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مود همطاف  اهیلع  هللا  مالس  هموصعم  ترضح 

: هدنسیون

يدراهتشا يدمحم  دمحم 

: یپاچ رشان 

قالخا

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

مود همطاف  س )  ) هموصعم 7ترضح 

باتک 7تاصخشم 

نخس 7شیپ 

یبهذم تاسدقم  هب  8مارتحا 

نآ يرازگ  مان  هجو  رضاح و  8باتک 

لوا 10لصف 

هیملع هزوح  نآ و  ناگتساخرب  مق ، یخیرات  10هنیشیپ 

نآ تالوحت  مق و  هیملع  هزوح  یخیرات  هنیشیپ  رب  20یهاگن 

نونک ات  مجنپ  نرق  زا  مق  هیملع  26هزوح 

توغاط ربارب  رد  مق ، رد  گرزب  ملاع  جنپ  يریگ  34عضوم 

مود 38لصف 

تداهش ات  زاغآ  زا  (س ) هموصعم ترضح  همان  38یگدنز 

(ع) هموصعم ترضح  لیاضف  هب  42یهاگن 

روآ مایپ  هتکن  48ود 

(ع) هموصعم ترضح  هاگرد  زا  تامارک  49دنچ 

هزات ياه  53تمارک 

( هر ) یکارا یلعدمحم  خیش  یمظعلا  هللا  هیآ  ترضح  لوق  زا  هیموصعم  56تامارک 

هاتوک روط  هب  (ع ) هموصعم ترضح  هاگراب  یخیرات  58ریس 

(ع) هموصعم همطاف  ترضح  حدم  رد  62يراعشا 

موس 63لصف 

مق یندید  ياه  ناکم  ناگداز و  ماما  دقارم  نارکمج و  63دجسم 

مق فورعم  ناگداز  72ماما 
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مق رد  نوفدم  فورعم ، ياه  75تیصخش 

مق رد  نوفدم  76ناهاشداپ 

مق فورعم  77دجاسم 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  78هرابرد 
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مود همطاف  س )  ) هموصعم ترضح 

باتک تاصخشم 

-1323 دمحم ، يدراهتشايدمحم  هسانشرس : 
نارکمج و س ،   ) هموـصعم ترـضح  یگدـنز  هـیملع  هزوـح  مـق  هنیـشیپ  مود  همطاـف  س )  ) هموـصعم ترــضح  روآدـیدپ :  ماـن  ناوـنع و 

يدراهتشا  يدهمدمحم  هتشون  ناگدازماما 
قالخا 1380. مق  رشن :  تاصخشم 

. روصم ص :  [ 302  : ] يرهاظ تاصخشم 
بوکرز تمیق  لایر   1800 زیموش 9649279210 ؛  تمیق  لایر   13000 کباش : 

اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 
مود 1384. پاچ  تشاددای : 

مق  ناگدازماما  نارکمج و  دجسم  مق  هیملع  هزوح  مق  نوماریپ  یحرش  اب  مود  همطاف  هموصعم س  ترضح  دلج : يور  ناونع  تشاددای : 
سیونریز  تروص  هب  همانباتک  تشاددای : 

مق  ناگدازماما  نارکمج و  دجسم  مق  هیملع  هزوح  مق  نوماریپ  یحرش  اب  مود  همطاف  هموصعم س  ترضح  دلج :  يور  ناونع 
همانتشذگرس  201؟ق --  183 - ؟ یسوم س ،  تنب  هموصعم  عوضوم : 

. خیرات مق --  عوضوم : 
. مق هیملع  هزوح  عوضوم : 

. اههدازماما مق --  عوضوم : 
. همانتشذگرس مق --  عوضوم : 

DSR2113/م77م3 1380 هرگنک :  يدنب  هدر 
955/1282 ییوید :  يدنب  هدر 

م6727-82 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

نخس شیپ 

(ع) هموصعم ترضح  یتوکلم  هاگراب  هانپ  رد  نخس  شیپ 
نئمطم و هاگهانپ  نیا  هب  یلمع  يونعم و  یگدـنهانپ  و  (ع ) یلع لآ  و  (ص ) ربمایپ نادـناخ  راختفارپ  یگدـنز  شور  گنهرف و  هب  یهاگآ 

هدیشون بآ  مالسا  لالز  همشچرس  زا  اه  نآ  هک  ارچ  تسا ، نآ  زا  يدن  هرهب  بان و  مالسا  تخانش  ياه  هار  نیرت  لیصا  زا  یکی  راوتـسا ،
زا ناشخرد  یلگ  هک  (ع ) هموصعم ترـضح  یگدنز  هب  یهاگآ  نایم ، نیا  رد  دنتـسه . (ص ) ربمایپ شخب  تایح  بتکم  زا  يرولبت  و  دـنا ،

نیا تاکرب  و  میدن ، میدق و  زا  مق  سدقم  نیمزرـس  هب  یهاگآ  و  تسا ، (ص ) دـمحم لآ  يافـشلاراد  شمرح  و  توبن ، نادـناخ  ناتـسلگ 
ترـضح یناـهج  تموکح  يارب  مق  ندوب  هاـگیاپ  نارکمج و  دجـسم  يارجاـم  و  هزوح ، ناـشخرد  راـثآ  و  نآ ، هیملع  هزوـح  و  نیمزرس ،

، يونعم تایقرت  ریـسم  رد  ار  اـم  و  هدـش ، رتشیب  دـشر  تیادـه و  بجوم  هک  تسا ، هدـنزاس  راـبرپ و  یگنهرف  مادـکره  و ... جـع ) ) يدـهم
هب ایرد ، نیا  زا  یبآ  ناویل  ای  نمرخ  نیا  زا  يا  هشوخ  نتفرگرب  ناونع  هب  ساسا ، نیمه  رب  دوب . دهاوخ  یلاع  حطس  رد  دنمورین ، يراکددم 
رد ییازـس  هب  شقن  هک  ار  نید  ياه  هناشن  دیاب  و  تسا ، نید  ياه  هناشن  رئاعـش و  زا  روما  نیا  هک  ارچ  دـیدرگ ، مادـقا  باتک  نیا  شراگن 
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ْنَمَو : " دیامرف یم  نآرق  هک  نانچ  درک ، ظفح  ار  اهنآ  میرح  داهن و  جرا  دنراد ، یگنهرف  يونعم و  یهدـنامزاس  يزاسزاب و  یگدـنزاس و 
هروس موهفم  و  (. 1") تساهلد ياوقت  هناشن  راک  نیا  دراد ، گرزب  ار  یهلا  ياه  هناشن  سک  ره  و  ِبوَلَْقلا ؛ يَْوقَت  ْنِم  اهَنِاَف  ِهللا  َِرئاعَش  ْمِظَُعی 
. تسا نانمشد  دنزگ  زا  يریگولج  راثآ و  نیا  زا  عطاق  يریگ  هرهب  و  توبن ، نادناخ  راثآ  یگشیمه  يرارقرب  يراوتسا و  رگنایب  رثوک ،

یبهذم تاسدقم  هب  مارتحا 

یبهذم تاسدقم  هب  مارتحا 
نداد سامت  یتح  ساسا  نیمه  رب  تسا ، یمالـسا  مهم  رایـسب  روما  زا  تاسدقم ، نآ  تشادگرزب  لیلجت و  و  یبهذم ، تاسدقم  هب  مارتحا 

مان هب  ندـب  زا  ییاج  نداد  ساـمت  نینچمه  تسا ، مارح  دـشاب ) هدـش  هتـشون  هک  یناـبز  ره  هب  ) ادـخ هملک  هب  وضو  نودـب  ندـب ، زا  ییاـج 
هنوگره و  تسا ، مارح  (ع ) ناـماما مرح  اـی  دجـسم  هب  بنج  نتفر  تسا ، مارح  اـهقف [ زا  يرایـسب  ياوتف  هب  اـنب  :[ موـصعم هدراـهچ  كراـبم 

اب و  درک ، ظـفح  دـیاب  ار  تاسدـقم  میرح  هک  تسا  نآ  رگناـیب  اهروتـسد  هنوگ  نیا  تسا ، مارح  دـشاب  اـهنآ  میرح  هب  نیهوـت  هک  يروـما 
ناتـسبرع هاش  يزور  هدـش  لقن  دـنداد ، یم  يدایز  تیمها  عوضوم  نیا  هب  ام  ناگرزب  تفرگ . هرهب  اـهنآ  زا  هداـعلا  قوف  یکاـپ  صولخ و 

نآرق و دنچ  ایاده ، نآ  نایم  رد  اقآ  داتسرف ، (ع ) يدرجورب یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  لک ، عجرم  يارب  ییایاده  و  دمآ ، ناریا  هب  يدوعس 
نیا اقآ  دوب ، هدرک  يدرجورب  ياقآ  اب  تاـقالم  ياـضاقت  ناتـسبرع  هاـش  نمـض  رد  درک ، در  ار  هیقب  تفریذـپ و  ار  هبعک  هدرپ  زا  يرادـقم 

یباهو هکنیا  رطاخ  هب  دـیایب ] مق  هب  رگا  ناتـسبرع ) هاش  ) صخـش نیا  :" دومرف اقآ  دـش ، لاؤس  رما  نیا  تلع  زا  هک  یتقو  درک ، در  ار  اضاقت 
ماـقم هب  دورن ، (ع ) هموـصعم ترـضح  تراـیز  هب  دـیایب و  مق  هب  وا  رگا  و  دور [ یمن  (ع ) هموـصعم ترـضح  رهطم  دـقرم  تراـیز  هب  تـسا 

(ع) هموصعم ترـضح  هب  میقتـسم  ریغ  نیهوت  هک  ار ـ  يرما  نینچ  هجو  چیه  هب  نم  و  دش ، دـهاوخ  نیهوت  (ع ) هموصعم ترـضح  دـنمجرا 
مظعم ماقم  هللا و  همحر  ینیمخ  ماما  ترـضح  بـالقنا  ریبک  ربهر  قیمع  هناعـضاوتم و  مارتحا  ( 2" .) منک یمن  لمحت  مریذـپ و  یمن  تسا ـ 

دقرم راـنک  یهلا  درم  گرزب  نآ  ینیمخ  ماـما  تسا . بلطم  نیا  رب  يرگید  دـهاش  زین  نید  تاسدـقم  و  (ع ) هموصعم ترـضح  زا  يربهر ،
تساوخن وا  هکنآ  تلع  دیاش  یضعب  هدیقع  هب  و  دیسوب ، یم  ار  حیرـض  عوضخ  عضاوت و  لامک  اب  دمآ و  یم  (ع ) هموصعم ترـضح  رهطم 

یم مارتحا  یب  (ع ) هموصعم ترـضح  میرح  هب  ادابم  هک  دوب  ور  نیا  زا  دـشاب ، (ع ) هموصعم ترـضح  رهطم  دـقرم  راـنک  رد  شرهطم  دـقرم 
هب مارتحا  ندش  گنر  مک  بجوم  یعیبط و  روط  هب  وا ، ربق  رانک  اهروشک  نارس  ندمآ  و  مدرم ، زا  رفن  اه  نویلیم  دمآ  تفر و  اب  اریز  دوش ،

تمـصع و نادـناخ  هب  تبـسن  هر " " ینیمخ ماـما  يوخ  قلخ و  اـب  زگره  يراـک  نینچ  و  دـیدرگ ، یم  (ع ) هموـصعم ترـضح  رهطم  دـقرم 
ناتـسمز و رد  لاس ، تصـش  دودـح  " هر ، " یـشعرم یفجن  ياقآ  نایعیـش  دـیلقت  عجرم  یمظعلا ، هللا  تیآ  موحرم  دوبن . راـگزاس  تراـهط 
، دراوم زا  يرایـسب  رد  دـندمآ ، یم  مرح  فرط  هب  هناخزا  (ع ) هموصعم ترـضح  مرح  رد  تعامج  هماقا  يارب  ناذا  زا  لبق  حبـص  ناتـسبات ،

لبق حبـص  راوگرزب  نآ  هک  مدید  مدوخ  راب  کی  (3 .) ددرگزاب رد  ات  دنتـسشن  یم  راظتنا  هب  رد  تشپ  رد  دوب ، هدـشن  زاب  مرح  ياهرد  زونه 
رد عضاوت  لامک  اب  و  دوب ، هدنابسچ  نحـص  رد  هب  ار  دوخ  هزوم ) نابایخ  بناج  ) نحـص رد  تشپ  رد  و  دوب ، هدنکفا  رـس  رب  ار  ابع  ناذا ، زا 

هدش هدنهانپ  (ع ) هموصعم ترـضح  هناخ  رد  هب  دنمدرد ، دنمزاین  صخـش  ییوگ  و  تسـشن ، یم  رد ، ندرک  زاب  يارب  مادـخ  ندـمآ  راظتنا 
کی لاح  نیا  رد  و  هداد ، رارق  (ع ) هموصعم همطاف  یب  یب  رهطم  دـقرم  يوربور  رما  هزانج  :" درک شرافـس  نینچ  دوخ  همانتیـصو  رد  تسا .

نم يالوم  عادو  تبیصم  ماگنه  نیا  رد  و  لسوت ) تسد  ) لیخد ناونع  هب  هتـسب ، توبات  هب  ار  رگید  رـس  رهطم و  حیرـض  هب  ار  ما  همامع  رس 
رئاعش زا  و  دندرک ، یم  مارتحا  تاسدقم  هب  هنوگ  نیا  لمع ، ملع و  ناگرزب  يرآ  ( 4 .) دنناوخب ار  (ع ) شنیرهاط تیب  لها  اب  مولظم  نیسح 

. دندومن یم  لیلجت  یبهذم 

نآ يرازگ  مان  هجو  رضاح و  باتک 
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نآ يرازگ  مان  هجو  رضاح و  باتک 
نارادتـسود هقـالع  دروم  مدومن ، مادـقا  (ع ") هموصعم ترـضح  همانیگدـنز  " باـتک فیلأـت  هب  هک  دوب  یـسمش  يرجه  لاس 1350  زاـغآ 

لماک و رظن  دـیدجت  اب  ار  نآ  هک  مدـید  هتـسیاش  کنیا  دیـسر ، پاچ  هب  راب  راهچ  اه ، لاس  ناـمه  رد  تفرگ و  رارق  (ص ) ربماـیپ نادـناخ 
باـتک نیا  يرازگ  ماـن  هجو  ددرگ . یم  میدـقت  باـتک  نیا  تروـص  هب  لاـعتم ، دـنوادخ  تساوـخ  هب  هـک  مـنک  ادـها  لـیمکت  بیذـهت و 

زا دعب  مان ، نیا  اب  ترضح  نآ  و  تسا ، همطاف  (ع ،) هموصعم ترـضح  یلـصا  مان  هک  تسا  ور  نیا  زا  " مود ، همطاف  هموصعم ؛ ترـضح  " هب
و دیشخرد ، الاب  رایسب  حطـس  رد  (ع ،) ارهز ترـضح  فادها  ياتـسار  رد  دوب و  (ع ) ارهز ترـضح  دوجو  زا  يا  هنومن  (ع ،) ارهز ترـضح 

ماما ترـضح  هدـنزرا  راعـشا  زا  تسا  یـسابتقا  مان ، نیا  زین  دیـسر . تداهـش  هب  ناماما : تیالو  دـییأت  هار  رد  یناوج  نارود  رد  وا  نوچمه 
، رعـش دنچ  زا  سپ  (ع ") هموصعم همطاف  ارهز و  همطاف  نیرین ، نیرون  هحیدم  " ناونع تحت  دوخ ، دـیاصق  زا  یکی  رد  هک  هلا  همحر  ینیمخ 

ِیـسوم تخد  رهاظ  کنیا   < ارهز ترـضح  هب  هدش  نابات  ُيو  زو  ردفـص  ردیح  هب  يوز  یلجت  درک  ادیپ  مرکا  لوسر  رد  ادخ  رون  دیوگ :
هرامه رگید  دـیان  دـمان و  تردـق  همیـشم  زا  ود  نیا  نوچ  رتخد  رـسارس  دـندمآ  لطاب  يدـُبنرگ  رون  نیا  زا  هلمج  تاـنکمم  يوربآ  رفعج 

ایلوا رـس ، ردنا  کی  نیو  كُرات  هدش  ایبنا  قرف  رب  کی  نآ  ردصم  هدش  ار  ملح  جاوفا  کی  نیو  أدبم  هدـش  ار  ملع  جاوما  کی ، نآ  ردـقم 
رون ود  نیا  دنیادخ  تخد  متفگب  هنرگ  بل و  هتـسب  مُدـُِلی  مل  رُعْـشُم  ییایربک  کْلم  رد  کی  نیو  هبعک  تلالج ، ملاع  رد  کی  نآ  رفْغِم  ار 
نیا هدومن  ار  مق  هحفـص  نیزم  هدرک  هنیدـم  هناخ  کی  نآ  رـسفا  ییایربک ، شرع  رب  کی  نیو  كُراـت  یلازیـال ، کـْلم  رب  کـی  نآ  رهطم 

شتـشهب هکلب  تسا  نیرب  تشهب  تریغ  مق  هصرع  رثوک  کـی ، نآ  هدومن  هنیدـم  بآ  تنج  تفارـش ، زا  هدرک  نیا  مق  كاـخ  راونا  کـی ،
رب أجلم  قیالخ  يوربآ  كاخ ، بجع  یکاخ  رـسمه  دیایب  ار  حول  رگ  دیاش  رخف  ، دنک شرع  هب  مق  كاخ  رگادـبیز  ( 5) ربارب تسا  یلْواُسی 

( 6) رفاک هب  هانپ  ملسم و 
" مود همطاف  (ع ) هموصعم ترـضح  " اه مان  نآ  زا  یکی  متـشاد ، دیدرت  مان  دنچ  نایم  رد  باتک  نیا  يراذگ  مان  دروم  رد  هک : نیا  حیـضوت 

ماقم هب  یـسک  (ع ) ارهز ترـضح  زا  دـعب  تسا ، همطاف  ناشمان  هک  یناوناب  نایم  رد  و  تسا ، (ع ) همطاف ترـضح  نآ  یلـصا  ماـن  اریز  دوب ،
مرح ون  نحص  دراو  رکف  نیا  ای  هن ؟ ای  تسا  لاکشا  یب  بسانم و  یمسا  نینچ  ایآ  هک  مدوب  رکف  نیا  رد  دسر . یمن  (ع ) هموصعم ترـضح 

، مدرک روبع  اـجنآ  زا  سپـس  !" مود . همطاـف  يا  وت  رب  مالـس  :" متفگ مکحم  مداتـسیا و  رهطم  دـقرم  يور  هب  ور  ضوـح ، راـنکرد  مدـش و 
کیدزن هناتـسآ  نادـیم  فرط  هب  هک  يرد  زا  روبع  نیح  رد  تسا !؟ باتک  يارب  یبسانم  ماـن  ماـن ، نیا  اـیآ  هک  مدوب  رکف  نیا  رد  ناـنچمه 

ءاقلا ماد  هب  دوب ، هتفرن  هناخباتک  نآ  هب  دوب  اه  لاس  هک  نیا  اب  داتفا ، هناتـسآ  هناخباتک  ِرد  هب  ممـشچ  ناهگان  دوش ، یم  زاـب  هیـضیف  هسردـم 
، شلف اب  هک  درک ، بلج  دوخ  هب  ارم  رظن  ییولباـت  متفر ، ـالاب  اـه  هلپ  زا  هتفرگ ، رارق  مود  هقبط  رد  هناـخباتک  منزب . هناـخباتک  هب  يرـس  دـش 
هک هناتسآ  یگنهرف  ناراکتمدخ  زا  رفن  دنچ  مدید  مدش  قاتا  دراو  متفر  اجنآ  هب  داد ، یم  ناشن  ار  هناتـسآ  هناخباتک و  تیریدم  ياه  قاطا 

تروشم هب  باتک  مان  دروم  رد  اهنآ  اب  مدرک و  ناونع  ار  عوضوم  اجنآ  رد  دنتـسه ، هفیظو  ماجنا  لوغـشم  دـندوب ، یناحور  اهنآ  زا  یـضعب 
ار هر " " ینیمخ ماما  ترضح  ( 7) ناوید تایلک  مدـید  تشگزاب ، تفر و  رگید  قاطا  هب  تساخرب و  گنرد  یب  ناـیاقآ  زا  یکی  متخادرپ ،

هحیدم : " هدـش هتـشون  رتیت  تروص  هلمج و  نیا  هحفـص 253  رد  مدـید  داد ، ناـشن  نم  هب  دوشگ و  ار  ات 257  ياه 253  هحفـص  دروآ و 
ترـضح و  (ع ) ارهز ترـضح  نأـش  رد  قـیمع  رایــسب  تـیب  رتـیت 44  نـیا  لـیذ  رد  (ع ") هموـصعم همطاـف  ارهز و  همطاــف  نـیرین ، نیروـن 

زا یشخب  هک  ) دوب هدرک  هسیاقم  (ع ) ارهز ترـضح  اب  ار  (ع ) هموصعم ترـضح  هر " " ینیمخ ماما  ترـضح  هک  دوب  هدش  رکذ  (ع ) هموصعم
نیا دنیادخ  تخد  متفگب  هنرگ  و  بل ، هتسب  مُِدُلی  ًَمل  دوب : نیا  نآ  درک و  بذج  رتشیب  ارم  راعشا  نآ  زا  تیب  ود  دش .) رکذ  ًالبق  راعشا  نیا 

ترـضح ) ماـن نیا  هک  دـش  ناـنیمطا  زا  راشرـس  مبلق  رُدـْقم  هراـمه  رگد  دـیان  دـمان و  تردـق  همیـشم  زا  ود  نیا  نوچ  رتخد  رهطم  رون  ود 
متفای (ع ) هموصعم ترضح  يادیپان  ییامنهار  زا  ار  تبهوم  نیا  و  تسا ، باتک  نیا  يارب  مان  نیرتابیز  نیرتهب و  مود ) همطاف  (ع ) هموصعم

يراذگ مان  مان  نیمه  هب  ار  باتک  نیا  اذل  هدرک . فرطرب  ملد  زا  ار  دیدرت  هدومن و  هناخباتک  هناور  هظحل  دنچ  رد  یلبق  تین  نودـب  ارم  هک 
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و نآ ، راـثآ  هب  يا  هراـش  و  مق ، رد  هـیملع  هزوـح  هریـس  و  مـق ، یخیراـت  هنیـشیپ  1 ـ دـیدرگ : میظنت  اریز  لـصف  هس  رد  باـتک  نیا  مدوـمن .
نادـناخ يوناب  گرزب  نیا  نوماریپ  یبلاطم  و  مق ، هب  (ع ) هموصعم ترـضح  دورو  يارجا  2 ـ سدقم . نیمزرس  نیا  زا  هتساخرب  ناگتـسجرب 
يزکرم ياه  هاـگیاپ  زا  یکی  نارکمج ، دجـسم  3 ـ زاتمم . يوناب  نآ  تامارک  زا  هنومن  دـنچ  ترـضح و  نآ  یتوکلم  هاـگراب  و  تمـصع ،

ياه هنیجنگ  نیا  زا  يریگ  هرهب  دـیما  هب  مق . یندـید  ياه  ناکم  لاجر و  ناگداز و  ماـما  روبق  جـع ،) ) يدـهم ترـضح  یناـهج  تموکح 
يدراهتـشا يدمحم  دـمحم  مق : هیملع  هزوح  دریگ . یم  تأشن  رذـگهر  نیا  زا  هک  یتاکرب  هب  هناهاگآ  یبای  تسد  و  یبهذـم ، یگنهرف و 

زییاپ 1380 ش رظن ، دیدجت  اب  راهب 1375 ش ؛

لوا لصف 

هیملع هزوح  نآ و  ناگتساخرب  مق ، یخیرات  هنیشیپ 

هیملع هزوح  نآ و  ناگتساخرب  مق ، یخیرات  هنیشیپ  لوا  لصف 
مالسا زا  لبق  مق  هک  تسا  نیا  تسا  ملسم  هک  هچنآ  یلو  دهد ، یمن  ناشن  تسرد  مالسا  روهظ  زا  لبق  ار  مق  هفایق  خیرات ، مالسا  زا  لبق  مق 

اه و نامز  رد  نآ  تایـصوصخ  یلک ، روط  هب  مق  دودـح  اما  تسا ، هدـش  يا  هراشا  نآ  هب  خـیرات  يالبال  رد  هدوب و  هنکـس  ياراد  ِيداـبآ 
یخرب نانکاس  هدوب و  ددعتم  ياه  هعلق  تروص  هب  مالسا  زا  لبق  مق  هک  دسر  یم  رظن  هب  تسین . نشور  یبوخ  هب  مالسا  روهظ  زا  لبق  نورق 

داژن زا  ًالـصا  هک  اه  يرعـشا  تسد  هب  دوش  یم  ناشن  رطاخ  هک  نانچ  نآ  ندش  رهـش  و  دنا ، هدوب  يدوهی  رگید  یـضعب  یتشترز و  اهنآ  زا 
تیالو عیـشت و  اب  مزالم  مق  ندش  رهـش  و  دنا ، هدمآ  رامـش  هب  مق  رخافم  زا  خیرات  لها  دزن  ناشیا  اذـل  هدـش و  دـندوب  هعیـش  ینمی و  برع 

، دـنا هدرک  تموکح  مق  رد  هک  ار  مالـسا  روهظ  زا  شیپ  نارادـمان  زا  یـضعب  مان  میدـق ، ناخروم  زا  یخرب  تسا . هدوب  (ع ) توبن نادـناخ 
یم هینمرا  دالب  بناج  هب  (9) روگ مارهب  دیوگ : یم  مجع  كولملاریس  باتک  زا  لقن  هب  (8) نیشعشملا راونا  باتک  هدنسیون  دنا . هدرک  رکذ 

یلصا لحم  هب  هجوت  اب  یلو  (10 .) تشاذگ ناجمم " " مان هب  هدرک و  انب  ار  نآ  ياهاتسور  مق و  داتفا ، هواس  فارطا  يوس  هب  شرذگ  تفر ،
و رهـش ، فارطا  ياهاتـسور  ياه  مان  زا  نینچمه  دوش و  یم  هدـهاشم  رهـش  یقرـش  يرتمولیک  کی  رد  نونکا  نآ  ياه  هبارخ  هک  مق  رهش 

ياهرهش ("11)ا ز  يومح توقای  " هتفگ فالخ  رب  مق  رهـش  هک  دـنام  یمن  یقاب  یکـش  ناسنا  يارب  اهاتـسور ، نیا  نانکاس  یگدـنز  عضو 
فیـصوت مق و  مان  تسا . هدوب  ناریا  دابآ  ياهرهـش  زا  هتـشاد و  دوجو  مالـسا  روهظ  زا  شیپ  اهتدم  هکلب  تسین ، مالـسا  هرود  هدش  هتخاس 

هک میراد  تسد  رد  يدنـس  هوالع  هب  تسا . هدیدرگ  رکذ  (12) یناساس نامز  راثآ  زا  كذیرو " ناذاوک  ورـسخ و  " باتک رد  نآ  نارفعز 
نیا تمدق  ( 15 .) تسا هدیدرگ  عورش  (14) نایـشنماخه نامز  زا  مق  يداـبآ  يوق  لاـمتحا  هب  درک ، ناریو  زین  ار  مق  (13) ینودقم ردنکسا 
نامز رد  هک  تسین  یکـش  دنا ، هداد  تبـسن  (16) ثروـمهت ینعی  يدادـشیپ  ناـهاشداپ  زا  یکی  هب  ار  نآ  ياـنب  هک  تسا  يا  هیاـپ  هـب  رهش 
نرق لیاوا  رد  مالـسا  زا  سپ  مق  ( 18 .) تسا هدـش  رکذ  مق  مان  اج  هس  مه  (17) یـسودرف همانهاش  رد  و  تسا ... هدوب  فورعم  مق  نایناساس ،

ار مق  حـتف  یـضعب  دـیدرگ و  حـتف  (19) يرعـشا یـسوموبا  طـسوت  مق  رهـش  ناریا ، هب  ناناملـسم  هـلمح  ماـگنه  يرجه  هنــس 23  ینعی  لوا 
تفالخ نامز  رد  ماجنارـس  درک ، زاب  اهنآ  يارب  ار  هار  مق ، رد  بارعا  ذوفن  دـمآ و  تفر و  مک  مک  دـنهد  یم  تبـسن  سیق " نب  فنحا  " هب

رارق دوـخ  ذوـفن  تحت  ار  مق  جـیردت  هب  دـندش و  هدـنهانپ  مق  هب  رعـشالا " ینب  " هب بوـسنم  ياـه  برع  زا  یهورگ  ناورم  نب  کلملادـبع 
یخیرات هنیـشیپ  ثحب  رد  لصف ، نیمه  رد  ًادعب  دندوب ، مق  هیملع  هزوح  راذگ  هیاپ  هک  ور  نیا  زا  مق ، هب  اه  يرعـشا  دورو  دروم  رد  دـنداد .

هب ) ار یلع  لآ  تاقوا ، رتشیب  هک  ( 20) یسابع يافلخ  تفالخ  نامز  رد  نایسابع  تفالخ  رصعرد  مق  تفگ . میهاوخ  نخس  مق  هیملع  هزوح 
زا و  دندروآ ، یم  هانپ  مق  هب  (ع ) یلع نادنزرف  زا  يرایسب  دندرک  یم  هجنکـش  بیقعت و  دندرگ ) تفالخ  یعدم  تسا  نکمم  هکنیا  روصت 

نیمه هب  دش ، هتخانـش  نیـشن  هعیـش  رهـش  کی  ناونع  هب  مق  جیردت  هب  و  درک ، ادیپ  خوسر  مق  نانکاس  ناهذا  رد  هعیـش  دـیاقع  عقوم  نیمه 
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هدوب ناهفصا  عبات  مود  نرق  رخاوا  ات  مق  ور  نیا  زا  یتدعاسم . کمک و  رظن  هن  دنا و  هتـشاد  یهجوت  هن  رهـش  نیا  هب  تبـسن  افلخ  تبـسانم 
يو زا  دیـسر و  نوراـه  روـضح  هب  مق  ریهاـشم  زا  یکی  عـسی  نـب  هزمح  (21) دیـشرلا نوراه  نامز  رد  ات  تشادـن  یلقتـسم  مکاـح  تسا و 

هفیلخ و  ددرگ ، ماجنا  نآرد  نابرق  رطف و  دـیع  زاـمن  هعمج و  زاـمن  دوش  هداد  هزاـجا  هدرک و  ادـج  ناهفـصا  زا  ار  مق  هک  درک  تساوخرد 
هزاـجا هکنآ  زا  سپ  هتفر ، دیـشرلا  نوراـه  روـضح  هب  دوـب ، مق  رد  برع  یماـن  يارما  زا  هک  عـسی  نب  هزمح  ( 22 .) تفریذـپ ار  وا  ياضاقت 

یتح دومن ، شـشوک  رایـسب  هراب  نیا  رد  دـش …وا  مق  يراجت  يزرواشک و  تایلام  جارخ و  لوصو  رومأم  تفرگ ، يو  زا  ار  مق  لالقتـسا 
، مق هیملع  هزوح  اـب  هطبار  رد  لـصف ، نیمه  رد  هراـب  نیا  رد  () 23 .) دـناسر یم  هفیلخ  هب  ار  تاـیلام  درک و  تحاـسم  نییعت  ار  مق  نـیمزرس 

يریگتخـس راشف  رد  هعیـش  هراومه  مالـسا  لوا  ردـص  رد  هکنیا  اب  اه  یمق  عیـشت  و  مق ، هب  هفوک  نایعیـش  ترجاهم  تفگ .) میهاوخ  نخس 
تفالخ ناـمز  رد  دـنتفر . نآ  لاـبند  هب  دـندرک و  كرد  يدوز  هب  ار  تقیقح  نیب  نشور  مدرم  یلو  دوب ، روج  نارادـمامز  ماـکح و  ياـه 

رخسم ناریا  رسارس  رب  مالسا  هاپس  هتفر  هتفر  دنداد ، تسکش  دنواهن  رد  ار  موس  درگدزی  دندرک و  هلمح  ناریا  هب  ناناملسم  هک  یتقو  رمع ،
، دـنواهن هعقاو  زا  دـعب  لاس  کی  ینعی  يرجه  لاس 22  رد  دـش . هتـشک  ورم  رد  ینابایـسآ  تسد  هب  تخیرگ و  ناسارخ  هب  درگدزی  دـش و 

ریخست تحت  تسا  يزورما  دورهاش  ناغماد و  نانمس و  لماش  هک  ار  سموق  ياهرهش  ناجیابرذآ و  ناجنز ، ير ، ياهرهش  برع  نایهاپس 
نیب نشور  مدرم  رثکا  رـصع  نیا  رد  داـتفا ، ناـشیا  تسد  هب  ناهفـصا  ناـشاک و  مق و  نادـمه و  يرجه )  23) دعب لاس  دـندروآرد و  دوخ 

لوا و نرق  رخاوا  رد  (ع ) رقاب ماما  هعیش  مجنپ  ياوشیپ  تماما  نامز  رد  هک  نیمه  هکنیا : هجوت  لباق  دنتفریذپ . ار  مالسا  سدقم  نید  ناریا ،
رد راو  هناورپ  اهروشک  فارطا  زا  نایعیـش  دـش ، ادـیپ  نایوما  تموکح  رد  هک  یعـضو  لالتخا  رطاخ  هب  يرجه  مود  نرق  زاغآ  ياـه  لاـس 
هک دوب  هدشن  مامت  يرجه  لوا  نرق  زونه  ( 24 .) دنتخادرپ ینید  فراعم  بسک  هب  هدرک و  عامتجا  (ع ) رقاب ماما  مجنپ  ياوشیپ  دوجو  روحم 

هعیـش روشک  دندیورگ ، (ع ) تیب لها  بهذم  هب  مدرم  دندرک و  نیـشن  هعیـش  ار  مق  دندوب ، هعیـش  هک  مق  هب  هفوک  زا  رفن  دنچ  ندـمآ  رثا  رب 
طـسوت ناریا  هکنیا  اب  هکنیا : نآ  دـنک و  یم  وگزاب  ار  یتقیقح  کی  دوخ  دنتـسه  هعیـش  نآ  مدرم  قافتا  هب  بیرق  تیرثکا  هک  ناریا  نیـشن 

هک هنوگ  نامه  دندش ، دقتعم  يرفعج  كرابم  نییآ  هب  مدرم  دازآ ، تواضق  يدازآ و  رثا  رب  دییاپن  يرید  دش ، حـتف  مود  هفیلخ  نارادـفرط 
يالبال زا  هک  يروط  نآ  يراب  دـنزاس . نومنهر  عیـشت  بهذـم  هب  ار  مق  مدرم  هک  دـندوب  یفاک  دودـحم  رفن  دـنچ  اهنت  دـیدرک ، هظحـالم 

سپ یلو  دوب  تیعمج  رپ  عیسو و  دابآ و  رایسب  مراهچ ) نرق  همین  ات  مود  نرق  همین  زا  ینعی  ) نرق ود  دودح  رد  مق  دوش ، یم  هدافتسا  خیرات 
اهراب مق  ریسم ، نیا  رد  دومن و  لیدبت  ییاه  هناریو  هب  ار  يدابآ  نیا  درک و  داجیا  نیمزرـس  نیا  رد  ییاه  ینوگوگد  ثداوح  تسد  نآ  زا 
ناشن رطاخ  ار  مق  خیرات  شراگن  يراوشد  تیمها و  هکنیا  نمـض  رد  مق ، میدق  خیرات  باتک  هدنـسیون  هک  نانچ  تسا . هدش  ناریو  دابآ و 

مق (. 25") هدنام یناشن  مان و  نآ  زا  و  هتـشگ ، ضرقنم  وا  لها  هدش و  سردنم  وا  لحم  هک  يرهـش  رابخا  عمج  زا  :" ... دیوگ یم  دزاس  یم 
روآدای هک  نانچ  تشذگ و  شرس  رب  يرجه  مود  لوا و  نرق  تشاد  هک  یتارطاخ  همه  نآ  اب  نیمزرس  نیا  (ع ) یلع لآ  زا  لابقتـسا  هدامآ 

انعم مامت  هب  رهش  کی  تروص  هب  هک  دییاپن  يرید  و  دش ، هدیشاپ  نیمزرس  نیا  رد  يرجه  لوا  نرق  مود  همین  رد  هعیش  بهذم  رذب  میدش ،
نیا هب  (ص ) ربمایپ ناـمدود  زا  کـی  ره  هک  دوب  یفاـک  دوب ، (ع ) یلع لآ  زا  ییاریذـپ  لابقتـسا و  هداـمآ  مق  تدـم ، نیا  رد  دـمآرد ، هعیش 
ياه هداون  ردـقلا و  لیلج  تاداـس  یماـن و  نادرم  زا  يرایـسب  ساـسا ، نیمه  رب  دـنک . یگدـنز  مارتحا  تزع و  لاـمک  اـب  دـیآ و  نیمزرس 

، نایعیش متفه  ياوشیپ  رفعج  نب  یسوم  ترضح  تمظع  اب  گرزب و  رتخد  اهنآ  سأر  رد  دندمآ . نیمزرـس  نیا  هب  هعیـش  بهذم  نایاوشیپ 
اه لاس  هک  راوگرزب  يوناب  نیا  دورو  و  درک ، زاغآ  مالـسا  خیرات  رد  ار  ینیون  لصف  مق  نامز ، نامه  زا  دمآ ، مق  هب  (ع ) هموصعم ترـضح 

نیا مود  لصف  رد  داد ، ششخرد  مق  هب  يدیشروخ  نوچ  دندوب ، هداد  دوخ  ناتـسود  هب  مق  هب  ار  وا  لوزن  لالجا  ربخ  هعیـش  نایاوشیپ  لبق ،
متفه نرق  ) يدـالیم لاس 1221  اـت  مق  داد . میهاوخ  رارق  یـسررب  دروم  ار  دـنمجرا  يوناـب  نآ  ندروآ  فیرـشت  يارجاـم  حورـشم  باـتک 

نایهاپس دربتسد  رهـش ، نیا  لاس ، نیمه  رد  یلو  تسا  هدادن  خر  یمهم  عیاقو  خیرات  نیا  ات  و  هدرب ، رـس  هب  یبسن  شمارآ  یعونرد  يرمق )
هلمح مق  هب  (26") گنلرومیت " نآ زا  سپ  نرق  مین  زا  رتمک  دودـحرد  تسا . هدـمآ  دراو  نآ  هب  رایـسب  ياه  یناریو  هدـش و  لوغم  رگتراغ 
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رطاخ هب  ار  رهش  نیا  مدرم  زا  يرایسب  دروآرد و  دوخ  هطلس  تحت  ار  رهش  مدرم ، ینالوط  دیدش و  تواقم  رایسب و  تمحز  زا  سپ  درک و 
زا مق  زا  یجراخ  رفن  دنچ  رادید  دومن . ناریو  ار  رهش  مظعا  تمسق  دنارذگ و  غیت  مد  زا  دندوب  هتشاد  زاربا  هک  يا  هناعاجش  ياه  تمواقم 

یبهذـم و یخیراـت و  رظن  زا  ار  رهـش  عاـضوا  کـیدزن  زا  و  هدـمآ ، رهـش  نیا  هب  ینادرگ  ناـهج  یجراـخ ، ياـهروشک  زا  نونک  اـت  میدـق 
هدروآرد ریرحت  هتشر  هب  نیمزرس  نیا  هب  عجار  ار  یبلاطم  هدمآ و  رهش  نیا  هب  هک  نایجراخ  هلمج  زا  دنا  هداد  رارق  هعلاطم  تحت  یعامتجا 

نیا دراو  يرجه  ربارب 853  يدالیم  لاـس 1474 رد  دـندوب و  زینو " " مدرم زا  رفن  ود  نیا  ینیراـتنوکویجوربما  ورابرابوفورایج 2 ـ 1 ـ دنا :
رد راوید و  هب  روصحم  تسا  يرهـش  مق  :" دسیون یم  دوخ  ياه  تشاددای  رد  ورابراب " ،" دـنا هدربرـس  هب  نآ  رد  يزور  دـنچ  هدـش و  رهش 

نیا رد  :" دسیون یم  ینیراتنوک " . " تسا هدرک  هراشا  مق  هویم  ياه  غاب  هب  سپـس  هدربمان  دوش ". یمن  هدـید  يدایز  يرنه  راثآ  نآ  ياهانب 
، یمیدـق رهـش  نیا  مدرم  تفر ، یم  راظتنا  هک  روط  ناـمه  دراد ، ددـعتم  بوخ و  ياـهرازاب  دوش و  یم  تفاـی  روفو  دـح  هب  زیچ  همه  رهش 

ناعفادم زا  ) يوفص لیعامـسا  هاش  هک  یماگنه  دوب  ظاحل  نیمه  هب  دندرک ". یم  يرای  نانآ  هب  هتـشاد و  تسود  ار  عیـشت  بهذم  نیعفادم 
نیا یعقاو  ترهـش  یلو  دندروآ . لمع  هب  يا  هتـسیاش  مرگ و  لابقتـسا  يو  زا  دمآ  رهـش  نیا  هب  يدالیم  نرق 16  لیاوا  رد  عیشت ) روهـشم 

تیارتراک ناج  دش ".3" ـ عورش  گرزب  سابع  هاش  تنطلس  زاغآ  زا  رهش  نیا  هب  نارئاز  هوبنا  ندش  ریزارـس  هاگترایز و  رظن  هطقن  زا  رهش 
هب گنل  رومیت  هک  ییاه  یناریو  رثا  رب  :" دسیون یم  دوخ  ياه  تشاددای  یط  تسا ، هدرک  ندـید  مق  زا  يدالیم  لاس 1600  رد  " یسیلگنا 

هاشرابرد رد  ایناپسا  ریفس  ایـسراگ " نود  "4" ـ تسا . هتفای  لیلقت  دوخ  یعقاو  تحاسم  فصن  هب  ًابیرقت  اـبیز  رهـش  نیا  تسا  هداـهن  ياـج 
هچوک و رد  هک  یمدرم  همه  نآ  نایم  رد  هک  داتفا  یم  قافتا  رتمک  :" دـسیون یم  هدرک و  ندـید  مق  زا  يدـالیم  لاس 1618  رد  لوا  سابع 

دادعت دسیون : یم  يو  درک ، ندـید  مق  زا  دـعب ، نرق  کی  تربره " ساموت  درک "!5" ـ هدهاشم  ار  ینز  دـننک  یم  دـمآ  تفر و  مق  نابایخ 
بوخ مرف  لکـش و  هتـشگ و  شورفم  بوخ  هدـش و  هتخاس  بوخ  اـه  نآ  مظعا  تمـسق  هک  تسا  رازه  ود  زا  شیب  رهـش  نیا  ياـه  هناـخ 

دجاسم تسا و  راوید  دقاف  ییایسآ  ياهرهش  زا  يرایسب  دننام  کنیا  مق  رهش  دنتـسه ، ابیز  نآ  رازاب  نهپ و  اه  نابایخ  اه و  هچوک  دراد ....
رهش نیا  :" دسیون یم  دنک و  یم  دای  گرزب  رهش  کی  مان  هب  نآ  زا  هدرک  رفس  مق  هب  هیراجاق  رـصع  رد  هک  ندراش " 6 ـ دوب . بلاج  ابیز و 

، دوب هداد  مق  ینادابآ  طسب و  دروم  رد  هک  يا  هدـعو  قبط  يراذـگ ، جات  زا  سپ  راجاق  هاش  یلع  حـتف  دراد ، هناـخ  رازه  هدزناـپ  دودـح  رد 
رهـش نیا  كرات  رب  زونه  هک  هدرک  بصن  دبنگ  يوررب  الط  زا  يا  هقرو  نآ  ياج  هب  هتـشادرب و  ار  (ع ) همطاف ترـضح  دـبنگ  ياه  یـشاک 
روط هب  اجنیا  رد  اـم  دـنا ، هدرک  رکذ  مق " " هب رهـش  نیا  يراذـگ  ماـن  هجو  يارب  یفلتخم  لـلع  دـنتفگ ؟ مق " " ار مق  ارچ  ( 27 .) دشخرد یم 
نیا هک  حیضوت : نیا  اب  تسا ، هموک " " برعم مق " " هملک 1 ـ امش : دوخ  اب  اهنآ  تواضق  مینک و  یم  ناشنرطاخ  ار  اهنآ  زا  کی  ره  راصتخا 

بآ و ندـیماشآ  يارب  ار  دوخ  نادنفـسوگ  ناـناپوچ  دوب ، یبآ  رپ  ياـه  لادوـگ  ياراد  دـیآرد ، رهـش  تروـص  هب  هکنآ  زا  شیپ  نیمزرس 
ياه نکـسم  نیمزرـس  نآ  رد  ینالوط  فقوت  رطاخ  هب  ناناپوچ  جیردت  هب  دـنا . هدرب  یم  اه  لادوگ  نآ  فارطا  ياهراز  هزبس  رد  ندـیرچ 

هب هتفر  هتفر  دـمآرد ، يا  هیرق  تروص  هب  دـش و  داـیز  مک  مک  اـه  هموک  نیا  دـنتخاس ، دـنیوگ ، یم  هموک " " نآ هب  یـسراف  هب  هک  یتـقوم 
رد ناریا  برع و  تایبدا  نابز و  ذوفن  مالـسا و  روهظ  زا  سپ  دـنام . یقاب  نآ  يارب  موک ) اـی  ) هموک ناـمه  ماـن  هب  دـمآرد و  رهـش  تروص 
" نیـسیمرق " ناهاشنامرک هک  روطنامه  دـیدرگ ، مق " " هب لدـبم  موک " " هلمج زا  داد و  لکـش  رییغت  یـسراف  تاملک  زا  يرایـسب  رگیدـکی ،
زا (و  زیخرب نْوعُلم ؛ ای  ُمق  :" دومرف تسا  هتسشن  نیمزرس  نیا  رد  سیلبا  هک  درک  هدهاشم  جارعم ، بش  رد  مرکا  لوسر  2 ـ ( 28 .) دش هدناوخ 
هک نید  هش  اتفگ  سیلبا  هب  تسا : هدورس  وکین  رعاش  انعم  نیارد  (. 29) دنداهن مق " " ار نیمزرس  نیا  مسا  ور  نیا  زا  نوعلم ". يا  ورب ) اجنیا 

(ص) ادخ لوسر  هدش  تیاور  زین  نیمزرس 3 ـ نیا  تشگ  مق  هب  یمـسم  نیلـسرملادیس  نتفگ  مق  هب  مگ  شاب  یم  وت  نوعلم  هعقب  نیا  زا  مق 
کشم زا  رتوب  شوخ  يوب ، رظن  زا  نارفعز و  زا  رتابیز  گنر  رظن  زا  هک  مدرک ، رظن  لبج  نیمزرـس  رد  يا  هعقب  هب  جارعم  بش  رد  :" دومرف

يا هعقب  نیا  درک : ضرع  تسیچ ؟ هعقب  نیا  لـیئربج  يا  متفگ : دوب  زارد ) هـالک  ) یـسنْرب شرـس  رب  هتـسشن و  نآ  رد  يریپ  صخـش  دوب و 
یم هچ  اـهنآ  زا  وا  متفگ  تسا ، سیلبا  تفگ  تـسیک !؟ صخـش  نـیا  مـتفگ : دـنیآ ، یم  مـه  درگ  هـب  نآ  رد  (ع ) یلع نایعیـش  هـک  تـسا 
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دورف نیمز  رب  ارم  متفگ : دهد ، قوس  داسف  قسف و  يوس  هب  دنک و  عنم  (ع ) یلع یتسود  تیالو و  زا  ار  نانآ  دـهاوخ  یم  تفگ : دـهاوخ !؟
نانمـشد هئجرم  هفیاط  اب  ادخ ، تمحر  زا  هداتفا  رود  يا  زیخرب  نوعلم ؛... ای  مق  " متفگ هدمآ و  دزن ا و  میدـمآ ، نیمز  رب  رتدـنت  قرب  زا  رآ ،

هب ور  نیا  زا  (30.") دنشاب یم  (ع ) بلاطیبا نب  یلع  نم  یصو  نایعیش  نم و  نایعیش  مق  لها  هکنآ  هچ  نک ، تکرـش  ناشلام  نز و  رد  اهنآ 
دیلپ يا  رود  وشب  هک  يدمحا  کناب  دز  دید  هاپس  اب  مق  هعقب  هب  ار  سیلبا  دیـسر  رد  جارعم  هب  وچ  يدمحم  رون  دنتفگ . مق " " نیمزرـس نیا 

، دـنتفگ مق  تهج  نآ  زا  ار  مق  دومرف : (ع ) يداه ماـما  راکهابت 4 ـ دـیلپ و  نیعل و  يا  وت  جرُْخا  دـیرم  وت و  ياـج  هن  تشهب ، نیمزرـس  نیا 
ماما 5 ـ ( 31 .) تسا سدـقملا  تیب  زا  یتمـسق  نیمزرـس  نیا  داتـسیا و  نیمز  نـیا  رد  فورعم  ناـفوط  نآ  رد  حوـن  ترـضح  یتـشک  نوـچ 

نآ ینابیتشپ  ترـصن و  هب  دـننک و  یم  مایق  جـع ) ) نامز ماما  (ص ) دـمحم لآ  مئاق  اب  مق  لـها  نوچ  دـنتفگ  مق " " ار مق  دومرف : (ع ) قداـص
هدید مق  فارطا  رد  هک  یبآ  رپ  ناوارف  ياه  لادوگ  هچایرد و  هلیـسم و  هناخدور و  هطـساو  هب  دـنیوگ  یـضعب  6 ـ ( 32 .) دنور یم  ترضح 

زا یکی  7 ـ دـنا . هتفگ  مق " " ار نیمزرـس  نیا  دـیاوز  فذـح  اب  ور  نیا  زا  دـنیوگ  یم  همقمق  دـشاب  بآرپ  هک  ییاج  هب  برع  دـنوش و  یم 
دـنتخادنا و ار  نادـنمک  فورح  زا  یـضعب  سپـس  دوـب ، نادـنمُک  مق ، ياـه  هیرق  مسا  ًـالبق  دـنا ، هـتفگ  نـینچ  ار  مـق  يراذـگ  ماـن  هوـجو 

هتفگ مان  نیمه  هب  نونکات  هک  نیمزرـس  نیا  مان  نیرتروهـشم  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  ( 33 .) دندرک مق " " هب لدـبم  برعم و  ار  مک " " هاگنآ
ج 1، باتک ، نیا  رد  نیشعشملا  راونا  بحاص  ار  اهنآ  هک  دراد  مه  يرگید  ياه  مسا  نیمزرس  نیا  یلو  دش . نایب  هک  تسا  مق " " دوش یم 
، ارهز تسا : رارق  نیا  زا  اه  مان  نآ  و  دنک ... تفارـش  شیازفا  رب  تلالد  مسا  يدایز  دـیوگ : یم  هدرب و  مان  تایاور ، زا  هدافتـسا  اب  ص 96 
، نییمطافلل يوأم  رحب ، دالبلا ، یلع  ٌهجح  تیبلا ، لها  مرح  مئاـقلا ، راـصنا  عمجم  هسدـقم ، هرهطم ، سدـقملا ، تیب  نم  هعطق  لـبج ، ضرا 

مصقم دالبلا ، راتخم  لضفلا ، ملعلل و  ًاندعم  دمحم ، لآ  هعیشل  يوأم  هریغـص ، هفوک  هعیـشلل ، ًاندعم  دمحم ، لآ  هنایـشآ  نمؤم ، هاگتحارتسا 
اهنع عوفرملا  ءالبلا ، اهنع  عوفدملا  نیبراهللرفم ، نینمؤملل ، عزفم  نیفئاخلل ، ناما  همئالا ، هعیـش  دلب  همئالا ، دلب  نیرابجلا ، باذم  نیرابجلا ،

نیمزرس تسادق  ( 34 .) برعلاب ٌنیزم  هکئالملا ، سورحم  جرف ، كاـخ  هکئـالملا ، فوفرم  نیمـالا ، دـلب  هنجلا ، باـب  هیلا  حوتفملا  ءـالبلا ،
هب ار  امـش  رظن  اجنیا  رد  دنا ، هدوتـس  ار  نآ  يوحن  هب  مادک  ره  هک  (35) هدش لقن  رایـسب  تایاور  مق ، لیاضف  تسادـق و  هرابرد  مق  كرابم 

یلاها زا  ام  :" دندرک ضرع  دنتفر و  (ع ) قداص ماما  رـضحم  هب  هنیدـم  رد  ير  مدرم  زا  یعمج  يزور  1 ـ منک : یم  بلج  ریز ، تیاور  دنچ 
ار دوخ  نخـس  نامه  زاب  ماما  میتسه ، ير  یلاها  زا  ام  دنتفگ  اهنآ  مق " یلاها  زا  ام  ناردارب  هب  نیرفآ  :" دومرف (ع ) قداص ماما  میتسه " ير 
َنِا و  ُهَنیدَْـملا ، َوُـه  ًاـمَرَح و  ِلوُـسَرلل  َنِا  و  ُهَـکَم ، َوُـه  ًاـمَرَح و  ِهـِلل  َنِا  : " دوـمرف هاـگنآ  دـش ، رارکت  راـب  دــنچ  بـلطم  نـیا  و  درک ، رارکت 

(ص) ادـخ لوسر  يارب  و  تسا ، هکم  نآ  تسه و  یمرح  ادـخ  يارب  مق ؛... ُهَدـَْلب  َوُه  ًاـمَرَح و  اـَنل  َنِا  َو  ُهَفوُْکلا ، َوُـهَو  ًاـمَرَح  َنینِمؤْملاریمَاـِل 
رهـش نآ  و  تسا ، یمرح  ناماما ) ) ام يارب  و  تسا ، هفوک  نآ  تسا و  یمرح  (ع ) یلع نانموم  ریما  يارب  و  تسا ، هنیدم  نآ  تسه و  یمرح 

و ادخ ، يارب  هکم  ندوب  مرح  رکذ  زا  سپ  (ع ) قداص ماما  هک  هدش  لقن  يرتشوش  هللارون  یـضاق  زا  رگید  تیاور  رد  )2 ـ …"  36) تسا مق 
اْهنِم ٌهَثالَث  ِباوبَا ، َهَِینامَث  ِهَنَْجِلل  َنِا  الَا  ِهَریغَـصلا ، ُهَفوُْکلَا  َنِا  الَا و  : " دومرف (ع ) ناـماما يارب  مق  و  (ع ) یلع يارب  هفوک  و  ربماـیپ ، يارب  هنیدـم 
هفوک مق ، هک  دیـشاب  هاگآ  مِهِعَمْجَِاب ؛ َهَنَْجلا  یتَْعیِـش  اِهتَعافَِـشب  ُلُخْدـَت  یـسُوم و  ُْتِنب  ُهَمِطاـف  اهُمِْـسا  يِدـْلُو  ْنِم  ٌهَأْرِما  اـهیف  ُضَبُْقت  ُْمق ، یِلا 
رتخد همطاف  مان  هب  نم  نادـنزرف  زا  ییوناب  تسا ، مق  يوس  هب  نآ  رد  هس  هک  تسارد  تشه  تشهب  يارب  هک  دیـشاب  هاگآ  تسا ، کـچوک 
بلطم دنچ  ثیدح  نیا  زا  ( 37.") دندرگ یم  تشهب  دراو  ام  نایعیش  همه  وا  تعافش  اب  هک  دنک  یم  تلحر  اجنآ  رد  (ع ) رفعج نب  یسوم 

ماقم 3 ـ ( 38 .) دوـش یم  هدوـشگ  تشهب  هب  مـق  زا  رد  هـس  2 ـ تسا . توبن  نادـناخ  موـلع  رـشن  زکرم  هفوـک  دـننامه  مق  1 ـ تسا : هدـیمهف 
(ع) اضر ترضح  زا  دوش ، هدوشگ  تشهب  يوس  هب  مق  زا  تشهب  رد  هس  هکنیا : دروم  رد  تسا . عیسو  رایسب  (ع ) هموصعم ترضح  تعافش 
زا رد  هس  تسا ، رد  تشه  ياراد  تشهب  ْمَُهل ؛ یبوُط  َُمث  ْمَُهل  یبوُطَف  ُْمق ، ِلْهَال  اهنِم  ٌهَثالَثَف  ٍباْوبَا ، ُهَِینامَث  ِهَنَْجِلل  : " دومرف هک  هدـش  لـقن  زین 
رد تشهب  رد  هس  نیا  يوق ، لاـمتحا  هب  ( 39.") اهنآ تداعـس  هب  اشوخ  زاب  اهنآ . تداعـس  هب  اشوخ  دـشاب ، یم  مق  نانکاس  لها و  يارب  نآ 

بجوم هک  نآ  ناشخرد  راثآ  مق و  رد  (ع ) هموصعم ترضح  هاگراب  1 ـ دشاب : یم  مق  تیازایتما  زا  هک  تسا  یگرزب  مهم و  هدیدپ  هس  رثا 
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تـشهب يوس  هب  ار  اهنآ  هدـش و  اـه  ناـسنا  تیادـه  بجوم  هک  مق  ياـپرید  هیملع  هزوح  2 ـ دوـش . یم  تشهب  يوـس  هب  مدرم  نداد  قوـس 
( جع ) رصع یلو  ترضح  نامز  ماما  گرزب  هاگیاپ  ناونع  هب  هفوک ، هکم و  زا  دعب  مق  تیزکرم  نارکمج و  دوجو  3 ـ درک . دهاوخ  راپسهر 

ناوضر قاقحتـسا  بجوم  هک  یلماوع  هب  ار  نانآ  هدومن و  مهارف  ار  مدرم  تداعـس  لیاسو  سدـقم ، هاـگیاپ  نیا  رد  ترـضح  نآ  و  تسا ،
مق رهـش  دومرف : (ع ) قداص ماما  زین  تسا . ریگمـشچ  رایـسب  نآ ، يونعم  راثآ  نونکا  مه  و  دـش . دـهاوخ  نومنهر  دوش  یم  تشهب  ادـخ و 

دننکن تنایخ  هک  یتقو  ات  دنتفریذپ ، ار  ام  یتسود  تیالو و  رهش  نیا  مدرم  دشاب ، یم  كاپ  سدقم و  رهـش ، نیا  تسا ، ام  نایعیـش  ام  رهش 
رب ار  رگمتس  نارادمامز  دنوادخ  دننک ، تنایخ  هچ  نانچ  و  دسر ، یم  دوخ  رفیک  هب  يدوز  هب  دشاب  هتـشاد  نانآ  هب  ییوس  دصق  یـسک  ره 

دنلب نامـسآ  هب  ار  كرابم  رـس  ترـضح  هاگنآ  دنتـسه . ام  قح  ناهاوخ  و  (ع )) يدهم ماما  ) ام مئاق  روای  اهنآ  اما  دـیامن ، یم  طلـسم  ناشیا 
4ـ ( 40.") هدـب تاجن  یتکاله  ره  زا  نک و  ظفح  يا  هنتف  ره  زا  ار  مق  مدرم  ادـنوادخ  ٍهَْنِتف ؛ ِلُـک  ْنِم  مُهْمِـصْعَا  َمُهللَا  :" درک ضرع  درک و 

ياوأم دمحم و  لآ  هاگهانپ  هنایشآ و  مق  :" دومرف مق  هرابرد  (ع ) مظاک ماما  هک  هدرک  لقن  حصان  نب  قاحسا  زا  ینسح  میظعلادبع  ترضح 
نادـنزرف لزنم  يوأـم و  مق  دـیورب ، مق  هب  دروآور ، امـش  هب  ـالب  يراـتفرگ و  هک  یتقو  دومرف : قداـص  ماـما  5 ـ ( 41.") تسا اهنآ  ناـیعیش 

نانآ يارب  يرود  نیا  و  دنتـسه ، رود  ام  زا  ام  نایعیـش  هک  دـیآ  یم  ینامز  يدوز  هب  دـشاب ، یم  نانمؤم  تحارتسا  لحمو  تسا ، (ع ) همطاف
مق لها  هب  ییوس  دـصق  یـسک  ره  ددرگن ، تراغ  ناشلاوما  و  ددرگ ، ظفح  ناـشنوخ  بیترت  نیا  هب  دـنوشن و  هتخانـش  اـت  تسا ، تحلـصم 

، مق نیمزرـس  ؛... ْمُْهنِم ُنَْحن  انِم و  اُهلْهَا  َو  ٌهسَدَقُم  ُْمق  َُهبُرت  : " دومرف (ع ) قداص ماما  زین  6 ـ ( 42 .) دیامن یم  راوخ  لیلذ و  ار  وا  دنوادخ  دنک ،
اج همه  دش و  یمومع  الب  هنتف و  هک  یتقو  دومرف : (ع ) اضر ماما  )7 ـ …"  43) میشاب یم  اهنآ  زا  ام  دنتسه و  ام  زا  نآ  مدرم  و  تسا ، سدقم 
رد جارعم  بش  رد  دوـمرف : (ص ) مرکا لوـسر  8 ـ ( 44 .) تسا هدـش  هتـشادرب  اـهالب  مق  زا  اریز  دـیورب ، مق  فارطا  مق و  هـب  تـفرگ ، ارف  ار 

نیا لیئربج  يا  متفگ : دوب ، زبس  قربتـسا  زا  ایوگ  تشاد ، رد  راهچ  نکر و  راهچ  مدرک ، هاـگن  دوب ، ؤلؤل  زا  هک  يا  هبق  هب  مراـهچ  نامـسآ 
ادخ ناگدنب  دنیوگ ، یم  مق " " ار نآ  هک  تسا  يرهـش  تروص  هبق ، نیا  تفگ : ما !؟ هدیدن  نآ  زا  رتهب  مراهچ  نامـسآ  رد  هک  تسیچ  هبق 

دنهاوخ يراتفرگ  نزح و  شوختـسد  اهنآ  و  دنتـسه ، باسح  رـشح و  زور  رد  ادخ  لوسر  تعافـش  هب  راودـیما  دـننک ، یم  عامتجا  نآ  رد 
هدش لقن  نانآ  زا  هک  يرامش  یب  تایاور  رد  دنتـشاد و  مق  لها  هب  یـصاخ  رظن  (ع ) موصعم ناماما  ام  نایاوشیپ  مق  لها  تلیـضف  ( 45 .) دش

: فلا میزاس . یم  ناشنرطاخ  اـجنیا  رد  ار  اـهنآ  زا  یخرب  هنومن  ناونع  هب  کـنیا  دـنا . هدوتـس  ار  مق  لـها  داـعلا  قوف  هک  دوش  یم  هدافتـسا 
لزان اهنآ  رب  ار  دوخ  تاکرب  دتـسرفب ، تمحر  ناراب  اه  نآ  عرازم  رب  دنوادخ  مق ، لها  رب  ادخ  تمحر  مالـس و  دومرف : (ع ) یلع ترـضح 

اناد هدوب و  اهقف  ءاملع و  اهنآ  دنتـسه ، هزور  زامن و  عوشخ و  دوجـس و  عوکر و  لها  ناـنآ  دوش ، تانـسح  هب  لدـبم  ناـنآ  ناـهانگ  دـنک ،
ربقرد مق  لها  دومرف : قداص  ماـما  ب : ( 46 .) داب اهنآ  رب  دـنوادخ  دورد  تمحر و  دنـشاب ، یم  تدابع  تیالو و  نید و  لها  اـهنآ  دنتـسه ،

: دومرف (ع ) قداص ماما  ج : ( 47 .) دنا هدش  هدیزرمآ  مق  لها  دندرگ ، یم  راپسهر  تشهب  هب  ربق  زا  رـشح  ماگنه  و  دنوش ، یم  هبـساحم  دوخ 
، نآ لها  مق و  و  دروآ ، یم  تجح  برغ ، قرش و  زا  مدرم  مامت  لها  يارب  ار  مق  لها  دروآ و  یم  تجح  اهرهش  ریاس  يارب  ار  مق  دنوادخ 

هللارون یضاق  همالع  نایعیـش  زکرم  مق  ( 48 .) تسا هدرک  دییأت  ار  اهنآ  هداد و  قیفوت  اهنآ  هب  دـنوادخ  هکلب  دنتـسین ، فیعـض  دوخ  نید  رد 
هـشیمه هک  تسا  يدالب  هلمج  زا  و  تسا ، میرک  هدلب  میظع و  يرهـش  مق  هدـلب  دـیوگ : یم  (50) نینمؤملا سلاجم  باتکرد  (49) يرتشوش

تحص هلدا  يوقا  زا  ییاج ، نینچ  هب  باستنا  دنا و  هتساخرب  اج  نآ  زا  هیماما  هعیـش  نادهتجم  لضافا و  رباکا و  و  تس ، هدوب ا  نینمؤملارد 
ْیِلا ُبِْسنَی  ْنَم  : " دنا هتفگ  هراب  نیارد  هک  نانچ  تسا  هعیـش  ًامتح  متـسه ، یمق  نم  دیوگب  هک  سک  ره  ینعی  تسا ، نآ  هب  بوسنم  هدیقع 

هعیـش و بهذـم  هـب  اـیوگ  دـهد ، تبــسن  مـق  هـب  ار  دوـخ  هـک  یــسک  ٌیـِِـضفار ؛ ٌیِمَق  َنوـُلوُقَیَف  ِْضفَرلاَو  ُِعیـَـشَتلا  َیِلا  ُبِْـسنَی  اـمَنَاَکَف  ْمـُق 
شتآ یتشترز و  یسوجم و  ناریا  مدرم  ریاس  ناسب  مالـسا ، زا  لبق  مق  مدرم  تسا ". یـضفار  یمق  وا  دنیوگ  یم  هداد و  تبـسن  (51) ضفر

هتفر دندمآ ، مق  هب  هفوک  زا  يرعـشا  کلام  نب  دعـس  نادـنزرف  هک  یتقو  تسا ، عوضوم  نیا  هناشن  مق  فورعم  هدـشکتآ  و  دـندوب ، تسرپ 
هب هک  يرهـش  نیتسخن  ناریا  رد  دـندش . هعیـش  مق  مدرم  رـسارس  هک  يروط  هب  درک  ادـیپ  جاور  مق  رد  اـهنآ  هلیـسو  هب  عیـشت  بهذـم  هتفر ،
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رهـش ود  نیا  نیب  بهذـم  رد  دوب ، ناهفـصا  عبات  مق  دـندوب و  ننـست  لها  زونه  ناهفـصا  لها  هک  یماگنه  دوب ، مق  دـییارگ  هعیـش  بهذـم 
نامز رد  مینک : بلج  بلطم  نیا  هب  عجار  یخیرات  تاکن  زا  یخرب  هب  ار  ناگدنناوخ  رظن  تسا ، بسانم  رایـسب  کنیا  دش ، هدنکفا  ییادج 
يافلخ اب  مق  لها  نوچ  هک  دوب  هدینش  وا  دندرک ، رادنامرف  مق  رد  ار  ینـس  بصعت  ماکح  زا  یکی  مق ، رد  ننـست  لها  نارادمامز  تموکح 

هب دندمآ ، وا  روضح  هب  مق  یلاها  داد  روتسد  دنرادن ، رفن  هس  نیا  مان  هب  ار  یسک  ناشنایم  رد  دنراد ، ینمشد  نامثع ) رمع و  رکبوبا ، ) هثالث
مان هب  ار  دوخ  نادنزرف  مان  و  دینک ، یم  ییوگدب  نامثع ) رمع و  رکبوبا ، ) افلخ هب  امش  ما  هدینـش  تفگ : درک و  باطخ  مق  ناگرزب  نایعا و 

هذخاؤم ار  امـش  دیرواین  نم  دزن  دشاب  نامثع  ای  رمع  ای  رکبوبا  مان  هب  هک  ار  یـسک  دوخ ، نایم  رد  رگا  دنگوس  ادخ  هب  دیراذگ ، یمن  اهنآ 
رـس و اب  ور  تشز  بترمان ، يدرم  ماجنارـس  دنتخادرپ ، وجتـسج  هب  زور  هس  نیا  رد  دنتـساوخ ، تلهم  زور  هس  یلاها  منک . یم  تازاجم  و 
رد هک  دوب  بیرغ  ردـپ و  هکلب  دوبن  مق  لـها  زا  مه  وا  دـندروآ ، وا  دزن  هدرک و  ادـیپ  دوب  رکبوبا  شماـن  هک  ار  یتفـص  ادـگ  هنهرب و  ياـپ 
مدآ نیا  زور ، دـنچ  زا  دـعب  تفگ : داد و  شحف  ار  یلاها  دـش ، تحاران  داتفا  وا  هب  مکاح  رظن  نوچ  دوب . هدرک  تنوکـس  مق  رهـش  فارطا 

بآ و رد  یلو  نکب ، یهاوـخ  یم  هچ  ره  ریما ! يا  : " داد باوـج  نینچ  وا  هب  مق  ياـهوگزنط  زا  یکی  دـیا ، هدروآ  ار  فیثـک  يور  تـشز 
نیا (" 52) دیـشخب ار  وا  دـیدنخ و  تشاد ، یعبط  شوخ  زا  يا  هرهب  هک  مه  مکاح  !! دـبای " یمن  شرورپ  نیا  زا  رتهب  مان  رکبوبا  مق ، ياوه 

هدوب و هعیش  مق  لها  یمالسا ، نورق  مامت  رد  دراد و  همادا  رضاح  نرق  ات  لوا  نرق  نامه  زا  (ص ) ربمایپ تیب  لها  هب  مق  لها  صلاخ  تدارا 
، تفرگرد یتخـس  گنج  عازن و  ناهفـصا  مق و  مدرم  نیب  يرمق  يرجه  لاس 345  رد  دـنا . هدوب  تیب  لها  بهذـم  هب  فورعم  بوسنم و 

ییوگدـب نامثع ) رمع و  رکبوبا ، ) افلخ زا  اـجنآ  رد  و  دـندوب ، هتفر  ناهفـصا  هب  تراـجت  ناونع  هب  مق  مدرم  زا  یهورگ  هک  دوب  نیا  شببس 
رب و  ( 53 .) دـندرک تراغ  ار  ناشلاوما  دنتـشک و  شکمـشک  نیا  رد  ار  مق  لها  زا  یهورگ  دـندوب  ینـس  هک  ناهفـصا  لـها  دـندوب ، هدومن 

نانآ يارب  ییاه  يراتفرگ  هار  نیا  رد  هدوب و  ننـست  لها  نیبصعتم  ضارتعا  کش و  دروم  هراومه  مق  لـها  هک  دوب  عوضوم  نیمه  ساـسا 
دروم هک  هدنزارب  ياه  تیـصخش  ماقم و  یلاع  هیام و  نارگدارفا  دوجو  هکنیا : هجوت  لباق  مق  رد  هعیـش  هتـسجرب  ياه  تیـصخش  داد . خر 

، هدوب رثؤم  رایـسب  مق ) مدرم  ندوب  یعیـش  ) عوضوم نیا  رد  دـندوب  اـجرباپ  راوتـسا و  دوخ ، عیـشت  رد  و  هدوب ، (ع ) موصعم ماـما  رظن  فطل و 
اه یمق  رگا  ْنیِدلا ؛ ُعاَضل  ُنْویِمُْقلا  َالَول  :" دومرف ناشَقح  رد  مما  هک  تسناد  نانآ  ِنآ  زا  ار  مق  مدرم  عیـشت  زورب  لماع  هناگی  ناوت  یم  هکلب 
زا شیب  اهنیا  دنداد ، رارق  مق  ار  دوخ  زکرم  دندوب ، (ع ) موصعم ناماما  بتکم  هدرورپ  هک  قیال  دارفا  نیا  ( 54.") دش یم  دوبان  نید  دندوبن ،

اوتف و بحاص  یضعب  و  دندوب . هدیسر  (ع ) اضر ماما  و  (ع ) مظاک ماما  و  (ع ) قداص ماما  رـضحم  هب  اهراب  اهنآ  زا  یخرب  هک  دندوب  رفن  دص 
نب ایرکز  قحسا ، نب  مدآ  دننام : میرب : یم  ار  اهنآ  زا  رفن  دنچ  مان  اجنیا  رد  راصتخا  تاعارم  ناونع  هب  دنتـشاد ، تباین  مق  رد  ماما  فرط  زا 

و مدآ ، نب  قحسا  و  تسا ) مق  ناخیش  ناتسربق  رد  هس  ره  كرابم  ربق  .) تسا هدوتـس  ار  يو  (ع ) اضر ترـضح  هک  مدآ  نب  ایرکز  سیردا ،
ماـما باحـصا  زا  هک  یمق  دعـس  نب  هللادـبع  نب  مدآ  و  دـننک ، یم  تیاور  لـقن  (ع ) مظاـک ماـما  قداـص و  ماـما  زا  هک  هللادـبع ، نب  قحـسا 

(ع) اضر ترضح  ( 55 ...) هللادـبع و نب  نارمع  تسا و  (ع ) اضر ماما  باحـصا  زا  هک  یمق  قحـساوبا  مشاه  نب  میهاربا  و  تسا ، (ع ) قداص
هب زیرگان  ترضح  نآ  و  درک ، يرابجا  توعد  ناسارخ  هب  هنیدم  زا  ار  (ع ) اضر ترـضح  ق . لاس 200 ه . ـ رد  نومأم  هک  یماگنه  مق  رد 
هب سراف  زاوها ، هرصب ، هار  زا  ار  (ع ) اضر ترضح  هک  درک ، رومأم  كاحضلا  یبا  نب  ءاجر  هارمه  ار  یهورگ  نومأم  دیدرگ ، توعد  لوبق 

دـندنویپب و ماما  هب  دنتـشاد ، دوجو  يرایـسب  نایعیـش  هک  ریـسم  نیا  رد  ادابم  ات  نادـمه و )... هاشنامرک ، ) لبج دالب  زا  هن  دـنروایب ، ناسارخ 
رد لیـصا ، یکرادم  یلو  تسا . هدماین  مق  هب  (ع ) اضر ماما  لوق ، نیا  ربانب  (، 56) این لبج  هار  زا  هک  تشون ، (ع ) اضر ترـضح  يارب  نومأم 

( لبج دالب  قیرط  زا  ) اجنآ زا  تفر ، دادغب  هب  هفوک  هار  زا  (ع ) اضر ماما  تسا . هدمآ  مق  هب  دوخ  ریسم  رد  (ع ) اضر ترضح  هک  تسا  تسد 
هناـخ هب  ترـضح  نآ  توعد  دروم  رد  و  دـندرک ، مق  دراو  ار  ترـضح  نآ  يدنمهوکـش  لابقتـسا  اـب  مق  مدرم  درک ، تکرح  مق  يوس  هب 

فقوت یحلاص  درم  هناخ  رانک  رد  رتش  " مور . یم  اجنامه  درک ، فقوت  نم  رتش  هک  اج  ره  :" دومرف ماـما  دنتـشاد ، شکمـشک  مه  اـب  دوخ ،
تروص هب  هناخ ، نآ  نونک  مه ا  دـش ، وا  نامهم  ماما  تسا ، وا  نامهم  (ع ) اـضر ترـضح  هک  دوب  هدـید  باوخ  ملاـع  رد  بش  وا  هک  درک 
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رابخا نویع  رد  (ع ) قودـص خیـش  تیاور  هب  کسمت  اب  اـه  یـضعب  هکنیا  ( 57 .) تسا فورعم  مق  رذآ  ناـبایخ  رد  هیوضر ، هیملع  هسردـم 
نیا هدمآ  یفاک  لوصا  اضرلا و  رابخا  نویع  رد  هچنآ  تفگ : اهنآ  هب  دیاب  ًالوا : دنا ، هدرمـش  دیعب  ار  مق  هب  (ع ) اضر ترـضح  ندمآ  اضرلا ،
ياقآ ققحم  دنمـشناد  قیقحت  قباطم  ًایناث : تسا . مهبم  هدرک ، لمع  ار  نومأم  روتـسد  ماما  اـیآ  یلو  هداد  يروتـسد  نینچ  نومأـم  هک  تسا 
هدمآ مق  هب  (ع ) اضر ترضح  هک  دریگ  یم  هجیتن  رگید ، نئارق  لیلد و  راهچ  رکذ  زا  سپ  مق " یبهذم  خیرات  " باتک رد  یهیقف  رغصا  یلع 
ملسم ًابیرقت  مق  هب  (ع ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ییامرف  فیرشت  دش ، رکذ  ًالبق  هک  یلئالد  هب  هجوت  اب  نیاربانب و  :" دیوگ یم  رخآ  رد  و  تسا ،

مق رد  یبآ  زا  نآ  نمـض  رد  هک  هدـش  لقن  هیقفلا  نبا  زا  یتیاور  :" هک تسا  نیا  هدومن ، رکذ  هدربماـن  هک  یلیـالد  زا  یکی  (. 58") دوش یم 
میدق خـیرات  " باتک لقن  قباطم  هکنیا : رگید  لیلد  (... " 59) تسا هتخاس  وضو  هدرک و  لسغ  نآ  رد  (ع ) اضر ترـضح  هک  هدش  فیـصوت 

رد ناسارخ " هاش  " مانب يا  هلحم  مق  رد  زورما  هکنیا : رگید  هتکن  ( 60 .) درک لسغ  نآ  رد  و  دیشون ، روکذم  بآ  زا  (ع ) اضر ترـضح  مق "
لحم نیمه  رد  هیوضر  هسردـم  و  دـش ، نابایخ  وزج  رذآ ، نابایخ  ثادـحا  ماگنه  هک  دوب ، يا  هچوک  ًالبق  هک  تسا ، رذآ  ناـبایخ  طـساوا 

ترـضح هجوت  لاـح  ره  هب  ( 61 .) تسا هدوـب  لـحم  نیمه  رد  (ع ) اـضر ترـضح  دورو  عـضوم  هک  تسا  نآ  رگناـشن  ماـن  نیا  دراد ، رارق 
هب اه  یمق  قشع  و  لبغِد ، ناتـساد  تسا . نوگانوگ  تاهج  زا  نیمزرـس  نیا  تمظع  رگنایب  زین  رهـش  نیا  هب  وا  نیا  دورو  و  مق ، هب  (ع ) اضر

