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( مالسلا هیلع  مظاک  یسوم  ماما  یگدنز  زا  ییاهناتساد   ) ناکاپ تایح 

باتک تاصخشم 

1351 يدهم - ، یثدحم ، هسانشرس : 
یثدحم يدهم  مالسلامهیلع / مظاک  یسوم  ماما  یگدنز  زا  ییاهناتساد  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1383 مق ،) هیملع  هزوح  یمالسا  تاغیلبت  رتفد  تاراشتنا   ) مق باتک  ناتسوب  مق : رشن :  تاصخشم 
ص 104 يرهاظ :  تاصخشم 

(3 ناکاپ تایح   : ) تسورف
باتک 1178) هرامش  مق ، باتک  ناتسوب  )

1 ناکاپ ؛ تایح 
لایر 26800-494-371-964 لایر ؛  26800-494-371-964 کباش : 

یلبق یسیونتسرهف  یسیون :  تسرهف  تیعضو 
.Mahdi Mohaddesi: [The lives of the pure Imams: Imam Baqer, Imam sadeq تشاددای : 

104 [ - 103 . ] ص همانباتک : تشاددای : 
ناتساد موصعم --  هدراهچ  عوضوم : 

نرق 14 یبهذم --  ياهناتساد  عوضوم : 
ناتساد 57ق -- .  - 114 مجنپ ، ماما  (ع ،) یلع نبدمحم  عوضوم : 

ناتساد 80ق -- .  - 148 مشش ، ماما  (ع ،) دمحم نبرفعج  عوضوم : 
ناتساد 128ق -- .  - 183 متفه ، ماما  (ع ،) رفعج نبیسوم  عوضوم : 

مق باتک  ناتسوب  یمالسا . تاغیلبت  رتفد  مق . هیملع  هزوح  هدوزفا :  هسانش 
BP9/م24ح9،3.ج هرگنک :  يدنب  هدر 

297/68 ییوید :  يدنب  هدر 
م15959-83 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

ناگدنناوخ اب  ینخس 

شاهشیر یگدنلاب  اب  نامزمه  دنکیم و  دشر  دنزیم  هناوج  دوش  تبقارم  يرایبآ و  هتـشاک ، يدعتـسم  نیمز  رد  يرذـب  رگا  زیزع  ناوجون 
رذب تمکح ، هظعوم و   » دعتسم و تسا  ینیمز  لد ، دنیشنیم . رمث  هب  ینامز  كدنا  زا  سپ  نابغاب  تامحز  تکرب  هب  دوشیم و  مکحتسم 

ياهروتـسد اب  هاگنآ  هتـشاک . رـشب  داهن  رد  مالـسلامهیلع ) موصعم  ناماما  ناربماـیپ و   ) هعرزم نیا  ناـبغاب  هک  تسا » دوجو  يهعرزم  نیا 
فارحنا و ياهکچیپ  هانگزره ، ياهفلع  اما  ددرگیم . ممکحتـسم  ناـسنا  يداـقتعا  ياـههشیر  يراـیبآ و  ناـموصعم ، تیادـه  یهلا و 
اه و دیابن »  » تروص هب  ادخ  يایلوا  لامعا  تاروتـسد و  رد  هک  تسا  یگدـنز  تخرد  ره  یگدـنلاب  دـشر و  ياهتفآ  راوخهنت ، ياهمرک 

تکرب رپ  تایح  زا  ییاههزومآ  يهدنرادرب  رد  هک  تسا  ناکاپ  تایح  باتک  موس  دلج  هعومجم ، نیا  دنایامنیم . ار  دوخ  اه  ندرکیهن » »
نانآ تایهنم  زا  زیهرپ  تاروتـسد و  هب  لمع  اب  مراودیما  دشابیم . مالـسلامهیلع  مظاک  یـسوم  ماما  قداص و  رفعج  ماما  رقاب و  دمحم  ماما 

هامریت 81  مق -  یثدحم  يدهم  ددرگ . هتسارآ  لامک  هویم ي  هب  ناتیگدنز  تخرد 
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نیگنن مزب 

زادناكاخ وراج و  مدوب . هتسخ  میزیرب . هچوک  هب  طایح  رد  رانک  زا  متـساوخیم  مدوب  هدرک  وراج  ار  ینامهم  شاپ  تخیر و  ياه  لاغـشآ 
رد یکتپ  لثم  زاوآ  زاس و  يادـص  دوب . رپ  ادـص  رـس و  زا  مرـس  منک . یهاتوک  تحارتسا  ات  متـسشن  رد  ولج  هلپ  يور  اج  نامه  تسد ، رد 

نوریب زا  مدوب . هتسشن  هلپ  يور  هداد و  هیکت  رد  هب  ار  مرس  دوب . هدرکن  ناشهتـسخ  بش  عقوم  نآ  ات  یبوکیاپ  صقر و  درکیم . ادص  مزغم 
هچوک رـس  ات  ادص  رـس و  دوب و  اغوغ  هناخ  لخاد  سکع  رب  اما  دمآیمن ، يرگید  يادص  دـناوخیم  هبارخ  رد  هک  يدـغج  يادـص  زج  هب 
دادغب ياههچوک  سپ  هچوک  زا  بش  عقوم  نیا  هک  تسیک  ایادخ ،  » متفگ دوخ  اب  دش . رتکیدزن  کیدزن و  ییاپ  يادـص  دـشیم . هدـینش 

- ؟ هدنب ای  هحفـص 76 ] تسا [  دازآ  هناخ  نیا  بحاص  كزینک ، تفگ : هناخ  زا  یقیـسوم  يادص  ندینـش  نم و  ندید  اب  دـنکیم . » روبع 
هب ار  ناـسنا  شیاـهمشچ  مارآ  جاوـما  تفر . تفگ و  ار  نیا  دیـسرتیم . دوـخ  يادـخ  زا  دـبو  هدـنب  رگا  ییوـگیم ، تسار  تسا - . دازآ 

بارـش دـندوب و  هتـسشن  سلجم  رود  ياهدـع  مدـمآ . لـخاد  هـب  متــسب و  ار  رد  دـنازرل . ارم  نـت  دز  هـک  یفرح  اـما  دربیم ، دـیما  لـحاس 
یسک اب  رد  مد  يدرک - ! رید  ردقچ  تفگ : دوب  نم  بابرا  هک  سلجم  بحاص  دوب . نک » رک  شوگ   » ناشهناتـسم ياههقهق  دندیـشونیم .
قافتا هک  روط  نامه  ار  ناـیرج  و   ) دوب هنازرف  رذـگهر و  يددرم  منادیمن ، بش - ! عقوم  نیا  مه  نآ  یـسک ، هچ  اـب  مدرکیم - . تبحص 

مادک زا  تفر - . وا  اقآ ، متفگ : دـناسر ، هناخ  رد  هب  ار  دوخ  ناود  ناود  دـش و  نوگرگد  شلاح  دـیزرل ، رـشب  مدرک .) فیرعت  دوب  هداتتفا 
هب دوب  هدیسر  وا  هب  یتقو  [ 1  ] یفاح رـشب  تفر . رذگهر  لابند  هب  ناودناود  هنهرب و  اپ  مداد .) شناشن  ار  ریـسم  و   ) فرط نیا  زا  فرط - .

