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ناریا هب  مالسلاهیلع  اضر  ماما  ترجه 

باتک تاصخشم 

دیس هسانشرس : يرابک  دیس  اضریلع  دیس  رشان :  يرابک  دیـس  اضریلع  دیـس  ناریا ، هب  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  ترجه  روآدیدپ : مان  ناونع و 
153 متشه ق203 -  ماما  ع ،   ) یسوم نبیلع  عوضوم :  1344 اضریلع ، يرابک 

يوضر رصع 

. دش تماما  ماقم  رادهدـهع  یگلاس ، رد 35  يرجه   183 لاس رد  شراوگرزب ، ردـپ  تداهـش  زا  سپ  مالـسلا -  هیلع  اضر -  ماما  ترـضح 
لاس جـنپ  و  نیما » دـمحم   » تفالخ اب  لاس  جـنپ  دیـشرلانوراه ، »  » تفالخ اب  نآ  تسخن  لاس  هد  هک  دوب  لاس  تسیب  ناـشیا  تماـما  هرود 
مدرم دش . هجاوم  تسکش  اب  نایسابع  يولع  دض  تسایس  ع ،)  ) مظاک یسوم  ماما  تداهش  اب  دوب . رصاعم  نوماملا  هللادبع   » تفالخ اب  رخآ 

. درک خوسر  زین  ناـیرابرد  اـفلخ و  هداوناـخ  ناـیم  رد  یتح  شیارگ  نیا  دـندرک و  ادـیپ  شیارگ  ع )  ) تمـصع تیب  لـها  هب  شیپ  زا  شیب 
، تفای یهاگآ  نآ  زا  دیـشرلا  نوراـه  نوچ  دـش و  هعیـش  یـسابع ، نز  نیرتگرزب  روصنم و  هون  دیـشر و  رـسمه  هدـیبز ، دـنیوگ : هکناـنچ 
اب دـندروآ و  تموکح  نانابـساپ  عمج  هب  ار  ع )  ) مظاک ماما  رهطم  دـسج  یتقو  هک  تسا  هدـش  تیاور  دـهد . شقـالط  هک  دروخ  دـنگوس 
راک نیا  يولج  داد  نامرف  ار  شنامالغ  نادنزرف و  یقیناود ، روصنم  رسپ  نامیلس ، دندرک ، مالعا  ار  راوگرزب  نآ  گرم  ربخ  تشز  نانخس 
يا تفگ : خساپ  رد  نوراه  دناسر . دیشرلا  نوراه  عالطا  هب  ًابتک  ار  هیـضق  درک و  تکرح  هزانج  یپ  رد  هنهرب  ياپ  اب  دوخ ، وا ، دنریگب . ار 

. تسا هدادن  ماجنا  ام  روتسد  هب  ار  راک  نیا  کهاش  نب  يدنس  دنگوس ، ادخ  هب  دهد ؛ کین  شاداپ  وت  هب  دنوادخ  يدرک ، محر  هلص  ومع ،

. دوب یـسابع  تلود  ناگدـیزگرب  زا  زین  رفعجیبا  نب  نامیلـس  هکنیا  هچ  تفای . ناماس  نایولع  شروش  زا  ساره  رطاـخ  هب  اـهراک  نیا  همه 
درک و تیاعـس  ع )  ) مظاـک ماـما  هراـبرد  تسخن  ییحی  تسا . یکمرب  دـلاخ  نب  ییحی  هـب  خـساپ  رد  نوراـه  تاراـهظا  نخـس  نـیا  دـیؤم 
وا ياج  شرـسپ  رفعج  نب  یـسوم  زا  سپ  تفگ : نوراه  هب  ع )  ) اضر ماما  هرابرد  هاـگنآ  دروآ ؛ مهارف  ار  ترـضح  نآ  تداهـش  تامدـقم 

یفاک میدرک  شردـپ  اب  هچنآ  تفگ : ییحی  هب  تشاد ، میب  ع )  ) رفعج نب  یـسوم  لتق  بقاوع  زا  نوراه ، دـنکیم . تماما  ياـعدا  هتـسشن ،
راهظا اراکـشآ  هدـمآ ، تسدـب  تصرف  زا  هدافتـسا  اب  ع )  ) اضر ماما  مشکب ؟ ار  ناـیولع  همه  مرادرب و  ریـشمش  هراـبکی  یهاوخیم  تسین ؟