بهذم و  (ع ) تیب لها  همئا  هب  موس  نرق  زاغآ  در  مق ، مدرم  تدارا  جوا  هدنهد  ناشن  هک  یخیرات  ياهزارف  زا  رگید  یکی  تلاسر  نادـناخ 
گوس حدـم و  رد  يا  هدیـصق  لبعد ، تسا : نینچ  شا  هصالخ  تسا ، یعیـش ) دـهعتم  رعاش  ) یعازُخ ْلـِبعِد " " يارجاـم دـشاب ، یم  عیـشت 

هب هک  دناوخ ، دندوب ، رضاح  زین  یعمج  هک  (ع ) اضر ماما  رضحم  رد  ار  نآ  اروشاع ، زور  رد  و  تفر ، ناسارخ  وًُرم  هب  و  دورـس ، (ع ) ناماما
نمیت و ناونع  هب  لبعد ، دومرف . اطع  وا  هب  رانید ، دـص  يوتحم  هسیک  کـی  (ع ) متـشه ماـما  دـشاب ، یم  فورعم  ٍتاـیآ " ْسِرادـُم  " هدیـصق

هناور نطو  يوس  هب  تشادرب و  ار  رانید  هسیک  سابل و  لبعد " و" درک ، هیدـه  وا  هب  زخ  سابل  (ع ) متـشه ماما  درک ، سابل  ياضاقت  كربت ،
رد هک  تساوخ  مدرم  زا  وا  دناوخب . ار  دوخ  هدیصق  ات  دندرک  توعد  وا  زا  و  دنتشاد ، یمارگ  ار  وا  مدقم  دمآ ، مق  هب  هار ، ریسم  رد  وا  دش ،
رد ار  هدیصق  نآ  لبعد ، دندش ، هناور  دجسم  يوس  هب  اسآ  لیس  مدرم  دناوخب . اجنآ  رد  ار  دوخ  هدیصق  ات  دننک ، عامتجا  مق ، عماج  دجسم 

هداد لبعد  هب  یـسابل  (ع ،) اضر ترـضح  هک  دنتفای  عالطا  مق ، مدرم  دـنداد . وا  هب  يرایـسب  يایادـه  مدرم  و  دـناوخ ، مدرم  گرزب  عامتجا 
هک دـندرک  داهنـشیپ  مق  مدرم  هکنآ  اـت  دـشن ، رـضاح  وا  یلو  دـشورفب ، مق  مدرم  هب  راـنید  رازه  هب  ار  ساـبل  نآ  هک  دنتـساوخ  وا  زا  تسا ،

ناناوج درک ، تکرح  نطو  يوس  هب  مق  زا  لبعد  هک  یتقو  دـشن ، شورف  هب  راضح  وا  زاب  دـشورفب ، راـنید  رازه  هب  ار  ساـبل  نآ  زا  یتمـسق 
يوگتفگ زا  سپ  درک و  سابل  دادرتسا  ياضاقت  تشگزاب و  مق  هب  وا  دـندوبر ، وا  زا  ار  ساـبل  نآ  راـبجا ، هب  دـنتفرگ و  ار  وا  هار  رـس  یمق 

تمـسق نآ  تباب  رانید ، رازه  مق ، مدرم  دراد ، رب  دوخ  ار  رگید  تمـسق  و  دهدب ، اه  یمق  هب  ار  سابل  نآ  زا  یتمـسق  هک  دش  یـضار  دایز ،
و (ع ) تیب لها  ناماما  اب  ار  مق  مدرم  مکحم  رایـسب  دـنویپ  قشع و  هک  تسا  یفاص  هنییآ  دـننامه  یخیرات  زارف  نیا  ( 62 .) دنداد وا  هب  سابل 

یعمج تاقالم  تسا . نآ  شرتسگ  عیشت و  يارب  مق  تیزکرم  و  مق ، مدرم  یماگـشیپ  رب  قداص  دهاش  و  دهد ، یم  ناشن  اهنآ ، يرکف  طخ 
نآ رب  مق  مدرم  زا  یعمج  مدوب ، (ع ،) اضر ماـم  رـضحم ا  رد ) ناـسارخ  ) رد دـیوگ : یم  يوره  تلـصابا  (ع ) اـضر ترـضح  اـب  مق ، مدرم  زا 
اهنآ هب  دناوخ و  دوخ  کیدزن  هب  ار  اهنآ  تفرگ ، مرگ  رایسب  اهنآ  اب  و  داد ، ار  اهنآ  مالـس  باوج  ماما  دندرک و  مالـس  هدش  دراو  ترـضح 
ِهبُونُذ ْنِم  َجَرَخ  ٍلْسُغ  یلَع  َوُهو  ِینَراز  ْنَمَف  الَا  ِیَتبُْرت ، ِهیف  َنُوروَُزت  ًامْوَی ، ْمُِْکیَلَع  ِیتأَیَـسَف  ًاـقَح ، اُنتَعیِـش  ُْمْتنَاَـف  ًـالْهَاَو ، مُِکب  ًاـبَحْرَم  : " دومرف
سوط رد  ار  مربق  امـش  هک  دسر  یم  ارف  يزور  يدوز  هب  دیتسه ، ام  نایعیـش  قح  هب  امـش  امـش ، رب  نیرفآ  دیدمآ ، شوخ  ُهُُما ؛ ُْهتََدلَو  ٍمْوَیَک 

زا دلوت  زور  هک  ددرگ ، یم  جراخ  هانگ  زا  نانچ  نآ  دنک ، ترایز  ارم  ربق  لسغ ، اب  هعیش ، امش  زا  سکره  دیـشاب ، هاگآ  دینک ، یم  ترایز 
هب هفوک  زا  هعیش  ياه  برع  ترجه  زا  سپ  بصاغ  رگمتـس و  يافلخ  ربارب  رد  مق  مدرم  یبلط  لالقتـسا  ( 63.") تسا هدش  دلوتم  شردام 

لقتـسم همین  روشک  رد  ییوـگ  هک  دـنتفای  تمظع  تیمها و  ناـنچ  مق  مدرم  تفاـی ، هعـسوت  بیجع  یتعرـس  اـب  نرق  مین  یط  مق  رهـش  مق ،
جاب و نداد  زا  دیشرلا  نوراه  تفالخ  رخاوا  ات  یسابع  يافلخ  روهظ  زاغآ  زا  هک  نانچ  دنیامن . یم  یگدنز  مالـسالاراد  بلق  رد  یکچوک 
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ددـص رد  (ع ) مظاک ماـما  ندـناسر  تداهـش  هب  زا  سپ  ق  لاـس 184 ه . ـ رد  نوراـه  دـندومن . یم  يراددوخ  تقو ، تموکح  هب  تاـیلام 
فیعضت بوکرس و  دوب ، هدمآرد  افلخ  دض  نوناک  تروص  هب  هک  ار  مق  و  هداد ، رارق  دیدش  راشف  رد  ار  ترضح  نآ  نارادفرط  هک  دمآرب 

وا دنک ، لصو  ار  مق  مدرم  هلاس  دـنچ  هاجنپ و  تایلام  هک  داد  روتـسد  وا  هب  و  دومن ، ناهفـصا  مکاح  ار  یمق " دیـشوک  نب  هللادـبع  " دـیامن
رب وا  دـندرک ، یمن  تعاطا  وا  زا  مدرم  داد ، رارق  تخـس  راشف  تحت  ار  مق  یلاها  مصاع  دومن ، مق  لماع  ار  دیـشوک " نب  مصاـع  " شردارب

دندرک هلمح  مصاع  هب  هدومن و  شروش  ماجنارس  دنام ، هجیتن  یب  اهنآ  ياه  تیاکـش  دندش ، هدنکارپ  مق  مدرم  زا  یعمج  دوزفا  دوخ  راشف 
نوراه دزن  هللادـبع  درک ، لزع  دوخ  ماقم  زا  ار  ناهفـصا  مکاح  دیـشوک  نب  هللادـبع  مصاع ، لتق  زا  عالطا  زا  سپ  نوراـه  دنتـشک ، ار  وا  و 

ار داهنـشیپ  نیا  نوراه  دزاس . ادج  ناهفـصا  تموکح  زا  ار  مق  هزوح  هکنیا  رب  طورـشم  ددرگزاب ، دوخ  نیـشیپ  ماقم  هب  رگید  راب  ات  تفر ،
مق هک  تشاداو  ار  نوراه  دمآ ، هفالخلاراد  هب  دوب ، مق  ناگرزب  خویش و  زا  هک  يرعشا " عسی  نب  هزمح  " شکمـشک نیا  رد  تفریذپ ، یمن 

هتخادرپن ياه  تایلام  زا  نوراه  هکنیا  رب  طورـشم  دیامن ، نیمـضت  ار  مق  تایلام  تخادرپ  ًاصخـش  دوخ  هاگنآ  دزاس ، ادـج  ناهفـصا  زا  ار 
نیمه و  تفای ، لالقتسا  هدیدرگ و  ادج  ناهفـصا  زا  مق  هک  دش  ثعاب  هزمح  ریگ  یپ  تیعطاق  اه و  لالدتـسا  دنکرظن . فرـص  قباس ، هدش 

بارعا مق ، لالقتـسا  زا  …سپ  درک . بصن  مق  عماـج  دجـسم  رد  ار  هعمج  تماـما  ربـنم  و  دـش ، مق  هعمج  ماـما  مکاـح و  عـسی  نـب  هزمح 
عیشت يرآ  ( 64 .) دندیـشخب عیـسو  دیدج و  یقنور  نطاب ، رهاظ و  رظن  زا  ار  نیمزرـس  نیا  دنتخادرپ و  مق  يزاسزاب  ینادابآ و  هب  يرعـشا ،
هوکش زین  رصع  نامه  رد  دوب ، هدش  لالقتـسا  یهاوخ و  يدازآ  بجوم  هداتـسیا و  متـس  روز و  ربارب  رد  خیرات  لوط  رد  هراومه  هک  يولع 
ربارب رد  مق  مدرم  شروش  ضارتـعا و  دیـشخب . تاـجن  مدرم ، لاوما  نید و  نادزد  ناـیغای و  لاـگنچ  زا  ار  مق  تخاـس و  راکـشآ  ار  دوـخ 

هک یتقو  تسا ، هدناسر  تداهـش  هب  ار  ترـضح  نآ  نومأم  هک  دندرک  رواب  نینچ  و  دندش ، هاگآ  (ع ) اضر ماما  تلحر  زا  مق  مدرم  نومأم 
ات لاس 204  زا  ) لاس تفه  تدم  دندز و  زابرـس  وا  تموکح  هب  تایلام  نداد  زا  وا ، هب  ضارتعا  ناونع  هب  مق ، مدرم  تفر ، دادـغب  هب  نومأم 
" ماشه نب  یلع  " مان هب  یـصخش  نومأم  دندرک ، یم  ینامرفان  نومأم ، تموکح  زا  نانچمه  مق  مدرم  و  تفای ، همادا  عضو  نیا  ق ) . ـ 211 ه

مق مدرم  دش ، کیدزن  مق  هعلق  هب  هک  یتقو  دوخ ، هاپس  اب  ماشه  نب  یلع  داتسرف ، مق  يوس  هب  نایشروش ، بوکرـس  يارب  زهجم  ییورین  اب  ار 
هب ار  هعلق  دـندرکاپ و  هب  همیخ  دـندز و  رداچ  هعلق  راوید  تشپ  رد  شهاپـس ، ماـشه و  نب  یلع  دنتـسب ، اـهنآ  يور  هب  ار  هعلق  ياـه  هزاورد 
نب یحی  دندش ، مق  هعلق  دراو  دندوشگ و  ار  اه  هزاورد  هدرک و  ذوفن  هعلق  لخاد  هب  اه ، تانق  ياه  هار  زا  ماجنارس  دندروآ و  رد  هرـصاحم 
ياه تایلام  و  دندرک ، بارخ  ار  هعلق  زا  ییاه  تمـسق  دنتـشک ، مق  نارـس  زا  رگید  نت  دـنچ  اب  ار  اه  یمق  گرزب  خیـش و  يرعـشا  نارمع 

دادـغب هب  دوـخ  و  درک ، مق  مکاـح  ار  یحلط ) یـسیع  نب  یلع  ) ماـن هب  یـصخش  ماـشه  نب  یلع  سپـس  و  دـندومن ، لوـصو  ار  هدـنام  بقع 
شروش نومأـم  تموـکح  دـض  رب  رگید  راـب  ق  لاـس 215 ه . ـ رد  دـنتخادرپ و  اـه  یناریو  ناربـج  مق و  يزاـسزاب  هب  مق  مدرم  تشگزاـب .

هب ار  ارجام  تفر و  دادغب  هب  یحلط  دندرک . جارخا  مق  زا  ار  یحلط " یسیع  نب  یلع  " وا فرط  زا  هدش  بصن  مکاح  هک  يروط  هب  دندومن ،
، دندرک يریگولج  رهـش  هب  وا  دورو  زا  مدرم  داتـسرف ، مق  هب  یهاپـس  هارمه  ار  كرت " جـلفم  نب  نمحرلادـبع  " نومأم داد ، شرازگ  نومأم 
. دندش يراوتم  مق  یلاها  رثکا  راد  ریگ و  نیا  رد  درک و  ینادنز  ار  يا  هدع  تشک و  ار  یشروش  نارـس  و  دش ، مق  هعلق  دراو  هنابـش  وا  یلو 
زا يرایسب  دندومن و  اه  يراکادف  هار  نیا  رد  و  دندش ، ریگرد  زین  یسابع  رگمتـس  يافلخ  ریاس  اب  نومأم ، زا  سپ  مق ، زرابم  هدازآ و  مدرم 
رب مایق  شزیخ و  و  هدوب ، نوخ  مایق و  رهش  موس ، مود و  نرق  نامه  رد  مق  هک  تسا  نآ  رگنایب  ثداوح  نیا  ( 65 .) دندیسر تداهش  هب  اهنآ 

(ع) یلع لآ  اب  مق  لها  مکحم  یگتسبمه  تسا . هتشاد  همادا  نانچمه  دعب  هب  تقو  نامه  زا  تسا ، مق  هژاو  ینعم  نامه  هک  نارگمتـس  دض 
(ع) اضر ترضح  هب  يدهع  تیالو  ماقم  يراذگاو  ماگنه  نومأم  هک  دوب  يردق  هب  توبن  نادناخ  اب  مق  مدرم  هقالع  یگتسبمه و  طابترا و 

نیا رد  هـک  مباـی  یمن  ار  یــسک  يِراـثِدو ؛ يراعـِـش  ْمـُق  ُلـْهَا  َلَـعْجَا  ْنَا  ُتْـمَمَه  ْدََـقل  ِْرمَاـْلا ، اذـه  یلَع  ِیُننیُِعی  ًادـَـحَا  ُدـِـجَا  اـم  : " تـفگ
رارق دوخ  يرهاظ  ینطاب و  نارای  ار  مق  مدرم  ما  هتفرگ  یعطق  میمـصت  دـنک ، يرای  ارم  (ع )) اضر ماـما  هب  يدـهع  تیـالو  يراذـگاو  ) راـک

هک دش  راچان  نومأم  دمآ ، نایم  هب  نخس  هاتوک  روط  هب  ًالبق  هک  نومأم ، اب  سپس  نوراه و  اب  مق  مدرم  شکمشک  يارجام  رد  ( 66.") مهد
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. درادهگن یضار  دوخ  زا  ار  مق  مدرم  هلیـسو  نیا  هب  ات  دنک ، راذگاو  دوب ، هیعـش  ذوفن  اب  گرزب و  لاجر  زا  هک  همَثره " " هب ار  مق  تموکح 
اب اه  لاس  و  دوب ، دنمناوت  ذوفن و  اب  ناعیش  زا  هک  ار  نادمح " نب  نیسح  ق"، . ـ لاس 296 ه رد  یسابع ) هفیلخ  نیمهدجیه  ) ردتقم نینچمه 

هفیلخ رب  مق  لها  راک  تفگ : نادمح  هب  نیسح  دنک : یم  لقن  همغلا  فشک  رد  یلبرا  همالع  دومن . مق  مکاح  دوب ، هدرک  هزرابم  سابع  ینب 
فالخ رب  داتـسرف ، مق  هب  یهاپـس  هارمه  ارم  هفیلخ  هکنیا  ات  دـندیگنج ، یم  وا  اب  مق  لها  داتـسرف ، یم  ار  سک  ره  هفیلخ  اریز  دـش ، راوشد 
بهذم مه  ام  اب  وت  نوچ  و  دشاب ، فلاخم  نامبهذم  اب  هک  مینک  یم  گنج  یـسک  اب  ام  :" دنتفگ و  دندمآ ، نم  لابقتـسا  هب  مق  لها  راظتنا ،

مالسا دورو  زاغآ  نامه  زا  مق  مدرم  هک : نآ  نخـس  هاتوک  (. 67") تسین یفالتخا  وت  ام و  نایم  تسا ) فورعم  نادمح ، لآ  عیـشت  ) یتسه
اهنآ زا  یضعب  یتح  دنتشاد  غاب  کلم و  هچنآ  (ع ) ناماما رـصع  نامه  رد  دندوب و  (ص ) ربمایپ نادناخ  راوتـسا  نادنمقالع  زا  رهـش ، نیا  هب 
یم رایـسب  مارتحا  (ع ) یلع لآ  هب  دنداتـسرف ، یم  (ع ) ناماما يارب  ار  دوخ  لاوما  سمخ  لاس  ره  و  دـندرک ، (ع ) ناماما فقو  ار  دوخ  هناـخ 

طابترا تسا . رتشیب  اج  همه  زا  دـنا ، هدـمآ  مق  هب  هک  یناـگدازماما  دادـعت  ور  نیا  زا  دوب ، (ع ) یلع لآ  هاـگهانپ  مق  هک  يروط  هب  دـندومن ،
عیـشت خیرات  یناشیپ  رد  هسدقم ، هیحان  و  (ع ) يرکـسع نسح  ماما  يداه و  ماما  داوج ، ماما  اضر ، ماما  مظاک ، ماما  قداص ، ماما  ار  مق  لها 

زا یکی  هب  (ع ) داوج ماما  فطل  منک : یم  بلج  هنومن  دنچ  رکذ  هب  ار  امـش  رظن  اجنیا  رد  دـشخرد . یم  يرمق ، يرجه  موس  مود و  نرق  رد 
نآ زا  یسابل  متساوخ  مدیسر ، (ع ) داوج ماما  رضحم  هب  اجنآ  رد  متفر و  هنیدم  هب  جح  رفـس  رد  دیوگ : یم  یمق  لهـس  نب  دمحم  مقنایعیش 

نوریب وا  هناـخ  زا  مدرک و  یظفاحادـخ  ترـضح  نآ  اـب  دـماین ، تسد  هب  یتـصرف  منک ، تساوخرد  كربـت ، ندیـشوپ و  يارب  ار  ترـضح 
مبلق هب  هراختسا  زامن و  تعکر  ود  ماجنا  زا  سپ  متفر و  دجسم  هب  مسیونب ، ترضح  نآ  يارب  يا  همان  دروم  نیا  رد  متفرگ  میمصت  مدمآ ،

یصخش ناهگان  هار  ریسم  رد  مدش ، هناور  مق  يوس  هب  ناوراک  هارمه  هدمآ و  نوریب  هنیدم  زا  هدرک و  هراپ  ار  مان  متسرفن ، ار  همان  هک  دمآ 
داد و نم  هب  دوب ، یلامتسد  نایم  رد  هک  یسابل  " متسه . نم  :" متفگ متفر و  شدزن  تسیک ؟ لهس  هب  دمحم  دیسرپ : دمآ و  ناوراک  نایم  هب 
ار اه  سابل  نآ  تسا ، مرن  بوغرم و  سابل  ود  مدـید  مدرک  هاگن  " تسا . هداتـسرف  وت  يارب  ار  ساـبل  نیا  (ع ) داوج ماـما  وت  يـالوم  تفگ :

ندب سابل ، ود  نامه  اب  دمحا ، شرسپ  تفر ، ایند  زا  هک  یتقو  تشادهگن ، رمع  رخآ  ات  ار  اه  سابل  نآ  لهـس  نب  دمحم  مدرب . دوخ  هارمه 
ار دوخ  دوب ، قانتخا  رصع  نیرتدیدش  هک  (ع ) يداه ماما  رصع  نامه  رد  مق  مدرم  (ع ) يداه ماما  اب  مق  مدرم  طابترا  ( 68 .) درک نفک  ار  وا 
هب عوضوم  نیا  دـنتخاس . یم  رارقرب  دوخ  ماما  اب  ار  دوخ  طباور  هدرب و  ترـضح  نآ  رـضحم  هب  ار  یلاوما  و  دـندناسر ، یم  ارماـس  رهـش  هب 

یصخش ناقاخ  نب  حتف  تخادرپ ، وگتفگ  هب  روما  نیا  رد  ناقاخ ، نب  حتف  شریزو  اب  وا  دش ، هداد  شرازگ  یسابع  توغاط  نیمهد  لکوتم 
دومناو (ع ) يداه ماما  هب  نادنم  هقالع  زا  یکی  ناونع  هب  ار  دوخ  یـسوموبا  دومن . شرازگ  یـسرزاب و  یفخم  رومأم  ار  یـسوموبا " " مان هب 

! یـسوموبا يا  :" دومرف وا  هب  يزور  تشاد ، ربخ  هدرپ  تشپ  زا  هک  (ع ) يداه ماما  دومن ، یم  دـمآ  تفر و  ترـضح  نآ  رـضحم  هب  و  درک ،
ار لام  یمق  درم  نآ  :" دومرف یـسوموبا  هب  ماما  بش ، ياه  همین  دـنام ، ماما  هناخ  رد  ار  بش  یـسوموبا  دـنروآ ". یم  ار  لاـم  بشما  نیمه 
مق و مدرم  هب  (ع ) يرکـسع نسح  ماما  همان  ( 69….") درک يریگولج  نم  تسد  هب  نآ  ندیـسر  زا  توغاط ) ) راکتمدخ رومأم  یلو  دروآ ،
(ع) يرکـسع نسح  ماما  رـصعرد  اجنآ  مدرم  بلاغ  تسا ، هواـس  کـیدزن  رد  یگرزب  ياتـسور  دـنیوگ  یم  هوآ  نآ  هب  زورما  هک  هبآ  هوآ 

یم اهنآ  يارب  يا  همان  تشاد ، طابترا  هوآ  مق و  مدرم  اب  هک  (ع ) يرکـسع نسح  ماما  دوب ، نایعیـش  دمآ  تفر و  زکرم  زین  مق  دـندوب ، هعیش 
همان نآ  رد  تسا ، اهنآ  هب  یمرگلد  و  یگتسویپ ، مه  هب  داحتا و  دروم  رد  اهنآ  هب  يرادشه  مه  و  تسا ، اهنآ  زا  رکشت  همان  مه  هک  دتـسرف 

رب هدـنهد ، رادـشه  شخب و  هدژم  ناونع  هب  (ص ) مالـسا ربمایپ  نداتـسرف  اب  شیتانع ، فطل و  دوجو  اب  لاـعتم  دـنوادخ  تسا : هدـمآ  نینچ 
بولق رد  ار  ربمایپ  نادناخ  یتسود  تبحم و  رذب  و  تشاد ، یمارگ  شتیاده  اب  داد و  قیفوت  شنید  شریذـپ  هب  ار  امـش  و  داهن ، تنم  مدرم 
رادرک ياه  هویم  و  دندیسر ، تداعس  تاجن و  هب  دنتفر  امش  نایم  زا  هک  اهنآ  تشاک ، شتعاطا  نیمزرـس  رد  امـش  ناگدنیآ  ناگتـشذگ و 
راکفا هب  ام  ناور  و  تسا ، مکحم  راوتـسا و  ام ، تین  هدارا و  هراومه  مدرم ! يا  دـندش . لیان  ناشلامعا  شاداـپ  هب  دـندیچ و  ار  دوخ  کـین 

. تسا امش  ام و  ناگتشذگ  ياه  شرافـس  زا  يدنویپ  نینچ  هک  تسا  ناوترپ  امـش  ام و  نیب  تبارق  دنویپ  و  تسا ، مارآ  امـش  كاپ  کین و 
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هک ارچ  میتسه ، مکحم  یگتـسویپ ، مه  هب  دـحاو و  داقتعا  اب  هراومه  و  تسا ، رارقرب  امـش  ناریپ  اـم و  ناـناوج  هدـهع  رب  هک  تسا  یناـمیپ 
: دـیامرف یم  رقاب ) ماما  ای  قداص  ماما  هب  هراشا  ) ِملاع هک  نانچ  تسا ، هدومن  رارقرب  ام  نیب  ار  ینتـسسگان  گنتاگنت و  طاـبترا  نیا  دـنوادخ 

نـسح ماـما  هک  تسا  راکـشآ  یبوخ  هب  هماـن  نیا  زا  ( 70.") تسا نمؤم  يرداـم  ردـپ و  ردارب  نمؤم  ِهِیبَا ؛ ُو  ِهِمُاـِل  ِنِمؤْْـملا  وُـخَا  ْنِمؤْْـملَا  "

ترضح و نآ  نیب  یمکحم  نامیپ  و  هتسناد ، یم  دوخ  نارادفرط  نایعیش و  زا  ار  اه  نآ  و  هتشاد ، کیدزن  طابترا  مق  مدرم  اب  (ع ) يرکـسع
مق هیملع  هزوح  یخیرات  هنیـشیپ  رد  ًادعب  هک  ) مق عجرم  هیقف و  هیوباب ، نب  یلع  هب  (ع ) يرکـسع نسح  ماما  همان  تسا . هدوب  رارقرب  مق  مدرم 

ماما تداهـش  زا  لبق  زور  دنچ  (ع ) يرکـسع نسح  ماما  اب  نئادم  مق و  مدرم  طابترا  تسا . بلطم  نیا  رب  يرگید  هاوگ  زین  دوش )، یم  نایب 
، ربب نئادم  هب  ار  اه  همان  نیا  دومرف : وا  هب  داد و  ییاه  همان  نایدَْالا " ْوبَا  " دوخ مداخ  هب  ترضح ، نآ  (ع ،) يرکسع نسح  ترـضح  مهدزای 
هک دـیمهف  یهاوخ  يونـش و  یم  نم  هناخ  زا  هیرگ  يادـص  یتشگزاب ، ارماس  رهـش  هب  هک  زور  هدزناپ  زا  سپ  ناسرب ، ... نالف و نالف و  هب  و 
نآ :" دومرف منک !؟ هعجارم  ماما  ناونع  هب  یسک  هچ  هب  داد ، خر  یقافتا  نینچ  رگا  :" مدرک ضرع  دیوگ : یم  نایدالاوبا  ما . هتفر  ایند  زا  نم 

هزانج رب  هک  سک  نآ  :" دومرف نک . رکذ  يرگید  هناشن  متفگ : تسا ". نم  زا  دـعب  ماما  دـنک ، یم  هبلاطم  وت  زا  ار  اه  همان  باوج  هک  سک 
، ترضح نآ  یتوکلم  هوکـش  دهد ". یم  ربخ  نایمه  ياوتحم  زا  هک  سک  نآ  :" دومرف نکرکذ . رگید  هناشن  متفگ : دناوخ ". یم  زامن  نم 
اه همان  باوج  مداد و  ناشنابحاص  هب  ار  (ع ) يرکسع نسح  ماما  همان  و  مدرک ، رفـس  نئادم  يوس  هب  مسرپب ، رگید  ياه  هناشن  هک  دش  عنام 

ماما ردارب  ) باذـک رفعج  هاگان  متفر ، اجنآ  هب  مدینـش ، (ع ) نسح ماما  هناخ  زا  هیرگ  يادـص  متـشگزاب ، ارماس  هب  مهدزناپ  زور  متفرگ و  ار 
دوخ اب  دنیوگ . یم  کیربت  (ع ) نسح ماما  زا  دعب  ماما  ناونع  هب  وا  هب  دنا و  هدرک  عامتجا  وا  درگ  هب  نایعیش  هک  مدید  ار  يرکـسع ) نسح 

دوب و زاب  رامق  راوخبارش و  هک  متخانش  یم  ار  باذک  رفعج  نم  اریز  ددرگ ، یم  راد  هکل  تماما  ماقم  دوش ، ماما  صخـش ، نیا  رگا  متفگ ،
" دیقع " مان هب  هناخ  مداخ  سپـس  درکن . نم  زا  یلاؤس  چیه  متفگ ، کیربت  تیلـست و  متفر و  وا  دزن  تشاد ، راک  ورـسوهل  تالآ  اب  هراومه 

رانک ناهرمه ، زا  یعمج  اب  رفعج  ناوخب . زامن  نآ  رب  اـیب  دـش ، هدیـشوپ  نفک  تردارب ، هزاـنج  رب  نم ، ياـقآ  يا  تفگ : دـمآ و  رفعج  دزن 
دیـشک بقع  هب  تفرگ و  ار  رفعج  يادرو  دمآ ، نوریب  هناخ  نورد  زا  یکدوک  هاگان  دش ، هدامآ  رفعج  هک  نیمه  دندمآ ، زامن  يارب  هزانج 

دعب دناوخ ، زامن  هزانج  رب  كدوک ، نآ  دمآ و  رانک  رفعج  متسه "! مردپ  هزانج  رب  زامن  هب  رتراوازـس  نم  هک  ایب  بقع  ومع ! يا  :" دومرف و 
نیا تماـما  قدـص  هناـشن  نیمود  نیا  متفگ : دوخ  اـب  مداد ، ترـضح  نآ  هب  ار  اـهنآ  هدـب ، نم  هب  اراـه  هماـن  باوج  دومرف : نم  هب  زاـمن  زا 

، میدوب رادازع  نسح  ماما  گوس  رد  ام  هک  مایا  نامه  رد  دوب ... هدـنام  یقاب  ناـیمه ) ياوتحم  زا  عـالطا  ) رگید هناـشن  کـی  یلو  كدوک ،
، نارضاح تسا ، هتفر  ایند  زا  (ع ) نسح ماما  هک  دندیمهف  دندش ، (ع ) نسح ماما  يایوج  و  دندمآ ، ارماس  هب  مق  مدرم  زا  یعمج  مدید  هاگان 
ام هارمه  :" دنتفگ سپس  دنتفگ  کیربت  تیلست و  دندرک و  مالس  هدمآ و  رفعج  دزن  یمق  هورگ  دندرک . ییامنهار  باذک ، رفعج  هب  ار  اهنآ 

داد و یم  ناکت  ار  شیاه  سابل  یتحاران ، تدش  زاو  دش  ینابـصع  رفعج ، !؟ تسیک " زا  اه  همان  لاوما و  نیا  وگب  تسا  ییاه  همان  لاوما و 
نوریب (ع )) يدهم ترـضح  دزن  زا  ) هناخ نورد  زا  راکتمدخ  ماگنه ، نیا  رد  مهدب ". ربخ  بیغ  زا  هک  دنهاوخ  یم  نم  زا  اهنیا  :" تفگ یم 
نیتسار ماما  نانآ  دراد ، دوجو  رانید  رازه  نایمه  نایم  رد  و  تسا ، ینالف و ... ینالف و  ياه  همان  امـش  دزن  رد  تفگ : یمق  هورگ  هب  دمآ و 

رب ماما  یهدب ، خساپ  ام  لاؤس  هب  ات  داتسرف ، ام  دزن  ار  وت  هک  یـسک  نآ  :" دنتفگ دنداد و  راکتمدخ  نآ  هب  ار  اه  لوپ  همان و  و  دنتخانـش ، ار 
مق مدرم  دندش ، یم  نییعت  مق  يارب  یـسابع  يافلخ  فرط  زا  هک  ینارادنامرف  هعیـش  رادنامرف  زا  مق  مدرم  لابقتـسا  ( 71.") تسا نامه  قح 

، دنشاب هعیش  هک  دنداتسرف  یم  مق  هب  رادنامرف  ناونع  هب  ار  يدارفا  ًالومعم  افلخ  ور  نیا  زا  دشاب ، هعیـش  هک  نیا  رگم  دنتفریذپ ، یمن  ار  اهنآ 
( جع نامز ـ  ماما  صاخ  بیان  نیمود  نامثع  نب  دمحم  رصع  رد  ) تقو هفیلخ  فرط  زا  نیسح  مان  هب  یصخش  نداتـسرف  دراوم  نیا  زا  یکی 
هب هک  یتـقو  یلو  مور  یم  مق  مدرم  اـب  گـنج  يارب  مدرک  یم  رکف  دوخ  شیپ  مدرک ، تکرح  مق  يوـس  هب  دادـغب  زا  دـیوگ : یم  وا  دوـب ،

، دوب فلاخم  ام  اب  بهذم  رظن  زا  هک  میدیگنج  یم  یسک  اب  ام  :" دنتفگ دندمآ و  نم  لابقتسا  هب  مق  مدرم  زا  یهورگ  مدیـسر ، مق  کیدزن 
." نک هرادا  ریبدت و  ار  مق  روما  یهاوخ ، یم  هک  هنوگره  و  وش ، رهـش  دراو  کنیا  و  میرادـن ، گنجوت  اب  یتسه ، قفاوم  ام  اب  وت  نوچ  یلو 
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بوخ زین  نم  لاحو  یلام  عضو  دندوب ، یضار  نم  زا  مدرم  و  مداد ، ناماس  رـس و  مق  ياه  يراجنهان  هب  مدش ، مق  دراو  دیوگ : یم  نیـسح 
لزع يرادنامرف  زا  مدوب ) مق  مدرم  رادفرط  عیشت و  بهذم  رد  هک  ) ارم زین  هفیلخ  دندرک ، ییوگدب  نم  زا  هفیلخ  دزن  رد  نادساح  یلو  دش ،

هب ار  ملاوما  سمخ  دمآ …و  نم  رادید  هب  جع ) نامز ـ  ماما  مود  صاخ  بیان  ) يرًمُع نامثع  نب  دمحم  اجنآ  رد  متـشگزاب ، دادغب  هب  درک .
(. 72) متفای نانیمطا  نآ  تیناقح  هب  مدمآ و  نوریب  متشاد ، جع ) ) رصع ماما  هسدقم  هیحان  هب  تبسن  ًالبق  هک  يدیدرت  کش و  زا  و  مداد . وا 

نآ تالوحت  مق و  هیملع  هزوح  یخیرات  هنیشیپ  رب  یهاگن 

نآ  تالوحت  مق و  هیملع  هزوح  یخیرات  هنیشیپ  رب  یهاگن 
، تفای يریظن  نآ  يارب  ناوت  یمن  هک  یگرزبو  مهم  ياه  هدـیدپ  زا  یکی  عیـشت ، خـیراترد  صوصخ  هب  مالـسا  ناهج  رد  کش  یب  هراشا :

یـسایس یگنهرف و  یملع ، تالوحت  بجوم  و  هدـش ، يرایـسب  میظع و  تاکرب  راـثآ و  أـشنم  نونکاـت  هک  تسا  مق " هیملع  هزوح  " هدـیدپ
میظع و هزوح  نیا  اـب  ناـهج ، ناناملـسم  دریگ و  رارق  هجوت  دروم  هراومه  هک  تسا  هتـسیاش  ور  نیازا  تسا ، هتـشگ  يریگارف  راد و  هشیر 

عوضوم هس  " ریرحت رکذ و  هب  اتسار  نیا  رد  هک  میدش  نآ  رب  مق ، هیملع  هزوح  اب  ارذگ  ییانشآ  يارب  تصرف  نیا  رد  دنشاب . انـشآ  نآ  راثآ 
ییامن رود  1 ـ دشاب : بان  مالـسا  و  نیتسار ، عیـشت  زاس  گنهرف  میظع و  عبنم  نیا  تخانـش  يارب  هدنزاس  ياشگهر  ات  میزادرپب ، ریز " مهم 

3ـ نآ . زا  هتـساخرب  ناگنزرف  هزوح و  ناـشخرد  راـثآ  هب  يرظن  2 ـ نونکات . (ع ) قداص ماما  رـصع  زا  مق ، هیملع  هزوح  یخیراـت  هنیـشیپ  زا 
، هدرـشف صاصتخا و  روط  هب  اجنیا  رد  قوف ، تاعوضوم  زا  کـی  ره  هزوح . یـسایس  یعاـمتجا و  یگنهرف ، هتـسجرب  تـالوحت  رب  یهاـگن 

هنیشیپ زا  ییامن  رود  1 ـ دیآ . نایم  هب  نخس  حورشم  روط  هب  اتسار  نیا  رد  رگید ، تصرف  رد  هکنآ  دیما  هب  تسا ، هتفرگ  رارق  یسررب  دروم 
. دـنا هدوب  تشترز  نییآ  وریپ  مالـسا  روهظ  نراقم  مق  مدرم  میتفگ ، هک  ناـنچ  یخیراـت ، دـهاوش  نوتم و  قباـطم  مق  هیملع  هزوح  یخیراـت 

نـسح یفوک و  مثعا  يرذالب و  دش . حتف  ناناملـسم  تسد  هب  مود ، هفیلخ  رمع ، یگدـنز  لاس  نیرخآ  رد  ق  لاس 23 ه . ـ رد  مق  نیمزرس 
يرادرس هب  ناناملـسم  تسد  هب  يرجه  لاس 23  رد  مق  رهش  هک  دنا  هدرک  حیرـصت  ( 73) مق میدق  خیرات  فلؤم  یمق  نسح  نب  دـمحم  نب 
يرعـشا یـسوموبا  تسد  هب  ناشاک  مق و  هک  تسا  نیا  رابخا  نیرت  حیحـص  ":و  تسا نیا  يرذـالب  ریبعت  ( 74 .) دش حتف  يرعشا ، یسوموبا 

يوُمُح توقای  زا  يوریپ  هب  و  مق ، میدق  خـیرات  هدنـسیون  زا  يوریپ  هب  ناگدنـسیون  هچرگ  مق ، مدرم  عیـشت  زاغآ  دروم  رد  ( 75" .) دش حتف 
یلو دنا ، هتـسناد  ق ) لاس 83 ه . ـ دودح  رد  ) مق هب  اه " يرعـشا  " دورو زا  سپ  خیرات  هب  ار  مق  مدرم  عیـشت  زاغآ  نادـلبلا ، مجعم  هدنـسیون 

نایراق و ناعباتو و  نایعیـش  شوج  بنج و  دـمآ و  تفر و  زکرم  اه " يرعـشا  " دورو زا  لبق  مق  هک  دـهد  یم  ناشن  یخیرات  نیارق  نوتم و 
مدرم و  دوش ) یم  ناشن  رطاخ  هک  نانچ  ) تسا هدوب  دایز " نب  لیمک  ریبج "و" نب  دیعـس  " دننام عیـشت  فورعم  نایاسراپ  و  نآرق ، نارـسفم 

مق و هب  دنتـشرفا  یمرب  تفلاخم  مچرپ  يوما ، رابج  نامکاح  ربارب  رد  هک  یناسک  ساـسا ، نیمه  رب  دـنا . هدوب  توبن  نادـناخ  رادتـسود  مق 
اب هزراـبم  هار  رد  " هبعـش ، نب  هریغم  هب  فرطم  " يرجه لاس 77  رد  هلمج  زا  دـندرک ، یم  دادمتـسا  ناشاک  مق و  مدرم  زا  هدـمآ و  ناـشاک 
زا دادمتسا  يارب  ناشاکو  مق  هب  يوما ،) هفیلخ  نیمجنپ  ) کلملادبع بناج  زا  بوصنم  قارع  ماشآ  نوخ  رادناتسا  یفَقَث  فسوی  نب  جاجح 

ياه 66 و 67 لاس  رد  ) راتخم مایق  ماگنه  هک  دوش  یم  هدیمهف  خـیرات  نوتم  زا  زین  ( 76 .) دندرک عامتجا  وا  درگ  هب  مق  مدرم  و  دـمآ ، مدرم 
هاگهانپ نآ ، فارطا  مق و  نیمزرـس  و  دـندومن ، تنوکـس  نارکمج  هیرق  رد  و  دـندمآ ، مق  هب  هفوک  زا  دـسا  ینب  نایعیـش  زا  یعمج  ق ) . ـ ه

زا هکنیا  اب  ناتـسیس  مکاح  سیق " نب  ثعـشا  نب  دـمحم  نب  نمحرلادـبع  ،" يرجه لاـس 83  دودـح  رد  زین  و  ( 77 .) دوب اـهنآ  يارب  یبوخ 
ياملع زا  رفن " هدـفه  " ماگنه نیا  رد  دـش ، وربور  تسکـش  اب  وا  شروش  یلو  درک ، شروش  وا  دـض  رب  دوب ، هدـش  بصن  جاـجح ، بناـج 

دزن نارکمج  رد  و  دندش ، هناور  مق  يوس  هب  دندوب ، ریبج  نب  دیعس  دایز و  نب  لیمک  اهنآ  هلمج  زا  هک  اسراپ ، هتسجرب و  نایعیـش  نیعبات و 
دـمآ و هنیدـم  هب  اهنآ  زا  هک  یـسک  نیتسخن  دـندوب ، نمی  لها  ًالـصا  رعـشا  لآ  مق  هب  اه  يرعـشا  دورو  ( 78 .) دندومن تنوکـس  دسا ، ینب 

نارای زا  بئاس " " مان هب  وا  نادنزرف  زا  یکی  دـیدرگ . يدـنمجرا  ماقم  ياراد  مالـسا  رد  هک  دوب ، يرعـشا " رماع  نب  کلام  " دـش ناملـسم 
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ياراد دعس  تشاد ، دعس " " مان هب  يرسپ  هللادبع  تشاد ، مان  هللادبع " ،" وا نادنزرف  زا  رگید  یکی  (. 79) دش هتشک  وا  اب  دوب و  راتخم  صاخ 
وزج رفن ، دـص  زا  شیب  اهنآ  ناگداون  نادـنزرف و  و  دـندوب ، هفوک  رد  (ع ) قداص ماـما  نادرگاـش  زا  اـهنآ  و  دوب ، رـسپ  هدزناـپ ) اـی  ) هدزاود

رد يوُمُح  توقای  (. 80) دنتشاد داقتعا  (ع ) تیبلها همئا  تماما  هب  هدوب و  هعیش  لاجر  زا  اهنآ  همه  و  دندوب ، رگید  ناماما  زا  ثیدح  نایاور 
دندوب ثیدح  نایوار  املع و  زا  نت  هدفه  وزج  لوا ) نرق  رخاوا  رد  ) هک درب  یم  مان  ار  يرعشا  دعس  نارسپ  زا  رفن  جنپ  نادلبلا  مجعم  باتک 
هللادبع 1 ـ زا : دوب  ترابع  رفن  جنپ  نآ  مان  هک  دندش ، مق  دراو  جاجح ، هاپس  ربارب  رد  ثعشا ، نب  نمحرلادبع  هاپس  تسکش  يارجام  رد  هک 

ناگتـسب ریاس  اهومع و  رـسپ  ناردارب و  هتفر  هتفر  مق  هب  اهنآ  دورو  زا  سپ  هک  میعن ، 5 ـ قاحسا ، 4 ـ نمحرلادبع ، 3 ـ صوحا ، 2 ـ دعس ، نب 
، دیدرگ مق  دراو  تشاد ، تنوکس  هفوک  رد  دوب و  (ع ) قداص ماما  نادرگاش  زا  يرعشا " هللادبع  نب  یسوم  " هلمج زا  دنتسویپ . اهنآ  هب  اهنآ 

مق ناسیون  خیرات  بلغا  :" دسیون یم  يزار  دمحم  خیـش  رگـشواکو  ققحم  تشاد . مق  رد  عیـشت ، شرتسگو  دییـشت  رد  ییازـس  هب  شقن  و 
مق هب  هک  اه  يرعـشا  زا  یهورگ  دیدرگ ، اهقف  نایاور و  ناثدـحم و  املع و  زکرم  هدـش و  نوگرگد  اه " يرعـشا  " دورو اب  مق  دـنا : هتـشون 
رسپ دعـس و  نب  هللادبع  ( 81 .) دندیگنج یم  جاجح  اب  ثعـشا ، نب  دـمحم  نب  نمحرلادـبع  هاپـس  رد  هک  دـندوب ، نیعبات  ياملع  زا  دـندمآ ،

هک یماگنه  هکنیا : اـه  ینتفگ  زا  ( 82.") دندش دراو  مق  هب  هک  دندمآ  یم  باسح  هب  زور  نآ  ياملع  زا  دـندوب ، اه  يرعـشا  زا  هک  یـسوم 
مق رد  ییادتبا  تروص  هب  همیلع  هزوح  يزیر  یپ  يارب  یبوخو  دعاسم  هنیمز  دندمآ ، مق  هب  مود  نرق  لیاوا  لوا و  نرق  رخاوا  رد  رعـشا  لآ 

اب (ع ) تیبلها ناماما  ور  نیا  زا  داد ، یم  دیون  ار  یـشالترپ  ریگارف و  هیملع  هزوح  رود ، نادـنچ  هن  هدـنیآ  رد  هک  يا  هنیمز  دـمآ ، دوجو  هب 
َنینِمْؤُْملا و َنِم  ُهَفُوک  ُولْخَتَـس  : " دومرف ینخـس  رد  (ع ) قداص ماـما  دـنداد ، یم  ربخ  يا  هزوح  نینچ  زا  دنتـشاد ، هک  یعیـسو  يرگن  هدـنیآ 

ِضْرَـالا یْقبَیـال  یتَـح  ِلْـضَْفلاَو  ِْملِْعِلل  ًانِدـْعَم  ُریِـصَت  و  ُْمق ، اـَهل  ُلاـُقی  ٍهَدـْلَِبب  ُْملِْعلا  ُرَهْظَی  َُمث  اـهِرْجُح ، ِیف  ُهَیَْحلا  ُرِزْأـَت  اـمَک  ُمـْلِْعلا  اـْهنَعُرِزْأَی 
رد هک  يرام  نوچمه  نآ  زا  ملع  و  ددرگ ، یم  یلاخ  ناـنمؤم  زا  هفوک  يدوز  هب  ِلاـجِْحلا ؛... ِیف  ِتارَدَـخُْملا  یتَح  ِنیدـلا  ِیف  ٌفِعْـضَتْسُم 

ملع و زکرم  اجنآ  و  دوش ، یم  راکشآ  دنیوگ ، یم  مق " " ار نآ  هک  يرهش  رد  سپـس  ددرگ و  یم  هدیچرب  عمج و  دوش ، یم  عمج  شا  هنال 
رظن زا  هک  دنام  یمن  یقاب  نیشن  هناخ  نانز  یتح  سک  چیه  نیمز  رسارس  رد  مق ) زا  ملع  شرتسگ  رثا  رب  ) تقو نآ  رد  دش  دهاوخ  تلیـضف 

یپ زا  ییامن  رود  هتـشذگ  بلاـطم  زا  يرجه  موس  نرق  هناتـسآ  و  مود ، نرق  رد  مق  هیملع  هزوح  ( 83.") دشاب فعضتسم  فیعـض و  ینید ،
سابع مینک : یم  بلج  ریز  بلطم  هب  ار  امـش  رظن  نآ ، لـیمکت  يارب  میتسناد ، ار  مود  نرق  رد  و  لوا ، نرق  رخاوا  رد  مق  هیملع  هزوح  يزیر 

رد يوما ، يافلخ  دضرب  ق ) . ـ مود ه نرق  لیاوا  رد  ) یناسارخ ملـسموبا  مایق  ماگنه  يرعـشا  صوحا  دـسیون : یم  رگـشواک  هدنـسیون  ضیف 
هلیـسو هب  ار  هقطنم  نیا  ياهراصح  ناتـسرپ  تب  نارـس  اه و  تب  مامت  هبنـشراهچ ) ) بش کی  رد  داد ، ماـجنا  ریظن  یب  يراـک  مق ، نیمزرس 

مق رد  يرعشا  برع  طسوت  هیماما ، بتکم  راب  نیتسخن  يارب  دینادرگ … هیمام  هعیـش ا  هاگیاپ  ار  نیمزرـس  نیا  و  درک ، دوبان  دوخ ، نامالغ 
، دیدرگ نازورف  رهش ، نیا  رد  راب ، نیلوا  رد  داشراو ، تیاده  لعشمو  دش ، یم  سیردت  نآ  رد  یمسر  روط  هب  هعیش  هقف  هک  دیدرگ  حاتتفا 
یمان و مان  هک  دنتـساخرب  ینیتاسا  دـیتاسا و  بتکم  نیا  زا  دـندرک . یناشفارون  یمالـسا  دالب  ریاس  رب  مق ، هزوح ) ) بتکم ناگتفای  تیبرت  و 
، هدیـصعوبا " بتکم نیا  ناگدـش  تیبرت  زا  یکی  تسا … مجارت  لاـجر و  بتک  تاحفـص  شخب  تنیز  هـشیمه  يارب  اـهنآ  یمارگ  بـقل 
، دوب رهام  يداتـسا  برع ، تایبدا  رد  هکنی  هب ا  رظن  و  تشگ ، راپـسهر  دادغب  يوس  هب  هک  دوب ، یملید " رجنلب  نب  حصان  نبدیبع  نب  دمحا 

دینـش يزور  هکنیا  اـت  دوب ، لـکوتم  راـبرد  مزـالم  هتـسویپ  وا  ور  نیا  زا  دومن ، دوـخ  نادـنزرف  ملعم  ار  وا  یـسابع ) هفیلخ  نیمهد  ) لـکوتم
دنزرف ") زَتعم " اب ار  زار  نیا  دش ، نیگهودنا  رایسب  درک ، بدا  هئاسا  (ع ) یلع و  (ع ) ارهز ترضح  سدقم  تحاس  هب  راکشآ  روط  هب  لکوتم 

، یهد هزاجا  رگا  تفگ : زتعم  تسا . حابم  لکوتم ، نوخ  نتخیر  هک  درک  دومناو  نینچ  و  تشاذـگ ، نایم  رد  دوب ، شدرگاش  هک  لـکوتم )
رطاخ هب  نم  تفگ : زتعم  درک ". دهاوخن  یگدنز  هام ، شش  زا  شیب  ردپ ، هدنشک  هک  میوگ : هچ  :" تفگ هدیـصعوبا  مزیرب . ار  مردپ  نوخ 

زا یکی  اب  ماجنارس  منامن . نیمز  يور  رب  زین  دوخ  هک  دنچ  ره  مشک ، یم  ار  وا  (ص ) ربمایپ تخد  هناگی  (ع ) همطاف ترضح  زا  وا  ییوگدب 
(84 .) دنتشک ار  ناقاخ  نب  حتف  شریزو  وا  دندرب ، شروی  لکوتم  هاگباوخ  هب  نارای ، هارمه  هنابش  وا  اب  و  تسب ، يرـس  نامیپ  رگـشل ، يارما 
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باحصا زا  یگمه  هک  دوب  هدنزارب  رـسپ  هدزناپ  ياراد  (ع ) قداص ماما  رقاب و  ماما  باحـصا  زا  يرعـشا  دعـس  نب  هللادبع  دسیون : یم  سپس 
شرتسگ میکحت و  رد  وا  نارـسپ  دوشگ ، مق  رد  ار  عیـشت  بتکم  باب  هک  دوب  یـسک  نیتسخن  هللادبع  دـندوب ، (ع ) مظاک ماما  قداص و  ماما 

زا هک  ار  هفوک  ثیداحا  مق ، هب  دورو  ماـگنه  فورعم ، ریـسفت  بحاـص  میهاربا  نب  یلع  سپـس  و  دندیـشوک ، نیمزرـس  نیا  رد  بتکم  نیا 
رد مق  هیملع  هزوح  ( 85 .) دومن لیدـبت  یبهذـم  گرزب  بتکم  کی  هب  ار  مق  و  داد ، رـشن  نیمزرـس  نیا  رد  دوب  هدروآ  تسد  هب  (ع ) ناماما

تحت نیمزرـس  نیا  نایعیـش  همه  و  دوب ، نایعیـش  هضبق  رد  مق  هک  تفگ  ناوت  یم  مود  نرق  رد  مق  هب  (ع ) اضر ترـضح  دورو  موس و  نرق 
لاس رد  (ع ) اضر ترـضح  تکرح  يارجام  هکنیا  ات  دندرب ، یم  رـس  هب  (ع ) رگید همئا  قداص و  ماما  نادرگاش  نامه  رعـشا " لآ  " فارـشا
دوب هنیدم  رد  هک  ار  (ع ) اضر ترضح  تسیز ، یم  ناسارخ  رد  یـسابع ) هفیلخ  نیمتفه  ) نومأم داد ، خر  ناسارخ  هب  هنیدم  زا  يرجه   200

روظنم ًارهاظ  ( 86 .) دـیایب سراف  زاوها و  هرـصب و  هار  زا  هکلب  دـیاین  مق  هفوک و  هار  زا  هک  تشون  ترـضح  نآ  يارب  و  دـیبلط ، ناسارخ  هب 
نداد رارق  روحم  اب  نایعیـش  ادابم  ات  دنکن ، روبع  دوب  زور  نآ  نایعیـش  هدمع  زکرم  هک  مق  هفوک و  زا  (ع ) اضر ترـضح  هک  دوب  نیا  نومأم 

ترـضح هک  تسا  نآ  رگنایب  نیارق  یخیرات و  نوتم  زا  یـضعب  لاـح  نیع  رد  دـننک ، شروش  ساـبع  ینب  تموکح  دـض  رب  ترـضح ، نآ 
زا سپ  هدوب ، متفه  نرق  ياملع  زا  هک  سوواط  نب  دیـس  دـش .) رکذ  ًالبق  هک  نانچ  .) تسا هدـمآ  مق  هب  ناسارخ ، هب  دوخ  رفـس  رد  (ع ) اضر
نآ رد  (ع ) اضر ترـضح  هک  ) هناخ نیا  و  ٌهقوُرْطَم ؛ ُهَسرْدَم  ُِموْیلا  َوُه  َو  : " دسیون یم  وا  دورو  هناخ  و  مق ، هب  (ع ) اضر ترـضح  ندـمآ  رکذ 

ترـضح دورو  ( 87.") دـشاب یم  بالط ) فارطا  لحمو  ) رذـگهر هک  تسا  يا  هسردـم  متفه ) نرق  ) رـضاح ناـمز  رد  دـش ) ناـمهم  هناـخ 
موـس نرق  زاـغآ  مود و  نرق  رخاوا  رد  هـک  تـسا  نآ  رگناـیب  ترـضحنآ  زا  مدرم  مرگ  لابقتـسا  و  مـق ، هـب  يرجه  لاس 200  رد  (ع ) اـضر
ندش رادیدپ  اه ، هنیمز  نامه  و  هتشاد ، دوجو  (ص ) دمحم لآ  هقف  عیشت و  گنهرف  زورب  يارب  یعیـسو  قیمع و  ياه  هنیمز  مق  رد  يرجه ،

: دومرف ینخس  رد  (ع ) قداص ماما  هک  دوب  ساسا  نیمه  رب  داد ، یم  دیون  هزوح ، نآ  زا  ار  هتسجرب  هنازرف و  دارفا  نتـساخرب  و  هیملع ، هزوح 
مدرم ریاس  تجح  نآ ، لـها  مق و  رهـش  هک  دـسر  یم  ارف  یناـمز  يدوز  هب  ِقئـالَْخلا ؛ یَلَع  ًهَجُح  اـُهلْهَا  ْمَق و  ُهَدـَْلب  ُنوْکَت  ٌناـمَز  ِیتْأَیَـسَو  "

ماما رتخد  (ع ) هموصعم ترـضح  ق  . ـ لاس 201 ه رد  هزوح  موادـت  دییـشت و  رد  مق  هب  هموصعم  ترـضح  دورو  ریثأـت  ( 88.") دش دنهاوخ 
، مق دوجو  زا  ترـضح  نآ  دش ، يرتسب  رامیب و  اجنآ  رد  دیـسر ، هواس  هب  هک  یماگنه  درک ، تکرح  ناسارخ  يوس  هب  هنیدم  زا  (ع ،) مظاک

ترـضح دورو  ربـخ  رگید ، يوـس  زا  " دـیربب . مـق  هـب  ارم  :" دوـمرف دوـخ  صوـصخم  مداـخ  هـب  تـشاد ، عـالطا  مـق ، رد  نایعیـش  زکرمت  و 
رد دنروایب ، مق  هب  ار  ترضح  نآ  هک  دنتفرگ  میمصت  قافتا  هب  يرعشا  دعـس  ناگداون  نارـسپ و  دیـسر ، مق  مدرم  هب  هواس ، هب  (ع ) هموصعم

مارتحا لامک  اب  ار  وا  دنتفر و  (ع ) هموصعم ترضح  زا  لابقتسا  يارب  هواس  هب  مه  اب  دوب ، زین  يرعشا  دعس  نب  جرزخ  نب  یـسوم  اهنآ ، نایم 
هب مق  يوس  هب  ار  رتش  نآ  تفرگ و  تسد  هب  دوب ، راوس  نآ  رب  (ع ) هموصعم ترـضح  هک  ار  يرتش  مامز  جرزخ  نب  یـسوم  دندروآ ، مق  هب 
نآ حرـش  هک  دومن ، ییاریذـپ  شناهارمه  وا و  زا  مارتحا  لامک  اب  درک و  دراو  دوخ  لزنم  هب  ار  (ع ) هموصعم ترـضح  و  دروآ ، دوخ  هناخ 

بجوم مق ، هب  رایـسب  ناگدازماما  دورو  سپـس  و  وا ، رهطم  دقرم  و  مق ، هب  (ع ) هموصعم ترـضح  دورو  دوش . یم  ناشنرطاخ  دعب  لصف  رد 
تفر و هیملع و  هزوح  شرتسگ  میکحت و  رد  ییازس  هب  شقن  نآ  رانک  رد  و  دیدرگ ، عیـشت  شرتسگو  ماکحتـسا  رد  رثؤم  هزات و  تالوحت 

ترـضح رهطم  دـقرم  و  تشاد . و … (ع ) اضر ماما  (ع ،) مظاک ماما  (ع ،) قداص ماما  هتـسجرب  نادرگاـش  ناـیوار و  اـملع و  طاـبترا  دـمآ و 
ياه هرهچ  دشاب . یم  هدوب و  مق  رد  هیملع  هزوح  قنور  هارارف  نونکات  موس  نرق  زاغآ  زا  اه  نرق  لوط  رد  نابات  غارچ  نوچمه  (ع ) هموصعم
املع زا  رفن ، دص  زا  شیب  هک  درک  طابنتسا  ناوت  یم  یخیرات  دهاوش  نوتم و  زا  مراهچ  موس و  مود ، ياه  نرق  رد  مق  همیلع  هزوح  هتسجرب 

هب اجنیا  رد  دنداد ، یم  لیکشت  مراهچ  موس و  مود و  ياه  نرق  رد  ار  مق  هیملع  هزوح  دندوب ، رعـشا  لآ  زا  ًابلاغ  هک  (ع ) ناماما نادرگاش  و 
، ریبخ نایاور  هتسجرب و  ياملع  زا  یکی  يرعشا  دعس  نب  هللادبع  نب  مدآ  نب  ایرکز  1 ـ میزادرپ : یم  اهنآ  زا  رفن  هدزناپ  رکذ  هب  هنومن  ناونع 

نیققحم تسا ، يرعشا  دعـس  نب  هللادبع  نب  مدآ  نب  ایرکز  تشاد ، مق  رد  موس  نرق  رد  هیملع ، هزوح  ندروآ  دوجو  هب  رد  رایـسب  شقن  هک 
یم (ع ) اضر ترضح  و  (ع ) قداص ماما  رصع  رد  وا  دنا ، هدرک  دای  ردقلا " میظع  لیلج و  هیقف  " ناونع هب  راوگرزب ، نیا  زا  ناسانـش  يوار  و 
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لالح و لئاسم  و  داد ، یم  اوتف  دـیلقت ، عجرم  کی  ناونع  هب  مق  رد  و  دوب ، راوگرزب  ود  نآ  قوثو  دروم  هتـسجرب و  نادرگاـش  زا  تسیز و 
امش اب  نم  تسیز  لحم  هلصاف  مدرک : ضرع  ناسارخ ) رد  () (ع اضر ماما  هب  دیوگ : یم  بیـسم  نب  یلع  درک . یم  نایب  مدرم  يارب  ار  مارح 

یـسک هچ  زا  ار  منید  فراـعم  ماـکحا و  مسرپـب ، ار  دوخ  لـئاسم  مسرب و  امـش  روضح  هب  تقو  ره  رد  مناوت  یمن  نم  و  تسا ، رود  رایـسب 
رد هک  زومایب  یمق  مدآ  دنزرف  ایرکز  زا  اْینُدلا ؛ ِنیدلا و  یَلَع  ِنُومْأَملَا  ِیمُْقلا ، َمَدآ  ِْنب  ایِرَکَز  ْنِم  : " دومرف خساپ  رد  (ع ) اضر ماما  مزومایب ؟

نوریب مق  زا  ماوخ  یم  درک : ضرع  (ع ) اضر ترـضح  هب  یتاقالم  رد  مدآ  نبایرکز  هدـمآ : رگید  تیاور  رد  ( 89.") تسا ایند  نید و  روما 
ُعَفُْدی امَک  َِکب  ْمُْهنَع  ُعَفُْدی  َِکْتَیب  َلْهَا  َنِاَف  ْلَعْفَتال  : " دومرف خساپ  رد  (ع ) اضر ماما  تسا . هدش  دایز  اجنآ  رد  هیفـس  دارفا  دادعت  اریز  مورب ،

هب هک  هنوگ  نامه  دوش ، یم  عفد  مق ) مدرم  ) وت تیبلها  زا  الب  وت  دوجو  هلیـسو  هب  اریز  نکن  نینچ  (ع ؛) ِمِظاْکلا ِنَسَْحلا  ِیبَِاب  دادَْغب  ِلْهَا  ْنَع 
هاگراب ياراد  مق ، ناخیـش  ناتـسربق  رد  ردق  یلاع  هیقف  نیا  فیرـش  دقرم  ( 90.") ددرگ یم  عفد  دادـغب  مدرم  زا  الب  (ع ) مظاک ماما  رطاـخ 

ایرکز يومع  رسپ  سیردا ، نبایرکز  هتـسجرب  نایوار  اهقف و  زا  یکی  يرعـشا  هللادبع  نب  سیردا  نب  ایرکز  2 ـ تسا . نایعیـش  رازم  هدوب و 
نبایرکز تفر ، ایند  زا  هک  یتقو  هکنیا ، راوگرزب  نیا  یگنازرف  تلیـضف و  زا  دش ، یم  هدناوخ  یمق " ریرجوبا  " ناونع هب  هک  تسا ، مدآ  نب 

، دومرف یم  دروآ و  یم  نایم  هب  نخس  وا  زا  ررکم  (ع ) اضر ترضح  حبص ، ات  بش  زاغآ  زا  متفر ، (ع ) اضر ماما  روضح  هب  دیوگ : یم  مدآ 
ياراد و  درک ، یم  لقن  مدرم  يارب  ار  اهنآ  تیاور  هراومه  و  دوب ، (ع ) اضر ماما  و  (ع ) قداص ماما  باحـصا  زا  وا  دـنک . تمحر  ار  وا  ادـخ 

هب هراومه  و  تشاد ، تنوکـس  مق  رد  رتشیب  زین  درمگرزب  نیا  ( 91 .) دـنا هدرک  یفرعم  نانیمطا  دروم  نیما و  ار  وا  (ع ) ناماما و  دوب ، باتک 
هللادبع نب  سیردا  يو ، ردـپ  دـشاب . یم  مق  ناخیـش  ناتـسربق  رد  شفیرـش  ربق  دوب ، لوغـشم  مالـسا  عیارـش  هقف و  نتخومآ  مدرم و  داشرا 

قوثو دروم  دارفا  زا  رگید  یکی  يرعشا  هللادبع  نب  مدآ  نب  قاحسا  نب  مدآ  3 ـ ( 92 .) تسا هدوب  باتک  ياراد  ءالضف و  زا  زین  یمق  يرعشا 
یباتک فلؤم  يو  تسا ، مدآ  نب  ایرکز  يومع  رـسپ  رـسپ  " قاحـسا ، نب  مدآ  " دوب (ع ) ناماما رـصع  رد  ماقم  یلاع  بـالط  الـضف و  زا  هک 

(93 .) دنتـسناد یم  دامتعا  دروم  ار  شفلؤم  و  دـندرک ، یم  تیاور  لقن  باتک  نآ  زا  هتـسجرب ، ياملع  هک  دوب  (ع ) ناماما تاـیاور  يوتحم 
ياه هرهچ  الـضف و  زا  یکی  يرعـشا  دعـس  نب  هللادـبع  نب  قاحـسا  4 ـ دراد . رارق  مق  ناخیـش  ناتـسربق  رد  زین ، راوـگرزب  نیا  فیرـش  ربـق 

، هدوب باتک  ياراد  زین  يو  تسا ، مدآ  نب  ایرکز  يومع  یمق ، هللادبع  نب  قاحسا  (ع ،) مظاک ماما  و  (ع ) قداص ماما  باحصا  زا  هدنشخرد 
(94 .) تسا هدـمآ  یم  رامـش  هب  رـصع  نآ  رد  مق  هیملع  هزوـح  يالـضف  زا  دوـمن و  یم  شـشوک  مق  رد  (ع ) تیبـلها همئا  موـلع  رـشن  رد  و 
رد زین  هللادبع  نب  قاحـسا  فیرـش  ربق  دوش ، یم  ناشنرطاخ  هک  دوب  مق  رد  (ع ) يرکـسع نسح  ماما  لیکو  قاحـسا " نب  دـمحا  " شدـنزرف

ماما هدنزارب  نادرگاش  هتـسجرب و  نایوار  زا  رفنود  هللادـبع  نادـنزرف  زا  ردارب  ود  یـسیع ، نارمع و  5 و 6 ـ دراد . رارق  مق  ناخیش  ناتـسربق 
ود نیا  دنشاب ، یم  يرعشا  دعس  نب  هللادبع  نارـسپ  یـسیع  نارمع و  دندوب ، يدنمجرا  هاگیاج  رد  ترـضح  نآ  هاگـشیپ  رد  هک  (ع ) قداص

مود و نرق  رخاوا  رد  مق  هیملع  هزوح  يزاسزاب  رد  دندرک و  یم  عیسو  رمتـسم و  شالت  مق ، رد  یعیـش ، هقف  گنهرف و  ملعت  میلعت و  رد  زین 
رد ریز  تیاور  هس  هب  ار  امـش  رظن  میربب  یپ  شالترپ  ینابر و  ملاع  ود  نیا  دـنمجرا  ماـقم  هب  هکنیا  يارب  دنتـشاد . ازـس  هب  شقن  موس ، نرق 

روضح هب  یمق  هللادبع  نب  نارمع  هدـش ، تیاور  نامثع  نب  نابا  زا  1 ـ مینک : یم  بلج  اهنآ  هب  (ع ) قداص ماما  صاـخ  هجوت  فطل و  دروم 
نادنزرف و لاح  تسا ؟ روطچ  تلاح  :" دومرف وا  هب  دیناشن و  دوخ  رانک  رد  تفریذپ و  یمرگ  هب  ار  وا  (ع ) قداص ماما  دمآ ، (ع ) قداص ماما 

يارب هک  یتـقو  ناـیاپ  رد  "؟ دنتـسه . لاـح  هچ  رد  تلیماـف  ناگتـسب و  تسا ؟ هنوـگچ  تیاـهومع  رـسپ  لاـح  تسا ؟ روـطچ  تا  هداوناـخ 
: دومرف خساپ  رد  (ع ) قداص ماما  "؟ دوب . یـسک  هچ  اقآ  نیا  :" دیـسرپ (ع ) قداص ماما  زا  نارـضاح ، زا  یکی  تفر ، تساخرب و  یظفاحادخ 
زا يرگمتـس  ره  هک  تسا ، فیرـش  نادـناخ  زا  فیرـش  دارفا  زا  یکی  صخـش ، نیا  ُهللا ؛ ُهَمَـصَق  ِالا  ٌرابَج  ْمَُهل  َبَصَن  ام  ٍءابَُجن ، ٍمْوَق  ُبیَِجن  "

تفاب و ییاه  همیخ  نارمع ، هدـمآ : رگید  تیاور  رد  و  2 ـ ( 95.") دنکش یم  ار  شرمک  دنوادخ  دنک ، دصق  ءوس  اهنآ  هب  تبـسن  نایتوغاط 
ار نارمع  تسد  (ع ) قداص ماما  دومن ، ادـها  ترـضح  نآ  هب  ار  اهنآ  دیـسر و  (ع ) قداـص ماـما  روضح  هب  ینم  نیمزرـس  رد  درک و  هداـمآ 

ادـخ هیاس  زج  يا  هیاس  هک  يزور  رد  و  دتـسرفب ، دورد  شلآ  دـمحم و  رب  هک  مهاوخ  یم  دـنوادخ  هاگرد  زا  : " درک اـعد  نینچ  تفرگ و 
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ياه هچوک  زا  یکی  رد  مدوب ، هنیدم  رد  دـیوگ : یم  بوقعی  نب  سنوی  3 ـ ( 96.") دـهد رارق  شیوخ  هیاس  رد  ار  تا  هداوناخ  وت و  تسین ،
هب سنوی ! يا  ِْتیَْبلا ؛ َلْهَا  انِم  ًالُجَر  ِباْبلِاب  َنِاَـف  ُُسنُوی  اـی  ْبَهِْذا  : " دومرف نم  هب  ترـضح  نآ  مدومن ، تاـقالم  ار  (ع ) قداـص ماـما  هنیدـم 

، مدرک تکرح  (ع ) قداص ماما  هناخ  يوس  هب  رتدوز  نم  تسا ". رظتنم  تیبلها  اـم  زا  يدرم  هناـخ ، تشپ  رد  هک  نک ، تکرح  هناـخ  يوس 
" دـیوش هناخ  دراو  :" دومرف ام  هب  دـمآ و  (ع ) قداص ماما  هک  دیـشکن  یلوط  تسا ، هتـسشن  رد  راـنک  رد  یمق  هللادـبع  نب  یـسیع  هک  مدـید 

ضرع سنوی  تسا ". نادـناخ  اـم  زا  هللادـبع  نب  یـسیع  متفگ : هک  يا  هتفریذـپن  ارم  نخـس  وت  مناـمگ  هب  سنوی ! يا  :" دومرف نم  هب  سپس 
ٌلُجَر هللاِْدبَع  ِْنب  ُسنُوی ! ای  : " دومرف (ع ) قداص ماما  !؟ تسا " امش  هناخ  لها  زا  هنوگچ  تسا ، مق  لها  زا  یسیع  مدرگ ، تیادف  يرآ  درک :

(ع) قداص ماما  یظفاحادخ ، ماگنه  ( 97.") تسا نادـناخ  ام  زا  تامم ، تایح و  رد  هللادـبع  نب  یـسیع  سنوی ! يا  ٌِتیَم ؛ انِم  َوُه  ٌیَحانِم و 
زا هک  راکرپ  ياملع  نایوار و  زا  یکی  میهاربا  نب  یلع  شرـسپ  مشاه و  نب  میهاربا  7 و 8 ـ  ( 98 .) دیسوب ار  هللادبع  نب  سیع  مشچ  ود  نیب 
مق رد  ار  نایفوک  ثیدـح  هک  تسا  یـسک  نیتسخن  وا  تسا ، مشاه  نب  میهاربا  درک ، ترجاـهم  مق  هب  موس  نرق  رد  یلو  دوب ، هفوک  یلاـها 
هک تسا  ینایاور  زا  و  دوب ، هدومن  تاقالم  زین  (ع ) اضر ماما  اب  یـضعب  هتفگ  هب  و  دوب ، (ع ) داوج ماـما  صاـخ  باحـصا  زا  وا  دومن ، رـشتنم 

نانمؤمریما ياه  تواضق  باـتک  رداونلا "و" باـتک  :" هلمج زا  (99) دوـب یتاـفیلأت  يارادوا  تسا . هدرک  لـقن  (ع ) ناـماما زا  تیاور   6414
ماما کـیدزن  باحـصا  زا  و  تسا ، (ع ) موصعم ناـماما  زا  تیاور  لـماح 6414  هک  سک  نآ  يرآ  (. 100) درب ماـن  ناوت  یم  ار  (ع ") یلع

هب شقن  ًاعطق  درامگ ، یم  تمه  (ع ) ناماما راثآ  رـشن  هب  دـیآ و  یم  مق  هب  موس  نرق  لیاوا  رد  یملع  تنکم  نیا  اـب  و  دـشاب ، یم  (ع ) داوج
، وا دـننامه  يا  هتـسجرب  راـکرپ و  ياـملع  دوـجیذ  دوـجو  هک  ارچ  تشاد ، دـهاوخ  رـصع  نآ  رد  مق ، رد  هیملع  هزوـح  لیکـشت  رد  ییازس 

نب یلع  ریسفت  بحاص  ) یمق میهاربا  نب  یلع  وا  دنمجرا  رسپ  هکنیا  بلاج  دش . دهاوخ  ملعت  میلعت و  شناد و  ملع و  رازاب  شقنور  بجوم 
زا (ع ) تیبلها ناماما  گنهرف  ثیداحا و  لاقتنا  رد  هک  دوب  يرگـشالت  قیـال و  ناـیوار  نادنمـشناد و  زا  و  دومیپ ، ار  ردـپ  هار  زین  میهاربا )

ياه باـتک  وا  دـنا . هدـناوخ  هتـسیز ، یم  مق  رد  هک  نرق 3 و  مـالعا  زا  یکی  ناوـنع  هب  ار  گرزب  درم  نیا  تـشاد . الوطدـی  مـق  هـب  قارع 
، بقانملا 6 ـ دانسالا ، برق  5 ـ عیارشلا ، باتک  4 ـ يزاغملا ، 3 ـ خوسنملا ، خسانلا و  2 ـ نآرق ، یئاور  ریسفت  1 ـ دننام : درک ، فیلأت  يددعتم 

باتک 12 ـ (ع ،) نینمؤملاریما لیاضف  باـتک  11 ـ ءایبنالا ، باتک  10 ـ ضیحلا ، باتک  9 ـ كرـشلا ، دیحوتلا و  باتک  نآرقلا 8 ـ راـیتخا  7 ـ
9ـ ( 101 .) تسا هیولوق  نب  دـمحم  فیرـش  ربق  هارمه  يرادرهـش  غاب  راـنک  رد  يا  هعقب  رد  مق  رد  گرزب ، ملاـع  نیا  فیرـش  ربق  رذـشملا .

