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نید غیلبت  61هفیظو 
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ع)  ) رصع ماما  يرای  هجرد ي  نیرتالاب  ع ،)  ) نیسح ماما  135يرای 
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يراصنا هظرق  159نبورمع 
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باتفآ يرای 

باتک تاصخشم 

 - 1339 دمحمدیس ، یمشاه ، ینب  : هسانشرس

.یمشاه ینب  دمحم  باتفآ / يرای  : روآدیدپ مان  ناونع و 

.1386 هزمح ، نارهت : : رشن تاصخشم 

.ص [176 :] يرهاظ تاصخشم 

.تبرغ رد  باتفآ  ياه  باتک  يرس  : تسورف

4-8-95081-964-978 لایر :  22000: کباش

( يراپس نورب  ) اپاف : یسیون تسرهف  تیعضو 

تسا تبرغ « رد  باتفآ   « باتک زا  يا  هدیزگرب  رضاح  باتک  : تشاددای

.Mohammad bani hashemi. assisting the sun یسیلگنا : هب  دلج  تشپ  : تشاددای

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

هدیزگرب .تبرغ  رد  باتفآ  : رگید ناونع 

يرای .ق -- -  255 مهدزاود ، ماما  جع ،)  ) نسح نبدمحم  : عوضوم

 - 255ق مهدزاود ، ماما  جع ،)  ) نسح نبدمحم  : عوضوم

راظتنا تیودهم -- : عوضوم

ب8آ70122 1386  / BP224/4: هرگنک يدنب  هدر 

297/462: ییوید يدنب  هدر 

:م22309-85 یلم یسانشباتک  هرامش 

1 ص :
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رشان نخس 

ادیـش و یناج  دنا ؟ هداتـسیا  انمت  هب  وا  هناخ ي  رد  رب  فلـس  يایبنا  هک  دشاب  یلد  هودـنا  يایوگ  هک  دراد  ار  نآ  ییاناوت  نابز  مادـک 
ورف نماد  هب  مشچ ، همشچ ي  زا  دشوج و  یم  لد  دوپ  رات و  زا  هک  یکشا  بالیس  اب  هتشارفا و  اعد  هب  تسد  زامن ، هداجـس ي  رب  هلاو 

.دنک یم  همزمز  ار  زوسناج  ییاهزار  دزیر ، یم 

قطاـن نآرق  نآ  ناـکما ، ملاـع  بطق  نآ  تاـجن ، یتشک  نآ  ینامـسآ ، دوعوم  نآ  شدـنزرف –  يرواـی  یب  ییاـهنت و  تبرغ و  رب  وا 
: دیوگ یم  نینچ  اضاقت  هبدن و  هب  هزعلا ، ّبر  ترضح  هاگشیپ  رد  ...ردتقم –  یجنم  نآ  تیاده ،

نِم ُهُروَتعی  ام  ِبُولُقلا و  ِّساومب  هَحِراجلا  ِظیلَغلا  ِتارارم  نم  کیف  ُهُعَّرجتی  ام  َعم  َنیدـعبِألل ...  َکیف  ًاضرغ  هسفن  َبَصَن  اـمَکف  َّمُهللا 
هَرظن نِم  ُعُولُّضلا  اَهیلع  ُونحَت  ُقُولُحلا و ال  اَهُِعلَتبت  یّتلا ال  ِصَصُغلا  نم  هب  ُقُرشی  ِبوطخلا و  ِثادحأ  نِم  ِهیلع  ُغُرفی  ِمومُغلا و 

7 ص :
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.َِکتَّبحَم (1) یلإ  ِهِّدر  ِهِرییغَتب َو  ُهُدی  ُُهلانَت  ُُهلانت و ال  َكِرمأ و ال  نِم  ٍرمأ  یلإ 

ياضر يارب  هک  یـشارخلد  ياه  مشخ  رایـسب  هچ  ...تسا و  هداد  رارق  نانمـشد  ریت  جامآ  وت ، هار  رد  ار  دوخ  وا  هک  نانچ  مه  ایادخ ،
ياه هصغ  هچ  و  دوش ، یم  عقاو  وا  رانک  رد  ههک  اـه  هثداـح  هچ  و  دروآ ، یم  موجه  وا  ناـج  هب  هک  اـه  مغ  هچ  و  دروخ ، یم  ورف  وت 
یمن لمع  اه  نادب  تسا و  هدنام  ياج  رب  وت  ماکحا  دـنیب  یم  هک  یماگنه  ددرگ ؛ یم  وت  ضراع  هک  نامدرم ، لمحت  قوف  ریگولگ و 

.دناسر ماجنا  هب  تسوت ، ياضر  دروم  هک  نانچ  ار  اهنآ  دناوت  یمن  تبیغ  لاح  رد  وا  و  دوش ،

نیا نایاپ  رگج ، زوس  اب  هتـشادرب و  هدرپ  شیوخ  ياه  جـنر  هوبنا  نورد و  شتآ  زا  يرایـسب ، ياـهاعد  رد  دوخ  زین ، یهلا  دوعوم  نآ 
: دبلط یم  ادخ  زا  ار  نازوس  راظتنا 

، ِماَّیَألا ِروَجل  َنیفَدهَتـسُملا  ُهَّنُج  َیِه  یتَّلا  َُکتَیانِع  َنیَأ  َنیَأَو  ِمانَألا ، َنِم  َنیفَعـضَتسُملا  ُهَرـُصن  َیِه  یتَّلا  َکـُتَیافِک  َنیَأ  َنیَأ  یهلِإ  یهلِإ 
یف یبُّلَقَتَو  يرمَأ ، یف  يرُّیَحَت  يرَت  َيـالوَم.َنیمِحاَّرلا  ُمَحرَأ  َتنَأَو  ُّرُّضلا  َِینَّسَم  ّینِإ  َنیِملاَّظلا ، ِموَـقلا  َنـِم  ینَِّجن  ِّبَر  اـی  اـِهب  ََّیلِإ  ََّیلِإ 

ًاجَرَف ُُهلهَأ  َتنَأ  اـِمب  ِّبَر  اـی  یل  دُـجَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّبَر  اـی  ِّلَـصَف  يردَـص ، ِهَرارَحَو  یبـلَق ، ِهَقرُح  یلَع  َياوِـطناَو  يّرُض ،
.ًاجَهنَم يرُشبلا  َوَحن  ِّبَر  ای  یل  رِّسَیَو  ًاجَرخَمَو ،

(2).

تسا و وت ، ریغ  زا  نافعـضتسم  هدـننک  زاـین  یب  رگیراـی و  هک  وت ، تیاـفک  یگدنـسب و  تساـجک ؟ تساـجک ؟ ادـنوادخ ! ادـنوادخ !
.ت تساجک ؟

8 ص :

ص 90 و 91. ج 2 / مراکملا ؛ لایکم  - 1
.تاربع ياعد  هیدهم ؛ هفیحص  - 2

باتفآ www.Ghaemiyeh.comيرای  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 189زکرم  هحفص 16 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9928/AKS BARNAMEH/#content_note_8_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9928/AKS BARNAMEH/#content_note_8_2
http://www.ghaemiyeh.com


هب راگدرورپ  يا  ار  تیانع  تیافک و  نیا  .تسا  ناراگزور  دادـیب  ناگتفرگ  رارق  فدـه  رپس  هک  وت ، تیانع  يرادـهگن و  تساجک ؟
ینادرگرس نم ! يالوم  يا  .ینانابرهم  نیرت  نابرهم  وت  تسا و  هدیسر  نایز  نم  هب  .شخب  ییاهر  ناراکتـس  زا  ارم  و  راد ! ینازرا  نم 

سپ .ما  هـتخیمآ  مـهرَد  هدـیچیپ و  هنیــس ، زوـس  لد و  شتآ  اـب  هـک  يرگن  یم  ینیب و  یم  اـهرازآ  رد  ار  میراـتفرگ  مراـک و  رد  ارم 
ندیسر هار  و  امرف ، ردقم  یـشیاشگ  ییاهر و  میارب  دوخ ، يراوازـس  نتـسیاش و  هب  و  تسرف ، دورد  دمحم  لآ  دمحم و  رب  ادنوادخ !

...زاس (1) راومه  لهس و  نم ، رب  ار  اه  هداش  اه و  هدژم  هب 

یم هچ  تسا ، نیَملاـعِلل » ٌهمحر   » هک وا  رب  تبیغ ، ياز  تنحم  تاـظحل  نیا  رد  هک  دـناد  یمن  یـسک  وـت ، زج  هـک  مـیناد  یم  ایادـخ !
.درذگ

وحم متس ، داحلا و  رفک و  مومسم  نیگمهـس و  ياه  نافوط  دش و  دهاوخ  يرپس  تبیغ ، نادنبخی  نازخ و  لصف  هک  میناد  یم  ایادخ !
هنتف نارود  نیا  رد  يدرد ، یب  هراظن ي  هک  دابم  اما  دروآ ، دهاوخ  ناغمرا  هب  ار  راهب  هیودهم » تیالو   » دیشروخ عولط  دش و  دهاوخ 

.تشاد دهاوخن  یلصاح  ترسح ، يراسمرش و  هودنا و  زج  هک  دوش  نامریگنابیرگ  زیخ ،

تقاط هدروخورف ي  ياه  ضغب  لاصیتسا و  رارطـضا و  شخب  مایتلا  هک  تسه  یـسک  ایآ  ناحتما ، میظع  ياـه  هظحل  نیا  رد  ایادـخ !
؟ ددرگ وا  زوس 

.ي یسک  ایآ  ییاپرید ، نینچ  بیرغ و  هماگنه ي  نیا  رد  ایادخ !

9 ص :

.یگدنز رصع  - 1
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؟ دهاکب وا  هودنا  جنر و  لد و  زوس  هوبنا  زا  یکدنا ، دزیخرب و  سّدقم  دوجو  نآ  يرای  عافد و  هب  هک  تسه 

بیرف نوتفم  میا و  هداتسیا  اجک  زیگنا ، ترفن  ياز  تملظ  ِتوهرب  نیا  رد  میرگنب  هک  تسا  هدیـسرن  ارف  نآ  تقو  زونه  ایآ  کنیا ! و 
؟ میا هدیزگرب  ار  تیلهاج  ناتسمز  نیارد  ندنام  هک  میتسه  هلبزم  مادک  يرهاظ 

تخانـش اب  مییاشگب و  تانئاک  ياوشیپ  ناکما و  ملاع  دیـشروخ  عولط  يوس  هب  ار  اه  هرجنپ  هک  تسا  هدیـسرن  ارف  نآ  تقو  زونه  ایآ 
؟ میباتشب شترضح  يرای  هب  مینک و  یگدنز  وا ، روهظ  راظتنا  روضح و  كرد  اب  دوخ ، فئاظو  فیلاکت و 

ناراـی هگرج ي  رد  زین  اـم  هک  دـیما  نادـب  .تیلوؤـسم  هفیظو و  فـیلکت و  نارازه » زا  تسا  یفرح  ، » دـیراد ور  شیپ  رد  هک  یباـتک 
.میدرگ رختفم  وا  يروای »  » ناشن هب  و  مییآ ، رامش  هب  شترضح 

10 ص :
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راتفگ شیپ 

نیمه رطاخ  هب  .تسین  سایق  لـباق  دوخ ، زا  ریغ  يدـحا  اـب  هک  دراد  يدرف  هب  رـصحنم  هژیو و  هاـگیاج  عیـشت ، گـنهرف  رد  ع )  ) ماـما
ادـخ و يرای  يانعم  اما  .تسا  لاعتم  يادـخ  يرای  ع )  ) ماما يراـی  هک  نیا  هلمج  زا  دـنک ، یم  ادـیپ  یـصاخ  ماـکحا  زاـتمم ، یگژیو 

ماما هک  دوش  یم  نشور  همادا  رد  .دزادرپ  یم  نآ  نییبت  هب  رضاح  باتک  هک  تسا  یبلطم  نیلوا  وا ، قلطم  يزاین  یب  اب  نآ  يراگزاس 
.تسا زاین  یب  هملک  یعقاو  ینعم  هب  نارگید ، يرای  زا  زین  (ع )

هدننک يرای  دوخ  هب  زین ، نآ  هدیاف  ددرگ و  یمرب  ناشیا  لابق  رد  هفیظو  ماجنا  هب  ع )  ) ماما ادـخ و  هب  ام  ندـناسر  يرای  بیترت  نیدـب 
زا هبترم  ره  تسا و  ناشیا  تمعن  رکـش  يادا  تقیقح ، رد  ع )  ) ماـما ندرک  يراـی  رگید ، ریبعت  هب  .ماـما  ادـخ و  هب  هن  ددرگ ، یم  زاـب 

يرازگرکـش تقیقح  رد  بلق ، اب  ع )  ) رـصع ماما  يرای  نیارباـنب ، .ددرگ  یم  بوسحم  ترـضح  نآ  يراـی  مسق  کـی  يرازگرکش ،
رد ناشیا  ندرک  يرای  و  ع )  ) ماما تمعن  ینابز  رکـش  قادصم  نابز ، اب  ترـضح  يرای  نینچ  مه  .تسا  ناشیا  تمعن  هب  تبـسن  یبلق 

.دشاب یم  ترضح  نآ  لابق  رد  یلمع  رکش  نتفای  ققحت  هب  زین  لمع ،

نایب رد  تسخن  لصف  .دوش  یم  لیکشت  لصف  جنپ  زا  .رضاح  باتک 
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زا بلق  بیذـهت  .تسا  هدـش  حرطم  بلق  اب  ناشیا  يرای  یگنوگچ  مود  لـصف  رد  .تسا  نآ  ماـسقا  و  ع )  ) رـصع ماـما  يراـی  تیمها 
نایب و هب  لصف  نیا  رد  هک  دـیآ  یم  رامـش  هب  ناشیا  یبلق  يرای  مهم  قیداصم  زا  بیاغ ، ماما  اب  يزرو  رهم  نید و  رد  هّقفت  ناـهانگ ،

نید غیلبت  هفیظو  تیمها  تبـسانم  نیمه  هب  هک  تسا  نابز  اب  ع )  ) رـصع ماما  يرای  هب  طوبرم  موس  لصف  .میا  هتخادرپ  کی  ره  حرش 
اب ع )  ) رصع ماما  يرای  یگنوگچ  نایب  هب  باتک ، مراهچ  لصف  .میا  هداد  حیضوت  ار  نید  زا  یگنهرف  عافد  زین  نآ و  طیارش  تیاعر  اب 

یهاـگن لـصف ، نیمه  رد  .تسا  هدـش  نشور  عرَو  اوقت و  تیاـعر  اـب  نید  یلمع  غـیلبت  ترورـض  نآ  رد  هتفاـی و  صاـصتخا  لـمع ،
رد ددرگ و  یّقلت  لوبق  هدید  اب  مراودیما  هک  هتفریذپ  تروص  مالـسا  رّونم  عرـش  هاگدـید  زا  ناوناب ، تّفع  عرو و  تیاعر  هب  یلامجا 

.دراد صاصتخا  ع )  ) نیـسح ماما  يرای  قیرط  زا  بیرغ  ماما  يراـی  هبترم  نیرتـالاب  ناـیب  هب  باـتک  لـصف  نیرخآ  .دـتفا  دـیفم  لـمع 
ناییادـف هرمز  رد  ار  دوخ  مینک  یعـس  ـالبرک  يادهـش  نداد  رارق  وـگلا  اـب  هک  تسا  نآ  تفرگ ، ناوـت  یم  لـصف  نیا  زا  هک  یـسرد 

، باتک شخب  نایاپ  .میدـنویپب  هادـف ) اـنحاورا   ) هللا هیقب  ترـضح  صلخم  ناراـی  فص  هب  قیرط  نیا  زا  مینادرگ و  ع )  ) ءادهـشلادیس
دناوت یم  یناکم  نامز و  ره  رد  هک  اروشاع  ترایز  هژیو  هب  ناشیا ، ترایز  قیرط  زا  ءادهـشلادیس  يراـی  هراـبرد ي  تسا  یحیـضوت 

.دوش هدناوخ 

رشتنم پاچ و  ياه 1380 و 1382  لاس  رد  تبرغ » رد  باتفآ   » باتک مراـهچ  شخب  ناونع  هب  رثا ، نیا  هک  تسا  يروآداـی  هب  مزـال 
هاگرد لوبق  دروم  ع )  ) بنیز ترـضح  ياضما  اب  هللا  ءاش  نا  .دوش  یم  نادنمقالع  میدـقت  لقتـسم ، روط  هب  نونکا  و  تسا ، هدـیدرگ 

.ددرگ هدوزفا  جع )  ) دوعوم يدهم  روهظ  نارظتنم  رامش  رب  هلیسو  نیا  هب  دریگ و  رارق  ناّنم  دزیا 

نیدرورف 1385 لوالا 1427 / عیبر 
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نآ ماسقا  فیرشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  هلجع  رصع  ماما  يرای  تیمها  لوا : لصف 

دنوادخ يرای  ماما ؛ يرای 

.دـشاب یم  لاعتم  دـنوادخ  يرای  عقاو  رد  ناشیا  يرای  هک  تسا  تقیقح  نیا  هب  هجوت  مدـق  نیلوا  ع ،)  ) ماما ندرک  يرای  زا  ثحب  رد 
: تسا هدافتسا  لباق  ینشور  هب  میرک  نآرق  زا  بلطم  نیا 

ِهَّللا (1) ُراَصنَأ  ُنَحن  َنوُّیِراَوَحلا  َلاَق  ِهَّللا  َیلِإ  يِراَصنَأ  نَم  َنیِّیِراَوَحِلل  َمَیرَم  ُنبا  یَسیِع  َلاَق  اَمَک  ِهَّللا  َراَصنَأ  اونوُک  اُونَمَآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی 

هچ تفگ : دوخ )  ) هدیزگرب نارای  هب  ع )  ) میرم نب  یـسیع  هک  هنوگ  نامه  دیـشاب  دـنوادخ  ناروای  دـیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
.میتسه دنوادخ  ناروای  ام  دنتفگ : كاپ  نارای  نآ  دنتسه ؟ ادخ  يوسب  نم  نارای  یناسک 

.4 راصنا  ) ادخ نارای  ع ،)  ) یسیع ترضح  نارای  هفیرش  هیآ ي  نیا  رد 
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يرای هب  عقاو  رد  دنتفر ، ع )  ) یـسیع ترـضح  يرای  هب  یتقو  هک  دندوب  يا  هدیزگرب  كاپ و  نارای  نویراوح ، .دـنا  هدـش  هدـیمان  هللا )
.دنتفاتش دنوادخ 

: دندومرف هک  هدش  لقن  ع )  ) قداص ماما  زا  .دنا  هدش  هتسناد  اه  نآ  نویراوح  ع ،)  ) هّمئا نایعیش  لاونم ، نیمه  رب 

انل (1) انَّیِراوَح  نم  هل  َعَوطأب  یسیع  ُّيراوح  َناک  ام  انوُّیِراوَح و  انَتعیش  ّنِا  هَتعیش و  اوناک  یسیع  َّيِراوَح  ّنِا 

زا رت  عیطم  وا  هب  تبـسن  ع )  ) یـسیع نارای  .دنتـسه و  ام  صاخ  نارای  ام  نایعیـش  دـندوب و  وا  نایعیـش  ع )  ) یـسیع ّصاخ  نارای  انامه 
.دندوبن ام  هب  تبسن  ام  نارای 

.تسا لاعتم  دنوادخ  ندرک  يرای  ع )  ) هّمئا ندرک  يرای  نیا ، رب  انب 

ریغ يرای  زا  ادخ  يزاین  یب 

؟ دراد ییانعم  هچ  وا  ندرک  يرای  دشاب ، یم  زاین  یب  دوخ  ریغ  زا  وا  رگا  دراد ؟ دوخ  تاقولخم  يرای  هب  زاین  دنوادخ  رگم  اّما 

: دنا هداد  خساپ  لاؤس  نیا  هب  دنا ، هدومرف  نآرق  زا  يرگید  هیآ  هرابرد ي  هک  یحیضوت  نمض  ع )  ) نانمؤم ریما 

... (2) مُکَماَدقَأ تِّبَُثیَو  مُکرُصنَی  َهَّللا  اوُرُصنَت  نِإ   : هناحبس هللا  لاق  دقف 

ًالمع ُنَسحَا  مکیَا  مُکَُولبی  نَا  َدارَا  ِضرالا ...  ِتاومسلا و  ُدُونُج  هل  مکَرََصنَتسا و  ....ٍّلُذ  نِم  مکرِصنَتسَی  ملف 

ادخ 7. يرای  هب  رگا  : » تسا هدومرف  ناحبس  دنوادخ  انامه  سپ 
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يرای امـش  زا  فعـض  يراوخ و  يور  زا  دـنوادخ  سپ  دزاس ...» یم  راوتـسا  ار  ناتیاه  مدـق  دـنک و  یم  يراـی  ار  امـش  وا  دـیزیخرب ،
...دشاب یم  میکح  زیزع و  وا  تسا و  وا  نآ  زا  نیمز  اه و  نامسآ  نایرکـشل  هک  هدیبلط  يرای  امـش  زا  یلاح  رد  وا  ...تسا  هتـساوخن 

(1) .دیراد رتوکین  لمع  کی  مادک  هک  دنک  شیامزآ  ار  امش  تسا  هتساوخ 

.تسوا یگدنب  ِناحتما  تقیقح  رد  دنوادخ  ندرک  يرای  نیا ، رب  انب 

؟ تسا هدرک  يرای  رتهب  ار  ادخ  دشاب ، هتشاد  يرتوکین  لمع  سک  ره 

؟ دراد ادخ  هب  ندناسر  يرای  موهفم  اب  یطابترا ، هچ  نداد  ماجنا  وکین  لمع  هک : دوش  یم  حرطم  شسرپ  نیا  لاح 

فده ریـسم  رد  اه  ناسنا  رگا  .داد  خساپ  هدومرف ، نیعم  ناسنا  تقلخ  رد  لاعتم  يادخ  هک  یفدـه  هب  هجوت  اب  ناوت  یم  ار  لاؤس  نیا 
نآ رد  دـنا و  هدـناشوپ  لـمع  هماـج ي  تسا ، هتـساوخ  ناـشیا  زا  دـنوادخ  هچ  نآ  هب  تقیقح  رد  دـننک ، تکرح  شیوـخ  تقلخ  زا 
هک ییوگ  سپ  .دنا  هدناسر  شفده  هب  ار  دنوادخ  یحماسم ، ریبعت  هب  ای  هتخاس  یلمع  ار  دنوادخ  فده  هک  تفگ  ناوت  یم  تروص 

( هدش يرای  ناونع  هب   ) راگدرورپ دروم  رد  ندرک ) يرای   ) ریبعت نیا  هتبلا  .دنا  هدرک  يرای  دوخ  فده  هب  ندیسر  رد  ار  لاعتم  يادخ 
، هتفر راک  هب  دـنوادخ  دروم  رد  هک  تاقولخم ، تافـص  همه ي  رد  اّما  .دور  راک  هب  دـناوت  یمن  هتفرن و  راک  هب  شا  یقیقح  ياـنعم  هب 

يانعم 1. مهف  يارب  یلک  هدعاق ي  و  دراد ، دوجو  روذحم  نیمه 
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دنوادخ هب  رگا  ًالثم  .سب  نیمه و  میهد ، دانتـسا  هب  ار  تفـص  نآ  هجیتن  رثا و  هک  تسا  نیا  دنوادخ ، دروم  رد  ظافلا  نیا  زا  دوصقم 
یمن اه  نآ  يارب  تسین  یفخم  دنوادخ  زا  اه  یندید  اه و  یندینـش  هک  نیا  زج  ییانعم  چـیه  تسا ، هدـش  قالطا  ریـصب »  » و عیمـس » »

.دش لئاق  ناوت 

.تسا دودرم  ًالقع  هک  دوب  دهاوخ  ضحم  هیبشت  میهد ، تبسن  دنوادخ  تاذ  هب  تافص  نیا  زا  هک  یموهفم  ره  رادقم  نیا  زا  شیب 

یتقو مینک ؟ یم  يرای  هنوگچ  ار  يرگید  ام  .میهد  یم  تبـسن  لاعتم  يادـخ  هب  ار  يرگید  ندرک  يراـی  رثا  هجیتن و  مه  اـج  نیا  رد 
دـشاب و زاین  یب  ام  زا  ای  دـشاب  هتـشاد  جاـیتحا  اـم  هب  تسا  نکمم  وا  هتبلا  .میرادرب  یمدـق  وا  تساوخ  ندیـشخب  ققحت  تهج  رد  هک 

.دنک شیامزآ  لمع  رد  ار  ام  دهاوخب  ًافرص 

نتـشادرب مدق  زج  يزیچ  مه  نیا  هک  تسا  هداد  ندرک  يرای  روتـسد  ام ، ندومزآ  يارب  یلو  درادن  ام  هب  یجایتحا  ًاعطق  لاعتم  يادخ 
.مینک لمع  یتسرد  هب  وا  یگدنب  فیلکت  هب  هک  تسا  نیا  هب  دنوادخ  يرای  نیا ، رب  انب  .تسین  وا  رما  تعاطا  یگدنب و  هار  رد 

نارگید يرای  زا  ع )  ) ماما يزاین  یب 

ًاعطق مینک ؟ ناش  يرای  میهاوخب  هک  دـنراد  ام  هب  يزاین  ناشیا  ایآ  دـیآ ؟ یم  شیپ  مه  ع )  ) ماما ندرک  يرای  هراـبرد ي  لاوس  نیمه 
.تسین نینچ 

.دنرادن ام  هب  یجایتحا  چیه  اه  نآ  میدنمزاین و  ناشیا  هب  تهج  ره  زا  هک  میتسه  ام  نیا 

رگا هک  تسین  نیا  زج  دراد ؟ انعم  هچ  ار  ناشیا  ام  ندرک  يرای  سپ 
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رد ار  ناشیا  هاگچیه  ام  هتبلا  .میا  هدرک  يرای  ار  ناـشیا  هک  مییوگب  میناوت  یم  میرادرب ، مدـق  اـه  نآ  ياـه  هتـساوخ  ِقّقحت  ریـسم  رد 
تاقولخم نامدوخ و  زا  ار  اه  نآ  هکلب  میوش ، یمن  یلک  روط  هب  اشیا  ندوب  زاـین  یب  یعدـم  میهد و  یمن  رارق  لاـعتم  يادـخ  ضرع 

ار شی  اه  نیمز  اه و  نامـسآ  نایرکـشل  همه ي  لاعتم  يادخ  نوچ  .سب  دـندنمزاین و  ادـخ  هب  طقف  اه  نآ  میناد ، یم  زاین  یب  رگید 
هب دننکب ، وا  زا  يرای  بلط  ای  دنهاوخب ، یسک  زا  ییچ  رگا  سپ  .دنرادن  دنوادخ  دوخ  زج  يدحا  هب  زاین  هداد ، رارق  اه  نآ  رایتخا  رد 

.دوش نشور  وا  تعاطا  یگدنب و  نازیم  دنهاوخ  یم  تقیقح  رد  هکلب  تسین ، ناشدوخ  ریغ  هب  ناشزاین  رطاخ 

ع)  ) ماما فطل  ع ؛)  ) ماما ندرک  يرای 

دوجو زا  ار  يرطخ  ای  درواـیب ، ناـشیا  يارب  یبآ  فرظ  ًـالثم  دـنک ، ادـیپ  ع )  ) ماـما يارب  يراـک  ماـجنا  قیفوت  یـسک  رگا  نیا ، رب  اـنب 
ره رب  دنوادخ  تساوخ  هب  ع )  ) ماما .تسین  نینچ  دنا ؛ هتـشاد  یجایتحا  وا  هب  ع )  ) ماما هک  دنک  روصت  دیابن  دـنک ، عفد  ناشیا  كرابم 

.دشاب یم  ناشیا  نذا  تساوخ و  هب  درد  یتردق  رگا  مه  يرگید  قولخم  ره  هکلب  دراد و  تردق  دهاوخب ، هک  يراک 

نآ هب  ّقفوم  ات  دـنا ، هدومرف  هزاجا  وا  هب  فطل  رـس  زا  ناشیا  تقیقح  رد  دـهد ، یم  ماجنا  ع )  ) ماما يارب  يراک  هک  یـسک  نیا ، رب  انب 
یگدـنب زا  یتاـجرد  هب  وا  هک  هدوب  نیا  رطاـخ  هب  ًافرـص  هکلب  تسا ، هدوـب  شراـک  وا و  هب  ناـشزاین  رطاـخ  هب  هن  نیا  و  دوـشب ، لـمع 

فده هب  ندیسر  تهج  رد  ار  وا  هک  دنتسه  ماما  نیا  تقیقح ، رد  و  دوش ، لئان  دنوادخ 
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.دنا هدومرف  يرای  تهج  ره  زا  شتقلخ 

نیا تسین ، اه  ناسنا  تیاده  زج  يزیچ  مه  ع )  ) ماما فده  هک  نآ  يارب  دوش ؟ یم  بوسحم  ع )  ) ماما دندرک  يرای  راک  نآ  ارچ  اّما 
(1) .تسا هداد  رارق  نارگید  اب  طابترا  رد  ناشیا  يارب  لاعتم  يادخ  ار  فده 

شماما فدـه  ققحت  ریـسم  رد  عقاو  رد  درادرب ، مدـق  تسادـخ –  یگدـنب  نامه  هک  دوخ –  تیادـه  ریـسم  رد  سک  ره  نیا ، رب  انب 
.تسا هدومن  يرای  شیاه  هتساوخ  هب  ندیسر  رد  ار  ناشیا  تقیقح  رد  هدرک و  شالت 

ندش تیاده  شا  هجیتن  هک  دنوادخ  یگدنب  فیاظو  ماجنا  زج  يزیچ  ع )  ) ماما ندرک  يرای  هک  دـیمهف  ناوت  یم  تاحیـضوت  نیا  اب 
.تسین صخش  نآ  قح  رد  ع )  ) ماما فطل  زج  يزیچ  مه  نیا  دشاب و  یمن  تسا ، هدننک  يرای  دوخ 

هفیظو ي ماـجنا  رد  صوصخلاـب –  سانـش –  ماـما  نایعیـش  و  موـمعلا –  یلع  اـه –  ناـسنا  رگا  هک  تفگ  ناوـت  یم  همدـقم  نیا  اـب 
يرت شیب  قیفوت  ریسم  نیا  رد  هک  ردق  ره  دننک ؛ شالت  تیالو –  تماما و  ینعی  یهلا –  تمعن  نیرت  گرزب  هب  تبـسن  يرازگرکش 

.د يرای  ار  ناشنامز  ماما  قیرط  نیمه  زا  دنا و  هدیسر  رت  شیب  ناشتقلخ  فده  هب  دننک ، ادیپ 
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نآ دنسرب و  شیوخ  تالامک  هب  اه  ناسنا  هک  تسا  نیا  ع )  ) هّمئا تیاده  ءایبنا و  لاسرا  هفسلف ي  هک  مییوگب  میهاوخ  یمن  هتبلا  - 1
نیا يارب  دـنوادخ  هک  یتیرومأـم  تلاـسر و  هراـبرد ي  ًافرـص  اـج  نیا  رد  اـم  .تسین و  نـینچ  .دنتـسه  نارگید  يارب  يا  همدـقم  اـه 
سپ .دسر  یم  اه  ناسنا  همه ي  هب  تیرومأم  تلاسر و  نیا  يادا  هدیاف ي  هجیتن و  هک  مییوگ ، یم  نخس  تسا  هداد  رارق  ناراوگرزب 

یم مه  رگید  ياه  ناسنا  همه ي  هب  راک  نیا  تاکرب  تاریخ و  هتبلا  یلو  دنهد  یم  ماجنا  ار  ادـخ  یگدـنب  ناشدوخ  هبتر ي  رد  اهنآ 
.دسر
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تبحم لضف و  زج  يزیچ  اهـشالت  نیا  همه  نوچ  .دـنا  هتفرگ  رارق  ناـشیا  تیاـنع  فطل و  نویدـم  رت  شیب  تروصنیا  رد  .دـنا  هدرک 
.تسا هدوبن  اه  نآ  ّقح  رد  ع )  ) ماما

ع)  ) ماما تبرغ  زا  نتساک 

هجرد رد  .دنا و  هدش  یهلا  فیلکت  نیرت  مهم  نیا  يادا  هب  قفوم  هک  تساه  نآ  دوخ  يارب  لوا  هجرد ي  رد  هفیظو  ماجنا  نیا  هدـیاف 
هب مه  اه  نآ  ات  دوش  یم  ثعاب  دـنک و  یم  رادـیب  مه  ار  لفاغ –  نایعیـش  نایعیـش و  ریغ  نارگید –  ع ،)  ) ماـما تمعن  رکـش  دـعب  ي 

.ددرگ یم  هتساک  اه  نآ  همه ي  يارب  ع )  ) رصع ماما  تبرغ  زا  هجیتن  رد  دننک ؛ لمع  یبوخب  تمعن  نیا  زا  يرازگرکش  هفیظو ي 

سپـس ناگدـننک و  يرای  دوخ  يارب  لوا  هجرد ي  رد  تبرغ –  زا  ار  ناشیا  یبسن ، روط  هب  ع ،)  ) بیرغ ماما  ندرک  يرای  نیا ، رب  انب 
.دزاس یم  جراخ  نارگید – 

هعیش و ریغ  يارب  ات  دنروآ ، ياج  هب  شیوخ  لمع  نابز و  بلق و  اب  ار  ع )  ) ماما تفرعم  گرزب  تمعن  رکش  دیاب  سانش ، ماما  نایعیش 
.دنراد یفیاظو  هچ  ترضح  اب  طابترا  رد  هک  دنمهفب  مه  اه  نآ  و  دوش ، حرطم  ع )  ) نامز ماما  زین ، لفاغ  نایعیش  نینچمه 

نامز ماما  هک  دنناد  یمن  ًالصا  اه  یـضعب  .ددرگ  یم  رب  ترـضح  نآ  هب  داقتعا  تفرعم و  مدع  هب  تقیقح  رد  تبرغ ، لوا  يانعم  هس 
یبلق و یسانشردق  رد  ًاعون  دنسانش ، یم  ار  ناشیا  هک  مه  یناسک  .دنتسه  هناگیب  ع )  ) ترضح فاصوا  هب  تبسن  یخرب  تسیک ، (ع )

زا یلمع  ینابز و 
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.دننک یم  یهاتوک  گرزب ، تمعن  نیا 

یمن ار  ناـشیا  هک  یناـسک  هب  ع )  ) ماـما یفرعم  تهج  رد  دـیاب  مینک ، ادا  ار  یهلا  ریظن  یب  تمعن  نـیا  رکـش  میهاوـخب  اـم  رگا  لاـح 
.مینک ششوک  دنتسه ، تفرعم  زا  تلفغ  راچد  ای  دنسانش و 

تبرغ لوا  يانعم  هس  زا  ار  ترضح  یبسن  روط  هب  دناوت  یم  تسا ، یبلق  رکش  زا  هتـساخرب  هک  جع ،)  ) رـصع ماما  یفرعم  يارب  شالت 
.دنیامن هعجارم  شترضح  هب  و  دنشاب ، ناشیا  دای  هب  دنسانشب و  ار  دوخ  نامز  ماما  رت  شیب  مدرم  ات  دزاس ، جراخ 

بیرغ ماما  یفرعم 

ادا ترـضح  نآ  لابق  رد  ار  دوخ  هفیظو ي  دنـسانشب و  ار  ناشیا  مه  نارگید  دراد  تسود  دسانـش ، یم  ار  ع )  ) نامز ماما  هک  یـسک 
.دننک

و تسا ؛ یبسن  رما  کی  یسانش  ماما  هتبلا  .دننادب  لوؤسم  دنتـسین ، رادروخرب  تمعن  نیا  زا  هک  یناسکهب  تبـسن  ار  دوخ  دیاب  نایعیش 
لامک ّدح  هب  ندیـسر  رظتنم  دـناوت  یمن  ور ، نیا  زا  دراد ؛ ار  نآ  زا  رتالاب  بتارم  هب  تفرـشیپ  ناکما  دـشاب ، يا  هبتر  ره  رد  سک  ره 

هداد تفرعم  وا  هب  ّلجوّزع  يادـخ  هک  يّدـح  رد  سک  ره  هکلب  .دـیامن  مادـقا  ع )  ) ماما یفرعم  هفیظو ي  هب  اـت  دـشاب ، یـسانش  ماـما 
.دریگب دنا ، هدیسرن  وا  هبتر ي  هب  یسانش  ماما  رد  هک  ار  یناسک  تسد  و  دیامن ، مادقا  تمعن  نیا  ندناسانش  هب  دیاب  تسا ،

دوخ حراوج  ءاضعا و  رگید  نابز و  رب  ار  شیوخ  یبلق  رکـش  هدـش ، اطع  اه  نآ  هب  ع )  ) ناـمز ماـما  تخانـش  تمعن  هک  یناـسک  رگا 
يراج
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.دندرگ یم  رادروخرب  راک  نیا  شاداپ  زا  دنا و  هدنام  نوصم  ناشیا  تمعن  نارفک  زا  دوخ  مهس  هب  دنزاس ،

هفیظو ي نیا  ماجنا  رب  دوخ  مرک  لضف و  هب  لاعتم –  يادـخ  اّما  تسا ، فیلکت  کی  نایعیـش  همه  يارب  ع )  ) ناـمز ماـما  یفرعم  هتبلا 
.تسا هتخاس  ّبترتم  رایسب  شاداپ  باوث و  یلقع ،

: دنا هدومرف  لقن  ع )  ) داجس ماما  لوق  زا  ع )  ) يرکسع نسح  ماما 

ََّیِلا یقلَخ  بِّبَحو  یقلَخ  یِلا  ینبِّبَح  یسوم  یِلا  یلاعت  ُهللاَا  یَحوَا 

نم بوبحم  مه  ار  اه  نآ  نادرگ و  بوبحم  مناگدـیرفآ  دزن  ارم  ! یـسوم يا  هک : درک  یحو  ع )  ) یـسوم ترـضح  هب  لاـعتم  يادـخ 
.نک

ِهَِأم ِهَدابِع  نِم  ََکل  ُلَضفَا  یئاِنف  نَع  ًّالاضوَا  یباب  نَع  َاِقبآ  ًدُرَت  نََأَلَف  ینوُّبُِحِیل  ینامعَن  یئالآ و  مُهرِّکَذ  لاق : ُلَعفَا ؟  َفیک  ِّبر  اـی  لاـق 
اِهلَیل ِماِیق  اهِراهَن َو  ِمایِصب  ٍَهَنَس 

ارم ات  روایب ، اـه  نآ  داـی  هب  ارم  ياـه  تمعن  دومرف : دـنوادخ  منک ؟ لـمع  هنوگچ  نم ، راـگدرورپ  يا  دیـسرپ : ع )  ) یـسوم ترـضح 
وت يارب  ینادرگزاب ، نم  هب  هدرک ، مگ  ارم  هاگرد  هک  ار  یـسک  اـی  نم ، هاـگرد  زا  يرارف  هدـنب ي  کـی  وت ، هک  نیا  .دـنرادب  تسود 

.یتسیاب تدابع  هب  اه  بش  و  يریگب ، هزور  اهور  هک  يروط  هب  ینک ، تدابع  لاس  دص  هک  نیا  زا  تسا  رتهب 

یگدـنز رد  ار  اه  تمعن  نیا  اه  نآ  هک  دـنک  ناـنچ  یهلا ، ياـه  تمعن  هب  مدرم  رکذـت  قیرط  زا  ناـسنا  هک  تسا  نیا  نید ، غیلبت  هار 
.دنک ور  یهلا  هاگرد  هب  هقالع  قوش و  اب  هدنب  و  دوش ، داجیا  تبحم  ادخ  هب  تبسن  بیترت ، نیدب  ات  دنبایب ، دوخ 
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ُدِّرمَتُملا یِصاعلا  َلاق : َکنِم ؟ ُِقبالا  ُدبَعلا  اذه  نَم  َو  (ع ) یسُوم لاق 

.شکرس ِراک  تیصعم  دومرف : باوج  تسیک ؟ وت  زا  يرارف  هدنب ي  نیا  دنک : یم  ضرع  ع )  ) یسوم ترضح 

هک تسا  هدـش  رو  هطوغ  هانگ  رد  يردـق  هب  نوچ  دـنک ، یمن  ادـیپ  ینامیـشپ  تلاح  دوخ  ناهانگ  هب  تبـسن  ًـالومعم  یـصخش  نینچ 
.تسا يرارف  دّرمتم و  هدنب ي  سپ  دشاب ، یم  سویأم  ینامیشپ  هبوت و  زا  و  دیآ ، یمن  ادخ  هناخِرد ي  رگید ،

ِِهب ُدـُبعَی  ام  ُهَتَعیرَـش َو  ُُهفِّرُعت  ِِهنید  ِهَعیرَِـشب  ُلِهاجلا  ُهَفَرَع  ام  َدـَعب  ُهنَع  ُِبئاغلا  ِِهنامَز و  مامِِأب  ُلِهاجلا  َلاق : ِکئاِنف ؟ نَع  ُّلاّضلا  ِنَمَف  َلاـق :
ِِهتاضرَم یِلا  ِِهب  ُلَّصَوَتَی  ُهَّبَر َو 

یمن ار  شنامز  ماما  هک  یـسک  داد : خساپ  لاعتم  يادخ  تسیک ؟ هدرک  مگ  ار  وت  هاگرد  هک  یـسک  دیـسرپ : ع ))  ) یـسوم ترـضح  )
یگدـنب هار  و  ار ، شتعیرـش  .تسین  هاـگآ  دوخ  نید  نیئآ  هب  هک  یـسک  تسا ، بئاـغ  وا  زا  تخانـش  ار  وا  هک  نیا  زا  دـعب  دـسانش و 

.یناسانشب وا  هب  ار  ادخ  تیاضر  بلج  قیرط  و  یهدب ، دای  وا  هب  ار  شراگدرورپ 

سپ .درادن  ییانشآ  یهلا  سدق  ناتسآ  هاگرد و  اب  عقاو  رد  دسانـشن ، ار  ناشیا  سک  ره  نیا ، رب  انب  .دنتـسه  ادخ  باب  ع )  ) نامز ماما 
هک دـنادن  ینعی  دـشاب –  هتـشادن  ترـضح  نآ  يوس  هب  یهجوت  ناشیا ، تخانـش  دوج  اب  ای  دسانـشن و  ار  دوخ  نامز  ماما  هک  یـسک 

ءانف نع  ّلاضلا   ) تسا هدرک  مگ  ار  شراگدرورپ  هاگرد  تقیقح  رد  یسک ، نینچ  دشاب –  هتـشاد  طابترا  ناشیا  اب  دناوت  یم  هنوگچ 
(. هللا
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نانیا .دزادنا  یم  یفیلکتالب  ینادرگرس و  هب  دنرادن ، دوخ  تعیرش  نید و  زا  یتسرد  تخانش  هک  ار  یناسک  جع )  ) رـصع ماما  تبیغ 
.دنراد يریگتسد  کمک و  هب  جایتحا  هک  دنتسه  یناگدش  مگ  اذل  دنوش و  دنم  هرهب  دوخ  ماما  زا  دنناوت  یم  هنوگچ  هک  دنناد  یمن 

ینالهاج مود : هورگ  .دنـسانش  یمن  ار  دوخ  نامز  ماما  هک  اه  نآ  لوا ، هورگ  تسا : هدـناوخ  لاض »  » ار هورگ  ود  نیا  لاعتم ، يادـخ 
.دنناد یمن  ار  دوخ  ینید  هفیظو  جع )  ) ماما تبیغ  رد  هک 

.دنوش جراخ  یتایح  مهم و  رما  نیا  هب  تبـسن  لهج  زا  اه  نآ  ات  تسا  ع )  ) نامز ماما  یفرعم  لوا ، هورگ  هب  تبـسن  ناملاع  هفیظو ي 
ثعاب ع )  ) ماما تبیغ  ات  ددرگ  لیمکت  حیحـصت و  نید ، هب  تبـسن  ناشیا  تفرعم  مهف و  ات  دننک  یعـس  دیاب  مود ، هورگ  دروم  رد  اما 

.دنوش دنم  هرهب  شیوخ  ماما  زا  مه  تبیغ  نامز  رد  دنناوت  یم  هنوگچ  هک  دننادب  و  دوشن ، اه  نآ  یهارمگ  ینادرگرس و 

ار دوخ  يادخ  تیاضر  دنناوت  یم  هنوگچ  هک  دـنمهفب  دـنوش و  هاگآ  دوخ  ینید  فیاظو  هب  ات  دناسانـش  اه  نآ  هب  ار  تعیرـش  دـیاب 
تسا و ناشیا  زا  يرازگرکش  تیفیک  و  ع )  ) ماما تمعن  دنوش ، هدناسانش  اه  نآ  هب  دیاب  هک  تعیرش  نکر  نیرت  یلصا  .دنیامن  بلج 

: دنا هداد  تراشب  نینچ  دندرگ ، هفیظو  نیا  ماجنا  هب  ّقفوم  هک  هعیش  ناملاع  هب  ثیدح  نایاپ  رد  ع )  ) داجس ماما 

ِرَفوَالا (1)4. ِءازجلا  ِمَظع َو  َالا  ِباوَّثلِاب  اِنتَعیش  َءامَلُع  اوُرِشبَأَف 
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.رت ناوارف  شاداپ  رت و  گرزب  باوث  هب  ام ، هعیش ي  ناملاع  رب  داب  تراشب  سپ 

ار ع )  ) نامز ماما  ات  دنیامن  مادقا  وا  تعیرـش  و  ع )  ) ماما یفرعم  هب  یقیرط  ره  زا  هک  دشاب  نایعیـش  لمع  هحولرـس ي  دیاب  بلطم  نیا 
.دنروآ تسد  هب  ار  تدابع  نیا  گرزب  شاداپ  هدروآ و  رد  تبرغ  زا  ناهارمگ  يارب 

نیرترب و ناونع  هب  شترضح ، یبلق  تیاضر  زا  و  دنشاب ، دوخ  يالوم  يدونشخ  تیاضر و  دنخبل  رگ  هراظن  روهظ  نامز  رد  هک  دشاب 
ار ناشیا  اهنت  هن  ناشماما ، تبیغ  هرود ي  رد  هک  دـنریگ  رارق  یناسک  هرمز ي  رد  .دـندرگ و  دـنم  هرهب  شیوخ  دزم  رجا و  نیرتـالاو 

.دنا هدرک  ناشیا  هب  رکذتم  مه  ار  ناگدننک  شومارف  هکلب  دنا ، هدرکن  شومارف 

( جع  ) رصع ماما  يرای  ماسقا 

رد ار  رکـش  لحارم  همه ي  دیاب  سانـش ، نامز  ماما  صخـش  .تسا  لیدب  یب  تمعن  نیا  زا  يرازگرکـش  یّلجت  ع )  ) نامز ماما  يرای 
.دروآ اج  هب  شیوخ  تمعن  یلو  لباقم 

ًابلق دناوت  یم  هنوگچ  هک  دنک  یـسررب  دـیاب  رکاش  ناسنا  .تسا  بلق  هب  ناشیا  يرای  ع ،)  ) ماما تمعن  یبلق  رکـش  لوا ، هلحرم ي  رد 
دوش یم  حرطم  یبلق  تبحم  سپس  و  فصو ، مسا و  هب  ناشیا  حیحص  تفرعم  ادتبا  هلحرم ، نیا  رد  ًاملـسم  دیامن ؛ يرای  ار  دوخ  ماما 

هژیو و هاـگیاج  یقـالخا  يداـقتعا و  لـئاذر  زا  سفن  بیذـهت  هلحرم  نیا  رد  .تسا  بیرغ  ماـما  يراـی  زا  ییـالاو  هبترم ي  دوخ  هک 
ماما نآ  هب  شتفرعم  دوش ، رت  كاپ  ناهانگ  یگدولآ  زا  ناسنا  بلق  هچ  ره  .دراد  درف  هب  رصحنم 
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.دور یم  رتالاب  زیزع 

ترضح ینابز  يرای  هلیـسو ي  هب  دناوت  یم  تسا ، یبلق  تبحم  تفرعم و  زا  هتـساخرب  هک  تمعن  نیا  ینابز » رکـش  ، » مود هلحرم  رد 
.تسا تمعن  نیا  یناـبز  يراـی  قیداـصم  زا  ناـبز  هب  ع )  ) ماـما یفرعم  نید و  غیلبت  ناـبز ، هب  ناـشیا  ندرک  داـی  .دریذـپ  تروص  (ع )

.دوش یم  حرطم  هلحرم  نیا  رد  ناسنا  سفن  بیذهت  رد  نآ  يروحم  يدیلک و  شقن  هانگ و  زا  نابز  بیذهت  نینچمه 

هک دریذـپ  یم  تروـص  یتـقو  ع )  ) ماـما تمعن  زا  حیحـص  يرادرب  هرهب  .دوـش  یم  حرطم  تمعن  یلمع » رکـش  ، » موـس هلحرم ي  رد 
هب هلیسو  نیدب  و  دنک ، تیاده  ریـسم  نیا  هب  زین  ار  نارگید  هتفرگ و  رارق  لاعتم  راگدرورپ  یگدنب  ریـسم  رد  شیوخ ، لمع  اب  ناسنا ،

رکش زا  هلحرم  نیا  رد  یساسا  شقن  دوخ  ّصاخ  ناهانگ  زا  حراوج  ءاضعا و  همه ي  نتشاد  هگن  كاپ  .دباتشب  ع )  ) رصع ماما  يرای 
.دراد ع )  ) ماما تمعن 

زا ار  ع )  ) هّمئا رـصان »  » بقل هک  دشاب  راودیما  دناوت  یم  دـنک ، يرای  ار  شماما  یلمع  ینابز و  یبلق ، هلحرم ي  هس  ره  رد  ناسنا  رگا 
.دنک تفایرد  ناشیا 

همه ي زا  رتـالاب  دوب –  هدروآ  رد  یمک  يوم  شتروص  هزاـت  دوب و  ناوـجون  هک  یلاـح  رد  ار –  مکح  نب  ماـشه  ع )  ) قداـص ماـما 
نیا ار  ماشه  تسا ، هدمآ  نارگ  نیگنـس و  ناگدروخلاس  نآ  رب  راک  نیا  دندید  هک  هاگ  نآ  دنداد و  رارق  شیوخ  باحـصا  ناگرزب 

: دندومر یفرعم  هنوگ 
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ِِهِدَی (1) ِِهناِسل َو  ِِهبلِّقب َو  انُرِصان  اذه 

.تسا ع )  ) تیب لها   ) ام روای  دوخ ، تسد  نابز و  بلق و  اب  صخش ، نیا 

.دـیامن تفایرد  ناشیا  دوخ  ِكرابم  تسد  زا  ار  شماما  ترـصن  لادـم  هک  دوش  یم  بوسحم  نمؤم  کی  يارب  راختفا  نیرتالاب  نیا 
.4 .ددرگ یم  نشور  هتشذگ  زا  شیب  ع )  ) ماما يرای  فلتخم  ياه  هویش  تخانش  تیمها  بیترت  نیدب 
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بلق اب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  هلجع  رصع  ماما  يرای  مود : لصف 

یسانش نید 

يرای يارب  .تسا  تفرعم  بلق  لمع  نیرت  مهم  هک  اجنآ  زا  .تسا  بلق  هب  ناشیا  يراـی  ع )  ) رـصع ماـما  تمعن  یبلق  رکـش  همزـال ي 
.دومن ششوک  ع )  ) ماما رت  شیب  تفرعم  لوصح  ِتجح  رد  دیاب  شترضح ، یبلق 

.تسا رکش  لحارم  همه  حور  یبلق ، رکش  هک  روط  نامه  دوش ، یم  ع )  ) ماما يرای  يدعب  بتارم  ساسا  همدقم و  بلق ، لمع  نیا 

رت و شیب  حیحـص  ياهمدـق  یـسانش  نید  ریـسم  رد  ناـسنا  ردـق  ره  .تسا  نید  تخانـش  هجیتن  هراـصع و  ع )  ) ماـما حیحـص  تفرعم 
، ور نیا  زا  .دوش  یم  لئان  رت  لماک  رت و  قیمع  تسا –  نآ  هجیتن ي  هرمث و  هک  یسانش –  ماما  هب  هزادنا  نامه  هب  درادرب ، رت  صلاخ 

.دننک رت  لماک  رت و  قیقد  رت ، قیمع  ار  نید  زا  دوخ  تخانش  هک  تسا  نیا  ع )  ) رصع ماما  نارای  فیاظو  زا  یکی 

27 ص :

باتفآ www.Ghaemiyeh.comيرای  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 189زکرم  هحفص 35 

http://www.ghaemiyeh.com


.دنتـسه نید  رد  تریـصب  لها  و  دنـسانش ، یم  یبوخ  هب  ار  نید  روهظ ، نامز  رد  ع )  ) رـصع ماما  نارواـی  هک  تسا  هدـمآ  تیاور  رد 
: دنا هدومرف  تبیغ  نامز  رد  ع )  ) نامز ماما  دودعم  نارای  فیصوت  رد  ع )  ) یلع نینمؤملاریما  ترضح 

ِحُوبَّصلا (1) َدَعب  ِهَمکِحلا  َسأَک  َنوُقَبُغی  مهِعِماسَم َو  یف  ِریسفَّتلِاب  یمُری  مُهُراصبَا َو  ِلیزَنّتلِاب  یلُجت 

حبص تمکح ، ماج  .دنیشن و  یم  ناشناج  ياه  شوگ  رد  نآرق  ریسفت  دوش و  یم  هداد  الج  نآرق ، هدش ي  لزان  تایآ  اب  شناگدید 
.دوش یم  هتخیر  ناشماک  هب  ماش  و 

هلیـسو ي هب  فدـنراد  سنا  نآرق  اب  زین  ع )  ) رـصع ماما  ناروای  .دوش  هدودز  نآ  ياـهراگنز  هک  دوش  یم  هداد  ـالج  یتقو  يزیچ  ره 
قیاقح ریـسفت  .ددرگ  یم  ینارون  دننک ، یم  ادیپ  هک  یتریـصب  اب  اهنآ  لد  مشچ  هک  ییاج  ات  دنیادز  یم  ار  دوخ  بلق  ياهراگنز  نآ 

