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تیرشب قفا  رد  يدیشروخ  ع )  ) یلع نینمؤملاریما 

باتک تاصخشم 

1305  - 1380 دمحم ، يزاریش  ینیسح  هسانشرس : 

یلاف رقابدمحم  همجرت  يزاریـش  ینیـسح  دمحم  تیرـشب  قفا  رد  يدیـشروخ  مالـسلا  هیلع  یلع  نانموم  ریما  روآدـیدپ :  مان  ناونع و 
.1380 ناگدازآ 1422ق =  شنیب  ناهفصا :   : ] رشن تاصخشم 

ص 104 يرهاظ :  تاصخشم 

8-02-7722-964 964-7722-02-8 ؛  کباش : 

Amir Momenan, Ali the sun in یـسیلگنا هب  دـلج  تشپ  تشادداـی :  یلبق  یـسیونتسرهف  یـسیون :  تسرهف  تیعـضو 
 . human horizun

عوضوم لیاضف  40ق --  ترجه -  زا  لبق  لوا 23  ماما  بلاط ع ،  یبا  نب  یلع  عوضوم :  سیونریز  تروص  هب  همانباتک  تشاددای : 
ق 40 ترجه -  زا  لبق  لوا 23  ماما  بلاط ع ،  یبا  نب  یلع  : 

54  8 فلا ح   / BP37/4 هرگنک :  يدنب  هدر  مجرتم  رقابدمحم ، یلاف  هدوزفا :  هسانش 

297/951 ییوید :  يدنب  هدر 

م 3259-81 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

راتفگشی

ینارون ار  اج  همه  دیشروخ  و  ددرگ ، یم  دیدپان  ناشخرد  ناگراتس  یتح  و  هدش ، غورف  یب  يرونره  قفا ، هنهپ  رد  دیشروخ  عولط  اب 
...دریگ یم  ربرد  ار  یتیگ  هنحص  مامت  نآ  هعشا  شرتسگ  و  دنک ، یم 

رـسارس داد و  رارق  عاعـشلا  تحت  ار  همه  گرزب ، ربـهر  ود  یگتـسیاش  یلو  هدـید ، دوخب  يا  هتـسیاش  ناربـهر  خـیرات  لوط  رد  رـشب 
...تسا قشمرس  وگلا و  ..اهناسنا  مامت  ناتسرپ و  ادخ  نایاورنامرف ، يارب  ود ، نآ  راختفارپ  یناگدنز 

يارب و  تمحر ، ناـیملاع  يارب  هک  هدوب ، (ص ) مالـسا گرزب  ربماـیپ  تسا ، تادوجوم  فرـشا  اـهناسنا و  ماـمت  ملعم  هک  ربهر  نیلوا 
(ع) بلاـط یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  هتـسیاش  گرزب و  ربهر  نیمود  و  تسا ، هنومن  راـیعم و  نیرتهب  ناـیاورنامرف  ماـکح و 

رشب هب  هشیمه  يارب  شا  هرمزور  ياهراک  یگدنز و  ياهیراک  هزیر  هک  يربهر  نآ  دوب ، مالسا  بتکم  رولبت  و  قطان ، نآرق  هک  تسا 
لوط رد  و  دزومآ ، یم  يراکتسرد  سرد 
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.دوش یمن  شوماخ  هاگچیه  دناشفیم و  رون  هتسویپ  دشخرد ، یم  رونرپ  يدیشروخ  نوچمه  تمایق  هب  ات  مالسا  زاغآ  زا  ناسنا  خیرات 

هتفاین یهاگآ  شرادرک  راتفر و  یگنوگچ  زا  و  هتخانـشن ، ار  گرزب  ماما  نیا  زونه  نیملـسم  دوخ  یتح  و  یناـسنا ، هعماـج  هنافـسأتم 
رارق دوخ  يارب  يا  هنومن  وگلا و  ار  (ع ) یلع ترـضح  وا  قحب  نیـشناج  گرزب و  ربماـیپ  نیملـسم  هک  يزور  تفگ  ناوت  یم  و  دـنا ،

گرزب ربهر  ود  نیا  هنافـسأتم  تساهنآ  تزع  و  تفرـشیپ ، لالقتـسا ، زور  نامه  دـننک ، لمع  نانآ ، راتفر  راک و  شور  قبط  و  هداد ،
ناملسم ریغ  ناگدنسیون  زا  یکی  اذل  .تسین و  هتخانش  يزیچ  ود  نآ  زا  تبقنم  هزجعم و  هریـس ، زا  يا  هلمج  زج  و  هدش ، عقاو  مولظم 

رونم دوخ ، شناد  رون  هب  ار  ناهج  ات  دش ، یم  دلوتم  رترید  لاس  رازه  کی  (ع ) یلع شاک  يا  : ) دـسیون یم  (ع ) نانمؤم ریما  هب  عجار 
(. دزاس

حلـص و اب  اهناسنا  تیرثکا  کش  نودـب  دوش ، هضرع  یناهج  هعماج  هب  وا  هتـسیاش  ياهیربهر  ماـما و  نیا  رگا  هک  دـسر  یم  رظن  هب  و 
نوچ ...يرآ  نک  هاگن  (ع ) یلع هب  .یـسانشب  ار  مالـسا  یهاوخ  یم  رگا  ناگرزب : زا  یکی  هتفگ  هب  و  دـنورگ ، یم  مالـسا  هب  شزاـس 

هکنیا تهجب  تسا  هتـشاد  مالـسا  رب  تایح  قح  دـنچ  یعقاوم  رد  هکلب  .هدوب  لماک  مالـسا  يامن  مامت  هنیآ ? (ع ) بلاـط یبا  نب  یلع 
مالسا و  هدنز ، ار  ربمایپ  دوخ  يراکادف  اب  هدیباوخ و  ربمایپ  ياج  هب  صالخا  لامک  اب  (ص ،) مالسا ربمایپ  نتـشک  رب  رافک  داحتا  زور 
مالـسا ربماـیپ  تفاتـش ، برع  فورعم  ناوـلهپ  نآ  دودـبع ) نب  ورمع   ) گـنج هـب  هـک  بازحا  گـنج  زور  رد  و  تخاـس ، هدـنیاپ  ار 

، تساوخرب هزرابم  هب  رفک  همسجم  رفک  مامت  ربارب  رد  مالسا  رولبت  نامیا  مامت  دندومرف :
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? هبرض نوچ  تسا ، سنا  نج و  تدابع  زا  لضفا  قدنخ  زور  رد  (ع ) یلع هبرض ? دندومرف : زین  (ع ) یلع ترـضح  يزوریپ  زا  سپ  و 
...دش مالسا  تایح  ثعاب  ترضح  نآ 

، تفای مامتا  رشب  رب  يدنوادخ  تمعن  هدش و  لماک  مالسا  مخ  ریدغ  زور  رد  هک  دوب  ترضح  نآ  سدقم  دوجو  تکرب  هب  هرخالاب  و 
...دیسر یمن  نایاپ  هب  نآ  غیلبت  هدنام و  صقان  یهلا  تلاسر  نآرق  هدومرف  قبط  دش ، یمن  بوصنم  ماما  نآ  رگا  هک 

یناگدنز فلتخم  ياهبنج  اهیراک و  هزیر  هب  نتخادرپ  هتفای ، شراگن  (ع ) نانمؤم ریما  نوماریپ  هک  يددعتم  ياهباتک  رد  ...لاح  ره  هب 
تربع ياـه  هبنج  هب  رتشیب  هک  تسا  نیا  رد  دـیراد  تسد  رد  هک  یباـتک  نیا  زاـیتما  و  تسا ، هدـش  رکذ  رتمک  ترـضح  نآ  راـتفر  و 

هب ار  مالـسا  تیمکاح  یگتـسیاش  و  یمالـسا ، ياه  هشیدـنا  قمع  نآ ، راصتخا  مغر  یلع  هدـش و  هراـشا  ترـضح  نآ  تاـیح  زیگنا 
.دراد یم  هضرع  ناور  نیریش و  یکبس  اب  یناسنا  هعماج 

یلوصا یهقف ، باتک  اهدص  نونک  ات  هک  تسا ، يزاریش  ینیسح  دمحم  دیس  یمظعلا  هللااهیآ  ترضح  ردقیلاع  عجرم  نآ  هدنسیون  و 
، اج همه  رد  یمالسا  هعماج  ياه  هدوت  مامت  هک  دراد  هتشاد و  یعس  هشیمه  و  هتشون ، یعامتجا  راشقا  همه  حطس  رد  دیفم ، یمالسا  و 

