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( جع  ) نامز ماما  اب  تاقالم  یگنوگچ 

تاصخشم

يرادیب و رد  مالـسلاهیلع  نامز  ماما  اب  تاقالم  یگنوگچ  : روآدیدپ مان  ناونع و   1254 ق1320 -  یقتدمحم ، نبنیسح  يرون ، : هسانشرس
.1381 سگرن ، لـگ  میمـش  : مق  : رـشن تاصخـشم  يرون  ثدـحم  فـلوم  مالـسلاهیلع /) ناـمز  ماـما  صوـصخم  تاـقوا  هارمههب  : ) باوـخ

یـسیون تـسرهف  تیعـضو  لاـیر  45500-16-7549-964 لاــیر ؛  45500-16-7549-964  : کــباش ص 128   : يرهاــظ تاصخــشم 
نبدـمحم : عوـضوم سیوـنریز  تروـصهب  هماـنباتک   : تشادداـی  1379 ساـی ، لـگ  هســسؤم  : یلبق پاـچ   : تشادداــی یلبق  یــسیونتسرهف  :

هرگنک يدـنب  هدر  رعــش  255ق -- . مهدزاود ، ماـما  جـع ،) ) نسح نبدـمحم   : عوـضوم تـیور  255ق -- . مهدزاود ، ماـما  جـع ،) ) نسح
م49912-81  : یلم یسانشباتک  هرامش   297/462  : ییوید يدنب  هدر  :BP224/4/ن9چ8 1381 

ردق بش   1

هک يا  هکئالم  حور و  لوزن  ببـس  هب  هک  یئاج  ات  تسا ، ع )  ) رـصع ماما  تلالج  تمظع و  تلزنم و  ردق و  روهظ  ِبش  هک  ردق  بش  لّوا :
ندش هدیمان  هوجو  زا  هجو  هس  هب  تمسق  نیا  رد  دوش . یم  گنت  اج  نیمز  يور  دنسر ، یم  ترضح  نآ  تمدخ  ناگدنب  روما  ریدقت  يارب 

زا ربـتعم  دنـس  دـنچ  هب  میهاربا » نب  یلع   » ریـسفت رد  مینک : یم  هراـشا  هدـش  رکذ  یناوارف  تاـیاور  راـبخا و  رد  هک  ردـق  بش  هب  اهبـش  نیا 
زا يرما  ره  دـنوادخ  دـندومرف : ٍمیکَح » ٍْرمَا  ُّلُک  ُقَرْفی  اهیف  : » هکرابم هیآ  ریـسفت  رد  هک  هدرک  تیاور  ع )  ) مظاک قداص و  رقاب و  ترـضح 

يرما ره  هک  دراد  رایتخا  هدارا و  دنوادخ  هیآ 4 ) ناخد  هروس  دنک -( . یم  رّدـقم  ار  دـتفا  یم  قاّفتا  لاس  نیا  رد  هک  هچنآ  لطاب و  ّقح و 
ص)  ) ادخ لوسر  هب  ار  رما  نیا  دـنک و  دایز  مک و  ای  دزادـنیب  بقع  ای  ولج  ار  ضارما  اه و  یتخـس  اهالب و  اه و  يزور  اهگرم و  دـننام  ار 
ءادب و نآ  رد  هّتبلا  دسر و  یم  (ع ) نامّزلا بحاص  هب  هکنیا  ات  (ع ) هّمئا هب  نینمؤملاریما  و  (ع ) نینمؤملاریما هب  (ص ) ادخ لوسر  دـهد و  یم 
گرم و زا  يرما  ره  اه و  يزور  اهگرم و  ردق ، بش  رد  دنوادخ  : » هک تسا  هدش  تیاور  زین  و  دنک . یم  طرش  ار  ریخأت  میدقت و  تیشم و 

یم لزان  ع )  ) نامز ماما  رب  سُدـُقلا  حور  هکئالم و  دـنک . یم  ریدـقت  ار  دـتفا  یم  قاّفتا  هک  يدـب  یبوخ و  اـی  ینارگ  ینازرا و  یگدـنز و 
اریز دوش  یمن  یفخم  ام  رب  ردق  بش  : » دیامرف یم  ع )  ) رقاب ماما  نینچمه  دنهد ». یم  ناشیا  هب  ار  دنا  هتـشون  روما  نیا  زا  هک  هچنآ  دنوش و 

قداص ماما  زا  : » هک هدرک  تیاور  دقرف  نب  دوواد  زا  تاجرّدلا » رئاصب   » رد راّفـص  خیـش  دـننک ». یم  فاوط  ار  ام  هکئالم  بش ، نآ  رد  هک 
یم لزان  : » دومرف ناشیا  مدرک . لاؤس  ِرْدَْقلاُۀَلَیل » ام  َکیرْدَا  ام  َو  ِرْدَْقلا *  ِۀَلَیل  یف  ُهاْنلَْزنَا  اَّنِا  : » دـیامرف یم  هک  ّلجوّزع  دـنوادخ  لوق  زا  (ع )

ترـضح دوش »؟ یم  لزاـن  یـسک  هچ  يوسب  : » مدرک لأوس  دوش ». یم  هدـنز  اـی  دریم  یم  لاـس  نیا  رد  هک  یـسک ) ره  و   ) يزیچ ره  دوـش 
رد رما  نیا  بحاص  دنتـسه و  شهاوخ  اعد و  زاـمن و  لوغـشم  بش  نیا  رد  مدرم  هک  یتسردـب  تسا !؟ هتـسیاش  یـسک  هچ  يوسب  : » دومرف
ره : » دومرف ترـضح  هک  تسا  لوقنم  نینچمه  دـنوش ». یم  لزان  وا  رب  باتفآ  عولط  ات  بورغ  زا  لاس ، روما  يارب  هکئـالم  تسا و  يراـک 

دنک و یم  فطل  رظن  دوخ  ناگدنب  هب  دنوادخ  دوش و  یم  هتـشون  اهگرم  دوش و  یم  میـسقت  اه  يزور  دـش ، ناضمر  هام  مهدزون  بش  هاگ 
اضما هتفریذپ و  نایاپ  هدش و  ادج  یمکحم  رما  ره  نآ  رد  دش ، مّوس  تسیب و  بش  هاگ  ره  سپ  دزرمآ . یم  ار  راوخبارـش  رگم  ناشیا  همه 

بـش نآ  رد  : » دومرف رگید  ربخ  رد  امـش ». ماـما )  ) بحاـص يوسب  : » دومرف ترـضح  دـسر »؟ یم  یـسک  هچ  هب  : » دـش هدیـسرپ  دوش ». یم 
دوش و یم  ماجنا  ندـمآ  ایند  هب  ای  ندرم  ای  تیـصعم  ای  تعاط  زا  لاـس  نآ  رد  هچنآ  دوش و  یم  هتـشون  تفر  دـنهاوخ  ّجـح  هب  هک  يدارفا 

نب ثراح  دتـسرف ». یم  نیمز )  ) بحاص يوسب  ار  نآ  هاـگنآ  دـنک ، یم  رادـیدپ  دـهاوخ  یم  هک  ار  هچنآ  زور ، بش و  رد  یلاـعت  يادـخ 
نآ رد  دنوادخ  هک  یتسردب  : » دومرف رگید  ربخ  رد  امش ». ماما )  ) بحاص : » دومرف ترضح  تسیک »؟ نیمز  بحاص  : » هک درک  لاؤس  هریغم 

ترضح یـسک »؟ هچ  يوسب  : » دیـسرپ سینخ  نب  یلعم  دتـسرف ». یم  نیمز  يوسب  ار  نآ  هاگ  نآ  دنک ، یم  ریدقت  ار  لاس  نآ  ریداقم  بش 
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نآ رد   ) هک ار  هچنآ  دنوادخ  دوش  یم  ردـق  بش  یتقو  : » دومرف رگید  ربخ  رد  زجاع »!؟ يا  دـشاب  یـسک  هچ  يوسب  ینک  یم  رکف  : » دومرف
هچ يوسب  ینک  یم  رکف  : » دومرف ترضح  یسک »!؟ هچ  يوسب  : » دیـسرپ يوار  دنک ». یم  لزان  ار  نآ  دسیون و  یم  ار  دتفا  یم  قاّفتا  لاس )

ردق بش  بش ، هس  ره  هک  دوش  یم  تشادرب  ثیداحا  یـضعب  زا  : » دـیامرف یم  داعملا » داز   » رد یـسلجم  همّالع  قمحا »!؟ يا  دـشاب  یـسک 
دنک و رییغت  روما  زا  یـضعب  ریدقت  تسا  نکمم  تدابع  اعد و  ترثک  اب  مّود  بش  رد  دوش ، یم  ماجنا  روما  ریدقت  لّوا ، بش  رد  دنتـسه و 
دوش و یم  هتـشون  لّوا  هک  ناهاشداپ  ماـقرا  دـننام  هیبشتـالب  دـبای . یم  رییغت  مک  رایـسب  اـی  دـبای  یمن  رییغت  دوش و  یم  یعطق  مّوس  بش  رد 

رییغت تسا  نکمم  تسا ، هدروخن  رهُم  زونه  نوچ  اّما  تسا  رتراوشد  شرییغت  دوش و  یم  تبث  رتاـفد  رد  نآ  زا  دـعب  تسا ، ناـسآ  شرییغت 
بش نیا  مامت  رد  ع )  ) رمألا بحاص  ترضح  یتقو  تسا . راوشد  تیاهن  یب  شنداد  رییغت  تسا و  متح  هلزنم  هب  دروخ  رهُم  هک  یتقو  دنک .

، دـننک یم  هضرع  وا  رب  ار  تاریدـقت  دـننک و  یم  مالـس  وا  رب  دـنیآ و  یم  وا  تمدـخ  هب  هورگ  هورگ  تسا و  روـشحم  نیبّرقم  هکئـالم  اـب 
لام و رمع و  لیبق  زا  روما  همه  تاریدـقت  دـنروآ . رـسب  تلفغ  هب  دـننکن و  لّـسوت  دوخ  ماـما  هب  ناـگمه  یبش  نینچ  رد  هک  تسین  راوازس 
رد هک  یـسک  مان  هک  تسا  نکمم  دوب و  دـهاوخ  بش  نیا  رد  لاس  لاوحا  مامت  حالـصا  ریخ و  لامعا  قیفوت  یتمالـس و  تّزع و  دـنزرف و 

اهاعد و رثکا  رد  نومـضم  نیا  هک  نانچ  دوش ، هتـشون  نادنمتداعـس  هرمز  رد  دـنک و  رییغت  بش  نیا  رد  دـشاب  هدـش  هتـشون  ءایقـشا  ناوید 
ترضح نآ  هک  دش  هراشا  هتشذگ  رابخا  رد  تشاد . مّدقم  دوخ  ياعد  رب  دیاب  ار  ترـضح  نآ  يارب  اعد  تسا . هدش  دراو  هربتعم  ثیداحا 

. دشاب یم  ترـضح  نآ  يارب  یهلا  ظفح  کمک و  ترـصن و  بلط  اهاعد ، نیرتهب  سپ  تسا ، یهلا  میظع  رما  نآ  هب  لوغـشم  بش  نیا  رد 
هک دناوخ  ار  ییاعد  نآ  دیاب  تاقوا  همه  رد  هکلب  هداتسیا  ای  هتـسشن  هچ  دوجـس و  ای  عوکر  رد  هچ  تالاح  همه  رد  مّوس  تسیب و  بش  رد 
رد ع )  ) يدهملا نسحلا  نبا  ۀّجح  يارب  شاب  ایادخ ! راب  : ) دوب نیا  ع )  ) شنادناخ لوسر و  رب  تاولص  دنوادخ و  دمح  زا  سپ  شنومـضم 

ترـضح و نآ  هب  هثاغتـسا  لّسوت و  نآ  زا  سپ  هدـننک و )... کمک  امنهار و  رـصان و  اوشیپ و  ظـفاح و  یلو و  یتعاـس ، ره  تعاـس و  نیا 
هک هلان  عّرضت و  نینچمه  درذگب و  وا  ینارون  رظن  زا  هدش و  وا  كرابم  تسد  هب  دیاب  دهاوخ و  یم  هچنآ  ماجنا  رد  تعافش  يرای و  بلط 

تردـق تسد  هب  روـما  ماـمز  هک  بش -  نیا  رد  تسا  یگرزب  راوازـس  هک  ناـنچ  نآ  وا  هک  درادـنرب  وا  زا  ار  دوـخ  یناـبرهم  فـطل و  رظن 
رازه ناضمر  كراـبم  هاـم  مّوس  تسیب و  بش  رد  سک  ره  : » هک تسا  هدـمآ  يربتعم  تیاور  رد  دـنک . راـتفر  يو  اـب  تسوا -  يدـنوادخ 

صوصخم بش  نیا  رد  هک  ییاهتمارک  هب  فارتعا  دـیدش و  نیقی  اب  دـنیب  یم  باوخ  رد  هچنآ  ببـس  هب  دـناوخب ، ار  هانلزناّانا »  » هروس هبترم 
رد : » دیوگ یم  ربخ  نیا  لقن  زا  دعب  یسوط » خیش  حابـصم   » حرـش رد  یلین  دیمحلادبع  نب  یلع  دیـس  ینّابر  ملاع  دنک ». یم  حبـص  تسام ،

« هانلزنا ّانا   » هروس هبترم  رازه  زامن ، زا  دعب  میدوب . فکتعم  يا  هّدع  اب  هفوک  دجـسم  رد  لاس 788  ناضمر  هام  مّوس  تسیب و  هبنشجنپ  بش 
ییاهرد ایوگ  هک  مدید  يرادیب  باوخ و  نیب  رد  ای  باوخ  رد  نم  سپس  میدیباوخ . دوخ  ياج  رد  مادک  ره  دش  مامت  یتقو  میدناوخ و  ار 

اب : » دنتفگ دـندرک و  ور  نم  هب  دـندمآ و  نوریب  وکین  ياه  تئیه  اب  یتعامج  و  نیمز ، رد  ای  تسا  نامـسآ  رد  اهنآ  مناد  یمن  هک  هدـش  زاب 
ياه هراتـس  اجرباپ ، ياهرون  وکین ، نارورـس  دامتعا ، دروم  ناراوگرزب  تیادـه ، ياهملع  ناشیا  انامه  هک  وش  هارمه  دوخ  موصعم  ناـماما 

.« دنتسه ناشخرد و ....

هعمج زور   2

زور نآ  رد  ترـضح  نآ  تداعـس  اب  تدالو  هکنآ : یکی  دراد . ع )  ) رـصع ماما  هب  ّقلعتم  صاصتخا و  تهج  دنچ  زا  هک  هعمج ، زور  مّود :
رگید ياـهزور  زا  رتـشیب  زور  نآ  رد  جرف  راـظتنا  دوب و  دـهاوخ  زور  نآ  رد  ترـضح  نآ  زیگنا  يداـش  روـهظ  هکنآ : رگید  تسا و  هدوـب 

َبِحاص ای  يالْوَم ! ای  : » تسا هدمآ  هعمج  زور  رد  ترـضح  نآ  صوصخم  ترایز  رد  هدش و  حیرـصت  نآ  هب  رابخا  همه  رد  هچنانچ  تسا ،
ات َکیَدی »... یلَع  َنینِمْؤُْمِلل  ِهیف  ُجَرَْفلا  َو  َكُروُهُظ   ِ هیف ُعَّقَوَتُْملا  َکُمْوی  َوُه  َو  ِۀَعُمُْجلا  ُمْوی  اذَه  َِکتَیب  ِلآ  یَلَع  َو  َکیَلَع  ِهَّللا  ُتاوَلَـص  نامَّزلا 
هک تسا  وت  زور  نآ  تسا و  هعمج  زور  نیا  داب ! وت  تیب  لآ  رب  وت و  رب  دـنوادخ  دورد  هک  نامز  بحاـص  يا  نم ! ياـقآ  يا  : » ینعی رخآ .
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ما و هدروآ  هانپ  وت  هب  متـسه و  وت  نامهیم  نآ  رد  نم  میاقآ ! يا  تسا . وت  تسدـب  نینمؤم  جرف  دوش و  یم  هدیـشک  راظتنا  وت  روهظ  نآ  رد 
زور ندوب  دـیع  هدـب »... هانپ  نک و  نامهم  ارم  سپ  یتسه ، نداد  هانپ  هب  رومأم  یـشاب و  یم  ناراوگرزب  دالوا  زاو  یمیرک  نم ! ياقآ  يا  وت 

زا نیمز  ندش  كاپ  رطاخب  زور -  نآ  رد  هک  تسا  ع )  ) نامز ماما  فیرش  روهظ  تهج  هب  هناگراهچ  ياهدیع  زا  شندش  هدرمـش  هعمج و 
رئاعـش نامیا و  عیارـش  نید و  يالتعا  ّقح و  هملک  روهظ  ناقفانم و  نارفاـک و  نیدـحلم و  ناـیوگروز و  ناـهانگ و  رفک و  كرـش و  ثول 

زور باتفآ  عولط  زا  دعب  ياعد  رد  و  دش ، دهاوخ  رورـسم  نشور و  نینمؤم ، لد  مشچ و  نید -  ادخ و  نانمـشد  تمحازم  نودب  نیملـسم 
رد ترضح  نآ  هک  هدرک  تیاور  (ع ) مظاک ترـضح  زا  عوبـسالا » لامج   » رد سوواط  نب  دیـس  تسا . هدش  هراشا  بلطم  نیا  هب  زین  هعمج 

: وگب  » دومرف ترضح  تسیچ »؟ اعد  نآ  : » دیسرپ يو  يدناوخار »؟ بجاو  ياعد  زور ، نیا  رد  ایآ  : » دومرف نانـس  نب  دّمحم  هب  هعمج  زور 
َعَم َنیرُورْکَْملا  يَْولَْبلا  َنِم  َنیجِراِْخلا  ِسَنَّدـلا  َنِم  َنیرَّهَطُْملا  ِِهئاِیلْوَِال  ًادـیَع  ُهَّللا  ُهَلَعَج  يذـّلَا  ُكَرابَتُْملا  ُدـیدَْجلا  ُمْوْیلا  اَهیَا  َکـیَلَع  ُمـالَّسلَا  »
يا داب  وت  رب  مالس  : » ینعی راونالاراحب ج 89 ص 331 ) ًامیلْسَت -( ». ِنَمْحَّرلا  ِءاِیلْوَا  ِۀَّبَحَم  ِیف  ْمُهَـسُْفنَا  َنیلِذاْبلَا  ِرَکِْعلا  َنِم  َنیّفَـصُملا  ِِهئاِیلْوَا 
یم تعجر  دنوادخ  يایلوا  اب  دنتسه و  كاپ  تافاثک ، زا  هک  دوخ  ناتسود  يارب  تسا  هدینادرگ  دیع  ار  نآ  دنوادخ  هک  یکرابم  هزات  زور 

يوسب ور  هاگنآ  دننک ». یم  میدـقت  ادـخ  يایلوا  ّتبحم  هار  رد  ار  ناشناج  دـنا و  هدـش  هیفـصت  تشز ، لامعا  فیثک و  دـیاقع  زا  دـننک و 
نآ زا  هیانک  ای  تسا  ع )  ) رمألا بحاص  كرابم  یماسا  زا  هعمج  رخآ . یلا  ِۀَِـعلاَّطلا ».... ُسْمَّشلا  اَـهیَا  َکـیَلَع  ُمـالَّسلَا  : » وگب نک و  باـتفآ 

تیاور فلد  یبا  نب  رقص  زا  لاصخ »  » رد قودص  هچنانچ  تسا ، مان  نیا  هب  هعمج  ندش  هدیمان  ببس  ترضح  نآ  هکنیا  ای  تسا  ترضح 
ینمـشد امـش  اب  اهنآ  هک  دـینکن  ینمـشد  اهزور  اب  : » هک ص )  ) ادـخ لوسر  ثیدـح  نیا  دروم  رد  ع )  ) یقّنلا یلع  ماما  ترـضح  هک  هدرک 

قودص خیش  دنوش ». یم  عمج  وا  يوسب  ّقح  لها  تسا و  نم  رـسپ  هعمج  و  : » دومرف هکنآ  ات  میتسه ». ام  اهزور  : » درک نایب  درک ». دنهاوخ 
هیانک ّلجوّزع  دنوادخ  هکنانچ  دـنمهفن  ّقح  لها  زا  ریغ  ار  نآ  ینعم  ات  دنتـسه  ناشیا  زا  هیانک  هکلب  دنتـسین  ع )  ) هّمئا مایا ، : » تسا هدومرف 

هدومن رکذ  مه  ار  لیبق  نیا  زا  يرگید  ياهلاثم  و  (ع ،) نیسح نسح و  یلع و  ربمغیپ و  زا  نیما ، دلب  نینیسروط و  نوتیز و  نیت و  هب  هدومرف 
دوخ دیس  تمدخ  هب  ءاّرماس  رد  : » هک تسا  هدرک  تیاور  لیلخ  نب  دّمحم  دوعسم و  نب  نسح  زا  دوخ  باتک  رد  نادمح  نب  نیسح  تسا ».
مایا ندوب  سحن  دعـس و  دروم  رد  ترـضح  نآ  زا  دـندوب . ترـضح  نآ  دزن  رد  نایعیـش  زا  یعمج  هک  یلاح  رد  میدیـسر  ع )  ) يداه ماما 

: دومرف ناشیا  مدیـسرپ ، ار  ثیدح  ینعم  بانج  نآ  زا  دننک ». یم  ینمـشد  امـش  اب  هک  دینکن  ینمـشد  مایا  اب  : » دومرف ناشیا  میدرک . لاؤس 
هس هیما ، ینب  يارب  هبنشود  ام ، نایعیش  يارب  هبنشکی  تسام ، يارب  هبنش  هک  تسا  نیا  رهاظ  ینطاب . يرگید  يرهاظ و  یکی  دراد  ینعم  ود  »

هبنش لصا  رد  یلو  تسا . نیملسم  دیع  هعمج  ساّبع و  ینب  ناوریپ  يارب  هبنش  جنپ  ساّبع ، ینب  يارب  هبنشراهچ  هیما ، ینب  ناوریپ  يارب  هبنش 
یلع و نب  دّمحم  نیسحلا و  نب  یلع  هبنش  هس  و  (ع ) نیسح نسح و  هبنشود  و  ع )  ) نینمؤملاریما هبنشکی  تسا و  ص )  ) ادخ لوسر  نم  ّدج 
وا رـسپ  هعمج  نم و  رـسپ  نم و  هبنـشجنپ  و  (ع ) یلع نب  دّـمحم  یـسوم و  نب  یلع  رفعج و  نب  یـسوم  هبنـشراهچ  و  ع )  ) دّـمحم نب  رفعج 

ار تمعن  دـنوادخ  و  دوش ، یم  نید  کی  اـهنید  همه  ینعی  دوش  یم  عمج  وا  هلیـسوب  اـه  هملک  هک  یـسک  نآ  تسا ، ع ))  ) مئاـق ترـضح  )
: دندناوخ ار  هیآ  نیا  سپـس  تسامـشرظتنم ». يدهم  وا  دیامن و  یم  وحم  ار  لطاب  هدرک و  رهاظ  تباث و  ار  ّقح  دنک و  یم  مامت  وا  هلیـسوب 

هچنآ نابرهم ، هدنـشخب و  دنوادخ  مان  هب  ینعی : ( ) هیآ 86 دوه  هروـس  َنینِمْؤـُم -( ». ُْمْتنُک  ْنِا  ْمَُکل  ٌریَخ  ِهَّللا  ُۀـیَِقب  ِمیحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  »
نیرتهب ریدغ  زور  تسا ». هّللا  ۀیقب  وا  مسق  ادخ  هب  : » دومرف سپس  دیشاب ). نمؤم  رگا  تسا  رتهب  ناتیارب  دراذگ  یم  یقاب  امش  يارب  دنوادخ 

زور رد  تمایق  دـنک و  یم  جورخ  هعمج  زور  رد  تیب  لها  ام  مئاـق  دوب و  هعمج  زور  رد  هک  تسا  ۀّـجحلا  يذ  مهدـجه  نآ  تساهدـیع و 
ياملع زا  راحب »  » رد یـسلجم  هماّلع  تسین ». (ع ) وا لآ  و  (ص ) دّـمحم رب  تاولـص  زا  رتهب  یلمع  چـیه  هعمج  زوررد  دوش . یم  اپرب  هعمج 