.دنیـشن یم  ناشناج  قمع  رد  نآ  فراعم  هکلب  دننک ، یمن  افتکا  نآرق  ندناوخ  هب  اهنت  .دـنک  یم  خوسر  اهنآ ، ناج  شوگ  رد  نآرق 
.دنوش یم  باریس  نآ  زا  دوخ ، یگدنز  تاقوا  همه ي  رد  هک  دومرف ، اطع  ار  تمکح »  » اه نآ  هب  ناحبس  يادخ 

: دش دهاوخ  هداد  وا  هب  ریثک » ریخ  ، » دوش هداد  یسک  هب  رگا  لاعتم  يادخ  شیامرف  هب  هک  تسا  يدنمشزرا  رهوگ  نامه  تمکح » »

ًاریثک (2) ًاریخ  َِیتُوا  دَقَف  َهَمکِحلا  َتُوی  نَم  و 

.9: دنا هدومرف  تمکح »  » ریسفت رد  ع )  ) قداص ماما 
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(1) هیقف نِم  َسیلبا  یلا  َّبَحَا  َنینمؤملا  َنِم  ٌتومَی  ٍدَحَا  نِم  ام  ٌمیکح و  وهف  مکنم  َهُقَف  نَمَف  ِنیدلا  یف  َُهُّقفتلاو  ُهَفِرعَملَا  ََهَمکِحلا  َّنِا 

سکچیه تسا و  میکح  وا  سپ  دوش ، هیقف  دوخ ) نید  رد   ) امـش زا  هک  ره  سپ  نید ، رد  هقّفت  تفرعم و  زا  تسترابع  تمکح  انامه 
.دشاب هیقف  کی  گرم  زا  رت  ینتشاد  تسود  ناطیش  يارب  شگرم  هک  دور  یمن  ایند  زا  نامیا  لها  زا 

لوصا رگا  .دراد  یگتـسب  اه  نآ  دوجو  هب  يرادـنید  رهوگ  هک  يروما  تسا ، نید  ناـکرا  تفرعم  فیرـش ، ثیدـح  نیا  رد  تفرعم 
دیفم دنوادخ  یگدنب  هار  رد  شالت  دراد و  دوجو  حیحص  ياه  تفرعم  دشاب ، هدش  راوتسا  مکحتسم  حیحـص و  ینابم  رب  يزرو  نید 
ماما زا  .درادن  هدیاف  صخش  يارب  تادابع  ماجنا  رد  یششوک  چیه  دشابن  حیحص  يداقتعا  لوصا  رگا  یلو  .دوب  دهاوخ  شخب  رمث  و 

: دندومرف هک  هدش  لقن  ع )  ) قداص

ِهللا ِنیِدل  ّنإف  ِهلهَج ،  یف  مکل  َرذُـع  ام ال  ِهَفِرعَم  ِبَلَط  یف  اهوُدِـهاج  و  مُکِـسُفنَِال ،  اوُحَـصنأ  و  ُهلهَج ،  مُکُعَـسَی  امیف ال  َرَظَنلا  اُونِـسحَأ 
یلإ ٍدحَِال  َلیبس  و ال  ِهِداصتقا ،  ُنسُح  اهب  َنادَف  اهَفَرَع ،  نَم  ُرُضی  و ال  ِهتَدابع ،  ِرِهاظ  ِبَلَط  یف  هِداهتجا  هَّدِش  اهَلهَج  نَم  ُعَفنَی  ًاناکرَأ ال 

(2  . ) َّلجوّزع ِهللا  َنِم  ِنوَِعب  ّالإ  کلذ 

شیوخ حالص  ریخ و  هب  ار  ناتدوخ  و  دییامن ) رکف  لمأت و   ) دیرگنب بوخ  دیرادن ، يرذع  اه  نآ  نتسنادن  رد  هک  يروما  رد 
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اریز .دـییامن  داهج  هزرابم و  دـیتسین ، روذـعم  اه  نآ  نتـسنادن  رد  هچ  نآ  ِتفرعم  بسک  يارب  دوخ  ياه  سفن  اب  دـینک و  ییاـمنهار 
رهاـظ بلط  رد  وا  رایـسب  شـالت  دـشاب ، هتـشادن  اـه  نآ  هـب  تبـسن  حیحـص )  ) تـفرعم یـسک  رگا  هـک  دراد  یناـکرا  دـنوادخ  نـید 

.درادن يدوس  وا  يارب  شیاهتدابع ،

ماجنا رد   ) وا يور  هنایم  دـنک ، يزرو  نید  اه  نآ  هب  دـشاب و  هتـشاد  حیحـص )  ) تفرعم ناکرا ، نآ  هب  هک  یـسک  رگید ) فرط  زا   ) و
.دنک یمن  ادیپ  هار  حیحص )  ) تفرعم نآ  هب  ّلجوّزع  يادخ  يرای  کمک و  هب  زج  سکچیه  .دنز و  یمن  يررض  وا  هب  اه ) تدابع 

رد رگا  دشاب  حیحص  ناکرا  نیا  هب  شتفرعم  هک  یسک  .دنا  هدومرف  دزشوگ  ینشور  هب  ار  نید  ناکرا  تیمها  فیرش  ثیدح  نیا  رد 
یط دوصقم  يوسب  ار  هار  هدرک و  ادیپ  ار  تسرد  ریـسم  هرخالاب  نوچ  تسا  هدرکن  ررـض  دـنکن ؛ مه  دایز  شالت  شیاهتدابع ، ماجنا 

.دوش یم  رت  کیدزن  فده  هب  زور  هب  زور  هرخالاب  دورب ، مه  هتسهآ  رگا  .دیامن  یم 

مئاد روط  هب  یّبحتـسم  ياهزامن  ماجنا  لها  رگا  دـشاب ، هتـشاد  رواب  دـیاب ، هچنآ  قباطم  ار  داـعم  تماـما و  تّوبن ، دـیحوت ، هک  یـسک 
كرت تابحتـسم و  هب  لمع  رد  دشاب و  دیقم  تامّرحم  كرت  تابجاو و  يادا  هب  هکلب  ...و  دنکن  نآرق  توالت  دایز  هک  نیا  ای  دـشابن 

شتاداقتعا رد  هک  نآ  اـما  .تسین  جراـخ  حیحـص  ریـسم  زا  دـبای و  یم  تاـجن  هرخـالاب  دـشاب ، یلومعم  ور و  هناـیم  مه  تاـهورکم 
لمع رد  ار  دوخ  هک  دنچ  ره  دشاب ؛ هدرکن  ذخا  لقع ، نازیم  ساسا  رب  تنس و  باتک و  قباطم  ار  نید  ناکرا  دشاب و  هتـشاد  فارحنا 

، دزادنیب جنر  هب  تخس  ياه  تدابع  هب 

30 ص :

باتفآ www.Ghaemiyeh.comيرای  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 189زکرم  هحفص 38 

http://www.ghaemiyeh.com


.دنک یمن  تکرح  حیحص  ریسم  رد  ًالصا  نوچ  درادن ، شلاح  هب  یعفن  چیه 

هب يا  هدیاف  دورب ، رتدنت  هچ  ره  دراد ، یمن  رب  مدق  تسرد  هار  رد  هک  یـسک  .دزاس  یمن  کیدزن  دوصقم  هب  ار  وا  شـشالت  نیارب  انب 
! دوشب مه  رترود  دیاش  هکلب  دوش ، یمن  رت  کیدزن  دوخ  دوصقم  هب  درادن و  شلاح 

ّلجوّزع يادخ  يوسب  شا  یگدـنب  ریـسم  هک  نیا  يارب  ناسنا  .ددرگ  یم  نشور  شیپ  زا  شیب  نید  رد  هّقفت  تیمها  هک  تساج  نیا 
( نوع  ) یهلا دییأت  کمک و  اب  زج  مهم  نیا  دوش و  سانش  نید  دیاب  دشاب ، هتـشادن  نید  ناکرا  هب  هدیقع  رد  یفارحنا  دشاب و  حیحص 

.تسین ریذپ  ناکما 

قباطم اما  .ددرگ  یم  ققحم  یهلا  لضف  هب  نید  رد  هقّقت  اب  نید –  ناـکرا  هب  حیحـص  تفرعم  ینعی  تمکح –  لوا  نکر  نیا ، رب  اـنب 
نیواـنع اـب  ثیداـحا  رد  هک  دوش  یم  طوـبرم  ناـسنا  لـمع  هب  نآ  رگید  نکر  دـنا ، هدوـمرف  تمکح  زا  ع )  ) تیب لـها  هک  يریـسفت 

.تسا هدش  دای  نآ  زا  یفلتخم 

نآ زا  هرقب ، هروس  هفیرـش  هیآ ي  رد  تمکح  ریـسفت  ناونع  هب  مامالا » هفرعم   » رانک رد  هک  هدش  ریبعت  هللا » هعاط   » ثیداحا یـضعب  رد 
یم ناـهانگ  زا  يرود  زین  تعاـطا  نیا  همزـال ي  تسا و  نـید  ناـکرا  هـب  تـفرعم  همزـال ي  دـنوادخ  زا  تعاـطا   (1) .دـنا هدرک  دای 

.4 .دشاب
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: دنا هدومرف  نینچ  تمکح  ریسفت  رد  ع )  ) رقاب ماما 

َراّنلا (1) اهیلع  ُهللا  َبَجوَا  یّتلا  ِرئابکلا  ُبانتجا  ِمامالا و  ُهفرعم 

.تسا هداد  رارق  مّنهج )  ) شتآ ار  اه  نآ  رفیک  دنوادخ  هک  يا  هریبک  ناهانگ  زا  زیهرپ  و  ع )  ) ماما نتشاد  لوبق 

.تسا هدش  حرطم  هفیرش  هیآ ي  رد  هک  دشاب  یم  تمکح  مود  نکر  عرو  يوقت و  تیاعر  ناهانگ و  زا  يرود  سپ 

رگا هک  دشاب  تقیقح  نیا  رگناشن  دناوت  یم  هدـش ، افتکا  ع )  ) ماما تفرعم  هب  طقف  مزال  ياه  تفرعم  همه ي  زا  ثیداحا ، رد  هک  نیا 
ع)  ) ماما تفرعم  اریز  دش ، دهاوخ  نیمضت  مه  نید  ناکرا  رگید  هب  تفرعم  دوش ، ققحم  هتسیاش  حیحـص و  روط  هب  ع )  ) ماما تفرعم 

سپ  (2) .اـه نآ  همه ي  هی  هراـصع  هویم و  مه ، دـشاب و  یم  ...و  ص )  ) لوـسر ادـخ و  تفرعم  قّـقحت  يارب  درف  هب  رـصحنم  ِهار  مه ،
.تساه تفرعم  ریاس  ِندوب  هدنهد ي  ناشن  ع )  ) ماما هب  تبسن  حیحص  ِتفرعم  ِندوب 

تامّرحم زا  يرود  نید و  تاروتسد  هب  لمع  مه  تسا و  مزال  حیحـص  تفرعم  مه  نامیا ، اب  ِدرف  رد  تمکح  قّقحت  يارب  لاح  ره  هب 
یبوـخ هب  تهاـقف  هّقفت و  شزرا  هک  تساـج  نیا  .دوـش  یم  لـصاح  نید » رد  هّقفت   » تکرب هب  یهلا و  تیاـنع  اـب  اـه  نیا  هـمه ي  و 

.ت.ددرگ یم  راکشآ 

32 ص :

/ج1/ص151/ح497. یشایع ریسفت  - 1
.تسا هدمآ  ع )  ) رصع ماما  تمعن  رکش   » باتک لوا  لصف  رد  بلطم  نیا  یلیصفت  حیضوت  - 2
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نید رد  هّقفت  راثآ 

: دنا هدومرف  نید  رد  هّقفت  دئاوف  راثآ و  نایب  رد  ع )  ) مظاک یسوم  ماما 

اینَُّدلا ِنیّدلا َو  ِیف  َِهَلیلَجلا  ِبَتُّرلا  َو    ِ هَعیفَّرلا ِلِزانَملا  ّیِلا  ُبَبَّسلا  ِهَدابِعلا َو  ُمامَت  َو    ِ هَریصَبلا ُحاتفِم  َهقِفلا  َّناَف  ِهللا  ِنید  یف  اوُهَّقَفََت 

تاجرد هبترم و  الاو  ياه  تلزنم  هب  ار ) ناـسنا   ) .تسا تداـبع  هدـننک  لـماک  تریـصب و  دـیلک  هقف ، اریز  .دـینک  هّقفت  ادـخ  نید  رد 
.دناسر یم  ایند  نید و  رد  دنمشزرا 

يایند یتح  ترخآ و  هلیسو  نیدب  .دوش و  یم  لصاح  هقفت  قیرط  زا  دنشاب ، هتشاد  دیاب  ع )  ) نامز ماما  ناگدننک  يرای  هک  یتریـصب 
.دنروآ یم  تسد  هب  ار  دوخ 

رد ایند  تّذل  عقاو  رد  هک  دوش  یم  نشور  تقد  یمک  اب  اما  .دیآ  رظن  هب  بیجع  ادتبا  رد  هّقفت ، هلیـسو ي  هب  ایند  ندش  لصاح  دـیاش 
هچ تسا  يزاب  لوغـشم  دوخ  يزاب  بابـسا  اب  هک  یکدوک  لاثم ، ناونع  هب  .دـنرب  یمن  دـننک ، یم  شون  شیع و  رت  شیب  هک  یناـسک 
اب یلقاع  ره  تسین ؟ هدوهیب  وا  یـشوخ  اـیآ  دوش ؟ یمن  بوسحم  یناداـن  يور  زا  هناـکدوک و  وا  ینارذگـشوخ  اـیآ  درب ؟ یم  یتذـل 

.دمهف یمن  يزیچ  ایند  تایعقاو  زا  هدرک و  شوخ  لد  یشزرا  یب  ياهزیچ  هب  وا  هک  دوش  یم  رکذتم  هدز و  يدنخبل  وا  ندید 

هن یعقاو –  تاّذل  زا  يزیچ  تقیقح  رد  دننک ، یم  شوخ  لد  ...ترهش  ماقم و  تسپ و  لثم  يویند  يدام  روما  عاونا  هب  هک  یناسک 

33 ص :
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تراجت ّلحم  ار  ایند  دنا ، هداد  رارق  شیوخ  ترخآ  نابدرن  ار  نآ  هک  دنرب  یم  یناسک  ار  ایند  تذل  هکلب  دنمهف ، یمن  ایند  موهوم – 
ایند تذل  هک  دنشچ  یم  ار  تقیقح  نیا  نانیا ، .دنیامن  یم  ار  هدافتسا  ِلامک  نآ  زا  ینید  تریصب  يور  زا  هناهاگآ و  (1) و  دنناد یم 

کی چیه  اب  درب ، یم  البرک  رد  ع )  ) ادهشلادیس ربق  ترایز  زا  سانش  ماما  کی  هک  یتذل  ًالثم  .دوش  یمن  نیمأت  یناویح  روما  اب  ًاموزل 
.تسین هسیاقم  لباق  یناویح  تاذل  زا 

تذـل شدوخ  يایند  زا  دـهاوخب  ناسنا  رگا  .دـنراد و  یـشوخ  لد  شزرا  یلماع  هچ  هک  دـنبای  یم  رد  نید ، رد  هّقفت  اـب  لـقاع  دارفا 
هک دیـسر  يا  هجرد  هب  ناوت  یم  نید ، رد  هّقفت  اـب  .دـبایب  دـناوت  یم  اـجک  رد  ار  تّذـل  نیا  دربب ، تاـیعقاو  زا  تلفغ  نودـب  یعقاو و 
رب انب  .دوش  بوسحم  ادخ  تدابع  مه  شا  ینامسج  یتح  یحور و  ياه  تّذل  دریگ و  رارق  ادخ  ياضر  ریسم  رد  ناسنا  ياه  یشوخ 

.دوش یم  لاحشوخ  يرگید  سک  ره  زا  شیب  شگرم  زا  ناطیش  دبای و  یم  ناحجر  بتارم  هب  هیقف  ریغ  ِدباع  رب  هیقف  ِدباع  نیا ،

: دنیامرف یم  تیاور  همادا ي  رد  ع )  ) مظاک ماما 

ًالَمَع (2)9. َُهل  ُهللا  َضرَی  َمل  ِِهنید  ِیف  هََّقَفتَی  َمل  نَم  ِبِکاوَکلا َو  یَلَع  ِسمَّشلا  ِلضَفَک  ِدِابعلا  یَلَع  ِهیقَفلا  ُلضَف 

34 ص :

اهیف اُوبَـسَتکا  ِهللا  ِءاِیلوا  َُرَجتَم  ِهللا َو  ِیحَو  ُِطبهَم  ِهللا َو  ِهَِکئالَم  یّلَـصُم  ِهللا َو  ءاّبحَا  ُدِجـسَم  اینُّدـلا  َّنِا  دـنا : هدومرف  ع )  ) نینمؤملاریما - 1
هناخزامن ادخ ، ناتسود  دجسم  ایند  انامه  127/ص325 .) باب /ج18/ دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرـش   ) َهَّنجلا اَهیف  اوُِحبَر  َهَمحَّرلا َو 

.دننک یم  بسک  ار  تشهب  یهلا و  تمحر  نآ  رد  هک  تسادخ  ءایلوا  تراجت  لحم  و  ادخ ، یحو  دورف  لحم  یهلا ، ناگتشرف  ي 
/ج78/ص321/ح9. راونالاراحب - 2
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چیه هب  ادخ  دشاب ، هتشادن  شنید  رد  تهاقف  هک  یـسک  .تسا و  ناگراتـس  رب  دیـشروخ  يرترب  لثم  هیقف ،) ریغ   ) دباع رب  هیقف  يرترب 
.دوش یمن  یضار  وا  لمع 

انب .دنوش  یم  وحم  اه  هراتس  دنک ، عولط  دیشروخ  هک  ینامز  .دشابن و  نامـسآ  رد  دیـشروخ  هک  دنراد  یگدنـشخرد  یتقو  اه  هراتس 
نآ تهاقف  اب  ناسنا  هک  تسا  نیا  هب  تدابع  شزرا  .دنتـسین  شخب  رثا  نادنچ  هیقف ، کی  ربارب  رد  ناگدـننک  تدابع  همه ي  نیا ، رب 

: دنا هدومرف  ع )  ) نینمؤملاریما ماما  .دنوش  یمن  هتفریذپ  یلمع  چیه  هّقفت ، نودب  هک  ییاج  ات  دهد ، ماجنا  ار 

(1) ٌهٌّقَفَت اَهیف  َسَیل  ٍهَدابِع  یف  َریَخ  ال 

.تسین نآ  رد  يریخ  دشابن ، هّقفت  يور  زا  هک  یتدابع 

تیاضر اه  نآ  سأر  رد  هک  تاریخ  همه ي  اذل  .دـشاب  هّقفت  زا  هتـساخرب  هک  تسا ، ادـخ  تیاضر  دروم  تقلخ و  زا  فدـه  یتدابع 
هّقفت قیرط  زا  ار  ناسنا  یگدنز  رد  يریخ  ره  ناّنم ، يادخ  .دوش و  یم  لصاح  نید  رد  تهاقف  هلیـسو ي  هب  طقف  تسا ، لاعتم  قلاخ 

.دزاس یم  يراج  نید  رد 

: دنا هدومرف  لقن  ص )  ) ربمایپ لوق  زا  ع )  ) قداص ماما 

ِنیّدلا (2) ِیف  ُهَهََّقَف  ًاریَخ  ٍدبَِعی  ُهللا  َدارَا  اِذا 

.دنک یم  اطع  وا  هب  نید  رد  تهاقف  دهاوخب ، ریخ  یسک  يارب  ادخ  هک  ینامز 

روما 3. رگید  ماقم و  ترهش و  لوپ و  رد  هن  ار ، ریخ  ع )  ) قداص ماما 

35 ص :

/ج78/ص41/ح24. راونالاراحب - 1
.33 ثیدح /ج1/ص217/ راونالاراحب - 2
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دندرک یم  یعـس  ع )  ) هّمئا و  ص )  ) ربمایپ نید ، هقف  ّمهم  شقن  تیمها و  رطاخ  هب  .دـنا  هدرک  هصالخ  ینید  تهاقف  رد  هکلب  ییاـیند 
ادخ لوسر  .دنداد  یم  رارق  شنزرـس  دروم  ار  هّقفت  رد  ناراک  لامها  و  دنیامن ، بیغرت  نآ  يوس  هب  ار  مدرم  فلتخم ، ياه  شور  هب 

: دندومرف (ص )

ِِهنید (1) نَع  ُلَأسَی  ِِهنید َو  َرمَا  ِهیف  ُهََّقفَتَی  ًاموَی    ٍ هَعُمُج ِّلُک  ِیف  ُلَعجَی  ٍِملسُم ال  ِّلُِکل  ُفا 

.دیامن لاؤس  شنید  زا  دنک و  هّقفت  ار  شنید  رما  زور ، نآ  رد  هک  دهدن  رارق  ار  يزور  هتفه  ره  رد  هک  یناملسم  مه  رب  فا 

شرافـس هعمج  زور  ّصاخ  هرابرد ي  هتبلا  .دـبای  یم  همادا  دـعب  هعمج ي  ات  هعمج  کـی  زا  هک  هتفه  ره  ینعی  هعمج » ّلـک   » تراـبع
زور کی  لقادح  هتفه  رد  ناسنا  لاح  ره  هب  اّما  دسرب ، شترخآ  هب  دراذگب و  رانک  ار  يویند  روما  زا  يرادـقم  ناسنا  هک  تسا  هدـش 

.دورب شنید  رما  رد  هّقفت  لابند  دیاب 

و هچ ؟ ینعی  تسا ، ع )  ) نامز ماـما  نارواـی  تایـصوصخ  زا  هدـش و  شرافـس  نآ  هب  ردـق  نیا  هک  نید  رد  هّقفت  هک  دـید  دـیاب  لاـح 
؟ دوش یم  لصاح  هنوگچ 

نید رد  هّقفت 

حالطـصا تسا ؟ یحالطـصا  هقف  نامه  يانعم  هب  تسا ، ترخآ  ایند و  ریخ  بسک  هلیـسو ي  یهلا و  تیاـضر  راـیعم  هک  یهّقفت  اـیآ 
فرع 4. رد  هیقف 

36 ص :

/ج1/ص176/ح44. راونالاراحب - 1
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هب تهاقف  .دشاب  نید  غّلبم  و  دنادب ، ...و  لوصا  هقف و  یبرع و  دشاب ، هدـناوخ  ار  هزوح  سورد  هک  دوش  یم  قالطا  یـسک  هب  هعماج ،
هک دیآ  یم  شیپ  لاؤس  نیا  .دنوش  هیقف  انعم  نیدب  دنناوت  یم  يدودحم  هدـع ي  هک  تسا  یعیبط  و  دراد ، یـصاخ  طیارـش  انعم  نیا 

يادـخ ایآ  درادـن ؟ زاین  ...و  اّنب  اونان و  سدـنهم و  شزپ و  هب  هعماج  اـیآ  تسا ؟ یـضار  هّدـع  نیا  لـمع  زا  طـقف  یلاـعت  يادـخ  اـیآ 
!؟ دریذپ یمن  ار  اه  نآ  لمع  ناحبس ،

.تسا نآ  زا  یـشخب  حلطـصم ، هقف  هک  دراد ، یعیـسو  هرتسگ ي  نید ، رد  تهاقف  هک  مینک  هجوت  دـیاب  اه  شـسرپ  نیا  هب  خـساپ  رد 
.درب یپ  نآ  قمع  هب  نید  ءزج  ره  رد  ناسنا  هک  يروط  هب  ینید ، قیمع  كرد  مهف و  ینعی  نید ، رد  تهاقف 

راهطا هّمئا  هک  اج  نآ  زا  .دشاب و  هتشاد  قیمع  مهف  كرد و  نید ، یلمع » ماکحا   » رد هک  دوش  یم  هتفگ  یـسک  هب  ام ، فرع  رد  هیقف 
نآ عبانم  يور  زا  نید  ماکحا  ندروآ  تسد  هب  يارب  قیمع  مهف  دـنا ، هدرک  زاـب  ار  نید  عورف  رد  دـیلقت  باـب  مدرم ، مومع  يارب  (ع )

.دننک يوریپ  طیارش  دجاو  دیلقت  عجرم  کی  زا  دنناوت  یم  هکلب  تسین ، دارفا  مامت  زاین  دروم 

هک دنمهفب  ینعی  دننک  دیلقت  هّقفت  يور  زا  دیاب  مه  نیدّلقم  .يرگید  يانعم  دـّلقم  يارب  دراد و  انعم  کی  دـهتجم  يارب  نید  رد  هّقفت 
يریثک ریخ  اذل  دوب و  دهاوخ  هّقفت  نودب  یطیارـش  هچ  اب  یـسک  هچ  زا  دننک و  دـیلقت  دـیاب  يا  هزوح  هچ  رد  دـننک و  یم  دـیلقت  ارچ 

.تسا يدوبان  لاوز و  ضرعم  رد  هراومه  تهج  نیمه  زا  درادن و  شیارب 

37 ص :

باتفآ www.Ghaemiyeh.comيرای  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 189زکرم  هحفص 45 

http://www.ghaemiyeh.com


تاداقتعا لوصا  رد  دوخ  دیاب  سک  ره  هک  دوش  یم  تاداقتعا  هب  طوبرم  نآ  زا  یشخب  تسین ، يدیلقت  نید  ياه  تمسق  همه ي  اما 
مهم رد  هّقفت  زیچ  ره  زا  لبق  .دراد  نید  عورف  اب  تواـفتم  ییاـنعم  تاداـقتعا  لوصا  رد  .دوش  هیقف »  » ینعی دـنک ، ادـیپ  قیمع  ییاـنعم 
هتشاد هناهیقف  یسانشادخ  ناشدوخ ، تاناکما  عسو و  ّدح  رد  دیاب  همه  و  دراد ، ییازس  هب  تیمها  دیحوت –  ینعی  نید –  نکر  نیرت 

تین اب  هک  يدارفا  دنرایـسب  هچ  اما  .دـشاب  لکـشم  دـیابن  نآ  رد  تهاقف  تسا ، راوتـسا  ناسنا  ترطف  هیاپ ي  رب  دـیحوت  نوچ  .دنـشاب 
کی اب  ار  شیوخ  يرطف  يادخ  دنا ، هتفرن  تسرد  ار  هار  نوچ  اما  دنا ، هدوب  یـسانشادخ  لابند  مزال –  تریـصب  نودب  اما  صلاخ – 
دوجو ِقمع  رد  دـیحوت ، .دـنا  هدرک  بوجحم  ار  حیحـص  دـیحوت  لـمع  رد  هدـناشوپ و  راـکفا  تاحالطـصا و  ياـهراگنز  زا  هلـسلس 

و دنک ، یم  هشیر  یتخرد  دننام  دنشاب ، سانشادخ  ترطف –  حیحص  ریـسم  زا  فارحنا  مدع  اب  و  تفرعم –  مهف و  رـس  زا  هک  یناسک 
.ددرگ یمن  اهدیدرت  تافآ و  شوختسد  یتحار  هب  ناشداقتعا  اذل 

هکلب دزاس ، یمن  دیدرت  ّکش و  راچد  دنازغل و  یمن  ار  وا  یسانشادخ ، هب  طوبرم  تاهبـش  دوش ، دحوم  تهاقف ، يور  زا  یـسک  رگا 
دوخ داقتعا  شزرا  یسک  نینچ  .درمش  یم  قح  ار  نآ  اهنت  يرطف ، یلقع و  لیالد  هب  و  دتسیا ، یم  شیوخ  داقتعا  رب  راوتـسا  خسار و 

( مزیلارولپ « ) ینید ییارگ  ترثک   » زورما حالطصا  هب  ای  یلک  حلـص  هب  لئاق  دناد ، یمن  نایتشترز  نایمیلک و  نایحیـسم ، فیدر  رد  ار 
یمن يرظن  گـنت  تسا –  نارگید  اـب  راـتفر  نسح  اـب  هارمه  هتبلا  هک  ار –  یهلا  تینادـحو  هـب  داـقتعا  رب  یگداتـسیا  و  ددرگ ، یمن 

، يرطف دیحوت  هکلب  .درامش 
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.دوش یم  وا  ریذپانادج  ءزج  ددرگ و  یم  نیجع  شدوجو  همه ي  اب 

نتـسناد اب  هارمه  هک  دـنچ  ره  اـم  لـهج  يور  زا  هن  دـشاب ، حیحـص  تفرعم  زا  هتـساخرب  تاداـقتعا ، هک  تسا  نیا  تهاـقف  هناـشن ي 
ًابلق دهد ، خساپ  دناوتن  رگا  یتح  دوش ، هجاوم  مه  يا  ههبـش  اب  ناسنا  رگا  نیا ، رب  انب  .دشاب  هفـسلف  مالک و  ملع  زا  دنچ  یتاحالطـصا 

.دتفا یمن  دیدرت  ّکش و  هب  دزغل و  یمن 

وا یگدنز  لوط  رد  نآ  تارمث  و  دراذگ ، یم  رثا  زین ، درف  راتفر  لامعا و  رد  هک  بلق ، رد  اهنت  هن  لاعتم ، راگدرورپ  حیحص  تخانش 
اضر و لّکوت ، میلـست ، يالاب  تاجرد  هب  .دـنیب و  یم  رظاـن  رـضاح و  دوخ  یگدـنز  رد  ار  ادـخ  دّـحوم ، درف  اذـل  .ددرگ  یم  ناـیامن 

.تسا دنوادخ  زا  اه  نآ  تیشخ  ع )  ) نامز ماما  نارای  ياه  هناشن  زا  .دبای  یم  تسد  ...ربص 

: دندومرف ع )  ) قداص ماما 

َنوُقِفشُم (1) ِهللا  ِهَیشَخ  نِم  مُه 

.درادن دیدج  میدق و  حلطـصم  جـیار و  مولع  سورد و  هب  میقتـسم  طابترا  یگتـسباو و  تسا ، ام  ثحب  دروم  هک  دـیحوت  رد  تهاقف 
کی اما  .ددرگ  یم  نایامن  وا  رد  دـیحوت  راثآ  و  دوش ، یم  هیقف  يرطف  یـسانشادخ  رد  درادـن ، مه  داوس  هک  یماع  درف  کـی  یهاـگ 

ددـعتم نیهارب  اـب  ییانـشآ  نیع  رد  .دـشاب و  هتـشادن  دـیحوت  رد  تهاـقف  يا  هّرذ  تـسا  نـکمم  داوـس ، اـب  هدرک و  لیـصحت  صخش 
رد 8. خوسر  هب  یسانشادخ 
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رپ ِمالک  اب  مه  ار  نارگید  هک  دوش ، یم  نوگرگد  شدوخ  اهنت  هن  يا ، ههبـش  نیرت  کچوک  اب  مینیب  یم  اذـل  .دـشاب  هدیـسرن  دـیحوت 
، فوخ زا  یناـشن  زین ، شیوخ  هّرمزور  یگدـنز  فلتخم  لـئاسم  لـباقم  رد  هوـالع ، هب  .دـناشک  یم  فارحنا  هب  شیوخ  قرب  قرز و 

.درادن یسانشادخ  ياه  هناشن  رگید  ربص و  لّکوت ،

، ناسنا هک  نیا  ینعی  تّوبن ، رد  هقف  .دوش  هجوت  دیاب  مه  تّوبن  رد  هقف  هب  دیحوت  زا  سپ  .دنراد  یهقف  مادـک  ره  نید ، یلـصا  ناکرا 
دروم رد  .دشاب  هتشاد  تریـصب  اب  حیحـص و  تفرعم  ساسا ، نیا  رب  .تسا و  هدناسانـش  لاعتم  يادخ  هک  دسانـشب  هنوگ  نامه  ار  یبن 
خسار تّوبن  رد  نانچ  دیاب  ع )  ) نامز ماما  ناروای  هکلب  دنک ، یمن  تیافک  نآرق  هب  دانتسا  ربمایپ و  مسا  نتسناد  اهنت  یبن ،»  » و تّوبن » »

یلاکشا رگا  دنـشاب و  دقتعم  ًاقیمع  تمـصع  ملع و  لیبق  زا  ییاه  یگژیو  زین  ناشیا و  یهلا  نوؤش  ءایبنا و  هب  زاین  هجو  هب  هک  دنـشاب 
.دنکن اجیا  دیدرت  يا  هّرذ  اه  نآ  لبق  رد  دش ، حرطم  اه  هنیمز  نیا  رد 

ًالماک دـننک ، يرای  ار  ع )  ) نامز ماما  دوخ  نید  ظفح  اب  دـنهاوخ  یم  هک  یناسانـش  نید  يارب  زین ، تماما  هلأـسم  رد  ندوب  هیقف  موزل 
ادیپ هار  نآ  رد  یتسـس  لزلزت و  دنیـشنب و  رمث  هب  دـیحوت  ات  دـشاب ، قیمع  مهف  اب  مأوت  دـیاب  تماما ، هلأسم ي  هب  داقتعا  .تسا  نشور 

.دنکن

فـصو رد  هک  هنوگ  نآ  دشاب ، هتـشاد  حیحـص  یـسانشادخ  شدوخ  دیاب  دشاب ، ع )  ) نامز ماما  هدننک ي  يرای  دهاوخ  یم  سک  ره 
: تسا هدمآ  ع )  ) يدهم ترضح  نارای 
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ِهِدیحوَت (1) ََّقَح  َهللا  اوُدَّحَو  َنیَذُلا  ُمُه 

.دنا هتشاد  ساپ  تسوا –  دیحوت  ّقح  هک  هنوگ  نامه  ار –  یهلا  تینادحو  هک  دنتسه  یناسک  اه  نآ 

، نیا رب  انب  .ددرگ  یمن  ادا  ع )  ) ماما ّقح  ءادا  نودـب  دـنوادخ  ّقح  و  دوش ، یمن  قّقحم  یـسانش  ماما  یـسانش و  ربماـیپ  نودـب  دـیحوت 
.دنروآ تسدب  تّحص  تقد و  اب  ار  ع )  ) ماما تفرعم  صوصخب  مزال –  ياه  تفرعم  دیاب  ع )  ) نامز ماما  نارای 

، كالم نیا  .تسا  ع )  ) تیب لها  زا  لوقنم  ربتعم  ثیداحا  نآرق و  تامکحم  اب  نآ  قباطت  تّحص ، نیا  یـسررب  يارب  رایعم  كالم و 
ره يابیز  مالک  ور ، نیا  زا  .تسا  تهاقف  تّحـص  تخانـش  یـسررب و  هطباـض ي  یعاـمتجا ، يدرف و  قـالخا  ماـکحا و  دـیاقع ، رد 
هب اه  لاـس  دوش و  هداد  تنیز  مه  رعـش  باـعل  بآ و  اـب  هچرگ  تسین ، مـالک  نآ  ِندوب  یلقع  حیحـص و  ياـنعم  هب  ییوگرپ ، مّلکتم 

.ددرگ هضرع  مدرم  هب  دیحوت  سرد  ناونع 

يرادنید رد  تابث 

هدرک خوسر  ناشیاه  لد  رد  نامیا  هک  یناسک  .تسا  ینید  تاداقتعا  رد  يریذـپان  لزلزت  يراوتـسا و  نید ، رد  تهاقف  راثآ  زا  یکی 
یگژیو زا  یکی  .دنتـسه  رتراوتـسا  هوک  زا  دوخ ، تاداقتعا  رد  هتفاین و  هار  اه  نآ  بلق  رد  یکـش  چیه  دنا ، هدـش  هیقف  نید  رما  رد  و 

ع)4.  ) رصع ماما  نارای  ياه 
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: دندومرف ع )  ) قداص ماما  .تسا  نیمه 

ِرَجَحلا (1) َنِم  ُّدشا  ِهللا  ِتاذ  یف  ٌکَش  اُهبوُشی  ِدیدَحلا ال  ُُربز   َ مُهبُوُلق َّنَاَک  ٌلاجِر 

گنـس زا  دـنوادخ ، تاذ  دروم  رد  تسین ، هتخیمآ  کش  اب  تسا ، نهآ  ياه  هراپ  ناشیاه  لد  ییوگ  هک  دنتـسه  ییاه  ناسنا  اه  نیا 
.دنتسه رت  تخس 

نآ هک  تسا  تقیقح  نیا  هدنهد ي  ناشن  نهآ ، هب  دارفا  نیا  ياه  لد  هیبشت  .تسا  يریذـپان  فاطعنا  یتخـس و  ِلثملا  برـض  نهآ ،
تریصب و نتشاد  نودب  یگژیو ، نیا   (2) .دنک یمن  ادـیپ  هار  اه  نآ  دوجو  رد  لزلزت  کش و  هّرذ ي  شیوخ  تاداقتعا  رد  زگره  اه 

.دوش یمن  رّسیم  نید ، رد  تهاقف 

مان هب  شیوخ  باحـصا  زا  یکی  هب  ناشیا  .درب  یپ  نید  رد  يراوتـسا  اب  تهاقف  طابترا  هب  ناوت  یم  ع )  ) قداص ماما  مالک  زا  ماهلا  اـب 
: دندومرف ریشب 

ِباب یف  ُهاُولَخدَا  مِهَیِلا  َجاـتحا  اَذاَـف  مِهَیِلا  َجاـتحا  ِهِهقِِفب  ِنغَتـسَی  َمل  اِذا  مهنِم  َلُـجَّرلا  َّنِا  ُریـَشب  اـی  اِنباحـصَا  نِم  ُهَّقَفَتَی  ـال  نَمیف  َریَخ  ـال 
ُمَلعَی (3) َوُه ال  مِهَتلالَض َو 

6 حیا تسین ؛ وا  رد  يریخ  دشابن ، هّقفت  لها  هک  ام  باحصا  زا  یسک 
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اه نآ  جاتحم  هک  یتقو  .دـنک و  یم  ادـیپ  زاین  نید ) نافلاخم   ) اه نآ  هب  دـشابن ، دوخ  هقف  هب  ینغتـسم  هک  نآ  ام ، باحـصا  زا  ریـشب !
.دننک یم  دراو  دوخ  یهارمگ  يداو  هب  دمهفب –  شدوخ  هک  نآ  نودب  ار –  وا  دش ،

هب ار  نید  دـناوت  یمن  ًاملـسم  و  دـنام ، یمن  مدـق  تباث  دوخ  نید  رد  هنرگو  .دـشاب  یـسانش  نید  هیاـپ ي  رب  دـیاب  صخـش  يرادـنید 
نید ظفح  يارب  دروآ ، یم  يور  فرط  ره  هب  درادن ، ار  مزال  هنینأمط ي  شمارآ و  هدش و  لزلزت  راچد  هک  یسک  .دناسانشب  نارگید 

زا دنیشنب ، ع )  ) تیب لها  نایاپ  یب  دوخ  رس  رب  یسک  .دوش  یم  دنمزاین  نارگید  هرفـس ي  هب  و  دنک ، یم  ادیپ  جایتحا  نارگید  هب  دوخ 
نید ملع  همـشچرس ي  زا  هک  یناسک  .دبای  یمن  نارگید  هقّرفتم  ثحابم  هب  يزاین  و  دوش ، یم  عابـشا  دـنا  هدومرف  اه  نآ  هک  یفراعم 

.دندنب یم  دیما  یبارس  ره  هب  و  دننز ، یم  رس  يدولآ  لگ  بآ  ره  هب  بآ ، ندروآ  تسد  هب  يارب  ناگنشت  ناسب  دندرگن ، باریس 

ثلیثت هب  لئاق  هک  دنور  یم  یحیسم  نیملکتم  غارـس  یتح  یقیقح ، دیحوت  هب  یبایتسد  يارب  یناسک  یهاگ  هک  دوش  یم  نینچ  نیا  و 
نیا زا  یـضعب  تمه  همه ي  .دوش و  یم  مرگ  مالـسا )!(  نید  تخانـش  ریـسم  رد  اه  نآ  نانخـس  همجرت ي  رازاـب  هجیتن  رد  دنتـسه !

مه راختفا  نآ  هب  هتفرگ و  تقبـس  رگیدـکی  زا  رما ، نیا  رد  هک  اج  نآ  ات  ددرگ ، یم  نیکرـشم  راّفک و  راثآ  شریذـپ  هعلاطم و  دارفا ،
مسا و هک  نیا  يارب  مه  یخرب  .تسا  هتفای  تدش  اه ، هدرک  لیـصحت  زا  یهورگ  نایم  رد  یفارحنا  شیارگ  نیا  هنافـسأتم  .دـننک  یم 

تسد هب  هعماج  رد  یمسر 

43 ص :

باتفآ www.Ghaemiyeh.comيرای  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 189زکرم  هحفص 51 

http://www.ghaemiyeh.com


همه ي .دننازوس  یم  لد  دنهد ، یمن  ناشن  نآ  هب  یلابقا  هک  یناسک  يارب  و  دننک ، یم  رت  غاد  ار  تلالـض  هروک ي  نیا  رونت  دنروآ ،
یم فارحنا  هب  دـنمهفب –  دوـخ  هک  نیا  نودـب  ار  حوـل  هداـس  عـالطا  یب  دارفا  زا  يداـیز  هّدـع  و  هداد ، مه  تسد  هب  تسد  اـه  نـیا 

هّقفت ندوبن  زا  یشان  تافآ  نیا  همه ي  .دنهد  یم  تسد  زا  ار  حیحـص  نید  هدروآ و  يور  نید  نانمـشد  هب  مک  مک  اه  نآ  دنزادنا ،
.تسا نید  رد 

ناهانگ زا  بلق  بیذهت 

 – تمکح .دنوش و  یم  باریـس  یهلا  تمکح  ماج  زا  ماش  حبـص و  ع )  ) نامز ماما  نارای  دش ، نایب  لصف  نیمه  يادتبا  رد  هک  نانچ 
هراـبرد ي .دـنیآ  یم  تسدـب  نید  رد  هّقفت  زا  ود  ره  هک  تسا  طوبرم  لـمع  داـقتعا و  هبنج ي  ود  هب  زین  ع – )  ) هّمئا ریـسفت  قباـطم 

شقن ع )  ) رـصع ماما  ندرک  يرای  رد  هک  تمکح  رگید  هبنج ي  .میداد  حیـضوت  يا  هزادـنا  ات  نآ  رب  تماقتـسا  تاداقتعا و  تّحص 
شالت هحولرـس ي  ناهانگ  یگدولآ  زا  بلق  بیذـهت  دـیاب  هنیمز  نیا  رد  .دوش  یم  طوبرم  صخـش  لـمع  هب  دراد ، قیمع  یـساسا و 

ادـخ و زا  تعاطا  هک  تمکح –  مود  همین ي  تروص  نیا  رد  .دـناسر  يرای  ار  شماما  دوخ  بلق  اـب  دـناوتب  اـت  دریگ  رارق  درف  ياـه 
دشاب هتـشاد  هجوت  دیاب  دنک ، يرای  ار  ع )  ) نامز ماما  دهاوخ  یم  هک  یـسک  .دوش  یم  لصاح  وا  يارب  زین ، تسا –  رئابک  زا  بانتجا 

وا حور  دوش ، یم  التبم  داسف  يرامیب و  هب  ناسنا  مسج  هک  روطنامه  .ددرگ  یم  هابت  هدولآ و  یـصاعم ، ماـجنا  رثا  رد  ناـسنا  بلق  هک 
قیقد هجوت  دروم  دیاب  دنک ، یم  رامیب  ار  حور ) ای   ) بلق هچنآ  دوش و  رامیب  تسا  نکمم  زین 
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.دریگب رارق 

نآ زا  يا  هنومن  هب  راصتخا  تیاعر  يارب  ام  هک  تسا  هدش  نایب  یمهم  قیاقح  بلق ، يرامیب  تمالـس و  هرابرد ي  ّتنـس  باتک و  رد 
: دیامرف یم  نآرق  .مینک  یم  هراشا  اه 

َنُوبِسکَی (1) اُوناَک  اَّم  مِِهبُوُلق  یَلَع  َناَر  َلب  اَّلَک 

( تخاس بوجحم  ار  ناشیاه  لد   ) تسب راگنز  ناشیاه  لد  رب  دندش  یم  بکترم  هچنآ  هکلب  تسین ، نینچ 

: دندومرف هفیرش  هیآ ي  نیا  حیضوت  رد  ع )  ) رقاب ماما 

ِبُونُذـلا یف  يدامَت  نِا  ُداوَسلا و  کلذ  َبَهَذ  َبات  ناف  ُءادوَس  ِهَتُکنلا  یف  َجَرَخ  ًابنَذ  ََبنذَا  اذاف  ُءاضَیب  ُهَتُکن  ِِهبلَق  یف  ّـِالا و  ٍدـبَع  نِم  اـم 
یلع َنار  لب  اـُلک   ) َّلَـجوَّزَع ِهللا  ُلوَق  وه  ًادـبا و  ٍریخ  یِلا  ُهبِحاـص  عِجرَی  مل  ُضاـیبل  َیّطُغ  اذاـف  َضاـیَبلا  یّطَُغی  یّتح  َداوسلا  کـلذ  َداز 

(2) نُوبِسکَی )  اوناک  ام  مِهبوُلق 

دیدپ هایس  هطقن ي  کی  نآ  رد  دوش ، بکترم  یهانگ  یتقو  سپ  تسا ، يدیفس  هطقن ي  شبلق  رد  هک  نآ  رگم  تسین  يا  هدنب  چیه 
هک نآ  ات  دـیازفا  یم  یهایـس  نآ  رب  دـهد ، همادا  ار  هانگ  ماجنا  رگا  دور و  یم  نیب  زا  یهایـس  نآ  دـنک ، هبوت  رگا  هاگ  نآ  .دـیآ  یم 

نخـس تسا  نیمه  ددرگ و  یمن  زاب  یبوخ  يوس  هب  زگره  بلق  نآ  بحاص  دوش ، هدیـشوپ  يدیفـس  نوچ  دناشوپ و  یم  ار  يدیفس 
.0 .تسب راگنز  ناشیاه  لد  رب  دنداد ، یم  ماجنا  هچنآ  هکلب  تسین ، نینچ  ّلج : ّزع و  يادخ 
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، دـبای همادا  هانگ  ماجنا  رگا  دـنام و  یم  یقاب  بلق  رد  نآ  ءوس  رثا  هبوت  مدـع  تروص  رد  دزاس و  یم  رامیب  ار  ناسنا  بلق  یهانگ  ره 
دنام یمن  یقاب  شیارب  ینامیـشپ  هبوت و  يارب  یهار  رگید  هک  دسر  یم  اج  نآ  هب  راک  ددرگ و  یم  هابت  دساف و  بلق  همه ي  مک  مک 
هیقب ترـضح  رّفنت  ضغب و  دروم  ًاعطق  كاپان  هایـس و  بلق  .دنک  یم  هراشا  خلت  تقیقح  نیمه  هب  نیفّفطم  هروس  هفیرـش ي  هیآ ي  و 

بوسحم ناشیا  نارای  ءزج  دناوت  یمن  زگره  دشاب ، راتفرگ  یبلق  يرامیب  نینچ  هب  هک  یـسک  نیا  رب  انب  دـشاب و  یم  ءادـف  انحاورا  هللا 
ماما .دراد  ار  دوخ  بیرغ  ماما  يرای  تقایل  هک  دـهد  ناشن  شیوخ  لمع  اب  دـنک و  هبوت  هتفرن ، تسد  زا  تصرف  ات  هک  نآ  رگم  دوش ،

: دومرف یم  هشیمه  ع ))  ) مولعلا رقاب  ترضح   ) مردپ هک  دنا  هدومرف  زین  ع )  ) قداص

هَلَفسَا (1) هالعَا  ُریصَیَف  هیلع  َبلِغت  یّتح  هب  ُلازَت  امَف  َهَئیطَخلا  ُِعقاُوَیل  َبلَقلا  ّنِا  ََََهَئیطَخ 
َ

نِم  ِبلَقِلل  َدَسفَا  ٍیَش  نِم  ام 

هک نآ  ات  دنام  یم  بلق  رد  هانگ  نآ  سپ  .دوش  یم  هانگ  بکترم  بلق  انامه  .دنک  یمن  هابت  ار  بلق  هانگ ، کی  زا  رت  شیب  زیچ  چـیه 
.دوش یم  نییاپ  الاب و  بلق )  ) هاگنآ ددرگ ، یم  بلاغ  هریچ و  نآ  رب 

فطل هب  نآ  رثا  یقیقح ) هبوت ي   ) ندرک ناربج  ینامیـشپ و  اـب  رگا  دـنز و  یم  ناـسنا  بلق  هب  ار  ررـض  نیرت  شیب  هاـنگ  کـی  یتح 
هجو دیاش  .دوش  یم  ور  ریز و  ناسآ  عیرـس و  رایـسب  بلق  دنک و  ور  ریز و  ار  نآ  ات  دنام  یم  بلق  رد  ردق  نآ  دوشن ، لئاز  دـنوادخ 

نیمه 1. مه  بلق »  » هیمست ي
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يادخ دوب ، ع )  ) نامز ماما  يرای  قاتشم  رادتـسود و  زورما  ات  هک  یبلق  .دوش  ضوع  تسا ، نکمم  هانگ  کی  اب  هک  دشاب  نآ  یگژیو 
دشورف و یم  يوهش  تسپ  روما  هب  ار  دوخ  بیرغ  ماما  یتسود  یتحار  هب  دنک و  یم  هبلغ  نآ  رب  تاوهـش  تّذل  هانگ ، کی  اب  هدرکان 

دوخ یبـلق  هجوت  تساوخ و  نودـب  طوقـس  نیا  هک  تساـج  نیا  لاکـشا  .دزاـس  یم  مورحم  شماـما  يراـی  زا  هشیمه  يارب  ار  دوـخ 
.ددرگ یم  راتفرگ  يدرد  نینچ  هب  دمهفب ، هک  نآ  نودب  وا  دوش و  یم  عقاو  صخش 

ياه توهـش  زا  ار  ناشیاه  لد  یبلق ، يرامیب  نینچ  تشحو  زا  دنـسرت و  یم  دوخ  رب  ًاعقاو  ع )  ) نامز ماـما  ناتـسود  هک  تساـج  نیا 
: دندومرف ع )  ) رفعج نب  یسوم  ترضح  .دنُرب  یم  يویند 

یّنَع (1) ٌَهبُوبحَم  مُهبوُلق  اینّدلا  ِتاوهش  مُهبولق  َهَقَّلَعَملا  ّناف  ِتاوَهَّشلا  ِّبُح  نع  َکباحصَا  رِذنَاَف  رِّذَح  دواد  ای  دواد : یِلا  ُهللا  یَحوَا 

اریز ناسرتب ، اه  توهـش  نتـشاد  تسود  زا  ار  دوخ  ناراـی  سپ  رادـب ، رذـح  رب  دواد  يا  دـندومرف : یحو  دواد  ترـضح  هب  دـنوادخ 
.تسا مورحم  هدیشوپ و  ادخ )  ) نم زا  ناشیاه  لد  دنشاب ، هتسب  لد  يویند  تاوهش  هب  هک  یناسک 

ماما نارای  .دناشک  یم  داسف  یهابت و  هب  ار  بلق  رما  نیمه  دزاس  یم  بوجحم  دـنوادخ  دای  زا  ار  ناسنا  بلق  تاوهـش ، هب  یگتـسبلد 
.3 .دننک یم  رارف  یناسفن  لایما  زا  دنهد و  یم  رارق  دوخ  لمع  هحول ي  رس  ع )  ) دواد ترضح  نارای  هب  ار  دنوادخ  رادشه  ع )  ) رصع
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: دنا هدومرف  فیصوت  نینچ  ار  ع )  ) يدهم ترضح  نارای  ع )  ) همئالاداوج ترضح  هک  تسا  تهج  نیمه  زا 

ِِِِِهتعاط (1)
ِِِ

یف  َنوُّدُِجم  َنوُداّدَک 

.دنتسه دوخ  نامز  ماما  زا  تعاطا  رد  تیدج  شالت و  لها  اه  نآ 

.دهد یم  لیکشت  ار  ام  نید  همه ي  هک  تسادخ  یگدنب  هار  رد  شالت  ع )  ) ماما زا  تعاطا  رد  ششوک  شالت و 

یمن سک  چیه  .دنک و  ادیپ  یلمع  تروص  نآ ، هب  تبسن  صخش  هدارا ي  میمصت و  اب  ًافرص  هک  تسین  يزیچ  يرادنید ، رد  تیدج 
ِمیمصت نیمه  اب  دناوتب  مشاب و  هتشاد  تیدج  ع )  ) نامز ماما  ادخ و  تعاطا  رد  هک  مریگ  یم  میمصت  نالا  نم  هک : دوش  یعّدم  دناوت 

.دنک ادیپ  تسد  لاح  نآ  هب  یعفد 

هک تسا  نید  رد  تریـصب  تهاـقف و  ناـمه  یکی  دـشاب : هتـشاد  دوـجو  یگژیو  ود  هـک  دـتفا  یم  رثؤـم  یتـقو  صخـش  هدارا  مزع و 
زا بلق  نتـشادهگن  رود  تبقارم و  رثا  رد  هک  یـسرتادخ  يوـقت و  هـیحور ي  مود  دـهد و  یم  لیکـشت  ار  صخـش  قـیمع  ياـهرواب 

.دروآ و یم  دوجوب  درف  رد  ار  ع )  ) ماما ادخ و  زا  تعاطا  رد  تماقتسا  تیدج و  نیکر ، نکر  ود  نیا  .دیآ  یم  دیدپ  شیاه  يرامیب 
.4 .دنک يرای  ار  شنامز  ماما  شیوخ  بلق  اب  دناوت  یم  یسک  نینچ 
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ناشیا هب  تبحم  اب  ع )  ) ماما يرای 

