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( جع  ) يدهم تلود  رد  باتک  لها 

باتک تاصخشم 

یتیآ هللا  ترصن  هدنسیون 
دوعوم يدهم  ترضح  یگنهرف  داینب  : رشان

هلئسم نییببت 

یبتکم اهنت  هعیـش ، بتکم  نایم  نیا  رد  تسا . رـشب  ياهرواب  نیرترادهشیر  نیرتیناـگمه و  زا  دوعوم  حلـصم  هب  داـقتعا  اـی  ییارگ  یجنم 
هدـش هدـیواک  رتمک  هلئـسم  نیا  فلتخم  داعبا  ایاوز و  هنافـسأتم  یلو  دراد ، رایتخا  رد  ار  عباـنم  نیرتراـبرپ  دوعوم  یجنم  ِهراـبرد  هک  تسا 

اب ع )  ) يدـهم ماما  راتفر  یگنوگچ  تسا ، هدرک  لوغـشم  دوخ  هب  ار  يرایـسب  ياهنهذ  ًاتعیبط  هک  عوضوم  نیا  ناهنپ  داـعبا  زا  یکی  تسا .
نیا نوگانوگ  يایاوز  دوخ  ناوت  دـح  رد  ات  دـشوکیم  هتـشون  نیا  تسا . ع )  ) يدـهم ماما  ربارب  رد  باتک  لها  شنکاو  زین  باتک و  لـها 

. دنک یسررب  ار  هلئسم 

قیقحت ترورض  تیمها و 

روهظ رصع  زا  لوقعم  ابیز و  يریوصت  هیارا 

دوعوم یجنم  هک  یبتکم  ناونع  هب  هعیش  بتکم  تسا و  یتیّلم  ارف  یناهج و  یموهفم  هکلب  یمالسا ، یعیـش و  ياهشیدنا  هن  یجنم  هب  داقتعا 
دوخ ياهرواب  لوصا و  دنک ، توعد  دوخ  دوعوم  هب  ار  نارگید  تسناوت  دـهاوخ  ینامز  اهنت  دـنادیم ، وا  هب  بوسنم  ار  دوخ  دوخ و  زا  ار 

. دـیامن هیارا  ینامـسآ  درم  نآ  زا  ار  ریوصت  نیرتاـبیز  نیرتلـماک و  نیرتلوقعم ، هک  دـشاب  ّقفوم  نارگید  بذـج  رد  دـیامن و  جـیورت  ار 
هیارا نآ  زا  هک  یلوقعم  اـبیز و  ریوـصت  هب  نآ  ربارب  رد  اـجب  شنکاو  ّلـک و  حلـصم  ِهیرظن  شریذـپ  دوـعوم و  ِهشیدـنا  هب  نارگید  درکیور 

. دیآیم مهارف  یصصخت  یعوضوم و  ياهشهوژپ  اب  اهنت  ّلدتسم ، لوقعم و  ریوصت  نیا  دراد و  یگتسب  دوشیم 

يزیر همانرب 

دناوتیم و زین  ام  ياهراتفر  اهيزیرهمانرب و  هب  نآ ، یملع  دیاوف  رب  هوالع  ع )  ) يدهم ماما  تامادقا  یگنوگچ  اهراتفر و  فادها ، نتـسناد 
مهارف ار  وا  يزوریپ  ياههنیمز  میناوتیم  دبای ، تسد  نادب  دهاوخیم  ع )  ) يدهم ماما  هچنآ  نتسناد  اب  ام  دشخبب . وس  تمـس و  دیاب  هکلب 

نآ يدرف  راثآ  يادج  هاگن  نیا  . میروآ مهارف  ع )  ) ماما یلاع  فادها  هب  یبایتسد  يارب  یبسانم  رتسب  یفاک  هّدُـع  هّدـع و  ِهّیهت  اب  میروآ و 
رد دشاب  انب  رگا  لاثم  ناونع  هب  دشاب . هتشاد  ینید و ... عماجم  یملع ، ياههزوح  روشک ، نالک  ياهيزیرهمانرب  رد  ییازـسب  ریثأت  دناوتیم 

نیا يرکف  فلتخم  ياهزاین  هب  نداد  خساپ  يارب  قح  بتکم  اهنت  ناونع  هب  هعیـش  ایآ  دـنورگب ، مالـسا  نید  هب  اهناسنا  رتشیب  روهظ  رـصع 
ناهج ِهدنیآ  ياهدادخر  نتسناد  ؟ تسا بسانتم  تیرشب  ياهزاین  اب  وا  یگنهرف  تالوصحم  ایآ  تسا ؟ هدرک  هدامآ  ار  دوخ  هوبنا ، ّتیعمج 

رد هـک  دراذـگیم  روـشک  یلک  ياهتسایــس  ناـّیلوتم  شود  رب  ار  هـفیظو  نـیا  ناناملــسم  ریغ  اـب  ع )  ) يدــهم ماـما  راـتفر  یگنوـگچ  و 
. دشاب زین  تیرشب  ِهدنیآ  ياهزاین  ِهدنروآرب  هک  دننیزگرب  ار  ییاهتسایس  دوخ  نالک  ياهيزیرهمانرب 

ییادز هفارخ 
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هدرتسگ ياهنوگ  هب  هک  تسا  ییاهفیرحت  تافارخ و  دهدیم  ناشن  ار  نآ  تیمها  ثحب و  نیا  هب  نتخادرپ  ترورض  هک  یتاکن  رگید  زا 
نداد هولج  تشز  يارب  نانمـشد  ناضرغم و  يوس  زا  دـمع  هب  هاـگ  هک  اـهفیرحت  تاـفارخ و  نیا  تسا . هتفاـی  هار  تیودـهم  ثحاـبم  رد 
شود رب  ار  ینیگنـس  تلاسر  دریگیم ، تروص  دوعوم  روهظ  ِهلئـسم  نداد  هولج  یفارخ  هجیتن  رد  و  وا ، یناهج  تکرح  و  ع )  ) ماـما ِهرهچ 

اب ییورایور  رد  ع )  ) يدـهم ماـما  هک  درک ؛ هراـشا  یفارخ  رواـب  نیا  هب  ناوتیم  هنومن  يارب  تسا . هدراذـگ  نارگشهوژپ  نادنمـشیدنا و 
نیا رد  ام  هک  دزادنایم و ... هار  هب  نوخ  يوج  دنزیم ، ندرگ  ار  ناراکهانگ  یمامت  دهدیمن ، ناشن  دوخ  زا  شمرن  ارادم و  ياهّرذ  مدرم 

. میاهدرک تابثا  ار  اهرواب  هنوگ  نیا  ندوب  یفارخ  يدودح  ات  راتشون 

قیقحت هنیشیپ 

یهاگآ تیونعم و  لامک ، دـشر ، زا  اـهناسنا  دـشابن . يربخ  یهاـبت  يژک و  متـس ، زا  هک  دـید  دـهاوخ  دوخ  نامـشچ  هب  ار  يزور  ناـهج 
ندنایامن زا  نیمز  هن  دنک و  غیرد  شتمعن  ناراب  شزیر  زا  نامسآ  هن  دوش . هدیچرب  نیمز  ِهنهپ  زا  تالکشم  جنر و  رقف و  دنشاب . رادروخرب 

هب ار  اهیـشوخ  اهیبوخ و  هک  دوب  دـهاوخ  ناسیّدـق  ناحلاص و  نآ  زا  ییاورنامرف  زور  نآ  رد  دزرو . لـخب  شایمّرخ  یگزاـت و  يزبس و 
دهاوخ نم  ِهلالس  زا  يدنزرف  تکرب  هب  رگید  یبوخ  رازه  نارازه  اهنیا و  دننزیم و  دنویپ  نامسآ  اب  ار  ناشاهلد  دنهدیم و  هیده  مدرم 
لوـسر هک  تسا  ياهدـعو  نیا  . درک دـهاوخ  عوـلُط  تبیغ  ِهدرپ  سپ  زا  شدوـجو  دیـشروخ  يزور  تسا و  یهلا  ِهریخذ  نـیرخآ  هـک  دوـب 