. دنام ناما  رد  نانمـشد  دنزگ  زا  هدیزگرب  یـصو  ات  دناوخ  دوخ  یـصو  ار  رفن  جـنپ  ع ،)  ) قداص ماما  مینادیم  هک  یلاح  رد  هدرک ؛ تماما 
تاعزانم هب  ای  دندربیم و  رـس  هب  نایولع  زا  ساره  رد  ای  ع )  ) اضر ماما  تماما  نیزاغآ  لاس  یط 15  نایسابع  هک  تفگ  دیاب  بیترت  نیدب 

لتق هب  علخ و  تفالخ  زا  نیما  لاس 198 ق ، مرحم  نایاپ  زا  شیپ  زور  جنپ  ماجنارس ، دندوب . لوغـشم  نومام ، نیما و  ردارب ، ود  نیب  یلخاد 
رازه تسیب  زا  شیب  مایق  نیا  رد  داد . يور  ایارسلا  وبا  مایق  دنتفرگ و  ياپ  هبلاغا   » هسرادا و  » نوچ یلقتسم  ياهتموکح  هرود  نیا  رد  دیسر .
هتشک نومام  نایماظن  تسد  هب  ایارسلا  وبا  يرجه ،  199 لاس رد  دمآ . رد  ناگدننک  مایق  فرصت  هب  يدایز  ياهرهش  دنتشاد و  تکرـش  رفن 
یلاو ع )  ) قداص رفعج  ماما  نب  لیعامـسا  نب  یلع  نب  لیعامـسا  هفوک ؛ یلاو  دوب : نینچ  هدش  فرـصت  ياهرهـش  نایلاو  زا  یخرب  مان  دـش .

نب یـسیع  نب  دمحم  نب  سابع  هرـصب ؛ یلاو  رانلا ) دیز  ( ) ع  ) رفعج نب  یـسوم  نب  دیز  زاوها ؛ یلاو  ع)  ) رفعج نب  یـسوم  نب  میهاربا  نمی ؛
؛ طساو یلع  نب  دیز  نب  دمحم  نب  رفعج  طساو ؛ یلاو  سطفا  نسح  نب  نسح  هکم ؛ یلاو  بلاطیبا  نب  رفعج  نب  هللادبع  نب  یلع  نب  دـمحم 

ع)  ) نسح ماما  نب  میهاربا  نب  نیسح 

اضر ماما  يدهعتیالو 
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تـسایس نامه  هب  ات  تشاد  نآ  رب  ار  وا  دوب ، هتفرگ  ناج  یتدـم  كدـنا  رد  هک  یلقتـسم  ياهتموکح  اـهمایق و  نومأـم و  تیـصخش  لزلزت 
يریبدت اب  ار  یسابع  میژر  دیوج و  کسمت  دنتخاس ، دوخ  نآ  زا  ار  یـسابع  تموکح  نایولع  عفن  هب  ییاه  راعـش  اب  هک  نایـسابع ، نیـشیپ 

ربمایپ نادـناخ  زا  اهنآ  ناربهر  ناگدـننک و  مایق  مومع  هدیـسر و  لالقتـسا  هب  ياهتموکح  رتشیب  دـشخب . تاجن  یمتح  طوقـس  زا  هناکریز 
زا سپ  هک  نومام ، دـندوب . هتفرگ  تسد  هب  ار  زاوها  نمی و  تیالو  ع )  ) اـضر ماـما  ناردارب  زا  نت  ود  ایارـسلا  وبا  ماـیق  رد  هکناـنچ  دـندوب .

ياهـشروش اهبالقنا و  شتآ  ات  تخاس  دوخ  دـهعیلو  ار  يو  تشاد ، یهاگآ  ع )  ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  تماما  زا  ع )  ) مظاک ماما  تداهش 
هک دوـب  نآ  ع )  ) اـضر ماـما  يدـهعتیالو  يارب  نوماـم  نـتفرگ  تـعیب  هزیگنا  اـسب  هـچ  دـیوگیم … : یلبــش  دـمحا  دــناشن . ورف  ار  یعیش 

ینیـسح یـضترم  رفعج  همالع  دنتـشاد . يرتشیب  لـیامت  ع )  ) یلع دـالوا  هب  ناـنآ  اریز  دـهدب ؛ خـساپ  ناـسارخ  لـها  لاـمآ  هب  تساوخیم 
اریز درکیم ؛ دیدهت  ار  نانآ  يدج  يرطخ  نایولع  يوس  زا  هک  میربیم  یپ  هتکن  نیا  هب  یـسابع  دـض  ياهـشروش  یبایزرا  رد  دـیوگیم :
لباق ریغ  یگتـسیاش  يوق و  لالدتـسا  زا  هک  دوب  يدارفا  تسد  رد  زین  ناشیربهر  تساخیمرب و  یـساسح  رایـسب  قطانم  رد  اهشروش  نیا 

