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 پیشگفتار
 

هی  هیگ    بیایوی   کیع و،می بگا  گاتتن ارتبفل هیلیج عهییی از نبگ   و، درتی یی بگصاعگاع 
هی  ب ییع هممی گاعگ. یگچه وأهین الییزهی  ا لیه زالادیی   اهمیت الداعگج باکه کیعکگگهی   البش
تاا،یصتی کاایع گع بفااآ تخصاایت اال ااین     ع ان  البااش  بفااآ آبااگ  ب ااییع همااا ارااتج اهاای  

ا  گاعگ؛ باگا  هاایل    العایگه  کیعکگگهی  وگبیتی   نگه، یج اوتمیسیج   رییری آن اهمیت نااق 
که گع گع الش باس ابتاگا    اعزتام،د  ک،اد        وأریگ کیع بگ بیپ بگگن سزت الفسِ اال ین   این

های  هتعایلی رایب     ن اب ایا بگا  صاگش تخصیت  یئال تااگج بایئز واواه ارات؛ زیاگا ایا       
هی  آلاگه ال گگگ. کیع به اال اینج   تاالد اال ین به هگ کیع و تی ون الدهد   انکیعش اریگ هاا هی

 تاگ. بخشد که ریب ویگ ز    رگبا،د  ا  هی اال دی  نکگ ج اال ییط   هدنم،د  هی

ی گلا  الاگ  اتخیصی که کیع هفید  گع اوتمیا گاعالد از الظگ ع بی گاعا  صافیج الشایط     
های  ع االایج اوتمایسی   نگه، ای      که بیکیع ج ه،شأ ب ییع  از هفیرد   آریب ه ت،د. بگا  این

هییی ه ت،د که اال این   الییز ج بس هفید باگن   ... اب یا ارت. بس ابتگا ج بس سزت   بی
هی بی کایعکگگن گع ع ح اال این ومااع    هی الییز گاعگ   همه آن بگا  رفهت ع ح   و مش به آن

االین بییت الیز بی کیع   وفش یگه صاعگه   زالدیی اال ین   هاواگات گی گ الیزج گع ک،،د.  ا هی
ال ف  به یکی از تاییگگاالش نگهااگ     وگوا آن همکن تده ارت. گع همین زهی،ه اهی  صیگق سایه

عا گع ه، ای  ع ز باه چ،ا      کاه چ االاه صااعاک صااگ     یه کان اى هف ّل! ... به ی،دشکین ال »
های الی اتج باکاه بییاد بای بگکات          وی آهیگه   گع اصتییع آن یک گع هی آن آ عالدج صاعاک هى

یااله ارت؛ وس ه،زّه  همین الیزهمه آنگیدیین  یتویدا ک،،د.  قع یبه آن گرتگر و تدا کگگن
 گ ع   آن عا چ،ین  گاع الداگ کهگ االدازه هبدّع کگ ارت صدا الدى که ع زى آنگیدیین صاگ عا به

 کاه  هی  اگاع الاداگ   الیز گع اصتییع آن به آن الییزه،دالدج   به عای ین از گرتگا بیتدج زیگا آنگیدیین
وای   آهایگه    صااعت یاک   صاعاکى به ه،یبعایگ  ...   گرتگا آالین  ا ع تاگ گعهیچ وفتى  بى

 صاعگالاد وای تکممیتاین بایگ     بگگالاد   آن االادازه هاى    گاتتج چیعوییین به آن بماه هاى   واگ هى
آهاد باه المییات الیردیراى        بی نگاغتى که بگایشین ویش هاى  آگهیزاگیین الیز ک،د   هفک تاالد؛

)بگاگعان بکیمایج  « یگنت کیع  رگارگ زهین عا هى تدالدج   وییهى   زتت هىع رگه تى یگنتی
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ع زى بفل بگ هگ هگگ   زن ک ب »سایه   آله   راا نگهاگ   اهلل وییهیگ صای(. 428  5ج ج 1380
 (. 139  1363)تعیگ ج « مُسْلِمَةٍ  َ هُ ْاِاٍ کُلِّ سَاَى يضَةٌگِنَ الْاَفَلِ طَاَبُ  ه امین  اوب ارت

کیعج وکایاف تاگسی   گی،ای ارات          تاگ که ک ب یااله ارت،ییط هیاز این رخن این
کادا  ک اب   » د از وییهیگ اکاگ  وگرای   تخصیوابق ه امیالی گع المیگ اال ین ه،اط به کیع ارت.

