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www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 253زکرم  هحفص 6 

http://www.ghaemiyeh.com


(: (ع میهاربا ترضح  56ج :

(: (ع نامیلس ترضح  57د :

(: (ع سنوی ترضح  57ه :
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ناضمر كرابم  هام  هب  دورو  ای  حاتتفا  66ياعد 

66هراشا

نآ لماوع  للع و  ادخ و  شیاتس  66فلا :

تیاده يارب  66دمح 
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ناضمر هام  يارب  67دمح 

هللا رهش   _ 168
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مالسالارهش  _ 469

( یکاپ هام   ) روهطلا رهش   _ 569

( ناحتما ای  هیکزت  هام   ) صیحمتلا رهش   _ 670

( ندرک تدابع  نتساخ و  اپ  هب  هام   ) مایقلا رهش   _ 770

نآرق لوزن  71هام 

اهناسنا همه  يارب  تیاده   _ 171

تیاده زا  عطاق  نشور و  ياهتجح   _ 271

لطاب زا  قح  هدننک  ادج   _ 371

ناضمر 72لیاضف 

ناضمر هام  رد  ردق  73بش 

اهتساوخرد اهدورد و  74ب :

اه مایپ  اهاعد و  مراهچ : 87شخب 

87هراشا

: لوا زور  88ياعد 

88هراشا

: یعقاو هزور  89فلا :

: هزور 89بوجو 
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: هزور هفسلف  89تیمها و 

هزور تاکرب  90راثآ و 

تلفغ زا  يرایشه  91ب :

: تلفغ ياه  91هناشن 

تلفغ 92لماوع 

: تلفغ 94نامرد 

: مود زور  96ياعد 

96هراشا

: نآرق 96تمظع 

نآرق ظفح  ملعت و  میلعت و  98تلیضف 

: موس زور  102ياعد 

102هراشا

: تایاور رد  103ینادان 

: مراهچ زور  106ياعد 

106هراشا

1 هَیِلا اُوبوُت  َُّمث  مُکَّبَر  اورِفغَتِسا  نا  و  رافغتسا : 106ترورض 

: مشش زور  108ياعد 

: متفه زور  111ياعد 

111هراشا

: نابز تیمها  111شقن و 

: متشه زور  115ياعد 

115هراشا

نامیتی یتسرپرس  جیاتن  116راثآ و 

: مهن زور  117ياعد 

: مهد زور  120ياعد 

120هراشا
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؟ تسیچ 121لکوت 

لکوت جیاتن  راثآ و  121تابجوم و 

مهدزای زور  123ياعد 

123هراشا

نآرق رد  نینسحم  123فاصوا 

: مهدزاود زور  127ياعد 

127هراشا

: تعانق تلیضف  127تیمها و 

: مهدزیس زور  129ياعد 

129هراشا

ربص 130دربراک 

مهدراهچ زور  132ياعد 

132هراشا

نآ طیارش  زا  یخرب  هبوت و  132نامز 

: مهدزناپ زور  134ياعد 

134هراشا

«: ناعشاخ تمالع  »134

: مهدزناش زور  136ياعد 

136هراشا

نآرق رد  136ناکین 

: مهدفه زور  138ياعد 

138هراشا

وزرآ 138ماسقا 

: مهدجیه زور  141ياعد 

141هراشا

تایاور رد  141بلق 
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: مهدزون زور  145ياعد 

145هراشا

تیاده 146ماسقا 

: متسیب زور  150ياعد 

150هراشا

تشهب هب  دورو  150طیارش 

: مکی تسیب و  زور  152ياعد 

152هراشا

ناسنا 152ناطیش و 

: مود تسیب و  زور  155ياعد 

155هراشا

(ع) نینمؤملاریما نابز  زا  155قیفوت 

: موس تسیب و  زور  158ياعد 

158هراشا

: ناحتما زا  158فده 

: مراهچ تسیب و  زور  161ياعد 

161هراشا

: یگدنب 161عاونا 

: مجنپ تسیب و  زور  163ياعد 

163هراشا

: بوخ ناتسود  164ياهیگژیو 

دب ناتسود  ياه  166هناشن 

: مشش تسیب و  زور  169ياعد 

: متفه تسیب و  زور  172ياعد 

172هراشا

ردق بش  ياه  تلیضف  172راثآ و 
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: متشه تسیب و  زور  174ياعد 

174هراشا

تایاور تایآ و  رد  174تابحتسم 

: مهن تسیب و  زور  177ياعد 

177هراشا

ناتهب تمهت و  177راثآ 

: ما یس  زور  179ياعد 

179هراشا

(ع) تیب لها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  179قح 

ناضمر هام  ياهتبسانم  رب  يرورم  مجنپ : 182شخب 

182هراشا

لوا 183بش 

لوا 184زور 

مود 186زور 

موس 187زور 

مراهچ 188زور 

مشش 188زور 

متفه 189زور 

مهن 190زور 

مهد 191زور 

مهدزاود 191زور 

مهدزیس 192زور 

مهدراهچ 193زور 

مهدزناپ 194زور 

مهدفه 195بش 

مهدفه 196زور 
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مهدجیه 197زور 

مهدزون 197بش 

متسیب 198زور 

مکی تسیب و  199بش 

مکی متسیب و  200زور 

مود تسیب و  200زور 

موس تسیب و  201بش 

مشش تسیب و  202زور 

متفه تسیب و  203بش 

ناضمر كرابم  هام  اب  عادو  مشش : 206شخب 

206هراشا

ناضمر نوماریپ  یتاکن  راگدرورپ و  ياهتمعن  فاصوا و  206فلا :

206هراشا

دنوادخ غیرد  یب  ياهناسحا   _ 1207

هبوت باب  ندوشگ   _ 2209

.هدش نیمضت  يراگتسر  دوس و  ناگدنب و  تراجت   _ 3210

بیغ زا  ییامنهار   _ 4212

یهلا هّیطع يا  ناضمر ،  _ 5213

دور یم  هک  يزیزع  دای  هب  213ب :

213هراشا

عیدوت مسارم  رد  هناگتسب  215ياهمالس 

اهتساوخرد 223ج :

زاین يافرژ  ات  متفه : 230شخب 

230هراشا

لوا 231زور 

مود 233زور 
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موس 233زور 

مراهچ 234زور 

مجنپ 234زور 

مشش 235زور 

متفه 235زور 

متشه 236زور 

مهن 236زور 

مهد 237زور 

مهدزای 237زور 

مهدزاود 238زور 

مهدزیس 238زور 

مهدراهچ 239زور 

مهدزناپ 240زور 

مهدزناش 241زور 

مهدفه 242زور 

مهدجیه 242زور 

مهدزون 243زور 

متسیب 243زور 

مکی تسیب و  244زور 

مود تسیب و  244زور 

موس تسیب و  245زور 

مراهچ تسیب و  246زور 

مجنپ تسیب و  246زور 

مشش تسیب و  247زور 

متفه تسیب و  247زور 

متشه 248تسیب و 
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مهن تسیب و  248زور 

ما یس  249زور 

زکرم 250هرابرد 
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ادخ هام  نانامهم  يارب  یناغمرا  شیاشخب : رثوک 

باتک تاصخشم 

 - 1341 نیسحدیس ، یقاحسا ، هسانشرس : 

.یقاحسا نیسح  ادخ /  هام  نانامهم  يارب  یناغمرا  شیاشخب : رثوک  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1384 یمالسا ، ياهشهوژپ  زکرم  ناریا ، یمالسا  يروهمج  يامیس  ادص و  مق : رشن :  تاصخشم 

.ص  176 [، 4  : ] يرهاظ تاصخشم 

.336 امیس ؛ ادص و  یمالسا  ياه  شهوژپ  زکرم  تسورف : 

6-16-5140-964-978 لایر :   10000 کباش : 

.سیونریز تروص  هب  نینچمه  176 ؛ [ - 175  ] .ص همانباتک : تشاددای : 

ناضمر عوضوم : 

ناضمر هام  ياهاعد  عوضوم : 

ریسفت دقن و  ناضمر --  هام  ياهاعد  عوضوم : 

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

515ك9 1384 فلا /BP188 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/354 ییوید :  يدنب  هدر 

2260501 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

ص:1

هراشا
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ص:2

ادخ هام  نانامهم  يارب  یناغمرا  شیاشخب : رثوک 

336 دک :

یقاحسا نیسح  دیس  هدنسیون :

امیس ادص و  یمالسا  ياه  شهوژپ  زکرم  هدننک : هیهت  رشان و 

رثوک لالز  پاچ :

1384 لوا /  پاچ : تبون 

: ناگرامش

لایر اهب :

تسا ظوفحم  رشان  يارب  پاچ  قح 

امیس ادص و  یمالسا  ياه  شهوژپ  زکرم  نیما ، راولب  مق ، یناشن :

Email: IRC@IRIB.ir یکینورتکلا : تسپ 

2915510 راگنرود :  0251-2919670 نفلت :

 \ 964ISBN: 964-96873-8-6-96873-8-6 کباش :
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ص:3

همدقم

همدقم

اهیدـیلپ و زا  ار  دوخ  هدرک و  راهم  ار  سفن  نامیا  يورین  اب  هکنانآ  رب  مالـس  ناضمر ، ناراد  هزور  رب  مالـس  ادـخ ، نانامهیم  رب  مالس 
.دندرپس هر  تمالس  تداعس و  هزاورد  هب  دندیناهر و  اه  یتشز 

شیاـشخب ترفغم و  هرفـس  رب  هـک  ناـضمر  هاـم  ياهتلیـضف  تاـکرب و  زا  نادـنم  هرهب  رب  دورد  هاـم ، نـیا  ناراذـگ  تـمرح  رب  دورد 
.دنلوغشم سفن  اب  هدهاجم  ناج و  مسج و  لقیص  هب  راگدرورپ ،

لوحت و ءادـبم  نیون و  یگدـنز  ءاـشنم  هک  تداعـس ؛ تاریخ و  علطم  نآرق و  لوزن  بش  تمحر ، روـن و  بش  ردـقلا ، هلیل  رب  مـالس 
.تساهناسنا لامک 

ار تیمدآ  ناریط  مییاشگ و  یم  رپ  يْولُع  ملاع  هب  بلق  ریهطت  سفن و  بیذـهت  اـب  تکرب  لوزن  تقیقح و  یلجت  تمحر و  مسوم  رد 
لیاضف تخانـش  ام  رب  دتـسرف و  دورد  شلآ  دمحم و  رب  هک  میهاوخ  یم  ادخ  زا  یگدـنب  صولخ و  نیرمت  اب  مینیـشن و  یم  هراظن  هب 

.دیامرف ینازرا  ار  نآ  تمرح  تشادگرزب  هام و  نیا 

ناغمرا هعومجم  نیا  هیهت  اب  هک  ار  ینارآ  یکمن  مثیم  ياقآ  این و  حلاص  دمحم  مالـسالا  هجح  بانج  هتـسیاش  شالت  میهن  یم  جرا  و 
دنمجرا نازاس  همانرب  هدافتـسا  دروم  ناضمر  كرابم  هام  يونعم  ياه  همانرب  یلاعت  دـشر و  رد  هک  دـیما  .دـنتخاس  مهارف  ار  ناـمهار 

.دریگ رارق 

یشهوژپ تیریدم 

امیس ادص و  یمالسا  ياهشهوژپ  زکرم 
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ص:4

ناسنا یگدنزاس  تیبرت و  رد  ناضمر  هام  شقن  لوا : شخب 

هراشا

ناسنا یگدنزاس  تیبرت و  رد  ناضمر  هام  شقن  لوا : شخب 

اه لصف  ریز 

مالسا هاگدید  زا  هزور  هفسلف 

هزور دیاوف 

ردق ياهبش 

هللا همحر  لحار  ماما  مالک  رد  ناضمر  كرابم  هام 

مالسا هاگدید  زا  هزور  هفسلف 

مالسا هاگدید  زا  هزور  هفسلف 

: تسا هدومرف  لاعتم  يادخ  دیامرف : یم  (ع ) قداص ماما 

(1) .منآ شاداپ  دوخ  نم  و  دراد ، صاصتخا  نم  هب  هزور 

راکـشآ ار  نآ  هک  هاگنآ  زور  هب  دنگوس  و  دیآ ، رد  دیـشروخ  یپ  رد  هک  هاگنآ  هام  هب  دنگوس  و  نآ ، شبات  دیـشروخ و  هب  دنگوس  »
ار نآ  هکنآ  نیمز و  هب  دـنگوس  و  داهن ، انب  ار  نآ  هکنآ  نامـسآ و  هب  دـنگوس  دـناشوپب و  ار  نآ  هک  هاگنآ  بش  هب  دـنگوس  دزاـس و 
هک تسا  یـسک  راگتـسر  .دومن  ماهلا  ودب  ار  یبوخ  يدـب و  هار  .دـیرفآ و  لماک  يوتـسم و  ارنآ  هکنآ  ناج و  هب  دـنگوس  و  درتسگ ،

(2)« .دراد ناهنپ  تیصعم  لهج و  ياه  یکیرات  تملظ و  رد  ار  ناج  هکنآ  راکنایز  و  دزاس ، كاپ  ار  ناج 

« هتسیاب  » هک نانچ  ار  شیوخ  نتشیوخ  دیاب  ناملـسم  .تسا  یـسانشادخ  وترپ  رد  يزاس  دوخ  مالـسا  رد  ناسنا  هفیظو  نیرت  يرورض 
هک روطنآ  هن  .دزاسب  تسا 

.مهد یم  ارنآ  شاداپ  دوخ  نم  هک  دشاب  نیا  هب » يزجا  انا  و   » زا دوصقم  دور  یم  لامتحا  مایصلا ص 5 و  باتک  ج 2  یفاو ، - 1
9 و 1 سمش /  - 2
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هب ار  وا  دوخ ، ماکحا  اب  دزومآ و  یم  ناناملسم  هب  ار  یگتسیاب »  » نیا هک  تسا  یبتکم  مالـسا  تسا و  هتـساوخ »  » شیاهـسوه لایما و 
.دهد یم  قوس  تسا  ناسنا  ماقم  هتسیاش  هک  یندوب » نانچ   » يوس

؛ تسا یناویح  ینامـسج و  ریقح  ياه  هتـساوخ  ماد  زا  ناسنا  ندناهر  يارب  نآ  شخب  تایح  ماکحا  هعومجم  مالـسا و  سدقم  نیئآ 
ینامسآ ناهج  هب  قح و  برق  زارف  هب  زگره  دهرن  ینیمز  ياهزاین  دنب  دیق و  و  سوه ، توهش و  ماد  زا  یمدآ  ناج  باقُع  ات  هک  ارچ 

.دشک یمن  رپ 

ياهدـنب زا  یگتـسراو  نیمه  يوس  هب  اـه ، هتـساوخ  اـهزاین و  شکاـشک  رد  و  یگدـنز ، زا  هشوـگ  ره  رد  ار  شیوـخ  ناوریپ  مالـسا 
.دناوخ یم  ارف  یناسنا  لیاضف  هب  یگتسارآ  یناویح و 

راکب دیاب  تسه و  هک  نانچنآ  ار  ینامسآ  نییآ  نیا  تاروتـسد  میـشاب و  مالـسا  وریپ  لمع ، رد  هکلب  نخـس  رد  هن  رگا  ناناملـسم  ام 
ياه هرهچ  و  اهرامع ، اهدادـقم و  اهرذوبا ، اه و  ناملـس  هکناـنچمه  مییآ ، یم  لـئان  مالـسا  تیونعم  ياـه  هلق  هب  دـیدرت  یب  میدـنب ،

نشور ياه  همشچ  رس  نوچ  تیمیمص ، افـص و  رد  اهنآ  دندوب ، هنومن  هوسا و  شیوخ  تیناسنا  داعبا  مامت  رد  تسد  نیا  زا  يرایـسب 
رپ ایرد  نوچ  هشیدـنا ، شناد و  رد  و  راوتـسا ؛ هوک  نوچ  اهیتساران ، اب  دربن  تالکـشم و  اب  هزرابم  نادـیم  رد  و  لـالز ، كاـپ و  بآ ،

.دندوب هتشارفارب  دنلب و  نامسآ  نوچ  ادخ  ریغ  زا  يزاین  یب  تعانم و  رد  و  فرژ ، جوم و 

.دهد یم  الج  ار  ناملسم  ناج  هک  تسا  یلقیص  ینیریش ، یگداس و  نیع  رد  مالسا ، تاروتسد  يرآ 

تسا ییاهدنب  نت  توهش  باوخ و  روخ و  هب  يدنب  ياپ  ییوج و  تذل  اهسوه ، زا  يوریپ  شیوخ ، هب  یگتسبلد  یهاوخدوخ ، سح 
راوخ و ار  اهناسنا  هک 
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اهدنب و نیا  هدننکزاب  زیچ  ره  زا  شیب  شیوخ ، ماکحا  کی  کی  اب  مالسا  و  دروآ ، یم  دورف  ناویح  دح  رس  ات  و  دزاس ، یم  رادقمیب 
.تساهناج هدنناهر 

یهلا ماکحا  ریاس  نوچمه  نآ  لماک  هفسلف  هب  ندرب  یپ  و  دیاوف ، همه  زا  یهاگآ  هک  تسا ، مالـسا  زاس  ناسنا  ماکحا  زا  یکی  هزور 
.دشاب هتفهن  رارسا  همه  ياشگهار  دناوت  یمن  رشب  دودحم  شناد  تسین ؛ نکمم  يداع  ناسنا  يارب 

تعاـطا نیا  هـک  ارچ  دوـش  نایـصع  یناـمرفان و  بجوـم  و  دراد ، زاـب  اـهنآ  ماـجنا  زا  ار  اـم  دـیابن  یهلا  ماـکحا  هفـسلف  نتـسنادن  اـما 
صقن تسا ، هاگآ  زیچ  همه  زا  اناد و  زیچ  همه  رب  ناهج  يادخ  هک  دناد  یم  ناملسم  تسا ؛ نیقی  ملع و  رب  هکلب  تسین ، هناروکروک 

يارب تسا و  ضحم  ریخ  نابرهم  يادخ  دـسارهب ، ینایز  زا  ای  دـهاوخب ، يدوس  ام  لامعا  زا  هک  تسین  وا  لاعتم  تاذ  رد  زین  يزاین  و 
یلاعت لامک و  تسا و  نآ  رد  ام  تداعـس  ریخ و  دهد  یم  نامرف  يزیچ  هب  رگا  سپ  دهاوخ ، یمن  تداعـس  ریخ و  زج  دوخ  ناگدـنب 

.دنز یمن  همطل  ام  يونعم  يدام و  حلاصم  هب  تسا و  شخبنایز  ام  يارب  دیامرف  یم  یهن  ار  هچ  ره  و  دراد ، یگتسب  نادب  ام 

اریز درک  هدنسب  دیابن  نآ  یعامتجا  دیاوف  هب  رثکادح  یتشادهب و  یمسج و  دیاوف  هب  اهنت  یهلا ، نامرف  کی  نایز  دوس و  یـسررب  رد 
یگدـنب و هب  زگره  ام  لاعتم _  يادـخ  زا  تعاـطا  ناونع  هب  هن  دـشاب _  يروص  دـیاوف  نیمه  تهج  هب  اـهنت  رگا  ماـکحا ، زا  يوریپ 

دصق تین و  اب  دیاب  امتح  هزور  تهج  نیمه  هب  دیسر  میهاوخن  تسا  مالسا  رترب  یقرتم و  فادها  زا  هک  لاعتم  يادخ  ربارب  رد  میلست 
دیاوف تسا  نکمم  تبرق  دـصق  تین و  نودـب  هزور  تسا ، لـطاب  تین  نودـب  و  دوـش ، ماـجنا  لاـعتم  دـنوادخ  ياـضر  يارب  تبرق و 

هدنتـسرپ هن  دشاب  ادخ  میلـست  دیاب  ناملـسم  درادن ، ار  زاس  ناسنا  ِتدابع  نیا  یحور  دیاوف  یگدـنزاس و  یلو  دـشاب  اراد  ار  یمـسج 
میربب یپ  اهنآ  زا  یخرب  هب  مینک و  ییوج  یپ  زین  ار  ماکحا  راثآ  قح ، ربارب  رد  میلـست  ریـسم  رد  رگا  تسا  یهیدب  و  دوخ ، صیخـشت 

.تسا هدیدنسپ  هتسیاش و 
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هزور دیاوف 

هراشا

هزور دیاوف 

رد تسا  یناویح  لئاذر  زا  یمدآ  هدننک  كاپ  تسا ، ناج  شخبناوت  مسج و  شخبافش  دراد ، یناوارف  یحور  یمـسج و  دیاوف  هزور 
یگدـناماو یگرم و  زور  زا  ناسنا  ندـناهر  سفن و  هیکزت  بیذـهت و  رد  تسا و  رثؤم  رایـسب  ناماسب  عامتجا  حـلاص و  درف  نتخاـس 

.دراد ییازسب  ریثأت 

حیـضوت و هب  زاین  دیاش  هک  تسا  يدح  هب  تسا  زاس  ناسنا  هضیرف  نیا  کچوک  ياهیدـنمدوس  زا  هک  هزور  یتشادـهب  یبط و  دـیاوف 
: مینک یم  هراشا  دیاوف  نیا  زا  يا  هشوگ  هب  راصتخا  هب  ام  .دنهاگآ  نآ  زا  شیب  مک و  مدرم  رتشیب  و  دشاب ، هتشادن  رارکت 

همه رد  ابیرقت  دننک  یم  فرـصم  ًالومعم  مدرم  هک  هنازور  ياذـغ  هدـعو  هس  اب  تسا  یمدآ  مادـنا  راک  رپ  اضعا  زا  شراوگ  هاگتـسد 
تحارتسا اضعا  نیا  وسکی  زا  هک  دوش  یم  ثعاب  هزور  .تسا  لوغـشم  عفد  بذـج و  لیلحت و  مضه و  هب  شراوگ  هاگتـسد  تاـعاس 

هتفر لیلحت  دنراد  یکلهم  ياهنایز  هک  یبرچ  ریاخذ  رگید  يوس  زا  و  دنریگب ، يا  هزات  يورین  دننامب و  نوصم  یگدوسرف  زا  دننک و 
.دنوش هتساک  و 

.دینامب ملاس  ات  دیریگب  هزور   (1)« اوُّحِصَت اُوموُص  : » تسا هدومرف  هطبار  نیمه  رد  مالسا  یمارگ  ربمایپ 

ناـمرد اذـغ  زا  زیهرپ  تـسوا و  ياـه  يراـمیب  هناـخ  یمدآ  هدـعم  : » هدــمآ مالــسا  یمارگ  ناـیاوشیپ  زا  يرایــسب  تاـیاور  رد  زین  و 
(2)« .تسنآ

ص 100. ج 9 ، ثیداحالا ، عماج  - 1
.بط هدام  راحبلا ، هنیفس  - 2
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.دنکن یفالت  بش  رد  يور  هدایز  اب  ار  هزور  كاسما  راد  هزور  هک  دیآ  یم  تسد  هب  رتهب  یتشادهب  دیاوف  نیا  هاگنآ  تسا  یهیدب 

شور نیرت  یلاع  ندـیماشآ ، ندروخ و  زا  كاسما  هک  دـنا  هتفاـیرد  ناصـصختم  ناکـشزپ و  زا  یخرب  یکـشزپ ، شناد  تفرـشیپ  اـب 
اهحرط و ریسم  نآ  نتـسب  راکب  هک  تساسآ  هزجعم  نانچ  هزور  هلیـسو  هب  نامرد  حرط  : » دیوگ یم  ناکـشزپ  زا  یکی  تسا ، ینامرد 

يرثؤم حالـس  دیاشگ و  یم  یکـشزپ  شناد  يور  هب  ییا  هزات  هار  هزور  اریز  .داد  دهاوخ  رییغت  ار  یحارج  یلمع و  بط  ياه  همانرب 
ناسنا و  داد ، رارق  هدافتـسا  دروم  ینوگانوگ  اههار  زا  ار  نآ  ناوت  یم  هک  یحالـس  دشخب ؛ یم  شناد  نیا  هب  اهیرامیب  اب  هزرابم  يارب 

(1) «. دناسر راکشآ  بولطم و  هجیتن  هب  نارامیب  دوبهب  يارب  اهیرامیب  تلع  اب  هزرابم  رد  ار 

، دشاب نورقم  يور  هنایم  لادتعا و  اب  هک  یتروص  رد  هتبلا  .درک  هجلاعم  دیـشخب و  دوبهب  ار  ییاهیرامیب  ناوت  یم  كاسما  هزور و  اب  »
(2)« .دوشن طارفا  ندیماشآ  ندروخ و  رد  راطفا  رحس و  ماگنه  و 

داجیا هدعم  مخز  دوش و  یم  یثنخ  ءارفـص  هلیـسوب  اذغ  ياج  هب  هدعم  دیـسا  يراد  هزور  لاح  رد  .تسا  هدعم  تحارتسا  ثعاب  هزور 
(3) .ددرگ یمن 

يارب يررض  هنوگچیه  هزور  ناشیدنا ، هاتوک  روصت  فالخ  رب  تشاد ، هجوت  دیاب 

.نیروفوس یسکلا  نیون ، شور  هزور  - 1
.نیروفوس یسکلا  نیون ، شور  هزور  - 2

ص 79. ج 3 ، ربمایپ ، نیرخآ  هاگشناد  نیلوا  - 3
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دریگب و هزور  رگا  تسا و  فاعم  یمالسا  فیلکت  نیا  ماجنا  زا  دریگب  هزور  دناوتن  دشاب و  رامیب  یـسک  رگا  (1) و  .درادن ملاس  دارفا 
هتفریذپ ادـخ  دزن  مه  شا  هزور  تسا و  هدـش  بکترم  یمارح  راک  دـبای ، همادا  شا  يرامیب  دوش  ثعاب  ای  دوش و  رترامیب  راک  نیا  اب 

ياضق رگید  ياهزور  رد  تسا  مزال  لماک  يدوبهب  زا  سپ  طـقف  دریگب و  هزور  دـیابن  دراد  ررـض  وا  يارب  هزور  هک  يراـمیب  تسین ،
.دنک ناربج  دروآ و  اجب  ار  نآ 

تارثا نآ  دـیاوف  نیرتمهم  یلو  تسا ، راـکنا  لـباق  ریغ  ریگمـشچ و  هچ  رگا  هزور  یتشادـهب  یمـسج و  دـیاوف  میتفگ  هک  روطناـمه 
رترب دیاوف  هکیلاح  رد  دنا ، هدرک  هدنسب  یتشادهب  تارثا  نیمه  هب  اهنت  هزور  دیاوف  یـسررب  رد  یخرب  هنافـسأتم  .تسین  شا  یتشادهب 
لباق ناسنا ، هیکزت  تیبرت و  یگدنزاس ، رد  نآ  يونعم  تارثا  اب  هزور  یمسج  دیاوف  .دوش  یم  طوبرم  نآ  يونعم  ياه  هبنج  هب  هزور 

هدراهچ ینامـسآ ، يرطف و  نییآ  نیا  هک  ارچ  زیزع ، مالـسا  تلاصا  رب  تسا  یهاوگ  مه  یبط  دـیاوف  ناـمه  هچ  رگا  .تسین  هسیاـقم 
اهناسنا يارب  یتاروتـسد  برع  تیلهاج  طـیحم  رد  دوب ، دـناوت  یمن  لاـعتم  يادـخ  زا  زج  هک  ییا  هطاـحا  ینیب و  فرژ  اـب  شیپ  نرق 

.درب یم  یپ  نآ  تمکح  زا  ییاه  هشوگ  هب  زور  هب  زور  دوخ  تفرشیپ  اب  ام  رصع  ندمتم  ناسنا  یکشزپ  شناد  هک  تسا  هدرک  عضو 

هانگ زا  هدنراد  زاب  لماع  هزور 

هانگ زا  هدنراد  زاب  لماع  هزور 

هیحور تیوقت  داجیا و  رد  يرثؤم  لماع  تسا ، بجاو  فلکم  نیملسم  همه  رب  مالسا  رد  هک  ناضمر  كرابم  هام  هزور  هژیو  هب  هزور 
تسا يراکزیهرپ  يوقت و 

نامرد يارب  نیون  نشور  يداـبودرا _  روبـص  رتکد  فیلأـت  زورما  ملع  رظن  زا  هزور  تیمها   ) ياـهباتک هب  رتشیب  تاـعالطا  يارب  - 1
.دوش هعجارم  داژن ) كاپ  رتکد  فیلأت  ربمایپ ج 3  نیرخآ  هاگشناد و  نیلوا  اهیرامیب _ 
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.درامش یم  يوقت  مهم  لماع  ار  تدابع  نیا  دوش و  یم  روآ  دای  ْنوُقَّتَت » ْمُکَّلََعل   » هلمج اب  ار  هزور  گرزب  هدیاف  نیا  دیجم  نآرق 

شزرارپ رثا  نیا  هب  ندیسر  يارب  و  دراد ، یمهم  رایسب  شقن  ناملسم  کی  تیـصخش  یگدنزاس و  تیبرت و  رد  يراگزیهرپ  يوقت و 
.تسا ناهانگ  زا  بانتجا  مایص ، هام  رد  تدابع  نیرتهب  هک  تسا 

: دندیـسرپ (ع ) یلع دـندومرف : نایب  ناناملـسم  يارب  ار  ناضمر  هام  ياه  تلیـضف  يا  هباطخ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  راوگرزب  ربماـیپ 
؟ تسیچ هام  نیا  رد  لامعا  نیرتهب 

(1) .ناهانگ زا  زیهرپ  بانتجا و  ِهّللا » ِمِراحَم  ْنَع  ُعَرَْولَا  : » دنداد خساپ  ربمایپ 

شخب رمث  تبقارم  نیا  دنک و  یم  هدنز  دوخ  رد  ار  يوقت  حور  تسا ، لامک  طرش  هک  یهلا  تاروتسد  نیا  نتسب  راک  هب  اب  راد  هزور 
زیارغ شکرس  ياه  هلعش  هزور ، ياه  تیدودحم  رگید  یگنشت و  یگنسرگ و  هک  ارچ  تسا  رت  ناسآ  رایسب  ناضمر  كرابم  هام  رد 

رد هانگ  زا  هدـنراد  زاب  يورین  هامکی ، رد  یپایپ  نیرمت  تبقارم و  اب  .دزاس و  یم  شوماـخ  يریگمـشچ  دـح  اـت  ار  اهـسوه  یناویح و 
قیفوت ههامکی  همانرب  نیا  ندنارذگ  اب  وا  دـنک و  یم  دـشر  دریگ و  یم  هشیر  وا  رد  يراددوخ  تلـصخ  .دـیآ و  یم  دوجو  هب  ناسنا 

.دنامب یقاب  راگزیهرپ  زین  هزور  هام  زا  سپ  هک  دبای  یم 

هدارا تیوقت  رد  هزور  شقن 

هدارا تیوقت  رد  هزور  شقن 

تلاذر یتسپ و  هب  و  دزاس ، یم  رایتخا  یب  ریـسا و  ار  یمدآ  تسا و  اـهتموکح  نیرت  كاـنرطخ  ناـسنا  رب  تاوهـش  زیارغ و  تموکح 
هطلس اب  هزرابم  دناشک ؛ یم 

ص 228. موصلا ، باتک  ج 7 ، هعیشلا ، لئاسو  - 1
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.دراد زاین  راوتسا  هدارا  يدرمیاپ و  هب  هدش  هدیمان  ربکا » داهج   » مالسا رد  هک  تاوهش 

ياهـشهاوخ اـب  عـقاو  رد  تسا ، رگید  ياـهزیچ  یخرب  زا  يراددوـخ  ندـیماشآ و  ندروـخ و  زا  كاـسما  هک  يراد ، هزور  اـب  ناـسنا 
.دناهر یم  اهشهاوخ  اهسوه و  هطلس  تموکح و  دیق  زا  ار  ناج  دنک و  یم  تمواقم  دوخ  زئارغ  ربارب  رد  دگنج و  یم  یناسفن 

(2)« ُهاوَه َبَلَغ  ْنَم  ِساّنلا  يْوقَا  (1)[و ] ُهاوَه َدَهاج  ْنَم  ِساّنلا  ُلَْضفَا  : » دنا هدومرف  مالسا  نایاوشیپ 

.دوش زوریپ  نآ  رب  هک  تسا  یسک  نانآ  نیرتدنمورین  دنک و  هزرابم  سفن  ياوه  اب  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرتهب 

لد یکاپ  افص و 

لد یکاپ  افص و 

.دزورفا یم  رب  نورد  رد  ار  یهاگآ  تفرعم و  غارچ  هزور 

راد یلاخ  ماعط  زا  نوردنا 

(3) ینیب تفرعم  رون  نآ  رد  ات 

ص 90 و 91. مکحلا ، ررغ  - 1

ص 90 و 91. مکحلا ، ررغ  - 2
.يدعس ناتسلگ  - 3
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يوقت و تموکح  هب  ار  دوخ  ياج  یناطیش  لایما  تاوهش و  تموکح  هک  دوش  یم  بجوم  ناضمر  ههام  کی  هزور  هژیو  هب  و  هزور ،
.دوش لیدبت  نطاب  ینشور  تینارون و  هب  یمدآ  ناج  رد  تاوهش  اهسوه و  یگریت  و  دهدب ، یهلا  تاروتسد  زا  يوریپ 

؛ ندـیماشآ ندروخ و  زا  ار  مکـش  ناهد و  اهنت  هن  یهاگآدوخ  اب  راد ، هزور  هک  تسا  هزور  زا  لصاح  یکاپ  افـص و  نیمه  هیاـس  رد 
نآ هب  دـناوت  یم  دراد و  یم  هاـگن  هدومرف  مارح  ادـخ  هچنآ  زا  ار  شیوـخ  ياـضعا  همه  ناـبز و  شوـگ و  مشچ و  اـپ و  تسد و  هک 

.تسا هزور  تینارون  جوا  نیا  و  دنیزگ ، يرود  زین  هانگ  رکف  هشیدنا و  زا  یتح  هک  دیآ  لئان  يوقت  زا  هجرد 

ِنَع ِنْـطَبلا  ِمایِـص  ْنـِم  ُلَْـضفَا  ِماـسَالا  ِیف  ِرْکِْفلا  ِنَـع  ِبـْلَْقلا  ُمایـِـص  : » دـیامرف یم  هراـشا  هـبترم  نـیمه  هـب  زین  (ع ) یلع نینمؤـملاریما 
.تسا ندیماشآ  ندروخ و  زا  مکش  هزور  زا  رترب  ناهانگ ، هشیدنا  زا  لد  هزور   (1)« ِماعَّطلا

مییامنن و افتکا  نآ  هب  .تسا  مزال  هکلب  مینک ، اهر  ار  ندـیماشآ  ندروخ و  زا  كاسما  هزور و  رهاظ  هک  تسین  انعم  نادـب  نیا  هتبلا  و 
.میسرب زین  هزور  يونعم  جیاتن  هب  هک  میشوکب  نآ  اب  هارمه 

تسد تداهـش  قبط  دروآ و  یم  دوجوب  ناراد  هزور  رد  یحور  یبالقنا  زین  یلومعم  هزور  يرهاظ و  كاسما  نیمه  هک  تسا  بلاج 
.دوش یم  هتساک  اهیهابت  اه و  ترارش  زا  ناضمر  كرابم  هام  رد  ماقرا ، رامآ و  ناراکردنا و 

يرپس نوچمه  راد  هزور  يراگزیهرپ  يراددوخ و  هزور و  زا  لصاح  یکاپ  افص و 

.نامقل هناخپاچ  فجن  پاچ  ص 203 ، مکحلا ، ررغ  - 1
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: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  زیزع  ربمایپ  .دراد  یم  نوصم  تسا  ناـهانگ  رد  هک  یهلا  باذـع  شتآ  زا  ار  راد  هزور  هک  تسا 
.دنک یم  ظفح  خزود  شتآ  زا  ار  راد  هزور  هک  تسا  يرپس  هزور   (1)« ِراّنلا َنِم  ٌهَّنُج  موَّصلَا  »

ربص هزور و 

ربص هزور و 

نودـب تسا ؛ ور  هب  ور  زین  یتالکـشم  اب  دـنک و  یم  هزرابم  ییاهفدـه  هار  رد  شیوخ  یعامتجا  يدرف و  یگدـنز  رد  ناملـسم  ناسنا 
هدارا دیازفا و  یم  یمدآ  يرادیاپ  تمواقم و  يورین  هب  لمحت  ربص و  .تسین  ناسآ  اهفده  هب  ندیـسر  تالکـشم و  رب  يزوریپ  ربص ،

ربص اب  دش ، دهاوخن  زوریپ  دوخ  نانمشد  رب  شیوخ و  تالکـشم  رب  دشاب  هتـشادن  ار  اهیراوگان  لمحت  هعماج  رگا  .دزاس  یم  اناوت  ار 
مرگ و ياهزور  رد  هژیو  هب   ) هزور و  درک ؛ هاتوک  ار  نارگرامعتسا  ِتسد  و  تفر ، نارگمتـس  راکیپ  هب  ناوت  یم  هک  تسا  تمواقم  و 
جنر و لمحت  و  دـشخب ، یم  تمواقم  ربص و  ناسنا  هب  يریگمـشچ  روطب  دوش ) یم  اسرف  تقاط  یگنـشت  راشف  هک  ناتـسبات ، ینالوط 

اُونیعَتْـساَو  » تسا هدرک  ریبـعت  ربـص »  » هب هزور  زا  هک  تسا  رثا  نیمه  هب  هجوـت  اـب  میرک  نآرق  دزاـس ، یم  ناـسآ  یمدآ  رب  ار  یتـخس 
.دیریگب کمک  زامن  و  هزور )  ) ربص زا   (2)« ...هولَّصلاَو ِْربَّصلِاب 

هاـم زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  ربماـیپ  (3) و  دنا هدرک  ریـسفت  هزور  هب  هیآ  نیا  رد  ار  ربـص »  » مالـسلا مهیلع  اـم  موصعم  ناـماما 
ُُهباَوث َْربَّصلا  َّنِا  ِْربَّصلا َو  ُرْهَش  : » دنا هدیمان  ربص  هام  ار  ناضمر 

ص 5. ج 7 ، یفاو ، - 1
.45 هرقب /  - 2

ص 63 و ص 66. ج 4 ، یفاک ، - 3
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(1)( تسا تشهب  ربص  شاداپ  تسا و  ربص  هام  ناضمر _  ُهنَّجلا _( »

هک دریگب  هزور  دـمآ  شیپ  هاکناج  يا  هثداح  یـسک  يارب  هاگ  ره  تسا ؛ هدومرف  هراشا  هزور  یگژیو  نیمه  هب  زین  (ع ) قداص ماما  و 
(2) «. ِهولَّصلاَو ِْربَّصلِاب  اُونیعَتْساَو  : » تسا هدومرف  ادخ 

تعانق هزور و 

تعانق هزور و 

تداعـس هب  ندیـسر  يونعم و  لماکت  يارب  ییا  هلیـسو  ار  نآ  يدام  ياهتمعن  ایند و  برغ  قرـش و  يدام  بتاـکم  فـالخ  رب  مالـسا 
رد .تسا  راثیا  تعانق و  گنهرف  هکلب  تسین  فرـصم  ییوج و  تذل  گنهرف  مالـسا ، گنهرف  تهج  نیمه  هب  و  دـناد ، یم  دـیواج 

مالسا رد  اما  تسا  دارفا  ریگنابیرگ  رتشیب  يرادروخرب  يارب  زآ  صرح و  دراد و  تلاصا  باوخ  روخ و  یمدآ و  نت  يدام ، ياهشور 
.دوش یم  بوسحم  تیناسنا  دنلب  بتارم  هب  لوصو  ياههار  زا  يراکادف  راثیا و  تعانق و  و  تسا ، تیونعم  اب  تلاصا 

فرـصم و يارب  هقباسم  يدام و  ياهتذـل  يارب  زآ  صرح و  ییارگ و  هدام  رد  ندـش  قرغ  زا  ار  ناملـسم  هک  تسا  يا  هضیرف  هزور 
هب فرصم  هب  و  ددرگ ، طلسم  شیوخ  ینامسج  ياهـشهاوخ  رب  دشاب و  نارگید  رکف  هب  هک  دزومآ  یم  وا  هب  دناهر و  یم  يرورپ  نت 

.دزیهرپب ریذبت  فارسا و  زا  دزرو و  تعانق  زاین  ردق 

دهز و نوچمه  رگید  هتـسجرب  تافـص  داجیا  رد  نآ  ریثأت  تافـص و  نیا  شزرا  دزومآ ، یم  ار  تعانق  تعانم و  ناناملـسم  هب  هزور 
تعانق حور  هک  ییا  هعماج  دهد ، یمن  يراوخ  تلذ و  هب  نت  تسا و  زاین  یب  نارگید  زا  عناق  .تسا  رایسب  ششخب  دوج و 

ص 63 و ص 66. ج 4 ، یفاک ، - 1
ص 63. چ 4 ، یفاک * - 2
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یب هناگیب  زا  دتـسیاب و  شیوخ  ياپ  رب  دناوت  یم  هیور  یب  فرـصم  زا  يرود  اب  و  دوب ، دـهاوخ  یکتم  دوخ  رب  دـنارورپب ، دوخ  رد  ار 
: دندومرف یمالـسا ، بالقنا  ریبک  ربهر  تما و  ماما  ناریا ، يداصتقا  میرحت  هب  برغ  اکیرمآ و  دیدهت  زا  سپ  میدید  همه  .دـشاب  زاین 

«. تفرگ دهاوخ  هزور  اهیدنمزاین  دوبمک و  يداصتقا و  میرحت  ربارب  رد  تسا و  ناملسم  ام  تلم  »

هب يداـصتقا  ياـه  یگتـسباو  زا  دراد  هـچنآ  هـب  تعاـنق  اـب  دزاـس و  یم  انـشآ  مـک  فرـصم  اـب  نتــسیز  هـب  ار  ناملــسم  هزور  يرآ 
رد یتح  دنتـشذگ و  یم  ادـخ  هار  رد  شیوخ  زیچ  همه  زا  هیحور  نیمه  اب  مالـسا  ردـص  ناناملـسم  .دـهد  یم  تاجن  نارگرامعتـسا 

.دندیرفآ یم  يزوریپ  شیوخ  یناسنا  تافص  تیونعم و  رب  هیکت  اب  دندرک و  یم  تعانق  امرخ  هناد  دنچ  هب  گنج  ياهنادیم 

ناریقف اب  يدردمه 

ناریقف اب  يدردمه 

ناـعونمه نادنمتـسم و  هب  تبـسن  يدردـمه  سح  نـتخیگنارب  هزور ، زراـب  جـیاتن  زا   (1) .تسا تاساوم  هام  ناـضمر ، كراـبم  هاـم 
لاح زا  تسا  نکمم  دنا ، هدیـشچن  ار  یگنـشت  یگنـسرگ و  معط  رقف و  جنر و  دنراد و  يا  هدوسآ  یگدنز  هکنانآ  .تسا  تسدـگنت 

هب ات  دروآ  یم  نانآ  دای  هب  ار  نادنمتـسم  جـنر  دـناهر و  یم  تلفغ  زا  ار  نانآ  هک  تسا  يا  هلیـسو  هزور  دـننامب و  لـفاغ  نادنمتـسم 
.دنسرب نانآ  لد  درد  هب  دنرامگ و  تمه  ناریقف  يریگتسد 

یگنـسرگ و رگید  يوس  زا  تسا و  هدش  شرافـس  رایـسب  ناضمر  كرابم  هام  رد  نادنمتـسم  هب  قافنا  ماعطا و  ناسحا و  هب  ییوس  زا 
دوش و یم  کیدزن  ریقف  هب  دنمتورث  بیترت  نیدب  و  ددرگ ، یم  نادنمتسم  تیعضو  كرد  بجوم  هزور  یگنشت 

ص 3. لیاسو ج 7 ، ص 66 ، ج 4 ، یفاک ، - 1
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.دزومآ یم  ار  عونمه  هب  کمک  هعماج  دریگ و  یم  ینوزف  قافنا  ناسحا و  دوش و  یم  فیطلت  شتاساسحا 

هب ناناملـسم  ات  دـنا  هدـیمان  تاساوم »  » هام تهج  نیمه  هب  ار  ناضمر  و  يزور ، قزر و  رد  ناردارب  نتخاـس  میهـس  ینعی  تاـساوم » »
مه رانک  رد  راو  ردارب  و  دنناهرب ، هنیک  دقِح و  زا  ار  هعماج  یناسنا ، هدنزرا  تفـص  نیا  رب  نیرمت  اب  دنزادرپب و  مه  هب  تبـسن  ناسحا 
نیا هدنزاس  ياه  همانرب  زا  دـننک و  هجوت  یناسنا  تاکن  نیا  همه  هب  ناراد  هزور  هک  تسا  هتـسیاش  و  دـنریگب ، هرهب  یهلا  ياهتمعن  زا 

.دنوش دنم  هرهب  هام 

ریقف هب  دبایرد و  ار  یگنسرگ  درد  دنمتورث  ات  دندومرف : تسا ؟ هدش  بجاو  هزور  ارچ  دندیسرپ : (ع ) يرگسع نسح  ماما  ترضح  زا 
(1) .دنک هجوت 

و دنـشاب ، يواسم  مه  اب  ریقف  ینغ و  ات  درک  بجاو  ار  هزور  دـنوادخ  : » دومرف ماما  دیـسرپ ، ار  هزور  تلع  (ع ) قداـص ماـما  زا  ماـشه 
ندروآ تسد  هب  توق  هتساوخ  يزیچ  تقو  ره  دنمتورث  دنک و  محر  ریقف  هب  ات  هدرکن  سمل  ار  یگنـسرگ  جنر  ینغ  هک  تهج  نادب 

ار یگنـسرگ  معط  دـنمتورث  تسا  هتـساوخ  دروآ و  دوـجوب  یتـخاونکی  شناگدـنب  ناـیم  هک  تسا  هتـساوخ  ادـخ  .تسا  هتـشاد  ارنآ 
(2) «. درک یمن  محرت  هنسرگ  دنمتسم و  رب  دنمتورث  دوب  نیا  زج  رگا  و  دشچب ،

طابضنا مظن و 

طابضنا مظن و 

دننک نامگ  یخرب  دیاش  .تسا  تفرـشیپ  قیفوت و  مهم  لماوع  زا  یناسنا و  ندمت  رهاظم  زا  روما  رد  طابـضنا  مظن و  یـسانش و  تقو 
یگدنز ياهیگژیو  زا  نیا  هک 

ص 181. ج 4 ، یفاک ، - 1
ص 8. مایصلا ، باتک  ج 2 ، یفاو ، - 2
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زارف نیلوا  رد  نانمؤم  ریما  تسا ، مالـسا  لیـصا  تامیلعت  زا  تاقوا  میظنت  طابـضنا و  مظن و  هکیلاـح  رد  .تساـهنآ  ندـمت  ناـیبرغ و 
همه امش و   (1)« ْمُکِْرمَا ِمْظَن  هّللا َو  يْوقَِتب  یباتِک  هغََلب  ْنَم  یلْهَا َو  يْدلُو َو  ْعیمَج  امُکیصُوا َو  : » دیامرف یم  شنادنزرف  هب  دوخ  تیصو 

.منک یم  شرافس  اهراک  رد  مظن  يوقت و  هب  دسرب  وا  هب  نم  تیصو  هک  ار  یسک  ره  مناگتسب و  نادنزرف و 

نآ صوصخم  تقو  رد  دیاب  ار  هناگجنپ  ياهزامن  زا  کی  ره  تسا ؛ طابـضنا  مظن و  هب  مالـسا  هجوت  رگناشن  یمالـسا  ضئارف  ًالوصا 
اب عورـش و  ناضمر  هام  لاله  ندـید  اب  كرابم  هام  رد  زین  هزور  دوش و  ماـجنا  هژیو  ناـکم  تقو و  رد  دـیاب  جـح  مسارم  دروآ ؛ اـجب 

ناضمر هام  هکنیا  هب  هجوت  اب  دریذپ و  یم  نایاپ  برغم  ات  زاغآ و  مد  هدـیپس  زا  زور  ره  زین  دـبای و  یم  همتاخ  لاوش  هام  لاله  ندـید 
رارق ناتسمز  هاتوک  ياهزور  رد  هاگ  ناتـسبات و  دنلب  ياهزور  رد  هاگ  دراد و  نایرج  لاس  هناگراهچ  لوصف  رد  اعبط  تسا  يرمق  هام 
هجو چـیه  هب  تشاد و  رظنرد  برغم  زاغآ  مد و  هدـیپس  عورـش  رد  زین  ار  هقیقد  هظحل و  هک  تسا  مزال  طیارـش  همه  رد  و  دریگ ، یم 

.دنک میظنت  یگدنز  رد  ار  شیوخ  روما  ناملسم  ات  تسا  یسرد  دوخ  نیا  دیامن و  یچیپرس  نآ  ماظن  زا  دناوت  یمن  راد  هزور 

تاکرب اهیدـنمدوس و  اهنآ  رب  هفاضا  هزور  هاـم  و  تسا ، هزور  یهلا  هضیرف  راـثآ  جـیاتن و  یخرب  زا  ییاـه  هشوگ  میدرمـش ، رب  هچنآ 
: تسا رثؤم  رایسب  هعماج  درف و  یمالسا  شرورپ  رد  هک  دراد  زین  يرگید 

حالـصا ناهانگ و  زا  تشگزاب  هبوت و  هام  شزرمآ ، هام  اعد ، هام  تدابع ، هام  نآرق ، اب  ییانـشآ  هام  ادـخ ، هام  ناضمر ، كراـبم  هاـم 
.تسا دوخ 

همان 147. ص 421 ، حلاص ، یحبص  هغالبلا ، جهن  - 1
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و دنناوخ ، یم  نآرق  رگید  ياههام  زا  رتشیب  ناضمر  رد  هک  تسا  نیملسم  موسرم  هدش و  شرافـس  رایـسب  نآرق  تئارق  هب  هام  نیا  رد 
شزومآ لاعتم  يادخ  مالک  زا  هدرک و  ادـیپ  يرتشیب  ییانـشآ  نآ  فراعم  نآرق و  اب  یمالـسا  هعماج  هک  تسا  ییا  هلیـسو  دوخ  نیا 

.دنریگب

عوضخ هجوت و  اب  هام  نیا  رد  هک  هدش  دیکأت  یمالـسا  تایاور  رد  تسا ؛ ناهج  دوبعم  اب  زاین  زار و  یگدـنب و  تدابع و  هام  ناضمر 
نینمؤم ههام  کی  نیرمت  کی  اب  بیترت  نیدب  و  دنزرون ، تلفغ  زور  بش و  رد  یبحتـسم  ياهزامن  زا  دنروآ و  اجب  ار  اهزامن  رتشیب ،

.ددرگ یم  رتکیدزن  ادخ  هب  اهناج  دنوش و  یم  قفوم  يرتصلاخ  تدابع  هب 

هغلابم شیاین  اعد و  رد  ردـق  كرابم  ياهبـش  رد  هژیو  هب  هام  نیا  رد  نانمؤم  دـنا ، هدومرف  یمارگ  نایاوشیپ  تسا ؛ اـعد  هاـم  ناـضمر 
دوجوب یلوحت  لاعتم  يادـخ  اب  شیوخ  يونعم  دـنویپ  رد  دـنناوت  یم  ناراد  هزور  شیاین ، اعد و  هدـنزاس  تارثا  هب  هجوت  اب  و  دـننک ،

.دنروآ

، هزور اب  دنناوت  یم  دنا ، هتـشاد  ییاهیگدولآ  شیوخ  یگدنز  رد  هکنانآ  .تسادـخ  يوس  هب  تشگزاب  هبوت و  شزرمآ و  هام  ناضمر 
شزرمآ بلط  شیوخ  يادخ  زا  دنشخب و  افص  ار  نورد  لاعتم  يادخ  هب  ندرک  ور  اب  اهرحس  تولخ  رد  وشتـسش و  ار  شیوخ  ناج 

.دنیآ هار  هب  دنرادرب و  تسد  اهیهارمگ  اه و  یجک  زا  هشیمه  يارب  اه  هنیمز  نیمه  اب  دنناوت  یم  و  دننک ،

هتـشاد ییاهـشزغل  هکنانآ  يارب  تسا  گرزب  يا  هدژم  نیا  و  دوش ؛ یم  هدوشخب  هام  نیا  رد  ناهانگ  دنا  هدومرف  (ع ) موصعم نایاوشیپ 
دندنب نامیپ  وا  اب  دنراد و  وا  يوس  هب  لد  يور  دندرگ و  زاب  ادخ  يوسب  و  دننک ، هدافتـسا  هام  نیا  تاکرب  زا  دنـشابن و  دیمون  ات  دـنا 

هام نیا  رد  هک  ینامیـشپ  راکهانگ  دیدرت  نودب  و  دنیامن ؛ ناربج  ار  هتـشذگ  دننک و  حالـصا  ار  دوخ  دـنیوش و  تسد  ناهانگ  زا  هک 
ادخ يارب  كرابم 
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شتداعـس تفرگ و  دهاوخ  رارق  ادخ  وفع  رهم و  دروم  دهاوخب  شزرمآ  ادخ  زا  دشاب و  راسمرـش  شیوخ  هتـشذگ  زا  درادـب و  هزور 
.دوش یم  نیمأت 

یم كاپ  ار  هدولآ  ناسنا  هک  تسا ، یلمع  تاقیفوت  نیمه  ناراد و  هزور  ینورد  لوحت  یحور و  بالقنا  نیمه  هام  نیا  ياـهتکرب  زا 
هب يوقت ، رون  هب  دـناشک ، یم  رون  هب  اهتملظ  زا  ار  راد  هزور  دـشخب و  یم  تاجن  تسا  ناهانگ  لوصحم  هک  یهلا  باذـع  زا  دزاس و 

...لاعتم يادخ  تمحر  رهم و  رون  هب  ادخ ، يوس  هب  تشگزاب  هبوت و  رون  هب  یقالخا ، ياهتلیضف  رون 

ردق ياهبش 

ردق ياهبش 

.تسا رتهب  هام  رازه  زا  ردق  بش   (1)« ٍرْهَش ِْفلَا  ْنِم  ٌْریَخ  ِرْدَْقلا  ُهَْلَیل  »

تداعـس و رون و  بش  نیمز و  رب  ناگتـشرف  لوزن  بش  ردق  بش  دیامرف ، یم  حیرـصت  ردـق  بش  یگژیو  رب  قوف  هیآ  اب  میرک  نآرق 
.تسا تمحر  مالس و  و  ادخ ، هب  برق 

: دیامرف یم  هرقب  هروس  رد  دنوادخ  اریز  تسا ؛ ناضمر  كرابم  هام  رد  ردق  بش  نآرق  حیرصت  هب 

مح : » دـیامرف یم  ناخد  هروس  لوا  رد  .تسا و  هدـش  لزان  نآ  رد  نآرق  هک  ناضمر  هام   (2)« ...ُنآرُْقلا ِهیف  َلِْزنُا  يذَّلا  َناضَمَر  ُرْهَـش  »
ورف هک  نآرق )  ) نیبم باتک  هب  دـنگوس  ٍمیکَح » ٍْرمَا  ُّلُک  ُقَْرُفی  اهیف  َنیرِذـْنُم _  اّنُک  ّانِا  ٍهَکَرابُم  ٍهَْلَیل  یف  ُهاـْنلَْزنَا  اـّنِا  ِنیبُْملا _  َباـتِْکلاَو 

