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مالسلا هیلع  نامز  ماما  روهظ  زا  دعب  رد  ایند  بیاجع  اه و  یتفگش 
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يرون یسربط  نیسح 

: یپاچ رشان 

سگرن لگ  میمش 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

مالسلا هیلع  نامز  ماما  روهظ  زا  دعب  رد  ایند  بیاجع  اه و  8یتفگش 

باتک 8تاصخشم 

فّلؤم 8همّدقم 

ع)  ) نامز ماما  حبش  هیاس و  رون و  9زایتما 

ع)  ) نامز ماما  بَسَن  10تفارش 

شرع هدرپارس  هب  تدالو  زور  رد  ع )  ) نامز ماما  10ندرب 

دمحلا تیب  مان  هب  يا  هناخ  10ندوباراد 

ترضح نآ  كرابم  مسا  و  ع )  ) ادخ لوسر  هینک  نایم  10عمج 

ع)  ) نامز ماما  مان  ندرب  10تمرح 

نیمز يور  رد  تّجح  تیاصو  10نیرخآ 

سدقلا حور  هب  ندش  11هدرپس 

قسف لها  نیقفانم و  راّفک و  اب  ندرکن  ینیشنمه  11ترشاعم و 

شندرگ رب  نارگمتس  زا  يدحا  تعیب  11ندوبن 

ع)  ) لوسر ترضح  تّوبن  متخ  تمالع  دننام  یتمالع  11نتشاد 

ع)  ) يدهم ترضح  دّدعتم  12باقلا 

ینیمز ینامسآ و  بیرغ  بیجع و  ياه  هناشن  12روهظ 

روهظ اب  نامزمه  ع )  ) تّجح ترضح  مسا  اب  ینامسآ  12يادن 

كالفا عیرس  تکرح  نداتفا  تعرس  زا  ندش و  13دنُک 

ع)  ) نینمؤملاریما باتک  ندش  14راکشآ 

ع)  ) نامز ماما  كرابم  رس  رب  دیفس  يربا  نتخادنا  15هیاس 

ع)  ) يدهم ترضح  رکشل  رد  هّنجا  هکئالم و  نتشاد  15رارق 

ع)  ) نامز ماما  ندش  رهاظ  16ناوج 
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تاناویح نایم  زا  ترفن  يرگ و  یشحو  نتفر  نیب  17زا 

ع)  ) نامز ماما  باکر  رد  ناگدرم  زا  یعمج  ندوب  18رضاح 

نیمز ياه  هریخذ  اهجنگ و  ندش  19جراخ 

نیمز ياهتمعن  ریاس  هویم و  ناتخرد  ناراب و  ندش  19دایز 

مولع ندیسر  دوخ  ّدح  نیرخآ  هب  مدرم و  لقع  ندش  21لماک 

ترضح نآ  باحصا  و  ع )  ) نامز ماما  ياهشوگ  ناگدید و  22تّوق 

ع)  ) نامز ماما  راصنا  باحصا و  رمع  22لوط 

ع)  ) نامز ماما  نارای  ياهندب  زا  اهالب  اه و  یتخس  23نتفر 

ع)  ) نامز ماما  نارای  زا  کی  ره  هب  درم  لهچ  يورین  23نداد 

(ع) يدهم ترضح  رون  هب  قلخ  ندش  24ینغ 

ع)  ) نامز ماما  اب  ع )  ) ادخ لوسر  مچرپ  ندوب  24هارمه 

ِفیرش ّدق  هزادنا  طقف  ع )  ) ادخ لوسر  25هرز 

تسا قرب  دعر و  نآ  رد  هک  ع )  ) مئاق ترضح  صوصخم  26ربا 

ناقفانم ناکرشم و  راّفک و  زا  سرت  هّیقت و  ندش  26هتشادرب 

نیمز يور  مامت  رد  ع )  ) يدهم ترضح  تنطلس  ندش  27رشتنم 

داد لدع و  زا  نیمز  مامت  28ندشرپ 

تماما ملع  هلیسوب  مدرم  نایم  رد  ندرک  29مکح 

تسا هدشن  ءارجا  رهاظ و  ع)  ) مئاق ترضح  نامز  ات  هک  يا  هژیو  ماکحا  30ندروآ 

مولع بتارم  مامت  ندش  30ادیپ 

ع)  ) نامز ماما  باحصا  يارب  ینامسآ  ياهریشمش  31ندروآ 

ع)  ) مئاق ترضح  نارای  زا  تاناویح  31تعاطا 

هفوک رهش  تشُپ  زا  ریش  زا  يرهن  بآ و  زا  يرهن  ندش  31يراج 

جارعم بش  رد  ع )  ) مئاق ترضح  هب  لاعتم  دنوادخ  نداد  32زایتما 

ع)  ) نامز ماما  يرای  يارب  نامسآ  زا  یسیع  ترضح  ندمآ  32دورف 
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ع)  ) مئاق ترضح  هزانج  رب  زج  ع )  ) یلع ترضحزا  دعب  يدحا  هزانج  رب  ریبکت  تفه  ندوبن  33زیاج 

تسا یهلا  ياهباذع  زا  هک  نوعلم  لاّجد  34لتق 

ناملاظ نارگمتس و  تنطلس  نتفای  34نایاپ 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  37هرابرد 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 39زکرم  هحفص 7 

http://www.ghaemiyeh.com


مالسلا هیلع  نامز  ماما  روهظ  زا  دعب  رد  ایند  بیاجع  اه و  یتفگش 

باتک تاصخشم 

نآ صاخ  ياهیگژیو  فاصوا و  هارمههب   ) مالـسلاهیلع نامز  ماما  روهظ  زا  دـعب  رد  اـیند  بیاـجع  اهیتفگـش و  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و 
 . يرون یسربط  نیسح  ترضح / 

سگرنلگمیمش 1385. مق  رشن :  تاصخشم 
؛  109 ص.م.س21×14 يرهاظ :  تاصخشم 
لایر 9-5-94073-964 :   11000 کباش : 

سیونریز  تروصهب  همانباتک  تشاددای : 
 - مهدزاود 255ق ماما  جع ،)  ) نسح نبدمحم  عوضوم : 

تیودهم عوضوم : 
نامزلا رخآ  عوضوم : 

( جع  ) سگرن لگ  یتاقیقحت  دحاو  رارسا  ياهدیلک  هعومجم  هسسوم  هدوزفا :  هسانش 
BP224/4/ش75 1385 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/462 ییوید :  يدنب  هدر 
1553442 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

فّلؤم همّدقم 

، هبترم دنلب  هلسلس  و  مهیلع -  هّللا  تاولص  ءایـصوا -  ءایبنا و  مامت  اب  نآ  هسیاقم  و  ع )  ) يدهم ترـضح  ياه  یگژیو  نایب  رد  باتک )  ) نیا
دشاب . یم  ع )  ) دوخ رهّطم  كاپ و  دادجا  زا  یضعب  زا  ریغ 

ءایبنا مامت  هب  ار  ناشیا  روهظ  هدژم  لاعتم ، دنوادخ  هک  تسا  یـسک  ع )  ) يدـهم ترـضح  یلو  تسا  جراخ  نایب  هّوق  زا  نآ  حرـش  هچ  رگا 
تسا . هداد  (ع ) متاخ ترضح  ات  ع )  ) مدآ ترضح  زا  دوخ ،

(، نامّزلارخآ  ) راگزور ناـیاپ  رد  اـت  هتـشاد  ظوفحم  دوخ  تردـق  هنازخ  رد  ار  يراوگرزب  یـصخش  نینچ  لاـعتم  دـنوادخ  هکنآ  هصـالخ 
رهاظ ار  ناشیا  دریگ ، یم  ارف  ار  اج  همه  ناطیش ، تموکح  رفک و  دنوش و  یم  غراف  شیوخ  تلاسر  زا  یهلا  ءایلوا  ءایبنا و  همه  هک  ینامز 
چیه رد  دیامن و  تیاده  ار  نایناهج  همه  دـنک و  رّخـسم  ار  ناهج  مامت  هک  هدومرف  اّیهم  ناشیا  يارب  ار  تسایر  تنطلـس و  بابـسا  دزاس و 

هکنیا ات  دـنروآ  ناـمیا  دـنوادخ  یگناـگی  هب  همه  دوش و  دـنلب  اـجنآ  رد  هّللا » اـّلا  هلا  ـال   » يادـص هکنآ  رگم  دـنام ، یمن  ییاـج  ینیمزرس ،
دزاس . رهاظ  اجنآ  رد  ار  دوخ  ياهتّجح  یمامت  دنوادخ 

راک نیا  هزادنا  هب  ناشیگرزب ، تمظع و  هک  دهاوخ  یم  یتّیلباق  دادعتـسا و  تسا و  یتاناکما  لیاسو و  دـنمزاین  یگرزب  تسایر  نینچ  هّتبلا 
ناـشیا هب  هدـش و  راذـگاو  ع )  ) يدـهم ترـضح  نوـچ  يراوـگرزب  صخـش  هب  تساـیر  نـیا  هـک  اریز  دـشاب ، هتـسجرب  تمدـخ  گرزب و 

دراد . صاصتخا 
تمظعاب دنوادخ  زج  سکچیه  ار  نآ  تلزنم  ردـق و  فیک و  مک و  هک  ارچ  دـشاب ، ییالاب  هبترم  ّدـح و  رد  دـیاب  نآ  تامّدـقم  مامت  سپ 

یماسیال »  ّزع  دیقع  نم  تنا  یسفنب  : » تسا هدمآ  هبدن  ياعد  رد  هکنانچمه  دنک ، یمن  كرد  ارنآ  دناد و  یمن 
يرادن ) ». يزارطمه  يرترب و  هک  یتسه  یتّزع  ياراد  وت  هک  مسق  مناج  هب  ینعی : ) - »
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میظع هاگیاج  یگرزب و  تیاهن  هب  دناوت  یمن  يرّکفت  هشیدنا و  چیه  هک  تسا  هدرک  رّرقم  ار  ناشیا  تمظع  یگرزب و  يا ، هنوگب  دـنوادخ 
دنک . ادیپ  هار  نآ ،

یم رتدایز  ناشیا  هب  هداد ، ناربمایپ  هب  هک  ار  هچنآ  ره  یلاعت ،  يادخ  : » هک تسا  هدرک  تیاور  رابخألا  بعک  زا  تبیغ ،»  » باتک رد  ینامعن 
دهد ». یم  يرترب  نارگید  هب  تبسن  ار  يو  دهد و 

يرون  یسربط  نیسح 

ع)  ) نامز ماما  حبش  هیاس و  رون و  زایتما 

سابع نب  هّللادـبع  هک  تسا  هدـمآ  دنـس  ود  هب  ناذاش  نب  لضف  لیلج  خیـش  زا  تبیغ »  » باتک رد  ع )  ) نامز ماما  حبـش  هیاس و  رون و  زایتما 
تفگ :

يا : » هک دمآ  ادن  دنوادخ  بناج  زا  مدیـسر ، یهتنملا  ةردس  هب  مدرک  ریـس  ار  اهنامـسآ  متفر و  جارعم  هب  یتقو  : » دندومرف ع )  ) ادـخ لوسر 
دّمحم »!

نم »! راگدرورپ  يا  کیّبل  کیّبل ؛ : » متفگ
هب ار  دوخ  توعد  هکنآ  رگم  دبای  نایاپ  وا  تمعن  یگدنز و  ياهزور  ات  میداتـسرفن  ایند  لها  رب  ار  يربمغیپ  چیه  ام  : » دومرف ملاع  دنوادخ 

ار ع )  ) یلع ترـضح  ام  دـنک و  ینابهگن  وا  نید  زا  ات  دـهد  رارق  ار  ینیـشناج  ّیـصو و  دوخ  زا  سپ  مدرم  تیادـه  يارب  دـناسرب و  ماـجنا 
نب یـسوم  دّـمحم و  نب  رفعج  یلع و  نب  دّـمحم  نیـسحلا و  نب  ّیلع  نیـسح و  نسح و  وا  زا  سپ  هداد و  رارق  وت  تّما  ماما  وت و  نیـشناج 

ار ترس  دّمحم ! يا  لاح  میداد ؛ رارق  (ع ) نسحلا نب  ۀّجح  یلع و  نب  نسح  دّمحم و  نب  ّیلع  یلع و  نب  دّمحم  یـسوم و  نب  ّیلع  رفعج و 
نک ». الاب 

نایم رد  ار  (ع )) يدهم ترضح   ) تّجح مدید و  ار  نیـسح  نادنزرف  زا  نت  ُهن  نیـسح و  نسح و  یلع و  ياهرون  مدرک ، الاب  ار  مرـس  نوچ 
دیشخرد . یم  يا  هراتس  نوچمه  هک  مدید  اهنآ 

یسک لاح  هب  اشوخ  دنتـسه . وت  زا  دعب  تیایـصوا  نیـشناج و  زین  نیمز و  يور  رد  نم  ياهتّجح  نیـشناج و  اه ، نیا  : » دومرف یلاعت  يادخ 
دیامن ». ینمشد  اهنآ  اب  هک  یسک  رب  ياو  دنک و  یتسود  اهنآ  اب  هک 

باتک رد  شایع  نب  دّـمحم  نب  دـمحا  و  بصاّونلا » نیاـفد  حاـضیا   » باـتک رد  ناذاـش  نب  دـمحا  نب  دّـمحم  نب  نیـسحلاوبا  لـیلج ، خـیش 
نامـسآ يوسب  ارم  هک  یبش  : » دومرف ع )  ) ادـخ لوسر  هک  دـندرک  تیاور  دوب  ع )  ) مرکاربمایپ ناـپوچ  هک  نامیلـس  یبا  زا  رثـالا » بضتقم  »

يا مدـیرفآ . مدوخ  رون  زا  يرون  لصا  زا  ار  وا  دـالوا  نیـسح و  نسح و  همطاـف و  یلع و  وت و  نم ، : » دومرف هلـالج  ّلـج  دـنوادخ  دـندرب ،
ینیبب »؟ ار  ناشیا  هک  يراد  تسود  ایآ  دّمحم !

نم » راگدرورپ  يا  یلب ! : » متفگ
نک ». هاگن  شرع ، تسار  تمس  هب  : » دومرف دنوادخ 

نایم رد  دندناوخ و  یم  زامن  دندوب و  هداتسیا  رون  زا  یناکم  نایم  رد  هک  مدید  ار  یلع  نب  نسح  ات  هّیقب  همطاف و  یلع و  مدرک ، هاگن  نوچ 
دوب ». ندیشخرد  لاح  رد  يا  هدنشخرد  بکوک  دننام  ع )  ) يدهم ترضح  اهنآ 

ندوب دّدعتم  ببـس  هب  هکلب  تسین  ربخ  نومـضم  فالتخا  رطاخب  تسا  جارعم  دروم  رد  هک  یتایاور  نومـضم  فالتخا  هک  دـنامن  هدیـشوپ 
رب لمح  نیماضم  نیا  دـنا و  هتفر  نیب  زا  مه  رگید  یـضعب  دـنا و  هدـش  شومارف  یـضعب  ظفح و  رابخا  زا  یـضعب  تسا ، ناگدـننک  تیاور 

قودـص هتـشون  لاصخ »  » باتک رد  هک  نانچ  تسا  هدـش  دـیکأت  تیـالو  رما  هب  اـهنآ  همه  رد  هک  تسه  زین  (ع ) ربماـیپ نتفر  جارعم  دادـعت 
تیالو یتسود و  هب  ار  ع )  ) ربماـیپ یلاـعت ،  يادـخ  مه  بتارم  همه  رد  دـندرب و  جارعم  هب  هبترم  ار 120  ع )  ) مرکا ربمایپ  هک  هدـش  تیاور 
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دومرف . یم  شرافس  ضیارف  رگید  زا  رتدایز  یّتح  درک و  یم  شرافس  ع)  ) بلاطیبا نب  ّیلع 
هک تسا  هدـش  تیاور  ناـشیا  راونا  ندـید  جارعم و  بش  رد  ع )  ) هّمئا رکذ  رد  (ع ) رقاـب ترـضح  زا  يرگید  تیاور  بضتقم »  » باـتک رد 

. دوب ناشخرد  يا  هراتس  نوچ  اهنآ  نایم  رد  (ع ) ۀّجح ترضح  مدید و  ار  ع )  ) یلع نب  نسح  ات  هّمئا  رگید  یلع و  : » دومرف (ع ) ادخ لوسر 
دنتسیک »؟ اهنیا  نم ! راگدرورپ  يا  : » متفگ

يا دریگ . یم  ماقتنا  نم  نانمـشد  زا  مارح و  ارم  مارح  دـنک و  یم  لـالح  ارم  لـالح  اـیند  رد  هک  تسا  مئاـق  نیا  دـنا و  هّمئا  اـهنیا  : » دومرف
.« دراد تسود  ار  وا  هک  شاب  یسک  رادتسود  رادب و  تسود  ار  وا  دّمحم !

ع)  ) نامز ماما  بَسَن  تفارش 

ءاـبآ همه  بَسَن  تفارـش  ع )  ) يدـهم ترـضح  اریز  تسا . ع )  ) ناـمز ماـما  بَسَن  ندوب  فیرـش  مّود : ثحب  ع )  ) ناـمز ماـما  بَسَن  تفارش 
سپ دسر . یم  (ع ) یسیع ترضح  نیشناج  ءافص ، نوعمـش  بناج  هب  مور و  رـصیق  هب  ردام  فرط  زا  شبـسن  تسا و  اراد  ار  دوخ  نیرهاط 

دسر یم  نوعمش  هب  اهنآ  همه  بسن  هک  دنوش  یم  لخاد  ءایصوا  ءایبنا و  زا  يرایسب  هلسلس  نیا  رد 

شرع هدرپارس  هب  تدالو  زور  رد  ع )  ) نامز ماما  ندرب 

باطخ تسا و  شرع  هدرپارـس  هب  تدالو  زور  رد  ترـضح  نآ  ندرب  مّوس : ثحب  شرع  هدرپارـس  هب  تدالو  زور  رد  ع )  ) نامز ماما  ندرب 
هک : وا  هب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ 

يا . هدمآ  نم  ناگدنب  تیاده  نم و  رما  راهظا  نم و  نید  ترصن  يارب  هک  نم ! هدنب  يا  وت  هب  نیرفآ  »
.« منک باذع  وت  طّسوت  مزرمایب و  وت  طّسوت  منک و  اطع  وت  هلیسوب  مریگب و  وت  هلیسوب  هک  مدروخ  مسق 

دمحلا تیب  مان  هب  يا  هناخ  ندوباراد 

هک دنا  هدرک  تیاور  (ع ) رقاب ترضح  زا  نارگید  يدوعـسم و  نامعن و  هچنانچ  دمحلا ، تیب  مراهچ : دمحلا  تیب  مان  هب  يا  هناخ  ندوباراد 
دومرف :

هدش دـّلوتم  هک  يزور  زا  هک  تسه  یغارچ  نآ  رد  دـنیوگ . یم  دـمحلا  تیب  نآ  هب  هک  دـشاب  یم  يا  هناخ  ع ،)  ) ۀّـجح ترـضح  يارب  زا  »
دوش ». یمن  شوماخ  مه  ریشمش  اب  دنک و  جورخ  هک  يزور  ات  تسا  نشور 

ترضح نآ  كرابم  مسا  و  ع )  ) ادخ لوسر  هینک  نایم  عمج 

و تسا ، ترـضح  نآ  كرابم  مسا  و  (ع ) ادخ لوسر  هینک  نایم  عمج  مجنپ : ترـضح  نآ  كرابم  مسا  و  ع )  ) ادخ لوسر  هینک  نایم  عمج 
دیراذگن ». ارم  هینک  دیراذگب و  ارم  مسا  : » دومرف ع )  ) يدهم ترضح  هک  تسا  تیاور  بقانم »  » رد

ع)  ) نامز ماما  مان  ندرب  تمرح 

تشذگ . هچنانچ  ترضح ، نآ  مان  هب  نداهن  تمرح  مشش : ع )  ) نامز ماما  مان  ندرب  تمرح 
. ( تسا هدش  رکذ  بقاّثلا ،» مجن   » باتک رد  ثحب  نیا  ) - 

نیمز يور  رد  تّجح  تیاصو  نیرخآ 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  روهظ  زا  دعب  رد  ایند  بیاجع  اه و  www.Ghaemiyeh.comیتفگش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 39زکرم  هحفص 10 

http://www.ghaemiyeh.com


نیمز  يور  رد  تّجح  تیاصو  نیرخآ 
. ددرگ یم  متخ  ع )  ) يدهم ترضح  هب  تیاصو  نیمز ، يور  رد  متفه :

سدقلا حور  هب  ندش  هدرپس 

نآ ندش  تیبرت  یـسدق و  حور  هب  ندش  هدرپس  تدالو و  زور  نامه  زا  ع )  ) يدهم ترـضح  تبیغ  متـشه : سدـقلا  حور  هب  ندـش  هدرپس 
هدشن و هدولآ  نیطایش  مدآ و  ینب  ياههانگ  تافاثک و  اه و  يدیلپ  هب  نآ  يازجا  زا  ییزج  چیه  هک  یسدق  ياضف  رون و  ملاع  رد  ترضح 

دشاب یم  دنوادخ  هاگرد  ناگتشرف  یسدق و  حاورا  اب  ترضح  نآ  تسناؤم  ینیشنمه و 

قسف لها  نیقفانم و  راّفک و  اب  ندرکن  ینیشنمه  ترشاعم و 

فوخ و  قسف ، لها  نیقفانم و  راّفک و  اب  نتشادن  تبحاصم  ترشاعم و  مهن : قسف  لها  نیقفانم و  راّفک و  اب  ندرکن  ینیـشنمه  ترـشاعم و 
دعب تثعب و  زا  شیپ  دنوادخ  ياهتّجح  همه  . تسا اهنآ  اب  ندشن  لزنم  مه  اهنآ و  زا  ندرک  يرود  اهنآ و  اب  ندرکن  ارادم  هّیقت و  نتشادن و 

دندرک یم  جاودزا  رگیدکی  اب  یّتح  دندرک و  یم  ینمشد  ای  یتسود و  قسف  لها  نیقفانم و  راّفک و  اب  دوخ  تبیغ  تلزع و  ماّیا  رد  نآ ، زا 
هاگن اهنآ  همه  زا  ار  دوخ  یمارگ  تّجح  نیا  لاعتم  دـنوادخ  یلو  دـندید  ار  اه  تبیـصم  نیا  لاثما  دـندرک و  یم  راطفا  ناـضمر  هاـم  رد  و 