عیـشت راـثآ  رـشن  هب  و  دـندمآ ، مق  هب  هفوـک  زا  شنادرگاـش  تشاد و  طاـبترا  مق  اـب  هک  هتـسجرب  لاـجر  زا  یکی  نمحرلادـبع  نـب  سنوـی 
اب دوب و  هدنزرا  تافیلأت  ياراد  وا  تسا ، (ع ) اضر ماما  درگاش  سپـس  (ع ،) مظاک ماما  هتـسجرب  درگاش  نمحرلادـبع  نب  سنوی  دـنتخادرپ ،

اهقف زا  سنوی  تشون . نیفلاخم و … در  رد  باتک  رازه  سنوی  ناذاش ، لضف  هتفگ  هب  درک ، یم  عافد  تماما  تیالو و  میرح  زا  ملق  نایب و 
دروم لئاسم  تسا ، نانیمطا  دروم  سنوی  :" دومرف نیطقی  نب  یلع  نب  نسح  لاؤس  هب  خساپ  رد  (ع ) اضر ماما  هک  تسا  يردـقیلاع  عجارم  و 

ترضح دش ، نیگمغ  سنوی  دندرک ، تیاکش  نمحرلادبع ، نب  سنوی  درومرد  هرـصب ، یلاها  رگید ، درومرد  "و  سرپب . وا  زا  ار  دوخ  زاین 
رهوگ وت  تسد  رد  هاـگره  سنوی ! يا  تسا ، یـضار  وت  زا  وت  ماـما  هک  یتـقو  تسین  وـت  رب  هب  یکاـب  سنوـی ! يا  : " دوـمرف وا  هب  (ع ) اـضر
سنوی دنک "؟ یم  رثا  وت  رظن  رد  ایآ  تسا ، رهوگ  دنیوگب  مدرم  دشاب و  لگشپ  تتسد  رد  ای  تسا  لگشپ  دنیوگب  مدرم  دشاب و  یناشخرد 
نارگن مدرم  راتفگ  زا  تسا ، یـضار  وت  زا  وت  ماما  تسا و  تسرد  وت  شور  هار و  هک  یتقو  نیاربانب  :" دومرف (ع ) اضر ماما  هن ، درک : ضرع 
خویـش ماقم و  یلاع  نیثدـحم  هتـسجرب و  ياـملع  زا  یکی  مق  رد  (ع ) يرکـسع نسح  ماـما  لـیکو  قاحـسا ، نب  دـمحا  10 ـ ( 102.") شابن

و دوب ، (ع ) يرکـسع نسح  ماما  ناـکیدزن  باحـصا و  زا  وا  تسا ، یمق " يرعـشا  هللادـبع  نب  قاحـسا  نب  دـمحا  " موس نرق  رد  مق  ياـملع 
مق رد  (ع ) يرکسع نسح  ماما  يالکو  ءارـس و  زا  وا  درک ، رادید  (ع ) نسح ماما  شردپ  دزن  رد  یکدوک  رد  ار  جع ) ) رـصع یلو  ترـضح 

3ـ لاجرلا ، لئاسم  2 ـ هولَصلا ، للع  باتک  :1 ـ دننام دوب ، ددـعتم  تافیلأت  ياراد  وا  تخاس ، ار  مق  ماما  دجـسم  ترـضح  نآ  رما  هب  و  دوب ،
مدرم و نیب  و  تشاد ، ناوارف  شالت  مق ، مدرم  صوصخ  هب  نایعیـش ، یـسایس  یعامتجا و  ینید ، روما  هب  یگدیـسر  رد  موصلا و …وا  للع 
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رداص صاخ  دارفا  يارب  (ع ) نامز ماما  هسدـقم  هیحان  زا  هک  يددـعتم  تاعیقوت  و  دوب ، طبار  (ع ) نامز ماما  سدـق  ناتـسآ  و  (ع ) نسح ماما 
شقن دوخ ، رـصع  رد  هیملع  هزوح  دییـشت  نیوکت و  رد  گرزب ، صلخم و  درم  نیا  دوب . قاحـسا  نب  دـمحا  مان  هب  اـهنآ  زا  یکی  دـش ، یم 
ریـسم رد  مق ، هب  ارماس  زا  تشگزاب  ماگنه  ماجنارـس  (103 .) درک یم  رایـسب  شالت  نامز  نآ  بالط  هب  یناـسر  ثیدـح  رد  و  تشاد ، رثؤم 

(ع) تلاسر نادناخ  ناگتفیش  هاگترایز  دنمهوکش  هاگراب  ياراد  اجنآ  رد  شربق  تفر ، ایند  زا  دیسر ، باهذ ) لپرـس  ) ناولْح هب  یتقو  دوخ 
، موس نرق  رد  یمق  گرزب  نافلؤم  و  شالترپ ، رگوجتـسج و  نایوار  هتـسجرب و  ياهقف  زا  یکی  یمق  يرعـشا  هللادبع  نب  دعـس  11 ـ تسا .
تشاد و تنوکس  مق  رد  و  دوب ، (ع ) يرکسع نسح  ماما  باحصا  زا  هک  تسا  اه  یمق  ياوشیپ  یمق  يرعشا  فلخ  یبا  نب  هللادبع  نب  دعس 
ای 301 ای 300  لاس 299  لاوش  زور 27  رد  يو  دومن . رایـسب  شـشوک  درب و  ناوارف  جنر  مق  رد  عیـشت ، هقف  شرتسگ  ماکحتـسا و  هار  رد 

مساق نب  هزمح  هیوباب ، یسوم  نب  نیـسح  نب  یلع  هیولوق ، نب  دمحم  دننام  يا  هتـسجرب  ياه  تیـصخش  ( 104 .) تفای تافو  يرمق  يرجه 
دومن فیلأت  مالک  ملع  لاجر و  خیرات و  هقف و  رد  رایـسب  ياه  باتک  رـصع  نآ  رد  يو  ( 105 .) دنا هدروآ  رامـش  هب  وا  نادرگاش  زا  ار  و ...
بلاثم 6 ـ بقانم ، 5 ـ هیمامالا ، تالاقم  4 ـ تماما ، رد  ءایضلا  باتک  3 ـ جحلا ، عماوج  باتک  2 ـ همحرلا ، باتک  1 ـ تسا : اهنآ  هلمج  زا  هک 

(. 106) بلطملادبع بلاطوبا و  هللادـبع و  لئاضف  10 ـ تابختنم ، 9 ـ تاجردلا ، رئاصب  8 ـ هفوکلا ، مق و  لضف  یف  باـتک  7ـ ثیدحلا ، هاور 
: تسا نینچ  نآ  همجرت  هک  تشون  هیوباب  نب  یلع  يارب  يا  همان  (ع ) يرکـسع نسح  ماما  هیوباب  نب  یلع  هب  (ع ) يرکـسع نسح  ماـما  هماـن 

يارب تشهب  و  دشاب ، یم  ناراکزیهرپ  يارب  کین  تبقاع  و  تسا ، نایناهج  راگدرورپ  صوصخم  ساپـس  دمح و  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب 
نیرترب هک  درادن ، دوجو  اتکی  يادخ  زج  يدوبعم  و  تسین ، نارمگتس  رب  زج  یناودع  و  تسا ، نارکنم  يارب  خزود  شتآ  و  ناتسرپ ، اتکی 

ًِنب ِیلُع  ِنُسُْحلُابَا  یهیقَف  يدُمَتًْعم و  ِیخیَش و  ای  کیـصوا  دعب  اما  شکاپ . ترتع  و  (ص ) دمحم شقلخ  نیرتهب  رب  دورد  تسا ، راگدیرفآ 
هچنآ رب  ار  وت  دنوادخ  یمق ، نیـسحلا  نب  یلع  نسحلاوبا ، نم ، هیقف  دامتعا و  دروم  خیـش و  يا  ار  وت  منک  یم  شرافـس  … یُمق ؛ ِنیًـسْحلا 

اوقت و هب  ار ) وت  منک  یم  شرافـس  .) دـهد رارق  وت  لـسن  رد  هتـسیاش  نادـنزرف  شتمحر  وترپ  رد  و  درادـب ، قفوم  تسا  وا  يدونـشخ  دروـم 
هب منک  یم  شرافـس  ار  وت  و  دوش ، یمن  لوبق  دـهد  یمن  تاکز  هک  یـسک  زا  زاـمن  اریز  تاـکز ، نداد  زاـمن و  يراد  اـپرب  يراـکزیهرپ و 

ياهزاین نیمأت  رد  ششوک  و  ینید ، ناردارب  اب  يراکمه  راثیا و  محر ، هلص  بضغ ، مگنه  مشخ  ندرب  ورف  نارگید ، ياه  شزغل  ندیشخب 
دنویپ نآرق و  يریگارف  و  روما ، رد  يراوتسا  یسانش و  نید  ینادان . لهج و  ماگنه  يدنمدرخ ، لقعت و  یناسآ ، یتخس و  ماگنه  رد  اه  نآ 

َْوا ٍهقَدَصب  َرَمَا  ْنَم  ِالا  ْمُهاوَْجن  ْنِم  رِیثَک  ِیف  َْریَخ  ال  : " دیامرف یم  دـنوادخ  هک  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یقالخا ، شوخ  نآ ، اب  يونعم 
یسک رگم  تیسین ، يدوس  ریخ و  نارکنم ) ناقفانم و  ) اهنآ هنامرحم ) تاسلج  (و  یشوگ ِرد  زا  يرایسب  زا  سانلا ؛ َْنَیب  ٍحالِْـصا  َْوا  ٍفُوْرعَم ،

، دنک نینچ  دنوادخ  يدونـشخ  يارب  سک  ره  و  دـنک ، مدرم  نایم  رد  حالـصا  ای  کین  راک  ای  نارگید  هب  کمک  هب  رما  هلیـسو ) نیا  هب  ) هک
نینچ (ع ) یلع هب  (ص ) ربماـیپ اـنامه  بش ، زاـمن  هب  داـب  وـت  رب  و  اـه . یتـشز  هـمه  زا  يرود  و  ( 107.") داد میهاوـخ  وا  هب  یگرزب  شاداـپ 

رب بش ، زامن  هب  داب  وت  رب  یلع  يا  انِم ؛ َْسیَلَف  ِلیَللا  ِهولَِصب  َفَخَتْسا  ْنَم  ِلیَللا و  ِهولَِصب  َْکیَلَع  ِلیَللا ، ِهولَِـصب  َْکیَلَع  ٌیلع  ای  : " درک تیـصو 
همه هب  مدرک ، رما  وت  هب  ار  هچنآ  و  نک ، لمع  ام  شرافـس  هب  تسین ". ام  زا  درمـشب  کبـس  ار  بش  زامن  هک  یـسک  و  بش ، زامن  هب  داب  وت 

، نم تما  لامعا  نیرتهب  دومرف : (ص ) ربمایپ انامه  (ع )) يدـهم ماما  ) جرف راظتنا  ربص  هب  داب  وت  رب  و  دـننک . لمع  نآ  هب  ات  نک  رما  مناـیعیش 
وا داد : هدژم  نینچ  وا  دروم  رد  (ص ) ربمایپ هک  نامه  ددرگ ، راکشآ  نم  رسپ  ات  دنتـسه ، هودنا  رد  ام  نایعیـش  هراومه  و  تسا ، جرف  راظتنا 
نک ربص  نسحلاوبا ! نم  دامتعا  دروم  يا  و  نم ! خیـش  يا  دنک ، داد  لدع و  زا  رپ  هدش ، روج  ملظ و  زا  رپ  هک  هنوگ  نامه  ار  نیمز  رـسارس 

و تسا ، ادخ  نآ  زا  نیمز  رسارس  انامه  َنیقَتُْمِلل ؛ ُهَِبقاْعلاَو  ِهِدابِع ، ْنِم  اُهثِرُوی  ِهِلل  َضْرَْالا  َنِا  "؛ نک رما  تماقتسا  ربص و  هب  ار  منایعیـش  همه  و 
نایعیش همه  وت و  رب  مالـس  تسا ".و  ناراکزیهرپ  يارب  کین ) ) ماجنارـس و  دنک ، یم  راذگاو  دنادب ) هتـسیاش  (و  دهاوخب سک  ره  هب  ار  نآ 
ینشور هب  همان  نیا  ( 108 .) دشاب یم  وکین  روای  کین و  يالوم  و  نابهگن ، یفاک و  ام  يارب  يادخ  و  اهنآ ، رب  ادـخ  تاکرب  تمحر و  و  ام ،

تریزکرم هدوب و  يونعم  یملع و  گرزب  ياه  هنزو  ياراد  يرغـص ، تبیغ  نارود  رد  موس ، مود و  نرق  نامه  رد  مق  هک  تسا  نآ  رگناـیب 
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هعیـش ثدحم  هیقف و  نیرتگرزب  یمق ، دیلو  نب  نسح  نب  دمحم  یمق  دیلو  نبا  13 ـ تسا . هتشاد  (ص ) دمحم لآ  مولع  رـشن  يارب  يا  هژیو 
يو تسا ، وا  تافیلأت  زا  هقف  رد  عماجلا " " باتک و  دنا ، هدرک  دای  قودص  خیـش  داتـسا  ناونع  هب  ار  وا  و  دوب ، هیوباب  نب  یلع  زا  دـعب  مق  رد 
نب رفعج  راهچ ، نرق  رد  مق  هیملع  هزوح  هتـسجرب  ياـملع  اـهقف و  زا  یکی  یمق  هیولوق  نبا  14 ـ تفر . اـیند  زا  مق  رد  ق  لاس 343 ه . ـ رد 

هک هدرک  فیلأت  ثیدح و … هقف و  رد  رایـسب  ياه  باتک  وا  تسا ، دـیفم  خیـش  داتـسا  تارایزلا " لماک  " باتک فلؤم  هیولوق  نب  دـمحم 
و تفر ، ایند  زا  ق  ای 369 ه . ـ لاس 367  رد  گرزب  درم  نیا  درب ، یم  مان  ار  وا  باتک  دادعت 25  هعیشلا ، نایعا  رد  نیما  نسحم  دیس  همالع 

دهتجم گرزب و  ملاع  تلیضف ، ملعو و  هقف  نامسآ  ناشخرد  ناگراتـس  زا  یکی  هر " " قودص خیـش  15 ـ (. 109) تسا نیمظاک  رد  شربق 
يرمق يرجه  لاس 305  دودـح  رد  يو  تسا ، قودـص " خیـش  " هب فورعم  هیوباـب ، یـسوم  نب  نیـسح  نب  یلع  نب  دـمحم  رفعجوبا  ربکا ،
افتکا هر " " یمق یسابع  خیـش  ریبخ ، ثدحم  راتفگ  رکذ  هب  یمق ، گرزب  هیقف  نیا  لاح  حرـش  رد  تفر ، ایند  زا  لاس 381  رد  دش و  دلوتم 

هدید ملع  ترثک  ظفح و  رد  وا  دننام  اه  یمق  نایم  رد  هک  يدح  هب  دوب ، ثیداحا  ظفاح  ردقلا و  لیلج  رایـسب  قودـص ، خیـش  : " مینک یم 
بلاغ دومرف ... فینـصت  باـتک  دصیـس  بیرق  وا  دـیزگ ... تماـقا  اـجنآ  رد  تفر و  ير  هب  ير  نایعیـش  ساـمتلا  هب  دوب و  مق  رد  وا  دـشن ،

هب هر " " قودـص خیـش  هک  نیا  بلاج  ( 110.") تسا ير  رهـش  هیوباـب ، نیا  رد  شربق  تسا ، وا  ملق  تاـکرب  زا  هدیـسر  اـم  هب  هک  یثیداـحا 
( جع ) نامز ماما  رـضحم  هب  يا  هضیرع  دیوگ : قودـص ) خیـش  ردـپ  ) هیوباب نب  یلع  هک : بیترت  نیا  هب  دـش ، دـلوتم  جـع ) ) نامز ماما  ياعد 

ياراد ات  دنک  اعد  متساوخ  ترضح  نآ  زا  و  مداتسرف ، هسدقم  هیحان  هب  نامز ) ماما  صاخ  بیان  نیموس  ) حور نب  نیـسح  طسوت  متـشون و 
رسپ ود  ياراد  وا  دش ، باجتسم  ماما  ياعد  داد " دهاوخ  وا  هب  حلاص  دنزرف  ود  دنوادخ  يدوز  هب  :" نآ باوج  دیـشکن  یلوط  موش ، دنزرف 

رثا رب  هک  درک  یم  راختفا  دـش  گرزب  هک  یتقو  قودـص ) خیـش  ) دـمحم تشاذـگ ، نیـسح  ار  يرگید  دـمحم و  ار  اهنآ  زا  یکی  مان  دـش ،
نیا هدـش  دـلوتم  (ع ) تجح ترـضح  اعد  هب  هک  یـسک  تسا  راوازـس  :" دـنتفگ یم  وا  دـیتاسا  تسا ، هدـش  دـلوتم  جـع ) ) نامز ماما  ياعد 

هک لاس 378 ) هدـش  فیلأت  ) مق میدـق  خـیرات  هدنـسیون  هکنآ : نخـس  هاتوک  ( 111 .) ددرگ يوـنعم ) یملع و  یلاـع  تاـماقم  ياراد  ) نینچ
رفن هدراهچ  هب  ننست  لها  ياملع  دادعت  یلو  هدیسر ، رفن  هب 266  ام  رصع  رد  هعیش  ياملع  يدادعت  :" دسیون یم  هدوب  قودص  خیش  رصاعم 

ياراد مراهچ  نرق  رد  صوصخ  هب  و  موس ، مود و  نورق  رد  مق  هک  تسا  نآ  رگنایب  قوف  بلاـطم  يدـنب : عمج  هجیتن و  (. 112") دنسر یم 
و تسا . هتـشاد  رارق  یعیفر  هاگیاج  رد  ماـقم ، یلاـع  ياـهقف  گرزب و  ياـملع  دوجو  وترپ  رد  یملع  رظن  زا  هزوح  نیا  و  دوب ، هیملع  هزوح 

(113 .) دنا هتساخرب  مق  زا  ناثدحم  گرزب و  ياملع  زا  رفن  دص  يرمق  يرجه  مراهچ  نرق  رد  اهنت  نوتم ، زا  یضعب  قباطم 

نونک ات  مجنپ  نرق  زا  مق  هیملع  هزوح 

نونک ات  مجنپ  نرق  زا  مق  هیملع  هزوح 
هعیش املع  اهقف و  يارب  گرزب  يزکرم  مق  زین  نایقوجلـس ) هرود  ق( ياه 5 و 6 ه . ـ نرق  رد  مشـش  مجنپ و  نرق  رد  مق  هیملع  هزوح  قنور 
" حئاضفلا ضقنلا  " باتک هدنسیون  يزار  لیلجلادبع  خیش  تشاد . يریاد  سرادم  دندمآ و  یم  رهش  نیا  هب  لیـصحت  يارب  يا  هدع  هدوب و 

یم گرزب  نارـسفم  ناسردم و  املع و  یفاک و  لیاسو  ياراد  مق ، ینید  سرادـم  :" دـیوگ هداد و  حرـش  مشـش  نرق  رد  ار  مق  یملع  عضو 
ار هیملع  هسردم  دنچ  نیا  مان  يزار  لیلجلادـبع  خیـش  دراد ". دوجو  نآ  رد  فلتخم  ياه  هقرف  بتک  زا  نوحـشم  ییاه  هناخباتک  و  دـشاب ،

هدرک رکذ  دـنا ، هتـسیز  یم  نآ  رد  مامت  هوکـش  اب  ینید ، ناـیاوشیپ  ناـهیقف و  دوب و  ریاد  ق ) مشـش ه . ـ نرق  ) شدوخ رـصع  رد  هک  مق  رد 
هـسردم نیدلا ، نیزدیـس  هسردم  یـضترم ، نیدلازع  دیعـس  دیـس  هسردم  کلملاریثا ، هسردم  تلـص ، دعـس  هسردم  زا : دنترابع  هک  تسا 

دقرم بنج  رد  يا  هسردم  و  ریبک ، یـضترم  هسردم  یـضترم ، نیدلا  سمـش  هسردم  جـیمک ، نسحلاوبا  هسردـم  زیزعلادـبع ، نیدـلا  ریهظ 
یلعف هیـضیف  هسردـم  ناـمه  نیقی  هب  بیرق  لاـمتحا  هب  هسردـم  نیا  هدوب ، اـی … هناتـسآ  هسردـم  ماـن  هب  هک  () (ع هموـصعم ترـضح  رهطم 

یم و 7  نرق 6  رد  هک  نایقوجلـس ـ  ناـیم  هلـصاف  رد  دـسیون : یم  قوـف ، بلطم  لـقن  زا  سپ  مـق ، یبهذـم  خـیرات  هدنـسیون  ( 114 (.) تسا
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هلصاف نیا  رد  تسین ، نشور  هدنـسیون  يارب  تیناحور  ظاحل  زا  مق  عضو  یـسمش )  877 يرمق ،  907) نایوفص تموکح  زاغآ  ات  دنتسیز )
نرق رد  مق  هیملع  هزوح  ( 115 ... ") دیدرگ ناریو  رهـش  دوخ  و  دنا ، هدش  ماع  لتق  نآ  مدرم  راب  دنچ  هداد و  خر  ینوگانوگ  ثداوح  مق  رد 

ات  877) يرمق لاس 1148  اـت  لاس 907  زا  یـسمش ، لاس  يرمق و 237  لاـس  دودح 240  هیوفص  هلسلس  هیوفص ) رـصع  و 12( و 11   10
یناوارف تاناکما  و  دندوب ، عیشت  بهذم  جورم  يوفص ، نارادمامز  هک  اجنآ  زا  دنتفرگ ، تسد  هب  ار  ناریا  تموکح  مامز  یـسمش )  1114

ناوارف قنور  مق  ناهفصا و  زاریش ، زیربت ، رد  هیملع  ياه  هزوح  ًاعبط  دنتشاد ، اهنآ  اب  ناوارف  تدعاسم  دنتـشاذگ و  هعیـش  ياملع  رایتخا  رد 
ون زا  یـسرادم  ای  و  دـیدرگ ، دابآ  هدـش  ناریو  سرادـم  رگید  راب  و  دـش ، عقاو  نارلیا  تلم  تلود و  هجوت  دروم  ًامـسر  مق  رهـش  و  تفاـی ،

فورعم میکح  دننام : دنا ، هتشاد  لاغتشا  ثحب  سرد و  هب  مق  هیملع  هزوح  رد  رصع  نیا  رد  هعیـش ، هتـسجرب  ياملع  ور  نیا  زا  دش ، هتخاس 
ضاـیف قازرلادـبع  یلوم  و  رـصع ، نآ  یماـن  فوسلیف  هیقف و  ضیف ، نسحم  یلوم  شیاـهاماد : و  رافـسا ، بحاـص  يزاریـش  اردـص  یلوـم 

هتفگ هب  و  نارگید ، یمق و  رهاط  یلوم  (116)و  دیعس یضاق  نینچمه  و  ق ) يافوتم 1043 ه . ـ ) ینالیگ نسح  ازریم  وا  دنزرف  و  یجیهال ،
هرجح هیضیف  هسردم  رد  دندوب و  مق  هیملع  هزوح  رد  یتدم  زین  یکسردنفریم  یئاهب و  خیـش  ینعی  هیوفـص ، هرود  گرزب  ملاع  ود  یـضعب 
هزوح ياراد  رـصع ، نآ  رد  مق  هک  تسا  نآ  رگناـیب  هیوفـص  رـصع  رد  مق ، رد  شـالترپ  هتـسجرب و  ياـملع  نیا  روضح  ( 117 .) دنا هتشاد 

زا هک  هیـضیف  هسردم  تسا . هدش  یم  سیردت  لیـصحت و  نآ ، رد  یمالـسا  فلتخم  مولع  و  هدوب ، رایـسب  بالط  سرادم و  و  لاعف ، هیملع 
دیدجت يوفـص  ناهاش  رـصع  رد  دیمان  ینید  مولع  بالط  زکرم  اه ، نرق  همه  رد  ار  نآ  ناوت  یم  و  تسا ، مق  یملع  سرادم  نیرت  یمیدق 
هدیمهف دوش ، یم  زاب  (ع ) هموصعم ترضح  رهطم  دقرم  هنهک  نحص  هب  نآ  رد  هک  هیضیف ، هسردم  یبونج  ناویا  هبیتک  زا  هک  نانچ  دش ، انب 

يافوتم 984 ) لوا بسامهط  ینعی  يوفص  هاش  نیمود  ياهانب  زا  انب  دیدجت  نیا  هدش و  يزاسزاب  هیوفص  دهع  رد  هسردم  نیا  هک  دوش  یم 
، گرزب هیقف  ثدحم و  میکح و  هک  تساور  نیا  زا  هیـضیف  هب  نآ  يراذـگمان  هجو  یـضعب  هتفگ  هب  و  تسا ، ق  لاس 934 ه . ـ رد  ق ) . ـ ه

قازرلادبع میکح  " مان زا  مان ، نیا  رگید : یضعب  هتفگ  هب  و  تسا . هتشاد  تنوکس  هسردم  نیا  رد  ق ) . ـ یفوتم 1091 ه ) ضیف نسحم  یلوم 
، هیوفص رصع  رد  هک  هیملع  سرادم  زا  رگید  یکی  تشاد . تنوکس  هیضیف  هسردم  رد  رصع  نیمه  رد  وا  هک  هدش  هتفرگ  یجیهال " ضایف 

تسا هتخاس  نمؤم  دمحم  ار  نآ  هک  دشاب ، یم  هینمؤم ) هسردم  ،" هدش هتخاس  هیوفص ) هاشداپ  نیمهن  ) نیسح ناطلس  هاش  تنطلس  نامز  رد 
هزوـح سرادـم  زا  یکی  زین  و  تسا . هتفاـی  تعـسو  يزاـسزاب و  هر " " یفجن یـشعرم  یمظعلا  هللا  تیآ  دـیقف  عـجرم  روتـسد  هب  ًاریخا  هـک 

یـصخش طسوت  نایوفـص ، دهع  رد  زین  هسردم  نیا  دراد ، رارق  مق  عماج  دجـسم  گرزب  رد  لباقم  رد  هک  تسا  ناخیناج " هسردم  ،" هیملع
طـسوت و  دوب ، ناخ  هسردـم  نآ ، مان  ًالبق  هک  يدرجورب ، هللا  تیآ  هسردـم  هیلوا  يانب  نینچمه  و  تسا . هدـش  هتخاس  ناخریگناهج  ماـن  هب 

ضیف نسحم  یلوم  نادرگاش  زا  هک  ناخ  یلق  يدهم  مان  هب  یـصخش  طسوت  هیوفـص  دهع  رد  دش  انب  دیدجت  يدرجورب ، یمظعلا  هللا  تیآ 
رـصع رد  مق  هیملع  هزوح  هک  دهد  یم  ناشن  راثآ  نیا  ( 118 .) دیدرگ یسیسأت  يرمق  لاس 1123  رد  هسردم  نیا  تسا ، هدـش  هتخاس  دوب ،

زا راجاق  ناهاش  هیراجاق  رصع  رد  مق  هیملع  هزوح  تسا . هدوب  رادروخرب  یصاخ  قنور  زا  مهدزواد  مهدزای و  مهد و  ياه  نرق  رد  هیوفص 
رد دندوب ، هاش  نیدلارـصان  هاش و  یلع  حتف  اهنآ  نیرت  فورعم  هک  دندرک ، تنطلـس  ناریا  رد  يرمق ، يرجه  ات 1339  يرجه  لاس 1200 

عجرم ماقم  یلاع  دـهتجم  تنوکـس  اب  هژیو  هب  دنتـشاد ، لاغتـشا  سیردـت  لیـصحت و  هب  مق  هیملع  هزوح  رد  یگرزب  ياـملع  زین  رـصع  نیا 
ادیپ يرتشیب  تیمها  ترهـش و  مق ، هیملع  هزوح  هاش ، یلع  حتف  تنطلـس  رـصع  مق  رد  (119 "" ) هر " یمق يازریم  یمظعلا  هللا  تیآ  ،" دـیلقت

و دش ، يا  هزات  هلحرم  دراو  رـصع  نیا  رد  هیملع  هزوح  هک  دهد  یم  ناشن  رـصع ، نیا  رد  هیملع  ددعتم  سرادم  يزاسزاب  ثادـحا و  درک .
يزاـسزاب هک  هیـضیف  هسردـم  هکنیا : عیـضوت  تسا . هتـشگ  مق  هیملع  هزوح  هعـسوت  راـثآ و  تاـکرب و  هیاـم  مق ، رد  یمق  يازریم  تنوکس 

تفای و هعـسوت  ق  لاس 1213 و 1214 ه . ـ رد  هاش  یلعحتف  رـصع  رد  دوب ، هسردم  طسو  ضوح  دودـح  ات  هیوفـص  هرود  رد  نآ  نیتسخن 
یضاق رذگرد  عقاو  قداصالم  یجاح  هسردم  تفرگ . ماجنا  هاش  یلعحتف  روتسد  هب  افشلاراد " " هسردم یلصا  يانب  و  دش . رگید  يزاسزاب 

دراو رـصع ، نیا  رد  مق  هیملع  هزوح  مینیب  یم  بیترت  نیا  هب  دـش و ... هتخاس  هاش  نیدلارـصان  یتلود  لاجر  زا  ناـخ  اـقآ  ازریم  طـسوت  مق ،
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هیملع هزوح  ناگتسجرب  زا  یکی  هزوح  هعـسوت  يارب  ضیف  هللا  تیآ  شقن  تسا . هتـشاد  يا  هدرتسگ  قیمع و  قنور  هدش و  يدیدج  هلحرم 
لاس یلوالا  يدامج  رد 25  دوشگ و  ناهج  هب  هدید  مق  رد  ق  لاس 1293 ه . ـ رد  وا  دوب ، ضیف ؛ دمحم  ازریم  یمظعلا  هللا  تیآ  موحرم  مق 

هتفرگ رارق  (ع ) هموصعم ترـضح  یتوکلم  هاگراب  يالط  ناویا  يولج  قیتع  نحـص  رد  شفیرـش  ربق  دومن ، تلحر  یگلاـس  رد 77   1370
رد وا  تشادرب . هیملع  هزوح  شرتسگ  میکحت و  رد  یخـسار  ياه  مدـق  نادرگاـش ، تیبرت  فیلأـت و  سیردـت و  اـب  گرزب  درم  نیا  تسا .
رد تقو  نآ  رد  هک  يرئاح  میرکلادبع  خیش  یمظعلا  هللا  تیآ  يارب  هیملع ، هزوح  هعسوت  مولع و  شرتسگ  يارب  يرمق  يرجه  لاس 1340 

ار یلبق  یبـتک  توعد  یهافـش ، ماـیپ  اـب  اـت  داتـسرف ، كارا  هب  ار  يدارفاو  درک ، توعد  مق  رد  توکـس  هب  ار  وا  تشون و  هماـن  دوب ، كارا 
ياقآ هارمه  ًاصخش  ضیف  ياقآ  دمآ . مق  هب  لاس 1340  نامه  رد  يرئاح  هللا  تیآ  هک  دش  ثعاب  نارگید  وا و  ياه  يریگ  یپ  دنک ، دیکأت 

هب يرئاح  هللا  تیآ  دورو  زا  سپ  دـندومن ، يرئاح  هللا  تیآ  زا  یمرگ  لابقتـسا  و  دـنتفر ، لامج  هاش  هلحم  هب  مدرم ، ندرک  جیـسب  اب  تیلوت 
هللا تیآ  هب  دـناوخ  یم  ون  نحـص  رد  هک  ار  دوخ  تعاـمج  زاـمن  ضیف  هللا  تیآ  دوب ، بورغ  کـیدزن  نوچ  (ع ) هموصعم ترـضح  نحص 

ناشیا يرئاح  هللا  تیآ  دمآ ، نحـص  هب  ضیف  هللا  تیآ  دعب  بش  دندرک ، ادتقا  يرئاح  هللا  تیآ  هب  املع  همه  دوخ و  درک و  راذگاو  يرئاح 
امـش مرادن  لیم  سپ  مناوخب ، زامن  نم  دـیاب  رگا  :" دومرف وا  هب  يرئاح  هللا  تیآ  تفریذـپن ، ضیف  ياقآ  درک ، توعد  تعامج  تماما  هب  ار 

تیعجرم ضیف ، موحرم  بیترت  نیا  هب  داد . لاقتنا  مق ، ماما  دجـسم  هب  ار  دوخ  تعامج  زامن  لـحم  ضیف  هللا  تیآ  هجیتن  رد  " دـینک . ادـتقا 
يراوتـساو و میکحت  يارب  گرزب  ماـگ  ناـشیا ، زا  لابقتـسا  و  يرئاـح ، ياـقآ  زا  توعد  اـب  و  دومن ، هیملع  هزوـح  هعـسوت  يادـف  ار  دوـخ 
؛ ُِکلْـضَِفب اْنِلماع  انَهِلا  :" تفگ یم  هک  یلاح  رد  زامن ، تونق  ماگنه  ضیف  هللا  تیآ  هکنیا : بلاج  ياه  ینتفگ  زا  تشادرب . هزوح  شرتسگ 
ار وا  هزانج  ناراب ، ریز  رد  رفن ، رازه  داتـشه  رـصع  نآ  رد  درپس . نیرفآ  ناج  هب  ناج  نک ". راتفر  تمارک  لضف و  هب  اـم  اـب  اـم  يادـخ  يا 

هتـشون ضیفلا " هللا  تیآ  " شربق يور  ار  وا  تلحر  خیرات  و  دـناوخ ، زامن  شا  هزانج  رب  هر " " يدرجورب یمظعلا  هللا  تیآ  دـندرک ، عییـشت 
، هزوح دیدج  سیسأت  (. 120) داب دنز  اه  هرطاخ  رد  هشیمه  شتامدـخ  ریخ و  هب  شدای  دوش ، یم  دجبا 1370  باسح  هب  هلمج  نیا  هک  دنا 

یم هکلب  دوبن ، ماجسنا  لکـشت و  ياراد  یلو  تشاد ، همادا  فلتخم  تاناسون  رد  نانچمه  مق  هیملع  هزوح  يرئاح  یمظعلا  هللا  تیآ  طسوت 
هب مربم و  زاینو  درب  یم  رـس  هب  دوکر " ترتف "و" " رد اه  لاـس  ق ) . ـ لاـس 1231 ه رد  ) یمق يازریم  هللا  تیآ  تلحر  زا  سپ  تفگ : ناوـت 
هللا تیآ  ترضح  نأشلا  میظع  عجرم  مان  هب  راف  نیا  هعرق  هکنیا  ات  تشاد ، ربدم  ریدم و  تبالصرپ و  راوتـسا و  يدهتجم  هتـسراو و  یملاع 

، دش هوکـش  اب  مظنم و  لکـشتم و  نانچنآ  هزوح  لمع ، ملع و  درمگرزب  نیا  دورو  اب  و  داتفا ، هر " " يرئاح میرکلادبع  خیـش  جاح  یمظعلا 
اریز دنـشاب ، یم  مق " هیملع  هزوح  دـیدج  سـسؤم  " ناشیا مییوگب  هک  تسا  نآ  رتهب  یلو  دـندناوخ ، مق " هیملع  هزوح  سـسؤم  " ار وا  هک 

هیملع هزوح  دش  نایب  هک  نانچور  نیا  زا  دـیدرگ ، يزاسزاب  يزاسون و  یهلا ، درمگرزب  نیا  كرابم  تسد  هب  خـیرات  نیا  رد  هیملع  هزوح 
لاس رذآ  رد 13  ) يا هنماخ  هللا  تیآ  ترـضح  يربهر  مظعم  ماقم  راـتفگ  رد  تفاـی . همادا  دـش و  يزیر  یپ  (ع ) قداـص ماـما  رـصع  رد  مق 

زا ًابیرقت  مق ، مدرم  امش  يارب  (ع )) تیبلها هب  مق  مدرم  لاصتا  ) تمـصوصخ نیا  : " هدمآ نینچ  هموصعم ) ترـضح  رهطم  نحـص  رد   1374
ام تسا . هعیش  خیرات  لوط  هیملع  هزوح  نیرت  گرزب  هدننک  ییاریذپ  مق ) ) اجنیا هک  تسا  تیصوصخ  نیا  تسه ، زورما  ات  لبق  لاس   1200
هللا تیآ  موـحرم  تسد  هـب  هـک  يا  هکراـبم  هزوـح  نـیا  یگرزب  هـب  زورما  اـت  عیـشت  هـیملع  ياـه  هزوـح  لیکـشت  لوا  زا  خـیرات  لوـط  رد 

تمظع و يدرجورب ، یمظعلا  هللا  تیآ  موحرم  نامز  رد  و  دـیدرگ ، يزاسزاب  ای  دـش  ناینب  رهـش ، نیا  رد  هیلع ) یلاعت  هللا  ناوضر  ) يرئاـح
تیآ ( 121.") میا هتشادن  ایند  ياج  چیه  رد  دیسر ، دوخ  يالتعا  جوا  هب  میظع  بالقنا  راوگرزب و  ماما  تکرب  هب  سپس  و  درک ، ادیپ  التعا 

البرک و فرـشا و  فجن  رد  اه  لاس  يو  (122) دوشگ ناهج  هب  هدـید  دزی  درجرهم  ياتـسور  رد  ق  لاس 1276 ه . ـ دودـح  رد  يرئاح  هللا 
درگاش تیبرت  هب  دش و  كارا  دراو  كارا ، ياملع  توعد  هب  ق  لاس 1332 ه . ـ رد  ماجنارس  تشاد ، لاغتشا  سیردت  لیصحت و  هب  ارماس 

توعد و رثا  رب  و  دـمآ ، مق  هب  لاـس  لـیوحت  تراـیز و  يارب  ق  لاس 1340 ه . ـ قباطم  یـسمش  لاس 1299  رخاوا  رد  هکنیا  اـت  تخادرپ ،
، درک يزیر  یپ  ار  یلعف  هیملع  هزوح  ساسا  و  دـنکفا ، تماقا  لحر  و  دـش ، مق  دراو  مق ، یلاها  هیملع و  هزوح  نادنمـشناد  اـملع و  رارـصا 
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ریبدـت و وترپ  رد  هک  يروط  هب  دـش ، ارجا  تیناحور ) سابل  هب  ) لکـش داحتا  نوناق  و  داد ، رارق  هیرهـش  ناـحتما و  ینید  مولع  بـالط  يارب 
هزوح مان  و  دـمآ ، دوجو  هب  هیملع  هزوح  رد  یمیظع  لوحت  دـیدرگ و  بالط  زا  رپ  مق  سرادـم  گرزب ، درم  نیا  يالاو  تمه  تیریدـم و 
تیآ یسرد  بتکم  راثآ  زا  یکی  دننک ، یم  دای  مق " هیملع  هزوح  سسؤم  " ناونع هب  ار  يو  ور  نیا  زا  تفای ، ترهش  اج  همه  رد  مق  هیملع 

هر "و " یکارا یلع  دمحم  خیـش  یمظعلا  هللا  تیآ  ترـضح  هلمج : زا  یگرزب ، عجارم  دیتاسا و  نتـساخرب  مق ، هیملع  هزوح  رد  يرئاح  هللا 
يارب تشادن ، نیا  زج  يرثا  چیه  رگا  هک  تسا ، هر " " ینیمخ ماما  ترضح  هر "و  " یناگیاپلگ اضردمحم  دیس  یمظعلا  هللا  تیآ  ترـضح 

یم رفن  رازه  ود  ات  رازه  کی  زا  رـصع  نیا  رد  مق  هیملع  هزوح  بالط  دادـعت  درک ، یم  تیاـفک  رـصع ، نیا  رد  هزوح  تمظع  نداد  ناـشن 
بش 17 رد  يرئاح ، میرکلادـبع  خیـش  جاح  یمظعلا  هللا  تیآ  يدرجورب  یمظعلا  هللا  تیآ  تماعز  رـصع  رد  هزوح ، میظع  لوحت  دیـسر .

دقرم راوج  در  رسالاب  دجسم  رد  شفیرش  دقرم  و  تفر ، ایند  زا  مق  رد  یسمش  نمهب 1315  اب 10  قباطم  يرمق  يرجه  لاس 1355  هدعقیذ 
دجبا باسح  هب  يدزی " میرکلادـبع  خیـش  یجاح  " ریبعت نیا  اب  يرئاح  هللا  تیآ  مان  هکنیا : بلاـج  دراد . رارق  (ع ) هموصعم ترـضح  رهطم 
خیـش جاـح  " تراـبع نینچمه  و  تخادرپ ، هزوـح  دـیدج  سیـسأت  هـب  دـش و  مـق  دراو  لاـس  نـیمه  رد  وا  هـک  تـسا  يرمق ) ربارب 1340(

موحرم دش . هزوح  دیدج  سیـسأت  يارب  مق  دراو  یـسمش ، لاـس 1299  نیمه  رد  وا  هک  تـسا ، ربارب 1299  دجبا  باسح  هب  میرکلادـبع "
قیبـطت هـلمج  نـیا  اـب  دـجبا  باـسح  هـب  ار  شتلحر  خـیرات  هدورـس  وا  حدـم  رد  هـک  يا  هدیـصق  رد  ردـص ، نیدـلا  ردـص  دیـس  هللا  تـیآ 

اب قباطم  دجبا  باسح  هب  هلمج  نیا  دش ) دراو  میرک  دنوادخ  رضحم  هب  نامهم  ناونع  هب  وا  ینعی  ") هُْدنِع ًافًیَـض  لُح  ِمیِرَْکلا ، يَُدل  :" هدومن
زا نیدــهتجم  و  گرزب ، ياــملع  عــجارم و  زا  نـت  هـس  هر " " يرئاــح هللا  تــیآ  زا  سپ  ( 123 .) تـسا ناـشیا  تـلحر  لاـس  يرمق   1355

یقت دمحم  دیس  یمظعلا  هللا  تیآ  و  ردص ، نیدلاردص  دیس  یمظعلا  هللا  تیآ  و  تجح ، دمحم  دیـس  یمظعلا  هللا  تیآ  دننام  شنادرگاش ،
لاس 1315 زا  هک  هرود  نیا  رد  دـندومن . تعنامم  نآ  یگدیـشاپ  زا  و  دـنتفرگ ، هدـهع  رب  ار  هزوح  یتسرپرـس  فالتئا  روط  هب  يراسناوخ ،

تیفیک تیمک و  رظن  زا  هزوـح  تمظع  رب  جـیردت  هب  زین  هدیـشک  لوـط  لاـس ) ینعی 9  ) يدرجورب هللا  تــیآ  دورو  لاس 1324  ات  یـسمش 
هللا تیآ  تماعز  تحت  هرود  نیا  راثآ  زا  تسا  مق  هیملع  هزوح  میظع  یملع  سرادـم  زا  یکی  هک  هیتجح " هسردـم  " ثادـحا دـش ، هدوزفا 

ددعتم ياه  كراپ  ياراد  هسردم  نیا  دنک . یم  تیاکح  هرود  نیا  رد  هزوح  تعـسو  بالط و  شیازفا  زا  ینـشور  هب  هک  دشاب  یم  تجح 
رامش هب  مق ، همیلع  هزوح  بالط  عمجت  زکرم  نیمود  ناونع  هب  ءافشلاراد  هیضیف و  زا  سپ  هک  تسا ، گرزب  نحص  رابنا و  بآ  دجسم و  و 

یمظعلا هللا  تیآ  زا  اـت  دوـب  وـگتفگ  مق  هیملع  هزوـح  يالـضف  نیب  رد  رـصع  نیمه  رد  مق  هب  يدرجورب  یمظعلا  هللا  تیآ  دورو  دـیآ . یم 
هب ار  هزوح  تماعز  دیایب و  مق  هب  رتگرزب  یهیقف  ات  دـنروآ ، لمع  هب  توعد  تشاد ، تنوکـس  درجورب  رد  زور  نآ  رد  هک  هر " " يدرجورب
هللا تیآ  ) ثالث تایآ  دـش . مق  دراو  یـسمش  لاـس 1324  رد  هر " " يدرجورب هللا  تیآ  و  دـش ، ماـجنا  توـعد  نیا  ماجنارـس  دریگ . تسد 

رد يراسناوخ  هللا  تیآ  ماجنارـس  دـندومن ، يدرجورب  ياقآ  زا  ار  لیلجت  مارتحا و  لامک  ردـص ) هللا  تیآ  تجح و  هللا  تیآ  يراـسناوخ ،
عجرم ود  و  دـندرک . تـلحر  هاـمید 1332 ، مجنپ  رد  ردـص  هللا  تـیآ  یـسمش و  هامید 1331  رد 29  تـجح  هللا  تـیآ  رویرهش 1330 و 

فرـشا فجن  رد  لاس  نیمه  دنفـسا  رد  یمق  نیـسح  اقآ  جاـح  هللا  تیآ  نابآ 1325 و  رد 13  یناهفـصا  نسحلاوبادیـس  هلا  تیآ  گرزب 
ور نیا  زا  دـیدرگ ، لـک  عجرم  ناـشیا  هک  يروط  هب  دـندش ، يدرجورب  یمظعلا  هللا  تیآ  هجوـتم  قارع و ... ناریا و  مدرم  دـندرک ، تلحر 

میظع تـالوحت  ياراد  یناـمز  كدـنا  رد  و  تفاـی ، لـماک  قنور  مدرم ، هجوـت  و  ناـشیا ، صوـصخم  تاـهجوت  وـترپ  رد  مق  هیملع  هزوـح 
، سرادـم دوزفا . نآ  لاـمک  رب  هتـسویپ  و  تفر ، شیپ  هب  فلتخم ، تارظن  زا  يدرجورب  ياـقآ  تیعجرم  رـصع  رد  هزوح  تیعقوم  دـیدرگ ،
دندش و لاعف  يا ، هدرتسگ  قیمع  حطس  رد  یمالسا ، فلتخم  مولع  و  یسراف ، یبرع و  تالجم  تایرشن و  اه ، ثحب  سرد و  اه ، هناخباتک 

رازه ود  ات  رازه  دودـح  رد  ناشیا  زا  لبق  هکنیا  هب  هجوت  اب  دندیـسر ، رفن  رازه  شـش  هب  مق  رد  نکاس  بالط  دادـعت  ناشیا ، يدـصت  نامز 
تروص هب  لاس )  16) یسمش ات 1340  لاس 1324  زا  يدرجورب  هللا  تیآ  تماـعز  رـصع  رد  مق  هیملع  هزوح  هکنآ  نخـس  هاـتوک  دـندوب ،

ینید یعامتجا و  یسایس ، میظع  تالوحت  نامزمه  و  دمآ ، رد  يرفعج  هقف  تمظع  اب  هاگنشاد  کی  یگنهرف و  یملع و  میظع  نوناک  کی 
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زا یکی  گرزب و  دـیتاسا  زا  یکی  رـصع ، نیا  رد  داد . خر  روشک  زا  جراـخ  روشک و  رد  يدرجورب ، هللا  تیآ  تماـعز  هب  هزوـح  نآ  رثا  رب 
ترضح تشاد ، هزوح  هبناج  همه  تفرشیپ  رد  ییازـس  هب  شقن  و  دوب ، دنمورین  یـسردم  و  ماقمالاو ، يداتـسا  هک  مق ، هیملع  هزوح  ناکرا 
یمظعلا هللا  تـیآ  سرد  زا  دــعب  اـه  سرد  نـیرت  تـیعمجرپ  و  هزوـح ، سرد  نیرتـمهم  وا ، هـقف  لوـصا و  سرد  دوـب ، هر " " ینیمخ ماـما 

لاـس 1340 نـیدرورف  رد  هزوـح  هاـگان  هـک  تـشاد  هـمادا  لاوـنم  نـیمه  رب  هزوـح  يورــشیپ  (. 124) دـمآ یم  رامـش  هـب  هر " " يدرجورب
ناهج يارب  هعجاف  نیرتگرزب  هک  هدش  وربور  هر " " يدرجورب یمظعلا  هللا  تیآ  نادقف  گوس  اب  يرمق ) لاوش 1380  اب 13  قباطم  ) یسمش
همحر ینیمخ  ماما  دـننامه : تقو  نأشلا  میظع  عجارم  يدرجورب ، هللا  تیآ  تلحر  زا  سپ  دوب . مق  هیملع  هزوح  يارب  صوصخ  هب  عیـشت و 

رارق يرگید  هلحرم  رد  هزوح  دنتفرگ ، هدـهع  رب  ار  هزوح  مامز  یـشعرم و ... یفجن  یمظعلا  هللا  تیآ  یناگیاپلگ و  یمظعلا  هللا  تیآ  هللا و 
یهاش و متـس  میژر  اب  هر " " ینیمخ ماما  تیربهر  هب  تیناحور  تازرابم  يارجاـم  صوصخ  هب  هرود ، نیارد  یـسایس  ياـهارجام  تفرگ و 
رب دوب ، هدـش  تازراـبم  روحم  نوناـک و  تروص  هب  هزوح  هک  ارچ  داد ، رارق  مدرم  هجوت  دروم  شیپ ، زا  شیب  ار  هزوـح  يوـلهپ ، یتوغاـط 
زا سپ  درک . هولج  یسایس ، یتازرابم و  یگنهرف و  نوناک  نیرتدنم  هوکش  ناونع  هب  و  دوزفا ، یم  هزوح  قنور  رب  زور  هب  زور  ساسا  نیمه 

دودـح نونکا  مه  تفای و  شرتسگو  تفرگ  رارق  هجوت  دروم  فلتخم ، داـعبا  رد  و  دـش ، دراو  يا  هزاـت  هلحرم  هب  هزوح  بـالقنا ، يزوریپ 
هدش زکرمتم  تیریدم  دیدج  ماظن  ششوپ  تحت  رد  دنراد و  لاغتشا  ثحب  سرد و  هب  هزوح  رد  یجراخ  یناریا و  بالط  زا  رفن  رازه  یس 
یم رکشت  ینونک  یلاع  ياروش  تیریدم و  لبق و  تیریدم  ياروش  ياسرف  تقاط  تامحز  زا  دنهد ، یم  همادا  دوخ  یلماکت  دنور  هب  دنا و 
ياه هزوح  هک  ارچ  دنتـسه . هدوب و  يدـج  اشوک و  نآ  ياه  تفرـشیپ  هزوح و  ظفح  يارب  عیـسو  ریگ و  یپ  شـالت  اـب  هنامیمـص  هک  دوش 

هللا تیآ  ترضح  (125) بالقنا ربهر  راتفگ  زا  يزارف  رد  ور  نیا  زا  تسا ، ام  ینید  ماظن  راک  ساـسا  مق ، هیملع  هزوح  صوصخ  هب  هیملع ،
تاعامتجا اه و  شیامه  يرازگرب  هب  تبـسن  دیاب  يزیر ، همانرب  تیدـج و  رب  هوالع  مق  هیملع  هزوح  تیریدـم  هاگتـسد  :" هدـمآ يا  هنماخ 

يریگارف هیملع ، ياه  هزوح  یلـصا  فده  هک  میناد  یم  نآ  زا  هتـساخرب  ناگنازرف  و  هزوح ، ناشخرد  راثآ  هب  يرظن  دـنک ". مادـقا  یملع 
فلتخم نوؤش  روما و  رد  مدرم  ياهرشق  مامت  هک  يروط  هب  تسا ، مولع  نآ  جیورت  غیلبت و  و  يرفعج ، هقف  نآ ، سأر  رد  یمالـسا و  مولع 

یسانش مالسا  1 ـ هدـش : هداهن  هیاپ  درب و  هزوح ، یلـصا  فدـه  نیاربانب  دنـسانشب  ار  اه  تیلوؤسم  فئاـظو و  و  دـندرگ ، دـنم  هرهب  ینید ،
ِیف یْقبَیال  یتَح  ِلْضَْفلاو  ِْملِْعِلل  ًانِدـْعَم  ُریِـصَتَو  : " دومرف هک  دوش  ققحم  (ع ) قداص ماما  نخـس  هک  يا  هنوگ  هب  یناـسر ، عـالطا  2 ـ قیمع ،

و ( 126.") دوشن تفای  ینید  فعـضتسم  نیمز  رـسارس  رد  هک  يا  هنوگ  هب  ددرگ ، تلیـضف  ملع و  زکرم  مق  ِنیدلا ؛ ِیف  ٌفَعْـضَتْسُم  ِضْرَْالا 
یَلَع ٌدَـحَا  یْقبَیـال  یتَـح  ِْقلَْخلا  یَلَع  ِهللا  ُهَجُح  َِمُتیَف  ِبِرغَْملا  َو  ِقِرْـشَْملا  ِیف  ِدـالِْبلا ، ِرئاـس  یِلا  ُْهنِم  ُْملِْعلا  ُضیُِـضیَف  : " دوـمرف رگید  ریبـعت  رد 

تجح و  دوش ، یم  رشتنم  شناد  ملع و  برغ ، قرش و  رد  اهرهش  مامت  هب  مق ، زا  و  جع ؛) ) ُمئاْقلا ُرَهْظَی  َُمث  ُْملِْعلاَو  ُنیدلا  ِْهَیِلا  ُْغْلبَی  َْمل  ِضْرَْالا 
یم روهظ  جع ) ) مئاق ترـضح  سپـس  دـسرن ، وا  هب  مق  زا  ملع  نید و  هک  دـنام  یمن  یقاب  نیمز  رد  یـسک  و  ددرگ ، یم  مامت  همه  رب  ادـخ 
رکذ هب  هنومن  ناونع  هب  اجنیا  رد  دنتـسه ، ناوارف  نآ  زا  هتـساخرب  ناگنازرف  و  تسا ، رایـسب  مق ، هیملع  هزوح  ناـشخرد  راـثآ  ( 127" .) دنک

، لوصا هقف ، دننام : یمالسا ، نوگانوگ  ياه  هتشر  رد  هتـسجرب  دیتاسا  شرورپ  1 ـ میزادرپ . یم  هزوح  ناگتـساخرب  زا  رفن  دنچو  رثا ، دنچ 
یضعب دنا و  هتفر  ایند  زا  یضعب  هک  دنتساخرب  یگرزب  عجارم  دیتاسا  نیا  نایم  رد  قالخا و … هفـسلف ، مالک ، ملع  قطنم ، تایبدا ، ریـسفت ،

زا ماظن ، نالوؤسم  زا  يرایـسب  نازیملا و  دنمـشزرا  ریـسفت  بحاص  بحاص  ییابطابط  همالع  دنراد ، لاغتـشا  روما  قتف  قتر و  هب  نونکا  مه 
دیهش هللا  هیآ  ترـضح  و  يا ، هنماخ  هللا  تیآ  ترـضح  بالقنا  مظعم  ربهر  یتشهب و  نیـسح  دمحم  رتکد  دیهـش  هللا  تیآ  ترـضح  هلمج 

هک رادمان ، نیققحم  هتـسجرب و  اناوت و  ناگدنـسیون  تیبرت  2 ـ دنا . هتساخرب  هزوح  نیمه  زا  یـسودق  دیهـش  هللا  تیآ  ترـضح  یقودص و 
ياملع 3 ـ دنا . هدروآ  دوجو  هب  يرکف  میظع  تضهن  یتسار  هب  هدومن و  رشتنم  ار  يددعتم  تالجم  دنا و  هتشون  رایسب  یقیقحت  ياه  باتک 

، یتشهب رتکد  هللا  تیآ  دیهش  يرهطم ، یضترم  هللا  تیآ  دیهش  یسودق ، هللا  تیآ  دیهش  یقودص ، هللا  تیآ  نوچمه  يا  هتسجرب  لوؤسم و 
زا دندوب  لامک  ملع و  گرزب  ياه  هناوتـسا  مادک  ره  هک  گرزب  ملاع  ققحم و  دنمـشناد و  اهدـص  داماد و  ققحم  هللا  تیآ  گرزب  داتـسا 
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دنمـشناد و ناگدنیوگ  نیغلبم و  شرورپ  5 ـ مق . هیملع  هزوح  حطـس  رد  یتاقیقحت  زکرم  دـصکی  زا  شیب  داـجیا  4 ـ دنتساخرب . هزوح  نیا 
هب ایند ، فلتخم  ياه  نابز  هب  عیـسو  تازیهجت  اب  جراخ  ياهروشک  رد  اهنآ  زا  یـضعب  هک  جراـخ ، لـخاد و  رد  مدرم ، داـشرا  يارب  ققحم 

يارب راگدـنام  یگنهرف و  میظع  ياه  هنیجنگ  مادـک  ره  هک  اوتحمرپ ، گرزب و  ياـه  هناـخباتک  سیـسأت  6 ـ دنراد . لاعتـشا  غیلبت  داشرا و 
و یمالـسا ، تاغیلبت  رتفد  هناـخباتک  " هر ، " یفجن یـشعرم  یمظعلا  هللا  تیآ  گرزب  هناـخباتک  اـهنآ  سأر  رد  دنتـسه ، ناناملـسم  مالـسا و 
رد ناریا و  روشک  طاقن  مامت  رد  نآ  ناشخرد  راـثآ  مق و  هیملع  هزوح  تیعقوم  نونکا  مه  درب . ماـن  ناوت  یم  ار  هیـضیف  هسردـم  هناـخباتک 

ُضیُِقیَف : " دومرف هک  اجنآ  هدش  کیدزن  (ع ) قداص ماما  بلاج  ییوگـشیپ  ققحت  هلحرم  هب  ییوگ  هک  تسا  یحطـس  رد  جراخ  ياهروشک 
برغ ياهرهش  مامت  هب  شناد  ملع و  اجنآ  زا  و  ددرگ ، یم  شناد  ملع و  زکرم  مق  جع ) ) مئاق روهظ  زا  شیپ  ِدالِْبلا و … ِِرئاس  یِلا  ُْهنِم  ُْملِْعلا 
هدشن دنم  هرهب  ملع  نید و  همشچرس  نیا  زا  هک  تفای  ناوت  یمن  ار  یسکو  دوش ، یم  مامت  همه  رب  ادخ  تجح  و  دبای ، یم  راشتنا  قرش ، و 

: لاثم ناونع  هب  دش . دهاوخ  هدش و  رگید  هدنشخرد  راثآ  اهدص  اه و  هد  أشنم  قوف ، راثآ  زا  مادک  ره  هک  تشاد  هجوت  دیاب  ( 128.") دشاب
رظن رد  ار  مهرارـسا ) هللا  سدـق  ) یتشهب دیهـش  يرهطم و  دیهـش  ینیمخ و  ماما  ینعی  مق  هیملع  هزوح  ناگتـسخرب  زا  رفن  هس  دوجیذ  دوجو 

، یملع یـسایس ، يوزوح ، تالوحت  راثآ و  اهرازه  هکلب  اهدص  همـشچرس  مادـک  ره  تسایـس ، نید و  ملع و  درم  گرزب  هس  نیا  میریگب ،
هاتوک يا  هنماخ  هللا  تیآ  هر "و  " ینیمخ ماما  قیمع  نخـس  لمجم .) نیا  زا  ناوخب  لـصفم  ثیدـح  دوخ  وت  .) دـنا هدـش  ینید  یعاـمتجا و 

، یمالسا راصعا  نورق و  لوط  رد  نمشد  دنزگ  زا  مالسا  شرتسگ  ظفح و  اب  هطبار  رد  مق  هیملع  هزوح  كانبات  راثآ  درومرد  هکنآ : نخس 
تسا یفاک  نآ ، تیمها  تمظع و  جوا  هب  ندرب  یپ  يارب  یلو  دجنگ ، یمن  راتفگ  نیا  رد  تسا و  رایسب  نخـس  ریخا ، نرق  رد  صوصخ  هب 

رگا :" دندوب هتفگ  هک  يا  هدع  خساپ  رد  هک  میهد  ارف  ناج  شوگ  هر " " ینیمخ ماما  ترضح  هدش  باسح  قیمع  جرارپ و  نخس  نیا  هب  هک 
ار راک  نیا  مق ) هیملع  هزوح  سسؤم  ) يرئاح میرکلادبع  خیش  جاح  هللا  تیآ  موحرم  ارچ  دیامن  تلاخد  تسایـس  رد  ینید  عجرم  تسا  انب 
و ما ، هداد  ماجنا  نم  هک  دنداد  یم  ماجنا  ار  يراک  دندوب  هدنز  رـضاح  لاح  رد  خیـش  جاح  موحرم  رگا  : " دوب هدومرف  دـنا "؟ هدادـن  ماجنا 

یتسار هب  ایآ  ( 129.") دوبن زورما  ناریا  رد  یمالسا  يروهمج  سیسأت  زا  رتمک  یـسایس  تهج  زا  زور ، نآ  ناریا  رد  هیملع  هزوح  سیـسأت 
ماقم دنشاب !؟ یم  هیملع  هزوح  ناگتـساخرب  زا  یمالـسا ، يروهمج  راذگناینب  و  ناریا ، یمالـسا  بالقنا  یلـصا  نابحاص  هک  تسا  نیا  زج 
ربارب رد  (ع ) هموصعم ترضح  رهطم  نحـص  رد  هک  رذآ ، زور 13  رد  ) دوخ راتفگ  رد  هلظدـم ) ) يا هنماخ  هللا  تیآ  ترـضح  يربهر  مظعم 
زورما نم  تیالو ! هناخ  تیبلها و  میرح  یبالقنا  نمؤم و  نز  درم و  مق ، ناناوج  نم ، ناریزع  : " دومرف تفگ ) یم  نخـس  مق  تیعمج  هوبنا 

نآ دعب  هب  زورما  زا  و  زورما ، ات  زاغآ  زا  و  مزادنیب ، دیراد  یکیدزن  يدنواشیوخ و  نآ  هب  تبسن  ردق  نیا  امش  هک  یبالقنا  هب  یهاگن  ملیام 
ناتسود تسا ، مق  هجوتم  ایند  لیلد  نیمه  هب  تساج ، نیا  یمالسا ، بالقنا  میظع  تکرح  هاگتسد  یلـصا  همیخ  منک . یبایزرا  رـصتخم  ار 

همه و  دنراد ، یم  تشز  ار  مق  دنتسه ، هک  اج  ره  رد  ریرش  ياه  ناسنا  ناملاظ و  ناربکتسمو و  دنراد ، یم  تسود  ار  مق  مالسا ، بالقنا و 
نآ دـیاب  زین  و  درک ، شومارف  ار  نآ  دـیابن  زگره  هک  يروما  زا  ینیمخ  ماما  طسوت  هزوح ، لوحت  ( 130.") دنرامش یم  ضوغبم  ار  شزیچ 

هزوح رد  هر " " ینیمخ ماما  طسوت  هک  تسا  نوگانوگ  داعبا  رد  قیمع  لوحت  تسناد ، هر " " ینیمخ ماما  ناشخرد  یگدـنز  تاراختفا  زا  ار 
هزوح داد . تاجن  يرگن  یحطـس  رجحت و  باجح  ریز  زا  ار  هزوح  درمگرزب ، نآ  دمآ . دوجو  هب  رگید ، ياه  هزوح  رد  سپـس  مق و  هیملع 

ار اه  هبلط  وا  دروآ . يور  هقف ، رانک  رد  یقیقح  نافرع  هب  دیدرگ و  تسایس  رادمدرس  تشاد ، تشحو  نافرع ، ای  تسایـس ، هژاو  زا  هک  يا 
رییغت تهج  رد  یتح  فلتخم ، تاهج  رد  و  تخاس ، دراو  نافرع  تسایس و  تداهشو ، داهج  ياهرصع  هب  و  دیـشک ، نوریب  اوزنا  هشوگ  زا 

رب مالس  : " دسیون یم  هتفای  لوحت  نایوزوح  هب  باطخ  يا  همان  نمض  رد  وا  دیدرگ . رایـسب  تاکرب  تاریخ و  أشنم  هزوح ، تایبدا  گنهرف 
ظعو و ربنم  رب  و  دـنا ، هتـشون  نوخ ، بکرم  تداهـش و  مد  هب  ار  دوخ  هیلمع  هیملع و  هلاسر  هک  تیناحور ، دـیواج  هشیمه  نازاس  هساـمح 

هتـشر دربن ، هماگنه  رد  هک  تیناحور  هزوح و  يادهـش  رب  نیرفآ  راختفا و  دـنا ، هتخاس  غارچ  بش  رهوگ  ناشتایح  عمـش  زا  ساـن ، هباـطخ 
، دنتفر نایشرع  ینامهم  هب  نالابکبـس  دنتفرگرب و  ملع  تقیقح  ياپ  زا  ار  ایند  تاینمت  لاقع  و  دندیرب ، ار  هسردم  ثحب و  سرد و  تاقلعت 
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كرد ار  تیناحور  اه و  هزوح  نایتاجانم  رحـس  ياـعد  ناـفراع و  رکذ  هقلح  هک  ناـنآ  دـنا . هدورـس  روضح  رعـش  ناـیتوکلم ، عمجم  رد  و 
دوب يدح  هب  هزوح  قنور  هب  هر " " ینیمخ ماما  ترضح  تیانع  ( 131" .) دنا هدیدن  تداهش  زج  ییوزرآ  ناشروضح ، هسلخ  رد  دنا ، هدرک 

ینابداب ار  نیملـسم  تاجن  کُلف  دـنکات  ملاـع  هب  اـمرف  ملع  ار  مق  هیملع  هزوح  دـیوگ : ینچ  جـع ) ) رـصع ماـما  هب  باـطخ  يراعـشا  رد  هک 
نـشلگ فرط  نوچ  نیمز  اهاش ! دوش  لگ  طرفزات  ینامـسآ  يالب  مد  ره  ناسر  شهاوخ  دـب  رهب  ینادواج  ياقب  امرف  اـطع  ار  شهاوخکین 

نوـچ يراـهب  ره  تنانمــشد  رب  دـنکور  يراـهب  نوـچ  ینازخ  ره  تناتــسود  رب  درذــگب  یناـنج  نوـچ  یناـهج  ددرگ  نـیدُورف  ضیفزاـت 
يروط هب  تشاک ، نایوزوح  بولق  رد  ار  قشع ) ياهنم  ملع  هن  ) قشع ساسا  رب  ناـفرع  كولـسو و  ریـس  رذـب  درمگرزب ، نآ  ( 132) ینازخ
هلیسو ار  ربنملا  حابصمو  مکحلا  صوصف  هیکم ، تاحوتف  رافسا ، ياه : باتک  وا  دیشخب . رمث  هدش و  افوکش  یعیسو  حطس  رد  رذب  نیا  هک 

: دوگ یم  اتـسار  نیا  رد  وا  ددرگ ، لفاغ  زاورپ  زا  و  دوش ، قرغ  اه ، باتک  نیا  تاحالطـصا  رد  هکنآ  هن  داد ، رارق  قشع  نیمه  يوس  هب  يا 
یتسه و رب  هدز  ییاپ  تشپ  هدـش  رید  هسردـم و  هقناخ و  زا  غراف  میوش  هناگیب  هلفاـق  نیا  هناـخ  منـص  زا  ار  ناـفرع  هفـسلف و  هنیآ  مینکـشب 
" هعبرا رافسا  ،" لاح هن  دش ، لصاح  یتیعمج  اهنآ  زا  هن  هک  مدش ، قرب  قرزرپ و  تاحالطصا  میهافم و  هب  مرگرس  یناوج  رد  میوش  هنازرف 

تـسد یتمکح  مکحلا " صوصف  " زا هن  و  دش ، لصاح  یحتف  تاحوتف " " زا هن  تشاد ، مزاب  تسود  يوس  هب  رفـس  زا  شـضرع ، لوط و  اب 
رد و  ( 133) تسا بیرفلد  نآ  هماج  نورد  رد  مهاوخ  هچره  يرون  حابـصم  زا  یحتف و  دـشن  تاـحوتف  زا  اـهنآ . ریغ  هب  دـسر  هچ  اـت  داد ،

بْجْح عفد  رد  مرتخد ! :" دومرف دنک ، یفرعم  يو  هب  ار  ینافرع  باتک  دنچ  ات  دوب  هتـساوخ  وا  زا  هک  شناگتـسب  زا  ناوناب  زا  یکی  هب  خـساپ 
تسناد و یم  رون  دنـشاب ، قح  هب  لوصو  هلیـسو  رگا  ار  ینافرع  ياـه  باـتک  هر " " ینیمخ ماـما  بیترت  نیا  هب  ُبتُک ". عمج  رد  هن  شوک ،

لوحت هب  ار  اهنآ  دـناوخارف و  زغم  هب  تسوپ  زا  روبع  هب  ار  صوصخ  هب  ناهوژپ ، شناد  همه  وا  يرآ  لماکت . هار  رـس  باجح  ار  نآ  هنرگ ،
رب یهاـگن  ینیب  زغم  اـت  نک  تسوپ  زا  رذـگ  ینیبزغن  اـت  نک  زغن  ار  رظن  یبرغم : سمـش  هتفگ  هب  دروآرد . تکرح  هب  قـیمع  ینوـگرگد  و 

میلعت و هاـگ  چـیه  هزوح  رظن  زا  یلو  تسا ، ملعت  میلعت و  هیملع ، هزوح  یلـصا  راـک  هچرگ  هزوح  یـسایس  یعاـتجا و  یگنهرف ، تـالوحت 
ره رد  مق  هیملع  هزوح  ساسا  نیمه  رب  یناسنا ، یلاعتم  تالامک  یلاع و  فادها  هب  لوصو  يارب  تسا  يا  هلیسو  هکلب  تسین ، فده  ملعت ،
اه ناسنا  یلاعت  دشر و  بجوم  هک  یلماوع  هنوگ  ره  یسایس و  یعامتجا و  یگنهرف ، میظع  تالوحت  أشنم  دوخ ، تاناکما  دحرس  ات  ینامز 

: میزادرپ یم  تـالوحت  نیا  زا  هنومن  دـنچ  رکذ  هب  تسرهف  روط  هب  تسا ، راـصتخا  رب  نآ  ياـنب  هک  باـتک  نیا  رد  تسا ، هدـش  دوـش ، یم 
هیاـمرپ يریگارف و  قمع و  رظن  زا  و  هدرک ، هجوـت  یملع  داـعبا  همه  رب  هک  تسا  یگنهرف  نیرت  ینغ  مالـسا ، گـنهرف  یگنهرف : تـالوحت 

زا هتـساخرب  وس ، کـی  زا  هک  مق  هیملع  هزوح  صوصخ  هب  هیملع  ياـه  هزوح  تسا ، ناـهج  فـلتخم  لـلم  ياـه  گـنهرف  دمآرـس  ندوـب ،
هدومن رایسب  تامدخ  اتسار  نیا  رد  دشاب ، یم  نآ  هدنرورپ  هدنرادهگن و  مالسا و  گنهرف  رگناشن  رگید  يوس  زا  و  تسا ، مالـسا  گنهرف 

رفن اه  هد  يزاریش و  اردصالم  یناهبهب ، دیحو  یلح ، همالع  یسوط ، ریصن  هجاوخ  انیس ، یلعوب  دننام : یناهج  گرزب و  نادنمـشناد  تسا ،
رد و  دندوب ، رظن  بحاص  بط و … یـضایر ، یعیبط ، مولع  نافرع ، هفـسلف ، قطنم ، تایبدا ، دننام : فلتخم  مولع  رد  هک  دارفا  هنوگ  نیا  زا 

خسار ياه  ماگ  دراوم ، نیا  رد  مق  هیملع  هزوح  اه ، هزوح  سأر  رد  دنا ، هتساخرب  هیملع  ياه  هزوح  زا  دندومن  ینایاش  تامدخ  ریسم ، نیا 
و فلتخم ، مولع  رد  اه  باتک  فیلأت  دهد . هئارا  ار  یگنهرف  تامدخ  نیرتگرزب  ات  تسا  هتسناوت  یگرزب  نادنمنشاد  تیبرت  اب  و  هتـشادرب ،

تالوحت نیا  نشور  رگناشن  دوش ، یم  غلاب  باتک  رازه  اهدص  رب  اهنآ  زا  یضعب  بتک  دادعت  هک  میظع ، اوتحمرپ و  ياه  هناخباتک  سیـسأت 
رگا :" دـنیوگ یم  ریظن  یب  ناملاع  هاگآ و  ناققحم  تسا . رتشیب  یملع  لـفاحم  اـه و  هاگـشناد  همه  زا  اـهنآ ، شیادـیپ  رد  مق  هیملع  هزوح 

مق رد  هر " " یفجن یشعرم  هللا  تیآ  هناخباتک  و  نارهت ، رد  سلجم  هناخباتک  و  دهـشم ، رد  سدقم ، ناتـسآ  هناخباتک  دننام  ییاه  هناخباتک 
زا زج  اه  هناخباتک  نآ  ياه  هسفق  مینک ، یهت  هیملع  ياه  هزوح  ناگتـساخرب  نید و  ناـملاع  یملع  راـثآ  زا  ناـیوزوح و  ياـه  باـتک  ار ،

ياه باتک  نامه  هدش ، اه  هناخباتک  نیا  رابتعا  ماوق و  هیام  هک  هچنآ  دـنام ، یمن  یقاب  يزیچ  هتفرگ ، كاخ  درگو و  هتخیراو  باتک  دـنچ 
. ـ ه يافوتم 381  هیوباب ، نب  یلع  نب  دـمحم  رفعجوبا  ") قودـص خیـش  " مراهچ نرق  گرزب  ملاـع  هنومن ، ناونع  هب  ( 134 .) تسا نایوزوح 
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، تفر ایند  زا  مق  رد  ق  لاس 343 ه . ـ رد  هک  دوب  یمق " دیلو  نبا  " شداتسا هک  تسا  مراهچ  نرق  رد  مق  هیملع  هزوح  ناگتـساخرب  زا  ق ،)
، ثیدح هقف ، دننام : یمالسا ، فلتخم  مولع  رد  باتک " دلج  دصیس  " دودح رد  دودحم ، رایسب  تاناکما  نآ  اب  رصع ، نآ  رد  قودص  خیش 
(135 .) تسا هیقفلا " هرـضحی  نم ال   " مان هب  هعیـش ، هعبرا  باتک  زا  وا  فورعم  ياه  باـتک  زا  یکی  هک  دومن ، فیلأـت  لاـجر و … مـالک ،

لباـق اـجنیا  رد  هک  تسا  میظع  يردـق  هب  نونک ، اـت  هر " " يدرجورب یمظعلا  هللا  تیآ  تماـعز  رـصع  رد  هیملع  هزوـح  یگنهرف  تـالوحت 
، یـسایس یعامتجا و  تالوحت  ياـنبریز  تفگ : ناوت  یم  قح  هب  هکنآ : نخـس  هاـتوک  دراد . يا  هناگادـج  باـتک  هب  زاـین  تسین و  ءاـصحا 
هدوب و نوگانوگ  داعبا  رد  یگنهرف  بالقنا  رادلعشم  رصع ، نیا  رد  صوصخ  هب  يرصع  ره  رد  مق  هیملع  هزوح  و  تسا ، یگنهرف  بالقنا 

ياملع نیثدـحم و  زا  نساحملا " " باتک بحاـص  (136) یقرب دـلاخ  نبدـمحا  هکنیا ، رگید  هنوـمن  دراد . ییازـس  هب  مهـس  اتـسار ، نیا  رد 
یـسیع نب  دمحم  نبدـمحا  " رفعجوبا لیلج  خیـش  دوب ، رـصع  نآ  هتـسجرب  ناثدـحم  املع و  زا  هکنیا  اب  يو  دوب ، مق  رد  موس  نرق  هتـسجرب 

هک ) لسرم تاـیاور  رب  هکنیا  لـیلد  هب  ار  یقرب  دـمحم  نبدـمحا  دوب ، مق  رـصع  نآ  هیملع  هزوح  ناثدـحم  سیئر  هیقف و  خیـش و  هک  یمق "
و درک ، نوریب  مق  زا  دیامن ، یم  تیاور  لقن  دنتـسین  قثوم  هک  یتایاور  زا  و  دنک ، یم  دامتعا  دنا ) هدشن  رکذ  شنایوار  هلـسلس  زا  يدادـعت 

روتسد دوب ، مق  ناثدحم  خیـش  هک  ق  يافوتم 329 ه . ـ قودص ) خیـش  ردپ  ) هیوباب نب  یلع  نینچمه  و  ( 137 .) دینادرگرب مق  هب  ار  وا  ًادـعب 
مدرم راکفا  وا  یفارحنا  تائاقلا  ادابم  ات  دندرک ، نوریب  تلذ  لامک  اب  دوب  هدمآ  مق  هب  هک  ار  فورعم  یفوص  جالح ، روصنم  نب  نیسح  داد 

و دـندوب ، مدرم  هب  يرازگ  تمدـخ  یمدرم و  حور  ياراد  هراومه  یناـبر  ناـملاع  یعاـمتجا  تـالوحت  ( 138 .) دـیامن فرحنم  هدولآ و  ار 
ِرُومُِاب ُمَتْهَیال  َحَبْصَا  ْنَم  : " هک دوب  (ص ) ربمایپ فورعم  نخـس  نیا  ناشراعـش  و  دندرک ، یم  يزوس  لد  هعماج ، يارب  نابرهم  ردپ  نوچمه 

مق هیملع  هزوح  ساسا ، نیمه  رب  ( 139.") تسین ناملسم  دیامنن ، هجوت  ناناملسم  روما  هب  یلو  دنک  حبص  یسک  ِملْسُِمب ؛ َْسیَلَف  َنیِملْـسُْملا 
مدق طوقـس ، رطخ  زا  نآ  يرادهگن  و  هعماج ، یلاعت  دشر و  رد  و  هتـشاد ، یعامتجا  تالوحت  رد  یمهم  شقن  هراومه  نآ ، ناگتـساخرب  و 

فلتخم تارظن  زا  و  دوش ، یم  ملاس  هعماج  نتخاس  بجوم  هک  یلماوع  و  یعامتجا ، تاسـسؤم  رثکا  دنراد ، یمرب  هتـشادرب و  خـسار  ياه 
تحت تفرگ و  تأشن  نید ، ناملاع  يالاو  تمه  زا  تسا  دـیفم  یعامتجا  نوگاـنوگ  طـباور  یلم و  یبهذـم ، یـسایس ، يداـصتقا ، دـننام :

هب هکنیا  اب  هر " " ینیمخ ماما  تسا . هدوب  مق  هیملع  هزوح  صوصخ  هب  هیملع ، ياه  هزوح  زا  ناگتساخرب  يدج  یملع و  تامادقا  تراظن و 
، صولخ قودـص و  يور  زا  هک  دوب  رادروخرب  يرازگ  تمدـخ  یمدرم و  حور  زا  ناـنچ  نآ  دوب ، هعماـج  لوبق  دروم  نیتسار و  ربهر  قح 

هویـش یمالـسا ، گرزب  هضیرف  ود  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دـییوگب ". رازگ  تمدـخ  نـم  هـب  دـییوگن ، ربـهر  نـم  هـب  :" دوـمرف یم 
هعماج يزاس  هب  يزاس و  كاـپ  لـیمکت ، بیذـهت و  رد  ییازـس  هب  شقن  مهم ، هفیظو  ود  نیا  يارجا  اـب  اـهنآ  تسا ، ناـیوزوح  یگـشیمه 
هزوح زا  هتفرگ  تأـشن  تقیقح  رد  تسا ، نآ  یعاـمتجا  تـالوحت  نآ ، راـثآ  زا  یکی  هک  ناریا ، یمالـسا  میظع  بـالقنا  دـنراد ، هتـشاد و 
موادت بالقنا و  یلصا  نابحاص  و  هتساخرب ، هزوح  زا  هر " " ینیمخ ماما  ترـضح  ناریا  یمالـسا  يروهمج  راذگناینب  اریز  تسا ، مق  هیملع 
خیرات رد  یعامتجا  تالوحت  زا  یکی  درادن . حیـضوت  هب  زاین  دـننآرب و  یگلمج  هک  تسا  یبلطم  نیا  و  دـنا ، هدوب  هزوح  زا  نآ  ناگدـنهد 

ناریا دراو  مود ، هفیلخ  تفالخ  رـصع  رد  مالـسا  هکنیا  اـب  تسا ، ناـیناریا " عیـشت  " عوضوم دراد ، رارق  یعیفر  رایـسب  هاـگیاج  رد  هک  ناریا 
ار مق  اه  نامه  هک  دوب ، مق  هب  موس  مود و  نرق  رد  هعیـش  نایوار  ناثدـحم و  دورو  نایناریا ، عیـشت  لـماوع  زا  یکی  دـیدرت  نودـب  دـیدرگ ،

عیشت بتکم  هضبق  رد  مق  نیمزرـس  رـسارس  يدوز  هب  و  دندناسر ، مدرم  عالطا  هب  ار  عیـشت  ینابم  و  دنداد ، رارق  هزوح ) ) ملعت میلعت و  زکرم 
هب شقن  نرق ، هب  نرق  نونکاـت ، سیـسأت  زور  زا  مق  هیملع  هزوـح  یلک  روـط  هب  و  درک ، تیارـس  رگید  ياـهاج  هـب  اـجنآ  زا  تـفرگ و  رارق 

شیپ هب  اتسار  نیا  رد  فلتخم ، ياه  یناسر  عالطا  غیلبت و  فیلأت و  اب  و  تسا ، هتشاد  بان  مالـسا  عیـشت و  موادت  مدرم و  عیـشت  رد  ییازس 
ینعم هب  تسایـس  هاگ  چیه  یـسایس  تالوحت  دیدرگ . نایب  مق " هیملع  هزوح  یخیرات  هنیـشیپ  " ثحب رد  نآ  زا  ییاه  هنومن  هک  تسا ، هتفر 

