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نآرق اب  يرگنامرد 

باتک تاصخشم 

 : رــشن تاصخــشم  ناـیراصنا . نیــسح  فـلوم   / نآرق اـب  يرگناـمرد  روآدــیدپ :  ماـن  ناوـنع و  نیـسح 1323 -  ناـیراصنا  هسانـشرس : 
تسرهف تیعـضو  لایر  4500 1-41-2939-964-978 کــباش :  مس .  9×5/19 ص .  60 يرهاـظ :  تاصخـشم  نافرعلاراد 1388 . : مق
تخانـش یـسررب و  نآرق --  عوضوم :  هقرفتم  لـئاسم  نآرق --  عوضوم :  ظـعو   - -- 1323 نیـسح ، نایراصنا ، عوضوم :  اپیف  یـسیون : 

 : ییوید يدنب  هدر  8د4 1388  فلا /BP65/4 هرگنک :  يدنب  هدر  نآرق  رد  افش  عوضوم :  مالـسا  یبهذم --  ياههبنج  افـش --  عوضوم : 
1948193 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/15

رشان نخس 

رد وا  يدنلبرـس  يزارفرـس و  تداعـس و  بجوم  درادیم و  ظوفحم  اهیناماسبان  زا  یناگدـنز  بیـشن  زارف و  رپ  ریـسم  رد  ار  ناـسنا  هچنآ 
رد دشابیم .  ینابر  دنلب  تاروتـسد  هب  لمع  ۀـماج  ندـناشوپ  یمالـسا و  فراعم  یهلا و  مولع  نوماریپ  شهوژپ  دوشیم ،  یهلا  تاناحتما 

ساسحا يرورـض  یناسنا ،  تایح  رد  اـهنآ  ةژیو  ساـسح و  ةاـگیاج  اـب  ییانـشآ  یهلا و  فراـعم  تقیقح  هب  یباـیتسد  صوصخ ،  نیا 
ۀناـملاع راـبرپ و  بلاـطم  زا  هدافتـسا  رب  نوزفا  راـب  نیا  دوـخ ،  یهلا  فادـها  ياتـسار  رد  ناـفرعلاراد ،  یتاـقیقحت  یملع  زکرم  دوـشیم . 

باذـج ترارح و  رپ  ناـیب  زا  هل ،  مّظعم  ياهینارنخـس  نـتم  زا  ینیچلگ  راـشتنا  اـب  ناـیراصنا ،  نیـسح  داتـسا  ترـضح  قّـقحم  دنمـشناد 
بلاق زا  ینارنخـس  نتم  نتخاس  جراخ  نودب  هتـشاذگن و  بیـصنیب  ار  راهطا :  همئا  رون  رـسارس  فراعم  ِناگنـشت  زین  داتـسا  ياهینارنخس 

اب هک  دـیما  تسا .  هدومن  زاـب  ضیفرپ  ۀمـشچ  نیا  زا  نتـشگ  باریـس  و  هللالآ :  فراـعم  زا  هدافتـسا  يارب  ار  يرگید  باـب  نآ ،  يراـتفگ 
 . میدرگ باریس  سّدقم  تاوذ  نآ  فراعم  مزمز  زا  میناوتب  شیب  زا  شیب  تراهط :  تمصع و  تیبلها  صاخ  تایانع 

* نامرد ۀخسن  نآرق ،  لوا :  لصف 

نامرد ۀخسن  نآرق ، 

مساقلایبا انـسوفن  بیبطو  انهلا  بیبح  نیلـسرملا  ءایبنالا و  دیـس  یلع  مالـسلا  ةولـصلا و  نیملاعلا و  بر  هللادمحلا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
داتـسا بانج  هنازرف  دنمـشیدنا  ینارنخـس  لصف ، نیا  نیمرکملا .*  نیموصعملا  نیرهاـطلا  نیبیطلا  هتیب  لـها  یلع  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم 

. تسا دهشم  سدقم  رهش  ياهینادمه  ۀینیسحرد  ق .  . لاس 1424 ه لوالا  يدامج  لوا  ش .  . 10/4/82 ه هخروم : رد  نایراصنا ، نیسح 

قح یماسا  زا  یکی  بیبط 

هک دوشیم  ادـیپ  ییاـهيرامیب  هدـنز  تادوجوم  يارب  تسا .  بیبـط  هدـش ،  هداد  رارق  اـم  راـیتخا  رد  هک  قح  ترـضح  مسا  رازه  زا  یکی 
تـسا نکمم  هک  ییاهيرامیب  زا  يرایـسب  هب  میرک ،  نآرق  رد  قح  ترـضح  سدـقم  دوجو  تسا .  بیبط  نیا  تمحر  تسد  هب  شناـمرد 

هک یهلا  نابیبط  هب  دوخ ،  ياهيرامیب  نامرد  يارب  هک  تسا  هدرک  توعد  شرامیب  ناگدنب  زا  هدومرف و  هراشا  دوشب ،  راچد  نآ  هب  ناسنا 
يریگراک هب  یتوکلم و  نابیبط  نیا  ياهییامنهار  اب  ًاعطق  دننک .  هعجارم  تسا ،  لمکا  ّمتا و  مه  ناشتیرهظم  دنتسه و  وا  بیبط  مان  رهظم 

 . دش دهاوخ  نامرد  دیآیم ،  دوجو  هب  ای  و  دراد ،  دوجو  اهناسنا  نورد  رد  هک  ییاهيرامیب  نانآ ،  ياهییامنهار 
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درگهرود بیبط  ربمغیپ ، 

( : 1 «) ِهِّبِِطب ٌراَّوَد  ٌبِیبَط   : » دیوگیم دـنک ،  یفرعم  مدرم  هب  ار  (ص) مرکا ربمغیپ  دـهاوخیم  هک  یماگنه  (ع ، ) نانمؤمریما هغالبلاجـهن .  رد 
ار شبط  هناـبیبط و  ۀخـسن  میاد  روط  هب  دـنک ،  ناـمرد  ار  يراـمیب  هک  نیا  قشع  هب  هک  دوب  درگهرود  یبـیبط  (ص ) مرکاربـمغیپ مدرم !  يا 
لد بیبط  نیا  تبابط  هب  هک  ییاهنآ  دوب .  نیگنس  تخس و  رامیب ،  نیا  يرامیب  هک  دنچره  تشگیم ،  مدرم  نیب  تشاد و  شدوخ  ةارمه 

 . دندرک ادیپ  تاجن  يرامیب  زا  دندش و  نامرد  دندش ،  بیبط  نیا  تبابط  میلست  دنداد و 

اهيرامیب همه  سأر  رد  لهج ، » »

ناسنا يدبا  تکاله  ببـس  ًاعطق  دنکن ،  كرد  ار  اهنآ  مه  ناسنا  دنک و  شوخ  اج  دـنامب و  ناسنا  دوجو  رد  رگا  هک  تسه  ییاهيرامیب 
بیبط هک  (ص ) ربمغیپ دوخ  ةدومرف  هب  اهيرامیب ،  نیا  ۀمه  سأر  رد  درک .  دهاوخ  راچد  یهلا  باذـع  هب  تمایق  رد  ار  وا  دـش و  دـهاوخ 

دسانشن ار  ناهج  قلاخ  دسانشن ؛  ار  شدوخ  دشاب ؛  لهاج  قح  هب  دشاب ؛  نادان  قیاقح  هب  ناسنا  هک  نیا  تسا ؛  لهج  تساهيرامیب ،  نیا 
اب ناسنا  رگا  هک  تسه  یکانرطخ  يرامیب  يرامیب ،  نیا  دسانـشن ؛  ار  گرم  زا  دعب  عضو  دسانـشن ؛  ار  تمایق  عاضوا  دسانـشن ؛  ار  داعم   ؛

 . ددرگیم راتفرگ  یهلا  باذع  هب  ًًامتح  مه  تمایق  رد  دوشیم و  راچد  يدبا  تکاله  هب  دنکن ،  نامرد  ار  يرامیب  نیا  نابیبط ،  نیا  ّبط 

يورخا باذع  ۀیام  لهج ، »  » نامرد مدع 

هچ دیاهتشگ و  راتفرگ  یهلا  باذع  هب  ببـس  هچ  هب  هک  دنـسرپیم  تمایق  رد  خزود  لها  زا  هک  تسه  هیآ  نیا  كرابت ،  ۀکرابم  ةروس  رد 
ردام تساهباوج و  ۀمه  ۀشیر  دنهدیم ،  منهج  لها  هک  یباوج  اجنآ  رد  تسا ؟  هدش  منهج  باذع  رد  امش  ندش  راتفرگ  ثعاب  یلماع 

یتسرد دروخرب  نامدوخ  لام  اب  میتفرن ،  جـح  میدروخ ،  ار  ناضمر  هاـم  ةزور  میدوب ،  زاـمنیب  نوچ  اـم  دـنیوگیمن ،  تساـهنآ .  ۀـمه 
ِیف اَّنُک  اَم  ُلِقْعَن  َْوأ  ُعَمْـسَن  اَّنُک  َْول  دنیوگیم « :  روطنیا  اهنآ  هکلب  مییایب ؛  منهج  هب  ام  هک  دش  ببـس  میدرکیم ،  متـس  مدرم  هب  میتشادـن ، 

و دنکیم ،  نامرد  ار  لهج  هک  تسا  ندینـش  نوچ  میدوب ،  هدینـش  میدوب و  هتفر  میدوب ،  ایند  رد  ام  هک  ینامز  رگا  ( : 2 «) ِریِعَّسلا ِباَحْصَأ 
اَّنُک اَم   : » میدوبن نازورف  شتآ  لها  زورما  میتشاد ،  ناهج  نامدوخ و  هب  تبـسن  ینطاـب  یـسررب  میدوب ؛  هدرک  هشیدـنا  میدوب ؛  هدرک  رکف 
نیا ندـش  هتخورفارب  ثعاـب  وا ،  نتفرن  شناد  لاـبند  هب  یناداـن و  لـهج ،  ینعی  هـتخورفارب ؛  شتآ  ینعی  ْریِِعَـس ؛ » « ، » ِریِعَّسلا ِباَحْـصَأ  ِیف 

 . تسا هدش  نازوس  شتآ 

تلاسر زا  مدرم  ییادج  هلصاف و  نامز  رد  ربمایپ  ندش  هداتسرف 

بیبط نیا  لاعتم  دنوادخ  ینعی  3 ؛ ) «) ِلُسُّرلا َنِم  ٍةَْرتَف  ِنیِح  یَلَع  ُهَلَـسْرَأ   : » تسا هدومرف  (ص ) ربمایپ ةرابرد  (ع) نانمؤمریما هغالبلاجهن ،  رد 
 ، دوب ییادج  هلصاف و  ءایبنا  تلاسر  نیب  مدرم و  نیب  هک  ینامز  رد  تسا ،  لهج  اهيرامیب  نیا  ردام  هک  مدرم  ياهيرامیب  نامرد  يارب  ار 
زا امربمغیپ .  تثعب  ات  حیـسم  نامز  زا  دوب ،  هدینـشن  ار  يربمغیپ  يادـص  رگید  مدرم  شوگ  هک  دوب  نرق  شـش  هب  کـیدزن  ینعی  داتـسرف ؛ 

 . تشذگیم نرق  شش  درک ،  هجلاعم  ار  شدوخ  نامز  نایدوهی  زا  يدادعت  لهج  دناسر و  مدرم  هب  ار  ادخ  يادص  حیسم  هک  ینامز 

دناعم نایدوهی  طّسوت  حیسم  ۀخسن  رییغت 

(4  . «) ِهِعِـضاوَم نَع  َِملَْکلا  َنُوفِّرَُحی   : » دهدیم ربخ  نآرق  رد  ادخ  هکنانچ  دندرک ؛  يراکتـسد  حیـسم ،  ۀخـسن  رد  دـناعم ،  نایدوهی  یلو 
مه يرگید  دنداد .  رییغت  ار  اهییامنهار  زا  یـضعب  رهاظ  هک  دوب  نیا  اهنآ  زا  یکی  دندرک .  داجیا  رییغت  ود  هخـسن ،  نآ  رد  دندمآ  اهنیا 
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نیب دنتشونیم و  یبلطم  دش ؛  بکترم  دوهی  تسد  ار  تیانج  نیرتگرزب  ینعی  دنداد ؛  رییغت  ار  اهییامنهار  زا  یـضعب  يانعم  هک  دوب  نآ 
ناتساد دنتشونیم ،  هلاقم  1 ؛ )  . «) ِهَّللا ِْدنِع  ْنِم  اَذَه  َنُولوُقَی  َُّمث  ْمِهیِْدیَِأب  َباَتِْکلا  َنُوُبتْکَی   : » تسادخ ۀیآ  نیا  دنتفگیم  دـندربیم و  مدرم 