دوخ تسا . هدرکن  ینیشنمه  تبحاصم و  یقفانم ، رفاک و  چیه  اب  هدیسرن و  وا  هب  یملاظ  تسد  نونک  ات  تدالو  زور  زا  هک  يروطب  تشاد 
هتـشاد و رـضخ  لثم  یـسینا  مدـمه و  یفرط  زا  تسا و  هدیـشکن  تسد  یّقح  زا  ارادـم ، ای  فوخ  رطاـخب  هتخاـس و  رود  اـهنآ  لزاـنم  زا  ار 

دنا ». هدوب  ّصاخ  دارفا  شنارازگتمدخ 
هب ناـگناگیب  ناتـسراخ  زا  يراـخ  چـیه  هتـسشنن و  شندرگ  رب  نادرماـن  تسیاـشان  راـتفر  رادرک و  زا  يراـبغ  نیرتکچوک  هکنیا  هصـالخ 

ءاشی ». نم  هیتؤی  هّللا  لضف  کلذ  . » تسا هدیسرن  شناماد 
.« ( دهد یمدهاوخب  هک  سک  ره  هب  هک  تسا  دنوادخ  لضف  نیا  ینعی :  » هدئام 54 ) - 

شندرگ رب  نارگمتس  زا  يدحا  تعیب  ندوبن 

ترضح زا  يرولا »  مالعا   » باتک رد  هکنانچ  تسین . وا  ندرگ  رب  يرگمتس  چیه  تعیب  مهد : شندرگ  رب  نارگمتس  زا  يدحا  تعیب  ندوبن 
حور هک  یمئاق  رگم  دشاب ، شندرگ  رب  وا  نامز  ناشکرـس  زا  یتعیب  هکنآ  رگم  تسین  ام  زا  يدحا  : » دومرف هک  هدش  تیاور  (ع ) نسح ماما 

دناوخ ». یم  زامن  وا  رس  تشپ  میرم  نب  یسیع  هّللا ،
دور یم  ورف  تبیغ  رد  شتدالو  زا  دعب  ع )  ) يدهم ترـضح  : » دندومرف هک  تسا  هدش  تیاور  (ع ) قداص ماما  زا  نیّدلا » لامک   » باتک رد 

دنک ». یم  حالصا  ار  وا  ياهراک  مامت  بش ، کی  رد  ّلجوّزع  دنوادخ  دنک ، یم  مایق  هک  ینامز  دشابن و  وا  ندرگ  رب  یتعیب  هکنیا  ات 
نیمراهچ ندـش  دوقفم  تقو  رد  هک  منیب  یم  ار  هعیـش  اـیوگ  : » دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  (ع ) اـضر ترـضح  زا  لاّـضف  نب  نسح  زین  و 

بیاغ اهنآ  زا  اهنآ  ماما  هکنیا  رطاخب  دومرف : ادخ »؟ لوسر  دنزرف  يا  ارچ  : » متفگ دنبای ». یمن  ار  وا  اما  دنک  یم  وجتـسج  ار  وا  نم ، دـنزرف 
دوش ». یم 

.« دنک مایق  ریشمش  اب  هک  ینامز  ات  دشابن  وا  ندرگ  رب  یتعیب  هکنیا  يارب  : » دومرف دوش »؟ یم  بیاغ  ارچ  : » متفگ

ع)  ) لوسر ترضح  تّوبن  متخ  تمالع  دننام  یتمالع  نتشاد 
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رب هک  یتمالع  لثم  تسا  ناشیا  رمک  تشپ  رد  یتمالع  نتـشاد  مهدزاـی : ع )  ) لوسر ترـضح  تّوبن  متخ  تمـالع  دـننام  یتمـالع  نتـشاد 
. دنتفگ یم  تّوبن  متخ  نآ  هب  هک  دوب  ع )  ) ادخ لوسر  كرابم  تشپ 

ع)  ) يدهم ترضح  دّدعتم  باقلا 

تایاور ینامسآ و  بتک  رد  هک  هدش  هداد  صاصتخا  ع )  ) يدهم ترضح  هب  يدّدعتم  باقلا  مهدزاود : ع )  ) يدهم ترضح  دّدعتم  باقلا 
تسا هدش  رکذ  ع )  ) ءایصوا ریاس  زا  جارعم ،

ینیمز ینامسآ و  بیرغ  بیجع و  ياه  هناشن  روهظ 

يدـهم ترـضح  هنامداش  روهظ  يارب  ینیمز  ینامـسآ و  ياه  هناشن  روهظ  مهدزیـس : ینیمز  ینامـسآ و  بیرغ  بیجع و  ياه  هناشن  روهظ 
تسا . هدشن  روظنم  یتّجح  چیه  روهظ  ّدلوت و  يارب  اه  هناشن  تایآ و  نیا  هک  دشاب  یم  (ع )

ّهنا مهل  نّیبتی  یّتح  مهسفنا  یف  قافالا و  یف  انتایآ  مهیرنس  : » دندومرف ار  هیآ  نیا  هک  هدش  تیاور  (ع ) قداص ترضح  زا  یفاک »  » باتک رد 
ّقحلا ».

نانآ يارب  ات  میهد  یم  ناشن  اهنآ  هب  ناشناج  نورد  رد  ناـهج و  فارطا  رد  ار  دوخ  ياـه  هناـشن  يدوزب  ینعی :  » هیآ 53 تلّصف  هروس  ) - 
تسا ) ». ّقح  وا  هک  ددرگ  راکشآ 

تسا . هدش  هراشا  ناشیا  مایق  ترضح و  نآ  روهظ  زا  لبق  ياه  هناشن  تایآ و  هب  نآ  ریسفت  رد  و 
درک ». دهاوخ  جورخ  بانج  نآ  ًامتح  دننیب و  یم  ار  نآ  قلخ  هک  تسا  ّقح  ّلجوّزع  دنوادخ  دزن  زا  هلئسم ، نآ  : » هک دومرف  و 

تبث اهنآ  زا  یـضعب  تبیغ »  » باتک رد  دـسر و  یم  هناشن  دـص  راهچ  هب  کیدزن  هک  دـنا  هدرک  رکذ  تسا و  رایـسب  اه  هناشن  تایآ و  نآ  و 
تسا . هدش 

هدش لقن  (ع ) نینمؤملاریما زا  ینامعن  تیاور  هب  تسا و  هدمآ  زین  تایاور  زا  يرایـسب  رد  هک  تسا  نامـسآ  یخرُـس  اه ، هناشن  نیا  زا  یکی 
تسا ». نیمز  لها  رب  شرع  نالماح  مشچ  کشا  یخرس ، نآ  : » هک تسا 

روهظ اب  نامزمه  ع )  ) تّجح ترضح  مسا  اب  ینامسآ  يادن 

روهظ  اب  نامزمه  ع )  ) تّجح ترضح  مسا  اب  ینامسآ  يادن 
هیآ ریـسفت  رد  میهاربا  نب  ّیلع  هکناـنچ  دـسر ، یم  شوگ  هب  باـنج  نآ  مسا  هب  ینامـسآ  يادـن  ترـضح  نآ  روهظ  کـیدزن  مهدراـهچ :
هیآ هروس ق  مسا - (  هب  يدانم  : » دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  (ع ) قداص ترـضح  زا  بیرق ،» ناکم  نم  دانملا  دانی  موی  عمتـساو   » هفیرش

دنکادن ) ». کیدزن ، یناکم  زا  يدانم  هک  يزور  راد  ارف  شوگ  ینعی :  » 41
دنک ». یم  ادن  شردپ  مسا  مئاق و 

تسا ». (ع ) مئاق دایرف  : » دومرف جورخلا ،» موی  کلذ  قحلاب  ۀحیّصلا  نوعمسی  موی  : » هک هدمآ  زین  نآرق  رد  و 
تسا ) ». جورخ  زور  زور ، نیا  هک  یتسار  هب  ار  دایرف  دنونش  یم  هک  يزور  ینعی :  » هیآ 42 هروس ق  ) - 

مان و  تسا ؛ ماما  نالف  نب  نالف  هک  دنک  یم  ادن  نامـسآ  زا  يدانم  : » دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  (ع ) رقاب ماما  زا  نیّدلا » لامک   » باتک رد 
درب ». یم  ار  وا 

يارب ادن  نیا  ایآ  مدیسرپ  : » تفگ دنک ». یم  ادن  (ع ) مئاق مسا  هب  يدانم  : » دومرف هک  تسا  تیاور  (ع ) قداص ماما  زا  هرارز »  » اجنآ رد  زین  و 
تسا »؟ مدرم  مومع  يارب  ای  تسا  ّیصاخ  دارفا 
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دونش ». یم  شدوخ  نابز  هب  یموق  ره  تسا و  مدرم  مومع  يارب  : » دومرف
امش ریما  مدرم ! هورگ  يا  هک : دنک  یم  ادن  نامـسآ  زا  يدانم  : » دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  (ع ) نینمؤملاریما زا  ینامعن  تبیغ »  » باتک رد 

دنک ». یم  رپ  داد  لدع و  زا  هدش ، رپ  متس  ملظ و  زا  هک  هاگنآ  ار  نیمز  هک  تسا  يدهم  نآ  تسا و  نالف 
زا هک  ییادص  دش ، هبتشم  امش  رب  اه  هناشن  نیا  رگا  : » دومرف رباج  هب  ینالوط  یثیدح  رد  هک  هدش  تیاور  (ع ) رقاب ماما  زا  یشایع  ریسفت  رد 

دش ». دهاوخن  هبتشم  امش  رب  دیآ  یم  وا  رما  هب  وا و  مسا  هب  نامسآ 
رد هک  یـسک  دـنک و  یم  ادـن  (ع ) مئاق مسا  هب  نامـسآ  زا  يدانم  : » دومرف یم  هک  تسا  تیاور  ترـضح  نآ  زا  ینامعن  تبیغ »  » باـتک رد 

هکنیا رگم  دنام ، یمن  يا  هداتسیا  دوش و  یم  رادیب  هکنیا  رگم  دنام  یمن  يا  هدیباوخ  ادص ، نیا  سرت  زا  دونش و  یم  تسا  برغم  قرشم و 
دتسیا ». یم  هکنیا  رگم  دنام ، یمن  يا  هتسشن  دنیشن و  یم 

دهد ». یم  خر  ناضمر  هام  مّوس  تسیب و  هعمج ، بش  رد  هعقاو  نیا  تسا و  لیئربج  زا  ادص  نآ  : » هک دومرف  و 
تابجاو و زا  ار  عوضوم  نیا  اهنآ  همه  هتـشذگ و  مه  رتاوت  ّدـح  زا  تایاور  نیا  هک  يروطب  دراد  دوجو  هنیمز  نیا  رد  يدایز  رایـسب  رابخا 

دنا . هتسناد  مزال  يرما 
فیس يا  : » تفگ یم  هک  مدینش  مدوب ، روصنم  دزن  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  هریمع  نب  فیس  زا  دوخ  تبیغ »  » باتک رد  یسوط  خیش 

دنک ». ادن  نامسآ  زا  بلاطیبا ، نادنزرف  زا  يدرم  مسا  هب  هک  يدانم  زا  تسین  يا  هراچ  هریمع ! نب 
تسا ». هدرک  تیاور  ار  نیا  زین  مدرم  زا  یکی  : » متفگ

دهد ». یم  ادن  نامسآ  زا  يدرم  مسا  هب  يدانم  : » تفگ یم  هک  دینش  مشوگ  تسوا ، تردق  هضبق  رد  مناج  هک  نآ  هب  مسق  : » تفگ
مدینشن ». نیا  دننام  یثیدح  زگره  نینمؤملاریما ! ای  : » متفگ

ياهومعرـسپ زا  یکی  وا  هک  شاـب  هاـگآ  مینک و  یم  تباـجا  ار  وا  توـعد  هک  میتـسه  یـسک  لّوا  اـم  دـشاب  نینچ  رگا  خیـش ! يا  : » تفگ
تسام ».

امش »؟ يومع  رسپ  مادک  : » متفگ
س ».)  ) همطاف نادنزرف  زا  يدرم  : » تفگ

، مدرک یمن  لوبق  دنتفگ  یم  نم  هب  مه  ایند  همه  رگا  مدوب ، هدینشن  یلع  نب  دّمحم  رفعج ، یبا  زا  ار  ربخ  نیا  رگا  خیـش ! يا  : » تفگ هاگنآ 
.« تسا یلع  نب  دّمحم  مدینش  وا  زا  ار  ربخ  هک  یسک  یلو 

كالفا عیرس  تکرح  نداتفا  تعرس  زا  ندش و  دنُک 

خیش هکنانچ  تسا . كالفا  عیرس  تکرح  نداتفا  تعرـس  زا  ندش و  دنُک  مهدزناپ : كالفا  عیرـس  تکرح  نداتفا  تعرـس  زا  ندش و  دنُک 
ع)  ) يدهم ترضح  كولس  ریـس و  رد  ینالوط  یثیدح  رد  ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  (ع ) رقاب ترـضح  زا  زا  ریـصب و  یبا  زا  دیفم ،
، تسامـش لاس  هد  هزادنا  هب  لاس  تفه  نیا  زا  لاس  ره  رادقم  دنک و  یم  گنرد  لاس  تفه  تنطلـس  نیا  رب  (ع ) مئاق ترـضح  : » دـندومرف

دهد ». یم  ماجنا  دهاوخ ، یم  هک  ار  هچنآ  دنوادخ  هاگنآ 
دنک »؟ یم  ادیپ  تّدم  همه  نیا  لاس  ره  هنوگچ  موش ! وت  يادف  : » متفگ

دشک ». یم  لوط  اهلاس  اهزور و  رطاخ  نیمه  هب  دیامرف و  یم  رما  ندرک  گنرد  هب  ار  کلف  دنوادخ  : » دومرف ترضح 
دوش ». یم  دوبان  ملاع  دنک ، ادیپ  رییغت  کلف  رگا  دنیوگ  یم  ناشیا  : » متفگ

ربمایپ يارب  ار  هام  دنوادخ  هک  اریز  تسین ، يا  ههبش  ّکش و  نخس ، نیا  رد  ناناملسم  يارب  اّما  تسا ، هقدانز  نخـس  نیا  : » دومرف ترـضح 
زا تسا ، لاس  رازه  لثم  زور  نآ  هکنیا  تمایق و  زور  لوط  هب  دـنادرگرب و  نون  نب  عشوی  يارب  ار  باـتفآ  نآ  زا  لـبق  و  درک ، مین  ود  دوخ 
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داد ». ربخ  دیرامش  یم  امش  هچ  نآ 
تسا ». ینالوط  نآ  ياههام  اهزور و  هک  تسا  لاس  هدزون  ترضح  نآ  تموکح  تّدم  : » هک هدرک  تسیاور  زین  و 

تسا . هدرک  تیاور  یلبق  ربخ  دننامه  ع )  ) قداص ماما  زا  یمعثخ  میرکلادبع  زین  و 
دنک یم  تموکح  لاس  تفه  (ع ) مئاق ترضح  : » دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  (ع ) قداص ماما  زا  دوخ  تبیغ »  » باتک رد  ناذاش  نب  لضف 

دوش ». یم  امش  ياهلاس  زا  لاس  داتفه  قباطم  هک 
شدرگ هک  دیامرف  یم  رما  کلف  هب  ترضح  نآ  نامز  رد  دنوادخ  : » هک تسا  هدروآ  ینالوط  یتیاور  رد  تبیغ »  » باتک رد  یسوط  خیش  و 

دوش ». یم  لاس  هد  لاس ، ره  و  هام ؛ هد  هام ، ره  و  زور ؛ هد  زور ، ره  وا  تموکح  ماّیا  رد  هکنیا  ات  دوش  دنُک  وا 
تسا . نیا  زا  رتشیب  ع )  ) يدهم ترضح  تموکح  تّدم  هک  تسا  هدمآ  زین  اهربخ  زا  یضعب  رد 

یهاشداپ لاس  هن  دصیـس و  ع ،)  ) مئاق ترـضح  : » دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  (ع ) رقاـب ترـضح  زا  تبیغ »  » باـتک رد  ناذاـش  نب  لـضف 
زا رپ  هک  هاگنآ  درک ، دهاوخ  رپ  داد  لدع و  زا  ار  نیمز  ترـضح  نآ  دندرک ، گنرد  راغ  رد  فهک  باحـصا  هک  روطنامه  درک ، دـهاوخ 

.« دشاب هدش  روج  ملظ و 

ع)  ) نینمؤملاریما باتک  ندش  راکشآ 

ع)  ) ادخ لوسر  تافو  زا  دعب  ع )  ) یلع هک  تسا  (ع ) نینمؤملاریما باتک  ندش  راکـشآ  مهدزناش : ع )  ) نینمؤملاریما باتک  ندـش  راکـشآ 
هک دشاب  یم  اراد  هدش ، لزان  ترضح  نآ  رب  هزجعم  تروصب  هک  ار  هچنآ  مامت  دوش و  هداد  نآ  رد  يرییغت  هکنآ  نودب  دومن ، عمج  ار  نآ 

هکنیا اـت  تسا  یقاـب  دوخ  لاـح  هب  دـندرک و  یفخم  ار  نآ  دـندنادرگ ، يور  هباحـص  نوچ  دوـمن ، هضرع  باحـصا  رب  يروآدرگ  زا  سپ 
ینونک فحصم  اب  بیترت  رظن  زا  هک  تهج  نیا  زا  دننک و  ظفح  دنناوخب و  ار  نآ  مدرم  ات  دروایب  ار  نآ  دنک و  روهظ  ع )  ) يدهم ترضح 

دوب . دهاوخ  نافّلکم  راوشد  فیلاکت  زا  نآ  ظفح  دراد ، توافت 
دنک ». یم  جورخ  دیدج ، یباتک  دیدج و  ییاضق  دیدج و  يرما  اب  (ع ) مئاق ترضح  : » دومرف هک  هدش  تیاور  ینامعن  تبیغ »  » باتک رد 

يوحن هب  ار  نآرق  دندرک و  اپرب  اه  همیخ  هفوک  دجسم  رد  هک  منیب  یم  ار  دوخ  نایعیش  : » دومرف هک  هدرک  تیاور  (ع ) نینمؤملاریما زا  زین  و 
دنهد » یم  شزومآ  مدرم  هب  هدش  لزان  هک 

، تسا هفوک  دجـسم  رد  ناشیا  ياه  همیخ  هک  منیب  یم  ار  مجع  ایوگ  : » دومرف هک  هدرک  تیاور  (ع ) نینمؤملاریما زا  هتاـبن » نب  غبـصا   » زین و 
دنهد ». یم  شزومآ  مدرم  هب  هدش  لزان  هکنانچ  ار  نآرق 

مدرم زا  هک  منیب  یم  و  مئاق ) ترضح  ینعی   ) منک یم  رظن  ترـضح  نآ  يوسب  ایوگ  هّللاو ! : » دومرف هک  تسا  تیاور  (ع ) قداص ماما  زا  زین 
دریگ ». یم  تعیب  دیدج  یباتک  رب 

يروآ عمج  ار  نآرق  (ع ) یلع درک ، تافو  ع )  ) ادـخ لوسر  یتقو  هک : هدرک  تیاور  يراّفغ  رذوبا  زا  جاـجتحا »  » باـتک رد  یـسربط  خـیش 
هتکن نیا  رّکذـت  نیا - (  وا  هب  ع )  ) ربماـیپ هکنیا  رطاـخب  تشاد ، هضرع  اـهنآ  رب  ار  نآرق  نآ  دروآ و  راـصنا  نیرجاـهم و  دزن  ار  نآ  درک و 
نآرق یعقاو  ریـسافت  اجنیا ، رد  رظن  دروم  نآرق  تسا و  هتفرگن  تروص  یفیرحت  چـیه  نآرق  رد  ءاـملع ، رثکا  رظن  رباـنب  هک  تسا  يرورض 

دومرف ) . میلعت  ع )  ) یلع ترضح  هب  ار  اهنآ  مرکا 6  ربمایپ  هک  تسا  هدوب 
دوب . هدرک  ّتیصو  نینچ 

ای : » تفگ (ع ) یلع ترـضح  هب  دـش و  دـنلب  رمع  سپ  دـمآ ، دوب  موق  حـیاضف  دروم  رد  هک  نآ  لّوا  هحفـص  درک ، زاـب  ار  نآ  رکبوبا  یتقو 
میرادن ». يزاین  نآ  هب  ام  هک  ربب  ار  نآ  یلع !

