (ع ) همطاف
رسفم هنازرف و  داتسا  یگدنز  ییابطابط ، همالع  ناگتفیش  نادرگاش و  زا  یکی  میزاس . مهارف  دوخ  يارب  وکین  یشاداپ  زا  دیون  رپ  يا  هدنیآ 

يرایسب کشا  شرسمه  توف  رد  دوب . تیمیمص  افـصاب و  رایـسب  همالع  یگداوناخ  یگدنز  دننک : یم  فیـصوت  هنوگ  نیا  ار  نآرق ، ریبک 
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؟ دیتسه رثءاتم  نینچنیا  ارچ  میزومایب ، امش  زا  دیاب  ار  يرابدرب  ربص و  ام  مدرک  ضرع  ناشیا  هب  يزور  دوب . رثءاتم  نوزحم و  تخیر و  یم 
يرگونابدـک و افـص و  زا  نم  هیرگ  منک ، یمن  هیرگ  مرـسمه  گرم  يارب  نم  میریمب . دـیاب  همه  تسا . قح  گرم  دومرف ...( : باوـج  رد 
یگدنز و جیاوح  زا  نم  هک  میدش  یم  هجاوم  ییاهیتخس  اب  فرشا  فجن  رد  میتشاد و  یبیـشن  زارف و  رپ  یگدنز  ام  تسا . مناخ  ياهتبحم 
هک دنکب  يراک  مناخ  هک  دشن  هاگ  چیه  ام  یگدنز  تدم  لوط  رد  دوب . مناخ  هدهع  هب  یگدنز  هرادا  مدوب . عالطا  یب  نآ  هرادا  یگنوگچ 
رد دوب ! هداد  ماجنا  ار  لمع  نیا  شاک  میوگب  نم  هک  دـنک  كرت  ار  يراک  ای  درک ، یمن  ار  راک  نیا  شاک  يا  میوگب  ملد  رد  لقادـح  نم 

لزنم رد  نم  راک  هک  دـیناد  یم  امـش  يدرک ! كرت  ارچ  ای  يداد  ماجنا  ار  لمع  نـالف  ارچ  تفگن  نم  هب  هاـگ  چـیه  یگدـنز  نارود  ماـمت 
نیا هب  مناخ  مراد . ورین  دیدجت  تحارتسا و  هب  جایتحا  موش و  یم  هتسخ  هک  تسا  مولعم  متسه . هعلاطم  ای  نتـشون  لوغـشم  هشیمه  تسا و 
کی تعاس  ره  تشاد  لاغتـشا  لزنم  ياهراک  هب  هک  لاـح  نیع  رد  تسرد . ياـچ  دوب و  نشور  هشیمه  اـم  روامـس  تشاد ، هجوت  عوضوم 

ار افـص  تبحم و  نیا  نم  رگید ... تعاس  ات  تفر  یم  شراک  لاـبند  هراـبود  تشاذـگ و  یم  نم  راـک  قاـتا  رد  تخیر ، یم  ياـچ  ناـجنف 
[ . 69 !( ] منک شومارف  مناوت  یم  هنوگچ 

رسمه تیصخش  هب  مارتحا 

نیرفآتفرعم ياهلمعلاروتـسد  نیریـش و  ابیز و  نانخـس  زا  ات  دندوب  هدز  هقلح  (ص ) هللا لوسر  دوجو  درگادرگ  راو  هناورپ  یگمه  باحـصا 
هب ار  نایفارطا  هاگن  (ص ) مرکا لوسر  هتـسشن  رون  هب  هرهچ  هاگان  دـنیوج . هرهب  رـسمه  اـب  دروخرب  شور  یگدـنز و  هویـش  هراـب  رد  ربماـیپ 
نم هب  لیئربج  مردارب  : ) دیدرگ عورـش  دـش ، یم  ادا  ابیز  یگنهآ  اب  هدرمـش و  روط  هب  هک  وا  عماج  هاتوک و  نانخـس  دـیناشک و  دوخ  يوس 