قامعا رد  ترـضح  نآ  تفرعم  هک  یـسک  .تسا  ناشیا  هب  ندـیزرو  تبحم  بلق ، اب  ع )  ) رـصع ماما  ترـصن  قیداصم  زا  رگید  یکی 
مزاول راثآ و  هب  مازتلا  قیرط  زا  تبحم ، نیا  ظفح  اب  وا  .ددرگ  یم  دایز  ناشیا  هب  تبـسن  شتبحم  یعیبط  روط  هب  هدرک ، خوسر  شبلق 

.دنک يرای  ار  شنامز  ماما  دناوت  یم  نآ ،

اب بسانتم  زین  وا  لامعا  دریگ و  یم  لکش  یبلق  تبحم  نیا  ساسا  رب  شتالاح  همه ي  تسا ، ع )  ) نامز ماما  تبحم  زا  زیربل  هک  یبلق 
يرای زا  ییالاب  هجرد  دوخ  اـهنت  هن  ع ،)  ) ماـما هب  ندـیزرو  تبحم  نیا ، رب  اـنب  .دـنک  یم  ادـیپ  شزرا  حور و  شا ، یبلق  تبحم  نازیم 

یلع ترـضح  هب  ص )  ) ادخ لوسر  .دزاس  یم  دنمـشزرا  هدیـشخب و  لکـش  ار  ترـضح  يرای  يدعب  بتارم  هکلب  تسا ، ناشیا  یبلق 
: دندومرف (ع )

، ِنآرُقلا َثُلث  َأَرَق  اهَّنأَکَف  َهَّرَم  اهَأَرَق  نَم  ُهَّنإَف  ُدَحَأ ، ُهللا  َوُه  ُلق  ُلَثَم  َکّلَثَم  امَّنإ 

ٍتاّرَم ثُالث  ُلثِم  اهَأَرَق  نَمَو  ِنآرُقلا  ِیَثُلث  ِأَرَق  امَّنَأَکَف  ِنیَتَّرَم  اهَأَرَق  نَمَو 

، ِدابِعلا ِباَوث  ِثُلث  ُلثِم  هل  َناک  ِِهبلَِقب  َکَّبَحَأ  نَم  تنأ   َ ِکلذَکو َنآرّقلا ،  أَرَق  امَّنأَکَف 

ِِهبلَِقب َکَّبَحأ  نَمو  ِدابِعلا ، ِباَوث  یَثُلث  ُلثِم  َُهل  َناک  ِِهناِسِلب  َكَرَصَنَو  ِِهبلَِقب  َکَّبَحأ  نَمَو 

(1) ِدابِعلا .  ِلامعَا  ِباَوث  َُهل  َناک  ِهِدَیو  ِِهناِسِلب  َكَرَصَن  َو 

و هدـناوخ ، ار  نآرق  موس  کی  هک  تسا  نیا  لثم  دـناوخب ، ار  نآ  راب  کی  هک  یـسک  .تسا  دـحا » هللا  وه  لق   » هروس ي لثم  وت ، لَثَم 
.4 یسک
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همه هک  تسا  نیا  لثم  دناوخب ، ار  نآ  راب  هس  هک  یـسک  هدـناوخ و  ار  نآرق  موس  ود  هک  تسا  نیا  دـننام  دـناوخب ، ار  نآ  راب  ود  هک 
لاـمعا شاداـپ  موس  کـی  ریظن  دـشاب ، هتـشاد  تسود  شبلق  اـب  ار  وت  هک  یـسک  هک  تسا  روـط  نیمه  .تسا و  هدـناوخ  ار  نآرق  ي ،
شاداپ موس  ود  هک  تسا  نیا  دننام  دنک ، يرای  شنابز  اب  دـشاب و  هتـشاد  تسود  شبلق  اب  ار  وت  هک  یـسک  .تسا و  هدرب  ار  ناگدـنب 
لامعا همه ي  شاداپ  لداعم  دنک ، يرای  شتسد  نابز و  اب  هتشاد و  تسود  شبلق  اب  ار  وت  هک  یـسک  .تسا و  هدرب  ار  ناگدنب  لامعا 

.تسا هدرب  ار  ناگدنب 

يرای تلیـضف  اه  نآ  زا  یکی  هک  دراد ، يدایز  تاکرب  لئاضف و  ع )  ) ناشیا موصعم  دـالوا  و  ع )  ) نینمؤملاریما یبلق  نتـشاد  تسود 
بیترت نیا  اب  و  درادـب ، تسود  بلق  اب  ناشیا  ندرک  يرای  تین  هب  ار  ع )  ) تیب لها  دـناوت  یم  ناسنا  .تسا  ع )  ) نیموصعم تارـضح 
ثعاب ًالقتسم  ناونع ، ود  نیا  زا  کی  ره  هک  اه ، نآ  ندرک  يرای  شاداپ  مود  و  ناشیا ، نتـشاد  تسود  شاداپ  یکی  دربب : شاداپ  ود 

.ددرگ یم  ناسنا  يونعم  تاجرد  نتفر  الاب  یهلا و  تیاضر  بلج 

ءاحنا زا  کی  چیه  تبحم ، نودب  .يدعب  بتارم  حور  مه  تسا و  ناشیا  ندرک  يرای  زا  يا  هبترم  مه  ع )  ) ماما هب  تبسن  یبلق  تبحم 
همه ي دبلاک  رد  هک  تسا  ینوخ  هلزنم ي  هب  دشاب ، یم  تفرعم  زا  هتـساخرب  هک  تبحم  نیا  .دوش  یمن  یلمع  ع )  ) ماما ندرک  يرای 

تفرعم زا  هتساخرب  ِتبحم  يور  زا  هک  تسا  نیا  هب  زین  يدعب  ماسقا  زا  کی  ره  ِتایح  نیا ، رب  انب  دراد ، نایرج  ع )  ) ماما يرای  ماسقا 
.دشاب ع )  ) ماما
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نابز اب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  هلجع  رصع  ماما  يرای  موس : لصف 

ع)  ) ماما يرای  هلحرم ي  نیلوا  ای  نابز  بیذهت 

ناـشیا يراـی  ماـسقا  زا  دـناوت  یم  دـشاب ، ع )  ) ماـما تمعن  یناـبز  رکـش  قادـصم  هک  یلمع  ره  تفگ : ناوت  یم  تخـس  ره  زا  شیپ 
(1) .ددرگ بوسحم 

بیذـهت یتح  هک  يروط  هب  تسا ، مدـقم  يرگید  لمع  ره  رب  نابز  ندرک ) هزیکاپ   ) بیذـهت نابز ، هب  ع )  ) رـصع ماما  يرای  ماقم  رد 
: دندومرف هک  هدش  لقن  ص )  ) مرکا ربمایپ  زا  .دشاب  یمن  ریذپ  ناکما  نآ  نودب  مه  یبلق 

ُهناِسل (2) َمیقَتسَی  یّتح  ُُُهبلق  ُمیقَتسَی  ُهبلَق و ال  َمیقَتسَی  یّتح  ٍدبع  ُنامیا  ُمیقَتسَی  ال 

دوش یمن  تسرد  شبلق  دـشاب و  تسرد  وا  بلق  هک  نآ  رگم  دوش  یمن  فارحنا ) جاـجوعا و  نودـب   ) تسرد يا  هدـنب  چـیه  ناـمیا 
.7 رگم

51 ص :

.تسا هدش  نایب  باتفآ » تمعن   » باتک موس  لصف  رد  ع )  ) رصع ماما  تمعن  ینابز  رکش  قیداصم  - 1
/ج71/ص287. راونالاراحب - 2

باتفآ www.Ghaemiyeh.comيرای  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 189زکرم  هحفص 59 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9928/AKS BARNAMEH/#content_note_51_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9928/AKS BARNAMEH/#content_note_51_2
http://www.ghaemiyeh.com


.دوش تسرد  شنابز  هک  نآ 

يروط هب  .دشاب  یم  تافارحنا  زا  نابز  تمالـس  هب  طونم  دـش ، نایب  هتـشذگ  لصف  رد  بلق  تمالـس  دروم  رد  هچ  نآ  همه ي  قّقحت 
.دنام یمن  ملاس  داسف  یهابت و  زا  مه  بلق  دوشن ، ظفح  شتافآ  اه و  شزغل  زا  نابز  ات  هک 

: دندومرف هک  دنک  یم  لقن  ع )  ) نیدباعلا نیز  ترضح  زا  یلامث  هزمحوبا ي  يرگید  ثیدح  رد 

! اـنیف هّللا  هّللَا  َنوـلوقَیَو : اـنَتکَرَت ! نِإ  ٍریَِخب  َنوـلوقَیَف : ُمتحَبـصَأ ؟ َفـیَک  ُلوـقَیَف : ِهِحِراوَـج  یلَع  ٍموَـی  َّلُـک  ُفِرـُشی  َمَدآ  َنـبا  َناـِسل  َّنِإ 
َِکب (1) ُبَقاُعنَو  َِکب  ُباُثن  امَّنِإ  َنولوقَیَو : ُهَنودِشاُنیَو 

رگا دنیوگ : یم  اه  نآ  دیتسه !؟ روطچ  دیوگ : یم  دنک و  یم  ادیپ  فارـشا  شندـب  ياضعا  مامت  رب  دادـماب  ره  رد  ناسنا  نابز  انامه 
هب هک  تسین  نیا  زج  دـنیوگ : یم  دـنهد و  یم  مسق  ار  وا  شاب و  ادـخ  بقارم  ام  دروم  رد  دـنیوگ : یم  میبوخ و  ینک ، اهر  ار  اـم  وت 

.دوش یم  هداد  رفیک  شاداپ و  ام  هب  وت  ببس 

جراخ باتک  نیا  لاجم  زا  نآ  هرابرد ي  ثحب  هک  دراد  حراوج  ءاضعا و  ریاس  یهابت  ای  تمالـس  رد  يروحم  يدـیلک و  شقن  نابز 
ریاس یفرط  زا  تسا و  طونم  شبلق  ندوب  بّذهم  هب  ناسنا  نامیا  تمالس  نوچ  هک  میوش  یم  رکذتم  ردق  نیمه  اج  نیا  رد  اما  .تسا 

.3 ندوب ملاس  هب  ناسنا  دوجو  همه ي  تمالس  سپ  دنریگ ، یم  نامرف  بلق  زا  مه  حراوج  ءاضعا و 

52 ص :

ح13. ناسللا / ظفح  تمصلا و  باب  رفکلا / نامیالا و  باتک  یفاک / لوصا  - 1
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، دنا هدومرف  نیعم  نامیارد  ار  ناسنا  يدوجو  ءارجا  زا  مادک  ره  مهس  هک  یلّـصفم  ثیدح  رد  ع )  ) قداص ماما  .ددرگ  یم  رب  شنابز 
: دننک یم  لمع  وا  روتسد  رظن و  قبط  یمدآ  ءاضعا  همه ي  هک  يوحن  هب  دنا ، هتسناد  ندب  ریما  ار  بلق 

(1) هِرمَا ِِهیار َو  نَع  ّالا  ُرُدصَت  ُحِراوجلا و ال  ُدِرَت  يذلا ال  ِِهنََدب  ُریمَا  وه 

.دنوش یمن  جراخ  نآ  زا  ای  دراو  زیچ  چیه  رد  وا  نامرف  رظن و  نودب  ءاضعا  همه ي  هک  تسوا  ندب  هدنامرف ي  بلق )  ) وا

.دوش یمن  نیمضت  حراوج  ءاضعا و  زا  کیچیه  تمالس  دشابن ، ملاس  اه  شزغل  تافآ و  زا  نابز  ات  هک  نیا  هجیتن 

توافت یب  يدیلک  مهم و  رما  نیا  هب  تبسن  دناوت  یمن  دنک ، يرای  ار  شنامز  ماما  دوخ  ِنابز  اب  دهاوخ  یم  هک  یـسک  بیترت ، نیا  اب 
دوخ نابز  یتین  نینچ  اب  ناسنا  رگا  .تسا  ناهانگ  تافآ و  عاونا  زا  نآ  بیذـهت  نابز ، اب  ترـضح  يرای  هلحرم ي  نیلوا  سپ  .دـشاب 
رارق فارحنا  ضرعم  رد  هک  نیا  زا  ار  دوـخ  حراوـج  ءاـضعا و  مه  هداد و  تاـجن  یهاـبت  زا  ار  شبلق  مـه  دـنک ، لرتـنک  ظـفح و  ار 

.تسا هدرب  ار  شماما  ِندرک  يرای  شاداپ  اهراک  نیا  مامت  رد  مه  هدومن و  تبقارم  دنریگ ،

نید غیلبت  هفیظو 

، ینید ماکحا  تاداقتعا و  نایب  یلک  روط  هب  و  ع )  ) رـصع ماما  ینابز  یفرعم  ملق ، نابز و  اب  ع )  ) همئا لیاضف  رـشن  نابز ، هب  نید  غیلبت 
.1 مادک ره 

53 ص :

/ح1. اهّلک ندبلا  حراوجل  ...نامیالا  ّنا  یف  باب  رفکلا / نامیالا و  باتک  یفاک / لوصا  - 1
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هب ندـناسر  يرای  تین  دـصق و  هب  ار  فیاظو  نیا  همه ي  دـناوت  یم  ناسنا  .دوش  یم  بوسحم  ع )  ) نامز ماما  ندرک  يرای  يوحن  هب 
و دهد ، رارق  دندومرف –  مکح  نب  ماشه  یفرعم  رد  ع )  ) قداص ماما  هک  ِهناِسلب - » انُرِـصان   » قادصم ار  دوخ  ات  دـهد ، ماجنا  ترـضح 
هب تسا ، هدش  دـنم  هرهب  ع )  ) ماما تفرعم  تمعن  زا  هک  یـسک  نیارب ، انب  .دربب  شاداپ  ناگدـنب  بوخ  ياهراک  موس  ود  هزادـنا ي  هب 

تـسد زا  هک  ییاج  ات  نید  قیمع  حیحـص و  غیلبت  یلک  روط  هب  نارگید و  هب  شترـضح  یفرعم  اب  دیاب  یهلا ، تبهوم  نیا  هنارکش ي 
.دنادرگ جراخ  تبرغ  زا  يّدح  ات  ار  دوخ  ماما  دیآ ، یمرب  وا 

نآ ماجنا  رد  رگا  هک  دیآ  یم  رامش  هب  مهم  هفیظو ي  کی  نید ، رد  تهاقف  زا  دوخ  بیـصن  رادقم  هب  سانـش  نید  ره  يارب  راک  نیا 
اب ار  یسانش  نید  ِتمعن  رکش  ارچ  هک  دریگ  یم  رارق  هذخاؤم  دروم  تسا و  لوؤسم  ع )  ) نامز ماما  ادخ و  لباقم  رد  دزرو ، یهاتوک 

.تسا هدرکن  ادا  نآ  راشتنا 

لبق ّلجوّزع ، يادخ  یلو  دنتسه  تبوقع  هذخاؤم و  ّقحتـسم  دنـشاب ، رـصقم  هدرک و  یهاتوک  دوخ  ندوب  لهاج  رد  رگا  لهاج  دارفا 
.دنا هدرکن  رشتنم  ار  دوخ  ملع  ارچ  دنک  یم  هذخاؤم  ار  ملاع  دارفا  دسرپب ، رصقم  لهاج  زا  هک  نیا  زا 

: دنا هدومرف  حیرصت  ناسانش  نید  هفیظو ي  ینیگنس  هب  ع )  ) قداص ماما 

ِلاّهُجِلل ِملِعلا  ِلذَِبب  اًدهَع  ِءامَلُعلا  یَلَع  َذَخأ  یّتَح  ِملِعلا  ِبَلَِطب  اًدهَع  ِلاّهُجلا  یَلَع  ذُخأَی  َمل  َهللا  َّنإ  مالّسلا :  هیلع  ٍِّیلَع  ِباتِک  یف  ُتأَرَق 

54 ص :
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نادنمـشناد زا  هک  نیا  زا  دـعب  رگم  تسا ، هتفرگن  ملع  بلط  يارب  ینامیپ  اه  نادان  رب  ادـخ  هک  مدـناوخ  ع )  ) نینمؤملاریما باـتک  رد 
.تسا هتفرگ  دهع  اهنادان  هب  ملع  لذب  يارب 

ساسحا اب  دنـشاب و  هتـشاد  ینید  تریغ  دـیاب  اه  نآ  زا  لبق  لوا و  هجرد ي  رد  ِناملاع  یلو  .دنتـسه  ملع  بلط  هب  فّظوم  نـالهاج ،
نیا هب  رگا  .دـنزادرپب و  نآ  غیلبت  هب  هناـصلخم  هدیـشک  طـخ  ناتـسود  دوخ و  رود  دـیابن  ناـملاع ، .دـنزادرپب  نید  غیلبت  هب  تیلوؤسم 
نید درف  تلیـضف  نایب  رد  ع )  ) رقاب ماـما  .دراد  یم  ینازرا  ناـشیا  هب  يرایـسب  شاداـپ  رجا و  دـنوادخ ، دـننک ، ماـمتها  مهم  هفیظو ي 

: دنا هدومرف  دزادرپ ، یم  نید  غیلبت  هب  هک  یسانش 

(1) ٍِدباع َفلَا  َنیعبَس  نِم  ُلَضفَا  ِهِملِِعب  ُعََفتُنی  ُِملاع 

.تسا رترب  هدننک  تدابع  رازه  داتفه  زا  دنوش ، دنم  هرهب  شملع  زا  نارگید )  ) هک یملاع 

رد دناوت  یم  دشاب –  هک  یلغش  ره  یـسابل و  ره  رد  سک –  ره  هکلب  تسین ، دارفا  زا  یّـصاخ  رـشق  هب  رـصحنم  نید ، غیلبت  هفیظو ي 
.درامگ تّمه  نید  شرتسگ  هب  مالک  لمع و  اب  دوخ ، ینید  تهاقف  هزوح ي 

: مدرک ضرع  ع )  ) قداص ماما  هب  دیوگ : یم  راّمع  نب  هیواعم 

/ح1.8. ملعلا لذب  باب  ملعلا / لضف  باتک  یفاک / لوصا  مهبولق  یف  هددشی  سانلا و  یلإ  کلذ  ثبی  مکثیدحل  هیوار  لجر 

55 ص :

ح8. ءاملعلا / لضف  هلضف و  ملعلا و  هفص  باب  ملعلا / لضف  باتک  یفاک / لوصا  - 1
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؟ لضفأ امهیأ  هیاورلا  هذه  هل  تسیل  مکتعیش  نم  ادباع  لعلو  مکتعیش 

مکحم راوتسا و  امـش  نایعیـش  مدرم و  ياه  لد  ار  نآ  دهد و  یم  رـشن  مدرم  نایم  رد  دنک و  یم  لقن  دایز  ار  امـش  ثیدح  یـصخش 
؟ دنتسه رترب  کی  مادک  دنک ، یمن  تیاور  هنوگ ) نیا   ) امش نایعیش  زا  يدباع  اسب  هچ  و  دنک ، یم 

: لاق

.دباع فلأ  نم  لضفأ  انتعیش  بولق  یف  ددشیو  سانلا  یف  ثبی  انثیدحل  هیوار 

رازه زا  دزاس ، یم  مکحم  ار  نایعیـش  ياه  لد  نآ  اب  دـنک و  یم  لـقن  رایـسب  ار  اـم  ثیداـحا  هک  یـسک  دـندومرف : ع )  ) قداـص ماـما 
(1) .تسا رت  تلیضف  اب  رتهب و  هدننک  تدابع 

هتسیاش هک  نانچ  نآ  ع – )  ) تیب لها  تایاور  هب  دنورب ، یسانش  نید  لابند  دنهاوخب  هک  ینامز  یّتح  نایعیـش ، زا  يرایـسب  هنافـسأتم 
، اه هدرک  لیـصحت  زا  يرایـسب  نایم  رد  یتح  .دوش  یمن  مکحم  ثیداحا  هلیـسو ي  هب  اه  نآ  ياه  لد  و  دننک ، یمن  هعجارم  تسا – 

تیب لـها  بتکم  زا  ملع  بسک  معط  (2) و  دنتـسه لهاج  نید ، ملع  رد  نآ  هاگیاج  هب  تبـسن  هکارچ  درادن ، رادفرط  نادنچ  ثیدح 
.داذل .دنا  هدیشچن  ار  (ع )

56 ص :

/ح9. ءاملعلا لضف  هلضف و  ملعلا و  هفص  باب  ملعلا / لضف  باتک  یفاک / لوصا  - 1
هیصوت ي هب  لمع  اب  رگا  اما  .دنروآ  یم  نایم  هب  نآ  تلالد  مه  یهاگ  ثیداحا و  هب  هعجارم  زا  نخـس  هک  نیا  ضحم  هب  ًالومعم  - 2

یهاگن مین  نید ، رما  رد  وجتسج  قیقحت و  يارب  رگید  روما  زا  يرایسب  دننام  و  دنـشاب ، هتـشاد  ار  ثیدح  لمحت  ع ،)  ) تیب لها  دوخ 
رددنا هتخاس  مورحم  یقیقح  ملع  عبنم  زا  ار  دوخ  دنا و  هدومن  ملظ  شیوخ  ّقح  رد  ردقچ  هک  دـنمهف  یم  دـنزادنیب ، ثیدـح  ملع  هب 

.دییامن هعجارم  هدنسیون  نیمه  زا  تفرعم » یسدق  رهوگ   » باتک موس  شخب  هب  دیناوت  یم  هنیمز  نیا 
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.تسا هدوشگ  اهنآ  يور  هب  ار  نید  ملع  باب  دنک ، مکحم  نایعیش  ياه  لد  نایم  رد  ار  ثیدح  هب  داقتعا  ياه  هیاپ  سک  ره 

تسا مولعم  .دنا  هدرک  حیرـصت  عیـشت  فصو  هب  دنا و  هدومرف  دیکأت  ثیداحا  هب  تبـسن  نایعیـش »  » بولق میکحت  هب  ع )  ) قداص ماما 
زاـین میلعت  غیلبت و  هب  ع )  ) تیب لـها  ثیداـحا  تیمها  هب  ندرب  یپ  يارب  دنتـسه –  سانـش  ماـما  تیلقا  ءزج  هک  هّدـع –  نیا  یّتح  هک 
نیدب و  دهد ، شزومآ  ار  نارگید  دهد و  جرخ  هب  تریغ  دـیاب  هنیمز ، نیا  رد  دوخ  صـصخت  ملع و  هزادـنا ي  هب  سک  ره  .دـنراد و 

.دناسر يرای  ار  شماما  هلیسو 

نیا رد  نادرگرس  نایعیش  .دراد  يرت  شیب  تیمها  درب ، یم  رس  هب  تبیغ  هدرپ ي  سپ  رد  نآ  یلصا  بحاص  هک  ینامز  رد  نید  غیلبت 
، ینامز نینچ  رد  .دنوش  ...و  تریح  فارحنا و  هنوگ  ره  راچد  تسا  نکمم  شیوخ  زوسلد  ردپ  بایغ  رد  هک  دنتـسه  ینامیتی  هرود ،

نامیتی اه  نآ  هک  ارچ  تسا ، هدرک  يرای  ار  دوخ  ماما  ًاـعطق  دـشوکب ، ص )  ) دـمحم لآ  ناـمیتی  زا  يریگتـسد  رد  یعون  هب  سک  ره 
نانیا .دنا  هدش  مورحم  ملع  عبنم  هب  ناسآ  يداع و  یـسرتسد  زا  شیوخ ، یلو  ِتبیغ  اب  هک  دنتـسه  نیدلاو  تیبرت  میلعت و  هب  دـنمزاین 

زا ات  دـنزادرپب ، نید  رد  هّقفت  هب  ع )  ) نامز ماـما  زا  يراـی  بلط  لـسوت و  اـب  هک  نیا  زج  دـنرادن  يا  هراـچ  شیوخ ، ّیبرم  ِنادـقف  رد 
.دنیآ نوریب  زوریپ  دنلبرس و  تبیغ ، نامز  رد  يرادنید  تخس  ناحتما 

تبیغ زا  لبق  نایعیش  یلو  نیرخآ  ع )  ) يرکسع نسح  ماما 
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يور شیپ  رد  یگرزب  ناحتما  هچ  هک  دنتسناد  یم  و  دندید ، یم  یگرزب  تبیصم  ضرعم  رد  ار  اه  نآ  هدوب و  جع )  ) يدهم ترضح 
تبیغ رد  ًاصوصخ  هعیش –  نافیعـض  زا  يریگتـسد  میلعت و  هب  قیوشت  باب  رد  ناوارف  ياه  هیـصوت  مامُه ، ماما  نآ  .دراد  رارق  اه  نآ 

هطـساو ي هبای  شترـضح و  نابز  زا  ثیداحا ، نیا  دودـح 90 % هک  مینیب  یم  ییاور  بتک  هب  عوجر  اب  .دـنا  هدومرف  ع )  ) ناـمز ماـما 
.دراد لّمأت  ياج  رایسب  ع )  ) رصع ماما  ناتسود  يارب  هلأسم  نیا  .تسا و  هدش  تیاور  ناشیا 

: دنا هدومرف  لقن  ع )  ) رفعج نب  یسوم  ماما  زا  ع )  ) يرکسع نسح  ماما 

ِدباعلا َّنَِال  ٍِدباع ،  ِفلَأ  نِم  َسیلبِا  یلَع  ُّدَشَأ  ِهَیِلا  ٌجاتُحم  َوُه  ام  ِمیلعَِتب  اِنتَدَهاشُم  نَعَو  اّنَع  َنیعِطَقنُملا  اَنِماتیَا  نِم  ًامیتَی  ُذـِقُنی  ُدِـحاو  ُهیقَف 
نِم ِهللا  َدنِع  ُلَضفأ  َوُه  َِکلذَف  ِِهتَدَرَمَو ،  -َس  یلبِا ِدَی  نِم  مُهذِقُنِیل  ِِهئاِماَو  ِهللا  ِدابِع  ُتاذ  ِهِسفَن  ِتاذ  َعَم  ُهُّمَه  اذهَو  ُّطَقَف  ِهِسفَن  ُتاذ  ُهُّمَه 

(1) ٍهَِدباع .  ِفلأ  ِفلأو   ٍ ِدباع ِفلأ  ِفلأ 

شلّمحت دهد ، تاجن  تسا  نآ  دنمزاین  هچ  نآ  میلعت  اب  دنیب ، یمن  ار  ام  هدیرب و  ام  زا  هک  ار  ام  نامیتی  زا  یمیتی  هک  سانش  نید  کی 
ناگدـنب و شدوخ ، زا  ریغ  هیقف ، نآ  تّمه  اـما  .تسوا  ِدوـخ  طـقف  دـباع ، تّمه  اریز  .تسا  رت  تخـس  دـباع  رازه  زا  ناطیـش ، يارب 

سیلبا و 9. تسد  زا  ار  اه  نآ  هک  نیا  يارب  دنتسه ، ادخ  نازینک 
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هدننک تدابع  ِنز  نویلیم  کی  درم و  نویلیم  کی  لمع )  ) زا ادخ  دزن  لمع  نیا  .دهد و  تاجن  دننک ، یم  يوریپ  وا  زا  هک  یناشکرس 
.تسا رتهب 

رمع زا  يدایز  تدم  ناشیا  هک  نیا  ًاصوصخ  دنا ، هتـشادن  یـسرتسد  ناشیا  هب  هک  دـنا  هدوب  یناسک  مه  ع )  ) متفه ماما  نامز  رد  هتبلا 
هدومرف قیوشت  نید  غیلبت  هب  ار  ناسانش  نید  اذل  .دنا  هدوبن  مدرم  مومع  رایتخا  رد  يداع  تروص  هب  هدنارذگ و  نادنز  رد  ار  شیوخ 

نید رما  رد  ناجاتحم  زا  يریگتـسد  رب  تمه  تسین ، هدیـشوپ  يدابع  لامعا  تدابع و  شزرا  هب  ناشیا  هجوت  هک  نیا  دوجو  اب  .دنا و 
.دنا هدرمش  تادابع  ریاس  زا  رتدنمشزرا  رایسب  ار 

لمع نیا  هب  دـناوت  یم  هنوـگچ  هک  دـشیدنیب  سک  ره  هک  دراد  اـج  س )  ) موـصعم ماـما  زا  يرود  ناـمز  رد  ًاـصوصخ  نـیا –  رب  اـنب 
هدـمآ ع )  ) نامز ماما  نارای  فیـصوت  رد  هک  روط  نامه  دـبای ، تسد  عیفر  تاجرد  هب  ترخآ  ایندرد و  ات  دزرو ، ماـمتها  دنمـشزرع 

: تسا

، َهَّنَجلا هللا  ُمَُهل  ُهللا  ُحَـتفَی  ِهَِّمئَـالا  ِعیمَِجب  ِِهلوُسَِربو َو  ِهللااـِب  ِرارقِـالِابَو  ِهَکَلَهلا  َنِم  ِهب  هللا  ُمِهیجُنی  ِِهِب ،  َلاـق  نَِمل  یبوط  و  ُهَّبَحأ ، نَِمل  یبوط 
ًادـَبَا ُهُرُون  یفُطیال  يذَّلا  ِرینُملا  ِرَمَقلا  ِلَثَمَک  ِءامّـسلا  ِیف  مُُهلَثَم  َو  ًادـَبَا ، ُرَّیَغَتَی  ُهُحیر ال  ُعَطـسَی  يذَّلا  ِکسِملا  ِلَثَمَک  ِضرَـالا  ِیف  ُمُهَلَثَم 

(1)

..و  (2)، دنراد تسود  ار  ع )  ) نامز ماما  هک  یناسک  ِلاح  هب  اشوخ 
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ببـس هب  .دهد و  یم  تاجن  ندش ) نید  یب   ) تکاله زا  ترـضح ، نآ  ببـس  هب  ار ، اه  نآ  ادـخ  .دـنراد  داقتعا  ناشیا  هب  هک  یناسک 
کـشُم لَثَم  نیمز ، رد  اه  نآ  لَثَم  .دـیاشگ  یم  ناشیارب  ار  تشهب  ادـخ  ع ،)  ) ناماما ماـمت  و  ص )  ) لوسر ادـخ و  هب  فارتعا  رارقا و 

نابات هام  لثم  نامـسآ ، رد  اهنآ  لَثَم  نامـسآ ، رد  اه  نآ  لـثم  .دوش  یم  شخپ  شیوب  دـنکب ، يرییغت  زگره  هک  نیا  نودـب  هک  تسا 
.دوش یمن  شوماخ  زگره  نآ  رون  هک  تسا 

دوجو عاعـش  رد  هک  یناسک  ینعی  .دوش  مامـشتسا  اه  نآ  زا  ناشماما  شوخ  يوب  هک  دنـشاب  کشُم  دننام  دیاب  ع )  ) نامز ماما  ناروای 
ناروای .دـنزاس  رـشتنم  ار  ع )  ) نامز ماما  تفرعم  بیترت  نیدـب  و  دـسرب ، ناشماشم  هب  ع )  ) ماما تفرعم  رطع  دـنریگ ، یم  رارق  اه  نآ 

يزور ات  دـیاب  .زاسن و  شوماخ  ار  اه  نآ  دوجو  ِرون  تبیغ ، نارود  ياه  یگریت  زگره  دنـشخردب و  هام  دـننام  دـیاب  ع )  ) بیرغ ماما 
.دنزاس دنم  هرهب  دوخ  دوجو  هام  زا  ار  نارگید  دیامن ، هولج  تیالو  دیشروخ  هک 

نید غیلبت  رد  اه  تیلباق  اه و  صصخت  تیاعر 

هجیتـن ي دریگن ، رارق  هجوـت  دروـم  رگا  هک  دراد  یّـصاخ  تیـساسح  تفارظ و  تسا ، ریگارف  یموـمع و  هک  نیا  اـب  غـیلبت  هـفیظو ي 
طوبرم غیلبت  ِفرط  ود  هب  اه  تیساسح  نیا  .دروآ  یم  رابب  سوکعم 
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.ناگدنوش غیلبت  مود  فرط  دنتسه و  اه  هدننک  غیلبت  لوا  فرط  دوش : یم 

دراد مزال  یقالخا  ياه  تیحالص  مه  نید  غیلبت  هفیظو ي  هک  دنشاب  هتـشاد  هجوت  دیاب  دنوش  یم  ریطخ  رما  نیا  يّدصتم  هک  یناسک 
عقاو دیفم  شراک  هک  نیا  ات  دشاب  نآ  مزال  طیارش  زئاح  دیاب  دوخ  یغیلبت  راک  عون  اب  بسانتم  یغلبم  ره  .یملع  ياه  یگدامآ  مه  و 
.دوش عقاو  ّرثؤم  شنانخـس  ات  دشاب  لمع  لها  دوخ  دـیاب  دوش  یم  دراو  یقالخا  تارکذـت  داریا  هظعوم و  يداو  رد  هک  یـسک  .دوش 

هتـشاد ار  مزال  صـصخت  دوخ  ثحب  دروم  عوضوم  رد  دـیاب  دـننز ، یم  یـصاخ  هتـشر ي  رد  سیردـت  ای  فیلأت  هب  تسد  هک  اه  نآ 
تاضارتعا مه  حیحص و  تاداقتعا  رد  مه  دیاب  دنیآ ، یمرب  نیفلاخم  تالاکشا  تاهبش و  هب  ییوگخساپ  ماقم  رد  هک  يدارفا  .دنشاب 

 ... دنشاب و ّطلسم  قیمع  روط  هب  هدش ، دراو 

هتـشر ي رد  یغّلبم  ره  یلمع –  ياه  هنیمز  رد  ًاـصوصخ  یقـالخا - ياـه  تیحالـص  رب  هوـالع  هک  تفگ  ناوت  یم  هصـالخ  روط  هب 
دوخ صاخ  هّقفت  نید  رد  یعوضوم  ره  دش ، نایب  هتـشذگ  لصف  رد  هک  روطنامه  .دشاب  اراد  ار  مزال  هّقفت  ِلقادـح  دـیاب  دوخ  یغیلبت 

ِتهاقف دوخ ، غیلبت  عون  قمع و  اب  بسانتم  رگا  هکلب  دـشاب ، هیقف  اه  هنیمز  همه ي  رد  یغلبم  ره  هک  تسین  مزـال  نیا ، رب  اـنب  دراد ، ار 
.دنک یم  تیافک  دشاب ، هتشاد  ار  مزال 

دنز یم  هک  يررـض  اسب  هچ  تروص  نیا  ریغ  رد  اریز  دوش ، دراو  غیلبت  راـک  رد  دـیابن  تسین ، طیارـش  نیا  لقادـح  ياراد  هک  یـسک 
رد ندش  دراو  يارب  ار  مزال  تقایل  لقاّدح  هک  یناسک  .تسا  هدش  غیلبت  راک  دراو  نآ  قّقحت  لایخ  هب  هک  دـشاب  یعفن  زا  شیب  رایـسب 

ماما ادخ و  يرای  ریسم  رد  یمدق  دنهاوخب  رگا  دنرادن ، یغیلبت  ّصاخ  هتشر  کی 
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هک يا  هزوح  هب  یـساسحا  ناـجیه  روـش و  رـس  زا  دـننک و  يراددوـخ  صاـخ  غـیلبت  نآ  هب  ندز  تسد  زا  دـیاب  دـنرادرب ، ع )  ) ناـمز
.دنتسه اه  هدننک  غیلبت  هک  لوا  فرط  دروم  رد  نیا  .دنوشن  دراو  دنرادن ، ار  شتیحالص 

اب تیادـه  تساـه و  ناـسنا  ِتیادـه  يرادـیب و  غیلبت ، زا  فدـه  هک  دوش  هجوت  تقیقح  نیا  هب  دـیاب  مه  ناگدـنوش  غیلبت  دروـم  رد 
.دریذپ یم  تروص  یبلق  شریذپ 

.دندرگ نآ  شریذپ  هب  لیامتم  ًابلق  نید ، قیاقح  فراعم و  اب  انشآ  مک  ای  انشآان  ياه  ناسنا  هک  دشاب  يوحن  هب  دیاب  غیلبت  نیا ، رب  انب 

تردـق و هب  يرایتخا  هبنج ي  .يرایتخا  ریغ  لـماوع  اـه و  هنیمز  يرـس  کـی  دراد و  يراـیتخا  هبنج ي  کـی  سک  ره  یبلق  شریذـپ 
یم درف  شریذـپ  مدـع  ای  شریذـپ  زاس  هنیمز  هک  يرایتخا  ریغ  لماوع  زا  .میرادـن  نآ  دروم  رد  یثحب  ًالعف  هک  ددرگ  یمرب  وا  رایتخا 

شقن ود ، نیا  .وا  یبلق  تاداقتعا  اـهرواب و  رگید  هدـنوش و  غیلبت  ِدرف  ِتیفرظ  تیلباـق و  یکی  درب : ماـن  ناوت  یم  ار  لـماع  ود  دـشاب ،
.دنراد ناسنا  رد  غیلبت  ریثأت  مدع  ای  ریثأت  رد  یمهم 

مزال یگدامآ  رتالاب ، ّدح  تبسن و  دراد و  ار  ینید  قیاقح  زا  يّدح  کی  ِنتفریذپ  تیفرظ  دوخ ، نامیا  هجرد ي  اب  بسانتم  سک  ره 
رثؤم شراک  دـهاوخب  رگا  یغّلبم  ره  تسوا ، ِدوخ  یلبق  ياه  هتفریذـپ  اـهرواب و  قیرط  زا  سک  ره  رد  ریثأـت  هار  نینچ  مه  .درادـن  ار 

.دنک هدافتسا  دشاب ، یم  صخش  لوبق  دروم  هک  یتامدقم  زا  دیاب  دوش  عقاو 

هدافتسا وا  ِلوبق  دروم  ياه  هنیمز  زا  ای  ددرگن و  ظاحل  درف  تیفرظ  دادعتسا و  ای  دنوشن ؛ هتفرگ  رظن  رد  لماع  ود  نیا  زا  کی  ره  رگا 
.دروآ راک  هب  مه  یفنم  هجیتن ي  اسب  هچ  دوب و  دهاوخن  رثؤم  یغیلبت  راک  دوشن ،
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ص)  ) مرکا ربمایپ  زا  یثیدح  رد  .تسه  نآ  ِتابثا  ددص  رد  غّلبم  هک  دـشاب  یتقیقح  نامه  ِبیذـکت  تسا  نکمم  یفنم  هجیتن ي  نیا 
: دندومرف تسا ، هدش  هراشا  فیرظ  بلطم  نیا  هب 

ُهلوسر (1) ُهللا و  َبَّذَُکی  نَا  َنوُّبُِحتَا  َنُوفِرعَی  امب ال  َسانلا  اُوثِّدَُحت  ال 

!؟ دنریگ رارق  بیذکت  دروم  شربمایپ  ادخ و  هک  دیراد  تسود  ایآ  دینکن ، ثیدح  ار  انشآ  ان  ياهزیچ  مدرم  يارب 

رگا تسا و  فورعم  انـشآ و  شدوخ  يارب  سک  ره  يداقتعا  يرکف و  ياه  هنیمز  اـهرواب و  .انـشآ  هدـش و  هتخانـش  ینعی  فورعم » »
اه نآ  اسب  هچ  هنرگ  دریذپ و  یم  ار  نآ  دشاب ، شا  هدش  هتفریذپ  ِبوچراچ  نامه  رد  دوش ، یم  لقن  وا  يارب  هک  ینانخـس  ثیداحا و 

.دیآ یم  مزال  ص )  ) لوسر ادخ و  بیذکت  تروص  نیا  رد  هک  دیامن  راکنا  ار 

يور زا  رگا  .دـماجنین  يروذـحم  نینچ  هب  هک  دوب  دـهاوخ  ص )  ) لوـسر ادـخ و  ترـصن  قادـصم  یتـقو  نید  غـیلبت  ساـسا ، نیا  رب 
ًاعطق دوش ؛ لیمحت  وا  هب  درف ، تیفرظ  نتفرگ  رظن  رد  نودب  هتسیاش و  ریغ  وحن  هب  ینید  فراعم  زا  یبلطم  صلاخ ، تین  اب  يزوسلد و 
يرای ریـسم  رد  یماگ  تروص  نیا  رد  دـنادرگ و  رّفنتم  رازیب و  نآزا  ار  وا  اـسب  هچ  هکلب  دـنک  یمن  بلطم  نآ  لوبق  هب  لـیامتم  ار  وا 

.تسا هدشن  هتشادرب  ع )  ) ماما

.1 تیالو يرورض  مزاول  زا  یکی  تنس  باتک و  فراعم  ساسا  رب 
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راکنا ثنیمز ي  هک  دنکن  يراک  درادـب و  ظوفحم  نوصم و  شلها  ریغ  زا  ار  فراعم  نیا  دـناوتب  ناسنا  هک  تسا  نیا  ع ،)  ) تیب لها 
.دوش مهارف  نالهاان  يارب  نآ 

: دندومرف یلعالادبع »  » مانب دوخ  باحصا  زا  یکی  هب  ع )  ) قداص ماما 

َهَمحرو َمالسلا  مُه  أَرقاَف  ِِهلهأ ، نِم  سیل  نَّمع  ُُهتَرتَسو  ُهنوَص  وه  انِرمَأ  َلامتحا  َّنإ  َهلوبقو  هَتَفِرعَم  سیل  انِرمأ  َلامتحا  ّنإ  یلعألا  َدبَع  ای 
ام مهنع  ُفُکَیو  َنُوفِرعَی  ام  مهل  َرِهُظی  نأب  انیلإو ، هِسفَن  یلإ  ِساـنلا  َهَّدومَّرَجَتـسا  ًادـبع  ُهللا  َمِحَر  مکل : لاـق  لـُقو : َهعیـشلا -  ینعَی   - ِهللا

َنورِکُنی (1)

: زا تسترابع  اـم  رما  شریذـپ  هکلب ) ، ) تسین نآ  ندرک  لوبق  نتخانـش و  طـقف )  ) اـم تیـالو )  ) رما شریذـپ  اـنامه  یلعـالا ! دـبع  يا 
دنوادخ دومرف : امـش  هب  ع ) )  ) ماما : ) وگب نک و  غالبا  نایعیـش  هب  ار  ادـخ  ِتمحر  مالـس و  سپ  نالهاان ، زا  نآ  ندـناشوپ  تنایص و 
راکشآ ناشیارب  ار  انـشآ  روما  هک  قیرط  نیا  زا  دنک ، بلج  ام  يوس  هب  دوخ و  يوس  هب  ار  مدرم  یتسود  هک  ار  يا  هدنب  دنک  تمحر 

.دراد زاب  اه  نآ  زا  ار  انشآ  ان  ياهزیچ  دنک و 

.دراد مزال  ار  دوخ  ّصاخ  ِتیلها  مالسا ، ِفراعم  زا  کی  ره  شریذپ  .تسین  یبلطم  ره  لها  سک  ره  ینید ، فراعم  هزوح ي  رد 

.2 غیلبت ماقم  رد  هعیش  ناسنا  هک  تسا  نیا  هب  ع )  ) هّمئا تیالو  لوبق 
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دیاب فده  نیا  قّقحت  يارب  .دنک  بلج  ع )  ) تیب لها  تبحم  يوسب  ار  اه  نآ  ياه  لد  دـناوتب  ات  دریگب  رظن  رد  ار  دارفا  تیلها  نید ،
ار رکنم »  » و فورعم »  » .دوشن دراو  وا  ِتارکنم »  » هزوح ي رد  درادرب و  مدـق  تسا  فورعم »  » صخـش يارب  هچنآ  هدودـحم  رد  ًافرص 

نیا نید  غیلبت  ِهار  .دوش  یم  طوبرم  شا  یلبق  ياهرواب  اه و  تیفرظ  هب  سک  ره  دروم  رد  هک  مینک  انعم  انشآان »  » و انشآ »  » میناوت یم 
نیارگا .دوش  هتـشذگاو  تسین  انـشآ  اـه  نآ  يارب  هک  ییاـهزیچ  دوش و  هدافتـسا  دـشاب ، یم  اـه  ناـسنا  فورعم  هچ  نآ  زا  هک  تسا 

ّدر ثعاب  یهاگ  هدرکان  يادـخ  هکلب  دوش  یمن  بلج  ع )  ) تیب لـها  تبحم  يوس  هب  ناـشیا  ياـه  لد  اـهنت  هن  دوشن ، تیاـعر  طرش 
هدرک یم  ار  ناشیا  غیلبت  ع )  ) هّمئا تیالو  رـشن  رطاخ  هب  هک  یـسک  نامه  تروص  نآ  رد  ددرگ و  یم  ناشیا  اب  ینمـشد  اـی  ع )  ) هّمئا

: دنا هدومرف  هراشا  نینچ  تقیقح  نیا  هب  ع )  ) قداص ماما  دش ! دهاوخ  اه  نآ  تخسرس  نانمشد  هرمز ي  رد  تسا ،

ام ََهَمَسَنلا  َأََرب  هَّبَحلا و  َقَلَف  يّذلا  ٍهَنیزَر و  ِمالحَا  ٍهَهیقَف و  ٍروُدُص  ٍهَنیصَح و  ٍنوُصُح  یف  انَثیدَح  اُولَعجت  نَا  مُهِملعَا  َمالـسلا و  انِیلاوَم  ءِرقَا 
(1) ُهلِمَتحَی نَم ال  َدنع  انَثیدح  انیلع  ِعیذُملا  َنِم  ًهَنوُؤَم  َّدَشَا  ًابرَح  انل  ُبِصانلا  ًاضرِع و  انل  ُِمتاّشلا 

لقع تهاقف و  اب  ياه  هنیس  ذوفن و  لباق  ریغ  مکحم و  اه  هعلق  رد  ار  ام  ِثیدح  هک  نک  مالعا  ناشیا  هب  ناسرب و  مالس  ام  ناتـسود  هب 
هک 2. ییادخ )  ) نآ هب  مسق  .دنهد  رارق  نیتم  راوتسا و  ياه 
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رب شلّمحت  دزادنا ، یم  هار  ام  اب  گنج  درب و  یم  ار  ام  يوربآ  نداد  مانشد  اب  هک  یسک  دیرفآ ، ار  هدنز  تاقولخم  تفاکش و  ار  هناد 
ام يارب  یـسک  نینچ  لّمحت  ینعی   ) .دنک یم  شاف  درادـن  ارنآ  لّمحت  هک  یـسک  دزن  ار  ام  ِثیدـح  هک  یـسک  زا  تسین  رت  تخـس  ام 

(. ام هیلع  رب  گنج  هدننکاپ ي  هب  هدنهد و  مانشد  لّمحت  هک  تسا  تخس  نیگنس و  ردق  نامه  لقاّدح 

نآ دنیامن و  تظفاحم  تبقارم و  ع )  ) هّمئا ردقنارگ  ثیداحا  زا  هنالقاع  هناهیقف و  دـیاب  نایعیـش  ع ، )  ) ماما رابرهگ  شیامرف  نیا  قبط 
.دنهدن رارق  یسکان  سک و  ره  رایتخا  رد  تمیق  مک  شزرا و  یب  ياهزیچ  نوچمه  ار  اه 

هعیش .دراپـس  یمن  یـسک  ره  تسد  هب  دنک و  یمن  راکـشآ  ییاج  ره  رد  ار  نآ  دنادب ، بوخ  ار  يزیچ  ِشزرا  ردق و  ناسنادوخ  رگا 
دـشاب يروج  دـیاب  مه  غالبا  هوحن ي  دـنک و  غالبا  دـنراد ، ارنآ  لّمحت  هک  یناسک  هب  طقف  ار  ع )  ) تیب لها  فراعم  هک  دراد  هفیظو 

.دیامن دنمقالع  دنمتدارا و  ع )  ) هّمئا هب  تبسن  ار  اه  نآ  دنیشنب و  دارفا  ياه  لد  هب  هک 

رت مک  نآ  هانگ  هک  دوب  دهاوخ  ناشیا  رارـسا  ِندرک  شاف  ینعی  هعاذا »  » قادصم ع )  ) تیب لها  ثیدـح  رـشن  لقن و  دوشن ، نینچ  رگا 
، دـهد ماجنا  شماما  يرای  ناونع  هب  دـهاوخ  یم  هک  یـسک  سپ  .تسین  اه  نآ  اب  گنج  ِنتخادـنا  هار  هب  ناشیا و  هب  نداد  مانـشد  زا 

لیامتم دنمقالع و  ناشیا  هب  ار  ع )  ) هّمئا اب  انـشآ  ان  دارفا  ياه  لد  هک  نآ  ياج  هب  ینعی  دنک ، ادـیپ  ناشیا  اب  گنج  ندرک  اپ  هب  ِمکح 
دنک و نمشد  ع )  ) هّمئا اب  ار  اه  نآ  دزاس ،
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.دنادرگ اه  نآ  ِروفنم  هشیمه  يارب 

زا رت  شیب  شررـض  هنرگ  دـش و  هجوت  شیاه  هبنج  همه  هب  دـیاب  هک  تسا  یـساّسح  فیرظ و  راک  رایـسب  غیلبت  هفیظو ي  نیا ، رب  انب 
لماک یفوتـسم و  تروص  هب  دوخ  ياج  رد  دیاب  هک  تسا  یّـصاخ  ینابم  لوصا و  ياراد  نید  غیلبت  رما  هتبلا  .دش  دـهاوخ  شا  هدـیاف 
ثحب دروم  هراشا  ّدح  رد  هک  دوب  اه  نآ  نیرتمهم  زا  یخرب  ًافرـص  دش ، نایب  اج  نیا  رد  هچ  نآ  .دریگب  رارق  تیانع  یـسررب و  دروم 

.تفرگ رارق 

نید زا  یگنهرف  عافد 

رـصع ماما  میرح  نید  میرح  هکارچ  دـشاب ، توافت  یب  نید  میرح  هب  ضّرعت  موجه و  هب  تبـسن  دـناوت  یمن  ع )  ) تیب لها  رادتـسود 
و هعیـش ، نافلاخم  موجه  اـب  هلباـقم  عیـشت ، لیـصا  تاداـقتعا  زا  عاـفد  بیرغ ، ماـما  يراـی  قیداـصم  نیرتهب  زا  یکی  سپ  تسا ، (ع )

یگنهرف عافد  يانعم  هب  ع )  ) تیب لها  نانمشد  اب  هلباقم  .تسا  ناشیا  تبیغ  نامز  رد  ع )  ) نامز ماما  نانمشد  تاهبش  هب  ییوگخـساپ 
اب هلباقم  يارب  و  دریگ ، یم  رارق  هلمح  دروم  رایـسب  هعیـش  یتدـیقع  ياهزرم  تبیغ ، نامز  رد  هکارچ  تسا ، ع )  ) نامز ماـما  نید و  زا 

يارب ییاه  هنیمز  شیوخ  فارطا  رد  دشاب ، هتـشاد  ینید  تریغ  رگا  سک  ره  .دـنوش  زهجم  دـیاب  هعیـش  درم  نز و  ره  لطاب ، جـیورت 
هک زاس  زهجم  یملع  هب  ار  دوخ  دنک و  هقفت  نید  رما  رد  ...و ، تمحز  هیامرـس و  تقو و  فرـص  اب  دیاب  سپ  .دـبای  یم  نید  زا  عافد 

شیوخ هفیظو ي  نیا  ماجنا  يارب  دشاب و  ع )  ) نامز ماما  میرح  زا  عافد  وا  ّمغ  ّمه و  دهدب ، ار  نمشد  خساپ  نآ  اب  دناوتب 
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مادنا ضرع  تأرج  وا  روضح  رد  نانمـشد  هک  دزاس  يوق  ار  دوخ  ردق  نآ  یغیلبت  یملع و  ظاحل  زا  ینعی  دـنک ، تیلوؤسم  ساسحا 
.دنهدن دوخ  هب  ههبش  راهظا  و 

يافعض یمرگلد  ثعاب  دوخ ، یملع  هناوتشپ ي  اب  دنشاب و  عیشت  نابزرم  هک  دراد  ترورـض  ینانز  نادرم و  دوجو  نایعیـش ، نایم  رد 
راومه دوخ  رب  ار  ییاهجنر  لّمحت  و  دیـشک ، يدایز  تمحز  دـیاب  تاداـقتعا ، رد  هّقفت  زا  هجرد  نیا  هب  ندیـسر  يارب  .دـندرگ  هعیش 
راتفرگ ع )  ) تیب لها  نانمـشد  نافرحنم و  ياهماد  عاونا  رد  هبرجت ، اب  دارفا  یّتح  ناـناوج و  هک  نید  بحاـص  ِتبیغ  ناـمز  رد  .درک 

.تسا يوسحم  یبوخ  هب  يدارفا  نینچ  دوجو  ترورض  دنوش ، یم 

اجک زا  ع )  ) نامز ماما  عیـشت و  رگنـس  هک  دننک  وجتـسج  دیاب  دـنرب ، یم  جـنر  ع )  ) نامز ماما  تبرغ  زا  هک  یناسک  زوسلد و  نایعیش 
، دننک یگداتسیا  تافارحنا  لباقم  رد  دنناوتب  نید ، رد  تریصب  هّقفت و  اب  ات  تسا ، هدش  عقاو  رطخ  ضرعم  رد  هنوگچ  هدروخ و  همطل 

ِمدـع ای  ندـمآ  شوخ  هب  و  دنـشاب ، هتـشادن  ع )  ) ناـمز ماـما  ادـخ و  تیاـضر  بسک  زج  یتّمه  تین و  شـشوک ، شـالت و  نیا  رد  و 
.دنهدن یتیمها  ناشیا  ریغ  ِتیاضر 

شیوخ نایشآ  يوس  هب  هک  دنا  هدومرف  هیبشت  یناگدنرپ  هب  ار  ع )  ) نامز ماما  ناتسود  ياه  لد  یتیاور ، رد  ع )  ) يرکـسع نسح  ماما 
: دنیامرف یم  همادا  رد  و  دنشک ، یم  رپ 

ُءاّزِعَا ُهَرََرب  ِهللا  َدنِع  مُه  ِهَناِکتس َو  ِالا  ِهَّلِذلا َو  ِِلئاخَِمب  َنوُُعلطَی  ٌرَشعَم  مُه 
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.دنیآ یم  رظن  هب  ریقح  راوخ و  نارگید ، نامگ  هب  اما  دنتسه ، مرتحم  رادرکوکین و  ادخ  دزن  اه  نیا 