دیوگ : یم  هکنیا  ات  تشگرب . تفرگ و  ار  نآ  ترضح  سپ 
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ار نآرق  نآ  نسحلابا ! يا  : » تفگ سپ  دننک . فیرحت  ار  نآ  ات  دهدب  وا  هب  ار  نآرق  نآ  هک  تساوخ  ترضح  نآ  زا  دش  هفیلخ  رمع  یتقو 
میوش ». عمج  نآ  رانک  ات  روایب  رکب  یبا  دزن 

رد دوش و  ماـمت  امـش  رب  تّجح  هکنآ  يارب  رگم  مدرواـین  رکب  یبا  دزن  ار  نآ  نم  دروآ ، مهاوخن  ار  نآ  زگره  : » دومرف ع )  ) یلع ترـضح 
یمن تسد  تسا  نم  دزن  رد  هک  ینآرق  هب  یـسک  يدرواین . ام  دزن  ار  نآ  هک  دییوگب  ای  میتشادن  یعالّطا  نآ  زا  ام  هک  دـییوگن  تمایق  زور 

نم ». نادنزرف  زا  ءایصوا  ناگزیکاپ و  رگم  دنز 
تسه »؟ نآ  راهظا  يارب  یمولعم  تقو  ایآ  : » تفگ رمع 

، نآ زا  سپ  هک  دزاس  یم  يراج  مدرم  نایم  رد  دروآ و  یم  ار  نآ  دـنک ، مایق  تسا  نم  نادـنزرف  زا  یکی  هک  مئاق  هاـگ  ره  يرآ ! : » دومرف
دوش ». یم  ءارجا  نآ  يانبم  رب  ّتنس 

، دیتسه ع )  ) دّمحم لآ  يدهم  امـش  رگا  : » هک دـنک  یم  ضرع  (ع ) تّجح ترـضح  تمدـخ  ینـسح  دّیـس  هک  تسیورم  لّضفم  تیاور  زا 
تساجک »؟ درک ، عمج  یلیدبت  رییغت و  چیه  نودب  ع )  ) نینمؤملاریما وت  ّدج  هک  یباتک  نآ  سپ 

یم اپرب  ار  ییاه  همیخ  دنک ، مایق  (ع ) دّمحم لآ  مئاق  هاگ  ره  : » دومرف هک  هدـش  تیاور  (ع ) رقاب ترـضح  زا  دـیفم  خیـش  داشرا »  » باتک رد 
راک نیرت  لکـشم  دـنا  هدومن  ظفح  ار  نآ  زورما  هک  نانآ  يارب  سپ  دـهد ، میلعت  مدرم  هب  هدـش  لزان  هک  يوحن  نامه  هب  ار  نآرق  ات  دـنک 

دراد ». توافت  بیترت ، رد  نآرق  نیا  اب  نآرق  نآ  اریز  دوب . دهاوخ 
دوش ) . یمن  بوسحم  فیرحت  بیترت ، رد  نتشاد  توافت  ) - 

. تسا هدرک  تیاور  (ع ) قداص ترضح  زا  حیحص  دنس  کی  هب  ار  ربخ  نیمه  ناذاش  نب  لضف  تبیغ »  » باتک رد  و 

ع)  ) نامز ماما  كرابم  رس  رب  دیفس  يربا  نتخادنا  هیاس 

دزادنا و یم  هیاس  (ع ) يدهم ترضح  كرابم  رس  رب  هتسویپ  يدیفس  ربا  مهدفه : ع )  ) نامز ماما  كرابم  رس  رب  دیفـس  يربا  نتخادنا  هیاس 
دنونش . یم  برغم  لها  قرشم و  لها  يرپ و  ّنج و  سنا و  ار  ادن  نآ  هک  دهد  یم  ادن  يروطب  ربا  نآ  رد  يدانم 

لدع و زا  هدش  رپ  متس  زا  هک  یماگنه  ار  نیمز  هک  تسا  (ع ) دّمحم لآ  يدهم  وا  : » هک تسا  هدرک  تیاور  یـسوط  خیـش  حول ، تیاور  رد 
دنک ». یم  رپ  داد 

يدانملا نب  دمحا  زین  و  بقانم »  » رد یملس  ییحی  نب  فسوی  ظفاح و  میعنوبا  يدهم  و  نایب »  » رد یعفاش  یجنک  و  هیافک »  » باتک رد  زاّرخ 
هدرک تیاور  ظافلا  نیا  هب  ار  يدانم  ربا و  ربخ  نتف ،»  » باتک رد  ظفاح  ءالعلاوبا  و  سودرف »  » باتک رد  هیوریـش  نبا  و  محالم »  » باـتک رد 

تسا هدمآ  دینک » یهارمه  ار  وا   » یتیاور هب  و  تسا » هّللاۀفیلخ  يدهم ، نیا  : » هک دنا 

ع)  ) يدهم ترضح  رکشل  رد  هّنجا  هکئالم و  نتشاد  رارق 

هب اهنآ  دنراد و  رارق  ع )  ) يدهم ترـضح  رکـشل  رد  ّنج  هکئالم و  مهدجه : ع )  ) يدـهم ترـضح  رکـشل  رد  هّنجا  هکئالم و  نتـشاد  رارق 
هکئالم و ایآ  نم ! دّیـس  يا  : » تفگ ع )  ) قداص ماما  هب  هک  هدـمآ  لّضفم  ینالوط  تیاور  رد  هکنانچ  دـنیآ ، یم  زین  ترـضح  ناراـی  مشچ 

دنوش »؟ یم  رهاظ  مدرم  يارب  ّنج 
دننک ». یم  وگتفگ  ناشدوخ  اب  مدرم  هک  دننک  یم  وگتفگ  مدرم  اب  نانچ  و  لّضفم ! يا  مسق  ادخ  هب  يرآ ، : » دندومرف ترضح 

دننک »؟ یم  ریس  وا  اب  ایآ  نم ! دّیس  يا  : » متفگ
نآ دارفا  دادـعت  دـنیآ و  یم  دورف  ترجه ، ماـنب  فـجن  هفوـک و  نیباـم  ینیمز  رد  اـهنآ  هنیآ  ره  لّـضفم ! يا  مسق  ادـخ  هب  يرآ ، : » دوـمرف

تسا ». ّنج  رازه  شش  هکئالم و  رازه  شش  لهچ و  تقو  نآ  رد  ترضح 
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دننک ». یم  حتف  ار  اج  همه  ادخ  يرای  هب  دهد و  یم  يرای  ار  ناشیا  هّنجا  : » هک تسا  هدمآ  رگید  تیاور  رد 
رازه هدزیس  : » دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  ترـضح  نآ  تالاح  نمـض  رد  (ع ) قداص ماما  زا  ینامعن  تبیغ »  » و ةرایّزلا » لماک   » باتک رد 

دنیآ ». یم  ع )  ) يدهم ترضح  دزن  کلم  هدزیس  دصیس و  و 
دنیآ »!؟ یم  هکئالم  نیا  مامت  متفگ  : » تفگ ریصبوبا 

دنتخادنا شتآ  هب  ار  وا  هک  ینامز  نآ  دندوب ، میهاربا  ترـضح  اب  هک  ییاهنآ  دندوب و  یتشک  رد  حون  اب  هک  يا  هکئالم  نآ  يرآ ! : » تفگ
هب ار  وا  دنوادخ  هک  ینامز  دندوب ، یسیع  ترـضح  اب  هک  ییاهنآ  دروخ و  فاکـش  ایرد  هک  ینامز  دندوب ، یـسوم  اب  هک  يا  هکئالم  نآ  و 
هک هکئالم  رازه  و  دـندوب . (ع ) ربمایپ اب  اهنیا  هک  دـنراد  درز  ياه  هماّمع  دوخ و  ّصاخ  ياه  هناشن  هک  هکئـالم  رازه  راـهچ  درب و  نامـسآ 

يرای ار  (ع ) یلع نب  نیسح  دنتساوخ  یم  دندش و  لزان  هک  کلم  رازه  راهچ  دندوب و  ردب  رد  هک  کلم  هدزیس  دصیس و  دنیآ و  یم  مّظنم 
زور ات  دنا و  هتـسشن  ترـضح  نآ  ربق  رانک  رد  دنتـسه و  هدولآرابغ  هدیلوژ و  ترـضح ، نآ  ربق  دزن  اهنآ  دادـن و  هزاجا  اهنآ  هب  سپ  دـننک 

نآ هکنآ  رگم  دـنک  یمن  ترایز  ار  ع )  ) نیـسح ماما  يرئاز  چـیه  سپ  تسا ، روصنم  مان  هب  یکلم  اهنآ  سیئر  و  دـننک ، یم  هیرگ  تماـیق 
یم ضیرم  سک  ره  دننک و  یم  یهارمه  ار  وا  اهنآ  هکنآ  رگم  دنک  یمن  عادو  ار  وا  يا  هدننک  عادو  دـننک و  یم  لابقتـسا  وا  زا  اه  هتـشرف 

اهنیا همه  دنک و  یم  رافغتـسا  وا  رب  شندرم  زا  دـعب  دـنناوخ و  یم  زامن  وا  هزانج  رب  دریمب  اهنآ  زا  سک  ره  دـننک و  یم  تدایع  ار  وا  دوش 
.« دنتسه ع )  ) مئاق ترضح  روهظ  رظتنم  دنتسه و  نیمز  رد 

ع)  ) نامز ماما  ندش  رهاظ  ناوج 

تروص و اوق و  ءاضعا و  جازم و  هینب و  رد  کلف  ریـس  بش و  زور و  شدرگ  راگزور و  لوط  مهدزون : ع )  ) نامز ماما  ندـش  رهاـظ  ناوج 
ناشیا روهظ ، تقو  ات  هک  دناد  یم  ادخ  تسا و  هتشاذگن  ریثأت  دشاب ، یم  لاس  رازه  زا  شیب  ناشیا  رمع  لوط  هکنیا  اب  ترـضح ، نآ  لکش 

دنراد . لاس  دنچ 
دشاب . یم  هتشذگ  يایبنا  زا  رت  نسم  تسا و  هلاس  لهچ  ای  هلاس  یس  درم  دننام  تروص  رد  دوش ، رهاظ  ع )  ) تّجح ترضح  یتقو 

یم جورخ  هک  یماگنه  امش  مئاق  تمالع  : » مدیسرپ (ع ) اضر ترضح  زا  تفگ : هک : تسا  هدرک  تیاور  يوره  تلصلاوبا  زا  قودص  خیش 
تسیچ »؟ دنک 

یم نامگ  دـنک ، یم  رظن  وا  هب  هک  یـسک  هک  يروطب  دـشاب  یم  ناوج  تروص  رد  یلو  تسا  ریپ  ّنس ، رد  هک  تسا  نآ  شتمـالع  : » دومرف
نآ هب  يریپ  زور  بش و  تشذگ  اب  هک  تسا  نیا  ترـضح  نآ  رگید  هناشن  و  تسا ، لاس  لهچ  زا  رتمک  ای  یگلاس  لهچ  ّنس  رد  هک  دـنک 

دسر ». ارف  ترضح  نآ  لجا  هک  ینامز  ات  دبای  یمن  هار  ترضح 
یم رهاظ  ّقفوم  هلاس  یـس  ناوج  کی  تروصب  بانج  نآ  : » دومرف هک  هدـش  تیاور  (ع ) قداـص ماـما  زا  یـسوط  خیـش  تبیغ »  » باـتک رد 

دوش ».
هک یتلاح  رد  درک ، دـنهاوخ  راکنا  ار  وا  مدرم  دـنک ، جورخ  ع )  ) مئاق ترـضح  رگا  : » دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  ترـضح  نآ  زا  زین  و 

تسا ». ّقفوم  ناوج  کی  ترضح 
يوسب دوش و  یم  جراخ  تبیغ  زا  ع )  ) يدـهم ترـضح  هک  تسا  نآ  الب  نیرتگرزب  : » دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  ترـضح  نآ  زا  زین  و 

دننک ». یم  نامگ  هدروخلاس ، يدرف  ار  وا  مدرم  یلو  تسا ، ناوج  هک  یلاح  رد  دیآ  یم  مدرم 
هکنیا ای  تسا  لدـتعم  شتقلخ  رگیدـکی و  بساـنتم  شیاـضعا  هک : تسا  نآ  هداد  لاـمتحا  یـسلجم  همّـالع  هک  روطناـمه  ّقفوم »  » زا دارم 

تسا ». ای ....  یناوج و  ندوب  طّسوتم  رد  هیانک 
هلاسر زا  ار  بلطم  نیا  هک  ع )  ) يرکـسع نسح  ماما  زا  دـعب  هّیماما ، ياه  هقرف  رکذ  زا  دـعب  لحن » للم و   » رد تریـس ، ناویح  یناتـسرهش » »
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ینالوط ترضح  تبیغ  دنیوگ  یم  هک  تسا  نیا  بیاجع  زا  : » دیوگ یم  هدیدزد  وا  هعفان  تاملک  زا  ار  يا  هلمج  هتشادرب و  یتخبون » قرف  »
لهچ ّنس  زا  هک  یلاح  رد  دنک  مایق  ع )  ) تّجح ترـضح  مان  هب  یـسک  رگا  هک : هدومرف  ام  ماما  تسا و  لاس  دودح 250  رد  تسا و  هدش 

رخآ . ات  دوش » یم  هلاس   40 هلاس ، درف 250  کی  هنوگچ  هک  میتسنادن  ام  و  تسین ؛ امش  بحاص  ماما و  وا  سپ  دشاب  هتشذگ  یگلاس 
ترضح دشاب  رتدایز  رگا  تسا و  رتمک  لاس  لهچ  زا  هکنیا  ای  دراد و  لاس  لهچ  ای  ترضح  نآ  : » هک تسا  نیا  ربخ  نیا  هجیتن  روظنم و  و 

تسین ». ع )  ) يدهم
روهظ وا  رگا  لاح  تسا ، هدـش  بیاغ  هک  تسا  لاـس  ًابیرقت 250  وا  هک  دـییوگ  یم  امـش  هک : تسا  نآ  لفاغ  نیا  دـیدرت  ّکش و  هجیتن  و 

دشاب ؟ هلاس  لهچ  دناوت  یم  هنوگچ  دنک 
دنوادـخ دـشاب و  لاس  رازه  وا  رمع  دـنچ  ره  تسا ، هلاس  لهچ  درم  جازم ، هینب و  تأیه و  تروص و  رهاظ  رد  هک  تسا  نیا  روظنم  باوج :

دراد . هگن  دش ، رکذ  هک  یتروص  نیا  هب  یّنس  ره  رد  ار  یسک  ره  هک  تسا  رداق  لاعتم 
نامه رد  ناویح  نآ  دـندش ، یم  راوس  هک  یناویح  ره  رب  هک  دوب  نیا  (ع ) ربماـیپ تازجعم  زا  : » هک دـنا  هدرک  لـقن  یّنـس ) هعیـش و   ) نیقیرف

دنام ». یم  یقاب  دوب  هک  یّنس 
یناوج دروم  رد  مه  ترضح  نآ  دومن و  باریس  ار  ترضح  نآ  یعازخ ، قمح  نب  ورمع  هک : هدرک  تیاور  هباغلادسا »  » باتک رد  ریثا  نبا 

امرف ). اطع  هرهب  وا  هب  شا  یناوج  هب  ایادخ ! ینعی : .« ) هبابشب هعّتم  ّمهّللا  : » دومرف درک و  اعد  وا  ّقح  رد  شا ،
دـندنادرگرب و یناوج  هب  يریپ  تلاح  زا  هک  دـشاب  اسب  هکلب  دـشن . هدـید  يدیفـس  يوم  وا  شیر  رد  یلو  تشذـگ  وا  رب  لاس  داتـشه  سپ 

دربب . تشهب  هب  دنک و  ناوج  ار  یتشهب  ناریپ  همه  لاعتم  دنوادخ 
کی ترخآ ، يارب  یناتـسرهش  هکنیا  ای  دوش  ادیپ  یلاعت  ّقح  يارب  يدیدج  تردق  ترخآ  رد  هّللاب ) ذوعن  ، ) یناتـسرهش داقتعا  هب  ایآ  لاح 

هک یتروص  رد  دناد ، یم  هدنز  ار  ع )  ) رضخ ترـضح  وا  هک  تساجنیا  بیجع  دنکب و  يراک  نینچ  دناوت  یم  هک  تسا  لئاق  رگید  يادخ 
نآ یگدنز  رگا  و  دنک ، یم  رفـس  ریـس و  اه ، یکـشخ  ارحـص و  رد  دنیوگ  یم  تسا و  رتگرزب  ع )  ) يدهم ترـضح  زا  لاس  رازه  دنچ  وا 

رهاـظ و رد  ار  ناـشیا  و  دـشاب ، هداـتفا  يا  هشوگ  رد  دـشاب و  یقاـب  ناـشیا  زا  ناوختـسا  تسوپ و  یتشم  دـیاب  دـشاب  لومعم  قبط  ترـضح 
تسه . ضارتعا  نامه  ياج  مینادب  هک  یّنس  ره  ياراد  تروص ،

دنرادن . ار  اهنیا  زا  مادک  چیه  هک  دیامرف  اطع  روعش  كرد و  ای  دهد  فاصنا  ای  مدرم  زا  هورگ  نیا  هب  یلاعت  يادخ 
دصناپ ره  (ع ،) دّمحم ترضح  روهظ  زا  شیپ  ار  ع )  ) رضخ ترضح  ناکرا  نادند و  یلاعت ،  ّقح  : » هک تسا  هتفگ  ناوید  حرش  رد  يدبیم 

دنک ». یم  دیدجت  رابکی  لاس  تسیب  دص و  ره  ع )  ) يدهم ترضح  روهظ  زا  دعب  درک و  یم  دیدجت  راب  کی  لاس 
ینالوط ار  ترضح  نآ  رمع  ادخ  : » دومرف ع )  ) يدهم ترـضح  تالاح  رد  هک  تسا  هدش  تیاور  (ع ) نسح ماما  زا  یـسربط  جاجتحا »  » رد
دننادب هک  تسا  نآ  يارب  نیا  دشاب و  یگلاس  لهچ  ّنس  ياراد  هک  دـنک  یم  رهاظ  یناوج  تروصب  ار  وا  دوخ  تردـق  هب  دـعب  دـنک و  یم 

.« تسا رداق  زیچ  همه  رب  دنوادخ  هک 

تاناویح نایم  زا  ترفن  يرگ و  یشحو  نتفر  نیب  زا 

نایم یّتح  تاناویح  نایم  زا  ینمشد  نینچمه  ترفن و  يرگ و  یشحو  يوخ  متسیب : تاناویح  نایم  زا  ترفن  يرگ و  یـشحو  نتفر  نیب  زا 
دوب . نینچ  نیا  لیباه  ندش  هتشک  زا  شیپ  هک  روطنامه  دور ، یم  نیب  زا  اهناسنا  اهنآ و 

ناگدـنرد و نایم  دـنک ، روهظ  مئاق  ترـضح  رگا  : » دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  (ع ) نینمؤملاریما زا  لاـصخ »  » باـتک رد  قودـص  خـیش 
چیه دراذـگ و  یمن  یهایگ  چـیه  يور  ار  شیاپ  دور و  یم  هار  ماش  قارع و  نایم  نز  کی  هک  يروطب  دوش ، یم  رارقرب  حلـص  ناـیاپراچ ،

دناسرت ». یمن  دروآ و  یمن  ناجیه  هب  ار  وا  يا  هدنرد 
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یم ناما  رد  رگیدکی  زا  ناسنا  رام و  ریـش و  واگ و  گرگ و  دنفـسوگ و  : » هک تسا  هدمآ  زین  نیّدلا  فرـش  خیـش  زا  تایآلا » لیوأت   » رد و 
دننام ».

کی رد  گرگ  دنفـسوگ و  : » دومرف ع )  ) يدـهم ترـضح  دروم  رد  هک  تسا  هدـش  تیاور  (ع ) یلع ترـضح  زا  ررّدـلا » دـقع   » باتک رد 
دور و یم  ّرـش  هکنیا  هصالخ  دننک و  یمن  ّتیذا  ار  اه  هّچب  اهنآ  دننک و  یم  يزاب  اهبرقع  اهرام و  اب  ناکدوک  دـننک و  یم  یگدـنز  ناکم 

دنام ». یم  ریخ 
یگمه دـننک و  یم  شزاس  رگیدـکی  اب  تاناویح  ریاس  ناگدـنرد و  نامز ، نآ  رد  : » هک تسا  هدـش  تیاور  ترـضح  نآ  زا  جاجتحا »  » رد

دنوش ». یم  ترضح  نآ  عیطم 
ار قرـشم  برغم و  هک  منیب  یم  ار  مئاق  ترـضح  باحـصا  اـیوگ  : » دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  (ع ) رقاـب ماـما  زا  قودـص  خیـش  هکناـنچ 

یم رخف  دوخ  رب  نیمز  و  هدنرپ ، یشحو  تاناویح  نیمز و  یـشحو  تاناویح  یّتح  دوش ، یم  ناشیا  رادربنامرف  زیچ  همه  دنا و  هدرک  هطاحا 
تشذگ ». ع )  ) مئاق باحصا  زا  یکی  نم  رب  زورما  : » دیوگ یم  دنک و 

اهزور و ّتیفیک  دروم  رد  ترـضح  نآ  هدش ، تیاور  یّلح  نامیلـس  نب  نسح  ِرئاصبلا » بختنم   » رد هک  (ع ) نینمؤملاریما نوزخم  هبطخ  رد 
یم ناـشیا  ناـیاپراهچ  لـثم  نیمز  يور  هک  يروـطب  دـنوش  یم  مار  شوـحو  ناـمز ، نآ  رد  : » هک دـنا  هدوـمرف  ع )  ) يدـهم ترـضح  ماـیق 

.« دنخرچ

ع)  ) نامز ماما  باکر  رد  ناگدرم  زا  یعمج  ندوب  رضاح 

، دـنوش یم  رـضاح  ترـضح  نآ  باکر  رد  ناگدرم  زا  یعمج  مکی : تسیب و  ع )  ) نامز ماما  باکر  رد  ناـگدرم  زا  یعمج  ندوب  رـضاح 
نون و نب  عشوی  فهک و  باحصا  رفن  تفه  یـسوم و  موق  زا  رفن  تفه  تسیب و  : » هک تسا  هدومرف  داشرا »  » باتک رد  دیفم  خیـش  هکنانچ 

دنوش ». یم  مکاح  فلتخم  ياهرهش  رد  هک  دوب  دنهاوخ  بانج  نآ  نارای  زا  رتشا ، کلام  دادقم و  هناجدوبا و  ناملس و 
يدامج رد  دوش  کـیدزن  ع )  ) يدـهم ترـضح  روهظ  یتقو  : » دومرف هک  تسا  هدـش  تیاور  (ع ) قداـص ماـما  زا  داـشرا »  » باـتک رد  زین  و 

ار و نینمؤم  تشوگ  ناراب ، نآ  هلیسوب  دنوادخ  دنا و  هدیدن  نآ  دننام  مدرم  هک  یناراب  دراب ، یم  ناراب  مدرم  رب  بجر ، زا  زور  هد  رخالا و 
دنارورپ ». یم  ربق  رد  ار  ناشیاهندب 

مئاق ترضح  مسا  هب  ناضمر  هام  مّوس  تسیب و  بش  رد  : » دومرف هک  هدش  تیاور  (ع ) اضر ماما  زا  ناذاش  نب  لضف  خیش  تبیغ »  » باتک رد 
دنک . مایق  اروشاع  زور  رد  دننک و  ادن 

هتسشن دنیشنب و  هکنآ  رگم  دنام  یمن  يا  هداتسیا  دتـسیا و  یم  دزیخ و  یمرب  دوش و  رادیب  هکنآ  رگم  دنام  یمن  يا  هتفخ  چیه  ادن  نآ  زا  و 
دزیخرب . دوخ  ياپ  ود  يور  هکنآ  رگم  دنام  یمن  يا 

رگا وش و  قحلم  وا  هب  یهاوخ  یم  رگا  سپ  درک  روهظ  وت  بحاص  هک : تفگ  دنهاوخ  شربق  رد  نمؤم  هب  تسا و  لیئربج  يادـن  ادـن ، نآ 
نامب ». دوخ  ياج  رد  ینامب ، یهاوخ  یم 

يداو ینعی  هفوک  تشپ  زا  دـنوادخ  دـش ، هفوک  دراو  درک و  روـهظ  مئاـق  ترـضح  یتـقو  : » دوـمرف هک  هدـش  تیاور  ترـضح  نآ  زا  زین  و 
دنوش ». یم  وا  نارای  باحصا و  زا  هک  دنک  یم  ثوعبم  ار  قیّدص  رازه  داتفه  مالّسلا ،

ار ناـشیا  گـس  فهک و  باحـصا  دـنوادخ  : » هک هدرک  تیاور  (ع ) یلع ترـضح  زا  دـیمحلادبع  نب  ّیلع  دّیـس  نیّدـلا  ءاـهب  زا  راـحب  رد 
درک ». دهاوخ  ثوعبم 