دّمحم و رب  نداتسرف  تاولص  هب  سپس  نک ، عورش  ار  تداهش  نیا  يدناوخ  ار  حبص  زامن  هعمج  زور  رد  یتقو  : » هک تسا  هدرک  لقن  میدق 
یف َکِیلَِول  ْنُک  َّمُهَّللَا  : » دشاب یم  (ع ) رـصع ماما  هب  ّقلعتم  نآ  ياهتمـسق  زا  یـضعب  تسا و  ینالوط  ییاعد  نآ  و  وش ». لوغـشم  ع )  ) وا لآ 
ُهَلْمَش َُهل  ْعَمْجا  َو  َنیثِراِْولا  َۀَِّمئَْالا  اهیف  ُهَتیِّرُذ  َو  ُهَلَعَْجت  َو  ًالْوَط  اْهنِم  ُهَعِّتَُمت  َو  ًاعْوَط  َکَضْرَا  ُهَنِکُْست  یّتَح  ًارِصان  َو  ًاِدئاق  َو  ًاِظفاح  َو  ًاِیلَو  َکِْقلَخ 
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ِتارارَح َو  ٍۀَْـلقَن  ِبُوـُلق  ِتازازَح  یفْـشی  َو  یفَتْـشیَف  َمِقَْتنی  یّتَـح  ِهیَلَع  َکـْنِم  َْربَّصلا  ِغِْرفَا  َو  ُهَنْکُر  ْتِّبَث  َو  ُهَتیِعَر  َُهل  ِْحلْـصَا  َو  ُهَْرمَا  َُهل  ْلِـمْکَا  َو 
َو ِءآلْآلا  ِهیَلَع  َْتعَّسَو  َو  ءالَْبلا  ِهَیِلا  َْتنَـسْحَا  ْدَق  ٍَۀلُوهْجَم  ٍۀَعاط  َو  ٍۀَعُوطْقَم  ٍماحْرَا  َو  ٍۀَکُوفْـسَم  ٍءامِد  ْنِم  ٍۀَحَْرت  ٍسُْفنَا  ِتارَـسَح  ٍةَرْغَو و  ِرُودُـص 

ُهَرَکَم ْنَِمب  ْرُْکما  َو  ُهَداک  ْنَم  ْدِک  َو  َُهدارَا  ْنَم  ْدِرَا  َو  ُهَرْکِذ  ْمِهِْـسنَا  َو  ِهِّوُدَـع  َلْوَه  ُْهلِفْکا  َّمُهَّللَا  َُهل  َْکنِم  ِْظفِْحلا  ِنْسُح  یف  ِءامْعَّنلا  ِهیَلَع  َتْمَْمتَا 
ْمُهَّنِاَف ْمُهَْرمَا  ْتِّتَـش  َو  ْمُهَبْعَـش  ْعَدْـصا  َو  ْمُهَمادـْقَا  ْلِْزلَز  َو  ْمَُهبُوُلق  ْبَعْرا  َو  ْمُهَّدَـح  َِّلق  َو  ْمُهَعْمَج  َُّضف  َّمُهَّللَا  ْمِهیَلَع  ِءُوّسلا  ِةَِرئاد  ْلَـعْجا  َو  ِِهب 

ٍء ییَـش  ِّلُـک  یَلَع  َکَّنِا  ِتارَـسَْحلا  ِمِهِرَا  َو  ِتـالَثَْملِاب  ْمُهْذُـخَف  ِتانَـسَْحلا  اُوبَنَتْجا  َو  ِتاـئیَّسلا  اُولِمَعَو  تاوَهَّشلا  اُوعَبَّتا  َو  ِتاوَـلَّصلا  اوُعاَـضَا 
ات شاب  روای  ربهر و  ظفاح و  رادتـسود و  تتاـقولخم  ناـیم  رد  تدوخ  یلو  يارب  ایادـخ ! : » ینعی ص 340 ) راونالاراحب ج 89  ٌریدَـق -( ».
رد هدـنرب  ثرا  ناـماما  ار ، وا  هیّرذ  ار و  وا  یناـسرب و  وا  هب  ار  نیمز  زا  يرادرب  هرهب  مئاد ، روطب  دوش و  وا  رادربناـمرف  تنیمز ، ماـمت  هکنیا 
نک تباـث  ار و  شموق  وا  يارب  نک  حالـصا  ار و  شرما  وا  يارب  نک  لـماک  ار و  شا  هدـنکارپ  روما  وا  يارب  نک  عـمج  یهد و  رارق  نیمز 

یتحاران دـهد  افـش  دریگ و  مارآ  شلد  نآ  زا  سپ  دریگب و  ماقتنا  هکنیا  ات  وا  رب  تدوخ  بناج  زا  ار  ربص  نک  یلاخ  ار و  وا  نکر  وا  يارب 
هتخیر ياهنوخ  زا  هک  ییاهناج  ياه  ترـسح  زین  اـه و  هنیـس  شزوس  یمرگ و  و  تسا -  هدـش  داـجیا  مشخ و ... رطاـخب  هک  ار -  بلق  رد 
اهتمعن وا  رب  يداد  تعسو  ار و  اهالب  وا  يارب  يدرک  وکین  ًاقّقحم  دشک . یم  هلعـش  لوهجم ، تعاطا  هدش و  عطق  ياه  يدنواشیوخ  هدش و 
زادنیب یـشومارف  هب  شنانمـشد و  لوه  زا  ار  وا  نک  تیافک  ادنوادخ ! ار . وا  وت  ندرک  يرادهگن  وکین  رد  ار  اهتمعن  وا  رب  يدرک  مامت  ار و 

دنک یم  رکم  دهج و  وا  اب  هک  یسک  ره  اب  نک  دهج  رکم و  تسا و  هدرک  هدارا  ار  وا  هک  ار  یسک  ره  نک  هدارا  وا و  ندرک  دای  زا  ار  نانآ 
ار نانآ  ياهبلق  زادنیب  سرت  هب  ار و  نانآ  فارطا  نک  مک  ار و  نانآ  عمج  نک  قّرفتم  ایادخ ! نانآ . رب  ار  اهیتخـس  اهیدب و  هریاد  هدب  رارق  و 
ار و زامن  دندرک  عیاض  نانآ ، قیقحت  هب  هک  ار  نانآ  رما  نک  هدنکارپ  ناسرب و  بیـسآ  نانآ  ياههورگ  هب  ار و  اهنآ  ياهمدق  نک  تسـس  و 

هدب ناشن  اهنآ  هب  ار  اهترـسح  و  تبوقع ، هب  ار  نانآ  ریگب  اهیبوخ و  زا  دندرک  زیهرپ  اهیدب و  هب  ندرک  لمع  ار و  اه  توهـش  دندرک  تیعبت 
رد (ع ) تّجح يارب  ار  ترایز  نیا  عوبـسالا » لامج   » رد سوواط  نب  یلع  لـیلج  دیـس  یتسه ». اـناوت  رداـق و  يزیچ  ره  رب  وت  هک  یتسردـب 

يذَّلا ِهَّللا  َرُون  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهِْقلَخ  ِیف  ِهَّللا  َنیَع  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهِضْرَا  یف  ِهَّللا  َۀَّجُح  اـی  َکـیَلَع  ُمـالَّسلَا  : » تسا هدومرف  لـقن  هعمج  زور 
ای َکیَلَع  ُمالَّسلَا  حِـصاَّنلا  ِیلَْولا  اَهیَا  َکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِفئاْخلا  ُبَّذَـهُْملا  اَـهیَا  َکـیَلَع  ُمـالَّسلَا  نینِمْؤُْملا  ِنَع  ِِهب  ُجَّرَفی  َو  َنُودَـتْهُْملا  ِِهب  يدَـتْهی 

ُهَّللا َلَّجَع  َکیَلَع  ُمالَّسلا  َنیرِهاَّطلا  َنیبیَّطلا  َِکتَیب  ِلآ  یَلَع  َو  َکیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  َکیَلَع  ُمالَّسلا  ِةویَحلا  َنیَع  ای  َکیَلَع  ُمـالَّسلا  ِةاـجَّنلا  َۀَـنیفَس 
ِلِآب َو  َِکب  یلاعَت  ِهَّللا  َیِلا  ُبَّرَقَتَا  َکیرُْخا  َو  َکیلوُِاب  ٌفِراع  َكالْوَم  اَنَا  يالْوَم  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِْرمَْالاِرُوهُظ  َو  ِرْـصَّنلا  َنِم  َكَدَـعَو  ام  ََکل 

َو َکـَل  َنیرِظَْتنُْملا  َنِم  ینَلَعْجی  ْنَا  َو  ٍدَّمَحُم  ِلآ  َو  ٍدَّمَحُم  یَلَع  یِّلَـصی  ْنَا  َهَّللا  ُلَئْـسَا  َو  َکیَدـی  یَلَع  ِّقَْحلا  َرُوهُظ  َو  َكَرُوهُظ  ُرِظَْتنَا  َو  َکـِتَیب 
َو َکیَلَع  ِهَّللا  ُتاوَلَص  نامَّزلا  َبِحاص  ای  يالْوَم  ای  َِکئاِیلْوَا  ِۀَلْمُج  یف  َکیَدی  َنَیب  َنیدَهْـشَتْسُْملا  َو  َِکئادْعَا  یَلَع  ََکل  َنیرِـصاَّنلا  َو  َنیِعباَّتلا 
ای اَنَا  َو  َکِفیَِـسب  َنیِرفاْکلا  ِْلتَق  َو  َکیَدـی  یَلَع  َنینِمْؤُْمِلل  ِهیف  ُجَرَْفلا  َو  كُروُهُظ  ِهیف  ُعَّقَوَتُْملا  َکُمْوی  َوُه  َو  ِۀَـعُمُْجلا  ُمْوی  اذَـه  َِکتَیب  ِلآ  یَلَع 

َو َکیَلَع  ِهَّللا  ُتاوَلَص  ینْرِجَا  َو  ینْفِضَاَف  ِةَراَجِْالا  َو  ِۀَفایِّضلِاب  ٌرُومْأَم  َو  ِمارِْکلا  ِدالْوَا  ْنِم  ٌمیرَک  يالْوَم  ای  َْتنَا  َو  َكُراج  َو  َکُفیَض  ِهیف  يالْوَم 
يا وت  رب  مالـس  ادخ ! قلخ  رد  ادـخ  مشچ  يا  وت  رب  مالـس  نیمز ! يور  رب  ادـخ  تّجح  يا  وت  رب  مالـس  : » ینعی َنیرِهاَّطلا ». َِکتَیب  ِلْهَا  یَلَع 

هزیکاپ يا  وت  رب  مالـس  دوش ! یم  زاب  نینمؤم  راک  زا  هرگ  نآ ، هلیـسوب  دنوش و  یم  تیاده  رون  نیا  هلیـسوب  ناگدش  تیادـه  هک  ادـخ  رون 
رب مالس  یگدنز ! همشچرس  يا  وت  رب  مالس  تاجن ! یتشک  يا  وت  رب  مالس  هدننک ! تحیصن  تسرپرـس  يا  وت  رب  مالـس  هدنراد ! فوخ  ناج 

لیجعت هداد  هدعو  وت  هب  رما  روهظ  يرای و  زا  هچنآ  رد  دـنوادخ  وت ! رب  مالـس  تتـشرس ! كاپ  بوخ و  نادـناخ  رب  وت و  رب  ادـخ  دورد  وت ،
هب تنادناخ  وت و  هلیـسوب  میامـش ، رخآ  لّوا و  ّقح  هب  يانـشآ  نم  متـسه ، وت  رادربنامرف  نم  نم ! تسرپرـس  الوم و  يا  وت  رب  مالـس  دیامن !
منک یم  تساوخرد  دنوادخ  زا  مشک و  یم  راظتنا  تناتـسد  هلیـسوب  ار  ّقح  ندش  راکـشآ  وت و  روهظ  موش و  یم  کیدزن  لاعتم  دـنوادخ 

تداهـش هب  زا  تنانمـشد و  هیلع  رب  وـت  نارواـی  وـت و  زا  ناگدـننک  يوریپ  زا  وـت و  نیرظتنم  زا  ارم  دتـسرفب و  دورد  شلآ  دّـمحم و  رب  هک 
نیا وت ! تیب  لها  رب  وت و  رب  ادخ  مالس  نامز ! بحاص  يا  نم ! يالوم  يا  دهد ، رارق  دنتـسه  وت  يایلوا  هرمز  رد  هک  تباکر  رد  ناگدیـسر 
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ریشمش اب  نیرفاک  ندش  هتشک  زین  امـش و  تسدب  نینمؤم  يارب  یئاشگ  هرگ  امـش و  روهظ  نآ  رد  هک  دشاب  یم  وت  زور  هعمج و  زور  زور ،
تمارک نادـنزرف  زا  یمیرک و  نم ، يالوم  يا  وت  متـسه و  امـش  هدـهانپ  نامهم و  زور  نیا  رد  نم ، يالوم  يا  نم  دور و  یم  راـظتنا  اـمش 

كاپ نادناخ  رب  امـش و  رب  دنوادخ  مالـس  هدب ، مهانپ  ریذـپب و  ینامهم  هب  ارم  سپ  یـشاب  یم  نداد  هانپ  يزاون و  نامهم  هب  رومأم  یتسه و 
کلیزن میوگ : یم  هراشا  هب  مناوخ و  یم  ترایز  نیا  زا  دعب  ار  ریز  تیب  نم  دـیامرف : یم  ترایز  نیا  لقن  زا  دـعب  سوواط  نب  دیـس  امش ».

دربب و ارم  مرتش  هک  اج  ره  هب  مدـمآ  دورف  وت  تمعن  ناسحا و  هناخ  رد  هب  : » ینعی دالبلا  نم  تنک  ثیح  کفیـضو  یباکر  تهّجتاام  ثیح 
ریبک تاولـص  مّظعم ، دیـس  هک  تشذـگ  و  متـسه ». وت  مرک  شـشخب و  هرفـس  ناـمهیم  مشاـب  هک  يا  هدـکهد  رهـش و  ره  رد  دروآ و  دورف 
رصع زامن  بیقعت  رد  تسا  ترضح  نآ  هب  قّلعتم  مه  نآ  هک  يرگید  ياعد  اب  تسا  ترـضح  دوخ  يارب  هک  ار  بانج  نآ  زا  هدش  تیاور 
هبدـن ياـعد  هعمج ، بش  زور و  رد  هک  تسا  ّبحتـسم  نینچمه  تـسا . هدرک  یناوارف  رارـصا  نآ  ندـناوخ  رد  هدوـمن و  رکذ  هـعمج  زور 

ناگدـید زا  نوخ  دفاکـش و  یم  ار  اهرگج  تسا و  كانزوس  نآ  نیماـضم  ًاـتقیقح  دـنناوخب و  ار  تسا  ترـضح  نآ  هب  ّقلعتم  هک  هفورعم 
نآ زا  دنک . یم  يراج  دنشاب  هدیشچ  ار  ترضح  نآ  ییادج  رهز  یخلت  دنشاب و  هدروخ  ترضح  نآ  ّتبحم  تبرش  زا  یکدنا  هک  یناسک 

هعمج زور  رد  لامعا  نیرتهب  هک  دندومرف  زین  و  مینک . یم  يراددوخ  نآ  رکذ  زا  تسا  ناسآ  مه  نآ  نتفای  تسا و  ینالوط  اعد  هک  ییاج 
، هعمج زور  ياهاعد  زا  يرایـسب  رد  تسا و  رـصع  زاـمن  زا  دـعب  ْمُهَجَرَف » ْلِّجَع  َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَـص  َّمُهَّللَا  : » هبترم دـص  نتفگ 

. تسا هدش  روهظ  جرف و  لیجعت  ترصن و  بلط 

اروشاع زور   3

نب رفعج  خیـش  هکنانچ  تسا  ع )  ) مئاق بقل  هب  ّلجوّزع  دنوادخ  بناج  زا  (ع ) تّجح ترـضح  ندـش  زارفارـس  زور  هک  اروشاع  زور  مّوس :
نیسح ماما  تداهش  عیاقو  یتقو  : » دومرف ع )  ) قداص ترـضح  هک  هدرک  تیاور  نارمح  نب  دّمحم  زا  ةرایّزلا » لماک   » رد هیولوق  نب  دّمحم 

وت ربمغیپ  رـسپ  هدـیزگرب و  نیـسح  اب  ام ! راگدرورپ  يا  : » دـنتفگ دـندرک و  دایرف  هلان و  ّلجوّزع  دـنوادخ  يوسب  هکئالم  داتفا ، قاـّفتا  (ع )
ملظ وا  رب  هک  ییاهنآ  زا  ار  ع )  ) نیـسح ماقتنا  وا ، هلیـسوب  : » دومرف داد و  ناشن  اـهنآ  هب  ار  ع )  ) مئاـق هیاـس  دـنوادخ  سپ  دـننک ». یم  نینچ 
يا : » مدرک ضرع  ع )  ) رقاب ترـضح  هب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یلامث  هزمحوبا  زا  عیارّـشلا » لـلع   » رد قودـص  خیـش  مریگ ». یم  دـندرک 
یم مئاق  ع ،)  ) مئاـق ترـضح  هب  طـقف  ارچ  سپ  : » متفگ یلب ». : » دومرف ترـضح  دنتـسین »؟ ّقح  هب  مئاـق  امـش  همه  اـیآ  ادـخ ! لوسر  دـنزرف 

انهلا و دنتفگ : دندرک و  يراز  هیرگ و  هلان و  یلاعت  يادخ  يوسب  هکئالم  دش ، هتـشک  ع )  ) نیـسح مّدج  یتقو  : » دومرف ترـضح  دـنیوگ »؟
يا : » هک داتسرف  یحو  ناشیا  هب  دنوادخ  دومرف »!؟ یهاوخ  ضارعا  دشکب  ارت  قلخ  زا  هدیزگرب  رسپ  وت و  هدیزگرب  هک  یـسک  زا  ایآ  اندیس !

.« دشاب ینامز  زا  دعب  درذگب و  یتّدـم  دـنچ  ره  مریگ  یم  ماقتنا  ناشیا  زا  ًامتح  هک  دوخ  لالج  تّزع و  هب  مسق  دـیریگب ، مارآ  نم ! هکئالم 
زا یکی  هک  دندید  ناهگان  دندش . لاحشوخ  هکئالم  سپ  دومن . رهاظ  هکئالم  يارب  ار  ع )  ) نیـسح نادنزرف  زا  هّمئا  یلاعت ، يادخ  هاگ  نآ 

جورخ و زور  اروشاع ، زور  نینچمه  مریگ ». یم  ماقتنا  ناشیا  زا  هداتـسیا  نیا  هلیـسوب  : » دومرف دـنوادخ  دـناوخ . یم  زاـمن  هداتـسیا و  اـهنآ 
رد يدانم  : » دومرف ع )  ) قداص ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ریـصب  یبا  زا  داشرا »  » رد دـیفم  خیـش  هچناـنچ  تسا  ترـضح  نآ  روهظ 

يزور نآ  دنک و  یم  جورخ  اروشاع  زور  رد  ترضح  نآ  دنک و  یم  ادن  ع )  ) مئاق ترضح  رما  هب  ناضمر  كرابم  هام  مّوس  تسیب و  بش 
روـهظ ياـه  هدـیاف  فادـها و  زا  یکی  هک : دوـش  یم  هدافتـسا  تاـیاور  یخرب  زا  دـش ». هتـشک  زور  نآ  رد  ع )  ) یلع نب  نیـسح  هک  تسا 

زور نآ  رد  طقف  یتحاران  تسا و  نینمؤم  بولق  يافش  ناشیا و  نادنزرف  یّتح  شراوگرزب و  ّدج  نیلتاق  زا  ماقتنا  یهاوخنوخ و  ترـضح ،
ْدَقَف ًامُولْظَم  َِلُتق  ْنَم  َو  : » دش لزان  ع )  ) نیسح ماما  هرابرد  هیآ  نیا  : » دومرف هک  هدرک  تیاور  ع )  ) رقاب ماما  زا  یـشایع  خیـش  دبای . یم  نایاپ 

، شیلو يارب  هدش  هتشک  مولظم  هک  سک  نآ  و  : » ینعی هیآ 34 ) ءارسا  هروس  ًاروُْصنَم -( ». َناک  ُهَّنِا  ِْلتَْقلا  ِیف  ْفِرْسی  الَف  ًاناطلُس  ِهِیلَِول  اْنلَعَج 
ع)  ) یلع نب  نیـسح  وا  : » دومرف سپـس  تسوا ». تیامح  دروم  وا  هک  ارچ  دـنکن  فارـسا  لتق  رد  اّما  میداد  رارق  صاصـصق ) ّقح  و   ) هطلُس
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یم ردقنآ  دنک و  یم  بلط  ار  ع )  ) نیـسح نوخ  دنک  یم  جورخ  ام  مئاق  هک  یماگنه  میتسه و  وا  يایلوا  ام  دـش و  هتـشک  مولظم  هک  تسا 
ماما لوتقم ، : » دومرف نینچمه  تسا ). یتسردان  هابتشا و  نخس  تعامج ، نآ  نخس  هّتبلا  هک  درک -( ». فارسا  لتق  رد  دنیوگ  یم  هک  دشک 

یتسردب سپ  ًاروصنم : ناک  ّهنا  .« » دشکب ار  وا  لتاق  زا  ریغ  هک  تسا  نآ  لتق  رد  فارـسا  دشاب و  یم  (ع ) مئاق وا ، یلو  تسا و  ع )  ) نیـسح
هچنانچ دنک  یم  ُرپ  داد  لدع و  زا  ار  نیمز  وا  هک  دوش  يرای  ص )  ) ادـخ لوسر  نادـناخ  زا  يدرم  طّسوت  هکنیا  ات  دوش  یمن  مامت  ایند  هک 

یلَع َهَّللا  َّنِا  َو  اوُِملُظ  ْمُهَّنَاـِب  َنُوِلتاـقی  َنیذَِّلل  َنِذُا   » هیآ : » دومرف هک  تسا  تیاور  میهاربا  نب  یلع  ریـسفت  رد  دـشاب ». هدـشُرپ  روـج  ملظ و  زا 
هک ارچ  تسا  هدـش  هداد  داهج  هزاجا  هدـیدرگ ، لیمحت  نانآ  رب  گـنج  هک  یناـسک  هب  : » ینعی هیآ 39  ّجح  هروس  رد -(  ٌریدََـقل ». ْمِهِرْـصَن 

هدش و جراخ  ترـضح  نآ  هک  یتسردب  تسا  هدـش  لزان  ع )  ) مئاق نأش  تسا )». اناوت  اهنآ  يرای  يارب  ادـخ  دـنا و  هتفرگ  رارق  متـس  دروم 
یم نیسحلا » تاراثل  ای   » ترـضح نآ  باحـصا  راعـش  : » هک هدش  تیاور  ناذاش  نب  لضف  تبیغ  رد  دنک ». یم  هبلاطم  ار  ع )  ) نیـسح نوخ 
ِیف ِرِضاْحلا  َو  ِراْصبَْالا  ِنَع  ِِبئاْغلا  ِِملاْعلا  ِمامِْالا  یَلَع  ُمالَّسلَا  : » تسا هدش  رکذ  ترـضح  نآ  رب  مالـس  رد  هعماج  تارایز  زا  یکی  رد  دشاب ».