هعماج ینعی  میاهدروآ ؛  امش  يارب  ام  هک  تسا  نیمه  ادخ  تایآ  دنتفگیم ،  دندادیم .  تبـسن  ادخ  هب  دنتـشونیم و  بلطم  دنتـشونیم ، 
تایآ ةدنهدرییغت  نایدوهی  نیمه  ةدرب  ادخ ،  زا  ندش  ادج  زا  دعب  هعماج  دش و  ادج  ادخ  زا  هعماج  هک  دندرب  یفرط  هب  هخـسن ،  رییغت  اب  ار 

نآ هک  دـندرک  داجیا  ییاهشور  کی  هتبلا ،  دوب .  ناشبیج  ندرک  رپ  ناـشراک ،  نیا  فدـه  دـیامرفیم :  ملاـع  راـگدرورپ  هک  دـش  ادـخ 
؛  دندرک يزاسنید  ادخ ،  نید  ربارب  رد  دندمآ  اهنآ  ینعی  دش ؛  ادخ  نید  ناگدننکفیرحت  نیمه  يارب  يراشرس  دمآرد  ثعاب  اهشور 

(ع) حون ترضح  زا  دعب  ياهلسن  هکنانچ  دندروآرد ؛  كرـش  زا  رـس  ًًالماک  دعب ،  ياهلسن  دندرک و  يزاسباتک  ادخ ،  باتک  ربارب  رد 
اوُعَبَّتا َو  َةَـالَّصلا  اوُعاَـضَأ  ٌْفلَخ  ْمِهِدـَْعب  نِم  َفَـلَخَف   : » دـندروآرد زاـمن  عییـضت  تاوهـش و  زا  رـس  یفارحنا ،  تـالوحت  نیمه  داـجیا  اـب  ، 

اهيراکتسد نیمه  اب  یلو  دندوب ،  نمؤم  یمدرم  هک  دندش  نافوط  زا  هتفای  تاجن  مدرم  نیشناج  حون ،  زا  دعب  ياهلسن  ( 6 « . ) تاَوَهَّشلا
 . دندیرب زامن  زا  دندرک ؛  هابت  ار  زامن  دیامرفیم :  راگدرورپ  هک  دندرک  بارخ  ار  دعب  ياهلسن  اهنیا  ، 

تیبلها ءایبنا و  دزن  زامن  تیمها 

ملاع راگدرورپ  هک  دندادیم  تیمها  زامن  هب  ءایبنا  ردـق  نیا  تاریخ .  ۀـمه  زا  دـناهدیرب ،  تاریخ  ۀـمه  زا  دـنربب ،  زامن  زا  هک  ییاهناسنا 
تسا نانآ  يوس  زا  زامن  نتشاد  اپ  هب  تفـص  هک  زراب  فاصوا  زا  یکی  هب  ار  اهنآ  دنک ،  یفرعم  ار  اهنآ  دهاوخیم  دیجم  نآرق  رد  یتقو 
همطاف ریما ،  ترـضح  نیمه  ینعی  7 ؛ )  ) دـنزامن تقیقح  دوخ  تیبلها :  هدـمآ :  یتفگـش  یلیخریبعت  نامتایاور  رد  و  دـنکیم ،  یفرعم  ، 
تلفغ زامن  زا  نآ  کـی  دـندوب ،  زاـمن  نیع  هک  لاـح  نیع  رد  تیبلـها :  اـّما  دـنزامن .  نیع  نیـسح :  ترـضح  یبتجم و  ترـضح  ارهز ، 

زامن هب  ار  تلها  نم !  بیبح   : » هک دش  لزان  (ص ) ربمغیپ رب  هیآ  نیا  یتقو  دندوب .  زامن  نیع  دـنندوب ؛  زامن  اب  دـنندوب ؛  زامن  رد  دتـشادن ؛ 
ۀناخ ِرد  رانک  دمآیم و  نوریب  ناشلزنم  زا  ناذا ،  زا  لبق  مامت ،  هام  شش  (ص ) ربمغیپ زروب » .  تماقتسا  مه  تتوعد  نیا  رب  نک و  توعد 

نآ درکیم ؟  توعد  زامن  هب  ار  اهنآ  تقو  هچ  درکیم .  توعد  زامن  هب  ار  تیبلها :  داتـسیایم و  (س ) ارهز ترـضح  و  (ع ) ناـنمؤمریما
زامن هب  نداتـسیا  ترثک  زا  مردام ،  ياپ   : » دیوگیم (ع ) یبتجم ماما  دـندوب .  بش  زامن  رد  (س ) ارهز ترـضح  و  (ع ) نانمؤمریما هک  یتقو 

(8 « . ) دوب هدرک  مرو 

ربمایپ يوس  زا  زامن  هب  تیبلها :  توعد  َّرِس 

 ، دـنک توعد  زامن  هب  ار  اـهنآ  دورب و  (س ) ارهز ترـضح  ۀـناخ  رد  هب  نـالا  رگا  تسنادیم ،  (ص ) ربمغیپ هک  تسا  مهم  زاـمن  ردـق  نیا 
زاـمن هب  ار  تلها  ( : 9 «) اَْهیَلَع ِْربَطْـصا  َو  ِةَالَّصلِاب  َکَلْهَأ  ُْرْما   َ َو  : » دنتـسه بش  زامن  ندـناوخ  لاح  رد  اـههچب  رهوش و  نز ،  هک  تسا  یتقو 

زامن هب  ار  تلها  هک  دیوگیم  شربمغیپ  هب  ادخ  هک  دـندوب  زامن  لهاک  (س ) ارهز همطاف  ای  (ع ) نانمؤمریما هللااب ،  ذوعن  رگم ،  نک .  توعد 
زامن رد  میاد  (س ) همطاف و  (ع ) یلع هک  نیا  اب  هک  تسا  مهم  زامن  ردقچ  دـننامهفب ،  ام  هب  هک  تسا  نیا  هیآ ،  نیا  زا  روظنم  نک .  توعد 

 . نک توعد  زامن  هب  ار  (س ) همطاف و  (ع ) یلع دیوگیم ،  (ص ) ربمغیپ هب  زاب  دنندوب ، 

ترضح ترایز  رد  (ع) اضر ماما  زامن  ۀماقا  هب  تداهش 

ترایز رد  هک  یتالمج  زا  یکی  میناوخب ،  ترایز  هک  میوشیم  فّرشم  (ع) اضر ترـضح  مرح  هب  تقو  ره  ام  هک  تسا  مهم  زامن  ردق  نیا 
 . دندرکیم زامن  هماقا  اهنآ  هک  يزامن  مه  نآ  يدرک ،  زامن  ۀماقا  امش  مهدیم ،  تداهش  نم  هک  دشابیم  نیمه  تساضر ،  ترضح 
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تسا رتمهم  زامن ، 

دوب هدمآ  شیپ  روشک  يارب  یمهم ،  یلیخ  ۀثداح  بالقنا ،  زا  لبق  مدوب .  هر ) ) یناگیاپلگ یمظعلا  هللاتیآ  موحرم  رـضحم  یتقو  کی  نم 
دوب یـصخشتم  مدآ  هک  نارهت  زا  مه  رفن  کی  هب  دندوب و  هدش  دیعبت  فجن  هب  مه  ماما  دوب و  هدمآ  ناشیا  لزنم  هب  تیعمج  مهم .  یلیخ  ، 

صخـش نآ  یتـقو  دـنک .  ینارنخـس  تیعمج ،  نآ  ناـشیا و  روضح  رد  وگدـنلب و  تشپ  دـندوب  هداد  هزاـجا  متخانـشیم ،  ار  وا  مه  نم  و 
الاح هر ) ) یناگیاپلگ یمظعلا  هللا  تیآ  موحرم  تشذگ ،  شاینارنخس  زا  هک  ياهقیقد  هد  دوب .  ناذا  کیدزن  درک ،  عورش  ار  شاینارنخس 

يارب هثداح  تسا .  ناذا  لوا  دـندید  دـندرک ،  هاگن  ناشدوخ  تعاس  هب  ابع  ریز  رد  ای  دـندرک ،  هاگن  طایح  رد  هدـش  بصن  تعاـس  هب  اـی 
توکـس رد  مه  سلجم  درکیم و  تبحـص  یناجیه  روش و  کی  اب  مه  ادخ  ةدـنب  نآ  دـندوب و  دایز  مه  تیعمج  دوب و  مهم  یلیخ  روشک 

طایح دوب .  طایح  قرش  رد  ربنم  دندوب و  هتـسشن  طایح  برغ  رد  نوچ  دوب .  رود  ربنم  اب  زین  هر ) ) یناگیاپلگ هللا  تیآ  موحرم  ۀلـصاف  دوب . 
 . تسا زامن  تقو  ربب ؛  ار  تبلطم  هدنیوگ !  دنتفگ :  دنلب  يادص  اب  تسا ،  ربکا  هللا  لوا  دندید  هک  نیا  ضحم  هب  دوب .  عیـسو  مه  ناشلزنم 

 . دروخ مه  هب  مه  هسلج  دش و  دنلب  اج  زا  دیرب و  ار  شبلطم 

گنج جوا  رد  زامن ،  ندرازگ  يارب  ع )  ) نانمؤمریما نتفرگ  هرانک 

رفن کی  دمآ .  يرانک  هب  زامن  يارب  ههبج  طسو  زا  ترـضح  دش ،  زامن  تقو  اهگنج  زا  یکی  رد  هک  دننکیم  لقن  (ع) نانمؤمریما لوق  زا 
ام میگنجیمن .  هک  نامدوخ  يارب  میگنجیم ،  زامن  يارب  میراد  ام  دـندومرف :  دوشیم .  مامت  نالا  راـک  میهدـب ،  همادا  اـقآ  درک ،  ضرع 

 . میگنجیم زامن  ۀماقا  يارب  میراد 

حون زا  دعب  ياهلسن  فرط  زا  زامن  ندرک  هابت 

هب تبسن  ار  ةالـص  ۀعاضا  دندوب ،  يدب  ياهلسن  اهنیا  دیوگب  دنکب و  ریقحت  ار  اهنآ  دنزب و  ینهدوت  ییاهلسن  هب  دهاوخیم  یتقو  ادخ 
گنز و هب  شوگ  ینعی  دندرک ؛  عیاض  ار  زامن  (ع ، ) حون زا  دـعب  ياهلسن  دـیوگیم ،  مالـسا  تما  هب  دراد  عقاو  رد  دـنکیم .  مَلَع  اهنآ 

وزج امش  دنمنهج ،  رد  مه  نالا  منزیم و  ناشرس  رب  نآرق ،  رد  مراد  نالا  نم  دندرک و  عیاض  اهنآ  هک  ار  نم  زامن  نیا  هک  دیشاب  بقارم 
ٌْفلَخ ْمِهِدـَْعب  نِم  َفَلَخَف   : » دـناوخیم دراد  اههدـنز  يارب  دـیجم  نآرق  هکلب  دـناهدرم ؛  هک  اهنآ  دـیوگیمن ؛  نانآ  يارب  يوشن ؛  اـهنآ 

تاوهـش زا  يوریپ  اب  ار  نم  يوریپ  ینعی  دندش ؛  دوخ  تاوهـش  وریپ  و  دـندرک ،  عیاض  ارم  زامن  ( : 10 «) تاَوَهَّشلا اوُعَبَّتا  َو  َةَالَّصلا  اوُعاَضَأ 
رد اپ  تاوهـش  یتقو  دندش ؛  ملاظ  دندش ؛  راکانز  دندش ؛  راوخابر  دوخ ،  تاوهـش  زا  يوریپ  اب  اهنآ  هتبلا ،  دـندرک .  اج  هب  اج  ناشدوخ 

 . دوشیم راچد  ناهانگ  عاونا  هب  وا  دوشب ،  تاوهش  میلست  مه  ناسنا  دنک و  ینایم 

