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اروشاع ترایز  رد  یکولس  تاماقم  الب  تفایض 

باتک تاصخشم 

 - 1340 يدهمدمحمدیس ، يرقابریم ، هسانشرس : 
حرش . اروشاع همانترایز  يدادرارق :  ناونع 

. يرقابریم يدهمدمحمدیس  اروشاع / ترایز  رد  یکولس  تاماقم  الب  تفایض  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
.1392 رشن ، باتک  تاراشتنا  هسسوم  روشک ، یمومع  ياههناخباتک  داهن  نارهت : رشن :  تاصخشم 

104ص. يرهاظ :  تاصخشم 
. تاجانم هیعدا و  نید ، . 5 هعلاطم ؛ هاگتسیا  تسورف : 

978-600-7150-40-5: لایر  20000 کباش : 
اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

. الب تفایض  رگید : ناونع  تشاددای : 
. الب تفایض  رگید :  ناونع 

ریسفت دقن و  اروشاع --  همانترایز  عوضوم : 
اروشاع همانترایز  عوضوم : 

تقیرط بادآ  عوضوم : 
رشن باتک  تاراشتنا  هسسوم  روشک . یمومع  ياههناخباتک  داهن  هدوزفا :  هسانش 

م87 1392  / BP271/60422 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/777 ییوید :  يدنب  هدر 

3286035 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

باتک یفرعم 

هسیاقم نوماریپ  يرقابریم  يدهمدّمحم  دیس  نیملسملاو  مالسالاتجح  ینارنخس  هرود  ود  نتم  میظنت  بیکرت و  لصاح  الب  تفایض  باتک 
تسا . هدش  هئارا  لاس 1377  رد  هک  تسا  ع )  ) نیموصعم يالب  اب  كولس  ریس و  فراعتم و  كولس  ریس و  لحارم  ناکرا و 

هار عون  ود  اما  تسین ؛ قح  ترـضح  ياقل  برق و  زج  يزیچ  تقلخ ، زا  فدـه  تسا  هدـش  حرطم  باـتک  نیا  همدـقم  رد  هچنآ  ساـسا  رب 
هب تفرعم  باـبرا  یخرب  قـالخا و  ياـملع  ناـگرزب  هک  تسا  یهار  لوا ، هار  تسا : هدـش  داهنـشیپ  ینیبشیپ و  ریـسم ، نیا  ندوـمیپ  يارب 

كولس مود ، هار  و  دسریم . رکذ  لادتعا و  هبقارم ، هبساحم ، هبوت ، هب  دوشیم و  عورش  مزع  زا  هک  دناهدومرف  نایب  تایاور  تایآ و  دانتـسا 
و ردـق ، بش  هلزنم  هب  ْمود  هار  مینک ، ضرف  لاس  يداع  مایا  تدابع  نوچمه  ار  لوا  هار  رگا  تساهنآ . يـالب  ادـخ و  ياـیلوا  تعافـش  اـب 
؛ دنتسین رثؤم  یهلاتائالتبا ، هزادنا  هب  کی  چیه  اما  دندیفم ، ناسنا  دشر  يارب  اهتضایر  همه  تسا . رتتکربرپ  رترابرپ و  رتهاتوک ، شریسم 

مادـک ره  دـنوش ، همیمـض  مه  هب  رگا  هار  ود  نیا  هتبلا  . درب مان  كولـس  ریـس و  ناـبدرن  نیرتهب  ناونع  هب  یهلا ، تاـئالتبا  زا  هک  ناوتیم  اذـل 
دوب . دهاوخ  يرگید  لمکم 

ترضح فرط  هب  ریـس  سفن و  بیذهت  بادآ  زا  یلک  نییبت  دوشیم و  یـسررب  فراعتم  كولـس  ریـس و  لحارم  ، باتک نیا  لوا  لصف  رد 
ياهزارف لصف ، نیا  رد  دـش . دـهاوخ  هداد  حرـش  اروشاع  فیرـش  تراـیز  رد  یکولـس  تاـماقم  مود ، لـصف  رد  و  ددرگ . ¬ یم هئارا  قح 
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میظع هثداح  اب  هیکت  اب  اهنآ  قیداصم  زا  یخرب  ییالو و  یهلا و  كولـس  لزاـنم  هدـش و  هداد  حیـضوت  ناونع  هدزناـش  رد  اروشاـع  تراـیز 
اهنت ادخ و  نوخ  هب  هجوت  «، » ینطاب يرهاظ و  یفرعم  اب  ادـخ  ّیلو  هب  مالـس  :» زا دـنترابع  اهزارف  نیا  نیوانع  دوش . ¬ یم هداد  ناشن  اروشاع 

باحصا تایـصوصخ  هب  هجوت  مالـس و  «، » اروشاع هلفاق  زا  فلتخم  دارفا  ندنام  بقع  تلع  «، » ادخ ّیلو  ییاهنت  لماوع  «، » ادخ ّیلو  ندش 
ياضاقت «، » برح ملـس و  هب  ندیـسر  لطاب و  یخیرات  ههبج  ناکرا  نعل  («، » ع  ) نیـسح ماـما  تبیـصم  تمظع  هب  هجوت  («، » ع  ) ادهـشلادیس

تئارب و قزر  «، » رتشیب برق  ياـضاقت  لاـعتم و  يادـخ  دزن  يدـنموربآ  بلط  «، » یهاوخنوخ يارب  جـع )  ) ناـمز ماـما  ههبج  رد  روـضح 
نیسح ماما  یهاوخنوخ  هبترم  هب  ندیسر  («،» تعافـش  ) دومحم ماقم  هب  ندیـسر  تساوخرد  «، » مدق تابث  تیعم و  همدقم  تفرعم ، تمارک 

لآ دـمحم و  تامم  تایح و  تساوخرد  «، » ترفغم تمحر و  تاولـص و  «، » یگدزتبیـصم شاداپ  تساوخرد  «، » تعجر ياضاقت  و  (ع )
تعافش و ياضاقت  و  ع )  ) موصعم يالب  رب  دمح  «، » لطاب ههبج  يارب  باذع  نعل و  ياضاقت  اب  كولس  زا  يدیدج  لحارم  («، » ص  ) دمحم

«. مدق تابث 
ناکرا و يهسیاقم  نوماریپ  يرقاـبریم  يدـهمدّمحم  دیـس  نیملـسملاو  مالـسالاتجح  ینارنخـس  هرود  ود  نتم  میظنت  رـضاح ، يهعومجم 
رد يرقابریم  داتـسا  تسا . هدـش  هئارا  لاس 1377  رد  هک  تسا  (ع ) نیموصعم يالب  اب  كولـس  ریـس و  فراـعتم و  كولـس  ریـس و  لـحارم 

. دش دهاوخ  هئارا  يرگید  ياههعومجم  رد  هللاءاشنا  هک  دناهتشاد  هراب  نیا  رد  یلیمکت  ياههرود  ثحابم و  زین  دعب  ياهلاس 
یموـهفم و شیاریو  «، » هـیلوا مـیظنت   » بـیترت هـب  يزوروـن  نـسح  يرهاـط و  نیــسحدمحم  يدـباع ، دــمحا  ناـیاقآ  طـسوت  باـتک  نـیا 

لصا هب  تسا  هتفرگ  تروص  نتم  رد  هک  ییاهفرصت  لخد و  اهییاجهباج و  هکنآ  دیما  هب  تسا . هدش  ییاهن » حیحصت   » و يزاسدنتـسم »
. دشاب هدش  نآ  زا  هدافتسا  رد  تلوهس  بلاق و  اوتحم و  رد  ییاسر  بجوم  هدرکن و  دراو  هشدخ  ثحب 

هامرهم 1392

دمآرد

نیرتعیرـس و صیخـشت  گرزب و  فدـه  نیا  هب  لوصو  هار  تخانـش  اذـل  تسین ؛ قح  ترـضح  ياقل  برق و  زج  يزیچ  تقلخ  زا  فدـه 
. تسا مهم  رایسب  نآ ، هب  ندیسر  ریسم  نیرتهب 

باـبرا یخرب  قـالخا و  ياـملع  ناـگرزب  هک  تسا  یهار  لوا ، هار  تسا : هدـش  داهنـشیپ  ینیبشیپ و  ریـسم ، نیا  ندومیپ  يارب  هار  عون  ود 
هار دسریم . رکذ  لادتعا و  هبقارم ، هبساحم ، هبوت ، هب  دوشیم و  عورش  مزع  زا  هار  نیا  دناهدومرف ؛ نایب  تایاور  تایآ و  دانتـسا  هب  تفرعم 

يهلزنم هب  ْمود  هار  مینک ، ضرف  لاس  يداع  مایا  تدابع  نوچمه  ار  لوا  هار  رگا  تساهنآ . يالب  ادخ و  يایلوا  تعافـش  اب  كولـس  مود ،
تسا . رتتکربرپ  رترابرپ و  رتهاتوک ، شهار  ردق و  بش 

تسادخ . ّیلو  روحم  رب  تکرح  نآ ، هب  لین  یساسا  هار  اما  تسین ، دیحوت  ماقم  ّقح و  ياقل  زج  دصقم  هکنآ  اب 
َوُه ٌِیلَع  « ؛ تسادخ یلو  رادم  رب  ندرک  تکرح  ادخ ، يوسهب  ریـس  رد  میقتـسم  هار  ٌمیِقَتْـسُّم ؛ » ٌطاَرِـص  اَذَه  ُهوُدـُبْعاَف  ْمُکُّبَرَو  یِّبَر  َهّللا  َّنِإ  »
رد دوب . دهاوخ  يرگید  لمکم  مادـک  ره  دـنوش ، همیمـض  مه  هب  رگا  دـنرادن و  تافانم  رگیدکی  اب  هار  ود  نیا  هتبلا  میِقَتْـسُْملا .» ُطاَرِّصلا 

. دش دهاوخ  هداد  حرش  اروشاع  فیرش  ترایز  یلامجا  رورم  اب  هارمه  مّود  هار  سپس  دوشیم ، یسررب  لامجا  هب  فراعتم ، هار  ادتبا  همادا ،
------------------------

يهیآ 51. ( 3  ) نارمع لآ  . 
. ۀیالولا یف  لیزنتلا  نم  فتن  تکن و  هیف  باب  ص417 ، یفاک ج1 ، لوصا  . 
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فراعتم كولس  ریس و  لوا -  لصف 

هراشا

. رکذ لادتعا و  هبوت ، هبساحم ، دوبعم ، باختنا  مزع ، زا : دنترابع  یلک  هاگن  کی  رد  هک  تسا  هلحرم  دنچ  لماش  لوا ، عون  كولس  ریس و 

میمصت مزع و 

ناسنا اِهب .» َكُراتْخَی  ٍَةدارِإ  ُمْزَع  َْکَیلا  ِلِحاَّرلا  ِداز  َلَْضفا  َّنا  ُتِْملَع  ْدَق  َو  « ؛ دیـسر میمـصت  مزع و  يهلحرم  هب  دـیاب  ادـتبا  كولـس ، نیا  رد 
، تاقیفوت يهمه  دوجو  اـب  یتح  تروص  نیا  ریغ  رد  دـنک ؛ باـختنا  ار  وا  برق  دورب و  ادـخ  يوس  هب  هک  دریگب  میمـصت  دـهاوخب و  دـیاب 
، تسین ممـصم  هک  یناسنا  اما  دـنیآیم ، ءایلوا  ءایبنا و  هلمج  زا  یهلا  تاقیفوت  يهمه  ینعی  دوشیمن ؛ یط  هار  نیا  اهتیادـه ، اـهتمعن و 

دنکیم . باختنا  ار  يرگید  هار 
یـضعب اذل  دیآیم ؛ تسدهب  لمأت  رکفت و  اب  مزع  نیا  دسریم . زین  دعب  ياهمدق  هب  همادا  رد  دـسرب ، مزع  يهلحرم  هب  یتسار  هب  ناسنا  رگا 

لوا مدق  دناهدومرف :
------------------

میمصت تهاگرد ، هب  ناگدننکچوک  يهشوت  نیرتهب  هک  ماهتسناد  نم  : » همجرت ص277 ؛ ج3 ، بجر ، هام  زور 27  لامعا  لامعالا ، لابقا  . 
«. تسوت رایتخا  يارب  يدج 

-------------------
اههیامرـس نیا  ردق  ناسنا  رگا  دوش ؛ عورـش  لمتحم  زرحم و  ياههیامرـس  هب  هجوت  زا  دیاب  رکفت  دناهدومرف : ناگرزب  تسا . لمأت  رکفت و  ، 

هب ناسنا  رگا  نوُرَخآ ؛» َرِسَخ  َو  ٌمْوَق  اَهِیف  َِحبَر  ٌقوُس  اَْینُّدلا  . » دسریمن گرزب  ياهتراجت  يارب  یمیمـصت  هب  هک  تسا  یعیبط  دسانـشن ، ار 
کی ای  ایند ، يهزادنا  ّدح و  رد  ار  دوخ  رگا  دوشیمن . هدامآ  عیفر  ياهتراجت  دنلب و  دصاقم  باختنا  يارب  دنکن ، هجوت  دوخ  ياههیامرس 

دنیبن و تمایق  زا  دعب  تمایق و  ات  ایند  نیا  زا  شیب  ار  شیوخ  دوجو  رارمتـسا  دنادب و  تاوهـش  زیارغ و  ای  رمع ، لاس  داتفه  ای  هّدام ، يهدوت 
رتگرزب تاقلعت  هب  دسرب و  تاقلعت  زا  دـهز  تقارف و  يهلحرم  هب  دور و  رتارف  تاقلعت  يهمه  زا  دـناوتیم  هک  ار ـ  شیوخ  يدوجو  ّدـح 

ناسنا رگا  دوشیمن . گرزب  ياهتراجت  هب  قفوم  لـمتحم ، یعطق و  ياههیامرـس  نتخانـشن  لـیلدهب  یعیبط  روطهب  دسانـشن ، دـبای ـ  تسد 
هب ار  نآ  رگید  دـنکیم و  رییغت  هکـس  نآ  هب  شهاـگن  عون  لاـمتحا ، نیا  ضحم  هب  تسا ، یتـمیق  هک  دـهد  لاـمتحا  دـنک و  ادـیپ  ياهکس 
اما دمهفب ؛ ار  شتمیق  ات  دهدیم  ناشن  هربخ  لها  هب  ار  هّکـس  دوشیم ؛ عورـش  وا  يوجوتسج  لامتحا ، نیمه  اب  دـنکیمن . هلماعم  یتحار 

ياههیامرـس هجوتم  ار  ناسنا  لوا ، مدق  رد  یهلا  يایبنا  درادن ! توافت  یـسم  لوپ  کی  اب  كدوک ، کی  رظن  زا  تمیقنارگ  يهکـس  نیمه 
. دیتسه ایند  زا  رتگرزب  رتشیب و  امش  دنیامرفیم : دننکیم و  وا  يدوجو 

رد میراذگب . اپ  ریز  دنتسه ، ءاقل  ِدادعتسا  هک  ار  یناوارف  ياهدادعتسا  میوش و  لفاغ  تسا ، هداد  ام  هب  دنوادخ  هک  ییاههیامرس  زا  دیابن  ام 
 ...«. َِکئاَِقِلل ِداَدِْعتْسِالا  ِنَع  ُۀَْلفَْغلا  ِیْنتَماَنَأ  ْنِإ  یَِهلِإ  : » دنیامرفیم هینابعش  تاجانم 

---------------
ص483. لوقعلافحت ، . 

------------------
رد وا  نایز  ثعاب  تلفغ  نیا  تسا و  لفاغ  نآ  ياهتذـل  ءاقل و  تیفرظ  زا  تاقوا  رتشیب  ناسنا  تسا ؛ ییانثتـسا  ءاقل ، نیا  رد  ناسنا  جاهتبا 

تکرح لوا  مدق  دـنکیم ، توعد  نآ  هب  ناطیـش  هک  تسا  يزیچ  نآ  زا  شیب  ام  يهیامرـس  ناوت و  هک  هتکن  نیا  مهف  دوشیم . يرگادوس 
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يور دراد ، همادا  یهانتمان  ات  ناسنا  هکنیا  كرد  تسا ؛ نیمه  دـننکیم ، داعم  هجوتم  ار  ناـسنا  مدـق ، نیلوا  رد  ءاـیبنا  هکنیا  لـیلد  تسا .
. تشاذگ دهاوخ  يّدج  رثا  وا  ياهيریگمیمصت 

دوبعم باختنا 

هراشا

شزرا اهدوبعم  نیا  ایآ  میتسه . اهنآ  برق  تذـل  لاصو و  لاـبند  هک  تسا  ییاـهدوبعم  درک ، لـمأت  نآ  يهراـبرد  دـیاب  هک  يزیچ  نیمود 
زا هرهچ  کی  اهنت  ندید  تسا  نکمم  تخانش . ار  اهنآ  عماج  يهرهچ  تشاد و  اهنآ  هب  تبـسن  یعماج  هاگن  دیاب  دنراد ؟ يراذگهیامرس 
هب تلفغ  رـس  زا  ناسنا  هک  ییاهدوبعم  دزاـس . رفنتم  ار  اـم  نآ ، يدوجو  يهعومجم  ندـید  هکیلاـح  رد  دـنک ، نآ  يهتفیرف  ار  اـم  يزیچ ،

؛ هلب دنک ؟ ّللذت  عوضخ و  اهنآ  لباقم  رد  ناسنا  تسا  نکمم  ایآ  رگید . ياهناسنا  نیطایـش و  سفن ، ایند ، زا : دنترابع  دهدیم  لد  اهنآ 
یِّنِا َّمُهّللَا  : » هک تسا  هدـمآ  هزمحوبا  ياـعد  رد  فوخ . اـی  عـمط و  اـی  تّفخ  اـی  تبحم  ِعوـضخ  دراد : یعاوـنا  عوـضخ  نیا  تسا . نکمم 

ِراّنلا .» ِیف  ِّلُّذلا  ُعوُشُخ  َْلبَق  َنامیإلا  َعوُشُخ  َُکلَئْسَا 
تساهجنر اهتذل و  اب  هارمه  ناسنا 

----------------------
ص483. لوقعلافحت ، . 

...«. هدرب ورف  تلفغ  باوخ  هب  ارم  ترادید ، يارب  ندش  هدامآ  زا  يربخیب  رگا  ایادخ  : » همجرت . 
--------------

رگا دـسریم . رفـص  يهطقن  هب  مه  تذـل  دـشابن ، ناسنا  رد  یّبح  چـیه  رگا  دتـسیایم . تکرح  زا  دوش ، هتفرگ  وا  زا  تلاح  ود  نیا  رگا  و 
وا رظن  رد  لاصو  قارف و  نوچ  دشکیمن ؛ جنر  مه  يزیچچیه  يارب  دربیمن و  تذل  مه  يزیچچیه  زا  دـشاب ، هتـشادن  تسود  ار  زیچچـیه 

ییاهزیچهچ ندـمآ  زا  میدـنبیم و  لد  يزیچهچ  هب  میزیریم ؛ ییاـهدوبعم  هچ  ياـپهب  ار  بح  يهیامرـس  هک  مینیبب  دـیاب  درادـن . یتواـفت 
، دـنکیم عیمطت  دـیدهت و  ار  ناسنا  دراذـگیم و  ریثأت  لد  رب  ناشدوبن  دوب و  هچنآ ، میوشیم . نارگن  ییاـهزیچهچ  نتفر  زا  لاحـشوخ و 
ایند و دوشیم  رگم  دوش : لاؤس  دـیاش  درک ؟ تدابع  ار  اـهنآ  و  تسب ، لد  اـهنآ  هب  هک  دـنراد  ار  شزرا  نیا  اـیآ  دنتـسه ؟ ییاـهزیچهچ 

دیاب اما  دـنناسریم ، مه  تذـل  هب  ار  ناسنا  یهاگ  اهدوبعم  نیا  دـندرکن ؟ هک  اههچ  سفن ، ایند و  تدابع  يارب  هلب ؛ درک !؟ تدابع  ار  سفن 
زا کی  ره  دـید  دـیاب  اهدـنب ، نیا  زا  ییاهر  يارب  تاَوَهَّشلِاب .» ْتَّفُح  َراَّنلا  َّنِإ  َو  ِهِراَکَْملِاب  ْتَّفُح  َۀَّنَْجلا  َّنِإ  « ؟ تسیچ اـهنآ  نطاـب  هک  دـید 

، ایند طقف  هن  دید ؛ مه  اب  ار  همه  دیاب  تشاد ؛ اهنآ  هب  یعساو  هاگن  دیاب  دنهدیم . وا  هب  يزیچ  هچ  دنریگیم و  ناسنا  زا  يزیچ  هچ  اهدوبعم 
. درک يراذگتمیق  دقن و  رگیدکی  رانک  رد  ار  اهنآ  عماج  هاگن  کی  اب  دیاب  نینچمه  دید . مه  ار  ایند  زا  شیب  دیاب  هکلب 

دوبعم شنیزگ  كالم 

يارجاـم رد  دـننکیم »؟ لوـفا  اـی  دنتـسه  نادـیواج  اـهدوبعم  نیا  اـیآ  : » هک تسا  نیا  دـنکیم ، هراـشا  نآ  هب  نآرق  هک  ییاهدـقن  زا  یکی 
(ع ) میهاربا ترضح 

------------------
«. تسا نیرق  اهینتساوخ  اب  منهج  تسا و  هارمه  تامیالمان  اب  تشهب  : » همجرت ص251 ؛ هبطخ 176 ، هغالبلاجهن ، . 

------------------------
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تسا : هدش  هتشاذگ  تسد  هتکن  نیا  يور 
َنِیِلفآلا ؛» ُّبِحُأ  َلاَق ال  َلَفَأ  اَّمَلَف  یِّبَر  اَذَه  َلاَق  اًبَکْوَک  َيأَر  ُْلیَّللا  ِْهیَلَع  َّنَج  اَّمَلَف  »

ددـنبب و لد  وا  هب  دـنک و  باختنا  تسوا ، بناج  زا  اهتذـل  تاریخ و  يهمه  تسوا و  یبرم  هک  ار  یـسک  دـیاب  ناسنا  هیآ ، نیا  ساسا  رب 
هولج و ینیریش  نیا  تسا و  نیرتنیریش  شدوخ  تسا ، نیرفآینیریـش  هک  وا  تسا ؛ ّبر  صوصخم  تبحم ، دیامن . وا  راثن  ار  دوخ  تبحم 
هچ وا  هک  درک  یـسررب  ناوتیم  ناسنا ، شزرا  نییعت  يارب  تسوا . تبحم  ناسنا ، ِدوجو  يهمه  فیرعت  يانبم  تقیقح  رد  تسوا . قولخم 

شبوبحم يهزادنا  هب  زین  وا  شالت  دوشیم . روشحم  شبوبحم  اب  ناسنا  هَعَم ؛» ُهَّللا  ُهَرَشََحل  ًارَجَح  َّبَحَأ  اًلُجَر  َّنَأ  َْول  . » دراد تسود  ار  يزیچ 
یَعَس .» اَم  اَّلِإ  ِناَسنِْإِلل  َْسیَّل  نَأَو  . » دسریم وا  هب  مه  تیاهن  رد  تسوا و  ریسم  رد  و 

----------------------
نوـچ هک  هاـگنآ  و  تسا ، نم  راـگدرورپ  نیا  تفگ : دـید  ياهراتـس  دـنکفا ، هدرپ  وا  رب  بش  نوـچ  سپ  : » هـمجرت يهیآ 76 ؛ ( 6  ) ماـعنا . 

«. مرادن تسود  ار  ناگدننکبورغ  تفگ : درک ، بورغ 
سلجم 37. ص210 ، قودص ، یلاما  . 

يهیآ 39 . ( 53  ) مجن . 
---------------------------

روهظ ماگنه  ياهدع  دننکیم : دروخرب  لکـش  هس  هب  اهلوفا  نیا  اب  اهناسنا  اذل  درادن ؛ ندرپس  لد  شزرا  دشاب ، هتـشاد  لوفا  يدوبعم  رگا 
ناشرمع دـنروخیم و  هصغ  ياهظحل  دـندنبیم و  لد  ياهظحل  دـنروخیم ؛ هصغ  شبورغ  ماـگنه  دـندنبیم و  لد  نآ  هب  دوبعم ، یلجت  و 

اهنآ دنهد . هولج  دازآ  ار  دوخ  دنهاوخیم  تسکـش »! هک  منهج  هب  : » دنیوگیم ناشدوبعم ، تسکـش  ماگنه  ياهدع  درذـگیم . هنوگنیا 
هب دننیبیم ؛ نآ  هولج  روهظ و  عولط و  نتم  رد  ار  هدننکبورغ  دوبعم  لوفا  زین  ياهدع  دـناهداد . تسد  زا  ار  تبحم  يهیامرـس  تقیقح  رد 

تـشپ دوش ، هتـشادرب  اههدـننکلوفا  زا  ناـسنا  هاـگن  هجوت و  رگا  دـننامیمن . شبورغ  رظتنم  نآ ، زا  ندـنک  لد  يارب  دـندنبیمن و  لد  نآ 
ملاع تیـصاخ  نیا  دش . دـنهاوخ  هیآ » ، » تشادرب لد  رگا  دـنوشیم و  باجح » ، » تسب لد  اهدوبعم  نیا  هب  رگا  دـننیبیم . ار  اهنآ  يهدرپ 

ْهتَرََّصب .» اَِهب  َرَظَن  ْنَم  َو  ُْهتَمْعَأ  اَْهَیلِإ  َرَظَن  ْنَم  « ؛ تسا
دناهدش : حرطم  مه  اب  هتکن  ود  نیا  هفرع  فیرش  ياعد  رد 

ٍءاََلب .» ِیف  َْکنِم  ِسْأَْیلا  َو  ٍءاَطَع  َیلِإ  ِنوُکُّسلا  ِنَع  َِکب  َنِیفِراَْعلا  َكَداَبِع  اَعَنَم  َكِریِداَقَم  ِءاَوَط  َۀَعْرُس  َو  َكِرِیبْدَت  َفاَِلتْخا  َّنِإ  یَِهلِإ  »
------------------------

هب اـیند  هب  هک  یـسک  : » همجرت هتیرذ ؛ یلع  هیلع و  هللا  یلـص  نینمؤملاریمأ  ملک  عماوج  نم  عمج  اـم  باب 16  ص37 ، ج75 ، راونالاراحب ، . 
«. درک دهاوخ  شیانیبان  دنک ، هاگن  نآ  هب  فده  کی  ناونع  هب  هک  یسک  دنکیم و  انیب  ار  شمشچ  درگنب ، هلیسو  کی  ناونع 

ياطع هب  هیکت  زا  ار  تفراع  ناگدـنب  وت ، زوریپ  تیـشم  اب  اهتشونرـس  ندـیچیپ  مه  رد  تعرـس  ریبدـت و  فالتخا  نم ، يادـخ  : » همجرت . 
درادیم .» زاب  اهيراوگان  رد  يدیمون  زا  دوجوم و 

-------------------------
یلکـش هب  راهب  رد  تسا و  جهتبم  یلکـش  هب  زییاپ  رد  دحّوم  ناسنا  دشاب ؛ سویأم  زییاپ  رد  لاحـشوخ و  راهب  رد  هک  تسین  هنوگنیا  نمؤم 
يرگید وحن  هب  تمعن  رد  يوحنهب و  الب  رد  دوشیم . دـنمهرهب  یعون  هب  اهنآ  زا  کی  ره  رد  دـنادیم و  قح  تایآ  ار  زییاپ  راـهب و  رگید ؛

لـصف رد  دیاب  زییاپ ، رد  يدنمهرهب  يارب  هک  دمهفیم  لوصف  تالوحت  ندـید  اب  دـننکیمن . ریگنیمز  ار  وا  کیچـیه  اذـل  تسا ؛ دـنمهرهب 
زییاپ رد  شوخلد و  راهب  رد  هک  یـسک  اما  دنک ؛ هدافتـسا  ود  ره  زا  دـناوتیم  تسا  زییاپ  راهب و  زا  رتارف  هک  یناسنا  طقف  دـنک . شالت  راهب 

. دوب دهاوخ  سویأم  یهاگ  رورغم و  یهاگ  تسا ، رادهصغ 
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ٍءْیَش ؛» ِیف  َکَلَهْجَأ  یَّتَح ال  ٍءْیَش  ِّلُک  ِیف  ََّیلِإ  َفَّرَعَتَت  ْنَأ  یِّنِم  َكَداَُرم  َّنَأ  ِراَوْطَْألا  ِتالُّقَنَت  َو  ِراَثْآلا  ِفالِتْخِاب  ُتِْملَع  یَِهلِإ  »
. دشابن لفاغ  وا  زا  زگره  ات  دهد ، ناشن  یمدآ  هب  ار  دوخ  يزیچ  ره  رد  دراد  دصق  ادخ  هک  دوشیم  هدـیمهف  اهفالتخا  اهینوگانوگ و  زا 

يهوـلج ریوـصت و  دـنیبیم  هنییآ  رد  هچنآ  دـنادیمن  دریگب ، رارق  هدـش  بصن  گرزب  ياهنییآ  نآ  فرط  کـی  هـک  یقاـتا  رد  ناـسنا  رگا 
ره هک  دـمهفیم  هزات  دنکـشیم و  ار  نآ  دروخیم و  هنییآ  هب  دورب ، ولج  دـشابن و  هجوتم  رگا  سکعرب ! ای  تسا ، قاـتا  فرط  نآ  تیعقاو 

تسا . هدوب  هنییآ  فرط  نیا  تسه ، هچ 
دوجو یهلا  تاـیآ  رگا  ریخ ! اـی  دوب  يربخ  هنییآ  فرط  نآ  اـیآ  دـننیبب  دـنهاوخیم  مه  زاـب  ناـشدوبعم  نتـسکش  زا  دـعب  مدرم  زا  یـضعب 

یلقتـسم ِدوجوم  هیآ ، نآ  هک  درکیم  روصت  ناـسنا  تسکـشیمن ، دوب و  مه  رگا  تسا ؛» هدوبن  ياهیآ  ًالـصا  : » تفگیم ناـسنا  دنتـشادن ،
دوخ هب  قلعتم  یناوج  يهرود  رگا  تسا . هدوب 

-----------------------
دوخ هک  تسا  نآ  نم  زا  وت  دوصقم  ماهدروآ  تسد  هب  راوطا  لوحت  رییغت و  راـثآ و  فـالتخا  يور  زا  نم  هک  يروطنآ  ایادـخ  : » همجرت . 

«. مشابن لهاج  وت  هب  تبسن  يزیچ  چیه  رد  نم  ات  یناسانشب  نم  هب  هناگادج )  ) يزیچ ره  رد  ار 
-----------------------

تسا . تایآ  نیا  يوس  نآ  تسه ، هچ  ره  نیاربانب  دوریم !؟ تسد  زا  ارچ  سپ  تسا ، ناسنا 
دندید ماب  يالاب  ار  يرتخد  دـندرکیم . روبع  يریـسم  زا  رگیدکی  اب  هارمه  نیهلأتملاردـص »  » و ضیف ،»  » موحرم يزور  هک  دـننکیم  لقن 

ات ماب  تشپ  هب  ياهدماین  : » دیوگیم رتخد  هب  ناوج  دناوخیم . رعـش  دنکیم و  هاگن  ار  وا  هداتـسیا و  مه  یناوج  دـهدیم و  ناکت  یلاق  هک 
هچ دسرپیم : وا  زا  ضیف  موحرم  دـنکیم . هیرگ  دوشیم و  لوحتم  نیهلأتملاردـص  یهد ». ناشن  ار  دوخ  هک  ياهدـمآ  یهدـب ، ناکت  یلاق 

يادـخ قشاع  ار  دوخ  متـشون و  هفـسلف  ماهدـناوخ و  سرد  لاس  همه  نیا  هک  تسا  تهج  نیا  زا  نم  هیرگ  دـنهدیم : باوج  ناشیا  دـش !؟
هب اذل  میوگب ؛ نخس  نینچ  دوخ  يادخ  اب  متسناوتن  نم  تشاد  دوخ  سورع  اب  داماد  نیا  هک  ییافـص  لاح و  نیا  اب  زونه  اما  منادیم  لاعتم 

منکیم . هیرگ  دوخ  لاح 
نم  هک  يدمآ ، نورب  هولج  رازهدص  اب  »

« ار وت  منک  اشامت  هدید  رازهدص  اب 
---------------------

«. تسا نیرق  اهینتساوخ  اب  منهج  تسا و  هارمه  تامیالمان  اب  تشهب  : » همجرت ص251 ؛ هبطخ 176 ، هغالبلاجهن ، . 

یهلا دوبعم  تخانش  دیاوف 

، ناسنا رظن  رد  درادیم . رب  نآ  زا  لد  دوشیم ، لوحتم  شدوبعم  هک  دـنیبب  یتقو  ناسنا  ًالوا ؛ دراد : تیـصاخ  ود  اـهدوبعم ، لوحت  هب  هجوت 
یتقو هدننک  لوفا  ياههدیدپ  هک  دمهفیم  عماج  هاگن  اب  ناسنا  تسا . عماج  ِهاگن  نامه  هاگن ، نیا  درادن . یـشزرا  دوشیم ، مامت  هک  یتذل 

«، هدـنیآ : » هب تاناویح  دـننام  ناسنا  رگا  دـنروآیم . دوخ  اب  ینمااـن  فوخ و  دنتـسه ، مه  یتقو  دـنوشیم ؛ هصغ  بجوم  دـنوریم ، نیب  زا 
ناسنا رد  نوچ  اما  دوشیمن ؛ وا  يهصغ  ثعاب  اهدوبعم  نیا  هب  نتـسب  لد  دـشاب ، هتـشادن  رطاـخ  قلعت  دوخ  يدوجو » تعـسو   » و تیدـبا » »

اب نیاربانب  دوشیم . تحاران  درک ، دـهاوخ  لوفا  شدوبعم  هک  دـنک  ساسحا  رگا  ددـنبیم ، لد  يزیچهب  یتقو  دراد ، دوجو  ْدولخ  ِساسحا 
عماج هاگن 

--------------------------
ار رگیدـکی  اهنآ  دوشن  هدرب  داماد  هناخ  هب  سورع  ات  هک  دـندوب  هدرک  طرـش  سورع  يهداوناخ  اهتنم  دـندوب  داـماد  سورع و  اـهنیا  هتبلا  . ]
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.[ دننیبن
--------------------------

تفگ : هک  اجنآ  ات  دش ، فقاو  مه  اههیآ  تشپ  هب  ناوتیم 
َنیِکِرْشُْملا .» َنِم  ْاَنَأ  اَمَو  اًفِینَح  َضْرألاَو  ِتاَواَمَّسلا  َرَطَف  يِذَِّلل  َیِهْجَو  ُتْهَّجَو  یِّنِإ  »

ياج هرابود  دـنکیم . بارخ  ار  نآ  لاعتم  يادـخ  زین  نتخاس  ضحم  هب  میزاـسیم و  هناـخ  جاوما ، يور  لوحتم و  ياـیند  رد  ًـالومعم  اـم 
زا رگا  میزاسیمن . ار  نآ  هرابود  ندـش ، بارخ  زا  سپ  میـشاب ، لقاع  رگا  دـنکیم ! بارخ  ار  اجنآ  ادـخ  مه  زاب  میزاـسیم و  ار  يرگید 

جنر زج  ياهجیتن  اهدوبعم ، نیا  هک  دـنیبب  دوش و  عماج  ناسنا  هاگن  رگا  دـهدیم . ناـشن  اـم  هب  ار  لـحاس  دـنوادخ  میرادرب ، اـپ  جوم  يور 
نیریـش ار  اههقئاذ  هک  تسادخ  نیا  دشاب و  هتـشاد  تذل  هک  تسین  يزیچ  ایند  ًالـصا  تسین و  ناشدوخ  لام  دنراد  یتذل  مه  رگا  دنرادن ؛

. دیدرگ دهاوخ  لاعتم  يادخ  يوس  هب  تکرح  يهمدقم  دش و  دهاوخ  مهارف  ناسنا  رد  میمصت  مزع و  يهنیمز  هاگنآ  دنکیم ،
----------------------

دیدـپ ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  مدـینادرگ  یـسک  يوس  هب  ار  دوخ  يور  هنالدـکاپ  صالخا ، يور  زا  نم  : » همجرت يهیآ 79 ؛ ( 6  ) ماعنا . 
«. متسین ناکرشم  زا  نم  تسا و  هدروآ 

------------------------ 
باختنا ار  ایند  ناوارف ، تالمأت  زا  دـعب  ناسنا  تسا  نکمم  هکنانچ  دـناسریمن ؛ مزع  هب  ار  ناسنا  راـبجا ، هب  تارکفت  تـالمأت و  نیا  هتبلا 

زا نآرق  دـش . دـهاوخ  وا  باجح  ملاع  تشاد و  دـهاوخ  لابند  هب  ار  اهجـنر  نآ  يهمه  باختنا ، نیا  اما  دـنادیم ؛ دـقن  ار  نآ  نوچ  دـنک ؛
تسا ؛ هدرک  حرطم  ایند  لها  يارب  يدج  لاؤس  کی  لبق ، لاس  رازه  راهچ  دودح  رد  (ع ) ِحلاص ترضح  نابز 

َنیِهِراَف ؛» اًتُوُیب  ِلاَبِْجلا  َنِم  َنُوتِْحنَت  َو  ٌمیِضَه . اَهُْعلَط  ٍلَْخن  َو  ٍعُورُز  َو  ٍنُویُع . َو  ٍتاَّنَج  ِیف  َنِینِماَء . اَنُهاَه  اَم  ِیف  َنوُکرُتتَأ  »
ایند نیا  زا  شیب  هب  یهاگآ  لاعتم  دنوادخ  هک  اجنآ  زا  تساهدوبعم . زا  ندش  ادـج  لماع  ایند ، رد  لوحت  ای  ناسنا  رد  لوحت  لاح ، ره  رد 

، دهد باوج  لاؤس  نیا  هب  دیاب  مه  رضاح  نرق  يدام  ندمت  دوب . دنهاوخ  ینماان  ساسحا  لماع  تالوحت  نیا  تسا ، هداد  رارق  ناسنا  رد  ار 
لفاغت زورما ، هچ  هتشذگ و  رد  هچ  ناتسرپایند  دنتشادن . یباوج  مه  ناگتـشذگ  هک  روطنامه  تشاد ؛ دنهاوخن  یباوج  هک  تسا  یعیبط  اما 

لح ار  لکـشم  راک  نیا  اما  دنتفاین ، گرم  دای  هب  ات  دـنزاسیم  كراپ  اهنآ  ياج  هب  دـنربیم و  رهـش  زا  نوریب  هب  ار  اهناتـسربق  دـننکیم ؛
دنکیمن .

يهمه هک  دراد  دوجو  يرادیب  کی  وا  نورد  رد  هکنیا  ای  دوشن ؛ تالوحت  هجوتم  دـنزب و  تلفغ  هب  ار  دوخ  هک  تسا  مئاهب  لثم  ناسنا  ایآ 
ْتبحم رد  ناسنا  هک  یمادام  دـش . سونأم  ْملاع  ِبیغ  اب  دیـشیدنا و  ایند  زا  رتارف  هب  دـیاب  لکـشم  لـح  يارب  ددرگیم ؟ رب  نآ  هب  فیلاـکت 

؛ دوب دهاوخ  گرم  زا  سرت  ینماان و  راچد  تسا ، كرشم 
-----------------

؟ دینامیم تساجنیا  هک  ییاهتمعن  رد  تینما ، تیاهن  رد  هشیمه  دینکیم  روصت  امـش  ایآ  : » همجرت یلا 150 ؛ تایآ 146  ( 26  ) ءارعش . 
هب نآ  رد  دیـشارتیم و  اههناخ  تراهم  اب  اههوک  رد  هک  دراد . فیطل  لـگ  هک  ییاهناتـسلخن  اـهرازتشک و  اهراسهمـشچ و  اهناتـسغاب و  رد 

«. دیزادرپیم شون  شیع و 
----------------

دوشیم : رادیدپ  ناسنا  رد  ءاقل  هب  قایتشا  هک  تسا  گرم  اب  ندش  سونأم  يهطساوهب  درک . دهاوخن  وا  لاح  هب  يدوس  مه  لفاغت 
باَقِْعلا .» َنِم  ًافْوَخ  َو  ِباَوَّثلا  َیلِإ  ًاقْوَش  ٍْنیَع  َۀَفْرَط  ْمِهِداَسْجَأ  ِیف  ْمُهُحاَوْرَأ  َّرِقَتْسَت  َْمل  ْمِْهیَلَع  ْمَُهل ]  ] ُهَّللا َبَتَک  يِذَّلا  ُلَجَْألا  َال  َْول  َو  »

دهاوخ ادـج  ایند  زا  یتحار  هب  دـشاب ، هتـشاد  عمط  ایند  زا  شیب  هب  رگا  اما  تسا ؛ هناکدوک  غلابان و  ناسنا ، ياـهتبحم  اـهفوخ و  یهاـگ 
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دوشیم و هنایاپ  دراو  تسد ، رد  رفـس  كاس  هک  یـسک  دننامه  ماهدوب ؛ گرم  رظتنم  غولب  لوا  زا  نم  دـندومرفیم : ناگرزب  زا  یکی  دـش .
گرم لابند  هب  هدامآ  هشیمه  ماهتـشاذگن و  نیمز  هب  ایند  رد  ار  مکاس  زگره  نم  دوریم ، رفـس  هب  دراذگب  نیمز  هب  ار  كاس  هکنآ  نودـب 

مدیودیم .
دنادیم هک  یناسنا  دنک . طوقـس  اما  دورب ، مه  هوک  يالاب  ات  یـسک  تسا  نکمم  تسا ؛ هاگشزغل  ناحتما و  راد  ایند  هک  دـننادیم  نینمؤم 

حیرفت يارب  هـک  یــسک  دــسرتیم . ندــش  دودرم  زا  نوـچ  دوـش ؛ ماـمت  ناــحتما  رتدوز  هـچ  ره  تـسا  رظتنم  دــنریگیم ، ناــحتما  وا  زا 
دراد تـسود  دــهدیم  هقباـسم  هـک  یــسک  اـما  دــشاب ، ینــالوط  شايراوـسهخرچود  ناــمز  دراد  تـسود  دــنکیم ، يراوـسهخرچود 

ادخ زا  ادابم  دسرتیم  نمؤم  دروخب و . ... نیمز  ای  دـتفیب  بقع  تسا  نکمم  هظحل  ره  نوچ  دوش ؛ مامت  رتدوز  هچره  شايراوسهخرچود 
ییادج نوچ  دوش ؛ ادج 

----------------
یقوش ببس  هب  هتشاد ، ررقم  ناشیارب  دنوادخ  هک  دوبن  يرمع  تدم  رگا  : » همجرت ص 303 ؛ نیقتم ،) يهبطخ   ) يهبطخ 194 هغالبلاجهن ، . 

«. تفرگیمن رارق  ناشیاهندب  رد  ناشیاهناج  یندز  مه  رب  مشچ  دنراد ، نیسپزاب  زور  باذع  زا  هک  یمیب  کین و  شاداپ  هب  هک 
------------------

قارف و بجوم  دیآ و  شیپ  یـشزغل  ادابم  ات  دوش  عمج  ایند  طاسب  رتدوز  هچ  ره  شاک  دنکیم  وزرآ  دتفایم ؛ قافتا  ایند  نیمه  رد  ادخ  زا 
ددرگ . وا  تبوقع 

هیبش ِهِّمُأ .» يْدَِـثب  ِلْفِّطلا  َنِم  ِتْوَْملِاب  ُسَنآ  ٍِبلاَـط  ِیبَأ  ُْنبـال  ِهَّللاَو  : » دـنیامرفیم (ع ) نینمؤملاریما ترـضح  هغالبلاجـهن  مجنپ  يهبطخ  رد 
اب نید  يهخـسن  عوـن  هنیمز  نیا  رد  ًـالوصا  دـناهدومرف . ناشباحـصا  هب  اروشاـع  بـش  رد  زین  (ع ) ءادهـشلادیس ترـضح  ار  هـلمج  نـیمه 

، دنتـسه ارذگ  یناوج  ایند و  ياهتمعن  يهمه  دریمیم و  دوشیم ، ریپ  ناسنا  هکنآ  اب  دندقتعم  نارگید  تسا . توافتم  رگید  ياههخـسن 
ناسنا هب  (ع ) ءایبنا اّما  دیـسر . تینما  هب  ات  درمـش ، تمینغ  ار  اـیند  دوب و  شوخ  دـیاب  درک ؛ لـفاغت  تسب و  مشچ  تـالوحت  نیا  رب  دـیاب  اـما 
تینما هب  هاگنآ  دیدنبن ، لد  دنتـسه  لوحتم  هک  ییاهزیچ  هب  دـیوش ؛ انـشآ  ایند  نیا  زا  شیب  اب  دـیاب  هلحرم  نیا  زا  روبع  يارب  دـنیامرفیم :

ِءْرَْملا َْنَیب  ُلوُحَی  َهّللا  َّنَأ  ْاوُمَلْعاَو   » و ِدـیِرَْولا » ِْلبَح  ْنِم  ِْهَیلِإ  ُبَْرقَأ  ُنَْحن  «، » ُْمتنُک اَم  َْنیَأ  ْمُکَعَم  َوُهَو   » ات دـیدنبن  سک  چـیه  هب  لد  دیـسریم .
. دنک قدص  امش  دروم  رد  ِِهْبلَقَو »

تسایند زا  شیب  وت  تیفرظ  دیوگیم : يرگید  اما  دیشابن ؛ گرم  يریپ و  دای  هب  دیورن و  ناتسربق  هب  زگره  دیوگیم : هاگن  ود  نیا  زا  یکی 
؛ تشادن دوجو  سرت  يارب  یلیلد  دوب ، ایند  دح  رد  ناسنا  يهیامرس  تیفرظ و  رگا  تسا . نیمه  گرم  زا  سرت  لیلد  و 

--------------
«. تسا ردام  يهنیس  هب  لفط  سنا  زا  شیب  گرم  اب  نم  سنا  : » همجرت . 

يهیآ 4. ( 9  ) هبوت . 
يهیآ 16. ( 50  ) ق . 

يهیآ 24. ( 8  ) لافنا . 
--------------------

دوشیم ! شوماخ  تفن  ندش  مامت  اب  یتدم  زا  دعب  و  نشور ، ياهظحل  هک  یغارچ  دننام 
ُهَّللا َْسَیلَأ  « ؛ دنکیم تیافک  هراومه  ار  شاهدنب  تسا و  ناسنا  هارمه  هشیمه  هک  تسا  یبوبحم  نوچ  دروآیمن ؛ ینماان  ادخ  هب  یگتسبلد 

هدننکـش و وا  هن  دوشیم و  ادخ  زا  ییادج  ثعاب  ناسنا  یگدننکـش  لوحت و  هن  دوشیمن ؛ لوحت  شوختسد  زگره  ادـخ  ُهَدـْبَع .» ٍفاَِکب 
دیامرفیم : اهتب  یفرعم  رد  دنوادخ  تسا . لوحت  ياراد 
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ًاْئیَـش ال ُبابُّذـلا  ُمُْهُبلْـسَی  ْنِإ  َو  َُهل  اوُعَمَتْجا  َِول  َو  ًاـبابُذ  اوُُقلْخَی  َْنل  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  َنوُعْدـَت  َنیذَّلا  َّنِإ  َُهل  اوُعِمَتْـساَف  ٌلَـثَم  َبِرُـض  ُساَّنلا  اَـهُّیَأ  اـی  »
ُبُولْطَْملا .» َو  ُِبلاَّطلا  َفُعَض  ُْهنِم  ُهوُذِْقنَتْسَی 

زا دـننک ، ظفح  ار  ناشدوخ  دـنناوتیمن  هک  ییاهنآ  هنوگچ  سپ  دـنریگب ؛ سپ  ار  نآ  دـنناوتیمن  دریگب ، اهنآ  زا  ار  يزیچ  یـسگم  رگا 
، نابز تسد ، مشچ ، شوگ ، گرم : ماگنه  دـنوشیم ؛ ناوتان  زاین ، ماـگنه  دیاهتـسب ، لد  اـهنآ  هب  هچنآ  درک !؟ دـنهاوخ  تظفاـحم  اـمش 
رد (ع ) فسوی ترـضح  نابز  زا  ياهسیاقم  رد  نآرق  دـنهدیمن . ماجنا  امـش  يارب  يراک  چـیه  تبابط  میظع  هاگتـسد  کشزپ و  ناتـسود ،
زا راَّهَْقلا .» ُدِحاْولا  ُهَّللا  ِمَأ  ٌْریَخ  َنُوقِّرَفَتُم  ٌبابْرَأ  َء  ِنْجِّسلا  ِیَبِحاص  ای  : » دیامرفیم هدش  لدـب  ّدر و  ناینادـنز  ناشیا و  نایم  هک  ییوگوتفگ 

دیامرفیم : مه  (ع ) لیلخ ِمیهاربا  ترضح  نابز 
نوُمَْلعَت ؛» ُْمْتنُک  ْنِإ  ِْنمَْألِاب  ُّقَحَأ  ِْنیَقیرَْفلا  ُّيَأَف  ًاناْطلُس  ْمُْکیَلَع  ِِهب  ْلِّزَُنی  َْمل  ام  ِهَّللِاب  ُْمتْکَرْشَأ  ْمُکَّنَأ  َنُوفاَخت  َو ال  ُْمتْکَرْشَأ  ام  ُفاخَأ  َْفیَک  َو  »

--------------------
يهیآ 36. ( 39  ) رمز . 

[ یتح  ] زگره دیناوخیم  ادـخ  زج  هک  ار  یناسک  دـیهد : ارف  شوگ  نادـب  سپ  دـش ، هدز  یلثم  مدرم ، يا  : » همجرت يهیآ 73 ؛ ( 22  ) جح . 
سپزاب ار  نآ  دنناوتیمن  دـیابرب ، نانآ  زا  يزیچ  سگم ، نآ  رگا  و  دـننک ، عامتجا  نآ  ندـیرفآ ]  ] يارب دـنچ  ره  دـننیرفآیمن ، ار  یـسگم 

«. دنناوتان ود  ره  بولطم  بلاط و  دنریگ .
---------------------

تینما قحتسم  یسک  هچ  دربیم . نیب  زا  ار  وت  تینما  راک  نیا  نوچ  شابن ، كرـشم  اهنآ  هب  نکـشن و  ار  اهتب  دنیوگیم  ناکرـشم  ینعی 
ینماان نم  يادـخ  ایآ  دـیاهدش ؟ كرـشم  لاعتم  يادـخ  هب  هک  امـش  ای  ماهدروآ ، يور  دـنوادخ  هب  هدرک و  تشپ  اـهتب  هب  هک  نم  تسا ؟

امش !؟ ياهتب  ای  دروآیم 
امش هب  منهج  رد  دیهدیم ، شوگ  شیاهفرح  هب  هک  یناطیش  نیا  مدآ ، نادنزرف  يا  هک  دهدیم  رادشه  رگید  ياهسیاقم  رد  میرک  نآرق 

: دیوگیم دنکیم و  شاخرپ 
ْلبَق ؛» ْنِم  ِنوُُمتْکَرْشَأ  اِمب  ُتْرَفَک  یِّنِإ  َّیِخِرْصُِمب  ُْمْتنَأ  ام  َو  ْمُکِخِرْصُِمب  اَنَأ  ام  ْمُکَسُْفنَأ  اُومُول  َو  ینُومُوَلت  الَف  »

. تسا نیدلا  موی  کلام  میحر و  نامحر و  لاعتم ، يادخ  اما 
-------------------

ای دـنارترثؤم ) تقلخ  ماـظن  رد  و   ) رتهب تقیقحیب ) و   ) قرفتم نایادـخ  اـیآ  نم ؛ ینادـنز  قیفر  ود  يا  : » همجرت يهیآ 39 ؛ ( 12  ) فسوی . 
.»؟ راهق ياتکی  يادخ 

ادخ کیرش  ار  يزیچ  هکنیا  زا  دوخ  امش  هکنآ  اب  میسرتب ، دینادرگیم  ادخ ]  ] کیرـش هچنآ  زا  هنوگچ  و  : » همجرت يهیآ 81 ؛ ( 6  ) ماعنا . 
هب هتـسد  ود  ام ]  ] زا کی  مادک  سپ  دینادیم ، رگا  سپ  دیـسارهیمن ؟ تسا  هدرکن  لزان  امـش  رب  نآ  يهرابرد  یلیلد  ادخ ]  ] هک دیاهتخاس 

»؟ تسا رتراوازس  ینمیا 

لاعتم يادخ  باختنا  اب  ربکا  داهج  عورش 

ربکا داـهج  نادـیم  هب  دورو  زاـغآ  يهطقن  هک  دوبعم ، ناونع  هب  لاـعتم  يادـخ  باـختنا  تسا ؛ باـختنا »  » کـی يهمدـقم  اـههسیاقم »  » نیا
يایلوا ِتیالو  دنک ، تکرح  ادخ  يوسهب  هک  دشاب  ممـصم  ناسنا  رگا  اما  دـناشکیم ، ایند  فرط  هب  ار  وا  ناسنا ، ِسفن  دوشیم . بوسحم 

وا دونج  سیلبا و  سفن و  هزرابم ، ِنادـیم  يوسکی  رد  دـشخبیم . ییاهر  یناسفن  ياهبادرگ  زا  ار  وا  دوشیم و  يراج  وا  نطاب  رد  قح 
دوـنج زا  یقادـصم  لـقع » دوـنج  . » دـنراد روـضح  ناـشیا  دوـنج  و  (ص ) مرکایبـن لاـعتم و  دـنوادخ  زین  رگید  فرط  رد  دـناهتفرگ ؛ رارق 
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، دشابن دنوادخ  يوس  هب  تکرح  يارب  میمـصت  لیم و  هک  ینامز  ات  اما  دنتـسه ؛ سیلبا  ِدونج  زا  یقادصم  لهج » دونج   » و (ص ،) هّللالوسر
. دریگیمن لکش  ناسنا  نطاب  رد  ياهدهاجم  چیه 

يالاب میتفریم . مق  فارطا  ياهاتـسور  هب  تلاسک  عفر  ندناوخ و  سرد  يارب  هعمج  ياهزور  یناوج ، مایا  رد  دومرفیم : يراوگرزب  ملاع 
هیارک یغـالا  وا  يارب  رطاـخ  نیمههب  دـیایب ؛ هوک  يـالاب  تسناوتیمن  هک  میتشاد  يدـنمونت  تسود  دوب . ياهدازماـما  اتـسور ، نآ  رد  هوک 

تفریم ؛ غالا  لغآ  هد و  ِنییاپ  تمس  هب  یکی  هک  دوب  هتفرگ  رارق  ياههارود  هد ، يدورو  میدرکیم .
------------------

دیتسین نم  سردایرف  زین  امش  و  متـسین ، امـش  سردایرف  نم  دینک ، تمالم  ار  ناتدوخ  دینکن ، تمالم  ارم  : » همجرت هیآ 22 ؛ ( 14  ) میهاربا . 
«. مراد راکنا  دیدوب  لئاق  میارب  ادخ ) راک  رد   ) نیا زا  شیپ  هک  یکرش  نآ  نم 

-------------------
لغآ هب  تساوخیم  ناویح  میدیـسر ، هک  یهارود  رـس  اههعمج ، زا  یکی  دـشیم . یهتنم  هدازماما  هوک و  يالاب  تمـس  هب  مه  رگید  یکی 

دز و يدـگل  ناویح  دـندوب ! هدـش  ات  ود  اهدـصقم  هک  لیلد  نیا  هب  طقف  دـش ؛ عورـش  يریگرد  میورب ؛ هدازماما  هب  میتساوخیم  اـم  دورب و 
! داتسرف هرد  نییاپ  هب  مه  ار  هیثاثا  تخادنا و  ار  نامقیفر 

دوخ وت  ایادـخ  هک  دـنکیم  سامتلا  دـسریم و  زجع  هب  ناسنا  هدـهاجم ، نیا  رد  دریگیم . لکـش  ییاضف  نینچ  رد  مه  ناسنا  يهدـهاجم 
دنکیمن : اهر  ار  نم  هک  روایب ، سفن  نیا  ِرس  رب  ییالب 

ًۀَضِّرَعَتُم ؛» َکِطَخَِسل  َو  ًۀََعلُوم ، َکیِصاَعَِمب  َو  ًةَرِداَبُم ، ِۀَئیِطَْخلا  َیلِإ  َو  ًةَراَّمَأ  ِءوُّسلِاب  ًاسْفَن  وُکْشَأ  َْکَیلِإ  یَِهلِإ  »
ِباختنا اب  اما  لقع ؛ سفن و  زا  یحیحـص  ِكرد  هن  و  دراد ، دوجو  یفالتخا  يریگرد و  هن  تسا ، هارمه  دوخ  سفن  اب  ناـسنا  هکیناـمز  اـت 

رد ءایلوا  ءایبنا و  دریگیم ؛ لکـش  نوریب ، رد  لطاب  قح و  و  نورد ، رد  لهج  لقع و  دونج  ییارآفص  ربکا ، داهج  ِزاغآ  لاـعتم و  يادـخ 
اذل دننکیم ؛ يراذگهیامرس  لهج » دونج   » يور سیلبا  و  لقع ،» دونج   » يور ناربمایپ  رگید . فرط  رد  مه  شدونج  سیلبا و  فرط ، کی 

. دنتسه ناشیا  نانمشد  دونج  زا  لهج » دونج   » و (ص ) هللالوسر دونج  زا  ناسنا  نطاب  رد  لقع » دونج  »
-------------------

دهد و نامرف  یتشز  هب  رایـسب  هک  یـسفن  زا  منکیم  تیاکـش  ماهدمآ و  وت  هاگردهب  مدوبعم ! : » همجرت نیکاشلا ؛ تاجانم  نانجلاحـیتافم ، . 
«. تسا ضرعتم  هدنهد و  شیامن  تبضغ  مشخ و  يارب  تسا و  صیرح  تیاهتیصعم  هب  دریگ و  تعرس  هانگ  يوسهب 

------------------
دنیامرفیم : (ع ) قداص ماما  كرابم  دوجو 

ٍۀَشِحاَف .» َو  ٍحِیبَق  ُّلُک  ْمِهِعوُُرف  ْنِم  َو  ٍّرَش  ِّلُک  ُلْصَأ  اَنُّوُدَع  َو  ٍِّرب  ُّلُک  اَنِعوُُرف  ْنِم  َو  ٍْریَخ  ِلُک  ُلْصَأ  ُنَْحن  »
: مییوگیم هسدقم  راونا  نیا  هب  باطخ  هریبک  يهعماج  ترایز  زا  ییاهزارف  رد 

ُهاَهَْتنُم .»... َو  ُهاَوْأَم  َو  ُهَنِدْعَم  َو  ُهَعْرَف  َو  ُهَلْصَأ  َو  َُهلَّوَأ  ُْمْتنُک  ُْریَْخلا  َرِکُذ  ْنِإ  »
ات دوشیم ، هدوشگ  يرگید  نادـیم  نادـیم ، کـی  حـتف  اـب  هک  اـنعم  نیا  هب  تسا ؛ یحوطـس  ياراد  مه  لـهج  لـقع و  دوـنج  ِییارآفـص 

ْتمایق و ِربکا  ِعزف  زا  ار  وا  لاعتم  يادخ  دـسریم و  (ع ») تیبلها و  (ص ) هللالوسر هب  میلـست   » ماقم نامه  ای  نما »  » ماقم هب  ناسنا  هکییاج 
دلاخیبا هب  بلطم  نیا  رکذـت  اب  یفیرـش  مالک  رد  (ع ) رقاب ماما  ترـضح  دـنکیم . ظفح  تساهتدـش ، ّمتا  قادـصم  هک  ْباـسح  ِتدـش 

: دندومرف یلباک 
ُهَمَّلَس اََنل  ًاْملِس  َناَک  اَذِإَف  اََنل  ًاْملِـس  َنوُکَی  َو  اََنل  َمِّلَُـسی  یَّتَح  ٍْدبَع  َْبلَق  ُهَّللا  ُرِّهَُطی  َال  َو  ُهَْبلَق  ُهَّللا  َرِّهَُطی  یَّتَح  اَناَّلَوَتَی  َو  ٌْدبَع  اَنُّبُِحی  َال  ٍِدلاَخ  َابَأ  اَی  »... 

ِرَبْکَْألا .» ِۀَماَیِْقلا  ِمْوَی  ِعَزَف  ْنِم  ُهَنَمآ  َو  ِباَسِْحلا  ِدیِدَش  ْنِم  ُهَّللا 
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-------------------
و یبوخ ، ریخ و  ره  يهشیر  میئام  : » همجرت ع ؛)  ) نیموصعملا یلإ  ماکحألا  عیمج  یف  عوجرلا  بوجو  باـب  ص70 ، ج27 ، هعیشلالئاسو ، . 

راک ره  تساهنآ  دوجو  ياههخاش  زا  و  يدـب ، رـش و  ره  ساسا  هشیر و  تسام  نمـشد  زا  و  تسام ، دوجو  ياههخاش  زا  اهیکین  همه ي 
ياهزره .» تشز و 

------------------
دسریم و ینطاب  حتف  هب  دهد ، تسکش  ار  اهنآ  دزاس و  بلاغ  سیلبا » دونج   » رب ار  لقع » دونج   » دوش و قفوم  هدهاجم  نیا  رد  ناسنا  رگا 
هدش و ناشیا  يوگنخس  دریگیم ؛ رارق  ترضح  نآ  تمدخ  رد  شیاوق  مامت  ینعی  دوشیم ؛ (ص ) ادخ لوسر  نایرکشل  وزج  زین  شدوخ 

ترـضح هک  یلقع  نامه  تسا ؛ لقع » دونج   » زا یناسنا  نینچ  هک  تفگ  ناوتیم  رگید  ترابعهب  دـنکیم . تکرح  هیهلا  تیالو  ریـسم  رد 
تسا . (ص ) ادخ لوسر  صخش  رون ، نیا  يِرُون ؛» ُهَّللا  َقَلَخ  اَم  ُلَّوَأ  : » دندومرف نآ  يهرابرد 

، وا قیرط  زا  هک  دوشیم  لیدبت  ناطیـش  يارب  يرگنـس  هب  دنک ، حتف  ادخ  لوسر  عفن  هب  ار  نورد  يههبج  دناوتن  ناسنا  رگا  رگید ، يوس  زا 
دنیامرفیم : (ع ) نینمؤملاریما ترضح  دنکیم . هلمح  (ص ) ادخ لوسر  هب  ناطیش 

َقَطَن َو  ْمِِهُنیْعَأـِب  َرَظَنَف  ْمِهِروُـجُح  ِیف  ََجرَد  َو  َّبَد  َو  ْمِهِروُدُـص  ِیف  َخَّرَف  َو  َضاَـبَف  ًاکاَرْـشَأ  َُهل  ْمُهَذَـخَّتا  َو  ًاـکاَِلم  ْمِهِْرمَأـِل  َناَْـطیَّشلا  اوُذَـخَّتا  »
ِهناَِسل .» یَلَع  ِلِطاَْبلِاب  َقَطَن  َو  ِِهناَْطلُس  ِیف  ُناَْطیَّشلا  ُهَکِرَش  ْدَق  ْنَم  َلِْعف  َلَطَْخلا  ُمَُهل  َنَّیَز  َو  ََللَّزلا  ُمِِهب  َبِکَرَف  ْمِِهتَنِْسلَِأب 

--------------------------
يوریپ ام  زا  درادن و  تسود  ار  ام  ياهدنب  دلاخابا ، يا  ادخهب  : » همجرت لج ؛ زع و  هللا  رون  ۀـمئألا ع  نأ  باب  ص194 . ج1 ، یفاک ، لوصا  . 

ام اب  یتشآ  هدوب و  ام  میلـست  هکنآ  ات  دنادرگیمن  هزیکاپ  ار  ياهدنب  لد  دنوادخ  دنادرگ و  هزیکاپ  ار  شلد  دنوادخ  هکینامز  ات  دنکیمن 
«. دراد شناما  رد  تمایق  زور  گرزب  ساره  زا  دراد و  هگن  تخس  باسح  زا  ار  وا  دنوادخ  دش  نینچ  هاگره  دشاب و 

. ۀمامإلا باتک  ۀمتت  ص 22 . ج 25 ، راونالاراحب ، . 
--------------------

یـشکهجوج هدرک و  مخت  اهنآ  يهنیـس  رد  دـهدیم ؛ رارق  دوخ  ماد  کیرـش و  دـننکیم  دامتعا  وا  هب  هک  ار  یناـسک  لـباقم ، رد  ناـطیش 
ناطیـش دندومرفیم : يراوگرزب  دیوگیم . نخـس  ناشنابز  اب  دنیبیم و  اهنآ  ياهمشچ  اب  دنکیم و  شزیمآ  اهنآ  اب  جیردت  هب  دنکیم ؛
یتجاح : » تفگ نم  هب  مدـشن ؛ هجوتم  ادـتبا  درک . ادـیپ  لثمت  نم  يارب  باّذـج  ياهرهچ  اب  (ع ) اـضر ماـما  مرح  ياـههناخوضو  زا  یکی  رد 

يهلیـسو هب  اجنآ  رد  تساوخیم  تشادن ، هار  دبنگریز  هب  نوچ  ینک ؛» نم  هجوتم  ار  یبلق  مهاوخیم  : » تفگ دـییامرفب .» : » متفگ مراد ؛»
ناطیش يهراشا  کی  اب  هک  يداع  ياهناسنا  هن  تسا ، گرزب  ياهناسنا  صوصخم  ندرک ، ادیپ  لثمت  نیا  هتبلا  دنک . راکـش  ار  یـسک  نم 

دننکیم . وا  بذج  ار  دارفا  دنوشیم و  وا  عیطم 
مه (ع ) نینمؤملاریما يههبج  رد  رهاظ  هب  رگا  یتح  تشاد ؛ دهاوخن  ياهدهاجم  نوریب  رد  دوش ، حـتف  سیلبا  يهلیـسوهب  یـسک  نورد  رگا 

، دندزیم ریشمش  ترضح  باکر  رد  هک  دندوب  يرایسب  دارفا  دوب . دهاوخ  سیلبا  زابرس  دشاب ،
-------------------

اهماد نانآ  زا  وا  دنتفرگ و  دوخ  يهناوتشپ  ار  ناطیش  : » همجرت ناطیشلا ؛ عابتأ  اهیف  مذی  هل ع  ۀبطخ  نم  و  ص53 ، يهبطخ 7 ، هغالبلاجهن ، . 
دنتفگیم هچنآ  و  دومنیم ، ناشیدـب  ناطیـش  دـندیدیم  هچنآ  سپ  تفای . شرورپ  ناشرانک  رد  تفرگ و  ياـج  ناشاههنیـس  رد  تفاـب ؛

«. تساوخ وا  هکنانچ  دنتفگ : دندرک و  و  دندش ، وا  کیرش  تسارآ . نانآ  هدید ي  رد  ار  تشز  درب و  ناشاطخ  هار  هب  دوب . وا  نخس 
--------------------

اب اما  دـندرکیم ، راختفا  روضح  نیا  رب  دـندوب و  رـضاح  دـحا  ردـب و  گنج  رد  هک  یناسک  دـننام  دـش . مامت  سیلبا  عفن  هب  ناششالت  اما 
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. دوب هدرک  هنال  اهنآ  رگنس  رد  لوا  زور  زا  سیلبا  هک  دش  مولعم  نامز  تشذگ 
لوسر عفن  هب  ناسنا  نورد  حتف  اب  دیامن . بلاغ  يرگید  رب  ار  ههبج  کی  دناوتیم  دراد و  یـساسا  شقن  ناسنا  ِرایتخا  ییارآفص ، نیا  رد 

دح نیرخآ  ور ، نیا  زا  دـنک . اپهب  وهاـیه  یمدآ  دوجو  رد  لـخب و ... دـسح ، صرح ، قیرط : زا  تسناوت  دـهاوخن  رگید  سیلبا  (ص ) مرکا
تمدخ رد  زین  وا  يهدارا  دنوش و  ناسنا  يهدارا  نابیتشپ  ینطاب ، ياوق  يهمه  ینعی  تسا ؛ ادخ » ّیلو  هب  ندـش  قلطم  میلـست  ، » ینطاب داهج 

ار دوخ  ینورد  ینطاب و  ياوق  هک  یناسک  دننک . يدنبرگنس  دنوش و  مظنم  همه  ترضح ، نامرف  کی  اب  هک  ییاج  ات  دریگ ، رارق  ادخ  یلو 
رگنـس ياهدع  تسا ؛ ترـضح  گنج  قاتا  ناشبلق  ياهدع  دننکیم ؛ ادیپ  دوخ  تیعقوم  اب  بسانتم  یگرزب  ياهییاناوت  دنهدیمن ، رده 

دنراد . ییالاب  يدوجو  تیفرظ  رتشا ، کلام  دننام  زین  ياهدع  دنتسه ؛ ههبج  تشپ  رگنس  ياهدع  مدقم و  طخ 
سیلبا عفن  هب  دننک ، بضغ  دیاب  هک  اجنآ  هک  دنتـسه  يداع  ياهزابرـس  مه  ياهدع  و  صاعورمع »  » دننام ياهدع  مه  نمـشد  يههبج  رد 

دنشکیم . شتآ  هب  ار  رهش  کی  دننکیم و  بضغ 
َِکئلوُأ ِتاـُملُّظلا  َیلِإ  ِروُّنلا  َنِم  ْمُهَنوُجِرُْخی  ُتوُـغاَّطلا  ُمُهُؤاـِیلْوَأ  اوُرَفَک  َنیذَّلا  َو  ِروُّنلا  َیلِإ  ِتاـُملُّظلا  َنِم  ْمُهُجِرُْخی  اوـُنَمآ  َنیذَّلا  ُِّیلَو  ُهَّللا  »

نوُِدلاخ .» اهیف  ْمُه  ِراَّنلا  ُباحْصَأ 
تایاور رد  ناطیـش ! رگنـس  هب  یهاگ  دننک و  هلمح  (ص ) ادخ لوسر  رگنـس  هب  یهاگ  ینعی  دنـشاب ؛ بذبذم  زین  ياهدع  تسا  نکمم  هتبلا 

. اهنآ زا  یتمـسق  زین  رگید  یـضعب  رد  دنرـضاح ؛ لهج  و  لقع ، دونج  يهمه  دارفا ، یـضعب  رد  هک  تسا  هدـش  دراو  لهج » لقع و  دونج  »
. تسا رتلکشم  دشاب ، هدش  عمج  اهنآ  رد  لهج  دونج  يهمه  ای  لقع ، دونج  يهمه  هک  یناسک  راک  ًاتعیبط 

هبساحم

هراشا

. تسا هبـساحم » ، » تسا هدـش  دـیکأت  نآ  رب  تایاور  رد  تساـشگهار و  رایـسب  نطاـب  يهدـهاجم  رد  يزوریپ  يارب  هک  یتاروتـسد  زا  یکی 
هک تسا  نیا  نآ  عاونا  زا  یکی  دراد . یفلتخم  ياههزادنا  اهلکـش و  هبـساحم ، دسرب . ادخ  هب  دـناوتیمن  تسین ، هبـساحم  لها  هک  یناسنا 

حبص و رد  هبساحم  راب  ود  يزور  زین  تایاور  زا  یضعب  رد  دزادرپب ؛ شیوخ  درکلمع  يهبـساحم  هب  راب  کی  لقادح  زورهنابـش  یط  ناسنا 
لقادح دوجو ، نیا  اب  دوب . دهاوخ  ياهبـساحم  یلمع ، ره  زا  دـعب  دـش ، رتقیقد  هبـساحم  هک  مه  یتدـم  زا  سپ  تسا . هدـش  شرافـس  بش 

هبـساحم نیا  تسا . زورهنابـش  رد  هبـساحم  راب  کی  دننکیم ، يدایز  دـیکأت  نآ  رب  دـنا و  هداد  اوتف  نآ  بوجو  هب  یـضعب  هک  ياهبـساحم 
هدرک و تیاعر  ار  تامرحم  تابجاو و  ایآ  دـنیبب  ات  دـنک  هبـساحم  ار  دوخ  يرهاظ  لامعا  ناـسنا  هک  تسا  نیا  لوا  حطـس  دراد ؛ یحوطس 

رثؤم رایـسب  ناسنا  دـشر  رد  یلو  دـسریم ، رظن  هب  ياهداس  لمع  راک ، نیا  ریخ ؟ ای  تسا ، هدوب  گنهامه  عرـش  رهاـظ  اـب  شلاـمعا  رهاـظ 
. تسا

----------------------
يهیآ 257 . ( 2  ) هرقب . 

ار بیترت  نیا  درادن . دوجو  دشاب  مود  يهلحرم  هبوت ، ای  يرادـیب  هظقی و  لّوا و  يهلحرم  هبـساحم ، ًالثم  هک  یمظن  نینچ  تایاور  رد  هتبلا  . 
هچنآ درادـن . ار  ع )  ) نیموصعم تاملک  شزرا  اما  تسا ؛ مرتحم  اـهنآ  یگرزب  يهزادـنا  هب  دوخ و  ياـج  رد  هک  دـناهدرک  رکذ  ناـگرزب 

مظن يهرابرد  ار  نخـس  نیا  ناگرزب  زا  یـضعب  تسین . هشدـخ  ثحب و  لباق  دنـس ، ندوب  مامت  رب  طورـشم  دنـشاب ، هدومرف  ع )  ) نیموصعم
دیحوت و باتک  دعب  دیایب ، لهج  لقع و  باتک  لوا  هک  نآ ، شنیچ  اما  تسا   � تیب لها  زا  یفاک  باتک  ًالثم  دناهدومرف ؛ مه  ییاور  بتک 

یفاک باتک  يارب  لاـس  هدراـهچ  ناـشیا  تسا و  یبوخ  رایـسب  شنیچ  هتبلا  تسا ؛ ینیلک  موحرم  زا  عورف و ،... دـعب  هجحلاباـتک و  سپس 
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ناشیا زا  لیاسو  يدـنبباب  یلو  دناهدیـشک ، يرایـسب  تمحز  هعیـشلالیاسو  يروآعمج  رد  یلماع  رح  خیـش  موحرم  دناهدیـشک . تمحز 
تـسا نکمم  یتح  اـی  دـسرب . يرتقیقد  بیوبت  هب  رتـشیب  تقد  اـب  یـسک  تسا  نکمم  دراد و  تواـفت  ینیلک  موحرم  بیوبت  اـب  اذـل  تسا ؛
تایاور تایآ و  قبط  مه  نآ  بیوبت  هک  درک  راهظتـسا  ار  جورخ  دورو و  شنیچ و  مظن و  عون  تایاور ، زا  دوشیم  اـیآ  هک  دـنک  یـسررب 

ریخ . ای  دشاب ،

ناهانگ اب  ندش  انشآ 

طوقـس دنادب ، یبوخ  دوجوم  ار  دوخ  ناسنا  رگا  دـنکیم . انـشآ  شناهانگ  اب  مدـق ، ره  رد  ار  ناسنا  هک  تسا  نیا  هبـساحم  يهدـیاف  نیلوا 
هدومرف هک  هدـش  لـقن  ینارهت » دـهاز   » موحرم تـالاوحا  رد  دوشیم . وا  يدـنمشزرا  بجوم  دـنادب ، راکهدـب  ار  دوخ  رگا  اـما  دـنکیم ؛

دنادیم .» ادخ  راکهدب  ربگ ، کی  لثم  ار  دوخ  دباوخیم ، یتقو  نوچ  تسا ؛ تشهب  لها  ًامتح  ملاع  نالف  : » دندوب
هک یناسنا  تسا . رافغتسا  هبوت و  يهمدقم  ناهانگ  اب  ییانشآ  دوشیم . زاغآ  هبـساحم  زا  اهتراسخ  ناهانگ و  هب  هجوت  بجُع و  زا  جورخ 

ناهانگ هب  هجوت  هبوت ، رد  لوا  مدـق  اـما  دراد ، مه  يرگید  تامدـقم  هبوت  هچرگا  دروآیمن . ور  هبوت  هب  ًالـصا  تسا ، لـفاغ  شناـهانگ  زا 
ناربج يهنیمز  دنکیم و  ادیپ  تریصب  دوخ  ياههاگشزغل  هب  ناسنا  دوش ، رارکت  هبساحم  رگا  دتفایم . قافتا  هبـساحم  اب  مه  نآ  هک  تسا 
بویع مکمک  دشاب  هبساحم  لها  رگا  قفوم ، تعامج  ماما  ای  يربنم و  قفوم ، ناوخسرد  قفوم ، طاطخ  دوشیم . مهارف  شیاهفعضهطقن 

هک یصقن  هدناوخ و  سرد  لاس  تسیب  هک  یـسک  ًالثم  تشاد . دنهاوخن  ینادنچ  دشر  دشابن  هبـساحم  لها  رگا  یلو  دوشیم ؛ عفر  شراک 
. تسوا يهبساحم  مدع  لیلد  هب  صقن  نیا  دراد ، مه  زورما  هتشاد  لیصحت  رد  ادتبا  زا 

« تاحابم  » و تاهورکم »  » و تابحتسم »  » هب عورـش و  تابجاو »  » زا دوشیم ؛ متخ  رتفیطل  ياهراک  هب  عورـش و  هداس  ياهراک  زا  هبـساحم 
يارب مینکیم  لایخ  ام  دراد ! بیع  رازه  شزامن  دنتـسه و  هانگ  مه  شتادابع  هک  دوشیم  هجوتم  مکمک  ناسنا  هکییاج  اـت  دوشیم ؛ متخ 

عمج مه  درگ  جع )  ) نامز ماما  زابرـس  مسا  هب  ار  ام  هداد و  قیفوت  یناوج و  ام  هب  ادخ  هک  میتسین  هجوتم  ًالـصا  اما  میناوخیم ، سرد  ادـخ 
، دریگب ام  زا  ار  اهتمعن  نیا  دنوادخ  رگا  میاهدرک !؟ راکهچ  بوخ ، ياهتیعقوم  اهباتک و  نیا  دیتاسا ، نیا  دوجو  اب  ام  اما  تسا ؛ هدرک 
؛ دراد زورما  زا  رتهب  ییادرف  اهراک ، يهمه  رد  هبـساحم  لها  ِناسنا  تسا . هانگ  مه ، ام  بوخ  ياهراک  سپ  تسا ؟ هتخاس  ام  زا  يراـک  هچ 

َّنِإ َو  انَُلبُس  ْمُهَّنَیِدْهََنل  انیف  اوُدَهاج  َنیذَّلا  َو  . » تسا هدرکیمن  روطخ  شنهذ  هب  ًالبق  هک  دسریم  يرتشیب  فیاطل  هب  دوشیم  رتقیقد  هچره 
نینِسْحُْملا .» َعََمل  َهَّللا 

---------------
يهیآ 69. ( 29  ) توبکنع . 

---------------
ار ناطیـش  ياپ  در  دسرب . نآ  هب  دوب  لاحم  هبـساحم ، نودب  هک  یناکما  دنیبیم ؛ دوخ  یگدنز  رد  ار  ناطیـش  ياپ  در  هک  دسریم  ییاج  هب 

ریگرد نم  اب  تارمج  یمر  رد  ناطیش  : » دومرفیم ناگرزب  زا  یکی  دوشیم . راکشآ  صاوخ  يارب  یهاگ  اما  درک ، ادیپ  ناوتیم  یتخس  هب 
تسا و هدیچیپ  یـسوساج  ياههاگتـسد  لثم  هک  ار ـ  ناطیـش  فرح  ات  دـشاب  گنرز  یلیخ  دـیاب  مدآ  میدرک .» دروخ  دز و  مه ، اب  و  دـش ؛

شناتسود نیرتقیفر  زا  نمؤم  ینعی  ِِهناَوْخِإ ؛» َِقثْوَأ  ْنِم  ًاشِحْوَتْسُم  : » دناهدومرف نمؤم  يهرابرد  دسانشب . دننزیم ـ  هطـساو  هد  اب  ار  ناشفرح 
وا رد  ناوخا  قثوا  نیمه  قیرط  زا  ناطیـش  هک  دهدیم  لامتحا  نمؤم  : » درکیم انعم  روطنیا  ار  ثیدـح  نیا  يراوگرزب  دراد . تشحو  مه 

ار شفرح  ناطیش و  دنسانشیم ، ار  سوساج  یتحارهب  هبرجت  يور  زا  هک  یناسک  لثم  دوش ، هبـساحم  هبقارم و  لها  ناسنا  رگا  دنک .» ذوفن 
. تخانش دنهاوخ 

رکش رافغتسا و  هب  ندیسر 
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رکش رافغتسا و  هب  ندیسر 

زا ار  اهنآ  دسانشب ، ار  دوخ  ياهبیع  ناسنا  هک  تسا  مزال  رافغتسا  هب  ندیـسر  يارب  دسریم . رکـش »  » و رافغتـسا »  » هب هبـساحم ، اب  ناسنا 
. دوشیمن ناوخبش  زامن  تسا  ملسم  دهدیمن ؛ قیفوت  ادخ  دیوگیم : دناوخیمن و  بش  زامن  هک  یـسک  دنک . هیزنت  ار  ادخ  دنادب و  دوخ 

هار نوچ  دننکیم ، ررض  هشیمه  اهناسنا  نیا  دنروخیم ؛ هبرض  هطقن  کی  زا  راب  نیدنچ  هک  دنتسه  ياهدع  تسب . ار  ناطیـش  ياههار  دیاب 
دناهتسبن . ار  دوخ  يریذپهبرض 

دنوادخ دسانشن . ار  ادخ  ياهتمعن  ناسنا  تسین  هتسیاش  دمهفب ؛ ار  اهیبوخ  دیاب  ادتبا  نیمه  يارب  دسرب ؛ مه  رکـش »  » ماقم هب  دیاب  ناسنا 
نیا  ردق  دیاب  وا  تسا ؛ هدرک  اطع  بوخ و ... يادص  دادعتسا ، لامج ، ناسنا : هب  لاعتم 

----------------
رِداَوَّنلا . ُبَاب  ص49 ، ج1 ، یفاک ، لوصا  . 

----------------
زا تلفغ  تسا ، دـب  ْتمعن  هب  بجُع  هک  هزادـنا  ناـمههب  دوشیم . یهتنم  رفک  هب  ادـخ  ياـهتمعن  ندـیمهفن  هک  ارچ  دـنادب ، ار  اـهتمعن 

دیتاسا زا  یکی  دنک ؟ رکـش  ار  ادخ  ای  درادرب ؛ ار  فیلکت  راب  دناوتیم  هنوگچ  تسا  لفاغ  تمعن  لصا  زا  هک  یـسک  تسا ؛ دـب  مه  تمعن 
ناـیفارطا درکیم ؛ هیرگ  گرم  ماـگنه  دوـب . هدرک  ضرق  يداـیز  لوـپ  نادـنمزاین  هب  کـمک  يارب  مدرم  زا  اـملع ، زا  یکی  : » دـندومرفیم

وربآ تمعن  وت  هب  دسرپب  ادـخ  رگا  هک  تسا  نیا  يارب  نم  يهیرگ  تفگ : دیـشابن ! تحاران  میهدیم ؛ ار  امـش  ضرق  ام  اقآ ، جاح  دـنتفگ :
»؟ مهدب یباوج  هچ  يدرکن ، مدرم  جرخ  هدافتسا و  رتشیب  نآ  زا  ارچ  مداد ،

هزمحوبا ياعد  رد  (ع ) نیدـباعلانیز ماما  نیدـجاسلا ، دیـس  دـهد . تبـسن  دوخ  هب  ار  اهیبوخ  نیا  دـیابن  ناسنا  هک  تسا  نیا  مهم  يهتکن 
دنیامرفیم :

ٍحِیبَق ٍلَمَِعب  اَّنَع  َکِیتْأَی  ُمیِرَک  ٌکَلَم  ُلاَزَی  َال  َو  ْلَزَی  َْمل  َو  ٌدِعاَص  َْکَیلِإ  اَنُّرَـش  َو  ٌلِزاَن  اَْنَیلِإ  َكُْریَخ  ِبُونُّذـلِاب  َکُضِراَُعن  َو  ِمَعِّنلِاب  اَْنَیلِإ  ُبَّبَحَتَت  »
ِکئَالِآب ؛» اَْنیَلَع  َلَّضَفَتَت  َو  َکِمَِعِنب  اَنَطوَُحت  ْنَأ  َِکلَذ  کُعَنْمَی  اَلَف 

یِهِلا : » دنیامرفیم هفرع  فیرـش  ياعد  رد  (ع ) نیـسح ماما  دـنربب ؟ یتشز  ام  زا  طقف  نتفر ، الاب  ماگنه  رد  هشیمه  دـیاب  یهلا  يهکئالم  ایآ 
« يِواسَم ِهیِواسَم  ُنوُکَت  َفیَکَف ال  يِواسَم  ُُهنِساحَم  َْتناک  ْنَم 

-------------
هب ام  ّرش  ربارب  رد  ددرگ و  لزان  ام  رب  وت  ریخ  مینک . يربارب  هضراعم و  وت  اب  ناهانگ  هب  ام  ینک و  یتسود  ام  رب  تیاهتمعن  اب  وت  : » همجرت . 

یلو دـیآ  وت  يوس  هب  تشز  ياهراک  ام  بناج  زا  هک  ياهدوب  یمیرک  راوگرزب و  هاشداپ  تسه  هدوب و  اـت  هشیمه  وت  دـیآ و  ـالاب  وت  يوس 
«. ینک لضفت  ام  رب  دوخ  يریگارف و  دوخ  ياهتمعن  هب  ار  ام  هکنیا  زا  دوشیمن  عنام  اهنآ 

-----------------
دناهدومرف : (ع ) مظاکیسوم ماما  دوب . میهاوخ  راذگرکش  میتسناد ، ادخ  زا  ار  اهتمعن  رگا 

ِْهَیلِإ ؛» َباَت  َو  ُْهنِم  َهَّللا  َرَفْغَتْسا  ًائِّیَس  َلِمَع  ْنِإ  َو  َهَّللا  َداَزَتْسا  ًانَسَح  َلِمَع  ْنِإَف  ٍمْوَی  ِلُک  ِیف  ُهَسْفَن  ْبِساَُحی  َْمل  ْنَم  اَّنِم  َْسَیل  »
ماگنه نیا  رد  ِتْوَْملا ؛» َدَْعب  اَِمل  َلِمَع  َو  ُهَسْفَن  َبَساَح  ْنَم  َنیِسِّیَْکلا  ُسَیْکَأ  : » دندومرف (ص ) مرکا ربمایپ  زا  لقنهب  (ع ) نینمؤملاریما ترضح 

: دندومرف ترضح  دشکیم »؟ باسح  دوخ  زا  هنوگچ  صخش  نیا  نینمؤملاریما ، ای  : » دنکیم لاؤس  ناشیا  زا  يدرم 
يِذَّلا اَمَف  ِِهْتیَْنفَأ  اَِمب  ُْهنَع  ُِکلَأْسَی  ُهَّللا  َو  ًاَدبَأ  ِْکَیلِإ  ُدوُعَی  َال  ِْکیَلَع  یَضَم  ٌمْوَی  اَذَه  َّنِإ  یِسْفَن  اَی  َلاَق  َو  ِهِسْفَن  َیلِإ  َعَجَر  یَْـسمَأ  َُّمث  َحَبْـصَأ  اَذِإ  »

هِیف ؛»... ِْتلِمَع 
------------------

اروشاع ترایز  رد  یکولس  تاماقم  الب  www.Ghaemiyeh.comتفایض  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 112زکرم  هحفص 22 

http://www.ghaemiyeh.com


دشابن .»؟ دب  وا  ياهیدب  هنوگچ  تسا ، يدب  مه ]  ] شیاهیبوخ هک  یسک  ایادخ ! : » همجرت هفرع ؛ ياعد  . 
هدرک بوخ  راک  رگا  دشکن و  ار  دوخ  باسح  زور  ره  هک  یسک  تسین  ام  زا  : » همجرت لَمَْعلا ؛ ِۀَبَساَُحم  ُبَاب  ص453 ، ج2 ، یفاک ، لوصا  . 