یم هلیسولا  ریرحت  رد  هر " " ینیمخ ماما  ترـضح  دنتـسه . رگیدمه  لمکم  مه و  نیع  ود ، نیا  هکلب  تسین ، ادج  یقیقح  مالـسا  اب  یقیقح 
تسایس زا  نید  هک  درادنپب  هک  سک  نآ  سپ  َهَسایِسلْالَو ؛ َمالْسِْالا  ِفِْرعَی  َْمل  ٌلِهاج  َوُهَف  ِهَسایسلا  ِنَع  ٌکَْفنُم  َنیدلا  َنَا  َمَهََوت  ْنَمَف  : " دیامرف
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، يرصع ره  رد  لاح ، ات  ادتبا  زا  مق  هیملع  هزوح  ( 140.") ار تسایس  هن  دسانش و  یم  ار  مالسا  هن  هک  تسا  هاگآان  یـسک  نینچ  تسا  ادج 
هتفرگ تسد  هب  ار  دوخ  رصع  تسایس  مامز  یهاگ  و  هدرک ، يدج  تلاخد  دراوم ، زا  یضعب  رد  هکلب  هدوبن ، رانک  رب  یسایس  ياهارجام  زا 

رکذ اب  اجنیا  رد  هکنیا  زج  تسین  يا  هراچ  هک  هدوب ، فلتخم  تاناکما ، طیارـش و  نامز و  لوط  رد  تسایـس ، اـب  هیملع  هزوح  هطبار  تسا .
نامه رد  مق ، رد  هعیش  ناثدحم  املع و  دوجو  رطاخ  هب  مق  مدرم  ناهفصا  زا  مق  لالقتـسا  میزادرپب : نآ  يامن  رود  ياشامت  هب  ییاه ، هنومن 
رهرد و  دنتـسناد ، یم  توغاط  بصاـغ و  ار  اـهنآ  هک  ارچ  دـننک ، کـمک  روج  ياـفلخ  تموکح  هب  هک  دـندوبن  رـضاح  موس ، مود و  نرق 

ناهفـصا هب  ار  دوخ  تایلام  جارخ و  مق  مدرم  و  دوب ، ناهفـصا  عبات  يرمق  يرجه  لاس 189  ات  مق  دندومن . یم  راتفر  اهنآ  دـض  رب  یتصرف 
لالقتـسا ناهاوخ  دوخ ، ياملع  زا  يوریپ  هب  مق  مدرم  دندوب ، عیـشت  ریغ  نییآ  رد  ناهفـصا  مدرم  تموکح و  هک  اجنآ  زا  و  دـنتخادرپ ، یم 

اب يرمق  يرجه  لاـس 189  رد  ماجنارـس  دـیدرگ . ناـشنرطاخ  ًـالبق  هـک  ناـنچ  دنتـشاد . هارکا  ناهفــصا ، هـب  تاـیلام  نداد  زا  و  دـندوب ،
رد لاس 195  رد  و  دمآرد ، ناتسرهش ) زورما  حالطصا  هب  ) هروک تروص  هب  و  دش ، ادج  ناهفصا  زا  مق  يرعشا " عسیلا  نب  هزمح  " ششوک
زا یلالقتسا ، نینچ  ( 141 .) دوب رهش  نآ  لالقتـسا  تمالع  يرهـش ، نتـشاد  ربنم  هکنیا : هب  هجوت  اب  دنداد ، رارق  ربنم  لپرد  ای  لپزد  دجـسم 

نیا بجوم  مق ، رد  (ع ) ناماما نادرگاش  املع و  نایوار و  ناثدحم و  دوجو  ًاعطق  و  دوب ، مهم  رایسب  مق  مدرم  يارب  یبهذم ، یـسایس و  رظن 
افلخ و ساسا ، نیمه  رب  دـندروآ . دوجو  هب  ار  يا  هنیمز  ینچ  مدرم ، هب  یناسر  عالطا  داشرا و  اـب  هک  دـندوب  اـهنآ  اریز  دـیدرگ ، لالقتـسا 
ور نیا  زا  دندز ، یم  زابرـس  اهنآ  نامرف  زا  یتصرف  ره  رد  مق  مدرم  اریز  دنرادهگن ، مارآ  ار  اهنآ  ات  دنتـشاد ، یـصاخ  هجوت  مق  هب  نیطالس 

هلمج زا  دـندومن ، یم  مـق  رادـنامرف  ار  هعیــش  هـب  لـیامتم  اـی  هعیــش ، گرزب  لاـجر  زا  یکی  ًاـبلاغ  مـق ، مدرم  تیاـضر  بـلج  يارب  اـفلخ 
هفیلخ نیمهدجیه  ) یسابع ردتقملا  و  درک ، مق  مکاح  دوب ، هعیش  ذوفن  اب  گرزب و  لاجر  زا  هک  ار  همثره " (" یسابع هفیلخ  نیمتفه  ) نومأم

لکوتم اـما  ( 142 .) دوـمن بوـصنم  مق  تموـکح  هـب  دوـب ، هدرک  هزراـبم  ساـبع  ینب  اـب  اـه  لاـس  هـک  ار  نادـمح " نـب  نیـسح  (" یـسابع
، درک مق  رادـنامرف  ار  بیلک " نبا  اغب  نب  یـسوم  " مان هب  دوخ ، راوخنوخ  كاپان و  ناـمیخژد  زا  یکی  ساـبع ،) ینب  هفیلخ  نیمهد  ) یـسابع
اب وا  تفرگ ، تسد  هب  ار  نآ  تموکح  دمآ و  مق  هب  تشاد ، تخس  ینمشد  (ع ) یلع لآ  اب  و  دوب ، نابزدب  خاتـسگ و  یـصخش  هک  یـسوم 
زا یعمج  ماجنارـس  دندشن ، ملیـست  وا  ربارب  رد  مق  مدرم  یلو  دوب ، هدومن  دیدهت  لتق  هب  ار  اهنآ  دوب و  هدناسرت  ار  مق  مدرم  تدـش  هب  هکنیا 

ماـما دـندومن . ییوـج  هراـچو  تیاکـش  مق ، رد  یکافـس  مکاـح  ناـنچ  ندوـب  زا  و  دـنتفر . (ع ) يرکـسع نسح  ماـما  رـضحم  هـب  مـق  مدرم 
(ع) يرکـسع نسح  ماما  روتـسد  هب  اهنآ  دنیامن ، نیرفن  ار  وا  زامن  زا  سپ  و  ( 143) دنناوخب مولظم  زامن  هک  درک  رما  اهنآ  هب  (ع ) يرکـسع
: میناوخ یم  خیرات  رگید  قرو  رد  (. 144) دیـسر تکاله  هب  اغب  نب  یـسوم  یتدم ، كدنا  زا  سپ  هک  دش  ثعاب  اهنآ  نیرفن  دندرک ، لمع 
وا نامز  نراقم  (ع ) نسح ماما  تماما  زا  لاـس  راـهچ  و  درک ، تفـالخ  ات 279 ) لاس 256  زا  ) لاس یـسابع 23  توغاط  نیمهدزناپ  ) دمتعم
هب و  دندمآ ، هوتس  هب  وا  ملظ  زا  مق  مدرم  درک ، یم  ملظ  رایسب  دوب ، رکشل  هدنامرف  یـسابع ، دمتعم  يدتهم و  رـصع  رد  اغب  نب  یـسوم  دوب ،
رد ات  تخومآ  مق  مدرم  هب  ار  ییاعد  (ع ) نسح ماما  دندومن ، تیاکـش  ترـضح  نآ  هب  وا  ملظ  زا  و  هتفر ، (ع ) يرکـسع نسح  ماما  رـضحم 

، اهَتْکَتَه ِالا  ًهَنُجالَو  اهَتْمَصَق ، ِالا  ًهَماعِد  ِرْوَْجِلل  ْعَدَتْالَو  َمُهللَا  : " تسا نینچ  اعد  نآ  زا  يزارف  دنبای ، تاجن  وا  رـش  زا  ات  دنناوخب ، زامن  تونق 
يرپس و  نکشب ، مه  رد  ار  نآ  هکنیا  رگم  زاسن ، اهر  ار  يا  هیاپ  روج ، ملظ و  يارب  ایادخ ! اهَتْسَکَن ؛ ِالا  ٍمَلَع  َهَِعفار  الَو  اهَْتقَرَف ... ِالا  ًهَِملَک  الَو 

رگم راذگن ، يا  هتـشارفارب  مچرپ  و  نک ، هتخیـسگ  هکنیا  رگم  راذگن ، يا  هدرـشف  مه  هب  فصو  مالکو  نک ، هراپ  ار  نآ  هکنیا  رگم  راذگن 
نرق نامه  رد  بالط ، املع و  دوجو  زور  ناـبز  هب  و  (ع ) ناـماما نادرگاـش  ناثدـحم و  دوجو  هکنیا : هجیتن  ( 145 ... ") امرف نوگنرس  هکنیا 
اهنت هن  روج ، ماکح  ربارب  رد  مدرم  هک  دوب ، هدـش  ثعاب  تسا ، رـصع  نآ  رد  کـچوک  هیملع  هزوح  دوجو  رگناـیب  هک  مق ، رد  موس  مود و 

. دندومن یم  نوگانوگ  تامادقا  اهنآ ، ندنار  نوریب  يارب  هدرک و  هزرابم  اهنآ  اب  هکلب  دندش ، یمن  میلست 

توغاط ربارب  رد  مق ، رد  گرزب  ملاع  جنپ  يریگ  عضوم 
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توغاط  ربارب  رد  مق ، رد  گرزب  ملاع  جنپ  يریگ  عضوم 
رـصع اـت  هدوـب ، یـسایس  فـلتخم  راـثآ  أـشنم  نرق ، هب  نرق  لاوـنم ، نیمه  هب  مق  هـیملع  هزوـح  هاـش  یلعحتف  ربارب  رد  هر " " یمق يازریم  1 ـ

هللا تیآ  ترـضح  نأشلا  میظع  عجرم  میتفگ ، ًالبق  هک  ناـنچ  راـجاق ، هاـش  یلعحتف  تنطلـس  ناـمز  رد  رـصع ، نیا  رد  دیـسر ، ارف  هیراـجاق 
رد و  روما ، قتف  قتر و  رد  ماـقم  یلاـع  عـجرم  نیا  تشاد ، تنوکـس  مق  رد  یمق ) يازریم  هب  فورعم  () 146) یمق مساقلاوبا  ازریم  یمظعلا 
اه ناتـساد  هراب  نیا  رد  و  تشاد ، یم  زاب  متـس  ملظ و  زا  ار  رگید  ماکح  هاش و  یلعحتف  دوخ ، عطاق  حیاصن  اب  و  درک ، یم  تلاخد  تسایس 

ناطلس ربارب  رد  وا  تیعطاق  و  یسایس ، روما  رد  هر " " یمق يازریم  تلاخد  رگنایب  هک  ریز  ناتساد  هس  هب  هنومن  ناونع  هب  هک  دنا  هدرک  رکذ 
هاـش یلعحتف  هـب  ازریم  اـه ، تاـقالم  زا  یکی  رد  دــمآ  یم  یمق  يازریم  رادــید  هـب  یهاـگ  هاـش  یلعحتف  1 ـ دـینک : هجوت  تسا ، شرـصع 

ارچ مدرگ ، ادخ  مشخ  باذع و  لومـشم  مراد  وت  اب  هک  يا  هطبار  رثا  رب  هک  مراد  سرت  نآ  زا  نک ، تیاعر  ار  تلادـع  هاشداپ ! يا  :" تفگ
خزود شتآ  دوش  یم  بجوم  هک  دینکن  ناملاظ  رب  هیکت  و  ُرانلا ؛ ُمُکَسَمَتَف  اوُمَلَظ  َنیَذلا  َیِلا  اْونَکَْرت  الَو  : " دیامرف یم  نآرق  رد  دنوادخ  هک 
يراک ادابم  هاشداپ ! يا  :" دومرف دیـشک و  هاـش  یلعحتف  دـنلب  شیر  رب  تسد  یمق ؛ يازریم  رگید ، تاـقالمرد  2 ـ ( 147.") دریگارف ار  امش 

هدـب هزاجا  درک : ضرع  یمق  يازریم  هب  هاـش  یلعحتف  اـه ، تاـقالم  زا  یکی  رد  و  3 ـ ( 148.") دزوـسب تماـیق  زور  رد  شیر  نیا  هک  ینک 
هتفرگ يا  هجیتن  دروم  نیا  رد  تاقالم ، نآ  رد  ددرگ . رارقرب  یگداوناخ  هطبار  امش  ام و  نیب  هلیسو  نیا  هب  منک و  ترسپ  رـسمه  ار  مرتخد 

اب تساوخ ، یمن  زگره  ازریم  و  دـش ، یم  هاـش  ياـهراک  دـییأت  بجوـم  یتلـصو  نینچ  هک  ارچ  ) دوـب نارگن  داـهن  شیپ  نیا  زا  ازریم  دـشن ،
هک تشاد  دوجو  نآ  لامتحا  یفرط  زا  و  دـهدب ، يا  هزاجا  نینچ  تسناوت  یمن  هک  ازریم  درک ) دـییأت  ار  وا  ددرگ و  کیدزن  هاـش  نادـناخ 

." ناسرب ار  مناوج  گرم  دوش ، مرـسپ  رـسمه  هاش ، رتخد  تسا  اـنب  رگا  ایادـخ ! :" تفگ تشادرب و  اـعد  هب  تسد  ددرگ ، هزاـجا  هب  روبجم 
نـسحم ـالم  دروم  رد  يریگ  عضوم  نیا  ریظن  ( 149 .) درک توف  هدـش و  قرغ  داتفا و  هناخ  ضوح  ناـیم  رد  ازریم  رـسپ  هک  دیـشکن  یلوط 

الم رسپ  رسمه  ار  هنطلسلاءایض " " شرتخد تساوخ  یم  رارصا  اب  هاش  داد ، خر  هاش  یلعحتف  رـصع  رد  ناریا  روهـشم  ياملع  زا  یکی  يدزی 
میتفگ ًـالبق  ناـخاضر  يرئاـح و  هللا  تیآ  2 ـ ( 150 .) دـیدرگ یتلـصو  نینچ  عنام  تیعطاق  لامک  اـب  نسحم  ـالم  یلو  دـنک ، يدزی  نسحم 

يزاسزاب ار  هیملع  هزوح  و  دش ، مق  دراو  يرمق  يرجه  لاس 1340  رد  هللا  همحر  يرئاح  میرکلادبع  خیش  جاح  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح 
موئشم تنطلس  اب  يرئاح ، هللا  تیآ  تیعجرم  تماعز و  نارود  تفرگ . بقل  هیملع " هزوح  سـسؤم  " ناونع هب  هک  يروط  هب  درک ، مظنم  و 

و دـنتفرگ ، یم  بالط  رـس  زا  ار  اه  همامع  وا ، میخژد  نیرومأم  و  دوب ، تیناحور  تخـسرس  نمـشد  ناخاضر  و  دوب ، فداصم  ناـخاضر ،
" هر " يرئاح هللا  تیآ  يروتاتکید ، تنوشخ و  رـصع  نیارد  دنتـشاد ، یم  اور  نویناحور  اـملع و  هب  تبـسن  ار  اـهرازآ  اـه و  یکاـته  عاونا 

نامیخژد ناخاضر و  دنزگ  زا  ار  هزوح  لوقعم ، تسایـس  هنایهاد و  ریبادت  اب  و  درک ، یگداتـسیا  وا  ربارب  رد  دشن و  ناخاضر  میلـست  زگره 
هب ار  دوخ  دایز  ور ، نیا  زا  دوب ، هیملع  هزوح  ظفح  ددص  رد  رتشیب  ناخاضر ، ربارب  رد  يرئاح  هللا  تیآ  هکنیا : حیـضوت  دومن . تظفاحم  وا 

ناخاضر ياه  تسایس  اب  لاح  نیع  رد  دوب ، زیچ  همه  زا  رت  مهم  هزوح  يزاسزاب  رصع ، نآ  رد  اریز  دومن ، یمن  راکـشآ  وا  فلاخم  ناونع 
، درک یم  قیوشت  سابل  ندیـشوپ  هب  ار  دارفا  ًالمع  يرئاح  هللا  تیآ  یلو  دومن ، عونمم  ار  تیناحور  سابل  ندیـشوپ  ناخاضر  دوب ، فلاـخم 

اهرـس هب  همامع  نیا  دوبن ، يرئاح  هللا  تیآ  رگا  :" دوب هتفگ  يرئاح  هللا  تیآ  هناـیهاد  ریبدـت  لوقعم و  تسایـس  دروم  رد  یناـهبهب  هللا  تیآ 
يزیمآ دیدهت  دنت و  باوج  ناخاضر  و  درک ، وا  هب  يزیمآ  ضارتعا  فارگلت  ناخاضر ، ياه  تمحازم  ربارب  رد  يرئاح  هللا  تیآ  " دندوبن .

ار دوخ  تعامج  زامن  و  درک ، لـیطعت  ار  دوخ  سرد  ناـخاضر ، هب  ضارتعا  ناونع  هب  باـجح ، فشک  يارجاـم  رد  يرئاـح  هللا  تیآ  داد .
یم ناشن  ناخاضر  لامعا  هب  ار  دوخ  یتیاضران  فلتخم ، ءاحنا  هب  هر " " يرئاـح یمظعلا  هللا  تیآ  هک  داد  یم  ناـشن  روما  نیا  دومن ، كرت 

، سلجم زاغآ  نامه  رد  دندومن ، رارقرب  مق  ماما  دجسم  رد  ار  وا  میحرت  سلجم  درک و  تافو  يرئاح  هللا  تیآ  هک  یماگنه  ور  نیا  زا  داد ،
اب دـندومن ، يریگولج  موحرم ، نآ  تلحر  تبـسانم  هب  میحرت  سلاجم  يرازگرب  زا  و  دـندز ، مه  هب  ار  سلجم  یناخاضر ، ناـشوپ  همکچ 

، زور هنابش  لهچ  يزیربت ، داوج  ازریم  جاح  هللا  تیآ  تافو  و  یمق ، مساقلاوبا  خیـش  جاح  هللا  تیآ  تافو  تبـسانم  هب  ناشیا ، زا  لبق  هکنیا 
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، ناخاضر يروتاتکید  تموکح  رصع  یسمش ، لاس 1306  رد  ناخاضر  دـض  رب  یقفاب  هللا  تیآ  دایرف  3 ـ ( 151 .) دوب اپرب  میحرت  سلاجم 
یم و  دنا ، هدش  مق  دراو  باجح  نودب  فرـشا ) سمـش و  شرتخد  ود  رـسمه و  ) ناخاضر هداوناخ  نانز  زا  رفن  دـنچ  هک  دـش  عیاش  مق  رد 

نادرگاش ناکیدزن و  زا  هک  مق ، هیملع  هزوح  ماقم  یلاع  نیـسردم  زا  یکی  هب  ربخ  نایم  نیا  رد  دندرگ ، مرح  دراو  عضو  نامه  اب  دـنهاوخ 
ناخاضر هداوناخ  هب  تسخن  عاجش ، دهاجم  نیا  دیسر ، "" هر  " یقفاب یقت  دمحم  هللا  تیآ  " ینعی دوب ، يرئاح  هللا  تیآ  دهاجم  هتـسجرب و 
ناملـسم رگا  دـیبای ، روضح  هموصعم ) ترـضح  ترـضح  ) سدـقم ناکم  نیا  رد  عضو  نیا  اـب  دـیابن ، دـیتسه  ناملـسم  رگا  :" هک داد  ماـیپ 

دهاجم ملاع  نآ  درکن ، انتعا  یقفاب ، هللا  تیآ  مایپ  هب  ناخاضر  هداوناخ  دوش ). مرح  دراو  دـیابن  رفاک  اریز  .") دـیرادن قح  مه  زاـب  دـیتسین ،
مایق بجوم  دوب  کیدزن  عطاق  دروخرب  نیمه  و  درک ، راطخا  تدش  هب  ناخاضر  هداوناخ  هب  و  دمآ ، (ع ) هموصعم ترـضح  مرح  هب  ًاصخش 
رتخد ود  رـسمه و  ) امـش هداوناخ  :" هک دـنداد  عالطا  ناخاضر  هب  مق  ینابرهـش  فرط  زا  ددرگ . هاـش  تموکح  دـض  رب  مق  مدرم  شروش  و 

ار (ع ) هموصعم ترضح  مرح  هب  دورو  قح  باجح ، نودب  هک  هدش  راطخا  اهنآ  هب  دنا و  هدش  ینادنز  یقاتا  رد  نویناحور  روتـسد  هب  امش )
هللا تیآ  و  دش ، رهطم  نحـص  دراو  هکیچ  اب  داد و  تاجن  ار  دوخ  هداوناخ  دـمآ و  مق  هب  یماظن  دـحاو  کی  اب  ًاصخـش  ناخاضر  دـنرادن ".

تشپ رب  میخض  ياصع  اب  هاش  دندیناباوخ و  رمد  ار  ینابر  ملاع  نآ  وا ، نامیخژد  وا  هراشا  اب  سپس  داد ، رارق  متش  برض و  دروم  ار  یقفاب 
رمع رخآ  ات  و  دندومن ، دیعبت  ير  رهش  هب  سپس  دندرک و  ینادنز  ار  هر " " یقفاب هللا  تیآ  یتدم  ناخاضر ، روتسد  هب  ماجنارـس  دز ، یم  وا 

تلحر دوخ  هاگدیعبت  رد  یـسمش  لاـس 1332  رد  يو  ( 152) تفر ایند  زا  اـجنامه  تشاد و  لاغتـشا  تداـبع  هب  یهاـگآ  هرادا  رظن  تحت 
ناشن ینشور  هب  ثداوح  نیا  تسا . (ع ) هموصعم ترضح  دقرم  بنج  رـسالاب  دجـسم  رد  شفیرـش  ربق  دندروآ ، مق  هب  ار  وا  هزانج  و  درک ،

هب مالـسا  ناـیک  ظـفح  يارب  تشاد و  هجوت  یـسایس  روـما  هب  زین  هر " " يرئاـح هللا  تیآ  تماـعز  رـصع  رد  مق  هیملع  هزوـح  هک  دـهد  یم 
هاـش ربارب  رد  يدرجورب  هللا  تیآ  4 ـ ( 153 .) ددرگ دـیعبت  دروخب و  کتک  هار  نیا  رد  هچرگ  درک ، یم  ضارتعا  ناخاضر  دـننام  یتوغاـط 

لاس 1340 ات  تماعز  نیا  و  تفرگ ، تسد  هب  ار  مق  هیملع  هزوح  تماعز  و  دش ، مق  دراو  یسمش  لاس 1324  رد  هر " " يدرجورب هللا  تیآ 
اب زگره  و  دوب ، لقتـسم  ًالماک  مق  هیملع  هزوح  تدـم ، نیا  رد  تفای ، همادا  لاـس ) ینعی 16  ) نأشلا میظع  عجرم  نآ  تلحر  لاس  یـسمش ،
زا تشگزاب  زا  سپ  يولهپ  اضردـمحم  دـسیون : یم  املع  زا  یکی  اتـسار  نیا  رد  درکن ، شزاس  روبقم ، هاش  اضردـمحم  یتوغاط  تموکح 

ترـضح مرح  رد  ) ار وا  اـب  تاـقالم  هر " " يدرجورب ياـقآ  یلو  دـش ، دراو  مق  رهـش  هـب  هر " " يدرجورب هللا  تـیآ  رادـید  يارب  دـنه ، رفس 
: دومرف درکن و  لوبق  يدرجورب  ياقآ  یلو  دوش ، ماجنا  تاقالم  نیا  ات  دنتـشاد  رایـسب  رارـصا  شالت و  اه  هطـساو  تفریذـپن ، (ع )) هموصعم

بجوم هدرک و  شدرگ  رفک  ياهرهـش  رد  هدش و  لیف  راوس  هنهرب  شرـسمه  اجنآ  رد  هتفر و  دنه  هب  هک  ار  یـسک  اب  تاقالم  هنوگچ  نم  "
يدس نوچ  ار  هر " " يدرجورب هللا  تیآ  یلو  دهد ، رییغت  دوخ  لیم  هب  ار  نیناوق  زا  یضعب  تساوخ  یم  هاش  !؟ مریذپب " هدش ، نیملسم  تلذ 

زا ریزو  تسخن  دنک ، یـضار  ار  وا  ات  داتـسرف  يدرجورب  هللا  تیآ  دزن  ار  دوخ  ریزو  تسخن  هاش  دید ، یم  دوخ  هار  رـس  عنام  ریذـپان ، للخ 
." مینک ارجا  ار  نآ  میروبجم  مه  ام  هدش ، هدایپ  هیاسمه  ياهروشک  رد  نیناوق  نیا  دیوگ  یم  هاش  :" تفگ يدرجورب  هللا  تیآ  هب  هاش  نابز 

هدـش لیدـبت  يروـهمج  هب  یهاـشداپ  میژر  هیاـسمه  ياـهروشک  نآ  رد  دـییوگب ، هاـش  هب  :" تـفگ ریزو  تـسخن  هـب  يدرجورب  هللا  تـیآ 
ياـقآ نخـس  نیا  لـباقم  رد  ریزو  ینک ) يروـهمج  مـالعا  دـیاب  تسخن  ینزب ، تسد  نیناوـق  هب  یهاوـخب  وـت  رگا  هکنآ  زا  هیاـنک  .") تسا

ات اذل  درک ، یم  دیدهت  ار  اضردمحم  تنطلـس  هک  دوب ، يرادـشه  رطخ و  نیرتگرزب  نخـس  نیا  اریز  دـیوگب ، ینخـس  تسناوتن  يدرجورب 
" هر " يدرجورب یمظعلا  هللا  تیآ  يرگید  دروم  رد  و  ( 154 .) دنک هدایپ  ار  دوخ  هاوخلد  نیناوق  تسناوتن ، هاش  دوب ، هدـنز  يدرجورب  ياقآ 

نیا زا  یلخاد ، بالقنا  نامه  ینعی  يدرجورب  هللا  تیآ  جورخ  دید  هاش  دیـسر ، هاش  هب  ربخ  نیا  موش ، یم  جراخ  روشک  زا  هک  درک  راطخا 
هب هر " " يدرجورب هللا  تیآ  ییانتعا  یب  تیعطاـق و  ( 155 .) دش فرصنم  درم ، نز و  قوقح  يواست  رب  ینبم  دوخ  عورـشمان  میمـصت  زا  ور 

دوخ تشاذگ و  راطق  رد  ار  شرـسمه  و  دـمآ ، مق  هب  راطق  اب  ایرث  شرـسمه  هارمه  ناتـسزوخ  زا  تشگزاب  رد  هاش  هک  دوب  يدـح  رد  هاش 
هللا تیآ  اـب  مرح  رد  اـت  تـشاد  راـظتنا  و  دـش ، مرح  دراو  و  دیـسر ، نحـص  هـی  اـت  تشذـگ  مـق  ياـه  ناـبایخ  زا  هدـش و  رودـنل  رب  راوـس 
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هک دوب ، هدش  هداتسرف  يدرجورب  ياقآ  يارب  هاش  رـسمه  زا  ییاه  سکع  نایوجـشناد ، طسوت  مایا  نامه  رد  دنک ، تاقالم  هر " " يدرجورب
مرحرد يدرجورب  ياقآ  ایآ  :" دـیوگ یم  تیلوت  هب  هاش  تسا . هدرک  انـش  رختـسا  رد  يا  هدـننز  رایـسب  زرط  اب  نادرم  نانز و  اب  اـپورا  رد  وا 
ترایز هب  هکنیا  نودب  هدش ، ُقمُد  مه  هاش  دنا ". هتفر  رهش  زا  جراخ  هب  زورما  نیمه  يدرجورب  ياقآ  هن ، :" دهد یم  باوج  تیلوت  تسا "؟

ياـقآ هاـش و  نیب  یتاـقالم  رگید  سپ  نآ  زا  و  تفر ، هـک  تـفر  رگید  رد  زا  رهق  تروـص  هـب  دوـش ، ماـمت  هماـن  تراـیز  تـئارق  اـی  دورب ،
یمظعلا هللا  تیآ  لک  عجرم  تماـعز  رـصع  رد  مق ، هیملع  هزوح  هک  دـهد  یم  ناـشن  زین  اـهدروخرب  نیا  ( 156 .) تفرگن ماجنا  يدرجورب 

دوخ تفلاخم  یتصرف  ره  رد  سکع  هب  هکلب  درکن ، دـییأت  ار  نآ  زگره  و  تشاد ، رارق  وا  یتوغاـط  تلود  هاـش و  ربارب  رد  هر " " يدرجورب
همادا دوخ  تایح  هب  تسایس  نیمه  ساسا  رب  مق  هیملع  هزوح  هراومه  لاونم  نیمه  هب  و  دومن ، یم  راکشآ  یمالـسادض ، هاگتـسد  نآ  اب  ار 

نآ و  تسشن ، گوس  هب  نأشلا  میظع  عجرم  نآ  تلحر  اب  مق  هیملع  هزوح  هژیو  هب  هیملع ، ياه  هزوح  عیـشت و  ناهج  هک  هاگنآ  ات  داد ، یم 
روصت يرایسب  تسایـس  نادیم  رد  ینیمخ  ماما  5 ـ تسبورف . ناهج  زا  مشچ  یـسمش ، لاـس 1340  نیدرورف  رد  نید ، مـلع و  مدرم  گرزب 
ترتف رد  رگید  راب  دش و  دهاوخ  غورف  یب  ای  هدومن ، لوفا  هیملع  هزوح  هر " " يدرجورب یمظعلا  هللا  تیآ  لک  عجرم  تلحر  اب  دـندرک  یم 

هللا تـیآ  یناـگیاپلگ و  یمظعلا  هللا  تـیآ  نوـچمه  نـید  مـلع و  مـیظع  ناراد  لعتـشم  گرزب و  ياـهقف  یلو  دریگ ، یم  رارق  تنوکـس  و 
ماما ترـضح  ردـق  یلاـع  عجرم  ناـیم ، نیا  رد  و  دـندرک ، ناربج  ار  تاـعیاض  دـنتفرگ و  تسد  هب  ار  روما  ماـمز  یفجن ، یـشعرم  یمظعلا 
دوجو هب  مالـسا  ناهج  رد  یمیظع  تالوحت  دوخ ، میظع  تضهن  اب  و  تشاذـگ ، تسایـس  هقف و  ملع و  نادـیم  هب  اـپ  هرـس ) سدـق  ) ینیمخ

وترپ رد  و  دــنتفای ، ار  دوـخ  تیوـه  ناـیوزوح  هـک  يا  هنوـگ  هـب  تخاـس ، دراو  يدــیدج  هـلحرم  هـب  ار  هـیملع  هزوـح  ناـمزمه  و  دروآ ،
هب بالقنا  هک  دندیـشخرد ، تسایـس  نادـیم  رد  نانچ  نآ  و  دـنداد ، هماد  ار  تضهن  تبالـصرپ  عاجـش و  عجرم  نآ  هناـیهاد  ياـهدومنهر 

هیملع هزوح  يارب  میظع  راختفا  نیمه  و  تفای ، لیدبت  یمالـسا  يروهمج  هب  یهاشنهاش ، هلاس  دـصناپ  رازه و  ود  میژر  و  دیـسر ، يزوریپ 
تـسایس و  دـش ، ناریا  رد  یمالـسا  يروهمج  راذـگناینب  هک  دـیرورپ ، ار  هر " " ینیمخ ماـما  نوـچ  يدرمگرزب  دوـخ  دـهم  رد  هک  سب  مق 

تیبثت يارب  ار  ماگ  نیرت  گرزب  و  دناوخ ، نید  نیع  ار  تسایـس  و  دروآ ، هنحـص  هب  دوب ، يدوبان  لاح  رد  اوزنا  هشوگ  رد  هک  ار  یمالـسا 
هطوبرم ياه  باتک  رد  نآ  زا  ییاه  شخب  و  دراد ، اه  باتک  هب  زاین  نآ  حرش  تسا و  زاردرس  ار  هتشر  نیا  هک  تشادرب ، یمالسا  تسایس 

ار مدرم  هک  تسا  ضرف  :" ... مییارآ یم  یـسایس ، یهلا و  درمگرزب  نآ  زا  ینخـس  اب  ار  لاقم  نیا  نایاپ  اجنیا  رد  اـهنت  تسا ، هدـش  هتـشاگن 
دیابن املع  هک  تسا  دنلب  یمالـسا  کلامم  همه  رد  هک  تسایـس ) زا  نید  ییادج  ) يا همغن  نیا  هک  ار  نیا  دینامهفب  مدرم  هب  و  دینک ، رادـیب 

یم هک  تسا  يا  همغن  همغن ، نیا  دیهدن ... شوگ  اه  نیا  فرح  هب  اه ... تردق  ربا  لام  تسا  يا  هشقن  کی  نیا  دننک ، تلاخد  تسایس  رد 
هزوح تعسو  ( 157.") میـشاب رادـیب  تسا ، هتـشذگ  ام  رب  قباس  ياه  نامز  رد  هک  دـننکب  نآ  و  دـننزب ، رانک  تسایـس  زا  ار  املع  دـنهاوخ 

یگنهرف و رظن  زا  نوگانوگ  داعبا  رد  فلتخم  تاهج  زا  یمالـسا ، بالقنا  يزوریپ  زا  دعب  مق  هیملع  هزوح  یمالـسا  بالقنا  زا  دـعب  هیملع 
همانرب دوش ، یم  هرادا  فلتخم  حوطـس  رد  یلاع  مظن  ياراد  هزوح ، یلاع  ياروش  تیریدـم و  رظن  تحت  و  هتفای ، قیمع  شرتسگ  یـسایس ،

هب شود  یـصصخت و ... ياه  يزیر  همانرب  و  یبتک ، یهافـش و  تاناحتما  اب  هیاـپ ، هد  زا  شیب  رد  نوگاـنوگ  ياـه  هتـشر  رد  یـسرد  ياـه 
هلمج زا  دـنراک ، هب  لوغـشم  مظنم ، دـیدج و  ياه  همانرب  اب  رایـسب ، یملع  سرادـم  اتـسار  نیا  رد  دور . یم  شیپ  هب  بـالقنا  دـنور  شود 
هرادا و  دـشاب ، یم  دوخ  تمظع  فرعم  شدوخ  هتفرگ و  رارق  ییامنهار  يوربور  هیئافـص ، لپ  زا  دـعب  هک  تسا  هیموصعم " هسردـم  " اـهنآ

لاس 1360 رد  هیموصعم  هسردم  تسا . هدش  عقاو  (ع ) یلع دیـس  هداز  ماما  کیدزن  رد  نونکا  و  هسردم ، نیا  رد  ًالبق  بالط ، ینامرد  همیب 
، عبرم رتم  تعسو 15000  رد  هناتسآ ، نارامعم  یسدنهم  حرط و  اب  و  اهیلع ) هللا  مالس  ) هموصعم ترضح  هسدقم  هناتـسآ  هجدوب  اب  یـسمش 

هدزاود هرجح ، ياراد 406  هسردـم  نیا  تـسا . هـتفرگ  رارق  يرادرب  هرهب  دروـم  لاـس 1368  رد  ثادـحا و  عبرم ، رتـم  ياـنبریز 2800  و 
هیضیف و هسردم  تسا . گرزب  دجسم  تاعامتجا و  نلاس  ياراد  زین  و  هدوب ، رفن  يزور 1200  هنابش  تنوکس  لباق  و  هرفن ، تصش  سردم 

يا هناگادج  حرش  هب  زاین  دوخ  هک  هتفای  مهم ، تالیکـشت  اب  قیمع  عیـسو و  رایـسب  هعـسوت  فلتخم ، داعبا  رد  بالقنا ، زا  دعب  زین  افـشلاراد 
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لوا لصف  نایاپ  دراد .

مود لصف 

تداهش ات  زاغآ  زا  (س ) هموصعم ترضح  همان  یگدنز 

تداهش ات  زاغآ  زا  (س ) هموصعم ترضح  همان  یگدنز 
ردپ مینک : یم  بلج  (ع ) هموصعم همطاف  ترضح  یگدنز  هب  هدرشف  روط  هب  ار  امـش  رظن  لصف  نیا  رد  (ع ) هموصعم ترـضح  همان  یگدنز 

باقلا زا  و  دنیوگ ، یم  زین  لوا  نسحلاوبا  ار  وا  هک  تسا  (ع ) رفعج نب  یسوم  ترضح  نایعیـش  متفه  ماما  (ع ) هموصعم ترـضح  راوگرزب 
ياتسور رد  يرجه  لاس 128  رفص  هام  متفه  هبنـش  کی  زور  راوگرزب  نآ  دشاب . یم  حلاص  جئاوحلا و  باب  مظاک ، ترـضح  نآ  روهـشم 

یخرب و  یس ، یضعب  هک  تشاد  دنزرف  (ع ) ناماما ریاس  زا  شیب  ترـضح  نآ  دوشگ . ناهج  هب  هدید  هدش ، عقاو  هنیدم  هکم و  نیب  هک  ءاوبا 
تفه یـس و  راوگرزب  نآ  دـسیون : یم  ق ) . ـ لاس 413 ه هتفای  تافو  ") هر " دـیفم خیـش  گرزب  ملاع  دـنا . هدرب  مان  وا  يارب  دـنزرف  تصش 

سابع 4ـ میهاربا 3 ـ اضرلا 2 ـ یسوم  نب  یلع  ترضح  1 ـ نارسپ : 1 ـ دوب : بیترت  نیا  هب  اهنآ  ياه  مان  هک  تشاد  ددعتم  نارسمه  زا  دنزرف 
نسح دیز 16 ـ هللادیبع 15 ـ قحسا 14 ـ هللادبع 13 ـ هزمح 12 ـ دمحم 11 ـ دمحا 10 ـ نسح 9 ـ نوراه 8 ـ رفعج 7 ـ لیعامسا 6 ـ مساق 5 ـ

يرغص 7ـ هیقر  اهیبا 6 ـ ما  همیکح 5 ـ هیقر 4 ـ (158)3 ـ يرغص همطاف  يربک 2 ـ همطاف  1 ـ نارتخد : 2 ـ نامیلس . نیسح 19 ـ لضف 18 ـ 17 ـ
نآ موثلک  ما  هنومیم 18ـ همطلس 17 ـ ما  هشیاع 16 ـ ههیْرب 15 ـ هنسح 14 ـ هنمآ 13 ـ هیلع 12 ـ هجیدخ 11 ـ بنیز 10 ـ هبابل 9 ـ رفعج 8 ـ ما 

ماما زین  یـسابع  يداه  یـسابع و  يدـهم  تفالخ  نامز  رد  دیـسر و  تماما  هب  روصنم  تفالخ  نامز  يرمق  يرجه  لاس 148  رد  راوگرزب 
هک تسا  نآ  ناسیون  خیرات  نیب  روهشم  دش . دیهش  دادغب  نادنز  رد  لاس ، هدزناپ  زا  سپ  دیـسر  تفالخ  هب  يدشرلا  نوراه  هک  یتقو  دوب ،
رد يرمق  يرجه  لاس 179  رد  ار  راوگرزب  نآ  دیـشرلا  نوراـه  ( 159 .) تفر اـیند  زا  يرجه  لاـس 183  بجر  زور 25  رد  راوـگرزب  نآ 
هک روط  نآ  (ع ) هموصعم ترضح  ردام  درب . یم  رس  هب  نادنز  رد  رمع  رخآ  ات  تقو  نآ  زا  دروآ و  قارع  فرط  هب  هدرک و  ریگتـسد  هنیدم 

ردام يارب  تسا  (ع ) اضر ماما  ردام  ناـمه  (ع ) هموصعم ترـضح  رداـم  دوش ، یم  هدافتـسا  (160) تایاور زا  یـضعب  نئارق و  دـهاوش و  زا 
وا زا  (ع ) اضر ترضح  هکنآ  زا  سپ  هدش  تیاور  همجن و ... نینبلا ، ما  نارزیخ ، دننام : دنا ، هدرک  رکذ  يددعتم  ياه  مان  (ع ) اضر ترضح 
رد (ع ) هموصعم ترـضح  كرادـم ، زا  يا  هراپ  قباطم  (ع ) هموصعم همطاف  ترـضح  تدالو  زور  ( 161 .) دنتفگ هرهاط " " وا هب  دش ، دـلوتم 

یلع خیــش  هللا  تـیآ  موـحرم  ردـقنارگ  ثدــحم  دوـشگ . ناـهج  هـب  مـشچ  هنیدــم  رد  يرمق ، يرجه  لاـس 173  هدــعقیذ  هاـم  لوا  زور 
ماما یتوکلم  هاگراب  رانک  رد  يوضر  نحـص  ياه  هرجح  زا  یکی  رد  شدـقرم  هک  ق  لاس 1405 ه . ـ هجحیذ  مود  رد  هتفای  تافو  ) يزامن

ُهَموصْعَْملا ُهَمِطاف  : " دـسیون یم  نینچ  متـشه  دـلج  رد  تسا ) دـلج  هد  هک  ) راحبلا هنیفـس  كردتـسم  رابرپ  باـتک  رد  دراد ) رارق  (ع ) اـضر
ضیف موحرم  ( 162.") دوشگ ناهج  هب  هدید  لاس 173 ، هدعقیذ  هام  زاغآ  رد  (ع ) هموصعم همطاف  َهَنَس 173 ؛ ِهَدْعَْقلا  ِيذ  ِهَرُغ  ِیف  ُهَدُولْوَْملا 

رد هتفای  تافو  یعفاش  ینارعـش  باهولادـبع  فیلأت  ) رایخالا تاقبط  یف  راونالا  حـقاول  باتک  زا  مق  راثآ  هنیجنگ  نازورف و  مجنا  باتک  رد 
: دـنک یم  لقن  نینچ  یندـم ) یعفاش  یجنزرب  یـسوم  دیـس  فیلأت  ) راهطالا همئالا  دالوا  بسن  یف  راربـالا  ههزن  باـتک  و  ق ) . ـ لاس 937 ه

ِیف ْتَِیفُُوتَو  ِهَیوَبَنلا ، ِهَرْجِهلا  َدَْعب  َهَأمَو  َنینامَث  َو  َثالَث  هَنَس  ِمارْحلا ، ِهَدْعَْقلا  ِيذ  هَرُغ  ِهَرَوَنُْملا  ِهَنیِدَم  ِیف  ٍرَفْعَج ، ِنب  یَـسُوم  ُْتِنب  ُهَمِطاف  ُهَدالِو  "

هام زاغآ  رد  هرونم ، هنیدم  رد  (ع ) مظاک ماما  رتخد  هموصعم ) ) همطاف ترـضح  ُْمق ؛ ِهَْدَلب  یف  ِنیَتَأَمَو  يدِْحا  ِهَنَـس  ِیف  ِیناثلا  ِعیبَر  ْنِم  ِرِـشاْعلا 
رد زین  يرگید  كرادم  ( 163.") تفای تافو  مق  رد  لاس 201  یناثلا  عیبر  هام  مهد  رد  و  دوشگ ، ناهج  هب  هدید  ق  لاس 183 ه . ـ هدعقیذ 

2ـ ص 328 . ج 21 ، ینارحب ، همالع  فیلأـت  مولعلا ، ملاوع  1 ـ دننام : تسا  سرتسد  رد  هدـعقیذ ) زاغآ  رد  ) ترـضح نآ  تدالو  زور  دروم 
همالع دـنزرف  ) ینیما ياهدـمحم  رتکد  فیلأت  مظاکلا ، یـسوم  مامالا  تنب  همطاف  3 ـ ص 10 . يروصنم ، يدـهم  خیـش  فیلأت  تسلا ، هایح 
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رد هاتوک : حرش  یسررب و  ج 2 ص 375 . هدازدامع ، فیلأت  رفعج ، نب  یسوم  ترـضح  یناگدنز  4 ـ ص 21 و 5 . ریدغلا ) بحاص  ینیما 
ماما هک  نیا  هب  هجوت  اـب  اریز  تسا ، هدمآ 173  هنیفس  كردتسم  رد  هک  نانچ  حیحـص  هک  هدش ، رکذ  لاس 183  قوف ، كرادم  زا  یـضعب 

رد دوب ، لاس  راهچ  شنادنز ، تدم  نیرتمک  و  دیـسر ، تداهـش  هب  دادـغب  رد  نوراه  نادـنز  رد  ق  . ـ لاس 183 ه بجر  رد 25  (ع ) مظاک
خر لاس 183  رد  (ع ) هموصعم ترـضح  تدالو  تسین  نکمم  نیاربانب  دوب ، رود  دـندوب ، نکاس  هنیدـم  رد  هک  شا  هداوناخ  زا  تدـم  نیا 

هدازدامع موحرم  رگـشواک ، ققحم  ور  نیا  زا  تسا . هدـش  هتـشون  ياج 173،183  هب  هدـش و  هابتـشا  هرامـش  نیا  رد  ًارهاظ  و  دـشاب ، هداد 
رد لاس 201( یناثلا  عیبر  رد  و  دـش ، لوتم  لاس 173  هدعقیذ  هام  رد  هنیدم  رد  (ع ) هموصعم ترـضح  دسیون ": یم  ماهبا  نودب  یناهفـصا ،

خیرات ننـس ، هلدا  رد  حـماست  باـب  زا  و  تسب ، اـج  نیمه  رد  ار  بلطم  نیا  هدـنورپ  دـیاب  نیارباـنب  ( 164.") تسب ورف  ناـهج  زا  هدـید  مق )
هدومن ار  مالعا  نیمه  مق  هسدقم  هناتسآ  ًاریخا  هک  نانچ  درک ، مالعا  ق  . ـ لاس 173 ه هدعقیذ  زاغآ  نامه  ار  (ع ) هموصعم ترضح  تدالو 

نیب زور  هد  نیا  داد ، خر  هنیدم  رد  لاس 148  هدعقیذ  زور 11  رد  هک  (ع ) اضر ترضح  تداعس  اب  تدالو  هب  هجوت  اب  هکنآ  دیما  هب  تسا ،
هرطاخ و  درک ، دای  راوگرزب  ود  نآ  زا  هدومن و  دای  رون  ههد  ناونع  هب  ار  (ع ) اضر ماما  تدـالو  زور  و  (ع ) هموصعم ترـضح  تدـالو  زور 

، توبن نامدود  و  (ع ) اضر ترضح  يارب  هدعقیذ  هام  زاغآ  تدالو  رورس  يداش و  دومن . دیدجت  ار  اهنآ  ناشخرد  یگدنز  رابرپ  هدنزاس و 
و تشادن ، (ع ) اضر ترـضح  رب  يدنزرف  (ع ) همجن ترـضح  اریز  تسا ، ییانثتـسا  قیمع و  راظتنا  کی  هنایاپ  صوصخم و  يداش  روآ  مایپ 

ترــضح یلو  دـش ، دــلوتم  ق  . ـ لاـس 148 ه رد  (ع ) اـضر ترـضح  اریز  [ دـشن يدـنزرف  بحاـص  (ع ) اـضر ترــضح  زا  سپ  اـه  تدـم 
نیاربانب دوب ، هداد  تراشب  ییوناب ، نینچ  تدالو  هب  (ع ) قداص ماما  هکنیا  هب  هجوت  اب  هلـصاف [ لاس  اب 25  ینعی  لاس 173 ، رد  (ع ) هموصعم

رورـس يداـش و  زور  (ع ) اـضر ترـضح  و  (ع ) همجن ترـضح  يارب  زور  نآ  دوشگ ، ناـهج  هب  هدـید  (ع ) هموصعم ترـضح  هکنآ  زا  سپ 
داد یم  افص  الج و  ار  اه  بلق  هک  دوب  هدرک  عولط  تماما ، تیالو و  نامسآ  زا  يرتخد  هک  ارچ  دوب ، هلا  مایا  زا  مهم  زور  ریذپان و  فصو 
زا يداـش  وـیرغ  هلهله و  تمظع  فیـصوت  یتـسار  هب  دوـمن . یم  مرگ  ار  (ع ) تیب لـها  سدـقم  نوناـک  درک و  یم  نشور  ار  اـه  مـشچ  و 

دوب هدـش  هداد  هدژم  وا  دوجو  هب  یبیغ  ياهربخ  رد  لبق  اه  لاس  هک  هدـش  رهاوخ  ياراد  (ع ) اضر ماما  هکنیا  رطاـخ  هب  ار  تلاـسر  ناـمدود 
كولم و ناـهج  و  دوب ، هدوشگ  ناـهج  هب  مشچ  دـمحم ، لآ  نشلگ  زا  كاـنبات  یلگ  و  رثوک ، زا  یغورف  هک  ارچ  درک ، میـسرت  ناوـت  یمن 

لاس رد  (ع ) هموصعم ترضح  هک  دراد  دوجو  يددعتم  كرادم  (ع ) هموصعم ترضح  تافو  خیرات  دوب . هدیشخب  يرگید  يافص  ار  ینعم 
هدش موقرم  هدنام  ياج  هب  شیپ  اه  نرق  زا  هک  مرح  فارطا  ياه  يراک  یـشاک  زا  هک  نانچ  (، 165) تسا هدومن  تافو  مق ، رد  ق  . ـ 201 ه
مهد كرادـم ، زا  يا  هراپ  قبط  1 ـ تسا : هدـش  هتفگ  لوق  هس  ات  هک  تسا ، فالتخا  ترـضح ، نآ  تاـفو  هاـم  زور و  دروم  رد  یلو  تسا ،
متشه رگید ، كردم  ساسا  رب  و  3 ـ ( 167 .) تسا هدوب  یناثلا  عیبر  مهدزاود  كرادم ، زا  یـضعب  قباطم  2 ـ ( 166 .) تسا هدوب  یناثلا  عیبر 

ناگرزب زا  یـضعب  هک  هنوگ  ناـمه  یلو  تسین . ناـنیمطا  دروم  دـیاب ، هک  هنوگ  نآ  لوق ، هس  نیا  زا  کـی  چـیه  ( 168 .) تسا هدوب  نابعش 
هـس ناـهج ، ملاـع  ود  يوناـب  گرزب  نآ  ماـقم  تشادـگرزب  يارب  مود ، لوا و  لوـق  ود  نیب  عـمج  يارب  هک  تسا  نیا  فاـصنا  دـنا : هـتفگ 

ریخا ياـه  لاـس  رد  هک  ناـنچ  درک ، رارقرب  يراوگوس  مسارم  هیموصعم ، يراوگوس  ناوـنع  هب  ار  یناـثلا ) عـیبر  هاـم  و 12  و 11   10) زور
، تسا هداتفا  نایرج  هب  بوخ  تنس  نیا  و  هدومن ، عورش  ار  راک  نیمه  (ع ) هموصعم ترضح  هسدقم  هناتسآ  ناراک  ردنا  تسد  نیلوؤسم و 
زا لفاحم ، دجاسم و  ریاس  رد  و  مق ، هسدقم  هناتـسآ  رد  مایا  نیا  رد  هکنآ  دـیما  هب  تسا ، هداتفا  اج  هیموصعم ، مایا  ناونع  هب  زور  هس  نیا  و 
دش ناشن  رطاخ  الاب  رد  هچنآ  زا  دوش . دیدجت  ازج ، زور  هعیفـش  نآ  ناشخرد  یگدنز  هرطاخ  و  ددرگ ، نایاش  لیلجت  تمظعاب ، يوناب  نآ 
رد هکنیا  سپ  ق ) . ـ ات 201 ه لاس 173  زا  ) تسا هدوب  لاس  دودـح 28  رد  تافو ، ماگنه  (ع ) هموصعم ترـضح  نس  هک  میریگ  یم  هجیتن 

جاودزا (ع ) هموصعم ترـضح  ارچ  درادـن . یمکحم  دنـس  كردـم و  هدـش ، فورعم  هلاس ، ات 23  ناونع 18  هب  ترـضح  نآ  ماوع ، ناـبز 
جاودزا تنـس  هک  دـیآ  یم  شیپ  لاؤـس  نیا  تروـص  نیا  رد  درکن ، جاودزا  (ع ) هموـصعم ترـضح  هک  تسا  یعطق  ًاـبیرقت  تسا ؟ هدرکن 

؛ ِجیوزَتلا َنِم  َزَعَاَو  َلَجَوَزَع ، ِهللا  َیِلا  َبَحَا  ٌءاَنب  ِمالْـسِْالا  ِیف  َِیُنب  ام  : " دومرف (ص ) مرکا لوسر  هک  اجنآ  ات  تسا ، یمالـسا  دـکؤم  بحتـسم 
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َبِغَر ْنَمَف  ِیتَنُس ، ُحاِکنلَا  : " دومرف زین  ( 169.") دشاب جاودزا  يانب  زا  رتزیزع  رت و  بوبحم  هک  هدشن  اپرب  ییانب  ادخ  هاگشیپ  رد  مالـسا  رد 
ماما رـصع  رد  ( 170.") تسین نم  زا  دـنک  يرود  نم  تنـس  زا  هک  یـسک  سپ  تسا ، نم  هماـنرب  تنـس و  جاودزا  ِینِم ؛ َْسیَلَف  ِیتَنُـس  ْنَـع 
تسد هب  یتلیضف  جاودزا ، كرت  رد  رگا  :" دومرف وا  هب  (ع ) رقاب ماما  درک ، یمن  جاودزا  تلیضف ، بسک  تضایر و  رطاخ  هب  ییوناب  (ع ) رقاب
بـسک رد  ییوناـب  چـیه  اریز  دـنکن ، جاودزا  یقـالخا ، لـیاضف  بسک  رطاـخ  هب  هک  دوب ، وـت  زا  رتراوازـس  (ع ) همطاـف ترـضح  دـمآ ، یم 

، اهنآ زا  یکی  ای  مادـک ، ره  هک  هدـش  هتفگ  بلطم  ود  لاؤس  نیا  هب  خـساپ  رد  خـساپ : ( 171.") تسا هتفرگن  یـشیپ  (ع ) همطاف زا  تالامک ،
ترـضح هژیو  هـب  (ع ) مظاـک ماـما  نارتـخد  1 ـ تـسا : هدـش  (ع ) هموـصعم ترـضح  جاودزا  كرت  بجوـم  هـک  تـسا  يا  هتــسیاش  لـیلد 

اهنآ هب  (ع ) مظاک ماما  دـننک ، جاودزا  وا  اب  ات  دـنتفاین ، یبساـنم  رـسمه  وفک و  دوخ  يارب  هک  دـندوب  تـالامک  زا  یحطـس  رد  (ع ) هموصعم
، تسا نیا  رگنایب  رگید  نئارق  شرافـس و  نیا  (172) دـننک جاودزا  (ع ) اضر ترـضح  ناشردارب  تروشم  يأر و  اب  هک  دوب  هدرک  شراـفس 

مدآ ترـضح  زا  نیمز  رـسارس  رد  دـیرفآ ، یمن  (ع ،) ارهز ترـضح  دروم  رد  هکنیا  هب  هجوت  اب  دـشاب . یبسانم  رـسمه  اـهنآ  يارب  دـیاب  هک 
ناقفخ زا  رپ  تموکح  تشحو  سرت و  2 ـ ( 173.") دش یمن  ادیپ  (ع ) همطاف يارب  یبسانم  ياتمه  رـسمه و  وا ، زا  دعب  یناسنا  ره  ات  هتفرگ 

اریز دوش ، ترـضح  نآ  داماد  دـیامن و  جاودزا  (ع ) مظاک ماما  نارتخد  اب  درک  یمن  تأرج  یـسک  هک  دوب  يا  هنوگ  هب  نوراـه ، قاـنتخا  و 
(ع) هموصعم ترضح  بیترت ، نیا  هب  دش ، یم  داماد  نآ  يارب  دیدش  رطخ  بجوم  نوراه ، یتوغاط  هاگتـسد  رظن  زا  ترـضح ، نآ  يداماد 
هب نادنز  رد  (ع ) مظاک ماما  هک  تشاد  رود  رظن  زا  ار  بلطم  نیا  دیابن  نمـض  رد  دندرک . رظن  فرـص  جاودزا  زا  شنارهاوخ ، زا  یـضعب  و 

كرت يارب  يرگید  لیلد  دـیاش  ناسارخ ) هب  وا  يرابجا  ترجه  و  ردـپ ، تداهـش  دروم  رد  ) هدـنیآ زا  (ع ) اضر ماـما  عـالطا  و  درب ، یم  رس 
اب زوت ، هنیک  نارگمتس  هک  تسا ، توبن  نادناخ  هب  تبـسن  راگزور  ياه  جنر  بئاصم و  زا  زین  نیا  و  دشاب . (ع ) هموصعم ترـضح  جاودزا 

نومأم ناریا  هب  زاـجح  زا  (ع ) هموصعم ترـضح  میظع  ترجه  دـنتخاس . مورحم  یگدـنز ، بهاوم  زا  ار  اـه  نآ  دـعاسمان ، طیارـش  داـجیا 
زا زیرگان  راوگرزب ، نآ  درک ، توعد  ناسارخ  هب  ار  (ع ) اضر ترـضح  رایـسب ، ياه  مایپ  اه و  همان  اـب  يرمق ، يرجه  لاس 200  رد  یسابع 

ترضح لاس 201 ) ) دـعب لاس  کی  دـمآ . ناسارخ  يوس  هب  دوب ، هداتـسرف  نومأم  هک  یناوراـک  اـب  تفریذـپ و  ار  توعد  نیا  هارکا ، يور 
هک تسا  نیا  تقیقح  یلو  دندرک ، تکرح  ناهارمه  اب  دـیدرگ و  ناسارخ  مزاع  (ع ) اضر ترـضح  شردارب  رادـید  قوش  هب  (ع ) هموصعم

يربهر هلأسم  تیوقت  و  (ع ) اضرلا یسوم  یلع  ماما  تیالو  زا  تیامح  يارب  (ع ) هموصعم ترـضح  میظع  راد و  ینعم  ترجه  تکرح ، نیا 
ترضح نآ  دروم  رد  دندیسر . هواس  هب  ترجه  نیا  رد  ترـضح  نآ  دش  یم  ناونع  ردارب  رادید  يارب  رفـس  تروص  هب  رهاظ  رد  هک  دوب ،

هک تسا  مق  میدق  خیرات  كرادم ، نیرت  لیـصا  نیرتهب و  هراب  نیا  رد  یلو  تسا . هدش  هتفگ  یفلتخم  بلاطم  مق ، هب  هواس  زا  (ع ) هموصعم
نب نسح  " هک هچنآ  دـننک ، یم  دامتعا  نآ  هب  املع  زا  ناگرزب  یمق و  ثدـحم  یـسلجم و  همـالع  موحرم  هدـش و  هتـشاگن  مراـهچ  نرق  رد 
یم رظن  هراـب  نیا  رد  (174) راحبلا هنیفـس  رد  یمق  ثدحم  و  راونالاراحب ، رد  یـسلجم  همالع  هتفگ  هب  مق " میدـق  خـیرات  هدنـسیون  دـمحم 

لاس 201 رد  (ع ) هموصعم ترضح  دمآ ، ناسارخ  هب  هنیدم  زا  يرجه  لاس 200  رد  نومأم  توعد  هب  (ع ) اضر ترضح  تسا : نینچ  دهد ،
هارمه هب  ناراکتمدـخ  ناردارب و  زا  یهورگ  رود ، رفـس  نیا  رد  هک  تسادـیپ  هتفگان  ) دـش ناـسارخ  راپـسهر  هنیدـم  زا  ردارب ، رادـید  يارب 

؟ تسا هار  ردقچ  مق  ات  ناکم  نیا  زا  دیسرپ  دش ، رامیب  (ع ) هموصعم ترضح  دندیـسر ، هواس  هب  هک  یتقو  دنا ) هدوب  (ع ) هموصعم ترـضح 
جرزخ نب  یسوم  لزنم  هب  دمآ و  مق  هب  بیترت  نیا  هب  دندرگ  راپسهر  مق  بناج  هب  هک  هداد  روتـسد  راکتمدخ  هب  خسرف ، هد  دندرک : ضرع 
تمظع اب  يوناب  نآ  دورو  ربخ  نوچ  هک : تسا  نیا  رت  حیحص  تیاور  ماما  دش . دراو  دوب ، (ع ) اضر ماما  باحصا  زا  هک  يرعـشا  دعـس  نب 

نب یسوم  اهنآ  نایم  رد  دننک ، توعد  مق  هب  ار  وا  ات  دنتفر  وا  لابقتسا  هب  قافتا  هب  یگمه  دیسر ، دعس  لآ  هب  (ع ) هموصعم همطاف  ترـضح 
زا راختفا  لامک  اب  دوخ  لزنم  رد  دـمآ و  مق  فرط  هب  هتفرگ و  ار  ترـضح  نآ  رتش  مامز  دیـسر ، (ع ) هموصعم ترـضح  ناوراک  هب  جرزخ 

. دیناشن دوخ  گوس  رد  ار  دعـس  نارـسپ  تسبرب و  ناهج  زا  تخر  دنمجرا ، يوناب  نآ  زور  ای 17  زا 16  سپ  یلو  درک ، ییریذـپ  وناب  نآ 
ناهج نیا  اب  هودنا  مغ و  زا  ییایند  اب  و  دنام ، شلد  رد  ردارب  ردـپ و  رادـید  يوزرآ  دوب ، هدرزآ  یلیخ  (ع ) هموصعم ترـضح  رطاخ  يرآ 
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يارـس رد  دوـب ، نیگمغ  نوزحمو و  تسیرگ  یم  ردارب  قارف  زا  دوـب  مق  رد  (ع ) هموـصعم ترـضح  هک  يزور  دـنچ  نـیا  رد  تـفگ . عادو 
ياراد تسا ، صخـشم  بلاج  للجم و  ییانب  اب  فیرـش  ناکم  نآ  نونکا  مه  تسا و  یقاب  زونه  هک  تشاد  یهاگتدابع  جرزخ  نب  یـسوم 

هـسردم مان  هب  اجنآ  کـنیا  دـنا . هتخاـس  یهوکـش  اـب  دجـسم  نآ ، بنج  رد  و  دنتـسه ، ینید  مولع  بـالط  نآ  رد  هک  تسا  ییاـه  هرجح 
(ع) مظاک ماما  رگید  تایاور  رد  مق  هب  (ع ) هموصعم ترـضح  دورو  يارجام  ( 176 .) دشاب یم  فورعم  مق ، ریم  نادیم  هلحم  رد  (175) هیتس

راد هدهع  ار  دنشاب ) (ع ) اضر ترضح  نارهاوخ  هک  ) شنارتخد یتسرپرس  ات  درک  تیـصو  (ع ) اضر ماما  شدنزرف  هب  دش ، ینادنز  هک  یتقو 
تداهـش ماگنه  (ع ) هموصعم ترـضح  دـننک . تعاطا  (ع ) اضر ترـضح  ناـشردارب  زا  روما  همه  رد  هک  درک ، شرافـس  اـهنآ  هب  و  ددرگ ،

هب نادنز  رد  هک  ) ردپ قارف  خـلت  راگزور  اب  ار  شیکدوک  نارود  زا  یمهم  شخب  تشاد و  لاس  هد  داد ) خر  ق  لاس 183 ه . ـ رد  هک  ) ردپ
ردارب و هناگی  هک  یماگنه  دوب ، نادـنز  رد  شردـپ  اریز  درک ، یم  یگدـنز  شردارب  هانپ  رد  (ع ) هموصعم ترـضح  دـنارذگ . درب ) یم  رس 
هب تفرگ  میمصت  دش ، زیربل  شربص  هساک  یلو  درک ، یگزب  ردارب  ندوب  هنیدم  رد  لاس  کی  تفر ، ناسارخ  هب  هارکا  يور  زا  شهاگهانپ 

ناسارخ دصق  هب  ار  هنیدم  شناگتـسب ، زا  یناوراک  هارمه  ماجنارـس  دیامیپب ، ار  ناسارخ  هنیدم و  نیب  زارد  رود و  رفـس  ردارب ، رادید  رطاخ 
رد یلو  ددرگ ، لیان  وا  ترایز  ضیف  هب  شتـسرپرس ، ردارب و  يرود  لاس  کی  زا  سپ  هکلب  دـیما ، قایتشا و  ناهج  کی  اب  و  دـکر ، كرت 

توبن نادناخ  تخسرس  نانمشد  زا  رصع  نآ  رد  هواس  مدرم  دنا : هتشون  نینچ  ار  ترضح  نآ  يرامیب  تلع  یـضعب  دیدرگ .... رامیب  هواس 
، تفرگرد یتخـس  گـنج  دـندرک و  هلمح  نآ  هب  دیـسر ، هواـس  هب  شناـهارمه  هموصعم و  ترـضح  بکوـم  هک  یتـقو  ور  نیا  زا  دـندوب ،
هک یتقو  (ع ) بنیز شا  همع  نوچمه  هموصعم  ترـضح  دندیـسر ، تداهـش  هب  گـنج  نیارد  هموصعم  ترـضح  ناـگدازردارب  ناردارب و 
رد و  دیدرگ ، مق  هناور  سپس  (177)و  دش رامیب  نآ  رثا  رب  هتـشگ و  نیگمغ  تدش  هب  دید ، دـندوب  نت  هک 23  ار  اهنآ  هراپ  هراپ  ياه  ندـب 
زا رفن  هارمه 23  (ع ) رفعج نب  یسوم  نب  نوراه  هدمآ : رگید  تیاور  رد  و  درک . تلحر  زور  ای 17  زا 16  سپ  تفای و  همادا  وا  يرامیب  مق 
هک نوراه  هب  (ع ) تیبلها نانمشد  دندش ، هواس  دراو  یناوراک  کی  رد  دوب ، (ع ) هموصعم ترـضح  شرهاوخ  اهنآ  زا  یکی  هک  شناگتـسب 
رد هدش : لقن  دنتخاس . هدنکارپ  حورجم و  ار  ناوراک  رگید  دارفا  دندناسر و  تداهـش  هب  ار  وا  دـندرک و  هلمح  دوب ، ندروخ  اذـغ  لاح  رد 

تداهش هب  مق  رد  هک  دیشکن  یلوط  و  دش ، يرتسب  هتـشگ و  مومـسم  یمارگ ، يوناب  نآ  (178)و  دنتخیر رهز  (ع ) هموصعم ترضح  ياذغ 
ارجاـم نیا  هکنیا  هب  رظن  قارف  زوس  رپ  غاد  ( 179 .) دش ماجنا  هواس  رد  ینز  طسوت  ترضح  نآ  ندومن  مومسم  یـضعب ، لقن  قباطم  دیـسر .

( دش دیهش  لاس 203  رد  (ع ) اضر ماما  اریز  ) تسا هداد  خر  (ع ) اضر ترضح  تداهـش  زا  لبق  لاس  ود  دودح  يرمق ، يرجه  لاس 201  رد 
هب هنابیرغ  هنامولظم و  لاصو ، هار  همین  رد  شناـبرهم  رهاوخ  هک  زوس ، ناـج  یتبیـصم  تسا ، (ع ) اـضر ترـضح  رگید  بئاـصم  زا  زین  نیا 

كرابم بلق  (ع ) هموصعم ترـضح  تداهـش  زوس  ناـج  غاد  دـیدرگ و  لیدـبت  ییادـج ، قارف و  هب  تاـقالم ، رادـید و  و  دیـسر ، تداـهش 
زا نایرگ  یمـشچ  اـب  و  ردارب ، رادـید  دـیما  قارف و  زوس  زا  رپ  یلداـب  زین  (ع ) هموصعم ترـضح  هدرک و  راد  هحیرج  ار  (ع ) اـضر ترـضح 

تـساپ هتـسخ  يورهر  سوط  هطخ  دصق  هب  هنیدم  زا  دـیوگ : اتـسار  نیا  رد  ناسح " " ياقآ رـصاعم  رعاش  تسا ، هدـش  دیهـش  ردارب  يرود 
(180) هموصعم تسافو  اب  يرهاوخ  درگ  نابایب  یقـشاع  بش  زور و  هموصعم  تساعد  رکذ  رکف و  شیوخ  ردارب  دـنک  ترایز  ات  هموصعم 

ترضح شنابرهم ، رهاوخ  زا  هدرک ، دای  (ع ) داوج ترضح  شدنزرف  هناگی  زا  هک  هنوگ  نامه  تداهش ، ماگنه  زین  (ع ) اضر ترـضح  ًاعطق 
تروص نم  هک  فیح  دـص  تسین  مرـس  هب  ملایع  یبیرغ و  هب  مدرم  دـیوگ : یم  ترـضح  نآ  نابز  زا  رعاش  هک  هدرک  داـی  زین  (ع ) هموصعم

رد ینُرَق  ياقآ  دنمـشناد  ققحم  موحرم  مدیدن  بوبحم  هرهچ  دز و  كاچ  دص  ار  ملد  هک  رادید  ترـسح  نآ  زا  سوسفا  مدیدن  هموعـصم 
تسا : هدورس  نینچ  اتسار  نیا 

دشن غیرد  یلو  مدرب  یم  رس  هب  بش  زور و  ردپ ، راظتنا  هب  میور  ناگ  هدید  کشا  زا  دش  راد  هحیرج  میوم  دش  دیفس  مدیشک  راظتنا  سبز 
متـسدز لگ  ناتـسلگ و  تشگب  نازخ  میوس  نیکز  رگد  قارف  باب  دوشگ  درک  مراـچد  کـلف  ردارب ، رجه  هب  سپـس  میوب  شخر  لـگ  اـت 

دیاش هک  میوپ  فعـش  دـص  هب  ردارب ، لاصو  هر  تسا  گنـسرف  رازه  ناسارخ  هب  ات  هنیدـم  میوج  اـجک  هدـش  مگ  لـگ  هک  متریح  هب  تفر 
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هناتسآ هک  ینیمز  (ع ) هموصعم ترـضح  هزانج  نفد  يارجام  ( 181) میوگ لد  زار  هتـشگ  مگ  فسوی  دزن  هب  شراسخر  هرابود  منیبب  هکنآ 
، تسا هتشادن  ییانب  دوش ، ترضح  نآ  رهطم  دقرم  هکنآ  زا  شیپ  نیمز  نیا  و  هتشاد ، مان  نالب  اب  تسا ، عقاو  نآ  رد  (ع ) هموصعم ترـضح 

مه دوب و  (ع ) هموصعم ترضح  راد  نامهم  مه  هک  جرزخ  نب  یسوم  ار  نیمز  نیا  تسا ، هدوب  جرزخ  نب  یسوم  ياه  کلم  زا  یکلم  طقف 
هربقم ار  نآ  ات  دندرک  رفح  یبادرس  نیمزرس  نیا  رد  دعـس  لآ  درک . نیعم  ترـضح  نآ  نفد  يارب  دوب ، مرتحم  سیئر و  شیوخ  رـصع  رد 

نیمزرـس نآ  هب  ار  نآ  دـندومن  نفک  هداد و  لـسغ  ار  راوـگرزب  یب  یب  نآ  رهطم  هزاـنج  هکنآ  زا  سپ  دـنهد ، رارق  (ع ) هموـصعم ترـضح 
قافتا ماجنارس  دراپسب ، كاخ  هب  بادرس  رد  ار  هزانج  و  هدش ، ربق  لخاد  یـسک  هچ  هک  دش  وگتفگ  دعـس  لآ  نایم  تقو  نیا  رد  دندروآ ،

نآ غارس  هب  نوچ  دنک . نفد  ار  كاپ  رهوگ  نآ  دوش  ربق  لخاد  دوب  دیـس  حلاص و  راکزیهرپ و  درمریپ  هک  رداق  مان  هب  یـصخش  هک  دندرک 
هزانج رب  دندش و  هدایپ  دوخ  بکرم  زا  دندیـسر ، کیدزن  هب  هک  نیمه  دندش ، ادیپ  راد  باقن  راوس  ود  ارحـص  بناج  زا  هاگان  دـنتفر ، درم 

دیمهفن یسک  و  دنتفر ، هدمآ و  نوریب  هاگ  نآ  دندرک ، نفد  ار  هزانج  هدش و  بادرـس  لخاد  سپـس  دندرازگ ، زامن  (ع ) هموصعم ترـضح 
ماما رتخد  بنیز  ترضح  هک  یماگنهات  تخارفارب  ربق  رس  رب  ایروب  زا  ینابیاس  فقس و  جرزخ  نب  یسوم  هاگنآ  دندوب . یسک  هچ  اهنآ  هک 

، درک تافو  (ع ) داوج ماما  رسپ  یـسوم  رتخد  دمحم  ما  یتدم  زا  دعب  ( 182 .) درک انب  رهطم  دقرم  نآ  رب  يا  هبق  دـیدرگ و  مق  دراو  (ع ) مهن
رانک رد  زین  ار  وا  درک ، تافو  دـمحم  ما  رهاوخ  هنومیم  دـعب ، یتدـم  دـندرپس . كاخ  هب  (ع ) هموصعم ترـضح  دـقرم  رانک  رد  ار  وا  هزانج 
ماما نب  یـسوم  رتخد  هیهیْرب  سپـس  دندومن  انب  وناب ، ود  نآ  ربق  يور  رب  هناگادج  يا  هبق  دندرپس و  كاخ  هب  (ع ) هموصعم ترـضح  دـقرم 
هدرب مان  زین  رگید  ناوناب  زا  قوف ، ناوناـب  زا  ریغ  یمق ، ثدـحم  موحرم  ( 183 .) دـندرپس كاخ  هب  اجنآ  رد  زین  ار  وا  دومن ، تافو  (ع ) داوج

یـسوم نب  دـمحم  زینک  قاحـسا  ما  (ع ،) داوج ماـما  رتـخد  بنیز  دـننام : دنتـسه ، نوفدـم  (ع ) هموصعم ترـضح  رهطم  دـقرم  راـنک  رد  هک 
هب نیبوسنم  و  ناـگدازماما ، زا  نت  شـش  عوـمجم  رد  نیارباـنب  ( 184 (.) (ع عقربم یـسوم  نب  دـمحا  نب  دـمحم  زینک  بیبح  ما  و  (ع ،) عقربـم

ترـضح فیرـش  دـقرم  هـک  ناـنآ  تـسا  هتـسیاش  ور  نـیا  زا  (185 .) دـنا هدـش  نـفد  هموـصعم  ترـضح  رهطم  دـقرم  راـنک  رد  (ع ) ناـماما
ُمالَـسلَا ِهللا ، ِلوُسَر  ِتاَنب  ای  َنُْکیَلَع  ُمالَـسلَا  : " دـشاب هاتوک  هلمج  نیا  اـب  هچرگ  دـننک ، داـی  زین  اـهنآ  زا  دـننک ، یم  تراـیز  ار  (ع ) هموصعم

سپ هزات ، رت و  ياهرکیپ  داب ". امش  هب  ادخ  تاکرب  تمحر و  مالس و  ادخ ، لوسر  نارتخد  يا  امش  رب  مالس  ُُهتاکََربَو ؛ ِهللا  ُهَمْحَر  َو  َنُْکیَلَع 
موـحرم هکنیا : هداد  خر  ق ) . ـ يافوتم 1313 ه ) هاش نیدلارـصان  رـصع  رد  هک  اسآ  هزجعم  بیجع و  ياـه  ینتفگ  زا  لاـس  دـنچ  رازه و  زا 

رد عفترم  تروص  هب  شربق  هک  اه  یقارـشا  يردام  دـج  اه و  یهاـنپ  مرح  يردـپ  دـج  یمرح  هچوک  ] دـهتجم ینیـسح  اـقآ  جاـح  هللا  تیآ 
اب (ع ) هموصعم ترـضح  رهطم  ترـضح  ندرک  شرف  ماگنه  درک : لقن  تسا ] يرون  هللا  ضیف  خیـش  هللا  تیآ  موحرم  ربق  لباقم  ون ، نحص 

لخاد دنوش و  باختنا  يدارفا  هک  دیسر  رظن  هب  يرورض  دش ، زاب  بادرس  هب  يا  هنزور  ترضح ، ياپ  نییاپ  تمـسق  رد  رمرم ، ياه  گنس 
یغارچ دـندش ، باختنا  هحلاص  يوناب  رفن  ود  دـنیامن . ریمعت  تشاد ، ریمعت  هب  زاین  رگا  هک  دـننک  یـسررب  ار  اجنآ  عضو  دـنورب و  بادرس 

نآ رهطم  ربق  نییاپ  رد  بادرـس  نآ  هکلب  تسین ، بادرـس  نآ  رد  (ع ) هموصعم ترـضح  رهطم  ربق  دندید  دـندش ، بادرـس  لخاد  هتـشادرب 
نت ود  و  وناب ، نت  کی  دوب  هدش  ادج  ناشندب  زا  حور  زور ، نامه  ییوگ  هک  دندید  ار  هزات  رت و  رهطم  رکیپ  هس  اج  نآ  رد  تسا ، ترضح 

(ع) داوج ماما  نب  عقربم  یـسوم  رتخد  هنومیم  دـنمجرا  يوناب  نآ  هک  دوش  یم  هدـیمهف  بتک  یـسررب  زا  ( 186 .) دندوب هرهچ  هایـس  زینک و 
هدرکن رییغت  چیه  ناشکرابم ، ندـب  ناشتافو ، زا  نرق  هدزای  تشذـگ  زا  سپ  يرآ  دـنا . هدوب  بیبح ، ما  قاحـسا و  ما  زینک ، ود  نآ  و  هدوب ،

ار ام  ياه  تشوگ  دنوادخ  ًاْئیَش ؛ اْهنِم  ُمُعْطَیالَف  ِضْرَْالا  یَلَع  انَموُُحل  َمَرَح  َهللا  َنِا  : " دومرف هک  دندش  (ص ) ربمایپ نخـس  نیا  قادصم  و  دوب ،
(187.") دروخ یمن  ار  ام  تشوگ  زا  يزیچ  نیمز  زگره  هدرک ، مارح  نیمز  رب 

(ع) هموصعم ترضح  لیاضف  هب  یهاگن 

(ع) هموصعم ترضح  لیاضف  هب  یهاگن 
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یم ربارب  نادنچ  شزرا  لامعا ، هدیقع و  هب  تخانش ، يور  زا  کین  ياهراک  ماجنا  هدیقع و  راهظا  و  تسا ، نید  هیاپ  تخانـش ، هک  اجنآزا 
هکنیا رگم  تسین  یتکرح  چیه  ٍهَفِْرعَم ؛ یِلا  اهِیف  ٌجاتُْحم  َْتنَا  َو  ِالا  ٍهَکَرَح  ْنِم  ام  : " دومرف لیمک  هب  (ع ) یلع نانمؤمریما  هک  اجنآ  زا  و  دهد ،