لاس دصشش  زا  سپ  یشرع  بیبط  ندش  هداتسرف 

یتقو نینچ  رد  هب  ار  (ص ) ربمغیپ دنوادخ  دندوب .  هدینشن  ار  یـشرع  بیبط  يادص  مدرم  هک  دوب  لاس  دصـشش  دیوگیم ،  (ع ) نانمؤمریما
حبص میهاوخیم  رگا  ام  دنکیم .  رادیب  باوخ  زا  ار  مدآ  ادص  ( 11 « .) ِمَمُْالا َنِم  ٍۀَعْجَه  ِلوُط  َو  ِلُسُّرلا  َنِم  ٍةَْرتَف  ِنیِح  یَلَع  ُهَلَسْرَأ   : » داتسرف

باوخ زا  ار  ام  وگدـنلب ،  يادـص  تسا ،  کیدزن  دجـسم  رگا  ای  میراذـگیم  نامرـس  يالاب  ار  رادگنز  تعاس  میوشب ،  رادـیب  باوخ  زا 
ار مدرم  ءایبنا ،  يادص  دنکیم .  رـشحم  دراو  ار  اهنآ  هدرک و  رادیب  یگدرم  زا  ار  اههدرم  مامت  روص ،  يادص  تمایق ،  لوا  ای  دـنارپیم ، 

دصشش نوچ  (. 12 « ) ِروُّنلا َیلِإ  ِتاَُـملُّظلا  َنِم  َساَّنلا  َجِرُْخِتل   : » دروآ نوریب  كاـنرطخ  ةدـکتملظ  نآ  زا  درک و  رادـیب  دروآرد و  لـهج  زا 
دوب هدش  ینالوط  اهتما  نیگنس  باوخ  ( : 13 «) ِمَمُْالا َنِم  ٍۀَعْجَه  ِلوُط   : » دیوگیم (ع ) نانمؤمریما دندوب ،  هدینشن  رتکد  يادص  دوب ،  لاس 
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ره رد  دوب .  باوخ  مه  يدعب  لسن  دوب .  باوخ  مه  يدعب  لسن  درمیم .  درکیم و  یگدنز  باوخ  رد  لسن  کی  لاس ،  داتـشه  داتفه و  . 
 . دندرک باوخ  ار  مدرم  دندناوخ و  ییالال  مدرم  يارب  یلکش  کی  هب  ناتسود ،  مه  نیطایش و  نانمشد و  مه  نامز 

مدرم ندرک  باوخ  يارب  نمشد  شالت 

 ، ایند ياهویدار  ایند ،  ياهنویزیولت  ایند ،  ياهامنیس  تسا .  میدق  ییالال  زا  رتروزرپ  یلیخ  دنناوخیم ،  ایند  مدرم  يارب  هک  ییالال  نالآ 
 ، دننکیم تیلاعف  دـنراد  مدرم  ندرک  باوخ  يارب  دـص  رد  دـص  نیمز ،  ةرک  رد  یعمج  طابترا  لیاسو  عاونا  ناهج و  یتاغیلبت  ياههاگنب 

ماـمت ناـمز ،  نآ  دـشابیم .  یبـیجع  دنـس  یلیخ  تساراـجاق .  هاـش  نیدلارـصان  ناـمز  هب  قلعتم  هک  مدـید  ار  يدنـس  نم  دـص .  رد  دـص 
منک رکف  نامز ،  نآ  الاح  درکیم .  تموکح  ناتـسودنه  رد  هک  تشاد  هنطلـسلابیان  کی  ندـنل  دوب و  ناتـسلگنا  راـیتخا  رد  ناتـسودنه 
نم هک  يدنـس  هتبلا ،  دوـب .  سیلگنا  فرـصت  رد  دـنه  ماـمت  هاـش ،  نیدلارـصان  ناـمز  دوـب .  رفن  نوـیلیم  دصیـس  زا  شیب  دـنه ،  تـیعمج 

هب ياهمان  سیلگنا  هجراخ  ریزو  تسه .  شتـشونور  مه  ناریا  رد  تسه .  ناتـسلگنا  هجراخ  ترازو  ویـشرآ  رد  نآ  نیع  نالا  میوگیم ، 
هجراـخ ترازو  دـعب ،  دتـسرفب .  نارهت  هب  سیلگنا ،  ریفـس  يارب  هیپور ،  کـل  کـی  یلاـس  هـک  تـسا  هتـشون  دـنه  رد  ناشهنطلـسلابیان 

نارهت هب  وت  يارب  هیپور  کل  کی  یلاس  میاهداد  روتـسد  ام  هک :  مدـید ) نم  ار  همان  نیا  و  تشون (  همان  نارهت  رد  ناشریفـس  هب  ناتـسلگنا 
اکیرمآ دراد  نـالا  هک  يراـک  نیمه  نکب ؛  ناریا  مدرم  نتـشاد  هـگن  لـهاج  جرخ  طـقف  شرخآ ،  اـت  ار  لوـپ  نـیا  لوا  ناِرق  زا  دنتـسرفب . 

هک نیا  رطاـخ  يارب  دنتـسرفب ،  ناریا  هب  هک  هدرک  بیوصت  ناشـسلجم  رـالد ،  نویلیم  تسیود  مه  ًادـیدج  رـالد ،  نولیم  تسیب  دـنکیم ؛ 
ةدوت دنور .  ورف  ینادان  رد  مدرم  هک  دـنزادنیب  هلـصاف  تیبلها :  گنهرف  مدرم و  نیب  ینعی  دـنُربب ؛  دـننک و  ادـج  قح  گنهرف  زا  ار  مدرم 

ار شسابل  دوشیمن  هک  رادیب  يولج  تقو  نآ  دشاب ،  رادیب  هک  مدآ  یلو  دروآ ،  ناشرـس  رب  دوشیم  ار  ییالب  ره  دندش ،  نادان  هک  مدرم 
ياهفرح ياهيدزد  اهيدزد ،  رتشیب  ارچ  درب .  ار  شاهناخ  دوشیمن  درب ،  ار  ششرف  دوشیمن  درک ؛  شبیجرد  تسد  دوشیمن  دیدزد ؛ 

هب ار  داوم  زا  یـضعب  اهدزد  نالا  ارچ  درب .  ار  شـسنج  دوشیم  دـنباوخ و  هناـخ  لـها  دـنادیم  دزد  هک  نیا  يارب  دوشیم ؟  ماـجنا  بش  ، 
سانجا ندرب  يادص  رس و  دوشب و  رتنیگنـس  ناشنانکاس  باوخ  هک  تسا  نیا  يارب  دننکیم ؟  شـشخپ  قاتا  ياوه  رد  دنربیم و  اههناخ 

لاس دصـشش  دندوب ،  باوخ  لسن  هب  لسن  لاس  دصـشش  دـیامرفیم :  (ع ) نانمؤمریما دـننکیم .  يدزد  دـنیآیم  باوخرد  دوشن .  هدـینش 
نآرق دندشن ،  رادیب  هک  اهیلیخ  دنک ؟  رادیب  ار  اهنآ  ات  دوش  دـنلب  ناگهتفر  باوخ  هب  نیا  شوگ  رد  دـیاب  ییادـص  هچ  ینالوط .  باوخ 

اب دناوتیمن  دمهفیمن و  ار  ادص  يانعم  هک  تسا  ناویح  شوگ  رد  هدننکادص  يادص  دننام  اهنیا ،  شوگ  ِرد  ربمغیپ  يادص  دـیوگیم ، 
ار شیاـنعم  دندینـشیمن .  ار  بیبـط  نیا  يادـص  هک  دوـب  بـیرغ  بـیجع و  ناـشباوخ  ردـق  نـیا  ياهدـع  کـی  دوـش .  تیادـه  ادـص  نآ 

 . دشیمن كرد  لباق  اهنآ  يارب  شموهفم  تروص ،  ره  رد  دندینشیمن . 

نآرق ۀخسن  اب  ربمایپ  ندمآ 

 : دیامرفیم (ع ) نانمؤمریما نتسکش .  ینعی  ضقن ؛  ( 14  . ) مَْربُْملا َنِم  ٍضاَِقْتنا  َو  ِمَمُْألا  َنِم  ٍۀَعْجَه  ِلوُط  َو  ِلُسُّرلا  َنِم  ٍةَْرتَف  ِنیِح  یَلَع  ُهَلَسْرَأ  »
 ، شنأش ره  رد  یتسرد  يانب  يرادـنید ،  يزورهم ،  تبحم و  تمارک ،  یتسار ،  تقادـص ،  یتسرد ،  يانب  ياهنیمز ،  ره  رد  یتسرد  يانب 

نیا ( : 15 «) ِْهیَدَـی َْنَیب  يِذَّلا  ِقیِدْـصَِتب  ْمُهَءاَجَف   ، » دوب هتفر  نیب  زا  دوب ؛  هدـش  دوباـن  دوب ؛  هتخیر  ورف  دوب ؛  هتـسکش  لاـس  دصـشش  نیا  رد 
ِقیِدْـصَِتب  . » دوب میرک  نآرق  نآ ،  دوب و  شرایتخا  رد  درکیم و  قیدـصت  ار  وا  توبن  هک  ياهخـسن  اب  ياهخـسن ؟  هچ  اـب  اـّما  دـمآ ،  بیبط 

رادیب هب  درک  عورش  دش و  هعماج  دراو  دیجم ،  نآرق  نوچ :  ینشور ،  غارچ  اب  (ص ) ربمغیپ ( : 16  . «) ِِهب يَدَتْقُْملا  ِروُّنلا  َو  ِْهیَدَی ،  َْنَیب  يِذَّلا 
 . دنتسه نیرهاط :  همئا  شیایبنا و  شتبابط ،  رهظم  هدوب و  بیبط  ادخ  سپ  مدرم .  ندرک 
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نک نید  نابیبط  زا  نامرد  لاؤس 

کی ناونع  هب  دنمـشیدنا ،  کی  ناونع  هب  ملاع ،  کی  ناونع  هب  ار  وا  امـش  ۀـمه  ًامتح  و  تسا ،  (ع ) اضر ترـضح  ربق  راـنک  هک  يربق  نیا 
 . دنتفگ مک  رعش  ناشیا  هتبلا ،  دنراد .  هناملاع  هنافراع ،  هنامیکح ،  يراعشا  ناشیا  تسا .  هر ) ) ییاهب خیـش  ربق  دیاهدرک ،  ترایز  هنازرف ، 
 : دیوگیم هر ) ) ییاهب خیش  شراعـشا  زا  یکی  رد  تسا .  شخپ  لد  لها  نیب  هدوب و  مکحم  نیتم و  یلیخ  دنتفگ ،  هک  مه  ار  يرادقم  نیا 
هک وگب  ورب و  هدـب ؛  هیارا  بیبط  هب  ورب  ار  تیرامیب  نیا  یتسه ،  رامیب  وت  نک  نیبیط  نآ  حاورا  هب  لّسوت  نک  نید  نابیبط  زا  نامرد  لاؤس 

سأر رد  هک  ناـبیبط  نیا  زا  یکی  هتبلا ،  دـننکیم .  هجلاـعم  اـه  نیا  مراـمیب .  نم  هک  وگب  ورب  مراد ؛  درد  نم  هک  وگب  ورب و  مضیرم ؛  نم 
 . دشابیم (ع) نانمؤمریما كرابم  دوجو  تسه ،  (ص ، ) ادخ لوسر  كرابم  دوجو  زا  دعب  نابیبط 

(ع) یلع ماما  نامرد  ۀخسن 

طخ کی  هخسن  ّلک  هتبلا ،  تسا .  یلاع  هخسن  رایـسب  مناوخب .  هک  ماهدرک  هدامآ  امـش  يارب  ار  هخـسن  نیا  نم  دنراد .  هخـسن  کی  ناشیا 
ًاعقاو رگا  هک  دناهدرک  ییامنهار  مکحم  هناناج و  نیتم ،  ابیز ،  يردـق  هب  ار  نارامیب  ترـضح  طخ ،  کی  نیمه  رد  اما  دوشیمن ؛  رتشیب 

اوُظِعَّتا َو  ِهَّللا ،  ِناَیَِبب  اوُعِفَْتنا   : » دیامرفیم هخسن  نیا  رد  هلمج  هس  ترضح  تسا .  یعطق  ینیقی و  شنامرد  دنک ،  لمع  هخـسن  نیا  هب  رامیب 
ۀملک هچ ؟  ینعی  نایب ؛ »  . « » هَّللا ِناَیَِبب  اوُعِفَْتنا   : » دیوش دنمهرهب  ادخ  نایب  زا  دـییایب  مدرم !  يا  ( : 17  . «) ِهَّللا َۀَحیِصَن  اُولَْبقا  َو  هَّللا ،  ِظِعاَوَِمب 