( دـهع ياعد   ) دـهع نیا  هب  حبـص  لهچ  ار  ادـخ  سک  ره  : » دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  (ع ) قداـص ترـضح  زا  سوواـط  نب  ّیلع  دـّیس 
یم نوریب  شربق  زا  روهظ  زا  دعب  ار  وا  دنوادخ  دُرم ، ترـضح  نآ  روهظ  زا  شیپ  رگا  سپ  دوب ، دـهاوخ  مئاق  ترـضح  راصنا  زا  دـناوخب ،

مالسلا هیلع  نامز  ماما  روهظ  زا  دعب  رد  ایند  بیاجع  اه و  www.Ghaemiyeh.comیتفگش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 39زکرم  هحفص 18 

http://www.ghaemiyeh.com


عیفّرلا » یسرکلا  ّبر  میظعلا و  رّونلا  ّبر  مهّللا  : » تسا نیا  نآ  لّوا  تسا و  فورعم  اعد  و  دروآ »
 ( نانجلا حیتافم  ) - 

نیمز ياه  هریخذ  اهجنگ و  ندش  جراخ 

دزیر . یم  نوریب  هدش  ناهنپ  وا  رد  هک  ار  يریاخذ  اهجنگ و  نیمز  مّود : تسیب و  نیمز  ياه  هریخذ  اهجنگ و  ندش  جراخ 
ینعی  ) وا يارب  دوخ ، ّتیـشم  هب  ار  ریاخذ  اهجنگ و  : » دومرف ع )  ) مرکا ربمایپ  هب  جارعم  بش  رد  دنوادخ  هک : تسا  هدمآ  نیّدلا » لامک   » رد

منک ». یم  رهاظ  (ع )) مئاق ترضح 
رهاظ دوخ  ياهجنگ  نیمز  دـنک ، روهظ  مئاق  ترـضح  یتقو  : » دومرف هک  تسا  تیاور  (ع ) قداص ماما  زا  دـیفم  خیـش  زا  داشرا »  » باتک رد 

دننیب ». یم  نیمز  يور  رب  ار  اهجنگ  مدرم  هک  يروطب  دنک  یم 
: دومرف هکنیا  ات  دـنک ». یم  میـسقت  يواسم  روطب  ار  اهنآ  دزیخرب  (ع ) مئاق یتقو  : » دومرف هک  تسا  تیاور  (ع ) رقاب ماما  زا  ینامعن  تبیغ  رد 

دوش ». یم  عمج  ناشیا  دزن  وا  رهاظ  نیمز و  مکش  زا  ایند  لاوما  «و 
، دشاب هتفرگ  ارف  ار  اج  همه  متس  هک  هاگنآ  ار  نیمز  هک  تسا  یـسک  نآ  يدهم  اّما  و  : » تفگ هک  تسا  ساّبع  نب  هّللادبع  زا  رّردلادقع  رد 

دزادنا ». یم  ار  دوخ  رگج  ياه  هراپ  نیمز  دننام و  یم  ناما  رد  ناگدنرد  تسد  زا  نایاپراهچ  دنک و  یم  رپ  داد  لدع و  زا 
تسیچ »؟ وا  رگج  ياه  هراپ  : » دیسرپ يوار 

هرقن ». الط و  زا  نوتس  دننام  : » دنتفگ
دزادنا ». یم  نوریب  ار  دوخ  ياهجنگ  نیمز  : » هک تسا  تیاور  ع )  ) ادخ لوسر  زا  زین  و 

ياه هراپ  وا  يارب  نیمز  (ع ) يدـهم ترـضح  يارجام  رد  : » دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  بانج  نآ  زا  یلاما »  » باتک رد  یـسوط  خیـش  و 
دزادنا ». یم  نوریب  ار  دوخ  رگج 

دنوادـخ : » دومرف هک  هدـش  تیاور  ع )  ) ادـخ لوسر  زا  نیّدـلا » لامک   » و (ع ) نینمؤملاریما زا  جاجتحا »  » باـتک رد  تیاور  نآ  هب  کـیدزن 
دزاس ». یم  راکشآ  وا  يارب  ار  تسا  نآ  لخاد  رد  هچنآ  نیمز و  ياهجنگ 
. تسا هدمآ  ربتعم  دنس  دنچ  هب  نومضم  نیا  زین  لضف ، تبیغ »  » باتک رد 

نیمز ياهتمعن  ریاس  هویم و  ناتخرد  ناراب و  ندش  دایز 

هک ییاهتمعن  ریاس  اه و  هویم  ناتخرد و  هایگ و  ناراب و  ندش  دایز  مّوس : تسیب و  نیمز  ياهتمعن  ریاس  هویم و  ناتخرد  ناراب و  ندـش  دایز 
دبای یم  قّقحت  دـنوادخ  لوق  دـنک و  یم  توافت  رگید  ياهتقو  رد  نآ  تلاح  اب  ناـمز  نآ  رد  نیمز  تلاـح  هک  يروطب  تسا ، نیمز  يور 

ضرالاریغ ». ضرالا  لّدبت  موی  : » هک
دوش ) ». یم  لّدبم  يرگید  نیمز  هب  نیمز  نیا  هک  زور  نآ  رد  ینعی :  » هیآ 48 میهاربا  هروس  ) - 

يدهم ترـضح  دهع  رد  نیمز  تروص  هک  تسا  نیا  شدارم  دنک و  نینچ  (ع ) يدهم ترـضح  : » هک تسا  هدرک  تیاور  بعک  زا  ینامعن 
تسا ». رگید  تاکرب  ریاس  ناهایگ و  ناتخرد و  ناراب و  لدع و  ندوب  دایز  رطاخب  نآ  هک  دوش  یم  لّدبم  ِرگید  تروص  هب  (ع )

هک دنوش  یم  مّعنتم  یتمعن  هب  (ع ) يدـهم ترـضح  نامز  رد  نم  تّما  : » دومرف هک  تسا  تیاور  ع )  ) لوسر ترـضح  زا  هّمغلا » فشک   » رد
دنک ». یمن  هریخذ  ار  دوخ  ناهایگ  زا  يزیچ  نیمز  دنتسرف و  یم  یپ  رد  یپ  ناراب  ناشیا  رب  نامسآ  دنا . هتشادن  ار  نآ  لثم  زگره 

دنک ». یمن  ناهنپ  اهنآ  رب  ار  يزیچ  دهد و  یم  ار  دوخ  ياه  هویم  نیمز  : » هک تسا  هتفگ  نایب »  » باتک رد  یجنگ 
، دنک یم  رهاظ  ار  دوخ  ناهایگ  نیمز  دتسرف و  یم  یپ  رد  یپ  ار  نآ  دراذگ و  یمن  مک  يزیچ  دوخ  ناراب  زا  نامـسآ  : » يوغب تیاور  هب  و 
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دندید . یم  ار  اهزیچ  نیا  دندش و  یم  هدنز  شاک  ینعی  دننک ». یم  وزرآ  ناگدرم  يارب  هکنیا  ات 
یم نوریب  ار  دوخ  ناـهایگ  نیمز  وا ، ناـمز  رد  : » دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  (ع ) یلع ترـضح  زا  جاـجتحا »  » باـتک رد  یـسربط  خـیش 

دنک ». یم  لزان  ار  دوخ  تکرب  نامسآ  دروآ و 
یم هایگ  يور  رب  طقف  ار  دوخ  ياپ  دور و  یم  ماش  هب  قارع  زا  نز  ناـمز  نآ  رد  : » هک تسا  هدـمآ  مه  لاـصخ  رد  تیاور  نیا  هب  کـیدزن 

دراذگ ».
زا يدانم  دوش  مئاق  ترضح  روهظ  تقو  هک  یماگنه  : » دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  (ع ) مرکا لوسر  زا  صاصتخا »  » باتک رد  دیفم  خیش 
ات تسا ». هدـش  امـش  رما  ّیلو  (ع ،) دّـمحم تّما  نیرتهب  هتفای و  نایاپ  امـش  رب  ناراّبج  تموکح  نامز  مدرم ! يا  هک : دـنک  یم  ادـن  نامـسآ 

يراج اهرهن  دنراذگ و  یم  مخت  اهایرد  رد  اه  یهام  دنراذگ و  یم  هجوج  دوخ  ياه  هنایشآ  رد  ناغرم  نامز ، نآ  رد  سپ  : » دومرف هکنیا 
دنایور ». یم  ار  دوخ  قزر  رمث و  ربارب  دنچ  نیمز  دوش و  یم  رایسب  اه  همشچ  بآ  دنوش و  یم 

نایـشحو و ناغرم و  نیمز و  لها  نامـسآ و  لـها  : » دومرف (ع ) يدـهم ترـضح  ناـیرج  رد  هک  تسا  تیاور  ترـضح  زا  ررّدـلادقع »  » رد
ود ار  دوخ  هرمث  نیمز  دـنوش و  یم  يراج  اهرهن  دوش ، یم  دایز  وا  تموکح  نامز  رد  ناراب  دـنوش و  یم  نامداش  وا  هب  اـیرد ، رد  ناـیهام 

دزیر ». یم  نوریب  ار  دوخ  ياهجنگ  دنک و  یم  نادنچ 
هب اراگدرورپ ! : » هک تسا  هدرک  لقن  سیلبا  تساوخرد  نمض  رد  ّیبن ، سیردا  هفیحص  زا  دوعّـسلادعس »  » باتک رد  سوواط  نب  ّیلع  دّیس 

هدب ». تلهم  دنوش ، یم  ثوعبم  قلخ  هک  يزور  ات  نم 
نآ هک  مدرک  متح  مدومن و  مکح  نم  هک  تسا  يزور  نآ  یتسه و  ناگدش  هداد  تلهم  زا  وت  مولعم ، زور  ات  یلو  هن ! : » هک دـمآ  باوج  و 
زا مدومن  ُرپ  ار  اهنآ  مدومزآ و  نامیا  هب  ار  ناشیاهلد  هک  یناگدنب  تقو ، نآ  يارب  منک و  كاپ  یـصاعم  كرـش و  رفک و  زا  ار  نیمز  زور ،
نم دزن  رد  هچنآ  رد  تبغر  اـیند و  رد  دـهز  يراـگزیهرپ و  راـقو و  ربـص و  ملح و  قدـص و  عوشخ و  يوـقت و  نیقی و  صـالخا و  عرو و 

هفیلخ و نیمز  رد  ار  اـهنآ  و  زور . بش و  رد  تداـبع  يارب  ینعی  منادرگ ، یم  هاـم  باـتفآ و  ناـنابهاگن  ار  اـهنآ  تیادـه و  زا  دـعب  تـسا ،
داد . مهاوخ  ییاناوت  تردق و  مدیدنسپ ، ناشیا  يارب  ار  نآ  هک  ینید  رب  اهنآ  هب  درک و  مهاوخ  نیشناج 

شنامز رد  ار  شیوخ  تاکز  دنناوخب و  تقو  رـسار  دوخ  زامن  دنهد . یمن  رارق  کیرـش  نم  يارب  ار  يزیچ  دننک و  یم  تدابع  ارم  هاگنآ 
مزادنایب . نیمز  رب  ار  تناما  نامز  نآ  رد  و  دنیامن ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دنزادرپب و 

ار رگیدـمه  دـنیآ و  مدرم  نایم  رد  رادرهز  ناروناج  ناـیاپراهچ و  هاـگنآ  دـسرتن . يزیچ  زا  يزیچ  دـناسرن و  ررـض  يزیچ  هب  يزیچ  سپ 
لزان نیمز  نامـسآ و  زا  ار  تاـکرب  مّربب و  ار  رادرهز  ناویح  ره  رهز  مرادرب و  دـنراد  شین  هک  یناروناـج  زا  ار  شین  و  دـننک . یمن  ّتیذا 

اب سپ  مزادـنیب  اهنآ  نایم  رد  ار  یتسود  ینابرهم و  دـهد و  نوریب  ار  دوخ  ياه  هرمث  همه  دـشخردب و  دوخ  تابن  ییوکین  زا  نیمز  منک و 
دننک . تمسق  هزادنا  کی  هب  دننک و  تاساوم  رگیدکی 

هب دراذگب و  مارتحا  گرزب  هب  کچوک  کچوک و  هب  گرزب  دنکن و  يرترب  يرگید  رب  مدرم  زا  سک  چیه  دـنوش و  یم  زاین  یب  ارقف  سپ 
ءایلوا و وا ، يارب  مدـیزگرب و  ار  لوسر  ربمایپ و  اهنآ  يارب  دنتـسه ، نم  يایلوا  اـهنآ  دـننک ، مکُح  دـنهد و  فاـصنا  دـنوش و  نّیدـتم  ّقح ،

مداد . رارق  یناروای 
ملع رد  ار  نآ  هک  تسا  یماگنه  نیا  مدرک و  باختنا  دوخ ، ياـضترم  نیما  دوخ و  هدـیزگرب  ّیبن  يارب  نم  هک  دنتـسه  یتّما  نیرترب  اـهنیا 

كاله تنایرکـشل  مامت  تناگ و  هدایپ  ناراوس و  ماـمت  اـب  زور  نآ  رد  ار  وت  دوش و  عقاو  نآ  هک  تسین  يا  هراـچ  و  مدـناشوپ ، دوخ  بیغ 
مولعم ». زور  ات  یتسه  ناگدش  هداد  تلهم  زا  وت  ورب ! منک . یم 

تسا . (ع ) يدهم ترضح  صیاصخ  زا  هّماع  هّصاخ و  رابخا  قباطم  هدشن و  رهاظ  نونک  ات  فیرش  رثا  نیا  رد  هدش  رکذ  راثآ 
موی یلا  نیرظنملا  نم  ّکناف   » هفیرـش هیآ  : » دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  (ع ) قداص ماما  زا  هئیـضملاراونا »  » رد دیمحلادبع  نب  ّیلع  دـّیس 
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هیآ 37 و 38 رجح  هروس  ار - (  وا  دنوادخ  یتقو  سپ  تسا ، مئاق  ترضح  روهظ  نتـساخرب و  زور  نامه  مولعم ، تقو  هک  مولعم ». تقولا 
هیآ 80 و 81 )  هروس ص  - 

و زور ؛ نیا  زا  هالیو  او  دیوگ : یم  دتفا و  یم  ترـضح  ياهوناز  هب  دـیآ و  یم  سیلبا  زور  نآ  تسا و  هفوک  دجـسم  رد  دـنک  یم  ثوعبم 
تسا ». مولعم  زور  زور ، نیا  سپ  دنز ، یم  ار  شندرگ  دریگ و  یم  ار  وا  یناشیپ  يوم  ترضح 

نمحر هروس  ُرپ - (  لخن ، اب  هنیدم  هّکم و  نیبام  دومرف : ناتّماهدـم »  » ریـسفت رد  هک  تسا  تیاور  بانج  نآ  زا  میهاربا  نب  ّیلع  ریـسفت  رد 
هیآ 64 ) 

دوش . یم 
یم دنـسرخ  ای  ینارون  لدـع ، هب  نیمز  : » هک تسا  هدـش  رکذ  یّلح  نامیلـس  نب  نسح  بختنم »  » باتک رد  هک  (ع ) نینمؤملاریما هبطخ  رد  و 

.« دهد یم  تنیز  دوخ  لها  يارب  ار  دوخ  هداد و  نوریب  ار  دوخ  هرمث  تخرد ، دناراب و  یم  ار  دوخ  ناراب  نامسآ ، دوش و 

مولع ندیسر  دوخ  ّدح  نیرخآ  هب  مدرم و  لقع  ندش  لماک 

یم لماک  (ع ،) مئاق ترـضح  دوجو  تکرب  هب  مدرم  لقع  مراهچ : تسیب و  مولع  ندیـسر  دوخ  ّدـح  نیرخآ  هب  مدرم و  لقع  ندـش  لـماک 
هتشاد دوجو  نونک  ات  لیباه  ندش  هتشک  زور  زا  هک  دور  یم  نوریب  ناشیاهلد  زا  دسح  هنیک و  دشک و  یم  اهنآ  رس  رب  تسد  ناشیا  دوش و 

زا مسرت  یم  : » هک متفگ  (ع ) قداص ماما  هب  تفگ : هک  تسا  هدـمآ  دارز  لـصا  رد  هکناـنچ  دـسر . یم  دوخ  ّدـح  نیرخآ  هب  مولع  و  تسا ،
میشابن ». نینمؤم 

هچ »؟ يارب  : » دومرف ترضح 
هک يردارب  زا  ار  رانید  مهرد و  دـشاب و  رانید  مهرد و  زا  رتبوبحم  رتهب و  وا  دزن  رد  وا  ردارب  هک  مینک  یمن  ادـیپ  ار  یـسک  هکنوچ  : » متفگ

مینیب ». یم  رتبوبحم  دشاب  (ع ) نینمؤملاریما یتسود  وا ، ام و  نایم 
نآ رد  سپ  دنک ، روهظ  (ع ) مئاق ترـضح  هکنیا  رگم  درک ، دیهاوخن  لماک  ار  دوخ  نامیا  نکل  دـیتسه و  نمؤم  اهامـش  : » دومرف ترـضح 

دنک ». یم  لماک  ار  امش  ياهلقع  یلاعت ،  كرابت و  دنوادخ  نامز 
مایق (ع ) مئاق ترـضح  هاگ  ره  : » دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  (ع ) رقاب ترـضح  زا  قودص  نیّدـلا » لامک   » يدـنوار و جـیارخ »  » باتک رد 

دنک ». یم  لماک  ار  اهنآ  درخ  دیامن و  یم  عمج  ار  ناشیا  لقع  راک ، نیا  رطاخب  دراذگ و  یم  ناگدنب  رس  رب  ار  دوخ  تسد  دنک ،
هدرک ور  دوخ  ردارب  هب  هک  تسه  امش  زا  يدحا  ایآ  : » دومرف وا  هب  (ع ) رقاب ترضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  نسح  نب  دیعس  زا  ینیلک  خیش 

دنکن »؟ عنم  راک  نیا  زا  ار  وا  شردارب  درادرب و  دوخ  زاین  رادقم  هب  دنک و  دوخ  ردارب  بیج  رد  ار  دوخ  تسد  و 
مسانش ». یمن  دوخ  نایم  رد  یصخش  نینچ  : » متفگ

تسین . ناشیا  يارب  یلامک  ماقم و  ینعی  تسین ». لاح  نیا  رد  يزیچ  : » دومرف ترضح  سپ 
تسا »؟ يدوبان  تکاله و  لاح ، نیا  رخآ  ایآ  : » مدیسرپ

تسا ». هدشن  هداد  اهنآ  هب  هورگ  نیا  ياهلقع  زونه  هک  یتسردب  هن ! : » دومرف ترضح 
رگا دنتسه ، ییرایسب  هّدع  هفوک ، رد  ام  باحصا  : » درک ضرع  ترضح  نآ  هب  یسک  هک  تسا  تیاور  دیفم  خیش  زا  صاصتخا »  » باتک رد 

دندرک ». یم  يوریپ  تعاطا و  امش  زا  اهنآ  هنیآ  ره  دیداد  یم  روتسد 
دریگب »؟ ار  دوخ  تساوخرد  وا ، لوپ  هسیک  زا  ات  دورب  شردارب  دزن  هک  تسه  اهنآ  زا  یسک  ایآ  : » دومرف ترضح 

هن »! : » تفگ
دنتسه ». رت  لیخب  دوخ  نوخ  هب  اهنآ  سپ  : » دومرف ترضح 
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اهنآ رب  ّدـح  میرب و  یم  ثرا  رگیدـمه  زا  مینک و  یم  جاودزا  اهنآ  اب  دنـشاب . یم  شیاسآ  یمارآ و  رد  مدرم  هک  یتسردـب  : » دومرف هاگنآ 
ردارب هسیک  يوسب  صخش  هک  دوش  یم  يروط  تقو  نآ  دزیخرب  (ع ) مئاق ترـضح  نوچ  مینک . یم  ادا  ار  ناشیا  تناما  مینک و  یم  يراج 

دنک ». یمن  عنم  ار  وا  یسک  دریگ و  یم  ار  دوخ  تجاح  دور و  یم  دوخ 
رـس رب  ار  دوخ  تسد  هک  تسا  نآ  (ع ) يدهم تافـص  زا  : » دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  ع )  ) نینمؤملاریما زا  نیّدـلا » لامک   » رد قودـص 

دوش ». یم  رت  تخس  نهآ  زا  شبلق  هکنآ  رگم  دنام  یمن  ینمؤم  هاگنآ  سپ  دراذگ ، یم  ناگدنب 
ياـهلد زا  ینمـشد  هنیک و  هنیآ ، ره  : » دومرف ع )  ) يدـهم ترـضح  ناـمز  عیاـقو  نمـض  رد  هک  تسا  تیاور  ترـضح  نآ  زا  لاـصخ »  » رد

دور ». یم  ناگدنب 
رهاظ و  دزاس ». یم  دراو  مدرم  ياهلد  رد  ار  يزاین  یب  یلاعت  يادخ  : » دومرف هک  تسا  هدـش  تیاور  ع )  ) ادـخ لوسر  زا  هّمغلا » فشک   » رد

لد رب  هدیدنـسپ  تفـص  نیا  هاگنآ  دورب ، ناشیاهلد  زا  مدرم و  نایم  زا  توادع ، هنیک و  ینعی  دـیلپ  تشز و  تفـص  ود  نآ  نوچ  هک  تسا 
دنوش . یم  هدوسآ  مدرم  دوش و  یم  دراو  اهنآ 

درم رفن  دصیس  هّکم ،) دجـسم   ) امـش دجـسم  نیا  رد  : » دومرف بلغت  نب  نابا  هب  هک  تسا  هدش  تیاور  (ع ) قداص ماما  زا  نیّدلا » لامک   » رد
ره يور  هک  تسا  ییاهریـشمش  ناشیا  هارمه  و  دـنا ، هدـشن  دـّلوتم  اجنآ  رد  اـهنآ  دادـجا  ناردـپ و  هک  دـنناد  یم  هکم  لـها  هک  دـنیآ  یم 

دوش ». یم  زاب  هملک  رازه  هملک  ره  زا  تسا و  هدش  هتشون  يا  هملک  ریشمش 
ددرگ ) . یم  دراو  اهنآ  بلق  رب  هک  تسا  یهلا  ياهتمکح  تاملک ، اهریشمش و  زا  روظنم  دیاش  ) - 
تسا ». هملک  رازه  دیلک  هملک  ره  هک  هدش  هتشون  هملک  رازه  ریشمش  ره  رب  : » ینامعن تیاور  هب  و 

جاتحم ینمؤم  چـیه  دوش و  یم  هداد  اج  نانمؤم  ياهلد  رد  ملع  نامز  نآ  رد  : » هک تسا  هدـش  رکذ  ع )  ) نینمؤملاریما زا  نوزخم  هبطخ  رد 
هتعس »... نِم  ًاّلُک  هّللا  هک ...« : دوش  یم  راکشآ  هیآ  نیا  لیوأت  ماگنه  نآ  رد  دوش و  یمن  دوخ  ردارب  ملع 