دندرکیم و دـییات  ار  اهشروش  نیا  ناربهر  مدرم  هکنیا  دـندوبن . هسیاقم  لباق  نایـسابع  اب  زگره  ظاحل  نادـب  دـندوب و  رادروخرب  يراکنا 
ناش مشخ  تدش  زین  نایسابع و  تفالخ  زا  تلم  فلتخم  تاقبط  كرد  نازیم  رب  دوب  یلیلد  دوخ  دنتفگیم ، خساپ  تعرس  هب  ار  ناشتوعد 

يرگید سک  ره  زا  شیب  نوماـم  ناـیم ، نیا  رد  دوـب . هدـش  هتخیگنارب  ناـیولع  اـب  هژیوـب  مدرم و  اـب  ناـشراتفر  ملظ و  دادبتـسا ، رثا  رب  هـک 
يراـج تموکح  دـض  رب  شیوخ  ذوفن  تیعقوـم و  میکحت  هب  دـنک و  هدافتـسا  تصرف  نآ  زا  دـهاوخب  ع )  ) اـضر ماـما  رگا  هک  تسنادیم 
ییاهر تکاله  هطرو  زا  ات  دزیم  يراک  هب  تسد  دیاب  نومام  هدـمآ ، شیپ  تیعقوم  هب  هجوت  اب  تسا . شراظتنا  رد  ياهعجاف  هچ  دزادرپب ،

رهم دامتعا و  بلج  نایولع ، تیبوبحم  ندرب  نایم  زا  یـسابع ، تموکح  هب  ندیـشخب  تیعورـشم  ناـیولع ، ياهـشروش  ندـناشن  ورف  دـبای .
تسا و هتشک  ار  دوخ  ردارب  هک  ياهفیلخ  هب  مدرم  نانیمطا  نسح  تیوقت  نایناریا ، دییات  نتخاس  رمتسم  نایـسابع ، نتخاس  دونـشخ  بارعا ،

ماما تفالخ  يارب  هک  دیـشیدنا  نانچ  وا  درب . ورف  گنرین  هشیدنا  رد  ار  نومام  هک  دوب  یقیاقح  زا  یـشخب  يوضر  مایق  رطخ  ندرب  نایم  زا 
ع)  ) اضر ماما  ترضح  دهد . رارق  نایبلاط ، نایسابع و  زا  معا  مشاهینب ، ریما  ناناملـسم و  هفیلخ  ار  ماما  ات  دریگب ، تعیب  مدرم  زا  ع )  ) اضر

مایپ نینچ  ع )  ) اضر ترضح  هب  هفیلخ  ماجنارس  دیماجنا . لوط  هب  هام  ود  ماما  يراددوخ  نومام و  رارـصا  درک . تفلاخم  نومام  داهنـشیپ  اب 
، دنگوس ادـخ  هب  مدیـشخب . ینمیا  دوخ  توطـس  زا  ار  وت  هک  یلاح  رد  ینکیم ، دروخرب  نم  اب  يدـنیاشوخان  هنوگ  هب  هشیمه  وت  : » داد …
ار تندرگ  يزروـب ، عاـنتما  ناـنچمه  زاـب  رگا  يریذـپب ، ار  نآ  هک  درک  مهاوـخ  تروـبجم  هن  رگ  و  چـیه ، هک  یتفریذـپ  ار  يدـهعیلو  رگا 

تفـالخ ندروآ  تسد  هب  يارب  هک  نوماـم ، دوب  نکمم  هنوگچ  دوـبن ، يدـج  زگره  تفـالخ  داهنـشیپ  هک  تسادـیپ  هتفگاـن  دز .» مهاوـخ 
اـضر ماما  يدهعتیالو  هلاسم  همدقم  همانرب ، نیا  دـنک ؟ راذـگاو  ع )  ) ماما هب  ار  نآ  دـناجنر ، دوخ  زا  ار  نایـسابع  درب و  نایم  زا  ار  شردارب 

ياهزیگنا هچ  هب  دیـسرپ : ماـما  زا  هفرع  نبا   » يزور . 1 تسا : هدرک  نایب  نینچ  ار  نآ  شریذـپ  لیالد  ع )  ) ترـضح هک  ياهلاـسم  دوب ؛ (ع )
خساپ رد  ماما  . 2 درک . راداو  اروش  رد  دورو  هب  ار  ع )  ) یلع مدج  هک  ياهزیگنا  نامه  هب  داد : باوج  ماما  يدـش ؟ يدـهعیلو  يارجام  دراو 