دنک .» هبوت  نآ  زا  دهاوخ و  ار  نآ  شزرمآ  ادخ  زا  تسا ، هدرک  دب  راک  رگا  دهاوخ و  ار  نآ  ینوزف  ادخ  زا  تسا ،
: همجرت تائیسلا ؛ كرادت  تانسحلا و  یلع  هللا  دمح  اهتظحالم و  موی و  لک  سفنلا  ۀبـساحم  بوجو  باب  ص98 ، ج16 ، هعیشلا ، لئاسو  . 

«. دنک راک  شیوخ  گرم  زا  دعب  يارب  دشک و  باسح  ياپ  هب  ار  دوخ  سفن  هک  تسا  یسک  ناکریز  نیرتكریز  »
------------------

رگا دندومرفیم : هلمج  زا  دنتشاد ؛ يراصق  تاملک  ام ، موحرم  داتسا  دننکیم . هبساحم  وا  يارب  نارگید  دنکن ، هبساحم  ار  دوخ  ناسنا  رگا 
زیچ ای  هرجنپ و  ای  دـیوشیم  اهنآ  تشخ  ای  دـنریگیم ؛ راک  هب  دوخ  يانب  رد  ار  امـش  نارگید  یـشاب ، هتـشادن  هشقن  تدوخ  يارب  تدوخ 

رگید .
عباـت ناـسنا ، يهبوت  يهجرد  دوشیم . رتفیطل  شا  هبوت  رتشیب و  زین  شیاـهبیع  زا  وا  كرد  دـنک ، هبـساحم  رتقـیقد  ردـقچ  ره  ناـسنا 

اهتمعن هدرک و  رییغت  ادخ  ياهتمعن  زا  وا  یقلت  هکنیا  امک  دنکیم ؛ ادیپ  دوخ  ياهاطخ  هب  تبسن  هک  تسا  یتینارون  يرادیب و  يهجرد 
جیردت هب  دوشیمن و  لفاغ  دناهدوب  اهنآ  رازگرکـش  یهلا  يایلوا  هک  ینطاب  ياهتمعن  زا  دنیبیمن ؛ كاشوپ  كاروخ و  ّدـح  رد  طقف  ار 

دیآیم . دیدپ  وا  رد  دنوادخ  ياهتمعن  كرد  تفاطل 
: هک تسا  هدش  لقن  (ع ) قداص ماما  زا  یتیاور 

ْدَهْـشَأ ًاْریَخ  َِّیف  ْلَمْعا  َو  ًاْریَخ  َِّیف  ْلُقَف  ٌدیِهَـش  َْکیَلَع  اَنَأ  َو  ٌدـیِدَج  ٌمْوَی  اَنَأ  َمَدآ  َْنبا  اَی  ُمْوَْیلا  َِکلَذ  َُهل  َلاَق  اَّلِإ  َمَدآ  ِْنبا  یَلَع  ِیتْأَی  ٍمْوَی  ْنِم  اَـم  »
اَدبَأ .»... اَهَدَْعب  ِیناََرت  َْنل  َکَّنِإَف  ِۀَماَیِْقلا  َمْوَی  ِِهب  ََکل 

---------------------
هک دوب  يزور  نیا  نم ! سفن  يا  دیوگب : دنک و  هعجارم  دوخ  سفن  هب  دوشیم  بش  دراو  سپـس  دـنکیم  حبـص  هاگره  : » همجرت نامه ؛ . 
نآ رد  يراک  هچ  يدنارذگ و  ار  نآ  هنوگچ  هک  دسرپیم  زور  نیا  يهرابرد  وت  زا  دنوادخ  ددرگیمن و  زاب  زگره  رگید  تشذگ و  وت  رب 

»...؟ يداد ماجنا 
نآ هکنیا  زج  دیآرد  مدآ  دنزرف  رب  هک  دـشابن  يزور  چـیه  : » همجرت ص523 ؛ ءاسمإلا ، حابـصإلا و  دنع  لوقلا  باب  ج2 ، یفاک ، لوصا  . 
زور رد  اـت  نکب  ریخ  راـک  و  نزب ، بوـخ  فرح  نم  رد  سپ  مهاوـگ ، وـت  رب  نم  متـسه و  ینیوـن  زور  نم  مدآ  رـسپ  يا  دـیوگ : وا  هب  زور 

دید .»... یهاوخن  ارم  زگره  نیا  زا  سپ  اریز  مهد ؛ یهاوگ  تیارب  تمایق 
تائیسلا . كرادت  تانسحلا و  یلع  هللا  دمح  اهتظحالم و  موی و  لک  سفنلا  ۀبساحم  بوجو  باب  ص99 ، ج16 ، هعیشلا ، لئاسو  . 

---------------------
: دنیامرفیم نینچمه  ترضح  نآ  دهدیم . رییغت  ملاع  هب  تبسن  ار  ناسنا  كرد  تیاور ، نیا 

ِتَعَلَط َْول  یِّنِإَف  یِّنِم  ْذُخَف  ٌدیِهَـش  َِّیف  اَم  یَلَع  یِّنِإ  ٌدـیِدَج  ٌْقلَخ  یِّنِإ  َمَدآ  َْنبا  اَی  ِْنیَلَقَّثلا  اَّلِإ  ُِقئاَلَْخلا  ُهُعَمْـسَی  ٍتْوَِصب  ٍداَنُم  يَداَن  َلَْبقَأ  اَذِإ  ُْلیَّللا  »
ُْلیَّللا .» ََربْدَأ  اَذِإ  ُراَهَّنلا  ُلوُقَی  َِکلَذَک  َو  ٍۀَئِّیَس  ْنِم  َِّیف  ِْبتْعَتْسَت  َْمل  َو  ٍۀَنَسَح  ْنِم  َِّیف  ْدَدَْزت  َْمل  َو  اَْینُّدلا  َیلِإ  ْعِجْرَأ  َْمل  ُسْمَّشلا 

رب هاوگ  دـیدج و  یقلخ  نم  دـیوگیم : دنونـشیم ، سنا ، نج و  زج  هب  قیـالخ ، يهمه  هک  ییادـص  اـب  دـیآیم ، بش  هک  یماـگنه  ینعی 
ادرف مدرگیمن ؛ رب  ایند  هب  دیـشروخ  عولط  زا  دـعب  متفر  هک  نم  رادرب ؛ نم  زا  ار  تدوخ  مهـس  دریگیم ؛ ماـجنا  نم  رد  هک  متـسه  یلاـمعا 

. یهد ماجنا  نم  رد  یبوخ  راک  یناوتیمن  رگید  وت  موریم و  توکلم  ملاع  هب  دـعب  میآیم و  اـیند  هب  راـب  کـی  تسا ؛ يرگید  بش  بش ،
رافغتـسا نم  رد  تناـهانگ  زا  یناوتیمن  رگید  مرذـگب  نم  رگا  تسا ؛ يرگید  دوجوم  بش  ادرف  زادـنیم ؛ بش  ادرف  هب  ار  بشما  ریخ  راـک 

. نکب بشما  نیمه  ینکب ، یهاوخیم  هک  يرافغتسا  ره  ینک ؛
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هب رارقا   » و دشخبب ؛ ار  وا  ات  هانگ » هب  فارتعا  : » دـهاوخیم زیچ  ود  دوخ ، يهدـنب  زا  لاعتم  دـنوادخ  هک  تسا  هدـش  لقن  ییاور  فراعم  رد 
، تقیقح رد  هکلب  دربیمن ، تذـل  نتفرگ  رارقا  زا  لاعتم  راـگدرورپ  هّللاـب ـ  ذاـیعلا  هک ـ  تسا  نشور  هتبلا  دـنک . داـیز  ار  نآ  اـت  اـهتمعن »
، رافغتـسا يهلیـسوهب  هکیماگنه  دـنکیم . تمحر  تفایرد  يهدامآ  ار  وا  هداد و  وشوتسـش  ار  ناسنا  ِدوجو  هانگ ، هب  فارتعا  رافغتـسا و 
َو ال ُءاشَی  ْنَم  یِّکَُزی  ُهَّللا  َِلب  ْمُهَـسُْفنَأ  َنوُّکَُزی  َنیذَّلا  َیلِإ  ََرت  َْمل  َأ  «؛ دهدیم وشوتسـش  ار  وا  دنوادخ  دوشیم ، هدیرب  ناهانگ  زا  ناسنا  قلعت 

ًالیتَف .» َنوُمَلُْظی 
یگدولآ ساسحا  هکینامز  ات  كدوک  نیا  دـنک . كاپ  ار  شدوخ  دـناوتیمن  اما  دـنکیم ، هدولآ  ار  دوخ  هک  میتسه  یکدوک  دـننامه  اـم 

تسا . هدش  هدامآ  ندش  كاپ  يارب  دش ، دنلب  شیادص  رس و  درک و  ساسحا  ار  یگدولآ  هکنیا  ضحم  هب  اما  دیوگیمن ؛ يزیچ  دنکن ،
؛ دنکیم داجیا  ار  يرتشیب  ياهتمعن  ياطعا  تیفرظ  دزاسیم و  مهارف  ار  رکش » ماقم   » هب ندیـسر  يارب  مزال  يهنیمز  اهتمعن ، هب  هجوت 

رگا : » دـندومرفیم ام  راوگرزب  داتـسا  ار . تمعن  مه  دـنکیم و  عیاض  ار  دوخ  مه  دوش ، هداد  تمعن  ناـسنا  هب  تلفغ  ِتاـظحل  رد  رگا  اـما 
فیثک ناسنا  مه  هدش و  عیاض  هناودنه  مه  دنزادنیب ، هناودنه  ْتلفغ  يهظحل  رد  دریگیم ، لیوحت  ار  هناودنه  نیـشام  ِراب  هک  یـسک  يارب 

، هدـید ار  یلبق  ياهتمعن  هک  یناسنا  اـما  تشاد . میهاوخن  ار  رتـالاب  تمعن  شریذـپ  تیفرظ  میـشابن ، رکـش  لـها  رگا  روطنیمه  دوشیم ؛
.« درک دهاوخ  ادیپ  مه  ار  تمعن  شیازفا  تیلباق  تسا ، هدش  دنمهرهب  اهنآ  زا  ندش  بجعم  نودب  و  هدیمهف ، دنوادخ  اب  ار  اهنآ  يهطبار 

--------------------
ره هک  تسا  یلاعت  يادـخ  هک  نیا  اـب  ینیبیمن  دنیاتـسیم ، یکاـپ  ناونع  هب  ار  دوخ  هک  ار  ناـسک  نآ  رگم  : » همجرت يهیآ 49 ؛ ( 4  ) ءاسن

«. دنوشیمن متس  لدرخ  کی  یتح  مدرم  و  درادن ، لالقتسا  راک  نیا  رد  يدحا  و  دنکیم ، هیکزت  كاپ و  دهاوخب  ار  سک 
--------------------

َلَعَج يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  : » دیوگیم وضو  يهیعدا  زا  یکی  رد  ناسنا  اذـل  درکیم !؟ هچ  دوخ  ياهكرچ  اب  ناسنا  دوب ، هدـشن  قلخ  بآ  رگا 
ناضمر ِهام  دـنوادخ  هک  هللادـمحلا  : » دـیوگیم دوشیم ، يذأتم  دوخ  ناهانگ  زا  هک  مه  یتقو  روطنیمه ، اسَِجن .» ُْهلَعْجَی  َْمل  َو  ًاروُهَط  َءاَْملا 

ِزْوَْفلا َو  ِراَّنلا  َنِم  ِْقتِْعلا  ُرْهَش  اَذَه  َو  ِۀَمْحَّرلا  َو  ِةَرِفْغَْملا  ُرْهَش  اَذَه  : » دنیامرفیم شاهرابرد  (ع ) نیدباعلانیز ماما  هک  یهام  نامه  داد ؛» رارق  ار 
ِۀَّنَْجلِاب ؛»

اهیندروخ رد  طقف  ار  ادخ  ياهتمعن  هک  یسک  دناهدومرف : هک  تسا  هدمآ  نومـضم  نیا  اب  یـشیامرف  (ع ) نیموصعم يهمئا  تایاور  لیذ 
. دسریم نارفک  هب  اهتمعن ، نتخانشن  لیلد  هب  نوچ  دوشیم ؛ تبوقع  قحتسم  دنیبیم ، اهیندیشوپ  و 

تامرحم تابجاو و  يهبساحم 

هدرک تداع  ناسنا  اما  تسا  هداس  رایسب  هبساحم ، نیا  دوشیم . عورـش  تامرحم »  » و تابجاو »  » زا نآ  لوا  حطـس  دراد ؛ یتاجرد  هبـساحم 
تداع هبـساحم »  » هب دیاب  لوا  دشاب . ياهدیچیپ  تخـس و  ِهار  دـیاب  ًامتح  ادـخ  هار  هک  دـنکیم  روصت  دـنکن و  انتعا  هداس  روما  هب  هک  تسا 

؛ درک
-------------------

رِداَوَّنلا . ُبَاب  ص70 ، ج3 ، یفاک ، لوصا  . 
. ناضمر هام  ياهزور  لامعا  لامعالا ، لابقا   ـ

-------------------
ماما تسا ؛ هدـش  يرایـسب  ياهدـیکات  بوخ  ياهراک  رد  تموادـم  هب  تبـسن  مه  تاـیاور  رد  داد . شیازفا  ار  نآ  نازیم  جـیردت  هب  سپس 

: دناهدومرف (ع ) قداص
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ُهَّللا َءاَش  اَم  َِکلَذ  ِهِماَع  ِیف  اَهِیف  ُنوُکَی  ِرْدَْقلا  َۀَْلَیل  َّنَأ  َِکلَذ  َو  ِهِْریَغ  َیلِإ  َءاَش  ْنِإ  ُْهنَع  ُلَّوَحَتَی  َُمث  ًۀَنَـس  ِْهیَلَع  ْمُدَْـیلَف  ٍلَمَع  یَلَع  ُلُجَّرلا  َناَک  اَذِإ  »
َنوُکَی ؛» ْنَأ 

، مه ْبَْصنَاف » َتْغرف  اذاف  : » يهیآ زا  اذل  دوش . رهاظ  لمع  تاکرب  درذـگب و  نآ  رب  ردـق » بش   » ات داد ، همادا  لاس  کی  دـیاب  ار  بوخ  راک 
دوشیم . تشادرب  انعم  نیمه 

تخس لوا  زا  رگا  دروآ . ياج  هب  ار  نآ  بادآ  يهمه  اب  زاغآ  زا  هک  تسین  مزال  تسا ، هدروآ  يور  ندناوخ  بش  زامن  هب  هزات  هک  یـسک 
رگا درک . شرتینالوط  دش ، هکلم  یتقو  دناوخ و  کبـس  يداع و  ار  بش  زامن  دیاب  لوا  میوشیمن ؛ ناوخبش  زامن  زگره  مینک ، تکرح 

هدجس مه  دعب  دنیوگب و  ار   � ءارهز ترضح  تاحیبست  رکذ  دعب  دناوخب ؛ تقو  لّوا  ار  حبص  زامن  دیاب  لوا  تسین ، بش  زامن  لها  یـسک 
هفاضا جـیردت  هب  دـنکیم و  عورـش  اههنزو  لقادـح  زا  دـنک ، دـنلب  ار  ولیک  دـناوتیمن 200  هـک  لوا  زا  رادرب  هـنزو  دـباوخب . دـنک و  رکش 

. دنکیم
---------------------

ات هک ) تسا  نآ  رتهب  ، ) دـهدیم ماجنا  یلمع  يدرم  هاگ  ره  : » همجرت هیلع ؛ ۀـموادملا  لمعلا و  ءاوتـسا  باـب  ص82 ، ج2 ، یفاـک ، لوصا  . 
دهاوخیم تاکرب ) تاریخ و  زا   ) ادخ هچنآ  هک  يردق  بش  اریز  دوش ، لقتنم  يرگید  لمع  هب  دهاوخ  رگا  سپـس  دهد ، همادا  لاس  کی 

دشابیم .» لاس  کی  نآ  رد 
هیآ ي  ( 94  ) حرش . 

« تاداقتعا  » و تایقلخ » «، » تاهورکم «، » تابحتسم : » يهبساحم

، رهاوظ لامعا و  يهبساحم  زا  دعب  تسا . تاحابم »  » يهبساحم اهنآ ، زا  سپ  و  تاهورکم »  » و تابحتسم »  » يهبساحم ریـسم ، نیا  ِدعب  ماگ 
؛ دراد دوجو  منهج  دنچ  دـنیامرفیم : نیعبرا »  » باتک رد   ı ینیمخ ماما  دسریم . تاداقتعا »  » و تایقلخ »  » ینعی نطاب » يهبـساحم   » هب تبون 
زا رتهدنزوس  هلیذر ، قالخا  منهج  و  هلیذر ، قالخا  ِمنهج  زا  رتهدنزوس  هلطاب ، ِدـیاقع  منهج  دـیاقع . منهج  تایقلخ و  منهج  لامعا ، منهج 

تسا . دب  لامعا  منهج 
ریغ زا  ایآ  : » دسرپیم شدوخ  زا  ماقم  نیا  رد  ناسنا  دنراد . دوجو  ناسنا  رد  هک  یتشز  تافص  یسررب  زا  تسا  ترابع  تایقلخ  يهبساحم 
ماما دـنکیم . گنهامه  یهلا  تعیرـش  اـب  ار  ناـسنا  نطاـب  تابـساحم ، نیا  و . ... متـسین »؟ راودـیما  ادـخ  هب  طـقف  ارچ  « ؛»؟ مسرتیم ادـخ 

دنیامرفیم : (ع ) قداص
َو َّزَع  ُهَّللا  َِملَع  اَذِإَف  ُهُرْکِذ  َّزَع  ِهَّللا  ِْدنِع  ْنِم  اَّلِإ  ٌءاَجَر  َُهل  ُنوُکَی  َال  َو  ْمِهِّلُک  ِساَّنلا  َنِم  ْسَْأیَْیلَف  ُهاَطْعَأ  اَّلِإ  ًاْئیَـش  ُهَّبَر  َلَأْسَی  َال  ْنَأ  ْمُکُدَـحَأ  َداَرَأ  اَذِإ  »

ُْفلَأ ُهُراَدْقِم  ٍِفقْوَم  ُّلُک  ًاِفقْوَم  َنیِسْمَخ  ِۀَماَیِْقِلل  َّنِإَف  اَْهیَلَع  اُوبَساَُحت  ْنَأ  َْلبَق  ْمُکَسُْفنَأ  اُوبِـساَحَف  ُهاَطْعَأ - اَّلِإ  ًاْئیَـش  ُْهلَأْسَی  َْمل  ِِهْبلَق  ْنِم  َِکلَذ  َّلَج 
َنوُّدُعَت .» اَّمِم  ٍۀَنَس  َْفلَأ  ُهُرادْقِم  َناک  ٍمْوَی  ِیف  اََلت  َُّمث  ٍۀَنَس 

يزیچ هن  اهنآ  دینادب  دیوش و  سویأم  مدرم  همه  زا  هکنیا  لّوا ، دـیوشیم : هوعدلاباجتـسم »  » دوش ادـیپ  امـش  رد  تلاح  دـنچ  رگا  ینعی 
ادـخ دونج  هک  تسا  رطاخ  نیا  هب  دـسریم ، يزیچ  ناسنا  هب  اهنآ  زا  مه  یهاـگ  رگا  دـنهدیم . یـسک  هب  دنـشاب  هتـشاد  رگا  هن  دـنراد و 

رد تسادخ . نایرگشل  زا  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  دهدیم ، ریش  شدوخ  يهچب  هب  ردام  رگا  یتح  ِضْرَْألاَو .» ِتاَواَمَّسلا  ُدُونُج  ِهَِّللَو  « ؛ دنتـسه
نکمم رگا  هک  تشاد  هضرع  ادخ  هب  دربیم ؛ الاب  هوک  يهنماد  زا  ار  شاهچب  هک  دـید  ار  يردام  (ع ) یـسوم ترـضح  تسا : هدـمآ  تیاور 

داهن و نیمز  هب  ار  هچب  ردام ، هک  دید  یسوم  ناهگان  درک . تباجا  ار  ناشیا  يهتـساوخ  لاعتم  دنوادخ  رادرب . وا  زا  ار  يردام  تبحم  تسا 
تشگرب و ردام  نادرگرب ؛ ار  يردام  تبحم  ایادـخ  دومرف : (ع ) یـسوم ترـضح  درکن . ییانتعا  چـیه  ردام  اما  داتفا ، هیرگ  هب  لـفط  تفر !

درک . شزاون  دیشک و  شوغآ  هب  ار  هچب 
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: دـناهدومرف هک  (ع ) قداـص ماـما  تسب . لد  اـهنآ  هب  دـید و  ار  قح  تمحر  ياههمـشچرس  دـیاب  مدرم ، زا  دـیما  عطق  زا  سپ  هکنیا  مود ؛
لد نارگید  هب  ارچ  « ؛ تسا نیمه  دوشیم  عقاو  هبساحم  دروم  هک  يروما  دنیامرفیم : عقاو  رد  اَْهیَلَع » اُوبَـساَُحت  ْنَأ  َْلبَق  ْمُکَـسُْفنَأ  اُوبِـساَحَف  »

يهمه رد  دـشکیم و  لوط  لاس  رازه  یفقوم  ره  هک  فقوم ـ  هاجنپ  رد  و . ...  تسین »؟ دـنب  ییاج  هب  اهنآ  تسد  هک  يدـیدن  اـیآ  یتسب ؛
؛»؟ دیتسب دیما  قح  ریغ  هب  ارچ  : » دیـسرپ دـنهاوخ  ناسنا  زا  تسین ؛ لمع  صوصخم  تابـساحم ، يهمه  دنـشکیم ـ  باسح  ناسنا  زا  اهنآ 

... . و دیدیسرت »؟ نارگید  زا  ارچ  »
، گرم هک  یلاح  رد  میـسرتیم ؛ گرم  زا  دـسرتیم ، نوریب  يایند  زا  هک  ياهچب  لثم  تسا ؛ یگچب  غولب و  زا  لـبق  فوخ  زونه  اـم  فوخ 

. دوشیم زاب  قیاقح  يور  هب  هک  تسا  ياهرجنپ  نامه 
------------------------

. سْفَّنلا ِۀَبَساَُحم  ُثیِدَح  ص143 ، ج8 ، یفاک ، لوصا  . 
يهیآ 7. ( 48  ) حتف . 

هبساحم حطس  نیرخآ  صالخا ، يهبساحم 

رد  � یئابطابط همالع  ریخ ؟ ای  تسا  هدـش  ییادـخ  اـم  دوجو  يهمه  اـیآ  مینیبب  دـیاب  ینعی  تسا ؛ صـالخا  يهبـساحم  ناـیرج ، نیا  ناـیاپ 
ماجنا تسین  نآ  رد  ادخ  ياضر  هک  يراک  نک  طرـش  يوشیم  دنلب  باوخ  زا  هک  حبـص  دـندوب : هتـشون  ناشنادرگاش  زا  یکی  هب  ياهمان 

ار نآ  درادـن  رگا  نک و  لـمع  دراد ، يورخا  يهجیتـن  رگا  تنتـسب و ... لد  تنتفرگ ، تسود  هک : شاـب  بظاوم  مه  زور  لوط  رد  یهدـن .
نک . هبساحم  ار  تلامعا  مه  بش  ِرخآ  نک ؛ كرت 

جیردت هب  هن ؟ ای  دراد  يورخا  عفن  راک  نآ  ایآ  هک  دنک  هبساحم  دیاب  يراک  ره  زا  لبق  ناسنا  تسا ؛ عماج  رایسب  رصتخم ، لمعلاروتسد  نیا 
؟ هن ای  دراد  تسود  ار  راک  نآ  ادخ  ایآ  هک  دنکیم  هبساحم  دنکیم و  روبع  مه  يورخا  عفن  زا 

هبساحم نیرتمهم  ندوب ، ادخ  یلو  تمدخ  رد 

دیاب ام  تسا . دهع  ياعد  تئارق  اب  ادخ  یلو  اب  تعیب  دیدجت  دنشاب ، هتشاد  هجوت  نآ  هب  دیاب  هللایلا  ناکلاس  هک  یمهم  تابـساحم  زا  یکی 
، دنام نیمز  رب  ترضح  راب  دندادن و  ماجنا  ار  راک  نآ  نارگید  رگا  هک  مینامب  رظتنم  دیابن  میهد ؛ ماجنا  دنهاوخیم ، ترضح  هک  ار  هچنآ 

شیپ هک  دشاب  نیا  ام  يوزرآ  هکییاج  ات  میهد ، ماجنا  ار  راک  هدرکن ، رما  زونه  ترضح  هک  میشاب  نانچ  دیاب  مینک ! مادقا  تروص  نآ  رد 
يارب مه  راک  نآ  ًاملـسم  هک  میاهدرک ؛ راک  ادـخ  ّیلو  يارب  ردـقچ  هک  مینک  هبـساحم  مه  بش  ره  مینک . ادـف  ار  ناـمناج  ترـضح  يور 

. تسا هدش  ناشیا  هاگتـسد  دراو  جع )  ) رـصعیلو ترـضح  تیریدم  زا  جراخ  هک  دـنک  روصت  دـیابن  هبلط  کی  لاثم ، ناونع  هب  تسادـخ .
رد (ع ) تیب لها  بتکم  اهنت  و  قح ، نید  مالـسا  هک  میدقتعم  ام  دـننکیم . شدـیعبت  دروخیمن ، درد  هب  ياهبلط  دـننیبب  تقو  ره  ترـضح 

هعماج يزاسهدامآ  یگنهرف و  عافد  يهفیظو  ًامسر  دنوشیم و  هتخانش  بتکم  نیا  یگنهرف  نارادساپ  هک  یناسک  اذل  تسا ؛ قح  رب  مالسا 
ناناملـسم و تالکـشم  يهمه  اب  بتکم  نیا  لاح ، تسا . مق »  » مه هیملع  ياههزوح  لـصا  دنتـسه . هیملع  ياـههزوح  دـنراد ، هدـهع  رب  ار 

ناتـسناغفا زا  یکی  هیکرت و  زا  یکی  ناتـسکاپ ، زا  یکی  ناتـسودنه ، زا  یکی  دناهدروآ ؛ هلحرم  نیا  ات  ار  ام  ترـضح  تسا . هجاوم  نایعیش 
ترـضح هتبلا  دـناهتفرگ . رارق  دناتاوهـش  تاهبـش و  سرریت  رد  هک  ینایعیـش  تساـههنتف و  زا  ییاـیند  مه ، رگید  يوـس  رد  تسا ؛ هدـمآ 

ٍضْعَِبب .» مُکَضَْعب  َُوْلبَیِّل  نَِکلَو  ْمُْهنِم  َرَصَتنَال  ُهَّللا  ءاَشَی  َْولَو  « ؛ تسام ناحتما  نیا  یلو  دنراد ، رب  ییاهنت  هب  ار  تالکشم  نیا  دنناوتیم 
------------------

يهلیـسوهب ار  امـش  زا  یخرب  ات  داد ] راکیپ  نامرف   ] یلو دیـشکیم  ماقتنا  ناـنآ  زا  تساوخیم  ادـخ  رگا  : » همجرت يهیآ 4 ؛ ( 27  ) دمحم . 
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«. دیامزایب رگید ]  ] یخرب
-------------------

، دـیورب اج  ره  زورما  دـنربب . رتولج  مدـق  کی  ناهج  رد  ار  مالـسا  دـنوش  قفوم  ات  دندیـشک ، هبـساحم  ناشدوخ  زا  رمع  کی   ı ینیمخ ماما 
شالت روحم  نیا  رد  مه  تدـشهب  تسا ؛ عیـشت  ینعی  نآ ، یلـصا  نوناک  مالـسا و  هیلع  نانمـشد ، ياههئطوت  روحم  هک  دـینکیم  هدـهاشم 

(ع) نانمؤم ریما  میرادرب !؟ ار  مدق  کی  نیا  هک  میتسین  رضاح  ام  ایآ  دناهدروآ ، اجنیا  ات  ار  ام  جع )  ) رصعیلو ترضح  هک  الاح  دننکیم .
ام هک  دنکن  ادخ  مریگب . ار  وا  نارای  زا  یکی  مهدب و  وا  هب  ار  امـش  زا  رفن  هد  هک  تفریذپیم  هیواعم  شاک  يا  دنیامرفیم : هغالبلاجـهن  رد 
ات دـنکیم  شالت  هنوگچ  سیلبا ، یگنهرف  رادمچرپ  دوویلاه ، زورما  هک  دـینکیم  هدـهاشم  میـشاب . هنوگنیا  جـع )  ) ناـمز ماـما  هب  تبـسن 

!؟ مینکیم راک  ردقچ  لباقم  رد  ام  دنک ؛ ءاقلا  ناهج  رساترس  هب  ار  تاوهش  تاهبش و 

هّللایلا عوجر  هبوت و 

هراشا

يدیدج ياههیامرس  دنک و  شوماخ  هدز ، دوخ  ياههیامرس  هب  هک  ار  ییاهشتآ  ات  تسا  هّللا  یلا  عوجر  هبوت و  کلاس ، ناسنا  يدعب  ماگ 
مه ياهبوت  دوشن ، ادـیپ  ساسحا  نیا  رگا  تسا ؛ ریـصقت  هانگ و  ساسحا  هبوت ، ییادـتبا  يهلحرم  دروآ . تسد  هب  هار  نیا  رد  تکرح  يارب 

تکرح لاعتم  يادـخ  يوس  هب  ًالـصا  دـنکیمن و  تراسخ  دوبمک و  ساسحا  درادـن ، یکرد  دوخ  ناهانگ  زا  هک  یناسنا  تشاد . میهاوخن 
ناسنا دوشیم . لصاح  وا  یلبق  تارکفت  تابـساحم و  هطـساو ي  هب  هک  تسا  ناـسنا  يرادـیب  هظقی و  عباـت  مه ، ناـهانگ  كرد  دـنکیمن .

. دربیم یپ  دوخ  ياهیتساک  هب  رتشیب  دواکیم ، ار  دوخ  رتشیب  هچ  ره  دشیدنایم و  دوخ  ياهصقن  هب  هشیمه  کلاس 
يرهاظ ياهتمعن  رد  دنک و  هدهاشم  تسا ، هدش  هداد  وا  هب  ریسم  نیا  یط  يارب  هک  ار  یمیظع  ياههیامرـس  ینالوط و  هار  نیا  ناسنا  رگا 
تیـالو وا  رب  هک  (ع ـ ) نیموصعم توکلم و  ملاـع  نآ ، زا  رتـالاب  و  دـیامن ؛ لـمأت  دـننکیم ، راـک  ناـسنا  يارب  ملاـع  رد  هک  ياهکئـالم  اـت 

تبقاع رخآ و  يارب  دربیم و  یپ  دوخ  فعـض  هب  دشاب ؛ هجوتم  ار  دنناسرب ـ  دصقم  هب  ار  اهنآ  دـنهد و  تاجن  ار  ملاع  يهمه  ات  دـننکیم 
دشیدنایم . ياهراچ  شیوخ 

رگید يور  رب  يراذگهیامرـس  عنام  ناسنا ، کی  شرورپ  يارب  َملاع » يهکئالم   » و (ص ») مرکا ربماـیپ  «، » لاـعتم دـنوادخ   » يراذـگهیامرس
، دیـشروخ هچرگا  دوشیمن . رگید  ياهناسنا  هب  نآ  لوصو  عنام  دیـشروخ ، زا  ام  قزر  ندیـسر  هکنانچمه  تسین ؛ تاقولخم  اـهناسنا و 
. دُربیم دیـشروخ  زا  يرتشیب  يهرهب  دوب ، ملاـع  رد  رفن  کـی  طـقف  رگا  هک  تسین  ینعم  نیا  هب  اـما  تسا ، یهلا  تمحر  زا  یمیظع  عـبنم 

ادخ يایلوا  دربیم . هرهب  دیـشروخ  زا  شتیفرظ  يهزادنا  هب  سک  ره  هکلب  دنتـسین ؛ دیـشروخ  زا  ام  يهدافتـسا  محازم  هجوچـیههب  نارگید 
ترـضح رگا  لاح  دننکیم . تیاده  ار  همه  دـنباتیم و  ملاوع  يهمه  رب  ترـضح  دـناهنوگ . نیا  (ص ) مالـسا یمارگ  ربمایپ  هلمج  زا  مه ،
يدوجو تاکرب  تیاده و  زا  تسناوتیم  دربیم ، هرهب  نونکامه  هک  هزادنا  نامه  هب  رفن  کی  نآ  دندوب ، هدش  ثوعبم  رفن  کی  يارب  اهنت 

ار دوخ  تیفرظ  هک  نازیم  ره  هب  ناسنا  تسوا ؛ تیفرظ  عبات  كرابم ، دوجو  نیا  زا  یـصخش  ره  يدنمهرهب  نازیم  دـنک . هدافتـسا  ترـضح 
هاگتـسد رد  ام  تسا . هنوگنیمه  هیبشتـالب ، مه ، لاـعتم  يادـخ  باـب  رد  دوش . دـنمهرهب  مه  يرتشیب  تاـکرب  زا  دـناوتیم  دـهد ، ءاـقترا 

َال ْنَم  اَی  : » دـنراد همه  هب  هک  دـنراد  ار  یهجوت  نامه  ام  هب  تبـسن  میتسه ؛ ملاع  نیا  زا  لولـس  کی  ام  میتسین ؛ رگیدکـی  محازم  دـنوادخ 
«. نْأَش ْنَع  ٌنْأَش  ُُهلَغْشَی 

هک ياهزادـنا  هب  هتبلا  دـنکیم . صخـشم  شیپ  زا  شیب  ار  هار  ندومیپ  مزاول  ناسنا و  فعـض  ینالوط ، ریـسم  نیا  اـهتمعن و  نیا  هب  هجوت 
مه يرادقم  رگا  دنکیم  تکرح  هدایپ  هک  یناسنا  دـنوشیم . رتدـیدش  مه  اههبـساحم  و  رتكانرطخ ، رتراکـشآ و  اهبیع  مینک ، تکرح 
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دهاوخ داجیا  یگرزب  لکشم  ریسم ، زا  فارحنا  یکدنا  دنکیم ، تکرح  امیپاوه  اب  هک  یـسک  يارب  اّما  تسین ؛ مهم  نادنچ  دوش ، فرحنم 
. دندرکیم هذخاؤم  ءایبنا  رب  ار  یلوا  كرت  اذل  دننکیمن ؛ تشذگ  مه  فلخت  نیرتمک  زا  هک  دینیبیم  دیورب  شیپ  یمک  رگا  درک .

یهلا يایلوا  رتعیرس  يهذخاؤم 

: دندومرف دوخ  مداخ  هب  ترـضح  میدمآ . لزنم  هب  مه  اب  میدناوخ و  (ع ) داجـس ماما  اب  ار  هعمج  حبـص  زامن  دـنکیم : لقن  یلامث  هزمحوبا 
: دندومرف ترـضح  دـنرادن »! یعقاو  زاین  اهنآ  زا  يرایـسب  : » مدرک ضرع  ترـضح  هب  دـینکن ». درط  دـنیآیم ، هناخ  هب  هک  ار  ینادـنمزاین  »
ار نآ  زا  يرادـقم  تشکیم ؛ دنفـسوگ  کـی  زور  ره  بوـقعی  ترـضح  دـیایب ؟ مه  اـم  رـس  رب  دـمآ ، بوـقعی  رـس  رب  هچنآ  یهاوـخیم  »
: تفگ دمآ و  بوقعی  يهناخ  هب  یلئاس  بش  کی  دندیـشخبیم . نارگید  هب  ادـخ  هار  رد  ار  نآ  یقبام  دـندروخیم و  ناشدوخ  يهداوناخ 

اذغ يهفاضا  زا  یتح  مینکیمن .) رواب  یهاگ  هک  ام  لثم   ) دندش ریس  دندروخ و  اذغ  ناشدوخ  دندرکن و  رواب  مه  ناشیا  مبیرغ . هنـسرگ و 
بوقعی هب  داتسرف و  ار  (ع ) لیئربج لاعتم  يادخ  تفرگ . هزور  ار  بش  نآ  يادرف  درک و  تیاکـش  ادخ  رـضحم  هب  وا  دندادن . لئاس  هب  مه 

اب دوبن ، هدیدنـسپ  وت  زا  فلخت  نیا  مینکیم !؟ هذـخاؤم  رتعیرـس  ار  دوخ  يایلوا  ام  ینادیمن  رگم  شاب ؛ الب  يهدامآ  بوقعی  يا  داد : ماـیپ 
دوشن . بوسحم  فلخت  ًالصا  نارگید  دروم  رد  هکنآ 

: دوـمرف وا  هب  لـیئربج  هک  تسا  هدـمآ  تیاور  رد  اذـل  درک ؛ یلوا  كرت  َکِّبَر ،» َدـْنِع  ینْرُکْذا  : » تـفگ نادـنز  رد  یتـقو  مـه  (ع ) فـسوی
شومارف ار  وت  دنوادخ  ياهدرک  نامگ  دیشخب ؟ ییاهر  يرصم  نانز  دیک  زا  ار  وت  یسک  هچ  داد ؟ تاجن  هاچ  زا  ار  وت  یـسک  هچ  فسوی ! »

. دوب وا  ندنام  كاپ  يارب  فسوی  ندمآ  نادنز  لصا  نوچ  َنِینِس ؛» َعِْضب  ِنْجِّسلا  ِیف  َْتِثبَلَف  « !؟ دنکیم
هب (ع ) مدآ ترـضح  هک  هدمآ  یلقن  رد  دوشیم . مامت  نیگنـس  ردقچ  شزغل  نیرتمک  هک  دنمهفیم  اهنآ  مه  دریگیم و  تخـس  ادخ  مه 

. دراد ییانعم  هچ  ناسنا  زا  دنوادخ  يدنمهلگ  هک  تسنادیم  نوچ  تسا ؛ هدرک  هیرگ  لاس  تسیود  یلوا ، كرت  لیلد 

هبوت تلاح  ندش  ادیپ  لماوع 

تمحر تعـسو  كرد  « ؛» نآ زا  كرد  بنذ و  تعـسو  ساسحا  : » دـنراد یمهم  هاگیاج  ناسنا  رد  هبوت  لاح  ندـش  ادـیپ  رد  ساـسحا  هس 
رب تموادم  اهساسحا ، نیا  هب  ندیـسر  ياههار  زا  یکی  قح .» ترـضح  حیبست  هیزنت و  و  دنوادخ ؛ هب  هن  دوخ و  هب  بونذ  باستنا   » و قح »

هعیش ناگرزب  زا  یضعب  هک  ییاهتاجانم  ریاس  اب  هجو  چیه  هب  و  هدوب ، هداعلاقوف  (ع ) نیموصعم تاملک  تسا . (ع ) نیموصعم ياهتاجانم 
تسین . هسیاقم  لباق  دنراد ،

هب مه  نایاپ  رد  دـننکیم ؛ لوحتم  یلاح  هب  یلاح  زا  اـجهباج و  ار  حور  دـنهدیم ؛ تکرح  هطقن  کـی  زا  ار  ناـسنا  (ع ) نیموصعم يهیعدا 
رب ار  فوخ  هن  ینعی  دننکیم ؛ ادیپ  همادا  اهفعـض  هب  هجوت  ءاجر و  فوخ و  اب  دنوشیم و  عورـش  حیبست  دمح و  اب  دـننادرگیمرب . نیمز 

نارگید هک  یهار  اما  دباتیم . دیما  يهقراب  دنکیم و  رییغت  اعد  نحل  دوشیم ، کیدزن  سأی  هب  ناسنا  ات  ار ؛ دیما  هن  دنهدیم و  هبلغ  ناسنا 
. دوشیم رگید  ناوارف  تالکشم  رورغ و  ثعاب  یهاگ  دنهدیم ، دای  ناسنا  هب 

------------------------
يهیآ 42 . ( 12  ) فسوی . 

نامه . . 
ۀنجلا دعب  هدک  نم  لکأیف  هدیب - ثرحی  نأ  هرمأ  ضرألا  یلإ  مدآ  طبهأ  نیح  هللا  نإ  هللا ص  لوسر  لاق  لاق : رفعج ع  یبأ  نع  رباج  نع  . »

مل بر أ  يأ  لاق : مث  اهیلایل ، مایأ و  ۀـثالث  هسأر  عفری  ملف  ةدجـس  دجـس هللا  هنإ  مث  ۀنـس ، یتئام  ۀـنجلا  یلع  یکبی  رأـجی و  ثبلف  اـهمیعن ، و 
یل قبـست  مل  أ  لاق : تلعف ، دق  لاق : کتنج  ینکـست  مل  أ  لاق : تلعف  دق  لاق : کحور  نم  یف  خفنت  مل  أ  لاقف : تلعف ، دق  هللا : لاقف  ینقلخت 
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تنأ کنإ  یل  رفغاف  یـسفن  تملظ  ینإ  کناحبـس  تنأ  الإ  هلإ  ال  مدآ : لاق  ترکـش  وأ  تربص  لهف  تلعف  دق  هللا : لاق  کبـضغ  کتمحر 
ج1، هرقب ، يهکراـبم  يهروس  زا  يهیآ 37  لیذ  یـشایعلا ، ریـسفت  ُمیِحَّرلا ». ُباَّوَّتلا  َوُه  ُهَّنِإ  ِْهیَلَع  باـت  کلذـب و  هللا  همحرف  میحرلا ، روفغلا 

ص41 .

هبوت لاح  هب  ندیسر  رد  تیبلها  تاجانم  هیعدا و  هاگیاج 

نییاپ دربیم و  الاب  ار  ناـسنا  سویأـم ؛ هن  دوشیم و  رورغم  هن  هک  دـهدیم ، ریـس  دـنکیم و  لوحتم  ار  ناـسنا  يوحن  هب  هزمحوبا »  » ياـعد
، دورب دـنوامد  يهلق  هب  دـهاوخیم  هک  یـسک  هب  رگا  دـنکیم . ناـیب  ار  هار  عـناوم  لاـصو ، يهظحل  رد  يوـنعم و  تذـل  جوا  رد  دروآیم ؛

ًالصا یمدآ  نینچ  ینک » يورهدایپ  خسرف  هد  دیاب   » ای و  تسا » هدرم  هتفر ، هک  ره   » ای تسا » نادنبخی  هوک   » ای دراد » هدنرد  اجنآ  : » دنیوگب
هک يوحنهب  دننک ، مهوت  راچد  ار  ناسنا  رگا  ای  دوریمن . هلق  تمس  هب 

----------------
دوشیم . سأی  ثعاب  دنکن ، ادیپ  یهاگهانپ  اما  دمهفب  ار  بونذ  تعسو  ناسنا  رگا  . 

---------------
ناسنا تسا . هابتشا  ود  ره  هویش  ود  نیا  و . ...  تساههپت » نیمه  دنوامد  يدیـسر و  هلق  هب  : » دنیوگب وا  هب  دیـسر ، هوک  ياههپت  يادتبا  هب  ات 
يرگید يهرد  هپت ، نیا  زا  دعب  تفگ : وا  هب  دیاب  دـش ، ادـیپ  وا  رد  يدرونهوک  يهزیگنا  هکنیا  زا  دـعب  تخادـنا و  هار  هب  قیوشت  اب  دـیاب  ار 

دسرب . هلق  هب  ات  درب  هار  مارآمارآ  ار  وا  دیاب  ینعی  یتفین ؛ هرد  هب  یشاب  بظاوم  ینک و  روبع  نآ  زا  تقد  اب  دیاب  هک  تسا 
ماقم هب  یتقو  دـنیوگیم : مه  یـضعب  يوشیم ! لصاو  یناوخب ، ار  زامن  نیا  ای  ییوگب  ار  رکذ  نیا  رگا  دـنیوگیم : ًـالومعم  نیموصعمریغ 

دزادنایم هار  هب  ار  ناسنا  (ع ) نیموصعم يهخسن  یلو  یتسه ! دازآ  ياهتشاذگ و  رس  تشپ  ار  تعیرـش  يهرود  یـسرب ، تقیقح  تقیرط و 
اب يریگرد  دـنهدیم و  ناشن  ار  هار  ياههرد  عناوم و  ایوگ  دوش ؛ ادـج  ادـخ  زا  دـناوتیمن  رگید  دـنکیم  ساسحا  هک  دربیم  ییاـج  اـت  و 

ناشن ار  عناوم  نآ ، زا  سپ  دننکیم و  هدـنز  ناسنا  رد  ار  طاشن  برق و  لاح  سپـس  اوجن و  ِلاح  (ع ) تیبلها دـننکیم . شرافـس  ار  اهنآ 
یکینورتکلا يهدیچیپ  هاگتـسد  کی  تاعطق  دننام  درک ؛ اجهباج  ناوتیمن  ار  هزمحوبا  ياعد  زا  هلمج  کی  یتح  لیلد  نیمههب  دـنهدیم .

هک یتلاح  روش و  دوریم . نیب  زا  هاگتسد  نآ  يدمآراک  تاعطق ، ییاجهباج  تروص  رد  هک  ارچ  درک ؛ اجهباج  ناوتیمن  مه  ار  اهنآ  هک 
لاح داجیا  اهنآ ، اب  ندـش  سونأم  اهاعد و  نیا  تئارق  يهجیتن  اذـل  دوشیم ؛ ققحم  بیترت  نیمه  هب  دـننکیم ، داجیا  ناسنا  رد  اهاعد  نیا 

. تسا هدش  نایب  هغالبلاجهن و ...  رد  هک  دراد  یلحارم  زین  هبوت  هتبلا  تسا . هبوت 
--------------------

ص 549. تمکح 417 ، هغالبلاجهن ، . 

لطاب راتفر  تایقالخا و  تاداقتعا ، زا  هبوت 

ملاع ياههراکچـیه  يهمه  زا  ناسنا  هک  تسین  هانگ  نیا  ایآ  دـسریم . راتفر  تاـیقالخا و  تـالاح ، هب  دوشیم و  زاـغآ  تاداـقتعا  زا  هبوت 
رد دـنکیم ؛ حالـصا  کلاس و  ار  ناسنا  هک  تسا  یلماع  اهنت  ادـخ ، زا  فوخ  دـشاب ؟ هتـشادن  لاـعتم  يادـخ  زا  یفوخ  چـیه  اـّما  دـسرتب ،
وا دوجو  رد  تشهب » هب  عمط   » و منهج » زا  سرت   » هک دـسرب  ییاج  هب  دـیاب  ناسنا  دـنکیم . ریگنیمز  ار  ناسنا  نارگید ، زا  فوخ  هکیلاح 

. دراد رواب  ود ، ره  هب  هکنآ  اب  دورب ؛ نیب  زا 
، هبوت نودـب  ور  نیا  زا  تسا . ریهطت  لحارم  يهمه  يهمدـقم  هبوت  دـیامنیم . كاپ  ار  وا  لاعتم ، دـنوادخ  دـنکیم و  عوجر  هبوت و  ناسنا ،
هب ار  وا  دنوادخ  دشاب ، هتـشاد  لوبقم  زامن  تعکر  ود  ناسنا  رگا  تایاور ، قبط  دورب . ردـه  ناسنا  ینالوط  ياهتضایر  مامت  تسا  نکمم 
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. دوشیم رطعم  مه  رطع  نیرتمک  اب  دوش ، كاپ  رگا  اّما  دوشیمن ؛ وبشوخ  هک  رطع  اب  هدولآ ، ِناسنا  دربیم . تشهب 

كاروخ رد  لادتعا 

رد (ع ) قداص ماما  ار  كاروخ  بسانم  رادقم  تسا . كاروخ  رد  لادـتعا  هدـش ، دـیکأت  نآ  رب  كولـس  ریـس و  عون  نیا  رد  هک  يدراوم  زا 
دناهدومرف : نایب  يرصب » ناونع  ثیدح  »

َثیِدَـح ْرُکْذا  َو  َهَّللا  ِّمَس  َو  ًالاَلَح  ْلُکَف  َْتلَکَأ  اَذِإ  َو  ِعوُْجلا  َدـْنِع  اَّلِإ  ْلُکَْأت  َال  َو  َهَلَْبلا  َو  َۀَـقاَمِْحلا  ُثِرُوی  ُهَّنِإَف  ِهیِهَتْـشَت  َال  اَـم  َلُـکَْأت  ْنَأ  َكاَّیِإَـف  »
ِهِسَفَِنل .» ٌُثُلث  َو  ِِهباَرَِشل  ٌُثُلث  َو  ِهِماَعَِطل  ٌُثُلثَف  َُّدب  َال  َناَک  ْنِإَف  ِِهنَْطب  ْنِم  ًاّرَش  ًءاَعِو  ٌّیِمَدآ  َأَلَم  اَم  ِلوُسَّرلا 

ییاناوت و نیا  سأر  رد  دوشیم . لیدبت  يژرنا  هب  ندب  رد  تسادخ و  قولخم  اذغ ، ددرگیمن . لصاح  بش  زامن  مارح ، لام  زا  دـیدرت  یب 
رتسب زا  یتقو  اهییاناوت  نیا  دـنکیم . لیدـبت  منهج » تاملظ   » هب ای  و  توکلم » ملاع  رون   » هب ای  ار  نآ  هک  دراد  رارق  ناـسنا  يهدارا  يژرنا ،
روهظ سیلبا  مارح ، ماعط  رد  دراد !؟ ار  توکلم  ملاع  هب  ندش  لیدـبت  تیلباق  ییاذـغ  ره  ایآ  دـنوشیم . لیدـبت  دـنرذگیم ، ناسنا  رایتخا 

. دوشیمن لیدبت  توکلم  ملاع  هب  زگره  اذل  دراد ؛
---------------------------

تقامح و ثعاب  هک  يرادن  اهتشا  نآ  هب  هک  يروخب  ار  يزیچ  ادابم  : » همجرت ظعاوملا ؛ رکذ  یف  عساتلا  بابلا  ص326 ، راونالا ، تاکشم  . 
ار ادخ  لوسر  نخـس  روآ  دای  و  روخب ، لالح  زا  ادـخ  مان  هب  يروخب  یتساوخ  نوچ  يوش ، هنـسرگ  هک  ینامز  رگم  روخن  دوشیم ، ینادان 

مّوس کی  ماعط و  يارب  ار  مکش  مّوس  کی  يدش  ندروخ  هب  راچان  رگا  سپ  تسا ، هدرکن  رپ  شمکش  زا  رتدب  ار  یفرظ  یمدآ  دومرف : هک 
«. راذگ زاب  سفنت  يارب  ار  رگید  ثلث  بآ و  يارب 

. یمق هدازثدحم  نسحم  خیش  . 
----------------------------

هک رفـس  کی  رد  دوب . هدشن  كرت  مبـش  زامن  یناوج  يهرود  رد  دـندرکیم : لقن  ناشردـپ  لوق  زا  هر )  ) یمق سابع  خیـش  موحرم  دـنزرف 
. مورب ینامهیم  هب  وا  هارمه  ات  درک  توعد  ار  ام  بش  کی  مدـش . نامهیم  يرجات  يهناـخ  هب  نادـمه ، زا  روبع  ماـگنه  مدوب ، دهـشم  مزاـع 
یلاحـشوخ و يارب  مه  نم  تسا . نم  يوربآ  تّزع و  ثعاب  دـییایب  رگا  تفگ : رجاـت  موریمن . یناـمهیم  هب  ییاـج  ره  ًـالومعم  نم  متفگ :

تدابع موش و  رادیب  ناذا  زا  لبق  ات  مدـیباوخ ، ضوح  رانک  تایح و  لخاد  ینامهیم ، زا  دـعب  متفریذـپ . ار  وا  داهنـشیپ  نمؤم ، کی  يوربآ 
ارچ هک  مدرکیم  رکف  متـسشن و  هداجـس  يور  مدـناوخ . تعرـس  هب  ار  زاـمن  دوب ؛ باـتفآ  عولط  کـیدزن  هک  مدـش  رادـیب  یتقو  اـما  منک ،

! تسا رهظزادـعب  کناب  اقآ  نیا  تفگ : دـیدوب !؟ هدرب  اجک  ار  اـم  بشید  مدیـسرپ : هناـخبحاص  زا  دـماین . منهذ  هب  يزیچ  دـش !؟ روطنیا 
شالت هچ  ره  بش  لهچ  اـت  دـندوب : هدومرف  ناـشیا  دـهدیم ! لوزن  لوپ  دوشیم ، لـیطعت  کـناب  هک  رهظزادـعب  تفگ : هچ !؟ ینعی  متفگ :

مدشیمن . قفوم  مدنامیم  هک  مه  رادیب  یتح  متسناوتن ؛ مناوخب ، بش  زامن  مدرک 
هانگ و هب  زامن  نیب  یتح  ار  ناسنا  نهذ  كانههبـش  مارح و  يهمقل  دنکیم . هذخاؤم  رتدوز  ار  یـضعب  دنوادخ  دنتـسه ؛ توافتم  دارفا  هتبلا 

یهاگ زین ، لاعتم  يادخ  دتـسیاب . ادخ  هب  ور  رگا  یتح  دوشیمن ؛ ادخ  جرخ  تسوا ، دوجو  رد  هچنآ  نوچ  دـنکیم ؛ هجوتم  تاّذـل  ایند و 
دنکیم . نآ  جاتحم  ار  ناسنا  زاب و  ار  كانههبش  مارح و  باب  ددنبیم و  ناسنا  يور  هب  ار  لالح  باب 

رد ناـسنا  دـنکیم . فلخت  مه  ناـسنا  و  نک »! فـلخت  : » دـنیوگیم همه  دـشابن ، لـکوت  اـهتسبنب  نیا  رد  رگا  تسا ؛ یهلا  ناـحتما  نیا 
رد ناسنا  تسا  بحتـسم  : » دناهدومرف یتح  دشکب . تسد  ندروخ  زا  دیاب  ندش  ریـس  زا  لبق  دـنک ؛ يورهدایز  دـیابن  مه  لالح  زا  هدافتـسا 

دوشیم . مظنم  جیردت  هب  اما  تسا ، تخس  ادتبا  راک  نیا  هتبلا  دروخب .» اذغ  هدعو  ود  زورهنابش ،
دیاب مه  یبحتـسم  ياـههزور  نتفرگ  رد  تسا . رثؤم  یلیخ  هک  دوب ؛ ّقح  ِداـی  هب  تشاد و  هجوت  تمعن  ّیلو  هب  دـیاب  ندروخ  اذـغ  نیح  رد 
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ناسنا هک  دناهدومرف  تفرگ . هزور  ار  هام » مّود  يههد  لوا  يهبنشراهچ   » و هام » ره  رخآ  لوا و  يهبنشجنپ  « ؛ زور هس  لقادح  درک و  شالت 
. دناوخب زامن  رتشیب  تسا ، ّنسم  هک  یسک  دریگب و  هزور  رتشیب  ناوج ، ینعی  دشاب ؛ دهتجم  تابحتسم  رد  دیاب 

نتفگ نخس  رد  لادتعا 

، دوش کلاس  تساوخیم  لیئارساینب  زا  یسک  رگا  : » تسا هدمآ  یفاک  فیرـش  باتک  رد  تسا . راتفگ » رد  لادتعا  ، » كولـس يدعب  ماگ 
درکیم .» توکس  نیرمت  لاس  هد  دیاب  لّوا 

. دـب فرح  اـی  دـنزیم  بوخ  فرح  مینیبب  دـیاب  دز  فرح  هک  یتقو  دـسیونیم . باوث  تسا ، توکـس  لاـح  رد  هک  ینمؤم  يارب  دـنوادخ 
هب ماهدرک ، يراک  ره  نم  ایادخ  دیوگیم : دناهتـشون ؛ لتق  یـضعب  لامعا  يهدنورپ  رد  تمایق  زور  رد  تسا ؛ رتدـب  ریـشمش  زا  نابز  يهنتف 

دش . لتق  هب  لیدبت  دیخرچ و  فرح  نآ  يدزن !؟ ار  فرح  نالف  ایآ  : » دنیوگیم لتق ! زج 
، گنج يارب  نیرمت  هکارچ  داد ؛ ماجنا  زورما  دـیاب  ار  اهنیرمت  نیا  تسا . مهم  رایـسب  یعامتجا  بصانم  رد  هژیو  هب  لـمع ، نیا  رب  تبقارم 

دشاب . گنج  زا  لبق  دیاب 
نکمم هتبلا  . ) راد هگن  ار  تنابز  َکَناَِسل » ْظَفْحا  : » دـندومرف ترـضح  ِینِـصْوَأ .» : » درک ضرع  دـمآ و  (ص ) مرکا لوسر  رـضحم  هب  يدرف 

ات درک  رارـصا  صخـش  نآ  هک  تسا  هدـمآ  تیاور  لیذ  رد  دوب ). ناـبز  شیراـتفرگ  نوچ  دـشاب ؛ هدوب  وا  صخـش  يارب  هخـسن  نیا  تسا 
همادا سپـس  َکَناَِسل .» ْظَفْحا  : » دندومرف مه  موس  راب  يارب  َکَناَِسل .» ْظَفْحا  : » دندومرف هرابود  ترـضح  دـننک ؛ يرگید  تیـصو  ترـضح 

تسا »؟ هدرک  یمنهج  ار  مدرم  نابز ، لوصحم  زا  ریغ  يزیچ  ایآ  : » دنداد
--------------------

لوصا َنِینِس ؛» َرْشَع  َِکلَذ  َْلبَق  َتَمَص  َةَداَبِْعلا  َداَرَأ  اَذِإ  َلِیئاَرْـسِإ  ِیَنب  ْنِم  ُلُجَّرلا  َناَک  ُلوُقَی  مالـسلاهیلع  اَضِّرلا  ُْتعِمَـس  َلاَق  ِءاَّشَْولا  ِنَع  . »... 
. ناَسِّللا ِْظفِح  َو  ِتْمَّصلا  ُبَاب  ص116 ، ج2 ، یفاک ،

كرت تمصلا و  لضف  امهعقوم و  مالکلا و  توکسلا و  باب 78  ص 286 ، دلج 68 ، راونالاراحب ، ِْفیَّسلا ؛» ِبْرَـض  ْنِم  ُّدَشَأ  ِناَسِّللا  ُۀَْنِتف  . »
. مالکلا نم  ینعی  ام ال 

ِْنب ِداَّمَح  ْنَع  تسا ...« : هدمآ  نینچ  ۀملک » رطـشب  نمؤم  لتق  یلع  ناعأ  نم  باقع   » باب رد  قودص  خیـش  لامعالاباوث  رد  هنومن ، يارب  . 
ِیل َو  ََکل  اَم  ِهَّللا  َدـْبَع  اَی  ُلوُقَیَف  ٍمَدـِب  ُهَخِّطَُلی  یَّتَح  ٍلُجَر  َیلِإ  ٌلُجَر  ِۀَـماَیِْقلا  َمْوَی  ُءیِجَی  َلاَق : ُْهنَع  ُهَرَکَذ  ْنَّمَع  َْوأ  ِهَّللا ع  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  َناَْـمثُع 

ص277 . لامعالاباوث ، ُْتِلتُقَف ؛» اَذَک  ِۀَِملَِکب  اَذَک  َو  اَذَک  َمْوَی  َّیَلَع  َْتنَعَأ  ُلوُقَیَف 
------------------

تبحـص رد  لادتعا  هتبلا  نکن .» یمنهج  ار  ام  هک  دـننکیم  سامتلا  نابز  هب  ءاضعا  يهمه  حبـص  زور  ره  « ؛ تسا نابز  زا  اهیتخبدـب  مامت 
ره زا  لاعتم  يادـخ  دروآ . نابز  هب  هدوهیب  فرح  هک  يدـح  رد  هن  و  دـنزن ؛ مه  بحتـسم  فرح  یتح  هک  دـشاب  يدـح  رد  دـیاب  هن  ندرک 

يهعیش رعاش  نیا  هک  يراد  نیقی  ایآ  دنتفگ : وا  هب  دناوخیم . ربنم  يور  ار  يدرف  راعشا  یصخش  درک . دهاوخ  لاؤس  ناسنا  راتفگ  يهملک 
ارچ دـننکیم : لاؤس  تماـیق  زور  يدرک ؟ یفرعم  قـالخا  ملعم  ناوـنع  هب  ار  وا  ارچ  يرادـن  نیقی  رگا  تسا ؟ هدوـب  (ع ) بلاـطیبا نب  یلع 
رگا رعاش  نیا  دوش !؟ تیاور  لثم  وا  رعـش  جـیردت  هب  هک  ییاج  ات  ینکیم ، یفرعم  (ع ) همئا و  (ص ) ربمایپ ِگنـسمه  ربنم ، يور  ار  ینـالف 
رگا یتح  تسا ، هدـننک  هارمگ  ياهفرح  زا  رپ  هک  دـینکیم  یفرعم  ار  یباتک  ارچ  درادـن !؟ هدـننک  هارمگ  فرح  اـیآ  دراد ، بوخ  فرح 

ماـسقا زا  یکی  باوخ  هک  تسا  تسرد  دـینکیم !؟ فیرعت  باوخ » ، » تیاور راـنک  ارچ  هکنیا  اـی  دـشاب !؟ هتـشاد  مه  بوـخ  فرح  دـص 
دوش ! لقن  تیاور  ياجهب  تیاور و  رانک  رد  هک  تسین  ءایبنا  باوخ  دننام  هک  ام  باوخ  یلو  تسا ؛ یحو  ماسقا  زا  هقداص  يایؤر  و  بیغ ،

------------------
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ِهَّللا َلوُسَر  اَی  َلاَق  َکَناَِسل  ْظَفْحا  َلاَق  ِینِـصْوَأ  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َلاَق  َکَناَِسل  ْظَفْحا  َلاَقَف  ِینِـصْوَأ  ِهَّللا  َلوُسَر  اَـی  َلاَـقَف  ِِّیبَّنلا  َیلِإ  ٌلُـجَر  َءاَـج  . »
ُبَاب ص115 ، ج2 ، یفاک ، لوصا  ْمِِهتَنِْـسلَأ ؛» ُدـِئاَصَح  اَّلِإ  ِراَّنلا  ِیف  ْمِهِرِخاَنَم  یَلَع  َساَّنلا  ُّبُکَی  ْلَه  َو  َکَْحیَو  َکَناَِسل  ْظَفْحا  َلاَـق  ِینِـصْوَأ 

. ناَسِّللا ِْظفِح  َو  ِتْمَّصلا 
. نامه کِیف ؛» َبَّذَُعن  ْنَأ  َهَّللا  َُکتْدَشَن  ُلوُقَی  َناَسِّللا  ُرِّفَُکی  ِدَسَْجلا  ِءاَضْعَأ  ْنِم  ٍوْضُع  ُّلُک  َو  اَّلِإ  ٍمْوَی  ْنِم  اَم  َلاَق : ِهَّللا ع  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  . »

----------------
زا ار  ربانم  روحم  دیابن  داد ؛ رارق  (ع ) موصعم گنسمه  دیابن  زین  ار  ناگرزب  یتح  دنهدیم . تداع  موصعمریغ  هب  ار  ناسنا  اهراتفر  عون  نیا 

ناشبرقت تبـسن  هب  ار  نارگید  سپـس  هعیـش و  ياـهقف  سپـس  (ع ) نیموصعم لّوا  دـیاب  رباـنم  رد  داد ؛ رییغت  موصعمریغ  هب  (ع ) موصعم ماـما 
فرط نآ  و  قح )  ) فرط نیا  هب  ار  رفن  رازه  دنچ  فرح ، کی  اب  دوخ  ربنم  رد  یخرب  یـضعب  دـندومرفیم :  � تجهب هللاتیآ  درک . حرطم 

. دندربیم لطاب ) )
ام يهناخ  رد  بش ، هدزاود  تعاس  ناشیا  هک  میدـیدیم  دـناهدرک : لقن  ناشیا  تالاوحا  رد  ینارهت » دـهاز   » موحرم نادرگاش  زا  رفن  دـنچ 

تـسرد متفگ ، امـش  هب  هک  ار  یبلطم  زا  شخب  نیا  میوگب  ماهدـمآ  دـندومرفیم : میدرکیم . زاـب  ار  رد  میدـشیم و  لاحـشوخ  دـناهدمآ ؛
هب ار  بلطم  دنتفریم و  نادرگاش  ياههناخ  هب  روط  نیمه  مشابن . هدنز  ادرف  ات  دیاش  دـندومرفیم : بش !؟ تقو  نیا  ارچ  میتفگیم : تسین .

دنتفگیم . اهنآ 
مدرم لپ  ار  دوخ  ندرگ  نک و  رارف  نداد  يوتف  زا  ریـش ، زا  ندرک  رارف  لثم  : » دـنیامرفیم يرـصب » ناونع   » تیاور لیذ  رد  (ع ) قداص ماما 

(«. منهج هب  وت  دنورب و  تشهب  اهنآ  هک   ) زاسن
--------------------------------

. هماکحأ ملعلا و  بلط  بادآ  باب 7  ص 226 ، ج1 ، راونألاراحب ، ارْسِج ؛» ِساَّنِلل  َکَتَبَقَر  ْلَعَْجت  َال  َو  ِدَسَْألا  َنِم  ََکبَرَه  اَْیتُْفلا  َنِم  ْبُرْها  َو  . »
--------------------

«. ینک حیحـصت  ار  نآ  يورب و  دـیاب  يدرک ، لـقن  هابتـشا  ار  يوتف  رگا  : » تسا هدـمآ  هورع »  » رد منادیمن . وـگب  ینادیمن ، ار  یبـلطم  رگا 
رمع کی  تیلوئـسم  تسا  نکمم  مه  یهاگ  اما  دراد . مه  يدایز  ياههرهب  تسوا ؛ ِفیلکت  تسا و  ناسنا  يهدـهع  هب  نداد  يوتف  یهاـگ 

میشکب !؟ شود  هب  ار  نارگید  راب  میناوتب  هک  تسا  دایز  ردقنآ  ام  ناوت  ایآ  دیایب ! ناسنا  يهدهع  هب  یصخش  زامن 
دیاهدرکن نیقی  ات  هکنیا  هن  تسا ؛ لالح  دـییوگن  تسا  لالح  يرما  هک  دـیاهدرکن  نیقی  ات  تسا . تاهبـش  داجیا  ناطیـش  ياهماد  زا  یکی 

یلو دـنکیمن ؛ طوقـس  اهنآ  رد  تسا و  كرات  تاهبـش ، رد  لوا ، دروم  رد  ناسنا  هک  تسا  نآ  ود  نیا  توافت  دـینکن ! كرت  تسا  مارح 
. دتفایم هانگ  هب  تاهبش  رد  مود ، دروم  رد 

نآ تاکرب  زا  هدافتسا  ندیباوخ و  رد  لادتعا 

ریـس زا  لبق  هک  تسا  نیا  كالم  یلو  دنتـسه ، توافتم  اهجازم  هتبلا  تسا . ندرک  تحارتسا  ندـیباوخ و  رد  لادـتعا  كولـس ، رگید  ماگ 
. میشکب تسد  اذغ  زا  دیاب  ندش ، ریس  زا  لبق  هک  یماگنه  دننام  میوش ؛ سفن  عابشا  عنام  هدش و  رادیب  باوخ ، زا  ندش 

قیاقح اب  گنهامه  بسانتم و  باوخ ، عون  نیا  دـیاش  دـشاب ؛ هتـشاد  هلولیق  باوخ  نینچمه  دـباوخب و  بش  يادـتبا  ناسنا  تسا  بحتـسم 
دندزیمن فرح  یـسک  اب  دندناوخیم ، ءاشع  زامن  هک  یتقو  تسا : هدش  لقن  (ع ) نیموصعم زا  یکی  تالاوحا  رد  دشاب . مه  ملاع  یتوکلم 

طاـشن اـب  مه  رحـس  زا  ندـش  دـنمهرهب  يارب  دـشاب ، هدـیباوخ  عـقوم  هب  هک  یناـسنا  تسا  یعیبـط  یفرط ، زا  دـنتخادرپیم . تحارتـسا  هـب  و 
دش . دهاوخن  رادروخرب  مه  عقومهب  يرادیب  زا  تسین ، رادروخرب  عقومهب  ِباوخ  زا  هک  یسک  دزیخیمرب .
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دیاب دـیوش ، رادروخرب  دوشیم ، نیمأت  نآ  اب  ترخآ  ایند و  هک  رحـس  تاکرب  زا  دـیهاوخیم  رگا  دـندومرفیم :  � يزیربت اـقآ  داوج  ازریم 
رد باوخ  تایاور ، رد  تسا . نیعولطلانیب  رحـس و  دوب ، رادیب  نآ  رد  دیاب  هک  یتکرب  اب  تاقوا  زا  دـینک . میظنت  ار  دوخ  يرادـیب  باوخ و 

مورحم دنتسه ، باوخ  هک  یناسک  اذل  دنوشیم ؛ میسقت  قازرا  تاعاس ، نآ  رد  دراد . ررض  مسج  يارب  تسا و  هدش  تمذم  نامز ، ود  نیا 
نآ ِيزور  دندوب  باوخ  هک  یناسک  دمآیم ، اهنآ  يارب  ینامـسآ  يهدئام  دندوب و  هتفر  نوریب  رـصم  زا  لیئارـساینب  هک  ینامز  دننامیم .

عناـم زور ، ناـهانگ  هک  ارچ  تشاد ؛ هبقارم  زور  لوط  رد  هکلب  بش و  يادـتبا  زا  دـیاب  مه ، رحـس  يرادـیب  يارب  دـشیمن . لزاـن  ناـشزور 
درادن . يزیخرحس  دصق  هک  تسا  مولعم  دباوخیم ، رید  دنکیم و  يروخرپ  هک  یسک  دنوشیم . يزیخرحس 

و ندیباوخ » تراهط  اب  هلبق و  هب  ور  : » دـننام یبادآ  درک ؛ تیاعر  ار  ندـیباوخ  بادآ  دـیاب  يزیخرحـس  يارب  دـندومرفیم : نینچمه  ناشیا 
رد يرایسب  تاضویف  تسا  دیما  درک ، تیاعر  ار  بادآ  نیا  ناسنا  رگا  س .»)  ) ارهز ترضح  تاحیبست  هژیو  هب  یبحتـسم ، راکذا  ندناوخ  »

دندیـسرپیم و رارـسا  زا  دندشیم و  بایفرـش  (ع ) نیموصعم تمدخ  باوخ ، رد  هک  دننکیم  رکذ  مه  ار  ییاههنومن  دـسرب . وا  هب  باوخ 
. دنتفرگیم باوج 

باوخ تسا . هدرک  هدنز  ار  ناسنا  هرابود  لاعتم  يادخ  ایوگ  تسا ؛ رکـش  يهدجـس  نآ ، نیلوا  هک  دراد  یبادآ  مه  باوخ  زا  ندش  رادـیب 
طابـضنا مظن و  اب  باوخ ، يادتبا  دومرفیم : یـصخش  دوش . فلت  رمع  موس  کی  ندـیباوخ  اب  دـیابن  دـشاب . ناسنا  ياههرهب  وزج  دـیاب  مه 

باوخ رد  مه ، ار  دوخ  يرادیب  تاماهلا  هک  لکش  نیا  هب  دشاب ؛ رمع  یلـصا  تمـسق  موس ، کی  نامه  تسا  نکمم  مراد . یملع  تاثحابم 
. دوش میظنت  باوخ  رد  يرادیب ، تاظحل  يزیرهمانرب  رگید ، ترابع  هب  دریگب .

رگا دنک ، تداع  مظنم  يرادیب  باوخ و  هب  ناسنا  رگا  دوشیم . دنمهرهب  ینامسآ  ياهاذغ  زا  دنکیم ، هلولیق  باوخ  هک  يرادهزور  ناسنا 
يهزادنا هب  رگا  یتح  دوشیم ؛ رادیب  تقو  هب  مه  زاب  هداتفا ، شلد  رد  یهلا  ّبح  هدرک و  تداع  نوچ  دـباوخب ، عقوم  هب  دـناوتن  مه  یهاگ 

. دنکیمن ناربج  نیعولطلانیب  رحس و  باوخ  ار  باوخ  دوبمک  هک  تشاد  رطاخهب  دیاب  دشاب . هدیباوخن  یفاک 
يارب دـناهدروآ . تاحلاصلا » تایقاب   » يهلاسر رد  هر )  ) یمق سابع  خیـش  ار  بادآ  نیا  تسا ؛ ربق  رد  ندـیباوخ  لـثم  هلبق ، هب  ور  ندـیباوخ 

. تشاذگ سرتسد  رد  ار  وضو  بآ  تسا  رتهب  ناتـسمز  درـس  ياوه  رد  ًالثم  درک ؛ هلباقم  سفن  ياههناهب  اب  تسا  رتهب  ندـش  رادـیب  بوخ 
، رهظزالبق باوخ  یلو  دـناهدومرف ؛ رهظزادـعب  تعاس  ود  ای  کی  ات  رهظ  هب  تعاس  ود  ای  کی  زا  ار  هلولیق  باوخ  ناـمز  یـسلجم ، موحرم 

تسا . مک  مه  نآ  تدم  لضفا و 
دنبیاپ دـیابن  عقاوم  نیا  رد  دـنزب ؛ مه  رب  ار  مظن  فیلکت ، تسا  نکمم  یهاـگ  تسا . فیلکت  هب  لـمع  ساـسا ، یلو  تشاد ، مظن  دـیاب  هتبلا 

هکلب دـش ، هلولیق  باوخ  لوغـشم  دـیابن  دوشیم ، ضیرم  ناسنا  يهیاسمه  تسود و  یتقو  ًالثم  درک . لمع  فیلکت  هب  دـیاب  هکلب  دوب ، مظن 
مظن دوـخ  مظن ، هب  دـیقت  رد  دـشاب . هدننکـش  فـیلکت  لـباقم  رد  دـیاب  مظن  دوـش ؛ تـُب  دـیابن  مـظن  نیارباـنب ، درک . یگدیـسر  وا  هـب  دـیاب 

. دراد تیعوضوم  ادخ  یگدنب  هکلب  درادن ، تیعوضوم 
باوـخ زا  لـبق  دـیباوخیم . رید  تاـقوا  رتشیب  اـهبش  درکیم و  رادـیب  رحـس  يارب  ار  بـالط  هـک  دوـب  هیــضیف  يهسردـم  رد  يدرمریپ 

ریـس باوخ  زا  مک ، ِباوخ  نیمه  رد  ارم  وت  موش ؛ رادیب  دوز  دیاب  مه  رحـس  مباوخیم و  رید  اهبش  نم  هک  ینادیم  وت  ایادـخ  تفگیم :
دوش . تب  دیابن  مظن  سپ ، دشیم . رادیب  مه  هشیمه  نک ؛

رمع تکرب  يهرمث  نیا  : » دومرفیم دناوخیم ، زامن  تعکر  رازه  بش  ره  هنوگچ  (ع ) ریما ترـضح  هک  ههبـش  نیا  اب  هطبار  رد  يراوگرزب 
، بش زاـمن  قیفوت  نتفاـی  يارب  مدوب ؛ هیـضیف  رد  مک ، نس  دوجو  اـب  یگبلط  لـئاوا  رد  دـندوب : هدومرف  ار  ناـشدوخ  ناتـساد  سپـس  تسا ؛»
شمارآ و اب  ار  بش  يهلفان  مدشیم ؛ رادیب  ناذا  زا  لبق  مباوخب . مروخب و  بیس  ددع  ود  ماش ، ياج  هب  بش  يادتبا  هک  مدوب  هدرک  تداع 
، زورهنابـش رد  باوخ  تعاس  کی  هک  ییاج  ات  تشادرب ؛ نم  زا  ار  باوخ  لاعتم  يادخ  مکمک  مدـناوخیم . عبر  تعاس و  کی  تدـم  هب 

ياههلفان نآ ، زا  دعب  مدناوخیم و  سرد  بش  يهمین  ات  ناتـسمز  ياهبش  مهدب . یتخـس  مدوخ  هب  هکنیا  نودـب  درکیم ؛ تیافک  ار  نم 
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ار حبـص  زامن  مه  دعب  دیـشکیم ؛ لوط  عبر  تعاس و  کی  مادـک  ره  هک  مدـناوخیم  ار  بش  شـش  يهلفان  مدرکیم . اضق  ار  غولب  زا  لبق 
رد مدناوخیم ، هلجع  نودب  بادآ و  مامت  اب  ار  بش  يهلفان  شـش  نیمه  هک  دوب  هداد  مرمع  هب  یتکرب  لاعتم  يادخ  جیردتهب  مدناوخیم .

. تسا رمع  تکرب  نیا  دیشکیمن . لوط  مه  تعاس  کی  هک  یلاح 
نم دنیامرفیم : اهنآ  زا  یکی  زاغآ  رد  دنراد ؛ هیقفلا » هرـضحیال  نم   » باتک رب  یـسراف  حرـش  کی  یبرع و  حرـش  کی   � یسلجم موحرم 
ماما هرهاط ، يهقیدـص  نینمؤملاریما ، ترـضح  مرکا ، لوسر  رـضحم  هب  دـشیمن . بوخ  دوب و  دـیدش  رایـسب  هک  متـشاد  یـصاخ  يرامیب 
ایوگ دنداد . نم  هب  یتشهب  ياذغ  تارضح  مدید ) باوخ  هک  دنیامرفیمن  ناشیا  ( ؛ مدرک ادیپ  فرشت  (ع ) داجس ماما  نیـسح و  ماما  نسح ،

مه نارگید  هب  تشاد . معط  نارازه  هک  یلاح  رد  مدروخیم ، اذـغ  نآ  زا  دـندوب . اجنآ  رد  مه  یعمج  دوب . نآ  رد  مه  بابک  خیـس  کـی 
رادیب باوخ  زا  یتقو  مدش . لوغـشم  (ص ) ادخ لوسر  حدـم  هب  سپـس  دوب . روطنیمه  هک  دـنداد  مه  ياهویم  دـشیمن . مامت  اما  مدادیم ،
تسا یقیقد  یملع  حرـش  کی  باتک  نیا  دیـسر . مامتا  هب  لاس  کی  زا  رتمک  رد  هک  مدرک  عورـش  ار  نیقتملاهضور »  » باتک فیلأت  مدش ،

تسا . هدوب  هارمه  رگید  ياهراک  ماجنا  اب  لاس ، کی  تدم  رد  یگرزب  راک  نینچ  ماجنا  تسا . هدش  پاچ  دلج  رد 14  هک 
یبوخ زور  ًاملسم  دشاب ، هتـشادن  یبوخ  رحـس  هک  مه  یـسک  تشاد ؛ دهاوخن  مه  یبوخ  رحـس  يرادیب و  درادن ، یبوخ  باوخ  هک  یـسک 

دیاب دراد ، دایز  راک  زور  رد  سک  ره  هک  دناهدرک  هدافتسا  هنوگنیا  لمزم  يهروس  لّوا  تایآ  زا  ناگرزب ، زا  یـضعب  اذل  تشاد . دهاوخن 
. دشاب هتشاد  یبوخ  بش 

زا دعب  دناوخ و  عقومهب  ار  حبـص  زامن  هک  درک  یعـس  دیاب  لّوا  مدق  رد  دروآ ، راشف  دوخ  هب  ادتبا  رد  دیابن  نیعولطلانیب  يرادیب  يارب  هتبلا 
كدنا لمع  ُعِطَْقنُم ؛» ٍرِیثَک  ْنِم  ٌْریَخ  ُموُدَی  ٌلِیلَق   » هک ارچ  دش ؛ طلـسم  همانرب  نیا  رب  جـیردت  هب  ات  تخادرپ ، تحارتسا  هب  تابیقعت ، يرادـقم 

. درادن ماود  هک  يدایز  زا  تسا  رتهب  مادتسم ، یلو 

قح ترضح  رکذ 

هراشا

، راثآ تاکرب و  رکذ ، عاونا  رکذ ، دودح  نییعت  يهرابرد  تایاور  رد  تسا . قح  ترـضح  رکذ  هدش ، دیکأت  یلیخ  نآ  يور  هک  يدعب  ماگ 
ٌّدَح َُهل  َْسیَلَف  َرْکِّذـلا  اَّلِإ  ِْهَیلِإ  یِهَْتنَی  ٌّدَـح  َُهل  َو  اَّلِإ  ٍءْیَـش  ْنِم  اَم  : » دـنیامرفیم (ع ) قداص ماما  تسا . هدـش  وگوتفگ  نآ ، بادآ  تیفیک و  و 
مه مک  ِرکذ  هب  هدادن و  رارق  يّدح  دوخ  دای  يارب  یلو  تسا ، هداد  رارق  يدودـح  فیلاکت ، ضیارف و  يارب  لاعتم  دـنوادخ  ْهَیلِإ ؛»... یِهَْتنَی 

: دنیامرفیم ریثک » رکذ   » يانعم رد  دننکیم و  دانتـسا  ًاریثَک » ًارْکِذ  َهَّللا  اوُرُکْذا  : » يهیآ هب  نخـس  يهمادا  رد  ترـضح  تسا . هدـشن  یـضار 
يهرفس رس  رب  هکینامز  ای  دنتفگیم ؛ ادخ  رکذ  ناشیا  متفریم ، هار  وا  اب  هچوک  رد  هک  یتقو  دندوب . رکذ  لوغشم  ًامئاد  (ع ) رقاب ماما  مردپ 

هب میشاب و  رادیب  نیعولطلانیب  هک  دندادیم  روتـسد  دندوب . رکذ  هب  لوغـشم  ًامئاد  دندزیم ، فرح  مدرم  اب  هک  یتقو  ای  دنتـسشنیم و  اذغ 
يادخ رکذ  هب  ار  وا  تسنادیمن  هک  ره  درکیم و  رما  نآرق  ندناوخ  هب  میتسنادیم ، نآرق  هک  ام  زا  مادک  ره  هب  میوش . لوغـشم  ادخ  رکذ 
ناوارف هناخ  نآ  تکرب  دوش ، هدرب  ناوارف  دـنوادخ  دای  دوش و  توالت  نآرق  نآ  رد  هک  ياهناخ  دومرفیم : مردـپ  دومنیم . توعد  لاـعتم 

لها يارب  نازورف  يهراتـس  هک  ینانچمه  دشخردب ، نامـسآ  لها  يارب  دـنوشیم ؛ رود  نآ  زا  نیطایـش  رـضاح و  نآ  رد  هکئالم  دوشیم ؛
لّوا دوشیم و  لـصو  يژرنا  عبنم  هب  هک  یغارچ  لـثم  دـنوشیم . یناروـن  هدـش و  لـصتم  روـن  عـبنم  هب  هناـخ  نیا  لـها  دـشخردیم . نیمز 

هدناوخ نآرق  نآ  رد  هک  ياهناخ  سکعلاب ؛ دـنکیم . تیادـه  مه  ار  نارگید  رود ، زا  و  نشور ، ار  طیحم  سپـس  دوشیم ، نشور  شدوخ 
. دنوشیم کیدزن  نآ  هب  نیطایش  و  رود ، نآ  زا  ناگتشرف  دوشیم و  مک  زین  شتکرب  دشابن ، ادخ  رکذ  دوشن و 

-------------------
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ص498 ملکلاررد ، مکحلاررغ و  . 

ینابز رکذ  زا  رکذ ، عورش 

اب دیاب  ادـتبا  رد  ناسنا  لاثم ؛ يارب  دـسریم . یبلق  رکذ  ياهبـساحم و  تاهجوت  هب  دوشیم و  عورـش  نابز  اب  رکذ  زا  هک  دراد  یلحارم  رکذ 
تاولـص وا  رب  هکئالم  زا  فص  رازه  رد  لاعتم  يادخ  دتـسرفب ، تاولـص  کی  هک  یـسک  : » تسا هدمآ  تیاور  رد  دتـسرفب . تاولـص  نابز 

زا دنکن ، میظع  باوث  نیا  رد  تبغر  یسک  رگا  دنتسرفیم ؛ تاولص  وا  رب  لاعتم  يادخ  مارتحا  هب  هکئالم  تاقولخم و  يهمه  دتـسرفیم و 
میرازیب .» وا 

ینطاب یبلق و  رکذ  يهمدقم  ینابز  رکذ  نیا ، رب  هوالع  دراد . ناوارف  باوث  مه ، ینابز  رکذ  اریز  تسا ؛ لصا  یبلق  رکذ  مییوگب ، میناوتیمن 
. میاهدش رتهب  راکبلط و  همه  زا  هدش و  حوتفلاحـتف  تاولـص ، رازه  اب  هک  دوش  روصت  دـیابن  دوب ؛ ایر  لثم  یتافآ  بظاوم  دـیاب  هتبلا  تسا .

دوشیم . باجح  عفر  سنا و  لماع  دناسریم و  بح » ماقم   » هب ار  ناسنا  یناسل ، رکذ  ِماود 
--------------------

نامه . . 
ِْهیَلَع ُهَّللا  یَّلَص  ًةَدِحاَو ، ًةاَلَص   � ِِّیبَّنلا یَلَع  یّلَص  ْنَم  ُهَّنِإَف  ِْهیَلَع ؛ َةاَلَّصلا  اوُِرثْکَأَف   � ُِّیبَّنلا َرِکُذ  اَذِإ  َلاَق : ، � ِهَّللاِْدبَعِیبَأ ْنَع  ٍریَِصب  ِیبَأ  ْنَع  . »... 

ْبَغْرَی َْمل  ْنَمَف  ِِهتَِکئاَلَم ، ِةاَلَص  َو  ِْهیَلَع  ِهَّللا  ِةاَلَِصل  ِْدبَْعلا  یَلَع  یّلَص  اَّلِإ  ُهَّللا  ُهَقَلَخ  اَّمِم  ٌءْیَش  َْقبَی  َْمل  َو  ِۀَِکئاَلَْملا ، َنِم  ٍّفَص  ِْفلَأ  ِیف  ٍةاَلَـص  َْفلَأ 
ِلْهَأ َو  ٍدَّمَُحم  ِِیبَّنلا  یَلَع  ِةاَـلَّصلا  ُباـَب  ص351 ، ج4 ، یفاک ، لوصا  ِِهْتَیب ؛» ُلـْهَأ  َو  ُُهلوُسَر  َو  ُْهنِم  ُهَّللا  َئَِرب  ْدَـق  ٌروُْرغَم ، ٌلِـهاَج  َوُهَف  اَذـه ، ِیف 

.� ِِهْتَیب
-----------------------

زا یـضعب  تسا . س )  ) ارهز ترـضح  تاـحیبست  دوـشیم ، رمع  ِتکرب  أـشنم  تاـیاور ، رباـنب  دراد و  باوـث  یلیخ  هـک  يراـکذا  هـلمج  زا 
دای ریثک  رکذ  ناونع  هب  س )  ) ارهز ترـضح  تاحیبست  زا  (ع ) نیموصعم تایاور  رد  دـندادیم . لوط  تعاـس  کـی  ار  نآ  نتفگ  ناـگرزب ،

هب ناوتیم  مینکیمن ؛ هیصوت  دادعا  هب  راکذا  رد  ام  هتبلا  . � ارهز يهمطاف  هب  (ص ) ادخ لوسر  زا  تسا  ياهیده  تاحیبست ، نیا  تسا . هدش 
لباق دوشن ، متخ  موصعم  مالک  هب  هک  یشرافس  ره  اما  دوب ؛ دیقم  س )  ) ارهز ترضح  تاحیبست  دننام  تسا ، هدمآ  تایاور  رد  هک  يدادعا 

. تسین دامتعا 
هک تسا  هدـمآ  تیاور  رد  نیِِملاَّظلا .» َنِم  ُْتنُک  یِّنِإ  َکَناْحبُـس  َْتنَأ  اَّلِإ  َهلِإ  ـال  : » تسا هیـسنوی » رکذ  ، » رگید رثؤـم  رایـسب  راـکذا  هلمج  زا 

مالک نیا  يهمادا  رد  دنوادخ  دوشیمن !؟ لسوتم  رکذ  نیا  هب  ارچ  تسا ، هصغ  هب  التبم  هک  یـسک  زا  منکیم  بجعت  دنیامرفیم : ترـضح 
نِینِمْؤُْملا .» یِْجُنن  َِکلذَک  َو  ِمَْغلا  َنِم  ُهاْنیََّجن  َو  َُهل  اْنبَجَتْساَف  : » دیامرفیم

-----------------------
. تسا هدش  نایب  لصفم  روط  هب  راکذا  باوث  ، � قودص موحرم  لامعالاباقع » لامعالاباوث و   » فیرش باتک  رد  . 

