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مالسلا هیلع  داوج  ماما  هریس  رد  يزرورهم  تمدخ و 

باتک تاصخشم 

يدمحا میهاربا  دمحم  فلؤم :
يدمحا میهاربا  دمحم  رشان : 

همدقم

تسادـق و زا  وج ، تقیقح  ياه  لد  ناگدـید و  لباقم  رد  هدوب و  ریگمـشچ  نآ ، يهرتسگ  هک  دراد  دوجو  یناگژاو  یگدـنز ، سوماق  رد 
درک و شرامـش  کی  هب  کی  ناوت  یم  ار  يزرورهم »  » و تمدـخ » « ؛ نوچ یتاملک  قیداصم  یتسار  هب  ایآ  تسا . رادروخرب  ناوارف  تفاطل 
رد دشاب !؟ هتـشاد  نایـشرع  یگدنز  رد  هشیر  نآ ، ییافوکـش  ییادـیپ و  رگا  هژیو  هب  تخادرپ ، نآ  يهیوگاو  هب  كدـنا  یتصرف  رد  سپس 

ناگدنناوخ هاگـشیپ  هب  (ع ) داوج ماما  نانخـس  هریـس و  زا  ینیچلگ  هدش  هدـیزگرب  رثوک ش 65  گنهرف  يهمانلصف  زا  هک  رـضاح  راتـشون 
دوش . یم  میدقت  یمارگ 

؟ تسیچ تمدخ 

، شتاناکما اه و  ییاناوت  زین  و  يرکف ، یناکم و  ینامز ، طیارـش  ساسارب  يدرف  ره  هک  تسا  یناسر  دوس  ندرک و  کمک  نامه  تمدخ » »
بولطم . هاگیاج  هب  يو  ندیناسر  هودنا و  یتخس و  زا  يرگید  ندیناهر  دهد ؛ ماجنا  نارگید  قح  رد  دناوت  یم 

يزرورهم موهفم 

یلماوع ساـسا  رب  اـما  دوش ؛ رگ  هوـلج  دـناوت  یم  نوگاـنوگ  ياـه  بلاـق  رد  هک  تسا  تبحم  یتـسود و  نـالعا  مـالعا و  زین  يزرورهم » »
دیامیپ . یم  ار  شهاک  ای  شیازفا  ریسم  نآ ، تیمک  تیفیک و 

تکربرپ هرفس 

هراشا

، بولطم يهطقن  هب  ندیـسر  يارب  تسا  هتـسیاب  اذـل  دـشاب ؛ یم  ع )  ) ناماما ناربمایپ و  ینید  ياه  هزومآ  زا  یکی  ملاـس » داـصتقا   » يهلئـسم
هجوت ماما  راتفر  راتفگ و  زا  يزارف  هب  دریگب . رارق  ندرک ، يدربراک  سپـس  شهوژپ و  دروم  ناراوگرزب  نآ  يداـشرا  یتیریدـم و  يهریس 

دینک :

سانلا قح 

هیضق نیا  زا  یسک  رفن ، ود  ام  زج  مدوب و  هداد  ضرق  ع )  ) اضر ترـضح  هب  مهرد  رازه  راهچ  نم  دنک : یم  لقن  یفرطم  مان  هب  یـصخش  - 
ماما شرسپ  هک  نیا  ات  دش !... فلت  ملام  متفگ : یم  دوخ  شیپ  اذل  تسا ؛ هدیـسر  تداهـش  هب  ماما  هک  دیـسر  ربخ  عقوم  کی  تشادن ؛ ربخ 
بلط يو  زا  مهرد  رازهراهچ  وت  درک و  تلحر  مردپ  : » دومرف متفر ، ترضح  دزن  یتقو  مورب . شدزن  هب  ادرف  داتـسرف  ماغیپ  میارب  (ع ) داوج
ًاقیقد مدـش  هجوتم  هبـساحم  زا  دـعب  داد ؛ نم  هب  دروآ و  نوریب  ییاـهرانید  شا  هداجـس  ریز  زا  ترـضح  نآ  يرآ . مدرک : ضرع  یتشاد »؟
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، مراد یهدـب  هک  یلاح  رد  مورب ، هکم  هب  مهاوخ  یم  مدرک : ضرع  ترـضح  هب  يزور  دـنک : یم  لـقن  هماـمتوبا  تسا . مهرد  رازه  راـهچ 
؛ نوخیال نمؤملا  ناـف  نید ، کـیلع  سیل  لـجوزع و  هللا  یقلت  نا  رظناو  کـنید ، يدؤم  یلا  عجرا  : » دومرف ماـما  دـییامرف ؟ ] یم  هچ  امـش  ]

تا همذ  رد  هک  ادـخ ) هناخ  ترایز   ) ینک تاقالم  یماگنه  ار  لجوزع  يادـخ  هک  نک  هجوت  تقد و  و  درگرب ، تا  یهدـب  تخادرپ  يارب 
دزرو ». یمن  تنایخ  سانلا ] قح  هب   ] نمؤم هک  ارچ  دشابن ؛ یهدب 