وترپ رد  نیملسم  داحتا  يدوز  هب  هللاءاشنا  ات  دنبای ، لماک  یهاگآ  نآ  هتسیاش  ناربهر  مالسا و  هیلاع  میلاعت  زا  و  هتفای ، یمالـسا  دشر 
سیفن و رثا  نیا  هعلاطم  همتاخ  رد  ...ددرگ  هاتوک  یمالـسا  دـالب  رـسارس  زا  راـفک  تسد  و  هتفاـی ، لکـش  یمالـسا  تما  داـحتا  کـی 

ماما ترـضح  ياضر  دروم  زیچان  تمدخ  نیا  هک  دشاب  مینک ، یم  هیـصوت  هعماج  نارکفنـشور  هب  هژیوب  راشقا و  مامت  هب  ار  دـنمدوس 
یلو هللاو  هللاءاشنا  دریگب ، رارق  هادف ) انحاورا  ) رصع
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قیفوتلا

فلوم همدقم 

نانمؤم ریما  ترضح  لاوحا  تالامک و  یقالخا و  لئاضف  زا  يا  هلمج  رد  تیرـشب ) قفا  رد  يدیـشروخ  (ع ) یلع نانمؤم  ریما   ) باتک
هنادنمتفارش یگدنز  ناهاوخ  هک  یناسک  يارب  نانمؤم ، ریما  هنوگچ  هک  مینادب  ات  هتفای ، نیودت  یناگدنز  رد  ناشیا  شور  و  (ع ) یلع

روط هب  ارچ  و  دـنام ؟ یم  یقاب  هوسا  هراومه  اهناسنا  مامت  يارب  تماـیق  زور  اـت  و  هدوب ، هوسا  دنتـسه  ترخآ  تداعـس  و  اـیند ، رد  يا 
یهاگیاپ ياراد  ربمایپ ، زا  دعب  ماما  هدزاود  ارهز و  همطاف  ترـضح  مالـسا ، ربمایپ  ینعی : موصعم  هدراهچ  هژیوب  و  ادـخ ، يایلوا  یلک 

شور باـتک  نیا  رد  لاـح  ره  هـب  دـنوش ؟ یم  هدوزفا  ناـشناوریپ  هتـسویپ  هدـمآ و  درگ  ناـگرزب  نآ  نوـماریپ  مدرم  هدوـب و  یمدرم 
تما هللاءاشنا  ات  میهد ، یم  رارق  یـسررب  دروم  لصف  دنچ  نمـض  ار ، (ع ) یلع ترـضح  نایقتم  يالوم  هژیوب  ناگرزب و  نیا  یناگدنز 

تمظع دـجم و  ًاددـجم  و  هدـش ، رادـیب  تلفغ  باوخ  زا  دـنناوتب  نانآ ، یناگدـنز  ياهیراک  هزیر  راک و  شور  تخانـش  اـب  یمالـسا 
..هللااب الا  یقیفوت  ام  .دنبای و  زاب  ار  شیوخ 

مالسا رد  يدازآ  : لوا لصف 

هراشا

هکنآ هچ  دراد  ینازرا  راـفک  یتـح  ناـگمه  هب  ار  یمالـسا  ياـهیدازآ  تسناوت  هک  تسا  یمالـسا  مکاـح  نیمود  (ع ) یلع ترـضح 
: دنک یم  نایب  نینچ  ار  وا  تثعب  فده  و  گرزب ، ربمایپ  هب  عجار  دیجم  نآرق  .تسا  رامشیب  مالسا  رد  يدازآ 

( مهیلع تناک  یتلا  لالغ  الا  مهرـصا و  مهنع  عضی   ) دراد یم  رب  نانآ  تشپ  زا  هدوب ، مدرم  رب  هک  ار  یئاـهریجنز  لـغ و  نارگ و  راـب 
: تسا ینعم  ود  هب  نیا  و  اهریجنز ) لالغا :  ) و نارگ ) راب  رصا : : ) دینک یم  هظحالم  هفیرش  هیآ  نیا  رد  ار  ترابع  ود  ( 1)

هب رداق  شیاپ ، تسد و  ندوب  زاب  دوجو  اب  هک  دنراذگ  یم  ینیگنس  راب  ناسنا  تشپ  رب  یهاگ   1
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.دنیوگ نارگراب  ینعی  رصا )  ) ار نیا  دوش ، یم  ریگ  نیمز  هجیتن  رد  و  هدوبن ، دوخ  ياج  زا  تکرح 

ماجنا یتکرح  دـناوت  یمن  هجیتن  رد  هک  تسا  دـنب  دـیق و  رد  شیاپ  تسد و  اما  تسین  ناـسنا  تشپ  رب  ینیگنـس  راـب  مه  یهاـگ  2 و 
.دهدب

رب نامز  رورم  هب  هک  هدومن ، یتافیرـشت  راتفرگار  دوخ  عماوج  زا  یخرب  هک  تفای  میهاوخ  مینک ، هدایپ  رگا  هعماج  رد  ار  لاثم  ود  نیا 
.زورما یگدنز  تانوئش  رگید  يزاس و  هناخ  يراد ، هناخ  يرتسگداد ، جاودزا ، تافیرشت  لثم : دنک ، یم  ینیگنس  اهنآ  لهاک 

..تسا هتخاس  دودحم  ار  ناشیاهیدازآ  و  هتسب ، اهنآ  ياپ  تسد و  هک  دنا  هدش  یتاررقم  نیناوق و  راتفرگ  مه  عماوج  یخرب  و 

دیق و هتـشادرب و  یناسنا  هعماج  تشپ  زا  ار  تافیرـشت  نیگنـس  راب  هک  دوب  نیا  (ص ) مالـسا یمارگ  ربمایپ  فادها  نیرتمهم  زا  یکی 
هک دودعم  رایسب  دراوم  رد  رگم  هدرمـش ، مرتحم  ناسنا  يارب  ار  اهیدازآ  مامت  مالـسا  نیبم  نید  اذل  و  دربب ، نیب  زا  ار  قانتخا  ياهدنب 

: دیامرف یم  مالسا  یمارگ  ربمایپ  هب  باطخ  دیجم  نآرق  تسا ، هدومن  دودحم  ار  رفن  دنچ  يدازآ  هعماج ، تیرثکا  يدازآ  ظفح  يارب 
نم انا  ام  رجا و  نم  هیلع  مکلئسا  ام  لق   ) مزادنا یمن  تقشم  تمحز و  هب  ار  امش  مهاوخ و  یمن  یشاداپ  امش  زا  نم  هک  وگب  مدرم  هب 
امنا رکذف   ) یتسین طلـسم  مدرم  رب  يا و  هدنروآ  دای  وت  هک  هدب ، رکذـت  مدرم  هب  سپ  دـیامرف : یم  رگید  يا  هیآ  رد  و  ( 2 () نیفلکتملا

يرابجا هارکا و  هنوگچیه  نید  باختنا  رد  هک : تسا  دنلب  هشیمه  يارب  نآرق  يادن  نینچمه  و  (، 3 () رطیسمب مهیلع  تسل  رکذم  تنا 
گنج رد  هن  دومرفن ، مالـسا  نید  شریذپ  رب  رابجا  ار  سکچیه  (ص ) مالـسا ردـقیلاع  ربمایپ  اذـل  و  ( 4 () نیدـلا یف  هارکا  ال   ) تسین

، ردب
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...دنتشاد اور  مالسا  هیلع  رب  مالسا  نانمشد  هک  یگنج  اههد  رد  هن  نینح و  گنج  رد  هن  هکم ، حتف  رد  هن  ربیخ ، گنج  رد  هن 

ار مالـسا  مچرپ  تحت  یبهذـم  ياـهتیلقا  یتح  راـشقا و  ماـمت  يدازآ  (ص ،) ادـخ لوسر  زا  يوریپ  هب  (ع ) یلع ناـنمؤم  ریما  نینچمه 
سکچیه تسا ، هدوب  اقیرفآ  برغ  ات  يوروش  ياه  همین  زا  شتیمکاح  ورملق  و  ردتقم ، رایسب  ماما  نآ  هک  یلاح  رد  و  درمش ، مرتحم 
ياـهتیلقا هب  عجار  ع )  ) راـهطا همئا  زا  يررکم  تاـیاور  رد  سکعب  هکلب  درکن ، مالـسا  نید  شریذـپ  و  دوخ ، نید  كرت  هب  راـبجا  ار 