نادرم امش  دیوگب ... فا  شنز  هب  هک  تسین  زیاج  رهوش  يارب  مدرک  نامگ  نم  هک  اجنآ  ات  دومن ، یم  ار  نانز  شرافس  هراومه  داد و  ربخ 
منانز هب  رتشیب  امش  همه  زا  نم  دشاب و  راتفرـشوخ  شنز  اب  هک  تسا  يدرم  امـش  نیرتهب  [ 70 . ] دیا هتفرگ  ییادـخ  تناما  ناونع  هب  ار  نانز 

هب هک  هاگنآ  تسا  هدربن  تافص  نیا  اب  ناملسم  يرسمه  زا  رترب  يا  هرهب  مالسا ، زا  دعب  ناملسم  درم  مرتراتفر . شوخ  مراذگ و  یم  مارتحا 
دوخ رهوش  هب  هک  ینز  [ 71 . ] دشاب شرهوش  لام  دوخ و  سومان  ظفاح  شبایغ  رد  عیطم و  شرما  ربارب  رد  وا و  شخب  ترسم  درگن  یم  وا 
هزور زامن و  اب  ار  زور  بش و  هچ  رگا  دوش ، یمن  لوبق  ادـخ  هاگرد  هب  وا  لامعا  زا  کی  چـیه  زاـمن و  دراذـگن  مارتحا  وا  هب  دـنک و  تیذا 

تروـص هب  هک  يدرم  ره  [ 72 . ] دوش یـضار  وا  تسد  زا  شرهوش  هک  نآ  ات  دـیامن ، قافنا  ادـخ  هار  رد  لاـم  دـنک ، دازآ  هدرب  دـنارذگب ،
ناـیاپ زا  سپ  [ 73 .( ] دـنزب یلیـس  داتفه  منهج  رد  ار  وا  دـهد  یم  نامرف  خزود  کلام  هب  لـجوزع  دـنوادخ  دـنزب ، یلیـس  کـی  شرـسمه 

دیآیم و ملابقتـسا  هب  موش  یم  هناخ  دراو  هاگ  ره  هک  مراد  يرـسمه  درک : ضرع  دـمآ و  ترـضح  تمدـخ  يدرم  (ص ) هللا لوسر  نانخس 
یم هصغ  یگدـنز  جراخم  يزور و  يارب  رگا  دـیوگ : یم  دـنیب ، یم  نیگهودـنا  ارم  هک  ینامز  دـنک . یم  ما  هقردـب  موش  یم  جراخ  نوچ 
دنک نوزفا  ار  تهودنا  دنوادخ  ینیگهودنا ، ترخآ  يارب  رگا  تسا و  هتفرگ  هدهع  هب  ار  نآ  گرزب ) دنوادخ   ) يرگید هک  نادب  يروخ ،

زا یکی  نز  نیا  دراد و  ینارازگراـک  ینـالماع و  نیمز  يور  رب  دـنوادخ  دوـمرف : (ص ) مرکا ربماـیپ  یـشیدنیب . دوـخ  ترخآ  هب  رتـشیب  اـت 
هن اهنت  بدا  یب  بر  فطل  زا  دنام  مورحم  بدا  یب  بدا  قیفوت  مییوج  ادخ  زا  [ . 74 . ] دراد ار  دیهش  شاداپ  فصن  وا  تسادخ و  نالماع 

همطاـف میرگن  یم  هک  ار  هوـسا  نارـسمه  تافـص  هفیحـص  یناگدـنز و  باـتک  [ . 75  ] دز قاـفآ  هـمه  رب  شتآ  هـکلب  دـب  تـشاد  ار  دوـخ 
ياـهزور نیزاـغآ  زا  هیـضرم  يارهز  میباـی . یم  رتریگمــشچ  رترب و  یماـقم  رد  رگیدـکی  هـب  مارتـحا  رد  ار  (ع ) ناـنموم ریما  و  (س ) ارهز