رایسب . دوب هدرک  نآ  ِهتفیـش  دنموزرآ و  ار  ناناملـسم  ياهلد  هداد و  دیون  شندش  هدروآرب  هب  ار  مدرم  اهراب  اهراب و  ص )  ) مالـسا یمارگ 
اهيواکجنک اهشسرپ و  نیمه  هاگ  دنشاب و  هوکشرپ  زور  نآ  هرابرد  رتشیب  هچ  ره  نتسناد  ِهنشت  هدیشک ، جنر  ناناملسم  هک  تسا  یعیبط 

ار دوعوم  زور  نآ  يایاوز  زا  رگید  ياهیواز  تشادیماو و  نخس  هب  ار  ص )  ) یمارگ لوسر  ناناملسم -  ریغ  تشونرس  زا  شسرپ  دننام  - 
تـسج دیاب  ع )  ) يدـهم ماما  روهظ  ثحب  حرط  زاغآ  نامه  زا  ار  ناناملـسم  ریغ  تشونرـس  ثحب  ياپّدر  ساسا  نیمه  رب  . درکیم راکـشآ 

و ص )  ) مالسا ربمایپ  هک  تسا  دوعوم  زور  نآ  ثداوح  زا  یشخب  درذگیم  اه  نآ  رب  هک  یتاقافتا  ناناملـسم و  ریغ  تشونرـس  درک . وجو 
ثحب ِهنماد  نآ  حرط  اب  زین  نارّسفم  ناثّدحم و  عبت ، هب  دندرکیم و  راکـشآ  ار  نآ  زا  ییایاوز  دندشیم و  نآ  ضّرعتم  ع )  ) موصعم ناماما 

زا راصتخا  هب  ولو  ینخس  اما  دشاب ، هتخادرپ  نآ  ثداوح  روهظ و  هلئسم  هب  هک  درب  مان  ناوتب  ار  یباتک  رتمک  دیاش  . دندیشخبیم تعـسو  ار 
شیب مک و  ع )  ) يدهم ماما  هب  طوبرم  تایآ  لیذ  رد  زین  نارسفم  زا  يرایسب  دشاب . هدرواین  نایم  هب  نیملسمریغ  رگید  باتک و  لها  تبقاع 

... هنومن و ریسفت  بحاص  ییابطابط ، همالع  یسربط ، مالسالا  نیما  یمق ، میهاربا  نبیلع  هداتق ، سابع ، نبا  دناهدرک . هلئسم  نیا  هب  یتاراشا 
زین راحب و ... یـسوط ، خیـش  تبیغ  نیدلا ، لامک  یفاک ، لوصا  تاجردلا ، رئاصب  نوچمه  ییاور  بتک  رد  دنتـسه . نارـسفم  نیا  ِهلمج  زا 

یتاحیضوت نآ  نوماریپ  هدرک و  حرط  ار  هلئـسم  نیا  هک  يرـصاعم  نادنمـشناد  نایم  زا  . تسا هدش  رکذ  هلئـسم  نیا  تایاور  راصتخا  هب  ولو 
تیآ ناهج ، رتسگداد  باتک  رد  ینیما  میهاربا  هللا  تیآ  روهظلا ، یلا  دهملا  نم  يدـهملا  مامالا  باتک  رد  ینیوزق  همالع  ناوتیم  دـناهداد 

ام خیرات   ) موس دلج  يدهملا  مامالا  هعوسوم  رد  ردص  دمحم  دیس  هللا  تیآ  و  ع )  ) يدهم یناهج  تموکح  باتک  رد  يزاریـش  مراکم  هللا 
نآ زا  راتـشون  نیا  رد  ام  تسا و  رادروخرب  ثحب  رد  يرت  شیب  تقد  تازایتما و  زا  ریخا  باـتک  ناـیم  نیا  زا  هک  درب  ماـن  ار  روهظلا ) دـعب 

ضراعت ّلح  ددص  رد  هک  هاگ  دناهدرک و  افتکا  تیاور  دنچ  ای  کی  رکذ  هب  ًاتدـمع  عوضوم  نیا  ناحارط  نکیل  . میاهدرب یناوارف  ياههرهب 
حرط اما  دناهداهن . رانک  ار  رگید  ِهتـسد  هداد و  حیجرت  ار  هتـسد  کی  ثحب  فلتخم  يایاوز  یـسررب  نودب  هلـصافالب و  دناهدمآرب  تایاور 

یـسررب زین  هلئـسم و  تایاور  تاـیآ و  ِهعومجم  يروآعمج  نآ و  فلتخم  داـعبا  بناوج و  یـسررب  اـب  هارمه  لقتـسم  تروص  هب  عوضوم 
زا کی  چـیه  رد  هک  تسا  یلیـصفت  يراک  تایآ و ... رب  تایاور  ِهضرع  تاـیاور و  یلـالد  يدنـس و  یـسررب  زین  ثحب و  نیارق  دـهاوش و 

. تسا هدماین  نادنمشناد  بتک 
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قیقحت هویش 

ياهوزرآ زا  اهنآ  هب  طوبرم  تایاور  تایآ و  يداهتجا  یـسررب  يداـقتعا و  یقـالخا و  ثحاـبم  نوگاـنوگ  ياـهشخب  رد  قّمعت  تقد و 
هزوح ود  رد  هناـهیقف  ياـهتقد  لوصا و  ملع  دـمآ  راـک  رازبا  يریگراـکهب  زا  هنافـسأتم  یلو  تسا ، هدوـب  نادنمـشیدنا  ناـگرزب و  ِهنیرید 

ضراعت ندـشن  لح  اهنآ ، ياهلولدـم  رد  تقد  مدـع  دنـسلا ، فیعـض  تایاور  هب  دامتعا  تفای . ناشن  ناوتیم  رتمک  تاداقتعا  قالخا و 
هجوت اب  هزورما  . دراد دوجو  يداقتعا  یقالخا و  ثحابم  زا  يرایـسب  رد  هک  تسا  یتالکـشم  زا  نآرق و ... رب  اهنآ  ندرکن  هضرع  تایاور ،

ثحابم نیا  دعاوق  لوصا و  رب  ینتبم  شهوژپ  ترورض  ّتیودهم ، ثحابم  هژیو  هب  يداقتعا  یقالخا و  لیاسم  هب  عماوج  نوزفا  زور  زاین  هب 
لصف ود  لماش  رضاح  ِهلاقم  . دوب دهاوخ  رادروخرب  ّتقد  قمع و  زا  ثحابم  يریسم ، نینچ  ندومیپ  تروص  رد  اهنت  تسا . هدش  رتراکـشآ 

هک يدـهاوش  نیارق و  هتفرگ و  رارق  هجوت  دروم  اهنآ  تقاثو  ای  فعـض  زا  يادـج  هلئـسم ، تاـیاور  هعومجم  لوا  لـصف  رد  دوب : دـهاوخ 
يدنبعمج هب  رگیدکی  اب  تایاور  ِهعومجم  ِهسیاقم  اب  نایاپ  رد  تسا و  هدـش  يروآعمج  دـننکیم ، فیعـضت  ای  دـییأت  ار  رظن  دروم  لیاسم 

