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ص:10
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راتفگشیپ

هراشا

ترابع اه  نآ  هلمج  زا  هک  دنراد  یفیاظو  ناشماما  تبیغ  رـصع  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدـهم  ترـضح  نایعیش 
: زا تسا 

روهظ يارب  يزاس  هنیمز  _ 1

دوب دهاوخ  ام  طسوت  هب  زین  ترضح  نآ  روهظ  هدوب ، ام  هیحان  زا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  تبیغ  هک  اجنآ  زا 
رد ترـضح  فادها  ندرک  هدایپ  اب  میناوت  یم  و  دوب ، میهاوخ  راذگریثات  ترـضح  روهظ  رد  ام  هک  تفگ  ناوت  یم  لقادـح _ ای _ و 

.میشاب وا  روهظ  زاس  هنیمز  رودقم ، ّدح  ات  دودحم  حطس 

: دومرف هک  هدش  لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  یتیاور  رد 

(1) ؛» هناطلس ینعی  يدهملل  نوئطوی  قرشملا  نم  سان  جرخی  »

زاس هنیمز  هک  دننک  یم  جورخ  نیمز  قرشم  زا  یموق  »

ص:11

ص 278. ج 3 ، همغلا ، فشک  ص 87 ، ج 51 ، راونالاراحب ، ح 4088 ، ص 1368 ، ج 2 ، هجام ، نبا  ننس  - 1

تلود هب  فیرشلا : هجرف  یلاعت  لجع هللا  يدهم  ترضح  ياه  مایپ  يودهم  هعماج 
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« .دش دنهاوخ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  تموکح  تنطلس و 

: تسا هدمآ  يرگید  تیاور  رد  و 

(1) ؛» مهقالخا اهب  لمکا  مهلوقع و  اهب  عمجف  دابعلا  سؤور  یلع  هدی  عضو  انمئاق  ماق  اذا  »

« .دناسر یم  لامک  هب  ار  ناشقالخا  هتخاس و  زکرمتم  ار  اه  نآ  لوقع  دراذگ و  یم  ناگدنب  رس  رب  ار  شتسد  دنک  مایق  ام  مئاق  نوچ  »

زا ات  تسا  مدرم  قالخا  لوقع و  لیمکت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  راک  هک  دوش  یم  هدافتـسا  ثیدـح  نیا  زا 
لباق و ات  دنرب  الاب  ار  دوخ  گنهرف  قالخا و  ملع و  حطس  هدرک و  شـشوک  یعـس و  هکنیا  هجیتن  رد  دنوش و  دنم  هرهب  یهلا  فراعم 

.میشاب میهس  فده  نیا  هب  ندیسر  رد  میناوت  یم  زین  ام  دندرگ و  يودهم  تیانع  نیا  قیال 

يودهم تلود  زا  نتفرگ  وگلا  _ 2

میناوت یم  هک  يردـق  ره  ات  میراد  هفیظو  ام  تسا و  نایعیـش  يارب  لماک  يوگلا  ربهر و  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  ناـمز  ماـما 
وا یلاع  درکلمع  اب  ات  تسام  رب  اذـل  .میئامن  هدایپ  تبیغ  رـصع  رد  ناکما  ّدـح  رد  ار  وا  دـنلب  فادـها  هدرک و  کـیدزن  وا  هب  ار  دوخ 

.میدرگ ترضح  روهظ  زاس  هنیمز  هتشاد و  يودهم  يا  هعماج  تبیغ ، رصع  رد  میناوتب  ات  میوش ، دنم  هرهب  نآ  زا  هدش و  انشآ 

ص:12

ح 57. ص 840 ، ج 2 ، حئارجلا ، جئارخلا و  ح 71 ، ص 336 ، ج 52 ، راونألاراحب ، - 1

تلود هب  فیرشلا : هجرف  یلاعت  لجع هللا  يدهم  ترضح  ياه  مایپ  يودهم  هعماج 
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: دومرف هک  هدش  لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا 

(1) ؛» ...همایق لبق  هتبیغ  یف  هب  ّمتأی  وه  یتیب و  لها  مئاق  كردا  نمل  یبوط  »

«. ...دیامن ادتقا  وا  هب  شمایق  زا  لبق  وا  تبیغ  رد  هدرک و  كرد  ارم  تیب  لها  زا  مئاق  هک  یسک  لاح  هب  اشوخ  »

مهیلع تیب  لها  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ناـبز  زا  روهظ  رـصع  رد  يودـهم  تلود  تایـصوصخ  فیـصوت  ّرـس  دـیاش  و 
.مییامن هیبش  وا  تلود  ترضح و  هب  ار  دوخ  ناکما  ّدح  ات  هتفرگ  وگلا  تلود  نیا  زا  هک  دشاب  نیا  مالسلا 

دنا حلاص  دوخ  يودهم ، تلود  نارظتنم  _ 3

نآ اب  یتلود  نینچ  تموکح  رظتنم  اـم  رگا  هک  دـشاب  نیا  روهظ  رـصع  رد  يودـهم  تلود  تایـصوصخ  فیـصوت  ّرـس  تسا  نکمم 
اب گنهامه  ار  دوخ  نامناوت  ّدـح  ات  دـیاب  سپ  میـشاب ، حالـص  لها  دـیاب  دوخ  میـشاب ، مه  دـیاب  هک  میتسه  تایـصوصخ  فاصوا و 

.مینک هدایپ  هعماج  دوخ و  رد  ار  ترضح  تموکح  زا  ییوترپ  هدرک و  وا  باحصا  ترضح و 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  تلود  تایصوصخ  زا 

هراشا

ناکما وا  روهظ  نامز  رد  طقف  هک  تسا  یتایـصوصخ  ياراد  وا  تموکح  فیرـشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  تلود 
هریس میناوت  یم  دراوم  نیا  ریغ  رد  یلو  تسا ، ریذپ 

ص:13

ص 1148. ج 3 ، حئارجلا ، جئارخلا و  ح 14 ، ص 72 ، ج 51 ، راونالا ، راحب  ح 2 ، باب 25 ، ص 286 ، نیدلا ، لامکا  - 1

تلود هب  فیرشلا : هجرف  یلاعت  لجع هللا  يدهم  ترضح  ياه  مایپ  يودهم  هعماج 
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نیا زا  ییاه  هنومن  هب  کنیا  .مینک  اـپ  رب  ار  يودـهم  هعماـج  دوخ  ناوت  دودـحم و  ّدـح  رد  هداد و  رارق  دوخ  يوگلا  ار  ترـضح  نآ 
: مینک یم  هراشا  تایصاصتخا 

یناهج يدیحوت  لدع  تموکح  فلا )

اب هک  تسا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  تلود  تازایتما  زا  ناهج  ّلک  حطـس  رد  يدیحوت  لدع  تموکح  ییاپرب 
.دوش یم  هدایپ  لاعتم  دنوادخ  کمک 

: دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ 

(1) ؛» ...یَضَتْرا يِذَّلا  ُمُهَنیِد  ْمَُهل  َّنَنکَُمَیلَو  »... 

«. ...دننک هدایپ  هعماج  رد  تسا  یضار  ناشیا  رب  هک  ار  ینید  ات  داد  دهاوخ  تاناکما  نانآ  هب  و  »... 

عقاو هب  ندرک  مکح  ب )

نامیلس ترضح  دواد و  ترضح  هک  هنوگ  نامه  هنّیب ، دوهـش و  هماقا  هار  زا  رهاظ  هن  تسا  عقاو  هب  مکح  يودهم  تلود  تازایتما  زا 
.دندرک یم  نینچ  مالسلا  امهیلع 

: دومرف هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

(2) ؛» هنّیب کلذ  یلع  لأسی  ال  نامیلس ، دواد و  ءاضقب  یضقی  يدهملا  اذه  يدانیف : ایدانم  رمأی  »

ص:14

هیآ 55. رون ، هروس  - 1
ح 155. ص 369 ، ج 52 ، راونالاراحب ، ح 7 ، ص 314 و 315 ، ینامعن ، تبیغ  - 2

تلود هب  فیرشلا : هجرف  یلاعت  لجع هللا  يدهم  ترضح  ياه  مایپ  يودهم  هعماج 
نالوئسم نادرم و 
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یمن هنّیب  هماقا  شتواضق  رب  دنک و  یم  تواضق  نامیلس  دواد و  دننامه  هک  تسا  يدهم  نیا  دهد : ادن  ات  دهد  یم  روتـسد  یـسک  هب  »
« .دیامن

: تسا هدمآ  رگید  تیاور  رد  و 

(1) ؛» دیدج ءاضق  ...موقی و  »

« .دنک یم  مایق  دیدج  تواضق  هب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  »

زا نتفرگ  وـگلا  اـب  هـک  مـیزادرپ ، یم  يودـهم  تموـکح  رد  نالوئـسم  نادرمتلود و  فیاـظو  زا  یخرب  رکذ  هـب  راتـشون  نـیا  رد  اـم 
.درک هدایپ  هعماج  رد  ار  اهنآ  ناوت  یم  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تلود  تموکح و 

یناوضر رغصا  یلع 

ص:15

ص 233. ینامعن ، تبیغ  ، 114 ص 354 ، ج 52 ، راونألاراحب ، - 1

تلود هب  فیرشلا : هجرف  یلاعت  لجع هللا  يدهم  ترضح  ياه  مایپ  يودهم  هعماج 
نالوئسم نادرم و 
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ص:16
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نالوئسم نادرم و  تلود  هب  يودهم  ياه  مایپ 

هراشا

ص:17
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ییاـه ماـیپ  هب  میناوت  یم  شنارازگراـک  وا و  درکلمع  فیرـشلا و  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم  ترـضح  تموـکح  رب  يرورم  اـب 
هب کنیا  .دننک  هدایپ  هعماج  رد  ار  اهنآ  دوخ  ناوت  ّدح  رد  دنناوت  یم  یمالسا  ماظن  نالوؤسم  نادرم و  تلود  هک  مینک  ادیپ  یسرتسد 

.مینک یم  هراشا  اه  نآ  زا  یخرب 

تّما نیب  قافو  داجیا  _ 1

داحتا یّلم و  قافو  داجیا  ددـصرد  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم  ترـضح  زا  نتفرگ  وگلا  اـب  دـنراد  هفیظو  نادرم  تلود 
.تسا نینچ  نیا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  تموکح  شور  هک  هنوگ  نامه  دنشاب  یمالسا 

: دومرف هک  هدش  لقن  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  هرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

(1) ؛» هفلتخم بولق  نیب  ّفلوی  هملکلا و  هللا  عمجی  دابعلا و  هماع  لاح  نسحی  دالبلا و  یف  لدعلا  ّقحلا و  ّلجوّزع  هللا  رهظی  »... 

ار مدرم  مومع  لاح  دهد و  یم  شرتسگ  اهرهش  رد  ار  لدع  رهاظ و  ار  قح  وا  هطساو  هب  ّلجوّزع  دنوادخ  »

ص:18

ح 20. ص 128 ، ج 52 ، راونالاراحب ، ح 7 ؛ ص 647 ، نیدلا ، لامک  - 1

تلود هب  فیرشلا : هجرف  یلاعت  لجع هللا  يدهم  ترضح  ياه  مایپ  يودهم  هعماج 
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« .دنک یم  داجیا  تفُلا  نوگانوگ  ياه  بلق  نیب  هدروآ و  دیدپ  هملک  تدحو  دشخب و  یم  دوبهب 

: تسا هدمآ  زین  هبدن  ياعد  رد 

(1) ؛» يوقتلا یلع  هملکلا  عماج  نیا  »

« .دنک یم  عمج  اوقت  رب  ار  اه  نخس  هک  یسک  نآ  تساجک  »

: دومرف هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  زین  و 

(2) ؛» ًادحاو هّلک  نیدلا  نوکی  فالتخالا و  نایدالا  للملا و  نع  عفریل  لضفم  ای  هللاوف  »

« .دش دهاوخ  یکی  نید  مامت  دراد و  یمرب  ار  فالتخا  اه  نید  اه و  تلم  زا  متح  روط  هب  لضفم  يا  دنگوس ! ادخ  هب  »

هدش شومارف  ياه  ّتنس  يایحا  _ 2

تنـس فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هب  یـسأت  اب  ات  دنراد  هفیظو  یمالـسا  نامکاح  صوصخلا  یلع  و  ناناملـسم ، مومع 
حطـس رد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  هک  هنوگ  نامه  دـننک ، ایحا  ار  هدـنام  نیمز  رب  هدـشن و  لـمع  هک  ییاـه 

.درک دهاوخ  نینچ  هدرتسگ 

: دومرف هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  زا 

و هریسلا ، لدع  فیک  مکیریف  »

ص:19

ص 509. ج 1 ، لامعالا ، لابقا  - 1
ص 4. ج 53 ، راونألاراحب ، - 2

تلود هب  فیرشلا : هجرف  یلاعت  لجع هللا  يدهم  ترضح  ياه  مایپ  يودهم  هعماج 
نالوئسم نادرم و 
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(1) ؛» هّنسلا باتکلا و  ّتیم  ییحی 

« .دنک یم  ایحا  ار  لوسر  ّتنس  ادخ و  باتک  ماکحا _ دنایامن و _ یم  امش  هب  يراد  تموکح  رد  ار  هنالداع  شور  وا  »

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هریس  هب  لمع  _ 3

ملـس و هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هریـس  هب  يراد  تموـکح  رد  اـت  دـنراد  هفیظو  یمالـسا  ماـظن  نالوئـسم  نادرم و  تلود 
دهاوخ نینچ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  تموکح  شور  هک  هنوگ  نامه  دننک  لمع  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح 

.دوب

: دومرف هک  هدش  لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا 

(2) ؛» ءامسلا نم  هکربلا  هللا  لزنی  یتّنسب و  لمعی  یتیب و  لها  نم  لجر  جرخی  »

یم لزان  نامـسآ  زا  وا  هطـساو  هب  ار  شتاکرب  دـنوادخ  اذـل  دـنک و  یم  لـمع  نم  ّتنـس  هب  وا  دـنک  یم  جورخ  متیب  لـها  زا  يدرم  »
« .دیامن

: هدش لقن  زین  و 

(3) ؛» _ مالسلا هیلع  یلع _ هریسب  راس  و  مالسلا _ هیلع  یلع _ بایث  سبل  ماق  اذا  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لها  انمئاق  ّنا  »... 

ص:20

ح 25. ص 130 ، ج 51 ، راونالاراحب ، هبطخ 138 ، هغالبلا ، جهن  - 1
ص 82. ج 51 ، راونألاراحب ، - 2

ح 92. ص 55 ، ج 47 ، راونالاراحب ، ح 4 ، ص 411 ، ج 1 ، یفاک ، - 3

تلود هب  فیرشلا : هجرف  یلاعت  لجع هللا  يدهم  ترضح  ياه  مایپ  يودهم  هعماج 
نالوئسم نادرم و 
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« .دومن دهاوخ  لمع  وا  شور  هب  هدرک و  نت  رب  ار  یلع  سابل  دنک  مایق  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ام  مئاق  نوچ  »... 

نآرق يریگارف  تضهن  _ 4

فده نیا  هب  ندیسر  هار  رد  هدرک و  جیسب  ار  تاناکما  مامت  دننک و  تضهن  کی  هب  لیدبت  دیاب  ار  نآرق  يریگارف  یمالسا  نامکاح 
یتح دهد و  یم  ماجنا  روهظ  رصع  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  هک  تسا  يراک  نامه  نیا ، .دنریگ و  راک  هب 

.دنک یم  هدافتسا  اه  همیخ  زا  اج  دوبمک  تروص  رد 

: دومرف هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  نانمومریما  زا 

(1) ؛» ...لزنا امک  نآرقلا  سانلا  نومّلعی  طیطاسفلا  اوبرض  دق  هفوکلا و  دجسمب  انتعیش  یلا  رظنا  ّیناک  »

مدرم هب  هدـش  لزان  نآرق  هک  هنوگ  نآ  هدرک و  اپ  رب  ار  اـه  همیخ  هنوگچ  هک  منک  یم  رظن  هفوک  دجـسم  رد  دوخ  نایعیـش  هب  اـیوگ  »
« .دنهد یم  میلعت 

دعتسم دارفا  شرورپ  _ 5

.دیناسر لامک  هب  هداد و  شرورپ  دنتسه  لامک  دادعتسا  ياراد  هدوب و  تیاده  لباق  هک  ار  يدارفا  دیاب 

: دومرف فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  هرابرد  هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا 

مهلوقع و هب  عمجف  دابعلا  سوؤر  یلع  هدی  عضو  انمئاق  ماق  اذا  »

ص:21

ح 139. ص 364 ، ج 52 ، راونألاراحب ، ح 3 ، ص 318 ، ینامعن ، هبیغلا ، - 1

تلود هب  فیرشلا : هجرف  یلاعت  لجع هللا  يدهم  ترضح  ياه  مایپ  يودهم  هعماج 
نالوئسم نادرم و 
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(1) ؛» مهمالحا هب  لمک 

یم لامک  هب  ار  ناشیاهرکف  هتخاـس و  زکرمتم  ار  اـه  نآ  لوقع  دراذـگ و  یم  ناگدـنب  رـس  رب  ار  شتـسد  دـنک  ماـیق  اـم  مئاـق  نوچ  »
« .دناسر

دـننک و لامک  لیـصحت  هب  عورـش  هدرک و  مادـقا  دوخ  دـیاب  مدرم  هک  تسا  نیا  دوش ، یم  هدافتـسا  ثیدـح  نیا  زا  هک  يرگید  هتکن 
.دنیامن ناربج  ار  صقاون  ات  دنراد  هفیظو  نادرم  تلود 

ندوب مدرم  هانپ  _ 6

.دنشاب مدرم  هاگهانپ  تالکشم  دیادش و  رد  دیاب  یمالسا  روشک  نالوئسم 

: تسا هدمآ  یتیاور  رد 

(2) ؛» ...اهبوسعی یلا  هلحنلا  يوأی  امک  هتّما  يدهملا  یلا  يوأی  »

