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ضیرم زا  18تدایع 

هزانج 18عییشت 

ناراکهنگ 19وفع 

هدیدنسپ 20قالخا 

لطاب نالوج  قح و  20نالوج 

20هراشا

لبعد یئوگ  21قح 

نومأم گرزب  21تیانج 
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23یقرواپ

27مؤسسه نور فاطمه زهرا سالم اهللا علیها
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مالسلا هیلع  اضر  ماما  ترضح  يربهر  شقن 

باتک تاصخشم 

یلاف رقاب  قیقحت  همجرت و  دمحم ؛ يزاریش ، ینیسح  مالسلاهیلع / اضر  ماما  ترضح  يربهر  شقن  روآدیدپ : مان  ناونع و 
تاراشتنا نامیا ، رشن : تاصخشم 

: يرهاظ تاصخشم 
لایر 200 اهب : کباش :

یلبق یسیونتسرهف  یسیون : تسرهف  تیعضو 
. هایحلا دوقی  اضرلا  مامالا  یلصا : ناونع  تشاددای :

سیونریز تروصهب  همانباتک  تشاددای :
153 ق203 -  متشه ، ماما  (ع ،) یسوم نبیلع  عوضوم :

تماما عوضوم :
مجرتم رقابدمحم ، یلاف ، هدوزفا : هسانش 

1368 8041 فلا BP47/ح5 هرگنک : يدنب  هدر 
297/957 ییوید : يدنب  هدر 

م665-69 یلم : یسانشباتک  هرامش 

راتفگشیپ

هب طوـبرم  یهاـگ  و  هتفرگرـس ، هفطاـع  يور  زا  ًافرـص  یهاـگ  هـک  تـسا  تـّبحم  یتـسود و  ناـسنا  نورد  رد  هـتفهن  يرطف  روـما  زا  یکی 
حیحـص يارجا  دریذـپ ، تروـص  تسا  بوـبحم  زا  يوریپ  هک  شحیحـص  طیارـش  اـب  یهلا  ّتبحم  نیا  رگا  و  تسوا ، یتدـیقع  ياـههشیر 

. تشاد دهاوخ  لابند  هب  ار  نآ  زا  یشان  يژولوئدیا  هب  يدنبیاپ  یلک  روط  هب  تاررقم و 
هب ّتبحم  یتـسود و  هب  تبـسن  ادـخ  ناـمرف  هب  ص )  ) تبترم یمتخ  ترـضح  مالـسا  نأـشلا  مـیظع  ربماـیپ  هـک  تـسا  رظن  هـطقن  نـیمه  زا 
درب هانپ  نآ  هب  سک  ره  هک  دنتسه  حون  یتشک  نوچ  امـش  نایم  رد  منادناخ  : ) هک دیامرفیم  يرایـسب  دراوم  رد  و  هدومن ، دیکأت  شنادناخ 

(، تسا دیهش  دورب  ایند  زا  ع )  ) نینمؤملاریما ّتبحم  رب  هک  یسک  (، ) منهج شتآ  زا  تسا  ناما  ع )  ) یلع ترضح  ّتبحم  (، ) دباییم تاجن 
، هدش لقن  باب  نیا  رد  هّصاخ  هماع و  قرط  زا  هک  یتایاور  اههد  و  دشخبیم ) تنیز  ناسنا  هب  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  يانث  حدم و  رکذ و  )

طخ کی  هتخاس و  ًادج  دشاب  یفطاع  هبنج  يور  زا  ًافرـص  هک  نیا  زا  ار  ربمایپ  نادـناخ  و  ع )  ) نانمؤملاریما هب  ّتبحم  هلئـسم  اهنیا  دافم  هک 
رولبت زا  یئاههنومن  ناونع  هب  سدقم  نادناخ  نیا  راختفا  فرـش و  رـسارس  یناگدنز  رگا  هکنیا  هب  دـنکیم ، میـسرت  ار  یحیحـص  یتدـیقع 

هک یناوارف  تالکـشم  زا  و  هدیـسر ، دوخ  بولطم  لامک  هب  تیناسنا  دریگ ، رارق  راـیعم  تیرـشب  يارب  یتاـیح  ياـههنیمز  ماـمت  رد  مالـسا 
. دباییم یئاهر  هدش ، نآ  ریگنماد 

رکذ ناگرزب و  نآ  ياهیراک  وکین  اهیراکادف و  رکذ  ناشدنزرف و  هدزای  و  ع )  ) ارهز ترـضح  و  ع )  ) نانمؤمریما یگدنز  شور  رکذ  اذل  و 
لفاحم و تنیز  هک  دـنکیم  شرافـس  دـنادیم و  تدابع  تسا  یحو  همـشچرس  هب  طوبرم  هک  ص )  ) ادـخ ربمایپ  ار  ناـشرادرک  قـالخا و 

. دشاب ع )  ) نانمؤمریما زا  یئاه  هراودای  نات  سلاجم 
زا دشاب  هتشاد  تسود  ار  یصخش  هک  یسک  ینعی  عیطم ) بحی  نمل  بحملا  نا  دیامرفیم … (  ع )  ) قداص رفعج  ماما  ترـضح  یفرط  زا 
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لیکـشت دـیاب  تلاسر  نادـناخ  هب  یتسود  ّتبحم و  ار  عّیـشت  يانبریز  مالـسا  سدـقم  بتکم  مینیبیم  هک  تساجنیا  و  دـنکیم ، تعاطا  وا 
نامدود نیا  زا  تعاطا  و  دوب ، دـهاوخ  بوبحم  زا  تعاطا  نآ  هجیتن  دریذـپ ، تروص  ع )  ) قداص ماما  رظن  دروم  ّتبحم  رگا  نوچ  دـهدب ،

و يرشب ، هعماج  نوزفا  زور  تفرشیپ  یلاعت و  بجوم  هدومرف  رما  ناش  تّدوم  یتسود و  راهظا  هب  دیجم  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ  هک  رّهطم 
. تساههنیمز همه  رد  نآ  تیقفوم 

ًاررکم مه  ص )  ) مالـسا ربمایپ  و  دناهتـشاد ، هدهع  هب  ار  سدـقم  باتک  نیا  نایب  ریـسفت و  هدوب و  نآرق  هارمه  هب  هتـسویپ  ناگرزب  نیا  اریز 
ود نیا  هکنیا  هب  هتخاس  مهاگآ  لاعتم  دنوادخ  و  منادناخ ، نآرق و  ادخ  باتک  مراذگیم ، امـش  نایم  رد  اهبنارگ  تناما  ود  نم  دـناهدومرف 

هدومیپ نابایب  رد  يرتشیب  هار  هچره  هک  يروط  نامه  و  دندرگ ، دراو  نم  رب  رثوک  ضوح  رـس  رب  هک  يزور  ات  دنوشیمن  ادج  رگیدـکی  زا 
یهلا و يایلوا  هریس  هب  زاین  دوش ، رتشیب  نامز  قمع  رد  رـشب  ریـس  هچره  دباییم و  شیازفا  یگنـشت  هدش و  رتشیب  نیریـش  بآ  هب  زاین  دوش ،

. دباییم شیازفا  نانآ  یناگدنز  شور  تخانش 
هب یهقف ، یملع و  راوـشد  ياـهراک  زا  تغارف  ماـگنه  هب  يزاریـش  یمظعلا  هللاتیآ  ترـضح  مظعم  هدنـسیون  هک  تسا  تهج  نیمه  هـب  و 

و دـنکیم ، یفرعم  یناسنا  هعماج  هب  یمالـسا  هتـسیاش  ناربهر  زا  یلماک  ياهلاثم  ناونع  هب  ار  ناگرزب  نیا  و  هتخادرپ ، یهلا  يایلوا  یفرعم 
مالسا و ناگرزب  تخانـش  یمالـسا و  ینیب  ناهج  زا  ار  ناوج  لسن  هژیوب  مدرم و  و  داد ، يرکف  دشر  هعماج  هب  دیاب  هک  دراد  دیکأت  هشیمه 

. تخاس هاگآ  نآ  هتسیاش  ناربهر 
ياههنیمز رد  مرتحم  هدنسیون  باتک  اهدص  نمـض  هک  تسا ، ةایحلا ) دوقی  اضرلا  مامالا   ) سیفن باتک  همجرت  دیراد ، تسد  رد  هک  یباتک 
نیموصعم هب  عـجار  ناـشیا  زا  هک  تسا  یئاـه  باـتک  هلـسلس  زا  هریغ ، و  یـسایس ، یعاـمتجا ، یهقف ، یقـالخا ، یخیراـت ، یملع ، فـلتخم 

. تسا هدش  هتشاگن  مالسلامهیلع ) )
ص)  ) مالـسا ربمایپ  قح  هب  نیـشناج  نیمتـشه  راختفارپ  یناگدـنز  زا  یقـالخا  یـسایس و  مهم  تاـکن  زا  ياهراـپ  لـیلحت  هب  باـتک  نیا  رد 

شسدقم هار  ناورهر  هدافتسا  دروم  ات  مدید ، هتسیاش  یسراف  نابز  هب  ار  نآ  همجرت  هک  تسا  هتخادرپ  ع )  ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح 
: منیبیم مزال  زین  ار  هتکن  ود  رّکذت  هتبلا  دریگب ، رارق 

و قیقحت ، ار  یخیرات  كرادم  بناجنیا  هک  تسا ، هدادن  هئارا  ار  اهنآ  كرادـم  هدرک و  افتکا  یخیرات  بلاطم  لقن  هب  اهنت  مرتحم  ّفلؤم   1
. ماهداد حیضوت  یقرواپ  رد 

ای و  هدروآ ، ار  مزال  تافاضا  مرتحم  فلؤم  هزاجا  اب  اهنآ ، لقن  ماگنه  هب  هک  دوب  هدمآ  لصفم  ریغ  ای  رصتخم و  روط  هب  بلاطم  زا  یخرب   2
. ماهدرک لقن  یبرع  هب  ار  یتیاور  بلطم  نیع  یقرواپ  رد 

نایاوشیپ تخانـش  تهج  یماگ  و  هادـف ،) انحاورا   ) نامز ماما  كرابم  رطاـخ  ياـضر  دروم  زیچاـن  تمدـخ  نیا  هک  تسا  دـیما  همتاـخ  رد 
. هللاءاشنا دریگب  رارق  یمالسا  هعماج  رتشیب  دشر  و  مالسا ،

فلؤم همدقم 

ًانایحا رگا  و  دنباییم ، تسد  تفرـشیپ  هافر و  هب  مدرم  و  دابآ ، اهروشک  اهنآ  طسوت  هک  تسا  یّمهم  لماع  هس  تموکح  ناربهر و  بتکم ،
لیکـشت ار  تموکح  ساسا  اریز  تسا ، مّدـقم  لماع  ود  نآ  دروم  نیا  رد  مّوس ، لماع  ای  مّود و  لّوا و  لـماع  ود  میدـقت  نیب  دـش  رئاد  رما 

. دشاب نآ  ناربهر  ای  بتکم و  يانبریز  دناوتیمن  تموکح  اما  دنهدیم ،
دیزگرب ار  سدقم  موصعم  هدراهچ  ور  نیا  زا  دزاس ، اّیهم  تمایق  زور  ات  تدمزارد  رد  ار  لماع  هس  نیا  هدرک  هدارا  لاعتم  دنوادخ  نوچ  و 

مالسلامهیلع همئا  هیقب  اّما  دنتسه  هوسا  نوچ  دنهدب  ناشن  ار  هتـسیاش  تموکح  ات  دندیـسر ، تموکح  هب  ع )  ) یلع نانمؤم  ریما  ربمایپ و  هک 
هفطاع لقع و  ببـس  هب  خـیرات  لوط  رد  تیرـشب  ات  دناهتـشاد ، لوذـبم  ناربهر  هئارا  بتکم و  نایب  تهج  ار  دوخ  شـشوک  یعـس و  ماـمت 
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فطاوع بذـج  هار  اهنت  نوچ  دـنداد ، هار  دوخ  هب  اهتوغاط  يوس  زا  ار  اـهراشف  عاونا  هک  دوب  تهج  نیمه  هب  و  دـنیآ ، درگ  اـهنآ  نوماریپ 
. دوب نیمه 

دراوم رد  مه  خـیرات  هچناـنچ  دـنداد ، تیبرت  نارگمتـس  هیلع  رب  ماـیق  شروـش و  رب  ار  دوـخ  نایانـشآ  یّلک  روـط  هب  نادـنزرف و  ناـنآ  هتبلا 
. تسا هدرب  هراشا  نآ  هب  یفلتخم 

ات نأشلا ، میظع  یهلا و  ربهر  نیا  شقن  زا  یتاکن  نایب  رد  تسا  يرـصتخم  هداس و  شـشوک  ةایحلا ) دوقی  ع )  ) اـضرلا ماـمالا   ) هوزج نیا  و 
. میربب ضیف  شدوجو  دیشروخ  هعشا  زا  میناوتب  دیاش 

هارمه هـب  یکدـنا  يـالاک  اـم  ، ) دریگب رارق  ع )  ) راوـگرزب ماـما  نآ  فـطل  دروـم  و  دریذـپب ، یبوـخ  هـب  ار  نآ  ناحبـس  دـنوادخ  مراودـیما 
. ناعتسملا قفوملا  هللاو  [، 1 ( ] میاهدروآ

ربمایپ كاپ  نامدود 

هصاـخ و قرط  زا  هک  [ 5 ( ] نیلقث ثیدح   ) رد هلمج  زا  و  دومرف ، شرافـس  شنادـناخ  هب  عجار  اهراب  اهراب و  ص )  ) مالـسا ربمایپ  ترـضح 
نایم رد  ار  اهبنارگ  هدرپس  ود  نم  : ) دومرف هتشاد و  نایب  ار  نانآ  شقن  شیگدنز  ياهزور  نیرخآ  رد  راب  نیمدنچ  يارب  هدیـسر  ام  هب  هّماع 

[. 5 ( ] دش دیهاوخن  هارمگ  نم  زا  سپ  هاگچیه  دینزب ، گنچ  مهاب  ود  نیا  هب  هک  ینامز  ات  منادناخ ، و  ادخ ، باتک  مراذگیم : امش 
دنوادـخ نامرف  هب  و  دـننک ، ّتبحم  راهظا  شنادـناخ  هب  تبـسن  هک  تساوخ  یمالـسا  تما  زا  ار  شتلاسر  رجا  لاعتم  دـنوادخ  نامرف  هب  وا 

[. 5 ( ] تسادخ رب  نم  رجا  هک  یتسرد  هب  دشابیم ، ناتدوخ  يارب  ماهتساوخ  امش  زا  هک  يرجا  نیا  : ) دومرف تخاس و  هاگآ  ار  مدرم  لاعتم 
، دباییم تاجن  درب  هانپ  یتشک  نآ  هب  سک  ره  تسا ، حون  یتشک  دننام  متّما ، نایم  رد  منادناخ  لاثم  : ) دومرف رتاوتم  روهشم و  یثیدح  رد  و 

[. 5 ( ] دسریم تکاله  هب  هدیدرگ و  قرغ  دربن  هانپ  نآ  هب  سک  ره  و 
. تسا ع )  ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترضح  نانآ  نیمتشه  هک  دومن  نییعت  دوخ  يارب  نیشناج  هدزاود  لاعتم  دنوادخ  نامرف  هب  مالسا  ربمایپ 

خیرات دناهتسیز ، ناشردپ  زا  دعب  زین  لاس   25 تدم هب  ینعی  یگلاس   49 نس ات  و  هدوب ، ناشردپ  نامز  رد  لاس   24 تدم ع )  ) اضر ترضح 
نارود زا  هدرـشف  یـسرّرب  رـصتخم  نیا  رد  ًـالعف  هک  دـناهدناسر ، تبث  هـب  ناشردـپ  ناـمز  رد  یتـح  و  ردـپ ، زا  دـعب  ار  يزارف  بیـشن و  رپ 

. ددرگیم نایب  ناشتماما 

یسابع نوراه  نارود 

هب ربمایپ و  نادناخ  تشادن ، ابأ  یمتـس  ملظ و  چیه  زا  شاهبناج  همه  تموکح  هب  لین  هار  رد  و  دوب ، شاّیع  یئاورنامرف  هک  یـسابع  نوراه 
: تشاد هضرع  هدش و  بایفرش  ص )  ) مالسا ربمایپ  رّهطم  مرح  هب  يزور  یتح  و  دیدیم ، دوخ  بیقر  نیرتمهم  ار  نایولع  زور  نآ  حالطصا 
ع)  ) رفعج نب  یـسوم  ماما  ترـضح  اما  مربمایپ ، يومع  رـسپ  نم  دنک  دومن  او  مدرم  هب  هک  دوب  نیا  شدوصقم  ومع و  رـسپ  يا  وت  رب  مالس 
هک دوب  نوراه  هب  یضرعت  نیا  ردپ و  يا  وت  رب  مالس  دنتشاد : هضرع  و  ص )  ) مرکا ربمایپ  ربارب  رد  دندمآ  دندوب ، مرح  رد  عقوم  نآ  رد  هک 
هب نادنز  رد  ماما  هک  رایـسب  ياهلاس  زا  سپ  دنکفا و  نادنز  هب  ار  متفه  ماما  لاحره  هب  متـسه ، وا  دـنزرف  نم  يربمایپ ، يومع  رـسپ  وت  رگا 