.« ( دنک یم  زاین  یب  دوخ  مَرَک  لضف و  اب  ار  اهنآ  زا  مادک  ره  دنوادخ  ینعی :  » هیآ 130 ءاسن  هروس  ) - 

ترضح نآ  باحصا  و  ع )  ) نامز ماما  ياهشوگ  ناگدید و  تّوق 

نامز ماما  ياهشوگ  ناگدید و  رد  لومعم  ریغ  تردق  مجنپ : تسیب و  ترضح  نآ  باحـصا  و  ع )  ) نامز ماما  ياهـشوگ  ناگدید و  تّوق 
، ام مئاق  هاگ  ره  هک  یتسردب  : » دومرف هک  تسا  تیاور  (ع ) قداص ماما  زا  جیارخ »  » و یفاک »  » باتک رد  هچنانچ  تسا . ترـضح  نآ  و  (ع )

ترـضح اهنآ و  نایم  هک  يروطب  دهد  یم  تردق  تّوق و  ام ، نایعیـش  ياهمـشچ  اهـشوگ و  رد  دنوادخ  دنک ، روهظ  (ع ) يدـهم ترـضح 
دننک ». یم  رظن  بانج  نآ  يوسب  دنونش و  یم  اهنآ  دنک و  یم  تبحص  ناشیا  اب  سپ  دوش ، یم  هلصاف  خسرف  راهچ  هزادنا  هب  ع )  ) يدهم

رد هک  یلاح  رد  مئاق ، نامز  رد  نمؤم  : » دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  (ع ) قداص ماما  زا  تبیغ ،»  » باتک رد  ناذاش  نب  لضف  لـیلج ، خـیش 
تسا قرشم  رد  هک  ار  دوخ  ردارب  تسا  برغم  رد  هک  یـسک  نینچمه  دنیب و  یم  تسا  برغم  رد  هک  ار  دوخ  ردارب  هنیآره  تسا ، قرـشم 

.« دنیب یم 

ع)  ) نامز ماما  راصنا  باحصا و  رمع  لوط 

دشاب . یم  ع )  ) نامز ماما  راصنا  باحصا و  رمع  ندوب  ینالوط  مشش : تسیب و  ع )  ) نامز ماما  راصنا  باحصا و  رمع  لوط 
رد : » دومرف هک  دنا  هدرک  تیاور  (ع ) قداص ترـضح  زا  دوخ  تبیغ »  » باتک رد  ناذاش  نب  لضف  و  داشرا »  » باتک رد  دـیفم  خیـش  هکنانچ 

دوش ». یم  ّدلوتم  رسپ  رازه  اهنآ  يارب  هک  دننک  یم  رمع  ردقنآ  ترضح  نآ  راصنا  باحصا و  ع ،)  ) نامز ماما  تموکح  تنطلس و 
ار اه  هناد  هکنآ  هب  مسق  : » دومرف هک  تسیورم  ع )  ) يدهم ترضح  تنطلس  تالاح  نایب  نمض  رد  ع )  ) نینمؤملاریما زا  یـشاّیع  ریـسفت  رد 
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يدرم دنتمعن و  زان و  رد  شیاسآ  اب  دننک و  یم  یگدنز  ناهاشداپ  فارـشا و  دننام  مدرم  نامز  نآ  رد  هنیآ  ره  دیرفآ ، ار  ناج  تفاکش و 
و دنتـسه ، ناما  رد  نید  زا  ییادـج  تفآ و  تعدـب و  ره  زا  اهنآ  هک  دوش  دـّلوتم  رـسپ  رازه  وا  بلُـص  زا  هکنیا  ات  دور  یمن  ایند  زا  اهنآ  زا 

یتفآ هب  زگره  تسا و  هدـش  هدوبان  اهنآ  زا  تاهبـش  تافآ و  هک  ارچ  دـنوش  یم  ع )  ) ادـخ ربمایپ  ّتنـس  دـنوادخ و  باتک  هب  هدـننک  لـمع 
. دش دنهاوخن  راتفرگ 

ع)  ) نامز ماما  نارای  ياهندب  زا  اهالب  اه و  یتخس  نتفر 

ع)  ) يدـهم ترـضح  نارای  ياهندـب  زا  اهالب  اه و  یتخـس  نتفر  متفه : تسیب و  ع )  ) نامز ماما  نارای  ياهندـب  زا  اهالب  اه و  یتخـس  نتفر 
، یسک ره  : » دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  (ع ) رقاب ترضح  زا  يدنوار  جیارخ »  » باتک رد  دش و  هتفگ  هتـشذگ  ياهربخ  رد  هچنانچ  تسا .

دش ». دهاوخ  يوق  یفعض  ره  زا  تفای و  دهاوخ  افش  ییالب  تفآ و  ره  زا  دنک  كرد  ارم  تیب  لها  زا  مئاق  ترضح 
تفآ ینمؤم  ره  زا  دنوادخ  دنک  مایق  (ع ) مئاق ترضح  هاگ  ره  : » دومرف هک  تسا  تیاور  (ع ) داّجـس ترـضح  زا  ینامعن » تبیغ   » باتک رد 

دهد ». یم  ورین  تردق و  وا  هب  درب و  یم  ار 
یسیپ لال ، روک ، تّجح ، ندرک  مامت  هزجعم و  تهج  هب  یهاگ  تسین ، ایبنا  ریاس  یسیع و  ترضح  نداد  افش  دننام  گرزب  تمارک  نیا  و 

نمؤم و مامت  زا  اهالب  تاـفآ و  نیا  ندرب  نیب  زا  هکلب  دـهد ، یم  افـش  دودـعم  دراوم  رد  ناـقفانم  ناگدـننک و  راـکنا  يارب  ار  یـضیرم  اـی 
تسا ع )  ) يدهم ترضح  روضح  فرش  ضیف  كرد  رادید و  بادآ  هب  ندیسر  فیرش و  گرزب و  رون  عولط  هنامداش و  راثآ  زا  تانمؤم ،
كاپ یصقن  بیع و  ره  زا  ناج  نوچ  ار  دوخ  نت  دننک و  یم  وش  تسش و  هدننک  كاپ  همـشچ  تایح و  همـشچ  رد  لّوا  نایتشهب  نوچ  هک 

. دنشاب هتـشاد  ار  نیدلاخ ». اهولخداف  متبط  مکیلع  مالـس  : » هّیحت هملک  ندینـش  ناوت  دنراذگ و  اپ  ناکیدزن  لفحم  رد  دنناوتب  هک  دننک  یم 
تسا . رتشیب  نامسآ  نیمز و  نیب  قرف  زا  افش  ود  نیا  نیب  قرف  سپ 

دینامب ) ». هنادواج  دیوش و  تشهب  لخاد  اهتمعن ! نیا  داب  ناتیاراوگ  امش ! رب  مالس  ینعی :  » هیآ 73 رمز  هروس  ) - 

ع)  ) نامز ماما  نارای  زا  کی  ره  هب  درم  لهچ  يورین  نداد 

ورین درم  لهچ  هزادـنا  هب  ع ،)  ) نامز ماما  نارای  زا  کی  ره  هب  متـشه : تسیب و  ع )  ) نامز ماما  نارای  زا  کی  ره  هب  درم  لـهچ  يورین  نداد 
متـسد رب  مدش . دـنلب  (ع ) رفعج یبا  دزن  رد  تفگ : هک  تسا  هدـمآ  نیعا  نب  کلملادـبع  زا  یفاک »  » باتک رد  هک  روطنامه  دوش . یم  هداد 

ییورین نم  رد  منک و  كرد  منیبـب و  ار  وا  تنطلـس  و  ع )  ) يدـهم ترـضح  روـهظ  هـک  مراد  وزرآ  : » مـتفگ مدرک و  هـیرگ  مدرک و  هـیکت 
دشاب ».

دش نانچ  رما  رگا  دیشاب ؟ هدوسآ  دوخ  ياه  هناخ  رد  امش  دنشُکب و  ار  رگیدمه  امش  نانمشد  هک  دیوش  یمن  دونشخ  ایآ  : » دومرف ترضح 
یم نهآ  ياه  هراپ  دننام  امـش  ياهلد  دوش و  یم  هداد  درم  لهچ  تردـق  ورین و  امـش ، زا  يدرم  ره  هب  دـمآ ، دـیدپ  گرزب  شیاشگ  ینعی 

دیتسه ». نیمز  نیازخ ) و   ) ماوق امش  دینَکب و  اج  زا  ار  هوک  تردق ، نآ  اب  دیناوت  یم  هک  يروطب  ددرگ 
دومرف : هک  تسا  هدرک  تیاور  ع )  ) قداص ماما  زا  نیّدلا » لامک   » باتک رد  قودص 

دوه هروس  يورین - (  تّوق و  يوزرآ  هسیاقم و  اب  رگم  دـیدش » نکر  یلا  يوآ  وا  ةّوق  مکب  یل  ّناول  : » تفگن دوخ  موق  هب  طول  ترـضح  »
دوب ) ». نم  رایتخا  رد  یمکحم  نابیتشپ  هاگ و  هیکت  ای  متشاد  یتردق  امش  ربارب  رد  شاک  يا  ینعی :  » هیآ 80

دوش ». یم  هداد  درم  لهچ  تردق  ناشمادک  ره  هب  هک  ار  وا  باحصا  تردق  رگم  درکن  رکذ  و  (ع ،) مئاق ترضح 
و ةرایّزلا » لماک   » باتک رد  هیولوق  نبا  و  صاصتخا »  » باتک رد  دیفم  خیش  و  لاصخ »  » باتک رد  ع )  ) داّجس ترضح  زا  ار  نومـضم  نیا  و 

دنا . هدرک  تیاور  دوخ  ریسفت  رد  یشاّیع  روطنیمه  و  ع )  ) قداص ماما  زا  تبیغ »  » باتک رد  ناذاش  نب  لضف 
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، دراذگ یم  ناگدـننک  تدابع  رـس  يور  ار  دوخ  تسد  بانج  نآ  : » دومرف هک  تسا  تیاور  (ع ) نینمؤملاریما زا  نیّدـلا » لامک   » باتک رد 
دهد ». یم  ار  درم  لهچ  تردق  وا  هب  دنوادخ  دشابن و  نهآ  هراپ  زا  رت  تخس  شلد  هک  دنامن  ینمؤم  چیه  سپ 

نایعیش زا  يدرم  ره  دیایب ، ام  يدهم  دوش و  عقاو  ام  رما  یتقو  : » دومرف هک  تسا  تیاور  (ع ) رقاب ماما  زا  راّفص  تاجرّدلا » رئاصب   » باتک رد 
راک نیا  دنز و  یم  دوخ  تسد  اب  ار  وا  دنک و  یم  لامیاپ  دوخ  ياپ  اب  ار  ام  نمـشد  و  دوش ، یم  هزین  زا  رت  هدنراذگ  ریـش و  زا  رت  يرج  ام ،

تسا ». ناگدنب  رب  وا  جرف  ادخ و  تمحر  لوزن  ماگنه  رد 

(ع) يدهم ترضح  رون  هب  قلخ  ندش  ینغ 

هکنانچ دنوش . یم  زاین  یب  هام  باتفآ و  رون  زا  ع )  ) يدهم ترضح  رون  اب  مدرم  مهن : تسیب و  (ع ) يدهم ترـضح  رون  هب  قلخ  ندش  ینغ 
ترضح نیمز  ّیبرم  : » هک تسا  هدرک  تیاور  اّهبر » رونب  ضرالا  تقرشا  و   » هفیرش هیآ  ریسفت  رد  ع )  ) قداص ترـضح  زا  میهاربا  نب  ّیلع 

تسا ». (ع ) يدهم
دوش ) ». یم  نشور  شراگدرورپ  رون  هب  نیمز  ینعی :  » هیآ 69 رمز  هروس  ) - 

دش »؟ دهاوخ  هچ  دنک  روهظ  ترضح  یتقو  سپ  : » درک ضرع  يوار 
دننک ». یم  افتکا  ع )  ) ماما رون  هب  دنوش و  یم  زاین  یب  هام  رون  دیشروخ و  ییانشور  زا  مدرم  : » دومرف ترضح 

مایق ام  مئاق  هاگ  ره  : » دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  ع )  ) قداص ماما  زا  تبیغ »  » باتک رد  یـسوط  خیـش  و  داشرا »  » باـتک رد  دـیفم  خـیش 
دنوش ». یم  زاین  یب  باتفآ  رون  زا  زین  مدرم  دور و  یم  یکیرات  دوش ، یم  نشور  دنوادخ  رون  هب  نیمز  دنک ،

(ع) يدـهم ترـضح  يارب  يا  هیاس  : » دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  (ع ) اضر ماما  زا  نیّدـلا ،» لاـمک   » باـتک رد  ار  نومـضم  نیا  قودـص 
تسین ».

وا رون  زا  نیمز  درک  ماـیق  هک  یتـقو  سپ  تسا ، تبیغ  بحاـص  روهظ ، زا  شیپ  وا  : » هک تسا  هدرک  تیاور  رثـألا » ۀـیافک   » رد زاّرخ  خـیش 
دوش ». یم  نشور 

ملع و رون  هک  تسا  يدوبعم  رون  دارم ، هک  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  اـّلا  تسا و  يرهاـظ  روـن  دارم ، هک  دوـش  یم  موـلعم  لّوا  ربـخ  هنیرق  هب 
دشاب ». لدع  تمکح و 

مایق تساخرب و  ام  مئاق  هاگ  ره  : » دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  ترـضح  نآ  زا  حیحـص  دنـس  هب  دوخ  تبیغ »  » باتک رد  ناذاش  نب  لـضف 
نآ کلم  رد  درم ، دور و  یم  نیب  زا  یکیرات  دـنوش و  یم  زاـین  یب  هاـم  باـتفآ و  رون  زا  ناگدـنب  دوش و  یم  نشور  وا  رون  هب  نیمز  درک ،

ار دوخ  ياهجنگ  نیمز  تسین و  اهنآ  نایم  رد  يرتخد  چیه  هک  دوش  یم  ّدلوتم  وا  يارب  رـسپ  رازه  هکنآ  ات  دنک  یم  رمع  ردـقنآ  ترـضح 
ار هرطف  تاقدص و  ةوکز و  سمخ و  ایاده و  ات  ددرگ  یم  یسک  لابند  امـش  زا  يدرف  ره  دننیب و  یم  ار  اهنآ  مدرم  هکنیا  ات  دنک  یم  رهاظ 

هدرک زاین  یب  دوخ  لضف  زا  ار  همه  دـنوادخ  هک  ارچ  دـننک  یم  يزاـین  یب  ساـسحا  همه  نوچ  دـنک  یمن  ادـیپ  ار  یـسک  اـّما  دـهدب  وا  هب 
.« تسا

ع)  ) نامز ماما  اب  ع )  ) ادخ لوسر  مچرپ  ندوب  هارمه 

رد زج  مچرپ  نیا  هک  تسا  (ع ) يدهم ترضح  هارمه  ع )  ) ادخ لوسر  مچرپ  ما : یس  ع )  ) نامز ماما  اب  ع )  ) ادخ لوسر  مچرپ  ندوب  هارمه 
ع)  ) ادخ لوسر  مچرپ  : » دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  (ع ) قداص ترضح  زا  ینامعن  خیـش  تسا . هدشن  زاب  يزور  چیه  لمج ، زور  ردب و 

دوب ». ریرح  زا  هن  مشیربا و  زا  هن  ناتک و  زا  هن  هبنپ و  زا  هن  نآ  ادخ  هب  دومن و  لزان  لیئربج  ردب ، زور  ار 
دوب »؟ هچ  زا  سپ  : » درک ضرع  يوار 
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بلاطیبا نب  ّیلع  تسد  هب  دـیچیپ و  ار  نآ  دـعب  درک و  زاب  ردـب  زور  رد  ار  نآ  ع )  ) ادـخ لوسر  هک  دوب  تشهب  گرب  زا  : » دومرف ترـضح 
حـتف و وا  هب  دـنوادخ  درک و  زاـب  ارنآ  ع )  ) یلع ترـضح  دیـسر و  ارف  هرـصب  زور  هکنیا  اـت  دوـب  ع )  ) یلع ترـضح  دزن  هتـسویپ  سپ  داد ،
، دنک روهظ  ع )  ) مئاق ترضح  هکنیا  ات  دنک  یمن  زاب  يدحا  چیه  ار  نآ  تسام و  دزن  رد  مچرپ  نآ  دیچیپ و  ارنآ  هاگنآ  درک ، اطع  يزوریپ 

دنک . یم  زاب  ار  مچرپ  نآ  درک ، روهظ  ترضح  نآ  هاگ  ره  سپ 
یم رارف  نآ  يور  شیپ  زا  يدایز  هلـصاف  اـب  نانمـشد )  ) دـنک و یم  تاـقالم  ار  نآ  تسا  برغم  قرـشم و  رد  هک  سک  ره  ماـگنه  نآ  رد 

دننک ».
فرـشم فجن  نیا  رب  هک  منیب  یم  ار  دوخ  تیب  لها  مئاق  ایوگ  تباـث ! يا  : » دومرف هزمحوبا  هب  هک  تسا  تیاور  (ع ) رقاـب ترـضح  زا  زین  و 

دومرف .) هراشا  هفوک  هب  دوخ  تسد  اب  و  .« ) تسا هدش 
دنیآ ». یم  دورف  وا  رب  ردب  هکئالم  درک ، زاب  هک  یتقو  دنک و  یم  زاب  ار  ع )  ) ادخ لوسر  ِمچرپ  دش ، فرشم  امش  فجن  رب  یتقو  : » دومرف و 

تسیچ »؟ (ع ) ادخ لوسر  مچرپ  : » تفگ
دنک یمن  زارد  يزیچ  فرطب  ار  نآ  تسا . دنوادخ  رصن  زا  نآ  هّیقب  تسوا و  تمحر  دنوادخ و  شرع  دومع  زا  شبوچ  : » دومرف ترـضح 

دربب ». نیب  زا  دنک و  هابت  ار  نآ  هکنآ  رگم 
همه هک  دنیآ  یم  دورف  مئاق  رب  کلم  هدزیس  رازه و  هدزیـس  دنک ، زاب  ار  نآ  یتقو  : » هک تسا  هدمآ  نیّدلا » لامک   » رد قودص  تیاور  هب  و 

دندوب ». ترضح  نآ  رظتنم  اهنآ 
نآ دـش ، یقالت  (ع ) یلع ترـضح  هرـصب و  لها  نایم  یتقو  : » دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  (ع ) قداص ماما  زا  تبیغ »  » باـتک رد  یناـمعن 

ناما ام  هب  بلاطوبا ! رـسپ  يا  دنتفگ : هک  دوب  هدشن  درز  باتفآ  دیزرل و  ناشیا  ياهمدق  سپ  درک ، زاب  ار  ع )  ) ادـخ لوسر  مچرپ  ترـضح 
هدب ».

، درکن ؛ '' إر ّّ راک  نیا  ترـضح  دنک ، زاب  ار  مچرپ  نآ  هک  دـندرک  شهاوخ  ع )  ) یلع ترـضح  زا  دـش  نیّفـص  گنج  زور  یتقو  : » دومرف و 
دنداد . رارق  دوخ  عیفش  ار  رسای  نب  راّمع  و  ع )  ) نیسح ماما  و  ع )  ) نسح ماما  ترضح  هاگنآ  سپ 

دـنراذگب و رـس  تشپ  ار  ناـمز  نآ  موـق  نیا  دـیاب  هک  تسا  یناـمز  نم ! دـنزرف  يا  : » دـندومرف (ع ) نسح ماـما  هب  ع )  ) یلع ترـضح  سپ 
(.« (ع مئاق ترضح  رگم  دنک  یمن  زاب  سک  چیه  نم  زا  دعب  ار  مچرپ  نیا  هک  یتسردب 

ِفیرش ّدق  هزادنا  طقف  ع )  ) ادخ لوسر  هرز 

هکنانچ دیآ . یم  تسار  ع )  ) يدهم ترضح  تماق  رب  طقف  (ع ) ادخ لوسر  هرز  مکی : یـس و  ِفیرـش  ّدق  هزادنا  طقف  ع )  ) ادخ لوسر  هرز 
ناشیا دزن  رد  هک  ءایبنا  ثراوم  حالـس و  لیبق  زا  ییاهزیچ  رکذ  زا  دـعب  هک  تسا  تیاور  ع )  ) قداص ماما  زا  تاجرّدـلارئاصب »  » باـتک رد 

ای کچوک  ینعی  دشاب  هزادنا  هب  دنک و  رپ  ار  نآ  دشوپب  ار  ع )  ) ادخ لوسر  هرز  یتقو  هک  تسا  یـسک  ام  مئاق  هک  یتسردب  : » دومرف تسا ،
دوب ». شتماق  زا  رتگرزب  سپ  دیشوپ  ار  نآ  ع )  ) رفعجوبا انامه  دشابن و  گرزب 

رفعجوبا »؟ ای  دیتسه  رت  قاچ  امش  : » درک ضرع  يوار 
دوب ». گرزب  نم  يارب  یکدنا  مدیشوپ  ار  نآ  نم  یتقو  اریز  دوب ، رتقاچ  نم  زا  رفعجوبا  : » دومرف ترضح 

مهاوخ یم  نم  موش ! وت  يادف  : » مدرک ضرع  (ع ) قداص ترضح  هب  هک  هدرک  تیاور  ریصب  یبا  زا  جیارخ »  » باتک رد  يدنوار  اجنآ  زین  و 
ملامب ». وت  هنیس  هب  ار  متسد 

نکب ». ار  راک  نیا  : » دومرف ترضح 
يدرک »؟ ار  راک  نیا  ارچ  دّمحموبا ! يا  : » دومرف سپ  مدیلام . شکرابم  ياهفتک  هنیس و  هب  ار  متسد  سپ 
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هتشه ورف  شفتک  ود  تسا و  نهپ  شا  هنیس  ع )  ) مئاق ترضح  هک  یتسردب  دومرف : یم  هک  مدینش  تردپ  زا  موش ! وت  يادف  : » مدرک ضرع 
تسا ». خارف  اهنآ  نایم  و 

رتبسانم نم  يارب  مدیشوپ و  نم  دعب  دش ، یم  هدیشک  نیمز  رب  نآ  یلو  دیشوپ  ار  (ع ) ادخ لوسر  هرز  مردپ  دّمحموبا ! يا  : » دومرف ترضح 
نیمز زا  نآ  نماد  دوب . ع )  ) ادخ لوسر  نت  رب  هک  دوب  دـهاوخ  يا  هنوگ  نامه  ع )  ) مئاق ترـضح  نت  رب  هرز  نیا  و  دوبن ) هزادـنا  یلو   ) دوب