« .ددرگ یم  دوخ  هکلم  رود  هب  روبنز  هک  هنوگ  نامه  دنرب ، یم  هانپ  وا  هب  يدهم  تّما  »

: تسا هدش  لقن  یتیاور  رد  زین  و 

هثعبی یتّما ، یف  يدهملا  جرخی  »

ص:22

ح71. ص 336 ، ج 52 ، راونألاراحب ، ح 30 ، ص 675 ، نیدلا ، لامک  ح 21 ، ص 25 ، ج 1 ، یفاک ، - 1
ص 77. ج 2 ، یطویس ، يواتفلل ، يواحلا  - 2

تلود هب  فیرشلا : هجرف  یلاعت  لجع هللا  يدهم  ترضح  ياه  مایپ  يودهم  هعماج 
نالوئسم نادرم و 
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(1) ؛» سانلل اثایغ  هللا 

« .دنازیگنا یم  رب  نامدرم  یسردایرف  يارب  ار  وا  دنوادخ  دنک ، یم  مایق  مالسلا _ هیلع  يدهم _ نم  تّما  نایم  زا  »

نتشاد هبذاج  _ 7

بذـج مالـسا  هب  ار  مدرم  دوخ  درکلمع  نانخـس و  اب  هتـشاد و  هبذاج  ناناملـسم  ریغ  یّتح  مدرم و  يارب  دـننک  یعـس  دـیاب  نالوئـسم 
.دوب دهاوخ  نینچ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  درکلمع  هک  هنوگ  نامه  دنیامن 

: تسا هدمآ  یتیاور  رد 

(2) ؛» مهنم الیلق  ّالا  تملسا  دوهیلا  هیلا  ترظن  اذاف  »

« .دروآ دنهاوخ  مالسا  همه _ یکدنا _، زج  هب  دنک  رظن  وا  رب  دوهی  نوچ  »

کین ياهراک  رد  نتفرگ  تقبس  _ 8

ادـتقا شباحـصا  ترـضح و  نآ  هب  دـیاب  دنـشاب ، وا  تموکح  یلمع  زاس  هنیمز  ددرگ و  يودـهم  هعماج  دـنهاوخب  رگا  نادرم  تلود 
.دنریگب تقبس  نارگید  زا  اه  یبوخ  رد  هدرک و 

هیآ ریسفت  رد  هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

ام َْنیَأ  ِتاَْریَْخلا  اوُِقبَتْساف  »

ص:23

ص 270. ج 2 ، هّمغلا ، فشک  - 1
ص 157. ناهربلا ، - 2

تلود هب  فیرشلا : هجرف  یلاعت  لجع هللا  يدهم  ترضح  ياه  مایپ  يودهم  هعماج 
نالوئسم نادرم و 
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(1) ؛» ...اُونوکَت

: دومرف ...دیشاب » اج  ره  دییوج ، تقبس  رگیدکی  رب  ریخ ، لامعا  اه و  یکین  رد  »

(2) ؛» هباحصا مئاقلا و  یف  تلزن  »

« .تسا هدش  لزان  وا  باحصا  و  مالسلا _ هیلع  مئاق _ ترضح  ناش  رد  هیآ  نیا  »

هعماج حالصا  _ 9

.دشاب هعماج  حالصا  ناشیاهراک  هحولرس  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  دننام  دیاب  نادرم  تلود  نالوئسم و 

: دومرف فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  هرابرد  هک  هدش  لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  یتیاور  رد 

(3) ؛» اهداسف دعب  هّما  حلصی  نا  »... 

« .درک دهاوخ  حالصا  نآ  داسف  زا  دعب  ار  یتما  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  »

یهلا تاروتسد  هب  لمع  _ 10

.دشاب اه  نآ  هب  لمع  لها  زین  ناشدوخ  هدومن و  توعد  اوقت  ریخ و  هب  ار  مدرم  دیاب  نالوئسم 

: دومرف هک  هدش  لقن  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  هرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

ص:24

هیآ 148. هرقب ، هروس  - 1
ح 37. ص 241 ، ینامعن ، تبیغ  - 2

ص 83. ج 51 ، راونالاراحب ، ص 272 ، ج 3 ، همغلا ، فشک  - 3

تلود هب  فیرشلا : هجرف  یلاعت  لجع هللا  يدهم  ترضح  ياه  مایپ  يودهم  هعماج 
نالوئسم نادرم و 
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(1) ؛» ...يدهلاب لمعی  یقتلاب و  ریشی  »... 

«. ...دنک یم  تیاده  هب  لمع  دوخ  هدرک و  هراشا  اوقت  هب  »... 

مدرم بولق  رد  نامیا  داجیا  _ 11

.دنناشکب نانآ  لد  هب  رهاظ  زا  ار  تدابع  هداد و  ياج  مدرم  بولق  رد  ار  نامیا  ات  دننک  یعس  دیاب  نادرم  تلود 

: دومرف فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  هرابرد  هک  هدش  لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا 

(2) ؛» ...هدابع هدابع  بولق  ألمی  »... 

«. ...دنک یم  تدابع  زا  رپ  ار  ناگدنب  ياه  لد  »... 

ندوب ریخ  ببس  _ 12

هللا لجع  يدهم  ترضح  هک  هنوگ  نامه  دنشاب  دنوادخ  بناج  زا  ریخ  هطـساو  ببـس و  مدرم  نیب  رد  هک  دننک  یعـس  دیاب  نالوئـسم 
.تسا نینچ  نیا  فیرشلا  هجرف  یلاعت 

: دومرف هک  هدش  لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا 

(3) ؛» ...مکقانعا نم  قّرلا  ّلذ  جرخی  هب  ...بذکلا و  هللا  قحمی  هب  »... 

...دزاس و یم  دوبان  ار  غورد  وا  هلیسو  هب  دنوادخ  »... 

ص:25

ص 117. ج3 ، لامعالا ، لابقا  ح 158 ، ص 269 ، ج 52 ، راونألاراحب ، - 1
ح 137. ص 179 ، یسوط ، هبیغلا ، ح 24 ، ص 74 ، ج 51 ، راونألاراحب ، - 2
ح 144. ص 185 ، یسوط ، هبیغلا ، ح 29 ، ص 75 ، ج 51 ، راونألاراحب ، - 3

تلود هب  فیرشلا : هجرف  یلاعت  لجع هللا  يدهم  ترضح  ياه  مایپ  يودهم  هعماج 
نالوئسم نادرم و 
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« .دشک یم  نوریب  امش  ندرگ  زا  ار  یگدرب  تلذ  درب و  یم  ار  روآ  جنر  تخس و  راگزور 

تلادع شرتسگ  يارب  ششوک  _ 13

هجرف یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  فادـها  زا  یکی  هک  لدـع  شرتسگ  رد  ار  دوخ  شـشوک  یعـس و  تیاهن  دـیاب  نادرم  تلود 
.دنریگ راک  هب  تسا ، فیرشلا 

: دومرف فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  هراب  رد  هک  هدش  لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا 

(1) ؛» هلدع مهعسی  هدابع و  هدابع  بولق  ألمی  »... 

« .دوش یم  ریگارف  شلدع  هدرک و  تلادع  زا  رپ  ار  ناگدنب  ياه  لد  »... 

: تسا هدمآ  یثیدح  رد 

(2) ؛» ّرقلا ّرحلا و  لخدی  امک  مهتویب  فوج  مهیلع  ّنلخدیل  هللاو ! اما  »

نینچ امرـس  امرگ و  هک  هنوگ  نامه  تفر  دـهاوخ  نانآ  ياه  هناـخ  لـخاد  وا  تلادـع  متح  روط  هب  دـنگوس ! ادـخ  هب  دیـشاب  هاـگآ  »
« .درک دهاوخ 

عونمم يریگ  هوشر  _ 14

ترضح هک  هنوگ  نامه  درادن ، يریگ  هوشر  ّقح  یسک  یمالسا  ماظن  رد 

ص:26

ح 137. ص 179 ، یسوط ، هبیغلا ، ح 24 ، ص 74 ، ج 51 ، راونألاراحب ، - 1
ص 297. ینامعن ، هبیغلا ، ح 131 ، ص 362 ، ج 52 ، راونألاراحب ، - 2

تلود هب  فیرشلا : هجرف  یلاعت  لجع هللا  يدهم  ترضح  ياه  مایپ  يودهم  هعماج 
نالوئسم نادرم و 
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.دوب دهاوخن  يریگ  هوشر  لها  شفیاظو  ماجنا  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم 

: دومرف هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

(1) ؛» اشرلا همکح  یف  ذخأی  و ال  »... 

« .دریگ یمن  هوشر  شتواضق  رد  »

تایونعم اب  مدرم  ندرک  زاین  یب  _ 15

.دننک زاین  یب  لد  ّتینارون  تایونعم و  اب  ار  مدرم  ات  دننک  یعس  دیاب  نالوئسم 

: میناوخ یم  یتیاور  رد 

(2) ؛» سانلا ینغتسا  اّهبر و  رونب  ضرألا  تقرشا  ماق  اذا  انمئاق  ّنا  »

« .دننک یم  يزاین  یب  بلط  یگمه  مدرم  ددرگ و  یم  نشور  شراگدرورپ  رون  هب  نیمز  دنک  مایق  ام  مئاق  نوچ  »

زامن نتشاد  اپ  رب  _ 16

.دنشاب اشوک  زامن  هضیرف  ییاپرب  رد  هک  دنراد  هفیظو  نادرم  تلود 

: دومرف هک  هدش  لقن  یلع  نب  دیز  زا 

اُوماقَأ ِضْرالا  ِیف  ْمُهَّنکَّم  نِإ  َنیِذَّلا  : ) هباتک یف  هللا  مکدعو  نیذلا  نحن  سانلا ! اهیا  لوقی : دمحم  لآ  نم  مئاقلا  ماق  اذا  »

ص:27

ح 158. ص 269 ، ج 52 ، راونألاراحب ، - 1
ح 52. ص 330 ، ج 52 ، راونالاراحب ، ص 468 ، یسوط ، هبیغلا ، - 2

تلود هب  فیرشلا : هجرف  یلاعت  لجع هللا  يدهم  ترضح  ياه  مایپ  يودهم  هعماج 
نالوئسم نادرم و 
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(1) ؛»...) َهاوَلَّصلا

هداد امـش  هب  ار  نانآ  هدعو  نآرق  رد  دـنوادخ  هک  میتسه  یناسک  ام  مدرم ! يا  دـیامرف : یم  دـنک ، مایق  دـمحم  لآ  مئاق  هک  یماگنه  »
«. ...دنراد یم  اپ  هب  ار  زامن  میداد  تاناکما  نانآ  هب  نیمز  يور  رد  ام  رگا  هک  یناسک  دومرف : هک  اجنآ  تسا 

: دیامرف یم  نانآ  هرابرد  لاعتم  دنوادخ  اریز  دنتسه ، فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  ناروای  دارفا  نیا  زا  دوصقم  و 

يِذَّلا ُمُهَنیِد  ْمَُهل  َّنَنکَُمَیلَو  ْمِِهْلبَق  نِم  َنیِذَّلا  َفَلْخَتْـسا  امک  ِضْرالا  ِیف  ْمُهَّنَِفلْخَتْـسََیل  ِتاِحلاّصلا  اُولِمَعَو  ْمکنِم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهللا  َدَـعَو  »
(2) ؛» ...ْمَُهل یَضَتْرا 

ماما روهظ  رد   ] هک هداد  هدـعو  دـیدرگ  راکوکین  دروآ و  نامیا  رـصع ] تجح  ادـخ و  هب   ] ناگدـنب امـش  زا  هک  یناسک  هب  دـنوادخ  »
.دندش و دوخ  ناینیشیپ  نیـشناج  فلـس  ناربمایپ  حلاص  مما  هک  نانچ  دهد  تفالخ  نیمز  رد  فیرـشلا ]  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز 

«. ...دنک اطع  ّطلست  نیکمت و  نایدا  همه  رب  تسا ] یعقاو  مالسا  هک   ] ار نانآ  هدیدنسپ  ِنید  تفالخ ، رب  هوالع 

ص:28

ح 166. ص 373 ، ج 52 ، راونألاراحب ، - 1
هیآ 55. رون ، هروس  - 2

تلود هب  فیرشلا : هجرف  یلاعت  لجع هللا  يدهم  ترضح  ياه  مایپ  يودهم  هعماج 
نالوئسم نادرم و 
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مدرم هب  یگدنز  تّذل  ندناشچ  _ 17

ره ات  ار  نآ  تّذـل  هدرب و  الاب  یمالـسا  هعماـج  رد  ار  یگدـنز  هب  دـیما  هیحور  اـت  دـنراد  هفیظو  یمالـسا  تموکح  رد  نادرم  تلود 
.دنناشچب مدرم  هب  تسا  رودقم  نانآ  يارب  هک  يرادقم 

: تسا هدمآ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  تموکح  هرابرد  یتیاور  رد 

(1) ؛» هتلود مایا  یف  اهلها  ایندلا و  بیطت  »

« .دوش یم  شخب  تذل  مالسلا _ هیلع  يدهم _ ترضح  تلود  رد  نآ  لها  ایند و  »

دوخ لاح  هب  تسپ  دارفا  ندرکن  اهر  _ 18

مظن هداد و  نالوج  هنادازآ  هعماج  رد  شابوا  لذارا و  تسپ و  دارفا  دـنراذگن  ات  دـنراد  هفیظو  هعماـج  فلتخم  حوطـس  رد  نالوئـسم 
.دننز مه  رب  ار  هعماج 

: تسا هدمآ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  هرابرد  یتیاور  رد 

(2) ؛» نیندالا ضرالا  یف  كرتی  «ال 

« .دنک یمن  اهر  دوخ  لاح  هب  ار  تسپ  دارفا  نیمز  يور  رد  ترضح  »

هانگ هنیمز  نتشادرب  _ 19

هک هنوگ  نامه  دننکن  ادیپ  لیامت  نآ  يوس  هب  مدرم  ات  دنرادرب  هعماج  زا  ار  هانگ  ياه  هنیمز  ات  دنراد  هفیظو  یمالسا  ماظن  نالوئـسم 
فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما 

ص:29

ص 295. ج 3 ، همغلا ، فشک  - 1
ص 578. رثألا ، بختنم  - 2

تلود هب  فیرشلا : هجرف  یلاعت  لجع هللا  يدهم  ترضح  ياه  مایپ  يودهم  هعماج 
نالوئسم نادرم و 
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.دومن دهاوخ  نینچ  زین 

: میناوخ یم  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  هرابرد  یثیدح  رد 

رامعألا و لوطت  عرـشلا و  تادابعلا و  یلع  سانلا  لبقی  .اـبرلا  بهذـی  رمخلا و  برـش  اـنزلا و  بهذـی  ...ریخلا  یقبی  ّرـشلا و  بهذـی  »
(1) ؛» تیبلا لها  ضغبی  نم  یقبی  رارشالا و ال  کلهت  ...تانامألا  يدؤت 

هدروآ و يور  عرـش  تادابع و  هب  مدرم  .ددرگ  یم  نک  هشیر  ابر  رمخ و  برـش  انز و  ...دـنام  یم  یقاـب  ریخ  دور و  یم  نیب  زا  رـش  »
« .دنام یمن  یقاب  تیب  لها  نانمشد  زا  یسک  هدش و  كاله  رارشا  ...ددرگ  یم  ادا  اه  تناما  ددرگ و  یم  ینالوط  اهرمع 

: تسا هدمآ  یثیدح  رد  زین  و 

(2) ؛» ...هقلخ یف  هللا  دودح  ماقی  هضرا و  یف  ّلجوّزع  هللا  یصعی  «ال 

« .ددرگ ارجا  مدرم  نایم  رد  یهلا  دودح  دوشن و  تیصعم  شنیمز  رد  ّلجوّزع  يادخ  »

تلادع شرتسگ  يارب  يا  هلیسو  تموکح ، _ 20

دشاب یمالسا  ماظن  رد  نالوئسم  يارب  یلصا  فده  دیابن  يراد  تموکح 

ص:30

ح 4. ص 592 ، رثألا ، بختنم  - 1
ح 7. ص 647 ، نیدلا ، لامک  ح 20 ، ص 128 ، ج 52 ، راونألاراحب ، - 2

تلود هب  فیرشلا : هجرف  یلاعت  لجع هللا  يدهم  ترضح  ياه  مایپ  يودهم  هعماج 
نالوئسم نادرم و 
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.دشاب نیمز  يور  رد  انعم  مامت  هب  تلادع  شرتسگ  يارب  يا  هلیسو  دیاب  هکلب 

: تسا هدمآ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  هرابرد  یتیاور  رد 

؛» ...ًاروج هلبق  تئلم  امک  ًالدع  ضرالا  المی  یتیب  لها  نم  لجر  ضرالا  کلمی  یتح  هعاسلا  یضقنت  «ال 

لبق هک  هنوگنامه  درک  دهاوخ  لدـع  زا  رپ  ار  نآ  هاگ  نآ  ددرگ ، نیمز  رب  مکاح  متیب  لها  زا  يدرم  هک  نیا  ات  دوش  یمناپرب  تمایق  »
«. ...دشاب هدش  ملظ  زا  رپ  نآ  زا 

مدرم تیاضر  بلج  _ 21

دونشخ ار  نانآ  هدروآ و  تسد  هب  ار  عوجر  بابرا  تیاضر  ناکما  ّدح  رد  دیاب  دندیسر  یماقم  تسپ و  ای  تموکح و  هب  هک  یناسک 
.دنزاس

: میناوخ یم  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  تموکح  هرابرد 

(1) ؛» ّوجلا یف  ریطلا  ءامسلا و  لها  ضرالا و  لها  هتفالخ  یف  یضری  »