شمیداتسرف

.3 ردق /  - 1
.185 هرقب /  - 2
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.دوش یم  ریدقت  نییعت و  یتمکح  اب  راک  ره  بش  نآ  رد  میناگدنهد ، میب  ام  كرابم و  یبش  رد 

: دیامرف یم  ردق  هروس  رد  و 

ْنَم ْمِهِّبَر  َنْذِِاب  اهیف  ُحوُّرلاَو  ُهَِکئالَْملا  ُلَّزَنَت  ٍرْهَـش _  ِْفلَا  ْنِم  ٌْریَخ  ِرْدَْقلا  ُهَْلَیل  ِرْدَْقلا _  هَلَیل  ام  َکیرْدَا  ام  َو  ِرْدَْقلا _  ٍهْلَیل  یف  ُهاْنلَْزنَا  ّانِا  »
(1) «. ٍرْجَْفلا ِعَلْطَم  یَّتَح  َیِه  ٌمالَس  ٍْرمَا _  ِّلُک 

ناگتـشرف و .تسا  رتهب  هام  رازه  زا  ردق  بش  تسیچ ؟ ردق  بش  یناد  یم  هچ  وت  میدرک ، لزان  ردـق  بش  رد  ار _  نآرق  ام _  انامه 
دنیآ یم  دورف  دوش ) یم  ریدقت  لاس  نیا  رد  هک  (ي  روما همه  رطاخ  هب  ادـخ  نذا  هب  بش  نیا  رد  تسا ) ناگتـشرف  گرزب  هک   ) حور

.مد هدیپس  ات  تسا  تمحر  مالس و  رسارس  بش  نیا 

، بش هس  نیا  زا  یکی  ای  ناضمر  هبنش 19 و 21 و 23  هس  تسا و  ناضمر  كرابم  هام  رد  ردق  بش  هکنیا  رب  زین  ام  موصعم  نایاوشیپ 
هب (ع ) نیموصعم همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  صاخ  هجوت  بش و  هس  نیا  لامعا  اهاعد و  .دـنا  هدومرف  دـیکأت  تسا  ردـق  بش 

یلص مالسا  یمارگ  ربمایپ  .تسا  بش  هس  نیا  زا  یکی  ای  بش  هس  نیمه  ردق  بش  هکنیا  رب  تسا  يرگید  دهاش  دنمجرا  ياهبش  نیا 
« .تسا رتهب  هام  رازه  زا  هک  تسا  یبش  هام  نیا  رد  تسا ..« : هدومرف  ناضمر  دروم  رد  دوخ  روهشم  هبطخ  رد  هلآ  هیلع و  هللا 

تسا ییا  هنهپ  .دریگ  یم  ییادخ  گنر  رسارس  نآ  رد  نمؤم  یگدنز  هک  تسا  ییاهبش  .تسا  ناضمر  تیونعم  جوا  رد  ردق  ياهبش 
رد ضحم  تیدوبع  اب  هنابش  زار  ُرپ  تولخ  رد  دنک و  یم  تشپ  قح  ياوس  ام  همه  هب  دتسیا و  یم  نآ  رب  راد  هزور  هک 

هیآ 1 و 6. ردق /  هروس  - 1
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.دروخ یم  دنویپ  نامسآ  اب  درب و  یم  ینیمز  تاقلعت  زا  دراپس ، یم  یشومارف  هب  ار  دوخ  یتح  زیچ و  همه  ادخ  هاگشیپ 

یلجت بش  تسانعم ، تمظع  هدام و  تراقح  بش  حور ، تموکح  تسا و  مسج  نتخاب  گنر  بش  .تسادـخ  اب  ناـسنا  داـعیم  ردـق 
ناسنا یگیاسمه  بش  تسوا ، یهلا  ترطف  يافرژ  اب  نمؤم  دوجو  رسارس  یماگمه  بش  .تسا  نیمز  ندش  ینامسآ  نید و  تیونعم 

بش تسوج ، ادخ  ناراد  هزور  رب  قح  تمحر  رهم و  ناراب  بش  تسا ، ادخ  رد  قارغتسا  دوخ و  یـشومارف  بش  تسا ، ناگتـشرف  اب 
يادخ اب  دـنا  هتخومآ  ام  هب  نایاوشیپ  هکنانچمه  دـیاب  ردـق  ياهبـش  رد  ....تسا  رتهب  هام  رازه  زا  ردـق  بش  يرآ  تسا : یهلا  ریدـقت 

.میزادرپب شیاین  اعد و  زاین و  زار و  هب  ناهج 

شزرمآ تمحر و  وا  زا  و  تشاد ، هضرع  ادخ  هاگـشیپ  هب  ار  اهزاین  و  دیـشوک ، تدابع  زامن و  رد  و  دـنام ، رادـیب  دـیاب  بش  رـسارس 
ام كاپ  ناماما  هکنانچمه  زین  یتسار  هب  تخاس و  راوتـسا  درک و  دـیدجت  نیرفآ  یتسه  تاذ  اـب  ار  شیوخ  يرطف  دـنویپ  تساوخ و 
زاس ناسنا  هضیرف  ياهیگدـنزاس  همه  یلجت  جوا و  هک  ارچ  دـنامب ) مورحم  اهبـش  نیا  ضیف  زا  هک  تسا  یـسک  مورحم   ) دـنا هدومرف 

.دناسر لامک  هب  ردق  بش  رد  دید و  ردق  بش  رد  دیاب  ار  هزور 

تسد یناسنا  لامک  هب  ردق  ياهبـش  رد  ناضمر ، هام  تاکرب  زا  يرادروخرب  اب  نامزیزع  ناناوج  هژیو  هب  ام  لد  رادیب  تلم  تسا  دیما 
.دنیازفایب شیوخ  يونعم  یلاعت  تلیضف و  بتارم  رب  مرکم  ياهبش  نیا  رد  دنبای و 

هللا همحر  لحار  ماما  مالک  رد  ناضمر  كرابم  هام 

هراشا

هللا همحر  لحار  ماما  مالک  رد  ناضمر  كرابم  هام 

مالک و هفـسلف ، هقف و  رد  ندوب ، یبالقنا  رب  هوالع  هک  یتیـصخش  .دـنا  هدوب  يدـُعب  دـنچ  یتیـصخش  هیلع  هللا  تمحر  ماـما  ترـضح 
زا یکی  دندوب و  رظن  بحاص  نافرع 
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.تشاد دوجو  ادخ  تدابع  تعاطا و  هب  توعد  ادخ و  هب  هجوت  هشیمه  ناشنانخس  رد  .دوب  اوقت  دّبعت و  حور  ناشیا  زراب  رایسب  هوجو 
هام لابقتسا  هب  نابعش  هام  زا  .دنتخادرپ  یم  دوبعم  اب  زاین  زار و  هب  هکلب  دنتفگ  یمن  نخـس  قلخ  اب  رگید  ناضمر  كرابم  هام  لوط  رد 

: دندومرف یم  نینچ  هتفر  ناضمر 

»(1) و هللا هفایض  دورو  ناضمر و  كرابم  هام  رد  دورو  يارب  دنوشب  ایهم  مدرم  هک  ناضمر  كرابم  هام  يارب  تسا  همدقم  نابعش  هام  »
هاـم دـهد ؛ یم  رییغت  ار  دوخ  عضو  رـس و  دـنک ، یم  هداـمآ  ار  شدوـخ  لوا  دورب  یناـمهیم  هب  دـهاوخ  یم  هک  یـسک  دـندومرف : یم 

.تسادخ ینامهیم  هام  ناضمر 

تسا نارگید  ینامهیم  زا  ریغ  ادخ  ینامهیم 

تسا نارگید  ینامهیم  زا  ریغ  ادخ  ینامهیم 

: هک دیامرف  یم  شنمض  رد  درک ، لابقا  امش  هب  ناضمر  هام  هک  دندومرف  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هک  تسا  یثیدح  رد  »
ینامهم کی  هب  دـننکب  توعد  یـصاخشا  کی  ار  امـش  یتقو  هک  تسا  نیا  شقرف  مدرم  اـب  ادـخ  ياهتفایـض  هللا » هفایـض  یلا  متیعد  »

.تساـهزیچ نیا  حـیرفت و  يارب  ییاـهزیچ  کـی  یندروخ و  يارب  ییاـهزیچ  کـی  لاـح  روخ  ارف  بسح  هب  یناـمهیم  نآ  رد  دـیورب 
(2)« .تسا نآرق  تسا  ینامسآ  یبیغ و  هدئام  هک  شمهم  راک  کی  تسا و  هزور  شا  هبعش  کی  ناضمر  هام  رد  ادخ  تفایض 

هللا تفایض  هب  دورو  هار 

هللا تفایض  هب  دورو  هار 

ار ادخ  ریغ  هک  تسا  نیا  دهد  یم  هار  ادخ  هاگتفایض  هب  ار  ناسنا  هک  يزیچ  نآ  »

ص 239. ج 12 ، رون ، هفیحص  - 1

ص 239. ج 12 ، رون ، هفیحص  - 2

ادخ هام  نانامهم  يارب  یناغمرا  شیاشخب : www.Ghaemiyeh.comرثوک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 253زکرم  هحفص 37 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13220/AKS BARNAMEH/#content_note_22_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13220/AKS BARNAMEH/#content_note_22_2
http://www.ghaemiyeh.com


ص:23

تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  اهنآ  سأر  رد  هک  يرامش  تشگنا  دارفا  يارب  تسین ، روسیم  سک  ره  يارب  نیا  دراذگب و  رانک 
ناشدوخ عسو  هزادـنا  هب  دـنوشب  دراو  ادـخ  تفایـض  رد  دـنهاوخب  رگا  هک  تسا  بولطم  انعم  نیا  مدرم  همه  زا  ...تسا  هدوب  روسیم 

(1) «. دننادرگرب ایند  زا  ار  ناشبلق  دننک و  ضارعا  ایند  زا  دیاب 

سفن حالصا  هام  ناضمر  هام 

سفن حالصا  هام  ناضمر  هام 

ار ناتدوخ  ناضمر  هام  نیا  رد  هدـشن  رید  ات  امـش  تسا و  زاـب  ناراـکهانگ  همه  يور  رب  یلاـعت  كراـبت و  يادـخ  تمحر  ياـهرد  »
میربب و ادـخ  هب  هانپ  میتسین ، یباسح  تسرد و  مدآ  کی  ناممادـک  چـیه  ام  مینک ، حالـصا  ار  نامدوخ  دـیاب  همه  ام  .دـینک  حالـصا 

(2)« .مینک حالصا  ار  نامدوخ 

؟ تسیچ هب  ناضمر  هام  ندوب  كرابم 

؟ تسیچ هب  ناضمر  هام  ندوب  كرابم 

تـسا نکمم  هک  تسا  نیا  يارب  تسا  كرابم  .دینک  لمع  ادـخ  فیلاکت  هب  هک  دـیراذگب  نیا  رب  انب  هک  تسا  نیا  هب  ندوب  كرابم  »
نآرق وا  هکئالم و  لوصو  زا  دعب  هدش و  لصاو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ینعی  مظعا  یلو  هک  تسا  یهام  هک  دشاب  نیا  يارب 

(3) «. تسا هدرک  لزان  ار 

هللا یلص  ادخ  لوسر  تیونعم  رید  ترابع  هب  ای  تسا  هدش  وا  رب  یحو  لوزن  هکنیا  يارب  ...دراد  ردقلا  هلیل  هکنیا  يارب  تسا  كرابم  »
(4) «. تسا هدرک  لزان  ار  یحو  هلآ  هیلع و 

.19 ص 17 _  ج 17 ، رون ، هفیحص  - 1
ص 69. ج 15 ، رون ، هفیحص  - 2

.16 ص 15 _  ج 19 ، رون ، هفیحص  - 3
ص 82. ج 20 ، رون ، هفیحص  - 4
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ناضمر كرابم  هام  رد  اعد  تیمها 

ناضمر كرابم  هام  رد  اعد  تیمها 

ار شتـسد  ار ، ناسنا  نیا  ...تسا  دـعاص  نآرق  نیا  دور و  یم  الاب  هب  نییاپ  زا  اعد  نییاپ و  فرط  هب  تسا  هدـمآ  تسا ، لزاـن  نآرق  »
تـسا نکفا  رون  دـنک و  یم  زاب  ناسنا  يارب  ار  هار  اعد ]  ] .میمهفب میناوت  یمن  امـش  نم و  هک  ییالاب  نآ  .ـالاب  شدرب  یم  دریگ و  یم 

هچ یمق ) سابع  خیـش  حـیتافم   ) باتک نیا  رد  .تساسآ  هزجعم  هک  دـنکب  دراو  دروایب و  نوریب  اه  تملظ  نیا  زا  ار  رـشب  هکنیا  يارب 
(1) «. دشاب (ع ) همئا ناسل  هک  يرگید  ناسل  اب  تسا  نآرق  لیاسم  نامه  .تسه  اهزیچ 

ناشدوخ هانگ  زا  دندیـسرت  یم  ناشدوخ  تسا  هدوب  همئا ]  ] ناـشدوخ يارب  اـعد  دـشاب ، اـم  میلعت  يارب  طـقف  اـعد  هک  تسین  روطنیا  »
ریغ اهنآ  هانگ  دندیسرت  یم  هانگ  زا  همه  هیلع  هللا  مالس  رصع  ماما  ات  هتفرگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  زا  حبـص ، ات  دندرک  یم  هیرگ 

(2)« اهنآ شیپ  تسا  هریبک  ناهانگ  زا  ترثک  هب  هجوت  هک  دندرک  یم  كرد  ار  یتمظع  کی  اهنآ  میراد  امش  نم و  هک  تسا  نیا 

ردقلا هلیل 

ردقلا هلیل 

نآ رد  هک  ار  ردقلا  هلیل  تاکرب  میبایرد  ار  ردقلا » هلیل   » هللاءاش نا  هک  میشاب  نیا  لابند  اههام و  ریاس  اب  میشاب  هتشاد  قرف  هام  نیا  رد  »
(3)« .تسا رتالاب  ملاع  ياهبش  همه  زا  تهج  نیا  زا  تسا و  هدش  لزان  بش  نآ  رد  ملاع  تداعس  همه  .تسا  هدش  لزان 

ص 240. ج 12 ، رون ، هفیحص  - 1
ص 87. ج 20 ، رون ، هفیحص  - 2

ص 242. ج 12 ، رون ، هفیحص  - 3
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(1)« ردقلا هلیل  يارب  دیوشب  ایهم  ات  دینک  شدس  ار  اهنیا  تسه و  تاوهش  تسا ، زاب  ایند  هب  هک  ییاههار  نیا  »

سدق زور 

سدق زور 

رصع ناهج و  نیملسم  هب  صوصخم  هلئسم  کی  ای  روشک و  کی  هب  صوصخم  هلأسم  کی  تسین  یـصخش  هلأسم  کی  سدق  هلأسم 
(2)« هدنیآ لاح و  هتشذگ و  راصعا  نانمؤم  ناهج و  نیدحوم  يارب  تسا  يا  هثداح  هکلب  تسین  رضاح 

رکذت کی 

رکذت کی 

هک دـشابن  روـطنیا  دـیراذگب  دجـسم  لـخاد  ار  اهوگدـنلب  دـنک ، رجزنم  ار  مدرم  همه  ناـشدایرف  هـک  دـیراذگن  نوریب  ار  اهوگدـنلب  »
(3)« دیهدب شمارآ  ار  مدرم  هک  تسا  نیمه  ناضمر  هام  بادآ  زا  دوشب و  تیصعم  هتساوخن  يادخ  دینکب ، ادخ  تعاطا  دیهاوخب 

مینک یم  فالخ  هچنانچ  رگا  ام  .یئوت  تسه  هچ  ره  میرادـن و  چـیه  هک  میتسه  یناگدـنب  اـم  میتسه ، فیعـض  ناگدـنب  اـم  ایادـخ  »
ار ام  وت  ایادـخ  وا ؛ رد  میوشب  دراو  وت  ياضر  اب  هک  يروطب  نک  دراو  ناضمر  كرابم  هام  نیا  هب  ار  اـم  وت  شخبب ، اـم  رب  وت  .میناداـن 

دراو هتسیاش  روط  هب  يدرک  ام  زا  هک  ینامهم  نیا  رد  هک  هدب  تقایل 

ص 239. ج 12 ، رون ، هفیحص  - 1

ص 128. ج 16 ، رون ، هفیحص  - 2
ص 21. ج 18 ، رون ، هفیحص  - 3
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(1)« .میوشب

ص 16. ج 19 ، رون ، هفیحص  - 1
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مدرم گنهرف  رد  ناضمر  مود : شخب 

هراشا

مدرم گنهرف  رد  ناضمر  مود : شخب 

، دراد ینید  هشیر  موسر  بادآ و  نیا  هک  اجنآ  زا  تسا و  مدرم  گنهرف  مهم  ثحاـبم  زا  یکی  ناـضمر  كراـبم  هاـم  موسر  بادآ و 
نیا ندروآ  اج  هب  يارب  دنوش و  یم  هدامآ  یعرش  فیلاکت  ماجنا  يارب  هچراپکی  مدرم  ناضمر  هام  رد  .دشاب  یم  ناگمه  هجوت  دروم 

بادآ و نیا  هتـشذگ  رد  .دـننک  یم  رازگرب  ار  ناضمر  مسارم  دوخ  صاخ  تافیرـشت  بادآ و  اب  یهورگ  ره  تیعمج و  ره  فیاظو 
موجه اب  هزورما  اما  دـنا  هدروآ  یم  اج  هب  ار  ناضمر  بادآ  يرتشیب  قوذ  قوش و  اب  مدرم  هدوب و  رادروخرب  يا  هژیو  ياـنغ  زا  موسر 

هدـش شومارف  اهنآ  زا  يرایـسب  یتح  رتگنر و  مک  ناضمر  مسارم  بادآ و  ینیـشام  يرهـش و  یگدـنز  تالکـشم  هناگیب و  گـنهرف 
ياهرایعم اب  قباطم  موسر  بادآ و  مامت  لاح و  هتشذگ و  رد  مدرم  تسیز  تیفیک  طبـض و  تبث و  مدرم  گنهرف  دراد  اج  هک  .تسا 

.دوش هدنز  ایحا و  ناکما  دح  ات  هدش _  شومارف  گنر و  مک  هچ  ایوپ و  هچ  یمالسا _ 

(1) .دریگ یم  رارق  یسررب  دروم  ناضمر  كرابم  هام  هرابرد  مدرم  تاداقتعا  اهرواب و  موسر ، بادآ و  زا  يا  هدیزگ  کنیا 

بلاطم دانـسا و  زا  هدافتـسا  اب  نایلیکو و  دـمحا  دیـس  مدرم ، گنهرف  رد  ناضمر  باتک  زا  هدافتـسا  اب  شخب  نیا  بلاـطم  * _ 1 - 1
.تسا هدش  هیهت  مدرم  گنهرف  زکرم 
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ناضمر كرابم  هام  زا  لابقتسا  لوا : لصف 

هراشا

ناضمر كرابم  هام  زا  لابقتسا  لوا : لصف 

اه لصف  ریز 

یناکت هناخ  تفاظن و 

یمومع نکاما  تفاظن 

ناضمر كرابم  هام  جاتحیام  هیهت 

ناضمر هام  زا  لبق  نانک  یتشآ  مسارم 

اهیدابآ اهرهش و  هب  یبهذم  ناغلبم  مازعا 

زاوشیپ

ناضمر هام  لوا  بش  رد  لاله  تیؤر 

رحس رد  ندش  رادیب  ياهشور 

یناکت هناخ  تفاظن و 

یناکت هناخ  تفاظن و 

زا لابقتسا  يارب  ار  دوخو  هدش  زاغآ  مدرم  شوج  بنج و  .دوش  یم  نوگرگد  نابعش  همین  زا  ناریا  ياهاتسور  اهرهـش و  مامت  هرهچ 
، اه هلحم  اه ، هناخ  يزاسکاپ  تفاظن و  .دـننک  یم  هدامآ  راگدرورپ  هب  ندـش  کیدزن  هاـنگ و  زا  زیهرپ  تداـبع و  هاـم  ناـضمر ، هاـم 

.دوش یم  زاغآ  اه  هینیسح  دجاسم و  اه ، هیکت  اهناکد و  اهرازاب ، اهارسناوراک ، اه ، هرجح 

هب اهدرم  دـنوش و  یم  لوغـشم  ناضمر  هام  جاتحیام  هیهت  هناخ و  ثاـثا  يوشتـسش  ندرک و  زیمت  یناـکت و  هناـخ  هب  نارتخد  ناـنز و 
دننک یم  عمج  طایح  رد  ار  هناخ  ثاثا  اهشرف و  ادتبا  هناخ ، تفاظن  يارب  اهرتخد ، اهنز و  .دنهد  یم  ناماس  رس و  دوخ ، راک  بسک و 
ياج رد  ار  زیچ  ره  هرابود  تفاظن ، مامتا  زا  دعب  دنوش و  یم  لوغشم  هناخ  بابـسا  ندرک  زیمت  هب  اهقاتا  يریگدرگ  وراج و  زا  سپ  و 

.دنهد یم  رارق  دوخ 
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.دنزیر یم  هزات  بآ  دننک و  یم  یلاخ  ار  ضوح  بآ  ناضمر  هام  يارب  دنراد ، ضوح  هناخ  رد  هک  ییاهنآ 

یمومع نکاما  تفاظن 

یمومع نکاما  تفاظن 

رد .دریگ  یم  رب  رد  زین  ار  اهناکد  اه و  هرجح  اه ، هینیـسح  اه ، هیکت  دجاسم ، دوش و  یمن  دودحم  اه  هناخ  هب  تفاظن  ناضمر ، هام  رد 
راک نیا  دننک و  یم  تکرـش  ناناوج  صوصخ  هب  مدرم و  تسا ، هتفای  يرتشیب  قنور  ریخا  لاس  دـنچ  رد  هک  ایاکت  دـجاسم و  تفاظن 

.دنناد یم  گرزب  ياه  باوث  زا  ار 

ادخ هام  نانامهم  يارب  یناغمرا  شیاشخب : www.Ghaemiyeh.comرثوک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 253زکرم  هحفص 44 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:29

ناضمر كرابم  هام  جاتحیام  هیهت 

ناضمر كرابم  هام  جاتحیام  هیهت 

دننک یم  یعـس  مه  مدرم  دـتفا و  یم  قنور  زا  راک  بسک و  ناضمر  هام  رد  ببـس  نیمه  هب  تسا ، تدابع  هزور و  هام  ناـضمر ، هاـم 
.دننک هیهت  ناضمر ، هام  زا  لبق  ار  ناشجاتحیام 

وج نان  دنراد  هدیقع  اریز  دـنزپ ، یم  وج  نان  مه  زونه  ریـشهد  لثم  نآ  ياهیدابآ  دزی و  رد  اما  هدـش ، رتمک  وج  نان  فرـصم  هزورما 
.دندرک یم  راطفا  وج  نان  اب  ار  هزور  نانآ  هدوب و  راهطا  همئا  و  (ع ) یلع ترضح  كاروخ 

امرخ هک  تسا  نآ  رب  هدـیقع  تسا و  بحتـسم  راطفا  لوا  امرخ  ندروخ  .تسا  تایرورـض  زا  راـطفا ، هرفـس  رـس  رب  مه  اـمرخ  دوجو 
.تسا هدوب  راطفا  ماگنه  (ع ) یلع ترضح  ياذغ 

بادآ دوب و  لوادتم  اه  هداوناخ  همه  رد  هتشر  ندیرب  میدق  رد  .تسا  شآ  هتـشر  ندیرب  هیهت و  ناضمر  هام  تاکرادت  زا  رگید  یکی 
« رب هتشر   » هب يرب و  هتشر  شراک  هک  ینز  زا  الا  دیرب و  یم  ار  هتشر  دوخ  تشاد  هتشر  رس  هتشر  ندیرب  رد  ینز  رگا  .تشاد  یـصاخ 

.دربب هتشر  ناضمر  هام  يارب  دیایب و  اهنآ  هناخ  هب  ناضمر ، هام  زا  لبق  زور  ود  یکی  ات  درک  یم  توعد  دوب  فورعم 

هیهت يارب  .دنتفا  یم  جنرب  هتـساشن  هیهت  رکف  هب  هدـنام  ناضمر  هام  هب  زور  هدزناپ  هد  زا  مه  تشر  ناتـسرهش  یلاوح  زا  رگنـس »  » نانز
دننک یم  درآ  یتسد  بایـسآ  اب  ار  جنرب  دروخ  سیخ  بوخ  جنرب  هک  زور  ود  یکی  زا  دعب  .دننک  یم  سیخ  جنرب  يرادـقم  هتـساشن 

یم نازیوآ  ار  هسیک  دـنزیر و  یم  راولچ  زا  يا  هسیک  يوت  هدرک  طولخم  دـنا  هدرک  سیخ  ار  جـنرب  هک  یبآ  ناـمه  اـب  ار  جـنرب  درآ 
لباقم دنراذگ  یم  دننیچ و  یم  ینیس  يوت  هدرک ، ودرگ  هزادنا  هب  ار  هدمآ  تسد  هب  جنرب  درآ  ریمخ  هاگ  نآ  .دورب  نآ  بآ  ات  دننک 

هدـش کشخ  ياه  هناچ  .دـنراذگ  یم  يراخب  ای  شتآ  لـقنم  يور  ار  ینیـس  دـشاب  یناراـب  يربا و  اوه  رگا  دوش و  کـشخ  باـتفآ 
ار هتساشن 
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دننک و یم  تسرد  ینِرف »  » هتساشن نیا  زا  زور  ره  ناضمر  هام  رد  دنراد ، یم  هگن  ناضمر  هام  يارب  دننیچ و  یم  يا  هشیـش  یفرظ  رد 
.دنراذگ یم  راطفا  هرفس  رب 

ناضمر هام  زا  لبق  نانک  یتشآ  مسارم 

ناضمر هام  زا  لبق  نانک  یتشآ  مسارم 

لد هب  یترودـک  رگیدـکی  زا  یببـس  هب  هک  تسا  يدارفا  نیب  تفلا  داجیا  یتشآ و  ناضمر  كراـبم  هاـم  رد  هدیدنـسپ  موسر  زا  یکی 
ناگتسب زا  هک  یلاح  رد  دریگب  هزور  یسک  رگا  دنتـشاد ، هدیقعو  دندوب  لئاق  یـصاخ  تیمها  هدیدنـسپ ، مسر  نیا  يارب  مدرم  دنراد 

مک و اهاتـسور  اهرهـش و  همه  رد  مسر  نیا  .تسین  دنوادخ  هاگرد  لوبق  شا  هزور  دشاب  هتـشاد  لد  هب  یترودک  دوخ  ینید  ردارب  ای 
همدقم نودب  ناشدوخ  ای  دنـشاب  هتـشاد  یتحاران  رگیدـکی  زا  رفن  ود  رگا  .دـشاب  یم  هداس  رایـسب  نآ  تافیرـشت  دراد و  دوجو  شیب 

ار اهنآ  دـنک و  یم  یناـیمرداپ  رتگرزب  دیفـس و  شیر  کـی  اـی  دنـسوب  یم  ار  رگیدـکی  تروص  دـنزادنا و  یم  مه  ندرگ  رد  تسد 
یم يدایز  باوث  دورب  رتکچوک  يوس  هب  دوش و  مدق  شیپ  یتشآ  يارب  دنک و  تشذگ  رتگرزب  رگا  دندقتعم  مدرم  .دـهد  یم  یتشآ 

هزور هب  يرتمک  باوث  دیآ و  یم  شدب  لد » هب  هنیک   » مدآ زا  دـنوادخ  تسادـخ ، هام  ناضمر  هام  نوچ  دـنراد  هدـیقع  نینچمه  .درب 
.دهد یم  یتشآ  ار  اهنآ  دنک و  یم  تمه  نز » هلقاع   » کی دشاب  نز  ود  نیب  ترودک  رگا  .دهد  یم  شا 

دنرب و یم  شیارب  ییایاده  دنور و  یم  شتدایع  هب  یلاها  همه  ناضمر  هام  زا  لبق  زور  دـنچ  دـشاب  یـضیرم  یلحم  رد  رگا  نینچمه 
اعد نارامیب  يافـش  يارب  زین  دجاسم  رد  .دورب  يدوبهب  هب  ور  رامیب  لاح  ات  دـنهد  یم  مسق  تکرب  رپ  زیزع و  هام  نیا  قح  هب  ار  ادـخ 

.دننک یم 
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اهیدابآ اهرهش و  هب  یبهذم  ناغلبم  مازعا 

اهیدابآ اهرهش و  هب  یبهذم  ناغلبم  مازعا 

یعرـش و ماکحا  دـیاقع و  لوصا  ات  تساهیدابآ  اهرهـش و  هب  یبهذـم  ناجورم  ناغلبم و  مازعا  ناضمر ، هام  تامدـقم  زا  رگید  یکی 
توعد وا  زا  دنسانشب  ار  یصاخ  صخش  رگا  يدابآ  ره  مدرم  .دننک  وگزاب  ناضمر  هام  رد  مدرم  يارب  ار  یعامتجا  یـسایس و  لئاسم 

یم تیلاعف  مهم  نیا  يارب  هک  يزکارم  هب  تروصنیا  ریغ  رد  .دـیایب  اهنآ  يداـبآ  هب  ناـضمر  هاـم  رد  مدرم  داـشرا  يارب  اـت  دـننک  یم 
دنور یم  وا  ندید  هب  مدرم  دوش و  یم  دراو  لحم  نادیفـس  شیر  ناگرزب و  زا  یکی  هناخ  هب  یمازعا  هبلط  .دنیامن  یم  هعجارم  دـننک 

.دنک یم  ییاریذپ  وا  زا  توعد و  شا  هناخ  هب  ار  وا  يرحس  راطفا و  يارب  یلاها  زا  یکی  مه  زور  ره  و  دنیوگ ، یم  دمآ  شوخ  و 

زاوشیپ

زاوشیپ

دنوادخ ناضمر  هام  هزور  اب  دنراد  هدیقع  دنریگ و  یم  هزور  ار  نابعش  بجر و  ياههام  رخآ  طسو و  لوا ، زور  هس  مدرم  زا  يرایسب 
اه یـضعب  .تسا  هتفرگ  ناهام » هس  هزور   » دنیوگ یم  دریگب  هزور  ار  مایا  نیا  سک  ره  .دنک  یم  تبث  نانآ  يارب  هزور  هام  هس  باوث 

ادـخ زا  دـنیوگ و  یم  يرذـن  هزور  ار  هزور  نیا  نیمخ  رد  .دـنریگ  یم  يزاوـشیپ » هزور   » ناـضمر هاـم  زا  لـبق  زور  هس  اـت  کـی  مه 
هب قفوم  ار  اهنآ  و  دنک ، ادا  ار  ناشـضرق  دنادرگ ، زاب  رفـس  زا  تمالـس  هب  ار  ناشرفاسم  دنک ، اود  ار  ناشدرد  هک  دـنبلط  یم  تجاح 

اهنآ بیـصن  لالح  يزور  دزرمایب و  ار  ناشناهانگ  دـنک ، اـهنآ  تمـسق  ار  (ع ) همئا روبق  تراـیز  دـنادرگب ، كاـپ  یناـکدوک  تیبرت 
قطانم و نیا  رد  .دـنیوگ  یم  وشاـشیپ »  » ار ناـضمر  هاـم  نتفر  زاوشیپ  هب  یلزنا  ردـنب  تشر و  لـثم  ناریا  رگید  قطاـنم  رد  .دـنادرگب 

.دنراد رارصا  رما  نیا  رد  دنناد و  یم  بحتسم  ار  ناضمر  هام  زا  زاوشیپ  مدرم  یمالسا ، ناریا  رگید  قطانم 

.دنریگ یم  هزور  ناشضرق  يادا  تین  هب  ناضمر  هام  زا  لبق  زور  دنچ  دنراد ، ندرگ  هب  ءاضق  هزور  لبق  ياهلاس  زا  هک  مه  ییاهنآ 
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ناضمر هام  لوا  بش  رد  لاله  تیؤر 

ناضمر هام  لوا  بش  رد  لاله  تیؤر 

مکاح ای  دش  یم  یعطق  نابعش  ندوب  زور  یس  هکنآ  رگم  .دندرک  یم  زاغآ  لاله  تیؤر  اب  ار  ناضمر  كرابم  هام  مدرم  هتـشذگ  رد 
.درک یم  مکح  نتفرگ  هزور  هبار  مدرم  نییعت و  ار  هام  زاغآ  زور  رهش ،

هراقن نتخاون  هلیـسو  هب  تشگ  یم  مولعم  تباث و  هام  ندـید  تشذـگ و  یم  همین  زا  بش  هک  یتروص  رد  دوب ؛ هاـم  ندـید  رباـنب  رگا 
هام رگا  ات  دنتفرگ  یم  هزور  دندروخ و  یم  يرحـس  مدرم  دش  یمن  تباث  هام  ندید  رحـس  ات  هچنانچ  .دندرک  یم  مالعا  ار  هام  ندید 

هزور تسا  هدشن  زاغآ  ناضمر  هام  هک  دنتفای  یم  عالطا  رهظ  زا  لبق  ات  رگا  دـننامن  لفاغ  ینید  فیلاکت  زا  دـشاب  هدـش  زاغآ  ناضمر 
(1) .دنداد یم  همادا  ار  هزور  تروصنیا  ریغ  رد  دنتسکش  یم  ار 

مان ای  نآرق  يور  دننک  یم  یعـس  دندنب و  یم  ار  ناشمـشچ  هام  تیؤر  ضحم  هب  هک  تسا  نآ  ون  هام  ندید  دروم  رد  مدرم  دیاقع  زا 
بلط دنوادخ  زا  یتجاح  ره  ون  هام  ندید  هظحل  رد  دنراد  هدیقع  نینچمه  .دنتـسرفب  تاولـص  دنیاشگب و  هزبس  ای  بآ  فرظ  ای  ادـخ 

.دش دهاوخ  هدروآ  رب  دننک 

دندنب و یم  ار  ناشمشچ  هام  ندید  اب  دنور و  یم  تسا  رهش  هب  فرـشم  هک  زربلا » هوک   » هب ون  هام  ندید  يارب  مدرم  سراف  مرهج  رد 
.دنیاشگ یم  نآرق  ای  ناور  بآ  ای  زبس  تخرد  ای  هزوریف  رتشگنا  يور  ار  نآ 

يا هزور  دننک  نینچ  رگا  نوچ  .دندروآ  یمن  باسح  هب  ناضمر  هام  لوا  هزور  تین  هب  بجاو و  هزور  ناونع  هب  ار  هدش  دای  هزور  - 1
.دوب دهاوخ  مارح 
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، یتکرب اب  كرابم و  فیرـش و  هام  یهلا  دنیوگ : یم  دنتـسرف و  یم  تاولـص  هس  ناضمر  هام  لاله  ندید  زا  دـعب  سراف  نورزاک  رد 
.دشاب هدش  ون  نابیرغ  نازیزع و  همه  ور 

رحس رد  ندش  رادیب  ياهشور 

رحس رد  ندش  رادیب  ياهشور 

صوصخم لامعا  ماجنا  رحـس و  تقو  صیخـشت  ناضمر و  كرابم  هام  ياهرحـس  رد  ندـش  رادـیب  يارب  نونکاـت  میدـق  ياـهنامز  زا 
یهاگآ اما  تسا  هدش  خوسنم  زین  یضعب  لوادتم و  هزورما  اهشور  نیا  زا  یضعب  هک  دندرک  یم  هدافتسا  ینوگانوگ  لیاسو  زا  رحس ،

.تسین فطل  زا  یلاخ  اهنآ  زا 

، رحـس موس  هبترم  بش و  همین  زا  دعب  یتعاس  مود  هبترم  بش  همین  لوا  هبترم  دـناوخ ، یم  هبترم  هس  بش  رد  سورخ  سورخ : گناب 
.دندروآ یم  باسح  هب  رحس  شاب  رادیب  هلیسو  ار  نآ  دنتسناد و  یم  نمی  شوخ  هناخ  رد  ار  سورخ  دوجو  مدرم  میدق  رد 

هروس هیآ  نیرخآ  ای  هط و  نیسای و  هروس  باوخ  زا  لبق  بش  دنوش ، رادیب  باوخ  زا  رحس  هکنیا  تین  هب  یـضعب  هط : نیـسای و  هروس 
.دنوش رادیب  رحس  هک  دنهاوخ  یم  ادخ  زا  دنناوخ و  یم  فهک 

رحـس هب  تعاس  ود  یکی  دـجاسم  مادـخ  هلمج  زا  مدرم  زا  یـضعب  .دوش  سیـسأت  ناریا  رد  قرب  هناخراک  هکنیا  زا  لبق  نشور : غارچ 
هب غارچ  رون  ندـید  زا  مدرم  ات  دنتـشاذگ  یم  دـجاسم  هتـسدلگ  رهـش و  عفترم  طاـقن  رد  دـندرک و  یم  نشور  ار  ییاـهغارچ  هدـنام 

.دندرک یم  شوماخ  ار  غارچ  دش  یم  هدینش  حبص  ناذا  يادص  هکنیمه  .دنربب  یپ  رحس  ندش  کیدزن 

هام رد  دهـشم  رد  .دـندرب  یم  راک  هب  ناضمر  هام  ياهبـش  رد  ندـش  رادـیب  يارب  میدـق  رد  هک  دوب  ییاهـشور  زا  یکی  هراقن : يادـص 
زا دعب  تعاس  ود  زا  ناضمر  كرابم 
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يارب مدرم  ات  دوش  یم  دنلب  هراقن  تاجانم و  يادص  داش ، رهوگ  دجسم  و  (ع ) اضر ترضح  رهطم  نحص  ياه  هتسدلگ  زا  بش  همین 
.دنوش رادیب  باوخ  زا  يرحس  ندروخ  تدابع و 

ود رد  ار  روپیـش  لبط و  ًالومعم  دننز  یم  روپیـش  لبط و  مدرم  ندرک  رادیب  يارب  هراقن  ياج  هب  اهرهـش  زا  یـضعب  رد  روپیـش : لبط و 
لبط هک  ناذا  هب  مینو  تعاس  کی  مود  تبون  دنتفگ و  یم  لوا  لبط  نآ  هب  هک  حبـص  ناذا  هب  تعاس  هس  لوا  تبون  .دندز  یم  تبون 

.دش یم  هتفگ  مود 

رد .دندروآ  یم  رد  ادص  هب  ار  قوب  مامح  راک  نایاپ  عورـش و  مالعا  يارب  هک  دنتـشاد  یجنرب  ییاهقوب  میدـق ، ياهمامح  مامح : قوب 
.دندرک یم  ربخ  اب  ار  مدرم  قوب  ندز  اب  راطفا  رحس و  اهمامح  بلغا  مه  ناضمر  هام 

راک هب  راطفا  تقو  مالعا  رحـس و  رد  مدرم  ندرک  رادیب  يارب  هک  یلیاسو  زا  یکی  دـمآ  ناریا  هب  پوت  هک  ینامز  زا  ندرک : رد  پوت 
.دش یم  هدافتسا  هچراپ  هنهک و  زا  هلولگ  ضوع  رد  پوت  نیا  رد  .دوب  پوت  ندرک  رد  تفر ، یم 

مه ار  رگید  ياه  هیاسمه  دوش  رادـیب  رتدوز  رحـس  سک  ره  دنتـشاذگ  یم  رارق  اه  هیاسمه  ناضمر  هام  رد  هیاسمه : راوید  ندـیبوک 
رد .دننک  یم  رادیب  ار  ناش  هیاسمه  راوید ، هب  یپایپ  ياهتـشم  ندـیبوک  اب  دـشاب  راوید  هب  راوید  اه  هناخ  هک  یتروص  رد  .دـنک  رادـیب 

.دنا هدش  رادیب  هناخ  لها  دنوش  نئمطم  ات  دننز  یم  رد  ردقنآ  دنور و  یم  هیاسمه  هناخ  رد  هب  تروص  نیا  ریغ 

کیدزن راک  نیا  يارب  دندرک  یم  رادـیب  ار  مدرم  ناضمر  هام  ياهرحـس  دنتـشاد  هک  يرذـن  يارب  دارفا  یهاگ  میدـق  رد  نداد : رذـن 
رادیب ار  مدرم  لبط  يور  رب  ندیبوک  ای  اه  هناخ  برد  هقلح  ندیبوک  ای  یبهذم  راعـشا  ندـناوخ  اب  دنتـشذگ و  یم  اه  هچوک  زا  رحس 

.دندرک یم 
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ماب تشپ  دجاسم و  ياه  هتسدلگ  زا  رحـس  هب  هدنام  تعاس  ود  یکی  زا  هک  ییاهتاجانم  يادص  اب  مدرم  زا  يرایـسب  تاجانم : يادص 
رجفلاو و هروس  ابلاغ  ناشتاجانم  دـندوب و  داوس  اب  ناناوخ  تاجانم  زا  یـضعب  دـندش ، یم  رادـیب  باوخ  زا  دـش ، یم  هدینـش  اه  هناخ 

ریپ مه  ناناوخ  تاجانم  زا  يرایـسب  دوب  يراصنا  هللادـبع  هجاوخ  راعـشا  هیداجـس و  هفیحـص  ای  ناـنجلا  حـیتافم  باـتک  زا  ییاـهاعد 
: لثم دندناوخ  یم  ظفح  زا  یفلتخم  راعشا  دنتشادن و  داوس  هک  دندوب  ینادرم 

دننک زار  بش  هب  ناقشاع  هک  زیخ  بش 

هللا ای...دننک  زاورپ  تسود  ماب  رد و  درگ 

دندنب رد  بش  هب  دوب  يرد  هک  اج  ره 

هللا ای...دننک  زاب  بش  هک  ار  تسود  ِرد  الا 

ییوت هدنیاپ  شیوخ  کلم  هب  هک  نآ  يا 

هللا ای...ییوت  هدنیامن  حبص  بش ، تملظ  رد 

هدش هتسب  يوق  هراچیب ، نم  راک 

هللا ای...ییوت  هدنیاشگ  هک  ایادخ  ياشگب 

رگن شیر  لد  نم  رب  مرکز  برای 

هللا ای  ...رگن  شیورد  نم  رب  یمشتحم  وت 

يزیچ مرادن  تهگرد  هتسیاش 

هللا ای...رگن  شیوخ  مرک  رب  رگنم ، نم  رب 

زار میوگ  یمه  وت  اب  يرحس  ره  رد 

هللا ای  ...زاین  زار و  منک  یمه  وت ، ترضح  رد 

زاون هدنب  يا  تناگدنب  تنم  یب 

هللا ای...زاسب  هدنامرد  هراچیب  نم  راک 
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رادیب باوخ  زا  ار  رگیدـکی  ات  دـنراذگ  یم  رارق  رگیدـکی  اب  دـنراد  نفلت  هک  یناسک  .دـمآ  ناریا  هب  نفلت  هک  ینامز  زا  نفلت : گنز 
.دننک

.دننک یم  هدافتسا  رحس  رد  ندش  رادیب  يارب  نآ  زا  هک  تسا  يا  هلیسو  نیرتلوادتم  تعاس  تعاس : گنز 

ناراد هزور  لامعا  یگدنز و  رد  تارییغت  مود : لصف 

هراشا

ناراد هزور  لامعا  یگدنز و  رد  تارییغت  مود : لصف 

هب رازاب  هبـسک و  راک  رد  یتارییغت  دراد و  يریگمـشچ  توافت  لاس  رگید  ياـههام  اـب  ناـضمر  كراـبم  هاـم  رد  راـک  بسک و  عضو 
متخ ظاعو و  سلاجم  رد  تکرـش  تدابع و  رکف  رد  رتشیب  مدرم  دـتفا و  یم  قنور  زا  رازاب  ناضمر  كراـبم  هاـم  رد  دـیآ  یم  دوجو 
دنهد یم  رارق  مدرم  رایتخا  رد  ار  هدامآ  كاروخ  هک  یلغاـشم  دوش و  یم  هتقو  کـی  نیگنـس  ياـهراک  زا  یـضعب  .دنـشاب  یم  نآرق 

یم لقتنم  برغم  ناذا  زا  دـعب  ای  رهظ و  زا  دـعب  هب  ار  دوخ  راک  تعاس  ...و  يزپ  هلک  یباـبک ، يزپ ، ینیریـش  یـشورف ، ینتـسب  دـننام 
.دننک

نآرق متخ 

نآرق متخ 

هام هب  اهنت  نآرق  متخ  هتبلا  .دوش  یم  رازگرب  نآرق  متخ  اه  هناـخ  زا  يرایـسب  اـیاکت و  دـجاسم و  بلغا  رد  ناـضمر  كراـبم  هاـم  رد 
اهنز و اهدرم و  دراد و  رگید  يا  هولج  افـص و  ناضمر  هام  رد  اما  دوش  یم  اپ  رب  لاس  ياههام  مامت  رد  درادـن و  صاـصتخا  ناـضمر 

يرازگرب لحم  .دننک  یم  رازگرب  ار  نآ  یصاخ  تافیرـشت  بادآ و  اب  دننک و  یم  تکرـش  نآرق  متخ  سلاجم  رد  مادک  ره  اه  هچب 
ای هنمؤم  نانز  هناخ  رد  نانز ، نآرق  متخ  يرازگرب  لحم  اما  .تسا  دجاسم  رد  بلغا  اهدرم  نآرق  متخ 
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.تسا ناگدننک  تکرش  هناخ  رد  تبون  هب  ای  دنناوخ و  یم  حیحص  ار  نآرق  هک  ییاهنآ 

.دننک مامت  هام  رخآ  ات  امتح  دیاب  دننک  یم  زاغآ  ناضمر  هام  رد  هک  ار  ینآرق  دندقتعم  اهیدهشم 

نداد يراطفا 

نداد يراطفا 

يراطفا دـنهد ، یم  يراطفا  ار  ناضمر  هام  زا  زور  دـنچ  دـنراد  ییاـناوت  هک  ییاـهنآ  تسا و  هدیدنـسپ  موسر  زا  یکی  نداد  يراـطفا 
رجا و دنوادخ  دوش و  یم  کیرش  شنامهم  هزور  باوث  رد  دهد  یم  يراطفا  هک  یسک  دندقتعم  يرایـسب  دراد و  رایـسب  باوث  نداد 

دنم هقالع  دقتعم و  اما  دننک  ییاریذپ  ناراد  هزور  زا  دنناوت  یمن  دنرادن و  ینادنچ  یلام  ییاناوت  هک  نانآ  .دهد  یم  وا  هب  رایـسب  دزم 
زامن ود  نیب  دـنرب و  یم  دجـسم  هب  رینپ  نان و  ای  لیف  شوگ  ایبلوز ، لثم  ینیریـش  یعون  ای  تبرـش  ای  اـمرخ  دنتـسه  نداد  يراـطفا  هب 

.دننک یم  ییاریذپ  ناراد  هزور  زا  اشع  برغم و 
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ناور حور و  شرورپ  رد  اعد  شقن  موس : شخب 

هراشا

ناور حور و  شرورپ  رد  اعد  شقن  موس : شخب 

زا نودام  صخـش  هک  تسا  یتساوخرد  بلط و  يانعم  هب  حالطـصا  رد  یلو  .تسا  ندرک  ادـص  نتـساوخ و  ياـنعم  هب  تغل  رد  اـعد 
عیمج رد  هراومه  تسا  هدیـسر  دـهاش  هبترم  هب  هک  یـسک  تسادـخ  زا  نتـساوخ  هللا  تفرعم  میظع  راـثآ  زا  .دـنک  یم  دوـخ  قوفاـم 

.دبلط یم  دادمتسا  ادخ  زا  شروما 

زا رترب  تادابع  عیمج  نایم  رد  نودـبعیل » الا  سنالا  نجلا و  تقلخ  ام  و   » دـنک یم  یفرعم  تدابع »  » ار تقلخ  زا  فدـه  میرک  نآرق 
اب ار  قح  تمظع  کلاس  هک  هاگنآ  .دراد  یلاعت ، قح  لالج  لامج و  هدـهاشم  اب  یمیقتـسم  طابترا  اعد  هک  ارچ  تسین  یتدابع  اـعد ،

.دنز یم  ادص  ار  وا  طقف  دنک ، یم  دوهش  يروضح  تفایرد 

نا ، » تسا هدـمآ  هیآ  لابند  هب  تسا  هدـش  حرطم  احیرـص  اعد  تدابع و  تبـسن  مکل » بجتـسا  ینوعدا  مکبر  لاق  و   » هفیرـش هیآ  رد 
اب ار ، همه  يدوز  هب  دـنزرو  رابکتـسا  نم  تداـبع  زا  هک  یناـسک  ینعی  نیرخاد » مـنهج  نولخدیـس  یتداـبع  نـع  نوربکتـسی  نیذـلا 

.تسا هدش  ینعم  تدابع »  » هب اعد  نآ  هلابند  تسا و  حرطم  اعد »  » هیآ يادتبا  منک  یم  لخاد  منهج  رد  یگدنکفارس 

ْنَا ْنِم  یلاعت  هللادـنع  لضفا  یئـش  نم  ام  : » دـندومرف ترـضح  دـش ، شـسرپ  تادابع  نیرت  تلیـضف  اب  زا  (ع ) رقاب ماـما  زا  یتیاور  رد 
.تسا تدابع  نامه  اعد  هدابعلا » وه  ءاعدلا   » تسین وا  زا  ندرک  تساوخرد  زا  لضفا  ادخ  دزن  رد  زیچ  چیه  لئسی »
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: دیامرف یم  قح  ترضح  هب  باطخ  هیداجس  هفیحص  رد  (ع ) داجس ماما 

.یتسناد رابکتسا  ار  اعد  كرت  يدراذگ و  تدابع  ار  تیاعد  مان  وت  سپ  ارابکتسا » هکرت  هدابع و  کئاعد  تیمسف  »

.تسا اعد  نیمز  يور  رد  یلاعت  هللا  دزن  رد  اهراک  نیرتبوبحم  اعدلا » ضرالا  هجو  یلع  یلاعت  هللادنع  لامعالا  بحا  (: » (ع یلع ماما 

.تسا تدابع  زغم  اعد  هدابعلا » خم  اعدلا  »

.تسا ندناوخ  ار  ادـخ  زامن  هکنانچ  تسا  نتـساوخ  ادـخ  زا  یتدابع  ره  تقیقح  تساوتحم  یب  دـشابن  نآ  رد  اعد  هک  یتدابع  ینعی 
: دندومرف (ع ) نسح ماما  ناشدنزرف  هب  تیصو  رد  (ع ) یلع

لاق کیطعیل و  هلأست  نا  كرما  هباجالاب و  کل  لفکت  ءاعدلا و  یف  کل  نذا  دق  ضرالا  تاومـسلا و  نئازخ  هدـیب  يذـلا  نا  ملعاو  »
« کمحریل همحرتست  مکل و  بجتسا  ینوعدا  مکبر و 

تیاعد تباجتـسا  راد  هدهع  دوخ  تسا و  هداد  اعد  نذا  وت  هب  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  ياه  هنیجنگ  وا  تردق  دی  رد  هک  یـسک  نادب 
وا ینک و  تمحر  بلط  منک ، ناتتباجا  ات  ارم  دیناوخب  هدومرف  شنآرق  رد  دنک و  تیاطع  ات  یهاوخب  وا  زا  هک  هدرک  رما  تسا و  هدش 

.دهد رارق  تمحر  دروم  ار  وت 

: دنا هدومرف  رکذ  ار  اعد  راثآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  رگید  یتیاور  رد 

« اعدلا نمؤملا  حالس  ناف  راهنلا  لیلاب و  نوعدت  لاق  معن  اولاق  مکقازرا  ردق  مک و  ودع  نم  مکیجنی  حالس  یلع  مکلدا  الا  »

؟ دنادرگ هدرتسگ  ار  ناتیزور  دشخب و  ناتتاجن  ناتنانمشد  رش  زا  هک  منک  ربخ  اب  یحالس  زا  ار  امش  دیهاوخ  یم  ایآ 

.تسا نمؤم  حالس  اعد  هک  یتسرد  هب  دینک  اعد  زور  بش و  هک  دندومرف  ترضح  هللا  لوسر  ای  یلب  دندرک  ضرع  رضاح  تیعمج 
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ناربمایپ ياعد 

هراشا

ناربمایپ ياعد 

نیا هدش و  نایب  اعد  بلاق  رد  هتـسیاش  ياهناسنا  ناربمایپ و  ياه  هتـساوخ  نیرتگرزب  فادـها و  نیرتمهم  نآرق  تایآ  زا  يرایـسب  رد 
: دوش یم  هراشا  ناربمایپ  ياهاعد  زا  یخرب  هب  اجنیا  رد  هک  تسا ؛ ینآرق  گنهرف  رد  اعد  تیمها  هدنهد  ناشن  دوخ 

(: (ع مدآ ترضح  فلا :

(: (ع مدآ ترضح  فلا :

متـس نتـشیوخ  هب  ام  اراگدرورپ  : » دنتفگ نینچ  هدمآ  دوخ  هب  دـندیدرگ  دـیعبت  نیمز  هب  جارخا و  تشهب  زا  هکنآ  زا  سپ  اوح  مدآ و 
(1)« دوب میهاوخ  ناراکنایز  زا  ینکن  محر  ام  رب  یشخبن و  ار  ام  رگا  میدرک و 

(: (ع حون ترضح  ب :

(: (ع حون ترضح  ب :

وا ياهاعد  ناراکمتـس و  رب  شیاه  نیرفن  نانآ  لباقم  رد  وا  يرابدرب  لـمحت و  شموق ، هب  تبـسن  (ع ) حون ياـه  هوکـش  زا  نآرق  رد 
رگا هک  ارچ  راذگم  یقاب  نیمز  يور  رب  ار  نارفاک  زا  کی  چـیه  اراگدرورپ  تفگ : حون  و  : » تسا هدـش  دای  لیـصفت  هب  نانمؤم  يارب 

مردام ردپ و  ارم و  اراگدرورپ ! دنروآ  یمن  دوجو  هب  رفاک  رجاف و  یلـسن  زج  دننک و  یم  هارمگ  ار  تناگدنب  يراذـگب ، یقاب  ار  اهنآ 
(2)« ازفیم تکاله  زج  ار  ناملاظ  زرمایب و  ار  نامیا  اب  نانز  نادرم و  عیمج  دندش و  نم  هناخ  دراو  نامیا  اب  هک  یناسک  مامت  و 

(: (ع میهاربا ترضح  ج :

(: (ع میهاربا ترضح  ج :

هب هبعک  نامتخاس  دیدجت  يو ، ياهراک  نیرتمهم  زا  یکی  تسا  هدش  رکذ  نآرق  رد  دـیحوت  نامرهق  (ع ) میهاربا يارجام  رپ  یگدـنز 
اعد هب  تسد  اهراب  دناسر ، نایاپ  هب  ار  دوخ  ریطخ  هفیظو  نیا  هکنآ  زا  سپ  (ع ) میهاربا .تسا  دنوادخ  رما 

هیآ 23. فارعا /  هروس  - 1
.28 تایآ 26 _  حون ، هروس  - 2
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ار هبعک ]  ] هناخ ياهراوید  لیعامـسا  میهاربا و  هک  یماگنه  و  : » درک اعد  ...و  هکم  مدرم  ناـنمؤم و  شنادـناخ ، دوخ ، يارب  هتـشادرب ،
نامرف میلـست  ار  ام  لد  اراگدرورپ ! .ییاناد  ياونـش  وت  هک  امرف ، لوبق  ام  زا  ار  تمدـخ ]  ] نیا اراـگدرورپ ! [ » درک ضرع   ] دنتـشارفارب