نشور دننکیم :  انعم  روج  نیا  ار  نیبم » نایب   » اهنآ دینک ،  هعجارم  برع  تغل  هب  امش  رگا  تسا .  هدمآ  دایز  دیجم  نآرق  رد  نیبم » نایب  »
ار قح  دورن ،  ادخ  ياهيرگنشور  لابند  هب  مدآ  رگا  نوچ  دیوشب ؛  دنمهرهب  ادخ  ياهيرگنشور  زا  دییایب  ِهَّللا : » ِناَیَِبب  اوُعِفَْتنا   » رگنـشور ، 

 . دهدب صیخشت  دناوتیمن  یتسردان  زا  ار  یتسرد  دمهفیمن ؛  ار  لطاب  دمهفیمن ؛ 

دیجم نآرق  رد  ملاع  راگدرورپ  ياهيرگنشور  اب  لد  ینشور 

ًاْتیَم َناَک  نَمَوَأ   : » دیایب رد  یلدهدرم  نیا  زا  دوشب و  نشور  شلد  ات  دنیبب  دیجم  نآرق  رد  ار  ملاع  راگدرورپ  ياهيرگنشور  دورب  دیاب  مدآ 
مدوخ ِيرگنشور  اب  نم  هک  ار  یلدهدرم  ایآ  ( : 18 «) اَْهنِم ٍجِراَِخب  َْسَیل  ِتاَُملُّظلا  ِیف  ُُهلَثَم  نَمَک  ِساَّنلا  ِیف  ِِهب  یِـشْمَی  ًارُون  َُهل  اَْنلَعَجَو  ُهاَْنیَیْحَأَف 

ملظ دهدیم ؛  صیخـشت  لطاب  زا  ار  قح  دنکیم و  یگدـنز  ملاس  دراد  رون  نآ  کمک  اب  هک  مداد  رارق  شیارب  يرون  مدرک و  هدـنز  ار  وا 
رد هـک  دـشابیم  یـسک  دـننام  ِتاَُـملُّظلا : » ِیف  ُهـُلَثَم  نَـمَک   ، » دـهدیم زییمت  یتسرداـن  زا  ار  یتـسرد  دـهدیم ؛  صیخـشت  تلادـع  زا  ار 
هک دیوگیم  دراد  تقیقح  رد  دـنوادخ  هیآ ،  نیا  رد  هک  دـیایب ؟  نوریب  مه  دـهاوخیمن  و  اَْهنِم : » ٍجِراَِخب  َْسَیل  « ؟  تسا راچد  اهیکیرات 
رد ار  يدرف  ام  دنمه ؟  لثم  اهياهکم  ۀمه  دنمه ؟  لثم  لهجوبا ،  اب  رذوبا  دنمه ؟  لثم  رگیدـکی ،  اب  هسیاقم  رد  بهلیبا ،  اب  ناملـس  ایآ 

ُمَحْرَی  : » دربیم شتام  هدرک ،  وا  زا  هغالبلاجـهن  ياهتمکح  رد  (ع) نانمؤمریما هک  ییاـهفیرعت  زا  مدآ  باـبخ . »  » ماـن هب  میتشاد ،  هکم 
هکم لها  درم  نیا  ( 19 « . ) ًادِهاَُجم َشاَع  َو  ِهَّللا ،  ِنَع  َیِـضَر  َو  ِفاَفَْکلِاب ،  َِعنَق  َو  ًاِعئاَط ،  َرَجاَه  َو  ًابِغاَر ،  َمَلْـسَأ  ْدَقَلَف  ِّتَرَْألا ،  َْنب  َباَّبَخ  ُهَّللا 

یگدـنز نآ ،  ۀـیاس  رد  هک  نامیا  رون  داد ؛  رارق  شیارب  رون  درک و  هدـنز  ار  وا  یگدرملد  نآرق ،  قیرط  زا  شايرگنـشور  اب  ادـخ  دوب و 
لها هک  بهلیبا  اب  درف ،  نیا  ایآ  درک .  یگدـنز  دـهاجم  ًادِـهاَُجم : » َشاَع   : » دـیامرفیم (ع ) نانمؤمریما هکنانچ  تشاد ؛  رخآ  ات  یتسرد 

هچ تسا ؟  يواسم  ناشتمایق  تسا ؟  يواسم  شخزرب  تسا ،  يواسم  شردـق  شزرا و  تسا ؟  یکی  لهجوبا  اـب  تسا ؟  یکی  دوب ،  هکم 
نیمه رد  نامدوخ  ياهيرگنـشور  کمک  اب  ام  سپ  ُهاَْـنیَیْحَأَف : »  دوب « ،  لدهدرم  هک  یـسک  اـیآ  ًاـْتیَم : » َناَـک  نَم  ََوأ   : » تسا یبیجع  ۀـیآ 

نیا هک  درک  يرگنـشور  درک ؛  انـشآ  ادـخ  اب  ار  دوخ  ناـمز  مدرم  نآرق  اـب  ربمغیپ  تسا .  رگنـشور  نآرق  میدرک .  هدـنز  ار  شلد  نآرق ، 
هب ار  ناتیاهزیچ  همه  دننکیم و  تموکح  دنراد  امـش  ۀـعماج  رد  هک  ییاهبهلوبا  نیا  دـناهراکچیه ؛  اهنوعرف  نیا  دـناهراکچیه ؛  اهتب 
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 . تعفنم اب  هراک  همه  مه  نآ  تبثم ؛  ةراکهمه  مه  نآ  تسادخ ؛  هراکهمه  دناهراکچیه ؛  دنربیم ،  تراغ 

نآرق اب  (ص ) مرکا ربمغیپ  يرگنشور  جیاتن 

نیا اـب  درک  راـک  هـچ  درک .  یتسرپادـخ  هـب  لـصو  داد و  تاـجن  یتـسرپتب  زا  ار  مدرم  (ص ، ) مرکا ربـمغیپ  نآرق ،  يرگنــشور  اـب  سپ 
اب یهاـگ  بـش ،  یکیراـت  لد  رد  مروـخیم .  ار  شترــسح  هـک  مدــید  ار  يراـگزور  دــیامرفیم :  (ع) ناــنمؤمریما شیاهيرگنــشور ! 

هیماینب یتقو  یلو  دشیم ،  هدینـش  تاجانم  بش و  زامن  هیرگ ،  يادص  هنیدم ،  ياههچوک  مامت  زا  مدمآیم ،  نوریب  هناخ  زا  (ص ) ربمغیپ
رد بارـش  زا  رپ  مکـش  اب  هیماینب ،  تموکح  زامنشیپ  دندرک ،  مکاح  مدرم  رب  ار  اهیکیرات  دندز و  رانک  ار  اهيرگنـشور  نیا  دندمآ و 

 . دندناوخ مه  مدرم  دناوخ و  تعکر  راهچ  ار  حبص  زامن  یتسم ،  لاح  رد  دمآ و  بارحم 

دنوادخ یهاوخریخ  هب  ندروآ  يور 

زا ار  قح  ترضح  ياهيرگنشور  زا  یتمـسق  نم  ًادعب  الاح  دینک .  دنمهرهب  ار  ناتدوخ  ادخ  ياهيرگنـشور  زا  ( : 20 «) ِهَّللا ِناَیَِبب  اوُعِفَْتنا  » 
زا رتهب  ياهدننکهظعوم  هچ  دیریگب ؛  دنپ  ادـخ  ياههظعوم  زا  ( : 21 «) ِهَّللا ِظِعاَوَِمب  اوُظِعَّتا  َو   . » مناوخیم هللا  ءاش  نا  ناتيارب  دـیجم  نآرق 

و ( ، 22 «) ِهَّللا ِظِعاَوَِمب  اوُظِعَّتا  َو  « ؟  ملاع گرزب  راگدرورپ  زا  رتزوسلد  يرگهظعوم  هچ  میوگیم :  هیفاق  یگنت  زا  هک  یترابع  هب  ای  ادـخ ؟ 
یهاوخریخ فرط  دیودب  دینک ؛  ور  ادخ  یهاوخریخ  هب  ( : 23 « ) هَّللا َۀَحیِـصَن  اُولَْبقا  َو   : » تسا لاح  اب  ردق  هچ  هک  مه  ناشیا  ۀلمج  نیرخآ 

ار تاجن  دهاوخیم ،  ار  تشهب  دهاوخیم ،  ار  تمحر  ام  يارب  هک  تسا  ادخ  زا  رتهاوخریخ  ام  يارب  هاوخریخ  مادک  ملاع ،  نیا  رد  ادخ . 
ناهانگ و شزرمآ  امش  يارب  نم  تسادخ .  یهاوخریخ  نیا  ( . 24 «) ِةَرِفْغَْملاَو ِۀَّنَْجلا  َیلِإ  اوُعْدَی  ُهَّللا  َو   : » دهاوخیم ار  ترفغم  دهاوخیم ، 

؟  راگدرورپ زا  رتالاب  یهاوخریخ  هچ  مهاوخیم .  ار  تشهب 

* صّصخت دنمزاین  نآرق ،  اب  نامرد  مود :  لصف 

صّصخت دنمزاین  نآرق ،  اب  نامرد 

مساقلایبا انـسوفن  بیبطو  انهلا  بیبح  نیلـسرملا  ءایبنالا و  دیـس  یلع  مالـسلا  ةولـصلا و  نیملاعلا و  بر  هللادمحلا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
نیمرکملا نیموصعملا  نیرهاطلا  نیبیطلا  هتیب  لها  یلع  هیلع و  هللا  یلص  دمحم 

صّصخت دنمزاین  دنوادخ ،  ياهيرگنشور  زا  هدافتسا 

ِناَیَِبب اوُعِفَْتنا   : » دـیامرفیم لوا  هلمج  رد  ماـما ،  دـش .  لـقن  (ع ) ناـنمؤمریما ترـضح  كراـبم  دوجو  زا  ینارون ،  هلمج  هس  هتـشذگ ،  زور 
ادخ زج  مه  یسک  تسا و  لوهجم  ناسنا  يارب  هک  تسه  لیاسم  زا  یلیخ  دیربب .  تعفنم  دیربب ؛  دوس  ادخ  ياهيرگنـشور  زا  ( : 25 «) ِهَّللا

 ، دشابیم لکـشم  ًانطاب  ناسنا  يارب  شندومن  لوبق  لیاسم  زا  یلیخ  ای  دننک ،  نشور  ناسنا  يارب  ار  لیاسم  نآ  دنناوتیمن  ناماما  ءایبنا و  ، 
لاس 1424 ه لوالا  يدامج  مود  ش.  . 11/4/82 ه هخروم : رد  نایراصنا ، نیسح  داتسا  هنازرف ، دنمشیدنا  ینارنخـس  لصف ، نیا  یقرواپ .* 
 . دنکیم ناسآ  ناسنا  يارب  ار  لوبق  لکشم  راگدرورپ ،  ياهيرگنـشور  ییوگ  تسا . دهـشم  سدقم  رهـش  ياهینادمه  ۀینیـسح  رد  .ق .

لکـشم ناسنا  يارب  شندومن  لوبق  ای  هدوب ،  لوهجم  ناسنا  يارب  هک  تسا  یلیاسم  هب  تبـسن  دـیجم  نآرق  رد  راـگدرورپ  ياهيرگنـشور 
 . دنیامن هدافتسا  اهيرگنشور  نیا  زا  دننک و  هعجارم  ادخ  باتک  هب  صّصخت  اب  دیاب  اهناسنا  دیجم ،  نآرق  رد  هتبلا ،  تسا . 