يِدانی ِراتْـسَْالا َو  ِيذ  ِمارَْحلا  ِهَّللا  ِتَیب  ِیف  ُرِهْظی  يذَّلَا  راقَْفلا  ِيذ  ِثِراو  رایْخَْالا  َۀـیَِقب  راْکفَْالا  ِیف  ِرِـضاْحلا  َو  نُویُْعلا  ِنَع  ِِبئاـْغلا  َو  ِراـْصمَْالا 
هک یماما  رب  مالـس  : » ینعی راونالاراحب ج 102 ص 193 ) راَّبج -( ». ِلُک  ُمِصاق  اَنَا  ِراتْوَْالِاب  ُِبلاَّطلا  اَنَا  ِنیَـسُْحلا  ِتاراثل )  ) ِتاراث اـی  ِراعُِـشب 
هب تسا ، نابوخ  هدنامیقاب  تسراکفا ، رد  رضاح  تساه و  مشچ  زا  بئاغ  تساهرهش و  رد  رـضاح  تسا و  بیاغ  ناگدید  زا  تسا و  ِملاع 

دروآ یم  رب  دایرف  نیسحلا  تاراثل  ای  راعش  اب  دوش ، یم  رهاظ  ادخ  هناخ  رد  تساهـششوپ و  بحاص  هک  یـسک  تسا ، راقفلاوذ  هدنرب  ثرا 
ره هدننکش  نم  متـسه ! نیـسح  دارفا  نیـسح و  نوخ  هدننک  بلط  نم  هدشن ! هتفرگ  شماقتنا  هک  متـسه  نیـسح  نوخ  هدننک  بلط  نم  هک :

: دومرف هک  دنا  هدرک  تیاور  ع )  ) قداص ماما  زا  ةرایّزلا » لماک   » رد هیولوق  نبا  و  نساحم »  » باتک رد  یقرب  خیش  متسه ». يرگمتس  راّبج و 
هک يزور  نآ  زا  اهنآ  دنتـسرف و  یم  تاولـص  وا  رب  زور  ره  هک  تسا  هدرک  ع )  ) یلع نب  نیـسح  صوصخم  ار  کلم  رازه  داتفه  دنوادخ  »

تقو نآ  ات   ) بلطم نیا  زا  ترضح  : » تفگ يوار  دنتسه ». هدولآ  رابغ  وم و  هدیلوژ  دهاوخ  یم  ادخ  هک  تقو  نآ  ات  هدش  دیهش  ترـضح 
یتقو : » دومرف هک  تسا  تیاور  ع )  ) قداص ترـضح  زا  قودـص  خیـش  یلاما »  » رد درک ». دـصق  ار  ع )  ) مئاق جورخ  دـهاوخ ) یم  ادـخ  هک 

راگدرورپ بناج  زا  يدانم  دنک ، ادج  ار  ترضح  نآ  رس  هک  تفر  ولج  ترـضح  نآ  لتاق  دروخ و  ریـشمش  تبرـض  ع )  ) یلع نب  نیـسح 
ینابرق يارب  هن  ار  امش  دنوادخ  دوخ ! ربمغیپ  زا  دعب  ِملاظ  نادرگرس  تّما  يا  دیـشاب  هاگآ  تفگ : داد و  ادن  شرع  نایم  زا  یلاعت  كرابت و 

هکنآ ات  دـش  دـنهاوخن  ّقفوم  زگره  دـیوش و  یمن  ّقفوم  هّللاو  مرجال  : » دومرف ع )  ) قداـص ترـضح  هاـگ  نآ  دـنکن ». قّفوم  رطف  يارب  هن  و 
(ع) اضر ترـضح  تمدـخ  تفگ : هک  هدرک  تیاور  يوره  تلـصلاوبا  زا  نینچمه  دزیخرب ». (ع ) مئاق ترـضح  ینعی  (ع ) نیـسح هاوخنوخ 
ع)  ) مئاـق ترـضح  هک  یتـقو  : » دومرف هک  هدـش  تیاور  ع )  ) قداـص ماـما  زا  هک  یثیدـح  دروم  رد  ادـخ ! لوسر  ِدـنزرف  يا  : » مدرک ضرع 
: دومرف (ع ) اضر ماما  دییامرف »؟ یم  هچ  دناسر »!؟ یم  لتق  هب  ناشیاهردپ  لامعا  ببـس  هب  ار  (ع ) نیـسح ماما  نالتاق  ِنادـنزرف  دـنک  جورخ 
هیآ 164 ماعنا  هروس  تسیچ -( »؟ نآ  يانعم  يرُْخا ». َرْزِو  ٌةَرِزاو  ُورَِزت  الَو  : » هدومرف ّلـجوّزع  يادـخ  هک  مدرک  ضرع  تسا ». نینچ  یلب ، »

یلو تسا  وگتـسار  شیاه  هتفگ  یماـمت  رد  یلاـعت  ّقح  : » دومرف ترـضح  دوش )». یمن  لّـمحتم  ار  يرگید  هاـنگ  يراـکهنگ  چـیه  : » ینعی
هب یـضار  هک  سک  ره  دـندرک و  یم  راختفا  نآ  هب  دـندوب و  یـضار  دوخ  ناردـپ  ياهراک  زا  ع )  ) نیـسح ماما  ترـضح  نالتاق  نادـنزرف 

انامه دشاب  یضار  وا  ندش  هتشک  زا  برغم  رد  يدرم  دوش و  هتـشک  قرـشم  رد  يدرم  رگا  تسا . هدرک  ار  راک  نآ  دوخ  ایوگ  دشاب  يراک 
ار ناشیا  دیامن ، روهظ  هک  یتقو  ع )  ) مئاق ترضح  هک  یتسردب  تسا . هدنشک  نآ  کیرـش  یـضار ، صخـش  نیا  ّلجوّزع  دنوادخ  دزن  رد 

نوـخ بـلط  دـنوادخ  هـک  هدـش  هتــساوخ  رّرکم  اروشاـع  تراـیز  رد  دــناسر ». یم  لـتق  هـب  ناشیاهردــپ  راـک  زا  ندوـب  یــضار  رطاـخب 
رثن و رد  ًارّرکم  ناشیا  باحـصا  هّمئا و  دیامرف و  يزور  ص )  ) دّـمحم لآ  زا  روصنم  يدـهم  قطان ، رهاظ  ماما  هارمه  هب  ار  (ع ) ادهـشلادیس

ترـضح نآ  روهظ  زور  مه  هک  اروشاع  زور  سپ  دنداد . یم  يرادلد  گرزب  تبیـصم  نآ  زا  ار  دوخ  ع )  ) دّـمحم لآ  مئاق  روهظ  هب  مظن ،
دراد و ترـضح  نآ  هب  صاصتخا  ًامامت  دشاب و  یم  زور  نیا  زا  هدمآ  دوجوب  هودنا  یتحاران و  نتـشادرب  هک  مظعا  دصقم  مه  دـشاب و  یم 
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بلط ناـشیا  يارب  مینک و  نیرفن  نعل و  ار  دّـمحم  لآ  يادـعا  يراز ، هیرگ و  رد  ترـضح  نآ  هـب  یّـسأت  يرادازع و  زا  دـعب  نآ  رد  دـیاب 
دنوادـخ زا  هدـش -  هراـشا  زور  نـیا  بادآ  لاـمعا و  رد  هکناـنچ  ار -  ترـضح  نآ  روـهظ  لـیجعت  يزوریپ و  يراـی و  میئاـمن و  كـاله 

دیاب هک  ییاعد  زا  ییاهتمسق  تسا ، ع )  ) ادهّـشلادیس لتاق  رب  نعل  رازه  رب  لمتـشم  هک  نآ  تلیـضفرپ  لامعا  زا  یکی  رد  هکنانچ  میهاوخب .
ِلْعَا َّمُهَّللَا  ٌۀَِـمئاَّسلا  ِشْحَْولاَک  ٌۀَِـمئاه  ِضْرَْالا  ِیف  َکِیبَن  َلْهَا  َو  ٌۀَـلَّطَعُم  َکـُماکْحَا  َو  ٌۀَِـعئاض  َکَُلبُـس  َّنِا  َّمُهَّللَا  : » تسا نیا  دـناوخ  تونق  رد 

: ینعی ًادـْفِر ». ُهـَل  اـْنلَعْجا  َو  ًاْءدِر  اـَنل  ُهـْلَعْجا  َو  (ع ) ِِمئاـْقلِاب اـنَجَرَف  ْلِّجَع  َو  ِناـمیْاِلل  اَنِدــْها  َو  ِةاـجَّنلِاب  اـنیَلَع  ْنـُْنما  َو  َقـْلَْخلا  ِذِْقنَتـْـسا  َو  َّقَْـحلا 
! اراگدرورپ دننادرگرـس ، نیمز  رد  تربمایپ  نادناخ  تسا و  هدش  لیطعت  تماکحا  تسا و  هدش  مگ  وت  ياههار  هک  یتسردب  اراگدرورپ ! »
رد (ع ،) مئاق ترـضح  روهظ  هلیـسوب  نک و  تیادـه  نامیا  هب  ار  ام  راذـگب و  ّتنم  ام  رب  نامتاجن  اب  هدـب و  تاجن  ار  قلخ  ربب و  الاب  ار  ّقح 

َةَْرتِْعلا ِمَحْرا  َّمُهَّللَا  : » دـیامرف یم  هکنیا  ات  امنب ». وا  هورگ  زا  ار  اـم  هدـب و  رارق  رواـی  رـصان و  اـم  يارب  ار  وا  اـمرف و  لـیجعت  اـم  رب  شیاـشگ 
َو ْمِِهتَالاُوم  یَلَع  ْمِِهتَعیـش  َبُوُلق  َو  مَُهبُوُلق  ْتِّبَث  َو  ْمُهَتَّجُح  ِْجْلفَا  َو  ْمُهَتَِملَک  ِلْعَا  َّمُهَّللَا  ِۀَکَرابُْملا  ِۀَبیَطلا  ِةَرَجَّشلا  َنِم  ِۀَـلیلَّذلا  ِۀـَلُوتْقَْملا  ِۀَِـعئاَّضلا 

لَْزنُْملا َِکباتِک  یف  َِکئاِیلْوَِال  َْتنِمَـض  امَک  ٍۀَـمُوْلعَم  ًامایَا  َو  ةَرُوهْـشَم  ًامایَا  ْمَُهل  ْلَعْجا  َو  َِکْبنَج  یف  يَذَْالا  یَلَع  ْمُهْرِّبَص  َو  ْمُْهنِعَا  َو  ْمُهْرُْـصنا 
ْمَُهل َّنَنِّکَمَیل  َو  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیذَّلا  َفَلْخَتْـسا  اَـمَک  ِضْرَاـْلا  ِیف  ْمُهَّنَِفلْخَتْـسَیل  ِتاـِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  ْمُْکنِم  اُوـنَمآ  َنیذَّلا  ُهَّللا  َدَـعَو  : » َْتُلق َکَّنِاَـف 

ینادناخ رب  تسرف  تمحر  ادنوادخ ! : » ینعی راونالاراحب ج 101 ص 311 ) ًاْنمَا -( » ْمِِهفْوَخ  ِدَْعب  ْنِم  ْمُهََّنلِّدَبَیل  َو  ْمَُهل  یـضَتْرا  يِذَّلا  ُمُهَنید 
. دندوب ناکرابم  ناکاپ و  لسن  زا  نادناخ  نیا  هک  یلاح  رد  دندش  هتـشک  طیارـش  نیرتدب  اب  و  دنا ) هدرک  ناشیاهر  مدرم   ) دنا هدش  مگ  هک 

تباث نانآ  یتسود  رب  ار  ناشنایعیـش  ياهبلق  رادـب و  تباث  ار  اهنآ  ياهبلق  نادرگ و  زوریپ  ار  اهنآ  تّجح  ربب و  الاب  ار  اهنآ  هملک  ادـنوادخ !
ياهزور اهنآ  يارب  امن و  اطع  اهنآ  هب  ربص  دنـشک  یم  تراوج  رد  هک  ییاه  تیذا  رب  نک و  يرای  ار  نانآ  نادرگ و  زوریپ  ار  ناـنآ  اـمنب و 

وت هک  یتسردـب  سپ  يدرک  نیمـضت  تئاـیلوا  يارب  تا  هدـش  لزاـن  باـتک  رد  هـک  هنوگناـمه  هدـب  رارق  ار  یموـلعم  ياـهزور  روهـشم و 
نیمز يور  نارمکح  ار  نانآ  ًاعطق  هک  دـهد  یم  هدـعو  دـنا  هداد  حـلاص  لامعا  هدروآ و  نامیا  هک  امـش  زا  یناـسک  هب  دـنوادخ  يدومرف :
هـشیر اجرباپ و  هدیدنـسپ ، نانآ  يارب  هک  ار  ینییآ  نید و  دیـشخب و  ار  نیمز  يور  تفالخ  اهنآ  ناینیـشیپ  هب  هک  هنوگ  نامه  درک  دـهاوخ 
هعمج زور  رد  ع )  ) نامز ماما  جورخ  ندوب  هک  تسا  رّکذت  هب  مزال  دنک ». یم  لّدبم  شمارآ  تینما و  هب  ار  ناشـسرت  تخاس و  دهاوخ  راد 
جورخ روـهظ و  زا  ریغ  اریز  دوـب . جرفرظتنم  ناوـتن  دـنوش  یمن  قـبطنم  مه  رب  زور  هس  نیا  هک  ییاـهلاس  رد  هک  تـسین  يوـحنب  اروشاـع  و 

زا شیپ  ياه  هناشن  تامالع و  ریاس  تسویپ ، دهاوخ  عوقوب  نیقی  روطب  تسا و  یمتح  نونکا  هک  ع )  ) يدهملا نسحلا  نب  ۀّـجح  ترـضح 
یّتح دنتـسه  دشاب  هدیـسر  ع )  ) تیب لها  زا  هک  يرگید  زیچ  هب  لیوأت  ریخأت و  میدـقت و  لیدـبت و  رییغت و  لباق  یگمه  نآ  نراقم  روهظ و 

زا دارم  هکلب  دشابن  رییغت  لباق  ًالـصا  هک  تسین  نآ  تایاور  نیا  رد  یمتح  زا  دوصقم  ًارهاظ  اریز  دنا . هدش  دادملق  یمتح  هک  یتامالع  نآ 
رد ینامعن  خیـش  هک  هچنآ  دنک  یم  دییأت  ار  اعّدا  نیا  درادن . نآ  زا  يا  هلحرم  رد  رییغت  اب  یتافانم  هک  تسا  دیکأت  زا  يا  هبترم  ملعی » هّللاو  »

دمآ و نایم  هب  ینایفس  زا  نخس  هک  میدوب  ع )  ) داوج ماما  رـضحم  رد  هک : هدرک  تیاور  يرفعج  نب  مساق  نب  دوواد  زا  دوخ  « تبیغ  » باتک
لـصاح ءادب  مه  ع )  ) مئاق جورخ  رد  دنوادخ  هک  مسرت  یم  : » مدرک ضرع  ع )  ) داوج ماما  هب  تسا . یمتح  وا  جورخ  تایاور  ربانب  هک  نیا 

نیا زا  مادک  ره  هک  دراد  لامتحا  دـنک ». یمن  داعیم  فلُخ  دـنوادخ  تسا و  داعیم  زا  ع )  ) مئاق هک  یتسردـب  : » دـندومرف ترـضح  دـیامن ».
هبلغ نامز  ای  همّظعم  هّکم  رد  روهظ  ای  هعرک  ياتـسور  زا  جورخ  دننام  دـشاب  ترـضح  نآ  تالاح  زا  یکی  زور  اروشاع ، هعمج و  ياهزور 

تمسق نیا  رد  هک  تسا  رّکذت  هب  مزال  هتکن : .... ) تسا و ترضح  نآ  تنطلس  ّرقم  هک  هفوک  رد  رارقتـسا  ای  ناشکندرگ  لتق  نانمـشد و  رب 
هدـش هداد  طبر  ع )  ) نامز ماما  روهظ  زورون و  دـیع  نیب  تایاور ، نآ  رد  هک  دراد  دوجو  زورون  دروم  رد  تیاور  هس  بقاـّثلا ، مجن  باـتک 

.( دشاب یم  فیعض  تیاور ، دنچ  نیا  دنس  ءاملع ، زا  يرایسب  رظن  ربانب  هک  یلاح  رد  تسا ،

زور ره  باتفآ  بورغ  ات  رجف  عولط  تقو  زا   4
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دـنکن و يرییغت  اه  لصف  رییغت  اب  هک  يروطب  دـنا  هدرک  میـسقت  شخب  هدزاود  هب  ار  باتفآ  بورغ  ات  رجف  عولط  زا  زور  ره  ءاملع ، مراهچ :
زور زا  یتعاس  ره  هک : تسا  هدومرف  راطخالا » ناما   » باتک رد  سوواـط  نب  یلع  لـیلج  دیـس  دـنا . هدرک  بوسنم  یماـما  هب  ار  تمـسق  ره 

نابهگن و لـثم  دوخ  تعاـس  يارب  ناـماما  زا  کـی  ره  تاـیاور ، رباـنب  دراد . دوجو  اـعد  ود  نآ ، يارب  تسا و  (ع ) هّمئا زا  یکی  هب  ّصتخم 
ره رد  ناسنا  و  دـشاب ، یم  (ع ) يدـهم نامیالوم  صوصخم  هک  مهدزاود  ات  تسا  (ع ) یلع نامیالوم  يارب  لّوا  تعاـس  سپ  تسا . یماـح 
هب دشاب  ردـقچ  ره  زور  رادـقم  هک  اریز  دـنک  اعد  تسا  تعاس  نآ  صوصخم  هچنآ  هب  ناتـسبات  هچ  ناتـسمز و  هچ  تاعاس  نآ  زا  یتعاس 

، يدش جراخ  هناخ  زا  رفس  يارب  تسا  ع )  ) هّمئا زا  یکی  هب  ّقلعتم  هک  یتعاس  رد  رگا  سپ  دوش . یم  میـسقت  اعد  هدزاود  تمـسق و  هدزاود 
ام میتسرف و  یم  مالـس  وا  رب  ام  هک  دربب ) ار  ماما  نآ  مسا  و   ) ناسرب ار  هیلع ) هّللا  تاولـص   ) نالف نم  يالوم  ادـنوادخ ! : » ناوخب ار  اعد  نیا 

یتعاس نآ  رد  دشاب و  ام  تداعس  لامک  تمالس و  تیامح و  ینابهگن و  نماض  وت ، رما  هب  ات  مینک  یم  هّجوت  وا  هب  وت  بانج  لابقا  ببس  هب 
یکی هب  صاصتخا  هک  یتعاس  رد  هاگ  ره  میوگ : یم  نم  و  میـشابوا ». هّجوتم  میورب  هک  وس  ره  هب  يدـنادرگ  تعاس  نآ  ناـبهگن  ار  وا  هک 

ات هاوخب  وا  زا  نک و  مالس  وا  رب  يوش  کیدزن  ترضح  نآ  هب  هک  يا  هنوگب  یتشگ ، جراخ  اجنآ  زا  ای  يدش  دراو  یلزنم  هب  دراد  ناشیا  زا 
درک و یمن  تییامنهار  نآ  هب  تساوخ  یمن  وت  زا  ار  نیا  ادـخ  رگا  سپ  دـنک . تنامـض  دـتفا  یم  قاّفتا  تعاس  نیا  رد  هک  هچ  نآ  رد  ارت 

تداعـس تدابع و  یگمه  رفـس  رد  تتانکـس  تاکرح و  دـنک و  یم  تیادـه  دوخ  يوسب  ارت  ّلـجوّزع  يادـخ  يدرک  لـمع  نآ  هب  یتقو 
رد ع )  ) هّمئا هب  لّسوت  راثآ  هب  طقف  اذل  تسا ، هدش  هتـشون  رفـس  بادآ  دروم  رد  راطخالا » ناما   » باتک نوچ  ددرگ ». یم  بوسحم  ترخآ 

ياعد ود  اّما  و  تسا . ّرثؤم  دنک  عورش  دهاوخ  یم  ناسنا  هک  يورخا  يویند و  راک  ره  رد  هتفگ  هک  ار  هچ  نآ  ّالا  تسا و  هدرک  افتکا  رفس 
ْنَم ای  ِهِْقلَخ  ْنَع  ِهِسْفَِنب  َدَّحََوت  ْنَم  اـی  : » تسا نیا  نآ ، لّوا  دوش : هدـناوخ  زور  مهدزاود  تعاـس  رد  دـیاب  هک  ع )  ) رـصع ماـما  هب  صوصخم 
َّنَم ْنَم  ای  ِهِرْکُـش  یلَع  ِِهتَّبَحَم  َلْهَا  َناعَا  ْنَم  ای  ِِهتاـضْرَم  ُهتَعاـط  ِلـْهَِاب  َکَلَـس  ْنَم  اـی  ِهِفُْطِلب  ُهَْقلَخ  ُهَسْفَن  َفَّرَع  ْنَم  اـی  ِهِْعنُِـصب  ِهِْقلَخ  ْنَع  ِینَغ 

َو ََکلُوسَر  ِءادْعَا  َو  َِکئادـْعَا  ْنِم  ََکل  ُمِقَْتنُْملا  َکِضْرَا  یف  َِکتیَِقب  ِحـِلاَّصلَا  ِفَلَْخلا  َکِیلَو  ِّقَِحب  َُکلَئْـسَا  ِِهِلئاِنب  ْمَُهل  َفَِطل  َو  ِِهنیدـِب  ْمِهیَلَع 
ِلآ َو  ٍدَّمَحُم  یلَع  یِّلَُـصت  ْنَا  َکـَیِلا  یتَـبْغَر  َو  یِجئاوَح  يَدـی  َنَیب  ُهُمِّدَُـقا  َو  ِِهب  َکـَیِلا  ُعَّرَـضَتَا  َو  ِنَسَْحلا  ِْنب  َنیِحلاَّصلا م ح م د  ِِهئاـبآ  ِۀـیَِقب 
ْنُک َو  ِةَرِخآلا  َو  اْینُّدلا  ِیف  َكَْوفَع  َو  َکَتِیفاع  ِِهب  ینِْـسْبلَا  َو  ُرَذْحَا  َو  ُفاخَا  اَّمِم  ینیِّجَُنت  َو  ینْکِراُدت  ْنَا  َو  اذَـک  َو  اذَـک  یب  َلَعْفَت  ْنَا  َو  ٍدَّمَحُم 

ِهَّللِاب َِّالا  َةَُّوق  َو  َلْوَح  َو َال  نیمِحاَّرلا  َمَحْرَا  ای  ًالیوَط  اهیف  ُهَعِّتَُمت  َو  ًاعْوَط  َکَضْرَا  ُهَنِکُْست  یّتَح  ًاِرتاس  َو  ًاِئلاک  َو  ًاِدئاق  َو  ًارِصان  َو  ًاِظفاح  َو  ًاِیلَو  َُهل 
ِیلُوا َو  مِِهتَعاـِطب  َتْرَمَا  َنیذَّلا  ِْرمَاـْلا  ِیلُوا  ٍدَّمَُحم  ِتَیب  َلـْهَا  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَـص  َّمُهَّللَا  میلَْعلا  ُعـیمَّسلا  َوُـه  َو  ُهَّللا  ُمُهَکیفْکیَـسَف  ِمیظَْعلا  ِیلَْعلا 

َْتبَهْذَا َنیذَّلا  ِتیَبـْلا  َلـْهَا  َو  ْمِهِّقَح  ِناـفْرِِعب  َتْرَمَا  َنیذَّلا  ِیلاوَْـملا  َو  ْمِِهتَّدَوَِـمب  َتْرَمَا  َنیذَّلَا  یبْرُْقلا  ِيَوذ  َو  ْمِِهتَلِِـصب  َتْرَمَا  َنیذَّلا  ِماـحْرَْالا 
هلیسوب هک  یسک  يا  : » ینعی اذَک ». َو  اذَک  یب  َلَعْفَت  ْنَا  َو  ٍدَّمَحُم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  یِّلَُصت  ْنَا  ْمِِهب  َُکلَئْـسَا  ًاریهْطَت  ْمُهَتْرَّهَط  َو  َسْجِّرلا  ُمُْهنَع 

ار تدوخ  فطل ، يور  زا  هک  یسک  يا  دش ! زاین  یب  قلخ  زا  شـشنیرفآ ، هلیـسوب  هک  یـسک  يا  دش ! دوخ  قلخ  زا  اهنت  هناگی و  دوخ  تاذ 
رب ار  تناراد  تسود  هک  یسک  يا  يرب ! یم  تسا  شیوخ  تیاضر  دروم  هک  ییاج  هب  ار  شتعاطا  لها  هک  یسک  يا  يدناسانـش ! قلخ  هب 

یهاوخ یم  دوخ  هچنآ  هب  ناشندناسر  اب  اهنآ  هب  يدراذگ و  تّنم  تنید  اب  تناراد  تسود  رب  هک  یـسک  يا  ینک ! یم  يرای  تیرازگرکش 
زا وت  هدنریگ  ماقتنا  دشاب و  یم  تنیمز  يور  وت  هدـنام  یقاب  هک  تحلاص  نیـشناج  یلو و  ّقح  هب  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  يدومن ! فطل 

ار وا  میوج و  یم  عّرضت  وت  يوسب  وا  هلیسوب  دشاب و  یم  نسح  رـسپ  شحلاص م ح م د  ناردپ  هدنامیقاب  تلوسر و  نانمـشد  تنانمـشد و 
هنوگنیا و  ) نم اب  هکنیا  دّـمحم و  لآ  دّـمحم و  رب  یتسرفب  دورد  هک  مهد  یم  رارق  وت  يوسب  میاه  تساوخرد  میاـه و  تجاـح  شیپاـشیپ 

ساـبل نآ ، هلیـسوب  منک و  یم  يرود  مسرت و  یم  نآ  زا  هـک  هـچنآ  زا  یهد  تاـجن  ارم  ینک و  كرد  ارم  هـکنیا  و  ینک ، راـتفر  هنوـگنیا )
شاب ناب  هیاس  رتاس و  ربهر و  هدننک و  يرای  هدننک و  ظفح  روای و  وا  يارب  ناشوپب و  نم  رب  ترخآ  ایند و  رد  ار  تششخب  وفع و  تیفاع و 