دوش و زیهرپ  دنراد ، يدرف  هب  رـصحنم  نومـضم  هک  يدحاو  ياهربخ  زا  هک  تسا  هدش  شـشوک  لصف  نیا  رد  تسا . هدش  هتخادرپ  ییاهن 
هماع عبانم  رد  اهنت  هک  یتایاور  زا  دشیم ، هک  اج  نآ  ات  نینچمه  دوش . هدافتـسا  دنراد  یـضیفتسم  نومـضم  هک  یتایاور  زا  ناکما  دح  رد 
ِهیارا رد  ام  هک  تسا  ییاههصخاش  رگید  زا  ندوب  یعیبط  ندوب و  لوقعم  دوشن . هدافتـسا  هدـشن  نآ  هب  ياهراـشا  یعیـش  عباـنم  رد  هدـمآ و 
لیلد نیدب  دوخ  ینطاب  لیم  فالخ  رب  لصف  نیا  رد  ام  . میاهدرب هرهب  نآ  زا  باتک  لها  اب  ع )  ) يدهم ماما  ییورایور  روهظ و  رصع  ریوصت 
نیا رد  دنـسلا  حیحـص  ثیداـحا  هب  ندرک  هدنـسب  هک  میاهدرک  زیهرپ  يدنـس  ياهیـسررب  هژیو  هب  یهقف و  ثحاـبم  لوادـتم  ياـهّتقد  زا 
نیا زا  شیپ  هک  ییاههصخاش  هب  هجوت  اب  راچان  هب  ورنیا  زا  دـماجنایم . ثحب  يایاوز  زا  يرایـسب  ندـنام  مهبم  ثحب و  لامجا  هب  ثحابم 

رد تسا  هدمآ  تسدهب  مکی  لصف  ثحابم  زا  هک  تسا  ینـشور  ریوصت  رب  ینتبم  مود  لصف  . میاهدرک فیعـضت  ای  دییأت  ار  هیرظن  کی  دمآ 
یلالد یـسررب  رب  هوالع  دـنوش و  يریگیپ  قیقد  تروص  هب  ثحاـبم  هک  تسا  هدوب  نیا  رب  یعـس  عوضوم  تیـساسح  لـیلد  هب  لـصف  نیا 
شیوخ كدـنا  تعاـضب  ّدـح  رد  لـصف  نیا  رد  هک  تسا  هدوب  نآ  رب  هدنـسیون  دوش . هدافتـسا  ربتعم  ثیداـحا  زا  اـهنت  تاـیاور ، تاـیآ و 

هب ثحب  نیا  ندیـسر  يارب  تسین و  شیب  یماگ  شیاهشالت  دـنادیم  کین  هچرگ  دـنک . لامعا  ار  یهقف  ثحاـبم  رد  لوادـتم  ياـهّتقد 
لیمکت ار  قیقحت  نیا  نادنمـشیدنا  هک  نیا  دـیما  هب  دوش . هتـشادرب  يرتراوتـسا  رتدـنلب و  ياهماگ  تسا  مزال  هتـسیاش ، ماجنارـس  لاـمک و 

. دننک

باتک لها  تیرثکا  ماجنارس 

هراشا

رکذ ار  راتخم  ِهیضرف  اهنت  اجنیا  رد  ام  هک  دراد  دوجو  ینوگانوگ  ياههیـضرف  ع )  ) يدهم ماما  تموکح  رد  باتک  لها  ماجنارـس  ِهرابرد 
: میرامشیم رب  ار  نآ  تادیؤم  هدرک و 

باتک لها  تیرثکا  مالسا  هیضرف 

زا یخرب  هب  ام  دراد . زین  ینارادفرط  نادنمشیدنا  نایم  رد  هک  تسا  ینتفریذپ  لوقعم و  هیـضرف  باتک ، لها  رتشیب  ندروآ  مالـسا  ِهیـضرف 
دننکیم تلالد  باتک  لـها  زا  نآ  نتفرگن  اـی  هیزج و  نتفرگ  رب  هک  یتاـیاور  یـسررب  زا  سپ  ردـص  دـمحم  دیـس  : مینکیم هراـشا  اـهنآ 

دوـجو اـب  دـناهدنام و  یقاـب  تینارـصن ، تیدوـهی و  نییآ  رب  هک  دوـب  دـهاوخ  یناـسک  هب  رـصحنم  اـهنت  ثحب  نیا  لاـح  ره  هـب  : دـسیونیم
یکدنا دادعت  زور  نآ  رد  هورگ  نیا  دراد ، دوجو  اهناسنا  یمامت  نایم  رد  مالـسا  نید  راشتنا  رب  هک  یناوارف  دیکأت  هدـنیازف و  ياهتصرف 
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لیاسو ِهمه  گرزب ، حلصم  نآ  تموکح  نارود  رد  هک  نیا  هب  هجوت  اب  : دسیونیم هراب  نیا  رد  يزاریش  مراکم  هللا  تیآ  [ . 1 . ] دوب دنهاوخ 
ياهبذاج شـشک و  اههیاریپ ، فذـح  اب  نیتسار  مالـسا  هک  نیا  هب  هجوت  اب  تسوا و  دیـشر  ناوریپ  وا و  رایتخا  رد  یعمج  طاـبترا  هتفرـشیپ 

دهاوخ هتفریذپ  ناهج  مدرم  عطاق  تیرثکا  فرط  زا  ریگیپ ، یقطنم و  غیلبت  اب  مالـسا  هک  درک  ینیبشیپ  ناوتیم  یبوخ  هب  دراد ، هداعلاقوف 
[ . 2 . ] ددرگیم یلمع  ورشیپ  مالسا  قیرط  زا  نایدا  تدحو  دش و 

تادیؤم

هراشا

، ییاههنیمز نینچ  دوجو  هب  هجوت  اب  هک  دراد  دوجو  یناوارف  ياههنیمز  ع )  ) يدهم ماما  هب  اهنآ  شیارگ  باتک و  لها  ندروآ  مالسا  يارب 
ار اـهنآ  یگدرتـسگ  هب  اـم  هـک  نـیقی  هـب  بـیرق  هـکلب  یندـش ، ًـالماک  تـسا  یـضرف  ع )  ) يدـهم ماـما  هـب  باـتک  لـها  رت  شیب  شیارگ 

میرامشیمرب 

كاپ ياهترطف  زا  اهناسنا  يرادروخرب 

تخانش رد  هابتشا  لیلد  هب  ًالومعم  لطاب  هب  اهنآ  شیارگ  دنراد و  وجقح  كاپ و  ییاهترطف  اهناسنا  مالـسا ، نید  ياههزومآ  ساسا  رب 
توعد هک  ع )  ) يدهم ماما  هب  باتک  لها  شیارگ  يارب  تسا  یبسانم  رایسب  ِهنیمز  كاپ ، ياهترطف  نینچ  دوجو  تسا . تقیقح  قیداصم 

. تسا نآ  ِهدنهد  شرتسگ  قح و  هب  ِهدننک 

يرکف ثحابم  حرط 

ایبنا و ياهتلاسر  نیرترب  زا  نایمدآ ، يوجقح  ناور  هب  بان  قیاقح  ِهضرع  لـهج و  ياهنادـنز  زا  ناـنآ  نتخاـس  اـهر  اـهناسنا و  تیبرت 
یفل لبق  نم  اوناک  نا  همکحلا و  باتکلا و  مهمّلعی  مهیّکزی و  هتایآ و  مهیلع  ولتی  مهنم  ًالوسر  نییمالا  یف  ثعب  يذـّلا  وه  :) تسا هدوب  ایلوا 

دناوخیم و اهنآ  رب  ار  شتایآ  هک  تخیگنارب  ناشدوخ  زا  یلوسر  هدناوخن  سرد  تیعمج  نایم  رد  هک  تسا  یسک  وا  [ . 3 (. ] نیبم لالض 
زین يدهم  ماما  . دندوب يراکشآ  یهارمگ  رد  نآ  زا  شیپ  ًاملـسم  و  دزومآیم . تمکح  و  نآرق )  ) باتک نانآ  هب  دنکیم و  هیکزت  ار  اهنآ 

بتاکم و رگید  نالطب  ندرک  راکشآ  مالـسا و  نید  تیناقح  تابثا  هب  مادقا  یتدیقع  يرکف و  ثحابم  حرط  اب  یهلا  تلاسر  نیا  ساسا  رب 
هدرک ادیپ  نیقی  مالسا  نییآ  تیناقح  هب  يرایسب  هنیمز ، نیا  رد  وا  ناروای  ترـضح و  ياهشالت  ِهیاس  رد  دیدرتیب  دومن و  دهاوخ  اههلحن 