...دینک راتفر  دنراد  هک  يا  هدیا  نامه  هب  نانآ  اب  هب ) اومزتلا  امب  مهومزلا  : ) هک هدمآ  یبهذم 

هکنآ لاـح  شاـبم  نارگید  هدـنب  : ) دـیامرف یم  هدـش  لـقن  راوـگرزب  نآ  زا  هک  يروهـشم  تیاور  رد  (ع ) یلع ناـنمؤم  ریما  ترـضح 
نینچمه ...دنتسه ) دازآ  مدرم  مامت  دیامرف ...( : یم  لصفم  تیاور  کی  زا  یتمسق  رد  نینچمه  و  تسا ) هدیرفآ  دازآ  ار  وت  دنوادخ 

هشیمه يارب  هک  دومرف  یباطخ  نانآ  هب  هیما  ینب  نایرکشل  اب  گنج  شتآ  تدش  ماگنه  هب  اروشاع  زور  رد  (ع ) نیسح ماما  ترـضح 
متنک ال نید و  مکل  نکی  مل  نا  : ) دزاون یم  لد  شوـگب  ار  نآ  يا  هدازآ  ناـسنا  ره  و  تسا ، نکفا  نینط  تیرـشب  خـیرات  ياـضف  رد 

(. مکایند یف  ارارحا  اونوکف  داعملا  نوفاخت 

دشاب ایندب  هدازآ  مدرم  لقاال  تسین  ینیئآ  نید و  ناهج  هب  ار  امش  رگ 

نآرق زا  هدافتـسا  اب  مالـسا ، ياهقف  هک  یئاج  ات  تسا ، رایـسب  مدرم  ياـهیدازآ  هب  عجار  ع )  ) نیموصعم زا  هدراو  تاـیاور  هرخـالاب  و 
ره ورنیا  زا  دنتسه ) طلسم  شیوخ  لام  ناجرب و  مدرم  : ) هک دنا  هدومرف  نایب  هتسب  رس  راصتخا و  روطب  ار  يا  هدعاق  تایاور ، دیجم و 

اب دناوت  یم  یناسنا 
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: لـیبق زا  يدروم  ره  رد  يدازآ  سپ  دـشابن ، یهلا  رماوا  فلاـخم  هکنیا  رب  طورـشم  دـهد  ماـجنا  ار  يراـک  ره  شیوخ  لاـم  ناـج و 
سیـسأت باـتک  هلجم و  هماـنزور ، زا  مـعا  تاـعوبطم  رظن ، راـهظا  هماـقا ، رفـس ، يزاـس ، ناـمتخاس  يزرواـشک ، تعنـص ، تراـجت ،

.تسا مرتحم  مالسا  هاگدید  زا  یناسنا ، عورشم  ياهیدنمزاین  رگید  جاودزا و  شزومآ ، ینویزیولت ، یئویدار و  هدنتسرف  ياههاگتسیا 

دازآ تاوم  ياهنیمز  رد  یفرـصت  هنوگره  رد  ار  مدرم  (ص ،) مالـسا ماـقم  یلاـع  ربماـیپ  زا  يوریپ  هب  (ع ) یلع ناـنمؤم  ریما  ترـضح 
رهش نیا  تعسو  نیخّروم  لقن  هب  انب  و  رفن ، نویلیم  راهچ  دودح  رد  ماما  نآ  نامز  رد  هفوک  داینبون  رهش  تیعمج  اذل  دوب و  هتـشاذگ 

ياهنیمز (، ) تسوا نآ  زا  دـنک  دابآ  ار  یتاوم  نیمز  هک  یـسک  : ) دوب هدومرف  مالـسا  ربمایپ  اریز  تسا ، هدوب  رتم ) ولیک   60  ) خسرف هد 
نیمز فارطا  رد  هک  یـسک  (، ) دوب دـهاوخ  وا  لام  زا  دـنک ، دابآ  ار  نآ  زا  یـشخب  هک  سک  ره  و  تسا ، ربمایپ  ادـخ و  کـلم  تاوم 

وا نیمز  فلع  زا  نایاپراهچ  رگا  و  هتـشاد ، يا  هرهب  نآ  زا  دنک  دابآ  ار  تاوم  نیمز  هک  یـسک  (، ) تسوا نآ  زا  دـشکب  راوید  تاوم 
زیچ هب  دریگب  تقبـس  هک  یـسک  : ) دـیامرف یم  زین  رگید  یتـیاور  رد  هرخـالاب  و  دوش ) یم  بوـسحم  هقدـص  شیارب  دـنروخب ، يزیچ 

(. تسا مدقم  نارگید  رب  یش ء ، نآ  رد  وا  قح  دنا ، هتفرگن  تقبس  وا  رب  نارگید  هک  یحابم 

: دنا هداد  يوتف  یمالسا  ياهقف  هک  تسا  قوف  تایاور  دننامه  مالسلا ، مهیلع  راهطا  همئا  زا  هدراو  حیحص  تیاور  اههد  هب  دانتسا  اب  و 
اهایرد و یهام  ای  کمن و  لگنج ، گرب  ای  هویم و  بوچ ، لثم : دراد  ار  یمومع  حابم  ياهتورث  عبانم  مامت  زا  هدافتسا  قح  سکره 
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ار نیمز  ياهتورث  دـنوادخ  هک  ارچ  هدومرف ، ررقم  مالـسا  هک  تسا  یلالح  دراوم  زا  اهنیا  زج  ...اهارحـص و  ناروناـج  اـه ، هناـخدور 
ار بآ  نامسآ  زا  هدیرفآ و  ار  نیمز  اهنامسآ و  هک  تسا  دنوادخ  : ) دنک یم  حیرصت  نینچ  يا  هیآ  رد  و  هدیرفآ ، رـشب  یمومع  يارب 
رد وا  تساوخ  هب  ات  دومرف  رخـسم  امـش  يارب  ار  یتشک  و  دروآ ، مهارف  يزور  تاج  هویم  زا  امـش  يارب  نآ  طسوت  سپ  دروآ ، دورف 

شلاوئـس هک  هچره  زا  و  هدـیرفآ ، امـش  يارب  ار  زور  بش و  و  هتـسویپ ، روط  هب  هام  باتفآ و  اـه و  هناـخ  دور  و  دـنک ، تکرح  اـیرد 
ناسنا هک  یتسرد  هب  دروآ ، باسح  هب  ار  اهنآ  تسناوت  دیهاوخن  دیرامـشب ، ار  ادخ  ياهتمعن  رگا  و  هتـشاد ، ینازرا  امـش  هب  دـیدرک ،

مکل رخس  مکل و  ًاقزر  تارمثلا  نم  هب  جرخأف  ًاءام  ءامسلا  نم  لزنا  ضرالاو و  تاوامـسلا  قلخ  يذلا  هللا   ) تسا شیکرفک  رگمتس و 
ام لک  نم  مکاتآ  راهنلاو و  لیللا  مکل  رخس  نیبئاد و  رمقلاو  سمشلا  مکل  رخسو  راهنألا  مکل  رخس  هرمأب و  رحبلا  یف  يرجتل  کلفلا 

(. 5 () رافک مولظل  ناسنالا  نا  اهوصحت  هللا ال  همعن  اودعت  نا  هومتلأس و 

هللاءاشنا رگا  و  درک ، بلج  مالسا  يوسب  هورگ  هورگ  ار  مدرم  مالـسا  زاغآ  رد  هک  دوب ، هدرتسگ  قلطم و  ياهیدازآ  نیمه  عقاو  رد  و 
مدرم یتح  اـهناسنا ، ماـمت  هک  تسا  دـیما  دـتفیب ، ادـخ  ربماـیپ  یعقاو  ناگدـنیامن  مالـسا و  بتکم  تسد  هب  یناـهج  تردـق  ًاددـجم 

ریغ ياهماظن  و  هتفریذپ ، ار  رتهب  ماظن  هشیمه  يرطف  روطب  رـشب  هک  ارچ  دنورگب ، مالـسا  نید  هب  اهنآ  ریاظن  نیچ و  يوروش ، اکیرمآ ،
.دنک یم  كرت  ار  نآ 