هب رگم  تسین  ییورین  لوح و  چـیه  نانابرهم و  نیرتنابرهم  يا  دریگ ، هرهب  نآ  زا  ینـالوط  تّدـم  يارب  دوش و  نکاـس  تنیمز  رد  هکنیا  اـت 
، تسرف دورد  دّمحم  تیب  لها  دّمحم و  رب  ایادخ ! تساناد . ياونـش  وا  دنک و  یم  تیافک  اهنآ  زا  ارت  ادخ  سپ  گرزب ، هبترم  دنلب  يادـخ 
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هب هک  یناکیدزن  يدرک و  رداص  ار  اهنآ  زا  ماحرا  هلص  روتسد  هک  یماحرا  نابحاص  يداد و  اهنآ  تعاطا  هب  روتسد  هک  يرما  نابحاص  نآ 
ار اهنآ  یتخاس و  رود  اهنآ  زا  ار  يدـیلپ  هک  یتیب  لـها  يداد و  اـهنآ  ّقح  تخانـش  هب  روتـسد  هک  یناتـسرپرس  يدومن و  رما  اـهنآ  یتسود 
و ار ». زیچ  نالف  زیچ و  نالف  یهد  ماجنا  نم  دروم  رد  یتسرف و  دورد  وا  لآ  دّـمحم و  رب  اهنآ ، ّقح  هب  مهاوخ  یم  وت  زا  يدـینادرگ ، كاپ 
َو ِیلَو  ِِهنُود  ْنِم  َسَیل  يذَّلَا  ِعیطُْملا  َو  یـصاْعلا  َقِزار  َو  ِعُوضْوَْملا  ِداهِْملا  َو  ِعُوفْرَْملا  ِفْقَّسلا  َِقلاخ  ای  َّمُهَّللَا  : » تسا نیا  سپ  مّود ، ياعد  اّما 

َیِلا ْتَِعفُر  اذِا  ِو  ًارُوثنَم  ًاءابَه  َْتناک  ِلابِْجلا  یَلَع  ْتَعِضُو  اذِا  ِو  ًارْسی  ْتَداع  ِرْسُْعلا  ِقِراوَط  یَلَع  ْتیِّمُس  اذِا  یتَّلا  َِکئامْسَِاب  َُکلَئْـسَا  ٌعیفَـش  ال 
ْتیِدُون اذِا  َو  دوُحُّللا  َنِم  ْتَرُِشْتنُا  یَتْوَْملا  ِِهب  ْتیِعُد  اذِا  َو  ُقیاضَْملا  اََهل  ْتَعَـسَّتا  ِضْرَْالا  ِتاُملُظ  َیِلا  ْتَطَبَه  اذِا  َو  ُِقلاغَْملا  اََهل  ْتَحَّتَفَت  ِءامَّسلا 
ٍدَّمَحُِمب َُکلَئْـسَا  ًاعُومُد  ُنویُْعلا  ِتَضاَف  ُعامْـسَْالا  ِتَعَرَق  اذِا  َو  ًاعُوشُخ  ْتَلِجَو  ِبُولُْقلا  یَلَع  ْتَرِکُذ  اذِا  َو  ِدُوجُْولا  َیِلا  ْتَجِرُخ  ِتامُودْعَْملا  ِِهب 

ُهَتیَفَطْـصا َو  ُهَتیَّصَو  َو  ِِهتاـخاوُِمل  ُهَتْرَتْخا  يِذَّلَا  ِبلاـطیبَا  ِْنب  ِیلَع  َنینِمْؤُْملاِریمَاـِب  َو  ِتاـیْآلا  ِمَکْحُِمب  ِثوُْعبَْملَا  تازِْجعُْملاـِب  ِدـیَؤُْملا  َکـِلوُسَر 
ِِهب ُِصلْخَتْـسَت  َو  ُۀَِـفلَتْخُْملا  ُءاوْهَْالا  َُهل  َُفلُْؤت  َو  ُۀَـقَّرَفَتُْملا  ُءارْآلا  ِِهتَعاط  یَلَع  َعَّمََجت  يذَّلا  يِدـْهَْملا  ِنامَّزلا  ِبِحاـِصب   َ ِِهتَرِهاـصُم و َو  ِِهتاـفاصُِمل 
ْنِم َّقَْحلا  َدیُعت  َو  ًاناِنْتما  َو  ًالْضَف  ِهِرُوهُِظب  ِدابِْعلا  یَلَع  ْعِّسَُوت  َو  ًاناسِْحا  َو  ًالْدَع  َضْرَْالا  ِِهب  َأَلْمَت  َو  َِکئادْعَا  ِرارَش  ْنِم  ِِهب  ُمِقَْتنَت  َو  َِکئاِیلْوَا  ُقوُقُح 

یمامَا ْمُُهْتمَّدَق  َو  َکَیِلا  ْمِِهب  ُْتعَفْـشَتْسا  ِدَقَف  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَحُم  یلَع  یِّلَُـصت  ْنَا  ًادیدَج  ًاّضَغ  ِهیَدی  یَلَع  ُنیّدلا  َعِجُْرت  َو  ًادیمَح  ًازیزَع  ِِهناکَم 
َو ِِهتَمْـصِِعب  ِکُّسَمَّتلا  ِیف  ًةَُّوق  ینَدـیزَت  ْنَا  َو  ِِهتَعاـط  یِلا  ِۀـیادِْهلا  َو  ِِهتَفِْرعَِمل  ِقیفْوَّتلا  ِیف  َکـِتَمِْعن  َرْکُـش  ینَعِزُوـت  ْنَا  َو  یِجئاوَـح  يَدـی  َنَیب  َو 
: ینعی ص 354 ) راونـالاراحب ج 86  نیمِحاَّرلا -( ». َمَحْرَا  اـی  َکـِتَمْحَِرب  ِءاعُّدـلا  ُعیمَـس  َکَّنِا  ِِهتَعیـش  َو  ِِهتَْرمُز  یف  ِنْوَْکلا  َو  ِِهتَّنُِـسب  ِءادـِْتقِْالا 

يا هدننک  تعافـش  تسرپرـس و  یلو و  چیه  هک  عیطم ، راکهنگ و  هدنهد  يزور  يا  تسپ و  نیمز  دنلب و  نامـسآ  هدننیرفآ  يا  ادنوادخ ! »
اههوک رب  رگا  دوش و  یم  ناـسآ  یناوخب  راوشد  ياـههار  لـئاسم و  رب  ار  اـهمان  نآ  رگا  هک  تیاـهمان  هب  مهاوخ  یم  وت  زا  تسین ، وا  يارب 

یم زاب  هتـسب ، ياههار  اهنآ  يارب  دـنور  الاب  نامـسآ  يوسب  رگا  دـنادرگ و  یم  اوه  رد  هدـنکارپ  رابغ  تاّرذ  دـننام  ار  اهنآ  دوش  هداد  رارق 
زا دنوش و  هدـناوخ  اهربق  زا  ناگدرم  اهنآ ، هلیـسوب  رگا  دوش و  یم  عیـسو  ناشیا  رب  اه  یگنت  دـنور  ورف  نیمز  ياه  یکیرات  هب  رگا  دوش و 

دنوش و یم  ناسرت  عوشخ  زا  دنوش  دای  اهبلق  رب  رگا  دنوش و  یم  دوجوم  دـنوش  هدـناوخ  اه  تسین  رب  رگا  دـنیایب و  نوریب  دوخ  ياه  دـحل 
تازجعم اب  هک  تا  هداتسرف  دّمحم ، ّقح  هب  مهاوخ  یم  وت  زا  دندرگ ، یم  کشا  ناشوج  همشچ  دننام  اهمـشچ ، دنوش  هدز  اهـشوگ  رب  رگا 

يدرک و شرایتخا  ربمایپ  ینیـشناج  يردارب و  يارب  هک  بلاطیبا  دنزرف  یلع  نینمؤملاریما  هب  هدش و  ثوعبم  مکحم  تایآ  اب  هدـش و  دـییأت 
ار فلتخم  ياهاوه  ینک و  یم  عمج  شتعاطا  رب  ار  هدنکارپ  ءارآ  هک  يدهم  نامز ، بحاص  هب  يدـیزگرب و  شیداماد  ّصاخ و  یتسود  هب 
يریگ و یم  ماقتنا  وا  هلیـسوب  تنانمـشد  ياهدـب  زا  یهد و  یم  یـصالخ  ار  تناتـسود  قوقح  وا  هلیـسوب  ینک و  یم  يروآ  عمج  وا  يارب 

اهنآ رب  يراذـگ و  یم  ّتنم  ییاـمن و  یم  لّـضفت  تناگدـنب  رب  وا  روـهظ  اـب  ینک و  یم  یکین  ناـسحا و  لدـع و  زا  ُرپ  ار  نیمز  وا  هلیـسوب 
یم زاب  يدیدج  توارط  اب  ار  نید  شناتسد ، اب  ینادرگ و  یم  زاب  تسا  دیمح  زیزع و  هک  یلاح  رد  شناکم  زا  ار  ّقح  یهد و  یم  تعسو 

مدوخ و يور  شیپ  ار  اهنآ  ما و  هدرک  تعافش  بلط  تیوس  هب  اهنآ  هلیـسوب  نم  انامه  دّمحم و  لآ  دّمحم و  رب  یتسرف  دورد  هک  ینادرگ ،
زا يرادربنامرف  یگدنب و  يوسب  تیاده  وا و  تخانش  هب  قیفوت  هلیسوب  ار  تیاه  تمعن  رکـش  هکنیا  ما و  هداد  رارق  میاه  تجاح  شیپاشیپ 
وت انامه  یهد  شیازفا  وا  نایعیـش  هرمز  رد  ندوب  وا و  تّنـس  هب  ادـتقا  وا و  تمـصع  هب  کّـسمت  رد  ارم  يورین  هکنیا  ینک و  اـطع  نم  هب  وا 
رد هیعدا  نیا  : » تسا هتفگ  اهاعد  نیا  لقن  زا  دـعب  یمعفک  میهاربا  خیـش  ناـنابرهم ». نیرتناـبرهم  يا  تتمحر  دـیما  هب  یتسه ، اـعد  ياونش 

هدهاشم دوب  هدش  هتشون  الط  بآ  اب  هک  یلاح  رد  نامدوخ  باحصا  ياهباتک  زا  یضعب  رد  ار  اهنآ  نم  یلو  تسین  یـسوط  خیـش  دّجهتم » »
تـسا قباطم  دنا  هدرک  لقن  حالـصالا » جاهنم   » رد همّالع  و  رایتخا »  » باتک رد  یقاب  نب  دیـس  هچنآ  اب  لّوا  ياعد  هک  دـنامن  یفخم  مدرک ».

ره ياعد  رد  هک  یتمسق  هدرک و  لقن  اذَک ». َو  اذَک  یب  َلَعْفَت  ْنَا  َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  یِّلَُصت  ْنَا   » ات حابـصم »  » رد یـسوط  خیـش  یلو 
. درادن دوجو  اجنآ  رد  تسا  دوجوم  یماما 
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ره نامز  رد  هک  روطنامه  دوش  یم  هضرع  ع )  ) رصع ماما  رب  ناگدنب  لامعا  تقو  ود  نیا  رد  هبنشجنپ . رصع  هبنشود و  رصع  مشش : مجنپ و 
هب اهنآ  رتشیب  رد  تسا و  رایـسب  دروم  نیا  رد  رابخا  دـش و  یم  هضرع  ص )  ) ربمایپ رب  ص )  ) مرکا ربمایپ  ناـمز  رد  ماـما و  ناـمه  رب  یماـما 

َو ْمُکَلَمَع  ُهَّللا  يَریَسَف  اُولَمْعا  ُِلقَو   » هفیرش هیآ  ریسفت  رد  يزار  حوتفلاوبا  خیش  تسا . هدش  هراشا  رگید  یضعب  رد  یلو  هدشن  حیرصت  رصع 
امش لامعا  نانمؤم ، وا و  هداتسرف  دنوادخ و  هک  دینک  لمع  وگب : : » ینعی هیآ 105  هبوت  هروس  رد -(  هک : تسا  هدروآ  َنُونِمْؤُْملاَو ». ُُهلوُسَر 

زا دارم  دننک و  یم  هضرع  ع )  ) هّمئا و  ص )  ) ادخ لوسر  رب  هبنـشجنپ  هبنـشود و  بش  ره  رد  ار  تّما  لامعا  هک  هدمآ  رابخا  دـننیب )». یم  ار 
دزن رد  هک : تسا  هدـش  تیاور  یّقر  دوواد  زا  ریاـصب »  » یـسوط و خیـش  یلاـما »  » رد دنـشاب . یم  ع )  ) موصعم ناـماما  هیآ ، نیا  رد  نونمؤم 

دش و هضرع  نم  رب  امش  لامعا  هبنشجنپ  زور  هک  یتسردب  دوواد ! يا  : » دومرف ترـضح  نآ  ناهگان  هک  مدوب  هتـسشن  ع )  ) قداص ترـضح 
وا و رمع  ندش  مک  ثعاب  وت  محر  هلص  مناد  یم  هک  یتسردب  مدیدرگ . نامداش  مدید و  ار  تیومع  رسپ  هب  تبسن  محر  هلص  وت  لامعا  رد 

دب شرـسمه  وا و  لاح  هک  دنداد  ربخ  نم  هب  متـشاد . دناعم  رادرکدـب و  ییومع  رـسپ  نم  : » دـیوگ یم  دوواد  ددرگ ». یم  شلجا  ندیـسر 
هک مدرک  هدهاشم  مدیـسر  هنیدـم  هب  یتقو  سپ  دوش ، یلام  کمک  وا  هب  ات  متـشون  يا  هلاوح  هّکم ، هب  تکرح  زا  شیپ  مه  نم  سپ  تسا .

ترـضح نآ  هک  تسا  هدرک  تیاور  ع )  ) قداص ماما  زا  راّفـص  تاجرّدـلا » رئاصب   » رد نینچمه  تسا ». ربخاب  عوضوم  زا  ع )  ) قداص ماـما 
هاگماش ره  ناگدـنب  لاـمعا  : » دومرف رگید  ربخ  رد  و  دوش ». یم  هضرع  ع )  ) هّمئا و  ص )  ) ادـخ لوسر  رب  هبنـشجنپ  زور  رد  لاـمعا  : » دومرف
سنوی زا  زین  و  دوش ». هضرع  (ص ) ربمایپ رب  شتـشز  لمع  هک  دـنک  ایح  امـش  زا  یکی  سپ  دوش ، یم  هضرع  ص )  ) ربمایپ رب  هبنـشجنپ  زور 

رب لامعا  هک  تسا  يزور  نآ  : » دومرف دیـسر  هبنـشجنپ  هب  یتقو  درک ، یم  تبحـص  اـهزور  هراـبرد  (ع ) اـضر ماـما  هک : تسا  هدرک  تیاور 
لامعا هک  مسق  ادخ  هب  : » دومرف ع )  ) اضر ماما  هک : هدرک  تیاور  نابا  نب  هّللادبع  زا  زین  و  دوش ». یم  هضرع  (ع ) هّمئا شلوسر و  دـنوادخ و 

دروم ربتعم و  تیاور  : » دـیوگ یم  سفّنلا » ۀبـساحم  هلاسر   » رد سوواط  نب  یلع  لیلج  دیـس  دوش ». یم  هضرع  نم  رب  هبنـشجنپ  ره  رد  امش 
زور رد  هک : تسا  هدش  تیاور  ع )  ) تیب لها  زا  دوش و  یم  هضرع  ّلجوّزع  دنوادخ  رب  هبنشجنپ  هبنشود و  زور  رد  لامعا  هک  مدید  یقاّفتا 

هک دنک  یم  لقن  یسوط  خیـش  زا  سپـس  دوش ». یم  هضرع  (ع ) هّمئا و  ص )  ) وا لوسر  هلالج و  ّلج  دنوادخ  رب  لامعا  هبنـشجنپ  هبنـشود و 
هاگآ اهنآ  هب  ترضح  نآ  دوش و  یم  هضرع  ص )  ) ربمایپ رب  لامعا  هبنشجنپ  هبنشود و  ره  رد  هک  تسیورم  : » تسا هتفگ  نایبت » ریـسفت   » رد
لوسر هک  دنک  یم  لقن  ّتنـس  لها  زا  نومـضم  نیا  هب  يا  هلمج  و  دـنوش ». یم  هاگآ  مه  نانآ  دوش و  یم  هضرع  ع )  ) هّمئا رب  ددرگ و  یم 

یم ار  ناگدنب  همه  سپ  دوش . یم  هضرع  دنوادخ  هب  هبنـشجنپ  هبنـشود و  زور  رد  هبترم  ود  هتفه ، رد  نم  تّما  لامعا  : » دومرف ص )  ) ادـخ
ترـضح نآ  هک : تسا  هدرک  تیاور  نینچمه  دیراذگب ». ار  ود  نیا  دیامرف  یم  دشاب و  هتـشاد  ینمـشد  شردارب  اب  هک  یـسک  رگم  دزرمآ 

هبنـشود و ره  رد  لامعا  : » دومرف ترـضح  دیـسرپ . ار  ص )  ) ربمایپ راک  نیا  ّتلع  رفن  کـی  دـنتفرگ . یم  هزور  ار  هبنـشجنپ  هبنـشود و  زور 
تسا هتسیاش  : » دیوگ یم  سوواط  نب  دیس  سپس  دورب ». الاب  متسه  راد  هزور  هک  یلاح  رد  ملمع  مراد  تسود  نم  دور و  یم  الاب  هبنشجنپ 
تدابع تعاط و  رد  زور  ود  نیا  رد  هک  ادابم  دـنک و  شـشوک  قیفوت ، ندروآ  تسدـب  رد  یقیرط  ره  هب  هبنـشجنپ  هبنـشود و  ره  رد  ناسنا 

هک دنک  یم  اضتقا  ود  ره  لقن  لقع و  اریز  دیامن  شالت  دوخ  یحور  تمالـس  ندروآ  تسدـب  رد  دـناوت  یم  ات  دـیاب  هکلب  دـیامن  یهاتوک 
ياه تیمها  زا  یکی  : » تسا هدمآ  عوبـسالا » لامج   » باتک متفه  لصف  رد  دشاب ». صقن  یب  هدامآ و  هدـنب  ناطلـس ، هب  هدـنب  ضرع  ماگنه 

: هک تسا  هدـش  تیاور  ددرگ . یم  هضرع  هیلع ) هّللا  تاولـص   ) وا ناّصاخ  لوسر  ادـخ و  رب  لامعا  زور  نیا  رد  هک  تسا  نآ  هبنـشود  زور 
وا رب  لامعا  هک  یـسک  تمرح  هک  يا  هدـنب  تسا  راوازـس  سپ  دـشاب ، یم  زور  نتفای  ناـیاپ  ماـگنه  زور ، ود  نیا  رد  لاـمعا  هضرع  تقو  »
رب لامعا  نآ  هک  دـشاب  هتـشاد  دای  هب  دـنک و  حالـصا  هبـساحم و  دـناوت  یم  هک  یئاـج  اـت  ار  دوخ  لاـمعا  دسانـش ، یم  ار  دوش  یم  هضرع 
دزن هریغـص  هریبک و  ناهانگ  ییاوسر  ددرگ و  یم  هضرع  دنوادخ  ماقم  الاو  ّصاوخ  رب  سپـس  دوش و  یم  هضرع  رارـسا ، هب  هاگآ  ِدنوادخ 

قیدصت تردق  تّزع و  یگرزب و  هب  ار  دـنوادخ  هک  يا  هدـنب  دزن  رد  بلطم  نیا  هنوگچ  سپ  دوش . یم  راکـشآ  تارـضح  نآ  دـنوادخ و 
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: هک تسا  هدرک  شرافس  شدنزرف  هب  ۀّجحملا » فشک   » رد سوواط  نب  دیـس  تسا ». ناسآ  کچوک و  دراد ، نامیا  تمایق  زور  هب  هدرک و 
هلیسوب ترضح  نآ  رب  مالـس  زا  دعب  هّتبلا  نک ، ضرع  ع )  ) يدهم ترـضح  تمدخ  ار  دوخ  تاجاح  هبنـشجنپ ، هبنـشود و  زور  ود  ره  رد  »

ِفْوَاَف ٍةاجُْزم  ٍۀَـعاضَِبب  اْنئِج  َو  ُّرُّضلا  انَلْهَا  َو  انَّسَم  ْزیزَْعلا  اَهیا  ای  : » وگب سپـس  رخآ . ات  ماتلا » لماکلا  هّللا  مالـس  : » تسا نیا  شلّوا  هک  یترایز 
يا هشوت  اب  ام  تسا و  هدیـسر  یگنت  یتخـس و  ام  لها  ام و  هب  زیزع ! يا  : » ینعی َنیقِّدَـصَتُْملا -( ». يِزْجی  َهَّللا  َّنِا  انیَلَع  ْقَّدَـصَت  َو  َلیَْکلا  اـَنل 
رخآ ات  دهد )». یم  ار  ناگدـنهد  هقدـص  يازج  دـنوادخ  انامه  هک  امن  قّدـصت  ام  رب  نک و  ُرپ  ار  ام  هنامیپ  سپ  میا  هدـمآ  وت  يوسب  زیچان 
هبترم رد  لامعا  تبیغ : رد  یـسوط  خیـش  تیاور  هب  انب  میدرکن . لقن  تشاد  صاصتخا  تاداس  هب  دوبن و  لوقنم  نوچ  هک  هفیرـش  تاـملک 

هب دوش و  یم  هضرع  لاـعتم  دـنوادخ  رب  هاـگنآ  و  (ص ) ادـخ لوسر  هب  دـعب  ع ،)  ) هّمئا زا  کـی  ره  رب  سپـس  ع ،)  ) تّجح ترـضح  رب  لّوا 
دنور و الاب  زور ، نیلّکوم  هک  تسا  نآ  تقو  زین  دـشاب و  یم  ع )  ) يدـهم ترـضح  هب  ّصتخم  تعاس  نیا  زین  زور  تاعاس  میـسقت  بسح 

هّجوت عناوم  دیامنب و  ار  تبقارم  تیاهن  هتفر ، تسد  زا  هک  هچنآ  ناربج  لامعا و  حالـصا  رد  دیاب  ناسنا  نیاربانب  دـنیآ . دورف  بش  نیلّکوم 
حالـصا رد  تعافـش  ترـضح  نآ  زا  دوش و  لّسوتم  ع )  ) رـصع ماما  هب  هدرک و  يرود  تلفغ  لها  سلاجم  زا  دنک و  فرطرب  ار  عّرـضت  و 

نایعیش يارب  هک  يروهشم  ياعد  رد  ترضح  نآ  هکنانچ  دوش  تانسح  نیرتهب  هب  تانسح  و  تانسح ، هب  تائیـس  لیدبت  لامعا و  همانراک 
صلاخ لمع  دنک  یعس  ناسنا  هبنش  جنپ  هبنشود و  زور  بش و  رد  نینچمه  تسا . هتـساوخ  لاعتم  دنوادخ  زا  ار  بلطم  نیمه  هدومن ، دوخ 

رد هک  دهد  صاصتخا  یلامعا  هب  ار  زور  ود  نیا  دیاب  ناسنا  دنشخبب . ار  وا  ياهیدب  ریاس  صلاخ ، لمع  نآ  تکرب  هب  دیاش  هک  دهد  ماجنا 
ود نیا  حبـص  زامن  رد  ناسنا »  » هروس ندناوخ  اهنآ . زا  کی  ره  رد  ردق »  » هروس هبترم  رازه  ندـناوخ  بابحتـسا  لثم : تسا  هدـمآ  تایاور 
زور رخآ  رد  هدش  دراو  رافغتسا  ندناوخ  زور . نیا  رد  دجسم  ندرک  وراج  تسا ). (ع ) رـصع ماما  صوصخم  ناسنا  ردق و  هروس  ود  . ) زور

. تسا هدمآ  شّلحم  رد  هک  یلامعا  ریاس  هبنشجنپ و 

نابعش همین  زور  بش و   7

ناـیب رد  تسا . هدوـمرف  اـطع  شناگدـنب  هب  نآ  رد  ار  ع )  ) ناـمز ماـما  تدـالو  گرزب  تمعن  دـنوادخ  هک  نابعـش  همین  زور  بش و  متفه :
. مینک رکذ  ار  تسا  هتفگ  لابقا »  » رد سوواط  نب  دیـس  ینعی  ع )  ) تیب لها  نابز  هک  هچنآ  تسا  یفاک  فیرـش  تقو  نیا  مارتحا  تمظع و 
هب ص )  ) ادخ ربمغیپ  هکنیا  هب  دنراد  قاّفتا  نادمتعم  نایوگتسار و  هک  تسا  یسک  ع )  ) يدهم ترضح  ام  يالوم  نادب ! : » دیوگ یم  ناشیا 

تالامک ص )  ) ربمایپ هک  دنا  هتفگ  زین  تسا و  هداد  تراشب  ترضح ، نآ  تموکح  تسایر و  هب  ناناملسم  یگرزب  ترضح و  نآ  تدالو 
دنا و هدیسرن  ماقم  نآ  هب  ءایصوا  ناربمایپ و  زا  کی  چیه  هک  دسر  یم  ییاج  هب  وا  یگرزب  تمظع و  هک  هدرک  حیرصت  هداد و  حرـش  ار  وا 

ْبَه : » تفگ نامیلـس  یتقو  هک  اریز  تسا ، هدیـسرن  هاگیاج  نآ  هب  داد -  یم  ناـمرف  سنا  ّنج و  هب  دوخ  تموکح  رد  هک  نامیلـس -  یّتح 
! اراگدرورپ ینعی :  » هیآ 35 هروس ص  وت -(  زا  دـعب  هکنیا  رد  ارت  تساوـخرد  : » دوـمرفن باوـج  رد  يدـَْعب ». ْنِم  ٍدَـحَِال  یغَْبنیـال  ًاـْکُلم  یل 

تباـجا ار  مینکن  اـطع  يدـحا  هب  رتشیب  يا )». هدنـشخب  رایـسب  وت  هک  دـشابن  سک  چـیه  راوازـس  نم  زا  دـعب  هک  نک  اـطع  نم  هب  یتموکح 
َنیرَخآ َو  ٍصاّوغ *  ٍءاّنب و  َّلک  َنیطایَّشلاَو  َباصَا *  ثیح  ًءاخُر  هِرمِأب  يرَْجت  َحیّرلا  َُهل  انرَّخَـسَف  : » دومرف هلالج  ّلج  دنوادخ  هکلب  میدرک ».