مهوعد الا  نید  لها  یلع  نوتأی  ال  دومرف ...: ع )  ) قداص ماما  فلا ) : مینکیم هراشا  تیاور  دنچ  هب  هراب  نیا  رد  دـیورگ . دـنهاوخ  نآ  هب  و 
رارقا مالسا و  ادخ ، هب  ار  اهنآ  هک  نیا  رگم  دنوشیمن  دراو  ینید  چیه  ناوریپ  رب  [ . 4 (. ] ص  ) دمحمب رارقالا  یلا  مالسالا و  یلا  هللا و  یلا 

رافکلا هدّرلا و  لها  هقدانزلا و  نیئباصلا و  يراصنلا و  دوهیلاب و  جرخ  اذا  (: ع  ) مظاک ماـما  .ب ) دـننکیم توعد  ص )  ) دـمحم ترـضح  هب 
ملاع برغ  قرش و  راّفک  ناّدترم و  نادحلم ، نیئباص ، يراصن ، دوهی ، رب  نوچ  [ .... 5 .... ] مالسالا مهیلع  ضرعف  اهبرغ  ضرالا و  قرش  یف 

.... دنکیم هضرع  اهنآ  رب  ار  مالسا  دنک ، جورخ 

هنومن تلود 

باـختنا دوـخ  تموـکح  زکرم  ار  اـجنآ  دوـشیم و  هفوـک  راپـسهر  هـکم  رد  روـهظ  زا  سپ  ع )  ) ماـما ع )  ) تـیب لـها  تاـیاور  ساـسا  رب 
دجـسم نیملـسملا  مئانغ  مسقم  هلام و  تیب  اهعماج و  همکح  سلجم  هفوکلا و  هکلمراد  : دـیامرفیم هراب  نیا  رد  ع )  ) قداـص ماـما  : دـنکیم
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تلود [ . 6 . ] تسا میانغ  میـسقت  لاملا و  تیب  لحم  هلهـس  دجـسم  وا و  تواضق  لحم  نآ ، عماـج  دجـسم  وا ، ِهموکحلاراد  هفوک  .... هلهـسلا
ترـضح یناهج  تلود  زا  ياهنومن  دـهدیم  لیکـشت  قطانم  نیا  رد  دوخ  یناـهج  تکرح  ندـش  ریگارف  زا  لـبق  ع )  ) ماـما هک  يدودـحم 

رد تیرـشب  ياهنامرآ  هک  یتلود  نینچ  داجیا  دنرادروخرب . تینما و ... تلادـع و  تیونعم و  دـشر و  زا  اهناسنا  نآ ، رد  هک  دوب  دـهاوخ 
. دومن دهاوخ  نآ  قاتشم  تدش  هب  ار  نایناهج  درک و  دهاوخ  هریخ  دوخ  يوس  هب  ار  ایند  ياهمشچ  دوشیم ، هدروآرب  نآ 

تازجعم هیارا 

رتسب تابثا و  ار  دوخ  تماما  تیناقح و  نآ ، نتـسب  راکهب  اب  ع )  ) يدـهم ماما  هک  تسا  ییاهشور  زا  یکی  هزجعم  هیارا  ِهویـش  زا  هدافتـسا 
ءایبنالا و تازجعم  نم  هزجعم  نم  ام  : دـیامرفیم هراـب  نیا  رد  ع )  ) قداـص ماـما  . درک دـهاوخ  مهارف  مالـسا  نییآ  هب  شیارگ  يارب  یبساـنم 

ایـصوا ایبنا و  تازجعم  زا  ياهزجعم  چـیه  [ . 7 . ] ءادـعالا یلع  هجحلا  مامت  انمئاق ال  دـی  یلع  اهلثم  یلاعت  كراـبت و  هللا  رهظی  ـالا  ءایـصوالا 
. درک دهاوخ  رهاظ  ع )  ) ام مئاق  تسدهب  ار  نآ  دننام  دنوادخ  نانمشد ، رب  تجح  ندش  مامت  لیلد  هب  هکنیا  رگم  تسین 

ینامسآ بتک  ندروآ  نوریب 

راتفر قالخا و  تاداقتعا ، رد  يروخرد  ریثأت  نامگیب  دـنرادروخرب و  ییالاو  تلزنم  هاگیاج و  زا  ناـیدا  ناوریپ  ناـیم  رد  ینامـسآ  بتک 
ریـسفت رد  ع )  ) رقاب ماما  . تسا هدمآ  ع )  ) يدهم ماما  روهظ  ِهدژم  هدـشن  فیرحت  ینامـسآ  بتک  رد  تایاور ، ساسا  رب  دـنراد . ناشناوریپ 

یف مهدنع  ًابوتکم  هنودـجی  :» دومرف [ 8 ( ] لیجنالا هاروتلا و  یف  مهدـنع  ًاـبوتکم  هنودـجی  يذـلا  یّمـالا  یبّنلا  لوسّرلا  نوعبّتی  نیذـلا   )( هیآ
وا و یصو  و  ص )  ) ربمایپ ینعی  دنباییم ؛ هتـشون  لیجنا  تاروت و  رد  ار  نآ  [ . 9 .... ] مئاقلاو یـصولا  و  ص )  ) یبنلا ینعی  لیجنالا  هاروتلا و 
مالـسا و نییآ  شرتسگ  يارب  یبسانم  مرها  ناونع  هب  اهنآ  زا  ینامـسآ  یلـصا  بتک  جارختـسا  فشک و  اب  ع )  ) يدـهم ماـما  و  ...« ار مئاـق 
قرشملا و لها  نیب  مکحی  یتح  هیکاطنا  نم  بتکلا  ع )  ) یسیع عمجی  :و  دومرف ص )  ) مرکاربمایپ . دنکیم يرادربهرهب  دوخ  تیناقح  تابثا 
و [ . 10 . ] مهناقرفب ناقرفلا  لـها  مهروبز و  یف  روبزلا  لـها  مهلیجنا و  یف  لـیجنالا  لـها  مهتاروت و  یف  هاروتلا  لـها  نیب  مکحی  برغملا و 

نایم دنک و  مکح  اهنآ  هلیسو  هب  برغم  قرشم و  لها  نایم  هکنیا  ات  دنکیم  يروآعمج  هیکاطنا  زا  ار  ینامسآ ] ي   ] اهباتک ع )  ) یسیع
. دیامن مکح  ناشنآرق  هب  نآرق  لها  نایم  ناشروبز و  هب  روبز  لها  نایم  ناشلیجنا و  هب  لیجنا  لها  نایم  ناشتاروت و  هب  تاروت  لها 

ایبنا ياهثاریم  فشک 

رگید زا  دنرادروخرب ، ياهژیو  مارتحا  سدـقت و  زا  نوگانوگ  ياهبهذـم  نایدا و  نابحاص  نایم  رد  هک  ییاهلبمـس  اههناشن و  جارختـسا 
دهاوخ هارمه  دوخ  اب  ار  نامدرم  ياهلد  سدقم  ياهلبمـس  اههناشن و  نیا  نداد  ناشن  اب  ع )  ) ماما دوب . دهاوخ  ع )  ) يدهم ماما  تامادـقا 

الا يدانیف : رمأی  مث  هاصع  یسوم و  رجح  نامیلس و  متاخ  و  ص )  ) هللا لوسر  هیارب  رهظ  ع )  ) مئاقلا رهظ  اذا  : دیامرفیم ع )  ) قداص ماما  . درک
نوبرشی و نولکأیف و  فلع  بارش و  ماعط و  هنم  عبنیف  رجحلا  برضی  هلزنی  لزنم  لّواف  ًافلع ... ًابارـش و ال  ًاماعط و ال  مکنم  ٌلجر  ّنلمحی  ال 
. دوب دهاوخ  يو  هارمه  یسوم  ياصع  گنـس و  نامیلـس و  رتشگنا  و  ص )  ) ادخ لوسر  مچرپ  دنک  روهظ  ع )  ) مئاق نوچ  [ . 11  ... ] مّهباود
هب دنیآ  دورف  لزنم  نیلّوا  رد  نوچ  دنکن ... لمح  فلع  بآ و  اذـغ و  دوخ  اب  یـسک  دیـشاب  هاگآ  دـنهد : ادـن  هک  دـهدیم  روتـسد  هاگنآ 
زین ناشنایاپراچ  دنشونیم و  دنروخیم و  نآ  زا  ترضح ) نارای   ) اهنآ دشوجیم و  فلع  بآ و  اذغ و  نآ  زا  دننزیم و  ياهبرض  گنس 