نیفص رد  یبش 

، داتفا هیواعم  نایرکشل  تسد  هب  تارف  بآ  نیفص ، گنج  رد  یبش 
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شاب هدامآ  روتسد  دوخ  نایرکشل  هب  دیسر ، نانمؤم  ریما  هب  ربخ  هک  یماگنه  دوش ، هتسب  (ع ) یلع هاپس  رب  بآ  هک  داد  روتـسد  هیواعم 
راـب ریز  رگا  ینعی : ...نیرهاـق ) مکتوم  یف  هاـیحلاو  نیروهقم ، مکتاـیح  یف  توملا  : ) دومرف ناـنآ  هب  يا  هبطخ  نمـض  و  داد ، يروـف 
رگا یتح  دیا  هدنز  هشیمه  يارب  دینک  يدرمیاپ  نمشد  ربارب  رد  رگا  و  دیشاب ، هدنز  رهاظ  هب  رگا  یتح  دیا  هدرم  دیـشاب  نمـشد  تلذ 
هلمح کی  اب  ماما  هاپـس  دومرف ، رداص  ار  نمـشد  تسد  زا  تارف  يزاسدازآ  تهج  هلمح  روتـسد  سپـس  ...دـیوش و  دیهـش  رهاـظ  هب 

نیا زیمآ  تیقفوم  نایاپ  زا  سپ  دندرگ ، طلسم  اجنآ  رب  دوخ  و  هتخاس ، رود  تارف  رهن  زا  ار  هیما  ینب  ياهورین  دنتـسناوت  هدش  باسح 
دادن و هزاجا  ار  راک  نیا  ترضح  دندنبب ، هیواعم  رکشل  رب  ار  بآ  هدرک و  لثم  هب  هلباقم  دنتـساوخ  (ع ) ریما ترـضح  نایهاپـس  هلمح 

هزادنا نیا  ات  مالسا  دراد !؟ دوجو  مالسا  زج  رـشب  خیرات  مادک  رد  یلمع  نینچ  تسا ، دازآ  ناگمه  يارب  بآ  زا  هدافتـسا  هک  دومرف :
.ددنبیمن براحم  نمشد  رب  ار  بآ  یتح  هک  هدرمش  مرتحم  ار  اهناسنا  تیصخش 

ربیخ رد  راکهاش 

: مینک هراشا  مالسا  گرزب  ربمایپ  زا  نیا  ریظن  يراکهاش  هب  هک  تسین  تبسانم  یب  اجنیا  رد 

هب نایدوهی  زا  یـصخش  نآ ، رد  نکاس  نایدوهی  تمواقم  و  ادـخ ، لوسر  نایهاپـس  طسوت  ربیخ  مکحم  ياـهژد  هرـصاحم  ماـگنه  هب 
: تشاد هضرع  هدش و  بایفرش  مالسا  ربمایپ  تمدخ 

نیا هار  نآ  دـنوش و  یم  میلـست  یتحار  هب  ربیخ  ناـیدوهی  يریگ ، شیپ  ار  نآ  رگا  هک  مهد ، یم  ناـشن  یهار  امـش  هب  نم  دـمحم  اـی 
هار رگا  تساهنآ ، یگدنز  نایرش  ناسب  یبآ  هار  نیا  و  تسا ، ناور  نآ  لخاد  يوس  هب  ربیخ  هعلق  جراخ  زا  یبآ  يوج  هک  تسا 
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يا هفطاع  اب  تیناسنا  ملعم  گرزب و  ربمایپ  اما  ...دـش  دـنهاوخ  میلـست  هب  ریزگاـن  یگنـشت  راـشف  رثا  رد  ناـنآ  دـینک  دودـسم  ار  بآ 
: دومرف يدوهی  نآ  هب  ریذپان  فیصوت 

دنتـسه فیعـض  يدارفا  هدریـش و  نانز  هانگ ، یب  ناـکدوک  ناـنزریپ ، نادرمریپ ، اـهژد  نیا  رد  اریز  منک ، یمن  يراـک  نینچ  نم  ..هن 
! ..دوشب مامت  نانآ  یگنشت  تمیق  هب  نم  يزوریپ  مرادن  شوخ 

تفاـی یهاوخ  ناکرـشم  ناـیدوهی و  نینمؤـم ، هب  تبـسن  مدرم  نیرت  نمـشد  یتـسرد  هب  دـیامرف : یم  دـیجم  نآرق  هک  يدوـجو  اـب  و 
حتف زا  سپ  نانآ ، يزوت  هنیک  ینمـشد و  دوجو  اب  مالـسا  ربماـیپ  ( 6 () اوکرـشا نیذلاو  دوهیلا  اونمآ  نیذلل  هوادع  سانلادشا  ندجتل  )

...درک راتفر  دوهی  ناریسا  اب  ینابرهم  تفوطع و  لامک  اب  ربیخ  ياهژد 

اذـل يزورفا و  گنج  یئوج و  گنج  هن  درک ، یم  بلج  مالـسا  يوس  هب  ار  مدرم  هک  دوب  گرزب  ربمایپ  یناگدـنز  راـتفر  زرط  نیا  و 
يا هدع  هک  هدوب  رفن  دصراهچ  رازه و  کی  رافک ) نیملسم و   ) نیفرط زا  گنج  داتشه  زا  شیب  رد  ربمایپ ، ياهگنج  ياه  هتشک  مامت 

، هتفرگ یم  تروص  یبیجع  ياهراتـشک  مالـسا  زا  لبق  هک  مینیب  یم  ام  هکنآ  لاح  و  دـنا ، هدرمـش  زین  رفن  تشه  رازه و  کـی  ار  نآ 
اهسراف هب  اهیمور  یهاگ  سکعب  و  دندرک ، یم  ماع  لتق  ار  مدرم  رـصم  ات  نئادم  زا  و  هدرک ، یم  هلمح  نایمور  ورملق  هب  اهـسراف  ًالثم 

هن نز ، هن  نادناخ  نیا  يارب  دوب : نیا  رگیدکی  اب  گنج  رد  اهبرع  راعش  دندرک و  یم  یشکمدآ  نئادم  ات  رصم  زا  و  هدرک ، یم  هلمح 
.مالسا زا  لبق  هب  عجار  نیا  دیراذگ  یقاب  ار  یکدوک  هن  درم و 

يور یبیجع  ياهراتشک  هچ  هداد و  خر  یئاهگنج  هچ  هک  تفای  دیهاوخ  دینزب ، قرو  ار  ناهج  ياهگنج  خیرات  رگا  مالسا  زا  دعب  اما 
، تسا هداد 
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.دنا هدش  هدیشک  نوخ  كاخ و  هب  ناسنا  اهنویلیم  و 

سراف ناریسا  اب  راتفر 

هداد لیسگ  هنیدم  رهش  يوسب  هدمآ و  رد  مالسا  ياهورین  تراسا  هب  يرایسب  دادعت  ناریا ، روشک  رب  مالسا  نایهاپس  يالیتسا  زا  سپ 
(ع) یلع ترـضح  اما  تفرگ ، نانآ  شورف  یگدرب و  رب  میمـصت  هفیلخ  دندروآ ، تقو  هفیلخ  سلجم  رد  ار  اهنآ  هک  یماگنه  دندش ،

موق رد  نانیا  و  دینک ، یکین  نانآ  هب  دیرامشب و  زیزع  ار  موق  کی  نازیزع  هدومرف : مالـسا  ربمایپ  دومرف : هدرک و  تعنامم  راک  نیا  زا 
، ترضحنآ زا  يوریپ  هب  مشاه  ینب  و  دومرف ، دازآ  ار  دوخ  ناریـسا  مهـس  سلجم  نامه  رد  ترـضح  نآ  سپـس  دنا ، هدوب  زیزع  دوخ 

شخب دریگ و  یم  ربرد  زین  ار  هیقب  دـنوش ، دازآ  ناگدرب  زا  یتمـسق  رگا  یمالـسا  نیناوق  زا  یکی  قبط  و  دـندرک ، دازآ  ار  دوخ  مهس 
.دروآ رد  یگدرب  هب  ار  اهنآ  تسناوتن  هفیلخ  هجیتن  رد  و  دندش ، دازآ  زین  ناریسا  ناگدرب و  نآ  هدشن  دازآ 

مالـسا ردقیلاع  ربمایپ  هک  یئاج  ات  هدرک  دیکأت  ناسنا  عونب  ینابرهم  تقفـش و  تفوطع و  رب  يدـح  هچ  ات  مالـسا  هک  دـینک  هظحالم 
ار صخـش  هس  ینعی : لاهج ) نیب  ام  عاض  ًاملاع  رقتفا و  ًاینغ  لذ و  موق  زیزع  اومحری ، نا  مهل  ًاقح  ًاثالث و  اومحرا  : ) دیامرف یم  (ص )