(ع) هموصعم ترـضح  رهطم  دـقرم  ترایز  شاداـپ  دروم  رد  (ع ) اـضر ترـضح  و  ( 188.") یتـسه دـنمزاین  نآ  رـش  ریخ و  تخانـش  هب  وت 
و ( 189.") تسا تشهب  وا  يارب  دنک ، ترایز  هتخانـش ، ار  شقح  هک  یلاح  رد  ار  وا  هک  یـسک  ُهَنَْجلا ؛ ُهَلَف  اهِقَِحب  ًافِراع  اهَراز  ْنَم  : " دومرف
زا ٌریِدَـق ؛ ُِیلَو  ُهَنِا  ْمُکَتَفِْرعَم  انَُبلْـسَیال  ْنَا  َو  : " میناوخ یم  هدـش  لقن  (ع ) اضر ترـضح  زا  هک  (ع ) هموصعم ترـضح  هماـنترایز  زا  يزارف  رد 

دیاـب زیچ  ره  زا  لـبق  هک  میریگ  یم  هجیتـن  تسا ". اـناوت  تسرپرـس  وا  دـنکن ، بلـس  اـم  زا  ار  امـش  نأـش  هب  تفرعم  هک  میهاوخ  یم  ادـخ 
اهنآ تخانش  هب  یگتسب  شزرا ، تاجرد  شاداپ و  كرد  و  تخانش ، ار  (ع ) هموصعم ترـضح  نوچ  یگرزب  ياه  تیـصخش  و  (ع ) ناماما
یم بلج  تسا ، رتـشیب  تخانـش  بجوم  هک  (ع ) هموصعم همطاـف  ترـضح  لـیاضف  زا  هنوـمن  هد  هب  ار  امـش  رظن  اـجنیا  رد  ور  نیا  زا  دراد ،

ترـضح هدـش ، لقن  (ع ) اضر ترـضح  زا  (ع ) هموصعم ترـضح  نأش  رد  هک  يا  هماـنترایز  رد  (ص ) ربماـیپ مسج  حور و  رتخد  1 ـ مینک :
رتخد (ع ،) نیـسح نسح و  رتخد  (ع ،) یلع نانمؤمریما  رتخد  (ع ،) هجیدـخ همطاـف و  رتخد  (ص ،) ادـخ لوسر  رتخد  ناونع : هب  (ع ) هموصعم

رگنایب اهنت  تاریبعت ، نیا  تسا . هدش  هدناوخ  (ع )) داوج ماما  ) ادخ یلو  همع  و  (ع ،)) اضر ماما  ) ادخ یلو  رهاوخ  (ع ،)) مظاک ماما  ) ادخ یلو 
هب یتوکلم ، یلاـع  تاـماقم  يونعم و  رظن  زا  (ع ) هموـصعم ترـضح  هک  تسا  نآ  رگناـیب  نآ ، رب  هوـالع  هکلب  تسین ، یگداوناـخ  تفارش 

تراهط تمـصع و  ماـقم  2 ـ تسا . (ع ) موـصعم ماـما  و  (ع ) يربـک هجیدـخ  ارهز و  ترـضحو  (ص ) ربماـیپ مـسج  حور و  دـنزرف  یتـسار 
مق رد  ار  (ع ) هموصعم هک  یـسک  ینَراز ؛ ْنَمَک  ْمُِقب  َهَموُـصْعَْملا  َراز  ْنَم  : " دوـمرف (ع ) اـضر ترـضح  هدـش : تیاور  (ع ) هموـصعم ترـضح 

(ع) هموصعم ترـضح  تمـصع  ماقم  دروم  رد  نیارق  دـهاوش و  هچرگ  ( 190.") تسا هدرک  ترایز  ارم  هک  تسا  نآ  دـننام  دـنک ، ترایز 
، تسا هدوب  تمصع  ماقم  ياراد  (ع ) هموصعم ترضح  هک  دراد  تحارص  (ع ) اضر ترضح  موصعم  ماما  زا  قوف  نخـس  یلو  تسا ، رایـسب 
(ع) هموصعم ترضح  مان  هنرگو  تسا ، هداد  (ع ) هموصعم ترضح  هب  (ع ) اضر ترضح  ار  بقل  نیا  هک : تسا  نآ  رگنایب  نخـس  نیا  ًانمض 

ترـضح ترایز  شاداپ  دـننامه  (ع ) هموصعم ترـضح  ترایز  شاداـپ  (ع ) اـضر ترـضح  هدومرف  هب  رگید ، يوس  زا  تسا  يربک  همطاـف 
راد باقن  رفن  ود  دش ) ناشن  رطاخ  هک  نانچ  ) هک نیا  تسا ، (ع ) هموصعم ترضح  تمـصع  ماقم  رگنایب  هک  ینیارق  زا  یکی  تسا . (ع ) اضر
هب دنک ، نفد  موصعم  دـیاب  ار  موصعم  میدـقتعم ، ام  هک : نیا  هب  هجوت  اب  دـندرپس . كاخ  هب  ار  ترـضح  نآ  هزانج  دـندمآ و  بیغ  ملاع  زا 
زا ریغ  رگم  هک  دوش  یم  حرطم  لاؤس  نیا  اجنیا  رد  لاؤس  کی  هب  خساپ  دنا . هدوب  (ع ) داوج ماما  و  (ع ) اضر ماما  رفن ، ود  نآ  يوق ، لامتحا 

، دراد یتاجرد  تسا ، یکاپ  يونعم و  ماقم  نیرت  یلاع  هک  تمـصع  ماقم  خـساپ : میراد ؟ زین  يرگید  موصعم  موصعم ، هدراهچ  ناربمایپ و 
زا یکی  رد  (ع ) بنیز ترـضح  دـننامه  (ع ) هموصعم ترـضح  هاـنگ ، زا  موصعم  اـطخ 2 ـ زا  موصعم  1 ـ تسا : هنوـگ  ود  هب  لوا  هـلهو  رد 
اطخ زا  تمـصع  هانگ  زا  تمـصع  رب  هوالع  (ع ) موصعم هدراهچ  اریز  دنـشابن ، (ع ) موصعم هدراهچ  تاجرد  رد  هچرگ  دنتمـصع ، تاجرد 

، تسا تماما  توبن و  ناتـسلگ  زا  هوکـشاب  یلگ  و  دنمجرا ، رایـسب  ییوناب  هک  (ع ) هموصعم ترـضح  دوجیذ  دوجو  لاح  ره  هب  دنراد . زین 
رد شکرابم  مدق  و  تسا ، هدیشخب  رگید  یقنور  ار  مق  نیمزرـس  دوخ ، يونعم  تینارون  اب  وا  تسا ، مق  نیمزرـس  رکیپ  رد  یحور  نوچمه 

کلم فدص  زا  كانبات  ردقنارگ و  يرهوگو  تیالو ، تماما و  نئازخ  زا  كاپ  هلالـس  وا  تسا . هدوزفا  مق  تمظع  رب  نادـنچ  نارازه  مق ،
: دوخ فورعم  هدیصق  رد  نابغاب  یکز  خیش  هتفگ  هب  دیازفا ، یم  مق ، تفارـش  هوکـش و  رب  تعاس  هب  تعاس  زور و  هب  زور  هک  تسا  ناکما 

دور یم  هک  کش  یب  اجتلا  هدروآ  همه  شهگرد  هب  ناهاش  ایض  رپ  هتشگ  نیرب  تشهب  هضور  نوچ  افص  اب  هموصعم  تفارـش  زا  هتـشگ  مق 
دح رد  زین  هدـنراگن  (ع ) هموـصعم ترـضح  هب  میدـقت  هدـنراگن  زا  رعـش  دـنچ  مق  راـبغ  دنیـشن  هک  یمرجم  شعن  رب  اـطع  هر  زا  تشهب  هـب 

ما : هدورس  نینچ  اتسار  نیا  رد  دوخ ، كدنا  تعاضب 
ره مد و  ره  رورس ، رخف و  هاج  زعز و  ملاع  یضارا  ریاس  رب  رایرهش  تخا  نآ  هتسجخ و  رهوگ  نآز  راختفا  يور  زا  نکوت  مق  نیمزرس  يا 

ماما همع  مه  ماما  رتخد  دُوب  ماما  رهاوخ  واک  راهن  روخ  تسا و  فرش  هراتس  نم  رد  ناگراتس  زا  زانم  هک  نامـسآ  هب  وگرب  راکف  یب  هظحل 
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، تمصع هناگی  رهوگ  يا  راقفلاوذ  رادهگن  یفطصم و  تخد  رب  باطخ  دنک  یم  قدص  هر  زا  هعیش  هراومه  راچ  تشه و  وچ  تمصعز  و 
ناگتـشرف ز دنراد  رای  رون  تآرم  تیاکح و  تخر  رهم  مشچ  يایتوت  دوب  يْدب و  ترد  كاخ  رابتعا  انعم و  لیاضف و  عبنم  يو  فرـش  رد 
زا راقو  تفع و  فدص  ُهن  رهوگ  يا  نیهم  يا  تهاگرد  رکاچ  دنوش و  نابرق  راوخ  يور  میظعت و  رـس  وت  يارـس  ردنا  قدـص  ءاجتلارس و 
رای " نیا روای  هانپ و  یـشاب  زارف  یتسپ و  رطخ و  ثداوح و  ردـنا  رارقرب  هلمج  نآ  قنور  تساوت  فطل  زا  هوکـش  اب  هیملع  هزوح  تساوت  رف 
عفاش يا  رـشح  زورز  ار  ام  تعافـش  ینکدـبیز  رام  راـت و  ءادـعا ، هدـید  تساوت  يوک  زا  رارق  یب  شاـفخ  هدـید  تساوت  رون  زا  رادـجرا "

قدص و رـسز  يدمحم " " دراد رایب  یَفِْـشا " " وا ترایز  رد  لیلد  رهب  بقل  ار  وت  رم  دوب  هعیفـش  هک  يور  نآز  راگدرک  دزن  نالد  هتـسکش 
یعَفِْـشا ُهَمِطاف  ای  : " میناوخب نینچ  وا  ترایز  رد  هک  هداد  دای  ام  هب  (ع ) اضر ترـضح  يرآ  راهب  وت  فطل  فنک  رد  ءاسم  حبـص و  یگدـنب 
هاگـشیپ رد  هک  ارچ  نک ، تعافـش  ارم  تشهب ، هب  نتفر  دروـم  رد  هموـصعم ! همطاـف  يا  ِنأَـشلا ؛ َنِم  ًاـنأش  ِهللاَدـْنِع  ِکـَل  َنِاَـف  ِهَنَْجلا ، ِیف  ِیل 

زا شتدالو  زا  لبق  (ع ) هموصعم ترـضح  زا  (ع ) قداص ماـما  ییوگـشیپ  3 ـ ( 191.") یتسه دـنمجرا  سب  یتلزنم  ماقم و  ياراد  دـنوادخ ،
زا لبق  یتح  وا ، تدالو  زا  لبق  (ع ) قداص ماما  هک  نیا  تسا ، (ع ) هموصعم ترضح  ماقم  صوصخم  تمظع  رگنایب  ینـشور  هب  هک  يروما 

قیمع و ياه  یگژیو  تازایتما و  زا  توبن ، نادـناخ  يوناـب  نیا  هک  تسا  نآ  رگناـیب  عوضوم  نیا  تسا ، هدرک  داـی  وا  زا  وا ، ردـپ  تدـالو 
1ـ لاثم : ناونع  هب  تسا ، هتـشاد  رارق  یتوکلم  یناسنا و  ياه  شزرا  تیـصخش و  زا  ییالاب  حطـس  رد  و  تسا ، هدوب  رادروخرب  يدـنمجرا 

درک بجعت  دنک ، یم  وگتفگ  كدوک  نآ  اب  یکدوک ، هراوهگ  رانک  رد  ترضح  نآ  دید  دمآ ، (ع ) قداص ماما  رضحم  هب  نایعیش  زا  یکی 
. نک وگتفگ  وا  اب  ایب و  كدوک  نیا  دزن  یتسه  لیام  مه  وت  رگا  دومرف : (ع ) قداص ماما  ییوگ ؟ یم  نخـس  دازون  كدوک  اب  اـیآ  تفگ : و 

دلوتم هزات  رتخد  يارب  هک  یمان  دومرف : نم  هب  داد ، ارم  مالـس  باوج  مکدوک ، مالـس  متفر ، دازون  كدوک  نآ  هراوهگ  رانک  دیوگ : یم  وا 
دوب هدش  رتخد  ياراد  وا  زا  لبق  زور  دنچ  وا  هک  نیا  هب  هجوت  اب  .) دراد نمـشد  ار  مان  نآ  دنوادخ  اریز  نک ، ضوع  يا  هدـیزگرب  تا  هدـش 

بجعت هب  رتشیب  ارم  وا ، رکنمز  یهن ا  و  ناهنپ ، رابخا  زا  وا  عالطا  و  دازون ، نتفگ  نخس  دیوگ : یم  صخش  نآ  دوب ). هتشاذگ  اریمْح  شمان 
نم هب  يرتـخد  وا  زا  دـنوادخ  تسا  یـسوم  مدـنزرف  كدوک  نیا  نکن ، بجعت  دومرف : نم  هب  (ع ) قداـص ماـما  مدـش ، هدز  تهب  تشاداو ،

وا رب  تشهب  دنک ، ترایز  مق  رد  ار  وا  دقرم ) ) سک ره  و  دوش ، یم  هدرپس  كاخ  هب  مق  نیمزرس  رد  وا  تسا ، همطاف  شمان  هک  دنک  تیانع 
ٌهَأَْرِما اهِیف  ُنَفُدتَسَو  : " دومرف وا  نأش  رد  يراتفگ  نمض  رد  (ع ) هموصعم ترضح  تدالو  زا  لبق  (ع ) قداص ماما  زین  2 ـ ( 192 .) تسا بجاو 

وا سک  ره  سپ  دوش ، نفد  همطاف  مان  هب  نم  نادنزرف  زا  ییوناب  مق  رد  يدوز  هب  و  ُهَنَْجلا ؛ َُهل  ْتَبَجَو  اهَراز  ْنَمَف  ُهَمِطاف ، یمَُست  يِدالْوَا  ْنِم 
(ع) مظاک ماما  تدالو  زا  لبق  ار  نخس  نیا  (ع ) قداص ماما  هدمآ ؛ تیاور  نیا  لیذ  رد  ددرگ ". یم  بجاو  وا  يارب  تشهب  دنک ، ترایز  ار 

لاس رد  (ع ) هموصعم ترـضح  دـلوت  و  تسا ، هدوشگ  ناهج  هب  مشچ  ق  لاس 128 ه . ـ رد  (ع ) مظاک ماما  هکنیا  هب  هجوت  اـب  ( 193 .) دومرف
شیپ نیا  تسا . هدومرف  (ع ) هموصعم ترـضح  دـلوت  زا  لبق  لاـس  ار 45  نخـس  نیا  (ع ) قداـص ماـما  هک  میریگ  یم  هجیتن  هداد ، خر   173

منایعیش همه  وا  تعافش  هب  هک  دنک  یم  تلحر  منادنزرف  زا  ییوناب  مق  رد  : " دومرف هک  هدمآ  زین  يرگید  نخس  رد  (ع ،) قداص ماما  ییوگ 
عیفر ماـقم  لـالج و  تمظع  رب  راکـشآ  قـیمع و  لاـح  نیع  رد  ینمـض و  تلـالد  اـه  ییوـگ  شیپ  نیا  ( 194.") دـندرگ یم  تشهب  دراو 

هب زین  بلطم  نیا  تسا . وا  سدقم  ياه  نامرآ  و  وناب ، نیا  ماقم  هب  رتشیب  هجوت  هب  نایعیش  توعد  نمض  رد  و  دنراد ، (ع ) هموصعم ترضح 
لیاضف زا  یکی  شیادـف  هب  شردـپ  4 ـ تسا . وا  زاـتمم  دـنمجرا و  ماـقم  و  (ع ) هموصعم ترـضح  صوصخم  لـیاضف  زا  یکاـح  دوخ  هبون 

ریبعت نیا  ( 195.") داب شیادف  هب  شردپ  اهْوبَا ؛ اهادَـف  : " دومرف وا  نأش  رد  ددـعتم ، دراوم  رد  (ص ) ربمایپ هک  تسا  نیا  (ع ) ارهز ترـضح 
ریظن زین  (ع ) هموصعم ترـضح  دروم  رد  تسا . هتفگ  وا  نأش  رد  (ص ) مرکا ربمایپ  هک  تسا  (ع ) ارهز ترـضح  دـنمجرا  ماـقم  جوا  رگناـیب 
لوا داماد  ) طبنتـسم هللا  تیآ  موحرم  دینک : هجوت  ریز  بلاج  يارجام  هب  اتـسار  نیا  رد  هدـش ، تیاور  (ع ) مظاک ماما  شردـپ  زا  بلطم  نیا 

دوجوم فرـشا  فجن  ياه  يرتشوش  هناخباتک  رد  نآ  یطخ  هخـسن  هک  یلاثللا  فشک  باتک  زا  ییوخ ) مساقلاوبا  دیـس  یمظعلا  هللا  تیآ 
، دوب (ع ) مظاک ماما  رـصع  دنک : یم  لقن  نینچ  دشاب ، یم  يرجه  مهن  نرق  دنمـشناد  سدـنرع  نب  حـلاص  ققحم  دنمـشناد  فیلأت  و  تسا ،
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ترضح نآ  دنـسرب ، (ع ) مظاک ماما  رـضحم  هب  ات  دندش  دراو  هنیدم  هب  دوخ ، ياه  لاؤس  زا  خساپ  تفایرد  يارب  نایعیـش  زا  یعمج  يزور 
لیوحت (ع ) مظاک ماما  هداوناخ  دارفا  هب  دنتـشون و  ار  دوخ  ياه  شـسرپ  دـندوب ، تعجارم  هب  ریزگاـن  اـهنآ  هکنیا  هب  رظن  دوب ، ترفاـسم  رد 

هتشون و ار  اهنآ  ياه  شسرپ  خساپ  (ع ) هموصعم ترضح  دندید  یظفاحادخ ، ماگنه  دعب  یتدم  دنوش ، لئان  نآ  هب  دعب ، رفـس  رد  ات  دنداد 
(ع) مظاک ماما  هب  هار  ریـسم  رد  دندش ، راپـسهر  نطو  يوس  هب  دندرک و  تفایرد  ار  اه  خساپ  نآ  دندش و  نامداش  اهنآ  تسا ، هدرک  هدامآ 

ياه خـساپ  درک ، هعلاطم  دـیبلط و  اهنآ  زا  ار  هتـشون  نآ  (ع ) مظاـک ماـما  دـندناسر ، ترـضح  نآ  ضرع  هب  ار  ارجاـم  و  دـندومن ، دروخرب 
ماگنه نآ  رد  (ع ) هموصعم ترضح  هکنیا  اب  داب ". شیادف  هب  شردپ  اهْوبَا ؛ اهادَف  : " دومرف راب  هس  تفای ، تسرد  ار  (ع ) هموصعم ترضح 

دوخ ياج  رد  و  دـنک ، یم  انـشآ  تفرعم  ملع و  رظن  زا  (ع ) هموصعم ترـضح  هژیو  تمظع  هب  ار  ام  زین ، بلاج  يارجام  نیا  دوب ، لاسدرخ 
تلع تسا ، هدش  مگ  خیرات  رد  (ع ) هموصعم ترضح  هریس  (ع ) ناماما نیما  تجح  هثدحم و  هملاع و  5 ـ ( 196 .) تسا ییانثتسا  ریظن و  یب 

هب هچنآ  زا  ار  بلاطم  زا  یـضعب  ناوت  یم  لاح  نیع  رد  تسا ، هدوب  (ع ) تیبلها یگدنز  شراگن  زا  سرت  و  رـصع ، نآ  دـیدش  ناقفخ  نآ ،
يارب ار  نآ  و  تشاد ، یهاگآ  (ص ) دمحم لآ  مالـسا و  مولع  هب  هک  دوب  نیا  (ع ) هموصعم ترـضح  ياه  یگژیو  زا  داد . حرـش  هدـنام  اج 

ور نیا  زا  تسا  بلطم  نیا  رگنایب  لقن  تیاور  هک  نانچ  دـمآ ، یم  رامـش  هب  ناثدـحم  نایوار و  زا  و  درک ، یم  لـقن  ناگدـنیآ ، نارگید و 
رد هک  نانچ  دوب ، (ع ) مظاک ماما  شردـپ  نیما  تجح و  شفیرـش  دوجو  هک  يدـح  رد  " داب ، شیادـف  هب  شردـپ  :" دومرف (ع ) مظاـک ماـما 

رتخد همطاف  يا  وت  رب  مالـس  ِِهنیِمَاَو ؛ ِِهتَجُح  ٍرَفْعَج و  ِْنب  یَـسُوم  َْتِنب  ُهَمِطاف  اـی  ِکـْیَلَع  ُمالَـسلَا  : " هدـمآ وا  هفورعم  ریغ  هماـنترایز  زا  يزارف 
(ع) مظاک ماما  شردپ  راد  تناما  تجح و  (ع ) هموصعم ترضح  نیاربانب  ( 197.") رفعج نب  یسوم  نیما  تجح و  و  (ع ،) رفعج نب  یسوم 
ام تسد  هب  ترـضح  نآ  تایاور  هچرگ  دوب . یهلا  تناما  ظفاح  مالـسا و  هناـشن  تجح و  ادـخ و  نیما  تجح و  تروص ، نیا  رد  هک  دوب 

ددعتم بتک  زا  لقن  هب  ریدغلا ، دنمـشزرا  باتک  رد  1 ـ میروآ : یم  اجنیا  رد  هدیـسر  ام  تسد  هک  ار  تایاور  نآ  زا  یکدـنا  یلو  هدیـسرن ،
ٍمُوْثلُک ُمُاَو  ُبَْنیَز  َو  ُهَمِطاف  اْنتَثَدَح  : "… بیترت  نیا  هب  تسا ، هدش  لقن  راوگرزب  يوناب  نآ  زا  تلِْزنُم " " ثیدح ریدغ و  ثیدح  ننست ، لها 

َِیلَع ِْتِنب  ُهَمِطاف  ِیْنتَثَدَح  ِِیلَع ، ِنب  ِدَمَُحم  ُْتِنب  ُهَمِطاف  ِیْنتَثَدَح  ِقِداصلا ، ِدَـمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَج  ُْتِنب  ُهَمِطاف  اْنتَثَدَـح  َْنُلق  ٍرِفْعَج ، ِنب  یـسُوم  ُتاَنب 
اْهنَع َیِضَر  هللا و  ِلوُسَر  ِْتِنب  َهَمِطاف  ْنَع  ِیبَنلا ، ِْتِنب  ُهَمِطاف  ِْتِنب  ِمُوْثلُک  ِمُا  ْنَع  ِِیلَع ، ِنب  ِنیَسُْحلا  اتَْنبِا  ُهَنیِکَس  َو  ُهَمِطاف  ِیْنتَثَدَح  ِْنیـسُْحلا ، ِنب 

؛) (ع یـسُوم ْنِم  َنوُراـه  َِهلِْزنَِمب  ینِم  َْتنَا  (: (ص" َُهلْوَقَو ُهـالْوَم " ٍِیلَعَف  ُهـالْوَم  ُْتنُک  ْنَم  " ٍمُخ ِریِدَـغ  َمْوَی  (ص ) هللا ِلوُسَر  َلوَق  ُْمتیِـسَنَا  َْتلاـق :
تیاور تفگ : وا  (ع ،) قداص ماما  رتخد  همطاـف  ار  اـم  درک  تیاور  دـنتفگ : موثلک  ما  بنیز و  و  هموصعم ) ) همطاـف (ع ) مظاـک ماـما  نارتخد 
هنیکـس همطاف و  ارم  دـندرک  تیاور  تفگ : وا  و  داجـس ، ماما  رتخد  همطاف  ارم  درک  تیاور  تفگ : وا  و  (ع ،) رقاب ماما  رتخد  همطاف  ارم  درک 

ارهز همطاف  شردام  زا  وا  و  (ص ،) ربمایپ رتخد  (ع ) ارهز همطاف  رتخد  موثلک  مُا  ار  ام  درک  تیاور  دـنتفگ ، اـهنآ  و  (ع ) نیـسح ماـما  نارتخد 
لوـسر نخـس  دـیدرک  شوـمارف  اـیآ  دوـمرف : (ع ) یلع تفـالخ  نیبصاـغ  ربارب  رد  يوناـب  نآ  هک  هدرک  تیاور  (ص ) ربماـیپ یمارگ  رتـخد 

هب زین  و  تسوا ؟ ربـهر  ـالوم و  (ع ) یلع سپ  متـسه ، وا  ربـهر  ـالوم و  نم  هک  سک  ره  دوـمرف : هک  ار  مُـخ  ریدـغ  دـیع  زور  رد  (ص ) ادـخ
زا الاب ، تیاور  دنس  نامه  هب  (ع ) هموصعم ترضح  2 ـ ( 198.") تسا (ع ) یسوم هب  نوراه  تبسن  دننامه  نم  هب  وت  تبـسن  دومرف : (ع ) یلع

اجنآ رد  مدش ، تشهب  دراو  متفر ، جارعم  هب  هک  یماگنه  دومرف : مدینـش  (ص ) ادـخ لوسر  زا  دومرف : هک  دـنک  یم  لقن  (ع ) ارهز ترـضح 
هب ار  مرس  دوب ، هتخیوآ  يا  هدرپ  رد ، نآ  رب  و  دوب ، هدش  هتـسارآ  توقای  رُد و  هب  رـصق ، نآ  ِرد  هک  مدید ، یلاخ  نایم  دیفـس  رد  زا  يرـصق 

يادخ زج  ییادخ  ِمْوَقلا ؛ ُِیلَو  ٌِیلَع  ِهللا ، ُلوُسر  ًادَمَُحم  ُهللا ، َِالا  َهِلا  ال  : " تسا هدش  هتشون  نینچ  رد  نآ  يور  رب  مدید  مدرک ، دنلب  نآ  يوس 
ْنَم ٍَخب  ٍَخب  : " تسا هدش  هتـشون  نینچ  نآ  رد  مدـید  مدرک  هاگن  هدرپ  نآ  هب  و  تسا . موق  ربهر  یلع  تسادـخ ، لوسر  دـمحم  تسین ، اتکی 

قیقع زا  يرصق  نآ ، نایم  رد  مدش ، رصق  نآ  دراو  تسا "؟ یلاع ) تاماقم  ياراد  () (ع یلع هعیش  دننامه  یسک  هچ  هب ! هب  ٍِیلَع ؟ ِهَعیِـش  ُْلثِم 
رب مدید  مدرک ، دنلب  ار  مرـس  دوب ، هتخیوآ  يا  هدرپ  رد ، نآ  رب  و  دوب ، زبس  دجربز  هب  هتـسارآ  هرقن ، زا  يرد  ياراد  مدید ، یلاخ  نایم  خرس 

سپس تسا ". یفطصم  یصو  یلع  تسا ، ادخ  لوسر  دمحم  یفَطْصُْملا ؛ ُیِـصَو  ٌِیلَع  ِهللا ، ُلوُسَر  ٌدَمَُحم  : " هدش هتـشون  نینچ  رد  نآ  يور 
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، متفر رصق  نآ  نایم  رد  تسا ". دازکاپ  هک  هدب  هدژم  ار  (ع ) یلع هعیش  َدلْوَْملا ؛ ِبیِطب  ٍِیلَع  َهعیِش  ْرِِشب  : " دوب هتشون  نینچ  مدید  هدرپ  نآ  رد 
هدرپ دوب ، رْد  هب  هتـسارآ  خرـس ، توقای  زا  يرد  ياراد  مدوب ، هدیدن  نآ  زا  رتابیز  هک  تسا  یلاخ  نایم  زبس  درمز  زا  يرگید  يرـصق  مدید 

(ع) یلع نایعیـش  َنوُِزئاْفلا ؛ ُمُه  ٍِیلَع  ُهَعیِـش  : " تسا هدـش  هتـشون  نینچ  هدرپ  نآ  يور  مدـید  مدرک و  دـنلب  ار  مرـس  دوب ، هتخیوآ  نآ  رب  يا 
ومع و رسپ  نآ  زا  رـصق  نیا  تفگ : تسیک ؟ نآ  زا  رـصق  نیا  لیئربج ، مبیبح  متفگ : لیئربج  هب  دنـشاب ". یم  راگتـسر  هک  دنتـسه  یناسک 

مدرم زور  نآ  رد  (ع ،) یلع نایعیش  زج  دنوش  یم  روشحم  نایرع  هنهرباپ و  تمایق  زور  رد  مدرم  همه  تسا ، (ع ) بلاطیبا نب  یلع  وت  یصو 
زا روظنم  لیئربج ! مبیبح  يا  متفگ : دنوش ، یم  هدناوخ  ناشناردپ  ياه  مان  هب  هک  (ع ) یلع هعیـش  زج  دنوش  هدـناوخ  ناشناردام  ياه  مان  هب 

(199.") دندش دازکاپ  ور  نیا  زا  دنتـشاد  تسود  ار  (ع ) یلع نایعیـش ، اریز  ْمُهَِدلوَم ؛ َباطَف  ًاِیلَع  اُوبَحَا  ْمُهَنَِال  : " تفگ تسیچ ؟ نخـس  نیا 
لوسر دوشگ ، ناهج  هب  مشچ  (ع ) نیسح ماما  هک  یتقو  دنک : یم  لقن  ادخ  لوسر  همع  هیفـص  زا  هطـساو  دنچ  اب  (ع ) هموصعم ترـضح  3 ـ
یهاوخ یم  وت  ایآ  همع ! يا  دومرف : ما ، هدرکن  هزیکاپ  ار  وا  زونه  مدرک : ضرع  روایب ، نم  دزن  ار  مدنزرف  همع ! يا  دومرف : نم  هب  (ص ) ادخ

، دـش رامیب  هواـس  رد  هک  یتقو  هموصعم  ترـضح  4 ـ ( 200 .) تسا هدومن  هزیکاپ  كاـپ و  ار  وا  لاـعتم  دـنوادخ  اـنامه  ینک ؟ هزیکاـپ  ار  وا 
هنعنملا راثآلا  یف  هنیمَثلاؤلؤللا  باتک  رد  5 ـ ( 201.") دشاب یم  ام  نایعیش  زکرم  مق  :" دومرف هک  مدینش  مردپ  زا  اریز  دیربب ، مق  هب  ارم  دومرف :
ِقِداصلا ِْتِنب  َهَمِطاف  ْنَع  ٍرَفْعَج ، ِْنب  یَسُوم  ِْتِنب  َهَمِطاف  ْنَع  : " ... هدش تیاور  نینچ  هدش ) پاچ  رصم  رد  ق  لاس 1306 ه . ـ رد  هک  ) هیورملا

ِلوُسَر ِْتِنب  َهَمِطاف  ْنَع  َنیِدباْعلا ، ِنیَز  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِِیلَع  ِداجَـسلا  ِْتِنب  َهَمِطاف  ْنَع  ٍِیلَع ، ِْنب  ِدَـمَُحم  ِِرقاْبلا  ِْتِنب  َهَمِطاف  ْنَع  ٍدَـمَُحم ، ِْنب  ِِرَفْعَج 
رتخد همطاف  زا  وا  و  مظاک ، ماما  رتخد  هموصعم ) ) همطاف ًادیِهَـش ؛ َتام  ٍدَـمَُحم  ِلآ  ِبُح  یلَع  َتام  ْنَم  ـالَا  ِهللا : ُلوُسَر  َلاـق  َْتلاـق  (ص ،) ِهللا

و یلع ، رتخد  بنیز  زا  وا  و  نیـسح ، ماما  رتخد  همطاف  زا  وا  و  داجـس ، ماما  رتخد  همطاف  زا  وا  و  رقاب ، ماما  رتخد  همطاف  زا  وا  و  قداص ، ماما 
زا (ص ) دـمحم لآ  تجح  اب  هک  یـسک  دیـشاب  هاگآ  دومرف : (ص ) ادـخ لوسر  هک  درک  تیاور  (ص ) ادـخ لوسر  رتخد  ارهز  همطاف  زا  وا 

دوخ ياه  مایپ  اب  (ع ) هموصعم ترـضح  هک  تسا  نآ  رگناـیب  تیاور  جـنپ  نیا  نومـضم  هب  هجوت  ( 202.") تسا هتفر  زا  دیهـش  تفر ، ایند 
رد اهنآ  ات  دـنک  یم  نایب  ار  اهنآ  ياه  شاداپ  و  دـیامن ، یم  هقـالع  زاربا  (ع ) یلع نایعیـش  هب  تبـسن  و  دـنک ، یم  غـالبا  ار  عیـشت  تیناـقح 

نأـشلا میظع  عجرم  (ع ) ارهز ترـضح  دـقرم  هاـگیلجت  (ع ) هموصعم ترـضح  مرح  6 ـ دنشاب . راوتـسا  عیـشت ، سدقم  ياه  نامرآ  ياتـسار 
یم فرـشا  فجن  رد  هک  هر ) ) یـشعرم دومحم  دیـس  همـالع  هللا  تیآ  موحرم  مردـپ  دومرف : هر ) ) یـشعرم یفجن  یمظعلا  هللا  تیآ  موحرم 

ینعی ) یبرجم متخ  دوصقم ، نیا  يارب  دبایب ، ار  (ع ) ارهز ترـضح  شا  هدج  فیرـش  ربق  لحم  یقیرط ، هب  هک  دوب  دـنمقالع  رایـسب  تسیز ،
دوصقم هب  ندیسر  بجوم  رگید ، طیارش  صولخ و  بلق و  روضح  اب  نآ  رارکت  اب  هک  هدیسر  هبرجت  هب  نآ  تباجتسا  هک  ییاهاعد  زا  یکی 

بـش ددرگ . هاگآ  (ع ) ارهز ترـضح  فیرـش  دـقرم  لحم  هب  یقیرط  زا  دـیاش  ات  درک ، تموادـم  نآ  هب  بش  لـهچ  دومن ، باـختنا  تسا )
وا هب  ماما  دیـسر ، قداص ) ماما  ای  () (ع رقاب ماما  رـضحم  هب  باوخ  ملاع  رد  تفر ، باوخ  رتسب  هب  ناوارف ، لسوت  متخ و  ماجنا  زا  دـعب  ملهچ 

ترـضح هلمج ، نیا  زا  (ع ) ماما روظنم  درک  روصت  ناشیا  نزب ". گنچ  (ع ) تیب لها  همیرک  نماد  هب  ِْتیَْبلا ؛ ِلْهَا  ِهَمیرَِکب  َکـْیَلَع  : " دومرف
منادب و رت  قیقد  ار  ترضح  نآ  ربق  فیرش  لحم  هک  متفرگ  نیمه  يارب  ار  متخ  زین  نم  مدرگ ، تنابرق  يرآ  :" درک ضرع  تسا ، (ع ) ارهز

دنوادـخ یحلاصم ، رطاخ  هب  دوزفا : سپـس  تسا ". مق  رد  (ع ) هموصعم ترـضح  فیرـش  ربق  نم  روظنم  :" دومرف (ع ) ماما منک ". شتراـیز 
فیرش ربق  هاگیلجت  ار  (ع ) هموصعم ترضح  ربق  ور  نیا  زا  دشاب ، یفخم  ناگمه  يارب  هشیمه  يارب  (ع ) ارهز ترـضح  ربق  هک  هدومن  هدارا 
دنوادخ ار  (ع ) ارهز ترـضح  دـقرم  تمظع  هوکـش و  نامه  دـشاب  راکـشآ  ترـضح  ربق  دوب  رارق  رگا  تسا ، هداد  رارق  (ع ) ارهز ترـضح 

هک تفرگ  مصمصت  تساخرب ، باوخ  زا  هک  یتقو  یشعرم ، دومحم  دیـس  هللا  هیآ  موحرم  تسا . هداد  رارق  (ع ) هموصعم ترـضح  ربق  يارب 
هب دش و  مق  مزاع  فرشا ، فجن  زا  شا  هداوناخ  ياضعا  همه  اب  گنرد  یب  وا  دنک . تارجاهم  مق  هب  (ع ) هموصعم ترضح  ترایز  دصق  هب 
رد اجنآ  رد  ق  لاس 1338 ه . ـ رد  تشگزاب و  فجن  هب  ماجنارـس  موحرم ، نآ  ( 203 .) تخادرپ (ع ) هموصعم ترضح  رهطم  دقرم  ترایز 

ترـضح رهطم  دـقرم  راوـج  رد  دـمآ و  مـق  هـب  یــشعرم  یفجن  نیدـلا  باهــش  دیــس  یمظعلا  هللا  هـیآ  شدـنمورب  دـنزرف  یلو  تشذـگ ،
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رفص متـشه  رد  رایـسب ، یعامتجا  یـسایس و  یگنهرف ، یهقف ، تامدخ  ثحب و  سرد و  لاس  زا 66  سپ  هکنیا  اـت  تسیز  یم  (ع ) هموصعم
بنج رد  شفیرـش  دـقرم  تسویپ ، یلعا  توکلم  هب  مق  رد  یگلاس  نس 96  رد  یـسمش ) رویرهش 1369  اب 17  قباـطم  ق( لاس 1411 ه . ـ
قرو رگنایب  زین  ییانثتسا  بیجع و  زارف  نیا  تسا . هتفرگ  رارق  قباس ) مُرِا  ) یـشعرم هللا  هیآ  نابایخ  رد  مق  رد  شریظن ، یب  میظع و  هناخباتک 

هک تسا ، (ع ) ارهز ترـضح  شا  هدـج  كرابم  دوجو  يامن  مامت  هنیآ  ییوگ  هک  تسا  (ع ) هموصعم ترـضح  تمظع  اب  ماـقم  زا  يرگید 
عجرم هکنیا  هب  هجوت  اب  تسا . هدش  يونعم  لالج  هوکش و  نامه  ياراد  (ع ) ارهز ترـضح  دقرم  نوچمه  هناقداص  يایؤر  نیا  رد  شدقرم 

همانترایز 7 ـ تسا . باوخ  نآ  قدـص  رب  لـیلد  (ع ،) موصعم ماـما  ندـید  باوـخ  و  دـنک ، یم  لـقن  شدـهتجم  ردـپ  زا  ار  اـیؤر  نیا  دـیلقت 
وا نأش  رد  (ع ) اضر ترـضح  صوصخ ، هب  هک  تسا  يا  هماـنترایز  (ع ،) هموعـصم ترـضح  ییانثتـسا  تمظع  دـهاوش  زا  یکی  صوصخم 

(ع) هموعـصم ترـضح  ترایز  هدـش  لقن  وا  يارب  (ع ) موصعم ماما  زا  هک  یترایز  اـهنت  (ع ) ارهز همطاـف  زا  دـعب  اریز  تسا ، هدومرف  رداـص 
زا رگید  دنمجرا  ناوناب  نینچمه  درادن و  موصعم  زا  هدـش ـ  لقن  صوصخم ـ  ترایز  تلزنم  ماقم و  همه  نآ  اب  (ع ) بنیز ترـضح  تسا ،

یمق يرعشا  دعس  زا  وا  و  شردپ ، زا  وا  و  میهاربا ، نب  یلع  زا  تارایز ، بتک  زا  یـضعب  زا  هر ) ) یـسلجم همالع  تراهط . تمـصع  نادناخ 
دعـس دراد : دوجو  يربق  مق ) رد  ) امـش دزن  رد  ام  يارب  زا  دعـس  يا  :" دومرف نم  هب  مدوب ، (ع ) اضر ماما  رـضحم  رد  تفگ  هک  دـنک  یم  لقن 

اهِقَِحب ًافِراع  اهَراز  ْنَم  ْمَعَن  : " دومرف (ع ) اضر ماما  تسا ؟ (ع ) رفعج نب  یسوم  رتخد  همطاف  ربق  امش  دوصقم  ایآ  مدرگ  تنابرق  درک : ضرع 
ترایز یگنوگچ  (ع ) اضر ترـضح  سپـس  تسا ". وا  يارب  تشهب  دـنک ، تراـیز  ار  وا  وا ، نأـش  هب  تفرعم  اـب  هک  یـسک  يرآ  ؛ ٌهَنَْجلا ُهَلَف 
تسیاب هلبق  هب  ور  ترضح  نآ  رس  يالاب  دزن  رد  یتفر  شربق  رانک  یتقو  درک ، نایب  نینچ  دعس ، يارب  ار  (ع ) هموعصم ترـضح  رهطم  دقرم 

زا ( 204) ترایز رخآ  ات  هللا . ةوفـص  مدآ  یلع  ْمالُـسلَا  وگب : هاگنآ  وگب ، ِهللادـمحلا  راـب  ِهللا و 33  ُناحًبْـس  راب  و 33  ربـکا ُ  ُهللا  هـبترم  و 34 
هتفگ دمح  راب  حیبست و 33  راب  ریبکت و 33  راب  نآ 34  زاغآ  رد  (ع ) اضر ترـضح  روتـسد  قباطم  هک  تسا  نیا  ترایز  نیا  ياه  یگژیو 

ترایز ماگنه  رئاز  هک  تسا  نآ  يارب  يدـیحوت ، زاغآرـس  نیا  يرآ  هدـشن . هدـید  رگید  ياه  ترایز  دروم  رد  يروتـسد  نینچ  دوش ، یم 
ترـضح اـب  یتوکلم  تلاـح  نیااـب  و  ددرگ ، دراو  ادـخ  رکـش  هیزنت و  دـیحوت و  و  بلق ، روضح  هجوـت و  اـب  ارـس ، ود  دـنمجرا  نوتاـخنآ 

كاپ یحور  اب  ات  تسا  ادخ  يایلوا  ماقم  تمظع  ربارب  رد  ادخ  هدنب  لاح  نیرت  یلاع  یتلاح ، نینچ  هک  دیامن ، رارقرب  طابترا  (ع ) هموعـصم
(ع) هموعصم ترضح  دروم  رد  روآ  مایپ  باقلا  8 ـ دریگب . بوخ  هجیتن  دزادرپب و  ترایز  هب  اه  یگدولآ  بئاوش و  زا  رود  فاص و  یبلق  و 
(205 .) تسا هدومن  لقن  (ع ) اضر ترـضح  زا  ار  نآ  یـسلجم  همـالع  هک  تسا ، فورعم  هماـنترایز  ناـمه  یکی  هدـش ، لـقن  هماـنترایز  ود 

پاچ دلج 1 ، باتک ، نیمه  رد  نایزوتاک ، نیـسح  نب  یلع  دمحم  خیـش  ) نیعـشعشملا راونا  باتک  بحاص  هک  تسا  يا  همانترایز  يرگید 
اَُهتَیَا ِکـْیَلَع  ُمالَـسلَا  میناوـخ : یم  نینچ  (ع ) هموعـصم ترـضح  هب  باـطخ  هماـنترایز ، نیا  زا  يزارف  رد  تـسا ، هدرک  لـقن  (206 () یگنس

يا راکوکین ، يا  هدوتس ، يا  شور ، كاپ  تشرس و  كاپ  يا  وت  رب  مالـس  ُهَیِـضْرَْملا ؛ ُهَیِـضَرلا  ُهَیِقَنلا  ُهَیِقَتلا  ُهَدیِـشِرلا ، ُهَرَْبلا  ُهَدیِمَْحلا  ُهَرِهاطلا 
(ع) هموعـصم ترـضح  باـقلا  زا  بقل  تشه  هب  زارف  نیا  رد  ( 207.") هدیدنـسپ هتـسیاش و  يوناب  يا  هزیکاپ ، كاپ و  هتفای و  دـشر  يوناـب 

یفاک تافـص  باقلا و  نیا  زا  کی  ره  تسا . وا  ناشخرد  یگدنز  يالاو  ياه  شزرا  داعبا  زا  یکی  روآ  مایپ  مادـک  ره  هک  هدـش  حیرـصت 
رکذ و رکف و  شنم و  شور و  داعبا  همه  هک  یتیـصخش  ددرگ ، نونمهر  وا  يونعم  زاتمم  تاـجرد  یلاـع و  ياـه  ماـقم  هب  ار  اـم  هک  تسا 
و هدش ، يزیر  یپ  (ع ) ناماما لوسر و  ادخ و  دنـسپ  دروم  و  ینافرع ، ینید و  دشر  رکفت و  یگتـسیاش ، تقادص ، یکاپ ، ساسا  رب  وا  لمع 
، مادک ره  هک  تسا ، وا  یباستکا  یتاذ و  تراهط  تمـصع و  ماقم  رگنایب  تافـص  نیا  هصالخ ، روط  هب  و  تسا ، هتفرگ  رارق  اتـسار  نیا  رد 

شیپ دروم  رد  ًالبق  هک  یتیاور  لیذ  رد  (ع ) هموعـصم ترـضح  عیـسو  تعافـش  9 ـ دنـشاب . یم  وا  لامک  لامج و  هدـنهد  ناـشن  هنیآ  نوچ 
اِهتَعافَِشب ُلُخْدَت  یسُوم ، ُْتِنب  ُهَمِطاف  اهُمِْساَو  : " ... تسا هدش  رکذ  مق  رد  وا  تافو  و  (ع ) هموعـصم ترـضح  دلوت  زا  (ع ) قداص ماما  ییوگ 

تیاور نیا  ( 208.") دندرگ یم  تشهب  دراو  ام  نایعیش  همه  وا ، تعافش  اب  هک  تسا  (ع ) یسوم رتخد  همطاف  وا  مان  ْمهِعَمْجَِاب ؛ َهَنَْجلا  اُنتَعیِش 
دهاش زین  بلطم  نیا  دـش . دـهاوخ  نایعیـش  همه  لماش  وا  تعافـش  هک  تسا ، (ع ) هموعـصم ترـضح  هداعلا  قوف  ماـقم  تمظع  زا  یکاـح 
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دمحم خیـش  جاح  هللا  تیآ  ترـضح  ناهفـصا ، دابآ  تلود  ياـملع  زا  یکی  تسا . (ع ) هموعـصم ترـضح  ییانثتـسا  یلیاـضف  رب  ییاـیوگ 
لاس 1295 رد  دنک : یم  لقن  ق ) . ـ لاس 1407 ه هتفای ) تافو  ) يرصان رقاب  دمحم  خیش  هللا  تیآ  موحرم  شردپ  زا  يدابآ ، تلود  يرـصان 
هدش و باختنا  نیدتم ، دارفا  زا  رفن  لهچ  اه  نآ  نایم  رد  دندمآ  هوتـس  هب  مدرم  دـش ، یلاسکـشخ  یطحق و  مق ، فارطا  رد  يرمق ، يرجه 
زا سپ  دتسرفب . ناراب  دنوادخ  راوگرزب ، نآ  ياعد  تایانع و  اب  دیاش  ات  دنتسشن ، تسب  هب  (ع ) هموعـصم ترـضح  مرح  رد  دندمآ و  مق  هب 
یم باوخ  رد  ار  (209 () ق . ـ لاس 1231 ه هتفای  تافو  ) یمق يازریم  یمظعلا  هللا  هیآ  موحرم  ناـنآ ، زا  یکی  موس  بش  رد  زور ، هنابـش  هس 

، ناراـب ندـماین  رثا  رب  اـم  هقطنم  رد  تـسا  یتدـم  دـنک : یم  ضرع  وا  دـیا ؟ هتـسشن  تـسب  هـب  اـجنیا  رد  ارچ  امـش  دـسرپ : یم  ازریم  دـنیب ،
عمج اجنیا  رد  نیمه ، يارب  دـیامرف : یم  یمق  يازریم  میدروآ . هانپ  اـجنیا  هب  رطخ ، عفر  يارب  تسا ، هدـمآ  دوجو  هب  یطحق  یلاسکـشخ و 
ناهج همه  تعافش  رگا  یلو  دینک ، هعجارم  ام  هب  اهزاین  نینچ  رد  تسا ، هتخاس  زین  ام  تسد  زا  رادقم  نیا  تسین  يزیچ  هک  نیا  دیا ؟ هدش 

ترـضح دـقرم  ترایز  تمیظع  شاداپ  10 ـ دـینک . زارد  هموعـصم ) ترـضح  ) ازج زور  هعیفـش  نیا  فرط  هب  لـسوت  تـسد  دـیتساوخ ، ار 
تشه هب  ار  امش  رظن  هک  هدش  لقن  (ع ) موصعم ماما  زا  يددعتم  تایاور  (ع ) هموعصم ترضح  دقرم  ترایز  شاداپ  دروم  رد  (ع ) هموعـصم
نمـض رد  (ع ) قداص ماما  1 ـ مینک : یم  بلج  دـهد ، یم  (ع ) هموعـصم ترـضح  ماقم  تمظع  زا  يا  هژیو  ماـیپ  مادـک  ره  هک  ریز ، تیاور 

َنِا : " دومرف زین  2 ـ ( 210.") ددرگ یم  بجاو  وا  رب  تشهب  دـنک ، ترایز  ار  وا  هک  یـسک  هَنَْجلا ؛ َُهل  تبج  َو  اهَراز  ْنَم  : " ... دومرف يراـتفگ 
ربق ترایز  شاداپ  دروم  رد  دیوگ : یم  يرعشا  دعس  نب  دعـس  3 ـ ( 211.") تسا تشهب  بسک  ربارب  وا  ترایز  انامه  َهَنَْجلا ؛ ُلِدـْعَت  اهَترایز 

تـشهب وا  شاداـپ  دـنک ، تراـیز  ار  وا  هـک  یـسک  ُهَـنَْجلا ؛ ُهَـلَف  اـهَراز  ْنَـم  : " دوـمرف مدیــسرپ ، (ع ) اـضر ماـما  زا  (ع ) هموعــصم ترــضح 
ترایز شماقم ، نأش و  هب  تفرعم  يور  زا  ار  وا  هک  یـسک  ُهَنَْجلا ؛ ُهَلَف  اـهِقَِحب  ًاـفِراع  اـهَراز  ْنَم  : " دومرف رگید  دروم  رد  4 ـ ( 212.") تسا

، دنک ترایز  مق  رد  ار  (ع ) هموصعم هک  یـسک  ینَراز ؛ ْنَمَک  ْمُِقب  َهَموُصْعَْملا  َراز  ْنَم  : " دومرف زین  5 ـ ( 213.") تسا تشهب  وا  شاداپ  دنک ،
، ترایز زا  سپ  تفر و  (ع ) اضر ترـضح  رونم  دـقرم  ترایز  هب  نایعیـش  زا  یکی  6 ـ ( 214.") تسا هدرک  ترایز  ارم  هک  تسا  نآ  دـننام 
وا هب  ترـضح  نآ  دـید ، ار  (ع ) اضر ترـضح  باوخ ، ملاـع  رد  هار  نیب  رد  تفر ، ـالبرک  يوس  هب  نادـمه  ریـسم  زا  و  دـش ، ـالبرک  مزاـع 

: دسیون یم  يراسناوخ  ردیح  یلوم  7 ـ ("؟215 ) يدرک یم  تراـیز  ار  مرهاوخ  ربق  يدرک و  یم  روبع  مق  زا  رگا  هک  دـش  یم  هچ  :" دومرف
دقرم رانک  رد  هک  ار  هزمح  هداز  ماـما  ینعی  ) ير رد  ار  مردارب  دـیایب ، نم  تراـیز  هب  دـناوتن  سک  ره  دومرف : (ع ) اـضر ماـما  هدـش ، تیاور 

یم نم  تراـیز  باوث  ناـمه  هب  دـنک ، تراـیز  مق  رد  ار  (ع )) هموصعم ترـضح  ) مرهاوـخ اـی  تسا ) هتفرگ  رارق  (ع ) میظعلادـبع ترـضح 
رد یتاکن  یلو  تسا ، (ع ) هموصعم ترـضح  ماقم  تمظع  جوا  رگنایب  ایوگ ، نابز  اب  ثیداـحا ، نیا  همه  هچرگ  هاـتوک  حرـش  ( 216 .) دسر
یم هدـیمهف  َْهل " " هملک زا  هک  تشهب  هدـش  کلام  تشهب ، لداعم  تشهب ، بوجو  دـننام : دوش : یم  هراشا  اجنیا  رد  هک  تسه  تایاور  نیا 

ترضح رونم  دقرم  ترایز  هب  هک  يا  هعیش  زا  (ع ) اضر ترـضح  تساوخزاب  و  (ع ) اضر ترـضح  ترایز  اب  وا  ترایز  ندوب  ربارب  و  دوش ،
اضر و ماما  قداص ، ماما  ) ماما هس  هکلب  تسا ، هدرکن  شرافـس  ماما ، کـی  اـهنت  ار  (ع ) هموصعم ترـضح  تراـیز  تسا . هتفرن  (ع ) هموصعم

ردپ دلوت  زا  لبق  هکلب  (ع ) هموصعم ترضح  دلوت  لبق  ار  شرافـس  نیا  (ع ) قداص ماما  هکنیا  بلاج  و  دنا ، هدومن  شرافـس  (ع )) داوج ماما 
ترضح فیرـش  ربق  ترایز  شاداپ  نآ ، رد  هک  تسا  مجنپ  تیاور  رگید ، بلاج  هتکن  تسا . هدومن  (ع ) مظاک ماما  (ع ) هموصعم ترـضح 
شاداپ دیـسرپ : (ع ) قداص ماما  زا  ماحـش  دـیز  تسا ، هدـش  هداد  رارق  موصعم  ماما  (ع ،) اضر ترـضح  تراـیز  شاداـپ  ربارب  (ع ،) هموصعم

لوسر تسا  یـسک  دـننام  ِهللا ؛ َلوْـسُر  راز  نمک  : " دوـمرف خـساپ  رد  ترـضح  نآ  تسیچ ؟ دـنک  یم  تراـیز  ار  امـش  زا  یکی  هک  یـسک 
؛ ُهُُما ُْهتَدـَلَو  ٍمْوَیَک  ِِهبُونُذ  ْنِم  َجَرَخ  ٍلسُغ ، یلَع  َوُه  َو  ِینَراز  ْنَمَف  الَا  : " دومرف (ع ) اضر ترـضح  ( 217.") تسا هدومن  ترایز  ار  (ص ) ادخ

ماگنه هک  دوش  یم  كاپ  دـیآ و  نوریب  هانگ  زا  يا  هنوگ  هب  دـنک ، ترایز  هدرک  ترایز  لسغ  هک  یلاـح  رد  ارم  هک  یـسک  دیـشاب ، هاـگآ 
(218.") دوب كاپ  هانگ  زا  شردام  زا  دلوت 

روآ مایپ  هتکن  ود 
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روآ مایپ  هتکن  ود 
؟ تشاد يرترب  اهنآ  رب  ارچ  تشاد ، رهاوخ  نیدنچ  (ع ) هموصعم ترضح  هک  نیا  اب  ارچ ؟ ماقم  همه  نآ  دنسرپ : یم  ارچ ؟ ماقم  همه  نآ  1 ـ
، یتاذ یگداوناخ و  تفارش  رب  هوالع  وناب  ود  نیا  تفگ : خساپ  رد  دیاب  هک  تسا ، حرطم  زین  (ع ) ارهز ترـضح  دروم  رد  لاؤس  نیا  خساپ :
ار یناسنا  يالاو  ياه  شزرا  یلاع  تاجرد  دوخ ، شنیزگ  اب  اتـسار  نیا  رد  دـندوب و  زاتمم  لـمع ، ناـمیا و  ياـه  نادـیم  اـه و  هصرع  رد 
زا تیامح  و  تسایس ، نامیا ، نافرع ، ملع ، ياه  هنحص  رد  (ع ) هموصعم ترضح  دندیشخرد . هنوگ  نآ  دوخ  لمع  نافرع و  اب  و  دندومیپ ،
اب زاین  زار و  تدابع و  هب  مق ، رد  دوخ  هزور  هدفه  تماقا  رد  وا  دیسر . تداهش  هب  اتسار  نیا  رد  ماجنارس  دوب و  زاتمم  رایـسب  يربهر ، ماقم 

، هتفرگ رارق  ریم  نادیم  هلحم  رد  مق  هیتس  هسردـم  رد  نونکا  دـنیوگ و  رونلا " تیب  " ار نآ  هک  وا  هاگتدابع  هک  نانچ  تشاد ، لاغتـشا  ادـخ 
تماقا رد  هک  سب  نامه  (ع ) هموصعم ترضح  هلاس  كرابم 28  رمع  يرابرپ  زا  . " تسادخ اب  طابترا  رد  وا  زاتمم  يافص  تینارون و  هاوگ 

، تشاد ینازرا  عیـشت  ناهج  هب  ار  هوژپ  شناد  هتخیهرف و  رازه  اه  هد  و  دیـشخب ، هناوداج  ياقب  ار  مق  هیملع  هزوح  مق ، رد  شا  هزور  هدـفه 
دیلقت و عجارم  دوجو  ات  مق  رد  (ع ) يرکسع نسح  ماما  لیکو  قاحسا  نب  دمحا  و  (ع ) اضر ماما  باحصا  زا  مدآ  نب  ایرکز  ناسب  یناگرزب 

یقت دـمحم  دیـس  هللا  هـیآ  ردـص ، هللا  هـیآ  يرئاـح ، هللا  هـیآ  یمق ، مساـقلاوبا  خیـش  هللا  تـیآ  یمق ، يازریم  نوـچ : يرکفتم  نادنمـشیدنا 
هللا هیآ  یفجن ، یـشعرم  هللا  هیآ  یناـگیاپلگ ، هللا  هیآ  يراـسناوخ ، دـمحا  دیـس  هللا  هـیآ  يدرجورب ، هللا  هـیآ  تـجح ، هللا  هـیآ  يراـسناوخ ،
لآ هملاع  دوجو  تکرب  زا  همه  فیرشلا ) مهماقم  هللا  یلعا  ) ینیمخ ماما  ترضح  يرهطم و  یضترم  دیهش  داتسا  یئابطابط ، همالع  یکارا ،

هدومن لیدبت  یمالسا  هلـضاف  هنیدم  هب  ار  نآ  شیوخ ، یناشفا  وترپ  اب  و  هاد ، تیزکرم  هیملع  هزوح  هب  هک  تسا  (ع ) هموصعم ترـضح  ابع 
(( (ع هموصعم همطاف  یب  یب  هاگرد  زا  هتفرگ  ضیف  ) هیـضیف رهطم و  نیمزرـس  نیا  كاپ  دـنزرف  تقیقح  رد  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  تسا ...

. دـهد یم  همادا  دوخ  ریـسم  هب  یلاعلا ، هلظ  دـم  يا  هنماخ  هللا  هیآ  ترـضح  نیملـسم ، رما  یلو  هناـمیکح  ياـه  يربهر  اـب  هکنیا  هک  تسا ،
یم هرامه  هک  داب ، گرزب  يوناب  نیا  رب  نیتسار  نادـهاجم  ادـخ و  يایلوا  ناماما ، ناربمایپ ، همه  هناصلاخ  دورد  گرزب و  يادـخ  تمحر 

، دناسر یم  دنمجرا  تاماقم  هب  ار  ناسنا  هچنآ  هکنیا : نخـس  هاتوک  تسا . تیالو  ناشوج  هشیمه  رثوک  و  دنک . یم  یناشفا  رون  دشخرد و 
یسک رگم  تسین  ام  هعیـش  ادخ  هب  دنگوس  ُهَعاطَا ؛ َو  َهللا  یَقَِتا  ْنَم  ِالا  اُنتَعیِـش  ام  ِهللا  َوَف  : " دومرف (ع ) رقاب ماما  هک  نانچ  تسا ، لمع  نامیا و 
ماجنا هار  زا  زج  ام  یتسود  تیالو و  هب  ِعَرَْولاَو ؛ ِلَمَْعلِاب  ِالا  اُنتَی  الِو  ُلاُنت  ال  : " دومرف زین  ( 219.") دنک تعاطا  ادخ  زا  هدوب و  راکزیهرپ  هک 

طارفا و اب  نایدا ، مامت  رد  خیرات و  همه  رد  نز  شزرا  هب  ناناملـسم  مالـسا و  هجوت  2 ـ ( 220 .) دیـسر ناوت  یمن  يراکزیهرپ  کین و  لمع 
ياه طاطحنا  هنوگ  ره  زا  ار  اهنآ  و  تسا ، هداد  اهنآ  هب  هالداع  لماک و  روط  هب  ار  نز  قوقح  مالـسا  یلو  تسا  هدـش  ملظ  نانز  هب  طیرفت ،

، همطاف ترضح  هجیدخ ، ترضح  نوچمه : یناوناب  ناناملـسم  هک : نیا  تقیقح  نیا  ياه  هنومن  زا  یکی  تسا . هدیـشخب  ییاهر  یگتخاس 
نیرتهب و اب  و  دنیاتس ، یم  دنتسه  اه  ماقم  نیرت  یلاع  ياراد  اهنآ  هکنیا  ناونع  هب  ار  مالـسلا ـ  نهیلع  هموصعم ـ  ترـضح  بنیز ، ترـضح 

نازیم هک  دـنراد  یم  مالعا  دوخ  شور  نیا  اب  و  دـنیامن ، یم  تاساسحا  زاربا  اهنآ  هب  تبـسن  مارتحا و  لیلجت و  اـهنآ  زا  شور ، نیرت  قیمع 
ترضح ینارون  هاگراب  رد  هک  مارتحا  تمظع و  نیا  و  دیفس و . ... هایس و  درم ، نز و  هن  تسا ، لمع  اوقت و  یلاع ، تاماقم  هب  ندیـسر  رد 

و تسا ، ماقمالاو  نانز  تیصخش  هب  مالـسا  مارتحا  هب  هاوگ  لیلد و  نیرتهب  دراد  هولج  مق ، رهـش  رد  نیگن  نوچمه  هک  (ع ) هموصعم همطاف 
ملد غرم  تسین . لئاق  یـشزرا  نادنچ  نز  يارب  مالـسا  دنیوگ  یم  هک  ییاهنآ  يارب  دشاب  يا  هدنبوک  باوج  دـناوت  یم  یلمع  هنومن  نیمه 
بآ یمق  ریوک  هب  يرون  رثوک  کـیلع  مالـس  تاداـبع  حور  کـیلع  مالـس  تاداـس  همع  دوش  یم  مگ  وت  نما  مرح  رد  دوش  یم  مق  یهار 
یبش شاک  يدمآ  اضر  لابند  هب  هک  ای  يدمآ  الببرک  رفس  زا  یتسا ؟ یناث  بنیز  ای  همطاف  یتسیک  وگب  تاداس  همع  یمدرم  نیا  لد  ِتایح 

ینک مروهظ  تقو  زا  ربخاب  ینک  مروضح  تسم 

(ع) هموصعم ترضح  هاگرد  زا  تامارک  دنچ 
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(ع) هموصعم ترضح  هاگرد  زا  تامارک  دنچ 
تیالو تسا . ینیوکت " تیالو  ،" دراد رارق  ییالاب  حطـس  رد  هک  اه  تیالو  ماسقا  زا  یکی  ینیوکت  تیـالو  تاـمارک و  هراـبرد  یحیـضوت 

، دوب ینیوکت  تیالو  ماقم  ياراد  (ع ) یسیع ترـضح  ًالثم  دشاب ، هتـشاد  شنیرفآ  ناهج  رد  فرـصت  ییاناوت  یـسک  هک  تسا  نآ  ینیوکت 
هب هدرک و  هدنز  ار  نآ  هدنرپ ، یلگ  همـسجم  هب  ندیمد  اب  ادخ ، نذا  هب  نآرق ، ریبعت  هب  دـنک و  فرـصت  تقلخ  ناهج  رد  تسناوت  یم  ینعی 

(221 .) دنک هدنز  ار  هدرم  رتالاب  همه  زا  و  دشخب ، نامرد  ار  صُرب  نامرد  یب  يرامیب  ای  و  دـیامن ، انیب  ار  دازردام  روک  ای  و  دروآرد ، زاورپ 
یگدـنب وترپ  رد  دـناوت  یم  ناسنا  و  دوب ، ناربمایپ  ءایلوا و  زا  ادـخ و  لماک  دـبع  وا  هک  دوب  نآ  رطاـخ  هب  (ع ) یـسیع یتوکلم  تردـق  نیا 

رد (ع ) قداص ماما  هک  نانچ  ددرگ ، ادـخ  لالج  لامک و  تافـص  رهظم  دوش و  هنوگادـخ  هک  دـسرب  یتاـماقم  ناـنچ  هب  لـماک  صلاـخ و 
تیدوبع ینعی  ( 222.") تسا هتفهن  نآ  رد  تیبوبر  هک  تسا  يرهوگ  یگدنب  تیدوبع و  ُهَیبُوبُرلا ؛ اَهُْهنَک  ُهَرَهْوَج  ُهَیِدُوبُْعلَا  : " دومرف ینخس 

دنک فرصت  نیوکت ، ناهج  رد  دناوت  یم  راگدرورپ  نذا  هب  و  دوش ، یم  ادخ  تافص  رهظم  هکدنک  یم  کیدزن  ادخ  هب  يردق  هب  ار  ناسنا 
اریز تسا ، يا  هدننز  ریبعت  رهاظ  رد  هچرگ  تیدوبع  لحارم  ندومیپ  وترپ  رد  تیبوبر  هب  لوصو  هکنیا : حیـضوت  دیامن . ییادخ  ياهراک  و 

؟ دراذـگب ماگ  ییادـخ  زرم  رد  ای  دوش ، جراخ  یگدـنب  زرم  زا  ناسنا  دوش  یم  رگم  تسا " يراگدـنوادخ  ات  یگدـنب  زا  " هلمج نیا  ینعم 
دیاب (" هر ) يرهطم یـضترم  دیهـش  همالع  داتـسا  هتفگ  هب  یلو  اجک "؟ اهراگدرورپ  راگدرورپ  اـجک و  كاـخ  ِباـبْرَْالا ؛ َُبرَو  ُباُرتلا  َنَا  "

یم يراگدنوادخ  هب  یگدنب  وترپ  رد  ناسنا  هک  تسا  نیا  قوف  ثیدـح  زا  دوصقم  تسا ، يراگدـنوادخ  زا  ریغ  ییادـخ  هک  تشاد  هجوت 
( 223.") دسر

دـنک و اـسآ  هزجعم  ياـهراک  دـناوت  یم  مدوش و  یم  ینیوکت  تیـالو  حور  ياراد  یگدـنب ، یلاـع  لـحارم  ندومیپ  وترپ  رد  ناـسنا  ینعی 
هدنراگن هک  (ع ) اضر ترضح  ياه  تمارک  هنومن  زا  ینیع  دهاش  کی  رکذ  هب  هنومن  ناونع  هب  اجنیا  رد  دنزرس . وا  زا  بیجع  ياه  تمارک 

زا شردام  يدنچ  زا  سپ  دش ، دلوتم  دراهتـشا  رد  لاس 1320 ش  رد  هک  مناخ ، ناریا  ماـن  هب  مراد  يرهاوخ  مزادرپ : یم  دراد  نآ  هب  نیقی 
، داتفا یم  نیمز  هب  زاب  دـنداد ، یم  هیکت  راوید  هب  ار  شیاه  تسد  یتح  دتـسیاب ، تسناوت  یمن  یلو  دیـسر  یگلاس  ود  نس  هب  وا  تفر ، ایند 

لصف دندرب . سدقم  دهـشم  هب  (ع ) اضر ترـضح  هب  لسوت  يارب  لاس 1323 ش  رد  ار  وا  نانمؤم ، زا  یـضعب  هارمه  مگرزب  ردام  اـب  مردـپ 
دـندناشن و سدـقم  حیرـض  کیدزن  رد  دوخ  رانک  رد  ار  كدوک  نیا  مگرزبرداـم  ردـپ و  دوب . تقولخ  ترـضح  نآ  مرح  دوب و  ناتـسمز 

يوس هب  تساخرب و  رتخد  نیا  دندید  زامن  رد  هاگان  دندش ، زامن  لوغـشم  سپـس  دنک ، یلـصاخ  فطل  وا  هب  هک  دنتـساوخ  اقآ  زا  هناسمتلم 
دراهتـشا هب  ار  وا  داتفا . هار  هب  يزیچ ، رب  هیکت  نودب  تفای و  افـش  یلک  روط  هب  رتخد  سپ  نآ  زا  تفرگ . لغب  هب  ار  حیرـض  تفر و  حیرض 

فطل داـی  هب  و  دـندرک ، بجعت  دوـبن ، نتفر  هار  نداتـسیا و  هب  رداـق  وا  هک  دنتـسناد  یم  دنتخانـش و  یم  ار  وا  هک  ناگتـسب  هـمه  دـندروآ ،
: مییوگ یم  کنیا  درب . یم  رـس  هب  تمالـس  لامک  رد  تسا و  هدـنز  زونه  مرهاوخ  نیا  دـنتخیر . قوش  کـشا  (ع ) اـضر ترـضح  راـشرس 

يزایتما نینچ  ياراد  هک  دیسر  يا  هلحرم  هب  يونعم  یلاع  تاماقم  هب  یبایتسد  و  نافرع ، تیدوبع و  لامک  رثا  رب  زین  (ع ) هموصعم ترضح 
هنومن اهدص  نایم  رد  اجنیا  رد  دنک . تفگـش  ياه  تمارک  اسآ و  هزجعم  ياهراک  هدرک و  هدافتـسا  دوخ  تیالو  ماقم  زا  دناوت  یم  هدش و 
یهورگ بالقنا ، زا  لبق  اه  لاس  (ع ) هموصعم ترضح  ییامنهار  اب  نادرگرـس  هورگ  تاجن  1 ـ مینک : یم  بلج  هنومن  دنچ  هب  ار  امـش  رظن 
ینیگنس فرب  دیسر ، ارف  بش  دندوب . هدش  مق  مزاع  (ع ) هموصعم ترضح  ترایز  يارب  ناتسمز  لصف  رد  رود ، ياهرهـش  زا  یکی  مدرم  زا 

دیدش هرطاخم  رد  هدش و  نادرگرـس  هلیـسو ، نودب  نابایب  رد  و  دندرک ، مگ  ار  هار  مق  یخـسرف  دـنچ  رد  هورگ  نیا  دوب ، هتـسشن  نیمز  رد 
، قثوم دنس  قبط  دناهرب . رطخ  زا  ار  اه  نآ  هار ، نداد  ناشن  اب  ات  دندز  (ع ) هموصعم ترضح  نماد  هب  لسوت  هب  تسد  اجنامه  دنتفرگ ، رارق 
رد هب  رد  نارئاز  زا  عالطا  نودب  بش ( نآ  رد  دیوگ : یم  يوضر  دمحم  دیس  موحرم  (ع ،) هموصعم ترضح  هسدقم  هناتسآ  مادخ  زا  یکی 

هتسدلگ غارچ  زیخرب ، :" دومرف دمآ و  نم  دزن  (ع ) هموصعم ترـضح  مدید  باوخ  ملاع  رد  مدیباوخ ، یکدنا  مدوب ، مرح  رد  نادرگرـس ) و 
( 224.") نک نشور  ار  اه 
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زا لبق  یکدنا  لومعم  قبطام  (و  تسا یقاب  حبـص  ناذا  هب  تعاس  راهچ  زونه  هتـشذگ و  بش  همین  زا  یکدنا  مدـید  مدرک ، هاگن  تعاس  هب 
نم هب  يدنت  اب  راب  نیا  مدـید ، باوخ  رد  ار  (ع ) هموصعم ترـضح  هرابود  مدـیباوخ ، میدرک .) یم  نشور  ار  اه  هتـسدلگ  ياه  غارچ  ناذا ،

فرب مدـید  مدرک ، نشور  ار  اـه  هتـسدلگ  ياـه  غارچ  متـساخرب و  نک ". نشور  ار  اـه  هتـسدلگ  ياـه  غارچ  متفگن  رگم  زیخرب ، :" دوـمرف
غارچ (ع ) هموصعم ترضح  روتـسد  هب  بشما  ارچ  هک  مدوب  هدش  هدز  تفگـش  یلو  تسا ، هدومن  شوپ  دیفـس  ار  اج  همه  هدمآ و  ینیگنس 
نارئاز زا  رفن  دنچ  مدینش  مدرک ، یم  روبع  مرح  زا  دوب ، یباتفآ  اوه  هک  دعب  زور  حبص  دمآرـس ، هب  بش  نآ  ما ؟ هدومن  نشور  رتدوز  ار  اه 

رگا مییامن ! يرازگ  ساپـس  رکـشت و  شـسدقم  رـضحم  زا  دیاب  ردقچ  دیـسر ، ام  داد  هب  (ع ) هموصعم ترـضح  دـنیوگ ": یم  رگیدـمه  هب 
ناج میدوب ، هدرک  مگ  ار  هار  هک  درـس ، ياوه  فرب و  زا  رپ  نابایب  رد  کیرات  بش  لد  رد  اـم  دـش ، یمن  نشور  اـه  هتـسدلگ  ياـه  غارچ 

." میدرک یمن  ادیپ  زگره  یناملظ  یکیرات  نآ  رد  ار  مق  رهـش  تهج  ام  دش  یمن  نشور  اه  هتـسدلگ  غارچ  رگا  میدرب ، یمن  رد  هب  یملاس 
ماما 2 ـ ( 225 !) نـک نـشور  ار  اـه  هتــسدلگ  غارچ  زیخرب و  دوـمرف : یم  نـم  هـب  (ع ) هموـصعم ترــضح  ارچ  هـک  متفاـیرد  ار  باوـخ  زار 
ملاع رد  تفگ : دوب ، قوثو  دروم  هک  میحرلادبع  دیـس  مان  هب  یـصخش  دـننک ، یم  لقن  هکنیا : ینتفگ  بلاطم  زا  مرح  رانک  رد  جـع ) ) نامز

هچرازاب زا  دوب و  یبسا  رب  راوس  هک  ار  يراوگرزب  صخش  ماگنه  نیا  رد  دنتسه ، يرایـسب  تیعمج  مق ، گرزب  ناتـسربق  رد  مدید ، باوخ 
ار ربـخ  نیا  اـت  دـشاب " یم  جـع ) ) تجح ترـضح  راوس  نیا  :" تفگ یـصخش  راوس ، نآ  رـس  تشپ  رد  مدـید  مدومن ، هدـهاشم  دـمآ ، یم 
ار یسک  دوب ، تولخ  نحص  دش . هدایپ  اجنآ  رد  دمآ و  رهطم  نحص  هب  ترضح  نآ  مدید  متفاتش ، ترضح  نآ  لابند  هب  همیـسارس  مدینش ،

راسفا دندیسر ، قیتع  نحـص  رد  هب  ات  هدرک  روبع  اهنآ  هک  مدرک  هدهاشم  مدیدن ، اجنآ  رد  دوب  شهارمه  هک  یـصخش  ترـضح و  نآ  زج 
یهارمه ماجنارـس  ندوب ؟ ترـضح  هارمه  ای  تسا  بوخ  بسا  نتـشادهگن  متفگ  دوخ  اب  مرادهگن ، ار  نآ  ات  دـنداد  نم  تسد  هب  ار  بسا 

مدـید مدوش ، هناور  ترـضح  لاند  هب  مدوخ  مداد و  دوب  ماما  هارمه  هک  یـصخش  ناـمه  تسد  هب  ار  بسا  راـسفا  مدـیزگرب و  ار  ترـضح 
هب ایآ  مدرک  یم  رکف  دوخ  شیپ  دندوبن ، مادُخ  زا  سک  چیه  درک ، فقوت  (ع ) هموصعم ترضح  دقرم  رسالاب  رد  دش و  مرح  دراو  ترضح 
نآ یتدم  زا  سپ  مدـیمهف ، یمن  يزیچ  اما  مدینـش ، یم  ار  ترـضح  نآ  يادـص  مداتـسیا ، قاور  رانک  رد  مورن ؟ ای  مورب  ترـضح  روضح 

مدرک وجتـسج  هچره  دش و  دیدپان  ناهگان  یلو  مداتفا ، هار  هب  وا  رـس  تشپ  مدمآ و  نوریب  مرح  زا  زین  نم  دمآ و  نوریب  مرح  زا  ترـضح 
لقن هک  یعقاو  ياه  ناتساد  زا  نامرد  یب  يرامیب  يافش  3 ـ ( 226 .) متشگ مورحم  راوگرزب  نآ  روضح  ضیف  زا  دیسرن و  شنماد  هب  متسد 
ینعی ) سولقاقش يرامیب  دوب  (ع ) هموصعم ترضح  هسدقم  هناتسآ  مادخ  زا  هک  هللادسا  ازریم  مان  هب  يدرم  ياپ  هک : نیا  هدیسر  رتاوت  هب  نآ 
دندوب هدش  زجاع  وا  نامرد  زا  نامز  نآ  ياه  کشزپ  هدش و  هایس  شیاپ  ياه  تشگنا  هک  يدح  هب  تفرگ ، یجلف ) یـسح و  یب  عون  کی 

لاح تفگ  دوخ  اب  هدربمان  رامیب  دـسر ، ارف  اپ  عطق  دـعوم  هکنآ  زا  لبق  زور  کی  دوش . عطق  وا  ياپ  دـیاب  هک  دـندوب  هتفگ  يأر  قافتا  هب  و 
هب یـصخش  موـش . لـسوتم  مناـمب و  (ع ) هموـصعم ترـضح  رهطم  مرح  رد  بشما  تـسا  بوـخ  دـننک ، عـطق  ارم  ياـپ  ادرف  تـسا  اـنب  هـک 

دروم رد  تخادنا و  حیرض  ياپ  هب  ار  دوخ  وا  دنتـسب ، ار  مرح  ياهرد  مادخ ، هک  بش  رخاوا  درب ، مرح  هب  درک و  لمح  ار  وا  كرابم " " مان
لسوت و هب  حبص  ات  وا  دوش ، بوخ  وا  ياپ  دهاوخب ، ادخ  زا  هک  تساوخ  (ع ) هموصعم ترضح  زا  هناسمتلم  درک و  هلاندوخ  يرامیب  درد و 
هب ترضح  دینک ، زاب  ار  رد  دنز  یم  دایرف  هدمآ  رد  تشپ  هللادسا ، ازریم  هک  دندینـش  مادخ  دوب ، کیرات  اوه  زونه  تخادرپ ، زادگ  زوس و 