مظاک ماما  هب  ریزارـس  شنامـشچ  زا  تمادن  کشا  هک  یلاح  رد  دوب ، هدرک  یگدنمرـش  راهظا  و  هحفـص 77 ] دوب [  هداتفا  شیاهمدق  يور 
هحفص 78 ] [ . ] 3  ] دنکن اپ  هب  [ 2  ] بعلو وهل  سلاجم  رگید  هک  دوب  هداد  لوق 

تمدخ يارب  یگدنز 

دیسریم یسک  ره  هب  تشاد  یناوارف  تالکشم  یتخبدب و  نوچ  اما  دروآیم ، اج  هب  زین  ار  تابحتـسم  یتح  دناوخیم و  هشیمه  ار  شزامن 
زا مشاب . » تخبدب  دیاب  هک  دندوب  هتشون  مایناشیپ  يور  ماهدش  هداز  ردام  زا  هک  يزور  نیلوا  نامه  زا   » تفگیم تسـشنیم  هک  اج  ره  و 

، یباسح درم  تفگ : وا  هب  یکی  رس  رخآ  دندوب . هدش  هتسخ  هیقب  مه  شدوخ و  مه  دوب  هدز  فرح  شتالکشم  زا  دوب و  هتسشن  اج  ره  سب 
هک روـط  نیا  نکن ، تیذا  ار  اـم  مه  تدوـخ و  مه  ردـق  نیا  نک و  تروـشم  وا  اـب  ورب و  رهـش  ياـناد  شیپ  هدـش ، هک  مه  راـب  کـی  يارب 

. دش دراو  دز و  رد  دیسر  شاهناخ  رد  هب  هک  یماگنه  دناشک . هنازرف  دنمـشناد  نآ  يهناخ  هب  ار  وا  هک  دوب  اهفرح  نیمه  دیاش  دوشیمن .
يا تفگ : رخآ  تسد  تفگ ، ار  زیچ  همه  درک و  زاب  ار  شلد  يهرفس  شرهش . ياههچوک  لثم  شاهناخ ، لثم  دوب ، یمیمص  هداس و  یلیخ 

دییأت ار  شیاهفرح  مه  وا  ات  دوب  رظتنم  هحفـص 79 ] ما [ . هدش  هتـسخ  یتخبدب  همه  نیا  زا  مسق  ادخ  هب  دناسر ، یم  ار  مگرم  ادخ  شاک 
تتیامح هک  يا  هدرک  داجیا  یقیمع  يهطبار  تیادـخ  دوخ و  نیب  تفگ : درم  يهزبس  يهرهچ  هب  ینالوط  هاگن  کی  زا  سپ  ماما  اما  دـنک ،

. - هن ياهداتـسرف - . ناهج  نآ  رد  یگدـنز  يارب  دوخ  زا  رتولج  دـشاب  رتشیب  تتـشز  ياـهراک  زا  هک  یبوخ  ياـهراک  اـیآ  هن - . دـنک - ؟
راب ریز  زا  گرم  اب  هکنیا  هن  یـشاب ، دیفم  هیقب  لاح  هب  ات  هاوخب  تکرب  رپ  رمع  وا  زا  یهاوخب  ار  تگرم  ادخ  زا  هکنیا  ياج  هب  نم ، تسود 

گرم تساوخ  رد  ياهداتـسرفن  فرط  نآ  يارب  مه  ياهشوت  يرادـن و  یمکحم  يهطبار  ادـخ  اب  هک  لاـح  ینک ؛ یلاـخ  هناـش  تالکـشم 
ار یمارآ  يایرد  ماما  هاگن  رد  ییوگ  دنام ، هریخ  مظاک  ماما  يهرهچ  هب  یتدم  بجعت  زا  درم  تسا . يدبا  تکاله  تساوخرد  لثم  تیارب 

هحفص 80 ] [ . ] 4 . ] تخاسیم راودیما  یگدنز  هب  ار  وا  هک  يدیشروخ  عولط  درکیم و  تیاده  تاجن  لحاس  هب  ار  وا  هک  دیدیم 

ردپ ماقم 
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وت اب  ایب  نامعن  ياهآ ، دز : دایرف  دنلب  يادص  اب  اج  نامه  زا  درک و  زاب  ار  رد  شرسپ  مدوب . هتفر  متسود  يهناخ  رد  هب  يراک  يارب  زور  نآ 
. هناخاتـسگ هنابدایب و  ردقنیا  متـسنادیمن  اما  دـنکیم ، ادـص  شکچوک  مان  اب  ار  شردـپ  هک  مدوب  هدینـش  مناتـسود  زا  البق  دـنراد . راک 

سپ ار  تناما  نآ  ماهدـمآ  مورب ، دـیاب  .و  مراد راک  هن ، لزنم - . اـمرفب  تفگ : میدرک . کـیلع  مالـس و  مه  اـب  دیـسر و  رد  راـنک  هب  ناـمعن 
رس ماهلصوح  اقافتا  نیا ، زا  رتهب  هچ  امتح ، ایب - . نم  هارمه  وت  شوپب و  سابل  يراد  تقو  رگا  یتسار  مروآیم - . نآلا  نک  ربص  مریگب - .

ار وت  رگا  نامعن ، متفگ : وا  هب  یمک  تفاسم  یط  زا  سپ  میداتفا . هار  هب  مه  اب  موشیم . رـضاح  رگیذ  يهظحل  دـنچ  اـت  نک  ربص  دوب ، هتفر 
يهنیآ دـیاب  تسود  یتسه و  نم  یمیمـص  تسود  وت  نیبب  هحفـص 81 - ] وگب [ . هن ، يوشیمن - ؟ تحران  منک  یکچوک  تحیـصن  کی 

، میوگیم ار  ترـسپ  یلو  هن ، هک  وت  تسیچ - . نم  بیع  لاح  منادیم ، دهد - . ناشن  وا  هب  تساکو  مکیب  ار  شیاهبیع  دشاب و  تسود 
هب مارتحا  يهناشن  هک  دیوگب  يزیچ  منادیم ، هچ  اباب ... ردپ ، دیوگب  دیوگب - . هچ  سپ  دیوگب - . نامعن  وت  هب  هک  یهدب  هزاجا  وا  هب  دیابن 