دنمتورث يراگزور  هک  یسک  ایناث  هدش ، لیلذ  لاح  هدوب و  زیزع  يراگزور  هک  یسک  الوا  دیهدب : رارق  دوخ  فطل  تمحرم و  دروم 
.تسا هدش  عیاض  نادان  يا  هدع  نایم  رد  هک  يدنمشناد  اثلاث  و  هدش ، تسدیهت  ریقف و  لاح  هدوب و 

، دینک محر  ار  نیمز  لها  ینعی : ءامسلا ) یف  نم  مکمحری  ضرالا  یف  نم  اومحرا  : ) دیامرف یم  ص )  ) مالـسا گرزب  ربمایپ  نینچمه 
دروم ار  امش  لاعتم  دنوادخ  ات 
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.دهدب رارق  تمحرم 

رکذ نایملاع  یمامت  يارب  یتمحر  ناونعب  ار  وا  نآرق  هک  یئاج  اـت  هدوب  تقفـش  تمحر و  رهظم  (ص ) مالـسا ربماـیپ  یلک  يروطب  و 
(. 7 () نیملاعلل همحر  الا  كانلسرا  ام  و   ) تسا هدرک 

همه يارب  تمحر 

بقل نامیتی  ردـپ  ار  وا  هک  یئاج  ات  تسا ، هدوب  تمحر  ناگمه  يارب  و  هتـشاد ، ار  تلاح  نیمه  زین  (ع ) یلع ترـضح  نانمؤم  ریما  و 
ترـضح نآ  لتاق  مجلم  نبا  نیگآ  رهز  تبرـض  رثا  رد  ترـضح  نآ  ندـش  يرتسب  ماگنه  هک  هدـمآ  یخیرات  نوتم  رد  و  دـنا ، هداد 
مادکره كدوک  نز و  درم و  اههد  دش ، عیاش  هفوک  رهش  رد  ربخ  نیا  هک  یماگنه  دندرک ، زیوجت  واگ  ریـش  ماما  يارب  جلاعم  نابیبط 

دندرک و یم  لوانت  یمک  ترـضح  ...دننک و  هیهت  ار  دوخ  یماح  ردـپ و  زاین  دروم  ریـش  ات  دـندمآ  درگ  ماما  هناخ  رد  ریـش  یفرظ  اب 
.دنداتسرف یم  مجلم  نبا  يارب  ار  نآ  هیقب 

ریگ نیمز  يانیبان  زا  دقفت 

شارخلد يادص  دنتـشگ ، یم  زاب  هناخ  يوس  هب  نانمؤم  ریما  ندرپس  كاخب  زا  مالـسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  هک  یماگنه 
ار دوخو  هدوب  یحو  بتکم  رد  هدـش  تیبرت  هک  ماـما  ود  نآ  دیـسر ، راوگرزب  ودـنآ  شوـگ  هب  هبارخ  کـی  لـخاد  زا  یفیعـض  هلاـن 
هک دندید  ار  يریگ  نیمز  انیبان و  درم  ریپ  دندش ، هبارخ  دراو  فیعض  يادص  ندینش  اب  دنتـسناد ، یم  نایاونیب  نافیعـض و  رب  لوئـسم 

: تفگ خساپ  رد  دندیسرپ ؟ ار  وا  لاوحا  تشاد ، یفیعض  هلان  هدرک و  هدولآ  ار  دوخ 

، درک یم  مگـشخ  داد ، یم  رارق  دقفت  دروم  ارم  موادم  روطب  زور  ره  ادخ  نادرم  زا  یکی  متـسه ، ریگ  نیمز  انیبان و  نم  هک  دینیب  یم 
درـشف و ار  شیولگ  هیرگ  هدقع  درم  ریپ  اجنیا  ...تشاذگ  یم  مناهد  رد  هدرک و  همقل  ار  اذغ  یتح  دومن و  یم  زیمت  ار  مسابل  ندـب و 

: داد همادا  دیشک و  زوسناج  یهآ 

.!؟ هدماین وا  ارچ  مناد  یمن  ما و  هدرک  فیثک  ار  مدوخ  ما و  هنسرگ  رایسب  هدماین ، وا  هک  تسا  زور  هس  نونکا 

نسح ماما 
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؟ يراد رظن  رد  يا  هناشن  وا  زا  ایآ  دندیسرپ : درمریپ  نآ  نانخس  ندینش  اب  نیسح  ماما  و 

نآ ياه  هزیر  گنـس  یتح  زیچ و  همه  شدورو  ماگنه  هب  هک  تسه  مرظن  رد  هناشن  نیا  طقف  متـسه ، انیبان  هک  نم  داد : خساپ  درمریپ 
.دیسر یم  مشوگب  اهنآ  زا  ادخ  رکذ  يادص  هتسویپ  هدمآ و  رد  ادصب  هبارخ 

مه ام  هک  دوب ، (ع ) بلاط یبا  نب  یلع  ام  ردـپ  وا  درم  يا  دـنتفگ ، دز و  هقلح  ناشنامـشچ  رد  کـشا  راوگرزب  ود  نآ  هک  دوب  اـجنیا 
.میدرگ یم  زاب  شیراپسکاخ  زا  نونکا 

.داد ناج  داتفا و  كاخ  يور  دیشک و  یهآ  نانمؤم  ریما  تداهش  راوگان  ربخ  ندینش  اب  درمریپ 

ربهر اریز  دوب ، نانمؤم  ریما  ياهراکهاش  نیرتگرزب  زا  یکی  نیا  هک  تفای  میهاوخ  مینک ، هعلاـطم  ناتـساد  نیا  فارطا  رد  یمک  رگا 
ار دوخ  ردقنآ  یعامتجا ، ياهتیلوئـسم  تالکـشم و  اهدص  اب  زور ، نآ  يایند  تردق  نیرتگرزب  دیاش  گرزب و  رایـسب  تکلمم  کی 
ار وا  ربکت  فاکنتـسا و  نودب  دریگیم و  رارق  وا  هنازور  راک  همانرب  ءزج  جلف  يانیبان  کی  هب  یگدیـسر  هک  یئاج  ات  دناد  یم  لوئـسم 
رد رگم  تسا  ریظن  یب  ناسنا  خیرات  رد  هعماج  درف  نیرت  فیعض  اب  ربهر ، راتفر  هویـش  نیا  دهد  یم  شیاذغ  هدرک و  کشخ  زییمت و 

.یهلا ناربهر  دروم 

ترضح نآ  كاروخ 

هاگ ره  و  درک ، یمن  ریـس  هاگچیه  ار  دوخ  كرابم  مکـش  و  دومن ، یم  لـیم  کـمن  اـب  هارمه  کـشخ  نیوج  ناـن  (ع ) یلع ترـضح 
و هدروخن ، ریس  ياذغ  هک  دشاب  یفیعض  نم  تیمکاح  ورملق  طاقن  نیرترود  رد  دیاش  دومرفیم : دیسرپیم ، ار  راک  نیا  تلع  یـصخش 

! منک یگدنز  وا  دننامه  دیاب  نم 

 . 156 هیآ فارعا ، هروس   1

 . 87 هیآ هروس ص ،  2

 . 21 و22 ياه هیآ  هیشاغ ، هروس   3

 . 257 هیآ هرقب ، هروس   4

5
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هیآ 31 33. میهاربا ، هروس 

هیآ 82. هدئام : هروس   6

 . 107 هیآ ءایبنا ، هروس   7

ناراکهبت زا  تشذگ   : مود لصف 

حیضوت

: ًالوا اریز  درک ، یم  رظن  فرـص  ناراکهبت  تازاجم  زا  دوب ، نکمم  هک  یئاجنآ  اـت  مالـسا  ربماـیپ  زا  يوریپ  هب  ناـنمؤم  ریما  ترـضح 
ناکما دودح  ات  زین  مرج  توبث  تروص  رد  ًایناث : .دراد و  یلکشم  قیقد و  رایـسب  نیزاوم  یمالـسا ، ياهتازاجم  نیناوق  رد  مرج  توبث 

رد تسا و  تمحر  تادوجوم  مومع  ناسنا و  يارب  مالـسا  دـنهد ، یم  رارق  شـشخب  وفع و  دروم  ار  وا  هکنیا  اـی  فیفخت و  مرجم  رب 
اریز تسین ، سایق  لباق  لالح  دراوم  ربارب  رد  مالـسا  رد  مارح  دراوم  یلک  روطب  و  دراد ، تنوشخ  ناراکهبت  نیمرجم و  يارب  دودـح 