و هدش ، عفر  شیرامیب  تسا و  لاحشوخ  هللادسا  ازریم  دندید  دندرک  زاب  ار  رد  متفای ، افـش  (ع ) هموصعم ترـضح  طسوت  درک و  فطل  نم 
راک زا  ارم  اپ  يرامیب  مدرک : ضرع  تسا ؟ هدـش  هچ  ار  وت  دومرف  دـمآ و  مدزن  يراوگرزب  يوناـب  داد ؛ حرـش  نینچ  ار  شیافـش  ناـیرج  وا 
افـش ار  وت  دنوادخ  دومرف : دیلام و  نم  ياپ  يور  رب  راب  دنچ  ار  دوخ  هعنقم  هشوگ  وناب  نآ  گرم ! ای  مهاوخ  یم  افـش  ای  ادخ ، زا  هتخادـنا ،

وت هکنآ  لاح  یسانش و  یمن  ارم  ایآ  :" دومرف دیتسیک : امش  مدیـسرپ ، وناب  نآ  زا  مرادن . اپ  درد  ًالـصا  مدش و  بوخ  هک  مدرک  ساسحا  داد 
عـضو هب  هک  یناـسک  لیـس  دـیدش  رطخ  عـفر  4 ـ ( 227.") مشاـب یم  (ع ) رفعج نب  یـسوم  رتـخد  همطاـف  نـم  یـشاب ، یم  نـم  مرح  مداـخ 

نیمز زا  خسرف  اه  هد  ناراب  بآ  ریـسم  هتفرگ و  رارق  یگرزب  هناخدور  مق  رهـش  طسو  رد  هک  دنناد  یم  دـنراد  یهاگآ  مق  رهـش  ییایفارغج 
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هتفگاـن تروص  نیا  رد  دزیر . یم  مق  هچاـیرد  هب  هناـخدور  نیمه  رد  مق  اـت  هتفرگ  ناـجیلد  ناـگیاپلگ و  نییاـپ  زا  هناـخدور  زا  لـبق  ياـه 
ناشن مق  خیرات  هک  نانچ  و  دتفا ، یم  نایرج  هب  هناخدور  نیا  رد  یکانرطخ  ياه  لیـس  یپ ، رد  یپ  دیدش  ياه  شراب  ماگنه  هک  تسادـیپ 
دراوم نیا  زا  یکی  رد  تسا . هدش  رایـسب  ياه  تراسخ  بجوم  هدرک و  نایغط  هناخدور ، لیـس  راب  نیدنچ  نونک  ات  شیپ  اه  نرق  دهد  یم 

ار اه  نامتخاس  لیـس  رطخ  هک  تفر  یم  راظتنا  هظحل  ره  هدناسرت ، هداعلا  قوف  ار  مق  لها  هک  دمآ  یمیظع  رایـسب  لیـس  ینامز  دنا : هتـشون 
عفر هتفر و  رگید  يوس  هب  لیـس  نآ  و  درک ، هراشا  لیـس  هب  دیدرگ و  نایامن  یتسد  هک  دش  هدهاشم  دیدش  نارحب  نیا  رد  … دـنک .  ناریو 
مق رهش  هب  دمآ  رابران " " دور زا  هرمیس  لیس  هک  يزور  دیوگ : یم  دوخ  فورعم  همانفرش  نآ  رد  نابغاب  یکز  خیـش  ور  نیا  زا  دومن ، رطخ 

5ـ ( 228) مق راسگمغ  ادـخ ، لوسر  هیرذ  زارفرـس  یـسوم  رتخد  دوب  هموصعم  راید ؟ نیا  زا  ار  ـالب  عفد  درک  هک  یناد  راـگدرک  ياـیاضقز 
" لبق لاس  داتفه  دودح  رد  " يرئاح میرکلادـبع  خیـش  جاح  هللا  هیآ  موحرم  تیعجرم  نامز  رد  دـننک  یم  لقن  دـمآرد  ادـص  هب  هناخ  هراقن 
، تشادن تکرح  ییاناوت  هک  يروط  هب  دوب  جلف  سح و  مک  شندب  نییاپ  تمسق  دندوب ، هدید  ار  وا  مق  مدرم  زا  يرایسب  هک  دوب  یـصخش 

هجیتن یلو  دوب  هتفر  دهشم  هب  دوخ  ياپ  يافش  يارب  دوب  يوروش  زاقفق  یلاها  زا  و  دیـشک ، یم  نیمز  يور  ار  دوخ  ياپ  نتفر  هار  ماگنه  و 
هراقن يادص  هکدوب  ناضمر  هام  ياه  بش  زا  یکی  رد  دریگب . افش  ات  دوب  هدروآ  ور  (ع ) هموصعم ترضح  هاگرد  هب  مق  هب  دوب ، هتفرگن  يا 
صخش نامه  وا  هک  دش ، مولعم  دعب  ، داد افش  زجاع  اپ  رد  هکار  یصخش  (ع ) هموصعم ترضح  دنتفگ  ، دندیـسرپ تلع  ، دش دنلب  ( 229) هناخ

دوـخ ياـپو  ندـب  رد  يدرد  رگید  تفگ ": یم  شدوـخو  تسا  هدوـبن  رد ا و  اـپ  درد  الـصا  هکنیا  لثمدـندید  اروا  یتـقو  تـسا ، يزاـقفق 
و اردصالم ، هب  فورعم  يزاریش ، میهاربا  نب  دمحم  نیدلاردص  (ع ) هموصعم ترـضح  هب  اردصالم  لسوت  6 ـ ( 230.") منک یمن  ساسحا 

اجنآ رد  دـمآ و  ناهفـصا  هب  زاریـش  زا  ردـپ ، گرم  زا  سپ  وا  تسا ، نایوفـص  هرود  گرزب  هفـسالف  اـمکح و  اـملع و  زا  نیهلأتملاردـص 
زا یتدم  وا  دـیدرگ ، نارود  يامکح  راختفا  نامز و  هبوجعا  دوخ  و  تخادرپ ، لیـصحت  همادا  هب  دامادریم ، ییاهب و  خیـش  سرد  رـضحمزا 

يارب هکم  هب  ررکم  وا  تخادرپ ، قیمع  تارکفت  هب  درب و  رـس  هب  هدـش ) عقاو  مق  یخـسرف  دـنچ  رد  هک  ) کُـهَک ياتـسور  رد  ار  دوـخ  رمع 
هب وا  ياه  فیلأت  تشذگرد ، هرصب ) رد  ق( . ـ لاس 1050 ه رد  تعجارم ، ماگنه  متفه  رفس  رد  ماجنارس  تفر و  هرمع  جح و  مسارم  ماجنا 
هب وا  هتسجرب  نادرگاش  زا  رفن  ود  قارشالا . همکح  حرش  هیادهلا و  باتک  یفاک ، لوصا  حرـش  هعبرا ، رافـسا  تسا : رارق  نیا  زا  یبرع  نابز 
وا داماد  دارم ، رهوگ  قراشم و  قراوش ، باتک  بحاص  ضایف  هب  بقلم  یجیهال  قازرلادـبع  یلوم  یناـشاک و  ضیف  نسحمـالم  ياـه  ماـن 

: تفگ ردپ  هب  یناشاک ، ضیف  رسمه  اردصالم ، رتخد  يزور  دنا  هتشون  دندوب ، دوخ  رـصع  گرزب  دیتاسا  نادنمـشناد و  زا  دوخ  و  دندش ،
باوج وا  هب  اردصالم  متسه ، ضیف  رسمه  نم  یل  و  دشاب ، یم  شخب ) ضیف  رایسب  ینعی  ) تسا هغلابم  هغیـص  هک  ضایف  رـسمه  نم  رهاوخ 

هدیچیپ تالکـشم  هب  یملع  بلاطم  رد  هاگره  روکذم ) میکح  ) اردصالم ( 231 .) تسا ضیف  نیع  وا  اریز  تسا ، رتـهب  وت  رهوـش  بقل  داد :
شیملع تالکـشم  ملاع ، ود  یب  یب  نآ  هب  لسوت  اب  و  دـمآ ، یم  (ع ) هموصعم ترـضح  ترایز  هب  کـهک  ياتـسور  زا  درک ، یم  دروخرب 

نیدلا باهـش  یمظعلا  هللا  هیآ  موحرم  ( 232 .) دـیدرگ یم  ضیفتـسم  (ع ) هموصعم ترـضح  كرابم  دوجو  ضیف  عبنم  زا  و  دـش ، یم  لح 
ترـضح رهطم  مرح  رد  دـمآ ، یم  شیپ  یمهبم  بلطم  اـی  یملع  لکـشم  اردـصالم  يارب  تقو  ره  دومرف : یم  ررکم  هر ) ) یفجن یـشعرم 

رودزم تکاله  7 ـ ( 233 .) دش یم  ناسآ  لح و  شلکشم ، ملاع ، ود  يوناب  نآ  زا  دادمتسا  اب  و  هدش ، لسوتم  ررکم  یب  یب  هب  (ع ) هموصعم
(ع) هموصعم ترضح  مرح  هب  دوب ، نابزدب  خاتـسگ و  يدرم  هک  مق  ینابرهـش  سییر  يزور  باجح ، فشکو  ناخاضر  رـصع  رد  خاتـسگ 

هللا هیآ  تریغ  تقو  نیمه  رد  دـش ، دـنلب  نانز  هلان  هآ و  دریگب ، ناشرـس  زا  رداچ  ات  درک ، هلمح  باجح  اب  نانز  هب  اجنامه  رد  دـش و  دراو 
، وگم وگب  زا  سپ  سییر ، نآ  زا  يریگولج  يارب  هتفر و  تمسق  نآ  هب  و  دمآ ، شوج  هب  تشاد ، روضح  اجنآ  رد  هک  هر ) ) یفجن یـشعرم 

یلو هدومن  لتق  هب  دیدهت  ار  یشعرم  هللا  هیآ  دوب ، هدروخ  هکی  تخس  یلیس ، نیا  زا  هک  وا  دز ، ینابرهش  سییر  تروص  هب  یمکحم  یلیس 
هب مد  نامه  رد  وا  و  هدش ، بارخ  وا  رس  رب  رازاب  نامتخاس  فقس  زا  یتمسق  اضق  زا  دیدرگ ، مق  رازاب  دراو  خاتـسگ  سییر  نیمه  دعب  زور 
هب خاتـسگ ، رگمتـس  شمرح ، رد  هک  تسا  (ع ) هموصعم ترـضح  ياه  تمارک  زا  مه  هثداح  نیا  و  ( 234 .) تفر ایند  زا  دیـسر و  تکاله 
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هب یـشعرم  هللا  هیآ  تمارک  زا  مه  و  دومن ، لتق  هب  دیدهت  ار  یفجن  یـشعرم  یمظعلا  هللا  هیآ  گرزب  ملاع  ای  و  درک ، هلمح  باجح  اب  نانز 
تافو ) یشعرم یفجن  نیدلا  باهش  دیـس  یمظعلا  هللا  هیآ  (ع ) هموصعم ترـضح  تسد  هب  یفجن  هللا  هیآ  لکـشم  لح  8 ـ دیآ . یم  باسح 

متساوخ یم  هلمج  زا  متشاد ، هک  یناوارف  تالکشم  رثا  رب  يزور  مدوب ، رت  ناوج  هک  يراگزور  دومرف : یم  یـسمش ) رویرهش 1369  هتفای 
اب و  متفر ، (ع ) هموصعم ترـضح  مرح  هب  یتحاران  اب  منک ، هیهت  هیزیهج  مرتخد  يارب  ات  متـشادن  یتورث  لاـم و  یلو  مهد ، رهوش  ار  مرتخد 

؟ یهد یمن  تیمها  نم  یگدنز  رما  هب  تبـسن  ارچ  نم ، يالوم  هدیـس و  يا  :" متفگ دوب  ریزارـس  میاه  کشا  هک  یلاح  رد  باطخ  باتع و 
رد تفرگ  ارف  ارم  فشک ) ) هوشغ تلاح  متـشگرب ، هناخ  هب  هتـسکش  یلد  اب  سپـس  مهد "؟ رهوش  ار  مرتخد  یلاخ  تسد  نیا  اب  هنوگچ  نم 
یم ار  وت  هدیس  :" تفگ دید  ارم  یتقو  هداتسیا ، رد  تشپ  رد  هک  مدید  ار  یصخش  مدرک ، زاب  ار  رد  متفر و  دننز ، یم  رد  مدینش  لاح  نامه 

لاغتشا الط  ناویا  ندرک  زیمت  هب  هک  مدید  ار  زینک  دنچ  مدش ، ترـضح  نآ  فیرـش  نحـص  دراو  هک  یتقو  متفر ، مرح  هب  باتـش  اب  دبلط "
رد هک  یلاح  رد  دمآ ، (ع ) هموصعم همطاف  ترـضح  مرح  یکدنا  زا  سپ  دـیآ ، یم  هدیـس  نونکا  دـنتفگ : مدیـسرپ ، نآ  ببـس  زا  دنتـشاد ،
ما همع  دزن  مدوب ) هدـید  باوخ  رد  نآ ، زا  لـبق  راـب  هس  ار  (ع ) ارهز ما  هدـج  نوـچ  ) دوـب (ع ) ارهز همطاـف  مرداـم  دـننام  لیامـش ، لـکش و 

هداد رارق  باتع  دروم  ار  ام  هک  میا ، هدوبن  وت  رکف  رد  ام  یک  باهش ! يا  :" دومرف نم  هب  مدیسوب ، ار  شتـسد  متفر و  (ع ) هموصعم ترـضح 
، مدـش رادـیب  باوخ  زا  هک  یتقو  يا ". هدوب  اـم  تیاـنع  دروم  اـم و  رظن  ریز  يدـمآ  مق  هب  هک  یناـمز  زا  وت  یتسه ، یکاـش  اـم  تسد  زا  و 

سپ نآ  زا  متفر ، شفیرـش  مرح  هب  یهاوخرذـع  يارب  مد  ناـمه  ما ، هدرک  بدا  هئاـسا  (ع ) هموصعم ترـضح  مرح  هب  تبـسن  هک  مدـیمهف 
(235 .) دیدرگ ناسآو  لح  میگدنز  لکشم  و  تفرگ ، تروص  یشیاشگ  مراک  رد  دش و  هدروآرب  متجاح 

هزات ياه  تمارک 

هزات ياه  تمارک 
تیلوت اب  ًاریخا  یلو  دش ، یمن  طبـض  تبث و  فسأت  لامک  اب  درک ، یم  زورب  (ع ) هموصعم ترـضح  رهطم  مرح  رد  هک  ییاه  تمارک  ًاقباس 

نمـض اتـسار  نیا  رد  دوش ، یم  هجوت  روما  نیا  هب  هدـمآ ، دوجو  هب  نوگانوگ  تاهج  زا  مرح ، رد  هجوت  نایاش  یلوحت  هک  دـیدج ، مرتحم 
طسوت هدیسر و  تبث  هب  هناتسآ  تاغیلبت  رتفد  رد  هک  هزات  ياه  تمارک  زا  ریز  دراوم  هب  ار  امـش  رظن  رهطم ، مرح  یتسرپرـس  ماقم  زا  رکـشت 
یماگنه ناهاگنابش  رگید  راب  جلف  رتخد  نتفای  افش  9 ـ منک : یم  بلج  هتفرگ  رارق  مرایتخا  رد  يرظن ، دمحم  ياقآ  مالسالا  هجح  ترـضح 

هب یغارچ  دمآرد و  هب  (ع ) تیب لها  همیرک  نیتسآ  زا  یهلا  ضایف  تسد  دوب  هدیدرگ  دوخ  تملظ  ياشامت  وحم  هدز  تلفغ  ناگدـید  هک 
رد ققحم  تسا  یتقیقح  هکلب  دشاب  یمن  رود  ياه  هتشذگ  زا  نخس  تخورفا . رب  هتخوس  لد  ناقـشاع  يور  ارف  تیالو  دیـشروخ  ینـشور 

تسا اهتنا  یب  تردق  هب  دیما  مشچ  اهنت  اهنت و  دوش و  یم  هتـسب  يدام  ملاع  ياهرد  رگید  هک  نامز  نآ  یـسمش . بش 23/2/1373  هعمج 
بیغ نئازخ  ندـش  هدوشگ  دـهاش  بش  هعمج  رگید  راب  يرآ  تسا . تبحم  ینابرهم و  تمارک و  فطل و  زا  نخـس  ددرگ . یم  زاس  هراچ 

نیعرد دوب و  هدرک  یط  ار  تفاسم  دْعب  هک  يرفاسم  رود ، هار  زا  دوب  يرفاسموا  دیدرگ ، يرفاسم  لاح  لماش  یهلا ، تمحر  لوزن  متشگ و 
ییوگتفگ رد  ناجیابرذآ ، ياهرهـش  زا  وکام ، طوش  ياتـسور  یلاها  زا  هلاس ، هدراـهچ  دوب  يرتخد  وا  يرآ ، دوب . کـیدزن  رایـسب  يرود ،

هام راهچ  وکام . طوش  یلاها  زا  متـسه ، ا ... ر ـ دومن : زاـغآ  نینچ  نیا  وا  درک و  وگزاـب  ناـمیا  رب  ار  یتسه  تیاـهن  یب  زا  یحرـش  رـصتخم 
زیربت يوخ و  وکام ، ياهرهش  رد  فلتخم  ياه  ناتسرامیب  هب  ارم  ما  هداوناخ  مدش ، جلف  اپ  ود  ره  زا  گیدروخامرـس  عون  کی  رثا  رب  شیپ 

تکرح ار  میاهاپ  متسناوت  یمن  رگید  نم  دندش و  زجاع  منامرد  زا  اه  شیامزآ  ماجنا  يرادرب و  سکع  زا  سپ  ناکشزپ  همه  یلو  دندرب ،
دـندمآ و نـم  فرط  هـب  دیفـس  یبـسا  رب  راوـس  شوـپ  دیفـس  یمناـخ  هـک  مدـید  اـیؤر  ملاـع  رد  هبنـشراهچ 21/2/73  هک  نـی  اـت ا  مـهد ،

ومع اب  ار  باوخ  نایرج  مدیرپ و  باوخ  زا  بارطضا  اب  مهد "؟ تعافش  ات  يدماین  نم  شیپ  مق  هب  يرامیب  يادتبا  نامه  زا  ارچ  :" دندومرف
زا دعب  هقیقد  تعاس 30/7  هعمج 23/2/73  زور  اذل  دنروآ . مهارف  ار  مق  هب  رفس  تامدقم  هلصافالب  زین  اهنآ  متـشاذگ و  نایم  رد  ما  همع  و 
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هدید باوخ  رد  هک  یمناخ  نامه  يادـص  ناهگان  هک  مدـش  همانترایز  ندـناوخ  لوغـشم  زامن  زا  سپ  میدـش . فرـشم  رهطم  مرح  هب  رهظ 
. دش رارکت  ظافلا  نامه  اب  ادص  نامه  ًاددجم  زاب  مدرکن و  یهجوت  ادتبا  نم  مداد . تیافش  هک  ورب  هار  وش  دنلب  هک : دیـسر  مشوگ  هب  مدوب 

دوب نیا  ما . هتفرگ  رارق  ملاـع  ود  یب  یب  نآ  فطل  دروم  مشاـب و  یم  تکرح  هب  رداـق  هک  مدرک  هدـهاشم  مداد و  یتکرح  دوخ  هب  راـب  نیا 
ناقـشاع و ياوأم  نکـسم و  هتفای و  سدـقت  مق  نیمزرـس  شکاپ  دوجو  هطـساو  هب  هک  ریظن  یب  رْد  نیا  رامـش  یب  فاـطلا  راورخ  زا  یتشم 

هدیکـشخ ماک  هب  دـشاب  یتبرـش  تیاهن  یب  حرـش  نیا  هک  نآ  دـیما  هب  تسا . هتـشگ  تقیقح  نافراع  لاـمآ  هلبق  تیادـه و  قیرط  ناـکلاس 
رب دزاونب و  فطل  هر  زا  ار  همه  شترـضح  هک  دیما  نادب  تلفغ و  باوخ  زا  ناگدش  رادیب  يارب  ددرگ  یهار  غارچ  هتخوس و  لد  ناقـشاع 

ترضح سدقم  هاگراب  زا  قح  تمحر  تسد  رگید  راب  جنشت  هب  التبم  باصعا  رب  تمحر  میـسن  10 ـ ( 236 .) ددرگ نومنهر  تیاده  لیبس 
دوب هدش  نازخ  نیرق  وا  یگدنز  راهب  هک  يا  هتـسکش  لد  دومن . دادـما  ار  قشاع  ناگنازرف  زا  یلد  هتـسخ  تشگ  رهاظ  (ع ) هموصعم همطاف 
دوش یم  عقاو  یمایا  هبنشجنپ 2/4/73  زور  رد  تمارک  نیا  درب . یهلا  هاگرد  تعافـش  هب  ار  (ع ) متـشه ماما  رهاوخ  ات  دمآ  رون  ینامهیم  هب 

رد ار  ینیـسح  يازع  رد  راوگوس  ياه  هناورپ  زا  يا  هدع  هداد و  رارق  بمب  راجفنا  جامآ  ار  يوضر  سدـقم  میرح  قفانم ، نایارگـسپاو  هک 
تداهـش هب  جـع ) ) نامز ماـما  روشک  نیارد  تعاـس  نیرت  سدـقم  زور  نیرت  سدـقم  رد  مه  نآ  (ع ) جـجحلا نماـث  سدـقم  حیرـض  راوج 

اوادم اه  تدم  زا  سپ  هتشگ و  باصعا  جنشت  هب  التبم  ناتسریبد  موس  لاس  رد  نارتخاب  لها  م  رهاوخ پ ـ  دنتخاس . حورجم  ای  دندناسر و 
نونکا دنناتـسب . جئاوحلا  باب  زا  ار  درد  يافـش  ات  دنیامن  یم  ار  يوضر  هاگراب  ترایز  دصق  هداوناخ  هارمه  هب  اج  همه  زا  دیمان  هجلاعم  و 

هب لوا  تسا  بوخ  متفگ  دوخ  اب  میدیـسر  مق  سدـقم  رهـش  هب  هک  یماگنه  دـینک : هجوت  تمارک  نیا  تیاکح  هب  ناـشیا  رداـم  هدومرف  هب 
هیارک یقاـطا  میدیـسر و  مق  هب  بش  همین  زا  دـعب  تعاس 2  میور ، یم  دهـشم  هب  دـندادن ، باوج  رگا  مورب ، (ع ) اضر ماـما  رهاوخ  تراـیز 
ثعاب دش  یم  جنـشتم  وا  باصعا  رگا  یهاگ  دیباوخ و  یم  یتخـس  هب  هک  ار  مرتخد  و  میدـش ، فرـشم  مرح  هب  حبـص  تعاس 9  میدرک و 

رصع رهظ و  زامن  زا  هک  یتدم  زا  سپ  دیباوخ ، یتحار  هب  مدرب و  حیرض  کیدزن  ار  وا  ترضح ، هب  لسوت  هجوت و  اب  تشگ  یم  یتالکشم 
دیدرگ هتخورفارب  وا  گنر  دش و  هدیـشک  شتروص  هب  هبترم  هس  مرتخد  تسار  تسد  مدید  تف و  رگ  ار  مرح  یبیجع  رطع  يوب  تشذـگ 

دش رادیب  باوخ  زا  یتحار  هب  مرتخد  و  دش ، زاب  مه  زبس  يا  هچراپ  دنبتسد  و  دش ، زاب  مدوب  هدرک  هرگ  حیرـض  هب  هک  ار  وا  رداچ  هشوگ  و 
نیدنچ ار  هملک  نیا  ندینش  ترسح  هک  نم  ما !! هنـسرگ  ردام  تفگ  (ع ) هموصعم ترـضح  رهطم  مرح  رد  متفگ : مییاجک ؟ ردام  تفگ : و 

یمن یتحاران  ساسحا  ردام  مدیسرپ  وا  زا  میدمآ  یم  هک  نیمه  درک ، لوبق  مه  وا  رهطم ، مرح  زا  نوریب  میورب  متفگ  هلـصافالب  متـشاد  هام 
مدرک ساسحا  مدز و  شتروص  هب  یبآ  میدمآ و  نحـص  ضوح  رانک  متـسه ، بوخ  هللاْدًمُْحلَا  هن  تفگ : يدوب ؟ قباس  هک  نانچ  نآ  ینک ،

ار مالـسا  نارامیب  همه  دنوادخ  مراودیما  میامن ، یم  ینادردق  رکـشت و  (ع ) هموصعم ترـضح  زا  تباب  نیا  زا  هدـش و  یعیبط  وا  تلاح  هک 
هب ندـش  لسوتم  اب  یهلا و  تردـق  هب  داقتعا  هاـنگ و  زا  يرود  میلـس و  بلق  كاـپ و  لد  اـب  ناملـسم ! ناردارب  نارهاوخ و  يا  دـهد . اـفش 

جلف هب  التبم  كرتخد  يافش  11 ـ ( 237 .) تشگ یهلا  ضیف  تفایرد  هب  قفوم  ناوت  یم  هک  تسا  یهلا  يایلوا  و  (ع ) نیموصعم همئا  تایانع 
(ع) هموصعم همطاف  ترضح  تدالو  زورلاس  اب  ربارب  يرمق  يرجه  هدعقیذ 1416  لوا  اب  نراقم  هک  یسمش  يرجه  لاس 1375  هناتسآ  رد 
زا هلاس  كرتخد 11  هک  دوخ  هتـسکش  لد  هتـسخ و  لد  رئاز  يارب  و  دـینابات ، دوخ  يافـص  اب  نیرئاز  لد  رد  دـیما  رون  تیبلها  همیرک  دوب ،

عوهت تلاح  رد و  ولگ  لاح  رد  اه  تدم  هک  صولخ  یلد و  كاپ  تیاهن  رد  يرئاز  دومن . افش  بلط  لاعتم  يادخ  زا  دوب  ناردنزام  یلاها 
رد دیدرگ و  سویأم  ددعتم ، يابطا  دزن  ررکم  تاجلاعم  زا  سپ  دوب  هدیدرگ  تسار  ياپ  هیحان  رد  جلف  هب  التبم  ماجنارس  درب و  یم  رـس  هب 

هعمج بش  رد  دوش . یم  توعد  همرکم  يوناب  نیا  ترایز  هب  دنک  یم  رکف  دوخ  کیرات  هدنیآ  هب  هتفر و  ورف  مغ  زا  يا  هلاه  رد  هک  یلاح 
حبص هب  ات  بش  رـس  زا  وا  هتخوس  لد  نابرهم و  ردام  هک  یلاح  رد  دنوش و  یم  فرـشم  رهطم  مرح  هب  دوخ  هداوناخ  هارمه  هب   3/12/1374
ماما یمارگ  تخد  (ع ) هموصعم همطاف  ترـضح  دیامن و  یم  زاین  زار و  گرزب  يادخ  اب  دـنام و  یم  رادـیب  دوخ  دـنمدرد  دـنزرف  رانک  رد 

تکرح نداتـسیا و  ناوت  اه  تدم  هک  وا  رامیب  دنک  یم  هدهاشم  حبـص  ناذا  کیدزن  دناوخ ، یم  تعافـش  هب  ار  (ع) رفعج نب  یـسوم  متفه 
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تمالـس هک  دوش  یم  هجوتم  درب و  یم  هار  ار  وا  دسرپ و  یم  وا  لاح  زا  بجعت  اب  ردام  دتـسیا ! یم  اپ  يور  هتـساخرب و  باوخ  زا  تشادـن 
لفط نیا  یتمالـس  هک  هعقاو  نیا  زا  زور  ود  زا  سپ  تسا . هـتفرگ  رارق  (ع ) تیبـلها هـمیرک  تـمارک  فـطل و  دروـم  هتـشگزاب و  شدـنزرف 

دنوادخ ینابرهم  فطل و  دنلب  هاگیاج  هک  تساجنیا  يرآ  دیدرگ . تبث  (ع ) هموصعم همطاف  ترضح  تامارک  رتفد  رد  دش  تیبثت  قیقحت و 
زا يا  هنومن  نیا  يدرگ و  یم  اور  تجاـح  یهلا  تحلـصم  رباـنب  یهنب  مدـق  هتخوـس  یلد  صـالخا و  اـب  هچ  ناـنچ  هک  تسا  اـجنیا  تسا .

رداـص (ع ) هموـصعم همطاـف  (ع ) تیبـلها همیرک  لوـسر ، لآ  میرم  هط ، لآ  هثدـحم  نیتـسآ  زا  ادـخ و  بناـج  زا  هک  تسا  یتیاـنع  نارازه 
افش ماج  12 ـ ( 238 .) دریگ رارق  ینارون  هاگراب  نیا  يافـص  اب  صلخم و  نیرئاز  همه  لاح  لـماش  هصاـخ  تاـیانع  نیا  هک  دـیما  هدـیدرگ ،

دـشخرد و یم  يرون  زاین ، زار و  همه  نآ  نایم  رد  هاگ  هک  تساجنیا  رد  تسا . بیغ  ناهج  هب  ییاـشگلد  هچیرد  ییاـیربک و  میرح  اـجنیا 
يراتفرگ يدنمدرد و  (ع ،) همطاف ترضح  (ع ) تیبلها همیرک  هسدقم  هیحان  زا  یتیانع  صاخ و  یهجوت  دهد و  یم  خر  كرابم  يا  هثداح 

اپ جـلف  هب  لاس  نیدـنچ  هک  يا  هتـسکش  لد  مه  راب  نیا  و  دـشخب . یم  ییاهر  يراتفرگ  تدـش  مغ و  هوبنا  زا  ار  وا  دوش و  یم  ریگتـسد  ار 
هب دروآ و  یم  يور  یتوکلم  هاگراب  نیا  هب  دوب ، هتخاس  اهر  اه  يدـیماان  زا  يریوک  رد  ار  وا  هداوناخ  وا و  لکـشم ، نیا  دوب و  هدـش  ـالتبم 

: میونـشب یمارگ  نآ  زا  ار  هعقاو  حرـش  هک  رتهب  هچ  ددرگ . یمرب  هناخ  هب  ملاس  ياپ  ود  اب  ماجنارـس  دریگ و  یم  يدیع  نابعـش  همین  تنمیم 
هدش اپ  ود  ره  جلف  رمکدرد و  هب  التبم  لاس  هس  تدم  هب  هک  مشاب  یم  دهـشم  نکاس  هتـسشنزاب و  دنمراک  یناردنزام ، م ، فلا ـ  بناجنیا  "

رد تالـسوت  اعد و  سلاجم  رد  ررکم  مدـش و  سویأم  اج  همه  زا  اذـل  درکن . يریثأت  مدرک  تاجلاعم  رد  يدایز  جراـخم  هکنیا  اـب  مدوب و 
هام لیاوا  رد  ماجنارس  دشن . ملاح  لماش  ترضح  نآ  تیانع  نکل  مدرک ، یم  تکرش  افـش  دصق  هب  (ع ) ججحلا نماث  ترـضح  رهطم  مرح 
رد متشاد  ناشیا  يارب  هک  یتالکشم  رثا  رب  نم  هداوناخ  یلو  دنتـسه ، نامداش  تماما  تیالو و  مایا  رد  مدرم  همه  مدید  یم  هک  دوب  نابعش 

! اقآ :" مدرک ضرع  مدز و  ار  رخآ  فرح  لد  زوس  اب  مدـش و  فرـشم  (ع ) اضر ترـضح  مرح  هب  هک  دوب  نیا  دـنرب . یم  رـس  هب  نزح  مغ و 
ار مباوج  ای  اقآ ! دیرادن !؟ هجوت  متسه  امش  مرک  ضیف و  هب  لسوتم  هعیـش و  هک  نم  هب  ارچ  سپ  دینک ، یمن  مورحم  ار  ناناملـسم  ریغ  امش 

ترضح مناخ  مدید  باوخ  بش  نامه  مزاس "! یم  هطساو  ار  ترـضح  نآ  منک و  یم  تیاکـش  مور و  یم  ناترهاوخ  سوباپ  هب  ای  دیهدب 
ار مباوخ  مدـش و  رادـیب  باوخ  زا  مهد !! افـش  ار  وت  درد  ات  ایب  مق  هب  دومرف : نم  هب  هک  ینارون  یباـقن  لـماک و  یباـجح  اـب  ار  (ع ) هموصعم

یمن تالکـشم  صاخ و  عضو  رثارب  یلو  دـشاب . هدـش  هلاوح  (ع ) هموصعم ترـضح  هب  نم  يافـش  ایوگ  متفگو  مدرک  لقن  هداوناـخ  يارب 
مدرک ضرع  ییآ !؟ یمن  مق  هب  ارچ  دومرف : هک  مدید  باوخ  رد  ار  ترـضح  ًاددجم  تشذـگ . زور  دـنچ  مریگب . يدـج  میمـصت  متـسناوت 
باوخ زا  ییایب . مق  هب  دیاب  دندومرف : دیهدب . میافش  اج  نیمه  دوش  یم  رگا  میایب !؟ روطچ  دیراد . ربخ  نم  عضو  لاح و  زا  هک  امش  مناخ !

ترضح مرح  هب  حبص  تعاس 8  یسمش  اب 26/10/73  قباطم  نابعـش  هبنـشود 14  زور  رد  متفرگ و  ندمآرب  یعطق  میمـصت  مدش و  رادـیب 
يرداچ اب  مدـید ، باوخ  هب  ار  ترـضح  ًاددـجم  درب ، مباوخ  هار  یگتـسخ  هطـساو  هب  ءاجتلاو  ترایز  زا  سپ  مدـش ، فرـشم  (ع ) هموصعم

: دومرف مناوت !؟ یمن  مدرک : ضرع  زیخرب !! یتفای  افـش  وت  مدرک و  افو  هدعو  هب  نونکا  يدـمآ ، شوخ  مرـسپ ! دومرف : زبس  باقن  یکـشم و 
هب مدوخ  ياپ  اب  اذل  متـسیاب ، میاپ  يور  مناوت  یم  مدرک  ساسحا  مدش ، رادیب  باوخ  زا  مدرک . نینچ  وش ! دنلب  روخب  ار  ياچ  ناکتـسا  نیا 

و دندروآ . هسدقم  هناتـسآ  رتفد  هب  ارم  مرتحم  نیرئاز  هک  دوب  اجنیا  !! داد " میافـش  ترـضح  اباب ! :" مدز دایرف  مدش و  کیدزن  رهطم  حیرض 
(239") هتاکرب هللا و  همحر  مکیلع و  مالسلاو  ." مهاوخ یم  ار  مالسا  ناضیرم  همه  يافش  دنوادخ  زا  منک و  یم  رکشت  ترـضح  زا  نونکا 

دازآ و  قباـس ، يوروش  یـشاپورف  زا  سپ  دومرف : لـقن  هلظ ) ماد  ) يزاریـش مراـکم  رـصان  یمظعلا  هللا  هیآ  یناوجخن  هبلط  مشچ  يافـش  13 ـ
لیـصحت يارب  ار  دوخ  ناناوج  زا  يا  هدع  هک  دندرک  اضاقت  ناوجخن  نایعیـش  ناوجخن ، يروهمج  هلمج  زا  یمالـسا  ياه  يروهمج  ندش 

نیب زا  دش ، رما  نیا  زا  یبیجع  لابقتـسا  دندرگ ، هدامآ  هقطنم ، نآ  رد  غیلبت  يارب  هدـنیآ  رد  ات  دنتـسرفب ، مق  هملع  هزوح  هب  يوزوح ، مولع 
هک یلاکشا  رطاخ  هب  الاب  لدعم  نتشاد  اب  یناوج  نایم  نیا  رد  یلو  دندش ، لاختنا  دنتشاد  ییالاب  لدعم  هک  رفن  هاجنپ  بلطواد ، رفن  دصیس 

هقردب مسارم  زا  يرادرب  ملیف  ماگنه  تفریذپ ، زین  ار  وا  راچان  هب  طوبرم  لوؤسم  ناشیا ، ردـپ  رارـصا  اب  دـشن ، باختنا  دوب ، شنامـشچ  رد 
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شیاـمن هب  ار  نآ  هتـسجرب  ریوصت  و  درک ، زکرمتم  ناوج ، نیا  بوـیعم  مشچ  يور  ار  نیبرود  يرادرب ، ملیف  لوؤـسم  یملع ، ناوراـک  نیا 
ناوج نیا  دش ، نکاس  طوبرم  هسردم  رد  و  دیسر ، مق  هب  ناوراک  دش ، هتسکش  لد  تحاران و  رایـسب  هرظنم ، نیا  ندید  اب  ناوج  تشاذگ ،

رد درب ، شباوخ  لاح  نامه  رد  و  دش ، لسوتم  (ع ) هموصعم ترـضح  هب  مامت  صالخا  اب  دیدرگ ، فرـشم  (ع ) هموصعم ترـضح  مرح  رد 
وا مشچ  نایانشآ ، ناتـسود و  تشگزاب ، شا  هرجح  هب  تفای ، ملاس  ار  شنامـشچ  يرادیب ، زا  سپ  درک ، هدهاشم  ار  یملاوع  باوخ ، ملاع 

اعد و يارب  مرح  هب  یعمج  هتـسد  دنتفرگ و  رارق  دـیدش  ریثأت  تحت  (ع ) هموصعم ترـضح  زا  یتمارک  نینچ  هدـهاشم  اب  و  دـنتفای ، ملاس  ار 
نایعیـش دیـسر ، ناوجخن  هب  ربخ  نیا  هک  یماگنه  دنتخادرپ . لسوت  اعد و  هب  (ع ) هموصعم ترـضح  مرح  رد  اه  تعاس  و  دـندمآ ، تاجانم 

ماکحتـسا و  نارگید ، تیادـه  يرادـیب و  بجوم  وا  رادـید  ات  ددرگ ، زاب  اجنآ  هب  هتفای  افـش  ناوج  نیا  هک  دـندرک  اضاقت  رارـصا  اب  اـجنآ 
( 240 .) دوش ناناملسم  هدیقع 

( هر ) یکارا یلعدمحم  خیش  یمظعلا  هللا  هیآ  ترضح  لوق  زا  هیموصعم  تامارک 

( هر ) یکارا یلعدمحم  خیش  یمظعلا  هللا  هیآ  ترضح  لوق  زا  هیموصعم  تامارک 
ناـشیا تمدــخ  هـب  هکدوـب  هـنوازرف  هـیقف  نآ  زوـس  ناـج  لاـحترا  زا  لـبق  هاــم  دــنچ  (ع ) هموـصعم ترــضح  هسدــقم  هناتــسا  فرط  زا 

قافتا ناشیا  دوخ  دروم  رد  هچنآ  زا  ادـتبا  میدومن . ناـشیا  زا  ار  (ع ) هموصعم همطاـف  ترـضح  تاـمارک  لـقن  تساوخرد  (241)و  میدیسر
ممیت كاخ  دیاب  هشیمه  اذل  و  دش . یم  شاق  درک و  یم  داب  متسد  متسد 1 ـ يرامیب  يافش  14 ـ دومرف : ماقم  الاو  نآ  میدیسرپ و  دوب  هداتفا 

لـسوتم (ع ) هموصعم ترـضح  هب  هکنیا  ات  درک . یمن  ریثأـت  مه  تاـجلاعم  مریگب و  متـسناوت  یمن  وضو  نوچ  منک ، ممیت  دـشاب و  مهارمه 
رد هک  یتامارک  هب  عجار  ترضح  نآ  زا  جلف  دیـس  يافـش  15 ـ دش . بوخ  مدرک ، نینچ  منک و  متـسد  شکتـسد  هک  مدش  مهلم  و  مدـش ،
هب هر ) ) يرئاح میرکلادبع  خیش  جاح  هللا  تیآ  موحرم  نامز  رد  دوب  دیـس  2 ـ دندومرف : ناشیا  میدیـسرپ و  تسا  هداتفا  قافتا  نارگید  دروم 

خیـش جاـح  موـحرم  فرط  زا  هک  يا  هـضور  سلجم  رد  دـنتفرگ و  یم  شود  هـب  ار  وا  دوـب و  هدـش  جـلف  هـک  ربژه  لاـمج  اـقآ  جاـح  ماـن 
هب اجنیا  زا  دندیـشک و  یم  شود  هب  ار  وا  درک . یم  تکرـش  دـش  یم  دـقعنم  هیـضیف  هسردـم  رد  اروشاع  ههد  رد  هر :) ) يرئاح میرکلادـبع 

سلجم رد  يزور  دوب  يا  هجهللا  حیرـص  مودـخ و  يدرم  هک  هر ) ) خیـش جاح  موحرم  مداـخ  فیـس " یلع  دیـس  " ياـقآ دـندرب . یم  اـجنآ 
ترـضح زا  ینک ؟ یم  تـیذا  ار  مدرم  ارچ  یتـسه  دیـسوت  ییوـگ و  یم  تـسار  رگا  دیـس  يا  :" تـفگ لاـمج ) اـقآ  ) دیــس نآ  هـب  هـضور 

و دـیدرگ . فرـشم  (ع ) هموصعم ترـضح  مرح  هب  تفرگ و  شظیغ  درک و  رثا  دیـس  هب  فرح  نیا  دـهدب ". افـش  ار  وت  هاوخب  (ع ) هموصعم
وا باوخ  رد  درب  شباوخ  مریگب ". افـش  ات  موش  یمن  اپ  :" درک ضرع  تسب و  سدقم  حیرـض  هب  درک و  زاب  شرـس  زا  ار  دوخ  همامع ) ) لاش

باوخ زا  هک  یتقو  هدب ". يولع  اقآ  نیـسح  دیـس  جاح  هب  ار  ذغاک  نیا  : " دنتفگ وا  هب  ودندراذگ  شتـسد  فک  يذغاک  و  دنداد ، افـش  ار 
، مهد یمن  مه  هر ) ) میرکلادبع خیش  جاح  هب  دوب  هتفگ  درادرب . شتشم  زا  ار  ذغاک  درک  یمن  تأرج  دید ، شتـسد  رد  ار  ذغاک  دش ، رادیب 

اقآ نیـسح  دیـس  جاح  هب  ات  تفگ : یم  دوب و  شتـشم  رد  ذـغاک  دـنک ، هاگن  دـنک و  زاب  هدرک  یمن  مه  تأرج  و  مهد . یمن  سک  چـیه  هب 
شرافس 16 ـ دوب . هدش  هتشون  هچ  ذغاک  نآ  رد  تسین  مولعم  دادن ) ناشن  میرکلادبع  خیش  جاح  هب  یتح  ) مهد یمن  يرگید  سک  هب  مهدن 

نکاس سدقم  دهشم  رد  رمع  رخاوا  هک  گرزب  ياملع  زا  () هر ) ینارهت یلع  خیش  جاح  ياقآ  3 ـ (ع ) هموصعم ترضح  هب  (ع ) اضر ترضح 
یمالسا مولع  لیصحت  هب  فرـشا  فجن  رد  لاس  بیرق 50  دش و  نفد  (ع ) اضر ترـضح  مرح  رـس  الاب  رد  دومن و  توف  اج  نامه  رد  دـش 

راجت زا  هک  شورف  لاش  یلع  جاح  مان  هب  تشاد  يردارب  ناشیا  دـش ) یم  بوسحم  گرزب  يازریم  لـضاف  نادرگاـش  زا  هتـشاد و  لاغتـشا 
وا هب  هدوب ) یهجوت  لباق  غلبم  عقوم  نآ  رد  هک  ) ناموت هام 50  ره  دوب  لیصحت  لوغـشم  فجن  رد  شردارب  هک  یتدم  مامت  رد  هدوب و  رازاب 

ياه هربقم  زا  یکی  رد  و  دننک ؛ یم  لمح  مق  هب  ار  وا  هزانج  دنک و  یم  توف  رجات  ردارب  نآ  هکنیا  ات  هدرک  یمن  فلخت  هداد و  یم  هیرهش 
دهـشم رد  عقوم  نآ  رد  هک  ینارهت  یلع  خیـش  جاـح  ياـقآ  هدوب و  ناـشیا  یـصاصتخا  هربقم  هک  دوش ، یم  نفد  گرزب  نحـص  هلبق  فرط 
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هب اذـل  تسا  ردارب  تامدـخ  ناربج  تقو  نآلا  دـیوگ  یم  دوخ  شیپ  دوش  یم  علطم  شرجاـت  ردارب  توف  زا  یفارگلت  یط  هتـشاد  تنوکس 
دنک یم  ضرع  ترضح  هب  و  دنک . یم  ضرع  ار  هیـضق  (ع ) اضر ماما  ترـضح  حیرـض  ياپ  دور  یم  دوش  یم  فرـشم  (ع ) اضر ماما  مرح 

ضرع امـش  هب  اجنیا و  میاـیب  هک  نیمه  زج  منک . ناربج  متـسناوتن  مه  هبترم  کـی  هدرک  تمدـخ  نم  هب  هک  تدـم  همه  نیا  رد  مردارب  هک 
هب اـت  دـییامرفب  ارم  ردارب  شرافـس  (ع ) هموصعم ترـضح  ناـترهاوخ  هب  امـش  هدـش  توف  مردارب  هک  نونکا  منک  شهاوـخ  امـش  زا  منک و 

فرشم (ع ) هموصعم ترـضح  مرح  هب  هک  دنیب  یم  باوخ  رد  هتـشادن ، عالطا  هیـضق  زا  هک  راجت  زا  یکی  بش  نامه  دنک . یکمک  مردارب 
تهج یکی  و  ناشرهاوخ . ترایز  تهج  زا  یکی  مق ، هب  دـنا  هدـش  امرف  فیرـشت  مه  (ع ) اضر ماما  ترـضح  هک  دـنیوگ  یم  اجنآ  هدـش و 

یلع خیش  جاح  يارب  و  دمهف . یمن  ار  باوخ  یناعم  هدننیب  باوخ  صخش  (ع .) هموصعم ترضح  هب  ینارهت  یلع  خیش  جاح  ردارب  شرافس 
و (ع ) اضر ماما  هب  مدش  لسوتم  نم  يدید  باوخ  وت  هک  بش  نامه  رد  دیوگ  یم  هر ) ) یلع خیـش  جاح  موحرم  و  دنک . یم  لقن  ار  باوخ 
زا سپ  هر ) ) يراسناوخ یقت  دـمحم  دیـس  اقآ  یمظعلا  هللا  هیآ  موحرم  تسا . هناقداص  ياـهایؤر  زا  هدـمآ و  امـش  باوخ  هب  تروص  نیا  هب 
مق هب  (ع ) اضر ماما  ترـضح  دیاب  تسا . (ع ) هموصعم ترـضح  میرحرد  مق  هکدوش  یم  هدافتـسا  باوخ  نیا  زا  دومرف : باوخ  نیا  ندینش 

ماما ترضح  شرافس  زا  دعب  شترضح  ات  دنیامرفب ، (ع ) هموصعم ترضح  هب  ار  ینارهت  یلع  خیش  جاح  ردارب  شرافس  دنروایب و  فیرـشت 
رد نیا  نوچ  یلو  درک ، یم  راکرد  لخادم  ًامیقتـسم  (ع ) اضر ماما  ترـضح  دوخ  الاو  دنک . هجوت  یلع  خیـش  جاح  ردارب  راک  رد  (ع ) اضر

شحادم 4ـ هب  (ع ) هموصعم ترـضح  فطل  17 ـ ( 242 .) دومنن طیحم  نیا  رد  هلخادم  ترـضح  نآ  تسا ، (ع ) هموصعم ترـضح  هدودحم 
ینامزلا بحاص  میهاربا  خیـش  اقآ  لوق  زا  " رـسپ ) ردـپ و  " دـندوب مق  ياه  يربنم  زا  ماشتحا ) رفعج  دیـس  موحرم  دـنزرف  ) ماشتحا نسح  اقآ 

جهن زا  يا  هبطخ  هقیقد  دـنچ  هر ) ) يرئاح میرکلادـبع  خیـش  جاح  موحرم  سرد  زا  لـبق  دوب و  یـصالخا  اـب  ناوخ  هضور  درم  هک  ) يزیربت
مه رود  و  میتشاد ، يا  هرود  یلیطعت  عقاوم  رد  مه  اب  ربنم  لها  ام  : " تفگ وا  هک  دندرک  لقن  دناوخ ) یم  يرصتخم  تبیصم  رکذ  هغالبلا و 
هک مدـید  باوخ  رد  ینامزلا ) بحاص  میهاربا  خیـش  اقآ  ینعی  ) نم یبش  میدـناوخ . یم  هضور  نامدوخ  يارب  ناـمدوخ  میدـش و  یم  عمج 

ترـضح اب  (ع ) هموصعم ترـضح  هکنیا  يارب  تسا ، عونمم  مرح  هب  دورو  دـنتفگ : موش ، فرـشم  (ع ) هموصعم ترـضح  مرح  هب  متـساوخ 
نم هب  متـسه ، مرحم  نم  تسا و  هدوب  هدیـس  مرداـم  متفگ  نم  دـنهد ". یمن  هار  ار  یـسک  دـنا و  هدرک  تولخ  حیرـض  يـالاب  رد  (ع ) ارهز

. دوب نیا  اه  تبحـص  هلمج  زا  دننک  یم  تبحـص  رگیدمه  اب  حیرـض  يالاب  رد  دنا و  هتـسشن  مه  اب  ود  نیا  هلب  هک  مدید  متفر  دنداد  هزاجا 
( میوگ یم  مدوخ  ار  ناوخ  هضور  ناوخ ، هضور  ) ماشتحا رفعج  دیس  جاح  دنک : یم  ضرع  (ع ) ارهز ترضح  هب  (ع ) هموصعم ترـضح  هک 

هرود هسلج  نآ  رد  ار  باوخ  نیا  میهاربا  خیـش  اقآ  دناوخ . یم  (ع ) ارهز ترـضح  يارب  ار  حدج  نآ  ًارهاظ  تسا و  هتفگ  یحدم  نم  يارب 
تدای يزیچ  اهرعـش  نآ  زا  دیوگ  یم  ماشتحا  جاح  دنک ، یم  لقن  تشاد  روضح  مه  ماشتحا  جاح  دـندوب و  عمج  نآ  رد  ربنم  لها  هک  يا 

نم راعـشا  يوت  هلب  تفگ : هیرگ و  ریز  دز  ماشتحا  جاح  تفگ  ار  نیا  ات  رفعج " نب  یـسوم  تخد  " تشاد رعـش  رخآ  رد  هلب  تفگ : تسه 
شدوخ ناشیا  دـنک و  هیرگ  شدوخ  هک  مدـیدن  ار  يربنم  چـیه  دوب ، لاح  اب  یلیخ  دوب و  مق  ياه  يربنم  زا  ماـشتحا  نیا  تسه . هملک  نیا 

میتفگ ناشیا  هب  تفگ  ماشتحا  جاح  دنزرف  ماشتحا  نسح  اقآ  درک . یم  دایز  هیرگ  دوب و  ءاکب  درک  یم  هیرگ  شدوخ  دـناوخ و  یم  هضور 
نیا تفگ . ار  رعش  نیا  رارصا  اب  ات  درکن  لوبق  متفگ  هچ  ره  نک ، نییعت  صلخت  دوخ  يارب  مه  امش  دنراد . صلخت  ناشرعش  رخآ  رد  ارعش 

اجنامه تفگ : روطچ ؟ متفگ  دندرک . فطل  مه  رضخا  رصق  تفگ  ناشیا  يرضخا  رصق  امن  فطل  ماشتحا  رب  تردارب  زیزع  ناج  هب  همطاف 
تمسق نامه  رد  ماشتحا  جاح  ربق  رمرم و  گنس  اب  دندرک  يراک  چگ  زبس  گنر  هب  ار  اجنآ  دنتخادنا ، یم  هداجس  هر ) ) یـشعرم ياقآ  هک 

، دش لقن  هر ) ) یکارا یلعدمحم  خیش  یمظعلا  هللا  هیآ  ترضح  ءاهقفلا ، خیـش  لوق  زا  هنومن ، راهچ  نیا  ( 243 .) دش عقاو  رس  الاب  دجسم  زا 
ییوناب (ع ) سابع ترضح  تیانع  اب  (ع ) هموصعم ترضح  مرح  رد  افـش  18 ـ تسین . وا  ییوگ  تسار  رد  يدیدرت  دوب و  رصع  ناملـس  هک 
هتفرگن هجیتن  اه  نامرد  تاجلاعم و  زا  درب ، یم  جـنر  ردارب و )... ای  دـنزرف  ) شناکیدزن زا  یکی  دـیدش  ینالوط و  يرامیب  رثا  رب  اـه  تدـم 

دوخ لسوت  هب  نانچمه  تسج ، لسوت  دنمجرا  يوناب  نآ  هب  و  دش ، هدنهانپ  (ع ) هموصعم ترضح  مرح  هب  هدیرب و  اج  امه  زا  شتسد  دوب ،
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نیا رد  روایب و  نم  مرح  هب  ار  ترامیب  :" دومرف دـمآ و  وا  نیلاب  هب  (ع ) هموصعم ترـضح  دـید  باوخ  ملاـع  رد  یبش  هک  نیا  اـت  داد ، همادا 
یم یمومع  زا  ار  وت  رامیب  يافش  دیایب ، نم  ترایز  هب  (ع ) سابع ترـضح  میومع  انب  راذگب ، داد ) ناشن  باوخ  ملاع  رد  هک  ) صاخ ناکم 

مرامیب صخش  مدرک ، لمع  (ع ) هموصعم ترضح  روتـسد  هب  و  مدش ، دونـشوخ  باوخ ، زا  ندش  رادیب  زا  سپ  دیوگ : یم  وناب  نیا  مبلط ".
اب و  درک ، یتمالـس  ساـسحا  تسـشن ، ناـکم  نآ  رد  هک  نـیا  ضحم  هـب  وا  مدرب ، (ع ) هموـصعم ترـضح  مرح  زا  صاـخ  ماـکم  نآ  هـب  ار 

ترـضح هناتـسآ  مرتحم  تیلوت  ینیمخ  يدوعـسم  هللا  تیآ  هزات  تمارک  کی  19 ـ ( 244.") متفرگ افشو  مدش  بوخ  :" تفگ یلاحـشوخ 
یم شخپ  کی ، لاناک  مق  نویزیولت  يامیس  رد  هک  يا  هسلج  رد  لاس 1380  يد  هعمج 21  زور  حبص  تعاس 5/9  دودح  رد  (ع ) هموصعم
دمآ وا  میتساوخ ، مجرتم  رفن  کی  دنتسناد ، یمن  یسراف  نوچ  دندمآ ، نم  رتفد  هب  نابز ، كرت  رفن  دنچ  لبق  زور  هدزناپ  دومرف : نینچ  دش 
ردام دنداتـسیا ، نم  يوربور  رد  شردام ، راـنک  يا  هلاـس  هدزناـپ  رتخد  دوب : رارق  نی  زا ا  ارجاـم  درک ، یم  همجرت  میارب  ار  اـهنآ  نانخـس  و 
ناشن ددـعتم  كرادـم  وا  دـیراد ؟ كرادـم  متفگ : تشاد . يداع  ریغ  لاح  و  دوب ، یناور  رامیب  هک  تسا  لاس  کـی  نم ، رتخد  يا  تفگ :

رب و  دوب ، حیحـص  اهنآ  همه  و  تفرگ ، رارق  یـسررب  دروم  كرادـم  اه و ... کشزپ  هیرظن  اه و  هخـسن  اـه و  ملیف  اـه و  سکع  هارمه  داد ،
فارطا رد  ام  ربب "! مق  هب  ارم  :" تفگ تساخرب و  باوخ  زا  مرتخد  نیمه  بش  کی  دوزفا : ردام  تشاد . تلـالد  رتخد  نآ  یناور  يراـمیب 

مرتخد مربب ، مق  هب  ار  امـش  منک و  نیمأت  ار  رفـس  جرخ  هک  میرادن  لوپ  متفگ : مرتخد  هب  میـشاب ، یم  تعاضب  یب  میراد ، تنوکـس  ناجنز 
دراو دوز  حبص  میدرک ، رفـس  مق  هب  رتخد  هارمه  نآ ، لوپ  اب  متخورف و  ار  شا  هراوشوگ  درک ، لوبق  نم  دیـشورفب ، ار  ما  هراوشوگ  تفگ :
نیمه زین  مرتخد  مدیبلط ، ار  مرتخد  يافـش  هیرگ ، زادـگ و  زوس و  اب  و  هدـش ، لسوتم  (ع ) هموصعم ترـضح  هب  حیرـض  رانک  میدـش ، مرح 

هچ متفگ  دز ، دایرف  غیج و  مرتخد  مدـید  هاگان  دـش ، یم  هدـید  وا  هرهچ  رد  وا  یناور  يرامیب  تلاح  ناـمه  یلو  تشاد ، ار  زادـگ  زوس و 
تلاح هب  رتخد  زاب  مزیخرب ، مناوت  یمن  میوگ  یم  اـهنآ  هب  زیخرب ، دـنیوگ : یم  نم  هب  منیب  یم  اـجنیا  رد  ار  درم  رفن  هدزاود  هد  تفگ : دـش 

، دـنتفگ نم  هب  رفن  هدزاود  هد  نآ  مدـش ، بوخ  تفگ : تساخرب و  داـیرف  غیج و  اـب  یتدـم  زا  سپ  درک . توکـس  تفر و  ورف  دوخ  یناور 
زیخرب :" دومرف مناوت ، یمن  متفگ : !" زیخرب ، :" دومرف نم  هب  دمآ و  یمناخ  و  دـنتفر ، اهنآ  یبای ، یم  افـش  وا  تسد  هب  وت  دـیآ و  یم  یمناخ 

، مدرک یمن  كرد  ار  يزیچ  دوب ، لاـس  کـی  نم  :" تفگ درک و  هیرگ  دوـب ، رتـفد  رد  هک  رتـخد  ماـگنه  نیا  رد  " یتـسین . راـمیب  رگید  وـت 
هتفه کی  زا  سپ  و  دیورب ، امـش  دشاب ، هدش  بوخ  زورما  رتخد ، نیا  دیاش  متفگ : رتخد  ردام  هب  نم  منک ". یم  كرد  ار  زیچ  همه  نونکا 

ناجنز زا  زور  تفه  زا  سپ  و  دـنتفر ، اهنآ  مداد ، اهنآ  هب  ار  رفـس  جراخم  دـندرک ، لوبق  اهنآ  دـیهدب ، ار  راـک  شرازگ  و  دـییایب ، اـجنیا  هب 
افـش هب  نانیمطا  ماگنه  نیا  رد  مرادـن ". هضراع  هنوگ  چـیه  ما و  هدـش  بوخ  ًالماک  نونکات  افـش  هظحل  نآ  زا  تفگ : رتخد  و  دنتـشگزاب ،

دمآرد و ادص  هب  لبق ، زور  دنچ  هراقن  دـنروآرد . ادـص  هب  ار  هراقن  مدرم ، عالطا  يارب  متفگ : و  میدرک ، ادـیپ  (ع ) هموصعم ترـضح  نداد 
يرازگ تمدخ  هب  (ع ) هموصعم ترـضح  هجوت  20 ـ دنتفای . عالطا  تمارک ، زا  و  دندینـش ، ار  نآ  يادص  دـندوب ، مرح  فارطا  رد  هک  اهنآ 

مرح هب  فاوط  يارب  ار  ادهش  هک  گنج  لیاوا  رد  : " دیوگ یم  رهطم  مرح  نارازگ  تمدخ  زا  یکی  هداز  يوضر  لضفلاوبا  دیـس  اقآ  ادهش 
يارب دـمآ ، یم  متـسد  زا  هک  يراک  ره  یحادـم و  ییارـس ، هحون  ینز ، هنیـس  اب  ار  اـهنآ  سلجم  دـنروآ ، یم  (ع ) هموصعم ترـضح  رهطم 
يارب هبنـشراهچ  بش  لضفلاوبا ! دیـس  : " تفگ نم  هب  (ع ) تیبلها لحادـم  يرعـشا  ياقآ  اـه ، بش  زا  یکی  مدرک . یم  مرگ  ادـخ  ياـضر 

وا و  هدـید . ار  شدیهـش  رـسپ  بوخ  ردام  : " تفگ نم  هب  اعد  مسارم  زا  دـعب  متفر ، یتقو  مراد ". تراک  ایب  ناخیـش  زارلگ  هب  لسوت  ياعد 
ار ناشیا  غارس  ارچ  الاح  هتفگ : مدیهش  ردارب  هب  مردام  هدرم ؟ ای  تسا  هدنز  لضفلاوبا  دیس  ایآ  هک  هدیسرپ  مردام  زا  هتفرگ و  ار  امش  غارس 

دیس : " دنتفگ دندرک و  اعد  ار  وا  دنتفرگ و  نم  زا  ار  دیس  غارس  اهنآ  یگمه  متسویپ ، نادیهـش  هب  یتقو  هتفگ : باوج  رد  وا  و  يریگ ؟ یم 
ماـما و  (ع ) هموـصعم ترـضح  یب  یب  هجوـت  دروـم  رطاـخ  نیمه  هب  دـنک . یم  تمدـخ  یلیخ  ادهـش  مسارم  رد  نوـچ  تـسا ، یبوـخ  مدآ 

." میتسه یضار  وا  زا  ام  دنتسه و  جع ) ) نامز

هاتوک روط  هب  (ع ) هموصعم ترضح  هاگراب  یخیرات  ریس 

مود همطاف  س )  ) هموصعم www.Ghaemiyeh.comترضح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 81زکرم  هحفص 58 

http://www.ghaemiyeh.com


هاتوک روط  هب  (ع ) هموصعم ترضح  هاگراب  یخیرات  ریس 
زا ینابیاس  يرعـشا ، نارـسپ  تشاد ، مان  نـالباب  ماـن  هب  رـصع  نآ  رد  هک  یلعف ، لـحم  رد  (ع ) هموصعم ترـضح  رکیپ  يراپـسکاخ  زا  سپ 

حلاصم زا  (ع ) داوج ماما  رتخد  بنیز  ترـضح  يرمق ، يرجه  موس  نرق  طساوا  رد  یتدـم  زا  سپ  دـنداد ، بیترت  وا  دـقرم  يور  رب  اـیروب ،
رانک رد  رگید  دبنگ  ود  نامز  رورم  هب  سپـس  تخاس . (ع ) هموصعم ترـضح  رهطم  دقرم  يور  رب  یهاگراب  دبنگ و  چگ ، گنـس و  رجآ و 

ات دندوب ، رارقرب  ق  . ـ لاس 457 ه ات  دبنگ  هس  نیا  دش . (ع ) داوج ماما  رتخد  بنیز  ترـضح  نفدم  اهنآ  نیموس  هک  دـش  هتخاس  لوا  دـبنگ 
نآ ياج  هب  يرمق ) لاس 460  يافوتم  ) یـسوط خیـش  گرزب ، ملاع  قیوشت  هب  ریبک ) لرغط  ریزو  ) یقارع لضفلاوباریم  لاس  نامه  رد  هکنیا 

میتشاگن هک  یعضو  نامه  هب  هاگراب  (245) یفوص نادناخ  روهظ  ات  نامز  نآ  زا  هیوفـص  رـصع  رد  تخاس . یعفترم  دبنگ  کی  دبنگ ، هس 
ترضح هسدقم  هناتسآ  مهم  تاریمعت  ون . هنهک و  نحص  هن  و  دوش ، یم  هدید  نونکا  هک  یهوکشاب  ياه  ناویا  هن  دوب و  یحیرـض  هن  دوب ،

ار ـالط ) ناویا  ) یلامـش تمـسق  ناویا  لوا ، لیعامـسا  هاـش  يرمق  لاس 925  رد  دـش . عورـش  يوفـص  نادـناخ  تنطلـس  ناـمز  زا  هموصعم 
يانب زین  درک و  تسرد  یشاک  زا  یحیرض  دقرم  يارب  لوا  بسامهط  هاش  وا  زا  سپ  تخیر ، ار  کچوک ) ) هنهک نحـص  هدولاش  و  تخاس ،

نونکا هک  ار ـ  هنانز  نحص  یفـص  هاش  لاس 1077  رد  تخاس . تسا  هدیبسچ  هنهک  نحـص  هب  هک  ار  هیـضیف  هسردم  بونج  ناویا  یخیرات 
هناتسآ یبونج  تمس  رد  هک  تخاس  تسا ـ  هتـشادن  دبنگ  فقـس و  ًاقباس  تسا و  یئابطابط  دجـسم  مان  هب  هدیـشوپرس  هطولحم  تروص  هب 
دالوف زا  یحیرـض  سابع  هاش  سپـس  دش . یـصوصخم  هار  نیـسح  ناطلـس  هاش  نامیلـس و  هاش  سابع و  هاش  هربقم  يارب  نحـص  نیا  تسا ،

زا سپ  هیراجاق  رـصع  رد  دـنا . هدوزفا  نآ  رب  ار  هرقن  زا  ییاه  هحفـص  هک  تسا  يدالوف  حیرـض  نامه  یلعف  حیرـض  و  داد ، بیترت  دـیفس ،
تــسد هـب  ناریا  تنطلــس  هـک  یتـقو  اـت  دــشن  نآ  فارطا  هاــگراب و  رد  یهجوـت  لــباق  ياــهریمعت  رگید  نایوفــص ، تموـکح  ناــیاپ 
دجسم لاس 1236  رد  دومن و  الط  ار  دبنگ  الط ، ششوپ  اب  تشخ  رازه  هدزاود  اب  هاش  یلعحتف  يرمق  لاس 1218  رد  دیسر . (246) هیراجاق

رد دندومن . هرقن  ار  سابع  هاش  نیدالوف  حیرض  لاس 1375  رد  دندرک . الط  ار  يوفص  لیعامسا  هاش  ناویا  لاس 1276  رد  دش . انب  رس  الاب 
ازریم شرسپ  ار  نآ  نامتخاس  دش و  هتخیر  ناطلسلا  نیما  میهاربا  اقآ  هلیسو  هب  گرزب ) ) دیدج نحص  هدولاش  يرمق ، يرجه  نرق 13  رخآ 
يراک فیرظ  ( 247 .) دیناسر نایاپ  هب  يرمق  لاس 1303  رد  هاش ، نیدلارصان  تنطلس  رخاوا  رد  ناریا  مظعا  ردص  کباتا  ناخ  رغـصا  یلع 

، هتسکش قیلعتـسن ، خسن ، زا  فلتخم  طوطخ  يراک و  هنیآ  ات  هتفرگ  يراکانیم  هرقن و  يراکالط و  زا  هناتـسآ  نیا  رد  فلتخم  عیانـص  ياه 
باتک نیا  رد  میناوتب  ام  هک  تسا  اهنیا  زا  شیب  رهطم و ... مرح  نوگانوگ  ياـهرد  رد  اـه  يراـک  فیرظ  اهدـص  اـه و  هد  ثلث و  یفوک و 

ینامتخاس يونعم و  تالوحت  هر ،) ) ینیمخ ماـما  نأـشلا  میظع  عجرم  يربهر  هب  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  زا  سپ  ( 248 .) میروایب رصتخم 
قحلم هناتسآ  هب  مق  مظعا  دجسم  هلمج  زا  هدمآ ، دوجو  هب  فلتخم  تاهج  زا  (ع ) هموصعم ترضح  یتوکلم  هاگراب  رد  يریگمشچ  رایـسب 

یم هدید  روما  مامترد  یناحور  صاخ  مظن  و  هتفرگ ، رارق  رـس  الاب  دجـسم  رانک  رد  هر ) ) يدرجورب یمظعلا  هللا  هیآ  فیرـش  دقرم  و  هدش ،
تـسا اوقت  ملع و  ناگرزب  عجارم و  روضح  اب  حیرـض ، لخاد  رهطم و  مرح  یبوررابغ  اهنآ  زا  یکی  تسا . نیـسحت  روخ  رد  ًادج  هک  دوش ،

ترـضحردارب (ع ) اضر ترـضحرهطم  مرح  یبوررابغ  دای  هب  ار  ناـسنا  یمالـسا ، يروهمج  يامیـس  رد  نآ  یتوکلم  هنحـص  ياـشامت  هک 
زکرم رد  ًابیرقت  توربج ، لالج و  لامک  اب  (ع ) هموصعم ترضح  یتوکلم  هاگراب  نونکا  مه  هکنآ : نخـس  هاتوک  دزادنا . یم  (ع ) هموصعم

اه هد  هاگترایز  هراومه  و  تسا . هسدقم  هطخ  نیا  رد  نابات  يدیـشروخ  و  نیمزرـس ، نیا  دبلاک  رد  یحور  نوچمه  و  هتفرگ ، رارق  مق  رهش 
، نیعبرا اروشاع ، دننام : صوصخم  ياهزور  رد  فارطا ، اه و  نحـص  مرح و  و  دـشاب ، یم  یمالـسا  ياهروشک  رثکا  زا  هتفیـش  قشاع  رازه 
زا تسا و  عبرم  رتـم  هناتـسآ 13527  نیمز  عومجم  تحاسم  اه  هبیتک  زا  یخرب  ثیداـحا  راعـشا و  تسا . تیعمج  زا  ولمم  زورون و ... دـیع 

هتـشون اهنآ  رد  هک  تسا  ییاه  هبیتک  اهانب  نیا  عضاوم  زا  يرایـسب  رد  تسا و  اه  نحـص  اه و  ناویا  دبنگ و  يانبریز  رتم  رادقم 1914  نیا 
دبنگ قاس  هاگولگ  هبیتک  رد  دینک : هجوت  هنومن  دنچ  هب  کنیا  تسا ، هدش  هتشاگن  ثیداحا  راعشا و  تایآ و  زا  فلتخم  ياه  طخ  اب  ییاه 
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هک ای  یتسانیس  هنیـس  زا  نایع  یـسوم  شتآ  تسا : نیا  نآ  رعـش  دنچ  هک  هدش  تبث  قیلعتـسن ، طخ  هب  ابـص  ناخ  یلعحتف  هدورـس  يراعـشا 
فرطز نیگنر  یلگون  یتساروح  هرط  ریبع  شهاگرد  كاخ  ردق  يور  زک  همطاف  رفعج  نب  یـسوم  هعـضب  یتساسوم  هعـضب  هاگراب  نیرز 

رد یتسارهز  تمـصع  نامـسآ  زا  يا  هارهز  یفطـصم  يافطـصا  باتفآ  زا  يوترپ  یتساهاط  همانردـص  هب  نشور  یتیآ  دوب  نیـسای  نشلگ 
رارق نیا  زا  نآ  رعش  دنچ  هک  هدش  هتشاگن  ابص  ناخ  یلعحتف  هدورس  يراعشا  هدش ، بصن  يرمق ، يرجه  لاس 1240  رد  هک  رهطم ، حیرض 
هدرپ هب  دش  هک  دنیوگ  ار  شرع  تنیرز  هبق  مرشز  گنس  هنیگبآ و  تشرف  رب  شرع  هکلب  هن  گنهآ  شرع  هاگراب  نیا  زا  هللا  كرابت  تسا :

ناورسخ هراومه  شناتسآ  هب  گنچ  هدز  ار  راختفا  شفرـش  نماد  هب  ( 249) ارذع يوناب  تفه  کلف  قاور  هنُز  گنر  نیمیـس  قاور  ُهن  نیا 
نیا دوش  یم  زاب  هنانز  دجسم  هب  هتفرگ و  رارق  یبرغ ، لامـش  علـض  رد  هک  يرد  هبیتک  رد  گنروا  ناتـسآ  هاشنهـش  هصاخ  هدجـس  هب  نیمز 

نب یسوم  هعضب  هاگباوخ  دمآ  لامآ  هبعک  تشگ و  لادبا  هلبق  تفارـش  دجم و  زا  هک  یلاع  هعقب  نیزاُذبُح  دشاب : یم  افو " " هدورـس راعـشا 
تزع و ایح و  زا  ینامـسآ  هک  ارهز  مانمه  یبن  سومان  يربک و  تمـصع  دـمآ  لاح  لـها  مشچ  زا  ناـیع  یـسوم  هولج  شغورف  زک  رفعج 

هبیتک ثیداحا  تایآ و  زا  يا  هنومن  دمآ  لابقا  تزع و  فاطم  هگردو  رد  نیاک  رد  نیا  خیرات  دش  عبط و  زا  افو  یعارصم  تفگ  دمآ  لابقا 
ناویا هندـب  هبیتک  رد  هک  میزادرپ  یم  ثیداحا  نآ  زا  یکی  رکذ  هب  اجنیا  رد  هدـش ، هتـشون  اه  هبیتک  زا  یخرب  رد  مه  ییاهاعد  تایآ و  اـه 

یف یبلعثلا  فاشکلاب و  موسوملا  ریـسفت  یف  يرـشخمزلا  يور  : " تسا هدـش  هتـشون  ثلث  طخ  هب  يدروجال  هنیمز  اب  قرعم  یـشاک  زا  ـالط 
لآ بح  یلع  تام  نم  الأ و  ًادیهش ، تام  دمحم  لآ  بح  یلع  تام  نم  الَا و  :" لاق (ص ) هللا لوسر  نع  نایبلا ، فشکب  موسوملا  هریـسفت 

کلم هرَُـشب  دـمحم  لآ  دـمحم و  بح  یلع  تام  نم  الَا و  المکتم ، ًانمؤم  تام  دـمحم  لآ  بح  یلع  تام  نم  الَا و  روفغم ، تاـم  دـمحم 
حتف دمحم  لآ  دـمحم و  بح  یلع  تام  ْنَم  الَا  ِهَنَْجلا  َیِلا  َفُز  ٍدَـمَُحم  ِلآَو  ٍدَـمَُحم  ِبُح  یلَع  َتام  ًنُم  الَا  ِهَنجلاب ، رکنم  ریکن و  توملا و 
یلع تام  نم  الَا و  همحرلا ، هکئـالم  رازم  هربق  هللا  لـعج  دـمحم  لآ  دـمحم و  بح  یلع  تاـم  نم  ـالأ و  هَنجلا ، یلا  نیب  اـب  هربق  یف  هل  هللا 

الَا و ًارفاک ، تام  دمحم  لآ  ضغب  یلع  تام  نم  الَا و  هللا ، همحر  نم  سیآ  هینیع  نیب  بوتکم  همیقلا  موی  ءاج  دـمحم  لآ  دـمحم و  ضغب 
فاشک 2ـ دوخ  ریسفت  باتکرد  یشخمز  ننـست 1 ـ لها  ياملع  زا  رتفد  ود  قَدَص ؛ هنجلا ـ  هحئار  مشی  مل  دـمحم  لآ  ضغب  یلع  تام  نم 

ایند زا  دمحم  لآ  بحاب  هک  یـسک  دیـشاب  هاگآ  دومرف : (ص ) ادخ لوسر  هک  دننک  یم  تیاور  نایبلا  فشک  دوخ  ریـسفت  باتک  رد  یبلعث 
زا دمحم  لآ  دمحم و  بح  اب  یـسک  سا ، هتفر  ایند  زا  لماک  نامیا  اب  دریمب ، دمحم  لآ  بح  اب  هک  یـسک  تسا ، هتفر  انید  زا  دیهـش  دورب 
ایند زا  وا  لآ  دـمحم و  بح  اب  هک  یـسک  دـنهد ، یم  هدژم  تشهب  هب  ار  وا  رکنم  ریکن و  هتـشرف  ود  و  لـیئارزع ) ) توملا کـلم  دورب ، اـیند 

ترایز لـحم  ار  وا  ربق  دـنوادخ  دورب  اـیند  زا  وا  لآ  دـمحم و  بح  اـب  هک  یـسک  دـیاشگ ، یم  تشهب  هب  وا  ربق  رد  رد  ود  دـنوادخ  دورب ،
هدش هتـشون  وا  مشچ  ود  نیب  رد  تمایق  زور  رد  دریمب ، وا  لآ  دمحم و  اب  ضغب  ینمـشد و  اب  هک  یـسک  دـهد ، یم  رارق  تمحر  ناگتـشرف 

لآ ینمـشد  اب  هک  یـسک  تسا ، هدرم  رفاک  دریمب ، وا  لآ  دمحم و  اب  ضغب  اب  هک  یـسک  دیـشاب  هاگآ  تسا ، ادـخ  تمحر  زا  دـیماان  تسا 
یفَطْـصُْملا یَلَع  ِلَص  َمُهللَا  : " هدـش هتـشون  سپـس  ادـخ . لوسر  تفگ  تسار  دـسر ـ . یمن  وا  ماـشم  هب  تشهب  يوب  دورب ، اـیند  زا  دـمحم 

، یـسوم مظاکلا  رفعج ، قداصلا  دـمحم ، رقابلا  یلع ، نیدـباعلا  نیز  نیـسحلا ، نسحلا و  نیطبـسلا  همطاف ، لوتبلا  ِیلع ، یـضترملا  ٍدَـمَُحم ،
مهب یجدـلا ، حـیباصم  يدُـهلا و  هَمئالا  ناـمزلا ، بحاـص  يدـهم  مئاـقلا  هجحلا  نسحلا و  یکزلا  یلع ، یقنلا  دـمحم ، یقتلا  یلع ، اـضرلا 

، ادخ لوسر  طبـس  ود  رب  همطاف ، لوتب  رب  یلع ، یـضترم  رب  دـمحم ، تا  هدـیزگرب  رب  تسرفب  دورد  ادـنوادخ  ُءربتا ؛ مهئادـعا  نمو  یلوتأ ،
رب یلع ، یقن  رب  دمحم ، یقت  رب  یلع ، اضر  رب  یـسوم ، مظاک  رب  رفعج ، قداص  رب  دـمحم ، رقاب  رب  یلع ، نیدـباعلا  نیز  رب  نیـسح ، نسح و 