رپ جاوما  وا ، راتفر  راتفگ و  رد  دوب و  هتفرگ  ارف  ار  رگیدکی  هب  مارتحا  ردـپ ، هناخ  رد  یگدـنز  ياهزور  نیـسپاو  ات  ردام  رانک  رد  یکدوک 
يریگ میمـصت  رد  هکنآ  نودـب  (ص ،) هللا لوـسر  تفر ، (س ) همطاـف يراگتـساوخ  هب  (ع ) یلع هـک  يزور  دز . یم  جوـم  بدا  زا  یتـمظع 

یسدقم دنویپ  نینچ  هراب  رد  وا ، يءار  يارب  مارتحا  شزرا و  نمض  هتفر ، (س ) ارهز دزن  دراگنا ، هدیدان  ار  دوخ  رتخد  رظن  ای  دنک و  باتش 
ای تفگ : دومن و  وا  هب  ور  هدرک ، ینایاش  مارتحا  ردـپ  هب  تشاد ، (ع ) یلع زا  هک  یتخانـش  اـب  زین  (س ) همطاـف تخادرپ . تروشم  هب  يو  اـب 
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دنمشزرا هویش  نیمه  اب  زین  جاودزا  زا  سپ  [ 76 . ] ینک رظنراهظا  هک  يرتراوازـس  نم  زا  وت  ادخ ! لوسر  يا  يرت  امب  یلوا  تنا  هللا  لوسر 
زا یتیاکش  هوکش و  هکنآ  نودب  (س ) همطاف دومن ، یم  شسرپ  وا  رهوش  زا  (ص ) هللا لوسر  هاگ  ره  درک . یم  یگدنز  شرسمه  هب  تبـسن 

لامتحا هاگره  [ 77 . ] تسا رهوش  نیرتهب  (ع ) یلع درک : یم  ضرع  طاشن  رپ  یحور  هداشگ و  ییور  اب  دشاب ، هتشاد  وا  یگدنز  و  (ع ) یلع
: دومرف یم  دش و  یم  نیگهودنا  گنرد  یب  داد ، یم  اذغ ، زا  نانآ  یگدنز  ندوب  یهت  هب  تبسن  دوخ  نانخس  اب  ار  شیوخ  رسمه  یتحاران 

میمصت (س ) همطاف هک  یگدنز  فلتخم  ياه  هنحـص  رد  [ 78 .( ] دـش مهاوخن  راـتفر  نیا  بکترم  رگید  مبلط و  یم  شزرمآ  ادـخ  زا  نم  )
نخـس هب  مارتحا  نمـض  تفریذپ و  یم  عضاوت  لامک  اب  ار  نآ  دش ، یم  هاگآ  دوخ  رـسمه  هاگدید  زا  نوچ  تشاد ، يراک  ماجنا  رب  یعطق 

یمومع راکفا  بلج  يارب  هفیقس  نارـس  (س ،) همطاف ياسرف  ناج  هودنا  هفیقـس و  خلت  يارجام  زا  سپ  درک . یم  لمع  وا  هتفگ  هب  (ع ) ماما
ناربـج هب  رهاـظت  هتـساوخ و  ترـضح  زا  تاـقالم  هزاـجا  دـنیامن . ییوـجلد  (س ) ارهز ترـضح  زا  يا  هنوـگ  هب  اـت  دـنداتفا  هراـچ  رکف  هب 

هحلاصم ای  وگتفگ و  يارب  ار  يداهنـشیپ  هنوگ  ره  هبناج ، همه  یفنم و  هزرابم  کی  موادت  رد  (س ) همطاف اما  دـندومن . یم  دوخ  تاهابتـشا 
دوخ هدـیدجنر  رـسمه  هب  ور  هدـش ، لزنم  دراو  (ع ) یلع يزور  داد . یم  همادا  ار  دوخ  يرازیب  توکـس و  ضارتعا ، عضوم  دومن و  یم  در 