« هسمال الگّوال بیاد   کایع ک،اد       صاگ ک اب بی گرت   یناال که آنوگ ارت؟ نگهاگ   اال ین ویکیزه
هگ که بی گرتگالج بفل صااگ  »(.   آن ب گت نگهاگالد  14634ج ح 24  13قج ج 1408)الاع ج 

یشایید وای از هاگ گع  هییال بیتاد  اعگ بمشات        زالدیی ک،دج صدا الد گعهی  بمشت عا بگ ا  هی
 (.139  1363)تعیگ ج  «تَیءَ أَیِّمَی هِنْ یَدْصُلُ لْجَنَّةِا أَبْاَارُ لَهُ نُتِحَ پًبَفَ یَدِهِ کَدِّ هِنْ أَکَلَ هَنْتاگ  

س،اان نعایلیتی وکایهای   اعوباییی هماا گع الظای  آناگی،ش          کیع به   به این وگویب ک ب
گعرت به هماین لاای     واتی کگگ. واان از آن چشا ریگیی المی بهتگیعت ارف  هطگح ارت   

های  گعرات    المایج تایاه  ال اف  بای وییاین  اااالین        ائمه سایما  راّا آله  اهلل سایه   وییهیگ صای
کیعج به گلیل وأریگیذاع  هطااار آن     االد. اهمیت این  ااالین ک ب کیع عا وشگیح کگگه   ک ب

های باه بمیااگ تاگایط بایزاع   ع الاق        گع الظی  بییت بشگ  ارت؛ به این هع،ی که عسییت گ یاق آن 
طاع هعمال ویشِ ع   نعیپن سگصاه   هییی که به از آریب   تاگ ه،دگ هیکیع    ودیعت   ک ب

واااومی بااه  ک،ااد. هگیاالااه باایکاایع ی ااتگگه تااده ارااتج ویشاا یگ  هاای    بیزعیاایالی   ک ااب
کیع گع ارف  هطگح تدهج همکان ارات ساف ه باگ        س،اان ابکی  ک ب هییی که به گرتاعالعمل

تا،یصتیج ا تصایگ ج    هااعج وأریگات  یگاال گ ع انکیع   ودیعتِ سدالت   بگها زگن ع الد ک ب
الشاعیا  اگاع    و،مای رااگ وایوگان   بیزعییالاین عا واات      اوتمیسی   رییری بگوی  ب ذاعگ کاه الاه  
ییاگ   هی عا الیز به صطگ االداصتهج هاوب وییهی   ن یگِ همه صااهد گاگج باکه اوتمیا   کیین صیالااگه

کایع   ودایعت عا      د تاد. اهمیات ب اییع ک اب      رگاالدی ج زیین اال ین گع بیایت اباد  صااها   
 ع ت،ی هفبظه کگگ  االدج به ال ف  بیین کگگه واان گع رخ،یالی که هعصاهین سایما هی

 باد ن  کاس  هاگ  چاه  ودایعتج  بعاد  نباه  ا ّل»نگهاگالاد    ا رااّ  اهلل سایه  آله . وییهیگ صای1
 گع   تااگ  هاى  عبی تیعیگن ک،دج ودیعت   ک ب( ک ب   ودیعت تگسى ابکی   ) نبه از آییهى
 ج1408)الاع ج « اعْوَطَاَ رُاَّ الگِّبَی نِی اعْوَطَاَ نَبَدِ نِبْهٍ بِغَیْگِ اوَّدَگَ نَمَنِ الْمَتْدَگَ رُاَّ الْفِبْهَ ع گ  نگ  هى آن
 .(248  13 ج