. دیناسر لتق  هب  و  دومن ، مومسم  ار  راوگرزب  نآ  دندرب ، رس 
تماما ياهتیلوئسم  یناهن  روط  هب  و  هتفرگ ، شیپ  ار  يرهاظ  يریگهرانک  تسایس  ناشراوگرزب  ردپ  زا  سپ  ع )  ) اضر ترضح  متـشه  ماما 

، هنامیکح مارآ و  یتسایس  اب  اما  دندرکیم ، کمک  نایسابع  متس  ملظ و  هیلع  رب  نایولع  هناّحلسم  ياهمایق  اهتضهن و  هب  دندادیم ، ماجنا  ار 
رد ام  و  درک ، هزرابم  ناوتیمن  شتردـق  تقو  رد  دبتـسم ، دـنمتردق و  ياورنامرف  اب  هدـمآ : ع )  ) قداـص ماـما  ترـضح  زا  یتیاور  رد  اریز 
هک میاهدرک ، ثحب  لیـصفت  هب  نانآ  زا  مالـسلامهیلع  راهطا  هّمئا  یفخم  ینابیتشپ  و  نایولع ، ياهمایق  هب  عجار  [ 6 ( ] هسایسلا هقفلا :  ) باتک
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. دوشیم رظن  فرص  باتک  نیا  رد  نآ  رارکت  زا 
سورخ کی  گس و  کی  دنفـسوگ ، سأر  کی  و  دـش ، رازاب  دراو  ناشردـپ  تداهـش  زا  دـعب  ع )  ) اضر ماما  هدـمآ : خـیرات  تیاور  رد  و 

اذل و  [، 7  ] میدـش رطاخ  هدوسآ  یـسوم  نب  یلع  رطخ  زا  تفگ : دیـسر . یـسابع  نوراه  هب  هک  ربخ  نیا  و  دـندروآ ، ناشلزنم  هب  هدـیرخ و 
، دـنکیم توعد  دوخ  يوس  هب  ار  مدرم  و  هدرک ، زاب  ار  شاهناخ  برد  اضر  ماـما  هک  تشون  نوراـه  يارب  نیچنخـس  کـی  هک  یماـگنه 

نینچ شاهراـبرد  یفرط  زا  و  هدـیرخ ، دنفـسوگ  سورخ و  گـس ، کـی  یـسوم  نب  یلع  هک  هدیـسر  ربـخ  نم  هـب  اتفگـش  تـفگ : نوراـه 
[. 8 ! ] مونشیم

فلتخم تالکـشم  هب  یگدیـسر  و  ربمایپ ، نادـناخ  هرادا  رب  هوالع  هرّونم  هنیدـم  رهـش  رد  ع )  ) اضر ماما  نوراه  تفالخ  رخآ  ياـهلاس  رد 
هبترم کی  لقادـح  هتبلا  تفریم ، شیپ  مارآ  یعیبط و  لاور  هب  اـهراک  و  دـهدب ، تیبرت  دوخ  بتکم  رد  ار  [ 9  ] ینادرگاش تسناوت  مدرم ،

[. 10  ] دنادرگ زاب  شاهناخ  هب  مارتحا  اب  ار  ماما  هدنام و  زاب  دوخ  فده  زا  یلو  دناسرب ، یبیسآ  وا  هب  ات  درک  راضحا  ار  ترضح  نآ  نوراه 

یسابع نومأم  نارود 

ّتیمولظم مالعا  اب  ترـضح  نآ  نایعیـش  یـسابع ، نوراه  تسد  هب  ع )  ) رفعج نب  یـسوم  ترـضح  متفه  ماما  ندیـسر  تداهـش  هب  زا  سپ 
یـسابع نوراه  هکنیا  ات  دندش ، قفوم  راک  نیا  رد  يدودح  ات  هدـناروش و  نانآ  هیلع  رب  ار  مدرم  نایـسابع ، ياه  تیانج  ياشفا  و  ناشماما ،

تمقن و زا  هک  داـتفا  رکف  هب  دوب ، رادروخرب  یـصاخ  تنطیـش  زا  هک  نومأـم  داـتفا ، یـسابع  نومأـم  تسد  هب  تردـق  دیـسر و  تکـاله  هب 
. دنک دومناو  مالسلامهیلع  تراهط  تمصع و  تیبلها  رادتسود  دنمتدارا و  ار  شدوخ  دهاکب و  نایعیش  یتیاضران 

یسابع نومأم  فادها 

رهـش هزاورد  رد  رب  اهتدـم  ار  شاهدـیرب  رـس  و  تشک ، ار  نیما  دوخ  ردارب  هار  نیا  رد  هک  دوب  دوخ  تموکح  کلم و  هتخابلد  يدـح  هب  وا 
. دننک شتناها  هدنکفا و  ناهد  بآ  هدیرب  رس  نآ  هب  مدرم  ات  داد ، رارق 

زا یهگناو  درادرب ، دوخ  هار  رـس  زا  ار  ماما  نآ  یـسایس  ياه  گنرین  اـب  هک  تفرگ  میمـصت  نینچ  ع )  ) اـضر ماـما  ترـضح  دروم  رد  یلو 
نیمه هب  دوب ، هدرک  بلس  یسابع  نارادمدرـس  زا  ار  شیاسآ  نآ ، دعب  هچ  و  نومأم ، يرادمامز  زا  لبق  هچ  نایولع  یپایپ  ياهتـضهن  یفرط 

هچ هک  زور  نآ  یمالسا  تکلمم  لوا  صخـش  هفیلخ و  رهاظ  هب  ار  وا  و  دناوخ ، ارف  دوخ  دزن  ار  ع )  ) اضر ماما  هک  دش  نآ  رب  نومأم  تهج 
دـنروآ و رد  ارجا  هب  ار  شیوخ  ياههشقن  هدرپ  ریز  زا  شناـیفارطا  دوخ و  و  دـهدب ، رارق  دوب  هدـش  هتخیر  نآ  ياـپ  هب  یهاـنگیب  ياـهنوخ 

: هجیتن رد  ات  دناسرب  لتق  هب  تفالخ  ماقم  شریذپ  زا  سپ  ار  ع )  ) اضر ماما  هرخالاب 
رتش هک  لاح  و  دیـسریمن ، ناشتـسد  هب  تموکح  نوچ  هتـشاد  هنابآم  دهاز  يرهاظ  هللااب  ذایعلا  ربمایپ و  نادـناخ  هک  دـنوشب  هجوتم  مدرم   1

. دناهدز گنچ  نآ  هب  یتسد  ود  هدرک ، مخ  وناز  نانآ  هناخ  برد  تموکح 
مایق شروش و  زا  تسد  یضاران  نایولع  رگید  هدیسر ، تموکح  هب  ناشیا  تسا و  ع )  ) اضر ترـضح  نامز  نآ  رد  نایولع  گرزب  نوچ   2

. تشاد دنهاوخ  رب 
ار دوخ  دنراد ، ینیمزریز  ياهتیلاعف  وا  هیلع  هک  نومأم  یفخم  نیفلاخم  ع ،)  ) اضّرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  تسد  هب  تردق  ندرپس  اب   3

نانآ همه  ات  دش ، دهاوخ  ور  نانآ  تسد  هجیتن  رد  هتشادرب و  فلاخم  ياهتیلاعف  زا  تسد  یتموکح  ياهتـسپ  زارحا  عمط  هب  و  هدرک ، رهاظ 
. دنوش هتشادرب  نایم  زا  نومأم  دادبتسا  ریشمش  اب  هدنیآ  رد 

مدع و  هدـش ، بولغم  ماما  هللااب  ذایعلا  اضر و  ترـضح  اب  ثحب  تهج  نامز ، نآ  مانب  نادنمـشناد  زا  توعد  یملع و  سلاجم  لیکـشت  اب   4
. دش دهاوخ  المرب  شتّیناّقح 
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. دزاسب رتمکحم  هچره  ار  شتموکح  ياههیاپ  ات  دینارورپیم ، رس  رد  راک  نیا  زا  زین  ار  يرگید  راکفا  فادها و  هتبلا 

ورم يوس  هب  تکرح 

اضر ماما  ات  داتـسرف  هنیدم  هب  كاحـضلا ) یبا  نب  ءاجر   ) یگدرکرـس هب  ار  ياهدع  هدش ، باسح  یـسایس  هئطوت  کی  قبط  یـسابع  نومأم 
اب [ 11  ] رهاظ بسح  رب  هک  ع )  ) اضر ماما  دـنیامن ، بلج  ناـسارخ  فرط  هب  ترـضح  نآ  هاـگداز  هرّونم  هنیدـم  زا  يراـبجا  روط  هب  ار  (ع )

يارب هبدن  هیرگ و  هب  رما  ار  دوخ  نادـناخ  مامت  و  تفر ، شاهناخ  فرط  هب  یظفاحادـخ  يارب  تسخن  دوب ، هدـش  وربور  نومأم  ياهدـیدهت 
دیما هک  يرفاـسم  نآ  اـما  يرآ  دوـمرف : تسین ! هدیدنـسپ  رفاـسم  يارب  هیرگ  هک  دـش : ضرع  ترـضح  نآ  هب  هـک  یماـگنه  و  درک ، دوـخ 

. دیسر مهاوخ  لتق  هب  تبرغ  رد  و  مرادن ، یتشگزاب  رگید  نم  و  دشاب ، هتشاد  تشگزاب 
یناسک هب  اجنامه  و  درک ، هیرگ  دنلب  يادص  اب  یهاگ  اسب  هچ  هدرک و  عادو  شّدج  اب  راب  نیدنچ  و  تفر ، ربمایپ  دجسم  يوس  هب  سپـس  و 

هب اـجنامه  و  موریم ، اـیند  راد  زا  تبرغ  رد  نم  نوچ  تسا  نم  عادو  نیرخآ  نیا  : ) دومرفیم دندیـسرپیم !؟ ترـضح  نآ  زا  ار  تلع  هک 
[. 12  ] دش مهاوخ  هدرپس  كاخ 

هاگتـسد هب  ياهقالع  اهنت  هن  ترـضح  نآ  هک  دـش  راکـشآ  ناگمه  يارب  هتـشاد و  مالعا  ار  شیوخ  تیمولظم  شور  نیا  اب  اضر  ترـضح 
. دنوریم تبرغ  هب  و  هدش ، رود  ناش  هاگداز  زا  رابجا  هب  هکلب  هتشادن  یتموکح 

روباشین رهش  رد 

هراشا

ناشیا لابقتـسا  هب  هناقاتـشم  رفن  رازه  دصکی  زا  زواجتم  رهـش  نیا  رد  دندیـسر ، [ 13  ] روباشین رهـش  هب  دوخ  هار  رـس  رب  ع )  ) اضر ترـضح 
کـشا اب  همه  دندوب و  نیثدحم  نادنمـشناد و  زا  يرایـسب  دادـعت  تیعمج  نیا  نایم  رد  و  دـندمآ ، درگ  ترـضح  هواجک  فارطا  هتفاتش و 

هواجک هدرپ  ع )  ) اضر ترضح  هک  یماگنه  و  دهدب ، ناشن  نانآ  هب  ار  شینارون  راسخر  هک  دنتـساوخیم  ترـضح  نآ  زا  سامتلا  قوش و 
يوس زا  یگدنیامن  هب  [ 14  ] نیثدحم زا  رفن  ود  و  داتفا ، هیرگ  هب  قوش  تدش  زا  تیعمج  دندش ، رهاظ  مدرم  راظنا  لباقم  رد  هدز و  رانک  ار 

. تسا هدیسر  ناشیا  هب  شناکاین  ردپ و  زا  هک  دناوخب  یثیدح  ناشیارب  هک  دنتساوخ  ماما  زا  نارگید 
: مینکیم لقن  یقثولا ) ةورعلا   ) باتک زا  ار  نآ  صن  ام  هک  دندومرف  ار  یتیاور  نانآ  خساپ  رد  ع )  ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترضح 

نب فسوی  نع  هیبا  نع  میهاربا  نب  یلع  انثدـح  لاق : لکوتملا ، یـسوم  نب  دـمحم  انثدـح  وه : بهذـلا  ۀلـسلسب  فورعملا  ثیدـحلا  اذـه  )
ثیدـحلا باحـصا  هیلع  عمتجا  نومأملا ، یلا  لحتری  نا  دارا  روباسین و  ع )  ) اضرلا نسحلاوبا  یفاو  اّمل  لاق : هیوهار  نب  قحـسا  نع  لـیقع ،

(: ع  ) لاقف هسأر  علطاف  هیرامعلایف ، دعق  ناک  دق  و  کنم ؟ هدیفتسنف  ثیدحب  انثدحت  الو  انیلع  لخدت  هللا  لوسر  نبای  اولاقف :
(: لوقی رفعج  نب  یسوم  یبا  تعمس  )
(: لوقی دمحم  نب  رفعج  یبا  تعمس  )
(: لوقی یلع  نب  دمحم  یبا  تعمس  )

(: لوقی نیسحلا  نب  یلع  یبا  تعمس  )
(: لوقی یلع  نب  نیسحلا  یبا  تعمس  )

(: لوقی بلاط  نب  یلع  نینمؤملاریما  یبا  تعمس  )
(: لوقی ص )  ) هللا لوسر  تعمس  )
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(: لوقی ع )  ) لیئربج تعمس  )
نم انا  اهطورـشب و  يدان : هلحارلا  تّرم  املف  یباذع ، نم  نمأ  ینـصح  لخد  نمف  ینـصح  هللا  ّالإ  هلا  ۀملک ال  لوقی : لج  زع و  هللا  تعمـس  )

(. اهطورش

ثیدح همجرت 

نب فسوی  زا  شردپ  زا  میهاربا  نب  یلع  دـیوگیم : لکوتم  ياسوم  نب  دـمحم  هک  تسا ، یئالط  هریجنز  ثیدـح  هب  فورعم  ثیدـح  نیا 
و دیسر ، روباشین  رهش  هب  هک  یماگنه  ع )  ) اضّرلا یسوم  نب  یلع  نسحلاوبا  ترضح  هدرک : لقن  نینچ  ام  يارب  هیوهار  نب  قاحسا  زا  لیقع 
يوشیم و دراو  ام  رب  ایآ  ربمایپ ، دنزرف  يا  دنتـشاد : هضرع  هدمآ و  درگ  شدزن  ثیدـح  باحـصا  دوش  هناور  نومأم  يوس  هب  تساوخیم 

!؟ مینک هدافتسا  وت  زا  ات  ینکیمن  لقن  نامیارب  یثیدح 
مردپ مدینـش  دیوگیم : ار  رفعج  نب  یـسوم  مردپ  مدینـش  دومرف : دروآ و  نوریب  ار  دوخ  رـس  دوب ، هتـسشن  هواجک  لخاد  هک  ترـضح  نآ 

یلع نب  نیسح  مردپ  مدینش  دیوگیم : نیسحلا  نب  یلع  مردپ  مدینـش  دیوگیم : یلع  نب  دمحم  مردپ  مدینـش  دیوگیم : دمحم  نب  رفعج 
يادخ مدینش  دیوگیم : ع )  ) لیئربج مدینش  دیوگیم : ص )  ) مالسا ربمایپ  مدینش  دیوگیم : ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  مردپ  مدینـش  دیوگیم :

سپ دوـب ، دـهاوخ  نمیا  نم  باذـع  زا  ددرگ  نم  ژد  دراو  هک  سک  ره  و  تسا ، نم  ژد  هللا  ّـالا  هلا  ـال  نخـس  تفگیم : هـک  ار  لـج  زع و 
(. متسه طیارش  نآ  هلمج  زا  نم  نآ و  طیارش  اب  اما  دومرف : ماما  هداتسیا و  ًاددجم  درک  تکرح  ماما  بکرم  هک  یماگنه 

اریز یئالط  هریجنز  ثیدـح  هب  تسا  فورعم  دـندومرف ، [ 15  ] ورم يوسب  روباشین  زا  تکرح  ماگنه  هب  ع )  ) اـضر ماـما  هک  ار  ثیدـح  نیا 
یلاح رد  دراد ، يّدام  شزرا  الط  هتبلا  دناهدومرف  شلقن  رگیدکی  زا  الط  ریجنز  هتـسویپ  ياههقلح  دـننامب  و  هدوب ، موصعم  نآ  نیلقان  مامت 