، مرادـن یـضارتعا  زین  نم  هزات  دوشیم ، داجیا  تیمیمـص  تقافر و  رـسپ  ردـپ و  نیب  تروص  نیا  رد  منکیم  رکف  نم  اقافتا  دـشاب - . ردـپ 
لوغـشم دـنکیمن . مه  یقرف  ماـما  هن ، هک  رتـهب  تسا - ؟ رتـهب  روـط  نیا  ینکیم  رکف  ینعی  دـنک - . میادـص  دراد  تسود  هچ  ره  راذـگب 

نیا اب  درک . توعد  شلزنم  هب  ار  ام  دیسرپ و  ار  ام  لاوحا  مالسلاهیلع  مظاک  ماما  میدروخرب . ناشیا  هب  ماما  يهناخ  ولج  هک  میدوب  تبحص 
ملع و زا  يراب  شنانخـس  مدوب ، هتفرگ  دای  یبلطم  یفرح ، مدوب  هدیـسر  شروضح  هب  هک  راب  ره  میتفریذـپ . ار  وا  توعد  یلو  میتشاد  راـک 

نآ رد  دوزفایم . وا  تامولعم  رب  درکیم و  وا  میدقت  ار  يدیراورم  روانهپ  يایرد  نیا  دیسریم  شروضح  هب  هک  یسک  ره  تشاد . تفرعم 
يزیچ مدوخ  مه  ات  مدرمش  تمینغ  ار  تصرف  درکیم . دادیب  امرگ  قاتا  لخاد  نوچ  مینیشنب ، طایح  رد  میداد  حیجرت  ناتسبات  مرگ  رـصع 

مشچ دناخرچ  مفرط  هب  ار  شرـس  نامعن  تسیچ . شدنزرف  رب  ردپ  قح  اقآ ، يا  متفگ : منک ، هاگآ  ار  نامعن  مه  مریگب و  دای  هحفص 82 ] ] 
ماهدینش مناردپ  زا  تفگ : رفعج  نب  یسوم  ترـضح  دمهفب . ار  وا  نایرج  مالـسلاهیلع  مظاک  ماما  دیـشکیم  تلاجخ  ییوگ  تفر ، ياهرغ 

يهراـبرد دـیاب  دـنزرف   » دوب هدومرف  شباوج  رد  ربماـیپ  دوب و  هدیـسرپ  ار  لاؤس  نیمه  هدیـسر و  ادـخلوسر - مدـج -  تمدـخ  يدرم  هک 
ماجنا يراک  دنیـشنن و  وا  نتـسشن  زا  لبق  دورن ، هار  وا  زا  رتولج  دناوخن ، مسا  هب  ار  وا  نارگید  دننامه  دـنک ؛ تاعارم  ار  زیچ  دـنچ  شردـپ 

نیمز هب  هنارکفتم  نامعن  میدرک . یظفاحادـخ  میتساخرب و  داد . یتاحیـضوت  اهنآ  يهراـبرد  [ 5 « ] تنعل تردپ  رب  دـنیوگب  مدرم  هک  دـهدن 
، قیفر تفگ : درک و  نم  هب  ور  ماجنارس  دنک ، رورم  شنهذ  رد  ار  بلاطم  وا  ات  مدزیمن  یفرح  زین  نم  دوب . هدرک  توکـس  درکیم و  هاگن 

هحفص میدوب [ . هابتـشا  رد  مرـسپ  مه  نم و  مه  تسا ، وت  اب  قح  منیبیم  منکیم  رکف  هک  نآلا  درک ، هاگآ  ارم  ماما  تاحیـضوت  وت و  لاؤس 
[ 83

مارح همقل 

- ؟ ياهناخ نیا  مالغ  وت  متفگ : متفر و  ولج  تسیرگیم . يراـهب  ربا  لـثم  رازراز  دوب و  هتفرگ  شناوناز  نیب  ار  شرـس  هتـسشن و  رد  تشپ 
دوب هتخیر  شهایـس  تروص  يور  هک  ار  کشا  تشرد  ياههرطق  ینکیم . هیرگ  اـههچب  لـثم  ياهتـسشن و  اـجنیا  ارچ  هدـش ، هچ  يرآ - .
منیبب نزب  فرح  يدناسر ، مبل  هب  ارم  ناج  هک  وت  اباب ، يا  . - دنک هیبنت  ارم  مسرتیم  ارچ - . ماهدـمآ - . نوریب  مسرت  زا  تفگ : درک و  كاپ 

هب یتسد  هایـس ، مالغ  یـشاب . هدرک  راـک  هچ  هک  دراد  یگتـسب  دـنکن - ؟ هیبنت  ارم  هک  یهاوخب  يوش و  هطـساو  یهدیم  لوق  هدـش - . هچ 
 ] ار ورهبور  يهناخ  مالغ  هار  رد  مرخب ، غرممخت  رازاب  زا  ات  دوب  هداد  لوپ  يرادقم  نم  هب  نم  ماما  تفگ : دیشک و  شرس  يزو  زو  ياهوم 
. - مینک يزاب  راـمق  تسد  کـی  میدـش  هسوسو  دوب و  نامتـسد  رد  لوپ  يرادـقم  ود  ره  تفریم ؛ رازاـب  هب  مه  وا  هک  مدـید  هحفص 84 ]
لوا راب  تفگ : ندرک  ثکم  یمک  زا  سپ  تخادـنا و  نییاپ  ار  شرـس  مالغ  یتخاب ؟ ای  يدرب  ـالاح  ینکیم ، يزاـب  مه  راـمق  سپ  بجع ،

ار نآ  دش و  هتخپ  راهان  مدمآ . هناخ  هب  مدیرخ و  غرم  مخت  دیـسر و  متـسد  هب  هفاضا  لوپ  مه  يرادقم  مدش و  هدـنرب  مود  راب  یلو  متخاب ،
مدوخ لام  اهلوپ  نیا   » هک متفگ  یلاحـشوخ  اب  مداد و  ناشن  تسام  شیپ  هک  يرگید  مالغ  هب  ار  هفاـضا  ياـهلوپ  میتشاذـگ ... ماـما  ولج 
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او و هدش » هچ  رگم   » متفگ ترـس . » رب  كاخچ   » تفگ ودـیبوک  مرـس  رب  یتسد  ود  هدـمآ  تسد  هب  یهار  هچ  زا  هک  دـیمهف  یتقو  تسا . »
مدینـش ار  ماما  يادص  ياهدـیرخ . » غرم  مخت  هدولآ  لوپ  اب  دوشب ، هچ  یتساوخیم  رگید   » تفگ دـهدب  ربخ  ماما  هب  تفریم  هک  یلاحرد 