تّزع و ضرعم  رد  تسا  نکمم  ع )  ) ناـمز ماـما  نارواـی  .تسا  ناـمگ  ّنظ و  لـحم  ینعی  هّنظم »  » ياـنعم هب  هلیخم »  » عمج لـئاخم » »
مـشچ رد  اه  نآ  رگید ، ریبعت  هب  .دـننک  يراوخ  ّتلذ و  لایخ  اـه  نآ  هراـبرد ي  مدرم  دـیاش  سکعرب  هکلب  دنـشابن ، نارگید  مارتحا 

یم مرتحم  زیزع و  لاعتم ، يادخ  هاگشیپ  رد  اما  دننک ، حرطم  ار  ناشدوخ  هک  دنا  هتساوخن  نوچ  دنتسین ، گرزب  یلیخ  ربخ  یب  مدرم 
.دنشاب

ِماِصتعِالا ِهَعانَقلا َو  ُلهَا  مُه  ٍهَجاتُحم َو  ٍهَّلَتُخم  ٍسُفنَِاب  َنوُزُربَی 

.دنتسه ادخ  هب  ماصتعا  تعانق و  لها  هک  یلاح  رد  دنوش ، یم  راکشآ  ریقف  لیلع و  دارفا  تروص  هب  اه  نآ 

هانپ و هطقن ي  اهنت  و  دنرادن ، یسک  هب  عمط  مشچ  دنتسه ، تیفاع  لها  عقاو  رد  یلو  دنـسر  یم  رظن  هب  دنمدرد  ریقف و  رهاظ  رد  نانیا 
.تسادخ ناش  يریگتسد 

ِدادضَالا ِهَدَهاُجم  یلَع  ُهوُرَزاوَف  َنیّدلا  اوُطَبنَتِسا 

.دننک یم  مادقا  نآ  يرای  هب  نانمشد  اب  هدهاجم  قیرط  زا  و  دننک ، یم  طابنتسا  ار  نید 

طابنتـسا ییاناوت  ع )  ) رـصع ماما  نارای  .لطـس  ای  ولَد  هلیـسو ي  هب  نآ  زا  بآ  ندروآ  نوریب  هاچ و  ندنک  ینعی  تغل ، رد  طابنتـسا » »
( نآ یلصا  عبانم   ) هیاپ هشیر و  زا  ار  ینید  فراعم  و  دنـسرب ، نآ  قمع  هب  یملع  شـشوک  شالت و  اب  دنناوت  یم  ینعی  دنراد ، ار  نید 

ینید لئاسم  لیلحت  هیزجت و  یسررب و  ییاناوت  هک  تسا  یتهاقف  نامه  نیا  .دنروآ  تسد  هب 
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.دهد یم  ناسنا  هب  ار 

هک میراد  هجوت  هتبلا  .دـیامن  یم  يرای  ار  نآ  نید ، نانمـشد  اب  یملع  هدـهاجم ي  قیرط  زا  تهاقف و  رازبا  اب  ع )  ) رـصع ماـما  ناراـی 
، گنج نادیم  رد  راکیپ  يارب  وجگنج  کی  .درادن  ناکما  یلبق  زیهجت  نودـب  ثحب  نادـیم  هب  دورو  .دراد  زاین  یگدامآ  هب  هدـهاجم 

نارگید مه  شدوخ و  مه  دنکن ، تراهم  بسک  زین  یگنهرف  داهج  رد  هزرابم  يارب  ناسنا  رگا  .دنیبب و  یماظن  شزومآ  هرود ي  دیاب 
.دزادنا یم  رطخ  هب  ار 

: دنیامرف یم  هدش  دای  تیاور  همادا ي  رد  ع )  ) يرکسع نسح  ماما 

ینـسُحلا ُهَِبقاعلا  ُمَُهل  َنوُکَِیل  ِربَّصلا  ِِقئالَخ  یلَع  مُهَلَّبَج  َو  ِرارَقلا ، راد  ِیف  ِّزِعلا  ِتَاب  ِعاسّ مُهَلُمـشَِیل  اینُّدـلا  ِیف  ِمیَّضلا  ِلاـِمتحِاب  ُهللا  ُمُهَّصَخ 
(1)

ترخآ رد  عیـسو  تّزع  لومـشم  ار  ناشیا  هک  نیا  يارب  تسا ، هداد  صاصتخا  ایند  رد  متـس  ملظ و  ندرک  لمحت  هب  ار  اـه  نآ  ادـخ 
.دشاب ناشیا  ِنآ  زا  وکین ، ماجرف  هک  نیا  يارب  تسا ، هداد  رارق  اه  نآ  تشرس  رد  ار  ربص  یگژیو  دنوادخ  .دهد  رارق 

یم عقاو  مولظم  ایند  رد  دنک و  یم  التبم  ایالب  هلـسلس  کی  هب  ار  اه  نآ  یهاگ  دراد ، تسود  ار  نانمؤم  نابرهم ، يادخ  هک  اج  نآ  زا 
هب ناشدوخ  هک  نآ  نودب  هتبلا  ...و  دوش  یم  عیاض  اه  نآ  زا  یّقح  ای  دـنوش  یم  ریقحت  ای  دوش  یم  هدز  تمهت  اه  نآ  هب  ًالثم  دـنوش :

دنبای و یّقرت  هلیسو  نیدب  اه  نآ  دهاوخ  یم  ّلجوّزع  يادخ  اما  .دنورب  ملظ  راب  ریز  يدونشخ  رس  زا  دنـشاب و  یـضار  تیمولظم  نیا 
.9 .دنوش یهلا  هاگرد  برقم 
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یم مولعم  تفر ، رانک  اه  هدرپ  هک  ترخآ  رد  .دـنوش  یم  رتزیزع  ادـخ  دزن  هجیتن  رد  و  دزاس ، یمن  جراخ  ایالب  نیا  زا  ار  اه  نآ  اذـل 
.دنتسه یعقاو  ناراگتسر  اه  نیا  هک  دوش 

.تسا هتخاس  نیجع  ربص ، اب  ار  دارفا  نیا  ترطف  لاعتم ، دنوادخ 

شیوخ لمع  هجیتن  هجو ، نسحا  هب  و  دنوش ، یم  ریخ  هب  تبقاع  ماجنارـس  اه ، ملظ  اه و  یتخـس  لّمحت  نید و  رد  تدـهاجم  اب  نانیا 
.دننیب یم  ار 

وا هب  یمتس  ملظ و  چیه  دشاب و  هتشادن  یتمیالمان  چیه  یگدنزرد  ناسنا  هک  تسین  نیا  ع )  ) رـصع ماما  اب  دنویپ  يرادنید و  هناشن ي 
ادیپ دیابن  یتحاران  درد و  چیه  رگید  دشاب ، هتـشاد  ع )  ) نامز ماما  اب  لاصّتا  طابترا و  سک  ره  هک  درک  رّوصت  دـیابن  .دریگن  تروص 

.دنک

یفرط زا  .دنـسرب  يرتالاب  تاماقم  هب  دنوش و  رت  صلاخ  ات  دنک  یم  رّدقم  الب  یتخـس و  ناسک ، هنوگ  نیا  يارب  یهاگ  لاعتم  يادـخ 
اب دیاب  نیا ، رب  انب  تسا ، هدماین  ایند  هب  ینارذگ  شوخ  يارب  ناسنا  تسین و  شمارآ  ّلحم  ایند  هک  دنـشاب  هتـشاد  هجوت  دـیاب  هراومه 

.دنامب مدق  تباث  نید  رد  تبیغ  نارود  ياه  یتخس  لمحت 

ناگراچیب تاجن  نید و  نانمشد  ربارب  رد  یگداتسیا  شاداپ 

تیلوؤسم ساسحا  یهلا  تمعن  نیا  رکـش  يارب  دـیاب  تسا ، هدیـشخب  تاجن  تبیغ  نامز  رد  تکاله  زا  ناّنم  يادـخ  هک  ار  یناـسک 
.دسرب مه  اه  نآ  ماشم  هب  ع )  ) ماما تفرعم  شوخ  هحیار ي  ات  دنریگب ، مه  ار  نارگید  تسد  دنیامن و 
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تبرغ یـسک  نینچ  .دنوش  دایز  شترـضح  نارادتـسود  هک  تسا  دنمقالع  ًاتقیقح  دـشاب ، ع )  ) نامز ماما  رادتـسود  ًاعقاو  یـسک  رگا 
تذل نآ  زا  دراد و  رایسب  تیمها  وا  يارب  ع )  ) رـصع ماما  ِناروای  ِرامـش  شیازفا  اذل  .ددنـسپ  یمن  یتمیق  چیه  هب  ار  شیوخ  بوبحم 
لامعا لضفا  هک  اه  نآ  لمع  لباقم  رد  زین  لاعتم  دنوادخ  .دزرو  یمن  غیرد  یعقاو  سانـش  ماما  ِتیبرت  زا  زگره  ور ، نیا  زا  .درب  یم 

: دنیامرف یم  ع )  ) اضر ماما  لوق  زا  ع )  ) يرکسع نسح  ماما  .دراد  یم  ینازرا  ناشیا  هب  ار  شیوخ  ياه  شاداپ  نیرتهب  تسا ،

ِدَی نِم  اَنیِّبُِحم  نِم  ًانیِکـسِم  اَینُّدـلا  ِیف  َثیُِغی  نَأ  ِِهتَنَکـسَم  ِهِّلُذ َو  ِِهتَقاَف َو  ِهِرقَف َو  ِموَِیل  ُهَماَمَأ  اَنِیلاَوَم  اَنیِّبُِحم َو  نِم  ُِملاَعلا  ُهُمِّدَُـقی  اَـم  ُلَـضفَأ 
مِِهتَِحنجَأ یَلَع  ُهَنُولِمحَیَف  ِهَّللا  ِناَنِج  نِم  ِهِّلَحَم  ِعِضوَم  َیلِإ  ِهِربَق  ِریِفَـش  نِم  ٌفوُفُـص  ُهَِکئاَلَملا  ِهِربَق َو  نِم  ُموُقَی  ِِهلوُسَِرل  ِهَِّلل َو  ٍّوُدَع  ٍبِصاَن 

ِراَیخَألا (1) ِهَِّمئَِألل  ُبِّصَعَتُملا  اَهُّیَأ  اَی  ِراَربَألا َو  ِنَع  ِباَلِکلا  َِعفاَد  اَی  َكَابوُط  َكَابوُط  ًابَحرَم  َنُولوُقَی 

، دتسرف یم  شیپ  دوخ  یگراچیب  يراوخ و  يدنمزاین و  رقف و  زور  يارب  ام ، تیالو  لها  نارادتسود  زا  ملاع  کی  هک  يزیچ  نیرتهب 
يدرف نینچ  .دسرب  تسا –  راتفرگ  ص )  ) ربمایپ ادخ و  نمـشد  تسد  هب  هک  ام  ناتـسود  زا  يا  هراچیب  دایرف  هب  ایند  رد  هک  تسا  نیا 

.1 ات شربق  رانک  زا  وا ، زا  لابقتسا  يارب  ادخ )  ) ناگتشرف هک  یلاح  رد  دزیخ ، یمرب  شربق  زا  تمایق ) رد  )
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هب اشوخ  دـنیوگ : یم  وا  هب  دـنرب و  یم  دوخ  ياهلاب  يور  ار  وا  سپ  .دـنا  هدیـشک  فص  دراد ، یهلا  ياـه  تشهب  رد  هک  یهاـگیاج 
.يا هتشاد  بّصعت  هدیزگرب  ماما  هب  تبسن  هک  یسک  يا  و  نابوخ ، زا  اه  گس  هدننک ي  ّدر  يا  وت ، لاح 

تحت هک  تسا ، نایعیـش  زا  ینید  تریغ  نتفرگ  اـه ، نآ  ناـگدروخ  بـیرف  زا  یـضعب  و  ع )  ) تـیب لـها  نانمـشد  ياـهراک  زا  یکی 
نیا هب  .دنناوخ  یم  ارف  يداقتعا  ینید و  مکحم  ینابم  هب  تبـسن  يدیق  یب  هب  ار  مدرم  ینید ،» تملاسم   » نوچمه یبیرف  رهاظ  نیوانع 

.دور یم  نیب  زا  اه  نآ  لمع  یتشز  دنک و  یم  ادیپ  جاور  نید  رد  یساسا  حیرص و  ياهتعدب  مک  مک  بیترت ،

هکلب .دنرادن  هعیـش » ریغ   » ِناونع هشیمه  دـننک –  یم  هلمح  ناکین  هب  ناگـس  دـننام  ع )  ) اضر ماما  لوق  هب  هک  دارفا –  هنوگ  نیا  هتبلا 
يداقتعا لوصا  رد  کیکـشت  هب  شیوخ  ملق  مالک و  اب  و  دنریگ ، یم  يزاب  هب  ار  حیحـص  تاداقتعا  عیـشت ، نید و  ناونع  تحت  ًابلاغ 

زا هقالع و  اب  ار  نانیا  ِتالاقم  اهباتک و  دنتـسه ، نید  ملع  لابند  هناصلاخ  هک  داوس  یب  رواب و  شوخ  يا  هّدع  مه  ًابلاغ  .دـنزادرپ  یم 
.دنوش یم  لزلزت  راچد  دنناوخ و  یم  ینید  تریغ  يور 

عفن نتفرگ  رظن  رد  نودب  و  يزوسلد ، تفارظ و  تقد و  اب  دیاب  دنتـسه ، نید  رد  تابث  ملع و  لها  لاعتم  يادـخ  لضف  هب  هک  یناسک 
كرد قیفوت  اه  نآ  هب  هک  دـنهاوخب  هنازجاع  ترـضح  زا  .دـنزاس و  عّلطم  ار  هاگآ  ان  دارفا  ع ،)  ) رـصع ماـما  يراـی  تین  هب  یـصخش 

.دنیامرف اطع  ار  نید  حیحص 
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دیاب دنک ، يرای  ناشنانمشد  اب  هلباقم  تهج  زا  ار  ناشیا  دراذگ و  مدق  شنامز  ماما  يرای  تیامح و  يداو  رد  دهاوخ  یم  هک  یـسک 
.دیامن یگداتسیا  هدهاجم ، نیا  تالکشم  لباقم  رد  مدق  تباث  راوتسا و  بلق ، تّوق  اب  ات  دشاب  هاگآ  دوخ ، راک  تیمها  شزرا و  هب 

یم نید  ياهزرم  زا  عافد  هب  هک  يدارفا  شاداپ  نایب  رد  نانمـشد ، اب  لباقم  يارب  لمعلاروتـسد  کی  هئارا ي  نمـض  ع )  ) قداص ماـما 
: دنا هدومرف  دنزادرپ ،

ُنیَُّبی مِهیزاخَم َو  نَع  ُفِشکَی  مُهنَع َو  مُهُرِـسکَی  ِتیَبلا  َلهَا  اَنل  َنیلاوُملا  اِنتَعیـش  نِم  ِنیکاسَملا  ِنَع  ِبِصاوَّنلا  ِرـسَک  یف  ُهُّمَه  َناـک  نَم 
نِم ٍفرَح  ِّلُِکب  ُلِمعَتسَی  ِهِروُد  ِهِروُصق َو  ِءاِنب  یف  ِنانِجلا  َكالمَا  ُهَّمَه  ُهللا  َلَعَج  مِهیَلَع  ِهللا  ُتاوَلَص  ِِهلآ  ٍدَّمَُحم َو  َرمَا  ُمَّخَُفی  مِِهتراوَع و 

ءاِنب و نِم  مَکَف  ِضرَالاَو  ِتاوامَّسلا  ِلمَح  نَع  ُلُضفَت  ٍدِحاو  َّلُک  ُهَُّوق  ًاکالمَا  اینُّدلا  ِلهَا  ِدَدَـع  نِم  َرَثکَا  ِهللا  ِءادـعَا  یلَع  ِهِجَجُح  ِفوُرُح 
(1) نیَملاعلا ُّبَر  ِّالا  اهَردَق  ُفِرعَی  ٍروُُصق ال  نِم  مَک  ٍهَمِعن َو  نِم  مَک 

و دنک ، مک  ام  هراچیب ي  ِناتسود  نایعیش و  رس  زا  ار  اه  نآ  ّرش  و  دنشکب ، ار  ع )  ) تیب لها  نانمشد  هک  دشاب  نیا  شتمه  هک  یـسک 
لآ دمحم و  رما  ِلالج  هوکش و  و  دنک ، راکـشآ  ار  اه  نآ  ياه  یتشز  و  دیامن ، يرادرب  هدرپ  تسا  اه  نآ  ییاوسر  هناشن ي  هچنآ  زا 

ناشیاه 9. هناخ  اهرصق و  نتخاس  يارب  یتشهب  ياه  ییاراد  هب  ار  وا  ِتّمه  نیمه  دنوادخ  دزاس ، نایامن  ار  ص )  ) دمحم

74 ص :

ح19. /ج2/ص10 / راونالاراحب - 1

باتفآ www.Ghaemiyeh.comيرای  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 189زکرم  هحفص 82 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9928/AKS BARNAMEH/#content_note_74_1
http://www.ghaemiyeh.com


زا شیب  اه  نآ  زا  کی  ره  ناوت  هک  ییاه  ییاراد  زا  شیب  ادخ ، نانمـشد  هیلع  شیاه  تجح  زا  یفرح  ره  ءازا  هب  هک  دنک  یم  لیدبت 
.تسا نیمز  اهنامسآ و  لمح  تردق ) )

راگدرورپ زا  ریغ  ار  اه  نآ  شزرا  هک  تشاد ) دـهاوخ   ) ییاهرـصق رایـسب  هچ  اه و  تمعن  رایـسب  هچ  اه و  ناـمتخاس  رایـسب  هچ  سپ 
.دناد یمن  اهناهج  کلام 

رب هک  دریگ  یم  قلعت  یناـسک  هب  دـناد ، یم  ار  نآ  تمظع  ردـق  گرزب  يادـخ  طـقف  هک  میظع  باوث  نیا  ع ،)  ) ماـما شرافـس  قـبط 
.دننک مک  هعیش  يافعض  رس  زا  ار  اه  نآ  ّرش  و  دنرامگ ، تّمه  ع )  ) تیب لها  نانمشد  یملع  تّهبا  نتسکش 

بیترت نیدب  دومن و  درخ  اه  نآ  هناضرغم ي  تسردان و  دیاقع  ندرک  راکشآ  قیرط  زا  ار  نید  نانمشد  دیاب  ع )  ) ماما شرافـس  قبط 
نانمشد بویع  یلمع و  یملع و  تایانج  زا  دیاب  عورشم ، هلیسو ي  ره  هب  سپ  .دروآ  نییاپ  نارگید  دزن  ار  اه  نآ  تلزنم  تیعقوم و 
ياهراک نیا  مامت  .دـنروخن  بیرف  نارگید  ات  داد  خـساپ  ار  اه  نآ  تاهبـش  .دـنوش  اوسر  راوخ و  ات  درک  يرادرب  هدرپ  ع )  ) تیب لها 

يارب ناشیا  یملع  تمظع  قیرط ، نیا  زا  ات  داد ، ماجنا  ناوت  یم  ع )  ) تیب لـها  فراـعم  مولع و  زا  دادمتـسا  ماـهلا و  اـب  ار  دنمـشزرا 
نوصم یهارمگ  رطخ  زا  زین ، هعیـش  ءافعـض  و  دنام ، ظوفحم  نایعیـش  دزن  ناشیا  يدنلبرـس  تزع و  و  ددرگ ، نشور  حـضاو و  مدرم 

.دننامب

رد نید  ظفح  گرزب ، تمدخ  نیا  ماجنا  يارب  دنوادخ  رگید  شاداپ 
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.دشاب یم  گرم  ماگنه 

ِرهوگ اهنت  نیا  و  دـنیامن ، ظفح  گرم  هظحل ي  ات  ار  دوخ  نید  دـنناوتب  هک  تسا  نیا  تفرعم ، لـها  ياـه  ینارگن  نیرتمهم  زا  یکی 
دناوتب ربق –  لوا  بش  ًاصوصخ  گرم –  زا  دعب  ِكانلوه  ِفقاوم  رد  ات  دنناسرب ، دوصقم  لزنم  رـس  هب  ار  شیوخ  یگدنز  دنمـشزرا 

تسا هدومرف  هدعو  دنشوک ، یم  دارفا  نید  تنایص  ظفح و  هار  رد  هک  یناسک  هب  لاعتم  يادخ  .دنشاب  شیوخ  تاداقتعا  يوگخساپ 
.دناسرب تشهب  تاجرد  نیرت  یلاع  هب  ار  اه  نآ  و  دیامن ، نیقلت  اه  نآ  هب  دوخ  ار  حیحص  تاداقتعا  كانرطخ ، لزنم  نآ  رد  هک 

: دنا هدومرف  یهلا  هدعو ي  نیا  هرابرد  ع )  ) یلع نینمؤملاریما  ترضح 

ٌدَّمَُحم ّیبَر َو  ُهللا  َلوُقَی :  نَا  ِهِربَق  یف  یلدـُی  َموَی  هللا  هنقل  ُهَمَحفَأَـف  ٍِفلاَُـخم  ٍبِصاـَن  یَلَع  ِِهتَفِرعَم  ِیف  ًافیِعَـض  ِِهنیِد  ِیف  ًانیِکـسِم  يَّوَق  نَم 
یلاـعَا َکـَل  تَبَجَوَف  ِهَّجُحلاـِب  َتَیلدَا  ُهللا  ُلوـُقَیَف  یناوـِخا  َنوـُنِمؤملا  یتَّدُـع َو  یتَـجَهب َو  ُنآرُقلا  یتـبَِلق َو  ُهَبعَکلا  یِّیلَو َو  ٌِّیلَع  یِّیبـَن َو 

ِهَّنَجلا (1) ِضایِر  َهَزنَا  ُهُربَق  ِهیَلَع  ُلَّوَحَتَی  َِکلذ  دَنِعَف  ِهَّنَجلا  ِتاجَرَد 

ار نمشد  نآ  هک  نیا  ات  دنک  تیوقت  فلاخم  نمشد  کی  لباقم  رد  ار  شتفرعم  رد  ناوتان  شنید و  رما  رد  دنمزاین  يدرف  هک  یـسک 
دمحم ترـضح  نم ، راگدرورپ  هللا ، دیوگب : هک  دـیامرف  یم  نیقلت  وا  هب  ادـخ  دـنراذگ  یم  ربق  رد  ار  وا  هک  يزور  دـیامن ، موکحم ،

.4، هبعک و  تسا ، نم  یلو  ع )  ) یلع ترضح  نم و  ربمایپ  (ص )

76 ص :

ح14. ص7 / ج2 / راونالاراحب / - 1

باتفآ www.Ghaemiyeh.comيرای  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 189زکرم  هحفص 84 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9928/AKS BARNAMEH/#content_note_76_1
http://www.ghaemiyeh.com


ناهرب لیلد و  دـیامرف : یم  دـنوادخ  سپ  .دنتـسه  نم  ناردارب  ناـنمؤم  و  نم ، گرب  زاـس و  و  بلق )  ) یناـمداش نآرق ، و  نم ، هلبق ي 
نیرت شخب  حرف  زا  یکی  هب  شربـق  ماـگنه ، نیا  رد  .دـش  بجاو  وـت  رب  تشهب  تاـجرد  نیرتـالاب  ببـس  نیا  هب  سپ  يدروآ ، عطاـق 

.دوش یم  لیدبت  تشهب  ياهغاب 

: تسا هدومرف  رّرقم  شناگدننک  يرای  شاداپ  ناونع  هب  هک  تسا  یهلا  هدعو  زا  یقادصم  ثیدح  نیا 

مکمادقا (1) ُتِّبَُثی  مُکُرُصنَی و  َهللا  اوُرُصنَت  نِا 

.دراد یم  تباث  ار  ناتیاهمدق  دنک و  یم  يرای  ار  امش  وا  دینک ، يرای  ار  ادخ  رگا 

.تسا نانمؤم  هب  ادخ  ياه  شاداپ  نیرتالاب  زا  گرم  ماگنه  ات  يرادنید  رد  مدق  تابث 

شیوخ نارای  هب  ع )  ) هّمئا تیانع  هجوت و 

بادرگ رد  طوقس  زا  ترـضح  نارای  ظفح  و  ع )  ) بیرغ ماما  قوقح  زا  تیامح  موزل  هک  میرب  یم  رـس  هب  تبیغ  نامز  رد  ام  نونکا 
رد یششوک  هنوگ  چیه  زا  دیابن  نانمؤم  تسا ، هدش  فیصوت  تخس  رایسب  نآ  رد  يرادنید  هک  ینامز  رد  .تسا  رتدوهـشم  یهارمگ 

شیوخ تمعن  یلو  ِتیاـضر  هب  دـنناوت  یم  هار  نیا  زا  هک  دنـشاب  نئمطم  دـیاب  و  دـننک ، غیرد  نایعیـش  رگید  دوـخ و  نید  ظـفح  هار 
.7 .دنسرب
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یبوخ قشمرـس  دنا ، هدوب  شیوخ  نامز  ماما  میرح  زا  عافد  هب  قفوم  ص )  ) نیـشیپ هّمئا ي  نامز  رد  هک  یناسک  لاح  حرـش  ندـناوخ 
: تسا ع )  ) ماما روضح  كرد  زا  نامورحم  يارب 

ص)  ) ربمایپ لآ  ناّبحم  ناتسود و  زا  يا  هدع  هک  دنا  هدومرف  نایب  دوخ  باحصا  زا  یـضعب  يارب  ع )  ) يرکـسع نسح  ماما  ترـضح 
يارب دهد ، یم  رازآ  ار  ام  هک  میراد  یبصان  هیاسمه ي  کی  ام  ادخ ، لوسر  رـسپ  يا  دندرک : ضرع  دندوب و  هدیـسر  ناشیا  تمدخ 

هنوـگچ میناد  یمن  هک  دـیوگ  یم  ینانخـس  و  دـنراد ، حـیجرت  ع )  ) نینمؤـملاریما رب  یموـس  یمود و  یلوا و  هک  دروآ  یم  لـیلد  اـم 
.مییآرب اه  نآ  سپ  زا  میهدب و  ار  اه  نآ  باوج 

هب بوخ  و  ورب ، دنتـسه  هدـیقع  مه  یبصان  نیا  اب  هک  یعمج  غارـس  دـندومرف : دوخ ) نادرگاـش  زا  یکی  هب  ( ) ع  ) يرکـسع ترـضح 
و زاـس ، موکحم  ار  اـه  نآ  سیئر  وش و  ثحب  دراو  مه  وت  سپ  ینک ، ثحب  هک  دـنهاوخ  یم  وت  زا  اـه  نآ  .هدـب  شوگ  ناـشیاهفرح 

.راذگن یقاب  شی  اه  تجح  زا  يزیچ  و  نکش ، مه  رد  ار  وا  يزیت  دنت و  لیلد ، اب  و  نک ، درخ  ار  وا  تّزع  تکوش و 

نانچ نآ  تخاس و  موکحم  ار  ناشـسیئر  درک و  ثحب  اه  نآ  اب  وا  دـندش و  عمج  مه  اه  نآ  .تفر  رظن ) دروم  لحم  هب   ) درگاـش نآ 
! نیمز رد  ای  تسا  نامسآ  رد  دیمهفن  هک  دناچیپ  ار  وا 

نامه هب  .دناد و  یمن  ار  نآ  هزادنا ي  ادخ  زا  ریغ  یـسک  هک  میدش  نامداش  ردـق  نآ  ام  دـنتفگ : ع )  ) يرکـسع نسح  ماما  باحـصا 
بّصعتم ناوریپ  یبصان و  درف  نآ  میدش ، لاحشوخ  ام  هک  هزادنا 
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: دندومرف ناشیا  میتشگرب ، ع )  ) ترضح نآ  تمدخ  یتقو  .دندش  كانمغ  تحاران و  وا 

1 ِهاتُعَو (  َسیلبإ  ِهَرضَِحب  َناک  يذَّلاو  مُکتَرضَِحب  َناکاّمِم  َرَثکأ  َناک  ِهِلل  ّوُدَعلا  اَذهِرـسَِکب  ِبَرَّطلاَو  ِحَرَفلا  َنِم  ِتاوامَّسلا  ِیف  يذَّلا  َّنإ 
ٌیِسرُکلاَو ُبُجُحلاو  ِءامَّسلا  ُهَِکئالَم  َُهلِرِساکلا  اَذه  یلَع  یّلَص  دََقلَو  مِِهتَرضَِحب ،  ناکاّمِم  ُّدَشَأ  ّمَغلاو  ِنزُحلا  َنِم  ِنیطایَّشلا  َنِم  ِِهتَدَرَم  ( 

َُهباسِح َدَّدَـشَف  ِّهباجِالِاب  ُهللا  اَهََلباقو  َروُسکَملا  هللا  وُدَـع  ُهَِکئالَملا  َکـِلت  ُتنََعل  دََـقلَو  َُهباَوث ،  َمَّظَعَو  َُهباـیإ  َمَرکأَـف  َِهباـجِالِاب  ُهللا  اَـهََلباقَو  ، 
(1) َُهباذَع َلاطأو 

(1)

نیبّصعتم و زا  رت  شیب  شنایفارطا ، ناطیـش و  .دنتـسه و  رت  لاحـشوخ  امـش  زا  ادخ ، نمـشد  نیا  نداد  تسکـش  رطاخ  هب  ناینامـسآ 
، هداد تسکش  ار  ع )  ) ماما نمشد  هک  یسک  نیا  رب  یسرک ، اه و  باجح  نامسآ  هکئالم ي  .دنتسه و  كانمغ  تحاران و  اه  یبصان 
وا هب  گرزب  شاداپ  درک و  مارتحا  هدـهاجم ) نیا  زا   ) تشگزاب رد  ار  وا  و  دومن ، تباجا  ار  ناشیا  ِتاولـص  ادـخ )  ) .دنداتـسرف دورد 

ار وا  باسح  سپ  دومن  تباجا  مه  ادخ  و  دـندرک ، تنغل  دوب  هدروخ  تسکـش  هک  ار  ادـخ  نمـشد  ناگتـشرف ، نآ  .دومرف و  تیانع 
.درک ینالوط  ار  شباذغ  نیگنس و 

نیا و  تشگ ، ناشیا  یلاحـشوخ  ثعاب  ّدـح  نیا  ات  اه ، نآ  رب  وا  هبلغ ي  نید و  نانمـشد  اب  ع )  ) يرکـسع ماما  درگاش  نیا  هلباقم ي 
.3 تسد نینچ 
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.دندرمش وا  لمع  يارب  يرایسب  لئاضف  و  دنداد ، رارق  قیوشت  دروم  ار  دوخ  هدررپ ي 

تروص نیمه  هب  ار  اهنآ  دندرگ و  یم  لاحشوخ  دنوش ، نید  نانمـشد  اب  شیوخ  ناتـسود  هلباقم ي  دهاش  یتقو  مه ، ع )  ) نامز ماما 
هب ادـخ  نید  زا  عافد  يارب  هک  یناسک  يارب  ترـضح  نآ  ياـهاعد  زا  یکی  .دـننک  یم  اـعد  اـه  نآ  يارب  هداد و  رارق  لابقتـسا  دروم 

: تسا نینچ  دنزادرپ ، یم  نانمشد  اب  هدهاجم 

َنیروُصنَم (1) ٍءوُِسب  مُهَدارَا  ینَدارَا َو  نَم  یلَع  َنیدِهاُجم َو  َِکلیبَس  یف  َنیدَّیَُؤم َو  َکنیِد  ِهرُصِنل  ینُِعبَّتَی  نَم  لَعجاَو 

.هدب رارق  دوخ  هار  رد  نادهاجم  زا )  ) ار نانآ  .امرف و  دییأت  دننک ، یم  يوریپ  نم  زا  وت ، نید  يرای  يارب  هک  ار  یناسک  نآ  ایادـخ !) )
.امرف يرای  دنراد ، دب  تین  ناشیا  نم و  هب  تبسن  هک  یناسک  لباقم  رد  ار  اه  نآ  و 

: دنیامرف یم  نید  نانمشد  عفد  تلیضف  هرابرد ي  زین  ع )  ) داوج ماما 

ِفلَِأب َقَّدَـصَت  َول  ِهیَلَع َو  َلَُّضف  نَِمل  ٍلام  ِّلُک  نِم  َُهل  ُلَضفَأل  ِتیَبلا  َلـهَا  اـنِمُولُع  نِم  ُهَمَّلَعَت  اـِمب  ُهُعَفدَـی  ِبِصاوَّنلا  اِنئادـعَا  نِم  اّوُدَـع  َّنِا 
(2) ٍهَفعِض

هک یلام  ره  زا  تسا  رتهب  شیارب  دنک ، عفد  ار  ام  نانمشد  زا  ینمـشد  هتخومآ ، ع )  ) تیب لها  مولع  زا  هچنآ  هلیـسو ي  هب  یـسک  رگا 
.2 دنچ ره  تسا ، هدرک  ادیپ  يرترب  وا  رب  نآ  نتشاد  اب  يرگید 
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.دشاب هداد  هقدص  ار  نآ  ربارب  رازه  هک 

دوخ دیاب  همه  هکلب  درادن ،  دوجو  یتوافت  نز  درم و  نیب  رما ، نیا  رد  تشامگ و  تّمه  نید  لئاسم  هب  هجوت  رب  دیاب  تبیغ  نامز  رد 
نید ملع  ِمّلعت  میلعت و  هار  رد  شترـضح ، يراـی  هب  و  دـننادب ، ع )  ) ناـمز ماـما  يراـی  یعطق  ِقیداـصم  زا  ار  نآ  دـننادب و  لوؤسم  ار 

.دنشاب راودیما 

یم مرگلد  ار  هار  نیا  ناگدـنیوپ  يربک - تبیغ  ناـمز  رد  یتح  شترـضح –  ناعفادـم  هب  ع )  ) ناـمز ماـما  ّصاـخ  هجوت  زا  يدراوم 
: دوش هجوت  تسا ، یّلح  همالع ي  هب  طوبرم  هک  هیضق  نیا  هب  هنومن  ناونع  هب  .دزاس 

ياملع زا  یکی  هدش  روهشم  نامیا  لها  نیب  رد  هک  تسا  هتفگ  یلح  هماّلع ي  هللا  تیآ  لاوحا  رد  يرتشوش  هللارون  یضاق  دیهش  دیس 
یم ار  نآ  سلاجم  رد  دوب و  هتشون  هیّماما  هعیش ي  بهذم  ّدر  رد  یباتک  دوب –  خیش  داتـسا  یملع  نونف  یـضعبرد  هک  تنـس –  لها 

هک داد  یمن  یـسک  هـب  ار  باـتک  نآ  دـننک ، در  ار  نآ  هعیـش  ياـملع  اداـبم  هـک  نآ  مـیب  زا  یل  .درک و  یم  هارمگ  ار  مدرم  دـناوخ و 
هدرک دای  دنگوس  تفگ : دـنز ، وا  هنیـس ي  هب  ّدر  دروآ و  تسد  هب  ار  باتک  نآ  هک  تشگ  یم  یهار  لابند  یّلح  همالع ي  .دـسیونب 

هب تفرگ و  ار  باتک  درمـش و  تمینغ  ار  نامز  نآ  یّلح ، هماّلع ي  .مراذـگن  یـسک  شیپ  بش  کی  زا  رت  شیب  ار  باـتک  نیا  هک  ما 
نآ نتشون  هب  نوچ  .دسیونب  ناکما  ردق  هب  نآ  زا  بش  نآ  رد  هک  درب  هناخ 
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باتک هک  دومرف  یّلح  همالع  هب  دش و  ادیپ  ع )  ) رمالا بحاص  ترضح  .درک  هبلغ  وا  رب  باوخ  تشذگ ، بش  زا  یمین  دش و  لوغشم 
(1) .دوب هدش  مامت  ع )  ) رمالا بحاص  تمارک  زا  هخسن  نآ  دش ، رادیب  باوخ  زا  هماّلع  نوچ  .باوخب  وت  و  راذگاو ، نم  هب  ار 

: تسا هدمآ  نینچ  یناردنزام  میهاربا  نب  یلع  لوکشک  رد  يرگید  لقن  هب  تیاکح  نیا 

یمن هماّلع  هب  ار  باتک  نآ  وا  دنک و  يرادرب  هخسن  نآ  زا  تساوخ ه  ّتنـس ) لها   ) هّماع ياملع  زا  یکی  زا  ار  یباتک  یّلح  همالع ي  »
ینامز نآ  زا  يرادرب  هخسن  یلو  .داد  تناما  وا  هب  دراد –  هگن  دوخ  دزن  بش  کی  طقف  هک  نیا  طرش  هب  ار –  باتک  هک  نیا  ات  داد ،

دید هاگ  نآ  .دش  هتسخ  هحفص  دنچ  نتشون  زا  سپ  .دومن  نتشون  هب  عورش  دروآ و  لزنم  هب  ار  نآ  هماّلع  .تساوخ  یم  تقو  رت  شیب 
ار قاروا  نیا  نم  نک و  یشک  طخ  امش  خیش ! يا  تفگ : تسشن و  درک و  مالس  دش و  دراو  دیـسر ، یم  زاجح  لثا  رظن  هب  هک  يدرم 

یمن قاروا  یشک  طخ  هب  خیش  هک  دوب  دایز  يردق  هب  راوگرزب ، نآ  نتشون  تعرـس  ماما  .دیـشک  یم  طخ  وا  يارب  خیـش  .مسیون  یم 
، دش رادیب  نوچ  .دیباوخ و  دش و  هتـسخ  خیـش  هک  دنا  هتفگ  یـضعب  .دوب و  هدیـسر  نایاپ  هب  باتک  نتـشون  دش ، حبـص  یتقو  .دیـسر 

.ن (2)« .دید هتشون  ار  باتک 
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لمع هب  تبـسن  ترـضح  تادـییأت  هنوگچ  هک  مینیب  یم  .تسا  تبیغ  نامز  رد  ع )  ) رـصع ماما  يرای  ِقیداـصم  زا  یکی  ناتـساد ، نیا 
، هدوبن ...و ) اعد  زامن و  ینعی  نآ ، جیار  يانعم  هب   ) تدابع لوغشم  بش  نآرد  یّلح  هماّلع  میناد  یم  هک  یلاح  رد  .دش  راکـشآ  خیش 

ریاس زا  شلمع  نیا  باوث  هتبلا  .دنک  موکحم  نآ  اب  ار  نمشد  دریگب و  دای  ار  بلطم  ات  هتـشون ، یم  ار  یبصان  نآ  لطاب  نانخـس  هکلب 
.تسا هتشگ  نایامن  وا  لمع  رب  شترضح  تیاضر  دییأت و  رهم  هک  مینیب  یم  و  هدوبن ، رت  مک  تادابع 

اه نآ  هب  باوج  یگنوگچ  و  ع )  ) نامز ماما  نانمشد  يوهایه  عیشت و  نافلاخم  تاهبش  اب  ییانشآ  هک  میریگ  یم  هجیتن  ثحب  نیا  زا 
.تسا و هتفرگ  رارق  ع )  ) تیب لها  دـییأت  دروم  فلتخم  نیوانع  هب  هک  تسا  نابز  هب  يرای  قیداصم  زا  حیحـص ، یقطنم و  جاـجتحا  و 

هدعو قادصم  اه  تیانع  نیا  .دنا  هداد  رارق  تیانع  دروم  هنوگچ  دنا ، هتـشادرب  ماگ  ریـسم  نیا  رد  هک  ار  یناسک  ع )  ) هّمئا هک  میدید 
: دننک یم  يرای  ار  وا  هک  تسا  یناسک  هب  دنوادخ  ي 

هُرُصنَی (1) نم  ُهللا  َّنَرُصَیلو 

.دنک یم  يرای  ار  دوخ  هدننک ي  يرای  ًاعطق  دنوادخ  و 

.0 .دیامرف یم  يرای  ًاعطق  دنوادخ  ار  یسک  نینچ  هدرک و  يرای  ار  ادخ  دنک ، يرای  ار  وا  موصعم  تجح  دنوادخ و  نید  هک  یسک 

83 ص :
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لمع اب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  هلجع  رصع  ماما  يرای  مراهچ : لصف 

هراشا

لمع اب  و  دشوکب ، شماما  يرای  يارب  دـیاب  یتیعقوم ، ره  رد  سک  ره  .تسا  لمع  اب  ناشیا  يرای  ع )  ) ماما تمعن  یلمع  رکـش  همزال 
هنیمز نیا  رد  دوخ  ياه  ییاناوت  تاـناکما و  همه ي  زا  دـنک و  شـالت  گرزب  تمعن  نیا  قوقح  ءادا  يرادـهگن و  ظـفح و  رد  دوخ 

لومشم دوش و  لئان  تسا –  ع )  ) تیب لها  يرای  هجرد ي  نیرتالاب  هک  دی - »  » هب ترـصن »  » هفیظو ي هب  قیرط  نیا  زا  ات  .دریگ  هرهب 
اب ناسنا  هک  يراک  ره  هب  .تسا و  ناسنا  رد  تردق  لامعا  هلیسو ي  تسد ،»  » يانعم هب  دی »  » .دریگ رارق  ع )  ) رـصع ماما  ریخ  ياهاعد 
یم رب  تتسد  زا  يراک  ره  : » دوش یم  هتفگ  یتقو  ًالثم  .دوش  یم  يدی »  » ِراک قالطا  دهد ، یم  ماجنا  شحراوج  ءاضعا و  زا  کی  ره 
یم دراد و  رارق  ناسنا  رایتخا  رد  هک  یلمع  ِناکما  ره  هکلب  تسین ، ندـب  ّصاخ  وضع  کی  طقف  تسد  زا  روظنم  هدـب ،» ماـجنا  دـیآ ،

.دشاب یم  رظن  دروم  دهد ، ماجنا  ناوت 

لمع اب  هک  دوش  یم  هتفگ  یسک  هب  هدیب » انرصان   » ترابع سپ 
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تفگ ناوت  یم  تاحیـضوت  نیا  اب  .دوش  یم  ناشیا  يرای  تهج  رد  یلمع  هنوگ  ره  لماش  هک  دـیامن  يرای  ار  ع )  ) تیب لها  شیوخ 
رت شیب  هچ  ره  یعامتجا ، يدرف و  ياهراتفر  يوخ و  قلخ و  رد  ناسنا  هک  تسا  نیا  ع )  ) ماـما يراـی  لکـش  نیرت  مهم  یتهج  زا  هک 

.دزادرپب ع )  ) نامز ماما  يرای  نید و  غیلبت  هب  شیوخ  لمع  اب  دناوتب  و  دیآرد ، ع )  ) هّمئا گنر  هب 

نید یلمع  ِغیلبت 

هک یلمع  ره  هکلب  دوش ، یمن  یلمع  نتشون –  نداد و  سرد  دننام  ملق –  نابز و  هلیسو ي  هب  اهنت  ع )  ) نامز ماما  يارب  حیحص  غیلبت 
.دوش یم  بوسحم  ع )  ) رصع ماما  نید و  غیلبت  دزاس ، بوبحم  اه  نآ  دزن  هدناسانش و  نارگید  هب  ار  ترضح  يوحن  هب 

رثا ًابلاغ  دشابن –  شمالک  هدننک ي  قیدصت  شلمع  هک  یلاح  رد  دـنک –  غیلبت  ملق  نخـس و  هلیـسو ي  هب  طقف  دـهاوخب  یـسک  رگا 
انبم ار  صخش  راتفر  هک  هنوگ  نآ  نارگید ، .تسا و  نخـس  زا  رت  مهم  رت و  شخب  رثا  لمع ، نید ، غیلبت  هلأسم ي  رد  اذل  .دراد  یفنم 

.دننک یمن  هجوت  شیاهراتفگ  هب  دنهد ، یم  رارق 

: دنا هدومرف  هیصوت  ع )  ) قداص ماما 

َعَرَولا (1)8. َقدِّصلا َو  َداِهتجِالا َو  ُمُکنِم  اوَرَِیل  مُِکتَنِسلا  ِریَِغب  ِریَخِاب  ِساّنِلل  ًهاعُد  اُونوُک 

86 ص :
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.دننیبب عرو  تقادص و  و  نید ) رما  رد   ) ششوک امش  زا  ات  دینک ، اه  یبوخ  هب  توعد  ناتیاهنابز  زا ) يریگ  هرهب   ) نودب ار  مدرم 

تمـس هب  دارفا  بذج  رد  ًاملـسم  دنک ، توعد  يرادـنید  هب  ار  نارگید  هدیدنـسپ ، لامعا  ماجنا  اب  ینابز ، غیلبت  اب  نامزمه  ناسنا  رگا 
.دنهد یم  رارق  هجوت  دروم  ناشنانخس  زا  رت  شیب  ار  ینید  ناغّلبم  درکلمع  هوحن ي  ًامومع  مدرم ، هکارچ  دوب ؛ دهاوخ  رت  ّقفوم  نید ،

تیاضر دروم  هک  دـنوش  یلامعا  بکترم  رگا  دـنراد ، تدارا  ع )  ) تیب لثا  هب  دنتـسه و  رادروخرب  حیحـص  تاداقتعا  زا  هک  یناسک 
.دنا هدرک  مهارف  ار  شیوخ  نایلاوم  شنزرس  تابجوم  تقیقح  رد  تسین ، راگدرورپ 

: دنا هدومرف  دیکأت  ع )  ) قداص ماما 

ِهِمَلَعب (1)  ِ ُهُِدلاو ُرِّیَُعی  ِءوَّسلا  ََدلَو  َّنِاَف  ِِهب  ُرِّیَُعن  ًالَمَع  اُولَمعَت  نَا  مُکاِّیا 

.دوش یم  دوخ  ردپ  شنزرس  ثعاب  شلمع  اب  راکاطخ  دنزرف  اریز  میوش ، شنزرس  نآ  هب  ام  هک  دیهد  ماجنا  یلمع  ادابم 

ار وا  ارچ  هک  دنریگ  یم  داریا  وا  یلو  هب  نارگید  و  دریگ ، یم  رارق  شهوکن  دروم  شردپ  دنزب ، رـس  یتسردان  لمع  يدـنزرف  زا  رگا 
ِدرکلمع زوـسلد ، ردـپ  ناـس  هب  .دـنناد و  یم  کـیدزن  رایـسب  شیوـخ  نایعیـش  هـب  ار  دوـخ  ع )  ) هّـمئا .تـسا  هدرکن  تـیبرت  تـسرد 

، دنجنر یم  رایـسب  اه  نآ  لمع  زا  دنوش ، اطخ  لامعا  بکترم  نایعیـش  رگا  هک  يروط  هب  دنهد ، یم  رارق  هجوت  دروم  ار  ناشنادـنزرف 
ار 8. دوخ  ناتسود  تاهابتشا 

87 ص :
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.دنک راختفا  اه  نآ  هب  ع )  ) ماما هک  دشاب  يا  هنوگ  هب  ناشراتفر  هک  دنراد  عّقوت  اه  نآ  زا  و  دنرامش ، یم  شیوخ  راع  گنن و  ببس 

: دنیامرف یم  ثیدح  نامه  همادا ي  رد  ع )  ) قداص ماما  ترضح 

(1  ) ًانیَش ِهیَلَع  اُونُوکَت  ًانیَز و ال  ِهَیِلا  ُمتعَطَقنا  ِنَِمل  اُونوُک 

.دیشابن وا  ییاوسر  یماندب و  ثعاب  و  دیشاب ، تنیز  دیتسه ، وا  هب  بوسنم  هک  یسک  يارب 

رطاخ هب  نیا ، رب  انب  .دنتسه  ناشیا  هب  بوسنم  دنا ، هدش  هتخانـش  تبحم  تیالو و  یگژیو  هب  يا  هزادنا  هب  ع )  ) تیب لها  ِنارادتـسود 
ماما یماندـب  یگتـسکشرس و  تابجوم  هک  دـننک  يراک  دـیابن  و  دنـشاب ، شیوخ  لامعا  بقارم  دـیاب  ناشتمعن  یلو  رابتعا  هب  ندوزفا 

رد یـشزغل  رگا  .دـنناد و  یم  ترـضح  نآ  هب  بوسنم  ار  نآ  نارگید  دـنهد ، ماجنا  اه  نآ  هک  یلمع  ره  اریز  دوش ، مهارف  ع )  ) نامز
هب هراومه  ع )  ) نیموصعم هّمئا  اذـل  .دـنهد  یم  رارق  نعط  دروـم  ار  ع )  ) ماـما هلیـسو  نیدـب  دوـش ، هدـهاشم  اـه  نآ  راـتفر  اـی  لاـمعا 

.دنشاب هتشاد  يرت  شیب  تقد  دوخ  راتفر  هب  تبسن  اه  نآ  يوربآ  يرادهاگن  يارب  هک  دنتـساوخ  یم  نایعیـش  زا  فلتخم  ياهتبـسانم 
ماما .دنوش  هتخانش  هنوگچ  مدرم  نایم  رد  ناشنایعیش  دنراد  تسود  هک  دنا  هداد  حیضوت  تحارص  هب  هاگ  ع ،)  ) تیاده نایاوشیپ  نآ 

: دنا هدومرف  ع )  ) قداص

لجرلا ناک  نا  سانلا  یف  (ع ) یلع باحـصا  لثم  اونوک  ًانیَـش ، انیَلَع  اُونوکَت  ًانیَز َو ال  اَنل  اُونوک  انَیلإ  ُمتبُِـسن  دَـق  مکَّنإ  ِهَعیِّشلا  رَـشعَم  ای 
مِهِِعئادَو مِِهتاناّما َو  َبِحاص  مُهَنِّذَُؤم َو  مُهَماِما َو  ُنوُکَیَف  هلیبقلا  یف  نوکیل  مهنم 

ص431/ح91. /ج75 / راونالاراحب -1
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مِهِِعئادَو (1) مِهتاناَما َو  َبِحاص  مُهَنِّذَُؤم َو  مُهَماِما َو  ُنوُکَیَف  ِهَلیبقلا  ِیف  َنوُکََیل 

دیشاب مدرم  نیب  رد  ع )  ) یلع باحصا  دننام  .دیشابن  ام )  ) گنن هیام ي  دیشاب و  ام  تنیز  .دیتسه  ام  هب  بوسنم  امـش  هعیـش ! مدرم  يا 
.دوب اه  نآ  ياه  هعیدو  هدنراد ي  هگن  رادتناما و  وگ و  ناذا  تعامج و  ماما  تشاد ، روضح  هلیبق  رد  اه  نآ  زا  یکی  رگا  هک 

رد هک  ییاج  ات  دوش ، دای  یکین  هب  اه  نآ  زا  دنـشاب و  هتـسجرب  زاتمم و  مدرم  نایم  هک  دـننک  راتفر  نانچ  دـیاب  ع )  ) تیب لها  نایعیش 
.دننک دامتعا  وا  هب  تهج  ره  زا  و  دنهد ، حیجرت  نارگید  رب  ار  وا  دوخ ، نایم  زا  درف  نیرتهب  باختنا  ماگنه 

اب مدرم  هک  نیا  هن  دـنوش ، دوخ  تمعن  یلو  یمان  شوخ  ثعاب  هک  دـننک  راتفر  هدیجنـس  ناـنچ  لـمع  رد  دـیاب  نایعیـش  یّلک  روط  هب 
رد دیاب  اذل  .دیآ  دوجو  هب  ینیبدب  اه  نآ  رد  جع )  ) رـصع ماما  یلاعت و  يادـخ  هب  تبـسن  دـنوش و  هدز  نید ، زا  اه ، نآ  راتفر  ندـید 

نید يوس  هب  ار  اه  نآ  ياه  لد  یناسنا  یقالخا و  لئاسم  هب  ندرک  هجوت  اب  .دننک و  تیاعر  ار  ترـشاعم  بادآ  نارگید ، اب  دروخرب 
.دنزاس لیامتم  ناشنامز  ماما  و 

.تار ترضح  هک   ) (2) یّمِذ رفاک  کی  اب  ع )  ) نینمؤملا ریما 

89 ص :

/ج88/ص119/ح83. راونالاراحب - 1
لام و و  دـنک ، یگدـنز  یمالـسا  هعماج ي  رد  دـبای  یم  هزاجا  هّمذ »  » طیارـش شریذـپ  اب  هک  باتک  لـها  رفاـک  ینعی  یّمذ  رفاـک  - 2

.تسا هدش  رکذ  یهقف  بتک  رد  هّمذ  لها  طیارش  .دشاب  مرتحم  شناج 
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.هفوک دندومرف : دیور ؟ یم  اجک  امش  دیسرپ : ع )  ) نینمؤملاریما زا  رفاک  صخش  .دندش  هارمه  مه  اب  .دومن و  تاقالم  تخانـش ) یمن 
امش رگم  تفگ : یّمذ  رفاک  دنداد ؛ ریـسم  همادا ي  وا  هارمه  ترـضح  دش ، یم  ادج  مه  زا  اه  نآ  ریـسم  هک  دندیـسر  یّلحم  هب  یتقو 
یم هلب  دـندومرف : ترـضح  دـیتشذگ ، هفوک  هار  زا  تفگ : یّمذ  رفاک  .یلب  دـندومرف : ع )  ) ترـضح دـیورب ؟ هفوک  هب  دـیتساوخ  یمن 

: دندومرف ترضح  دییآ ؟ یم  نم  اب  ارچ  دیناد ، یم  رگا  دیسرپ : رفاک  مناد ،

(ع) انُِّیبَن َاَنَرَمَا  َِکلذَک  ُهَقَراف َو  اِذا  ًهَئیَنُه  ُهَبِحاص  ُلُجَّرلا  َعِّیَُشی  نَا  ِهَبحُّصلا  ِنسُح  مامَت  نِم  اذه 

نامز تدـم  ییادـج ، ماگنه  ار  دوخ  بحاصم  هارمه و  ناسنا ، هک  تسا  نیا  دـنک ، یم  لماک  ار  بوخ  تبحاـصم  هک  ییاـهزیچ  زا 
؟ دنا هداد  روتـسد  هنوگ  نیا  امـش  ربمایپ  ًاعقاو  ایآ  تفگ : یّمِذ  .دنا  هداد  روتـسد  نینچ  نیا  ام  هب  ص )  ) ام ربمایپ  .دنک و  هقردـب  یمک 