َحَّبَـس ْنَم  َلاَق  ُرِیثَْکلا  ُرْکِّذـلا  اَذَـه  اَـم  ًارِیثَک - ًارْکِذ  َهَّللا  اوُرُکْذا  َّلَـج - َو  َّزَع  ِهَّللا  ِلْوَق  ْنَع  َِلئُـس  ُهَّنَأ  ِقِداَّصلا  ِنَع  َرَخآ  ٍرَبَخ  ِیف  َِيُور  ْدَـق  َو  . »
«. اریثک هللا  رکذ  ینعم  باب  ، » ص193 رابخالایناعم ، رِیثَْکلا ؛» َرْکِّذلا  َهَّللا  َرَکَذ  ْدَقَف  َۀَمِطاَف  َحِیبْسَت 

ْنَأ َّنَظَف  ًابِضاغُم  َبَهَذ  ْذِإ  ِنوُّنلا  اَذ  َو  : » دیامرفیم هک  تسا  ( 21  ) ءایبنا يهفیرش  يهروس  زا  هکرابم 89  يهیآ  زا  یشخب  فیرش ، رکذ  نیا  . 
«. َنیِملاَّظلا َنِم  ُْتنُک  یِّنِإ  َکَناْحبُس  َْتنَأ  َّالِإ  َهلِإ  ْنَأ ال  ِتاُملُّظلا  ِیف  يدانَف  ِْهیَلَع  َرِدْقَن  َْنل 

-------------------------
، روـظنم هتبلا   ) دوـش ـالتبم  تاـملظ  هب  ناـسنا  رگا  هک  تفاـیرد  ار  یلک  تنـس  نیا  ناوـتیم  مه  هیآ  دوـخ  زا  تسا ؛ یلک  ّتنـس  نـیا  ینعی 
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« دـمحم لآ  دـمحم و  رب  تاولـص   » هب رکذ  نیا  نیفرط  رگا  هژیوهب  دـنک ؛ ناربج  رکذ  نیا  اـب  دـناوتیم  تسین ) يرهاـظ  تاـملظ  صوصخ 
دوش . نورقم 

تاملظ و نیا  يهمه  و  تیاده ؛ يهمـشچرس  یهزنم و  وت  ایادـخ ! ینعی  تسا . حـیبست  دـیحوت و  رکذ  رب  لمتـشم  عماج و  رایـسب  رکذ  نیا 
لاعتم يادـخ  ینعی  نُوثَْعُبی ؛» ِمْوَی  یلِإ  ِِهنَْطب  یف  َِثبََلل  َنیحِّبَـسُْملا . َنِم  َناک  ُهَّنَأ  ْوَلَف ال  : » دـیامرفیم يرگید  يهیآ  رد  تسام . زا  اهیهارمگ 
هیصوت مه  رکذ  نیا  رد  تشادرب . (ع ) سنوی ترـضح  زا  رکذ  نیا  يهطـساوهب  درکیم ، ادیپ  همادا  تمایق  ات  دیاب  هک  ار  یمیظع  يالتبا  نآ 
ناگرزب املع و  زا  یلیخ  یلو  تسا ، هدشن  دیکأت  دیحوت  رکذ  تاولص و  يهزادنا  هب  رکذ  نیا  هب  تبسن  تایاور  رد  هتبلا  دوشیمن ؛ ددع  هب 

دنراد . صوصخم  دیکأت  رکذ  نیا  يور 
-------------------

ارِیثَک . َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  ِرْکِذ  ُبَاب  ص498 ، ج2 ، یفاک ، . 
نامه . . 

یهلا تایآ  رد  رکفت  لمأت و 

ار رکذ  ماسقا  زا  یکی  هلاسر  نیا  رد  بولقلاراکذا ؛»  » مان هب  دنراد  ياهلاسر  ضیف »  » موحرم تسا . هبـساحم  رد  رکذ  رکذ ، زا  رگید  يهبترم 
یهتنم قح ؛ ياهییابیز  تمظع و  هب  اـهنآ  قیرط  زا  ندرب  یپ  یهلا ؛ تاـیآ  رد  ربدـت  رکفت و  لـمأت و  هجوت و  ینعی  دـننادیم . عون  نیمه 

؟ ریخ ای  میتسه  دهاوخیم ، بوبحم  هک  نانچنآ  ایآ  هک  هتکن  نیا  ندیجنس  یتح  لامج و  لالج و  ءامسا  هب  ندش 
بوبحم و لامج  لالج و  رد  لوا  دنک ؛ رکفت  عوضوم  ود  يور  دیاب  ناسنا  دـنیامرفیم : رکفت  ثحبم  رد  ءاضیبلاۀـجحم »  » باتک رد  ناشیا 
ار نیا  شزرا  یـسک  ادخ  زج  اریز  دوش ؛ لوغـشم  قح  ترـضح  رکذ  هب  شبلق  هک  دسرب  ییاج  هب  دـیاب  ناسنا  دوخ . فعـض  طاقن  رد  مود 

هرگ ادـخریغ  دای  هب  بلق  هک  ياهظحل  (ع .) تیبلها دای  لثم  ددرگرب ؛ ادـخ  رکذ  هب  رکذ  نآ  هکنیا  رگم  دـشاب ؛ ناـسنا  داـی  رد  هک  درادـن 
. تسا یناف  وا  دوخ  نوچ  هدش ؛ یناف  تسا  ياهظحل  دروخیم 

-----------------------
َنیِِملاَّظلا َنِم  ُْتنُک  یِّنِإ  َکَناْحبُـس  َْتنَأ  اَّلِإ  َهلِإ  ال  ِِهلْوَق - َیلِإ  ُعَْزفَی  اـَل  َْفیَک  َّمَتْغا  ِنَِمل  ُْتبِجَع  َلاَـق ... :  � ِقِداَّصلا ِنَع  َناَرْمُح  ُنـْب  ُدَّمَُحم  . »

سلجم 2. ص6 . قودص ، یلاما  َنِینِمْؤُْملا ؛»... یِْجُنن  َِکلذَک  َو  ِّمَْغلا  َنِم  ُهاْنیََّجن  َو  اَِهبَقَِعب - ُلوُقَی  َّلَج  َو  َّزَع  َهَّللا  ُْتعِمَس  یِّنِإَف 
يهیآ 144. ( 37  ) تافاص . 

رکذ جیاتن  راثآ و 

دنیامرفیم : رکذ  راثآ  نایب  رد  هغالبلاجهن  يهبطخ 222  رد  (ع ) ریما ترضح 
...«. ِةَوْشَْعلا َدَْعب  ِهب  ُرِْصُبت  َو  ِةَْرقَْولا  َدَْعب  ِِهب  ُعَمْسَت  ِبُولُْقِلل  ًءالِج  َرْکِّذلا  َلَعَج  َیلاَعَتَوُهَناَْحبُس  َهَّللا  َّنِإ  »

--------------
.171 يهیآ ( 2  ) هرقب . 

---------------
. دوشیم اونـش  ادخ  رکذ  اب  اهنت  دینـشن ، ار  قح  ظعاوم  بلق  ِشوگ  دش و  نیگنـس  هکنآ  زا  دعب  بلق  تسا ؛ بلق  يالج  بجوم  ادخ  رکذ 

شوگ نیا  دنونـشیم ! ییادـص  طقف  ًءادـِن ؛»... َو  ًءاعُد  َّالِإ  ُعَمْـسَی  اِمب ال  ُقِْعنَی  : »... دنتـسه اپراهچ  لثم  دوشیم ، هدـناوخ  نآرق  یتقو  یخرب 
هب دوشیم و  بلق  ِشوگ  ینیگنس  ثعاب  قح ، ترـضح  زا  تلفغ  دنک . ءاغـصا  دونـشیم ، یتقو  ات  دشاب  لصتم  بلق  هب  دیاب  شوگ  تسین !
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: دننیبیمن ار  نآرق  راونا  تسا ، هدمآ  دیدپ  نآرق  اهنآ و  نیب  هک  يرتس  يهطساو 
ًارُوتْسَم .» ًاباجِح  ِةَرِخْآلِاب  َنُونِمُْؤی  َنیذَّلا ال  َْنَیب  َو  َکَْنَیب  اْنلَعَج  َنآْرُْقلا  َْتأَرَق  اذِإ  َو  »

اب تلفغ  رثا  رد  تروصنیا ، ریغ  رد  دـنزیم . رانک  ار  اهباجح  دـنکیم و  ادـیپ  ار  دوخ  تریـصب  هرابود  بلق  قح ، رکذ  ماود  رثا  رد  یلو 
نیا رکذ ، ماود  اـب  یلو  تسا ؛ كاـنرطخ  یلیخ  هلحرم ، نیا  دـنکیم . تجاـجل  زین  شدوخ  اـب  جـیردتهب  هدرک و  ادـیپ  داـنع  قح  ترـضح 

. دنوشیم فرطرب  مه  اهتجاجل 
باـنج هک  تسا  هدـمآ  یتیاور  رد  تسا . تبحم  روضح و  برق و  كرد  هدـش ، ناـیب  رکذ  ماود  يارب  تاـیاور  رد  هک  يرگید  تاـکرب  زا 

»؟ منک اوجن  وت  اب  اـت  یکیدزن  اـی  منزب ؛ داـیرف  ندز ، ادـص  عقوم  رد  اـت  يرود  نم  زا  وت  : » تشاد هضرع  لاـعتم  يادـخ  هب  (ع ) میلک یـسوم 
دایز اههلصاف  هک  تسادیپ  یتسین  نم  دای  هب  رگا  متسه و  وت  نیـشنمه  نم  ینم  دای  رد  رگا  ِینَرَکَذ ؛» ْنَم  ُسِیلَج  اَنَأ  : » دومرف لاعتم  دنوادخ 

تاجرد ثعاب  رکذ ، تاجرد  دراد . دوجو  باجح  ام  نیب  میتسین ؛ وا  اب  اـم  یلو  ُْمتنُک » اَـم  َْنیَأ  ْمُکَعَم  َوُه  « ؛ تساـم اـب  دـنوادخ  هتبلا  تسا .
. دوشیم تبحم 

----------------
«. میهدیم رارق  هدیشوپ  ياهدرپ  دنرادن  نامیا  ترخآ  هب  هک  یناسک  وت و  نایم  یناوخب ، نآرق  نوچ  و  : » همجرت يهیآ 45 ؛ ( 17  ) يرسا . 

َکَیِجاَنُأَف ٌبیِرَق  ْمَأ  َکَـیِداَنُأَف  یِّنِم  َْتنَأ  ٌدـیَِعب  َأ  ِّبَر  اَـی  َلاَـق  ُهَّبَر  یَجاـَن  اََّمل  َناَرْمِع  َْنب  یَـسُوم  َّنِإ   � ِهَّللا ُلوُـسَر  َلاَـق  َلاَـق  ٍِّیلَع ع  ْنَع  . »... 
ِینْرُکْذا یَسُوم  اَی  َلاَقَف  اَهِیف  َكَرُکْذَأ  ْنَأ  َکُّلِجُأ  ٍلاَح  ِیف  ُنوُکَأ  یِّنِإ  ِّبَر  اَی  یَسُوم  َلاَقَف  ِینَرَکَذ  ْنَم  ُسِیلَج  اَنَأ  ِْهَیلِإ  ُُهلاَلَج  َّلَج  ُهَّللا  یَحْوَأَف 

زع و هللا  نع  لاقتنالا  دوعـصلا و  لوزنلا و  ۀکرحلا و  نوکـسلا و  نامزلا و  ناکملا و  یفن  باب  ، » ص182 قودص ، دیحوت  ٍلاَح ؛» ِّلُک  یَلَع 
«. لج

يهیآ 4 ( 57  ) دیدح . 
------------------------ 

رتشیب هچ  ره  یلو  دوریم . نیب  زا  تبحم  یـسریم ، ناشلاصو  هب  یتقو  تسا و  یناف  دودحم و  دـندودحم ، ناشدوخ  نوچ  نارگید  بح 
ماود اب  بوبحم ، لالج  لامج و  زا  يدیدج  ياههولج  ًالوا ، نوچ : دنوشیم ؛ رتهتخورفا  تبحم  ياههلعش  يوش ، کیدزن  قح  ترـضح  هب 

کیدزن ینکیم  ساسحا  فرط  کی  زا  يوشیم ، کیدزن  رتشیب  ادخ  هب  هچ  ره  ًایناث ، دنکیم ؛ يربلد  ون  زا  دوشیم و  ادـیپ  برق  رکذ و 
زجع ات  ود  هب  ِکلاَمَج » ِْهنُک  ِكاَرْدِإ  ْنَع  ُلوُقُْعلا  ِتَزَجَع  : » هک ینکیم  ساسحا  هزات  یتسه . رود  ینکیم  ساسحا  فرط  کی  زا  یتسه و 

وا لامج  هنک  دنناوتیم  لوقع  هن  تسا . زجع » ماقم   » هب ندیسر  تفرعم ، هار  اذل  یسرب . وا  هب  یناوتیم  هن  یسانشب و  یناوتیم  هن  یسریم ؛
ینکیم ساسحا  یتسه ، وا  رانک  رد  هکنیا  نیع  رد  دـنزادنیب . رظن  وا  لاـمج  ياـهیکاپ  هب  دـنناوتیم  لد  ياههدـید  هن  دـننک و  كرد  ار 

، ماقم نیرتالاب  دنیامرفیم : ضیف  موحرم  اذل  دوشیم . ققحم  يدـیدج  تایّلجت  هدـش و  هتـشادرب  اهباجح  ًامئاد  هکنآ  اب  یتح  یبوجحم ؛
دیآیم . تسد  هب  رکذ  اب  هک  یتبحم  دنتسه ؛ تبحم  يهجیتن  ای  همدقم و  ای  رگید  تاماقم  يهمه  تسا ؛ یهلا » بح  ماقم  »

----------------------
. نیفراعلا تاجانم  رشع ، هسمخ  تاجانم  . 

----------------------
تـسد هب  سنا  بح و  يهلیـسو  هب  زین  يدعب  بتارم  دوشیم . سنا  تبحم و  ثعاب  جـیردت  هب  یلو  دـشاب ، راوشد  رکذ  زاغآ  تسا  نکمم 

دسریم یلمع  رکذ  هب  ناسنا  هکنیا  ات  دوشیم ؛ رتالاب  رکذ  ثعاب  رتالاب ، سنا  بح و  دهدیم و  خر  دتس  داد و  لکـش ، نیمههب  دنیآیم .
دوجو يهمه  رگید ، ریبعت  هب  دنکیم . كرت  تسین  وا  ياضر  دروم  ار  هچنآ  دباییم و  هبقارم  قح  ترضح  هب  تبسن  تاظحل  يهمه  رد  و 

روط نیا  رگا  دنراد . مه  ار  دوخ  هب  صوصخم  رکذ  دـنراد ، دوخ  هب  صوصخم  هانگ  فلتخم ، ياضعا  هک  روطنامه  دوشیم ؛ رکاذ  ناسنا 
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مه یـشخبرمث  تارکفت  تالمأت و  تسین ، رکذ  لها  هک  یـسک  هنرگو  دوشیم ؛ دـنمهرهب  دوخ  تارکفت  تـالمأت و  زا  رکاذ ، ناـسنا  دـش ،
درادن .

َو ْمِِهبُونُج  یلَع  َو  ًادوُُعق  َو  ًاماِیق  َهَّللا  َنوُرُکْذَـی  َنیذَّلا  ِباْبلَْألا *  ِیلوُِأل  ٍتایَآل  ِراهَّنلا  َو  ِلـْیَّللا  ِفـالِتْخا  َو  ِضْرَأـْلا  َو  ِتاواـمَّسلا  ِْقلَخ  یف  َّنِإ  »
ِراَّنلا .» َباذَع  انِقَف  َکَناْحبُس  ًالِطاب  اذه  َْتقَلَخ  ام  انَّبَر  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِْقلَخ  یف  َنوُرَّکَفَتَی 

یلو : میتسه ، ادخ  تایآ  رضحم  رد  ام  هیآ . کی  هن  دنتسه ؛ یناوارف  تایآ  نیمز ، نامسآ و  تقلخ  رد  و  زور ، بش و  دش  دمآ و  رد 
دوب  وا  اب  ادخ  لاوحا  همه  رد  یلدیب  »

« درکیم ایادخ  رود  زا  شدیدیمن و  وا 
----------------------

تایآ 191 و 192. ( 3  ) نارمع لآ  . 
-----------------

يرگيزاب و لوغـشم  نابایب  رد  هک  یمدآ  دـندومرفیم : هک  ار  ام  داتـسا  دـنک  تمحر  ادـخ  بابلالایلوا . رظن  رد  اـما  دـنقح ؛ تاـیآ  همه ،
مگ هار  رگا  مدآ  نیمه  یلو  دنتـسین ؛ هیآ  وا  يارب  اما  دـننکیم ، روبع  دنفـسوگ  ياههلگ  شراـنک  زا  درادـن ، ياهدرک  مگ  تسا و  حـیرفت 

دنتسه . هناشن  وا  يارب  مه ، اهنآ  يهدنام  یقاب  راثآ  نادنفسوگ و  نیا  ياپدر  دشاب ، هدرک 
يارب اـما  تسین ؛ هیآ  تـب  رگید  يوـش ، تـسرپتب  رگا  دوـشیم . وا  تـب »  » دوـبعم و اـیند  دـشاب ، هتـشادن  ياهدرک  مـگ  اـیند  رد  مدآ  رگا 
. دنبوبحم رکذ  رد  مئاد  هک  ییاهنآ  ْمِِهبُونُج ؛» یلَع  َو  ًادوُُعق  َو  ًاماِیق  َهَّللا  َنوُرُکْذَی   » هک یناسک  نامه  تسا . هیآ  زیچ  همه  بابلالایلوا ،

: دیامرفیم دنکیم ، نایب  ار  فسوی  ندش  زیزع  یگنوگچ  لاعتم  دنوادخ  هکنیا  زا  دعب 
ِضْرَْألا َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ٍۀَـیآ  ْنِم  ْنِّیَأَک  َو  َنیَملاْعِلل . ٌرْکِذ  ـَّالِإ  َوُه  ْنِإ  ٍرْجَأ  ْنِم  ِْهیَلَع  ْمُُهلَئْـسَت  اـم  َو  نینِمْؤُِمب . َتْصَرَح  َْول  َو  ِساَّنلا  ُرَثْکَأ  اـم  َو  »

َنوُضِْرعُم .» اْهنَع  ْمُه  َو  اْهیَلَع  َنوُّرُمَی 
----------------------

یشاداپ راک ]  ] نیا رب  وت  و  دنتسین . هدنروآنامیا  یشاب ـ  دنموزرآ  دنچ  ره  مدرم ـ  رتشیب  و  : » همجرت یلا 105 ؛ تایآ 103  ( 12  ) فسوی . 
دنرذگیم اهنآ  رب  هک  تسا  نیمز  اهنامسآ و  رد  اههناشن  رایـسب  هچ  و  تسین . نایناهج  يارب  يدنپ  زج  نآرق ]  ] نآ یهاوخیمن . نانآ  زا 

«. دننادرگیمرب يور  اهنآ  زا  هک  یلاح  رد 
-------------------------

يرگید بناج  هب  ناشبلق  دناهدرک و  ضارعا  اهنآ  یلو  تسا ، ناوارف  ادخ  تایآ  ای  هتـشاذگ ؛ مک  ادخ  ایآ  دـنروآیمن !؟ نامیا  مدرم  ارچ 
: دـنیوگیم رکذ  لـها  تساـجک »؟ ادـخ  : » دـنیوگیم ياهدـع  تسا . هیآ  تسادـخ ، يوس  هب  ناـشبلق  هک  یناـسک  يارب  ملاـع  دوریم !؟
ار وت  هک  یمـشچ  داب  روک  ایادخ ! : » دیامرفیم يرگید  یلو  وک »!؟ ادـخ  : » دـیوگیم یکی  دـینیبب ؛ ار  اههاگن  توافت  تساجک »؟ ادـخریغ  »

«. دنیبن
یَّتَح َتْدـَُعب  یَتَم  َو  َْکیَلَع  ُّلُدَـی  ٍلِیلَد  َیلِإ  َجاَتَْحت  یَّتَح  َْتبِغ  یَتَم  ََکل  َرِهْظُْملا  َوُه  َنوُکَی  یَّتَح  ََکل  َْسَیل  اَم  ِروُهُّظلا  َنِم  َكِْریَِغل  ُنوُکَی  َأ  »

ًابیِصَن .» َکِّبُح  ْنِم  َُهل  ْلَعَْجت  َْمل  ٍْدبَع  ُۀَقْفَص  ْتَرَسَح  َو  ًابِیقَر  اَْهیَلَع  َكاََرت ]  ] ُلاََزت َال  ٌْنیَع  ْتَیِمَع  َْکَیلِإ  ُلِصُوت  ِیتَّلا  َیِه  ُراَثْآلا  َنوُکَت 
. دناسریم دصقم  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  رکذ  نیا  هکلب  تسین ، یفاک  ناهرب  طقف  ادخ  هب  ندیسر  يارب 

لماش هک  ییاهتیاده  زا  دنک ، نارفک  هار  نیا  رد  رگا  دریگیم و  هجیتن  لاعتم  يادـخ  هب  برق  هار  رد  دراد ، هک  یتمه  يهزادـنا  هب  ناسنا 
دهاوخ ریثأت  ناسنا  تیاده  رد  رفک ،»  » و رکـش »  » نازیم ینطاب ، يهدهاجم  نادیم  هب  دورو  زا  سپ  اذل  دوشیم ؛ مورحم  تسا ، هدش  شلاح 

. تشاد
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----------------------
تزاین ات  يدـش  ناهن  یک  زگره ) هن  ( ؟ ددرگ وت  رهظم  وا  اـت  يرادـن  وت  هک  دراد  يروهظ  وت ) زا  ریغ   ) يرگید اـیآ  : » همجرت هفرع ؛ ياـعد 
هتـسویپ هکنیا  اب  دنیبن  ار  وت  هک  ياهدید  داب  روک  دنناسر ؛ وت  هب  ار  یـسک  راثآ  ات  يدـش  رود  یک  دـیامنهر ؛ وت  هب  هک  دـشاب  لیلد  جاتحم 

«. درادن وت  یتسود  زا  ياهرهب  هک  ياهدنب  دروآ  تسد  رب  نایز  و  ییوا ؛ نابهدید 

اروشاع ترایز  رد  یکولس  تاماقم  مود -  لصف 

هراشا

يارب و  دـبع ، تیعقوم  اب  بسانتم  هک  تسا  یهلا  تائالتبا  ناسنا ، تیقفوم  لماوع  نیرتمهم  زا  یکی  دـش ، هتفگ  هک  یتامحز  ماـمت  زا  سپ 
اذل دنتـسین . رثؤم  یهلا ، تائالتبا  يهزادنا  هب  کی  چیه  اما  دندیفم ، ناسنا  دـشر  يارب  اهتضایر  يهمه  ددرگیم . مهارف  وا  يونعم  دـشر 

. میربب مان  كولس  ریس و  نابدرن  نیرتهب  ناونع  هب  یهلا ، تائالتبا  زا  هک  دراد  اج 
 ...، و یگدـنب » رد  ریـصقت  دـح  زا  جورخ   » و بـجع » : » دـننام اـهتفآ ، یخرب  دراد . دوـجو  ییاـهتوافت  اـهتضایر »  » و تاـئالتبا »  » نـیب

رد دیاب  هراومه  ناسنا  هتبلا  درادن . دوجو  ادخ » ناگدنب  رب  ربکت  : » لیبق زا  ییاهتفآ  یهلا ، تائالتبا  رد  اما  دـنکیم ؛ دـیدهت  ار  اهتضایر 
رد يارب  دنیبب . یگدنب  رد  ار  دوخ  ریـصقت  دنادب و  راکهنگ  ار  دوخ  مه ، تیاهن  رد  دشاب ؛ نآ  دسافم  بقارم  دـشوکب و  ینطاب  تادـهاجم 

هـسیاقم (ع ) نیموصعم يهمئا  باحـصا  ادـخ و  يایلوا  تابقارم  تادابع و  اب  ار  دوخ  تاـبقارم  تاداـبع و  ناوتیم  بجع ، زا  ندـنام  ناـما 
زیچان رایـسب  یهلا  ياهتمعن  اهتیانع و  ربارب  رد  وا  ياهشالت  دوشیم و  مولعم  ناسنا  يراکهدـب  اههبـساحم ، اـههسیاقم و  نیا  اـب  درک .

، لاعتم دنوادخ  يریگتسد  نودب  دریگیم و  تروص  یهلا  قیفوت  اب  ناسنا  ياهشالت  يهمه  هک  تشاد  هجوت  دیاب  هژیوهب  دنکیم . هولج 
دوشیمن . قفوم  يریخ  راک  چیه  هب  ناسنا 

َکِسْفَن .» ْنِمَف  ٍۀَئِّیَس  ْنِم  ََکباصَأ  ام  َو  ِهَّللا  َنِمَف  ٍۀَنَسَح  ْنِم  ََکباصَأ  ام  »
زا موزل » تروص  رد  وربآ  ندرکجرخ   » اـی رقف » «، » يراـمیب . » دراد دوـجو  تضاـیر  رد  ییاـهتفآ  یهلا ، تاـئالتبا  فـالخرب  لاـح ، ره  هب 

نیرتدـنمشزرا زا  هک  یهلا ـ  هاـگرد  رد  یگتـسکش  راـسکنا و  بجوم  رگید ، يوـس  زا  و  دوـشیم ؛ ناـسنا  ربـکت  بجُع و  عناـم  وسکـی 
؛ تسا راسکنا  نیمه  دـنوشیم ، سوکعم  نآ  رد  ناسنا  ياوق  يهمه  هک  يریپ ، تاکرب  زا  یکی  یتح  ددرگیم . تسا ـ  ناسنا  ياههیامرس 

َنُولِقْعَی .» الَف  َأ  ِْقلَْخلا  ِیف  ُهْسِّکَُنن  ُهْرِّمَُعن  ْنَم  َو  »
-----------------

يهیآ 79 . ( 4  ) ءاسن . 
»؟ دنشیدنایمن ایآ  مینکیم ؛ ْتُفا  راچد  تقلخ  رد  ار  وا  میهد ، زارد  رمع  ار  هک  ره  و  : » همجرت هیآ 68 ؛ ( 36  ) سی . 

----------------
زا یکی  دوشیم . مهارف  وا  راـسکنا  تامدـقم  دـنباییم و  شهاـک  یناـسنا  ياوق  ریاـس  مسج و  تمالـس  هظفاـح ، طاـشن ، نس ، تلوهک  اـب 
ّالا دریگیم ؛ ناسنا  زا  يریپ  رد  ار  زیچهمه  دنوادخ  : » دندومرف ناشیا  میدوب ؛ فورعم ) ظعاو   ) یفـسلف ياقآ  تمدخ  دندومرفیم : ناگرزب 

ِرورغ يریپ ، دندیدنـسپ . ار  فرح  نیا  یلیخ  ناـشیا  دـنهدیم ». راـسکنا  تلاـح  ناـسنا  هب  يریپ  رد  یلو  : » متفگ یفـسلف  ياـقآ  هب  هفرس »!
، ساسحا نیا  دروآیم ؛ دوجوهب  يراکهدـب  تلاح  وا  رد  دریگیم ؛ وا  زا  دراد ، ار  ملاع  يهمه  حـتف  ناوت  دـنکیم  ساـسحا  هک  ار  یناوج 

. تسایند زا  نتفر  يارب  يدنمشزرا  يهیامرس 
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(ع) موصعم ماما  تائالتبا  اب  كولس 

دیاب هک  ار  یـسک  و  يرامیب ، راچد  دوش ، رامیب  دـیاب  هک  ار  یـسک  لاعتم  يادـخ  دنتـسه ؛ نمؤم  ياهيراتفرگ  اب  بسانتم  یهلا ، تاـئالتبا 
روصت ًـالثم  دراد . ار  اهدرادناتـسا  يهمه  دـنکیم  روصت  دوخ ، تولخ  ياههبـساحم  رد  یهاـگ  ناـسنا  دـنکیم . راـچد  رقف  هب  دوـش ، ریقف 
بویع مه  یهلا ، يالب  دنک . نامرد  ار  نآ  دناوتیمن  اما  دـمهفیم  ار  دوخ  صقن  یهاگ  تسین ؛ وا  رد  ایند  هب  قلعت  درادـن ؛ بجُع  دـنکیم 

دنکیم . عفر  ار  اهنآ  مه  دهدیم و  ناشن  ار 
دنیامرفیم : (ع ) داجس ماما 

اَی ِيرْدَأ ، اَمَف  يِدَسَج  ِیف  ٍۀَّلِع  ْنِم  ِیب  َْتثَدْـحَأ  اَم  یَلَع  ُدْـمَْحلا  ََکل  َو  ِینَدـَب ، ِۀَماَلَـس  ْنِم  ِهِیف  ُفَّرَـصَتَأ  ْلَزَأ  َْمل  اَم  یَلَع  ُدْـمَْحلا  ََکل  َّمُهَّللا  »
َکل .»... ِدْمَْحلِاب  َیلْوَأ  ِْنیَْتقَْولا  ُّيَأ  َو  ََکل ، ِرْکُّشلِاب  ُّقَحَأ  ِْنَیلاَْحلا  ُّيَأ  یَِهلِإ ،

----------------------
ببـس هب  ار ، وت  داب  دمح  دنوادخ ، يا  : » همجرت يراتفرگ ؛ الب و  لوزن  ای  يرامیب  ماگنه  ترـضح  شیاین  ياعد 15 ، هیداجس ، يهفیحص  . 

يا ياهدروآ . دـیدپ  نم  نت  رد  هک  يراـمیب  نیا  ببـس  هب  ار  وـت  داـب  دـمح  زین  مرادروـخ و  رب  نآ  زا  ناـنچمه  هـک  یتسردـنت  زا  هیاـم  نآ 
...«. تسا یلوا  وت  رکش  هب  تقو  ود  نیا  زا  کی  مادک  تسوت و  يرازگساپس  هب  رتراوازس  تلاح  ود  نیا  زا  کی  مادک  منادن  دنوادخ ،

-----------------------
لباق هک  دنکیم  تبث  وا  يارب  ار  ییاهتدابع  دـنوادخ  يرامیب ، رد  اما  دوشیم ؛ دـنمهرهب  نآ  زا  دراد و  تدابع  قیفوت  یتمالـس  رد  نمؤم 

دنکیم . لیدبت  تانسح  هب  ار  اهنآ  هکلب  دنکیم ، وحم  ار  نمؤم  ياهاطخ  اهنت  هن  اهالب  نیا  اب  لاعتم  يادخ  نیا ، رب  هوالع  تسین . روصت 
ياپ هک  تسا  هدـمآ  تیاور  رد  دراد . قادـصم  یلومعم  دارفا  رد  ًالومعم  هک  دنتـسه  ناهانگ  يهرافک  اهالب ، یهاـگ  دـناهنوگدنچ : اـهالب 

ٍۀَبیـصُم ْنِم  ْمَُکباصَأ  ام  َو  : » يهیآ ترـضح  داتفا . نیمز  هب  دروخ و  رد  بوچراچ  هب  (ع ) نینموملاریما اب  تاـقالم  ماـگنه  باحـصا  زا  یکی 
ارچ : » دـندومرف ترـضح  مدوب »!؟ هدرک  هچ  رگم  : » درک لاؤس  صخـش  نآ  دـندرک . توـالت  ار  ریثَـک » ْنَع  اوُفْعَی  َو  ْمُکیدـْیَأ  ْتَبَـسَک  اـِمبَف 

يدش »!؟ دراو  ادخ  زا  تلفغ  تلاح  اب  یتفگن و  هللامسب 
رازبا تمحر و  نمؤم ، يارب  اهالب  نیا  دـمآ ؛ شیپ  (ع ) ادهـشلادیس يارب  هک  ییالب  دـننام  تسا ؛ هجرد  عیفرت  ثعاب  ادـخ  يایلوا  يارب  ـالب 

دوشیم . بوسحم  تبوقع  ًامامت  رفاک ، يارب  اما  تسا ، كولس  ریس و 
و تفایـض »  » الب بحاص  يارب  اهالب ، زا  یـضعب  اما  دـهدیم ؛ تاجن  ار  الب  بحاص  طقف  اهالب  زا  یـضعب  تسا . توافتم  زین  اـهالب  تیفرظ 

ُعَفْدََیل َهَّللا  َّنِإ  : » تسا هدمآ  یفاک  فیرـش  باتک  رد  دـنراد . یخیرات  بیذـهت  تیفرظ  اهناسنا  یـضعب  تسا . تاجن » لماع   » نارگید يارب 
(ع) فسوی ترـضح  لّمحت  هکنانچمه  دوشیم ؛ موق  کی  تاجن  لماع  نمؤم ، کی  ربص  یهاگ  ینعی  َءاَنَْفلا ؛» ِۀَیْرَْقلا  ِنَع  ِدِحاَْولا  ِنِمْؤُْملِاب 

داد . تاجن  یتسرپتب  گرم و  یگنسرگ و  زا  ار  موق  کی  گرزب ، يالب  نآ  لباقم  رد 
-----------------

.30 يهیآ ( 42  ) يروش . 
هللا مسب   » فیرـش رکذ  تیمها  يارب  ییحی » نب  هللادـبع   » هب ع )  ) نینمؤـملاریما شرافـس  يارجاـم  هک  تـسا  ع )  ) قداـص ماـما  زا  تـیاور  . ]

اَمَّبَُرل َو  ُقِداَّصلا ع  َلاَـق  . ) ص230 ِمیِحَّرلا ،» ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْـسب  ینعم  ، 31 باب ، » ج1 قودص ، دیحوت  كر : دـنکیم . لقن  میحرلا » نمحرلا 
َو ِْهیَلَع  ِءاَنَّثلا  َو  َیلاَعَت  َو  َكَراَبَت  ِهَّللا  ِرْکُـش  یَلَع  ُهَهِّبَُنِیل  ٍهوُرْکَِمب  ُهَّللا  ُُهنِحَتْمَیَف  ِمیِحَّرلا - ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  ِهِْرمَأ - ِحاَِتْتفا  ِیف  اَِنتَعیِـش  ُضَْعب  َكََرت 

...([. ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  َلْوَق  ِهِکَْرت  َْدنِع  ِهِریِصْقَت  َۀَمْصَو  ُْهنَع  َقَحْمَی 
---------------------

لیئربـج دـناهتخادنا . هاـچ  نیا  رد  ارم  مناردارب  دومرف : ینکیم »!؟ هچ  اـجنیا  : » تفگ دـمآ و  لـیئربج  دوب ، هاـچ  رد  ترـضح  هک  یناـمز 
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زین هاـچ  زا  تاـجن  زا  دـعب  دـهاوخ .» هچ  ادـخ  اـت  : » دومرف (ع ) فسوی مهد »؟ تاـجن  ار  وـت  هک  یهاوـخیم  يراد و  تسود  اـیآ  : » دیـسرپ
لمحت یلو  ددرگرب ، (ع ) بوقعی ترـضح  دزن  تسناوتیم  نیا  رب  هوـالع  ماهدازربـمغیپ »! متـسین و  هدرب  نم  : » دـیوگب مدرم  هب  تسناوتیم 

مه ناشدوخ و  دـشر  لماع  مه  تاعاط ،» ماجنا   » و تیـصعم » كرت  «، » اهالب  » رد نید  نیغلبم  ربص  دـمآ . دوجو  هب  گرزب  راثآ  نآ  درک و 
. دوشیم قح  ترضح  تیانع  يارجم  تلم و  کی  تاجن  لماع 

هک یتبیصم  تسا ؛ (ع ) ادهشلادیس تبیصم  ینعی  تائالتبا ، اهالب و  مظعا  هژیو  هب  ادخ و  يایلوا  يالب  هب  هجوت  كولس ، يهلیـسو  نیرتمهم 
يهمه عماوج و  يهمه  بیذهت  روحم  لاعتم و  يادخ  تمـس  هب  كولـس  لیاسو  مظعا  التبا ، نیا  تسا . (ص ) هللالوسر يالتبا  تقیقح  رد 

، یهلا يایلوا  يالب  اب  كولـس  ریـس و  دناهدرک . دشر  نآ  يهطـساو  هب  هدرب و  هرهب  التبا  نیا  زا  زین  (ع ) مزعلاولوا يایبنا  یتح  تسا . خـیرات 
. دراد يرگید  طیارش  لحارم و  لزانم ، تسا و  رتلوصولاعیرس 

---------------------
«. نِمْؤُْملِاب ُهَّللا  ُعَفْدَی  اَمِیف   » باب ص 248 ، ج2 ، یفاک ، لوصا  . 

- َفُسُوی ُةَوْـخِإ  َحَرَط  اََّمل  َلاَـق : ِهَّللا ع  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍعَمْـسِم  ْنَع  ...« ؛» فوـخلا نزحلا و  مهلا و  برکلل و  ءاعدـلا   » باـب ص557 ، نامه ، . 
َلاَق ُْهنِم  َجُرَْخت  ْنَأ  ُّبُِحتَف  َلاَق  ِّبُْجلا  ِیف  ِینْوَْقلَأ  ِیتَوْخِإ  َّنِإ  َلاَقَف  اَنُهاَه  ُعَنْصَت  اَم  ُماَلُغ  اَی  َلاَقَف  ِْهیَلَع  َلَخَدَف  ُلِیئَْربَج ع  ُهاَتَأ  ِبُْجلا  ِیف  َفُسُوی 

«. ِینَجَرْخَأ َءاَش  ْنِإ  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  َیلِإ  َكاَذ 
------------------------

، ماقم نیا  هب  ندیـسر  هار  دسرب ؛ تیدوبع  دیحوت و  ماقم  هب  ناسنا  هک  تسا  نیا  ءایبنا  تثعب  ناسنا و  تقلخ  زا  ضرغ  نالک ، هاگن  کی  رد 
یلوت نیا  يهجیتن  تسا ؛ نیمه  مه  يرادنید  تقیقح  تسا ؛ توغاط  يایلوا  تیالو  هب  تبسن  ّمات  يربت  یهلا و  تیالو  هب  تبسن  ّمات  ّیلوت 
لاعتم يادـخ  تیالو  اب  كولـس  ناسنا ، كولـس  ساسا  دریگیم . رارق  لاـعتم  يادـخ  تیـالو  تحت  ناـسنا  هک  تسا  نیا  مه  ماـت  يربت  و 

ینارون ام و  رد  هیهلا  تیالو  نایرج  شریذـپ ، نیا  يهجیتن  تسا . لاعتم  يادـخ  تیالو  شریذـپ  ناـمیا و  ناـسنا ، يهیحاـن  زا  ینعی  تسا ؛
هیهلا تیالو  نایرج  روحم  درادن ؛ یهلا  يایلوا  تیالو  هب  یلوت  زج  یلمحم  لاعتم ، يادخ  تیالو  هب  یلوت  تسا . یهلا  تیالو  رون  هب  ندش 
يهمه هب  تبـسن  ملاع ، رد  هیهلا  تیالو  نایرج  قیرط  اهنآ  تیالو  دـنراد . ار  قاـثیم  نیلوا  هک  دنتـسه  (ع ) تیبلـها و  (ص ) مرکایبن مه ،

برق قیرط  توغاط ، يایلوا  تیالو  زا  يّربت  اهنآ و  تیالو  هب  ّیلوت  نیاربانب ، تسا . مزعلاولوا  يایبنا  یتح  ناـسنا و  هلمج  زا  تاـقولخم و 
، دریگب رارق  یفخ  یلج و  كرـش  ضرعم  رد  دـیحوت ، لصا  رد  ناـسنا  تسا  نکمم  هک  هنوگناـمه  تسا . لاـعتم  يادـخ  يوس  هب  ناـسنا 

التبم كرـش  هب  ناشیا  تیالو  شریذـپ  رد  تسا  نکمم  ناـسنا  تسا . رارق  نیمه  زا  بلطم  مه  یهلا  ياـیلوا  هیهلا و  تیـالو  رما  هب  تبـسن 
تیالو هب  دیاب  دوخ  تایح  نوئش  اههصرع و  يهمه  رد  ناسنا  تسا . دیحوت  رد  كرش  یلو  تسا ، یفخ  كرش  هچرگ  كرش ، نیا  دوش و 

ات نهذ  حور و  زا  ناـسنا ، تاـیح  ياـههصرع  يهمه  دـیاب  ّیلوـت  نیا  يّربـتم . توغاـط  ياـیلوا  تیـالو  زا  دـشاب و  ّیلوـتم  لاـعتم  يادـخ 
، رکف داـقتعا و  يهلحرم  رد  ّیلوت  يهجیتن  و  هدـیمح » قـالخا  هب  قلخت  ، » یحور ّیلوت  يهجیتن  دـهد . شـشوپ  ار  وا  یجراـخ  ياـهتیلاعف 

تاـیح يهصرع  رد  دـیاب  ّیلوت  نیا  دراد . لاـبند  هب  ار  لـمع  رد  حالـصا  زین  لـمع  رد  ّیلوت  تسا . ناـسنا » رکف  تاداـقتعا و  رد  حالـصا  »
يدرف تایح  هک  هنوگنامه  ناسنا  ینعی  دـشاب ، هتـشاد  نایرج  زین  خـیرات  لماکت  رد  ناـسنا  روضح  يهصرع  رد  یتح  ناـسنا و  یعاـمتجا 
لماکت رد  تکراشم  دراد . تکراشم  خـیرات  لماکت  رد  دوخ  يدوجو  تیفرظ  نازیم  هب  دـنکیم و  یگدـنز  زین  یعاـمتجا  ماـظن  رد  دراد ،

مه ناسنا  یخیرات  یعامتجا و  شتـسرپ  ینعی  دشاب ؛ يّربت  ّیلوت و  عاعـش  رد  دیاب  يدرف  تایح  يهصرع  رد  هعماج و  رد  روضح  خـیرات و 
نایرج لطاب ؛» تیالو   » و قح » تیالو  : » تسا دوجوم  ملاع  رد  تیالو  نایرج  ود  ساسا ، نیا  رب  دریگب . لکـش  يّربت  ّیلوت و  روحم  رب  دیاب 
دیدـپ یعاـمتجا  ياـهماظن  مه ، یخیراـت  ياـهنایرج  نیا  لوط  رد  دـنریگیم و  لکـش  تیـالو  ود  نیا  روـحم  رب  لـطاب ، قـح و  یخیراـت 

ایلوا ایبنا و  یخیرات  يهعماج  رد  لاعتم و  يادخ  شتـسرپ  یخیرات  ِسایقم  رد  دـیاب  خـیرات ، نایرج  رد  ناسنا  روضح  ور ، نیا  زا  دـنیآیم .
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عـسو نازیم  هب  نآ  يهماقا  دیحوت و  يهملک  یخیرات  يهعـسوت  رد  روضح  تسا . ناسنا  شتـسرپ  عون  نیرتیلـصا  نیا  دـنک ؛ ادـیپ  روضح 
هزوـح نیا  رد  عیرـشت  تقلخ و  ناـیرج  اـب  ناـسنا  ترطف  ماـظن  تـسا . رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  رد  ناـسنا  فـیلکت  ساـسا  ناـسنا ،

هب تبـسن  یمدآ  دـشاب و  هللایلو  تیالو  دـیاب  دـشر ، لاـمک و  هب  ندیـسر  يارب  ناـسنا  دوجو  روحم  مه  رطاـخ  نیمه  هب  دراد . یگنهاـمه 
موهفم تسا و  هّیهلا  تیـالو  هب  ّیلوت  عورف  زا  مه  هدـیمح  قـالخا  هب  ّقلخت  یتح  ساـسا ، نیا  رب  دـنک . ادـیپ  ّماـت  ّیلوت  ادـخ ، ّیلو  تیـالو 
تمدخ رد  دهدیم و  رارق  ادخ  ّیلو  روحم  رب  ار  دوخ  يهدارا  هک  ینازیم  هب  ناسنا  دوشیم . ضوع  زین  نآ  قیرط  انعم و  و  سفن » بیذـهت  »

رگا دسریمن . یتبثم  يهجیتن  هب  تسین ، هللایلو  تیالو  هب  ّیلوت  ریـسم  رد  هک  یـسک  تضایر  دـباییم . هار  یهلا  برق  هب  دریگیم ، رارق  وا 
يهلزنم هب  ّبح  نیمه  دشاب ، هتشاد  یهاگیاج  وا  لد  رد  اهنآ  ّبح  دشاب و  هتـشادن  يّربت  توغاط  يایلوا  تیالو  زا  تضایر ، نیع  رد  مه 

. دتفایب قافتا  ناسنا  کی  يارب  تسا  نکمم  هک  تسا  یتیصعم  نیرتیلصا  نیا  دش . دهاوخ  بوسحم  لطاب  نایرج  يهعـسوت  رد  تکراشم 
يهغبـص دریگب و  لکـش  هللایلو  روحم  رب  خـیرات ، هعماج و  درف و  نوئـش  يهمه  هک  تسا  نیا  خـیرات »  » و هعماج »  » و درف »  » بیذـهت راـیعم 

رد هیهلا  تیالو  رون  هب  ندش  ینارون  دنـشاب . ادخ  ّیلو  رون  نایرج  يارجم  نوئـش ، نیا  زا  کی  ره  ینعی  دوش ؛ يراج  وا  رد  هللایلو  تیالو 
شتـسرپ دوشیم ، ماجنا  خیرات  تیاده  يارب  هک  یلعف  نیرتیلـصا  زین  و  تسا . بیذهت  تقیقح  هعماج ، درف و  خیرات و  ياههصرع  يهمه 

اب اهنآ و  زا  تعاطا  قیرط  زا  دابع ، ریاس  بیذهت  تسا ؛ دارفا  هعماج و  خیرات و  بیذـهت  روحم  اهنآ  تدابع  تسادـخ . يایلوا  یگدـنب  و 
لمحت دـیحوت » يهملک  قـقحت   » ریـسم رد  هک  تسا  یتاـئالتبا  دـنراد ، یهلا  ياـیلوا  هـک  یتاداـبع  مـظعا  زا  تساـهنآ . تداـبع  تطاـسو 

زا تسا ، هدـش  زاغآ  رذ  ملاع  زا  هک  ییاهقاثیم  هب  افو  یهلا و  يالب  لمحت  دـناهداد ؛ رذ  ملاع  رد  ار  تائالتبا  نیا  قاثیم  اهنآ  دـناهدومرف .
، ساسا نیمه  رب  تسا . برق » رد  تعافـش   » نارگید يارب  و  برق »  » تارـضح نآ  يارب  تدابع  نیا  يهرمث  تسا . ناشیا  ياهتدابع  مظعا 

تسا یتائالتبا  نامه  هب  هجوت  ادخ و  يایلوا  يالب  اب  كولس  یخیرات ، یعامتجا و  يدرف ، كولس  ریـس و  ياهبکرم  نیرتیلـصا  زا  یکی 
، تسا دارفا  هعماج و  خیرات ، بیذهت  روحم  هچنآ  رگید ، ریبعت  هب  دناهدرک . لمحت  لاعتم  يادخ  يوس  هب  خیرات  دوخ و  برق  ریسم  رد  هک 

یهلا يالب  لمحت  تدابع و  نآ  هب  ّیلوت  خـیرات ، عامتجا و  دارفا و  بیذـهت  لاعتم و  يادـخ  هب  اهناسنا  برق  قیرط  و  ادـخ ، يایلوا  يـالب 
تسا . لاعتم  يادخ  يوس  هب  كولس  ياهنابدرن  اهرازبا و  نیرتهب  زا  یکی  ادخ ، يایلوا  يالب  اب  ریس  تائالتبا و  نآ  هب  هجوت  تسا .

«، قح عنـص  ییابیز  كرد  هب  ندیـسر  لاعتم و  يادخ  لعف  رب  دمح   » ادتبا دنک : داجیا  ناسنا  رد  ار  زیچ  هس  دیاب  ادخ  يایلوا  يالب  هب  هجوت 
ّیلوت و هب  بیذـهت  تقیقح  رگا  توغاط .» يایلوا  تیالو  زا  يّربت   » تیاهن رد  و  ادـخ » ياـیلوا  تیـالو  هب  یلوت   » سپـس ـالب ؛ نتم  رد  یتح 
هب ادخ و  يایلوا  يالب  بکرم  ادخ و  يایلوا  يالب  هب  هجوت  بیذـهت ، ریـسم  رد  تکرح  كولـس و  بکرم  نیرتیلـصا  دـش ، فیرعت  يّربت 

. تساروشاع زور  رد  (ع ) ادهشلادیس ترضح  يالب  هژیو 
نیا زا  دـناهدرک و  قازترا  الب  نیا  يهرفـس  زا  دـناهتفای ، تیادـه  هک  یناـسک  يهمه  تسا و  خـیرات  بیذـهت  روحم  (ع ) ادهـشلادیس يـالب 

ترضح هک  یتدابع  اروشاع . اب  ندش  کلاس  تبیصم و  نیا  رد  دورو  ینعی  (ع ) ادهـشلادیس يالب  اب  كولـس  دناهتفر . الاب  كولـس  نابدرن 
« رهاظم نب  بیبح   » دننام دنتـساوخیم  ملاع  يهمه  اروشاع  رد  رگا  دنک ؛ یتشهب  ار  ملاع  يهمه  دـناوتیم  دـنداد ، ماجنا  هاگلتق  يدوگ  رد 

تشاد . دوجو  ترضح  يالب  يهلیسوهب  ناکما  نیا  دنشاب ،
(ع) ادهـشلادیس يالب  کلاس  دزاسیمن . شیورد »  » ناسنا زا  یعرـشریغ ، ياهتضایر  اب  كولـس  فالخ  رب  موصعم ، ماما  يالب  اب  كولس 

کی رد  کلاس  دریگیم . رارق  ْمَُکبَراح » ْنَِمل  ٌبْرَح  َو  ْمُکََملاس  ْنَِمل  ٌْملِـس  : » ماقم رد  دوشیم و  ملاع  رد  لطاب  اـب  يریگرد  روحم  شدوخ 
دروآیم . لابند  هب  تمحر »  » و مالس »  » و نعل » ، » كولس نیا  تسا ؛ شتآ  هچراپ  کی  رگید ، يههبج  رد  و  افو ، زا  راشرس  ههبج ،

زا هدنخ  اب  ناوتیمن  زگره  نوچ  تسا ؛ لطاب  ساسا ، هیاپ و  زا  تسا ، یهلا  تفایض  رد  (ع ) ادهشلادیس هک  لیلد  نیا  هب  يداش  موزل  ياعدا 
رس ات  ياهیرگ  یتح  تسا ؛ هیرگ  یتفایض ، نینچ  هب  دورو  طرش  تسا ؛ الب » تفایض   » اما تسا ، تفایـض »  » اروشاع هچرگا  دش . دنمهرهب  الب 

نزح و هب  هک  یماگنه  اذل  دوشیم ؛ زاغآ  هیرگ »  » و یحور » یفطاع و  دـنویپ   » ِلخدـم زا  (ع ) موصعم يالب  اب  كولـس  لحارم  گرم . ّدـح 
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دنیامرفیم : ترضح  دننکیم ، ضارتعا  (ع ) داجس ماما  یمئاد  يهیرگ 
ردـپ و مدـید ، دوخ  مشچ  اب  زور  کـی  رد  هک  نم  درک ؛ هیرگ  اـهلاس  دوب ، هدـش  بیاـغ  شدـنزرف  کـی  طـقف  هکیلاـح  رد  (ع ) بوقعی »

منکن »؟ هیرگ  هنوگچ  دندرک ، حبذ  ار  متیب  لها  زا  يرایسب 
. دروآیم كولس  ناشیا  يارب  هک  تسادخ  ّیلو  رب  يهیرگ  ناشیا  يهیرگ  تسین ؛ ردپ  رب  يهیرگ  (ع ،) نیدباعلانیز يهیرگ 

--------------------
اَی َيَالْوَم  اَی  َُهل  َلاَقَف  یِْکبَی  ٌدِجاَس  َُهل  ٍۀَفیِقَس  ِیف  َوُه  َو  ِْنیَسُْحلا ع  ِْنب  ِِّیلَِعل  ًیلْوَم  َفَرْشَأ  َلاَق : اَِنباَحْصَأ  ِضَْعب  ْنَع  ٍروُْصنَم  ِْنب  َلیِعاَمْسِإ  ْنَع  . »

اَّمِم َّلَقَأ  ِیف  ِهِّبَر  َیلِإ  ُبوُقْعَی  اَکَش  ْدََقل  ِهَّللا  َو  َکُّمُأ  َْکتَلِکَث  َْوأ  َکَْلیَو  َلاَق  َو  ِْهَیلِإ  ُهَسْأَر  َعَفَرَف  َیِضَْقنَی  ْنَأ  َِکنْزُِحل  َنآ  اَم  َأ  ِْنیَسُْحلا  َْنب  َِّیلَع 
، تاراـیزلالماک ِیلْوَح ؛»... َنوَُحبْذـُی  ِیْتَیب  ِلـْهَأ  َۀَـعاَمَج  َو  ِیبَأ  ُْتیَأَر  اـَنَأ  َو  ًادِـحاَو  ًاـْنبا  َدَـقَف  ُهَّنَأ  َفُسُوی  یلَع  یفَـسَأ  اـی  َلاَـق  یَّتَح  َْتیَأَر 

(. یلعنبنیسحلا یلع  نیسحلانبیلع  ءاکب   ) باب 35 ص107 ،
----------------------------- 

تشذگرس هک  تساوخ  (ع ) فسوی زا  رارـصا  هب  (ع ) بوقعی دندیـسر ، مه  هب  (ع ) بوقعی ترـضح  و  (ع ) فسوی ترـضح  هکنآ  زا  سپ 
دـندرب و یهاچ  رـس  راـنک  ارم  مناردارب  دـندرک : فیرعت  هنوگنیا  ار  ناـشدوخ  تشذگرـس  زا  یـشخب  (ع ) فسوی دـننک ؛ فیرعت  ار  دوخ 
: تفگ دیـشک و  دراک  مناردارب  زا  یکی  دینکن . منایرع  اما  دـیزادنیب ، هاچ  هب  ارم  هک  مداد  مسق  ار  اهنآ  روایب ». رد  ار  تیاهسابل  : » دـنتفگ

شوهیب (ع ) بوقعی ترـضح  لاح  نیا  رد  دنتخادنا . هاچ  هب  دـندرک و  نایرع  ارم  دـعب  مشکیم ». ار  وت  يرواین ، نوریب  ار  تیاهسابل  رگا  »
«. تسین ینتفگ  یقبام  دیرادب ؛ فاعم  ارم  : » دندومرف (ع ) فسوی ترضح  هدب .» همادا  : » دنتفگ دندمآ ، شوه  هب  یتقو  دندش ؛

تبیصم اب  (ع ) فسوی ترضح  تبیصم  میوشیم ؟ شوهیب  دیآیم ، نایم  هب  (ع ) نیسح ماما  ندومن  نایرع  زا  نخـس  یتقو  ام  زا  کی  مادک 
تبیصم دننک ! لمحت  ار  تبیـصم  نیا  دنناوتیمن  مه  تردق  جوا  رد  (ع ) بوقعی ترـضح  لاحنیا  اب  تسین ؛ هسیاقم  لباق  (ع ) نیـسح ماما 

نیع ناشیا ، لاعفا  يهمه  وس  کی  زا  دناهتـسیرگ . ترـضح  يارب  تادوجوم  هکئـالم و  ناربماـیپ ، يهمه  هک  تسا  میظع  ناـنچ  ترـضح 
تسا : هدمآ  تیاور  رد  تسین . نارگید  يهدهع  رب  هک  دنتسه  یفیلاکت  هب  رومأم  رگید ، يوس  زا  تسا ؛ تدابع 

ٌبَّرَقُم ٌکَلَم  اَّلِإ  ُُهلِمَتْحَی  َال  ٌبَعْصَتْسُم  ٌْبعَص  اَنَْرمَأ  َنِإ  اَْنیَلَع  َو  ْمُکِسُْفنَأ  یَلَع  اُولِمَْحت  َال  َو  ُهَنوُرِْکُنی  اَّمِم  ْمُهوُعَد  َو  َنُوفِْرعَی  اَّمِم  َساَّنلا  اوُِطلاَخ  »
ِناَمیِْإِلل ؛» ُهَْبلَق  ُهَّللا  َنَحَْتما  ٌنِمُْؤم  ٌْدبَع  َْوأ  ٌلَسُْرم  ٌِّیبَن  َْوأ 

یتح نارگید  دوش ، راکشآ  تبیـصم  نیا  نطاب  رگا  دجنگیم ؛ (ع ) نیموصعم لمحت  فرظ  رد  طقف  هاگلتق ، لادوگ  رد  ترـضح  تبیـصم 
هنـسرگ و هنـشت ، ار  وا  اما  دربب ؛ رون  يوس  هب  ار  ملاع  ات  تسا  هدمآ  راونا  ملاع  زا  یهلا » ّیلو  . » دنرادن مه  تشهب  رد  ار  نآ  لمحت  تردـق 
زا ياهراشا  اب  ار  اهنآ  يهمه  تسناوتیم  هکنآ  اب  و  دـندوب ، نمـشد  ضرعت  ضرعم  رد  شنادـنزرف  نز و  هک  یلاح  رد  بآ ، رهن  ود  نیب 

... . دننزیم هزین  هب  ار  شرس  دننکیم و  دیهش  دربب ، نیب 
هعیـش زابرید  زا  شمدرم  هک  تسا  نهک  يرهـش  بلح » . » دش بلح »  » دراو يرعاش  اروشاع ، زور  رد  تسا : هدـمآ  راعـشا  راثآ و  یخرب  رد 

. دندرکن انتعا  وا  هب  مدرم  تسیک »؟ يازع  نیا  تسا و  ربخ  هچ  : » تفگ مدرم  هب  دنتسه ؛ يرادازع  لوغـشم  مدرم  هک  درک  هدهاشم  دناهدوب .
ناملـسم رگم  تسا !؟ يزور  هچ  زورما  ینادیمن  اـیآ  : » دـنتفگ وا  هب  منک ». ییارـسهحون  مناوتیم  متـسه و  وگهیثرم  رعاـش و  نم  : » تفگ

نینچ رب  امـش  درک ؛ هیرگ  امـش  لاح  رب  دـیاب  : » تفگ اهنآ  هب  رعاـش  تسادـخ ». ربمغیپ  رـسپ  تداهـش  زور  روشاـع و  زور  زورما  یتسین !؟
دیتسه ! مورحم  روجهم و  هک  دییامش  نیا  تسا . هدوب  تفایض  جوا  رد  وا  هکیلاح  رد  دینکیم ، هیرگ  یتیصخش 

. دوشیمن دنمهرهب  تفایض  نیا  زا  ًاعطق  دراد  یهاگن  نینچ  هک  یسک  تساروشاع ؛ يارجام  هب  تسردان  هاگن  نیا 
------------------------

لوبق دنسانشیم و  هچنآ  هب  مدرم  اب  : » همجرت بعصتسم ؛) بعص  مهرمأ  نأ  دمحم  لآ  ۀمئأ  یف   ) 12 باب ص26 ، ج1 ، تاجردلا ، رئاصب  . 
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هتـشرف رگم  دوشن  نآ  لمحتم  تسا  تخـس  راوشد و  ام  رما  دوخ ، يور  هب  ار  اهنآ  دـیهناو  دـنرادن  رواـب  ار  هچنآ  دـینک ، شزیمآ  دـنراد 
تسا .» هدرک  شیامزآ  نامیا  هب  ادخ  ار  شلد  هک  ینمؤم  يهدنب  ای  لسرم  ربمغیپ  ای  برقم 

-----------------------------
تـسا هداتـسیا  هیـشاح  رد  لابلاغراف  هک  یمدآ  تسین . شیب  یتالیخت  تامهوت و  دنیبیم  هچنآ  دـنیبیمن ؛ یتفایـض  دـیوگیم و  غورد  وا 

يالب دوش ؛ التبم  لوا ، مدق  رد  هک  ددرگ  دنمهرهب  اروشاع  زا  دناوتیم  یـسک  دـنک !؟ كرد  ار  ادـخ  ّیلو  تفایـض  الب و  دـناوتیم  هنوگچ 
يالب هب  التبا   » و ناج » رد  نآ  لزنت   » زا سپ  و  الب » تمظع  كرد   » اب ناسنا  دنک . كرد  ار  الب  تمظع  دریگ و  ارف  ار  وا  ناج  ادـخ ، يایلوا 

(ع) موصعم هدراهچ  يارب  هاـگلتق  يدوگ  رد  هک  ياهداـعلاقوف  تفایـض  ـالب و  نیا  ییاـبیز  لوا ؛ دـنکیم : كرد  ار  زیچ  ود  ادـخ » ياـیلوا 
زا تادامج  یتح  تاتابن و  ناویح ، ّنج ، ناسنا ، (ع ،) ءایبنا نویبوّرک ، هکئالم ، زا : معا  ملاـع ، يهمه  هک  دـنکیم  كرد  مود ؛ دراد . دوجو 

. دناهدرب هرهب  اروشاع  زا  (ع ) مزعلاولوا يایبنا  یتح  هک  تسا  نیا  تایاور  نایب  دنرادروخرب . تفایض  نیا 
ضرع (ع ) نیـسح ماما  هب  اروشاع  زور  رد  هللادـبع » نب  دیعـس   » دـننام هک  دـسریم  یماقم  هب  دوش ، التبم  ادـخ  يایلوا  يـالب  هب  یـسک  رگا 

یسک وا  موش ». دیهش  مورب و  دیهد  هزاجا  مرادن ؛ ار  امش  يهرصاحم  ندید  لمحت  نم  تسا و  هدش  گنت  هرـصاحم  يهقلح  اقآ ! : » دنکیم
؛ دوشیم التبم  ادـخ  ّیلو  يالب  هب  دزوسیم و  دـنناوخب . زاـمن  (ع ) ادهـشلادیس اـت  دریگیم  تسد  هب  رپس  ترـضح ، زاـمن  ماـگنه  هک  تسا 

هدـهاشم ار  یتفایـض  ناوتیمن  ًالـصا  تروصنیا ، ریغ  رد  دـمهفب ؛ (ع ) موصعم يالب  نتم  رد  ار  تفایـض  تعافـش و  دـناوتیم  دزوسیم و 
هاگن خـیرات  ياهگنج  ریاس  نوچمه  اروشاع ، يهثداح  هب  نیاربانب  دـننک ، كرد  ار  ادـخ  ّیلو  كولـس  تیفیک  دـنناوتیمن  یـضعب  درک .
ماـما هتفرگ و  رذ  ملاـع  رد  ار  نآ  دـهع  دـنوادخ  هک  تسا  یقاـثیم  (ع ) ادهـشلادیس يارجاـم  هـک  دـنمهفب  دـنناوتیمن  هدـع  نـیا  دـننکیم 

ْدََقل  » قادصم دزوسب و  اهنآ  يالب  رد  شناج  دوش و  التبم  (ع ) نیموصعم يالب  هب  ناسنا  رگا  تسا . هداتسیا  قاثیم  نآ  ياپ  مه  (ع ) نیـسح
زا ياهنزور  دوشیم و  رادروخرب  ناشیا  تعافـش  زا  هاگنآ  ددرگ ، اَْنیَلَع » َِکب  ُۀَبیِـصُْملا  ِتَّلَج  َو  ُۀَّیِزَّرلا  ِتَمُظَع  ْدََقل   » و َِکب » ِیباَصُم  َمُظَع 

(ع) نیـسح ماما  طسوت  اهتعافـش  نیا  يهمه  دـمهفیم  هک  دـسریم  ياهطقن  هب  تیاهن  رد  دوشیم و  زاب  وا  يارب  موصعم  يـالب  تفاـیض 
. دریگیم تروص 

هچ ره  سک  ره  درذگیم و  ادخ  يایلوا  يالب  يارجم  زا  ملاوع ، رب  لاعتم  يادخ  تیبوبر  دنتـسه ؛ ادـخ  يایلوا  يالب  نامهم  ملاع ، يهمه 
هاگهانپ ینارون  تاوذ  نیا  دنتـسه ؛ ادـخ  يایلوا  يالب  يهرفـس  راوخهزیر  ملاع  يهمه  تسادـخ . يایلوا  يـالب  عاعـش  رد  دروآ ، تسد  هب 

. تعافش ینعی  مه  نیا  دناناوضر ؛ ماقم  هب  ندیسر  برقت و  يهلیسو  نارگید و 

نآ تئارق  تیفیک  اروشاع و  ترایز  دنس 

يارب تسا . هدش  لقن  ینوگانوگ  ياهدنـس  اب  ترایز  نیا  تسا . هدش  نایب  ادخ  ّیلو  يالب  اب  كولـس  لحارم  اروشاع ، فیرـش  ترایز  رد 
دناهتخادرپ . نآ  لقن  هب  یفلتخم  دانسا  اب  تارایزلالماک »  » رد  � هیولوقنبا و  دجهتملاحابصم ،»  » رد  � یسوط خیش  هنومن :

رارق لصا  ار  تسا  هدرک  لـقن   � یـسوط خیـش  موحرم  هک  ییاهدنـس  زا  یکی  تسین ، رظن  دروم  لصفم  روطهب  دنـس  یـسررب  هک  اجنآ  زا 
. میزادرپیم ترایز  لصا  هب  سپس ، هدرک و  هراشا  رگید  دنس  دنچ  هب  میناوخیم و  ار  نآ  زا  یتمسق  هداد ،

-----------------------
. تسا هدش  حرطم  زین  و ... س )  ) ارهز ترضح  يهمانترایز  هبدن ، ياعد  رد  ع )  ) موصعم يالب  اب  كولس  . 

-------------------------
زا سیق » نب  هبقع   » شردپ زا  هبقُع » نب  حلاص   » زا تسا ، هعیش  تاور  ناگرزب  زا  هک  عیزب » نب  لیعامسا  نب  دمحم   » باتک زا   � یسوط خیش 

: دنکیم لقن  (ع ) رقاب ماما 
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ْیَْفلَأ َو  ٍۀَّجِح  ْیَْفلَأ  ِباَوَِثب  ُهاَْقلَی  َمْوَی  َّلَج  َو  َّزَع  َهَّللا  َیَِقل  ًایِکَاب  ُهَدـْنِع  َّلَـظَی  یَّتَح  ِمَّرَحُْملا  َنِم  َءاَروُشاَـع  ِمْوَی  ِیف  ٍِّیلَع ع  َْنب  َْنیَـسُْحلا  َراَز  ْنَم  »
َنیِدِشاَّرلا ؛»... ِۀَِّمئَْألا  َعَم  َو  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  َعَم  اَزَغ  َو  َرَمَتْعا  َو  َّجَح  ْنَم  ِباَوَثَک  ٍةَرْمُع  َو  ٍۀَّجِح  َو  ٍةَوْزَغ  ِّلُک  ُباََوث  ةَوْزَغ ، ْیَْفلَأ  َو  ٍةَرْمُع 

-------------------------
. ءاروشاع موی  یف  هللادبعیبأ  ةرایز  حرش  ص772 ، ج2 ، دجهتملا ، حابصم  . 

-------------------------
تمایق زور  دیرگب ، دیامن و  يرادازع  ناشیا  يارب  ترـضح ، ربق  رانک  رد  دنک و  ترایز  مرحم  مهد  زور  رد  ار  (ع ) ادهـشلادیس هک  یـسک 
يهمئا و  (ص ) هللالوسر هارمه  هک  يداـهج  هرمع و  جـح و  مه  نآ  داـهج ، رازه  ود  هرمع و  رازه  ود  جـح ، رازه  ود  باوث  اـب  ار  دـنوادخ 

. دنکیم تاقالم  دشاب ، (ع ) نیموصعم
(ع) ادهـشلادیس مرح  هب  ار  شدوـخ  زور  نآ  رد  تسین  نکمم  تساـهتسد و  رود  رد  هک  یـسک  يهـفیظو  : » دـسرپیم (ع ) ماـما زا  سپس 
رد دهد و  مالـس  دـنک و  هراشا  ترـضح  يوسهب  دورب و  شاهناخ  زا  يدـنلب  ياج  هب  ای  ارحـص  هب  : » دـندومرف ترـضح  تسیچ »؟ دـناسرب ،

ماجنا رهظ  زا  شیپ  زور و  يادتبا  رد  دیاب  ار  راک  نیا  دناوخب . زامن  تعکر  ود  نعل ، مالـس و  نیا  زا  سپ  دـشوکب ؛ ترـضح  نیلتاق  نیرفن 
راهظا يرادازع و  هب  زین ، دنکیمن  هیقت  اهنآ  زا  هک  یناسک  شیوخ و  لها  هب  دنک و  هیرگ  يرادازع و  (ع ) ادهـشلادیس يارب  سپـس  دـهد ؛

تنامـض نم  دهد ، ماجنا  ار  لامعا  نیا  یـسک  رگا  دنیوگب . تیزعت  (ع ) ادهـشلادیس تبیـصم  هب  تبـسن  رگیدکی  هب  دـهدب . روتـسد  عزج 
.« دنکیم اطع  زین  وا  هب  ار  اهباوث  نآ  يهمه  لاعتم  يادخ  هک  منکیم 

يادخ هک  دـینکیم  تنامـض  امـش  : » تشاد هضرع  ترـضح  هب  درک و  رارکت  ور  نیا  زا  دوب ؛ هدـمآ  نیگنـس  يوار  يارب  نخـس  نیا  ایوگ 
رگیدکی هب  اروشاع  زور  رد  هنوگچ  : » دیسرپ ترضح  زا  منکیم ». تنامض  نم  : » دندومرف ترضح  دهدب »؟ ار  اهباوث  نآ  يهمه  لاعتم 

: دندومرف ترضح  مییوگب »؟ تیلست 
دییوگب :

«. مالسلا مهیلع  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ْنِم  ِّيِدْهَْملا  ِماَمِْإلا  هِِّیلَو  َعَم  ِهِرْأَِثب  َنِیِبلاَّطلا  َنِم  ْمُکاَّیِإ  َو  اَنَلَعَج  َو  مالسلا  هیلع  ِْنیَسُْحلِاب  اَِنباَصُِمب  اَنَروُجُأ  ُهَّللا  َمَظْعَأ  »
زا هکنیا  مود  میهاوخیم ؛ شاداپ  رگیدمه  يارب  لاعتم  يادخ  زا  تبیصم ، نیا  ربارب  رد  هکنیا  یکی  دراد : دوجو  هتکن  ود  تیلست  نیا  رد 

دنوشیم . ترضح  یهاوخنوخ  هب  قفوم  هک  میشاب  یناسک  زا  میهاوخیم  گرزب  يادخ 
--------------------

. تسا هدوب  هیقت  يهرود  صوصخم  تمسق  نیا  هتبلا  . 
-----------------------

؛ تسا رادشه  کی  ماما  نخس  نیا  دیـشابن . قازرا  عمج  يدام و  جئاوح  لابند  هب  اروشاع  زور  رد  هک  دندرک  شرافـس  ترـضح  همادا ، رد 
لعج رایـسب  ياهتلیـضف  اب  یبحتـسم  ياههزور  نآ ، يارب  دـندرک و  مالعا  یمومع  دـیع  زور  ناونع  هب  ار  اروشاـع  هیماینب  نارـس  هکارچ 

. دندرکیم هریخذ  ار  دوخ  لاس  کی  جاتحیام  ییاذغ و  داوم  مهم ، دایعا  لثم  زور ، نآ  رد  دنداد . رارق  هعماج  ننـس  وزج  ار  نآ  دـندومن و 
لاـبند هب  زور  نیا  رد  دـیناوتیم ، رگا  : » دـندومرف دـندرکیم ، دـیکأت  نآ  رب  هیماینب  دوب و  هدـش  لـعج  هک  یتعدـب  نیا  ربارب  رد  ترـضح 
سپـس تسین ». نآ  رد  یتکرب  دوش ، هدروآرب  رگا  دوشیمن و  هدروآرب  نآ  رد  یتجاح  تسین و  كرابم  زور ، نیا  دیـشابن ؛ يداـم  جـئاوح 
تمایق زور  ات  هک  ار  ییادهش  نیقیدص و  ایصوا و  ایبنا و  يهمه  تبیصم  تلیضف  لاعتم  دنوادخ  دیهد ، ماجنا  ار  اهراک  نیا  رگا  : » دندومرف

دنکیم .» اطع  امش  هب  دناهدرم ، ای  هدش  هتشک  ادخ  هار  رد 
دمحم نب  ۀـمقلع  هک  دـننکیم  لـقن  هریمع  نب  فیـس  هبقع و  نب  حـلاص  دـندومرف ، ار  (ع ) هللادـبعابا تراـیز  لـیاضف  ماـما ، هکنآ  زا  سپ 

مدرک : ضرع  ترضح  هب  تفگ : (ع )) رقاب ماما  باحصا  زا   ) یمرضَح
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ِْهَیلِإ ؛» ِماَلَّسلِاب  يِراَد  ْنِم  َو  ِداَِلْبلا  ِدُْعب  ْنِم  ُتْأَمْوَأ  َو  ٍبُْرق  ْنِم  ُْهرُزَأ  َْمل  اَذِإ  ِِهب ...  وُعْدَأ  ًءاَعُد  ِینْمِّلَع  »
دندومرف : ترضح  منک . ترایز  رود  زا  منک ، ترایز  کیدزن  زا  ار  (ع ) ءادهشلادیس مدشن  قفوم  رگا  هک ... دیزومایب  ییاعد  نم  هب 

َلْوَْقلا ؛»... اَذَه  ِرِیبْکَّتلا  ِدَْعب  ْنِم  ِْهَیلِإ  ِءاَمیِْإلا  َدَْعب  ْلُقَف  ِماَلَّسلِاب  ِْهَیلِإ  َئِمُوت  ْنَأ  َدَْعب  ِْنیَتَعْکَّرلا  َْتیَّلَص  َْتنَأ  اَذِإ  ُۀَمَْقلَع  اَی  »
----------------------

هب یلوت  هک  داد  حیـضوت  دـیاب  دوخ  ياج  رد  دـبلطیم و  یلقتـسم  تصرف  دراد ، تلیـضف  ردـقنیا  ترایز  هنوگچ  هک  هتکن  نیا  حیـضوت  . 
. تسین هسیاقم  لباق  رگید  لامعا  اب  هک  تسا  یتاریخ  يهمشچرس  ادخ  يایلوا  هب  کّسمت  هللایلو و 

. دنراد فالتخا  يرادقم  تمسق ، نیا  رد  خسن  هتبلا  . 
---------------------

تراـیز ترـضح  سپ  روآ . ياـج  هب  زاـمن  تعکر  ود  ناوخب و  ار  تراـیز  نیا  مالـس ، هب  هراـشا  ءاـمیا و  زا  دـعب  وگب و  ریبکت  همقلع ! يا 
دندومرف : هلمج  زا  دندرمشرب ؛ نآ  يارب  ار  یلئاضف  دندرک و  لقن  ار  اروشاع 

َعَم َدِهُْـشتْسا  ِنَمَک  َْتنُک  َو  ٍۀَـجَرَد  ِْفلَأ  ِْفلَأ  َۀـَئاِم  ََکل  ُهَّللا  َبَتَک  َو  ِۀَِـکئاَلَْملا  َنِم  ُهُراَّوُز  ِِهب  وُعْدَـی  اَِمب  َتْوَعَد  ْدَـقَف  َِکلَذ  َْتُلق  اَذِإ  َکَّنِإَـف  »
...«. ُهَعَم اوُدِهُْشتْسا  َنیِذَّلا  ِءاَدَهُّشلا  ِیف  اَّلِإ  ُفَْرُعت  َال  َو  ْمِِهتاَجَرَد  ِیف  ْمُهَکِراَُشت  یَّتَح  (ع ) ِْنیَسُْحلا

درک و ترضح  هب  هراشا  مود ، تفگ ؛ ریبکت  دیاب  لوا  اروشاع ، ترایز  رد  هک  دناهدرک  هدافتسا  هنوگنیا  ترابع  نیا  زا  نیققحم  زا  یخرب 
دروآ . ياجهب  مه  زامن  تعکر  ود  هکنیا  موس  و  دناوخ ، ار  ترایز 

-----------------------
رد ناوتیم  ار  فلتخم  لاوقا  زا  یـضعب  هک  تسا  هدـش  اروشاع  ترایز  تئارق  تیفیک  رد  فالتخا  أشنم  ترابع ، نیا  خـسن  رد  فـالتخا  . 
هب نداد  مالـس  لئاضف  طقف  دوبن و  اروشاـع  تراـیز  تیاور ، ياـجنیا  اـت  هکنیا  رگید  يهتکن  دـید . رئازلاحابـصم »  » و دجهتملاحابـصم » »

ياهدنـس هتبلا  تسا . همقلع  نآ  يوار  دوشیم ، لقن  اروشاع  ترایز  دوخ  هک  ییاـجنآ  زا  درکیم . ناـیب  ار  يرادازع  يهماـقا  ترـضح و 
دراد . مه  يرگید 

-------------------
ترایز زا  دعب  ار  نآ  يو  هدش و  لقن  لاّمج » ناوفـص   » زا هک  تسا  يرگید  دنـس  رد  هکلب  تسا ، هدشن  رکذ  همقلع  ياعد  تیاور ، نیا  رد 

رد همقلع  هک  یمهم  يهتکن  اـما  تسا . لاّـمج  ناوفـص  نآ ، يوار  هکارچ  دـیمان ؛ همقلع » ياـعد   » ار نآ  دـیابن  اذـل  تسا ؛ هدروآ  اروشاـع 
دندومرف : ترضح  هک  تسا  نیا  دنکیم ، لقن  (ع ) رقاب ترضح  زا  فیرش ، تیاور  نیا  يهمتاخ 

َِکلَذ ؛» ِعیِمَج  ُباََوث  ََکل  َو  ْلَْعفاَف  َكِراَد  ْنِم  ِةَراَیِّزلا  ِهِذَِهب  ٍمْوَی  ِّلُک  ِیف  ُهَروَُزت  ْنَأ  َْتعَطَتْسا  ِنِإ  ُۀَمَْقلَع  اَی  »
دهاوخ وت  يارب  زور  ره  لئاضف  اهباوث و  نآ  مامت  اریز  نک ؛ ترایز  ینک ، ترایز  ار  ترـضح  لکـش  نیا  هب  زور  ره  یتسناوت  رگا  ینعی 

ترـضح هک  تسا  هدـمآ  هنوگنیا  تاراـیزلالماک »  » تیاور رد  هنومن ، يارب  تسا . هدـش  لـقن  مه  يرگید  لکـش  هب  ریبـعت  نیا  هتبلا  دوـب .
: دناهدومرف

لْوَْقلا .»... اَذَه  ِْنیَتَعْکَّرلا  ِدَْعب  ْنِم  َو  ِْهَیلِإ  ِءاَمیِْإلا  َْدنِع  َْتُلق  َو  ِماَلَّسلِاب  ِْهَیلِإ  َئِمُوت  ْنَأ  َدَْعب  ِْنیَتَعْکَر  َْتیَّلَص  َْتنَأ  اَذِإ  ُۀَمَْقلَع  اَی  »
«. ِْنیَتَعْکَّرلا ِدَْعب  ْنِم  َو  ِْهَیلِإ  ِءاَمیِْإلا  َْدنِع   » دناهدومرف ِرِیبْکَّتلا ،» ِدَْعب  ْنِم  ِْهَیلِإ  ِءاَمیِْإلا  َدَْعب   » ياجهب ینعی 

------------------
. ءاروشاع موی  یف  هللادبعیبأ  ةرایز  حرش  ص773 ، ج2 ، تارایزلالماک ، . 

-------------------
رصتخم مالس  کی  دیاب  ادتبا  هک  دننکیم  شرافـس  اروشاع  ترایز  تئارق  يارب  دجهتملاحابـصم ، ریبعت  زا  هدافتـسا  اب  ناگرزب  یـضعب  اذل 
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زا یـضعب  دروآ . ياج  هب  ار  ترایز  زامن  زین  رخآ  رد  هدناوخ و  ار  ترایز  سپـس  تفگ ؛ ریبکت  هدناوخ و  زامن  تعکر  ود  نآ  زا  دعب  داد ؛
مـشش ترایز  هژیو  هب  هللانیما و  ترایز  لثم  (ع ،) نینمؤملاریما ياهترایز  زا  یکی  اروشاع ، ترایز  زا  لبق  دندوب  دیقم  زین  ناگرزب  رگید 
ییاعد مه ، نآ  زا  دعب  هداد و  یمالـس  (ع ) ادهـشلادیس هب  (ع ) نینمؤملاریما ترـضح  مرح  رانک  زا  مشـش ، ترایز  زا  سپ  اریز  دنناوخب ؛ ار 

دوشیم . هدناوخ  همقلع  هب  روهشم  ياعد  هیبش 
(ع) نینمؤملاریما هکنیا  زا  سپ  ناوفص  هک  تسا  هدمآ  هدرک ، لقن  دجهتملاحابصم  رد  ار  نآ   � یسوط خیش  هک  لاّمج  ناوفص  تیاور  رد 

زین ار  همقلع »  » ياعد همادا ، رد  سپـس  دناوخ و  (ع ) ادهـشلادیس هب  باطخ  ار  اروشاع  ترایز  ترـضح ، نآ  رـس  يالاب  زا  درک ، ترایز  ار 
ندـناوخ دـصق  صخـش ، رگا  هژیوهب  دوش ؛ هدـناوخ  (ع ) نینمؤملاریما ترایز  زا  دـعب  اروشاع  ترایز  هک  تسا  رتهب  نیارباـنب ، درک . تئارق 

زا دعب  هک  تسا  هتسیاش  اذل  (ع ؛) ادهشلادیس مه  و  دنتـسه ، (ع ) نینمؤملاریما مه  بطاخم  اعد ، نیا  رد  دشاب . هتـشاد  مه  ار  همقلع »  » ياعد
. تسا هدوب  نیمه  زین  ناگرزب  شور  دوش ؛ هدناوخ  زین  همقلع  هب  روهشم  ياعد  ترایز ، ود  ره 

ياضف ارحـص و  هب  ینعی  دنک ؛ تیاعر  ار  ترایز  بادآ  دـیاب  ادـتبا  ناسنا  هک  تسا  تروص  نیا  هب  هنیمز  نیا  رد  مه  تایاور  يهمه  عمج 
ریبکت دـعب  دـناوخب ؛ زامن  تعکر  ود  رـصتخم و  نعل  مالـس و  کی  دـنک ؛ هراشا  (ع ) ادهـشلادیس ربق  هب  سپـس  دورب ؛ ماب  يالاب  اـی  عیـسو و 

هب ار  ترایز  زامن  هاگنآ  دناوخب و  اروشاع  ترایز  نآ ، زا  سپ  دنک ؛ تئارق  ار  هللانیما  ترایز  ای  (ع ) نینمؤملاریما مشش  ترایز  دیوگب و 
تیاعر هک  ار  یتالامتحا  يهمه  دنک ، لمع  نآ  هب  ناسنا  رگا  هک  تسا  یقیرط  نیا  دناوخب . ار  همقلع »  » ياعد زین  نآ  زا  دـعب  دروآ ؛ ياج 

تسا . هدرک  تیاعر  تسا ، نکمم  اروشاع  ترایز  رد  نآ 
لقن نیا  رد  نوـچ  تسین ؛ اروشاـع  تراـیز  وزج  همقلع »  » ياـعد رودصلاءافـش ، رد   � ینارهت لضفلاوبا  جاـح  موحرم  رظن  رب  اـنب  دـنچ  ره 

. دنتسین اروشاع  ترایز  وزج  ترایز ، زا  شیپ  ِزامن  تعکر  ود  رصتخم و  مالس  نآ  و  (ع ) نینمؤملاریما ترایز  نینچمه  تسا . هدماین 
زج دش . دنمهرهب  نآ  زا  ناوتیم  زورهنابـش  زا  تقو  ره  رد  ورنیا  زا  تسا ؛ هدـشن  هتفگ  ترایز  ندـناوخ  يارب  یـصاخ  نامز  تایاور ، رد 
رد مالس ، نعل و  دص  نتفگ  حیحص  شور  ترایز و  تیفیک  حرـش  دوش . تئارق  دیاب  لاوز  زا  لبق  اروشاع ، زور  رد  طقف  دناهدومرف  هکنیا 
رد هّرم ،» نیعـست  عست و   » اـی ةرم » هأـم  : » مییوگب دـعب  دوش و  هتفگ  نعل  مالـس و  راـب  کـی  هک  شور  نیا  یلو  تسا ؛ هدـمآ  اـهلقن  يهمه 

تسا . هدماین  تایاور 
؛ دـییوگب هبترم  دـص  ار  ًاعیمَج » ْمُْهنَْعلا  َّمُهّللا   » هبترم و کی  ار  نعل  هک  دوب  هدـش  لـقن  درک ، یـسررب  دـیاب  ار  نآ  دنـس  هک  یتیاور  رد  هتبلا 

یَلَع َو  ِْنیَـسُْحلا  ِداـَلْوَأ  یَلَع  َو  ِْنیَـسُْحلا  ِنـْب  ِِیلَع  یَلَع  َو  ِْنیَـسُْحلا  یَلَع  ُماَـلَّسلا  : » ینعی رخآ ، مالـس  راـهچ  هـبترم ، کـی  ار  مالـس  نـینچمه 
اروشاع ترایز  ءاجر  دصق  هب  یسک  رگا  هتبلا  دنرادن . ییاور  يهشیر  چیه  اهصیخلت ، ریاس  اما  دییوگب ، هبترم  دص  ار  ِْنیَـسُْحلا » ِباَحْـصَأ 

درادن . يدنس  راک ، نیا  یلو  درادن ؛ یلاکشا  دیوگب ، هبترم  کی  ار  نآ  مالس  نعل و  دناوخب و  ار 
----------------------

ص85. ینارهط ، لضفلاوبا  ازریم  اروشاعلا ، ةرایز  حرش  یف  رودصلاءافش  . 
«، ةرم ةأم   » هدش فورعم  ًادعب  دییوگب ؛» هبترم  دص  ار  نعل  نیا  : » میـسیونیم یـسراف  نابز  رد  هک  تسا  هدوب  نیا  ًالامتحا  هابتـشا  نیا  أشنم  . 