. دنروخیم نآ  زا 

حالصا نایعدم  یناوتان 
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داهنشیپ نآ  هب  ندیسر  يارب  ار  يرایسب  ياههار  هدوب و  يرشب  عماوج  ندرک  ناماس  هب  رکف  رد  زورما  هب  ات  رود  ِهتشذگ  زا  هشیمه و  یمدآ 
هراـب نیا  رد  ردـص  دـمحم  دیـس  . تسا يدـیماان  سأـی و  كاـنتشحو  سوباـک  هدـش ، رـشب  بیـصن  هچنآ  زورما  هب  اـت  یلو  تسا ، هدرک 

تیرـشب و تالکـشم  لح  یعدم  هک  یبتاکم  مامت  هک  تسا  نیا  دماجنایم  نادب  روهظ  زا  شیپ  ماع  همانرب  هک  یجیاتن  زا  یکی  : دـیوگیم
اهیتساک و هدـش و  راکـشآ  نآ  یچوپ  ینالوط  ياههبرجت  رثا  رب  ماجنارـس  دـنهدیم و  ناشن  ار  دوخ  دـنیوا  ياهیگتفـشآ  ندرب  ناـیم  زا 
فطاوع و ياـهراوید  روصحم  هک  يرـشب -  صقاـن  رکف  ِهدـییاز  هک  نیا  تهج  هب  بتاـکم  نیا  دوشیم و  ناـیامن  نآ  رد  هتفهن  ياـهمتس 

یلمع ِهبرجت  ندومزآ و  زا  سپ  اهنت  صیاقن  نآ  ندـش  راکـشآ  دوب و  دـهاوخن  یتساک  زا  یلاخ  ًهرورـض  دنـشابیم  تسا -  ناکم  نامز و 
فلاخم قفاوم و  ات  هتفرگ  نمـشد  زا  ناگمه  ناگدید  لباقم  رد  یمومع و  راکفا  ربارب  رد  يرگید  زا  سپ  یکی  بتاکم  نیا  دوب . دـهاوخ 

نـشور صاخ  یمومع و  حـلاصم  اب  نآ  يراگزاسان  زین  نآ و  رد  هتفهن  ياهمتـس  یچوپ و  هکنیا  ات  دـنکیم  رذـگ  اهنومزآ  سونایقا  رد 
نیا تیرـشب  رد  دـنکفایم و  هیاس  هدـش  هضرع  بتاـکم  ماـمت  رب  ياهدنـشک  يدـیمون  اـهتیعقاو ، اـب  بتاـکم  نیا  دروخرب  زا  سپ  .... دوش

دیما و ِهقراب  نکیل  دنرادن ، ار  هافر  تداعس و  هب  نآ  لیدبت  تیرشب و  زا  متـس  عفر  ییاناوت  بتاکم  نیا  هک  دریگیم  لکـش  قیمع  ساسحا 
هب تبـسن  یغورف  مک  دیما  ورنیا ، زا  تسا . هتفرن  نایم  زا  زونه  دیما  ِهقراب  نیا  دراد  دوجو  مدرم  ياهلد  رد  زونه  وس  مک  تدش  هب  يرون 
لح رد  بتاکم  یناوتان  هچ  ره  دریگیم و  ناج  دنک  لح  ار  شتالکشم  نیمضت و  ار  رشب  تداعس  تسا  نکمم  هک  یلداع  ِهتخانـشان  ادبم 

زا راشرـس  يادرف  هب  تبـسن  یمهبم  راظتنا  تلاـح  تیرـشب  رد  اذـل  دوشیم و  رتنشور  رترادهشیر و  وزرآ  نیا  دوش  رتراکـشآ  تالکـشم 
هک تسا  یتقیقح  نیا  و  [ . 12 .« ] دراد ع )  ) يدهم ماما  ندمآ  هب  تبسن  ینشور  راظتنا  نمؤم  صخش  هکنانچ  نآ  دریگیم . لکش  تداعس 

اولوقی الئل  اهلبق  اوکلمالا  هلود  مهل  تیب  لها  قبی  مل  لودـلا و  رخا  انتلود  نا  (: ص  ) رقاب ماما  فلا ) : تسا هدـش  هراشا  نآ  هب  زین  تایاور  رد 
 - ینادناخ چیه  تساهتلود و  نیرخآ  ام  تلود  [ . 13 . ] نیقتملل هبقاعلا  یلاعت و  هللا  لوق  وه  ءالوه و  لثمب  انرس  انکلم  اذا  انتریـس  اوار  اذا 
هب رگا  زین  ام  دـنیوگن  دـندید  ار  ام  ِهویـش  یتقو  ات  دنـسریم  تردـق  هب  ام  تموکح  زا  شیپ  هکنیا  رگم  دـنامیمن ؛ دـنتلود -  بحاص  هک 

ناراـگزیهرپ يارب  تبقاـع  و  دـیامرفیم : هک  تسا  یلاـعت  يادـخ  نخـس  ناـمه  نیا  میدرکیم و  راـتفر  ناـنیا  دـننام  میدیـسریم  تردـق 
انل دعل  انیلو  ول  انا  لئاق  لوقی  یّتح ال  سانلا  یلع  اّولو  دقوالا  سانلا  نم  فنص  یقبی  یتح ال  رمالا  اذه  نوکی  ال  (: ع  ) قداص ماما  .ب ) تسا

یـسک ات  دـننک  تموکح  مدرم  رب  اههورگ  ِهمه  هک  یماگنه  رگم  داد  دـهاوخن  خر  روهظ ]  ] رما نیا  [ . 14 . ] لدـعلا قحلاب و  مئاقلا  موقی  مث 
. درک دهاوخ  مایق  تلادع  قح و  هب  مئاق ، نیا ، زا  سپ  میدرکیم . راتفر  تلادع  هب  میدوب  مکاح  ام  رگا  دیوگن 

یتیبرت ياهشور 

ار هنیمز  هتـشاد و  مدرم  یقالخا  يرکف و  تراهط  رد  ییازـسهب  ریثأت  دـنربیم  راـک  هب  مدرم  تیبرت  يارب  ع )  ) يدـهم ماـما  هک  ییاـهشور 
زا ام  روظنم  هتبلا  مینکیم . یسررب  ار  ترـضح  یتیبرت  ياههویـش  یهاتوک  هب  اج  نیا  رد  ام  دنکیم . مهارف  تقیقح  هب  اهنآ  شیارگ  يارب 

بـسانم ِهنیمز  داجیا  ینعی  صاخ -  تیبرت  يارب  ترـضح  هک  تسا  ییاههویـش  هکلب  تسین ، نآ  ماـع  ياـنعم  هب  تیبرت  یتیبرت ، ياـههویش 
لطاب و بتاکم  هب  مدرم  داقتعا  موادـت  ای  شیارگ  ثعاب  یناوارف  لـماوع  روهظ  رـصع  زا  شیپ  . دـننکیم لاـمعا  مالـسا -  هب  شیارگ  يارب 

طابترا لیاسو  اههاگـشزومآ و  سرادم و  رد  صاخـشا  ای  اهتلود و  يوس  زا  هک  یتسردان  تیبرت  فلا ) : هلمج زا  دـنوشیم  خوسنم  نایدا 
نیقلت نازومآشناد  هب  یتیبرت  ياهشور  ِهلیسو  هب  لطاب  يرکف  بتکم  کی  ای  نید و  کی  تیناقح  نآ  ساسا  رب  دوریم و  راک  هب  یعمج 
مالسا زاس  ناسنا  شخب و  تاجن  میلاعت  اب  مدرم  ییانشآ  زا  يریگولج  يارب  اهتموکح  يوس  زا  هک  یناهنپ  راکـشآ و  عناوم  .ب ) دوشیم