ره هب  دنک و  تکرح  یمرن  هب  شنامرف  هب  ات  میتخاس  وا  رّخـسم  ار  داب  ام  سپ  : » ینعی ات 38 ) تایآ 36  هروس ص  ِدافْصَْالا -( ». ِیف  َنینَّرَقُم 
هطلس تحت   ) ریجنز لُغ و  رد  ار  يرگید  هورگ  ار و  اهنآ  زا  یصاّوغ  اّنب و  ره  میدرک و  وا  رّخسم  ار  نیطایـش  و  دورب ، دهاوخ  یم  وا  هک  اج 

ناربمایپ زا  کی  چیه  هک  دراد  یتدایس  تلیضف و  (ص ،) دّمحم ترضح  نییبّنلا  متاخ  هک  دنتسه  قفّتم  یگمه  نیملـسم  و  میداد ». رارق  وا )
هتفر و نیب  زا  ءایبنا  نید  ياه  هیاپ  هک  یلاح  رد  درک  دهاوخ  روهظ  نامّزلارخآ  رد  (ع ) يدـهم هکنیا  درادـن و  ع )  ) نامیلـس ترـضح  یّتح 
لدع و زا  تسا  هدش  ُرپ  ملظ ، لهج و  روج و  زا  هکنیا  زا  دعب  ار  نیمز  سپ  تسا ، هدنامن  یقاب  سردنم  يرهاظ  زج  یبهذم  رئاعش  زا  يرثا 

شور ندرک  هدـنز  نیــشیپ و  ياـیبنا  مـسارم  دـیدجت  يارب  ار  ص )  ) دّـمحم دوـخ  ربماـیپ  یلاـعت  يادــخ  و  دــنک . یم  ُرپ  تـمکح ، داد و 
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رد دوش ، یم  نآ  ماجنا  هب  ّقفوم  ع )  ) يدهم ترضح  هک  هنوگ  نآ  دنتسناوتن  هتـشذگ  ناربمایپ  زا  کی  چیه  داتـسرف و  هتـشذگ  ناراکوکین 
قوقح هب  نیملـسم  هک  ترـضح ، نآ  تلـالد  تهج  هب  دوش  تیاـعر  بش  نیا  میظعت  مارتـحا و  هک  تسا  راوازـس  دـنوشب . قّفوم  راـک  نیا 

وا ندمآ  هب  ار  دوخ  ّتما  نادنمتداعـس  هدومن و  رکذ  (ص ) دّـمحم ترـضح  وا  ّدـج  هک  يزیچ  نآ  هزادـنا  هب  دـنراد  فارتعا  ناشیا  تماما 
هداد مسق  نأّشلا  میظع  دولوم  نیا  ّقح  هب  ار  ادخ  نآ ، رد  هک  ار -  اعد  نیا  ناسنا  نابعـش  همین  بش  رد  دیوگ : یم  دـعب  تسا . هداد  تراشب 
َلِّدَبُم ًالْدَع ال  َو  ًاقْدِص  َُکتَِملَک  ْتَّمَتَف  ًالْضَف  اِهلْضَف  یِلا  َْتنَرَق  یتَّلَا  اهِدُوعْوَم  َو  َِکتَّجُح  َو  اهِدُولْوَم  َو  ِهِذه  اِنتَلَیل  ِّقَِحب  َّمُهَّللَا  : » دناوخب دنا - 

َمُرَک َو  ُهُِدلْوَم  َّلَج  ُرُوتْـسَْملا  ُِبئاْغلا  ِروُجیَّدـلا  ِءایْخَط  یف  ُروُّنلا  ُمَلَْعلا  َو  ُقِرْـشُْملا  َُکئایِـض  َو  ُقِّلَاَتُْملا  َكُرُون  َِکتایِآل  َبِّقَعُم  َو ال  َِکتاِملَِکل 
ِْملِْحلا ُوذ  َو  ُوبْخیال  يذَّلا  ُهُرُون  َو  ُوْبنیال  يذَّلا  ِهَّللا  ُفیَس  ُهُداْدمَا  ُۀَِکئالَْملا  َو  ُهُداعیم  َنا  اذِا  ُهُدیَُؤم  َو  ُهُرِصان  ُهَّللا  َو  ُهَءادَهُـش  ُۀَِکئالَْملا  َو  ُهُِدتْحَم 

ُۀَمِجاَرت ِرْـشَّنلا  َو  ِرْـشَْحلا  ُباحْـصَا  َو  ِرْدَْقلا  ِۀَلَیل  یف  مِهیَلَع  ُلَّزَنی  ام  ْمِهیَلَع  ُلَّزَنُْملا  ِْرمَْالا  ُةالُو  َو  ِرْـصَْعلا  ُسیماَون  َو  ِرْهَّدلا  ُرادَـم  ُوبْـصیال  يذَّلا 
ْنِم اْنلَعْجا  َو  ُهَماِیق  َو  ُهَروُهُظ  َو  ُهَمایَا  اِنب  ِْكرْدَا  َو  َّمُهَّللَا  ْمِهِِملاوَع  ْنَع  ِرُوتْـسَْملا  ْمِهِمیاق  َو  ْمِهِِمتاخ  یلَع  ِّلَصَف  َّمُهَّللَا  هیْهَن  َو  هِْرمَا  ُةـالُو  َو  هیْحَو 

َنیِملاس ِءُوّسلا  َنِم  َو  َنیِمئاق  ِهِّقَِحب  َو  َنیِمناغ  ِِهتَبْحُص  ِیف  َو  َنیمِعان  ِِهَتلْوَد  ِیف  انیْحَا  َو  ِِهئاصَلُخ  َو  ِِهناوْعَا  ِیف  اْنُبتْکا  َو  ِهِراِثب  انَراث  ْنِْرقا  َو  ِهِراْصنَا 
ِِهتَْرتِـع َنیقِداَّصلا َو  ِِهتَیب  ِلـْهَا  یلَع  َو  َنیلَـسْرُْملا  َو  َنییبَّنلا  ِمَتاـخ  ٍدَّمَُحم  یلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  َو  َنیَملاـْعلا  ِّبَر  ِهـِّلل  ُدْـمَْحلا  َو  َنـیمِحاّرلا  َمَـحْرَا  اـی 

شکرابم دولوم  نابعـش و  همین  ِبش  نیا  ّقح  هب  ایادخ  : » ینعی َنیمِکاْحلا ». َمَکْحَا  ای  ْمُهَنَیب  َو  انَنَیب  ْمُکْحا  َو  َنیِملاَّظلا  َعیمَج  ْنَْعلا  َو  َنیقِطاَّنلا 
لامک ّدح  هب  تلادع  قدـص و  تهج  زا  وت  نید  دـیحوت و  هملک  سپ  يدوزفا ، شلیاضف  رب  یتلیـضف  هک  نآ  دوعوم  تّجح  بش و  نیا  رد 

تسا و هدنزورف  شخب و  ینـشور  عشعـشم و  راونا  اهنآ  هک  درادـن  بیقعت  تیلباق  وت  تایآ  دـبای و  یمن  لیدـبت  رییغت و  وت  تاملک  دیـسر .
شروهظ هاگیاج  مّظعم و  شّدلوت ، ّلحم  هک  دـشاب  یم  اهرظن  زا  ناهنپ  بئاغ  ماما  نامه  ملاع ، کیرات  بش  نیا  رد  تتفرعم  رون  يامنهار 

شیرای ناگتـشرف  دسرب و  ارف  شروهظ  هدعو  هک  یماگنه  تسوا  شخبورین  روای و  دنوادخ  دنتـسه و  وا  ناهاوگ  ناگتـشرف  تسا . مرّکم 
رـس کبـس  هک  تسا  ملح  ماقم  بحاص  دوش و  یمن  شوماخ  هک  تسادخ  رون  دوش و  یمن  دـنُک  هک  تسادـخ  رهق  ریـشمش  وا  دـننک . یم 

لوزن اهنآ  رب  دوش  یم  لزان  ردق  بش  رد  هچنآ  هک  دـنرما  نایلاو  اهنآ  و  تسا ، نامز  ود  رادـهگن  ظفاح و  راگزور و  رادـم  وا  ددرگ . یمن 
متاخ و ماما  رب  سپ  اراگدرورپ ! دنتسه . ادخ  یهن  رما و  نابهگن  وا و  یحو  نارّسفم  مجرتم و  قلخ و  رـشن  رـشح و  نابحاص  اهنآ  دبای . یم 
هدـب و رارق  وا  ناگدـننک  يرای  زا  ار  ام  ناسرب و  وا  روهظ  مایق و  مایا  هب  ار  ام  اهلاراب ! تسرفب . دورد  تسا  ناـهنپ  هک  يدُـه  هّمئا  نآ  مئاـق 
زا رادب و  هدنز  یشوخ  اب  وا  تلود  رد  ار  ام  امرفب و  تبث  شناتسود  ناّصاخ و  نارای و  رتفد  رد  ار  ام  نادرگ و  نیرق  وا  نوخ  اب  ار  ام  نوخ 

صوصخم شیاتـس  و  ملاع ، نانابرهم  نیرتنابرهم  يا  راد  ظوفحم  يدـب  ره  زا  زاس و  راوتـسا  وا  ّقح  هب  نادرگ و  دـنم  هرهب  ار  ام  شتبحص 
نآ قطان  ترتع  قداص و  نادـناخ  رب  دورد  تسا و  نالوسر  ناربماـیپ و  متاـخ  هک  (ص ) دّـمحم ترـضح  اـم ، ياـقآ  رب  دورد  تسادـخ و 

نابحاص رب  یتسه ». اـمرف  مکح  نیرتهب  وت  هک  اـمرف  مکُح  َملاـع  ناـملاظ  اـم و  ناـیم  وت  داـب و  ناـهج  ناـملاظ  ماـمت  رب  تتنعل  و  راوگرزب .
هّجوت و عقاوم ، نیا  رد  هک  تسا  مزال  دنـشاب و  یم  ع )  ) نامز ماما  هب  صوصخم  روکذـم  ياـه  ناـمز  هک  هنوگناـمه  تسا  مولعم  تریـصب 

ترضح نآ  هک  دور  یم  لامتحا  رایسب  تایاور  ثیداحا و  یضعب  يور  زا  هک  دنراد  دوجو  مه  ییاه  ناکم  میشاب ، هتشاد  يرتشیب  هثاغتسا 
ای دـنیبن  ار  ع )  ) نامز ماما  دـنچ  ره  دوش  رـضاح  اه  ناکم  نآ  رد  ناسنا  هک  تسا  راوازـس  سپ  دنـشاب . اه  ناکم  نآ  رد  ّصاخ  یعقاوم  رد 

تکرب هب  دـیاش  تسا و  يدـنوادخ  ّصاـخ  فاـطلا  تکرب و  تـمحر و  لوزن  ثعاـب  ناـکم  کـی  رد  ترـضح  نآ  تماـقا  اریز  دسانـشن ،
اب ندوب  هک  روطنامه  دـشابن ، نآ  ّقحتـسم  دـنچ  ره  دوشب  وا  لاح  لـماش  تمحر  فطل و  تکرب ، ریخ و  ندـعم  نآ  اـب  ندوب  يراوجمه و 
رد قودـص  خیـش  دوشب . دـنوادخ  تمحر  زا  يرود  ندـش و  نوعلم  ثعاب  تسا  نکمم  دنتـسه  دـنوادخ  نعل  بضغ و  دروم  هک  یناـسک 
رد ار  ع )  ) هّمئا زا  یکی  ای  (ص ) ادـخ لوسر  سک  ره  هک : تسا  تیاور  ع )  ) هّمئا زا  حیحـص  رابخا  رد  : » هک تسا  هدومرف  نیّدـلا » لاـمک  »
یم نآ  زا  هک  تسا  يزیچ  زا  ندنام  ناما  اجنآ ، یلاها  يارب  باوخ  نآ  ریبعت  هک  یتسردب  دنا  هدش  ییاتسور  ای  رهش  دراو  هک  دنیبب  باوخ 

هک دنا  هدرک  تیاور  ملـسم  نب  دّـمحم  زا  یـسوط  خیـش  ینیلک و  خیـش  دنتـشاد . ار  شیوزرآ  هک  تسا  يزیچ  نآ  هب  ندیـسر  دندیـسرت و 
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ترـضح نآ  تمدخ  ادرف  دـندرک . روبع  اج  نآ  زا  ع ))  ) قداص ماما  ای  ( ) ع  ) رقاب ماما  هک  مدوب  هتـسشن  هنیدـم  یـضاق  رانک  رد  نم  تفگ :
مه نم  دراذگ  یم  مارتحا  نم  هب  یضاق  نیا  موش ! تیادف  : » متفگ مدید »؟ نآ  رد  ارت  زورید  هک  دوب  یـسلجم  هچ  نآ  : » دومرف ناشیا  متفر .
»!؟ تسا هتخاس  نمیا  دوش  سلجم  لها  همه  لماش  دوش و  لزان  ییالب  هکنیا  زا  ارت  زیچ  هچ  : » دومرف ترضح  منیـشن ». یم  وا  رانک  رد  دایز 

هدرمـش تمینغ  دیاب  اه  ناکم  نیا  رد  روضح  هک  تسا  عوضوم  نیا  هب  نداد  یهاگآ  فده  دراد و  دوجو  بلطم  نیا  رب  يدایز  دـهاوش  و 
دـیکأت و عرـش  رد  هک  تلیـضفاب  تاقوا  رد  هفیرـش  ياهدـقرم  نینچمه  دـشاب و  یم  ّجـح  ماگنه  رد  تافرع  اـه  ناـکم  نیا  هلمج  زا  دوش .

هکنانچ میناوخب . زامن  اهنآ  ياه  هزانج  رب  هدرک و  عییـشت  اه  ناکم  نیا  رد  ار  ناـنمؤم  میوش و  رـضاح  اـه  ناـکم  نیا  رد  هک  هدـش  قیوشت 
دنا هدرک  لقن  طوسبم  یثیدح  رد  بقانملا » بقاث   » رد یـسوط  یلع  نب  دّمحم  يدنوار و  بطق  بوشآ و  رهـش  نبا  لثم  ءاملع  زا  یتعامج 
یس دندرک و  نیعم  ار  يروباشین  میهاربا  نب  دّمحم  رفعجوبا  دندش و  عمج  روباشین  رد  نایعیـش  ع ،)  ) قداص ماما  تایح  رخآ  لاس  رد  هک :

هک هلضاف  هعیـش و  ینزریپ  دناسرب . ع )  ) قداص ماما  هب  ار  لاوما  نآ  وا ، ات  دندرپس  وا  هب  ار  ع )  ) ماما مهـس  زا  هماج  رازه  ود  یفرـشا و  رازه 
زا شیب  نم  لام  رد  : » تفگ داد و  وا  هب  دوب  مهرد  راهچ  شیاهب  هک  سابرک  يرادقم  لوپ و  مهرد  کی  دـمآ و  وا  دزن  دوب  هطیطـش  شمان 
وا مربـب ». ترـضح  نآ  دزن  ار  مک  زیچ  نیا  هک  منک  یم  اـیح  نم  : » تفگ صخـش  نآ  هدـب ». میـالوم  هب  ار  نآ  تسین ، ع )  ) ماـما مهـس  نیا 
هچ وا  زا  یّقح  هک  یلاح  رد  ار  دنوادخ  نم  ات  رادرب  ار  نآ  تسا . نم  لام  رد  رادقم  نیا  ع )  ) ماما ّقح  زا  دـنک ! یمن  ایح  دـنوادخ  : » تفگ

لوبق درم  نآ  دـشاب ». نم  ندرگ  رد  ع )  ) قداـص ماـما  زا  یّقح  هک  تسا  نیا  زا  رتهب  نیا  منکن . تاـقالم  دـشاب  نم  دزن  رد  داـیز  هچ  مک و 
روباشین یلاها  دوب . یتالاؤس  يواح  هک  تشاد  دوجو  يرهم  هب  رـس  ياه  همان  نآ  رد  هک  دوب  يا  هتـسب  وا  اب  دش . هناور  لاوما  نآ  اب  درک و 

دوب ملاس  شرهم  يدید  رگا  نک ، هاگن  سپس  هدب . ترـضح  نآ  هب  ار  تالاؤس  هتـسب  نامب و  ع )  ) قداص ماما  دزن  بش  کی  : » دنتفگ وا  هب 
تروص نیا  ریغ  رد  یلو  هدب  وا  هب  ار  لاوما  تسا و  یعقاو  ماما  وا  هک  نادب  دوب  هدـش  هتـشون  نآ  رد  اه  همان  باوج  رگا  هک  نک  زاب  ار  نآ 

ار ترـضح  یـصو  غارـس  تفر و  هنیدم  هب  دینـش . ار  (ع ) قداص ترـضح  تافو  ربخ  دمآ  هفوک  هب  یتقو  صخـش  نآ  نادرگرب ». ار  لاوما 
رانک سپس  دیدن . وا  رد  ار  تماما  زا  يرثا  یلو  درک  ناحتما  ار  يو  تفر و  وا  دزن  هب  دندرک . ییامنهار  حطفا  هّللادبع  يوسب  ار  وا  تفرگ .

یتشدرز ای  یحیسم  ای  يدوهی  دزن  هب  مورب !؟ اجک  : » هک درک  تیاکش  دوخ  ینادرگرـس  زا  درک و  هیرگ  تفر و  ص )  ) ربمغیپ رّهطم  حیرض 
تّجح نم  ام . نانمشد  هن  یحیـسم ، هن  يدوهی ، يوسب  هن  : » دومرف داد و  تکرح  ار  وا  ع )  ) مظاک ترـضح  ناهگان  اه »!؟ یبصان  ياهقف  ای 

يا هسیک  کی  رد  هک  نزریپ -  نآ  ياه  مهرد  اب  ار  لاوما  وا  سپ  مداد ». باوج  زورید  ار  دوب  اه  هماـن  نآ  رد  هک  هچنآ  متـسه و  دـنوادخ 
. درب ع )  ) مظاـک ماـما  دزن  هب  ار  دوـب -  یخلب  ردارب  ود  هتـسب  رد  هک  نزریپ -  نآ  هچراـپ  و  تشاد -  رارق  دوـب  مهرد  دـصراهچ  نآ  رد  هک 

هماج هک : وگب  ناسرب و  رایسب  ار  ام  مالس  نز  نآ  هب  : » دومرف دروآ و  نوریب  نآ  زا  سابرک  عارذ  هدزناپ  درک و  زاب  ار  اهسابل  هتسب  ترـضح 
همطاف ياتـسور  هک  تسایرـص  ام  ياتـسور  هبنپ  زا  هک  مداتـسرف  وت  يارب  ار  نیا  دوخ  ياه  نفک  زا  متـشاذگ و  دوخ  ياهنفک  ناـیم  رد  ارت 
هجیدخ مرهاوخ  نآ  هدنزود  دوب و  هتفاب  هتـشاک و  شنادـنزرف  نفک  يارب  هموصعم ، نآ  دوخ  هک  تسا  يا  هبنپ  رذـب  زا  تسا و  س )  ) ارهز

زا تشاذـگ و  نآ  رد  ار  مهرد  نآ  تساوخ و  ار  دوخ  جراخم  هسیک  سپـس  راذـگب ». تنفک  رد  ار  نآ  سپ  تسا ، ع )  ) هّللادـبع یبا  ِرتخد 
نفک نیا  صخش و  نیا  ندیسر  زا  دعب  بش  هدزون  طقف  هک : وگب  وا  هب  ناسرب و  نز  نآ  هب  ارم  مالس  : » دومرف تشادرب و  مهرد  لهچ  اجنآ 

.« مناوخ یم  زامن  وت  رب  مدوخ  نم  هدب و  هقدـص  ار  مهرد  راهچ  تسیب و  نک و  جرخ  ار  مهرد  هدزناش  دوب . یهاوخ  هدـنز  اه ، مهرد  نیا  و 
. داد نزریپ  نآ  هب  ار  اه  مهرد  هماج و  تشگرب و  صخش  نآ  سپس  نک ». نامتک  يدید  ارم  یتقو  : » دومرف صخـش  نآ  هب  ترـضح  سپس 

یم ترـسح  یخرب  دـندرک و  یم  تداسح  وا  تلزنم  ماقم و  هب  نایعیـش  زا  یـضعب  زا  دـیدرگ و  ناـمداش  لاحـشوخ و  رایـسب  نز  نآ  سپ 
ناهگان : » دـیوگ یم  صخـش  نآ  دـندرک . ماحدزا  وا  هزانج  رب  ندـناوخ  زامن  يارب  نایعیـش  تفر و  ایند  زا  مهدزون  زور  رد  وا  دـندروخ و 

زاـمن نز  نآ  هزاـنج  رب  تیعمج  هارمه  هب  تفرگ و  ار  نآ  راـهم  دـش و  هداـیپ  سپ  دوب ، راوس  يرتـش  رب  هک  مدـید  ار  ع )  ) مظاـک ترـضح 
، دش مامت  شراک  یتقو  ترضح  نآ  تخیر . نآ  رب  ار  ع )  ) هّللادبعابا ربق  تبرت  زا  يرادقم  دش و  رضاح  ربق  رد  وا  نتشاذگ  ماگنه  دناوخ .
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ناسرب و مالـس  ناشیا  هب  نم  فرط  زا  نک و  هاگآ  ار  دوخ  باحـصا  : » دومرف دنادرگرب و  ارحـص  فرط  هب  ار  رتش  رـس  دیدرگ و  رتش  راوس 
سپ میوش . رضاح  دیشاب  هک  ینیمزرس  ره  رد  امـش  هزانج  رب  هک  تسا  بجاو  میـسرب  تماما  ماقم  هک  تیب  لها  ام  زا  مادک  ره  رب  هک  وگب 

ثیدح نآ  هصالخ  دوب  نیا  دیـشاب ». ام  هدننک  يرای  شتآ ، زا  دوخ  يدازآ  رد  ات  دینک  کین  ار  دوخ  رادرک  دیزیهرپب و  یهلا  تیـصعم  زا 
رد هک  تسا  نکمم  تسا و  يوقتاب  راکوکین و  نینمؤم  هزاـنج  رب  (ع ) رـصع ماـما  روضح  هدـعو  نآ  هلمج  زا  هک  دـیفم  ینـالوط و  فیرش 

. دشاب هتشاد  دوجو  لیبق  نیا  زا  يرگید  دراوم  (ع ) تیب لها  ثیداحا 

صوصخم بادآ  لامعا و 

هراشا

، دیـسر ع )  ) تّجح ترـضح  روضح  فرـش  تاقالم و  تداعـس  هب  اهنآ  تکرب  هب  ناوتب  دیاش  هک  تسا  یبادآ  لامعا و  رکذ  رد  لصف  نیا 
هرهب نیا  هک  دـنچ  ره  میربب  ضیف  ترـضحنآ  زا  هک  يوحنب  يرادـیب ، رد  ای  دـشاب  باوخ  رد  میـسانشن ، هچ  میـسانشب  ار  ترـضح  نآ  هچ 
باب رد  تسا . باتک  نیا  شراگن  فادها  نیرتمهم  زا  دوخ  هّتبلا  هک  دـشابن  مّظعم  دوجو  نآ  هب  تفرعم  نیقی و  رون  ندـش  دایز  زج  يزیچ 