يارب لالح  دروم  اهنویلیم  ربارب ، رد  اما  هدرک  رکذ  دروم  دصتفه  دودح  رد  ار  مالسا  رد  تامرحم  رثکا  دح  مالسا  ياهقف  زا  يا  هدع 
مدرم هک  یلاح  نیع  رد  مالسا  تسا و  نآ  هب  ندیسرن  بیسآ  هعماج و  ظفح  يارب  مه  تامرحم  نآ  عقاو  رد  و  هدش ، ررقم  ناناملسم 

طـسوت هعماج  لرتنک  اب  زج  لـمع  نیا  و  دـنک ، یم  يریگولج  یمالـسا  هعماـج  رد  جرم  جره و  بوشآ و  زورب  زا  هتـشاذگ ، دازآ  ار 
.تسین ریذپ  ناکما  یصوصخ ، یمومع و  ياهنایز  للع  میرحت 

تواضق رد  لمأت 

یمن راـهظا  ار  دوخ  يأر  ًاروف  قیقحت  زا  سپ  یتح  و  دـندرک ، یمن  تواـضق  قیقحت  نودـب  هاـگچیه  (ع ) یلع ناـنمؤم  ریما  ترـضح 
یم تاجن  تازاجم  زا  مهتم  ای  رظنراهظا ، رد  ریخأت  ببـس  هب  دـنتخادنا و  یم  ریخأت  هب  ار  رظن  راهظا  ناکما  دودـح  اـت  هکلب  دنتـشاد ،

هراشا (ع ) نینمؤملاریما هنالداع  تواضق  اهدـص  زا  ناتـساد  ود  هب  تسین  دـب  اجنیا  دیـسر ، یم  تابثا  هب  شیهانگیب  هکنیا  ای  و  تفاـی ،
: مینک

: لوا ناتساد 

: تفگ درک و  تیاکش  دوخ  رهوش  زا  و  دش ، بایفرش  ترضح  نآ  تمدخ  هب  ینز 

داد لاح  و  هدرک ، انز  مزینک  اب  نم  هزاجا  نودب  مرهوش 
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: دومرف نز  نآ  هب  ترضح  دیهاوخب ، وا  زا  ارم 

هب هتفگ و  غورد  وت  هک  دش  تباث  رگا  و  مینک ، یم  يراج  دـح  ترهوش  رب  يا  هتفگ  تسار  وت  رگا  مینک ، یم  قیقحت  هراب  نیا  رد  ام 
دازآ ار  نز  دـش و  زامن  يادا  لوغـشم  هتـساوخرب و  دوخ  ياج  زا  ماـما  سپـس  درک ، میهاوخ  بیدأـت  ار  وت  يا ، هدز  تمهت  ترهوش 
هدـش نامیـشپ  دوخ  راک  زا  تساوخ ، یم  ار  دوخرب  دـح  يارجا  هن  و  ماـع ، ـألم  رد  دوخ  رهوش  يوربآ  نتخیر  هن  نز  نآ  تشاذـگ ،

و و تشادزاب ، ًاروف  ار  وا  تسناوتیم  (ع ) یلع ترضح  هک  يدوجو  اب  درک ، رارف  ترـضح  نآ  رـضحم  زا  درمـش و  تمینغ  ار  تصرف 
ار اهناسنا  هجنکـش  رجز و  هدـقع  دوب ، رفنتم  مدرم  تازاجم  زا  ماما  یلو  دـنزب ، هنایزات  ار  ود  نآ  زا  یکی  دـنک و  راضحا  ار  شرهوش 

: داد یم  رارق  تمحرم  وفع و  دروم  ار  دارفا  دوب  نکمم  هک  یئاجنآ  ات  تشادن و 

: مود ناتساد 

و دوب ، یباصق  درم  هبارخ  نآ  هشوگ  رد  و  دنتفای ، ار  یناسنا  نوخ  هب  هتـشغآ  هدرم و  دسج  هکورتم  يا  هبارخ  رانک  دارفا ، زا  يا  هدـع 
درم دـندروآ ، (ع ) یلع ماما  تمدـخ  هب  هدرک و  ریگتـسد  لتق  ماهتا  هب  ار  باصق  ًاروف  دارفا  نآ  تشاد ، تسد  هب  دولآ  نوخ  يدراـک 

هب ار  مکح  يارجا  اما  درک ، صاصق  هب  موکحم  لتق  مرج  هب  ار  وا  ترضح  درک ، لتق  هب  فارتعا  ماما  ربارب  رد  دایز  ینارگن  اب  باصق 
باصق نیا  دهد ، یم  مرازآ  منادجو  ملتاق ، نم  نینمؤملاریما  ای  تشاد : هضرع  دمآ و  یصخش  ناهگان  دومن ، لمأت  تخادنا و  ریخأت 

.دینزب ندرگ  وا  ياجب  ارم  تسا و  هانگ  یب 

رد يدرک !؟ فارتعا  وت  ارچ  سپ  دندومرف : باصق  درم  هب  ماما  ماگنه  نیا  رد 
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لتاق نم  يرآ  دش ، یمن  هتفریذپ  دـیاش  مدرک  یم  راکنا  رگا  هک  مدـید ، يوحنب  ار  صخـش  نیا  لتق  رد  دـهاوش  نوچ  تفگ : خـساپ 
هک متفر ، هبارخ  نآ  هب  تجاح  ياضق  تهج  ًانمض  دوب ، دولآ  نوخ  مدراک  مدوب و  هدیرب  رـس  ار  يدنفـسوگ  هظحل  نآ  رد  اما  متـسین 
هک مدید  نم  دندرک ، مریگتـسد  دـندمآ و  هبارخ  هب  مدرم  دـعب  هظحل  دـنچ  مدـش و  وربور  لوتقم  نآ  نوخ  هب  قرغ  هزانج  اب  ناهگان 

.مدیدن دوخ  ربارب  رد  لتق  هب  رارقا  زج  یهار  تهج  نیمه  هب  دش ، مهاوخ  گرم  هب  موکحم  ریدقت  ره  هب  تسا و  هجیتن  یب  لتق  راکنا 

: دومرف هداد و  رارق  شـشخب  وفع و  دروم  دوب  هداد  تاجن  ار  باصق  دوخ ، فارتعا  اب  هک  ار  یلـصا  لـتاق  ع )  ) نینمؤملاریما ترـضح 
ناج سک  ره  دـیامرف : یم  دـیجم  نآرق  تسا و  هدرک  هدـنز  ار  يرگید  ناسنا  دوخ  رارقا  اـب  یلو  هتـشک  ار  یناـسنا  هچرگ  لـتاق  نیا 

(. 1 () ًاعیمج سانلا  ییحا  امنأکف  اهایحا  نم  و   ) تسا هدومن  ایحا  ار  مدرم  یمامت  ناج  هک  تسا  یسک  دننامه  دنک ، هدنز  ار  یصخش 

.دومن لمأت  مکح  يارجا  رد  هتشکن و  ار  وا  باصق ، درم  فارتعا  درجم  هب  ماما  هکنیا  تسا ، هجوت  لباق  ناتساد  نیا  رد  هک  هچنآ 

مرجم هب  نداد  ماجرف 

تازاجم رب  ینبم  ار  دوخ  يار  یتامدقم  ياهاروش  زا  سپ  هاگداد  مرجم ، رارقا  ای  مرج و  توبث  درجم  هب  ایند  ياههاگداد  رد  هزورما 
ار قح  نیا  هاگداد  هک  یتروص  رد  و  دهاوخ ، ماجرف  هرداص  يأر  زا  دناوت  یم  مرجم  اهروشک  زا  یخرب  رد  و  دنک ، یم  رداص  مرجم 

...دننک یم  یگدیسر  مرجم  یهاوخ  ماجرف  هب  یتافیرشت  زا  سپ  صیخشت  هاگداد  و  هفصنم ، ياهتئیه  دهدب ، مرجم  هب 

ماجرف مرجم  هکنیا  نودب  (ع ) یلع ماما  تموکح  یمالسا  هاگداد  رد  اما 
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مرج هک  یتروص  رد  دوش و  یم  هداد  ماجرف  وا  هب  رابدنچ  يارب  مرجم ، دوخ  يوس  زا  تساوخرفیک  دوجو  اب  یهاگ  یتح  دـهاوخب و 
یم زاب  مالـسا  تمحرم  فطل و  هب  نیا  و  دنک ، رارف  دـهاوخب  رگا  ات  دوش  یم  هداد  تصرف  يو  هب  دـشابن ، مدرم  قوقح  هب  يدـعت  وا 