ای ندش  هتـشک  نایم  هک  دندرک  روبجم  ارم  نوچ  یلو  دـمآیم . مدـب  راک  نیا  زا  ردـقچ  دـنادیم  ادـخ  دومرف … : شنارای ، زا  یکی  نایر ،
ماما تیاور  نیا  رد  مدوب . راشف  تحت  نم  دـیناشک و  نآ  نتفریذـپ  هب  ارم  هک  دوب  ترورـض  نیا  عقاو  رد  منیزگرب …  ار  یکی  يدـهعتیالو 

هلاـسم هب  نایـسابع  ضارتـعا  ربارب  رد  نوماـم  دـنکیم . دـننام  فسوی  ترـضح  يوس  زا  يراد  هنازخ  شریذـپ  هب  ار  يدـهعتیالو  شریذـپ 
نیدـب ار  وا  ام  دـناوخیم . دوخ  تماما  هب  ار  مدرم  هدرک ، ناهنپ  ام  زا  ار  دوخ  ياهراک  درم  نیا  : » تفگ نینچ  ع )  ) اـضر ماـما  يدـهعتیالو 

وا هک  دننادب  شناگتفیـش  نمـض  رد  دـنک . فارتعا  ام  تفالخ  کلم و  هب  دـناوخب و  ام  تمدـخ  هب  ار  مدرم  هک  میداد  رارق  دـهعیلو  تهج 
ام راک  رد  میراذـگب ، دوخ  لاح  هب  ار  وا  رگا  میدیـسرت  نینچمه  وا . هن  تسام  هتـسیاش  تفـالخ )  ) رما نیا  تسین و  دـنکیم  اـعدا  هکناـنچ 
ار هویـش  نیا  هک  نونکا  میـشاب . هتـشادن  ار  شتمواقم  بات  هک  دـنکب  ام  هیلع  یمادـقا  مینک و  رپ  ار  نآ  میناوتن  هک  دروآ  دوجو  هب  یفاـکش 

يراگنالهـس شراـک  رد  دـیابن  میداد ، رارق  هاـگترپ  هبل  رد  ار  دوخ  وا  ندرک  گرزب  اـب  و  میدـش ، اـطخ  بکترم  شراـک  رد  هتفرگ ، شیپ 

ناریا هب  مالسلاهیلع  اضر  ماما  زا 11ترجه  هحفص 7 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


یگتـسیاش اهنآ  رظن  زا  هک  میروآرد  یتروص  هب  مدرم  شیپ  ار  وا  دیاب  میهاکب ؛ وا  تمظع  تیـصخش و  زا  مکمک  دیاب  تهج  نیدب  مینک .
«. میشاب هدرک  يریگولج  شا  یلامتحا  تارطخ  زا  هک  مینک  یشیدنا  هراچ  نانچ  وا  هرابرد  سپس  دشاب . هتشادن  تفالخ 

ناریا هب  اضر  ماما  ترجه 

ناگرزب هارمه  ات  تساوخ  ع )  ) اضر ماما  زا  ددعتم  ياههمان  نمض  نومام  تفریذپ . رارقتسا  نومام  تموکح  تفای و  نایاپ  نیما  راک  یتقو 
لوحم زا  قودـص  درک . هنیدـم  هناور  ع )  ) اضر ماما  لاقتنا  يارب  یکیپ  دـش ، ور  هب  ور  ماـما  تفلاـخم  اـب  نوچ  دـیایب و  ناـسارخ  هب  يولع 

زا یظفاحادخ  يارب  ماما  مدوب . اجنآ  نم  دش ، هنیدم  دراو  ناسارخ  هب  ع )  ) اضر ماما  ندرب  يارب  یکیپ  هک  ینامز  دـنکیم : لقن  یناتـسجس 
اب تشگزاب و  ص )  ) ادخ لوسر  هاگمارآ  يوس  هب  هرابود  هدمآ ، نوریب  مرح  زا  راب  نیدنچ  هک  مدید  ار  وا  دمآ . مرح  هب  ص )  ) ادخ لوسر 

مدـج راوج  زا  نم  : » دومرف باوج  رد  ماما  مدـش . ایوج  ار  رما  نیا  تلع  مدرک و  مالـس  هدـش ، کیدزن  ماما  هب  نم  تسیرگ . دـنلب  يادـص 
هنیدم زا  ارم  دنتساوخ  یتقو  دومرف : نم  هب  ماما  هک ، دنکیم  لقن  ءاشو  یلع  نب  نسح   … تفر » مهاوخ  ایند  زا  تبرغ  رد  موریم و  نوریب 
هدزاود اهنآ  نایم  سپـس  مونـشب . ار  ناشیادص  هک  دـننک  هیرگ  نانچ  میارب  مداد  روتـسد  مدرک و  عمج  ار  ماهداوناخ  ياضعا  دـنربب ، نوریب 