مارتحا اب  (س ) ارهز ترـضح  و  تسیچ ؟ امـش  رظن  دنتـسه ، دورو  هزاـجا  رظتنم  هناـخ  رد  تشپ  رمع  هفیلخ و  ناـج ! همطاـف  دومرف : دومن و 
[79 !( ] هد ماجنا  یهاوخ  یم  هچنآ  ره  متسه ، وت  رسمه  نم  تسا و  وت  هناخ  هناخ  ناج ! یلع  : ) درک ضرع  شزیزع  يوش  هب  تبسن  یصاخ 
رد تشاد . دوجو  وا  رکیپ  رب  یین  تروص  وا و  ياهشوگ  رد  یلیس  توص  زونه  هک  دروآ  نابز  رب  یلاح  رد  (س ) ارهز همطاف  ار  نخس  نیا 

ییاهر تبیـصم  لاگنچ  زا  ات  هدیـشیدنا  فده  هب  اهنت  هداد ، تسد  زا  يراد  نتـشیوخ  ناوت  درم ، نادرم  هک  یگدـنز  زا  رتراوشد  يا  ههرب 
رهوش مایپ  رب  بدا  مشچ  دیـشخب ، شمارآ  شرـسمه  زا  هاتوک  یترابع  اب  ار  دوخ  دوجو  يایرد  مطالت  شورخ و  (س ،) ارهز همطاف  دـنبای ،

ات دندرب  دجـسم  يوس  هب  ار  (ع ) یلع هک  دش  زاغآ  اجنآ  زا  ارجام  درک . تکرح  هناخ  يوس  هب  داهن و  دوخ  هنیـس  رب  مارتحا  تسد  دوشگ و 
تندرگ ینکن  تعیب  رکبابا  اب  رگا  هک  درک  دیدهت  هنهرب  ریـشمش  اب  ار  (ع ) ماما رمع ، تیعمج ، ماحدزا  رد  دـنریگ . تعیب  وا  زا  هفیلخ  يارب 

يوم يرادنرب ، یلع  زا  تسد  رگا  ادخ  هب  دنگوس  : ) دومرف دومن و  رکبابا  هب  ور  تفشآرب و  (س ) ارهز ترضح  ماگنه  نیا  رد  منز ! یم  ار 
تـسد دوخ  نخـس  لابند  هب  و  منک ).] یم  نیرفن  و   ] مور یم  ادـخ  لوسر  مردـپ  ربق  رانک  هدز ، كاچ  نابیرگ  منک و  یم  ناـشیرپ  ار  مرس 

هب ور  (ع ) یلع ناهگان  دهد . رس  ار  دوخ  هلان  نیرفن و  اجنآ  رد  ات  درک  تکرح  ردپ  تبرت  يوس  هب  هتفرگ  ار  مالسلاامهیلع  نیسح  نسح و 
(س) همطاف رگا  ادخ  هب  دنگوس  دمآ ، رد  هزرل  هب  هک  مرگن  یم  ار  هنیدم  فرط  ود  ییوگ  بایرد ، ار  همطاف  ناملس  : ) دومرف هدرک ، ناملس 

هنیدـم مدرم  يارب  یتلهم  رگید  دـهد ، رـس  نیرفن  هلان و  (ص ) هللا لوسر  ربق  رانک  رد  دـیامن و  كاچ  نابیرگ  دـنک ، ناـشیرپ  ار  دوخ  يوم 
: تفگ دـیناسر و  یب  یب  هب  ار  دوخ  ناساره  ناباتـش و  ناملـس  درب ). یم  ورف  دوخ  راـبگرم  ماـک  رد  ار  اـهنآ  همه  نیمز  دـنام و  یمن  یقاـب 
(ع) یلع نکم ... نادان  مدرم  قح  رد  نیرفن  درگرب و  هناخ  هب  منک  یم  شهاوخ  تسا ، هداد  رارق  نایناهج  تمحر  هیام  ار  تردـپ  دـنوادخ 
: دومرف دینـش  ار  (ع ) ماما مایپ  نوچ  (س ) همطاف دـینک . يراددوخ  نیرفن  هلان و  زا  دـیدرگرب و  هناخ  هب  میوگب  امـش  هب  دومرف  داتـسرف و  ارم 
، منک یم  ربص  مور ، یم  مدرگ ] زاب  هناـخ  هب  هک  هداد  ناـمرف  نم ، ماـما  مرهوش و  هک   ] نونکا [ ) 80 ( ] عیطا هل و  عمـسا  ربصا و  عجرا و  اذا  )