ینیرفآراک

، ینالف وگب  ماما  هب  تفگ : درک و  لد  درد  نم  اب  ینارچرتش  موش ، بایفرـش  (ع ) داوج ماما  دزن  هکنیا  زا  لبق  دـیوگ : یم  يرفعج  مشاـهوبا 
ياضاقت ات  مدـیدن  بسانم  ار  تصرف  اذـل  تسا ؛ ندروخاذـغ  لوغـشم  يا  هدـع  اـب  مدـید  متفر ، ترـضح  شیپ  یتقو  تسا . راـک  ياـیوج 

ام دزن  مشاهوبا  اب  هک  تسه  ینابرتش  : » دومرف شراکتمدـخ  هب  سپـس  دـناوخارف و  اذـغ  ندروخ  هب  ارم  (ع ) داوج ماما  منک  نایب  ار  ناـبراس 
دوش . لوغشم  ات  نک  نیعم  يراک  شیارب  رادهگن و  دوخ  شیپ  ار  وا  دیآ ، یم 

ششخب يهنیجنگ 

؛ متفگ کیربت  ار  دیع  ندیسرارف  مالس ، زا  دعب  هتفر و  (ع ) داوج ماما  رـضحم  هب  دایعا  زا  یکی  رد  دیوگ : یم  یمـشاه  سابع  نب  لیعامـسا 
هب دروآ و  نوریب  الط  يا  هعطق  كاخ ، نورد  زا  درک و  دـنلب  ار  شا  هداجـس  يهشوگ  ترـضح  مدرک . تیاکـش  دوخ  یتسدـگنت  زا  سپس 

لقن يرفعج  مساق  نب  دواد  مشاهوبا  مدیرخ - . ار  ما  یگدنز  جاتحیام  مدش و  رازاب  دراو  یلاحـشوخ  اب  یظفاحادخ ، زا  دـعب  دیـشخب . نم 
وا هک  شاب  هاگآ  : » دومرف سپس  مهدب . شیاهومع  رسپ  زا  یکی  هب  ات  داد  نم  هب  رانید ، دصیـس  لماش  یلوپ ، هسیک  (ع ) داوج ماما  دنک : یم 
.« نک ییامنهار  ار  وا  مشاهوبا ! يا  منک ». يرادـیرخ  وا  زا  ییـالاک  لوپ  نیا  اـب  اـت  نک  ییاـمنهار  يرو  هشیپ  هب  ارم  : » تفگ دـهاوخ  وت  هب 

دنشاب . هتشاد  دتس  داد و  مه  اب  ات  مدرک  یفرعم  ار  يرجات  زین  نم  دومن و  حرطم  ار  اضاقت  نامه  مداد ، ار  لوپ  متفر و  يو  دزن  یتقو 

تبحم راس  هیاس 

اـسب هچ  دهد ؛ یم  رارق  لوحت  رییغت و  شوختـسد  ار  هعماج  درف و  یگدنز  ریـسم  هک  درک  هدهاشم  ناوت  یم  ار  یثداوح  یگدنز ، لوط  رد 
يهدومرف ساسارب  ور ، نیا  زا  ددرگ . اهدادـخر  بولغم  دـهدن و  ناشن  دوخ  زا  یبولطم  تمواقم  هدارا و  تامیالمان ، اب  دروخرب  رد  یمدآ 

زا نارگید ، تدـعاسم  يرایمه و  تکرب  هب  ات  تسا  ناـیفارطا  يداـم  يونعم و  تیاـمح  دـنمزاین  ربصلاـب . وصاوت  قحلاـب و  اوصاوت  یهلا و 
یخرب نامرد  يریگ و  شیپ  يارب  یمالـسا ، تما  زوسلد  بیبط  یبرم و  ناونع  هب  (ع ) داوج ماما  دوش . هتـساک  بئاصم »  » ینیگنـس تدش و 

اهنآ زا  ییاه  هنومن  نایب  هب  هک  تسا  هتـشاگن  يدمآراک  راگدـنام و  ياه  هخـسن  تقرـس و )... گرم ، يرامیب ، هلزلز ،  ) راوگان ثداوح  زا 
دوش . یم  هدنسب 

ترتع نآرق و  هانپ  رد 

هب مدیـسرپ : مدرک و  هیالگ  دش ، یم  عقاو  زاوها »  » رد هک  يددعتم  ياه  هلزلز  زا  متـشون و  همان  (ع ) ماما هب  دـننک : یم  لقن  رایزهم  نب  یلع 
هعمج هبنـشجنپ و  هبنـشراهچ ، ياهزور  هکلب  دینکن ؛ چوک  اجنآ  زا  : » تشون خساپ  رد  ماما  منک ؟ چوک  يرگید  ياج  هب  زاوها  زا  امـش  رظن 
هاگرد هب  دیوشب و  عمج  نابایب ) ای  دجـسم و   ) یناکم رد  هزیکاپ ، سابل  ندیـشوپ  ندرک و  لسغ  زا  دعب  هعمج ، زور  رد  دـیریگب و  هزور  ار 

اه هلزلز  میدرک ، لمع  ترـضح  تاروتـسد  هب  هک  ینامز  دنادرگ ». یم  فرطرب  امـش  زا  ار  هلزلز  هک  تسا  دـنوادخ  اریز  دـینک ؛ اعد  یهلا 
تفریذپ . نایاپ 
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شخبافش يوراد 