دنا ». هدرک  دنلب  هقلح  ود  اب  ار  نآ  يولج  ایوگ  هک  يوحن  هب  تسا  دنلب 
لوسر نت  رب  هک  روطنامه  تسا ، هتفر  الاب  وا  ناماد  ینعی  تسا ». رمـشم  رما  بحاص  يارب  هرز  نآ  و  : » هک تسا  هدمآ  يدـنوار  تیاور  رد 

دوب . هنوگنیا  ع )  ) ادخ
رد هک  دوش  یم  طابنتسا  تایاور  زا  : » هک تسا  هدومرف  راحب  متفه  دلج  رد  یسلجم  همّالع  دراد و  دوجو  يدّدعتم  رابخا  نومضم  نیا  رب  و 
هب هک  دوب  ع )  ) مئاق ترـضح  تمالع  يرگید  دوب و  ناـشیا  هزادـنا  هب  هک  دوب  تماـما  تمـالع  اـهنآ  زا  یکی  تسا : هدوب  هرز  ود  هّمئا  دزن 

ددرگ ». یم  هزادنا  ع )  ) يدهم ترضح  ندب  رب  طقف  دوبن و  اهنآ  هزادنا 

تسا قرب  دعر و  نآ  رد  هک  ع )  ) مئاق ترضح  صوصخم  ربا 

ترضح يارب  ار  نآ  لاعتم ، دنوادخ  هک  تسا  صوصخم  يربا  مّود : یس و  تسا  قرب  دعر و  نآ  رد  هک  ع )  ) مئاق ترضح  صوصخم  ربا 
هب صاصتخا »  » باتک رد  دـیفم  خیـش  و  رئاصب »  » باتک رد  راّفـص  هکنانچ  دـشاب . یم  قرب  دـعر و  نآ  رد  هک  تسا  هدرک  هریخذ  ع )  ) مئاـق
ربا وا  سپ  دندرک . ّریخم  ربا  ود  نایم  رد  ار  نینرقلاوذ  هک  دیشاب  هاگآ  : » دندومرف هک  دنا  هدرک  تیاور  (ع ) رقاب ترضح  زا  دّدعتم  ياهدنس 

دومن ». هریخذ  امش  بحاص  يارب  ار  تخس  بعص و  ربا  درک و  باختنا  ار  مارآ 
تسا »؟ مادک  بعص  : » دیسرپ يوار 

ار وا  ربا ، نآ  سپ  دوش ، یم  راوس  نآ  رب  امش  بحاص  هک  دیشاب  هاگآ  تسا . هقعاص  قرب و  دعر و  نآ  رد  هک  يربا  نآ  : » دومرف ترـضح 
درب ». یم  تسا  بارخ  نآ  ياتود  و  دابآ ، نآ  ددع  جنپ  هک  نیمز  تفه  نامسآ و  تفه  ياههار  رد 

ار مارآ  ربا  وا  سپ  درک ، ّریخم  تخـس  مارآ و  ِربا  ود  ناـیم  ار  نینرقلاوذ  دـنوادخ  : » دومرف هک  دـنا  هدرک  تیاور  (ع ) قداـص ماـما  زا  زین  و 
ربا نیا  دنوادخ  اریز  دوبن  وا  يارب  ربا  نیا  درک  یم  باختنا  ار  تخـس  رگا  تسین و  یقرب  دعر و  نآ  رد  هک  تسا  يربا  نآ  درک و  باختنا 

تسا ». هدرک  هریخذ  ع )  ) مئاق ترضح  يارب  ار 

ناقفانم ناکرشم و  راّفک و  زا  سرت  هّیقت و  ندش  هتشادرب 

ناکرشم و راّفک و  زا  ِسرت  هّیقت و  ع )  ) نامز ماما  روهظ  نامز  رد  مّوس : یـس و  ناقفانم  ناکرـشم و  راّفک و  زا  سرت  هّیقت و  ندش  هتـشادرب 
دشاب ) . هتشادن  لباقم  رد  یبلاغ  عفن  هک  يررض  زا  دوخ  يرادهگن  ینعی  هّیقت  یگدنب - (  دوش و  یم  هتشادرب  ناقفانم 

هب زاین  نافلاخم ، سرت  زا  هکنیا  نودـب  ددرگ و  یم  ناسآ  رّـسیم و  اهنآ  يارب  یهلا  ياـهنامرف  قبط  اـیند  روما  رد  كولـس  لاعتمدـنوادخ و 
اوـلمع مکنم و  اوـنمآ  نیذـّلا  هّللا  دـعو  : » هـک هدوـمرف  هدـعو  نآرق  رد  لاـعتم  دـنوادخ  هکناـنچ  دـشاب . اـهنآ  زا  يا  هراـپ  نتـشادرب  تـسد 
مهفوخ دعب  نم  مهّنلّدبیل  مهل و  یـضترا  يذـّلا  مهنید  مهل  ّننّکمیل  مهلبق و  نم  نیذـّلا  فلختـسا  امک  ضرالا  یف  مهّنفلختـسیل  تاحلاّصلا 

نوقسافلا ». مه  کئلواف  کلذ  دعب  رفک  نم  ًائیش و  یب  نوکرشی  یننودبعی ال  ًانما 
هیآ 55 )  رون  هروس  ) - 

نیمز يور  رد  ار  نانآ  ًاعطق  هک  دهد  یم  هدـعو  دـنا ، هداد  ماجنا  هتـسیاش  ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  امـش  زا  یناسک  هب  دـنوادخ  ینعی : )
اجرباپ و هدیدنسپ ، نانآ  يارب  هک  ار  ینییآ  نید و  و  دیشخب ، ار  نیمز  يور  تفالخ  اهنآ  ناینیـشیپ  هب  هک  هنوگ  نامه  درک ، دهاوخ  هفیلخ 
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نم کیرـش  ار  يزچ  دنتـسرپ و  یم  ارم  اـهنت  هک  ناـنچنآ  دـنک ، یم  لّدـبم  شمارآ  ّتینما و  هب  ار  ناشـسرت  و  تخاـس ، دـهاوخ  راد  هشیر 
دنناقساف ). اهنآ  دنوش ، رفاک  نآ  زا  سپ  هک  یناسک  تخاس و  دنهاوخن 

دوخ ربمایپ  زا  دـعب  ایند  رد  هک  تسا  یناسک  يارب  تسا  هداد  یلاعت  دـنوادخ  هک  یتفـالخ  هدـعو  هک  تسین  هدیـشوپ  یفاـصنااب  چـیه  رب  و 
وا و  دنک ، اپرب  هدیدنسپ  شیارب  ادخ  هک  ینید  مامت  دناوتب  شتفالخ  نامز  رد  هک  دنتـسه  حلاص  لمع  تاجرد  نامیا و  زا  يا  هبترم  ياراد 

عمجم  » باتک رد  یـسربط  خیـش  دننک . یم  شتـسرپ  هّیقت  یب  ار  ادخ  ناشیا  دوش و  یم  نمیا  هدیـسر  وا  هب  قلخ  بناج  زا  هک  یفوخ  ره  زا 
تسا ». (ع ) يدهم ترضح  ّقح  رد  هیآ  نیا  هک  تسا  نیا  ع )  ) تیب لها  زا  تیاور  : » دومرف نایبلا »

تیب لـها  اـم  نایعیـش  ناـشیا  مسق  ادـخ  هب  : » دومرف هاـگنآ  درک ، توـالت  ار  هیآ  نیا  ع )  ) داّجـس ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  یـشاّیع 
تسا ». تّما  نیا  يدهم  وا  دوش و  یم  ماجنا  ناشیا  رب  ام ، زا  يدرم  تسد  هب  گرزب  ناسحا  هس  نیا  ینعی  راک  نیا  دنتسه .

صلاخ ّقح  هکنیا  ات  دوش  یم  زارد  وا  تبیغ  ماّیا  : » دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  ع )  ) قداـص ماـما  زا  نیّدـلا » لاـمک   » باـتک رد  قودـص 
فالختـسا و هک  ارچ  دوش  یم  عفر  ترودـک  وا  نامیا  زا  دورب ، يو  رد  قافن  میب  دـشاب و  ثیبخ  وا  تنیط  هک  نایعیـش  زا  سک  ره  دوش و 

دنیب ». یم  ار  دیآ  یم  دوجوب  ع )  ) يدهم ترضح  تفالخ  نامز  رد  هک  يروما  نیکمت و 
تسا ». هدش  لزان  (ع ) یلع نامثع و  رمع و  رکبابا و  ّقح  رد  هیآ  نیا  دننک  یم  نامگ  هک  دنتسه  یناسک  : » درک ضرع  يوار 

رد نآ  رما  راشتنا  هب  ار  نآ  شلوسر  دنوادخ و  هک  ینید  نآ  دـش  نّکمتم  اجک  نکن ! تیادـه  ار  ناشیا  ياهلد  دـنوادخ  : » دومرف ترـضح 
!؟ دش قّقحم  رما  نیا  اهنآ  زا  کی  مادک  دهع  رد  و  دیدنسپ !؟ اهنآ ، ياه  هنیس  زا  ّکش  نتفر  نیب  زا  ناشیا و  ياهلد  زا  فوخ  نتفر  تّما و 

تفرگرد ». راّفک  ناشیا و  نایم  ییاهگنج  دش و  اپرب  ییاه  هنتف  دندش و  دترم  ناناملسم ، هک  ع )  ) یلع ترضح  اهنآ و  دهع  رد 
! درادن نامیا  دـنک  یمن  هّیقت  هک  یـسک  نآ  درادـن و  ییاوقت  یـسک  نآ  يارب  تسین  ینید  : » دومرف هک  هدرک  تیاور  (ع ) اضر ماما  زا  زین  و 
هب لمع  هک  یـسک  سپ  دنک  لمع  هّیقت  هب  رتشیب  ام ، مئاق  جورخ  زا  شیپ  هک  تسا  یـسک  نآ  دنوادخ  دزن  امـش  نیرت  یمارگ  هک  یتسردب 

.« تسین ام  زا  دنک  كرت  ام  مئاق  جورخ  زا  شیپ  ار  هّیقت 

نیمز يور  مامت  رد  ع )  ) يدهم ترضح  تنطلس  ندش  رشتنم 

، برغم ات  قرشم  زا  نیمز  مامت  ع )  ) يدهم ترضح  تنطلس  مراهچ : یس و  نیمز  يور  مامت  رد  ع )  ) يدهم ترضح  تنطلس  ندش  رـشتنم 
تایاور و  دوشن . ذفان  شرما  دوشن و  يراج  شمکح  هک  دنام  یمن  ییاج  دریگ . یم  ورف  تشد  هوک و  هناریو و  يدابآ و  ایرد ، یکـشخ و 

دراد . دوجو  هنیمز  نیا  رد  يدایز  رتاوتم 
بـش رد  : » دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  ع )  ) ادخ لوسر  زا  ینالوط  یتیاور  رد  نیّدـلا » لامک   » و نویع » للع و   » باتک رد  قودـص  خـیش 
لّوا دوب  نم  نانیـشناج  زا  ینیـشناج  مسا  نآ  رب  هک  دوب  يزبس  ّطخ  رون  ره  رد  مدـید ، رون  هدزاود  سپ  مدرک ، هاگن  شرع  قاـس  هب  جارعم 

تسا ». نم  تّما  ِيدهم  اهنآ  رخآ  بلاطیبا و  نب  ّیلع  اهنآ 
دنتسه »؟ نم  نانیشناج  اهنیا  نم ! راگدرورپ  يا  : » متفگ

وت و يافلخ  وت و  يایـصوا  ناشیا  دنتـسه و  قلخ  رب  وت  زا  دعب  نم  ياهتّجح  ناگدـیزگرب و  ءایلوا و  اهنیا  دّـمحم ! يا  : » دیـسر باطخ  سپ 
دنتسه . وت  زا  دعب  نم  قلخ  نیرتهب 

نیمز ناشیا ، نیرخآ  اب  منادرگ و  یم  دنلب  ار  دوخ  هملک  منک و  یم  رهاظ  ناشیا  هلیسوب  ار  دوخ  نید  ًامتح  هک  مسق  دوخ  لالج  تّزع و  هب 
منادرگ . یم  نیمز  ياهبرغم  اهقرشم و  کلام  ار  وا  منک و  یم  كاپ  دوخ  نانمشد  زا  ار  دوخ 

اب ار  وا  مرب و  یم  الاب  نامـسآ  ياههار  رد  ار  وا  منادرگ و  راومه  وا  يارب  ار  تخـس  ياهربا  منک و  یم  رّخـسم  ار  اـهداب  وا  يارب  هنیآره  و 
عمج نم  دـیحوت  رب  مدرم  دریگ و  الاب  نم  توعد  ات  مهد  یم  ورین  تردـق و  وا  هب  دوخ  ياه  هکئـالم  اـب  میاـمن و  یم  يراـی  مدوخ  رکـشل 
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مهد ». یم  رارق  تبون  هب  دوخ  يایلوا  نایم  تمایق ، زور  ات  ار  یهاشداپ  راگزور  مشخب و  یم  ماود  ار  وا  تنطلس  هاگنآ  دنوش ،
رد ار  وا  ّتنـس  يدوزب  یلاعت  يادـخ  : » دومرف نینرقلاوذ  تنطلـس  رکذ  زا  دـعب  هک  تسا  تیاور  ترـضح  نآ  زا  نیّدـلا » لامک   » باتک رد 

تشد و هکنیا  ات  دنادرگ  یم  نیمز  برغم  قرـشم و  مکاح  ار  وا  دزاس و  یم  يراج  تسا ، نم  نادـنزرف  زا  هک  ع )  ) مئاق ترـضح  تنطلس 
دراذگ ». مدق  اجنآ  رد  (ع ) يدهم ترضح  هکنآ  رگم  دنام  یمن  یقاب  هتشاذگ  مدق  نآ  رد  نینرقلاوذ  هک  یهوک 

دنا ». هدومن  هطاحا  ار  برغم  قرشم و  نیبام  هک  منیب  یم  ار  (ع ) مئاق ترضح  باحصا  ایوگ  : » دومرف (ع ) رقاب ترضح  زین  و 
ًاهرک ًاعوط و  ضرالا  تاوامّسلا و  یف  نم  ملسا  هل  و   » هفیرش هیآ  ریسفت  رد  هک  تسا  هدش  تیاور  ع )  ) قداص ماما  زا  یـشاّیع  ریـسفت  رد  و 

لآ هروس  هّللا و - (  ّالا  هلا  ال   » تداهش نآ  رد  هکنآ  رگم  دنام  یمن  ینیمز  دنک ، جورخ  ام  مئاق  ترـضح  هاگ  ره  : » دومرف نوعجری ». هیلا  و 
همه دنتـسه و  میلـست  وا  ربارب  رد  رابجا  يور  زا  ای  رایتخا  يور  زا  دنتـسه ، نیمز  اهنامـسآ و  رد  هک  یناـسک  ماـمت  ینعی :  » هیآ 83 نارمع 

دنوش ) ». یم  هدنادرگزاب  وا  يوسب 
دننک ». ادن  نآ  رد  ار  هّللا » لوسر  ًادّمحم  ّنا 

هک اریز  تسا ، هدش  لزان  ع )  ) مئاق ترـضح  ّقح  رد  هیآ  نآ  : » دومرف هک  هدش  تیاور  هدش  دای  هیآ  ریـسفت  رد  (ع ) مظاک ترـضح  زا  زین  و 
دنک و یم  هضرع  اهنآ  رب  ار  مالسا  سپ  دروآ . یم  نوریب  نیمز  قرشم  برغم و  زا  ار  راّفک  هقدانز و  ناتسرپ و  هراتـس  يراصن و  دوهی و  وا 

دنوادخ روتسد  هب  و  دیامرف ؛ یم  رما  دنک  یم  رما  نآ  هب  ار  ناملـسم  هچنآ  تاکز و  زامن و  هب  ار  وا  دروآ  مالـسا  تبغر  لیم و  اب  سک  ره 
دّـحوم و هکنیا  رگم  دـنامن  یـسک  نیمز  ياهبرغم  اهقرـشم و  رد  هکنیا  ات  دـنزب  ار  شندرگ  درواـین  مالـسا  سک  ره  هک  تسا  بجاو  وا  رب 

دشاب ». تسرپاتکی 
دنتسه ». اهنیا  زا  رتشیب  مدرم  موش ! وت  يادف  : » تفگ يوار 

دنک ». یم  دایز  ار  مک  مک و  ار  دایز  دیامرف ، هدارا  ار  يرما  یتقو  دنوادخ  : » دومرف
ترـضح و تاحوتف  اهـشیاشگ و  یگنوگچ  ّتیفیک و  رد  يرایـسب  تایاور  ررّدـلادقع »  » باتک زا  مهن  باب  رد  یملـسلا  ییحی  نب  فسوی 

تسین اهنآ  رکذ  ياج  اجنیا  هک  هدرک  نایب  ار  اهنآ  ریغ  ریازج و  لباک و  نیچ و  رفصالا و  ینب  مور و  هینطنطسق و  نتفرگ 

داد لدع و  زا  نیمز  مامت  ندشرپ 

ّصاخ يوبن ، ای  یهلا  يربخ ، رتمک  رد  هکنانچ  دوش  یم  رپ  داد  لدع و  زا  نیمز  يور  مامت  مجنپ : یس و  داد  لدع و  زا  نیمز  مامت  ندشرپ 
دشاب . هدماین  ترضح  نآ  يارب  تراشب  نیا  یلو  دشاب  هدش  ع )  ) يدهم ترضح  زا  يرکذ  هک  دوش  یم  تفای  ماع ، ای 

دوش و یم  نشور  راـگدروررپ  رون  زا  نیمز  دـنک ، ماـیق  ترـضح  نآ  یتقو  : » دومرف هک  تسا  تیاور  (ع ) اـضر ماـما  زا  نویع »  » باـتک رد 
درک ». دهاوخن  ملظ  یسک  هب  سک  چیه  هاگنآ  دوش ، یم  هتشاذگ  مدرم  نایم  لدع ، نازیم 

ءابـس هروس  نینمآ - ( » ًاماّیا  یلایل و  اهیف  اوریـس   » هفیرـش هیآ  نیا  ریـسفت  رد  هک  تسا  تیاور  (ع ) قداص ماما  زا  نیّدـلا » لامک   » باتک رد 
دینکرفس ) ». لماک )  ) ینمیا اب  اهیدابآ  نیا  رد  اهزور  اهبش و  ینعی :  » هیآ 18

تسا ». ظوفحم  نمیا و  دور ، هک  اجک  ره  زور ، ای  بش  رد  سک  ره  ترضح  نآ  نامز  رد  ینعی  تسا  تیب  لها  مئاق  ام ، دارم  : » دومرف
ادخ قلخ  هکنیا  ات  دننک  یم  گنج  شباحصا  ترضح و  نآ  هک  مسق  ادخ  هب  : » دومرف هک  تسا  تیاور  (ع ) رقاب ماما  زا  یـشاّیع  ریـسفت  رد 
یم ار  برغم  هب  نتفر  هدارا  قرـشم ، زا  یفیعـض  نزریپ  هک  ییاج  ات  دنهدن ، رارق  کیرـش  وا  يارب  ار  يزیچ  دننک و  رارقا  ادـخ  یگناگی  هب 

دناسرت ». یمن  ار  وا  يدحا  دنک و 
مکح لدع  هب  دـنک  مایق  ع )  ) مئاق ترـضح  هاگ  ره  : » دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  (ع ) قداص ترـضح  زا  داشرا »  » باتک رد  دـیفم  خـیش 
یّقح ره  دروآ و  یم  نوریب  ار  دوخ  تاکرب  نیمز  دوش و  یم  نمیا  اههار  وا  هلیسوب  دور و  یم  نیب  زا  متـس  روج و  وا  نامز  رد  دنک و  یم 
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دیامن ». فارتعا  نامیا  هب  دنک و  مالسا  راهظا  هکنآ  رگم  دنک  یمن  یقاب  ینید  لها  چیه  ددرگ و  یمرب  ّقح  نآ  بحاص  هب 
دیتسه »؟ رما  نیا  بحاص  امش  ایآ  : » درک ضرع  (ع ) اضر ماما  هب  تلصلا  نب  نایر  هک  تسا  هدمآ  نیّدلا » لامک   » باتک رد 

هدش رپ  متس  ملظ و  زا  هکنانچ  دنک ، یم  رپ  داد  لدع و  زا  ار  نیمز  هک  متسین  یسک  نآ  یلو  متـسه  رما  نیا  بحاص  نم  : » دومرف ترـضح 
تسا ».