. هبترم دص  ینعی 
------------------------

هک درک  تیاعر  ار  ترایز  بادآ  درادـن ، دوجو  ترایز  نتم  رد  دوشیم و  هداد  اروشاع  ترایز  نیب  رد  هک  یتالیوطت  ياـج  هب  تسا  رتهب 
یـضعب ریبعت  هب  دادن . رییغت  ار  نآ  دومن و  لمع  رتهدش  باسح  (ع ) نیموصعم مالک  دروم  رد  دـیاب  تسا . رتشیب  مه  نآ  تاکرب  لئاضف و 

تـسد نآ  هب  زگره  يوش  هابتـشا  راـچد  یمک  جـنگ ، نتفاـی  رد  رگا  هک  هنوگناـمه  ینعی  دنتـسه ؛ جـنگ  دـننام  تاـملک  نیا  ناـگرزب ، زا 
، هیعدا یخرب  تئارق  رد  هک  تداع  نیا  درک . لمع  دـناهدومرف ، (ع ) نیموصعم هک  ینازیم  بیترتنامه و  هب  دـیاب  مه  اـجنیا  رد  یباـییمن ،
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هک یلاح  رد  دـنیوگیم ، راـب  ار 10  یِـسْفَن » ُتْمَلَظ   » لـیمک ياـعد  رد  ًـالثم ؛ تسین . حیحـص  تسا ، هدـش  موسرم  اـهزارف  زا  یخرب  رارکت 
هلمج زا  گرزب  نیثّدحم  تسا . هدمآ  راب  تیاور 3  رد  اما  دننکیم ، رارکت  راب  ار 9  بر » ای   » زارف هکنیا  ای  دناهدومرف ؛ راب  کی  ترـضح 

ار هللامسب »  » یتح ورنیا  زا  دوشن ؛ دایز  ای  مک  (ع ) نیموصعم مـالک  هیعدا و  زا  يزیچ  هک  دـناهدوب  بظاوم  یلیخ  نانجلاحـیتافم »  » بحاـص
. تسا هدوبن  تیاور  رد  نوچ  دناهدرواین ، لیمک  ياعد  يادتبا  رد 

اذل دوش ؛ گنهامه  اعد  اب  زارف  کی  رد  وا  لاح  تسا  نکمم  دنیـشنیم ، هیعدا  ریاس  ای  هزمحوبا  ياعد  تکرب  اب  ناوخ  رب  ناسنا  هک  یهاگ 
هویش نیا  دشاب . شتالاح  ریاس  زامن و  رد  وا  یمئاد  رکذ  اعد ، زا  یـشخب  ای  دنک ؛ رارکت  راب  هد  ار  ياهلمج  اعد ، زا  رتشیب  يدنمهرهب  يارب 

تلیضف زا  ًامتح  تسین و  حیحص  دوش ، رارکت  هتـسویپ  تسا ، هدش  لقن  هچنآ  فالخ  رب  يزیچ  هک  دوش  مسر  هکنیا  یلو  درادن ؛ لاکـشا 
. دهاکیم اعد 

ثیداحا وزج  ار  اروشاع  ترایز  ترـضح  هک  تسا  هدـمآ  دـنکیم ، لـقن  (ع ) قداـص ماـما  زا  ار  نآ   � یسوط خیـش  هک  يرگید  دنـس  رد 
دناهدومرف : دناهدرمشرب و  یسدق 

ٍدُْعب َْوأ  ٍبُْرق  ْنِم  ِءاَعُّدلا  اَذَِهب  اَعَد  َو  ِةَراَیِّزلا  ِهِذَِهب  َراَز  ْنَم  ِّلُِکل  َیلاَعَت  ِهَّللا  یَلَع  ٌنِماَض  یِّنِإَف  ِِهب  ْرُز  َو  ِءاَعُّدلا  اَذَِهب  ُْعدا  َو  َةَراَیِّزلا  ِهِذَـه  ْدَـهاَعَت  »
ُُهبِّیَُخی ؛»... َال  َو  ْتَغََلب  اَم  ًاِغلَاب  ِهَّللا  َنِم  ٌۀَّیِضْقَم  ُهَتَجاَح  َو  ٍبوُجْحَم  ُْریَغ  ٌلِصاَو  ُهَماَلَس  َو  ٌروُکْشَم  ُهَیْعَس  َو  ٌَۀلُوبْقَم  ُهَتَراَیِز  َّنَأ 

زا هچ  رود و  زا  هچ  ار ، ترایز  نیا  سک  ره  ناوخب . ار  همقلع ) هب  روهشم  ياعد   ) اعد نیا  نآ ، زا  دعب  شاب ؛ هتشاد  تبظاوم  ترایز  نیا  رب 
نیب باجح  دوش ؛ عقاو  یهلا  رکـش  دروم  شـشالت  لوبق و  شترایز  هک  منکیم  تنامـض  لاعتم  دنوادخ  يهیحان  زا  نم  دـناوخب ، کیدزن 

. ددرگنرب مورحم  دوش و  هدروآ  رب  شتجاح  دوش ؛ هتشادرب  شماما  وا و  مالس 
: دندومرف ترضح  سپس 

ْنَع ِْنیَسُْحلا  َو  ِناَمَّضلا  اَذَِهب  ًانوُمْضَم  (ع ) ِْنیَسُْحلا ِْنب  ِِّیلَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ِیبَأ  َو  ِیبَأ  ْنَع  ِناَمَّضلا  اَذَِهب  ًۀَنوُمْـضَم  َةَراَیِّزلا  ِهِذَه  ُتْدَجَو  ُناَْوفَـص  اَی  »
ًانوُمْـضَم ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ْنَع  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  َو  ِناَمَّضلا  اَذَِهب  ًانوُمْـضَم  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  ِهِیبَأ  ْنَع  ِنَسَْحلا  َو  ِناَمَّضلا  اَذَِهب  ًانوُمْـضَم  ِنَسَْحلا  ِهیِخَأ 

ِناَمَّضلا ؛»... اَذَِهب  ًانوُمْضَم  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  ِنَع  َلِیئَْربَج  َو  ِناَمَّضلا  اَذَِهب  ًانوُمْضَم  َلِیئَْربَج ع  ْنَع  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  َو  ِناَمَّضلا  اَذَِهب 
-------------------

. ءاروشاع موی  یف   � هللا دبع  یبأ  ةرایز  حرش  ص781 ، ج2 ، دجهتملاحابصم ، . 
----------------------

همادا روطنیمه  ترـضح  و  شردـپ ؛ زا  مردـپ  متفای و  مردـپ  زا  لـئاضف  نیمه  اـب  تنامـض و  نامـض و  نیمه  اـب  ار  تراـیز  نیا  نم  ینعی 
دـننکیم و هفاـضا  مه  يرگید  تلیـضف  سپـس  دوـشیم . یهتنم  لاـعتم  دـنوادخ  هب  اهنیمـضت  نآ  يهمه  اـب  دنـس  يهلـسلس  اـت  دـنهدیم 

دنیامرفیم :
ِیف ُُهتْعَّفَـش  َو  ُهَتَراَیِز  ُْهنِم  ُْتِلبَق  ِءاَعُّدلا  اَذَِهب  اَعَد  َو  ٍدـُْعب  َْوأ  ٍبُْرق  ْنِم  ِةَراَیِّزلا  ِهِذَِـهب  َْنیَـسُْحلا ع  َراَز  ْنَم  َّنَأ  َّلَج  َو  َّزَع  ِهِسْفَن  یَلَع  ُهَّللا  َیلآ  ْدَـق  »

َو ِراَّنلا  َنِم  ِْقتِْعلا  َو  ِۀَّنَْجلِاب  ِزْوَْفلا  َو  ِِهتَجاَـح  ِءاَـضَِقب  ُُهْنیَع  ًاریِرَق  ًاروُرْـسَم  ُُهِبْلقَأ  َو  ًاـِبئاَخ  یِّنَع  ُِبلَْقنَی  اـَل  َُّمث  َُهلْؤُس  ُُهْتیَطْعَأ  َو  َغََلب  اَـم  ًاـِغلَاب  ِِهَتلَأْـسَم 
؛» َِکلَذ یَلَع  ِِهتوُکَلَم  ُۀَِکئاَلَم  ِِهب  ْتَدِهَش  اَِمب  اَنَدَهْشَأ  َو  ِهِسْفَن  یَلَع  َِکلَِذب  َیلاَعَت  ُهَّللا  َیلآ  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  اََنل  ٍبِصاَن  اَلَخ  َعَفَش  ْنَم  ِّلُک  ِیف  ُُهتْعَّفَش 

نماض نم  دناوخب ، ار  اعد  نیا  دنک و  ترایز  کیدزن  ای  رود  زا  ار  (ع ) ادهشلادیس ترـضح  سک  ره  هک  تسا  هدرک  دهعت  لاعتم  دنوادخ 
، ورنیا زا  دشاب . (ع ) تیبلها نمشد  هک  یسک  رگم  منکیم ، لوبق  یسک  ره  قح  رد  ار  شتعافـش  هکنیا  هلمج  زا  متـسه ؛ وا  يارب  يروما 

دنکیم . ادیپ  زین  تعافش  ماقم  دشاب ، اروشاع  ترایز  يراق  هک  یسک 
ْنِم ِۀَِّمئَْألا  َیلِإ  َو  ِْنیَسُْحلا  َو  ِنَسَْحلا  َو  َۀَمِطاَف  َو  ٍِّیلَِعل  يَرُْشب  َو  ًاروُرُس  َو  ََکل  يَرُْـشب  َو  ًاروُرُـس  َْکَیلِإ  ِینَلَـسْرَأ  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  ُلِیئَْربَج  َلاَق  َُّمث  »

؛»... ْثعَْبلا ِمْوَی  َیلِإ  ْمُِکتَعیِش  َو  ِۀَِّمئَْألا  َو  ِْنیَسُْحلا  َو  ِنَسَْحلا  َو  َۀَمِطاَف  َو  ٍِّیلَع  ُروُرُس  َو  َكُروُرُس  ُدَّمَُحم  اَی  َماَدَف  ِۀَماَیِْقلا  ِمْوَی  َیلِإ  َكِْدلُو 
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(ع) همئا ریاس  نیـسح و  نسح و  همطاف و  یلع و  هب  امـش و  هب  ار  تراشب  نیا  اـت  داتـسرف  ارم  دـنوادخ  درک : ضرع  (ص ) ربماـیپ هب  لـیئربج 
. مهدب

: دندومرف نم  هب  (ع ) قداص ماما  هک  دیوگیم  ناوفص 
ُهّللاَو ِهَّللا  َنِم  َِکتَْأت  َکَتَجاَح  َکَّبَر  ْلَس  َو  ِءاَعُّدلا  اَذَِهب  ُْعدا  َو  َْتنُک  ُْثیَح  ْنِم  ِةَراَیِّزلا  ِهِذَِهب  ْرُزَف  ٌۀَجاَح  ِهَّللا  َیلِإ  ََکل  َثَدَح  اَذِإ  ُناَْوفَـص  اَی  »

؛» ِهّلل ُدمَحلاَو  ِهِّنَِمب  (ص ) َُهلوسَر ُهَدعَو  ٍِفلُخم  ُریَغ 
هک ارچ  دوش ؛ هدروآرب  هک  هاوخب  دنوادخ  زا  ار  تتجاح  ناوخب و  ار  نآ  زا  دعب  ياعد  ترایز و  نیا  دـمآ ، شیپ  تیارب  یتجاح  رگا  ینعی 

دنکیمن . فلخت  تسا ، هداد  شلوسر  هب  هک  ياهدعو  رد  هدرک و  نیمضت  شربمایپ  رب  ار  رما  نیا  دنوادخ 
تعافش ماقم  دناوخب ، شبادآ  اب  رابکی  رگا  یتح  هکلب  دسریم ، اهتلیضف  نیا  هب  دناوخب  هبترم  دنچ  رگا  هک  تسا  هدماین  تیاور  رد  اذل 

. دوشیم هدروآرب  شتجاح  هدش و  ادیپ  شیارب 
. میزادرپیم نآ  اب  طبترم  یتفرعم  ثحابم  یکولس و  لحارم  اروشاع و  ترایز  یلک  ياهزارف  تارقف  هب  همادا  رد 

ینطاب يرهاظ و  یفرعم  اب  ادخ  ّیلو  هب  مالس  . 1
َْنبا اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  َنیِّیِـصَْولا  ِدِّیَـس  َْنبا  َو  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  َْنبا  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْنبا  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِهَّللاِدـْبَع  َابَأ  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  »

َنیَِملاَْعلا .» ِءاَِسن  ِةَدِّیَس  َۀَمِطاَف 
، بطاخم رب  قح  مالس  لوزن  تساوخرد  لوا ؛ دراد . دوجو  ترایز  نیا  ياهمالـس  هلمج  زا  اهمالـس ، يهمه  يهرابرد  یـساسا  لامتحا  ود 
زاربا و مود ؛ دوشیم . بوسحم  اهیتمالس  يهمه  ققحت  ءاشنم  هک  تساعد  یعون  مالس ، نیا  تسادخ . ّیلو  تارایز ، رد  بطاخم  نیا  هک 

ادـخ زا  ار  ناشیا  تیفرظ  اـب  بساـنتم  ادـخ  ّیلو  رب  قح  مالـس  لوزن  ياـضاقت  مه  ینعی  تسادـخ ؛ ّیلو  هب  تبـسن  عضوم  فقوم و  راـهظا 
تسا . میلست  مالس و  قدص و  عضوم  ناشیا ، هب  تبسن  ام  عضوم  هک  مینکیم  مالعا  مه  میبلطیم و 

دنکیم و عضوم  فقوم و  مالعا  ادخ  ّیلو  هب  مالس  رد  ناسنا  یتقو  دنیامرفیم : رودصلاءافـش  باتک  رد   � ینارهت لضفلاوبا  ازریم  موحرم 
هک ارچ  دشاب ؛ شدوخ  راتفر  بظاوم  دیاب  دسریمن ، ملس  زج  يزیچ  امش  هب  تبسن  نم  يهیحان  زا  متسه و  ملس  امـش  هب  تبـسن  دیوگیم :

يرگید فیطل  يهتکن  هب  ناشیا  نینچمه  ددرگیم . ادـخ  يایلوا  ياذـیا  ءاشنم  هک  تسا  یلماوع  نیرتمهم  زا  یکی  ادـخ  نامرف  زا  فلخت 
يربمایپ چیه  هک  دشاب  نیا  ُتیِذوُأ » اَم  َْلثِم  ٌِیبَن  َِيذُوأ  اَم  : » دناهدومرف هک  (ص ) هللالوسر مالک  نیا  ءاشنم  دیاش  دنیامرفیم : هدرک و  هراشا 

رگا هک  تسا  ییاج  هب  يروآدای  هتکن  نیا  تسا . هدربن  جـنر  لاعتم ، دـنوادخ  زا  مدرم  يرود  نایـصع و  ینامرفان و  زا  ناشیا ، يهزادـنا  هب 
تسا رتهب  دسریمن ، امش  هب  ملس  زج  نم ، يهیحان  زا  ای  متسه  میلست  امش  لباقم  رد  دیوگب  دنک و  فقوم  مالعا  ادخ  ّیلو  هب  تبسن  ناسنا 

ملس دشاب . ادخ  ّیلو  ياذیا  لها  لمع  رد  یلو  مالـس ، لها  نابز  رد  هکنیا  هن  دشاب ؛ مالـس  رد  قدص  لها  ات  دنک  تبقارم  دوخ  لامعا  رد 
. دشاب هتشاد  ملس  فقوم  لاعتم  يادخ  هب  تبسن  هدیشوک ، لاعتم  يادخ  ّتیدوبع  رد  هک  تسا  نیا  هب  طونم  زین  لمع  رد 

رگید ياهنابز  رد  تسین و  برع  نابز  صتخم  هینک  زا  هدافتـسا  هچرگا  تسا . هللادـبع » ابا   » ینعی ترـضح ، يهینک  لوا ، زارف  رد  باـطخ 
تسا يراذگمان  یعون  برع  نابز  رد  هینک  دنراد . توافت  فلتخم  تایبدا  رد  هینک  زا  هدافتـسا  فقاوم  لئالد و  اما  دوشیم ، لامعتـسا  زین 

. دوشیم هدافتسا  رگید ) تاهج  ای  و   ) يو میرکت  يارب  ای  درف  مان  هب  حیرصت  زا  تعنامم  يارب  یهاگ  هک 
ترـضح دناهتـشون  زین  خـیرات  رد  دـناهدش . وا  هب  ياـّنکم  اذـل  دناهتـشاد ؛ هللادـبع »  » ماـن هب  يدـنزرف  ترـضح  هک  تـسا  نـیا  هـینک  رهاـظ 

دای عیـضر » هللادبع   » ناونع تحت  وا  زا  هسدقم  يهیحان  ترایز  رد  دیـسر ؛ تداهـش  هب  البرک  رد  هک  دنتـشاد  هللادـبع »  » مان هب  ياهراوخریش 
يارب دـیایب ، ایند  هب  يدـنزرف  نینچ  هکنیا  زا  لـبق  (ص ) لوسر ترـضح  ًارهاـظ  ار  هینک  نیا  هک  تسا  نیا  بلاـج  يهتکن  اـما  تسا . هدـش 

. دشاب هتشاد  يرگید  يانعم  هب  ياهراشا  دناوتیم  هینک  نیا  نیاربانب ، دناهدرک ؛ باختنا  (ع ) ادهشلادیس
ياههینک نیرتفورعم  زا  یکی  میزادرپیم . (ص ) لوسر ترـضح  ياـههینک  زا  یکی  حیـضوت  هب  هللادـبعابا ،»  » ياـنعم هب  نتخادرپ  زا  لـبق 
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یتیاور راونالاراحب ، رد   � یسلجم موحرم  اما  دنتشاد ، مساق »  » مان هب  يدنزرف  ترضح  هکارچ  تسا ؛ مساقلاوبا »  » زین (ص ) لوسر ترـضح 
یلع ، » تیاور نیا  رد  تسا . بوخ  مه  نآ  دنس  هک  دناهدروآ  (ع ) اضرلارابخا نویع  عیارشلاللع و  � و  قودص موحرم  رابخالایناعم  زا  ار 

باوج ترـضح  دـناهدش »؟ یّنکم  مساقلاوبا  هب  ربمایپ  ارچ  : » مدیـسرپ (ع ) اـضر ماـما  زا  هک  دـنکیم  لـقن  شردـپ  زا  لاّـضف » نب  نسح  نب 
يزیچ نیا  زا  شیب  دینیبیم  لباق  ارم  ایآ  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  : » مدیـسرپ هرابود  ترـضح  زا  دنتـشاد .» مساق  مان  هب  يدنزرف  اریز  : » دنداد

؛» ماهدینش هلب  : » متفگ میتسه »؟ تّما  نیا  ردپ  ود  یلع ، نم و  دناهدومرف : (ص ) مرکا ربمایپ  هک  ياهدینش  ایآ  : » دندومرف ترضح  دییامرفب »؟
؛ يرآ : » متفگ تـسا »؟ ناـشیا  تـما  وزج  مـه  (ع ) یلع دنتـسه و  تـّما  ماـمت  ردـپ  (ص ) هللالوـسر هـک  ینادیم  اـیآ  : » دـندومرف ترـضح 

تهج نآ  هب  ار  ناشیا  سپ  تسا ؟ منهج  تشهب و  يهدـننک  میـسقت  (ع ) نینمؤملاریما هک  ینادیم  ایآ  : » دـندومرف ترـضح  سپ  منادیم .»
تسا .» منهج  تشهب و  يهدننک  میسقت  شدوخ  وا  هک  تسا  یسک  ردپ  نوچ  دناهدیمان ؛ مساقلاوبا 

رادم ًالصا  دنشاب ؛ هداد  ناشیا  هب  ار  هینک  نیا  دوبن  يرگید  نوچ  هک  تسین ؛ منهج  تشهب و  يهدننکمیـسقت  دادرارق ،»  » ساسا رب  ترـضح 
نیا زگره  اذل  منهج . ریـسم  ناشیا  تیالو  كرت  تسا و  تشهب  ریـسم  ناشیا  تیالو  هب  ّیلوت  ینعی  تسا ؛ (ع ) نینمؤملاریما منهج  تشهب و 

(ع) نینمؤملاریما تیالو  هب  ّیلوت  لوصحم  تشهب ، ًالـصا ، دشاب ؛ یتشهب  تسا  نکمم  مه  (ع ) نینمؤملاریما نمـشد  هک  تسین  حرطم  ثحب 
هک تسا  (ع ) نینمؤملاریما تیـصخش  ِتقیقح  تیعقاو و  نیا  تسا . (ع ) نینمؤملاریما فاـصوا  یلجت  ّتنج  عـیفر  لزاـنم  زا  یتـلزنم  تسا ؛

ّیلوت تحت  هک  یناسک  تسوا و  یّلجت  تشهب  تسین . يدادرارق  رابتعا و  چـیه  نایم  نیا  رد  دـخرچیم و  ناـشیا  رادـم  رب  منهج  تشهب و 
باـتک زا  یتـیاور  رد  ورنـیا  زا  تـسا . تـشهب  زا  يرود  ترـضح ، زا  يرود  دـننکیم ؛ ادـیپ  هار  تـشهب  نـیا  هـب  ًاـتقیقح  دنـشاب ، ناـشیا 

! دهاوخن هک  یـسک  رگم  دنوشیم ، تشهب  دراو  وت  تما  يهمه  : » دومرف (ص ) ربمایپ هب  جارعم  رد  دنوادخ  هک  تسا  هدش  لقن  راونالاراحب 
ار تشهب  دشاب ، هتشادن  ار  وت  يایصوا  وت و  تیالو  هک  یسک  هلب ؛ دومرف : دهاوخن ؟ ار  تشهب  یـسک  دوشیم  رگم  دندرک : لاؤس  ترـضح 

دهاوخیمن .»
. تشهب زا  يرود  ینعی  مه  ادـخ  ياـیلوا  زا  يرود  ادـخ ؛ ياـیلوا  هب  لـیم  ینعی  تشهب  هب  لـیم  تسا . نیمه  تـشهب  ِبـلط  ِهار  هـکلب  سپ ،
هک هنوگنامه  تسا ؛ یهلا  مَِعن  تشهب و  تاماقم  لزانم و  هب  دورو  (ع ،) نینمؤملاریما تیـالو  هب  ّیلوت  دّـسجت  یّلجت و  نطاـب و  تقیقح و 

تسا . باذع  منهج و  ترضح ، نآ  زا  يرود  نایصع و  یّلجت 
باوبا زین  (ع ) نیموصعم ریاس  یماسا  هینک و  يهرابرد  دوشیم . نشور  مساقلاوبا »  » يانعم مینک ، هاگن  رظنم  نیا  زا  ترـضح  يهینک  هب  رگا 

« عیارـشلاللع  » باتک رد  دناهدشن . باختنا  تهجیب  دنتـسین و  یلومعم  اهمان ، نیا  هک  تشاد  هجوت  دیاب  تسا . هدمآ  تایاور  رد  یلـصفم 
ارچ هک  دهدیم  حیـضوت  ینعی  دزادرپیم ؛ همطاف »  » مان هب  (ص ) مرکا یبن  یمارگ  تخد  يراذـگمان  تلع  هب  هک  دراد  دوجو  باب  نیدـنچ 

یقیقح فراعم  رگنایب  دـنلب و  ینیماضم  اب  نیتم ، یتایاور  تایاور ، زا  هتـسد  نیا  دـناهتفگ . لوتب »  » و هیکز » «، » هرهاـط «، » ارهز : » ناـشیا هب 
راونـالاراحب رد  ار  نآ   � یـسلجم موحرم  هک  تسا  هدـش  لقن  میهاربا » نب  تارف  ریـسفت   » زا س)  ) ارهز يهمطاف  يهراـبرد  یتیاور  دنتـسه .

دنیامرفیم : (ع ) قداص ماما  تسا . هدروآ 
َْقلَْخلا َّنَِأل  َۀَمِطاَف  ْتَیِّمُـس  اَمَّنِإ  َو  ِرْدَْقلا  َۀَْلَیل  ََكرْدَأ  ْدَقَف  اَِهتَفِْرعَم  َّقَح  َۀَمِطاَف  َفَرَع  ْنَمَف  ُهَّللا  ُرْدَْقلا  َو  ُۀَمِطاَف  ُۀَْلیَّللا  ِرْدَْـقلا ، ِۀَْـلَیل  ِیف  ُهاْنلَْزنَأ  اَّنِإ  »

اَِهتَفِْرعَم .» ْنَع  اوُمُِطف 
نوچ دناهدش ، هدـیمان  مسا  نیا  هب   � همطاف تسا . هدرک  كرد  ار  ردـق  بش  دسانـشب ، ًاتقیقح  ار  ناـشیا  سک  ره  � ؛ همطاف ینعی  ردقلاهلیل 

زا هک  یـسک  ینعی  همطاف  دلولا .» َمُِطف  : » دنیوگیم دننکیم ، عنم  ردام  ریـش  زا  ار  كدوک  یتقو  دـناهدیرب . ناشیا  تفرعم  زا  قیالخ  يهمه 
(ع) نیموصعم یماسا  باقلا و  اههینک ، نیا  هک  تسناد  دـیاب  نیارباـنب  دـنرادن . وا  مهف  هب  یهار  قیـالخ  تسادـج و  قیـالخ  مهف  تفرعم و 

. دراد باتک  باسح و 
نماد رد  هک  تسا  یتـقیقح  هکلب  تسین ؛ يرهاـظ  ینامـسج و  تّوبا »  » رما هک  دـنکیم  ینعم  هنوـگنیا  لاّـضف  نب  نسح  تیاور ، لـیذ  رد 
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(ع) نینمؤملاریما هکنانچمه  تسا ؛ هتفای  شرورپ  هدـش و  گرزب  تسا  منهج » تشهب و  رادـم   » و راّنلا » ۀـّنجلا و  مِساق   » هک یـسک  ناـشیا ،
لوسر شرورپ  تیبرت و  رهم و  ِنماد  رد  (ع ) نینمؤملاریما ترـضح  هکنیا  ینعی  مساقلاوبا » «. » ٍدَّمَُحم ِدِیبَع  ْنِم  ٌدـْبَع  اَنَأ  اَمَّنِإ  : » دـندومرفیم

زا یتـقو  مه  دـعب  تسا . (ص ) ربماـیپ يدوـجو  لوـصحم  تسا ، منهج  تشهب و  رادـم  هک  یـسک  ینعی  دناهدیـسر ؛ ماـقم  نیا  هـب  (ص ) هللا
ُۀَقَفَـش ِِهتَّمُأ  یَلَع  ِِّیبَّنلا ص  َۀَقَفَـش  َّنِإ  : » دنیامرفیم وا  باوج  رد  ترـضح  هچ »؟ ینعی  تسا  تما  ردـپ  ربمایپ ، هکنیا  : » دـسرپیم ترـضح 
تّما يهمه  رب  رهم  نیا  هک  توافت  نیا  اب  تسا ؛ دنزرف  رب  ردپ  قافـشا  لثم  شتما ، رب  (ص ) مرکا یبن  تقفـش  ینعی  ِدَالْوَْألا ؛»...  یَلَع  ِءَابْآلا 

قافـشا نیا  رگا  اما  دشاب ؛ تخـس  یلیخ  دراد ، يدودحم  نادنزرف  هک  يدودحم  يهریاد  رد  ردپ ، رهم  كرد  تسا  نکمم  تسا . هدرتسگ 
دوشیم . صخشم  (ص ) هللالوسر يدوجو  تیفرظ  دوش ، هدیجنس  یخیرات  تما  کی  هب  تبسن 

دیامرفیم : شلزنُم  باتک  رد  لاعتم  يادخ  ورنیا ، زا 
میحَر .» ٌفَُؤر  َنینِمْؤُْملِاب  ْمُْکیَلَع  ٌصیرَح  ْمُِّتنَع  ام  ِْهیَلَع  ٌزیزَع  ْمُکِسُْفنَأ  ْنِم  ٌلوُسَر  ْمُکَءاج  ْدََقل  »

یبن دـنراد . تما  يهمه  هب  مه  ناشیا  دراد و  دوخ  دـنزرف  هب  ردـپ  هک  تسا  »ي  تیانع  » و فطل » «، » قشع «، » رهم : » ینعم هب  تّوبا  نیا  سپ 
هب ناــشیا  قافــشا  نیارباــنب ، دنتــسه ؛ (ع ) ریما ترــضح  زین  (ص ) مرکا یبــن  تـما  لــضفا  تـسا و  (ع ) نینمؤــملاریما ردــپ  (ص ) مرکا

هراشا تّوبا  ياـههولج  زا  یکی  هب  اـجنیا  رد  ترـضح  دـسریم  رظن  هب  هتبلا  ٌِّیلَع .» ِِهتَّمُأ  ُلَْـضفَأ  َو  « ؛ تسا رتشیب  همه  زا  (ع ) نینمؤملاریما
دنیامرفیم : سپس  تسا . نآ  زا  رتالاب  هکلب  نادنزرف و  هب  ردپ  رهم  لثم  تما ، هب  تبسن  (ص ) مالسا مرکم  یبن  رهم  ینعی  دننکیم ؛

؛»... ِۀَّمُْألا ِهِذَه  اََوبَأ  ِیلَع  َو  اَنَأ  َلاَق  َِکلَِذلَف  ُهَدَْعب  ُماَمِْإلا  َو  ُُهتَفِیلَخ  َو  ُهُّیِصَو  ُهَّنَِأل  ِِهتَقَفَشَک ص  ْمِْهیَلَع  ٍِّیلَع ع  ُۀَقَفَش  ِهِدَْعب  ْنِم  َو  »
تما رب  (ع ) نینمؤملاریما تّوبا  ینعم  مه  نیا  تسا ؛ تّما  رب  ترـضح  تقفـش  لـثم  تّما ، رب  (ع ) نینمؤملاریما تقفـش  (ص ) ربماـیپ زا  دـعب 

هک 10 يردپ  دالوا  ترثک  هک  هنوگنامه  دراد . دوجو  زین  ناشیا  سدـقم  دوجو  رد  هناردـپ  فطل  رهم و  هفطاع ، نامه  هک  تسا  یمالـسا 
نیمه دوخ ، يدوجو  تعسو  لیلد  هب  زین  ترضح  دورب ، نیب  زا  نادنزرف  زا  یکی  هب  تبـسن  وا  يردپ  رهم  هک  دوشیمن  بجوم  دراد  دنزرف 
باتک رد  (ع ) اضر ماما  زا  یتیاور  تسا . ماما  ياهتلصخ  زا  یکی  تما ، رب  قافـشا  ًاساسا  دنراد . تما  دارفا  کتکت  هب  تبـسن  ار  تبحم 
هریبـک يهعماـج  تراـیز  ردارب  ار  نآ  یلاـع ، نیماـضم  لـیلد  هب  ناـگرزب  زا  یخرب  هک  تسا  هدـش  لـقن  تماـما  يهراـبرد  یفاـک  فـیرش 

ُقیِقَّشلا .»... ُخَْألا  َو  ُقیِفَّشلا  ُِدلاَْولا  َو  ُقِیفَّرلا  ُسِینَْألا  ُماَمِْإلا  : » دنیامرفیم ترضح  اجنآ  رد  دناهدناوخ .
زا دنورن ؛ تسد  زا  اهنآ  ات  دنـشاب  تما  بظاوم  دوجو ، مامت  اب  تفطالم و  اب  ماما  هک  دوشیم  نآ  بجوم  تما ، هب  تبـسن  هناردپ  قافـشا 

. دشاب هتشاد  زین  ار  تما  هب  (ص ) هللالوسر قافشا  هک  دسرب  تماما  ماقم  هب  دناوتیم  یسک  طقف  ور  نیا 
دـنتفر و ربنم  يالاب  (ص ) مرکا یبن  يزور  هک  دـننکیم  لقن  ترـضح  لاّضف ،) نب  نسح  تیاور   ) لبق تیاور  يهمادا  رد  تهج ، نیمه  هب 
نز و دوخ ، زا  دریمب و  یـسک  رگا  ینعی  ِِهتَثَرَوـِلَف ؛»... اـًلاَم  َكََرت  ْنَم  َو  ََّیلِإ  َو  َّیَلَعَف  ًاعاَیَـض  َْوأ  ًاـْنیَد  َكََرت  ْنَم  : » دـندومرف مدرم  هب  باـطخ 

قافـشا تسوا . هثرو  يارب  دـشاب ، هتـشاذگ  اج  هب  ار  یلاوما  رگا  اما  مریگیم ؛ هدـهع  هب  ار  اـهنآ  نم  دراذـگب ، یقاـب  تسرپرـسیب  يهچب 
دربیم و ثرا  دنزرف  زا  مه  ردپ ، هک  یلاح  رد  دنـشکیم ، ار  ناسنا  راب  يدزم  چـیه  نودـب  اریز  تسا ؛ ناردـپ  قافـشا  زا  رتالاب  ترـضح ،

یلاوما رگا  یلو  تسا ؛ نم  يهدـهع  هب  شاهداوناخ  يهرادا  ضرق و  : » دـندومرف ترـضح  یلو  دـنکن ؛ ای  دـنک  مه  یتسرپرـس  تسا  نکمم 
ناردـپ و رب  ترـضح  تسا ، ناردـپ  رهم  زا  شیب  هک  یقافـشا  نیمه  لیلد  هب  تسا . یناـبرهم  لاـمک  نیا  تسوا ؛» ناـثراو  هب  قلعتم  تشاد 

تسا : رتشیب  ناشدوخ  زا  مدرم ، رب  ناشیا  تیالو  اذل  دنرتالاب ؛ هکلب  دناهدرک و  ادیپ  تیولوا  ناسنا  ناردام 
...«. ْمِهِسُْفنَِأب ْمُْهنِم  ْمِِهب  َیلْوَأ  َراَص  َو  ْمِِهتاَهَّمُأ  َو  ْمِِهئَابآ  ْنِم  ْمِِهب  َیلْوَأ  َِکلَِذب  َراَصَف  »

ار (ص ) مرکا یبن  لاعتم  يادخ  ارچ  ْمِهِـسُْفنَأ .»... ْنِم  َنینِمْؤُْملِاب  یلْوَأ  ُِّیبَّنلا  : » دیامرفیم نینمؤم  يهمه  هب  باطخ  میرک  نآرق  هکنانچمه 
نوچ دنتـسه !؟ میمـصت  نیا  هب  یلوا  ترـضح ، دریگب ، میمـصت  دوـخ  يارب  دراد  قـح  ناـسنا  هکنآ  اـب  تسا و  هداد  رارق  سُفنا » هب  یلوا  »
کلم نیا  هب  تبسن  هک  یـسک  تسادخ و  کلم  ملاع ، يهمه  رگید ، ریبعت  هب  تسا . رتشیب  ناسنا  دوخ  زا  ناسنا ، هب  تبـسن  ناشیا  قافـشا 
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اهنآ دوخ  ناردپ و  زا  رتقفشم  مدرم  هب  تبسن  نوچ  مه ، (ص ) مرکایبن تسه ؛ زین  فرصت  هب  یلوا  تسا ، رتمیکح  رتقفشم و  رتریـصب و 
دنتسه . ناسنا  سفن  زا  حجرا  میمصت ، ذخا  تیالو و  لامعا  ماقم  رد  اذل  تسا ؛ رتشیب  زین  ناشیا  یهاگآ  قافشا ، رب  هوالع  دنتسه و 

مه شِکلَم  تسادـخ ؛ شِکلاـم  تسادـخ ؛ کـلم  کـلم ، يهمه  تسا . ناـسنا  زا  تظاـفح  تیاـمح و  يرادـساپ و  بجوـم  قافـشا ، نیا 
ُریِمَأ َِکلَذَـک  َو  : » دـشاب رتقفـشم  ناـشدوخ  هب  تبـسن  تما  دوـخ  زا  تما ، هب  قافـشا  رد  هک  دـهدیم  یـسک  هب  ار  تیـالو  اذـل  تسادـخ ؛

مه (ع ) نینمؤملاریما دنتـشاد ، (ص ) مرکا لوسر  هک  یـسفن  رب  تیولوا  نامه  ینعی  ِهَّللا ؛» ِلوُسَِرل  يَرَج  اَـم  ُلـْثِم  َُهل  يَرَج  ُهَدـَْعب  َنِینِمْؤُْملا ع 
. دنرادروخرب تّوبا  قافشا و  نامه  زا  نوچ  دنراد ؛

، دنکیم یفرعم  هللادبع »  » مان هب  يدنزرف  ردپ  ناونع  هب  ار  ترضح  هکنیا  زا  ریغ  هللادبعابا »  » هک تفگ  ناوتب  دیاش  قوف ، بلاطم  هب  هجوت  اب 
، توبا يهبنج  وا  هب  تبـسن  ترـضح  دراد  دوجو  یهللادـبع  اـج  ره  دـنراد . هللاداـبع  هب  يردـپ  يهبنج  ناـشیا  هک  هتکن  نیا  هب  دراد  هراـشا 

تّونب ساسحا  دیاب  هللادابع  زا  يدبع  ره  اذل  تسادهـشلادیس و  ناماد  لوصحم  تیدوبع ، نیا  ًاساسا  دـنراد و  يریگتسد  رهم و  قافـشا ،
زا تیدوبع  هکنیا : ینعی  هللادبعابا  دراد . رارق  ناشیا  فاطلا  تبحم و  رهم و  تحت  دنک  ساسحا  دـشاب و  هتـشاد  (ع ) ادهـشلادیس هب  تبـسن 

نامیا زا  یبتارم  هب  لاعتم  يادخ  یگدنب  ریسم  رد  یسک  رگا  دنتـسه ؛ یهلا  ناگدنب  ردپ  ناشیا ، درذگیم .» (ع ) نیـسح ماما  تیالو  ریـسم 
. دننکیم ناشتیاده  هدرک و  فرصت  اهنآ  رد  ّیلوت  نیا  يهطـساوهب  ترـضح  تسا ؛ هدوب  ناشیا  هب  ّیلوت  تکرب  هب  دنکیم ، ادیپ  تسد 
. دـناهدش نآ  دـجاو  اروشاع  میظع  يالب  لمحت  اب  (ع ) ءادهـشلادیس هک  تسا  یتلزنم  ماـقم و  رطاـخهب  تاـکرب  نیا  يهمه  رگید ، يوس  زا 

ماقم هب  ات  دـنک  ریـس  ناشیا  هارمه  دوش و  انـشآ  (ع ) نیـسح ماما  يـالب  اـب  دـیاب  برق  بتارم  هب  ندرک  ادـیپ  هار  يارب  هللایلا  قیرط  کـلاس 
. دبای هار  دیحوت 

ِءاَِسن ِةَدِّیَـس  َۀَـمِطاَف  َْنبا  اَـی  َکـْیَلَع  ُماَـلَّسلا  َنیِّیِـصَْولا ؛ ِدِّیَـس  َْنبا  َو  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  َْنبا  اَـی  َکـْیَلَع  ُماَـلَّسلا  ِهَّللا ؛ ِلوُسَر  َْنبا  اَـی  َکـْیَلَع  ُماَـلَّسلا  »
«. َنیَِملاَْعلا

نیوانع نیا  رد  دوشیم . باطخ  صاخ  نیوانع  اب  هارمه  ترـضح ، بسن  هب  هراشا  اـب  رگید  مالـس  هس  هللادـبعابا »  » ناونع اـب  مالـس  زا  سپ 
تسا (ع ) ریما ترضح  یصاصتخا  نیوانع  زا  هک  نینمؤملاریما »  » ناونع لیذ  تسین . اجنیا  اهنآ  حرـش  ياج  هک  دناهتفهن  یناوارف  ثحابم 

ترـضح يارب  نیملاعلاءاسن » ةدیـس   » ناونع و  نییـصولادیس »  » ناونع و  دـنرادن ، ار  ناونع  نآ  (ع ) نیموصعم يهمئا  رگید  زا  کـی  چـیه  و 
نخـس دـننام  (ع ،) نیموصعم مالک  نیواـنع و  نیا  دـنکیم . اـنعم  ار  اـهناونع  نیا  کـتکت  هک  دراد  دوجو  یناوارف  تاـیاور  س ،)  ) ارهز

؛» ءارهزلا نبا  ای   » ای یلع » نبا  ای   » ای یفطـصملا » دـمحم  نبا  ای  کیلع  مالـسلا  : » دـیوگب نیوانع  نیا  ياج  هب  یـسک  ًالثم  هک  دنتـسین  يداع 
(« (ص هللالوسر  » زا لاح ، ّيا  یلع  تسا . هدوب  رظن  روظنم  تیـصوصخ ، تهج و  نآ  هک  دنراد  یـصاخ  تهج  هب  هراشا  تالمج  نیا  هکلب 

هدش دای  ملاع  نانز  تدایـس  ناونع  هب  « � ارهزلاهمطاف  » زا و  ایـصوا ، تدایـس  تراما و  ناونع  هب  (ع ») نینمؤملاریما  » زا و  تلاـسر ، ناونع  هب 
زا رتالاب  تسا و  ترضح  بَسَن  فّرعم  نیوانع  نیا  تساهنیا . دنزرف  هللادبعابا »  » هک تسا  هدش  نایب  اهنآ  هب  ترضح  تبسن  سپس  تسا ؛

دناوتیمن یـسک  ره  تسا و  تیاـصو  رد  تدایـس  و  تراـما ، تلاـسر و  نیا  اـهنماد ، نیا  لوـصحم  (ع ) ادهـشلادیس هک  دراد  هراـشا  نآ ،
دوـخ يرهاـظ  ياـهتیلباق  زا  ریغ  ینعی  تـسا ؛ ناراوـگرزب  نآ  یـصاصتخا  ياـهتیبرت  لوـصحم  (ع ) ادهـشلادیس دوـش . (ع ) ادهـشلادیس

ُبِّیَّطلا ُدَلَْبلا  َو  : » تسا هدوب  كاپ  ياهنیمزرـس  اهنماد و  نیا  لوصحم  هک  تسا  نیا  ناشیا  ياهیگژیو  زا  یکی  لئاسم ، ریاس  ترـضح و 
ًادِکَن .» َّالِإ  ُجُرْخَی  َُثبَخ ال  يذَّلا  َو  ِهِّبَر  ِنْذِِإب  ُُهتابَن  ُجُرْخَی 

هژیوهب درک ؛ هجوت  اهمالـس  نیا  هب  دیاب  ورنیا  زا  دوشیم . ادـیپ  (ع ) ادهـشلادیس هب  تبـسن  ترایز  نیا  رد  هک  تسا  يرگید  هجوت  مه  نیا 
لوصحم و زین  شدوخ  تسوا ، لوصحم  دـنزرف و  ّتیدوبع ، تسا و  هللاداـبع  يهمه  ردـپ  هک  یـسک  نآ  ینعی  هللادـبعابا ؛»  » ناوـنع زا  دـعب 

تّوبا يهطبار  یهلا و  گرزب  يایلوا  نیا  اـب  يدـنزرف  يهطبار  نیبم  هللادـبعابا »  » ناونع زا  دـعب  نیواـنع  نیا  رکذ  تساـهنماد . نیا  يهرمث 
تسا . هللادابع  يهمه  هب  تبسن 
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روضح دوشن و  کیرش  امـش  اب  ناطیـش  ات  دنـشاب  بظاوم  هفطن ، داقعنا  نامز  رد  هک  تسا  هدش  شرافـس  ردام  ردپ و  هب  تایاور  یخرب  رد 
دوشن . ناطیشلا » كرش   » ناتدنزرف دنکن و  ادیپ 

ُناْطیَّشلا ُمُهُدِعَی  ام  َو  ْمُهْدِع  َو  ِدالْوَْألا  َو  ِلاْومَْألا  ِیف  ْمُهْکِراش  َو  َِکلِجَر  َو  َِکْلیَِخب  ْمِْهیَلَع  ِْبلْجَأ  َو  َِکتْوَِصب  ْمُْهنِم  َْتعَطَتْسا  ِنَم  ْزِْزفَتْـسا  َو  »
ًاروُرُغ .» َّالِإ 

ناطیش تکرش  زا  تاجن  يرود و  دوش ! ناطیش  بیـصن  وا  زا  یـشخب  تسا  نکمم  دنکن  تبظاوم  ناسنا  رگا  هک  تسادیپ  هیآ  نومـضم  زا 
ارهز يهمطاف  و  (ع ) نینمؤملاریما زا  ار  نآ  قاثیم  هداد و  شیاهالب  مامت  اب  ار  اروشاـع  يهدـعو  ادـتبا  زا  لاـعتم  دـنوادخ  تسین . هداـس  مه 

رد هک  یلئاسم  نینچمه  و  ایند ، نیا  هب  ترـضح  لاقتنا  لّزنت و  یگنوگچ  اـیند ، نیا  رد  روهظ  زا  لـبق  هللادـبعابا  ناـیرج  تسا . هتفرگ  (س)
یفیطل تاراشا  اـهنآ  زا  کـی  ره  رد  تسا و  هدوب  لـمأت  دروم  دوخ  ياـج  رد  کـی  ره  هدـنارذگ ، س )  ) هرهاـط يهقیدـص  محر  يهرود 

رد شلزنت  يارجم  هدـش و  باسح  نآ  يور  ایند  رد  لّزنت  زا  لبق  هک  تسا  یلوصحم  هکلب  تسین ؛ یلومعم  ناـیرج  کـی  نیا  دراد . دوجو 
تسا . هدوب  يراجم  نیرتكاپ  ایند ، نیا 

هب داد ، هولج  هکئالم  رب  ار  رون  نیا  لاعتم  دنوادخ  یتقو  س )  ) ارهز ترـضح  يراذـگمان  تلع  هرابرد   � یسلجم موحرم  تیاور  ساسا  رب 
دنیوگیم : س )  ) هرهاط يهقیدص  يهرابرد  باوج  رد  لاعتم  يادخ  تسیک »!؟ ِرون  نیا  : » دنتفگ ادخ 

ِءاَِیْبنَْألا .»... ِعیِمَج  یَلَع  ُُهلِّضَفُأ  ِیئاَِیْبنَأ  ْنِم  ٍِّیبَن  ِْبلُص  ْنِم  ُهُجِرْخُأ  ِیتَمَظَع  ْنِم  ُُهتْقَلَخ  ِیئاَمَس  ِیف  ُُهْتنَکْسَأ  َو  يِرُون  ْنِم  ٌرُون  اَذَه  »
يزیچ چیه  تقلخ ، رد  ینعی  دوشیم ؛ عقاو  یهلا  يایبنا  لضفا  ریسم  زا  لزنت  نیا  دننک ، ادیپ  لّزنت  یکاخ  ملاع  رد  دنهاوخیم  یتقو  ناشیا 

اـهتیبرت و اهتقادــص و  نآ  هرهطم و  ماـحرا  كاـپ و  بالــصا  نآ  لوـصحم  مـه  (ع ) ادهــشلادیس تـسا . هدوـبن  باـتک  باــسحیب و 
میناوخیم : (ع ) نیسح ماما  ترایز  هژیو  هب  (ع ) تیبلها ترایز  رد  تساهصالخا .

اَِهباَِیث .» ِتاَّمَِهلْدُم  ْنِم  َکِْسْبَلت  َْمل  َو  اَهِساَْجنَِأب  ُۀَِّیلِهاَْجلا  َکْسِّجَُنت  َْمل  ِةَرَّهَطُْملا  ِماَحْرَْألا  َو  ِۀَِخماَّشلا  ِباَلْصَْألا  ِیف  ًارُون  َْتنُک  َکَّنَأ  ُدَهْشَأ  »
ام ََکل  ُتْرَذَن  یِّنِإ  ِّبَر  : »... دنکیم رذن  نینچ  میرم  ترـضح  ردام  اذـل  دـهدیم ؛ دوخ  يایلوا  هب  ادـخ  هک  تسا  يدزم  كاپ ، لسن  ًاساسا 
وا نماد  رد  هک  هقیدـص ، ِمیرم  دوـشیم  وا  دریذـپیم و  ار  وا  رذـن  مـه  دـنوادخ  مـیلَْعلا .» ُعـیمَّسلا  َتـْنَأ  َکَّنِإ  یِّنِم  ْلَّبَقَتَف  ًارَّرَُحم  ینَْطب  یف 

ناشیا دوشیم ، لقن  س)  ) ارهز يهمطاف  ترـضح  يارب  (ع ) ادهـشلادیس تداهـش  يارجام  یتقو  اـی  دـباییم . شرورپ  (ع ) یـسیع ترـضح 
: دیامرفیم لاعتم  يادخ  سپـس  ِهِیف .» ِیل  َۀَجاَح  اَلَف  « ؛» مهاوخیمن يدنزرف  نینچ  نم  دوش ، راذـگاو  نم  هب  رگا  ایادـخ ! : » دـنرادیم هضرع 

تداهـش يهرمث  تماـما ، نیا  دـنریذپیم . ترـضح  هک  دوشیم  هنوگنیا  مهدیم ؛» رارق  وا  لـسن  رد  ار  تماـما  تداهـش ، نیا  لـباقم  رد  »
صاخ تاهّجوت  میظع و  تبیصم  نیا  فیلکت  راب  نتشادرب  دنزرف ، نیا  شریذپ  رد  صالخا  كاپ و  تاّین  نیا  دوجو  تسا . (ع ) ادهشلادیس

. تسا هدناسر  عیفر  ماقم  نیا  هب  ار  (ع ) ادهشلادیس ، � ارهز يهمطاف  ترضح  يوس  زا  يدنزرف  نینچ  ندرک  گرزب  ندروآ و  ایند  هب  رد 
ترایز لالهتـسا » تعارب   » ابدا ریبعت  هب  ای  ترایز و  یلک  ناونع  يهلزنم  هب  اروشاـع ، تراـیز  ياهمالـس  نیلوا  دوشیم  هظحـالم  هکناـنچ 

هب دابع و  يارب  ترضح  توبا  هب  هللادبع » ابا   » رب مالـس  دنراد . یتاکن  اهنآ  زا  مادک  ره  هک  دش  عورـش  ییاهمالـس  اب  ترایز  تساروشاع .
هراـشا تسا ، س)  ) ارهز يهمطاـف  و  (ع ) نینمؤملاریما و  (ص ) مرکایبن لوصحم  دوخ  دراد و  توبا  داـبع ، هب  تبـسن  هک  یـسک  ياـههشیر 

، دابع يرشب و  خیرات  هب  تبسن  اهنآ  تعافـش  تیاده و  توبا ، تسا . (ع ) ادهـشلادیس قیرط  زا  اهنآ  توبا  نایرج  يهدنهد  ناشن  دراد و 
ترضح لعف  نیا  هب  هجوت  ساسارب  ار  خیرات  تساهناسنا و  دشر  نایرج  زین  اروشاع  ترایز  ریس  دوشیم . ققحم  (ع ) ادهشلادیس قیرط  زا 

توـبا و ییاـهنت ، هب  ار  داـبع  لاـعتم ، يادـخ  هار  رد  نداد  نوـخ  اـب  دنتـشاد ، هـک  یتـبرغ  ییاـهنت و  نـیع  رد  ترـضح  دـهدیم . حیـضوت 
. تسا نآ  زا  یکاح  هللاراث »  » ریبعت هک  تسا  یتقیقح  نامه  نیا  دندومن ؛ راومه  ار  ادخ  یگدنب  ریسم  دندرک و  يریگتسد 

« ادخ ّیلو   » ندش اهنت  و  ادخ » نوخ   » هب هجوت 
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َرُوتْوَْملا » َْرتِْولا  َو  ِهِراَث  َْنبا  َو  ِهَّللا  َراَث  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  »
يددـعتم تالامتحا  هللا »  » هب راث »  » ندـش هفاضا  ادـخ . نوخ  رـسپ  ینعی  زین  هراث » نبا  « ؛ تسادـخ نوخ  ینعم  هب  هللاراـث »  » یـسراف يهمجرت 

رد تسا . هدش » هتخیر  قحان  هب  نوخ  ، » دناهداد حیجرت  ار  نآ  هدرک و  لقن  راث »  » ینعم رد  نیققحم  زا  یخرب  هک  تالامتحا ، زا  یکی  دراد .
نالف نوخ ، نآ  رادرایتخا  هاوخنوخ و  ینعی  تسا ؛» سک  نالف  ِنوخ  نیا  : » دنیوگیم دوشیم و  هداد  تبسن  مد  ّیلو  هب  نوخ  برع ، نابز 

( جـع  ) نامز ماما  قیرط  زا  لاـعتم  يادـخ  تسادـخ . دوخ  نوخ ، نیا  يهدـننکناربج  هاوخنوخ و  مد و  ّیلو  ینعی  هللاراـث » . » تسا صخش 
نیمز رد  ِهِّلُک » ِنیِّدـلا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل   » ینعی دـندومرفیم ، لابند  (ع ) ادهـشلادیس هک  يایخیراـت  فدـه  دریگیم و  ار  ترـضح  نوخ  ماـقتنا 

دننکیم . تعجر  يرگید  زا  سپ  یکی  ناماما  ددرگیم و  مکاح  نیمز  رسارس  رد  تیدوبع  هیهلا و  تیالو  دوشیم ؛ رهاظ 
نیا رد  یفیاطل  هتبلا  تسادخ . نآ  هاوخنوخ  هک  تسا  ياهدش  هتخیر  ِنوخ  زین  ناشیا  دنتسه . (ع ) نینمؤملاریما زین  ِهِراَث » َْنبا  َو   » زا دوصقم 
تسین . حیحص  (ع ) نیموصعم تاملک  لیلحت  رد  تایقوذ  باب  ندوشگ  نکل  دنراد ؛ یقوذ  يهبنج  اهنآ  زا  یضعب  هک  دراد  دوجو  هلمج 
درف هب  رـصحنم  یگناگی ، هب  هراشا  ترابع ، نیا  ینعم  رد  لوا  لامتحا  تسا . هدـش » اهنت   » يانعم هب  َرُوتْوَم »  » و اتکی ، اهنت و  ياـنعم  هب  رتِو » »

يزیرهمانرب هشقن و  اب  دنتـسه و  اهنت  ترـضح  هک  انعم  نیا  هب  دراد ؛ دوجو  مه  يرگید  لامتحا  اما  تسا . ترـضح  ندوب  لیدبیب  ندوب و 
رادناتـسا هب  هیواعم  گرم  زا  دعب  دیزی  هکلب  دنـشاب ، ربخیب  نآ  زا  نیملـسم  هک  دنتـشادن  هنایفخم  يریگرد  (ع ) ادهـشلادیس دـناهدش . اهنت 

دندش و جراخ  هنیدـم  زا  ریبدـت ، اب  ترـضح  تسرفب . نم  يارب  ار  شرـس  شکب و  ار  وا  ای  ریگب  تعیب  نیـسح  زا  ای  هک  تشون  همان  هنیدـم 
دوب نیملسم  دمآ  تفر و  لحم  نامز  نآ  رد  هکم  دندرک . هاگآ  ار  اهنآ  دنتـشون و  توعد  يهمان  ناناملـسم  يارب  هکم  رد  دندرکن . تعیب 
رورت هکم  رد  ار  ترضح  ات  داتسرف  ار  یهورگ  جاحلاریما »  » ناونع هب  دیزی  هکم ، هب  ترضح  دورو  زا  سپ  دشیم . رشتنم  اجنآ  زا  رابخا  و 

رد هجحلايذ ، متشه  رد  ترـضح  اذل  دنـشکب ؛ ار  ناشیا  دوب  مه  هبعک  يهدرپ  هب  ترـضح  تسد  رگا  یّتح  هک  دوب  هداد  روتـسد  وا  دننک .
دندش . جراخ  هکم  زا  دنوش ، هّجوتم  همه  هک  يوحن  هب  راکشآ و  روطهب  دندشیم ، مِرُحم  همه  هک  یلاح 

--------------
. 33 يهیآ ( 9  ) هبوت . 

--------------
دندرک : مالعا  ًاحیرص  هکم  زا  جورخ  ماگنه  ترضح 

َیلاَعَت .» ُهَّللا  َءاَش  ْنِإ  ًاِحبْصُم  ٌلِحاَر  ِینَّنِإَف  اَنَعَم  ْلَحْرَْیلَف  ُهَسْفَن  ِهَّللا  ِءاَِقل  یَلَع  ًانِّطَُوم  َو  ُهَتَجْهُم  اَنِیف  ًالِذَاب  َناَک  ْنَم  »
زین ترضح  دنتشون و  ترـضح  يارب  توعد  يهمان  اهنآ  دندش . علّطم  هکم  يوس  هب  ناشیا  تکرح  هنیدم و  زا  ماما  جورخ  زا  هفوک  مدرم 

هفوک هرـصب و  هنیدـم ، زاـجح ، مدرم  دنـشابن . علّطم  نآ  زا  مدرم  هک  دوبن  ياهنوگ  هب  ناـیرج  اذـل  دنداتـسرف . اـهنآ  يوس  هب  ار  دوخ  ریفس 
دهاوخن تعیب  دیزی  اب  ماما  داتفا و  دـهاوخ  قافتا  ياهثداح  نینچ  هک  دـندوب  هدـش  ربخاب  یمالـسا  قطانم  مامت  ًابیرقت  دـندوب . علّطم  یگمه 

درک .
لباـقم يهطقن  یلو  تشاد ؛ دوـجو  لـطاب ـ  هب  وـلو  هیجوـت ـ  ياـج  دوـب ، (ص ) هللالوـسر یباحـص  زا  یکی  ترـضح ، يریگرد  فرط  رگا 

. تسین اهنآ  رد  یتوق  يهطقن  چیه  تسا و  مولعم  ناشبسن  بسح و  ود  ره  هک  دندوب  دایزنبا  دیزی و  (ع ) ادهشلادیس
-----------------

نم هک  دـنک  چوک  ام  هارمه  تسا ، تکرح  يهدامآ  دـنک و  راثن  ام  هار  رد  ار  دوخ  لد  نوخ  ات  دـهاوخ  هک  ره  : » همجرت ص61 ؛ فوهل ، . 
«. دومن مهاوخ  چوک  هاگحبص 

-------------
. دننادیم نعلابجاو  ار  دیزی  تنس ، لها  زا  يرایسب  یتح  دنیوگب ؛ وا  يارب  یحدم  دناهتـسناوتن  زین  وا  نارادفرط  هک  تسا  یتیـصخش  دیزی 
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دوب . زین  یشایع  يزابرامق و  لها  تشادن ، مه  ینیغورد  يروص و  زایتما  هک  نیا  رب  نوزفا  يو 
زا لفاغ  دنهنیمن ؛ ندرگ  امش  نامرف  هب  مدرم  یتسه و  ناوج  وت  هک  دوب  نیا  دندرکیم  (ع ) ریما ترـضح  هب  یخرب  هک  یتالاکـشا  زا  یکی 

نیا درکن . افتکا  رهاوظ  نیا  هب  طقف  تخانـش و  دیاب  ار  ادخ  ّیلو  تسوا . ربارب  رد  ندوب  میلـست  ادـخ و  ّیلو  هب  ّیلوت  تناید ، ساسا  هکنیا 
ریغـص و ماما  هک  تسا  هدیـسر  لامک  زا  يا  هبترم  هب  هعیـش  هک  تسا  (ع ) نیموصعم تامحز  يهطـساو  هب  هعیـش  خـیرات  تـالامک  زا  یکی 

نـس رد  جع )  ) رـصعیلو ترـضح  و  (ع ) يداه ماما  (ع ،) داوج ماما  متـشه ، ماما  زا  دـعب  درادـن . توافت  وا  يارب  بیاغ ، رـضاح و  ای  ریبک ،
نیا تسا . هداتفین  قافتا  اههرود  نیا  رد  ياهدـمع  باعـشنا  چـیه  هدرک و  لوبق  ار  ناشیا  تماما  زین  هعیـش  دناهدیـسر و  تماما  هب  یکدوک 

تماما نامز  رد  رفعجنبیلع »  » بانج تسین . يروص  بصنم  کی  تماما ، هک  تسا  هتفریذـپ  ینعی  تسا ؛ هعیـش  گنهرف  دـشر  هاوگ  رما ،
تایاور هک  دندوب  مه  يردقلالیلج  ثدحم  موصعم ، ماما  هس  رـضحم  كرد  رب  هوالع  ناشیا  دندوب . لاسنهک  (ع ،) همئالا داوج  ترـضح 
لیطعت ار  سرد  ناشیا  دـندشیم ، دراو  ناشیا  سرد  يهقلح  رد  (ع ) داوج ماما  یتقو  لاح ، نیا  اب  اما  تسا ؛ هدـش  لـقن  ناـشیا  زا  يرایـسب 

دندیسوبیم . ار  ناشیا  تسد  دنتفریم و  ماما  لابند  هب  دندرکیم ؛
---------------

( . ع  ) اضر ماما  يومع  . 
-----------------

نیا لاعتم  يادخ  : » دندومرفیم اهنآ  خساپ  رد  دیتسه ،» ناشیا  ردـپ  يومع  امـش  : » هک دـشیم  ضارتعا  ناشیا  هب  یـسک  يوس  زا  مه  رگا 
تسا .» هتسناد  لباق  ار  ناوجون  نیا  اما  هتسنادن ، تماما  لباق  ار  دیفس  شیر 

مه یهیجوت  نینچ  (ع ) ادهـشلادیس يهرابرد  اـما  دـندرک ، تسرد  یلطاـب  يروص و  هیجوت  (ع ) نینمؤملاریما تیـالو  در  يارب  لاـح ، ره  هب 
یتح يزایتما ، چـیه  دـیزی  دایزنبا و  هدیـسر ؛ نارود  هب  هزات  دوب و  ناوج  دـیزی ، دنتـشاد و  نس  لاس  تصـش  دودـح  ناشیا  درادـن . دوجو 
اهنآ زا  یناشخرد  يهقباس  هن  دندوب و  ادخ  لوسر  يهباحص  وزج  هن  دنتشاد ؛ یترهـش  هن  دنتـشادن . دشخبب ، یهاگیاج  اهنآ  هب  هک  يروص ،

هب درک و  قحلم  نایفسوبا  هب  ار  وا  هیواعم  هک  دوب  یعورشمان  دالوا  زا  مه  دایز » « ؛ تسا دایز  رسپ  دایز » نبا  . » تشاد دوجو  مدرم  ناهذا  رد 
دیزی هب  دوش ، هیواعم  رـسمه  هکنیا  زا  لبق  دـیزی  ردام  نوچ  تسا ؛ هیوهلالوهجم  مه  دـیزی » . » تفرگ رارق  رایـسب  نعط  دروم  لـیلد  نیمه 

رد درادـن و  دوجو  یتبثم  يهطقن  چـیه  مه  ناشفاصوا  ریاس  قالخا و  رد  دـش . مامت  هیواعم  مسا  هب  دـیزی  لاح ، نیا  اب  دوب ؛ هدـش  رادراـب 
تسا . لیاذرلاعمجم  مالک ، کی 

--------------------
ُعَمْسَی اَم  ُْهنَع  ُُبتْکَأ  ِْنیَتَنَس  ُهَْدنِع  ُتْمَقَأ  ُْتنُک  َو  ِۀَنیِدَْملِاب  ًاِسلاَج  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَج  ِْنب  ِِّیلَع  َْدنِع  ُْتنُک  َلاَق : ٍراَّمَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  . »

َو ٍءاَذِح  اَِلب  ٍرَفْعَج  ُْنب  ُِّیلَع  ََبثَوَف   � ِلوُسَّرلا َدِجْسَم  َدِجْسَْملا -  � اَـضِّرلا ٍِّیلَع  ُْنب  ُدَّمَُحم  ٍرَفْعَج  ُوبَأ  ِْهیَلَع  َلَخَد  ْذِإ   � ِنَسَْحلا َابَأ  ِینْعَی  ِهیِخَأ  ْنِم 
ُْنب ُِّیلَع  َعَجَر  اَّمَلَف  ٌِمئاَق  َْتنَأ  َو  ُسِلْجَأ  َْفیَک  يِدِّیَـس  اَی  َلاَقَف  ُهَّللا  َکَمِحَر  ْسِلْجا  ِّمَع  اَـی  (ع ) رَفْعَج ُوبَأ  َُهل  َلاَـقَف  ُهَمَّظَع  َو  ُهَدَـی  َلَّبَقَف  ٍءاَدِر  اـَل 

َضَبَق َو  َّلَج  َو  َّزَع  ُهَّللا  َناَک  اَذِإ  اُوتُکْـسا  َلاَقَف  َلْعِْفلا  اَذَه  ِِهب  ُلَعْفَت  َْتنَأ  َو  ِهِیبَأ  ُّمَع  َْتنَأ  َنُولوُقَی  َو  ُهَنوُخِّبَُوی  ُُهباَحْـصَأ  َلَعَج  ِهِِسلْجَم  َیلِإ  ٍرَفْعَج 
، یفاک لوصا  ٌْدبَع ؛» َُهل  اَنَأ  َْلب  َنُولوُقَت  اَّمِم  ِهَّللِاب  ُذوُعَن  ُهَلْضَف  ُرِْکنُأ  ُهَعَـضَو  ُْثیَح  ُهَعَـضَو  َو  یَتَْفلا  اَذَه  َلَّهَأ  َو  َۀَْبیَّشلا  ِهِذَه  ْلِّهَُؤی  َْمل  ِِهتَیِْحل  یَلَع 

ِیناَّثلا . ٍرَفْعَج  ِیبَأ  یَلَع  ِّصَّنلا  َو  ِةَراَشِْإلا  ُبَاب  ص322 ، ج1 ،
----------------------

نمشد تسد  هب  خیرات  هکنآ  اب  دندوب . لامک  بحاص  رظن ، ره  زا  هک  دنتشاد  رارق  (ع ) ادهـشلادیس ترـضح  يریگرد ، رگید  يوس  رد  اما 
(، (ص مرکایبن يهون  ترـضح ، دنـسیونب . خـیرات  رد  (ع ) ادهـشلادیس يهرابرد  یفنم  يهلمج  کی  یتح  دناهتـسناوتن  اما  تسا ، هدـش  تبث 

اروشاـع زور  رد  یتـقو  دنتـسه . رادروخرب  تـالامک  عاونا  يهمه  زا  نیا ، رب  هوـالع  تسا . س)  ) ارهز يهمطاـف  و  (ع ) نینمؤـملاریما دـنزرف 
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ربمایپ زا  امـش  رگم  : » دـندومرف یتقو  دـیراد ! یمرج  امـش  تفگن  مه  رفن  کـی  یتح  دیـشکب »؟ ارم  دـیهاوخیم  يرذـع  هچ  هب  : » دـندومرف
، ناشیا خساپ  رد  دیسرپب ؛» ربمایپ  باحصا  زا  دیورب و  دیاهدینشن ، رگا  ۀَّنَْجلا ،» ِلْهَأ  ِباَبَش  اَدِّیَس  َْنیَـسُْحلا  َو  َنَسَْحلا  : » دندومرف هک  دیدینـشن 

درکن . راکنا  سکچیه 
لوط رد  دوخ  راکشآ  تکرح  نالعا  دوجو  اب  تالامک و  همه  نیا  اب  ارچ  سپ  دناتشهب ؛ لها  رورـس  هکلب  تشهب ، لها  اهنت  هن  ترـضح ،

یشخب دیاش  هفوک و  زا  طقف  لباقم ، يههبج  هکیلاح  رد  دناهتشاد ؛ روای  رفن )  72 روهشم ، رظن  رب  انب  ای   ) رفن تیاهن 200  رد  اهنت  هام ، دنچ 
«، ادـخ ّیلو  ! » تسا هدـش  لقن  زین  نیا  زا  شیب  رگید ، عباـنم  یخرب  رد  یتح  دوب و  هدرک  عمج  رگـشل  رفن  رازه   30 هفوک ، ياهیکیدزن  زا 

درک و يوزنم  اهنت و  ار  (ع ) ادهـشلادیس یخیرات ، يهشقن  تکرح و  کی  ای  دـندش ؛ اهنت  هراب  کی  ترـضح  ایآ  دـش ؟ اـهنت  هنوگچ  ارچ و 
تسا ؟ هدش  ناشیا  ییاهنت  بجوم  یلماوع  هچ  ًالصا  دناسر ؟! نینمؤم  تراما  ترادص و  هب  ار  دیزی 

---------------
تاَیِّدلا . ِرِداََون  ُبَاب  ص179 ، ج4 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  . 

---------------
هعلاطم رخآ  ات  لوا  زا  ار  هعیشلالئاسو »  » باتک يهمه  : » دندومرفیم ناشیا  دنراد ؛ یلمأت  لباق  نخـس  هنیمز ، نیا  رد  هر )  ) ییابطابط همالع 

رد هک  تسا  نیا  نخـس  يانعم  مدرکن .»! ادیپ  تیاور  هس  زا  شیب  اما  تسا ؛ هدش  لقن  (ع ) ادهـشلادیس زا  یهقف  تیاور  دـنچ  منیبب  ات  مدرک 
یباحـص ناونع  هب  اههریرهوبا  هک  یلاـحرد  دناهتـشادن ؛ لوبق  مه  وگهلئـسم  کـی  يهزادـنا  رد  یتح  ار  (ع ) ادهـشلادیس مدرم ، ناـمز ، نآ 

هدش اهنت  یلبق  يزیرهمانرب  یهدنامزاس و  اب  ادخ » ّیلو   » هک دهدیم  ناشن  لئاسم  نیا  يهمه  دـندوب ! هدـش  ییاوتف  بحاص  عجارم  ربمایپ ،
دراد . دوجو  مه  زورما  یهدنامزاس ، نیا  و  تسا ؛

ماما نامز  رد  هکییاج  ات  تفای ؛ شیازفا  (ع ) تیبلها هب  مدرم  لابقا  تاهجوت و  دـش ؛ سوکعم  نایرج  هک  دوب  (ع ) ادهـشلادیس تکرح  اـب 
يهمئا یتح  دـندرک . يراذـگناینب  ار  یمیظع  ِیگنهرف  ِبتکم  دـندمآرد و  اوزنا  زا  (ع ) تیبلها دیـسر ؛ دوخ  جوا  هب   � قداص ماما  رقاب و 

. دندوب (ع ) قداص ماما  نادرگاش  زا  يوحن  هب  زین  ّتنس  لها  يهعبرا 

ادخ ّیلو  ییاهنت  لماوع 

اههنتف اهههبش و 

هب دـنوشیم ، بیکرت  مه  اب  هنتف  ههبـش و  یتقو  دنتـسه . اه  « هنتف  » اه و « ههبـش ، » دوشیم ادـخ  ّیلو  ییاهنت  ثعاب  هک  یمهم  لـماوع  زا  یکی 
« دایزنبا  » يهنتف لثم  ياهنتف  یهاگ  دنراذگیم . رثا  اههنتف  کیرات ، ياضف  رد  دننکیم و  کیرات  ار  اضف  اهههبـش ، دنتفایم . رگراک  تدـش 

اهههبش نیا  تقیقح ، رد  دناسرتیم . قوقح  عطق  ماش و  رگـشل  زا  ار  اهنآ  دنکیم و  دیدهت  ار  مدرم  دوشیم ؛ هفوک  دراو  وا  دهدیم . خر 
دنتسین . زاسراک  اههنتف  نشور ، ياضف  رد  هنرگو  دننکیم ؛ مهارف  ار  اههنتف  يروراب  يهنیمز 

تایح نامز  رد  هک  تسا  هللاباتک » انبـسح   » يههبـش ههبـش ، نیرتیـساسا  تسا ، هدش  هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  یناورف  اهههبـش  نیب  زا 
نیرخآ رد  ترـضح  دـناهدرک . هراـشا  هتکن  نیا  هب  زین  نارگید  و  يربـط »  » هـلمج زا  ّتنـس ، لـها  نیخروـم  دـش . زاـغآ  (ص ) مرکا ربماـیپ 

هارمگ نم  زا  دعب  هک  مسیونب  يزیچ  ات  دـیروایب  ملق  تاود و  : » دـندومرف دـندوب ، ناشیا  لزنم  رد  مدرم  هک  یلاح  رد  دوخ ، تایح  ياهزور 
نئارق زا  دـیوگیم ! نایذـه  ربمایپ  هللااب ، ذوعن  ینعی  هللا ؛» باـتک  مکبـسح  رجهیل ، لـجرلا  نا  : » تفگ هک  دوب  ناـیم  نآ  رد  یـسک  دـیوشن ».
نایرج نیا  تنس  لها  ياملع  زا  یهورگ  هنافّسأتم  هّتبلا  دناقفّتم . ًابیرقت  ینـس  هعیـش و  تسیک . نخـس  نیا  يهدنیوگ  هک  تسادیپ  یخیرات 

، دـندومرف ار  هـلمج  نآ  (ص ) مرکا ربماـیپ  هـک  يزور  تـفگیم  زین  اهدـعب  وا  تـسین . يدـب  فرح  نـیا  هـک  دــناهتفگ  هدرک و  هیجوـت  ار 
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. متسنادن حالص  نم  یلو  دننک ؛ حرطم  ار  تفالخ  يهلأسم  دنتساوخیم 
؛ تسا یفاک  ام  يارب  باتک  درادن و  ّیلو  هب  زاین  مالسا  هک  تسا  نیا  ینخس  نینچ  رگید  يور 

--------------
. اهنع خیاشملا  دحأ  در  ۀبیغلا و  لوح  ۀیدیزلا  ۀهبش  ص64 ، ۀمعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  . 

-------------
ِیتَْرتِع َو  ِهَّللا  َباَتِک  ِْنیَلَقَّثلا  ُمُکِیف  ٌكِراَت  یِّنِإ  : » دندومرف تحارص  هب  ترضح  هک  دناهدرک  لقن  رتاوتم  لکش  هب  یّنس  هعیـش و  هک  یلاح  رد 

«! ِیتَّنُس َو  ِهَّللا  ِباَتِک  : » دناهتفگ هدرک و  فیرحت  مه  ار  تیاور  نیا  اهیضعب  دنچ  ره  ِیْتَیب .» َلْهَأ 
هک دـیناوخب ، زاـمن  تسا  هدوـمرف  ادـخ  تسا . یفاـک  اـم  يارب  نیا  دراد و  دوـجو  ادـخ  نوناـق  : » دـنتفگ هـک  دـش  عورـش  اـجنیا  زا  هـهبش 

! درک ظفح  ار  ادخ  باتک  دیاب  طقف  درادن و  انعم  ثیدح  تباتک  رگید  میوریم . هک  دیورب  جح  میریگیم ؛ هک  دیریگب ، هزور  میناوخیم ؛
رطاخ نیا  هب  اهنت  دش ؛ عنم  ياهرود  رد  (ص ) مرکا ربمایپ  ثیدح  نتـشون  اذل  دوریم .» نیب  زا  ادخ  باتک  میـسیونب ، ثیدـح  میهاوخب  رگا 

تشاد . تحارص  (ع ) تیبلها لیاضف  نایب  رد  (ص ) متاخ ربمایپ  ثیداحا  هک 
؛»! دورب نیب  زا  نآرق  دیراذگن  اذل  درادن ؛ تیمها  نآرق  يهزادنا  هب  تیاور  : » دیوگیم رهاظ  رد  هک  ارچ  دراد ؛ ياهدنبیرف  رهاظ  ههبـش ، نیا 
انعم دارفا ، هاوخلدهب  نآ  تاـهباشتم  دـشابن ، ياهدـننکنییبت  نآرق  يارب  رگا  تسا و  نآرق  رّـسفم  (ص ) ادـخ لوـسر  مـالک  هک  یلاـح  رد 

...«. مِْهَیلِإ َلُِّزن  ام  ِساَّنِلل  َنِّیَُبِتل  َرْکِّذلا  َْکَیلِإ  اْنلَْزنَأ  َو  : » دیامرفیم مه  نآرق  دوشیم .

تیب لها  لباقم  رد  تیصخش  لعج 

؛ دوب تیـصخش  لعج  هب  نتخادرپ  (ع ،) تیب لها  لیاضف  رـشن  زا  تعنامم  زا  دـعب  ادـخ ، ّیلو  نتخاس  اهنت  يارب  لطاب  يههبج  يدـعب  لـمع 
بحاـص ًاـتقیقح  هک  (ع ) نینمؤـملاریما ربارب  رد  ورنیا ، زا  تسا . یجیار  راـک  تسایـس  ياـیند  رد  هک  دـنتخاس  لدـبلایلع  ياهتیـصخش 

درادن قح  یـسک  هک  داد  روتـسد  لوا  داد : ماجنا  هدمع  راک  ود  هیواعم  هنیمز ، نیا  رد  دـندرک . لعج  تلیـضف  نارگید  يارب  تسا ، لیاضف 
. دش دهاوخ  هتشک  هنرگو  دنک ، لقن  ثیدح  (ع ) تراهط تمصع و  تیبلها  و  (ع ) یلع لیاضف  يهرابرد 

---------------
يهیآ 44 . ( 16  ) لحن . 

---------------
تفگ هیواعم  دوخ  هک  دش  جیار  ياهزادنا  هب  لیاضف  لعج  راک  دننک . لقن  تلیـضف  یـصاخشا  يارب  داد  روتـسد  شنارادناتـسا  هب  مه  دـعب 

، دندرک لقن  ار  دیوشیم » تیاده  دینک ، ادتقا  مادکره  هب  تسا ؛ نامسآ  ناگراتـس  لَثَم  نم ، باحـصا  لَثَم  : » نوچمه یتایلعج  تسا ! سب 
دناهتشاد . دوجو  مه  نیقفانم  هباحص ، لخاد  دیامرفیم : هک  تسادخ  باتک  حیرص  نخس  فالخ  هباحص ، يهمه  ندوب  بوخ  اما 

دوش مولعم  هکنیا  يارب  تسا . غورد  شاهمه  هک  یلیاضف  دنتـسه !» تفوطع  لها  نارگید  تسا و  نشخ  ناوج و  یلع  : » دـنتفگ هکنیا  اـی 
ذوفن اهنآ  بلق  رد  نید  دـندوب و  ًاجاوفا » هللانید  یف  نولخدـی   » ياهدـع نوچ  دـینک . هعلاطم  ار  هدر »  » نایرج دـندوبن ، تفوطع  لها  ًاعقاو 

هک ياهنوگهب  دندشیم ؛ هتـشک  دـترم  ناونع  هب  نیفلاخم ، هک  دناهتـشون  تنـس  لها  دوخ  اما  دـندش . دـترم  یهورگ  ورنیا  زا  دوب ؛ هدرکن 
(ع) ریما ترضح  اهنایرج ، نیا  يهمه  دوجو  اب  دوب . هدش  هدیشک  حاضتفا  هب  هریمن ،» نب  کلام   » نایرج لثم  اهیشکرکشل ، نیا  زا  یـضعب 

. دندرکیم مهتم  تنوشخ  هب  ار 
--------------------

يهروس زا  يهفیرـش 101  يهیآ  رد  لاثم  يارب  تسا . هدرک  هراـشا  هلاـسم  نیا  هب  هبوت  هلداـجم و  نوقفاـنم ، يهروس  زا  يددـعتم  تاـیآ  . ]
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ياـهبرع زا  یهورگ  ِقاـفِّنلا ؛ ... یَلَع  اوُدَرَم  ِۀَـنیدَْملا  ِلـْهَأ  ْنـِم  َو  َنوُِقفاـنُم  ِبارْعَأـْلا  َنـِم  ْمَُکلْوَـح  ْنَّمِم  َو  : » میناوـخیم هبوـت  يهکراـبم 
...«.[ دنزرویم رارصا  قافن  رد  زین  هنیدم  مدرم  زا  یهورگ  دنقفانم و  دناهتفرگ  ار  امش  درگ  هک  نیشنهیداب 

-----------------

نـشور تریـصب  لها  يارب  اهتلیـضف  لعج  نیا  يهمه  هک  تسا  هتـساوخ  لاعتم  يادخ  اما  تسا ؛ هدوب  ناوارف  خیرات  لوط  رد  عون  نیا  زا 
(ع) تیب لـها  يارب  هک  ار  یتلیـضف  لاـثم ؛ يارب  دراد . يددـعتم  نئارق  لـیاضف ، نیا  ندوب  یلعج  هک  تسا  نیا  راـک  فئاـطل  زا  یکی  دوش .

ياهدرمریپ زین  یناسک  هک  دندرک  لعج  ۀَّنَْجلا ،» ِلْهَأ  ِباَبَش  اَدِّیَـس  َْنیَـسُْحلا  َو  َنَسَْحلا   » ربارب رد  هنومن ، يارب  دناهدرک . لعج  دراد ، تقیقح 
. دندرک لقن  نارگید  يارب  ًانیع  ار  دوب  هدش  هتفگ  تلیضف  (ع ) نینمؤملاریما يهرابرد  هچ  ره  هکنیا  ای  دنتسه . تشهب  لها 

« ندوب ناملسم   » و نید »  » يانعم فیرحت 

ناسنا رد  ینامز  ندوب ، میلـست  نیا  ُمالْـسِْإلا .»... ِهَّللا  َْدنِع  َنیِّدـلا  َّنِإ  : » تسین لاعتم  يادـخ  لباقم  رد  ندوب  میلـست  زج  يزیچ  نید  تقیقح 
: دشاب میلست  ادخ » ّیلو   » لباقم رد  ناسنا  هک  دنکیم  ادیپ  توبث 

ٌمیحَر .» ٌروُفَغ  ُهَّللا  َو  ْمَُکبُونُذ  ْمَُکل  ْرِفْغَی  َو  ُهَّللا  ُمُْکِببُْحی  ینوُِعبَّتاَف  َهَّللا  َنوُّبُِحت  ُْمْتنُک  ْنِإ  ُْلق  »
ياـنعم (ص ) مرکایبن تلحر  زا  سپ  ياهدـع  اـما  دنتـسه ؛ نید  يرهاـظ  بادآ  تعیرـش ، ماـکحا  تسا و  نید  رهوگ  ادـخ ، ّیلو  هب  ّیلوت 
يرهاظ بادآ  نیمه  هب  رـصحنم  نید ، هک  تسا  دقتعم  هاگن  کی  دراد . همادا  زین  زورما  ات  هک  ییاهفیرحت  دندرک ؛ فیرحت  ار  يرادنید 

، دراد دوجو  زین  نونکا  مه  تفرگ و  لکـش  جیردت  هب  هک  رگید  هاگن  دنادیم . رتسدقم  دـناوخب ، زامن  رتشیب  هک  ار  سک  ره  سپ  تسا ؛
«، ینادزمر «، » ینادزار «، » تـالمأت «، » یـسدق براـجت   » اـهيزورما لوـق  هب  اـی  ینطاـب » براـجت   » زا تسا  ياهعوـمجم  نید ، هک  تسا  نیا 

دنک لمع  بادآ  نآ  هب  یسک  رگا  دراد و  ییاهلومرف  بادآ و  اهنآ  هب  ندیسر  هک  ینطاب ،» تاماقم   » و ینطاب » تالاح  «، » یـشکتضایر »
. دسریم هجیتن  هب 

---------------
يهیآ 19. ( 3  ) نارمعلآ . 
يهیآ 31. ( 3  ) نارمعلآ . 

----------------
ًاقلطم اهفرح  نیا  هتبلا  دراد . دوجو  ادـخ  يوس  هب  یناکلپ  دـننکیم  روصت  هک  دـنراد  نیرئاسلالزانم »  » مان هب  یباتک  تنـسلها  ورنیا  زا 

. دناهدرک یحارط  لومرف  زین ، ادخ  هب  ندیسر  يارب  هک  تسا  هدیسر  ییاج  هب  مکمک  هدش و  داجیا  هک  تسا  یفیرحت  نیا  اما  دنتسین ؛ لطاب 
تسا . هللا » ُباتِک  اُنبسَح   » راعش روهظ  نیا  دراد ؟ یهاگیاج  هچ  ادخ » ّیلو  ، » فیراعت نیا  اب 

دوخ دنرادن و  نید  هب  یطبر  ًایناث  دنرادن ؛ ینادـنچ  رابتعا  دنتـسه و  يرهاظ  روما ، نیا  ًالوا  دـنیوگیم : یخرب  زین  یعامتجا  روما  يهرابرد 
زا دـیدرگ . ادـخ  ّیلو  ندـش  اهنت  اههنتف و  ندـش  عقاو  رثؤم  بجوم  مالـسا ، ردـص  رد  تارّکفت  نیا  زاغآ  دـنهد ! ناماس  ار  نآ  دـیاب  مدرم 

جیردـت هـب  دـندش ، هدرمـش  مرتـحم  لداـع و  هباحــص ، يهـمه  دـش و  فـیرعت  هزور  زاـمن و  ینادزمر و  هـب  طـقف  يرادنـید ، هـک  یناـمز 
ار دوخ  ریثأت  هنتف  هک  دوب  اجنیا  دنتسه . یباحص  ود  ره  هک  لیلد  نیا  هب  اهنت  دنتفرگ ؛ رارق  تلزنم  کی  رد  ریبز  هحلط و  اب  (ع ) نینمؤملاریما
(ع) نینمؤملاریما اّما  دـش . نینمؤملالاخ »  » مه هیواـعم  دـندش ؛ عمج  نآ  ریز  مدرم  دـندرک ، دـنلب  مچرپ  ریبز  هحلط و  هک  یتقو  تشاذـگ و 
َو ُۀَـیِواعُم  ُلاُقی  یّتَح  یَنلَْزنَا  َُّمث  یَنلَْزنَا  ُرْهَّدـلَا  : » دـندومرف هک  تسا  هدـش  لقن  (ع ) ریما ترـضح  زا  عبانم  یخرب  رد  اـجک !؟ هیواـعم  اـجک و 

«. ُّیلَع
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-----------------
«! هیواعم یلع و  : » دنتفگ هک  ییاج  ات  تشاذگ  هیواعم  رانک  هک  دروآ  نییاپ  يردق  هب  ارم  راگزور  . »

----------------
وزج لیلد  نیمه  هب  دندروآ ؛ مالـسا  هارکا  هب  زین  هکم  حتف  زا  دعب  دـندوب ؛ تسرپتب  شردـپ  دوخ و  هکم ، حـتف  ات  هک  تسا  یـسک  هیواعم 

(ص) مرکایبن هب  نموم  نیلوا  (ع ) نینمؤملاریما اما  دـندوب ؛ هدرب  اهنآ  تقیقح  رد  ینعی  دنتـسه . ترـضح  تسد  هب  ناگدـشدازآ  ای  اـقَلُط 
دراد . دوخ  ياج  ترضح ، یهانتمان  لیاضف  رگید  ینکشتب و  تادهاجم و  دناهدناوخ . نآرق  دلوت  ودب  رد  دنتسه و 

راذـگریثأت بالقنا  نشور  ياضف  رد  دـنناوتیمن  اههنتف  نیا  میتسین . نامر و ... وئدـیو ، ملیف ، هراوهاـم ، دـننام : ییاـههنتف  نارگن  اـم  هزورما 
ماقم هب  دـنداد و  تاجن  اههنتف  نیا  زا  ار  ناناوج  یلاعت  كرابت و  هللانذاـب   ı ینیمخ ماما  اما  دوب ؛ دایز  اـههنتف  نیا  زا  لاس 1357  رد  دنشاب .