: تفگ یّمِذ  .یلب  دندومرف : ترضح 

َِکنید (1) یلَع  ّینا  َكُدِهُشا  انَاَف  ِهَمیرَکلا  ِِهلاعفَِال  ُهَِعبَت  نَم  ُهَِعبَت  امَّنِا  َمَرَج  ال 

یم تداهـش  مه  نم  سپ  .تسا  هدوب  وا  هناراوگرزب ي  ياهراک  نیمه  رطاخ  هب  دـنا ، هدرک  يوریپ  وا  زا  هک  یناـسک  مّلـسم ، روط  هب 
.5 هفوک هب  ع )  ) نینمؤملاریما اب  درم ، نآ  .متسه  وت  نید  رب  هک  مهد 
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.دش ناملسم  تخانش ، ار  ناشیا  یتقو  .تشگزاب و 

تـسرد غیلبت  هب  قیرط  نیا  زا  دوخ ، هداوناخ ي  رد  لقاّدح  راک و  ّلحم  هعماج و  حطـس  رد  بسانم ، يدروخرب  اب  دـنناوت  یم  نایعیش 
.دنزادرپب ع )  ) نامز ماما  حیحص  یفرعم  نید و 

نانمؤم يوگلا  ع )  ) نانمؤم ریما 

ناشیا شور  اب  دـنک و  ادـتقا  ناشیا  هب  زین  لمع  رد  دـیاب  دـناد ، یم  شیوخ  ناـماما  ار  ع )  ) شنادـنزرف نینمؤملاریما و  هک  یـسک  ره 
: دنا هدومرف  ع )  ) یلع ترضح  .دیامن  توعد  نید  هب  ار  نارگید 

َالَأ .ِهیَـصرُِقب  ِهِمعُط  نِمَو  ِهیَرمِِطب ، ُهاَینُد  نِم  یَفَتکا  ِدَـق  مُکَماَمِإ  َّنِإَو  َالَأ  .ِهِملِع  ِرُوِنب  ُءیِـضَتسَیَو  ِِهب ، يِدَـتقَی  ًاماَمِإ ، ٍمُومأَم  ِّلُِکل  َّنِإَو  َالَأ 
ٍداَدَسَو (1) ٍهَّفِعَو  ٍداَِهتجاَو ، ٍعَرَِوب  ینُونیِعَأ  نِکلَو  َِکلذ ، یَلَع  َنوُرِدقَت  مُکَّنِإَو َال 

ود هب  دوخ  يایند  زا  امـش  ماما  هک  دیـشاب  هاگآ  .دریگ  یم  رون  وا  ملع  زا  دـنک و  یم  ادـتقا  وا  هب  هک  دراد  یماما  یمومأـم  ره  دـینادب 
داهتجا و عرو و  اب  اما  دیـشاب ، هنوگ  نیا  دیناوت  یمن  امـش  هک  دینادب  .تسا  هدرک  افتکا  نان  صرق  ود  هب  شیاذغ  زا  هنهک و  هماج ي 

.دینک يرای  ارم  تسار ، هار  رد  تماقتسا  تّفع و 

اه ششک  .میوشن  ایند  لها  میشوکب  و  مینک ، ادتقا  ناشیا  هب  میناوت  یم  یلو  مینک ، یگدنز  ع )  ) نانمؤملاریما لثم  میناوت  یمن  ام  هتبلا 
و5.
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.دراد یم  زاب  یلصا  فده  زا  ار  وا  دزاس و  یم  لوغشم  دوخ  هب  ار  ناسنا  ًالومعم  و  تسا ، دایز  رایسب  ایند  ياه  هبذج 

دوخ يارب  ار  ایند  تاناکما  همه ي  دنناوت  یمن  ًاعطق  هک  دننک  هجوت  دیاب  دنشاب ، ع )  ) ننیمؤملاریما ور  هلابند  دنهاوخ  یم  هک  یناسک 
ردـقچ ایند  هک  دـناد  یم  رتهب  دوخ  سک  ره  .تسین و  نینچ  زگره  دـننکن ! ادـیپ  اه  نآ  هب  یگتـسبلد  لاـح  نیع  رد  دـنروآ و  مهارف 
يادـف یکی  دوش  مزـال  هک  دـیآ ، شیپ  یـضراعت  يونعم  روما  يداـم و  تاـناکما  نیب  هک  يدراوـم  رد  هژیو  هب  .دراد  تیمها  شیارب 

فرـصم صخـش  يدام  ياه  ییاناوت  زا  يزیچ  هک  دـیایب  مزال  نامیا  لها  زا  یکی  لکـشم  ّلح  ای  نید  غیلبت  يارب  ًـالثم  .ددرگ  رگید 
.دروخ یم  کحم  بوخ  ایند  هب  ناسنا  ّقلعت  نازیم  تروص ، نآ  رد  .دوش 

هیصوت ام  هب  ندناسر  يرای  هویـش ي  هئارا ي  اب  .مینک و  يرای  دوخ  لمع  اب  ار  ناشیا  هک  دنا  هتـساوخ  کمک  ام  زا  ع )  ) نینمؤملاریما
نامز ماما  يرای  هار  رد  دـهاوخ  یم  یـسک  رگا  .میزاس  دوخ  هشیپ  ار  تسار  هار  رد  تاـبث  تّفع و  عرو و  داـهتجا و  هک  دـنا  هدومرف 

.دشاب لفاغ  لئاسم  نیا  زا  دناوت  یمن  درادرب ، مدق  (ع )

: دندومرف نینچ  ناشنارای  زا  یکی  هب  دوخ  شرافس  رد  ع )  ) قداص ماما 

، هِلل داـِهتجِالاو  مُِکنید ، ِیف  ِعَرَوـلاَو  َّلَـجَو ، َّزع  ِهللا  يَوـقَِتب  مُکیـصوُأَو  َمـالَّسلا ، َِیلوَِـقب  ُذُـخأَیَو  مُـهنِم  ینُعیُطی  هَّنأ  يرَت  نَـم  یلَع  ءِرقَا 
هیلع هللا  یلص  ٌدَّمَُحم  َءاج  اذِهبَف  ِراوِجلا ، ِنسُحَو  ِدوجُّسلا ، ِلوُطَو  ِهَنامَألا ، ِءادَأَو  ِثیدَحلا ، ِقِدِصَو 
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، مُهَقوُقُح اوُّدَأَو  مُهاضرَم ، اوُدوُعَو  ُمهِزئانَج ، اوُدَهشاَو  مُکِرئاشَع ، اُولِص  ، .... ًارِجاف وَأ  ًاَّرب  اهیَلَع  مُکَنَمَتئا  ِنَم  یلِإ  َهَنامَألا  اوُّدَأ  هلآو ،

عرو يوقت و  هب  ار  امش  نم  وگب  .ناسرب و  مالس  دریذپ ، یم  ارم  نانخس  دنک و  یم  تعاطا  نم  زا  ینیب  یم  هک  نایعیش  زا  سک  ره  هب 
و دینک ، ینالوط  ياه  هدجس  دینک ، تناما  ءادا  دیشاب ، وگتسار  دینک ، شـشوک  ادخ  يارب  هک  نیا  منک و  یم  شرافـس  دوخ  نید  رد 

هتـسناد نیما  ار  امـش  هک  دـبای ، بوخ  ار –  سک  ره  تناما  .دـنا  هدروآ  ار  ماکحا  نیا  ص )  ) ربماـیپ هک  دـینک  يراد  هیاـسمه  بوخ 
هب دیوش ، رضاح  تنس ) لها   ) اه نآ  ياه  هزانج  رب  دیـشاب ، هتـشاد  یگدیـسر  طابترا و  دوخ ، ناگتـسب  اب  ...دینادرگرب  وا  هب  تسا – 

.دینک ادا  ار  اه  نآ  قوقح  و  دیورب ، ناشنارامیب  تدایع 

دیابن فارطا ، طیحم  ياه  یگدولآ  .دننک  تیاعر  ار  یعرش  یقالخا و  تاکن  هنوگ  نیا  دیاب  دنراد ، رارق  هک  یتیعقوم  ره  رد  نایعیش 
هانگ نآ  نتفای  شرتسگ  دیابن  ع )  ) تیب لها  ناتـسود  دش ، عیاش  هعماج  رد  یتسردان  راک  رگا  یتح  .دربب  اهنآ  دای  زا  ار  اه  تیلوؤسم 
ینید یقـالخا و  فلتخم  تاـفآ  زا  ار  دوخ  عرو ، اوقت و  ِندرک  هشیپ  اـب  دـیاب  هراومه  هکلب  .دـنهد  رارق  شیوـخ  یهاـتوک  زّوـجم  ار 

.دنرادب نوصم 

ناگتـسب و اـب  تدـنویپ  ندرک ، يراد  هیاـسمه  بوخ  ًـالثم  .دـهن  یم  ییازـس  هب  رثا  نارگید ، رب  یقـالخا ، لـئاسم  زا  یخرب  تیاـعر 
.دیآ یم  باسح  هب  ع )  ) نامز ماما  يرای  عیـشت و  غیلبت  ًالمع  ندوب ، رادتناما  رادرک و  راتفگ و  رد  ندوب  تسار  اه ، نآ  هب  یگدیـسر 

ریغ هب  تبسن  یتح 
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دنم هقالع  عیشت  هب  هک  دوش  یم  ثعاب  اه ، نآ  نارامیب  زا  تدایع  ناشیاه و  هزانج  عییشت  رد  تکرـش  نوچمه  یبادآ  تیاعر  نایعیش 
.دنوش

دب زّوجم  نیا  یلو  دـنوش ، یمن  لفاغ  ع )  ) هّمئا نانمـشد  هب  تبـسن  يّربت  زا  هاگ  چـیه  یبلق ، هفیظو ي  ناونع  هب  نایعیـش  هک  دـنچ  ره 
تیرثکا ع )  ) قداص ماما  نامز  رد  .دیامن  بذـج  ار  دـقتعم  ریغ  دارفا  هک  دـشاب  يا  هنوگ  هب  ناشراتفر  دـیاب  .تسین  اه  نآ  اب  يراتفر 

رثؤم و رایسب  نامز  نآ  نایعیش  هب  تبسن  اه  نآ  ینیب  شوخ  يارب  شترضح ، تاشرافس  اذل  دنداد و  یم  لیکشت  تنس  لها  ار  هعماج 
.دوب مزال 

يرت شیب  ترورض  تاشرافس ، نیا  هب  لمع  دنتـسه ، ع )  ) تیب لها  رادتـسود  هعیـش و  مدرم ، قافتا  هب  بیرق  رثکا  هک  يا  هعماج  رد 
هّمئا شور  بتکم و  راگزومآ  ًالمع  تسا ، نارگید  زا  رت  شیب  ع )  ) تیب لها  اب  ناشطابترا  تبـسن و  هک  یناسک  ناـیم ، نیا  رد  .دراد 

.دنشاب ع )  ) نامز ماما  مارم  هار و  هدننک ي  غیلبت  لمع ، رد  هک  تسا  نیا  اه ، نآ  زا  مدرم  ياجب  یعیبط و  راظتنا  .دنتسه و  (ع )

لمع اب  عیشت  هب  دارفا  بذج 

تیب لها  بتکم  رد  حیحـص  تیبرت  اه  نآ  عرو  تقادـص و  قلخ و  نسح  ندـید  اب  نارگید  هک  دـننک  رافر  يا  هنوگ  هب  دـیاب  اه  نیا 
یم ثعاب  نیا  و  دنا ، هدرک  ادیپ  ییوخ  قلخ و  نینچ  ع )  ) هّمئا اب  تبسن  طابترا و  لیلد  هب  اه  نیا  هک  دنشیدنیب  نینچ  و  دننیبب ، ار  (ع )

.دنروآ يور  ناشیا  هب  مک  مک  رت و  شیب  ع )  ) تیب لها  بتکم  هب  اه  نآ  هقالع ي  هک  دوش 

: دنا هدومرف  قوف  تیاور  همادا  رد  ع )  ) قداص ماما 
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ِینُّرُـسَیَف ٌّيِرَفعَج  اَذَـه  َلِیق  ِساَّنلا  َعَم  ُهُُقلُخ  َنُس  َ-َه َو حَ- نا -َ مَألا يَّدَأ  -َث َو  يِد -َ حـلا َقَدَـص  ِِهنیِد َو  ِیف  َعِرَو  اَذِإ  مُکنِم  َلُـجَّرلا  َّنِإَـف 
ُبَدَأ اَذ  ُهُراَع َو قِ-ي-َل هَ- ُهُؤاََلب َو  َّیَلَع  َلَخَد  َِکلَذ  ِریَغ  یَلَع  َناَـک  اَذِإ  ٍرَفعَج َو  ُبَدَأ  اَذَـه  َلـِیق  ُروُرُّسلا َو  ُهنِم  َّیَلَع  ُلُخدَـی  َکـِلَذ َو 

جَ-ع-فَ-ٍر (1)

وا دنیوگ : یم  دشاب ، هتـشاد  وکین  قالخا  مدرم  اب  و  دشاب ، تناما  ءادا  راتفگ و  رد  تقادـص  شنید و  رد  عرو  لها  امـش  زا  یکی  رگا 
.تسا و ع )  ) رفعج هدـش ي  تیبرت  نیا  دـنیوگ : یم  موش و  یم  رورـسم  وا  زا  .دزاس و  یم  لاحـشوخ  ارم  بلطم  نیا  تسا ، يرفعج 

نیا دـنیوگ : یم  و  دوش ، یم  هداد  تبـسن  نم  هب  وا  گنن  يراتفرگ و  تروص ، نآ  رد  دنـشاب ، هتـشادن  يراـتفر  قـالخا و  نینچ  رگا 
(! ع  ) رفعج تیبرت  تسا 

: دندومرف ع – )  ) مولعلارقاب ترضح  مردپ –  هک  دننک  یم  دای  مسق  ع )  ) قداص ماما  ثیدح ، نایاپ  رد 

نوچ دش ، یم  بوسحم  هلیبق  نآ  تنیز  شراتفر  قالخا و  اب  هک  دوب  نانچ  شدوخ  هلیبق ي  رد  ع )  ) نینمؤملاریما نایعیـش  زا  کی  ره 
همه دش ، یم  لاؤس  وا  هرابرد ي  نارگید  زا  یتقو  .دوب  ناشیا  دمآرـس  راتفگ ، رد  تقادص  نارگید و  قوقح  تیاعر  يرادـتناما ، رد 

! تسا رتهب  ام  همه ي  زا  ییوگتسار  يرادتناما و  رد  تسین ، وا  دننام  سک  چیه  دنتفگ : یم 

.5، دنا هدش  هتخانش  ع )  ) تیب لها  اب  طابترا  یتسود و  هب  هک  یناسک 
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ار ع )  ) هّمئا مدرم ، هک  تفگ  ناوت  یم  رت ، قیقد  ریبعت  هب  .دوش  یم  هتشاذگ  اه  نآ  نایاوشیپ  باسح  هب  دشاب –  هنوگ  ره  ناشراتفر – 
تدارا تبحم و  يوسب  ار  مدرم  دـنناوت  یم  مه  ناشلامعا ، اـب  نایعیـش  ور ، نیا  زا  .دـننیب  یم  ناـشناوریپ  راـتفر  لاـمعا و  هنییآ ي  رد 

.دنوشب ناشیا  هب  اهیدب  نداد  تبسن  ببس  ای  دننک  بلج  ع )  ) تیب لها  هب  تبسن 

یناسک هدرکان ، يادـخ  هک  دوب  بقارم  دـیاب  .تسا  ع )  ) ماما هب  ملظ  قادـصم  مود ، تلاح  و  ع )  ) ماما يرای  قیداصم  زا  لوا ، تلاـح 
.دنریگن رارق  ناشیا  هب  متس  ریسم  رد  هاگآدوخان  تسا ، ع )  ) تیب لها  هب  باستنا  ناشراختفا  هک 

بوخ راتفر  هک  دنا  هداد  رکذت  ...و  راتفگ  رد  تقادص  عرو و  يوقت و  هب  هیصوت  زا  سپ  دوخ ، شرافس  رد  ع )  ) يرکسع نسح  ماما 
: دنهد یم  همادا  نینچ  ار  دوخ  نخس  هاگ  نآ  .دوش  یم  ناشیا  ینامداش  ثعاب  ع )  ) تیب لها  نارادتسود 

َلیق ام  ُُهلهَأ َو  ُنحَنَف  نَسَح  نِم  انیف  َلیق  ام  ُهَّنِإَف  حـیبَق ، َّلُک  اّنَع  اوُعَفدا  هَّدَوَم َو  َّلُک  انَیلِإ  اوُّرُج  اًنیَـش ، اُونوُکَت  اًنیَز َو ال  اُونوُک  َهّللا َو  اوُقَّتِإ 
.َِکلذَک (1) ُنَحن  امَف  ءوُس  نِم  انیف 

بوخ لامعا  اب   ) ار اه  یتسود  .دیـشابن  ام )  ) ییوربآ یب  گنن و  هیاـم ي  و  دیـشاب ، اـم )  ) شخب تنیز  دـینک و  ظـفح  ار  یهلا  ياوقت 
.2 نآ هتسیاش ي  ام  دوش ، یم  هتفگ  ام  هرابرد ي  یبوخ  زا  هچنآ  نوچ  دیزاس ، رود  ام  زا  ار  اه  يدب  دینک و  بلج  ام  يوس  هب  دوخ )
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! میتسین نینچ  ام  دنهد ، یم  تبسن  ام  هب  هک  ییاه  يدب  یلو  میتسه ،

، دروم نیا  رد  یهاتوک  اب  دیابن  ور  نیا  زا  .دننک  ناشیا  هب  دنمتدارا  رادتـسود و  ار  اه  نآ  دـنروآ و  دوجو  هب  نارگید  ياه  لد  رد  ار 
.دنروآ مهارف  دوخ  نایاوشیپ  هب  ار  تشز  تافص  نداد  تبسن  ییوربآ و  یب  تابجوم 

ع)  ) هّمئا يرای  ِقیداصم  نیرت  مهم  زا  دـناوت  یم  نید ، هب  لـمع  رد  تیّدـج  يوقت و  عرو و  تیاـعر  هک  تسا  نشور  بیترت ، نیا  اـب 
.دشاب

نید رد  طایتحا  عرو و 

ادیپ ربارب  نیدنچ  شزرا  دریذپ ، ماجنا  ع )  ) نامز ماما  يرای  دصق  هب  رگا  اهراک  نیمه  .تسا و  هدیدنـسپ  ًاتاذ  ریخ  لامعا  نداد  ماجنا 
تین هب  رگا  .دوب  دهاوخرت  شیب  رایـسب  نآ  باوث  دشاب ، ع )  ) نامز ماما  يرای  دصق  هب  رگا  هیاسمه ، اب  يراتفر  شوخ  ًًالثم  .دـنک  یم 

تـسد هب  يرامـش  یب  تلیـضف  مینک ، یگدیـسر  نارگید  هب  میناوت  یم  هک  هنوگ  ره  ع ،)  ) يدهم ترـضح  يارب  یمان  شوخ  بسک 
بلج ًاعطق  مینکب ، ار  ترـضح  غیلبت  هلیـسو  نیدـب  میزاس و  دوخ  هشیپ ي  ار  عرو » ( » ع  ) رـصع ماـما  يراـی  دـصق  هب  رگا  .میا  هدروآ 

.دش دهاوخ  بوسحم  بیرغ  ماما  يرای  قیداصم  زا  ام  لمع  میا و  هدرک  ار  ناشیا  يدونشوخ 

: دنا هدومرف  ناشدوخ  ع )  ) تیب لها  هکارچ  تسا ، هدننک  يرای  يارب  یجرف  ندرک ، يرای  نیمه  هتبلا 
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عرو اب  هک  یسک  اریز  .دینک  يرای  عرو  هلیسو ي  هب  ار  ام   (1) ًاجَرَف ِهللا  َدنِع  َُهل  َناک  ِعَرَولِاب  َّلَجَو  َّزَع  َهللا  َیَِقل  نَم  ُهَّنإَف  ِعَرَولاب ، انُونیعأ 
.دوب دهاوخ  یجرف  وا  يارب  دزن  دنک ، تاقالم  ار  ّلجوّزع  يادخ 

مارح هب  دشاب  نئمطم  هک  دنک  تکرح  یلکش  هب  ینعی  .دریگب  میرح  یعطق ، ياهمارح  هب  تبـسن  ناسنا  هک  تسا  نیا  هب  عرو  تیاعر 
یهلا دودـح  ماکحا و  نایب  ِلّفکتم  هقف ،»  » .دوش یمن  نیمأت  مارح  بجاو و  ّدـح  رد  یهقف  ماکحا  تیاعر  اـب  ًافرـص  نیا  .دـتفا و  یمن 

طایتحا تسا  نکمم  یلو  .دهدب  اوتف  نآ  هب  دناوت  یمن  دنکن ، ادیپ  يزیچ  تمرح  هب  نیقی  یعرش  ّهلدا ي  يور  زا  یتقو  ات  هیقف  .تسا 
هک نید  رد  تسا  يزرم  مارح »  » .دنک لمع  بحتـسم –  طایتحا  دنچ  ره  طایتحا –  نیا  هب  ناسنا  هک  تسا  نیا  هب  عرو  تیاعر  .دنک 
اب هکلب  یعطق  ياـه  مارح  زا  زیهرپ  اـب  طـقف  هن  هک  تسا  یتلیـضف  عرو »  » .تفر و رتارف  دـیابن  يا  هدودـحم  هچ  زا  دـنک  یم  صخـشم 

: دنا هدومرف  ع )  ) راهطا هّمئا ي  .دوش  یم  لصاح  دراد ) تهابش  مارح  هب  یلو  تسین ، مارح  هک  يروما   ) تاهبش زا  بانتجا 

ِهَهبُّشلا (2) دنِع  َفَقَو  نم  ِساّنلا  ُعَروَا 

.دنک فّقوت  كان  ههبش  دراوم  رد  هک  تسا  یسک  مدرم ، نیرت  عرو  اب 

.5 زا لبق  ات  دیوگ : یم  هک  تسا  لقع  مکح  نیا ، رما  رد  طایتحا 
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، دنک تکرح  زرم  يور  تسرد  رگا  ناسنا  .دتفا  یمن  مارح  هب  دوش  نئمطم  ات  دنک ، فّقوت  دـیاب  ناسنا  یعطق ، ِمارح  زرم  هب  ندیـسر 
! نک طایتحا  دیوگیم : لقع  دتفین ، مارح  هب  هک  نیا  زا  نانیمطا  لوصح  يارب  سپ  تسا ، رایسب  وا  يارب  شزغل  لامتحا 

چیه ًالثم  .مینک  یمن  یتالابم  یب  دراد ، دوجو  يّدـج  رطخ  هک  يدراوم  رد  .میراد و  یلقع  ياه  طایتحا  يویند ، يداـم  روما  رد  اـم ،
یم هکلب  میرادـن ! ندـش  ترپ  هب  نیقی  اـم  هک  مییوگ  یمن  دوـخ  اـب  میور و  یمن  هار  تسا ، هدز  خـی  هک  یهاـگترپ  هبل ي  يور  هاـگ 

ات هاگترپ  هبل ي  زا  نیا ، رب  انب  .تسا  تینالقع  طرـش  ندرک  طاـیتحا  تسا ، يّدـج  لاـمتحا  کـی  ندـش  ترپ  لاـمتحا  نوچ  مییوگ :
.میریگ یم  هلصاف  مینک ، یمن  طوقس  میوش  نئمطم  هک  يدح 

رت قیمع  رایـسب  نآ  یلامتحا  ررـض  هک  نیا  رما  رد  یلوا  قیرط  هب  تسا ، هدیدنـسپ  یطایتحا  نینچ  يویند  يدام و  روما  رد  هک  ییاج 
ّصاوخ زا  هک  داـیز –  نب  لـیمک  باـنج  هب  یـشرافس  رد  ع )  ) نینمؤملاریما ترـضح  .تسا  تینـالقع  طرـش  ندرک  طاـیتحا  تسا ،

: دندومرف دوب –  ناشیا  باحصا 

َتئِش (1) اِمب  َِکنیِدل  طَتحاَف  َُکنید  َكوُخَا  ! ُلیمُک ای 

.نک طایتحا  دوخ  نید  ظفح )  ) يارب یهاوخ ، یم  هک  یتروص  ره  هب  سپ  .تسوت  نید  تردارب  لیمک ! يا 

.4، دنا هدومرفن  یمومع  تروص  هب  ار  شرافس  نیا  ع )  ) نینمؤملاریما
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ءزج دـنهاوخ  یم  هک  یناسک  نیا ، رب  انب  .دـنا  هدومرف  هیـصوت  نینچ  تسا –  هدوب  ناشیا  باحـصا  ناکیدزن  زا  هک  لـیمک –  هب  هکلب 
نآ یپ  رد  هک  نیا  هن  دنهد ، رارق  دوخ  راتفر  لامعا و  يوگلا  ار  تاشرافـس  هنوگ  نیا  دیاب  دنـشاب ، ع )  ) رـصع ماما  ناکیدزن  نارای و 

.دننک ادیپ  تسا ، كوکشم  هچنآ  نتسناد  لالح  يارب  طایتحا –  فالخ  دنچ  ره  یهار –  هک  دنشاب 

: دنا هدومرف  رکذت  دوخ  تّما  هب  ار  تاهبتشم  زا  زیهرپ  موزل  ییابیز ، رایسب  لاثم  نایب  اب  ص )  ) ادخ ربمایپ 

تَبلَت َمل  یمِحلا  ِِبناج  یِلا  یعَر  ًاـِیعار  َّنَا  َول  اـمَک  َکـِلذ  َنَیب  ُتاهَبَتـشُملا  ُهُمارَح و  ُُهلـالَح َو  ِهللا  یَمِح  َّنِا  َو  ًیمِح ، ٍکـِلَم  َّلُِـکل  َّنِا 
(1) ِتاهَبَتشُملا اوُعَدَف  ِهِطَسَو ، ِیف  َعَقَت  نَا  ُهُمَنَغ 

ود نیا  نیب  كان ، ههبش  دراوم  .تسوا و  مارح  لالح  ادخ ، میرح  تسا و  يا  هژیو  یظافحتسا  هزوح ي  میرح و  ياراد  یهاشداپ  ره 
یب دربـب ، ارچ  هب  یـصخشم  میرح  راـنک  رد  ار ) دوخ  هلگ   ) یناـپوچ رگا  هک  روـط  ناـمه  .دنتـسه  یعطق ) مارح  لـالح و   ) هدودـحم

دراوم زا  سپ  تسا ) روط  نیمه  ندرک  تکرح  مه  ادـخ  مارح  زرم  رانک  رد   ) .دـش دـنهاوخ  میرح  نآ  لخاد  شنادنفـسوگ  گنرد 
.دینک زیهرپ  كان  ههبش 

یتـقو ناـپوچ  کـی  .دــتفا  یم  مارح  هـب  دــمهفب ، شدوـخ  هـک  نآ  نودــب  دــنک ، تـکرح  ادــخ  مارح  زرم  کـیدزن  یتـقو  ناـسنا 
.6 ار شیاهدنفسوگ 
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ناپوچ ننیچ  .دنرامـشب  مرتحم  ار  نآ  زرم  دنوشن و  میرح  نآ  دراو  هک  درادن  نانیمطا  دـنک ، اهر  يا  هدـش  تظفاحم  میرح  رانک  رد 
زا يراـک  رگید  و  دـنا ، هدـش  هعونمم  میرح  دراو  شیاهدنفـسوگ  هک  دوش  یم  هجوـتم  دـیآ ، یم  دوـخ  هب  هک  هظحل  کـی  یلاـباال ،

.دیآ یمنرب  شتسد 

ار هدافتـسا  ِرثکادح  لالح ، زا  میهاوخب  دوخ  نامگ  هب  مینک و  تکرح  مارح  ياهزرم  هب  هدیبسچ  یتقو  .میتسه  نینچ  زین  اه  ناسنا  ام 
هدنـسب یعطق  لـالح  هب  ناـسنا  هک  دـنیوگ  یم  لـقن  لـقع و  .میتفا  یم  یعطق  مارح  هب  میوش ، هجوتم  هک  نیا  نودـب  تقو  نآ  میربب ،

.دنامب ناما  رد  یعطق  ِمارح  هب  نداتفا  رطخ  زا  ات  دشابن ، كان  ههبش  دراوم  هب  لمع  یپ  رد  و  دنک ،

هب دورب ، وا  تسد  زا  ناسنا  نید  رگا  .تسا  ریذپان  ناربج  يّدج و  ررـض  کی  لامتحا  نوچ  تسین ، لهاست  حـماست و  عضوم  اج  نیا 
.دریگب شیپ  ار  طایتحا  قیرط  ناسنا ، هک  دیوگ  یم  لقع  اذل  تسین و  ناربج  لباق  ناونع  چیه 

دنوادخ هک  دشاب  رادیما  هدعو  نیا  هب  و  دیامن ، مادقا  عرو  قیرط  زا  دیاب  دنک ، يرایار  شبیرغ  ِماما  دهاوخ  یم  هک  یـسک  نیا ، رب  انب 
.دنک مهارف  شیاهراک  رد  شیاشگ  دهد و  رارق  یجرف  وا  يارب  عرو ، تیاعر  نیا  رد 

وجتسج هلیـسو  نیدب  ار  ناشیا  جرف  رد  لیجعت  دناوت  یم  دناد ، یم  دوخ  يراتفرگ  نیرتگرزب  ار  ع )  ) نامز ماما  تبیغ  هک  سک  ره  و 
.دسرب دوخ  بوبحم  دارم و  هب  ات  دیامن 

عرو قیرط  زا  ع )  ) رصع ماما  هراب ي  رد  هک  شرافس  همه  نیا  اب 
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.میشاب هتشاد  يا  هراشا  اه  مناخ  دروم  رد  هژیوب  عرو  تیاعر  یلمع  ياه  شور  زا  یخرب  هب  تسا  بسانم  هدیسر ،

اه مناخ  تّفع  عرو و 

، دنـشاب نید  غّلبم  لمع ، رد  دـیاب  همه  .دنتـسه  ناشنامز  ماـما  يراـی  هب  فّظوم  درم –  نز و  زا  معا  سانـش –  ماـما  نایعیـش  همه ي 
یفاک لوصا  شیوخ  فیظو ي  نیا  دنناوتب  هک  نیا  يارب  سپ  .دنشاب  میهـس  نادرم  اب  ناشنامز ، ماما  یفرعم  غیلبت و  هفیظو ي  هکارچ 
دوـخ رد  ار  نید  زا  تبقارم  اـی  عرو  حور  دنـشاب و  نید  تاروتـسد  هب  لـماع  ناـشدوخ  لوا ، هجرد ي  رد  دـیاب  دـننک ، ادا  یبوـخ  هب 

.دنیامن تیوقت 

زا یخرب  .دنک  تیاعر  ار  يرادنید  رد  عرو  دـناوت ، یم  هک  اج  نآ  ات  دایب  دزادرپب ، نید  غیلبت  هب  دوخ  لمع  اب  دـهاوخ  یم  هک  یـسک 
.دوش و یمن  تیاعر  تسا  هعیـش  نانز  هتـسیاش ي  هک  نانچ  نآ  تاقوا ، یهاگ  هنافـسأتم  هک  تسا ، اه  مناخ  هژیو ي  اه  تیاـعر  نیا 

هنوراو تروص  هب  نیدتم  دارفا  نایم  رد  حیحـص ، ياه  شزرا  زا  یـضعب  هک  دوش  یم  ببـس  دنک ، ادـیپ  جاور  رگا  تیاعر  مدـع  نیا 
.دنک هولج 

اب سپـس  و  دننادب ، بوخ  ار  دوخ  فیاظو  لوا  هجرد ي  رد  دیاب  دننک ، يرای  ار  دوخ  نامز  ماما  دـنهاوخ  یم  عقاو  هب  هک  یناسک  اما 
جیار مدرم  نیب  رد  هچنآ  هعماج و  رد  یگتخاس  ياه  شزرا  اب  رگا  یّتح  دـنیامن ، وجتـسج  ار  ع )  ) تیب لها  ياـضر  اـه  نآ  هب  لـمع 

.دشاب هتشاد  ضراعت  تفلاخم و  تسا ،

102 ص :

باتفآ www.Ghaemiyeh.comيرای  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 189زکرم  هحفص 110 

http://www.ghaemiyeh.com


هللاءاش نا  ات  دوش ، یم  طوبرم  اه  نآ  يرادنید  هب  تسا و  ناوناب  صوصخم  هک  میزادرپ  یم  یلئاسم  زا  یخرب  نایب  هب  تمسق  نیا  رد 
قیرط زا  دـننک و  لمع  رتلماک  نآ  هب  دنـسانشب و  رت  شیب  ار  عرو  ندرک  هدایپ  هار  شیوخ ، فیاظو  هب  تبـسن  رتهب  یهاگآ  اب  دـنناوتب 

.دنزادرپب نید  غیلبت  هب  يرادنید  رد  تابث 

.دشاب ناشیا  ِّصاخ  فیاظو  تخانش  تهج  رد  اه  مناخ  يارب  عبنم  وگلا و  نیرتهب  دناوت  یم  س )  ) ارهز ترضح  یلمع  هریس ي 

 : هک تسا  هدش  لقن  ع )  ) قداص ماما  زا 

.دنیامرف مکح  مادک  ره  صاخ  فیاظو  دروم  رد  ناشیا  ات  دنتفر ، ص )  ) ربمایپ دزن  س )  ) ارهز ترضح  و  ع )  ) نینمؤملاریما

فیاظو ع )  ) نینمؤملاریما و  دـنهد ، ماـجنا  ار  لزنم  لـخاد  ياـهراک  س )  ) همطاـف ترـضح  هک : دـندومرف  مکح  نینچ  ص )  ) ربماـیپ
: دندومرف س )  ) ارهز ترضح  هک  دوب  اج  نیا  .دنریگ  هدهع  رب  ار  لزنم  زا  جراخ 

ِلاجِّرلا (1) ِباقرَا  َلُّمَحَت  ِهللا  ُلوُسَر  یئافکِِاب  ُهللا  َّالا  ِرورُّسلا  َنِم  ینَلَخَد  ام  ُمَلعَی  الف 

نم هدهع ي  زا  ار  اهدرم  اب  دروخرب  سامت و  ص )  ) ادخ ربمایپ  هک  نیا  زا  مدش  لاحـشوخ  ردقچ  نم  هک  دـناد  یمن  یـسک  ادـخ  زج 
! دنتشادرب

.1 س )  ) ارهز ترضح  هدهع ي  هب  ار  هناخ  زا  نوریب  راک  ص )  ) ربمایپ رگا 

103 ص :
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.دنتشاد تهارک  راک  نیا  زا  رایسب  ص )  ) ربمایپ رتخد  هک  مینیب  یم  دندرک و  یم  ادیپ  راک  رس و  اهدرم  اب  راچان  ناشیا  دنتشاذگ ، یم 
.دنا هدرمشن  ریقح  ار  نآ  هتسناد و  هدیدنسپ  دوخ  يارب  ار  هناخ  رد  هفیظو  ماجنا  لباقم ، رد 

راک و  دنک ، وجتـسج  ار  ع )  ) تیب لها  ادخ و  ياضر  لوا  هجرد ي  رد  شیوخ ، هفیظو ي  راک و  باختنا  رد  دیاب  ینیدـتم ، مناخ  ره 
هناشن ي ار  وا  درکلمع  هوحن ي  و  دنشابن ، وا  لمع  ياریذپ  عامتجا ، طیحم و  رگا  یتح  دنادب ، راختفا  دوخ  يارب  ار  انبم  نآ  رب  ندرک 

.دننادب وا  یگضرع  یب 

هب هراومه  دیاب  دنوش ، یم  هناخ  زا  جراخ  ندرک  راک  هب  روبجم  فلتخم  لیالد  هب  اه  مناخ  دودحم ، صاخ و  طیارـش  یـضعب  رد  رگا 
حرطم رابجا  ترورض و  يور  زا  رما  نیا  هکلب  دوشن ، حرطم  شزرا »  » ناونع هب  اه  نآ  يارب  لزنم  زا  جورخ  هک  دننک  هجوت  هتکن  نیا 

.دنیامن لمع  ص )  ) ربمایپ راک  میسقت  قباطم  دنداد  یم  حیجرت  دوبن ، راک  رد  یترورض  رگا  هک  يروط  هب  تسا ، هدش 

هک نانچ  مه  .دنوش  یم  یضار  دونشخ و  نآ ، هب  لمع  شیوخ و  تیلوؤسم  تخانش  زا  دنشاب ، هتـشاد  نید  رد  هّقفت  هک  یناسک  هتبلا 
.دندرمش ریذپان  فصو  ار  ص )  ) ربمایپ مکح  زا  دوخ  يدونشخ  س )  ) ارهز ترضح 

اب دـندید ، ار  مرحماـن  اـب  اـه  نآ  دروخرب  لزنم و  زا  اـه  نز  جورخ  لرتنک  رد  اـهدرم  یتقد  یب  یتـقو  زین  ع )  ) نینمؤملاریما ترـضح 
: دندومرف باطخ  باتع و  نینچ  ار  نآ  رایسب ، بجعت 

(1 (!؟ َنُویحَتسَت اما  ِقیرّطلا  ِیف  َلاجِّرلا  َنِعفاُدی  مُکَءاِسن  َّنَا  ُتِئُبن  ِقارِعلا  َلهَا  ای 

104 ص :
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(1) َنویحَتست !؟

!؟ دینک یمن  ایح  ایآ  دنیامن ، یم  دروخرب  اهدرم  اب  اه  هچوک  رد  امش  نانز  هک  هدیسر  ربخ  نم  هب  قارع ! لها  يا 

(2) !؟  َجُولُعلا َنمِحاُزی  ِقاوسَالا و  َیِلا  َنجُرخَی  مُکَءاِسن  َنُوراغَت  َنُویحَتسَت َو ال  امَا 

! دننک یم  ادیپ  راک  رس و  نشخ  ياهدرم  اب  دنور و  یم  اهرازاب  هب  امش  ياه  نز  هک  دینک  یمن  تریغ  ایآ  و  دینک !؟ یمن  ایح  ایآ 

، دننک یم  ادیپ  مرحمان  نادرم  اب  ینوگانوگ  ياهدروخرب  هاوخان  هاوخ  دننک ، دمآ  تفر و  رازاب  لثم  یمومع  ياهناکم  رد  نانز  یتقو 
هرابرد نوگاـنوگ  ياـه  طـالتخا  ندز و  هّلک  رـس و  اـی  دـیآ ، یم  شیپ  رت  شیب  غولـش  ياـهاج  رد  هک  یکیزیف  ياـهدروخرب  زا  معا 

.تسا ع )  ) تیب لها  لاعتم و  راگدرورپ  ياضر  فالخ  اه  نیا  همه ي  هک  فلتخم ، لئاسم 

ناوناب تادابع  دروم  رد  سدّقم  عرش  رظن 

زا يرایـسب  هکلب  هدش ، تّمذم  يویند  هرمزور ي  ياهراک  يارب  نامرحمان  اب  اه  نآ  طالتخا  نانز و  جورخ  اهنت  هن  سدقم ، عرـش  رد 
.ت دروخرب  سامت و  یمومع و  عماجم  رد  تکرش  اه  نآ  همزال ي  هک  يدابع  لامعا 

105 ص :

132/ح1. باب /ج14 / هعیشلا لئاسو  - 1
ِجورخ ِههارک  باب  : » ناونع تحت  هعیـشلا ، لـئاسو  باـتک  ج 14  زا  باب 132  زا  تاـیاور  132/ح2 . باب /ج14 / هعیـشلا لئاسو  - 2

.تسا هدش  رکذ  نادرم ) اب  اه  نآ  طالتخا  نانز و  نتفر  نوریب  ندوب  هورکم  باب  « ) لاجرلااب َّنِهِطالتخا  ءاِسنلا و 
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.تسا هدش  هتشادرب  ناشیا  هدهع ي  زا  تسا ، نتفرگ  رارق  اه  نآ  ياشامت  ضرعم  رد  نامرحمان و  اب 

: دنا هدومرف  ع )  ) نینمؤملاریما هب  دوخ  تیصو  رد  ص )  ) مرکا ربمایپ 

(1) ...ِرَجََحلا ُمالِتسا  َال  ِهَورَملا َو  افَّصلا َو  َنَیب  ٌَهلَورَه  ...ٌهَماِقا َو ال  ٌناذَا َو ال  ٌهَعامَج َو ال  ُهَعمُج َو ال  ءاسِّنلا  یَلَع  َسَیل  ُّیلَع ! ای 

هلَورَه مومع ...،) يارب   ) نتفگ هماقا  ناذا و  لزنم ،) زا  جراخ  رد  یمومع   ) تعامج هعمج و  زاـمنرد  تکرـش  اـه ، نز  يارب  یلع ! يا 
.تسین دوسالارجح  مالتسا  و  هورم ، افص و  نیب 

نیا هک  دنا  هدرک  حیرصت  هدرمش و  یبحتـسم  ِلامعا  زا  يرایـسب  زا  رت  مهم  ار ، نامرحمان  زا  نانز  تنایـص  ظفح و  ص )  ) مرکا ربمایپ 
.درادن بابحتسا  ای  بوجو و  اه  نآ  يارب  روما  هنوگ 

یم ثعاب  تسه –  نآ  فارطا  ًالومعم  هک  یماحدزا  هب  هجوت  اب  دوسالارجح –  هب  ندـیلام  تسد  ینعی  رجح  مالتـسا  لاثم ، ناونع  هب 
.دننک ادیپ  نادرم  اب  یندب  سامت  نانز ، هک  دوش 

رارق ناـمرحمان  دـید  هجوت و  ضرعم  رد  ار  نآ  دـنیوگب ) دوخ  يارب  لزنم  رد  ار  ناذا  هک  نیا  هن   ) یمومع عماـجم  رد  ندـش  وش  ناذا 
.دهد یم 

تسا جاّجح  مومع  دمآ  تفر و  ّلحم  هک  هورم  افص و  نیب  یعس  زا  نیعم  یتفاسم  رد  نتفر  هار  ندیود و  نیب  یتلاح  ندرک –  هلَورَه 
.6 هب مرحمان  نادرم  هجوت  بلج  ببس  نوچ  تسین ، بسانم  نانز  يارب  – 

106 ص :
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.ددرگ یم  ناشیا  ندب  ياهمادنا 

.تسا هدش  هتشادرب  اه  مناخ  زا  مه  تعامج  زامن  رد  تکرش  هفیظو ي 

: دندومرف ص )  ) مرکا ربمایپ 

ًهَجَرَد (1) َنیرشع  ًاسمَخ َو  ِعمَجلا  ِیف  اِهتالَص  ِلضفَک  اِهتَیب  یف  اهَدحَو  ِهأرَملا  ُهالَص 

.دراد تلیضف  رت  شیب  ربارب  جنپ  تسیب و  وا  تعامج  زامن  زا  شا ، هناخ  رد  ییاهنت  هب  نز  زامن 

یم رواب  تسا ، لزنم  جراخ  رد  تعامج  زامن  باوث  ربارب  جـنپ  تسیب و  هناخ ، رد  اـه  نآ  زاـمن  باوث  هک  دـننک  هجوت  اـه  مناـخ  رگا 
عراش هک  دنوادخ  هکلب  .تسین  تعامج  زامن  تلیـضف  باوث و  زا  ندـش  مورحم  هلزنم ي  هب  هناخ  رد  اه  نآ  ندـناوخ  زامن  هک  دـننک 

.تسا هدیشخب  نآ  هب  يرت  شیب  باوث  هدرمش و  رت  هتسیاش  اه  نآ  يارب  ار  هدیشوپ  تدابع  هنوگ  نیا  تسا ، نید 

ثحب رد  یقثولا » هورعلا   » فیرش باتک  رد  يدزی  ییابطابط  مظاکدمحم  دیس  موحرم  یمظعلا  هللا  هیآ  ترضح  هعیـش  گرزب  ياهقف 
: دنا هداد  اوتف  نینچ  رازگزامن  ناکم 

ُتَیب 1. ِتوُیبلا  ُلَضفَا  َّنِِهتُوُیب و  یف  ُهالَصلا  ِءاسِنِلل  ُلَضفَالَا 

107 ص :

/ج83/ص371/ح31. راونالاراحب - 1
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ِعَدخَملا (1)

.تسا دشابن ) ناگناگیب  دورو  ّلحم  هک  ییاج   ) تولخ قاتا  اهقاتا ، نیرتهب  دنرازگ و  زامن  ناشیاه  هناخ  رد  هک  تسا  رتهب  نانز  يارب 
(2)

باختنا زامن  يارب  تسین –  نامرحمان  روبع  دورو و  ّلـحم  هک  ار –  هدیـشوپ  تولخ و  ياـه  ناـکم  تسا  رتهب  اـه  مناـخ  نیا ، رب  اـنب 
نید ملع  يریگدای  تیمها  ترورـض و  دراوم ، هنوگ  نیا  رد  .دنـشاب  هتـشاد  دنوادخ  زا  ار  رت  شیب  باوث  دـیما  قیرط  نیا  زا  دـننک و 

.دروآ تسد  هب  رت  لماک  رتهب و  ار  شیوخ  راگدرورپ  ياضر  رت ، مک  تمحز  لّمحت  اب  دناوتب  ناسنا  ات  دوش  یم  رت  سوملم 

راگدرورپ هب  نز  برق  دروم  رد  س )  ) ارهز ترضح  مالک 

، تسین مرحمان  اب  اه  نآ  سامت  لزنم و  زا  اه  مناخ  جورخ  هب  یـضار  تادابع –  زا  یخرب  ماجنا  يارب  یتح  ّلـجوّزع –  يادـخ  یتقو 
يدراوم رد  هنافـسأتم  هک  دنچ  ره  تسا ، یهیدب  ًالماک  يویند  روما  ماجنا  يارب  یمومع  عماجم  رظانم و  رد  ناوناب  ندش  رهاظ  یتشز 

(1 زا يرایسب  رظن  رد  یتح  نآ  حبق  یهلا –  یعرش و  مکح  نیا  تیاعر  مدع  رطاخ  هب  – 

108 ص :

ص596. ج1 / یقثولا / هورعلا  - 1
ِتوُیبلا ُلَضفَا  ُلَضفَا َو  اِهتَیب  یف  ِهَأرَملا  ُهالَص  : » دنا هدروآ  نینچ  دوخ  هلاسر ي  رد  ییوخ  مساقلاوبا  دیـس  یمظعلا  هللا  هیآ  موحرم  - 2

قاتا نز ) زامن  يارب   ) هناخ ياج  نیرتهب  تسا و  رتهب  شا  هناخ  رد  نز  ندـناوخ  زامن  هلأسم 561 ) ج1 / نیحلاصلا / جاهنم  « ) ُعَدخَملا
هلأسم 561) ج1 / نیحلاصلا / جاهنم   ) .دنا هداد  اوتف  نیمه  هب  ًانیع  مه  یناسارخ  دیحو  خیش  یمظعلا  هللا  هیآ  ترضح  .تسا  تولخ 
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.تسا هتفر  نیب  زا  نامیا ، اب  نانز  نادرم و 

لمع كالم  ار  فارطا  طـیحم  عضو  زگره  دـننک ، يراـیار  دوخ  يادـتقم  ماـما و  يرادـنید ، عرو و  اـب  دـنهاوخ  یم  هک  یناـنز  هتبلا 
ات دننیزگ  یم  رب  ار  فدـه  نیا  هب  ندیـسر  يارب  بسانم  يوگلا  و  دنتـسه ، یهلا  ياضر  لابند  هب  هراومه  هکلب  دـنریگ ، یمن  شیوخ 

.دنسرب راگدرورپ  هب  برق  تاجرد  نیرتالاب  هب  دنناوتب 

: دندیسرپ دوب –  ناشیا  نایم  رد  مه  ع )  ) نینمؤملاریما هک  دوخ –  باحصا  زا  ص )  ) ادخ ربمایپ  يزور 

اهِّبَر نِم  یندَا  ُهَأرَملا ) ) ُنوُکَت یتَم 

؟ دراد ار  شراگدرورپ  هب  برق  هجرد ي  نیرتالاب  نز  عقوم  هچ 

: دندومرف خساپ  رد  ناشیا  دندرک ، حرطم  س )  ) ارهز ترضح  تمدخ  ار  لاؤس  نیا  ع )  ) نینمؤملاریما یتقو 

اِهتَیب َرعَق  َمَزلَت  نَا  اهِّبَر  نِم  ُنوُکَت  ام  یندَا 

.دشاب شا  هناخ  تمسق  نیرت  ینوردنا  مزالم  هک  تسا  نآ  شراگدرورپ ، هب  نز  تلاح  نیرت  کیدزن 

: دندومرف ص )  ) ادخ لوسر  .متشاد  هضرع  ص )  ) مرکا ربمایپ  هب  ار  س )  ) همطاف باوج  نم  هک  دندومرف  ع )  ) نینمؤملاریما

یّنِم (1) ٌهَعَضب  َهَمطاف  َّنِا 

.تسا نم  نت  هراپ ي  س )  ) همطاف هک  یتسرد  هب 

.3 هک تسا  هدش  دیکأت  حیرص  یلیخ  تروص  هب  تیاور  نیا  رد 

109 ص :

ح3. ص250 / ج103 / راونالاراحب / - 1
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دیابن ترورض »  » ریغ هب  تقیقحرد  ینعی  دنـشاب ، دوخ  هناخ  رعق  مزالم  دیاب  دننک ، ادیپ  ادخ  هب  رت  شیب  بّرقت  دنهاوخب  رگا  اه  مناخ 
.تسا رتهب  دنریگب ، سامت  رت  مک  مرحمان  اب  هک  يراب  کی  ره  و  دنوش ، جراخ  هناخ  زا 

: دنا هدومرف  س )  ) ارهز ترضح 

ُلاجِّرلا (1) َّنُهارَی  َلاجِّرلا َو ال  َنیرَی  نَا ال  ِءاسِّنِللٌریَخ 

.دننیبب ار  اه  نآ  اهدرم  هک  نیا  هن  و  دننیبب ، ار  يدرم  هن  هک  تسا  رتهب  نانز  يارب 

دروخرب زا  درادـن  ترورـض  هک  ییاج  ات  و  دـننک ، تیاعر  ار  یلک  لصا  نیا  دـنناوت  یم  دـنریگ ، یم  رارق  هک  یتیعقوم  ره  رد  ناوناب 
رد ًامیقتسم  .دننک و  طالتخا  نامرحمان  اب  هک  تسین  مزال  دنوش ، جراخ  هناخ  زا  هک  دنتـسه  روبجم  هک  یتقو  یتح  .دنزیهرپب  نایاقآاب 

.تسا رتهب  ناشدوخ  يارب  دننک ، لمع  نینچ  رگا  .دنوش و  عقاو  اه  نآ  دید  ضرعم 

هک تسا  یناـسک  يارب  ناـشیا  یـسدق  مـالک  .تسا  رتهب »  » ياـنعم هب  ریخ »  » ریبعت دـنا ، هدرب  راـک  هب  س )  ) ارهز ترـضح  هک  يریبعت 
.دننک یگدنب  ار  ادخ  دنناوتب  رتهب  هک  دنتسه  يریسم  نتفای  یپ  رد  دراد و  تیمها  ناشیارب  ّلجوّزع  يادخ  ياضر  لیصحت 

ناونع هب  .دـنوش  یم  هتـشاذگ  رانک  عرو  تیاعر  رطاخ  هب  دوش ، یم  هدرمـش  حابم  مه  ًاعرـش  هک  ییاهراک  زا  یـضعب  ریـسم ، نیا  رد 
ياوتف 3. هب  مرحمان ، درم  تروص  رس و  هب  تّذل  نودب  نز  ندرک  هاگن  لاثم 
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(2) .تسا نآ  كرت  رد  بحتسم  طایتحا  هک  دنچ  ره  دشاب ، یم  زیاج  رگید  یضعب  ياوتف  هب  مارح (1) و  اهقف  زا  يا  هدع 

صخـش هک  تسا  نیا  عرو » ، » دش نایب  هک  روط  نامه  نوچ  .دـننک  زیهرپ  راک  نیا  زا  نیدـتم  ناوناب  هک  تسا  نیا  عرو  ياضتقا  سپ 
یضعب دنناد و  یم  مارح  ار  نآ  یـضعب  هعیـش  گرزب  ياهقف  هک  يزیچ  .دزیهرپب و  زین  تاهبتـشم  زا  هکلب  یعطق ، تامرحم  زا  اهنت  هن 

ع)  ) نامز ماما  هب  دنمتدارا  نمؤم و  نانز  .دوش  یم  بوسحم  تاهبتشم  ءزج  اعطق  دنا ، هتسناد  نآ  كرت  رد  ار  بحتسم  طایتحا  رگید 
دنیوگب نخس  مرحمان  اب  تذل  نودب  و  نآ –  زا  رتشیب  هن  توررض –  دح  رد  لاح ، نیع  رد  .دننک و  لمع  شرافس  نیا  هب  دنناوت  یم 

.دنونشب ار  وا  نخس  ای 

نانز يارب  مّلعت  میلعت و  ترورض 

حیرـصت هب  هک  تسا  ینید  فراعم  مولع و  لیـصحت  دراد ، ترورـض  يواـسم  روط  هب  درم  نز و  يارب  هک  يروما  نیرت  مهم  زا  یکی 
: تسا بجاو  یناملسم  نز  درم و  ره  رب  ص )  ) ربمایپ

ٍهَِملسُم (3) ِِملسُم َو  ِّلُک  یلَع  ٌهَضیرَف  ِملِعلا  ُبَلَط 

مل .تسا (4) بجاو  یناملسم  درم  نز و  ره  رب  نید )  ) ملع يوج  تسج و 
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ح54. ص177 / ج1 / راونالاراحب / - 3
ملع نآ ، هباشم  ثیداحا  ثیدح و  نیا  رد  ملع »  » زا روظنم  ارچ  هک  نیا  ندش  نشور  يارب  - 4