زاوها و هرصب ، ریسم  زا  ار  ع )  ) اضر ماما  داد  روتسد  نومام  تشگ . مهاوخن  زاب  امـش  يوس  هب  رگید  نم  متفگ : مدرک و  میـسقت  رانید  رازه 
تموکح قوف ، ياهرهـش  نایعیـش  يزرورهم  دـنک ، تکرح  مق  لـبج و  هفوک ، هار  زا  ماـما  رگا  تشاد  نآ  میب  نوچ  دـنربب . ورم  هب  سراـف 

: دـنکیم لقن  نینچ  ار  ع )  ) اضر ماما  ترجه  تسا ، عیـشت  ناهج  دوجوم  بتک  نیرت  نهک  زا  هک  مق ،  خـیرات  . » دزادـنا رطخ  هب  ار  نوماـم 
رخآ رد  وا  يارب  زا  و  دروآ ] سوط  هب   ] زاوها سراف و  هرصب و  هار  هب  كاحـضلا  نب  ءاجر  تبحـص  رد  هنیدم  هب  ورم  زا  ار  اضر  نومام  »… 

هام زا  زور  شش  هبنشود ، زور  داد و  رهز  سوط  هب  ار  مالسلا  امهیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماما  دنتـسب و  دهع  تیالو  هب  تعیب  نیتام  هنس 
هام و راهچ  لاس و  ود  دهع  تیالو  تدم  و  تسا ، هدوب  هام  دنچ  لاس و  هن  لهچ و  وا  رمع  دمآ و  نوفدم  نیتام  ثالث و  هنـس  هدـنام ، رفص 

یئاطلا دـیمحلادبع  نب  دـیمح  يارـس  رد  ناـقون  کـیدزن  هب  دـنناوخیم ، دابانـس  ارنآ  هک  سوط  ياـههید  زا  تسا  یهید  هب  وا  تبرت  ربق و 
تقو هفیلخ  روتسد  هب  يرجه  لاس 200  رد  هک  دوب  يرابجا  یسایس  ترجاهم  کی  ع )  ) اضر ماما  ترجه   … دیشر .» يولهپ  رد  یـسوطلا 

جابن 4. . 3 دننادیمن .) ترجه  ریـسم  ار  رهـش  نیا  یخرب   ) هکم هنیدم 2 . . 1 تسا : نینچ  ورم  هب  هنیدـم  زا  ماما  ترجه  ریـسم  دـش . ماجنا 

.12 كدهشم )  ) قنارخ هاگمدق  دزی 11 . . 10 هاشارف )  ) ریش هد  . 9 هوق ) ربا   ) هوک ربا  . 8 ناهبهب )  ) ناجرا . 7 کبرا )  ) قبرا زاوها 6 . هرصب 5 .
ع)  ) اضر ترضح  ترجه  نایرج  رد  ورم  سخرس 18 . سوط 17 . خرس 16 . هد  روباشین 15 . هاگمدق  روباشین 14 . ماداب 13 . تشپ  طابر 

ۀلـسلس ثیدح  نایب  روباشین و  رد  مدرم  لابقتـسا  زاوها ، رد  راوگرزب  نآ  يرامیب  زا : تسا  ترابع  بیترت  هب  هک  داد  يور  هدمع  هلاسم  هس 
نآ يوس  زا  بهذلا  ۀلسلس  ثیدح  نایب  و  ع )  ) اضر ماما  زا  روباشین  مدرم  ریظنیب  لابقتسا  هب  هجوت  اب  سخرس . رد  ندش  ینادنز  بهذلا و 

ماما هکنیا  تخاس . ینادنز  سخرس  رد  ماهتا  نیدب  ار  وا  هدرک ، تیهولا  ياعدا  ع )  ) اضر ماما  هک  درک  عیاش  نانچ  یسابع  میژر  ترضح ،
هب ماما  دورو  اب  دوب . یلیمحت  يرما  يدـهعتیالو  شریذـپ  هک  دـهدیم  ناـشن  هعقاو  نیا  یلو  تسین . مولعم  دوب ، نادـنز  رد  تدـم  هچ  (ع )
نآ مان  هب  ماما ، يوس  زا  يدـهعتیالو  شریذـپ  زا  سپ  دروآ و  لمع  هب  يو  زا  یهوکـشاب  لابقتـسا  شاهشقن  نتفای  ماجنا  يارب  نومام  ورم ،

. دز هکس  بانج 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 

ىزیچ هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما 
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