« .دش دنهاوخ  یضار  اوه  ناگدنرپ  نامسآ و  نیمز و  لها  شتفالخ  مایا  رد  »

: تسا هدمآ  رگید  یتیاور  رد  و 

نکاس ءامسلا و  نکاس  هنع  یضری  »

ص:31

ص 80. ج 53 ، راونالاراحب ، ص 269 ، ج 3 ، همغلا ، فشک  - 1

تلود هب  فیرشلا : هجرف  یلاعت  لجع هللا  يدهم  ترضح  ياه  مایپ  يودهم  هعماج 
نالوئسم نادرم و 
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(1) ؛» ضرالا

« .دندرگ یضار  نیمز  نامسآ و  نانکاس  وا  زا  »

: تسا هدمآ  زین  و 

(2) ؛» ...هنینامطلا لدعلا و  اوریل  تاومالا  ءایحلا  ینمتی  ...ضرالا  نکاس  ءامسلا و  نکاس  هّبحی  »

شمارآ تلادع و  ات  دندوب  هدنز  اه  هدرم  شاک  يا  هک  دننک  یم  وزرآ  اه  هدنز  ...دنراد و  یم  تسود  ار  وا  نیمز  نامـسآ و  یلاها  »
« .دندید یم  دوخ  مشچ  هب  ار 

یمدرم طابترا  ظفح  _ 22

کیدزن طابترا  مدرم  اب  داـیز  دـنناوت  یمن  دـنراد  هک  يداـیز  تالاغتـشا  یتینما و  لـیاسم  تهج  هب  هچرگ  نادرم  تلود  نالوئـسم و 
ترـضح هک  هنوگ  نامه  دـننک ، ادـیپ  یهاگآ  نانآ  لد  درد  زا  هدرک و  ظفح  ار  یمدرم  طابترا  اـت  دـنراد  هفیظو  یلو  دنـشاب  هتـشاد 

نوچ یلو  دومن ، ظفح  ناریفس  الکو و  هار  زا  مدرم  اب  ار  دوخ  طابترا  يرغص  تبیغ  رصع  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم 
تلاکو ترافس و  ماظن  اذل  دندش ، زاس  لکـشم  ماما  مدرم و  يارب  دندمآ و  دیدپ  ترافـس  نایعدم  دش و  اه  هدافتـساءوس  هار  نیا  زا 

.دندومن يراتفرگ  عفر  هدیسر و  نایعیش  دایرف  هب  يرورض  عقاوم  رد  ترضح  دوخ  نآ ، زا  دعب  دش و  هدیچرب 

ص:32

ص 471. ج 3 ، همغلا ، فشک  - 1

ص 469. ج 2 ، همغلا ، فشک  - 2

تلود هب  فیرشلا : هجرف  یلاعت  لجع هللا  يدهم  ترضح  ياه  مایپ  يودهم  هعماج 
نالوئسم نادرم و 
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: دیامرف یم  دیفم  خیش  هب  دوخ  عیقوت  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما 

(1) ؛» ءادعألا مکملطصا  ءاوأللا و  مکب  لزنل  کلذ  الول  و  مکرکذل ، نیسان  و ال  مکتاعارمل ، نیلمهم  ریغ  ّانإ  »

اه و يراوشد  دوب  نیا  زج  رگا  هک  میا  هدربن  رطاخ  زا  ار  امـش  داـی  هدرکن و  لاـمها  یهاـتوک و  امـش  یتسرپرـس  یگدیـسر و  زا  اـم  »
« .دندومن یم  نک  هشیر  ار  امش  نانمشد ، دمآ و  یم  دورف  امش  رب  اه  تبیصم 

مدرم نایم  رد  ینلع  ریغ  روضح  _ 23

اه و ناگرا  مدرم و  نایم  هب  هدزرس  دیاب  دنوش ، رضاح  ّماع  ألم  رد  دنناوت  یمن  نالوئسم  رگید  تاهج  یتینما و  حلاصم  تهج  هب  رگا 
يربک تبیغ  رـصع  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هک  هنوگ  نامه  دنوش ، هاگآ  مدرم  لد  درد  زا  هدش و  دراو  تارادا 

.دیامن یم  یشکرس  نانآ  زا  هدمآ و  فلتخم  مایا  رد  مدرم  نایم  هب 

مدرم نیب  رد  یگدنز  _ 24

.دنشاب هاگآ  نانآ  یگدنز  عضو  زا  هدرک و  یگدنز  مدرم  نیب  رد  دیاب  یمالسا  نامکاح 

: تسا هدمآ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  هرابرد  یثیدح  رد 

(2) ؛» ...مهیف شیعی  »... 

ص:33

ح7. ص 175 ، ج53 ، راونألاراحب ، ص 903 ؛ ج 2 ، جئارجلا ، جئارخلا و  ص 323 ؛ ج 2 ، جاجتحا ، - 1
ص 383. یفطصملا ، هراشب  - 2

تلود هب  فیرشلا : هجرف  یلاعت  لجع هللا  يدهم  ترضح  ياه  مایپ  يودهم  هعماج 
نالوئسم نادرم و 
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« .دنک یم  یگدنز  مدرم  نایم  رد  مالسلا _ هیلع  يدهم _ ترضح  »... 

يروحم تلادع  هب  روتسد  _ 25

.دنشاب رتسگ  تلادع  ناوت  ّدح  رد  ات  دهد  روتسد  دوخ  نایلاو  هب  دیاب  یمالسا  مکاح 

: میناوخ یم  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  هرابرد  یثیدح  رد 

(1) ؛» ...سانلا نیب  لدعلاب  راصمألا  رئاسب  هئارمأ  یلا  يدهملا  ثعبی  »... 

نایم رد  ار  تلادع  هک  دهد  یم  روتـسد  دتـسرف و  یم  اهرهـش  هب  ار  دوخ  نارازگراک  ناریما و  مالـسلا _ هیلع  يدهم _ ترـضح  »... 
« .دننک هدایپ  مدرم 

ناریزو باختنا  رد  صالخا  رایعم  _ 26

رد يرترب  يرگید  لمع و  رد  صالخا  یکی  دـهد ، رارق  رایعم  ار  تفـص  ود  ناریزو  باـختنا  رد  دراد  هفیظو  یمالـسا  تلود  سیئر 
.ملع

: دومرف هک  هدش  لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا 

(2) ؛» هّیبرعلاب الا  نومّلکتیال  یبرع  مهیف  ام  مجاعألا  نم  يدهملا  ءارزو  »

برع نانآ  نیب  رد  دنا و  مجع  زا  يدهم  ناریزو  »

ص:34

ح 4. ص 593 ، رثألا ، بختنم  - 1

ص 305. ج 48 ، راونألاراحب ، - 2

تلود هب  فیرشلا : هجرف  یلاعت  لجع هللا  يدهم  ترضح  ياه  مایپ  يودهم  هعماج 
نالوئسم نادرم و 
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« .دنیوگ یم  نخس  یبرع  نابز  هب  نانآ  درادن ، دوجو 

: دومرف هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  زا  یثیدح  رد 

(1) ؛» ...هرما هللا  رهظا  صالخالا  لها  نم  هدعلا  هذه  هل  تعمتجا  اذاف  »... 

«. ...دومن دهاوخ  رهاظ  ار  وا  رما  دنوادخ  دوش ، مهارف  نیصلخم  زا  دادعت  نیا  ترضح  يارب  نوچ  »... 

یکین نارمع و  هب  روتسد  _ 27

.دنیامن دابآ  ار  اهرهش  هدرک و  یکین  مدرم  هب  ات  دهد  روتسد  دوخ  ناریزو  هب  دیاب  یمالسا  تلود  سیئر 

: تسا هدمآ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  هرابرد  یثیدح  رد 

(2) ؛» ندملا نارمعب  مهرمأی  میلاقألا و  یف  اماکح  مهلعجی  ناسحالا و  لدعلاب و  مهرمأی  نادلبلا و  عیمج  یف  هباحصا  يدهملا  قّرفی  »

نامکاح هداد و  نامرف  یکین  لدع و  هب  ار  نانآ  دتسرف و  یم  اهرهش  مامت  هب  ار  دوخ  باحـصا  مالـسلا _ هیلع  يدهم _ ترـضح  »... 
« .دنزاس دابآ  ار  اهرهش  ات  دهد  یم  نامرف  دیامن و  یم  رارق  یمالسا  ياهروشک  رد 

ص:35

ح 10. ص 283 ، ج 52 ، راونالاراحب ، ح 2 ، ص 378 ، نیدلا ، لامک  - 1
ص 65. ج 2 ، صالخلا ، موی  - 2

تلود هب  فیرشلا : هجرف  یلاعت  لجع هللا  يدهم  ترضح  ياه  مایپ  يودهم  هعماج 
نالوئسم نادرم و 
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بیجن دارفا  باختنا  _ 28

نینچ ناریزو  باختنا  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  هک  هنوگ  نامه  دیزگرب ، ار  نابیجن  دیاب  ارزو  باختنا  رد 
.دنیامن یم 

: دنک یم  فیرعت  نینچ  نیا  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  باحصا  یتیاور  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

(1) ؛» ...ءابجنلا مه  و  »... 

«. ...دنشاب یم  بیجن  يدارفا  نانآ  »... 

ناریزو رب  يریگ  تخس  _ 29

.دشکب باسح  نانآ  زا  هدوب و  ریگ  تخس  دوخ  ناریزو  رب  هک  دراد  هفیظو  یمالسا  تلود  سیئر 

: تسا هدمآ  یثیدح  رد 

(2) ؛» لاّمعلا یلع  دیدش  نیکاسملاب ، میحر  ...يدهملا  »

« .تسا ریگ  تخس  روشک  ناریدم  رب  میحر و  نیکاسم  رب  مالسلا _ هیلع  يدهم _ »... 

: دومرف هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  زا 

(3) ؛» ...اهدبک ذیلافا  ضرألا  هل  جرخت  اهلامعأ و  يواسم  یلع  اهلاّمع  اهریغ  نم  یلاولا  ذخأی  »... 

ص:36

ص 555. همامالا ، لئالد  - 1
ح 31. ص 318 ، یفطصملا ، هراشب  - 2

ح 25. ص 130 ، ج 51 ، راونالاراحب ، هبطخ 138 ، هغالبلا ، جهن  - 3

تلود هب  فیرشلا : هجرف  یلاعت  لجع هللا  يدهم  ترضح  ياه  مایپ  يودهم  هعماج 
نالوئسم نادرم و 
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_. دریذپن نانآ  زا  يرذع  و  دریگب _ ناشتشز  رادرک  مرج  هب  ار  تموکح  نالماع  تسین ، نایوما _ هفیاط _ نیا  زا  هک  ییاورنامرف  »... 
« .دروآ نورب  ار  دوخ  ياه  هنیجنگ  نیمز 

: هدش لقن  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  هرابرد  زین  و 

« .درک دهاوخ  لزع  ار  ملاظ  ِناریما  ناهدنامرف و  امش  نیب  زا   »... (1) ؛» روجلا ءارما  مکنع  ّنلزعیل  »... 

اه هداج  يزاس  نمیا  _ 30

هجرف یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  هک  هنوگ  نامه  دنیامن ، نما  مدرم  يارب  ار  اه  هار  اه و  هداج  ات  دنراد  هفیظو  یمالسا  نامکاح 
.درک دهاوخ  نینچ  فیرشلا 

: دومرف هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

(2) ؛» ...لبسلا هب  تنما  روجلا و  همایا  یف  عفترا  لدعلاب و  مکح  ماق  اذا  »

« .ددرگ نما  اه  هار  دوش و  هدیچرب  ملظ  وا  ناراگزور  رد  هدرک و  مکح  لدع  هب  دنک  مایق  وا  هاگ  ره  »

راک تشز  نایضاق  لزع  _ 31

ار رادرک  تشز  نایضاق  هک  تسا  یمالسا  ماظن  ییاضق  نالوئسم  هفیظو 

ص:37

ص 120. ج 51 ، راونألاراحب ، - 1
باب 27. ص 338 ، ج 53 ، راونالاراحب ، ص 384 ، ج 2 ، دیفم ، داشرالا ، - 2

تلود هب  فیرشلا : هجرف  یلاعت  لجع هللا  يدهم  ترضح  ياه  مایپ  يودهم  هعماج 
نالوئسم نادرم و 
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.درک دهاوخ  نینچ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  هک  هنوگ  نامه  دنیامن  لزع  مهم  بصنم  نیا  زا 

: دومرف هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  زا 

(1) ؛» ...نیضارملا مکنع  ّنضبقیل  ءوسلا و  هاضق  مکنع  ّنعزنیل  «و 

« .دومن دهاوخ  هاتوک  مدرم  رس  زا  ار  ناراکشزاس  تسد  دز و  دهاوخ  رانک  ار  رادرک  تشز  نایضاق  مالسلا _ هیلع  يدهم _ ترضح  »

یهلا دودح  ییاپرب  _ 32

نازاس هنیمز  هک  زین  ام  دـیامرف ، یم  هماقا  اپ و  رب  ار  یهلا  دودـح  روهظ ، رـصع  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  يدـهم  ترـضح 
هتفرگ تارکنم  اشحف و  يولج  هک  تسا  راک  نیا  اب  اریز  میسارهن ، نمشد  تاغیلبت  زا  مینک و  نینچ  هک  میراد  هفیظو  میتسه  وا  روهظ 

.دوش یم 

: تسا هدمآ  یثیدح  رد 

(2) ؛» هللا مکحب  مکحی  هللا و  دودح  میقی  »... 

« .دومن دهاوخ  تواضق  یهلا  مکح  هب  هدرک و  اپ  رب  ار  یهلا  دودح  مالسلا _ هیلع  يدهم _ ترضح  »... 

ص:38

ح 23. ص 120 ، ج 51 ، راونألاراحب ، - 1
باب 40. ص 207 ، ج 36 ، راونالاراحب ، ص 155 ، ج 1 ، نیدلا ، لامک  - 2

تلود هب  فیرشلا : هجرف  یلاعت  لجع هللا  يدهم  ترضح  ياه  مایپ  يودهم  هعماج 
نالوئسم نادرم و 
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رکشل ندرک  هدنکارپ  _ 33

یتروص رد  هدش و  ظفح  اهزرم  مامت  ات  تسا  روشک  حطس  رد  رکـشل  نتخاس  هدنکارپ  روشک ، ای  رهـش  کی  زا  تظفاحم  هار  نیرتهب 
درکلمع نیا  و  درک ، لقتنم  اج  همه  هب  ار  تینما  ناوتب  هکنیا  ای  دومن و  عافد  روشک  زا  ناوتب  دوش  روهلمح  نمشد  يا  هطقن  ره  زا  هک 

.تسا یماظن  روما  رد  وا  يژتارتسا  فیرشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح 

: تسا هدمآ  یثیدح  رد 

(1) ؛» راصمألا یف  اهنم  دونجلا  قّرفی  ّمث  »... 

« .دزاس یم  هدنکارپ  اهرهش  هب  هکم  زا  ار  دوخ  شترا  هاگ  نآ  »... 

: تسا هدمآ  رگید  یثیدح  رد  و 

(2) ؛» دالبلا یف  دونجلا  قّرفی  وه  »... 

« .دزاس یم  هدنکارپ  اهرهش  رد  ار  نایرکشل  وا  »... 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  _ 34

يدـهم ترـضح  هک  هنوگ  نامه  دـنهد  رارق  دوخ  فیاظو  سأر  رد  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دـیاب  یمالـسا  ماظن  نالوئـسم 
.دومن دهاوخ  نینچ  نیا  زین  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع 

: تسا هدمآ  یثیدح  رد 

ص:39

ص 379. ج 2 ، دیفم ، داشرالا ، - 1
ص 463. ج 2 ، همغلا ، فشک  - 2

تلود هب  فیرشلا : هجرف  یلاعت  لجع هللا  يدهم  ترضح  ياه  مایپ  يودهم  هعماج 
نالوئسم نادرم و 
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(1) ؛» هرکنا ّالا  ًارکنم  مکیف  يریال  هللا  باتکب  لمعی  تیبلا  لها  اّنم  الجر  لجوزع  هللا  ثعبی  یتح  بهذت  ایندلا ال  ّنا  »

رد ار  یتشز  چیه  دنک و  یم  لمع  ادخ  باتک  هب  وا  .دزیگنارب  ار  تیب  لها  ام  زا  يدرم  ّلجوّزع  يادخ  هکنیا  ات  دـبای  یمن  نایاپ  ایند  »
« .دنک یم  یهن  نآ  زا  هکنآ  زج  دنیب  یمن  امش 

: تسا هدمآ  رگید  یتیاور  رد  و 

(2) ؛» رکنملا نع  مهاهنی  ماق و  اذا  فورعملاب  مهرمأی  مئاقلا  یصولا و  یبنلا و  »

« .دننک یم  یهن  رکنم  زا  هداد و  روتسد  فورعم  هب  ار  مدرم  دننک  مایق  نوچ  مئاق  یصو و  ربمایپ و  »

: تسا هدمآ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  نارازگراک  هرابرد 

(3) ؛» رکنملا نع  نوهنی  فورعملاب و  نورمأی  «و 

« .دننک یم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نانآ  »

هجدوب میسقت  رد  تلادع  _ 35

مامت نیب  هیوسلا  یلع  ار  روشک  هجدوب  هک  تسا  یمالسا  تلود  هفیظو 

ص:40

ح 597. ص 396 ، ج 8 ، یفاک ، - 1
ح 83. ص 429 ، ج 1 ، یفاک ، - 2
ح 83. ص 429 ، ج 1 ، یفاک ، - 3

تلود هب  فیرشلا : هجرف  یلاعت  لجع هللا  يدهم  ترضح  ياه  مایپ  يودهم  هعماج 
نالوئسم نادرم و 
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.درک دهاوخ  نینچ  يدهم  ترضح  هک  هنوگنامه  .دیامن  میسقت  نوگانوگ  دارفا  نیب  روشک و  طاقن  اه و  ناتسا 

: تسا هدمآ  یثیدح  رد 

(1) «. هّیوسلاب مهلدعا  هیعرلاب و  مهمحرا  ...انیدهم  کلذ  دنع  لجوزع  هللا  ثعبیف  »

روط هب  رتشیب  همه  زا  هدوب و  میحر  دوخ  تیعر  هب  رتشیب  همه  زا  هک  وا  ...دنتـسرف  یم  ار  ام  يدـهم  ماـگنه  نآ  رد  لـجوزع  يادـخ  »
«. دنک یم  ارجا  ار  تلادع  تاواسم 

: تسا هدمآ  رگید  یثیدح  رد  و 

؛» ...هیعرلا یف  لدع  هّیوسلاب و  مّسق  تیبلا  لها  مئاق  ماق  اذا  »

«. ...دومن دهاوخ  راتفر  تلادع  هب  مدرم  نیب  رد  هدرک و  میسقت  ار  هجدوب  يواسم  روط  هب  دنک  مایق  تیب  لها  مئاق  نوچ  »

لاغتشا داجیا  _ 36

یگدـنز هار  نیا  زا  اـت  دـنزاس  لوغـشم  بسک  راـک و  هب  ار  ناـنآ  هتخاـس و  مهارف  لغـش  مدرم  يارب  اـت  دـنراد  هفیظو  نادرم  تـلود 
.دنیامن مهارف  دوخ  يارب  ار  يا  هنادنموربآ 

: تسا هدمآ  نینچ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  هرابرد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  نانمؤمریما  زا  یثیدح  رد 

ص:41

باب 41. ص 307 ، ج 36 ، راونالاراحب ، - 1

تلود هب  فیرشلا : هجرف  یلاعت  لجع هللا  يدهم  ترضح  ياه  مایپ  يودهم  هعماج 
نالوئسم نادرم و 
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(1) ؛» ...ضرألا دّهمی  ...هیارلا  بحاص  رهظی  »... 