ياهراتفر زین  تسرداـن و  ياـهگنهرف  شرتسگ  يارب  فرحنم  دارفا  اـههعومجم و  اـهتلود ، يوس  زا  هک  ییاـهراشف  .پ  دوشیم داـجیا 
خوسنم و نایدا  هب  داقتعا  موادـت  ای  شیارگ و  يارب  يدـعاسم  ِهنیمز  تسد  نیا  زا  یلماوع  اـهنیا و  [ . 15 . ] دوشیم لامعا  نآ  اب  بساـنتم 

نیا ِهیاـس  رد  . تسا ـالاب  یفارحنا  تیبرت  ياـههنیمز  ندرب  ناـیم  زا  ترـضح  یتـیبرت  ياههویـش  زا  یکی  . دـننکیم داـجیا  ار  لـطاب  بتاـکم 

( جع  ) يدهم تلود  رد  باتک  www.Ghaemiyeh.comلها  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 19زکرم  هحفص 12 

http://www.ghaemiyeh.com


یقالخا و رظن  زا  یناهج  ِهعماج  تسب ، دـنهاوخ  راکهب  یناهج  ِهعماج  تیبرت  يارب  شـصاخ  نارای  ترـضح و  هک  ییاهشالت  تامادـقا و 
مالـسا و نید  هب  ایند  مدرم  شیارگ  رد  ییازـسهب  ریثأت  ینالقع  یقالخا و  یقرت  دـشر و  نیا  تفاـی و  دـهاوخ  يریگمـشچ  دـشر  ینـالقع 
، دنتسه روهظ  رصع  رد  ناهج  ِهرهچ  ِهدننک  میـسرت  هک  یتایاور  یـسررب  اب  . تشاد دهاوخ  وا  زا  يرادربنامرف  و  ع )  ) يدهم ماما  هب  نتـسویپ 

دـشر اب  طابترا  رد  : مینکیم رکذ  ار  اه  نآ  زا  یخرب  هنومن  ناونع  هب  ام  میباییم ، تسد  یّقرت  دشر و  نیا  يارب  یناوارف  نیارق  دـهاوش و  هب 
ضرالا تجرخ  اهرطق و ال  ءامـسلا  تلزن  انمئاق ال  ماق  دـق  ولو  (: ع  ) یلع ماما  فلا ) : زا دـنترابع  هدـش  دراو  هک  یتاـیاور  هلمج  زا  یقـالخا 

دـنایورب و ار  شناهایگ  نیمز  دزیر و  ورف  ار  شناراب  نامـسآ  دـنک ، مایق  اـم  مئاـق  نوچ  [ . 16 . ] دابعلا بولق  نم  ءانحـشلا  تبهذـل  اهتابن و 
و [ .... 17 . ] هضرا یف  لجوزع  هللا  نوصعی  هفلتخم و ال  بولق  نیب  هللا  فلؤی  و  ع ...:)  ) قداص ماـما  .ب ) دورب ناگدـنب  ياـهلد  زا  اـههنیک 

دـشر رب  يدهاوش  اهنیا  . دـننکیمن تیـصعم  نیمز  رد  ار  لجوزع  يادـخ  اهنآ  دـنکیم و  رارقرب  تفلا  هدـنکارپ  ياهبلق  نایم  دـنوادخ 
زا رگید  ریبعت  هب  تسا ؛ هدشن  هدروآ  ینیعم  ِهتـسد  ای  هورگ  يارب  یقالخا  دـشر  نیا  هک  مینیبیم  اهنآ  رد  لمأت  اب  دـندوب و  هعماج  یقالخا 
زین ینالقع  دـشر  اب  طاـبترا  رد  . دومن هدافتـسا  ار  یقـالخا  دـشر  تیمومع  ناوتیم  اـهنآ  زا  نیارباـنب ، دـناقلطم . اـی  ماـع و  عوضوم ، رظن 

. مهمالحا هب  تلمک  مهلوقع و  اهب  عمجف  دابعلا  ِسور  یلع  هدـی  عضو  انمئاق  ماق  اذا  (: ع  ) رقاب ماـما  فلا ) : درمـشرب ار  ریز  تاـیاور  ناوتیم 
هک تسا  نشور  . دوش لماک  ناشاهلقع  دزاس و  زکرمتم  ار  ناشلوقع  دراذگ و  ناگدنب  رـس  رب  ار  شتـسد  دـنک ، مایق  ام  مئاق  نوچ  [ . 18]

دـشر و ماما و  تیبرت  نیاربانب ، دوشیم . ناگدـنب  ِهمه  لـماش  دراد و  قارغتـسا  رد  روهظ  نآ  لا »  » تسا و ماـع  تیاور  نیا  رد  داـبعلا  هژاو 
امـش هب  يدـهم  نامز  رد  ؛ هنامز یف  همکحلا  نوتؤت  و  (:» ع  ) رقاب ماما  .ب ) دریگیم رب  رد  ار  روهظ  رـصع  تیرـشب  مامت  نآ  زا  لـصاح  یّقرت 
دشر يارب  یبوخ  دهاش  دنناوتیم  زین  دنراد ، تلالد  روهظ  نامز  رد  روج  ملظ و  عفر  رب  هک  یتایاور  یمامت  پ ) [ . 19 «. ] دنزومایب تمکح 

اب تسا -  تایاور  لولدم  هچنانچ  نآ -  زا  یـشخب  هن  ایند و  ياج  همه  رد  مه  نآ  متـس ، نتفر  نایم  زا  دیدرتیب  دنـشاب . تیرـشب  ینالقع 
لاح دوب . دهاوخ  رادیاپان  یحطـس و  روز  رابجا و  زا  هدمآرب  تلادع  هک  ارچ  دوب ؛ دـهاوخن  دـیدهت  روز و  لامعا  تشحو و  سرت و  داجیا 

ياههار نیرتمهم  زا  یکی  ًاملـسم  دوب و  دـهاوخ  یندـنام  ياهشیر و  تلادـع  دـمآ ، دـهاوخ  دوجو  هب  روهظ  رـصع  رد  هک  یتلادـع  هکنآ 
. تسا نآ  ینالقع  يرکف و  ياههنیمز  داجیا  نآ  يراگدنام  تلادع و  شرتسگ 

میرم نب  یسیع  لوزن 

موی الا  ایندلا  نم  قبی  مل  ول  ص ...:)  ) مرکاربمایپ ( فلا : هلمج زا  تسا  هدـش  هراشا  روهظ  رـصع  رد  ع )  ) یـسیع لوزن  هب  یناوارف  تایاور  رد 
کی اـیند  رمع  زا  رگا  [ .... 20 . ] هفلخ یلـصیف  میرم  نبیـسیع  هللا  حور  لزنیف  يدهملا  يدلو  هیف  جرخی  یتح  مویلا  کلذ  هللا  لّوطل  دـحاو 
دورف نامـسآ  زا  میرم  نبیـسیع  سپ  دنک . روهظ  نآ  رد  يدهم  مدنزرف  هکنیا  ات  دنک  ینالوط  ار  نآ  دنوادخ  دشاب ، هدـنامن  رتشیب  زور 

اهبراغم و ضرالا و  قراشم  هدی  یلع  هللا  حـتفیف  لجوزع  هللا  هرهظی  مث  ع ...:)  ) قداص ماما  .ب ) درازگیم زامن  يدـهم  رـس  تشپ  هدـمآ و 
نیمز برغ  قرش و  وا  تسدهب  دنادرگیم و  رهاظ  ار  ع )  ) يدهم دنوادخ  سپس  [ .... 21 . ] هفلخ یلصیف  ع )  ) میرم نبیسیع  هللا  حور  لزنی 

اب تیاور  زا 20  شیب  رثالا  بختنم  باتک  رد  اهنت  . درازگیم زامن  وا  رـس  تشپ  هدمآ و  دورف  نامـسآ  زا  میرم  نبیـسیع  دنکیم و  حـتف  ار 
نامیا وا  هب  ناـیدوهی  نایحیـسم و  رت  شیب  نامـسآ  زا  حیـسم  لوزن  اـب  تاـیاور ، زا  يدادـعت  تداهـش  هب  [ . 22 . ] تسا هدـمآ  نومـضم  نیا 
يانعم و   ) تسا هدرک  هتـسخ  ارم  هک  تسا  ياهیآ  نآرق  رد  رهـش  يا  تفگ : نم  هب  جاجح  : دیوگیم بشوح  نبرهـش  هلمج  زا  دـنروآیم .