مناـج مناـج ! یلع  : ) دومرف تسیرگن  ار  دوخ  مولظم  رهوش  نوچ  نآ  زا  سپ  منک ). یم  تعاـطا  وا  زا  مریذـپ و  یم  ار  راوـگرزب  نآ  نخس 
وت اب  يرب  یم  رـسب  یکین  ریخ و  رد  وت  رگا  دوب  مهاوخ  وت  اب  هراومه  نسحلاابا ! يا  وت . ناج  ياهالب  رپس  نم  حور  ناج و  وت و  ناج  يادف 

یمامت رد  یهلا  قالخا  هتسیاش و  تفص  نینچ  [ 81 .( ] دوب مهاوخ  وت  اب  مه  زاب  يدـش  راتفرگ  اهالب  یتخـس و  رد  رگا  ای  تسیز و  مهاوخ 
، درک یم  نایب  شراوگرزب  رسمه  يارب  ار  دوخ  نانخس  نیسپاو  هک  تایح  رخآ  ياه  هظحل  رد  تشاد و  دوجو  (س ) ارهز ترضح  یگدنز 
رد ای  و  نسحلاابا ) ای   ) دنک یم  يراج  نابز  رب  تسا  مارتحا  زا  ناشن  هک  ار  (ع ) یلع هینک  دوخ ، مالک  زاغآ  رد  مارتحا  بدا و  زا  يا  هلاه  اب 

و کیصوا )  ) دیامن یم  هیصوت ) شرافس و  ، ) دهد رما  روتسد و  گنر  دوخ  ياه  هتساوخ  هب  هکنآ  نودب  شیوخ ، نانخـس  زا  يرگید  زارف 
و  ) دناسر یم  مالـس  تمایق  ات  دوخ  نادنزرف  یمامت  هب  و  هللا ) کعدوتـسا   ) هدرپس ادخ  هب  ار  شرـسمه  زوس  قشع و  اب  هارمه  يا  هلمج  رد 
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(. همایقلا موی  یلا  مالسلا  يدلو  یلع  ءارقا 

یقرواپ

(. ناتسرپایند يوگلا   ) هیآ 79 صصق ، هروس  هیآ 143 و  هرقب ، هروس  هیآ 21 ؛ بازحا ، هروس  هیآ 4 و 6 ؛ هنحتمم  هروس  هب  دـینک  هاگن  [ 1]
بتاـکم اـی  تیـصخش  ياـه  هیرظن  هب  لدـشوخ  یتیگ  همجرت  شتلوش ، نآود  ملاـس ، تیـصخش  ياـهوگلا  لاـمک  یـسانشناور  كر : [ 2]
يایناتیرب تارمعتسم  ترازو  لمعلاروتسد   ]) ادیپان ياهتسد   ) رفمه رتسم  یسایس  تارطاخ  کن : [ 3 . ] یسایس ربکا  یلع  رتکد  یسانشناور ،

راذگریثءات نادنمشیدنا  مدرم و  هقالع  دروم  ناملاع  تیصخش  ندرک  راد  هکل  تهج  یمالسا  ياهروشک  رد  ناتسلگنا  ناسوساج  هب  ریبک 
یگنهرف مجاـهت  گـنهرف و  [ 5 . ] یقرواـپ ص23 یهار ، ود  رـس  رب  مالـسا  كر : یـسیلگنا  فورعم  فوـسلیف  رــسنپسا ، [ 4 [. ] هعماـج رد 