زا هک  درک  ار  راک  نیا  ردـق  نآ  دروآ . الاب  دوب  هدروخ  هچ  ره  درک و  ولگ  هب  ار  دوخ  تشگنا  روایب . » تشط  کـی  ورب  دوز   » تفگیم هک 
ناشیا يارب  نم  ات  هناخ  لخاد  هب  میورب  زیخرب و  مدناسر - . نوریب  هب  ار  دوخ  ناود  ناود  مدوب  هدیسرت  هک  نم  دمآرد و  کشا  شنامـشچ 

. دوب هتسشن  قمریب  [ 6  ] عوهت تدش  زا  مظاک  ماما  میتفر . هناخ  لخاد  هب  رفن  ود  ره  يدرک ؟ يزاب  رامق  هک  يدرکن  مرش  وت  مهد ، حیـضوت 
(. دـنک یهاوخ  ترذـعم  هک  مدرک  هراشا  مالغ  هب   ) دیـشخبب ار  وا  تسا ، نامیـشپ  زین  نآلا  هدرک و  هابتـشا  درم  نیا  اـقآ  متفگ : متفر و  ولج 
ریز یتسد  هظحل ، نیا  رد  درک . یهاوخرذع  هحفص 85 ] تسیرگ و [  رازراز  تخادنا و  مالـسلاهیلع  مظاک  ماما  ياهاپ  يور  ار  دوخ  مالغ 

مالغ . تفر تفگن و  يزیچ  اما  درک ، یهاگن  مالغ  رابکـشا  ياهمشچ  هب  نابرهم ، ماما  نآ  درک . دـنلب  نیمز  زا  ار  وا  تفرگ و  ار  مالغ  لغب 
يهدـننک لرتـنک   ) مظاـک وت  ياـقآ  هک  ياهدروآ  سناـش  تمتـشکیم ، مدوب  وت  باـبرا  نم  رگا  دـشخبیم - ؟ ارم  وا  تفگ : برع  درم  هب 

هحفص 86 ] [ . ] 7 . ] نزن رامق  هب  تسد  زگره  تهابتشا  ناربج  يارب  نک و  هبوت  زین  وت  لاح  دنکیم ... هیبنت  ار  وت  هاگن  اب  تسا و  مشخ )

دوب رتهب  مادک 

. تسا يزرواـشک  لوغـشم  هک  دـید  ار  وا  رود  زا  دـنیبب . شاهعرزم  رد  راـک  ماـگنه  ار  وا  اـت  تفر  هنیدـم  فارطا  هب  دـش و  شغـالا  راوـس 
روط نیمه  هدـش و  لخاد  شاهعرزم  هب  شبکرم  اب  یـصخش  دـید  یتقو  برع  درم  دـش . وا  يهعرزم  دراو  تفر و  شیپ  هب  هراوس  نانچمه 

نآ زا  نکن ، بارخ  ار  ام  عرز  تشک و  تسا ، هعرزم  ینیبیمن  رگم  ییآیم ، اجک  ، ياهآ دز : داـیرف  دیـشک ، راـک  زا  تسد  دـیآیم  شیپ 
درم دیسرپ . ار  شلاح  تفگ و  یـشابن  هتـسخ  درک و  مالـس  زاب  يور  اب  دیـسر . وا  دزن  هب  ات  دمآ  ولج  وا  هب  هجوت  نودب  راوس  اما  ایب . فرط 

، ماهتـشاک ار  اج  نیا  ینیبیمن  رگم  یکیلع ، هچ  یمالـس ، هچ  یباـسح ، درم  تفگ : دـمآیمن  رد  شنوخ  يدزیم  شدراـک  رگا  هک  برع 
. - رانید دص  چ - هدش ؟ ردـقچ  هعرزم  نیا  رد  وت  تشاک  مخت و  يهنیزه  تفگ : راوس  ییآیم ؟ ياهتخادـنا و  نییاپ  ار  ترـس  روط  نیمه 

نیمخت ردقچ  ادودـح  مرادـن - . هک  بیغ  ملع  منادیمن ، هحفـص 87 - ] يروآ [ . تسد  هب  ردـقچ  شتالوصحم  شورف  زا  هک  يروادـیما 
. - تسیچ نیا  تفگ : برع  درم  داد . وا  هب  لوپ  ياهسیک  دمآ و  نییاپ  شبکرم  زا  مالـسلاهیلع  مظاک  ماما  رانید . تسیود  دیاش  ینزیم - .

يارب لوپ  رانید  دصیس  نیا  درادن ، يدصق  نینچ  مه  یـسک  مهدیم - . هراجا  هن  مشورفیم و  هن  ار  ماهعرزم  نم  یلو  لوپ - . رانید  دصیس 
ینمـشد ماـما  اـب  هشیمه  وا  دوب ، نکمم  هنوگچ  يروآ . تسد  هب  يراودـیما ، هک  يرادـقم  نآ  هللاءاـش  نا  تدوخ ، لاـم  مه  تاهعرزم  وت ،

وا يراوگرزب  ریثأت  تحت  هک  برع  درم  مالـسلاهیلع . یلع  هب  اصوصخم  دادیم ، شحف  مظاک  ماما  ناردپ  هب  یخاتـسگ  لامک  اب  درکیم و 
امـش دادجا  هب  نم  شخبب ، ارم  ینابز  دب  تفگ : یگدنمرـش  تلاجخ و  ایند  کی  اب  دمآ و  وا  دزن  هب  هدنکفارـس  هدنمرـش و  دوب  هتفرگ  رارق 

يراوگرزب مدآ  بجع  هک  درکیم  رکف  دوخ  اب  وا  تفر و  دـش و  راوس  ماما  مرادـن . ار  امـش  يهیدـه  نیا  تقایل  مدرک ، یمارتحا  یب  یلیخ 
عقاو نیا  زا  یتدـم  دزیرن . میوربآ  اـت  هدروآ  لوپ  میارب  تولخ  رد  وا  اـما  متفگ ، ازـسان  مداد و  شحف  وا  هب  شناتـسود  عمج  رد  نم  تسا ،

اج زا  دـش  دراو  مالـسلاهیلع  مظاک  ماـما  یتقو  تفر . دجـسم  هب  يزور  هک  نیا  اـت  دزادـنیب  ماـما  مشچ  رد  مشچ  تسناوتیمن  وا  تشذـگ .
[ . 8 . ] دهد رارق  اجک  رد  ار  شتلاسر  هک  تسا  رتهاگآ  ادخ  تفگ : دوب  نادـنخ  و  هحفص 88 ] لاحشوخ [  رایـسب  هک  یلاح  رد  تساخرب و 