ماما زا  اذل  تفای ؛ یم  تدش  اهزور  زا  یخرب  هک  دوب  هدش  داجیا  میولهپ  رمک و  تمـسق  رد  يدرد  دیوگ : یم  يزار  دقاو  ریمع  نب  دمحم 
اطع یتمالـس  وت  هب  دـنوادخ  هللا ؛ كافاعف  تنأو  : » دومرف اعد  نینچ  میارب  ترـضح  دـنک . اعد  نآ  ندـش  فرطرب  يارب  متـساوخ  (ع ) داوج

زا يو  مدیـسر  ترـضح  تمدخ  مردارب  اب  دنک : یم  لقن  نینچمه  يو  ما . هدشن  راچد  يرامیب  نآ  هب  رگید  نونکات  هظحل  نآ  زا  دـیامرف ».
تبیـصن یتمالـس  تیفاع و  دنوادخ  يدرک ، تیاکـش  هچنآ  زا  وکـشت ؛ امم  هللا  كافاع   » دومرف شقح  رد  ماما  درک ، تیاکـش  سفن  یگنت 

لقن يرفعج  مشاهوبا  درکن . دوع  مه  شتلحر  ماگنهات  دـش و  بوخ  مردارب  يرامیب  میدـمآ ، نوریب  ترـضح  يهناخ  زا  یتقو  دـنادرگب ».
تداع نیا  ات  دـییامرفب  اعد  میارب  مراد ، هقالع  یلیخ  لگ  ندروخ  هب  نم  مدرک : ضرع  اجنآ  رد  میتفر ، یغاب  هب  ترـضح  هارمه  دـنک : یم 

وت زا  ار  تداع  نآ  دـنوادخ  مشاـهوبا ! يا  : » دومرف نم  هب  زور  دـنچ  زا  دـعب  اـما  دومن ؛ توکـس  هظحل  نآ  رد  ماـما  منک . كرت  ار  دنـسپان 
همان شنایعیش  زا  یکی  لد  يالست  يارب  ترضح  تسا . لگ  ندروخ  نم ، شیپ  زیچ  نیرتدب  نیرتروفنم و  نونکا  يرآ ، متفگ : تشادرب »؟

وا هک  یتفگ  میارب  يا و  هدش  روآدای  ار  تدنزرف  تلحر  يهثداح  نابرهم ! رگشیاشخب  دنوادخ  مان  هب  : » تسا هدمآ  نآ  رد  هک  داتـسرف  يا 
هلیـسو نیدب  ات  دـنیزگ  یمرب  ار  يا  هداوناخ  ره  دـنزرف  هلمج  زا  اهزیچ ، نیرت  كاپ  زین  لاعتم  دـنوادخ  عقاو  رد  دوب ؛ تنادـنزرف  نیرتزیزع 

، سپ كازع ؛... نسحأ  كرجا و  هللا  مظعأـف  : » دـنک یم  اـعد  نینچ  همادا  رد  (ع ) داوـج ماـما  دـنک ». اـطع  نارادـغاد  هب  يراشرـس  شاداـپ 
دنوادخ زین  و  تساناوت . دنوادخ  یتسرد  هب  هک  دنک ، رادیاپ  ار  تبلق  دزاس و  وکین  ار  تا  يراوگوس  دـنادرگ و  نوزفا  ار  تباوث  دـنوادخ 

ار حلاص ) يدنزرف  دلوت  وکین و  ربص  شاداپ و   ) راک نیا  دنوادخ  هک  مراودیما  نم  و  دراد ، ینازرا  يدـنزرف )  ) ینیزگیاج تیارب  يدوز  هب 
ادخ  تساوخ  هب  دهد . ماجنا 

يداش روآ  مایپ 

؛ تفر تقرـس  هب  اهنآ  ياه  نهاریپ  یتح  ییاراد ، مامت  هتفرگرارق و  نادزد  شروی  دروم  جـح ، رفـس  رد  يو  ناهارمه  دـیدح و  نب  دـمحا 
هب ییاهرانید  اه و  نهاریپ  ترـضح  نآ  هک  دوب  عقوم  نیا  رد  درک . وگزاب  ار  ارجام  تفر و  ماما  دزن  دمحا  دنتـشگرب ، هنیدـم  هب  هک  ینامز 
هب یگمه  هک  يا  هنوگ  هب  داد ؛ ار  کی  ره  مهس  تفر و  نانآ  شیپ  ناباتش  زین  وا  دنک ، میسقت  شنارفسمه  ناتـسود و  نیب  ات  درک  اطع  يو 

دندیدرگ . راپسهر  دوخ  ياه  هناخ  يوس  هب  يراذگ  ساپس  یلاحشوخ و  لامک  اب  دندش و  دنم  هرهب  دوخ  يهدش  تراغ  لاوما  يهزادنا 

ینارگن ندودز 

نادزد تقرس  دروم  شلاوما  تشگزاب ، ماگنه  رد  دوب ، هدیرخ  ترـضح  يارب  ییاه  هچراپ  يرفـس  رد  (ع ) داوج ماما  ناراکتمدخ  زا  یکی 
زین ترـضح  نآ  داد . شرازگ  ار  ارجام  تشون و  ماما  هب  يا  همان  فیلکت ، بسک  يارب  دش ؛ نیگهودنا  رایـسب  هثداح  نیا  زا  تفرگ و  رارق 