باتفآ www.Ghaemiyeh.comيرای  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 189زکرم  هحفص 119 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9928/AKS BARNAMEH/#content_note_111_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9928/AKS BARNAMEH/#content_note_111_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9928/AKS BARNAMEH/#content_note_111_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9928/AKS BARNAMEH/#content_note_111_4
http://www.ghaemiyeh.com


، ترورـض ّدح  رد  هک  دنزاجم  هنرگو  .دننک  نینچ  دیاب  دـنزومایب ، نامرحمان  اب  سامت  نودـب  ار  نید  ملع  دـنناوتب  اه  مناخ  رگا  لاح 
هب اه  نآ  هاگن  راک ، نیا  همزال ي  اما  دـنزومایب ، ار  نید  سرد  دـننک و  تکرـش  تسا  مرحمان  ناـشیا  هب  هک  یـسک  سرد  سلجم  رد 

هدومرف هک  دـننک  لمع  میرک  نآرق  هیـصوت ي  هب  دـنناوت  یم  دروم  نیا  رد  هکلب  تسین ، ناشیا  هب  درم  نآ  ندرک  هاگن  مرحمان و  درم 
: تسا

َّنِِهبُوُلق (1) مُِکبُولُِقل َو  ُرَهطا  مُِکلذ  ٍباجِح  ِءارَو  نِم  َّنُهُولَأسَف  ًاعاتَم  َّنُهوُُمتلَأَس  اِذا 

امـش و ياه  لد  یکاپ  ظفح  يارب  راک  نیا  .دینک  تساوخرد  اه  نآ  زا  یباجح  تشپ  زا  دـیهاوخ ، یم  يزیچ  اه  نز  زا  هک  یماگنه 
.تسا رتهب  اه  نآ 

، دشاب س )  ) ارهز ترضح  شرافـس  نامه  مرحمان ، اب  ع )  ) نامز ماما  وریپ  نیدتم و  نانز  ياهدروخرب  ساسا  انبم و  رگا  یّلک  روط  هب 
زا نتفر  نوریب  هک  يدراوم  رد  هاگ  نآ  .دوش  یم  فذـح  یگدـنز  زا  مرحمان ، اب  اه  نآ  میقتـسم  ياه  سامت  اه و  ییورایور  همه ي 
اب نتفگ  نخس  ًایناث  دنشاب ، هتشادن  اه  نآ  اب  میقتسم  سامت  ًالوا  هک  دنشوک  یم  رودقملا  یّتح  دبای ، یم  ترورـض  نامرحمان  اب  هناخ 

تیاعر مدع  یبدا و  یب  رب  لمح  ناشدوخ  هن  ار  راتفر  نیا  هدش ، دای  ینابم  هب  هجوت  اب  دـنهد و  یم  لیلقت  مزال  لقادـح  هب  ار  مرحمان 
.4 بوجو یعرش و  ترورض  هشیمه  ثحب ، دروم  ترورض  هتبلا  نارگید  هن  دننک ، یم  ترشاعم  بادآ 

112 ص :
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هدهع رب  دوخ  ار  یگدنز  جاتحیام  دیرخ  هفیظو ي  هک  یمناخ  الثم  .دوش  یم  لماش  مه  ار  یفرع  ياه  ترورـض  هکلب  تسین ، یهقف 
نیا اـما  .تسا  هدروآ  نوریب  هناـخ  زا  ار  وا  یترورـض  تروص  نیا  رد  .دورب  رازاـب  هب  شدوـخ  دـیرخ ، يارب  دوـش  یم  روـبجم  دراد ،
ياه تیاعر  رازاب ، هچوک و  مدرم  اب  دروخرب  رد  ای  دیوگب ، نخـس  مزال  دح  زا  شیب  دیرخ ، ماگنه  وا  هک  دـنک  یمن  اضتقا  ترورض 

.ددنبن راک  هب  ار  مزال 

هک درم  هب  نز  ندرک  مالس  دننام  دیآ ، یم  باسح  هب  یفرع  ياهترورض  ءزج  ترـشاعم ، بادآ  لقادح  تیاعر  مه  نتفگ  نخـس  رد 
.تسا هدشن  هتسناد  هورکم  درم ، هب  نز  ندرک  مالس  یلو   (1) تسا ، هورکم  نز  هب  مالس  رد  درم  ندرک  ادتبا  مالسا ، رهطم  عرش  رد 

ره دنوش ، نآ  راد  هدهع  نیدـتم  نمؤم و  ياه  مناخ  دـیاب  هک  تسا  ترورـض  کی  مه  ناملـسم  نمؤم و  نارتخد  تیبرت  میلعت و  رما 
صـصختم یتح  زور و  مولع  رد  لیـصحت  هب  لاغتـشا  دشاب  نامرحمان  اب  دودحم  دروخرب  هناخ و  زا  ندمآ  نوریب  نآ ، همزال ي  دـنچ 

رگا نیدتم ؛ نمؤم و  نارتخد  نانز و  زاین  نیمأت  دح  رد  دراد ، اه  مناخ  هب  صاصتخا  هک  نانز  ياهیرامیب  ریظن  ییاه  هتـشر  رد  ندـش 
، صوصخ نیا  رد  .دیآ  باسح  هب  تایرورـض  ءزج  دـناوت  یم  دـنکن ، دراو  صخـش  نیدـت  قالخا و  تاداقتعا و  هب  يا  هبرـض  ًالمع 

(. ًاعطق دناسرب ، هعماج  هب  دناوت  یم  هک  یتمدخ  ره  رب  نید  رما  رد  یحور  لّزنت  زا  درف  ظفح 

113 ص :
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دیابن تسا ، يدج  شا  ینید  فیاظو  هب  لمع  رد  ندش  تسس  عرش و  ریسم  زا  وا  فارحنا  لامتحا  هک  یـسک  نیا ، رب  انب  .تسا  مدقم 
ياه مناخ  يارب  یترورض  هنوگ  چیه  اه  نآ  رد  صصخت  هک  ییاه  هتشر  رد  لیصحت  تسا  نینچمه  .دوش  اه  هصرع  هنوگ  نیا  دراو 
تسا يزیچ  زا  شیب  رایـسب  دنهد ، یم  تسد  زا  ملاسان  ياه  طیحم  هب  دورو  اب  ناشیا  هچ  نآ  دراوم  نیارد  .درادن  ناملـسم  نیدتم و 

.دنروآ یم  تسد  هب  هک 

همئا ي و  س )  ) ارهز ترـضح  ص ،)  ) ربمایپ هفّرـشم ي  دـهاشم  ترایز  اـی  هرمع و  جـح و  مسارم  ماـجنا  محر و  هلـص  ریظن  يدراوم 
هک تسا  یفرع  یعرـش و  تایرورـض  زا  دراد ، دوجو  اه  نآ  هب  تبـسن  مالـسا  عرـش  رد  يدایز  دیکأت  هک  اه  نیا  دـننام  و  ع )  ) راهطا

.دنشاب مزتلم  روما  هنوگ  نیا  هب  ناشراگدرورپ ، يوس  هب  رت  شیب  برقت  يارب  دنناوت  یم  نیدتم  ياه  مناخ 

هک تسا  نیا  ع )  ) نامز ماما  ناحبـس و  يادـخ  ياـضر  دروم  هقیرط ي  نید و  قاذـم  يدراوم ، نینچ  ریغ  هب  تبـسن  عومجم ، رد  اـما 
يرورـض مزال و  لقا  ّدـح  هب  نامرحمان  اب  ناشیا  سامت  مه  ات  دـنوشن ، جراخ  لزنم  زا  رودـقملا  یّتح  نمؤم ، فیفع و  كاپ و  ناـنز 

.دنزاس یمیمص  مرگ و  رتهب  ار  هداوناخ  نوناک  دنناوتب  مه  و  دبای ، شهاک 

هداوناخ نوناک  شزرا 

ماکحتـسا ار  هداوناخ  سدقم  ناینب  دناوتب  وا  هک  تسا  نیا  هناخ  زا  نز  ندش  جراخ  رت  مک  يارب  عرـش  روتـسد  ياه  تمکح  زا  یکی 
.دشخب

اب دناوت  یم  وا  .تسا  هناخ  يوناب  مالسا ، رد  هداوناخ  نوناک  روحم 

114 ص :

باتفآ www.Ghaemiyeh.comيرای  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 189زکرم  هحفص 122 

http://www.ghaemiyeh.com


هناصلاخ ياه  شالت  زا  مک  راک ، نیا  هک  دروآ ، مهارف  هداوناخ  ءاضعا  همه ي  يارب  هدـنزاس  مرگ و  طیحم  کی  دوخ ، راـتفر  نسح 
زا ار  وا  نآ ، زا  ندش  جراخ  رت  مک  هناخ و  هب  ندوب  دنبیاپ  هک  دنک  روصت  دیابن  نیدـتم  مناخ  کی  .درادـن  هناخ ، زا  نوریب  رد  درم  ي 

هدرک ناسآ  رایـسب  وا  يارب  ار  تاریخ  ماجنا  اهباوث و  زا  يرایـسب  بسک  لاعتم ، يادـخ  سکعرب ، .دـنک  یم  مورحم  رایـسب  تاقیفوت 
تـسد گرزب  ياه  شاداپ  نیا  هب  دناوت  یم  دـشاب ، هتـشاد  تسرد  تین  شیوخ  لامعا  رد  دزاس و  هشیپ  دـّبعت  قیرط  نز ، رگا  .تسا 

.دبای

: دینک هجوت  ع )  ) قداص ماما  مالک  نیا  هب  هنومن ، ناونع  هب 

یقسَت ٍَهبرَـش  ِلُِّکب  اَهل  ُهللا  ِینبَی  اِهلَیل َو  ِماِیق  اهِراهَن َو  ِمایـص   ِ ٍهَنَـس ِهَدابِع  نِم  اَهل  ًاریَخ  َناک  ّالا  ٍءام  نِم  ًَهبرَـش  اهَجوَز  یقـسَت  ٍهَأَرما  نِم  ام 
(1) ًهَئیطَخ َنیّتِس  اَهل  َرَفَغ  ِهَّنَجلا َو  ِیف  ًهَنیدَم  اهَجوَز 

شیاهزور هک  لاسکی  تدابع  زا  تسا  رتهب  شیارب  لمع  نیا  هک  نیا  رگم  دهدب ، بآ  هعرج  کی  شرـسمه  هب  هک  تسین  ینز  چیه 
دزاس یم  تشهب  رد  يرهش  شیارب  ادخ  دهدب ، بآ  دوخ  رهوش  هب  وا  هک  راب  ره  .دشاب و  تدابع  لوغشم  شیاه  بش  هتفرگ و  هزور 

.دیاشخب یم  ار  وا  هانگ  تصش  و 

تامحز صخـش  یهاگ  اما  .دوش  یم  دنم  هرهب  مه  نآ  هجیتن ي  زا  دـهد ، ماجنا  حیحـص  تین  داقتعا و  اب  ار  دوخ  لامعا  ناسنا  یتقو 
.3 تمرح  ) تسین عرش  قباطم  شلمع  هک  یلاح  رد  دنک ، یم  لّمحت  ار  يرایسب 
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.دزاس یم  مورحم  نآ  رامش  یب  باوث  زا  ار  دوخ  اذل  تسا ؛ هتشادن  حیحص  تین  داقتعا و  و  دراد ) تهارک  ای 

نز و یهارمه  يراکمه و  اب  زج  مهم  نیا  و  تسا ، هدش  هداد  يدایز  تیمها  هداوناخ  یمرگ  تمالـس و  هب  مالـسا  سّدـقم  عرـش  رد 
اما دراد ، سدقم  نوناک  نیا  نتـشاد  هگن  مرگ  رد  يروحم  یـساسا و  شقن  هداوناخ ، ردام  هتبلا  .دبای  یمن  ققحت  رگیدـکی ، اب  رهوش 
زا یکی  .دـیامن  ناوارف  کمک  يروحم ، ِتلاح  نیا  ظفح  رد  ار  شرـسمه  دـناوت  یم  دوخ ، هتـسیاش ي  کین و  راتفر  اب  زین  وا  رهوش 

: دنا هدومرف  رکذت  ع )  ) یبتجم ماما  هب  دوخ  همان ي  رد  ع )  ) نینمؤملاریما ار ، هتسیاش  ياهراتفر  نیا 

تَـسَیل ٌهَناَحیَر َو  َهَأرَملَا  َّنِاَف  اـِهلامَِجل  ُمَودَا  اـِهلاِبل َو  یخرَا  اـِهلاِحل َو  ُمَعنَا  َکـِلذ  َّنِإَـف  اَهَـسفَن  ُزَواَُـجی  اَـم  اَـهِرمَأ  نِم  َهَأرَملَا  ِکِّلَُمت  َـال 
ٍهَناَمَرهَِقب (1)

ار شلایخ  رکف و  دـنک ، یم  رتهب  ار  وا  لاح  هتکن ، نیا  تیاعر  .نکن  راذـگاو  تسوا ، لـمحت )  ) ّدـح زا  رتـالاب  هک  یتیلوؤسم  نز ، هب 
! تسین نامرهق  تسا و  وبشوخ  لگ  نز ، هک  ارچ  .دهد  یم  رت  شیب  ماود  شییابیز  هب  و  دراد ، یم  رت  هدوسآ 

دیفم مزال و  نایاقآ  اه و  مناـخ  يارب  نز  تیـصوصخ  نیا  نتـسناد  تسا ، زومآ  سرد  قیقد و  رایـسب  نز ، رب  هناـحیر »  » ریبعت قـالطا 
هتشاد لگ  اب  نابغاب  راتفر  نوچ  يراتفر  وا  اب  هک  تسا  هتـسیاش  دننک ؛ دروخرب  نز  اب  دیاب  هنوگچ  هک  دنوش  یم  هجوتم  نایاقآ  .تسا 

دنزیهرپب و1. وا  هب  ییوگروز  تنوشخ و  لامعا  نز و  هب  نداد  یتخس  زا  دنشاب و 
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نیا هب  هجوت  اب  زین  نانز  .دننک و  هرادا  ار  دوخ  هداوناخ ي  میالم  فیطل و  ياهدروخرب  اب  تبحم و  راهظا  هلیسو ي  هب  رودقملا  یتح 
هدرک طقاس  اه  نآ  هدهع ي  زا  ار  روما  یـضعب  ماجنا  عرـش  رگا  هک  دـنوش  یم  هجوتم  هتـسناد و  رت  شیب  ار  دوخ  ردـق  تیـصوصخ ،

اه نآ  شنیرفآ  تقلخ و  هوحن ي  اب  فلاخم  مه  نایاقآ ، اب  يربارب  هیعاد ي  .تساـه و  نآ  ندوب  هناـحیر »  » تیاـعر تهج  هب  تسا ،
.تسین ناشدوخ  حالص  ریخ و  هب  مه  و  تسا ،

زج يزیچ  ابیز ، ياهراعـش  هدـنبیرف و  نیوانع  تحت  نیگنـس  فیاـظو  لـیمحت  و  تسین ،» ناـمرهق  نز ، : » دـندومرف ع )  ) نینمؤملاریما
.دزاس یم  جراخ  راگدرورپ  یگدنب  ریسم  زا  ار  اه  نآ  و  دشاب ، یمن  ناشقوقح  ندرک  عیاض 

: دنا هدوزفا  ار  تالمج  نیا  یلبق ، تارابع  نآ  رب  هیفنح  نبدمحم  ناشرسپ  هب  يرگید  تیصو  رد  ع )  ) نینمؤملاریما

اَهل (1) َهَبحُّصلا  ِنِسحأ  ٍلاح َو  ِّلُک  یلَع  اهِرادَف 

.شاب راتفر  شوخ  وا  اب  نک و  ارادم  یلاح  ره  رد  وا  اب  سپ 

ياهریبعت اب  ناشهافر ، بابـسا  ندرک  مهارف  اه و  نز  اب  ندرک  ارادم  اب  دیاب  اهدرم  نیا ، رب  انب  .تسا  هدیرفاین  نامرهق  ار  نز  دنوادخ ،
.3: لاثم ناونع  هب  .تسا  هدش  نایب  درم  رب  نز  ّقح  ناونع  هب  مه  نآ  قیداصم  زا  یضعب  هدش و  هیصوت  اهدرم  هب  یفلتخم 
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هدرک ناسحا  شنز  هب  دـهد ، ماجنا  ار  نآ  رهوش )  ) رگا هک  تسیچ  رهوش  رب  نز  قح  دیـسرپ : ع )  ) قداص ماـما  زا  راّـمع  نب  قاحـسا 
راک ینادان  يور  زا  رگا  دنک و  هیهت  بسانم  سابل  اذغ و  وا  يارب  اَهل  َرَفَغ  تَلِهَج  نإ  َو  اهوُسکی ، اهُِعبشی َو  دندومرف : ترضح  تسا ؟

.دیاشخبب ار  وا  درک  يدب   (1)

يدرم رگا  هک  اج  نآ  ات  تسا ، هتفرگ  رارق  دیکأت  دروم  يدّدعتم  تایاور  رد  نز  هب  تبسن  درم  ندرکن  يریگتخـس  تشذگ و  هیحور 
.تشاد دهاوخ  ادخ  دزن  یمیظع  شاداپ  دراذگب ، ادخ  باسح  هب  ار  نآ  دنک و  هشیپ  ربص  شرسمه  یقالخادب  رب 

: دندومرف ص )  ) مرکا ربمایپ 

هئالب یلع  مالـسلا  هیلع  َبوُّیأ  یطعأ  ام  َلثِم  ِباوَّثلا  َنِم  اهیَلَع  ُِربصَی  ٍهَّرَم  ِّلُِکب  َُهل  ُهللا  ُهاـطعأ  ُهَبَـسَتحا  ِِهتأَرما َو  ِقلُخ  ِءوُس  یلَع  َرَبَص  نَم 
(2)

یقالخا دب  وا  هک  راب  ره  يازا  هب  دنوادخ  دراذـگب ، ادـخ  باسح  هب  ار  نآ  دـنک و  هشیپ  ربص  شنز  یقالخادـب  هب  تبـسن  هک  یـسک 
.دیامرف یم  اطع  دوشخب ، شا  يراتفرگ  رب  ربص ) رد   ) بویا ترضح  هب  هچنآ  لداعم  یشاداپ  دنک ، یم  لمحت  ار  شنز 

یقالخادب هک  تسا  هدرک  شرافس  درم  هب  رگید ، يوس  زا  و  هداد ، يراد  رهوش  بوخ  روتسد  نز ، هب  وس  کی  زا  مالسا  سدقم  عرش 
ظفح هدـش ، رهوش  نز و  هب  نید  رد  هک  ییاه  هیـصوت  نیا  زا  فدـه  .دراذـگب  ادـخ  باسح  هب  ار  نآ  دـنک و  لّمحت  ار  دوخ  رـسمه 

.1 تلاصا ندش 
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: دندومرف ص )  ) ادخ ربمایپ  .تسا  لاعتم  يادخ  بوبحم  يزیچ  ره  زا  شیب  مالسا  رد  ءانب  نیا  نوچ  تسا ، نآ  تمالس  هداوناخ و 

ِجیوزَّتلا (1) َنِم  َّلَجَوَّزَع  ِهللا  َیِلا  ُّبَحَا  ِمالسِالا  ٌءاِنب  َِیُنب  ام 

.دشاب رت  ینتشاد  تسود  جاودزا ، زا  ّلج ، ّزع و  يادخ  دزن  هک  هدشن  هتخاس  مالسا  رد  ینامتخاس  چیه 

.دننک داهج » ، » هملک یعقاو  يانعم  هب  ود  ره  دنشاب و  هتشاد  رگیدکی  اب  ار  يراکمه  لامک  رهوش ، نز و  دیاب  ءانب ، نیا  ظفح  يارب 

: دندومرف ع )  ) رفعج نب  یسوم  ماما  دنک ، يرادرهوش  بوخ  هک  تسا  نیا  نز  داهج 

ِلُّعَبَّتلا (2) ُنسُح  ِهأرَملا  ُداهِج 

.تسا ندرک  يرادرهوش  بوخ  نز ، داهج 

وا زا  دـح  زا  شیب  راظتنا  دـشاب ، هتـشاد  ربص  وا  یقالخادـب  رب  دـنک ، ارادـم  شرـسمه  اب  یلاح  ره  رد  هک  تسا  نیا  مه  درم  داـهج  و 
ییاطخ رگا  و  دراذگن ، شیا  هدهع  رب  نیگنس  ياه  تیلوؤسم  دنک ، تظفاحم  تبقارم و  وبشوخ  لگ  کی  نوچ  وا  زا  دشاب ، هتـشادن 

.دریگن هدرخ  دز ، رس  وا  زا 

کچوک اب  و  دنام ، یمن  ملاس  مرگ و  هداوناخ  نوناک  دریگن ، تروص  اهداهج  نیا  ات  .تسا و  داهج  ود  ره  هفیظو ، عون  ود  نیا  ماجنا 
.دشاپ یم  مه  زا  یفالتخا  نیرت 

هب 2. هک  تسا  نیا  شا ، هداوناخ  هب  تبسن  درم  فیاظو  زا  رگید  یکی 
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یقالخا دب  تلاسک و  شاب و  هناخ  زا  نوریب  رد  شیاه  یقلخ  شوخ  هدرکان  يادخ  هک  نیا  هن  دشاب ، هتـشاد  بوخ  یگدیـسر  اه  نآ 
.تسا يدام  یگدیسر  مه  يونعم و  یحور و  ياه  یگدیسر  مه  هداوناخ ، هب  درم  یگدیسر  .دشاب  شا  هداوناخ  هب  طوبرم  شا 

یم بیغرت  هلأسم  نیا  هب  مه  ار  نارگید  دـندرک و  یم  یگدیـسر  شیوخ  هناخ  لها  هب  همه  زا  رت  شیب  ناـشدوخ  ص )  ) مرکا ربماـیپ 
: دندومن

یلهَِال (1) مُکُریَخ  انَا  ِِهلهَِال َو  مُکُریَخ  مُکُریَخ 

.متسه ما  هداوناخ  يارب  امش  نیرتهب  نم ، .تسا و  شا  هداوناخ  يارب  امش  نیرتهب  امش ، نیرتهب 

یب هناخ  لها  هب  تبـسن  یلو  دـسر ، یم  همه  هب  ناشریخ  هناخ  نوریب  هک  یناـسک  .تسا  ناـیاقآ  هفیظو ي  هناـخ ، لـها  هب  یگدیـسر 
دیاب لوا  هجرد ي  رد  ریخ ، ياهراک  ماجنا  یگدیـسر و  هکلب  .دننک  یمن  لمع  ص )  ) مرکا ربمایپ  روتـسد  قباطم  دـننک ، یم  یهجوت 

.تسا هداوناخ  هب  یگدیسر  ماسقا  مّها  زا  نادنزرف  تیبرت  رما  هب  مامتها  يراذگ و  تقو  .دشاب  هداوناخ  کیدزن و  دارفا  هجوتم 

و دنـشاب ، هتـشاد  ار  ع ،)  ) دوخ نامز  ماما  يرای  دصق  نآ  تیاعر  اب  دنناوت  یم  هک  تسا  نایاقآ  يارب  عرو  قیداصم  زا  یـضعب  اه  نیا 
.8 .دنربب ار  دوخ  بیرغ  ماما  يرای  گرزب  هداعلا  قوف  شاداپ  مه  و  دننک ، لمع  دوخ  فیاظو  هب  مه  هلیسو ، نیا  هب 
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مرحمان اب  طابترا  رد  فافع  تیاعر 

هراشا

اج نیا  رد  .دندرگ  یمن  عقاو  مارح  رد  دنوش  نئمطم  هک  دننک  تیاعر  ار  تّفع  يروج  دیاب  رگیدکی  اب  طابترا  رد  مرحمان  نز  درم و 
: میزادرپ یم  رگیدکی  اب  مرحمان  ِنز  درم و  طابترا  رد  تّفع  فالخ  زا  ییاه  هنومن  رکذ  هب 

مرحمان اب  نداد  تسد 

: دندومرف ص )  ) مرکا ربمایپ 

(1  ) راّنلا َیِلا  ِِهب  ُرَمُؤی  َُّمث  ًالولغَم  ِهَمایِقلا  َموَی  َءاج  ًامارَح  ًهََأَرما  َحَفاص  نَم 

یم روتسد  سپس  هدش ، هدیـشک  ریجنز  لغ و  هب  هک  دوش  یم  روشحم  یلاح  رد  تمایق  زور  دهدب ، تسد  یمرحمان  نز  اب  هک  یـسک 
.دنزادنیب شتآ  رد  ار  وا  هک  دنهد 

ود ِندب  زا  ییاه  تمـسق  رگا  نیا  رب  هوالع  تسا ، مارح  ًاعطق  ترهـش –  نودب  دنچره  رگیدکی –  اب  مرحمان  نز  درم و  یندب  سامت 
.دنا هدش  یعطق  مارح  بکترم  دننک ؛ ادیپ  دولآ ، توهش  سامت  رگیدکی  اب  مه  نز  ود  ای  درم 

دولآ توهش  هاگن 

زاس هنیمز  هشیر و  مه  و  تسا ، هانگ  شدوخ  مه  دولآ ، توهش  هاگن 

-----

باب 106/ح4. ج14 / هعیشلا / لئاسو  -1
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: دندومرف ع )  ) قداص ماما  .دوش  یم  ناسنا  رد  يدعب  ناهانگ 

ًهَلیوَط (1) ٍهَرسَح  َتثَروَا  ٍهَرَظَن  نِم  مَک  ُموُمسَم َو  َسیلبِا  ِماهِس  نِم  ٌمهَس  ُهَرظَّنلا 

.دروآ یم  لابند  هب  ینالوط  ترسح  هک  ییاه  هاگن  رایسب  هچ  تسا و  ناطیش  ياهریت  زا  مومسم  يریت  مارح )  ) هاگن

تـسا تهج  نیمه  هب  .دنک و  یمن  مه  ار  اه  نآ  ماجنا  رّوصت  ادتبا  رد  ناسنا  اسب  هچ  هک  تسا  یناهانگ  ماجنا  همدـقم ي  مارح ، هاگن 
درم زا  تسا  نکمم  مارح  هاگن  .تسا  هدرک  يریگتخس  مرحمان  درم  نز و  نتفرگن  رارق  ور  رد  ور  هب  تبسن  مالسا ، سّدقم  عرـش  هک 

: دندومرف ع )  ) قداص ماما  .دشاب  نز  هب  نز  ای  درم  هب  نز  هب  نز  زا  زین  درم و  هب  درم  ای  نز  هب 

ًهَنتَف (2) اِهبِحاِصل  اِهب  یفَک  َهَوهَشلا َو  ِبلَقلا  ِیف  ُعَرزَت  ِهَرظَنلا  َدَعب  ُهَرظنَّلَا 

.دنک یم  تیافک  هدننک  هاگن  نداد  بیرف  يارب  .دراک و  یم  ار  توهش  رذب ) ، ) لد رد  هاگن ، زا  دعب  هاگن 

ًادـمع ناـسنا  رگا  یلو  .تسا  هدـش  هدوـشخب  تسین ، مه  يراـیتخا  هک  لوا  هاـگن  نیا  دـتفا ، یم  مرحماـن  هب  شهاـگن  ناـسنا  یهاـگ 
زا وا  فارحنا  يارب  نیمه  و  دراک ، یم  ناسنا  لد  رد  ار  توهـش  رذب  يدعب  ياه  هاگن  ای  هاگن  نیا  دهد ، همادا  مرحمان  هب  ار  شهاگن 

، دشوپب مشچ  يرایتخا  يدمع و  هاگن  زا  ادخ  ياضر  رطاخ  هب  رگا  اما  .دنک  یم  تیافک  يدعب  ياه  مارح  هب  نداتفا  حیحـص و  ریـسم 
.6 هلصافالب ایند  نیمه  رد  ار  وا  يونعم  شاداپ  هک  تسا  هدومرف  هدعو  لاعتم  يادخ 

122 ص :

104/ح1. باب ج14 / هعیشلا / لئاسو  - 1
ح6. / 104 باب ج14 / هعیشلا / لئاسو  - 2

باتفآ www.Ghaemiyeh.comيرای  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 189زکرم  هحفص 130 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9928/AKS BARNAMEH/#content_note_122_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/9928/AKS BARNAMEH/#content_note_122_2
http://www.ghaemiyeh.com


: دندومرف ع )  ) قداص ماما  .دیامرف  اطع 

ُهَمعَط (1) ُدِجَی  انامِیا  ُهللا َو  ُهَبَقعَا  ِهِریَِغل  َّلَجَوَّزَع ال  اهَکَرَت ِهللا  نَم  ُموُمسَم  َسیلبِا  ماهِس  نِم  ُمهَس  ُهَرظَّنلَا 

، دشوپ مشچ  نآ  زا  وا –  ریغ  رطاخ  هب  هن  لجوزع –  يادخ  رطاخ  هب  سک  ره  هک  تسا  ناطیـش  ياهریت  زا  مومـسم  يریت  مارح  هاگن 
.دیامرف یم  اطع  وا  هب  هلصافالب  دشچب ، ار  نآ  معط  هک  ینامیا  شمارآ و  دنوادخ ،

تین هب  رگا  .دروآ و  تسد  هب  عرو  قیرط  زا  دناوت  یم  ناسنا  هک  تسایند  رد  ادـخ  ياه  تمعن  نیرت  گرزب  زا  ینادـجو  شاداپ  نیا 
.دش دهاوخ  رت  شخب  تّذل  رت و  نیریش  رایسب  هک  دوش  یم  همیمض  نآ  هب  مه  ع )  ) ماما يرای  شاداپ  دشاب ، شنامز  ماما  يرای 

مرحمان اب  یخوش 

زا یکی  هک  دنک  زواجت  یعرش  زاجم  ّدح  زا  دیابن  مرحمان ، اب  طابترا  رد  بجاو ) ای  ّبحتسم   ) عورشم ياهراک  ماجنا  ریـسم  رد  ناسنا 
.تسا مرحمان  اب  یخوش  نآ ، قیداصم 

یم وا  .تسا  هدـش  لقن  وا  قیرط  زا  يرایـسب  ثیداحا  هدوب و  ع )  ) رقاب ماما  قداص و  ماما  هتـسجرب ي  نادرگاش  نارای و  زا  ریـصبوبا ،
: دیوگ

.5 یهجَو ُتیَّطَعَف  ؟  ِهأرَمَلل َتُلق  ٍءیَش  َّيَا  یل : َلاقَف  ٍرَفعَج  یبَا  یلَع  ُتمِدَقَف  ٍءیَِشب  اُهتَح  َزامَف  َنآرُقلا  اَهُمِّلَُعا  ُتنُک  ًهأَرما  يِرُقا  ُتنُک 
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(1) اِهَیلَا ًَّنَدوُعَت  ال  ع )  ) لاقف

هب دندومرف : نم  هب  همدقم ) نودب   ) مدیـسر ع )  ) رقاب ماما  تمدخ  یتقو  مدرک ! یخوش  کی  وا  اب  سپ  مداد ، یم  دای  نآرق  ینز  هب  نم 
.درگنرب نز  نآ  شیپ  رگید  دندومرف : ترضح  .مدناشوپ  تلاجخ ) زا   ) ار متروص  دیوگ : یم  ریصبوبا  یتفگ ؟ هچ  نز  نآ 

نمـض رد  هظحل ، کی  رد  و  دوبن ، موصعم  لاح  ره  هب  یلو  .تسا  هدوب  ع )  ) ماـما هقـالع ي  هجوت و  دروم  تیـصخش  کـی  ریـصبوبا ،
نیمه .درک  زواجت  مرحمان  اب  طابترا  رد  عرـش  زاجم  ّدح  زا  تسا –  دنوادخ  ياضر  دروم  ینید و  ًالماک  رما  کی  هک  نآرق –  میلعت 

تفر مرحمان ، نز  نآ  اب  رگید  هک  دنهد  روتـسد  وا  هب  شدوخ ، ظفح  رطاخ  هب  هدش و  رطاخ  هدرزآ  وا  زا  شنامز  ماما  هک  دـش  ثعاب 
.درذگب وا  هب  مه  نآرق  میلعت  ریخ  زا  ینعی  دنکن ، دمآ  و 

رد یتح  اه –  نآ  سامت  و  دنوشن ، هدیـشک  يرورـض  ریغ  روما  هب  مرحمان  اب  طابترا  رد  هک  نایعیـش ، همه ي  يارب  تسا  یـسرد  نیا 
یناسک دروم  رد  صوصخ  هب  رما ، نیا  .دننک  بانتجا  نامرحمان  اب  یخوش  زا  و  دشاب ، هدش  باسح  هدیجنس و  رایـسب  نتفگ –  نخس 

، ناطیش هک  دننادب  دیاب  نانیا  .دنک  یم  ادیپ  یصاخ  تیمها  دنراد ، راک  رـس و  مرحمان  نانز  اب  ینید  تیبرت  میلعت و  سّدقم  رما  هب  هک 
.5 اه نآ  یهاگ  .دراد  يرت  هناکریز  رت و  شیب  تیلاعف  دنراد ، لاغتشا  ینید  روما  هب  هک  یناسک  دروم  رد 
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تیبرت میلعت و  ریسمرد  اه ، نآ  مارح  راک  هک  دننک  یم  لایخ  هک  يروط  هب  دهد ، یم  بیرف  یعرـش  رهاظ  هب  هیجوت  کی  قیرط  زا  ار 
.دنوش یم  لفاغ  ناطیش  گنرین  زا  و  تسا ! ناشیا  رتهب 

يزاـب و سّدـقم  قیداـصم  زا  تسا ، نشور  حـضاو و  نینچ  عرـش ، رد  هک  ار  یلئاـسم  تیاـعر  دـیابن  .تسا  مزـال  روـما  نیا  رد  تقد 
ماـما يراـی  دـصق  هک  یناـسک  .تسا و  ناطیـش  گـنرین  بیرف و  قادـصم  دوـخ  ندرک ، دروـخرب  هنوـگ  نیا  .تـسناد  يرگ  یطارفا 

.دنشاب رگن  یحطس  حول و  هداس  دح  نیا  ات  دیابن  دنراد ، ار  ع )  ) ناشنامز

وا یلو  هزاجا ي  نودب  مرحمان  نز  اب  تاقالم 

.تسین يا  هدیدنسپ  رما  دنشاب ، هدادن  هزاجا  وا  رهوش  ای  ردپ  هک  یتروص  رد  مرحمان ، نز  رب  درم  ندش  دراو  ًالوصا 

: دنا هدومرف  ع )  ) قداص ماما 

(1) نِِهئاِیلوَا ِنذِِاب  ّاِلا  ِءاسِّنلا  یَلَع  ُلاجِّرلا  َلُخدَی  نَا  (ص ) هللا ُلوُسَر  یهَن 

.دنوش دراو  اه  نآ  يایلوا  هزاجا ي  نودب  اه –  نز  رب  اهدرم  هک  دندومرف  یهن  ربمایپ 

وا یلو  هک  نیا  رگم  دهد ، تیاضر  یلمع  نینچ  هب  دیابن  مه  نز  تسه و  مرحمان  نز  نآ  رد  هک  دوش  يا  هناخ  دراو  درادن  قح  درم ،
.1 .دنشاب هداد  هزاجا  شرهوش  ای  ردپ  ینعی 
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رد لمع ، نیا  .تسا  هدـش  یهن  نآ  زا  عرـش ، رد  هک  تسا  يدـعب  تافارحنا  زا  يرایـسب  همدـقم ي  مرحمان ، نز  اب  درم  ندرک  تولخ 
(1) .تسا مارح  ًاعرش  دشاب ، هتشاد  دوجو  یتیصعم  عوقو  لامتحا  دوش و  اه  نآ  ّلحم  دراو  دناوتن  يرگید  درف  هک  یتروص 

نآ يارب  مارح  رد  عوقو  لامتحا  هک  نیا  ای  دوش  دراو  دـناوتب  یموس  درف  رگا  ینعی  اه –  تروص  نیا  ریغ  رد  مرحمان ، نز  اـب  تولخ 
نیا هب  و  دنزیهرپب ، هبتـشم  رما  نیا  زا  ع )  ) تیب لها  نارادتـسود  هک  دنک  یم  اضتقا  عرَو  تیاعر  یلو  .تسین  یهقف  مارح  دشابن –  اه 

(. .دنیامن يرای  ار  ناشنامز  ماما  مه  و  دننک ، ظفح  ار  دوخ  نید  مه  هلیسو ،
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فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  هلجع  نیسح  ماما  يرای  اب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  هلجع  رصع  ماما  يرای  مجنپ : لصف 

ع)  ) رصع ماما  يرای  هجرد ي  نیرتالاب  ع ،)  ) نیسح ماما  يرای 

ماما يرای  قیرط  زا  شترـضح  هب  کمک  دـنا ، هتخومآ  اـم  هب  ع )  ) ناـمز ماـما  يراـی  يارب  ع )  ) راـهطا هّمئا ي  هک  ییاـه  هار  زا  یکی 
: دندومرف شیوخ  نارای  هب  البرک  رد  ع )  ) نیسح ماما  دوخ  هک  روط  نامه  تسا ، ع )  ) نیسح

(ع)(1) ِمئاقلا ُهََدلَو  َرَصَن  ینَرَصَن و  دَقَف  ُهَرَصَن  نَمَف  َاناشطَع  ًادیحَو  ًابیرَغ  َءالَبرَک  ِّفَِطب  ُلَتُقی  (ع ) َنیَسُحلا َيَِدلَو  َّنَا  يّدَج  ینرَبخَا  دَقَف 

یم هتـشک  یگنـشت  ییاهنت و  تبرغ و  لاح  رد  البرک  نابایب  رد  ع )  ) نیـسح مدـنزرف  هک  دـنداد  ربخ  نم  هب  ص )  ) ادـخ لوسر  مّدـج 
.6 .تسا هدرک  يرای  ار  ع »)  ) مئاق  » شدنزرف ارم و  قیقحت  هب  دنک ، يرای  ار  وا  هک  یسک  سپ  .دوش 
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مئاق يرای  هب  تقیقح  رد  دنک ، يرای  ار  ع )  ) نیسح ماما  یسک  رگا  .دنتسه  ع )  ) نامز ماما  نارای  تقیقح  رد  ع ،)  ) نیـسح ماما  نارای 
.تسا هتفاتش  ع )  ) دمحم لآ 

شیوخ همانرب  هحولرـس ي  ار  سّدقم  لمع  نیا  دیاب  دنتـسه ، شترـضح  يرای  ددـص  رد  هک  یناسک  ع )  ) نامز ماما  تبرغ  نامز  رد 
يرای ناج - »  » ینعی دوخ –  هیامرـس ي  نیرت  هیامنارگ  اب  ار  شیوخ  تمعن  یلو  ع )  ) نیـسح ماما  باحـصا  هک  دننادب  .دنهد و  رارق 

.دنتفرگ رارق  ادهش  تاداس  هرمز ي  رد  و  دندرک ،

: دنا هدومرف  ع )  ) نینمؤملاریما

ُهَّنِا َو ـالَا  ِءـالَب  ٍبرَک َو  ِضرَا  ِیف  ُلوـُتقَملا  ِهیخَا ، َدـَعب  ُموـُلظَملا  (ع ) ُنیـسُحلا ُهوُـخَا  ینبا  ع )  ) ِنَـسَحلا َدـَعب  مُهُدِّیَـس  ِقـلَخلا َو  ُریَخَو  ...
ِهمایِقلا (1) َموَی  ِتاداس  نِم  َُهباحصَا 

رد و  دریگ ، یم  رارق  ملظ  دروم  شردارب  زا  دعب  هک  تسا  ع )  ) نیـسح شردارب  ع ،)  ) نسح مرـسپ  زا  دعب  اه  نآ  ياقآ  قلخ و  نیرتهب 
.دنتسه نادیهش  نارورس  هرمز ي  رد  تمایق ، زور  رد  شباحصا  وا و  هک  دیشاب  هاگآ  .دسر  یم  لتق  هب  يراتفرگ  یتحاران و  نیمزرس 

ياروشاع زا  دعب  اّما  .دندوب  ادهـشلا  دیـس  هب  بّقلم  بلطملادـبع ، نب  هزمح  بانج  شباحـصا ، و  ع )  ) نیـسح ماما  تداهـش  زا  لبق  ات 
.3 راک هب  ع )  ) نیسح ماما  يارب  قلطم  تروص  هب  بقل  نیا  يرجه ، لاس 61 
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.دنا هتفرگ  رارق  ءادهش  نارورس  وزج  و  دنا ، هدرک  تدایس  تفارش و  بسک  ناشیا  هطساو ي  هب  زین  ترضح  نآ  باحصا  .دور  یم 

قبط رد  دوخ  نامز  ماـما  يراـی  هار  رد  تبحم –  تفرعم و  اـب  ار –  شیوخ  یگدـنز  يـالاک  نیرتاـهبنارگ  هّدـع ، نیا  هک  اـج  نآ  زا 
گنج ار  ع )  ) تیب لها  يرای  ّدح  نیرتالاب  زین  ع )  ) نینمؤملاریما .دنتفای  تسد  ع )  ) نامز ماما  يرای  ّدح  نیرتالاب  هب  دنداهن ، صالخا 

: دنا هدرمش  يورخا  تداعس  هجرد ي  نیرتالاب  ار  لمع  نیا  باوث  و  دنا ، هتسناد  ناشیا  نانمشد  اب 

َوُهَف انَءادـعَا  انَعَم  ِلتاُقی  َمل  ِِهناِسِلب َو  انَناعَا  انَّبَحَا َو  نَم  اِنتَجَرَد َو  ِیف  انَعَم  مُهَف  ِهِدَِـیب  انَءادـعَا  انَعَم  َلََتاق  ِِهناِسِلب َو  انَناعَا  ِِهبلَِقب َو  اـنَّبَحَا  نَم 
(1) ٍهَجَرَِدب َِکلذ  نِم  ُلَفسَا 

رد  ) سپ دـگنجب  شتاناکما  همه ي  اب  ام  نانمـشد  اب  ام  هارمه  و  دـنک ، يرای  شناـبز  اـب  درادـب و  تسود  شبلق  اـب  ار  اـم  هک  یـسک 
نانمـشد اب  ام  هارمه  یلو  دنک ، يرای  شنابز  اب  دشاب و  هتـشاد  تسود  ار  ام  هک  یـسک  .دوب و  دهاوخ  ام  هجرد ي  رد  ام و  اب  تمایق )

.دراد رارق  رت  نییاپ  هجرد  کی  دگنجن ، ام 

ناج دنزیخرب و  ع )  ) تیب لها  نانمـشد  اب  گنج  هب  دیاب  دـنبای ، تسد  ع )  ) ماما يرای  هجرد ي  نیرتالاب  هب  دـنهاوخ  یم  هک  یناسک 
.9 .دنتسه ماما  يرای  عون  نیا  زراب  هنومن ي  ع )  ) نیسح ماما  باحصا  .دنیامن  لذب  هار  نیارد  ار  شیوخ 
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ناـمز رد  هچ  رگا  دـنمهفب  هک  دـیامرف  اـطع  اـه  نآ  هب  یتفرعم  اـت  دـنهاوخب  ادـخ  زا  دـیاب  ع ،)  ) رـصع ماـما  تبیغ  ناـمز  رد  ناـنمؤم 
.دنبای تسد  قیفوت  نیا  هب  ًالمع  ناشیا  يرای  قیرط  زا  دنناوت  یم  یلو  دنا ، هدوبن  ع )  ) ادهشلادیس

ام نامز  رد  ع )  ) ادهشلادیس يرای 

زاب تسا ، هتـشذگ  خیرات  نآ  زا  لاس  زا 1360  شیب  هک  نونکا  .دنا و  هدیسر  تداهـش  هب  يرمق  يرجه  لاس 61 رد  ع )  ) نیسح ماما 
.تفرگ رارق  ع )  ) نامز ماما  ناگدننک  يرای  هرمز ي  رد  قیرط  نیا  زا  و  درک ، يرای  ار  ناشیا  ناوت  یم  مه 

بلق ایند  رد  هک  تسا  نیا  دـنا ، هدوبن  رـضاح  البرک  رد  ناشیا  نامز  رد  هک  یناـسک  يارب  ع )  ) نیـسح ماـما  يراـی  ياـه  هار  زا  یکی 
ربکا زوف  هب  تبحم  نیا  مزاول  هب  لمع  ترـضح و  هب  قیمع    ِ یبلق تبحم  زاربا  هلیـسو ي  هب  و  دـننزب ، هرگ  ع )  ) ماما نآ  اـب  ار  شیوخ 

.دنبای تسد 

رد یلو  درک ، كرد  زین  ار  ع )  ) نیـسح ماما  تماما  نامز  هک  دوب  ص )  ) مرکا ربمایپ  يافو  اب  نارای  زا  یکی  يراصنا  هللادـبع  نبرباـج 
.دشن ترضح  نآ  رکشل  رد  تکرش  هب  ّقفوم  اروشاع  زور 

يور ار  وا  تسد  هک  تساوخ  یفوع  هیطع ي  زا  دوب ، انیبان  نوچ  تفای و  ار  ناشیا  ربق  ترایز  قیفوت  لاس  نامه  نیعبرا  زور  رد  رباج 
راب هس  دمآ ، شوه  هب  یتقو  .داتفا  ربق  يور  تفر و  شوه  زا  تبیصم –  یتحاران و  تدش  زا  سپـس –  .دراذگب  ع )  ) ادهـشلادیس ربق 

: دوزفا تفگ و  نیسح » ای  »
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ُهَبیبَح ُبیجی  ُبیبَح ال 

.دهد یمن  ار  شتسود  خساپ  هک  یتسود 

: درک ضرع  دومن و  مالس  ادهش  حاورا  هب  سپس  تفگ و  ترضح  نآ  هب  باطخ  ینانخس  دعب 

.میدش کیرش  دیدش ، دراو  امش  هچنآ  ره  رد  امش  اب  ام  درک ، ثوعبم  قح  هب  ار  ص )  ) ربمایپ هک  يدنوادخ  هب  مسق 

نآ نیب  زین  ناشیا و  ياه  ندب  اهرس و  نیب  هک  یلاح  رد  میدزن ، ریشمش  میدرکن و  یط  ار  یتشد  هوک و  هک  ام  دیـسرپ : رباج  زا  هیطع 
!؟ میدش کیرش  ناشیا  اب  ام  هنوگچ  سپ  .دنداد  تسد  زا  ار  دوخ  نارسمه  ناشیا  ياه  نز  و  داتفا ، ییادج  ناشنادنزرف  اه و 

: تفگ خساپ  رد  رباج 

مِِهلَمَع ِیف  َكِرُشا  ٍموَق  َلَمَع  َّبَحَا  نَم  مُهَعَم َو  َرِشُح  ًاموَق  َّبَحَا  نَم  ُلوقَی : (ص ) ِهللا َلوُسَر  یبیبَح  ُتعِمَس  ُهّیِطَع  ای 

یسک .دوش و  یم  روشحم  اه  نآ  اب  درادب ، تسود  ار  یهورگ  هک  یسک  دندومرف : هک  مدینـش  ص )  ) ادخ لوسر  مبیبح  زا  هیطع ! يا 
.دوش یم  هتسناد  کیرش  اه  نآ  لمع  رد  درادب ، تسود  ار  یهورگ  لمع  هک 

: دنک یم  هفاضا  سپس 

ُُهباحصَا (1)6. َو  (ع ) ُنیَسُحلا ِهیَلَع  یضَم  ام  یلَع  یباحصَا  َهَِّین  یتَِّین َو  َّنِا  ِقَحلِاب  (ص ) ًادَّمَُحم َثََعب  يذَّلاَو 
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و ع )  ) نیـسح ماـما  هک  تسا  یتـین  ناـمه  مناتـسود )  ) مباحـصا نم و  تین  تخیگنارب ، قـح  هب  ار  ص )  ) دـمحم هک  یـسک  هـب  مـسق 
.دنا هتشاد  شباحصا 

یم هک  تسا  يرایتخا  یبلق و  لمع  کی  تبحم  .دـنک  یم  نایب  ار  یهلا  نوناـق  کـی  ص )  ) ربماـیپ لوق  زا  يراـصنا  هللادـبع  نبرباـج 
.دناسرب شیوخ  بوبحم  هب  ار  ناسنا  دناوت 

« تبحم  » و تین »  » اب دنناوت  یم  دنتسه ، هک  ینامز  ره  رد  دنا ، هدوبن  البرک  رد  ع )  ) ادهشلادیس ترضح  هارمه  هک  یناسک  ور ، نیا  زا 
.دنربب ار  ناشیا  يافواب  نارای  شاداپ  ترخآ  رد  مه  و  دنوش ، ع )  ) نیسح ماما  باحصا  ءزج  ایند  رد  ناشیا  هارمه  دوخ ،

هرابرد ي ع )  ) رقاب ماما  .دـنز  یم  مقر  ار  اه  نآ  تلزنم  ردـق و  و  تسا ، یجراخ  لامعا  ناج  حور و  هک  تسا  یبلق  لمع  کی  تین ،
: دنا هدومرف  تین  شزرا 

ُهُکِرُدی ام ال  ِریَخلا  َنِم  يونَی  ُهَنَِّال  َِکلذ  ِِهلَمَع َو  نِم  ُلَضفَا  ِنِمؤُملا  ُهَِّین 

.دوش یمن  ّقفوم  شماجنا  هب  هک  دنک  یم  تین  ار  یبوخ  راک  وا  اریز  تسوا ، لمع  زا  رتهب  نمؤم  تین 

ُهُُکِرُدی (1)7. ام ال  ِّرَّشلا  َنِم  ُلُماَی  َّرَّشلا َو  يونَی  َِرفاکلا  َّنَِال  َِکلذ  ِِهلَمَع َو  نِم  ٌرَش  ِِرفاکلا  ُهَِّینَو 
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.دسر یمن  نآ  نداد ) ماجنا   ) هب هک  دنک  یم  ار  يدب  راک  يوزرآ  دصق و  رفاک  اریز  تسوا ، لمع  زا  رتدب  رفاک  تین  و 

دنوادـخ .تسا  تین  نیمه  لامعا ، شزرا  كالم  رایعم و  .دـهدن  ای  دـهدب  ماجنا  ار  نآ  هچ  تسوا ، راک  زا  رت  مهم  ناسنا ، تین  سپ 
اه نآ  دنا  هتـساوخ  یم  دارفا  هک  تسه  لامعا  زا  يرایـسب  .تساه  ناسنا  تاین  وا  یـسرباسح  كالم  دنک و  یم  هجوت  اه  تین  هب  مه 

.دنیامن یم  هدهاشم  شیوخ  لمع  همان ي  رد  ار  لامعا  نآ  تمایق ، زور  رد  اما  دنا ، هدشن  ّقفوم  یلو  دنهد ، ماجنا  ار 

: دنا هدومرف  ع )  ) قداص ماما 

ِهَمایِقلا (1) َموَی  مِِهتاِّین  یلَع  َساّنلا  ُرُشحَی  َهللا  َّنِا 

.دنک یم  روشحم  ناشیاه  تین  ساسا  رب  تمایق ، زور  رد  ار  مدرم  دنوادخ ،

یهلا هاگـشیپ  رد  ار  تلیـضف  نامه  و  درب ، یم  ار  نآ  رجا  دراد ، ع )  ) نیـسح ماما  يراـی  يارب  یـساسا  يّدـج و  تین  یـسک  ره  سپ 
رواب ار  یهلا  ّتنـس  نیا  ناج ، لد و  اب  ناسنا  ینعی  .تسا  یهلا  نوناق  نیا  لـباقم  رد  ندوب  میلـست  مهم ، هتکن ي  اـما  .تشاد  دـهاوخ 

ع)  ) نیـسح ماما  نارای  هرمز ي  رد  شتین  هلیـسو ي  هب  ات  دشاب ، هتـشاد  نظ  نسح  صوصخ  نیا  رد  یهلا  هدعو ي  هب  تبـسن  دـنک و 
هلاس جنپ  ًابیرقت  رفـس ، نآ  رد  ناشراوگرزب  ردـپ  و  دـندوب ، هدـشن  دـّلوتم  زونه  اروشاع  هعقاو ي  زور  رد  ع )  ) قداص ماما  .دریگ  رارق 

.5، همه نیا  اب  .دندوب 
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: دنیامرف یم  دنرامش و  یم  البرک  يادهش  هرمز ي  رد  ار  ناشنایعیش  مامت  دوخ و 

َمُه اُنتَعیش  َِکلذَک  َموَیلا َو  َِکلذ  ُتدِهَش  َول  َهَرصُّنلا  یتَِّین  نِم  َّنَِال  ُمُهنِم  َّلَقَا  یباَوث  ُّدُعَا  ِفوُفُّطلا َو ال  ِءادَهُـش  نِم  یـسفَن  ُجِرُخا  ّینِا ال 
مِهشُُرف (1) یلَع  اُونام  نِا  ُءادهُّشلا َو 

نآ رگا  هک  تسا  نیا  نم  تین  اریز  مرامـش ، یمن  اهنآ  زا  رت  مک  ار  مشاداپ  مناد و  یمن  البرک  تشد  يادهـش  زا  جراـخ  ار  دوخ  نم 
رد هک  دنچ  ره  دنتسه ، بوسحم )  ) نادیهش ام ، نایعیـش  نینچ  مه  .مدرک و  یم  يرای  ار ) ع )  ) نیـسح ماما   ) مدرک یم  كرد  ار  زور 

.دنورب ایند  زا  ناشیاهرتسب 

دناوت یم  یبلق ، يرایتخا  لمع  ود  نیا  اب  ناسنا  .تسا  گرزب  تداعـس  نیا  حتف  دـیلک  زمر و  ناشیا ، يرای  تین  و  ع )  ) ماما هب  تبحم 
.دیامن دوعص  الاو  رایسب  تاجرد  هب 

: دنا هتخومآ  نینچ  دوب –  هدیسر  شترضح  تمدخ  مرحم  لوا  زور  هک  بیبش –  نب  نایر  هب  ع )  ) اضر ماما 