لهس ار ] یگدنب  هفیظو   ] ام رب  امنب و  ام  هب  ار  تعاط  شتسرپ و  هار  رادب و  دوخ  ياضر  میلست و  هب  مه  ار  ام  نادنزرف  نادرگ و  دوخ 
يزیگنارب یلوسر  نانآ  نایم  زا  هک  نادرگ  نآ  هتـسیاش  ار  ام  نادـنزرف  اراگدرورپ ! .نابرهم  هدـنیاشخب و  ییوت  اهنت  هک  ریگ  ناسآ  و 

.دزاس هزنم  كاپ و  یتشز ، ینادان و  ره  زا  ار  ناشناور  دزومایب و  تمکح  باتک و  ار  نانآ  دـنک و  توـالت  ار  وت  تاـیآ  مدرم  رب  هک 
(1)« .يراد لماک  ملع  تردق و  نآ  رب  یهاوخب ، هک  يراک  ره  ملاع ، همه  رد  هک  ییوت 

(: (ع نامیلس ترضح  د :

(: (ع نامیلس ترضح  د :

ناگچروم هب  اهنآ  سیئر  هنوگچ  هک  دینش  دش و  رگیدکی  اب  ناگچروم  نتفگ  نخـس  هجوتم  يریـسم  زا  روبع  ماگنه  ربمایپ ، نامیلس 
نم هب  اراگدرورپ ! : » دنک یم  اعد  نینچ  ترضح  اجنآ  رد  دندرب  رانک  (ع ) نامیلس هار  ریـسم  زا  دوخ ، ناج  ظفح  يارب  هک  دیوگ  یم 

هچ رگا   ) يدنسپب وت  هک  یصلاخ  حلاص  لمع  هب  ارم  .امرف و  تیانع  يدومرف  اطع  مردام  ردپ و  نم و  هب  هک  دوخ ، تمعن  رکش  قیفوت 
(2)« .نادرگ لخاد  تا  هتسیاش  صاخ  ناگدنب  فص  رد  تمحر ، فطل و  هب  ارم  و  رادب ، قفوم  دندنسپن ) قلخ 

(: (ع سنوی ترضح  ه :

(: (ع سنوی ترضح  ه :

ایرد هار  ریسم  رد  .دش  رفس  مزاع  تسـشن ، یتشک  رد  تفگ و  كرت  ار  اهنآ  هدش  نیگمـشخ  دوخ  موق  زا  هکنآ  زا  سپ  ترـضح  نآ 
ماک رد  ار  (ع ) سنوی هیقب  ناج  ظفح  يارب  هعرق ، ساسا  رب  .درک  یم  دیدهت  ار  اهنآ  ندش  قرغ  رطخ  دش و  ینافوط 

تایآ 127 و 129. هرقب /  هروس  - 1
هیآ 19. لمن /  هروس  - 2
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نآ رد  ار  يو  شیاین  اعد و  نآرق ، ...دزاس  یم  نومنهر  یهام  مکش  نورد  هب  ار  يو  دنوادخ  تسد  .دننک  یم  اهر  نیگمشخ  جاوما 
ام هک  تشادـنپ  نینچ  تفر و  نوریب  كانبـضغ  دوخ  موق  نایم  زا  هک  یماـگنه  سنوی  و  : » دـنک یم  لـقن  هنوگ  نیا  ینارحب  تاـظحل 

ياتکی تاذ  زج  هب  ایادخ ! هک : درک  دایرف  تاملظ  نآ  رد  هاگنآ  مینکفا ) یمن  یتخس  هقیـضم و  رد  ار  وا   ) میرادن یتردق  وا  رب  زگره 
ار وا  میدرک و  باجتسم  ار  وا  ياعد  سپ  .مناراکمتس  زا  نم  یهزنم و  كاپ و  بیع ، ره  کیرش و  كرش و  زا  وت  .تسین  ییادخ  وت 

(1)« .میهد یم  تاجن  ار  نامیا  لها  هنوگ  نیا  میداد و  تاجن  مغ  بادرگ  زا 

(: (ع فسوی ترضح  و :

(: (ع فسوی ترضح  و :

هدولآ ات  دنامب  نادنز  رد  هک  درک  تساوخرد  دنوادخ  زا  دـناهرب ، اخیلز  ياهـسوه  ماد  زا  ار  دوخ  تسناوت  هکنآ  زا  سپ  (ع ) فسوی
: تفگ : » درک اعد  نینچ  وا  .دراد  حیجرت  يراب  دـنب و  یب  ملظ و  داسف و  طیحم  رب  ندـب  نادـنز  هک  دـنامهف  یم  دوخ  نیا  هک  ددرگن ،

تیانع فطل و  هب   ] نانیا هلیح  وت  رگا  دـنراد و  اـضاقت  نم  زا  ناـنز ]  ] هک تسا  یتشز  راـک  نیا  زا  رتشوخ  نادـنز  جـنر  ارم  ادـخ ! يا 
(2)« .درک تباجا  ار  وا  ياعد ]  ] شراگدرورپ سپ  .دوب  مهاوخ  نانادان  زاو  دییارگ  مهاوخ  اهنآ  هب  ییامرفن  عفد  نم  زا  دوخ ]

(: (ع یسوم ترضح  ز :

(: (ع یسوم ترضح  ز :

اعد نینچ  هداهن ، نایاپ  هب  ور  میب  سرت و  اب  دنراد ، شناج  دصق  یتموکح  نارومأم  هک  درک  ادـیپ  عالطا  هکنآ  زا  سپ  ترـضح ، نآ 
! اراگدرورپ : » دـنک یم  اعد  نینچ  يزور  بلط  يارب  يو  رگید ، ياج  رد  (3)« هدب تاجن  راکمتس  موق  نیا  رـش  زا  ارم  اهلا ! راب  : » درک

هب نم 

تایآ 87 و 88. ءایبنا /  هروس  - 1
هیآ 33 و 34. فسوی ، هروس  - 2

هیآ 21. صصق /  هروس  - 3

ادخ هام  نانامهم  يارب  یناغمرا  شیاشخب : www.Ghaemiyeh.comرثوک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 253زکرم  هحفص 58 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13220/AKS BARNAMEH/#content_note_42_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13220/AKS BARNAMEH/#content_note_42_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13220/AKS BARNAMEH/#content_note_42_3
http://www.ghaemiyeh.com


ص:43

(1)« مجاتحم ییامرف  لزان  تمرک ] ناوخ  زا   ] وت هک  ییاذغ ) توق  یناگدنز و   ) يزیچ

(: (ع ایرکز ترضح  ح :

(: (ع ایرکز ترضح  ح :

هک امرف  اطع  تشرـس  كاپ  ینادنزرف  شیوخ ، فطل  هب  ارم  اراگدرورپ ! : » دنک یم  هتـسیاش  كاپ و  دنزرف  تساوخرد  دنوادخ  زا  وا 
(2) «. ییوت اعد  هدننک  باجتسم  انامه 

نآرق رد  اعد  بادآ 

نآرق رد  اعد  بادآ 

اب ار  دوخ  يادخ   » .تسا هدش  نآ  طیارش  اعد و  هوحن  هب  يا  هراشا  تساعد ، دوخ ، ای  تساعد  هب  رما  نمـضتم  هک  تایآ  زا  یخرب  رد 
نیمز رد  و  دراد ، یمن  تسود  ار  ناگدنرذگ  دـح  زا  ادـخ  هک  دـیناوخب  تسا ) کیدزن  صالخا  هب  هک   ) هتـسهآ يادـص  هب  يراز و 

(3) «. تسا کیدزن  ناراکوکین  هب  وا  تمحر  هتبلا  هک  دیناوخب  ار  وا  دیما  میب و  اب  دینکم و  داسف  نآ  حالصا  زا  سپ 

(ع) ناموصعم مالک  رد  اعد 

هراشا

(ع) ناموصعم مالک  رد  اعد 

نیا رد  اـم  .دـید  ناوت  یم  (ع ) موصعم ناـماما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  مـالک  رد  ار  اـعد  هب  طوبرم  ثحاـبم  نیرت  هدرتسگ 
: درک میهاوخ  ثحب  اهنآ  هرابرد  راصتخا  هب  هدیزگرب  ار  یثحابم  راتوشن 

اعد تیمها  فلا :

هراشا

اعد تیمها  فلا :

: درک رکذ  ناوت  یم  ار  ریز  تایصوصخ  اعد ، ریثأت  تیمها و  نایب  رد 

هیآ 24. صصق /  هروس  - 1
.38 نارمع /  لآ  هروس  - 2
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یهلا نئازخ  دیلک   _ 1

هداد ندرک  اعد  هزاجا  وت  هب  تسوا و  تسد  رد  نیمز  اهنامـسآ و  ياه  هنازخ  هک  ییادخ  نآ  نادب  : » تسا هدومرف  (ع ) یلع ترـضح 
وت نیب  و  دنک ، ینابرهم  ات  یبلطب  ینابرهم  تمحر و  دشخبب و  ات  یهاوخب  وا  زا  هک  هدومرف  تسا و  هتشگ  نآ  ندش  هتفریذپ  نماض  و 

شیاه هنازخ  دیلک  ..يربب و  یجنایم  عیفش و  وا  دزن  هک  هدینادرگن  راچان  ار  وت  و  دناشوپب ، وت  زا  ار  وا  هک  هتـشاذگن  ار  یـسک  دوخ  و 
یم ار  شتمعن  ياـهرد  اـعد  اـب  یهاوـخب ، هاـگره  سپ  یهاوـخب ، وا  زا  اـت  داد  هزاـجا  وـت  هـب  هـک  هـچنآ  اـب  هداـهن ، وـت  تـسد  رد  ار 

(1) «. ییاشگ

تدابع نیرترب   _ 2

، دننادرگب يور  نم  شتـسرپ  زا  هک  نانآ  انامه  : » دیامرف یم  لجو  زع  يادخ   » دومرف هک  دنک  یم  تیاور  (ع ) رقاب ترـضح  زا  هرارز 
زا دوصقم   » مدرک ضرع  تساعد  تدابع  نیرتهب  تسا و  اـعد  تداـبع ، زا  دوصقم   (2)« .دنیآ رد  خزود  هب  هدنکفارـس  هک  تسا  دوز 
هب هدننک  اعد  رایـسب  ینعی  هاّوا  دـندومرف   (3)« هدوب ابیکـش  هاّوا و  میهاربا  اـنامه  : » دـیامرف یم  دـنوادخ  هک  تسیچ  هیآ  نیا  رد  هاوا » »

(4) .دنوادخ هاگرد 

تدابع زغم  خم و   _ 3

(5)« دوش یمن  كاله  یسک  اعد  اب  تسا و  تدابع  زغم  اعد  : » دیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ 

ص 204. ج 74 ، راونالاراحب ، - 1
هیآ 60. لمزم ، هروس  - 2
هیآ 13. هبوت /  هروس  - 3

ص 466. ج 2 ، یفاک ، لوصا  - 4
ص 300. ج 90 ، راونالاراحب ، - 5
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يراگتسر دیلک   _ 4

(1) «. تسا يراگتسر  هنیجنگ  يزوریپ و  دیلک  اعد  : » دیامرف یم  (ع ) یلع ترضح 

اه یکیرات  غارچ  تمحر و  دیلک   _ 5

(2)« .تساه یکیرات  غارچ  تمحر و  دیلک  اعد  : » دیامرف یم  (ع ) یلع ترضح 

نانمؤم ءایبنا و  هحلسا   _ 6

(3) «. تسا اهنامسآ  رون  نید و  نوتس  نمؤم و  هحلسا  اعد  : » دیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

»؟ تسیچ ناربمایپ  هحلسا   » دش ضرع  ناشیا  هب  ناربمایپ  هلحسا  داب  امـش  رب  : » دومرف یم  دوخ  باحـصا  هب  هراومه  (ع ) اضر ترـضح 
« اعد : » دومرف

نیمز يور  رد  لمع  نیرتبوبحم   _ 7

« .تساعد لجوزع ، ادخ  يارب  نیمز  يور  رد  اهراک  نیرتبوبحم  : » دیامرف یم  (ع ) یلع ترضح 

هزین كون  زا  رت  هدنرب   _ 8

(5)« تسا رتذفان  زیت  هزین  زا  اعد  : » دیامرف یم  ناشیا  نینچمه   (4)« تسا هدنرب  هحلسا  زا  رتذفان  اعد  : » دیامرف یم  (ع ) قداص ماما 

یمتح ياضق  هدننادرگرب   _ 9

نآ رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  منک  ییاـمنهار  يزیچ  هب  ار  وت  اـیآ  : » دومرف نم  هب  (ع ) رقاـب ترـضح  دـیوگ  یم  هرارز 
: دومرف یلب  مدرک  ضرع  هدشن »؟ انثتسا  دروم 

ص 341. ج 90 ، راونالاراحب ، - 1
ص 30. ج 90 ، راونالاراحب ، - 2

ص 292. ج 90 ، راونالاراحب ، - 3

ص 297. ج 90 ، راونالاراحب ، - 4

ص 295. ج 90 ، راونالاراحب ، - 5
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دینابـسچ مهب  ار  شناتـشگنا  بلطم ) نایب  هیبشت و  يارب   ) و دنادرگ » یم  رب  هدش  مکحم  یتخـس  هب  هک  ار  یمتح  ياضق  هک  تساعد  »
(1) (. دشاب مه  هب  هدیبسچ  ناتشگنا  نیا  دننام  نآ ، ماربا  تدش  رگا  ینعی  )

مکح نادب  هدش و  ردقم  هک  ار  ییالب  وا ، زا  نتساوخ  ادخ و  هاگرد  هب  اعد  اریز  اعد ؛ داب  امش  رب  : » دیامرف یم  (ع ) مظاک یـسوم  ماما 
زا دـیوگ : یم  دـیز  نب  رمع  .دـنادرگ  یم  رب  ار  الب  هراـبکی  دوش ، تساوخرد  وا  زا  هدـش و  هدـناوخ  لـجوزع  يادـخ  نوچ  ، ار هدـش 

، هدـشن ردـقم  ار  هچنآ  هدـش و  ردـقم  ار  هچنآ  دـنادرگ  یم  رب  اعد  انامه  : » دومرف یم  هک  دینـش  (ع ) مظاک ماما  نسحلا  یبا  ترـضح 
(2) .دشابن هدش ، ررقم  هک  هچنآ  دومرف : تسا »؟ مادک  هدشن  ردقم  متسناد ، ار  هدش  ردقم  : » مدرک ضرع 

درد ره  نامرد   _ 10

(3) .تسا يدرد  ره  يافش  اعد  هک  اریز  ندرک ، اعد  داب  امش  رب  دیامرف : یم  (ع ) قداص ماما 

همه نامرد  گنر ، هایـس  هناد  نیا  رد  ایآ  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  هک  هدرک  لقن  (ع ) رقاب ماما  زا  ملـسم  نب  دمحم 
نآ رد  هک  مهد  ربخ  يزیچ  زا  ار  وت  یهاوخ  یم  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  سپـس  يرآ »  » تفگ تسا ؟ گرم  زجب  اهدرد 

(4)« تساعد نآ  : » دومرف یلب » : » متفگ تسا »؟ گرم  یتح  اهدرد ، همه  نامرد 

اهالب عفد  هلیسو   _ 11

ص 470. ج 2 ، یفاک ، لوصا  - 1

ص 470. ج 2 ، یفاک ، لوصا  - 2
ص 295. ج 90 ، راونالاراحب ، - 3
ص 470. ج 90 ، راونالاراحب ، - 4
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(1) «. دینک رود  دوخ  زا  الب  هثداح و  ندمآ  شیپ  زا  لبق  اعد  هلیسو  هب  ار  الب  جاوما  : » دومرف (ع ) یلع ترضح 

نینچ زگره  دـنوادخ  دزادرپب  اعد  هب  نآ ، زا  لبق  تسا  ناسرت  نارگن و  يراوگان  دـماشیپ  زا  هک  یـسک  : » دومرف زین  (ع ) قداـص ماـما 
(2) «. دیامنن يو  هب  ار  ییالب 

هودنا عفد  هلیسو   _ 12

ینامز دومرف  وا  هب  تخیگنارب  هک  ار  يربمایپ  ره  یلاعت  كرابت و  يادخ  هک  یتسرد  هب  : » دندومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ 
هب ار  تمعن  نآ  لاعتم  يادـخ  هک  یتسرد  هب  منک و  تباجا  ات  ناوخب  ارم  سپ  دـش ، ضراـع  وت  رب  هودـنا  نزح و  يرما  کـی  رد  هک 

(3) «. ار امش  منک  تباجا  ات  ارم  دیناوخب  دیامرف : یم  هفیرش  هیآ  رد  نوچ  .تسا  هدیشخب  نم  تما 

ادخ هب  برقت  هلیسو   _ 13

تهج هب  ار  کچوک  ییاـعد  دـیوش و  یمن  برقم  اـعد ، لـثم  يرگید  زیچ  هب  اریز  اـعد ، داـب  امـش  رب  : » دـیامرف یم  (ع ) قداـص ماـما 
مه ار  گرزب  ياهاعد  هک  تسوا  مه  دـنک  یم  باجتـسم  ار  کچوک  ياهاعد  هک  ییادـخ  ناـمه  نوچ  دـینکن ، اـهر  شا  یکچوک 

(4) «. دنک یم  باجتسم 

ناملسم ریغ  نادنمشیدنا  هاگن  زا  اعد 

ناملسم ریغ  نادنمشیدنا  هاگن  زا  اعد 

لوقعمان لاح ، نیع  رد  یلو  میریگب  کمک  ادـخ  زا  دوخ  ياـه  يدـنمزاین  بسک  يارب  هک  تسا  عورـشم  ًـالماک  دـیوگ : یم  لراـک 
ياهسوه هب  ات  میهاوخب  وا  زا  هک  تسا 

ص 217. ج 90 ، راونالاراحب ، - 1

ص 297. ج 90 ، راونالاراحب ، - 2

ص 290. ج 90 ، راونالاراحب ، - 3

ص 303. ج 90 ، راونالاراحب ، - 4
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هب انئمطم  دـناوت  یم  شیاین  جـیاتن  يدروم  رد  اهنت  .دـنک  اطع  اعد  هب  تسا ، رـسیم  شـشوک  هب  ار  هچنآ  ای  دـناشوپب و  لمع  هماج  اـم 
(1) .تسا دودرم  ای  یلمع و  ریغ  ینامرد ، ياههار  همه  هک  دسرب ، ققحت 

نیرتردتقم دنا ، فیعـض  ییاهنت  هب  کی  ره  اریز  دنرگیدکی ، موزلم  مزال و  تقیقح  رد  لمع ، اعد و  دـیوگ : یم  خابال  کنارف  رتکد 
یم تروص  یتقو  شلمع  نیرتهب  هک  تسا  یـسک  نآ  ناحارج ، نیرتهب  دنتـسه  دنمورین  ود  ره  اعد  لمع و  رد  نیمز ، نانز  نادرم و 
اعد يادر  رد  ار  راک  نآ  دینک و  یم  زاغآ  ار  يراک  اعد  اب  یتقو  هک  دیا  هدشن  هجوتم  ایآ  دـیامن ، مأوت  مه  اب  ار  راک  اعد و  هک  دریگ 

(2) .دیروآ یم  تسد  هب  ار  يراظتنا  قوف  تیقفوم  هتسویپ  دیراد  یم  روتسم 

هب ار  ناسنا  شیاین ، اعد و  هک  دیوگ  یم  ادـخ  اب  طابترا  شیاین و  تمظع  هرابرد  یـسانشناور  يواکناور و  صـصختم  یگنراک  لید 
(3) .تسا لمع  يوس  هب  ماگ  نیتسخن  دراد و  یم  او  ششوک  راک و 

رد دنوادخ  اریز  : » میوگ یم  خساپ  رد  دـینک »؟ یم  اعد  ارچ  : » دنـسرپب رگا  دـیوگ : یم  یناملآ ، فورعم  فوسلیف  ناهوی ، تراهکآ 
(4) .دبای یم  هزات  يدلوت  راگدرورپ  هیاس  رد  ام  ناور  دنک و  یم  یلجت  ام  نطاب 

ص 220. یجیهال ، دار  يوسوم  نیسحدیس  مسج ، حور و  ياهیرامیب  نامرد  هزور  - 1

ص 220. یجیهال ، دار  يوسوم  نیسحدیس  مسج ، حور و  ياهیرامیب  نامرد  هزور  - 2

ص 220. یجیهال ، دار  يوسوم  نیسحدیس  مسج ، حور و  ياهیرامیب  نامرد  هزور  - 3

ص 221. یجیهال ، دار  يوسوم  نیسحدیس  مسج ، حور و  ياهیرامیب  نامرد  هزور  - 4
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یگدنب همزمز  نیرتابیز  اعد 

یگدنب همزمز  نیرتابیز  اعد 

هام ًالوصا  .دوب  دـهاوخ  زارف  نیا  شخب  تنیز  ناضمر  هاـم  هب  دورو  هب  طوبرم  شیاـین ، اـعد و  راـگزومآ  هناـفراع  نیـشنلد و  ياـعد 
یکی نابز  زا  هک  ییاعد  اصوصخم  تسا  یگدنب  همزمز  اعد  تسا و  یناسنا  ره  یگدـنز  رد  يا  هزات  لصف  زاغآرـس  ناضمر  كرابم 

.تسا ناقشاع  هیذغت  نیرتهب  دشاب ، هدش  يراج  نیسحلا  نبا  یلع  ترضح  ادخ  حلاص  ناگدنب  نیرت  صلاخ  نیرتکاپ و  زا 

ناسنا اعد  نیا  رد  لمأت  تقد و  اب  ار  هدرتسگ ؛ لماک و  یتخانش  .دراد  رب  رد  ار  ناضمر  كرابم  هام  هرابرد  تخانش  نیرتیلاعاعد  نیا 
ماتتخا مود  ياعد  اب  حاتتفا و  لوا  ياعد  اب  ار  ناضمر  هام  هلاس  همه  (ع ) داجـس ماما  .دـبای  یم  ناضمر  هام  هرابرد  ینیون  هزاـت و  دـید 

.میزادرپ یم  حاتتفا  ياعد  یسررب  هب  کنیا  دومرف  یم 

ناضمر كرابم  هام  هب  دورو  ای  حاتتفا  ياعد 

هراشا

ناضمر كرابم  هام  هب  دورو  ای  حاتتفا  ياعد 

: تسا تمسق  ود  رب  لمتشم  اعد  نیا 

.دوش یم  زاغآ  هللادمحلا »  » اب دنب  ره  دراد و  دنب  هس  هک  نآ ؛ لماوع  للع و  ادخ و  شیاتس  فلا :

یم عورش  وا  لآ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  تاولـص  رکذ  اب  مادک  ره  تسا و  دنب  تشه  لماش  هک  اهتـساوخرد ؛ اهدورد و  ب :
.دوش

نآ لماوع  للع و  ادخ و  شیاتس  فلا :

تیاده يارب  دمح 

« ِهِدْمَِحل انادَه  يذَّلا  ِهِّللُدمَْحلَا  »

« .تسا هدومن  ییامنهار  تیاده و  دوخ  دمح  هب  ار  ام  هک  تسا  يدنوادخ  ِنآ  زا  دمح  »

.تسا هدومن  شیوخ  شیاتس  هب  قفوم  ار  ام  هتخومآ و  ام  هب  ار  شدمح  دوخ  دنوادخ 
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ِِهلْهَا نِم  اْنلَعَج  َو 

« دینادرگ نآ  هتسیاش  دمح و  لها  زا  ار  ام  »

زا هک  تسا  نیا  يارب  ادخ  دـمح  .درادـن  ار  نآ  یگتـسیاش  سک  ره  هک  تسالاو  یماقم  گرزب و  یبصنم  شیاتـس ، دـمح و  ًالوصا 
همه حراوج و  اضعا و  مامت  یگنهامه  اب  هک  تسا  دنمـشزرا  ییانث  دـمح و  .مینک  يرازگـساپس  شرامـش  یب  ياه  یکین  اهناسحا و 
نابز رب  دزیخرب و  ناسنا  ناج  قمع  زا  دـیاب  یهلا  دـمح  .درادـن  يدوس  هدـیاف و  تسا و  نابز  هقلقل  الا  دزیخرب و  یمدآ  دوجو  ءازجا 

وت ایوگ  هک  ینک  شتـسرپ  نانچ  ار  يادخ  هک  تسا  نآ  یکین  ناسحا و  دـیامرف : یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  .دوش  يراج 
(1) .دنیب یم  ار  وت  وا  اعطق  ینیب  یمن  ار  وا  وت  رگا  اریز  ینیب ؛ یم  ار  وا 

نید ياطعا  يارب  دمح 

.ِِهنیِدب انابَح  يذَّلا  ِهِّلل  ُدْمَْحلاَو 

.تسا هدومرف  اطع  ام  هب  یضوع  تساوخرد  نودب  ار  دوخ  نید  هک  تسا  يدنوادخ  يارب  دمح  و 

تیاده نادـب  ار  ام  دـیامن و  اطع  ام  هب  يرجا  راظتنا  عقوت و  نودـب  ار  دوخ  تمظع  اب  نید  ات  هدـش  ثعاب  يدـنوادخ  نایاپ  یب  فطل 
.تسا دمح  هتسیاش  نیا  ربانب  دنک 

اّنَع ِِهب  یضْرَی  اّنِم َو  ُُهلَّبَقَتَی  اَدْمَح 

« .ددرگ دونشخ  ام  زا  نآ  هلیسو  هب  دریذپب و  ام  زا  هک  يدمح  .مینک  یم  دمح  ار  يادخ  »

یمدآ دوجو  يافرژ  زا  هک  يدمح  ای  دریگب و  تأشن  ادخ  هب  تبـسن  یمدآ  لماک  نافرع  زا  هک  دـشاب  يدـمح  دوصقم ، تسا  نکمم 
.دشاب گنهآمه  هارمه و  هنادنسپ  ادخ  ياه  همانرب  حلاص و  لمع  اب  هک  يدمح  ای  دشاب و  هتساخرب 

ناضمر هام  يارب  دمح 

َناضَمَر َرْهَش  ُهُرْهَش  ُِلبُّسلا  َْکِلت  ْنِم  َلَعَج  يذَّلَا  ِهِّللُدْمَْحلَاَو 

ص 196. ج 67 ، راونالاراحب ، - 1
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ناوضر هب  ندیـسر  ياههار  هلمج  زا  تسا  ناضمر  كرابم  هام  نامه  هک  ار  دوخ  هام  هک  تسا  ییادخ  صوصخم  ساپـس  دـمح و  و 
.داد رارق 

تسا و هداد  رارق  مدرم  يارب  دوخ ، يدونـشخ  اضر و  هب  ندیـسر  يارب  ار  يددـعتم  ياههار  دـنوادخ ، هدـمآ ؛ اعد  یلبق  ياهزارف  رد 
.تسا دنوادخ  هام  هک  تسا  ناضمر  هام  اههار ، نآ  هلمج  زا  دیامرف : یم  نونکا 

اضر و هب  هداد و  قوس  دوبعم ، يوک  هب  ار  نانآ  هک  دـنا  هتفرگ  رارق  یهار  ربارب  رد  كراـبم  هاـم  ندیـسر  ارف  اـب  ناراد  هزور  ناوراـک 
نوچ تخانـش  ار  ناضمر  دـیاب.دناسر  یم  ناوضر  هب  ار  ام  هک  تسا  یهلا  هیطع  ناـضمر  نیا  رباـنب  .دـناسر  یم  دـنوادخ  يدونـشخ 

: دیامرف یم  مان  تفه  یط  رد  هام  نیا  تفرعم  ییاسانش و  رد  ماما  تسا و  تیمها  ياراد 

هللا رهش   _ 1

نکمم .دـیزگرب  دوخ  يارب  ار  هام  نیا  هناگ  هدزاود  ياههام  نایم  رد  دـنوادخ  .دـنا  هداد  سدـقم  هام  نیا  هب  هک  يزیمآراختفا  ناونع 
برق ماگنه  هللا و  رکذ  یمرگ  جوا و  نارود  راگدرورپ ، دای  ندش  هدنز  لصف  ادخ ، هب  ندـش  کیدزن  رطاخ ، هب  صاصتخا  نیا  تسا 
يوقت تناید و  ینامز  چیه  تسین و  هدرتسگ  تیونعم  طاسب  هام  نیا  لثم  یلـصف  هام و  چیه  رد  نامگ  یب  .دشاب  یهلا  سدقا  تاذ  هب 

.تسین ریگمشچ  هزادنا  نیا  هب 

.تسا نم  هب  صوصخم  نم و  يارب  هزور  یل  موصلا  هدمآ  یسدق  ثیدح  رد 

یـسک ورنیا  زا  دنک  ییامن  دوخ  نآ  اب  دناوت  یم  یـسک  رتمک  .تسادخ  هدـنب و  نیب  یتدابع  هک  هزور  زج  تسا  ریذـپایر  یتدابع  ره 
.دراد ذوفن  راد ، هزور  ناج  لد و  رد  دنوادخ  تسا و  رادروخرب  يا  هژیو  صالخا  زا  دریگ  یم  هزور  هک 

ناضمر رهش   _ 2

: دشاب ریز  هوجو  زا  یکی  تسا  نکمم  ناضمر  هب  هام  نیا  يراذگمان  تلع 
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فداصم هزور  بوجو  مکح  نوچ  تسا  گنس  رد  باتفآ  شبات  تدش  زا  یشان  یمرگ  ینعم  هب  هک  هدش  هتفرگ  ضمر »  » زا ناضمر 
.دنا هتفگ  ناضمر  ار  هام  نیا  هدوب  امرگ  تدش  اب 

ار نآ  دـنک  یم  عفد  ار  باتفآ  یمرگ  نوچ  تسا و  زییاـپ  لوا  ناتـسبات و  رخآ  ناراـب  بآ و  ینعم  هب  هک  هتفرگ  ضیمر »  » زا ناـضمر 
یلـص ادخ  لوسر  زا  یثیدح  انعم  نیمه  هب  .دیوش  یم  ناهانگ  زا  ار  اه  ندب  اریز  دنا ، هتفگ  ناضمر  ار  هام  نیا  دـنا و  هدـیمان  ضیمر 

(1) .َبُون ُّذلا  ُضِمْرَی  َناضَمَر  َّنَِال  ْناضَمَر  َّیِمُس  امَّنِا  هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا 

( هزور هام   ) مایصلا رهش   _ 3

هزور يارب  ار  دوخ  هام ، ندمآ  زا  شیپ  نید ، هب  دـنب  ياپ  ياهناسنا  ور  نیا  زا  تسا  ناضمر  هام  ناونع  نیرتصخاش  يراد  هزور  لصف 
.دننک یمن  كرت  ار  هزور  زین  طیارش  نیرت  تخس  رد  دننک و  یم  هدامآ  نآ 

مالسالارهش  _ 4

.تسه زین  مالسا  هام  دوب  ادخ  هام  ناضمر  هام  هک  هنوگنامه  ینعی  دشاب  میظعت  باب  زا  تسا  نکمم  يراذگمان  نیا 

مالـسا .تسا  نایامن  یمالـسا  دالب  راوید  رد و  زا  هام  نیا  لوط  رد  ینید  ریاعـش  مالـسا و  راثآ  هک  دشاب  نیا  رطاخ  هب  تسا  نکمم  و 
.تساعدم نیا  هاوگ  اه  هزاغم  رازاب ، اهنابایخ ، لفاحم ، دجاسم  دبای  یم  یلجت  لماک  روطب  هام  نیا  رد 

نیرتهب هب  ار  دوخ  یگدنب  تعاطا و  ناملـسم  مدرم  هام ، نیا  رد  یتسارب  تسا  تعاطا  میلـست و  يانعم  هب  مالـسا  نوچ  هکنیا  رگید  و 
.دنراد یم  مالعا  ار  دوخ  يرادربنامرف  دنهد و  یم  ناشن  یهجو 

( یکاپ هام   ) روهطلا رهش   _ 5

ص 11. ج 6 ، نیکلاسلا ؛ ضایر  - 1
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دنوادخ هک  هنوگنامه  .تسا  هدننک  كاپ  هک  میداتسرف  یبآ  نامـسآ  زا  ام   (1) اروُهَط ًءام  ِءامَّسلا  ْنِم  اْنلَْزنَا  َو   » هدـمآ میرک  نآرق  رد 
ندب هک  روط  نامه  اریز  .دنا  هدیمان  روهط  هام  ار  ناضمر  هام  زین  (ع ) داجس ترـضح  یگزیکاپ ، هیام  هدیمان و  روهط  ار  نامـسآ  بآ 

هاـم دوش و  یم  نیکرچ  مومذـم  قـالخا  هاـنگ و  رثا  رب  وا  ناـج  حور و  ناـسنا و  بلق  .دراد  وشتـسش  هب  زاـین  هدـش و  نیکرچ  ناـسنا 
.دزاس یم  هزیکاپ  فیطل و  ار  نآ  دیادز و  یم  ناج  لد و  زا  ار  نایصع  راگنز  هک  تسا  یهلا  تمحر  ناراب  ناضمر  كرابم 

( ناحتما ای  هیکزت  هام   ) صیحمتلا رهش   _ 6

، ناضمر هام  نیا  ربانب  هدـش  دای  روهط  ناونعب  ناضمر  هام  زا  ًالبق  هک  ارچ  دـشاب  رتبـسانم  ناـحتما )  ) مود ياـنعم  هک  دـسر  یم  رظن  هب 
ار نامشالت  یسرد  تاناحتما  رد  هک  هنوگنهامه  دنشاب  یم  شیامزآ  ضرعم  رد  هام  نیا  لوط  رد  ادخ  ناگدنب  تسا و  ناحتما  لصف 

روط هب  هک  مینک  یعس  میراذگن و  تلاطب  تلفغ و  هب  ار  گنسنارگ  تاقوا  زین  یهلا ، ناحتما  رد  هک  میـشوکب  میزاس ، یم  نادنچ  ود 
.مییآرب ناحتما  هدهع  زا  دنموربآ  هتسیاش و 

( ندرک تدابع  نتساخ و  اپ  هب  هام   ) مایقلا رهش   _ 7

هک يزوس  رپ  ینالوط و  ياهاعد  هنافراع و  ياهتاجانم  یبحتسم و  ياهزامن  .تسا  يراد  هدنز  بش  هام ، نیا  رد  دکؤم  تابحتـسم  زا 
ياهبش (ع ) نیـسحلا نب  یلع  ترـضح  هک  هدمآ  تایاور  رد  .تسا  هدینادرگ  مایق ، هام  ار  ناضمر  هام  هدش ، دراو  هام  نیا  ياهبـش  رد 

یلامث هزمح  وبا  ياعد  بش ، همین  زا  سپ  ناضمر  هام 

.48 ناقرف /  - 1
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.دنا هتشاد  تاجانم  دوخ  يادخ  اب  فیرش ، ياعد  نیا  ندناوخ  اب  هک  هدوب  راوگرزب  نآ  بش  ره  همانرب  نیا  دندناوخ و  یم  ار 

نآرق لوزن  هام 

نآْرُْقلا هیف  َلِْزنُا  يذَّلَا 

ُرهَـش  » .تسا هدـش  حیرـصت  رما  نیا  هب  زین  نآرق  دوخ  رد  هکنانچ  تسا  هام  نیا  رد  نآرق  لوزن  ناضمر  كرابم  هام  ياهیگتـسجرب  زا 
يدُْهلا َنِم  ٍتانََّیب  ِساّنِلل َو  ًيدُه  .دنا  هدروآ  میرک  نآرق  يارب  ناونع  هس  نآرق  زا  ماهلا  اب  (ع ) ماما  (1) نآْرُْقلا ِهیف  َلِْزنُا  يذَّلا  ِناضَمَر 

ِناقرُْفلا َو 

اهناسنا همه  يارب  تیاده   _ 1

هرهب ینامـسآ  باتک  غیرد  یب  ياهتیاده  زا  دیاب  هک  دنمدرم  نیا  دهد  یم  ناشن  همه  يارب  ار  ادخ  هار  تسا و  تیادـه  روشنم  نآرق 
.دنشاب قح  هار  ناگدنیوپ  هدش و  تیاده  همه  هک  دهاوخ  یم  دراد و  تمحر  رظن  همه  هب  نآرق  دنوش  دنم 

تیاده زا  عطاق  نشور و  ياهتجح   _ 2

روش و تاساسحا و  اب  هن  حیحـص ، شنیب  لقع و  غورف  اب  هک  نانآ  دراد ، لیلد  لها  تلیـضف و  اب  ياهناسنا  هب  هراشا  تیـصوصخ  نیا 
.دنرگن یم  اهتوعد  هب  يرگن  یحطس  رادیاپان و  ياهرواب  هنالوجع و  ياهقوش 

لطاب زا  قح  هدننک  ادج   _ 3

نآرق .دزاس  یم  زاتمم  یتسردان  زا  ار  یتسرد  رفک ، زا  ار  نامیا  كرـش ، زا  ار  دـیحوت  لطاب ، زا  ار  قح  تسا ؛ قراـف  ناـقرف و  نآرق ،
رفاک نمؤم و  زا  کی  ره  هرهچ  هرقب  هروس  لیاوا  رد  ًالثم  .دنک  یم  يدـنبزرم  میهافم  زا  کی  ره  يارب  میـسرت و  یبوخ  هب  ار  طوطخ 

.دناسانش یم  یبوخ  هب  ار  هورگ  هس  نیا  زا  کی  ره  میسرت و  ار  قفانم  و 

.185 هرقب /  - 1
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ناضمر لیاضف 

ِهَروُهْشَْملا ِِلئاضَْفلا  ِهَرُوفْوَْملا َو  ِتامُرُْحلا  َنِم  َُهل  َلَعَج  اِمب  ِروهُّشلا  ِرئاس  یلَع  ُهَتَلیضَف  َنابَاَف 

نآ رد  هک  تسا  يروهشم  تازایتما  ناوارف و  ياهتمرح  ببس  هب  نآ  تخاس و  نشور  اههام  ریاس  رب  ار  هام  نیا  تلیضف  دنوادخ  سپ 
« .داد رارق 

تـسا یهام  مالـس و  تکرب و  هام  هعماج ، تیاده  هام  نآرق ، لوزن  هام  هزور ، بوجو  هام  ءایبنا و  هام  هکنیا : هام  نیا  لیاضف  هلمج  زا 
یپ و رد  یپ  تاریخ  اه  هد  هصالخ  دـنناسر  یم  اهناسنا  هب  ار  یهلا  تفأر  تمحر و  ماـیپ  دـنوش و  یم  نیمز  یهار  یهلا  هکیـالم  هک 

: دنراد هراشا  يدراوم  هب  ماما  همه  نآ  زا  هک  هداد  رارق  نآ  رد  تلیضف  ياههار 

اماظِْعا ِهِریَغ  یف  َّلَهَا  ام  هیف  َمَّرَحَف   _ 1

ناضمر كرابم  هام  تشادگرزب  يارب  ار  راک  نیا  دوب و  هدینادرگ  لالح  هام  نیا  ریغ  رد  هک  ار  هچنآ  هام  نیا  رد  دینادرگ  مارح  سپ 
یلیخ اریز  هدـینادرگ  مارح  هام  نیا  رد  دـنوادخ  تسا  لالح  رگید  ياههام  رد  هک  هچنآ  ماـمت  هک  تسین  نیا  روظنم  هتبلا.داد  ماـجنا 

رد هک  ندـیماشآ  ندروخ و  لثم  تسا  یناسنا  تاذاذـتلا  زا  یـضعب  دوصقم  تسا ، لالح  ناسکی و  نآ  ریغ  ناضمر و  هام  رد  اـهزیچ 
هب رگید  زارف  رد  بلطم  حیرـصت  يارب  هچنانچ  تسا  هزور  نالطب  بجوم  مارح و  نآ  ياهزور  ینعی  ناـضمر  هاـم  تاـقوا  زا  یـشخب 

.دنراد هراشا  تحارص 

اَمارِْکا َبِراشَْملاَو  َمِعاطَْملا  ِهیف  َرَجَح  َو   _ 2

ُْهنَع َرَّخَُؤی  ْنَا  ْلَبْقَی  ُهَْلبَق َو ال  َمَّدَُقی  ْنَا  َّزَع  َّلَج َو  ُزیُجی  اَنَِّیب ال  اَْتقَو  َُهل  َلَعَج  َو   _ 3

زا ریخأت  هچنانچ  .دریگ  ماجنا  مولعم  تقو  نآ  زا  رتشیپ  هک : دـهد  یمن  زاـجا  داد ، رارق  راکـشآ  نشور و  یتقو  نآ ، يارب  دـنوادخ  و 
.تفریذپ دهاوخن  مه  ار  نیعم  تقو  نآ 

هام زا  رترید  رتدوز و  دـنوادخ  .دومن  صخـشم  مولعم و  ار  نآ  هکلب  دادـن  رارق  نیفلکم  مدرم و  هدـهع  هب  ار  هاـم  نیا  نییعت  دـنوادخ 
نآ هکلب  دادن  رارق  ار  هزور  ناضمر 
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یم باختنا  ار  نیرتاتهوک  نیرتلدـتعم و  دـیاش  دـش  یم  راذـگاو  مدرم  هب  باختنا  رگا  اریز  داد  رارق  يا  هژیو  صوصخم و  هام  رد  ار 
امرگ و امرـس و  راد ، هزور  يرمق  ياههام  شخرچ  اب  ات  داد  رارق  لوصف  مامت  نایمرد  ار  هزور  يا  هنامیکح  زرط  هب  دنوادخ  .دـندرک 

.دیامن هبرجت  ار  ...و  امرگ  تدش  يراهب  لدتعم  ياوه 

ناضمر هام  رد  ردق  بش 

ِرْدَْقلا َهَْلَیل  اهاّمَسَو  ٍرْهَش  َْفلَا  یلاَیل  یلَع  ِهیلاَیل  ْنِم  ًهَدَحاو  ًهَْلَیل  َلَّضَف  َُّمث 

.دیمان ردقلا  هلیل  ار  نآ  و  رگید ، هام  رازه  ياه  بش  رب  ار  نآ  ياهبش  زا  صوصخم  بش  کی  داد  يرترب  لیضفت و  سپس 

.دنا هدرک  رکذ  ار  یهوجو  ردق  بش  هب  بش  نیا  يراذگمان  هرابرد 

.دوش یم  يریگ  هزادنا  ناگدنب  هلاس  کی  تاردقم  بش  نیا  رد  هزادنا : ینعم  هب  ردق   _ 1

.دش دهاوخ  گنت  ناگتشرف  لوزن  ترثک  زا  یگدرتسگ  نآ  اب  نیمز  اریز  ندش : گنت  ینعم  هب  ردق   _ 2

.تسا تیمها  اب  رایسب  فیرش و  تمظع و  اب  یبش  اریز  فرش : تمظع و  ینعم  هب  ردق   _ 3

لوسر و رب  دیجم  نآرق  نوچمه  شزرا  ردق و  ياراد  یباتک  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  ردق  بش  هب  يراذـگمان  تلع  دـنا : هتفگ  یـضعب 
رطاخ هب  و  حور »  » ینعی هیاپ  دـنلب  ردـق و  بحاص  یکلم  تسد  هب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  دـمحم  نوچ  ردـقنارگ  يربماـیپ 

.تسا هدش  لزان  تفارش  ردق و  ياراد  یتما 

بش نیا  رد  تسا  یتمالس  ای  مالس  بش ، نآ  .دنیآ  یم  دورف  ینامرف  ره  يارب  ناشراگدرورپ  نامرف  هب  حور  هکئالم و  بش ، نیا  رد 
نامه دنا  هتفگ  یضعب  تسا ، کلم  مادک  حور  هکنیا  اما  .دیآ  یم  دورف  دراد  مان  حور  هک  زین  هکئالم  گرزب  هکلب  ناگتشرف  اهنت  هن 
ینعی یحو  ینعم  هب  ار  حور  یـضعب  هکناـنچ  .تسا  لـیئربج  زا  مظعا  هک  دـنناد  یم  نیمـالا  حور  ار  وا  یهورگ  تسا ، نیما  لـیئربج 

یهلا نامرف 
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ناوراک هب  تسا و  دنلب  یهلا  هکیالم  يادص  يراوید  ورد  ره  نزرب و  يوک و  ره  زا  .تسا  مالس  رـسارس  بش  نیا  رد  هلب  .دنا  هتفرگ 
كرد نامز و  ماما  رـضحم  هب  یبایفرـش  لوزن ، رد  ناگتـشرف  ییاهن  دـصقم  یلـصا و  تلع  اما  دـننک  یم  مالـس  ناـضمر  ناراد  هزور 

.دنیامن هیارا  شرضحم  هب  ار  ناگدنب  تاردقم  هدیناسر و  مالس  ات  تسا  سدقم  دوجو  نآ  رضحم 

اهتساوخرد اهدورد و  ب :

اهتساوخرد اهدورد و  ب :

دیآ یم  نایم  هب  لاعتم  دنوادخ  زا  ییاه  تساوخرد  نآ  یپ  رد  دوش و  یم  زاغآ  تاولص  اب  اعد  زا  شخب  نیا  دنب  ره 

ناراد هزور  فیاظو  ناضمر و  تفرعم  تساوخرد  تاولص و 

زاس ناسنا  بتکم  ادخ و  اب  ار  ام  دنتخومآ و  ام  هب  ار  شیاین  اعد و  ناشیمارگ  تیب  لها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  هک  اج  نآ  زا 
نیرق نازیزع  نیا  رب  دورد  تاولـص و  اب  ار  دوخ  ياه  هتـساوخ  هک  دراد  اج  دـنتخومآ ، ام  هب  ار  اهیبوخ  همه  دـندرک و  انـشآ  ناضمر 

: دنا هدومن  میسرت  ار  یشم  طخ  نیا  (ع ) داجس ماما  هیداجس  هفیحص  رد  هچنانچ  میزاس 

ِهتَمْرُح َلالِْجا  ِِهلْضَف َو  َهَفِْرعَم  انمهلا  ِِهلآ َو  ٍدَّمَُحم َو  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللَا 

«. امرف ماهلا  ام  هب  ار  نآ  تمرح  تشادگرزب  ناضمر و  هام  يرترب  تلیضف و  تخانش  ادخ  يا  وت  «و 

هیف َتْرَطَخ  اِمب  َظُفَحَّتلاَو 

« .زادنیب ام  بلق  رد  يا  هدومرف  مارح  هام  نیا  رد  ار  نآ  باکتراو  يا  هدرک  عونمم  وت  هک  هچنآ  زا  ندرک ، يراد  نتشیوخ  «و 

: دنیامرف یم  همادا  رد  (ع ) داجس ماما 

بجوم هک  ییاهراک  رد  ار  اهنآ  میراد و  هگن  یصاعم  زا  ار  دوخ  حراوج  اضعا و  هکنیا  ات  هد  يرای  نک و  يرای  نآ  هزور  رب  ار  ام  «و 
هب ار  دوخ  ياهتـسد  میدـنبب و  مارح  رب  ار  دوخ  نامـشچ  میهدـن و  شوگ  هدوهیب  وغل و  نانخـس  هب  میریگ ، راـکب  تسا  وت  يدونـشخ 
زج ام  ياهمکـش  و  میرادـنرب ، اوران  لمع  هانگ و  يوسب  یماگ  دوخ  ياهمدـق  اب  مینکن و  زارد  تسا  عونمم  مارح و  هک  يزیچ  يوس 

لالح
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«. دشابن وت  یکیدزن  باوث و  يارب  زج  ام  شالت  دنکن و  قطن  يا  هدومرف  وت  هک  هچنآ  هب  زج  ام  نابز  دریذپن و 

ياضر هار  رد  همه  دنوش و  یم  هتشاد  زاب  یـصاعم  زا  حراوج  ءاضعا و  نآ ، یط  رد  هک  يا  هزور  تسا ، یـشزرا  رپ  هزور  هچ  یتسار 
، هزور نیا  رد  هکلب  تسا  ندـیماشاین  ندروخن و  طقف  نآ  رد  هک  تسین  ماوع » ای  ماـع  هزور   » نیا دـنوش و  یم  هتفرگ  راـکب  دـنوادخ 

.تسا صاوخ » ای  صاخ  هزور   » نیا دنتسه  كاسما  رد  حراوج  اضعا و  همه 

: دنراد هراشا  زین  نآ  هب  (ع ) داجس ماما  هک  تسا  صاخلا  صاخ  هزور  مانب  مه  يرگید  هزور 

اَداُرم ِهیف  یغَْتبَف  َکَنُود َو ال  اَدَحَا  ِهیف  ْكَرْشَن  َنیعِمتْسُْملا ال  ِهَعْمُس  َنیئارُْملا َو  ِءائِر  ْنِم  ُهَّلُک  َِکلذ  ْصِّلَخ  َُّمث 

ار وت  ریغ  هکیروطب  نادرگ  كاپ  صلاخ و  نابلط  هاج  ییوج  ترهش  و  ناراک ، ایر  ییامندوخ  ءایر و  زا  ار  لامعا  نیا  همه  سپس  «و 
« .مییوجن وت  زجب  نآ  رد  يدوصقم  دارم و  منادرگن و  کیرش  نآ  رد 

تـسا لمع  رد  صالخا  نیا  تسین و  یهلا  يدونـشخ  اضر و  بلج  یهلا و  برق  ماقم  هب  ندیـسر  زج  هب  يراظتنا  چـیه  هزور  نیا  رد 
.دیسر نادب  دوش  یم  يراوشد  هب  هک  تسا  دنلب  يا  هجرد  نآ  و  ادخ ؛ ریغ  زا  لمع  ندرک  هیفصت  ینعی 

حلاص لامعا  تساوخرد  تاولص و 

: دنا هتفگ  نخس  زامن  تیمها  هرابرد  تاولص  رکذ  زا  سپ  ماما  اعد  زا  زارف  نیا  رد 

.َتَّقَو یتَّلا  اِهتاقْوَا  َْتفَّظ َو  یتَّلَا َو  اَهَِفئاظَو  َتْضَرَف َو  یتَّلا  اَهِضوُُرف  َتْدَّدَح َو  یتَّلا  اَهِدُدُِحب  ِسْمَْخلا  ِتاوَلَّصلا  ِتیقاوَم  یلَع  هیف  انِْفقَو 

یتخاس و نشور  يدومن و  نیعم  دودحم و  هک  نآ  طیارش  ماکحا و  اب  هناگجنپ  ياهزامن  تاقوا  رب  نادرگ  هاگآ  هام  نیا  رد  ار  ام  «و 
« .یتخاس نیعم  هک  ار  نآ  تاقوا  یتشاد و  ررقم  هک  ار  نآ  بادآ  فیاظو و  يدرمش و  مزال  هک  ار  نآ  تابجاو 

: دیامرف یم  اعد  همادا  رد  ماما 
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اجنآ هب  صوصخم  تقو  رد  نآ  ندروآ  اجب  زامن و  ناکرا  رب  تبقارم  اب  هک  ینانآ  هک  ناـسرب  یهاـگیاج  هب  اـهزامن  نیا  اـب  ار  اـم  «و 
بادآ همه  دوجس و  عوکر و  هدومن و  لمع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  تا  هداتـسرف  هدنب و  هویـش  هب  هک  نانآ  .دنا  هدیـسر 

« .دندومن ادا  ینتورف  عوشخ و  نیرتراکشآ  تراهط و  نیرتلماک  اب  ار  نآ 

.دوش یم  هراشا  اهنآ  هب  هصالخ  روط  هب  هک  دراد  دوجو  زامن  هرابرد  یمهم  بلاطم  ءاعد  زا  تمسق  نیا  رد 

راگدرورپ اب  نتفرگ  سنا  دوبعم و  میرح  رد  ندـش  لخاد  دـنوادخ و  اب  تولخ  زاـمن  درک ؛ كرد  ار  زاـمن  میظع  تیعقوم  دـیاب   _ 1
.دناسر یم  یهلا  برق  ماقم  هب  هدرک و  ادج  يدام  ملاع  زا  ار  ناسنا  زامن  تسا  ملاع 

اهنآ هب  لالخا  دنراد و  زامن  رد  ار  یلـصا  شقن  زامن  ناکرا  درک ؛ يرادهگن  تظافح و  ار  زامن  یلـصا  ياه  هیاپ  ناکرا و  دـیاب   _ 2
.دوجس عوکر و  مایق ، مارحالا ، هریبکت  تین ، زا ؛ دنترابع  اهنآ  .دنک  یم  لطاب  ار  زامن  يوهس  هچ  يدمع و  هچ 

ار زامن  رگید ، ياهراک  ماجنا  يارب  دشاب و  دوخ  زامن  تقو  بظاوم  دیاب  ناملسم  دروآ ؛ اج  هب  هدش  نییعت  تقو  رد  ار  زامن  دیاب   _ 3
.دزادناین ریخأت  هب  نآ  تقو  زا 

.تسا هدمآ  یقالخا  یهقف و  بتک  رد  زامن  بادا  درک ؛ تیاعر  زامن  دروم  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  متاخ  ربمایپ  ياهتنس  دیاب   _ 4

.تسا لطاب  نآ  نودب  زامن  تسا و  زامن  طرش  تراهط  داد ؛ ماجنا  لماک  تراهط  اب  ار  زامن  دیاب   _ 5

ادـخ ربارب  رد  یکچوک  ساسحا  صوصخم و  هجوت  اب  دـیاب  داد ؛ ماجنا  رتمامت  هچ  ره  عوشخ  لماک و  عوضخ  اـب  ار  زاـمن  دـیاب   _ 6
.دش زامن  لوغشم 

مایق تقو  رد  هک  تسا  زامن  وت  زامن  نآ 

دشاب ایند  رس  زا  تنتشادرب  تسد 
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: دیامرف یم  (ع ) داجس ماما  زامن ، هب  هیصوت  زا  سپ 

اهَرِّهَُطن ْنَا  ِتاِعبَّتلا َو  َنِم  اـَنلاْومَا  َصِّلَُخن  ْنَا  ِهَّیِطَْعلاَو َو  ِلاـْضفِالِاب  اـنَناریج  َدَـهاعَتَن  ْنَا  ِهَلَّصلاَو َو  ِِّرْبلاـِب  اـنَماحْرَا  َلِـضَی  ْنَاـَل  ِهیف  اـنْقِّفَو  َو 
ُّوُدَْـعلا ُهَّنِاَف  ََکل  َکیف َو  َيِدوُع  ْنَم  اـشاح  اـناداع  ْنَم  َِملاـُسن  ْنَا  اـنْمَلَظ َو  ْنَم  َفِْصُنن  ْنَا  اـنَرَجاه َو  ْنَم  َعِجاُرن  ْنَا  ِتاوَکَّزلا َو  ِجارْخِاـِب 

ِهیف اُصن  يذَّلا ال  ُبْزِْحلا  ِهیلاُون َو  يذَّلا ال 

یگدیـسر اطع  دوج و  اب  ناگیاسمه  هب  هدرک و  رارقرب  دنویپ  دوخ  ناشیوخ  اب  یکین ، ناسحا و  اب  هک  رادب  قفوم  هام ، نیا  رد  ار  ام  «و 
نک اطع  یقیفوت  زین  میزاس و  كاپ  هبجاو _  قوقح  تاکز _  ءادا  اب  ار  نآ  هدـینادرگ و  صلاخ  اهدـمآیپ  زا  ار  دوخ  لاوما  مییاـمن و 