. تسا بوسحم  لوقعم و  تهباشم  باب  زا  تهباشم  نیا  اذل  و  دراد ، يونعم  شزرا  هدنام و  یقاب  هشیمه  يارب  یثیداحا  نینچ  هک 

یحو همشچرس  زا 

نایب ار  نیملسم  حیحـص  يربهر  هلئـسم  دنتـسه ، موصعم  نآ  نیلقان  مامت  هدیـسر و  ام  هب  یحو  لالز  همـشچرس  زا  هک  فیرـش  ثیدح  نیا 
نینچ ثیدح  نیا  لوا  تمسق  اریز  ّیلوت  يّربت و  نایب  زا  دعب  میئوگب  يرتهداس  نابز  هب  ای  مالسا ، هعفاد  هبذاج و  نایب  زا  دعب  هتبلا  درادیم ،

نیا مود  تمـسق  و  تسا ، یعقاو  ریغ  نایادخ  مامت  زا  رفّنت  يرازیب و  مالعا  نیا  و  تسین ، یئادخ  چیه  ینعی   … هلا )  ال   ) هک درادیم  راهظا 
رّفنت مالعا  تسخن  نامیا  یساسا  طرـش  نیا  رب  انب  لاعتم ، دنوادخ  رگم  ینعی  هّللا ) ّالا  هک … (  هتـشاد  نایب  تروص  نیا  هب  ار  ّیلوت  ثیدح 

. تسا یهلا  میقتسم  ّطخ  لاعتم و  دنوادخ  هب  نامیا  تابثا  دعب  و  تسین ، یهلا  طخ  رد  هک  ار  هچنآ  مامت  راکنا  و 
لوبق ینعی  نم  دراد و  یطیارـش  ناـمیا  نیا  هک  دـندومرف : مدرم  رتشیب  هّجوت  تهج  هب  لـّمأت  یمک  زا  سپ  ع )  ) اـضر ماـما  ترـضح  اذـل  و 

. متسه طیارش  نآ  هلمج  زا  ع )  ) اضر ماما  هلمج  زا  ربمایپ و  زا  سپ  موصعم  همئا  يربهر 
نومأم دنتشاد و  نایب  ار  یسابع  نومأم  تموکح  ندوب  عورشمان  میقتسم ، ریغ  روط  هب  ترـضح  نآ  هک  تسا  نیا  هلئـسم  نیا  رد  مهم  هتکن 

. دهدب بیرف  ار  ادخ  تّجح  نآ  دناوتب  هک  دوب  نآ  زا  رتکچوک 
هریغ تانق و  مامح ، دجسم ، لثم  دنتخاس ، یعامتجا  ینید و  هسسؤم  دنچ  دوخ ، هزور  دنچ  تماقا  لوط  رد  روباشین  رهش  رد  ع )  ) اضر ماما 
اریز دشاب ، هتـشاد  تقوم  تماقا  یئاج  رد  ناسنا  رگا  یتح  درک ، ار  هدافتـسا  رثکادـح  تصرف  زا  دـیاب  هک  دـنزومایب  ناشناوریپ  هب  ات  [، 16]

[. 17  ] تساههنیمز مامت  رد  یمالسا  هعماج  تفرشیپ  مهم  لماوع  زا  یبهذم  ینید و  تاسسؤم  يانب 

نومأم اب  تاقالم 
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هتفاتش ماما  لابقتسا  هب  نایفارطا  اب  یسابع  نومأم  و  دندوب ، هارب  مشچ  یقوش  روش و  اب  مدرم  و  دشیم ، کیدزن  ورم  رهـش  هب  تماما  بکوم 
رهاظت هتسویپ  و  تفگ ، دمآ  شوخ  ناشیا  هب  هدیشک و  شوغآ  هب  ورم  هب  دورو  ماگنه  هب  ار  ترـضح  نآ  همه  شیپاشیپ  رد  نومأم  دندوب ،

. دندیسر ناشتماقا  لحم  هب  ماما  هرخالاب  ات  درکیم ، ع )  ) اضر ماما  هب  تبسن  ّتبحم  تدارا و  هب 
کی  ) رگید تراـبع  هب  و  دـندشیم ، لـصّتم  مه  هب  یکیراـب  اتبـسن  هار  زا  هک  دوـب ، هدـش  ءاـنب  مه  راـنک  رد  ناـمتخاس  ود  یغاـب  ناـیم  رد 

. دندومرف لالجا  لوزن  ع )  ) اضر ماما  رگید  فرط  رد  و  تشاد ، تماقا  نومأم  نآ  فرط  کی  رد  هک  دوب  هدش  ءانب  ولق ) ود  نامتخاس 
ملع و تلیـضف و  زا  نم  ربمایپ  دنزرف  يا  تشاد : هضرع  یّـصاخ  گنرین  یکریز و  اب  و  هدـش ، بایفرـش  موصعم  ماما  نآ  روضح  هب  نومأم 
و درک ، علخ  تفالخ  ماقم  زا  ار  مدوخ  دیهدب  هزاجا  سپ  منیبیم ، رتهتـسیاش  مدوخ  زا  تفالخ  يارب  ار  امـش  و  ماهدش ، هاگآ  امـش  تدابع 

. منک تعیب  امش  اب  مدوخ  لّوا  همه  زا  لبق  و  مراذگاو ، امش  هب  ار  نآ 
هدش و موکحم  نومأم  نآ  رثا  رد  هک  دنداد ، يو  هب  یخساپ  دندوب ، هاگآ  یسابع  نومأم  موش  فادها  زا  هک  ع )  ) یسوم نب  یلع  ترـضح 

. دهدب رارق  راشف  تحت  ار  ماما  هک  تشاذگ  نیا  رب  يانب 
يرگید هب  ار  نآ  يرادـن  قح  تسا ، هداد  رارق  وت  يارب  ار  ماقم  نیا  دـنوادخ  هدوب و  وت  قح  تفالخ  رگا  دوب : نینچ  نومأم  هب  ماـما  خـساپ 

قح تروصنیا  رد  هدوبن ، وت  نآ  زا  تفالخ  ماقم  رگا  اما  و  ینک ، علخ  تدوخ  زا  هدیناشوپ  وت  تماق  رب  دنوادخ  هک  ار  ینهاریپ  و  يراپـسب ،
. یهدب شرارق  نم  يارب  تسین  وت  هب  طوبرم  هک  ار  يزیچ  يرادن 

ار تفـالخ  يربـهر و  ع )  ) اـضر ماـما  ارچ  یـسابع ، نومأـم  يریگهراـنک  اـب  هکنیا  هب  دـنک ، روطخ  ناـهذا  هب  یلاکـشا  تسا  نکمم  اـجنیا 
!؟ دریگب هدهع  هب  ار  یمالسا  هعماج  يربهر  هک  دوب  یسک  هچ  هفیظو  یطیارش  نانچ  رد  ایآ  و  دنتفریذپن !؟

هک تشاد  دصق  وا  هکلب  دوشب ، لوزعم  الماک  هک  دوبن  نینچ  یلو  تفرگیم ، هرانک  تفالخ  زا  رهاظ  بسح  رب  نومأم  هک  تسا  نیا  خـساپ 
کی اهنت  ع )  ) اضر ماما  هک  تساوخیم  وا  رتحـضاو ، ترابع  هب  هکلب  دنک ، یگدیـسر  فلتخم  روما  هب  زین  ع )  ) اضر ماما  رانک  رد  شدوخ 

يربهر شـشوپ  ریز  رهاظ  هب  دـهدب ، ماجنا  هک  یمادـقا  هنوگره  اـت  دریگب ، تسد  رد  ار  زیچ  همه  ماـمز  شدوخ  و  دـشاب ، یتافیرـشت  ربهر 
. دریگب رارق  شنایفارطا  نومأم و  عفانم  ظفح  تهج  رد  عقاو  رد  اما  ماما ،

روما مهم  نایرجم  مامت  و  دوب ، ع )  ) اـضر ماـما  یهلا  تموکح  تهج  فـالخرب  ماـمت  زور ، نآ  یئارجا  تئیه  یتموکح و  رداـک  یفرط  زا 
نآ هب  ترـضح  نآ  يربهر  اذل  و  دنتـشاد ، یـساسا  فالتخا  ع )  ) اضر ماما  ترـضح  تموکح  زرط  اب  هک  دندوب ، نومأم  شایع  نافیدرمه 

.. تشادن ناکما  یتموکح  رداک  بیترت و 
ماما هک  دـنک  دومناو  مدرم  هب  ات  تشاد ، یکیتکات  یـسایس و  هبنج  اهنت  میداد  حیـضوت  البق  هچنانچ  یـسابع  نومأـم  ینیـشن  بقع  یهگناو 

قـشاع ردـقنآ  نومأم  ّالأ  و  دراذـگیم ، رانک  ار  دـهز  و  تسین ، رادرب  تسد  نآ  زا  هللااب  ذایعلا  دـسرب و  تموکح  تّذـل  هب  رگا  مه  موصعم 
مه شدوـخ  ردارب  نوـخ  زا  یتـح  هکلب  تخیر  نیمز  رب  ار  ناـسنا  نارازه  نوـخ  اـهنت  هن  نآ  هار  رد  هـک  دوـب  شیوـخ  تموـکح  کـلم و 

. تخاس دوبان  ار  وا  يا  هنایشحو  زرط  هب  و  تشذگن ،
فالآ هیلع   ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  تموکح  هنیمز  دـشیم و  رانک  رب  شیتموکح  رداـک  ماـمت  و  یـسابع ، نومأـم  ًاـعقاو  رگا  هلب 

رب لاعتم  دـنوادخ  يوس  زا  هک  ار  یتیلوئـسم  يربهر و  مهم  هفیظو  تموکح و  نیگنـس  راب  تروص  نآ  رد  دـشیم ، مهارف  ءانثلاو ) ۀـیحتلا 
ءایحا و ار  يرگداد  تلادع و  ع )  ) یلع نینمؤملاریما  ترـضح  شراوگرزب  ّدج  دـننام  دـیناسریم و  لزنم  هب  دوب  هدـش  هتـشاذگ  يو  هدـهع 

. دومنیم ریس  نآ  رب  و  هداد ، رارق  شیوخ  يوگلا  ار  [ 18 ( ] ع  ) نینمؤملاریما و  ص )  ) مرکا ربمایپ  تموکح  شور  و  هداد ، شرتسگ 

مالسا رد  يربهر 

خساپ تبـسانم  هب  باتک  نیا  رد  یلو  میاهدومن ، نایب  لّصفم  روط  هب  [ 19  ] نام ياهباتک  زا  یشخب  رد  ار  مالسا  رد  يربهر  هلئـسم  هچرگ 
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: میئامنیم يربهر  هلئسم  هب  ياهراشا  زین  ع )  ) اضر ماما 
لاح رد  و  هتـشاد ، اپ  هب  ار  زامن  هک  دنتـسه  ینینمؤم  ادـخ و  ربمایپ  ادـخ ، امـش  رماّیلو  ربهر و  هک  تسین  نیا  زج  دـیامرفیم : دـیجم  نآرق 

عامجا و  [ 20 ( ] نوعکار مه  ةاکزلا و  نوتؤی  ةالـصلا و  نومیقی  نیذـلا  اونمآ  نیذـلاو  هلوسر  هللا و  مکّیلو  امنا   ) دـنزادرپیم تاکز  عوکر 
ماما نآ  و  تسا ، ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  ترضح  طیارش  نیا  اب  نینمؤم  زا  دوصقم  هک  تسا  نیا  رب  هّماع  هّصاخ و  نیرّسفم  قافتا  هب  بیرق 

نییعت بصن و  لاـعتم  دـنوادخ  يوـس  زا  همه  هـک  هدرک ، صخـشم  ار  شدوـخ  زا  دـعب  هـمئا  ص )  ) مرکا ربماـیپ  زا  يوریپ  هـب  زین  موـصعم 
، رهاظ يزور  لاعتم  دنوادخ  تساوخ  هب  هدش ، بیاغ  اههدید  زا  یحلاصم  يارب  هک  هادف  انحاورا  نامز  ماما  رصع  یلو  ترضح  و  دناهدش ،

. درک دهاوخ  داد  لدع و  زا  رپ  ار  ناهج  و 
رد دیلقت  طیارـش  عماج  عجارم  ترـضح  نآ  دوخ  روتـسد  قبط  دیاب  میتسه  نآ  رـصاعم  نونکامه  ام  هک  ع )  ) نامز ماما  تبیغ  نامز  رد  اما 

نیا ياضعا  هک  دنریگب ، هدهع  هب  ار  یمالسا  هعماج  يربهر  دیلقت ، عجارم  ياروش  دیاب  دندش ، دّدعتم  عجارم  رگا  و  دنشاب ، تموکح  سأر 
هعماج يربهر  رگا  و  دـندرگ ، باختنا  دـیاب  نیملـسم  مومع  طسوت  دازآ  یعقاو و  یتاباختنا  ّیط  يربهر  طیارـش  ندوب  اراد  زا  سپ  يروش 

، دیآ راک  يور  يدادبتـسا  يروتاتکید و  ياههار  رگید  ای  دـهع و  یلو  نیـشناج و  نییعت  ای  اتدوک ، قیرط  زا  الثم  هار ، نیا  زا  زج  یمالـسا 
رد و  [ 21 ( ] نورفاکلامه کئلواف  هللا  لزنا  امب  مکحی  مل  نم  و  : ) دیامرفیم هک  تسا  نآرق  هفیرـش  هیآ  قادـصم  و  تسا ، غورد  یلاشوپ و 

ینعی [، 23 ( ] نوقـسافلا مه  کئلواف  دـیامرفیم … ( : رگید  ياهیآ  رد  هرخالاب  و  [، 22 ( ] نوملاظلامه کئلواف  : ) دـیامرفیم رگید  ياهیآ 
یتموکح نینچ  اب  هک  تسا  نیملـسم  عیمج  هفیظو  و  تسا ، قساف  ملاظ و  رفاک ، دـنکن ، تموکح  هدرک  لزاـن  دـنوادخ  هچنآ  هب  هک  یـسک 

نیرهاط همئا  ربمایپ ، ادـخ ، ياضر  دروم  یهلا  تموکح  اـت  دـننک  نآ  يزادـنارب  رد  یعـس  هکلب  دـنربن ، ناـمرف  نآ  زا  و  دـننکن ، يراـکمه 
. ددرگ نآ  نیزگیاج  یمالسا  تما  تیرثکا  مالسلامهیلع و 

نومأم دهع  تیالو 

اما دنام ، زجاع  ترضح  نآ  هب  خساپ  زا  و  هتخاب ، گنر  شاهرهچ  دینـش ، وا  يوس  زا  تفالخ  ماقم  ّدر  رد  ار  ماما  خساپ  هک  یـسابع  نومأم 
دوب هدش  هدوزفا  رتشیب  هچره  ع )  ) اضر ماما  هب  تبـسن  شاهنیک  هک  یلاح  رد  دز و  یخلت  هدرم و  دـنخزوپ  رهاظ  هب  درب و  ورف  ار  دوخ  مشخ 

ار يراک  نینچ  مدوخ  رایتخا  هب  نم  دندومرف : ترـضح  يریذـپب ، ار  داهنـشیپ  نیا  دـیاب  و  تسین ، يزیرگ  ربمغیپ  دـنزرف  يا  تشاد : هضرع 
یتفریذپن و ار  تفالخ  داهنشیپ  هک  لاح  تفگ : داد و  هئارا  ار  يرگید  داهنشیپ  دوب ، هدش  دیماان  شدوخ  داهنـشیپ  زا  هک  نومأم  منکیمن و 

. دشاب وت  نآ  زا  تفالخ  نم  زا  سپ  لقاال  ات  يریذپب ، ار  میدهع  تیالو  دیاب  سپ  منک ، تعیب  وت  اب  نم  هک  یتشادن  تسود 
رد نم  هک  هداد  ربخ  نم  هب  نیعمجا ) مهیلع  هللا  تاولص   ) مالـسا ربمایپ  زا  شناردپ  زا  مردپ  هک  ادخب  دنگوس  دندومرف : ع )  ) اضر ترـضح 

دروخرب هدیـسر ، تبث  هب  [ 24  ] یخیرات نوتم  رد  هک  ترـضح  خـساپ  نیا  و  تفر ، مهاوخ  ایند  زا  نومأـم  ینعی  وت  زا  لـبق  تیمومـسم ، رثا 
. دهدیم ناشن  هشیمه  يارب  ار  شتّیمولظم  نالعا  نومأم و  تموکح  اب  ار  ناشیا 

، تسا تردق  هنشت  ناراکبیرف  هویش  نیا  و  درک !! هیرگ  تخس  خساپ  نیا  ندینـش  اب  دوب ، هدیچ  تسرد  ار  هئطوت  شدوخ  رظن  هب  هک  نومأم 
! دنهدیم رس  هیرگ  هنابآم  رهاظ  هفطاع  يور  زا  مه  یهاگ  دنتشکیم و  ردارب  یهاگ  تموکح  هب  ندیسر  يارب  هک 