هیراع دنوادخ و  ياراوگ  ياه  شـشخب  زا  ام  ياه  تورث  اه و  ناج  انامه  هللا ؛... بهاوم  نم  انلاوما  انـسفنا و  نا  : » تشون نینچ  خـساپ  رد 
، نیاربانب تسا . باوث  رجا و  دنربب ، تراغ ] هب   ] مه هچنآ  تسا و  يداش  یـشوخ و  هیام  میوش ، دـنم  هرهب  نآ  زا  هک  اجنآ  ات  تسوا . هدرپس 

نآ ». زا  ادخ  رب  هانپ  تسا . هدش  عیاض  شرجا  دوش ، بلاغ  شربص  رب  شعزج  هک  ره 

يزرورهم تمدخ ، تیلوئسم ؛

رد مدش ؛ جح  مسارم  مزاع  رگید ، يا  هدع  و  (ع ) داوج ماما  هارمه  یـسابع  مصتعم  تموکح  لیاوا  رد  دـیوگ : یم  ناتـسیس  یلاها  زا  یکی 
یم امـش  ناتـسود  نابحم و  زا  ام  رهـش  رادنامرف  موش ! تیادف  مدرک : ضرع  ماما  تمدخ  اذغ ، ندروخ  تحارتسا و  ماگنه  هب  هکم ، ریـسم 
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يا همان  نم ، هب  ندرک  یکین  صوصخ  رد  یناد ، یم  تحلصم  رگا  دزاس ! تیادف  ارم  دنوادخ ، متسه . راکهدب  شا  یتایلام  رتفد  رد  دشاب ،
یلاع ترـضح  همان  دشاب ؛ یم  تیب  لها  امـش  نارادتـسود  زا  وا  موش ! تیادـف  متفگ : مسانـش . یمن  ار  وا  دومرف : ترـضح  سیونب . شیارب 

اذه یباتک  لصوم  ناف  دـعب ، اما  میحرلا ! نمحرلا  هللا  مسب  : » تشون هنوگ  نیا  درک و  لوبق  ار  متـساوخرد  (ع ) داوج ماما  دوب . دـهاوخ  رثؤم 
لیقاثم نع  کلئاس  لجوزع  هللا  نآ  ملعاو  کناوخا ، یلا  نسحاف  هیف ، تنـسحا  ام  الا  کلمع  نم  کل  ام  نا  و  ـالیمج ، ابهذـم  کـنع  رکذ 

وکین راتفر  زج  هک  نادب  تسا ، هدرک  دای  یکین  هب  تا  هدیقع  زا  همان  لماح  دعب ، اما  نابرهم ! رگـشیاشخب  دنوادخ  مان  هب  لدرخلا ؛ هرذـلا و 
نیرت کچوک  زا  یتح  لاعتم  دـنوادخ  هک  شاب  هاگآ  نک . یکین  دوخ  یناـمیا  ناردارب  هب  نیارباـنب ، دوب . دـهاوخن  دـنمدوس  تیارب  يزیچ 

هللادـبع نب  نیـسح   ) ناتـسیس یلاو  مدـش ، راپـسهر  منطو  يوس  هب  متفرگ و  ماما  زا  ار  همان  دـهد ». یم  رارق  تساوخزاب  دروم  ار  وت  اهزیچ ،
زا مارتحا  لامک  اب  نآ ، ندناوخ  همان و  ندیسوب  زا  دعب  دمآ و  ملابقتـسا  هب  هداتـسرف ، يا  همان  شیارب  ماما  هک  دش  رادربخ  یتقو  يروباشین )
هک یمادام  ات  داد : روتسد  يو  مدش . روآدای  ار  تایلام  تخادرپ  رد  ما  ییاناوت  مدع  یلام و  لکـشم  مه  نم  يراد ؟ يزاین  هچ  دیـسرپ : نم 

ماگنه ات  زور  نآ  زا  ناتـسیس  مکاح  (ع ) داوج ماما  يهمان  تکرب  هب  يرآ ، تسا . فاعم  تاـیلام  تخادرپ  زا  ینـالف  متـسه ، رادـنامرف  نم 
داتسرف . یم  میارب  ییایاده  یهاگ ، دنچ  زا  ره  هدومن و  یکین »  » ما هداوناخ  نم و  هب  تبسن  شتلحر 

تراسا زا  ییاهر 

يهداوناخ باحصا و  يارب  يراوگان  ياهدمایپ  هک  یلکش  هب  دوب ؛ (ع ) ناماما باحصا  سبح  تشادزاب و  نانمشد ، ياه  تسایـس  زا  یکی 
زارفرپ و خیرات  رد  دوش . یم  هراشا  هنومن  کی  هب  هک  هتـشاد  یتامادـقا  نایعیـش ، زا  یخرب  يدازآ  يارب  (ع ) داوج ماما  تشاد . یپ  رد  نانآ 