یم تسا و  رّـسیم  نکمم و  يربک ، تبیغ  نارود  رد  دوصقم  نیا  هب  ندیـسر  هک  دش  مولعم  میا ) هدـید  ار  ع )  ) نامز ماما  ام  باتک   ) متـشه
تقایل دنسپان -  تافص  ههبش و  ّکش و  شغ و  ّلغ و  زا  سفن  بیذهت  تبانا و  عّرـضت و  تفرعم و  يوقت و  لمع و  ملع و  هلیـسوب  ناوت - 

. میدرک رکذ  مالعا  ياملع  تاملک  زا  زین  يدهاوش  بلطم  نیا  دییأت  يارب  درک و  ادـیپ  ار  ّصاوخ  عمج  رد  ندـش  لخاد  رارـسا و  تفایرد 
تاّبحتسم تابجاو و  يادا  زا  ریغ  اریز  مینک  تاقالم  ار  ترـضح  نآ  میناوتب  هشیمه  هک  مینک  ادیپ  ار  یهار  هک  تسین  نیا  اجنیا  رد  روظنم 

، دشاب یمن  مولعم  شلها  رب  زج  تسا و  یفخم  ناهنپ و  رما  نیا  تامّدقم  ریاس  هدش ، هتساوخ  هک  يوحن  هب  تاهورکم  تامّرحم و  كرت  و 
تسد تداعس  نیا  هب  رابکی  شیوخ  رمع  رد  نآ  هلیـسوب  ناوتب  دیاش  هک  تسا  یتقایل  یگدامآ و  بسک  هار و  ندروآ  تسدب  ضرغ  هکلب 

کین و یلمع  رب  تموادم  هک  دوش  یم  مولعم  ناگتـشذگ  تیاکح  اه و  هّصق  رد  لّمأت  زا  هک  دنامن  یفخم  دشاب . باوخ  رد  دنچ  ره  تفای 
هک هنوگنامه  دشاب  یم  ّرثؤم  هداعلا  قوف  فده ، نیا  هب  ندیسر  يارب  زور  لهچ  تّدم  هب  يراز  عّرـضت و  رد  شـشوک  هعورـشم و  یتدابع 

لوادـتم و لامعا  زا  عّرـضت  تادابع و  اب  هارمه  هفوک  دجـسم  هب  نتفر  هعمج  بش  لـهچ  اـی  هلهـس  دجـسم  هب  نتفر  هبنـشراهچ  بش  لـهچ 
تراـیز تسا  نینچ  نیا  زین  و  دـنا . هتفرگ  هجیتـن  هداد و  ماـجنا  ار  لـمع  نیا  هک  دـنا  هدرک  اـعّدا  يداـیز  ناـکین  ءاـملع و  تسا و  فورعم 

درادن دوجو  نآ  دادعت  لمع و  عون  يارب  صوصخم  دنـس  دـنچ  ره  نآ ، دـننام  یلامعا  هعمج و  بش  لهچ  رد  ع )  ) ءادهـشلادیس ترـضح 
یّتـح تسا و  ّرثؤم  اـعد  نآ  یلوبق  تباـجا و  رد  زور ، لـهچ  رد  اـعد  رب  تموادـم  هک  دـیمهف  ناوـت  یم  ّتنـس  باـتک و  ياوـتحم  زا  یلو 

زا هچ  رگید -  تفـص  هب  یتفـص  زا  لاقتنا  تلاح و  رییغت  ثعاب  تّدـم  نیا  رد  مارح  ای  لالح  ياـه  یندـیماشآ  اـه و  یندروخ  رب  تبظاوم 
دنچ رکذ  هب  بلاطم ، نیا  دییأت  يارب  لاح  یتبحـصمه . نکـسم و  سابل و  تسا  لیبق  نیا  زا  دوش و  یم  کین -  هب  دب  زا  هچ  دـب و  هب  کین 

ترضح هب  یلاعت  ّقح  دومرف : ع )  ) قداص ترضح  هک : تسا  هک  هدرک  تیاور  هورق  یبا  نب  لضف  زا  یشایع  خیـش  میوش : یم  كّربتم  ربخ 
وا : » دومرف یلاعت  ّقح  متـسه ». نزریپ  نم  : » تفگ هراس  دوش ». یم  دـّلوتم  يرـسپ  وت  يارب  هراس  زا  يدوزب  : » هک داتـسرف  یحو  ع )  ) میهاربا
ّدر ارم  مالک  هک  نآ  ببـس  هب  دـندرگ  یم  بّذـعم  نمـشد  تسد  رد  لاس  دـص  راهچ  ات  رـسپ ، نآ  نادـنزرف  دروآ و  یم  يدـنزرف  يدوزب 

ترـضح هب  دنوادخ  سپ  دندرک ، يراز  هلان و  دنوادخ  هاگرد  هب  زور  لهچ  ات  دـندش  راچد  نوعرف  يالب  هب  لیئارـسا  ینب  یتقو  دـندومن ».
لاس دـص  راهچ  نآ  زا  لاس  داتفه  دـص و  هک  یلاح  رد  دـننک و  صالخ  نوعرف  تسد  زا  ار  نانآ  هک  داتـسرف  یحو  ع )  ) نوراه یـسوم و 

ام جرف  یلاعت  ّقح  دیدرک  یم  يراز  عّرضت و  نینچ  زین  امـش  رگا  : » دومرف ع )  ) قداص ترـضح  سپـس  تشادرب ». ناشیا  زا  ار  الب  دوب  یقاب 
عومجم  » باتک رد  یمعفک  میهاربا  خیـش  دیـسر ». دـهاوخ  دوخ  تیاهن  هب  رما  نیا  سپ  دـینک  یمن  نینچ  نیا  نوچ  یلو  درک  یم  لزاـن  ار 
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ترضح نآ  یتقو  دیشاب »! رام  دننام  : » هک درک  شرافس  نییراوح  هب  ع )  ) یسیع ترضح  هک : تسا  هدرک  لقن  رهاوج »  » باتک زا  بیارغلا »
یکی میمهفب ». ار  ع )  ) یـسیع ترـضح  مالک  لیوأت  هکنیا  رگم  مینک  یمن  تکرح  دوخ  ياج  زا  : » دنتفگ نییراوح  درک  جورع  نامـسآ  هب 

دناد یم  اریز  دنک  یم  یفخم  شندب  ریز  ار  شرـس  دچیپ  یم  دوخ  رود  دـنز و  یم  هقلح  هاگ  ره  هک  دیـشاب  رام  لثم  ینعی  : » تفگ اهنآ  زا 
ظفح ار  دوخ  نید  هک : دیوگ  یم  امش  هب  هّللا  حور  سپ  دنیب . یمن  يدایز  ررض  تسا  ملاس  شرس  یتقو  ات  دسرب  شندب  هب  یبیـسآ  ره  هک 

: تفگ يرگید  دینک ». یمن  ررـض  تسا ، ملاس  ناتنید  هک  ینامز  ات  دیوشب  ضرم  رقف و  راچد  رگا  تسا و  ترخآ  ایند و  هیامرـس  هک  دینک 
. دروخ یم  كاخ  طقف  دراد  دوجو  شندب  رد  رهز  هک  ینامز  ات  رام  هک  تسا  نآ  تهج  هب  دیشاب  رام  لثم  دومرف  امـش  هب  هّللا  حور  هکنیا  »

يرگید صخـش  دـیرب ». یمن  یعفن  ترخآ ، بلط  يارب  تمکح  ندینـش  زا  دراد  رارق  ناـتیاهلد  رد  اـیند  ّبُح  هـک  یماداـم  مـه  امـش  سپ 
سپس دهد  یم  یگنسرگ  ار  دوخ  زور  لهچ  ات  دنک  یم  یتسس  فعـض و  ساسحا  یتقو  رام  اریز  دیـشاب  رام  لثم  دومرف  هّللا  حور  : » تفگ

دوخ سفن  دیوگ  یم  امـش  هب  هّللا  حور  سپ  تسا . هدش  ناوج  لاس  لهچ  ات  هک  دیآ  یم  نوریب  یلاح  رد  دوش و  یم  یگنت  خاروس  لخاد 
زور لهچ  ار  دوخ  سفن  هلاس ، لهچ  ندنام  يارب  رام  هک  هنوگنامه  دیهد  یگنـسرگ  هاتوک  يایند  نیا  رد  تّدم ، دنلب  ياقب  يارب  یتّدم  ار 

رد تسا ». هتشاد  ار  روظنم  نیمه  ع )  ) یسیع ترضح  هک  دندیسر  هجیتن  نیا  هب  دندیدنسپ و  ار  وا  نخس  یگمه  سپ  دهد ». یم  یگنسرگ 
ع)  ) هّمئا تماما  یلو  دراد  شالت  عوضخ و  تدابع و  هک  یسک  ایآ  : » مدرک ضرع  ع )  ) ماما هب  هک : تسا  تیاور  ملسم  نب  دّمحم  زا  یفاک 
ره هک  تسا  لیئارـسا  ینب  زا  يا  هداوناخ  لَثَم  ع ،)  ) تیب لها  لَثَم  انامه  دّمحم ! يا  : » دومرف ترـضح  درب »!؟ یم  یعفن  چیه  درادن  لوبق  ار 

باجتـسم شیاعد  یلو  درک  تدابع  بش  لهچ  اهنآ  زا  يدرم  دـش . یم  باجتـسم  شیاعد  درک  یم  تدابع  بش  لهچ  هک  اهنآ  زا  مادـک 
وضو ع )  ) یسیع دنک . اعد  شیارب  ترضح  نآ  هک  درک  اضاقت  درک و  تیاکش  عوضوم  نیا  زا  تفر و  ع )  ) میرم نب  یسیع  دزن  سپ  دشن .
يرد زا  نم  هدنب  یسیع ! يا  : » هک داتـسرف  یحو  وا  يوسب  دنوادخ  دومن . اعد  صخـش  نآ  يارب  هاگ  نآ  دناوخ ، زامن  تعکر  ود  تفرگ و 

شندرگ رگا  یّتح  منک  یمن  تباجا  ار  شیاعد  سپ  دناوخ  ارم  تشاد  ّکش  وت  هب  تبـسن  هک  یلاح  رد  وا  دـشن . دراو  دوش  دراو  دـیاب  هک 
تلد رد  هک  یلاح  رد  ینک  یم  اـعد  ار  ادـخ  : » دومرف تشگرب و  درم  نآ  تمـس  هب  ع )  ) یـسیع ترـضح  دـتفیب ». شناتـشگنا  دوش و  عطق 
ّکـش نیا  هک  هاوخب  دنوادخ  زا  تسا ، تسرد  یتفگ  هچنآ  دنگوس  ادخ  هب  هّللا ! حور  يا  : » تفگ درم  يراد »!؟ ّکش  وا  ربمغیپ  هب  تبـسن 

هوعّدلا باجتـسم  شا  هداوناخ  دارفا  ریاس  دننام  تفریذـپ و  ار  درم  نآ  هبوت  دـنوادخ  درک و  اعد  ع )  ) یـسیع ترـضح  دـننک ». فرطرب  ار 
هک یسک  رگید : تیاور  رد  و   ) دیامن صلاخ  ار  ادخ  هب  نامیا  هک  يا  هدنب  : » هک تسا  هدش  تیاور  ع )  ) قداص ماما  زا  یفاک »  » رد دیدرگ .

شلد رد  ار  تمکح  دهد و  یم  ناشن  وا  هب  ار  شدرد  اود و  دنک و  یم  دهاز  ایند  رد  ار  وا  دنوادخ  دیوگب ) ار  دـنوادخ  رکذ  حابـص  لهچ 
صلاخ ار  ادخ  حابـص  لهچ  هک  یـسک  : » دومرف هک  تسا  تیاور  ص )  ) ادخ لوسر  زا  يدنوار  بطق  بابّللا » ُبل   » رد دـنادرگ ». یم  تباث 
يدزد نفک  شاّبن ، لولهب  : » هک تسا  تیاور  قودص  یلاما »  » رد دوش ». یم  يراج  شنابز  رب  وا  لد  زا  تمکح  ياه  همـشچ  دنکب  تدابع 

درط ار  وا  ترـضح  یلو  تفر  ص )  ) ادخ لوسر  دزن  سپ  دوب . هدش  نامیـشپ  هداد و  ماجنا  حـیبق  لمع  راصنا ، زا  يرتخد  دـسج  اب  هک  دوب 
شهانگ تمظع  هّجوتم  لولهب  هک  دوب  نیا  اهتمکح  نآ  زا  یکی  هک  تشاد  ییاه  تمکح  ص )  ) مرکا ربماـیپ  طّـسوت  لولهب  درط  درک -( .

شا هبوت  ملهچ  زور  رد  درک و  اعد  هلان و  هیرگ و  زور  لهچ  تفر و  هنیدـم  ياـه  هوک  زا  یکی  هب  وا  سپـس  دـیامنب ). حوصن  هبوت  هدـش و 
يو هب  تفر و  وا  شیپ  ص )  ) لوسر ترـضح  دش . لزان  دـنوادخ  طّسوت  شهانگ  زا  نتـشذگ  هبوت و  یلوبق  دروم  رد  يا  هیآ  دـش و  لوبق 
نیب زا  ار  نآ  لولهب  هک  روطنامه  دیربب  نیب  زا  هنوگنیا  ار  ناتناهانگ  : » دومرف باحـصا  هب  هاگ  نآ  دومرف ، توالت  ار  هیآ  نآ  داد و  تراشب 

« هیوقلا ددـع   » باـتک زا  راـحب »  » رد تسیرگ ». شیوخ  يـالوا  كرت  رب  زور  لـهچ  ع )  ) دوواد ترـضح  : » هک تسا  تیاور  نینچمه  درب ».
رمع رکبوبا و  حاضحـض و  نب  رذنم  رـسای و  نب  راّمع  هارمه  هب  ص )  ) مرکا ربمایپ  هک : تسا  هدش  لقن  یّلح  همّالع  ردارب  فسوی ، نب  یلع 

یمیظع تروصب  ع )  ) لیئربج ناهگان  دندوب . هتـسشن  حـطبا  رد  بلّطملادـبع  نب  ةزمح  بلّطملادـبع و  نب  ساّبع  و  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  و 
هب هبترم  دنلب  دنوادخ  دّمحم ! يا  : » داد ادن  دش و  لزان  ترـضح  نآ  رب  دوب  هدرک  نهپ  نیمز  قرـشم  ات  برغم  زا  ار  دوخ  لاب  هک  یلاح  رد 
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هجیدخ اریز  دوب  تخـس  ص )  ) ربمایپ يارب  راک  نیا  ینک ». يریگ  هرانک  هجیدخ  زا  حابـص  لهچ  هک  دـنک  یم  رما  دـناسر و  یم  مالـس  وت 
. دوب راد  هزور  هک  یلاح  رد  دـنارذگ  تدابع  هب  ار  زور  لـهچ  (ص ) لوسر ترـضح  دوب . دـنمقالع  وا  هب  تشاد و  تسود  رایـسب  ار  (س )
هب وت  زا  نم  ندش  ادج  نکن  نامگ  : » وگب دومرف  داتـسرف و  س )  ) هجیدخ ترـضح  دزن  ار  رـسای  راّمع  رخآ  ياهزور  رد  ص )  ) مرکا ربمایپ 

لاعتم دـنوادخ  انامه  هک  شاب  هتـشاد  ّنظ  نسُح  وت  سپ  تسا  هدومرف  رما  ییادـج  نیا  هب  ارم  مراـگدرورپ ، هکلب  تسا  یگقـالع  یب  ببس 
تنب همطاف  لزنم  رد  نم  هک  باوخب  تهاگیاج  رد  دـنبب و  ار  برد  بش  ماگنه  دـنک . یم  تاـهابم  وت  هب  هکئـالم ، دزن  هبترم  دـنچ  يزور 

. دیسر نایاپ  هب  زور  لهچ  هکنیا  ات  دش  یم  نیگهودنا  ص )  ) ادخ لوسر  يرود  زا  هبترم  دنچ  يزور  س )  ) هجیدخ ترـضح  متـسه ». دسا 
.« يوش رضاح  وا  هیده  تیحت و  يارب  هک  دنک  یم  رما  دناسر و  یم  مالس  وت  رب  هبترم  دنلب  دنوادخ  دّمحم ! يا  : » تفگ دش و  لزان  لیئربج 

ترـضح دزن  زامن  زا  شیپ  دـنوادخ  نامرف  هب  درک و  راطفا  اهنآ  اـب  ترـضح  نآ  دـش و  لزاـن  اـمرخ  روگنا و  زا  یقبط  اـب  لـیئاکیم  سپس 
لبق زور  لهچ  ص )  ) ربمایپ : » هک تسا  هدش  تیاور  زین  و  دش . دقعنم  س )  ) ارهز همطاف  ترـضح  هفطن  بش  نآ  رد  تفر و  س )  ) هجیدـخ

، دوب زور  لـهچ  زین  ع )  ) یـسوم ترـضح  تاـقیم  دـش ». ثوعبم  ملهچ  زور  رد  دـنک و  يریگ  هراـنک  هجیدـخ  زا  دـش  رومأـم  زین  تثعب  زا 
رد دـیماشاین ». يزیچ  دروخن و  يزیچ  دـیباوخن و  شنتـشگرب  نتفر و  تّدـم  رد  شراگدرورپ  قوش  زا  زور  لـهچ  وا  : » دومرف (ص ) ربماـیپ

شیاشگ امش  رما  رد  دنوادخ  هاگ  ره  : » دومرف یم  لیئارسا  ینب  هب  ع )  ) یسوم ترضح  هک : تسا  تیاور  ع )  ) يرکـسع نسح  ماما  ریـسفت 
.« دـشاب اه و .... تربع  اه و  یهن  رما و  باـتک  نآ  رد  هک  مروآ  یم  یباـتک  امـش  يارب  وا  دزن  زا  درک  دوباـن  ار  ناتنانمـشد  دومن و  تمارک 

ع)  ) یـسوم ترـضح  دریگب . هزور  زور  یـس  دورب و  داعیم  هب  هک  داد  نامرف  ع )  ) یـسوم ترـضح  هب  درک  اـطع  شیاـشگ  دـنوادخ ، یتقو 
هزور رگید  زور  هد  هک  درک  یحو  وا  هب  دنوادخ  زور  یس  زا  سپ  یلو  داتسرف  دهاوخ  ار  باتک  دنوادخ  زور  یـس  زا  سپ  هک  درک  نامگ 
تسا هدمآ  يدایز  ربتعم  تایاور  رد  داتسرف ». وا  يارب  ار  باتک  زور ، لهچ  زا  دعب  دنوادخ  درک و  نینچ  ع )  ) یسوم ترـضح  سپ  دریگب .

. دنام یم  هغضم  زور  لهچ  ات  دوش و  یم  هقـضم  رگید  زور  لهچ  سپـس  دوش  یم  هقلع  هاگ  نآ  دنام ، یم  مِحَر  رد  زور  لهچ  هفطن ، : » هک
مولعم تایاور  نیا  زا  دنک ». اعد  هام  راهچ  نیا  رد  سپ  دشاب ، ملاس  رـسپ و  شدنزرف  هک  دنک  اعد  هلماح  نز  يارب  دـهاوخ  یم  یـسک  رگا 

مدآ ۀـنیط  ترمخ   » فورعم یـسُدق  ثیدـح  دوش و  یم  هدامآ  زور  لهچ  رد  یناسفن  ای  ینامـسج  تروص  هضاـفا  يارب  هّداـم  هک  دوش  یم 
: هک تسا  تیاور  یفاک »  » رد مدرک )». ریمخ  متسد  اب  زور  لهچ  ات  ار  مدآ  تشرس  : » ینعی تسا -( . بلطم  نیا  دیؤم  احابص » نیعبرا  يدیب 

ترـضح دوش ». یمن  لوبق  زور  لهچ  ات  شزامن  دماشایب ، بارـش  هک  یـسک  : » دومرف ص )  ) ادخ لوسر  ارچ  : » دندیـسرپ ع )  ) مظاک ماما  زا 
هلصاف ینعی  وا -  تقلخ  لاقتنا  هزادنا  هب  زور  لهچ  ات  شیاضعا  همه  شناوختسا و  همرن  رد  بارش  دروخ  یم  بارش  یـسک  یتقو  : » دومرف

تسیورم دنام ». یم  یقاب  اج  نآ  رد  زور  لهچ  دشون  یم  دروخ و  یم  هک  يزیچ  ره  نینچمه  دنام . یم  یقاب  هغـضم -  هقلع و  هفطن و  نیب 
هدش تیاور  نینچمه  تسا ». زور  لهچ  رد  هفطن  لاقتنا  اریز  دوش  یم  قلخ  دب  دروخن  تشوگ  مه ) هبترم  کی   ) زور لهچ  هک  یسک  : » هک

دنوادـخ دروخب  لالح  زور  لهچ  هک  یـسک  دوش و  یم  دـب  شقلخ  دروخب  تشوگ  زور  ره  زور ، لـهچ  تّدـم  رد  هک  یـسک  : » هک تسا 
، شماجنا رد  تماقتـسا  نآ و  هب  ندرک  لمع  ثیدـح و  لهچ  ندرک  ظفح  يارب  یناوارف  شاداپ  نینچمه  دـنک و ».... یم  ینارون  ار  شبلق 

دنوادـخ میدـیدن ، يزیچ  ریخ ، زج  وا  زا  ام  هک  دـنهد  تداهـش  دـنوش و  رـضاح  ینمؤم  هزانج  رب  رفن  لهچ  رگا  تسا و  هدـش  هداد  هدـعو 
یتیاور دنک  یم  دـییأت  ار  یلبق  ياه  هتفگ  هک  هاگیاج  نیا  بسانم  ثیداحا  زا  دزرمآ . یم  ار  نمؤم  نآ  دـنک و  یم  لوبق  ار  ناشیا  تداهش 

دوب سدقلا  حور  هک  يدیفس  هدنرپ  هب  ار  ترضح  نآ  ع )  ) يرکسع نسح  ماما  هک  هدمآ  ع )  ) تّجح ترـضح  تدالو  رابخا  رد  هک  تسا 
، زور لهچ  ره  نم  : » دیامرف یم  نوتاخ  همیکح  دنادرگرب . ار  ترضح  نآ  زور  لهچ  ره  رد  هک  دومرف  رما  دربب و  نامـسآ  هب  ار  وا  ات  درپس 

يارب تایاور  زا  دهاوش  هّتبلا  دوب ». هدش  لیدبت  يدرم  هب  ع )  ) يرکـسع نسح  ماما  تافو  زا  شیپ  هک  نیا  ات  مدـید  یم  ار  میرک  دولوم  نآ 
ياه هقرف  دروم  رد  یتالأوس  باوج  يواـح  هک  يا  هلاـسر  رد  یـسلجم  هماـّلع  درک و  عمج  ار  همه  ناوتب  هک  تسا  نآ  زا  رتشیب  اعّدـم  نیا 

هدومرف رگید  هملک  دنچ  دنسپان و  هدیدنـسپ و  هب  اهنآ  میـسقت  زا  دعب  تسا ، هیفوص  هعّرـشتم و  نییرابخا و  نیدهتجم و  ءامکح و  هیماما و 
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نایعیـش زا  يدایز  هّدع  دوب . لوغـشم  نآ  هب  زور  لهچ  یلاس  دوب و  هتخومآ  يرکذ  دّمحم ، نیّدـلا  ءاهب  خیـش  زا  هدـنب  موحرم  ردـپ  : » تسا
ثیداحا رد  مشاب . هدیشک  یعرش  تضایر  هدرک و  تدابع  زور  لهچ  هک  هدمآ  شیپ  رایسب  مه  هدنب  دندیـشک و  یم  یعرـش  ياه  تضایر 

رب وا  لد  زا  ار  تمکح  ياه  همشچ  یلاعت  ّقح  دنادرگ  صلاخ  ادخ  يارب  ار  دوخ  لامعا  حابص  لهچ  سک  ره  : » هک تسا  هدش  دراو  ربتعم 
لهچ ای  بش  لهچ  تبظاوم  ینعی  ناراکوکین  ناحلاص و  لمع  نیا  ذـخأم  هک  میتسناد  هصـالخ  روطب  نوچ  دـنادرگ ». یم  يراـج  شناـبز 
ّتقد دوخ  تردـق  ناکم و  نامز و  ماقم و  بسح  رب  دـیاب  سک  ره  نینچمه  تسیچ ! البرک  ای  هلهـس  ای  هفوک  رد  هعمج  ای  هبنـشراهچ  ِزور 