یم هدامآ  نآ ] يور  رب  ندرک  راک  يارب   ] ار نیمز  ...دنک و  یم  روهظ  فیرـشلا _ هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  مچرپ _ بحاص  »... 
«. ...دزاس

تّنم یب  تمدخ  _ 37

.دنراذگ ّتنم  نانآ  رب  مدرم  هب  يراذگتمدخ  رد  دیابن  یمالسا  ماظن  رد  نادرم  تلود  نالوئسم و 

: دومرف هک  هدش  لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  هرابرد 

(2) ؛» ائینه هؤاطع  يدهملا ، هل  لاقی  لجر  نتفلا  روهظ  نامزلا و  نم  عاطقنا  دنع  نوکی  »

« .تساراوگ وا  ياهاطع  دنیوگ ، یم  يدهم  وا  هب  هک  دمآ  دهاوخ  يدرم  اه  هنتف  روهظ  نامز و  زا  یشخب  ِتشذگ  ماگنه  »

رگا هک  اریز  دـشاب  نآ  ندوب  تنم  یب  زا  هیاـنک  تسا  نکمم  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم  ترـضح  ياـطع  ندوب  اراوگ 
.دوب دهاوخن  اراوگ  وا  يارب  دهد  یصخش  هب  تنم  اب  ار  يزیچ  یسک 

ص:42

ص 210. رثألا ، بختنم  - 1
ص 82و92. ج 51 ، راونألاراحب ، - 2

تلود هب  فیرشلا : هجرف  یلاعت  لجع هللا  يدهم  ترضح  ياه  مایپ  يودهم  هعماج 
نالوئسم نادرم و 
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هناعطاق دروخرب  _ 38

دنـسارهن و نارگید  تمالم  شنزرـس و  زا  هداتـسیا و  هناتخـسرس  نافرحنم  لباقم  رد  ات  دنراد  هفیظو  یمالـسا  ماظن  رد  نادرم  تلود 
.دنشاب هفیظو  ماجنا  رکف  هب  اهنت 

هلباقم دوخ ، هب  دارفا  نیرت  کیدزن  اب  یتح  تبیغ و  رصع  رد  نادناعم ، نافلاخم و  اب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح 
.دشاب یم  شراوگرزب  ردپ  ندب  رب  ندناوخ  زامن  زا  شیومع  ندز  رانک  عوضوم  نیا  دهاش  و  درک ،

: دیوگ یم  نایدالاوبا 

رب ات  دمآ  ولج  رفعج  .تسا  چیپ  نفک  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نسح  رکیپ  هک  مدرک  هدهاشم  مدیـسر  ترـضح  هناخ  هب  هک  یماگنه  »
زا زاب  ییاه  نادـند  يرف و  ياهوم  اب  نوگ ، مدـنگ  یکدوک  دـیوگب ، زامن  ریبکت  تساوخ  هک  نیمه  دراذـگب ، زاـمن  شردارب  هزاـنج 

: دومرف دیشک و  ار  یلع  نب  رفعج  يادر  دمآ و  نوریب  هدرپ  تشپ 

"، .مناوخب زامن  مردپ  رب  هک  مرتراوازس  نم  اریز  ومع ، يا  ورب  رانک  " ؛" یبا یلع  هالصلاب  ّقحا  انأف  ّمع ، ای  رّخات  "

مالـسلا هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هزانج  رب  دمآ و  ولج  كدوک  نیا  .تفر  رانک  دوب  هدرک  رییغت  شتروص  گنر  هک  یلاح  رد  رفعج 
: دومرف هاگنآ  .دش  هدرپس  كاخ  هب  شردپ  هزانج  و  درازگ ، زامن 

هک ییاه  همان  باوج  يرصب ! يا  " ؛" کعم یتلا  بتکلا  تاباوج  تاه  يرصب ! ای  "

ص:43
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" .هدب نم  هب  ار  تسوت  اب 

(1) «. مداد ترضح  هب  ار  اه  نآ  مه  نم 

عونمم یتسرپداژن  _ 39

زا دـنهد و  رارق  یهاوـخریخ  تباـجن و  مدرم ، هـب  يراذـگ  تمدـخ  يارب  ار  دارفا  باـختنا  راـیعم  هـک  دــنراد  هـفیظو  نادرم  تـلود 
هجرف یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  تموکح  هرابرد  هک  هنوگ  نامه  دنزیهرپب  دارفا  باختنا  رد  يزاب  شیوخ  موق و  یتسرپداژن و 

.دنا فلتخم  ياه  تیّلم  زا  ترضح  نارازگراک  باحصا و  هک  هدش  لقن  فیرشلا 

: دومرف هک  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  شدنس  هب  یسوط  خیش 

رایخألا و  ماشلا ، لها  نم  لادبألا  رصم و  لها  نم  ءابجنلا  نم  مهیف  ردب ، لها  هّدع  فین ، هئامثالث و  ماقملا  نکرلا و  نیب  مئاقلا  عیابی  »
(2) ؛» میقی نا  هللا  ءاش  ام  میقیف  قارعلا ، لها  نم 

لها زا  یلادبا  رصم و  لها  زا  ینابیجن  اه  نآ  نایم  رد  درک ، دنهاوخ  تعیب  مئاق  اب  ردب  لها  ددع  هب  يدنا  دصیس و  ماقم  نکر و  نیب  »
« .تشاد دهاوخ  اپ  رب  دهاوخب  دنوادخ  هک  ینامز  رادقم  ات  ار  نید  هاگنآ  دراد ، دوجو  قارع  لها  زا  يرایخا  ماش و 

ص:44

ح 53. ص 67 ، ج 52 ، راونألاراحب ، ص 475 ؛ نیدلا ، لامکا  - 1
ص 334. ج 52 ، راونألاراحب ، - 2
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نانئاخ اب  هلباقم  _ 40

حطـس رد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  هک  هنوگ  نامه  دـننک ، هزرابم  لاـملا  تیب  هب  ناـنئاخ  اـب  دـیاب  نالوئـسم 
.دز دهاوخ  یمادقا  نینچ  هب  تسد  هدرتسگ 

: دومرف هک  هدش  لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یلع  ماما  زا 

(1) ؛» شاغ ّلک  نم  ضرالا  ّنرهطیل  و  »... 

« .درک دهاوخ  كاپ  ینئاخ  رگ و  هلیح  ره  زا  ار  نیمز  هنیآ  ره  »... 

یتسیز هداس  _ 41

ترضح هک  هنوگ  نامه  دنیامنب  ار  هعماج  نافعضتسم  لاح  تیاعر  هدوب و  تسیز  هداس  دیاب  یمالسا  ماظن  نادرم  تلود  نالوئسم و 
هداس شدوخ  دسر _ یم  وا  تسد  هب  ناهج  تاناکما  مامت  دنک و  یم  حتف  ار  ناهج  هچ  رگا  فیرشلا _ هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم 

.تسا تسیز 

: دومرف هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح  زا 

(2) ؛» بشجلا ّالا  هماعط  ظیلغلا و ال  ّالا  هسابل  ام  هللاوف  »

« .تسا کشخ  شیاذغ  ظیلغ و  ترضح  سابل  هک  دنگوس ! ادخ  هب  »

ص:45

ص 120. ج 51 ، راونألاراحب ، - 1
ص 239. ینامعن ، هبیغلا ، - 2

تلود هب  فیرشلا : هجرف  یلاعت  لجع هللا  يدهم  ترضح  ياه  مایپ  يودهم  هعماج 
نالوئسم نادرم و 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 108ناهفصا   هحفص 57 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12467/AKS BARNAMEH/#content_note_45_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12467/AKS BARNAMEH/#content_note_45_2
http://www.ghaemiyeh.com


ادخ ریغ  هب  نتسبن  لد  _ 42

زیچ همه  هک  اریز  دندنبن ، لد  ادخ  زج  يرگید  زیچ  چیه  ماقم و  تسپ و  رب  دنشاب و  ادخ  قلخ  هب  تمدخ  لوغـشم  دیاب  نادرم  تلود 
.تسوا تیافکاب  تسد  هب 

: دومرف فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  نارازگراک  باحصا و  هرابرد  هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  زا 

(1) ؛» ...دحأب نوحرفی  و ال  »... 

« .ددنب یمن  لد  ادخ _ زج  یسک _ هب  »... 

ربهر تاروتسد  زا  تعاطا  _ 43

.دنشاب وا  تاروتسد  عیطم  هدوب و  ربهر  نامرف  هب  شوگ  دیاب  یمالسا  ماظن  نالوئسم 

: دومرف هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

(2) ؛» ریطلا مهسوؤر  یلع  ّناک  هفوکلا ، فجن  یف  هباحصا  مئاقلا و  یلا  رظنأ  ّینأک  »

« .تسا هتسشن  هدنرپ  ناشیاهرس  رب  دوخ ] ماما  هب  هجوت  تدش  زا   ] ایوگ منک ، یم  رظن  هفوک  ِفجن  رد  وا  باحصا  مئاق و  هب  ایوگ  »

: دومرف هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد  زین  و 

نوبلطی مالسلا  هیلع  مامالا  جرسب  نوحّسمتی  »

ص:46

ص 554. ج 4 ، مکاح ، كردتسم  - 1
ص 386. ج 52 ، راونالاراحب ، ص 585 ، ج 3 ، هادهلا ، هابثا  - 2
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(1) ؛» مهیف دیری  ام  هنوفکی  و  بورحلا ، یف  مهسفنأب  هنوقی  هب ، نّوفحی  هکربلا و  کلذب 

رد وا  زا  دوخ  ياه  ناج  اـب  و  دـنخرچ ، یم  وا  رود  دـنیامن و  یم  تکرب  بلط  نآ  زا  دنـشک و  یم  تسد  مالـسلا  هیلع  ماـما  نیز  هب  »
« .دنهد یم  ماجنا  ییاهنت  هب  ناشدوخ  دهاوخ  یم  نانآ  زا  هک  ار  هچنآ  دننک و  یم  تظافح  گنج 

: دومرف هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا 

یهتنا نیتلیلب  هجورخ  لبق  ناک  اذا  یتح  يوط ، يذ  هیحان  یلا  هدیب  أموأ  مث  .باعـشلا  هذه  ضعب  یف  هبیغ  رمالا  اذـه  بحاصل  نوکی  »
متنا فیک  لوقیف : ًالجر ، نیعبرا  نم  نحن  نولوقیف  انهاه ؟ متنا  مک  لوقیف : هباحـصأ  ضعب  یقلی  یتح  هیدی  نیب  نوکی  يذـلا  یلوملا 

(2) ؛» ...مهیتأی مث  هعم ، هانیوأل  لابجلا  انب  يوأی  ول  هللاو ! نولوقیف : مکبحاص ؟ متیأر  دقول 

بـش ود  نوچ  .دومن و  هراشا  يوط  يذ  زا  يا  هیحان  هب  شتـسد  هب  هاـگنآ  .اـه  هّرد  زا  یخرب  رد  تسا  یتبیغ  رما  نیا  بحاـص  يارب  »
باحصا زا  یخرب  ماما  نایلاوم  زا  یکی  دوش  یم  وا  جورخ  زا  لبق 

ص:47

باب 26. ص 307 ، ج 52 ، راونالاراحب ، - 1
ص 341. ج 52 ، راونألاراحب ، - 2
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: دیوگ یم  وا  .رفن  لهچ  دودح  دنیوگ : یم  اجنیا ؟ رد  دیرفن  دنچ  امـش  دـیوگ : یم  وا  هب  دـنک  یم  تاقالم  ار  مالـسلا  هیلع  ترـضح 
میهاوخ وا  هارمه  ام  دربب  اه  هوک  هب  دهاوخب  ار  ام  رگا  دـنگوس ! ادـخ  هب  دـنیوگ : یم  دـیراد ؟ یلاح  هچ  دـینیبب  ار  دوخ  بحاص  رگا 

«. ...دیآ یم  اه  نآ  غارس  هب  ترضح  هک  تسا  ماگنه  نآ  رد  دوب ،

: دومرف هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

(1) ؛» اهدّیسل همألا  نم  هل  عوطأ  مه  ...دیدحلا  ربز  مهبولق  ّناک  لاجر  ...هل  »

تبسن نانآ  تسا ، نهآ  ياه  هراپ  ایوگ  اه  نآ  ياه  بلق  هک  تسا  ینادرم  ...فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  يارب  »
« .دنرت عیطم  شیالوم  هب  تبسن  زینک  زا  ناشماما  هب 

ناراکهدب یهدب  تخادرپ  _ 44

زا رـشق  نیا  هب  ات  دنهد  رارق  دـنرادن  ار  نآ  تخادرپ  تردـق  هک  یناسک  یهدـب  تخادرپ  يارب  ار  يا  هجدوب  دـیاب  یمالـسا  نامکاح 
.دوشن دراو  یبیسآ  هعماج 

: دومرف هک  هدش  لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یلع  ماما  زا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  هرابرد 

ّالا لتقی  ...اهّدر و ال  ّالا  سانلا  نم  دحأل  هملظم  هنید و ال  یضق  ّالا  امراغ  و ال  هقتعا ، هارتشا و  ّالا  املسم  ادبع  كرتی  الف  »... 

ص:48

ص 308. ج 52 ، راونألاراحب ، - 1

تلود هب  فیرشلا : هجرف  یلاعت  لجع هللا  يدهم  ترضح  ياه  مایپ  يودهم  هعماج 
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(1) ؛» ...اناودع اروج و  املظ و  تئلم  امک  الدع  اطسق و  ضرالا  ءالمی  یتح  ءاطعلا ، یف  هلایع  قحلا  هنید و  هنع  یضق 

دزادرپ و یم  ار  وا  یهدب  هکنیا  زج  تسین  يراکهدب  چیه  و  دنک ، یم  دازآ  هدیرخ و  ار  وا  هک  نآ  زج  تسین  ناملـسم  هدنب  چیه  »... 
شفرط زا  ار  وا  نیِد  هدش ، هتشک  یـصخش  طسوت  هب  یـسک  رگا  ...دنک و  یم  تخادرپ  ار  نآ  هک  نآ  زج  تسین  مدرم  رب  یهدب  چیه 

ملظ و زا  رپ  هک  هنوگ  نامه  دنادرگ ، داد  لدـع و  زا  رپ  ار  نیمز  هک  نیا  ات  دـهد ، یم  رارق  شـشخب  رد  زین  ار  وا  لایع  و  دزادرپ ، یم 
«. ...تسا هدش  متس  روج و 

ادخ شتسرپ  يارب  تّینما ، _ 45

هکلب دشاب  نانآ  یلـصا  دوصقم  دیابن  تینما  یلو  دـنهد  شرتسگ  هعماج  حطـس  رد  ار  تینما  دـنراد  هفیظو  هچرگ  یمالـسا  نامکاح 
.دننادب وا  تعاطا  ادخ و  شتسرپ  تهج  هب  ار  تینما 

: دیامرف یم  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  روهظ  رصع  رد  ناحلاص  تموکح  هرابرد  لاعتم  دنوادخ 

ِیب َنوکِرُْشی  ِینَنوُُدبْعَی َال  ًاْنمَأ  ْمِِهفْوَخ  ِدَْعب  ِم  ْنّ مُهََّنلِّدَُبَیلَو  »... 

ص:49

ح 87. ص 224 ، ج 52 ، راونألاراحب ، - 1

تلود هب  فیرشلا : هجرف  یلاعت  لجع هللا  يدهم  ترضح  ياه  مایپ  يودهم  هعماج 
نالوئسم نادرم و 
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(1) ؛» ًاْئیَش

یکرـش هنوگ  چیه  نم  هب  هدرک و  تدابع  ارم  ات  دـنادرگ  یم  نما  ار  نیمز  دـنا ، هتـشاد  هک  یـسرت  فوخ و  زا  دـعب  نانآ  يارب  و  »... 
« .دنزرون

هزیگنااب نارازگراک  باختنا  _ 46

دنناوت یم  اهورین  هنوگ  نیا  هک  ارچ  دشاب  مک  نانآ  دادعت  دنچ  ره  دشاب  صالخا  اب  هزیگنااب و  ياهورین  لابند  هب  دیاب  یمالسا  مکاح 
زا رفن  اب 313  ار  یناهج  تموکح  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  هک  هنوگ  نامه  دنـشاب  هتـشاد  يرتشیب  يراذگرثا 

.درک دهاوخ  عورش  هزیگنااب  نارای 

: دومرف هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

(2) ؛» ...هنوعیابیف الجر  رشع  هعضب  هئامثالث و  هافاو  دق  و  »... 