، یگنهرف مجاهت  کن : [ 6 (. ] ناوارف صیخلت  اب   ) ات 69 ص15  يا ،) هنماخ  هللا  تیآ  ترضح  بالقنا  مظعم  ربهر  نانخـس  زا  يا  هعومجم  )
، هرقب هروس  ات 11  تاـیآ 1  نونموم ، هروس  ات 77  تایآ 63  ناقرف ، هروس  کـن : [ 7 . ] يدزی حابـصم  هللا  تیآ  ياهینارنخـس  زا  هدمآ  درگ 
، يرهطم داتـسا  لماک ، ناسنا  اردص ) تاراشتنا   ) ص64 و 65 يرهطم ، هللا  تیآ  دیهـش  داتـسا  خیرات ، هعماج و  كر : [ 8 . ] ات 10 تایآ 3 
ات 5 تایآ 1  دـسم ، هروس  [ 11 . ] هیآ 11 میرحت ، هروـس  [ 10 . ] و 43 هیآ 42  نارمع ، لآ  هروـس  [ 9 (. ] نیـسردم هعماج  پاچ   ) و 6 ص5 

نانخس زا  هتفرگ  ماو  [ 15 . ] 4 هیآ هنحتمم ، هروس  [ 14 . ] هیآ 143 هرقب ، هروـس  [ 13 . ] هیآ 21 بازحا ، هروـس  [ 12 . ] هیآ 10 میرحت ، هروـس 
ج19، نامه ، [ 17 . ] ص185 ج6 ، نامه ، [ 16 . ] ص72 ج12 ، رون ، هفیحـص  كر : (س ) ارهز همطاف  هراب  رد  ینیمخ  ماـما  ترـضح  نیرز 
لالج و هنییآ  رد  نز  کـن : هیآ 12  نامه ، [ 20 . ] هیآ 10 میرحت ، هروـس  [ 19 . ] لزغ 122 ظـفاح ، ناوید  [ 18 . ] ص185 ص121 و ج6 ،

نانخـس زا  يا  هعومجم  هب  و 19   12 ج6 ، رون ، هفیحـص  هب  دـینک  هاگن  [ 21 . ] ات 137 ص134  یلمآ ، يداوج  هللا  تیآ  ترـضح  لاـمج ،
يزومآسرد تیب ، لها  نانخس  هراب  رد  (ع ) اضر ترضح  نخـس  کن : [ 22 (. ] (س همطاف ترضح  هراب  رد  ینیمخ  ماما  ترـضح  رهوگالاو 

، دراوگنج یتورود  زمیج و  لـیروم  رتکد  میا ، هدـش  هدـیرفآ  تیقفوم  یتخبـشوخ و  يارب  كر : [ 23 . ] اهناسنا رد  کی  ره  ریثءاـت  ناـنآ و 
هدازراختفا نسحدیـس  رتکد  همجرت  ینادـمه ، ینامحر  هللا  تیآ  (ص ،) ربماـیپ لد  یناـمداش  کـن : [ 24 . ] هداز مساـق  نسح  رتـکد  همجرت 

هللا تیآ  لامج ، لـالج و  هنییآ  رد  نز  كر : [ 26 (. ] (ع داجـس ماما  قوقح  هلاسر  هب  دـینک  هاگن  رت  هدرتسگ  هعلاطم  يارب  [ 25 . ] يراوزبس
رذآ ناـبآ و  رهم ، ياـههام  رد  بـالقنا  هنازرف  ربهر  نانخـس  هعومجم  كر : [ 28 . ] یتشد دـمحم  هایحلا ، جـهن  کن : [ 27 . ] یلمآ يداوج 

موحرم ماکحا ، هفـسلف  کن : [ 29 . ] نآ ياه  هویش  یـسررب  یـسانش و  نمـشد  ترورـض  زا  هل  مظعم  لیلحت  یـسررب و  یگنوگچ  1377 و 
هب دـینک  هاگن  [ 31 . ] ینیوزق موحرم  دـحللا ، یلا  دـهملا  نم  همطاف  یتشد ، دـمحم  هایحلا ، جـهن  کـن : [ 30 . ] ج1 مامتها ، دـمحا  هللا  تیآ 