ای تسا .» تسایـس  تموکح و  دقاف  نید ، : » دـیوگیم هک  یلقادـح  نید  يههبـش  لثم  یتاهبـش  دنتـسه ؛ اهههبـش  مهم ، دـندناسر . تداهش 
دمهفیم ار  نید  شدوخ  یسک  ره  درادن و  رّسفم  يهقبط  نید ، تسین ؛ مزال  ّتیناحور  نید ، ریسفت  يارب  تسا  دقتعم  هک  يرگید  يههبش 

رب تسا . ییارگّرثکت »  » ههبـش نیا  تسا . قح  هبـسنلاب  دمهفب ، ار  نید  یلکـش  ره  هب  سک  ره  اذل  درادن . مه  لطاب  قح و  دـنکیم ؛ لمع  و 
. دننک یگدنز  دنهاوخیم  هک  روط  ره  ات  تسا  هدرک  راذگاو  ناشدوخ  هب  ار  مدرم  یعامتجا  یگدنز  لاعتم  دـنوادخ  تاهبـش ، نیا  ساسا 

وزج تساـهنیا ، زج  هچره  درادـن و  يزیچ  دودـحم ، تاـّیقالخا  زا  ياهعوـمجم  و  دـیحوت ، داـعم و  زج  نـید  : » دـنیوگیم هـک  ییاـج  اـت 
لثم تسا . هدش  هتفگ  طیارش  بسانت  هب  هکلب  تسین ، نید  فرح  تسا ، هدش  هدز  اهنآ  زا  یفرح  مه  مالسا  رد  رگا  تسا . نید  تایـضرع 

دوشیم . هتفگ  بسانت  هب  یلو  درادن ؛ فرص  هب  یطبر  وحن  دشاب . هدش  هتفگ  وحن  زا  مه  یفرح  فرص ، باتک  رد  هکنیا 
------------------

يهیآ 112. ( 6  ) ماعنا . 
-----------------

شرود دنک ، ییاعدا  یـسک  رگا  دنوشیم و  رثؤم  یتحار  هب  اههنتف  هک  دـیآیم  دـیدپ  هعماج  رد  ياهنیمز  دـنریگب ، توق  اهههبـش  نیا  رگا 
نایرج رد  رگا  دننیبن . ادـخ  يایلوا  جاتحم  ار  دوخ  مه  رادنید  مدرم  دـننامب و  اهنت  یهلا  يایلوا  هک  دوشیم  بجوم  اهنیا  دـنوشیم . عمج 
يروط مدرم  دندش . اهنت  لکش  نیمه  هب  زین  (ع ) ادهـشلادیس دیـسر . میهاوخ  جیاتن  نیمه  هب  میـشیدنیب ، مالـسا  خیرات  رد  اهههبـش  اههنتف و 

زا هتـشذگ  ناشیا ، هکنیا  اب  دندیـسرپیمن ؛ (ع ) ادهـشلادیس زا  زین  ار  دوخ  مارح  لالح و  لئاسم  یهقف و  ماکحا  یتح  هک  دـندش  هدـنکارپ 
رد دندوب ـ  ترضح  ییاهنت  مهم  لماوع  زا  هک  اههنتف ـ  اهههبش و  نیا  دندوب . ناشیا  یباحص  ربمایپ و  طبس  دنکیم ، لقن  هعیـش  هک  یلیاضف 
هب نداد  مالـس  زا  سپ  هلـصافالب  اذـل  تساههیـضق . نیا  نابیتشپ  یخیرات  يزیرهماـنرب  هکلب  دـنوشیمن ؛ داـجیا  هرود  کـی  اـی  هظحل  کـی 

ِْتیَْبلا .» َلْهَأ  ْمُْکیَلَع  ِرْوَْجلا  َو  ِْملُّظلا  َساَسَأ  ْتَسَّسَأ  ًۀَّمُأ  ُهَّللا  َنَعَلَف  : » مینکیم نعل  ار  تما  کی  روتوم ،» رتو   » ناونع هب  ترضح 
-

یهلا يایلوا  هاگتسد  رد  فده  ندوب  الاب 

. دنتـسه نآ  لابند  هب  تیغاوط  ایند و  لها  هک  تسا  يزیچ  زا  رتارف  یلیخ  هک  تسا  ناشیا  فدـه  ادـخ ، ّیلو  ییاهنت  لماوع  زا  رگید  یکی 
فدـه نیا  لابند  هب  ترـضح  رگا  دوبن . يدام  لماکت  يدام و  يهعـسوت  ای  اهناسنا ، ییاـیند  شیع  هاـفر و  نیمأـت  (ع ) ادهـشلادیس فدـه 

مدرم يدام  زاین  هچرگا  دوبن ؛ مدرم  زیارغ  ياضرا  تاوهش و  نیمأت  ناشیا ، یلصا  فده  دندشیم . هارمه  ناشیا  اب  تعرـس  هب  همه  دندوب ،
یلو دوشیم ، نیمأت  لوقعم  لکـش  رد  هجو و  نیرتهب  هب  دریگیم ، لکـش  ادـخ  يایلوا  روحم  رب  هک  ياهعماج  رد  ینید و  تموکح  رد  زین 
رترب دننکیم ، بیقعت  اهنآ  هک  يا  « هعـسوت  » يدام و ياهندـمت  رظن  دروم  يدازآ »  » یتح و  يدام » تینما  «، » هافر  » زا یهلا  يایلوا  فدـه 
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، لومعم روطهب  هکیلاح  رد  دـندرکیمن ؛ توعد  ایند  هافر  هب  ار  مدرم  دوخ ، توعد  زاـغآ  رد  یهلا  ياـیلوا  زا  کـی  چـیه  ورنیا  زا  تسا .
تسا . هدوبن  بسانم  عماوج ، زا  يرایسب  يدام  تیعضو  هک  دشیم  ینامز  اب  نراقم  ناشیا  تثعب 

تثعب ودب  رد  ترضح  دوجو ، نیا  اب  اما  دندوب ، هدنام  بقع  رایسب  هافر  تینما و  رظن  زا  (ص ) مالسا مرکم  یّبن  رصع  يهعماج  هنومن ، يارب 
توعد داعم  هب  ار  مدرم  هلصافالب  و  اوُِحْلُفت » ُهَّللا  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  اُولُوق  : » دندومرف هکلب  دنتفگن ، نخـس  یعامتجا  تینما  یگدنز و  دب  تیعـضو  زا 

ایند هب  ناشقّلعت  فیعض و  ناشكاردا  هک  یعماوج  رد  یهلا  يایبنا  دشیم . مامت  نیگنـس  رایـسب  ءایبنا  يارب  توعد ، نیا  هکنیا  اب  دندرک ؛
هداد حرـش  نآرق  زا  يددعتم  تایآ  رد  نایرج  نیا  دندشیم ؛ مهتم  نونج  هب  گرم ، زا  سپ  یگدنز  داعم و  هب  توعد  لیلد  هب  دوب ، دیدش 

، دهز دیحوت ، ماقم  هب  ار  ناسنا  دنتـساوخیم  نوچ  دوشیم ؟ زاغآ  هنوگنیا  ایبنا  توعد  تامحز ، نیا  يهمه  دوجو  اب  ارچ  اما  تسا . هدش 
هک تسا  یعیبط  دش ، عیفر  فده ، یتقو  تسین . نکمم  هللا  هب  نامیا  ترخآ و  هب  نیقی  نودب  فده  نیا  هب  ندیـسر  دـنناسرب ؛ اضر  نیقی و 

. دنرادن تمه  دنتسین و  هدامآ  عیفر  ياهفده  نآ  يارب  مدرم  يهمه  نوچ  دنوشیم ؛ ادیپ  رتمک  رترید و  یعقاو ، ناهارمه 

ریوزت بیرف و  زا  یهلا  يایلوا  بانتجا 

فده هب  دـننک و  بذـج  دوخ  يوس  هب  ار  مدرم  ریوزت ، هلیح و  اب  دنتـسین  رـضاح  اهنآ  هک  تسا  نیا  ادـخ  يایلوا  ییاهنت  لماوع  رگید  زا 
لاعتم يادخ  تمس  هب  ریس  حیحص  قیرط  اهنت  نوچ  دنیایب ؛ ادخ  يوس  هب  مهف  یهاگآ و  تریصب و  رس  زا  مدرم  دنهاوخیم  هکلب  دنناسرب ،

ْنیَدْجَّنلا .» ُهاْنیَدَه  َو  : » دیامرفیم میرک  نآرق  هکنانچمه  تسا . ریسم  نیا 
یهاگآ تریصب و  اب  دنریگب ، میمصت  دنهاوخیم  مدرم  یتقو  ات  دنکیم  راکشآ  ار  لطاب  قح و  هک  تسا  يوحن  هب  ایبنا  يربهر  تیریدم و 

نیمه هب  دوشیم ، هدید  ریذپانهیجوت  رهاظ  هب  يدراوم  یهلا  يایلوا  دروخرب  رد  ای  (ع ) نینمؤملاریما تموکح  رد  رگا  اذل  دنریگب ؛ میمـصت 
دـصق هب  : » دنتفگ دـنوش ؛ جراخ  هنیدـم  زا  دـنریگب و  هزاجا  ات  دـندمآ  ترـضح  شیپ  ریبز »  » و هحلط »  » هک ینامز  هنومن ، يارب  تسا . لیلد 

، دنتـسنادیم ار  اهنآ  فده  هکنیا  اب  ناشیا  ینعی  دنتـسه .» هنتف  لابند  هب  دنوریم و  هئطوت  يارب  : » دندومرف ترـضح  اما  میوریم ». هرمع 
« دایزنبا  » هک تسنادیم  لیقع » نب  ملسم  . » دندشن عنام  اما  دراد ، ار  ناشرورت  دصق  مجلم » نبا   » هک دنتسنادیم  ترـضح  دندشن . ناشعنام 
. دنکیمن لح  ار  یلکـشم  بیرف ، رورت و  دنهدیم  ناشن  هک  دـنراد  دوجو  لیبق  نیا  زا  يرایـسب  دراوم  تشکن . ار  وا  اما  تسا ، هناخ  لخاد 

راـیتخا تردـق  زا  مدرم  دـیاب  دوش . نشور  لـطاب  قـح و  هک  درک  لـمع  يروـط  دـیاب  دنـسرب ، تریـصب  هب  مدرم  هک  تسا  نیا  فدـه  رگا 
؛ دنداد رادشه  دندناوخ و  هبطخ  اهراب  هار  نیب  رد  اهلقن ، یخرب  قبط  (ع ) ادهـشلادیس دبای . ینعم  دـشر »  » و فیلکت »  » ات دنـشاب  رادروخرب 

ترـضح یتح  دندرکیم . كرت  ار  ترـضح  نآ  ناوراک  يرتشیب  يهدع  دشیم ، رتدیدش  تارطاخم  هچ  ره  دندش . هدنکارپ  مه  ياهدع 
باحـصا يهمه  زا  ار  تعیب  بش  نآ  رد  ترـضح  هکنآ  اـب  دناهتـشون  نیخروم  هتبلا  دـیورب .» : » دـندومرف دوخ  باحـصا  هب  رخآ  بش  رد 

دندنام . دندرک و  سامتلا  یگمه  دوبن ؛ نتفر  هب  رضاح  یسک  رگید  دنتشادرب ، رضاح 
لطاب قح و  نتخاس  راکـشآ  فدـه ، هکلب  دـنک ؛ ظفح  ار  مدرم  ریوزت ، غورد و  اب  ولو  یتمیق ، ره  هب  هک  تسین  نیا  ینید  تموکح  فدـه 
دوجو فده ، نیا  هب  ندیسر  يارب  دشاب . هتشادن  دوجو  اهناسنا  نامیا  ریـسم  رد  یعنام  دوش و  مامت  ناگمه  رب  تجح  هک  يوحنهب  تسا ؛

دیامرفیم : (ص ) مرکا ربمایپ  هب  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ  تسا . مزال  اههنتف  نیطایش و 
ْمُهْرَذَف ُهُولَعَف  ام  َکُّبَر  َءاش  َْول  َو  ًاروُرُغ  ِلْوَْقلا  َفُرْخُز  ٍضَْعب  یلِإ  ْمُهُـضَْعب  یحُوی  ِّنِْجلا  َو  ِْسنِْإلا  َنیطایَـش  اوُدَع  ٍِّیبَن  ِّلُِکل  اْنلَعَج  َِکلذَک  َو  »

َنوُرَتْفَی ؛» ام  َو 
در ییاهفرح  اهنآ  نیب  دنراد ؛ یتاماهلا  دوخ  نیب  رد  نیطایش  ینج . یسنا و  نیطایش  زا  معا  میداد ؛ رارق  ینمـشد  يربمایپ  ره  يارب  ینعی 

نینچ دنتـسناوتیمن  نیطایـش  تساوخیم ، لاـعتم  دـنوادخ  رگا  رهاـظ . شوخ  بیرف و  رهاـظ  دنتـسه ؛ لوـقلافرخز  هک  دوـشیم  لدـب  و 
هب نیارباـنب  تسین . هتـسب  ادـخ  تسد  اـهنآ ، يهنتف  لـباقم  رد  تسا ؛ هدوبن  اـهنآ  موکحم  لاـعتم  دـنوادخ  ینعی  دـنهد . ماـجنا  ییاـهراک 
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نک . اهر  ناشفیلکت  ارتفا و  اب  ار  اهنیا  هک  دهدیم  روتسد  شربمایپ 
تسا : هدومرف  دعب  يهیآ  رد  ار  لاوس  نیا  خساپ  دنتسیاب ؟ ایبنا  لباقم  رد  هک  دهدیم  هزاجا  نیطایش  هب  لاعتم  يادخ  ارچ 

َنُوفِرَتْقُم .» ْمُه  ام  اُوفِرَتْقَِیل  َو  ُهْوَضْرَِیل  َو  ِةَرِخْآلِاب  َنُونِمُْؤی  َنیذَّلا ال  ُةَِدْئفَأ  ِْهَیلِإ  یغْصَِتل  َو  »
نینمؤـمریغ و هـکنیا  يارب  ینعی  نداد . ناـج  شوـگ  نداد ؛ شوـگ  ینعی  اغـصا  یلو  ندینـش ؛ ینعی  عمـس » . » تـسا عمــس  زا  ریغ  ءاغــصا 

دنوش . التبم  زین  اهنیا  دندوب ، اهنآ  هک  یتکاله  رد  دندنسپب و  ار  نیطایش  فرح  دناهدش ، فرخز  نیا  هب  یضار  هکیناسک 
. تسا هدش  يدایز  يهدـع  یگدـنکارپ  بجوم  هلأسم  نیمه  دـنوش . تیادـه  غورد ، تاغیلبت  تمیق  هب  مدرم  دـیابن  ایبنا ، فدـه  هب  هجوت  اب 

رادشه اهراب  هار ، نیب  رد  سکعرب ؛ دندرکن ؛ عمج  ار  مدرم  میانغ و ... تردق و  هب  ندیـسر  يهدـعو  اب  دوخ ، تکرح  رد  (ع ) ءادهـشلادیس
دهاوـخیم سک  ره  : » دـندومرف اذـل  تسا . تداهـش  نآ  ناـیاپ  هکلب  تسین ، تردـق  تموـکح و  زیمآهرطاـخم ، ِهار  نیا  ناـیاپ  هک  دـنداد 

. تسا ینید  تموکح  يورشیپ  تالکشم  زا  یکی  ًاساسا  و  (ع ) ادهشلادیس ییاهنت  للع  زا  یکی  مه  نیا  ددرگرب .»

هیواعم يهرفس  ندوب  رتنیگنر 

ایند رهاظم  تورث و  تردق ، لوپ ، هک  تسا  نیا  لومعم  تسا . لباقم  يههبج  ناوارف  ياههسوسو  ادـخ ، یلو  ییاهنت  لماوع  زا  رگید  یکی 
. تسین هیواعم  يهرفـس  لثم  زگره  (ع ) نینمؤملاریما يهرفـس  هکیلاح  رد  تسا ؛ رتنیگنر  هیواعم  يهرفـس  تسا . ناوارف  لطاب  يههبج  رد 

يدام ياههزیگنا  ساسارب  دـیعو و  هدـعو و  لوپ و  اب  ار  ماوقا  نارـس  دـننک . عمج  دوخ  لوح  ار  مدرم  دـننکیم  شالت  یتمیق  ره  هب  اـهنآ 
ناـشیا سکعلاـب ؛ دریگب . لکـش  يداـم  ياـههزیگنا  ساـسارب  شرکـشل  تساوخیمن  (ع ) ادهـشلادیس وـس ، نیا  رد  اـما  دـندرکیم ؛ عـمج 

ات ار  تیمکح  نیفص ، گنج  رد  لیلد  نیمه  هب  زین  (ع ) ریما ترـضح  دوش . ناشباحـصا  دشر  غولب و  لماع  گنج ، نیا  هک  دنتـساوخیم 
رادمتسایـس کی  ناشیا  رگا  رهاظ  رد  دـش . لیمحت  ناـشیا  رب  تیمکح  تفر و  هزین  رـس  رب  نآرق  هکییاـج  اـت  دـنتفریذپن ؛ هظحل  نیرخآ 

ار راک  نیا  ترـضح  اما  دوشن ؛ مَکَح  يرعـشا  یـسوموبا  دننک و  نییعت  ناشدوخ  ار  مَکَح  لقادح  ات  دنتفریذپیم ، ار  تیمکح  دیاب  دندوب ،
نایرج نیا  رد  ادخ  ّیلو  ریبدت  دـنوش و  ادـج  رگیدکی  زا  لطاب  قح و  فوفـص  دـتفیب و  قافتا  ياهنتف  هک  تسا  نیا  رب  انب  هک  ارچ  درکن ؛

دراد . شقن 
-----------------

يهیآ 113. ( 6  ) ماعنا . 

اروشاع يهلفاق  زا  فلتخم  دارفا  ندنام  بقع  تلع 

هراشا

نیا زا  دـشاب ، هدرکن  هداـمآ  ادـخ  ّیلو  اـب  یهارمه  يارب  لـبق ، زا  ار  دوـخ  ناـسنا  رگا  هک  تسا  نیا  رگید  زیمآتربـع  یـساسا و  يهلأـسم 
زا یلبق  ندوبن  هدامآ  لیلد  هب  ياهدع  یلو  دـندوب ، هدرک  مالعا  ار  دوخ  عضوم  لبق  اههام  زا  (ع ) ادهـشلادیس دـنام . دـهاوخ  بقع  یهارمه 

ورهبور ناشیا  اب  رگید  رفن  دنچ  هارمه  هب  هفوک ، یکیدزن  رد  ترـضح و  تکرح  ریـسم  رد  هک  حاّمرط »  » دـننام دـندنام . بقع  ریخ  يهلفاق 
هب اهنیمه  اما  تسامش ، اب  مدرم  بولق  تسین ؛ بوخ  هفوک  عضو  : » هک دنداد  شرازگ  تسا »؟ هنوگچ  هفوک  عضو  : » دیسرپ ترـضح  دش .
هب ار  اههقوذآ  دیهدب  هزاجا  : » درک ضرع  ترضح  هب  دربیم ، هقوذآ  شاهداوناخ  يارب  هک  حاّمرط  دش و .»...  دنهاوخ  مازعا  امـش  اب  گنج 

تاقالم لحم  هب  یتقو  یلو  تشگرب ، مه  دوز  هکنآ  اب  حاّمرط  ییایب !» دوز  نک  یعـس  : » دندومرف ترـضح  مدرگرب »! مناسرب و  ماهداوناخ 
عـضوم مالعا  هدـش و  جراخ  هنیدـم  زا  لـبق ، اـههام  (ع ) ادهـشلادیس دـندناسر . وا  هب  ار  (ع ) ادهـشلادیس تداهـش  ربخ  دیـسر ، ترـضح  اـب 
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. تسا شدوخ  دنزرف  نز و  يهقوذآ  لوغـشم  حاّمرط  دنتـسه ، نمـشد  يهرـصاحم  رد  ترـضح  هک  هام  شـش  تشذـگ  زا  سپ  دـناهدرک ؛
هب دییایب  : » دیوگیم تسوا ! تحیصن  جاتحم  ترضح  هک  لایخ  نیا  هب  دنکیم ؛ تحیصن  ترـضح  هب  هک  تسا  نیا  رتالاب  فعـض  يهطقن 

اجنآ زا  ار  گنج  ات  منکیم  هداـمآ  نزریـشمش  رازه  تسیب  امـش  يارب  نمی  ياهناتـسهوک  رد  نم  دنتـسین ؛ راداـفو  ناـیفوک  میورب ؛ نمی 
درد هب  دـنرادب ، مّدـقم  (ع ) ادهـشلادیس رب  ار  دـنزرف  نز و  يهقوذآ  وا ، لـثم  هک  ینزریـشمش  رازه  تـسیب  هـکنیا  زا  لـفاغ  دـینک .» عورش 
ّیلو ییاهنت  بجوم  هللا ، یلو  نأش  نود  ینأش  هب  ندش  لوغـشم  ناشن و  مان و  هداوناخ و  يهقوذآ  هب  ندش  لوغـشم  دـنروخیمن . ترـضح 

. دوشیم ادخ 
دندوب : هتسد  دنچ  دندرکن ، کمک  ترضح  هب  هک  یناسک 

دندرک . گنج  دنداتسیا و  (ع ) ادهشلادیس ربارب  رد  نمشد و  فص  رد  هک  دندوب  یناسک  لوا  يهتسد   ـ
اب دیوشیم و  هتشک  نوچ  دیورن ، هفوک  هب  ًالثم  هک  دندرک  تحیصن  ار  ترضح  طقف  دنتسشن و  توافتیب  هک  دندوب  یناسک  رگید  يهتسد   ـ

یـسک (ع ) ادهـشلادیس دنتـسنادیم  هک  اهنآ  دوب . اهنآ  هیلع  یتجح  نانخـس ، نیا  دوخ  دوشیم ! یلاخ  تجح  زا  نیمز  امـش  ندـش  هتـشک 
دنتشاذگ !؟ اهنت  ار  وا  ارچ  دوشیم ، یلاخ  تجح  زا  نیمز  دورب ، رگا  هک  تسا 

! هللادیبع : » دندومرف وا  هب  هار  رد  ترـضح  اما  دنـشابن ؛ نایرج  رد  ات  دندوب  هدش  جراخ  هفوک  زا  یفعج » ّرح  نب  هللادیبع   » دننام مه ، یخرب   ـ
هفوک زا  نم  : » تفگ باوج  رد  وا  دوشیم .» ناربج  تاهتشذگ  يهمه  يوش  قحلم  ام  هب  رگا  تسین ؛ بوخ  ندوب  ینامثع  لیلد  هب  وت  عضو 

هک مراد  ییوردـنت  بسا  یلو  دایزنبا ؛ اب  هن  متـسه ، امـش  اب  هن  منک !؟ راتفرگ  ار  مدوخ  هرابود  الاح  دـشاب ؛ تحار  ملاـیخ  اـت  مدـش  جراـخ 
زا دـناوتب  ترـضح  اـت  دـهدب  ار  شبـسا  هـک  دـنکیم  داهنـشیپ  (ع ) ادهــشلادیس يهژیو  توـعد  ربارب  رد  وا  دـینک .» رارف  نآ  اـب  دـیناوتیم 

. دنهد تسکش  دننک و  هرصاحم  یخیرات  رظن  زا  ار  دایزنبا  ات  دناهدمآ  ترضح  هکنیا  زا  لفاغ  دنک ؛ رارف  دایزنبا  يهرصاحم 
نآ یتقو  دـندش . لفاغ  (ع ) ادهـشلادیس زا  مه  اهنیا  دـندوب ؛ نآرق  توـالت  هبعک و  فاوط  لوغـشم  هک  دنتـشاد  روضح  زین  يرگید  هورگ   ـ

؛ دنکیمن لح  ار  یلکـشم  نارگید ، ندنام  هبعک  رانک  دـننکیم ، تکرح  البرک  يوس  هب  هکم  زا  یلبق  مالعا  اب  ینلع و  لکـش  هب  ترـضح 
تسا . تفرعم  دوبمک  يهناشن  هکلب 

، دـنادب شدوخ  بسا  ندرک  شکـشیپ  دـح  رد  ادـخ  ّیلو  يارب  ار  دوخ  یهاوخریخ  تسا و  ادـخ » ّیلو  ، » هار اهنت  هک  دـمهفن  ناـسنا  یتقو 
. دش دهاوخ  اهنت  ادخ  ّیلو  دیدرتیب  دنک ؛ هظعوم  ار  ادخ  ّیلو  هک  دهدب  دوخ  هب  ار  قح  نیا  دیامن و  روصت  ادخ  ّیلو  زا  رتمیهف  ار  دوخ 

ترضح يرای  هب  ار  مدرم  دنت ، ياهینارنخس  اب  ترضح ، يهمان  ضحم  هب  هرـصب  ناگرزب  زا  رفن  دنچ  دندیـسر . البرک  هب  رید  زین  ياهدع   ـ
دندوب . هدیسر  تداهش  هب  (ع ) ادهشلادیس هک  دندیسر  البرک  هب  ینامز  اما  دنداتفا ؛ هار  البرک  يوس  هب  دندرک و  قیوشت 

. دنتسویپ ترـضح  هب  تیارد  تریـصب و  يور  زا  هک  تسا  یناسک  يهمه  دمآرـس  (ع ) لضفلاوبا ترـضح  دارفا ، نیا  لباقم  يهطقن  رد  اما 
دینک گنج  : » دنیوگب ترضح  نآ  هب  ًالثم  دنشاب ؛ هداد  (ع ) نیسح ماما  هب  يداهنشیپ  (ع ) سابع ترضح  هک  دناهدرکن  لقن  لتاقم  نیخروم 

ناسنا رگا  دـنرادن و  زاـین  هظعوم  هب  (ع ) ادهـشلادیس هک  دـندوب  هاـگآ  ًـالماک  ناـشیا  دـیربن »! اـی  دـیربب  ناـتدوخ  اـب  هچب  نز و  دـینکن ! اـی 
. دشاب هارمه  ترضح  اب  دیاب  دربب ، ياهرهب  دهاوخیم 

ایند بح   ـ
اب هارمه  ینامز  تسا  نکمم  هتبلا  درک . دهاوخ  ادج  ادخ  يایلوا  زا  ار  وا  هار  اج  کی  رد  سوه  نیا  دشاب ، هتشاد  لد  رد  یسوه  ناسنا  رگا 
زا اهیتفرعممک و  اهیتسـس ، اهفیوست ، دوشیم . ادج  ادخ  ّیلو  زا  ناسنا  هار  دنکیم ، نایغط  سوه  هک  ياهطقن  زا  اما  دشاب ، ادخ  يایلوا 

يارب هـک  یناـسک  ناـمه  دورب . شیپ  (ع ) ادهــشلادیس نوـخ  نـتخیر  ِزرم  اـت  ناــسنا  هـک  دوـشیم  ببــس  اــیند » هـب  قـّلعت  ، » رتمـهم هـمه 
رثا رب  ینعی  دنتفرگیم ؛ تقبـس  رگیدکی  زا  دایزنبا ، دزن  تیبوبحم  تمینغ و  ایند و  هب  ندیـسر  يارب  دندوب ، هتـشون  همان  (ع ) ادهـشلادیس

دندرک . ادج  (ع ) ادهشلادیس زا  ار  دوخ  فص  هک  دندیسر  ییاج  هب  ایند  بح 
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دایزنبا رکشل  یهدنامرف  اروشاع  رد  صخش ، نیمه  اما  تسا ؛ هدیگنج  (ع ) یلع ماما  هاپس  رد  نیفص  گنج  رد  هک  تسا  یسک  دعس » رمع  »
يارب بـش  کـی  دـش ، هداد  رکـشل  یهدـنامرف  داهنــشیپ  وا  هـب  یتـقو  دوـب . عـضوم  رییغت  نـیا  يهـشیر  ير ، مدـنگ  رد  عـمط  تفریذـپ . ار 
ناریا شروش  بوکرس  يارب  يرفن  رازه  راهچ  يرکـشل  ادتبا  درک ؛ ریوزت  وا  اب  یعون  هب  دایزنبا  تقیقح  رد  تساوخ . تلهم  يریگمیمـصت 

. دوب یمالـسا  نیمزرـس  زا  یمیظع  شخب  لماش  نامز  نآ  رد  ير  داد . دعـسرمع  هب  ير  تموکح  اب  هارمه  ار  نآ  یهدنامرف  درک و  زیهجت 
البرک هب  : » تفگ يورب .» البرک  هب  دیاب  وت  تسا و  هدش  بوکرـس  ناریا  شروش  : » دـنتفگ وا  هب  دـش ، هدامآ  تکرح  يارب  دعـس  رمع  یتقو 

: تفگیم درکیم و  لمأت  دزیم و  مدـق  حبـص  اـت  منک .» رکف  دـیهد  هزاـجا  : » تفگ نادرگرب .» ار  ير  تموکح  سپ  : » دـنتفگ موریمن .»
گنج هب  هرخالاب  داد و  حـیجرت  ترخآ  هب  ار  اـیند  مه  تبقاـع  درکیم . هدافتـسا  نولوقی »  » ظـفل زا  ینعی  تسه ؛ یترخآ  کـی  دـنیوگیم 

تفر . (ع ) ادهشلادیس
ترضح تسا .» نانچ  نینچ و  میایند  : » تفگ يدرک »!؟ تکرش  راک  نیا  رد  ارچ  : » دندومرف دندرک و  تبحص  وا  اب  رکشل  ود  نیب  ترضح 

. درک در  ار  ترضح  توعد  تیاهن  رد  دروآ و  يدایز  ياههناهب  وا  اما  منکیم .» نیمأت  ار  وت  يایند  نم  : » دومرف
؛ دهدیم رارق  ادخ  يایلوا  لباقم  رد  ار  وا  مه  ییاج  رد  دنکیم و  ادـج  ادـخ  ّیلو  فص  زا  ار  ناسنا  ییاج  رد  هرخالاب  ایند ، هب  رطاخ  ّقلعت 

يهیرگ (ع ) ادهـشلادیس مسارم  رد  هیرگ  ماـسقا  زا  یکی  دـنتفگیم : ییاـبیز  ریبعت  رد  ناـگرزب  زا  یخرب  تسا . يدـج  همه  يارب  رطخ  نیا 
ام ياهرهن  هدامآ ، ام  ياهغاب  دـنتفگ : دنتـشون و  همان  ترـضح  يارب  هک  دـشاب  ینایعدـم  وزج  اداـبم  هک  دـسرتب  دـیاب  ناـسنا  تسا . فوخ 

، توعد زا  دعب  دندیشک و  ریشمش  وا  يور  هب  دمآ ، ادخ  ّیلو  یتقو  اما  میتسه ؛ امـش  مودق  رظتنم  ام  تسا و  دابآ  مرخ و  ام  عرازم  يراج و 
. دندرک هرصاحم  ار  وا 

ترخآ ایند و  نیب  عمج 

ایند دنتساوخیم  یهورگ  هک  دوب  نیا  دش ، دایزنبا  فص  رد  ياهدع  نتفرگ  رارق  بجوم  یتح  هک  (ع ) ادهـشلادیس زا  ییادج  رگید  لماع 
نیمه هب  دننک . باختنا  ار  ود  نیا  زا  یکی  دـنناوتب  ات  دـندوب  هدرکن  باسح  هیوست  دوخ  نورد  رد  اهنآ  دنـشاب . هتـشاد  مه  اب  ار  ترخآ  و 

میگنجیم و (ع ) ادهـشلادیس اب  هن  : » دنتفگ ياهدع  دـنک . باختنا  ار  یکی  ناسنا  ات  دروآیم  شیپ  ار  اههنتف  لاعتم  دـنوادخ  هک  تسا  لیلد 
دوش »! عطق  لاملاتیب  زا  ام  مهس  هک  مینک  يراک  ارچ  میوشیم ؛ ریگرد  دایزنبا  اب  هن 

داتسرف هرامالاراد  يالاب  ار  نارس  زا  رفن  دنچ  ادتبا  يو  دندوب . رضاح  ماوقا  نارس  زا  رفن  زابرس و 10  اهنت 30  هرامالاراد ، رد  دایزنبا  هارمه 
امش دیگنجب ؟ دیهاوخیم  ارچ  تسا ؛ هدیافیب  تمواقم  تسا ؛ هار  رد  ماش  رکشل  : » دنیوگب دننک و  هظعوم  ار  مدرم  ات  داد  روتسد  اهنآ  هب  و 

زا شامهـس  دـنامب ، اجنیا  رد  بش  اـت  سک  ره  دـییوگب  مدرم  هب  : » تفگ سپـس  دـینک »! تمواـقم  ماـش  رکـشل  لـباقم  رد  دـیناوتیمن  هک 
، دیایب مچرپ  نیا  ریز  سک  ره  دیوگب  دریگب و  تسد  هب  دیفـس  مچرپ  کی  نارـس  زا  یکی  ات  داد  روتـسد  مه  دعب  دوشیم .» عطق  لاملاتیب 

. دندرک عمج  گنرین  اب  ار  ورین  رازه  راهچ  رفن ، دنچ  نآ  دندمآیم و  مچرپ  ریز  هورگ  هورگ  مدرم  هک  دوب  بیترت  نیا  هب  تسا . ناما  رد 
دیزی اب  هن  هکنیا  مه  دـشاب و  هتـشاد  نید  دـناوخب و  زامن  مه  ناسنا  هک  تسین  نکمم  ینعی  درک . عمج  مه  اـب  ار  ترخآ  اـیند و  ناوتیمن 

نیا اب  دنتـسویپ ؛ هلیخن  رکـشل  هب  مدق  هب  مدـق  مدرم  ات  دـش  بجوم  ترخآ  ایند و  نیب  ندرک  عمج  يهدارا  (ع !) ادهـشلادیس اب  هن  دـگنجب و 
دیـسر ییاج  هب  راک  اما  دتفایمن »! یقافتا  هک  هللاءاشنا  میوریم ؛ البرک  هب  : » دنتفگ دوخ  اب  هدـع  نیا  دوشیم . حلـص  تیاهن  رد  هک  روصت 

دندرک . یهاتوک  دارفا  نیا  دیوگب  دایزنبا  شیپ  یسک  ادابم  ات  دنتفرگیم  تقبس  رگیدکی  زا  تمینغ ، بحاصت  يارب  هک 
، دش داجیا  فص  ود  هک  نیمه  دـنگنجب . ناشیا  اب  دوبن  مزال  ندوب  مرجم  يارب  دوب ؛ اهنآ  مرج  نیرتگرزب  (ع ) ادهـشلادیس نتـشاذگ  اهنت 

نینچ رد  دـماجنا . حلـص  هب  راـک  ناـیاپ ، رد  رگا  یتـح  داـیز ؛ نبا  فـص  رد  هن  تفرگ ، رارق  (ع ) ادهـشلادیس فـص  رد  یتـمیق  ره  هب  دـیاب 
. تسا رئابک  مظعا  هریبک و  هانگ  (ع ) ءادهشلادیس فص  رد  نتفرگن  رارق  یطیارش 
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هطقن زا  تسین » مرج  داـیزنبا  رکـشل  رد  نـتفرگ  رارق  سپ  دـسریمن ، (ع ) ادهـشلادیس نوـخ  نـتخیر  راتـشک و  هـب  راـک  : » هـک روـصت  نـیا 
درادن یتوافت  ًالـصا  دوب ! ناملـسم  ناوتیم  مه  دایزنبا  رتچ  ریز  یتح  هک  دندوب  رواب  نیا  رب  ياهدع  البرک  رد  تسا . یـساسا  ياهفعض 

اب دناهدرک ! ظفح  مه  ار  دوخ  نید  دننکیم  روصت  دنتـسه و  اکیرمآ  رد  نالا  هک  یناسک  لثم  (ع !) نیـسح ماما  ای  دشاب  مکاح  دایزنبا  هک 
ناملـسم رتهب و  یناملـسم  اجنآ  رد  دـندقتعم  یتح  درادـن ؛ یتلاخد  اهنآ  يرادنید  رد  تسین و  اهنآ  زامن  عناـم  اـکیرمآ  هک  روصت  نیا 

! تسا رتشیب  ندوب 
رترب ياههنومن  زا  یکی  وا  تسا . هدرک  هزجعم  شاتیعضو  هب  هجوت  هکياهنوگهب  تسا ؛ هداعلاقوف  مرتحم و  رایـسب  تیـصخش  کی  ّرح » »

هب امش  اب  دایزنبا  راک  مدرکیمن  نامگ  : » درک ضرع  دمآ ، (ع ) ادهـشلادیس رـضحم  هب  یهاوخرذع  يارب  ّرح  یتقو  دوشیم . هدرمـش  هبوت 
دسرب گنج  هب  راک  دیاب  رگم  دیسریمن ، اجنیا  هب  (ع ) ادهـشلادیس اب  دایزنبا  راک  ضرف ، رب  دوب ؛ مرج  نیع  رکف ، نیا  ِدوخ  دسرب »! اجنیا 
؟ دراذگب اهنت  ار  (ع ) ادهشلادیس دشاب و  دایزنبا  فص  رد  هک  تسا  روذعم  ناسنا  ایآ  دریگب !؟ رارق  (ع ) ادهشلادیس فص  رد  ناسنا  ات 

ادخ ّیلو  هب  جایتحا  مدع  ساسحا 

ریخأـت فیوست و  هفیظو  ماـجنا  رد  ندوـب و  ترخآ  اـیند و  عـمج  لاـبند  هب  تسین ؛ مرج  تسا ، هدیـسرن  تیاـهن  هب  اـت  مرج  هک  روـصت  نیا 
ادخ يایلوا  وزج  دوشیم  هک  روصت  نیا  دنکیم . ادج  ادخ  ّیلو  زا  ار  ناسنا  ندیدن ،» ادخ  ّیلو  جاتحم  ار  دوخ  : » هملک کی  رد  و  نتـشاد ،

. دناهدش (ع ) ادهشلادیس ییاهنت  تلع  هتشاد و  دوجو  هک  دنتسه  ییاهمرج  دوبن ، (ع ) ادهـشلادیس رفـسمه  رگا  یتح  تفر ، تشهب  هب  دوب و 
دندرکیم ینیشنهلچ  دندناوخیم و  زامن  دندرک و  یم  فاوط  اذل  دنرادن ؛ (ع ) ادهشلادیس هب  يزاین  حالـصا ، يارب  دندرکیم  روصت  اهنآ 

نیمه هب  دندیسر . رید  اذل  دندوب و  هدرکن  ایهم  ار  دوخ  هدزن و  نیمخت  ار  اههنحص  لبق  زا  مه  ياهدع  دننک ! سفن  بیذهت  دوخ  لایخ  هب  ات 
لیلد هب  جـع )  ) ناـمز ماـما  باحـصا  دوشیم .» عقاو  یناـهگان  روهظ  نوچ  دیـشاب ؛ روهظ  ياـیهم  : » دـناهداد روتـسد  اـم  هب  هک  تسا  تهج 

ضحم هب  هک  دـناهدامآ  يدـح  هب  اما  دنتـسین ، راکیب  اهنآ  دـنوشیم . عمج  هکم  رد  یگمه  ترـضح ، يادـن  ندینـش  ضحم  هب  یگدامآ ،
دنوریم . ترضح  يوس  هب  دننکیم و  اهر  ار  زیچ  همه  ترضح ، يادن  ندینش 

«. موریم مامح  هب  : » تفگ يوریم »؟ اجک  : » دیـسرپ وا  زا  دـش ؛ ورهبور  هجـسوع » نب  ملـسم   » اب البرک  هب  نتفر  ماگنه  رهاـظم » نب  بیبح  »
یهار تفرن و  هناخ  هب  یتح  دینـش ، ات  ملـسم  تفر .» دـیاب  هدیـسر و  همان  (ع ) ادهـشلادیس زا  تسین ؛ اهراک  نیا  ناـمز  نـالا  : » تفگ بیبح 

توافت یلیخ  تسا ، هناخ  يهقوذآ  رکف  هب  البرک ، هب  (ع ) ادهـشلادیس ندیـسر  نامز  رد  هک  یـسک  یگدامآ  اـب  یگداـمآ  نیا  دـش . ـالبرک 
، تسا هدرکن  ایهم  ار  دوخ  هتـسنادن و  تمینغ  ار  اهتصرف  لبق ، زا  یلو  دـنک ، کمک  ترـضح  هب  دراد  تسود  مه  یلیخ  هکنآ  اـب  دراد .

درادیم . زاب  ادخ  ّیلو  زا  ار  وا  شیاهیلوغشم  لد  دوشیم و  شیوخ  راک  مرگرس  ياهدناماو ، مدآ  نینچ  هک  تسادیپ  دراد . توافت 
نیا تقیقح  هتبلا  دـسریمن . ییاج  هب  دـهد ، ماجنا  ناشیا  يارب  يراک  دـنک و  يرای  ار  جـع )  ) نامز ماما  هک  دـشابن  رکف  نیا  هب  ناسنا  رگا 

، هدش لقن   � رصع ماما  يارب  (ع ) يرکـسع نسح  ماما  زا  هک  یتاولـص  رکذ  رد  هکنانچمه  دننکیم ؛ يرای  ار  ام  جع )  ) نامز ماما  هک  تسا 
تسا : هدمآ 

«. ُهَراَْصنَأ َو  ُهَتَعیِش  َو  ُهَءاَِیلْوَأ  َو  َكَءاَِیلْوَأ  ِِهب  ْرُْصنا  َو  َِکنیِِدل  ِِهب  ْرِصَْتنا  َو  ُهْرُْصنا  َّمُهَّللا  »
یپ رد  ام  رگا  میـشاب ؛ دوخ  راک  لابند  هب  دـیابن  درک . رپ  ار  اجنامه  تسا و  یلاخ  (ع ) ادهـشلادیس هاگودرا  ياجک  دـید  دـیاب  لاـح  ره  هب 
رود ادـخ  ّیلو  زا  ار  ام  تاقلعت  نیا  هک  تسین  یکـش  يزیچ ، لابند  هب  سک  ره  ندـیرخ و  هناخ  لابند  هب  يرگید  میـشاب و  ندـش  هللاتیآ 
نیا رگا  دناسرب . اجنآ  هب  ار  دوخ  تسا و  یلاخ  ادخ  ّیلو  هاگودرا  ياجک  هک  دشاب  نیا  دیاب  حبص  زاغآ  زا  نمؤم ، رکف  تمه و  دنکیم .

مچرپ ترـضح  هکنیا  ضحم  هب  تروص  نیا  رد  دـنک . يرای  ار  ادـخ  ّیلو  دـناوتیم  ناسنا  هاگنآ  دـمآ ، دوجو  هب  راـظتنا  تلاـح  أـّیهت و 
یتقو دـشاب . شیاهضرق  اضق و  ياههزور  زامن و  رکف  هب  هزات  دـش ، عورـش  گنج  یتقو  هکنیا  هن  تسا ؛ هدامآ  یـصخش  نینچ  دـنرادرب ،
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هب یتمیق  ره  هب  ار  دوخ  دیاب  دناوخ . نآ  زا  شیپ  دیاب  ار  اضق  زامن  تسین ؛ ندناوخ  اضق  زامن  ِنامز  رگید  دـیایب ، نادـیم  هب  (ع ) ادهـشلادیس
دشاب . وت  شود  يور  ملاع  ضرق  يهمه  یناوخن و  ار  اضق  زامن  رگا  یتح  دیناسر ؛ (ع ) ادهشلادیس

ندش اهنت  و  (ع ) ادهشلادیس زا  فلتخم  دارفا  ندش  ادج  ببس  هک  دنتسه  یلماوع  هلـسلس  اهتلفغ ، اهیگدامآ و  مدع  نیا  تروص ، ره  رد 
. داد رارق  نانمشد  فص  رد  ار  اهنآ  زا  یخرب  یتح  دندش و  ترضح 

هناقفانم مالسا ، نانمشد  هک  ياهظحل  رد  تسرد  اما  دندوب ، هدش  هرصاحم  تبرغ  ییاهنت و  رد  هچرگا  (ع ) ادهـشلادیس اهنیا ، يهمه  اب  هتبلا 
ریسم دننک ، ینلع  ار  ناشدوخ  رفک  هدرک و  حتف  ار  مالسا  ياهرگنس  نیرخآ  دنتساوخیم  دندرکیم و  یفرعم  (ص ) هللالوسر وریپ  ار  دوخ 
هتفای نایاپ  ار  (ص ) متاخ ربماـیپ  راـک  لوصحم  دندیـشوکیم  همه  هک  ياهظحل  رد  تسرد  دـنداد . رییغت  ادـخ  یگدـنب  يوس  هب  ار  خـیرات 
مادقا دندومن . ایحا  ار  تیدوبع  دندرب و  شیپ  لاعتم  دنوادخ  تیدوبع  تمـس  هب  ار  خیرات  ریـسم  هک  دندرک  یمادقا  ترـضح  دـننک ، یقلت 
نمشد هک  یطیارش  رد  دوب . یقالخا  لئاذر  اب  یقالخا  مراکم  گنج  یقالخا و  رایع  مامت  دربن  یماظن و  رباربان  گنج  کی  يهرادا  ناشیا ،
مراکم دـندیچ و  يروط  ار  اههنحـص  ترـضح  دـیدیمن ، دوخ  تردـق  روهظ  زورب و  يارب  یعنام  چـیه  درکیم و  لماک  تردـق  ساـسحا 

هک تسادـیپ  هتفگان  دـنک . رهاظ  ار  دوخ  تعانـش  تلاذر و  زا  هجرد  نیرخآ  دـش  روبجم  نمـشد  هک  دـنداد  ناـشن  ياهنوگ  هب  ار  قـالخا 
نیا دندرب . تیدوبع  فرط  هب  بئاصم  مظعا  لمحت  اب  ار  خـیرات  ترـضح  اذـل  تسا ؛ بئاصم  مظعا  لمحت  مزلتـسم  یگنج ، نینچ  يهرادا 

تیاده ادخ  يوس  هب  ار  هللادابع  دندرک و  لمحت  اجکی  ار  خیرات  ياهجنر  يهمه  هناردپ ، رهم  اب  هک  تسا  ناشیا  يهناردـپ  قافـشا  ینعم 
دندومن .

قح تیالو  تلود و  زا  حیحص  كرد  تیرـشب و  نادجو  ياقترا  يهنیمز  یقالخا ، لئاذر  اب  یقالخا  مراکم  گنج  رباربان و  گنج  نیا  رد 
روبجم ار  اهنآ  ترضح  تسا . ینماان  جنر و  نآ ، رگید  فرط  تاوهش و  هب  توعد  لطاب ، تیالو  هکـس  يور  کی  دوشیم . ادیپ  لطاب  و 

هداد و رارق  یخیراـت  يهرـصاحم  کـی  رد  ار  اـهنآ  عقاو ، رد  دـنرادرب . ار  دوخ  نطاـب  باـجح  ناشدـصاقم ، هب  ندیـسر  يارب  اـت  دـندرک 
کی زا  ار  نارگید  عفن  هب  تشذگ  راثیا و  قح ، تیالو  ققحت  يانعم  رـشب  دندرک . داجیا  نادـجو  ياقترا  رـشب  يارب  دـنداد و  ناشتسکش 

دیمهف . تسایند ـ  هب  ندیسر  يارب  اهناسنا  نیرتهب  هب  ملظ  متس و  ینماان ، داجیا  لماع  هک  ار ـ  لطاب  تیالو  ققحت  ینعم  و  وس ،
هن و  لطاب ، يههبج  لباقم  رد  مجسنم  يریگعضوم  گنهامه و  ياهراتفر  هلسلس  کی  شنیچ  و  لمع » قطنم   » اب ترضح  رگید ، ترابع  هب 

أشنم دناشک و  تسکش  هب  یخیرات  سایقم  رد  ار  اهنآ  داتسیا و  لطاب  لباقم  رد  میهافم ، تاملک و  تالمج و  شنیچ  رظن و  لالدتـسا و  اب 
میظع يالتبا  يهیاس  رد  قالخا ، مراکم  هب  اهناسنا  کتکت  ندیسر  ینعی  سوفن ؛ بیذهت  دش . خیرات  هعماج و  بیذهت  سوفن و  بیذهت 

فـطاوع و رییغت  نادـجو و  ياـقترا  شیادـیپ  أـشنم  (ع ،) ادهـشلادیس يارب  یعمج  يرادازع  یگدزتبیـصم و  نیمه  اذـل  (ع .) ادهـشلادیس
هب قح  ياهورین  دوش ؛ یهدنامزاس  قح ، تلود  هک  دنوشیم  ثعاب  تقیقح  رد  اهراک  نیا  تسا . خـیرات  بیذـهت  یعامتجا و  ياهشزرا 

. دنک ادیپ  ققحت  جع )  ) هللاتیقب ترضح  يهمیرک  تلود  نایاپ ، رد  ددرگ و  فذح  لطاب  تلود  دندرگ ؛ لصتم  هقلطم  تلود 

(ع) ادهشلادیس باحصا  تایصوصخ  هب  هجوت  مالس و 

هراشا

َِکلْحَِرب »] ْتَخاَنَأ  َو   ] َِکئاَنِِفب ْتَّلَح  ِیتَّلا  ِحاَوْرَْألا  یَلَع  َو  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  »
لقن ار  نآ  ربتعم  ياههخـسن  یخرب  یلو  تسین ،  � یمق ثدحم  موحرم  يهخسن  هلمج  زا  اههخـسن ، یخرب  رد  َِکلْحَِرب » ْتَخاَنَأ  َو   » ترابع

دناهدرک .
. دندناباوخ اجنآ  رد  ار  اهرتش  دندمآ و  دورف  وت  ناتسآ  رد  هدرک ، لولح  وت  ناتـسآ  هب  هک  ییاهناج  نآ  رب  وت و  رب  مالـس  ینعی : زارف  نیا 
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عنام هک  اههنتف و ...  اهههبش و  زا  ياهلسلس  هب  هجوت  اب  تسانعم . اب  یلیخ  تشذگ ، روتوم  رتو و  يهرابرد  هک  یبلاطم  هب  هجوت  اب  مالس  نیا 
لولح ترضح  يهناتسآ  رد  هک  ییاهناج  رب  مالس  تسا ؛ هدش  رکذ  مالس  نیا  هلصافالب  دش ، (ع ) ادهشلادیس اب  اهبوخ  زا  یلیخ  یهارمه 

اهنت ياهنت  ترضح  هک  ییاضف  رد  مه  نآ  تسا . هار  نایاپ  اجنآ  هک  ییوگ  دندناباوخ ؛ (ع ) ادهشلادیس لزنم  زادناراب  رد  ار  رتش  دندرک و 
هدع نیا  یلو  دنسرب ، ناشیا  یهارمه  زوف  هب  دنتسناوتن  اهبوخ  هک  ياهنوگهب  دوب ؛ هدش  هدولآ  اهههبـش  اههنتف و  يهلیـسو  هب  اضف  دندوب و 

. دنتخادنا راب  دندناسر و  ترضح  هب  ار  دوخ 

ناشیا ییاهنت  طیارش  رد  ادخ  ّیلو  رد  يانف 

لولح هللایلو  يانف  هب  ادـخ ، ّیلو  ییاهنت  طیارـش  رد  ناسنا  هک  قیرط  نیا  هب  تساشگهار ؛ یلیخ  ترـضح ، باحـصا  ياـهیگژیو  هب  هجوت 
هک هدوب  (ع ) ادهـشلادیس باحـصا  تیـصوصخ  نیا  دوشن . ناشیا  ناتـسآ  زج  يرگید  ياج  چیه  شدورو  لحم  زادناراب و  دـشاب و  هتـشاد 

. تسا هدناسر  میظع  زوف  نیا  هب  ار  اهنآ 
---------------

زادناراب هک  نامتخاس  يهناتسآ  حالطصا ، هب  تسا . نامتخاس  ینوریب  تمـسق  انف » . » تسا ندمآ  دورف  يانعم  هب  لولح ، يهدام  زا  تَّلَح » . »
. تسا تماقا  لحم  يانعم  هب  مه  لحر » . » رتش ندیناباوخ  ینعی  تخانا » . » دندناباوخیم ار  اهرتش  هک  ییاج  دوب و 

-----------------
نیا يهرابرد  ناگرزب  زا  یکی  هک : تسا  هدـمآ  زین  رعـش  بلاـق  رد  هک  دـناهدرک  لـقن  ار  هتکن  نیا  دوخ  راـثآ  زا  یکی  رد   � يرهطم دیهش 

هک دوب  هدرک  حرطم  یلاؤس  مدیدن ،» مدوخ  باحصا  زا  رترب  یلوا و  یباحـصا  نم  : » دندومرف اروشاع  بش  رد  هک  (ع ) ادهـشلادیس يهلمج 
يزاتمم یلیخ  ياهتیصخش  ترـضح ، باحـصا  دیاش  هک  دوب  هدرک  روصت  وا  تشاد !؟ دوجو  یتیـصوصخ  هچ  ناشیا  باحـصا  رد  رگم 

ناـشیا هب  (ع ) ادهـشلادیس تساروشاـع و  زور  هک  دـید  باوـخ  راوـگرزب  ملاـع  نیا  تسا . هدوـب  یقـش  یلیخ  نمـشد  هکلب  دنـشاب ؛ هدوـبن 
ار دوخ  هاگآدوخان  دمآ ، هک  لوا  ریت  دندش . ناشیا  رپس  گرزب  ملاع  نیا  زامن و  لوغشم  ترـضح  مناوخب ؛ زامن  ات  تسیاب  ولج  : » دندومرف

يدـنخبل اـب  ترـضح  دـش . رارکت  ناـیرج  دـمآ و  ریت  زین  موس  مود و  راـب  يارب  اـما  درک ؛ رافغتـسا  دروخ . ترـضح  هب  ریت  دیـشک و  راـنک 
مسانشیمن .» مدوخ  باحصا  زا  رترب  یلوا و  یباحصا  نم  : » دندومرف

تسرد دنشاب . هتـشاد  هللا  یلو  يانف  هب  لولح  ادخ ، ّیلو  ییاهنت  رد  دندوب  هتـسناوت  هدش و  بلاغ  دوخ  تعیبط  رب  (ع ) ادهـشلادیس باحـصا 
دوجو نایرج  نیا  سپ  رد  یخیرات  ياههبش  هنتف و  یخیرات و  يریبدت  یلو  دوب ، ضحم  لطاب  دیزی  و  ضحم ، قح  (ع ) ادهشلادیس هک  تسا 

هک تشاد  دوجو  یخیرات  ياههبج  هکلب  تشادـن ، رارق  دـیزی  اـهنت  لـباقم ، فرط  رد  دوب . هدـش  (ع ) ادهـشلادیس ییاـهنت  ببـس  هک  تشاد 
اجنآ دنشاب و  هتـشاد  هللاّیلو  لحر  هب  هخانا  طیارـش ، نیا  رد  دنناوتب  هک  ییاهناسنا  دراد . رادفرط  رفن  اهنویلیم  اهنرق ، زا  دعب  مه  زورما 
َیَِقب َو  ُتیَِقب  اَم  ًاَدبَأ  ِهَّللا  ُماَلَس  ًاعیِمَج  یِّنِم  ْمُْکیَلَع  : » مییوگیم هلصافالب  اذل  دنتسه . لاعتم  يادخ  ناسنا و  مالس  قحتسم  ًاعقاو  دنزادنیب ، راب 

ُراَهَّنلا .» َو  ُْلیَّللا 
؟ یمئاد یگشیمه و  مالس  کی  مه  نآ  درک ؛ نعل  ار  یسک  هچ  تشاد و  وا  اب  ملس  تلاح  داد و  مالس  یسک  هچ  هب  دیاب 

اُولَذـَب  » هک ییاج  ات  دنـسرب ؛ میظع  زوف  نیا  هب  دـندش  قفوم  هک  تشاد  دوجو  (ع ) ادهـشلادیس باحـصا  رد  یتوق  طاقن  تایـصوصخ و  هچ 
هتشاد ار  ناشیا  اب  یهارمه  يوزرآ  لقاال  اهنآ ، دای  ماگنه  دناهداد  روتسد  ام  هب  هک  دندیسر  یماقم  هب  دندش و  (ع ») ِْنیَسُْحلا َنُود  ْمُهَجَهُم 
شیپ ار  دوخ  نوخ  هک  یناسک  نامه  میوش ؟ کیرش  اهنآ  باوث  رد  دیاش  وزرآ  نیا  اب  و  ًامیِظَع » ًازْوَف  َزُوفَأَف  ْمُکَعَم  ُْتنُک  ِینَْتَیل  اَی  « ؛ میشاب

! دنزیخرب ترـضح  یهاوخنوخ  يارب  نیباّوت  لثم  اروشاع ، زا  دـعب  ات  دـنوش  دیهـش  (ع ) ماما دـندادن  هزاجا  دـنداد و  (ع ) نیـسح ماما  يور 
دنشاب !؟ رادافو  ادخ  ّیلو  هب  دنتسناوت  دح  نیا  ات  هک  دنتشاد  ییاهیگژیو  هچ  البرک  باحصا 
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هتبلا تشاد . وجگـنج  زا 200  رتمک  (ع ) ادهشلادیس رکـشل  و  زابرـس ، رازه  دودـح 30  نمـشد  يههبج  هک  تسا  نیا  لمأت  لـباق  روما  زا 
اب حبـص  لوا  اذـل  دوـبن . راداـفو  گـنج  نیناوـق  هب  مه  نمـشد  تـسا . هدوـب  رفن  زا 100  رتمـک  اـهنآ  دادـعت  دناهتـشون  نیخروـم  زا  یلیخ 

شرازگ دایزنبا  دیزی و  هب  یتقو  نایرگـشل  دناهتـشون  نیخروم  دندرک . یمومع  يهلمح  مه  دعب  زاغآ و  ار  گنج  رود ، هار  زا  يزادـناریت 
ات دش و  زاغآ  دوز  حبـص  زا  گنج  هکلب  تسا ؛ غورد  نیا  یلو  میدرک ،» مامت  ار  گنج  رتش ، کی  رحن  زا  رتمک  رد  ام  : » دنتفگ دـندادیم ،

. دندناوخ زامن  ترضح  اب  دندوب و  هدنز  (ع ) ادهشلادیس باحصا  زا  ياهدع  زونه  رهظ ، زامن  ماگنه  تشاد . همادا  رهظزادعب 

تداهش هب  قایتشا 

. دـندرک هرادا  ار  گنج  هدرک و  تمواقم  ترـضح ، تداهـش  يرهاـظ و  تسکـش  هب  نیقی  اـب  هک  دوب  نیا  باحـصا  تایـصوصخ  زا  یکی 
تهارک گنج  زا  هک  (ع ) تیبلها دـنورب . نادـیم  هب  (ع ) تیبلها زا  کی  چـیه  دـندادن  هزاجا  دـندوب ، هدـنز  باحـصا  اـت  هکنیا  رتفیطل 

هدنز باحصا  هک  ینامز  ات  (ع ) تیبلها زا  رفن  کی  یتح  دننک . ضرعت  ناشیا  هب  نمـشد  دناهدنز  ات  دندادن  هزاجا  باحـصا  اما  دنتـشادن ،
دندیسرن . تداهش  هب  دندوب ،

امـش زا  نم  دندومرف : نومـضم  نیا  هب  یبلاطم  ادـتبا  اروشاع ، بش  رد  (ع ) ادهـشلادیس هکنیا  هلمج  زا  دراد ؛ دوجو  زین  يرگید  ياههنومن 
راک رد  يرهاظ  تایح  دوشیم و  هتشک  دنامب  سک  ره  دیورب . دیریگب و  ارم  تیب  لها  تسد  مراد . لوبق  ار  امـش  يالو  افو و  مرادن و  هلگ 

هب زین  نم  دـهاوخیم ، ارم  نمـشد  مورب . دـیاب  ماهدرک و  باـختنا  ار  هار  نیا  نم  مسریم . تداهـش  هب  نم  دـینامن ، اـی  دـینامب  امـش  تسین .
متشادرب . امش  زا  ار  دوخ  تعیب  نم  مرادیم ؛ هگن  هتشارفارب  ار  مالسا  مچرپ  ییاهنت 

---------------------
َو َالَأ  ًاْریَخ  ًاعیِمَج ]  ] یِّنَع ُهَّللا  ُمُکاَزَجَف  ِیْتَیب  ِلْهَأ  ْنِم  َلَصْوَأ  َال  َو  ََّربَأ  ٍْتَیب  َلْهَأ  َال  َو  ِیباَحْـصَأ  ْنِم  ًاْریَخ  َال  َو  یَفْوَأ  ًاباَحْـصَأ  ِیل  ُمَلْعَأ  َال  یِّنِإَـف  »
ص 392، ج 44 ، راونالاراحب ، اًلَمَج ؛» ُهوُذِـخَّتاَف  ْمُکَیِـشَغ  ْدَـق  ُْلیَّللا  اَذَـه  ٌماَمِذ  یِّنِم  ْمُْکیَلَع  َْسَیل  ٍّلِح  ِیف  ُْمْتنَأ  اوُِقلَْطناَف  ْمَُکل  ُْتنِذَأ  ْدَـق  یِّنِإ 
هلتقب و نیـضارلا  هیلتاق و  هیملاظ و  یلع  هللا  ۀنعل  هیلع و  هللا  تاولـص  هتداهـش  یلإ  ۀیواعم  نب  دیزیل  سانلا  ۀـعیب  دـعب  هیلع  يرج  ام  باب 37 

هیلع نیرزاؤملا 
----------------------

یـضعب يهرابرد  یبیجع  ياهتمواقم  دـندومن . تمواقم  هناعاجـش  دـندنام و  دـندرک و  سامتلا  تاـکن ، نیا  يهمه  هب  هجوت  اـب  باحـصا 
یگنج سابل  هرز و  نوچ  دندمآیمن ؛ يو  اب  گنج  هب  نمـشد  دارفا  زا  کی  چیه  دمآ ، نادیم  هب  اهنآ  زا  یکی  یتقو  دناهتـشون . باحـصا 

کیدزن دناهدرک ، لقن  هللادـبع » نب  دیعـس   » يهرابرد نارگید  يرتشوش و  موحرم  دـیبلطیم . زرابم  دربن ، نادـیم  رد  دوب و  هدروآ  نوریب  ار 
کیدزن امـش  هب  نمـشد  مینیبن  میورب و  نادـیم  هب  ام  دـیهد  هزاجا  : » درک ضرع  (ع ) ادهـشلادیس هب  دـش ، گـنت  هرـصاحم  يهقلح  هک  رهظ 

زامن ات  درک  تمواقم  دوب  هفوک  فورعم  نایراق  زا  يدرمریپ  هک  هللادـبع » نب  دیعـس   » نیمه هلمج  زا  رفن  دـنچ  زامن ، نامز  رد  اـی  دوشیم .»
ناسنا کی  نتـشک  يارب  اهنآ  زا  یکی  هک  یمومـسم  ياهریت  دوب ؛ هدرک  تباصا  شندـب  هب  ریت  هدزیـس  هک  یلاح  رد  دـش ؛ ماـمت  ترـضح 

»؟ مدرک افو  ایآ  : » درک ضرع  ترضح  هب  داتفا و  نیمز  هب  دش ، مامت  هک  زامن  دوش . مامت  ترضح  زامن  ات  داتسیا  نیا ، دوجو  اب  تسا . یفاک 
ِۀَّنَْجلا .» ِیف  یِماَمَأ  َْتنَأ  : » دومرف زین  ترضح 

، دوب هدش  مامت  گنج  هک  دمآ  شوه  هب  ینامز  دوب ؛ هداتفا  شوهیب  حورجم و  وا  دـش . دیهـش  (ع ) تیب لها  زا  دـعب  باحـصا ، زا  یکی  طقف 
. دیسر تداهش  هب  ات  دیگنج  ندمآ  شوه  هب  زا  سپ  دشاب ؛ یضار  دوخ  ندنام  ملاس  گنج و  نایاپ  زا  هک  دوبن  بلطتیفاع  یلو 

تاهبش ربارب  رد  تمواقم 
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انبسح  » يههبش ینعی  دندشن ؛ هدزههبـش  دنتفرگن و  رارق  تاهبـش  ریثأت  تحت  هک  دوب  نیا  ترـضح  باحـصا  ياهتوق  هطقن  زا  رگید  یکی 
. دنک ادج  ترضح  زا  ار  اهنآ  تسناوتن  دش ، ماجنا  (ع ) تیبلها ضرع  رد  هک  ییاهيزاستیـصخش  تشادن . اهنآ  رب  يریثأت  هللا » باتک 

ًالصا دنتـشاد ؛ یگدامآ  لبق  زا  دندوبن و  یتسـس  يدنُک و  لها  دندوبن ؛ ترخآ  ایند و  عمج  ایند و  لها  دندوبن ؛ بلطتحار  بلطتیفاع و 
؛ دنهدب ار  ناشیاهضرق  دننک ؛ لح  ار  دوخ  تالکشم  لوا  هک  دندوبن  هنوگنیا  دنتشگیم . ادخ  ّیلو  هار  رد  يزابناج  يارب  تصرف  لابند 
ادـخ و ّیلو  رکف  هب  هچب ، نز و  يارب  هقوذآ  نیمأت  یظفاحادـخ و  زا  سپ  دـنریگب و  ار  اضق  ياـههزور  دـنناوخب ؛ ار  ناـشياضق  ياـهزامن 

! دنشاب وا  هب  کمک 
-----------------

تبـسن زین  ُّيِراَْصنَْألا » َۀَـظُْرق  ُْنب  وُرْمَع   » هب یفلتخم  عبانم  رد  ِۀَّنَْجلا ،) ِیف  یِماَمَأ  َْتنَأ  ْمَعَن   ) � ماما خـساپ  و  ُْتیَفَو ») َأ   ) مدرک افو  ایآ   » ریبعت . 
. تسا هدش  هداد 

ندوب تقبس  تعرس و  لها 

نادیم رد  دناوتیمن  دیاب ، هک  ینامز  دشاب ، هدرکن  ایهم  زاین  نآ  عفر  يارب  ار  دوخ  هدزن و  نیمخت  ار  ادـخ  ّیلو  ياهزاین  لبق ، زا  ناسنا  رگا 
ربمایپ هکنیا  دربب . ار  هرهب  نیرتهب  اهتصرف  زا  دـناوتیمن  ورنیا  زا  اـهتصرف ؛ رب  وا  هن  دـنریگیم ، تقبـس  وا  رب  اـهتصرف  دوش ؛ رـضاح 
هدامآ لبق  زا  رگا  ناسنا  اذـل  تساهنایرج . نیمه  هب  طوبرم  اََهل ،» اوُضَّرَعَتَف  َالَأ  ٍتاَحَفَن  ْمُکِرْهَد  ِماَّیَأ  ِیف  ْمُکِّبَِرل  َّنِإ  : » دـناهدومرف (ص ) مرکا

. دسریم هتخوس  عمش  هناورپ و  رتسکاخ  هب  هکلب  دسریمن ؛ هلفاق  هب  دنرذگیم و  ساسح  تاظحل  دشاب ، هدرکن  مهارف  ار  اههنیمز  هدشن و 
-----------------

.30 تیاور ص221 ، ج68 ، نامه ، . 
------------------

ترضح هک  دناهتشون  لاثم ، يارب  دندش . دنمهرهب  اههظحل  زا  دندادن و  تسد  زا  ار  اهتصرف  دندوب ؛ تعرس  لها  (ع ) ادهشلادیس باحصا 
ّرحنب هللادـیبع   » یکی دـندوب ؛ بهذـم  یناـمثع  مه  رفن  ود  ره  دنتـساوخ . کـمک  اـهنآ  زا  هدـناسر و  رفن  ود  هب  ار  دوخ  ـالبرک  هار  نیب  رد 

. مشاب تحار  مهاوخیم  دایزنبا ! اب  هن  مشاب و  امـش  اـب  هن  اـت  مدـمآ  نوریب  هفوک  زا  نم  تفگ : هللادـیبع  نیق .» نب  ریهز   » يرگید و  یفعج »
ار بسا  نیا  امـش  تسا . هدیـسرن  وا  هب  نمـشد  هدرک ، رارف  هدش و  راوس  نآ  رب  یـسک  ره  هک  مراد  ییوردنت  بسا  تفگ : ترـضح  هب  دعب 

دینک . رارف  دیریگب و 
(ع) ادهشلادیس اب  هک  دشاب  هتشاد  فقوت  تکرح و  یلکش  هب  درکیم  یعس  وا  دوب ؛ تکرح  رد  دوخ  ناوراک  اب  هکم  زا  مه  نیق » نب  ریهز  »

یتقو دنتـسشن . رظتنم  دنیایب ، دورف  بآ  يارب  دـندوب  روبجم  اهناوراک  هک  یلحم  رد  دـندرک و  ریگلفاغ  ار  ناشیا  ترـضح  دوشن . ورهبور 
. ورب (ع ) نیسح دزن  وش و  دنلب  تسا ؛ هدمآ  تاهناخ  ِرد  تداعس  تفگ : شرسمه  درک . لّلعت  لوا  دنداتـسرف ؛ شلابند  ار  یـسک  دمآ ، ریهز 

حانج هدنامرف  هک  تسا  یـسک  ریهز  دورب . ماما  هارمه  ات  درک  هدامآ  ار  شدوخ  دمآ  دـش . ضوع  زیچ  همه  هظحل ، کی  رد  اما  تفر ؛ ریهز 
ترضح تسب ، ترضح  رب  ار  هار  هک  ّرح »  » اب نامزمه  دش . دنمهرهب  تسب و  ار  دوخ  راب  دوز  یلیخ  یلو  دمآ ، رید  تسا . هدوب  ماما  رکـشل 

دهاوخیم سکره  سپ  تسا ؛ هدرک  رییغت  عاضوا  : » دندومرف نومضم  نیا  اب  ناشیا  دنتشاد . باحصا  و  (ع ) تیبلها اب  يرـصتخم  تبحص 
رد ار  وا  حور  تمظع  هدرک و  زجع  ساسحا  تیـصخش  نیا  لـباقم  رد  ناـسنا  هک  داد  یباوج  باحـصا  زا  تباـین  هب  نیق » نب  ریهز  «. » دورب

ترضح هب  دشیمن . یندرک  رواب  هلمج  نیا  دوبن ، ریهز  هدنیوگ  و  (ع ،) ادهـشلادیس بطاخم ، رگا  هک  ياهنوگ  هب  دنکیم ؛ سمل  شنانخس 
باکر رد  تداهش  مه  زاب  دوب ، هنادواج  مه  ایند  شیع  رگا  و  میـشاب ، هدنز  ایند  رد  هشیمه  ام  دوب  انب  دوب و  هنادواج  ایند  رگا  : » درک ضرع 

میدادیم .» حیجرت  هنادواج  شیع  رب  ار  امش 
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یـسک نیلوا  وا  دیاش  دندمآ . داسجا  رانک  ترـضح ، تداهـش  زا  دعب  هک  دـندوب  مه  یفعج  ّرحنب  هللادـیبع  نوچمه  یـصاخشا  لباقم ، رد 
تمادن نیا  تسا . هدش  مورحم  میظع  زوف  نیا  زا  ارچ  هک  دومن  شنزرـس  ار  دوخ  درک و  تمادن  راهظا  دشاب ؛ هتفگ  هیثرم  رعـش و  هک  تسا 
تعرـس قابتـسا و  لها  یـسانشتصرف ، نآرق : ریبعت  هب  تفرگیم . میمـصت  ترـضح  توعد  يهظحل  نامه  رد  دیاب  وا  دراد ؛ ياهدیاف  هچ 

ْمُکِّبَر .» ْنِم  ٍةَرِفْغَم  یلِإ  اوُعِراس  َو  « ؛» ِتاْریَْخلا اوُِقبَتْساَف  « ؛ تسا مهم  نتشاد ، تاریخ  رد  تعرس  ندوب و 
اََجن ٌعیِرَس  ٍعاَس   » هک تسا  (ع ) نینمؤملاریما ریبعت  رد  میروایب . دوجو  هب  دوخ  رد  ار  يایگدامآ  نینچ  دیاب  جع )  ) نامز ماما  هب  تبـسن  زین  ام 

. دنشاب تعرس  یعس و  ياراد  هک  دنتسه  تاجن  لها  یناسک  اَجَر ؛» ٌءیَِطب  ٌِبلاَط  َو 

(ع) ادهشلادیس اب  یهارمه  نتسناد  زوف 

اب یهارمه  ناشیا  هک  تسا  نیا  تسا ، هللا  یلو  هب  تبسن  اهنآ  تفرعم  تریصب و  زا  یشان  هک  (ع ) ادهشلادیس باحـصا  رگید  تیـصوصخ 
ّیلو اب  یهارمه  دنشاب و  یتریصب  نینچ  لها  هک  دنتسه  تقبس  تعرـس و  لها  یناسک  تمارغ . هن  دنتـسنادیم ، تمینغ  زوف و  ار  ترـضح 

نم زا  ار  تموکح  تمارغ  دزادـنایم و  نم  شود  يور  ار  دوـخ  راـب  ترـضح  هک  دـنک  لاـیخ  یـسک  رگا  دـننادب . حـالف  زوـف و  ار  ادـخ 
لها زگره  دربب ! وا  ار  شتموکح  منک و  لمحت  نم  ار  نآ  یتخـس  دـیاب  سپ  هللااب » ذایعلا   » دـسرب تردـق  هب  دـهاوخیم  نوچ  اـی  دریگیم ،

هک دـندرکیم  رکف  یخرب  نیفـص ، گـنج  رد  لاـثم ؛ يارب  دنتـشاد . ادـخ  ّیلو  زا  يایقلت  نینچ  يرایـسب  دوب . دـهاوخن  تقبـس  تعرس و 
دوشیم . ترضح  بیصن  تموکح  میوشیم و  هتشک  ام  دنتفگیم  اذل  دگنجیم ؛ يزوریپ  يارب  ترضح 

----------------------
يهیآ 148. ( 2  ) هرقب . 

يهیآ 133. ( 3  ) نارمع لآ  . 
(. ۀنیدملا یف  عیوب  امل  هل ع  مالک  نم   ) 16 يهبطخ هغالبلاجهن ، . 

--------------------
. دنزاسیم قحلم  قح  هار  هب  ار  وا  اهتریصب  یلو  دننکیم ، ادج  قح  زا  ار  ناسنا  اهههبـش  تساه . « تریـصب ، » اه « ههبـش  » نیا لباقم  يهطقن 

ناشیا مینکیمن ؛ ادخ  ّیلو  هب  یکمک  ام  دشکیم . شود  هب  ار  همه  راب  هکلب  دراذگیمن ؛ راب  یسک  شود  يور  ادخ  ّیلو  هک  تسناد  دیاب 
ّیلو جاتحم  ار  دوخ  دیاب  ناسنا  میسرب . ییاج  هب  ام  هک  تسا  نیا  يارب  طقف  دینک » يرای  ار  ام  : » دناهدومرف رگا  اما  دنرادن . ام  هب  يزاین  مه 

، دنورب رگا  هک  دندیمهف  باحـصا  دیورب ؛ دندومرف : باحـصا  هب  اروشاع  بش  رد  ترـضح  یتقو  دوخ . جاتحم  ار  ادخ  ّیلو  هن  دنادب ، ادخ 
ادخ نید  يایحا  يارب  متـسین و  امـش  جاتحم  نم  هک  دوب  نیا  ترـضح  روظنم  دناهتخاب . ار  هیفاق  ناشدوخ  هکلب  دننکیمن ، ررـض  ترـضح 

فده هب  مالـسا  مه  زاب  دنورب ، اهنآ  رگا  (ع ) ادهـشلادیس ییاهنت  دوجو  اب  دـیورب . دـیریگب و  ار  متیبلها  تسد  یتح  مرادـن . امـش  هب  يزاین 
. دسریم دوخ 

يراد یخیرات  تلاسر  وت  نم ! لوسر  يا  َنینِمْؤُْملا ؛» َنِم  َکَعَبَّتا  ِنَم  َو  ُهَّللا  َُکبْـسَح  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  ای  : » دیامرفیم (ص ) مرکا ربمایپ  هب  دنوادخ 
تیاور تسا . یفاک  دنتسه ، وت  عبات  هک  ینینمؤم  نآ  تدوخ و  تلاسر ، نیا  ماجنا  يارب  دوش ؛ ریگملاع  ات  یهد  شرتسگ  ار  مالـسا  دیاب  و 

(ع .) نینمؤملاریما ینعی  َنینِمْؤُْملا » َنِم  َکَعَبَّتا  ِنَم   » هک تسا 
دیامرفیم : رگید  يهیآ  رد  ای 

ِباتِْکلا ؛» ُْملِع  ُهَْدنِع  ْنَم  َو  ْمُکَْنَیب  َو  یْنَیب  ًادیهَش  ِهَّللِاب  یفَک  ُْلق  ًالَسُْرم  َتَْسل  اوُرَفَک  َنیذَّلا  ُلوُقَی  َو  »
نم وگب  اهنآ  هب  اما  تسا ؛ فرح  اعدا و  وت  نخـس  يرادن و  یتلاسر  دنیوگیم  رافک  هچ  رگا  دیامرفیم : شلوسر  هب  هیآ  نیا  رد  دنوادخ 

هعیـش یّنـس و  باتِْکلا .» ُْملِع  ُهَْدنِع  ْنَم  َو   » يرگید و  ادخ ،»  » یکی تسا : یفاک  هاوگ  ود  نیا  دصقم ، هب  ندیـسر  يارب  ینعی  مراد ؛ هاوگ  ود 
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. دندوب هلاس  ادودح 16 هیآ ، لوزن  نامز  رد  هک  تسا  (ع ) نینمؤملاریما هیآ ، دوصقم  هک  دنراد  لوبق 
-----------------

يهیآ 64 . ( 8  ) لافنا . 
ِْنب ِصْفَح  ُْنب  ُِّیلَع  اَنَثَّدَـح  َلاَق : ٍساَّبَع  ُْنب  ُِّیلَع  اَنَثَّدَـح  َلاَق : یِـضاَْقلا  َرَمُع  ُْنب  ُدَّمَُحم  ٍرَْکب  ُوبَأ  اَنَرَبْخَأ  َلاَق ]:  ] ُيِزاَوْهَْألا ِنَسَْحلا  ُوبَأ  اـَنَرَبْخَأ  . »

- ُهَّللا َُکبْسَح  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  ای  َیلاَعَت :] ِِهلْوَق  ِیف   ] ِهِیبَأ ْنَع  ٍدَّمَُحم ، ِْنب  ِرَفْعَج  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍْدیَز ، ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  اَنَثَّدَح  َلاَق : ُیِْـسیَْقلا  َرَمُع 
ص302 . ج1 ، لیضفتلا ، دعاوقل  لیزنتلا  دهاوش  (ع ؛») ِبلاَط ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ِیف  َْتلََزن  َلاَق : َنِینِمْؤُْملا  َنِم  َکَعَبَّتا  ِنَم  َو 

يهیآ 43. ( 13  ) دعر . 
، یمق ریسفت  � ؛» نینمؤملا ریمأ  وه  باتکلا  ملع  هدنع  يذـلا  : » لاق  � هللادبعیبأ نع  ۀـنیذأ ، نب  رمع  نع  ریمعیبأنبا ، نع  یبأ ، ینثدـح  . »

ص367 . ج1 ،
--------------------

هیآ نیمه  ترضح  تسیچ »؟ امش  ياهتلیضف  لضفا  : » دندیـسرپ (ع ) نینمؤملاریما زا  هک  تسا  هدش  لقن  یفاص  ریـسفت  فیرـش  باتک  رد 
نوـچمه یهاوـگ  ًاـعقاو  ِْنیَلَقَّثلا ،» ِةَداـبِع  ْنـِم  ُلَْـضفَا  ِقَدـْنَْخلا  َمْوَـی  ٍّیلَع  َُۀبْرَـض  : » تـسا هدـمآ  ناـشیا  يهراـبرد  یتـقو  دـندرک . تـئارق  ار 

تسین . يرگید  سک  هب  یجایتحا  تسا و  یفاک  (ع ) نینمؤملاریما
رگا وا . زا  ناشیا  يدـنمهرهب  هن  تسا ؛ ناسنا  زوف  بجوم  ناشیا  اب  یهارمه  هکلب  تسین ، جاتحم  وا  هب  ادـخ  ّیلو  هک  دـنک  رواب  دـیاب  ناسنا 
ررض یـسک  هچ  ضرف  نیا  اب  تسا . تحار  ندرک  تواضق  نآلا  داتفایم ؟ یقافتا  هچ  دندوبن ، مه  باحـصا  و  (ع ) تیبلها البرک  رد  ًاضرف 

(ع) ادهـشلادیس کیرـش  هک  تسا  نیا  لیلد  هب  دنراد ، هچ  ره  باحـصا  اذـل  دـندوب . هتفر  ایند  زا  (ع ) تیبلها باحـصا و  يهمه  درکیم ؟
ادخ ّیلو  باکر  رد  هک  اهندش  هتشک  نیا  زا  تساهنآ ؛ کیرـش  (ع ) ادهـشلادیس رگید ، ریبعت  هب  ای  دنتفریذپ . ار  اهنآ  ترـضح  دندش و 

دنتسین . البرک  ناگتشک  اب  هسیاقم  لباق  کی  چیه  اما  تسا ، هداتفا  قافتا  رایسب  خیرات  رد  دشابن ،
دش و ضیرم  ناوج  نیا  دهد . شزومآ  ار  ناناملسم  ياههچب  زا  یهورگ  ات  دندوب  هداد  تیرومأم  يدوهی ، ناوج  کی  هب  (ص ) ادخ لوسر 
دشیم و شوهیب  درکیم و  مرش  شردام  ردپ و  زا  ناوج  دندرک . توعد  مالـسا  هب  ار  وا  راضتحا ، لاح  رد  دنتفر و  وا  تدایع  هب  ترـضح 

. تسین یعنم  يوش ، ناملسم  یهاوخیم  رگا  دنتفگ : وا  هب  شردام  ردپ و  رخآ  راب  دمآیم  شوه  هب  هبترم  ود 
----------------

؛» ِباتِْکلا ُْملِع  ُهَدـْنِع  ْنَمب  ینع  ياّیإ  لاق  ۀـیآلا و  أرقف  هل  ۀـبقنم  لضفأ  نع  هیلع  هَّللاتاولـص  بلاطیبأنب  ّیلع  لجر  لأس  جاِجتحِإلا  یف  . »
ص77. ج3 ، یفاص ، ریسفت 

. مامإلا یف  سانلا  فالتخا  لصف : ص314 . نینمؤملاریمأ ، رارسأ  یف  نیقیلاراونأ  قراشم  . 
-----------------

ربماـیپ زا  اـم  یقلت  دـندرک . نفد  ناناملـسم  ناتـسربق  رد  دنتـشادرب و  ار  وا  يهزاـنج  ترـضح  تـفر . اـیند  زا  تـفگ و  ار  نیتداهـش  ناوـج 
ناشیا دنهدیم ؛ ماجنا  ار  راک  نیا  دنهد ، تاجن  مه  ار  ام  يهزانج  دنناوتب  رگا  یتح  ناشیا  هک  دشاب  نیا  دیاب  (ع ) ادهشلادیس و  (ص ) مرکا

دنریگب . ار  ام  تسد  دننک و  کبس  ار  ام  راب  دنهاوخیم  هکلب  دنراذگب ، ام  شود  يور  يراب  دنهاوخیمن  هک 
كولـس و لماع  نیرتهب  ناسنا و  زوف  طرـش  ادخ ،» ّیلو  اب  ندش  رفـسمه   » هکلب یمـسج » ّتیعم   » طقف هن  ادخ ، ّیلو  اب  ّتیعم  هک  یقلت  نیا 

نآ هک  دـندوب  هدـیمهف  (ع ) ادهـشلادیس باحـصا  تسا . (ع ) ادهـشلادیس باحـصا  ياهیگژیو  زا  یکی  تسادـخ ، ياقل  اـت  برق  هار  اـهنت 
(ع) ادهـشلادیس اب  رگا  دـندرکیم  ساسحا  دـیاش  دـندنام ، بقع  البرک  يهلفاق  زا  هک  یناسک  تسا . هار  اـهنت  هکلب  هار ، کـی  هن  ترـضح 

نآرق ندرک ، فاوـط  ندـنام و  هکم  رد  دـندرکیم  رکف  هـکلب  دنتـسنادیمن ! (ع ) ءادهـشلادیس ار  هار  اـهنت  اـما  دـندشیم ؛ یتـشهب  دـندوب ،
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زین (ع ) ادهـشلادیس ِندوب  قح  ِلصا  هب  هک  دنتـسه  یناـسک  زا  ریغ  دارفا  نیا  دـناسریم . تشهب  هب  ار  ناـسنا  زین  ندرک  تداـبع  ندـناوخ و 
ياهّدع اما  دوب ؛ مک  یلیخ  ناشتریـصب  اهنیا  دوشیم »!؟ باسح  یـسک  هچ  ياپ  نامنوخ  میوش ، هتـشک  رگا  : » دنتفگیم دنتـشاد و  کش 

تسین .» ناشیا  هار ، اهنت  : » دنتفگیم لاح  نیا  اب  دنسریم ، هجیتن  هب  دنوش ، هارمه  ماما  اب  رگا  هک  دندیمهفیم 
هک دنادب  تسا و  تعرس  تقبس و  یهارمه و  نیا  رد  تمینغ ، حالف و  زوف ، تسادخ و  ّیلو  هار ، اهنت  هک  دمهفب  دشاب و  ریـصب  ناسنا  رگا 

، دوـشیم ادـخ  ّیلو  هب  ناـسنا  ياـفو  بجوـم  هک  ار  ياهیلوا  ياـهماگ  تسا ، هدرک  دوـخ  جرخ  عـقاو  رد  دـهدب ، ادـخ  ّیلو  هار  رد  هـچره 
رد ِندوـب  راشرـس  دـنیبن ؛ راـکبلط  مـه  ار  دوـخ  دـنک و  رپ  ار  لـمع  يهناـمیپ  ناـسنا  هـک  تـسا  نـیا  ادـخ  ّیلو  هـب  اـفو  تـسا . هتــشادرب 

ار دوخ  مه  زاب  جنر ، لمحت  همه  نآ  زا  دعب  وا  درک ؛ ضرع  هللادبع » نب  دیعس   » هک ياهلمج  لثم  تسا . نیمه  ادخ  ّیلو  هب  يراذگتمدخ 
مدومن .»؟ افو  ایآ  : » دنکیم لاؤس  اذل  هن !؟ ای  دراد  ار  ادخ  ّیلو  یگتسیاش  وا  لمع  ایآ  هک  دسرپیم  دنادیم و  رادماو 

، ایند تعافش  هتبلا  دناسریم . قح  ترضح  ياقل  ماقم  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  (ع ) ادهـشلادیس نیا  تسا . هللا  ّیلو  تعافـش  اب  كولـس  اهنیا 
اذل دننکیم ؛ يریگتسد  زین  يدعب  ملاوع  رد  ار  ناسنا  ترخآ ، رد  تعافش  اب  ناشیا  زین  ایند  زا  دعب  تسا ؛ (ع ) ادهشلادیس راک  زا  یـشخب 

تسادخ . ّیلو  شود  يور  ام  راب  دبا  ات 
کلاس دیاب  ناشیا ، اب  ندش  رفسمه  ادخ و  ّیلو  اب  تیعم  میشاب ؛ هتـشاد  ادخ  ّیلو  هب  تبـسن  دیاب  ام  هک  تسین  يایّقلت  نآ  يهمه  نیا  هتبلا 

دنادب . ادخ  ّیلو  ار  دوخ  فده  اهنت  هک  دناسرب  ییاجهب  ار 
«. َهَّللا َضَْغبَأ  ْدَقَف  ْمُکَضَْغبَأ  ْنَم  َو  َهَّللا  َبَحَأ  ْدَقَف  ْمُکَّبَحَأ  ْنَم  َو  َهَّللا  یَصَع  ْدَقَف  ْمُکاَصَع  ْنَم  َو  َهَّللا  َعاطَأ  ْدَقَف  ْمُکَعاَطَأ  ْنَم  »

--------------
هریبک . يهعماج  ترایز  زا  يزارف  . 

--------------- 
زوف و زا  (ع ) ادهشلادیس هک  دنادیم  هکلب  دیسر ، (ع ) ادهـشلادیس هب  دیاب  حالف  زوف و  هب  ندیـسر  يارب  هک  دنکیمن  ساسحا  یناسنا  نینچ 
. دنکیم باختنا  ار  (ع ) ادهـشلادیس دـننک ، ّریخم  (ع ) ادهـشلادیس تشهب و  نیب  ار  یـسک  نینچ  رگا  تسا . رتبوبحم  يزیچ  ره  زا  حالف و 

ادـخ کیرـش  هللااب ـ  ذایعلا  (ع ـ ) ادهـشلادیس هک  تسین  نیا  شیانعم  هتبلا  دوش . هارمه  ادـخ  ّیلو  اب  ناسنا  هک  دوشیم  ثعاب  اهتفرعم  نیا 
هک : دسریم  تفرعم  نیا  هب  هکلب  دنوشیم ،

َّلَج .» َو  َّزَع  ِهَّللا  َنِم  یَّلََخت  ْدَقَف  ْمُْهنِم  یَّلََخت  ْنَم  َو  ِهَّللِاب  َمَصَتْعا  ِدَقَف  ْمِِهب  َمَصَتْعا  ِنَم  »
---------------

. هریغص يهعماج  ترایز  زا  يزارف  . 
-------------------

، تسا رتهب  زیچ  همه  ترخآ و  ایند و  زا  (ع ) ادهـشلادیس هک  یقلت  نیا  دـنادیم . (ع ) ادهـشلادیس ار  لوصو  هار  اهنت  تسادـخ و  قاتـشم  وا 
؛ دنربیم هرهب  صاخ ، فاصوا  نآ  اب  یتشهب ، ياهتمعن  زا  نایتشهب  هک  تسا  هدمآ  تایاور  یـضعب  رد  دوشیم . تعرـس  تقبـس و  لماع 

ترـضح ات  دـشکیم  لوط  لاس  دـص  دـنچ  اهیـضعب  يارب  دـننکیم . یتایلجت  ناشیارب  ناشتاجرد ، اب  بساـنتم  (ع ) ادهـشلادیس هاـگنآ 
خر يدعب  يهولج  ات  دنامیم ، هولج  کی  نیا  شوهدم  دشکیم و  روصق  روح و  زا  تسد  تدم ، نیا  لوط  رد  صخش  نیا  دننک ؛ ياهولج 

دهد .
ینالیم ییوخ و  ییابطابط و  همـالع  موحرم  داتـسا  یلعف و  يهرود  مدـقم  يهدر  عجارم  زا  یناهفـصا  یناـپمک  نیـسحدمحم  خیـش  موحرم 
ناشیا هب  ترضح  دوشیم  هتفگ  دندوب . (ع ) ادهشلادیس رـس  يالاب  هتعاس  جنپ  ياههدجـس  لها  دناهتـشاد ؛ یبیجع  تالـسوت  ناشیا  دندوب .