«. ...دننک یم  تعیب  وا  اب  هدیسر و  وا  تمدخ  رفن  هدزیس  دصیس و  »... 

مادقا تسد  رد  ياهراک  رد  مدرم  هیجوت  _ 47

هللا لجع  يدـهم  ترـضح  هک  هنوگ  نامه  دـنیامن  هیجوت  اهراک  نآ  دروم  رد  ار  مدرم  يراـک  ره  رد  عورـش  زا  لـبق  دـیاب  نالوئـسم 
.دومن دهاوخ  نینچ  زین  فیرشلا  هجرف  یلاعت 

: دیامرف یم  شروهظ  ماگنه  يا  هبطخ  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا 

ص:50

هیآ 55. رون ، هروس  - 1
ح 77. ص 337 ، ج 52 ، راونألاراحب ، - 2

تلود هب  فیرشلا : هجرف  یلاعت  لجع هللا  يدهم  ترضح  ياه  مایپ  يودهم  هعماج 
نالوئسم نادرم و 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 108ناهفصا   هحفص 62 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12467/AKS BARNAMEH/#content_note_50_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12467/AKS BARNAMEH/#content_note_50_2
http://www.ghaemiyeh.com


ائیش و هب  اوکرـشت  نا ال  مکرمأی  باتکلا ، لزنا  ءایبنالا و  ثعب  هّجحملا و  ّدکا  دق  و  مّکبر ، نیب  مکماقم  سانلا و  اهّیا  هللا  مکرکذا  »... 
اناوعا اونوکت  و  تاما ، ام  اوتیمت  نآرقلا و  ایحا  ام  اویحت  نا  و  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هلوسر  هعاـط  هتعاـط و  یلع  اوظفاـحت  نا 

(1) ؛» يوقتلا یلع  ءارزو  يدهلا و  یلع 

ایبنا هدرک و  دیکات  تجح  رب  وا  منک ، یم  يروآدای  ناتراگدرورپ  دزن  امش  هاگیاج  هب  مزادنا و  یم  ادخ  دای  هب  ار  امش  مدرم ! يا  »... 
وا و تعاـطا  رب  دـیزرون و  كرـش  هنوـگ  چـیه  وا  هب  هک  دـهد  یم  روتـسد  ار  امـش  .تـسا  هدرک  لزاـن  ار  نآرق  هدوـمن و  ثوـعبم  ار 

هدرب نیب  زا  ار  هچنآ  و  دـینک ، هدـنز  هدرک ، ایحا  نآرق  هک  ار  هچنآ  و  دیـشاب ، هتـشاد  تظفاحم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  شلوسر 
« .دیشاب اوقت  رب  هدننک  دیکات  تیاده و  رب  مدرم  راک  کمک  دینکن و  هدنز 

هبّقرتم ریغ  روما  يارب  يزاس  هنیمز  _ 48

يزاس هنیمز  هعماج  حطس  رد  هدرک و  هدامآ  نآ  يارب  ار  مدرم  دیاب  دتفا  قافتا  هبقرتم  ریغ  يرما  تسا  رارق  هک  یماگنه  نادرم  تلود 
.دشاب ریذپ  ناکما  مدرم  يارب  نآ  لمحت  ات  دنیامن 

ص:51

باب 30. ص 137 ، نتفلا ، محالملا و  - 1

تلود هب  فیرشلا : هجرف  یلاعت  لجع هللا  يدهم  ترضح  ياه  مایپ  يودهم  هعماج 
نالوئسم نادرم و 
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ناماما ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  اذل  تسا ، هدوب  نایعیـش  يارب  هبّقرتم  ریغ  يرما  شدوجو  اب  ماما  تبیغ  هک  اج  نآ  زا 
نآ هب  تبـسن  ار  نانآ  هتخاس و  علّطم  عوضوم  نیا  زا  تبیغ  زا  رابخا  لـیبق  زا  فلتخم  ياـه  شور  اـب  ار  مدرم  مالـسلا  مهیلع  موصعم 

.دنا هداد  تداع 

تبیغ زا  رابخا  فلا )

: دومرف قاحسا  نب  دمحا  هب  یثیدح  رد  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 

نم ّالا  هکلهلا  نم  اهیف  اوجنی  هبیغ ال  ّنبیغیل  هللاو  نینرقلا ، يذ  لثم  هلثم  و  رـضخلا ، لثم  هّمالا  هذه  یف  هلثم  قاحـسا ! نب  دـمحا  ای  »... 
(1) ؛» هجرف لیجعتب  ءاعدلل  هقّفو  هتمامإب و  لوقلا  یلع  ّلجوّزع  هللا  هتّبث 

هک درک  دهاوخ  یتبیغ  وا  متح  روط  هب  دنگوس ! ادخ  هب  .تسا  نینرقلاوذ  رضخ و  ِلَثَم  تما  نیا  رد  وا  ِلَثَم  قاحـسا  نب  دمحا  يا  »... 
يارب اعد  هب  هدومن و  مدق  تباث  وا  تماما  هب  داقتعا  رب  ار  وا  ّلجوّزع  دنوادخ  هک  یسک  رگم  تفای  دهاوخن  تاجن  تکاله  زا  نآ  رد 

« .دنادرگ قفوم  شجرف  لیجعت 

تلاکو ماظن  ذاّختا  ب )

: دومرف شنایعیش  هب  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما 

نامثع ّنا  یلع  اودهشا  و  »... 

ص:52

باب 38. ص 384 ، ج 2 ، نیدلا ، لامک  - 1

تلود هب  فیرشلا : هجرف  یلاعت  لجع هللا  يدهم  ترضح  ياه  مایپ  يودهم  هعماج 
نالوئسم نادرم و 
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(1) ؛» مکّیدهم ینبا  لیکو  دمحم  هنبا  ّنا  و  یلیکو ، يرمعلا  دیعس  نب 

« .تسامش يدهم  نم  دنزرف  لیکو  دمحم  وا  دنزرف  انامه  و  تسا ، نم  لیکو  يرمع  دیعس  نب  نامثع  هک  نیا  رب  دیهد  یهاوگ  و  »... 

گرزب ياه  هژورپ  ماجنا  _ 49

.دنیامن هدایپ  هدرک و  يزیر  یپ  ار  مهم  ياه  هژورپ  دوخ  ناوت  ّدح  رد  دیاب  یمالسا  ماظن  نالوؤسم 

: دومرف فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  هرابرد  هک  هدش  لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا 

(2) ؛» ...هیدی یلع  محالملا  يرجت  یتیب  لها  نم  لجر  کلمی  یتح  مویلا  کلذ  هللا  لّوطل  دحاو  موی  ّالا  ایندلا  نم  قبی  مل  ول  »... 

ددرگ و نآ  کلام  نم  تیب  لها  زا  يدرم  ات  دـنادرگ  ینالوط  ار  زور  نآ  دـنوادخ  دـشاب  یقاب  زور  کـی  اـهنت  اـیند  رمع  زا  رگا  »... 
«. ...دریگ ماجنا  وا  طسوت  یمهم  ياهراک 

عیرس یسرباسح  _ 50

.دننک یگدیسر  اه  نآ  ياهراک  هب  هداد و  خساپ  تقو  عرسا  رد  عوجر  بابرا  هب  ات  دنراد  هفیظو  نالوؤسم 

ص:53

ح 1. ص 345 ، ج 51 ، راونألاراحب ، - 1
ص 472. ج 2 ، همغلا ، فشک  ص 62 ، رردلا ، دقع  ص 83 ؛ ج 51 ، راونألاراحب ، - 2

تلود هب  فیرشلا : هجرف  یلاعت  لجع هللا  يدهم  ترضح  ياه  مایپ  يودهم  هعماج 
نالوئسم نادرم و 
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: دومرف فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  هرابرد  هک  هدش  لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا 

(1) ؛» باسحلا عیرس  وه  و  »... 

« .تسا یعیرس  سرباسح  شراک  رد  وا  »... 

يراد تموکح  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هریس  هب  لمع  _ 51

زا يوریپ  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  زا  يریگوگلا  اب  ات  هدرب  راک  هب  ار  دوخ  ششوک  یعـس و  دیاب  نالوؤسم 
.دنشاب ترضح  نآ  هریس  رگایحا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هریس 

: دومرف فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  تموکح  هرابرد  هک  هدش  لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا 

(2) ؛» ...هوبنلا جاهنم  یلع  هفالخ  نوکت  مث  »... 

«. ...تسا يوبن  يریس  توبن و  شور  رب  هک  دوب  دهاوخ  یتفالخ  سپس  »... 

قوقح يزاس  ناسکی  _ 52

تخادرپ رد  دوخ  ناوت  ّدح  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  زا  يریگوگلا  یسأت و  اب  دیاب  یمالسا  ماظن  نالوؤسم 
.دنیامن راتفر  تاواسم  هب  مدرم  نیب  تورث  عیزوت  رد  زین  نادنمراک و  قوقح 

: دومرف فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  هرابرد  هک  هدش  لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا 

، ضرألا نکاس  ءامسلا و  نکاس  هنع  یضری  ًاملظ ، ًاروج و  تئلم  امک  الدع  ًاطسق و  ضرألا  ألمیف  »... 

ص:54

ح 28. ص 83 ، ج 51 ، راونألاراحب ، - 1
ص 273. ج 4 ، دمحا ، دنسم  - 2

تلود هب  فیرشلا : هجرف  یلاعت  لجع هللا  يدهم  ترضح  ياه  مایپ  يودهم  هعماج 
نالوئسم نادرم و 
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(1) ؛» ...سانلا نیب  هیوسلاب  لاق : ًاحاحص ؟ ام  لجر : هل  لاقف  .ًاحاحص  لاملا  مسقی 

یـضار وا  زا  نیمز  نانکاس  نامـسآ و  لها  دشاب ، هدش  ملظ  روج و  زا  رپ  هک  هنوگ  نامه  درک  دهاوخ  لدـع  داد و  زا  رپ  ار  نیمز  »... 
هب ینعی  دومرف : تسیچ ؟ حاحص  زا  دوصقم  درک : ضرع  ترضح  هب  یـصخش  .دنک  یم  میـسقت  حاحـص  روط  هب  ار  لام  وا  دنوش  یم 

«. ...دیامن یم  میسقت  مدرم  نیب  يواسم  روط 

: دیامرف یم  شباحصا  اب  تعیب  طورش  رکذ  زا  دعب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  زا 

(2) ؛» ...لیلقلاب یضرا  نوبکرت و  امک  ّالا  بکرا  نوسبلت و ال  امک  ّالا  سبلأ  نا ال  یلعف  ...کلذ  متلعف  اذاف  »... 

دیوش یم  راوس  امـش  هک  ار  یبکرم  نامه  مشوپب و  دیـشوپ  یم  امـش  هک  ار  یـسابل  نامه  هک  تسا  نم  رب  سپ  دینک  نینچ  نوچ  »... 
«. ...مدرگ یضار  مک  هب  موش و  راوس 

ص:55

باب 1. ص 81 ، ج 51 ، راونالاراحب ، ص 483 ، ج 2 ، همغلا ، فشک  ص 37 ؛ ج 3 ، دمحا ، دنسم  - 1
ص 154. رثألا ، بختنم  - 2

تلود هب  فیرشلا : هجرف  یلاعت  لجع هللا  يدهم  ترضح  ياه  مایپ  يودهم  هعماج 
نالوئسم نادرم و 
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مدرم صرح  ندرک  فرطرب  _ 53

فارـسا و زا  هدرب و  نیب  زا  هعماج  رد  ار  عمط  صرح و  ات  دننک  یعـس  دیاب  هعماج  ناملاع  یمالـسا و  ماظن  نادرم  تلود  نالوؤسم و 
.دنهاکب مدرم  دروم  یب  ياه  تساوخرد  ریذبت و 

: دومرف فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  هرابرد  هک  هدش  لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا 

لاملا یف  هل  نم  لوقیف : يدانیف  ًایدانم  رمأی  یتح  هلدـع  مهعـسی  ینغ و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  هما  بولق  هللا  ألمی  و  »... 
(1) ؛» ...هجاح

دهد یم  روتسد  ار  یسک  هک  نیا  ات  دنارتسگ  یم  نانآ  رب  ار  شلدع  هدرک و  يزاین  یب  زا  رپ  ار  دّمحم  تما  ياه  بلق  دنوادخ  و  »... 
«. ...دراد لام  هب  جایتحا  هک  سک  ره  دیوگ : یم  وا  دهد و  ادن  ات 

: دومرف هک  هدش  لقن  زین  و 

(2) ؛» ...دابعلا بولق  یف  ینغلا  یلاعت  هللا  یقلا  يدهملا  جرخ  اذا  »

«. ...دزادنا یم  ناگدنب  ياه  بلق  رد  ار  يزاین  یب  لاعتم  دنوادخ  دنک  جورخ  يدهم  نوچ  »

عونمم یصاصتخا  يایاده  _ 54

زا يریگ  هرهب  اب  ات  دنراد  هفیظو  یمالسا  ماظن  نادرم  تلود  نالوئسم و 

ص:56

ص 483. ج 3 ، همغلا ، فشک  ص 37 ؛ ج 3 ، دمحا ، دنسم  - 1
ص 71. سوواط ، نبا  محالم ، - 2

تلود هب  فیرشلا : هجرف  یلاعت  لجع هللا  يدهم  ترضح  ياه  مایپ  يودهم  هعماج 
نالوئسم نادرم و 
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.دنهدن دوخ  ياه  یمشچ  رون  هب  یصاصتخا  هیده  ناونع  هب  ار  يزیچ  زگره  هدرکن و  یّطخت  نوناق  زا  يودهم  هریس 

: دومرف هک  هدش  لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا 

(1) ؛» عئاطق الف  عئاطقلا  ّتلحمضا  انمئاق  ماق  اذا  »

« .دش دهاوخن  هداد  یسک  هب  ناونع  نیا  هب  يزیچ  زگ  ره  هتفر و  نیب  زا  یصاصتخا  يایاده  دنک  مایق  ام  مئاق  نوچ  »

اه همانرب  زا  شرازگ  _ 55

تـسد رد  هک  یمهم  ياه  هژورپ  زا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  زا  يریگوگلا  اب  دـیاب  یمالـسا  ماظن  نالوؤسم 
.دنزاس هاگآ  ار  مدرم  دنراد  مادقا 

: دومرف هک  هدش  لقن  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  زا 

(2) ؛» ...ًاروج تئلم  امک  الدع  اهألما  يذلا  انا  نامزلا ، مئاق  انا  يدهملا و  انا  »

«. ...دشاب هدش  ملظ  زا  رپ  هک  هک  هنوگ  نامه  دومن  مهاوخ  لدع  زا  رپ  ار  نیمز  هک  متسه  یسک  نم  .منامز  مئاق  يدهم و  نم  »

مدرم هب  دـهد  ماجنا  تسا  رارق  هک  يراک  زا  شروهظ  زا  لبق  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم  ترـضح  تیاور ، نیا  قباـطم 
.دهد یم  شرازگ 

ص:57

ص 39. دانسإلا ، برق  ح 409 ؛ ص 309 ، ج 52 ، راونألاراحب ، - 1
باب 18. ص 1 ، ج 52 ، راونالاراحب ، ص 253 ، یسوط ، تبیغ ، - 2

تلود هب  فیرشلا : هجرف  یلاعت  لجع هللا  يدهم  ترضح  ياه  مایپ  يودهم  هعماج 
نالوئسم نادرم و 
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عونمم یلوصا  عضاوم  زا  ینیشن  بقع  _ 56

رد رگم  دیامنن  لودـع  اه  نآ  زا  زگره  هدرک و  يراشفاپ  دوخ  یلوصا  عضاوم  رب  هک  تسا  نآ  ینید  یـسایس و  تیـصخش  ره  هفیظو 
.دشاب نایم  رد  یّمها  تلحصم  هک  ییاج 

نینچ دوخ  باحـصا  اب  افـص  هوک  رانک  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  هک  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  زا 
: ددنب یم  دهع 

(1) ؛» ...اّولوت نا ال  یلع  مکعم  انا  »

«. ...دریگنرب دوخ  عضاوم  زا  هک  یتروص  رد  مهارمه  امش  اب  نم  »

ناریزو اب  مئاد  طابترا  _ 57

تقو ره  ات  دـهد  هزاجا  هدرک و  رارقرب  هژیو  طابترا  نانآ  اب  دـیاب  تفای  عیطم  ار  دوخ  رما  تحت  دارفا  هک  یتروص  رد  یمالـسا  مکاح 
.دنیایب شتاقالم  هب  دنتساوخ  هک 

دوخ نارازگراک  اب  هک  ییاه  نامیپ  زا  دعب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  هک  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  زا 
: دیامرف یم  ددنب  یم 

(2) ؛» ًابجاح ذختا  نا ال  یلعف  کلذ  متلعف  اذاف  »... 

هک تقو  ره  ات   ] مهدن رارق  يرادساپ  نابرد و  دوخ  يارب  هک  تسا  نم  رب  دیدومن  نینچ  نوچ  »... 