هروس هیآ 74  هبوت ، هروس  هیآ 9  ءاسن ، هروس  هیآ 64  نارمع ، لآ  هروـس  هیآ 15  هرقب ، هروس  لیذ  ناـیبلا  بیطلا  هنومن و  نازیملا ، ریـسافت 
، تبالص يالـص  کن : [ 32 . ] هـیآ 35 ءاـبن ، هروـس  هـیآ 32 و  بازحا ، هروـس  هیآ 19  ناـمقل ، هروـس  هیآ 4  هـط ، هروـس  هیآ 53  ءارـسا ،
(، (ع ارهز ترـضح  هبطخ  ریـسفت  همجرت و  يراصنا  اضردـمحم  همجرت  ءارهزلا ، هبطخ  هام 1376 . نابآ  نز  مایپ  هماـن  هژیو  شورـسدمحم ،

هرقب هروس  زا  تایآ 128 و 129  کن : [ 34 . ] لزغ 170 ظفاح ، ناوید  [ 33 (. ] رترب يوناب  (ع ) ارهز همطاف  باتک   ) يزاریش مراکم  هللا  تیآ 
، یناساس هرود  رد  یگداوناـخ  ماـظن  زا  رتشیب  یهاـگآ  يارب  [ 35 . ] میرم هروـس  زا  هروــس ص و 55  زا  ءاـسن 43  هروس  زا  و 35   14 ، 11
، ناریا مالسا و  لباقتم  تامدخ  باتک  هب  نس  نتسیرک  نتسوژ و  نوبارتسا ، تدوره ، ياهرظن  راهظا  ناتساب و  ناریا  یناکشا و  یشنماخه ،
49 و ، 48 ءایبنا 7 ، هروس  زا  میرم 76 و 90  هروس  زا  تایآ 5  کن : [ 36 . ] دینک هعجارم  ات 297  ص288  يرهطم ، هللا  تیآ  دیهش  داتسا  رثا 
: کن [ 37 . ] بازحا هروس  زا  فسوی و 28 و 34  هروس  زا  صصق 90 و 102  هروس  زا  هط 29  هروس  زا  30 و 31  ، 29 لمن 10 ، هروس  زا   50
زا تایآ 129 و 128  کن : [ 38 . ] هط هروس  زا  میرم و 132  هروس  زا  هرقب 55  هروس  زا  ءاسن 232  هروس  زا  هرقب 128  هروس  زا  تایآ 229 

ج1، لداـع ، دومحم  نیرحبلا ، عمجم  [ 39 . ] قـالطلا هروس  زا  ءاـسن و 6  هروس  زا  میرحت 35  هروـس  زا  هرقب 6  هروـس  زا  ءاسن 235  هروس 
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جهن زا  لقن  هب  ص295  مایص ، دلج  ینابایخ ، مایالا  عیاقو  [ 40 (. ] هراب نیا  رد  نآرق  ددعتم  تایآ  هب  هجوت  اب  تریصب  هژاو  ریسفت   ) ص206
یلع هللا  یلا  وـعدا  . ) هیآ 108 فسوی ، هروـس  [ 42 . ] و 405 ص404  ج92 ، یـسلجم ، همالع  موحرم  راونـالاراحب ، [ 41 . ] ص271 هایحلا ،

، قحلا قاقحا  تاقحلم  ص295  یعفاش ، یلزابلا  دواد  نب  دمحم  خیش  يراخبلا ، لاجر  یف  مارملا  هیاغ  کن : [ 43 (. ] ینعبتا نم  انا و  هریصب 
، قشمد خیرات  رـصتخم  ص344  ج3 ، بوشآ ، رهـش  نبا  بقاـنم  كر : [ 45 . ] ص30 سفن ، شیــالاپ  يریعم  یهر  [ 44 . ] ص489 ج23 ،
، نیسحلا تاعمل  [ 48 (. ] هیآ 119 هدـئام ، هروس   ) هنع اوـضر  مهنع و  هللا  یـضر  [ 47 . ] ص149 ج43 ، راونالاراحب ، [ 46 . ] ص133 ج17 ،
اـهتمکح و [ 51 (. ] هیآ 29 لاـفنا ، هروـس   ) اـناقرف مـکل  لـعجی  هللا  اوـقتت  نا  [ 50 (. ] باـب 47  ) ص323 ج45 ، راونـالاراحب ، [ 49 . ] ص74