نآرق رظن  زا  رکذلها  هب  هعجارم  موزل 
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دوخ هک  یهار  نامه  دـنناسرب ؛  نآرق  هب  ار  ناشدوخ  يرگید  هار  زا  دـیاب  اهنآ  نیاربانب  دـنرادن .  صّـصخت  نآرق  رد  مدرم  رتشیب  هتبلا ، 
ناتیارب هچنآ  ةراـبرد  امـش  ( : 26 « ) َنوُمَْلعَتَـال ُمتنُک  نِإ  ِرْکِّذـلا  َلـْهَأ  اُولَأْـسَف   : » هدرک ییاـمنهار  نادـب  ار  مدرم  میرک  نآرق  رد  راـگدرورپ 

هاگآ دینادیمن ،  هک  یتقیقح  نآ  هب  ار  امش  دنهد و  حیضوت  امـش  يارب  ات  دیـسرپب  اهنآ  زا  دینک و  هعجارم  رکذلها  هب  دشابیم ،  لوهجم 
هفیرـش هیآ  نیا  رد  هک  رکذلها »  : » دنیامرفیم (ع ) رقاب ماما  تسا ،  هدمآ  یفاک  فیرـش  باتک  رد  هک  یتیاور  رب  انب  دـننک .  اناد  دـنیامن و 

« . َنوُِظفاََحل َُهل  اَّنِإَو  َرْکِّذلا  اَْنلََّزن  ُنَْحن  اَّنِإ   : » تسا دیجم  نآرق  مه  رکذ  ۀـملک  زا  روظنم  ( 27  . «) رْکِّذلا ُلْهَأ  ُنَْحن  میتسه « :  ام  هدـشحرطم ، 
(28)

تیبلها هب  یسرتسد  مدع  نامز  رد  تایاور  هب  انشآ  دارفا  هب  هعجارم  موزل 

نیا هب  میهاوخب  رگا  ام  تسه ،  نوریب  ام  سرتسد  زا  هک  مه  شنیمهدزاود  دنتـسین و  ایند  رد  ام  ناماما  هک  نالا  دـییوگب  تسا  نکمم  الاح 
 . دنتسه تیبلها :  مه  رکذلها  دیـسرپب .  رکذلها  زا  ار  دوخ  تالوهجم  دیامرفیم :  ادخ  تسیچ ؟  هیآ  نیا  هب  لمع  هار  مینک ،  لمع  هیآ 

تایاور هب  فراع  انـشآ و  هک  دـینک  هعجارم  یناـسک  هب  اـم ،  دوبن  رد  دـندومرف ،  تیبلـها :  دوخ  دنتـسین .  اـم  سرتسد  رد  مه  تیبلـها : 
نیب رد  ًًارهاظ  نیرهاـط :  همئا  هک  ییاـههرود  نیا  رد  ینعی  29 ؛ )  . «) اَنَْثیِداَحَا ِتاَُور  َیِلا  اَْهِیف  اوُعِجْراَـف  ِقاَولا  ِۀَـعَ ِثِداَوَْحلا  ِیف  اَّما   : » دنتـسه
اهنآ دینک .  هعجارم  دـندش ،  انـشآ  تیبلها :  تایاور  اب  دـندرک و  شناد  ملع و  بسک  دـناهتفر و  هک  ياهدـع  هب  دـنرادن ،  روضح  مدرم 

نیا هک  دـنمهفیم  تسیچ ؟  شموـهفم  تسیچ ؛  شنومـضم  تسا ؛  یتـیاور  هچ  تیاور  نیا  هـک  دـنمهفیم  دـننیبیم ،  ار  تاـیاور  یتـقو 
؛  تسا هقثوم  تایاور  وزج  ای  دشابیم  نسح  تایاور  وزج  هک  نیا  ای  دشابیم ،  حیحص  تایاور  وزج  ای  تسا  رتاوتم  تایاور  وزج  تیاور 

وزج تسا ؟  فیعـض  تایاور  وزج  دیقم ؛  تایاور  وزج  ای  دـشابیم  قلطم  تایاور  وزج  هصاخ .  تایاور  وزج  ای  تسا  هماع  تایاور  وزج 
دشابیم یناسک  راک  طقف  هک  تسا  یصصخت  روما  هلسلس  کی  اهنیا  لسرم ؟  ای  تسا  دنـسم  تسا ؟  دحاو  ربخ  وزج  لوهجم ؟  تایاور 

داتسا دننارذگب ؛  هعیش  هیملع  ياههزوح  رد  لاس ،  لهچ  ای  لاس  یس  رثکادح  و  لاس ،  هدزناپ  لقادح  ار ،  يرمع  شنتخانش ،  ریسم  رد  هک 
دـنک و هعجارم  یباتک  ره  هب  سک  ره  هک  تسین  یگداس  نیمه  هب  دـننربب .  جـنر  دنـشکب ؛  بش  يرادـیب  یتخـس  دـننیبب ؛  باـتک  دـننبیب ؛ 

دصناپ شدلجره  هک  دلج  یس  دودح  رد  میراد  ام  یباتک  دنک .  لوبق  ار  نآ  یمالـسا  دص  رد  دص  ۀلأسم  کی  ناونع  هب  دنیبب ،  ار  یتیاور 
نآ ۀـمه  رد  تایاور ،  هدـش ،  هتـشون  لبق  لاس  دـص  راهچ  رد  هک  باتک  نیا  رد  دوشیم .  هحفـص  رازه  هدزناـپ  لـک ،  رد  تسا و  هحفص 

هدفه دودح  رد  هک  تسا  یفاک ،  فیرش  باتک  دننام :  ام ،  باتک  نیرتمهم  رد  هک  یتایاور  یتح  هدش  یـسررب  دیدینـش ،  هک  ییاههنیمز 
تیاور نیا  هک  تایاور  ندناسانـش  يارب  باتک ،  نیا  بحاص  لبق ،  لاس  دصراهچ  رد  دینیبب  دینکب  باسح  امـش  الاح  دراد .  تیاور  رازه 

؛  دوبن نشور  امش  يارب  شنیوانع  هک  یعاونا  هداد ؛  ماجنا  ار  ییاهیـسررب  هچ  متفگ ،  ناتيارب  هک  یعاونا  نیا  زا  تسا ،  یتیاور  عون  هچ 
 ، ار لسرم  ار ،  عوفرم  ار ،  لوهجم  ار ،  دنسلافیعض  ار ،  هنسح  ار ،  هحیحـص  تیاور  دینادیمن ،  هک  نیا  ینعی  دینادیمن ؛  امـش  ار  رتاوتم 

تامولعم و كرد  يارب  ام ،  دوبن  رد  دنیامرفیم :  همئا :  تسا .  ناصـصختم  راک  نیا  دـننادیمن .  ار  اهنیا  مدرم  هک  تسا  نشور  هتبلا  هک 
ِناَیَِبب اوُعِفَْتنا   : » دننکیم نایب  امش  يارب  هدیمهف و  ار  ام  ياهفرح  اهنآ  هک  دینک  هعجارم  ینیـصصختم  نینچ  هب  تالوهجم ،  نامرد  يارب 

سپ دیصصختم ،  رگا  دینک .  هعجارم  دیجم  نآرق  هب  ناتدوخ  دیتسناوت ،  رگا  دیوش .  دنمهرهب  ادخ  ياهيرگنشور  زا  دیورب  ( : 30  . «) ِهَّللا
رکذلها تایاور  هب  ناهاگآ  هب  دندوبن ،  امـش  نایم  رد  رکذلها  رگا  دـینک .  هعجارم  رکذلها  هب  دـیتسناوتن ،  رگا  دـینک .  هعجارم  ناتدوخ 

 . تسا هلأسم  نیمه  را  دهدهع  سلاجم  نیا  دینک و  هعجارم 

ناشتایاور هب  نافراع  تیبلها و  قیرط  زا  ادخ  يرگنشور  سلاجم  تیمها 
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تایاور هب  نافراع  و  تیبلها :  قیرط  زا  ادخ ،  ياهيرگنـشور  زا  هک  تسا  نیا  يارب  دنروآیم ،  فیرـشت  سلاجم  نیا  هب  هک  مه  یمدرم 
تسـشن و چـیه  يارب  دـندوب ،  لیاق  هک  یـشزرا  سلاـجم ،  زا  هنوگ  نیا  يارب  ربمغیپ  هک  تسا  رطاـخ  نیمه  هب  دـنوشب .  انـشآ  تیبلـها : 

هداد لیکشت  ار  تاسلج  نیا  اهتصرف ،  مامت  رد  ناشتوبن ،  لاس  هس  تسیب و  لوط  رد  ناشدوخ  دندوبن و  لیاق  ار  یشزرا  نینچ  یتساخرب 
ییاج کی  میراد ،  یتایاور  رد  یتح  دندرکیم .  نایب  ار  قیاقح  مدرم  يارب  دنتفگیم ؛  بلطم  مدرم  يارب  دنتفگیم .  نخس  مدرم  يارب  و 

نآ يالاب  رب  ناشیا  هک  دنهدب  لیکـشت  ربنم  کی  نارتش ،  زاهج  زا  مرگ ،  نابایب  رد  دنداد  روتـسد  هجحلايذ ،  مهدـجه  رد  دوبن ،  ربنم  هک 
نودب اهرفـس  نآ  دنتـشاذگیمن  دنتفریم ،  هک  ییاهرفـس  رد  یتح  و  دنناسرب ،  مدرم  هب  ار  ادخ  ۀنارگنـشور  يادص  دـنربب و  فیرـشتربنم 

انم رد  رابود  دنتشاذگ ؛  هسلج  ات  جنپ  مدرم  يارب  ترضح  هک  دناهتشون  ناشجح  ياهرفس  زا  یکی  رد  ًالثم  درذگب ،  تاسلج  نیا  لیکـشت 
رد ار  نآ  هک  دیـسر  (ص ) ربمغیپ رظن  هب  هک  يزیچ  نیرتمهم  مارحا ،  لاح  رد  تافرع ،  رد  مارحلادجـسم .  رد  راب  ود  تافرع ،  رد  رابکی  ، 
 . دـنیامن فرطرب  ار  مدرم  تالوهجم  دـننک ؛  تبحـص  مدرم  يارب  هک  دوب  نیا  دوب ،  رتالاب  ناشيارب  یتدابع  ره  زا  دـنهدب و  ماجنا  تافرع 
 . مارحا زا  ندمآ  نوریب  لاح  رد  مه  راب  کی  دوب و  مارحا  لاح  رد  شراب  کی  دندمآ ،  هک  مه  انم  دـنیامن .  انـشآ  ناشفیاظو  اب  ار  مدرم 

ینارنخـس اهنآ  يارب  مدرم ،  هب  ور  هلبق و  هب  تشپ  هبعک ،  راوید  هب  دنداد  هیکت  هک  عتمت  جح  ماجنا  لاح  رد  مارحلا  دجـسم  رد  مه  راب  ود 
مدرم هک  دـندادیم  روتـسد  هدیـشک و  ار  بسا  ۀـنهد  ینعی  دـندادیم ؛  رارق  ربـنم  ار  ناـشدوخ  بسا  نیز  یهاـگ  ناـنمؤمریما ع) دـندرک . 
يارب یلوهجم  دننامن ؛  لهاج  اهنآ  ات  دنتفریم  ربنم  مدرم  يارب  دعب  دننادرگرب .  ترـضح  فرط  هب  ار  ناشتروص  بسا ،  يور  رب  یگمه 

هک یتقو  نآ  یتح  دـندوب .  روطنیمه  مه  ام  ناماما  ۀـیقب  دـنامن .  یقاـب  دنـشاب ،  هتـشاد  لـهج  نآ  هب  تبـسن  دـیابن  هچنآ  هب  تبـسن  اـهنآ 
ار وا  دز ،  ار  قداص ع) ترـضح  ۀـناخ  ِرد  دـمآ و  یـسک  رگا  ات  دنتـشاذگ  رومأم  دـندرک و  عونمم  ار  (ع ) همئا اـب  دـمآ  تفر و  ساـبعینب 
(ع) ماما اب  هک  دندرک  هدایپ  ار  یحرط  نمـشد ،  راتفر  نیا  لباقم  رد  مدرم  دندوب ؛  رادربتسد  مدرم  رگم  یلو  دنربب .  نادـنز  هب  دـنریگب و 

رایخ تسام و  نان ،  هدرک و  تسرد  یبوچ  قَبَط  دنیایب ،  (ع ) ماما دزن  هب  لاؤس  شسرپ و  يارب  دنتساوخیم  هک  اهنآ  دنشاب ؛  هتـشاد  هطبار 
 ، میراد رایخ  میراد ،  نان  دندیشکیم :  داد  هچوک  رد  هتشاذگ و  ناشرس  يور  نیگنس  راب  نآ  اب  ار  قبط  نیا  دعب  دنتشاذگیم و  نآ  يور 
 ، دناهدماین نتخورف ،  رایخ  تسام و  نان ،  ياوه  هب  اهنیا  هک  تسنادیم  تخانشیم ،  ار  ناشیادص  هک  مه  (ع) قداص ماما  میراد .  تسام 
هک یلاح  رد  دندرکیم و  زاب  ار  رد  دندمآیم و  نهاریپ  کی  اب  طقف  مه  ماما  دناهدمآ .  راگدرورپ  ياهيرگنـشور  نتفرگ  دای  يارب  هکلب 