، يرآ  » تفگیم یکی  نآ  دادیم » شحف  ماـما  هب  هک  تسین  رمع  يهوـن  ناـمه  درم  نیا   » تـفگیم یکی  دـنداتفا . چـپچپ  هـب  ماـما  ناراـی 
هناخ تمـس  هب  زاـمن  زا  دـعب  ماـما  مدوب . هابتـشا  رد  تفگ : طـقف  وا  دندیـسرپ ، وا  زا  ار  تلع  یتقو  هدـش . » هچ  مینیبب  میورب  تسا ، شدوخ 
هدـش روطچ  سپ  ارچ - . دوبن - ؟ رمع  يهون  نامه  درم  نیا  اقآ  تفگ : دـیناسر و  ماما  هب  ار  دوخ  تعرـس  هب  ناراـی  زا  یکی  درک . تکرح 

. مدادن هزاجا  نم  اما  دیـشکب ، ار  نابزدب  درم  نآ  دیتساوخیم  امـش  دومرف : سپـس  تفگ و  ار  نایرج  ماما  هدش . ضوع  ردق  نیا  زورما  هک 
هتفرگ نادـند  هب  بجعت  تشگنا  ماما  يراوگرزب  نیا  زا  مدرک ؟ نم  هچنآ  ای  دـیتساوخیم  امـش  هچنآ  دوب ، رتهب  اـههار  نیا  زا  کـی  مادـک 
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هحفص 89 ] [ . ] 10 . ] دوب هداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  یبوخ  بقل  دوب و  [ 9  ] مظاک وا  هک  اعقاو  مدوب ،

شوخ نایاپ 

هب راک  ماجنارـس  دنتـسنادیم . قح  بحاص  ار  دوخ  کـی  ره  اـهنآ  دنتـسناوتن . دـننک  لـح  ار  دوخ  نیب  فـالتخا  هک  دـندرک  یعـس  هچ  ره 
. دننک بولغم  موکحم و  ار  رگیدکی  دنتساوخیم  بیترت  نیدب  دنتفگیم و  رگیدمه  هب  دندوب  دلب  هاریب  ودب  هک  هچنآ  دیشک . ییوگازـسان 
اب هک  دنتـسنادیمن  ییوگ  دـندادیم  یتسین  داب  هب  ار  ناشیگدـنز  ياهیبوخ  نمرخ  دـندرکیم  هلاوح  مه  هب  هک  تشز  ياهفرح  نآ  اـب 

. دندادیم شحف  مه  هب  نانچمه  دندرکیمن و  مرش  زین  ماما  روضح  رد  یتح  دندوب و  هدش  زیوالگ  . دز ناوتیم  زین  بوخ  ياهفرح  نابز 
ریصقت دییوگیم - . هاریب  ودب  شحف و  ارچ  دیشکیمن ، تلاجخ  ناتلکیه  زا  هدش ، ربخ  هچ  متفر ؛ ولج  اهنآ  تحیصن  يارب  ماما  روتسد  هب 
قمحا قمحا - ! ... دوریمن ورف  شکوپ  يهلک  هب  میوگیم  هچره  مدوبن ، هدننک  زاغآ  نم  دیوگیم ، غرود  هن  درک - . عورـش  وا  لا  دوب ، وا 

يوت ناطیـش  دیرادرب ؛ تسد  دینک و  اهر  ار  رگیدـمه  يهقی  ناردارب ، متفگ : دـش . عورـش  ازـسان  شحف و  هرابود  و  هحفـص 90 ] یتدوخ [ 
بوخ هار  همه  نیا  یتقو  هچ ، هک  دیا  هداتفا  مه  ناج  هب  هبرگ  گس و  لثم  دیـسوبب ، ار  رگیدـکی  يور  دـینک و  تنعل  ار  وا  هتفر ، ناتدـلج 

رفن ود  نآ  تشز  نانخس  ندینـش  ندید و  اب  دوب ، هداتـسیا  تکاس  هظحل  نیا  ات  هک  مالـسلاهیلع  مظاک  ماما  دیوریم . ههاریب  زا  ارچ  تسه ،
ناراب تفاطل  نوچمه  ار  شمرن  مالک  دندرکیم  لامدگل  ار  ناشدوخ  يوربآ  دندیردیم و  ار  رگیدـکی  يایح  هدرپ  زیت  یغیت  نوچمه  هک 

ات هتبلا  دـشکیم ، شود  رب  ار  شقیفر  دوخ و  هانگ  راب  تسا و  رتراکمتـس  تسا  هدرک  مانـشد  هب  زاغآ  هک  یـسک  دروآ : دورف  نانآ  رـس  رب 
، دنتسکش مرش ، تلاجخ و  راب  ریز  دندش و  بآ  ناشرفن  ود  ره  ماما ، نخس  نیا  اب  دنکن . زواجت  دوخ  دح  زا  مولظم  هدیدمتس و  هک  ینامز 

هحفص 91 ] [ . ] 11 . ] دنتفر دندیسوب و  ار  رگیدکی  يور  هاگ  نآ 

تسا نیگمغ  یلد  تسود ، یب  لد 

چیه هیبش  دـشیمن  ار  وا  هک  دوب  تشز  ردـقنآ  شاهفایق  دوب . هتـشاذگ  شرانک  مه  ار  شگرزب  يهسیک  دوب و  هتـسشن  یتخرد  يهیاس  ریز 
ماشم هب  یمدق  دنچ  ات  شندب  دنگ  يوب  دادیم و  ناشن  دوب  هچنآ  زا  رتتشز  زا  شاهرهچ  نهپ  ینیب  هاتوک و  دـق  نآ  درک . روصت  يروناج 

ار وا  سکچـیه  یتـشز  یفیثـک و  نیمه  يارب  دوب . عقوم  هچ  دوب  هتفر  ماـمح  هب  هک  راـب  نیرخآ  تسنادیمن  مه  شدوخ  دـیاش  دیـسریم .
دزن هب  داد و  نم  تسد  هب  ار  نآ  راسفا  دش و  هدایپ  بسا  زا  يروابان  نیع  رد  دنوش . تسود  وا  اب  هک  نیا  هب  دسر  هچ  ات  تفرگیمن  لیوحت 

رد وا  اما  دروخیم ، مه  هب  ملاح  شتروص  زا  رت  فرط  نیا  مدـق  دـنچ  نم  تسـشن . شراـنک  رد  یتعاـس  درک و  کـیلع  مالـس و  تفر . وا 
يزیچ رگا  ردارب ، تفگ : درم  نآ  هب  نتـساخرب  ماگنه  رخآ  تسد  درکیم . لـمحت  ار  وا  هنوگچ  منادیمن  دوب ، تبحـص  لوغـشم  شراـنک 

، میداد همادا  تکرح  هب  دـش و  راوـس  دـمآ و  هحفـص 92 ] منکیم [ . هدروآرب  ناوت  دـح  رد  نم  ینکب ، فراـعت  اداـبم  یتشاد  رـسک  مک و 
هب وا  يدیسرپ ، شیاه  يدنمزاین  زا  یمیمـص  یقیفر  نوچمه  یتسـشن و  رظنم  تشز  درم  نیا  رانک  رد  هنوگچ  ادخلوسر ، دنزرف  يا  : متفگ