هچ نم  ندوب  اب  تفگ : هدیـشک و  مهرد  ار  شناوربا  سپـس  درک و  کشخ  شدـنلب  نیتسآ  هشوگ  اب  ار  شدولآ  کـشا  ياهمـشچ  نومأـم 
ادخب دیتسه ، دهاز  امش  دنیوگب  مدرم  ات  دیـشاب ، رانک  تردق  زا  دیهاوخیم  هک  منادیم  نم  دنک ؟ بدا  هئاسا  امـش  هب  دراد  تأرج  یـسک 

! منزیم ار  وت  ندرگ  هکنیا  ای  و  يریذپب ، ار  میدهع  تیالو  رابجالاب  دیاب  ای  دنگوس 
ع)  ) اضر ماما  نابیتشپ  ار  دوخ  و  دنکیم ، هیرگ  هکنیا  زا  سپ  وا  دـنزیم ، یـسایس  گنرین  هب  تسد  یـسابع  نومأم  هنوگچ  دـینک  هظحالم 

دراو راشف  ترضح  نآ  رب  و  هدیشک ، شیپ  ار  دیدهت  تنوشخ و  تسایس  دباییمن ، تسد  دوخ  موش  فده  هب  هک  یماگنه  دهدیم ، ناشن 
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تیالو تسا  نینچ  هک  لاح  مزادـنا ، تکاله  هب  ار  مدوخ  هکنیا  زا  هدرک  یهن  ارم  دـنوادخ  دـندومرف : ع )  ) اضر ترـضح  اذـل  و  دروآیم !
: طرش ود  اب  اّما  مریذپیم ، ار  دهع 

. مزاسن لوزعم  شتسپ  زا  هکنیا  ای  و  بوصنم ، یتسپ  چیه  هب  دوخ  يوس  زا  ار  سکچیه  هکنیا   1
. مشاب نات  راشتسم  رود  زا  اهنت  و  منکن ، ضقن  ار  یتنس  ای  مسر و  چیه  هکنیا   2

رگا اریز  دنتـشاذگ ، ماکان  شفادها  هب  ندیـسر  زا  ار  نومأم  و  هدرک ، افیا  یـسایس  رظن  زا  ار  یمهم  شقن  ع )  ) اضر ماما  طرـش  ود  نیا  اب  و 
رد تلاخد  راک  نیا  ینعم  دـندرکیم ، تلاخد  نایـسابع  موسر  بادآ و  رد  هکنیا  ای  هتـشادیم و  لوزعم  اـی  بوصنم و  ار  یـسک  ترـضح 

. دندرکیم بانتجا  راک  نیمه  زا  ماما  هک  دوب ، یتلود  روما 

قافن تسایس 

ار یناسک  و  دـننک ، تعیب  ترـضح  نآ  اب  دارفا  همه  هک  درک  رما  درکیم ، يدونـشخ  هب  رهاظت  ع )  ) اضر ماما  يدـهع  تیالو  زا  هک  نومأم 
مان هب  هّکس  زور  نآ  تمظع  اب  یمالسا  روشک  رسارس  رد  ات  داد  روتـسد  یفرط  زا  [، 25  ] دنکفایم نادنز  هب  دندیزرویم ، عانتما  ًانایحا  هک 

توـعد ار  ناـبیدا  ارعـش و  سلاـجم  نآ  رد  و  هداد ، بیترت  ینـشج  سلاـجم  نینچمه  دـنناوخب و  شماـن  هب  هبطخ  دـننزب و  ع )  ) اـضر ماـما 
جرخ لاملاتیب  زا  ار  ینالک  ياهلوپ  هنیمز  نیا  رد  هرخالاب  و  دـنیوگ ، کـیربت  وا  هب  هدورـس و  رعـش  دـیدج  دـهعیلو  هب  عجار  هک  درکیم 

. دیشخب نایوگ  کیربت  ناحاّدم و  هب  يرایسب  ياههلص  زیاوج و  و  درک ،
کی يارب  یتح  دیاش  دننک ، ثحب  ع )  ) اضر ماما  اب  ات  درک ، توعد  ار  زور  نآ  یملع  ياهتّیـصخش  فلتخم و  بهاذم  ياملع  یفرط  زا  اما 

اما دزاس ، شودخم  یملع  رظن  زا  ار  ماما  نآ  تیـصخش  دناوتب  دـیآ و  نومأم  تسد  هب  ياهژوس  ات  دروخب ، تسکـش  ماما  هدـش  هک  مه  راب 
رد یفسلف  یملع و  قیقد  راوشد و  لئاسم  نایب  دوخ و  ياهثحب  اب  ع )  ) اضر ماما  دهاوخ ) ادخ  رگا  ریخ  ببس  دوش  ودع   ) هک تسا  روهـشم 

. دندربیم یپ  ناشیا  تیناّقح  هب  مدرم  هتفای و  يرتشیب  هولج  زور  هب  زور  شیهلا  تیصخش  فلتخم ، دیاقع  نایدا و  دراوم 

دیع زامن 

ناشیا زا  دـیع  زور  کـی  تبـسانم  نیا  هب  دـنک ، یفّرعم  مدرم  مومع  هب  دراد و  هطبار  راـبرد  اـب  ع )  ) اـضر ترـضح  هکنیا  دـصق  هب  نومأـم 
و هتفای ، نانیمطا  امش  يدهع  تیالو  تیبثت  زا  مدرم  بولق  مهاوخیم  هک  تشاد  راهظا  نینچ  و  دورب ، دیع  زامن  هب  دوخ  ياجب  هک  تساوخ 

. دبای يرتشیب  تابث  یتلود  ماظن  هجیتن  رد  دندرگ و  هاگآ  امش  ماقم  لضف و  زا  نیملسم 
ياعّدا اب  نومأم  یلو  منکن ، تلاخد  امش  ياهراک  رد  و  مشاب ، رانک  هدوب  نیا  نم  طیارش  زا  دندومرف : خساپ  رد  ع )  ) اضر ماما  ترضح  اما 

: دندومرف ماما  هک  یئاج  ات  داد ، جرخ  هب  يدایز  رارصا  ددرگ ، راکشآ  امـش  ماقم  نارکاچ  نایرکـشل و  مدرم و  مومع  دزن  مهاوخیم  هکنیا 
رد یتلود  تافیرـشت  هک  تفریذپ  نومأم  و  تفر ، مهاوخ  ع )  ) نینمؤملاریما و  ص )  ) مالـسا ربمایپ  مّدج  دننام  هب  مورب  دیع  زامن  هب  رگا  نم 

. دشابن راک 
، دندوب هدرک  عامتجا  ماما  هناخ  برد  مدرم  هدوت  و  یتلود . دارفا  زا  معا  يرایـسب  تیعمج  هک  دیع ، زور  دیـشروخ  عولط  اب  تهج  نیمه  هب 

ياهمامع ترـضح  نآ  تفرگ ، ارف  ار  همه  تیناحور  تّیونعم و  زا  یتلاح  هداتفا و  هیرگ  هب  مدرم  مامت  هک  دندش  جراخ  یتلاح  اب  ترـضح 
، دوب ناشتسد  هب  یئاصع  هنهرب و  ياپ  هک  یلاح  رد  و  دنداهن ، رمک  يور  ار  يرگید  هنیس و  يور  یکی  ار  نآ  رس  ود  هتـسب و  رـس  رب  دیفس 
هک [، 26  ] هدـمآ تیاور  رد  دـندرکیم ، هیرگ  هتفگ و  ریبکت  ناشیا  اب  همه  مدرم  و  دـنتفگ ، ریبکت  هبترم  راهچ  هدـش و  جراخ  دوخ  هناخ  زا 
ای غیت و  اب  دـندوب  هدرک  مکحم  دـنب  اب  ار  ناش  ياههمکچ  هک  یناـسک  اـسب  هچ  و  دـندشیم ، هنهرب  اـپ  هداـیپ و  دوخ  ياهبـسا  زا  نایرکـشل 
اب دومرفیم و  فّقوت  کی  تفریم  هک  مدـق  دـنچره  ماـما  دـندرکیم ، هنهرب  ار  ناـشیاهاپ  ماـما  لاـبند  هب  هدرک و  هراـپ  ار  اهدـنب  یئوقاـچ 
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علطم عضو  نیا  زا  هک  یماگنه  نومأم  و  دش ، راکـشآ  زور  نآ  مدرم  بولق  رب  ماما  تموکح  و  تفگیم ، ریبکت  هبترم  راهچ  دـنلب  يادـص 
. دنتشگ زاب  ناشلزنم  هب  هدرک و  اپب  یشفک  ترضح  اجنامه  و  ددرگزاب ، هک  تساوخ  ناشیا  زا  داتسرف و  ماما  دزن  ار  یسک  دش ،

یناسنا هیلاع  تافص 

اکیرمآ و تردقربا  ود  عومجم  زا  روشک  نیا  و  دندوب ، زور  نآ  یمالسا  روشک  ّتیـصخش  نیمّود  رهاظ  بسح  رب  ع )  ) اضر ماما  ترـضح 
ار ایناپسا  ات  برغم  زا  دنه و  نیچ و  ات  قرـشم  زا  اقیرفآ ، ات  بونج  زا  هیکرت ، يوروش و  فصن  ات  لامـش  زا  اریز  دوب ، رتگرزب  مه  يوروش 

. دندوب يراک  هنوگره  رب  رداق  و  هدوب ، دهعّیلو  زور  نآ  رهاظ  بسح  رب  دنتشاد ، هک  یماقم  اب  ع )  ) اضر ترضح  و  دشیم ، لماش 
ماگنه هب  هک  هدمآ  ناشلاوحا  رد  اذل  و  دنتسیزیم ، هداس  هتخادرپ و  مدرم  تیاده  داشرا و  هب  هتـسویپ  و  هدادن ، هار  يرییغت  ناشدوخ  هب  اّما 
سونأم ار  نانآ  دوخ  نانخـس  اب  دومرفیم ه و  راضحا  ار  شیوخ  رتهم  یتح  گرزب و  کچوک و  ناتـسدریز  نامالغ و  ماـمت  اذـغ . فرص 

: تشاد هضرع  راضح  زا  یکی  هک  یماگنه  و  دناهدشیم ، لوغشم  اذغ  فرص  هب  هرفس  کی  رس  رب  یعمجهتـسد  مهاب  همه  دعب  هدرکیم و 
و تسا ، یکی  مه  اّوح  مدآ و  ترـضح  نامردام  ردپ و  و  یکی ، ام  يادخ  دندومرف : ماما  دـینارتسگب ، ياهناگادـج  هرفـس  ناتـسدریز  يارب 

. تسوا لمع  ورگ  رد  یسک  ره  يازج 
دوجو هرفـس  رد  هک  هچره  زا  و  هدیبلط ، یم  ار  یگرزب  فرظ  اذغ  هرفـس  ندـش  هدامآ  ماگنه  هب  ترـضح  نآ  هک  هدـش  دراو  یتیاور  رد  و 

قالخا هنوگ  نیا  و  تسا ، داتسرفیم ه  نایاونیب  ارقف و  زا  يدادعت  يارب  ار  نآ  سپس  و  هدادیم ، رارق  گرزب  فرظ  نآ  رد  يرادقم  تشاد 
[. 27  ] تفای ناوتیمن  یبهذم  بتکم و  چیه  رد  مالسا  قح  هب  ناربهر  موصعم و  ناماما  رد  زج  ار  یمالسا 

هویـش ًـالومعم  هک  نآ  لاـثما  ناـبهگن و  بجاـح و  ندادرارق  یتـموکح و  تافیرـشت  زا  و  هدوـب ، مدرم  سرتـسد  رد  اـج  همه  ترـضح  نآ 
اهنت هن  و  هدـش ، نییعت  یـسابع  نومأـم  يوس  زا  هدوب ، یبجاـح  اـی  ناـبرد و  وا  هناـخ  رد  رگا  و  دوـب ، رّفنتم  تسا  مدرم  زا  يادـج  ناـمکاح 

( ماشه  ) مان هب  یـصخش  هک  هدش  دراو  خیرات  رد  الثم  تسا ، هدوب  مه  سوساج  موصعم  ماما  نآ  رب  هکلب  تشادن ، ترـضح  نآ  هب  یطابترا 
ناونع هب  هک  تفای  تیرومأم  یـسابع  نومأم  دوخ  يوس  زا  نینچمه  و  نومأم ) مظعا  ردـص   ) نیتساـیرلا وذ  لهـس  نب  لـضف  يوس  زا  [ 28]
یکی ناونع  هب  ار  شدوخ  صخش  نیا  دهدب ، شرازگ  ار  ماما  تیب  رابخا  دناوتیم  هک  یئاجنآ  ات  و  دنک ، یسوساج  ع )  ) اضر ماما  بجاح 

. تفای هار  ترضح  نآ  هناخ  هب  ع )  ) اضر ترضح  تمدخشیپ  ناونع  هب  یسابع  نومأم  رما  هب  هدز و  اج  ماما  نارازگتمدخ  زا 
زا يرایـسب  دادـعت  هک  یئاجنآ  اـت  دوزفایم ، ار  ترـضح  رب  راـشف  زور  هب  زور  و  هدرک ، لرتنک  مدرم  اـب  ار  ترـضح  ياـهتاقالم  مکمک  وا 

. دادیم شرازگ  دشیم  لدب  ّدر و  نارگید  اب  ماما  زا  هک  ار  یتاشیامرف  یتح  و  درک ، عنم  ًارابجا  ترضح  نآ  اب  تاقالم  زا  ار  نایعیش 
سوساج ناونع  هب  یصخش  هک  دهدیم  ناشن  ار  یـسابع  نومأم  فعـض  نیا  دنکیم و  موکحم  ار  وا  لاثما  نومأم و  لامعا  خیرات ، هزورما 

، دـهدب شرازگ  دوشیم  عقاو  ماما  هناخ  رد  هچنآ  هدرک و  لرتنک  ار  دـمآ  تفر و  هکنیا  ات  درادـب  بوصنم  ع )  ) اضر ترـضح  هناـخ  رد  رب 
، هدشیم مالسا  فالخ  بکترم  نومأم  تهج  نیا  زا  و  تسا ، مارح  یبهذم  ناربهر  هژیو  هب  دارفا و  هناخ  رب  سّـسجت  دوخ  هکنیا  رب  هوالع 

(. دنکیم هیجوت  ار  هلیسو  فده   ) هک تسا  نارگمتس  یگشیمه  یهیجوت  قطنم  نیا  و 
( یخرک فورعم   ) لیبق زا  دندمآ  رد  ع )  ) اضر ماما  ترضح  تمدخ  رد  يراختفا  روط  هب  هنابلطواد و  هک  دنکیم  یفّرعم  ار  يدارفا  خیرات 

هتسویپ و  هدش ، ناملسم  ع )  ) اضر ترضح  فیرش  تسد  رب  دعب  و  هدوب ، یحیـسم  شردام  ردپ و  نیئآ  زا  يوریپ  هب  شیکدوک  مایا  رد  هک 
[. 29  ] دیزرویم تاهابم  راختفا و  ماما  تمدخ  فرش  هب  و  دش ، ترضح  نآ  راذگ  تمدخ  هناخ و  مزالم 

مدرم يوربآ  ظفح 

و دوش ، ظـفح  شیوربآ  دـیاب  زین  شباـیغ  رد  یتـح  و  دراد ، هاـگن  ار  شناملـسم  رهاوـخ  ردارب و  يوربآ  هک  تسا  بجاو  یناملـسم  ره  رب 
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. تسا هدرمش  هریبک  ناهانگ  زا  ار  ناملسم  نز  ای  درم و  تبیغ  مالسا 
عفر يارب  یسک  رگا  یتح  و  هدوب ، مدق  شیپ  هلئسم  نیا  رد  دنتسه  یگدنز  نوئش  مامت  رد  مالـسا  یّلجت  هک  تراهط  تمـصع و  نادناخ  و 

دنکن ات  هدرک  يراددوخ  شیور  هب  ندرک  هاگن  زا  نآ  ندروآرب  زا  سپ  هکلب  هدروآرب  ار  شزاین  اـهنت  هن  درکیم ، عوجر  ناـنآ  هب  شزاـین 
. دشکب تلاجخ  یمک  دنمزاین  درف  نآ 

تشاد راهظا  هدش و  بایفرش  ناشروضح  هب  یـصخش  هک  هدمآ  ءانثلا  ۀیحتلا و  لضفا  ( ) ع  ) اضّرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  خیرات  رد  ًالثم 
دینک فطل  نم  رب  رگا  مرادن ، هارمه  هب  یلوپ  هک  یلاح  رد  مدرگ  زاب  منطو  هب  مهاوخیم  هدرک و  مگ  ار  مرفـس  یجرخ  جح  رفـس  رد  هک :