ماما دهعتم  مداخ  تلصابا ،»  » اهنآ زا  یکی  دنا ؛ هتشاد  يراگدنام  زاتمم و  شقن  هک  دومن  یفرعم  ناوت  یم  ار  ینانز  نادرم و  عیشت »  » بیشن
ثداوح ات  داد  رارق  راشف  تحت  ار  تلـصابا  ترـضح ، رهطم  ندب  يراپـسکاخ  زور  رد  ماما و  تداهـش  زا  سپ  نومأم  دـشاب . یم  (ع ) اضر

زا هچنآ  ره  تفگ : نومأم  میونش : یم  يو  دوخ  نابز  زا  ار  ناتـساد  همادا  دنک ... وگزاب  ار  (ع ) اضر ماما  راتفگ  رارـسا و  ینایاپ و  ياهزور 
اما دوب . هدش  مشومارف  عقاو  رد  دیآ ، یمن  مدای  يزیچ  هظحل  نیا  رد  متفگ : وا  هب  نک . فیرعت  میارب  يا ، هدینـش  (ع ) اضرلا یـسوم  نب  یلع 

هکنیا ات  دوب  هدش  گنت  میارب  نادنز  مدوب و  نادنز  رد  لاس  کی  دنتـسرفب ... نادنز  هب  ارم  داد  روتـسد  تفریذپن و  ار  مفرح  یـسابع  هفیلخ 
زونه دهد . تاجن  ارم  هک  مداد  دنگوس  شنادناخ  ربمایپ و  هب  ار  دنوادخ  متخادرپ و  زاین  زار و  هب  لد  يادیوس  زا  مدنام و  رادیب  بش  کی 
نایم زا  ارم  اهریجنز ، ندوشگ  زا  دـعب  ترـضح  مدرک ... هدـهاشم  دوخ  رانک  رد  ار  (ع ) داوج ماما  هاـگان  هک  دوب  هدیـسرن  ناـیاپ  هب  میاـعد 

، میدش جراخ  نادـنز  طیحم  زا  یتقو  دنتـشادن . تعنامم  نتفگ و  نخـس  تردـق  دـندید ، یم  ار  ام  هک  یلاح  رد  نانآ  داد ؛ روبع  نانابهگن 
هک ارچ  ادـخ . تیامح  هانپ و  رد  وش  راپـسهر  ادـبا ؛ کیلا  لصیال  هیلا و  لصت  نل  کناف  هللا  عئادو  یف  ضما  : » دومرف نم  هب  (ع ) داوج ماـما 

نم و نالا ، ات  ماگنه  نآ  زا  دـیوگ : یم  نایاپ ، رد  تلـصابا  تفای ». دـهاوخن  تسد  وت  هب  رگید  زین  وا  تفر و  یهاوخن  نومأم  دزن  هب  زگره 
میا . هدیدن  ار  رگیدکی  هاگ  چیه  نومأم 

رهم رابیوج 

هراشا

دوش . یم  هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  هتشاد  یهجوت  نایاش  تامادقا  يزرورهم »  » جیورت ناحلاص و  تشادوکن  ياتسار  رد  (ع ) داوج ماما 

یپایپ ياه  قیوشت 
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اب تسا . يزاوها » رایزهم  نب  یلع  ، » هتفرگ رارق  ترضح  نآ  نیـسحت  لیلجت و  دروم  اهراب  هک  (ع ) داوج ماما  يهنومن  نادرگاش  زا  یکی  - 
یگژیو دوخ ، راتفر  راتفگ و  رد  رایزهم  نب  یلع  نوچ  یتیـصخش  هک  میبای  یمرد  یـسابع ، مصتعم  نومأم و  رـصع  یخیرات  ثداوح  رورم 

نب یلع   » شیاتـس رد  ترـضح  ياه  همان  زا  ییاهزارف  هب  اجنیا  رد  تسا ! هدیـسر  هبتر  هیاپ و  نآ  هب  یـسک  رتمک  هک  هتـشاد  يزاـتمم  ياـه 
قیقحت هب  هللاءاش ...؛ نا  دئاک  لک  دیک  کیفکی  نأ  عفادلا ، یفاکلا  نم  وجرا  انأ  و  هللا ، كرسف  ًارورـس  ینتألم  دق  میزادرپ ... . یم  رایزهم »

هدـننک عفد  هدـننک و  تیافک  هک  يدـنوادخ  هاگرد  زا  دزاس و  نامداش  ار  وت  زین  ادـخ  يدـینادرگ ، لاحـشوخ  ارم  رابخا ] نیا  شرازگ  اـب  ]
، کلذ نم  ترکذ  امب  ینتررس  ادخ . تساوخ  هب  دهد . رارق  دوخ  تیانع  تیافک و  تحت  يزاب  گنرین  ره  رطخ  زا  ار  وت  مدنموزرآ  تسا ،

شرازگ هک  يرابخا  ببـس  هب  ارم  هفأرلا ؛... وفعلا و  هللا  نم  وجرأ  انأ  و  کنع ، یئاضرب  کنع  یـضر  هنجلاب و  هللا  كرـس  لعفت ، لزت  مل  و 
هب دشاب  دونـشخ  وت  زا  دنادرگ و  رورـسم  تشهب  هب  دورو ] هب   ] ار وت  دنوادخ  هدب . ماجنا  ار  راک  نیا  نانچمه  يا ، هتخاس  نامداش  يا ، هداد 