 بداالاد  عا ودایعت  تاگسى  ابکی  که این بد ن کس هگ»  نگهاگ ال ف سایه هؤه،ین . اهیگ2
 گاگ راتد  به وس( تاگ یگنتیع وییوى یع،ى) ع گ نگ  بیز   ع گ نگ  عبی گع تاگ شغاله ودیعت به
 ج1367)صاد قج  « عا(. آن ابکای   یع،اى ) بداالاد  عا ناگ ش  صگید که ک ى ه گ ال،شی،د بیزاع گع
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  (.3725ج بدیث 261  4ج 
   عنت هى بیزاع به صیح ا ّل ع ز هگ کانه گع صفنت ایّی  گع ال ف  سایه . اهیگالمؤه،ین3
 رایییه  آن باه    بااگ  راگ  گ  گاعاى کاه  گاتات  همگاه اى ویزییاله   کگگ هى رگکشى یذع به یذع
 از چیاز  هاگ  از  یال  ودّایع  ومیسات  اى زگ هى نگییگ   ای تیگ هى عه ذعى هگ رگ بگ   یفت،دج هى

  الاگ  زباین    صاش ع ى بی   واییدج باگن المعیهاهرمل گع عا بگکت   ک،یدج صیگ طاب صدا الد
 راتا  از   بییعاییاد  بگگبایعى  بی عا صاگ تایدج ع  ع به ک،،دیین هگاوعه   هشتگیین بی صاق ب ن  

 عبای  باه   ( ک،یاد  وصااع  آالاین  وی  به عا صاگ یع،ى) بیتید گاتته االصیف هظااهین بی ک،یدج گ عى
 گهجالادا  کاا  عا ک ى بقّ  ( بدهید کیهل   ومی  یع،ى) ک،ید عا ایفیء  زن   کیل الشایدج الزگیک

 (. 3726ج بدیث 261  4ج ج 1367الی،دازید )صد قج  عاه ن یگ زهین گع

 بییاد  ک،اد  هاى  صگیاد نگ ش  کاس  هگ»  نگهاگ  راّا آله   سایه الاَّه صاى صدا . عرال4
 بفگ تاد؛  الاه    بخاگگ  الاه  إلّی   ال گگگ هیتف آن  بیل به وی بیتد هااوب   ب یگگ الظگ گع عا اهگ و،ج
 ه، ای   کایپ  کاگگن  و ات    ناگ شج  رتاگن کایپ ه، ای    کیپج سیب کگگن و،مین رای،دج عبیج
 (.3727ج بدیث 261  4ج ج 1367)صد قج « صگید

 عا صااگ  ویوگان   بیزعییالاین! راگهیى   اى» نگهاگ  راّا آله   سایه الاَّه صاى صدا . عرال5
 ،یهکایعان ی از کاه  بایلى  گع تد صااهید هیعاث عرتیصیز ع ز تد. آتکیع تمی بگاى عاه ک،ید. بیپ
 (.3728بدیث  ج261  4ج ج 1367)صد قج « گهید. صگج به عارتى یفتیعج گع که آن ه گ بیتید

   ارات  ی،یهکایع    نایوگ  وایوگج »  نگهااگ  رااّا   آلاه    سایاه  الاَّاه  صااى  صادا  . عرال6
   صگیاد  گع. )بایزوگگازگ  باقّ  باه    ب اتیالد  باقّ  باه  که ویوگى آن ه گ ارتج آوش گع ی،یهکیع
ج 261  4ج ج 1367)صاد قج  « بیتد( گاتته الظگ گع عا صدا   ب،میید عا صدا الد اهگ عسییت نگ ش
 (.3729بدیث 
  ودّایع  یاگ ه  اى»نگهااگ    هى ه،یگ نگاز بگ ال ف  سایه هؤه،ین اهیگ  یاید الییوه بن . اصی  7