باطقا زا  هکنیا  هن  دشاب  تیب : لها  میقتـسم  طارـص  رد  هک  ینیب  نشور  ياناد  هّتبلا  مادک -(  هک  دسرپب  ینیب  نشور  ياناد  زا  هکنیا  ای  دنک 
زا کی  دیامن ). فرحنم  هارمگ و  ار  نارگید  میقتسم ، طارص  زا  جراخ  تاعارتخا  تارّکفت و  اب  دشاب و  شیاورد و .... هفـسالف و  هیفوص و 

هتـشاد تیولوا  رفن  کی  هب  تبـسن  یلمع  تسا  نکمم  اریز  دـهدب  ماـجنا  ار  نآ  هک  دراد  تیولوا  ننـس  بادآ و  یعرـش و  يوکین  لاـمعا 
لذب و یـسک ، زا  هک  تسا  نکمم  سپ  تسا . رایـسب  لامعا  تاجرد  بتارم و  توافت  نینچمه  دشابن و  هنوگنیا  يرگید  هب  تبـسن  دشاب و 
ار یکرتشم  طورـش  اهنآ  همه  رد  دـیاب  یلو  ترایز و .... يرگید  صخـش  زا  هزور و  زامن و  يرگید  زا  دـشاب و  بولطم  قافنا  شـشخب و 

ماقم اجنیا  رد  هک  دوش  تیاعر  تین و ... صولخ  و  یندیـشون ، یندروخ و  ندوب  لالح  كاپ و  تامّرحم و  كرت  تاـبجاو و  ماـجنا  دـننام 
ریاس هارمه  هب  هکنیا  ای  تسا  ع )  ) نامز ماما  هب  ّصتخم  هک  ییاـهنآ  هچ  هدـش  رکذ  تجاـح  هب  صوصخم  لاـمعا  اـّما  و  تسین . اـهنآ  ناـیب 

: دوش یم  رکذ  اهنآ  زا  يدادعت  اجنیا  رد  هک  دشاب  یم  ع )  ) ءایبنا یّتح  و  (ع ) هّمئا

ّلوا لمع 

ار اعد  نیا  یبجاو  زامن  ره  زا  دعب  سک  ره  : » دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  (ع ) قداص ترـضح  زا  حابـصم  رایتخا  رد  یقاب  نب  لیلج  دیس 
ْغَِّلب َّمُهَّللَا   » میحَّرلا ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  درک : دهاوخ  هدهاشم  باوخ  رد  ای  يرادیب  رد  ار  ع )  ) نسحلا نب  م ح م د )  ) ماما هک  یتسردب  دناوخب 

ِیناوِْخا َو  يدـَلَو  ْنَع  َو  يَدـِلاو  ْنَع  َو  یّنَع  اِهلَبَج  َو  اِهلْهَـس  اِهبِراغَم  َو  ِضْرَْالا  ِقِراشَم  ْنِم  َناک  اُمثیَح  َو  َناک  اـمَنیَا  ْناـمَّزلا  َبِحاـص  اـنالْوَم 
ِهیف ُتْشِع  ام  َو  مْوْیلا  اذَه  ِۀَحیبَص  یف  َُهل  ُدِّدَُجا  ّینِا  َّمُهَّللَا  ُهُْملِع  ِِهب  َطاحَا  َو  ُُهباتِک  ُهاصْحَا  ام  َو  هَّللا  ِشْرَع  َۀَنِز  َو  ِهَّللا  ِْقلَخ  َدَدَع  مَالَّسلا  َو  َۀیِحَّتلا 

َنِیلثَتْمُملا َو  ْهنَع  َنّیباَّذلا  َو  ِِهناوْعَا  َو  ِهِراْصنَا  ْنِم  یْنلَعْجا  َّمُهَّللَا  ًاَدبَا  ُلُوزَا  َو ال  اْهنَع  ُلُوحَا  یُقنُع ال  یف  َُهل  ًۀَعَیب  َو  ًادْقَع  َو  ًادْهَع  یتایَح  ِمایَا  ْنِم 
ینْجِرْخَاَف ًایِـضقَم  ًاْمتَح  َكِداَبِع  یَلَع  ُهَْتلَعَج  يَذـّلا  ُتْوَْملا  ُهَنَیب  َو  ینَیب  َلاَح  ْنِاَف  َّمُهَّللَا  ِهیَدـی  َنَیب  َنیدَهْـشَتْسُْملا  َو  ِهِمایَا  یف  ِهیهاَون  ِو  ِهِِرماوَِال 
َةَدـیمَْحلا َةَّرُْغلا  َو  ةَدیـشَّرلا  َۀَْـعلَّطلا  ِینِرَا  َّمُهَّللَا  يداْبلا  َو  ِرِـضاْحلا  ِیف  یعاَّدـلا  َةَوْعَد  ًایِّبَُلم  یتانَق  ًادَّرَُجم  یفیَـس  ًارِهاَش  ینَفَک  ًارَِزتُْؤم  يْربَق  ْنِم 

ِِهب یْحَا  َو  َكَدِالب  ِِهب  َّمُهَّللا  ِرُمْعا  َو  ُهَرْمُع  ْلِّوَط  َو  ُهَرْهَظ  ِّوَق  َو  َُهرْزَا  ْدُدْشا  َّمُهَّللَا  ُهَجَرْخَم  ْلِّهَس  َو  ُهَجَرَف  ْلِّجَع  َو  ِهَیِلا  یّنِم  ٍةَرْظَِنب  يرََصب  ْلُحْکاَو 
َکِیبَن ِْتِنب  َْنبا  َو  َکـِیلَو  اـَنل  َّمُهَّللا  ِرِهْظَاَـف  ِساَّنلا » يِدـیَا  ْتَبَـسَک  اـِمب  ِرْحَْبلا  َو  ِّرَبـْلا  ِیف  ُداـسَْفلا  َرَهَظ   » ُّقَْحلا َکـُلْوَق  َو  َْتُلق  َکَّنِاَـف  َكَداـبِع 

ْفِـشْکا َّمُهَّللَا  ُهَقِّقَحی  َو  ِِهتامَلَِکب  َّقَْحلا  ُهَّللا  ُّقِحی  َو  ُهَقَّزَم  اَِّلا  ِلِطاْبلا  َنِم  ٍء  یَِـشب  َرَفْظیال  یّتَح  ِِهلآ  َو  ِهیَلَع  َُکتاوَلَـص  َِکلُوسَر  ِمْساـِب  یَّمَـسُْملا 
هب : » ینعی راونالاراحب ج 86 ص 61 ) ِِهلآ -( ». َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  َو  ًابیرَق  ُهیَرن  َو  ًادیَعب  ُهَنْوَری  ْمُهَّنِا  هِرُوهُِظب  ۀَّمُْالا  ِهِذـه  ْنَع  ۀَّمُْغلا  ِهِذـه 
رد نیمز ، براغم  نیمز و  قراشم  رد  دـشاب  هک  یتروص  ره  هب  اج و  ره  نامز  بحاص  نامیالوم  هب  ایادـخ ! نابرهم ، هدنـشخب  دـنوادخ  مان 
ادخ شرع  ینیگنـس  هب  ادخ و  قلخ  هزادنا  هب  دورد  تیحت و  مناردارب ، دنزرف و  زا  مردام و  ردپ و  زا  نم و  زا  نآ ، ياههوک  ای  اهیراومه و 

اب میگدنز  مایا  زا  يزور  ره  زورما و  حبـص  رد  نم  ایادخ ! ناسرب . دراد  هطاحا  نآ  هب  وا  ملع  هتفرگ و  رب  رد  ار  نآ  ادـخ  باتک  هچنآ  ره  و 
نارای و زا  ارم  ادنوادخ ! ددرگن . لئاز  دـبا  ات  نامیپ  نیا  مدرگنرب و  نآ  زا  زگره  تسا ، نم  ندرگ  رب  وا  نامیپ  منک و  یم  تعیب  دـیدجت  وا 

یم يرود  هدرک  یهن  اهنآ  زا  هک  ییاهزیچ  زا  دننک و  یم  تعاطا  شراگزور  رد  ار  شیاهروتسد  هک  یناسک  نیعفادم و  زا  وا و  نانابیتشپ 
یئادج وا  نم و  نیب  يا  هداد  رارق  یمتح  تناگدنب  رب  هک  یگرم  رگا  ادنوادخ ! هدـب . رارق  شباکر ، رد  ناگدیـسر  تداهـش  هب  زا  دـننک و 

هک یلاح  رد  دشاب  هتشارفارب  ما  هزین  هتفر و  الاب  هدیشک و  ماین  زا  مریشمش  هدیشوپ و  نفک  هک  یلاح  رد  روایب  نوریب  مربق  زا  ارم  سپ  دنکفا 
www.noorfatemah.org
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نم هب  ار  هدش  شیاتـس  فیرـش  نآ  ار و  دنلب  دیـشر و  تعلط  نآ  ادـنوادخ ! منک . یم  تباجا  اتـسور  رهـش و  رد  ار  هدـننک  توعد  ِتوعد 
! ایادخ نادرگ . ناسآ  ار  شجورخ  روهظ و  هاگیاج  نک و  لیجعت  شجرف  رد  شکب و  همرس  وا  يوسب  هاگن  رابکی  اب  ارم  مشچ  هدب و  ناشن 

تایح وا  هلیـسوب  ار  تناگدنب  نک و  نادابآ  ار  تیاهرهـش  وا  هلیـسوب  ادـنوادخ ! نک . ینالوط  ار  شرمع  زاس و  يوق  مکحم و  ار  وا  تشپ 
ماـجنا مدرم  هک  هچنآ  رطاـخب  دـش  رهاـظ  اـیرد  یکـشخ و  رد  داـسف  : » يدومرف هک  تسا  ّقح  تمـالک  يدومرف و  وـت  هک  یتسردـب  شخب 

ات نک ، رهاظ  ار  تسا  داب -  شلآ  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  تربمایپ -  مانمه  هک  تربمایپ  رتخد  رـسپ  تیلو و  ام  يارب  ادخ ! يا  سپ  دـنداد ».
اب ادنوادخ ! دـنک . یم  شتیبثت  هتخاس و  ققّحم  شتاملک  اب  ار  ّقح  دـنوادخ  و  دـنک ؛ هّکت  هّکت  ار  نآ  هکنیا  رگم  دـیورن  یلطاب  چـیه  هکنیا 

میناد و یم  کیدزن  ار  جرف  ام  دـنناد و  یم  رود  ار  جرف  نافلاخم ، هک  یتسردـب  زاس  فرطرب  تّما  نیا  زا  ار  هودـنا  مغ و  ترـضح ، روهظ 
اه هخسن  زا  یضعب  رد  هک  دراد  یناوارف  ياهدنس  فلتخم و  ياه  هخـسن  اعد  نیا  دیوگ : یم  ّفلؤم  وا -( ». لآ  دّمحم و  رب  دنوادخ  دورد 

رتربتعم و تاـیاور  ریاـس  نیب  رد  تیاور  نیا  دـنناوخب . ار  نآ  حابـص  لـهچ  هک  هدرک  تیاور  سوواـط  نبا  تسا . رتمک  یخرب  رد  رتشیب و 
.( میدرکن لقن  ار  رگید  تایاور  نیاربانب  تسا و  رتّرثؤم 

ّمود لمع 

ءایبنا و زا  یکی  ندید  سک  ره  هک  مدید  دوخ  باحـصا  ياهباتک  زا  یـضعب  رد  : » هک تسا  هدومرف  ۀیقاولا » ۀّنج   » رد یمعفک  میهاربا  خـیش 
هّللاوه لق   » و نورفاکلا » اهیا  ای  لق   » و هانلزنا » ّانا   » و سمّشلاو »  » هروس سپ  دنک  هدارا  باوخ  رد  ار  دوخ  نادنزرف  ای  مدرم  ریاس  ای  ع )  ) هّمئا
تاولص (ص ) ربمغیپ رب  دناوخب و  ار  دحا » هّللاوه  لق   » هبترم دص  سپـس  دناوخب . ار  ساّنلا » ّبرب  ذوعا  لق   » و قلفلا » ّبرب  ذوعا  لق   » و دحا »

هّللا ءاشنا  درک ، دهاوخ  اهنآ  اب  دهاوخب  هک  یتبحص  ره  دید و  دهاوخ  هدرک  دصق  هک  ار  سکنآ  ًامتح  دباوخب  تسار  يولهپ  رب  دتـسرفب و 
زا دعب  هّتبلا  دهدب  ماجنا  بش  تفه  ار  لامعا  نیا  دیاب  ناسنا  تسا  هتفگ  هکنآ  زج  هب  مدـید  ار  بلطم  نیمه  مه  يرگید  هخـسن  رد  یلاعت .
زا یـضعب  زا  لـئاّسلا » حـالف   » باـتک رد  سوواـط  نب  دیـس  ار  اـعد  نیا  يذـّلا »... یحلا  تنا  مهّللا  : » تسا نیا  شلّوا  هک  ییاـعد  ندـناوخ 

باوخب و دوخ  تسار  فرط  رب  تراـهط و  اـب  سپ  ینیبـب  ار  دوخ  تیم  هک  يدرک  هدارا  هاـگ  ره  : » تسا هدرک  لـقن  تروصنیدـب  (ع ) هّمئا
هک یسک  : » تسا هدومرف  دوخ  حابصم »  » رد یسوط  خیش  یحلا »... تنا  مهّللا  : » وگب سپـس  وشب و  س )  ) ارهز همطاف  حیبست  نتفگ  لوغـشم 

َْکنِم ْهنِم  ُفَْرعی  ُناـمیْالا  َو  فَصُوی  ـال  يذَّلَا  یَْحلا ْ  َْتنَا  َّمُهَّللَا  : » دـیوگب باوخ  تقو  رد  دـنیبب  دوـخ  باوـخ  رد  ار  يا  هدرم  دـهاوخ  یم 
ََهِلا اَِلب  َُکلَئْـسَاَف  َکَیِلا  َِّالا  َْکنِم  اْجنَم  َو ال  ٌأَْجلَم  َُهل  ْنُکی  َْمل  اْهنِم  ََربْدَا  ام  َو  ُهاْجنَم  َو  ُهَأَْجلَم  َْتنُک  اْهنِم  َلَْبقَا  امَف  ُدُوعَت  َکـَیِلا  َو  ْءایْـشَْالا  ِتَأَدـَب 

ِءاِسن ِةَدیَس  َۀَمِطاف  ِّقَِحب  َو  نییِصَْولا  ِریَخ  ِیلَع  ِّقَِحب  َو  َنیِیبَّنلاِدیَـس  ص )  ) ٍدَّمَُحم َِکبیبَح  ِّقَِحب  َو  ِمیحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسِبب  َُکلَئْـسَا  َو  ْْتنَا  َِّالا 
ینیُِرت ْنَا  َو  ِِهتَیب  َلْهَا  َو  ِِهلآ  َو  ٍدَّـمَُحم  یلَع  یِّلَُـصت  ْنَا  َنیعَمْجَا  ِۀَّنَْجلا  ِلْهَا  ِبابَـش  يَدیَـس  امُهَْتلَعَج  َنیذَّلا  ِنیَـسُْحلاَو  ِنَسَْحلا  ِّقَِحب  َو  نیَملاْعلا 

زا نامیا  و  يوش ، یمن  فیصوت  هک  یتسه  يا  هدنز  وت  اراگدرورپ ! : » ینعی راونالاراحب ج 53 ص 329 ) اهیف -( ». َوُه  یتَّلا  ِلاْحلا  یف  یتیَم 
هانپ دروایب  يور  هک  هچنآ  ره  تسوت ، يوسب  اهنآ  تشگزاب  و  يدوب ) وت  ءایشا  قلاخ  ءاشنم و   ) دش عورش  وت  زا  ءایشا  دوش ، یم  هتخانش  وا 
یم وت  زا  نم  سپ  ندـمآ ؛ وت  يوسب  زج  تسین  یتاجن  چـیه  درادـن و  یهاگهانپ  دـنک  تشپ  اهنآ  زا  هچنآ  ره  یتسه و  وت  شتاجن  ّلحم  و 
یلع ّقح  هب  ناربمایپ و  ياقآ  ص )  ) دّـمحم تبیبح  ّقح  هب  میحّرلا و  نمحّرلا  هّللا  مسب  هب  مهاوخ  یم  وت  زا  تنا و  ّـالا  هلا  ـال  ّقح  هب  مهاوخ 

ناناوج مامت  نایاقآ  ار  اهنآ  هک  یئاه  نامه  ع )  ) نیسح نسح و  ّقح  هب  نایناهج و  نانز  رورس  س )  ) همطاف ّقح  هب  نانیشناج و  ِنیرتهب  (ع )
هک یلاـح  ناـمه  رد  ارم  هدرم  هکنیا  وا و  تیب  لـها  دّـمحم و  لآ  دّـمحم و  رب  یتـسرف  دورد  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  يداد  رارق  تشهب  لـها 

يارب یّتح  دوش  یم  ار  اعد  نیا  هک  لّوا  تیاور  ربانب  و  یلاـعت . هّللا  ءاـشنا  دـید  دـهاوخ  ار  وا  هک  یتسردـب  سپ  یهد ». ناـشن  نم  هب  تسه 
ربمغیپ هدنز و  ماما  ماقم  بسانم  هچ  نآ  هب  ار  نآ  رخآ  دیاب  دناوخ  یم  ار  اعد  نیا  هک  یسک  دناوخ . هدرم  هچ  هدنز و  هچ  (ع ،) هّمئا ءایبنا و 

نیا دیؤم  دهدب . رییغت  ار  شرخآ  دیاب  دناوخب  هتفر  ایند  زا  ای  هدنز  ماما  ای  یبن  يارب  رگا  هک  تسا  نآ  رهاظ  یّتح  دنک ، لیدـبت  تسا  هدـنز 
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هدرک هدارا  سک  ره  دنا : هتفگ  ام  ناگرزب  زا  یـضعب  هک  هدمآ  روکذم  ياعد  رکذ  زا  دعب  ءاوّدـلا » لیهـست   » باتک رد  هک  تسا  نآ  بلطم 
«، دّمحم لآ  دّمحم و  یلع  یّلـصت  نا   » هک اج  نآ  ات  دناوخب  ار  روکذم  ياعد  سپ  دـنیبب  باوخ  رد  ار  ع )  ) يدُـه هّمئا  ای  ءایبنا  زا  یکی  هک 

و دحج »  » و ردق »  » و لیّللاو » «، » سمّشلاو  » هروس نآ  زا  دعب  دربب و  دهاوخ  یم  هک  ار  یـسک  نآ  مان  ینعی  ًانالف » ینیرت  نا  : » دیوگب هاگ  نآ 
هک ار  یلاؤس  ره  دـید و  دـهاوخ  تسا  هتـساوخ  هک  ار  یـسک  ره  سپ  دـناوخب  ار  دـیحوت »  » هروـس هبترم  دـص  و  نیتذوـعم »  » و صـالخا » »

. هّللا ءاشنا  داد . دهاوخ  باوج  زین  وا  دومن و  دهاوخ  وا  زا  دهاوخب 

مّوس لمع 

دراد و یلاعت  كرابت و  دنوادخ  زا  یتساوخرد  هک  سک  ره  : » هک تسا  هدرک  تیاور  ع )  ) مظاک ماما  زا  صاصتخا »  » باتک رد  دیفم  خـیش 
ام هلیـسوب  یلاعت  يادـخ  اب  ، ) دـیامن تاجانم  ام  اب  دـنک و  لسغ  بش  ِلّوا  سپ  دـنادب ، ار  دوخ  هبترم  ماقم و  دـنیبب و  ار  ام  هک  دـهاوخ  یم 

شماقم دنک و  ّقفوم  ام  هدهاشم  هب  اروا  دنوادخ  ات  دوش  لّسوتم  وا  هب  ام  هلیسوب  دهد و  مسق  ام  ّقح  هب  ار  ادخ  هک  هنوگنیدب  دنک ) تاجانم 
وا رب  شّلحم  ماقم و  دزرمآ و  یم  ام  رطاخب  ار  وا  دنوادخ  دید و  دهاوخ  ار  ام  هک  یتسردب  : » دومرف سپس  دهدب ». ناشن  وا  هب  ام  دزن  رد  ار 

هدهاشم دهد و  رارق  دوخ  ّمهم  تجاح  ار  اهنآ  ندید  هک  تسا  نیا  ام » هب  ندرک  تاجانم   » زا روظنم  دنا : هتفگ  یضعب  دنام ». یمن  هدیـشوپ 
ياهلـسغ زا  یکی  دـش  هراـشا  نآ  هب  تیاور  نیا  رد  هک  یلـسغ  دـید . دـهاوخ  ار  ناـشیا  هک  دـنادرگ  دوخ  رکذ  ار  تارـضح  نآ  تّبحم  و 

یم لـسغ  فادـها  نمـض  شا  هموظنم  رد  مولعلارحب  همّـالع  هچناـنچ  دـنا  هدرب  ماـن  نآ  زا  مهیلع ) هّللا  ناوضر   ) ءاـهقف هک  تسا  یّبحتـسم 
روظنم ًانّئمطم  دسرب ». شدوصقم  هب  هکنآ  يارب  باوخ  رد  ماما  ندید  : » ینعی مارم  نم  دـصقی  ام  كردـل  مانملا  یف  مامالا  ۀـیؤر  و  دـیوگ :
یمارگ دنمـشناد  قّقحم و  یلو  دـنا  هدرک  حیرـصت  عوضوم  نیا  رب  هریغ  بهاوـم و  بحاـص  هکناـنچ  هدوـب  تیاور  نیمه  موـلعلارحب  دـیس 

یم تلالد  يوبن  ثیدـح  رب  تیب  نیا  تسا : هتفگ  تیب  نیا  رکذ  زا  دـعب  هموظنم » حرـش   » رد یناگیاپلگ  نیدـباعلا  نیز  ّالم  دـنوخآ  بانج 
اجب وکین  ار  دوخ  تراـهط  دریگب و  تراـهط  نابعـش  همین  رد  سک  ره  : » دومرف نابعـش  همین  لاـمعا  دروم  رد  ص )  ) ادـخ لوـسر  هک  دـنک 
دراد صاصتخا  ص )  ) لوسر ترـضح  هب  هکنیا  اب  تیاور  نیا  دید ». دهاوخ  بش  نامه  رد  دنیبب  ارم  دـهاوخب  رگا  : » دومرف هکنآ  ات  دروآ »

دنتـسه و ترـضح  نآ  هلزنم  هب  ع )  ) هّمئا هک  هدمآ  ثیداحا  یخرب  رد  اریز  دـنا ، هداد  تبـسن  مه  ع )  ) هّمئا ریاس  هب  ار  نآ  لاح  نیا  اب  یلو 
دراوم نیا  ناماما  تلزنم  اریز  تسا  یتسرد  مالک  نیا  و  دـشاب ، یم  يراج  زین  ع )  ) هّمئا ّقح  رد  تسا  يراـج  ترـضح  نآ  ّقح  رد  هچ  نآ 

رد یلو  تسا  ماما  تقیقح  رد  ترـضح  نآ  هچ  رگا  اریز  هدوبن  (ص ) ربمایپ تیب ، نیا  زا  مولعلارحب  دیـس  دوصقم  اـّما  دوش و  یم  لـماش  ار 
. تسین روهشم  بقل  نیا  هب  مدرم  هّماع  یّتح  نیثّدحم و  ءاهقف و  حالطصا 

مراهچ لمع 

رد ار  اعد  نیا  باوخ  رد  ع )  ) نینموملاریما ترـضح  ندـید  يارب  ناسنا  هک  تسا  هدرک  تیاور  لئاّسلا » حـالف  » رد سوواـط  نب  یلع  دـیس 
َِّالا ٍْدبَِعل  ِِهب  َْتفَِطل  ام  يذَّلا  یِفَْخلا  َکِفُْطِلب  َُکلَئْسَا  یضَْقنَت  ْهَطِساب ال  ِهیدایَا  َو  یِفَخ  ُهُفُْطل  ْنَم  ای  َُکلَئْسَا  ّینِا  َّمُهَّللَا  : » دناوخب ندیباوخ  تقو 
يا منک  یم  تساوخرد  وت  زا  نم  ایادخ ! : » ینعی راونالاراحب ج 53 ص 330 ) یمانَم -( ». یف  ع )  ) ِبلاطیبِا ِْنب  یلَع  يالْوَم  ینیُِرت  ْنَا  یفَک 