شگرم زا  لبق  هک  نآ  رگم  تسین  باتک  لها  زا  کی  چیه  و  : » دیامرفیم دنوادخ  هک  اج  نآ  تفگ : هیآ ؟ مادک  متفگ : ممهفیمن ) ار  نآ 
، موشیم هریخ  وا  هب  نم  دننزب و  ندرگ  نم ] دزن   ] ار ینارـصن  ای  يدوهی  يدرف  مهدیم  روتـسد  نم  دنگوس  ادـخ  هب  دروآیم .» نامیا  وا  هب 
هک هنوگ  نآ  بلطم  دنک ، حالـصا  ار  ریما  رما  دنوادخ  متفگ : دیوگ : رهـش  دوشیم . عطق  وا  سفن  هکنیا  ات  دـنکیمن  تکرح  شنابل  یلو 

زامن يدهم  رس  تشپ  دیآیم و  دورف  نامسآ  زا  تمایق  زور  زا  شیپ  یـسیع  هک ] تسا  نیا  دارم   ] متفگ هنوگچ ؟ دیـسرپ : تسین . یتشادنپ 
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ار ریسفت  نیا  بجع ! دیسرپ : دروآیم . نامیا  شگرم  زا  لبق  یسیع  هب  هکنیا  رگم  دنامیمن  یقاب  ینارـصن  يدوهی و  چیه  سپ  درازگیم .
ياهمـشچ زا  ارنآ  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : جاجح  ع .)  ) بلاطیبا نب  یلع  نب  نیـسح  نب  یلع  نب  دـمحم  زا  متفگ : ياهتفرگ ؟ ارف  اـجک  زا 

ایندـلا یلا  همایقلا  موی  لبق  لزنی  یـسیع  نا  دـنکیم ...: لقن  نینچ  ع )  ) رقاب ماما  زا  زین  ملـسم  نبدـمحم  ب ) [ . 23 . ] ياهدروآ تسدب  لالز 
ایند هب  نامسآ  زا  تمایق  زور  زا  شیپ  یـسیع  [ .... 24 . ] يدـهملا فلخ  یلـصی  هتوم و  لبق  هب  اونما  الا  هریغ  يدوهی و ال  هلم  لها  یقبیالف 
رـس تشپ  ع )  ) یـسیع دروآیم و  نامیا  وا  هب  شگرم  زا  شیپ  هکنیا  رگم  دنامیمن  یقاب  يدوهی  ریغ  يدوهی و  چـیه  سپ  دـیآیم . دورف 

زا ياهدمع  شخب  نیقی  هب  ع )  ) يدهم ماما  زا  وا  يوریپ  حیسم و  ندروآ  مالسا  حیسم و  هب  باتک  لها  نامیا  اب  . دراذگیم زامن  ع )  ) يدهم
زا ار  ص )  ) يدمحم نییآ  هب  ناشیا  نتسویپ  و  ع )  ) یسیع ترـضح  ندروآ  مالـسا  . دیورگ دنهاوخ  ماما  هب  هدروآ و  مالـسا  زین  باتک  لها 

یتوافت تیحیسم  نییآ  خسن  اب  تسا و  هدش  هماقا  تیحیـسم  نید  خسن  رب  دوخ -  ياج  رد  هک -  یلیالد  لوا : : درک تابثا  ناوتیم  هار  دنچ 
باتک لها  ندوب  فظوم  رب  هک  یتایاور  تایآ و  مود : . دوب دهاوخن  ناشیا  ناوریپ  و  ع - )  ) یسیع ترضح  تیحیـسم -  نییآ  ِهدنروآ  نایم 

 - ناشیا ربهر  یلوا  قیرط  هب  دنتـسه ، مالـسا  نییآ  زا  يوریپ  هب  فظوم  باتک  لها  رگا  هک  ارچ  دراد ؛ تلالد  مالـسا  نید  ندرک  رایتخا  هب 
هللا و یلا  مهوعد  الا  نید  لها  یلع  نوتأی  :ال  دیامرفیم هنیمز  نیا  رد  ع )  ) قداص ماما  دوب . دهاوخ  مالـسا  رایتخا  هب  فظوم  ع - )  ) یـسیع
رب [ . 25 . ] ّرقاالا دحا  لبجلا  نودام  برغملا و  قرـشملا و  نیب  یقبی  یتح ال  هولتق  ملـسی  مل  نم  و  ص )  ) دـمحمب رارقالا  یلا  مالـسالا و  یلا 

سپ دـننکیم . توعد  ص )  ) دـمحم ترـضح  توبن  هب  رارقا  مالـسا و  ادـخ ، هب  ار  اهنآ  هکنیا  رگم  دـنوشیمن ، دراو  ینید  چـیه  ناوریپ 
ندرازگ زامن  موس : . دروآ نامیا  هکنیا  رگم  دشابن  یسک  هوک  تشپ  برغم و  ات  قرشم  زا  هکنیا  ات  دنشکیم  ار  درواین  مالـسا  هک  یـسک 

رد : دشاب ناشیا  مالسا  يارب  یبوخ  هاوگ  دناوتیم  زین  زامن  رد  ع )  ) يدهم ماما  هب  ناشیا  يادتقا  ناناملسم و  شور  هب  ع )  ) یـسیع ترـضح 
: لوقیف سانلاب . ّلص  مّدقت  ع :)  ) يدهملا هل  لوقیف  ءاملا  هرعش  نم  رطقی  هناک  ع )  ) میرم نبیـسیع  لزن  دق  و  دومرف ...: ص )  ) ربمایپ هراب  نیا 

شیاهوم زا  ایوگ  تسا . هدمآ  دورف  نامسآ  زا  ع )  ) میرم نبیـسیع  و  [ .... 26  ... ] يدلو نم  لجر  فلخ  یلصیف  هولـصلا  کل  تمیقا  امنا 
وت ات   ] تسا هدش  اپ  رب  وت  يارب  زامن  دهدیم : خساپ  وا  و  رازگب . زامن  مدرم  اب  وش و  مّدقم  دیوگیم : وا  هب  ع )  ) يدهم سپ  دـکچیم . بآ 

.... دراذگیم زامن  نم  نادناخ  زا  يدرم  رس  تشپ  یسیع  سپ  يوش ] تعامج  ماما 

يدهم ماما  ياهیگژیو 

، دوشیم ع )  ) يدـهم ماـما  زا  ناـنآ  يوریپ  مالـسا و  هب  ناناملـسم  ریغ  همه  هکلب  باـتک و  لـها  شیارگ  ثعاـب  هک  یلماوع  زا  رگید  یکی 
هک ینامسآ  درم  گرزب  نآ  اب  ییورایور  رد  هک  تسا  سفنلا  میلس  ناسنا  مادک  تسا . ع )  ) يدهم ماما  ییانثتـسا  هداعلا و  قوف  تیـصخش 

، حوـن مدآ ، مسجت  وا  ددرگن ؟ شاهتفیـش  هلاو و  دـهدن و  فـک  زا  لد  تسا ، تفار و ... تبحم ، تقادـص ، یکاـپ ، یبوـخ ، ییاـبیز ، عـبنم 
ربمایپ يوکین  يوخ  قلخ و  نآرق  ریبعت  هب  هک  ناـنچمه  تـالامک و  اـهیبوخ و  ناـمه  اـب  تسا ؛ ص )  ) دـمحم یـسیع و  یـسوم ، میهاربا ،