دزیم و (ع) قداص ماما  هب  ار  شفرح  درکیم و  وزارت  هب  وزارت  تشادیم ،  رب  رایخ  کـی  هدـننکلاؤس  دوب ،  هداتـسیا  رد  فرط  نآ  رومأـم 
عفر لابند  هب  تیبلها :  فراعم  رد  میراد  هفیظو  اجنیا  ات  مینک ؛  تکرش  میراد  هفیظو  ام  اجنیا  ات  تفریم .  تفرگیم و  ار  دوخ  باوج 

ۀلأسم کی  ندیـسرپ  يارب  ام  هک  ار  يزور  نآ  درواین  ادـخ  دـشاب .  اههشقن  اهحرط و  هنوگنیا  اب  راک  نیا  ول  و  میورب ،  نامدوخ  تالوهجم 
لکشم نیمه  راچد  ناجیابرذآ  ناتسکبزا و  ناتسکیجات ،  ناتسزیقرق ،  ناناملـسم  لاس  داتفه  هکنانچ  میوش ؛  یتمحز  نینچ  راچد  یعرش 

شمادـعا دـندربیم  دـنتفرگیم و  ار  وا  هدرک ،  هـعجارم  دراو  مدآ  کـی  هـب  ینید  ۀـلأسم  کـی  يارب  درف  هـک  دــندیمهفیم  رگا  دــندوب . 
نالا هک  ناجیابرذآ  دوب ،  لاس  داتفه  درک ،  دازآ  ار  اهروشک  نیا  ۀـمه  ادـخ  هک  نالا  ات  هاگداد .  لیکـشت  همکاحم و  نودـب  دـندرکیم ، 
اهنآ هک  دراد  هعیش  اجنآ  مه  ردقچ  تشادن .  ادخ  نید  زا  يربخ  چیه  دوب .  هیسور  تراسا  رد  تسا ،  رزخ  يایرد  يالاب  يروشک  کی 

ییاهزیچ یلیخ  دننکیم ،  دروخرب  اهنآ  اب  دناهتفر و  اجنآ  هب  ام  ناتـسود  هک  الاح  دنتـشادن .  یعرـش  ۀلأسم  لاؤس  تأرج  نامز ،  نآ  رد 
هب دربیم ؛  ناشتُهب  اهنآ  تسا ،  مارح  شندروخ  بارـش ،  دـنیوگیم  اهنآ  هب  دـننکیم ؛  بّجعت  تسا ،  مارح  دـنیوگیم  اـهنآ  هب  هک  ار 
زا اهنآ  لسن  ود  هک  درک  يراک  اهنآ  اب  یتسینومک  گنهرف  ینعی  دنزیم ؛  ناشتُهب  اهنآ  تسا ،  مارح  عورـشمان  ۀطبار  دنیوگیم  اهنآ 

رازه دودـح  نم  دـنتفرگ ،  سامت  اجنآ  زا  نم  دوخ  اب  هک  نیا  زا  دـعب  دوشب .  شومارف  نید  لیاسم  ۀـمه  اـت  دـنوش  هتـشاد  هگن  ادـج  نید 
دنتفگ اهنآ  دعب  مداتسرف .  اهنآ  يارب  دشیم ،  نویماک  کی  راب  ةزادنا  هک  ار  نانجلاحیتافم  رازه  هیداجـس ،  هفیحـص  رازه  هغالبلاجهن ، 

گنهرف اب  دـنناوتیم  الاح  لاس ،  زا 70  دـعب  هک  دوب  رتهدـننکداش  ناشيارب  یـسورع  بش  زا  دـندید ،  ار  اهباتک  نیا  مدرم  یتقو  اجنیا 
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نآ نخـس  (ع)و  نانمؤمریما مسا  اهنآ  لاس ،  داتفه  دـنوش .  ور  هب  ور  اعد ،  گـنهرف  اـب  (ع ، ) نیدـباعلانیز گـنهرف  اـب  (ع ، ) ناـنمؤمریما
 . دروخن ناششوگ  هب  ترضح 

نآرق يرگنشور  اب  فلاخم  ناراکمتس و  هب  لیم  اکیرمآ ،  ندمآ  يوزرآ 

رد دنراد  وزرآ  هک  ییاهنیا  اما  دنناوارف ،  مه  قیالان  ناریدم  تسا و  ناوارف  يراکمک  تسا ؛  ناوارف  ام  تکلمم  رد  تالکشم  منادیمن ، 
مدرم اب  قارع و  مدرم  اب  ار  اکیرمآ  ياهدروخرب  اـهبش  اـهنآ  اـیآ  منادیمن  دـنکب ،  عمج  ار  تموکح  نیا  دـیایب و  اـکیرمآ  روشک ،  نیا 
اهنیا دـننیبیمن ؟  مدرم  لام  اب  ار  ناشياهدروخرب  دـننیبیمن ؟  مدرم  سومان  اب  ار  ناـشياهدروخرب  دـننیبیمن ؟  نویزیولت  رد  ناتـسناغفا 
نآرق ۀیآ  دنچ  تصش و  دصشش و  رازه و  شش  زا  دنراد ،  ار  اکیرمآ  ندمآ  يوزرآ  هک  ییاهنیمه  رگا  الا  و  دنتـسین ،  مه  نآرق  هب  دراو 

رد هن  ناتلد ،  ناـهنپ  رد  ( : 31  . «) ُراَّنلا ْمُکَّسَمَتَف  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  َیلِإ  اُونَکَْرتَال  َو   : » دـیامرفیم راگدرورپ  هک  دـندوب  دـلب  ار  هیآ  کی  نیمه  ، 
هک دینکن  ار  ناشندمآ  يوزرآ  دینکن ؛  ار  نارگمتس  دوجو  يوزرآ  دیـشاب ؛  هتـشادن  نارگمتـس  هب  لیم  ناتبلق ،  ناهنپ  رد  ناتلمع .  نابز و 

 . یلاخ لیم  نیمه  دیسر .  دهاوخ  امش  هب  منهج  شتآ  تمایق  رد  دشاب ،  نارگمتس  هب  لیم  ناتلد  ناهنپ  رد  رگا 

نوراه ياقب  هب  لیم  ناوفص و  ۀیضق 

 ، مدینش دندومرف :  دناهتفگ ،   * ناوفص ار  شمسا  هک  ناشنایعیش  زا  یکی  هب  (ع ، ) رفعج نب  یسوم  كرابم  دوجو  (ع ، ) اضر ترضح  ردپ 
هیارک مارح  راب  لـمح  يارب  ار  اـهنآ  هک  نم  هللا  لوسرنب  اـی  درک :  ضرع  يداد ؟  هیارک  رتش  دیـشرلانوراه  هب  وت  هک  دـناهتفگ  نم  يارب 

ار اهنآ  يرگتراغ  لمح  يارب  مدادن ؛  هیارک  ار  اهنآ  یبصغ  راب  لمح  يارب  مدادن ؛  هیارک  بورـشم  لمح  يارب  ار  اهنآ  هک  نم  مدادن ؛ 
، لغـش نآ  ـالاح  تشاد . یمهم  ًاـبیرقت  لغـش  شدوخ  ناـمز  رد  وا  موـلظم .*  مدرم  اـب  گـنج  يارب  اـهرتش  ندـناشک  يارب  مدادـن ؛  هیارک 

يدادـعت مه  اقآ  نیا  دـهدیم . هیارک  ار  اهنآ  هک  دراد  سوبوتا  ات  ات 100  ات 70  ات 40   30 ژاراگ ، کی  نآلا  دوشیم . هدـیمان  يرادژاراگ 
هب تساوخیم  نوراـه  مداد ؛  هیارک  وا  هب  جـح  يارب  ار  اـهنآ  هکلب  مدادـن ؛  هیارک  ار  اـهنآ  دادیم . هیارک  مدرم  هب  ار  نآ  هک  تشاد  رتش 
 : دندومرف (ع ) ترضح تسا . ) مهم  هلأسم ،  ردقچ  دییامرفب !  تقد   ) درک هیارک  ار  نم  ياهرتش  نیمه  يارب  تشاد و  مک  رتش  دورب ،  هکم 
ار هکم  ياهرفاسم  میاهرتش  هک  ساسا  نیا  رب  میدرک ،  اضما  میتشون و  يدادرارق  هن ،  درک :  ضرع  ناوفـص  دـندادوت .  هب  ار  ناشیاههیارک 

ترفاسم نیا  رد  نوراه  يراد  تسود  ایآ  دندومرف :  (ع ) ترـضح دـهدب .  ار  ام  ۀـیارک  نوراه  دـعب  دـنادرگرب و  دادـغب  هب  دربب و  هکم  هب 
قافتا نیا  میهدیمن .  ار  تاهیارک  ام  درم و  مه  وا  یتسب و  نوراه  اب  ار  تدادرارق  دنیوگب  دننادرگرب و  دادغب  هب  ار  تیاهرتش  دعب  دریمب و 

چیه دوشیم و  دایز  مه  شلوپ  هدوب و  نوراه  ۀیارک  رد  نم  ياهرتش  هامراهچ  هس و  هک  نیا  يارب  هن .  تفگ :  ناوفـص  يراد ؟  تسود  ار 
؟  يراد تسود  هچ  سپ  دومرف :  (ع ) ترـضح دورب .  داب  هب  مه  نم  ۀـیارک  دـنهدب و  نم  هب  ار  نوراـه  گرم  ربخ  دـنیایب  دـیآیمن  مشوخ 

نیا زا  ربخ  ناوفص  هتبلا ،  دهدب .  ار  ام  ياهباسح  ددرگرب و  دادغب  هب  تمالس  وا  دوشب و  مامت  نوراه  ۀکم  مراد  تسود  تفگ :  ناوفص 
هام راهچ  هس  ددرگرب ،  ات  دورب  هکم  هب  دادغب  زا  نوراه  هک  يرادقم  نآ  هب  دومرف :  درک و  رادربخ  ار  وا  ترـضح  تشادن .  ینآرق  ۀـلأسم 
مه وت  دریگب ،  ماـجنا  وا  تموکح  رد  متـس  هاـنگ و  هچنآ  دـهدب .  ار  تاهیارک  ددرگرب و  دـنامب و  وا  يراد  تسود  وـت  دـشکیم و  لوـط 

(32  . ) يداد تیاضر  ملاظ  ندوب  هدنز  هب  نوچ  یکیرش ؛ 

وا ياهیراکمتس  رد  تکرش  بجوم  راکمتس ،  هب  لیم 

ناشندرگ هب  لتق  نویلیم  ود  دننیبیم  دنوشیم و  دراو  تمایق  زور  دنتشکن ،  مه  ار  کشجنگ  کی  هک  یلاح  رد  دنیاکیرمآ و  قشاع  یلیخ 
هب دنوشیم .  هدزتهب  یلیخ  تسا ،  ناشندرگ  هب  مدرم  لام  ناموت  اهدرایلیم  دننیبیم  تسا ؛  ناشندرگ  هب  انز  نویلم  دص  دـننیبیم  تسا ؛ 
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کی میدربن ،  ار  یسک  لام  لایر  کی  میتشکن ،  ار  کشجنگ  کی  نامندوب  هدنز  نامز  رد  ام  ینادیم  هک  وت  دنیوگیم :  ملاع  راگدرورپ 
ساسا رب  امـش  دیتشاد .  لیم  ملاظ  ِندوب  هب  امـش  دنهدیم ،  باوج  اهنآ  هب  نآرق  قبط  تسیچ ؟  هانگ  همه  نیا  میدشن ،  بکترم  انز  هانگ 

ناراکمتـس اب  هک  هدادـن  هزاجا  ام  هب  ادـخ  اج  نیا  اـت  یتح  دـیتسه .  کیرـش  هدـش ،  رداـص  ملاـظ  نآ  ۀـیحان  زا  هک  یناـهانگ  رد  ناـتلیم ، 
ْتَجَرْسَا ََۀَُما  ُهللا  َنََعل   : » دیوگیم ام  هب  ار  سرد  نیمه  (ع) ءادهشلادیس ترضح  ترایز  زا  هعطق  نیا  میشاب .  هتشاد  یبلق  ینطاب و  يراکمه 