ص:58

ص 154. رثألا ، بختنم  - 1

ص 154. رثألا ، بختنم  - 2

تلود هب  فیرشلا : هجرف  یلاعت  لجع هللا  يدهم  ترضح  ياه  مایپ  يودهم  هعماج 
نالوئسم نادرم و 
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[.« دیشاب هتشاد  تاقالم  نم  اب  دیتساوخ 

تنوشخ زا  لبق  تمحر ، _ 58

مادقا هنوگ  ره  هب  ندز  تسد  زا  لبق  فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  زا  يریگوگلا  اب  ات  دراد  هفیظو  یمالـسا  مکاح 
مادقا هب  تسد  دادـن  باوج  قیرط  نیا  هک  یتروص  رد  دـیامن و  تشز  ياهراک  زا  هبوت  تشگزاب و  هب  توعد  ار  رورـش  دارفا  یلمع ،

.دنزب یلمع 

یم هکم  یلاها  يوس  هب  ار  یـسک  شروهظ  زا  لبق  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هک  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا 
: وگب مدرم  هب  هک  دهد  یم  روتسد  وا  هب  دتسرف و 

(1) ؛» ...هفالخلا هلاسرلا و  ندعم  همحرلا و  تیب  لها  ّانا  مکل : لوقی  وه  مکیلا و  نالف  لوسر  انا  هکم ! لها  ای  »

نیا امش  هب  وا  مایپ  میامش و  يوس  هب  فیرشلا ]  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح   ] صخـش نالف  هداتـسرف  نم  هکم ! یلاها  يا  »
«. ...میتفالخ تلاسر و  ندعم  تمحر و  تیب  لها  ام  هک  تسا 

اه هژورپ  اهراک و  رد  تعرس  _ 59

نیا و  دـشاب ، یم  شیاـهراک  رد  تعرـس  روـهظ ، رـصع  رد  شیاـه  تیقفوـم  هلمج  زا  فیرـشلا  هـجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  ناـمز  ماـما 
زین یمالسا  ماظن  نارازگراک  نادرم و  تلود  اذل  و  تسا ، هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  زین  یسایس  مولع  رد  هک  تسا  یعوضوم 

ص:59

ص 307. ج 52 ، راونألاراحب ، - 1

تلود هب  فیرشلا : هجرف  یلاعت  لجع هللا  يدهم  ترضح  ياه  مایپ  يودهم  هعماج 
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تیقفوم هب  اه  هژورپ  رد  عیرـست  اب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  نالک  ياه  تسایـس  زا  نتفرگ  وگلا  اب  دناوت  یم 
.دنبای تسد 

: دومرف فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  هرابرد  هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

(1) ؛» ًاملظ ًاروج و  تئلم  امک  ًاطسق  الدع و  اهؤلمیف  بقاثلا  باهشلاک  لبقی  مث  ...مکّیدهم  مکنع  ّنبیغیل  هللا  امأ و  »

ینامسآ ياه  گنس  باهش  دننامه  سپس  ...دش  دهاوخ  بیاغ  امش  نیب  زا  امـش  يدهم  متح  روط  هب  دنگوس ! ادخ  هب  دیـشاب ! هاگآ  »
« .دشاب هدش  روج  ملظ و  زا  رپ  هک  هنوگ  نامه  درک  دهاوخ  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  هدروآ و  يور  دنراد  روآ  تفگش  یتعرس  هک 

ملظ ندرک  فرط  رب  اب  تموکح  ماکحتسا  _ 60

اب ات  دننک  یعـس  هک  نیا  تسا و  يروحم  تلادع  زواجت و  يّدعت و  ملظ و  يدوبان  يودـهم  هعماج  رد  یمالـسا  نادرم  تلود  هفیظو 
، دومن دـنهاوخ  لیامت  وا  هب  تبغر  لیم و  اـب  اـهروشک  یلاـها  هک  تسا  قیرط  نیا  زا  دنناکـشخب ، ار  وا  هشیر  هدرک و  دروخرب  ملاـظ 

.درک دهاوخ  فرصت  ار  اهروشک  شلها ، ملظ و  ندرک  هشیر  اب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  هک  هنوگ  نامه 

: دومرف فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  هرابرد  هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

هلها و روجلا و  تیمی  قافآلا و  یلا  هدونج  يدهملا  ثعبیو  »... 

ص:60

ح 22. باب 33 ، ص 341 ، ج 2 ، نیدلا ، لامکا  - 1

تلود هب  فیرشلا : هجرف  یلاعت  لجع هللا  يدهم  ترضح  ياه  مایپ  يودهم  هعماج 
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(1) ؛» ...نادلبلا هل  میقتست 

«. ...دندرگ یم  وا  عیطم  اهروشک  یلاها ]  ] هدرک و دوبان  ار  شلها  ملظ و  دتسرف و  یم  فارطا  هب  ار  شرکشل  يدهم  »... 

لحارم هلسلس  زا  هدافتسا  _ 61

اذل دنـشاب  بیاغ  يدودح  ات  مدرم  مومع  زا  دوب  رارق  هک  اجنآ  زا  يرغـص  تبیغ  رـصع  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما 
هقلح ناریفس  هدوب و  ارفس  مدرم و  نیب  طبار  الکو  هک  وحن  نیا  هب  داد ، یم  ماجنا  لحارم  هلسلس  نییعت  هار  زا  مدرم  اب  ار  دوخ  طابترا 

ياهراک رد  عیرـست  دوخ و  ناج  ظفح  تهج  هب  زین  نالوؤسم  دـیاب  ار  شور  نیا  و  دـندمآ ، یم  باسح  هب  لیکو  ماـما و  نیب  لـصو 
.دننک لابند  مدرم 

ناریزو و هـب  ار  مدرم  ياـهراک  ماـمت  یمالـسا  مکاـح  دـیابن  هـک  نـیا  دوـش  یم  هدافتـسا  ترـضح  شور  نـیا  زا  هـک  يرگید  هـتکن 
هللا لجع  يدهم  ترضح  هک  يراک  نامه  دسرب  شدوخ  هب  اه  همان  زا  یتمسق  ات  دشیدنا  يریبدت  دیاب  هکلب  دنک  راذگاو  نارادناتـسا 

.داد یم  ماجنا  فیرشلا  هجرف  یلاعت 

تبیه تبالصاب و  _ 62

.دننکن ینامرفان  هدوب و  اه  نآ  نامرف  هب  تیعر  ات  هتشاد  دروخرب  دارفا  اب  تبیه  تبالصاب و  دیاب  یمالسا  ماظن  نالوؤسم 

اَْنثََعب : ) درک یم  تئارق  دایز  ار  هیآ  نیا  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  هک  هدش  لقن 

ص:61

ص 31. هیثیدحلا ، يواتفلا  - 1

تلود هب  فیرشلا : هجرف  یلاعت  لجع هللا  يدهم  ترضح  ياه  مایپ  يودهم  هعماج 
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: دومرف هاگنآ  دیِدَش ،) سَْأب  ِیلوُأ  انَّل  ًاداَبِع  ْمْکیَلَع 

(1) ؛» دیدش سأب  یلوا  هباحصا  مئاقلا و  وه  «و 

« .دنراد تبالص  تبیه و  تکوش و  هک  تسوا  باحصا  مئاق و  دوصقم ، »

هدش ماجنا  ياهراک  زا  شرازگ  _ 63

.دننک بلج  دوخ  هب  ار  مدرم  نانیمطا  ات  دنهد  شرازگ  مدرم  هب  دنا  هداد  ماجنا  هک  ار  ییاهراک  دیاب  نادرم  تلود 

: دومرف فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  هرابرد  هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  زا 

(2) ؛» ...هریسلا ُلدع  فیک  مکیریف  »... 

«. ...دوب دهاوخ  روطچ  هنالداع  راتفر  هک  داد  دهاوخ  ناشن  امش  هب  وا  »... 

ملظ زا  يریگولج  _ 64

.دشاب هتشادن  ار  دارفا  هب  يدعت  ملظ و  تأرج  یسک  هک  دنشاب  رتسگ  تلادع  نانچ  دیاب  تاضق  یمالسا و  ماظن  ییاضق  نالوئسم 

: دومرف فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  هرابرد  هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا 

نیب لدعلا  نازیم  عضو  و  هرونب ، ضرألا  تقرشأ  جرخ  اذاف  هجورخ ، لبق  هبیغلا  بحاص  وه  و  »... 

ص:62

ص 57. ج 51 ، راونألاراحب ، - 1
ص 425. هغالبلا ، جهن  - 2

تلود هب  فیرشلا : هجرف  یلاعت  لجع هللا  يدهم  ترضح  ياه  مایپ  يودهم  هعماج 
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(1) ؛» ...ًادحا ٌدحا  ملظی  الف  سانلا 

رارق مدرم  نیب  ار  لدع  يوزارت  و  دیامن ، ینکفاوترپ  شرون  هب  ار  نیمز  دـیامن  روهظ  نوچ  و  ددرگ ، بئاغ  شجورخ  زا  لبق  وا  و  »... 
«. ...دننکن ملظ  رگیدکی  هب  مدرم  ات  دهد 

صلخم نارازگراک  قیوشت  _ 65

دهعتم صلخم و  نارازگراک  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  زا  يریگوگلا  اب  ات  دنراد  هفیظو  یمالـسا  نادرم  تلود 
.دنیامن دیجمت  قیوشت و  ار 

: دومرف هللا  همحر  دیفم  خیش  هب  یعیقوت  رد  هک  هدش  لقن  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  زا 

کیلع مالـس  دعب : اّما  ...هزازعا  هللا  مادأ  نامعنلا ، نب  دّمحم  نب  دّمحم  هللادبع  یبأ  دـیفملا ، خیـشلا  دیـشرلا ، یلولا  و  دـیدسلا ، خألل  »
(2) ؛» ...نیقیلاب انیف  صوصخملا  نیدلا ، یف  صلخملا  یلولا  اهّیأ 

، دعب اّما  ...دنادرگ  مادتـسم  ار  شتّزع  دنوادخ  هک  نامعن  نب  دّمحم  هللادـبعوبا  ام ، دیـشر  تسود  هدوب و  دـییأت  دروم  هک  يردارب  هب  »
«. ...يا هدیسر  صوصخم  نیقی  هب  ام  هار  رد  هک  یسک  ام و  صلخم  ینید  تسود  يا  وت  رب  مالس 

: تسا هدمآ  همان  همادا  رد  نینچمه 

کقیفوت هللا  مادأ  کِمْلُعن _ و  »... 

ص:63

باب 35. ص 371 ، نیدلا ، لامکا  - 1
ص 495. جاجتحا ، - 2

تلود هب  فیرشلا : هجرف  یلاعت  لجع هللا  يدهم  ترضح  ياه  مایپ  يودهم  هعماج 
نالوئسم نادرم و 
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یلإ اّنع  هیّدؤت  ام  کفیلکت  و  هبتاکملاب ، کفیرـشت  یف  انل  نِذُأ  دـق  ّهنا  قدـصلاب _ اـّنع  کـقطن  یلع  کـتبوثم  لزجأ  قحلا و  هرـصنل 
(1) ؛» ...کلَِبق انیلاوم 

ریخ يازج  ار  وت  تراتفگ  رد  تقادص  تهج  هب  هدینادرگ و  مادتـسم  قح  يرای  يارب  ار  تقیفوت  دنوادخ  مراد _ یم  مالعا  وت  هب  »... 
هب دیاب  هک  میا  هدرک  یفیاظو  يادا  هب  فّلکم  ار  وت  نآ  رد  مییامن و  همان  نتشون  هب  فّرـشم  ار  امـش  ات  هدش  هداد  هزاجا  ام  هب  دهد ،_

«. ...یناسرب نامنایعیش 

مدرم لاوحا  زا  نتفرگ  ربخ  _ 66

یم رظن  رد  هک  یتینما  لیاسم  تهج  هب  زین  دنراد و  هدهع  رب  هک  ینیگنـس  فیاظو  تهج  هب  هچرگ  یمالـسا  ماظن  هیاپدـنلب  نالوؤسم 
هتشاد و مدرم  تالکشم  تیعضو و  زا  یقیقد  تاعالطا  ات  دنراد  هفیظو  یلو  دنشاب  هتشاد  کیدزن  طابترا  مدرم  اب  دنناوت  یمن  دنریگ 

.دنشاب هاگآ  اه  نآ  زا 

: دومرف هللا  همحر  دیفم  خیش  هب  یعیقوت  رد  هک  هدش  لقن  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  زا 

کلذ یف  نینمؤملا  انتعیشل  حالصلا و  نم  انل  یلاعت  هللا  هانارا  يذلا  َبْسَح  نیملاظلا ، نکاسم  نع  یئانلا  انناکمب  نیئان  اّنک  نا  نحن و  »
ءیش اّنع  بزعی  و ال  مکئابنأب ، ًاملع  طیحن  ّاناف  نیقسافلل ، ایندلا  هلود  تماد  ام 

ص:64

ص 495. جاجتحا ، - 1

تلود هب  فیرشلا : هجرف  یلاعت  لجع هللا  يدهم  ترضح  ياه  مایپ  يودهم  هعماج 
نالوئسم نادرم و 
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(1) ؛» ...مکباصا يذلا  ّلذلاب  اِنتَفرعم  مکرابخا و  نم 

كرادـت ام  يارب  لاعتم  دـنوادخ  هک  یتحلـصم  تهج  هب  میرود  امـش  زا  نیملاظ  ياه  ناـکم  زا  ندـنام  رود  تهج  هب  هچرگ  اـم  »... 
ام رب  دوش  یم  دراو  امـش  رب  هک  ییاه  تبیـصم  امـش و  رابخا  زا  يزیچ  زگره  هتـشاد و  امـش  لاوحا  زا  لماک  عالطا  یلو  تسا ، هدید 

«. ...دوب دهاوخن  یفخم 

یصوصخ تیکلام  زا  عافد  _ 67

يدروم رد  هکنآ  رگم  دـنیامن  تسارح  نآ  زا  هتـشاد و  ساـپ  ار  یـصوصخ  تیکلاـم  هک  تسا  نیا  یمالـسا  ماـظن  نـالوؤسم  هفیظو 
.تسا هدوب  عورشمان  هار  زا  هدمآ  تسد  هب  لاوما  هک  دنهد  صیخشت 

: دومرف يدسا  لئاسم  باوج  رد  هک  هدش  لقن  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  زا 

(2) ؛» هنذإ ریغب  هریغ  لام  نم  فّرصتی  نا  دحأل  ّلحی  الف  »

« .دیامن فرصت  مدرم  لام  رد  هزاجا  نودب  ات  درادن  قح  سک  چیه  »

ناوج ياهورین  يریگراک  هب  _ 68

یمالسا ماظن  نالوئسم  اذل  دنتسه و  ناوج  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  باحصا  بلاغ 

ص:65

ص 495. جاجتحا ، - 1
ح 29. ص 521 ، نیدلا ، لامک  - 2

تلود هب  فیرشلا : هجرف  یلاعت  لجع هللا  يدهم  ترضح  ياه  مایپ  يودهم  هعماج 
نالوئسم نادرم و 
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.دنریگ هرهب  ناوج  ياهورین  زا  رتشیب  گرزب ، ياهراک  رد  دیاب 

: دومرف هک  تسا  لقن  نانمؤمریما  زا 

(1) ؛» حلملا دازلا  ّلقا  دازلا و  یف  حلملا  نیعلا و  لحک  لثم  ّالا  مهیف  لوهک  بابش ال  يدهملا  باحصا  »

مشچ و همرـس  هزادنا  هب  رگم  درادـن  دوجو  راد  لاس  اه  نآ  نایم  رد  دـنا و  ناوج  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  باحـصا  »
؛ دشاب تهج  ود  هب  هک  تسا  نکمم  نیا  و  .تسا » کمن  هشوت  داز و  نیرتمک  هک  هشوت ، داز و  رد  کمن 

.تسا جایتحا  ورین  يژرنا و  رپ  دارفا  هب  هک  روهظ  تقو  ياضتقا  تهج  هب  فلا )

.دننک هرادا  ار  هعماج  دوخ  ملع  ریبدت و  لقع و  اب  ات  تسا  جایتحا  رتشیب  ناناوج  هب  نامز  رصع و  نآ  رد  ب )

شالت ششوک و  لها  _ 69

هک هنوگ  نامه  دنهدن  ناشن  یتسـس  دوخ  زا  هار  نیا  رد  زگره  هدوب و  شالت  تمدـخ و  هدامآ  هشیمه  دـیاب  یمالـسا  ماظن  نالوئـسم 
.دنشاب یم  هنوگ  نیا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  نارازگراک 

: دومرف فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  هرابرد  هک  هدش  لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا 

(2) ؛» هتعاط یف  نوّدجم  نودّادک ، ...ردب  لها  هدع  یلع  دالبلا  یصاقأ  نم  هل  هللا  عمجی  »

ص:66

ص 334. ج 52 ، راونألاراحب ، ص 284 ؛ یسوط ، تبیغ ، - 1
ص 310. ج 52 ، راونألاراحب ، باب 24 ، ص 268 ، ج 1 ، نیدلا ، لامک  - 2

تلود هب  فیرشلا : هجرف  یلاعت  لجع هللا  يدهم  ترضح  ياه  مایپ  يودهم  هعماج 
نالوئسم نادرم و 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 108ناهفصا   هحفص 78 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12467/AKS BARNAMEH/#content_note_66_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12467/AKS BARNAMEH/#content_note_66_2
http://www.ghaemiyeh.com


تیّدج ششوک و  لها  یگمه  هک  دنک ، یم  عمج  رفن ] هدزیـس  دصیـس و   ] ردب لها  دادعت  هب  اهروشک  نیرترود  زا  وا  يارب  دنوادخ  »
« .دنتسه وا  تعاطا  هار  رد 

: دومرف هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  زا 

(1) ؛» ...هکمب نوحبصیف  ردب ، لها  هّدع  الجر ، رشع  هثالث  هئامثالث و  مهشرف  نع  نودوقفملا  »

«. ...دنتسه هکم  رد  ماگنه  حبص  هک  ردب ، لها  ددع  هب  دنرفن  هدزیس  دصیس و  دنا  هدش  ادج  ناشباوختخر  زا  هک  یناسک  »

ملع شرتسگ  _ 70

نامه دنریگ  رظن  رد  نآ  يارب  ار  یّصاخ  هجدوب  هدرک و  يراذگ  هیامرـس  فلتخم  مولع  شرتسگ  يارب  دیاب  یمالـسا  ماظن  نالوئـسم 
.تسا ملع  شرتسگ  روهظ ، زا  دعب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  مهم  ياهراک  زا  یکی  هک  هنوگ 

: دومرف فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  هرابرد  هک  هدش  لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا 

(2) ؛» اهلهج دعب  ًاملع  اهروج و  دعب  الدع  اهتملظ و  دعب  ًارون  ضرألا  هب  ّلجوّزع  هللا  ألمی  »... 