یکیرات رد  شخب  ینـشور  ياه  غارچ  دنتـسه ، تیاده  هار  نایاوشیپ  اه  نیا  هک  جع ) ) نامز بحاص  يدـهم  مئاق  تجح  رب  نسح و  یکز 
یـشاک ياه  تشخ  اـب  رهطم  دـقرم  رهطم  دـقرم  ياـه  هبیتک  مشاـب ". یم  رازیب  ناشنمـشد  زا  مراد و  لوبق  ار  اـهنآ  تیـالو  دنـشاب ، یم  اـه 
ییالط خسن  طخ  هب  2 ـ تسا . هدش  هتشون  یـسرکلا  هیآ  خسن ، طخ  هب  1 ـ تسا : هبیتک  جنپ  نآ  رب  تسا و  هدـش  هتـسارآ  نیگنر  فلتخم و 

ریز رد  و  نآرق ، زا  رگید  يا  هیآ  5ـ كرابت . هروس  ییالط  خسن  طخ  هب  4 ـ نآرق . زا  یتایآ  یفوک  طخ  هب  3 ـ هدش . هتشاگن  يددعتم  تایآ 
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الاب زا  رهطم  دقرم  فارطا  ياه  یشاک  رد  نیسحلا . یبا  نبرهاط  یبا  نب  دمحم  هلمع  هبَتَک و  هدش  هتشون  هتـسجرب  خسن  طخ  هب  مجنپ  هبیتک 
ْنَم ِبَنلا : َلاق  : " هلمج زا  دنا  هتشاگن  مه  يرایـسب  ثیداحا  هدش و  هتـشون  ردق  هروس  یتَا و  له  كرابت و  نمحرلا و  سی و  هروس  نییاپ  ات 

ُنْسُح ( 251) ِهَنَْجلا َْنَیب  َو  ُهَْـنَیب  ُهللا  َقَرَف  اهِدـَلَو ، َو  ٍهَدـِلاو  َنـَْیب  َقَرَف  ْنَـم  ( 250) ِهَماـیْقلا َمْوَی  ُهَتَْرثَع  ُهللا  ُهلاـقَا  ِساـنلا ، ِضارعَا  ْنَع  ُهَناـِسل  َفَک 
دقرم دبنگ  يراک  الط  يارجام  ( 254 .) ِهیِخَا ِنْوَع  ِیف  ُْدبَْعلا  َمادام  ِْدبَْعلا  ُنْوَع  یلاعَت  ُهللا  ( 253) ِْرقَْفلا ُثرُوی  انِزلَا  ( 252 .) ِْملِْعلا ُفِْصن  ِلاؤسلا 

، یـسوط خیـش  گرزب  ملاع  قیوشت  هب  ریبک ) لرغط  ریو  ) یقارع لـضفلاوبا  ای 447 ) لاس 457( رد  میتفگ : هک  ناـنچ  (ع ) هموصعم ترـضح 
ماجنا رایـسب  تاریمعت  هیوفـص  نارودرد  هک  نیا  ات  دومن . لیدبت  گرزب  دبنگ  کی  هب  ار  نآ  يالاب  تمـسق  درک ، يزاسون  ار  دقرم  هاگراب 

نآ لوپ  هب  نآ  هنیزه  دومن ، الط  ار  هاگراب  دـبنگ  الط ، شـشوپ  اب  تشخ  رازه  هدزاود  اب  راجاق  هاـش  یلعحتف  ق  . ـ لاس 1218 ه رد  و  دش .
اب دبنگ  نیا  زونه  درذـگ ، یم  لاس  هک 203  لاـح  اـت  تقو  نآ  زا  تسا ، ق  لاس 1412 ه . ـ هک  کنیا  ( 255 .) دش ناموت  رازه  دص  نامز 

هدش شخپ  يدوعـسم ، هللا  تیآ  هناتـسآ  تیلوت  هبحاصم  زا  دیدج  ربخ  هدش ، دای  دبنگ  يزاسون  دروم  رد  ًاریخا  دشخرد . یم  اهالط  نامه 
اهالط زا  یـضعب  هک  متفایرد  مدرک و  هظحالم  کیدزن  زا  متفر و  دـبنگ  راـنک  دـبنگ ، زا  رادـید  يارب  يزور  تسا : نینچ  نآ  هصـالخ  هک 

سپ اهنآ  دنهدب ، ار  دوخ  هیرظن  قیقد ، یـسررب  زا  سپ  ات  مدرک  توعد  ار  ناسانـشراک  تس ، اهدش  هدوسرف  اهنآ  يزاسریز  و  هدرک ، هلبط 
يور يالط  دبنگ و  يور  سم  یلک  روط  هب  دیاب  تسین ، زاسراک  یلعف  تروص  نیا  اب  رهطم  دـبنگ  ریمعت  هک  دـنداد  رظن  نینچ  یـسررب  زا 

يزاسون یلو  تسا ، ولیک  دودح 20  دـبنگ ، نیا  زا  لصاح  يالط  هک  دـش  نیا  یـسررب  هجیتن  ددرگ . يزاسزاب  ون  زا  و  دوش ، هتـشادرب  نآ 
هـسلج رد  تسا . ناموت  نویلیم  دصناپ  درایلیم و  ود  دودح  نآ  هنیزه  هک  دراد ، رایع  بان 24  يالط  ولیک  سم و 200  نت  هد  هب  زاین  دنبگ 

رد عوضوم  نیا  دنک . یمن  فافک  نم  رمع  یهگناو  تسین ، هتخاس  ام  هدهع  زا  هنیزه  نیا  نیمأت  متفگ : دش ، حرطم  بلطم  نیا  یصوصخ ،
تیآ ردقیلاع  عجرم  تمدخ  هب  مایا  نیمه  رد  هدنب  دنبای . عالطا  هسلج  نآ  دارفا  زا  ریغ  یسک  هکنآ  یب  دش ، حرطم  هنامرحم  سلجم  نامه 

یب یـسرپ ، لاوحا  مالـس و  زا  سپ  مدیـسر و  شتمدخ  هب  منک ، تبحـص  دروم  نیا  رد  ات  مدیـسر . هلظدم ) ) تجهب یقتدمحم  یمظعلا  هللا 
رایـسب دـبنگ  دـینک ، یمن  تسرد  ار  (ع ) هموصعم ترـضح  مناخ  دـبنگ  ارچ  : " دومرف درکور و  نم  هب  تجهب  ياـقآ  میوگب ، ینخـس  هکنآ 

اریز درک ، بجعت  نم  دیامرف ". یم  اطع  مه  رمع  لوط  و  دناسر ، یم  ار  نآ  هنیزه  دنوادخ  دیوش ، راک  هب  تسد  امـش  تسا ، هدش  هدوسرف 
ام يارب  دـهاوخ و  یم  يرایـسب  هنیزه  راک  نیا  متفگ : ناشیا  هب  نم  تشادـن . یعالطا  یـصوصخ ، هسلج  رد  ام  هنامرحم  نانخـس  زا  ناشیا 

دنوادـخ دـینک ، عورـش  ار  راک  :" دومرف متفر  شتمدـخ  هب  تفرگت ، سامت  نم  اب  تجهب  هللا  تیآ  يزور  دـنچ  زا  سپ  درادـن ، ناکما  ًالعف 
هللا تیآ  يربهر  مظعم  ماقم  رـضحم  هب  نم  دیناسرب ". يربهر  مظعم  ماقم  عالطا  هب  ار  عوضوم  نیا  امـش  و  داد ، دهاوخ  ار  نآ  هنیزه  لاعتم 

مظعم ماقم  تقفاوم  زا  سپ  مراد ". لوبق  دیوگب  تجهب  هللا  تیآ  هچ  ره  :" دومرف مدناسر ، ضرع  هب  ار  ارجام  مدیـسر و  هلظدم ) ) يا هنماخ 
ناشیا مدیـسر ، تجهب  هللا  تیآ  ترـضح  رـضحم  هب  ًاددجم  منک ، مهارف  ار  راک  تامدـقم  دـبنگ ، يزاسزاب  يارب  متفرگ  میمـصت  يربهر ،

راک نیا  رب  میمصت  مکحم  هدارا  اب  متفای و  بلق  توق  دنداد . صاصتخا  راک  نیا  تهج  الط  يرادقم  ناموت و  نویلیم  هد  غلبم  عورش ، يارب 
ار نآ  يالط  هجو و  دـیاین و  شیپ  یلکـشم  رگا  و  درک ، میهاوخ  عورـش  یـسمش  لاـس 1380  نیدرورف  رد  ار  حرط  نـیا  هللا  ءاـش  نا  مراد 

تیانع ارجام ، نیا  رد  هجوت  لباق  هتکن  ( 256 .) میناسرب هجیتن  هب  ار  حرط  نیا  ات  تسا  مزال  تصرف  لاس  راهچ  دودـح  مینک ، نیمأـت  میناوتب 
هاگراب ات  دیامن  یم  قیوشت  ار  ام  هک  تسا ، هلظدـم ) ) تجهب یمظعلا  هللا  تیآ  ترـضح  هللا  یلا  کلاس  فراع و  دـیلقت  عجرم  کی  صاخ 

: دومرف (ع ) یلع هب  (ص ) ادخ لوسر  هدمآ  یثیدح  رد  میـشوکب . اه  نآ  ظفح  رد  هدرک و  دنموربآ  دابآ و  ار  اه  هداز  ماما  رونم  دقارم  ياه 
ار نادناخ  امش  ياهربق  هک  یسک  یلع ! يا  سَدَقُْملا ؛ ِْتَیب  ِءاَنب  یلَع  َدُواد  َْنب  َناْمیَلُـس  َناَعَا  اِمناَکَف  اَهَدَهاعَت ، َو  ْمُکَرُوُبق ، َرَمَع  ْنَم  ُِیلَع  اَی  "

تیب دجـسم  نتخاـس  رد  ار  (ع ) دواد نب  نامیلـس  ترـضح  ییوگ  دـشاب ، دـنبیاپ  اـهنآ  تراـیز  هب  و  دـیامن ، يزاـسون  يزاـسزاب و  ریمعت و 
و هدش ، هتشادرب  دبنگ  قباس  يالط  مهم  تمسق  یـسمش ) لاس 1380  ناتسمز  ) نونکا دیوگ : هدنراگن  ( 257.") تسا هدرک  يرای  سدقملا 

هنیـشیپ تسا . هدش  نیمأت  دبنگ  ییالط  هجدوب  هک  هدش  مالعا  هناتـسآ  نیلوؤسم  فرط  زا  و  دنتـسه ، دـبنگ  يزاسون  لوغـشم  ناراک  داتـسا 
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، رفظم لآ  نادـناخ  گرزب  لیعامــسا  نـب  دــمحا  ریما  يرمق  يرجه  لاـس 605  رد  دـیدج  حیرـض  بصن  یگنوگچ  و  حیرـض ، یخیراـت 
هچقودنص ) دقرم ياه  یشاک  تخادرپ  تخاس و  راک  هب  ار  یمق " راک  یشاک  رهاط  یبا  نب  دمحم  " نامز نآ  زاس  یشاک  داتـسا  نیرتگرزب 

راک هدامآ و  دـقرم  ياه  یـشاک  ق  لاس 613 ه . ـ رد  ماجنارـس  ات  دوب  لوغـشم  راـک  نیا  هب  لاـس  تشه  تدـم  هب  وا  تشاداو . رهطم ) ربق 
تفه ياه  یـشاک  هب  هتـسارآ  يرجآ  یحیرـض  دـقرم  فرط  راهچ  رد  يوفـص ، بسامهط  هاش  يرمق  يرجه  لاس 950  رد  دش . هتـشاذگ 
لخاد ار  دوخ  تاروذـن  نارئاز  مه  دوش و  هدـید  رهطم  دـقرم  مه  ات  دوب  زاب  يذـفانم  نآ  فارطا  رد  دومن و  انب  قرعم  ياه  هبیتک  گـنر و 

لاس رد  دش . هداد  رارق  يرجآ  حیرض  ولج  رد  سابع ، هاش  روتـسد  هب  فافـش  دیفـس و  دالوف  زا  یحیرـض  لاس  دنچ  زا  دعب  دنزیرب . حیرض 
يرمق يرجه  لاس 1280  رد  دـش و  هدوسرف  نامز  رورم  هب  حیرـض  نیا  هک  درک ؛ یـشوپ  هرقن  ار  حیرـض  نامه  راجاق  هاـش  یلعحتف   1230

هبترم نیدـنچ  حیرـض  نیا  دـیدرگ . بصن  نآ  ياج  هب  دوب  هدـش  هتخاس  هنازخ  رد  دوجوم  ياه  هرقن  قباـس و  حیرـض  هرقن  زا  هک  یحیرض 
لاس 1328 اـب  ربارب  يرمق  يرجه  لاس 1368  رد  هک  نیا  ات  دوب  یقاب  ترـضح  دقرم  يور  يدامتم  ياه  لاس  دش و  حالـصا  انب و  دـیدجت 
. دندومن بصن  نآ  ياج  هب  ار  ریخا ) ضیوعت  زا  لبق  ) دیدج حیرض  دنداد و  رییغت  ار  حیرض  لکـش  تقو  تیلوت  روتـسد  هب  یـسمش  يرجه 

شیاسرف نارئاز و  كربت  فرشت و  رثا  رب  ًاددجم  حیرض ، ضیوعت  نیرخآ  زا  لاس  لهچ  ًابیرقت  تشذگ  اب  حیرض  ددجم  ضیوعت  ترورض 
نیا هک  دنا  هتشاد  رمع  لاس  دص  کی  ًادودح  حیرض  لخاد  یبوچ  ياه  هیاپ  تلکسا  رگید  يوس  زا  دش . یگدروخ  راچد  اه  هکبـش  دایز ،

نینوخ رطاخ  هب  هک  رگید ، حیرـض  فلتخم  يریهطت  ياه  تفاظن  بـالگ و  اـب  اـه  نآ  ياهوشتـسش  نآ  زا  رت  مهم  ناـمز و  ندوب  ینـالوط 
هدـش و یگدیـسوپ  راچد  دـش  یم  داجیا  نارئاز  تسد  رد  حیرـض  ياه  یبارخ  رثا  رب  هک  یتاـحارج  اـه و  یگدـیرب  یپ  رد  حیرـض  ندـش 

هناتـسآ تیلوت  ینیمخ  يدوعـسم  هللا  تیآ  ترـضح  ات  دیدرگ  ببـس  روکذم  لماوع  حیرـض  ضیوعت  تهج  مادقا  دندوب . ضیوعت  دنمزاین 
شرورپ نیـسح  جاح  ياقآ  اب  لاـس  ناـمه  رد  ناـشیا  میمـصت  یپ  رد  دـنریگب . رهطم  حیرـض  ضیوعت  رب  میمـصت  لاس 1375  رد  هسدـقم 

ناشیا هنافسأتم  دومن . زاغآ  ار  دیدج  حیرض  تخاس  راک  نآ ، ساسا  رب  هک  دش  هتسب  يدادرارق  يزاس  حیرض  نف  ناراکداتسا  زا  یناهفصا 
ناگدنزاس زا  نآ ، زا  سپ  دنام . یقاب  دـکار  ًالماک  راک  هام  شـش  دودـح  ًابیرقت  دـش  ضراع  ناشیا  رب  هک  يرامیب  نس و  تلوهک  تلع  هب 

رارق دیدرگ و  لوحم  یناهفصا  روپسابع  نیسح  دمحم  جاح  داتـسا  هب  راک  همادا  تیاهن  رد  تفرگ و  تروص  مالعتـسا  ناهفـصا  راد  هقباس 
ترـضح ياـنث  حدـم و  رد  راعـشا  زا  یتباـتک  هک  حیرـض  یناـقوف  تمـسق  دـیدج  حیرـض  رد  تارییغت  یگنوگچ  دـش . دـقعنم  دـیدج  داد 

هک نیرئاز  سرتسد  تمـسق  یناقوف و  تمـسق  لصافدـح  نینچمه  هدـیدرگ ، مادـقا  نآ  يراکالط  تهج  يروآ و  عمج  دوب ، (ع ) هموصعم
لبق زا  رت  میخض  ضوع و  ًالک  دراد  هروسام  يوگ و  رازه  جنپ  دودح  دیاش  هک  اه  هفرغ  اه و  هکبش  تسا . هدش  يراکالط  هدوب ، هرقن  ًالبق 
هدش هتفرگ  راک  هب  هرقن و 92  رازه  دودح 330  رد  و  هدش ، يرادیرخ  صلاخ  دـص  رد  ردـص  هرقن  نت  شخب 5/1  نیا  يارب  هدـش . هتخاس 

نیرتهب زا  ًاددـجم  زین  هدوب  هدیـسوپ  هک  حیرـض  یبوچ  ياه  هیاپ  دوب . هتفر  راک  هب  هرقن  لاقثم  رازه  قباس 93  حیـض  رد  هک  یلاح  رد  تسا 
دوش یم  ناشن  رطاخ  تسا  هدش  رت  مواقم  تماقتسا  رظن  زا  يدج  حیرض  عومجم ، رد  تسا . هدیدرگ  بصن  هتخاس و  کشخ ، رانچ  بوچ 

حیرض ربارب  ود  لقادح  دیدج  حیرض  ماکحتـسا ، تماخـض و  لک  رد  و  درادن . قباس  حیرـض  اب  ینادنچ  توافت  يرهاظ  لکـش  رظن  زا  هک 
ناموت نویلیم  لداعم 300  لایر  درایلیم  هس  زا  شیب  یبوچ  تلکسا  هیهت  حیرـض و  بصن  تخاس و  هرقن ، دیرخ  یلک  روط  هب  تسا و  قباس 

هب هجوت  اب  ینیزگیاج  تایلمع  تدم  تسا . هدیـشک  لوط  نآ  تخاس  راک  لاس  جـنپ  دودـح  اه  بیـشن  زارف و  همه  اب  هتـشادرب و  رد  هنیزه 
یعس دنتسه  هدوب و  رهطم  حیرض  زا  رادید  قاتشم  نیرئاز  رورپ و  دیهش  تما  دوب و  هدش  هتسب  رما  نیا  تهج  رهطم  حیرض  فارطا  هک  نیا 

رد حیرـض ، نیا  هک  نیا  هجوت  لـباق  (258 .) دیـشکن لوط  هام  کی  زا  شیب  هللادـمحب  هک  مامت  تعرـس  اب  موادـم و  راک  تیفـش  هس  اب  دـش 
دیلقت گرزب  عجرم  روضح  اب  یسمش  اب 12/12/1380  ربارب  يرمق  ریدغ 1422  دیع  زور  رد  نارئاز ، ناگرزب و  روضح  رد  یتوکلم  ياضف 

. دیدرگ بصن  هلظدم ) ) تجهب یمظعلا  هللا  تیآ 

(ع) هموصعم همطاف  ترضح  حدم  رد  يراعشا 
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(ع) هموصعم همطاف  ترضح  حدم  رد  يراعشا 
ملع و يا  تیوم  دـنبیاپ  هدـش  تمـصع  نکمت  زعو و  جرد  رهوگ  يو  نید  رهاوخ  لقع و  رتخد  يا  یناسارخ : دـیحو  یمظعلا  هللا  تیآ  زا 

نیاک دندناشن  مق  هب  ار  وت  تخت  سپ  دـندنارب  مق " " باطخ هب  ناطیـش  تیمتاخ  نیگن  هدـنخرف  تیمدآ  جات  رهوگ  يو  تیوک  میقم  لمع 
یمسج تسا  تایح  همـشچ  هک  كاخ  نیز  تسا  تام  لقع  وت  مرح  ردنا  تسا  اجنیا  شیاج  يادخ  سومان  تساوح  ياج  تشهب و  هناخ 

رون هدـش  ناریا  ناـسارخ  مق و  زا  دوب  یـسکع  ناـبات  رهم  ورینم  هاـم  نیا  تسا  ناـهج  نت  رد  هک  تسا  یناـج  تسا  ناـهن  نیمز  نیارد  هک 
کی هب  ترد  هب  سک  ره  یسرک  شرع و  فص  دناد و  قح  یسرپ  هچ  الد  مرح  ود  نیا  زا  حابصم  ود  نیا  هب  تفـص  هاکـشم  حاورا  شخب 
يارب دـیاب  دراد و  دوجو  اـه  میرح  مرح ، هدودـحم  رد  هک  يور  نآ  زا  یبورراـبغ  نییآ  تسا  يدـیحو " " همه زا  رت  جاـتحم  تسا  يدـیما 

، تسا هتفرگربرد  ار  دوخ  نیگن  يرتشگنا  نوچ  هک  تسا  سدقم  حیرض  مرح  نیا  لقث  هطقن  دنا . هدیمان  مرح  ار ، مرح  دیـشوک ، نآ  ظفح 
زیراو يارب  یلحم  هراومه  حیرـض  هدودـحم  زا  یتمـسق  میناد  یم  هک  نانچ  درک . ظفح  ار  مرح  مارتحا  هدراو  بادآ  تیاـعر  اـب  دـیاب  سپ 

توالت دوش ، یم  اپرب  یبور  رابغ  نییآ  درذگ  یم  هک  یحابص  دنچ  تسا  هدوب  غورفرپ  هراتس  نیا  هب  (ص ) دمحم تما  يایاده  تاروذن و 
هک حیرـض  برد  تسا . زادنا  نینط  یبوررابغ  ماگنه  هب  هرامه  هیثرم  حدـم و  هللا و  لآ  ياه  تبیـصم  زا  يدای  میرک ، نآرق  ینارون  تایآ 

هنجلا یف  یل  یعفشا  همطاف  ای  همزمز  اب  ادخ و  دای  اب  دنا  هدرک  نت  هب  مارحا  سابل  ییوگ  هک  دنلب  دیفـس  سابل  اب  یهورگ  دوش  یم  هدوشگ 
سپ ددرگ و  یم  ناشناگدید  غورف  رهطم  ربق  ترایز  دنبای . یم  فرشت  قیفوت  عوضخ  اب  حیرـض و  هب  هتـسوب  اب  يراج  هدید  زا  کشرـس  و 

. دنوش یم  نایشرع  نیشنمه  ربق  رانک  رد  زامن  نادناخ  اب  هداد و  وشتـسش  بالگ  اب  ار  فیرـش  ربق  رابغ ، ندودز  تاروذن و  يروآ  عمج  زا 
مود لصف  نایاپ  دشاب . نانآ  عیفش  یقاب  يارس  رد  (ع ) هموصعم ترضح  ات  دندنموزرآ  همه  زا  شیب  نابوررابغ  مسارم ، نایاپ  زا  سپ 

موس لصف 

مق یندید  ياه  ناکم  ناگداز و  ماما  دقارم  نارکمج و  دجسم 

مق یندید  ياه  ناکم  ناگداز و  ماما  دقارم  نارکمج و  دجسم 
ماما زا  يرایـسب  و  دوب ، عیـشت  زکرم  مالـسا ، لوا  نرق  ناـمه  زا  مق  هک  اـجنآ  زا  جـع ) ) يدـهم ترـضح  تموکح  مهم  زکارم  زا  یکی  مق ،

گنهرف تفرگ ، يرتـشیب  قنور  (ع ) هموصعم ترـضح  دورو  اـب  و  دـندش ، دراو  مق  هب  اـهنآ  باحـصا  و  (ع ) ناـماما هب  نیبوسنم  ناـگداز و 
، زاغآ نامه  زا  مق  ساسا ، نیمهرب  دش . راکشآ  نآ ، يوس  ره  زا  نآ ، ناشخرد  راثآ  و  دیدرگ ، راوتسا  نیمزرـس  نیا  رد  عیـشت  یمالـسا و 

نیا هعـسوت  ماکحتـسا و  بجوم  نرق ، هب  نرق  نآ ، شرتسگ  قنور و  و  عیـشت ، هیملع  هزوح  رارقتـسا  اب  سپـس  و  دیدرگ ، عیـشت  مهم  هاگیاپ 
َمَرَح یِمَرَح و  َنِا  الَا  : " دومرف يراتفگ ، نمـض  رد  (ع ) قداـص ماـما  هک  دـش ، رکذ  تیاور ، نیا  ریظن  ًـالبق  هک  ناـنچ  و  دـش . میظع  هاـگیاپ 
ماما مرح  هک  دوش  یم  هدافتـسا  نخـس  نیا  زا  ( 259.") تسا مق  نم ، زا  دعب  نم  نادـنزرف  مرح  نم و  مرح  دیـشاب  هاگآ  مق ؛ يِدـَْعب  يدـْلُو 

یبهذم رظن  زا  تسا ، ادیپ  شراثآ  زا  هک  نانچ  مق  نیاربانب  تسا ، مق  ماما ، تفه  مرح  ینعی  جع ) ) يدهم ترضح  رـصع  ماما  ات  (ع ) قداص
شومارف تسا ، يرفعج  هقف  هاگیاپ  هک  ار  زکرم  نیا  دیابن  هاگ  چیه  جع ) ) يدهم ترضح  مایق  نازاس  هنیمز  دراد ، ناوارف  تیمها  یسایس  و 
ترـضح یناهج  تموکح  يارب  مق  تیزکرم  رگنایب  هک  دراد ، دوجو  يرایـسب  تایاور  دنیازفیب . نآ  قنور  رب  زور  هب  زور  دیاب  هکلب  دننک ،

حرـش زا  لبق  اجنیا  رد  تسا ، زکرم  نینچ  ياـه  هناـشن  زا  دراد ، يا  هدرتسگ  حرـش  دوخ  هک  نارکمج ، دجـسم  دوجو  تسا ، جـع ) ) يدـهم
طابترا دروم  رد  میقتسمریغ  ای  میقتسم  يا  هطبار  هک  یتایاور  زا  هنومن  دنچ  هب  ار  امـش  رظن  نامز ،) ماما  دجـسم  ) نارکمج دجـسم  يارجام 

مدرم انُراْصنَا ؛ ُْمق  ُلْهَا  : " دومرف يراتفگ  نمـض  رد  (ع ) قداص ماما  1 ـ منک : یم  بلج  دراد ، جع ) ) يدهم ترـضح  یناهج  تموکح  اب  مق 
ْمُُهلَِزت ال  ِدیِدَْحلا ، ُِربُزَک  ٌمْوق  ُهَعَم  ُعِمَتْجَی  ِقَْحلا ، َیِلا  َسانلا  وُعْدَی  ُْمق ، ِلْهَا  ْنِم  ٌلُجَر  : " دومرف (ع ) مظاک ماما  2 ـ ( 260.") دنتسه ام  نارای  مق 
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يوس هب  ار  مدرم  دزیخ و  یمرب  مق  زا  يدرم  َنیِقَتُْمِلل ؛ ُهَِبقاْعلاَو  َنُولَکَوَتَی ؛ ِهللا  یَلَع  َو  َنُوِنبْجَی ، الَو  ِبْرَْحلاَنِم ، َنُولِمَی  الَو  ُفِصاوَْعلا ، ُحاـیرلا 
یمن رد  ياپ  زا  ار  اهنآ  ثداوح ، دنت  ياه  نافوت  دنـشاب ، یم  مکحم  نهآ ، هراپ  نوچمه  دنتـسه ، وا  هارمه  یهورگ  دـنک ، یم  توعد  قح 
نافع 3 ـ ( 261.") تسا ناراکزیهرپ  يارب  کین  تبقاع  و  تسا ، ادخ  رب  ناشلکوت  و  دنـسرت ، یمن  و  دنوش ، یمن  هتـسخ  گنج  زا  و  دروآ ،
رتاناد امش  شلوسر و  ادخ و  مدرک : ضرع  دنا ؟ هتشاذگ  مان  مق  ار  مق  ارچ  یناد  یم  ایآ  دومرف : نم  هب  (ع ) قداص ماما  دیوگ ، یم  يرـصب 

لآ مئاق  درگ  هب  مق  مدرم  اریز  ُهَنوُرُْصنَیَو ؛ ِْهیَلَع ، نوُمیِقَتْسَیَو  ُهَعَم ، َنُوموُقَی  و  (ص ) ٍدَمَُحم ِلآ  ِِمئاق  َعَم  َنوُعِمَتْجَی  ُهَلْهَا  َنَِال  : " دومرف دنتـسه ،
يرای ار  وا  و  دنیامن ، یم  تماقتسا  وا  رانک  رد  و  دنیامن ، یم  میاق  وا  هارمه  و  دننک ، یم  عامتجا  داب ـ  وا  رب  دنوادخ  ياهدورد  هک  دمحم ـ 

هک ) برغم قرـشم و  زا  اج  همه  هب  مق  زا  ملع  راشتنا  و  مق ، هب  هفوک  زا  ملع  ندـیچوک  رکذ  نمـض  رد  (ع ) قداص ماـما  4 ـ ( 262 .) دننک یم 
َُمث ُْملِْعلاو ، ُنیِدـلا  ِْهَیِلا  ُْغْلبَی  َْمل  ِضْرَْالا  یَلَع  ٌدَـحَا  یْقبَیال  یتَح  ِْقلَْخلا ، یَلَع  ِهللا  َهَجُح  ُِمُتیف  : " دومرف نایاپ  رد  دـش ) رکذ  لوا  لـصف  رد  ًـالبق 

دنام یمن  یقاب  یسک  نیمز ، رسارس  رد  هک  يروط  هب  دوش ، یم  مامت  مدرم  همه  رب  مق ) نانکاس  ) مق لها  هلیسو  هب  ادخ  تجح  ُِمئاْقلا ؛ ُرَهْظَی 
لها مق و  زا  دیجمت  زا  سپ  (ع ) قداص ماما  5 ـ ( 263.") دنک یم  روهظ  جع ) ) مئاق ترضح  سپـس  دشاب ، هدشن  غالبا  وا  هب  ملع  نید و  هک 

ام قح  قاقحا  ناـهاوخ  نارگ و  توعد  و  اـم ، مئاـق  ناراـی  مق  لـها  هک  دیـشاب  هاـگآ  اـنِقَح ؛ ُهاـعُد  َو  اـنِِمئاق  ُراـْصنَا  ْمُهَنِا  اـمَا  : " دومرف نآ ،
ِْریَخ ُراْصنَا  اْهنِم  ُجُرْخَی  ِیَتلا  ُهَدـْلَْبلا  َکـِْلت  : " دومرف نینچ  يراـتفگ  نمـض  رد  درک و  مق  زا  يداـی  (ع ) یلع ناـنمؤمریما  6 ـ ( 264.") دنتسه
دج ردام ، ردپ ، تهج  زا  اه  ناسنا  نیرتهب  نارای  دـنیآ  یم  نوریب  نآ  زا  هک  تسا  يرهـش  نیا  ًاتَمَع ؛ ًامَع و  َو  ًهَدَـجَو  ًادَـجَو  ًاُما  َو  ًابَا  ِسانلا 

: میناوخ یم  ءارسا  هروس  هیآ 5  رد  7 ـ ( 265 .() تسا (ع ) يدهم ترـضح  اه ، ناسنا  نیرتهب  نیا  زا  روظنم  .") همع ومع و  يردام ، يردـپ و 
ارف هدـعو  نیتسخن  هک  یماگه  ًالوُعْفَم ؛ ًادـْعَو  َناک  ِرایِدـلا و  َالِخ  اوُس  اجَف  ٍدـیِدَش  ٍسَْأب  ِیلُوا  اَنل  ًادابِع  ْمُْکیَلَع  اْنیََعب  امُهیلُوا  ُدـْعَو  َءاج  اذِاَف  "

وجتسج ار  اه  هناخ  نامرجم ) ندروآ  تسد  هب  يارب  یتح  دنبوک ، مه  رد  ار  امش  تخس  ات  ) میتسرف یم  امـش  رب  ار  وج  راکیپ  ینادرم  دسر ،
ادـخ هب  دـنگوس  مق ؛ ُلْهَا  ِهللاَو  ْمُه  : " دومرف راب  هس  هیآ ، نیا  نادـناوخ  زا  سپ  (ع ) قداص ماـما  یعطق ". تسا  يا  هدـعو  نیا  و  دـننک ، یم 
ماما دهد ، یم  وا  عاجش  راوتسا و  نارای  و  جع ) ) مئاق ترضح  روهظ  هب  دیون  روکذم  هیآ  ( 266.") دنتسه مق  لها  نامه  نارگ ) راکیپ  ) اهنآ

(ع) قداص ماما  رگید ، تیاور  قبط  هکنیا : صوصخ  هب  دنک . یم  یفرعم  زاس  هنیمز  راوتسا و  ینارای  نینچ  ناونع  هب  ار  مق  مدرم  (ع ) قداص
زا لبق  (ع ) نیـسح نوخ  ناهاوخ  نوخ  تسا ، (ع ) نیـسح ماما  نوخ  زا  یهاوخ  نوخ  مگنه  نیتسخن  هدـعو  :" دورف روکذـم  هیآ  ریـسفت  رد 

نایم هب  نخـس  جع ) ) يدهم ترـضح  هب  مق  مدرم  لیامت  مق و  زا  (ع ) مظاک ماما  رـضحم  رد  8 ـ ( 267.") دننک یم  مایق  جع ) ) يدهم جورخ 
نیرتهب اهنآ  دشاب ، یم  مق  لها  نآ  زا  نآ  رد  کی  تسا ، رد  تشه  ياراد  تشهب  :" دومرف سپس  درک ، اعد  اهنآ  يارب  (ع ) مظاک ماما  دمآ ،
دیجمت مق و  لها  يارب  اعد  نمض  رد  (ع ) یلع ترـضح  9 ـ ( 268.") تسا هتـشرس  اهنآ  تنیط  رد  ار  ام  تیالو  دنوادخ  دنتـسه ، ام  نایعیش 

تیالو و رادفرط  رادنید و  اهنآ  ُُهتاکََربَو ؛ ِهللا  ُهَمْحَرَو  ْمِْهیَلَع  هللا  ُتاوَلَـص  ِهَدابِْعلا ، ُنْسُحَو  ِهَدابِْعلاَو  ِهَیالِْولاَو  ِنیِدلا  ُلْهَا  ْمُه  : " دومرف اهنآ  زا 
ددعتم تایاور  زا  10 ـ ( 269.") داب اهنآ  رب  وا  تاکرب  تمحر و  ادـخ و  ياهدورد  دنتـسه ، کـین  یگدـنب  تداـبع و  لـها  و  قح ، يربهر 

، دشاب یم  نیمه  مق ، باقلا  زا  یکی  هک  يروط  هب  تسا ". مئاق  نارای  عامتجا  لحم  مق  ِِمئاْقلا ؛ ِراْصنَا  ُعَمْجَم  ُْمق ، و  : " هک دوش  یم  هدافتـسا 
مق هک  تـسا  نآ  زا  یکاـح  تاـیاور  نـیا  ( 270.") تسا (ع ) همطاـف نادـنزرف  نایعیـش و  هاـگهانپ  مق  نییمطاـْفلا ؛ يَوأَـم  مق  : " نینچمه و 
هک (271) تسا ترـضح  نآ  نارظتنم  نارادفرط و  راوتـسا  هاگیاپ  جع ) ) يدـهم ترـضح  روهظ  هناتـسآ  رد  دوخ ، ناشخرد  هقباس  نوچمه 

و دوب ، دهاوخ  نوخ  مایق و  رهش  نامه  مق  ترضح ، نآ  روهظ  زا  سپ  دش و  دنهاوخ  جع ) ) مئاق ماما  زا  لابقتسا  يارب  دنمورین  نازاس  هنیمز 
. داد دـنهاوخ  رارق  جـع ) ) يدـهم ترـضح  یناـهج  تموـکح  يارب  هفوـک ، هکم و  زا  سپ  مهم  زکارم  زا  یکی  ناوـنع  هب  ار  نیمزرـس  نـیا 

بنج نارهت ، هب  مق  میدق  هداج  رانک  رد  (ع ) نسح ماما  دجـسم  يارجام  نینچمه  دمآ و  دـهاوخ  نآ  حرـش  هک  نارکمج ، دجـسم  يارجام 
، ناریا یمالسا  بالقنا  یلصا  هاگیاپ  ناونع  هب  نونکا  مه  مق ، رهـش  درک . دنهاوخ  دییأت  ار  بلطم  نیا  دوش  یم  ناشنرطاخ  هک  ملعلا  هنیدم 

لاس دادرخ  هدزناپ  رد  مق  ناـنز  نادرم و  یماگـشیپ  يدرمیاـپ و  تبالـص ، ناـمیا ، روآداـی  و  تسا ، هر ) ) ینیمخ ماـما  ترـضح  يربهر  هب 
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روفنم هرکیپ  هر ) ) ینیمخ ماما  يربهر  اب  و  درک ، تیارس  رگید  ياهاج  هب  تخورفارب و  يا  هلعـش  هک  تسا  لاس 1375  هامید  و  1342 ش ،
نامرف زاغآ  نارکمج  دجـسم  يارجام  دومن . يراذگ  هیاپ  ار  یمالـسا  يروهمج  نآ ، ياج  هب  و  تخادـنارب ، ار  یهاشنهاش  یتوغاط  میژر 

نب دمحم  نب  نسح  لضاف ، خیـش  دوب . (272 () لبق لاس  ق(1129  . ـ لاس 293 ه ناضمر  هبنش 17  هس  بش  رد  نارکمج ، دجـسم  سیـسأت 
نیزحلا سنوم  باتک  زا  (273) قودص خیش  رصاعم  هدش ) فیلأت  ق  . ـ لاس 378 ه رد  باتک  نیا  هک  ) مق خیرات  باتک  بحاص  یمق  نسح 

یم لقن  نینچ  جع ) ) نامزلا بحاص  يدهم  ترضح  روتسد  هب  ار  نارکمج  دجسم  يانب  قودص ، خیش  تافیلأت  زا  نیقیلا  قحلا و  هفرعم  یف 
دوـخ يارـس  رد  ق  . ـ لاس 293 ه ناـضمر  هاـم  مهدـفه  هبنـش  هس  بش  دـیوگ : یم  ینارکمج  هلْثم  نب  نسح  حـلاص  فیفع و  خیـش  دـنک :

يدـهم ترـضح  رما  زیخرب و  دـنتفگ : دـندرک و  رادـیب  باوخ  زا  ارم  دـندمآ و  ما  هناخ  هب  يا  هدـع  هاـگان  دوب ، بش  همین  مدوب ، هدـیباوخ 
رد هب  منوچ  مدرک و  تکرح  مدش و  هدامآ  متـساخرب و  دیوگ : یم  هَْلْثم  نب  نسح  دبلط . یم  ار  وت  هک  نک  تباجا  ار  جع ) ) نامزلا بحاص 

نونکا هک  هاگیاج  نآ  هب  ارم  دنتفگ و  دـمآ  شوخ  و  دـنداد ، ار  مالـس  باوج  درک ، مالـس  مدـید ، ار  ناگرزب  زا  یتعامج  مدیـسر  ما  هناخ 
دنا و هدرتسگ  تخت  نآ  يور  رب  وکین  یشرف  و  هدش ، هداهن  اجنآ  رد  یتخت  مدید  مدرک  هاگن  دندرب ، هدش ، عقاو  اجنآ  رد  نارکمج  دجـسم 
هتسشن و وا  يور  شیپ  رد  يدرمریپ  هدرک و  هیکت  اه  شلاب  رب  تخت  يور  رب  هلاس  یـس  دودح  یناوج  و  دنا ، هداهن  نآ  رب  وکین  ياه  شلاب 
رب زبس  ياه  هماج  یضعب  دیفـس و  ياه  هماج  یـضعب  هک  درم  تصـش  زا  شیب  مدید  دناوخ ، یم  ناوج  نآ  يارب  هتفرگ و  تسد  رد  یباتک 

و دـیناشن ، تخت  يور  ارم  دوب  (ع ) رـضخ ترـضح  هکدرمریپ  نآ  دـندناوخ . یم  زامن  نیمز  يور  رب  ناوج ، نآ  درگادرگ  رد  دـنا ، هتـشاد 
دابآ ار  نیمز  نیا  تسا  لاس  دنچ  وت  وگب  ملـسم  نب  نسح  هب  ورب  دومرف : دناوخ و  دوخ  مان  هب  ارم  ناوج ) نآ  () جـع ) يدـهم ماما  ترـضح 
هدرب دوس  نیمز  نیا  زا  هچ  ره  دـیاب  يدرک ، تعارز  هب  عورـش  لاسما  رگید  راب  يدرک ، تعارز  لاس  جـنپ  مینک ، یم  بارخ  ام  ینک و  یم 

دنوادـخ تسا ، یفیرـش  نیمز  اجنیا  وگب  ملـسم  نب  نسح  هب  دـننک ، انب  دجـسم  تعارز ) دوس  نامه  زا  ،) لحم نیمه  رد  اـت  ینادرگرب ، يا 
ود دـنوادخ  يا  هدومن  قحلم  دوخ  نیمز  هب  هتفرگ و  ار  نآ  وت  تسا ، هدومن  دـنمجرا  هدـیزگرب و  رگید  ياـه  نیمز  زا  ار  نیمز  نیا  لاـعتم 
ورف وت  رب  يرب  یمن  نامگ  هک  يا  هیحان  زا  دـنوادخ  يالب  ینکن ، يرود  راک  نیا  زا  رگا  يا ، هدـشن  هبنتم  زونه  تفرگ و  وت  زا  ناوج  رـسپ 

ارم نخـس  مدرم  اریز  يراذـگب ، راـیتخا  رد  يا  هناـشن  تمـالع و  تسا  مزـال  نم ، يـالوم  دیـس و  يا  درک : ضرع  هلثم  هب  نسح  دزیر . یم 
نب نسح  ) درم نآ  دـیایب و  دزیخرب و  وگب  وا  هب  ورب و  نسحلاوبا  دیـس  دزن  دومرف : جـع ) ) يدـهم ماما  دـنریذپ . یمن  هناشن  تمالع و  نودـب 
قُهُر زا  ار  هوجو  یقاب  دوش ، دجسم  نامتخاس  يانب  رد  فرص  ات  دهدب  نارگید  هب  و  دریگب ، وا  زا  ار  هلاس  دنچ  تعفنم  و  دروایب ، ار  ملسم )

ره هک  میدرک ، دجـسم  نیا  فقو  ار  قهر  فصن  دـنک و  مامت  ار  دجـسم  نامتخاس  دروایب و  زین  تسا  ام  کلم  هک  لاهدرا  هیحاـن  رد  عقاو 
ار نآ  دنشاب و  هتشاد  قایتشا  لحم  نیا  هب  وگب ! مدرم  هب  دنناسرب . فرصم  هب  دجـسم  نیا  نامتخاس  رد  دنروایب و  ار  نآ  دمآرد  هوجو  هلاس 

ُهللاُوْه ُْلق  راب  تفه  دمْحلَا و  راب  کی  یتعکر  ره  رد  دجـسم ، تیحت  زامن  تعکر  ود  دـنناوخب ، زامن  تعکر  راهچ  نآ  رد  و  دـنرادب ، زیزع 
هک بیترت  نیا  هب  دنراذگب ، نامزلا  بحاص  زامن  تعکر  ود  سپس  دنناوخب ، ار  دوجس  عوکر و  رکذ  راب  تفه  دوجس  عوکر و  رد  و  دُحَا ،ٌ 
هب زین  ار  مود  تعکر  دنیوگب ، رابدص  ار  نآ  دندیـسر ، ْنیِعَتـسَن " كاِیا  ُو  دبعَن  كاِیا  " هیآ هب  دـمح  هروس  رد  هک  یماگنه  لوا  تعکر  رد 

( هللا ِالا  هِلا  (ال  لیلهت راب  کی  زامن  زا  دعب  و  دـنناوخب ، راب  تفه  تعکر ، ود  ره  رد  ار  دوجـس  عوکر و  حـیبست  و  دـنهد ، ماجنا  قیرط  نیمه 
امُهالَص ْنَمَف  . " دنتسرفب تاولص  شلآ ، ربمایپ و  رب  رابدص  هداهن و  هدجس  رب  رس  هاگنآ  دنیوگب ، ار  (ع ) ارهز همطاف  حیبست  سپس  دنیوگب ،

نب نسح  تسا ". هدناوخ  هبعک  هناخ  رد  ار  نآ  ییوگ  دناوخب ، ار  زامن ) ود  نیا  ای  ) تعکر ود  نیا  سک  ره  قِیتَْعلا ؛ ِْتیَْبلا  ِیف  یلَص  امَنَاَکَف 
نآ هاـگنآ  دـشاب . یم  (ع ) ناـمزلا بحاـص  دجـسم  اـجنیا  ینک ، یم  لاـیخ  يداـع  نیمز  ار  اـجنیا  وت  متفگ : دوخ  لد  رد  :" دـیوگ یم  هلثم 
زب کی  ناپوچ ) ) یناشاک رفعج  هلگرد  دومرف : درک و  ادـص  ارم  رگید  راب  مدومیپ  هار  يرادـقم  نوچ  ورب ، هک  درک  هراـشا  نم  هب  ترـضح 

ادرف زادرپـب ، تدوـخ  ار  شلوـپ  هنرگ  و  ینک ، یم  يرادـیرخ  اـهنآ  لوـپ  زا  هک  دـنداد  ار  شلوـپ  مدرم  رگا  يرخب ، ار  نآ  دـیاب  هک  تسه 
تشوگ ناضمر ، هام  مهدجیه  هبنـشراهچ  زور  هاگنآ  نک  حبذ  دجـسم ) رانک  ) لحم نیا  رد  روایب و  ار  زب  نآ  هبنـشراهچ ) بش  ینعی  ) بش
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ياهوم تسا ، قلبا  زب  نآ  (274) دهد افش  ار  همه  لاعتم  دنوادخ  هک  نک  میـسقت  دنراد  تخـس  يرامیب  هک  یناسک  نارامیب و  نیب  ار  زب  نآ 
نب نسح  تسا . نآ  رگید  فرط  رد  هناشن  راهچ  و  فرط ، کی  رد  مهرد  کی  هزادنا ، هب  مادک  ره  هایس ، دیفس و  ناشن  تفه  دراد ، رایـسب 

نـسح نک ... تماقا  اجنیا  رد  زور ) تفه  ای  ) داتفه دومرف : دز و  ادص  ارم  جع ) ) يدـهم ترـضح  رگید  راب  مدرک ، تکرح  دـیوگ  یم  هلثم 
ار بش  يارجام  متفر و  رذنم  نب  یلع  دزن  زامن ، زا  سپ  دش ، حبص  ات  مدوب  رکف  رد  ار  بش  همه  متشگزاب و  ما  هناخ  هب  دیوگ : یم  هلثم  نب 

اجنیا رد  دوب  هومرف  ماما  هک  يا  هناـشن  ادـخ ، هب  دـنگوس  تفگ : وا  متفر ، دجـسم  لـحم  ناـمه  هب  وا  هارمه  سپـس  مدرک ، فیرعت  وا  يارب 
نـسحلاوبا دیـس  دزن  رذنم  نب  یلع  اب  هاگنآ  تسا . هدـش  صخـشم  اهریجنز ، اه و  خـیم  ار  دجـسم  دودـح  مدـید  میدرک  هاگن  تسا ، هداهن 

ياـقآ دـنتفگ : يرآ ، میتـفگ : دـییآ ، یم  نارکمج  زا  امـش  دـنتفگ : شناراکتمدـخ  ناـمالغ و  میدیـسر ، شا  هناـخ  هـب  هـک  یتـقو  میتـفر ،
مدش و نسحلاوبادیـس  هناخ  دراو  دیوگ : یم  هلثم  نب  نسح  درب . یم  رـس  هب  امـش  ندـمآ  راظتنا  رد  لاح  ات  دادـماب  زاغآ  زا  نسحلاوبادـیس 
درک و نخس  هب  زاغآ  وا  میوگب ، ینخس  هکنآ  زا  لبق  دیناشن  وکین  ياج  رد  ارم  درک و  مرتحا  نم  هب  رایسب  داد و  وکین  باوج  مدرک ، مالس 

نارکمج زا  هلثم  نب  نسح  مان  هب  یصخش  حبص  تفگ ، نم  هب  باوخ  ملاع  رد  یـصخش  دوب ، هدیبوخ  نم  هلثم ! نب  نسح  يا  تفگ : نینچ 
زا نکن . در  ار  شنخـس  زگره  تسا ، ام  نخـس  زا  شنخـس  هک  نک  قیدصت  ار  وا  راتفگ  امن و  نانیمطا  وا  هب  تفگ  هچنآ  دـیآ ، یم  وت  دزن 

، درک لـقن  نسحلاوبادیـس  يارب  حورـشم  روـط  هب  ار  ارجاـم  هلثم ، نـب  نـسح  مدوـب . وـت  راـظتنا  رد  تعاـس  نـیا  اـت  مدـش و  رادـیب  باوـخ 
راپـسهر نارکمج  يوس  هب  دـندش و  راوـس  دـنداهن و  نیز  اـه  بسا  رب  داد ؛ روتـسد  (275 () دوب نکمتم  يدرم  هک  ) ییاضر نسحلاوبادـیس 

نآ تفر و  هلگ  نایم  هب  هلثم  نب  نسح  تسا ، هار  راـنک  هاـگارچ  رد  شا  هلگ  هک  دـندید  ار  ناـپوچ  رفعج  نارکمج ، کـیدزن  رد  دنتـشگ ،
ار شلوپ  تساوخ  تفرگ و  ار  زب  نآ  نسح  دـیود . شیوـس  هب  هلگرـس  تشپ  زا  هک  دـید  ار  دوـب ) هدوـمرف  ار  نآ  ياـه  ناـشن  ماـما  هک  ) زب
نآ هاگنآ  تفرگن ، ار  شلوپ  مدرک  راک  ره  مدوب ، هدـیدن  زورما  زج  ار  زب  نیا  نم  نونک  ات  ادـخ  هب  دـنگوس  تفگ : ناپوچ  رفعج  دزادرپب ،

هدناشن دجـسم  هدودـحم  رد  هک  ار  اه  بوچ  اه و  خـیم  نآ  نسحلاوبا  دیـس  دـندرک . حـبذ  اجنآ  رد  و  دـندروآ ، هدـش  نییعت  لحم  هب  ار  زب 
یم اهریجنز  نآ  هب  ار  دوخ  دـمآ و  یم  دوب ، تخـس  يرامیب  هب  التبم  هک  يرامیب  ره  درک ، يرادـهگن  شا  هناخ  رد  و  دروآ ، مق  هب  دـندوب ،

زا یکی  یتدـم  زا  سپ  درک ، تافو  تشاد  تنوکـس  یلعف ) رذآ  نابایخ  ) مق نایوسوم  هلحم  رد  هک  نسحلاوبا  دیـس  تفای . یم  افـش  دـیلام ،
ار اهنآ  دنبای ، افـش  دلامب و  اهریجنز  اه و  خیم  نآ  هب  ار  دوخ  ات  تشادرب ، ار  اه  قودنـص  رـس  هدش ، قاطا  لخاد  دیدرگ ، رامیب  شنادنزرف 
رد مق  زا  ینخس  هک  نآ  زا  لبق  دوخرصعرد ، (ع ) نانمؤملاریما هکنیا  بلاج  نارکمج  دجسم  زا  (ع ) یلع ترـضح  بیغ  ربخ  ( 276 .) تفاین

بحاص نایزوتاک  موحرم  تسا . هداد  ربخ  نآ  زا  نارکمج ، دجـسم  سیـسأت  زاغآ  زا  لبق  لاـس  دودح 253  دـیآ ، نایم  هب  هفوک  زاجح و 
هک دـنک  یم  لقن  هر ) ) قودـص خیـش  نیزحلا  سنوم  باـتک  وا  و  نادـلبلا ، هصـالخ  باـتک  زا  موس ) عشعـشم  (ج1 ، نیشعشملاراونا باتک 
لآ مئاـق  روهظ ، لوا  رد  یناـمی ! رـسپ  يا  : " دوـمرف (ص )) ربماـیپ کـین  باحـصا  زا  یکی  ناـمی ، نب  هقیذـح  هب  (ع ) یلع ترـضح  يزور 
نآ هب  برغ ، قرش و  زا  قیالخ  همه  دیامن ، توعد  قح  يوس  هب  ار  مدرم  (277)و  دنک جورخ  دنیوگ ، مق  ار  نآ  هک  يرهش  زا  (ص ) دمحم

( مچرپ ) تیار دـشاب ... یم  كاپ  اـه  یگدولآ  همه  زا  تسا و  سدـقم  نیمزرـس ، نیا  یناـمی ! رـسپ  يا  دوش ... هزاـت  مالـسا  دـنروآ و  يور 
نوریب دجسم ، نآ  هرانم  ریز  زا  وا  دننک ، بصن  دنمان ، نارکمج  ار  نآ  هک  دجسم ... کیدزن  دیفـس ، هوک  زارف  رب  ار  يدهم ) ترـضح  ) يو

نیا رد  دـشاب ، یم  (ع ) یلع ترـضح  یگدـنز  تازجعم  زا  تسا و  بیجع  رایـسب  دوخ ، ياـج  رد  زین  یبـیغ  ییوگـشیپ  نیا  ( 278 ... ") دیآ
هللا هیآ  هیرظن  تسا . ترـضح  نآ  یناهج  مایق  ماگنه  جـع ) ) يدـهم ترـضح  يزکرم  ياه  هاـگیاپ  زا  یکی  مق  هک  هدـش  حیرـصت  راـتفگ ،

متفه هتفای  تافو  ) یفجن یشعرم  نیدلا  باهش  دیس  یمظعلا  هللا  هیآ  موحرم  نایعیش ، دیلقت  عجرم  نارکمج  دجسم  هرابرد  یفجن  یـشعرم 
( جع ) هللا هیقب  ترـضح  تبیغ  لئاوا  فیرـش  دجـسم  نیا  : " دومرف نینچ  نارکمج  دجـسم  تلیـضف  شیادـیپ و  هرابرد  ق ) . ـ رفص 1311 ه

نب نسح  دجسم  نارکمج و  دجسم  نامزلا ، بحاص  دجسم  ياه : مان  هب  میدق ، ياه  هتـشون  رد  و  تسا ، هدش  يراذگناینب  (279)و  سیسأت
روط هب  دجـسم  نیا  در  جع ) ) نامزلا بحاص  ترـضح  (280 ...) دـشاب یم  صاخ  تبـسانم  هب  اه  مان  نیا  زا  کـی  ره  هک  هدـش  یفرعم  هلثم ،
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تلیضف سیـسأت و  يارجام  نیزحلا  سنوم  مان  هب  یباتک  رد  قودص  خیـش  رادقم ، یلاع  ثدحم  راوگرزب و  خیـش  تسا ، هدش  هدید  ررکم 
ریمعت راب  نیدنچ  هیوفـص ، نامز  رد  وا  زا  سپ  درک و  ریمعت  هر ) ) قودـص خیـش  اهدـعب  ار  دجـسم  نیا  تسا ، هدرک  رکذ  لیـصفت  هب  ار  نآ 

اجنآ زا  یتامارک  ررکم  مدوخ  ریقح  دیدرگ . ریمعت  رگید  راب  زین  يرئاح  میرکلادبع  خیـش  یمظعلا  هللا  هیآ  تسایر  نامز  رد  و  تسا ، هدش 
تـسین دیدرت  ياج  مریگب ، ار  دوخ  تاجاح  و  منک ، هتوتیب  دجـسم  نآ  رد  هک  مدش  قفوم  ررکم ، هبنـشراهچ  بش  لهچ  ما ، هدرک  هدهاشم 
كرابم دوجو  هب  هک  ) هفوک رد  هلهـس  دجـسم  زا  سپ  و  تسا ، یهلا  تاکرب  لوزن  هجوت و  دروم  هک  تسا  ییاـه  ناـکم  زا  دجـسم  نیا  هک 

رد جـع ) ) نامز ماما  اب  رادـید  ( 281.") دراد تبـسن  جـع ) ) نامز ماما  هب  هک  تسا  ییاج  نیرتهب  تسا ) بوسنم  جـع ) ) رـصع یلو  ترـضح 
ترـضح نامز  ماما  رادـید  تداعـس  يدارفا  اهراب  احلـص ، املع و  زا  يرایـسب ، ياـه  لـقن  قباـطم  نارکمج ، دجـسم  رد  نارکمج  دجـسم 

زا یلوا  هک  دروم  هس  هب  دروم ، اه  هد  نایم  زا  اجنیا  رد  ام  تسا ، هدش  هتشاگن  اه  باتک  رد  اهنآ  زا  یضعب  و  دنا ، هدرک  ادیپ  ار  جع ) ) يدهم
هیآ ترضح  زا  یموس  یفجن و  یـشعرم  یمظعلا  هللا  تیآ  یمود  و  هر ) ) یناگیاپلگ اضردمحمدیـس  یمظعلا  هللا  هیآ  موحرم  گرزب  عجرم 

ناخاضر هک  يابر  زرابم و  هتسجرب و  ياملع  زا  یکی  1 ـ هر ) ) ماما اب  یقفاب  ياقآ  تاقالم  مینک : یم  افتکا  هدش ، لقن  یناگیاپلگ  یفاص  هللا 
رد یگلاس  رد 72  یسمش  لاس 1322  رد  وا  سپـس  درک ، دـیعبت  ير  رهـش  هب  مق  زا  تارکنم ، باجح و  فشک  اب  وا  هزراـبم  مرج  هب  ار  وا 

موحرم دندرپس ، كاخ  هب  (ع ) هموصعم ترـضح  رهطم  دقرم  رـس  الاب  دجـسم  رد  و  دندروآ ، مق  هب  ار  شا  هزانج  و  دومن ، تلحر  ير  رهش 
رـصع رد  دوـمرف : یناـگیاپلگ  اضردـمحم  یمظعلا  هللا  هیآ  هک  درک ، لـقن  مق  ياـملع  زا  یکی  تسا . هر ) ) یقفاـب یقتدـمحم  خیـش  هللا  هیآ 

اهنآ دـندوب ، هدـش  عمج  مق ، هیملع  هزوح  رد  هبلط  رفن  دـصراهچ  هر ) ) يرئاح میرکلادـبع  خیـش  جاح  یمظعلا  هللا  هیآ  تسایر  تیعجرم و 
يابع تشاد ، ار  يرئاـح  میرکلادـبع  خیـش  هللا  هیآ  هیرهـش  میـسقت  یتسرپرـس  هک  هر ) ) یقفاـب یقتدـمحم  خیـش  هللا  هیآ  موحرم  زا  ًادـحتم 
یقفاب ياقآ  میروایب ؟ اجک  زا  ابع  دصراهچ  دومرف : يرئاح  ياقآ  دنتفگ ، يرئاح  ياقآ  موحرم  هب  ار  ارجام  یقفاب  ياقآ  دنتساوخ  یناتسمز 

ياقآ مریگب . ترـضح  نآ  زا  هک  مرادـن  یهار  نم  دومرف : يرئاـح  ياـقآ  میریگ . یم  هادَـف ) اـنحاورَا  ) رـصع یلو  ترـضح  زا  درک : ضرع 
ترضح تمدخ  هب  تفر و  نارکمج  دجسم  هب  هر ) ) یقفاب ياقآ  هعمج  بش  مریگ . یم  ترـضح  نآ  زا  هللا  ءاش  نا  نم  درک : ضرع  یقفاب 

هبنـش زور  ادرف  هک  دـندومرف  هدـعو  جـع ) ) نامزلا بحاص  ترـضح  تفگ : يرئاح  میرکلادـبع  خیـش  جاـح  ياـقآ  هب  هعمج  زور  دیـسر و 
ناقاتـشم ماش  لد  يا  هدژم  درک . میـسقت  اه  هبلط  نیب  دروآ و  ابع  دصراهچ  راجت  زا  یکی  مدید  هبنـش  زور  دنیامرف . تمحرم  ابع  دصراهچ 

زا رت  نیریش  يا  هرود  رجه  مایا  یخلت  زا  نک  هوکش  مک  نابز ! يا  دیسر  دهاوخ  رحـس  نابات  بش ، هریت  نیا  سپ  زو  دیـسر  دهاوخ  رـس  هب 
ملاع رادید  دیـسر  دهاوخ  رفـس  زا  نادـنخ  هتـشگ  مگ  فسوی  زیرم  نماد  رد  کشا  لیـس  بوقعی  يا  رگید  دـسر  دـهاوخ  رکـش  دـهش و 

یـشعرم ینیـسح  نیدـلا  باهـش  دیـس  یمظعلا  هللا  تـیآ  موـحرم  زا  ناـنیمطا  دروـم  دارفا  2 ـ جـع ) ) يدـهم ترـضح  ییامنهار  و  یفجن ،
نارکمج دجسم  هب  متشاد ، یلکشم  درک ؛ لقن  نم  يارب  هدوب  هدمآ  مق  هب  یتدم  هک  فرشا  فجن  ياملع  زا  یکی  دندرک : لقن  هر ) ) یفجن

دنک تعافش  ادخ  هاگرد  زا  هدرک  تطاسو  هک  متساوخ  وا  زا  مدرک و  ضرع  جع ) ) رصع ماما  ترضح  هب  ینعم  ملاع  رد  ار  ملد  درد  متفر ،
دجسم نآ  رد  يزور  هکنیا  ات  متفرگن ، يا  هجیتن  یلو  متفر ، نارکمج  دجسم  هب  ررکم  روط  هب  روظنم  نیا  يارب  ددرگ ، لح  نم  لکـشم  ات 

لزنم رد  مشاب و  امـش  رـضحم  رد  هک  تسا  زیاج  ایآ  ناجالوم ! مدرک : ضرع  جـع " " نامز ماما  هب  باطخ  تسکـش و  ملد  زامن  ماگنه  رد 
(ع) مشاه ینب  رمق  البرک  رادملع  هب  یتح  ماما ، دوجو  اب  تسین  تشز  ایآ  دیـشاب ، یم  نم  ماما  امـش  موش ؟ لسوتم  يرگید  هب  مشاب و  امش 

ملاـع بلق  ینارون  هرهچ  اـب  ناـهگان  مدوب ، هتفرگ  رارق  يرادـیب  باوخ و  نیب  یتحاراـن ، تدـش  زا  مهد ؟ رارق  عیفـش  ار  وا  موش و  لـسوتم 
یمن تحاران  تسین و  تشز  اهنت  هن  دومرف : داد و  ار  ممالـس  باوج  مدرک ، مالـس  گنرد  یب  مدش ، وربور  جع " " تجح ترـضح  ناکما 

هک یماگنه  ییوگب ؟ هچ  البرک  رادملع  هب  لسوت  ماگنه  هک  منک  یم  زین  ییامنهار  امش  هب  هکلب  يدرگ  لسوتم  البرک  رادملع  هب  هک  موش 
وا هد ". هانپ  نم  هب  سرب و  مدایرف  هب  ناگدنهد  هانپ  ردپ  يا  ینْکِرًدَا ؛ ِثًوَْغلاَابَاای  :" وگب يدـش  لسوتم  ترـضح  نآ  هب  تجاح  ياور  يارب 
هللا هیآ  ترضح  مق 3 ـ رد  (ع ) یبتجم نسح  ماما  دجسم  يارجام  و  رگید ، يرادید  تفرگ . هجیتن  درک و  لمع  جع ) ) رـصع ماما  روتـسد  هب 
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: دومرف نینچ  دنشاب  یم  هر ) ) یناگیاپلگ یمظعلا  هللا  هیآ  موحرم  داماد  و  تسا ، دیلقت  عجارم  زا  هک  هلظدم ) ) یفاص هللا  فطل  خیـش  یمظعلا 
یم مق  هب  نارهت  زا  نارهت و  هب  مق  زا  هک  ینیرفاسم  رثکا  هک  ناـنچ  تسا : نیا  هدـش ، عقاو  اـم  ناـمز  رد  هک  تسار  بیجع و  ياـهارجام  زا 

هک یسک  تسار  تمـس  نارهت ، مق ـ  هار  رانک  رد  دوب  مق  رهـش  زا  جراخ  نابایب و  ًاقباس  هک  یلحم  رد  ًاریخا  دنراد  عالطا  مق  یلاها  و  دنیآ ،
هدرک انب  (ع ) یبتجم نسح  ماما  دجـسم  مان  هب  یهوکـشاب  للجم و  دجـسم  مق  رایخا  زا  نایبجر  هللادی  جاح  بانج  دور ، یم  نارهت  هب  مق  زا 

لاس بجر  كرابم  هام  مود  تسیب و  هبنـشراهچ  بش  رد  ( 282 .) ددرگ یم  دـقعنم  نآ  رد  تعامج  زامن  هدـش و  رئاد  نونکا  مه  هک  تسا 
ياقآ بانج  تیاکح  بحاص  زا  ًاصخـش  دجـسم  نیا  هب  عجار  ار  لیذ  تیاـکح  یـسمش ، هاـمریت 1357  متفه  قباـطم  يرمق  يرجه   1398

ناشیا و روضح  اب  نایبجر  ياقآ  بانج  لزنم  رد  دراد ، تنوکس  نارهت  رد  تسا  اه  لاس  و  رایخا ، زا  هک  یهاشنامرک  يرگسع  دمحا  جاح 
حبص زامن  بیقعت  لوغشم  دوب ، يا  هبنشجنپ  زور  شیپ  لاس  هدتفه  دودح  دندرک : لقن  يرکـسع  ياقآ  مدینـش . نیمرتحم  زا  رگید  یـضعب 

هبنـشجنپ زور  زورما  میراد  اضاقت  دنتفگ : دنا  هدمآ  نیـشام  اب  دندوب  کیناکیم  هس  ره  هک  ناوج  رفن  هس  مدید  نوریب  متفر  دندز  رد  مدوب ،
اه ناوج  هک  متشاد  يا  هسلج  بناجنیا  میراد . یعرـش  یتجاح  مینک  اعد  میوش  فرـشم  نارکمج  دجـسم  هب  ات  دییامن  یهارمه  ام  اب  تسا 

تلاـجخ داهنـشیپ  نیا  زا  نم  دـندوب ، اـه  ناوج  ناـمه  زا  ناوج  هس  نیا  متخوـمآ ، یم  اـهنآ  هب  نآرق  زاـمن و  مدرک و  یم  عـمج  نآ  رد  ار 
منک در  ار  اهنآ  دوبن  حیحـص  مه  نم  دـندرک  رارـصا  ماجنارـس  منک ، اعد  میایب  ما  هراـکچ  نم  متفگ  متخادـنا و  نییاـپ  ار  مرـس  مدیـشک و 
پچ تسد  طقف  دوبن ، یلعف  ياه  نامتخاس  مق ) کیدزن  ) نارهت میدـق  هداج  رد  میدرک . تکرح  مق  يوس  هب  مدـش و  راوس  مدرک  تقفاوم 

دجسم مان  هب  يدجسم  نایبجر ) اقآ  جاح  ) ًالعف هک  اج  نیمه  زا  رتالاب  مدق  دنچ  دوب ، هایس  یلع  هناخ  هوهق  مان  هب  هبارخ  يارس  ناوراک  کی 
الاب ار  نیـشام  توپاک  يرفن  هس  دندش ، هدایپ  دندوب  کیناکم  هس  ره  هک  اقفر  دـش . شوماخ  نیـشام  تسا  هدرک  انب  (ع ) یبتجم نسح  ماما 
يوت مورب  متفر  ریهطت ، تجاح و  ياضق  يارب  متفرگ  بآ  ناویل  کی  اقآ  یلع  مان  هب  اهنآ  رفن  کی  زا  نم  دـندش ، لوغـشم  نآ  هب  دـندز و 
سابل اب  دوب  شکرابم  تروص  رب  یلاخ  و  دیفس ، شیاه  ناد  هدیشک ، شیاهوربا  دیفس ، ابیز و  رایسب  يدیس  مدید  یلعف  دجسم  ياه  نیمز 

ار نیمز  دوب  دنلب  رتم  هن  تشه  ردـق  هب  هک  يا  هزین  اب  هداتـسیا و  اه ، یناسارخ  همامع  لثم  زبس  همامع  درز و  نیلعن  كزان و  يابع  دـیفس و 
هتفرگ شتـسد  هزین  دنوش  یم  در  دنیآ  یم  نمـشد  تسود و  هداج  ولج  اجنیا  تسا  هدمآ  حبـص  لوا  متفگ  دوخ  اب  دیامن . یم  یـشک  طخ 

متا پوت و  کنات و  نامز  ومع ! متفگ : تفگ ) درک  یم  یهاوخرذع  نامیشپ و  دوخ  نانخـس  نیا  زا  هک  یلاح  رد  يرکـسع  ياقآ  !! ) تسا
ار اجنیا  نیشنن  اجنآ  يرکسع  ياقآ  دز  ادص  متـسشن ، تجاح  ياضق  يارب  متفر  ناوخب ، ار  تسرد  ورب  ینک ؟ هچ  يا  هدروآ  ار  هزین  تسا ،
، مشچ متفگ  دـنک  تعاطا  رتگرزب  زا  هک  يا  هچب  دـننام  دسانـش  یم  ارم  اـجک  زا  هک  مدـشن  هجوتم  نم  تسا . دجـسم  ما  هدیـشک  طـخ  نم 

ورب ربمغیپ  دـنزرف  دیـس  ناج  اقآ  میوگب : منک  زاـب  ار  وا  اـب  لاؤس  رـس  متفگ  دوخ  شیپ  اـجنآ  متفر  يدـنلب ، نآ  تشپ  ورب  دومرف : مدـشاپ ،
نوریب يا  هدمآ  مق  زا  خسرف  ود  هک  هکئالم  ای  يزاس  یم  نج  يارب  ار  دجسم  نیا  1 ـ مدرک : حرط  دوخ  شیپ  لاؤس  هس  ناوخب ، ار  تسرد 

ار دجسم  نیا  رد  3 ـ منکن ؟ تجاح  ياضق  نآ  رد  ارچ  هدشن  دجـسم  زونه  2 ـ يا ؟ هدش  رامعم  هدناوخن  سرد  یـشک  یم  هشقن  باتفآ  ریز 
هب ادتبا  وا  لوا  راب  مدرک  مالس  ولج  مدمآ  مدرک  حرط  دوخ  شیپ  ار  اه  شسرپ  نیا  هکئالم ؟ ای  دناوخ  یم  زامن  نآ  رد  نج  يزاس  یم  هک 

حازم وا  اـب  هک  مدوب  هدرک  مه  ار  رکف  نیا  نوچ  دوـب ، مرن  دیفـس و  شیاهتـسد  تفرگ  هنیـس  هب  ارم  درب و  ورف  نیمز  رب  ار  هزین  درک ، مـالس 
هبنـش جنپ  تسین  هبنـشراهچ  زور  مدرک  ضرع  تسا ؟ هبنـشراهچ  زور  متفگ  یم  درک . یم  غولـش  دیـس  تقو  ره  نارهت  رد  هک  نانچ  منک ،

هک ار  یلاؤس  هس  دومرف : تسین و  هبنشراهچ  تسا ، هبنـش  جنپ  دومرف  دومن و  دنخبل  منک . ضرع  هکنیا ... نودب  باتفآ  نایم  يا  هدمآ  تسا 
لوا يا ، هدرک  لو  ار  سرد  ربمغیپ ! دـنزرف  دیـس  متفگ : داد ، عـالطا  نم  لد  زا  منک  لاؤس  هکنیا  زا  لـبق  هک  مدـشن  هجوتم  نم  وگب ، يراد 
ورب دنوش  یم  در  دـنیآ  یم  نمـشد  تسود و  دروخ و  یمن  درد  هب  هزین  پوت ، کنات و  نامز  نیا  ییوگ  یمن  هداج  رانک  يا  هدـمآ  حـبص 

يارب دومرف : هکئالم ؟ ای  نج  يارب  متفگ  مشک . یم  دجـسم  هشقن  مراد  دومرف : نیمز ، هب  تخادـنا  ار  شمـشچ  دـیدنخ  ناوخب ؟ ار  تسرد 
یکی :" دومرف تسا ؟ هدشن  دجـسم  زونه  منک  تجاح  ءاضق  متـساوخ  یم  هک  اجنیا  منیبب  دییامرفب  متفگ  .چ  دوش یم  يدابآ  اجنیا  دازیمدآ ،

مود همطاف  س )  ) هموصعم www.Ghaemiyeh.comترضح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 81زکرم  هحفص 68 

http://www.ghaemiyeh.com


هک اجنیا  بارحم ، دوش  یم  اجنیا  ما  هدیـشک  طخ  لیطتـسم  عبرم  نم  تسا ، هدش  دیهـش  هداتفا و  نیمز  رب  اجنیا  رد  (ع ) ارهز همطاف  هیرذ  زا 
ادخ و نانمشد  اجنیا  و  دوش ، یم  حارتسم  ینیب  یم  هک  اجنیا  دنتـسیا ، یم  زامن  هب  نانمؤم  هک  تسا  دیهـش  نآ  نوخ  تارطق  ياج  ینیب  یم 

مان رکذ  اب  هینیـسح و  دوش  یم  اجنیا  دومرف : دینادرگرب ، مهارم  متـشگرب و  دوب ، هداتـسیا  هک  روط  نیمه  دنا ". هداتفا  كاخ  هب  (ص ) لوسر
یم ار  شیاه  باتک  وت  هناخباتک ، دوش  یم  اجنیا  تشپ  دومرف : مدرک . هیرگ  رایتخا  یب  مه  نم  دش ، يراج  شنامشچ  زا  کشا  (ع ،) نیسح

، دوش دجـسم  اجنیا  هکنیا  2 ـ هللا . ءاش  نا  دومرف : مشاـب ، هدـنز  نم  هکنیا : 1 ـ مهد : یم  باـتک  طرـش  هس  هب  ربمغیپ ! رـسپ  يا  متفگ : یهد ؟
ورب منک  یم  شهاوخ  یلو  مروایب  ربمغیپ ، رـسپ  وت  رما  يارجا  يارب  هدش  باتک  کی  هچرگ  تعاطتـسا  ردق  هب  هکنیا  3 ـ هللا . كُراب  دومرف 

هک ار  اجنیا  دـیدوم  رفن  رخآ  متفگ : هتفرگ  دوخ  هنیـس  هب  ارم  رگید  راب  دـیدنخ ، نک . رود  ترـس  زا  ار  اوه  نیا  ناجاقآ  ناوخب ، ار  تسرد 
اه تسد  همه  يالاب  ادـخ  تسد  ینعی  ما ، هدـناوخ  سرد  ردـق  نیا  نم  ناـجاقآ  متفگ : ( 10 حتف -  ) مهیدـیا قوف  هللادـی  دومرف : دزاس ؟ یم 

ادخ دومرف : تفرگ ، هنیـس  هب  ارم  مه  رگید  راب  ناسرب ، مالـس  نم  لوق  زا  شا  هدنزاس  هب  هدـش  هتخاس  هک  ینیب  یم  راک  رخآ  دومرف : تسا ،
یتقو میس  نیا  ریز  میتشاذگ  تیربک  بوچ  کی  دنتفگ  دش ؟ روطچ  متفگ : هداتفا  هار  نیشام  مدید  هداج  رس  مدیـسر  مدمآ  نم  دهد . ریخ 

. دیدیدن دوب  شتسد  هک  يرتم  هد  هزین  اب  ار  یگرزب  نیا  هب  دیس  رگم  متفگ : يدز ؟ یم  فرح  باتفآ  ریز  یکاب  دنتفگ : دش  تسرد  يدمآ 
چیه درادن و  دوجو  يدـنلب  یتسپ و  تسا و  تسد  فک  نیمز  تسین ؟ دیـس  مدـید  متـشگرب  مدوخ  دیـس  مادـک  مدز ؟ یم  فرح  وا  اب  نم 

يروطچ مناد  یمن  مدـش ، فرـشم  مرح  هب  مدزن ، فرح  اهنآ  اب  رگید  متـسشن ، نیـشام  يوت  مدـمآ  مدروخ ، یناکت  کی  نم  تسین . سک 
یمن نم  دندز  یم  فرح  نم  اب  اقفر  مدوب ، جیگ  مدناوخ  زامن  میدروخ ، راهان  نارکمج ، میدمآ  ماجنارـس  مدـناوخ ، ار  رـصع  رهظ و  زامن 

هلان و اهنآ  طسو  مه  نم  رگید ، فرط  یناوج  دوب و  هتسشن  نم  فرط  کی  رد  يدرمریپ  نارکمج  دجسم  رد  مهدب . ار  ناشباوج  متـسناوت 
هک دیس  ییاقآ  مدید  مناوخب ، ار  تاولص  ات  مورب ، هدجس  هب  زامن  زا  دعب  متـساوخ  یم  مدناوخ ، ار  نارکمج  دجـسم  زامن  مدرک ، یم  هیرگ 

دیـس يادـص  ُنت  ناـمه  شیادـص  نت  تسـشن . نم  يولهپ  سپـس  مکیلع ، مالـس  يرکـسع  ياـقآ  دومرف : نم  هب  داد  یم  رطع  شوخ  يوب 
زا منک  دنلبرس  متفگ  هدجس ، رب  مرس  دوب ، اقآ  نآ  شیپ  ملد  متفگ ، ار  تاولـص  رکذ  هدجـس  هب  متفر  دومرف ، یتحیـصن  نم  هب  دوب ، یحبص 

فرح نم  اب  هک  اقآ  نیا  متفگ : درمریپ  هب  تسین . اقآ  مدید  مدرک  دنلب  رس  یتقو  دیسانش  یم  اجک  زا  ارم  دیتسه و  اجک  لها  امـش  مسرپب  وا 
، مدروخ ناکت  دـش  هلزلز  هک  نیا  لـثم  هعفد  کـی  مدـیدن  تفگ  مه  وا  مدیـسرپ ، ناوج  هن  تفگ : يدـیدن ؟ ار  وا  اـقآ  تفر ، اـجک  دز  یم 

زامن هصالخ  هدش ، هچ  دنتفگ  دنتخیر  میور  رس و  هب  بآ  دندرب  ارم  اقفر  دروخ ، مه  هب  ملاح  تسا ، هدوب  (ع ) يدهم ترـضح  هک  مدیمهف 
مدرک و تاقالم  نارهت ، هب  دورو  ماگنه  ار  یناسارخ  داوج  خیش  جاح  هللا  هیآ  موحرم  میتشگرب . نارهت  يوس  هب  تعرـس  هب  و  میدناوخ ، ار 