زا نم  نوچ  مهدیم ، هقدص  امـش  يوس  زا  دیاهداد  نم  هب  هک  ار  هچنآ  ردق  هب  مدوخ  رهـش  هب  ندیـسر  ماگنه  دـیزادرپب ، ار  مرفـس  جرخ  و 
. متسین هقدص  فرصم  دراوم 

تسد هظحل  دنچ  زا  دعب  دنتسب ، ار  هرجح  برد  هدرب و  فیرشت  هناخ  نوردنا  هب  سپس  و  دندرک ، شمارتحا  هدناشن و  ار  درم  نیا  ترضح 
[30  ] رانید تسیود  نیا  دـندومرف : ترـضح  دـمآ ، کیدزن  هک  درم  نآ  دـندز ، ادـص  ار  درم  نآ  هدروآ و  نوریب  رد  يالاب  زا  ار  ناشفیرش 

. دش جراخ  ترضح  هناخ  زا  هتفایرد و  ار  رز  هسیک  درم  نآ  هدن ، هقدص  مه  نم  يوس  زا  ناسرب و  فرصم  هب  ربب و  تدوخ  اب  تسا ،
: دندومرف ماما  دیدومن !؟ یفخم  وا  زا  ار  ناتدوخ  هرهچ  ارچ  رگید  دیتشاد ، اور  درم  نیا  رب  يدایز  فطل  هک  امش  دیسرپ : باحـصا  زا  یکی 

هنایفخم ار  یکین  راک  هک  یسک  : ) دومرف مرکا  ربمغیپ  منیبب ، شاهرهچ  رد  ار  لاؤس  شهاوخ و  ّتلذ  ماهدروآرب  ار  شتجاح  نوچ  متساوخن 
[. 31 ( ] دشخبیم ار  وا  ناهانگ  دنوادخ  و  تسا ، جح  داتفه  شاداپ  لداعم  دهدب ، ماجنا 

یمومع مامح  رد 

هک ع )  ) اضر ماما  ترـضح  لاثم  روط  هب  دـشابیم ، ناـنآ  یمدرم  هبنج  ناـمه  مالـسلامهیلع ، راـهطا  هّمئا  قـالخا  رد  زراـب  تاـکن  زا  یکی 
نادـنمتردق زا  يرایـسب  لثم  یمومع ، مامح  هب  نتفر  ماگنه  لقاال  ای  و  دـنزاسب ، یـصاصتخا  ماّمح  ناـشدوخ  يارب  هناـخ  رد  دنتـسناوتیم 

نآ لخاد  دندرب ، فیرـشت  یمومع  مامح  هب  يزور  مدرم  مامت  لثم  ینتورف  عضاوت و  تیاهن  رد  دـننک ، تولخ  ار  اجنآ  هک  دـنهدب  روتـسد 
راسخر هب  شمشچ  تخادنا و  ماّمح  فارطا  هب  یهاگن  دشکب ، هسیک  ار  شندب  یسک  تساوخیم  هک  دوب  سانـشان  بیرغ و  يدرم  مامح 

؟ دیشکب هسیک  ار  متشپ  تسا  نکمم  رگا  اقآ  هک : درک  شهاوخ  ماما  زا  هاگنآ  داتفا ، ع )  ) متشه ماما  فطل  رهم و  رپ 
رب ار  سانـشان  درم  نآ  هتـساوخ  رّبکت ي ، هنوگچیه  نودـب  دنتـشاد  هک  يرهاظ  ماقم  نینچمه  يونعم و  ّتیـصخش  نآ  اب  ع )  ) اـضر ماـما  و 

نبای باطخ : اب  ترـضح  نآ  رب  و  هدش ، مامح  دراو  يدارفا  نایم  نیا  رد  هک  دندادیم  وشتـسش  ار  وا  و  هتفرگ ، تسدـب  ار  هسیک  و  هدروآ ،
یهاوخ ترذعم  ترضح  زا  هتساوخرب و  ياج  زا  یگچاپتسد  اب  دوب ، هدش  دوخ  هابتشا  هّجوتم  هک  بیرغ  درم  نآ  دندرک ، مالـس  هللا  لوسر 

تسد هب  مهم  هتکن  ود  ناتـساد  نیا  زا  [، 32  ] دش مه  روطنیمه  و  دوشب ، مامت  ناشراک  ات  دنیـشنب  هک  دـندرک  رما  وا  هب  ترـضح  یلو  درک ،
: دیآیم

رهاظ هداس  یتلاح  اب  هکلب  هدشیم ، یمومع  مامح  دراو  تافیرشت  نودب  اهنت  هن  هک  دناهدوب  یمدرم  ردقنآ  ع )  ) اضر ماما  ترضح  هکنیا   1
. دناهدرکیم ناشندب  هب  هسیک  ندیشک  تساوخرد  يو  زا  و  هتخانشن ، ار  وا  يدارفا  هک  یئاجنآ  ات  دندشیم 

زا ربکت  نودـب  دوجو  نیا  اب  رهاظ و  رظن  زا  زور  نآ  یمالـسا  تلود  تیـصخش  نیمّود  تماما  ماـقم  رب  هوـالع  ع )  ) اـضر ماـما  ترـضح   2
يارب تسا  یّمهم  سرد  نیا  و  دـنناسرب ، رخآ  هب  ار  ناشراک  هک  دـنهاوخیم  وا  زا  هکلب  هدرکن ، ابا  ینمؤم  هداتفااپ  شیپ  تجاـح  ندروآرب 

. دننک یگدنز  هنوگچ  مدرم  نایم  رد  هک  نایاورنامرف  نامکاح و 

ربکتم اب  راتفر 
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دارفا اب  ترـضح  نآ  دروخرب  زا  ياهنومن  سانـشان ، بیرغ و  ناملـسم  کی  اب  ع )  ) اضر ماما  ینتورف  نیا  ربارب  رد  هک  تسا  هتـسیاش  اـجنیا 
: دوش نایب  هتخاب  دوخ  ّربکتم و 

نومأم روتسد  هب  دوب ، هدرپس  ودب  ار  دوخ  رابرد  ناوید  تسایر  حلسم و  ياهورین  تسایر  یـسابع  نومأم  هک  نیتسایرلا  وذ  لهـس  نب  لضف 
ار نآ  نومأم  رهم  حیشوت و  يارب  سپس  و  هدیناسر ، نایرابرد  ياضما  هب  ار  نآ  هتشون و  لماک  تارایتخا  اب  ياهمان  ناما  دوخ  يارب  یـسابع 
رب هوالع  تخاس ، هدروآرب  ار  نیتسایرلا  وذ  ياههتـساوخ  مامت  سپـس  و  درک ، حیـشوت  هدز و  رهم  ار  همان  نآ  مه  نومأـم  داتـسرف ، يو  دزن 

. دیشخب ودب  زین  ار  هطلس  كالما و  اهنیمز و  رایسب و  لاوما  نآ  رد  تشاگن و  دوخ  ّطخ  هب  ار  ياهمان  هکنآ 
نومأم زا  دـشاب ، اراد  زین  ع )  ) اضر ماـما  شدـهع  یلو  ندیـسر  تردـق  هب  نارود  رد  نومأـم  زا  سپ  ار  تازاـیتما  نیمه  هکنیا  يارب  لـضف 

هدرک طرـش  ام  اب  ع )  ) اضر ترـضح  هک  تفگ : هتفریذـپن و  نومأم  اما  دـناسرب ، زین  ع )  ) اضر ماما  ياضما  هب  ار  همان  نآ  هک  درک  شهاوخ 
. يربب ناشیا  روضح  هب  ار  همان  نیا  تدوخ  تسا  رتهب  سپ  دنکن ، یتموکح  رظن  زا  یمادقا  هنوگچیه  هک 

يراک ماجنا  لوغشم  هتسشن و  ترضح  نآ  دید  دش ، دراو  ع )  ) اضر ماما  رب  و  هتشادرب ، دوخ  اب  ار  نومأم  همان  نیتسایرلا  وذ  تهج  نیمه  هب 
داتـسیا و یتّدم  وا  دـنهدب ، وا  هب  نتـسشن  لوخد و  نذا  ترـضح  ات  داتـسیا  هرجح  برد  هناتـسآ  رد  شدوخ  ياج  رد  نیتسایرلا  وذ  تسا ،
هتفرگ و الاب  ار  ناشفیرش  رس  دندرک ، شبدا  راتفر  نیا  اب  هدومن و  بوکرس  ار  وا  ّربکت  رورغ و  هکنآ  زا  سپ  و  دندرکن ، شیانتعا  ترضح 

؟ يراد یتجاح  هچ  دندومرف 
ياهمان نینچ  نتشون  رد  امـش  نومأم و  نینموملاریما  زا  تسیا  هتـشون  نیا  نم  رورـس  يا  تشاد  هضرع  هتخورفارب  ياهرهچ  اب  نیتسایرلا  وذ 

. دیشابیم نیملسم  دهع  یلو  نوچ  دیتسه ، رتهتسیاش  بناجنیا  يارب 
هداتسیا هک  روط  نامه  نیتسایرلا  وذ  و  ناوخب ، ار  نآ  دندومرف : دندوب  هدیـشک  مهرد  ار  ناشفیرـش  هرهچ  هک  یلاح  رد  ع )  ) اضر ترـضح 

و میراد ، تلوبق  ام  یسرتب  ادخ  زا  ینک و  هشیپ  يوقت  هک  ینامز  ات  دندومرف : ع )  ) اضر ترضح  هاگنآ  درک ، تئارق  ار  هتشون  نآ  همه  دوب ،
ياهفایق و  هتـسکش ، مهرد  يرورغ  اب  نیتسایرلا  وذ  لهـس  نب  لضف  و  دـندش ، دوخ  راـک  لوغـشم  هتفاـترب و  وا  زا  ار  ناشفیرـش  يور  سپس 

[. 33  ] دش جراخ  ترضح  نآ  فیرش  روضح  زا  هتخاب  گنر 

ضیرم زا  تدایع 

اـضر ماما  ترـضح  خیرات  رد  تسا ، نینمؤم  نایم  رد  دیدزاب  دـید و  یلک  روط  هب  نارامیب و  زا  تدایع  یمالـسا  هدیدنـسپ  قالخا  زا  یکی 
شلاح دیدیمن ، ار  نینمؤم  ناتسود و  زا  یکی  زور  دنچ  رگا  ص )  ) مالـسا ربمایپ  شراوگرزب  ّدج  دننامه  ترـضح  نآ  هک  هدش  دراو  (ع )

. تفاتشیم وا  رادید  هب  تسا  رامیب  هک  دشیم  علّطم  رگا  و  دیسرپیم ، ار 
ار شلاح  هدرب و  فیرشت  شاهناخ  هب  وا  رادید  يارب  ع )  ) اضر ماما  ترضح  و  دش ، رامیب  ترضح  نآ  نایعیـش  زا  رفن  کی  اهزور  زا  یکی 
، دنتـسه هورگ  ود  مدرم  دندومرف : وا  هب  هداد و  زردـنا ش  هظعوم و  رطاخ و  یّلـست  ار  رامیب  نآ  هظحل  دـنچ  نامه  رد  سپـس  و  دندیـسرپ ؟
زا یهاوخیم  رگا  وت  و  دـنکیم ، تحار  دوخ  ّرـش  زا  ار  مدرم  شگرم  اـب  يرگید  و  دـباییم ، تسد  شیاـسآ  یتحار و  هب  گرم  اـب  یکی 
رد هظحل  دنچ  زا  سپ  درک و  نینچ  درم  نآ  یـشاب  شیاسآ  رد  گرم  زا  سپ  ات  نک  دیدجت  ار  تتیالو  ادخ و  هب  نامیا  یـشاب ، لوا  هورگ 

[. 34  ] تسب ناهج  زا  مشچ  ع )  ) اضر ماما  ترضح  ّتبحم  رهم و  رپ  رضحم 

هزانج عییشت 

مدرم هکنیا  صوصخب  دوب ، نآ  یعاـمتجا  تبثم  ياـههبنج  یقـالخا و  روـما  مالـسا  نیبـم  نید  شرتـسگ  تفرـشیپ و  مهم  لـماوع  زا  یکی 
یئزج دروم  کـی  هب  لاـثم  ناونع  هب  دـنتفاییم ، یئزج  دراوم  رد  یتح  شداـعبا  ماـمت  رد  مالـسا  رولبت  زا  یلماـک  ياـهلاثم  ار  دوخ  ناـماما 
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: میربیم تراشا 
لمح مدرم  زا  ياهدع  شود  رب  هک  دندروخرب  ياهزانج  هب  دندیـسر ، سوط  رهـش  هب  هک  یماگنه  ع )  ) اضر ترـضح  هک  هدـمآ  خـیرات  رد 

نآ فارطا  هب  سپـس  و  دندرک ، لمح  ناشفیرـش  شود  رب  ار  هزانج  زا  ياهشوگ  و  هدـش ، هدایپ  دوخ  بکرم  زا  ًاروف  ترـضح  نآ  دـشیم ،
ّتیم نآ  ربق  رانک  ات  و  هدرک ، تکرح  هزانج  تشپ  ناگدـننک  عییـشت  ریاس  دـننام  هاگنآ  هتـشادرب و  هظحل  دـنچ  ار  فرط  ره  و  هتفر ، هزانج 

[. 35  ] دندومن عییشت  ار  سانشان 
سانـش و هدنز و  رگا  دسر  هچ  تسوا ، هدرم  هب  مارتحا  و  سانـشان ، ناملـسم  کی  هزانج  اب  موصعم  ماما  کی  راتفر  زرط  نیا  دینک  هظحالم 

؟ دشاب یّقح  بحاص  هکنیا  ای 

ناراکهنگ وفع 

: مینکیم لقن  انیع  ار  نآ  زا  یشخب  ام  هک  هدمآ  ردص ص72  اضر  دیس  هللاۀیآ  هتشون  نادیهش ) ياوشیپ   ) باتک رد  بلطم  نیا  لیصفت 
نیمزرب و  دیدرگ ، عطق  میمت  ياپ  هک  تشذگن  يزیچ  دیدرگ  زاغآ  گنج  نیسح  وا و  نایم  دمآ ، نادیم  هب  یّتف ) نب  میمت  ، ) دیزی هاپس  زا  )

ادن ارم  موق  داد : خساپ  میمت  منکب !؟ وت  هب  مناوتیم  یکمک  هچ  دیسرپ : وا  زا  و  داتـسیاب ، شرانک  رد  نیـسح  تشادن ، تکرح  ناوت  داتفا و 
مجرتم .) ..( ) دراد رایسب  اه  راکهاش  نیازا  نیسح  دندرب ، ار  میمت  دندمآ و  اهنآ  درک ، ادن  نیسح  دنربب ، ارم  دنیایب و  دینک 

مهیلع هللا  تاولص   ) نیـسح ماما  یبتجم و  نسح  ماما  ارهز ، همطاف  ترـضح  نینمؤملاریما ، ربمایپ ، شّدج  هب  هک  یناورم  زا  ع )  ) داجـس ماما 
مه تمحرم  دروـم  هداد و  هاـنپ  ار  وا  هکلب  دندیـشوپ ، مشچ  اـهنت  هن  دوـب ، هداد  رازآ  تّیذا و  ار  ناـگرزب  نآ  هدـیناسر و  بیـسآ  نیعمجا )

[. 36  ] دنداد شرارق 
هناخزپشآ تفلک  ار  موصعم  ماما  نآ  هرّدـخم  ردام  تفگ و  ازـسان  ناش  ترـضح  هب  دوب و  یحیـسم  هک  يدرم  نآ  زا  ع )  ) رقاب دـمحم  ماما 

[. 37  ] دندرک مه  اعد  شیارب  هدومن و  تشذگ  دناوخ 
هکلب هدیـشوپ ، مشچ  اهنت  هن  دوب  هتـشک  هدز و  نیمز  هب  يدـنلب  زا  رایتخایب  ار  ترـضح  نآ  هچب  هک  يزینک  هانگ  زا  ع )  ) قداص رفعج  ماما 

[. 38  ] دندومرف مه  دازآ  ار  نز  نآ 
هتفر و شاهعرزم  هب  دـندوب ، هدینـش  ازـسان  وا  زا  نمـشد و  فلاخم و  رفن  کی  اب  دـندوب  هدـش  هجاوم  هک  ع )  ) مظاک رفعج  نب  یـسوم  ماما 

[. 39  ] دندرک وفع  مه  ار  شهانگ  و  هداد ، يو  هب  رز  ياهسیک 
نیرهاط و دادجا  دننام  زین  راوگرزب  نآ  هک  میدرک  لقن  زین  ار  ع )  ) اضّرلا یسوم  نب  ّیلع  ترضح  تشذگ  وفع و  زا  هنومن  کی  هرخالاب  و 