لدع زا  رپ  ملظ  زا  سپ  هدرک و  رون  زا  رپ  یکیرات  زا  دعب  ار  نیمز  وا  هطساو  هب  ّلجوّزع  يادخ  »... 

ص:67

باب 27. ص 323 ، ج 52 ، راونالاراحب ، ح 21 ، ص 654 ، نیدلا ، لامک  - 1
باب 41. ص 252 ، ج 36 ، راونالاراحب ، ص 260 ، نیدلا ، لامک  - 2

تلود هب  فیرشلا : هجرف  یلاعت  لجع هللا  يدهم  ترضح  ياه  مایپ  يودهم  هعماج 
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« .دیامن ملع  زا  رپ  لهج  زا  سپ  هدومن و 

ینید ناردارب  هب  تبسن  ینتورف  _ 71

ياـه هتـساوخ  میلـست  هدومن و  یگداتـسیا  نانمـشد  لـباقم  رد  یلو  هدوب  عضاوتم  ّتلم  لـباقم  رد  دـیاب  یمالـسا  ماـظن  رد  نالوئـسم 
.دنوشن اه  نآ  عورشمان 

: دومرف فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  فاصوا  هرابرد  هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

(1) ؛» نیرفاکلا یلع  هّزعا  نینمؤملا ، یلع  ّهلذا  »

« .تسا تّزع  اب  نارفاک  لباقم  رد  لیلذ و  نانمؤم  ربارب  رد  »

نالهاج اب  هلباقم  _ 72

.دنتسیاب اه  نآ  لباقم  رد  هدرک و  دروخرب  لهاج  دارفا  اب  هناتخسرس  دیاب  یمالسا  ماظن  نالوئسم 

: دومرف هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

(2) ؛» هیلهاجلا لاّهج  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  هلبقتسااّمم  دّشا  سانلا  هلهج  نم  لبقتسا  انمئاق  ّنا  »

، داتسیا تیلهاج  نالهاج  لباقم  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هکنآ  زا  شیب  مدرم  زا  نالهاج  لباقم  رد  ام  مئاق  انامه  »
« .دنک یم  یگداتسیا 

ص:68

ح 13. باب 21 ، ص 316 ، ینامعن ، تبیغ ، - 1
ص 362. ج 52 ، راونالاراحب ، باب 17 ، ص 296 ، ینامعن ، هبیغ ، - 2

تلود هب  فیرشلا : هجرف  یلاعت  لجع هللا  يدهم  ترضح  ياه  مایپ  يودهم  هعماج 
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ادخ رب  لکوت  اب  گرزب  ياهراک  عورش  _ 73

زا ادخ و  رب  لکوت  اب  ار  مهم  ياهراک  دننک  یعس  دیاب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هب  یـسأت  اب  یمالـسا  ماظن  ناوئـسم 
یم عورش  ماقم  نکر و  نیب  مارحلادجسم و  زا  روهظ  ماگنه  ار  دوخ  راک  ترضح  هک  هنوگ  نامه  دنیامن  عورش  فیرـش  ياه  ناکم 

.دنک

: هدومرف هک  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  شدنس  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دیفم  خیش 

(1) ؛» ...ماقملا نکرلا و  نیب  ًامئاق  مّرحملا  نم  رشاعلا  تبسلا  موی  یف  ّینأکل  »

« .تسا هداتسیا  ماقم  نکر و  نیب  هک  منک  یم  هدهاشم  ار  ترضح  مرّحم  زا  مهد  هبنش  زور  رد  ایوگ  »

: تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  رگید  یتیاور  رد  و 

(2) ؛» ...ًاِریجتسم ماّرحلا  ِتیبلا  یلا  هرهظ  دنسا  دق  .هکمب  ذئموی  مئاقلا  و  »... 

« .درب دهاوخ  هانپ  نآ  هب  هداد و  هیکت  ادخ  هناخ  رب  ار  دوخ  تشپ  تسا و  هکم  رد  زور  نآ  رد  مئاق  و  »... 

: دومرف هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا 

، نایب رون و  تامالع و  هفیـس و  هصیمق و  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هیار  هعم  ءاشعلا و  دـنع  هکمب  يدـهملا  رهظَی  مث  »
يدان ءاشعلا  یّلص  اذاف 

ص:69

ص 379. ج 2 ، دیفم ، داشرا ، - 1
ح 67. ص 279 ، ینامعن ، تبیغ  - 2

تلود هب  فیرشلا : هجرف  یلاعت  لجع هللا  يدهم  ترضح  ياه  مایپ  يودهم  هعماج 
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(1) ؛» ...هتوص یلعأب 

سابل و ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مچرپ  وا  هارمه  هک  یلاح  رد  دنک  یم  روهظ  ءاشع  ماگنه  هکم  رد  يدهم  سپـس  »
«. ...دهد ادن  دنلب  يادص  اب  دروآ  ياجب  ار  اشع  زامن  نوچ  و  تسا ، نایب  رون و  اه و  هناشن  وا و  ریشمش 

ییاهنت زا  ندیسارهن  _ 74

یـساره تمالم  ییاهنت و  زا  دـیابن  نآ  ریـسم  رد  هدوب و  نآ  لابند  هب  دـیاب  قح  صیخـشت  تروص  رد  یمالـسا  هعماـج  نادرم  تلود 
.دنشاب هتشاد 

: دومرف هک  هدش  لقن  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  زا 

(2) ؛» اّنع دعق  نم  انشحوی  نلف  انعم  قحلا  »

« .دزادنا یمن  تشحو  هب  ار  ام  دریگ  هرانک  ام  زا  سک  ره  تسام ، اب  قح  »

: دومرف فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  نارازگراک  نارای و  هرابرد  هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  زا 

(3) ؛» ...دحا یلا  نوشحوتسی  ال  »... 

«. ...دنرادن سرت  تشحو و  سک  چیه  زا  »... 

ص:70

.یطویس يواتفلل ، يواحلا  لصف 1 ، ص 225 ، ج 2 ، میقتسملا ، طارصلا  - 1
ح9. ص 178 ، ج53 ، راونألاراحب ، ص 466 ؛ ج2 ، جاجتحالا ، 4 ؛ لصف ص 285 ، یسوط ، تبیغ ، - 2

ص 554. ج 4 ، مکاح ، كردتسم  - 3

تلود هب  فیرشلا : هجرف  یلاعت  لجع هللا  يدهم  ترضح  ياه  مایپ  يودهم  هعماج 
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: تسا هدمآ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  هرابرد  و 

(1) ؛» مئال همول  هللا  یف  هذخأی  و ال  »... 

« .درادن همهاو  يا  هدننک  تمالم  چیه  تمالم  زا  ادخ  هار  رد  »

مهم رب  مها  تحلصم  حیجرت  _ 75

تحلصم يادف  ار  مهم  تحلصم  هتفرگ و  رظن  رد  ار  رت  مهم  حلاصم  دوخ  ياه  يریگ  میمصت  رد  دیاب  یمالسا  نامکاح  نالوئـسم و 
.دنیامن رت  مهم 

تسا و يرامـش  یب  تاـکرب  تارثا و  ياراد  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم  ترـضح  اـب  مدرم  طاـبترا  هـک  نآ  دوـجو  اـب 
هدرپ سپ  رد  مالسلا  هیلع  ترضح  اذل  تسوا  تبیغ  رد  مّها  تحلـصم  نامز  رـصع و  نیا  رد  هک  اجنآ  زا  یلو  دراد  یمهم  تحلـصم 

.درب یم  رس  هب  تبیغ 

: دومرف قاحسا  نب  دمحا  هب  یطوسبم  ثیدح  رد  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما 

نم اهیف  وجنی  هبیغ ال  ّنبیغیل  هللا  و  نینرقلا ، يذ  لثم  هلثم  مالـسلا و  هیلع  رـضخلا  لثم  هّمألا  هذـه  یف  هلثم  قاحـسإ ! نب  دـمحأ  اـی  »... 
(2) ؛» ...هجرف لیجعتب  ءاعدلل  اهیف  هقّفو  و  هتمامإب ، لوقلا  یلع  ّلجوّزع  هللا  هتّبث  نم  ّالإ  هکلهلا 

ص:71

ص 354. ج 52 ، راونألاراحب ، - 1
ح 16. ص 23و24 ، ج 52 ، راونألاراحب ، ص 384 ؛ نیدلا ، لامک  - 2

تلود هب  فیرشلا : هجرف  یلاعت  لجع هللا  يدهم  ترضح  ياه  مایپ  يودهم  هعماج 
نالوئسم نادرم و 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 108ناهفصا   هحفص 83 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12467/AKS BARNAMEH/#content_note_71_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12467/AKS BARNAMEH/#content_note_71_2
http://www.ghaemiyeh.com


یتبیغ هنیآ  ره  دنگوس ! ادخ  هب  .تسا  نینرقلاوذ  لثم  شلثم  مالسلا و  هیلع  رضخ  لثَم  تّما  نیا  رد  وا  لثَم  قاحـسا ! نب  دمحا  يا  »... 
كاله هتخاس ، قفوم  شجرف  لیجعت  رب  اعد  هب  و  هدرک ، تباث  وا  تماما  هب  لوق  رب  ار  نانآ  دنوادخ  هک  یناسک  اهنت  هک  دومن  دهاوخ 

«. ...دش دنهاوخن 

: دومرف زین  و 

(1) ؛» ّلجوّزع هللا  همصع  نم  ّالإ  ساّنلا  اهیف  باتری  هبیغ  يدلول  ّنا  امأ  »... 

اه نآ  ّلجوّزع  دنوادخ  هک  یناسک  زج  درک  دنهاوخ  کش  مدرم  نآ  رد  هک  دوب  دهاوخ  یتبیغ  مدنزرف  يارب  انامه  دیـشاب ! هاگآ  »... 
« .دشاب هدرک  ظفح  ار 

ناهج ناحلصم  اب  يراکمه  _ 76

گرزب رما  نیا  رد  اه  نآ  اب  هتفرگ و  کمک  ناهج  ناحلـصم  زا  دـیاب  میتسه  یناـهج  حطـس  رد  گرزب و  یمادـقا  ددـصرد  هاـگ  ره 
تموکح ییاپرب  رد  مالسلا  هیلع  حیسم  ترـضح  اب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  هک  هنوگ  نامه  میوش ، کیرش 

.تسا فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  اب  نآ  يربهر  هچرگ  درک ، دنهاوخ  يراکمه  يدیحوت  لدع 

؛ دومرف هک  هدش  لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا 

میرم نبا  لزن  اذا  متنا  فیک  »

ص:72

ح 6. ص 160 ، ج 51 ، راونألاراحب ، ص 409 ؛ نیدلا ، لامک  - 1

تلود هب  فیرشلا : هجرف  یلاعت  لجع هللا  يدهم  ترضح  ياه  مایپ  يودهم  هعماج 
نالوئسم نادرم و 
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(1) ؛» مکنم مکماما  مکیف و 

« .تسامش نایم  زا  امش  ماما  یلو  دوش  دراو  امش  رب  میرم  دنزرف  رگا  تسا  هنوگچ  ار  امش  »

: دومرف هک  هدرک  لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  سابع  نبا 

حور لزنیف  يدهملا ، يدلَو  هیف  جرخی  یتح  مویلا  کلذ  هللا  لّوطل  دحاو  موی  ّالا  ایندـلا  نم  قبی  مل  ول  ًاریـشب  قحلاب  ینثعب  يذـلاو  »... 
(2) ؛» ...هفلخ یلّصیف  میرم  نب  یسیع  هللا 

نآ دنوادخ  دشاب  هدـنامن  یقاب  زور  کی  زج  هب  ایند  زا  رگا  درک ، ثوعبم  هدـنهد  تراشب  ناونع  هب  قح  هب  ارم  هک  یـسک  هب  مسق  »... 
«. ...دراذگ زامن  شرس  تشپ  دیآ و  دورف  یسیع  دنک و  جورخ  يدهم  مدنزرف  نآ  رد  ات  دنک  ینالوط  ار  زور 

يراد تناما  _ 77

دهاوخ نینچ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  هک  هنوگ  نامه  دنشاب  راد  تناما  دیاب  مدرم  مومع  یمالـسا و  نامکاح 
.دوب

: تسا هدمآ  ترضح  نآ  هرابرد 

ظفاحلا لداعلا  دئاقلا  »... 

ص:73

.23 باب ص 344 ، ج14 ، راونالاراحب ، ص 158 ، ج2 ، میرم ، نب  یسیع  لوزن  باب  يراخب ، حیحص  - 1
ص 312. ج 2 ، نیطمسلا ، دئارف  باب 24 ؛ ص 280 ، ج 1 ، نیدلا ، لامک  - 2

تلود هب  فیرشلا : هجرف  یلاعت  لجع هللا  يدهم  ترضح  ياه  مایپ  يودهم  هعماج 
نالوئسم نادرم و 
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(1) ؛» عدوتسا امل 

« .تسا هدش  هتشاذگ  تناما  هب  وا  دزن  هک  تسا  يزیچ  نآ  راد  هگن  هک  لداع  يربهر  »... 

راد نید  سانشادخ و  _ 78

.دنشاب نآرق  اب  سنا  لها  راد و  نید  سانشادخ و  دیاب  یمالسا  ماظن  نارازگراک  نالوئسم و 

: تسا هدش  دراو  نینچ  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  نارازگراک  باحصا و  هرابرد 

(2) ؛» ...هدیحوت قح  هللا  اوّدحو  نیذلا  مه  و  »... 

« .دنا هدیسر  یگناگی  دیحوت و  هب  ًاتقیقح  هک  دنتسه  یناسک  نانآ  و  »... 

: دومرف فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  نارای  هرابرد  هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  زا 

ًاـضیا مه  و  هتفرعم ، قح  هللا  اوفرع  نونمؤم  لاجر  اهب  نکل  و  هضف ، بهذ و ال  نم  تسیل  ًازونک  اهب  ّلجوّزع  ّناـف هللا  ناـقلاطل ؛ ًاـحیو  »
(3) ؛» نمزلا رخآ  یف  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهملا  راصنا 

ّلجوّزع يادخ  يارب  اجنآ  رد  اریز  ناقلاط ! زا  هآ  »

ص:74

ح 158. ص 269 ، ج 52 ، راونألاراحب ، - 1
ص 259. مالسالا ، هراشب  - 2

باب 1. ص 87 ، ج 51 ، راونالاراحب ، ص 106 ، یعفاش ، یجنگ  نایبلا ، - 3

تلود هب  فیرشلا : هجرف  یلاعت  لجع هللا  يدهم  ترضح  ياه  مایپ  يودهم  هعماج 
نالوئسم نادرم و 
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.دـنا و هتخانـش  ار  ادـخ  یقیقح  روط  هب  هک  دنتـسه  ینمؤم  نادرم  اجنآ  رد  هکلب  تسین ، هرقن  ـالط و  سنج  زا  هک  هتفهن  ییاـه  جـنگ 
« .دنا نامزلارخآ  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ناروای  نانآ 

: دومرف هک  هدش  لقن  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  نارازگراک  هرابرد   مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  ترضح  زا 

(1) ؛» حوبَصلا دَعب  همکحلا  َسأک  َنوُقَبُْغی  و  مهعماسم ، یف  ریسفتلاب  ْیمُری  مهراصبا و  لیزنتلاب  یلُْجت  »... 

« .دنشون تمکح  ياه  ماج  ماش  ماب و  دیاب .] هچ  نانچ   ] دوش نشور  دنونش  هک  نآرق  ریسفت  هب  ناشاه  هدید  و  »... 