مُهَعَم ُتنُک  ینَتَیل  ای  ُهَترَکَذ  ام  یتَم  لُقَف  ع )  ) ِنیَـسُحلا َعَم  َدِهـُشتسا  ِنَِمل  اـم  ُلـثِم  ِباوَّثلا  َنِم  َکـَل  َنوُکَی  نَا  َكَّرَـس  نِا  ٍبیبَش  َنبا  اَـی 
(2) ًامیظَع ًازوَف  َزُوفاَف 

.6 هتشاد دنا  هدیسر  تداهش  هب  ع )  ) نیسح ماما  هارمه  هک  ار  یناسک  باوث  دننام  هک  نیا  زا  يوش  یم  لاحشوخ  رگا  بیبش ! رسپ  يا 

134 ص :
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«. متفای یم  تسد  یگرزب  يراگتسر  هب  و  مدوب ، اه  نآ  اب  نم  شاک  يا  : » وگب یتفا ، یم  اه  نآ  دای  هب  تقو  ره  یشاب ،

نآ رد  شاک  يا  هک  دننک  یم  وزرآ  لد  يادیوس  زا  دنتفا ، یم  ناشیا  نارای  و  ع )  ) ادهشلادیس دای  هب  یتقو  ع )  ) نیسح ماما  ناتـسود 
نیا رب  اه  نآ  ینوریب  ینورد و  لامعا  هکلب  تسین ، یعّنصت  اه  نآ  ّتبحم  تین و  نیا  .دنتفاتش  یم  شترـضح  يرای  هب  دندوب و  نامز 
میظع باوث  لومـشم  یهلا ، لضف  هب  ور ، نیا  زا  .دـنراد  یم  راهظا  ناـبز  هب  ار  دوخ  يوزرآ  نیمه  و  دـهد ، یم  یهاوگ  یبلق  ياـّنمت 

.دندرگ یم  لمع  نیا 

.تسا یبلق  ياّنمت  وزرآ و  نیا  دوجو  يارب  زراب  يا  هناشن  ع ،)  ) نیموصعم هّمئا  رگید  نیـسح و  ماما  يرای  ییاناوت  مدـع  رب  فّسأـت » »
قیفوت مدع  رطاخ  هب  ًاتقیقح  دشاب ، هتـشاد  تبحمرـس  زا  ار  ع )  ) نیـسح ماما  باکر  رد  یناشفناج  يراکادـف و  تین  ًاعقاو  یـسک  رگا 

.دروخ یم  ترسح  فّسأت و  نآ ، ماجنا  هب  تبسن 

: هک دیامن  یم  لقن  ع )  ) نینمؤملا ُهمئا  هعماج  ترایز  زا  یشخب  رد  رئازلا » حابصم   » باتک رد  سوواط  نبا  دیس  موحرم 

َنیِطِساَقلا َنِیثِکاَّنلا َو  ِءاَمِد  ِهَقاَرِإ  ِیف  َنیِمِّدَقَتُملا  ُمُکَراَصنَأ  مُکَءاَِیلوَأ َو  اَنکَراَش  دَق  اَّنَأ  َهَّللا  ُدِهُشن  ُنحَنَف.....یَفَطصُملا  َلآ  اَی  یِّمُأ  ِیبَِأب َو 
ِیتَّلا ِِفقاَوَملا  َکـِلت  ِتوَف  یَلَع  ِفُّسَأَّتلا  ِبُولُقلا َو  ِتاَّیِّنلاـِب َو  َءاََـلبرَک  َموَـی  ِهَّنَجلا  ِلـهَأ  ِباَبَـش  ِدِّیَـس  ِهَّللا  ِدـبَع  ِیبَأ  ِهَلَتَق  َنِیقِراَـملا َو  َو 

.ر ُهتاَکََرب (1) ِهَّللا َو  ُهَمحَر  ُماَلَّسلا َو  اَّنِم  مُکیَلَع  مُِکتَرُصِنل َو  اوُرَضَح 

135 ص :
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نوخ نتخیر  رد  امـش  نیرید  نارای  ناتـسود و  اب  هک  میریگ  یم  دهاش  ار  ادخ  ام  ...داب  ناتیادف  مردام  ردپ و  ص )  ) یفطـصم لآ  يا 
نوخ نتخیر  رد  زین  .میتسه و  کیرش  ع ))  ) نینمؤملاریما نامز  رد  ناورهن  نیّفـص و  لمج و  باحـصا   ) نیقرام نیطـساق و  نیثکان و 

تـسد زا  تهج  هب  ندروخ  فسأت  اب  اه و  لد  اه و  تین  اب  البرک –  زور  رد  تشهب  لـها  ناـناوج  دیـس  ع )  ) هللادـبع یبا  ناگدنـشک 
تمحر و دورد و  ام  بناج  زا  داب  امش  رب  .میتسه و  کیرش  دنتشاد –  امش  ندرک  يرای  رطاخ  هب  امش  نارای  هک  ییاه  تیعقوم  نداد 

.دنوادخ تاکرب 

نآ شزرا  هب  هتشاد و  تفرعم  نآ  هب  تبسن  هک  نیا  طرش  هب  هتبلا  دروخ ، یم  فسأت  دهدب ، تسد  زا  ار  يدنکـشزرا  زیچ  رگا  ناسنا 
یم ع )  ) نیـسح ماما  باحـصا  البرک و  دای  یتقو  هک  دنـسر  یم  تفرعمزا  يا  هجرد  هب  سانـش  ماـما  دارفا  زا  یـضعب  .دـشاب  هدرب  یپ 

دننک و یم  هودنا  ساسحا  تسا ، ماما  ّتبحم  تفرعم و  زا  لامالام  هک  دوخ  ياه  لد  رد  دنروخ و  یم  فسأت  ترـسح و  ًاعقاو  دنتفا ،
يادف ار  دوخ  لباقان  ناج  دننک و  عافد  ع )  ) ادهـشلادیس زا  ات  دندوبن  رـضاح  تیعقوم ، نآ  نامز و  نآ  رد  ارچ  هک  دـنروخ  یم  هّصغ 

.دنیامن ترضح  نآ 

تبحم و تفرعم و  نیمه  اب  دروخب ، ار  طیارـش  نآ  كرد  ترـسح  لد  رد  دـشاب و  هتـشاد  ار  فسأت  تلاح  نیا  ًاـعقاو  هک  یـسک  ره 
نارای زا  و  دنادب ، رـضاح  اروشاع  هثداح  رد  ار  دوخ  اه –  نرق  تشذگ  زا  سپ  نامز –  نیمه  رد  هک  دشاب  راودیما  دـناوت  یم  شتین 

نامز ماما  ترضح ، نآ  يرای  هلیسو ي  هب  و  دوش ، بوسحم  ع )  ) نیسح ماما 
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یم درد  اروشاع  زور  تبیـصم  رد  همه ، زا  شیب  تسا ، ع )  ) نیـسح ماما  هاوخنوخ  رئاث و  هک  مامه ، ماـما  نآ  .دـنک  يراـی  ار  شبیرغ 
هک دـمآ  دـهاوخ  يزور  هللاءاش  نا  .تسا  رت  شیب  يرگید  سک  ره  زا  شبیرغ  ّدـج  یهاوخنوخ  يراـی و  هب  ناـشیا  قاـیتشا  دـشک و 

.دننک يرای  ناشراوگرزب  ردپ  یهاوخنوخ  رد  ار  شترضح  جع ،)  ) دمحم لآ  مئاق  صلخم  نارای 

شنارای رصع و  ماما  راعش 

نیا .تسا  ناشیا  نانمـشد  زا  ع )  ) ادهـشلا دیـس  نوخ  ماقتنا  روهظ  نامز  رد  ع )  ) رـصع ماما  یهلا  ياه  تیرومأـم  نیرت  مهم  زا  یکی 
.دوش یم  بوسحم  ترضح  نآ  یلصا  راعش  هک  دراد  تیمها  ردق  نآ  هلأسم 

.میناوخ یم  نینچ  ترضح  نآ  هسّدقم ي  هیحان ي  هب  باطخ  یترایز  رد 

، رایخالا هیقب  ِراَـکفَألا  ِیف  ِرِـضاَحلا  ِنُویُعلا َو  ِنَع  ِِبئاَـغلا  ِراَـصمَألا َو  ِیف  ِرِـضاَحلا  ِراَـصبَألا َو  ِنَع  ِِبئاَـغلا  ِِملاَـعلا  ِماَـمِإلا  یَلَع  ُماَـلَّسلا 
ِّلُک ُمِصاق  اَنَا  ِراتوَالِاب ، ُِبلاّطلا  اَنَا  ِنیـسُحلا ، ِتاراَثل  ای  ِراعِِـشب  يداُنی  ِراتـسَالا َو  يِذ  ِمارَحلا  ِهللا  ِتَیب  ِیف  ُرَهظَی  يذَّلا  ِراـقَفلاَذ ، ِثِراولا 

ُمالّسلا (1) ُلَضفَا  ِِهلآ  ِهیَلَع َو  ِنَسَحلا  ُنبا  ُرَظَتَنُملا  ٌِمئاقلا  ِراّبَج 

ثراو ناکین ، هدنامیقاب ي  اه ، هشیدنا  رد  رـضاح  اه و  مشچ  زا  ناهنپ  و  اهرهـش ، رد  رـضاح  ناگدید و  زا  ناهنپ  ياناد  ماما  رب  مالس 
راکشآ 4. ادخ  ِشوپ  هدرپ  هناخ ي  رد  هک  یسک  نامه  راقفلاوذ ،
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درخ نم  ما ، هتخیر  قحان  هب  ياه  نوخ  هدننک  صاصق  نم  دیوگ :) یم  و   ) دهد یم  رس  ار  ع )  ) نیـسح یهاوخنوخ  راعـش  دوش و  یم 
اهدورد نیرتهب  شنادناخ  وا و  رب  هک  نسح  ماما )  ) رـسپ دنا ، هدوب  مراظتنا  رد  هک  ما  هدننک  مایق  نآ  و  متـسه ، رگمتـس  ره  هدـننک ي 

.داب

ّدج زا  ع )  ) يدـهم ترـضح  یهاوخنوخ  راعـش  .تفای  ناوت  یم  ار  وا  فدـه  هدـیکچ ي  هراصع و  سک ، ره  ياهراعـش  رد  ًـالومعم 
.دهد یم  ناشن  ع )  ) نامز ماما  ّلجوّزع و  يادخ  دزن  رد  ار  رما  نیا  تیمها  روهظ ، ماگنه  رد  دوخ  مولظم 

رب ع )  ) نیـسح یهاوخنوخ  هب  شیوخ  يالوم  زا  تیعبت  هب  روهظ  نامز  رد  هک  تسا  نیا  زین ، ع )  ) نامز ماـما  ناراـی  فاـصوا  زا  یکی 
: دنا هدومرف  اه  نآ  فیصوت  رد  ع )  ) قداص ماما  .تسادخ  هار  رد  تداهش  قیفوت  ناشیوزرآ  دزیخ و  یم 

ِّقَحلا (1) َماِما  ُهللاُرُصنَی  مِِهب...ِنیسُحلا  ِتاراَثل  مُهُراعِش ي  ِهللا  ِلیبَس  ِیف  اوَلَتُقی  نَا  نوَّنَمَتَی 

يرای ار  قح  ماما  اه  نآ  هلیـسو  هب  ادخ  ...تسا  ع »)  ) نیـسحلا تاراثل  ای   » ناشیا راعـش  دنوش ، هتـشک  ادخ  هار  رد  هک  دننک  یم  وزرآ 
.دنک یم 

.2 اه نآ  تدش  زا  ناسنا ، هک  دور  یم  راک  هب  ییاه  تبیصم  رد  ...تاراَثل » ای   » بیکرت .تسا  نوخ »  » يانعم هب  راث »  » عمج تاراث » »
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ع)  ) نیـسح ماما  یهاوخنوخ  يارب  ندرک  هبدـن  ع ،»)  ) نیـسحلا تاراـثلای   » ریبعت زا  روظنم  سپ  .دـتفا  یم  داـیرف ) يراز و  « ) هبدـن  » هب
.تسا

یم اروشاع  ترایز  رد  هک  روط  نامه  تسا ، هللاراث » ( » ع  ) نینمؤملاریما ترضح  ناشراوگرزب  ردپ  و  ع )  ) نیسح ماما  باقلا  زا  یکی 
: میناوخ

ِهِراث (1) َنبا  ِهللاَراث َو  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 

.شنوخ رسپ  يا  ادخ و  نوخ  يا  وت  رب  مالس 

ءادهشلادیس ترضح  نوخ  هک  اج  نآ  زا  .تسا  یفیرشت  هفاضا ي  بیکرت  نیا  هدش و  هفاضا  هللا »  » هب راث »  » هملک ي هللاراث »  » ریبعت رد 
روط نامه  تسا ، هدرک  بوسنم  دوخ  هب  ار  نآ  اذل  تسوا ، ِهاوخنوخ  دوخ ، لاعتم ، يادخ  دراد و  راگدرورپ  دزن  يرایسب  تفارـش  هب 

.دراد مان  هللا » تیب  ، » دنوادخ دزن  شمارتحا  لیلد  هب  هبعک  هناخ  و  دوش ، یم  هتفگ  هللا » لآ   » ناشتفارش رطاخ  هب  ع )  ) تیب لها  هب  هک 

ماما .تسا  هدشن  هتفرگ  زونه  نآ  ماقتنا  هدش و  هتخیر  نیمز  رب  ملاع  رد  هک  تسا  ییاه  نوخ  نیرت  فیرش  زا  ع )  ) نیـسح ماما  نوخ 
.دنریگ یم  ص )  ) دمحم لآ  نانمشد  زا  ار  ناشیا  ماقتنا  شیوخ ، ناروای  کمک  هب  ناشروهظ ، ماگنه  ع )  ) نامز

اه نآ  ياه  هتساوخ  فادها و  همه ي  راعش ، نیا  .دنزیخ و  یم  رب  ع )  ) نیـسح ماما  یهاوخنوخ  راعـش  اب  ناشنارای ، و  ع )  ) رـصع ماما 
.4 ییانشآ ع )  ) نامز ماما  نارای  همانرب ي  ردص  رد  نیا ، رب  انب  .دراد  یم  نایب  اج  کی  ار 
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هچ ناراوگرزب ، نیا  هدـش ي  هتخیر  قحان  هب  نوخ  هک  دـننادب  رتهب  ات  تسا ، ناشیا  يافو  اب  باحـصا  و  ع )  ) ءادهـشلادیس اب  رت  شیب 
يارب شروـهظ  ملاـع ، ناـبوخ  همه ي  مـشچ  روـن  ءاـیلوا و  ءاـیبنا و  ماـمت  دوـعوم  هـک  اـج  نآ  اـت  دراد ، لاـعتم  يادـخ  دزن  یـشزرا 

.تسا ردقنارگ  ياهرهوگ  نیا  زا  یهاوخنوخ 

یب دیرط و و  اهنت و  بیرغ و  هک  ناشنامز  ماما  زا  عافد  هار  رد  هک  تسا  نیا  هب  ع )  ) نیـسحلا هللادـبع  یبا  صلخم  نارای  نوخ  شزرا 
نوـخ تفارـش  هب  تخیمآرد ، هللاراـث )  ) ادـخ تّجح  نوـخ  اـب  یتـقو  اـهنوخ  نیا  .دـش  هتخیر  نـیمز  هـب  هناـمولظم  دوـب ، هدـنام  سک 

.تسا ریظن  یب  تیرشب  خیرات  رد  هک  تفای  یتفارش  شترضح ،

ع)  ) ناـمز ماـما  يراـی  هار  رد  زیچ  همه  ندرک  ادـف  صـالخا و  تـبحم و  تـفرعم و  سرد  ع )  ) ءادهـشلادیس باحـصا  زا  دـیاب  سپ 
.میزومایب خیرات  زا  ار  ناشیا  فاصوا  لاوحا و  زا  یضعب  هک  رتهب  هچ  .تخومآ 

ع)  ) نیسح ماما  نارای  لاوحا 

هراشا

، دنراد ار  ع )  ) نامز ماما  روهظ  ياّنمت  نانیا ، .دنشاب  ع )  ) ءادهشلادیس نارای  هرمز ي  رد  هک  تسا  هدوب  نیا  نایعیش ، ناگرزب  يوزرآ 
دنشاب علطم  شترضح  نارای  لاوحا  زا  دیاب  دارفا ، نیا  هتبلا  .دنزیخرب  ع )  ) نیسحلا هللادبع  یبا  ترـضح  یهاوخنوخ  هب  شباکر  رد  ات 

ره .دندرک  ادف  ار  دوخ  یتسه  ییاراد و  همه ي  شیوخ ، نامز  ماما  يرای  هار  رد  هنوگچ  دـنا و  هتـشاد  یتین  هچ  اه  نآ  هک  دـننادب  و 
.دراد ار  ع )  ) ادهشلادیس باحصا  تین  هک  دنک  اعدا  دناوت  یمن  یسک 
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زیچ همه  نانآ ، .دنورب  نادیم  هب  ص )  ) ربمایپ نادنزرف  زا  کی  چیه  هک  دندادن  هزاجا  دندوب ، هدنز  یتقو  ات  ع )  ) نیسح ماما  باحـصا 
زین لمع  رد  دـندرک و  یم  تدارا  راهظا  ع )  ) تیب لـها  هب  تبـسن  هراومه  دـندومن ، ناـشیا  دـالوا  و  ع )  ) نیـسح ماـما  يادـف  ار  دوخ 

هک مینک  یم  هراشا  ع )  ) نیـسح ماما  باحـصا  ياه  یناشفناج  اه و  يراکادف  زا  هنومن  دنچ  هب  .دـنداد  ناشن  ار  شیوخ  یبلق  تبحم 
.دشاب دیاب  هنوگچ  دنیامن  يرای  ع )  ) نیسح ماما  يرای  قیرط  زا  ار  شیوخ  نامز  ماما  دنهاوخ  یم  ًاعقاو 

: دندومرف اه  نآ  هب  یهلا  يانث  دمح و  زا  سپ  دندرک و  عمج  ار  ناشنارای  ع )  ) نیسح ماما  دیسر ، ارف  اروشاع  بش  نوچ 

ُلیَّلا اَذه  .ًاریَخ َو  یّنَع  ًاعیمَج  ُهللا  ُمُکازَجَف  یتَیب ، ِلهَأ  نِم  َلَضفَأ  َو ال  ََّربَأ ، تَیب  َلهَأ  الَو  مُکنِم  َحَلـصَأ  ًاباحـصَأ  ُمَلعَأ  ّینِإَف ال  ُدـَعب ، اّمَأ 
ِموَقلا ِءالُؤه  ینورَذ َو  ِلیَّلا َو  اَذه  ِداوَس  یف  اُوقَّرَفَت  یتَیب َو  ِلهَا  نِم  ٍلُجَر  ِدَِیب  مُکنِم  ٍلُجَر  ُّلُک  ذُـخأَیل  َالَمَج َو  ُهوُذِـخَّتاَف  مُکیِـشَغ ، دَـق 

(1) يریغ نوُدیُری  مُهَّنِاَف ال 

ریخ يازج  امش  هب  نم  فرط  زا  ادخ  .مرادن  غارـس  دوخ  تیب  لها  زا  رتهب  رتراکوکین و  ینادناخ  امـش و  زا  رت  هتـسیاش  یباحـصا  نم 
.0 نادناخ دارفا  زا  یکی  تسد  امش ، زا  مادک  ره  .دیهد و  رارق  دوخ  بکرم  ار  نآ  سپ  تسا ، هتفرگ  ارف  ار  امش  بش ، یکیرات  .دهد 
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.دنرادن يراک  نم  زا  ریغ  یسک  اب  اه  نیا  هک  دینک  اهر  موق  نیا  اب  ارم  و  دیوش ، شخپ  بش  نیا  یکیرات  رد  .دریگب  ارم 

زا دعب  هک  نیا  يارب  مینک !؟ يراک  نینچ  ارچ  دنتفگ : س )  ) بنیز ترضح  نادنزرف  و  ع )  ) ادهـشلادیس ترـضح  نادنزرف  ناردارب و 
نب ساّبع  ترضح  دروآ ، نابز  هب  ار  نانخس  نیا  هک  یسک  نیتسخن  .دهاوخن  ار  يزیچ  نینچ  ام  يارب  ادخ  زگره  مینامب !؟ هدنز  امش 

.دنتفگ نخس  وا  زا  سپ  مه  نارگید  دوب و  ع )  ) یلع

: تفگ تساخرب و  هجسوع » نب  ملسم  ، » دیسر باحصا  هب  تبون  یتقو 

دنوادخ زگره  هن ، میورب !؟ مینادرگرب و  يور  و  تسا ، هدرک  هطاحا  ار  امش  نمشد  هک  یلاح  رد  میراذگب ، اهنت  نینچ  نیا  ار  امش  ام 
اب تسه ، متـسد  هب  ریـشمش  ات  .منک و  درخ  نآ  ياه  هنیـس  رد  ار  دوخ  هزین ي  هک  نیا  رگم  منک  یمن  نینچ  نم  .دنیبن  لاح  نیدب  ارم 

.مریمب ناترانک  رد  ات  موش  یمن  ادج  امش  زا  و  منز ، یم  ار  اه  نآ  گنس  اب  منامب ، حالس  نودب  رگا  و  مگنج ، یم  اه  نآ 

: تفگ تساخرب و  یفنح » هللادبع  نب  دیعس   » سپس

امـش دروم  رد  ار  ص )  ) ربمایپ تیـصو  ام  هک  دنادب  ادخ  ات  میراذگ  یمن  اهنت  ار  امـش  زگره  ادخ ! لوسر  رـسپ  يا  ادـخ ، هب  مسق  هن ،
، دنهد یم  داب  هب  ار  مندـب  تاّرذ  مامت  هدـش و  جراخ  هدـنز  زاب  موش و  یم  هتـشک  امـش  باکر  رد  هک  منادـب  رگا  .میا و  هدرک  ظفح 

هتشک کی  هک  نونکا  .منکب  ناتیادف  ار  دوخ  ناج  ات  موش  یمن  ادج  امش  زا  مه  زاب  دور ، نینچ  نم  رب  راب  داتفه 
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!؟ منکن نینچ  ارچ  دوب ، دهاوخ  نادواج  یتمارک  نآ  زا  سپ  تبسن و  رت  شیب  ندش 

: تفگ تساخرب و  نیق » نبریهز   » سپس

ياه ندش  هتشک  نیا  اب  ادخ  و  مدرگ ، هدنز  سپـس  هدش و  هتـشک  راب  رازه  متـشاد  تسود  ص !)  ) ادخ لوسر  رـسپ  يا  ادخ ، هب  مسق 
.دنک (1) عفد  امش  ناوج  تیب  لها  نادنزرف و  ناردارب و  زا  امش و  زا  ار  ندش  هتشک  نم ،

ناـشیا و ياـج  هب  اـهراب  اـهراب و  دنرـضاح  هک  دـننک  یم  ضرع  ناـشنامز  ماـما  تمدـخ  ع )  ) نیـسح ماـما  باحـصا  هـک  مـینیب  یم 
نینچ دنناوت  یم  یناسک  هچ  یتسار  .تسا  ذیذل  اراوگ و  رایـسب  ناشماک  رد  ریـسم ، نیارد  ندش  هتـشک  و  دنوش ، هتـشک  ناشنادـناخ 

رادروخرب ماما  هب  تبسن  ییالاب  رایسب  تبحم  زا  اه  نیا  ًاملسم  دنوش ؟ هتشک  ع )  ) تیب لها  ياج  هب  دنرضاح  هک  دننک  راهظا  هناقداص 
ندرک ادف  يارب  هک  يروط  هب  دـندرک ، تباث  اروشاع  زور  رد  ار  دوخ  ياعّدا  و  دـندوب ، هنوگ  نیا  ع )  ) نیـسح ماما  باحـصا  .دـندوب 

.دنتشاذگ (2) هقباسم  رگیدکی  اب  ع )  ) ماما يور  شیپ  ناشناج 

یفنح هللادبع  نبدیعس 

.3 نیق » نبریهز   » هب ع )  ) نیسح ماما  رهظ ، زامن  ماگنه  اروشاع  زور 

143 ص :

همجرت ام  هک  تسا  هدمآ   93 ات ص91 فوُفُطلا » یَلتَق  یلع  ُفوهّللا   » باتک رد  ع )  ) نیـسح ماما  يافواب  راـی  هس  نیا  نانخـس  نتم  - 1
.میدروآ اج  نیا  رد  ار  نآ 

ص683. ج3 / ع /)  ) نیسحلا مامالا  هعوسوم  - 2
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.دنداتسیا فوخ  زامن  هب  ناشنارای  زا  يا  هدع  اب  ناشیا  سپـس  .دنتـسیاب  ترـضح  نآ  يولج  هک  دندومرف  یفنح » هللادبع  نبدیعـس   » و
هب هک  يریت  ره  دـیرخ و  ناج  هب  ار  نآ  داد و  رارق  ریت  ریـسم  رد  ار  دوخ  یفنح » هللادـبع  نبدیعـس   » .دـمآ ترـضح  يوس  هب  ریت  کی 

: تفگ یم  درک و  یم  تنعل  ار  نیفلاخم  هک  یلاح  رد  داتفا ، نیمز  رب  هک  نیا  اـت  تفر  یم  نآ  لابقتـسا  هب  دـمآ ، یم  ترـضح  تمس 
تربمغیپ دنزرف  يرای  شاداپ  متساوخ  یم  نم  .نک  هاگآ  نم  ياه  مخز  درد  زا  ار  ناشیا  و  نک ، غالبا  ارم  مالـس  تربمایپ  هب  ایادخ  »

رد ریت  هدزیس  دوب  هدمآ  دوجو  هب  هزین  ریشمش و  ياه  هبرـض  رثا  رب  هک  ییاه  مخز  زا  ریغ  هک  یلاح  رد  تفر ، ایند  زا  سپـس  مربب .» ار 
.دوب (1) یقاب  شندب 

: درک يراج  نابز  رب  ار  تالمج  نیا  تایح ، تاظحل  نیرخآ  رد  ماقم ، الاو  دیهش  نیا  هک  تسا  هدمآ  يرگید  لقن  رد 

ِهَرـُصن یف  ََکباوث  َکلذب  ُتدرأ  ّینإف  ِحارِجلا ، ِملأ  نم  ُتیَِقل  ام  هِغلبَأو  َمالـسلا ، یّنع  کَّیبن  ِغلبَأ  َّمُهللا  َدومثو ، ٍداع  َنَعل  مُهنَعلا  َّمُهللا 
َکِّیبن (2) ِهیِّرُذ 

یم نم  نک ، غالبا  وا  هب  ارم  ياه  مخز  درد  ناسرب و  ربمایپ  هبارم  مالـس  ایادخ  .نک  تنعل  دومث  داع و  موق  نوچمه  ار  اه  نآ  ایادـخ 
.منک يرای  ار  تربمایپ  نادنزرف  دوخ ، راک  نیا  اب  متساوخ 

: تفگ درک و  ور  ع )  ) هللادبعابا هب  سپس 

.ي ؟ هللا ِلوُسَر  َنبا  ای  ُتیَفَو  َأ 

144 ص :

/ص110و111. فوفطلا یلیتق  یلع  فوهّللا  - 1
.یمزراوخ ع )  ) نیسحلا لتقم  زا  لقن  هب  ص633 / ج3 / ع /)  ) نیسح مامالا  هعوسوم  - 2
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؟ مدرک افو  دوخ ) دهع  هب   ) ایآ ادخ ! لوسر  رسپ  يا 

: دندومرف خساپ  رد  ترضح 

ِهَّنَجلا (1) ِیف  یمامَا  َتنَا  مَعَن ،

.یتسه نم  يور  شیپ  تشهب  رد  وت  هلب ،

تیاضر اهنت  مه ، رخآ  تاظحل  رد  تسا ، هتشذگ  دوخ  يالوم  هار  رد  زیچ  همه  زا  هک  یلاح  رد  یفنح  هللادبع  نبدیعس  هک  مینیب  یم 
.دنک ادیپ  نانیمطا  دوخ  يرادافو  زادهاوخ  یم  دراد و  رظن  ّدم  ار  ناشیا 

يرافغ ناردارب 

: دنتفگ دندمآ و  ادهش  هاش  نآ  تمدخ  هب  يرافغ  نامحرلادبع  هللادبع و  سپس 

« .مینک وت  يادف  ار  دوخ  ناج  هک  میا  هدمآ  وت  تمدخ  هب  هللادبع !» ابا  ای  کیلع  مالّسلا  »

!« دیوش تداهش  يایهم  دییایب و  شیپ  ابحرم ! : » دندومرف ترضح 

؟ تسیچ امش  هیرگ ي  ببـس  ردارب ! نادنزرف  يا  : » دندومرف ترـضح  .دندیراب  هدید  زا  ترـسح  کشا  تارطق  و  دندمآ ، کیدزن  هب 
«. دشاب داش  امش  لد  نشور و  امش  دید  رگید ، تعاس  کی  زا  دعب  هک  مراودیما  دنگوس  ادخ  هب 

.مرب نکیلو  مینک ! یمن  هیرگ  دوخ  لاح  رب  میوش ! وت  يادف  دنتفگ :

145 ص :

.مّرقم ع )  ) نیسحلا لتقم  زا  لقن  هب  ص638 / ج2 / ع /)  ) نیسحلا مامالا  هعوسوم  - 1
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«. مینک عفد  وت  زا  ار  ناشیا  ّرش  میناوت  یمن  دندرک و  هطاحا  وت  هب  فرط  همه  زا  نافلاخم  هک  مییرگ  یم  وت  لاح 

«. ناراکزیهرپ ياهازج  نیرتهب  دیراد ، نم  لاح  رب  هک  یهودنا  ببس  هب  ار  امش  دهد  ازج  ادخ  : » دندومرف ترضح 

جوا رب  تّزع  رـس  دنتخابرد و  رورـس  نآ  هار  رد  ار  دوخ  ياهرـس  دندش و  ناور  نادیم  يوس  هب  دندرک و  عادو  ار  ترـضح  نآ  سپ 
.دنتخارفا (1) تعفر 

ناسنا .دندوب  قاتـشم  هنوگچ  شیوخ ، تمعن  یلو  يور  شیپ  ناشیاه  ناج  لذـب  يارب  ردارب  ود  نیا  هک  مینیب  یم  مه ، دروم  نیا  رد 
بوبحم ار  ندـش  هتـشک  هک  دوب  دایز  ردـق  نآ  ناشنامز  ماـما  هب  اـه  نآ  تبحم  یلو  درادـن ، تسود  ار  ندـش  هتـشک  یعیبط  روط  هب 

ار ناشنامز  ماما  نمـشد ، دـندید  یم  نوچ  هکلب  .دـندوبن  دوخ  نارگن  یلو  دـندید ، یم  گرم  اـب  هجاوم  ار  دوخ  .دوب  هتخاـس  ناـشیا 
.دندرک ادف  ار  دوخ  ناج  هار ، نیا  رد  هرخالاب  و  دندوب ، كانهودنا  دننک ، عافد  ناشیا  زا  دنناوت  یمن  اه  نآ  هدرک و  هرصاحم 

بیبش یبا  نب  سباع 

اروشاع زور  ثداوح  رد  وا  لاح  حرش  هک  دراد  مان  بیبش » یبا  نب  سباع  (، » ع  ) نیسح ماما  ماقمالاو  رایـسب  باحـصا  زا  رگید  یکی 
.3: درک ضرع  ع )  ) نیسح ماما  هب  يو  .تسا  هدمآ 

146 ص :

ص672 و673. یسلجم / همالع  موحرم  نویعلا  ءالج  زا  لقن  هب  ج3/ص687 / ع / )  ) نیسحلا مامالا  هعوسوم  - 1
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َکنَع َعَفدَأ  نَأ  یَلَع  ُترَدَـق  َولَو  َکنِم ، ََّیلِإ  ُّبَحَأ  الَو  َّیَلَع  ُّزَعَأ  ٌدـیَعبالَو  ٌبیرَق  ِضرالا  ِرهَظ  یلَع  یـسمَأ  اـم  ِهللاَو  اـمَأ  هللاِدـبَعابَأ ! اَـی 
ُُهتلَعََفل (1) یَمَدَو ، یِسفَن  نِم  َّیَلَع  ُّزَعَأ  ءیَِشب  َلتَقلاَو  َمیَّضلا 

اب متـسناوت  یم  رگا  .تسین و  نم  دزن  وت  زا  رت  بوبحم  رتزیزع و  یـسک  کیدزن ، رود و  زا  نیمز ، يور  مسق  ادـخ  هب  هللادـبع ! اـبا  اـی 
.مدرک یم  ار  راک  نیا  ًاعطق  منک ، عفد  امش  زا  ار  ندش  هتشک  متس و  منوخ ، ناج  زا  رتزیزع  يزیچ 

هک دـنک  وزرآ  سباع »  » لثم هک  دـسرب  يا  هجرد  هب  دـناوت  یم  تبحم  هلیـسو ي  هب  ناـسنا  تسا و  ناـسنا  هکّرحم ي  يورین  تبحم ،
.دیامن ادف  بوبحم  هار  رد  ار  شیوخ  عاتم  نیرتزیزع 

هدانُج نبورمع 

نیا ردـپ  .دوب  رادروخرب  ع )  ) ماما تفرعم  زا  ییـالاب  هجرد  زا  ندوب ، لاـس  ّنس و  مک  دوجو  اـب  هک  تسا  یناوجون  هداـنج » نبورمع  »
و دوب ، هدرک  تکرش  ع )  ) ءادهشلادیس ترضح  زا  عافد  نادیم  رد  هک  دوب  صالخا  اب  نایعیش  زا  يراصنا » بعک  نب  هدانج  ، » ناوجون
رت شیب  لاـس –  هدزاـی  یلوق  هب  و  لاـس –  هن  ورمع ،»  » .دوب هدروآ  ـالبرک  هب  دوـخ  هارمه  ار  ورمع »  » شرـسپ و  ورمَع » ّما   » شرـسمه

.دوب هدیسرن  غولب  ّنس  هب  زونه  و  تشادن ،

.5 نت هب  مزر  سابل  وا  رسمه  دش ، هتشک  بعک  نب  هدانج  یتقو  »

147 ص :

ص715. ج3 / ع /)  ) نیسحلا مامالا  هعوسوم  - 1
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.گنجب ادخ  لوسر  رسپ  يور  شیپ  رد  ورب  مکرسپ ، يا  تفگ : وا  هب  درک و  شرسپ 

رد شردپ  هک  تسا  یناوجون  نیا  دنتفگ : دندومرفن و  هزاجا  وا  هب  ماما  .دریگب  هزاجا  ات  دیسر  ع )  ) نیـسح ماما  تمدخ  دمآ و  ورمع 
نم هب  مردام  درک : ضرع  رـسپ  .دـشاب  هتـشاد  تهارک  دورب  گنج  هب  وا  هک  نیا  زا  شردام  دـیاش  تسا ، هدـش  هتـشک  گنج  نادـیم 

(1) !« تسا هداد  روتسد  نینچ 

اب وا  یلو  .دـنهد  یمن  دربـن  هزاـجا  دـننک و  یم  مّحرت  وا  هب  ع )  ) نیـسح ماـما  هک  هدوـب  یلاـس  ّنس و  رد  ناوـج  وـن  نیا  هک  مینیب  یم 
یتسار هب  .تسا  شنامز  ماما  هب  تبـسن  وا  تفرعم  لامک  زا  یکاح  گنج ، نادیم  رد  وا  ياهزَجَر  .دهاوخ  یم  نادـیم  نذا  تعاجش ،

، دنورب نادیم  هب  دنتـساوخ  یم  هک  ع )  ) نیـسح ماما  نارای  زا  مادک  ره  .دـنا  هدوب  وگلا  هنومن و  زین  ع )  ) نیـسح ماما  رکـشل  ناناوجون 
لامک رطاخ  هب  رـسپ  نیا  اما  .دنتـشاد  یم  نایب  ار  دوخ  بَسَن  ًالومعم  دندرک و  یم  یفرعم  ار  دوخ  ادتبا  رد  دندناوخ و  یم  ییاهزجر 

: درک نایب  نینچ  ار  دوخ  بَسَن  تشاد ، هک  یتفرعم 

ریمَالا َمعن   ِ ٌنیَسُح و يریمَا 

ِریذَّنلا ِریشَبلا  ِداُؤف  ُرورُس 

ُهاِدلاو ُهَمِطاف  ٌِّیلَع َو 

ٍریظَن نِم  َُهل  َنوُمَلعَت  لَهَف 

یحُّضلا ِسمَش  ٌلثِم  ٌهَعلَط  َُهل 

(2) ٍرینُم ٍرَدب  ُلثِم  ُهَّرُغ  َُهل 

.مثعاب هک  يریما  تسا ! يریما  بوخ  هچ  و  تسا ، ع )  ) نیسح نم  ریما 

148 ص :

ص751. ج3 / (/ ع  ) نیسحلا مامالا  هعوسوم  تارابع  همجرت ي  - 1
.مولعلارحب ع )  ) نیسحلا لتقم  زا  لقن  هب  ص753 / ج3 / ع /)  ) نیسحلا مامالا  هعوسوم  - 2
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.تسا ص )  ) ربمایپ لد  يداش 

!؟ دیراد غارس  وا  يارب  يریظن  ایآ  .دنتسه  شردام  ردپ و  س )  ) همطاف و  ع )  ) یلع

.تسا ینارون  هدراهچ  بش  هام  دننام  دراد ؛ كانبات  دیشروخ  نوچمه  يامیس 

هطقن هب  هجیتن  رد  دـشاب و  هتفای  ار  ع )  ) ماما تفرعم  تقیقح  دـیاب  ناسنا  .دـهد  یم  ناشن  ار  نآ  هدـنیوگ ي  تفرعم  لامک  زجر ، نیا 
، ناّنم يادخ  و  تسوا ، تفرعم  هویم ي  تقیقح  رد  سک ، ره  لمع  .دیوگب  نخس  نینچ  ات  دشاب ، هدیسر  ادخ  یگدنب  تفرعم و  جوا 

.دوش سانش  ماما  نینچ  نیا  مک ، لاس  ّنس و  رد  هک  دوب  هدناسر  ییاج  هب  ار  ناوجون  نیا 

.دنتخادنا ع )  ) نیسح ماما  رکشل  فرط  هب  دندرک و  ادج  نت  زا  ار  شرس  سپ  .دیسر  تداهش  هب  دوز  دیگنج و  ناوجون  نیا 

دومع کی  تشگرب ، همیخ  هب  سپس  ممشچ ! رون  نیا  و  مبلق ! يداش  يا  مکرسپ ! يا  تنـسحا  تفگ : تشادرب و  ار  دنزرف  رـس  ردام ،
ع)  ) نیـسح ماـما  .دـناوخ  ییاـهزجر  دـناسر و  تکـاله  هب  ار  رفن  ود  نآ  اـب  درک ، هلمح  نمـشد  هب  تشادرب ، يریـشمش ) اـی   ) هـمیخ

.دندنادرگرب (1) همیخ  هب  ار  وا  دندرک و  اعد  شیارب  ددرگرب و  هک  دندومرف 

.مهتسباو صخش  ّتبحم  تفرعم و  نازیم  هب  نآ ، ریسم  رد  یگتشذگ  دوخ  زا  شالت و  هک  تسا  یگرزب  قیفوت  ع )  ) نیسح ماما  يرای 

149 ص :

.مولعلارحب ع )  ) نیسحلا لتقم  ترابع  زا  يا  همجرت  ص753 / ج3 / (/ ع  ) نیسحلا مامالا  هعوسوم  - 1
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ییاناوت مامت  و  درذگب ، هار  نیا  رد  شیوخ  یتسه  همه ي  زا  دـناوت  یم  ناوج –  هچ  ریپ و  هچ  یلاس –  ّنس و  ره  رد  سک  ره  تسا 
.ددنب راک  هب  ار  دوخ 

« هجسوع نب  ملسم   » و رهاظم » نب  بیبح  »

هدنامیقاب اما  دندوب ، يریپ  ّنس  رد  هک  نیا  اب  دندوب  ع )  ) مالسا ربمایپ  باحصا  زا  ود  ره  هک  هجسوع » نب  ملسم   » و رهاظم » نب  بیبح  »
.دنتشادن ع )  ) ماما يرای  زج  یمغ  ّمه و  و  هدرک ، میدقت  ناشماما  هاگشیپ  هب  ار  دوخ  ناوت  ي 

هک نیا  ات  درک ، ییابیکـش  گنج  ساره  لوه و  رب  .درک  يرادیاپ  نمـشد  اب  هزرابم  رد  دش و  نادیم  دراو  هجـسوع » نب  ملـسم   » ادتبا
، دوب ناشیا  هارمه  رهاظم –  نب  بیبح  هک  یلاح  رد  ع – )  ) نیـسح ماما  .تشاد  ندـب  رد  یقمر  زونه  هک  یلاح  رد  داتفا ، نیمز  يور 

: دندرک توالت  ار  هیآ  نیا  سپس  دنک  تمحر  ار  وت  ادخ  ملسم ! دندومرف : دنتفر و  شنیلاب  رب 

ًالیدبَت (1) اُولََّدب  ام  ُرِظَتنَی َو  نَم  مُهنِم  ُهَبَحن َو  یضَق  نَم  مُهنِم 

.دندرکن داجیا  يرییغت  هنوگچیه  دوخ ) ناگتشذگ  شور  هاررد و   ) دنتسه و راظتنا  رد  رگید  یضعب  دنتفر و  ایند  زا  اه  نآ  زا  یضعب 

.3 نم يارب  وت  گرم ، لّمحت  تفگ : دش و  کیدزن  ملسم  هب  بیبح 
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رگا تفگ : وا  هب  بیبح  سپس  .دهد  تراشب  ارت  ادخ  تفگ : فیعـض  ییادص  اب  ملـسم  تشهب  وت  رب  داب  تراشب  تسا ، راوشد  رایـسب 
.يدرک یم  تیصو  دراد ، تیمها  يارب  هچنآ  هب  ارم  متشاد  تسود  دمآ ، مهاوخ  وت  لابند  يدوزب  متسناد  یم  هک  دوبن  نینچ 

وا يور  شیپ  اذهب ،) کیُصا   ) منک یم  شرافس  ناشیا  هب  ار  وت  نم  تفگ : درک ، یم  هراشا  ع )  ) نیـسح ماما  هب  هک  یلاح  رد  ملـسم » »
.يریمب ات  گنجب 

.درک میلست  نیرفآ  ناج  هب  ناج  هاگ  نآ  .دوش  نشور  وت  مشچ  هک  منک  یم  يراک  تفگ : بیبح » »

يراصنا هظرق  نبورمع 

لابند هک  یناسک  ناسب  وا –  .دندومرف  هزاجا  ترضح  .تفرگ  نادیم  هزاجا  ع )  ) نیسح ماما  زا   (1)« يراصنالا هظرق  نبورمع   » سپس
رکشل زا  يدایز  عمج  هک  نیا  ات  درک ، يدایز  ششوک  شترضح  هب  يرازگتمدخ  رد  و  تخادرپ ، گنج  هب  دنتسه –  نتفرگ  شاداپ 

.دناسر تکاله  هب  ار  دایز  نبا 

یم ار  نآ  يولج  شتـسد  اـب  وا  دـمآ ، یم  ع )  ) نیـسح يوـس  هب  يریت  ره  .درک  یم  عاـفد  شماـما  زا  مه  دـیگنج و  یم  دوـخ  مه  وا 
.ت نآ  لابقتسا  هب  شناج  اب  دش  یم  هناور  ع )  ) ماما تمس  هب  يریشمش  ره  و  تفرگ ،
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هب ور  داتفا و  نیمز  هب  تحارج  تدش  زا  ماجنارـس ، .دیـسرن  یتحاران  چیه  ع )  ) نیـسح ماما  هب  تدـم  نآ  رد  هک  يروط  هب  تفر ، یم 
فرط زا  .یتسه  نم  يور  شیپ  تشهب  رد  وت  هلب ، دـندومرف : ترـضح  مدرک ؟ افو  ایآ  ادـخ ! لوسر  رـسپ  يا  تفگ : درک و  ع )  ) ماما

(1) .دیسر تداهش  هب  ات  دیگنج  ورمع  .دمآ  مهاوخ  لابند  هب  مه  نم  وگب  ناشیا  هب  و  ناسرب ، مالس  ادخ  لوسر  هب  نم 

كرت مالغ 

هزاجا ترضح  .تفرگ  گنج  هزاجا  شترضح  زا  .دوب  نآرق  يراق  هبترمالاو و  حلاص و  يدرف  دنتـشاد  یکرت  مالغ  ع )  ) نیـسح ماما 
کمک ع )  ) نیـسح ماما  زا  داتفا و  نیمز  رب  هک  نیا  ات  دـناسر ، لتق  هب  ار  يدایز  هّدـع  دـیگنج و  درک و  هلمح  رکـشل  هب  وا  .دـندومرف 

ع)  ) نیسح ماما  دوشگ ، ار  دوخ  ناگدید  مالغ  .دنتسیرگ  وا  رب  دنتفرگ و  لغب  رد  ار  وا  دندش و  رضاح  شنیلاب  رب  ترـضح  .تساوخ 
: تفگ یم  راختفا  اب  هک  تشاد ، نت  رد  یقمر  زونه  .دومن  یمّسبت  دید و  ار 

يّدَخ (2) یلَع  ُهَّدَخ  ٌعِضاو  ِهللا  ِلوُسَر  ُنبا  یلثِم َو  نَم 

!؟ تسا هتشاذگ  نم  تروص  رب  ار  شتروص  ص )  ) ادخ ربمایپ  دنزرف  هک  تسا  نم  دننام  یسک  هچ 

.ت تسد  ود  نایم  رد  و  ع )  ) ادهشلادیس ترضح  رضحم  رد  سپس 
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.درپس ناج  ناشیا  كرابم 

یتسار هب  مه  ع )  ) نیـسح ماما  .دـنک  شنامز  ماما  يادـف  ار  شناج  هک  دـش  شبیـصن  راختفا  نیا  تشاد و  ییالاب  تفرعم  مـالغ ، نیا 
يارب طقف  اروشاع ، زور  رد  هک  دندرک  يراک  وا  اب  هکلب  دنتفر ، وا  نیلاب  رب  باحصا  ریاس  دننام  اهنت  هن  دندوب ، وا  يارب  ییالوم  بوخ 
تروص رب  ار  یتروص  نامه  .دـنداد  ماجنا  ع – )  ) ربکا یلع  ترـضح  دوخ ، ریظن  یب  راوگرزب و  دـنبلد و  دـنزرف  مه  نآ  رفن –  کی 

.دش مالغ  بیصن  ع )  ) نامز ماما  يرای  تکرب  هب  يراختفا  نینچ  دنداهن  ع )  ) ربکا یلع  ترضح  تروص  رب  هک  دنتشاذگ ، مالغ 

ات دـسرب ، الاو  رایـسب  يا  هبترم  هب  شنامز  ماما  يرای  اب  دـناوت  یم  دـشاب ، شزرا  یب  عقاو ، رد  یتح  ای  رهاـظ  بسح  هب  هچرگ  ناـسنا ،
رد تداهـش  قیفوت  و  دراذـگب ، شتروص  رب  تروص ، گرم  هظحل ي  رد  هک  ددرگ ، وا  زیزع  دـنزرف  دـننام  شیالوم  يارب  هک  ییاـج 

.دیامرف اطع  وا  هب  ار  شباکر 

ناشتیب لها  ناشیا و  يادـف  ار  دوخ  ناج  دنتـشذگ ، دوخ  یتسه  همه ي  زا  اروشاع  زور  رد  ع )  ) نیـسح ماـما  باحـصا  هک  مینیب  یم 
.دنورب نادیم  هب  ص )  ) ربمایپ نادناخ  زا  کی  چیه  دنتشاذگن  دوب ، هدنز  اه  نآ  زا  یکی  هک  یماگنه  ات  دندرک و 

رد هک  دننک  یم  اّنمت  ادخ  زا  و  دنراد ، نامز  نیا  رد  ار  ع )  ) نیسح ماما  يرای  يوزرآ  هک  دنتـسه  یناسک  همه  هوسا ي  اهوگلا و  نیا 
ار دوخ  تیعـضو  دـیاب  میراد ، ییوزرآ  نینچ  رگا  مه  ام  .دـننک  ناـشیا  يادـف  ار  دوخ  ناـج  دنـشاب و  ترـضح  نآ  باحـصا  راـمش 

مینیبب مینک و  یسررب 
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لها رطاخ  هب  دوخ ، ییایند  تیعقوم  ماقم و  لوپ و  زا  میتسه  رضاح  ایآ  .میا  هتـشذگ  ع )  ) نامز ماما  هار  رد  دوخ  زیچ  هچ  زا  نونک  ات 
؟ میرذگب ع )  ) تیب

يرای هاررد  لاح  هب  ات  ار  یتخس  جنر و  مادک  مینک ؟ یم  ناشیا  ناتـسود  زا  يراتفرگ  عفر  و  ع )  ) نامز ماما  جرخ  ار  دوخ  يوربآ  ایآ 
؟ میا هدرک  لّمحت  ع )  ) مامه ماما  نآ 

یم تمه  ع )  ) هّمئا نانمـشد  اب  هزرابم  تیالو و  تماما و  میرح  زا  عافد  يارب  دتفا ، یم  رطخ  هب  ام  هافر  یتحار و  هک  يدراوم  رد  ایآ 
؟ میهد یم  حیجرت  نارگید  دیجمت  نیسحت و  رب  ار  ناشیا  يدونشخ  تیاضر و  ایآ  مینک ؟

هار دوخ ، نادـنزرف  هب  ام  ایآ  .دـندرک  ادـف  مه  ار  دوخ  ياه  هشوگ  رگج  نادـنزرف و  هکلب  دوخ ، اهنت  هن  ع ،)  ) نیـسح ماـما  باحـصا 
؟ میهد یم  شزومآ  لمع  لوق و  اب  ار  ع )  ) نامنامز ماما  هب  یگدرپسرس  تدارا و  ضرع 

؟ تسه نیریش  اراوگ و  ام  يارب  هللا  هیقب  ترضح  هب  تمدخ  هار  رد  اه  متس  اه و  ترارم  لّمحت  ایآ 

ام شاک  يا  هک  مینک  یم  وزرآ  ًاعقاو  میونش ، یم  میناوخ و  یم  ار  ع )  ) ادهشلادیس ترضح  باحصا  ياه  يراکادف  حرـش  یتقو  ایآ 
نینچ يارب  ایآ  مینک ؟ يزابناج  نینچ  ع )  ) يدهم ترضح  باکر  رد  میناوتب  يزور  هک  میـشاب  راودیما  میتشاد و  یتداعـس  نینچ  مه 

هزاجا نآ ، نیا و  هب  ام  تاقّلعت  ایآ  دنک ، یم  روهظ  امـش  نامز  ماما  زورما  نیمه  دنیوگب  ام  هب  رگا  میا ؟ هتخاس  هدامآ  ار  دوخ  يزور 
ریخأت و نودب  هک  دهد  یم 
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رد تمدـخ  يوزرآ  هب  میـشاب و  شدای  هب  هک  تسه  نیا  زا  رت  مهم  يزیچ  اـم  یگدـنز  رد  اـیآ  میباتـشب ؟ زیزع  نآ  يراـی  هب  گـنرد 
؟ مینک يرپس  ار  اه  بش  اهزور و  شباکر 

ماـما زا  عاـفد  يارب  دوـخ  یتـسه  همه  زا  دـنداد و  نوـخ  ع )  ) هللادـبعابا ترـضح  باـکر  رد  هک  ینادـنموربآ  نآ  يوربآ  هب  ایادـخ !
یمن یگدـنز  نیمز  هرک  يور  یـسک  وا  زا  رت  دـنموربآ  رـضاح ، لاح  رد  هک  ع – )  ) نامز ماما  دوخ  يوربآ  هب  دنتـشذگ و  ناـشنامز 

دـیآ و یم  درد  هب  س )  ) ارهز زیزع  يارب  ناـشیاه  لد  هک  یناـسک  همه ي  هب  ار  تبحم  تدارا و  هنوـگ  نیا  تفرعم و  نینچ  دـنک – 
! امرفب تیانع  تسا ، رابکشا  ع )  ) نیسح ماما  ياروشاع  البرک و  تبیصم  رطاخ  هب  ناشیاه  مشچ 

ام ياه  لد  هب  ار  اهوزرآ  نیا  هدـب و  رارق  ریـسم  نیا  رد  ناشیاقآ  ـالوم و  بحاـص و  تبیغ  ناـمز  رد  ار  هعیـش  زیزع  ناـناوج  ایادـخ !
! راذگم

لد لامج  هب  ار  ام  نامشچ  رتدوز  هچ  ره  نامیا ، تمالـس  تّحـص و  لاح  رد  نامرورـس ، مودق  راظتنا  قوش  ندرک  دایز  اب  ادنوادخ !
! امرفب نشور  شیارآ 

البرک ناوناب  ياه  يراکادف 

هراشا

يراکادف نانز  دنداد ، ماجنا  ترضح  نآ  زا  عافد  يارب  ناشیا  باکر  رد  ع )  ) نیسح ماما  هارمه  نادرم  هک  ییاه  یناشفناج  رب  هوالع 
یم هک  یناوناب  يارب  دنتـسه  یبسانم  يوگلا  اه  نیا  .دـندرک  يرای  ار  دوخ  ماما  يرگید  لکـش  هب  ـالبرک ، هثداـح  رد  هک  دـندوب  مه 

هللا هیقب  ترضح  دوخ  نامز  ماما  ع ،)  ) ءادهشلادیس يرای  قیرط  زا  دوخ ، لمع  تین و  اب  دنهاوخ 
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.دننک يرای  ار  ءادف  انحاورا 

دنچ يروآدای  اب  ار  ثحب  نونکا  میدرک و  لقن  يراـصنا » بعک  نب  هداـنج   » رـسمه ناتـساد  رد  ار  اـه  يراکادـف  نیا  زا  هنومن  کـی 
.مینک یم  لابند  ع )  ) نیسح ماما  نارای  ِناوناب  نیا  زا  رگید  هنومن 