و هتنج ، کنکسأ  و  كازج ، هللا  نسحأ  یلع ! ای  مدنموزرآ ... تیانع  ششخب و  یهلا  هاگشیپ  زا  وت  يارب  نم  و  وت ، زا  نم  يدونـشخ  تهج 
هاگن ترخآ  ایند و  رد  يراوخ  زا  و  دهد ، انکـس  دوخ  تشهب  رد  ار  وت  و  دـنادرگ ، وکین  ار  تشاداپ  دـنوادخ  یلع ! يا  انعم ؛ هللا  كرـشح 
نداد ماـجنا  ندرک و  مارتـحا  تمدـخ ، تعاـطا ، یهاوخریخ ، صوصخ  رد  ار  وت  اـهراب  یلع ! يا  دزاـس . روشحم  اـم  اـب  ار  وـت  زین  و  دراد ،
نینچ تقادص ، هب  هک  مراد  رواب  دیما و  هنیآ  ره  ما » هدیدن  منارای ] نیب  رد   ] ار وت  دـننامه  یـصخش  : » میوگب رگا  اذـل  ما ؛ هدومزآ  تفیاظو 

هک یتامدخ  زین  تهاگیاج و  هک ] شاب  هاگآ   ] و دهد ، رارق  یتشهب  ياه  غاب  رد  تنوکـس  ار  وت  شاداپ  دـنوادخ  نیاربانب ، ما . هتفگ  ینخس 
رد مدرم  ندـمآدرگ  ماـگنه  هـب  مراد  تلئـسم  دـنوادخ  زا  اذـل  تـسین ؛ هدیـشوپ  نـم  رب  يا ، هداد  ماـجنا  زور  بـش و  امرـس و  اـمرگ و  رد 

تساعد ». يهدنونش  دنوادخ ، هک  ارچ  يوش ؛ نامداش  ات  دهد  رارق  هژیو  تمحر  دروم  ار  وت  زیخاتسر ،

یکین شاداپ 

هب ملد  درک ، کمک  تساوخرد  دمآ و  مدزن  یفعـضتسم  نیـشنرداچ  هک  مدوب  هنیدم  هکم و  ریـسم  رد  دنک : یم  فیرعت  نسح  نب  مساق  - 
ار ما  همامع  هک  يروط  هب  تساخاپ ، هب  يرابغ  درگ و  نافوط و  تفر ، مشیپ  زا  هک  یماگنه  مداد . يو  هب  ینان  صرق  اذـل  تخوس ؛ شلاـح 
(ع) داوج ماـما  تمدـخ  مدـش و  هنیدـم  دراو  هکنیا  اـت  درب  اـجک  ار  ما  هماـمع  دـمآ و  هنوگچ  داـب ، مدـیمهفن  نم  درب و  تشادرب و  مرـس  زا 

شدزن ار  شا  همامع  : » دومرف شمالغ  هب  عقوم ، نیا  رد  هلب . مدرک : ضرع  دـش »؟ دـیدپان  هداج  رد  تا  هماـمع  : » دیـسرپ ترـضح  مدیـسر ؛
نآ رب  وت  : » دومرف دز و  يدنخبل  ترـضح ، تسا !؟ هدـمآ  امـش  شیپ  هنوگچ  ربمایپ ! رـسپ  يا  مدیـسرپ : هدز  تفگـش  نآ ، ندـید  اب  روایب ».

شاداـپ ادـخ  نینــسحملا ؛ رجأ  عیــضیال  هللا  نا   ) اریز دـنادرگرب . ار  تا  هماـمع  هداد و  ار  وـت  شاداـپ  دـنوادخ  اذـل  يداد ؛ هقدـص  یبارعا 
زاب  دهد  تنابایب  رد  دزیا  هک  زادنا  هلجد  رد  نک و  یم  یکین  وت  دزاس ». یمن  هابت  ار  ناراکوکین 

تفوطع راس  همشچ 

هراشا

میدروخ اذغ  یتقو  دیسر ؛ ارف  ندروخ  اذغ  تقو  هکنیا  ات  مدوب  (ع ) داوج ماما  هارمه  رفس ، ریـسم  رد  دیوگ : یم  ینامرک  دیلو  نب  دمحم  - 
یتح  ) دنام یقاب  ییاذغ  ارحص  رد  هاگره  : » دومرف ماما  ماگنه ، نیا  رد  تخادرپ . اذغ  ياه  هزیر  يروآ  عمج  هب  مالغ  دش ، هدیچرب  هرفس  و 
عمج وج و  تسج و  ار  اهزیررود  هناخ ، طیحم  رد  اما  دـنوش ] دـنم  هرهب  نآ  زا  تاـناویح  ناروناـج و  اـت   ] دـیرادنرب ار  نآ  دنفـسوگ ) نار 