اب مینک  ییارادـم  هدرک و  ملظ  ام  هب  هک  یـسک  هرابرد  مینک  راـتفر  فاـصنا  اـب  دـنک و  یم  يرود  اـم  زا  هکیـسک  هب  میروآ  يور  هک 
یتشآ یتسود و  وا  اب  هک  تسا  ینمـشد  وا  .تسا  ینمـشد  دروم  وت  يارب  وت و  هار  رد  هکنآ  زج  دـنک ، یم  ینمـشد  اـم  اـب  هک  یـسک 

.دش میهاوخن  ناج  کی  لد و  کی  بزح  نآ  اب  درک و  میهاوخن 

كرابم هام  رد  تداعس  دشر و  همانرب 

: زا دنترابع  هک  دنا  هدومن  میسرت  ار  راد  هزور  کی  راتفر  یلصا  طوطخ  شیاین  اعد و  تروص  هب  (ع ) داجس ماما 

ناکیدزن اب  یلدمه  لاصتا و  ماحرا و  هلص  يارب  قیفوت  بلط   _ 1

ناـسحا و اـب  اـت  دـنک  شـالت  دـیاب  ناـسنا  .تسا  نادـنواشیوخ  اـب  کـیدزن  طاـبترا  يرارقرب  هاـم  نیا  رد  رثؤم  ياـه  هماـنرب  زا  یکی 
.دیامن مکحم  اهنآ  اب  ار  تبارق  ياه  هتشر  يراکوکین 

ناگیاسمه هب  یگدیسر   _ 2
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نانآ اب  ار  دوخ  هطبار  دوخ  غیرد  یب  ياه  کمک  يراوجمه و  نسح  اب  دـشاب و  دوخ  ناگیاسمه  دای  هب  هاـم ، نیا  رد  دـیاب  راد  هزور 
.دزاس رت  مکحتسم  رتدنمورین و 

لام رد  بولطمان  ياهدمآ  یپ  ندرب  نیب  زا   _ 3

.درک كاپ  نآ  میخو  بقاوع  ءوس و  راثآ  زا  ار  لام  هام ، نیا  لالخ  رد  دیاب  .دراد  لابندب  ار  یکانرطخ  ياهدمایپ  لام  تشابنا 

اهیگدولآزا تورث  لام و  ندرک  كاپ   _ 4

.ددرگ یم  كاـپ  یگدولآ  زا  رگید  بجاو  قوقح  تاـکز و  ءادا  اـب  زین  وا  لاوـما  تسا  راد  هزور  یکاـپ  ریهطت و  هاـم  ناـضمر ، هاـم 
(1) «. اهب مهیکزتو  مهرهطت  هقدص  هلاوما  نم  ذخ  : » دیامرف یم  دنوادخ 

ایند بح  يدیلپ و  زا   ] ار نانآ  سوفن  هلیـسو  نیدب  ات  نک  تفایرد  نانآ  زا  ار  نانمؤم  لاوما  تاقدص  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يا  »
« .يزاس هزیکاپ  كاپ و  [

.ددرگ یم  هزیکاپ  كاپ و  زین  وا  تورث  لام و  دش  كاپ  رادلام  سفن  هک  نامز  ره  ًالوصا 

دنیزگ یم  يرود  ام  زا  هتفاترب و  يور  ام  زا  هک  یسک  هب  ندروآ  يور   _ 5

؛ نآ ریسا  هن  دنشیوخ  سفن  رب  ریما  هک  دنسر  یم  ماقم  نیا  هب  یناسک  اهنت  تسا ، نتشیوخ  رب  ناسنا  طلست  هناشن  نیا  و 

.103 هبوت /  - 1
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تسا هدرک  ملظ  ام  هب  هک  یسک  هب  تبسن  هنافصنم  راتفر   _ 6

نیا هدنراد  املسم  .دراذگن  رتارف  اپ  فاصنا  هدودحم  زا  هدرک  ملظ  وا  هب  هک  یـسک  هب  تبـسن  ناسنا  هک  تسا  لکـشم  ردقچ  یتسارب 
اوقتا مکیلع و  يدتعا  ام  لثمب  هیلع  اودتعاف  مکیلع  يدتعا  نمف  : » دیامرف یم  دنوادخ  .تسا  یقالخا  دـشر  یگرزب و  جوا  رد  تفص 

« .دینک هشیپ  ار  ادخ  ياوقت  دیهدب و  ار  شخساپ  رادقم ، نامه  هب  ماقتنا  ماقم  رد  امش  درک  ملظ  امش  هب  هک  یسک   » (1)« هللا

ندرک دروخرب  تملاسم  قیرط  هب  شیوخ  نمشد  اب   _ 7

دنسپان تاداع  هراپ و  ار  سفن  تراسا  ياهدنب  هک  دنا  ییانثتسا  ییاهناسنا  دنراد  زیمآ  تملاسم  راتفر  دوخ  نانمشد  اب  هک  یـصاخشا 
.دنا هتفای  تسد  یناسنا  لیصا  لوصا  بادآ و  هب  دنا و  هتخاس  رود  دوخ  زا  ار 

ندش هجاوم  عطاق  روطب  ادخ  نانمشد  اب   _ 8

اون مه  گنهآ و  مه  ام  اب  دنرادن و  ام  اب  یتسود  رس  هک  ینانآ  اب  دیامرف  یم  (ع ) ماما ...کیف » يدوع  نَم  اشاح  ، » اعد زا  زارف  نیا  رد 
یهن نانمشد  اب  شزاس  ینتورف و  زا  ار  ام  دنوادخ  .میهد  یمن  ناشن  شمرن  دنتسین 

.194 هرقب /  هروس  - 1
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دوخ ناتـسود  ار  ناتدوخ  نانمـشد  نم و  نانمـشد  نانمؤم ، يا   (1) ءایلوا مکودع  يودـع و  اوذـختت  اونمآ ال  نیذـلا  اهیا  ای  هدومرف :
.دیریگن

.دیامن یم  تلئسم  ار  یهلا  برق  اعد  زا  زارف  نیا  نایاپ  رد  (ع ) داجس ماما 

« ِبُویُْعلا َنِم  ُِفنأَتْسَن  اّمِم  ِهیف  انُمِصْعَت  ِبُونُّذلا َو  َنِم  ِِهب  انُّرِهَُطت  اَمب  ِهَیِکاّزلا  ِلامْعَْالا  َنِم  ِهیف  َْکَیِلا  ُبَّرَقَتَن  ْنَا  «َو 

هک یلامعا  نانچنآ  ینک ؛ اطع  ام  هب  كاپ  لامعا  رذگهر  زا  ار  ترابرد  هب  برقت  قیفوت  هام ، نیا  رد  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  ادـنوادخ  »
« .يراد هگن  میریگب  رس  زا  ار  اهیدب  بویع و  هکنیا  زا  هام  نیا  رد  ار  ام  هدرک و  كاپ  ناهانگ ، یگدولآ  زا  نآ ، تکرب  هب  ار  ام 

حـلاص و لامعا  ماجنا  ناـهانگ و  یگدولآ  زا  ندـش  كاـپ  ناـضمر  كراـبم  هاـم  رد  یهلا  هاـگرد  هب  بّرقت  هلیـسو  هدـمع  نیا  رباـنب 
.تسا هنادنسپ  ادخ  ياهراک 

: دنیامن یم  یلاع  تاماقم  تساوخرد  تاولص ؛ رکذ  زا  سپ  همادا  رد 

.دنشاب یم  وت  برق  يالاو  عیفر و  ماقم  قحتسم  هک  هد  رارق  ینانآ  فیدر  رد  ار  ام 

.1 هنحتمم /  - 1
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: دنیامن یم  اه » یگدولآ  زا  تینوصم   » تساوخرد سپس  و 

ءانث رد  هکنیا  زا  میوش و  فارحنا  داحلا و  راچد  وت  دیحوت  رد  هکنیا  زا  رادب  رود  ار  ام  تسرف و  دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  ایادـخ  راب  »
تلفغ وت  تمرح  هب  تبسن  میدرگ و  وت  هار  زا  يانیبان  میتفا و  دیدرت  کش و  هب  وت  نید  رد  هدومن و  یهاتوک  ریـصقت و  وت  شیاتـس  و 

« .میدرگ دودرم ، ناطیش  وت ، نمشد  هتفیرف  هدرک و 

.دراد هگن  اهیگدولآ  نیا  زا  ار  ام  هک  میهاوخ  یم  ادخ  زا  (ع ) نیدباعلا نیز  ماما  میلعت  اب  اعد  زا  شخب  نیا  رد 

.دزاس یم  فرحنم  اتکی  يادخ  شتسرپ  زا  هرسکی  ار  ناسنا  رطخ  نیا  نید ؛ رد  داحلا   _ 1

.تسا قح  هب  رارقا  رد  یهاتوک  تقیقح  رد  رما  نیا  رد  یهاتوک  گرزب ؛ راگدرورپ  شیاتس  دیجمت و  رد  یهاتوک   _ 2

تـسا رفک  همدقم  مییوگب  رگا  تسا و  تالاح  نیرتدب  زا  نانیمطا ، مدع  ناسون و  دیدرت و  تلاح  ادخ ؛ نید  رد  دـیدرت  کش و   _ 3
هدیـشک حیرـص  راکنا  هب  هرخالاب  دندش و  دیدرت  کش و  راچد  اعون  دـنا  هدـش  داعم  أدـبم و  رکنم  هک  یناسک  اریز  میا  هتفگن  قارغا 

.دندش

نشور كولس ، ریس و  تفآ  ادخ ؛ نید  زا  ییانیبان  يروک و   _ 4
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دهاوخ دصقم  فالخ  هطقن  هب  هجیتن  رد  دـنیب  یمن  هدرک و  مگ  ار  یلـصا  هداج  ناسنا  ماهوا ، ياه  هدرپ  رثا  رد  هک  تسا  هار  ندـیدن 
.دیسر

یب دسافم  تساهنآ و  باکترا  زا  تامرحم ، زا  تلفغ  اهنآ و  كرت  تابجاو ، زا  تلفغ  یهلا ؛ تمرح  هب  تبـسن  ندیزرو  تلفغ   _ 5
.تسین هدیشوپ  یفخم و  یسک  رب  یهلا  تاررقم  نیناوق و  هب  ییانتعا 

ار همه  صلخم  ناگدـنب  زج  هدروخ  مسق  ناطیـش  هک  اجنآ  زا  نتفرگ ؛ رارق  وا  تاـئاقلا  ریثأـت  تحت  ناطیـش و  زا  ندروخ  بیرف   _ 6
لاعتم يادخ  هب  دیاب  نآ  زا  زیرگ  يارب  تسا و  زومرم  ياهورین  ناطیـش و  ياهماد  رد  ندـش  ریـسا  رطخ  رد  ناسنا  هظحل  ره  دـبیرفب ،

.دروآ هانپ 

: دهاوخ یم  دنوادخ  زا  همادا  رد  (ع ) ماما

شتآ زا  وت  وفع  اب  هک  دنتسه  ییاهناسنا  هام ، نیا  ياهبش  زا  یبش  ره  رد  هک  نونکا  تسرفب و  تاولـص  وا  لآ  دمحم و  رب  ایادخ  راب  »
باحصا لها و  نیرتهب  زا  ار  ام  هد و  رارق  هورگ  نیمه  ءزج  مه  ار  ام  سپ  دشخب ، یم  ار  اهنآ  وت  تشذگ  ای  دنوش و  یم  دازآ  خزود 

.نادرگب ناضمر  هام 

دنزاسمد و هام  نیا  اب  هک  تسا  یباحصا  لها و  ياراد  ناضمر 
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ٍلْهَا َو ِْریَخ  ْنِم  اذـه  انِرْهَِـشل  اْنلَعْجاَو  : » دـیامرف یم  ماـما  دـننیب  یم  هاـم  نیا  لاـصو  رد  ار  اهتذـل  نیرتهب  دـنراد و  سنُا  نآ  اـب  تخس 
« ٍباحْصَا

ناضمر لها  ياه  نیرتهب  هک  هورگ  نیا  ءزج  ار  ام  هک  میهاوخ  یم  ادـخ  زا  ناضمر ، سالک  رد  تلیـضف  راگزومآ  شزومآ  اب  مه  ام 
.نافرع تفرعم و  زا  رود  ناتسرپ  مکش  هورگ  ءزج  هن  دهد  رارق  دننک ، یمن  هلماعم  یناهج  اب  ار  نآ  دنا و 

ناضمر تشذگ  اب  ماگمه  ناهانگ  وحم  تساوخرد  تاولص و 

ِهیف انَْتیَّفَـص  ْدَـق  اّنَع َو  َیِـضَْقنَی  یّتَح  ِهِماّیَا  ِخالِْـسنِا  َعَم  اِنتاعبَت  اّنَع  ْخَلْـساَو  ِِهلالِه  ِقاْحِما  َعَم  اَنبونُذ  ْقَْحماَو  ِِهلآ  ٍدَّمَُحم َو  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللَا 
ِتاِئیَّسلا َنِم  ِهیف  انَتْصَلْخَا  ِتائیطَْخلا َو  َنِم 

نادرگ و لیاز  وحم و  ار  ام  ناهانگ  دور  یم  نایاپ  هب  ور  ناضمر  هام  لاله  هکنانچمه  تسرف و  دورد  شلآ  دـمحم و  رب  ایادـخ  راب  »
، ناهانگ زا  ار  ام  هک  يروط  هب  نک  رود  ادـج و  هام  نیا  نایاپ  زا  شیپ  ناـملامعا ، ياهدـمایپ  زا  ار  اـم  ناـضمر ، ماـیا  ندـش  ادـج  اـب 

« .یشاب هدومرف  نامصلاخ  اهیدب  زا  هدرک و  كاپ  هیفصت و 

یناملـسم ره  رذگهر ، نیا  رد  .دیامن  فرط  رب  ار  دوخ  بویع  صیاقن و  زا  يرادقم  زور ، ره  رد  هک  دـنک  یم  باجیا  ناسنا ، لماکت 
دیامن عفترم  ار  اهیگدولآ  زا  یتمسق  ات  دنک  یم  یعس  زور  بش و  ره  دیامن و  یم  يزاسدوخ  هب  عورش  ناضمر ، كرابم  هام  زاغآ  زا 

هک يوحن  هب  دبلط  یم  ار  صولخ  ههام  کی  تضایر  نیا  .دـنامن و  وا  رد  یگدولآ  هانگ و  زا  يرثا  هام ، ندـش  دـیدپان  اب  هک  اجنآ  ات 
ایر و غورد و  زا  يربخ  شدوجو  رد 
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هب ار  نآ  تاقوا  نادرگ و  یگدـنب  تدابع و  زا  راشرـس  ار  هام  نیا  ادـنوادخ  : » دـیامرف یم  ماما  ساسا  نیا  يور  .دـشابن  يراـکفالخ 
عوشخ و تدوخ و  هاگرد  هب  عرـضت  زامن و  رب  نآ  بش  رد  هزور و  رب  نآ  ياهزور  رد  ار  اـم  هد و  تنیز  اـم  يرادربناـمرف  تعاـط و 

تعاطا تدابع و  رد  ام  یهاتوک  هب  نآ  بش  دهدن و  تداهـش  ام  تلفغ  هب  نآ  زور  ات  امرف ، يرای  تسدقم  تاذ  ربارب  رد  يراسکاخ 
« .دهدن یهاوگ 

تنیز رویز و  اریز  دومن  ادخ  یگدنب  زا  راشرـس  ار  هام  نیا  دیاب  هکلب  درک  هدنـسب  تدابع  زا  یمک  رادقم  هب  دـیابن  هام  نیا  رد  اساسا 
ادخ ناگدـنب  هک  دراد  هتـسارآ  ابیز و  يا  هرهچ  ناضمر  هام  ینامز  .تسا  یلاعت  يادـخ  يرادربنامرف  تعاط و  هب  ناضمر  هام  تاقوا 
زار تاجانم و  زامن ، هب  ار  ناضمر  هام  ياهبـش  تفرگ و  هزور  دیاب  ار  ناضمر  هام  ياهزور  دنیارایب ، یگدنب  تعاط و  رویز  هب  ار  نآ 
رپ مایا  دنک و  يراگنا  لهس  یتسس و  ناضمر  هزور  ماجنا  رد  یـسک  رگا  تسا  زیگنا  فسأت  رایـسب  دنارذگ ؛ هناگی  بوبحم  اب  زاین  و 

تداهش تسا  نکمم  دنلامعا و  حیرـص  نادهاش  هام  نیا  ياهزور  اهبـش و  هک  ارچ  دنارذگب  يربخ  یب  تلفغ و  هب  ار  هام  نیا  شزرا 
لوحت أـشنم  ناـضمر  .تسا  رگید  ياـههام  يارب  يزاـس  هنیمز  تقیقح  رد  هاـم  نیا  رد  تبقارم  لاـمعا و  .دـنهدب و  ناـسنا  تلفغ  هب 

تقوم هن  یگشیمه 
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: دیامرف یم  (ع ) ماما هک  تسا  مایا  مامت  يارب  یگدنب  نیرمت  .تسا  یمدآ  دوجو  رد 

َنوُدـِلاخ اهیف  ْمُه  َسْوَدْرِْفلا  َنُوثِرَی  َنیذَّلَا  َنیِحلاّصلا  َكِدابِع  ْنِم  اْنلَعْجاَو  انَتْرَّمَع  ام  َِکلذَـک  ِماّیَْالا  ِروُهُّشلا َو  ِرئاـس  یف  اـْنلَعْجاَو  َّمُهّللَا 
َنوُِقباس اَهل  ْمُه  ِتاْریَْخلا َو  ِیف  َنوُعِراُسی  َنیذَّلا  َنِم  َنوُعِجار َو  ْمِهِّبَر  یِلا  ْمُهَّنَا  ٌهَلِج  ْمُُهبُوُلق َو  اَْوتآ َو  ام  َنُوتُؤی  نیذَّلاَو 

غاب هک  ینانآ  نادرگب ، دوخ  حـلاص  ناگدـنب  زا  ار  ام  هدـب و  رارق  هنوگنیمه  زین  اهزور  اههام و  ریاس  رد  میا  هدـنز  ات  اـم  ادـنوادخ و  »
لاح نیا  اب  دنهد و  یم  ماجنا  ناوارف  تانسح  حلاص و  لامعا  هک  ینانآ  دوب و  دنهاوخ  اجنآ  رد  هراومهو  دنرب  یم  ثرا  هب  ار  تشهب 
دننک یم  باتش  تاریخ  يوس  هب  هک  نانآ  دومن و  دنهاوخ  تشگزاب  ناشراگدرورپ  يوس  هب  هک  تسا  ناسرت  فئاخ و  نانآ  ياهبلق 

« .دنشاب یم  نآ  هب  یبایتسد  هار  رد  ناگدنیوج  تقبس  و 

هام کی  تدم  يارب  دناوتن  هک  تسیک  الا  تسا و  لاس  لوط  رد  لامعا  هب  یـشخب  مظن  .تسا  یگدـنزاس  ناضمر  هام  زا  ضرغ  يرآ 
مظن و نیا  دـنامب و  رادـیاپ  یناحور ، ياـه  هماـنرب  نآ  هک  تسا  نیـسحت  روخ  رد  يراد  هزور  ره  ناـمز ، نآ  دـیامن ؟ لرتنک  ار  دوخ 

هلیل ناضمر ، هام  هک  دننامهفب  دنهاوخ  یم  (ع ) ماما حاتتفا  ياعد  نایاپ  رد  .ددـنویپب  رگید  ناضمر  هب  ات  دوش  لابند  ههام  کی  تکازن 
نادناخ مالـسا و  ربمایپ  كاپ  دوجو  وترپ  رد  همه  همه و  حلاص  لامعا  تاربم و  تاریخ و  اهنتفرگ ، هزور  اهیراد ، هدـنز  بش  ردـقلا ،

تنم نیهر  مدرم  نیا  ربانب  .تسوا  كاپ 
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.دنیامن یم  نانآ  كاپ  حور  میدقت  ار  دوخ  دح  یب  تاولص  مالس و  نایاپ و  یب  ياعد  دنناکاپ و  نیا 

رب يا  هداتـسرف  هک  ییاهدورد  هرامـش  هب  یلاح ، ره  رد  اهنامز و  یمامت  تاقوا و  همه  رد  تسرف  دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  ایادخ  راب  »
« .یهاوخب هک  ار  هچ  ره  يا  هدنروآ  اجب  وت  و  درامشب ؛ ار  نآ  دناوتن  یسک  وت  زج  هک  يدح  هب  نآ ، ربارب  نیدنچ  یسک و  ره 

ادخ هام  نانامهم  يارب  یناغمرا  شیاشخب : www.Ghaemiyeh.comرثوک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 253زکرم  هحفص 86 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:70

اه مایپ  اهاعد و  مراهچ : شخب 

هراشا

اه مایپ  اهاعد و  مراهچ : شخب 

اه لصف  ریز 

: لوا زور  ياعد 

: مود زور  ياعد 

: موس زور  ياعد 

: مراهچ زور  ياعد 

: مشش زور  ياعد 

: متفه زور  ياعد 

: متشه زور  ياعد 

: مهن زور  ياعد 

: مهد زور  ياعد 

مهدزای زور  ياعد 

: مهدزاود زور  ياعد 

: مهدزیس زور  ياعد 

مهدراهچ زور  ياعد 

: مهدزناپ زور  ياعد 

: مهدزناش زور  ياعد 
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: مهدفه زور  ياعد 

: مهدجیه زور  ياعد 

: مهدزون زور  ياعد 

: متسیب زور  ياعد 

: مکی تسیب و  زور  ياعد 

: مود تسیب و  زور  ياعد 

: موس تسیب و  زور  ياعد 

: مراهچ تسیب و  زور  ياعد 

: مجنپ تسیب و  زور  ياعد 

: مشش تسیب و  زور  ياعد 

: متفه تسیب و  زور  ياعد 

: متشه تسیب و  زور  ياعد 

: مهن تسیب و  زور  ياعد 

: ما یس  زور  ياعد 

: لوا زور  ياعد 

هراشا

: لوا زور  ياعد 

ناـگدز تلفغ  باوخ  زا  یعقاو ، نارازگزاـمن  زاـمن  ار ، مزاـمن  هدرارق و  نیتسار  ناراد  هزور  هزور  زور ، نیا  رد  ار  ما  هزور  ایادـخ ! »
« .ناراکهنگ هدنشخب  يا  رذگرد ، نم  زا  شخبب و  ار  ممرج  نک و  مرایشه 

: اعد مایپ 
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یعقاو هزور  فلا :

تلفغ زا  يرایشه  ب :

: یعقاو هزور  فلا :

: هزور بوجو 

(1) .دیزیهرپب هک  دشاب  امش ، زا  شیپ  دندوب  هکنانآ  رب  دش  هتشون  هک  نانچمه  هزور  امش  رب  دش  هتشون  دیدروآ  نامیا  هکیناسک  يا 

: هزور هفسلف  تیمها و 

رادن اراد و  نآ  هلیـسوب  ات  درک  بجاو  ار  هزور  دـنوادخ  دـیامرف : یم  (ع ) قداص ماما  یعامتجا : تلادـع  يرارقرب  هار  رد  یماگ   _ 1
(2) .دندرگ يواسم  ینغ ) ریقف و  )

رقف نآ  هطساو  هب  دنمهفب و  ار  یگنشت  یگنـسرگ و  ات  دنا  هدش  رما  هزور  ماجنا  هب  مدرم  دندومرف : (ع ) اضر ماما  تمایق : روآدای   _ 2
(3) .دننک كرد  دنبایب و  ار  ترخآ  یگراچیب  و 

ار هزور  دنوادخ  دیامرف : یم  (ع ) یلع ماما  ناگدنب : صالخا  شیامزآ   _ 3

.183 هرقب /  - 1
«. ریقفلا ینغلا و  هب  يوتسیل  مایصلا  هللا  ضرف  اّمنا  « ؛ ص 43 ج 2 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم  - 2

«. هرخالا هرقف  یلع  اولّدتسیف  شطعلا  عوجلا و  ملا  اوفرعی  یکل  موصلاب  اورما  اّمنا  « ؛ ص 4 ج 7 ، هعیشلا ، لئاسو  - 3
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(1) .دیامزایب ار  مدرم  صالخا  نآ  هلیسوب  ات  درک  بجاو 

(2) .مهد یم  ار  نآ  شاداپ  نم  تسا و  نم  يارب  هزور  ادخ : بولطم   _ 4

(3) .تیالو هزور و  جح ، تاکز ، زامن ، .تسا  راوتسا  زیچ  جنپ  رب  مالسا  دیامرف : یم  (ع ) رقاب ماما  مالسا : ياه  هیاپ  زا  یکی   _ 5

هزور تاکرب  راثآ و 

[ تسا هدش  ریسفت  هزور  ینعم  هب  اجنیا  رد  ربص   ] دیریگب کمک  زامن  ربص و  زا  هولّصلا » ربَّصلِاب و  اونیعتساو  : » یحور هناوتشپ   _ 1

.دیشاب تسردنت  ات  دیرادب  هزور   (4)« اوّحصت اوموص  : » دندومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مسج : تمالس   _ 2

(5) .دوش یم  باجتسم  راطفا  ماگنه  راد  هزور  صخش  ياعد  دندومرف : (ع ) مظاکلا یسوم  ماما  اعد : تباجتسا   _ 3

« .قلخلا صالخال  ءالتبا  مایصلا  هللا  ضرف  « ؛ تمکح 252 هغالبلا ، جهن  - 1
« .هب يرجا  انا  یل و  موصلا  « ؛ ص 292 ج 7 ، هعیشلا ، لئاسو  - 2

«. هیالولا موصلا و  ّجحلاو و  هاکزلا  هولصلا و  یلع  ءایشا  هسمخ  یلع  مالسالا  ینب  « ؛ ص 62 ج 4 ، یفاک ، عورف  - 3
ص 255. ج 96 ، راونالاراحب ، - 4

« .هراطفا دنع  باجتست  مئاصلا  هوعد  « ؛ ص 255 ج 93 ، راونالاراحب ، - 5
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رب دراد  زاب  شا  هقالع  دروم  ياهاذغ  زا  ار  وا  هزور  سکره  دیامرف : یم  (ع ) اضر ماما  تشهب : هنادواج  ياهتمعن  زا  يرادروخرب   _ 4
(1) .دناشونب یتشهب  ياه  یندیشون  زا  دناروخب و  یتشهب  ياهاذغ  زا  وا  هب  هک  تسادخ 

يرگید راطفا و  ماگنه  یکی  تسا ، یلاحـشوخ  رورـس و  ود  راد  هزور  يارب  دندومرف : (ع ) قداص ماما  ترخآ : ایند و  رد  يداش   _ 5
(2) راگدرورپ ءاقل  ماگنه 

(3) .تسا منهج  شتآ  رپس  هزور  دیامرف : یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  منهج : شتآ  لباقم  رد  يرپس   _ 6

دریگب هزور  ادـخ  يارب  زور ، کـی  هناـبلطواد  سکره  دـندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  ناـهانگ : شزرمآ   _ 7
(4) .تسا یمتح  وا  شزرمآ 

تلفغ زا  يرایشه  ب :

: تلفغ ياه  هناشن 

«. اهبارش نم  هیقسی  هّنجلا و  ماعط  نم  همعطی  نا  هللا  یلع  اقح  ناک  هیهتشی  ماعط  نم  موصلا  هعنم  نم  « ؛ موص باب  همکحلا ، نازیم  - 1
«. ّهبر ءاقل  دنع  هحرف  هراطفا و  دنع  هحرف  ناتحرف  مئاّصلل  « ؛ ص 65 ج 4 ، یفاک ، عورف  - 2

« .راّنلا نم  هّنج  موّصلا  ، » ص 162 ج 4 ، یفاک ، عورف  - 3
«. هرفغملا هل  تبجو  هّللا  باوث  ءاغتبا  اعوّطت  اموی  ماص  نم  « ؛ ص 65 ج 4 ، راونالاراحب ، - 4
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زا هـک  تـسا  یــسک  مدرم  نیرتلفاـغ  دـندومرف : هـلآ  هـیلع و  هللا  یلــص  مالــسا  یمارگ  لوـسر  اـیند : ثداوـح  زا  نـتفرگن  دـنپ   _ 1
(1) .دریگن دنپ  ایند  ياهینوگرگد 

تلفغ يارب  دوش  یمن  ناـسنا  يراگتـسر  بجوم  هک  یهار  رد  رمع  عییـضت  دـیامرف : یم  (ع ) یلع ماـما  رمع : ندـنارذگ  هدوهیب   _ 2
(2) .دنک یم  تیافک 

(3) .یشومارف یترپ ، ساوح  یمرگرس ، دراد ، هناشن  هس  لفاغ  تفگ : شدنزرف  هب  نامقل  دندومرف : (ع ) قداص ماما  یشومارف :  _ 3

یهار هن  دراذـگ  ناراکهانگ  اب  ار  زور  هداتفا  ناربخیب  ياوه  یپ  رد  لفاغ  دـیامرف : یم  (ع ) یلع ماـما  ربهر : نتـشادن  یهارمگ و   _ 4
(4) .يربهر هن  دراد و  شیپ  رد  تسار 

تلفغ لماوع 

رکذ نع  مکدالوا  مکلاوما و ال  مکهلتال  اونمآ  نیذلااهیا  ای  : » دالوا لاوما و   _ 1

« .لاح یلا  لاح  نم  ایندلا  ّریغتب  ظعّتی  مل  نم  سانلا  لفغا  « ؛ ص 112 ج 77 ، راونالاراحب ، - 1
« .هیجنی امیف ال  هرمع  َعّیضی  نأ  ًهلفغ  ءرملاب  یفک  و  « ؛ مکحلا ررغ  - 2

« .نایسّنلا وهّسلا و  وهللا و  تامالع : ثالث  لفاغللو  « ؛ ص 815 ج 2 ، نیلقثلارون ، ریسفت  - 3
« .دئاق ماما  دصاق و ال  لیبس  الب  نیبنذملا  عم  دغی و  نیلفاغلا و  عم  يوهی  ..« ؛ خ 153 هغالبلا ، جهن  - 4
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(1)« هللا

.دزاس لفاغ  ادخ  دای  زا  ار  امش  ناتنادنزرف  لام و  ادابم ، نامیا  لها  يا 

(2)« رکّذلا اوسن  یّتح  مهئابا  مهتعّتم و  نکلو  : » یهافر تاناکما   _ 2

وت نآرق  رکذ و  یناف  يایند  هب  یمرگرـس  طرف  زا  هکنآ  ات  يدینادرگ  ایند  ياهتمعن  ایندب و  عتمتم  ار  ناشناردپ  نارفاک و  نیا  وت  نکل 
.دندرک شومارف  ار 

(3)« .اینّدلا هویحلا  ّالا  دری  مل  انرکذ و  نع  ّیلوت  نّمع  ضرعاف  : » ییارگایند  _ 3

.نک ضارعا  یلک  هب  تساوخن  ار  ایند  یناگدنز  زج  دینادرگور و  ام  دای  زا  هک  سک  ره  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  يا  مه  وت 

.داد بیرف  یبلط  نوزف  ار  امش   (4)« رثاکّتلا مکهلا  : » یبلط نوزف   _ 4

(5)« هّللارکذ نع  عیب  هراجت و ال  مهیهلتال  لاجر  : » يداصتقا لئاسم  هب  دیدش  شیارگ   _ 5

.9 نوقفانم /  - 1
.18 ناقرف /  - 2
.29 مجن /  - 3
.1 رثاکت /  - 4
.37 رون /  - 5
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.دنادرگ یمن  لفاغ  ادخ  دای  زا  ار  نانآ  تراجت  بسک و  هک  ینادرم  كاپ 

يوریپ نآ  زا  تسین  یناسفن  ياهـشهاوخ  يوریپ  زا  رتدیدش  يزیچ  ناهانگ  نایم  رد  دندومرف : (ع ) یلع ماما  تاوهـش : زا  يوریپ   _ 6
(1) .دراد یم  زاب  ادخ  رکذ  زا  ار  امش  هک  دینکن 

(2) .تسادخ دای  یشومارف  بجوم  یتسمرس  طرفم و  لیم  مکش و  يرپ  دندومرف : (ع ) داجس ماما  يروخرپ :  _ 7

دینکن تباجا  ار  وا  ياهشهاوخ  .تسین  مشچ  زا  رترکـشان  ندب  ياضعا  نایم  رد  دیامرف : یم  (ع ) یلع ماما  مشچ : ندرکن  لرتنک   _ 8
(3) .دنک یم  لفاغ  ادخ  رکذ  زا  ار  امش  هک 

: تلفغ نامرد 

(4) .دوش یم  رود  تلفغ  ادخ  رکذ  موادت  هلیسوب  دیامرف : یم  (ع ) یلع ماما  دنوادخ : رکذ  هب  تموادم   _ 1

« .هّللارکذ نع  مکلغشف  اهوعیطت  الف  هوهشلا  عابتا  نم  ّدشا  یصاعملا  یف  سیل  « ؛ ص 597 مکحلا ، ررغ  - 1
« .رکّذلا یسنی  عشلا  رکس  هکیملا و  هرتف  هلیملا و  هوسق  ّنا  « ؛ لوقعلا فحت  - 2

« .هّللارکذ نع  مکلغشف  اهلؤس  اهوعیطت  الف  نیعلا  نم  ارکش  ّلقا  حراوجلا  یف  سیل  « ؛ مکحلا ررغ  - 3
« .هلفغلا باجنت  هللا  رکذ  ماودب  « ؛ مکحلا ررغ  - 4
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قفوم هکنیا  ولو  شاب  هتشاد  مامتها  اهیکین  هب  رذابا ! يا  دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  یمارگ  لوسر  تانـسح : هب  مامتها   _ 2
(1) .يدرگن بوسحم  نالفاغ  زا  هکنیا  ات  يوشن  نآ  ماجنا  هب 

، مزال یگدامآ  زا  دسانشب  ار  دوخ  یعامتجا  طیارش  راگزور و  سکره  دیامرف : یم  (ع ) یلع ماما  مزال : شنیب  یهاگآ و  نتشاد   _ 3
(2) .دنک یمن  تلفغ 

زا دروآ  اج  هب  تقو  رد  ار  نآ  دشاب و  دیقم  ار  بجاو  ياهزامن  هک  ینمؤم  دـندومرف : (ع ) یلع ترـضح  زامن : ییاپرب  هب  مامتها   _ 4
(3) .تسین تلفغ  لها 

دیراد رادیب  نآ  هب  ار  دوخ  منک  یم  تیصو  یهلا  يوقت  هب  ار  امش  ادخ  ناگدنب  دیامرف : یم  (ع ) یلع ماما  يراگزیهرپ : يوقت و   _ 5
(4) .دیروآ رس  هب  نآ  اب  ار  دوخ  زور  و 

« .نیلفاغلا نم  بتکت  الیلک  اهلعفت  مل  نا  هنسحلاب و  ّمه  رذابا  ای   » ص 88 ج 77 ، راونالاراحب ، - 1
« .دادعتسالا نع  لفغی  مل  مایالا  فرع  نم  ّنا   » ص 38 ج 77 ، راونالاراحب ، - 2

« .نیلفاغلا نم  اذه  سیلف  اهتقول  اهالّصف  هضورفملا  هولصلا  یلع  ظفاح  نمؤملا  امّیا  « ؛ ص 115 ج 2 ، نیلقثلارون ، ریسفت  - 3
« .مکموی اهب  اوعطقا  مکمون و  اهب  اوظقیا  هللا  يوقتب  هللادابع  مکیصوا  « ؛ خ 191 هغالبلا /  جهن  - 4
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: مود زور  ياعد 

هراشا

: مود زور  ياعد 

تایآ تئارق  هب  زاس و  رود  دوخ ، ماقتنا  مشخ و  زا  نادرگ و  کیدزن  تسوت ، ياـضر  بجوم  هچنآ  هب  هاـم ، نیا  زورما و  ارم  ایادـخ !
.نانابرهم نیرتنابرهم  يا  هد ، مقیفوت  دوخ 

اعد مایپ 

نآرق تئارق  قیفوت 

: نآرق تمظع 

: نآرق تمظع 

(1) .هّللا ِهَیشَخ  نِم  اعّدصَتُم  اعشاخ  ُهَْتیَأََرل  ٍلَبَج  یلَع  َنارقلا  اذه  انلَزنَا  ول 

.تشگ یم  یشالتم  لیلذ و  عشاخ و  ادخ  سرت  زا  هوک  هک  يدرک  یم  هدهاشم  میدرک ، یم  لزان  هوک  رب  ار  نآرق  نیا  رگا 

: نآرق ياهیگژیو  زا  یخرب 

.تسا نانمؤم  رب  تمحر  تیاده و  نآرق   (2)« َنینِمؤُمِلل ًهَمحَر  ًيدُه َو  و  : » تیاده تمحر و  هلیسو 

.21 رشح /  - 1
.57 سنوی /  - 2
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.دیهد رارق  شیوخ  ربهر  اوشیپ و  ار  نآ  نآرق  داب  امش  رب   (1)« ادئاق اماما  هوذّختاف  نآرقلاب  مکیلع  : » نآرق يربهر 

.درک لزان  ار  اهراتفگ  نیرتهب  دنوادخ   (2)« ثیدحلا نسحا  لّزن  هّللا  : » راتفگ نیرترب 

، میتسرف یم  نآرق  زا  هچنآ  ام  »(3) و  .اراسَخ ّالا  َنیملاظلا  دیزی  نینمؤُْمِلل َو ال  ٌهَمْحَر  ٌءافِـش َو  َوُه  ام  نارقلا  َنِم  لّزُنن  و  : » اهدرد يافش 
.دوب دهاوخن  يزیچ  نایز  زجب  ار  نارگمتس  نارفاک و  تسا و  نامیا  لها  يارب  یهلا  تمحر  لد و  يافش 

هکلب هداتـسرفن  صاخ  مدرم  يارب  زین  هدادـن و  رارق  صاخ  نامز  يارب  ار  نآرق  دـنوادخ  دـندومرف : (ع ) اضر ماـما  نآرق : یگنادواـج 
(4) تمایق زور  ات  تسا  ظوفحم  یتلم  ره  دزن  تسا و  دیدج  نامز  ره  رد  نآرق 

هنیجنگ نآرق  دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر  نآرق : لامک 

ربخ 4029. لامعلازنک ، - 1
.23 رمز /  - 2

.82 ارسالا /  - 3
دیدج نامز  لک  یف  وهف  سان  نود  سانل  نامز و ال  نود  نامزل  هلعجی  مل  یلاعت  كرابت و  هللا  ّنال  « ؛ ص 15 ج 92 ، راونالاراحب ، - 4

« .همایقلا موی  یلا  ّضغ  موق  لک  دنع  و 
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(1) .تسین يرقف  نآ  دوجو  اب  تسین و  یتورث  نآ  نودب  تسا ، يزاین  یب 

(2) .دناوخب نآرق  دهاوخب  نیرخآ  نیلوا و  ملع  سکره  دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نآرق : تیعماج 

نآرق ظفح  ملعت و  میلعت و  تلیضف 

نآرق ظفح  ملعت و  میلعت و  تلیضف 

تسا راوازس   (3)( ِهِمُّلَعَت یف  َنُوکَی  وَا  َنارُْقلا  َمَّلَعَتَی  یّتح  َتومَیال  نَا  ِنِمؤُملل  یغَبنی  : » دـیامرف یم  (ع ) قداـص ماـما  نآرق : نتفرگداـی 
.دشاب نآ  نتخومآ  لاح  رد  ای  دشاب  هتخومآ  نآرق  هکنیا  رگم  دریمن  نمؤم 

دیامن لمع  تسا  نآرق  رد  هچنآ  هب  دهد و  دای  نارگید  هب  دزومایب و  نآرق  سکره  دـندومرف : مالـسا  یمارگ  لوسر  نآرق : نداد  دای 
(4) .دومن مهاوخ  ییامنهار  تشهب  يوسب  ار  وا  نم  سپ 

درب نامگ  وا  دـیامرف و  تایانع  نآرق  ظـفح  قیفوت  دـنوادخ  ار  سکره  دـیامرف : یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نآرق : ظـفح 
.تسا هدرک  یساپسان  ار  اهتمعن  نیرتهب  وا  سپ  دراد  وا  زا  رتهب  يزیچ  یسک 

« .هدعب رقف  هنود و ال  ینغ  ٌّینغ ال  نارقلا  « ؛ ص 19 ج 92 ، راونالاراحب ، - 1
« .نارقلا ءارقیلف  نیرخالا  نیلّوَالا و  َملِع  َدارا  نَم  « ؛ ربخ 2454 لامعلازنک ، - 2

ص 189. ج 92 ، راونالاراحب ، - 3
« .هنجلا یلا  قئاس  هلاناف  هیف  اِمب  لِمَع  هملع و  َنارقلا  مّلعت  نم  الَا  « ؛ ربخ 2375 لامعلا ، زنک  - 4
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نآرق توالت  راثآ 

ناریقف هب  راکـشآ  ناهنپ و  میا  هدومن  ناشیزور  ام  هچنآ  زا  دـنراد و  اپرب  ار  زامن  هدرک  توالت  ار  ادـخ  باتک  هک  نانآ  یهلا : شاداپ 
(1) .تفای دهاوخن  لاوز  نایز و  هک  دنراد  یتراجت  دیما  دننک  یم  قافنا 

(2) .دناوخب نآرق  دنزب  فرح  شیادخ  اب  دراد  تسود  امش  زا  مادکره  دومرف : مالسا  یمارگ  لوسر  ادخ : اب  یمالک  مه 

(3) .تسا ندناوخ  نآرق  اب  نامیا  ییافوکش  دیامرف : یم  (ع ) یلع ماما  نامیا : ییافوکش 

اب نآ  يالج  دش  هتفگ  نهآ ؛ ندز  گنز  دننام  دنز  یم  گنز  اهبلق  دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  اهبلق : يالج 
(4) .نآرق ندناوخ  دومرف : ادخ ؟ لوسر  يا  تسیچ 

يا هرافک  نآرق  ندناوخ  دیامرف : یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ناهانگ : هرافک 

.29 رطاف /  - 1
ربخ 2257. لامعلا ، لزنک  - 2

.مکحلا ررغ  - 3
ربخ 2441. لامعلازنک ، - 4

ادخ هام  نانامهم  يارب  یناغمرا  شیاشخب : www.Ghaemiyeh.comرثوک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 253زکرم  هحفص 99 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13220/AKS BARNAMEH/#content_note_81_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13220/AKS BARNAMEH/#content_note_81_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13220/AKS BARNAMEH/#content_note_81_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13220/AKS BARNAMEH/#content_note_81_4
http://www.ghaemiyeh.com


ص:82

(1) .شتآ زا  ینمیا  منهج و  شتآ  لباقم  رد  یششوپ  تسا و  ناهانگ  يارب 

یمن هدز  تشحو  ار  وا  ناتـسود  ناردارب و  يرود  دریگ  سنا  نآرق  ندـناوخ  اب  سکره  دـندومرف : (ع ) یلع ماـما  ییاـهنت : نیـشن  مه 
(2) .دزاس

نآرق نایراق  لیاضف 

تمحر رد  هک  دنتـسه  یناـسک  نآرق  نـالماح  دـندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوـسر  یهلا : تمحر  زا  نادـنم  هرهب 
(3) .دنا هدش  هدناشوپ  ادخ  رون  اب  هدیچیپ و  دنوادخ 

(4) .دنتشهب لها  نافراع  نآرق  نالماح  دیامرف : یم  مالسا  ربمایپ  تشهب : لها  نافراع 

(5) .دننآرق نالماح  نم  تما  نیرتفیرش  دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ناناملسم : نیرت  فیرش 

زا ادخ و  لها  نآرق ، لها  دیامرف : یم  (ع ) یلع ماما  ادخ : صاخ  ناگدنب 

ص 17. ج 92 ، راونالاراحب ، - 1
.مکحلا ررغ  - 2

ص 19. ج 92 ، راونالاراحب ، - 3
ص 242. ج 3 ، لیاسولا ، كردتسم  - 4

ص 177. ج 92 ، راونالاراحب ، - 5
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ص:83

(1) .دنتسه وا  صاوخ 

ار وا  سکره  .تسا  مالـسا  مچرپ  لماح  نآرق ، لـماح  دـیامرف : یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  مالـسا : نارادـمچرپ 
(2) .تسا هدرک  تناها  ادخ  هب  دنک  تناها  وا  هب  سکره  تسا و  هدرک  مارکا  ار  ادخ  درادب  یمارگ 

نآرق توالت  بادآ 

نآرق هار  امـش  ياهناهد  اریز  .دـینک  هزیکاپ  ار  دوخ  ياهناهد  دـیامرف : یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ناهد : تفاـظن  یکاـپ و 
[. دیناوخ یم  نآرق  نآ  اب   ] (3) .تسا

(4) .ربب هانپ  ادخ  هب  دودرم  ناطیش  هسوسو  رش  زا  لوا  ینک ، توالت  نآرق  یتساوخ  نوچ  لوسر ، يا  هذاعتسا :

(5) .شاب لوغشم  لماک  هجوت  اب  نآرق  توالت  هب  و  لیترت :

لفق دوخ  ياهلد  رب  ای  دننک  یمن  رکفت  ناقفانم )  ) نآرق تایآ  رد  ایآ  ّربدت :

.مکحلا ررغ  - 1
ربخ 2345. لامعلازنک ، - 2

ربخ 2752. لامعلا ، زنک  - 3
.98 لحن /  - 4
.4 لمزم /  - 5
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ص:84

؟(1) دنا هدز 

(2) .ددرگ عشاخ  ادخ  دای  هب  ناشاهلد  ناگدیورگ  هک  هدیسرن  نآ  تبون  ایآ  عوشخ :

یم داـیز  ار  نآرق  ییاریگ  تانـسحم و  شوخ  يادـص  اریز  دـیناوخب  شوخ  يادـص  اـب  ار  نآرق  دومرف : ادـخ  لوسر  شوخ : يادـص 
(3) .دنک

: موس زور  ياعد 

هراشا

: موس زور  ياعد 

رد هک  يزیچ  ره  زا  نادرگ و  رود  لـطاب  يدرخیب و  زا  ارم  زور ، نیا  رد  نک و  يزور  نم  هب  یهاـگآ  شوـه و  زور ، نیا  رد  ایادـخ !
.ناگدنشخب نیرت  هدنشخب  يا  تا ، یگدنشخب  هب  هد ، يا  هرهب  زین  ارم  ینک ، یم  لزان  زور  نیا 

: اعد مایپ 

.24 دمحم /  - 1

.16 دیدح /  - 2
ربخ 2765. لامعلازنک ، - 3
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ص:85

.تهافس تلاهج و  زا  يرود 

(1) .مشاب نانادان  وزج  هکنیا  زا  ادخ  هب  مرب  یم  هانپ  تفگ  نیلهاجلا .» نم  نوکا  نا  هللاابذوعا  لاق  »

: تایاور رد  ینادان 

: تایاور رد  ینادان 

(2) .تسوا ینادان  شنمشد  تسوا و  لقع  يدرم  ره  تسود  دندومرف : (ع ) اضر ماما  ناسنا : نمشد 

(3) .تسا درد  نیرتدب  ینادان  دیامرف : یم  (ع ) یلع ماما  اهدرد : نیرتدب 

(4) .تسا يدب  ره  هشیر  ینادان  دیامرف : یم  (ع ) یلع اهیدب : ساسا 

(5) .تسا يراکره  داسف  بجوم  ینادان  دندومرف : (ع ) یلع ترضح  داسف : ببس 

ینادان ماگنه  هب  ناگدنب  رگا  دندومرف : (ع ) یلع ماما  یهارمگ : ببس 

.67 هرقب /  - 1
ح 4. ص 11 ، ج 1 ، یفاک ، - 2

.مکحلا ررغ  - 3
.مکحلا ررغ  - 4
.مکحلا ررغ  - 5
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ص:86

(1) .دنتشگ یمن  هارمگ  دندش و  یمن  رفاک  دندرک ) یمن  مادقا  دوخ  ینادان  ساسا  رب   ) دندرک یم  فقوت 

ینادان عون  نیرتدب 

(2) .تسا نتشیوخ  هب  تبسن  ناسنا  ینادان  ینادان ، نیرتگرزب  دیامرف : یم  (ع ) یلع ماما  نتشیوخ : نتخانشن 

(3) .دنک راختفا  دوخ  ینادان  هب  یسک  هک  تسا  نآ  ینادان  تیاهن  دندومرف : (ع ) یلع ترضح  ینادان : هب  راختفا 

(4) .تسا یفاک  ینادان  تابثا  يارب  نیا  وگن ، یناد  یم  هچره  دیامرف : یم  (ع ) یلع نینمؤملاریما  تامولعم : همه  لقن 

(5)( دنک ترورغم   ) دروآرد یتفگش  هب  ار  وت  تشناد  هک  تسا  یفاک  نیا  ینادان  يارب  دندومرف : (ع ) یلع ماما  یملع : رورغ 

ینادان لهج و  جیاتن  راثآ و 

.مکحلا ررغ  - 1
.مکحلا ررغ  - 2
.مکحلا ررغ  - 3
.مکحلا ررغ  - 4
.مکحلا ررغ  - 5

ادخ هام  نانامهم  يارب  یناغمرا  شیاشخب : www.Ghaemiyeh.comرثوک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 253زکرم  هحفص 104 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13220/AKS BARNAMEH/#content_note_86_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13220/AKS BARNAMEH/#content_note_86_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13220/AKS BARNAMEH/#content_note_86_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13220/AKS BARNAMEH/#content_note_86_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13220/AKS BARNAMEH/#content_note_86_5
http://www.ghaemiyeh.com


ص:87

ینادان مدرم  امش  تفگ : یسوم  .نک  ررقم  دنراد  ناتسرپ  تب  هک  ینایادخ  لثم  ییادخ  ام  يارب  یسوم  يا  دنتفگ  یتدیقع : فارحنا 
(1) .دیتسه

هاتوک  ] درگن یم  مشچ  اب  طقف  نادان  تسا ] عیسو  شدید   ] درگن یم  هشیدنا  بلق و  اب  دنمشناد  دندومرف : (ع ) یلع ماما  يرظن : هاتوک 
[(2) تسا نیب 

یفاک ار  دوخ  رظن  درامش و  اناد  شیاه  هتسنادان  هب  تبسن  ار  دوخ  هک  تسا  یسک  نادان  دیامرف : یم  (ع ) یلع ترضح  يدنـسپدوخ :
، دـیامن بیذـکت  راکنا و  دـنادن  ار  هچره  دـنک  هارمگ  ار  ناهاگآان  درادـنپ و  هابتـشا  رد  ار  وا  دـنک  تفلاـخم  يو  اـب  سکره  دـنادب 

(3) .دنک يدنسپدوخ  شناد  بلط  رد  دشاب و  يرج  تجاجل  رد  هدومن و  راکنا  ار  تقیقح 

هچنادب زین  دنک و  هزیتس  رما  تقیقح  نتـسناد  زا  لبق  دیوگ و  باوج  ندینـش  زا  لبق  هک  تسا  نیا  نادان  قالخا  زا  هنالوجع : تواضق 
(4) .دیامن مکح  دناد  یمن 

ای دنک  یم  يور  هدایز  ای  نادان  دنیامرف : یم  (ع ) یلع ماما  طیرفت : طارفا و 

.154 نارمع /  لآ  - 1
.مکحلا ررغ  - 2

ص 203. ج 77 ، راونالاراحب ، - 3

ص 278. ج 78 ، راونالاراحب ، - 4
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ص:88

(1)( درادن راک  رد  لادتعا   ) دنام یم  بقع 

(2) .دوخ ياهوزرآ  رب  لهاج  دنک و  هیکت  دوخ  ششوک  شالت و  رب  لقاع  دندومرف : (ع ) یلع ماما  یفابلایخ : يدنموزرآ و 

: مراهچ زور  ياعد 

هراشا

: مراهچ زور  ياعد 

يادا يارب  ناـشچب و  نم  هب  ار  شیوخ  داـی  رکذ و  ینیریـش و  شخب و  ورین  دوخ ، ناـمرف  نتـشاد  اـپرب  يارب  ارم  زور  نیا  رد  ایادـخ !
.ناگدننیب نیرتانیب  يا  امرف ، تظفاحم  دوخ  ششوپ  تظافح و  اب  ارم  زاس و  ما  هدامآ  ترکش 

: اعد مایپ 

یهاوخ شزرمآ  رافغتسا و 

1 هیَلِا اوُبوُت  َّمُث  مُکَّبَر  اورِفغَتسِا  نا  و  رافغتسا : ترورض 

(3) هَیِلا اُوبُوت  َُّمث  مُکَّبَر  اورِفغَتِسا  نا  و  رافغتسا : ترورض 

.دینک هبانا  هبوت و  وا  هاگردب  دیهاوخب و  شزرمآ  ادخ  زا  ناتناهانگ  هب  تبسن 

رافغتسا يارب  بسانم  نامز  ناهاگرحس 

ص 217. ج 71 ، راونالاراحب ، - 1
.مکحلا ررغ  - 2

.3 دوه /  - 3
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ص:89

(1) ِراحسَالِاب َنیرِفْغَتسَْملا  نیقِْفنُملاو و  َنیتناْقلا  َنیقِداّصلا و  َنیِرباّصلَا و 

.دنناهاگرحس رد  ناگدننک  رافغتسا  ناگدننک و  قافنا  نارادربنامرف و  نایوگتسار و  نارباص و  نامیا ) لها   ) نانآ

رافغتسا طیارش 

یم بکترم  ارنآ  لاح  نیع  رد  دـنک و  یم  شزرمآ  بلط  یهانگ  هب  تبـسن  هک  یـسک  دـندومرف : (ع ) قداص ماما  هاـنگ : رارکت  مدـع 
(2) .تسا هداد  رارق  ءازهتسا  دروم  ار  دوخ  يادخ  هک  تسا  یسک  دننام  دوش 

(3) .تسا هدرک  هرخسم  ار  دوخ  دوشن  نامیشپ  بلق  هب  دنک و  رافغتسا  نابز  هب  سکره  دیامرف : یم  (ع ) اضر ماما  یبلق : ینامیشپ 

رافغتسا جیاتن  راثآ و 

(4) .دنک یم  وحم  ار  ناهانگ  رافغتسا  دیامرف : یم  (ع ) یلع ماما  ناهانگ : وحم 

(5) .دیدنبب دوخ  يور  رب  ار  الب  ياهبرد  رافغتسا  اب  دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اهیراتفرگ : عفر 

.17 نارمع /  لآ  - 1
ص 36. ج 6 ، راونالاراحب ، - 2

ص 356. ج 78 ، راونالاراحب ، - 3
.مکحلا ررغ  - 4

ص 387. ج 1 ، كردتسم ، - 5
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ص:90

(1) .تسا رافغتسا  ناهانگ  ياود  تسا و  ییاود  يدرد  ره  يارب  دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هانگ : يرامیب  نامرد 

(2) .دنک یم  دایز  ار  يزور  شزرمآ  بلط  دیامرف : یم  (ع ) یلع ماما  يزور : شیازفا 

: مشش زور  ياعد 

: مشش زور  ياعد 

رود دوخ ، مشخ  تابجوم  زا  ارم  نکم و  رفیک  تماقتنا  هنایزات  برض  هب  نادرگم و  مراوخ  تا ، ینامرفان  باکترا  اب  ارم  اراگدرورپ !
.ناراتساوخ يوزرآ  هتساوخ و  ياهتنم  يا  تیاهتمعن ، ناسحا و  قح  هب  نادرگ ،

: اعد مایپ 

ناهانگ اهشزغل و  زا  يرود 

: درک هراشا  ریز  دراوم  هب  ناوت  یم  کچوک  گرزب و  ناهانگ  زا 

خ 2089. لامعلازنک ، - 1
ص 277. ج 93 ، راونالاراحب ، - 2
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ص:91