اجنآ رگا  نک  ربص  الاح  دنا ، هدوب  جع ) ) يدهم ترضح  دوخ  تفگ : دیسرپ ، نم  زا  ار  تایـصوصخ  مدرک و  فیرعت  ناشیا  يارب  ار  ارجام 
هب میدروآ ، ار  وا  هزانج  يدجـسم  ياقفر  قافتا  هب  دوب  هدرک  توف  ناتـسود  زا  یکی  ردـپ  يزور  لـبق  یتدـم  تسا . تسرد  دـش ، دجـسم 

(ع) یبتجم نسح  ماما  مان  هب  تسا  يدجسم  نیا  دنتفگ : مدیسرپ ، نآ  زا  تسا ، هتفر  الاب  دنلب ، یلیخ  هیاپ  ود  مدید  میدیسر  هک  لحم  نامه 
، مدوب تحاران  نم  میدرک ، نفد  تشهب  غاب  میدرب  ار  هزانج  میدش ، مق  دراو  دنتفگ . هابتشا  دنزاس و  یم  یناهوس  اقآ  نیسح  جاح  ياهرسپ 

یشورف ناهوس  متفر  مدش  راوس  یسکات  میآ ، یم  يدوز  هب  نم  دیروخ ، یم  راهان  دیور  یم  امـش  ات  متفگ  اقفر  هب  متخانـش  یمن  اپ  زا  رس 
یک ار  دجسم  نیا  متفگ  هن ، تفگ  دیزاس ؟ یم  دجسم  امش  اجنیا  رد  متفگ : اقآ  نیسح  جاح  رسپ  هب  مدش ، هدایپ  اقآ  نیسح  جاح  ياهرسپ 

، مدش قرع  سیخ  متـسشن  تشاذگ  یلدنـص  دش ؟ هچ  اقآ  تفگ : داتفا  ندز  هب  مبلق  هللادی  تفگ  ات  نایبجر ، هللادی  جاح  تفگ : دزاس ؟ یم 
هب ار  ارجام  متشگرب  نارهت  هب  متخانش ، یمن  هدیدن و  عقوم  نآ  ات  مه  ار  ناشیا  تسا ، هللادی  جاح  مدیمهف  مهیدیا  قوف  هللادی  متفگ  دوخ  اب 
مق متفر  مدرک ، يرادـیرخ  باتک  دـلج  دـصراهچ  هکنآ  زا  دـعب  نم  تسا ، تسرد  شغارـس  ورب  دومرف : متفگ . داوج  خیـش  جاـح  موحرم 
یم اعدتسا  متفگ : لزنم ، تفر  یجاح  تفگ : مدیسرپ  نابهگن  زا  هناخراک  متفر  مدرک ، مولعم  ار  هللادی  جاح  یفابمـشپ ) ) راک لحم  سردآ 

زا متفگ : مدرک  ضرع  مالس  نم  تشادرب  ار  یشوگ  یجاح  درک  نفلت  دراد ، راک  امش  اب  هدمآ  نارهت  زا  رفن  کی  دییوگب  دینک  نفلت  منک 
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ام اب  ییانـشآ  هچ  و  دیدرک ، راک  نیا  اجک  زا  امـش  دومرف  مروایب . اجک  ما  هدرک  دجـسم  نیا  فقو  باتک  دلج  دـصراهچ  ما ، هدـمآ  نارهت 
بـش تفگ  دوش  یمن  نفلت  تشپ  متفگ : تسیچ ؟ لام  دییوگب  دیاب  تفگ  ما ، هدرک  فقو  باتک  دلج  دصراهچ  اقآ  جاح  متفگ : دـیراد ؟
متفر موس . ِرد  پچ ، تسد  یهللارکـش ، درگرـس  هچوک  هاش  هارراهچ  لزنم  دیروایب  سردآ  نیا  هب  ار  اه  باتک  متـسه  رظتنم  هدنیآ  هعمج 
لوبق روط  نیا  نم  تفگ  ناشیا  اقآ  جاح  لزنم  مق  مدروآ  ناتسود  زا  یکی  نیشام  اب  هبنـش  جنپ  زور  مدرک ، يدنب  هتـسب  ار  اه  باتک  نارهت 

مدناوخ و ترـضح  زامن  تعکر  ود  مه  دجـسم  رد  متفر  مدرک ، میدقت  ار  اه  اتک ب  و  متفگ ، ار  نایرج  هرخالاب  وگب ، ار  ارجام  منک ، یمن 
هب وت  دهدب  تریخ  ادخ  تفگ : هداد و  ناشن  نم  هب  هللادی  جاح  دندوب  هدیشک  ترضح  هک  يا  هشقن  قبط  ار  هینیسح  دجـسم و  مدرک . هیرگ 

نیا رب  هوالع  دـش ، لقن  يریگ  هصالخ  راصتخا و  روط  هب  ًابیرقت  هک  (ع ) یبتجم نسح  ماما  دجـسم  تیاـکح  دوب  نیا  يدرک . اـفو  تدـهع 
: دـنتفگ نایبجر  ياقآ  نایبجر  ياقآ  بلاج  تیاکح  مییامن : یم  لقن  ًارـصتخم  زین  ار  نآ  هک  هدرک  لقن  نایبجر  ياقآ  زین  یبلاـج  تیاـکح 
، دش یم  تخادرپ  دوش  تخادرپ  دیاب  هک  یهوجو  و  هدرک ، بترم  ار  دجـسم  ياهرگراک  دزم  باسح و  لومعملا  بسح  هعمج  ياه  بش 

فیرـشت دیـس ) ) اـقآ رفن  کـی  زورما  تفگ : دوب ، هدـمآ  اـهرگراک ، دزم  نتفرگ  باـسح و  يارب  دجـسم  ياـنب  ربکاداتـسا ، يا  هعمج  بش 
يدنت اب  دریگ ، یمن  لوپ  یسک  زا  دجسم  یناب  مدرک : ضرع  نم  دنداد . دجسم  يارب  ار  ناموت  هاجنپ  نیا  و  دجسم ، نامتخاس  رد  دندروآ ،

ود (ع .) یبتجم نسح  ماما  دجـسم  يارب  دوب  هتـشون  نآ  يور  متفرگ  ار  ناـموت  هاـجنپ  نم  دریگ ، یم  ار  نیا  ریگب ، میوگ  یم  دومرف : نم  هب 
بیج رد  مدرک  تسد  نم  داد ، حرـش  ار  شمیتی  لفط  ود  دوخ و  تجاح  یتسد و  یهت  عضو  و  درک ، هجارم  ینز  دوز  حبـص  دـعب  زور  هس 

یم جرخ  مدوخ  دـعب  متفگ : و  مداد ، وا  هب  ار  دجـسم  ناـموت  هاـجنپ  نآ  مریگب  لزنم  لـها  زا  هک  مدرک  تلفغ  متـشادن ، دوجوم  لوپ  میاـه 
مدوب هداد  سردآ  وا  هب  هکنیا  اـب  مه  رگید  و  تفر ، تفرگ و  ار  لوـپ  نز  منک . کـمک  وا  هب  اـت  دـیایب  هک  مداد  سردآ  نز  نآ  هب  و  منک ،

: تفگ دمآ  باسح  يارب  ربکاداتـسا  رگید  هعمج  ات  مدش . نامیـشپ  مشاب و  هداد  ار  لوپ  نآ  دیابن  هک  مدـش  هجوتم  نم  یلو  درکن ، هعجارم 
دیهدـب لوق  هک  یتروص  رد  تفگ : دـییوگب  تفگ : منک ، اضاقت  دـینک  لوبق  هک  دـیهد  یم  لوق  رگا  مراد  ییاـضاقت  امـش  زا  نم  هتفه  نیا 

یمن یهدن  لوق  ات  تفگ  وگب  متفگ  یناوت ، یم  تفگ  میآرب ، شا  هدهع  زا  میناوتب  رگا  ربکا  داتـسا  ياقآ  متفگ  میوگ  یم  دـینک  یم  لوبق 
ناموت هاجنپ  نآ  تفگ  تفرگ  لوق  مهد  یم  لوق  وگب  متفگ  رخآ  میوگب . نم  ات  هدـب  لوق  هک  رارـصا  وا  زا  وگب ، هک  رارـصا  نم  زا  میوگ ،

نامیشپ نز  نآ  هب  ناموت ، هاجنپ  نداد  زا  دعب  نوچ  يدرک  هزات  ارم  غاد  ربکا ! داتسا  ياقآ  متفگ  مدوخ ، هب  هدب  دجـسم  يارب  دنداد  اقآ  هک 
بش نآ  متفگ : دشاب . سانکسا  نآ  دیاش  مدرک  یم  هاگن  دیسر  یم  تسد  هب  یناموت  هاجنپ  سانکـسا  ره  مه  دعب  لاس  ود  ات  و  مدوب ، هدش 

لوغـشم امرگ  نارحب  نآ  رد  دوب ، مرگ  لیخ  اوه  رهظ  زا  دعب  مین  هس و  دودح  يرآ  تفگ : منادب  نک  فیرعت  بوخ  الاح  یتفگ ، رـصتخم 
هک تبالـص ، اب  باذج  ینارون  هفایق  اب  دش ، دراو  دجـسم  ياهرد  زا  یکی  زا  ییاقآ  کی  مدید  هاگان  متـشاد ، مه  رگراک  هس  ود  دوب ، راک 
اقآ منک . اشامت  ار  اقآ  متـساوخ  یم  تفر  یمن  راک  لابند  رگید  نم  لد  تسد و  دـندش  دراو  دوب ، نایامن  وا  زا  يراوگرزب  یگرزب و  راـثآ 

دندروآرد یلوپ  ابع  ریز  دندرک  تسد  مدرک  یم  راک  شیالاب  نم  هک  يا  هتخت  ولج  دندروآ  فیرشت  دندز ، مدق  ناتـسبش  فارطا  دندمآ ،
امش زا  ار  لوپ  نیا  دیاش  دریگ  یمن  یسک  زا  لوپ  دجسم  یناب  اقآ ! مدرک  ضرع  نم  دجـسم ". یناب  هب  هدب  ریگب ، ار  نیا  !" داتـسا دندومرف :
چگ ياه  تسد  اب  يروف  نم  دریگ  یم  ار  نیا  ریگب ، میوگ  یم  وت  هب  دومرف : دـندرک ، رییغت  ًابیرقت  اـما  دوش  تحاراـن  دریگن و  وا  و  مریگب ،

يدهـشم مان  هب  اهرگراک  زا  یکی  مرگ  ياوه  نیا  رد  دوب  اجک  اقآ  نیا  متفگ : نم  نوریب . دـندرب  فیرـشت  اقآ  متفرگ ، اقآ  زا  ار  لوپ  دولآ ،
هقیقد راهچ  تفر ، یلع  يدهشم  دندوب ؟ هدمآ  يا  هلیـسو  هچ  اب  یکاب و  دنور ؟ یم  اجک  نیبب  اقآ  نیا  لابند  دورب  متفگ : مدز  ادص  ار  یلع 
نوتـس راوید  تشپ  مدز  ادص  ار  یلع  يدهـشم  دوب ، هدـش  ترپ  مساوح  یلیخ  دـماین ، یلع  يدهـشم  دـش  هقیقد  هد  دـش ، هقیقد  جـنپ  دـش ،

دـنتخادنا و ریز  ار  ناشرـس  اقآ  تفگ  دـمآ  یتقو  ایب  متفگ  منک ، یم  اـشامت  ار  اـقآ  ما  هداتـسیا  تفگ : ییآ ؟ یمن  ارچ  متفگ  دوب ، دجـسم 
ارچ وت  متفگ  دندرب  فیرـشت  دنتخادنا و  ریز  هب  رـس  دنتـشادن  يا  هلیـسو  چـیه  هک  هن  تفگ  دوب ؟ نیـشام  يا ؟ هلیـسو  هچ  اب  متفگ  دـنتفر ،
نیا هک  دـینک  رواب  یلو  دوب ، ناموت  هاجنپ  ِنایرج  نیا  تفگ : نایبجر  ياقآ  مدرک . یم  اـشامت  ار  اـقآ  مدوب ، هداتـسیا  تفگ  يدوب  هداتـسیا 
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اجنیا هب  ییاهنت  هب  مدوخ  دوش و  اـنب  هنوگ  نیا  دجـسم  نیا  هکنیا : هب  دـیما  نم  دوخ  دراذـگ ، دجـسم  راـک  يور  يرثا  کـی  ناـموت  هاـجنپ 
( تیاکح نایاپ  .) تشاذـگ رثا  نم  دوخ  راک  يور  دجـسم و  راک  يور  دیـسر ، تسد  هب  ناموت  هاـجنپ  نیا  هک  یعقوم  زا  متـشادن ، مناـسرب 
هک یمظعم  دیـس  هکنیا  هب  تیاکح ، بحاص  نانیمطا  زا  ریغ  ترـضح  نآ  یفرعم  رب  اـه  تیاـکح  نیا  نتم  هچ  رگا  دـیوگ : (283) هدنراگن

نانچ اما  درادن ، رگید  رهاظ  تلالد  تسا ، هدوب  ترضح  نآ  صخش  دومرف ، نخس  وا  اب  نارکمج  دجسم  رد  و  دیشک ، یم  ار  دجسم  هشقن 
نآ نایعیـش  يارب  اهرادـید  تافـشاکم و  هنوگ  نیا  عوقو  تسا ، هداد  حرـش  بقاـثلا  مجن  فیرـش  باـتک  مهن  باـبرد  يروـن  ثدـحم  هک 
هب تسا  دـیؤم  هک  ًاصوصخ  و  هعیـش ، هب  ترـضح  نآ  هطـساوالب  اـی  هطـساو  هب  تاـیانع  و  بهذـم ، تحـص  دـهاوش  زا  لقادـح  ترـضح ،
هب و  تسا ، هدش  عقاو  ام  دوخ  رصع  نیمه  ار  اه  تیاکح  نآ  زا  یـضعب  دراد ، ترـضح  نآ  فرعم  رب  تلالد  اهنآ  نتم  هک  رگید  تایاکح 

نامز و ثوغ  نآ  نادنمتدارا  نایعیـش و  رایتخا  رد  تسا ، نیرـصاعم  ياه  فرـشت  صوصخم  هک  يدیدج  باتکرد  لاعتم  دـنوادخ  يرای 
رد نارکمج  دجـسم  تالوحت  زا  ییامن  رود  ( 284 .) هللاِاب ِالا  یقیفوت  ام  یلاعت و  هللاءاش  نا  تفرگ  دـهاوخ  رارق  هادـف  انحاورا  ناـهج  بطق 

طسوت () جع ) نامز ماما  روتسد  هب  زاغآ  رد  نارکمج ، دجسم  ،" دش لقن  هر ) ) یفجن یـشعرم  یمظعلا  هللا  هیآ  زا  ًالبق  هک  نانچ  رـضاح  لاح 
تافو ) قودص خیـش  طسوت  اهدعب  و  دش ، هتخاس  یبوچ ) فقـس  اب  هداس  تروص  هب  ق  . ـ لاس 293 ه رد  نسحلاوبا ، دیـس  هلثم و  نب  نسح 

هیآ تسایر  رصع  رد  دش و  يزاسزاب  ریمعت و  راب  نیدنچ  يوفص ، ناهاش  رصع  رد  یتدم  زا  سپ  و  دیدرگ ، ریمعت  ق ) . ـ لاس 381 ه هتفای 
ربکا یلعازریم  طـسوت  ق  . ـ لاس 1167 ه رد  هدمآ : مق  راثآ  هنیجنگ  باتک  رد  و  دیدرگ . ریمعت  راب  دـنچ  زین  يرئاح  میرکلادـبع  خیـش  هللا 

تاریمعت نیا  زا  سپ  اهدـعب  دـمآ و  لمع  هب  فلتخم ، ياه  يراک  یـشاک  هرانم و  کی  ناتـسبش و  نحـص و  ياراد  یلک ، تاریمعت  یمق ،
نیرت یمیدق  زا  مق ، رهش  یقرش  بونج  يرتمولیک  جنپ  دودح  رد  نارکمج  ياتسور  دش . هدوزفا  نآ  رب  يرگید  تاریمعت  تانییزت و  یلک ،

اجنآ ات  تسا . هتفرگ  رارق  نآ  یقرش  بونج  لوط  رد  نآ  يرتم  دصناپ  دودح  هلصاف  رد  جع ) ) نامزلا بحاص  دجسم  تسا ، مق  ياهاتـسور 
مه و  هتفای ، يریگمـشچ  قنور  نطاب ، رهاظ و  تاهج  زا  زور  هب  زور  یـسمش ، لاس 1350  زا  دجـسم  نیا  ما ؛ هدید  کیدزن  زا  هدنراگن  هک 

گرزب يارس  نحص و  هاگباوخ و  هینیسح  دجسم و  دنچ  ياراد  عیسو  حطس  رد  یعامتجا  يدابع  گرزب  هعومجم  کی  تروص  هب  نونکا 
هب هبنـشراهچ  ياه  بش  رد  روشک  زا  جراـخ  و  روشک ، فلتخم  طاـقن  زا  هک  تیعمج  ماـحدزا  دـشاب . یم  گرزب  ياـه  یـشورف  باـتک  و 

قشاع و رفن  رازه  اه  هد  دزادنا ، یم  جح  مایا  رد  ینم  تافرع و  يارحص  دای  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  ریگمـشچ  يردق  هب  دنیآ ، یم  نارکمج 
هدش بجوم  مق  رهش  هعسوت  دنزادرپ . یم  زاین  زار و  تاجانم و  هب  دنیآ و  یم  تمظعاب  هاگرد  نیا  هب  جع ) ) مئاق ماما  كرابم  دوجو  هتفیش 

دجـسم ات  (ع ) هموصعم ترـضح  مرح  زا  ") مرح هب  مرح  " ناونع هب  یعیـسو  نابایخ  نونکا  و  دسرب ، نارکمج  دجـسم  هب  تسا ، کیدزن  هک 
ماـما میظع  زکرم  هاـگیاپ و  يزور  نارکمج  دجـسم  یتـسار  هب  هـک  تـسا  نآ  رگناـشن  هـمه  اـه  نـیا  تـسا . ثادـحا  تـسد  رد  نارکمج 
یناهج بالقنا  زا  يا  هزات  هلحرم  میظع ، هاگیاپ  نیمه  رد  راوگرزب  نآ  و  دـش ، دـهاوخ  هفوک  هلهـس و  دجـسم  هکم و  زا  سپ  جـع ) ) ناـمز

هک نانچ  دـسر ، یم  ناهج  هب  شیتوکلم ، يادـص  هاـگیاپ  نیا  زا  و  دـنک ، یم  رداـص  ناـیناهج  هب  رایـسب ، راوتـسا و  یناراـی  هارمه  ار  دوخ 
ترـضح يربهر  مظعم  ماقم  اهراب  و  دـیدرگ ، زاغآ  مق  زا  جـع ) ) نامز ماما  نیتسار  رای  هر ) ) ینیمخ ماما  يربهر  هب  ناریا  یمالـسا  بـالقنا 
یتوکلم نوناک  نیا  زا  و  تسیرگن ، دجسم  نیا  هب  قیمع  دید  اب  دیاب  نیاربانب  دنا . هدید  دجسم  نیا  رد  ار  یلاعلا ) هلظدم  ) يا هنماخ  هللا  هیآ 

دجسم لامعا  نارکمج  دجسم  لامعا  دش . جع ) ) يدهم ماما  نیتسار  نیرظتنم  زا  تخومآ و  سفن  بیذهت  تبالص ، تعاجش ، ياه  سرد 
تعکر ود  نآ  هویـش  جـع ،) ) نامز ماما  زامن  تعکر  ود  و  تیحت ، زامن  تین  هب  تعکر  ود  تسا ، زامن  تعکر  راـهچ  زا  تراـبع  نارکمج ،
تعکر ره  رد  هدجـس  ود  رکذ  عوکر و  رکذ  دوش ، هدناوخ  دیحوت  هروس  راب  تفه  دـمح ، زا  دـعب  تعکر  ره  رد  تسا : نینچ  تیحت  زامن 

هب دمح ، هروس  رد  هک  یتقو  مود  لوا و  تعکر  رد  دنناوخب : قیرط  نیا  هب  (ع ) نامز ماما  زامن  تعکر  ود  سپس  دوش . هدناوخ  راب  تفه  زین 
زا دعب  و  دنناوخب ، راب  تفه  تعکر ، ره  رد  ار  دوجـس  عوکر و  حیبست  دنیوگب ، رابدـص  ار  نآ  دندیـسر  نیعتـسن  كایا  دـبعن و  كایا  هیآ 
رب تاولص  رابدص  دنراذگب و  هدجس  رب  رـس  دعب  و  دنیوگب ، ار  (ع ) ارهز ترـضح  حیبست  سپـس  (285 .) دـنیوگب هللا  الا  هلا  راب ال  کی  زامن 
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، يراـسناوخ یقتدـمحم  دیــس  يدرجورب ، ناـیاقآ ، ماـظع  تاـیآ  نوـچمه  گرزب  عـجارم  اـملع و  ( 286 .) دنتـسرفب شلآ  و  (ص ) ربماـیپ
یم نآ  لامعا  نارکمج و  دجسم  هب  رایسب  تیمها  یفجن و ... یـشعرم  هللا  هیآ  ردص ، هللا  هیآ  تجحب ، هللا  هیآ  یناگیاپلگ ، اضردمحمدیس 
یم نارکمج  هب  هدایپ  ًابلاغ  هر ) ) يراسناوخ یقتدمحم  دیـس  هللا  هیآ  دندش . یم  لئان  دوخ  جیاوح  نیرت  گرزب  هب  اتـسار ، نیا  رد  و  دنداد ،

هک درک  لـقن  يدرجورب  ياـقآ  یمظعلا  هللا  هـیآ  قـثوم  ياـملع  زا  یکی  هـکنیا : هجوـت  لـباق  دروآ . یم  اـج  هـب  ار  اـجنآ  لاــمعا  و  تـفر ،
رد دیناوخب ".و  دورو  دصق  هب  ار  نارکمج  دجـسم  زامن  ود  و  تسا ، هدوب  يرادیب  رد  جع ) ) نامز ماما  رادـید  نارکمج و  يارجام  :" دومرف

دیاب ءاملع ، زا  یضعب  هدومرف  قباطم  هدمآرد ، عیـسو  دجـسم  تروص  هب  هک  نارکمج ، دجـسم  یلـصا  هطوحم  نآ  تافاضا  رد  زامن  دروم 
. دوش هدناوخ  یلصا  دجسم  رد  اهزامن  تسا ، نکمم  ات  هک  رتهب  هچ  سپ  دشاب . باوث ) دیما  ) ءاجر دصق  هب  زامن 

مق فورعم  ناگداز  ماما 

مق فورعم  ناگداز  ماما 
هب ار  تموکح  يدهعتیالو  نومأم  دمآ و  ناسارخ  هب  هنیدم  زا  ریزگان  ق  . ـ لاس 200 ه رد  نومأم  توعد  هب  (ع ) اضر ترضح  هک  یماگنه 
اب یلو  دـندمآ ، ناریا  هب  زاجح  زا  (ع ،) اضر ترـضح  رادـید  قوش  هب  ماقم  یلاع  تاداـس  رایـسب و  ناـگداز  ماـما  دراذـگاو ، ترـضح  نآ 

، رصع نآ  رد  مق  هکنآ  رطاخ  هب  اهنآ  زا  يرایسب  دنتشگ ، يراوتم  یضعب  دندیسر و  تداهش  هب  یـضعب  دندش ، وربور  (ع ) تیبلها نانمـشد 
هطساوالب و دنزرف  ) هداز ماما  روهشم 444  لوق  قباطم  دندرک . تلحر  مق  رد  دندمآ و  مق  هب  دوب ، توبن  نادناخ  نارادفرط  نایعیش و  زکرم 

فورعم هاش  ) ریبک سابع  هاش  رصع  فورعم  ناگدنسیون  زا  یکی  يزار ، دمحا  دندومن . تماقا  مق  رد  و  دندش ، مق  دراو  ناماما ) هطـساو  اب 
ناماما ناـگداون  دـالوا و  زا  نت  زا 444  شیب  مق  نیمزرـس  هک  تسا  هتخاس  ناشن  رطاخ  هتـشون ، مق  هراـبرد  یطوسبم  حرـش  هک  ناـیوفص )
فرـش زا  راـچ  لـهچ و  دـصراهچ و  دنتـسه  دـیوگ : یم  دوخ  قیمع  راعـشا  نآ  رد  زین  ناـبغاب  یکز  خیـش  تسا . هتفرگرب  رد  (ع ) موصعم

یم ناج  فجن  هبعک و  مق و  ناـیم  نادـم  یقرف  فشُک  ول  هاـش  نآ  یلع  یـضترم  دـالوا  فدـص  نیا  رد  رْد  نوچ  همه  قح  رما  هب  نوفدـم 
لامک اب  دنـسر  یم  ماما  هب  هطـساو  دنچ  اب  ای  هطـساو و  یب  هک  یفورعم  ناگدازماما  حرـش  هب  اجنیا  رد  ام  ( 287) مق راثن  رب  درخ  لها  دـنهد 

ترضح نارئاز  هک  تسا  هتـسیاش  رایـسب  دومن . میهاوخ  هراب ، نیا  رد  رگید  تاعوضوم  زا  یخرب  هب  مه  يا  هراشا  و  میزادرپ ، یم  راصتخا 
، اهنآ هاگـشیپ  هب  بدا  راهظا  اهنآ و  ترایز  هکنآ  هچ  دـنورب ، مه  اهنآ  روبق  ترایز  هب  و  دـننکن ، شومارف  ار  مق  ناگدازماما  (ع ،) هموصعم
زا رظن  فرـص  دـننوفدم  (ع ) هموصعم ترـضح  دـقرم  رانک  رد  هک  یناگداز  ماما  تسا . (ع ) ناماما دوخ  هاگـشیپ  هب  بدا  راـهظا  تراـیز و 

رهطم هضور  فارطا  رد  زین  ردـقلا  لیلج  تاداس  ناگداز و  ماما  دـش ، رکذ  ًالبق  تسا و  (ع ) هموصعم ترـضح  مرح  رد  ناشربق  هک  ییوناب 
نیا تسا ، هدمآرد  هناتسآ  تاتویب  ءزج  نونکا  هک  دنا  هدوب  هناگادج  هبق  نیدنچ  ياراد  و  دنا ، هدش  هدرپس  كاخ  هب  (ع ) هموصعم ترضح 
ماما نب  دمحا ... نب  هزمح  2 ـ (ع ) قداص ماما  نب  لیعامسا  نبدمحم  نب  رفعج  نب  نیسح  نب  نیـسح  نسحلاوبادیـس ، 1 ـ زا : دنترابع  هورگ 

بیطخلادمحا یلعوبا ، 6 ـ هزمح . نـب  یلع  5 ـ هزمح . نب  دـمحم  نب  یلع  مساـقلاوبا  4 ـ هدربماـن . هزمح  نب  دـمحم  رفعجوبا ، 3 ـ (ع ) داجس
نسح نب  دمحا  یلعوبا ، 9 ـ هدربمان . دمحا  نب  نسح  دـمحموبا ، 8 ـ هدربمان . دمحا  نب  دـمحم  رفعجوبا ، 7 ـ (ع ) داجس ماما  نبا  يرجشلا ...

لاس 259 رد  ماما  نادنزرف  زا  هک  یسک  نیتسخن  (ع ) عقربم یسوم  ( 288 .) دنا هدوب  تاداس  ناگدازماما و  ناگرزب  زا  اهنآ  همه  هک  هدربمان .
هاگراب مان  هب  شکرابم  ربق  دشاب و  یم  مهن  ماما  لصفالب  دنزرف  (289)و  تسا (ع ) داوج ماما  نب  یسوم  ترضح  دمآ ، مق  هب  يرمق  يرجه 

لاس 296 یناثلا  عیبر  هبنشراهچ 22  بش  رد  يو  تسا ، روهـشم  فورعم و  رذآ ، نارتخا  لهچ  هربقم  رانکرد  (290) عقربم یسوم  هداز  هاش 
هب لقتسم  باتک  يرون  ثدحم  دوب ، ردقلا  لیلج  یصخش  وا  تسا . هجوت  دروم  هوکشاب و  نحص ، دبنگ و  اب  وا  رازم  نونکا  تفر و  ایند  زا 

رارق نآ  رد  وا  دـقرم  نونکا  مه  هک  یلحم  دنتـسه ، وا  لـسن  زا  يوضر  تاداـس  همه  تسا ، هتـشاگن  وا  یناگدـنز  رد  عشعـشم " ردـب  " ماـن
نارتخا لهچ  تسا . نوفدم  عقربم  یـسوم  نبدـمحا  نبدـمحم  نبدـمحا  شیاه  هداون  زا  یکی  شربق  رانک  رد  تسا و  هدوب  وا  هناخ  هتفرگ ،
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رد هک  يا  هبیتک  هک  يروط  هب  دراد ، مان  نارتخا  لهچ  هک  تسا  يدنمهوکـش  نامتخاس  اـب  گرزب  دـقرم  (ع ) عقربم یـسوم  هعقب  راـنک  رد 
لاس 950 رد  نآ ، نامتخاس  هوکش  اب  يانب  یلو  ( 291 .) تسا ناگدازماما  تاداس و  زا  یعمج  هربقم  هدش ، هتشون  ق  . ـ لاس 851 ه رد  اجنآ 

یعمج عقربم و  یسوم  نبدمحا  نبدمحم  نارتخد  موثلک  ما  هملس و  ما  اجنآ  رد  و  تسا . هدش  هتخاس  يوفص ، بسامهط  هاش  طسوت  ق  . ـ ه
زا یکی  (ع ) هزمح هاش  تسا . اجنآ  رد  عقربم  یـسوم  نب  دـمحم  عقربم و  یـسوم  نبدـمحا  نبدـمحم  ربق  نینچمه  دـنا و  هدـش  نفد  رگید ،

تسا فالتخا  وا  هربقم  رد  هک  تسا ، رفعج ) نب  یسوم  نب  دمحا  ) زاریش غارچ  هاش  ردارب  رفعج  نب  یـسوم  نب  هزمح  فورعم ، ناگدازماما 
فارطا رد  ای  و  میظعلادـبع ، هاش  هعقب  رانک  فورعم  هاگراب  ای  دراد و  یللجم  هاگراب  رذآ ، نابایخ  راـنک  رد  مق  رد  هک  تسا  نیمه  اـیآ  هک 
يرگید هربقم  هزمح ، هداز  ماـما  ربـق  راـنک  رد  (ع ) دـمحا هداز  هاـش  دـشاب . یم  رفعج  نب  یـسوم  نب  هزمح  ماـن  هب  هک  تسا  يا  هعقب  زاریش 

نب یـسوم  نب  میهاربا  نب  یـسوم  نب  میهاربا  نب  قحـسا  نبدـمحا  دـنا : هتـشون  نینچ  ار  وا  تبـسن  هک  تسه  دـمحا  هداز  ماـما  هـب  فورعم 
ءزج نآ  هبورخم  نحـص  دشاب ، یم  نوفدم  نارتخا  لهچ  رد  تسا و  (ع ) داجـس ماما  ياه  هریبن  زا  دـیز  هداز  ماما  دـیز  هداز  ماما  (ع ) رفعج

رـصع تلیـضف  اب  دباع و  نادرم  زا  (ع ) قداصلا رفعج  نب  یلع  نب  مساق  نبدمحا  (ع ) دـمحا هداز  ماما  تسا . (ع ) عقربم یـسوم  يانب  نحص 
رد مه  (ع ) همطاـف شرهاوخ  دـشاب و  یم  فورعم  هعلق ) هزاورد  ) مق بوـنج  هیحاـن  رد  دـبنگ  نحـص و  ياراد  وا  فیرـش  رازم  دوـب ، دوـخ 

لیعمسا نب  دمحم  نبدمحا  نب  هزمح  نب  دمحم  نب  یلع  نب  فیرش  دمحم  ناطلس  فیرش  دمحم  ناطلـس  هداز  ماما  تسا . نوفدم  اجنامه 
مق رد  وا  مان  هب  هلحم  نآ  دراد و  یطـسوتم  دـبنگ  هعقب و  هعلق ، هزاورد  تمـس  رد  (ع ،) نیدـباعلا نیز  ماما  نیرهابلا  هللادـبع  نب  دـمحم  نب 
یم نارهت  رد  نوفدـم  ییحی  هداز  ماما  راوگرزب  دـج  تسا و  مق  ربتعم  ردـقلا و  لیلج  رایـسب  ياـه  هداز  ماـما  زا  باـنج  نآ  تسا . فورعم 

دمحم ناطلـس  هداز  ماـما  مسا  هب  هک  دوخ  تسرهف  لوا  رد  نیدـلا  بختنم  خیـش  راوگرزب  همـالع  هک  ینیماـظملا  یلاـع  تاریبعت  زا  دـشاب ،
قداصلا رفعج  نب  یلع  (ع ) رفعج نب  یلع  هداز  ماما  دوش . یم  مولعم  راوگرزب  ود  نآ  ردق  تلالج  هدومن  فیلأت  ییحی  هداز  ماما  فیرش و 

رد هب  فورعم  نادرمراهچ ، نابایخ  رخآ  رد  شسدقم  ربق  تسا ، هدرک  كرد  ار  ماما  راهچ  نامز  هدوب و  راکزیهرپ  ملاع و  يدرم  یضیرع ،
یشاک نآ  زا  هدش و  هتسارآ  متشه  نرق  ياه  یشاک  زا  شقاور  و  دشاب . یم  للجم  هاگراب  نیبوچ و  حیرض  نحص و  ياراد  تسا و  تشهب 

رد نانمس 2 ـ هعلق  جراخ  رد  1 ـ دنتسه . بوسنم  وا  هب  زین  رگید  رازم  ود  تسا . دوجوم  (ع ) هموصعم ترـضح  هسدقم  هناتـسآ  هزوم  رد  اه 
نب میهاربا  ماـن  هب  ار  نآ  دـقرم  هک  تـسه  يا  هـعقب  (ع ) رفعج نـب  یلع  هاـگراب  کـیدزن  رد  ( 292 .) هنیدـم یخـسرف  کی  رد  ضیرع  هیرق 
زبس دبنگ  غاب  ربق  هس  تسا . فورعم  (ع ) مظاکلا یسوم  نب  دمحم  هب  هک  دراد  دوجو  يا  هعقب  زین  دنا و  هتشاگن  رفعج  نب  یـسوم  نبدمحا 

بوسنم هک  تسه  زاتمم  للجم و  هعقب  هس  اجنآ  رد  هک  زبس ، دـبنگ  غاب  هب  فورعم  دوب  یغاب  نادرم ) راهچ  رخآ  ) ناشاک هزاورد  نوریب  رد 
، رفعج نب  یلع  یکیدزن  رد  تسا . هدش  لیدبت  نامتخاس ، نادیم و  هب  غاب  نآ  نونکا  دشاب و  یم  مق  هتـسجرب  ياه  تیـصخش  ناگرزب و  هب 
ود نیا  دقرم  دمحا  هداز  ماما  میهاربا و  هداز  ماما  (" (ع . رفعج نب  یـسوم  نب  میهاربا  عجـضم  :" هدش هتـشون  نآ  هبیتک  رد  هک  تسا  يا  هعقب 
مق نهآ  هار  هاگتـسیا  تشپ  رد  دنـشاب ، یم  نوفدـم  مه  بنج  یلاع ، هعقب  کـی  ریز  رد  دنتـسه ، (ع ) مظاـک ماـما  نادـنزرف  زا  هک  راوگرزب 

، هوکـشاب یهاگراب  میهاربا ، هاش  نابایخ  دادتما  رد  موصعم  دیـس  دقرم  و  (ع ،) رفعج هاش  هب  فورعم  رفعج ، هداز  ماما  ( 293 .) تسا فورعم 
نییولع بیقن  رفعج ، لیلج ، دیـس  ناکم ، نیا  رد  یـضعب ، هدیقع  هب  دـشاب و  یم  (ع ) مظاک ماما  هب  بوسنم  هک  تسا  رفعج  هاش  رازم  مان  هب 

هک دراد  رارق  یکچوک  دقرم  يرتمولیک ، کی  دودح  هلـصاف  رد  دادتما ، نیمه  رد  تسا . نوفدـم  متفه ، نرق  لیاوا  مشـش و  نرق  رخاوا  رد 
رد هداز  ماما  نیا  دقرم  (ع ) یلعدیـس هاش  هب  فورعم  یلعدیـس ، هداز  ماما  دراد . ترهـش  (ع ) داجـس ماما  نادـنزرف  زا  موصعم  دیـس  هعقب  هب 

هللادـیبع نب  نسح  رفعج  یبا  نب  میهاربا  نب  یلع  : " تسا نینچ  يو  همان  بسن  تسا ، هدـش  عقاو  یلعف ) کجاب  ناـبایخ  تشپ  ،) ير هزاورد 
نارئاز هراومه  تسا و  مدرم  صاخ  هجوت  دروم  هداز ، ماما  نیا  تسا . وا  موس  دـج  (ع ،) سابع ترـضح  نیاربانب  ساـبعلا " لـضفلا  یبا  نب 
باتک و  دوب ، عاجش  يدیس  هک  یلع  نب  هللادیبع  هلمج  زا  تشاد ، رسپ  هدزون  وا  دنا ، هدید  وا  رضحم  زا  ناوارف  تامارک  مدرم  دراد و  رایسب 
دمحا هداز  ماما  ( 294 .) دندرک تلحر  ق  . ـ لاس 312 ه رد  هدومن و  فیلأت  تسا ، دـلج  دـنچ  رد  هعیـش ، هقف  لماک  هرود  هک  ار  تایرفعج 
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ناگداون زا  راوگرزب  نیا  هدش : هتـشون  شربق  يور  رد  هچنآ  قباطم  تسا ، (ع ) دـمحا هداز  هاش  رازم  یلع ، دیـس  هداز  هاش  رازم  یکیدزن  رد 
هدراهچ كرابم  ياه  مان  نآ ، فقـس  هحفـص  رد  و  دشاب ، یم  یـشاک  زا  يدـبنگ  طسوتم و  نحـص  هعقب و  ياراد  تسا ، هیفنح  نبدـمحم 

ماما ود  فیرـش  دـقرم  جرف ، كاخ  نابایخ  ياـهتنا  رد  جرف  كاـخ  ناـگداز  ماـما  دـنا . هدروآ  نوریب  چـگ ، زا  ثلث  طـخ  هب  ار  (ع ) موصعم
ياراد هک  هتفرگ ، رارق  (ع ) داجـس ماما  ناگداون  زا  ثراح ، هب  بقلم  یلع ، هداز  ماـما  دـمحا و  هداز  ماـما  ياـه : ماـن  هب  رـسپ ) ردـپ و  ) هداز

نسح نبرمع  نب  یلع  نبدمحم  ریخلا  یبا  نبدمحا  نیسحلاوبا  زا : تسا  ترابع  ردپ  همان  بسن  تسا . ابیز  يارس  نحص و  للجم و  هاگراب 
هداز ماما  ریخلا ... یبا  نبدـمحا  نیـسحلاوبا  نب  ثراحلا  یلع  تسا : نینچ  زین  رـسپ  همان  بسن  (ع .) داجـس ماما  نب  رغـصا  یلع  نب  سطفالا 

ترـضح ناگداون  زا  هک  ءاروفـص  هعقب  هب  فورعم  دراد ، دوجو  يا  هعقب  جرف ، كاخ  هداز  ماـما  هاـگراب  تشپ  رد  شیومع  و  (ع ) ءاروفص
(ع) یلع ترـضح  ناگداون  زا  (ص ) دمحم هداز  ماما  هب  فورعم  وا ، يومع  دقرم  (ع ) اروفـص ترـضح  دقرم  بنج  رد  دشاب ، یم  (ع ) یلع
(295 .) تسا وا  دنبگ  هعقب و  يانب  لاس  و  ءاروفص ، هدیـس  تافو  لاس  هدنهد  ق  . ـ لاس 378 ه رد  دقرم ، نیا  دـبنگ  يانب  تسا ، هتفرگ  رارق 

هعقب هک  تسا ، (ع ) رصان هداز  هاش  هب  فورعم  رصان ، هداز  ماما  (ع ) یبتجم نسح  ماما  ناگداون  زا  ناگداز  ماما  زا  یکی  (ع ) رصان هداز  ماما 
نب يدـهم  نب  یلع  نیدلارـصان  تسا : نینچ  وا  هماـن  بسن  دراد . رارق  لـپ  کـیدزن  ماـما ، دجـسم  گرزب  رد  يوربور  رذآ ، ناـبایخ  رد  وا 

نسح ماما  نبدیز  نب  نسح  نب  مساق  نب  ییاحطبلا  دمحم  نب  نمحرلادبع  نبدمحم  نبرفعج  نبدمحا  نبدحم  نبدیز  نب  نیسح  نبدمحم 
، ماوع نابز  هب  هکنیا  و  تسا . هدوب  نامز  نآ  هتسجرب  ياه  تیصخش  زا  هتـسیز و  یم  مهن  نرق  زاغآ  متـشه و  نرق  رخاوا  رد  هک  (ع ) یبتجم

زامهوت نیا  تسا ، تسردان  دراد ، رارق  مق  رد  (ع ) يرکـسع نسح  ماما  لیکو  یمق  قاحـسا  نبدمحا  دقرم  هعقب  نیا  رد  هک  تسا  فورعم 
دجسم نیمه  رانک  رد  ار  شربق  و  تخاس ، (ع ) يرکسع نسح  ماما  رما  هب  ار  ماما  دجسم  قاحسا ، نب  دمحا  دنا  هتفگ  هک  هدش  یـشان  اجنیا 

دابآ مالـسا  کیدزن  ) باهذ لپ  رـس  نیمزرـس  رد  ارماس ، زا  تشگزاـب  ماـگنه  (ع ) قاحـسا نب  دـمحا  هک  تسا  نیا  تقیقح  یلو  داد ، رارق 
هلمج زا  (ع ) مساق دـمحا  هداز  هاش  تسا . هاگراب  دـبنگ و  ياراد  اـجنآ  رد  296)و  .) دـش هدرپس  كاخ  هب  اجنامه  رد  هتفای و  تاـفو  برغ )

ربق دوب . دباع  راکزیهرپ و  يدرم  وا  تسا . (ع ) قداصلا رفعج  نب  یلع  نب  دمحا  نب  مساق  دنزرف  دمحا ، هداز  هاش  مق ، فورعم  ناگداز  ماما 
یطـسوتم نحـص  هعقب و  تسا ، نفد  اـجنامه  رد  زین  شیمارگ  رهاوخ  همطاـف  و  تسا ، عقاو  هعلق ، هزاورد  هلحم  رد  مق ، بونج  رد  شفیرش 

رطاخ هب  ام  هک  دنراد  دوجو  مق  فارطا  مق و  رد  زین  يرگید  ناگداز  ماما  دـنا . هتـشون  يرمق ، يرجه  لاس 708  ار  نآ  يانب  خیرات  دراد و 
لاح حرـش  یلو  تسا ، هدید  کیدزن  زا  هدـنراگن  ار  ناگداز  ماما  نیا  زا  يرایـسب  دـقرم  مینک . یم  افتکا  رادـقم  نیمه  هب  راصتخا  تیاعر 
راثآ هنیجنگ  یعقرب ، ياقآ  فیلأت  مق ، يامنهار  هعیرـشلا ، رـصان  فیلأت  مق ، خـیرات  رد  دالبلا ، راتخم  تسا : هدـمآ  ریز  ياه  باتک  رد  اهنآ 

فورعم ناگداز  ماما  نیودت  رد  ام  هک  ناسارخ و ... ناطلـس  بقانم  یف  ناوضرلا  باب  و  مق ، خـیرات  همجرت  ضیف ، سابع  ياقآ  فیلأت  مق ،
ياه هاگراب  نآ ، یحاون  همه  رد  ناریا  روشک  رد  هک  میناد  یم  همه  ناگداز  ماما  ترایز  هقیرط  میا . هدرک  هدافتـسا  اه ، باـتک  نیا  زا  مق ،

یم هدـید  رایـسب  هک  رهـش  ود  نیا  فارطا  یحاون و  ناشاکو و  مق  رد  صوصخ  هب  تسه ، (ع ) ناماما هب  بوسنم  ناگداز  ماـما  زا  يرایـسب 
ره هب  هتفر و  تکرب  رپ  روبق  نیا  ترایز  هب  دـننک و  مارتحا  ربماـیپ  نادـناخ  هب  نادـنمتدارا  نایعیـش و  هک  تساـجب  هتـسیاش و  رایـسب  دوش ،

ترـضح ترایز  دـننام  هدـش  دراو  ماما  زا  یـصوصخم  ترایز  هک  یناـگداز  ماـما  نآ  رد  دـنیامن . میظعت  دـنهاوخ  یم  هک  یعرـش  ناونع 
هروس زا  ای  و  تسا ، بوخ  دننک  ترایز  دشاب  مارتحا  میظعت و  نمـضتم  هک  یظفل  ره  هب  هدشن  دراو  رگا  دـنناوخب و  ار  نامه  (ع ،) هموصعم
همئا روکذ  نادـنزرف  هک  هدـش  دراو  ربتعم  حیحـص و  ثیدـح  قبط  یلو  دـنیامن . روبق  نآ  راثن  ار  نآ  باوث  دـنناوخب و  نآرق  هکراـبم  ياـه 

َو ًاقَح  َْتقَطَن  َو  ًاقَح  َْتُلق  َکَنَا  ُدَهْـشَا  ُیفَْحلا ، ُیِعادلا  ُِیلَْولا ، ُرِهاطلَا  ُیِکَزلا ، ُِدیِـسلا  اَُهیَا  َْکیَلَع  ُمالـسلَا  دـننک : ترایز  نینچ  ار  (ع ) راهطا
ِیلْدَهِْـشا َْکنَع ، ُِفلَخَتُْملا  َو  َُکبِذَکُم  َرِـسَخَو  َباخ  َو  َُکقِدَصُم  یَجن  َکُِعبَتُم و  َزاف  ًارِـسَو  ًهَِینالَع  َكالْوَم  َو  َيالْوَم  یِلا  َتْوَعَد  َو  ًاقْدِـص 

َو ُْهنِم  یتْؤُْملا  ِهللا  ُباب  َْتنَا  يِِدیَـس  ای  َْکیَلَع  ُمالَْـسلاَو  َکِعابَتا ، َو  َکِقیِدْـصَت  َو  َِکتَعاط  َو  َِکتَفِْرعَمب  َنیِزئاْفلا  َنِم  َنُوکَاـِل  ِهَداهَـشلا  ِهذِِـهب 
، ِیلَجَا یهَْتنُم  یِلا  ِیلَمَا  َعِماوَج  َو  یلِمَع  مِیتاوَخَو  ِیتَنامَا  َو  ِینیِد  َکُعِدْوَتْسَا  اذاَنَا  اهَو  ًاعِدْوَتْـسُم ، ََکل  ِیتاجاح  َو  ًاِرئاز  َُکْتیَتَا  ُْهنَع  ُدوُخْأَْملا 
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( 297 .) ُهتاکََرب َو  ِهللا  ُهَمْحَر  َو  َْکیَلَع  ُمالَسلَاَو 

مق رد  نوفدم  فورعم ، ياه  تیصخش 

مق رد  نوفدم  فورعم ، ياه  تیصخش 
اجنیا رد  دش ، رکذ  اهنآ  زا  یضعب  مان  ًالبق  هک  دنرایـسب ، دنا  هدش  هدرپس  كاخ  هب  مق  رد  خیرات ، لوط  رد  هک  يا  هتـسجرب  ياه  تیـصخش 
خیـش ردپ  هیوباب ، نبا  هب  فورعم  هیوباب ، نب  یـسوم  نب  نیـسح  نب  یلع  1 ـ مینک : یم  افتکا  اهنآ  مان  رکذ  هب  اـهنت  راـصتخا ، تیاـعر  يارب 

رد نادرمراهچ  نابایخ  زاغآ  بنج  هک  تسا  یهوکـشاب  هاگراب  ياراد  شدـقرم  تفای ، تافو  مق  رد  ق  لاس 329 ه . ـ هب  يو  هر ) ) قودص
باحـصا زا  سیردا ، نب  اـیرکز  4 ـ قاحـسا . نب  مدآ  3 ـ (ع .) اضر ماـما  باحـصا  زا  مدآ ، نب  اـیرکز  2 ـ تسا . هتفرگ  رارق  پـچ ، تمـسق 

غاب رانک  رد  اـجکی  رد  ناـشربق  هک  هیولوق ، نبدـمحم  و  میهاربا ، نب  یلع  5ـ تسا . ناخیـش  ناتـسربق  رد  نت  هس  نیا  كرابم  دقرم  (ع ) همئا
عفترم و بونج ، تمـسق  رد  وـن  نحـص  رد  شربـق  هک  مشـش ، نرق  رد  هعیـش  گرزب  هیقف  ثدـحم و  يدـنوار ، بطق  6 ـ تـسا . يرادرهش 

مق ناخیـش  رد  شربق  دوب ، دوخ  رـصع  رد  مق  مالـسالا  خیـش  هک  لصالا ، يزاریـشلا  یمقلا ، نب  دمحم  نبرهاط  دـمحم  7 ـ تسا . صخشم 
ناگتفیش و رازم  مق ، ناخیش  رد  شربق  درک و  تافو  یگلاس  رد 79  يرمق ، لاس 1231  رد  هک  هر ) ) یمق يازریم  یمظعلا  هللا  هیآ  8 ـ تسا .
لاس 1372 هـ رد  يو  دیلقت ، عجارم  زا  تجح ، هب  فورعم  يرمک  هوک  ینیسح  دمحم  دیـس  یمظعلا  هللا  هیآ  موحرم  9 ـ تسا . نادنمتجاح 
رد هک  هر ) ) يدرجورب یمظعلا  هللا  هیآ  لک  عجرم  موحرم  10 ـ تسا . هیتجح  دجسم  بنج  يا  هرجح  رد  شفیرـش  دقرم  و  درک ، تافو  ق  . 

دجـسم ورهار  رد  شفیرـش  ربق  درک ، تافو  یگلاس  رد 88  مق  رد  یـسمش ، نیدرورف 1340  اب 10  قباـطم  يرمق ، لاـس 1380  لاوش   12
یگلاس رد 79  هک  مق ، هیملع  هزوح  سسؤم  يرئاح ، میرکلادبع  خیـش  جاح  یمظعلا  هللا  هیآ  11 ـ تسا . رسالاب  دجسم  رانک  رد  مق ، مظعا 

تافو يراسناوخ ، یقتدمحم  دیـس  یمظعلا  هللا  هیآ  12 ـ تسا . رـسالاب  دجـسم  رد  شدقرم  هک  درک ، تافو  يرمق  يرجه  لاس 1355  رد 
ق لاس 1373 ه . ـ هتفای  تافو  ردص ، نیدلاردص  دیـس  یمظعلا  هللا  هیآ  13 ـ تسا . رسالاب  دجـسم  رد  شدقرم  هک  ق  لاس 1373 ه . ـ هتفای 

هللا هیآ  یکارا ، یلعدـمحم  خیـش  یمظعلا  هللا  هیآ  یناگیاپلگ ، اضردـحم  دیـس  یمظعلا  هللا  هیآ  14 ـ تسا . رـسالاب  دجـسم  رد  شدقرم  هک 
یمظعلا هللا  هـیآ  15 ـ ینیدـلا و ... ءاـهب  اضردیـس  یمظعلا  هللا  تـیآ  یعیفر ، نسحلاوبادیـس  یمظعلا  هللا  هـیآ  یلمآ ، مشاـه  خیـش  یمظعلا 
ترـضح رهطم  دـقرم  رـسالاب  دجـسم  رد  شربـق  هـک  ق  هیناثلا 1353 ه . ـ يدامج  مهدزاـی  ياـفوتم  یمق ، مساـقلاوبا  خیـش  جاـح  موحرم 

هللا حور  اقآ  جاح  هللا  هیآ  يرئاح ، یضترم  خیش  هللا  هیآ  دننام : رگید  ياملع  نینچمه  و  تسا . يدرجورب  ياقآ  دقرم  کیدزن  (ع ) هموصعم
ترـضح دـقرم  رـسالاب  دجـسم  رد  هـمه  يراـسناوخ ، دـمحا  دیـس  یمظعلا  هللا  هـیآ  يرهطم ، دیهـش  داتــسا  ییاـبطابط ، همـالع  دـنولامک ،

سابع دیهش  یشلما ، ینابر  دیهش  يرظتنم ، دمحم  دیهش  دننام  ماظع  تایآ  املع و  زا  مالسا  ردقنارگ  يادهش  دنتسه . نوفدم  (ع ) هموصعم
نوفدم یئابطابط  هنیآ  دجسم  رسالاب و  دجسم  رد  مرح  رانک  رد  رگید  يادهش  یندم و  هللا  هیآ  بارحم  دیهش  يدابآ ، هاش  دیهـش  يزاریش ،

ياه هرجح  رد  يرون  هللا  لضف  خیـش  هللا  تیآ  دیهـش  داـماد ، ققحم  هللا  تیآ  موحرم  حـتفم ، دـمحم  هللا  هیآ  دیهـش  داتـسا  دـقارم  دنتـسه .
هشمق يدهم  خیش  هللا  هیآ  يوفص ، باون  تبالصرپ  دیهش  يدیعس ، اضردمحم  دیس  هللا  هیآ  دیهش  ياهربق  دنراد . رارق  ون ، نحـص  فلتخم 
كاخ هب  نیمزرس  نیا  رد  زا  يرایـسب  هتـسجرب  ياملع  عجارم و  هکنیا  هصالخ  روط  هب  دنا . هدش  هدرپس  كاخ  هب  مق  مالـسلا  يداو  رد  يا ،

یم زاب  تشهب ، يوس  هب  مق  زا  تشهب  رد  هس  ای  تشهب  رد  کی  دـیاشو  تسا ، هدـش  مق  نیمزرـس  شخب  تنیز  ناشربق  دـنا و  هدـش  هدرپس 
دمحمالم جاح  موحرم  1 ـ مینک : یم  بلج  رگید  رفن  دنچ  مان  رکذ  هب  ار  امـش  رظن  اجنیا  رد  تسا  ینابر  ياملع  نیمه  رطاخ  هب  یکی  دوش 

دیـس اقآ  موحرم  3 ـ قداص ). دیـس  جاح  هسردـم  بحاص  ) قداص دیـس  جاح  موحرم  2 ـ مق ). قداص  الم  فورعم  هسردـم  بحاص  ) قداـص
دیس جاح  ياقآ  موحرم  6 ـ یمق . ضیف  دـمحم  ازریم  جاح  ياقآ  موحرم  5 ـ هناتسآ . نزاخ  مساقلاوبا ، خیش  اقآ  موحرم  4 ـ يوضر . هللادبع 

9ـ نیناوق . بحاـص  طبـس  يا ، هبنپ  غاـب  نیدـلارخف  يازریم  اـقآ  موحرم  8 ـ یسیون . نیـسحدمحم  خیـش  موحرم  7 ـ یمرح . هچوک  نیـسح 
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نییاپ نیـسح  دـمحم  خیـش  اقآ  موحرم  11 ـ لئاسر . هیـشاح  بحاص  اـضرمالغالم  دـنوخآ  موحرم  10 ـ یمطاف . نیـسح  اقآ  جاـح  موحرم 
. فورعم ظعاو  یقارـشا ، ردپ  بابرا  دـمحم  ازریم  جاح  موحرم  13 ـ يرهش ). نییاپ  هب  فورعم  ) یمکح يدهم  خیـش  موحرم  12 ـ يرهش .

جاح موحرم  16 ـ یمق . نیسح  اقآ  جاح  هللا  هیآ  ترـضح  يوخا  ییابطابط  دمحا  اقآ  جاح  موحرم  15 ـ یمق . داوج  دیس  جاح  موحرم  14 ـ
خیش جاح  موحرم  17 ـ تسا . ناخیـش  ناتـسربق  رد  شربق  هک  نافرع ) قالخا و  زا  دنمـشزرا  بتک  بحاص  ) يزیربت یکلم  اقآ  داوج  ازریم 
دیـس جاح  ياقآ  رـصاعم  یمق  رهاط  دمحمالم  دنوخآ  موحرم  18 ـ دوخ ). رـصع  رد  گرزب  نیققحم  مظاعازا  ) میرک دـمحمالم  مساقلاوبا 

نیناوقلا حیضوت  بحاص  یمق  نیـسح  دمحم  ياقآ  موحرم  20 ـ یمق . يازریم  داماد  بلاطلاوبا ، ازریم  جاح  ياـقآ  موحرم  19 ـ یمق . داوج 
موحرم 22 ـ یمق . يازریم  داماد  داوجدیس و  جاح  ياقآ  دجام  دلاو  اضریلع  ازریم  جاح  ياقآ  موحرم  21 ـ یمق . يازریم  زربم  نادرگاش  زا 

23ـ تسه ). هیوباب  نب  یلع  ربق  لباقم  رد  شربق  ) دنتـسم بحاص  دـمحا  الم  جاح  ردارب  کچوک  اقآ  هب  فورعم  یقارن  يدـهمالم  دـنوخآ 
یفشاک نسح  ازریم  اقآ  موحرم  24 ـ تسا . لصتم  تیلوت  هینیسح  هب  شربق  هک  قودص ، دیحوت  حرـش  بحاص  یمق  دیعـس  یـضاق  موحرم 

رد يو  ربق  هک  ) قراوش بحاص  یجیهال ، قازرلادبع  دـنزرف  نیقیلا ، عمـش  باتک  بحاص  هر ) ) اردـصالم يرتخد  هون  ق  یفوتم 1043 ه . ـ
هداون دمحموبا ، ازریم  اقآ  موحرم  25 ـ دنا ). هدومن  انب  یفجن  هللا  هیآ  روضح  روتسد  هب  ار  نآ  هک  تسا  هیویاب  نبا  کیدزن  مرا  نابایخ  رانک 
يدنه هب  فورعم  ینیسح  دمحم  نیدلا  یفص  دیـس  موحرم  26 ـ ردام . فرط  زا  نیناوق  بحاص  هداون  و  ردـپ ، فرط  زا  بلاطوبا  ازریم  اقآ 

ریم موحرم  28 ـ ینیدـلا . ءاهبریم  تاداس  دـج  یـسلجم و  همالع  نادرگاش  زا  نیفراـعلا  نیع  ریم  موحرم  27 ـ ینیدلا . ءاهبریم  تاداس  دـج 
زا هک  يروشاع  تاداس  دج  ینیـسح  روشاع  دـمحم  ریم  موحرم  29 ـ مق . یفراع  تاداس  دـج  یـسلجم و  همالع  نادرگاش  زا  نیفراعلا  نیع 

راهچ رد  قیاقدلازنک  فیرـش  ریـسفت  بحاص  اضردمحم ، نبدمحم  نیدـلا  لامج  ازریم  محرم  30 ـ تسا . هدوب  یـسلجم  همالع  نادرگاش 
نیدـلا سمـش  دیـس  راوگرزب ، هیقف  ثدـحم  همـالع  31 ـ تـسا . دوـجوم  هر ) ) یفجن هللا  هـیآ  ترــضح  یموـمع  هناـخباتک  رد  هـک  دـلج ،

هب يا  هعقب  رد  هیدمحم  دجسم  بنج  مرا  نابایخ  رد  شفیرش  ربق  هک  عقربم  یسوم  ياه  هداون  زا  یکرک ، ققحم  نادرگاش  زا  يدهمدمحم 
هداد وربآ  هوکش و  سدقم  نیمزرس  نیا  هب  دوخ  دادعتسا  روخ  رد  کی  ره  هک  يرگید  ياه  تیصخش  و  تسا . فورعم  هیدمحم  هعقب  مان 

دنادرگ . روشحم  شلآ  و  (ص ) دمحم اب  ار  اهنآ  همه  دنوادخ  دنا ،

مق رد  نوفدم  ناهاشداپ 

ناهاش زا  اهنآ  رفن  ود  يوفـص  ناهاشداپ  زا  اهنآ  رفن  راهچ  دنـشاب ، یم  نت  شـش  دـننوفدم ، مق  رد  هک  یناـهاش  مق  رد  نوفدـم  ناـهاشداپ 
تنطلس تخت  هب  نوچ  و  هدوب ، ازریم  ماس  شمان  ریبک ، سابع  هاش  رسپ  ازریم ، یفص  رسپ  لوا  یفص  هاش  دنشاب : یم  لیذ  بیترت  هب  هیراجاق 

تافو یگلاس  کی  یس و  نس  رد  ق  . ـ لاس 1052 ه رد  دیسر و  تنطلس  هب  یگلاس  نس 17  رد  يو  داهن ، یفص  هاش  ار  دوخ  مان  تسشن ،
یلو دوب ، یگرزب  قودنـص  شربق  يور  رب  ًاقباس  دیدرگ ، نوفدـم  رهطم ، مرح  یبونج  هیحان  رد  دـندرک و  لمح  مق  هب  ار  شا  هزانج  دومن ،

رد تسا  هدـش  ییاه  يراک  فیرظ  نآ  رد  هک  شربق  قودنـص  تسا و  يواسم  قاور  حطـس  اـب  شربق  هدـش و  عقاو  هناـنز  قاور  رد  نونکا 
تافو ناغماد  دابآ  ورسخ  رد  لاس 1077  رد  دیسر و  تنطلس  هب  یگلاس  هد  نس  رد  یفص  هاش  رسپ  مود  سابع  هاش  دشاب . یم  هناتسآ  هزوم 

. دندومن نفد  تسا  ینیمخ  ماما  دجـسم  مان  هب  نونکا  هک  ییاج  مرح ، یبرغ  یبونج  هیحان  رد  دـندومن و  لمح  مق  هب  ار  شا  هزانج  دومن و 
هک يا  هعقب  رد  دـندروآ و  مق  هب  ار  شا  هزانج  تفر ، ایند  زا  یگلاس  هن  لـهچ و  نس  رد  لاس 1105  رد  یناث ، سابع  هاش  رسپ  نامیلس  هاش 

ناغفا فرشا  تسد  هب  یتنطلس  يارس  رد  هک  نامیلس  هاش  رسپ  نیسح  ناطلس  هاش  دندرپس . كاخ  هب  تسا  رسالاب  دجـسم  یبونج  هیحان  رد 
هاش یلعحتف  دندومن . نفد  نامیلس  هاش  ربق  رانک  رد  رسالاب  دجسم  یبونج  تمسق  رد  دندرک و  لمح  مق  هب  ار  شرس  یب  هزانج  دش ، هتـشک 
رد هنهک  نحص  لامـش  فرط  رد  دندرک و  لمح  مق  هب  ار  شا  هزانج  دومن و  تافو  ناهفـصا  رد  یگلاس  نس 67  رد  لاس 1250  رد  راجاق 

لاس 1264 رد  هاش  نیدلارـصان  ردپ  راجاق  هاشدمحم  دیدرگ . نوفدم  دوب ) هتخاس  ار  اجنآ  شتایح  لاح  رد  شدوخ  هک  ) یـصوصخم هعقب 
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هـسردم ورهار و  بنج  هک  يا  هعقب  رد  هنهک  نحـص  یبرغ  تمـسق  رد  دـندرک و  لـمح  مق  هـب  ار  شا  هزاـنج  تفاـی و  تاـفو  شیرجت  رد 
دننوفدم و (ع ) هموصعم ترـضح  رهطم  دـقرم  بنج  رد  مه  يرایـسب  ناگداز  هاش  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  دـندومن . نفد  دوب  (298) هاشردام

نیدلارفظم هاش و  نیدلارـصان  نامز  رد  ناریا  مظعاردص  هک  کباتا  رغـصا  یلع  دننام  دننوفدم ، زین  ماکح و ... ناریزو و  هقبط  زا  نینچمه 
نیع یفوتسم ، نسح  هاش ، نیدلارـصان  رـسپ  ازریم " نارماک  " دننام تسا و  فورعم  یکباتا ، نحـص  هب  هک  تخاس  ار  ون  نحـص  دوب و  هاش 

رهچونم کلملا ، ماظن  ریگناهج  هلودـلازع ، دمـصلادبع  هلودـلا ، نیما  خرف  هنطلـسلا ، ریـشم  دـمحا  هلودـلا ، بجاح  نسحدـمحم  کـلملا ،
دعـس رقاب  کلملا ، ءاهب  یقنیلع  هلودلا ، ماظن  هللادسا  هنطلـسلادمتعم ، میهاربا  هلودلاداضتعا ، يدـهم  هنطلـسلا ، اعـش  روصنم  کلم  دـمتعم ،

، يزیربت کلملا  ماقم  مئاق  هلوداداضتعا  دمحم  و  هنطلسلا ، ماوق  دمحا  قوثو ، نسح  هلودلا ، لابقا  دمحم  ماقم ، مئاق  میحرلادبع  و  هنطلسلا ،
هک یگزرب  هبادرـس  رد  دندش  هتـشک  اه  ناغفا  تسد  هب  هک  رفن  داتفه  بیرق  هیوفـص ، ناگداز  هاش  زا  دنا . هدـش  نفد  یماصتعا و ... نیورپ 

هبادرـس نیا  ًارهاظ  دـنا ، هدـش  هدرپس  كاخ  هب  هتـشاد ، رارق  قباس ) هنانز  نحـص  ،) یئابطابط دجـسم  ریز  رد  دوب ، هیوفـص  یگداوناخ  هربقم 
همادا يدـنوار  بطق  ربق  کیدزن  ات  ون  نحـص  زا  یتمـسق  ات  هدوب و  رایـسب  هبادرـس ، نیا  تعـسو  عومـسم ، رارق  زا  و  دراد ، دوجو  مه  زونه 

(299 .) دنتشک مه  ار  وا  اهناغفا  هک  تسا ، مود  بسامهط  هاش  دهیعلو  رسپ و  ازریم ، سابع  نآ ، نینوفدم  زا  یکی  دراد ،

مق فورعم  دجاسم 

مق فورعم  دجاسم 
1ـ مینک : یم  بلج  نآ ، یناتـساب  فورعم و  دجـسم  دنچ  رکذ  هب  ار  امـش  رظن  اجنیا  رد  دراد ، دوجو  یناوارف  دجاسم  مق ، یبهذم  رهـش  رد 

نبدـمحا طسوت  ییادـتبا  تروص  هب  هک  هدـش  عقاو  یترـضح ) نابایخ  رد  رازاب ، مرح و  نیب  ) مرح کیدزن  میظع  دجـسم  نیا  ماـما  دجـسم 
تاریمعت و هعـسوت و  هب  دعب  ياه  لاس  هک  تسا  یهیدب  دیدرگ ، هتخاس  جـع ) ) يرکـسع نسح  ماما  ترـضح  رما  هب  هر ) ) يرعـشا قاحـسا 

هللا هیآ  موحرم  طسوت  زین  ًاریخا  تسا و  هدش  نآ  رد  تافاضا  تارییغت و  هیراجاق  هیوفـص و  نارود  رد  دش  هتخادرپ  دـیدج ، ياه  يزاسزاب 
هدـمآرد ینیون  بلاج و  تروص  هب  هدـش و  ضوع  یلک  روط  هب  بادرـس  يالاب  دجـسم  بادرـس و  تمـسق  هر ) ) يدـهاز لـضفلاوبا  ازریم 

يالاب هبیتک  خـیرات  یلو  تسین  نشور  تسرد  نآ  ءانب  لصا  خـیرات  تسا ، یمیدـق  ياهانب  زا  دجـسم  نیا  هعمج ) ) عماج دجـسم  2 ـ تسا .
للجم تعسو و  تمدق و  رظن  زا  دجسم  نیا  دیآ . یمن  رامش  هب  دجسم  تخاس  دنس  خیرات  نیا  اما  دنا ، هتشون  يرمق  ار 529  گرزب  ناویا 

، نآ رد  ار  دوخ  راعشا  یعازخ ، ِلبعِد  و  تسا ، هتشاد  دوجو  (ع ) اضر ترضح  رصع  رد  دجسم  نیا  تسا . ینید  یخیرات و  نآ ، يانب  ندوب 
نابایخ لئاوا  رد  و  تسا ، هدش  هتخاس  يوفـص  ناهاش  هرود  رد  ًارهاظ  یمیدق و  ياهانب  زا  یلعقـشع  دجـسم  3 ـ تسا . هدناوخ  مدرم  يارب 

هدوب یلعقشع  نآ  یناب  مان  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  یلعقشع " " هب دجـسم  نیا  يرازگ  مان  هجو  هک  تسین  مولعم  و  دشاب . یم  مق  نادرمراهچ 
مرح رانک  رد  دجسم  نیا  رسالاب  دجـسم  4 ـ دـندوب ؟ هدرک  ذوفن  نآ  هب  هاقناخ  لها  ای  دـنا و  هتخاس  ار  دجـسم  نیا  یلع  قشع  هب  ای  تسا و 
یم مرحءزج  تسا و  دجـسم  شمان  ) تسا هدـمآ  رد  یعیـسو  بلاج و  رایـسب  تروص  هب  کـنیا  هدـش و  عقاو  (ع ) هموصعم ترـضح  رهطم 

، یمالسا بالقنا  ماقمالاو  نادیهـش  ملع و  ناگرزب  عجارم و  زا  يرایـسب  تسا ). تاوما  نفد  لحم  اریز  تسین ، یعرـش  دجـسم  یلو  دشاب ،
دوجو يدجـسم  مظعا ، دجـسم  زج  (ع ) هموصعم ترـضح  مرح  بنج  رد  یلک  روط  هب  و  دنا . هدش  هدرپس  كاخ  هب  سدـقم  ناکم  نیا  رد 
يالاب هدـش  عقاو  یلع  هجنپ  هلحم  رد  دجـسم  نیا  ینیـس  دجـسم  5 ـ دوش . طایتحا  تیاعر  رـسالاب ، دجـسم  بارحم  دروم  رد  اـهنت  درادـن ،

جنپ ًارهاظ  تسا . هدش  هتخاس  يرمق  يرجه  لاس 886  رد  دجسم  نیا  تسا ، (ع ) یلع هجنپ  دنیوگ  هک  تسا  يا  هجنپ  ياج  دجسم  بارحم 
اب میظع و  رایسب  دجاسم  زا  مظعا  دجسم  6 ـ تسا . هتفای  ترهـش  یمان  نینچ  هب  ور  نیا  زا  دنا ، هتخاس  ار  نآ  هدوب ، یلع " " اهنآ مان  هک  رفن 

دجـسم نیا  تسا . ریظن  یب  تیمها ، نامتخاس و  انب و  رظن  زا  مق  رد  هدـش و  عقاو  (ع ) هموصعم ترـضح  مرح  رانک  رد  هک  تسا  مق  تیمها 
ترضح تدالو  اب  فداصم  ق  . ـ هدعقلا 1373 ه يذ  زور 11  تسا . هدش  هتخاس  هرـس ) سدق  ) يدرجورب یمظعلا  هللا  هیآ  ترـضح  رما  هب 
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هیحان نآ ، رانک  رد  و  دـندز . نیمز  رب  یهوکـشاب  مسارم  یط  ار  نآ  يانب  گنلک  نیلوا  هر ) ) يدرجورب یمظعلا  هللا  هیآ  ترـضح  (ع ،) اضر
مه و  دیدرگ ، انب  دیدجت  هناتـسآ ، تیلوت  تمه  هب  یـسمش  لاس 1374  رد  هناخوضو  نآ  و  دـش ، هتخاس  زین  يزهجم  هناـخوضو  هناـخور ،

، دیدرگ زاغآ  ق  . ـ لاس 1374 ه زا  دجسم  نیا  نامتخاس  يانب  دننک . یم  هدافتـسا  دجـسم  نیا  زا  یتحار  لامک  اب  نیرئاز  نیدراو و  نونکا 
دجـسم هب  رـسالاب ، دجـسم  ندش  زاب  اب  ًاریخا  هک : نیا  هجوت  لباق  تفای . همادا  ق  لاس 1380 ه . ـ هر ) ) يدرجورب هللا  هیآ  تافو  نامز  اـت  و 

، گرزب هاگشناد  کی  نوچمه  نونکات  زاغآ  زا  دجـسم  نیا  تسا . هدیـشخب  تعـسو  ار  هناتـسآ  ياضف  هدش و  هسدقم  هناتـسآ  ءزج  مظعا ،
نیا مق  سدق  يالصم  7 ـ دنا . هدومن  نآ  زا  ار  هدافتـسا  رثکا  یمالـسا  مولع  بالط  تسه و  هدوب و  گرزب  عجارم  تایآ و  سیردـت  لحم 

هد تحاسم  رد  هدـش ، عقاو  قباس ) هیئافـص  ) ادهـش نابایخ  ینایاپ  تمـسق  رد  هعمج  زامن  هماقا  يارب  بالقنا  زا  دـعب  هک  تمظعاب  يالـصم 
، الـصم نیا  هطوحم  تسا . یندید  لیتسا و  دـبنگ  ياراد  هدـش ، هتخاس  نارهاوخ  صوصخم  نکلاب ، عبرم  رتم  رازه  راهچ  و  عبرم ، رتم  رازه 

هیآ هناخباتک  ا ـ زا : دـنتابع  مق  فورعم  یمومع و  ياه  هناخباتک  مق  یمومع  ياه  هناخباتک  دراد . شیاـجنگ  رفن  رازه  هاـجنپ  زا  شیب  يارب 
رد یمالـسا ، تاغیلبت  رتفد  هناـخباتک  2 ـ ناشفیرـش . دـقرم  بنج  قباس ) مرا  ) یـشعرم هللا  هیآ  ناـبایخ  رد  هر ،) ) یفجن یـشعرم  یمظعلا  هللا 

راثآ زا  اهنیا  همه  ون و ... نحـص  رانک  رد  (ع ) هموصعم ترـضح  هسدـقم  هناتـسآ  هناخباتک  4 ـ مظعا . دجـسم  هناخباتک  3 ـ یمطاف . نابایخ 
لآ هملاع  هب  لسوت  ناونع  هب  اوتحمرپ ، ابیز و  راعـشا  نیا  اب  ار  باتک  نایاپ  ور  نیا  زا  تسا . (ع ) هموصعم ترـضح  سدقم  دوجو  تکربرپ 

همطاف لامج  زا  رهـش  نیا  هتـشگ  ناراب  رون  همطاف  لالج  زا  سدـقم  هتـشگ  مق  كاخ  مشخب : یم  تنیز  (ع ) هموصعم همطاف  ترـضح  اـبع 
لامج دقن  زا  دشاب  اهرون  يابرهک  غارچ و  عمـش و  شبات  همطاف  لامک  يایرد  دشاب ز  يا  هرطق  بدا  ملع و  هنیجنگ  هدـش  مق  رهـش  هچرگ 

یمیسن نیا  یتنج  هاگراب  نیا  رگ  هتـشگ  نیگآرطع  همطاف  لالز  بلق  یفاص  زا  يا  هشوگ  شرظنم  وکین  ناویا  هنییآ  یفاص  همطاف  لاثم  یب 
زا قارف  اه  لد  تفآ  همطاف  لالز  ردنا  ْدب  هک  سک  نآ  دیعـس  دـش  لوتب  يا  تمارک  زا  نکفا  هیاس  ام  رـس  رب  همطاف  ياشگلد  ریبع  زا  تسا 

لالم رپ  بلق  هب  ار  ام  نک  وفع  یگدرـسفا  زا  مه  ناهرب  ارم  اه  مغ  زا  بر  ای  همطاف  لـالج  زع و  تمرح  نم ، تمرح  تسا  هموصعم  هگرد 
یللع هب  هک  نیا  زا  رکذـت  راذـتعا و  ( 300) همطاف لاثم  ناـبیتشپ ، تشاد  وک  نآ  هصاـخ  دـیماان  هدرکن  ار  سک  شهگرد  زا  اـیربک  همطاـف 

تـسا اج  هب  مه  ام  رذع  مهاوخ و  یم  ترذـعم  ناگدـنناوخ  زا  دـشن  رکذ  ًالـصا  ای  و  دـش ، نایب  هاتوک  ای  لمجم  روط  هب  بلاطم  زا  یخرب 
... مق و هب  (ع ) هموصعم ترـضح  دورو  مق و  هرابرد  كرادم  نیرت  لیـصا  هک  تسا  رکذـت  هب  مزال  تسا . راصتخا  رب  باتک  نیا  يانب  نوچ 

لاس 378 رد  هک  تسا  مق  خـیرات  باتک  دـننک ، یم  لقن  نآ  زا  رایـسب  هراب ، نیا  رد  رگید ، ياـملع  یمق و  ثدـحم  یـسلجم و  همـالع  هک 
نآ یبرع  نتم  هنافسأتم  درک ، فیلأت  دابع  نب  بحاص  مان  هب  قودص ) خیش  رصاعم  ) دمحم نب  نسح  لضاف  دنمـشناد  ار  نآ  يرمق ، يرجه 

یمق کلملادبع  نب  نسح  نب  یلع  نب  نسح  طسوت  ق ) . ـ لاس 865 ه ) مهن نرق  رد  هک  نآ  یسراف  همجرت  زا  یتمسق  تسین و  سرتسد  رد 
یم باتک  لوا  دلج  هک  باب  جـنپ  زا  شیب  زین  نآ  همجرت  زا  فسأت  لامک  اب  یلو  تسا . هدـنام  یقاب  هدـش  همجرت  يریزو  هحفـص  رد 347 
هدش پاچ  ییابیز  زرط  هب  ینارهت ، نیدلا  لالجدیس  ياقآ  مامتها  حیحصت و  اب  یسمش  لاس 1313  رد  باتک  نیا  تسا ، هدنامن  یقاب  دشاب 
هرهب ایادخ ! اِهتَعافَـش : ْنِم  ًاِرفاو  ًاظَح  اَنل  ْلَعْجا  َمُهللَا  ( 301 .) ما هدومن  هدافتـسا  باتک  نیا  زا  مق  مظعا  دجـسم  هناخباتک  رد  هدنراگن  تسا ،

" نایاپ  " نیملاعلا بر  ای  نیمآ  نادرگ ". ام  بیصن  ار  (ع ) هموصعم ترضح  تعافش  زا  یناوارف 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 
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دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com
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روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 81زکرم  هحفص 80 
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