، تافو زا  دـعب  هک  تسا  هدـش  لقن  دـننک .» لمحت  دـنناوتیمن  مدرم  مینکیم ؛ لوبق  ام  دـیهد ، ماجنا  ار  راک  نیا  هناـخ  رد  : » دـندوب هدومرف 
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یهاگ زا  ره  هکلب  ریخ ؛ : » دـندوب هدومرف  دـیتسه ؟ (ع ) ادهـشلادیس نامهیم  راوجمه و  ًاـمتح  امـش  دندیـسرپ : دـندید ؛ باوخ  رد  ار  ناـشیا 
دوشیم .» ام  بیصن  ترضح  زا  ياهولج 

«. ِیتَرِخآ َو  َياَْینُد  اَی  ِیتَّنَج  َو  یِمیِعَن  اَی  : » هک تسا  هدمآ  دنوادخ  هب  تبسن  (ع ) تیبلها ياهاعد  رد  تسا . تشهب  زا  رتالاب  (ع ) ادهـشلادیس
ار وا  هک  دوب  دهاوخ  نیا  شیاضاقت  اهنت  ِیتَرِخآ ،» َو  َياَْینُد  اَی  ِیتَّنَج  َو  یِمیِعَن  اَی  : » تفگ هک  دیسر  ییاج  هب  ادخ  ّیلو  هب  تبـسن  رگا  ناسنا 

. دننکن اهر 

(ع) نیسح ماما  تبیصم  تمظع  هب  هجوت 

هراشا

: دهدیم هجوت  (ع ) نیسح ماما  تبیصم  تمظع  هب  هک  میسریم  يرگید  دنمجرا  زارف  هب  اهزارف ، يهمادا  رد 
ِیف َُکتَبیِـصُم  ْتَمُظَع  َو  ْتَّلَج  َو  ِماَلْـسِْإلا  ِلـْهَأ  ِعـیِمَج  یَلَع  َو  اَْـنیَلَع  َکـِب  ُۀَبیِـصُْملا  ِتَمُظَع  َو  ْتَّلَج  َو  ُۀَّیِزَّرلا  ِتَمُظَع  ْدََـقل  ِهَّللاِدـْبَع  اـَبَأ  اَـی  »

«. ِتاَواَمَّسلا ِلْهَأ  ِعیِمَج  یَلَع  ِتاَواَمَّسلا 
افو اهتبیصم و  نیرتنیگنس  لمحت  قیرط  زا  ترضح  تسا . تیدوبع  تهج  رد  خیرات » لماکت  یتسرپرس   » تلزنم (ع ) نیـسح ماما  تلزنم 

يوزنم ار  توغاط  يایلوا  تیالو  نایرج  راومه و  ار  دابع  یگدـنب  قح و  يهملک  يـالعا  دـیحوت و  يهماـقا  هار  اـهقاثیم ، نیرتنیگنـس  هب 
دنتسب . سیلبا  تیالو  رب  ار  هار  دندرک و 

-------------------
. نیدیرملا تاجانم  رشع ، هسمخ  تاجانم  . 

-----------------
اذِإ ٍضَْعب  َقْوَف  اهُـضَْعب  ٌتاُملُظ   » يهیآ قادصم  نایرج ، نیا  تفرگ ؛ لکـش  خـیرات  رد  یناملظ  تیالو  نایرج  قافن ، تیمکاح  يهطـساوهب 

تریح و رد  شدوخ  ياهییاناوت  اهییاراد و  اههیامرـس ، نیرتکیدزن  هب  تبـسن  مه  نمؤم  یتح  ینعی  تسا ؛ اـهارَی » ْدَـکَی  َْمل  ُهَدَـی  َجَرْخَأ 
أدـبم و زا  هک  دربیم  ورف  یتملظ  رد  ار  ناسنا  توغاط  يایلوا  تیالو  نایرج  ار . داـعم  أدـبم و  هن  دـنیبیم ، ار  شدوخ  هار  هن  تسا ؛ تملظ 

. دوشیم لفاغ  شیاهییاراد  ینونک و  تیعضو  داعم و 

یناملظ ياضف  رد  (ع ) ادهشلادیس یناشفاوترپ  نایرج  اروشاع 

یناملظ ياضف  رد  (ع ) ءادهـشلادیس یناشفاوترپ  ناـیرج  اروشاـع  تسا . یهلا  ياـیلوا  تیـالو  تینارون  عولط  نوناـک  تقیقح ، رد  اروشاـع 
؛ دناهدناسر ماجنا  هب  الب  لمحت  قیرط  زا  ار  دابع  تّوبا  (ع ) ادهشلادیس ةاّجَنلا .» ُۀَنیِفَس  يَدُْهلا و  ُحاَبْصِم  َنیَـسُْحلا  َّنا  « ؛ تسا توغاط  يایلوا 

داـجیا توغاـط  ياـیلوا  هک  ییاـههنتف  تملظ و  ناـیرج  مـیرادرب ، خـیرات  زا  ار  (ع ) ءادهـشلادیس یهلا  قاـثیم  هـب  اـفو  تداـبع و  رگا  ینعی 
راومه ار  تیدوبع  هار  دنزب و  رانک  ار  یناملظ  نایرج  نیا  دناوتیم  هچنآ  درکیم . دـس  ار  دـیحوت  تیدوبع و  یگدـنب و  قیرط  دـناهدرک ،

َنِم َكَدابِع  َذِْقنَتْسَِیل  َکیف  ُهَتَجْهُم  َلََذب  « ؛ دناهدرک لمحت  دابع  تیاده  ریسم  رد  ترضح  هک  تسا  ییالب  و  (ع ) ادهشلادیس ياروشاع  دنک ،
َِۀلالَّضلا .» ِةَْریَحَو  َِۀلاهَْجلا 

-------------------
يهیآ 40 . ( 24  ) رون . 

و يدهلا .» حابصم  ع )  ) نیسحلا ّنأ  شرعلا  نیمی  نع  بوتکم  ّهنأ  ۀئام  رـشع و  سداسلا  ، » ص 52 ج4 ، رـشع ، ینثإلا  ۀمئألا  زجاعم  ۀنیدم  . 
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ص 257. دلج 1 ، راحبلا ، هنیفس 
---------------

لاعتم يادخ  هب  تبسن  هک  یتبحم  هتسب و  لاعتم  يادخ  اب  ترـضح  هک  یقاثیم  (ع ،) ادهـشلادیس صالخا  التبا ، لمحت  تدابع ، نیا  تیفرظ 
ِصالخا رگید ، فرط  تسا ؛ قافن  رفک و  تظلغ  فرط  کی  دـنکیم . هلباقم  اهتملظ  يهمه  اب  هک  تسا  یتیفرظ  دـناهداد ، زورب  روهظ و 

اهراشف اهالب و  نیرتنیگنـس  لمحت  قاثیم و  هب  يافو  نیمه  رد  دـیاب  ار  ترـضح  تّوبا  ياـنعم  (ع .) ءادهـشلادیس ادـخ و  ياـیلوا  تیدوبع 
زا تاجن  يارب  مه  ام  كولـس  قیرط  اذل  درک . هدهاشم  ادخ  یگدنب  قیرط  ندرک  راومه  توغاط و  يایلوا  تیالو  هار  ندرک  دودسم  يارب 

ینازیم هب  تسا . نآ  هب  کسمت  الب و  نیا  هب  هجوت  تسا ، خیرات  رد  توغاط  يایلوا  تیالو  نایرج  زا  یـشان  هک  ییاهتریح  تاملظ و  نآ 
دوشیم و راومه  برق  بیذهت و  لاعتم و  يادخ  فرط  هب  كولـس  يارب  ام  هار  مینک ، ادـیپ  یلوت  ترـضح  تدابع  لعف و  الب و  نیا  هب  هک 
؛ دـنکیم فورعم  ار  رکنم  رکنم و  ار  فورعم  وا ، تاهبـش  وا و  ياـهنیئزت  ناطیـش ، سواـسو  هنرگ ، ددرگیم و  مهارف  يّربـت  ّیلوت و  هار 

ددنبیم . يّربت  ّیلوت و  رب  ار  هار  ًاتعیبط  دنکیم و  فرصت  مه  ناسنا  یسانشییابیز  رد  یتح  ناطیش  ینعی 
تبیـصم و تّدـش  تعـسو و  تمظع ، هب  هجوت  درادرب ، ادـخ  ّیلو  يالب  اب  كولـس  يداو  رد  دـیاب  هعماج  ناـسنا و  هک  یمدـق  نیلوا  سپ ،

دناهدرک . لمحت  دابع  تیاده  ریسم  رد  ترضح  هک  تسا  ییالب 
-----------------

. نیعبرا زور  رد  ع )  ) نیسح ماما  ترایز  . 

(ع) نیسح ماما  يالب  هب  هجوت  راثآ 

، دنک ادیپ  هجوت  اروشاع  تمظع  تعسو و  هب  هک  یسک  دهدیم . ناسنا  هب  لطاب  قح و  يههبج  هب  تبسن  یقیقح  تریـصب  کی  هجوت ، نیا 
تعـسو وا  تسا . لطاب  قح و  یخیرات  ماظن  ود  نیب  رایع  مامت  يریگرد  نایرج  اروشاع ، تقیقح  هک  دوشیم  هجوتم  هجوت ، نیا  عاعـش  رد 
تعـسو هب  ياهثداح  هثداح ، نیا  هک  دمهفیم  هکلب  دـنیبیمن ، یـصاخ  نامز  ایفارغج و  هب  دودـحم  ار  هثداح  نیا  هک  دـنکیم  ادـیپ  يدـید 

رد هکئالم و  ملاع  رد  هثداح  نیا  داعبا  اب  ار  ناسنا  تسا ، هدمآ  تارایز  هیعدا و  تایاور و  رد  هچنآ  تسا . ملاوع  يهمه  خـیرات و  يهمه 
. تسا هدوب  ملاع  توکلم  هجوت  دروم  عوقو ، زا  لبق  یتح  هثداح  نیا  دنکیم . انشآ  تاناویح  تابن و  دامج ، هلمج : زا  رگید ، ملاوع  يهمه 
زا سپ  تمایق و  يهنماد  ات  تسا و  هدرک  داجیا  فلتخم  ملاوع  رد  يراثآ  زین  عوقو  زا  دعب  دناهتـشاد . هجوت  نآ  هب  مه  (ع ) مزعلاولوا يایبنا 

تشاد . دهاوخ  يراثآ  زین  نآ 
رد تسا ؛ هدروآ  مهارف  لطاب »  » و قح »  » نیب رایع  مامت  يریگرد  کی  هتفرگارف و  ار  خـیرات  يهمه  هک  تسا  یمیظع  تداـبع  تداـبع ، نیا 

هثداح تمظع  تعسو و  هب  ادتبا  یسک  رگا  تسا . هدرک  ییارآفص  (ص ) مرکایبن لباقم  رد  دوخ  دونج  يهمه  اب  ناطیش  ییورایور ، نیا 
هب (ع ) ادهـشلادیس هدرک و  کیرحت  (ع ) ادهـشلادیس هیلع  ار  اهبضغ  تاوهـش و  مامت  دوخ ، دونج  مامت  اب  ناطیـش  هک  دنیبیم  دنک ، هجوت 

ینیگنـس يالب  هچ  لمحت  لمحت ، نیا  نیگنـس و  قاثیم  هچ  قاثیم ، نیا  هک  تسادـیپ  تسا . هداتـسیا  اهراشف  نیا  يهمه  لـباقم  رد  ییاـهنت 
تسا .

هک ارچ  تـسا ؛ هداـتفا  قاـفتا  يرمق  يرجه  لاـس 61  رد  هک  تسا  ياهثداـح  اروشاـع ، يهثداـح  هک  تفگ  ناوـتیمن  رگید  بیترت  نیدـب 
دوهـش خـیرات  يهمه  رد  تسا ، ریگرد  ترـضح  اب  هک  ياههبج  اذـل  تسا ؛ یخیرات  نایرج  ود  يهبناجهمه  لـباقت  يریگرد ، نیا  تقیقح 

. دسریم ههبج  ود  نیا  هب  تبسن  يریگعضوم  هب  ناسنا  ًاتعیبط  دوشیم و 

« برح  » و ملس »  » هب ندیسر  لطاب و  یخیرات  يههبج  ناکرا  نعل 
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نوچ دمهفیم ؛ ار  ًۀَّمُأ » ُهَّللا  َنَعَلَف  ، » دیمهف ار  نمشد  راک  تمظع  ناسنا  رگا  تسا . نعل  لطاب ، يههبج  هب  تبـسن  ناسنا  يریگعضوم  نیلوا 
عمج تیالو  نایرج  گنهرف و  کی  روحم  رب  هک  تسا  یخیرات  تما  یخیرات و  يهعماج  کی  راک  تسین ؛ ناسنا  کی  راک  نمـشد ، راـک 

. دناهدش
وا يریگعضوم  دـباییم و  همادا  ناسنا  تکرح  ریـس و  تخادـنا ، راب  ناسنا  ناج  حور و  رد  (ع ) نیـسح ماـما  يـالب  تمظع  هب  هجوت  یتقو 

دنکیم : اضاقت  لاعتم  يادخ  زا  ار  یخیرات  تما  کی  ناکرا  نعل  هک  اجنآ  ات  دوشیم ، عورش 
ُمُکَبَّتَر ِیتَّلا  ْمُِکِبتاَرَم  ْنَع  ْمُْکَتلاَزَأ  َو  ْمُکِماَـقَم  ْنَع  ْمُْکتَعَفَد  ًۀَّمُأ  ُهَّللا  َنََعل  َو  ِْتیَْبلا  َلـْهَأ  ْمُْکیَلَع  ِرْوَْجلا  َو  ِْملُّظلا  َساَـسَأ  ْتَسَّسَأ  ًۀَّمُأ  ُهَّللا  َنَعَلَف  »

ْمُِکلاَِتق .» ْنِم  ِنیِکْمَّتلِاب  ْمَُهل  َنیِدِّهَمُْملا  ُهَّللا  َنََعل  َو  ْمُْکتَلَتَق  ًۀَّمُأ  ُهَّللا  َنََعل  َو  اَهِیف  ُهَّللا 
زا یخیرات ، عطقم  نآ  نیمز و  رد  ار  ناشیا  دـندرک ؛ ملظ  (ع ) تیبلـها هب  دـندوب ، یخیراـت  تما  نیا  راذـگناینب  هک  یناـسک  زارف ، نیا  رد 

، دندرک يزاسرتسب  تکراشم و  ناشیا  تداهـش  رد  يوحن  ره  هب  هک  یناسک  و  دـندناسر ، تداهـش  هب  دـندرک و  عنم  یهلا  تفالخ  تلزنم 
، تسا هدرک  اـفیا  شقن  اـهتنا  اـت  زاـغآ  زا  ناـیرج  نیا  شزادرپ  رد  هک  یخیراـت » تـما   » کـی هـب  تبـسن  اـجنیا  رد  ناـسنا  دـنوشیم . نـعل 

ِتما کی  تسا ، هدرک  اـهنت  ار  ترـضح  هچنآ  تسا و  یخیراـت  تما  کـی  راـک  ْمُِکِبتاَرَم » ْنَع  ْمُْکَتلاَزَأ  ، » عقاو رد  دـنکیم . يریگعضوم 
ار ادـخ  يایلوا  ات  درک  داجیا  ار  یتما  دوخ ، ینورد  ياهیگنهامه  اب  هک  تسا  لطاب  تیـالو  ّیلوت و  ناـیرج  زا  هتـساخرب  یخیراـت  ِدـحتم 
، دوخ فادـها  هب  یبایتسد  ریـسم  رد  هک  تسا  ینایرج  نداهن  ناینب  زا  نخـس  اَـهِیف » ُهَّللا  ُمُکَبَّتَر  ِیتَّلا  ْمُِکِبتاَرَم  ْنَع  ْمُْکَتلاَزَأ  . » دـنک يوزنم 

نآ ناـیاپ  تسا و  هدـش  زاـغآ  یـصخشم  يهـطقن  زا  هـک  یناـیرج  درواـیب ؛ دوـجو  هـب  ار  نـیگنن  تـشز و  يهثداـح  نـیا  دوـشیم  رـضاح 
، دوخ دـصقم  هب  ندیـسر  يارب  دوشیم  روبجم  نایرج  نیا  دـننکیم ، تمواقم  ناـیرج  نیا  لـباقم  رد  (ع ) ادهـشلادیس یتقو  تساروشاـع .

يریگعضوم ياهنوگهب  دـندوبن . لعفنم  زگره  دـندوب و  فرـصتم  ًاـتقیقح  (ع ) ادهـشلادیس سدـقم  دوجو  هتبلا  دـنک . اـفیا  ار  یـشقن  نینچ 
اروشاع رد  یقالخا  لئاذر  لئاضف و  نیب  ار  رایع  مامت  گنج  کی  ترـضح  درذگب . دنکـشب و  ار  دس  نیا  دـش  روبجم  نمـشد  هک  دـندرک 

ناشیا هیلع  تیانج  ینیگنس  هب  رگید ، فرط  زا  و  ترضح ، تدابع  راک و  تمظع  هب  دنک ، هجوت  بلطم  نیا  هب  یـسک  رگا  دندرک . يربهر 
. دوشیم هدامآ  نعل  يارب  هاگنآ  دراد ؛ یتعسو  هچ  لباقم  يههبج  تسیچ و  راک  تمظع  ًالوا  هک  دباییم  رد  دربیم و  یپ 

تسا : تئارب »  » مه مود  مدق 
«. ْمِِهئاَِیلْوَأ َو  ْمِهِعاَْبتَأ  َو  ْمِهِعاَیْشَأ  ْنِم  َو  ْمُْهنِم  ْمُْکَیلِإ  َو  ِهَّللا  َیلِإ  ُْتئَِرب  »

بتارم زا  روبع  هب  طونم  لطاب ، يههبج  اب  يریگرد  يارب  هعماج  ندرک  هدامآ  دوخ و  ندـش  ایهم  يریگعضوم و  ات  ینطاـب  بتارم  نیا  یط 
ناسنا تاقلعت  دوشن ، یط  یلوبق  لباق  تبسن  کی  هب  ناشیا ، تبیـصم  ترـضح و  تفرعم  هب  ندیـسر  لبق و  لحارم  هکینامز  ات  تسا . لبق 

هک تسا  نشور  دریگیمن . لکـش  لطاب  یخیرات  تما  نوئـش  یمامت  لباقم  رد  يدج  يریگعضوم  نعل و  تساوخرد  دنوشیمن و  ضوع 
ناسنا و مه  تسا . ریـسم  نیمه  یط  هب  طونم  زین ، ناشیا  نانمـشد  زا  تئارب  یهلا و  ّیلو  هب  ّیلوت  يهعـسوت  دـیدج و  ياهتفرعم  تفاـیرد 
هب لطاب  يههبج  نآ و  يایلوا  قح و  يههبج  زا  يدـیدج  ياـهتفرعم  دـننکیم و  دـشر  ًاـبترم  تئارب »  » و نعل »  » و مالـس »  » اـب هعماـج ، مه 
زا تکرح  نیا  تسا . يرتهدرتسگ  ياهكرحت  اهتکرح و  ناینب  رگید ، يهلحرم  کی  هب  تبسن  زین  اهتفرعم  نیا  ِدوخ  دنروآیم . تسد 

یمئاد يریگرد  برح و  گنج و  راکفا و  رییغت  اب  دوشیم و  عورـش  وا  يالب  هب  هجوت  موصعم و  هب  ّیلوت  يهعـسوت  یحور و  تالاح  رییغت 
ادخ ّیلو  تمدخ  رد  ناسنا  دوجو  مامت  دسریم و  برح »  » و ملـس »  » هب ناسنا  تروص ، نیا  رد  دـباییم . همادا  (ع ) موصعم ماما  باکر  رد 

ددرگیم ؛ نمشد  یخیرات  يههبج  هیلع  شتآ  يریگرد و  هچراپکی  شدوجو  يهمه  دریگیم و  رارق 
«. ِۀَماَیِْقلا ِمْوَی  َیلِإ  ْمَُکبَراَح  ْنَِمل  ٌبْرَح  َو  ْمُکََملاَس  ْنَِمل  ٌْملِس  یِّنِإ  ِهَّللا  ِْدبَع  َابَأ  اَی  »

ار ترضح  هک  یناسک  قح و  يههبج  هب  تبسن  تبحم  دننکیم ؛ نییعت  دارفا  ریاس  هب  تبـسن  ار  ناسنا  ِعضوم  ِروحم  (ع ) هللادبعابا عقاو ، رد 
يدوبان ثعاب  كولس ، زا  هلحرم  نیمه  يریگعضوم و  نیمه  ناشیا . نانمشد  اب  ینمـشد  دناهداتـسیا و  ناشیا  تیالو  ياپ  دنراد و  تسود 
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اب قـح  نانمـشد  اـب  ندرک  ینمـشد  دوـشیم . ربـک و ...  یهاوـخدوخ و  تداـسح ، هنیک ، هـلمج : زا  ناـسنا ، رد  هـلیذر  تافـص  زا  يرایـسب 
لطاب یخیرات  يههبج  اب  يریگرد  يارب  قح  يههبج  نورد  رد  یناهج  ناـمزاس  لّکـشت و  کـی  يریگلکـش  لـماع  ادـخ ، ّیلو  تیروحم 

ماما نوخ  ماـقتنا   � رـصع ماما  باـکر  ّتیعم و  رد  دـیاب  هک  تسا  یمیظع  رکـشل  لیکـشت  يارب  یگداـمآ  مـالعا  يریگعضوم ، نیا  تسا .
. دنریگب لطاب  یخیرات  تما  زا  ار  (ع ) نیسح

دوشیم : زاغآ  يرتصاخ  رتيّدج و  ياهنعل  دوشیم و  دیدشت  هعماج  عضوم  نآ ، عبت  هب  و  ناسنا ، عضوم  رگید  راب  هلحرم  نیا  زا  دعب 
ًۀَّمُأ ُهَّللا  َنََعل  َو  ًارْمِش  ُهَّللا  َنََعل  َو  ٍدْعَس  َْنب  َرَمُع  ُهَّللا  َنََعل  َو  َۀَناَجْرَم  َْنبا  ُهَّللا  َنََعل  َو  ًۀَبِطاَق  َۀَّیَمُأ  ِیَنب  ُهَّللا  َنََعل  َو  َناَوْرَم  َلآ  َو  ٍداَیِز  َلآ  ُهَّللا  َنََعل  َو  »

«. َِکلاَتِِقل ْتَبَّقَنَت  َو  ْتَمَْجلَأ  َو  ْتَجَرْسَأ 
هفیاط کـی  ناـشیوخ  ماوقا و  نعل  اـهنت  اـهنعل ، نیا  تسا . يرتصاـخ  ياـهنعل  ناورملآ و ...  داـیزلآ و  نعل  ینعی  زارف ، نیا  ياـهنعل 

هب یـضار  هک  یناسک  تسا  هدـمآ  تیاور  رد  اذـل  دناهتـشاد . يراکمه  لطاب  يههبج  اـب  يوحن  هب  هک  تسا  ياهعومجم  نعل  هکلب  تسین ،
ترـضح هک  تسا  هدش  لقن  (ع ) نینمؤملاریما زا  هغالبلاجهن  ینارون  فیرـش و  باتک  رد  دنوشیم . وا  لعف  کیرـش  دنتـسه ، يرگید  لعف 

: دندومرف
ِهب ؛» یَضِّرلا  ُْمثِإ  َو  ِِهب  ِلَمَْعلا  ُْمثِإ  ِناَْمثِإ  ٍلِطَاب  ِیف  ٍلِخاَد  ِّلُک  یَلَع  َو  ْمُهَعَم  ِهِیف  ِلِخاَّدلاَک  ٍمْوَق  ِلْعِِفب  یِضاَّرلا  »

؛ دناکیرش ناشیا  نوخ  ندش  هتخیر  رد  دنتـسه و  ترـضح  لتق  هب  یـضار  عقاو  رد  دنالطاب ، وریپ  نامز  نیا  رد  هک  یناسک  ساسا  نیا  رب 
. دریگیم اهنآ  زا  ار  (ع ) نیسح ماما  نوخ  ماقتنا  جع )  ) نامز ماما  اذل 

یهاوخنوخ يارب  جع )  ) نامز ماما  يههبج  رد  روضح  ياضاقت 

هچنآ ره  تسا  رضاح  ینعی  ددرگیم ؛ يراکادف  يهدامآ  هعماج ، عبت  هب  ناسنا  دوشیم و  عورـش  يدیدج  يهلحرم  تاهجوت ، نآ  زا  دعب 
هک لاعتم  يادخ  زا  مه  نآ  زا  سپ  َِکب .» ِیباَصُم  َمُظَع  ْدََقل  یِّمُأ  َو  َْتنَأ  ِیبَِأب  : » دیوگیم دنک . (ع ) ادهـشلادیس هار  يادـف  دراد ، تسود  ار 
زا تئارب  یلوت و  تفرعم و  تبحم ، زا  هبترم  نیا  هب  دیشخب و  تمارک  ناشیا  يهطساو  هب  ار  ام  تشاد و  یمارگ  ار  (ع ) تیبلها يالاو  ماقم 

دنکیم : رکشت  دناسر ، نانمشد 
ِِهلآَوِْهیَلَعُهَّللایَّلَص .» ٍدَّمَُحم  ِْتَیب  ِلْهَأ  ْنِم  ٍروُْصنَم  ٍماَمِإ  َعَم  َكِراَث  َبَلَط  ِینَقُزْرَی  ْنَأ  ِینَمَرْکَأ  َو  َکَماَقَم  َمَرْکَأ  يِذَّلا  َهَّللا  ُلاْسَأَف  »

-------------------
؛ هدوب موق  نآ  هارمه  راک  نآ  اب  هک  تسا  نآ  دننامه  تسا  یضار  یموق  لمع  هب  هکیسک  : » همجرت ص499 ؛ تمکح 155 ، هغالبلاجهن ، . 

«. نآ هب  تیاضر  هانگ  لطاب و  ماجنا  هانگ  تسا : هانگ  ود  لطاب  رد  دراو  ره  رب  و 
------------------

ترایز اب  كولـس  فلتخم  لحارم  یط  زا  دعب  تسا . یگرزب  رایـسب  بلط  جع )  ) نامز ماما  باکر  رد  (ع ) ادهـشلادیس یهاوخنوخ  قیفوت 
تلزنم هب  ندیسر  ياضاقت  هکلب  تسین ، ماقم  هاج و  ملع و  لام و  يهعسوت  مینکیم ، بلط  لاعتم  يادخ  زا  هک  یتمعن  نیرتمیظع  اروشاع ،

دوشیم . ترصن  لاعتم  يادخ  بناج  زا  هک  یماما  باکر  رد  مه  نآ  تسا ؛ (ع ) ادهشلادیس یهاوخنوخ 
هب يارب  دناشکیم و  جع )  ) نامز ماما  يههبج  رد  روضح  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  (ع ) ادهشلادیس تبیصم  تمظع  كرد  رگید  تیـصاخ  نیا 

يارب شالت  کلاس ، شالت  نیا  دناوخیم . ارف  نادـیم  طسو  هب  ار  وا  ترـضح ، یخیرات  نانمـشد  زا  يریگماقتنا  اروشاع و  ندـناسر  هجیتن 
دندیسر . تداهش  هب  دندرک و  تمواقم  نآ  يارب  ترضح  هک  تسا  يرما  نامه  ققحت 

( جع  ) رـصعیلو ترـضح  روهظ  هار ، نیا  يهمادا  هک  دنکیم  ادـیپ  نیقی  دـنیبیم ، نآ  تمظع  تعـسو و  اب  ار  اروشاع  يارجام  هک  یـسک 
میناوخیم : (ع ) ادهشلادیس هب  تبسن  (ع ) يرکسع نسح  ماما  تاولص  رد  تسا .
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«. َِکتَوْعَد ِراَهْظِإ  َو  َكِّوُدَع  ِكاَلَه  ِیف  ِدِییْأَّتلا  َو  ِرْصَّنلا  َنِم  َكَدَعَو  اَم  ٌزِْجنُم  َو  َكِرْأَِثب  ُِبلاَّطلا  َیلاَعَت  َهَّللا  َّنَأ  ُدَهْشَأ  »
----------------

. نیعبرا زور  رد  ع )  ) نیسح ماما  ترایز  . 
------------------- 

فدـه َنیقَّتُْمِلل . » َۀَِـبقاْعلا  « ؛ دراد شوـخ  ناـیاپ  کـی  ًاـمتح  يایگدـنب ، نینچ  هک  دـسریم  نیقی  نیا  هب  دـنیبیم ، ار  اروشاـع  هـک  یناـسنا 
تـسکش هب  موکحم  اروشاـع  زا  دـعب  لـطاب  يههبج  هک  تفگ  ناوتیم  عطق  روط  هب  دوشیم . ریگملاـع  ناـشیا  توعد  ققحم و  ترـضح ،

هدروخ تسکش  اروشاع  زور  رد  سیلبا  نایرج  هک  دوشیم  ادیپ  وا  رد  هجوت  نیا  ًانئمطم  دنک ، كرد  ار  اروشاع  تمظع  یـسک  رگا  تسا .
. تسا هدش  مامت  خیرات  رد  وا  راک  و 

«، قح يههبج  رد  روضح   » ات لطاب » قح و  يههبج  هب  تفرعم  زا  هدـش  یط  لماک  ریـسم   » کی هب  ناسنا  اروشاع ، ترایز  ياهزارف  يانثا  رد 
هب هجوت  . » دـسریم لطاب » يههبج  اـب  يریگرد  تئارب و  نعل و   » و قح » ّیلو  يههبج  هب  تبـسن  یهاوخنوخ  «، » ههبج نیا  هب  تبـسن  ملـس  »

حیحـص يریگعضوم  کـی  هب  ار  ناـسنا  موصعم » يـالب  رد  ندـش  یناـف  لـعف و  نیا  هب  یلوـت   » و نآ » زا  ندرکن  تلفغ  ادـخ و  ّیلو  يـالب 
نیا ِدوخ  هک  دسریم  هللادنع » تهاجو   » هب هاگنآ  دوشیم ؛ راکشآ  نآ  رد  لطاب  ّقح و  يههبج  ّلک  هب  تبسن  يّربت  ّیلوت و  هک  دناسریم 

. تسا (ع ) نیسح ماما  وترپ  رد  ِتهاجو  تهاجو ،

رتشیب برق  ياضاقت  لاعتم و  يادخ  دزن  يدنموربآ  بلط 

يدیدج تساوخرد  لاعتم  يادخ  زا  اذل  تسا ؛ هدـش  لاعتم  يادـخ  زا  يرتصاخ  ياهتساوخرد  اعد و  يایهم  ناسنا  لبق ، لحارم  یط  اب 
ماما يهطـساو  هب  ارم  ایادخ  ینعی : ِةَرِخْآلا ؛» َو  اَْینُّدـلا  ِیف  ُماَلَّسلا  ِْهیَلَع  ِْنیَـسُْحلِاب  ًاهیِجَو  َكَدـْنِع  ِیْنلَعْجا  َّمُهَّللا  : » دـیوگیم دـنکیم و  حرطم 

. هدب رارق  دنموربآ  ترخآ  ایند و  رد  (ع ) نیسح
-----------------

يهیآ 128. ( 7  ) فارعا . 
-----------------

هجوت اب  نم  نم ! يالوم  هک : تسا  نیا  دراد  ار  تقلخ  رد  فرـصت  رایتخا  هک  یهلا  ناگدنب  ردپ  هب  باطخ  زارف ، نیا  رد  کلاس  لاح  نابز 
ادخ دزن  جع ،)  ) نامز ماما  باکر  رد  يراکادف  اب  هک  متسه  رضاح  امش ، نانمشد  لطاب و  يههبج  تئارب  نعل و  امـش و  تبیـصم  هب  التبا  و 

منکیم . ییادگ  لحارم ، نیا  یط  اب  امش و  زا  ترخآ  ایند و  رد  ار  يدنموربآ  تزع و  منک ؛ بسک  وربآ  مدرم ) شیپ  هن  (و 
رد دراذـگب و  (ع ) ادهـشلادیس ناـماد  رد  رـس  ناـسنا  رگا  دوشیم . ققحم  (ع ) ادهـشلادیس تّوبا  اـب  تسا و  تیدوبع  هب  هللادـنع ، تهاـجو 

نیمه مه  تیدوبع  تقیقح  تسا . يّربت  ّیلوت و  نیمه  لوصحم  تهاجو  نیا  دـسریم . تهاجو »  » ماقم هب  دریگب ، رارق  ترـضح  تیدوبع 
یهلا : يایلوا  ادخ و  هب  برق  تسا ؛ برق  نآ ، يدعب  يهلحرم  هک  تسا  يّربت  ّیلوت و 

ْنَّمِم ِةَءاَرَْبلِاب  َو  َکـِتالاَوُِمب  َکـَْیلِإ  َو  ِنَسَْحلا  َیلِإ  َو  َۀَـمِطاَف  َیلِإ  َو  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  َیلِإ  َو  ِِهلوُسَر  َیلِإ  َو  ِهَّللا  َیلِإ  ُبَّرَقَتَأ  یِّنِإ  ِهَّللا  ِدـْبَع  اـَبَأ  اَـی  »
«. ْمُکِعاَیْشَأ یَلَع  َو  ْمُْکیَلَع  ِهِرْوَج  َو  ِهِمَلُظ  ِیف  يَرَج  َو  ُهَناَْیُنب  ِْهیَلَع  یََنب  َو  َِکلَذ  َساَسَأ  َسَّسَأ 

برقت ناکما  لبق ، لحارم  یط  نودب  درذگیم . (ع ) نیـسح ماما  اب  طابترا  ریـسم  زا  (ع ) يده يهمئا  و  (ص ) مرکا ربمایپ  ادـخ و  هب  بّرقت 
تیالو شریذپ  تسین ؛ لوبقم  تیالو ، شریذپ  نودب  ِلمع  تسا . یفتنم  برق  ناکما  اروشاع  شتآ  رد  نتخوس  نودـب  اذـل  درادـن . دوجو 

ود هب  زین  برقت  ياضاقت  تسا . ملس  يریگرد و  گنج ، تبحم ، یهارمه ، ندش ، التبم  دنمزاین  تیالو ، نتفریذپ  تسین . نابز  هب  ًافرص  مه 
تئارب نیا  لطاب . ياهدرواتسد  لاعفا و  ناکرا ، یمامت  زا  ّمات  تئارب  و  (ع ) ادهـشلادیس تیالو  ّمات  شریذپ  تبحم و  دتفایم : قافتا  هطـساو 
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. دوشیم هدیشک  لطاب  يههبج  لباقم  رد  لمع  لعف و  رکف و  هب  همادا  رد  یلو  دوشیم ، عورش  نطاب  زا  هکلب  تسین ، ینطاب  لعف  کی  ًافرص 
يهمطاـف و  (ع ) نینمؤملاریما و  (ص ) مرکا لوسر  هب  تبـسن  برقت  تسین ؛ لاـعتم  يادـخ  هب  تبـسن  طـقف  برقت  نیا  هک  تسا  نشور  هتبلا 

(ع) نیموصعم يهعومجم  برق  هب  موقتم  یهلا ، برق  ینعی  تسه . زین  (ع ) يدـه همئا  ریاس  نیـسح و  ماـما  یبتجم و  نسح  ماـما  ارهز � و 
. تسا لاعتم  يادخ  تیالو  لوط  رد  اهنآ  تیالو  نوچ  تسا ؛

تاجرد زا  ناشن  هکلب  تسین ، انعم  کی  هب  اهرارکت  نیا  هک  دـسریم  رظن  هب  دـنوشیم . رارکت  اهتئارب  نعل و  مه  زاب  يدـعب ، لـحارم  رد 
ادـخ ّیلو  لعف  هب  رتشیب  هچ  ره  ینعی  دـنکیم . ادـیپ  تسد  اهنآ  هب  دوخ  كولـس  ریـسم  رد  ناسنا  هک  دـنراد  تئارب  نعل و  زا  يرتلماک 
نیا ورنیا ، زا  دـنکیم . ادـیپ  يرتلماک  يّربت  ّیلوت و  دـسریم و  لطاب  قح و  يههبج  زا  يرتنشور  رتشیب و  كرد  هب  دـنک ، ادـیپ  ّیلوت 

دنتسه . يّربت  ّیلوت و  زا  یتاجرد  دنوشیم ، رارکت  فلتخم  لحارم  رد  اروشاع و  ترایز  رد  هک  ییاهّیلوت  اهنعل و 
، دینکن نعل  ار  دیزی  : » دـیوگیم دـیزی  نعل  يهرابرد  اما  تسا ، هدوب  تضایر  لها  کلاس و  قالخا ، مّلعم  هکنآ  اب  یلازغ »  » دوشیم هتفگ 

َمُهَّللا مییوگب  ایآ  : » دننکیم لاؤس  وا  زا  دننادیم . نعللازیاج  ار  دیزی  تنـس ، لها  زا  يرایـسب  هکنآ  لاح  دشاب »!... هدادن  روتـسد  وا  دـیاش 
دیزی يوزارت  رد  ار  دوخ  يوربآ  يهمه  ارچ  تسا !؟ قالخا  ملعم  یصخش  نینچ  ایآ  دییوگن »! مه  ار  نیا  : » دیوگیم ْنیَـسُْحلا »؟ َۀَلَتَق  ْنَْعلا 

ادـخ ّیلو  يالب  زا  ملع ،»  » و تدابع » «، » تضاـیر «، » كولـس  » هنوگنیا دـنکیم ؟ ریهطت  ار  (ع ) نیـسح ماـما  نـالتاق  دـیزی و  دراذـگیم و 
تساهتدابع ! اهتضایر و  نیا  گرزب  رادمدرس و  ناطیش  تسادج ؛

نید نارادمچرپ  زا  هک  هباحـص ، هیلع  ار  اهضغب  اریز  تسا ؛ مارح  ظـعاو  رب  نیـسح  لـتقم  رکذ  : » دـیوگیم دوخ  باـتک  رد  یلازغ  نیمه 
!؟ دناهدوب هباحـص  زا  رمـش »  » و دعـس » رمع  «، » دایز نبا  «، » دـیزی  » رگم دراد !؟ هباحـص  اب  یطابترا  هچ  اروشاع  دـنکیم .» کیرحت  دنتـسه ،
زا سپ  ِفارحنا  یخیرات  طخ  ههبج و  نیا  تسین ؛ ییاهنت  هب  دـیزی  تخپتسد  اروشاع  هک  دـنادیم  یبوخ  هب  مه  وا  تسا و  نشور  باوج 

تراـیز رد  هکنیا  زا  هک  دـمهفیم  نوـچ  دـینکن ، نعل  ار  دـیزی  دـیوگیم  وا  تسا . هدرک  اـپ  رب  ار  اروشاـع  هک  تسا  (ص ) ربماـیپ تـلحر 
َلْهَأ ْمُْکیَلَع  ِرْوَْـجلا  َو  ِْملُّظلا  َساَـسَأ  ْتَسَّسَأ  ًۀَّمُأ  ُهَّللا  َنَعَلَف   » اـی ٍدَّمَُحم » ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  َّقَـح  َمَلَظ  ٍِملاَـظ  َلَّوَأ  ْنَْعلا  َمُهَّللا  : » تسا هدـمآ  اروشاـع 

. تساجک لوصحم  اروشاع  هک  دوشیم  مولعم  ِْتیَْبلا »
-------------------

هباحصلا و ضغب  جیهی  ّهنإف  مصاختلا ، رجاشتلا و  نم  هباحـصلا  نیب  يرج  ام  هتیاکح و  نیـسحلا و  لتقم  هیاور  هریغ  ظعاولا و  یلع  مرحی  . »
بلطل ال  داهتجالا ، یف  أطخل  کلذ  ّلعل  و  هحیحـص ، لماحم  یلع  لمحیف  تاعزانملا  نم  مهنیب  عقو  ام  و  نیدـلا ، مالعأ  مه  و  مهیف ، نعطلا 

ص125. ج3 ، نیدلامولع ، ءایحإ  كر : یفخی ؛» امک ال  ایندلا  هسائرلا و 
---------------------

دیزی راک  (ع ) ادهشلادیس ندش  روتوم  رتو  دنک . لابند  هفیقـس  رد  دیاب  ار  نآ  يهشیر  دریگب ، ار  اروشاع  لابند  دهاوخب  یـسک  رگا  نیاربانب 
. دنامیمن اهنت  دناهدرکن ، رکذ  وا  يارب  یتبثم  يهطقن  چیه  هک  يدیزی  لباقم  رد  تسا ، تالامک  يهمه  بحاص  هک  ییادهـشلادیس  تسین .

يهشیر دـیزی . هن  تشاد و  مالـسا  يایند  رد  ار  لوحت  نیا  داجیا  ناوت  هیواـعم  هن  تسین ؛ اـهنت  هیواـعم  دـیزی و  راـک  ندـش ، اـهنت  نیا  سپ ،
روحم هک  تسا  یناسک  راک  هک  دراد  (ص ) مرکا ربمایپ  توبن  يانب  بیرخت  ینمـشد و  توادـع و  زا  ناشن  تسا و  رگید  ياج  رد  اروشاع 

دنتسه . خیرات  رد  تاملظ 
زا تاجن  دـهد . لکـش  ار  ییارجام  نینچ  دـناوتیم  هک  تسا  یخیرات  تملظ  نایرج  کی  هک  دـینیبیم  دـینک ، هاگن  ینطاب  ار  لـئاسم  رگا 

ّیلو يالب  هب  ناسنا  رگا  دوش . ادـیپ  ناسآ  هک  تسین  يزیچ  یهلا ، يایلوا  ِتیالو  ِمات  ِتالاوم  هب  ندیـسر  اهنآ و  زا  يّربت  اهنآ و  تاـملظ 
نیا شزادرپ  رد  نمشد  هک  ار  یتواقش  ناسنا  رگا  دنکیم . ادیپ  هجوت  ّیلوت  أدبم  هب  درک ، لمحت  ادخ  هار  رد  ار  اهنآ  تشاد و  هجوت  ادخ 

دسریم . اهنآ  زا  يّربت  هب  دنیبب ، تسا ، هدرب  راک  هب  اههنحص 
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َو َبْرَْحلا  ُمَُکل  َنِیبِصاَّنلا  َو  ْمُِکئاَدـْعَأ  ْنِم  ِةَءاَرَْبلِاب  َو  ْمُکِِّیلَو  ِةـالاَُوم  َو  ْمُِکتـالاَوُِمب  ْمُْکَیلِإ  َُّمث  ِهَّللا  َیلِإ  ُبَّرَقَتَأ  َو  ْمُْهنِم  ْمُْکَیلِإ  َو  ِهَّللا  َیلِإ  ُْتئَِرب  »
؛» ْمُکاَداَع ْنَِمل  ٌّوُدَع  َو  ْمُکالاَو  ْنَِمل  ٌِّیلَو  َو  ْمَُکبَراَح  ْنَِمل  ٌبْرَح  َو  ْمُکََملاَس  ْنَِمل  ٌْملِس  یِّنِإ  ْمِهِعاَْبتَأ  َو  ْمِهِعاَیْشَأ  ْنِم  ِةَءاَرَْبلِاب 

ات ناشیا ، تمذـم  رد  ثیدـح  ربخ و  لعج  و  (ع ) ریما ترـضح  لئاضف  يهمه  وحم  يارب  اهنآ  شالت  نمـشد و  میظع  ياـههنتف  لـباقم  رد 
قیرط زا  زج  تسا  قح  ترـضح  دنتـسه و  لطاب  اهنآ  هک  دیـسر  نیقی  نیا  هب  ناوتیمن  دندرکیم ، نعل  ربانم  يور  ار  ترـضح  هک  اجنآ 
هنوگچ درک ؟ رود  ار  اـههنتف  اهههبـش و  نیا  ناوتیم  هنوـگچ  دـندرک . لـمحت  ادـخ  هار  رد  ناـشیا  هک  ییـالب  ناـشیا و  تاداـبع  هب  هجوـت 

نیا هک  دیمهف  دوشیم  هنوگچ  درکن ؟ مهتم  تاماهتا  نیا  هب  ار  ادـخ  ّیلو  دوشیم  هنوگچ  تسا ؟ تمهت  غورد و  اهنیا  هک  دـیمهف  ناوتیم 
یناسآ راک  نیا  دیایب ؟ رانک  ترـضح  اب  هتـسناوت  شایگدـیچیپ  لیلد  هب  تسا ، هدرک  لمع  هدـیچیپ  خـیرات  رد  هزادـنا  نیا  ات  هک  ياهرهچ 

حرش رفک ، رد  مه  اهنآ  دندرک . لمحت  ار  اهنآ  خیرات ، تیاده  يارب  هک  دنتشاد  ردص  حرش  ًاعقاو  مه  (ص ) مرکایبن هکنانچمه  تسین ؛
. دندرک لمحت  ار  ترضح  دوخ ، دصقم  هب  ندیسر  يارب  هک  دنتشاد  ردص 

ْمُهْرَذَف ُهُولَعَف  ام  َکُّبَر  َءاش  َْول  َو  ًاروُرُغ  ِلْوَْقلا  َفُرْخُز  ٍضَْعب  یلِإ  ْمُهُـضَْعب  یحُوی  ِّنِْجلا  َو  ِْسنِْإلا  َنیطایَـش  اوُدَع  ٍِّیبَن  ِّلُِکل  اْنلَعَج  َِکلذَک  َو  »
َنوُرَتْفَی ؛» ام  َو 

------------------
يهیآ 112. ( 6  ) ماعنا . 

------------------
اما تسا ، راگدنام  خیرات  رد  روج  يایلوا  توادع  دوشیم . وحم  وا  ياپ  تسد و  ریز  دشاب ، هتشادن  ار  یسک  اب  توادع  تیفرظ  یسک  رگا 

تیادـه تیالو و  تحت  خـیرات  تسا . بلاغ  اهنآ  تیـصعم  رب  (ص ) مرکایبن تدابع  تیفرظ  تسا و  تسکـش  هب  موکحم  راک  ناـیاپ  رد 
ۀفرط هّللاب  انمؤی  مل   » هک ییاهقافن  اهتنطیـش و  نینچ  ياراد  يدارفا  رگا  دنراد . يراگدنام  زین  اهنآ  لاح ، نیع  رد  یلو  تسا ، ترـضح 

رد یتح  هک  تسا  یتخـس  یلیخ  راـک  دنـسرب ! دوخ  دـصقم  هب  هک  تسا  هدوب  نیا  يارب  دـناهدرک ، لـمحت  ار  (ص ) مرکایبن دـندوب ، نیع »
دینک و يراج  دح  وا  رب  دیوگب  درک ، رمخ  برش  مه  شرسپ  رگا  دروخب و  هکرـس  نان و  دنکـشن و  ار  دوخ  دهز  مه ، دوخ  يهناخ  ِتولخ 

زگره تشاد ، هک  یتنطیـش  دوجو  اب  هیواعم  درادـن . ار  رفک  رد  تظلغ  نیا  یـسک  ره  دـینزب ! شاهزانج  هب  مه  ار  دـح  یقبام  داد  ناج  رگا 
، مالسا يایند  رد  یشخرچ  نینچ  داجیا  هک  دنیبیم  دنک ، هجوت  یسک  رگا  نیاربانب  دش . اوسر  هک  درک  لمع  ياهنوگهب  اذل  دوبن ؛ هنوگنیا 
یقالخا و لئاضف  نآ  هن  دندرک ؛ ور  ریز و  ار  یبّنلاهنیدم  اهنآ  ِةَُّوبُّنلا .» َْتَیب  َابَرْخَأ  ْدَـقَف  « ؛ هعماج رد  ترـضح  تّوبن  يانب  ندز  مه  رب  ینعی 
هب دـندیخرچیم ، (ص ) مرکا ربماـیپ  لوـح  هک  ار  ییاـهمدآ  يهمه  دـنامن و  یقاـب  کـی  چـیه  هنادـحوم ، راـتفر  نآ  هن  و  گـنهرف ، نآ  هن 

تسا . توبن  تیب  بیرخت  يانعم  نیا  دندرک . لیدبت  تسرپایند  ییاهمدآ 
اَنَأ َو  یِّنِم  ٌْنیَـسُح  « ؛ دراد روضح  دوجو  مامت  اب  (ص ) مرکایبن يههبج  وس ، کی  رد  تسا . یخیرات  نایرج  کی  لوصحم  اروشاـع  يهعقاو 

نازیزع نیرتزیزع  مالـسا ، دربشیپ  يارب  دـناهدش  رـضاح  ناشیا  دـناهتفرگ و  (ص ) مرکایبن زا  ار  اروشاع  يالب  قاـثیم  نوچ  ٍْنیَـسُح .» ْنِم 
، مشاهینب و  (ع ) راهطا يهمئا  ریاس  يالب  اروشاع و  اـت  س )  ) هرهاـط يهقیدـص  يارجاـم  زا  دـنهد . رارق  اههنحـص  نیرتتخـس  رد  ار  دوخ 

هزرابم لوا  فص  رد  دـیحوت  يهملک  تفرـشیپ  يارب  ار  دوخ  لسن  دـناهدش  رـضاح  دـناهداد و  رذ  ملاع  رد  (ص ) مرکایبن هک  تسا  یقاثیم 
ار . اههبیرغ  اههناگیب و  هن  دناهدروآ ؛ البرک  هب  تراسا  يارب  ار  ناشیاهنیرتکیدزن  (ع ) ادهشلادیس مه ، اروشاع  يارجام  رد  دنهد . رارق 

-------------------
. هبقانم مالسلا و  هیلع  نیسحلا  مامإلا  لئاضف  یف  لصف  ، 2 ءزج ص127 ، ج2 ، داشرالا ، . 

-------------------
کی دـش ، هلهابم  هب  رـضاح  هک  نارجنینب  ياهیحیـسم  ملاع  نیرتگرزب  تیاور ، هب  اـنب  تسا . هتفهن  مه  هلهاـبم »  » يارجاـم رد  هتکن  نیا 
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هب لـفط  ود  راوگرزب و  يوناـب  کـی  (ع ،) نینمؤملاریما اـب  طـقف  (ص ) مرکایبن هک  درک  هدـهاشم  هلهاـبم » زور   » رد يو  یتـقو  دوب . درمریپ 
نیا اب  : » تفگ وا  شاهون .» ود  رتخد و  داماد و  دنتـسه ؛ وا  ناکیدزن  : » دـنتفگ دنتـسه ؟ یناسک  هچ  اـهنیا  هک  درک  لاؤس  دـنیآیم ، هلهاـبم 

تسا .» قح  رب  دهدیم ، رارق  الب  ضرعم  رد  ار  دوخ  ناکیدزن  هک  یسک  کشیب  دینکن ؛ هلهابم  صخش 
، ناطیـش موجه  اب  هک  ییاج  ناـسنا و  تـالاح  نیرتتولخ  رد  دـنکیم . ریگنیمز  ار  ناـسنا  هک  تسا  ینیگنـس  تاهبـش  ناطیـش ، تاـهبش 

ناطیش وس  کی  زا  تسادخ . يایلوا  يالب  هب  هجوت  تاهبش  نیا  اب  هزرابم  هار  اهنت  دوشیم ، داجیا  ناسنا  رد  ادخ  يایلوا  هب  تبـسن  یتاهبش 
. دننکیم هنتف  دناهتفگ ، خیرات  رد  هک  ییاهغورد  اهفیرحت و  اب  توغاط  يایلوا  ییوس  زا  و 

------------------
َال َْول  ِهَّللا  َو  ُهَتَلَهاَبُم  اوُرَذْحاَف  ِْهیَلَع  َۀَّجُْحلا  ُفَّوَخَتَی  َوُه  َو  ْمِِهب  َءاَج  اَم  ِهَّللا  َو  ِهِّقَِحب  ًاِقثاَو  ْمِِهب  َلِهاَُبِیل  ِِهلْهَأ  َو  ِهِْدلُو  ْنِم  ِِهتَّصاَِخب  َءاَج  ْدَق  اوُرُْظنا  . »

ًاهوُجُو يَرََأل  یِّنِإ  يَراَصَّنلا  َرَشْعَم  اَی  ْمُکِسُْفنَِأل  اُوئَتْرا  َو  ْمُکِداَِلب  َیلِإ  اوُعِجْرا  َو  ْمُکَْنَیب  ُقِفَّتَی  اَم  یَلَع  ُهوُِحلاَص  ْنَِکل  َو  َُهل  ُتْمَلْـسَأ  َرَْـصیَق  ُۀَناَکَم 
، داشرإلا كر : ِۀَـماَیِْقلا ؛» ِمْوَی  َیلِإ  ٌِّیناَرْـصَن  ِضْرَْألا  ِهْجَو  یَلَع  یَْقبَی  َال  َو  اوُِکلْهَتَف  ُهُولِهاَُبت  اَلَف  اَِهب  َُهلاَزََأل  ِِهناَکَم  ْنِم  اًلَبَج  َلـیُِزی  ْنَأ  ُهَّللا  َءاَـش  َْول 

.� هتیب لهأ  یلعب و  یبنلا  جاجتحا  نارجن و  يراصن  ۀلهابم  یف  ص166 ، ج1 ،
------------------------

هک دیمهف  ناوتیم  هنوگچ  دنتـسین ؟ (ع ) راهطا يهمئا  هب  باستنا  لباق  هک  دمهفب  دهد و  صیخـشت  ار  اهغورد  نیا  دناوتیم  هنوگچ  ناسنا 
ار یَقْشَِتل » َناَءْرُْقلا  َْکیَلَع  اَْنلَزنَأ  اَم  هط  : » دومرف هک  ییالب  لمحت  اهنآ و  يالب  قاثیم  ناسنا  رگا  دنتسه ؟ ضحم  قح  (ع ) نیموصعم يهمئا 

لطاب لها  تاهبـش  رد  هک  ییاج  ات  دریگیم ؛ ناسنا  زا  ار  وا  تالاوم  ادـخ و  ّیلو  اب  تیعم  دـنازغلیم و  ار  ناسنا  ياپ  ناطیـش  ًاعقاو  دـنیبن ،
تکرح ریـسم  نیا  رد  هک  یناسک  دـهدیم  یهاوگ  مه  خـیرات  ددرگیم . هارمه  اـهنآ  اـب  دوریم و  ورف  اـهنآ  يهنتف  رد  دوشیم و  قرغ 

هباحـص و عامجا  هفیقـس و  باحـصا  فرط  کـی  یتقو  دـندش . ـالتبم  هنتف  نیا  هب  دنتـسب ، ادـخ  ياـیلوا  يـالب  رب  ار  دوخ  مشچ  دـندرکن و 
ییاج نینچ  رد  تسا ؟ قح  فرط  مادـک  هک  دـمهفب  دـناوتیم  هنوگچ  ناسنا  دریگب ، رارق  س )  ) هرهاط يهقیدـص  رگید  فرط  و  نارگید ،

دزغلیم . شیاپ  دنیبن ، ار  ترضح  يالب  لّمحت  تیفرظ  ناسنا  رگا 
شاهناخ هب  دناهتـسب و  ار  (ع ) نینمؤملاریما سدـقم  ياهتسد  درک  هدـهاشم  یتقو  ربیخ  ناـیدوهی  زا  یکی  هک  تسا  هدـش  لـقن  خـیرات  رد 

ار هعلق  هنوگچ  وا  هک  مدید  ربیخ  زور  نم  تفگ : ییوگیم ؟ نیتداهش  الاح  ارچ  دنتفگ : دش . ناملسم  تفگ و  نیتداهش  دناهدروآ ، موجه 
؛ دنکیم حتف  ار  ربیخ  يهعلق  ییاهنت  هب  دنهدیم ، تیرومأم  وا  هب  یتقو  دیدنبب . ار  شتسد  دیناوتب  امش  هک  تسین  یسک  مدآ  نیا  درک ؛ حتف 

نیاربانب تسین ؛ زجاع  یلو  تسا ، مولظم  دنکیم ، لمحت  هنوگنیا  هک  یسک  ینعی  تسا . هتـسب  ار  وا  تسد  يرگید  نامرف  ًامتح  مه  زورما 
نامرف هب  دنکیم  هلمح  هک  مه  يزور  دنکیم ، لمع  ادخ  نامرف  هب  دوخ  ربص  رد  هک  یسک  تسین . تایناسفن  زا  یشان  وا  ربص  تسا و  قح 

تسادخ .
--------------

تایآ 1و 2 . ( 20  ) هط . 
---------------

قافن کی  اب  هک  دنراد  رفک  رد  تظلغ  ردص و  حرـش  يردـق  هب  اهنآ  تسا . تخـس  رایـسب  ناسنا  يارب  قافن  يهدـیچیپ  نایرج  صیخـشت 
تکرش داهج  گنج و  رد  دنناوخیم و  بش  زامن  دنهدیمن !. روهظ  يهزاجا  ناشرفک  هب  دنناشوپیم و  ار  دوخ  رفک  نطاب  نیگنس ، رایـسب 

ار نمـشد  نیموصعم ، يایلوا  طسوت  الب  لمحت  تسادخ . يایلوا  يالب  لمحت  دنزیم ، رانک  ار  قافن  نایرج  هک  یلماع  اهنت  دـننکیم و . ...
دوشیم شزغل  راچد  ًامتح  ددنبب ، خیرات  رد  ادخ  يایلوا  يالب  رب  ار  دوخ  مشچ  یـسک  رگا  دراذگب . رانک  ار  دوخ  قافن  ات  دـنکیم  روبجم 

هک دـیآیم  رظن  هب  نینچ  دنتـسه ! هباحـص  مه  فرط  نآ  و  هباحـص ، فرط  نیا  دنتـسه ؛ قـح  فرط  ود  ره  دـنکیم  روـصت  هک  ییاـج  اـت 
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هرهاط يهقیدص  ماقم  هب  یـسک  رگا  تسا . هدز  رانک  اهنآ  يهرهچ  زا  ار  قافن  يهدرپ  نیرتیلـصا  دوخ ، لمحت  اب  س )  ) هرهاط يهقیدـص 
لاس لـیلد 1400  هـب  تـسا ، هدـش  لـح  اـم  يارب  ناـیرج  نـیا  رگا  دـنک . مـضه  ار  هفیقــس  ناـیرج  دـناوتیمن  ًاـعطق  دــنکن ، هجوـت  (س )

يهناوتشپ هک  تسا  لیلد  نیا  هب  تسا ، تخـس  یلیخ  نارگید  يارب  هلحرم  نیا  زا  روبع  رگا  تسا . هدوب  خیرات  رد  هعیـش  ياهیناوخهضور 
دنرادن . ار  هلاس  يهضور 1400 

، ام يوس  زا  دـهاوخیم ؛ ّمات  يّربت  ّیلوت و  دـیحوت ، ماقم  تسا . دـیحوت  يهملک  يالعا  نمـشد ، لعف  لباقم  رد  (ع ) نیموصعم يهمئا  لـعف 
ار نآ  ندوب  لطاب  دـنزیم و  رانک  لـطاب  يههبج  يهرهچ  زا  ار  قاـفن  ِباـجح  موصعم ، لـعف  تسا . تیـالو  فرط  نآ  زا  ّیلوت و  ناـمیا و 

رون دوش ، بلاـغ  اـهنآ  رب  دنکـشب و  ار  اـهنآ  تملظ  دـناوتیم  هک  يرون  دروآیم . مهارف  اـم  يارب  ار  يّربـت  يهنیمز  دـیامنیم و  موـلعم 
رب ار  دوخ  مشچ  یـسک  رگا  تسا . (ع ) نیموصعم تدابع  رون  تیالو و  رون  رون ، نیا  تسین ؛ دوجوم  اـم  رد  هک  تسا  یتینـالقع  تداـبع و 

تاجن بادرگ  زا  ار  ناسنا  دـناوتیم  هک  تسا  ياهنیفـس  (ع ) نیـسح ماما  تسا . هدـش  مامت  اـههنتف  جاوما  ربارب  رد  شراـک  ددـنبب ، رون  نآ 
ار سونایقا  نیا  ياهبادرگ  دـنناوتیمن  مه  اـهناسنا  نیرتيوق  دوشیم و  وحم  جاوما  اـههنتف و  نیا  لـباقم  رد  ناـسنا  ناوت  هنرگو  دـهد ؛

دننک . لمحت 
--------------

.15 يهیآ ( 89  ) رجف . 

مدق تابث  تیعم و  يهمدقم  تفرعم ، تمارک  تئارب و  قزر 

: دـنکیم رارکت  هرابود  تسا ، یندـش  لصاح  تالاوم  تئارب و  يهلیـسو  هب  هللایلا ، برقت  هک  دـش  هاگآ  اروشاع  ترایز  رد  کـلاس  یتقو 
رادـم رب  ّتبحم  توادـع و  برح و  ملـس و  دـنوشیم و  دـیدجت  ناـسنا  عـضاوم  ینعی  ْمَُکبَراَـح .» ْنَِمل  ٌبْرَح  َو  ْمُکََملاَـس  ْنَِمل  ٌْملِـس  یِّنِإ  »

ات تسا  هدرک  اطع  وا  هب  ار  تمعن  ود  نیا  لاعتم  يادخ  دنک  ساسحا  دبایب و  دوخ  رد  ار  يزیچ  نینچ  ناسنا  رگا  دریگیم . لکش  ترـضح 
اب تالاوم  ملـس و  هب  مه  دـنک و  ادـیپ  تسد  اههیامرـس  نیا  هب  دسانـشب و  ار  ناـشیا  نانمـشد  ناتـسود و  مه  و  (ع ) ادهـشلادیس مه  دـناوتب 

ياهمدق ریـسم  نیا  رد  دناوتیم  هک  درک  دهاوخ  ساسحا  دوخ  رد  مه  ار  هنیمز  نیا  دـسرب ، ناشیا  نانمـشد  اب  برح  تاداعم و  ناتـسود و 
دوشیم : نایب  يریگهجیتن  ءاف »  » اب هدش و  ادیپ  تسا ، هدیسر  هلحرم  نیا  ات  هک  یناسنا  رد  يدیدج  تساوخ  اذل  درادرب . زین  ار  يدعب 

ْمُِکئاَدْعَأ ؛» ْنِم  َةَءاَرَْبلا  ِینَقَزَر  َو  ْمُِکئاَِیلْوَأ  ِۀَفِْرعَم  َو  ْمُِکتَفِْرعَِمب  ِینَمَرْکَأ  يِذَّلا  َهَّللا  ُلاْسَأَف  »
اطع نم  قح  رد  ار  یتمارک  نینچ  تشاد و  مَّرَکُم  ارم  هک  ییادـخ  زا  یـسک !؟ هچ  زا  مراد ؛ یتساوخرد  ماهدـمآ ، اـجنیا  اـت  هک  ـالاح  ینعی 

« تئارب قزر  . » درک نم  يزور  ار  امش  نانمشد  زا  تئارب  سپس  داد ؛ ار  ناشیا  ناتسود  و  (ع ) ادهشلادیس ِتفرعم  ِتمارک  نم  هب  لوا  دومرف .
يههبج اب  برح »  » و تئارب » «، » توادـع  » و ادـخ ، ّیلو  يههبج  اب  قدـص »  » و تبحم » «، » تـالاوم  » هب ندیـسر  زا  سپ  تفرعم ،» تمارک   » و

تسا . هدش  اطع  ناسنا  هب  ادخ  ّیلو  نانمشد 
میهاوخیم : ییادخ  نینچ  زا  لاح 

ِةَرِخْآلا ؛» َو  اَْینُّدلا  ِیف  ٍقْدِص  َمَدَق  ْمُکَْدنِع  ِیل  َتِّبَُثی  ْنَأ  َو  ِةَرِخْآلا  َو  اَْینُّدلا  ِیف  ْمُکَعَم  ِینَلَعْجَی  ْنَأ  »
رب یگدنز  لاوحا  يهمه  رد  هک  ییاهماگ  ینعی  مدق .» تابث   » اب مه  نآ  میشاب ؛ ترـضح  مدقمه  هارمه و  ترخآ  ایند و  رد  هک  انعم  نیا  هب 

قدص ِرَس  زا  هک  ياهناقداص  ِمادقا  مدق و  ینعی  ٍقْدِص » َمَدَق  . » مبوشن ادج  امش  زا  یمادقا  مدق و  چیه  رد  دشاب و  امش  رضحم  رد  میرادیم ،
زا ملاوع  يهمه  رد  ار  قدص  مدق و  تابث  یهارمه و  نیا  ینعی  ِةَرِخْآلا » َو  اَْینُّدلا  ِیف  . » دشاب هتشادن  دوجو  یفلخت  هنوگچیه  نآ  رد  دشاب و 

. میهاوخیم لاعتم  يادخ 
دیامرفیم : نآرق  رد  لاعتم  يادخ  دناسرب . گرزب  ياهتفرعم  نیا  هب  ار  وا  هک  تسا  نیا  ناسنا  هب  تبسن  یهلا  تمارک 
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ِنَمَرْکَأ ؛» یِّبَر  ُلوُقَیَف  ُهَمَّعَن  َو  ُهَمَرْکَأَف  ُهُّبَر  ُهالَْتبا  اَم  اذِإ  ُناْسنِْإلا  اَّمَأَف  »
، تسا میرکت  تمارک و  يهناشن  اهنیا  هک  دـنکیم  روصت  ناسنا  دـناسریم و  ییاهتمعن  هب  ار  ناسنا  التبا ، ماقم  رد  لاعتم  يادـخ  یهاگ 

نیرتمهم دننک . اطع  ار  گرزب  ياهتفرعم  ناسنا  هب  هک  تسا  نیا  یهلا  تمارک  تسین ؛ تمارک  اهنیا  ینعی  ّالَک ؛» : » دیامرفیم نآرق  دـعب 
ْنِم َةَءاَرَبـْلا  ِینَقَزَر  َو  « ؛ تساـهتفرعم نیا  رد  ناـسنا  تمظع  یگرزب و  دـسرب ؛ وا  ياـیلوا  ادـخ و  تفرعم  هب  ناـسنا  هک  تسا  نیا  تـمارک 

و تفرعم »  » نیمه ناسنا  یـساسا  ِيزور  دـیاش  دـهدیم و  ناـسنا  هب  لاـعتم  يادـخ  هک  تسا  ییاـهقزر  ساـسا  اـهقزر ، نیا  ْمُِکئاَدـْعَأ .»
دنراد . مه  تاناویح  هک  تسا  یقزر  و  ناسنا » قزر   » قارتفا لحم  قزر ، عون  نیمه  دشاب . تئارب » »

« یهارمه  » هب یبایتسد  يهمدقم  دنتسه ، (ع ) راهطا يهمئا  اب  ینمـشد  لها  هک  یناسک  زا  تئارب  و  اهنآ ، ناتـسود  یهلا و  يایلوا  تفرعم 
شمدـق ناسنا  تسا ؛ لاحم  ادـخ  يایلوا  راـنک  رد  مدـق  تاـبث  یهارمه و  ناـکما  ود ، نیا  دوجو  نودـب  تسا . قدـص »  » و مدـق » تاـبث   » و

گنرکی ندوب و  قداص  دوریم . يرگید  ریـسم  رد  مه  یهاگ  ادـخ و  يایلوا  رانک  رد  یهاـگ  ینعی  دوشیم ؛ نّولتم  شمادـقا  دزغلیم و 
نیا نودب  تسا  نکمم  تسا . هدرک  اطع  وا  هب  ار  اهتئارب  اهتفرعم و  نیا  لاعتم  يادـخ  هک  دوشیم  یـسک  بیـصن  ادـخ  يایلوا  اب  ندوب 

رد دـنک و  كرد  ار  مُکَدـنِع »  » هک تسین  قفوم  یناسنا  نینچ  تسین . یفاک  نیا  اما  تفرگ ، رارق  ادـخ  يایلوا  رانک  رد  یمـسج  رظن  زا  ود ،
دنامیم . اهنآ  اب  یگناگیب  رد  اذل  دنک ؛ سمل  ار  رضحم  روضح و  نیا  دشاب و  (ع ) نیموصعم تارضح  روضح  رضحم و 

تئارب تفرعم و  هک  یـسک  تسا . تئارب  تفرعم و  جاتحم  قدص ، یهارمه و  مدق و  تابث  ادـخ ، يایلوا  ّتیعم  هب  ندیـسر  هکنیا  هصالخ 
و تیعم »  » هللاءایلوا و اب  ریـس  نیمه  لاعتم ، يادخ  يوس  هب  ناسنا  كولـس  مامت  درادن . ار  ادخ  يایلوا  اب  كولـس  ریـس و  تامدـقم  درادـن ،
؛ تسین نکمم  ادخ  يایلوا  اب  قدص  یهارمه و  مدق و  تابث  اب  زج  تسه ، ادخ  فرط  هب  یکولـس  ریـس و  رگا  تسا . هللاءایلوا  اب  تیدـنع » »
رد تسا . نتفرن  زا  رتدـب  هک  دوشیم  لّزنت  راچد  دـعب  یلو  دورب ، شیپ  یلحارم  ات  تسا  نکمم  هتبلا  دـنکیم . طوقـس  تروص  نیا  ریغ  رد 

دوخ يایلوا  ناهارمه و  درادیم ، رب  مدق  كولس  ریس و  نیا  رد  هک  یسک  رگا  دنتـسه . كولـس  ریـس و  ناکرا  وزج  اهنیا  یعیـش ، تفرعم 
هللایلا برق  كولس و  ناکما  دریگن ، هلصاف  اهنآ  زا  دسانشن و  دنکیم ، رود  لاعتم  يادخ  زا  ار  ناسنا  اهنآ  تیالو  هک  ار  ینانمـشد  و  ار ،

تیـالو و دّـسجت  منهج ، نطاـب  منهج و  تقیقح  هک  یناـسک  زا  نتـسج  يّربت  تخانـش و  نودـب  ناوتیم  هنوگچ  دوشیمن . مهارف  شیارب 
نیا هب  یسک  تسا . یئایلوا  نینچ  زا  تئارب  ياضاقت  اروشاع ، ترایز  رد  ناسنا  ياهاضاقت  زا  یکی  اذل  دش !؟ کلاس  تساهنآ ، یتسرپرس 

یتئارب تفرعم و  چیه  هب  هدشن و  اهاضف  نیا  دراو  ًالـصا  هک  یـسک  دـشاب . هدیـسر  یلبق  لحارم  هب  نیا ، زا  شیپ  هک  دـسریم  زاین  اضاقت و 
نینچ ًالـصا  ددرگ ، قدـص  مدـق و  تابث  لها  اهنآ  اب  یهارمه  رد  دـشاب و  ادـخ  يایلوا  اـب  دـسرب و  ادـخ  هب  دـهاوخب  رگا  تسا ، هدیـسرن 

يهلحرم رد  هک  دوشیم  ادـیپ  یـسک  يارب  لاعتم  يادـخ  فرط  هب  نتفر  كولـس و  هب  لیم  رگید ، ریبعت  هب  دوشیمن . ادـیپ  وا  رد  ییاضاقت 
سفن تاـمهوت  لـّیخت و  راـچد  دوش ، هللایلا  ریـس  بلاـط  یناـسنا  نینچ  رگا  تروـصنیا ، ریغ  رد  دوـش ؛ اراد  ار  تئارب »  » و تفرعم » ، » لوا

. تسا

( تعافش  ) دومحم ماقم  هب  ندیسر  تساوخرد 

هراشا

صتخم هک  تسا  »ي  دومحم ماقم   » هب ندیـسر  میراد ، لاعتم  دـنوادخ  زا  اروشاع  ترایز  ياـهزارف  رد  هک  ییاـهتساوخرد  زا  رگید  یکی 
«. ِهَّللا َْدنِع  ْمَُکل  َدوُمْحَْملا  َماقَْملا  ِینَغِّلَُبی  ْنَا  ُُهلَئْسَا  َو  « ؛ تسا (ع ) نیموصعم

فرـشم نآ  هب  ناـسنا  هک  دـشاب  یلاـمک  دومحم » ماـقم   » هک تسین  دـیعب  تسا . هدـش  ثحب  یفلتخم  ياـیاوز  زا  دوـمحم ، ماـقم  يهراـبرد 
دومحم ماقم  اهنآ  هب  ناوتیمن  اذل  دنرادن ؛ ماود  تالامک  یضعب  اریز  دنامیم ؛ یقاب  ًاّرمتسم  هدیـسر و  توبث  زرم  هب  لامک  نآ  دوشیم و 
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ار شیاتـس  یگتـسیاش  هک  لامک  زا  ياهبترم  ینعی  تسا ؛ ياهدوتـس  ماقم  شدوخ ، هک  دـشاب  یماقم  تسا  نکمم  رگید  لامتحا  رد  تفگ .
ْنَأ یـسَع  ََکل  ًۀَِـلفان  ِِهب  ْدَّجَهَتَف  ِْلیَّللا  َنِم  َو  : » يهیآ لیذ  يددـعتم  تایاور  تسا . هدـش  ریبعت  تعافـش » ماقم   » هب نآ  زا  تاـیاور  رد  دراد و 

. دنکیم نایب  تمایق  زور  رد  ار  (ص ) ربمایپ تعافش  تیفیک  هک  تسا  هدمآ  ًادوُمْحَم » ًاماقَم  َکُّبَر  َکَثَْعبَی 
------------------

يهیآ 79. ( 17  ) ارسا . 
--------------------

زا یـضعب  هکنانچ  دـننکیم . تعافـش  ار  اـهنآ  ناـشیا  دـنهدیم و  هلاوح  (ص ) متاـخ ربماـیپ  هب  ار  دوخ  مما  (ع ) ءاـیبنا يهمه  اـجنآ  رد 
دشاب . نیمه  مه  رهاظ  رد  هک  تسین  دیعب  دناهدومرف ، نیرسفم 

اهناسنا و يارب  ضیف  مَِعن و  يارجم  ماقم ، نیا  بحاص  ینعی  دـسریم ؛ همه  هب  تمعن  ماقم ، نیا  قیرط  زا  هک  تسا  یماقم  دومحم » ماـقم  »
. دننکیم دییأت  ار  انعم  نیا  تسا » تعافـش  ماقم  دومحم ، ماقم   » دنیامرفیم هک  یتایاور  تسا . شیاتـس  لباق  اذل  دوشیم ؛ رگید  تاقولخم 

ملاوع يهمه  تعافـش  تسا و  تباـث  (ص ) هللالوسر يارب  قـلطم  وـحن  هب  ماـقم  نیا  نارگید ؛ زا  يریگتسد  ماـقم  ینعی  تعافـش » ماـقم  »
. تسا ناشیا  اب  یبتارم  رد  مزعلاولوا  يایبنا  تعافش  یتح  دوشیم ؛ عقاو  ناشیا  يهلیسوهب 

------------------------
يهیآ 79. ( 17  ) ارسا . 

: َلاَقَف ِۀَماَیِْقلا  َمْوَی   � ِِّیبَّنلا ِۀَعاَفَش  ْنَع  ُُهْتلَأَس  َلاَق   � ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  َۀَعاَمَـس  ْنَع  َۀَعْرُز ]  ] َۀَعاَرِز ْنَع  ٍبُوبْحَم  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  . »
- َکِّبَر َدـْنِع  اََنل  ْعَفْـشا  ُمَدآ  اَی  َنُولوُقَیَف : َمَدآ ، َنُوتْأَیَف  اَـنِّبَر - َدـْنِع  اََـنل  ُعَفْـشَی  َمَدآ  َیلِإ  اَِـنب  اوُِقلَْطنا  َنُولوُقَیَف : َقَرَْعلا . ِۀَـماَیِْقلا  َمْوَی  ُساَّنلا  ُمَْجُلی 

یَـسیِع َیلِإ  اوُهَْتنَی  یَّتَح  ِهِیلَی - ْنَم  َیلِإ  ٍِّیبـَن  ُّلُـک  ْمُهُّدُرَی  َو  ِهِیلَی - ْنَم  َیلِإ  ْمُهُّدُرَیَف  ًاـحُون  َنُوتْأَـیَف  ٍحُوِنب  ْمُْکیَلَعَف  ًۀَـئیِطَخ  َو  ًاـْبنَذ  ِیل  َّنِإ  ُلوُقَیَف :
َو ِۀَمْحَّرلا - َبَاب  ُِلبْقَتْسَی  َو  ِۀَّنَْجلا  ِبَاب  َیلِإ  ْمِِهب  ُِقلَْطنَیَف  اوُِقلَْطنا  ُلوُقَیَف : ُهَنُولَأْسَی ، َو  ِْهیَلَع  ْمُهَسُْفنَأ  َنوُضِْرعَیَف  ِهَّللا  ِلوُسَر  ٍدَّمَحُِمب  ْمُْکیَلَع  ُلوُقَیَف :

ًاماقَم َکُّبَر  َکَثَْعبَی  ْنَأ  یـسَع  ُُهلْوَق : َوُه  َِکلَذ  َو  َْطُعت  ْلَأْسا  َو  ْعَّفَُـشت - ْعَفْـشا  َو  َکَـسْأَر  ْعَفْرا  ُهَّللا  ُلوُقَیَف  ُهَّللا  َءاَـش  اَـم  ُثُکْمَیَف  ًادِـجاَس  ُّرِخَی 
ص25. ج2 ، یمق ، ریسفت  ر.ك : ادوُمْحَم ؛»

ادـیپ ار  ع )  ) موصعم ماقم  نم   » هک دوش  انعم  تروص  نیا  هب  رگا  اعد  نیا  درک . انعم  ناوتیم  هنوگ  دـنچ  ار  َدومحَملا » َماـقَملا  َینَغلَُبی  نَا  . »
يانعم دـننکیم . نوریب  تشهب  زا  ار  وا  دـشاب ، هتـشاد  ار  سوه  نیا  یـسک  ره  هک  تسا  هعونمم  هرجـش  رد  عمط  تسا و  مهوت  نیا ، منک ،»

هک تسا  نیا  مود 
-------------------- 

رما کی  تعافش  دیآیم . تسد  هب  ناشیا  يریگتسد  اب  هک  تسا  لامک  زا  یبتارم  هکلب  تسین ؛ تبوقع  زا  تاجن  اهنت  تعافش ، زا  روظنم 
تعافش نیا  روهظ  و  ملاع ، نیمه  تعافـش  اب  بسانتم  مه ، ترخآ  ملاع  تعافـش  دیاش  دراد . دوجو  مه  ملاع  نیمه  رد  تسین ؛ يداعریغ 

اهیکیرات و زا  ار  ام  ناشیا  يهطـساو  هب  لاعتم  يادـخ  دنتـسه و  ام  يهمه  عیفـش  ترـضح  هکهنوگنامه  دـشاب ؛ رگید  ملاـع  اـب  بساـنتم 
تسا . هداد  تاجن  رفک  كرش و 

------------------------
هتسب وا  يور  هب  تاریخ ، دنک  ادیپ  هار  دومحم  ماقم  نآ  هب  تسناوتن  یسک  رگا  دینک .» يریگتـسد  امـش  دسرب و  امـش  هب  متـسد  : » هک تسا 

اب هن  دیریگب ؛ ار  نامتسد  میقتسم  ناتدوخ  منک و  ادیپ  هار  امـش  دومحم  ماقم  هب  باجحیب  نم  ینعی  َدومحَملا » َماقَملا  َینَغلَُبی  نَا  « ؛ دوشیم
نینچ رگا  دوش و  لصتم  دومحم  ماقم  نیا  هب  دناوتیم  اروشاع  اب  ریس  رد  ناسنا  هک  تسا  نیا  تسا ، یبوخ  يانعم  هک  موس  يانعم  هطـساو .

دناوتیم مه  شدوخ  دنتفرگ  ار  شتسد  یتقو  ینعی  دنک . تعافش  دناوتیم  مه  شدوخ  ناسنا  دنک و  یم  یلجت  ناسنا  رد  ماقم ، نآ  دوش ،
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ترایز اب  کلاس  یـسک  رگا  دـسرب .) ماقم  نآ  هب  شدوخ  هک  نآ  هن   ) دوشیم لزان  وا  رد  دومحم  ماقم  اـنعم  کـی  هب  دـنک و  يریگتسد 
یلو هب  دریگب و  مه  ار  نارگید  تسد  نآ ، زا  سپ  دناسرب و  ادخ  یلو  تسد  هب  ار  شدوخ  تسد  هک  دسرب  ییاج  هب  دناوتیم  دوب  اروشاع 
روت اهیضعب  هکنیا  امک  دنک ؛ تیاده  ار  رگید  ياهناسنا  وا  هلیـسو  هب   � ترضح دوشب و   � نینمؤملاریما رازبا  ناسنا ، ینعی  دناسرب ؛ ادخ 

موش و امـش  رازبا  نم  ، � هللادبعابا ای  ینعی  دوُمْحَْملا » َماقَْملا  ِلَبی  ینَغّ ْنَأ  . » دزادنایم روت  اهنآ  اب  ناطیـش  دنتـسه و  ناطیـش  كرـش  ناطیش و 
فرط هب  مه  ار  نارگید  مشاب و  مه  رازبا  مشاب و  هتـشاد  مدـق  تابث  و  تیعم ) ماقم   ) مشاب امـش  اب  لوا ، نم  مروایب ؛ امـش  فرط  هب  ار  بولق 
يداو کلاس  ساسا ، نیا  رب  دروایب . امـش  رود  ار  همه  هک  دـشاب  ياهبذاـج  ماهبذاـج  منک و  تسرد  امـش  يارب  يرب  رود و  مرواـیب و  اـمش 

. دروایب میقتسم  طارص  هب  ار  نارگید  دناوتیم  مه  دسرب و  مدق  تابث  تیعم و  هب  دناوتیم  شدوخ  مه  اروشاع ،

ربص تائالتبا و  يهلیسو  هب  یتسرپتب  زا  هعماج  کی  تاجن 

نومـضم دـناهداد . هجوت  یمهم  يهتکن  هب  ار  ام  (ع ) یبن فسوی  يارجام  هب  هراشا  اب  (ع ) قداص ماـما  یفاـک ، لوصا  زا  یفیرـش  تیاور  رد 
یلیخ تائالتبا  هک  (ع ) قیدـص فسوی  لثم  دوشیم . هعماج  کی  تما و  کی  تاجن  لماع  ناسنا  کـی  ربص  یهاـگ  هک  تسا  نیا  تیاور 

هب التبا  هدرب ، ناونع  هب  رازاب  رد  شورف  هب  التبا  دندرک ، نایرع  ار  ناشیا  هک  یلاح  رد  هاچ  هب  التبا  ردپ ، زا  يرود  هب  التبا  دنتـشاد : ینیگنس 
ياضاقت لاعتم  يادخ  زا  اهنآ ، زا  ندنام  ناما  رد  يارب  ترـضح  هک  ییاج  ات  تمهت  هب  التبا  رـصم ، نانز  ریاس  رـصم و  زیزع  رـسمه  عمط 

ِْهَیلِإ . ینَنوُعْدَی  اَّمِم  ََّیلِإ  ُّبَحَأ  ُنْجِّسلا  ِّبَر  دندش ؛ التبم  تخس  ینالوط و  نادنز  نآ  هب  دندرک و  نادنز 
دنوادخ يوس  زا  يرگید  ناحتما  يهنحـص  ینعی  تسا ؛ هدوب  نیگنـس  ًاعقاو  ءالتبا  نیا  زا  یفقاوم  هک  دـیآیم  رب  نینچ  نآرق  تایآ  نایب  زا 

میرک نآرق  دناهدرب . تاجن  نظ  يرگید  درف  هب  ناشیا  هک  هدوب  تخـس  ياهزادـنا  هب  ناحتما  نیا  هدـمآ و  شیپ  (ع ) فسوی ترـضح  يارب 
دیامرفیم :

------------------------
َّنِإ ُلوُقَی  ِهَّللا ع  ِْدبَع  َابَأ  ُْتعِمَـس  َلاَق  ٍریَِـصب  ِیبَأ  ْنَع  َناَکْـسُم  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  ِناَمْعُّنلا  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍِدلاَخ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  »
اَمَک ًارْـسُع  ِرُْـسْیلِاب  َلِْدُبتْـسا  َو  َرُِهق  َو  َرِـسُأ  ْنِإ  َو  ُهْرِـسْکَت  َْمل  ُِبئاَصَْملا  ِْهیَلَع  ْتَّکاَدَت  ْنِإ  َو  اََهل  َرَبَص  ٌۀَِبئاَن  ُْهَتباَن  ْنِإ  ِِهلاَوْحَأ  ِعیِمَج  یَلَع  ٌّرُح  َّرُْحلا 
ِْهیَلَع ُهَّللا  َّنَم  ْنَأ  َُهلاَن  اَم  َو  ُُهتَـشْحَو  َو  ِّبُْجلا  ُۀَْملُظ  ُهْرُرْـضَت  َْمل  َو  َرِـسُأ  َو  َرُِهق  َو  َِدبُْعتْـسا  ِنَأ  ُهَتَّیِّرُح  ْرُرْـضَی  َْمل  ُنیِمَْألا ص  ُقیِّدِّصلا  ُفُسُوی  َناَک 
یَلَع ْمُکَـسُْفنَأ  اُونِّطَو  َو  اوُِربْصاَف  ًاْریَخ  ُبِقُْعی  ُْربَّصلا  َِکلَذَـک  َو  ًۀَّمُأ  ِِهب  َمِحَر  َو  ُهَلَـسْرَأَف  ًاِکلاَم  َُهل  َناَـک  ْذِإ  َدـَْعب  ًادـْبَع  َُهل  َِیتاَْـعلا  َراَّبَْجلا  َلَـعَجَف 

. ربص باب  ص89 ، ج2 ، یفاک ، لوصا  كر : اوُرَجُوت ؛» ِْربَّصلا 
يهیآ 33. ( 12  ) فسوی . 

---------------------
نینِس .» َعِْضب  ِنْجِّسلا  ِیف  َِثبَلَف  ِهِّبَر  َرْکِذ  ُناْطیَّشلا  ُهاْسنَأَف  َکِّبَر  َْدنِع  ینْرُکْذا  اَمُْهنِم  ٍجان  ُهَّنَأ  َّنَظ  يذَِّلل  َلاق  َو  »

هتشذگ هچ  لاعتم  يادخ  ناشیا و  نیب  هکنیا  دشابن . مه  یلوا  كرت  تسا  نکمم  دوبن و  زین  هریغص  هانگ  عون  زا  یتح  شرافس  نیا  ًاملـسم 
رب ایآ  دناهتفگ ؟ ار  هلمج  نیا  ارچ  (ع ) فسوی ترـضح  تساههنحـص . نیا  زا  رپ  صاوخ  یگدنز  لاح ، نیا  اب  تسا ، نوریب  ام  مهف  دح  زا 

دنوادخ ناشیا و  نیب  لاح  ره  هب  دـننک !؟ شاهمکاحم  ات  دـنراد  ياینادـنز  نینچ  هک  دـندرک  شومارف  اهنآ  ًالـصا  هدوب و  فیلکت  ساسا 
، دـنهد ماجنا  رگید  ياهبوخ  ار  راک  نیمه  رگا  نینِـس .» َعِْضب  ِنْجِّسلا  ِیف  َِثبَلَف   » اذـل دـش ؛ دـنمهیالگ  لاعتم  يادـخ  هک  تشذـگ  يزیچ 

نیا رثا  هتبلا  دندنام . نادنز  رد  يرگید  يدامتم  ياهلاس  ناشیا  اما  دـهدیم ؛ مه  ار  اهنآ  دزم  هکلب  دـنوشیمن ، دـنمهیالگ  لاعتم  يادـخ 
هیرگ اهلاس  دوب ، هدـش  دـنمهیالگ  ناشیا  زا  يوحنهب  لاعتم  يادـخ  هکنیا  رطاخهب  ناـشیا  تسا ؛ نشور  یلیخ  ترـضح  دوخ  يارب  ـالتبا 
نایب دـمآیم ، شیپ  هعماج  يارب  هک  ار  یلکـشم  دـندرک و  ریبعت  ار  رـصم  زیزع  باوخ  هک  دندیـسر  یماـقم  هب  هک  دـش  نآ  هجیتن  دـندرک .
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ترـضح لابند  هب  دش و  ناشیا  بلاط  هک  دوب  رـصم  زیزع  نیا  راب  نیا  دنداد . ناشن  یعقوت  عمط و  چیه  نودب  مه  ار  نآ  لحهار  دـندومن و 
. داتسرف

--------------------
هب دوخ  ياـقآ  دزن  ارم  : » تفگ دوشیم ، صـالخ  درکیم  ناـمگ  هک  ود  نآ  زا  سک  نآ  هب  فسوی ]  ] و : » همجرت يهیآ 42 ؛ ( 12  ) فسوی

«. دنام نادنز  رد  یلاس  دنچ  هجیتن ، رد  درب ؛ وا  دای  زا  ار  شیاقآ  هب  يروآدای  ناطیش ، اما  روآ ». دای 
--------------------

دوب (ع ) فسوی راب  نیا  دنتسین . یلومعم  تیصخش  کی  ناشیا  هک  دیمهف  رـصم  زیزع  دوب ، هدش  ریبعت  بیجع  یلیخ  باوخ  هک  ییاجنآ  زا 
َّنُهَیِْدیَأ .» َنْعَّطَق  یتَّاللا  ِةَوْسِّنلا  ُلاب  ام  : » هک دیسرپب  رصم  نانز  زا  دیورب  میآیمن ؛ نوریب  نادنز  زا  روط  نیا  متسه و  مهتم  نم  دومرف : هک 

هدز ناشیا  هب  هک  یتاماهتا  يهمه  دـندرک  فارتعا  يرـصم  نانز  دـندرب و  ار  ترـضح  تلالج  تزع و  اب  دـندمآ و  ناشیا  لاـبند  هرخـالاب 
« َکِّبَر َْدنِع  ینْرُکْذا  : » دیوگیم یتحار  هب  اجنآ  تسا . هدش  داجیا  توافت  ردقچ  دینیبب  دش . رصم  زیزع  مه  دعب  تسا ؛ هدوب  غورد  دندوب ،

يدازآ يارب  ياهلجع  ًالـصا  هک  تسا  هدیـسر  شمارآ  نانیمطا و  هب  ردقنآ  میآیمن .» نوریب  : » دیوگیم نادنز  ندـش  ینالوط  زا  دـعب  اما 
التبا و يهطـساو  هب  یتیـصخش  نینچ  دنک . ادـیپ  تاجن  رفک  زا  مه  گرم و  زا  مه  هعماج ، کی  هک  دـش  ثعاب  ناشیا  ربص  ماقم و  درادـن .