. کلوح نم  اوّضفنال  بلقلا  ظیلغ  ًاّظف  تنک  ولو  مهل  تنل  هللانم  همحر  امبف  : دشیم ترضح  نآ  هب  تیلهاج  رصع  نامدرم  شیارگ  ثعاب 
هدــنکارپ وـت  فارطا  زا  يدوـب  لدگنــس  نـشخ و  رگا  يدــش و  ناـبرهم )  ) مرن مدرم  ناـنآ :[  ربارب  رد  یهلا  تـمحر  تـکرب )  ) هـب [ . 27]

[ ، 28  ] يرتسگ تلادع  دومن . دهاوخ  شیوخ  بوذجم  ریخـست و  ار  نامدرم  ياهلد  زین  ع )  ) يدهم ماما  ِهداعلا  قوف  تیـصخش  . دندشیم
. دنتسه اهیگژیو  نیا  زا  یخرب  [ 33  ] تدابع و  [ 32  ] تمحر تفار و  [ ، 31  ] مرک دوج و  [ ، 30  ] دهز [ ، 29  ] شناد

ناگمه يدنمتیاضر 

ع)  ) يدهم ماما  مایق  زا  نایناهج  يدنـسرخ  رب  هک  تسا  یتایاور  دراد ، ناشن  ع )  ) يدهم ماما  هب  باتک  لها  لابقا  زا  هک  يدهاوش  رگید  زا 
رگا هک  ارچ  دـنهن ؛ ندرگ  شیاهنامرف  هب  دـننک و  يوریپ  وا  زا  باتک  لها  هک  دراد  اج  ینامز  يدنـسرخ  نیا  دـیدرتیب  دـنکیم . تلـالد 
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هطبار نیا  رد  . دنام دهاوخن  یقاب  يدنسرخ  يارب  ییاج  دنشاب  هتـشاد  ار  وا  فادها  وا و  ربارب  رد  نداتـسیا  تفلاخم و  ملع  نتـشارفارب  دصق 
نامـسآ و لها  [ . 34 .... ] رحبلا یف  ناتیحلا  شوحولا و  ریطلا و  ضرـالا و  لـها  ءامـسلا و  لـها  هب  حرفی  دـنیامرفیم ...: ص )  ) مرکا ربماـیپ 

روهظ ع )  ) يدهم ترـضح  هک  یماگنه  : هدش لقن  ع )  ) یلع ماما  زا  و  .... دنوشیم دنـسرخ  وا  زا  ایرد  نایهام  تاناویح و  ناگدـنرپ ، نیمز ،
نابز دای و  رد  یمان  چیه  وا  مان  زج  هک  ياهنوگ  هب  تسوا ؛ هب  قشع  زا  راشرس  مدرم  دوجو  داتفا و  دهاوخ  اهنابز  رس  رب  شکرابم  مان  دنک 
يارب يدونـشخ  يدنـسرخ و  نیا  ـالاب  تاـیاور  رد  هک  تسا  راکـشآ  [ . 35 . ] دـننکیم باریـس  ار  دوخ  حور  وا  یتـسود  اـب  تسین و  ناـنآ 

. دـنریگیمرب رد  ار  همه  دـنماع و  مدرم ، ای  نامـسآ و  نیمز و  ناـنکاس  نوچ  يریباـعت  تسین و  ياهژیو  تعاـمج  هورگ و  اـی  ناناملـسم و 
تیمومع هب  هجوت  اب  یلو  دنانیگمـشخ ، دونـشخان و  وا  روهظ  زا  هک  دنراد  دوجو  زین  ینافرحنم  نانمـشد و  نایم  نیا  رد  دـیدرتیب  هچرگ 

. دوب دنهاوخ  اهناسنا  میظع  ِهعومجم  زا  یکدنا  شخب  هدع  نیا  تایاور ،

یقرواپ

ص 612. ( 1412 تاعوبطملل ، فراعتلاراد  توریب :  ) روهظلا دعب  ام  خیرات  ردص ، دمحم  [ 1]
ص 288. ( 1380 مهدزای ، پاچ  ناوج ، لسن  تاراشتنا  مق :  ) يدهم یناهج  تموکح  يزاریش ، مراکم  رصان  [ 2]

.2 هعمج ، [ 3]
ص 61. ج 4 ، ( 1411 لوا ، پاچ  هیمالسالا ، فراعملا  هسسؤم  مق : ، ) يدهملا مامالا  ثیداحا  مجعم  یناروک ، یلع  [ 4]

ص 60. ج 5 ، نامه ، [ 5]
(. ص 200 ج 13 ، راحب ، زا  لقن  هب   ) ص 60 روهظلا ، دعب  ام  خیرات  ردص ، دمحم  [ 6]

ص 387. ( 1421 مود ، پاچ  هموصعملا ، هریسلا  هسسؤم  مق :  ) رثالا بختنم  یفاص ، هللا  فطل  [ 7]
.157 فارعا ، [ 8]

. ] ص 120 ج 5 ، يدهملا ، مامالا  ثیداحا  مجعم  یناروک ، یلع  [ 9]
ص 531. ج 1 ، نامه ، [ 10]

ص 386. رثالا ، بختنم  یفاص ، هللا  فطل  [ 11]
ص 333. روهظلا ، دعب  ام  خیرات  ردص ، دمحم  [ 12]

ص 282. یسوط ، تبیغ  زا  لقن  هب  ص 335  روهظلا ، دعب  ام  خیرات  ردص ، دمحم  [ 13]
ص 426. ج 3 ، يدهملا ، مامالا  ثیداحا  مجعم  یناروک ، یلع  [ 14]

. نومضم هب  لقن  ص 532 ، روهظلا ، دعب  ام  خیرات  ردص ، دمحم  [ 15]
ص 592. رثالا ، بختنم  یفاص ، هللا  فطل  [ 16]

ج 3. يدهملا ، مامالا  ثیداحا  مجعم  یناروک ، یلع  [ 17]
ص 607. رثالا ، بختنم  یفاص ، هللا  فطل  [ 18]

ص 352. ( 1372 موس ، پاچ  هیمالسا ، تاراشتنا  نارهت : ، ) ج 52 راونالا ، راحب  یسلجم ، رقاب  دمحم  [ 19]
ص 101. رثالا ، بختنم  یفاص ، هللا  فطل  [ 20]

ص 300. نامه ، [ 21]

ص 392. نامه ، [ 22]
ص 83. ج 5 ، يدهملا ، مامالا  ثیداحا  مجعم  یناروک ، یلع  [ 23]
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ص 600. رثالا ، بختنم  یفاص ، هللا  فطل  [ 24]
ص 61. ج 4 ، يدهملا ، مامالا  ثیداحا  مجعم  یناروک ، یلع  [ 25]

ص 390. رثالا ، بختنم  یفاص ، هللا  فطل  [ 26]
.159 نارمع ، لآ  [ 27]

هبطخ 138. هغالبلاجهن ، [ 28]
ص 381. رثالا ، بختنم  یفاص ، هللا  فطل  [ 29]

ص 378. نامه ، [ 30]
(. ص 39 ج 18 ، يوونلا ، حرش  ملسم  حیحص  زا  لقن  هب   ) ص 432 تبیغ ، رصع  خیرات  ییاقآدیسروپ ، دوعسم  [ 31]

ص 10. بصانلا ، مازلا  زا  لقن  هب  ص 439  نامه ، [ 32]
(. ص 81 ج 86 ، راونالاراحب ، زا  لقن  هب   ) ص 435 نامه ، [ 33]

ص 589. رثالا ، بختنم  یفاص ، هللا  فطل  [ 34]
(. ص 68 ج 2 ، يواتفلل ، يواحلا  زا  لقن  هب  . ) ص 66 يدهم ، تموکح  هب  يزادنامشچ  یسبط ، نیدلا  مجن  [ 35]

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 )
. 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 
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. 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 

. 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 
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، 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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