تماما ملع  هلیسوب  مدرم  نایم  رد  ندرک  مکح 

زا دـنک و  یم  مکح  دوخ  تماما  ملع  هلیـسوب  مدرم  نایم  رد  ع )  ) نامز ماما  مشـش : یـس و  تماما  ملع  هلیـسوب  مدرم  نایم  رد  ندرک  مکح 
دهاوخ . یمن  يدهاش  لیلد و  سکچیه 

يدرم هکنیا  رگم  دیسر  دهاوخن  رخآ  هب  ایند  زگره  : » دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  ع )  ) قداص ماما  زا  تاجرّدلا » رئاصب   » باتک رد  راّفص 
دهاوخن ». یکردم  لیلد و  مدرم  زا  دیامن و  مکح  دوواد  لآ  دوواد و  مکح  هب  هک  دنک  روهظ  تیب  لها  ام  زا 

درک ». دهاوخ  اطع  ار  وا  مکح  یسک ، ره  هب  : » دومرف رگید  تیاور  رد 
مدرم زا  دنک و  یم  مکح  نامیلس  دوواد و  مکح  هب  دنک ، مایق  ع )  ) دّمحم لآ  مئاق  هاگ  ره  : » دومرف هک  تسا  تیاور  ترـضح  نآ  زا  زین  و 

دهاوخ ». یمن  يدهاش 
ع)  ) مئاق ترضح  یتقو  : » دیسرپ ع )  ) يرکـسع نسح  ماما  زا  یـصخش  هک  تسا  هدرک  تیاور  تاوعد »  » باتک رد  يدنوار  هّللا  لضف  دّیس 

دنک »؟ یم  مکح  زیچ  هچ  هب  درک  مایق 
دهاوخ ». یمن  لیلد  مدرم  زا  دنک و  یم  مکح  مدرم  نایم  رد  دوخ  ملع  اب  دوواد ، مکح  لثم  درک  روهظ  وا  هاگ  ره  : » دومرف ترضح 

نآ ریز  رد  منیب و  یم  دوسالارجح  يالاب  ار  يدیفـس  غرم  ایوگ  : » دومرف هک  تسا  هدـش  تیاور  ع )  ) قداص ماـما  زا  يدـنوار  جـیارخ »  » رد
دهاوخ ». یمن  یکردم  لیلد و  چیه  دنک و  یم  مکح  نامیلس  دوواد و  مکح  هب  هک  تسا  يدرم 

دّمحم لآ  مئاـق  هاـگ  ره  : » دوـمرف هک  دـنا  هدرک  تیاور  ع )  ) قداـص ماـما  زا  تـبیغ »  » باـتک رد  لـضف  و  داـشرا »  » باـتک رد  دـیفم  خـیش 
دوش ! یمن  لیلد  جاتحم  ندرک  مکح  يارب  دنک و  یم  مکح  دوواد ، مکح  هب  مدرم  نایم  تساوخرب ،

هدرک یفخم  دوخ  لد  رد  هک  هچنآ  هب  یموق  ره  هب  دـنک و  یم  مکح  دوخ  ملع  هب  ترـضح  نآ  سپ  دـنک ، یم  ماـهلا  وا  هب  گرزب  يادـخ 
دهد ». یم  ربخ  دنا ،

تسا ». ادخ  هناخ  يالاب  رد  يدیفس  غرم  کی  تروصب  لیئربج  ترضح ، نآ  روهظ  زور  : » هک تسا  تیاور  یشاّیع  ریسفت  رد 
دوواد دننام  يدهم  نیا  هک  دهد  یم  ادن  ترـضح  نآ  يدانم  : » دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  (ع ) قداص ماما  زا  تبیغ »  » باتک رد  ینامعن 

دهاوخ ». یمن  لیلد  مدرم  زا  دنک و  یم  مکح  نامیلس  و 
یم ادن  يداو  ره  هب  هک  دزیگنا  یمرب  ار  يداب  دـنوادخ  : » دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  ترـضح  نآ  زا  نیّدـلا » لامک   » باتک رد  قودـص 

دهاوخ ». یمن  لیلد  دوخ  مکح  رب  دنک و  یم  مکح  نامیلس  دوواد و  مکح  هب  يدهم  نیا  هک : دنک 
دـنک و یم  تنطلـس  لاس  دصیـس  مئاق ، ترـضح  : » دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  ع )  ) رقاب ترـضح  زا  تبیغ »  » باتک رد  ناذاش  نب  لـضف 

دندنام . دوخ  راغ  رد  فهک  باحصا  هک  روطنامه  ار  لاس  ُهن  دنک  یم  دایز 
دنک . یم  حتف  ار  نآ  برغ  قرش و  وا  يارب  دنوادخ  هدش و  رپ  متس  ملظ و  زا  هکنانچ  دنک ، یم  رپ  داد  لدع و  زا  ار  نیمز 

هام باتفآ و  دنک و  یم  مکح  دوواد  نامیلس و  كولـس  ریـس و  هب  دنام و  یم  یقاب  (ع ) دّمحم نید  طقف  هکنیا  ات  دشک  یم  مدرم  زا  ردقنآ 
لمع یحو  هب  یلاعت  يادخ  رما  هب  سپ  دوش  یم  یحو  وا  هب  دوش و  یم  هدیچیپ  وا  يارب  نیمز  دـنک و  یم  تباجا  ار  وا  سپ  دـناوخ  یم  ار 

.« دنک یم 
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تسا هدشن  ءارجا  رهاظ و  ع)  ) مئاق ترضح  نامز  ات  هک  يا  هژیو  ماکحا  ندروآ 

ترضح نامز  ات  هک  يا  هژیو  ماکحا  ندروآ  متفه : یس و  تسا  هدشن  ءارجا  رهاظ و  ع)  ) مئاق ترضح  نامز  ات  هک  يا  هژیو  ماکحا  ندروآ 
ود : » دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  (ع ) قداص ترـضح  زا  نیّدـلا » لامک   » و یفاک »  » باتک رد  هکنانچ  تسا . هدـشن  ارجا  رهاظ و  ع )  ) مئاق

دنک . روهظ  تیبلا  لها  ام  مئاق  هکنیا  ات  دنک  یمن  مکح  نآ  رد  يدحا  تسا و  لالح  یلاعت  يادخ  بناج  زا  هک  تسا  نوخ 
هک يراکانز  دهاوخ . یمن  نآ  رب  لیلد  دنک و  یم  مکح  نآ  رد  دنوادخ  مکح  هب  تخیگنارب ، ار  تیب  لها  ام  مئاق  لاعتم ، دنوادخ  هاگ  ره 

دنز ». یم  ار  دهد  یمن  تاکز  هک  یسک  ندرگ  دنک و  یم  راسگنس  ار  دراد  رسمه 
یم مکح  مکُح ، هس  هب  درک ، روهظ  ام  مئاق  هاگ  ره  : » دومرف هک  تسا  تیاور  ع )  ) مظاک ماـما  و  ع )  ) قداـص ماـما  زا  لاـصخ »  » باـتک رد 

ّرذ ملاع  رد  شردارب  زا  ردارب  هب  دشک و  یم  ار  تاکز  عنام  دشک ، یم  ار  راکانز  ریپ  تسا ، هدرکن  مکح  اهنآ  هب  وا  زا  لبق  يدحا  هک  دنک 
دنرب ». یم  ثرا  رگیدکی  زا  اج  نیا  رد  دش  هتسب  يردارب  تّوخا و  دقع  ناشنایم  اجنآ  رد  هک  رفن  ود  ره  ینعی  دهد ، یم  ثرا 

هدرک تُشپ  گنج  رد  هک  یسک  هک  دوب  بجاو  نم  رب  : » دومرف یم  هک  تسا  هدرک  تیاور  ع )  ) یلع ترضح  زا  تبیغ »  » باتک رد  ینامعن 
نارای تبقاع  رطاخب  ار  راک  نیا  یلو  مشکب  زین  ار  حورجم  هتـسخ  و  دندرم ، گنج  زور  رد  هک  نانآ  ینعی  مشُکب  ار  دـنک  یم  رارف  تسا و 

مه هدننک و  تشپ  مه  هک  تسا  بجاو  مئاق  ترـضح  رب  یلو  دنـشکن  ار  اهنآ  دـندش  حورجم  نانمـشد  طّسوت  منارای  رگا  هک  مدرکن  دوخ 
دشکب ». ار  حورجم 

شباحصا زا  یضعب  هک  دنک  یم  مکح  یماکحا  هب  ع )  ) مئاق ترضح  : » دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  (ع ) رقاب ترضح  زا  ناذاش  نب  لضف 
روتسد دناوخ و  یم  دوخ  دزن  ار  اهنآ  سپ  تسا . (ع ) مدآ مکح  مکح ، نآ  دننک و  یم  راکنا  ار  نآ  دننز  یم  ریـشمش  شیور  شیپ  رد  هک 

دننزب . ار  اهنآ  ندرگ  هک  دهد  یم 
دوواد ياضق  نیا ، دننک و  یم  راکنا  ار  نآ  دنا  هدز  ریـشمش  ناشیا  يور  شیپ  رد  هک  رگید  یهورگ  سپ  دـنک ، یم  یمکح  هرابود  سپس 

دنز . یم  ار  اهنآ  ندرگ  دناوخ و  یم  دوخ  دزن  ار  اهنآ  سپ  تسا ،
هک دـننک  یم  راکنا  ار  مکح  نآ  دـندز  یم  ریـشمش  ترـضح  يور  شیپ  رد  هک  رگید  یهورگ  زاب  هک  دـیامرف  یم  یمکح  مّوس  راب  يارب 

دننزب . ار  اهنآ  ندرگ  هک  دیامرف  یم  رما  دناوخ و  یم  دوخ  دزن  ار  اهنآ  ترضح  هرابود 
دنک ». یمن  راکنا  ار  نآ  يدحا  تسا و  (ع ) دّمحم ترضح  مکح  نآ  دیامرف و  یم  یمکح  مراهچ  راب  يارب  هاگنآ 

دشک ». یم  ار  كوخ  دنکش و  یم  ار  بیلص  دنک و  یمن  لوبق  هیزج  ترضح ، نآ  : » هک تسا  هدمآ  تایاور  زا  يا  هلمج  رد 
دننک ) . یگدنز  یمالسا  تموکح  هرطیس  تحت  ات  دنزادرپ  یم  باتک  لها  هک  تسا  یلوپ  هیزج ، ) - 

ار دوخ  لیاسم  ماکحا  نید و  ملع  هک  يا  هلاس  تسیب  درم  ترـضح ، نآ  : » هک تسا  هدرک  تیاور  يرولا »  مالعا   » باتک رد  یـسربط  خیش 
دشُک ». یم  ار  دشاب  هتخوماین 

ینمـشد و ترـضح  اب  هک  یناسک  مکح  هرابرد  (ع ،) قداص ترـضح  زا  ریـصبوبا  هک  تسا  تیاور  يدهـشم  نب  دّـمحم  رازم »  » باـتک رد 
یهاگیاج هرهب و  درک ، تفلاخم  ام  اـب  هک  یـسک  يارب  اـم  تلود  رد  دّـمحموبا ! يا  : » دومرف ع )  ) قداـص ماـما  دیـسرپ ، دـندرک ، تفلاـخم 

سپ تسا . لالح  امـش  ام و  رب  راک  نیا  زورما  هدرک و  لالح  ع )  ) مئاق جورخ  ماگنه  ار  اهنآ  ياهنوخ  لاعتم  دنوادخ  هک  یتسردـب  تسین .
.« تفرگ دهاوخ  ار  ام  همه  ماقتنا  شربمایپ و  ماقتنا  دنک ، مایق  ام  مئاق  هاگ  ره  دنکن . رورغم  ار  وت  یسک  هک  شاب  بظاوم 

مولع بتارم  مامت  ندش  ادیپ 

زا جیارخ »  » رد يدنوار  بطق  هکنانچ  دیآ . یم  نوریب  (ع ) مئاق ترـضح  نامز  رد  مولع  مامت  متـشه : یـس و  مولع  بتارم  مامت  ندش  ادـیپ 
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دوب و فرح  ود  دـنا  هدروآ  ناربماـیپ  هک  یمولع  ماـمت  تسا . فرح  تفه  تسیب و  ملع ، : » دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  (ع ) قداـص ماـما 
دنتخانشن . ار  فرح  ود  نیا  زا  شیب  زورما  ات  مدرم 

نایم رد  ار  ملع  فرح  تفه  تسیب و  مامت  سپـس  دروآ . یم  نوریب  ار  فرح  جـنپ  تسیب و  دـنک  یم  جورخ  ع )  ) ام مئاـق  هک  یناـمز  سپ 
دنک ». یم  رشتنم  مدرم 

ترضح هک  دوب  یکچوک  هفیحص  (ع ) ادخ لوسر  ریـشمش  ياهتنا  رد  : » دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  بانج  نآ  زا  رئاصب »  » رد افـص  خیش 
نک ». زاب  ار  نآ  : » دومرف داد و  وا  هب  ار  هفیحص  نآ  تساوخ و  ار  (ع ) نسح ماما  شرسپ  ع ،)  ) یلع

ناوخب ». : » دومرف درک و  زاب  وا  يارب  ار  نآ  سپ  دنک ، زاب  ار  نآ  تسناوتن  ع )  ) نسح ماما 
مال و »...  نیس ، اب ، فلا ، : » دناوخ یفرح  زا  دعب  ار  یفرح  (ع ) نسح ماما  سپ 

يارب ار  نآ  ع )  ) یلع ترضح  دنک . زاب  ار  نآ  تسناوتن  مه  وا  سپ  داد ، (ع ) نیسح ماما  شرسپ  هب  تسب و  ار  نآ  ع )  ) یلع ترضح  سپس 
ناوخب ». : » دومرف درک و  زاب  وا 

دناوخ ». تروص  نامه  هب  ار  نآ  شردارب ، دننام  زین  ع )  ) نیسح ماما  سپ 
زاب وا  يارب  ار  نآ  سپ  دنک . زاب  ار  نآ  تسناوتن  مه  وا  داد ، هّیفنح  نب  دّمحم  شرـسپ  هب  تسب و  ار  هفیحـص  نآ  ع )  ) یلع ترـضح  سپس 

ناوخب ». : » دومرف درک و 
دناوخب . ار  نآ  زا  يزیچ  تسناوتن  وا  یلو 

درک ». نازیوآ  (ع ) ادخ لوسر  ریشمش  رب  تسب و  تفرگ و  ار  نآ  (ع ) یلع ترضح  سپس 
دوب »؟ هچ  هفیحص  نآ  رد  : » دیسرپ يوار 

تسا ». هدمآ  نوریب  نآ  زا  فرح  ود  طقف  نونک  ات  دوش . یم  زاب  برد  رازه  نآ  زا  یفرح  ره  زا  هک  دوب  یفورح  نآ  رد  : » دومرف ترضح 
دوب ؟ هچ  ع )  ) ادخ لوسر  ریشمش  ياهتنا  رد  : » دش هدیسرپ  ترضح  نآ  زا  هک  تسا  تیاور  ریصبوبا  زا  يرگید  دنس  هب 

هّیودـهم تلود  ياهیگژیو  زا  هّیوبن  هفیحـص  نیا  فورح  هّیقب  ًارهاـظ  دومرف و  ناـیب  دـش ، هتفگ  لـبق  تیاور  رد  هک  تروص  ناـمه  هب  سپ 
دشاب

ع)  ) نامز ماما  باحصا  يارب  ینامسآ  ياهریشمش  ندروآ 

نامـسآ زا  ییاهریـشمش  ع )  ) نامز ماما  باحـصا  نارای و  يارب  مهن : یـس و  ع )  ) نامز ماما  باحـصا  يارب  ینامـسآ  ياهریـشمش  ندروآ 
جورخ ع )  ) مئاق ترـضح  هاگ  ره  : » دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  (ع ) قداص ماما  زا  تبیغ »  » باـتک رد  یناـمعن  هکناـنچ  دوش . یم  هدروآ 

تسا هدش  هتشون  وا  ردپ  مسا  درم و  مسا  يریشمش  ره  رب  هک  دیآ  یم  دورف  گنج ، ياهریشمش  دنک 

ع)  ) مئاق ترضح  نارای  زا  تاناویح  تعاطا 

ع )  ) مئاق ترضح  نارای  زا  تاناویح  تعاطا 
دش نایب  ع )  ) نینمؤملاریما زا  لقن  هب  ًالبق  هکنانچ  دننک . یم  تعاطا  ع )  ) نامز ماما  نارای  زا  تاناویح  نامز  نآ  رد  ملهچ :

هفوک رهش  تشُپ  زا  ریش  زا  يرهن  بآ و  زا  يرهن  ندش  يراج 

نآ تنطلس  ّلحم  هک  هفوک  رهش  تُشپ  زا  ریش  بآ و  ِرهن  ود  مکی : لهچ و  هفوک  رهش  تُشپ  زا  ریـش  زا  يرهن  بآ و  زا  يرهن  ندش  يراج 
دوش . یم  يراج  تسا  ناشیا  اب  هک  (ع ) یسوم ترضح  گنس  زا  تسا  ترضح 
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، دیامنب ار  هفوک  هب  نتفر  دصق  دـنک و  جورخ  ع )  ) مئاق ترـضح  یتقو  : » دومرف هک  تسا  تیاور  ع )  ) رقاب ترـضح  زا  جـیارخ »  » باتک رد 
دنکن . لمح  دوخ  اب  اذغ  بآ و  یسک ، هک : دنک  یم  ادن  ترضح  نآ  يدانم 

دنیآ یم  دورف  هک  یلزنم  ره  رد  سپ  دوب . هدش  يراج  بآ  همشچ  هدزاود  نآ  زا  هک  یگنس  نامه  دننک ، لمح  دوخ  اب  ار  یسوم  گنـس  و 
دوش . یم  يراج  نآ  زا  اه  همشچ  نآ  دننک و  یم  بصن  ار  نآ 

فجن دراو  هکنیا  ات  دشاب  یم  اه  نآ  هشوت  گنس  نآ  دوش و  یم  باریس  دشاب  هنشت  سک  ره  دوش و  یم  ریس  دشاب  هنـسرگ  سک  ره  سپ 
دنوش . یم  هفوک ) تشپ  )

هک یسک  ره  دوش و  یم  ریس  دشاب  هنـسرگ  هک  یـسک  ره  سپ  دوش . یم  يراج  نآ  زا  ریـش  بآ و  هتـسویپ  دندمآ  دورف  هفوک  تشپ  یتقو 
ددرگ یم  باریس  دشاب  هنشت 

جارعم بش  رد  ع )  ) مئاق ترضح  هب  لاعتم  دنوادخ  نداد  زایتما 

نداد ناشن  زا  دـعب  ع ،)  ) ربمایپ جارعم  بش  رد  دـنوادخ  مّود : لـهچ و  جارعم  بش  رد  ع )  ) مئاـق ترـضح  هب  لاـعتم  دـنوادخ  نداد  زاـیتما 
: دومرف هکنیا  هب  دـش  لئاق  ع )  ) نامز ماما  نآ  يارب  يزاـیتما  (ع ،) رـصع تّجح  اـت  ع )  ) نینمؤملاریما زا  ع )  ) موصعم ناـماما  ینارون  حابـشا 
رادب و تسود  ار  وا  دشک . یم  ماقتنا  نم  نانمـشد  زا  وا  دّمحم ! يا  دنک و  یم  مارح  ارم  مارح  دـنک و  یم  لالح  ارم  لالح  ع ،)  ) مئاق نیا  »

دراد ». یم  تسود  ار  وا  هک  شاب  یسک  رادتسود 

ع)  ) نامز ماما  يرای  يارب  نامسآ  زا  یسیع  ترضح  ندمآ  دورف 

يرای يارب  ع)  ) میرم نب  یـسیع  هّللا ، حور  ترـضح  مّوس : لـهچ و  ع )  ) ناـمز ماـما  يراـی  يارب  نامـسآ  زا  یـسیع  ترـضح  ندـمآ  دورف 
دناوخ . یم  زامن  ترضح  نآ  رس  تشپ  دیآ و  یم  دورف  نامسآ  زا  ع )  ) يدهم ترضح 

وت هب  ار  فطل  نیا  نم  : » دومرف دوخ  لوسر  هب  جارعم  بش  رد  یلاعت  يادخ  هک  تسا  هدروآ  رـصتخم »  » باتک رد  یّلح  نامیلـس  نب  نسح 
نیرخآ رس  تشپ  رد  یسیع  ترضح  هک  دنشاب ، همطاف  وت و  هّیرذ  زا  همه  هک  ار  دنزرف  هدزای  یلع ، بلص  زا  مروآ  یم  نوریب  هک  ما  هدومن 

تیفاع و ار  روک  منک ، یم  تیاده  ار  هارمگ  وا ، هطساو  هب  دنک و  یم  لدع  زا  رپ  ار  نیمز  وا  دراذگ و  یم  زامن  يدهم  ترضح  ینعی  اهنآ 
مهد ». یم  افش  ار  ضیرم  و  یتمالس ،

رگم ایند  زا  دـنامن  رگا  هک  داتـسرف  يربمایپ  هب  ارم  هک  نآ  هب  مسق  : » دومرف هک  تسا  تیاور  ع )  ) ادـخ لوسر  زا  نیّدـلا » لامک   » باـتک رد 
یم زامن  وا  رـس  تشپ  دیآ و  یم  دورف  یـسیع  ترـضح  دنک و  مایق  يدهم  مدـنزرف  هکنیا  ات  ار  زور  نآ  دـنک  یم  ینالوط  ادـخ  زور ، کی 

دناوخ ».
ندرگ رد  هکنآ  رگم  يدحا  ام  زا  تسین  : » دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  ع )  ) یبتجم نسح  ماما  زا  يرولا »  مالعا   » باتک رد  یسربط  خیش 

دناوخ ». یم  زامن  یسیع  ترضح  وا  رس  تشپ  هک  یمئاق  ّالا  دشاب  وا  نامز  هدننک  نایغط  تعیب  وا 
، تیب لها  ام  هب  نم ! دـنزرف  يا  : » دومرف س )  ) همطاف ترـضح  هب  هک  تسا  هدرک  تیاور  ترـضح  نآ  زا  تبیغ »  » باتک رد  یـسوط  خـیش 

دشن : هداد  ام  زا  شیپ  يدحا  هب  هک  دش  هداد  زیچ  تفه 
تسا . وت  ردپ  نآ  تسا و  ناربمغیپ  نیرتهب  ام  ربمغیپ   - 1
تسا . وت  رهوش  نآ  تسا و  ءایصوا  نیرتهب  ام  ّیصو   - 2

تساوت . ردپ  يومع  هزمح ، نآ  تسادهش و  نیرتهب  ام  دیهش   - 3
تسا . ام  زا  دنک ، یم  زاورپ  تشهب  رد  دراد و  زبس  لاب  ود  هک  یسک   - 4
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تسا ) . بلاط 8  یبا  نب  رفعج  هب  هراشا  ًارهاظ  ) - 
دنتسه . ام  زا  نیسح  نسح و  ینعی  تّما  نیا  طبس  ود  5 و 6 - 

یم زامن  وا  رـس  تشپ  یـسیع  ترـضح  هک  یـسک  نامه  تسا ، اـم  زا  تّما  نیا  يدـهم  تسین ، وا  زج  ییادـخ  هک  يدـنوادخ  هب  مسق   - 7
دناوخ ».