هب لاغتـشا  رامق ، یـسنج ، تافارحنا  میتی ، لام  ندروخ  نیدلاو ، نداد  رازآ  قوقع و  لتق ، یهلا ، تمحر  زا  يدیماان  ادـخ ، هب  كرش 
، يراوخابر یـشورف ، مک  تقرـس ، تناما ، رد  تنایخ  ینکـش ، نامیپ  غورد ، دنگوس  غورد ، یقیـسوم ،) تالآ  اب  یمرگرـس   ) یهالم

نیا زا  هک  ...و  هانگ  رب  رارـصا  تابجاو و  زا  یکی  كرت  تاکز ، ندادـن  ادـمع ، زاـمن  كرت  ّربکت ، فارـسا ، نارگید ، قوقح  ندادـن 
.مینک یم  هدنسب  دروم  دنچ  رکذ  هب  اهنت  همه 

هار لاـس  رازه  زا  تشهب  يوب  .دـیزیهرپب  نیدـلاو  ندرزآ  زا  دـندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوـسر  نیدـلاو : قوـقع 
(1) .دنبای یمن  ارنآ  محر  عطاق  نیدلاو و  قاع  یلو  دوش  یم  مامشتسا 

لوق نیدلاو 3 _  قوقع  كرش 2 _   _ 1 مزاس ؟ ربخ  اب  هریبک  هانگ  نیرتگرزب  زا  ار  امـش  ایآ  دـندومرف : مالـسا  مرکم  لوسر  غورد :
(2)( غورد  ) لطاب

هب ار  اهتناما  هک  دنک  یم  رما  امش  هب  ادخ  هکیتسردب  تناما : رد  تنایخ 

.هعیشلا لیاسو  - 1
باب 79. كردتسم /  - 2
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ص:92

(1) .دینادرگرب شنابحاص 

يارب هاگره  دنریگ و  یم  یتدایز  هب  مامت و  دوخ  يارب  ار  هنامیپ  دنناتـس  یم  مدرم  زا  نوچ  هکنانآ  ناشورف  مک  رب  ياو  یـشورف : مک 
یگرزب زور  ندرم  زا  سپ  دنرادن  نامگ  ناشورف  مک  ایآ  دنناسر  یم  ررـض  ناشیا  هب  دننک و  یم  مک  دـننک  یم  هنامیپ  وزارت و  مدرم 

(2) .نایملاع راگدرورپ  رما  يارب  داتسیا  دنهاوخ  اپ  هب  مدرم  هکیزور  دنوش  یم  هتخیگنارب 

زا دیبلطن و  یتدایز  ینوزفا و  و  دیناتـسم ) زاب  ربارب  دنچ  دیا  هداد  هک  يزیچ   ) دیروخم ابر  دـیا  هدروآ  نامیا  هکیناسک  يا  يراوخابر :
(3) .تسا هدش  هدامآ  نارفاک  يارب  هک  یشتآ  زا  دیسرتب  دیوش و  راگتسر  ات  دیزیهرپب  دنوادخ  تفلاخم 

(4) .دیشابن ناگدنروآ  كرش  زا  دیراد و  اپرب  ار  زامن  ادمع : زامن  كرت 

ار هریبک  ناهانگ  زا  یکی  ای  دـنک  كرت  ار  یهلا  تابجاو  زا  یکی  هک  يا  هدـنب  دـیامرف : یم  (ع ) قداص ماما  تاـبجاو : زا  یکی  كرت 
(5) .دیامرف یمن  كاپ  ار  وا  درگن و  یمن  وا  هب  تمحر  رظن  هب  دنوادخ  دروآ  اجب 

.58 ءاسن /  - 1
.1-6 نیففطم ، - 2

.131  _ 130 نارمع /  لآ  - 3
.31 مور /  - 4

.هعیشلا لیاسو  - 5
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ص:93

(1) .تسا هریبک  هکلب  تسین  کچوک  رگید  دوش  رارصا  نآ  رب  هک  یکچوک  هانگ  دندومرف : (ع ) قداص ماما  هانگ : رب  رارصا 

: متفه زور  ياعد 

هراشا

: متفه زور  ياعد 

ار تا  یمئاد  رکذ  دای و  هراومه  نادرگ و  رود  شیاهاطخ  اـه و  شزغل  زا  نک و  يراـی  زور ، نیا  زاـمن  هزور و  رب  ارم  زورما  ایادـخ !
.ناهارمگ يامنهار  يا  تقیفوت ، قح  هب  نک ، میزور 

: اعد مایپ 

ادخ رکذ  رد  نآ  نتفرگ  راک  هب  نابز و  يرادهگن 

: نابز تیمها  شقن و 

: نابز تیمها  شقن و 

.تسا ناسنا  تیصخش  رایعم  نازیم و  نابز  دیامرف : یم  (ع ) یلع ماما   (2)« ناسنالا نازیم  ناسّللا  : » ناسنا تیصخش  رایعم 

بولق بذج و  يارب  يزیچ  دندومرف : (ع ) یلع ماما  اهلد : رد  ذوفن  هلیسو 

.هعیشلا لیاسو  - 1
.مکحلا ررغ  - 2
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ص:94

(1) .تسین نابز  زا  رترثؤم 

(2) .وا نید  وا و  لقع  تسوا و  نابز  ناسنا  هصالخ  دیامرف : یم  (ع ) یلع ترضح  امن : مامت  هنییآ 

(3) .تسا يو  لقع  نازیم  درم  نخس  دیامرف : یم  (ع ) نینمؤملاریما لقع : نازیم 

نآ بظاوم   ) دنز رهم  دوخ  نابز  رب  نمؤم  تسا  راوازـس  تسا  يدب  یکین و  ره  دیلک  نابز  دـندومرف : (ع ) رقاب ماما  رـش : ریخ و  دـیلک 
(4) .دنک یم  تبظاوم  دوخ  هرقن  الط و  زا  هک  هنوگنامه  دشاب )

نابز تافآ 

.تسوا نابز  رد  دازیمدآ  ياهشزغل  رتشیب   (5)« هناسل یف  مدآ  نبا  ایاطخ  رثکا  ّنا  : » دندومرف مالسا  یمارگ  لوسر  شزغل :

نآ دیلک  هدش و  هداد  رارق  يا  هناخ  رد  یمامت  هب  اهیتشز  غورد :

.مکحلا ررغ  - 1
ص 56. ج 78 ، راونالاراحب ، - 2

.مکحلا ررغ  - 3
ص 218. لوقعلا ، فحت  - 4

ص 194. ج 5 ، ءاضیبلا ، هجحم  - 5
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ص:95

(1) .تسا غورد  هناخ 

هدرم وا  هکیلاـح  رد  دـیروخب  ار  دوخ  هدرم  ردارب  تشوـگ  دـیراد  تسود  اـیآ  دـینکن  ار  رگید  یـضعب  تبیغ  امـش  زا  یـضعب  تبیغ :
(2) .تشاد دیهاوخ  هارکا  راک  نی  زا  امتح  تسا ؟

(3) .دنزادنا ییادج  ناتسود  نیب  دننک و  ینیچ  ربخ  هک  دنتسه  یناسک  امش  نیرتدب  دندومرف : (ع ) قداص ماما  ینیچ : نخس 

دوش یم  وحم  يو  بلق  زا  نامیا  دـنز  یم  تمهت  دوخ  ینید  ردارب  هب  ینمؤم  هک  یتقو  دـیامرف : یم  (ع ) قداـص ماـما  ءارتفا : تمهت و 
(4) .دوش یم  لح  بآ  رد  هک  کمن  دننام 

؟(5) ددنبب ارتفا  دنوادخ  هب  غورد  هب  هک  یسک  زا  رتملاظ  تسیک  ادخ : هب  غورد  تبسن 

ص 305. لوقعلا ، فحت  - 1
.14 تارجح /  - 2

ص 369. ج 2 ، یفاک ، لوصا  - 3

ص 361. ج 2 ، یفاک ، لوصا  - 4
.21 ماعنا /  - 5
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ص:96

ظفح رد  دـینیبب  هک  تسا  نیا  دوش  یم  ناحتما  ام  نایعیـش  زا  هک  ییاهاج  زا  یکی  دـندومرف : (ع ) قداـص ماـما  نینمؤم : رارـسا  ءاـشفا 
؟(1) دننک یم  لمع  هنوگچ  ام  نانمشد  شیپ  رد  رارسا 

یتیمها هک  ییایح  مک  نابزدب  هدنهد  شحف  ره  رب  ار  تشهب  هدومن  مارح  دنوادخ  دـندومرف : مالـسا  یمارگ  لوسر  مانـشد : شحف و 
(2) .دهد یمن  دنیوگ  یم  شا  هرابرد  ای  دیوگ  یم  هچنآ  هب 

(3) .دنشاب ناشیا  زا  رتهب  اهنآ  دیاش  ار  رگید  هورگ  یهورگ ، دننکن  هرخسم  دیا  هدروآ  نامیا  هکیناسک  يا  ءازهتسا :

هک تسا  یـسک  دننام  دنک  رـشتنم  ار  نآ  دونـشب و  ار  یتشز  راک  سک  ره  دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ءاشحف : هعاشا 
(4) .تسا هدش  بکترم  ار  نآ 

شترخآ يارب  درادـن و  يدوس  شیایند  يارب  هک  دـنز  یم  یفرح  هک  یـسک  زا  مراد  بجع  دـیامرف : یم  (ع ) یلع ماما  هدوهیب : نخس 
هتشون يرجا  زین 

ص 117. ج 1 ، لاصخ ، - 1
ص 323. ج 2 ، یفاک ، - 2

.11 تارجح /  - 3
ص 609. ج 8 ، هعیشلا ، لئاسو  - 4
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ص:97

(1) .دوش یمن 

نابز شزغل  جیاتن  راثآ و 

.تسا تکاله  عون  نیرتدب  نابز  شزغل   (2)« ٍكالَه ُّدَشَا  ِناسِّْللا  ُهَّلَز  (: » (ع یلع ماما  تکاله :

.دریگ یم  همشچرس  نابز  زا  ناسنا ، يراتفرگ   (3)« ِناسِّللا نِم  ِناسنالا  ءالَب   : » هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  يراتفرگ :

.تسا هزین  مخز  زا  رت  خلت  رت و  هدنرب  نابز  مخز  ِنانِّسلا » ِنْعَط  ْنِم  ُّضَمَا  ِناسِّللا  ُنْعَط  : » يرازآ رگد 

وا ییاوسر  دنکرش  هدارا  يا  هدنب  هب  دنوادخ  یتقو   (4) «. ِِهناِسل یلَع  ُهَتَحیضَف  يرْجَا  اَّرَـش  ٍدیَعب  ُهّللا  َدارا  اِذا  (: » (ع قداص ماما  ییاوسر :
.دهد یم  رارق  شنابز  رد  ار 

: متشه زور  ياعد 

هراشا

: متشه زور  ياعد 

هغالبلا جهن  - 1
.مکحلا ررغ  - 2

ص 286. ج 71 ، راونالاراحب ، - 3

ص 228. ج 78 ، راونالاراحب ، - 4
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ص:98

يا تماعنا  قح  هب  امرف  بیصن  ناکین  تبحاصم  مالس و  ءاشفا  ناگنسرگ و  هب  ماعطا  نامیتی و  هب  محرت  قیفوت  زور  نیا  رد  ارم  ایادخ !
.ملاع نادنموزرآ  هانپ 

: اعد مایپ 

يزاون میتی 

.دیریگب رظن  رد  ار  ادخ  نامیتی  دروم  رد   (1)« ِماْتیَْألا ِیف  َهّللا  َهّللا  »

نامیتی یتسرپرس  جیاتن  راثآ و 

نامیتی یتسرپرس  جیاتن  راثآ و 

دنوادـخ دوش  زاین  یب  گرزب و  ات  دـنک  یتسرپرـس  ار  یمیتی  سک  ره  دـندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  تشهب :
(2) .دنک یم  بجاو  ار  منهج  میتی  لام  هدنروخرب  هک  يروطنامه  دنادرگ  یم  بجاو  وا  رب  ار  تشهب  راک  نیا  رطاخب 

هک ییوم  ره  لباقم  رد  دنوادخ  هکنیا  رگم  دشک  یمیتی  رـس  رب  دوخ  تسد  هک  تسین  ینمؤم  نز  درم و  چیه  دـنوادخ : صاخ  هجوت 
(3) .دسیون یم  وا  يارب  یباوث  دوش ، یم  هدیشک  نادب  يو  تسد 

عیلع همان  تیصو  زا  يزارف  - 1
ص 4. ج 75 ، راونالاراحب ، - 2
ص 4. ج 75 ، راونالاراحب ، - 3

ادخ هام  نانامهم  يارب  یناغمرا  شیاشخب : www.Ghaemiyeh.comرثوک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 253زکرم  هحفص 116 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13220/AKS BARNAMEH/#content_note_98_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13220/AKS BARNAMEH/#content_note_98_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13220/AKS BARNAMEH/#content_note_98_3
http://www.ghaemiyeh.com


ص:99

تبلق یهاوخ  یم  ایآ  دومرف : ترضح  درک ، تیاکـش  دوخ  یلد  تخـس  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  يدرم  بلق : تینارون 
(1) .ناروخب وا  هب  دوخ  ياذغ  زا  شکب و  تسد  وا  رس  رب  نک ، محر  میتی  رب  يروآ ؟ تسد  هب  ار  دوخ  تاجاح  دوش و  مرن 

دننام دنک  يرادهگن  ار  یمیتی  هک  یـسک  نم و  دـندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اب  ینیـشنمه 
(2) .دوب میهاوخ  مه  رانک  رد  تشهب  رد  تشگنا ) ود   ) اهنیا

: مهن زور  ياعد 

: مهن زور  ياعد 

نک و متیادـه  شیوخ  كانبات  نشور و  ياه  لیلد  اه و  ناهرب  هبو  هدـب  رارق  یبیـصن  شیوخ  هدرتسگ  تمحر  زا  ارم  زورما  ایادـخ ! »
« .ناقاتشم نامرآ  وزرآ و  يا  دوخ ، تبحم  یتسود و  ّقح  هب  ریگب ، تعماج  ياه  يدونشخ  يوس  هب  ار  ما  یناشیپ 

: اعد مایپ 

یهلا تمحر 

ح 22586. همکحلا ، نازیم  - 1

ح 22582. همکحلا ، نازیم  - 2
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ص:100

.تسا هتفرگ  ارف  ار  تادوجوم  همه  نم  تمحر  یش ٌء(1)  َّلُک  ْتَعِسُو  یتَمْحَرَو  : » یهلا تمحر  هرتسگ 

یهلا تمحر  تابجوم 

.تسا کیدزن  ناراکوکین  هب  دنوادخ  تمحر  هتبلا   (2)« نینسحملا نِم  ٌبیرق  ِهّللا  َهَمْحَر  َّنِا  : » یکین ناسحا و 

ناشلخاد دوخ  لضف  تمحر و  هاگیاج  هب  يدوزب  دندش  لسوتم  وا  هب  دـندیورگ و  ادـخ  هب  هک  نانآ  سپ  دـنوادخ : رب  هیکت  نامیا و 
(3) .دنادرگ یم 

دنیوگ یم  هدرک و  هشیپ  يروبص  دنوش  راچد  يراوگان  تخس و  هثداح  هب  نوچ  هک  نانآ  ار ، نابیکـش  هد  تراشب  ییابیکـش : ربص و 
هورگ نآ  صوـصخم  يدـنوادخ  صاـخ  تمحر  یهلا و  فاـطلا  دورد و  .میدرگ  یم  زاـب  وا  يوـس  هب  هدـمآ و  ادـخ  ناـمرف  هـب  اـم 

(4) .تسا

(5) .دوش یم  لزان  وا  رکذ  هطساوب  دنوادخ  تمحر  دندومرف : (ع ) یلع ماما  یهلا : دای 

.156 فارعا /  - 1
.46 فارعا /  - 2
.175 ءاسن /  - 3
.155 هرقب ، - 4

.مکحلا ررغ  - 5
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ص:101

(1) .دوش یم  لزان  ششخب  وفع و  هطساوب  تمحر  دومرف : (ع ) یلع ترضح  تشذگ : وفع و 

(2) .تسا تمحر  لوزن  بجوم  نافیعض  رب  مّحرت  دیامرف : یم  (ع ) یلع نینمؤملاریما  نافیعض : رب  محرت 

محر وت  هب  دنوادخ  ات  ادخ ، قلخ  هب  زین  نک و  محر  دوخ  هب  دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  نارگید : شیوخ و  رب  محرت 
(3) .دنک

(4) .دیوش ادخ  تمحر  لومشم  هک  دشاب  دیرب  نامرف  وا  لوسر  ادخ و  مکح  زا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ادخ و  زا  تعاطا 

(5) .دیریگ رارق  تمحر  وفع و  دروم  دیاش  ات  دینک  یمن  ادخ  هاگرد  هب  رافغتسا  تشز  رادرک  زا  ارچ  رافغتسا :

يوریپ نآ  زا  سپ  میداتسرف ، هک  تسا  یکرابم  باتک  نیا  نآرق : زا  يوریپ 

.مکحلا ررغ  - 1
.مکحلا ررغ  - 2

ربخ 44154. لامعلا ، زنک  - 3
.132 نارمع /  لآ  - 4

.46 لمن /  - 5
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ص:102

.دیریگ رارق  تمحر  دروم  دیاش  دیشاب  راگزیهرپ  دینک و 

(1) .دسرتب شراگدرورپ  زا  هتشاد و  رظن  دم  ار  شهانگ  هک  ار  يا  هدنب  دنک  تمحر  ادخ  دیامرف : یم  (ع ) یلع ماما  تبقارم : لها 

زا ار  دوخ  دنک و  هبلغ  دوخ  سفن  ياوه  رب  هک  ار  يدرم  دـنک  تمحر  ادـخ  دـندومرف : (ع ) یلع ماما  سفن : ياوه  رب  ناگدـننک  هبلغ 
(2) .دناهرب ناهج  هدنبیرف  ياهدنب 

(3) .دورب هبوت  زاوشیپ  هب  هک  ار  يدرم  دنک  تمحر  ادخ  دندومرف : (ع ) یلع ترضح  هبوت : لها 

: مهد زور  ياعد 

هراشا

: مهد زور  ياعد 

يا تناـسحا ، هب  مسق  .هد  رارق  تهاگـشیپ  ناـبرقم  وت و  دزن  ناراگتـسر  تدوـخ و  رب  ناگدـننک  لـکوت  زا  ارم  زور ، نیا  رد  ایادـخ !
.ناگدنیوج ناراتساوخ و  دصقم 

: اعد مایپ 

لکوت

.مکحلا ررغ  - 1
.مکحلا ررغ  - 2
.مکحلا ررغ  - 3
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ص:103

؟ تسیچ لکوت 

؟ تسیچ لکوت 

اطع يزیچ  دـناسر و  یمن  عفن  ررـض و  قولخم  هکنیا  نتـسناد  تفگ : لیئربج  تسیچ ؟ دـنوادخ  هب  لکوت  دیـسرپ  لیئربج  زا  ربماـیپ  »
ریغ يارب  ار  يراک  چیه  دیسر  هجرد  نیا  هب  هدنب  یتقو  سپ  .تسا  قلخ  زا  ندش  سویأم  زین  .دوش و  یمن  عنام  ار  يدوس  ای  دنک  یمن 

لکوت فیرعت  نیا  درادن ، ادخ  زا  ریغ  يدحا  هب  یعمط  دسرت و  یمن  ادخ  ریغ  زا  درادن ، ادخ  ریغ  هب  يدیما  دـهد و  یمن  ماجنا  ادـخ 
(1) «. تسا

لکوت جیاتن  راثآ و  تابجوم و 

لکوت جیاتن  راثآ و  تابجوم و 

(2) .دننک لکوت  دنوادخ  هب  نانمؤم  نامیا :

تـسرد لکوت  ادخ ، هب  نیقی  هار  )(3) .دـماجنا یم  ادـخ ) هب   ) کین نیقی  رب  کین ، تسرد و  لکوت  دـیامرف : یم  (ع ) یلع ماـما  نیقی :
(. تسا

زا هدش  مهارف  نانمؤم  امش  هیلع  رب  يرایـسب  رکـشل  دنتفگ  اهنآ  هب  مدرم  نوچ  هک  ینانمؤم  نآ  تالکـشم : ربارب  رد  تمواقم  شیازفا 
رب دیشاب ، رذحرب  نانآ 

ص 138. ج 71 ، راونالاراحب ، - 1
.122 نارمع /  لآ  - 2

.مکحلا ررغ  - 3
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ص:104

(1) .دنک یم  تیافک  ار  ام  ادخ  اهنت  نانمشد  همه  لباقم  رد  دنتفگ  دش و  هدوزفا  ناشنامیا 

(2) .دروخ یمن  تسکش  دنک  هیکت  ادخ  هب  هک  یسک  دوشن و  بولغم  دنک  ادخ  هب  لکوت  سک  ره  دندومرف : (ع ) رقاب ماما  يزوریپ :

هجوتم شیوس  هب  وا  زا  رت  نییاپ  ياهزاین  دنک  لکوت  ادخ  هب  قدص  تین  اب  یـسک  رگا  دـیامرف : یم  مالـسا  یمارگ  لوسر  يزاین : یب 
؟(3) دنوش یم  جاتحم  شیالوم  وا و  هنوگچ  سپ  دوش ، یم 

وا اریز  دییامن  نانیمطا  وا  هب  دینک و  لکوت  ادخ  هب  مدرم  يا  دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  مرکم  لوسر  ادخ : ریغ  زا  تیافک 
(4) .دنک یم  تیافک  شدوخ  ریغ  زا  ار  امش 

َّنِا : » دراد تسود  ار  ناگدننک  لکوت  دنوادخ  دنوادخ : یتسود  هلیسو 

.173 نارمع /  لآ  - 1
لکوت باب  همکحلا ، نازیم  - 2

ص 288. ج 2 ، كردتسم ، - 3
.لکوت باب  همکحلا ، نازیم  - 4

ادخ هام  نانامهم  يارب  یناغمرا  شیاشخب : www.Ghaemiyeh.comرثوک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 253زکرم  هحفص 122 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13220/AKS BARNAMEH/#content_note_104_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13220/AKS BARNAMEH/#content_note_104_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13220/AKS BARNAMEH/#content_note_104_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13220/AKS BARNAMEH/#content_note_104_4
http://www.ghaemiyeh.com


ص:105

(1)« نیلّکَوتُْملا ُّبُِحی  َهّللا 

مهدزای زور  ياعد 

هراشا

مهدزای زور  ياعد 

دوخ و مشخ  هدـب و  رارق  دنـسپان  مرظن  رد  ار  تیـصعم  قـسف و  نادرگ و  بوـبحم  مرظن  رد  ار  یکین  ناـسحا و  زور  نیا  رد  ایادـخ ! »
« .ناهانپ یب  هانپ  يا  تا ، يرای  ساپ  هب  نادرگ ، مارح  نم  رب  ار  خزود  شتآ 

: اعد مایپ 

يراکوکین ناسحا و 

.دهد یم  ناسحا  لدع و  هب  نامرف  ادخ  انامه   (2) .ِناسحِْالاَو ِلدَْعلِاب  ُُرمأَی  َهّللا  َّنِا 

نآرق رد  نینسحم  فاصوا 

نآرق رد  نینسحم  فاصوا 

يدب زا  دنناشن و  ورف  دوخ  بضغ  مشخ و  دننک و  قافنا  یتسدگنت  تعسو و  لاح  رد  ءارقف ، هب  دوخ  لام  زا  هکنانآ  قافناو : ششخب 
(3) .نک وفع  ار  ناشدب  رادرک  رذگ و  رد  اهنآ  زا  وت  سپ  دنرذگ  رد  مدرم 

.159 نارمع /  لآ  - 1
.90 لحن /  - 2

.134 نارمع /  لآ  - 3
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ص:106

(1) .دنادرگن عیاض  ار  ناکین  رجا  ادخ  و  تسا ) کین  یسک  نینچ   ) دنک هشیپ  ربص  يوقت و  ثداوح  رد  سک  ره  هتبلا  ربص :

ناشیا زا  ادخ  دندرک ، اهنآ  زا  يوریپ  يراکوکین  رد  هکنانآ  راصنا و  نیرجاهم و  زا  نیتسخن  ناینیشیپ  و  ادخ : ياضر  هب  ندوب  یضار 
هشیمه تسا ، يراج  اهیوج  اهنآ  ریز  هک  ییاهغاب  تسا  هدرک  هدامآ  ناشیا  يارب  دنتـسه و  یـضار  ادخ  زا  زین  ناشیا  تسا و  یـضار 

(2) .گرزب يراگتسر  تسا  نیا  دنتسه ، نادواج  نآ  رد 

تایاور رد  ناسحا 

(3) .رارشا تشرس  يدب  تسا و  ناکین  تشرس  ناسحا  دندومرف : (ع ) یلع ماما  ناکین : تشرس 

.تسا یتسود  تبحم و  ناسحا   (4)« ٌهبحم ُناسْحِْالاَا  (: » (ع یلع ماما  تبحم :

هریخذ ناسحا  تسا ، هیامرس  ناسحا  (ع :) یلع ماما  ناسنا : هنیجنگ  هیامرس و 

.90 فسوی /  - 1
.100 هبوت /  - 2

.مکحلا ررغ  - 3
.مکحلا ررغ  - 4
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ص:107

(1) .تسا

.تسا شناد  رویز  ناسحا   (2)« .ُناسحِْالَا ِْملِعلا  هنیز  (: » (ع یلع ماما  ملع : تنیز 

(3) .دراد رارق  نامیا  سأر  رد  مدرم  هب  یکین  دندومرف : (ع ) یلع ماما  نامیا : هلق 

(4) .تسا ناسنا  لیاضف  زا  کین  ياهراک  دیامرف : یم  (ع ) یلع ماما  ناسنا : تلیضف 

ناسحا جیاتن  راثآ و 

.تسا ناراکوکین  اب  دنوادخ   (5)« .َنینسحُملا َعََمل  هّللا  َّنِا  : » دنوادخ تیانع 

دنوادخ هک  دینک  یکین   (6)« نینسحْملا ّبَُحی  هّللا  ّنَا  اُونِسْحَا  : » یهلا تبحم 

.مکحلاررغ - 1
.مکحلا ررغ  - 2
.مکحلا ررغ  - 3
.مکحلا ررغ  - 4

.69 توبکنع /  - 5
.195 هرقب /  - 6
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ص:108

.دراد تسود  ار  ناراکوکین 

ییامنهار اهیکین  يوس  هب  شوخ  نخـس  اب  ار  مدرم  نک و  حالـصا  يراکوکین  اب  ار  راک  دـب  دـندومرف : (ع ) یلع ماما  حالـصا : هلیـسو 
(1) .نک

یم تسود  ار  ناراکوکین  ادخ  هک  دینادرگ  ناشبیـصن  ترخآ  رد  باوث  ایند و  رد  يزوریپ  حتف و  دنوادخ  سپ  ناهج : ود  رد  شاداپ 
(2) .دراد

ام نینچ  نیا  میدرک و  اـطع  شناد  ماـقم  ییاـمرف و  مکح  دنـسم  ار  وا  دیـسر  لاـمک  دـشر و  نس  هب  فسوی  نوچ  و  تمکح : ملع و 
(3) .میشخب یم  شاداپ  ار  ملاع  ناراکوکین 

(4) .ناراکوکین يارب  تسا  تیاده  تمحر و  هک  میکح  يادخ  باتک  تایآ  تسا  نیا  تیاده :

(5) .تسا کیدزن  ناراکوکین  هب  وا  تمحر  هتبلا  هک  تمحر :

هب يراکوکین  هلیسوب  ماقم  هبترم و  يدنلب  (ع :) یلع ماما  یگرزب : تعفر و 

.مکحلا ررغ  - 1
147 نارمع /  لآ  - 2

.22 فسوی /  - 3
.56 فارعا /  - 4

.3 نامقل /  - 5
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ص:109

(1) .دیآ تسد 

(2) .دوش ناسآ  يو  رب  یگدنز  ياهمخ  چیپ و  دش و  دهاوخ  ریخب  تبقاع  دنک  یکین  مدرم  هب  سک  ره  (ع :) یلع ماما  وکین : تبقاع 

: مهدزاود زور  ياعد 

هراشا

: مهدزاود زور  ياعد 

هچ ره  زا  و  راداو ، ناسنا  لدـع و  راک  هب  ناشوپب و  فافک  تعانق و  هماج  هب  يارایب و  فاـفع  رتس و  رویز  هب  ارم  زورما ، رد  ایادـخ ! »
« .ناسرت ادخ  تمصع  رادهگن  يا  .زاس  نمیا  مسرت  یم 

: اعد مایپ 

تعانق

.درم يارب  زا  تعانق  تسا  يا  هرهب  کین  هچ   (3)« ُهَعانَْقلا ِءْرَْملا  ُّظَح  َمْعَن  »

: تعانق تلیضف  تیمها و 

: تعانق تلیضف  تیمها و 

(4) .شوخ قالخا  اهتمعن  نیرتهب  تسا و  تعانق  ییاراد  نیرتهب  دندومرف : (ع ) یلع ماما  ییاراد : نیرتهب 

.مکحلا ررغ  - 1
.مکحلا ررغ  - 2

ص 231. ج 77 ، راونالاراحب ، - 3

ص 345. ج 71 ، راونالاراحب ، - 4
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ص:110

اهنآ نیرت  صیرح  اهنآ  نیرت  ساپـسان  تساهنآ و  نیرت  عناق  مدرم  نیرترکاـش  دـیامرف : یم  (ع ) یلع ترـضح  يرازگرکـش : هلیـسو 
(1) .تساه تمعن  هب  تبسن 

لد هک  یتعانق  اب  دینادرگ  دنمورین  ناش  هدارا  رد  ار  دوخ  ناگداتـسرف  ناحبـس  يادخ  نکلو  دیامرف : یم  (ع ) یلع ماما  ءایبنا : فاصنا 
(2) .دراد رپ  يزاین  یب  زا  ار  اهمشچ  و 

(3) .نازرو عمط  تما  نادب  دنناگدننک و  تعانق  نم  تما  ناکین  دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  يرترب : هلیسو 

تعانق جیاتن  راثآ و 

(4) .تسا مدرم  نیرت  ینغ  زا  وا  دزرو  تعانق  هدومن  شیزور  ادخ  هچنادب  سک  ره  دیامرف : یم  (ع ) یلع ماما  يزاین : یب 

تزع تعانق  هجیتن  ُّزِْعلا » ِهَعانقلا  ُهرمث  (: » (ع یلع ماما  سفن : تزع 

ص 422. ج 77 ، راونالاراحب ، - 1
هبطخ 192. هغالبلا ، جهن  - 2

ربخ 7095. لامعلازنک ، - 3
ص 45. ج 77 ، راونالاراحب ، - 4
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ص:111

(1) .تسا

(2) .تسا تعانق  دنک  یم  کمک  زیچ  ره  زا  شیب  یمدآ  سفن  دوبهب  يارب  هچنآ  دیامرف : یم  (ع ) یلع ماما  يزاسدوخ :

کبـس وت  باسح  ات  نک  تعانق  هدـش  هداد  وت  هب  هچنآ  هب  دـیامرف : یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  باـسح : یناـسآ 
(3) .دشاب

ناسآ وا  رب  لـمع  رد  دـنوادخ  دزرو ) تعاـنق   ) دریگ ناـسآ  ادـخ  رب  شاـعم  رما  رد  سک  ره  دـیامرف : یم  (ع ) یلع ماـما  يراـبکبس :
(4) .دریگ

(5) .دیشاب عناق  ایند  زا  یمک  لام  هب  ناتنید  تمالس  رطاخ  هب  دندومرف : (ع ) یلع ترضح  نید : تمالس 

: مهدزیس زور  ياعد 

هراشا

: مهدزیس زور  ياعد 

.مکحلا ررغ  - 1
.مکحلا ررغ  - 2

ص 187. ج 77 ، راونالاراحب ، - 3
ص 138. ج 2 ، یفاک ، - 4

.مکحلا ررغ  - 5
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ص:112

يرای هب  شخب ، مقیفوت  ناکین ، ینیشنمه  اوقت و  رب  هدب و  مربص  اهردق  اضق و  ثداوح و  رب  نک ، مکاپ  متفاثک  یگدولآ و  زا  ایادخ ! »
« .نانیکسم مشچ  رون  يا  تا ،

: اعد مایپ 

يرابدرب ربص و 

(1) .ِرومالا ِمْزَع  نم  کلذ  َّنِا  ََکباصَا  ام  یلَع  ِْربْصاَو 

.تسا مهم  ياهراک  زا  نیا  هک  شاب  ابیکش  دسر  یم  وت  هب  هک  یبیاصم  ربارب  رد 

ربص دربراک 

ربص دربراک 

(2) .هانگ زا  ربص  تعاطا ، رد  ربص  يراتفرگ ، رد  ربص  تسا : هنوگ  هس  ربص  دیامرف : یم  (ع ) یلع ترضح  ربص : عاونا 

تـشهب هب  قایتشا  هک  یـسک  سپ  .راظتنا  ییاسراپ و  زیهرپ ، قوش ، تسا : هتـسد  راهچ  ربص  دـیامرف : یم  (ع ) یلع ماما  راظتنا : ربص و 
هشیپ ایند  رد  ییاسراپ  هک  یسک  دراذگ و  یم  رانک  ار  تامرحم  دزیرگ  یم  شتآ  زا  هک  یسک  دنک و  یم  شومارف  ار  تاوهش  دراد ،

.دباتش یم  ریخ  لمع  ماجنا  هب  دشک  یم  ار  گرم  راظتنا  هک  یسک  دراگنا و  یم  زیچان  ار  اه  تبیصم  تسا  هدرک 

ربص جیاتن  راثآ و 

.18 نامقل ، - 1
ص 40. ج 1 ، رطاوخلا ، هیبنت  - 2

ادخ هام  نانامهم  يارب  یناغمرا  شیاشخب : www.Ghaemiyeh.comرثوک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 253زکرم  هحفص 130 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13220/AKS BARNAMEH/#content_note_112_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13220/AKS BARNAMEH/#content_note_112_2
http://www.ghaemiyeh.com


ص:113

سرت و رگید  دنهد  هدژم  دنوش و  لزان  اهنآ  رب  تمحر  ناگتـشرف  دندنام  رادیاپ  نامیا  نیا  رب  و  راگدرورپ ، دـنتفگ  هکنانآ  شمارآ :
(1) .دیشاب هتشادن  دوخ  هتشذگ  زا  یهودنا  نزح و 

یم زاب  وا  يوسب  مییادـخ و  زا  ام  دـنیوگ  هدرک و  هشیپ  يروبـص  دـنوش  راچد  يراوگان  تخـس و  هثداـح  هب  نوچ  هکناـنآ  تیادـه :
(2) .دنناگتفای تیاده  تقیقح  هب  اهنآ  داب و  نانآ  رب  یهلا  صاخ  تمحر  یهلا و  فاطلا  دورد و  میدرگ 

(3) .دیتفای یهاگلزنم  وکین  تبقاع  ات  دیدرک  هشیپ  ربص  هک  داب  امش  رب  تیحت  مالس و  يراگتسر :

(4) .دنا هدروآ  اجب  هک  یلمع  زا  رتهب  رایسب  تسا  يرجا  میهدب  نارباص  هب  هک  يرجا  هتبلا  و  فعاضم : شاداپ 

(5) .ددرگ یم  ناسآ  وا  رب  اهیتخس  دشاب  هتشاد  رپس  ناونع  هب  ار  ربص  هک  یسک  دندومرف : (ع ) یلع ماما  تالکشم : یناسآ 

.30 تلصف /  - 1
.157 هرقب /  - 2
.24 دعر /  - 3
.96 لحن /  - 4

خ 1019. ج 2 ، مکحلاررغ ، - 5
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ص:114

(1) .درک یهاوخ  كرد  ار  ناکین  ماقم  لزانم و  ربص ، تکرب  هب  ینک  ربص  رگا  دندومرف : (ع ) یلع ماما  ناکین  اب  ینشنمه 

مهدراهچ زور  ياعد 

هراشا

مهدراهچ زور  ياعد 

هب هدم ، رارق  اه  تفآ  اهالب و  ریت  فده  ارم  ریذپب و  ار  میاهاطخ  تاهابتشا  رذع  نکم و  هذخاؤم  میاهـشزغل  هب  ارم  زورما  رد  ایادخ ! »
« .ناناملسم تزع  هیام  يا  تتزع ،

: اعد مایپ 

هبوت

.دریذپ یم  ار  شناگدنب  هبوت  هک  ییادخ  تسوا  (2) و  .ِهِدْابِع ْنَع  ََهبْوَّتلا  ُِلبْقَی  يذَّلا  َوُه 

نآ طیارش  زا  یخرب  هبوت و  نامز 

نآ طیارش  زا  یخرب  هبوت و  نامز 

تعاس نآ  رد  دـنک  گرم  هدـهاشم  هک  هاـگنآ  اـت  دزرو  لاغتـشا  تشز  لاـمعا  هب  رمع  ماـمت  هک  یـسک  گرم : ندیـسر  ارف  زا  شیپ 
دریمب رفک  لاح  هب  سک  ره  هکنانچ  دش  دهاوخن  هتفریذپ  شا  هبوت  مدرک ، هبوت  نونکا  دیوگب  دوش و  نامیشپ 

خ 70. ج.مکحلا 1 ، ررغ  - 1
.25 اروش /  - 2
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ص:115

(1) .تسین هتفریذپ  شا  هبوت 

(2) .دوش یمن  هتفریذپ  نانآ  هبوت  زگره  دندوزفا  شیوخ  رفک  رب  دندش و  رفاک  نامیا  زا  دعب  هکنانآ  انامه  نامیا : لاح  رد 

(3) .دریذپب ار  اهنآ  هبوت  ادخ  هک  دیما  دندرک ، فارتعا  دوخ  هانگ  هب  یضعب  و  هانگ : هب  فارتعا 

تیاضر و تسین  بئاـت  دـهدن  ناـشن  ار  شا  هبوت  رثا  هک  یماداـم  هدـننک  هبوت  دـندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هبوت : رثا 
(4) .يراد هزور  هب  مامتها  یناسفن و  ياهشهاوخ  زا  زیهرپ  مدرم ، نیب  عضاوت  هدش ، توف  زامن  ياضق  نانمشد ، اب  حلص 

نابز و اـب  شزرمآ  بلط  یبلق ، یعقاو و  ینامیـشپ  دراد و  هلحرم  هس  هبوت  دـیامرف : یم  (ع ) یلع ماـما  هاـنگ : كرت  رب  يدـج  میمـصت 
(5) .هانگ هب  تشگزاب  مدع  كرت و  رب  هدارا 

؛ مدرک لاوئس  حوصن  هبوت  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  حوصن : هبوت 

.18 ءاسن /  - 1
.90 نارمع /  لآ  - 2

.102 هبوت /  - 3
ص 35. ج 6 ، راونالاراحب ، - 4

ص 81. ج 78 ، راونالاراحب ، - 5
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ص:116

زا سپ  ینک و  ششخب  بلط  دنوادخ  زا  یهاگشزغل  ره  رد  سپ  یشاب  نامیشپ  تا  هتشذگ  هانگ  زا  هک  تسا  نآ  دندومرف : ترـضح 
(1) .يدرگنرب هانگ  تمس  هب  هاگچیه  نآ 

: مهدزناپ زور  ياعد 

هراشا

: مهدزناپ زور  ياعد 

ینمیا يا  دوخ ، یـشخب  ناما  قح  هب  .زاس  خارف  ناـنتورف  هبوت  هب  ار  ما  هنیـس  نک و  مبیـصن  ار  عشاـخ  ناگدـنب  تعاـط  زورما  ایادـخ !
.ناسرت ياهلد 

: اعد مایپ 

ناعشاخ تعاطا 

«: ناعشاخ تمالع  »

«: ناعشاخ تمالع  »

ماجنا راکشآ ، ناهن و  رد  ادخ  زا  ندرب  باسح  تسا : زیچ  راهچ  عشاخ  تمالع  دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  یمارگ  لوسر 
(2) .ادخ اب  تاجانم  ندوب و  تمایق  رکف  هب  بوخ ، لامعا 

: دومرف تسیچ ؟ عوشخ  دش  لاوئس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  زامن : رد  عضاوت 

خ 10427. لامعلازنک ، - 1
ص 22. لوقعلا ، فحت  - 2
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ص:117

(1) .تسا زامن  رد  ینتورف  نآ 

(2) .دوش یم  عشاخ  شحراوج  ءاضعا و  ددرگ  عشاخ  سک  ره  دومرف : (ع ) یلع ماما  حراوج : ءاضعا و  عوشخ 

عونمم عوشخ 

: دندومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر 

(3) .دشابن عوشخ  زا  يزیچ  بلق  رد  یلو  دیآ  رظن  هب  عشاخ  ندب  هکنیا  زا  تسا  ترابع  نآ  هناقفانم و  عوشخ  زا  زیهرپب 

عوشخ جیاتن  راثآ و 

(4) .عوشخ اب  هارمه  رگم  دیآ  یمن  تسدب  نیقی  تسین و  لمع  نیقی  نودب  تسین و  نامیا  لمع  نودب  دندومرف : (ع ) یلع ماما  نیقی :

(5) .ناعشاخ رب  ربخ  لمع  نیا  تسا  نیگنس  نارگ و  هنیآ  ره  دییوجب و  کمک  زامن  ربص و  زا  شفریذپ : تیفرظ  نتفر  الاب 

ص 10. ج 1 ، لیاسولا ، كردتسم  - 1
.مکحلا ررغ  - 2

ص 164. ج 77 ، راونالاراحب ، - 3
ص 30. ج 78 ، راونالاراحب ، - 4

.45 هرقب /  - 5
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ص:118

(1) .دنعشاخ عضاخ و  زامن  رد  هک  ینانآ  دندیسر  يراگتسر  يزوریپ و  هب  نامیا  لها  انامه  يراگتسر :

: مهدزناش زور  ياعد 

هراشا

: مهدزناش زور  ياعد 

، شیوخ تمحر  اب  ارم  نادرگ و  رود  نادـب  اب  یتسود  تقافر و  زا  رادـب و  قفوم  ناکین  اب  یلدـمه  یگنهامه و  هب  ارم  زورما  ایادـخ !
.نایناهج يادخ  يا  تا ، ییادخ  قح  هب  هد ، هانپ  لزنم و  راگدنام ، يارس  رد 

: اعد مایپ 

ناکین اب  یهارمه 

(2) .ِراْربَالا َعَم  انَّفََوت  انَتائِّیَس َو  اّنَع  رِّفَک  اَنبونُذ َو  اَنلْرِفْغاَف  انَّبَر 

.امرف روشحم  ناکین  اب  ار  ام  ندنک  ناج  ماگنه  ناشوپب و  ار  ام  رادرک  یتشز  رذگ و  رد  ام  ناهانگ  زا  ایادخ 

نآرق رد  ناکین 

نآرق رد  ناکین 

رتهب زیچ  ره  زا  ناکین  يارب  تسادخ  دزن  هچنآ   (3) .ِراْربَِالل ٌریَخ  ِهّللاَدنِع  ام  َو 

.2 نونمؤم /  - 1
.193 نارمع /  لآ  - 2
.198 نارمع /  لآ  - 3
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ص:119

.تسا

رب هدز و  هیکت  تزع  ياـهتحت  رب  اـجنآ  دـنا  معنتم  تشهب  رد  ناراـک  وـکین  اـققحم   (1) .َنوُرُظنی َکـِئارَالا  یَلَع  میعَن  یَفل  َراربـالا  َّنِا 
.دنرگن یم  ادخ  ياهتمعن 

تـشهب رد  ناشلامعا  همان  اب  ملاع  ناراـکوکین  زورما  دـیتشادنپ  نارفاـک  امـش  هک  تسین  نینچ   (2) .َنییّلِع یَفل  ِراربْالا  َباتک  َّنِا  ّـالَک 
.دننییلِع

: یکین جیاتن  راثآ و 

(3) «. يوقَّتلاَو ِِّربلِاب  اْوَجانت   » .دیهد تاجن  ار  دوخ  يراگزیهرپ  یکین و  اب  يراگتسر :

«. یکین رگم  دنکن  دایز  ار  رمع  يزیچ   » (4) ُِّربلا ِّالا  ِرْمُْعلا  ِیف  ُدیزَی  ال  رمع : شیازفا 

.درب یم  نیب  زا  ار  رقف  یناهنپ  هقدص  یکین و  َْرقَْفلا  ِناْقِْفُنی  ِّرِّسلا  ُهَقَدَّصلاَو  ُرِّبلَا  يزور : شیازفا 

، ادخ يارب  یتسود  تسات : هد  ناکین  تمالع  اما  ناراکوکین : تلصخ 

.5 ناسنا ، - 1
.18 نیففطم /  - 2

.9 هلداجم /  - 3
ص 166. ج 77 ، راونالاراحب ، - 4
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ص:120

يوسب توعد  ادخ ، يارب  لمع  ادخ ، يارب  تیاضر  ادـخ ، يارب  بصعت  ادـخ ، يارب  هکراتم  ادـخ ، يارب  تقافر  ادـخ ، يارب  ینمـشد 
.ادخ يارب  فوخ  ادخ ،

: مهدفه زور  ياعد 

هراشا

: مهدفه زور  ياعد 

يرادن زاین  ناگدنب  بلط  حیضوت و  هب  هک  يا  روآرب  ار  میاهوزرآ  اهتجاح و  امرف و  ییامنهار  هتـسیاش  ياهراک  هب  زورما  ارم  ایادخ !
.تسرف دورد  شکاپ  نامدود  ربمایپ و  رب  یهاگآ ، تسا  هتفهن  نایناهج  هنیس  نورد  هچنآ  زا  و 

: اعد مایپ 

اهوزرآ ندش  هدروآرب  ییامنهار و  بلط 

وزرآ ماسقا 

وزرآ ماسقا 

: دنا تمحر  هک  ییاهوزرآ 

داد و یمن  ریـش  ار  دوخ  دنزرف  ینز  دوبن  وزرآ  رگا  تسا و  تمحر  نم  تما  يارب  وزرآ  دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
(1) .تشاک یمن  یتخرد  يزرواشک 

: دنتلفغ بجوم  هک  یلطاب  ياهوزرآ 

هک یصخش  اسب  هچ  دیزیهرپب  اجیب  يوزرآ  زا  دنیامرف : یم  (ع ) یلع ماما 

ص 173. ج 77 ، راونالاراحب ، - 1

ادخ هام  نانامهم  يارب  یناغمرا  شیاشخب : www.Ghaemiyeh.comرثوک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 253زکرم  هحفص 138 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13220/AKS BARNAMEH/#content_note_120_1
http://www.ghaemiyeh.com


ص:121

هیرگ و هب  ناگدـننک  هیرگ  بش  رخآ  رد  دـنرب و  یم  ترـسح  وا  هب  مدرم  بش  لوا  رد  دـناسرن ، رخآ  هب  ار  نآ  اـما  دـیآ  رد  زور  هـب 
(1) .دنزیخ یم  رب  يو  يارب  يراز 

لطاب ياهزورآ  جیاتن  راثآ و 

.دننادرگ یم  روک  ار  تریصب  مشچ  اهوزرآ   (2) .ِِرئاصَبلا َنُویُع  یمْعَت  ُّینامَالاَا  (ع :) یلع ماما  ینیب : عقاو  تریصب و  عنام 

(3) .تسا تلفغ  لها  ياهبلق  رب  ناطیش  طلست  هناشن  اهوزرآ  دندومرف : (ع ) یلع ماما  ناطیش : طلست  زاس  هنیمز 

هب راداو  ار  وا  ددرگ و  یم  ادـخ  هدـعو  بیذـکت  بجوم  لیاز و  ار  لقع  وزرآ  دـیامرف : یم  (ع ) یلع ترـضح  ترخآ : ندرب  داـی  زا 
(4) .دینک بیذکت  ار  لطاب  يوزرآ  سپ  دروآ  یم  ثرا  هب  ار  ترسح  دنک و  یم  تلفغ 

(5) .ددرگ هاتوک  يو  لمع  دشاب  دنلب  شیوزرآ  هک  یسک  دندومرف : (ع ) یلع ماما  یلمع : یب 

.مکحلا ررغ  - 1
.مکحلا ررغ  - 2
.مکحلا ررغ  - 3

ص 293. ج 77 ، راحب ، - 4
ص 421. ج 77 ، راونالاراحب ، - 5
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ص:122

نکن ینالوط  ار  دوخ  يوزرآ  ایند  رد  یسوم ، يا  هک : (ع ) یسوم ترضح  هب  دش  یحو  دیامرف : یم  (ع ) یلع ترـضح  بلق : تواسق 
(1) .تسا رود  نم  زا  دراد  یتخس  بلق  هک  یسک  ددرگ و  یم  تخس  تبلق  هک 

یم نآ  يوس  هب  دیما  اب  هک  یسک  دنز و  یم  لوگ  ار  هدننیب  هک  تسا  یبارس  دننام  وزرآ  دندومرف : (ع ) یلع ماما  ایند : رد  ینادرگرس 
(2) .دهد یم  ناشن  يو  هب  ار  شرهاظ  فالخ  دور 

هاتوک ياهوزرآ  راثا 

(3) .دیریگرب هشوت  ایند  زا  اهزورآ  یهاتوک  اب  دیامرف : یم  (ع ) رقاب ماما  ترخآ : يارب  ایند  زا  هدافتسا 

لامعا ماجنا  رد  يدرک  یلاخ  وزرآ  نآ  زا  ار  دوخ  بلق  رگا  دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  لمع : رد  تیدـج 
(4) .دومن یهاوخ  تیدج  کین 

اب ار  يراگزیهرپ  دهز و  ینیریش  دندومرف : (ع ) رقاب ماما  دهز : رد  قیفوت 

ص 112. ج 73 ، راونالاراحب ، - 1
.مکحلا ررغ  - 2

ص 164. ج 78 ، راونالاراحب ، - 3

ص 112. ج 73 ، راونالاراحب ، - 4
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ص:123

(1) .دیروآ تسدب  وزرآ  یهاتوک 

: مهدجیه زور  ياعد 

هراشا

: مهدجیه زور  ياعد 

زاس نشور  شناهاگرحس ، غورف  ینشور  هب  ار  ملد  نادرگ و  رادیب  هبنتم و  شیاهرحس ، ياه  تکرب  هب  تبسن  هام ، نیا  رد  ارم  ایادخ !
.نافراع ياهلد  شخب  ینشور  يا  تتاذ ، وترپ  قح  هب  امرف  رخسم  هام  نیا  تاکرب  راثا و  يوریپ  يارب  ار  محراوج  ءاضعا و  مامت  و 

: اعد مایپ 

بلق ینشور 

تایاور رد  بلق 

تایاور رد  بلق 

(2) .دراد ياج  بلق  رد  تقر  تواسق و  تسا و  زغم  رد  لقع  هاگیاج  دیامرف : یم  (ع ) قداص ماما  فطاوع : زکرم 

(3) .تسا تمکح  همشچرس  بلق  دیامرف : یم  (ع ) یلع ماما  تمکح : همشچرس 

ص 164. ج 78 ، راونالاراحب ، - 1
ص 254. ج 78 ، راونالا ، راحب  - 2

.مکحلا ررغ  - 3
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ص:124

(1) .تسا نابز  هنیجنگ  بلق  دیامرف : یم  (ع ) یلع ماما  نابز : هنیجنگ 

(2) .تسا مدرم  نایم  رد  ربهر  ماما و  هاگیاج  دننام  ندب  رد  بلق  هاگیاج  دیامرف : یم  (ع ) قداص ماما  ندب : ربهر 

اهبلق اهنآ  هک  دیشاب  هاگآ  دراد  ییاهفرظ  نیمز  زور  رد  دنوادخ  دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  مرکم  لوسر  دنوادخ : فرظ 
(3) .دنتسه

ملاس بولق 

يدوـس چـیه  نادـنزرف  لاـم و  هک  يزور  نآ  نادرگم  اوـسر  ارم  يزیگنا  یم  رب  اـهربق  زا  ار  قـلخ  هکیزور  اراـگدرورپ  میلـس : بـلق 
(4) .دیآ وت  هاگرد  هب  بیر  کش و  زا  میلس  كاپ و  لد  اب  هک  درب  یم  دوس  سک  نآ  اهنت  دنشخبن و 

(5) .دنادرگ یم  وا  يزور  میلس  بلق  دنک ، ریخ  هدارا  يا  هدنب  هب  تبسن  یتقو  دنوادخ  دیامرف : یم  (ع ) یلع ماما 

انامه دریگ  یم  مارآ  ادخ  دای  هب  ناشیاهلد  دندروآ  نامیا  هکنانآ  هنئمطم : بلق 

.مکحلا ررغ  - 1
ص 53. ج 7 ، راونالاراحب ، - 2

خ 1225. لامعلا ، زنک  - 3
.89  _ 87 ءارعشلا /  - 4

.مکحلاررغ - 5
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ص:125

(1) .تساهلد شخب  مارآ  ادخ  دای 

نمؤم بلق  رد  دنوادخ  هک  تسا  يرون  دندومرف  دش ؛ لاؤس  ردص  حرـش  دروم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  ینارون : بلق 
(2) .دبای یم  تیفرظ  شا  هنیس  نآ  هلیسوب  دهد و  یم  رارق 

رامیب بولق 

(3) .زارف ندرگ  ربکتم  ره  لد  رب  ادخ  دهن  یم  رهُم  نینچ  هدروخ : رهُم  بلق 

یب كاردا و  یب  تسا  ییاهلد  ار  نانآ  هکنآ  هچ  میراذگ  یم  او  منهج  يارب  ار  سنا  نج و  زا  يرایـسب  اققحم  و  تفرعم : دـقاف  بلق 
(4) .تفرعم

(5) .دینادرگ زاب  لابقا  تداعس و  زا  ار  ناشرون  یب  ياهلد  مه  ادخ  دندینادرگ ، يور  قح  زا  نوچ  فرحنم : بلق 

میدرک و تنعل  ار  نانآ  لیئارسا ) ینب   ) دنتسکش نامیپ  نوچ  سپ  تخس : بلق 

.28 دعر /  - 1
ص 363. ج 4 ، نایبلا ، عمجم  - 2

.35 رفاغ /  - 3
.179 فارعا /  - 4

.5 فص /  - 5
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ص:126

(1) .میدینادرگ تخس  ار  ناشاهلد 

(2) .دوش یم  اهلد  تواسق  بجوم  هانگ  يدایز  طقف  دیامرف : یم  (ع ) یلع ماما 

یم منهج  لخاد  دریمب  شبلق  هک  یسک  دریم و  یم  شبلق  دشاب  مک  يو  يراگزیهرپ  هک  یسک  دنیامرف : یم  (ع ) یلع ماما  هدرم : بلق 
(3) .دوش

بلق ياهیرامیب  نامرد 

دوخ بلق  هکنیا  وا و  رماوا  زا  يوریپ  ترورـض  یهلا و  ياوقت  هب  منک  یم  شرافـس  ارت  دنزرف  يا  دیامرف : یم  (ع ) یلع ماما  ادخ : دای 
(4) .ینک دابآ  وا  دای  اب  ار 

هتفگ دسرب  نآ  هب  بآ  هک  ینهآ  ندز  گنز  دننام  دننز  یم  گنز  اهبلق  دیامرف : یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  نآرق : توالت 
گرم دایز  دومرف : تسا ؟ نکمم  يا  هلیسو  هچ  هب  اهبلق  هنوگنیا  يالج  دش :