تواضق هب  هنومن  ناونعب  دیامن ، یم  لمأت  مکح  رودص  رد  هدرک و  ریگولج  يزیرنوخ  زا  نکمم  دودح  ات  یمالسا  هاگداد  هک  ددرگ 
: میرب یم  هراشا  هدش ، لقن  یفاک )  ) باتک رد  هک  (ع ) یلع ترضح  زا  يریظن  یب 

بلاج ناتساد 

ریما روـضح  هـب  نز  کـی  يزور  دـنک : یم  لـقن  نـینچنیا  ار  یناتــساد  مـثیم  باـنج  زا  یفاـک )  ) فیرــش باـتک  رد  ینیلک  موـحرم 
زا ایند  باذع  نوچ  دـنک ، كاپ  ار  وت  ادـخ  نک ، مکاپ  سپ  مراکانز  نم  نینمؤملاریما  ای  تشاد : هضرع  و  دـش ، بایفرـش  (ع ) نانمؤم

.تسا رتناسآ  ترخآ  یگشیمه  باذع 

؟ منک كاپ  ار  وت  هچ  زا  دندومرف : وا  هب  ماما 

.متسه راکانز  نم  اقآ 

؟ ریخ ای  يدوب  رادرهوش  يداد ، انز  هک  یماگنه  ایآ 

.متشاد رهوش  عقوم  نآ  رد  يرآ 

؟ بیاغ ای  دوب  رضاح  ترهوش  انز ، ماگنه  هب  ایآ 

.دوب رضاح  مرهوش 

ات اـیب  ناـمیاز  زا  سپ  ،و  نک لـمح  عضو  يراد  مکـش  رد  هچنآ  و  ورب ، ًـالعف  دـندومرف : وا  هب  ترـضح  هاـتوک  يوگتفگ  نیا  زا  سپ 
رس ترضح  دینش ، یمن  ار  ماما  نخس  رگید  هک  يروطب  دش  رود  هک  یماگنه  دش و  صخرم  هاگداد  رـضحم  زا  نز  نآ  منک ، تکاپ 

هدـش و بایفرـش  ماما  روضحب  نز  ًاددـجم  یتدـم  زا  سپ  دوب ، تداهـش  کـی  نیا  ایادـخ  راـب  تشاد : هضرع  درک و  نامـسآ  فرطب 
: درک ضرع 

: دندومرف وا  هب  هتخانشان  يرهاظب  ماما  .نک  مکاپ  لاح  مدرک ، لمح  عضو  نم  نینمؤملاریما  ای 

تکاپ هچ  يارب 
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؟ منک

.نک مکاپ  ما ، هداد  انز  نم  اقآ 

؟ يا هتشاد  رهوش  انز  ماگنه  هب  ایآ 

.يرآ

؟ بیاغ ای  دوب  رضاح  وت  يانز  ماگنه  هب  ترهوش  ایآ 

.دوب رضاح  مرهوش 

هکناـنچ هدـب ، ریـش  لاـس  ود  ار  تدـنزرف  ورب  لاـح  دـندومرف : هدرک و  صخرم  هاـگداد  زا  ار  وا  مود ، راـب  يارب  ماـما  ماـگنه  نیا  رد 
، ادنوادخ تشاد : هضرع  و  درک ، نامـسآ  هب  يور  ترـضح  هاگنآ  دش ، صخرم  ماما  تمدـخ  زا  نز  نآ  تسا ، هدومرف  رما  دـنوادخ 

ریـش ار  مدنزرف  هک  تسا  لاس  ود  لاح  درک : ضرع  هدش و  بایفرـش  نز  نآ  ًاددجم  لاس  ود  تشذـگ  زا  سپ  دـش  تداهـش  ود  نیا 
، ما هداد  انز  نم  درک : ضرع  منک ؟ تکاپ  هچ  زا  دندیـسرپ : وا  زا  هتخانـشان  يا  هرهچ  اب  ترـضح  نک ، مکاـپ  نینمؤملاریما  اـی  مداد ،

.نک مکاپ 

؟ يدوب رادرهوش  انز  ماگنه  هب  ایآ 

.متشاد رهوش  يرآ 

؟ بیاغ ای  دوب  رضاح  ترهوش  ایآ 

.دوب رضاح  مرهوش 

و دتفین ، یماب  تشپ  زا  و  دماشایب ، دروخب و  دناوتب  دنک و  دشر  ات  نک  لفکت  ار  تدنزرف  ورب  لاح  دندومرف : موس  راب  يارب  ترـضح 
هب يور  نانمؤم  ریما  هاگنآ  دش ، رود  صخرم و  نایرگ  مشچ  اب  ماما  تمدخ  زا  نز  نآ  دـیوگ : یم  مثیم  بانج  دورن ، ورف  یهاچ  رد 

.دش تداهش  هس  نیا  ایادخ  تشاد : هضرع  و  درک ، نامسآ 

وربور يو  اب  یموزخم  ثیرح  نبا  ورمع  مانب  یـصخش  دـش ، صخرم  یمالـسا  لدـع  هاگداد  زا  موس  راـب  يارب  نز  نآ  هک  یماـگنه 
هک یهاوخ  یم  ناشیا  زا  يور و  یم  ع )  ) یلع ترـضح  تمدخ  هب  هک  مدید  نم  ینکیم ؟ هیرگ  هچ  زا  ادخ  هدـنب  يا  تفگ : هدـش و 

، دنک مکاپ  هک  متساوخ  ماما  زا  نم  يرآ  تفگ : نز  نآ  دنک ؟ كاپ  ار  وت 

تیرشب قفا  رد  يدیشروخ  ع )  ) یلع www.Ghaemiyeh.comنینمؤملاریما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 67زکرم  هحفص 24 

http://www.ghaemiyeh.com


یم لاح  دورن ، ورف  یهاچ  رد  دـتفین و  یماب  زا  دـماشایب ، دروخب ، دـناوتب  دـنک ، دـشر  ات  نک  لـفکت  ار  تدـنزرف  دومرف : نم  هب  ماـما 
نینچ هک  لاح  نز  يا  تفگ : ثیرح  نب  ورمع  تسا ، هدرکن  كاـپ  ارم  ترـضح  نآ  هک  یلاـح  رد  دـیآ  مغارـس  هب  گرم  هک  مسرت 
ثیرح نب  ورمع  هتفگ  و  هدش ، بایفرـش  ماما  تمدخ  هب  مراهچ  راب  يارب  هنادنمزوریپ  نز  نآ  منک ، یم  لفکت  نم  ار  تدـنزرف  تسا 

؟ دنک لفکت  یهاوخ  یم  ار  تدنزرف  هچ  يارب  دندیسرپ : هتخانشان  يا  هرهچ  اب  ترضح  دناسر ، ماما  عمسب  ار 

.دینک مکاپ  امش  مهاوخ  یم  لاح  ما و  هداد  انز  نم  نوچ  نینمؤملاریما  ای 

؟ ریخ ای  يا  هتشاد  رهوش  انز  ماگنه  هب  ایآ 

.ما هتشاد  رهوش  يرآ 

؟ بیاغ ای  دوب ، رضاح  ترهوش  ایآ 

.دوب رضاح  مرهوش 

یهاگن و  دیـسر ، تابثا  هب  نز  نیا  هیلع  رب  تداهـش  راهچ  هک  یناد  یم  وت  ایادـخ  تشاد : هضرع  هدرک و  نامـسآ  هب  رـس  ماما  هاگنآ 
نز نیا  دنزرف  دیراد  تسود  امـش  هک  مدرک  رکف  نم  نینمؤملاریما  ای  درک : ضرع  درم  نآ  تخادـنا ، ثیرح  نب  ورمع  هب  كانبـضغ 

!؟ مراهچ تداهش  تابثا  زا  سپ  ایآ  دندومرف : وا  هب  ماما  منک ، یمن  يراک  نینچ  نم  دیرادن  تسود  امـش  رگا  لاح  و  منک ، لفکت  ار 
.دندروآ رد  ارجا  هب  نز  نیا  هراب  رد  ار  ادخ  مکح  ترضح  هاگنآ  ..یهدب  رارق  دوخ  لفکت  تحت  ار  وا  دیاب  هک  دنگوس  ادخب 