تسا . (ع ) نیسح ماما  لسن  زا  ینعی  تسا ». نیا  زا  : » دومرف هبترم  هس  تشاذگ و  ع )  ) نیسح ماما  فتک  رب  ار  شکرابم  تسد  هاگنآ 
دندش . ایوج  ار  نآ  ببس  سپ  تفر . نوریب  هناخ  زا  نامداش  رورسم و  ع )  ) مرکا لوسر  يزور  هک : تسا  هدش  تیاور  یفاک »  » رد

نم هب  زورما  دنوادخ  هک  دیـشاب  هاگآ  دـسر . یم  نم  يارب  ادـخ  بناج  زا  يا  هفحت  هکنیا  رگم  تسین  یبش  زور و  چـیه  : » دومرف ترـضح 
تسا . هدادن  ناگتشذگ  هب  زگره  هک  هداد  يا  هفحت 

، دنک راکشآ  ار  وا  يادخ  هاگ  ره  تسامش و  زا  مئاق  ترضح  دّمحم ! يا  تفگ : دناسر و  مالس  مراگدرورپ  فرط  دمآ و  نم  دزن  لیئربج 
دناوخ ». یم  زامن  وا  رس  تشپ  یسیع  ترضح 

: دومرف دیـسر  اهنآ  نیرخآ  هب  نوچ  دومرف و  یم  ار  ع )  ) ربمایپ ءایـصوا  تریـس  هک  تسا  تیاور  (ع ) رقاب ماما  زا  نیّدـلا » لامک   » باـتک رد 
دناوخ ». یم  زامن  وا  رس  تشپ  رد  میرم  نب  یسیع  هک  تسا  یسک  مهدزاود  »

دوخ باحصا  اب  ترضح  نآ  : » دومرف ع )  ) يدهم ترـضح  لاوحا  رد  هک  تسا  هدرک  تیاور  ع )  ) مرکا لوسر  ترـضح  زا  یعفاش  یجنگ 
دیآ . یم  دورف  (ع ) یسیع ترضح  هک  تسا  حبص  زامن  لوغشم 

یم يدهم  ترضح  فتک  رب  ار  دوخ  تسد  ود  یسیع ، ترضح  سپ  دوش ، اوشیپ  یسیع ، ترضح  ات  ددرگ  یمرب  يا  هنوگب  ترـضح  سپ 
دیوش ». مّدقم  امش  دیوگ : یم  دراذگ و 

دشاب »؟ ناتدوخ  زا  امش  ماما  دیآ و  دورف  میرم  رسپ  هک  یتقو  رد  دیتسه  هنوگچ  امش  : » دومرف هک  تسا  تیاور  نینچمه 
تسا هدش  لزان  یسیع  ترضح  هک  دوش  یم  هاگآ  يدهم  ترـضح  سپ  : » دومرف هک  تسا  تیاور  ترـضح  نآ  زا  ررّدلادقع »  » باتک رد 

ناوخب . زامن  مدرم  يارب  وش و  مّدقم  دیوگ : یم  وا  هب  يدهم  دکچ . یم  بآ  شیوم  زا  ایوگ  و 
یم زامن  (ع )) يدهم ترضح   ) نم دنزرف  تشپ  رد  یـسیع  ترـضح  سپ  تسا ؛ هدش  اپرب  امـش  صوصخم  زامن  نیا  دیوگ : یم  یـسیع  اّما 

دنک . یم  تعیب  وا  اب  یسیع  ترضح  دش  مامت  زامن  یتقو  دناوخ و 
ترضح سپ  دنوش ، یم  عمج  زامن  ماگنه  رد  یسیع  يدهم و  ترـضح  : » دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  ترـضح  نآ  زا  يدس »  » نینچمه

یتسه . رتراوازس  ندناوخ  زامن  هب  وت  دیوگ : یم  یسیع  اّما  ور . شیپ  دیامرف : یم  یسیع  هب 
.« دنک یم  ادتقا  يدهم  ترضح  هب  ار  زامن  یسیع  ترضح  سپ 

ع)  ) مئاق ترضح  هزانج  رب  زج  ع )  ) یلع ترضحزا  دعب  يدحا  هزانج  رب  ریبکت  تفه  ندوبن  زیاج 

یلع ترـضح  زا  دعب  مراهچ : لهچ و  ع )  ) مئاق ترـضح  هزانج  رب  زج  ع )  ) یلع ترـضحزا  دعب  يدـحا  هزانج  رب  ریبکت  تفه  ندوبن  زیاج 
هدرک تیاور  ترـضح  نآ  تافو  ثیدـح  رد  راحب »  » رد هکنانچ  ع .)  ) مئاق ترـضح  رگم  تسین  زیاـج  يدـحا  هزاـنج  رب  ریبکت  تفه  (ع )

يا : » دومرف فیرـش ، ربـق  ياـج  اـت  ندرب  طونح و  نفک و  هب  رما  زا  دـعب  ع )  ) نسح ماـما  هب  دوخ  ياهتّیـصو  نمـض  رد  ترـضح  هک  تسا 
تـسین لالح  نم  زا  ریغ  يدحا  يارب  لمع  نیا  هکنادب  و  وگب ، نم  رب  ریبکت  تفه  ناوخب و  زامن  نم  رب  وش و  مّدـقم  نارگید  رب  دّـمحمابا !

ار ّقح  ياـه  یجک  وا  تسا و  نیـسح  وت  ردارب  نادـنزرف  زا  و  ع )  ) يدـهم مئاـق  وا  مسا  دـیآ ، یم  نوریب  ناـمّزلارخآ  رد  هک  يدرم  رب  رگم 
.« دنک یم  تسار 
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تسا یهلا  ياهباذع  زا  هک  نوعلم  لاّجد  لتق 

رد هکنانچ  تسا . هلبق  لها  يارب  یهلا  ياهباذـع  زا  هک  نوعلم  لاّـجد  لـتق  مجنپ : لـهچ و  تسا  یهلا  ياهباذـع  زا  هک  نوعلم  لاّـجد  لـتق 
مکقوف نم  ًاباذع  مکیلع  ثعبی  نا  یلع  رداقلا  وه  لق   » هفیرش هیآ  رد  باذع  هک : تسا  هدش  تیاور  (ع ) رقاب ماما  زا  میهاربا  نب  ّیلع  ریـسفت 

هکنآ رگم  دماین  يربمغیپ  چیه  : » دـندومرف و  دراد ، هراشا  لاّجد  هب  ضعب ». سأب  مکـضعب  قیذـی  ًاعیـش و  مکـسبلی  وا  مکلجرا  تحت  نم  وا 
تروصب ای  دتسرفب  امش  رب  یباذع  امش ، ياپ  ریز  زا  ای  الاب  زا  هک  تسا  رداق  وا  وگب ، ینعی :  » هیآ 65 ماعنا  هروس  لاّجد - (  هنتف  زا  ار  مدرم 

دناشچب ) ». يرگید  هلیسوب  امش  زا  کی  ره  هب  ار  فالتخا ) و   ) گنج معط  دزیمایب و  مه  اب  ار  امش  هدنکارپ ، ياه  هتسد 
دناسرت ».

نآ اب  وا  هک  یلاح  رد  دـشابن  راـک  رد  يا  هنتف  هنوگچ  : » دومرف هک  تسا  تیاور  ع )  ) ادـخ لوسر  زا  نیّدـلا »» لاـمک   »» باـتک رد  هکناـنچ 
دنک ». یم  ریس  ار  هنیدم  هّکم و  زج  قافآ  همه  دیآ و  یم  نوریب  یطحق  لاس  رد  دادعتسا  هفایق و  لکش و 

ناوریپ اـب  دـهاوخ  یم  سک  ره  : » دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  (ع ) نینمؤـملاریما زا  رئاـصب » رـصتخم   » باـتک رد  یّلح  نامیلـس  نب  نسح 
ًارهاظ داقتعا - (  هک  یـسک  هک  یتسردب  دننک و  یم  هیرگ  ناورهن  لها  نوخ  رب  نالف و  نوخ  رب  هک  دگنجب  یناسک  اب  سپ  دـگنجب  لاّجد 

تسا ) . نامثع  هب  هراشا 
.« دنک یم  كرد  ار  لاّجد  وا  دوب و  دهاوخ  كانبضغ  وا  رب  دنوادخ  دنک  یم  تاقالم  ار  ادخ  یتقو  دش  هتشک  مولظم  نالف  هک  دشاب  هتشاد 

هچ »؟ دریمب  نآ  زا  شیپ  رگا  نینمؤملاریما ! يا  : » دیسرپ یصخش 
دنک ». یم  ثوعبم  شربق ، زا  ار  وا  دنوادخ  : » دومرف ترضح 

دوش . یم  هتشک  ترضح  نآ  تسد  هب  ماش ، قیفا  هبقع  رد  نوعلم  نآ  هک  تسا  هدمآ  نیّدلا »» لامک   »» باتک رد 
هدراهچ دـنیرفایب ، ار  قلخ  هکنآ  زا  شیپ  لاس  رازه  هدراهچ  یلاعت ،  كرابت و  دـنوادخ  : » دومرف هک  هدـش  تیاور  ع )  ) قداص ماما  زا  زین  و 

دیرفآ ». ار  رون 
دنتسه »؟ یناسک  هچ  نت  هدراهچ  نآ  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  : » دیسرپ یصخش 

شتبیغ زا  دعب  هک  تسا  ع )  ) مئاق اهنآ  نیرخآ  هک  نیسح  نادنزرف  زا  ناماما  نیـسح و  نسح و  همطاف و  یلع و  دّمحم و  : » دومرف ترـضح 
دنک ». یم  كاپ  یمتس  ملظ و  ره  زا  ار  نیمز  دشک و  یم  ار  لاّجد  دزیخ و  یمرب 

ناملاظ نارگمتس و  تنطلس  نتفای  نایاپ 

زا ایند  همه  رد  ناملاظ  نارگمتس و  تنطلس  ع ،)  ) مئاق ترـضح  دوجو  تهج  هب  مشـش : لهچ و  ناملاظ  نارگمتـس و  تنطلـس  نتفای  نایاپ 
رگید یضعب  هدیقع  هب  دوش و  یم  لصّتم  تمایق  هب  املع  زا  یـضعب  هدیقع  رب  انب  ترـضح  نآ  تلود  اریز  دور ، یم  نیب  زا  هتفریذپ و  نایاپ 

ددرگ . یم  یهتنم  ع )  ) هّمئا ریاس  تشگزاب  هب 
مئاق تلود  زا  دعب  : » دومرف داشرا »  » باتک رد  دیفم  خیش  هکنانچ  دوش ، یم  لصّتم  ترضح  نآ  نادنزرف  تلود  هب  هک  دندقتعم  زین  یـضعب 

هدیسرن یمتح  یعطق و  روط  هب  هّتبلا  هک  هدمآ  ترضح  نآ  نادنزرف  تنطلس  هرابرد  تایاور  رد  هک  هچنآ  رگم  تسین  يرگید  تلود  (ع ،)
تسا ».

تمایق » زا  لبق  زور  لهچ  رگم  دور  یمن  يدهم  : » هک تسا  نیا  تایاور  رتشیب 
دراد ) . ع )  ) يدهم ترضح  هرابود  تعجر  هب  هراشا  تیاور  نیا  ًارهاظ  ) - 

دناوخ : یم  ار  تیب  نیا  رّرکم  ع )  ) قداص ترضح 
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اهنوبغری  ۀلود  سانا  لکل 
رهظت  رهّدلا  رخآ  یف  انتلود  و 

دهاوخ رهاظ  راگزور ، زا  ینامز  زا  دـعب  رد  ام  تموکح  دـننک و  یم  تبغر  نآ  هب  هک  تسا  یتلود  مدرم ، زا  یهورگ  ره  يارب  ینعی : ) - »
دش ) ».

رگم دنام  یمن  ینادناخ  تسا و  تلود  نیرخآ  ام  تموکح  تلود و  : » دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  ع )  ) رقاب ماما  زا  ینامعن  تبیغ »  » رد و 
ام رگا  هک  دـنیوگن  دـننیبب  ار  ام  كولـس  شور و  هار و  هک  هاـگره  هکنیا  اـت  دـننک  تنطلـس  اـم  زا  شیپ  هک  تسا  یتلود  اـهنآ  يارب  هکنیا 

نیقّتملل ». ۀبقاعلاو  : » تسا ّلجوّزع  يادخ  نخس  نیا  و  میدرک ، یم  كولس  تعامج  نیا  كولس  لثم  میدرک  یم  تنطلس 
تسا ) ». ناراگزیهرپ  يارب  کین  ماجنارس  ینعی :  » هیآ 128 فارعا  هروس  ) - 

يا هنومن  میدرک  نایب  هچنآ  تسا . هدرک  تیاور  (ع ) قداص ترـضح  زا  حیحـص  دنـس  هب  ار  ربخ  نیمه  تبیغ »  » باتک رد  ناذاش  نب  لضف 
ترضح نآ  تنطلـس  یگرزب  و  ع )  ) ترـضح نآ  یلاع  ياهماقم  زا  یکدنا  هک  دوب  ع )  ) يدهم ترـضح  هّیهلا  تافیرـشت  اه و  یگژیو  زا 

دید . دهاوخن  هدینشن و  هدیدن و  یسک  هک  دوش  یم  رهاظ 
تسا »؟ هدش  ّدلوتم  مئاق  ایآ  : » دیسرپ ع )  ) قداص ماما  زا  یصخش  هک  تسا  هدرک  تیاور  تبیغ »  » باتک رد  ینامعن  خیش 

منک ». یم  تمدخ  وا  هب  دوخ  یناگدنز  ياهزور  لوط  رد  هنیآ  ره  منک  كرد  ار  وا  نم  رگا  هن ! : » دومرف ترضح 
يدرک »؟ اعد  دوخ  يارب  : » درک ضرع  يوار  سپ  دندرک . یم  اعد  ع )  ) مئاق ترضح  يارب  رهظ  زامن  زا  دعب  ناشیا  و 
مدرک ». یم  اعد  اهنآ  نانمشد  زا  هدنریگ  ماقتنا  اهنآ و  زا  هدنریگ  تقبس  و  ع )  ) دّمحم لآ  رون  يارب  : » دومرف ترضح 

تسا ». نینچ  هک  یسک  نآ  يادف  مردپ  : » دومرف یم  ع )  ) يدهم ترضح  تالاح  لیامش و  ماقم  رد  رّرکم  ع )  ) مظاک ترضح  زین  و 
هدرم چـیه  : » دومرف ترـضح ، نآ  جورخ  ماگنه  ياهقاّفتا  نمـض  رد  هک  تسا  هدـش  تیاور  (ع ) قداص ترـضح  زا  تارایّزلا » لـماک   » رد

ترایز هب  ناشیاهربق  رد  هک  تسا  یماگنه  هلئسم  نیا  دوش و  یم  لخاد  شربق  رد  روهظ  نیا  يداش  رورـس و  هکنآ  رگم  دنام  یمن  ینمؤم 
دنهد ». یم  تراشب  ع )  ) مئاق جورخ  هب  ار  رگیدکی  دنور و  یم  رگیدکی 

ینمؤم ره  بلق  رب  رورس  يداش و  : » دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  (ع ) یلع ترضح  زا  نیّدلا » لامک   » باتک رد  نومـضم  نیمه  اب  قودص 
دوش ». یم  دراو 

زا هچنآ  درک و  رظن  تاروت  زا  لّوا  شخب )  ) ْرفِـس رد  نارمع  نب  یـسوم  : » دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  ع )  ) رقاب ترـضح  زا  ینامعن  خیش 
دناوخ . ار  دوش  یم  هداد  (ع ) مئاق ترضح  هب  هک  تلیضف  تنطلس و  تردق و 

نادرگب ». دّمحم  لآ  مئاق  ارم  اراگدرورپ ! : » تفگ یسوم 
تسا ». دمحا  نادنزرف  زا  مئاق  نیا  : » دنتفگ وا  هب 

نامه رگید  راب  سپ  دید . ار  نامه  دننام  زاب  درک و  هاگن  مّوس  ْرفِس  رد  سپس  تفای . هنوگنیمه  زین  ار  نآ  درک و  هاگن  مّود  ْرفِـس  رد  سپس 
دینش ». ار  باوج  نامه  تفگ و  ار  نخس 

هتـشک نابایب  رد  هنـشت ، اهنت و  بیرغ و  نیـسح ، مدنزرف  : » دومرف ع )  ) مرکا لوسر  ترـضح  هک  تسا  هدـش  تیاور  نیعم » يأر   » باتک رد 
تسا ». هدومن  يرای  ار  ع )  ) رظتنم ِمئاق  شدنزرف  ارم و  هک  یتسردب  دنک  يرای  ار  وا  هک  یسک  دش ! دهاوخ 

هب هک  تسا  تیاور  (ع ) نینمؤملاریما زا  هغالبلا » جهن   » ياه هخسن  یضعب  و  لوقعلا » فحت   » يربط و نیّدلادامع  زا  یفطـصملا » ةراشب   » رد
دومرف : لیمک 

دناسر ». یم  نایاپ  هب  ار  نآ  ع )  ) مئاق هکنآ  رگم  تسین  يزیچ  چیه  منک و  یم  زاب  ار  نآ  نم  هکنآ  رگم  تسین  یملع  چیه  لیمک ! يا  »
هلیذر قالخا  دـیلپ و  دـیاقع  تافاثک و  زا  اهنآ  ندرک  كاپ  نامیا و  رون  هب  اهنآ  ندرک  ابیز  اهبلق و  يزاسکاپ  يارب  هک  ءایـصوا  ایبنا و  همه 
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دنداد یم  تراشب  ار  مدرم  هشیمه  دننک و  نایب  ار  رارسا  زومر و  هدرک و  رهاظ  ار  بابسا  مامت  دنتسناوتن  دایز ، عناوم  رطاخب  دندش ، ثوعبم 
دنداد . یم  عاجرا  ترضح  نآ  تنطلس  نامز  و  ع )  ) يدهم ترضح  هب  ار  نانآ  و 

یم دـنوادخ  يوسب  ار  ناشیا  دـناسر و  یم  قلخ  هب  هدومرف و  نایب  ار  نآ  (ع ) يدـهم ترـضح  هکنآ  رگم  دـنام  یمن  یقاـب  زیچ  چـیه  سپ 
، يدحا رطاخب  هک  دنام  یمن  یقاب  ام  نیـشناج  يارب  یـسرت  رگید  : » هک هدومرف  ینیـشناج  فالختـسا و  هدعو  هیآ  رد  ادخ  هکنانچ  دناشک .

دنک ». یفخم  دناشوپب و  ار  ّقح 
: دومرف (ع ) یلع ترـضح  هب  هک  تسا  هدرک  تیاور  ع )  ) ادخ لوسر  زا  رثألاۀیافک »  » باتک رد  زاّرخ  یلع  نب  دّـمحم  نب  ّیلع  لیلج ، خـیش 
زا سپ  دوش و  رهاظ  یموق  ره  ياـهلد  رد  اـه  هنیک  مریمب ، نم  هک  یتقو  یتسه . نم  ریزو  ردارب و  وت  متـسه . وت  زا  نم  نم و  زا  وت  یلع  اـی  »

نادنزرف ِنیمتفه  زا  نیمجنپ  دوش  یم  دوقفم  هعیـش  زا  دوش و  یم  لخاد  هنتف  نیا  رد  یکیدزن  هناگیب و  ره  دوش و  یم  اپرب  يا  هنتف  دوز  نم 
ماگنه رد  نمؤم  نادرم  نانز و  زا  يرایـسب  دـنوش و  یم  نوزحم  وا  نادـقف  يارب  نامـسآ  نیمز و  لـها  هک  ع ))  ) مئاـق ترـضح  ینعی   ) نم

دندرگ ». یم  ناریح  وا  ندوبن 
مانمه و هک  داب  یـسک  نآ  يادف  مردام  ردپ و  : » دومرف دروآ و  الاب  دعب  تخادـنا و  ریز  هب  یمک  ار  دوخ  كرابم  رـس  ترـضح  نآ  هاگنآ 

ؤلؤل دننام  نآ  راونا  دنز و  یم  نوریب  رون  اهنآ  فاکش  زا  هک  ییاهسابل  ای  رون  زا  ییاهسابل  وا  رب  تسا و  نارمع  نب  یسوم  هیبش  نم و  هیبش 
دشاب ». یم  تسا 

رد عادولاۀّجح  رد  هک  ار   9 ادخ لوسر  ینالوط  هغیلب  هبطخ  دندرک  تیاور  نیقیلا » فشک   » رد سوواط  نبا  و  جاجتحا »  » رد یـسربط  خـیش 
متسه و هدنهد  رادشه  نم  هک  دیشاب  هاگآ  مدرم ! يا  : » هک تسا  نیا  هبطخ  نآ  تارقف  هلمج  زا  دندناوخ و  میظع  رضحم  نآ  رد  مخریدغ ،

تسا . هدننک  تیاده  یلع 
تسا . نم  نیشناج  یلع  مربمایپ و  نم  انامه  مدرم ! يا 

داب . وا  رب  ادخ  دورد  هک  دشاب  یم  يدهم  مئاق  وا  تسا و  ام  زا  ماما  نیرخآ  هک  دیشاب  هاگآ 
تسا . نید  هدننک  راکشآ  وا  هک  دیشاب  هاگآ 

تساهنآ . هدنبوک  مهرد  اهژد و  هدننک  حتف  وا  هک  دیشاب  هاگآ 
تسا . نیکرشم  زا  يا  هلیبق  ره  هدننک  كاله  وا  هک  دیشاب  هاگآ 

ّلجوّزع . دنوادخ  يایلوا  ياهاهبنوخ  مامت  يارب  تسا  یکردم  وا  هک  دیشاب  هاگآ 
تسادخ . نید  هدننک  يرای  وا  هک  دیشاب  هاگآ 

تسا ». قیمع  يایرد  زا  هدنرادَرب  وا  هک  دیشاب  هاگآ 
دشاب . یم  شلهج  هب  یلهج  بحاص  ره  شلضف و  هب  یلضف  بحاص  ره  : » تسا هدمآ  هنوگنیا  يزاجم  دّیس  تیاور  رد 

تسا . هدرک  رایتخا  باختنا و  ار  وا  دنوادخ  هک  تسا  یسک  نامه  وا  هک  دیشاب  هاگآ 
دراد . هطاحا  اه  ملع  نآ  مامت  هب  هک  تسا  یملع  ره  هدنرب  ثرا  وا  هک  دیشاب  هاگآ 

دهد . یم  رادشه  وا  نامیا  هلئسم  هب  دهد و  یم  ربخ  شّلجوّزع  راگدرورپ  زا  هک  تسوا  هک  دیشاب  هاگآ 
تسا . راوتسا  دیشر و  وا  هک  دیشاب  هاگآ 

دراپس . یم  ادخ  هب  ار  شیاهراک  مامت  هک  تسا  یسک  نامه  وا  هک  دیشاب  هاگآ 
تسا . هدش  هداد  تراشب  دهد  یم  ماجنا  دراد و  ور  شیپ  هچنآ  هب  هک  تسا  یسک  نامه  وا  هک  دیشاب  هاگآ 

يرون چـیه  و  وا ، اب  رگم  تسین  یّقح  چـیه  تسین و  وا  زا  دـعب  یلیلد  تّجح و  چـیه  تسا و  لیلد  تّجح و  هدـنامیقاب  وا  هک  دیـشاب  هاگآ 
وا . دزن  رد  رگم  درادن  دوجو 
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تسین . وا  هیلع  رب  يا  هدننک  يرای  چیه  تسین و  وا  رب  يا  هدننک  هبلغ  چیه  هک  دیشاب  هاگآ 
تسوا ). یناهنپ  اراکشآ و  رد  وا  نیما  و  شناگدیرفآ ، نایم  رد  وا  مکح  تسا و  شنیمز  يور  رد  ادخ  ّیلو  وا  هک  دیشاب  هاگآ 

نایاپ

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)
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... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com
روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25

ناربراک 2333045(0311)
یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 

لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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