دوب زیچ  هس  درک  راداو  راک  نیا  هب  ارم  هک  يزیچ  نآ  يدرکیم - . نینچ  یتسیابن  تلزنم  ماقم و  نیا  اب  وا ، هب  امـش  هن  تسا ، دـنمزاین  امش 
وا ادـخ  رواـنهپ  نیمزرـس  رد  و  هدـناوخ ، اـم  ردارب  ار  وا  شباـتک  رد  دـنوادخ  تسادـخ ، ناگدـنب  زا  ياهدـنب  وا  تسه ؛ وا  دوـجو  رد  هـک 

زارف و يزور  دـیاش  میـشابیمن ، نید  کی  وریپ  رگم  میتسین ، مالـسلاهیلع  مدآ  دـنزرف  اـهاسنا  اـم  رگم  اـهنآ  رب  هوـالع  تساـم ؛ يهیاـسمه 
شربارب رد  یناـمز  هک  دروخب  مقر  يروط  راـگزور  دـیاش  میوش  رورغ  راـچد  زورما  رگا  درک ... دـنمزاین  وا  هب  ار  اـم  یگدـنز  ياهبیـشن 

مالـسلاهیلع مظاک  ماما  نم و  نیب  یتدم  مدرکیم . رکف  شیاههتفگ  هب  مدوب و  هتخادـنا  نییاپ  ار  مرـس  دوش . راز  ناملاح  میوش و  عضاوتم 
جاتحم هک  یـسک  اب  . » درک همزمز  ار  رعـش  نیا  تسکـش و  ار  توکـس  درک و  زاب  ار  شکرابم  ياهبل  ماـما  ماجنارـس  دوب . رارقرب  توکس 

هحفص 93 ] [ . ] 12 « . ] مینامب قیفر  نودب  ادابم  هک  نآ  سرت  زا  مینکیم  رارقرب  هطبار  تسین  ام  لاصو 
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دیع يوداک 

ینادـنچ رابتعا  شدوخ  هک  ییاـج  نآ  زا  دـشیم . هداـمآ  ادرف  يارب  دوب و  دـیع  نشج  كرادـت  رد  روصنم  دیـسریم و  هار  زا  زورون  دـیع 
اهرتکچوک هک  هدوب  مسر  میدق  زا  تسا ، زورون  دیع  ادرف  تفگ : تساوخ و  ار  مالـسلاهیلع  مظاک  ماما  دیـسر ، شنهذ  هب  يرکف  تشادن 

رد نم  اما  ییوگب - . خـساپ  ار  مدرم  کیربت  یـشاب و  اج  نیا  ادرف  مهاوخیم  دـنتفگیم ، یکرابم  دـیع  دـنتفریم و  اهرتگرزب  ندـید  هب 
تیمسر هب  ار  يدیع  نینچ  مالسا  برع ، هن  دشابیم  سراف  مدرم  هب  طوبرم  تنـس  نیا  ماهدیدن ، يزیچ  نینچ  ادخلوسر -  مدج -  نانخس 

: تفگ داد و  باـت  ار  شیاـهلیبس  یقیناود  روـصنم  منک . داـجیا  [ 13  ] یتعدـب نید  رد  هکنیا  زا  ادـخ  هب  مربیم  هاـنپ  نـم  دسانـشیمن و 
اجنیا اـمتح  ادرف  هک  مهدیم  دـنگوس  ادـخ  هب  ار  وت  منکیم و  شهاوخ  وت  زا  یـشاب ، هتـشاد  روضح  هک  تسا  تسایـس  نیا  اـما  منادیم ،

ماما روضح  هب  هبدبد  اب  يروشک  يرکـشل و  نارـس  دیـسرارف و  دیع  زور  درک  لوبق  زیرگان  مالـسلاهیلع  مظاک  ماما  و  هحفص 94 ] یشاب [ .
هک تفگیم  مداخ  هب  ماما  دروآیم  هچ  ره  یـسک  ره  دـندرکیم ، میدـقت  ار  دوخ  يایادـه  دـنتفگیم و  شابداش  کیربت و  دـندمآیم و 
اما مروایب ، ناتیارب  هک  متشادن  يزیچ  مریقف و  يدرمریپ  نم  اقآ ، يا  : تفگ ماما  هب  دوب  هدمآ  نتفگ  کیربت  يارب  هک  يرفن  نیرخآ  دسیونب .
هـس درمریپ  ناوخب . منکیم - . میدقت  ار  نآ  دیریذپب  رگا  تسا  هدورـس  رعـش  تیب  هس  مالـسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  تدج  يازع  رد  مدـج 
ایب منکیم ، لوبق  ار  تاهیده  نیرفآ ، دومرف : دش و  يراج  ماما  کشا  دش  مامت  شرعش  هک  یماگنه  دناوخ . نازرل  دناوخ . ار  شرعـش  تیب 
هک یمداخ  هب  مالسلاهیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  تسـشن . ماما  رانک  نیمز و  يور  شیاصع  کمک  اب  هدروخلاس  درمریپ  نیـشنب . نم  رانک  و 

دـناسر و یقیناود  روصنم  هب  ار  ماما  ماغیپ  مداـخ  مینک . هچ  هدـش  عمج  ایادـه  ردـق  نیا  هک  وگب  تریما  هب  ورب  تفگ : تشونیم  ار  ایادـه 
درمریپ يهناـش  يور  ار  شتـسد  ترـضح  تسامـش . اـب  شراـیتخا  هدیـشخب ، امـش  هب  ار  اـهنآ  يهمه  دـیوگیم  وا  تفگ : تشگزاـب  یتقو 

ماما هب  یهاگن  بجعت  اب  دـمآیم ، رد  هقدـح  زا  تشاد  درمریپ  ياهمشچ  ربب . رادرب و  مشخبیم ، وت  هب  ار  اـهنیا  يهمه  دومرف : تشاذـگ و 
نورد ار  اهنآ  شنازرل  ياهتسد  اب  دوب  هتفای  ياهزات  يورین  ییوگ  هک  درمریپ  هحفص 95 ] رادرب [ . تسا ، وت  لام  یلو - ... تفگ : درک و 
مظاک ماما  هیده !؟ همه  نیا  رعش ، تیب  هس  لباقم  رد  تفگ : ماما  هب  روصنم  مداخ  شنتفر  زا  سپ  تفر . درک و  رکـشت  تخیر و  شاهسیک 