 . دنـشکب ار  وت  دـنیایب و  البرک  هب  هک  دـندرک  نیز  ار  بسا  هک  یناسک  رب  دـنوادخ  تنعل  هللاَدـْبَع : » !  اـَبَا  اَـی  َکـِلاَتِِقل  ْتَّبَقَنَت  َو  ْتَمَْجلَا  َو 
هب یفرح  هن  دـندرب ،  هحلـسا  هب  تسد  هن  دـندوب ،  نمـشد  نایم  رد  هن  دـندید و  ار  البرک  هن  ًالـصا  دـندماین .  دـمآ ،  شیپ  ناشيارب  يراک 
 . دندشیم باسح  نیلتاق  ءزج  مه  اهنآ  دشیم ،  قّقحم  ناشندمآ  رگا  و  دشن ،  قّقحم  ناشندمآ  تشذگ ؛  ناشلد  رد  طقف  دندز ،  یـسک 
ور تساوخ ،  شلد  هفایق ،  ره  هب  اجره ،  هب  تساوخ ،  شلد  سک  ره  هب  دورن .  تساوخ  اـجره  هک  میـشاب  ناـملد  بظاوم  اـم  دـیاب  یلیخ 

نیا ( . 33  . «) ُُهْبلَق ٌِمثآ  ُهَّنِإَف   : » دهدیم تبسن  بلق  هب  ار  هانگ  ًانلع  دیجم  نآرق  دشاب .  هتشادن  تسود  تساوخ ،  شلد  ار  یـسک  ره  دنکن ؛ 
؛  دوشیم لطاب  نامزامن  ّلک  دـنکیم ،  هانگ  ددـع  کی  ناملد  اـما  میناوخیم ،  زاـمن  اـم  تسا .  هدرک  هاـنگ  شلد  هک  تسا  یمدآ  مدآ ، 
هب رگا  ياهرگ  دـیآیم ،  رب  شتـسد  زا  هک  یـسک  منیبیم ،  هبترم  کـی  مارآ ،  یلیخ  تحار و  یلیخ  مناوـخیم ،  زاـمن  مراد  ماهداتـسیا و 

ار نآ  یمک  منکیم ؛  برچ  یمک  ار  مزاـمن  مه  نـم  مـنیبیم ،  ار  وا  اـت  هدـش ،  دراو  زاـمن  طـسو  دـنک ،  زاـب  ار  نآ  داـتفا ،  نـم  یگدـنز 
؛  دنیبب ار  مزامن  دراو ،  درف  دهاوخیم  ملد  هک  تسا  لد  راک  مه  اهنیا  ۀـمه  منکیم .  رتلاح  اب  ار  میادـص  ُنت  یمک  منکیم ؛  رتینالوط 
هک دـناوخیم !  يزامن  هچ  یبوخ و  مدآ  بجع  هک  دـنکب  تبث  يریخ  رکذ  کی  نم  يارب  شدوخ ،  لد  رد  دوشب ؛  بلج  نم  هب  شاهّجوت 
لح ار  نم  لکـشم  ماهدرک ،  تبث  شلد  رد  نم  زا  هک  ياهرهچ  نآ  رطاخ  هب  دـنک ،  لح  ار  ملکـشم  مدرک ،  هعجارم  وا  هب  یتقو  کـی  رگا 

يارب ارنآ  دروخیمن  نم  دردـب  تزامن  نیا  دـیوگیم  دـیامنیم .  مالعا  لـطاب  ادـخ  ار  مندـب  تاـکرح  ّلـک  یلو  هدرک ،  هاـنگ  ملد  دـنک . 
رد دهدب ،  ناشتـسد  يراکدوخ  یـسک  رگا  دشارتب ؛  ملق  اهنآ  يارب  یـسک  رگا  يریگب .  دیاب  نانآ  زا  مه  ار  شدزم  ياهدـناوخ و  نارگید 

لوسرنبا ای  تفگ :  دمآ و  (ع) رفعج نب  یـسوم  تمدخ  ياهعیـش  تسه .  کیرـش  دنوشیم ،  بکترم  ملق  نیا  اب  اهنآ  هک  یناهانگ  مامت 
 ، یــشترا لـیکو ،  ریزو ،  دزودیم .  ار  ساـبعینب  نارازگراـک  ساـبل  طاـیخ  نـیا  تـسا .  طاـیخ  کـی  رازاـب ،  رد  نـم  یتسدلــغب  هللا ! 

یهاـگ درف  نیا  دزودیم .  یتلود  ساـبل  حالطـصا ،  هب  وا  دـنروآیم و  وا  شیپ  ار  ناشـسابل  ساـبعینب  ياـهياهرادا  ۀـمه  یچیناـبرهش و 
نم دـیوگیم ،  دـهدیم و  نم  هب  دروآیم و  ار  شنزوس  تسا ،  هدـش  گـنر  مک  یمک  اوـه  هتفر و  باـتفآ  رگید  هک  بورغ  ياـهفرط 

 ، مهدـب ماجنا  وا  يارب  ار  راک  نیا  رگا  نم  اـیآ  منک ؟  راـکچ  نکب ،  نزوس  نیا  رد  نم  يارب  ار  خـن  نیا  امـش  دـنیبیمن ،  تسرد  ممـشچ 
؟  دروخیمن رب  ییاج  هب  درادن ؟  بیع  مراک 

ناراکمتس هب  لیم  ةرابرد  طایتحا  هعیش و  گنهرف 

امثحب تسام .  نید  ياهيرگنشور  ءزج  همه  اهنیا  دنطاتحم !  یعقاو  نایعیش  ردقچ  تسا !  یبیجع  گنهرف  بجع  ًاعقاو  هعیـش  گنهرف 
هک تساهيرگنشور  ءزج  اهنیا  تسا .  همئا  نامز  رد  ربمغیپ و  نامز  رد  نآرق و  رد  اهيرگنشور  نیا  تسادخ .  ياهيرگنشور  هب  عجار 
وا يارب  ار  راک  نیا  رگا  نم  ایآ  منکب ؟  راک  هچ  هللا !  لوسرنبا  ای  تفگ :  میئامن .  یگدـنز  هنوگ  نیا  مینک و  راتفر  هنوگ  نیا  مینادـب و  ام 

؟  درادن بیع  مراک  مهدب ،  ماجنا 

نآ میرحت  نامز  رد  وکابنت  لامعتسا  ةراب  رد  يزاریش  رجات  طایتحا 

 ، وکابنت نوتوت و  لامعتسا  زورما ،  مویلا ،   » دیاهداد اوتف  امش  هک  درک  فارگلت  يزاریش  يازریم  هب  يزاریـش  رجات  نآ  وکابنت  میرحت  زا  دعب 
 ، شتـشاک شـشورف ،  شندـیرخ ،  وکاـبنت ؛  نوـتوت و  نتفرگ  راـک  هب  ینعی  لامعتـسا ؛  تسا » .  جـع ) ) ناـمز ماـما  اـب  گـنج  مکح ،  رد 
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کـشخ ات  ماهدرک  نهپ  باتفآ  رد  ار  وکابنت  نوتوت و  راورخ  دنچ  ياهگرب  مدیلقت !  عجرم  يا  نم  تسا .  نآ  نتفرگ  راک  هب  شایلالد ، 
ار ناـموت  رازه  لـک  نم  هک  هدوب  ناـموت  رازه  نم  ۀیامرـس  ًـالثم  تسا ؛  وکاـبنت  نوتوت و  راورخ  دـنچ  نیمه  مه  نم  یگدـنز  ماـمت  دوش . 
 ! نم عجرم  هللا !  لوسرنبا  ای  مهدـب .  رهوش  ار  مرتخد  مهدـب .  نز  ار  مرـسپ  منکب و  يدوس  مشورفب و  ار  نآ  ات  ماهدـیرخ  وکابنت  نوتوت و 

نیا مرخب و  ینوگ  مورب  مهاوخیم  نم  تسا ،  جـع ) ) نامز ماما  اب  گـنج  مکح  رد  وکاـبنت  نوتوت و  لامعتـسا  دیاهتـشون ،  نـالا  هک  اـمش 
 ، وکابنت نوتوت و  اب  سامت  زا  رادـقم  نیا  ایآ  منزب ،  شتآ  ار  نآ  اج  کی  سپـس  منکب .  عمج  ار  باتفآرد  هدـش  نهپ  ياهوکابنت  نوتوت و 

 . تسا جع ) ) نامز ماما  اب  گنج 

يزارخ موحرم  دیدش  طایتحا 

مه نالآ  هن .  دنـشکیم ؟  ناشیاهراک  رد  تسام  زا  ار  وم  مدرم  مه  نـالآ  اـیآ  هن .  دوشیم ؟  ادـیپ  مدرم  نیب  اـهطایتحا  نیا  زا  نـالآ  اـیآ 
شردپ يزارخ ،  یمتاخ ، ) ياقآ  تلود  رد   ) ناریا یلعف  هجراخروما  ریزو  نیمه  هن .  دنراد ؟  ار  اهتقد  نیا  ادخ  مارح  لالح و  رد  مدرم 

نآ گرزب  ياملع  اب  هک  یطابترا  يارب  وا  متفریم .  ششیپ  یلیخ  شنیدت  تدش  رطاخ  هب  نم  دوب و  نیدتم  یلیخ  شردپ  دوب .  ام  ۀیاسمه 
لومعم ناریا  رد  اهنیا  دـننام  لاچخی و  زونه  مه  تقو  نآ  دوب . .  ییاوقت  اب  مدآ  دوب .  یمهف  زیچ  مدآ  دوب .  يرادـیب  مدآ  تشاد ،  ناـمز 
يزارخ موحرم  ۀناخ  دندیرخیم .  ار  خی  اهاج  نآ  زا  مدرم  هک  دوب  يایـشورف  خی  ياههکد  دندیرخیم ؛  خـی  نوریب  زا  مدرم  دوب .  هدـشن 

نیا رد  تشاد و  یتشه  طایح  کی  هناخ  نیا  دوب .  عقاو  نابایخ  ِرب  هناخ  میدرکیم ،  زاب  هک  ار  هناخ  نیا  ِرد  دوب .  نارهت  هدازرل  ناـبایخ  رد 
رد تفریم .  طایح  هب  اج  نآ  زا  تخیریم و  هروشاپ  نآ  رد  ضوح  بآ  هک  تشاد  هروشاپ  کی  هک  دوب  کچوک  ضوح  کـی  یتشه ، 
 ، ناـمز نآ  دوب .  طاـیح  رد  هویم  تخرد  هنوگدـنچ  دوب ؛  راـنا  تخرد  دوـب ؛  ریجنا  تخرد  دوـب ؛  ولاـمرخ  تخرد  ناـشیا ،  ۀـناخ  طاـیح 
هک دوب  رهش  بونج  رد  مه  اههناخراک  نآ  زا  یکی  دوب .  تلود  هب  قلعتم  يزاسخی  ياههناخراک  ياهخی  دنتخورفیم ،  مدرم  هک  ییاهخی 
 . دنتسه بالود  رویرهش و  نابایخ 17  ياه  یکیدزن  اهلاچخی ،  نآ  راثآ  مه  زونه  هک  دوب  یلاچخی  خی  رگید ،  ياهخی  مدوب .  هدـید  نم 

دـنتخادنایم و بآ  اهلاچخی  نیا  رد  مدرم  ناتـسمز ،  لوا  ینعی  دوب ؛  مدرم  هب  ّقلعتم  هک  دـیرخیم  یلاچخی  خـی  يزارخ  موحرم  ًـالومعم 
 ، ناشرگراک ناشیا و  مداخ  دنتخورفیم .  ییولیک  دندنکیم و  ار  اهخی  نیا  هشیت  اب  ناتـسبات ،  رخآ  ات  راورخ .  راورخ  دزیم ،  خـی  اهنیا 
مه اوه  دـیآیم و  هناخ  هب  راهان  يارب  يزارخ  موحرم  زور  کی  دـندوب .  مدرم  شکلام  هک  ار  ییاهخـی  درخب ؛  یلاـچخی  خـی  دوب  فظوم 
خی خـی ،  نیا  هک  دـمهفیم  دراد .  يزیمت  بلاـق  یلیخ  هک  تسا  ضوـح  لـغب  ِخـی  بلاـق  فـصن  کـی  دـننیبیم  ناـشیا  دوـب ،  مرگ  یلیخ 

ناسارخ نابایخرد  هک  ياهکد  زا  دهدیم :  باوج  ناشمداخ  و  يدـیرخ ؟  اجک  زا  ار  خـی  نیا  دـیوگیم :  شمداخ  هب  تسا .  ياهناخراک 
دـنکیم و ترپ  نابایخ  هب  درادیم و  رب  ار  خـی  شدوخ  تسا .  هاش  تلود  هب  قلعتم  شاهناخراک  خـی ،  نیا  دـیوگیم :  موحرم  نآ  تسا . 
ات ود  ياپ  هب  شمن  هتفر و  طایح  هب  بآ  نآ  شلابند ،  هب  تسا و  هدـمآ  هروشاپ  رد  هدـش ،  بآ  خـی  نآ  زا  هک  يرادـقم  نآ  دـنیبیم  دـعب 