. تشادیم تسود  ار  مدرم  و  هدیشوپ ، مشچ  راکهنگ  زا  شناکاین 
اهنت هن  ار  هویـش  نیا  هریغ  هیکرت و  رد  ناینامثع  ساّبعلا ، ینب  هیما ، ینب  لیبق  زا  دـندمآ ، راکرـس  مالـسا  مان  هب  هک  یئاه  تموکح  هنافـسأتم 

تـشذگ ناراکهنگ  شزغل  ریـصقت و  زا  اهنت  هن  ناـنآ  دـنتخاس ، مهّتم  ار  مالـسا  هداد و  هولج  هایـس  زین  ار  مالـسا  هرهچ  هکلب  هتفرگن ، شیپ 
رگا و  دـنتخاس ، ناش  بوکرـس  دادبتـسا  همکچ  قالـش و  اـب  هداد و  رارق  هجنکـش  تحت  اهنادـنز و  رد  زین  ار  ناـهانگ  یب  هکلب  هدرکیمن ،
تبث یعقاو  مالسا  یّلجت  زا  یلماک  ياههنومن  اهرایعم و  ناونع  هب  ار  شنیرهاط  تیبلها  مرکا و  ربمایپ  رادرک  راتفر و  هویش  حیحـص  خیرات 

هرداصم یعمجهتسد ، يدرف و  ياهراتشک  زا  یهایس  تاحفـص  هکلب  دوب ، هدنامن  یقاب  یمالـسا  تمحر  مالـسا و  زا  یمان  زورما  درکیمن ،
ياـهمان هب  مدرم  ياـهیدازآ  بوکرـس  فلتخم ، ياـهمان  هب  مدرم  سیماون  هب  زواـجت  هنایـشحو ، ياههجنکـش  فوـخم ، ياهنادـنز  لاوـما ،
نتشاذگ اپ  ریز  یّلک  روط  هب  تردق و  رـس  رب  عیـسو  ياهگنج  هناملاظ ، ياهتایلام  تفایرد  نادنمـشناد ، املع و  ندیـشک  دنب  هب  فلتخم ،

نآ تّیمکاح  مالسا و  زا  ینخس  یتح  تسناوتیمن  رگید  سکچیه  هک  يروط  هب  دروخیم ، مشچ  هب  مالـسا  مان  هب  مالـسا  نآرق و  ماکحا 
. دروآ نایم  هب 
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يارب ات  دـندیرخ ، ناـج  هب  ار  اـهیناماسبان  رگید  نینوخ و  ياـههعجاف  اهنادـنز ، اههجنکـش ، عاونا  هک  دـندوب  ربماـیپ  رّهطم  نادـناخ  نیا  و 
. دنیآ باسح  هب  یمالسا  هعماج  يادتقم  اوشیپ و  هشیمه  يارب  و  دنشاب ، تّجح  هدنیآ  ياهلسن 

هیما و ینب  ياهتموکح  اب  ار  ناگرزب  نآ  هک  هدورـس  يرعـش  هعطق  مالـسلا ) مهیلع   ) مرکا ربمایپ  تیبلها  نابز  زا  هعیـش  نارعاـش  زا  یکی 
: دجنسیم نینچ  نیا  ساّبعلا  ینب 

ۀیجس اّنم  وفعلا  ناکف  انکلم 
عطبا مدلاب  لاس  متکلم  املو 
املاظو يراسالا  لتق  متّللحو 

حفصن ّفعن و  يرسالا  نع  انودغ 
اننیب توافتلا  اذه  مکبسحف 

حضنی هیف  يذلاب  ءانا  لک  و 
دیـسر امـش  هب  کلم  هک  ینامز  اما  دوب ، ام  يوخ  قـالخا و  زا  تشذـگ  وفع و  دیـسر ، دـمحم  لآ  اـم  هب  تردـق  هک  یناـمز  رعـش : همجرت 

. تفرگ ارف  ناهانگیب  نوخ  لیس  ار  یعیسو  ياهنیمزرس 
. میدرکیم تشذگ  نانآ  زا  هدرک و  وفع  ار  ناریسا  هتسویپ  ام  هک  یلاح  رد  و  دیدرک ، لالح  ار  ناریسا  نتشک  امش  و 

. تسوا رد  هک  ار  نآ  دوارت  نورب  هزوک  زا  هک  ارچ  تسا ، یفاک  امش  يارب  ام  نایم  توافت  نیمه  و 

هدیدنسپ قالخا 

ياهبـش رد  دوب ، مدقـشیپ  ریخ  ياهراک  رد  تخاسیم ، هدروآ  رب  ار  نادـنمزاین  جـئاوح  هشیمه  ع )  ) اضر ترـضح  هک  دـنکیم  لقن  يوار 
ناوخ رس  رب  تفرگیم ، رایسب  هزور  و  درکیم ، ایحا  تدابع و  هب  حبـص  ات  ار  اهبـش  رتشیب  درکیم ، یگدیـسر  نادنمزاین  ارقف و  هب  کیرات 
نیمز رب  ار  شناـهد  بآ  هاـگچیه  تخورفیمن  رّبکت  یـسک  هب  تسـشنیم ، نادنمتـسم  ارقف و  اـب  یهاـگ  ناتـسدریز و  ناـمالغ و  اـب  اذـغ 
عطق ار  یسک  نخس  دناریمن ، دوخ  زا  شنابز  اب  ار  یسک  دشیم  رـضاح  یـسلجم  رد  رگا  درکیمن ، هدنخ  دنلب  يادص  اب  و  تخادنایمن ،

رد ای  و  دنک ، زارد  ار  شفیرـش  ياپ  یـسک  لباقم  هک  دشن  هدـید  هاگچیه  دوشب ، مامت  لباقم  فرط  نخـس  ات  درکیم  ربص  هکلب  درکیمن ،
برد دـیوگب ، ازـسان  شناتـسد  ریز  زا  یکی  هب  هک  دـشن  هدینـش  هاگچیه  و  دوب ، هداـشگ  شفیرـش  هرهچ  ًـالومعم  دـنک ، هیکت  یـسک  ربارب 

هب یگدیسر  يوقت و  هب  شرافس  یـسابع  نومأم  هب  یهاگ  و  [، 40  ] تشاذـگیم مارتحا  ناگمه  هب  دوب و  زاب  مدرم  مومع  يور  هب  شاهناخ 
هب دـناوتب  تساوخ  ار  يو  سک  ره  ات  [، 41  ] دشاب همیخ  طسو  نوتـس  ناسب  دیاب  نیملـسم  ياورنامرف  دومرفیم : و  هدرک ، مدرم  تالکـشم 

. دسرب شروضح 

لطاب نالوج  قح و  نالوج 

هراشا

هک تهج  نیا  زا  ۀلوج ) لطابلل  ۀلود و  قحلل   ) تسا تقوم  ینالوج  ياراد  لطاب  و  رادیاپ ، یتلود  ياراد  قح  هشیمه  هک  هدـمآ  تیاور  رد 
رهاظ هب  يزور  دنچ  يراکبیرف  ای  یماظن و  یلام ، تردق  رب  هیکت  اب  هک  لطاب  فالخ  هب  دنراد  ياج  مدرم  بولق  رد  قح  نارادـفرط  قح و 

! دنتشادن اور  هک  یئاه  متـس  هچ  هدیـسر و  تردق  هب  يزور  دنچ  هیما  ینب  لاثم  روط  هب  تسا  رادیاپان  تّقوم و  روط  هب  یلو  دباییم ، هطلس 
شبن اب  ار  ناش  ناگدرم  و  دنتشکیم ، یشارخلد  زرط  هب  ار  ناش  ناگدنز  هک  دیسر  یئاج  هب  نایوما  راک  نایـسابع  ندمآ  راک  يور  اب  یلو 
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ار ناش  نانز  و  دندزیم ، قّالش  هدروخ  كاخ  مین  هدیسوپ  ياهندب  نآ  رب  هکنیا  ای  و  دندزیم ، شتآ  هدروآ و  رد  كاخ  ریز  زا  ناشیاهربق 
. دندروآیم رد  يزینک  یگدرب و  هب  يریسا  مسر  هب 

یلاح رد  تسین ، یناشن  مان و  چیه  ناش  لاثما  نومأم و  نوراه و  زا  هک  دوشیم  هدهاشم  نایسابع  نارود  زا  اهنرق  تشذگ  زا  سپ  زورما  و 
رد زورما  هب  ات  هک  یئاج  ات  هتـشاذگ  راگدای  هب  دوخ  زا  تلیـضف  ملع و  فرـش ، تمظع ، زا  راشرـس  یخیرات  مالـسلامهیلع  راـهطا  همئا  هک 

خـساپ رد  موصعم  ماـما  نـالف  هک  دـیوگب  هکنیا  اـی  و  دـنک ، رکذ  یـصقن  بیع و  ناـگرزب  نیا  زا  یکی  نوماریپ  هک  هدـماین  یخیراـت  چـیه 
. دشاب هدنامرد  هنیمز  ره  رد  ياهلئسم 

لاثما سابعلا و  ینب  هیما ، ینب  يافلخ  متس  ینارتوهش و  داسف ، ینادان ، زا  يرایـسب  دراوم  فلتخم  خیراوت  هک  دوشیم  هدهاشم  لباقم  رد  و 
هب هنومن  ناونع  هب  ًالثم  دـناهدش ، نیرفن  و  روفنم ، ناشدوخ  نامز  رد  یتح  هکلب  اهنرق ، تشذـگ  زا  سپ  اهنت  هن  هک  دـنکیم ، لـقن  ار  ناـش 

: میربیم تراشا  یخیرات  دهاش  کی 

لبعد یئوگ  قح 

هب تسا  ماما  نآ  یلعف  سدـقم  هاگراب  هک  هلبق  فرط  هب  یـسابع  نوراـه  ربق  لـباقم  رد  سوط  رد  ار  ناـشیا  متـشه ، ماـما  تداهـش  زا  سپ 
. داد رارق  دوخ  زکرم  ار  اجنآ  هتشگزاب و  دادغب  هب  ع )  ) اضر ماما  لتق  زا  سپ  یسابع  نومأم  و  دندرپس ، كاخ 

ار يدیدج  رعـش  یهدیم  هزاجا  متفگ ، وا  هب  متفر و  شخاک  هب  نومأم  دزن  دـیوگیم  تسا  هعیـش  مانب  يارعـش  زا  یکی  هک  یعازخ  لبعد 
: مدورس نینچ  نم  و  ناوخب ، تفگ  مناوخب ؟ ماهدورس  هک 

مهلک سانلا  ریخ  سوط  یف  ناربق 
ربعلا نم  اذه  مهّلک  ّرش  و 

ام یکّزلا و  برق  نم  سجرلا  عفنی  ام 
ررض نم  سجرلا  برقب  یکّزلا  یلع 

. تسا اهدنپ  اه و  تربع  زا  نیا  و  ناش ، نیرتدب  مدرم و  نیرتهب  هاگمارآ  تسا ، هاگمارآ  ود  سوط  رد  رعش : همجرت 
[. 42  ] تسا دیلپ  نآ  هب  یکیدزن  زا  ینایز  ررض و  اضر  ماما  ناشیا  رب  هن  دسریم و  نوراه  دیلپ  نآ  هب  يدوس  كاپ  ماما  نآ  یکیدزن  زا  هن 
! دنک یضارتعا  تسناوتن  دوب  هتفرگ  رارق  عقاو  ربارب  رد  نوچ  اما  دمآ ، گنت  هب  لبعد  یئوگ  قح  نیا  زا  و  هدش ، هتخورفا  رب  یسابع  نومأم 

نومأم گرزب  تیانج 

زا نآ  بجوم  هب  هک  دوب  ياهناـهب  یپ  رد  تشاد ، میب  شتموکح  دوخرب و  ع )  ) اـضر ماـما  ترـضح  دوجو  زا  هک  یـسابع  نومأـم  هرخـالاب 
: تسا هدوب  ریز  دروم  رد  هلمج  زا  فلتخم و  دراوم  رد  ع )  ) اضر ماما  یئوگ  قح  نومأم  ياههناهب  زا  هک  دنیوگ  دریگب ، ماقتنا  ترضح 

و هتسشن ، تموکح  هکیرا  رب  دنتشاد ، فیرشت  اجنآ  رد  مه  ع )  ) اضر ماما  ترـضح  هک  شدوخ  یمومع  سلجم  رد  یـسابع  نومأم  يزور 
نومأم تسا ، هدش  ریگتسد  هدز و  تقرس  هب  تسد  یفوص  درم  کی  هک  دیـسر  ربخ  نومأم  هب  نایم  نیا  رد  دوب ، یمومع  مدرم  دمآ  تفر و 

شیناشیپ رب  هدجس  رثا  و  دراد ، هناریقف  رایـسب  يرهاظ  راب و  تقر  یتلاح  هک  دید  دندروآ ، هک  ار  درم  نآ  درک ، يو  راضحا  هب  رما  یـسابع 
! تسه

!؟ ياهدز تقرس  هب  تسد  بوخ  رهاظ  نیا  اب  وت  ایآ  تفگ : ودب  نومأم 
. ياهدرک يراددوخ  نم  ّقح  نداد  زا  وت  نوچ  رایتخا ، هن  هدوب  رارطضا  يور  زا  تفگ : درم  نآ 

؟ یّقح هچ 
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تـسخن نک  عورـش  تدوخ  زا  لاح  مراد ! ظفح  زا  مه  ار  نآرق  هک  يدوجو  اب  مریقف  و  [ 43  ] لیبسلا نبا  نم  نوچ  لاـملاتیب ، زا  نم  ّقح 
. نم رب  سپس  نک و  يراج  تدوخ  رب  ار  یعرش  ّدح 

یمارآ هب  ترـضح  و  دـیئوگیم !؟ هچ  امـش  تشاد : هضرع  ع )  ) اضر ماـما  ترـضح  هب  دوب  هدـمآ  مشخ  هب  درم  نآ  نانخـس  زا  هک  نومأـم 
. منکیم عطق  ار  تتسد  دنگوس  ادخب  تفگ : درم  نآ  هب  تفشآرب و  ماما  شیامرف  زا  نومأم  یتسه ، دزد  مه  وت  هک  دیوگیم  وا  دندومرف :

: تفگ دهد  هار  لد  هب  یسرت  هکنیا  یب  درم  نآ 
!؟ یتسه نم  هدنب  وت  هکنآ  لاح  ینکیم !؟ عطق  ار  متسد  هنوگچ 

!؟ متسه وت  هدنب  اجک  زا  وت  رب  ياو 
ایند برغ  قرش و  رد  نیملـسم  مامت  هدرب  وت  سپ  هدرک ، يرادیرخ  نیملـسم  لاملاتیب  زا  ار  [ 44  ] تردام نوراه ، وت  ردـپ  هک  یئاجنآ  زا 

. ماهدرکن تدازآ  زونه  نم  اّما  دننک ، دازآ  ار  وت  نانآ  همه  هک  ینامز  رگم  یتسه 
؟ منک هچ  وا  اب  دیئوگیم  تشاد : هضرع  هدرک و  ع )  ) اضر ماما  هب  يور  ًاددجم  دوب ، هدمآ  هوتس  هب  دونش  تفگ و  نیا  زا  هک  نومأم 

. يرادن یخساپ  وت  هدرک و  جاجتحا  وت  اب  درم  نیا  هک  منیبیم  نم  و  تسا ، مئاق  ناهرب  تّجح و  اب  ترخآ  ایند و  هک  دندومرف : ترضح 
هرانک يزور  دنچ  تخاس و  دازآ  ار  مهّتم  درم  نآ  دوب ، هدـش  وربور  ینکـش  نادـند  ياهخـساپ  اب  نوچ  شاهدارا  فالخرب  یـسابع  نومأم 

[. 45  ] تفرگ میمصت  ع )  ) اضر ترضح  لتق  رب  هک  دوب  نامز  نیمه  و  تفرگ ،

نایاپیب دیشروخ 

دیاب دشکیم ؟ ار  شراظتنا  يرّرکم  ياه  دالیم  نآ  بورغ  سپ  رد  هکنیا  ای  و  تسا ؟ نآ  یگشیمه  نایاپ  زا  تیاکح  دیشروخ  بورغ  ایآ 
، دنـشک هدرپ  یناشخرد  هرهچ  رب  رگا  هک  دـننکیم  رکف  ناـنآ  تسا ، تبثم  لوا  لاؤس  خـساپ  خـیرات ، دبتـسم  ناـیاورنامرف  قطنم  رد  تفگ 
و دنکیمن ، دای  رگید  يزیچ  ناشیارب  نیرفن  گنن و  زج  خیرات  و  دنوشیم ، دوبان  ناشدوخ  هکنیا  زا  لفاغ  دـنامیم ، هدیـشوپ  هشیمه  يارب 