دوش ». ] لامیاپ  ادابم  ات   ] دینک

ردپ میرکت 
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زا یهاگ  تسا و  هدـیقعلادساف  و  یبصان )  ) امـش نانمـشد  زا  مردـپ  هک : تشون  همان  (ع ) داوج ماما  هب  مداماد  دـیوگ : یم  حـلاص  نبرکب  - 
هتشاد زیتس  يو  اب  ایآ  دیهد ، یم  يروتـسد  هچ  امـش  موش ! تیادف  دییامرفب . اعد  میارب  موش ! تیادف  منیب . یم  ینمـشد  یتخـس و  وا ، هیحان 

هللا کتبث  نیقتملل ، هبقاعلا  ناف  ربصاف  رـسی ، رـسعلا ، عم  و  هفـشاکملا ، نم  کل  ریخ  ةارادـملا  : » تشون خـساپ  رد  ماما  منک ؟ ارادـم  ای  مشاب 
شاب هاگآ   ] و تسا ، رتهب  ییوج  هزیتس  زا  وت  يارب  ندرک  ارادم  هعئاد ...! عیـضتال و  يذلا  هللا  ۀعیدو  یف  متنا  نحن و  تیلوت ، نم  ۀیالو  یلع 

ناراکزیهرپ نآ  زا  کین ، ماجنارـس  هک  ارچ  شاـب ؛ راـبدرب  نیارباـنب ، دراد . دوجو  مه  شیاـشگ  یناـسآ و  يراوشد ، یتخـس و  هارمه  هک ]
هک میتسه  ییادخ  هدرپس  تیامح و  رد  امـش  ام و  دـنادرگ . راوتـسا  ناماما ،)  ) یتسه شرادتـسود  هک  نآ  تیالو  رب  ار  وت  دـنوادخ  تسا .

دش .» دهاوخن  هابت  شتاناما 

ترخآ هشوت 

نداهن اج  هب  اب  هک  دبلط  یم  تسا ؛ ارذگ  دودحم و  رایـسب  یملع ، ییارجا و  ياه  تیلوئـسم  زین  يویند و  یگدنز  نامز  تدم  هک  اجنآ  زا 
رد مینادرگ . دوخ  يورخا  رفـس  يهقردب  زین  یگتـسشنزاب و  يهلحرم  يهچابید  ار  مدرم  ریخ  ياعد  تاحلاصلا ) تایقاب   ) هتـسیاش تامدخ 

رتشیب و ار  ام  ییاناوت  یگدـنز و  هدوزفا ي » شزرا   » اهنآ زا  يریگ  هرهب  هک  دراد  دوجو  ییاـه  هزومآ  (ع ) یقت دـمحم  ماـما  یتیبرت  بتکم 
دنک . یم  نیمضت  رتهب 

تمدخ قیفوت 

، یتمالـس دوش : یم  راک  ماجنا  رب  ناسنا  يرای  بجوم  زیچ  راهچ  قیفوتلا ؛ ملعلاو و  ینغلا  ۀحـصلا و  لمعلا : یلع  ءرملا  نیعت  لاصخ  عبرا  - 
دراد . زاین  ادخ ، فرط  زا  قیفوت  هب  نمؤم  هللا ؛ نم  قیفوت  یلا  جاتحی  نمؤملا  یهلا  قیفوت  شناد و  تورث ،

تمدخ تاکرب 

ات تسا  رتشیب  هانگ ، ماجنا  يهطـساو  هب  ناسنا  گرم  رمعلاب ؛ هتایح  نم  رثکا  ربلاب  هتایح  لجالاب و  هتوم  نم  رثکا  بونذـلاب  ناسنالا  توم  - 
نم جوحا  هعانطصا  یلا  فورعملا  لها  یلومعم . یگدنز  زا  تسا  رتشیب  ناسحا ، یکین و  ببس  هب  وا  یگدنز  زین  و  يداع ، یعیبط و  گرم 

، شاداپ اریز  نادنمزاین . نادنمتجاح و  زا  دنتسه  رت  جاتحم  کین ، راک  ماجنا  هب  ناراکوکین  هرکذ ؛... هرخف و  هرجا و  مهل  نال  هجاحلا ، لها 
تسا . یکین  ناسحا و  ماجنا  ببس  هب  اهنآ  یمان  شوخ  تاهابم و 

قالخا نسح 

تسا . نمؤم  لامعا  يهمان  سار  رد  یقالخا ، شوخ  هقلخ ؛ نسح  نمؤملا  ۀفیحص  ناونع  - 

ناسحا يهرفس 

راـتفگ تسا . دـنچ  يروما  تیاـعر  هب  طوـنم  نآ  تکرب  ماود و  هک  هداد  ییاـه  تمعن  شیب -  مک و  اـم -  زا  کـی  ره  هب  لاـعتم  دـنوادخ 
بتک الا  هللا  نم  اهنا  ملعف  ۀمعن  هدبع  یلع  لجوزع  هللا  معنا  ام  یبر -  لضف  نم  اذـه  دـشاب . یم  تاکن  نیا  رگنایب  ع )  ) داوج ماما  ینامـسآ 

هک دنادب  وا  رگا  دنک ، یم  اطع  شا  هدنب  هب  لالج ، تزع و  بحاص  دنوادخ  هک  یتمعن  ره  اهیلع ؛ هدمحب  نا  لبق  اهرکش  هل  همـسا  لج  هللا 
یم شا  هدنب  يارب  ار  تمعن  رکـش  تسا - هوکـش  اب  شمان  هک  دنوادخ - دنک ، زاب  شیاتـس  هب  نابز  يو  هکنآ  زا  شیپ  تسادخ ، بناج  زا 
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دسیون .