زا ییوب  كدنا  دوب و  هدید  نایعیش  هب  ار  روصنم  متس  ملظ و  هک  راکتمدخ  [ 14  ] تفر تساخرب و  درک و  راکتمدخ  هب  یهاگن  مالسلاهیلع 
ایند کی  نیسح  هار  رد  هک  اقح  تسین  يزیچ  مک  مالسلاهیلع  نیـسح  يارب  هیثرم   » دیـشیدنایم دوخ  اب  تفرورف ؛ رکف  هب  دوب  هدرب  تیناسنا 

هحفص 96 ] تسا [ . » مک  زین 

تقیقح سونایقا 

نیا رد  دنک . رد  یگتسخ  ات  تسشن  یگنس  هتخت  يور  دوب . هدیسر  ماش  ياهاتسور  زا  یکی  هب  درکیم  رفس  سانـشان  تروص  هب  هبیرغ  نآ 
. - تسا ربخ  هچ  اـج  نیا  دیـسرپ : ناـنآ  زا  یکی  زا  دندیـسر  وا  دزن  هب  یتقو  دـندمآیم . هوک  تمـس  هب  هک  دـید  ار  یتـیعمج  هوبنا  ماـگنه 
نآ مییآیم و  شترایز  يارب  راب  کی  یلاس  دـنکیم و  یگدـنز  راـغ  نآ  لـخاد  رد  وا  میاهدـمآ ، نامداتـسا  ندـید  هب  يرآ - . یبیرغ - ؟

دناهتسب و لد  وا  هب  هنوگنیا  هک  دیوگیم  هچ  مدرم  هب  یحیسم  بهار  نآ  دنیبب  ات  دنام  رظتنم  دهدیم . زردنا  دنپ و  ار  ام  راکزیهرپ  بهار 
 ] ار بهار  لد  وا  تمظع  داتفا  وا  هب  شمـشچ  هک  نیمه  اما  دـنارذگ ، رظن  ریز  زا  ار  دارفا  کـتکت  دـمآ . نوریب  راـغ  زا  بهار  ماـجنارس 

تما زا  هک  تسا  مولعم  تندیـشوپ  سابل  زا  متـسین - . اهامـش  زا  ام - ؟ ریغ  زا  ای  یتسه  ام  زا  هبیرغ ، يا  : دیـسرپ درک ، ریخـست  هحفص 97 ]
هداتـسیا وا  مارتحا  هب  هک  یمدرم  هب  تسد  اب  بهار  متـسین . نانادان  زا  نانادان - ؟ زا  ای  یتسه  شتما  ناـیاناد  زا  يرآ - . یتسه - . دـمحم » »

ام يهدـیقع  هب  سرپب - . هدـب - . باوج  مسرپیم  لاؤس  دـنچ  یتسه  نایاناد  زا  هک  لاح  تفگ : سپـس  دنتـسشن ، همه  درک و  هراشا  دـندوب 
شیاههخاش هک  نآ  لاح  تسا و  دمحم  هناخ  رد  دییوگیم  امش  اما  تسا ، مالـسلاهیلع  یـسیع  يهناخ  رد  شاهشیر  [ 15 « ] یبوط تخرد  »

( مالسلا هیلع  مظاک  یسوم  ماما  یگدنز  زا  ییاهناتساد   ) ناکاپ www.Ghaemiyeh.comتایح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 16زکرم  هحفص 11 

http://www.ghaemiyeh.com


دـشخردیم و نامـسآ  طسو  رد  دیـشروخ  هک  روطناـمه  دیـشروخ ، دـننام  تسا - . نکمم  يزیچ  نینچ  هنوگچ  تساـههناخ ، يهمه  رد 
ره ایند ، رد  غارچ  لثم  مک - . هن  دوشیم و  مامت  هن  دنروخب  شیاهاذغ  زا  ردق  ره  تشهب  رد  ارچ  منیبب  وگب  دـسریم - . اج  همه  هب  شرون 

رگم تساهیاس ، اـج  همه  تشهب  رد  دـیدقتعم  امـش  هحفـص 98 - ] دوشیمن [ . هتـساک  شرون  زا  دـینک  نشور  شاهلعـش  اب  عارچ  ات  دـنچ 
رد هچ  ره  دییوگیم  هک  تسیچ  امش  لیلد  تسا - . هیاس  زین  اج  همه  یلو  تسا ، نشور  اج  همه  دیشروخ  عولط  زا  لبق  يرآ ، دوشیم - .

تشهب دیلک  دنکیم - ؟ عفد  يزیچ  دوشیم  هیذغت  شردام  مکش  رد  هک  ياهچب  [ . - 16 . ] تسین تجاح  ياضق  هب  يزاین  دنروخب  تشهب 
يهدـنب نابز  شدـیلک  هکلب  هرقن ، زا  هن  تسالط و  زا  هن  تشهب  دـیلک  بهار ، يا  : تفگ دز و  يدـنخبل  هبیرغ  هرقن - ؟ ای  تسـالط  زا  اـمش 

دوب هدرک  بجعت  هبیرغ  یقطنم  مکحم و  ياهباوج  زا  هک  بهار  دسانـشب . یگناگی  هب  ار  ادـخ  و  هللا » الا  هلا  ال   » دـیوگب هک  تسا  ینمؤم 
زا ینکیم - . رفس  سانشان  ارچ  سپ  دمحم - .- وا -  يهداتسرف  نیرخآ  نادنزرف  زا  ادخ و  ناگدنب  زا  ياهدنب  یتسیک -؟ وت  درم ، دیـسرپ :

. رفعج نب  یسوم  تسیچ - . تمان  وگب  دنتسه ، نئمطم  همه  مدرم  نیا  دراد - . ارم  ناوریپ  تراغ  نم و  نتشک  دصق  هک  دیشرلا  نوراه  میب 
هک ییاناد  ياوشیپ  دـنزرف  تسا ، قداص  ماـما  رـسپ  وا  هک  دـیمهف  دیـسوب ، ار  ماـما  یناـشیپ  دـمآ و  نییاـپ  هوک  زا  وا  ماـن  ندینـش  اـب  بهار 

. دـندش وا  ناروای  زا  دـندروآ و  مالـسا  یگمه  شنارای  دوخ و  بیترت ، نیدـب  و  دوب . هدرک  تیبرت  ار  ياهتـسجرب  هحفـص 99 ] نادرگاش [ 
هحفص 100 ] [ . ] 17]

مایپ نیرخآ 

رد دروآیم و  رد  رس  قرشم  زا  زور  ره  شایگشیمه  تداع  هب  زورفا  ملاع  دیشروخ  دنتفریم و  دندمآیم و  يرگید  زا  سپ  یکی  اهزور 
يرون طقف  زور ، ییانشور  زا  وا  مهس  هک  دوب  لاس  ياهلاس  دوب . لاچهایـس  یکیرات  طقف  دیدیم  وا  هک  يزیچ  اما  درکیم ، بورغ  برغم 
يدازآ شیاسآ و  هاـفر و  زا  اـج  نآ  دوب . ناـمیا  رون  دوب  هتـشاد  هگن  هدـنز  ار  وا  هک  يزیچ  اـهنت  سب ، دوب و  یکچوک  يهنزور  زا  كدـنا 