. دباییم دیدجت  دیشروخ  رونرپ  دالیم  هاگحبص  ره  رد 
بلج ناسارخ  هب  هنیدم  زا  ار  ع )  ) اضّرلا یسوم  نب  ّیلع  ترضح  تشاد  رس  رد  هک  یموش  فادها  يارب  دش  ضرع  ًالبق  هک  یسابع  نومأم 

نآ بورغ  ترضح و  نآ  لتق  اب  هک  دیـشیدنایم  نینچ  دومن ، شیدهع  تیالو  لوبق  دوخ و  دزن  تماقا  هب  روبجم  ار  ترـضح  نآ  هدرک و 
. دهدب نایاپ  هشیمه  يارب  ار  وا  دای  و  هتخاس ، جراخ  اهلد  زا  دناوتیم  ار  ترضح  نآ  مان  زورفا ، رون  دیشروخ 

، دهدب هجنکش  دنک ، تمرح  کته  دزاسب ، اهنادنز  هار  نیا  رد  دوب  رضاح  دیشیدنایمن و  يزیچ  هب  شتموکح  تلود و  ياقب  هب  زج  هک  وا 
تمهت دهدب ، رارق  رظن  تحت  نیشن و  هناخ  ار  نادنمـشناد  املع و  دنک ، هرداصم  ار  مدرم  لاوما  دزادنیب ، قالـش  تابرـض  ریز  هب  ار  نینمؤم 

نشج يزور  دنک ، ماندب  دشکب و  يدوبان  هب  ار  مالـسا  ص ،)  ) مالـسا ربمایپ  ینیـشناج  مالـسا و  مان  هب  یّلک  روط  هب  و  ددنبب ، ناهانگیب  هب 
هب رانید  مهرد و  و  دنشوپب ، زبس  سابل  هدروآ و  رد  ار  هایس  ياهسابل  سابعینب  ات  دهدیم  روتسد  هتشاد و  اپب  ع )  ) اضر ماما  يدهع  تیالو 

يزور و  دنروایب ، ربانم  رب  انث  حدم و  باقلا و  اب  دهع  تیالو  ناونع  هب  ار  شفیرش  مان  ات  دهدیم  روتسد  و  دنزیم ، هکس  ترـضح  نآ  مان 
شتداهـش هب  یـشارخلد  زرط  هب  و  دـنکیم ، شمومـسم  دولآ  رهز  رانا  بآ  اـی  روگنا و  اـب  و  هتفرگ ، موصعم  ماـما  نآ  لـتق  هب  میمـصت  مه 

ازع لاش  دنزیم  كاچ  هقی  دهدیم ، رس  هیرگ  کشا  زا  رپ  ياهمـشچ  اب  ناحولهداس  بیرف  مدرم و  ربارب  رد  رهاظت  يارب  دعب  و  دناسریم ،
!! درادیم اپب  ازع  سلجم  دهنیم و  ندرگب 

ادـخب نم  رورـس  يا  تشاد : هضرع  هداتـسیا و  ع )  ) اضر ماما  سّدـقم  شعن  رانک  يراز  فّسأـت و  تلاـح  اـب  هک  تسا  نیا  هّجوت  بلاـج  و 
وت لـتاق  هک  نم  هب  مدرم  تمهت  اـی  و  وت ، قارف  نداد و  تسد  زا  اـیآ  تسا ، رتنیگنـس  نم  رب  تبیـصم  ود  زا  کیمادـک  منادیمن  دـنگوس 

؟ تسه
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یفرط زا  و  داد ، رارق  دوخ  زکرم  ار  اجنآ  و  هدش ، دادـغب  مزاع  لاس  نامه  رد  یـسابع  نومأم  ع )  ) اضر ترـضح  تداهـش  زا  سپ  ماجنارس 
هب هتـسویپ  و  هداد ، رارق  بیقعت  تحت  اج  همه  رد  ار  نانآ  دوب ، هتخانـش  ار  نایعیـش  نایولع و  ع )  ) اضر ماما  اـب  دوخ  ترـشاعم  رثا  رد  نوچ 
رود طاقن  اهلگنج و  طسو  رد  اههوک ، هنماد  رد  ناتـسناغفا ، یتح  ناریا و  ياهرهـش  رد  الومعم  هک  دوشیم  هدهاشم  اذل  و  دیناسریم ، لتق 

زا رود  طاقن  نآ  رد  هنابیرغ  اـی  و  هدیـسر ، تداهـش  هب  یـسابع  نیرومأـم  تسد  هب  اـی  ناـنآ  دوشیم ، هدـید  ناـگدازماما  هاـگمارآ  تسد ،
. دناهدرپس ناج  ناشنطو 

رون دالیم 

ناشدوخ اب  ناشمان  و  هدـش ، رام  رات و  نایـسابع  هرخالاب  اه  یـشاّیع  اه و  ینیـشن  بش  نآ  زا  سپ  و  اهیـشکقح ، اهمتـس و  نآ  مامت  اب  اما 
رد راب  نیدـنچ  نونک  ات  ع )  ) اضر ماما  سدـقم  هاـگراب  هک  یلاـح  رد  دنتـشاذگن ، ياـج  هب  دوخ  زا  يزیچ  نیرفن  تنعل و  زج  و  دـش ، نفد 
مرح نآ  ناگتـشرف و  هاگرارق  نآ  هب  دـیما  مشچ  ترـضح  نآ  رادتـسود  هعیـش و  اهنویلیم  بولق  هتـسویپ  و  هدـش ، یئانب  فلتخم  ياـهنامز 

. دراد تکربرپ  هرابود و  یعولط  دیدج و  يدالیم  زور  ره  رون  نیا  و  هتشادن ، ینایاپ  دیشروخ  نیا  ایوگ  تسا ، هتخود  سدقم 
، هدرب تراشا  میاهدروآ  [ 46 ( ] هرایزلاو ءاعدلا   ) باتک رد  هک  ع )  ) اضر ماما  ترایز  تلیـضف  هب  عجار  تیاور  دنچ  هب  تبـسانم  نیمه  هب  و 

: میربیم نایاپ  هب  ار  هوزج  نیا  و  هدرک ، هدنسب  رصتخم  نیا  رکذ  اب  و 
كاخ هب  ناسارخ  نیمز  رد  نم  ندـب  زا  ياهراپ  دومرف : هک  هدرک  تیاور  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  زا  شناردـپ  زا  ع )  ) قداص ماما  ترـضح   1
خزود شتآ  رب  ار  شندـب  بجاو و  وا  رب  ار  تشهب  لاعتم  دـنوادخ  هکنآ  رگم  دوریمن  وا  تراـیز  هب  ینمؤم  چـیه  و  دـش ، دـهاوخ  هدرپس 

[. 47  ] دنادرگ مارح 
كاخ هب  یـسابع  نوراه  رانک  رد  سوط  رهـش  رد  و  هدش ، هتـشک  افج  رهز  هب  یلع  مدـنزرف  دومرف : ع )  ) رفعج نب  یـسوم  ماما  ترـضح   2

[. 48  ] دشاب هدرک  ترایز  ار  ص )  ) ادخ ربمایپ  هک  تسا  یسک  دننام  دنک ، ترایز  ار  وا  سک  ره  دش ، دهاوخ  هدرپس 
زا ار  وا  ات  مسریم  شدایرف  هب  اج  هس  رد  تمایق  زور  دنک ، مترایز  تسد  رود  هاگراب  نآ  رد  هک  یـسک  دومرف : ع )  ) اضر ماما  ترـضح   3
لپ زا  روبع  ماـگنه  هب  یکی  دوشیم ، هداد  تسار  اـی  پچ  تسد  هب  دارفا  لـمع  هماـن  هک  یماـگنه  یکی  مشخب ، تاـجن  اـجنآ  ياـه  لوـه 

[. 49  ] لامعا يوزارت  دزن  مّوس  و  طارص ،
هب ناگمه و  يارب  مالـسلامهیلع  تراهط  تمـصع و  تیبلها  فرـش  رـسارس  راختفارپ و  یگدـنز  هک  دـیایب  يزور  میراد  وزرآ  همتاخ  رد 

هتشادرب و ماگ  نانآ  زا  يوریپ  هب  دوخ  یعقاو  یهلا و  ناربهر  تخانـش  اب  یمالـسا  تّما  و  هتفرگ ، رارق  هنومن  یمالـسا  هعماج  ناربهر  هژیو 
یگدـنز رگیدـکی  راـنک  رد  هـناردارب  ناملــسم  نوـیلیم  رازه  کـی  زا  شیب  لـماش  مـیظع  تموـکح  کـی  مالــسا و  وـترپ  رد  مهاـب  هـمه 

. زیزعب هللایلع  کلذ  ام  هللاءاشنا و  میشاب ، هتشاد  زیمآتملاسم 

یقرواپ

رـضلا انلها  انّـسم و  زیزعلا  اهیا  ای  دندرک ..(  ضرع  ناشیا  هب  شاهدنامرد  ناردارب  هک  هدش  سابتقا  فسوی  هروس   88 هیآ زا  ترابع  نیا  [ 1]
(. مجرتم  …  ( ) ةاجزم ۀعاضبب  انئجو 

اهدص ار  ثیدح  نیا  و  ص )  ) مالـسا ربمایپ  سدـقم  نامدود  نآرق و  زا  دـشاب  ترابع  هک  تسا  نیگنـس  راب  يانعم  هب  لقث  هینثت  نیلقث  [ 2]
تاقبع  ) دنمشزرا باتک  بحاص  1306ه )  ) لاس هب  يافوتم  نیـسح  دماح  ریم  موحرم  اهنت  هلمج  زا  هک  دناهدرک ، لقن  تنـس  لها  زا  يوار 

هیآ ریسفت  لیذ  رد  تنس  لها  ربتعم  ریـسافت  رثکا  یهگناو  دیامرفیم ، لقن  تنـس  لها  ياملع  زا  كردم  تسیود  دودح  نآ  يارب  راونالا )
نادـناخ نادـنواشیوخ و  ینعی  یبرق )  ) زا دوصقم  هک  دناهتـشون  ( 23 هیآ يروش  ( ) یبرقلایف ةّدوملا  الا  ًارجأ  هیلع  مکلأـسا  ـال  لـق   ) هفیرش
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مالسلامهیلع نیسح  نسح و  ناشدنزرف  ود  و  س )  ) همطاف ترضح  (ع ،) یلع ترضح  انامه : راوگرزب  نآ  زا  هدیسر  ياهتیاور  هب  و  ربمایپ ،
(. مجرتم . ) دینک هعجارم  يزار  ریبک  ریسفت  و  يرشخمز ، فاّشک  ریسفت  هلمج  زا  هماع  ربتعم  ریسافت  هب  دیناوتیم  رتشیب  حیضوت  يارب  و  دنا ،

. ادبا يدعب  اولضت  نل  امهب  متکسمت  نا  ام  یتیبلها  یترتع  هللا و  باتک  نیلقثلا  مکیف  كرات  ینا  [ 3]
(. هیآ 47 أبس :  ) دیهش ءیش  لک  یلع  وه  هللا و  یلعالا  يرجا  نا  مکل ، وهف  رجا  نم  مکتلأس  ام  لق  [ 4]

یمیظع ترهـش  زا  فیرـش  ثیدح  نیا  يوه ، قرغ و  اهنع  فّلخت  نم  یجن و  اهبکر  نم  حون  هنیفـس  لثمک  یتما  یف  یتیبلها  لثم  ّنا  [ 5]
هن یس و  و  هماع ، ياملع  زا  دنس  هدزای  مارملاۀیاغ )  ) باتک رد  ینیرحب  مشاه  دیس  موحرم  هلمج  زا  هک  تسا ، رادروخرب  نیثدحم  نایم  رد 

لها ياملع  زا  رفن  دون  قیرط  زا  ار  ثیدـح  نیا  راونالا ) تاقبع   ) باـتک هدنـسیون  نینچمه  و  هدرک ، لـقن  نآ  يارب  هعیـش  ياـملع  زا  دـنس 
(. مجرتم . ) تسا هدرک  لقن  تنس 

هدیسر و پاچ  هب  نآ  دلجم  داتفه  دودح  رد  نونکات  هک  یمالسا  قوقح  هقف و  زا  تسا  یلـصفم  عیـسو و  فراعملاةرئاد  هقفلا )  ) هرود [ 6]
دلج ود  رد  مالـسا ) هاگدید  زا  تسایـس   ) مان هب  هدش و  همجرت  یـسراف  نابز  هب  هک  تسا  هرود  نیمه  ءزج  قوف  باتک  و  دراد ، همادا  زونه 

(. مجرتم . ) تسا هدیسر  پاچ  هب 
نب یلع  نسحلاوبا  لـخد  ع ،)  ) رفعج نب  یـسوم  نسحلاوبا  یفوـت  اـمل  لوـقی : هتعمـس  لاـق  بیبـطلا  نسحلایبا  نع  رفعج  نب  یلع  نع  [ 7]

يریبزلا بتک  و  هبناج ، انمأ  دـق  لاق : کلذـب  نوراه  یلا  ربخلا  بحاص  بتک  املف  اشبک ، اکید و  ابلک و  يرتشاف  قوسلا  ع )  ) اضرلا یـسوم 
اکید و ابلک و  يرتشا  دق  یـسوم  نب  ّیلع  ّنا  بتکی  اذـه  نم  ابجعاو  نوراه : لاقف  هسفن ، یلا  اعد  و  هباب ، حـتف  دـق  ع )  ) یـسوم نب  یلع  نا 
. تسا هدمآ  بلاـطیبا ج4 ص369  لآ  بقاـنم  ۀـمغلا ج3 ص109 و  فـشک  باـتک : ود  رد  تیاور  نیا  بتکی . اـم  هیف  بتکی  و  اـشبک ،

(. مجرتم )
. مرادن يراک  رهاظ  هب  نوراه  تسایس  اب  نم  دهدب  ناشن  ماما  هک  دوب  نیا  دنفسوگ  گس و  سورخ و  ندیرخ  زا  دوصقم  دیاش  [ 8]

نب دمحم  یطنزب ، دمحم  نب  دمحا  مینکیم : هدنـسب  نانآ  زا  رفن  دنچ  مان  رکذ  هب  هنومن  ناونع  هب  هک  دنرایـسب  ترـضح  نآ  نادرگاش  [ 9]
دیعـس نب  نسح  یملید ، نامیلـس  نب  دمحم  ءاشو ، یلع  نب  نسح  يرعـشا ، دعـس  نب  لیعامـسا  یلجب ، بدنج  نب  هللادبع  یفوکلا ، لضفلا 

(. مجرتم  ) بیبش نب  ناّیر  ینادمه و  دمحم  نب  میهاربا  يزاوها ،
(. مجرتم  ) هحفص 116  49 دلج دیدج ، پاچ  راونالاراحب ، [ 10]

زا وا  ّتیرومأم  و  هدرکیم ، لمع  رهاظ  بسح  رب  ارچ  هکنیا  ادـخ و  تساوخ  هب  بیغ  زا  شعالطا  و  تاـیعقاو ، هب  ماـما  ملع  هب  عجار  [ 11]
(. مجرتم . ) دیئامرف هعجارم  هدنسیون  نیمه  زا  مالسا ) یسایس  خیرات  زا  یتاکن   ) باتک هب  هدوب ، هنوگچ  لاعتم  دنوادخ  يوس 

(. مجرتم  ) ج49 ص 117 راونالا ، راحب  [ 12]
هلمح نیا  نایاپ  زا  دعب  هجیتن  رد  و  دش ، دوبان  هدش و  جارات  اه  لوغم  هلمح  رد  هک  تشاد ، يدایز  تعـسو  زور  نآ  رد  روباشین  رهـش  [ 13]
رامـش هب  ناـسارخ  ناتـسا  ياهرهـش  زا  یکی  هزورما  و  داـتفا ، تشاد  ـالبق  هک  یقنور  نادنمـشناد و  اـملع و  تـّیزکرم  زا  هدـش و  دودـحم 

. دوریم
حالطـصا نیا  و  دنتفگیم ، ظفاح )  ) ود نیازا  مادـک  ره  هب  هک  یـسوط ، ملـسأ  نب  دـمحم  يزار و  هعرز  وبا  زا : دـنترابع  رفن  ود  نیا  [ 14]

(. مجرتم . ) دشاب ظفح  زا  نآ  دنس  اب  ار  ثیدح  رازه  دصکی  لقاال  هک  دشیم  قالطا  یسکرب 
رامـش هب  ناـسارخ  هقطنم  وزج  زور  نآ  رد  هتبلا  هک  هدـش  عـقاو  ناتـسناغفا  ياـهزرم  کـیدزن  يوروـش  روـشک  رد  هزورما  ورم  رهـش  [ 15]