نید ندرک  هدایپ  يارب  تکرح  _ 79

.دومن هدایپ  دراد  ناکما  هک  ییاهاج  مامت  رد  ار  نید  درک و  تکرح  دیاب  مالسا  نید  غیلبت  يارب 

: تسا هدمآ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  هرابرد 

(2) ؛» بجاولا هللا نیدلا  هیف  ماقا  هئطو و  ّالا  مدق  عضوم  یقبیال  »

نید دراذگ و  یم  مدق  هکنآ  زج  تسین  اجک  چیه  »

ص:75

ص 117. ج 51 ، راونألاراحب ، هبطخ 150 ؛ هغالبلا ، جهن  - 1
ص 636. ج 2 ، صالخلا ، موی  - 2

تلود هب  فیرشلا : هجرف  یلاعت  لجع هللا  يدهم  ترضح  ياه  مایپ  يودهم  هعماج 
نالوئسم نادرم و 
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« .دیامن یم  اپ  رب  ار  یهلا  بجاو 

ناهرب لیلد و  هماقا  _ 80

لیلد و هماقا  مدرم  يارب  دنراد  هک  ییاعدا  ای  دنهد و  ماجنا  تسا  رارق  ای  هداد  ماجنا  هک  ییاهراک  يارب  دیاب  یمالـسا  ماظن  نالوئـسم 
.دنیامن هیجوت  ار  نانآ  هدومن و  ناهرب 

: تسا هدمآ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  هرابرد 

(1) ؛» حلص ّالا  حلاط  نمآ و ال  ّالا  رفاک  یقبی  ال  اهلوط ، دالبلا و  ضرع  هل  نیدی  ًاناهرب  ًارون و  ًاطسق و  الدع و  ضرألا  ألمی  »

هدروآ و نامیا  يرفاک  ره  و  دش ، دنهاوخ  وا  وریپ  ناهج  همه  هک  یثیح  هب  درک  دهاوخ  ناهرب  رون و  داد و  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  وا  »
« .دش دهاوخ  حلاص  یتسپ  ناسنا  ره 

يربت یلوت و  هب  توعد  _ 81

شنانمشد زا  تئارب  مالسلا و  هیلع  یلع  ترضح  تیالو  هب  ار  مدرم  روهظ  رصع  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح 
.میهد شرتسگ  ار  فده  نیا  میراد  هفیظو  میتسه  وا  روهظ  نازاس  هنیمز  هک  زین  ام  و  دنک ، یم  توعد 

: تسا هدمآ  یثیدح  رد 

نب یلعل  هیالولا  هّیبن و  هنس  هللا و  باتک  یلا  سانلا  وعدی  »

ص:76

ح 6. ص 280 ، ج 52 ، راونألاراحب ، - 1

تلود هب  فیرشلا : هجرف  یلاعت  لجع هللا  يدهم  ترضح  ياه  مایپ  يودهم  هعماج 
نالوئسم نادرم و 
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(1) ؛» هّودع نم  هئاربلا  بلاط و  یبا 

« .دنک یم  توعد  شنانمشد  زا  تئارب  مالسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تیالو  شربمایپ و  تنس  ادخ و  باتک  هب  ار  مدرم  وا  »

نافلاخم رب  مالسا  هضرع  _ 82

.مییامن هضرع  ...و  اراصن  دوهی و  زا  دوخ  نافلاخم  رب  ار  مالسا  هک  میراد  هفیظو  ام 

مامت و  ( ؛» ًاهْرکَو ًاعْوَط  ِضْرالاَو  ِتاَوامَّسلا  ِیف  نَم  َمَلْـسَأ  َُهلَو  : » هیآ هرابرد  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماـما  زا  دـیوگ : یم  ریکب  نب  هللادـبع 
ترـضح .مدرک  لاؤس  .دنمیلـست ) وا  نامرف ]  ] ِربارب رد  رابجا ، يور  زا  ای  رایتخا  يور  زا  دنتـسه ، نیمز  اه و  نامـسآ  رد  هک  یناـسک 

: دومرف

، اهیرغ ضرألا و  قرـش  یف  رافکلا  هدرلا و  لها  هقدانزلا و  نیبئاصلا و  يراصنلا و  دوهیلاب و  جرخ  اذا  مالـسلا  هیلع  مئاـقلا  یف  تلزنا  »
(2) ؛» ...مالسإلا مهیلع  ضرعف 

قرـش و رد  نارفاک  دادـترا و  لها  هقدانز و  نیبئاص و  اراصن و  دوهی و  رب  هاگ  ره  تسا ، مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  هرابرد  هیآ  نیا  »
«. ...دیامن یم  هضرع  نانآ  رب  ار  مالسا  دنک ، روهظ  ملاع  برغ 

ص:77

ص 342. ج 52 ، راونألاراحب ، - 1

ص 340. ج 52 ، راونألاراحب ، - 2

تلود هب  فیرشلا : هجرف  یلاعت  لجع هللا  يدهم  ترضح  ياه  مایپ  يودهم  هعماج 
نالوئسم نادرم و 
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اه تعدب  اب  هلباقم  _ 83

ناشن لمعلا  سکع  تسا  هتفرگ  ماجنا  هعماج  رد  هک  یتسیاشان  ياهراک  اه و  تعدب  لباقم  رد  دنراد  هفیظو  یمالسا  ماظن  نالوئـسم 
.دنتسیاب اه  نآ  ربارب  هداد و 

: تسا هدمآ  یثیدح  رد 

(1) ؛» ...لطابلاو عدبلا  هباحصأب  هب و  ّلجوّزع  هللا  تیمی  و  »... 

«. ...درب یم  نیب  زا  ار  لطاب  اه و  تعدب  شباحصا  وا و  هطساو  هب  لجوزع  يادخ  »... 

بلق توق  _ 84

.دنزادرپب اه  نآ  اب  هلباقم  هب  بلق  توق  اب  هتشاد و  تماقتسا  نانمشد  تالکشم و  لباقم  رد  دیاب  یمالسا  ماظن  نادرم  تلود 

: دومرف هک  هدش  لقن  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  نارازگراک  هرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

(2) ؛» ...دیدحلا ربز  مهبولق  ّنأک  لاجر  ...هل  »

«. ...تسا نهآ  ياه  هعطق  دننامه  ناشیاه  بلق  هک  تسا  ینادرم  ...ترضح  يارب  »

ص:78

ح 9. ص 165 ، ج 24 ، راونألاراحب ، - 1
ص 308. ج 52 ، راونألاراحب ، - 2

تلود هب  فیرشلا : هجرف  یلاعت  لجع هللا  يدهم  ترضح  ياه  مایپ  يودهم  هعماج 
نالوئسم نادرم و 
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یبلط تداهش  هیحور  _ 85

تلاح نیا  اب  هتشاد و  تلم  مالسا و  يارب  یناشفناج  هیحور  هک  دنک  باختنا  رازگاک  ریزو و  ناونع  هب  ار  يدارفا  دیاب  یمالسا  مکاح 
.دنشاب مدرم  هب  تمدخ  ددصرد 

: دومرف هک  هدش  لقن  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  نارای  باحصا و  هرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

اوراس اذا  مالسلا ، هیلع  نیسحلا  تاراثلای  مهراعش  هللا ، لیبس  یف  اولتقی  نا  نونمتی  هداهـشلاب ، نوعدی  نوقفـشم ، هللا  هیـشخ  نم  مه  «و 
(1) ؛» رهش هریسم  مهمامأ  بعرلا  ریسی 

نانآ راعش  دنـسرب ، تداهـش  هب  ادخ  هار  رد  هک  دنراد  وزرآ  و  دنیامن ، یم  تداهـش  هب  توعد  دنناسرت ، دنوادخ  تیـشخ  زا  نانآ  «و 
« .درک دهاوخ  تکرح  اه  نآ  ولج  تشحو  بعر و  هام ، کی  ریسم  ات  دننک  تکرح  نوچ  و  تسا ، مالسلا "  هیلع  نیسحلا  تاراثلای  "

ناگبخن زا  تبظاوم  _ 86

تـسد هب  ات  دنیامن  ظفح  ار  نانآ  هدرک و  يراذگ  هیامرـس  ادـتبا  زا  هعماج  هبخن  دارفا  يارب  ات  دـنراد  هفیظو  یمالـسا  ماظن  نالوئـسم 
.دنتفین نانمشد 

هدوب و قلخ  تجح  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  هک  تهج  نآ  زا  لاعتم  دنوادخ 

ص:79

ص 114. ج 11 ، لئاسولا ، كردتسم  ص 307 ؛ ج 52 ، راونالاراحب ، - 1

تلود هب  فیرشلا : هجرف  یلاعت  لجع هللا  يدهم  ترضح  ياه  مایپ  يودهم  هعماج 
نالوئسم نادرم و 
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.تسا هداد  رارق  ظفحلا  تحت  هتشاد و  هگن  یکدوک  زا  ار  وا  اذل  تسا  روهظ  زور  يارب  وا  هریخذ 

: دیوگ یم  يرعشا  دعس  نب  قاحسا  نب  دمحا 

نبا دـمحا  ای  ًائدـتبم : یل  لاقف  هدـعب ، نم  فلخلا  نع  هلأسا  نا  دـیرا  اـنا  مالـسلا و  هیلع  يرکـسعلا  نسحلا  دّـمحم  یبا  یلع  تلخد  »
عفدـی هب  هقلخ ، یلع  هجح هللا  نم  هعاسلا ، موقی  نا  یلا  اهیلخی  مدآ و ال  قلخ  ذـنم  ضرالا  لخی  مل  یلاـعت  كراـبت و  هللا  ّنا  قاحـسا !

.ضرألا تاکرب  جرخی  هب  ثیغلا و  لّزنی  هب  و  ضرألا ، لها  نع  ءالبلا 

مالغ هقتاع  یلع  جرخ و  مث  تیبلا ، لخدـف  ًاعرـسم  مالـسلا  هیلع  ضهنف  كدـعب ؟ مامالا  هفیلخلا و  نمف  هللا ! لوسر  نبای  تلقف : لاـق :
تـضرع ام  هججح  یلع  هللا و  یلع  کتمارک  الول  قاحـسا ! نب  دـمحا  ای  لاق : و  نینـس ، ثالث  ءاـنبا  نم  ردـبلا  هلیل  رمقلا  ههجو  ّناـک 

نبا دمحا  ای  ًاروج ." ًاملظ و  تئلم  امک  الدع  ًاطـسق و  ضرألا  ألمی  يذلا  هیّنک  مالـسلا و  هیلع  هللا  لوسر  یّمـس  ّهنا  اذه ، ینبا  کیلع 
هللا هتّبث  نم  ّالا  اهیف  هکلهلا  نم  وجنیال  هبیغ  ّنبیغیل  هللا  و  نینرقلا ، يذ  لثم  هلثم  مالسلا و  هیلع  رضخلا  لثم  همألا  هذه  یف  هلَثَم  قاحسا !

.هجرف لیجعتب  ءاعدلل  هقّفو  هتاماب و  لوقلا  یلع  یلاعت 

: هل تلقف  قاحسا : نب  دمحا  لاق 

ص:80
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الف هئادـعا ، نم  مقتنملا  هضرا و  یف  هللا  هیقب  انا  لاقف : حیـصف  یبرع  ناسلب  مالغلا  قطنف  یبلق ؟ اهیلا  نئمطی  همالع  نم  لهف  يالوم ! اـی 
(1) ؛» ...نیع دعب  ًارثا  بلطت 

نخس هب  ادتبا  ترضح  .منک  لاؤس  شدعب  نیشناج  هراب  رد  وا  زا  متساوخ  یم  مدش و  دراو  مالسلا  هیلع  يرگسع  نسح  دّمحموبا  رب  »
زا قلخ  رب  تجح  زا  نونک  اـت  مدآ  تقلخ  ماـگنه  ار  نیمز  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  اـنامه  قاحـسا ! نب  دـمحا  يا  دومرف : هدرک و 

دـنک و یم  عفد  نیمز  یلاها  زا  ار  اهالب  هک  تسوا  هب  و  تشاذـگ ، دـهاوخن  یلاخ  زین  تمایق  زور  ات  هتـشاذگن و  یلاخ  دوخ ، بناـج 
.دزیر یم  نوریب  ار  نیمز  تاکرب  دراب و  یم  ناراب 

تساوخرب و ًاعیرـس  مالـسلا  هیلع  ترـضح  تسیک ؟ امـش  زا  دعب  ماما  نیـشناج و  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  مدرک : ضرع  دیوگ : یم  وا 
: دومرف ترـضح  .دوب  هدراهچ  بش  هام  دـننامه  هلاس  هس  یکدوک  وا  شود  يور  رب  هک  یلاح  رد  تشگزاب  سپـس  دـش ، قاتا  لخاد 

لوسر مان  مه  وا  انامه  مداد ، یمن  ناشن  وت  هب  ار  مدـنزرف  نیا  دوبن  شیاه  تجح  ادـخ و  دزن  وت  تمرح  رگا  قاحـسا ! نبا  دـمحا  يا 
داد و زا  رپ  ار  نیمز  تسوا و  هنیک  مه  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 

ص:81

باب 38. ص 384 ، ج 2 ، نیدلا ، لامک  - 1
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مالسلا و هیلع  رضخ  لثم  تما  نیا  رد  وا  لَثَم  قاحـسا ! نب  دمحا  يا  .دشاب  هدش  رپ  روج  ملظ و  زا  هک  هنوگ  نامه  درک  دهاوخ  لدع 
هک یسک  رگم  درک  دهاوخن  ادیپ  تاجن  تکاله  زا  نآ  رد  هک  درک  دهاوخ  یتبیغ  متح  روط  هب  وا  دنگوس ! ادخ  هب  تسا ، نینرقلاوذ 

.دنک شجرف  لیجعت  هب  اعد  يارب  ّقفوم  ار  وا  دنادرگ و  مدق  تباث  شتماما  هب  فارتعا  رب  ار  وا  لاعتم  دنوادخ 

نیا رد  دنک ؟ ادیپ  نانیمطا  نآ  هب  مبلق  هک  تسا  يا  هناشن  ایآ  نم ! يالوم  يا  مدرک : ضرع  ترضح  هب  دیوگ : یم  قاحسا  نب  دمحا 
زا وا  هدنریگ  ماقتنا  نیمز و  يور  رد  دنوادخ  هدنامزاب  نم  دومرف : دمآ و  نخـس  هب  حیـصف  یبرع  نابز  هب  كدوک  نآ  هک  دوب  ماگنه 

«. ...شابم نم  زا  يرثا  لابند  هب  رادید  نیا  زا  دعب  سپ  مشاب ، یم  شنانمشد 

ص:82
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تاراشتنا تالوصحم  تسیل 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدهم  ترضح  یگنهرف  داینب 

فیدر

باتک مان 

_ بطاخم _

( لایر   ) تمیق

_ فیدر _

باتک مان 

بطاخم

( لایر   ) تمیق

1

CD اب تیودهم  عجرم 

اه هناخباتک 

150000

20

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  تریس  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  تلود 

یمومع

4000

2

( هزوح لاس  باتک   ) ناهج هدنیآ 
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بالط نایوجشناد _

28000

21

سومادآ رتسون  ملیف  دقن   CD

یمومع

15000

3

تیودهم همان  گنهرف 

بالط نایوجشناد _

25000

22

راظتنا هب  هرابود  یهاگن 

یمومع

5500

4

تیودهم نیرتکد 

بالط نایوجشناد _

9000

23

(1  ) تیودهم همانسرد 
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( ناگتخیهرف نایوج _ شناد  بالط _  ) یصصخت

25000

5

یبرغ ناهوژپ  نید  هاگدید  زا  تیودهم 

نایوجشناد

14000

24

(2  ) تیودهم همانسرد 

یصصخت

25000

6

ایوپ راظتنا 

( نازومآ شناد  زا  ریغ  هب   ) رشق همه 

5000

25

راظتنا يزاب  تراک 

اه هچب 

6500

7

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ناروای  ناناوج 
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ناناوج

4000

26

ناهنپ رگشالت 

یمومع

11000

8

راظتنا اونین و 

یمومع

7000

27

( ناناوجون هژیو   ) ینابرهم هلپ  هلپ 

ناناوجون

5000

9

تیودهم ثحابم  حرط  ترورض 

یمومع

2000

28

دیآ یم  وا  یتقو 
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یمومع

3000

10

تجهب هللا  تیآ  مالک  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما 

یمومع

6000

29

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  نوماریپ  خساپ  شسرپ و 

ناناوج

35000

11

نآرق رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما 

یمومع

6000

30

(1-22  ) راظتنا همانلصف  هدرشف  حول 

ناگتخیهرف

10000

12

ینس هعیش و  ثیداحا  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما 
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یمومع

6000

31

 ( يد یس   6  ) هاکشم هدرشف  حول 

یمومع

50000

13

راظتنا ياه  همزمز 

یمومع

6000

32

ءارضخ هریزج 

یمومع

4500

14

نازیتس يدهم 

یمومع

2500

33

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ات  مالسلا  هیلع  نیسح  زا 
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یمومع

5500

15

اه بیسآ  تیودهم و  هشیدنا 

یمومع

3000

34

(1-9  ) نامز ماما  هژیو  ناما      هلجم 

یمومع

4000

ص:83
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1

(1-22  ) راظتنا یصصخت  یملع - همانلصف 

ناگتخیهرف

8000

20

ّتیودهم رد  ییاهراتسج 

بالط نایوجشناد _

15000

2

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  نوماریپ  یلقع  یشهوژپ 

یمومع

2500

21

( یتامدقم همانسرد   ) شنیرفآ نیگن 

نایوجشناد یهاگشناد _ شیپ 

20000

3

دیشروخ عولط 

یمومع نازومآ _ شناد 

2500
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22

ناناوج فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  نآرق ،

نازومآ شناد  ناناوج _

8000

4

نیلقث ثیدح  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما 

یمومع

6000

23

 « فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  اب  ییانشآ   » هناگتفه روشورب 

یمومع

700

5

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تموکح  رد  نانز 

یمومع

2500

24

( دلج 2  ) تارف ات  تارف 

نایگنهرف بالط _ نایوجشناد _

28000
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6

 ( فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هرابرد  ثحابم  زا  يا  هدیزگرب   ) میمش

نازومآ شناد 

4500

25

: اضاقت هوحن 

ترضح یگنهرف  داینب  مان  هب  دک 2711  مق  هیتجح  هعبش  یلم  کناب  ( 0101784765003  ) ابیس باسح  هب  ار  یتساوخرد  باتک  هجو 
هب یتساوخرد  ياه  باتک  دادـعت  مان و  اب  هارمه  ار  یکناب  شیف  لصا  هدومن و  زیراو  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  دوعوم  يدـهم 

.دیئامن لاسرا  سکف  ای  تسپ  قیرط  زا  لیذ  یناشن 

: یتسپ دـک  _ 7737160 نـفلت : كـالپ 24  - ناـیلع - دیهـش  تسب  نب  (- 22  ) رامآ هچوک  هیئافـص -)  ) ءادهـش نابایخ  مق - یناـشن :
119/37135

: يروآدای

.دشاب یم  زکرم  نیا  هدهعب  لاسرا  هنیزه  * 

.دنشاب یم  رادروخرب  هژیو  فیفخت  زا  هدمع  نارادیرخ  * 

ص:84
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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
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