انف اقب و 

یناگدنب ار  دـنوادخ  انامه  مهریغ ، یلا  اهلوح  مهنع و  هللا  اهعزن  اهوعنم  ناف  اهولذـب ، ام  مهیف  لازت  الف  معنلا ، ماودـب  مصخی  ًادابع  نا هللا  - 
راگدنام ناشنایم  رد  تمعن  دننک ، یم  شـشخب  لذب و  هک  یمادام  ات  سپ ، دهد . یم  صیـصخت  تمعن  ياقب  ماود و  هب  ار  ناشیا  هک  تسا 

یم لـقتنم  يرگید  دارفا  هب  هتفرگ و  اـه  نآ  زا  ار  تمعن  نآ  زین  دـنوادخ  دـننک ، يراددوخ  نارگید  نتخاـس  دـنم  هرهب  زا  هاـگره  تسا و 
یـسک چـیه  تمعن  لاوزلل ؛ ۀـمعنلا  ضرع  ۀـنوملا  کلت  لمحتی  مل  نمف  هیلا ، سانلا  جـئاوح  تمظع  الا  دـحا  ۀـمعن  تمظع  ام  دـنادرگ - .

نادنمزاین يهعجارم   ) نارگ راب  نیا  لمحتم  یـسک  هاگره  سپ ، دوش . یم  ناوارف  وا  هب  مدرم  يهعجارم  زاین و  هکنآ  رگم  دـبای  یمن  ینوزف 
دش . ] دهاوخ  اطع  يرگید  هب  و   ] تفرگ دهاوخ  رارق  لاوز  انف و  ضرعم  رد  زین  تمعن  نآ  دوشن ، عوجر ) بابرا  و 

یتسود نییآ 

دوخ فطاوع »  » یمدرم نوگانوگ  تاقبط  زا  يرایـسب  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ؛ تقافر  یتسود و  لفاحم  تبحم » لدابت   » ياه طیحم  زا  یکی 
، سنا لفحم  دـبای ، یم  لیکـشت  ناتـسود  طسوت  هک  یـسلاجم  رگید ، ترابع  هب  دـننک . یم  لقتنم  راکـشآ و  هناتـسود  ياه  تسـشن  رد  ار 
ناـیامن و اـهراتفر  اـه و  هرهچ  رد  يدنـسرخ » شمارآ و  ، » یظفاحادـخ ماـگنهو  سلجم  ناـیاپ  زا  سپ  هکناـنچ  تسا  يزرورهم  تبحم و 
مینک . یم  هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  هدومرف  نایب  ار  یبلاطم  اهدنویپ ، نیا  هب  ندیشخب  ماکحتسا  يارب  ع )  ) داوج ماما  دوش . یم  سوسحم 

تقافر يهزیگنا 

دوخ بیـصن  تشهب  رد  يردارب  ایوگ  دروآ ، تسد  هب  يردارب  ادخ  هار  رد  هک  یـسک  هنجلا ؛ یف  ًاخا  دافتـسا  دقف  هللا  یف  اخا  دافتـسا  نم  - 
ضعبل مهـضعب  ذـئموی  ءالخألا  یلاعت : هلوق  کلذ  ةوادـع و  دوعت  اهنإف  هللا  تاذ  ریغ  یف  ةوخالا  تناک  ناـف  ناوخا  ساـنلا  تسا - . هتخاـس 

شیامرف نیا ، دوش و  یم  ینمـشد  هب  رجنم  دشاب ، ادخ  ریغ  يارب  يردارب  یتسود و  رگا  سپ  دـنرگیدکی ، ناردارب  مدرم  نیقتملا . الا  ودـع 
دننک ». یم  ینمشد  رگیدکی  اب  ناتسود  زا  یخرب  ناگشیپاوقت ، زج  هب  تمایق  زور  رد  : » هک تسا  هبترم  دنلب  دنوادخ 

! شاب هنییآ 

هچنآ زا  تسوا  نتـشادزاب  شردارب ، هب  تبـسن  یمدآ  یهاوخریخ  ياه  هناشن  هلمج  زا  هسفنل ؛ ءاضریال  انع  هیهن  هیخال  ناسنالا  حـصن  نم  - 
ددنسپ . یمن  دوخ 

یتسود تفآ 

، يو ندوب  بوخ  يهرابرد  ار  دوخ  نیقی  تسود ، قح  رد  دب ]  ] نامگ ببـس  هب  ادابم  هل ؛ نیقیلا  کحلـصا  دق  قیدص  یلع  نظلا  دـسفتال  - 
ینادرگ ! هابت  دساف و 

يرایمه تدعاسم و 

یم شردارب  لکـشم  ندرک  فرطرب  یتسود ، رد  یمدآ  تقادص  ياه  هناشن  زا  یکی  هیخا ؛ نع  ۀنوملا  طاقـسا  لجرلا  هبحـص  قدص  نم  - 
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دشاب .

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 
. 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)
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