مه مالسا و  زا  لبق  مه  ناتسناغفا  روشک  یلک  روطب  و  داد ، خر  رهـش  نآ  رد  یـسابع  نومأم  اب  ع )  ) اضر ماما  ترـضح  تاقالم  و  هتفریم ،
. دباییم لالقتسا  رهاظ  هب  هدش و  ادج  ناریا  زا  اهیسیلگنا  طسوت  نایراجاق  نامز  رد  هنافسأتم  هک  هدوب  ناریا  زا  ياهعطق  مالسا  زا  دعب 

يدنب زرم  اب  هدرک و  ادج  رگیدکی  زا  ار  یمالـسا  ياهروشک  هک  دوب  نیمه  اهیـسیلگنا  هژیو  هب  نارگرامعتـسا و  موش  ياههشقن  زا  یکی  و 
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رد و  هدـش ، مه  قفوم  راک  نیا  رد  هک  دـننک ، هدـنز  ار  مسیلانویـسان  یئارگ و  یّلم  هلئـسم  نانآ ، هب  يرهاظ  لالقتـسا  نداد  اهنآ و  نایم  رد 
هریغ قارع و  رد  یناریا  کی  ای  و  ناریا ، رد  یناغفا  کی  الثم  هک  یئاج  ات  دـندنکفا ، فلتخم  ياـه  ّتیلم  ساـسارب  یئادـج  نیملـسم  ناـیم 

هتشک و ار  یناغفا  ناملسم  نویلیم  کی  زا  شیب  اه  يوروش  هتشذگ  لاس  شش  یط  رد  هک  هدش  بجوم  نیمه  و  دوشیم ، بوسحم  یبنجا 
نانآ اب  هدـننک  ادـج  ياهزرم  ندوب  لیلد  هب  یناغفا  ریغ  نیملـسم  زا  سکچیه  هتخاـس و  رد  هب  رد  هراوآ و  ار  ناـنآ  زا  نویلیم  جـنپ  زا  شیب 

. دنیامنب یناغفا  مولظم  نیملسم  نیا  هب  یکمک  دنناوتیمن 
(. مجرتم  ) ج4 ص.348 ناریا ، پاچ  بلاطیبأ ، لآ  بقانم  [ 16]

يریخ و تاسسؤم  سیسأت  هب  تسد  فلتخم  ياهروشک  رد  فلؤم  هللاتیآ  ترـضح  رظن  هطقن  نیمه  زا  هک  تسا  يروآدای  هب  مزال  [ 17]
زا هک  تسا  هدومن  اهنآ  سیسأت  هب  قیوشت  ار  نینمؤم  هکنیا  ای  و  هدز ، هریغ  یغیلبت و  یبدا ، يرنه ، یعامتجا ، یبهذم ، فلتخم ، ياهتیعمج 

ینید هسردم  هناخباتک ، هینیسح ، دجسم ، هاگنامرد ، زا  معا  ناریا  رد  هسسؤم   50 زا شیب  قارع و  رد  تیعمج  هسسؤم و   200 زا شیب  هلمج 
ياهروشک رد  يرگید  يریخ  هسـسؤم  اههد  رب  هفاضا  هریغ ، هناخپاچ و  هنـسحلاضرق ، قودنـص  یتعنـص ، هدکرنه  هناخراون ، هاگـشزومآ ،

(. مجرتم . ) تسا اقیرفآ  اکیرمآ و  اپورا ، نانبل ، هیروس ، ناتسکاپ ، دنه ، جیلخ ، تیوک ،
هب نانمؤمریما ) ربمایپ و  تموکح  شور   ) مان هب  هک  هدومن ، فیلأت  دنمـشزرا  رگنـشور و  رایـسب  یباتک  مرتحم  هدنـسیون  نیمز  نیا  رد  [ 18]
هب نآ  هعلاطم  و  تسا ، دـیفم  ّرثوم و  رایـسب  یمالـسا  هعماج  يرکف  دـشر  شیازفا  رد  باتک  نیا  تسا ، هدـش  پاچ  همجرت و  یـسراف  نابز 

(. مجرتم . ) دوشیم شرافس  ناهوژپ  شناد  مومع 
زا تسایـس  : ) زا دـنترابع  هتـشاگن  مالـسا  رد  يربـهر  هلمج  زا  یمالـسا و  تموکح  تسایـس و  دروـم  رد  هل  مظعم  هک  یئاـه  باـتک  [ 19]

شور ( ) یمالـسا تموکح  يوس  هب  (، ) مالـسا رد  تموکح  (، ) ناملـسم نویلیم  رازه  تموکح  يوـس  هب  (، ) دـلج ود  رد  مالـسا ، هاگدـید 
(. مجرتم (. ) هیمالسا هموکح  اهدیرن  و  (، ) نیملسم يرادیب  هار  (، ) رصاعم ياهماظن  مالسا و  (، ) نانمؤم ریما  ربمایپ و  تموکح 

.55 هیآ هدئام  هروس  [ 20]

.44 هیآ هدئام  هروس  [ 21]

.45 هیآ هدئام  هروس  [ 22]

.47 هیآ هدئام  هروس  [ 23]
هدرک لقن  یخیرات  كردم  دنچ  زا  حورشم  روطب  هر )  ) یسلجم همالع  موحرم  ار  بلطم  نیا  دیدج ج49 ص129  پاچ  راونالاراحب ، [ 24]

(. مجرتم . ) تسا
دیدج ج49 ص134. پاچ  راونالاراحب ، [ 25]

ج49 ص135. دیدج ، پاچ  راونالاراحب ، [ 26]
نع هیبا ، نع  دمحم ، نب  دـمحا  دـنکیم : لقن  نینچ  یفاک ج4 ص52  فیرـش  باـتک  رد  ینیلک  مالـسالا  هقث  موحرم  ار  تیاور  نیا  [ 27]

ماعطلا بیطا  یلا  دمعیف  هتدئام ، برقب  عضوتف  ۀطسبنم ) ةریبک  ۀعصق   ) ۀفحصب یتا  لکأ  اذا  ع )  ) اضرلا نسحلاوبا  ناک  لاق : دّالخ  نب  رّمعم 
: لوقی مث  ۀبقعلا ) محتقا  الف   ) ۀـیآلا هذـه  ولتی  ّمث  نیکاسملل  اهب  رمأی  مث  ۀفحـصلا  کلت  یف  عضیف  ائیـش ، ءیـش  لک  نم  ذـخأیف  هب  یتؤی  اّمم 

(. مجرتم . ) ۀنجلا یلا  لیبسلا  مهل  لعجف  ۀبقر ، قتع  یلع  ردقی  ناسنا  لک  سیل  هنا  لج  زع و  هللا  ملع 
هدمآ دـیدج ص139  پاچ  راونالاراحب ج49  رد  بلطم  نیا  لیـصفت  و  هدوب ، ینادـمه ) دـشار  میهاربا  نب  ماـشه   ) صخـش نیا  ماـن  [ 28]

(. مجرتم . ) تسا
. دناهتفگ زین  ار  نیا  فالخ  یخرک  فورعم  هراب  رد  هتبلا  [ 29]

(. مجرتم . ) تسا دوخن  رایع 18  الط ، لاقثم  کی  لداعم  لقاال  یعرش  رانید  کیره  هک  تسا  رکذت  هب  مزال  [ 30]
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(. مجرتم . ) تسا هدمآ   24 هحفص  4 دلج یفاک ، فیرش  باتک  رد  هعقاو  نیا  لیصفت  [ 31]
(. مجرتم  ) 362. هحفص  4 دلج ناریا ، پاچ  بلاطیبا ، لآ  بقانم  [ 32]

.168 هحفص  49 دلج دیدج ، پاچ  راونالا ، راحب  [ 33]
دیدج ج49. پاچ  راونالا ، راحب  [ 34]

: مینکیم لقن  ار  نآ  ّصن  ًالیذ  ام  هک  هدرک  لقن  بلاطیبا ج4 ص341  لآ  بقانم  باتک  زا  یسلجم  همالع  موحرم  ار  تیاور  نیا  [ 35]
تیأر اهب  ترصب  املف  ةزانجب ، نحن  اذاف  اهتعبتاف  ۀیعاو  تعمس  سوط و  ناطیح  یلع  فرشا  دق  و  ع )  ) اضرلاعم تنک  لاق : راّیس  نب  یسوم 

نب یسوم  ای  لاق : ّیلع و  لبقا  مث  اهماب ، هلخـسلا  ذولت  امک  اهب  ذولی  لبقا  مث  اهعفرف ، ةزانجلا  وحن  لبقا  مث  هسرف ، نع  هلجر  یّنث  دق  يدّیس و 
دق دیـس  تیأر  هربق  ریفـش  یلع  لجرلا  عضو  اذا  یتح  هیلع ، بنذ  هما ال  هتدـلو  مویک  هبونذ  نم  جرخ  انئایلوا  نم  ّیلو  ةزانج  عّیـش  نم  رایس 
دعب کیلع  فوخ  الف  هنجلاب  رـشبا  نالف  نب  نالف  ای  لاق : مث  هردـص ، یلع  هدـی  عضوف  تیملا  هلادـب  یتح  ةزانجلا  نع  سانلا  جرخأـف  لـبقا 

انا تملع  امأ  رایـس  نب  یـسوم  ای  یل  لاقف  اذه  کموی  لبق  اهأطت  مل  هعقب  اهنا  هللاوف  لجرلا ؟ فرعت  له  كادف ، تلعج  تلقف  هعاسلا  هذـه 
نم ناک  ام  و  هبحاصل ، حفصلا  یلاعت  هللا  انلأس  مهلامعا  یف  ریصقتلانم  ناک  امف  اءاسم ؟ ًاحابص و  انتعیـش  لامعا  انیلع  ضرعت  ۀمئالا  رـشاعم 

(. مجرتم .) هبحاصل رکشلا  هللا  الأس  ّولعلا 
توریب ج4 ص113. 1385 ه  پاچ ریثالا  نبا  هتشون  خیراتلا  یف  لماکلا  [ 36]

.337 هحفص  3 دلج ناریا ، پاچ  بلاطیبا ، لآ  بقانم  [ 37]
ج47 ص.24. دیدج ، پاچ  راونالا ، راحب  [ 38]

ج48 ص102. دیدج ، پاچ  راونالا ، راحب  [ 39]
(. مجرتم .) تسا هدرک  لقن  اضرلا ج2 ص184  رابخا  نویع  باتک  زا  یسلجم  همالع  مورحم  ار  تیاور  نیا  لیصفت  [ 40]

اضرلا ج2 ص160 رابخا  نویع  باتک  رد  نآ  لیصفت  هک  یسابع  نومأم  هب  تسا  ع )  ) اضر ماما  ترضح  ظعاوم  زا  یشخب  هلمج  نیا  [ 41]
(. مجرتم . ) تسا هدمآ  دعب  هب 

( قودـصلا یلاما   ) باتک هدورـس و  مق  سدـقم  رهـش  رد  ع )  ) اـضر ماـما  تداهـش  زا  سپ  لـبعد  هک  تسا  ياهدیـصق  زا  تیب  ود  نیا  [ 42]
: دیوگیم اجنآ  رد  هدروآ و  ارنآ  ص661 

اولتق نا  نیروذعم  هّیما  يرأ 
رذع نم  سابعلا  ینبل  يرا  الو 

مهترساو ناورم  برح و  دالواو 
رغولاو دقحلا  ةالو  طیعم  ونب 

مهلّوا مالسالا  یلع  متلتق  موق 
رفکلا یلع  اوزاج  اوکسمتسا  اذا  یتح 

هب یکّزلا  ربق  یلع  سوطب  عبرا 
رطو یلع  نید  نم  عبرت  تنک  نا 
مهّلک سانلا  ریخ  سوط  یف  ناربق 

ربعلا نم  اذه  مهّلک  رش  و 
ام یکزلا و  برق  نم  سجرلا  عفنی  ام 

ررض نم  سجنلا  برقب  یکّزلا  یلع 
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تبسک امب  نهر  ءيرما  لک  تاهیه 
رذف وأ  تئش  ام  ذخف  هادی  هل 

(. مجرتم )
(. مجرتم . ) دهدیم تسد  زا  یتّلع  هب  ار  شرفس  یجرخ  رفس  هار  رد  هک  دوشیم  هتفگ  يرفاسم  هب  لیبسلا : نبا  [ 43]

هدام ناویحلا  ةویح  باتک  رد  يریمد  لقن  هب  و  دوب ، ناسارخ  زا  لحارم )  ) مانب هرهچ  دب  يزینک  نومأم  ردام  هک  تسا  حیضوت  هب  مزال  [ 44]
و دنک ، رما  هدنزاب  هب  دناوتب  دهاوخب  هچره  هدنرب  هک  دش  نیا  رب  انب  و  درکیم ، رامق  يزاب  هدیبز  شرـسمه  اب  یـسابع  نوراه  يزور  زوا ) )
نیرت و هرهچ  دب  هک  تساوخ  دوب  هدـش  هدـنزاب  هک  نوراه  زا  و  دـش ، هدـنرب  هدـیبز  رامق  يزاب  نیا  رد  اقافتا  دـهدب ، ماجنا  یتسیاب  هدـنزاب 

يرگید ياهزیچ  وا  زا  هک  تساوخ  هدـیبز  زا  دوب  راوشد  یلیخ  شیارب  راک  نیا  هک  نوراه  و  دـنک ، یکیدزن  لحارم )  ) شزینک نیرتتشز 
ناونع هب  شاهتـساوخ  نامه  رب  نوراه  رب  رارـصا  اب  و  تفریذـپن ، دوب  نیگمـشخ  نوراه  نازینک  تاجوز و  دّدـعت  زا  هک  هدـیبز  یلو  دـبلطب 
هفطن ندـش  هتـسب  رامق  زا  هتـساوخرب  شزیمآ  نیا  هجیتن  هک  دـهد ، نت  شاهتـساوخ  هب  هک  تخاس  ریزگاـن  ار  يو  راـچانب  نوراـه  زا  ماـقتنا 

(. مجرتم . ) تشک یشارخلد  زرط  هب  ار  نیما )  ) هدیبز نیمه  رسپ  هدش ، دقعنم  رامق  طرش  رثا  رد  شاهفطن  هک  نومأم  و  دوب ، نومأم 
.368 هحفص  4 دلج ناریا ، پاچ  بلاطیبا ، لآ  بقانم  [ 45]

نیموصعم ترایز  فلتخم و  هیعدا  هب  عجار  هک  مرتحم  فلؤم  نیمه  زا  هحفـص  ( 800  ) زا شیب  لصفم  تسا  یباتک  ةرایزلاو : ءاعدلا  [ 46]
(. مجرتم . ) تسا هدش  هتشاگن  مالسلامهیلع  نید  يایلوا  و 

بجوا ّالا  نمؤم  اهروزی  ناسارخ ال  ضراب  ینم  هفعضب  نفدتـس  ص )  ) هللالوسر لاق  لاق : مالـسلا  مهیلع  هئابآ  نع  قداصلا  مامالانع  [ 47]
. رانلا یلع  هدسج  مرح  ۀنجلا و  هل  لجو  زع  هللا 

(. ص  ) هللا لوسر  راز  نمک  هراز  نم  سوطب  نوراه  بناج  یلا  نوفدم  املظ و  مّسلاب  لوتقم  اّیلع  ینبا  نا  ع :)  ) رفعج نب  یسوم  لاق  [ 48]
انیمی و بتکلا  تریاـطت  اذا  اـهلاوها  نم  هصّلخا  یتح  نطاوم  ۀـثالث  یف  هماـیقلاموی  هتیتا  يراد  دـعب  یلع  ینراز  نم  ع :)  ) اـضرلا لاـق  [ 49]

. نازیملا دنع  طارصلا و  دنع  و  الامش ،

http://www.ghaemiyeh.com


http://www.ghaemiyeh.com

	فهرست
	نقش رهبري حضرت امام رضا علیه السلام
	مشخصات كتاب
	پيشگفتار
	مقدمه مؤلف
	دودمان پاك پيامبر
	دوران هارون عباسي
	دوران مأمون عباسي
	اهداف مأمون عباسي
	حركت به سوي مرو
	در شهر نيشابور
	اشاره
	ترجمه حديث

	از سرچشمه وحي
	ملاقات با مأمون
	رهبري در اسلام
	ولايت عهد مأمون
	سياست نفاق
	نماز عيد
	صفات عاليه انساني
	حفظ آبروي مردم
	در حمام عمومي
	رفتار با متكبر
	عيادت از مريض
	تشييع جنازه
	عفو گنهكاران
	اخلاق پسنديده
	جولان حق و جولان باطل
	اشاره
	حق گوئي دعبل

	جنايت بزرگ مأمون
	خورشيد بيپايان
	ميلاد نور
	پاورقي

	مؤسسه نور فاطمه زهرا سلام الله علیها