نوریب ار  همه  دروآیم و  رد  مه  ار  هچغاـب  ياـهكاخ  دـنَکیم و  مه  ار  تخرد  اـت  ود  نآ  يزارخ  موـحرم  تـسا .  هدیـسر  مـه  تـخرد 
 . دنک سجن  ارم  یگدنز  خی  نیا  دوب  کیدزن  زورما  دیوگیم :  شدوخ  اب  دزیریم و 

بلق نطاب  رد  رگمتس  هب  لیم  تروص  رد  تمایق  رد  شتآ  ندیسر 

لیلحت مه  اههمانزور  دنیبب و  دیاب  نویزیولت  ار  هیآ  نیمه  تسا .  هیآ  نیمه  ادخ  يرگنشور  کی  ادخ و  نایب  کی  ( 34 «) هَّللا ِناَیَِبب  اوُعِفَْتنا  »
اکیرمآ شاک  يا  دنیوگیم ،  يربخیب  رد  هک  ییاهنآ  يارب  درادن .  ياهدـیاف  نمـشد  يارب  نانمـشد .  يارب  هن  ناربخیب ،  يارب  دـننکب ؛ 

زا دنوشیم و  نشور  اهیلیخ  دنناوخب ،  ادخ  يرگنـشور  ناونع  هب  دیاب  ار  هیآ  نیمه  دنکب ،  قارع  لثم  مه  ار  اهنیا  کلک  دیایب و  رتدوز 
هتشاد رگمتـس  هب  لیم  ناتبلق  نطاب  رد  هک  نیمه  ( 35  . « ) ُراَّنلا ْمُکَّسَمَتَف  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  َیلِإ  اُونَکَْرتَال  َو   . » دـنرادیمرب تسد  ناشطلغ  داقتعا 
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قمع ات  دنازوسیم  دنازوسب .  ار  ناتلد  قمع  نآ  ات  ( ، 36 «) ةَِدْئفَْألا یَلَع  ُِعلَّطَت   » هک یشتآ  دیسر ؛  دهاوخ  امش  هب  شتآ  تمایق ،  رد  دیشاب ، 
(37 « . ) ِةَِدْئفَْألا یَلَع  ُِعلَّطَت  ِیتَّلا  ُةَدَقوُْملا  ِهَّللا  ُراَن   : » ار ناتلد 

نآ نیتسار  يوزرآ  اب  اهنت  داهج  رد  تکرش 

نیا دیروایب و  دیتفرگ ،  گنجزا  هک  یمیانغ  دندومرف :  دنتـشاد ،  تکرـش  ههبج  رد  هک  ناشنارای  هب  (ع) نانمؤمریما دوب .  هدش  مامت  گنج 
نم يولج  زا  دییایب و  یکی  یکی  دیرادرب .  میانغ  نیا  زا  دومرف :  اهنآ  هب  (ع ) ترـضح دنتخیر ،  ار  اهلوپ  ۀمه  اهنآ  هک  دعب  دیزیرب .  اج 
زاب ترضح  دمآ و  یمود  تخیر .  شنماد  رد  ار  لوپ  تشم  کی  ترـضح  دمآ و  یلوا  مهدب .  امـش  هب  تمینغ  مهـس  زا  نم  ات  دیوشب  در 

تسـشنیم و رتفرط  نآ  تفریم  تفرگیم ،  ار  شلوپ  سک  ره  درک .  نینچ  زاب  ترـضح  دـمآ ،  مه  یموس  تخیر .  لوپ  تشم  کـی 
کی اهنت  هک  نیا  ات  درک  میسقت  روطنیمه  ار  اهلوپ  ترضح  رخآ ،  ات  دایز .  هن  مک ،  هن  دوب ؛  مهرد  دصشش  اهلوپ  درمشیم .  ار  شلوپ 

دوخ مهس  نم .  مهس  مه  نیا  متشاد ،  تکرش  گنج  نیا  رد  امش  لثم  مه  نم  دومرف :  (ع ) ترـضح دنام .  اهكاخ  يور  اهلوپ  زا  رادقم 
(38  ! . «) ِلاَـمْعَْالا َناَزیِم  اَـی  َکـْیلَع  ُماَـلَّسلَا   : » دـیناوخیمن شتراـیز  رد  رگم  تسا .  نازیم  یلع  دوـب .  مـهرد  دصـشش  ناـمه  ترـضح ، 
اب هعیـش  کی  تسا  نکمم  هنوگچ  سپ  تخاسن ،  شدوخ  نامز  ياهتموکح  اـب  (ع ) یلع زیچ .  همه  تسا ؛  زیچ  همه  يوزارت  (ع . ) یلع
اب هک  دشاب  ربخیب  رگا  تسا .  سیلبا  وا  تسین .  يولع  وا  تسین ؛  هعیش  رگید  وا  دشاب ،  مه  شنطاب  رد  شزاس  نیا  یتح  دزاسب ؟  اکیرمآ 

رادیب دناسرب ،  شـشوگ  هب  ار  شیادص  مه  راگدرورپ  دوخ  هک  دشاب  دناعم  نمـشد و  رگا  دوشیم .  رادـیب  ادـخ  ياهيرگنـشور  ندـینش 
نم ناج !  یلع  ارچ  تفگ :  یتفرگن ؟  لوپ  وت  دـندومرف :  (ع ) ترـضح دیـشک .  هآ  کی  (ع) نانمؤمریما نارای  زا  یکی  راب  کی  دوشیمن . 

هک منکب  یظفاحادـخ  مردارب  زا  متفر  نم  ناج !  اـقآ  تفگ :  يدیـشک ؟  هآ  ارچ  دـندومرف :  (ع ) ترـضح مهرد .  دصـشش  ماهتفرگ ،  لوپ 
متشاد یملاس  ندب  نم  شاک !  يا  تفگ :  مردارب  تسا .  ضیرم  مردارب  مدید  یلو  مروایب ،  مه  ار  مردارب  مگنجب و  امـش  باکر  رد  میایب 

اب شتین  هک  یسک  تردارب ؛  يارب  ربب  رادرب و  ار  مهرد  دصشش  نیا  دندومرف :  (ع ) ترضح مدادیم .  يرای  ار  (ع ) یلع مدمآیم و  وت  اب  و 
 ، دـهدب رارق  كاپ  ار  شلیم  دـهدب ،  رارق  كاـپ  ار  شیاـهتین  همه  دـناوتیم  مدآ  یتقو  ارچ  دوب .  اـم  اـب  ههبج  رد  وا  هک  راـگنا  دوب ،  اـم 

ادـخ تسادـخ .  يرگنـشور  کی  نیا  دورب .  كاپان  ياههدارا  سجن و  ياهلیم  لاـبند  هب  دـنکن و  نینچ  دـهدب ،  رارق  كاـپ  ار  شاهدارا 
تسا و لکشم  شندومن ،  لوبق  ناسنا  يارب  مه  هچنآ  و  تسا ،  هدرک  يرگنشور  نآرقرد  نآ  ةرابرد  تسا ،  لوهجم  ناسنا  يارب  ار  هچنآ 

 . تسا هدرک  يرگنشور  رگید  کبس  کی  هب  مه  نآ  ةرابرد  درک ،  دهاوخ  ادیپ  قّقحت 
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لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 

ىزیچ هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما 
دلج ود  هصالخ  حرـش  همجرت و  - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا 
رهش هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب 
لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا 

چیه هک  دش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا 
يرجه لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم  دـنهد . یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دـشن و  شوماخ  نآ  غارچ  تقو 
بکرم یمیت  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  فیرشلا )  هرس  سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارشا  تحت  یـسمش 

زا عافد   : فادـها تسا . هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذـم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگتخیهرف  زا 
هب تبـسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طـسب  هعیـش و  میرح 

داجیا اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاـج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب 
، بالط نیققحم و  هب  یهد  سیورس  فراعم ، رشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب 

تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 
نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
اب هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فـلا زکرم :  هدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشخب . تعرـس  ناـهج  حـطس 

دیلوت هارمهـس ج) نفلت  یـشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدـص  دـیلوت  یناوخباتک ب) هقباـسم  يرازگرب 
هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د) يرگـشدرگ و ... یبهذـم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدـعب ، هس  ياـه  هاگـشیامن 

تالوصحم دـیلوت  رگید ه) یبهذـم  تیاس  نیدـنچ  هارمه و  نفلت  ياـه  رازفا  مرن  ناـگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com
تالاوس هب  ییوگ  خـساپ  هناـماس  یملع  یناـبیتشپ  يزادـنا و  هار  يا و) هراوهاـم  ياـه  هکبـش  رد  شیاـمن  تهج  ینارنخـس و ...  یـشیامن ،

یتسد راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادـباسح ،  ياـه  متـسیس  یحارط  ز) طخ 2350524 )  ) يداقتعا یقـالخا و  یعرش ،
ياه هزوح  ماظع ، تاـیآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اـههد  اـب  يراـختفا  يراـکمه  ح) SMS و ... کـسویک ،  بو  ثوتولب ،

ناناوجون ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط) نارکمج و ...  دجـسم  دننام  یبهذم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ،
لاـس لوط  رد  يزاـجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياـه  هرود  مومع و  هژیو  یـشزومآ  ياـه  هرود  يرازگرب  هسلج ي) رد  هدـننک  تکرش 

خیرات ناهفصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجـسم  /خ  ناهفـصا يزکرم : رتفد 
: لـیمیا  www.ghaemiyeh.com تیاـــــس : بو   10860152026 یلم :  هسانـــــــش   2373 تـــبث :  هرامــــش   1385 سیــسأت :
سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25  www.eslamshop.com یتنرتنیا : هاگشورف   Info@ghaemiyeh.com

هکنیا هجوت  لـباق  هتکن  ناربراـک 2333045(0311 ) روما  شورف 09132000109  یناـگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311)
هب ور  مجح  يوگباوج  یل  هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب 

یلصا بحاص  مرک  لضف و  هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعـسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و 
ناگمه لماش  ار  ینوزفازور  قیفوت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاق )  ) هناخ نیا 

-5331-6273  : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامـش  هللااشنادـنیامن . يرای  ار  اـم  مهم  رما  نیا  رد  ناـکما  تروص  رد  اـت  دـیامنب 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 22زکرم  هحفص 20 

http://www.ghaemiyeh.com


دزن ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53 ابش :  باسح  هرامش  3045-1973و 
 -: مالسلا هیلع  نیسح  ماما  زا  شدنس ، هب  جاجتحالا -  یتدیقع  يرکف و  راک  شزرا  دیس  دجـسم  نابایخ  ناهفـصا –  هبعـش  تراجت  کناب 

یمهـس وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  ام  مولع  زا  تسا و  هدرک  ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره 
. مرتراوازس وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدننک  کیرش  راوگرزب  هدنب  يا  : » دیامرفیم وا  هب  دنوادخ  دنک ، شتیاده  داشرا و  ات  دهد 
هک ار  هچنآ  اـهتمعن ، رگید  زا  دـیهد و  رارق  خاـک  رازه ، رازه  تسا ، هداد  داـی  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف 

مادک : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا : هیلع  يرکسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریسفتلا  دینک .» همیمـض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال 
هارمگ هدارا  یبصان  يدرم  ای  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وت  دراد و  ار  فیعـض  ییاونیب  نتـشک  هدارا  يدرم  يرادیم : رتتسود  ار  کـی 
هاـگن نادـِب ، ار  دوـخ  اوـنیب ، نآ  هک  ییاـشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وـت  اـّما  دراد ، ار  اـم  ناوریپ  زا  فیعـض  اوـنیب و  ینمؤـم  ندرک 
نمؤم نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] [ .»؟ دنکـشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ  لاعتم ، يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و 

ره ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب 
زیت ياهریـشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا  شیپ  تسا ، هدرک  هدـنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دـنک ، داـشرا  ناـمیا ، هب  رفک  زا  دـنک و  هدـنز  ار  وا  هک 

يرجا دنک ، تباجا  وا  دناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیز : دنـسم  دشکب .»
«. دراد هدنب  ندرک  دازآ  دننام 
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