تـسا دومحم » ماقم   » نیا دوشیم . هعماج  کی  يارب  تمحر  زا  ییایرد  رتسب  دنکیم و  دـنوادخ  تمحر  لومـشم  ار  هعماج  دوخ ، ناحتما 
. تساهنآ يارب  یهلا  ضیف  تمحر و  يارجم  نوچ  دننک ؛ شیاتس  ار  یماقم  نینچ  بحاص  مدرم  دراد  اج  هدوب و  مدرم  شیاتس  دروم  هک 

ملاوع يهمه  زا  (ص ) متاخ یبن  تعافش 

مرکم یبن  رگا  دنریگیم . رارق  تمحر  دروم  (ص ) متاخ لوسر  تیدوبع  ماقم  يهطساو  هب  ملاوع  يهمه  ًاعقاو  تسین ؛ يدادرارق  تعافش ،
ینونک ماقم  هب  دـندروآیمن و  بات  لاعتم  يادـخ  ریـسم  رد  مه  مزعلاولوا  يایبنا  هکلب  میدوب ، رفاک  ام  يهمه  اهنتهن  دـندوبن ، (ص ) مالـسا

نیا هب  میتسه ، ناملـسم  نالا  ام  رگا  دناهدرک . ام  يهمه  زا  یعقاو  تعافـش  کی  اروشاع ، يارجام  رد  (ع ) ادهـشلادیس دندیـسریمن . دوخ 
َکَثَْعبَی ْنَأ  یـسَع  ََکل  ًۀَِلفان  ِِهب  ْدَّجَهَتَف  ِْلیَّللا  َنِم  َو  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  رگا  دناهدرک . لذب  ار  دوخ  نوخ  ترـضح  نآ  هک  تسا  لیلد 

تسا . ناشیا  نأش  اب  بسانتم  (ع ) نیموصعم يارب  دومحم  ماقم  نیا  هک  تسا  نیا  يارب  ًادوُمْحَم » ًاماقَم  َکُّبَر 
------------------

يهیآ 50. ( 12  ) فسوی . 

اروشاع ترایز  لحارم  یط  اب  تعافش  ماقم  هب  نینمؤم  ندیسر 

اب دوخ  ندرک  ریگرد  اروشاع و  میظع  يالب  هب  هجوت  زا  دوشیم ، هتفگ  اروشاع  ترایز  رد  هک  یلحارم  یط  اـب  دـناوتیم  مه  نمؤم  ناـسنا 
نعل و لحارم  رگا  دسرب . دومحم » ماقم   » هب (ع ) تیبلها و  (ص ) متاخ ربمایپ  (ع ،) ادهـشلادیس تمظع  هب  تبـسن  ندـش  ساسح  التبا و  نیا 
رد دناوتیم  دش ، (ع ) ادهـشلادیس هارمه  درک و  یط  ار  قدص  مدق و  تابث  ّتیعم ، برق ، تهاجو ، یهاوخنوخ ، ات  برح  ملـس و  تئارب و 

تمحر ضیف و  يارجم  دـسرب و  دومحم » ماقم   » هب شتیفرظ  اب  بسانتم  و  (ص ) لوسر ترـضح  يریگتسد  تعافـش و  اـب  ترخآ  اـیند و 
ماما لثم  دننکیم ؛ تعافـش  ترخآ ، رد  مه  ایند و  نیا  رد  مه  هک  تسا  هدـمآ  ترـضح  نایعیـش  نیرئاز و  فصو  رد  دوش . نارگید  يارب 
رگا دندیـسر . تداهـش  ماقم  هب  ناشیا  تعافـش  اب  نامیا  لها  زا  يرایـسب  هک  ياهنوگهب  دندوب ؛ عیفـش  مه  ایند  نیمه  رد  ًاعقاو  هک   ı ینیمخ

تسا . هنوگنیمه  مه  ترخآ  رد  دنسرب ؟ یتاماقم  نینچ  هب  دنتسناوتیم  اهنآ  ایآ  دوبن ، یهلا  درم  نیا 
تسین نیا  دومحم  ماقم  يانعم  هک  تسادیپ  هتبلا 
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---------------
يهیآ 79. ( 17  ) ارسا . 

----------------
تکرح (ع ) ادهـشلادیس تعافـش  اب  هک  ام  تسا . لاحم  رما  نیا  مینک ؛ ادـیپ  هار  دندیـسر  (ع ) راهطا يهمئا  هک  ياهطقن  نامه  هب  زین  اـم  هک 
لمحت ار  میظع  يالتبا  ترـضح  مینکیم ؛ تکرح  اروشاع  يهثداح  ّلظ  تحت  ام  میـسرب . (ع ) ادهـشلادیس ماقم  هب  میناوتیم  ایآ  مینکیم ،

هب هللایلا  ریـسم  رد  دـنک و  یط  ار  لـحارم  نیا  ناـسنا  هک  دوـشیم  بجوـم  میظع  يـالتبا  نیا  هب  هجوـت  دـنریگب . ار  اـم  تسد  هک  دـندرک 
نیا رد  قدـص  مدـق و  تابث  هب  هک  ینازیم  هب  ناـسنا  دـبای . تسد  دومحم » ماـقم   » هب هاـگنآ  دـسرب و  قدـص »  » و مدـق » تاـبث   » یهارمه و

. دوشیم دومحم  ماقم  يهتسیاش  دوخ  فرظ  اب  بسانتم  دسریم ، یهارمه 
ماقم  » هب سپـس  یهارمه و  مدـق و  تاـبث  اـهتفرعم و  تـالوحت و  نیا  هب  اروشاـع  رتسب  رد  اـم  ینعی  تسا ؛ یعقاو  تعافـش  تعافـش ، نیا 

تعافـش يارجم  دننک و  ادـیپ  دومحم  ماقم  ناشدوخ  هک  دوشیم  روسیم  یطرـش  هب  ترـضح ، نایعیـش  يارب  تعافـش  میـسریم . دومحم »
، لاثم ناونع  هب  دننک . يریگتسد  نارگید  زا  دنناوتب  ناشدوخ  نآ  زا  سپ  دنوش و  (ع ) ادهشلادیس تعافش  رتسب  دیاب  رتهب ، ریبعت  هب  دنوش .
هک ینابز  هب  دـنتفرگ و  همالع  زا  ار  فراـعم  هک  دـنراد   � يرهطم دیهـش  نوچمه  يدرگاش  هک  هر )  ) ییابطابط يهمـالع  موحرم  نوچمه 

نیمههب دـنوشیم . بوسحم  همـالع  ضیف  يارجم   � يرهطم دیهـش  ورنیا ، زا  دـنداد ؛ رارق  مدرم  رایتخا  رد  دـشاب ، مهف  لباق  هعماـج  يارب 
هکنانچمه دنتسه ؛ (ع ) ادهشلادیس تعافش  لومشم  ناشدوخ  هکارچ  دنتـسه ؛ (ع ) ادهـشلادیس تعافـش  يارجم  مه ،  ı ینیمخ ماما  بیترت 

اَذ ْنَم  . » تسا (ص ) هللا لوسر  تعافش  زا  ینأش  اهتعافش  نیا  دنتسه . (ع ) ادهشلادیس يارجم  ترضح ، نارای  رگید  و  ملـسم »  » و بیبح » »
هب دومحم » ماقم   » اذل دنک . تعافـش  دناوتیمن  درادن و  تعافـش  قح  یـسک  ادخ ، لوسر  ادخ و  نذا  نودب  ِِهنْذِِإب ؛» َّالِإ  ُهَدـْنِع  ُعَفْـشَی  يذَّلا 

روسیم ناسنا  يارب  ماقم  نیا  هب  یباـیتسد  تسا . تعافـش  نآ  عاعـش  دـنراد ، هچ  ره  نارگید  تسا ؛ (ص ) متاـخ لوسر  ِنآ  زا  قلطم  وحن 
هب ناسنا  دـیابن  تساروشاع . يالب  هب  التبا  مه ، نآ  هار  دوش . دـنمهرهب  (ص ) ادـخ لوسر  مظعا  تعافـش  زا  شدوخ  هکنیا  طرـش  هب  تسا 

دومحم ماقم  هب  مظعا ، تعافـش  نیا  يهیاس  رد  تخانـش ، ار  تعافـش  مظعا  يهولج  نیا  یـسک  رگا  دـنک . روبع  اروشاع  رانک  زا  یگداـس 
. دسریم

تعجر ياضاقت  و  (ع ) نیسح ماما  یهاوخنوخ  يهبترم  هب  ندیسر 

«. ْمُْکنِم ِّقَْحلِاب  ٍقِطاَن  ٍرِهاَظ  يًدُه  ٍماَمِإ  َعَم  ْمُکِراَث  َبَلَط  ِینَقُزْرَی  ْنَأ  َو  »
------------------

يهیآ 255. ( 2  ) هرقب . 
. تسا هدش  لقن  نآ  لکش  ود  ره  اروشاع  ترایز  رد  . 

------------------- 
دوخ هب  قلعتم  ار  نوخ  ناسنا  هک  انعم  نیا  هب  تسا ؛ هدش  هفاضا  بطاخم  ریمض  هب  ملکتم و  ریمـض  هب  راث » ، » اروشاع ترایز  زا  زارف  نیا  رد 

دنکیم اضاقت  ادخ  زا  اذـل  يراث ؛»  » مه و  كراث »  » مه تسا ، هللاراث »  » مه نوخ  نیا  تسا . لئاق  یهاوخنوخ  قح  شدوخ  يارب  دـنادیم و 
ترضح یهاوخنوخ  هب  قفوم  دشاب ، هدیسر  ارف  روهظ  نامز  هدش و  هتشادرب  هیقت  يهرود  هک  یماگنه  قحلاب و  قطان  ماما  نآ  رانک  رد  هک 

. دوشیم تساوخرد  تئارب  تفرعم و  هب  هجوت  اب  هک  تسا  تعجر  ياضاقت  نامه  نیا  دوش .
----------------

نخـس هاگچـیه  تارـضح  نیا  دـنک . لمأت  تسا ، هدـش  رارکت  ع )  ) نیموصعم تاـملک  رد  هک  یتاراـبع  رد  هناـهاگآ  دـیاب  کـلاس  ناـسنا 
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يریـس ام  يارب  ناشیا  هکنیا  تسا . مزال  اهرارکت  نیا  دـسریم ، لاح  لوحت  هب  ترایز  نیا  اب  ناـسنا  هک  اـجنآ  زا  دـنیوگیمن . ياهفاـضا 
نودب هک  تسین  روط  نیا  دنربیم ، مدـق  هب  مدـق  دـنریگیم و  ار  ام  تسد  دـیناوخب ؛ ار  ترایز  نیا  زور  ره  دـنیوگیم  دـننکیم و  تسرد 

زا یلیخ  دنک  رکف  دیاش  دیراذگب ، یلومعم  ناسنا  کی  يور  شیپ  مه  ار  یفسلف  قیقد  باتک  کی  رگا  امـش  دننک ! رارکت  ار  يزیچ  تهج 
ياهملک ره  يارب  تسا ؛ هدرک  نیودـت  ار  نآ  باختنا و  ار  تاملک  تقد  لامک  اب  نآ  يهدنـسیون  هکیلاح  رد  تسا ؛ يرارکت  نآ  بلاـطم 

ًالـصا هک  تـسا  روـطنیمه  مـه  نآرق  باـب  رد  تـسا . موـلعم  رگید  هـک  موـصعم  ماـما  تـسا ، روـط  نـیا  يداـع  ناـسنا  رگا  دراد . یلیلد 
هخـسن لـثم  تسرد  درک . لـمأت  مه  موصعم  مـالک  هللا و  مـالک  واو و ...  ءاـف و  رد  یتح  دـیاب  هک  دـینکن  دـیدرت  اذـل  تسین . ییوگهفاـضا 

ضوع ار  ناشیاج  دوشیم  ایآ  دیـسرپیم  هک  یتقو  دـینک . لیم  هزادـنا  نیا  هب  یتعاـس  نینچ  رد  ار  وراد  نیا  دـیوگیم  قیقد  هک  کـشزپ ؛
دیابن تسا ، ع )  ) موصعم يهخسن  نامه  هخسن  نیا  دنهدیم و  ياهخـسن  ع )  ) ادهـشلادیس هب  ناسنا  برقت  يارب  رگا  ریخ ! دیوگیم : مینک ؟

نآ زا  دروآیم . مهارف  صاـخ  ياـهمهف  يارب  ياهنیمز  هک  تسا  تاـهجوت  نیمه  دوب . لـفاغ  نآ  ياـهزارف  تاـملک و  رد  ندرک  لـمأت  زا 
؛ تسین تسرد  مادکچیه  درک . لیمحت  مالک  هب  تسین ، موصعم  مالک  هب  دانتـسا  لباق  هک  ییاهزیچ  دروآ و  ور  تایقوذ  هب  دیابن  مه  فرط 

هنومن يارب  هک  درادـن  لاکـشا  ع )  ) موصعم مـالک  مهف  يارب  لاـمتحا » قّرطت   » ینزهناـمگ و ماـقم  رد  هتبلا  تاـیقوذ . هن  اهفذـح و  نآ  هن 
: دناهتفگ هکنیا  لثم  یحور . ینطاب و  تایقوذ  هچ  یّـسح و  تایقوذ  هچ  دوش ؛ زیهرپ  ًادـج  دـیاب  تایقوذ  زا  اما  مینزب ، یتوافتم  ياههنامگ 

دیایب ششوخ  ناسنا  دوشیم  ثعاب  تایقوذ  نیا  یهاگ  دادن ! هدجس  يهزاجا  شتریغ  ینعی  دوب ! رویغ  نوچ  درکن ، هدجـس  مدآ  رب  ناطیش 
، دـننکیم فسوی  يهروس  تالیوأت  هب  عورـش  هک  یناـسک  یهاـگ  دـنیوگب . تنـسحا  زین  اـهنآ  دـنکیم ، لـقن  نارگید  يارب  هکیناـمز  و 
ره ریز  ًـالوا  هک  مینادـب  دـیاب  ع )  ) موصعم مـالک  يهراـبرد  تسا ! بارهـس  متـسر و  يهصق  دـننکیم  رکف  هک  دـننزیم  فرح  ياهنوـگهب 

، تـالیوأت نیا  اـیآ  هک  تخادرپ  هتکن  نیا  هب  دـیاب  ًاـثلاث  درک ؛ قـیقحت  صحف و  نآ  یـشاوح  رد  دـیاب  ًاـیناث  تسا ؛ هـتفهن  یجنگ  ياهـملک 
. میهد تبسن  ع )  ) موصعم مالک  هب  ار  نامقوذ  دمآ ، نامشوخ  هکنیا  فرص  هب  دیابن  ریخ ؟ ای  دنراد  موصعم  مالک  اب  یتبسانم 

-----------------

. دریگیم رارق  ترـضح  رانک  رد  دوشیم و  ادـج  نمـشد  زا  نوئـش  يهمه  رد  تسیک ، وا  نمـشد  و  (ع ) ادهـشلادیس دـمهفیم  هک  یناـسنا 
رانک رد  رگا  ینعی  تسا ؛ تباث  وا  تامادـقا  يهمه  دـسریم . مدـق  تابث  تیعم و  هب  دریذـپیم و  ار  (ع ) ادهـشلادیس تیـالو  یـسک  نینچ 

لحارم نیا  ناسنا  رگا  تسین . مه  تشهب  لابند  هب  یتح  تسین ؛ يرگید  زیچ  لابند  هب  هتساوخ و  ار  ترضح  هناقداص  ًاعقاو  تسا ، ترضح 
دسریم لامک  هب  ناکما  دح  رد  هک  شدوخ ـ  رب  هفاضا  هک  یماقم  دسرب . تسا  تعافـش  ماقم  هک  دومحم » ماقم   » هب دناوتیم  درک ، یط  ار 

زین (ع ) ادهشلادیس تعافـش  يارجم  رگید ، فرط  زا  دریگیم . رارق  نارگید  شیاتـس  دروم  اذل  دوشیم ؛ زین  نارگید  يارب  لامک  يارجم   ـ
دوخ هب  قلعتم  ترـضح  نوخ  اـیوگ  دـشاب . (ع ) ادهـشلادیس ِمَد  ّیلو  ناونع  هب  دـنک و  یهاوخنوخ  دـناوتیم  اهمدـق  نیا  یط  اـب  دوـشیم .

دنکیم . یهاوخنوخ  جع )  ) هللاتیقب ترضح  رانک  رد  مد  ّیلو  ناونع  هب  تسوا و 
-------------------

یلعف و یلوـق ، زا  معا  تسا ؛ تیـصعم  كرت  ادـخ  هب  ندیـسر  هار  : » دـندومرف ناـشیا  هـک  تـسا  هدـش  لـقن   � تجهب هللاتیآ  ترـضح  زا 
ای درادن ؛ لوبق  ار  وا  ع )  ) موصعم هک  دـنک  لوبق  ار  یـصخش  ای  تسا ؛ فالخ  هکیلاح  رد  دوش ، دـقتعم  يزیچ  هب  ناسنا  هکنیا  يداقتعا .»

یلعف هانگ  زا  رتمک  مه  يداقتعا  هانگ  تسا و  يداـقتعا  تیـصعم  قیداـصم  دـناهدرک ؛ در  ار  نآ  ع )  ) تیبلـها هک  دـنک  لوبق  ار  يداـقتعا 
ِرُْظنَْیلَف : » دـیامرفیم میرک  نآرق  تسین . تسرد  دـنک ، رواب  ار  تفگ  هچ  ره  یـسک  ره  دراذـگب و  زاب  ار  شنهذ  باب  ناـسنا  هکنیا  تسین .

ر.ك: . ) تسا هدش  ریـسفت  ملع ،»  » هب ماعط  نیا  هدش  لقن  هکرابم  يهیآ  نیا  لیذ  هک  یتایاور  رد  هیآ 24 ) ( 80  ) سبع  ) ِهِماعَط یلِإ  ُناْسنِْإلا 
نیا ناسنا  رگا  دـننکیم ؛ اقلا  ملع  ياج  هب  ار  ناشدوخ  تاملظ  اهتقو  یلیخ  اهیـضعب  ملع .) لضف  باـتک  ص 50 ، ج 1 ، یفاک ، لوصا 
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هب يزیچ  نداد  تبـسن  يزیچ و  هب  نتـشاد  داـقتعا  هـب  تبـسن  دـیاب  ناـسنا  تـسین . رتمـک  یلمع  ناـهانگ  زا  شهاـنگ  تـفرگ ، ار  تاـملظ 
. دشاب طاتحم  تسا ، لمعلاروتسد  ناسنا  زور  ره  يارب  هک  ییاهزیچ  هب  تبسن  صوصخ  هب  ع )  ) نیموصعم

-----------------
تسا . هتشادرب  (ع ) ادهشلادیس رانک  رد  ار  ییاهماگ  نینچ  هک  تسا  یسک  هب  طوبرم  ماقم  نیا  هتبلا 

تسا نیا  فورعم  تایاور  زا  یکی  تفرگ . دنهاوخ  ار  (ع ) ادهـشلادیس ماقتنا  جع )  ) رـصعیلو ترـضح  هک  دنراد  دوجو  یناوارف  تایاور 
هلماعم نیا  دنتشک و  ار  وت  ّیلو  هنوگنیا  ایادخ ! : » دنتشاد هضرع  لاعتم  دنوادخ  هب  هکئالم  دندیسر ، تداهـش  هب  (ع ) ادهـشلادیس یتقو  هک 

مریگیم . ماقتنا  ناشیا  يهلیسوهب  ینعی  ُمِقَْتنَأ ؛» اَذَِهب  : » دومرف داد و  ناشن  ار  مئاق  ترضح  رون  لاعتم  يادخ  دندرک »؟! وا  اب  ار 
يهرابرد ار  ًاروُْصنَم » َناک  ُهَّنِإ  ِلـْتَْقلا  ِیف  ْفِرُْـسی  ـالَف  ًاناْطلُـس  ِهِِّیلَِول  اـْنلَعَج  ْدَـقَف  ًاـمُولْظَم  َلـُِتق  ْنَم  َو   » يهفیرـش يهیآ  نیرـسفم  زا  يرایـسب 

یلو دراد ، صاصق  قح  وا  مد  بحاص  تسا ، هدش  هتـشک  قحان  هب  هک  یـسک  دیامرفیم  هیآ  تسا . ماع  هیآ  رهاظ  هتبلا  دننادیم ؛ ترـضح 
تسا ؛ (ع ) ادهشلادیس ًامُولْظَم ،» َِلُتق  ْنَم   » زا روظنم  تایاور ، هب  انب  دنک . متس  دیابن 

-----------------
َناَرْمُح ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  َةَریِمَع  ِْنب  ِْفیَـس  ْنَع  ٍطاَبْـسَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ٍْدیَبُع  ِْنب  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍدَّمَُحم  ُْنب  ُدَمْحَأ  . »

ِْنبا َو  َکِّیِفَـص  ِْنیَـسُْحلِاب  اَذَه  ُلَعُْفی  َْتلاَق  َو  ِءاَُکْبلِاب  ِهَّللا  َیلِإ  ُۀَِـکئاَلَْملا  ِتَّجَـض  َناَک  اَم   � ِْنیَـسُْحلا ِْرمَأ  ْنِم  َناَک  اََّمل   � ِهَّللا ِدـْبَع  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق 
ع .)  ) نیسحلا دلوم  باب  ص465 ، ج1 ، یفاک ، لوصا  كر : اَذَِهل ؛» ُمِقَْتنَأ  اَذَِهب  َلاَق  َو  ِِمئاَْقلا ع  َّلِظ  ْمَُهل  ُهَّللا  َماَقَأَف  َلاَق  َکِِّیبَن 

يهیآ 33. ( 17  ) ارسا . 
لتاق ِْلتَْقلا » ِیف  ْفِرُْسی  الَف  ًاناْطلُس - ِهِِّیلَِول  اْنلَعَج  ْدَقَف  ًامُولْظَم  َِلُتق  ْنَم  َو  ( » ع  ) نیـسحلا یف  ۀیآلا  هذه  تلزن  لاق   � رفعج یبأ  نع  رباج  نع  . »

ص290. ج2 ، یشایع ، ریسفت  كر : ع ؛»)  ) نیسحلا لاق  ًاروُْصنَم » َناک  ُهَّنِإ   » نیسحلا
-------------------

، دنشکب ار  اهنآ  يهمه  (ع ) ادهشلادیس یهاوخنوخ  رطاخهب  ناشیا  دنتسیاب و  جع )  ) رـصعیلو ترـضح  لباقم  رد  نیمز  لها  يهمه  رگا 
. تسین يورهدایز 

« ترفغم  » و تمحر »  » و تاولص » ، » یگدزتبیصم شاداپ  تساوخرد 

دیوگب : دناوتیم  ناسنا  لحارم ، نیا  یط  اب 
اهَتَّیِزَر َمَظْعَا  َو  اهَمَظْعَا  ام  ًهَبیصُم  ِِهتَبیِصُِمب  ًاباَصُم  یِطُْعی  اَم  َلَْضفَأ  ْمُِکب  ِیباَصُِمب  ِینَیِطُْعی  ْنَأ  ُهَْدنِع  ْمَُکل  يِذَّلا  ِنْأَّشلِاب  َو  ْمُکِّقَِحب  َهَّللا  ُلَأْسَأ  َو  »

؛» ِضْرَالا َو  ِتاومَّسلا  ِعیمَج  یف  َو  ِمالْسِالا  ِیف 
میهدیم مسق  دـنراد ، لاعتم  دـنوادخ  هب  تبـسن  دوخ  تیعقوم  رد  اهنآ  هک  ینأش  هب  شیایلوا و  قح  هب  ار  ادـخ  ترایز ، زا  هلحرم  نیا  رد 

اطع زین  ام  هب  ار  دنهدیم  ياهدزتبیصم  ره  هب  هک  یباوث  نیرتهب  نیرتگرزب و  تبیصم ، نیا  ببس  هب  یگدزتبیـصم و  نیا  لباقم  رد  هک 
، دوشیم هدناوخ  هفوک  دجـسم  رد  هک  ییاعد  هلمج  زا  هیعدا ، زا  یـضعب  قبط  هکلب  درادن ، ادخ  رب  یقح  سکچیه  هک  مینادیم  هتبلا  دـنک .

تسا . هدش  لئاق  اهنآ  يارب  ار  قح  نیا  لاعتم  دنوادخ  دوخ 
---------------------

رئاز هک  یطسب  ضبق و  ریـس و  دنتـسه . ریظنمک  ای  لیدبیب  هک  تسا  ییاهاعد  تسا  هدش  حرطم  اروشاع  ترایز  رد  هک  یفراعم  هلمج  زا  . 
هتـشادرب شلد  لفق  ینعی  دـناسریم ؛ عیفر  ياههتـساوخ  نیا  رد  تباجا  اهاعد و  اهبلط و  هلـسلس  کـی  هب  ار  وا  دراد  اروشاـع  تراـیز  اـب 

نیا نتم  رد  هک  یلاح  لوحت  دراد و  ترایز  دوخ  اب  دـمآ  تفر و  یعون  عقاو ، رد  اهاعد  نیا  دوشیم . زاب  اهاعد  نیا  هب  شناـهد  دوشیم و 
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تاماقم  دراو  ار  وا  دوشیم  لصاح  رئاز  يارب  هلحرم  ره  اب  بسانتم  ترایز و 
------------------------

دهدیم جورع  ار  ناسنا  عناوم ، ندرب  نیب  زا  رب  هوالع  هک  لاعتم  يادخ  هب  برقت  لئاسو  نیرتهب  زا  یکی  دوب ، هدش  هراشا  مه  ًالبق  هکنانچ 
عوضخ و راسکنا و  تلاح  ناسنا  رد  هک  ارچ  تسا ؛ یبوخ  یلیخ  قیرط  لمحت ، نیا  تسا . یهلا  تائالتبا  بئاصم و  لمحت  دربیم ، ـالاب  و 
، یلومعم ياهناسنا  رد  تادابع  تاضایر و  دراد . توافت  تادابع ، تاضایر و  اب  یتح  رظنم  نیا  زا  اذـل  دروآیم . دوجو  هب  زاـین  عوشخ و 

دنک : محرت  لاعتم  دنوادخ  رگم  دنوشیم ؛ بجُع  ثعاب  مومعلایلع ، ًابیرقت 
نوُعِجار .» ْمِهِّبَر  یلِإ  ْمُهَّنَأ  ٌۀَلِجَو  ْمُُهبُوُلق  َو  اَْوتآ  ام  َنُوتُْؤی  َنیذَّلا  َو  »

دیامرفیم : ناسنا  يهروس  رد  ای 
ًاریرَطْمَق ؛» ًاسُوبَع  ًامْوَی  انِّبَر  ْنِم  ُفاَخن  اَّنِإ  ًاروُکُش  َو ال  ًءازَج  ْمُْکنِم  ُدیُرن  ِهَّللا ال  ِهْجَِول  ْمُکُمِعُْطن  امَّنِإ  »

--------------------
ِتَیب ِلْهَا  ْنِم  ٍروُصنَم  ٍماِما  َعَم  َكِراث  َبَلَط  ینَقُزری  ْنَا  ینَمَرْکَا  َو  َکَماقَم  َمَرکَا  يذَّلا  َهللا  ُلئـسَاَف  : »... زا دـنترابع  اهاعد  نیا  دـنکیم . هیعدا 

ِینقَزَرَو ْمُِکئایلوَا  ِۀَفرعَم  َو  ْمُِکتَفرعَِمب  ینَمَرکَا  يذلَا  هللا  ُلئُـساَف  « ـ » ةَرِخآلاَو اْینُّدـلا  ِیف   � ِْنیَـسُحلِاب ًاهیِجَو  َكَْدنِع  یْنلَعْجا  ّمهللا  « ـ » � ٍدَّمَُحم
نَا ُهلئَـسَا  َو  « ـ » ِةرخألاَو اینُّدـلا  یف  ٍقْدِـص  َمَدَـق  ْمُکَدـْنِع  یل  َِتبَُثی  نَا  َو  ...« ـ »... ِةرخالا َو  اینُّدـلا  یف  ْمُکَعَم  ِینلَعجَی  ْنَا  ْمُِکئادـعَا  نِم  َۀـَئاربلَا 

ْمُِکب ِیباصُِمب  ِینیِطْعی  ْنأ  « ـ » ْمُْکنِم ِقَحلاب  ٍقِطاـن  ٍرِهاـظ  يدُـه  ٍماـِما  َعَم  يراـث  َبَلَط  ینَقُزرَی  ْنَا  َو  « ـ » هللا َدـْنِع  ُمَُکل  َدومحَملا  َماـقَملا  ینَغلَبی 
ایْحَم َيایْحَم  ْلَعْجا  َّمُهللا  « ـ » ٌةَرِفْغَمَو ٌۀَـمْحَرَو  ٌتاوَلَـص  َْکنِم  ُُهلانَت  نَّمِم  اذـه  یِماقَم  یف  یْنلَعْجا  َّمُهللا  « ـ » ِِهتَبیِـصُِمب ًاباصم  یِطْعی  ام  َلَْـضفأ 

 ... . و دَّمَُحم » لآَو  دَّمَُحم  َتامَم  یتامَم   َ دَّمَُحم و ِلآَو  دَّمَُحم 
و  ] تسا ناـسرت  ناـشياهلد  هک  یلاـح  رد  دـنهدیم ، ادـخ ] هار  رد   ] دـنداد ار  هچنآ  هـک  یناـسک  و  : » هـمجرت 60 ؛ يهیآ ( 23  ) نوـنمؤم . 

« تشگ دنهاوخزاب  ناشراگدرورپ  يوس  هب  هک  دننادیم ]
----------------------------

نیا شریذپ  صالخا و  رد  ترـضح  دنتفگن . مه  ار  ًاروُکُـش » َو ال  ًءازَج  ْمُْکنِم  ُدیُرن  ال   » يهلمج یتح  ناشیا  هک  تسا  هک  هدمآ  تیاور  رد 
یلمع ره  ماجنا  دارفا ، زا  يرایسب  رد  ًالومعم  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دنتـشاد . فوخ  زاب  دندوب ، هداد  ماجنا  زین  هناقداص  هک  هناحلاص  لمع 

دوشیم . اهنیا  لاثما  یگدنب و  رد  ریصقت  ّدح  زا  جورخ  ادخ و  زا  يراکبلط  ثعاب  ادخ  يارب 
. دنکیم كاپ  ار  اهفعـض  نیا  سپـس  دهدیم ؛ ناشن  ار  ناسنا  ياهفعـض  دنکیم و  داجیا  راسکنا  هکلب  دـتفایمن ، یقافتا  نینچ  الب  رد 

تائالتبا رد  دنوشیم . مولعم  شدوخ  يارب  تاقلعت  دنریگیم ، وا  زا  ار  تمعن  یتقو  اما  تسین ، هتـسباو  ایند  هب  دـنکیم  روصت  ناسنا  ًاضرف 
تائالتبا اهنیا ، زا  رتالاب  دـنوریم . نیب  زا  دـنوشیم و  مولعم  دـناهدش ، ناهنپ  ناـسنا  يدوجو  ياـیابخ  رد  هک  یفخم  بویع  نیا  هک  تسا 

اـشگهار ییاهالب  نینچ  دـننکیم . عیرـست  اهنآ  يارب  ار  هللایلا  ریـس  دـنوشیم و  ناشیا  يهجرد  عیفرت  ببـس  اهنت  هک  تسا  صاخ  يایلوا 
. دنراد ییاهدزم  دنتسه و 

«، ِِهتَبیِصُِمب ًاباَصُم  یِطُْعی  اَم  َلَْضفَأ  »
--------------------------

زا ام  میهاوخیمن . امش  زا  یساپس  شاداپ و  میناروخیم و  امـش  هب  هک  تسادخ  يدونـشخ  يارب  ام  : » همجرت يهیآ 9 و 10 ؛ ( 76  ) ناسنا . 
«. میکانساره تخس ، یسوبع  زور  زا  نامراگدرورپ 

َنُوْنُثت ًاروُکُش  َال  َو  ِِهب  اَنَنُوفاَُکت  ًءاَزَج  ُدیُِرن  َال  َنُولوُقَی  ْمِهِراَمْضِِإب  ُهَّللا  َرَبْخَأَف  ْمِهِـسُْفنَأ  ِیف  ُهوُرَمْـضَأ  ْمُهَّنَِکل  َو  ْمَُهل  اَذَه  اُولاَق  اَم  ِهَّللا  َو  َلاَق  . »... 
.44 سلجم ص261 ، قودص ، یلاما  كر : ِِهباََوث ؛»... ِبَلَط  َو  ِهَّللا  ِهْجَِول  ْمُکاَنْمَعْطَأ  اَمَّنِإ  اَّنَِکل  َو  ِِهب  اَْنیَلَع 
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----------------------
میهاوخیم و لاعتم  دـنوادخ  زا  ار  (ع ) ادهـشلادیس تبیـصم  باوث  نیرتالاب  یگدزتبیـصم ، رطاخهب  هک  تسا  یـصوصخم  يهجرد  کی 

شتمظع هک  یتبیـصم  ِضْرَْألا ؛» َو  ِتاَواَمَّسلا  ِلْهَأ  ِعیِمَج  ِیف  َو  ماَلْـسِْإلا  ِیف  اَهَتَّیِزَر  َمَظْعَأ  َو  اَهَمَظْعَأ  اَـم  ًۀَبیِـصُم  : » مینکیم ضرع  هلـصافالب 
يهمه رد  مالسا  تقیقح  هب  تبسن  مالسا و  نید  هب  تبیصم  نیا  يهیحان  زا  هک  یناصقن  تسین  صخـشم  تسا ؛ ماهبا  يهدرپ  رد  مولعمان و 

زا شیب  مظعا ، باوث  نیا  دـبلطیم ؛ ار  بئاصم  مظعا  باوث  میظع ، تبیـصم  نیا  لـباقم  رد  ناـسنا  تسا ! میظع  ردـقچ  هدـش ، دراو  ملاوع 
تساهنیا . لاثما  تشهب و  هب  ندیسر  منهج و  زا  تاجن  يهلأسم 

ترضح نایرج  هب  ناوتیم  دروآیم ، تسد  هب  (ع ) ادهشلادیس يرادازع  رد  ناسنا  هک  ياهرهب  بئاصم و  مظعا  باوث  ندش  صخشم  يارب 
ناحتما زا  (ع ) میهاربا هکنآ  زا  سپ  لاعتم  دـنوادخ  تسا : هدـمآ  ٍمیظَع » ٍحـْبِِذب  ُهاْنیَدَـف  َو   » يهیآ لـیذ  یتیاور  رد  درک . هراـشا  (ع ) میهاربا

تسد اب  ار  مدنزرف  متـشاد  تسود  ایادخ ! : » تشاد هضرع  (ع ) میهاربا ایْؤُّرلا ؛» َْتقَّدَص  ْدَق  : » دومرف وا  هب  دمآ  نوریب  تیقفوم  اب  یهلا  میظع 
مسرب .» دنکیم ، لمحت  ادخ  هار  رد  ار  اهتبیصم  نیرتگرزب  هک  یسک  باوث  بئاصم و  مظعا  باوث  هب  منک و  ینابرق  وت  هار  رد  دوخ 

؛ تسا ییانثتسا  راک  کی  (ع ) میهاربا ترضح  راک 
-----------------

هیآ 107. ( 37  ) تافاص . 
يهیآ 105. ( 37  ) تافاص . 

------------------------
هب تبحم  راثیا و  قیداصم  مظعا  زا  ار  نیا  دـناهتفگ ، نخـس  لاـعتم  دـنوادخ  هب  تبحم  ّبح و  يهراـبرد  هک  تفرعم  لـها  ناـگرزب  يهمه 

لباق لقع  قطنم  نابز و  اب  دـناهتفگ  هک  ییاج  ات  دـننک ؛ لیلحت  ار  (ع ) میهاربا ترـضح  لـمع  نیا  دـنناوتیمن  دـننادیم و  لاـعتم  دـنوادخ 
، دـسریم تبحم  ماقم  هب  هک  یناسنا  نوچ  دراد ؛ ار  يراک  نینچ  ریـسفت  ناوت  هک  تسادـخ  هب  تبحم  ّبح و  قطنم  طـقف  تسین و  لـیلحت 
هب زاین  رگیدکی ، اب  لقع  قطنم  تبحم و  قطنم  عیمجت  ناکما  يهرابرد  ثحب  هتبلا  دـنک . ادـف  ادـخ  هار  رد  ار  دوخ  زیچ  همه  دراد  تسود 
هب لقع  هک  ییاج  رد  اما  دوشیم ؛ گـنهامه  زین  نآ  قطنم  دریگ ، رارق  ناـمیا  تمدـخ  رد  لـقع  رگا  هک  تسا  نیا  تقیقح  دراد . حیـضوت 

هنوگچ دمهفب  ات  دجنـسیم  دشاب ، نامیا  تمدخ  رد  لقع  رگا  تسا . گنهامهان  زین  نآ  قطنم  دورب ، يرگادوس  دوس و  ادـخ و  ریغ  لابند 
. دناهدنام ناریح  گرزب  ِناسنا  نیا  ِلمع  هیجوت  رد  ياهدع  هک  تسا  نیا  نخـس  دنک . راثیا  تبحم و  هقالع و  زاربا  شیپ ، زا  رتهب  دـناوتیم 

رهاـظ هب  ندیـسر  اریز  دوبن ؛ تشهب  هب  ندیـسر  منهج و  زا  تاـجن  ًاملـسم  تساوخیم ، (ع ) میهاربا ترـضح  هک  یمظعا  باوث  تلیـضف و 
هچ هاگتـسد  نیا  رد  دوب و  یماـقم  هچ  لاـبند  هب  ترـضح  سپ  تسا . ناـمحرلالیلخ  وا  نوچ  دوب ؛ هدـش  نیمـضت  (ع ) میهاربا يارب  تشهب 

دیدیم ؟ بئاصم  مظعا  رد  ار  نآ  هک  درکیم  بلط  لاعتم  يادخ  زا  یتّنج  ناوضر و  هچ  یئاقل و  هچ  تساوخیم ؟
.« ار نامزلارخآ  ربمایپ  : » درک ضرع  ترـضح  ار »؟ نامزلارخآ  ربمایپ  ای  يراد  تسود  رتشیب  ار  تدوخ  میهاربا ! يا  : » دومرف لاعتم  يادخ 

روظنم  ) ار ناـمزلارخآ  ربماـیپ  دـنزرف  : » درک ضرع  ار »؟ تدوخ  لیعامـسا  اـی  يراد  تسود  رتشیب  ار  وا  دـنزرف  : » دوـمرف لاـعتم  دـنوادخ 
ام رما  هب  هک  تبیصم  نیا  ایآ  میهاربا ! يا  : » دناوخ وا  يارب  هنوگنیا  ار  (ع ) ادهشلادیس يهضور  لاعتم  يادخ  اجنیا  رد  (ع .»)) ادهـشلادیس

يوریپ یعدم  هک  ییاهناسنا  تسد  هب  نامزلارخآ  ربمایپ  دنزرف  رس  هک  تبیـصم  نیا  ای  تسا ، رتنیگنـس  ینک ، ینابرق  ینم  رد  ار  تدنزرف 
دیاـب یهاوخیم ، ار  بئاـصم  مظعا  باوث  رگا  میهاربا ! يا  دوش !؟ هدـیرب  دنفـسوگ ، لـثم  بآ ، رهن  ود  نیب  دنتـسه ، ناـمزلارخآ  ربماـیپ  زا 

ینک . كرد  ار  (ع ) ادهشلادیس تبیصم 
، اهناسنا مظعا  ِنآ  زا  بئاصم  مظعا  دیرادن . ار  نآ  لمحت  دیتسین و  بئاصم  مظعا  فرظ  امـش  هک  دـیامرفیم  ترـضح  هب  دـنوادخ  ایوگ 

مظعا هکلب  تسین ؛ هناـمرتحم  تلاـح  نآ  رد  ردـپ و  تسد  هب  (ع ) لیعامـسا ندـش  یناـبرق  بئاـصم ، مظعا  تسا . (ص ) متاـخ لوسر  ینعی 
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دادترا هب  ادخ  لوسر  ادخ و  نامرف  زا  تیعبت  ناونع  تحت  و  (ص ) متاخ لوسر  تّما  تسد  هب  هک  تسا  (ع ) ادهـشلادیس تبیـصم  بئاصم ،
. دیدرگ ادج  شنت  زا  رس  يدنفسوگ  دننام  دش و  موکحم 

------------------
يِذَّلا َْشبَْکلا  َلیِعاَمْـسِإ  ِِهْنبا  َناَکَم  َحـَبْذَی  ْنَأ   � َمیِهاَْربِإ َیلاَـعَت  َو  َكَراَـبَت  ُهَّللا  َرَمَأ  اََّمل  ُلوُقَی   � اَـضِّرلا ُْتعِمَـس  َلاَق  َناَذاَش  ِْنب  ِلْضَْفلا  ِنَع  . »

ِْبلَق َیلِإ  ُعِجْرَی  اَـم  ِِهْبلَق  َیلِإ  َعِجْرَِیل  ُهَناَـکَم  ِْشبَْکلا  ِحـْبَِذب  ْرَمُْؤی  َْمل  ُهَّنَأ  َو  ِهِدَِـیب   � َلیِعاَمْـسِإ ُهَْنبا  َُحبْذَی  َنوُکَی  ْنَأ   � ُمیِهاَْربِإ یَّنَمَت  ِْهیَلَع  ُهـَلَْزنَأ 
ْنَم ُمیِهاَْربِإ  اَی  ِْهَیلِإ  َّلَج  َو  َّزَع  ُهَّللا  یَحْوَأَف  ِِبئاَصَْملا  یَلَع  ِباَوَّثلا  ِلْهَأ  ِتاَـجَرَد  َعَفْرَأ  َِکلَذـِب  َّقِحَتْـسَیَف  ِهِدَِـیب  ِهِدـْلُو  َّزَعَأ  ُحـَبْذَی  يِذَّلا  ِدـِلاَْولا 

ُّبَحَأ َوُهَف  َأ  ُمیِهاَْربِإ  اَـی  ِْهَیلِإ  َّلَـج  َو  َّزَع  ُهَّللا  یَحْوَأَـف   � ٍدَّمَُحم َِکبِیبَح  ْنِم  ََّیلِإ  ُّبَحَأ  َوُه  ًاْقلَخ  َْتقَلَخ  اَـم  ِّبَر  اَـی  َلاَـقَف  َکـَْیلِإ  یِْقلَخ  ُبَحَأ 
ُعَجوَأ ِِهئاَدْعَأ  یَلَع  ًاْملُظ  ِهَِدلَو  ُْحبَذَف  َلاَق  ُهَُدلَو  َْلب  َلاَق  َكَُدلَو  َْوأ  َْکَیلِإ  ُّبَحَأ  ُهَُدلَوَف  َلاَق  یِسْفَن  ْنِم  ََّیلِإ  ُّبَحَأ  َوُه  َْلب  َلاَق  َکُسْفَن  َْوأ  َْکَیلِإ 

ْنِم اَهَّنَأ  ُمُعَْزت  ًۀَِفئاَط  َّنِإَف  ُمیِهاَْربِإ  اَی  َلاَق  ِیْبلَِقل  ُعَجْوَأ  ِِهئاَدـْعَأ  يِدـْیَأ  یَلَع  ُهُْحبَذ  َْلب  ِّبَر  اَی  َلاَق  ِیتَعاَط  ِیف  َكِدَِـیب  َكِدـَلَو  ُحـْبَذ  َْوأ  َِکْبلَِقل 
َو َِکلَذـِل  ُمیِهاَْربِإ ع  َعِزَجَف  یِطَخَـس  َِکلَذـِب  َنُوبِجْوَتْـسَیَف  ُْشبَْکلا  ُحـَبُْذی  اَمَک  ًاناَوْدُـع  َو  ًاْملُظ  ِهِدـَْعب  ْنِم  ُهَْنبا   � َْنیَسُْحلا ُُلتْقَتَس   � ٍدَّمَُحم ِۀَّمُأ 

یَلَع َکِعَزَِجب  َكِدَِـیب  ُهَتَْحبَذ  َْول  َلیِعاَمْـسِإ  َِکْنبا  یَلَع  َکَعَزَج  ُْتیَدَـف  ْدَـق  ُمیِهاَْربِإ  اَی  ِْهَیلِإ  َّلَج  َو  َّزَع  ُهَّللا  یَحْوَأَـف  یِْکبَی  َلَْـبقَأ  َو  ُُهْبلَق  َعَّجََوت 
َال َو  َلْوَح  َال  َو  ٍمیِظَع  ٍْحبِِذب  ُهاْنیَدَـف  َو  َلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  ُلْوَق  َِکلَذَـف  ِِبئاَصَْملا  یَلَع  ِباَوَّثلا  ِلْهَأ  ِتاَجَرَد  َعَفْرَأ  ََکل  ُْتبَجْوَأ  َو  ِِهْلتَق  َو   � ِْنیَسُْحلا

(. میظع حبذب  هانیدف  و  ّلجوّزع : هللا  لوق  ریسفت  یف   ) 17 باب ص209 ، ج1 ، اضرلا ، رابخأ  نویع  هَّللِاب ؛» اَّلِإ  َةَُّوق 
--------------------

. درک مهارف  ناشیا  يارب  ار  (ع ) ادهـشلادیس تبیـصم  كرد  يهنیمز  تشاد ، (ع ) ادهـشلادیس و  (ص ) مرکا لوسر  هب  (ع ) میهاربا هک  یتبحم 
كرد يهمدقم  (ع ) لیعامـسا ندرک  ینابرق  ناحتما  دیاش  لیلد  نیمه  هب  دمهفیم ؛ ار  نارگید  تبیـصم  التبا و  رتهب ، رتدوز و  التبم ، ِناسنا 
لـصاح (ع ) ادهـشلادیس تبیـصم  هب  هجوـت  اـب  زج  مه  (ع ) لـیلخ میهاربا  كولـس  زا  ياهبترم  ینعی  تـسا ؛ هدوـب  (ع ) ادهـشلادیس تبیـصم 
تفالخ مسا  هب  دـندیرب و  رـس  ار  مالـسا  تقیقح  مالـسا ، مسا  هب  هک  دوشیم  راکـشآ  اجنآ  (ع ) ادهـشلادیس تبیـصم  يهعجاـف  دوشیمن .

ملاع رد  مالسا  زا  هچنآ  تسا و  دحتم  (ص ) هللالوسر ناج  اب  مالسا  تقیقح  دندیگنج . (ص ) هللالوسر نطاب  تقیقح و  اب  (ص ) هللالوسر
ترـضح هب  اذـل  تسا . هیدـمحم  تقیقح  روهظ  تفرعم ، لـها  يهدومرف  هب  تسا و  (ص ) هللالوـسر تقیقح  روـهظ  دـنکیم ، ادـیپ  روـهظ 

. يوش لئان  (ع ) ادهشلادیس تبیصم  كرد  هب  دیاب  یهاوخیم  ار  بئاصم  مظعا  باوث  رگا  هک  دش  هتفگ  (ع ) میهاربا
. تسین نکمم  (ع ) ادهشلادیس اب  زج  هللایلا  كولـس  تسا . هللایلا  لیاسو  مظعا  بئاصم ، مظعا  تسا و  كولـس  نابدرن  نیرتالاب  تبیـصم ،

مظعا هک  دـناسریم  اضر  ماقم  هب  ار  ناسنا  زین  (ع ) ادهـشلادیس تبیـصم  لـمحت  دـناسریم ، اـضر  ماـقم  هب  ار  ناـسنا  حـیبست ، هکناـنچمه 
تسا : هدمآ  تیاور  رد  تسا . تاجرد 

اَضِّرلا ؛» ِۀَجَرَد  یَنْدَأ  ِنیِقَْیلا  ِۀَجَرَد  یَلْعَأ  َو  ِنیِقَْیلا  ِۀَجَرَد  یَنْدَأ  ِعَرَْولا  ِۀَجَرَد  یَلْعَأ  َو  ِعَرَْولا  ِۀَجَرَد  یَنْدَأ  ِدْهُّزلا  ِۀَجَرَد  یَلْعَأ  »
-------------------

يهجرد نیرتالاب  تسا و  عرو  يهجرد  نیرتنییاپ  دـهز ، يهجرد  نیرتالاب  : » همجرت ءاـضقلاب ؛ اـضرلا  باـب  ص62 ، ج2 ، یفاـک ، لوصا  . 
«. تساضر يهجرد  نیرتنییاپ  نیقی ، يهجرد  نیرتالاب  و  نیقی ؛ يهجرد  نیرتنییاپ  عرو ،

----------------------
: دیامرفیم میرک  نآرق 

یضَْرت .» َکَّلََعل  ِراهَّنلا  َفارْطَأ  َو  ْحِّبَسَف  ِْلیَّللا  ِءانآ  ْنِم  َو  اِهبوُرُغ  َْلبَق  َو  ِسْمَّشلا  ِعُولُط  َْلبَق  َکِّبَر  ِدْمَِحب  ْحِّبَس  َو  َنُولوُقَی  ام  یلَع  ِْربْصاَف  »
«. ٌحِیبْسَت اَنِْملُِظل  ِموُمْهَْملا  ُسَفَن  : » دنیامرفیم دـناهدرک و  صخـشم  ار  یمهم  رایـسب  قادـصم  حـیبست ، يارب  (ع ) تیبلها فراعم  بتکم  رد 
رد َنیِِملاَّظلا .» َنِم  ُْتنُک  یِّنِإ  َْتنَأ  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  َکَناَْحبُس  : » دنکیم یهلا  ترفغم  لومشم  ار  وا  دناسریم و  هبوت  يهلحرم  هب  ار  یناسنا  حیبست ،
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دنیامرفیم : تیاور 
نآ دنک ، فارتعا  هانگ  هب  ياهدنب  رگا  تمعن .» هب  رارقا   » يرگید و  هانگ » هب  فارتعا   » یکی میهاوخیمن ؛ رتشیب  زیچ  ود  دوخ  يهدنب  زا  ام 

مییازفایم . نآ  هب  دنک  رارقا  تمعن  هب  رگا  میزرمآیم و  ار 
ینابز و حیبست  زا : دنترابع  هک  دراد  یماسقا  زین  حیبست  تسا . ترفغم  عنام  هانگ ، هب  قلعت  اذل  دنکیمن ؛ ادـیپ  وفع  تیلباق  دـمهفن ، ناسنا  ات 

کیرش نتشاد  زا  ار  ادخ  دیوگیم : ناسنا  رگا  لاثم  يارب  دنک . حیبست  ار  ادخ  نوئـش  ناسنا  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  لمع  رد  حیبست  یلمع .
. تسا لمع  رد  صالخا  نآ  يانعم  منکیم ، حیبست 

--------------------
شیاتـس اب  نآ ، ندـش  ورف  زا  لبق  باـتفآ و  ندـمآ  رب  زا  شیپ  و  شاـب ، ابیکـش  دـنیوگیم  هچنآ  رب  سپ  : » همجرت يهیآ 130 ؛ ( 20  ) هط . 

«. يدرگ دونشخ  هک  دشاب  زادرپ ، شیاین  هب  ار  زور  یلاوح  بش و  تاعاس  زا  یخرب  و  يوگ ، حیبست  ار  وا  تراگدرورپ 
.40 سلجم ص338 ، دیفم ، خیش  یلاما  . 

َو ْمُهَدـیِزَیَف  ِمَعِّنلاـِب  َُهل  اوُّرُِقی  ْنَأ  ِْنیَتَلْـصَخ  اَّلِإ  ِساَّنلا  َنِم  َیلاَـعَت  ُهَّللا  َداَرَأ  اَـم  ِهَّللا  َو  اـَل  َلاَـق : ٍرَفْعَج ع  ِیبَأ  ْنَع  ُهَرَکَذ  ْنَّمَع  ٍلاَّضَف  ِنـْبا  ِنَـع  . »
. اَْهیَلَع ِمَدَّنلا  َو  ِبُونُّذلِاب  ِفاَِرتْعِالا  ُبَاب  ص426 ، ج2 ، یفاک ، لوصا  كر : مَُهل ؛» اَهَرِفْغَیَف  ِبُونُّذلِاب 

-----------------------
تسا نیا  اهباوث  لضفا  يانعم  دناسریم . حیبست  ماقم  هب  نوئش  يهمه  رد  ار  ناسنا  هک  دراد  ار  تیصوصخ  نیا  (ع ) ادهـشلادیس تبیـصم 
نوئـش يهمه  اب  هکلب  لوق ، اب  طقف  هن  دـنک . حـیبست  ًاقلطم  ار  لاـعتم  يادـخ  دـناوتیم  ینعی  دـسریم ؛ قلطم » حـیبست  ماـقم   » هب ناـسنا  هک 

نیا ققحت  يارب  دراد . یـصاخ  يانعم  یحیبست  ره  دراد و  یفلتخم  نوئـش  حیبست ، هک  دـید  ناوتیم  ریجم  ياعد  رد  دـیوگب . هللا » ناحبـس  »
ماقم هب  زیچ و  همه  زا  ییاهر  يدازآ و  ماقم  هب  ار  وا  دـهد و  ماجنا  ار  حـیبست  راک  هک  تسا  مزال  »ي  مومهملاسفن ، » ناـسنا رد  تاـحیبست 
هدرک لمحت  ار  تبیـصم  بتارم  ّمتا  هک  تسا  یـسک  ِنآ  زا  تاماقم  ّمتا  نیب ، نیا  رد  دـناسرب . ماـمت  ّماـت و  ياـضر  دـیحوت و  رد  صـالخا 

نآ كرد  هب  تبیـصم ، نیا  لـمحت  نازیم  هب  دوـخ و  نوئـش  اـب  بساـنتم  زین  نارگید  (ع .) نیموـصعم يهمئا  و  (ص ) هللالوـسر ینعی  تسا ؛
. دنوشیم لئان  تاماقم 

«. ٌةَرِفْغَم َو  ٌۀَمْحَر  َو  ٌتاَوَلَص  َْکنِم  ُُهلاَنَت  ْنَّمِم  اَذَه  یِماَقَم  ِیف  ِیْنلَعْجا  َّمُهَّللا  »
دشکب ار  تبیصم  راب  مه  و  دشابن ، توافتیب  دمهفب و  ار  تبیصم  تمظع  مه  دنارذگب ؛ رس  زا  تیفاع  اب  ار  تبیـصم  نیا  دناوتب  هک  یـسک 

دسرب . ترفغم »  » و تمحر »  » و تاولص »  » ماقم هب  دناوتیم  دسرب ، (ع ) ادهشلادیس یهاوخنوخ  ماقم  هب  هکنیا  ات 
دیامرفیم : میرک  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ 

ِهَِّلل اَّنِإ  اُولاق  ٌۀَبیـصُم  ْمُْهَتباصَأ  اذِإ  َنیذَّلا  َنیِرباَّصلا  ِرَِّشب  َو  ِتارَمَّثلا  َو  ِسُْفنَْألا  َو  ِلاْومَْألا  َنِم  ٍصْقَن  َو  ِعوُْجلا  َو  ِفْوَْخلا  َنِم  ٍءْیَِـشب  ْمُکَّنَُوْلبََنل  َو  »
َنوُدَتْهُْملا ؛» ُمُه  َِکئلوُأ  َو  ٌۀَمْحَر  َو  ْمِهِّبَر  ْنِم  ٌتاوَلَص  ْمِْهیَلَع  َِکئلوُأ  َنوُعِجار  ِْهَیلِإ  اَّنِإ  َو 

-------------------------
یلا 157. تایآ 155  ( 2  ) هرقب . 

يِداَبِع َْنَیب  اَْینُّدـلا  ُْتلَعَج  یِّنِإ  َّلَج  َو  َّزَع  ُهَّللا  َلاَق   � ِهَّللا ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق   � ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍناَنِـس  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  َو  ٍراَّمَع  ِْنب  َقاَحْـسِإ  ْنَع  . »...
ُتْذَخَأَف ًاضْرَق  اَْهنِم  ِینْضِْرُقی  َْمل  ْنَم  َو  َِکلَذ  ْنِم  ُْتئِش  اَم  َو  ٍفْعِض  ِۀَئاِمِْعبَس  َیلِإ  ًارْـشَع  ٍةَدِحاَو  ِّلُِکب  ُُهْتیَطْعَأ  ًاضْرَق  اَْهنِم  ِینَـضَْرقَأ  ْنَمَف  ًاضْرَق 

ـ  َّلَج َو  َّزَع  ِهَّللا  َلْوَق  � ـ  ِهَّللا ِْدبَع  ُوبَأ  اََلت  َُّمث  َلاَق  یِّنِم  اَِهب  اوُضََرل  ِیتَِکئاَلَم  َّنُْهنِم  ًةَدِحاَو  ُْتیَطْعَأ  َْول  ٍلاَصِخ  َثاََلث  ُُهْتیَطْعَأ  َرَبَصَف  ًارْسَق  ًاْئیَـش  ُْهنِم 
ِناَتَْنثا ٌۀَمْحَر  َو  ٍلاَصِخ ـ  ِثاََلث  ْنِم  ٌةَدِحاَو  ِهِذَهَف  ْمِهِّبَر  ْنِم  ٌتاوَلَص  ْمِْهیَلَع  َِکئلوُأ  َنوُعِجار  ِْهَیلِإ  اَّنِإ  َو  ِهَِّلل  اَّنِإ  اُولاق  ٌۀَبیِـصُم  ْمُْهَتباصَأ  اذِإ  َنیِذَّلا 

ُبَاب  ص93 ، ج2 ، یفاک ، كر : ًارْسَق ؛» ًاْئیَش  ُْهنِم  ُهَّللا  َذَخَأ  ْنَِمل  اَذَه  ِهَّللا ع  ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق  َُّمث  ٌثاََلث  َنوُدَتْهُْملا  ُمُه  َِکئلوُأ  َو 
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-----------------------------
بّرقت ریسم  رد  ار  اهتبیصم  يهمه  دننیبیم و  ار  ملاع  ياهتنم  أدبم و  نوچ  دنسریم ، تبیـصم  ماقم  هب  یتقو  هک  دنتـسه  یناسک  نیرباص 
برقت نابدرن  تبیـصم  الب ، هب  یهاگن  نینچ  اب  تسا . كولـس  نابدرن  ریـسم و  یط  التبا ، دندقتعم  دـننکیم ؛ لمحت  ار  تبیـصم  دـننادیم ،

َنوُدَتْهُْملا .» ُمُه  َِکئلوُأ  َو  ٌۀَمْحَر  َو  ْمِهِّبَر  ْنِم  ٌتاوَلَص  ْمِْهیَلَع  َِکئلوُأ  . » دنسریم تمحر  تیاده و  تاولص و  هب  اهنآ  دوشیم و 
اطع هکئـالم  هب  ار  اـهنآ  زا  یکی  رگا  هک  دـهدیم  تبیـصم  ناـبحاص  هب  زیچ  هس  لاـعتم  دـنوادخ  هک  تسا  هدـمآ  مه  تاـیاور  یخرب  رد 

ادتها . تمحر و  تاولص و  زا : دنترابع  زیچ  هس  نیا  دندشیم . یضار  دوب و  یفاک  اهنآ  يارب  درکیم ،
اروشاع لوح  شتابـساحم  يهمه  دوش و  وا  دوجو  روحم  لوغـشم و  نآ  اـب  شرطاـخ  دوش ، انـشآ  (ع ) ادهـشلادیس تبیـصم  اـب  یـسک  رگا 

دوجو و مامت  تبیصم ، كرد  اب  ینعی  دسرب ؛ برح  یهاوخنوخ و  هب  دهاوخیم  دنکیم و  اروشاع  فقو  ار  دوخ  دوجو  مامت  وا  دخرچب ،
یتـمحر تاولـص و  هب  دوشیم ؛ ناربـج  شاهتـشذگ  دـباییم و  تسد  ترفغم »  » هب ناـسنا  نیا  دوشیم . هتـسباو  اروشاـع  هب  شاتیـصخش 

يانعم دسرن ، تبیصم  هب  ات  ناسنا  دناسرن . نارفک  هب  ار  وا  تبیـصم ، هکنیا  هب  طورـشم  دوشیم ؛ شاتاجرد  نتفر  الاب  ثعاب  هک  دسریم 
تسا . نیگنس  یلیخ  تبیصم  نیا  دمهفیم  هک  تسا  تقو  نآ  دش ، هدزتبیصم  رگا  یلو  دنادیمن ، ار  نارفک 

نامز ماما  هب  هک  يدرف  دسرب . رفک  هب  تسا  نکمم  اذل  دنک ؛ لمحت  ار  وا  تبیـصم  دناوتیمن  یتحار  هب  تسیک ، ادخ  ّیلو  دمهفب  مدآ  رگا 
ماقم هب  یناسنا  رگا  دـناسریمن !» ار  ترـضح  روهظ  ارچ  هک  موشیم  ینابـصع  ادـخ  زا  نم  : » تفگیم یهاگ  تشاد ، هقالع  یلیخ  جـع ) )

س)  ) يربک بنیز  ترـضح  زا  یتقو  دوشیم . ریگنیمز  دشاب ، هتـشادن  لمحت  رگا  و  دوشیم ؛ زاسلکـشم  شاتبحم  یهاگ  دـسرب ، بح 
اَم : » دنهدیم خساپ  ترضح  ِکتیب ؛»؟ لهَأ  کیخأب و  هللا  عنـص  ِتیأر  فیک  : » دنـسرپیم دایزنبا  سلجم  رد  جنر ، همه  نآ  لمحت  زا  دعب 

ناشن تسا و  بیجع  یلیخ  نخـس ، نیا  تسامـش . هب  طوبرم  اـهیتشز  يهمه  مدـیدن و  ییاـبیز  زج  ادـخ  راـک  رد  نم  ـالیِمَج ؛» اَّلِإ  ُْتیَأَر 
تسا . میظع  هزادنا  هچ  ات  ترضح  نآ  تلزنم  ماقم و  هک  دهدیم 

------------------
. ْربَّصلا

ص160 . فوهل ، . 
-----------------

س)و  ) ارهز يهمطاف  دالوا  هک : تسا  هدـش  لـقن  یلمآ ) هداز  نسح  همـالع  داتـسا  « ) ینارعـش  » ياـقآ موحرم  زا  هک  تسا  فاـصوا  نیا  اـب 
، دناموصعم شردام  ردپ و  هک  س )  ) بنیز ترضح  لثم  یسک  اذل  و  دناموصعم ؛ ًاُّما »  » و ًابأ »  » نوچ دناموصعم ، (ع ) نینمؤملاریما ترـضح 

تسین . وا  رد  یکاپان  يهطقن  چیه  تسا و  موصعم 
ماقم تمالع  الب ، ِلامج  ِكرد  تساـضر . ماـقم  ناـمه  دـسرب ، لزنم  هب  تیفاـع  اـب  دـمهفب و  ار  (ع ) ادهـشلادیس تبیـصم  یـصخش  هکنیا 

، مینک لایخ  هک  تسا  مّهوت  ام ، لاـثما  يارب  دـیآیمن . تسد  هب  ناـسنا  يارب  یمهف  نینچ  ربص  ماـقم  رد  یناـسنا ؛ ربص  ماـقم  هن  تساـضر ،
رییغت ار  ام  یگدنز  ریسم  يرادیب و  باوخ و  دمآیم ، (ع ) ادهـشلادیس تبیـصم  رگا  تسا . هتفرگ  ارف  ار  ام  دوجو  (ع ) ادهـشلادیس تبیـصم 

مینک . يراک  هدش ، هتخیر  نوخ  نیا  كرادت  رد  ناوت ، نازیم  هب  هکنیا  رگم  میدوبن ؛ رگید  زیچ  چیه  رکف  هب  رگید  هک  ياهنوگهب  دادیم ؛
(ع) ادهشلادیس تبیـصم  رگا  دوب . دهاوخ  (ع ) ادهـشلادیس تبیـصم  زین  بئاصم  مظعا  دوش ، نیرتبوبحم  ناسنا  يارب  (ع ) ادهـشلادیس رگا 
و تمحر »  » و تاولـص »  » هب لـمحت ، ضرف  رب  دـسریم و  تبیـصم  نـیا  رد  زین  بئاـصم  مـظعا  باوـث  هـب  وا  دوـش ، ناـسنا  بئاـصم  مـظعا 

. دنکیم ادیپ  هیامرس  هار ، يهمادا  يارب  مه  دوشیم و  ناربج  شاهتشذگ  مه  ینعی  دباییم ؛ تسد  ترفغم » »
-----------------------

. درک دییأت  ار  فرح  نیا  ناوتب  نآ  ساسا  رب  هک  تسا  هدشن  دراو  هنیمز  نیا  رد  یتیاور  دنچ  ره  . 
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دمحم لآ  دمحم و  تامم  تایح و  تساوخرد 

ٍدَّمَُحم ؛» ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  َتاَمَم  ِیتاَمَم  َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  اَیْحَم  َياَیْحَم  ْلَعْجا  َمُهَّللا  »
ندـیباوخ و ندروخ و  يارب  یگدـنز ، دـمهفیم  ینعی  تسا ؛ هدرک  رییغت  یگدـنز  گرم و  زا  ناـسنا  یقلت  هک  دراد  نآ  زا  ناـشن  زارف  نیا 

یگدـنز درم . اـهنآ  لـثم  درک و  یگدـنز  ادـخ  ياـیلوا  لـثم  ناوتیم  هک  تسا  یتـصرف  هکلب  تسین ، نتفر  نیب  زا  ندـش و  فلت  ندرم و 
هب دناوتیم  ینامز  ناسنا  تسا . لاعتم  يادخ  يوس  هب  ملاع  يهمه  راب  ندیشک  يارب  يزاسهنیمز  ندرم ، ندرم و  يارب  يزاسهنیمز  ندرک ،
هن هک  دـمهفیم  دـسرب . تداهـش  هب  نآ  رد  دـنک و  كرد  ار  اروشاـع  دـشاب  هتـسناوت  یگدـنز  لوـط  رد  هـک  دـبای  تـسد  (ع ) ادهـشلادیس

یگدنز يهمه  هکیلاح  رد  ندش ؛ فلت  ام  ندرم  تسا و  بعل  وهل و  ام  یگدنز  ندرم . ام  ياهندرم  هن  تسا و  یگدـنز  ام  ياهیگدـنز 
تسادخ . يارب  يزیرهمانرب  هللااب و  لاغتشا  ادخ ، يایلوا 

لاعتم يادخ  يوس  هب  ایند  نیا  زا  زاورپ  يوکـس  نیرخآ  اهنآ ، گرم  تسا . جارعم  نیا  يهمدقم  اهنآ  یگدـنز  و  جارعم ، اهنآ  تداهش 
رد هک  تسا  نیمه  يارب  دـشاب . جارعم »  » هک تسا  یندرم  يارب  شـالت  ناشیگدـنز  يهمه  دـننکیم و  یگدـنز  ياهنوگهب  ناـشیا  تسا .

ۀَِّنئَمْطُْملا .» ُسْفَّنلا  اَُهتَّیَأ  ای  : » دنیوگیم ترضح  هب  هاگلتق  يدوگ 
-----------------

يهیآ 27. ( 89  ) رجف . 
-------------------

. تسا هژیو  باطخ  کی  هاگلتق ، يدوگ  رد  باطخ  یلو  دناهدوب ، هیآ  نیا  بطاخم  هشیمه  ناشیا  هتبلا 
دیامرفیم : لاعتم  يادخ 

َلاق ًۀَنَس  َنیَعبْرَأ  َغََلب  َو  ُهَّدُشَأ  َغََلب  اذِإ  یَّتَح  ًارْهَش  َنُوثالَث  ُُهلاِصف  َو  ُُهلْمَح  َو  ًاهْرُک  ُْهتَعَضَو  َو  ًاهْرُک  ُهُّمُأ  ُْهتَلَمَح  ًاناسْحِإ  ِْهیَِدلاِوب  َناْسنِْإلا  اَْنیَّصَو  َو  »
یِّنِإ َو  َْکَیلِإ  ُْتُبت  یِّنِإ  یتَّیِّرُذ  یف  یل  ِْحلْصَأ  َو  ُهاضَْرت  ًاِحلاص  َلَمْعَأ  ْنَأ  َو  َّيَِدلاو  یلَع  َو  َّیَلَع  َتْمَْعنَأ  یتَّلا  َکَتَمِْعن  َرُکْـشَأ  ْنَأ  ینْعِزْوَأ  ِّبَر 

نیِملْسُْملا ؛» َنِم 
(ع) ادهـشلادیس هیآ ، نیا  رد  ناسنا  زا  روظنم  : » دـنیامرفیم هک  دـنراد  دوجو  نآ  لیذ  رد  يددـعتم  تایاور  یلو  تسا ، ماع  هیآ ، نیا  رهاظ 

«. تسا
------------------

تهارک و اب  ار  وا  راب  شردام  هک  یناسنا  دـنک . ناسحا  شردام  ردـپ و  هب  میدرک ، شرافـس  ار  ناسنا  : » همجرت يهیآ 15 ؛ ( 46  ) فاقحا . 
هام یـس  دوب ، تیبرت  تحت  هک  شنداد ، ریـش  لمح و  يهرود  عومجم  تسا ؛ هداهن  نیمز  رب  تهارک  اـب  هدرک و  لـمح  هتـشادرب و  تقـشم 

مـشاب یتمعن  رازگـساپس  ات  هدب  قیفوت  اراگدرورپ ! : » تفگ دنوادخ  هب  دیـسر . یگلاس  لهچ  اوق و  تدش  يهرود  هب  ات  تسا  هدیـشک  لوط 
لمع هب  حالصا  نم ، يهیرذ  رد  و  يدنسپب ؛ يوش و  یـضار  وت  هک  مروایب  یحلاص  لمع  ات  یتشاد ، ینازرا  مردام  ردپ و  رب  نم و  رب  وت  هک 

«. متسه ناگدشمیلست  نیملسم و  زا  مدرک و  عوجر  وت  يوس  هب  نم  هک  روآ 
ْنِم َُکتَّمُأ  ُُهُلتْقَت  َۀَـمِطاَف  ْنِم  ُدـَلُوی  ٍدُولْوَِمب  َكُرِّشَُبی  َهَّللا  َّنِإ  ُدَّمَُحم  اَی  َُهل  َلاَقَف   � ٍدَّمَُحم یَلَع  َلََزن   � َلِیئَْربَج َّنِإ  َلاَق :  � ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  . »... 
َْلثِم َُهل  َلاَقَف  َطَبَه ع  َُّمث  َجَرَعَف  يِدـَْعب  ْنِم  ِیتَّمُأ  ُُهُلتْقَت  َۀَـمِطاَف  ْنِم  ُدـَلُوی  ٍدُولْوَم  ِیف  ِیل  َۀَـجاَح  َال  ُماَلَّسلا  َیِّبَر  یَلَع  َو  ُلِیئَْربَج  اَـی  َلاَـقَف  َكِدـَْعب 

َیلِإ  ُلِیئَْربَج ع  َجَرَعَف  يِدَْعب  ْنِم  ِیتَّمُأ  ُُهُلتْقَت  ٍدُولْوَم  ِیف  ِیل  َۀَجاَح  َال  ُماَلَّسلا  َیِّبَر  یَلَع  َو  ُلِیئَْربَج  اَی  َلاَقَف  َِکلَذ 
-----------------------

؛ دنکیمن لمح  تهارک  اب  ار  شدنزرف  يردام  چـیه  ًاهْرُک !» ُهُّمُأ  ُْهتَلَمَح  : » دـیامرفیم هکنیا  یکی  دراد : دوجو  دـهاش  ود  بلطم  نیا  يارب 
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تلع تایاور  نیا  رب  اـنب  تسا . لاحـشوخ  هکلب  دروآیمن ، اـیند  هب  ار  دوخ  دـنزرف  تهارک  اـب  يرداـم  چـیه  تسا . یتخـس  زا  ریغ  تهارک 
و (ص ) متاـخ ربماـیپ  هـب  تدـالو  زا  لـبق  ار  (ع ) ادهــشلادیس تداهــش  ربـخ  لاـعتم  دــنوادخ  هـک  دوـب  نـیا  س)  ) ارهز يهمطاـف  تـهارک 

يدـنزرف هک  يدـنزرف ، نینچ  شرورپ  يارب  تسیابیم  س)  ) ارهز يهمطاف  رگید ؛ ریبعت  هب  داد . س )  ) هرهاط سهقیدـص  و  (ع ) نینمؤملاریما
. دندش یضار  ترضح  داد ، رارق  ناشیا  يهیرذ  رد  ار  تماما  تبیصم ، نیا  لباقم  رد  لاعتم  يادخ  یتقو  و  دندشیم ؛ ایهم  تسین ، یلومعم 
زا : » دنیامرفیم اذل  تسا . یبوخ  دزم  هک  دندرک ، تیانع  اروشاع  دزم  ناونع  هب  ار  جع )  ) هللاتیقب ترضح  هک  تسا  تایاور  زا  یـضعب  رد 

دراد . یمیظع  تائالتبا  هچ  لمح  نیا  دنتسنادیم  هکارچ  دندوب ؛ رادهصغ   � ارهز همطاف  ینعی  دوب !» تهارک  اب  ترضح  لمح  ادتبا ،
------------------

ُتیِـضَر ْدَق  َلاَقَف  َۀَّیِـصَْولا  َو  َۀَـیَالَْولا  َو  َۀَـماَمِْإلا  ِِهتَّیِّرُذ  ِیف  ٌلِعاَج  ُهَّنَِأب  َكُرِّشَُبی  َو  َماَلَّسلا  َُکئِْرُقی  َکَّبَر  َّنِإ  ُدَّمَُحم  اَی  َلاَقَف  َطَبَه  َُّمث  ِءاَمَّسلا  َیلِإ 
ْنِم َُکتَّمُأ  ُُهُلتْقَت  یِّنِم  ٍدُولْوَم  ِیف  ِیل  َۀَجاَح  َال  ِْهَیلِإ  ْتَلَـسْرَأَف  يِدـَْعب  ْنِم  ِیتَّمُأ  ُُهُلتْقَت  َِکل  ُدـَلُوی  ٍدُولْوَِمب  ِینُرِّشَُبی  َهَّللا  َّنَأ  َۀَـمِطاَف  َیلِإ  َلَسْرَأ  َُّمث 

ُْهتَعَـضَو َو  ًاهْرُک  ُهُّمُأ  ُْهتَلَمَح  َف  ُتیِـضَر  ْدَق  یِّنَأ  ِْهَیلِإ  ْتَلَـسْرَأَف  َۀَّیِـصَْولا  َو  َۀَیَالَْولا  َو  َۀَـماَمِْإلا  ِِهتَّیِّرُذ  ِیف  َلَعَج  ْدَـق  َهَّللا  َّنَأ  اَْهَیلِإ  َلَسْرَأَف  َكِدـَْعب 
یلَع َو  َّیَلَع  َتْمَْعنَأ  ِیتَّلا  َکَتَمِْعن  َرُکْـشَأ  ْنَأ  ِینْعِزْوَأ  ِّبَر  َلاق  ًۀَنَـس  َنیَِعبْرَأ  َغََلب  َو  ُهَّدُـشَأ  َغََلب  اذِإ  یَّتَح  ًارْهَـش  َنُوثالَث  ُُهلاِصف  َو  ُُهلْمَح  َو  ًاهْرُک 

ِعَـضْرَی َْمل  َو  ًۀَِّمئَأ - ْمُهُّلُک  ُُهتَّیِّرُذ  َْتناََکل  ِیتَّیِّرُذ  ِیف  ِیل  ِْحلْـصَأ  َلاَـق  ُهَّنَأ  اـَل  ْوَلَف  ِیتَّیِّرُذ  ِیف  ِیل  ِْحلْـصَأ  َو  ُهاـضَْرت  ًاـِحلاص  َلَـمْعَأ  ْنَأ  َو  َّيَدـِلاو 
� ِْنیَـسُْحلا ُمَْحل  َتَبَنَف  َثاَلَّثلا  َو  ِْنیَمْوَْیلا  اَهیِفْکَی  اَم  اَْهنِم  ُّصَمَیَف  ِهِیف  ِیف  ُهَماَْهبِإ  ُعَضَیَف  َِّیبَّنلا  ِِهب  یَتُْؤی  َناَک  یَْثنُأ  ْنِم  َال  َو  َۀَمِطاَف ع  ْنِم  ُْنیَـسُْحلا 

باب ص464 ، ج1 ، یفاک ، لوصا  كر : (ع ؛») ِّیلَع ُْنب  ُْنیَـسُْحلا  َو   � َمَیْرَم ُْنبا  یَسیِع  اَّلِإ  ٍرُهْـشَأ  ِۀَّتِِـسل  َْدلُوی  َْمل  َو  ِهِمَد  َو  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِمَْحل  ْنِم 
(. ع  ) نیسحلا دلوم 

---------------------
يهرود و  هام ؛  9 لمح ، لماک  یعیبط و  يهرود  نآرق  رظن  زا  ًارْهَش .» َنُوثالَث  ُُهلاِصف  َو  ُُهلْمَح  َو  ًاهْرُک  ُْهتَعَـضَو  . » دوب تهارک  اب  زین  هچب  عضو 

ِْنیَِلماک .»... ِْنَیلْوَح  َّنُهَدالْوَأ  َنْعِضُْری  ُتاِدلاْولا  َو  « ؛ تسا لاس  نداد 2  ریش  لاصف و 
باستحا اب  اما  تسا ؛ هاـم  عومجم 33  رد  دازون ، هب  ندادریـش  لمح و  یعیبط  نامز  تدـم  هک  دـیمهف  دوشیم  یتشگنارـس  باسح  کی  اب 

هک دوشیم  هام  ناشیا 30  هب  ندادریـش  لمح و  نامز  تدـم  عومجم ، رد  اذـل  تسا ، هدوب  هام  شـش  (ع ) ادهـشلادیس لمح  يهرود  هکنیا 
. دنکیم هراشا  نآ  هب  زین  نآرق 

ًۀَنَس َنیَعبْرَأ  َغََلب  َو  ُهَّدُشَأ  َغََلب  اذِإ  یَّتَح  . » درک صاخ  ناسحا  اهنآ  قح  رد  دیاب  سپ  دندیـشک ؛ یـصاصتخا  تمحز  ناشیا  يارب  ردام  ردپ و 
اوق تدش  يهرود  هب  هکینامز  ترضح  ُهاضَْرت ؛» ًاِحلاص  َلَمْعَأ  ْنَأ  َو  َّيَِدلاو  یلَع  َو  َّیَلَع  َتْمَْعنَأ  یتَّلا  َکَتَمِْعن  َرُکْـشَأ  ْنَأ  ینْعِزْوَأ  ِّبَر  َلاق 

منک و ینادردـق  يداد ، مردام  ردـپ و  نم و  هب  هک  یتمعن  زا  ات  نک  مبیـصن  اراگدرورپ  دـنرادیم : هضرع  ادـخ  هب  دندیـسر ، یگلاس  و 40 
لمع لها  ناشفیرش ، رمع  يهمه  رد  ترـضح  هنرگو  تسین ؛ اروشاع  يهعقاو  زج  يزیچ  لمع  نیا  مهد ؛ ماجنا  ار  يدنـسپیم  هک  یلمع 

. روایب لمع  هب  حالصا  زین  نم  يهیرذ  رد  یتَّیِّرُذ ؛» یف  یل  ِْحلْصَأ  َو  . » دندوب حلاص 
---------------

«. دنهد ریش  مامت  لاس  ود  ار  دوخ  نادنزرف  دیاب ]  ] ناردام و  : » همجرت يهیآ 233 ؛ ( 2  ) هرقب . 
. دنتشاد نس  لاس  لهچ  هیواعم ، رادتقا  يهرود  ینعی  يرجه ، لاس 44  رد  ع )  ) نیسح ماما  . 

------------------
. متـسه میلـست  وت  لباقم  رد  اهنت  مدومن و  باختنا  ار  وت  ملاع  يهمه  زا  مدرک و  عوجر  وت  هب  نم  نیِملْـسُْملا ؛» َنِم  یِّنِإ  َو  َکـَْیلِإ  ُْتُبت  یِّنِإ  »
«، یتـیرذ حلـصا  : » تشادیم هضرع  دوـمرفیمن و  یف » ( » (ع ادهـشلادیس رگا  تیاور  حیرـصت  هب  تسا . هاـگلتق  يهلمج  ناـمه  هلمج ، نیا 

. دندشیم ماما  ترضح ، لسن  يهمه 
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هدامآ یمیظع  گرزب و  رما  نینچ  يارب  ار  ناشدوخ  اروشاع ، يهثداح  ققحت  زا  لبق  (ع ) ادهشلادیس هک  تسادیپ  ًاصخـشم  فاصوا ، نیا  اب 
یتح هکییاج  ات  تسا ؛ هدوب  هثداح  نیا  يارب  ياهمدـقم  ترـضح ، یگدـنز  يهمه  تفگ  ناوتیم  تأرج  هب  هک  ياهنوگهب  دـندوب ؛ هدرک 

، دناهدروخن ار  یـسک  ریـش  (ع ) ادهـشلادیس هک  تسا  هدمآ  تیاور  يهمادا  رد  هیآ و  نیمه  لیذ  دـندرکیم . هدامآ  ار  ناشیا  دـلوت ، زا  لبق 
. ار ناشنابز  ای  دنتشاذگیم  ترضح  ناهد  رد  ار  ناشتشگنا  ای  الاح  دناهدرک ؛ هیذغت  (ص ) هللالوسر ناج  يهریش  زا  هکلب 

اروشاع ترایز  دـسرب . تساـیند ، رد  ناـسنا  جارعم  تیاـهن  هک  (ص ) دّـمحم لآ  دّـمحم و  تاـمم  تاـیح و  هب  دـیاب  ناـسنا  ریدـقت ، ره  هب 
لآ دمحم و  تامم  تایح و  ماقم  دیحوت ، ماقم  دنکیم . نایب  دیحوت  ماقم  هب  ندیسر  ات  ار  هعیـش  كولـس  لحارم  هک  تسا  يا  « همانجارعم »

تسا . (ص ) دمحم
تینما و هافر ، ینارذگشوخ ، دننام  ییایند ، روما  دصاقم و  لابند  هب  ناسنا  یگدنز ، زا  عون  کی  رد  تسا : هنوگ  ود  زین  یگدنز  گرم و 

نیا يهمادا  گرم ، نآ . يهمدقم  هن  تسا ؛ گرم  لباقم  رد  یگدنز  نیا  دنتـسه . نآ  لابند  هب  مه  يداع  مدرم  هک  دوریم  ییاهزیچ  ریاس 
ره هب  دنتـسه و  يرارف  گرم  زا  یگدنز  نیا  نابحاص  اذل  دنکیم . عطق  ار  یگدـنز  نیا  هک  تسا  یعطاقت  طخ  هکلب  تسین ، یگدـنز  عون 
نآ ناسنا  هک  تسا  یلکش  هب  یگدنز ، رگید  عون  دشاب . تیـصعم  تلذ و  اب  رگا  یتح  دننک ؛ ظفح  ار  دوخ  یگدنز  دننکیم  شالت  یتمیق 

اب دراد و  یفادها  ناهج  نیا  رد  دوش . لصتم  ترخآ  هب  هک  دنکیم  یگدنز  يوحن  هب  اذـل  دـنادیم ؛ گرم  زا  دـعب  ترخآ و  يهمدـقم  ار 
گرم تسا . گرم  هب  قایتشا  سنا و  یناسنا ، نینچ  یگدنز  دـننزیم . هرگ  ترخآ  ملاع  هب  ار  وا  هک  دـنکیم  یگدـنز  یقیاقح  میهافم و 

یگدنز و هب  زین  ندرم  اب  ینعی  دنکیم ؛ لصو  يدعب  یگدـنز  هب  ار  یگدـنز  نیا  هک  تسا  یلپ  هکلب  تسین ، یگدـنز  عطاقت  طخ  وا  يارب 
دسریم . تایح 

نُوقَزُْری ؛» ْمِهِّبَر  َْدنِع  ٌءایْحَأ  َْلب  ًاتاْومَأ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  اُوِلُتق  َنیذَّلا  َّنَبَسَْحت  َو ال  »
رایـسب یلبق  یگدنز  ندرم و  اب  یگدـنز ، نیا  ندرم و  نیا  تسا . هللادـنع  تایح  هب  ندیـسر  قیرط  هللالیبس و  یف  لتق  یناسنا ، نینچ  گرم 

ساسحا دـیآیم ! دوجو  هب  ناسنا  رد  يرگید  راـتفر  گـنهرف و  ساـسحا ، تاـیح ، هکلب  تسین ، يدادرارق  لـئاسم  نیا  هتبلا  دراد . تواـفت 
َْنیَع اـهَّنُوَرََتل  َُّمث  َمیحَْجلا  َّنُوَرَتـَل  : » هک ییاـج  اـت  دـهدیم ؛ خر  وا  يارب  هنادواـج  ياـهتمعن  فادـها و  تاـیاغ و  سمل  تیدـبا و  دولخ و 
نامه دوشیم . گرم  هب  قاتشم  سونأم و  گرم ، ریـسم  رد  شایگدنز  زا  هظحل  ره  رد  دنیبیم و  ار  یگدنز  يهمادا  ناسنا  ینعی  ِنیقَْیلا ؛»

. دنتشاد اروشاع  بش  رد  دوخ  باحصا  هب  تبسن  (ع ) ادهشلادیس هک  يریبعت 
-----------------

يهیآ 169. ( 3  ) نارمع لآ  . 
يهیآ 6و 7. ( 102  ) رثاکت . 