 باه   اگنااگه  بعاد کاگگ ا  وکگاع عا وماه این بیع گ  ودیعت ا بعد هعیهفتج ابکی  یگنتن ییگ ا ّل
 واگ  و،ماین  باگ گ  عاه رخت ر،  ع ى که هاعچه ویى صداى از اهّت این گع عیی که رای،د صدا
 نیوگ   ارت نیوگ ویوگ  نگهاگ بعد ک،ید. بفآ زکیتج   صد ه وگگاصت بی عا صاگ اهاال ارت.
ج بادیث  261  4ج ج 1367)صد قج « بیز گهد بقّ به   ب تیالد بقّ به که کس آن ه گ آوشج گع

3731). 
 الاَّاه  صاى صدا عرال الزگ سیهگب،ى از الشین بییبین هگگى  نگهاگ ال ف  سایه هؤه،ین . اهیگ 8

 بمتاگین    کدیرات  زهاین  های   هکاین  بادوگین   وگراید  ب اگت  آن از   آهاد   راّا آله   سایه
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 زهاینج  های   هکاین  بادوگین   نگهااگ   رااّا  آلاه    سایه الاَّه صاى صدا عرال کدی؟ آن  هی  وی
 بای  بیهاداگ  هاگ  ارات؛  سیاباا  ه یببه هیدان آالدی   ارتج اهتعه   او،یا صگید نگ ش هیى هال
 صایش ذعاعى   ک،د هى ارتااع بیزاع گع عا صاگ نگهیالگ ایى وخت کگگهج بگکت صایش وگچا
 ه ات،دج  ویمیاله کیرتن هأهاع یی الی ت،د؛ صیعج   ا چ،د این از آالین   گاعگ هى ی یل را هگ به عا
   کایپ   صاف  گع زالی گع غ   ویعچه ذعا گع گزگى یی ر،دشج   هیزان گع  تىنگ کا هأهاع یی

 تامی    هاگگه  ودعش آالکه به بیگ تمی بگ  یاید هى   ک،د هى رفیعش عا نگزالداالش   غیگه   هتیا
( ا  زالاده  اک،ان   ه تا هن ودعوین که تمی   هگگه ودعتین که آگ ب،ى یع،ى) ارت زالده ودعوین
 آصاگین    تااگ  هاى  بایزاع   اعگ کاه  ک ى ا ّلین ا رتج کیع همین ع زه هگ  . بفگییید عا ا  وس
 (.3751ج بدیث 261  4ج ج 1367یگگگ )صد قج  هى صیعج بیزاع از که ارت ک ى

 سادگ  باه  صدا الد ییگ ک،دج بیزاع گع عا صدا الد کس هگ»  نگهاگ ال ف  سایه صیگق . اهی 9
عراد  الظاگ های  (. باه 3756ج بادیث  261  4ج ج 1367)صاد قج  « بیایهگزگ  عا ا  ی،یهین بیزاع اهل

ه،ظاع از ییگ صدا گع بیزاعج عسییت کگگن گرتاعهی  صدا الد به  ریاه ک یه   بیزعییالاین ارات   
 ک،،د. که بفل   بگا  عا گع ودیعت   هعیهفت هگاسیت هی

واگین هاقااسیت کایعبگگ      کیع از هماا    ب،یبگاین ت،یصت ه یئل   ابکی  تگسی ک ب
کیعآنگی،ین   صیبیین هشیغل   بگف ارت کاه الباش ب اییع هممای گع ابعایگ هت،ااا        بگا  همه

بایعه بییاد اهتمای  المااگ   از صدا الاد بازعق وانیاق تا،یصت         بییت آالین صااهد گاتت. گع این
 گع ایان کتایرج   هااعگ بگعرای   االتخایر ابکای   هی عا ه ائات کاگگ.    هی   وییی،د  به آن ه ئالیت

 صاعت یگنته ارت. ینوااال  یژه ز   سماهی ویهعه بهبگ اریا ه یئل   الییزهی  ع