بقانم ص354 و 360  ج2 ، یلازغ ، مولعلاءایحا  کن : [ 52 (. ] ناوارف صیخلت  اب   ) ات 171 ص169  يرهطم ، هللا  تیآ  دیهش  داتسا  اهزردنا ،
هروس [ 55 . ] ص117 ج43 ، راونالاراحب ، [ 54 . ] ص249 قالخا ، هفسلف  [ 53 . ] ص227 ج16 ، راونالاراحب ، ص145  ج1 ، بوشآ ، رهش  نبا 
رتکد همجرت   ) ینادـمه ینامحر  دـمحا  (ص ،)) ربمایپ لد  ینامداش   ) یفطـصملا بلق  هجهب  [ 57 . ] هیآ 4 نامه ، [ 56 . ] ات 3 هیآ 1  لازلز ،

لد ینامداش  [ 59 (. ] رایـسب صیخلت  اب   ) ص228 ج11 ، فراعملا ، ملاوع  کـن : [ 58 . ] و 399 ص398  يراوزبس ،) هدازراختفا  نسحدـیس 
ج1، یسربط ، جاجتحالا  كر : [ 61 . ] ص171 و 195 ج1 ، یسربط ، جاجتحالا  كر : [ 60 . ] ص181 ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
[64 . ] ص130 ج11 ، فراعملا ، ملاوع  کـن : [ 63 (. ] ص179 لاـصو ، هار   ) یلمآ هداز  نسح  هللا  تـیآ  ترـضح  [ 62 . ] و 195 ص171 
، راونالاراحب [ 65 . ] ص147 ج2 ، هسمخلا ، لـئاضف  ص219  ج7 ، لـیاسولا ، كردتـسم  ص147  ج93 ، و  ص103  ج37 ، راونالاراحب ،
، یلماع رح  خیش  هعیشلا ، لئاسو  [ 68 . ] زارف 118 همان 31 ، هغالبلا ، جهن  [ 67 . ] ص171 ج1 ، یشایع ، ریسفت  ر.ك : [ 66 . ] ص244 ج100 ،
ج2، يرون ، نیسح  ازریم  لئاسولا ، كردتـسم  [ 70 . ] ص67 و 68 ینامقل ، دـمحا  تفرعم ، نازیم  ییابطابط  همـالع  [ 69 . ] ص123 ح14 ،
ص125 و 116. ج7 ، هعیشلا ، لئاسو  [ 72 . ] ص550 ج2 ، لئاسولا ، كردتسم  ص117  ج3 ، یناـشاک ، ضیف  یفار ، ر.ك : [ 71 . ] ص551

صیخلت اب   ) بدا ثحب  نایراصنا ، نیـسح  یمالـسا ، ناـفرع  [ 75 . ] ص17 ج14 ، ناـمه ، [ 74 . ] ص550 ج2 ، لئاسولا ، كردتـسم  [ 73]
[79 . ] و 22 ص21  یتشد ، دـمحم  هاـیحلا ، جـهن  [ 78 . ] ص132 ج43 ، راونـالاراحب ، [ 77 . ] ص99 ج43 ، راونـالاراحب ، [ 76 (. ] ناوارف

بکوک ضایرلا ، هرهز  کـن : [ 81 . ] و 148 ص147  هایحلا ، جـهن  [ 80 . ] ص181 دیفم ، خیـش  صاصتخالا ، ص227  ج28 ، راونالاراحب ،
ص454. ج10 ، قحلا ، قاقحا  ص42  همامالا ، لئالد  ص266  ج1 ، هعیشلا ، نایعا  ص253  ج1 ، يردلا ،

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 

ىزیچ هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما 
دلج ود  هصالخ  حرـش  همجرت و  - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا 
رهش هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب 
لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا 

چیه هک  دش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا 
يرجه لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم  دـنهد . یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دـشن و  شوماخ  نآ  غارچ  تقو 
بکرم یمیت  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  فیرشلا )  هرس  سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارشا  تحت  یـسمش 

زا عافد   : فادـها تسا . هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذـم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگتخیهرف  زا 
هب تبـسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طـسب  هعیـش و  میرح 
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