-----------------------
ترـضح لابند  اذل  مدرک ؛ رطخ  ساسحا  ناشیا  يارب  نم  دـندمآ . نوریب  اههمیخ  زا  ترـضح  اروشاع ، بش  دـنکیم : لقن  لاله » نب  عفان  »

هب تبسن  مدرک : ضرع  ییآیم ؟ نم  لابند  ارچ  دندومرف : ترضح  دننکیم . یبایزرا  ادرف  گنج  يارب  ار  نابایب  ترـضح  مدید  مداتفا . هار 
رد هک  تسا  ياهدعو  نیا  دنگوس ! ادخ  هب  دندومرف : دندوب ، هتفرگ  ارم  تسد  هک  یلاح  رد  دنتشگرب و  ترضح  مدرک . رطخ  ساسحا  امش 

یتقو هدب . تاجن  ار  تدوخ  بش  یکیرات  نیا  رد  ریگب و  هتفرگ ، رارق  هوک  ود  نایم  رد  هک  ار  هار  نیا  دندومرف : سپـس  تسین . یفالخ  نآ 
تنم نم  رب  ادخ  منک . نینچ  رگا  دـیرگب  مگرم  رد  مردام  متفگ : متخادـنا و  ماما  ياهمدـق  رب  ار  مدوخ  دـندومرف ، یمالک  نینچ  ترـضح 

موش . دیهش  امش  راوج  رد  هک  هداهن 
هک مدوب  ترضح  نآ  رظتنم  مدوب و  هداتسیا  همیخ  نوریب  رد  نم  دیوگیم : عفان  دندش . لخاد  س )  ) بنیز ترضح  يهمیخ  هب  ماما ، سپس 

لیوحت ای  دنراذگب  اهنت  ار  امش  ادابم  دیراد !؟ دامتعا  دناهدنام ، هک  ییاهنیا  هب  ایآ  دندومرف : (ع ) ادهشلادیس هب  س )  ) بنیز ترـضح  مدینش 

اروشاع ترایز  رد  یکولس  تاماقم  الب  www.Ghaemiyeh.comتفایض  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 112زکرم  هحفص 95 

http://www.ghaemiyeh.com


ینود ِۀَِّینْملِاب  َنوُِسنْأَتْسَی  . » دنتسه راوتـسا  تبالـص و  اب  ریلد ، عاجـش ، ماهدومزآ ؛ ار  اهنیا  مسق  ادخ  هب  دندومرف : ترـضح  دنهد !؟ نمـشد 
تسا . ردام  يهنیس  هب  لفط  سنا  زا  شیب  گرم  اب  اهنآ  سنا  دنتسه ؛ سونأم  گرم  اب  اهنیا  ِمُأ ؛» هّ ِِبلاحَم  یلِإ  ِلْفِّطلا  َسانیتِْسا 

هناگیب گرم  اب  ییاهناسنا  نینچ  درذگیم . گرم  هب  هجوت  اب  شایگدـنز  تاظحل  مامت  ینعی  تسا ؛ گرم  اب  سنا  نیع  نمؤم ، یگدـنز 
بلطم نیا  تسا . گرم  يوس  هب  تکرح  نیع  گرم و  هب  هجوت  نیع  اهنآ  یگدنز  هکلب  تسین ، ریگرد  گرم  اب  اهنآ  یگدنز  دنتـسین و 

رارق بطاـخم  دـننکیم ، رارف  گرم  زا  هک  ار  يدارفا  لاـعتم  دـنوادخ  دریگب . رارف  لاـح  رد  ار  مدآ  يهقی  گرم  هـک  تـسا  یناـمز  زا  ریغ 
: دیامرفیم دهدیم و 

نُولَمْعَت ؛» ُْمْتنُک  اِمب  ْمُُکئِّبَُنیَف  ِةَداهَّشلا  َو  ِْبیَْغلا  ِِملاع  یلِإ  َنوُّدَُرت  َُّمث  ْمُکیقالُم  ُهَّنِإَف  ُْهنِم  َنوُّرِفَت  يذَّلا  َتْوَْملا  َّنِإ  ُْلق  »
یعون هب  دناوتیم  سپ  درک . دهاوخ  سمل  ار  نآ  دوریم و  گرم  فرط  هب  دوجو  مامت  اب  هک  دمهفیم  دنک  زاب  ار  شلد  مشچ  ناسنا  رگا 

لوط رد  گرم  عقاو ، رد  دـشاب . گرم  اب  شوغآمه  دریگب و  سنا  گرم  اب  دـشاب و  گرم  ریـسم  رد  تاـظحل  ماـمت  رد  هک  دـنک  یگدـنز 
نیرخآ شایگدنز ، طخ  رخآ  هک  دنکیم  یگدنز  يروط  دـنزیم . مقر  ار  دوخ  گرم  عون  ناسنا  هکيوحنهب  دوشیم ؛ یحارط  یگدـنز 

دوب : نیا  دوب ، هدش  تخس  گنج  هک  یتقو  ناشباحصا ، هب  اروشاع  زور  رد  (ع ) ادهشلادیس نخس  اذل  تسایند . نیا  زا  وا  زاورپ  يوکس 
ْنِم َلـِقَْتنَی  ْنَأ  ُهَرْکَی  ْمُکُّیَأَـف  ِۀَِـمئاَّدلا ، ِمَعِّنلا  َو  ِۀَعِـساَْولا  ِناَـنِْجلا  َیلِإ  ِّرُّضلا  َو  ِسُْؤْبلا  ِنَع  ْمُِکب  ُُربـْعَت  ٌةَرَْطنَق  اَّلِإ  ُتْوَْملا  اَـمَف  ِماَرِْکلا ، ِیَنب  ًاْربَـص  »

ُنْجِـس اَْینُّدـلا  َّنَأ  ِهَّللا : ِلوُسَر  ْنَع  ِینَثَّدَـح  ِیبَأ  َّنِإ  ٍمِیلَأ . ٍباَذَـع  َو  ٍنْجِـس  َیلِإ  ٍرْـصَق  ْنِم  ُلـِقَْتنَی  ْنَمَک  ْمُکُؤاَدـْعَأ  ِءاـَلُؤَه  َو  ٍرْـصَق ، َیلِإ  ٍنْجِس 
ْتبِذُک ؛» َال  َو  ُْتبَذَک  اَم  ْمِهِمیِحَج ، َیلِإ  ِءَالُؤَه  ُرْسِج  َو  ْمِِهتاَّنَج ، َیلِإ  ِءَالُؤَه  ُرْسِج  َتْوَْملا  َو  ِِرفاَْکلا ؛ ُۀَّنَج  َو  ِنِمْؤُْملا 

--------------
يهیآ 8. (62  ) هعمج . 

---------------
ار نآ  دنهاوخیم  یتمیق  ره  هب  یگدنز ، عون  نیا  نابلاط  هک  تسا  یعیبط  تسایند . يارب  یگدنز  ینعی  زین ، یگدنز  نیا  لباقم  يهطقن  رد 

يهتکن قالخالامراکم  ياعد  رد  (ع ) داجـس ماما  دـننامب . هدـنز  یتمیق  ره  هب  دـننکیم  شـالت  هک  تسا  نیا  زین  نآ  تمـالع  دـننک . ظـفح 
: دنیامرفیم هک  اجنآ  دنزومآیم ؛ ام  هب  یبوخ 

َمِکْحَتْـسَی َْوأ  ََّیلِإ ، َُکتْقَم  َِقبْـسَی  ْنَأ  َْلبَق  َْکَیلِإ  ِینِْـضْبقاَف  ِناَْطیَّشِلل  ًاعَتْرَم  يِرُمُع  َناَک  اَذِإَـف  َکـِتَعاَط ، ِیف  ًۀـَلِْذب  يِرُمُع  َناَـک  اَـم  ِینْرِّمَع  َو  »
َّیَلَع ؛» َُکبَضَغ 

-------------------
زا ار  امش  ات  تسین  لپ  کی  زج  يزیچ  گرم  هک  دیهد  جرخ  هب  ییابیکش  ربص و  ناگدازگرزب ! يا  : » همجرت ص 135 ؛ مومهملا ، سفن  . 
!؟ دبای لاقتنا  رصق  هب  نادنز  زا  دهاوخن  هک  تسا  یـسک  هچ  دناسرب . یگـشیمه  ياهتمعن  روانهپ و  تشهب  هب  هداد و  روبع  جنر  یتخس و 

يارب  � ادخ لوسر  زا  مردپ  انامه  دنوش . لقتنم  هاگهجنکش  نادنز و  هب  خاک  کی  زا  هک  تسا  نآ  دننام  امش ، نانمشد  يارب  گرم  نیا  اما 
ناشتشهب هب  ار  نینمؤم  هک  تسا  یلپ  گرم  تسا و  تشهب  دـننامه  رفاـک  يارب  نادـنز و  دـننامه  نمؤم  يارب  اـیند  هک  دـندرک  لـقن  نم 

«. میوگیم غورد  هن  ماهدینش و  غورد  هن  يرآ ؛ ناشمنهج . هب  ار  رافک  دناسریم و 
----------------------

يارب هکلب  دهاوخیمن ، ایند  نیا  يارب  ار  یگدـنز  یـصخش  نینچ  تسا ؛ يرگید  هاگن  یگدـنز ، هب  شهاگن  هک  تسا  یـسک  ياضاقت  نیا 
، دوش ادج  ریـسم  نآ  زا  هک  ینامز  اما  دهاوخیم ، یگدنز  ادخ  زا  دراد ، رارق  ریـسم  نآ  رد  هک  ینامز  ات  اذل  دنکیم . لابند  يرگید  فده 

دبلطیم . گرم  ادخ  زا 
دهاوخیم : ادخ  يارب  ار  همه  هدروخ و  هرگ  مه  هب  وا  گرم  یگدنز و  هک  دسریم  ییاج  هب  ناسنا  دعب ، يهلحرم  رد 
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َنیَملاْعلا ؛» ِّبَر  ِهَِّلل  یتامَم  َو  َيایْحَم  َو  یکُُسن  َو  یتالَص  َّنِإ  ُْلق  »
هن اذـل  تسادـخ . يارب  زین  ود  ره  هک  تسا  یندرم  يهمدـقم  وا ، يارب  تایح  يهمه  ینعی  تسادـخ ؛ يارب  شتامم  تایح و  یناسنا  نینچ 

. دهد رییغت  ار  یگدنز  مه  گرم و  مه  دناوتیم  هک  یفده  دناشوپیم ؛ ار  ود  ره  يرتالاو  فده  هکلب  گرم ،»  » هن تسا و  لصا  یگدنز » »
لاعتم يادخ  يوس  هب  ایند ، نیا  زا  زاورپ  يوکس  نیرخآ  گرم  جارعم . يهلیسو  گرم  مه  تسا و  جورع  يهلیـسو  یگدنز  مه  ورنیا ، زا 

. تسادخ ناسنا ، ِزیچ  همه  نآ  رد  هک  دیحوت ، ماقم  ینعی  تسا ؛ (ص ) دمحم لآ  دمحم و  گرم  یگدنز و  نامه  نیا  تسا .
---------------

هاگارچ مرمع  رگا  اما  دوش ؛ فرـص  وت  تعاطا  هار  رد  هک  هدـب ، رمع  نم  هب  یناـمز  اـت  ایادـخ ! : » همجرت ياعد 20 ؛ هیداجس ، يهفیحـص  . 
«. تسرفب ار  مگرم  نم ، هب  تبضغ  مشخ و  تقبس  زا  لبق  دش ، ناطیش 

يهیآ 162. ( 6  ) ماعنا . 
----------------------

ینازیم ره  هب  هکلب  تسین ، مزال  لزنم » رازه   » و نادیم » دص   » رگید شزرا ، رپ  جنگ  نیا  دوجو  اب  تسا . هعیش  يهمانجارعم  اروشاع ، ترایز 
، دریگ رارق  ترضح  نآ  تبیصم  ریثأت  تحت  وا  حور  ددرگ و  هارمه  ترـضح  نآ  تبیـصم  اب  دوش و  کیدزن  (ع ) ادهـشلادیس هب  ناسنا  هک 

اَنِْملُِظل ِموُمْهَْملا  ُسَفَن  : » دـندومرف هک  تسورنیا  زا  دـنازوسیم . ار  زیچ  همه  تبیـصم  نیا  دوریم . نیب  زا  ماـقم  اـیند و  هب  قـشع  تبحم و 
. تسین ترفغم »  » يارب يزاسهمدقم  و  ریهطت »  » زج يزیچ  حیبست  راک  ٌحِیبْسَت .»

نینِمْؤُْملا ؛» یِْجُنن  َِکلذَک  َو  ِّمَْغلا  َنِم  ُهاْنیََّجن  َو  َُهل  اْنبَجَتْساَف  َنیِملاَّظلا  َنِم  ُْتنُک  یِّنِإ  َکَناْحبُس  َْتنَأ  َّالِإ  َهلِإ  «ال 
تبیــصم یقرت ، ناــبدرن  نـیرتگرزب  تـسا . تـملظ  لــباقم  يهـطقن  روــن ، هــکارچ  درادیمرب ؛ ار  اهترودــک  اــهیکیرات و  حــیبست ،
تائالتبا مظعا  نیا  رد  اروشاع و  رد  هک  ینازیم  هب  هاگنآ  دوش . یناف  اروشاع  رد  دیاب  دهاوخیم ، جارعم  هک  یناسنا  تسا ؛ (ع ) ادهشلادیس

دوـخ تسین ؛ (ع ) ادهـشلادیس لوـصحم  طـقف  تیدوـبع  نـیا  هـتبلا  دروآیم . تـسد  هـب  يرتـالاب  جارعم  یقرت و  دـش ، یناـف  اـهتیدوبع  و 
مظعا اروشاع  رگا  دنتسه . (ص ) هللالوسر یلصا ، يازع  بحاص  تسا . يرگید  ياهنماد  لوصحم  تسا ، هللادبعوبا »  » هک (ع ) ادهـشلادیس
يارب ادـخ  ّیلو  تساهناسنا . مظعا  ِنآ  زا  تائالتبا  مظعا  نیا  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  تسا ، تائالتبا  مظعا  اـهتیدوبع و  مظعا  بئاـصم ،

. تسا هدرک  لمحت  ییاهنت  هب  ار  تائالتبا  مظعا  نیا  هللادابع ، توبا  یتسرپرس و  ادخ و  یگدنب  ندناشن  رابهب  يارب  خیرات و  يهمه  تیاده 
-------------------

. يراصنا هللادبع  هجاوخ  زا  باتک  ود  . 
يهیآ 87 و 88. ( 21  ) ایبنا . 

--------------------
لکـش نیا  هب  ار  تیدوبع  دنتـسه و  ادخ  ناگدنب  ردپ  ناشیا  دنوشیم . دنمهرهب  دنوش ، کیدزن  هللادـبعوبا  هب  هک  ینازیم  ره  هب  زین  نارگید 

دنسریمن . يزیچ  چیه  هب  تروص  نیا  ریغ  رد  دنسریم ؛ تیدوبع  هب  دنوش ، دنمهرهب  همشچ  نیا  زا  اهناسنا  رگا  دناهدرک . يرایبآ 
لحم ناشیا  ناماد  هنوگچ  هک  دـهدیم  ناشن  ینعی  تسا ؛ ِهَّللاِدـْبَع » َابَأ  اَی  َکـْیَلَع  ُماَـلَّسلا   » ریـسفت اروشاـع  تراـیز  يهمه  دـسریم  رظن  هب 

هاگیلجت اروشاـع  دریگب . رارق  (ع ) ادهـشلادیس تبحم  نماد  رد  دـیاب  دـسرب ، تیدوبع  هب  دـهاوخیم  یـسک  رگا  تسا و  هللاداـبع  شرورپ 
لخدم زا  هللادابع ، هب  تبسن  (ع ) نیسح ماما  یتسرپرـس  تّوبا و  ینعی  تسا ؛ یلاعت  يراب  تاقولخم  يهمه  هب  تبـسن  (ع ) ادهـشلادیس تّوبا 

نایرج یناسنا  نینچ  حور  رد  اروشاع  دوشیم . لیان  تیدوبع  هب  هک  تساروشاع  رد  هدـش  یناف  ناسنا  اـهنت  دوشیم و  عقاو  اروشاـع  يـالب 
یگدنز اهنآ  لثم  شدوخ  فرظ  رد  ناسنا  ینعی  دناسریم ؛ (ص ) دمحم لآ  دمحم و  تامم  تایح و  هب  ار  وا  تیاهن ، رد  دنکیم و  ادـیپ 

ریسم رد  شایگدنز  گرم و  هکلب  تسا ؛ ریگرد  شایگدنز  اب  شگرم  هن  و  تسایند ؛ ریـسا  یگدنز  رد  هن  دریمیم ؛ اهنآ  لثم  دنکیم و 
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تسا . گنهامه  لاعتم  يادخ 
زا دـیاب  طلغ ـ  بیذـهت  اب  هن  مه  نآ  دـسرب ـ  ییاج  هب  دـهاوخیم  ناـسنا  رگا  تساـجنیمه . بیذـهت  قـالخا و  برق و  كولـس و  يهمه 

ار ملاع  يرظنم  زا  نم  : » دیوگب هک  دسرب  ییاج  هب  دشکب و  تضایر  رمع  کی  ناسنا  هک  تسا  نامه  طلغ  بیذـهت  دـنک . عورـش  اجنیمه 
لقن (ع ) نینمؤملاریما لوق  زا  مه  دـعب  تسا »! هدوب  ادـخ  تسد  مه  دـیزی  تسا و  تفایـض  اروشاع  دـننیبب ؛ دـنناوتیمن  نارگید  هک  منیبیم 

هک تسا  هدمآ  تایاور  رد  هک  یلاح  رد  متسه »! تعیفـش  مدوخ  يدوب ؛ ادخ  تسد  وت  دننزیم ؛ نعط  وت  هب  دوخیب  مجلمنبا ! يا  هک  دنک 
یـسک نیِرِخْآلا » یَقْـشَأ   » هدوب و دومث  يهقان  لتاق  َنِیلَّوَْألا » یَقْـشَأ   » تنـسلها تایاور  هب  انب  تسا . نیِرِخآـْلا » َو  َنِیلَّوَأـْلا  یَقْـشَأ   » مجلمنبا

. تسا هدش  هراشا  نیِرِخْآلا » َو  َنِیلَّوَْألا  یَقْشَأ   » هب زین  هبدن  ياعد  رد  دنکیم . باضخ  شرس  نوخ  اب  ار  (ع ) ریما ترـضح  نساحم  هک  تسا 
نینچ هب  دـشاب ، هدـشن  باریـس  اروشاـع  يهمـشچ  زا  یـسک  رگا  تسادـیپ  ادـخ !؟» تسد  : » دوـش هتفگ  یـسک  نینچ  هب  تسا  تسرد  اـیآ 

(ع) ادهشلادیس ترضح  هک  دیـشاب  رورـسم  تسا ! تفایـض  کی  نوچ  دیدنخ ، اروشاع  زور  دیاب  : » دیوگیم یتح  دسریم و  ییاهههاریب 
!« تسا هتفر  ینامهم  هب 

----------------------
یَقْـشَأ ْنَمَف  َْتقَدَص ، َلاَق : ِۀَقاَّنلا  ُِرقاَع  ُْتُلق : َنِیلَّوَْألا  یَقْـشَأ  ْنَم  ُِّیلَع  اَی  : � ِهَّللا ُلوُسَر  ِیل  َلاَق : َلاَـق : (ع ) ِّیلَع ْنَع  ٍّيِدَـع  ِْنب  َۀَّیَجُح  ْنَع  . »... 
دعاوقل لـیزنتلا  دـهاوش  كر : دوُـمَث ؛» ْنِم  ٍناَُـلف  ِیَنب  یَقْـشَأ  ِهَّللا  ِۀَـقاَن  ِِرقاَـعَک  ِهِذَـه ـ  یَلَع  ُکبِرْـضَی  يِذَّلا  َلاَـق : ِيرْدَأ ـ  اـَل  ُْتُلق : َنیِرِخآـْلا 

ص435 . ج2 ، لیضفتلا ،
-------------------------

ای دوشیم ، ناسنا  يهرهب  بجوم  ادـخ ، يایلوا  تائالتبا  هب  یهاگن  نینچ  ایآ  تشاد !؟ اروشاـع  زا  ییاـههرهب  نینچ  ناوتیم  رورـس  اـب  اـیآ 
هللااب رفاک  یگمه  دـنوش ، التبم  (ع ) ادهـشلادیس يالب  زا  ياهرذ  هب  رگا  دـنراد ، اروشاع  هب  یهاگن  نینچ  هک  یناـسک  وا ؟ تیمورحم  ثعاـب 

رد دـناهدومن . لمحت  ار  نآ  لکـش  نیرتهب  هب  (ع ) ادهـشلادیس اما  تسا ، هدـش  دراو  ترـضح  نآ  رب  هراـبکی  میظع  يـالب  نیا  دـنوشیم .
ِمظعا زا  هللا و  ِتیـصعم  اروشاع ، رد  نمـشد  لمع  هللاتعاط . اـب  هن  تسا . هداد  ماـجنا  ار  راـک  نیا  ناـیغط  نایـصع و  اـب  نمـشد  زین  وسنآ 

، شرگن نیا  لوصحم  هک  تسا  مّلـسم  تسا !؟ هتفر  تفایـض  هب  (ع ) ادهـشلادیس هک  تفگ  ناوتیم  هنوگچ  فـصو  نیا  اـب  تسا ؛ یـصاعم 
يروبص و هب  هک  ياهنوگهب  دیشک ؛ شود  هب  ار  تبیـصم  راب  دیمهف و  ار  تبیـصم  تمظع  دیاب  يدنمهرهب  يارب  تساروشاع . زا  تیمورحم 

. دش لئان  تبیصم  نیا  رد  اضر 
هب لیم  ّتینانا و  تبیـصم ، نیا  تسـشن و  دنهاوخ  رمث  هب  (ع ) ادهـشلادیس اب  كولـس  لحارم  هک  تسا  یعیبط  دنوش ، یط  تاماقم  نیا  رگا 

يهقالع دوشیم و  يداع  دناهداد ، تسد  زا  يدنبلد  دنزرف  هک  یناسک  يارب  گرم  دـیاهدرک  هظحالم  دـنازوس . دـهاوخ  ناسنا  رد  ار  ایند 
ـ  نآ يهرهب  هب  اما  دسرب ، (ع ) ادهـشلادیس تبیـصم  ینعی  تائالتبا ، مظعا  هب  ناسنا  تسا  نکمم  هنوگچ  لاح  دوریم . نوریب  ناشلد  زا  ایند 

دباین !؟ تسد  تسا ـ  (ص ») دمحم لآ  دمحم و  تامم  تایح و   » و ءاقل »  » و برق »  » هک
هب یتقو  مه  دـعب  تسا . ّیلوت  طقف  تسین و  اـهنآ  رد  يّربت  ینعی  دـنروآیم ؛ راـب  يدـعبکی  ار  مدآ  اـههار  ریاـس  تسا و  نیمه  هار  اـهنت 

تانّیعت همه ، ینعی  دش !» گنج  رد  يایسوم  اب  يایسوم  دش ، گنر  ریـسا  یگنریب  هک  نوچ  : » دنیوگیم دننکیم  هاگن  اروشاع  يارجام 
برق نافرع و  نیا  ایآ  یهوکش »! اب  تفایـض  هچ  : » دیوگیم مه  دعب  تسا ! (ع ) ادهـشلادیس مه  نیعت  کی  و  دیزی ، نّیعت  کی  دنقح ؛ تاذ 

هک تسا  یناسک  اب  گنج  تئارب و  نعل و  هعیش ، نافرع  ناکرا  زا  اذل  تسا ؛ هدروخ  هرگ  نعل »  » و تئارب »  » اب هعیش  نافرع  رد  برق  تسا !؟
. دنا « مکبراح »

لطاب يههبج  يارب  باذع  نعل و  ياضاقت  اب  كولس  زا  يدیدج  لحارم 
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ِّلُک ِیف  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  َکِِّیبَن  ِناَِـسل  َو  َکـِناَِسل  یَلَع  ِنیِعَّللا  ُْنبا  ُنیِعَّللا  ِداَـبْکَْألا  ِۀَـلِکآ  ُْنبا  َو  َۀَّیَمُأ  ُوَنب  ِِهب  ْتَکَّرَبـَت  ٌمْوَی  اَذَـه  َّنِإ  َّمُهَّللا  »
ِِهلآ ؛» َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  َکُِّیبَن  ِهِیف  َفَقَو  ٍِفقْوَم  َو  ٍنِطْوَم 

رد دنیاشگیم . کلاس  يور  شیپ  ار  يدیدج  ياضف  (ص ،) دمحم لآ  دمحم و  تامم  تایح و  ياضاقت  زا  دعب  اروشاع  ترایز  ياهزارف 
نعل دروم  دنتـشاد ، هک  ییاهیگژیو  اههشیر و  هب  هجوت  اب  دـناهدرک ، يربهر  ار  اروشاع  يهثداح  هک  ییاهناسنا  ًالوا : دـیدج ، ياـضف  نیا 

داجیا زا  میظع ، ملظ  نیا  نابکترم  دنادب  هک  دننکیم  اطع  ار  تفرعم  نیا  کلاس  هب  ًایناث : دنریگیم ؛ رارق  لاعتم  دـنوادخ  و  (ص ) هللالوسر
يهثداح اب  هطبار  رد  یلو  دوشیم ؛ نامیـشپ  دعب  دـهدیم و  ماجنا  يراک  ایند ، هب  ندیـسر  يارب  ناسنا  یهاگ  دـناهدوبن . نارگن  هثداح  نیا 

اهنآ دـنتفرگ ! مـه  نـشج  زور  نـیا  رد  نـیا ، رب  نوزفا  دوـب . یــضار  زین  نآ  ماـجنا  زا  درک ، تیاـنج  هـکنیا  رب  هوـالع  نمــشد  اروشاـع ،
. دشاب طاشن  يداش و  زور  رشب ، يارب  دوش و  هعماج  یمومع  گنهرف  وزج  نشج ، نیا  دنتساوخیم 

، تسا راوخرگج » دنه   » دوصقم رهاظ  رد  هک  ِداَبْکَْألا » ِۀَلِکآ   » دنزرف هیماینب و 
---------------------

: دوشیم حرطم  یلصا  زارف  ای  تمـسق  ود  رد  دتفایم ، قافتا  ترایز  نیا  رد  رئاز  يارب  هک  يریـس  اروشاع و  ترایز  نالک ، هاگن  کی  رد  . 
كولس ریس و  اجنیا ، ات  دوشیم . متخ  ٍدَّمَُحم » ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  َتامَم  یتامَم  َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  ایْحَم  َيایْحَم  ْلَعْجا  َّمُهّللَا   » هب لوا ، تمـسق 
يهثداح هب  يدیدج  قیمع و  هاگن  دتفایم ، قافتا  رئاز  يارب  هک  يریـس  لوحت و  نیا  زا  دـعب  دـسریم . نایاپ  هب  نآ  اب  ایند  نیا  رد  ام  لماک 

هک تسا  ياهمدقم  نیا  تسا . هدش  هداد  هجوت  نآ  هب  ِدابکَألا » َۀلِکا  ُْنبا  َو  َۀَیَماونب  هب  ْتَکربَت  ٌمْوَی  اذـه  َّنِا  َّمهللَا   » اب هک  تسا  حرطم  اروشاع 
ماجنا هدجـس  رد  هک  تسا  ییاعد  مود ، تمـسق  نایاپ  دـنک . ادـیپ  یگداـمآ  دوشیم ، رارکت  هبترم  دـص  هک  یعماـج  نعل  نآ  يارب  ناـسنا 

. تساروشاع ترایز  برق  يهدجس  دریگیم و 
--------------------

دـنوادخ و ناـسل  هب  ناـشئابآ  ناـشدوخ و  دـنا ؛ « َکِِّیبـَن ِناَِـسل  َو  َکـِناَِسل  یَلَع  ِنیِعَّللا  ُْنبا  ُنیِعَّللا   » اـهنآ دـننادیم . كربـتم  ار  يزور  نینچ 
لها تایاور  ساـسا  رب  تسا ؛ هدوبن  راـبود  راـبکی و  نعل ، نیا  َکُِّیبَن .» ِهِیف  َفَقَو  ٍِفقْوَم  َو  ٍنِطْوَم  ِّلُـک  ِیف  . » دـناهدش نوعلم  (ص ) ربماـیپ

: دنوشیم نعل  زین  اجنیا  رد  هلصافالب  اذل  دندرکیم . نعل  ار  هیماینب  يددعتم  نطاوم  رد  ترضح  هعیش ، تنس و 
ُمِِهْلتَِقب َناَوْرَم  ُلآ  َو  ٍداَـیِز  ُلآ  ِِهب  ْتَحِرَف  ٌمْوَی  اَذَـه  َو  َنیِدـِبْآلا  َدـَبَأ  ُۀَـنْعَّللا  َکـْنِم  ْمِْهیَلَع  َۀَـیِواَعُم  َْنب  َدـیِزَی  َو  َۀَـیِواَعُم  َو  َناَیْفُـسَابَأ  ْنَْعلا  َّمُهَّللا  »

؛» ِْهیَلَع ِهَّللا  ُتاَوَلَص  َْنیَسُْحلا 
نعل ادنوادخ ! َمِیلَْألا .» َباَذَْعلا  َو  َنْعَّللا  ُمِْهیَلَع  ْفِعاَضَف  َّمُهَّللا  : » دیامرفیم اذل  دـندوب ؛ لاحـشوخ  ناورملآ  دایزلآ و  زور  نیا  رد  نینچمه 

نشج و دنداد و  رارق  حرف  طاشن و  دیع و  زور  ار  زورما  هکنیا  لیلدهب  ًایناث : دندرک ؛ هک  يراک  لیلد  هب  ًالوا : هدـب . رارق  فعاضم  ار  اهنآ 
لوا هام  هیماینب  يهئطوت  هب  مرحم ، هام  هک  دـناهداد  ار  لاـمتحا  نیا  نیخروم  زا  یـضعب  یتح  دـندرک . ارجا  ار  دـیع  بادآ  دـنتفرگ و  هزور 

هب مرحم  دنتـساوخیم  اهنآ  تسا ! هداـتفا  قاـفتا  لوـالاعیبر  رد  (ص ) مالـسا مرکم  یبن  ترجه  هکیلاـح  رد  تسا ؛ هدـش  هداد  رارق  لاـس 
مرحم يادـتبا  رد  هژیوهب  مرحم و  هام  رد  اهنآ ، دایعا  زا  یلیخ  اذـل  دوش . زاغآ  نآ  اب  ون  لاس  دـشاب و  لاـس  هاـم  نیلوا  يداـش ، هاـم  ناونع 

تسا .
تبـسانمهب یعامتجا  تنـس  کسانم و  داجیا  زور و  نآ  رد  نتفرگ  نشج  نآ و  هب  ندوب  دونـشخ  نآ ، زا  سپ  و  تسا ؛ يزیچ  لـمع ، دوخ 

، دـندرکیم يداش  زور  نیا  رد  هک  یناسک  ربارب  رد  ام  اما  دوشیم . باذـع  تکاله و  أشنم  مرج  نیا  هک  تسا  يرتگرزب  مرج  کی  نآ ،
میرادیم : هضرع  مییوجیم و  برقت  لاعتم  يادخ  هب  اهنآ ، زا  رفنت  نعل و  نالعا  اب 

ُمِْهیَلَع َکِِّیبَن  ِلآ  َو  َکِِّیبَِنل  ِةالاَوُْملِاب  َو  ْمِْهیَلَع  ِۀَنْعَّللا  َو  ْمُْهنِم  ِةَءاَرَْبلِاب  ِیتاَیَح  ِماَّیَأ  َو  اَذَه  یِِفقْوَم  ِیف  َو  ِمْوَْیلا  اَذَـه  ِیف  َْکَیلِإ  ُبَّرَقَتَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  »
؛» ُماَلَّسلا
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تسا . هعیش  گنهرف  تایرورض  وزج  ود ، نیا  ندوب  مه  اب  تالاوم .»  » يرگید و  نعل »  » یکی تسا : زیچ  ود  ادخ  هب  ناسنا  برقت  يهلیسو 
: دوشیم مهارف  مالس »  » دص و  نعل »  » دص يارب  یگدامآ  هک  تساهنیا  زا  دعب 

َو ْتَعَیاـش  َو  َْنیَـسُْحلا  ِتَدَـهاج  یتَّلا  ََهباـصِْعلا  ِنَْعلا  َّمُهّللَا  َکـِلذ  یلَع  َُهل  ٍِعباـت  َرِخآ  َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  َّقَـح  َمَلَظ  ٍِملاـظ  َلَّوَا  ْنَْعلا  َّمُهّللَا  »
«. ًاعیمَج ْمُْهنَْعلا  َّمُهّللَا  ِِهْلتَق  یلَع  ْتََعبات  َو  ْتَعَیاب 

ات نیلوا  تسورهبور . تیعمج  کـی  اـب  تسین ؛ ورهبور  رفن  کـی  اـب  رگید  دـمهفیم  هـک  دـسریم  یتعـسو  هجوـت و  هـب  ناـسنا  اـجنیا  رد 
هک یناسک  يهمه  ینعی  دنوش ؛ نعل  دیاب  یگمه  دوب ، دنهاوخ  دنتسه و  دندوب و  کیرش  تیانج  نیا  رد  هک  یناسک  يهمه  ناشنیرخآ و 

دنتشاد . روضح  يوحنهب  اروشاع  يههبج  رد 
: دوشیم هداد  ناشیا  باحصا  دالوا و  ترضح و  هب  صاخ  تیفیک  اب  مالس  هبترم  دص  نانمشد ، هب  تبسن  نعل  هبترم  دص  زا  سپ 

ُهَّللا ُهَلَعَجال  َو  ُراهَّنلا  َو  ُْلیَّللا  َیَِقب  َو  ُتیَقب  ام  ًادـَبَا  ِهَّللا  ُمالَـس  یّنِم  َْکیَلَع  َِکئَّانِِفب  ْتَّلَح  یتَّلا  ِحاوْرَالا  یَلَع  َو  ِهَّللاِدـْبَعابَا  اـی  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا  »
«. ِْنیَسُْحلا ِباحْصَا  یلَع  َو  ِْنیَسُْحلا  ِدالْوَا  یلَع  َو  ِْنیَسُْحلا  ِْنب  ِِّیلَع  یلَع  َو  ِْنیَسُْحلا  یَلَع  ُمالَّسلَا  ْمُِکتَرایِِزل  یّنِم  ِدْهَْعلا  َرِخآ 

. بآ كاخ و  هقبط ، داژن ، تیموق ، رادم  رب  هن  دریگیم ؛ رارق  ادخ  ّیلو  رادم  رد  ناسنا  مالس  نعل و  نیا 
تسا : هدمآ  مه  یصاصتخا  نعل  کی  مالس ، دص  زا  سپ 

َْنبا َو  ٍداَیِز  َْنب  ِهَّللا  َْدیَبُع  ْنَْعلا  َو  ًاسِماَخ  َدیِزَی  ْنَْعلا  َّمُهَّللا  َِعباَّرلا  َو  َِثلاَّثلا  َُّمث  َِیناَّثلا  َُّمث  ًالَّوَأ  ِِهب  ْأَدـْبا  َو  یِّنِم  ِنْعَّللِاب  ٍِملاَظ  َلَّوَأ  َْتنَأ  َّصُخ  َّمُهَّللا  »
ِۀَماَیِْقلا ؛» ِمْوَی  َیلِإ  َناَوْرَم  َلآ  َو  ٍداَیِز  َلآ  َو  َناَیْفُس  ِیبَأ  َلآ  َو  ًارْمِش  َو  ٍدْعَس  َْنب  َرَمُع  َو  َۀَناَجْرَم 

فرح ود ، نیا  تسین . کلملاب » مشاه  تبعل   » اب توغاط  تبِج و  نایرج  نیب  یتوافت  تسا و  قباس  رفک  نامه  روهظ  دـیزی ، ساسا ، نیا  رب 
ار هدرپ  نیا  دـیاب  درکیم  ساسحا  هک  ياهرود  رد  يرگید  تسا و  هدـش  هتفگ  قافن  يهدرپ  رد  یکی  هک  توافت  نیا  اـب  دنتـسه ؛ يدـحاو 
ار محازم  يهدرپ  درک ، ییاناوت  ساسحا  یتقو  اما  دردب ؛ ار  هدرپ  نیا  دناوتیمن  دشکیم ، كدی  ار  مالـسا  هک  یماگنه  ات  قافن  دنزب . رانک 

ضارتعا وا  هب  یـسک  تسا و  هدش  هتـشادرب  عناوم  يهمه  درکیم  ساسحا  دیزی  دـنکیم . راکـشآ  ار  دوخ  ینطاب  يهرهچ  دـنزیم و  رانک 
. دروآ نابز  رب  تحارص  هب  تشاد ، نطاب  رد  هچ  ره  (ع ) ادهشلادیس تداهش  زا  سپ  اذل  درک ؛ دهاوخن 

دسریم . ماوقا  نعل  هب  سپس  دنکیم ؛ نعل  هدرب و  مان  یکی  یکی  ار  نانمشد  زارف ، نیا  رد  کلاس 
هب یـضعب  ماع .» نعل   » و صاخ » نعل  : » تسا هدمآ  اروشاع  ترایز  رد  عون  ود  ره  هک  تسا  هنوگ  ود  برقت ، لماع  نیرتمهم  ناونع  هب  نعل 

لقن (ع ) قداص ماما  زا  تایاور  یـضعب  رد  اذـل  دوشیم . برقت  بجوم  هژیو  تروصهب  اهنآ  نعل  دـنریگیم و  رارق  نعل  دروم  صاخ  وحن 
يارب اهنآ  هک  یتملظ  دناهدوبن ؛ يداع  دارفا  اهنیا  اریز  دندرکیم ؛ نعل  ار  نز  راهچ  درم و  راهچ  يزامن ، ره  زا  دعب  ناشیا  هک  تسا  هدش 

تسا . ریگارف  دندرک ، داجیا  تیرشب 
َو . » دـش ناشیا  تقیقح  روهظ  عنام  درک و  بصغ  ار  (ع ) ریما ترـضح  قح  هک  تسا  یـسک  يهرابرد  یـشْغَی » اذِإ  ِْلیَّللا  َو   » يهفیرـش يهیآ 

. تسا هللاۀیقب  ترضح  روهظ  يهرابرد  مه  یَّلََجت » اذِإ  ِراهَّنلا 
----------------

يهیآ 1. ( 92  ) لیللا . 

يهیآ 2. ( 92  ) لیللا . 
َریِمَأ َیِـشَغ  ٌناَُلف  ِعِضْوَْملا  اَذَـه  ِیف  ُْلیَّللا  َلاَق  یـشْغَی  اذِإ  ِْلیَّللا  َو  َلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  ِلْوَق  ْنَع  (ع ) رَفْعَج َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَـق  ٍِملْـسُم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  . »... 

� ُِمئاَْقلا َوُه  ُراَهَّنلا  َلاَق  یَّلََجت  اذِإ  ِراهَّنلا  َو  َلاَـق : یِـضَْقنَت  یَّتَح  ْمِِهَتلْوَد  ِیف  ُِربْصَی   � َنِینِمْؤُْملا ُریِمَأ  َو  ِْهیَلَع - َُهل  ْتَرَج  ِیتَّلا  ِِهَتلْوَد  ِیف  َنِینِمْؤُْـملا 
َلْهَأ  اَّنِم 

------------
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رد هک  نوچ  دناتلالض ؛ ياهنوتس  ياهدع  دنتشادن . (ص ) هللالوسر صخـش  ایبنا و  لباقم  رد  يریگههبج  ناوت  لکـش  نیا  هب  يداع  دارفا 
رادمچرپ هار و  نیا  يهصخاش  هک  تسا  ییاهنآ  صتخم  یـصاصتخا  نعل  رگید ، ترابعهب  دـناهدرک . هماقا  ار  كرـش  تلالـض و  خـیرات ،

، دـیزی هیواعم ، یـصاصتخا  نعل  دـنریگیم . رارق  نعل  دروم  هژیو  لکـش  هب  هیماینب »  » و ناورم » لآ   » و دایزلآ »  » لیلد نیمه  هب  دـندوب . نآ 
هب یضار  هک  تسا  یناسک  يهرابرد  مه  یمومع  نعل  دوشیم . ناسنا  برقت  بجوم  اروشاع  ترایز  رد  رمش و ...  دعـسرمع و  نایفـسوبا ،

صاخ عضوم  صاخـشا ، هب  تبـسن  ناسنا  هک  درادن  یموزل  هتبلا  َِکلَذ .» یَلَع  َُهل  ٍِعباَت  َرِخآ  َو  « ؛ دندرک يوریپ  هدع  نآ  زا  دندوب و  راک  نیا 
زین وا  لـماش  نعل  ًاـتعیبط  تسا ، لـطاب  يههبج  هب  ناگدـننککمک  زا  ًاـنیقی  یـسک  رگا  عورف . وزج  هن  تسا و  لوـصا  وزج  هن  نـیا  دریگب ؛

رد هک  تسا  نمـشد  زا  رفنت  نعل و  تیفیک  نیمه  تسا  برقت  لماع  هچنآ  تسین . تاکوکـشم  هب  دورو  يارب  یترورـض  نیارباـنب  تسه ؛
. تسا هدش  نایب  حضاو  ًالماک  اروشاع  ترایز 

مدق تابث  تعافش و  ياضاقت  و  (ع ) موصعم يالب  رب  دمح 

ِیل ْتِّبَث  َو  ِدوُرُْولا  َمْوَی  ِْنیَـسُْحلا  َۀَعاَفَـش  ِیْنقُزْرا  َّمُهَّللا  ِیتَّیِزَر  ِمیِظَع  یَلَع  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  ْمِِهباَصُم  یَلَع  ََکل  َنیِرِکاَّشلا  َدْمَح  ُدْـمَْحلا  ََکل  َّمُهَّللا  »
ُماَلَّسلا ؛» ِْهیَلَع  ِْنیَسُْحلا  َنُود  ْمُهَجَهُم  اُولََذب  َنیِذَّلا  ِْنیَسُْحلا  ِباَحْصَأ  َو  ِْنیَسُْحلا  َعَم  َكَْدنِع  ٍقْدِص  َمَدَق 

---------------------
ریـسفت كر : اَنُْریَغ ؛» ُهُمَْلعَی  َْسیَلَف  ُنَْحن ، َو  ِِهب  ُهَِّیبَن  ُهَّللا  َبَطاَـخ  َو  ِساَّنِلل - ُلاَْـثمَْألا  ِهِیف  َبِرُـض  ُنآْرُْقلا  َو  َلِـطاَْبلا - ُُهَتلْوَد  َبَلَغ  َماَـق  اَذِإ  ِْتیَْبلا ،

هیآ . لیذ  ص425 ، ج2 ، یمق ،
----------------------

ینایاپ يهیآ  رد  هک  روطنامه  دسریم ؛ بّرقت  هب  بلاطم  زا  یـضعب  ددجم  نایب  اب  هدجـس ، تلاح  رد  ترایز و  يهلحرم  نیرخآ  رد  نمؤم 
تسا . هدش  هراشا  برقت  نیا  هب  تسا ، بجاو  نآ  يهدجس  هک  قلع  يهروس 

یط اب  رگید  هک  (ع ) نیـسح ماما  بئاصم  رب  ار  ادـخ  کلاس ، هک  تسا  (ع ) نیـسح ماما  ترایز  زا  یفقوم  اروشاـع  تراـیز  برق  يهدـجس 
تفرعم نیا  يدـنمهلگ . ِرـس  زا  هن  تیاضر ، يور  زا  رکاش و  ِدـمح  مه  نآ  دـنکیم ؛ دـمح  تسا ، هدـش  وا  دوخ  تبیـصم  ترایز ، لحارم 

راب دص  هدجس ، زا  لبق  دنکیم . ایهم  (ع ) ادهشلادیس تعافش  يهطساوهب  مدق » تابث  بلط   » و تعافـش » ياضاقت   » يارب ار  ناسنا  هک  تسا 
ياضاقت دیوش . ترایز  يهدجـس  رد  نیگنـس  ياضاقت  يایهم  ات  دـییوگیم  ار  یـصاصتخا  نعل  سپـس  دـینکیم و  رارکت  ار  مالـس  نعل و 

اضق و رب  دمح  تسین ؛ نمشد  ِلعف  رب  دمح  دمح ، نیا  تسا . ینیگنس  رایسب  رما  یگدزتبیصم ، تبیصم و  رب  ندش  یـضار  رکاش و  ِدمح 
راب دـص  هک  تسا  ياهلحرم  زا  سپ  دـمح  نیا  دـنک . راکـشآ  ار  دوخ  نطاب  ات  هتـشاذگ  زاـب  ار  نمـشد  تسد  هنوگچ  هک  تسا  یهلا  ردـق 

اهنآ رب  باذـع  ندـش  فعاضم  ياضاقت  دیاهتـسج و  يربت  اهنآ  زا  دـیاهدرک ، نعل  اهنآ  نیرخآ  اـت  نیلوا  زا  ار  لـطاب  يههبج  تیماـمت 
زا هک  یهلا  تبیـصم  نایرج  هب  تبـسن  رگید ، فرط  زا  دـینکیم ؛ نعل  ار  اهنآ  هتـسج و  يربت  نانمـشد  لعف  زا  فرط  کـی  زا  دـیاهدومن .

بجوتسم دندرک و  دیهـش  هنـشت  ار  (ع ) نیـسح ماما  دوخ ، يهدارا  اب  نانمـشد  دیرکاش . ار  ادخ  تسا ، هدرک  روبع  نانمـشد  يهدارا  قیرط 
لماکت ریـسم  دننک و  هبلغ  یهلا  يهدارا  رب  دنناوتیمن  اهنآ  ینعی  تسین ؛ جراخ  یبوبر  يهدارا  يهرطیـس  زا  اهنآ  يهدارا  یلو  دناباقع ،
يایلوا يهدارا  نایرج  قیرط  زا  مه  هدارا ، نیا  تسا . هتفرگ  قلعت  تیدوبع  تمس  هب  خیرات  لماکت  رب  قح ، يهدارا  دنیامن . ضوع  ار  خیرات 

؛ تسین ربج  يانعم  هب  نیا  اهنآ . راکنا  رابکتـسا و  رفک و  يایلوا  يهدارا  نایرج  قیرط  زا  مه  دنکیم و  روبع  دوخ  ّیلوت  رایتخا و  اب  یهلا ،
، ریخ لمع  ماجنا  ياج  هب  اهنآ  اما  تسا ، هداد  نانمـشد  هب  ار  هدارا  باختنا و  رایتخا و  زا  یحطـس  لاعتم ، يادـخ  تسا . رافک  لـعف  لـعف ،

لطاب قح و  هورگ  ود  ره  لاعتم  يادخ  دوشیمن . بلاغ  نآ  رب  تسین و  جراخ  یهلا  يهغلاب  تیشم  زا  لاعفا  نآ  دنهدیم . ماجنا  رـش  لمع 
دنکیم : دادما  ار 
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ًاروُظْحَم ؛» َکِّبَر  ُءاطَع  َناک  ام  َو  َکِّبَر  ِءاطَع  ْنِم  ِءالُؤَه  َو  ِءالُؤه  ُّدُِمن  الُک  »
اذل دشاب . هتـشاد  فده  ود  ملاع  تسین  انب  نوچ  دوشیم ؛ لحنم  قح  نایرج  رد  هرخالاب  زین  لطاب  دادما  هک  تساجنیا  هجوت  لباق  يهتکن 

رد قح  ترـضح  هک  ياهدارا  ناـمه  ینعی  تسا ؛ هدـش  خـیرات  رد  اـهنآ  يهمه  ییاوـسر  ثعاـب  شناوریپ  قـیرط  زا  سیلبا  يهدارا  ناـیرج 
دیرکاش . نآرب  دینکیم و  دمح  ار  لاعتم  يادخ  لعف  امش  اذل  تساوخیم . لطاب  هار  ندش  راکشآ 

، تسا لاعتم  يادخ  اب  هطبار  رد  تالاح  نیرتهب  هک  برق  يهدجس  رد  لاعتم  يادخ  دمح 
-------------------

[ یسک زا   ] تراگدرورپ ياطع  و  میشخبیم ، ددم  تراگدرورپ  ياطع  زا  ار  نانآ  نانیا و  هتسد ]:  ] ود ره  : » همجرت 20 ؛ يهیآ ( 17  ) ءارسا . 
«. تسا هدشن  عنم 

--------------------
یگدزتبیصم و «، » ندش یهلا  ّیلو  قلطم  عبات  «، » نانمشد هب  تبسن  ّمات  تئارب  ندرک  ادیپ   » ینعی یلبق ، نیگنـس  رایـسب  لحارم  یط  زا  دعب 

تسا . يریگرد » برح و  گنج و  يارب  ندش  ایهم   » و اهنآ » بئاصم  رب  هیرگ 
تبیـصم رد  ار  وا  هدرک و  اطع  وا  هب  لاعتم  دـنوادخ  هک  یتبیـصم  لیلد  هب  ناسنا  ْمِِهباَصُم ؛» یَلَع  ََکل  َنیِرِکاَّشلا  َدْـمَح  ُدْـمَْحلا  ََکل  َّمُهَّللا  »

، دش هراشا  هک  یلحارم  رد  ار  ناسنا  هتشاد و  یتاکرب  تبیصم  نیا  هکارچ  دسریم ؛ نیرکاش  دمح  هب  تسا ، هدومن  کیرش  (ع ) ادهشلادیس
دشاب . دمح  هارمه  دیاب  یئالتبا  نینچ  ًاتعیبط  تسا . هداد  ریس 

: درک میسقت  هتسد  هس  هب  ادخ ، يایلوا  يالب  رب  ناشیاضر  دمح و  تیفیک  تهج  زا  ار  هللادابع  ناوتیم  یلک  يدنبمیسقت  کی  رد 
، یمک یفیک و  ثیح  زا  زین ، ندنکفا  رظن  نیا  رد  اهنآ  دناهدوب . نآ  رظان  رود  زا  طقف  هدـشن و  التبم  الب  هب  هک  دنتـسه  یناسک  لوا ؛ هورگ 

. دنرادن یقیقح  ياضر  رکش و  زگره  دننک ، كرد  ار  الب  دنناوتیمن  نوچ  هتسد  نیا  دنراد . فعض  تدش و 
كرد زین  ار  ادـخ  ّیلو  يالب  اهنآ  دـناهدرک . یط  ار  دـمح  ییاهن  تاجرد  ینعی  دـنرکاش ؛ دوخ  يالب  رد  هک  دنتـسه  یناسک  مود ؛ هورگ 

زا شیب  الب  نیا  دوش ، التبم  ادخ  يایلوا  يالب  هب  یسک  رگا  دنشاب . یضار  نآ  هب  دننک و  لمحت  ار  ادخ  ّیلو  يالب  دنناوتیمن  اما  دننکیم ،
، هنومن يارب  دنتـسیاب . نیگنـس  يالب  نیا  ياـپ  دـنناوتن  هک  تسا  نکمم  تروص  نیا  رد  دوب . دـهاوخ  نارگ  تخـس و  وا  رب  شدوخ  يـالب 

باوث هب  دوب ، رکاش  یـضار و  زین  (ع ) ادهـشلادیس يالب  هب  تبـسن  نوچ  داتـسیا ، (ع ) لیعامـسا يالب  ياپ  هکنآ  زا  سپ  (ع ) لـیلخ میهاربا 
« صاصتخالا  » باتک رد   � دیفم خیش  دوب . (ع ) ءادهـشلادیس يالب  رب  رکـش  كرد و  رب  ياهمدقم  (ع ) لیعامـسا حبذ  دیـسر . بئاصم  مظعا 
تعیب و يارجام  هکنآ  زا  سپ  ترضح ، کیدزن  باحـصا  زا  یخرب  هک  دننکیم  لقن  نومـضم  نیا  هب  یتیاور  (ع ) نینمؤملاریما يهرابرد 
(ع) نینمؤملاریما تیناقح  رد  کش  يانعم  هب  فعض  نیا  نامگیب  دندش . ییاهفعض  راچد  دمآ ، شیپ  ترـضح  لزنم  ندزشتآ  نایرج 
رد دنتـشاد ؛ بح  ماقم  نوچ  دـندوبن ؛ نآ  لمحت  هب  رداق  یلو  دـندرکیم ، كرد  ار  ترـضح  يـالب  ناـشیا  تفگ  ناوتب  دـیاش  هکلب  هدوبن 

دندوب . جهتبم  یضار و  لاح ، نامه  رد  ناشربص  زا  ندش  هتساک  دوجو  اب  یلو  دندوب ، الب  روحم  ناشدوخ  (ع ) نینمؤملاریما هک  یلاح 
یضار الب  نیا  هب  انعم  کی  هب  مه  دننکیم و  كرد  ار  ادخ  ّیلو  يالب  مه  هک  اروشاع ، زور  رد  (ع ) ادهشلادیس باحصا  دننام  موس ؛ هورگ 

. دنتسه جهتبم  و 
--------------------

ُْتلُقَف َلاَق  ُداَدْقِْملا  َو  ُّيِراَفِْغلا  ٍّرَذ  ُوبَأ  َو  ُناَْملَـس  ٍرَفَن  َۀَثاََلث  اَّلِإ  ُساَّنلا  َّدـَتْرا  (ع ) رَفْعَج ُوبَأ  َلاَق  َلاَق  ِّیِمَرْـضَْحلا  ٍرَْکب  ِیبَأ  ْنَع  : » دـینک هدـهاشم  . 
ِِهْبلَق ِیف  َضَرَع  ُهَّنِإَف  ُناَْملَـس  اَّمَأَف  ُداَدْقِْملاَف  ٌءْیَـش  ُْهلُخْدَی  َْمل  َو  َّکُشَی  َْمل  يِذَّلا  َْتدَرَأ  ْنِإ  َلاَق  َُّمث  َعَجَر  َُّمث  ًۀَْضیَج  َضاَج  َناَک  ْدَق  َلاَقَف  ٌراَّمَعَف 

ْتَکُِرت یَّتَح  ِهُِقنُع  ِیف  ْتَئِجُو  َو  َبُِّبلَف  اَذَـکَه  َوُه  َو  ُضْرَْألا  ُمُْهتَذَـخََأل  ِِهب  َمَّلَکَت  َْول  َمَظْعَْألا  ِهَّللا  َمْسا   � َنِینِمْؤُْملا َریِمَأ  ِینْعَی  اَذ  َدـْنِع  َّنَأ  ٌضِراَع 
َْمل َو  ِتوُکُّسلِاب   � َنِینِمْؤُْملا ُریِمَأ  ُهَرَمَأَف  ُّيِراَفِْغلا  ٍّرَذ  ُوبَأ  اَّمَأ  َو  َعَیاَبَف  ِْعیَاب  َكاَذ  ْنِم  اَذَه  ِهَّللا  ِدـْبَع  َابَأ  اَی  َلاَقَف   � َنِینِمْؤُْملا ُریِمَأ  ِِهب  َّرَم  َو  ِۀَْعلِّسلاَک 
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َو ُّيِراَْصنَْألا  َناَساَس  ُوبَأ  َباَنَأ  ْنَم  َلَّوَأ  َناَکَف  ُدـَْعب  ُساَّنلا  َباَنَأ  َُّمث  ِِهب  َرَمَأَف  ُناَْمثُع  ِِهب  َّرَمَف  َمَّلَکَتَی  ْنَأ  اَّلِإ  َیبَأَف  ٍِمئاـَل  ُۀَـمَْول  ِهَّللا  ِیف  ُهُذُـخَْأت  ْنُکَی 
رکذ ص10 ، صنلا ، صاـصتخالا ، ُۀـَْـعبَّسلا ؛» ِءاــَلُؤَه  اَّلِإ   � َنِینِمْؤُْـملا ِریِمَأ  َّقَـح  ُفِْرعَی  ْنُـکَی  ْمـَل  َو  ًۀَْعبـَـس  َدـَـقَع  یَّتَـح  ٌناـَُـلف  َو  َةَرْمَع  وـُبَأ 

نینمؤملاریمأ . نم  نیبرقملانیقباسلا 
َِکتَقُْرف ِیف  َِکتَّنُِسب  یِّسَأَّتلا  ِیف  ِیل  َّنَأ  اَّلِإ  يِدُّلََجت  َنیَِملاَْعلا  ِءاَِسن  ِةَدِّیَـس  ْنَع  اَفَع  َو  يِْربَص  َِکتَّیِفَـص  ْنَع  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َّلَق  : » دینک هدهاشم  . 

. ءاَرْهَّزلا ِِدلْوَم  باب  ص459 ، ج1 ، یفاک ، لوصا  يِرْدَص ؛»... َو  يِرَْحن  َْنَیب  َکُسْفَن  ْتَضاَف  َو  َكِْربَق  ِةَدوُْحلَم  ِیف  َُکتْدَّسَو  ْدَقَلَف  ٍّزَعَت  َعِضْوَم 
---------------------------

نیا تعافـش  هب  دشاب ، هدرک  یط  دنک ، یط  اروشاع  ترایز  رد  دیاب  هک  ار  یهار  یـسک  رگا  ِدوُرُْولا ؛» َمْوَی  ِْنیَـسُْحلا  َۀَعاَفَـش  ِیْنقُزْرا  َّمُهَّللا  »
اب و  (ع ) ادهـشلادیس رانک  رد  ار  ینالوط  ریـسم  نیا  هک  درک  ساسحا  دیـشچ و  ار  تعافـش  نیا  معط  رگا  دسریم . (ع ) ادهـشلادیس ییایند 
هک دـمهفیم  تسا ، هدوب  نوصم  دـنراد ، اهكولـس  رگید  هک  یتاـفآ  اـهشزغل و  يهمه  زا  تسا و  هدرک  یط  یتـحار  هب  ناـشیا  تعاـفش 

، دناهداد ریـس  اجنیا  ات  هک  ار  یـسک  دنوشیم . بوسحم  نآ  روهظ  ایند و  نیا  تعافـش  يهمادا  دنتـسه و  رتمهم  يدعب  ملاوع  رد  تعافش 
تعافـش و هب  زاـین  يادـتبا  يدـعب ، ملاوـع  دراد . يریگتسد  هب  جاـیتحا  زین  ریـسم  يهمادا  رد  ناـسنا  هک  ارچ  دـنربب ؛ زین  هار  يهمادا  دـیاب 

صولخ روهظ و  يهلحرم  هب  دندوب ، هداد  ناسنا  هب  ایند  رد  هچنآ  يدعب  ملاوع  رد  تسایند . نیمه  زا  تعافش  عورش  دنتـسه . يریگتسد 
دوشیم . كاپ  اهیصلاخان  زا  دسریم و 

ار هللادابع  ًاعقاو  (ع ) ادهـشلادیس دوشیم . ققحم  هدـش و  عقاو  ًاتقیقح  هک  تسا  يرما  هکلب  تسین ، يرابتعا  يدادرارق و  يرما  مه  تعاـفش 
، دوش داجیا  لاح  لّوحت  اروشاع  يهثداح  رانک  رد  یسک  يارب  رگا  ینعی  دنربیم ؛ ولج  ءاقل  برق و  ماقم  ات  ار  اهنآ  دننکیم و  يریگتـسد 

يهرود یتح  هک  تسا  هدرتسگ  ییاج  ات  ترضح  تعافش  هاگتـسد  دوشیم . رادروخرب  (ع ) ادهـشلادیس تعافـش  زا  رگید  ملاوع  رد  ًامتح 
. دیـسر دـهاوخ  يرتهدرتسگ  بتارم  هب  تعافـش  نیا  يدـعب ، ملاوع  رد  ًاملـسم  دوشیم . باـسح  (ع ) ادهـشلادیس تعافـش  يهولج  روهظ ،

«. ِدوُرُْولا َمْوَی  ِْنیَسُْحلا  َۀَعاَفَش  ِیْنقُزْرا  َّمُهَّللا  : » دیوگیم کلاس  هک  تساذل 
َو ِْنیَـسُْحلا  َعَم  َكَدـْنِع  ٍقْدِـص  َمَدَـق  ِیل  ْتِّبَث  َو  : » دوشیم هتفگ  همادا  رد  اما  تسا ، ناـسنا  تعافـش  رگید و  ملاـع  هب  دورو  زا  ثحب  ادـتبا ،

یناسک نامه  میشاب ؛ مدقتباث  ناشیا  باحصا  و  (ع ) ادهشلادیس هارمه  هب  وا  یبوبر  رضحم  رد  میهاوخیم  دنوادخ  زا  ِْنیَسُْحلا .» ِباَحْـصَأ 
دوخ یتسه  زا  ترضح  يورشیپ  هک  یناسک  اب  رگید ، ملاوع  رد  میهاوخیم  ادخ  زا  ُماَلَّسلا .» ِْهیَلَع  ِْنیَـسُْحلا  َنُود  ْمُهَجَهُم  اُولََذب  َنیِذَّلا   » هک
ماقم هب  دهاوخب  ناسنا  رگا  دبلطیم . ار  يرگید  تعافـش  یهارمه ، نیا  میـشاب . هارمه  دندرک ، ادوس  (ع ) ادهـشلادیس اب  ار  نآ  دنتـشذگ و 

. تسا دورولاموی  رد  ددجم  تعافش  دنمزاین  دشاب ، هارمه  مدق و  تباث  شئایلوا  اب  وا  رضحم  رد  دسرب و  هللادنع » »

« اروشاع ترایز  نتم  »

َْنبا اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  َنیِّیِـصَْولا  ِدِّیَـس  َْنبا  َو  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  َْنبا  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْنبا  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِهَّللا  ِْدبَع  َابَأ  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  »
یِّنِم ْمُْکیَلَع  َِکئاَنِِفب  ْتَّلَح  ِیتَّلا  ِحاَوْرَْألا  یَلَع  َو  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  َرُوتْوَْملا  َْرتِْولا  َو  ِهِراَث  َْنبا  َو  ِهَّللا  َراَث  اَی  َکـْیَلَع  ُماَـلَّسلا  َنیَِملاَْـعلا  ِةَدِّیَـس  َۀَـمِطاَف 
ِعیِمَج یَلَع  َو  اَْنیَلَع  َِکب  ُۀَبیِـصُْملا  ِتَمُظَع  َو  ْتَّلَج  َو  ُۀَّیِزَّرلا  ِتَمُظَع  ْدََقل  ِهَّللا  ِدـْبَع  َابَأ  اَی  ُراَهَّنلا  َو  ُْلیَّللا  َیَِقب  َو  ُتیَِقب  اَم  ًادـَبَأ  ِهَّللا  ُماَلَـس  ًاعیِمَج 
ْمُْکیَلَع ِرْوَْجلا  َو  ِْملُّظلا  َساَسَأ  ْتَسَّسَأ  ًۀَّمُأ  ُهَّللا  َنَعَلَف  ِتاَواَمَّسلا  ِلـْهَأ  ِعیِمَج  یَلَع  ِتاَواَـمَّسلا  ِیف  َُکتَبیِـصُم  ْتَمُظَع  َو  ْتَّلَج  َو  ِماَلْـسِْإلا  ِلـْهَأ 

َنیِدِّهَمُْملا ُهَّللا  َنََعل  َو  ْمُْکتَلَتَق  ًۀَّمُأ  ُهَّللا  َنََعل  َو  اَهِیف  ُهَّللا  ُمُکَبَّتَر  ِیتَّلا  ْمُِکِبتاَرَم  ْنَع  ْمُْکَتلاَزَأ  َو  ْمُکِماَـقَم  ْنَع  ْمُْکتَعَفَد  ًۀَّمُأ  ُهَّللا  َنََعل  َو  ِْتیَْبلا  َلـْهَأ 
َو ْمُکََملاَس  ْنَِمل  ٌْملِـس  یِّنِإ  ِهَّللا  ِدـْبَع  َابَأ  اَـی  ْمِِهئاَِـیلْوَأ  َو  ْمِهِعاَْـبتَأ  َو  ْمِهِعاَیْـشَأ  ْنِم  َو  ْمُْهنِم  ْمُْکَیلِإ  َو  ِهَّللا  َیلِإ  ُْتئَِرب  ْمُِکلاَِـتق  ْنِم  ِنیِکْمَّتلاـِب  ْمَُهل 

َْنب َرَمُع  ُهَّللا  َنََعل  َو  َۀَناَجْرَم  َْنبا  ُهَّللا  َنََعل  َو  ًۀَبِطاَق  َۀَّیَمُأ  ِیَنب  ُهَّللا  َنََعل  َو  َناَوْرَم  َلآ  َو  ٍداَیِز  َلآ  ُهَّللا  َنََعل  َو  ِۀَـماَیِْقلا  ِمْوَی  َیلِإ  ْمَُکبَراَح  ْنَِمل  ٌبْرَح 
َمَرْکَأ يِذَّلا  َهَّللا  ُلاْسَأَف  َِکب  ِیباَصُم  َمُظَع  ْدََقل  یِّمُأ  َو  َْتنَأ  ِیبَِأب  َِکلاَتِِقل  ْتَبَّقَنَت  َو  ْتَمَْجلَأ  َو  ْتَجَرْسَأ  ًۀَّمُأ  ُهَّللا  َنََعل  َو  ًارْمِـش  ُهَّللا  َنََعل  َو  ٍدْعَس 
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ًاهیِجَو َكَْدنِع  ِیْنلَعْجا  َّمُهَّللا  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ٍدَّمَُحم  ِْتَیب  ِلْهَأ  ْنِم  ٍروُْصنَم  ٍماَمِإ  َعَم  َكِراَث  َبَلَط  ِینَقُزْرَی  ْنَأ  کب ]  ] ِینَمَرْکَأ َو  َکَماَقَم 
ِنَسَْحلا َیلِإ  َو  َۀَمِطاَف  َیلِإ  َو  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  َیلِإ  َو  ِِهلوُسَر  َیلِإ  َو  ِهَّللا  َیلِإ  ُبَّرَقَتَأ  یِّنِإ  ِهَّللا  ِْدبَع  َابَأ  اَی  ِةَرِخْآلا  َو  اَْینُّدلا  ِیف  ُماَلَّسلا  ِْهیَلَع  ِْنیَسُْحلِاب 

َیلِإ ُْتئَِرب  ْمُکِعاَیْـشَأ  یَلَع  َو  ْمُْکیَلَع  ِهِرْوَج  َو  ِهِمَلُظ  ِیف  يَرَج  َو  ُهَناَْیُنب  ِْهیَلَع  یََنب  َو  َِکلَذ  َساَـسَأ  َسَّسَأ  ْنَّمِم  ِةَءاَرَْبلاـِب  َو  َکـِتالاَوُِمب  َکـَْیلِإ  َو 
ْنِم ِةَءاَرَْبلِاب  َو  َبْرَْحلا  ُمَُکل  َنِیبِصاَّنلا  َو  ْمُِکئاَدـْعَأ  ْنِم  ِةَءاَرَْبلِاب  َو  ْمُکِِّیلَو  ِةـالاَُوم  َو  ْمُِکتـالاَوُِمب  ْمُْکَیلِإ  َُّمث  ِهَّللا  َیلِإ  ُبَّرَقَتَأ  َو  ْمُْهنِم  ْمُْکَیلِإ  َو  ِهَّللا 

ِینَمَرْکَأ يِذَّلا  َهَّللا  ُلاْسَأَف  ْمُکاَداَع  ْنَِمل  ٌّوُدَـع  َو  ْمُکـالاَو  ْنَِمل  ٌِّیلَو  َو  ْمَُکبَراَـح  ْنَِمل  ٌبْرَح  َو  ْمُکََملاَـس  ْنَِمل  ٌْملِـس  یِّنِإ  ْمِهِعاَْـبتَأ  َو  ْمِهِعاَیْـشَأ 
ِیف ٍقْدِص  َمَدَق  ْمُکَدـْنِع  ِیل  َتِّبَُثی  ْنَأ  َو  ِةَرِخْآلا  َو  اَْینُّدـلا  ِیف  ْمُکَعَم  ِینَلَعْجَی  ْنَأ  ْمُِکئاَدـْعَأ  ْنِم  َةَءاَرَْبلا  ِینَقَزَر  َو  ْمُِکئاَِیلْوَأ  ِۀَـفِْرعَم  َو  ْمُِکتَفِْرعَِمب 

ٍقِطاَن ٍرِهاَظ  ًيَدُـه ]  ] ٍيِدـْهَم ٍماَمِإ  َعَم  يِراَث ]  ] ْمُکِراَث َبَلَط  ِینَقُزْرَی  ْنَأ  َو  ِهَّللا  َدـْنِع  ْمَُکل  َدوُمْحَْملا  َماَقَْملا  ِینَغِّلَُبی  ْنَأ  ُُهلَأْسَأ  َو  ِةَرِخآـْلا  َو  اَْینُّدـلا 
َمَظْعَأ َو  اَهَمَظْعَأ  اَم  ٍۀَبیِـصُم  ِِهتَبیِـصُِمب  ًاباَصُم  یِطُْعی  اَم  َلَْضفَأ  ْمُِکب  ِیباَصُِمب  ِینَیِطُْعی  ْنَأ  ُهَْدنِع  ْمَُکل  يِذَّلا  ِنْأَّشلِاب  َو  ْمُکِّقَِحب  َهَّللا  ُلَأْسَأ  َو  ْمُْکنِم 
ْلَعْجا َّمُهَّللا  ٌةَرِفْغَم  َو  ٌۀَمْحَر  َو  ٌتاَوَلَـص  َْکنِم  ُُهلاَنَت  ْنَّمِم  اَذَـه  یِماَقَم  ِیف  ِیْنلَعْجا  َّمُهَّللا  ِضْرَْألا  َو  ِتاَواَمَّسلا  ِعیِمَج  ِیف  َو  ِماَلْـسِْإلا  ِیف  اَهَتَّیِزَر 

ُْنبا ُنیِعَّللا  ِداَبْکَْألا  ِۀَلِکآ  ُْنبا  َو  َۀَّیَمُأ  ُوَنب  ِِهب  ْتَکَّرَبَت  ٌمْوَی  اَذَـه  َّنِإ  َّمُهَّللا  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  َتاَمَم  ِیتاَمَم  َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  اَیْحَم  َياَیْحَم 
َدیِزَی َو  َۀَـیِواَعُم  َو  َناَیْفُـس  َابَأ  ْنَْعلا  َّمُهَّللا  َکُِّیبَن  ِهِیف  َفَقَو  ٍِفقْوَم  َو  ٍنِطْوَم  ِّلُک  ِیف  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  َکِِّیبَن  ِناَِسل  َو  َکـِناَِسل  یَلَع  ِنیِعَّللا 

ْفِعاَضَف َّمُهَّللا  ِْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَـص  َْنیَـسُْحلا  ُمِِهْلتَِقب  َناَوْرَم  ُلآ  َو  ٍداَیِز  ُلآ  ِِهب  ْتَحِرَف  ٌمْوَی  اَذَه  َو  َنیِدـِبْآلا  َدـَبَأ  ُۀَـنْعَّللا  َْکنِم  ْمِْهیَلَع  َۀَـیِواَعُم  َْنب 
َو ْمِْهیَلَع  ِۀَـنْعَّللا  َو  ْمُْهنِم  ِةَءاَرَْبلاـِب  ِیتاَـیَح  ِماَّیَأ  َو  اَذَـه  یِِفقْوَـم  ِیف  َو  ِمْوَْـیلا  اَذَـه  ِیف  َکـَْیلِإ  ُبَّرَقَتَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  َمِیلَأـْلا  َباَذَْـعلا  َو  َنْعَّللا  ُمِْـهیَلَع 
َُهل ٍِعباَت  َرِخآ  َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  َّقَح  َمَلَظ  ٍِملاَظ  َلَّوَأ  ْنَْعلا  َّمُهَّللا  ٍةَّرَم ـ  َۀـَئاِم  ُلوُقَی  َُّمث  ُماَلَّسلا ـ  ُمِْهیَلَع  َو  ِْهیَلَع  َکِِّیبَن  ِلآ  َو  َکِِّیبَِنل  ِةـالاَوُْملِاب 
َُّمث ٍةَّرَم  َۀَئاِم  َِکلَذ  ُلوُقَی  ًاعیِمَج  ْمُْهنَْعلا  َّمُهَّللا  ِِهْلتَق  یَلَع  ْتََعباَت  َو  ْتَعَیَاب  َو  ْتَعَیاَش  َو  َْنیَـسُْحلا  ِتَدَـهاَج  ِیتَّلا  َۀـَباَصِْعلا  ِنَْعلا  َّمُهَّللا  َِکلَذ  یَلَع 

ُهَلَعَج َال  َو  ُراَهَّنلا  َو  ُْلیَّللا  َیَِقب  َو  ُتیَِقب  اَم  ًادـَبَأ  ِهَّللا  ُماَلَـس  یِّنِم  َْکیَلَع  َِکئاَنِِفب  ْتَّلَح  ِیتَّلا  ِحاَوْرَْألا  یَلَع  َو  ِهَّللا  ِدـْبَع  َابَأ  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ُلوُقَی 
ـ  ُلوُقَی َُّمث  ٍةَّرَم  َۀَئاِم  َِکلَذ  ُلوُقَی  ِْنیَـسُْحلا ـ  ِباَحْـصَأ  یَلَع  َو  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِِّیلَع  یلَع  َو  ِْنیَـسُْحلا  یَلَع  ُماَلَّسلا  َِکتَراَیِِزل  یِّنِم  ِدـْهَْعلا  َرِخآ  ُهَّللا 

َو ٍداَیِز  َْنب  ِهَّللا  َْدیَبُع  ْنَْعلا  َو  ًاسِماَخ  َدـیِزَی  ْنَْعلا  َّمُهَّللا  َِعباَّرلا  َو  َِثلاَّثلا  و ]  ] َُّمث َِیناَّثلا  َُّمث  ًالَّوَأ  ِِهب  ْأَدـْبا  َو  یِّنِم  ِنْعَّللِاب  ٍِملاَظ  َلَّوَأ  َْتنَأ  َّصُخ  َّمُهَّللا 
ُدْمَْحلا ََکل  َّمُهَّللا  ُلوُقَت ـ  َو  ُدُجْـسَت  َُّمث  ِۀَـماَیِْقلا ـ  ِمْوَی  َیلِإ  َناَوْرَم  َلآ  َو  ٍداَـیِز  َلآ  َو  َناَیْفُـس  ِیبَأ  َلآ  َو  ًارْمِـش  َو  ٍدْعَـس  َْنب  َرَمُع  َو  َۀـَناَجْرَم  َْنبا 

َعَم َكَْدنِع  ٍقْدِص  َمَدَـق  ِیل  ْتِّبَث  َو  ِدوُرُْولا  َمْوَی  ِْنیَـسُْحلا  َۀَعاَفَـش  ِیْنقُزْرا  َّمُهَّللا  ِیتَّیِزَر  ِمیِظَع  یَلَع  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  ْمِِهباَصُم  یَلَع  َنیِرِکاَّشلا  َدْـمَح 
«. ُماَلَّسلا ِْهیَلَع  ِْنیَسُْحلا  َنُود  ْمُهَجَهُم  اُولََذب  َنیِذَّلا  ِْنیَسُْحلا  ِباَحْصَأ  َو  ِْنیَسُْحلا 

عبانم

. میرک نآرق   ـ
. هغالبلا جهن   ـ

. هیداجس يهفیحص   ـ
. ینیلک بوقعی  نب  دمحم  یفاک ، لوصا  .1

. یلماع رح  نسح  نب  دمحم  خیش  هعیرشلا ، لئاسم  لیصحت  یلا  هعیشلا  لئاسو  .2
(. سوواط نبا  دیس  ، ) یسوم نب  یلع  نیدلا  یضر  دیس  فوفّطلا ، یلتق  یلع  فوهل  .3

(. سوواط نبا  دیس  ، ) یسوم نب  یلع  نیدلا  یضر  لامعالا ، لابقا  .4
(. قودص خیش   ) هیوباب نب  یلع  نبدمحم  هیقفلا ، هرضحیال  نم  .5

(. قودص خیش   ) هیوباب نب  یلع  نبدمحم  (ع ،) اضرلا رابخأ  نویع  .6

اروشاع ترایز  رد  یکولس  تاماقم  الب  www.Ghaemiyeh.comتفایض  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 112زکرم  هحفص 104 

http://www.ghaemiyeh.com


(. قودص خیش   ) هیوباب نب  یلع  نبدمحم  لامعالا ، باقع  لامعالا و  باوث  .7
(. قودص خیش   ) هیوباب نب  یلع  نبدمحم  ۀمعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  .8

(. قودص خیش   ) هیوباب نب  یلع  نبدمحم  رابخألا ، یناعم  .9
(. قودص خیش   ) هیوباب نب  یلع  نبدمحم  یلامأ ، .10

(. قودص خیش   ) هیوباب نب  یلع  نبدمحم  عئارشلا ، للع  .11
. یمق هیولوق  نبا  دمحم  نب  رفعج  مساقلاوبا  تارایزلالماک ، .12

(. یسوط خیش   ) نسحلا نب  دمحم  رفعج  یبا  دبعتملا ، حالس  دجهتملا و  حابصم  .13
. یمق سابع  خیش  راحبلا ، هنیفس  .14

. یمق سابع  خیش  مومهملا ، سفن  .15

. یمق سابع  خیش  نانجلا ، حیتافم  .16
. یّمق رافص  نسح  نب  دمحم  رفعجوبا  (ص ،) دمحم لآ  لئاضف  یف  تاجردلارئاصب  .17

. یسلجم رقابدمحم  همالع  راهطألا ، ۀمئألا  رابخأ  رردل  ۀعماجلا  راونألا  راحب  .18
. یناّرح هبعش  نبا  یلع  نب  نسح  لوقعلافحت ، .19

. يدمآ یمیمت  دحاولادبع  ملکلاررد ، مکحلاررغ و  .20
(. دیفم خیش   ) دمحم نب  دمحم  یلامأ ، .21

(. دیفم خیش   ) دمحم نب  دمحم  دابعلا ، یلع  هللا  ججح  ۀفرعم  یف  داشرإلا  .22
(. دیفم خیش   ) دمحم نب  دمحم  صاصتخالا ، .23

. یشایع دوعسم  نب  دمحم  یشایع ، ریسفت  .24
. یمق میهاربا  نب  یلع  یمق ، ریسفت  .25

. یناشاک ضیف  نسحم  یفاص ، ریسفت  .26
. یناشاک ضیف  نسحم  ءاضیبلاۀجحم ، .27

. یسربط نسح  نب  یلع  رابخألاررغ ، یف  راونألا  ةاکشم  .28
. ینارحب نامیلس  نب  مشاه  دیس  رشع ، ینثإلا  ۀمئألا  زجاعم  ۀنیدم  .29

. ینارهط لضفلاوبا  ازریم  جاح  روشاعلا ، ةرایز  حرش  یف  رودصلاءافش  .30
. یناکسح هللا  دبع  نب  هللا  دیبع  لیضفتلا ، دعاوقل  لیزنتلا  دهاوش  .31

. یسرب بجر  ظفاحلا  (ع ،) نینمؤملاریمأ رارسأ  یف  نیقیلاراونأ  قراشم  .32
. یلبرا حتفلا  یبا  نب  یسیع  نب  یلع  نسحلاوبا  ۀمئالا ، ۀفرعم  یف  ۀَّمُغلا  فشک  .33

. یلازغ دمحم  نب  دمحم  دماحوبا  مولعلا ، ءایحا  .34

اههیامن

: فلا
180 ءالتبا ،

209 ، 164 ، 156 ، 155 ، 109 ، 107 ، 105 ، 104 ، 103 تّوبا ،

اروشاع ترایز  رد  یکولس  تاماقم  الب  www.Ghaemiyeh.comتفایض  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 112زکرم  هحفص 105 

http://www.ghaemiyeh.com


196 ، 195 ، 190 ، 156 ، 111 ، 45 ، 22 ، 5 صالخا ،
210 ، 166 ، 140 ، 139 ، 116 ، 80 ، 57 ، 43 ، 11 قالخا ،

81 هدیمح ، قالخا 
43 هلیذر ، قالخا 

142 ، 41 ، 40 ، 37 ، 35 ، 5 رافغتسا ،
139 ، 107 ، 106 ، 105 ، 104 قافشا ،

59 ، 57 ، 56 ، 53 ، 15 ، 11 ، 6 ، 5 لادتعا ،
80 ، 53 ، 43 ، 5 تاداقتعا ،

220 ، 209 ، 199 ، 194 ، 193 ، 192 ، 191 ، 139 بئاصم ، مظعا 
214 ، 212 ، 161 ، 145 ، 137 یگدامآ ،

161 ، 160 ، 158 ، 104 یخیرات ، تما 
218 دادما ،

17 ، 15 ، 5 دوبعم ، باختنا 
187 ، 162 ، 161 ، 113 ، 47 ماقتنا ،

190 ، 189 ، 76 راسکنا ،
182 ، 178 ، 157 ، 87 ، 80 ، 79 مزعلاولوا ،

67 ، 21 ، 6 یهلا ، تایآ 
ب:

71 ، 62 ، 61 ، 7 تب ،
219 ، 212 ، 185 ، 182 ، 176 ، 175 ، 174 ، 173 ، 165 ، 164 ، 162 ، 160 ، 159 ، 7 تئارب ،

157 ، 148 ، 132 ، 127 ، 126 ، 121 ، 68 ، 35 تریصب ،
220 ، 211 ، 83 ادهشلادیس ، يالب 

107 تّونب ،
216 ، 213 ، 90 هیماینب ،

169 توبن ، تیب 
پ،ت،ث:

81 یعامتجا ، شتسرپ 
172 ، 156 الب ، لمحت 

208 ، 196 ، 195 ، 194 ، 67 ، 66 ، 51 حیبست ،
136 ، 133 فیوست ،

185 ، 89 هیقت ،
140 ، 83 ، 82 خیرات ، بیذهت 

140 هعماج ، بیذهت 
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137 ، 81 سفن ، بیذهت 
195 ، 136 ، 121 ، 113 ، 104 ، 53 ، 52 ، 51 ، 47 ، 38 ، 35 ، 33 ، 26 ، 15 ، 11 ، 5 هبوت ،

162 ، 160 ، 125 ، 82 ، 81 هعسوت ،
172 ، 166 ، 164 ، 157 ، 156 ، 83 ، 81 ، 80 يربت ، یلوت و 

185 ، 112 هللاراث ،
217 ، 186 ، 183 ، 179 ، 175 ، 174 ، 173 ، 7 مدق ، تابث 

ج،چ،ح،خ:
217 ، 212 ، 160 ، 140 ، 7 لطاب ، يههبج 

166 ، 164 ، 163 ، 161 ، 160 ، 157 قح ، يههبج 
33 ، 29 ، 28 لهج ، دونج 

33 ، 31 ، 30 ، 29 ، 28 لقع ، دونج 
29 ، 28 ، 5 ربکا ، داهج 

137 ینیشنهلچ ،
133 ، 6 ایند ، بح 

120 ، 89 ، 26 جح ،
32 دسح ،

219 نیرکاش ، دمح 
212 ، 211 ، 209 ، 203 ، 199 ، 7 تامم ، تایح و 

51 اجر ، فوخ و 
197 ، 196 ، 188 ، 187 ، 185 ، 184 ، 183 ، 164 ، 162 ، 143 ، 90 ، 7 یهاوخنوخ ،

د،ذ،ر،ز،ژ:
92 ، 78 ، 67 ، 66 ، 65 ، 64 ، 43 رکذ ،

159 ، 139 یقالخا ، لئاذر 
174 تئارب ، قزر 

211 ، 194 ، 126 ، 115 ، 105 ، 101 ، 32 اضر ،
124 ّتیناحور ،

213 ، 123 ، 120 ، 55 ، 50 هزور ،
210 ، 166 ، 81 تضایر ،

194 ، 169 ، 126 ، 16 دهز ،
،208 ، 203 ، 188 ، 185 ، 182 ، 178 ، 176 ، 167 ، 166 ، 112 ، 97 ، 96 ، 95 ، 94 ، 93 ، 92 ، 91 ، 88 ، 73 ، 7 ، 6 ، 4 ، 1 اروشاع ، ترایز 

223 ، 221 ، 217 ، 216 ، 215 ، 212 ، 209
س،ش،ص،ض:

94 ، 93 ، 89 نعل ، مالس و 
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183 ، 173 برح ، ملس و 
84 ، 10 الب ، اب  كولس 

170 ، 156 ، 145 ، 124 ، 59 ، 47 ، 46 ، 6 تاهبش ،
172 ، 168 ردص ، حرش 
122 ، 52 ، 44 تعیرش ،

222 ، 221 ، 217 ، 187 ، 183 ، 182 ، 179 ، 178 ، 177 ، 152 ، 112 ، 98 ، 97 ، 88 ، 87 ، 82 ، 11 ، 7 تعافش ،
220 ، 219 ، 96 ، 78 ، 77 ، 72 ، 60 ، 43 ، 41 ، 37 ، 5 رکش ،

225 ، 224 ، 213 ، 199 ، 197 ، 196 ، 189 ، 188 ، 163 ، 144 ، 102 ، 67 ، 66 ، 65 ، 7 تاولص ،
84 ، 4 ، 1 الب ، تفایض 

ع،غ:
169 ، 87 ، 82 رذ ، ملاع 

189 ، 77 ، 76 ، 37 ، 35 بجُع ،
212 هعیش ، نافرع 

23 ، 15 ، 11 ، 5 مزع ،
ف،ق:

170 ، 142 ، 127 ، 123 ، 118 ، 6 هنتف ،
81 ترطف ،

ك،گ:
174 تفرعم ، تمارک 

ل،م:
221 ، 211 ، 114 ، 24 ، 16 ءاقل ،

103 ، 43 ِرْدَْقلا ، َۀَْلَیل 
43 ، 35 تاحابم ،

67 ، 47 ، 46 ، 45 ، 42 ، 39 ، 37 ، 36 ، 35 ، 33 ، 15 ، 11 ، 5 هبساحم ،
75 تابقارم ،

55 ، 43 ، 35 ، 5 تابحتسم ،
188 ، 7 یگدزتبیصم ،

140 یگدزتبیصم ،
183 ، 175 ، 161 ، 151 ّتیعم ،

208 ، 199 ، 197 ، 196 ، 195 ، 188 ، 7 ترفغم ،

208 ، 203 ، 172 ، 126 ، 108 ، 79 ، 11 دیحوت ، ماقم 
88 ناوضر ، ماقم 
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187 ، 183 ، 182 ، 178 ، 177 ، 7 دومحم ، ماقم 
73 ، 6 یکولس ، تاماقم 

139 یقالخا ، مراکم 
43 ، 35 ، 5 تاهورکم ،

140 لمع ، قطنم 
171 ، 169 ، 158 ، 156 ، 110 ، 87 ، 80 قاثیم ،

ن،و:
،142 ، 138 ، 137 ، 136 ، 135 ، 123 ، 122 ، 120 ، 95 ، 94 ، 93 ، 92 ، 91 ، 89 ، 87 ، 63 ، 62 ، 59 ، 55 ، 54 ، 53 ، 52 ، 49 ، 43 ، 37 زامن ،

172 ، 145 ، 143
42 ، 35 ، 34 ، 5 تابجاو ،

183 ، 164 تهاجو ،
81 هّیهلا ، تیالو 

159 ، 139 لطاب ، تیالو 
139 ، 81 قح ، تیالو 

188 ، 187 ، 163 ، 115 رصعیلو ،

باتک دلج  تشپ  ترابع 

یتبیصم تسا ؛ ع )  ) ادهشلادیس تبیـصم  ینعی  تائالتبا ، اهالب و  مظعا  هژیو  هب  ادخ و  يایلوا  يالب  هب  هجوت  كولـس ، يهلیـسو  نیرتمهم  »
عماوج و يهمه  بیذـهت  روحم  لاعتم و  يادـخ  تمـس  هب  كولـس  لیاسو  مظعا  التبا ، نیا  تسا . (ص ) هللالوسر يـالتبا  تقیقح ، رد  هک 

يایلوا يالب  اب  كولـس  ریـس و  دـناهدرک . دـشر  نآ  يهطـساو  هب  هدرب و  هرهب  التبا  نیا  زا  زین  (ع ) مزعلاولوا يایبنا  یتح  تسا . خـیرات  لـک 
«. دراد يرگید  طیارش  لحارم و  لزانم ، تسا و  رتلوصولاعیرس  یهلا ،

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 

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 )
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. 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
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 
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. 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 
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