لوا هنومن ي 

ع)  ) نیسح ماما  باکر  رد  شلد  ياه  هویم  زا  نتراهچ  یلو  تفاین ، البرک  رد  روضح  ناکما  ع )  ) لضفلاوبا ترضح  ردام  نینبلا » ّما  »
رد شدـنزرف ، راهچ  ندـش  دیهـش  زا  تفرعم  اب  يوناب  نیا  نتفای  یهاـگآ  ناتـساد  .دندیـسر  تداهـش  هب  اروشاـع  زور  رد  هک  دـندوب 

: تسا زومآ  سرد  یندینش و  دندیسر ، هنیدم  هب  البرک  ناگدنامزاب  ناوراک  هک  یماگنه 

درک تاقالم  ار  وا  نینبلاما  .دهد  ربخ  ع )  ) تیب لها  يارجام  زا  ار  مدرم  هک  دش  هنیدم  دراو  ع )  ) نیدباعلا نیز  ترضح  زا  لبق  ریـشب 
! دش هتشک  وت  ساّبع  هک  دهد  ربص  وت  هب  یلاعت  يادخ  نینبلا ! ّما  يا  تفگ : ریشب  يدروآ ؟ ربخ  هچ  ع )  ) نیسح زا  ریشب ! يا  دومرف : و 

ربخ ع )  ) نیسح ماما  زا  ًابترم  نینبلا  ّما  داد و  وا  هب  ار  شنادنزرف  لتق  ربخ  یکی  یکی  ریـشب ، هدب ! ربخ  ع )  ) نیـسح زا  دومرف : نینبلا  ّما 
وا هب  ار  ترـضح  نآ  لتق  ربخ  ریـشب ، یتقو  .داب  منیـسح  يادف  تسا  نامـسآ  ریز  رد  هچ  نآ  نم و  نادنزرف  دومرف : یم  تفرگ و  یم 

ار ملد  گر  تفگ : دیشک و  هحیص  داد ،
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.درک (1) دنلب  نویش  هلان و  هب  ادص  هاگ  نآ  يدرک ، هراپ 

نانچ ار  وا  ناشتداهش  ربخ  یلو  دومن ، ع )  ) نیسح ماما  میدقت  دندوب ، شیاه  هشوگ  رگج  هک  ار  روالد  دیـشر  ناوج  راهچ  نینبلا ، ّما 
.دش بات  یب  هنوگ  نآ  ع )  ) نیسح ماما  تداهش  ربخ  ندینش  زا  هک  دادن  ناکت 

، يرادنید رد  تابث  ینید و  هّقفت  اب  هک  ینادنزرف  دنناوتب  ات  دنشاب ، هتشاد  دوخ  نامز  ماما  هب  یتبحم  تفرعم و  نینچ  دیاب  نیدتم  نانز 
.دنباتشب شیوخ  بیرغ  ماما  يرای  هب 

مود هنومن ي 

دندومرف وا  هب  ع )  ) نیسح ماما  .دش  دربن  هدامآ ي  شرسپ  هجسوع  نب  ملسم  تداهش  زا  سپ  .دوب  هجسوع  نب  ملسم  رـسمه  فلخ  ّما 
.ددرگرب تساوخ  ملسم  رسپ  دزیرگب ؟ یسک  هچ  هانپ  رد  نابایب  نیا  رد  تردام  يوش ، هتشک  زین  وت  رگا  .دش  دیهش  تردپ  ناوج ! يا 

نم یهد ؟ یم  حیجرت  ص )  ) ربمایپ رـسپ  ترـصن  رب  ار  دوخ  یتمالـس  وت  مدنزرف ! تفگ : تفرگ و  ار  وا  هار  رـس  هدز  باتـش  شردام 
وا هب  هتسویپ  رـس  تشپ  زا  ردام  .درک  یتخـس  هلمح ي  تشگرب و  گنج  نادیم  فرط  هب  ملـسم  رـسپ  .موش  یمن  یـضار  وت  زا  زگره 

یبزا رفن  یس  دیشوک و  هنادرم  ناوج ، .دش  یهاوخ  باریس  رثوک  یقاس  زا  نونکا  مه  هک  شاب  داش  رسپ ! يا  تفگ : یم 
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تشادرب و ار  وا  رس  ردام  .دندنکفا  شردام  يوس  هب  هدیرب و  ار  وا  رس  نایفوک  .دیشون  تداهـش  تبرـش  دناسر و  لتق  هب  ار  ناکرـشم 
.دنداتفا (1) هیرگ  هب  همه  هک  تسیرگ  نانچ  .دیسوب و 

تاجن يارب  یهیجوت  زّوجم و  لاـبند  تسناوت  یم  هک  یلاـح  رد  تشذـگ ، دوخ  یتسه  همه ي  زا  ع )  ) نیـسح ماـما  هار  رد  فلخ  ّما 
یعرش لاکشا  هک  نیا  نودب  تروص ، نیا  رد  .دنک  هدافتسا  ع )  ) نیسح ماما  نذا  زا  و  دشاب ، دوخ  شیاسآ  یتحار و  شرـسپ و  ناج 

، داد حیجرت  اه  نیا  همه ي  رب  ار  ع )  ) تیب لها  زا  عافد  اما  .دش  یم  دـنم  هرهب  ییایند  رتهب  یگدـنز  زا  دوش ، دراو  شلمع  رب  یفرع  و 
یضعب زا  ناوناب  رگا  ایآ  لاح  دوب !؟ نید  زرم  ّدح و  زا  يور  هدایز  طارفا و  وا  لمع  یتسار  هب  ایآ  .داتـسرف  نادیم  هب  ار  شلد  هویم  و 
!؟ دنا هدش  یبآم  سّدقم  طارفا و  بکترم  دنزاس ، هشیپ  ار  عرو  تیاعر  دنرذگب و  دوخ  نید  ظفح  رطاخ  هب  ناشیاه  تساوخرد 

موس هنومن ي 

نیـسح ماما  رب  هک  دومیپ  یم  هار  يا  هنوگ  هب  هیما ، ینب  زا  سرت  لیلد  هب  يو  .درک  یم  تکرح  قارع  فرط  هب  هّکم  زا  نیق » نبریهز  »
، لزانم زا  یکی  رد  .دـشابن  ع )  ) نیـسح ماما  ياه  همیخ  کیدزن  هک  دز  یم  همیخ  ییاـج  دیـسر ، یم  یلزنم  ره  هب  .دوشن  هجاوم  (ع )

.ي ماما  بناج  زا  دش ، اذغ  ندروخ  لوغشم  یتقو 
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هیما ینب  اب  تفلاخم  زا  وا ، هارمه  تعامج  دبلط » یم  ار  وت  ع )  ) هللادبع وبا  نیق ! نبریهز  يا  : » تفگ دـمآ و  يا  هداتـسرف  ع )  ) نیـسح
نیمز رب  ار  اه  همقل  یتحاران ، تدش  زا  اذل ، .دندرمـش  یمن  ناسآ  ار  ع )  ) نیـسح ماما  ینامرفان  لاح ، نیع  رد  دندش ، ناساره  تخس 

.دنتشاذگ

دتسرف و یم  وت  يوس  هب  ار  یسک  ادخ  لوسر  رسپ  هللا ! ناحبس  : » تفگ تشاد –  مان  ملید  هک  نیق –  نبریهز  رـسمه  ماگنه ، نیا  رد 
باتـش اب  تساخرب و  ریهز  دـیوگ .» یم  هچ  وا  هک  ونـشب  نک و  باتـش  زیخرب و  ییوگ !؟ یمن  خـساپ  وا  هب  وت ، و  دـنک ، یم  بلط  ارت 

داد روتـسد  ندیـسر ، ضحم  هب  .دبات  یمرب  دیـشروخ  شا  هرهچ  زا  هک  ییوگ  تشگرب ، ناداش  نادنخ و  هک  تشذـگن  ینامز  .تفر 
میمصت نم  تفگ : ریهز  .دندرک  لمح  ع )  ) نیسح ماما  هاگرکشل  فرط  هب  هدومن و  عمج  ار  وا  هیثاثا ي  و  دندنک ، ار  وا  همیخ ي  هک 
ياهومع رـسپ  نز و  نیب  تشاد  لام  هچ  نآ  .میامنب  وا  يادف  ار  دوخ  ناج  منک و  چوک  ع )  ) نیـسح تمزالم  رد  هک  ما  هتفرگ  یعطق 

یم وت  تفگ : درک و  هیرگ  ملید »  » .دوش ریـسا  مرادـن  تسود  نم  هک  ارچ  دـیناسرب ، دوخ  لها  هب  ار  ملید  تفگ : درک و  میـسقت  دوخ 
سپ منک !؟ يزارفارس  ص )  ) یفطـصم رتخد  تمدخ  رد  مهاوخن  نم  ارچ  ینک ، يزابناج  ع )  ) یـضترم یلع  رـسپ  باکر  رد  یهاوخ 

.ي .دش (1) هناور  ریهز  هارمه 
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نارتخد باکر  رد  هنیدـم  هب  اج  نآ  زا  و  ماش ، هفوک و  ات  البرک  ریـسم  ياه  یتخـس  تراـسا و  جـنرو و  لـمحت  راکادـف ، يوناـب  نیا 
رد ع )  ) نامز ماما  هب  دـنمتدارا  ناوناب  يارب  یبوخ  يوگلا  ییوناب ، نینچ  .داد  حـیجرت  دوخ  هافر  تیفاـع و  رب  ار  س )  ) ارهز ترـضح 
یم ع )  ) تیب لها  يرای  هار  رد  ار  ایند  ياه  یـشوخ  تایدام و  زا  نتـشذگ  سرد  اه  نآ  هب  هک  دـشاب ، یم  ترـضح  نآ  تبیغ  نامز 

.دهد

مراهچ هنومن ي 

یتقو .تشذگ  یم  بهو »  » یـسورع زا  زور  هدفه  اروشاع  زور  رد  .دوب  هدـش  ناملـسم  ع )  ) نیـسح ماما  تسد  هب  بهو ، ردام  رمق » »
هب ریش  دننام  بهو  .دومن  داهج  هب  قیوشت  ار  وا  دمآ و  وا  دزن  هب  شردام  دندیـسر ، تداهـش  هب  ع )  ) نیـسح ماما  باحـصا  زا  یعمج 
نم زا  ایآ  ردام ! يا  تفگ : تفاتـش و  شردام  يوس  هب  هاگ  نآ  .دیناسر  تکاله  هب  ار  نمـشد  دارفا  زا  يدایز  دادعت  تخات و  نادیم 

بهو ...یـسرب  تداهـش  هب  ع )  ) نیـسح يور  شیپ  رد  هک  نیا  رگم  موش ، یمن  یـضار  وـت  زا  داد : باوـج  شرداـم  يدـش ؟ یـضار 
ع)  ) نیسح ماما  نایهاپس  فرط  هب  دنتخاس و  ادج  نت  زا  ار  شرـس  نایفوک  .دیـسر  تداهـش  ضیف  هب  تفر و  گنج  نادیم  هب  هرابود 

: تفگ دیسوب و  تفرگرب و  ار  دنزرف  رس  بهو ، ردام  .دندرک  باترپ 

.ي (1) (ع ) ِهللاِدبَع یبَا  يَدَی  َنَیب  َِکتَداهَِشب  یهجَو  َضََّیب  يذَّلا  ُدمَحلَا ِهللا 
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! درک دیفس  ع )  ) هللادبع یبا  يور  شیپ  رد  وت  تداهش  اب  ارم  يور  هک  ار  ادخ  رکش 

دوخ عضو  هب  دیاب  نونکا  .دندرک  ادف  هار  نیا  رد  ار  دوخ  یتسه  همه ي  ناج  لد و  زا  دنتفاتش ، ع )  ) نیـسح ماما  يرای  هب  هک  يدارفا 
هافر زا  یکدـنا  میتسه  رـضاح  ایآ  هن ؟ ای  مینک  يرای  شتبرغ  ناـمز  رد  ار  شیوخ  ناـمز  ماـما  میهاوخ  یم  اـیآ  .مینک  هجوت  رت  شیب 

لقادح میناوت  یم  ایآ  مینک !؟ یم  شالت  تیلاعف و  جع )  ) هللا هیقب  ترـضح  زا  عافد  هار  رد  رادـقم  هچ  میرذـگب ؟ هار  نیا  رد  شیوخ 
!؟ میتسه کیدزن  ردقچ  مینک ، یم  اعدا  هچ  نآ  هب  لمع  رد  میرذگب !؟ نامیالوم  هب  تمدخ  هار  رد  ایند ، لانم  لام و  زا 

ناشیا ترایز  قیرط  زا  ع )  ) ادهشلادیس يرای 

نآ هناشن ي  قوش ، نیا  .تسا  ناشیا  ترایز  هب  وا  تبغر  قوش  دراد ، ار  ع )  ) ادهـشلادیس يرای  تین  هک  یـسک  ياـه  هناـشن  زا  یکی 
: دندومرف ع )  ) قداص ماما  .دناسرب  يریخ  وا  هب  دهاوخ  یم  دنوادخ  هک  تسا 

(1) ِِهتَرایِز َّبُح  َو  (ع ) ِنیَسُحلا َّبُح  ِِهبلَق  ِیف  َفَذَق  َریَخلا ، ِِهب  ُهللا  دارَا  نَم 

.دهد یم  رارق  ار  ناشیا  ترایز  و  ع )  ) نیسح تبحم  وا  بلق  رد  دهاوخب ، ریخ  شیارب  ادخ  هک  یسک 

يارب 3. ع )  ) هللادبعابا ترضح  رهطم  ربق  ترایز  قیفوت  تسا  نکمم 
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دنویپ هدنهد ي  ناشن  ترایز ، هب  وا  قایتشا  هقالع و  نیمه  اما  .دوشن  بیصن  دراد ، ار  شترضح  ترایز  قوش  لاس  نایلاس  هک  یـسک 
.دشاب یم  بلق  هب  ناشیا  يرای  قیداصم  زا  و  ع )  ) نیسح ماما  اب  وا  یبلق  یحور و 

ع)  ) رقاب ماما  .دشاب  یم  ع )  ) ادهـشلادیس ترایز  هب  تبـسن  تبغر  قوش و  ع ،)  ) تیب لها  هب  تبحم  ياه  هناشن  زا  یکی  یلک  روط  هب 
: دندومرف

ِنیَـسُحلا ِربَق  ِهَراَیِز  ِیف  بَغرَیلَف  ًاّبُِحم  اََنل  َناَک  نَم  ٌنِمُؤم َو  َوُهَف  ُهَِلبَق  نِإَف  ِِهبلَق ، یَلَع  اَـنَّبُح  ُضِرعَیَف  ِهَّنَجلا ، ِلـهَأ  نِم  ُهَّنَأ  َمَلعَی  نَأ  َداَرَأ  نَم 
َِصقاَن َناَک  ًاراَّوَز ، ِنیَـسُحِلل  نُکَی  َمل  نَم  ِهَّنَجلا َو  ِلـهَأ  نِم  َناَـک  ِتیَبلا َو  َلـهَأ  اََـنل  ِّبُحلاـِب  ُهاَـنفَرَع  ًاراَّوَز ، ِنیَـسُحِلل ع  َناَـک  نَمَف  .ع  .

.ِناَمیِإلا (1)

سپ دشاب ، نآ  ياریذپ  شبلق  رگا  دنک ، هضرع  دوخ  بلق  هب  ار  ام  تبحم  دیاب  تسا ، تشهب  لها  زا  هک  دـنادب  دـهاوخ  یم  سک  ره 
ع)  ) نیـسح ترایز  هب  تبـسن  تبغر  قوش و  دـیاب  تسا ك ) نیا  شا  هناشن   ) دـشاب هتـشاد  ار  ام  تبحم  یـسک  ره  .تسا و  نمؤم  وا 
زا وا  و  میریذپ ) یم   ) میـسانش یم  دوخ  رادتـسود  ناونع  هب  ار  وا  ام  دنک ، ترایز  رّرکم  ار  ع )  ) نیـسح هک  یـسک  سپ  .دشاب  هتـشاد 

.تسا صقان  شنامیا  دنکن ، ترایز  دایز  ار  ع )  ) نیسح سک  ره  .تسا و  تشهب  لها 

.4 ماما ترایز  هب  ددعتم  ررکم و  دناوتب  ناسنا  هچ  بیترت ، نیا  هب 
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رهطم ربق  کیدزن  زا  دناوتن  رگا  .دـشاب و  هتـشاد  لد  رد  ار  ترـضح  نآ  ترایز  قوش  دـیاب  دـناوتن ، هچ  دوش و  فرـشم  ع )  ) نیـسح
.دسر یمن  لماک  نامیا  هبترم ي  هب  زگره  تروص ، نیا  ریغ  رد  .دهد  ماجنا  ار  راک  نیا  رود  زا  دنک ، ترایز  ار  ع )  ) ادهشلادیس

ندوب یتشهب  و  ع )  ) تیب لها  هب  تبحم  هناشن  ع ،)  ) نیـسح ماما  ترایز  رد  هغلابم  هک  تسا  نیا  قوف ، ثیدح  رد  هجوت  لباق  هتکن ي 
نیسح ماما  ربق  ترایز  لاح ، ره  هب  .دنا  هتـسناد  نامیالا  صقان  ار  وا  دشابن ، راک  نیا  رد  هغلابم  لها  یـسک  رگا  .تسا و  هدش  یفرعم 

ع)  ) قداص ماما  .دـنک  یمن  رپ  ار  نآ  زا  یـشان  ألخ  تخـس ، تادابع  ماجنا  هک  تساه  ناـسنا  هدـهع ي  رب  ادـخ  قوقح  زا  یکی  (ع )
: دندومرف

نَع َِلئُس  َیلاَعَت َو  ِهَّللا  ِقوُقُح  نِم  ًاّقَح  َكَرَت  دَق  َناََکل  مالسلا  امهیلع  ٍِّیلَع  ِنب  ِنیَـسُحلا  َربَق  ِتأَی  َمل  َُّمث  ٍهَّجِح  َفلَأ  َّجَح  مُکَدَحَأ  َّنَأ  َول 
ِملسُم (1) ِّلُک  یَلَع  ٌضوُرفَم  مالسلا  هیلع  ِنیَسُحلا  ُّقَح  َلاَقَف  َِکلَذ 

هدرک كرت  ار  دـنوادخ  قوقح  زا  یکی  دـنکن ، ترایز  ار  ع )  ) یلع نب  نیـسح  ربق  اما  دروآ ، اج  هب  جـح  راب  رازه  امـش  زا  یکی  رگا 
یناملـسم ره  رب  ع )  ) نیـسح قح  يادا ) : ) دومرف سپـس  .دریگ  یم  رارق  تساوخزاـب  لاؤس و  دروـم  یهاـتوک  نیا  رطاـخ  هب  و  تسا ،

.تسا بجاو 

زا قح  نیا  يادا  رد  ندرک  یهاـتوک  .تسا  ع )  ) ناـشیا ترتـع  و  ع )  ) ادـخ لوـسر  ّقـح  ادـخ و  ّقـح  ع )  ) نیـسح ماـما  ربـق  تراـیز 
.6 قیداصم
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.تسا هدش  هتسناد  ع )  ) تیب لها  قوقع » »

ع)  ) ادهـشلادیس ترایز  نتفر  هب  رداق  هک  یـسک  هرابرد  امـش  رظن  مدیـسرپ : ناشیا  زا  دـیوگ : یم  ع )  ) قداص ماما  باحـصا  زا  یکی 
: دندومرف ترضح  تسیچ ؟ دنک ، كرت  ار  نآ  تسه و 

انَّفَع (1) و  ص )  ) ِهللا َلوسَر  َّقَع  دَق  ُّهنِا  ُلوقَا 

.تسا هدرک  قاع )  ) ءاذیا ار  ع ))  ) تیب لها   ) ام و  ص )  ) ادخ ربمایپ  یصخش  نینچ  هک  تسا  نیا  نم  رظن 

.تسا شتآ  نآ  رفیک  هک  تسا  يا  هریبک  ناهانگ  زا  ع )  ) تیب لها  قوقع 

یمکح هچ  دنک ، كرت  ار  ع )  ) ادهـشلادیس رهطم  ربق  ترایز  يرذع ، چیه  نودب  یـسک  رگا  هک  دندیـسرپ  ع )  ) قداص رفعج  ماما  زا 
: دندومرف خساپ ، رد  دراد ؟

ِراّنلا (2) ِلهأ  نِم  ُلُجَر   

ه

اذ

.تسا شتآ  لها  زا  یصخش  نینچ 

نآ تلع  .دـشاب  راوشد  نیگنـس و  يردـق  دارفا ، یخرب  يارب  ع )  ) نیـسح ماما  ربق  تراـیز  رب  دـیکأت  همه  نیا  نتفریذـپ  تسا  نکمم 
تلیضف رد  هک  یثیداحا  اب  ناسنا  ییانـشآ  ردق  ره  .تسا  لاعتم  يادخ  دزن  گرزب  تدابع  نیا  تیمها  تمظع و  زا  نتـشادن  یهاگآ 

.5 .دریذپ یم  رتهب  تسا ، هتفر  نآ  رب  هک  ار  ییاهدیکأت  رارصا و  عون  دشاب ، رت  قیمع  رت و  لماک  هدش ، دراو  ع )  ) ادهشلادیس ترایز 
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دیآ می  رب  تایاور  یـضعب  زا  تسا ، هدـش  نایب  ع )  ) نیـسح ماما  ترایز  يارب  هک  یتلیـضف  همه  نیا  دوجو  اب  هک  نیا  لّمأت  لباق  هتکن 
لئاضف هب  طوبرم  ثیداحا  همه ي  یسک  رگا  .دنا و  هتشاذگ  هتفگان  ار  فیرـش  لمع  نیا  تاکرب  راثآ و  زا  يرایـسب  راهطا : هّمئا  هک 

هب .تسا  درب  یپ  تسه ، نآ  يارب  هک  یتاریخ  عیـسو  داعبا  رب  هک  دنک  اعدا  دناوت  یمن  مه  زاب  دـنادب ، مه  ار  ع )  ) ادهـشلادیس ترایز 
: دینک هجوت  دنا ، هدومرف  ع )  ) مولعلارقاب ترضح  هک  یقیمع  ریبعت  نیا 

ٍتارَسَح (1) مِهیَلَع  مُهُسُفنَا  تَعَّطَقَت  ًاقوَش َو  اُوتاِمل  ِلضَفلا  َنِم  (ع ) ِنیَسُحلا ِهَرایِز  ِیف  ام  ُساّنلا  ُمَلعَی  َوَل 

! دش یم  هعطق  هعطق  ترسح  زا  ناشیاه  ناج  دنداد و  یم  ناج  قایتشا  طرف  زا  دنتسناد ، یم  ار  ع )  ) نیسح ترایز  تلیضف  مدرم  رگا 

ار يزیچ  قوش  هک  یسک  .دنرادن  ار  ترـضح  نآ  ترایز  لئاضف  مامت  ندینـش  لّمحت  مدرم ، هک  دهد  یم  ناشن  فیرـش  ثیدح  نیا 
زا لمحت  هکلب  .دوش  یمن  نایب  مه  هیرگ  اب  قایتشا ، تدش  اما  .دتفا  یم  هیرگ  هب  دوش ، رت  شیب  وش  رگا  .دوش  یم  نادنخ  ادـتبا  دراد ،

یـسک رگا  هک  تسا  تلیـضف  اب  دنمـشزرا و  نانچ  ادخ  دزن  ع )  ) ادهـشلادیس ترایز  .دـنک  یم  یهت  بلاق  صخـش  دور و  یم  تسد 
.تفرگ دهاوخن  رارق  شندب  رد  ناج  قوش ، طرف  زا  دنادب ، ار  نآ  تقیقح 

شزرا و3. هب  دنتسه ، ایند  رد  یتقو  ات  يداع ، ياه  ناسنا  لاح  ره  هب 
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دوش راکـشآ  نانچ  ع )  ) هللادبعابا نارئاز  تلزنم  ردق و  دوش ، اپرب  تمایق  هک  هاگ  نآ  ماما  .دـنرب  یمن  یپ  گرزب  تدابع  نیا  تمظع 
: دندومرف ع )  ) قداص ترضح  دندوب ! ترضح  نآ  راّوز  ءزج  مه  اه  نآ  شاک  يا  هک  دننک  یم  وزرآ  رشحم  لها  همه ي  هک 

یلاعت ِهللا  یَلَع  مِِهتَمارَک  نِم  (ع ) ِنیَـسحلا ِراّوُِزب  ُعَنـُصی  اّمِم  يرَی  اِمل  (ع ) ِنیَـسُحلا ِراوز   ُ نِم ُهَّنَا  یّنَمَّتَی  َوُه  ّالَا َو  ِهَمایِقلا  َموَی  ٍدَـحَا  نِم  ام 
(1)

نارئاز تمارک  هک  نیا  رطاـخ  هب  دـشاب ، ع )  ) نیـسح نارئاز  زا  هـک  دـنک  یم  وزرآ  هـک  نآ  رگم  تـسین ، تماـیق  زور  رد  سک  چـیه 
.دنیب یم  زور  نآ  رد  لاعتم  يادخ  دزن  ار  نیسح ع 

زا یضعب  هب  تبسن  قیمع  حیحص و  تفرعم  یـسک  هب  رگا  یلو  .تسا  هدشن  هتفگ  ام  يارب  ع )  ) نیـسح ماما  ترایز  لئاضف  مامت  هتبلا 
! تسین یتفگش  ياج  دنک ، یهت  بلاق  قوش ، زا  وا  و  دوش ، اطع  هدمآ  تایاور  رد  هچ  نآ 

: دییامرف تقد  فیرش  ثیدح  ود  نیا  رد 

مَُهبُونُذ (2)9. مَُهل  ُرِفغتسَََتَف  (ع ) ِنیسُحلا اِهنبا  ِربَق  ِراّوُِزل  ُرُضحَت  (ص ) ٍدَّمَُحم َتِنب  َهمِطاف  َّنِا 
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نآ هب  تبـسن  هک  یلاح  رد  دنکفا ، یم  رظن  شناگدننک  ترایز  هب   (1) ...ّلجوّزع شراگدرورپ  دزن  رد  ع )  ) یلع نب  نیسح  ترـضح 
هب امش  زا  یکی  هک  یتخانـش  زا  تسا  رتانـشآ  ّلجوّزع –  يادخ  دزن  ناشیاه  تلزنم  تاجرد و  ناشناردپ و  ناشدوخ و  مسا  هب  اه – 
یم مه  شناردپ  زا  دنک و  یم  ترفغم  بلط  وا  يارب  سپ  دـنیب ؛ یم  دـنک ، یم  هیرگ  شیارب  هک  ار  سک  ره  وا  .دراد و  دوخ  دـنزرف 
ادـخ هک  ار  شاداـپ ) زا   ) هچ نآ  نم ، رئاز  رگا  دـیامرف : یم  .دـنهاوخب و  شزرمآ  ادـخ  زا  صخـش  نیا  يارب  مه  اـه  نآ  هک  دـهاوخ 

.تسین وا  رب  یهانگ  چیه  هک  ددرگ  یم  زاب  ترایز ) زا   ) یلاح رد  ع ))  ) نیسح ماما   ) ناشیا هدننک ي  ترایز  .دوب و  رت  شیب  شیارب 

: دندومرف يرگید  ثیدح  رد  ع )  ) قداص ماما 

ترفغم بلط  ناشناهانگ  زا  اه  نآ  يارب  سپ  دوش ، یم  رضاح  ع )  ) نیسح شرسپ  ربق  نارئاز  دزن  ص )  ) ربمایپ رتخد  همطاف  ترـضح 
.دنک یم 

هب س )  ) ارهز همطاف  يربک  هقیدص  ترضح  سّدقم  رضحم  رد  البرک  نارئاز  هک  دسرب  یمظع  تلیضف  نیا  كرد  جوا  هب  هک  تسیک 
ترایز 9.
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لها همه ي  و  دـننکفا ، یم  رظن  ناشیا  هب  اقآ  دوخ  دـنزیر ، یم  کشا  ع )  ) نادیهـش رورـس  دای  هب  هک  هاگ  نآ  و  دـنوش ؟ یم  فّرـشم 
نطو هب  هزیکاپ  كاپ و  دـنا ، هدـش  دـّلوتم  ردام  زا  هک  يزور  دـننام  اه  نیا  و  دـننک ، یم  ترفغم  بلط  ناشیارب  دـنوادخ  زا  ع )  ) تیب

.دندرگ یمرب  دوخ  ياه 

.دوش یم  ّبترتم  ع )  ) ادهشلا دیس  رهطم  ربق  ترایز  رب  هک  تسا  یتاریخ  زا  یکی  نیا 

رایـسب تلیـضف  ادـخ  دزن  هک  يروما  رد  ناطیـش  .دراد  رایـسب  تیمها  ترـضح ، نآ  ترایز  رد  صالخا »  » تیاعر هک  دـنامن  هتفگاـن 
صخـش تین  ندرک  شودـخم  قیرط  زا  بلغا  ار  راـک  نیا  و  دـنک ، مورحم  نآ  تاریخ  زا  يوـحن  هب  ار  ناـسنا  هک  دـشوک  یم  دراد ،

تیب لها  ناتـسآ  هب  تدارا  ضرع  و  هللا » یلا  تبرق   » دـصق دوخ ، ترایز  رد  دـیاب  ع )  ) هللادـبع یبا  رئاز  نیا ، رب  انب  دـهد و  یم  ماجنا 
نیرتهب و فیرـش ، لمع  نیا  ماجنا  رد  اه  تین  نیرتهب  .دوشن  دراو  شلمع  رد  ایر  ییامندوخ و  هک  دشوکب  و  دـنکن ، شومارف  ار  (ع )

: دندومرف ع )  ) قداص ماما  .تشاد  دهاوخ  ناحبس  دنوادخ  دزن  ار  رجا  نیرت  ینتشاد  تسود 

ِهَراَیِِزب ُمتدَرَأ  اَم  مَُهل  ُلوُقَیَف  َیلاَعَت  ُهَّللا  اَّلِإ  مِهیِصُحی  َال  ِساَّنلا  َنِم  ٌُقنُع  ُموُقَیَف  ٍِّیلَع  ِنب  ِنیَسُحلا  ُراَّوُز  َنیَأ  ٍداَنُم  يَداَن  ِهَماَیِقلا  ُموَی  َناَک  اَذِإ 
ٌِّیلَع َو ٌدَّمَُحم َو  اَذَه  مَُهل  ُلاَُقیَف  ُهنِم  َبُِکترا  اَّمِم  َُهل  ًهَمحَر  َهَمِطاَف َو  ٍِّیلَِعل َو  ًاّبُح  ِهَّللا َو  ِلوُسَِرل  ًاّبُح  ُهاَنیَتَأ  ِّبَر  اَی  َنُولوُقَیَف  ِنیَسُحلا ع  ِربَق 

ِیف َنُونوُکَیَف  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِءاَِول  َیلِإ  َنوُِقلَطنَیَف  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِءاَِوِلب  اوُقَحلا  مِِهتَجَرَد  ِیف  مُهَعَم  ُمتنَأَف  مِِهب  اوُقَحلاَف  ُنیَـسُحلا  ُنَسَحلا َو  ُهَمِطاَف َو 
َنُونوُکَیَف ًاعیِمَج  َهَّنَجلا  اُولُخدَی ]  ] نولخدی یَّتَح  ٍِّیلَع ع  ِدَی  ِیف  ُءاَوِّللا  َو  ِهِّلِظ -
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(1 ( ؟؟؟ یبرع ؟؟؟

ِهِفلَخ نِم  ِهِراَسَی َو  نَع  ِِهنیِمَی َو  نَع  ِءاَوِّللا َو  َماَمَأ 

ادخ زج  هک  دنزیخ  یم  رب  مدرم  زا  يا  هدع  دنتـسه ؟ اجک  ع )  ) یلع نب  نیـسح  نارئاز  دنک : یم  ادـن  يا  هدـنهد  ادـن  تمایق ، زور  رد 
خساپ اه  نیا  دوب ؟ هچ  ع )  ) نیسح ربق  ترایز  زا  امـش  دصق  دیوگ : یم  ناشیا  هب  يدانم ) نآ   ) .دناد یمن  ار  اه  نآ  هرامـش ي  یـسک 

دوب نآ  تهج  هب  و  میتشاد ، س )  ) همطاف و  ع )  ) یلع و  ص )  ) ادخ لوسر  هب  هک  دوب  یتبحم  رطاخ  هب  ام  ترایز  ادـخ ، يا  دـنهد : یم 
.دمآ محر  هب  ام  لد  .دندروآ  ع )  ) ناشیا رس  رب  هچ  نآ  هب  تبسن  هک 

نآ اب  امـش  هک  دـیدنویپب  ناشیا  هب  سپ  ع ،)  ) نیـسح نسح و  همطاف و  یلع و  و  ص )  ) ربمایپ تسا  نیا  دوش : یم  هتفگ  ناشیا  هب  سپ 
هب هک  ص )  ) ربمایپ مچرپ  هیاس ي  ریز  رد  اه  نآ  سپ  .دـیدنویپب  ص )  ) ادـخ لوسر  مچرپ  هب  .دوب  دـیهاوخ  اه  نآ  هجرد ي  رد  اـه و 

، تسار فرط  یخرب  مچرپ ، شیپ  رد  یضعب  هک  یلاح  رد  دنوش ، یم  تشهب  دراو  یگمه  و  دنریگ ، یم  رارق  تسا ، ع )  ) یلع تسد 
.دنتسه مچرپ  تشپ  رد  مه  يا  هدع  پچ و  فرط  یهورگ 

تسا یناسک  يارب  شاداپ  نیا  .تسا  یتمیق  دنمشزرا و  رایسب  هدش ، یفرعم  ثیدح  نیا  رد  هک  یشاداپ  ع )  ) تیب لها  ناتـسود  يارب 
ياه متـس  هب  تبـسن  مّحرت  يزوسلد و  تلاسر و  نادـناخ  هب  تبحم  تدارا و  ضرع  زج  يدـصق  ع )  ) نیـسح ماما  رب  ترایز  رد  هک 

حیحص و یتفرعم  زا  هتساخرب  هتبلا  یتین ، نینچ  .دنا  هتشادن  ناشیا  رب  هدراو 

-----
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همه هب  ّلجوّزع  دنوادخ  .دیآ  یم  تسد  هب  ناشیا  هب  تبسن  ررقم  فیاظو  تیاعر  ادخ و  یگدنب  اب  هک  تسا  لآ هللا  هب  تبـسن  قیمع 
.دیامرف اطع  یتین  تفرعم و  نینچ  قیفوت  ع )  ) تیب لها  نارادتسود  نادنمقالع و  ي 

اروشاع ترایز 

هچرگ داد ، ماجنا  ناوت  یم  یناـکم  ناـمز و  ره  رد  ار  ناـشیا  تراـیز  .دـیدرگ  ناـیب  ع )  ) ادهـشلادیس تراـیز  لـئاضف  زا  يرـصتخم 
یم توافت  رگید  ياه  ناکم  اب  هک  دراد  یـصاخ  تکرب  راـثآ و  یّلعم –  يـالبرک  رد  ینعی  کـیدزن –  زا  ناـشیا  رهطم  ربق  تراـیز 
 – یمهم تبـسانم  رت  مک  هک  يروط  هب  تسا ، دایز  رایـسب  تسا ، هدـش  ناـیب  ترـضح  نآ  تراـیز  يارب  هک  مه  ییاـه  ناـمز  .دـنک 

.دشاب هدشن  دراو  ع )  ) نیسح ماما  ترایز  هب  شرافس  نآ  رد  هک  دراد  دوجو  لاس  لوط  رد  دایعا –  ًاصوصخ 

زایتما لاس ، رد  زور  کی  اـما  .تسا (1)  هدـش  شرافـس  ناشیا  ندرک  يرای  تین  هب  ترـضح  نآ  ترایز  اه ، تبـسانم  نیا  ماـمت  رد 
هرطاـخ ي تسا و  ع )  ) نیـسح ماـما  ییاـهنت  تبرغ و  روآداـی  ماـیا ، ریاـس  زا  شیب  زور  نآ  .دـنرادن  اـهزور  ریاـس  هک  دراد  یّـصاخ 

.دهدنز رگید  عقاوم  زا  شیب  ار  ناشیا  يافو  اب  باحصا  و  ع )  ) تیب لها  ياه  يزابناج  اه و  يراکادف 

170 ص :

.دوشیم بوسحم  ع )  ) رصع ماما  يرای  زین  ترضح و  نآ  يرای  قیداصم  زا  لکـش ، ره  هب  نامز و  ره  رد  ع )  ) نیـسح ماما  ترایز  - 1
هللا هیآ  موحرم  هتـشون ي  ص »)  ) دـمحم لآ  مئاق  يراـی  ياـه  هویـش   » دنمـشزرا باـتک  هب  صوصخ ، نیا  رد  هعلاـطم  هب  نادـنمقالع 

.دنیامرف هعجارم  ینامیا  هیقف  رقابدمحم 
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مادک ره  اما  دندیـسر ، شترـضح  روضح  هب  بیرغ  ماما  نآ  ندرک  يرای  يارب  مه  کلم  ّنج و  هک  تسا  يزور  زور ، نآ  .دـنک  یم 
رب  (1)« ءابرغلا بیرغ   » ناونع هک  دیسر  دوخ  جوا  هب  ع )  ) ادهشلادیس تبرغ  زوسناج ، زور  نآ  رد  .دنتفاین  ار  راک  نیا  قیفوت  یتهج  هب 

.دمآ قداص  ناشیا 

و ع )  ) ادهـشلادیس يرای  ناـشیاهوزرآ  هک  یناـسک  تسا ، ع )  ) تیب لـها  يارب  لاـس  زور  نیرت  كاـنمغ  هک  اروشاـع  زور  رد  يرآ ،
ترـصن يانمت  رگید ، تاقوا  زا  شیب  دـنور و  یم  ترـضح  نآ  ترایز  هب  یّـصاخ  ياوه  لاح و  اب  تسا ، ناشیا  باکر  رد  تداهش 

دیکأت یّلعم  يالبرک  رد  اروشاع  زور  ترایز  هزادنا ي  هب  ع )  ) نیـسح ماما  تارایز  زا  کی  چـیه  رب  .دـننک  یم  ار  ءابرغلا  بیرغ  نآ 
يارب هک  مه  یتلیـضف  دنک و  یم  تیوقت  ار  ناشیا  ندرک  يرای  تین  هدش ، رکذ  اروشاع  ترایز  نتم  رد  هک  مه  یتارابع  .تسا  هدشن 

.دنرب یم  رس  هب  ناشباکر  رد  تداهش  ناشیا و  يرای  ترسح  رد  هک  دروآ  یم  رب  ار  یناسک  يزورآ  ًاقیقد  هدش ، نایب  ترایز  نیا 

میلعت نم  هب  ییاعد  مدرک : ضرع  ع )  ) رقاب ماما  ترـضح  تمدخ  دیوگ : یم  اروشاع –  ترایز  يوار  یمَرـضَح –  دمحم  نب  همقلع 
رود و طاقن  زا  رگا  هک  ییاعد  زین  مناوخب و  ار  نآ  مدرک ، ترایز  کیدزن  زا  ار  ع )  ) نیـسح ماما  اروشاـع  زور  رد  رگا  هک  دـییامرف ،

.مناوخب ار  نآ  مدرک ، ترایز  ار  ناشیا  مدوخ  هناخ ي 

.ت ّصاخ  بادآ  ترایز و  زامن  اب  هارمه  ار  اروشاع  ترایز  ع )  ) ماما

171 ص :

نیا تسا ، هدش  لقن  سوواط  نب  دیس  موحرم  زا  هک  یترایز  رد  ع )  ) ادهـشلا دیـس  رهطم  مرح  لامعا  تمـسق  نانجلا ، حیتافم  رد  - 1
.تسا هدش  دای  شترضح  يارب  لقن 
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: دندومرف نآ  ندناوخ  تلیضف  رد  سپس  دنداد و  میلعت  وا  هب  رگید 

َعَم َدِهـُشتسا  ِنَمک  َتنکو  ٍهَجَرَد ، ِفـلأ  ِفـلأ  َهَئِم  کـَل  ُهّللا  َبَتکو  ِهِکئـالَملا ، َنِم  ُهُراّوُز  ِِهب  وعدـی  اـِمب  َتوَـعَد  دَـقَف  کـِلذ  َتُلق  اذإ 
ِّلکو ِیبَن  ِّلک  ِهَرایِز  ُباَوث  َکل  َِبتکو  ُهَعَم ، اودِهُشتسا  َنیذَّلا  ِءادَهُّشلا  ِیف  ّالإ  ُفَرُعت  الو  مِِهتاجَرَد ، یف  مُهکِراُشت  یّتَح  (ع ) ِنیَـسُحلا

َِلُتق (1) َموی  ُذنُم  (ع ) َنیَسُحلا َراز  نَم  ِّلک  ِهَرایِزو  ٍلوسَر ،

ببـس هب  ادخ  و  دنناوخ ، یم  ناشیا  هدننک ي  ترایز  ناگتـشرف  هک  يا  هدناوخ  ار  ییاعد  نامه  هنیآ  ره  یناوخب ، ار  ترایز  نیا  رگا 
الاب ار  وت  هج  رد  نویلیم  دص  دیاشخب و  یم  وت  زا  ار  يدب )  ) هئیس نویلیم  کی  دسیون و  یم  وت  يارب  هنـسح  نویلیم  یکی  ترایز ، نیا 

ناشتاجرد رد  اـه  نآ  اـب  هک  اـج  نآ  اـت  دندیـسر ، تداهـش  هب  ع )  ) یلع نب  نیـسح  هارمه  هک  دوب  یهاوخ  یناـسک  دـننام  درب و  یم 
ره شاداپ  و  دندیسر ، تداهش  هب  ترضح  نآ  باکر  رد  هک  ینادیهـش  هرمز ي  رد  رگم  يوش  یمن  هتخانـش  و  دش ، یهاوخ  کیرش 

.دنا هدرک  ترایز  شتداهش  زور  زا  ار  ع )  ) یلع نب  نیسح  هک  دوش  یم  هتشون  وت  يارب  یناسک  همه ي  ترایز  باوث  ادخ و  ربمایپ 

ءزج رئاز  هک  تلیضف  نیا  هژیو  هب  دشاب ، هتشادن  ار  لئاضف  نیا  هعومجم ي  ع )  ) نیسح ماما  تارایز  زا  کی  چیه  هک  دیآ  یم  رظن  هب 
.9 يادهش

172 ص :

.9 ثیدح مود / تمسق  / 71 باب تارایزلا / لماک  - 1
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یب هک  دوش ، شبیـصن  زور  نآ  ات  ناـشیا  ناگدـننک  تراـیز  همه ي  تراـیز  شاداـپ  و  دوش ، هتخانـش  اـه  نآ  هجرد ي  رد  ـالبرک و 
.دنتسه ناگدننک  ترایز  نیا  نایم  رد  ءادف –  انحاورا  رصع  ماما  هلمج  زا  نید –  ناگرزب  ادخ و  يایلوا  زا  يدایز  رامش  دیدرت ،

نیا ندناوخ  اب  دـنرب و  یم  رـس  هب  دوخ  مولظم  بیرغ و  ماما  يرای  ترـسح  رد  زور  بش و  هک  تسا  یناسک  يوزرآ  نیرتگرزب  نیا 
.دنوش لئان  دوخ  نیرید  يوزرآ  نیا  هب  دنناوت  یم  ترایز ،

زا يزارف  هنومن ، ناونع  هب  دـنک ، یم  دـیدشت  تیوقت و  رئاز  رد  ار  ع )  ) ادهـشلادیس يرای  رب  مزع  داقتعا و  زین ، تراـیز  نیا  نیماـضم 
: تسا نیا  دوش ، یم  هدناوخ  ترایز  رخآ  هدجس ي  رد  هک  ییاعد 

َنوُد مُهَجَهُم  اُولََذب  َنیذَّلا  ِنیَسُحلا  ِباحـصَا  ِنیَـسُحلا َو  َعَم  َكَدنِع  ٍقدِص  َمَدَق  یل  تِّبَث  ِدوُرُولا َو  َموَی  ِنیَـسُحلا  َهَعافَـش  ینقُزرا  َّمُهّللَا 
ُمالَّسلا (1) ِهیَلَع  ِنیَسُحلا 

نیسح اب  ات  رادب ، مدق  تباث  دوخ  دزن  ارم  و  نادرگ ، نم  بیصن  تمایق ) رد  وت  رب   ) ندش دراو  زور  رد  ار  ع )  ) نیـسح تعافـش  ایادخ 
.میشاب هارمه  هناقداص  دندرک ، ع )  ) نیسح يادف  ار  ناشیاه  ناج  هک  ع )  ) نیسح باحصا  و  (ع )

، ثیدح نایاپ  رد  .دنراد  ار  ع )  ) نیسح ماما  يافو  اب  باحـصا  هرمز ي  رد  نتفرگ  رارق  يوزرآ  هک  تسا  یناسک  ياعد  ترابع ، نیا 
باکر 9. رد  ندش  دنمتداعس  هار  هک  دندومرف  یمالک  همقلع  هب  ع )  ) رقاب ماما 

173 ص :

ح9. مود / تمسق  / 71 باب تارایزلا / لماک  - 1
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: دندومرف دزاس ، یم  راومه  یبوخ  هب  ع )  ) رصع ماما  نارادتسود  يارب  ار  ع )  ) ادهشلا دیس 

(1) یلاعَت ُهللا  َءاش  نِا  ََکلذ  ِعیمَج  ُباَوث  َکَلَف  لَعفاَف  َكِرهَد  نِم  ِهَرایّزلا  ِهذِهب  ٍموَی  ِّلُک  ِیف  ُهَروُزَت  نَا  َتعَطَتسا  ِنِا 

رد هک  هدب ، ماجنا  ار  راک  نیا  ینک ، ترایز  ترایز ، نیا  اب  ار  ع ))  ) نیـسح ماما   ) ناشیا زور ، ره  دوخ ، رمع  لوط  رد  هک  یناوتب  رگا 
.درب یهاوخ  هللاءاش  نا  دش ، نایب  هک  ییاهباوث  مامت  تروص ، نآ 

اب نانیا  .دـننک  يرای  ار  دوخ  نامز  ماما  ع ،)  ) نیـسح ماما  ترایز  قیرط  زا  دـنهاوخ  یم  هک  یناـسک  يارب  تسا  یگرزب  هدژم ي  نیا 
دیس باکر  رد  تداهش  ضیف  هب  دنناوت  یم  زور  ره  دوخ ،) لزنم  یتح   ) رود هار  زا  اروشاع و  زور  ریغ  رد  دوخ  حیحـص  لمع  تین و 

قیفوت ات  دهاوخ  یم  ادخ  زا  زور  نآ  رد  هک  تسا  ییاهزارف  فیرـش ، ترایز  نیا  رد  رئاز  ياهاعد  زا  یکی  .دـنوش  لئان  ع )  ) ادهـشلا
: هنومن ناونع  هب  .دیامرف  اطع  وا  هب  ع )  ) ادهشلادیس زا  یهاوخنوخ  رد  روهظ ، زا  سپ  ار  ع )  ) رصع ماما  يرای 

مُکل (2) ٍقِطان  ٍيِدهَم  ٍماِما  َعَم  مُکِراث  َبَلَط  ینَقُزرَی  نَا...ُُهلَأسَأ 

يوگنخـس هک  ع ) )  ) يدهم ترـضح   ) هدش تیادـه  ياوشیپ  هارمه  هب  ار –  امـش  یهاوخنوخ  هک  منک  یم  تساوخرد  ادـخ )  ) وا زا 
.9 .دنادرگ نم  هک  يزور  تسامش – 

174 ص :

/ح9. مود تمسق  / 71 باب تارایزلا / لماک  - 1

/ح9. مود تمسق  / 71 باب تارایزلا / لماک  - 2
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زا ار  وا  ات  دهاوخب  ادخ  زا  دشاب و  هاوگ  شتین  قدـص  رب  زین  شلامعا  دـنک و  رارکت  لد  ناج و  زا  ار  تارابع  نیا  زور  ره  ناسنا  رگا 
يا هداعلا  قوف  يداقتعا  رثا  ررکم ، ندناوخ  نیمه  دهد ، رارق  البرک  ناگدننک  تیانج  زا  نتفرگ  ماقتنا  رد  ع )  ) يدهم ترضح  نارای 

ندرک يرای  شیوزرآ ، تیاهن  هک  یـسک  نیا ، رب  انب  .دـنادرگ  یم  یقیفوت  نینچ  هدامآ  ًالمع  ًاـبلق و  ار  وا  و  دراذـگ ، یم  وا  بلق  رد 
دـشوکب ًانمـض  دـنک و  دـیقم  فیرـش  ترایز  نیا  ندـناوخ  هب  ار  دوخ  دـیاب  تسا ، ع )  ) ادهـشلادیس يراـی  قیرط  زا  ع )  ) ناـمز ماـما 

.دزاس یلمع  دوخ  رد  ع – )  ) تیب لها  هب  لسوت  اب  ّلجوّزع و  يادخ  فطل  هب  ار –  نآ  ياوتحم  نیماضم و 

ار نآ  ناشیا ، جرف  لیجعت  رد  اعد  يارب  شنامز و  ماما  زا  تباین  هک  رئاز  هک  دوش  یم  رتدنمشزرا  یتقو  فیرـش  ترایز  نیا  تلیـضف 
گرزب تدابع  نیا  هب  قفوم  ار  ع )  ) رـصع ماما  نارادتـسود  همه ي  هک  میهاوخ  یم  یلاعت  يادـخ  زا  .دـناوخب  دوخ  رمع  رـسارس  رد 

.دنادرگب

ِهَّجُحلا ِروُهُِظب  ، ِهَّجُحلا َردَـص  ِفِشا  ِهَّجُحلا ، ِّقَِحب  ِهَّجُحلا ، َّبَر  اـی  َّمُهَّللا  ِهَّجُحلا  ِروُهَُظب  ِنیـسُحلا ، َردَـص  ِفـِشا  ِنیَـسُحلا ، َّبَر  اـی  َّمُهَّللَا 
ِهَّجُحلا ِروُهُِظب  َنینمؤُملا ، َرودُص  ِفِشا  َنینمؤُملا ، ِّقَِحب  َنینِمؤُملا ، َّبر  ای  َّمُهَّللا 

نیَملاعلا َّبَر  َنیمآ 
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عبانم تسرهف 

میرک نآرق  -1

.يرمق 1380 هیمالسالا ، هیملعلا  هبتکملا  نارهت ، يدنقرمسلا ، شایع  نب  دوعسم  نبدمحم  رضنلاوبا  ریسفتلا ، -2

يدزی مظاک  دیس  یقثولا ، هورعلا  -3

.1348 هیمالسالا ، بتکلاراد  نارهت ، ینیلک  بوقعی  نب  دمحم  یفاکلا ، -4

.ناهج تاراشتنا  نارهت ، سوواط ، نبدیس  فوفطلا ، یلتق  یلع  فوهللا  -5

.ق 1397 هیمالسالا ، هبتکملا  نارهت ، یسلجم ، رقابدمحم  راونلاراحب ، -6

.مق یناتسیس ، ینیسح  یلع  دیس  هللااهیآ  هبختنملا ، لئاسملا  یلع  هقیلعت  -7

.ش 1371 قافآ ، نارهت  روپ ، يدهم  ربکا  یلع  ییاهر ، راگزور  -8

.يرمق 1370 هیمالسالا ، بتکلاراد  نارهت  یتالحم ، هللا  حیبذ  هعیرشلا ، نیحایر  -9

.يرمق  1404 یفجن ، یشعرم  هللا  هیآ  هناخباتک  مق ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  -10

.ناهج تاراشتنا  نارهت ، قودص ، خیش  ع ،)  ) اضرلا رابخا  نویع  -11

.فراعم کین  نارهت  يرتشوش ، رفعج  خیش  دهاشملا ، دئاوف  -12

.ههاقفلا رشن  مق ، یمق ، هیولوق  نب  دمحم  نب  رفعج  تارایزلا ، لماک  -13

.هیمالسالا بتکلاراد  نارهت ، قودص ، خیش  همعّنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  -14

یمق سابع  خیش  نانجلا ، حیتافم  -15

.1397 هیملعلا ، هعبطملا  مق ، یناهفصا ، يوسوم  یقتدمحم  دیس  ع ،)  ) مئاقلل ءاعدلا  دئاوف  یف  مراکملا  لایکم  -16

.1414 یناتسیسلا ، دیسلا  یمظعلا  هللا  هیآ  بتکم  مق ، یناتسیسلا ، ینیسحلا  یلع  دیسلا  نیحلاصلا ، جاهنم  -17

( . ع  ) مولعلارقاب مامالا  هسردم  مق ، یناسارخلا ، دیحولا  نیسح  خیشلا  نیحلاصلا ، جاهنم  -18

.ملعلا هنیدم  مق ، ییوخلا ، يوسوملا  مساقلاوبا  دیسلا  نیحلاصلا ، جاهنم  -19
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.یسمش  1378 نارهت ، یشزومآ ، يزیر  همانرب  شهوژپ و  نامزاس  ع ،)  ) نیسحلا مامالا  هعوسوم  -20

.يرمق ییانس 1323 هناخباتک  نارهت ، سوواط ، نبدیس  تاوعدلا ، جهم  -21

.يرون نیسح  ازریم  بقاثلا ، مجن  -22

.1379 ابص ، تاراشتنا  نارهت  یهیقف ، رغصا  یلع  همجرت  هغالبلا ، جهن  -23

.ش 1351 نارهت ، مالسالا ، ضیف  حرش  همجرت و  هغالبلا ، جهن  -24

.ق 1389 یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد  توریب ، یلماعلا ، ّرحلا  نسحلا  نب  دمحم  هعیرشلا ، لئاسم  لیصحت  یلا  هعیشلا  لئاسو  -25

176 ص :
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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