دنویپ توکلم  ملاع  هب  ار  وا  حور  شدوبعم  اب  زاین  زار و  ماگنه  هب  و  ییاهنت » يهناخ  تولخ   » رد وا  يهناقـشاع  ياههمزمز  اما  دوبن ، يربخ 
هب ماما  یحور  رازآ  يارب  ار  وا  نابنادنز  هک  ورابیز -  زینک  لد  وا  نامیا  رون  دوب . هدرک  شوخلد  تدابع  هب  ریقح  يایند  نیا  زا  دوب و  هدز 

دوب دنلب  نامسآ  ات  ناتریسوید  يهناتسم  ياههرعن  نوراه  خاک  رد  سکع  رب  دوب . هدرک  نشور  نادنز  جنک  رد  زین  ار  دوب -  هداتسرف  نادنز 
فرح تساوـخیم  تـشادیمن ، رب  هحفـص 101 ] ناـهارمگ [  داـشرا  زا  تسد  زین  اـجنآ  ینادـنز  هار ، هب  هـشیمه  شوـن  شیع و  طاـسب  و 
یمک هک  یکچوک  يهنزور  ریز  هاگنآ  تساوخ . وا  زا  يذغاک  ملق و  درک و  ادـص  ار  نابنادـنز  دـنک . مامت  ار  تجح  دـنزب و  ار  شرخآ 

، دش خاک  دراو  نابهگن  دـناسرب . دیـشرلانوراه  هب  ات  داد  نابهگن  هب  ار  همان  دـناوخ و  راب  کی  تشون . ياهمان  تسـشن و  تشاد  هارمه  رون 
، منیبب هدب  دنونشب - . همه  ات  دیناوخب  دنلب  هتفگ  اما  رفعج ، نب  یسوم  ینادنز ، زا  تسا - . یـسک  هچ  زا  همان - . تسیچ - ؟ دیـسرپ : نوراه 
اب کـیرات  نادـنز  نیا  رد  نم  رب  راـگزور  : » دـناوخ دنونـشب  مه  نارـضاح  هـک  يروـط  تـفرگ و  ار  هماـن  هدرک و  يدازآ  ياـضاقت  اـمتح 

ینایاپ هک   - تمایق زور  رد  وت  نم و  تسا . ینارذگـشوخ  رـسارس  وت  راگزور  هک  یلاـح  رد  درذـگیم ، یناوارف  ياهیتخـس  تالکـشم و 
لطاـب لـها  نارگمتـس و  اـج  نآ  هک  نادـب  ار  نیا  درک . دـنهاوخ  یگدیـسر  ناـمیاه  باـسح  هب  دیـسر و  میهاوـخ  مه  هب  تسین -  شیارب 
نوراه یناشیپ  طسنو  گر  دندوب . هتفرگ  دوخ  هب  نیگمغ  ياهرهچ  نارضاح  درک . هاگن  شفارطا  هب  نوراه  [ . 18 « . ] دوب دنهاوخ  راکنایز 

نآ دش . ندز  مدق  لوغـشم  دز و  شرمک  هب  ار  شیاهتسد  درک و  باترپ  ياهشوگ  هب  درک و  هلاچم  ار  همان  دوب . هدـمآرب  مشخ  تدـش  زا 
ار کلف  شوگ  هک  دیشک  ياهرعن  تینابصع  تدش  زا  هحفص 102 ] رخآ [  تسد  دوب . هدنارپ  شرس  زا  ار  یتسم  انعم  رپ  یلو  هاتوک  يهمان 

نیا هک  دیـشیدنایم  دوخ  اب  تفرورف . رکف  هب  درـشفیم  مه  هب  ار  شیاهنادـند  هک  یلاـح  رد  درک و  هیکت  شتـسایر  تخت  يور  درک . رک 
نادنز زا  ياهشوگ  رد  مالسلاهیلع  مظاک  ماما  فیحن  مسج  دعب  زور  دیوگ . خساپ  هنوگچ  دوب -  هدننکش  خلت و  رایسب  هک  ار -  قح  فرح 

دوب . هدیشک  رپ  شدیهش  ردام  ردپ و  راوگرزب و  دج  دزن  هب  شحور  يهدنرپ  اما  دوب ، نیمز  يور 
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یقرواپ

شرمع رخآ  ات  دـعب  هب  بش  نآ  زا  يو  هک  تسا  نیا  دوب  هدـش  روهـشم  ماـن  نیا  هب  وا  هک  نیا  تلع  تسا و  هنهرباـپ  ياـنعم  هب  یفاـح  [ 1]
. دوب هنهرباپ 

. ینارذگشوخ [ 2]
ص 348. ج 2 ، لامآلا ، یهتنم  [ 3]
ص 327. ج 78 ، راونألاراحب ، [ 4]

«. ص 158 ج 2 ، یفاک ، لوصا   » هل بستسی  هلبق و ال  سلجی  هیدی و ال  نیب  یشمی  همساب و ال  همسی  ال  [ 5]
. غارفتسا [ 6]

ص 123. ج 5 ، یفاک ، عورف  [ 7]
«. يهیآ 124 ( 6  ) ماعنا ( » هتلاسر لعجی  ثیح  ملعأ  هللا  [ ) 8]

. ] مشخ هدنروخورف  ینعی  مظاک  [ 9]
ص 344. ج 2 ، لامآلا ، یهتنم  [ 10]

ج 2 ص 360. یفاک ، لوصا  [ 11]
ص 7. ج 2 ، هعیشلا ، نایعا  [ 12]

. تسین نید  زا  هک  نید  رد  يزیچ  ندرک  لخاد  [ 13]
ص 345. ج 2 ، لامآلا ، یهتنم  [ 14]

. تسا تشهب  رد  یتخرد  مان  یبوط  هرجش  [ 15]
. نتفر ییوشتسد  [ 16]

ص 105. ج 48 ، راونألاراحب ، [ 17]
ص 148. نامه ، [ 18]

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 16زکرم  هحفص 13 

http://www.ghaemiyeh.com

	فهرست
	حيات پاكان (داستانهايي از زندگي امام موسي كاظم عليه السلام)
	مشخصات كتاب
	سخني با خوانندگان
	بزم ننگين
	زندگي براي خدمت
	مقام پدر
	لقمه حرام
	كدام بهتر بود
	پايان خوش
	دل بي دوست، دلي غمگين است
	كادوي عيد
	اقيانوس حقيقت
	آخرين پيام
	پاورقي