هک تیناهنپ -  فطل  ّقح  هب  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  درادن ، ندش  مامت  دشاب و  یم  زاب  شا  هدنـشخب  ناتـسد  تسا و  ناهنپ  شفطل  هک  یـسک 
ناشن نم  هب  باوخ  رد  ار  ع )  ) بلاطیبا دـنزرف  یلع  میـالوم  درک -  تیاـفک  ار  نآ  هکنیا  رگم  يدرکن  فطل  نآ  هلیـسوب  يا  هدـنب  چـیه  رب 

.« یهدب

مجنپ لمع 
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هک ار  يریخ  ره  : » دندومرف ع )  ) قداص ترـضح  هک : تسا  هدـش  لقن  نآرقلا » ّصاوخ   » باتک زا  یمعفک » حابـصم   » و ناهرب » ریـسفت   » رد
.« دیامن یماطع  وا  هب  دنوادخ  دشاب  هتساوخ 

مشش لمع 

هدـهاشم باوخ  رد  ار  (ص ) مرکاربمایپ دـناوخب  رهظ  تقو  رد  هبترم  دـص  ار  هاـنلزنا » اـّنا   » هروس سکره  : » هک تسا  هدرک  تیاور  یمعفک 
.« درک دهاوخ 

متفه لمع 

داـیز ار  ّنج »  » هروس سک  ره  : » هک تسا  هدرک  تیاور  قیاّرلا » عومجم   » باـتک رد  همّـالع  رـصاعم  يوسوم  دّـمحم  یبا  نب  هّللا  ۀـبه  دـیس 
.« دنک یم  ترضح  نآ  زا  دهاوخب  هک  یلاؤس  ره  دیامن و  یم  هدهاشم  ار  ص )  ) ربمایپ دناوخب ،

متشه لمع 

مرکا ربمایپ  دـناوخب  هعمج  ِبش  فصن  رد  ار  نورفاـکلا » اـهیا  اـی  لـق   » هروس سکره  : » هک تسا  هدـش  تیاور  قیاّرلا » عومجم   » باـتک رد 
.« درک دهاوخ  هدهاشم  ار  (ص )

مهن لمع 

دروم نیا  رد  دوصقم  هب  ندیـسر  ثعاب  باوخ  ماگنه  رد  تراهط  اـب  ریجم » » ياـعد ندـناوخ  هبترم  تفه  نتفرگ ، هزور  زور  تفه  زا  دـعب 
. دیامن هدهاشم  باوخ  رد  ار  شرظن  دروم  درف  دناوت  یم  ناسنا  ینعی  ددرگ  یم 

مهد لمع 

درف ندید  ثعاب  ندـناوخ ، ار  تسا -  هدـش  تیاور  هریغ  و  تاوعّدـلا » جـهم   » رد هک  هفیحـص - »  » هب فورعم  ياعد  تراهط  اب  هبترم  جـنپ 
. دوش یم  باوخ  رد  رظن  دروم 

مهدزای لمع 

ار ردـق »  » هروـس هبترم  کـی  تسیب و  رهظ ، زا  شیپ  رهظ و  زاـمن  زا  دـعب  سک  ره  : » هک تـسا  هدرک  تـیاور  ع )  ) قداـص ماـما  زا  یمعفک 
.« دنیبب ار  (ص ) ربمغیپ هکنیا  ات  دریم  یمن  دناوخب 

مهدزاود لمع 

هروـس هبترم  رازه  نآ  زا  سپ  درواـیب و  ياـجب  بش  زاـمن  هعمج ، بـش  رد  سک  ره  : » هـک تـسا  هدرک  لـقن  نآرقلا » ّصاوـخ   » زا یمعفک 
.« دیامن یم  هدهاشم  باوخ  رد  ار  (ص ) ربمایپ دتسرفب ، تاولص  هبترم  رازه  دناوخب و  ار  رثوک » »

مهدزیس لمع 
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چگونگی مالقات با امام زمان 

در بعضـی از مجموعه هاي معتبر آمـده است که: هر کس اراده کنـد امام زمان )ع( را در خواب ببینـد، بعد از نماز عشاء، دو رکعت   

نماز با هر سوره اي که می خواهـد بخواند و سـپس صد مرتبه این دعا را بخواند: »بِْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَّحیِم یا نُوَر النُّوِر یا مَُدبَِّر اْالُمُوْر
زا اهراک ! هدننک  ریبدـت  يا  رون ! ِرون  يا  نابرهم ، هدنـشخب  دـنوادخ  مانب  : » ینعی ًامالَـس ». َو  ًۀـیِحَت  ٍدَّمَحُم  ِلآ  َحاوْرَا  َو  ٍدَّمَُحم  َُحور  یّنِم  ْغَِّلب 

.« ناسرب مالس  دورد و  نم  دّمحم  لآ  حاورا  دّمحم و  حور  رب  نم  بانج 

رعش

ع)  ) دوعوم يدهم  نامّزلا  بحاص  ترضح  دّلوت 

، رـس دیـشک  نابیرگ  رد  شنابیرگ  درَد  نمادـب  اـت  تریغ  زا  دـیاب  هچنغ  ناـهد  نآز  شناویا  شقن  میتشگ  همه  شنادـیم  درم  میدوبن  نوچ 
هّرط رطاـخ  تسا  عمج  بجع  میناـشیرپ  اـب  شناتـُسب  راـن  هب  قلعت  هچ  تفاـی  ناتـسپ  راـن  هک  یناـبغاب  شناـشخرد  خر  باـتفآ  دیـشروخ ز 

هب شناریح  تسین  هک  سک  نآ  زا  مـه  راـسخر  نـینچ  زا  مراد  یتریح  شنادـند  بآ  ياـشامت  هـب  دـیآ  یم  رحب  رعق  زا  رهوـگ  شناـشیرپ 
یکاب یب  الد ز  یشاب  دنچ  شناملـسم  رفاک و  همه  رید  رد  منـص  نوچ  دنتـسرپ  یم  شناعنک  ریپ  شیوخ ، فسوی  دنیب  شرگ  دهد  یمالغ 

قرب هوک  لد  زا  درذـگ  یم  هچ  لد  هب  دـیآ  هچ  اـت  شناـگژم  ياـهریت  تّدِـح  تسناد  ناوت  لد  تاـحارج  زا  شناـتف  مشچ  رحِـس  زا  نمیا 
نوچ هک  سب  شنافوط  ریسا  نم ، هشال  تسا  ییایرد  وچ  ناهج  مکشرِس  زا  شناویح  بآ  ضیف  هنشت  ردنکـسا  کلم  دراد ز  راع  شناکیپ 

متخ درک  متاخ  ماما  دوجو  زک  شناناج  لاصو  زا  يا  هدژم  بیغ  ملاع  شورـس  ار  ناج  داد  شنارجه  راگزور  مغ  رد  دایرف  مدز  بش  غرم 
درک شنامادز  افج  گنس  تخیر  رهمز  تفرگرب  هرهچ  زا  هدرپ  شنارجه  ناگدیدمتـس  هب  یلزا  دهاش  دومنب  هرهچ  شناسحا  هنامزرب  قح 

دوعوم يدهم  هّللا  ۀّجح  شناویک  نامـسآ و  زا  دش  َرب  دولوم  نیا  زا  نیمز  رخف  رـس  شنالوج  تانیاک  فص  رب  لزا  رون  متخ  هولج ، نیا  زا 
شنآرق نیع  صاخ و  ترتع  راتخم  دّـمحم  نیـشناج  شناتـسب  لخن  ارهز و  لجن  لوسر  یمـس  يرکـسع ، هداز  شناهرب  قح و  نید  رهظم 

وا ساپ  اب  گرگ  شناّرب  ساد  كاشاخ ، نوچمه  نیمز  يور  ار ز  كرـش  دَوَرد  شنامژغ  راقفلاوذ  مغیـض  رفک  رکیپ  هب  ادـخ  ریـش  وچمه 
زج تسیچ  قلخ  هریـس  ادخ  ياضق  اب  شنادند  هزرـش  ریـش  دـنک  یم  رذـع  زا  وا  میب  وهآ ز  شیپ  شناپوچ  شیپ  شیم ، هوکـش  زورره  درب 

ّتنج شناتسبد  يدرگاش  رهب  زامن  هب  شیپ  زا  رضخ ، یسیع و  شنأش  يذ  دوجو  زا  رتشیب  تسین  ملاع  هب  یتنم  ادخ  زا  شنادنـس  هب  اهتـشم 
زور دوبن  شذافن  یب  شناگوچ  شیپ  تسا  ییوگ  نوچمه  ساسا  دنلب  مراط  نیا  ییوگ  شنارفک  يازج  رکـش و  دزم  ازج  زور  دنخزود  و 
دـش دورمن  راـن  مـیهاربا  تیـالو  زک  یهــش  يا  شناـمرف  ّزعز  شبنج  مزع  درک  یتـسه  ناوراـک  مدـع  زا  شناّکــس  رهپــس و  زا  يرثا  لزا 

تفک باحـس  يا  شنادـنز  ّلذ  يزیزع ز  هب  ار  فـسوی  دربـن  تهاـنپ  زج  شناطیـش  دربتـسد  ّتلذ  مدآ  زا  دربـب  تفطل  تـسد  شناتـسلگ 
دنک تافآ  ریس  هنرو  افو  زا  نک  يریگتـسد  شنافوط  درب  هنرو  نک  فطل  هانگ  رحب  هب  دتف  نوچ  ار  هفرغ  شنارای  هاک  ربا  تلجخ  یـضایفز 

شنامیپ تسوت  هب  مکحم  هکنآ  داوب  راگدرک  فطل  هّصاخ  شناسحا  فطل و  تسا  ماع  هکنآ  ناهج  يادخ  دنک  ییادخ  ات  شناینب 

ع)  ) رصع ماما  دّلوت  حدم و 

زا غاب  کنت  قنروخ و  لد  غاد  دش  ناغفا  روش و  رازه  هب  لبلب  دمآ  زاب  غاب و  غاز ز  دش  ناتسدرازه  اون  هب  دمآک  ناتسب  يوس  دیشکب  متخر 
ناجرم ّرُد و  تشد ، هب  هدـیراب  ربا  یک  هنرگو  دوب  رحب  نیا  ناراب  ياه  هرطقز  شاپ  رُد  ربا  اوه  زا  قلعم  رحب  دـش  ناـمعن  ياـه  هلـال  لـگ و 

زا جّرفت  یپ  هک  دـیاش  ناسین  ربا  يا ز  هدبعـش  ای  تسا  يراهبون  میـسن  رحـس  نیا  ناشخدـب  ِهُک  نمی  ناک  دـش  لگ  هلالز و  نمچ  ارحص و 
فلز نوچ  رای  طخ  نوچ  هشفنب  دیدرگ  ناناج  دق  وچ  یهس  ورس  دش  تسود  تعلط  وچ  يرصب  دش  لگ  ناوضر  راز  هلال  يوس  دیآ  دلخ 
نآرق ّقح ز  يانث  هب  یتوص  يرقم  وچ  دشک  ییوگ  يرمق  ناحلا  رد  لگ  لامج  هب  لبلب  لوغشم  ورـس  لامک  هب  لبنـس  ناحیر  تشگ  راگن 
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گرب و همه  نیا  اب  نامارخ  دور  یم  وت  وچ  يورس  سودرف  غاب  هب  نامگ  هن  نکیل  ناراهب  دزو  یم  هک  داب  نیا  دزیخ  ندع  ِتشهب  ییوگ ز 
هدیدرگ نت  رد  هکرثا  زا  هدب  یم  نآز  نامژپ  تسـشن  ناوتن  مدکی  سپ  نیز  هک  یم  رایب  كرت  يا  ناوتن  تسیز  هداس  هداب و  یب  ّقحلا  زاس 

نامرح لایخ  دنک  لوزعم  يزابقشع  رهـش  هک ز  یم  نآز  نامیلـس  رب  هار  رـس  دریگ  دشونب  رگا  روم  هک  هداب  نآز  نایرـش  هب  نوخ  وچ  دوب 
نوخ هب  مرخآ  ینک  ناتسد  ناشیرپ  يا  هدرک  هک  هّرط  ناز  تسین  رگد  رطاخ  تیعمج  ناشنب  میـشتآ  هدب  یبآ  زیخرب  صقر  هب  هدب و  یماج 

وت يوب  دهاوخن  رسپ  رگد  بوقعی  ناتسب  نحـص  هب  نامچ  ورـس  ای  ماب  بل  یـسک  اجک  هدید  هم  ناتـسد  وت  ینک  یم  هک  تسد  نیز  گنر 
مرَک دـلخ  هدـید  رب  تشد  نیرد  ملد  شوخ  وت  دای  اب  ناریح  تام و  تسا  تفـص  اب  رح  تیور  هام  شیپ  هب  دیـشروخ  ناعنک  هب  دـسر  رگا 
رخآ هنتف  نیا  ناج  تفآ  لقع و  هنتف  يا  ریگناـهج  وت  قشع  هنتف  دـش  ناـمیا  ناـمناخ  نک  ناریو  زگره  هدـیدن  سک  وت  وچ  یلیـس  نـالیغم 

ماگنه دیدرگ  هک  بعـش  دص  هب  دناوخ  یم  ناتـسلگ  رد  رازه  همغن  ای  نیـشود  هک  هدب  مرگد  یماج  ناّتف  مشچ  ود  نآ  هنتف  ای  تسا  نامّزلا 
ثوغ ناب  ناهج  ّدلوت  نمی  زا  ار  ناهج  دش  راسی  هک  هم  نآ  ناسحا  راگدرک  قلخ ز  رب  تسا  مامت  شا  همین  هب  هک  هم  نآ  نابعـش  هام  مودق 

زا یتسه  ات  یتسه  کلم  هب  مدـق  داهنب  ناهیک  تفرگ  دوخ  هیاس  رد  زورماک  راگدرک  هیاس  نآ  نادزی  یلو  نمز  یلاو  بیاغ  ماما  ناهج  ود 
ای نازورف  ّقح  لالج  رون  دش  ار  ناملاظ  صاصق  رهب  زا  نایامن  ّقح  فطلز  قلخ  رب  تقو  نیا  رد  دش  هک  ناهن  جنگ  نآ  ناماس  هب  دـسر  وا 
زا رما  رمآو  رما  بحاص  وا  ناعنک  هاـم  وچ  شخر  هدـنب  اـت  تخوس  ار  هدرپ  غورف  دوخ ز  اـی  نـالوج  تاـنیاک  هب  هدروآ  یّلجت  یپ  لزا  رون 

ناهرب هناگی  ّقح  تدـحو  رب  دـمحا  لیلـس  دـحا و  رون  ناک  ام  نوکی و  ام  همه  زا  لب  يرای  دارم  ناکم  نوک و  نیز  ناکما  هب  ات  رما  ملاـع 
متاخ زا  ار  وا  ییایـصوا ، متاخ  رب  نارمع  یلع  همطاف و  ات  تبـسن  هب  دور  نسح و  شباب  ناراب  دابو و  ربا  هدننار  مجنا  خرچ و  ریـس  هدنامرف 
نامع يرآ  نامع  تساجک  ییوت  هک  اجنآ  شماع  ضیفز  شفک  هب  متفگ  نایدِدرف  يادخ  رما  رب  نید  هش  هدزاود  متخ  دش  نامرف  تسایبنا 

هب هک  يزور  ناویح  بآ  دـش  یمن  شخب  ناج  تسج  یهر  رگ  هن  شهر  كاـخ  اـب  ناـمهم  شیوخ  هب  ناـکم  نوک و  کـی  زگره  هدرکن 
سرغ دنک ز  هشیر  ات  دادیب  خیب  هب  دـنز  هشیت  ات  نامرف  هب  ردـق  وا  رـسیا  زا  مکح  یپ  اضق  وا  نمیا  زا  ناویک  میبز  دـتف  خرچ  زا  دزیخ  ماقتنا 

قرب ملظ ، نمرخ  رب  نادیم  زور  هب  شهپـس  نارغ  شراقفلاوذ  دربن  ماگنه  ناینب  لدع  دـنک ز  تخـس  ات  داینب  روج  دـنک ز  تسـس  ات  نایغط 
شویج زا  دشک  تیار  میلقا  تفه  هب  یبن  عرش  ات  نابایب  رد  هوک  ییایرد و  درآ  كرش  نوخ  هتـشک و  زا  نارغ  لیـس  رفک ، هناخ  رب  فطاخ 
گرگ هّلک  هّرب  همعط  دش  نافوط  مان  رحب  رطاخ  زا  شومارف  هدش  شتلدعم  زا  ناتسب  ندع  تشهب  هب  دزان  شهوکن  دنک  مرا  هب  یتیگ  نامیا 

گنچ و رذـع  یپ  يدـنک  هوک  رد  ربب  لازغ ، شیپ  رد  نازرل  زاب ، هوعـس  هجنپ  زا  لزلزت  رد  ریـش ، هرب  وهآ  ناـبعث ز  رامـسوس ، همـشچ  دـش 
یپ نکیل  ناـصقن  چـیه  تسوارب  هن  هچرگ  محیدـم  وا  لاـمک  فـصو  رد  ناـگژم  شدور  ورف  نـفج  رد  مزع  رب  گـنلپ  درگن  رازین  نادـند 

اهناج ناج  هلبق  ناهج و  ناج  يا  نایاپ  هب  يا  هزات  علطم  زا  تاجاح  رکذ و  هب  شمرب  کنیو  ناونع  هماکچ  نیا  يو  دزن  رد  مدرک  هثاغتـسا 
دنچ ات  نالذخ  نیهر  مغ و  هب  ار  ام  يراذـگدوخ  رجه  دـنچ ز  ات  ناّنم  يادـخ  ام  هب  زورما  ّتنم  متخ  درک  وت  قلخ  زا  ناگورگ  وت  قارف  هب 

یـضترم وچ  زور  کی  ناملـسم  کی  تساج  هب  هن  رگید  رهدرد  هک  ادخ  مه  یناددوخ و  ناثدح  گندخ  فده  ار  ام  توترف  ناهج  دنک 
نم ز تلجخ  رب  تفأر  نکب ز  يرظن  یتقو  نارام  مخز  ناهَِرب ز  ار  ام  مکح  هدـب  اهدژا  هب  زور  کی  نآرق  رایب  یبن  وچ  هر  کی  غیت  شکب 

نادـنز يورـسخ ز  دنـسم  رب  فسویوت  زا  تفر  هک  وت  ینآ  نارود  نیک  دـنمک  هب  اج  کی  مرج  زا  تمالم  فک  هب  اج  کـی  نایـصع  طرف 
دراد هکنآ  مرجم  نم  منآ  نارمع  روپ  هب  ناـهن  زار  سپ  یتـفگ  تخرد  زا  هک  وت  ینآ  ناتـسلگ  یقلت  يدرک ز  شتآ  لـیلخ  رب  هک  وت  ینآ 

ضوع مراد  دـنوادخ  تمعن  هب  هک  منآ  ناعنـص  خیـش  وچ  نم  رب  دـشاب  كاّحـض  هنتف  ملظز و  هک  منآ  ناطیـش  شیوـخ  هب  مهنگ  زا  گـنن 
هفرط نیو  ناوخ  انث  مّبحم و  هدـیدان  نینوک  ثایغ  نادـب  هکنآ  زا  نارفغ  دـیما  ادـخ  مراد ز  شیوخ  یلاـعف  دـب  همه  نیا  اـب  نارفک  ساـپس 
شیپ میوگ  هچ  لد  نامغز  اهاش  ناهرب  تسه  هدنب  يوعد  رب  تسین  رگ  وت  هگرد  هتـسیاش  ناماس  هب  هدمآ  هیـس  ور  نیز  بقاث  مجن  باتک 

نارـسخ نوک  ود  رد  نم و  هنرو  نیرادـب  مهـش  ینک  فطلرگ  نازیم  ياپ  هب  میگراـچیب  یناد  رهد  هب  میِگ  داـتفا  ناـهنپ  تسین  چـیه  هک  وت 
تخـس هچنآ  ره  وت  درد  نامرد  درم  قزر  وچ  هدامآ  درد  ره  يارب  ادخ  هدرک  ات  نایاش  تست  ِفطل  هب  هن  هچرگ  ار  افو  دوخ  نکم ز  دیمون 
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نارادتسود ناج  هب  تاداب  دشاب 

ع)  ) رصع ماما  حدم 

تسا و عامـس  گنهآ  همه  ار  نادـهاش  تسین  یگنج  سوه  تگنـس  ِلد  ردـنا  هک  اـی  تسین  یگنـس  ْتَفَک  هب  اـم  يوس  هک  مد  نآ  تسین 
یگنرینز هک  تتاـکرحزا  چـیه  تسین  ار  وت  لـقع و  میَرب  یم  رگد  گـنر  زا  مد  ره  تسین  یگنهآ  لد  ياـمغی  یپ  زج  ار  وت  رم  اـی  طاـشن 

ینک گـنهآ  رگد  گـنر  هب  هک  رگید  مد  تسین  یگنر  نیا  زا  رتـالاب  هک  لـقع  مدـیوگ  رارق  ربص و  يربب  یگنر  هب  هک  ار  یمد  نآ  تسین 
تـسین یگنچ  فد و  هک  یمزب  هب  تفر  ناوتن  ظعو  هب  گنچ  مدنز  نوخ  رد  هک  دناوخ  مظعاو  تسین  یگنهرف  وت  دزن  ارم  هک  ممهفب  دوخ 

رد نم  ریغ  طاشن  هب  ارحـص  يوس  نارای  مغ و  جنک  هب  نم  تسین  یگنز  لد  هنییآ  رب  وت  زا  ارم  هک  شاب  نمیا  ربب و  منوخ  ریـشمش ز  گنز 
لّوا هنب  مان  رب  ماگ  تسین  یگنس  تمغ  تسد  زا  رس  هب  هتسکش  ان  لد  نیگنـس  يا  رگد  نابایب  هوک و  همه  رد  تسین  یگنتلد  وت  ِرهـش  همه 

تسین یگنـسرف  هدکیم  ات  هعموص  رد  زا  قشع  هر  ات  سوه  دشابن ز  شیب  یمدق  تسین  یگنن  رگد  مان  زج  هب  هار  نیا  ردناک  هار  هب  هاگنآ  و 
نیاردناک لانب  يوگ و  یلزغ  شیور  لگ  زا  زور  همه  تسین  یگنت  ترکـش  گنت  ینیریـش  هب  هک  دـنق  بل  نآ  هدـب ز  هداب  یپ  هسوب  ایقاس 

یهر تابارخ  ریپ  رد  رب  تسین  یگنر  وا  بحاص  وا  زج  دـننادب  ات  دـیهدب  ناهاش  هب  دوعوم  يدـهم  ربخ  تسین  یگنهابـش  وت  نوچ  افو  غاب 
درک دیاب  یهگحبص  ره  هب  تاجاح  ضرع  تشاد  دیاب  ناور  يوس  نآ  یلد  هآ  بش  ره  درک  دیاب  یهَلُک  بحاص  تلود  رب  هیکت  درک  دیاب 
رحب هقرغ  ار  شیوخ  مرک  يایرد  شیاشخب  دروم  يوَش  ات  درک  دیاب  یهـش  ریت  فده  ار  نتـشیوخ  دنچ  ات  نایادـگ  وچ  تمالم  ریت  فدـه 
هّصق زارد  ياهبش  هّصق  دسرب  نایاپ  هب  ات  درک  دیاب  یهگ  هداس  تب  فلز  رد  تسد  دیشک  تسیابن  هداب  فد و  مزب  زا  ياپ  درک  دیاب  یهنگ 

دبا هب  اـت  لزا  زا  درک  دـیاب  یهم  يور  زا  شمد  ره  دوخ  رهب  ءایـض  بسک  یلو  داد  هم  هب  رون  رگا  رهم  درک  دـیاب  یهیـس  فـلز  رـس  زا  يا 
درک دیاب  یهگناخ  تا  هدکیم  رد  رب  یهاوخ  یم  افو  دیواج  هناخبرط  رگ  درک  دـیاب  یهگن  مّحرت  مه ز  ام  هب  سپ  تسا  زاب  تمحر  هدـید 

درک دیاب  یهر  صالخا  تعاط و  هر  زا  يدهم  مئاق ، تّجح  ّقح  رهظم  لد  رد 

ع)  ) رصع ماما  حدم  رد  یعابر  کی 

هب رـصع  هشداپ  يا  قافن  ملظ و  زا  رـسارس  ناـهج  هتـشگ  ُرپ  سک  منیب  یمن  قح  هار  هب  هک  سب  زا  سفن  هار  ما  هنیـس  هب  یـسب  تسا  گـنت 
سرب دایرف 
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