.13 هدئام /  - 1
ص 55. ج 70 ، راونالاراحب ، - 2

مکح 349. هغالبلا ، جهن  - 3
همان 31. هغالبلا ، جهن  - 4
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ص:127

(1) .نآرق ندناوخ  ندرک و  دای  ار 

(2) .تسا نالقاع  اب  ینیشنمه  رد  اه  بلق  يدابآ  دیامرف : یم  (ع ) یلع ترضح  تفرعم : لها  اب  ینیشن  مه 

(3)« .نک هدنز  هظعوم  هلیسو  هب  ار  دوخ  بلق  رد  ِهَظِعْوَْملِاب » َکَْبلَق  ِیْحَا  : » دیامرف یم  (ع ) یلع ماما  دنپ : هظعوم و 

اذغ ار  ناگراچیب  ینادرگ ، مرن  ار  دوخ  بلق  یتساوخ  رگا  دـیامرف : یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  ماتیا : زا  ییوجلد 
(4) .نک شزاون  ار  نامیتی  هد و 

(5) .تسامش بولق  ياهدرد  نامرد  یهلا  ياوقت  دندومرف : (ع ) یلع ماما  يراگزیهرپ :

: مهدزون زور  ياعد 

هراشا

: مهدزون زور  ياعد 

خ 42130. لامعلازنک ، - 1
.مکحلا ررغ  - 2

همان 31. هغالبلا ، جهن  - 3
ص 167. راونالا ، هوکشم  - 4
هبطخ 198. هغالبلا ، جهن  - 5
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ص:128

ممورحم شتانـسح  ندش  هتفریذپ  زا  زاس و  ناسآ  نآ  تاریخ  هب  مه  ار  نادرگ و  ناوارف  شتاکرب  زا  ار  ما  هرهب  زور ، نیا  رد  ایادـخ !
.راکشآ قح  يوس  هب  امنهار  يا  نکم ،

: اعد مایپ 

تیاده

تیاده ماسقا 

تیاده ماسقا 

(1) .درک تیاده  شلامک  هار  هب  سپس  هدیشخب و  دوجو  تمعن  ار  ملاع  تادوجوم  همه  هک  تسا  یسک  نآ  ام  يادخ  ینیوکت :  _ 1

(2) .دنک تمعن  نارفک  ای  دریذپ و  تیاده  دهاوخ  یم  لاح  میدومن  ناسنا  رب  ار  هار  تقیقح  هب  ام  یعیرشت :  _ 2

(3) .تسا ناراگزیهرپ  يامنهار  تسین  نآ  رد  کش  هک  یهلا  باتک  نآ  نیقتملل  يده  هیف  بیر  باتکلا ال  کلذ 

؟ دنک یم  تیاده  ار  یناسک  هچ  دنوادخ 

(4) .دنک یم  تیاده  ار  شلد  ادخ  دروآ ، نامیا  ادخ  هب  سک  ره  نینمؤم :

.50 هط /  - 1
.2 ناسنا /  - 2

.6 هرقب /  - 3
.11 نباغت /  - 4
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ص:129

(1) .دنک تشگزاب  هک  ار  هک  ره  دوخ  يوس  هب  دنک  تیاده  و  ناگدننک : هبوت 

(2) .هتفای تیاده  میقتسم  هار  هب  اققحم  دوش  کسمتم  ادخ  نید  هب  سک  ره  ادخ : هب  نایوج  کسمت 

(3) .مینک یم  تیاده  شیوخ  هار  هب  ار  اهنآ  اقیقحت  دندرک  ششوک  ام  هار  رد  هکنانآ  نارگ : داهج 

(4) .دش اریذپ  ار  اوقت  شبلق  هکنآ  تفای  تیاده  دندومرف : (ع ) یلع ماما  اوقت : لها 

(5) .دیشوپ نیقی  ربص و  سابل  هکنآ  تفای  تیاده  دیامرف : یم  (ع ) یلع ترضح  نارباص :

ار دوخ  نامیا  هکنآ  دیامرف : یم  (ع ) یلع نینمؤملاریما  نیصلخم :

.27 دعر /  - 1
.101 نارمع /  لآ  - 2

.69 توبکنع /  - 3
.مکحلا ررغ  - 4
.مکحلا ررغ  - 5
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ص:130

(1) .تفای تیاده  دومن  صلاخ 

يریگولج رکنم  زا  ملظ ، ندرب  نیب  زاو  هللا  هملک  يالتعا  يارب  ریشمش  اب  هک  یسک  دیامرف : یم  (ع ) یلع ماما  رکنم : زا  ناگدننک  یهن 
(2) .تسا هتفای  ار  تیاده  هار  وا  دنک 

ادیپ تاجن  تفای ، تیاده  هکنآ  تفای  تیاده  دش  ملاع  هکنآ  دـشر ، ملاع  تساوخ  دـشر  سک  ره  دـندومرف : (ع ) یلع ماما  ناملاع :
(3) .درک

؟ دنک یمن  تیاده  ار  یناسک  هچ  دنوادخ 

(4) .دنک یمن  تیاده  ار  ملاظ  موق  دنوادخ  ناملاظ :

(5) .دنک یمن  تیاده  ار  رفاک  موق  دنوادخ  نارفاک :

(6) .دنک یمن  تیاده  ار  قساف  موق  دنوادخ  قسف : لها 

.مکحلا ررغ  - 1
تمکح 10. هغالبلا ، جهن  - 2

.مکحلا ررغ  - 3
.50 صصق /  - 4

.67 هدئام /  - 5
.6 نوقفانم /  - 6
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ص:131

(1) .دنک یمن  تیاده  ار  وگغورد  هدننک  فارسا  دنوادخ  ناگدننک : فارسا 

(2) .دنک یمن  تیاده  ار  ساپسان  يوگغورد  دنوادخ  نایوگغورد :

(3) .تسا هدرک  هبلغ  وا  رب  سفن  ياوه  هک  یسک  دوش  تیاده  دناوت  یم  هنوگچ  دندومرف : (ع ) یلع ماما  سفن : يوه  ناوریپ 

: تیاده هلیسو  نیرتهب 

(4)« .دنک یم  تیاده  هار  نیرتراوتسا  هب  ار  قلخ  نآرق ، نیا  انامه  : » نآرق

(5) .تسا ناراگزیهرپ  يامنهار  یکش  چیه  یب  باتک  نیا 

هب امـش  نایم  رد  اـهبنارگ  زیچ  ود  نم  دـندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تیب  لـها 
(6) .دنوش دراو  نم  رب  تمایق  رد  ات  دنوش  یمن  ادج  مه  زا  زگره  ود  نآ  منادناخ ، ادخ و  باتک  مراذگ  یم  تناما 

.24 رفاغ /  - 1
.3 رمز /  - 2

همان 7. هغالبلا ، جهن  - 3
.9 ءارسا /  - 4
.2 هرقب /  - 5

ص 122. ج 7 ، ملسم ، حیحص  - 6
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ص:132

: متسیب زور  ياعد 

هراشا

: متسیب زور  ياعد 

اطع نم  هب  ار  نآرق  توالت  قیفوت  دـنبب و  میور  هب  ار  خزود  شتآ  ياهرد  ياشگب و  میور  هب  ار  تشهب  ياـهرد  زور  نیا  رد  ایادـخ !
.نانمؤم ياهلد  رد  شمارآ  راقو و  هدنروآ  دورف  يا  نک ،

: اعد مایپ 

تشهب ياهرد  ندش  هدوشگ 

تشهب هب  دورو  طیارش 

تشهب هب  دورو  طیارش 

(1) .تسا تشهب  تمیق  هللا » الا  هلا  ال   » راتفگ دندومرف : (ع ) قداص ماما  دیحوت :

نمیا نم  باذع  زا  دوش  نآ  لخاد  سک  ره  تسا  نم  ژد  هللا » الا  هلا  ال   » دیامرف یم  ناحبس  يادخ  دیامرف : یم  (ع ) اضر ماما  تیالو :
(2) .متسه نآ  طیارش  زا  نم  درک و  ظفح  ار  نآ  طیارش  دیاب  هتبلا  ددرگ 

(3) .تسا حلاص  لمع  تشهب  تمیق  دیامرف : یم  (ع ) یلع ماما  حلاص : لمع 

.25 ص 28 _  دیحوت /  - 1

.25 ص 21 _  دیحوت /  - 2
.مکحلا ررغ  - 3
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ص:133

شهاگیاج تشهب  انامه  دراد  زاب  اهسوه  زا  ار  نتـشیوخ  دسرتب و  ادخ  زا  هکنآ  اما  یناسفن : ياهـشهاوخ  اب  تفلاخم  ادخ و  زا  سرت 
(1) .دشاب یم 

(2) .تسایند رد  يراگزیهرپ  تشهب  ياهب  دیامرف : یم  (ع ) یلع ماما  دهز :

اهیتخس جنر و  نانآ  رب  دیوش  یم  تشهب  لخاد  دمآ  ناگتـشذگرب  امـش  زا  شیپ  هک  یناحتما  نودب  دیدرک  نامگ  ناحتما : رد  قیفوت 
(3) .دندوب روجنر  ناشیرپ و  هراومه  دیسر و 

(4) .دیسر ناوت  یم  تشهب  هب  اهیتخس  اب  (ع :) یلع ماما  ایند : ياهیتخس  لمحت 

(5) .تسا ناراگزیهرپ  هناخ  تشهب  (ع :) یلع ماما  يوقت :

(6) .تسا هدننک  تعاطا  هدنب  شاداپ  تشهب  (ع :) یلع ماما  راگدرورپ : زا  تعاطا 

.41  _ 40 تاعزان /  - 1
.مکحلا ررغ  - 2

.214 هرقب /  - 3
.مکحلا ررغ  - 4
.مکحلا ررغ  - 5
.مکحلا ررغ  - 6
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ص:134

هدرک هرخـسم  ار  دوخ  دزاسن  دوخ  هشیپ  اهیراتفرگ  رد  ار  ربص  یلو  دهاوخ  تشهب  ادـخ  زا  سک  ره  دـیامرف : یم  (ع ) اضر ماما  ربص :
.تسا

: مکی تسیب و  زور  ياعد 

هراشا

: مکی تسیب و  زور  ياعد 

هدم رارق  شیارب  يذوفن  هار  نکن و  طلسم  نم  رب  ار  ناطیش  هد و  رارق  تیدونـشخ  اضر و  يوسب  ییامنهار  میارب ، زور  نیا  رد  ایادخ !
.نابلاط ياهتجاح  هدنروآرب  يا  هدب ، رارق  مهاگیاج  لزنم و  ار  تشهب  و 

: اعد مایپ 

ناطیش زا  ینمیا 

ناسنا ناطیش و 

ناسنا ناطیش و 

(1) .تسا راکشآ  رایسب  نایمدآ  رب  ناطیش  ینمشد  ناسنا : نمشد 

هک تناگدنب  زا  ناصاخ  رگم  درک  مهاوخ  هارمگ  ار  قلخ  مامت  هک  مدروخ  مسق  تلالج  تزع و  هب  هک  تفگ  ناطیش  ناسنا : هدنبیرف 
.دندش صلاخ  وت  يارب  دندیرب و  ریغ  زا  لد 

: ناطیش زا  يوریپ  جیاتن 

ار وا  هنیآ  ره  تفر  ناطیـش  یپ  زا  مدق  هب  مدق  سک  ره  دینکن و  ناطیـش  يوریپ  راهنز  دیا  هدروآ  نامیا  هکیناسک  يا  رکنم : ءاشحف و 
او رکنم  تشز و  راک  هب 

5 فسوی /  - 1
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ص:135

(1) .دراد یم 

دـش رفاک  وا  زا  تعاطا  اب  یمدآ  هکنیا  زا  سپ  .دـیوش  رفاک  ادـخ  هب  تفگ  ناسنا  هب  هک  دنناطیـش  دـننام  لثم  رد  ناقفانم ) نیا  : ) رفک
(2) .مرازیب وت  زا  نم  تفگ  وا  هب  هاگنآ 

ناطیش بیرف  ياه  هویش 

(3) .دنک یم  راد  او  تشز  ياهراک  هب  ار  امش  يزیچ  یب  سرت و  رقف و  هدعو  هب  ناطیش  رقف : زا  ندناسرت 

رورغ و زجب  ناطیش  دیون  هدعو  یلو  دنک  یم  راودیما  دهد و  یم  رایسب  هدعو  ناسنا ) یهارمگ  يارب   ) ناطیـش بذاک : دیعو  هدعو و 
(4) .تسین قلخ  بیرف 

(5) .دومن ابیز  ناشرظن  رد  ار  اهنآ  تشز  رادرک  ناطیش  اهیتشز : ندرک  هنوراو 

لامآ و اب  تخاس و  رگ  هولج  ناشرظن  رد  ار  رفک  ناطیش  اهوزرآ : رذب  نتشاک 

.21 رون /  - 1
.16 رشح /  - 2

.269 هرقب /  - 3
.120 ءاسن /  - 4
.43 ماعنا /  - 5
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ص:136

(1) .داد ناشبیرف  زارد  ياهوزرآ 

ناطیش ربارب  رد  تظافح  رازبا 

وت يارب  دندیرب و  ریغ  زا  لد  هک  تناگدنب  زا  ناصاخ  رگم  مزاس  یم  هارمگ  ار  قلخ  مامت  تلالج  تزع و  هب  تفگ  ناطیش  صالخا :
(2) .دندش صلاخ 

(3) .تشاد دهاوخن  طلست  هدرک  دامتعا  لکوت و  وا  رب  هدروآ و  نامیا  ادخ  هب  هک  یسک  رب  زگره  ناطیش  هتبلا  لکوت :

: یهلا لضف  تمحر و 

(4) .دیدرک یم  يوریپ  ناطیش  زا  همه  یکدنا  زجب  انامه  تسامش  لاح  لماش  ادخ  تمحر  لضف و  هک  دوب  نیا  هن  رگا 

(5) .یشاب ناما  رد  ناطیش  موجه  زا  ات  نک  اعد  دایز  (ع :) یلع ماما  شیاین : اعد و 

نم تسد  رد  مدرم  هیقب  تسین و  ذوفن  هار  سک  جنپ  رب  ارم  تفگ : سیلبا  دـیامرف : یم  (ع ) قداص ماما  یهلا : ياضق  هب  ندوب  یـضار 
هچنآ هکیسک  .دنتسه 

.24 دمحم /  - 1
83 و 84. ص /  - 2

.99 لحن /  - 3

.83 ءاسن /  - 4
ص 9. ج 78 ، راحب ، - 5
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ص:137

هکیـسک دـیامن و  ربص  دـنکن و  هلاـن  عزج و  بیاـصم  رب  هکیـسک  درادـب و  تسود  زین  شا  ینید  ردارب  رب  دراد  تسود  دوخ  يارب  ار 
(1) .دروخن يزور  مغ  ادخ و  تمسق  هب  دشاب  یضار 

(2) .دنک یم  هایس  ار  ناطیش  يور  هقدص  اریز  دینک  عورش  هقدص  اب  ار  دوخ  ياهراک  (ع :) رقاب ماما  هقدص :

: مود تسیب و  زور  ياعد 

هراشا

: مود تسیب و  زور  ياعد 

تیدونـشخ اضر و  تابجوم  رب  نادرگ و  لزان  نم  رب  ار  شیوخ  تاکرب  ياشگب و  میور  هب  ار  تمرک  لضف و  ياهرد  زورما ، ایادخ !
.نیّرطضم ناراتفرگ و  توعد  هدنریذپ  يا  هدب ، میاج  تشهب ، ياهغاب  طسو  رد  هدب و  مقیفوت 

: اعد مایپ 

یهلا قیفوت  بسک 

(ع) نینمؤملاریما نابز  زا  قیفوت 

(ع)(3) نینمؤملاریما نابز  زا  قیفوت 

.تسا یهلا  تیانع  قیفوت  دنوادخ : تیانع 

ص 378. ج 69 ، راونالاراحب ، - 1

ص 178. ج 78 ، راونالاراحب ، - 2
.مکحلا ررغ  - 3
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ص:138

.تسا يدنوادخ  تمحر  قیفوت  یهلا : تمحر 

.تسا راگدرورپ  ياه  هبذاج  زا  قیفوت  يدنوادخ : هبذج 

.تساهیبوخ ربهار  قیفوت  تمعن : نیلوا 

.تسا يراگتسر  تیقفوم و  جوا  قیفوت  يراگتسر : هلق 

.تسین قیفوت  زا  رت  هبترم  دنلب  یتمعن  تمعن : نیرترب 

یهلا قیفوت  تابجوم 

ار وا  هتفگ  هکنآ  تسا و  هتفاـی  قیفوت  دـهاوخ  شیوـخ  ریخ  ادـخ  زا  هکنآ  مدرم ! يا  دـیامرف : یم  (ع ) یلع ماـما  یهلا : تیادـه  بلط 
(1) .تسا هدش  تیاده  هار  نیرت  تسار  هب  دریگ  امنهار 

(2) .دنک ظفح  ار  وا  تسادخ  رب  دشاب  هتشاد  یهاگآ  يرادیب و  دوخ  شقن  رد  سک  ره  دیامرف : یم  (ع ) یلع ماما  یهاگآ : دوخ 

(3) .دنریذپان ییادج  نید  قیفوت و  روطنیمه  دنریذپان  ییادج  شا  هیاس  مسج و  هک  هنوگنامه  يرادنید :

وا لمع  دنک  لمع  هدومرف  رما  ادخ  هچنآ  هب  هدنب  یتقو  یهلا : رماوا  زا  تعاطا 

هبطخ 147. هغالبلا ، حیحص  - 1
.مکحلاررغ - 2
.مکحلاررغ - 3
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ص:139

(1) .دنمان قفوم  ار  هدنب  نآ  تسادخ و  رما  اب  قفاوم 

یهلا قیفوت  جیاتن  راثآ و 

(2) .دنادرگ کین  ار  دوخ  لامعا  دش  رای  قیفوت  ار  سک  ره  (ع ) یلع ماما  لمع : رد  ییوکین 

(3) .ددرگن زاب  قح  يوس  هب  تفاین  قیفوت  سک  ره  دندومرف : (ع ) یلع ماما  ادخ : يوس  هب  تشگزاب 

(4) .ددرگ یم  دنم  هرهب  تدابع  زا  هنوگچ  دشابن  شرای  قیفوت  هک  یسک  دیامرف : یم  (ع ) یلع ماما  تادابع : زا  يدنم  هرهب 

(5) .درادن يا  هرهب  قیفوت  نودب  ملع  دندومرف : (ع ) یلع ماما  ملع : زا  يدنم  هرهب 

قیفوت نودب  ششوک  دندومرف : (ع ) یلع ماما  اهشالت : زا  يدنم  هرهب 

ص 242. دیحوت ، - 1
.مکحلا ررغ  - 2

.مکحلاررغ - 3
.مکحلاررغ - 4
.مکحلاررغ - 5
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ص:140

(1) .تسین دنمدوس 

(2) .تسا تاقیفوت  زا  هبرجت  ظفح  دندومرف : (ع ) یلع ماما  براجت : زا  يدنم  هرهب 

: موس تسیب و  زور  ياعد 

هراشا

: موس تسیب و  زور  ياعد 

اطع اه ، بلق  ياوقت  هبتر   ) يامزایب بلق  ياوقت  اب  ار  ملد  نک و  مکاپ  اـه  صقن  اـه و  بیع  زا  يوشب و  ناـهانگ  زا  ارم  زورما  ایادـخ !
.ناراکهانگ ياهاطخ  ریذپ  شزوپ  يا  نک )

: اعد مایپ 

يراتفرگ ناحتما و 

: ناحتما زا  فده 

: ناحتما زا  فده 

(3) .دنادرگ صلاخ  كاپ و  دیراد  لد  رد  هچ  ره  دیامزایب و  ار  دیراد  ناهنپ  هنیس  رد  هچنآ  ادخ  ات  بولق : هیفصت 

نمؤم و هک   ) دراذگن او  لاح  نیدب  ار  نانمؤم  زگره  دنوادخ  سوفن : هیفصت 

.مکحلاررغ - 1
تمکح 28. هغالبلا ، جهن  - 2

.154 نارمع /  لآ  - 3
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ص:141

(1) .دنک ادج  رهوگ  كاپ  از  ار  تشرس  دب  هکنآ  ات  دنهبتشم ) قفانم 

نآ جنر  رب  دراد و  شـشوک  تدهاجم و  ادـخ  هار  رد  هک  ار  هکنآ  ات  میروآ  یم  ناحتما  ماقم  رد  ار  امـش  ام  هتبلا  و  نارباص : تخانش 
(2) .مییامزایب ار  امش  رابخا  میزاس و  مولعم  ار  شماقم  دنک  یم  ربص 

رتراـکوکین امـش  زا  کـی  مادـک  هک  دـیامزایب  ار  ناگدـنب  امـش  اـت  ار  یناگدـنز  گرم و  دـیرفآ  هک  ییادـخ  ناراـکوکین : تخاـنش 
(3) .تسا

ار ادخ  هدشن و  نامیـشپ  دوخ  دب  رادرک  زا  مه  زاب  دنوش  یم  ناحتما  راب  ود  ای  کی  لاس  ره  رد  هک  دننیب  یمن  ناقفانم )  ) ایآ رادـشه :
(4) .دننک یمن  دای 

ریغ يارب  الب  ایآ  دندومرف : دوش ؟ یم  راتفرگ  نآ  دننام  صرب و  ماذج و  هب  نمؤم  ایآ  دـش ؛ هدیـسرپ  (ع ) قداص ماما  زا  نامیا : کحم 
؟(5) تسا هدش  هتشون  نمؤم 

تسا وزارت  هفک  دننام  نمؤم  دیامرف : یم  (ع ) قداص ماما  نامیا : تیوقت 

.179 نارمع /  لآ  - 1
.31 دمحم /  - 2

.2 کلم /  - 3
.126 هبوت /  - 4

ص 210. ج 67 ، راونالاراحب ، - 5

ادخ هام  نانامهم  يارب  یناغمرا  شیاشخب : www.Ghaemiyeh.comرثوک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 253زکرم  هحفص 159 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13220/AKS BARNAMEH/#content_note_141_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13220/AKS BARNAMEH/#content_note_141_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13220/AKS BARNAMEH/#content_note_141_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13220/AKS BARNAMEH/#content_note_141_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13220/AKS BARNAMEH/#content_note_141_5
http://www.ghaemiyeh.com


ص:142

(1) .دوش یم  دایز  شیراتفرگ  ءالتبا و  دوش  دایز  شنامیا  هچ  ره 

ناحتما نوگانوگ  لاکشَا 

هدژم مییاـمزایب و  تعارز  تاـفآ  سوـفن و  لاوـما و  ناـصقن  یگنـسرگ و  سرت و  نوـچمه  اهیتخـس  هب  ار  امـش  هتبلا  تعارز : تاـفآ 
(2) .تسا نارباص  يارب  زا  شیاسآ 

(3) .اهیدب اهیبوخ و  اب  میدرک  ناشناحتما  و  اهیدب : اهیبوخ و 

(4) .تسین شیب  یناحتما  هنتف و  ار  امش  نادنزرف  لاوما و  هک  قیقحت  هب  و  دالوا : لاوما و 

ءالتبا ماگنه  رد  نمؤم  فیاظو 

(5) .تسا نارباص  يارب  ناحتما  ياه  یتخس  زا  شیاسآ  هدژم  ربص :

دنوادـخ يوس  زا  یتمعن  ار  اهالب  هکنیا  ات  دوش  یمن  هدرمـش  نمؤم  نمؤم ، دـندومرف : مالـسا  یمارگ  لوسر  ادـخ : تساوخ  هب  هجوت 
(6) .دنادب

ص 221. ج 67 ، راونالاراحب ، - 1
.155 هرقب /  - 2

.168 فارعا /  - 3
.28 لافنا /  - 4
.155 هرقب /  - 5

ص 221. ج 62 ، راونالاراحب ، - 6
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ص:143

يوس هب  هدمآ  ادخ  نامرف  هب  ام  دنیوگ  یم  هدرک و  يروبص  دنوش  راچد  يراوگان  تخـس و  هثداح  هب  نوچ  هکنانآ  ادخ : دای  رکذ و 
(1) .میدرگ یم  زاب  وا 

(2) .دنک یم  تیافک  میظَعلا ) یِّلَعلا  ِهّللِاب  ِّالا  َهَُّوق  الَو  َلْوَح  ال   ) وگب الب  یتخس و  ره  رد  دیامرف : یم  (ع ) یلع ماما  اعد :

: مراهچ تسیب و  زور  ياعد 

هراشا

: مراهچ تسیب و  زور  ياعد 

وت زا  تسوت و  مشخ  تیذا و  هیام  هچنآ  زا  مرب  یم  هانپ  وت  هب  دنک و  تدونـشخ  هک  مهاوخ  یم  ار  يزیچ  وت  زا  زور ، نیا  رد  ایادـخ !
.ناگدننک لاوئس  هدننک  اطع  يا  مبلط  یم  تیصعم  كرت  تعاطا و  قیفوت 

: اعد مایپ 

یگدنب قیفوت 

: یگدنب عاونا 

: یگدنب عاونا 

(3) .تقیقح هب  هن  دتسرپ  یم  رهاظ  هب  نابزب و  ار  ادخ  هک  تسا  یسک  مدرم  زا  یضعب  و  يرهاظ : یگدنب 

.156 هرقب /  - 1
ص 270. ج 77 ، راونالاراحب ، - 2

.110 جح /  - 3
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ص:144

تدابع نیا  دـننک  تداـبع  دـنراد  تشهب  يارب  هک  یقوش  رطاـخ  هب  ار  ادـخ  یهورگ  دـیامرف : یم  (ع ) یلع ماـما  نوگاـنوگ : یگدـنب 
رطاخ هب  ار  ادـخ  زین  یهورگ  تسا و  ناگدرب  تدابع  نیا  دـننک و  تدابع  منهج  زا  سرت  رطاخ  هب  ار  ادـخ  یهورگ  تسا و  نارجاـت 

(1) .تسا ناگدازآ  تدابع  نیا  هک  دننک  یم  تدابع  وا  زا  يرازگرکش 

: یگدنب جیاتن 

ار سکچیه  اتکی  يادـخ  زج  هب  هکنیا  نآ  مینک و  يوریپ  تسا  ناسکی  امـش  ام و  نایم  هک  قح  هملک  نآ  زا  دـیئایب  اهناسنا : تدـحو 
(2) .میتسرپن

(3) .دسر ارف  نیقی  تعاس  ات  شاب  لوغشم  دوخ  يادخ  شتسرپ  هب  مئاد  و  نیقی : ماقم  كرد 

(4) .تسا ناگدنب  رادتسود  ادخ  و  دنوادخ : یتسود 

(5) .مینادرگ یم  نآ  ثراو  ار  دوخ  یقتم  كاپ و  ناگدنب  ام  هک  تسا  یتشهب  نامه  نیا  تشهب :

.هغالبلا جهن  - 1
.64 نارمع /  لآ  - 2

.99 رجح /  - 3
.207 هرقب /  - 4
.63 میرم /  - 5
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ص:145

(1) .ار وت  صلاخ  كاپ و  ناگدنب  زج  هب  درک و  مهاوخ  هارمگ  ار  مدآ ) نادنزرف   ) اهنآ همه  دیوگ : یم  ناطیش  ناطیش : زا  ینمیا 

(2) .دوب دنهاوخ  نیمز  کلام  نم  راکوکین  ناگدنب  هتبلا  هک  میتشون  دواد  روبز  تاروت و  زا  دعب  ام  و  نیمز : تموکح 

(3) .مکیدزن اهنآ  هب  نم  دننک ، لاوئس  نم  دروم  رد  وت ، زا  مناگدنب  نوچ  و  دنوادخ : هب  برقت 

(4) .تسا میقتسم  هار  نیا  هک  دینک  شتسرپ  ارم  و  میقتسم : طارص  رد  تکرح 

؟(5) تسین یفاک  شناگدنب  يارب  نابرهم )  ) يادخ ایآ  ادخ : ریغ  زا  يزاین  یب 

: مجنپ تسیب و  زور  ياعد 

هراشا

: مجنپ تسیب و  زور  ياعد 

.40 رجح /  - 1
.105 ءایبنا /  - 2
.186 هرقب /  - 3

.61 سی /  - 4
36 رمز /  - 5
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ص:146

يا اـمرف ، ررقم  تناربماـیپ  نـیرخآ  شور  هار و  وریپ  ارم  هدـب و  رارق  تنانمــشد  نمــشد  تناتــسود و  رادتــسود  ارم  زورما  ایادـخ !
.ناربمایپ ياهلد  هدنرادهگن 

: اعد مایپ 

ادخ ءایلوا  اب  یتسود 

یناسنا زاین  کی  یتسود 

کمک و یتحار  تقو  رد  اهنآ  هک  روآ  تسد  هب  اهنآ  زا  ناوارف  سپ  نیتسار ، ناتـسود )  ) ناردارب داب  وت  رب  دیامرف : یم  (ع ) یلع ماما 
(1) .دنناسنا رپس  یتخس  رد 

: بوخ ناتسود  ياهیگژیو 

: بوخ ناتسود  ياهیگژیو 

(2) .تسامش نیرت  يوقت  اب  دنوادخ  دزن  امش  نیرتراوگرزب  هک  یتسارب  يوقت :

(3) .يوش دنمتداعس  ات  شاب ، نیشنمه  ءاملع  اب  دندومرف : (ع ) یلع ماما  ملع :

ایند و تفارـش  بجوم  رادـنید  نمؤم و  مدرم  اـب  ینیـشنمه  دـیامرف : یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  دـهعت : ناـمیا و 
(4) .تسا ترخآ 

ص 187. ج 74 ، راونالاراحب ، - 1
.13 تارجح /  - 2

.مکحلا ررغ  - 3
ص 39. ج 1 ، یفاک ، - 4
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ص:147

(1) .دنمدرخ اب  ینیشنمه  داب  وت  رب  دیامرف : یم  (ع ) یلع ماما  لقع :

(2) .ریذپم ندرک  تحیصن  مدع  رد  ار  وا  رذع  دنکن  تحیصن  ارت  دوخ  یتسود  رد  سک  ره  دندومرف : (ع ) یلع ماما  یهد : دنپ 

(3) .دبای شیازفا  وت  ملح  ات  نک  تسلاجم  نارابدرب  اب  دندومرف : (ع ) یلع ماما  يرابدرب :

(4) .شاب رادافو  نتورف و  وا  ربارب  رد  یتفرگ  یتسود  دوخ  يارب  هاگ  ره  دیامرف : یم  (ع ) یلع ماما  يرادافو :

(5) .تسا نابوخ  اب  تقافر  لقع  هجیتن  دیامرف : یم  (ع ) یلع ماما  یمان : شوخ 

دزن نارای  نیرتهب  دیامرف : یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر  یهاوخ : ریخ 

ص 480. مکحلا ، ررغ  - 1

ص 717. مکحلا ، ررغ  - 2

ص 368. مکحلا ، ررغ  - 3

ص 323. مکحلا ، ررغ  - 4

ص 359. مکحلا ، ررغ  - 5
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ص:148

(1) .دشاب رتدنمدوس  رتهب و  دوخ  تسود  يارب  هک  تسا  یسک  ناحبس  يادخ 

دب ناتسود  ياه  هناشن 

دب ناتسود  ياه  هناشن 

(2) .دینک اهر  ار  نانمؤم  هتفرگ و  یتسود  هب  ار  نارفاک  ادابم  نامیا  لها  يا  رفک :

زین وت  اهنآ  اب  تقاـفر  اـب  وا  دوش  یم  قحلم  دـب  هب  دـب ، اریز  ناراـکهانگ ، تقاـفر  زا  شاـب  رذـح  رب  دـیامرف : یم  (ع ) یلع ماـما  قسف :
(3) (. يوش یم  بوسحم  راکهانگ 

(4) .دوش یم  نابوخ  هب  ینامگدب  بجوم  ناراکهبت  اب  نتسشن  ترشاعم و  دندومرف : (ع ) یلع ماما  ترارش :

یب رثا  رد   ) .دـناسرب دوس  وت  هب  دـهاوخ  یم  وا  اریز  نک ، يرود  قمحا  اب  یتسود  زا  مدـنزرف  يا  دـیامرف : یم  (ع ) یلع ماما  تقاـمح :
(5) .دناسر یم  نایز  یمهفان ) يدرخ و 

ار یمدآ  يوخ  نادان  اب  ینیشنمه  دیامرف : یم  (ع ) یلع ترضح  تلاهج :

ص 312. هحاصفلا ، جهن  - 1
.144 ءاسن /  - 2

ص 159. مکحلا ، ررغ  - 3

ص 455. مکحلا ، ررغ  - 4
ص 198. ج 74 ، راونالاراحب ، - 5
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ص:149

(1) .دزاس یم  هابت 

(2) .دیامن دنسرخ  لطاب  هب  قلمت ) اب   ) ار وت  هک  تسا  یسک  وت  ناتسود )  ) ناردارب نیرتدب  دیامرف : یم  (ع ) یلع ترضح  یسولپاچ :

(3) .دنک ینیشنمه  ناماندب  اب  هک  تسا  یسک  یماندب ، هب  مدرم  نیرتراوازس  یماندب :

(4) .دنک یم  يراددوخ  وت  يرای  زا  جایتحا  ماگنه  رد  وا  اریز  لیخب  اب  تقافر  زا  شاب  رذح  رب  دندومرف : (ع ) یلع ماما  لخب :

یتسود ماکحتسا  لماوع 

وا هبوت  هقـالع  زا  رتـیوق  وـت  هب  تبـسن  شا  هقـالع  وـت  تسود )  ) ردارب دـیابن  دـیامرف : یم  (ع ) یلع ترـضح  لـباقتم : هقـالع  تبحم و 
(5) .دشاب

یتسود لصا  ییور  شوخ  دندومرف : (ع ) یلع ماما  ییور : هداشگ 

ص 762. مکحلا ، ررغ  - 1

ص 443. مکحلا ، ررغ  - 2
ص 90. ج 75 ، راونالاراحب ، - 3

ص 148. مکحلا ، ررغ  - 4
ص 165. ج 74 ، راونالاراحب ، - 5

ادخ هام  نانامهم  يارب  یناغمرا  شیاشخب : www.Ghaemiyeh.comرثوک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 253زکرم  هحفص 167 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13220/AKS BARNAMEH/#content_note_149_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13220/AKS BARNAMEH/#content_note_149_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13220/AKS BARNAMEH/#content_note_149_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13220/AKS BARNAMEH/#content_note_149_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13220/AKS BARNAMEH/#content_note_149_5
http://www.ghaemiyeh.com


ص:150

(1) .تسا

(2) .تساهنآ اب  تفلاخم  ندوب  مک  تقافر ، یتسود و  موادت  طرش  دندومرف : (ع ) یلع نینمؤملاریما  یگنهامه :

هزیگنا نوچ  تسا  رادـیاپ  ناشیتسود  دـننک ، یم  یتسود  مه  اب  ادـخ  يارب  هک  یناسک  دـیامرف : یم  (ع ) یلع ماما  ادـخ : يارب  یتسود 
(3) .تسا رادیاپ  اهنآ 

ناتسود نداد  تسد  زا  لماوع 

یقیفر تفص ، هس  نیا  اب  اریز  شاب  رذح  رب  یگلـصوح  مک  یقالخا و  دب  يدنـسپدوخ و  زا  دندومرف : (ع ) یلع ماما  یگلـصوح : مک 
(4) .دننک یم  يرود  وت  زا  مدرم  هتسویپ  دنام و  یمن  وت  يارب 

(5) .تسا يرامیب  زا  تسود ، رب  ندرب  کشر  تداسح و  دیامرف : یم  (ع ) یلع ماما  تداسح :

ناردارب راک  زا  هک  یسک  دیامرف : یم  (ع ) یلع ترضح  يریگ : هدرخ 

ص 496. مکحلا ، ررغ  - 1

ص 451. مکحلا ، ررغ  - 2
ص 72. مکحلا ، ررغ  - 3

ص 175. ج 72 ، راحب ، - 4
تمکح 209. هغالبلا ، جهن  - 5
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ص:151

(1) .دوش یم  مک  شتسود  دریگب ، هدرخ  ناتسود ) )

(2) .دراذگ یمن  یقاب  امش ، نیب  یطابترا  هقالع و  نظ : ءوس  هک  دنکن  هبلغ  وت  رب  ینامگدب  زگره  دندومرف : (ع ) یلع ماما  ینامگ : دب 

(3) .دنام یمن  رادیاپ  یتسود  ییافو ، یب  ینکش و  نامیپ  اب  (ع :) یلع ماما  ینکش : نامیپ 

: مشش تسیب و  زور  ياعد 

: مشش تسیب و  زور  ياعد 

يا ناـشوپب  ار  مـبیع  نـک و  لوـبق  ار  مـلمع  هد و  رارق  شیاـشخب  دروـم  ار  مناـهانگ  هد و  شاداـپ  زور ، نـیا  رد  ار  مشـشوک  ایادـخ !
.نایاونش نیرتاونش 

: اعد مایپ 

یشوپ بیع 

ییوج و بیع  هنوگره  زا  لباقم  رد  هتفرگ و  رارق  دیکأت  دروم  تایاور  نآرق و  رد  هدیدنسپ  تفص  کی  ناونع  هب  یشوپ  بیع 

ص 638. مکحلا ، ررغ  - 1
ص 207. ج 77 ، راونالاراحب ، - 2

ص 829. مکحلا ، ررغ  - 3
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ص:152

: هدمآ دیجم  نآرق  رد  دنسپان  تفص  کی  ناونع  هب  ییوج  بیع  تمذم  رد  .تسا  هدش  یهن  سسجت 

(1) .هدننز نعط  نابز و  هزره  يوجبیع  ره  رب  ياو 

تیـصعم اهرادنپ  اه و  نظ  یخرب  هک  دینک  بانتجا  رگیدـکی  قح  رد  دـب ) نظ   ) اهرادـنپ رایـسب  زا  نامیا  لها  يا  هدـمآ : نینچمه  و 
(2) .دینکن سسجت  مه  ینورد  لاح  زا  زگره  تسا و 

یتقو دـیامرف : یم  (ع ) قداـص ماـما  هدـش  هتفگ  هدروخ » بیرف   » تسا نارگید  بویع  فشک  لاـبند  هب  هک  یـسک  هب  اـم  تاـیاور  رد 
هدروخ و بیرف   » وا هک  دـینادب  هدرک  شومارف  ار  دوخ  ياهیدـب  ناهانگ و  تسا و  مدرم  بیع  يوجتـسج  ددـص  رد  يا  هدـنب  دـیدید 

(3) .تسا هارمگ »

: تسا هدومرف  هتسناد و  ادخ » قلخ  نیرت  بویعم   » ار نایوجبیع  (ع ) یلع ماما  رگید  يوس  زا 

زا ییوـج  بیع  یپ  رد  دـشاب  هاـگآ  شیوـخ  بیع  زا  سک  ره  و  تساهیدـب ، نیرتدـب  اـه و  بیع  نیرت  تـشز  زا  اـهبیع ، ییوـج  یپ 
(4) .دیآ یمن  رب  نارگید 

.1 هزمه /  - 1
.19 رون /  - 2

ج 7 ص 140. همکحلا ، نازیم  - 3
.مکحلا ررغ  - 4
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ص:153

هتسناد و تداعـس » دیلک   » ار هدیدنـسپ  تفـص  نیا  دوجو  (ع ) یلع ماما  .تسا  یقالخا  لیاضف  زا  کین و  تافـص  زا  یـشوپ  بیع  اما 
(1) .دراد زاب  نارگید  بویع  هب  نتخادرپ  زا  ار  وا  شبیع  هک  یسک  لاح  هب  اشوخ  دنا : هدومرف 

هباـثم هب  ار  نآ  مالـسا  یمارگ  لوسر  هک  تسا  رادروـخرب  مالـسا  شخب  تاـیح  میلاـعت  رد  یـشزرا  تیمها و  ناـنچ  زا  یـشوپ  بیع 
: دنا هدومرف  هتسناد و  نارگید  هب  تایح » قح   » يادها

(2) .دشاب هداد  تاجن  ار  يروگ  هب  هدنز  هک  تسا  نیا  دننام  دناشوپب  ار  ینمؤم  يدب  سک  ره 

: دنیامرف یم  دنا و  هتسناد  تمایق  رد  شیاسآ  هلیسو  ار  نارگید  بویع  ندناشوپ  ناشیا ، مه 

(3) .دناشوپ یم  ار  وا  ناهانگ  اهیدب و  تمایق  زور  رد  دنوادخ  دناشوپب  ار  نآ  دنادب و  ار  يدب  دوخ ، ینید  ردارب  زا  یسک  ره 

هبطخ 176. هغالبلا ، جهن  - 1
خ 6388. لامعلا ، زنک  - 2

ص 239. ج 3 ، بیغرت ، - 3

ادخ هام  نانامهم  يارب  یناغمرا  شیاشخب : www.Ghaemiyeh.comرثوک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 253زکرم  هحفص 171 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13220/AKS BARNAMEH/#content_note_153_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13220/AKS BARNAMEH/#content_note_153_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13220/AKS BARNAMEH/#content_note_153_3
http://www.ghaemiyeh.com


ص:154

: متفه تسیب و  زور  ياعد 

هراشا

: متفه تسیب و  زور  ياعد 

راب و ریذـپب و  ار  میاهـشزوپ  نادرگرب و  یناـسآ  هب  یتخـس  زا  ار  میاـهراک  نک و  میزور  ار  ردـق  بش  تلیـضف  هاـم ، نیا  رد  ایادـخ !
.ینابرهم حلاص و  ناگدنب  هب  تبسن  هک  ییادخ  يا  رادرب ، ار  مناهانگ 

: اعد مایپ 

ردقلا هلیل  تلیضف  كرد 

ردق بش  ياه  تلیضف  راثآ و 

ردق بش  ياه  تلیضف  راثآ و 

(1) .دنک هاگآ  بش  نیا  تمظع  هب  ار  وت  دناوت  یم  زیچ  هچ  هداعلا : قوف  تمظع 

(2) .میدرک لزان  ردق  بش  رد  ار  نآرق  ام  نآرق : لوزن  بش 

نامرف ره  زا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  رصع  ماما  رب   ) ادخ نذاب  بش  نیا  رد  حور  ناگتـشرف و  نیمالا : حور  هکئالم و  لوزن  بش 
(3) .دنادرگ لزان  قلخ ) تشونرس  یهلا و  روتسد  )

(4) .هاگحبص ات  تسا  تینهت  تمالس و  تمحر و  بش  نیا  هبترم : يدنلب 

(5) .میداتسرف ورف  یکرابم  بش  رد  ار  نآرق  ام  هتسجخ : بش 

.1 ردق /  - 1

.2 ردق /  - 2

.3 ردق /  - 3

.4 ردق /  - 4
.3 ناخد /  - 5
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ص:155

(1) .هاگحبص ات  تسا  تینهت  تمالس و  تمحر و  بش  نیا  تینما : تمحر و 

(2) .ددرگ یم  نییعت  تمکح  اب  يرما  ره  بش  نآ  رد  ریدقت : بش 

ردق بش  رد  (ع ) نیموصعم اب 

یم دراو  ناضمر  هام  رخآ  ههد  یتقو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـندومرف : (ع ) قداـص ماـما  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر 
(3) .دومن یم  تدابع  طقف  تفرگ و  یم  ءایحا  ار  بش  ود  درک  یم  زیهرپ  نانز  اب  ترشاعم  زا  درک و  یم  يدیدش  تبقارم  دش ،

تـشذگ یم  همین  زا  بش  یتـقو  بش  فصن  اـت  دومرف  یم  اـعد  موس  تسیب و  مکی و  تسیب و  بش  رد  (ع ) رقاـب ماـما  (ع :) رقاـب ماـما 
(4) .درک یم  زامن  هب  عورش 

ماعط و یمک  هب  ار  اهنآ  باوخ  دباوخب و  شلها  زا  يدحا  بش  نیا  رد  تشاذگ  یمن  (س ) همطاف ترضح  (س :) ارهز ترضح 

.5 ردق /  - 1
.4 ناخد /  - 2

ص 257. ج 7 ، لئاسو ، - 3

ص 260. ج 7 ، لئاسو ، - 4
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ص:156

(1) .دومرف یم  فرطرب  زور  رد  تحارتسا 

دجـسم هب  ار  وا  دندومرف  رما  دـش  ناضمر  موس  تسیب و  بش  نوچ  دوب و  هدـش  ضیرم  تخـس  (ع ) قداص ترـضح  (ع :) قداص ماما 
(2) .دندوب دجسم  رد  حبص  ات  دنربب و 

: متشه تسیب و  زور  ياعد 

هراشا

: متشه تسیب و  زور  ياعد 

، لیاسو ناـیم  زا  و  رادـب ، یمارگ  اـه ، هتـساوخ  ندرک  رـضاح  اـب  ارم  نادرگ و  نوزفا  تابحتـسم ، زا  ار  ما  هرهب  زور ، نیا  رد  ایادـخ !
« .دنک یمن  شلوغشم  دراد و  یمن  شزاب  ناگدننک  رارصا  يراشفاپ  هک  يا  نادرگ  کیدزن  تروضح ، هب  ار  مندیسر  هلیسو 

: اعد مایپ 

تابحتسم زا  يدنم  هرهب 

تایاور تایآ و  رد  تابحتسم 

تایاور تایآ و  رد  تابحتسم 

.مینک یم  هراشا  تسا  بش  زامن  هک  اهنآ  زا  یکی  هب  اهنت  دندایز  تابحتسم 

بش 21. لامعا  حیتافم ، - 1

بش 21. لامعا  حیتافم ، - 2

ادخ هام  نانامهم  يارب  یناغمرا  شیاشخب : www.Ghaemiyeh.comرثوک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 253زکرم  هحفص 174 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13220/AKS BARNAMEH/#content_note_156_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13220/AKS BARNAMEH/#content_note_156_2
http://www.ghaemiyeh.com


ص:157

دومحم ماقم  هب  تیادخ  هک  دشاب  رآ ) ياجب   ) تسوت صوصخم  بش  زامن  شاب و  دجهتم  رادیب و  ار  بش  زا  یضعب  و  یهلا : روتـسد 
(1) .دنادرگ تثوعبم  تعافش ) )

یناسک نم  نمؤم  ناگدنب  نیب  رد  قیقحت  هب  دیامرف : یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هب  ناحبس  دنوادخ  برقت : يارب  يا  هلیـسو 
(2) .مراد تسود  ار  اهنآ  نم  هک  دنوش  یم  کیدزن  يدح  هب  نم  هب  لفاون  ماجنا  هلیسوب  هک  دنتسه 

(3) .تسا بش  زامن  رد  نمؤم  يراوگرزب  فرش و  (ع ) قداص ماما  نمؤم : فرش 

(4) .درب یم  ار  وا  زور  هانگ  راثآ  نمؤم ، بش  زامن  دنیامرف : یم  (ع ) قداص ماما  ناهانگ : هدننک  وحم 

(5) .تسابیز زور  رد  شا  هرهچ  دناوخ  یم  بش  زامن  هک  یسک  دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ناحلاص : يامیس 

.79 ءارسا /  - 1
ص 352. ج 2 ، یفاک ، - 2

ص 286. ج 5 ، لیاسو ، - 3

ص 269. ج 5 ، لیاسو ، - 4

ص 271. ج 5 ، لیاسو ، - 5
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ص:158

(1) .تسا ترخآ  تنیز  دناوخ  یم  بش  رد  هدنب  هک  یبش  زامن  تعکر  تشه  دندومرف : (ع ) قداص ماما  ترخآ : تنیز 

رتبوبحم تسایند  رد  هچنآ  ایند و  زا  نم  دزن  بش  لد  رد  زامن  تعکر  ود  دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  شزرا : نیرتالاو 
(2) .تسا

(3) .دوش یم  يزور  شیازفا  ببس  بش  زامن  (ع ) موصعم يزور : شیازفا  بجوم 

(4) .دنک یم  دونشخ  ار  دنوادخ  بش  زامن  انامه  (ع ) موصعم ادخ : يدونشخ  بجوم 

ياضر ات  دوش  یم  دنلب  نیریـش  باوخ  تحار و  باوختخر  زا  هدنب  هک  یتقو  دیامرف : یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  شزرمآ :
دیامرف یم  دنک و  یم  رخف  هکئالم  رب  يا ) هدنب  نینچ  نتشاد  هب   ) دنوادخ دروآ  تسد  هب  بش  زامن  اب  ار  ادخ 

ص 271. ج 5 ، لیاسو ، - 1

ص 276. ج 5 ، لیاسو ، - 2

ص 276. ج 5 ، لیاسو ، - 3

ص 276. ج 5 ، لیاسو ، - 4
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ص:159

(1) .مدیزرمآ ار  وا  دیشاب  دهاش 

رطاخ هب  هک  بش ، زامن  رگم  تسه  نآ  شاداپ  نآرق  رد  هکنیا  رگم  دنک  یمن  یکین  راک  چـیه  هدـنب  (ع :) قداص ماما  دودـحمان : رجا 
(2) .هدومرفن نایب  ار  نآ  شاداپ  دنوادخ  نآ ) صاخ  زایتما  )

(3) .تسا ناحلاص  شور  بش  زامن  انامه  بش  زامن  هب  داب  امش  رب  دیامرف : یم  (ع ) قداص ماما  ناحلاص : هویش 

: مهن تسیب و  زور  ياعد 

هراشا

: مهن تسیب و  زور  ياعد 

كاپ ماهتا ، ياه  یکیراـت  زا  ار  مبلق  نک و  میزور  هاـنگ  زا  ظـفح  قیفوت و  ناـشوپب و  تمحر ، اـب  ار  مدوجو  ياپارـس  زورما  ایادـخ !
« شنمؤم ناگدنب  هب  تبسن  نابرهم  يا  نادرگ ،

: اعد مایپ 

ناتهب تمهت و  زا  يرود 

ناتهب تمهت و  راثآ 

ناتهب تمهت و  راثآ 

هب سک  ره  دیامرف : یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر  دیدش : باذع 

ص 276. ج 5 ، لیاسو ، - 1
ص 276. ج 5 ، هعیشلا ، لیاسو  - 2
ص 276. ج 5 ، هعیشلا ، لیاسو  - 3

ادخ هام  نانامهم  يارب  یناغمرا  شیاشخب : www.Ghaemiyeh.comرثوک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 253زکرم  هحفص 177 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13220/AKS BARNAMEH/#content_note_159_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13220/AKS BARNAMEH/#content_note_159_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13220/AKS BARNAMEH/#content_note_159_3
http://www.ghaemiyeh.com


ص:160

ات درادهگن ، شتآ  زا  يا  هپت  رب  ار  وا  تمایق  زور  دنوادخ  تسین  وا  رد  هک  دیوگب  يزیچ  شدروم  رد  دنز و  ناتهب  ینمؤم  نز  ای  درم 
(1) .دیامن تباث  ار  هتفگ  هچنآ 

(2) .دنامن اجب  ود  نآ  نایم  یمارتحا  دنز ، تمهت  ار  دوخ  ینید  ردارب  سک  ره  دیامرف : یم  (ع ) قداص ماما  مارتحا : نتفر  نیب  زا 

دوـش یم  هدودز  شلد  زا  ناـمیا  دـنز ، یم  تمهت  دوـخ  ینید ، ردارب  هب  نمؤـم  هـکنیمه  دـیامرف : یم  (ع ) قداـص ماـما  ناـمیا : لاوز 
(3) .ددرگ یم  لح  بآ  رد  کمن  هک  نانچمه 

(4) .تسا دنلب  ياههوک  زا  رت  نیگنس  هانگ ، یب  هب  ناتهب  دیامرف : یم  (ع ) قداص ماما  ناتهب : ینیگنس 

(5) .تسا ینامگدب  ضرعم  رد  هک  یسلجم  تمهت و  هاگیاج  زا  زیهرپب  دندومرف : (ع ) یلع ماما  ینامگدب : ضرعم  رد 

ص 194. ج 75 ، راونالاراحب ، - 1
ج 2. یفاک ، - 2

ص 361. ج 2 ، یفاک ، لوصا  - 3
ص 194. ج 75 ، راونالاراحب ، - 4

ص 423. ج 8 ، لیاسو ، - 5
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ص:161

دهد تبـسن  نم  هب  ار  ما  هتفگن  نـم  هـک  ار  يزیچ  سک  ره  دـیامرف : یم  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ  شتآ : رد  شهاـگیاج 
(1) .تسا شتآ  رد  وا  هاگیاج 

: ما یس  زور  ياعد 

هراشا

: ما یس  زور  ياعد 

هک ناـس  نآ  .تسا  یـضار  تربماـیپ  يدنـسپ و  یم  وـت  هک  هنوـگنآ  هدـب ، رارق  لوـبق  رکـش و  هـب  نورقم  زورما ، ار  ما  هزور  ایادـخ !
صوصخم دمح ، ساپـس و  .شکاپ و  نامدود  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  نامرورـس  قح  هب  دـشاب ، راوتـسا  شلوصا ، اب  شعورف 

.تسا نایناهج  يادخ 

: اعد مایپ 

تیب لها  ربمایپ و  قح 

(ع) تیب لها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  قح 

(ع) تیب لها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  قح 

تدوم تبحم و  هکنیازج  هب  مهاوخ  یمن  تلاسر  رجا  امـش  زا  نم  وگب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يا  (ع :) تیب لها  اب  یتسود 
(2) .دیراد روظنم  منادنواشیوخ  قح  رد  ار  نات 

ادخ و فرط  زا  نارادنامرف  ار و  وا  لوسر  ادخ و  نامرف  دینک  تعاطا  تعاطا :

ص 259. ج 9 ، لیاسو ، - 1
.23 يروش /  - 2
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ص:162

(1) .ار وا  لوسر 

رب دش  هنوگنیا  یتقو  دنک  ادا  ار  یهلا  تناما  دنارب و  مکح  هدرک  لزان  ادـخ  هچنآ  هب  هک  تسا  ماما  رب  دـیامرف : یم  (ع ) یلع ترـضح 
(2) .دنهد خساپ  شیادن  هب  دنیامن و  شتعاطا  دنونشب و  ار  وا  فرح  هک  تسا  مدرم 

اهنآ دـنیوگ ، یم  نخـس  هتـسهآ  مارآ و  يادـص  هب  وا ) مارتحا  يارب   ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دزن  هک  ناـنآ  مارتحا : ظـفح 
(3) .تسا هدومرف  بیصن  میظع  رجا  شزرمآ و  هدومزآ و  يوقت  عیفر  دنلب و  ماقم  يارب  ار  ناشیاهلد  تقیقح  رد  دنوادخ  هک  دنتسه 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ادخ و  رب  هاگچیه   » دیا هدروآ  نامیا  ادخ  هب  هکیناسک  يا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  هب  نتـسجن  مدقت 
(4) .تسا اونش  اناد و  ناتراتفگ  هب  ادخ  هک  دیسرتب  ادخ  زا  دییوجم  مدقت 

.59 ءاسن /  - 1
ص 272. ش 7 ، غیلبت ، يامنهار  - 2

.3 تارجح /  - 3
(. هیقف یلو  یگدنیامن  داهن  غیلبت ، يامنهار  زا  هتفرگرب   ) 1 تارجح /  - 4
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ص:163
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ص:164

ناضمر هام  ياهتبسانم  رب  يرورم  مجنپ : شخب 

هراشا

ناضمر هام  ياهتبسانم  رب  يرورم  مجنپ : شخب 

اه لصف  ریز 

لوا بش 

لوا زور 

مود زور 

موس زور 

مراهچ زور 

مشش زور 

متفه زور 

مهن زور 

مهد زور 

مهدزاود زور 

مهدزیس زور 

مهدراهچ زور 

مهدزناپ زور 

مهدفه بش 

مهدفه زور 
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مهدجیه زور 

مهدزون بش 

متسیب زور 

مکی تسیب و  بش 

مکی متسیب و  زور 

مود تسیب و  زور 

موس تسیب و  بش 

مشش تسیب و  زور 

متفه تسیب و  بش 

لوا بش 

لوا بش 

لزان باتک  دنچ  دـنوادخ  درک  ضرع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هب  رذوبا   (1) .دـیدرگ لزان  بش  نیا  رد  (ع ) میهاربا فحص 
یسک نیلوا  هفیحص و  یـس  سی  ردارب  و  هفیحـص ، هاجنپ  ثیـش  رب  و  باتک ، هد  (ع ) مدآ رب  باتک  راهچ  دص و  : » دومرف تسا ؟ هدرک 

(2) .ناقرف روبز و  لیجنا و  تاروت و  هفیحص و  هد  میهاربا  رب  و  تشون ، يزیچ  ملق  اب  هک  دوب 

یَلع ًالِبقُم  هَنامَِزب  اَفِراع  ُهَناِسِلل  اِظفاح  َنوُکَی  نأ  ِلقاعِلل  یغَبنَی   » هک تسا  نیا  هدوب  میهاربا  هفیحص  رد  هک  دنوادخ  تاروتـسد  زا  یکی 
دوخ و نامز  هب  يانشآ  دوخ و  نابز  نابهگن  هک  لقاع  رب  تسا  راوازس  « » هنأش

ص 629. ج 1 ، یفاک ، لوصا  - 1

ص 476. ج 1 ، نایبلا ، عمجم  - 2
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(1)« .دشاب دوخ  ياهراک  هب  لوغشم 

لوا زور 

لوا زور 

(2) .دیدرگ لزان  (ع ) میرم نب  یسیع  ترضح  رب  لیجنا   _ 1

ترضح  (3) دومن تلحر  مرکا  ربماـیپ  رـسمه  نینمؤملا  ما  (ع ) هجیدـخ ترـضح  تثعب  مهد  لاـس  رد  زور  نیا  رد  یلوـق  هب  اـنب   _ 2
ار دوخ  هوبنا  تورث  مامت  درک و  جاودزا  ترـضح  نآ  اب  دید  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هرهچ  رد  ار  توبن  راثآ  یتقو  هجیدخ 

.دومن قافنا  ادخ  هار  رد  ار  اهنآ  همه  داد و  رارق  ترضح  نآ  رایتخا  رد 

نایمور ناناملسم و  نیب  ترجه  مهن  لاس  رد  كوبت  گنج   _ 3

.دش لزان  ناضمر  مهدزاود  رد  هتفگ  ص 192  ج 4 ، ماکحالا ، بیذهت  رد  یلو  ص 17 ، یمق ، سابع  خیش  زا  هیبجر ، دئاوف  - 1
ص 79. ج 2 ، همغلا ، فشک  - 2

ص 19. یبوبلم ، موحرم  زا  ثداوحلا  عیاقولا و  - 3
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، دنـشاب یم  گنج  هداـمآ  ناـیمور  هک  داد  ربخ  دـمآ و  تراـجت  يارب  هنیدـم  هب  ماـش  زا  یناوراـک   (1) .دـیماجنا حلـص  هب  داد و  خر 
هبقع باحـصا  هصق  دش  ماجنا  حلـص  هکنآ  زا  سپ  دندش و  عافد  هدامآ  دندوب  هقیـضم  رد  یلام  تهج  زا  ادـیدش  هکنآ  اب  ناناملـسم 

هحـضف اب  كوبت  هوزغ  گنج  نیا  و  دـندش ، اوسر  دـندوب  هدرک  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ناـج  دـصق  هک  ینیقفاـنم  داد و  يور 
یلا  70 ، 41 ، 38 تایآ 29 ، دنمان و  یم  دندوب ) تقـشم  رد  هقوذآ  تهج  زا  ناملـسم  اریز   ) هرـسعلاوذ ای  دندش ) اوسر  نیقفانم  اریز  )

.دشاب یم  گنج  نیا  هرابرد  هبوت  هروس   79

تسا و هدش  هتفگ  زین  متفه  مراهچ و  زور  رد  (2) و  دندومن تعیب  (ع ) اضر ماما  ار  سوط  مدرم  لاس 201  ناضمر  هام  لوا  زور   _ 4
زور زا  ًالثم  .تسا  هتـشاد  همادا  زور  دنچ  تعیب  هک  دشاب  نآ  فالتخا  نیا  تلع  دیاش  تسا و  هتفگ  ار  مشـش  زور  نانجلا  حیتافم  رد 

.تسا هتشاد  همادا  متفه  زور  ات  عورش و  هام  لوا 

ص 19. یبوبلم ، موحرم  زا  ثداوحلا  عیاقولا و  - 1
ص 17. هیبجرلا ، دئاوف  - 2
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رازه زا  سپ  يو  (1) و  تفر ایند  زا  ق.ه  لاس 427  رد  زور  نیا  رد  انیس  یلع  وبا  سیئرلا  خیش  سانش  مالسا  فوسلیف  نیرتگرزب   _ 5
یم رامش  هب  یفسلف  نوتم  نیرتمهم  زا  وا  یفـسلف  ياهباتک  هدرک و  ظفح  تایـضایر  هفـسلف و  قطنم و  رد  ار  دوخ  تسایر  زونه  لاس 

.تسا هدوب  اه  هاگشناد  یسرد  باتک  نرق  نیدنچ  بط  رد  وا  نوناق  باتک  دنور و 

مود زور 

مود زور 

(2) .دش عقاو  حتفلا  هوزغ  هکم و  حتف  يرجه  متشه  لاس  ناضمر  هام  مود  زور  رد 

.دنشاب هدش  گنج  يارب  هدامآ  ناضمر  مود  رد  هک  دراد  لامتحا  دنا  هتفگ  زین  ناضمر  مهدزیس  یضعب  مهد و  یضعب  یلو 

ص 72. یمق ، سابع  خیش  جاح  زا  بابحالا  هیاده  - 1
ص 84. ج 1 ، لامالا ، یهتنم  ص 64 و  ماوعالا ، ننسلا و  عیاقو  - 2
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موس زور 

موس زور 

(1) .ردب گنج  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  نتفر  نوریب   _ 1

(2) تفاتـش منهج  هب  ق.ه  لاس 65  رد  زور  نیا  رد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  تخـسرس  نمـشد  صاـعلا  یبا  نب  مکح  نب  ناورم   _ 2
.دریمب وا  ات  تسشن  نآ  يور  رب  هداهن و  ناورم  ناهد  رب  ار  اکتم  دلاخ  رد  ام  هک  دنا  هتفگ  یضعب 

دادغب رد  ق.ه  لاس 413  ناضمر  موس  رد  دوخ  نامز  رد  هعیش  ملکتم  هیقف و  نیرتگرزب  دیفم  خیـش  هب  فورعم  نامعن  نب  دمحم   _ 3
(3) .تفای تافو 

، لئاوا هداـشرالا ، هعنقملا ، سلاـجملا  لـمجلا ، یلاـمالا ، لـثم : تسا  هدـنام  راـگدای  هب  دـیفم  خیـش  زا  یـشزرا  اـب  رایـسب و  ياـهباتک 
...و تالاقملا 

ص 57. ماوعالا ، ننسلا و  عیاقو  - 1
ثداوحلا ص 65. عقاولا و  - 2

ص 477. ج 1 ، يرتشوش ، هللارون  یضاق  زا  نینمؤملا  سلاجم  - 3

ادخ هام  نانامهم  يارب  یناغمرا  شیاشخب : www.Ghaemiyeh.comرثوک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 253زکرم  هحفص 187 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13220/AKS BARNAMEH/#content_note_168_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13220/AKS BARNAMEH/#content_note_168_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13220/AKS BARNAMEH/#content_note_168_3
http://www.ghaemiyeh.com


ص:169

مراهچ زور 

مراهچ زور 

نایعیش زا  رفن  رازه  هدزیس  دودح  تسا و  هدوب  ربمایپ  نادناخ  نانمشد  زا  يو  .درم  لاس 53(1)  ناضمر  مراهچ  رد  هیبا  نب  دایز   _ 1
.تسا هدناسر  تداهش  هب  هرصب  رد  ار 

درگاش هعیش و  گرزب  ياهقف  زا  يو  تفای  تافو  نامز  نیا  رد  ق.ه  لاس 448  رد  رالس  هب  فورعم  زیزعلادبع  نب  زمه  یلع  وبا   _ 2
(2) .تسا هعیش  هقف  مهم  عبانم  زا  وا  مسارم  باتک  .تسا  هدوب  یضترم  دیس  دیفم و  خیش 

مشش زور 

مشش زور 

(3) .دش لزان  (ع ) نارمع هب  یسوم  ترضح  هللا  میلک  رب  زور  نیا  رد  تاروت  هک  هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یمارگ  ربمایپ  زا   _ 1

ق.ه ناضمر 201  مشش  رد  (ع ) متشه ماما  اب  مدرم  تعیب   _ 2

ص 79. ثداوحلا ، عیاقولا و  - 1
ص 170. بابحالا ، هیده  - 2

ص 629. ج 1 ، یفاک ، لوصا  - 3
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(ع) اضر ماما  هب  تبسن  ار  مدرم  یبلق  لیامت  هدیقع و  نوچ  یسابع  هفیلخ  نومأم   (1) .تسا بسانم  يرازگرکش  زور  نیا  رد  دش  عقاو 
فورعم ثیدح  ماما  دندومن و  ماما  زا  یلـصفم  لابقتـسا  مدرم  روباشین  رد  دروآ و  ناسارخ  هب  هنیدـم  زا  رابجا  هب  ار  ماما  تسناد  یم 

ماما يراددوخ  مغر  یلع  داد و  ماما  هب  ار  دوخ  يدهع  تیالو  نومأم  دندیسر  سوط  هب  هک  نآ  زا  سپ  دومرف  نایب  ار  بهذلا  هلسلس 
.دندرک تعیب  ترضح  نآ  اب  مدرم  درک و  مالعا  ار  نآ  نومأم  نآ ، نتفریذپ  زا 

متفه زور 

متفه زور 

هتفگ یضعب  دندرک و  تکرح  ردب  گنج  يارب  دوخ  باحصا  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  يرجه  مود  لاس  ناضمر  متفه  رد 
یلو .تسا  هدوب  تولاط  باحـصا  دادعت  هب  رفن  ترـضح 317(2)  نآ  باحـصا  دادعت  تسا و  هدوب  زور  نیمه  رد  ردب  هوزغ  هک  دنا 

هدش عقاو  ناضمر  مهدفه  رد  ردب  هوزغ  هک  تسا  نآ  فورعم 

ص 26. ج 7 ، دیفم ، خیش  تافنصم  هلسلس  - 1
.دشاب یم  رفن  روهشم 313  فورعم و  - 2
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رد دـندرک و  تکرح  متفه  رد  هدـش و  هداـمآ  ناـضمر  موس  رد  ترـضح  نآ  هک  دـشاب  نآ  لوق  ود  نیا  عمج  هجو  دـیاش   (1) .تسا
.دش عورش  گنج  مهدفه 

مهن زور 

مهن زور 

.دشاب یم  ناشیا  هرابرد  میرم  هروس  لوا  تایآ   (2) .دش دلوتم  زور  نیا  رد  (ع ) ایرکز نبا  ییحی  ترضح   _ 1

هب ترضح  نآ  تکرح  ياضاقت  هتشون و  (ع ) نیسح ماما  هب  باطخ  همان  رازه  هدزاود  هفوک  مدرم  ق.ه  لاس 60  ناضمر  مهن  رد   _ 2
(3) .دندومن ار  هفوک  فرط 

حاتفم باتک  متفه  دـلج  نایاپ  رد  یلماـع  داوج  دـمحم  هللا  هیآ  .يرمق  يرجه  لاس 1225  رد  فرـشا  فجن  هب  ناـیباهو  هلمح   _ 3
فرشا و فجن  هب  نایباهو  هک  یلاح  رد  دیسر  نایاپ  هب  ق.ه  لاس 1225  ناضمر  مهن  بش  رد  باتک  نیا  فیلأت  دیامرف : یم  همارکلا 

ار (ع ) نیسح ماما  راوز  دندرک  هلمح  البرک 

ص 57. ماوعالا ، ننسلا و  عیاقو  - 1
ص 105. ثداوحلا ، عیاقولا و  - 2
ص 112. ثداوحلا ، عیاقولا و  - 3

ادخ هام  نانامهم  يارب  یناغمرا  شیاشخب : www.Ghaemiyeh.comرثوک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 253زکرم  هحفص 190 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13220/AKS BARNAMEH/#content_note_171_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13220/AKS BARNAMEH/#content_note_171_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13220/AKS BARNAMEH/#content_note_171_3
http://www.ghaemiyeh.com


ص:172

هاجنپ دصکی و  ار  ناگدش  هتشک  دادعت  .دشاب  یم  مجع  زا  ناگدش  هتـشک  رثکا  دنا و  هتـشک  ار  نانآ  زا  يرایـسب  دنا و  هدومن  تراغ 
.دنا هدرک  رکذ  رفن 

مهد زور 

مهد زور 

هقطنم رد  تفاـی و  تاـفو  تثعب  مهد  لاـس  ناـضمر  مـهد  زور  یگلاـس  نس 65  رد  (ع ) دـلیوخ تنب  هجیدـخ  ترـضح  نینمؤـملا  ما 
دوب ینز  نیا  دومن و  جاودزا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اب  یگلاس  نس 40  رد  هجیدخ  ترضح   (1) .دیدرگ نفد  هکم  نوحج 

.درک فرصم  مالسا  جیورت  هار  رد  ار  دوخ  لاوما  مامت  دیورگ و  مالسا  نید  هب  هک 

مهدزاود زور 

مهدزاود زور 

طسوت دش  لزان  یسیع  ترضح  رب  هک  یلیجنا   (2) .دیدرگ لزان  (ع ) میرم نب  یسیع  ترضح  رب  لیجنا  زور  نیا  رد   _ 1

ص 22 ج 7 ، دیفم ، خیش  تافنصم  هلسلس  - 1
ص 18. هیبجر ، دئاوف  - 2
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نامـسآ هب  یـسیع  جورع  زا  سپ  نرق  کی  دودـح  دـنراد  جاور  نایحیـسم  نایم  رد  هزورما  هک  یلیجنا  راهچ  تفر و  نیب  زا  نایدوهی 
.دندش هتشون 

دـش لزان  هوخا » نونمؤملا  اَمَّنِا   » هفیرـش هیآ  یتقو  (ع ) نینمؤملاریما هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  نیب  توخا  دـقع  ماـجنا   _ 2
تخاس و ردارب  دوب  وا  دوخ  لثم  هک  یسک  اب  ار  یسک  ره  درک و  رارقرب  توخا  دقع  راصنا  رجاهم و  نیب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
ره مشاب و  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ردارب  ادـخ و  هدـنب  نم  دومرف  یم  تسـشن  یم  ربنم  يور  رب  هاگره  (ع ) نینمؤملاریما

(1) .دشاب یم  وگغورد  دنک  ییاعدا  نینچ  نم  زا  ریغ  سک 

مهدزیس زور 

مهدزیس زور 

(2) .تسا هدوب  زور  نیا  رد  هکم  حتف  دنا  هتفگ  ناخروم  زا  یضعب   _ 1

هب ق.ه  لاس 95  ناضمر  هدزیس  رد  یفقث  فسوی  نب  جاجح   _ 2

ص 12. ج 1 ، راحبلا ، هنیفس  - 1
ج 1. راحبلا ، هنیفس  - 2
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زا رفن  رازه  تسیب  دـص و  درک و  تموکح  قارع  رد  لاـس  تسیب  دودـح  دوـب  (س)(1)  تیب لها  نانمـشد  زا  يو  دـش  لصاو  كَرَد 
رد دـندوب  ینادـنز  نز  رازه  یـس  درم و  رازه  هاجنپ  وا  نادـنز  رد  دوب  هلاـس  هک 53  شگرم  ماگنه  دـناسر و  تداهـش  هب  ار  ناـیعیش 

.تسا هدش  هراشا  وا  هب  فیقث » مالغ   » ناونع اب  (ع ) نینمؤملاریما هغالبلا  جهن  هبطخ 116 

مهدراهچ زور 

مهدراهچ زور 

ماـما یهاوخنوخ  هب  راـتخم   (2) .دیـسر تداهـش  هب  ق.ه  اـی 67  لاـس 66  ناـضمر  مهدراـهچ  زور  رد  یفقث  هدــیبع  یبا  نـب  راـتخم 
رد ار  راتخم  رـس  دـش و  دیهـش  ریبز  نب  بعـصم  تسد  هب  ماجنارـس  اما  دومن  تازاجم  ار  البرک  نـالتاق  همه  درک و  ماـیق  (ع ) نیـسح

.دندراذگ کلملادبع  دزن  هرامالاراد 

ص 534. هسیفن ، هعومجم  نمض  رد  هدش  پاچ  ییاهب  خیش  زا  دصاقملا  حیضوت  - 1
ص 157. ثداوحلا ، عیاقولا و  - 2
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مهدزناپ زور 

مهدزناپ زور 

رد دـیدرگ و  دـلوتم  ردـپ  لاس  ترجه  زا  سپ  مود  لاس  ناضمر  مهدزناپ  (ع ) بلاطیبا نب  یلع  نب  نسح  ماما  یبتجم  ترـضح   _ 1
ترجه موس  لاس  رد  ار  ترـضح  نآ  دلوت  ناخروم  زا  يرایـسب  (1) و  .دندیسر تداهش  هب  یگلاس  نس 47  رد  لاس 49  رفص  رخآ 
تماما نارود  دـندرک  یگدـنز  شردـپ  اب  لاس  یـس  نآ  زا  سپ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اب  لاـس  ترضح 7  نآ   (2) .دنناد یم 

لمج و نیفـص و  گنج  راوگان  ياهدـمایپ  بقاوع و  ناشیا  تماما  نارود  هثداح  نیرتمهم  .تسا  هدوب  لاس  هد  ترـضح  نآ  هصاخ 
يا هراچ  ناوریپ  نازابرـس و  زا  يدایز  هدع  تنایخ  یتسـس و  رثا  رب  اما  دش  هیواعم  اب  گنج  هدامآ  ترـضح  نآ  ادتبا  هک  دوب  ناورهن 

.دنداد نت  نآ  هب  ینطاب  لیم  مغریلع  اذل  دندیدن و  هیواعم  اب  حلص  زج 

ص 461. ج 1 ، یفاک ، لوصا  - 1
.7 ص 59 ، ماوعالا ، ننسلا و  عیاقو  - 2
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نایفوک اما  هدومن  تکرح  هفوک  فرط  هب  (ع ) نیسح ماما  فرط  زا  یگدنیامن  هب  لیقع  هب  ملسم  ق   . لاس 60 ه مهدزناپ  زور  رد   _ 2
.دیسر تداهش  هب  هللادیبع  تسد  هب  هدراذگ و  اهنت  ار  وا 

تداهـش هب  یقیناود  روـصنم  تسد  هب  ق.ه  لاـس 145  ناـضمر  هدزناـپ  رد  بلاـط  یبا  نب  یلع  نب  نسح  نب  هللادـبع  نب  دـمحم   _ 3
اب هک  تشگ  فورعم  نیبلاط  مایق  هب  اهنآ  مایق  هک  دندرک  مایق  (ع ) نیسح ماما  یهاوخنوخ  هب  یبتجم  ماما  دالوا  زا  رفن  نیدنچ  .دیـسر 

.تسا هدوب  نیسحلا » تاراثل  ای   » راعش

مهدفه بش 

مهدفه بش 

هدجیه تثعب و  زا  هدزاود  لاس  رد  ناضمر  هام  مهدفه  هبنش  بش  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  جارعم  هک  دیوگ  يدقاو   _ 1
(1) .دنا هتفگ  ار  بجر  متفه  تسیب و  یضعب  لوالا و  عیبر  هدفه  بش  رد  هک  دنا  هتفگ  یضعب  اما  تسا  هدوب  ترجه  زا  لبق  هام 

فیرـشلا هجرف  یلاعت  هللا  جـع  نامز  ماـما  ترـضح  هب  باوخ  رد  ینارکمج  هلثم  نب  نسح  ق.ه  لاس 292  ناضمر  بـش 17  رد   _ 2
هدش بایفرش 

ص 302. ج 18 ، راونالاراحب ، - 1
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زا رفن  نارازه  ياریذـپ  هعمج  هبنـشراهچ و  ياهبـش  رد  نونکا  مه  دجـسم  نیا   (1) .دـیدرگ مق  نارکمج  دجـسم  نتخاس  هب  رومأم  و 
.تسا فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  نامز  ماما  ناقشاع 

مهدفه زور 

مهدفه زور 

تلزنا يذلا  ناضمر  رهش   » هفیرش هیآ  تسا و  ناضمر  هدفه  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  تثعب  يادتبا  هک  دنا  هتفگ  یـضعب   _ 1
ناوتب دـیاش  هدومرف  یـسلجم  همالع  تسا  هدوب  بجر  متفه  تسیب و  رد  هک  تسا  نآ  روهـشم  اـما   (2) .دنا هدرک  دانتـسا  نآرقلا » هیف 

(3) .تسا هدوب  بجر  هام  رد  غیلبت  هب  رما  تلاسر و  اما  هدوب  ناضمر  هام  رد  یحو  زاغآ  توبن و  هک  تفگ 

ترجه مود  لاس  ناضمر  هدفه  هعمج  زور  رد  ردب  گنج   _ 2

ص 226. ثداوحلا ، عیاقولا و  - 1
ص 337، هیرقلا ، ددعلا  - 2

ص 91. ج 6 ، راونالاراحب ، - 3
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گنج نآ  رد  هک  تسا  فورعم  گنج  نامه  يربک  ردب  اما  دوب  شیرق  هلفاق  ندرک  بیقعت  اهنت  يرغـص  ردـب  گنج   (1) .تسا هدوب 
شیرق رافک  ناگرزب  زا  هک  دیلو  ربارب  رد  (ع ) یلع ترضح  گنج  نیا  رد  دندوب  رفن  رازه  دودح  شیرق  يورین  رفن و  ناناملسم 313 

.دندش زوریپ  ناناملسم  دش و  داجیا  لزلزت  رافک  رد  وا  نتشک  زا  سپ  هتفرگ و  رارق  دوب 

مهدجیه زور 

مهدجیه زور 

هجرف یلاعت  هللا  جـع  نامز  ماـما  روهظ  تراـشب  باـتک  نیا  رد   (2) .دـیدرگ لزان  (ع ) دواد ترـضح  رب  روبز  ناضمر  مهدـجیه  زور 
.تسا هتشاد  دوجو  فیرشلا 

مهدزون بش 

مهدزون بش 

هک یناسک  بش  نیا  رد  تسا  ردق  ياهبش  زا  بش  نیلوا   _ 1

ص 25. ج 7 ، دیفم ، خیش  تافنصم  هلسلس  - 1
ص 629. ج 1 ، یفاک ، لوصا  - 2
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(1) .ددرگ یم  ردقم  دنور  جح  هب  دیاب 

تبرـض هیلع  هللا  هنعل  مجلم  نب  نمحرلادـبع  ءایقـشالا  یعـشا  تسد  هب  (ع ) بلاطیبا نب  یلع  ترـضح  نینمؤملاریما  بش  نیا  رد   _ 2
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  هک  دوب  یـصخش  نیلوا  دیدرگ و  دلوتم  لیفلا  ماع  زا  سپ  لاس 30  رد  (ع ) یلع ترضح  .دروخ 

(2) .دیسر تداهش  هب  یگلاس  نس 63  رد  يرجه  لاس 40  رد  دروآ  نامیا 

متسیب زور 

متسیب زور 

ربمایپ رب  دـنوادخ  زا  یگرزب  يزوریپ  ترـصن و  زور  نیا  رد  دـش و  ماجنا  هکم  حـتف  ترجه  زا  متـشه  لاس  ناضمر  متـسیب  زور   _ 1
(3) .دش ققحم  قح  يوریپ  رب  ینبم  دنوادخ  هدعو  لزان و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا 

ص 196. ج 4 ، ماکحالا ، بیذهت  ص 19  هیبجر ، دئاوف  - 1
ص 452. ج 1 ، یفاک ، لوصا  - 2

.18 هیرقلا ، ددعلا  - 3
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(1) .تخیر نوریب  هبعک  لخاد  زا  ار  اهتب  دراذگ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکاربمایپ  هناش  رب  اپ  (ع ) نینمؤملاریما زور  نیا  رد   _ 2

مکی تسیب و  بش 

مکی تسیب و  بش 

بش نیا  رد  زین  (ع ) میرم نب  یسیع  ترضح  دنتفای و  تافو  بش  نیا  رد  (ع ) نون نب  عشوی  زین  و  (ع ) نارمع نب  یسوم  ترضح   _ 1
نآ یلو  دـنا  هتـشک  هتخیوآ و  راد  هب  ار  ترـضح  نآ  نایدوهی  هک  دـننک  یم  روصت  هابتـشا  هب  نایحیـسم  اما   (2) .دش هدرب  نامـسآ  هب 

.دشاب یم  نامسآ  رد  هدنز و  ترضح 

(3) .دندروخ تبرض  بش  نیا  رد  ناربمایپ  ءایصوا  مامت  هک  هدرک  لقن  (ع ) قداص ماما  ای  (ع ) رقاب ماما  زا  یسوط  خیش   _ 2

هب یگلاس  نـس 63  رد  ق.ه  لاس 40  ناضمر  مکی  تسیب و  هبنـشکی  بش  رد  (ع ) بلاـطیبا نب  یلع  نینمؤملاریما  ماـما  ترـضح   _ 3
.دیسر تداهش 

ص 20. هیبجر ، دئاوف  - 1
ص 235. دادعلا ، - 2

ص 114. ج 1 ، ماکحالا ، بیذهت  - 3
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مکی متسیب و  زور 

مکی متسیب و  زور 

گرزب ءاملع  زا  يو  تفای  تافو  ق.ه  ناضمر 1104  هام  مکی  تسیب و  زور  رد  یلماع  رح  خیش  هب  فورعم  یلع  نب  نسح  نب  دمحم 
.دشاب یم  يداهتجا  عبنم  نیرتمهم  نانچمه  وا  هعیشلا  لئاسو  باتک  تسا و  هعیش 

مود تسیب و  زور 

مود تسیب و  زور 

سدـق زور  ناونع  هب  ار  ناـضمر  رخآ  هعمج  دادرم 1358 )  25  ) ق.ه لاـس 1399  ناـضمر  مود  تسیب و  رد  هللا  همحر  ینیمخ  ماـما 
یم داجیا  هلئاغ  زور  ره  تسا ، تیناسنا  نمـشد  تیرـشب و  نمـشد  لیئارـسا  : » دندومرف زور  نیا  تبـسانم  هب  یمایپ  رد  هدرک و  نییعت 

مالـسا و زور  ار  سدق  زور  نم  تسا ، مالـسا  تایح  زور  سدق  زور  درک ، ءایحا  دیاب  ار  مالـسا  هک  تسا  يزور  سدـق  زور  ...دـنک 
ییاوزنا زا  نیملـسم  مینک و  زهجم  ار  نامدوخ  ياوق  مامت  ام  دـیاب  هک  تسا  يزور  مناد و  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زور 
هداتسیا اوق  مامت  اب  بناجا  لباقم  رد  ام  دنتـسیاب و  بناجا  لباقم  رد  توق  تردق و  مامت  اب  دنوش و  جراخ  دندوب  هدناشک  ار  اهنآ  هک 

دنتخیر یم  بآ  لطس  کی  مادک  ره  نیملسم  رگا  ...میا 
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(1)« .درب یم  لیس  ار  لیئارسا 

موس تسیب و  بش 

موس تسیب و  بش 

لزاـن ناـضمر  موـس  تسیب و  رد  نآرق  ناـضمر » رهـش  نم  نیرـشع  ثـالث و  یف  نآرقلا  لزنا   » هلآ هیلع و  هللا  یلـص  یبـنلا  لاـق   _ 1
(2) .دش

.دوش یم  صخشم  نآ  رد  سک  ره  تاردقم  هدوب و  بش  نیمه  ردق  بش  هک  تسا  نآ  فورعم   _ 2

نیا  (3) .تفای نایاپ  ق.ه  لاس 1254  ناضمر  موس  تسیب و  بش  رد  مالـسالا  حرـش  یف  مالکلا  رهاوج  دنمـشزرا  باتک  فیلأت   _ 3
دمحم خیش  باتک  نیا  فلؤم  .تسا  ریظن  یب  دوخ  عون  رد  هدوب و  دلج  رد 43  هک  تسا  هعیش  یلالدتسا  هقف  باتک  نیرتمهم  باتک 

.تسا یفجن  نسح 

تسیب و بش  رد  نآرقلا  ریسفت  یف  نازیملا  باتک  فیلأت   _ 4

هرامش 10783. ناهیک ، همانزور  - 1
ص 629. ج 1 ، یفاک ، لوصا  - 2

ص 453. ج 43 ، مالکلا ، رهاوج  - 3
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زایتما تسا  هدمآ  رد  ریرحت  هتشر  هب  نونکات  هک  تسا  نآرق  ریسفت  نیرتهب  باتک  نیا   (1) .تفای نایاپ  ق.ه  لاس 1372  ناضمر  موس 
.تسا نآرق  هب  نآرق  ریسفت  نآ  هژیو 

هرود کی  باتک  نیا   (2) .تسا هتفای  نایاپ  ق.ه  لاس 1261  ناضمر  موس  تسیب و  رد  يراوزبس  يداه  الم  جاح  هموظنم  حرـش   _ 5
یم رافسا  هصالخ  عقاو  رد  هدوب و  قالخا  داعم و  توبن و  صخالا و  ینعملاب  معالا و  ینعملاب  تایهلا  زا  معا  یمالسا  هفسلف  قطنم و 

.دشاب

مشش تسیب و  زور 

مشش تسیب و  زور 

دـالوف تخت  رد  هتفاـی و  تاـفو  ناهفـصا  رد  ق.ه  لاس 1125  رد  زور  نیا  رد  يراسناوخ  نیـسح  اقآ  دـنزرف  يراـسناوخ  لاـمج  اـقآ 
هدوب و یگرزب  میکح  ملکتم و  هیقف و  يو   (3) .دیدرگ نوفدم 

ص 557. ج 20 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نازیملا  - 1
ص 360. هموظنملا ، حرش  - 2
ص 136. بابحالا ، هیده  - 3

ادخ هام  نانامهم  يارب  یناغمرا  شیاشخب : www.Ghaemiyeh.comرثوک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 253زکرم  هحفص 202 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13220/AKS BARNAMEH/#content_note_183_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13220/AKS BARNAMEH/#content_note_183_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13220/AKS BARNAMEH/#content_note_183_3
http://www.ghaemiyeh.com


ص:184

.تسوا راثآ  زا  حالفلا  حاتفم  حرش  یچشوق و  هیرجت  حرش  هیشاح  هعمل و  حرش  هیشاح  تسا  هدرک  فیلأت  يدایز  ياهباتک 

متفه تسیب و  بش 

متفه تسیب و  بش 

(1) .دیسر تداهش  هب  بش  نیا  رد  (ع) نینمؤملاریما دنا  هتفگ  هتسناد و  ردق  بش  ار  بش  نیا  یضعب   _ 1

یسلجم همالع   (2) .تفای تافو  یـسلجم  یقت  دمحم  نب  رقاب  دـمحم  همالع  ق.ه  لاس 1111  ناـضمر  هاـم  متفه  تسیب  بش  رد   _ 2
هب گرزب  درم  نیا  تامدخ  .دشاب  یم  دـلج  هد  دـصکی و  هک  تسا  راونالاراحب  اهنآ  نیرتمهم  هک  هدرک  فیلأت  باتک  داتفه  زا  شیب 

.درک رکذ  اجنیا  رد  ناوتب  هک  تسا  نآ  زا  رتشیب  رایسب  هعیش  بهذم  نید و 

اما هدش  رکذ  خـیرات  ياهباتک  رد  هک  تسا  هدوب  ناضمر  هام  رد  زین  رگید  ثداوح  یـضعب  هک  تسا  مزال  هتکن  نیا  هب  هجوت  اجنیا  رد 
رد ار  اهنآ  میتسناوتن  اذل  تسا و  هدشن  صخشم  اهنآ  زور 

ص 242. هیرقلا ، ددعلا  - 1
ص 551. ماوعالا ، نینسلا و  عیاقو  - 2
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.مینک یم  هراشا  اهنآ  زا  دروم  ود  هب  اجنیا  هک  میهد  رارق  ناضمر  كرابم  هام  ياهزور  زا  یکی  لیذ 

(1) .تسا هدوب  ناضمر  هام  رد  (س ) ارهز همطاف  اب  (ع ) نینمؤملاریما ترضح  جاودزا  دقع   _ 1

هعیش و مامت  تسا و  هدوب  یسابع  هفیلخ  نیعتسم  هیلع  ناتسربط  رد  ق.ه  لاس 250  ناضمر  هام  رد  دمحم  نب  دیز  نب  نسح  مایق   _ 2
(2) .دندرک تعیب  وا  اب  تنس  لها  زا  يرایسب 

ص 493. ج 1 ، همغلا ، فشک  - 1
ص 8. ج 11 ، هیاهنلا ، هیادبا و  - 2
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ناضمر كرابم  هام  اب  عادو  مشش : شخب 

هراشا

ناضمر كرابم  هام  اب  عادو  مشش : شخب 

ياعد هب  هک  اعد  نیا  میوش  یم  انـشآ  هدـش  يراج  ناگدـننک  تدابع  تنیز  نابز  زا  هک  اهاعد  نیرتزغم  رپ  زا  یکی  اب  لـصف  نیا  رد 
: تسا تمسق  راهچ  لماش  تسا  فورعم  عادو 

راگدرورپ ياهتمعن  فاصوا و   _ 1

ناضمر نوماریپ   _ 2

ناضمر عیدوت   _ 3

اهتساوخرد  _ 4

تاکن ناکما  دح  ات  اما  دشاب ، یمن  نآ  یعرف  ياهروحم  اهزارف و  مامت  یـسررب  ناوت  تسا  راصتخا  رب  راتـشون  نیا  يانب  هک  اجنآ  زا 
.میهد یم  رارق  هقادم  دروم  ار  اعد  نیا  يروحم  هتسجرب و 

ناضمر نوماریپ  یتاکن  راگدرورپ و  ياهتمعن  فاصوا و  فلا :

هراشا

ناضمر نوماریپ  یتاکن  راگدرورپ و  ياهتمعن  فاصوا و  فلا :

اه لصف  ریز 

دنوادخ غیرد  یب  ياهناسحا   _ 1

هبوت باب  ندوشگ   _ 2

.هدش نیمضت  يراگتسر  دوس و  ناگدنب و  تراجت   _ 3

بیغ زا  ییامنهار   _ 4

یهلا يا  هّیطع  ناضمر ،  _ 5
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دنوادخ غیرد  یب  ياهناسحا   _ 1

دنوادخ غیرد  یب  ياهناسحا   _ 1

.ِءازَْجلا ِیف  ُبَغْرَی  ْنَم ال  ای  َّمُهّللَا 

يرادن یشاداپ  تشاد  مشچ  هک  يا  اراگدرورپ 
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همه نآ  اب  هک  تسا  دنوادخ  اهنت  دنراد ، ار  نآ  دننام  لقادـح  ای  رتهب و  تروص  هب  شاداپ  راظتنا  دـننک  یم  یناسحا  هک  یناسک  اعون 
.درادن یشاداپ  چیه  راظتنا  تمعن ، فطل و  تمحر ، ناسحا ،

ِءاطَْعلا یَلَع  ُمَْدنَی  ْنَم ال  ای 

.يوش یمن  نامیشپ  زگره  ششخب  اطع و  رب  هک  یسک  ياو 

هک دمهفب  ای  دوش و  یتسدـگنت  رقف و  راچد  ای  دـشاب ، هدرک  اطع  هک  هچنآ  هب  دـنمزاین  هک  یتقو  لثم  يدراوم  رد  تسا  نکمم  ناسنا 
هب ملع  اب  دـنوادخ  اما  .دوش  ینامیـشپ  تمادـن و  راچد  هتـساخرب  يو  اب  تفلاخم  هب  اـی  هدرکن  یناد  ردـق  ار  وا  ناـسحا  لـباقم  فرط 

.دنک یم  ناسحا  دوخ  هغلاب  تمکح  ساسا  رب  مه  زاب  اما  دنک  یم  تفلاخم  نایصع و  هک  دناد  یم  دنک  یم  ششخب  روما  تبقاع 

ءاوَّسلا یَلَع  ْهَدبَع  ِیفاُکی ُء  ْنم ال  ای 

.يواسم روط  هب  ار  دوخ  هدنب  دهد  یمن  شاداپ  هک  یسک  يا 

یم ار  راک  اطخ  ناسنا  دنوادخ ، اما  .دنک  یم  یفالت  نازیم  نامه  هب  ار  یکین  ای  دنهد  یم  شاداپ  يدب  اب  ار  صاخشا  ياهیدب  ًالومعم 
َءاج ْنَم  اهلاثما و  رشع  هَلَف  ِهَنَسَْحلِاب  َءاج  ْنَم  دهد : یم  شاداپ  ربارب  دنچ  نیدنچ و  هب  دهد  ماجنا  کین  راک  هک  یسک  هب  دزرمآ و 
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(1) .اهلثم الا  يزجی  الَف  ِهئیَّسلِاب 

هبوت باب  ندوشگ   _ 2

هبوت باب  ندوشگ   _ 2

ات یقیقح ، يا  هبوـت  دـینک  هبوـت  یتـفگ : سپ  يدـیمان ؛ هبوـت  ارنآ  يدوـشگ و  وـفع  يوـس  هـب  يرد  تناگدــنب  يارب  هـک  يدوـب  وـت 
رد تسا و  يراج  نآ  ناتخرد  ریز  زا  اهرهن  هک  دـنک  لخاد  تشهب  ياـهغاب  رد  ار  امـش  دـناشوپب و  ار  امـش  ياهیدـب  ناـتراگدرورپ 

نانآ تسار  تمس  ور و  شیپ  زا  نانآ  رون  زور  نآ  رد  دزاس  یمن  راوخ  ار  نانمؤم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دنوادخ ، هک  يزور 
نونکا (2) و  .یـشاب یم  رداق  يزیچ  ره  رب  وت  هک  زرمایب  ار  ام  ناسرب و  لامک  دح  هب  ار  ام  رون  اراگدرورپ  دنیوگ : یم  نانآ  .دور  یم 

نآ رب  اـمنهار  لـیلد و  هدوشگ و  نآ  برد  هک  یلاـح  رد  دوش  یمن  دراو  هبوت  رد  زا  دزرو و  یم  تلفغ  هک  یـسک  دراد  يرذـع  هچ 
(3) .تساپرب

.160 ماعنا /  - 1
.8 میرحت /  - 2

.عادو ياعد  لیلدلا  هماقا  بابلا و  حتف  دعب  ...كوفع  یلا  اباب  كدابعل  تحُتف  يذلا  تنا  - 3
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، تسا هبوت  نآ  يدورو  برد  هک  تسا  یهلا  وفع  هب  یبای  تسد  برطـضم  راکهانگ و  ناسنا  يارب  شمارآ  شیاـسآ و  هطقن  اـساسا 
دیاب تسا  هتـشاذگن  یقاب  سکچیه  يارب  يا  هناهب  رذع و  چیه  تسا ، زاب  زین  نادحلم  رافک و  یتح  ناگدـنب  همه  يوس  هب  برد  نیا 

! تسیچ هناخبحاص  ریصقت  دوب  لهاک  ادگ  رگ  تفگ 

.هدش نیمضت  يراگتسر  دوس و  ناگدنب و  تراجت   _ 3

.هدش نیمضت  يراگتسر  دوس و  ناگدنب و  تراجت   _ 3

تسد یتدایز  هب  دنوش و  راگتـسر  نانآ  هک  دوب  نیا  تروظنم  يداد  رارق  ناگدنب  عفن  هب  ار  تمیق  يراذگ  تمیق  رد  هک  يدوب  وت  و 
: يدومرف هراب  نیا  رد  دنبای 

(1) .دنیب یم  رفیک  رادقم  نامه  هب  دهد  ماجنا  يدب  راک  هک  یسک  ربارب و  هد  وا  يارب  دهد  ماجنا  یکین  راک  هنسح و  هک  یسک 

هک دهد  راب  هشوخ  تفه  هک  تسا  يا  هناد  نوچمه  دـنک  یم  قافنا  ادـخ  هار  رد  ار  دوخ  تورث  لاوما و  هک  یـسک  لثم  يدومرف : و 
(2) .دهد یم  شیازفا  دهاوخب  هک  سک  ره  يارب  دنوادخ  دشاب و  هناد  دص  يا  هشوخ  ره  رد 

دنوادخ سپ  ییوکین  ضرق  دهد ، ضرق  يادخ  هب  هک  تسیک  يدومرف : و 

.160 ماعنا /  - 1
.261 هرقب /  - 2

ادخ هام  نانامهم  يارب  یناغمرا  شیاشخب : www.Ghaemiyeh.comرثوک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 253زکرم  هحفص 210 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13220/AKS BARNAMEH/#content_note_190_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13220/AKS BARNAMEH/#content_note_190_2
http://www.ghaemiyeh.com


ص:191

؟(1) دیازفیب ربارب  دنج  وا  يارب 

(2) .يدومرف لزان  تانسح  شیازفا  هرابرد  ینآرق  تایآ  زا  هک  اهنیا  دننام  و 

: دراد قرف  یتاهج  زا  يویند  ياهشورف  دیرخ و  اب  اما  تسا  هدنشورف  ناسنا  رادیرخ و  دنوادخ  تایآ  نیا  رد 

یم دوخ  تساوخرد  دروم  يالاک  تمیق  رب  دنوادخ  اما  دروایب  نییاپ  ار  سنج  تمیق  هک  دـنک  یم  شالت  رادـیرخ  یعیبط  روطب   _ 1
.درب یم  الاب  ربارب  داتفه  ات  یهاگ  دزادرپ و  یم  ناسنا )  ) هدنشورف هب  ار  الاک  تمیق  ربارب  هد  دیازفا و 

يارـس دنوادخ  هلماعم  نیا  رد  اما  يدیواج  عاتم  هدنـشورف  هن  دهد و  یم  يدیواج  ياهب  رادیرخ  هن  يویند ، شورف  دـیرخ و  رد   _ 2
.دراذگ یم  رایتخا  رد  ار  دوخ  هعساو  تمحر  يونعم و  شاداپ  ترخآ و  دیواج 

.245 هرقب ، - 1
ماما ياعد  تانسحلا  فیعاضت  نم  نآرقلا  یف  نم  رئاظن  نم  ...کسفن  یلع  موسلا  یف  ترز  يذلا  تنا  - 2
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نیرتمک تسا و  ناگدنب  تعفنم  دوس و  فده ، مامت  دنوادخ  اب  هلماعم  رد  اما  تسا  یـصخش  تعفنم  بلج  رجات  ییاهن  فدـه   _ 3
.درادن دنوادخ  يارب  يدوس 

بیغ زا  ییامنهار   _ 4

بیغ زا  ییامنهار   _ 4

درک و یمن  كرد  ناشیاهمـشچ  دوب  ناهنپ  ناـنآ  رب  هک  ار  هچنآ  تقیوشت ، بیغرت و  بیغ و  زا  تا  هتفگ  اـب  ار  تناگدـنب  هک  ییوت 
ارم منک و  داـی  ار  امـش  اـت  دـینک  داـی  ارم  يدومرف : يدرک و  تلـالد  دروآ ، یمن  تسد  هب  ار  اـهنآ  لوقع  دینـش و  یمن  ناشیاهـشوگ 

تسا و تخـس  رایـسب  نم  باذع  دـیزروب ، نارفک  رگا  مهد و  یم  شیازفا  دـینک  رکـش  رگا  دـیزرون : نارفک  دـییامن و  يرازگرکش 
(1) .ار امش  منک  تباجا  ات  دیناوخب  ارم  يدومرف 

نبا یلع  ناـفراع  ماـما  هک  روطناـمه  هک  هدـمآ  ناـمرکف  هب  چـیه  یتـسار  تسا ، دـمح  راوازـس  یهلا  ناـسحا  فطل و  همه  نیا  يرآ 
میـشاب یم  دنم  هرهب  يدنوادخ  لضف  مرک و  زا  هزادنا  هچ  هتفرگ و  ارف  ار  ام  یهلا  تایانع  فاطلا و  ردقچ  هدومرف ، نایب  (ع ) نیـسحلا

هانپ دوخ  ینابرهم  تمحر و  هیاس  ریز  ار  ام  هنوگچ  هدرک و  ام  هب  هک  اه  یکین  اه و  فطل  هچ  نونکات  دلوت  زاغآ  زا  و 

عادو ياعد  كاضرب  مه  رون  ...کبیغ و  نم  کلوقب  مهتللد  يذلا  تنا  - 1
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؟ هدومن رادروخرب  دنم و  هرهب  اهتمعن  ماسقا  عاونا و  زا  ار  ام  هداد و 

یهلا يا  هّیطع  ناضمر ،  _ 5

یهلا يا  هّیطع  ناضمر ،  _ 5

دنوادخ هک  سب  نیمه  هام ، نیا  تلیـضف  رد  هدش  هداد  رارق  نآ  رد  یگدنب  فیاظو  نیرتابیز  تسا و  لاس  لصف  نیرتهب  ناضمر  هام 
، هدش هداتسرف  هام  نیا  رد  ینامسآ  باتک  نیرتهب  تسا ، هدیـشخب  تیزم  يرترب و  اهنامز  همه  رب  باختنا و  ار  نآ  اههام  همه  نایم  زا 

: دیامرف یم  هام  نیا  تلیضف  رد  (ع ) داجس ماما 

یگژیو نآ  هب  اههام  روهُـس و  همه  نایم  رد  هک  یهام  فیاظو ، نآ  نیرت  صلاخ  زا  ار  ناضمر  كرابم  هام  يداد  رارق  وت  ایادـخ  راـب 
نآرق و نآ  رد  يداد ، يرترب  هدـیزگرب و  لاس  تاقوا  همه  رب  يدومرف و  باختنا  اهراگزور  اهنامز و  یمامت  ناـیم  زا  ار  نآ  يداد و 

يراد هدـنز  بش  ماـیق و  هب  يدـینادرگ و  بجاو  ار  هزور  يدیـشخب  ورین  توـق و  يداد و  شیازفا  ار  ناـمیا  يدوـمرف ، لزاـن  ار  روـن 
(1) .تسا رترب  بش  رازه  زا  هک  یبش  يدیشخب ، یگرزب  نآ  رد  ار  ردقلا  هلیل  يدومرف و  بیغرت 

دور یم  هک  يزیزع  دای  هب  ب :

هراشا

دور یم  هک  يزیزع  دای  هب  ب :

َلَْضفَا انََحبْرَا  ٍرُْربَم َو  َهَبْحُص  انَبِحَص  ٍدْمَح َو  َماقَم  ُرْهَّشلا  اذه  انیف  َماقَا  ْدَق  َو 

...يذلا ناضمر  رهش  ضورفلا  کلت  صئاصخ  فیاظولا و  کلت  ایافص  نم  تلعج  تنا  مهللا و  - 1
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َنیَملاْعلا ِحابْرَا 

ردـقچ دوب  ام  اب  هک  تدـم  نیا  رد  تشاد و  یبوخ  هاگیاپ  هچ  درک و  تسیز  هدـنکفا و  راب  ام  نایم  رد  ناضمر  هاـم  هک  یتسار  هب  «و 
« .دروآ ام  يارب  ار  نایناهج  عفن  نیرتالاب  تشاد و  ییوکین  ینیشنمه  تبحاصم و 

ییادج قارف و  تساسرف  تقاط  هچ  تسام و  زا  ندش  ادج  لاح  رد  هدیـسر و  مامتا  هب  شتدـم  هدیـسر و  نایاپ  هب  نآ  تقو  کنیا  و 
هارمه هب  مومع  يارب  ار  یتخبـشوخ  تداعـس و  نیرتگرزب  هکلب  تشادـن  یتمحز  جـنر و  اـهنت  هن  شندـمآ  اـب  هک  ینیـشنمه  نینچز  )

رد زاورپ  هب  یتوکلم  ياضف  رد  ار  ام  هدیشخب و  توارط  ار  ام  ناج  ورس  هک  یهام  اب  دراد  يا  هنامیمـص  یظفاحادخ  (ع ) ماما .تشاد 
زا ار  اهیدب  راگنز  هدیـشخب و  حور  تمالـس  ام  هب  هدومن ، زاسمد  ینامـسآ  برقم  ناگتـشرف  اب  هتخاس و  انـشآ  بیغ  راید  اب  هدروآ و 

نینچ اب  عادو  تسا  تخس  هچ  یتسار  هب  هدناشچ و  ام  هب  ار  يرحس  تاجانم  يراد و  هدنز  بش  دجهت و  تذل  هدودز ، ام  لد  هحفص 
نایامن ادـیپ و  ًالماک  تیبرت  راگزومآ  مالک  رد  یگدادـلد  قشع و  نیا  تسوا و  هتفیـش  ناقـشاع  ياـهلد  هک  يدـنمدوس  راـی  زیزع و 

: تسا

ندـنادرگرب و يور  تسا و  راوـشد  نارگ و  اـم  رب  وا  يرود  قارف و  هک  یـسک  یظفاحادـخ  مینک ، یم  عادو  نآ  اـب  اـم  کـنیا  سپ  »
هب وا  ملسم  قح  ینتسسگان و  نامیپ  هتخادنا و  تشحو  هب  هدومن و  نیگمغ  ار  ام  ام ، نایم  زا  شنتفر 
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(1)« .تسا هداتفا  ام  ندرگ 

عیدوت مسارم  رد  هناگتسب  ياهمالس 

عیدوت مسارم  رد  هناگتسب  ياهمالس 

: تسا عون  ود  رب  مالس 

.دنروآ یم  نابز  رب  ار  نآ  ندش  دراو  ماگنه  هب  هک  تیحت : مالس 

( تسا مود  عون  زا  اجنیا  ياه  مالس   ) .دنناسر یم  ماجنا  هب  یظفاحادخ  ماگنه  هب  هک  یمالس  عیدوت : مالس 

ِهئاِیلْوَا َدیع  ای  َرَبْکَْالا َو  ِهّللا  َرْهَش  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا  ( 1

« راگدرورپ ءایلوا  دیع  يا  ادخ و  گرزب  هام  يا  وت  رب  مالس  »

ناتـسود يداش  مایا  هاـم  نیا  نینچمه  .تسا  زیمآراـختفا  رایـسب  هک  تسا  دـنوادخ  هب  نآ  باـستنا  ناـضمر ، هاـم  تفارـش  نیرتگرزب 
یم طاشن  هدش و  تیوقت  حور  دـننک  یمن  ساسحا  ینامز  چـیه  رد  دـنرب  یم  هام  نیا  لالخ  رد  نانآ  هک  یطاشن  تذـل و  تسادـخ ،

.تسا زیگناروش  رایسب  راگدرورپ  یگدنب  ادخ و  رکذ  يداش  .دریگ 

ِتاعاّسلاَو ِماّیَْالا  ِیف  ٍرْهَش  َْریَخ  ای  ِتاقْوَْالا َو  َنِم  ٍبوُحْصَم  َمَرْکَا  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا  ( 2

« اهتعاس اهزور و  همه  رد  هام  نیرتهب  يا  اهنامز و  تاقوا و  زا  رای  نیرت  یمارگ  يا  وت  رب  مالس  »

...و انیلع  هقارف  زع  نم  عادو  هوعدوم  نحنف  - 1
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.دوش یم  زاب  مدرم  رب  يدنوادخ  تمعن  تمحر و  رد  نارازه  نآ  زور  بش و  ره  رد  هک  تسا ، یهام  زا  رت  یمارگ  رای  مادـک  یتسار 
.دیاشگ یم  ناسنا  يور  هب  ار  يونعم  تایح  ياه  هچیرد  اعد ، تاجانم و  همغن  راق و  رپ و  توکس  هک  یهام 

ُلامْعَْالا ْهیف  ْتَرُِشن  ُلامْآلا َو  ْهیف  َْتبُرَق  ٍرْهَش  ْنِم  َکیَلَع  ُمالَّسلَا  ( 3

« تسا هدرتسگ  نآ  رد  لامعا  تسا و  کیدزن  نآ  رد  اهوزرآ  هک  یهام  يا  وت  رب  مالس  »

يوزرآ اهناسنا ، یگتفای  دوخ  دـیما  سفن ، بیذـهت  یقالخا و  يدوبهب  دـیما  یتایح ، شخبرون  ياهدـیما  هدـنزاس و  ياهوزرآ  يرآ 
تسین دیعب  اهنت  هن  اهاعد ، تباجا  اهلد و  تینارون  دیما  .برقم  ناگتـشرف  اب  ندش  زاسمد  یهلا و  برق  يوزرآ  روک ، تایدام  ییاهر 

زاس و تشونرس  هک  ینوگانوگ  لامعا  تسا  عیسو  رایسب  لامعا  هنهپ  هام  نیا  رد  نینچمه  .تسا  ینتفای  ققحت  هارب و  ور  رایـسب  هکلب 
، راثیا ناتـسدریز ، هب  یگدیـسر  دراد ، ییازـسب  قنور  هک  تعامج  هماقا  زامن و  تسا ، لامعا  نیرتهب  زا  هک  هزور  تسا ، روآ  تداعس 

.تسا گرزب  هام  نیا  هنابش  هنازور و  لامعا  زا  هدنزاس ، لمع  اه  هد  و  قافنا ،

ُُهقاِْرف ََملآ  ٍوُّجْرَم  اَدوُقْفَم َو  ُهُدْقَف  َعَْجفَا  اَدوُجْوَم َو  ُهُرْدَق  َّلَج  ٍنیرَق  ْنِم  َکیَلَع  ُمالَّسلَا   _ 4
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تیرود قارف و  هک  ییام  زیزع  نامه  وت  دوب ، كانلوه  رایـسب  تنادـقف  يدوب و  ردـقلا  لیلج  هیاپ و  دـنلب  ینیـشنمه  هک  وت  رب  مالـس  »
« تسا كاندرد 

َّضَمَف اَیِضَْقنُم  َشَحْوَا  َرَّسَف َو  اَِلبْقُم  َسَنآ  ٍفیلَا  ْنِم  َکیَلَع  ُمالَّسلَا   _ 5

جنر تنایاپ  یلو  يدیرفآ  يداش  رورس و  يدروآ و  يور  تفلا  سنا و  اب  هک  يدوب  ینامدوخ  انشآ و  تخـس  يرای  هک  وت  رب  مالـس  »
« .دیرفآ یخلت  نام  يارب  دوب و  از  تشحو  روآ و 

.تسشن راظتنا  هب  رگید  یلاس  ات  گنرکی  قیفر  نیا  راظتنا  هب  دیاب  دوش  یمن  ناربج  رگید  یناضمر  ندمآ  اب  زج  قارف  یخلت  يرآ 

ُبُونُّذلا ْهیف  ْتَّلَقَو  ُبولُْقلا  ْهیف  ْتَّقَر  ٍرِواُجم  ْنِم  َکیَلَع  ُمالَّسلَا   _ 6

« .دراذگ یم  یتسین  یمک و  هب  ناهانگ  تسشن و  یم  تفاطل  تقر و  هب  اهبلق  يدوب ، ام  یکیدزن  رد  وت  رب  مالس  »

هام نیا  رد  ًالوصا  دـنک  یم  داجیا  ینابرهم  تفأر و  یمرن و  درب و  یم  اهلد  زا  ار  تواـسق  تظلغ و  ناـضمر  هک  تسین  یکـش  ياـج 
.دیآ یم  رد  لیطعت  تروص  هب  انایحا  هدش و  گنرمک  داسف  ترارش و  دبای و  یم  شهاک  هانگ  يوس  هب  دارفا  ششک 

ِناسْحِْالا َُلبُس  َلَّهَس  ٍبِحاص  ِناْطیَّشلا َو  یَلَع  َناعَا  ٍرِصان  ْنِم  َکیَلَع  ُمالَّسلَا   _ 7

ناسآ لهس و  ام  رب  ار  ناسحا  ياههار  هک  ینیـشنمه  يدوب ، ناطیـش  ربارب  رد  ام  يارب  یگرزب  هدنهد  يرای  رـصان و  هک  وت  رب  مالـس  »
« .يدومن
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ياههار دهد و  یم  يرای  ناطیش  اب  گنج  رد  ار  ام  ناضمر  ساسا  نیا  رب  دنکـش  یم  ار  ناطیـش  تشپ  هزور  هک  هدمآ  ام  تایاور  رد 
هوکش اب  مسارم  یگنهرف و  يرکف ، ینابز ، یسنج ، يدقن ، ياهکمک  نوچمه  ناسحا  ياههار  .دیاشگ  یم  نامیوس  هب  ار  يراکوکین 

.تسا ناضمر  هام  کی  ناسحا  رامش  یب  عاونا  زا  همه  همه و  نادنمتسم  هب  راطفا 

َِکب َکَتَمْرُح  یعَر  ْنَم  َدَعْسَا  ام  َکیف َو  ِهّللا  َءافَنُع  َرَثْکَا  ام  َکیَلَع  ُمالَّسلَا   _ 8

يدازآ .دش » دنمتداعس  هچ  وت  وترپ  رد  دومن  تاعارم  ار  وت  تمرح  هک  یـسک  و  دنرایـسب ! هچ  وت  رد  ناگدش  دازآ  هک  وت  رب  مالـس  »
ترفغم تمحر و  هیاس  رد  زین  یخرب  تعافـش و  رذگهر  رد  یهورگ  هبوت ، تکرب  هب  یهورگ  تسا ، فلتخم  لاکـشا  هب  هام  نیا  رد 

هب ناضمر  هام  هب  مارتحا  وت  رپ  رد  هک  تسا  یناسک  هرابرد  مود  زارف  رد.دـنبای  یم  ییاـهر  خزود  باذـع  زا  دـنریگ و  یم  رارق  یهلا 
تمظع مارتحا و  رطاخ  هب  اما  دـنریگ  یمن  هزور  يرامیب  ای  ترفاـسم  رثا  رد  هک  يدارفا  اـسب  هچ  دـنبای  یم  تسد  یگرزب  تداـعس و 

.ددرگ یم  زین  نانآ  لماح  لماش  یهلا  تاقیفوت  هک  اسب  هچ  دننک و  یم  ظفح  ار  هام  نیا  تمرح  رهاظ  هب  هام ، نیا 

ِبُویُْعلا ِعاْونَِأل  َكَرَتْسَا  ِبُونُّذِلل َو  َكاْحمَا  َناک  ام  َکیَلَع  ُمالَّسلَا   _ 9
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« .يدنکفا یم  هدرپ  اهبیع  عاونا  رب  وکین  هچ  هدومن و  وحم  ار  ناهانگ  بوخ  هچ  هک  وت  رب  مالس  »

تمعن تمحر و  هتـسیاش  ناسنا  سپـس  هدش و  دوبان  وحم و  ناسنا  ناهانگ  تسخن  هام ، نیا  شخب  ییاهر  ياه  همانرب  وترپ  رد  اساسا 
.دش دهاوخ  راگدرورپ 

َنینِمؤُْملا ِرُودُص  یف  َکَبَیْهَا  َنیمِرْجُْملا َو  یَلَع  ََکلَوْطَا  َناک  ام  َکیَلَع  ُمالَّسلَا   _ 10

« .يراد تباهم  هوکش و  نامیا ، لها  ياه  هنیس  رد  ردقچ  یشاب و  یم  ینالوط  ناراکهابت  نیمرجم و  رب  ردقچ  هک  وت  رب  مالس  »

هدـش و هزور  میلـست  دـنناوت  یمن  هک  هدارا  یب  رـصنع و  تسـس  ناگراب  مکـش  تسین ، عشاخ  قح  نامرف  ربارب  رد  ناشبلق  هک  یناسک 
رـس هب  يارب  دوب و  دهاوخ  ینالوط  رایـسب  نانآ  يارب  ناضمر  هام  هک  تسا  یعیبط  دـنروآ ، رـس  هب  یگنـشت  یگنـسرگ ، اب  ار  یتاعاس 

.دمآ دهاوخ  بل  هب  زین  ناشمرجم  ناج  درذگب  هام  نیا  ات  دننک و  یم  يرامشزور  شندمآ ،

ُماّیْالا ُهُِسف  اُنتال  ٍرْهَش  ْنِم  َکیَلَع  ُمالَّسلَا   _ 11

« .تسین ربارب  وت  اب  دسرن و  وت  هیاپ  هب  ینامز  هرود و  چیه  یتسه و  یگرزب  هام  هک  وت  رب  مالس  »

ناوت زیچ  چـیه  هک  دـش  لزان  هام  نیا  رد  یباتک  .تسا  لاس  داتـشه  ربارب  نآ  رد  تدابع  هک  تسا  ردـقلا  ُهلیل  هام  ادـخ و  هام  ناضمر 
.درادن ار  نآ  اب  يربارب 
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ْمالَس ٍْرمَا  ِّلُک  ْنِم  َوُه  ٍرْهَش  ْنِم  َکیَلَع  ُمالَّسلَا   _ 12

« .یتسه ناما  رد  ملاس و  يدازآ  دنزگ و  ره  زا  نآ  رد  هک  یهام  رب  مالس  »

رد نیطایـش  هام  نیا  رد  تسا  هسوسو  بیرف و  رورغ و  لماع  هک  تسوا  تسا  یناطیـش  تارطخ  لامک  هار  رد  ناسنا  تفآ  نیرتگرزب 
.دنتسه ریسا  دنب و 

ِهََسب الُْملا  ِمیمَذ  ِهَبَحاصُْملا َو ال  ِهیرَک  َْریَغ  َکیَلَع  ُمالَّسلَا   _ 13

« .دوبن هدیهوکن  مومذم و  وت  اب  ینیشنمه  میتشادن و  شوخان  ار  وت  تبحاصم  هک  وت  رب  مالس  »

اب ینیـشنمه  زا  دنباذع و  جنر و  رد  لصف  نیا  رد  نانآ  تساسرف  تقاط  لیقث و  رایـسب  كاروخ ، دروخ و  ناقـشاع  يارب  ناضمر  هام 
یم توارط  طاشن و  ساسحا  دوخ  رد  دنتسه و  هام  نیا  ندیسر  ارف  راظتنا  رد  هناقـشاع  وجادخ  فراع و  ناگدنب  یلو  .دننازیرگ  نآ 

.دنبای یم  تسد  دوخ  یناسنا  یهلا _  ياهنامرآ  هب  دننک و 

ِتائیطَْخلا َسَنَد  اّنَع  َْتلَسَغ  ِتاکَرَْبلِاب َو  اْنیَلَع  َتَدَفَو  امَک  َکیَلَع  ُمالَّسلَا   _ 14

« .يدومن فرط  رب  هتسش و  ناهانگ  یکرچ  يدش و  دراو  ناوارف  تاکرب  اب  هک  نانچمه  داب  وت  رب  مالس  »

كرچ و ندودز  ناسنا  رب  نآ  ریثأت  تسا  تاکرب  تاریخ و  لوزن  هام  هک  ارچ  دروآ  یم  يرامشیب  تاکرب  دوخ  اب  ناضمر 
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.دزاس یم  رهاط  هتسش و  ار  نانآ  دراب و  یم  ناگدنب  رب  يربا  دننام  .تسا  ناسنا  ریمض  بلق و  هحفص  زا  هنُگ  راگنز 

امَأَس ُهُمایِص  ٍكوُْرتَم  الَو  امََرب  ٍعَّدَُوم  َْریَغ  َکیَلَع  ُمالَّسلَا   _ 15

« .یگتسخ يور  زا  هن  اما  مینک  یم  كرت  ار  وت  هزور  تلالم ، يور  زا  هن  اما  يوش  یم  عادو  دوردب و  هک  وت  رب  مالس  »

ساسحا شنتفر  زا  ساسا  نیا  يور  دوش  یم  ادـج  وا  زا  دـنک و  یم  یظفاحادـخ  یـسک  اب  تلالم  یگتـسخ و  يور  زا  ناسنا  یهاگ 
.درادن یساسحا  نینچ  ناضمر  هام  هرابرد  اما  .دوش  یم  مه  لاحشوخ  دراوم  یضعب  رد  یتح  دنک  یمن  یتحاران 

ِِهتْوَف َْلبَق  ِْهیَلَع  نُوزْحَم  ِِهْتقَو َو  َْلبَق  ٍبُولْطَم  ْنِم  َکیَلَع  ُمالَّسلَا   _ 16

« .منیگهودنا نوزحم و  وت  تقرافم  رد  تنتفر  زا  شیپ  مدوب و  وت  يوجتسج  رد  تندمآ  زا  شیپ  هک  وت  رب  مالس  »

تسوا و رادید  يوزرآ  رد  هراومه  دوش ، یمن  هتسخ  وا  اب  ینیـشنمه  زا  دراد و  صاخ  تدارا  تسا  بوبحم  هک  یتسود  ره  هب  ناسنا 
.دوش یم  تحاران  تدش  هب  دتفا  یم  ییادج  دای  هب  هک  نامز  ره 

اْنیَلَع َِکب  َضیُفا  ٍْریَخ  ْنِم  ْمَک  اّنَع َو  َِکب  َفِرُص  ٍءوُس  نِم  ْمَک  َکیَلَع  ُمالَّسلَا   _ 17

« .تخیر ورف  ام  رب  وت  نُمی  هب  هک  اهیکین  هچ  دش و  عفر  ام  زا  تتکرب  ببس  هب  هک  اهیدب  هچ  وت ، رب  مالس  »

ٍرْهَش ِْفلَا  ْنِم  ٌْریَخ  َیِه  یتَّلا  ِرْدَْقلا  ِهَْلَیل  یَلع  َکیَلَع َو  ُمالَّسلَا   _ 18
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« .تسا رت  شزرا  اب  رتهب و  هام  رازه  زا  هک  تَرْدَق  بش  رب  ناضمر و  هام  يا  وت  رب  مالس  »

سپ دراد  يرایسب  يایازم  هک  ناضمر  هام  رد  یبش  رب  رابرگد  دش و  هداد  مالـس  ناضمر  هام  هعومجم  رب  راب  کی  اعد  زا  زارف  نیا  رد 
یّتَح َیِه  ٌمالَس   ) تسا مالس  بش  ردق ، بش  اریز  دراد  دوخ  هب  صوصخم  هژیو و  یمالس  ردق  بش  اما  دراد  مالـس  ناضمر  مایا  همه 

( رْجَْفلا ِعَلْطَم 

ِْکَیِلا ادَغ  انَقوَش  َّدَشَا  َْکیَلَع َو  ِسْمَْالِاب  انْصَرْحَا  َناک  ام  َکیَلَع  ُمالَّسلَا   _ 19

« .دش دهاوخ  رتدایز  وت  هب  ام  قوش  ردق  هچ  ادرف  میدوب و  وت  قاتشم  ردق  هچ  زورید  هک  وت  رب  مالس  »

لد مه  زاب  تنتفر  اب  تسا  رو  هلعش  اهلد  رد  وت  هب  قوش  شتآ  تنتفر  زا  دعب  میتسه و  وت  قاتـشم  تخـس  تندمآ  زا  لبق  ناضمر  يا 
.دناوخ یم  ار  وت  قایتشا  اب  دنز و  یم  رپ  تیاوه  رد 

ُهاْنِبلُس َِکتاکََرب  ْنِم  ٍضام  یلَع  ُهاْنمِرُح َو  يذَّلا  َِکلْضَف  یلَع  َکیَلَع َو  ُمالَّسلَا   _ 20

« .دش هتفرگ  ام  زا  هک  وت  هتشذگ  تاکرب  رب  میدش و  مورحم  نآ  زا  هک  وت  ياهتمعن  رب  وت و  رب  مالس  »

.تسین نانآ  يدونشوخ  اضر و  اب  نآ  تشذگ  هک  ارچ  .تسا  هدننک  تحاران  خلت و  رایسب  نانمؤم  يارب  ناضمر  تشذگ  و 
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اهتساوخرد ج :

اهتساوخرد ج :

هتشذگ ناربج  تساوخرد  راذتعا و  فارتعا و   _ 1

: دیامرف یم  يرازگرکش  نابز  اب  ماما 

ماگنه نآ  یتشاد  قفوم  نآ  كرد  يارب  ار  ام  تتمعن  فطل و  اب  يداد و  فرـش  نادب  ار  ام  هک  یهام  .میهام  نیا  لها  ام  ایادـخ  راب  »
.دندیدرگ مورحم  نآ  لضف  زا  ناشیتخبدب  رطاخ  هب  دنتخانشن و  ار  نآ  تقو  اهتخب  دب  هک 

تیادـه نآ  ياهتنـس  هب  هدومرف و  باختنا  هاـم  نیا  تخانـش  تفرعم و  هب  ار  اـم  يدرک و  اـم  لاـح  لـماش  ار  فطل  نیا  وت  ادـنوادخ 
نیا ماجنا  رد  هکنآ  اـب  میتساـخ  اـپ  هب  یگدـنب  تداـبع و  هب  ار  نآ  ياهبـش  میدرب و  ناـیاپ  هب  ار  نآ  هزور  وت  قیفوت  اـب  اـم  يدومرف و 

(1) .میدرک ادا  ار  هام  نیا  قح  رایسب  زا  یکدنا  هک  دوب  وت  قیفوت  اب  میدرک و  یهاتوک  فیاظو 

فطل و اب  دـنوادخ  هکنیا  رگم  تسین  كرادـت  لباق  دور  یم  ناسنا  تسد  زا  یهاتوک  ریـصقت و  رثا  رب  هک  یتاـماقم  لـیاضف و  يرآ 
اریز تسا  راگدرورپ  قوقح  ءادا  رد  ندرک  یهاتوک  ناضمر  كرابم  هام  بادآ  تاعارم  مدع  ًالوصا  .دـیامن  ناربج  ار  نآ  شناسحا 
ماـما نیا  رباـنب  .منآ  شاداـپ  ءازج و  راد  هدـهع  نم  تـسا و  نـم  يارب  هزور  هـب » يزجا  اـنا  یل و  موـصلا   » هدـمآ یـسدق  ثیدـح  رد 

: دهد یم  شزومآ  ار  یهاوخرذع  هقیرط  (ع ) داجس

...ءایقشالا لهج  نیح  هل  کنمب  انتقفو  هب و  انتفرش  يذلا  رهشلا  اذه  لها  انا  مهللا  - 1
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.امرف و نامیرای  ینآ  هتـسیاش  وت  هک  یتدابع  ماجنا  رب  يدـیناسر  هام  نآ  هب  ار  ام  نوچ  ناسرب و  هدـنیآ  ناـضمر  هاـم  هب  ار  اـم  رمع  «و 
نک يراج  يرادقم  هب  هحلاص  لامعا  زا  ام  تسد  هب  رادب و  قفوم  دراد  ار  نآ  قاقحتـسا  ناضمر  هام  هک  یتعاط  نآ  نتـشاد  اپب  يارب 

(1)« .دشاب راگزور  ياههام  زا  هام  ود  رد  وت  قح  كرادت  هک 

ناضمر نادقف  تبیصم  ناربج  تساوخرد   _ 2

كرابم ام  رب  ار  ام  رطف  دیع و  زور  امن و  ناربج  هام  نیا  نداد  تسد  زا  رد  ار  ام  تبـصم  تسرف و  دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  ادنوادخ  »
هک ینامز  ره  زا  رتدایز  دـنک و  بلج  ار  وت  وفع  هک  تقو  ره  زا  رتشیب  درذـگ و  یم  ام  رمع  رب  هک  اـهزور  نیرتهب  زا  ار  نآ  نادرگ و 

(2)« زرمایب ار  ام  راکشآ  ناهنپ و  ناهانگ  هد ، رارق  دزاس ، وحم  ار  هانگ 

نآ دریگب  رارق  ادـخ  شزرمآ  فطل و  لومـشم  ناسنا  هچنانچ  تسا  یهلا  نارفغ  وفع و  هب  طونم  رطف  دـیع  زور  ندوب  كرابم  اـساسا 
.درادن یتکرب  نُمی و  چیه  تروصنیا  ریغ  رد  تسا  كرابم  وا  يارب  زور 

...لبقملا ناضمر  رهش  نم  انیدیا  نیب  ام  انرامع  اب  غلبا  و  - 1
.اندیع موی  یف  انل  كراب  انرهش و  هب  انتبیصم  ربجاو  ٍدمحم  یلع  لص  مهللا  - 2
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ناضمر ناسانش  ردق  ناراد و  هزور  شاداپ  تساوخرد   _ 3

نکمم لکش  ره  هب  تیـصعم  هانگ و  زا  هدومن و  تاعارم  ار  شقح  دنـشوک و  یم  هام  نیا  مارتحا  رد  هللاءایلوا  ناحلاص و  زا  یهورگ 
(ع) ماما اعد  زا  زارف  نیا  رد  .دراد  هارمه  هب  ار  ادخ  يدونـشخ  اضر و  هک  دننک  یم  ادیپ  ار  یلامعا  ماجنا  قیفوت  دـننیزگ و  یم  يرود 
زا دنوادخ  ار  یلاع  تاماقم  ات  دهاوخب  ادـخ  زا  اما  هدوب  مورحم  لامعا  زا  یـضعب  زا  هچ  رگا  هک  دـنازومآ  یم  هدـننک  تساوخرد  هب 

: دیامرف یم  (ع ) یلع ماما  دیامرف  بیصن  وا  هب  شناسحا  لضف و 

وحنب نآ  تاررقم  فیاـظو و  هب  تشاد و  هگن  ار  نآ  تمرح  دومن و  ناـضمر  هاـم  تیاـعر  يا  هتـسیاش  وحن  هب  سک  ره  ایادـخ  راـب  »
دوخ لاح  لماش  ار  یهلا  تمحر  تسج و  برقت  تیوسب  حـلاص  لـمع  اـب  تسج و  يراـگزیهرپ  شناـهانگ  زا  درک و  ماـیق  بولطم 

هدیکشخ زگره  وت  لضف  همشچ  هک  ارچ  امرف  اطع  ام  هب  ار  نآ  ربارب  دنچ  یتح  نآ و  دننامه  تناوت ، يزاین و  یب  زا  مه  وت  سپ  .درک 
دهاوخن شهاک  هب  وت و  نئازخ  دش و  دهاوخن 
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(1) .تشاذگ

رطف دیع  رد  هبوت  تساوخرد   _ 4

يا هبوت  تسا ، تشگزاـب  زور  زور ، نیا  هکلب  .دـینارذگ  تلاـطب  هاـنگ و  هب  ار  زور  نیا  دـیابن  تسا  هبوت  زور  رطف ، دیعـس  دـیع  زور 
.دیامن ناربج  ار  اه  هتشذگ  دروآ و  ادخ  هب  يور  .دشابن  هدننک  هبوت  ناج  ریمض و  رد  هانگ  هب  تشگزاب  هشیدنا  هک  يا  هبوت  نیتسار ،

: دنراد اعد  زا  زارف  نیا  رد  یگرزب  سرد  (ع ) داجس ماما  نیا  ربانب 

ره زا  يداد  رارق  ییامهدرگ  عامتجا و  تنید  لها  يارب  ینامداش و  دیع و  نینمؤم  يارب  ار  نآ  وت  هک  نامرطف  هزور  رد  ام  ایادخ  راب  »
زاب وت  يوس  هب  میدنارذگ  دوخ  ریمـض  رد  هک  یتسردان  هشیدنا  ره  زا  دش و  عقاو  ام  زا  هک  ییاهیدب  زا  میدـش و  بکترم  هک  یهانگ 

ام هبوت  سپ  یبیر ؛ کش و  هنوگ  ره  زا  رودب  صلاخ و  يا  هبوت  دشاب ، هتشادن  هانگ  هب  تشگزاب  هشیدنا  هک  یـسک  هبوت  میدرگ ، یم 
(2) «. رادب راوتسا  مدق و  تباث  نآ  رب  ار  ام  دشاب و  یضار  ام  زا  ریذپب و  ار 

هبوت رب  قیفوت  ءاجر و  فوخ و  تلاح  تساوخرد   _ 5

...هتمرح ظفح  هتیاعر و  قح  رهشلا  اذه  یعر  نم  مهللا و  - 1
...ارورس ادیع و  نینمؤملل  هتلعج  يذلا  انرطف  موی  یف  کیلا  بوتن  انا  مهللا  - 2
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فئاخ و تخـس  راگدرورپ  رفیک  یهلا و  باذع  زا  دیاب  نمؤم  تسا ، قوش  تلاح  رگید  فوخ و  تلاح  نامیا  لها  تالاح  زا  یکی 
: دنشک یم  ریوصت  هب  ار  تلاح  نیا  ع )  ) ماما .دشاب  هتشاد  تبغر  قوش و  راگدرورپ  ياهباوث  هب  تبسن  دشاب و  كانمیب 

وت زا  هک  ییاهزیچ  تذل  ات  نکفیب  ام  لد  رد  ار  دوعوم  باوث  قوش  نک و  ام  يزور  ار  هدش  دـیدهت  نآ  هب  هک  یباقع  میب  ادـنوادخ ! »
(1)« .مینک ساسحا  دوخ  رد  میروآ  یم  هانپ  وت  هب  نآ  زا  هک  ار  هچنآ  یتحاران  میبایرد و  ار  مینک  یم  تساوخرد 

یمومع وفع  تساوخرد   _ 6

: دیامرف یم  هک  اجنآ  هدش  هراشا  نآ  هب  زین  میرک  نآرق  رد  هک  تسا  نیدلاو  قح  رد  اعد  زا  زارف  نیا 

(2) اریغص ینایبر  امک  امهمحرا  بر  لق  همحرلا و  نم  لذلا  حانج  امهل  ضفحاو 

نارود رد  ارم  ود  نآ  هکنانچمه  روآ  محر  ود ، نآ  رب  اراگدرورپ  وگب  زادـنایب و  نیمز  هب  رداـم  ردـپ و  يارب  ار  عضاوت  تلذ و  لاـب  »
« .دندرک تیبرت  هداد و  رارق  تمحر  دروم  یکدوک 

.هنم كریجتسن  ام  هبآک  كوعدن و  ام  هذل  دجن  یتح  دوعوملا  باوث  قوش  دیعولا و  باقع  فوخ  انقزرا  مهللا  - 1
.24 ءارسا /  - 2

ادخ هام  نانامهم  يارب  یناغمرا  شیاشخب : www.Ghaemiyeh.comرثوک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 253زکرم  هحفص 227 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13220/AKS BARNAMEH/#content_note_207_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13220/AKS BARNAMEH/#content_note_207_2
http://www.ghaemiyeh.com


ص:208

: دیامرف یم  ناشیا  تسا  نآرق  رهظم  زین  (ع ) نیدباعلا نیز  ماما  تسا و  ینآرق  تاروتسد  زا  نیدلاو  هب  مارتحا 

(1)« .رذگرد دمآ  دنهاوخ  تمایق  زور  ات  هک  یناسک  نانآ و  زا  ناگتشذگ  یگمه  ام ، نید  لها  ام و  ناردامو  ناردپ  زا  ایادخ ! راب  »

(ع) وا لآ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يارب  اهدورد  نیرتهب  تساوخرد   _ 7

دـمحم و رب  تسرفب  دورد  و  يداتـسرف ؛ تبرقم  ناگتـشرف  رب  هکنانچ  تسرفب  دورد  وا  نادـناخ  رب  ام و  ربماـیپ  دـمحم  رب  ادـنوادخ  »
نآ تکرب  هک  يدورد  نایناهج ؛ راگدرورپ  يا  اهنآ  زا  رتالاب  رتهب و  يدورد  و  يداتسرف ؛ تا  هتـسیاش  ناگدنب  رب  هکنانچ  وا  نادناخ 

(2)« .ددرگ باجتسم  ام  ياعد  نآ  رطاخب  دوش و  ام  لاح  لماش  نآ  دوس  دسرب و  ام  هب 

اب هدـننک  اعد  هک  تساعد  بادآ  زا  دوخ ، نیا  دزاس و  یم  دراو  ناگدـننک  اعد  لد  رد  ار  دـیما  رون  هک  تسا  یتالمج  اب  اـعد  ناـیاپ 
یسک نیرتهب  تسا و  ناسحا  اطع و  لها  راوگرزب و  مه  اناوت و  مه  هک  دنک  یم  تساوخرد  یسک  زا  هک  دشاب  هجوتم  يراو  دیما 

...اننید لها  انتاهما و  انئابا و  نع  زواجت  مهللا  - 1
یلع هیداجس ، هفیحـص  رد  ناضمر  يامیـس  زا  لقن  هب  ...نیبرقملا  کتکئالم  یلع  تیلـص  امک  هلآ  انیبن و  دمحم  یلع  لص  مهللا  - 2

.یمرهج یمیرک 
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: دیامرف یم  نیا  ربانب  .تساوخ  کمک  وا  زا  درک و  هیکت  وا  هب  ناوت  یم  هک  تسا 

دوش یم  وا  رب  دامتعا  لکوت و  هک  یسک  نیرت  هدننک  تیافک  تسوت و  هجوتم  اهلد  هک  یتسه  یـسک  نیرت  یمارگ  وت  هک  یتسار  هب  »
« .ییاناوت يزیچ  ره  رب  وت  دوش و  یم  تساوخرد  وا  زا  ناسحا  لضف و  هک  یتسه  یسک  نیرت  هدنشخب  و 
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زاین يافرژ  ات  متفه : شخب 

هراشا

زاین يافرژ  ات  متفه : شخب 

اه لصف  ریز 

لوا زور 

مود زور 

موس زور 

مراهچ زور 

مجنپ زور 

مشش زور 

متفه زور 

متشه زور 

مهن زور 

مهد زور 

مهدزای زور 

مهدزاود زور 

مهدزیس زور 

مهدراهچ زور 

مهدزناپ زور 
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مهدزناش زور 

مهدفه زور 

مهدجیه زور 

مهدزون زور 

متسیب زور 

مکی تسیب و  زور 

مود تسیب و  زور 

موس تسیب و  زور 

مراهچ تسیب و  زور 

مجنپ تسیب و  زور 

مشش تسیب و  زور 

متفه تسیب و  زور 

متشه تسیب و 

مهن تسیب و  زور 

ما یس  زور 

لوا زور 

لوا زور 

.میا هدش  میدق  دهع  نانکش  نامیپ  تسا و  هدش  اه  یتسپ  زا  هدنکآ  نامدوجو  هنامیپ  اراگدرورپ !

نومنهر هنادواج  طارص  هب  میا و  هتشذگ  يرذگرد ، ام  هانگ  زا  رگا  زورما  میشیوخ ؛ ياهـسوه  هدرب  هدومن و  ناملافغا  تلفغ ، هدرپ 
.دنام میهاوخ  يور  هایس  یشکن ، نام  لامعا  مئارج  رب  وفع  ملق  رگا  میا و  هدش 
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مود زور 

مود زور 

.یماجرف دب  یتخب و  نوگن  زاغآ  وت ، زا  يرود  تسا و  يدنمتداعس  یماکداش و  نیرق  وت ، برق  یهلا 

.دیاب یتیانع  تبترم ، نیا  هب  ندیسر  يارب  اما  تسا  یناسنا  ره  يوزرآ  ملاع  ياه  ییابیز  كرد  ایادخ 

هب هد  مقیفوت  نک  ما  هتـساریپ  تسا ، رود  وت  تمعن  تمـشح و  زا  هک  هچنآ  زاس و  ما  هتـسارآ  نادـب  تسوت  دنـسپ  هک  ار  هچنآ  ازیزع ،
.دنیشن ناج  رب  دریگ و  ناج  مدوجو  رد  ترون  ياه  هیآ  هیآ  هک  نک  نانچ  زین  يا و  هدروآ  نآرق )  ) تمالک رد  هچنآ  قح 

موس زور 

موس زور 

.تسین ینادان  درد  زا  رتدب  يدرد ، چیه  ایادخ 

يداینب ییانیب ؛ یهاگآ و  رس  زا  دنیاناد ؛ هکنانآ  دنراپس و  یم  یتسین  رب  رـس  تلفغ  یناشیرپ و  باقرغ  رد  دننتـشیوخ ؛ راتفرگ  هکنانآ 
.دنکفا یم  رب  رادیاپ  ياه  هشیدنا  زا 

را هک  تسا  يریخ  نامه  نیا  دـید و  میهاوخ  نشور  ار  ناهج  تریـصب ، رون  اـب  یهاـکب  متلاـهج  زا  ییازفیب و  ممهف  رب  رگا  اـبوبحم !
زا مورحم  دـنام و  مهاوخ  دـنمدرد  یگـشیمه  ترـسح  رد  مبای ؛ هار  ماقم  نیا  هب  مناوتن  رگا  دـش و  دـهاوخ  مبیـصن  وت  مرک  لـضف و 

! يزور نینچ  دابم  و  دُرم ؛ مهاوخ  هنادنمدرد _  ییاناد _ 
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مراهچ زور 

مراهچ زور 

.نآ زارت  جاتحم  وت  هب  ندیسر  ندیهر و  يارب  میورین و  جاتحم  تنامرف  هماقا  يارب  یهلا ؛

نیریـش يارب  یهار  وت  رکذ  زج  توالح ؛ ار  اهلد  یـشخب و  توارط  ار  ناهج  ینادرگ و  هدـنز  ار  نیمز  ات  یناراب  یم  ار  ترهم  یتقو 
ات راد  مهاگن  دوخ ، تیفاـع  هاـنپ  رد  نک و  مهم  نیا  ياـیهم  ارم  سپ  تمحر  وت  رکـش  مه  تسا ، تمعن  وت  رکذ  مه  تسین و  میماـک 

.مشاب تیاهیبوخ  يایند  يارب  یبوخ  نابهاگن 

مجنپ زور 

مجنپ زور 

.تسا ون  یتایح  دوخ  ندوب ، وت  اب  ساسحا  تسین  شیب  ینادنز  وت  روضح  یب  یگدنز  یهلا ،

.هنادواج وت  رانک  رد  دنرود و  هب  ایند  بورغ  تبرغ  زا  تبرقم ، ءایلوا 

اه هتشذگ  زا  تمادن  ریهطت و  لسغ  اب  ار و  وت  میشاب  هدنتسرپ  اهنت  و  وت ! يارب  میشاب  هتـسیاش  يا  هدنب  زین  ام  هک  زور  نآ  دیآ  یم  ایآ 
.میبای راب  تا ، یبوبر  هاگراب  هب 

! دشابن نیا  زج  ترهم  راوازس 
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مشش زور 

مشش زور 

هلعـش رد  ار  دوخ  منام ، هدولآ  رگا  دوب و  مهاوخن  بدا  هناـیزات  زج  يزیچ  راوازـس  موش ؛ نماد  هدولآ  مدرک و  هاـنگ  درگ  رگا  اـبیبح !
.دید مهاوخ  هتخوس  تمشخ 

هلفاق زا  ات  راد  هتخورفا  ملد  رد  هراومه  ار  تقایتشا  شتآ  سپ  تشاد ، دهاوخ  زاب  تارطخ  یمامت  زا  ارم  هک  تسوت  قایتشا  روش  اهنت 
يارب یتسه  تسا و  یتسه  نیع  وت  هار  رد  یتسین  اریز  موش  هتـشاذگاو  هثداح  رپ  هاگتریح  نیا  رد  راذـگن  مناـمن و  بقع  ناراگتـسر 

.نادنموزرآ ِلد  سینا  يا  یتسین ؛ نیع  وت  ریغ 

متفه زور 

متفه زور 

رد ایند  زا  يزیچ  چـیه  وت ، رکذ  رد  ماوت و  دای  اب  هک  هاگنآ  مروآ ، مهارف  ار  وت  تدابع  هنیمز  ات  زاس  انـشآ  تراـبع  بادآ  هب  ارم  یهلا 
.دنک یمن  روطخ  مرطاخ  رد  یتح  يراک  هدوهیب  چیه  تراسج  دجنگ و  یمن  مدای 

! يا هدرک  دای  ار  وا  وت  دنک  دای  ار  وت  هک  ره  هک  تسا  نآ  رتابیز  دشاب و  وت  كرابم  رکذ  هراومه  میزور  هک  تسوکین  هچ  سپ 

.هد مهانپ  دوخ  تفرعم  تولخ  رد  يامن و  مهار  یهارمگ  يارس  تملظ  نیا  رد  سپ 
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متشه زور 

متشه زور 

نآ رد  وـت  عنـص  زیگنا  لاـیخ  کـلک  میرگنب ، هچ  ره  رد  مینک و  يور  هچ  ره  هب  تسوـت ؛ راـثآ  زاـجعا  زا  يا  هوـلج  یتـسه  اـهلاراب !
.تسا رادیدپ 

.یتسه نومزآ  رد  يزوریپ  يارب  نشور  تسا  یلیلد  میهف  یم  هچنآ  كرادا و  يارب  تسا  ییا  هناشن  منیب  یم  هچنآ 

يرگناوت نادنمزاین ؛ رب  ششخب  مه  زومآ و  تمکح  نامیتی ، اب  يزرورهم  مه  تسا  شخبافص  تنامیرک  اب  یتبحصمه  مه 

.مدرگ نیقی  لها  میآ و  رد  هب  تریح  زا  مدرگ و  فقاو  تریدقت  كانزار  ياه  هولج  رب  ات  كرابم  نمب  ار  همه  نیا 

مهن زور 

مهن زور 

.دراک یم  دیما  رذب  دنز و  یم  هناوج  ملد  رد  زورآ  دیآ  نایم  هب  نخس  وت  هعساو  تمحر  زا  یتقو  ابوبحم !

.دنادرگن هدنز  ار  نامیاهلد  هدرم  نیمزرس  اما  دریگب  ندیراب  وت  تمحر  ناراب  دوش  یم  رگم 

.دیدن يزاجعا  دش و  وت  تمارک  هب  كربتم  ناوت  یم  رگم 

رد هشیر  نانچ  وت  تدوم  هتـشر  اـت  ياـمنب  نم  رب  رتشیب  تناـهرب ، شـشخرد  هب  دـننایع _  هچ  رگا  ار _  تملاـع  ياـه  ییاـبیز  یهلا 
.راگتسر ام  یشاب و  دونشخ  وت  ات  دلسگن  هاگچیه  دهع  نیا  هک  دناودب  مناج  هناشاک 
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مهد زور 

مهد زور 

! نم هب  نم  زا  رتکیدزن  يا 

يراکتسرد يراگتسر و  دیابوت ؛ هب  برقت  يارب  هک  مناد  یم  زین  تسوت و  توکلم  کلم و  هب  لاصتا  نابدرن  لکوت ، وت  هک  مناد  یم 
تقیقح هقلح  هک  یلکوـت  دـنک و  یهارمه  هک  یتـمه  زج  تسین  یجرف  وجتـسج  نیا  يارب  میوـج و  یم  دوـخ  رد  ار  وـت  درک ؛ هشیپ 

.تسوت

رد هناقـشاع  اـت  يازفیب  متمه  رب  مدرگ و  ناـیاورماک  زا  منک و  زاورپ  وت  برق  يوـس  هب  اـت  نادرگ  هدـنز  نم  رد  ار  لـکوت  حور  سپ 
.مبای روضح  تهاگرد 

مهدزای زور 

مهدزای زور 

هک یبوبحم  زا  یچیپرـس  تسا  دنـسپان  تشز و  هچ  یتشاد ؛ ینازرا  ام  رب  تنایاپ  یب  ناسحا  هطـساوب  ار  دوخ  یتسود  بح و  ایادـخ ،
؛ تسا هدینارتسگ  ار  دوخ  فطل 

؛ راد نوصم  ترخآ  ینوبز  مشخ و  یگدنز  وس  زا  ار  ام  يازفیب و  تیانع  تافتلا و  نیا  رب  اراگدرورپ 

.زاس نامبیصن  ار  تناسحا  سنا و  ناتسلگ  ناکشخب و  نامدوجو  رد  ار  ترهش  توهش و  شتآ 
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مهدزاود زور 

مهدزاود زور 

.میرح ایح و  هدرپ  نداتفا  ورف  زا  رت  نارگ  یتبیصم  چیه  تسین و  ینمادکاپ  زج  یتنیز  بیز و  چیه  ادنوادخ !

ياه جـنگ  دـیلک  هک  ار  تعانق  ناسر و  مناماس  هب  ناهرب و  نامز  ياه  يرگاوسر  زا  عرو  اوقت و  سابل  اـب  ار  مناـماس  یب  ناـج  یهلا !
.دیابن هار  ملد  رد  مرادن  هچنآ  یتسدیهت  زا  سرت  یبلط و  نوزف  فوخ  ات  زاس  ما  هشیپ  تسوت  نایاش 

.ینادرگرس ياهلد  ءاجلم  وت  اهنت  اریز  مرب ، یم  هانپ  وت  هب  اهنت 

مهدزیس زور 

مهدزیس زور 

یم ییابیزان  هنوگچ  ییوت و  تسا  قلطم  لیمج  لامج و  رهظم  هکنآ  دوش  هشیپ  تراـهط  دـیاب  وت  تزع  تمظع و  ندـید  يارب  یهلا 
؛ دنک یهگنالوج  گنهآ  ییابیز ، رانک  رد  دناوت 

.تسین رگید  یهار  میلست  تیاضر و  ییابیکش و  يرابدرب و  زج  وت  ریدقت  رب  دنچ  ره 

.میسرب تیئابیز  ياه  هولج  تخانش  لحاس  هب  دشاب  زاس ، نامبیصن  ار  يراکزیهرپ  تهاگرد و  ناکاپ  ناکین و  تبحص  اهلا 

.داب نینچ  مادام 

ادخ هام  نانامهم  يارب  یناغمرا  شیاشخب : www.Ghaemiyeh.comرثوک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 253زکرم  هحفص 238 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:217

مهدراهچ زور 

مهدراهچ زور 

.وت هدنبیز  تسوت و  ِنآ  زا  یگرزب  امیرک !

.شزغل اطخ و  زا  ریزگان  میفرتعم و  شیوخ  یناوتان  زجع و  رب  ام  و 

.هد نام  ییاهر  اهالب  دنمک  زا  رذگرد و  نامیاهاطخ  زا  تتمحرم  تفأر و  مشچ  هب  نکم و  هذخاؤم  نام  یناوتان  هطساوب  ار  ام  یهلا 

باقرغ رد  ار  ام  تافآ  بالیـس  میوش و  یم  الب  ماد  راتفرگ  میتفا  یم  اطخ  هب  نوچ  مینک و  یم  هشیپ  اـطخ  میزجاـع ، نوچ  میناد  یم 
.درب دهاوخ  ورف  شیوخ 

نماد هب  ـالب  ماد  زا  باوص و  هباـطخ  زا  میـسرب و  تیفاـع  هب  تفاـع  زا  اـت  زاـس  ناـمنومنهر  دوخ  تیادـه  هار  هب  هد و  ناـمتاجن  سپ 
! زیزع يا  تسا ؛ ییایربک 
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مهدزناپ زور 

مهدزناپ زور 

اب هک  زوماـیب  عوـضخ  عوـشخ و  نآ  نم  هب  سپ  تسا  یمدآ  رامـش  یب  ياـهیراتفرگ  زا  ییاـهر  ببـس  هناعـشاخ ، تداـبع  ادـنوادخ !
.میآوت تدایع  هب  دوخ  تدابع 

.مزاس وت  روضح  هاگ  هولج  ار  مدوجو  مامت  مینبب و  نآ  رد  ار  ملاع  ياهادیپان  همه  ات  امرف  اطع  نم  هب  هداشگ  خارف و  يا  هنیس  و 

تمه ناماد  وت  تینما  هطـساوب  اـهنت  و  میتشاد ، یمن  اـقب  هب  يدـیما  ملاـع ، تبرغ  فوخ  زا  اـم  دوبن ، نینچنیا  رگا  هک  ییوت  اـم  ناـما 
.مینک هتوتیب  یحابص  دنچ  وا  رد  میبایرد و و  ار  تایح  ات  میدینارتسگ 

ادخ هام  نانامهم  يارب  یناغمرا  شیاشخب : www.Ghaemiyeh.comرثوک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 253زکرم  هحفص 240 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:219

مهدزناش زور 

مهدزناش زور 

! اراگدرورپ

.دوبن روسیم  دنلب  یتاماقم  هب  ندیسر  دیاش  دوبن  یهارمه  نیا  رگا  دنا و  هدرک  كرد  ار  راربا  اب  ینیشنمه  هک  دنشاب  یناسک  رارحا 

رـش زا  اـت  راد  مرود  نادـب  اـب  یکیدزن  زا  مزوماـیب و  یگرزب  تیرح و  سرد  مشاـب و  وت  ناـکیدزن  ناراـی و  اـب  اـت  نک  ما  يراـی  سپ 
.مشاب رود  ناشیاهیدب 

.دش ناناج  قیال  ات  دش  ناج  هلمج  هک  دیاب  وت  رارقتسا  رارق و  راد  رد  روضح  يارب  اریز 

.ناگدازآ لامآ  تیاغ  يا  وت  مرک  رهم و  هب  زج  دیاشن  نیا  و 
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مهدفه زور 

مهدفه زور 

؛» .تسین لاوئس  نابز  میتجاح و  بابرا  ! » یهلا

نیع وت  هاگراب  هب  جایتحا  اریز  .زاس  ینغتسم  ریغ  زا  هداد و  رارق  دوخ  يوک  لئاس  ار  ام  میشاب ، جاتحم  هک  يدنـسپ  یم  نانچ  مه  رگا 
.تسانغتسا

.زاس مبیصن  ار  تیوس  هب  ینومن  هر  تیدوبع و  قیفوت  نآ  سپ  دهاوخ  یم  قیفوت  وت ، هاگرد  یگتسیاش  ادنوادخ !

ینـشور ار  تیاده  غارچ  يوگ و  خـساپ  ار  ما  يدـنمتجاح  تجاح  سپ  رگناوت ؛ زیچ  همه  رب  يرتاناد و  ملاع  دوبن  دوب و  هب  هک  دوخ 
.زاس مه  ار 

مهدجیه زور 

مهدجیه زور 

! اراگدرورپ

.تسا كربتم  كرابم و  تراکشآ ، ناهنپ و  راثآ  تسوت و  تسد  هب  مایا  شدرگ 

نامشچ شخب و  تاجن  یهارمگ  لهج و  تاملظ  زا  تیونعم  شبات  نامیا و  رون  اب  ار  ام  کیرات  ياهلد  یتوکلم ، ياهرحـس  نیا  رد 
يابیز ناهج  زا  میزادرپب و  سنا  قاـفآ و  رد  ریـس  هب  اـنیب  یلد  اـب  میرادرب و  ماـگ  تهار  رد  دوجو ، ماـمت  اـب  اـت  اـمرف  اـطع  یتریـصب 

.میدرگ اورماک  مییوج و  ماک  تشنیرفآ 
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مهدزون زور 

مهدزون زور 

! ابوبحم

یتخس تقاط  هک  يامرف  ناسآ  ام  رب  ار  هار  .يازفیب  نآ  راثآ  تاکرب و  رب  نادرگ و  قیال  نادب  زین  ار  ام  ینک  یم  اطع  نابوخ  هب  هچنآ 
.میرادن ار  تباذع 

رارق نامورحم  هرمز  رد  ار  ام  سپ  .دنرادن  یمیرح  تمرح  اب  دنمورحم  هکنانآ  دنراد و  ار  یتانـسح  نینچ  دـناوت  يوک  مرحم  هکنانآ 
زار ياناد  تنامرحم ، هلسلس  رد  میدرگ و  فقاو  تراکـشآ  تقیقح  هب  میوش و  عقاو  تهاگرد  لوبقم  يراکوکین ، اب  هک  دشاب  هدن ،

.میوش

متسیب زور 

متسیب زور 

.ما هتخود  ترخآ  هب  مشچ  نم  دندرگ و  یم  هدشمگ  تشهب  لابند  هب  ایند  رد  همه  .ار  وت  نم  دنهاوخ  ار  دوخ  همه  ایادخ !

.دبای مارآ  ناشبلق ، دنریگب و  رطاخ  هنیکس  ات  يدرک  انشآ  نآرق »  » اب ار  تنابوخ  اراگدرورپ ؛

تشهب ياهرد  نادیواج ، هزجعم  نیا  شخب  نانیمطا  يوکـس  زا  مبایرد و  ار  شمارآ  توالح  ات  زاس  انـشآ  نآرق  توالت  هب  ارم  سپ 
شتآ زا  حلاص  لمع  اب  منیب و  هداشگ  شیوخ  يور  رب  ار 
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؟ دراد ار  وت  تبوقع  تقاط  هک  تسا  یسک  هچ  مبای و  ییاهر  خزود 

مکی تسیب و  زور 

مکی تسیب و  زور 

! ابیبح

هب هک  هاگره  میبلط ؛ یم  سفن  وید  زا  ییاهر  يارب  ار  یتاجن  هتـشرف  میناهاوخ و  نام  هتفرگ  رابغ  دولآ و  ضغب  ياـهلد  رب  ار  وت  بح 
یب يدوخ و  یب  ملاع  رد  هک  هاگره  دوش و  یم  عنام  ناطیـش  كاـپان  تسد  میـشیدنایب  دوخ  حالـص  حالـصا و  هب  اـت  مییآ  یم  دوخ 

.تسا هدش  طلسم  ام  رب  سفن  ناطیش  میرب ؛ یم  رس  هب  يربخ 

ار دوخ  هکنآ  يا  امرف ، لئان  شیوخ  تیاضر  هب  شخب و  تاجن  نورب  نورد و  ناطیـش  زا  ار  اـم  میهاوخ ، یم  وت  زا  هنازجاـع  ایادـخ !
.تسوت هدنبیز  اهنت  ام  ياهینامرفان  زا  نتشذگ  رد  وفع و  يا  هداد  مان  ایضرم  ایضار 

مود تسیب و  زور 

مود تسیب و  زور 

! یهلا

ناراب ییاشگن و  ار  تلضف  ناسحا و  باوبا  رگا  .دشاب  وت  تکرب  لضف و  بلاط  هکنآ  رگم  دبلط  یمن  ار  ایند  يا  هدنب  چیه 
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.دشاب دونشخ  نآ  رب  ددنب و  لد  ملاع ، هدکتبرغ  هب  دناوت  یم  یمدآ  هنوگچ  ینادرگن ، لزان  ار  تتاکرب 

.تسوت تمالس  رد  قافآ  تمالس  هک  نانچمه  تسوت  تیاضر  رد  یتسه  تیاضر  هک  تسا  نیا  زج  رگم 

میهاوخ نکـسم  تدوعوم  تشهب  رد  هک  میراد  يوق  لد  میهن و  ماگ  وت  باکر  رد  هناقـشاع  ات  شاب ، نامیدونـشخ  زاـس  ببـس  سپ 
.تفای میهاوخ  مارآ  دیزگ و 

موس تسیب و  زور 

موس تسیب و  زور 

! راگدیرفآ

رد طوقس  زا  سرت  هظحل  ره  میراد و  شزغل  میب  نآ ، ره  تارطخ ؛ اهیتخـس و  زا  ریزگان  مه  میراد و  شیپ  رد  زارد  رود و  یهار  مه 
لاصو هب  يدـیما  دـشاب ؛ هنینأمط  ناـنیمطا و  زا  يرهوگ  ناـمیاهلد  رب  میرادرب و  ماـگ  هار ، نیا  رد  يرابکبـس  اـب  رگا  یتسین ؛ هاـگترپ 

هتخابرد ار  نومزآ  دنادرگن ، کبـس  ار  نامناهانگ  نیگنـس  راب  هلوک  وت ، نارفغ  دورن و  رانک  نامناگدید  زا  هدرپ  رگا  اما  دوب  دهاوخ 
.میا هتخاب  میا و 

.میئآ نوریب  دنلب  رس  ینورد ، راز  راک  زا  ات  زاس  نامبیصن  تسا  يراگتسر  هجرد  نیرت  یلاع  هک  ار  بولق  ياوقت  سپ 
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مراهچ تسیب و  زور 

مراهچ تسیب و  زور 

! ابوبحم

.مینک وت  يرادربنامرف  هک  هاگنآ  رتابیز  تسابیز و  یگدنز 

.تسا سوه  يوه و  هدرب  دومن ، نایغط  نایصع و  سک  ره  تسا و  توکلم  کلم و  ياورنامرف  دش ، وت  رادربنامرف  هک  ره 

.دشاب اهیدب  كرت  كرات  هکنآ  تسراتفرگ  و  وت ، نامرف  زا  دنک  یچیپرس  هکنآ  تسا  راکنایز  هچ 

دهاوخن ناما  رد  يرازآ  چیه  دنزگ  زا  تفریذپن ، ار  تعاط  نیا  هکنآ  دنام و  دـهاوخ  ناما  رد  تسوت  تیمکاح  ورملق  رد  هک  یـسک 
.دنام

.میشاب وت  رادربنامرف  اهنت  ات  هد  نامقیفوت  يویند  ياهرازآ  زا  یگدوسآ  يارب  سپ 

مجنپ تسیب و  زور 

مجنپ تسیب و  زور 

؛ یهلا

.می اه » نت   » اب هچ  رگا  میاهنت » »

.ندوبن وت  دای  هب  ندوب و  نارگید  اب  تسا  نارگ  نم  رب 

.ما هداد  شیوخ  سفن  یگدرب  هب  لد  زین  نم  و  هدرک ، شومارف  دوخ  یگدرب  دنیایند و  هراکم  رازاب  نارگادوس  نارگید 
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هب ار  دوخ  دشاب و  دوخ  نمشد  ناسنا ، هک  تسا  هدنزگ  خلت و  هچ  دشاب و  نمشد  دناوت  یم  زین  دوخ »  » هک تسین  ریغ  هب  ینمشد  سپ 
.دناشکب یتسین  هب  شیوخ  تسد 

.هد رارق  شیوخ  هاوخریخ  ار  نامدوخ  مه  هد و  یتسود  ییانشآ و  تناتسود ، اب  ار  ام  مه  سپ 

.درک نینچ  تتمحر ، ربمایپ  هک  نانچمه  .مینام  رود  هب  اهیدب  زا  ات  نک  تنانمشد  نمشد  و 

مشش تسیب و  زور 

مشش تسیب و  زور 

! یهلا

.ما ییاناد  اهنت  ینادان »  » تسا نم  يرادیب  اهنت  تلفغ » »

.دروآ هارمه  هب  ار  نتسر  دناوت  یم  وت  زیگناروش  نیریش و  روضح  اهنت  ما و  ییاهنت  بیرغ  بورغ  رد 

ار میاه  هتفگ  یشوپ ، مشچ  مبویع  رب  يزرمایب و  ار  مناهانگ  ات  مهاوخ  یم  وت  زا  .منک  یم  زارد  وت  يوس  هب  ار  تمادن  ناتسد  امیرک !
! يزاس هدروآ  رب  ار  میاهوزرآ  يونشب و 

! ناسرب تفرعم  تخانش و  هلق  هب  ار  ام  شیوخ ، تافرع  رد  شاب و  اریذپ  تروضح  يافص  اب  ار  ما  یعس  سپ 

متفه تسیب و  زور 

متفه تسیب و  زور 
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! امیرک

مه یـشوپ ، اطخ  مه  تسا  هدوبن  شیب  يا  هناهب  تمادن )  ) میدق میدـن  نیا  دـنچ  ره  .مینک  یم  زارد  وت  يوس  هب  ار  نامتمادـن  ناتـسد 
ناوـت یم  هنوـگچ  يدنـسپ و  یم  وـت »  » هک دـش » نآ   » ناوـت یم  هنوـگچ  سپ  .تسوـت  ییاـیربک  هناـمیرک و  فـطل  نـیا  ریذـپوفع و 

.تفایرد ار  وت  ناسنآ  ات  دومن  ناسآ  ار  یناگدنز  ياهیراوشد 

.مدرگ فقاو  دوخ ؛ يرادقم  یب  رب  مبایرد و  ار  تردق  ياهبش  تلیضف »  » ات امرف  یلضفت  یهلا !

متشه تسیب و 

متشه تسیب و 

! اراگدرورپ راب 

.مینک تشادرب  میهاوخب  هک  میا  هتشکن  يزیچ 

.تموضخ راب  میا و  هدرک  ورد  تیصعم  راخ  نامرمع ، نمرخ  زا  اهنت 

.میا هتخاس  شیوخ  هشیپ  ار  یگنرین  یگنرادخ  ياج  هب  دراد و  گنرین  هعدخ و  زا  یگنر  ناملایخ ، هشوخ 

.میهاوخ ار  وت  مینیبب و  ار  وت  ات  نک ، کیدزن  تتمارک  هاگرد  هب  نام  هنابش  ياهشیاین  لفاون و  زا  يدنم  هرهب  هطساوب  ار  ام  ایادخ 

مهن تسیب و  زور 

مهن تسیب و  زور 

! ادنوادخ
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.میرطخ اطخ و  ناظم  رد  درذگ  یم  هک  يا  هظحل  ره 

.دهد یم  رارق  طوقس  ضرعم  رد  ار  ام  يریذپ ، رطخ  مه  و  دنک ؛ یم  کیراب  کیرات و  ار  نامهار  يراک ، اطخ  مه 

یهارمگ رد  ات  هد  ناشن  ام  هب  ار  تمیقتـسم  طارـص  اهنت  ناـسرب و  تتمحر  برق  هب  تبیغ  تمهت و  ياـهیکیرات  زا  ناـمتاجن  اـب  سپ 
.مییاین راتفرگ  اطخ  رطخ و 

ما یس  زور 

ما یس  زور 

.تسا يراگتسر  وکین  اهنت  وت  زا  تعاطا  تعاط و  اهلا  راب 

.دندنب رد  هشیمه  دنک  یم  وت  ینامرفان  هکنانآ  دندازآ و  دنیوا ، میلست  هکنانآ 

دنزگ زا  هک  امرف  یتیانع  یترـصن  دـشاب و  نآ  رد  محالف  حالـص و  هک  هد  یتریـصب  نآ  ارم  رمع ، مایا  همه  رد  زور و  نیا  رد  ایادـخ !
.ناما رد  مشاب و  رود  یناطیش  سواسو 

.هد ياج  یهاگآ  تشهب  رد  رآ و  رد  هب  ینادان  تریح  زا  ار  ام  تریح  ماج  شون  رهز  یناشیرپ ، نیا  رد  مناشیرپ و  یهلا ،

نیملاعلا بر  ای  نیمآ 
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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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