هاگداد هیشاح  رد 

تربع اهناسنا  یمامت  يارب  ع )  ) نینمؤملاریما هاگداد  هیشاح  رد  هک  تخومآ  يا  هدنزرا  تاکن  ناوت  یم  روآ  تفگش  ناتـساد  نیا  زا 
: تسا سرد  نیرتهب  تاضق  يارب  هژیوب  و  زیگنا ،

.دوش مامت  تجح  ات  دومرف ، قیقحت  لماک  روطب  و  هتفرگ ، رظن  رد  ار  هیضق  بناوج  مامت  نینمؤملاریما  هکنیا   1

نز  2
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.دنک لمح  عضو  هک  ینامز  ات  درکن ، تازاجم  ار  رادراب 

.دشاب هتشاد  رارف  تصرف  ات  تشاذگ  شدازآ  هکلب  دومرفن ، تشادزاب  ار  مرجم   3

.دوبن كالم  ترضحنآ  يارب  رارقا  موس  مود و  لوا و  راب   4

ار دوـخ  ياهـشسرپ  و  تشگ ، یم  وربور  يو  اـب  هتخانـشان  يا  هرهچ  اـب  ترـضح  درک ، یم  هعجارم  هاـگداد  هب  مرجم  هک  يراـبره   5
.دوش ناربج  نالا  هدرک ، یهابتشا  لبق  تاعفد  رد  مرجم  رگا  دیاش  ات  دومرف  یم  رارکت 

.درک یمن  مادعا  ار  هدریش  نز  ترضح   6

.دشاب لتق  قحتسم  ردام  نآ  هچرگ  درک ، یمن  ادج  شردام  زا  ار  هلاسود  كدوک   7

.تسا هتفرگ  هدهعب  ار  لفط  لفکت  ارچ  هک  درک  بضغ  ورمع  رب   8

.دروآ رد  ءارجا  هلحرم  هب  وا  رب  ار  یهلا  دح  مرجم ، تداهش  راب  راهچ  راد و  هنماد  تاقیقحت  زا  سپ  هرخالاب  9 و 

ماما راک  شور 

یم راتفر  رهاظ  بسح  رب  هشیمه  تسناد ، یم  ار  هدرپ  تشپ  لئاسم  ادـخ  تساوخ  هب  هک  يدوجو  اـب  (ع ) یلع نینمؤملاریما  ترـضح 
یـضاق هب  ترـضح  نآ  ور  نیا  زا  درک ، یم  راتفر  تسرد  اذـل  و  دوب ، هاگآ  بیغ  زا  یلع  دـنیوگن : دـشاب و  هنومن  مدرم  يارب  ات  درک 

ادخ هب  دیاب  ار  عقاو  و  میتسه ، روما  رهاوظ  هب  رومأم  ام  هک  دندش  رکذتم  هتشون و  يا  همان  دوب  هعافر )  ) شمان هک  زاوها  رهش  رد  دوخ 
مالسا رد  نیمهتم  هجنکش  هک  تسا  تهج  نیمهب  تسین و  زیاج  نانآ  رارسا  فشک  مدرم و  روما  رد  قیقحت  هکنیا  ینعی  درک ، لکوم 

دوخ رایتخا  هب  رگا  تسا ، راتخم  یناـسنا  ره  هکلب  تخادـنا ، هجنکـش  ریز  دـیابن  رارقا  فارتعا و  نتفرگ  تهج  ار  سکچیه  و  مارح ،
ای دهاش و  رگا  هکلب  دنزاس  یم  شیاهر  الا  و  تباث ، وا  رب  مکح  دنک  رارقا 
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.دندرک یمن  نتفگ  نخس  هب  روبجم  ار  وا  هتخاس و  شیاهر  ماما  دش  یم  تکاس  نانمؤم  ریما  هاگشیپ  رد  یمهتم 

 . 32 هیآ هدئام ، هروس   1

مالسا نایاورنامرف  یگدنز 

رب يربکت  هنوگ  چـیه  و  درک ، یم  یگدـنز  یگداس  تیاهن  رد  مالـسا ، ماقم  الاو  ربماـیپ  زا  يوریپ  هب  (ع ) یلع ناـنمؤم  ریما  ترـضح 
یئوخ هدنرد  ریش  دننامب  هک  دندش ، رکذتم  يا  همان  دهع  یط  دوب ، رصم  رد  ترضح  نآ  رادناتسا  هک  رتشا  کلام  هب  تشادن و  مدرم 

زا مدرم  هشیمه  هدمآ : تایاور  رد  هچنانچ  دشاب و  مدرم  يارب  فطل  رهم و  رسارس  یمالـسا ، مکاح  دوجو  دیاب  شابن ، مدرم  نایم  رد 
دشاب و یناملـسم  ره  رد  دـیاب  تفـص  نیا  و  نومأم ) هنم  رـشلاو  لومأم  هنم  ریخلا   ) دنـشاب ناما  رد  وا  رـش  زا  هتـشاد و  ریخ  يوزرآ  وا 

يدوجو اب  نانمؤم ، ریما  ندوب  تافیرشت  نودب  رهاظ و  یگداس  رثا  رد  هک  دش  یم  تاقوا  زا  يرایسب  و  نیملسم ، ياورنامرف  رد  هژیوب 
، دوب هتفر  هیواعم  دزن  قشمد  يوسب  هفوک  زا  هک  رارـض )  ) هتفگب و  دنتخانـش ، یمن  ار  وا  يا  هدـع  دوب  مدرم  نایم  رد  ترـضح  نآ  هک 

(. اندحأک انیف  ناک   ) دوب يداع  درف  کی  لثم  ام  نایم  رد  نانمؤم  ریما 

ار راک  نیا  تردق  هک  يدوجو  اب  دش ، یمن  لئاق  یتموکح  تافیرـشت  ای  یـصخش و  نیظفاحم  دوخ  يارب  هاگچیه  (ع ) یلع ترـضح 
نآ ربارب  رد  نیفلاخم  زا  يدادعت  تشاد و  تمحرم  فطل و  دوخ  نانمشد  هب  یتح  دوب ، مدرم  بولق  رد  ترضح  نآ  هاگیاپ  تشاد و 

ار دوخ  هتفای و  هتـسیاش  يربهر  ار  وا  نیفلاخم  یتح  اذل  و  درک ، یمن  ناشتازاجم  ترـضح  دنتفگ و  یم  یتسیاشان  نانخـس  ترـضح 
.دندید یم  دازآ  ترضح  نآ  تموکح  رد 

وا اب  ترضح  مجلم ) نب  نمحرلادبع   ) ترضح نآ  لتاق  يریگتسد  زا  سپ  الثم 
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یناوت یمن  وت  یلو  هن ، تفگ : دوب  راوگرزب  نآ  لتاق  نمـشد و  هک  مجلم  نبا  مدوب !؟ تیارب  یماما  دب  ایآ  دـندومرف : هدرک و  تاقالم 
.دوب مدوخ  ترطف  یتسپ  يدب و  امش  رورت  تلع  هکنیا  زا  هیانک  یشخب ، تاجن  ار  منهج  خزود و  لها 

وا رورت  هب  مادـقا  یتیاضران ، تلع  هب  ترـضح  نآ  لتاق  یتح  هک  دـندرک  تباث  ناـیناهج  هب  رـصتخم ، يوگتفگ  نیا  اـب  ناـنمؤم  ریما 
زا سپ  دـننک : یم  لقن  نیخّروم  اذـل  و  تسا ، هدـش  كانلوه  تیانج  نآ  باکترا  ثعاـب  مجلم  نبا  دوخ  یترطف  تسپ  هکلب  هدرکن ،

کـشا ماما  نآ  تبیـصم  يارب  و  دـنتخیر ، یم  رـس  رب  هتـشادرب و  ار  دجـسم  كاخ  مدرم  یماـمت  (ع ،) یلع ترـضح  ندروخ  تبرض 
تربع و رـسارس  یهلا ، ربهر  نیا  یگدـنز  لاحره  هب  دوب ، مدرم  بولق  رد  ترـضح  ذوفن  هناشن  نیا  و  دـندوب ، هدـش  رادازع  هتخیر و 

یم هدنـسب  لصف  نیا  رد  هعماج  نتم  رد  ترـضح  نآ  يداع  دوجو  و  هداـس ، یگدـنز  زا  یخیراـت  تیاور  دـنچ  هب  اـم  تسا و  سرد 
: مینک

مدرم اب  اج  همه  رد   : موس لصف 

هراشا

رد مدـید  مزاسب ، وضو  زامن  يارب  هک  وضو  صوصخم  ياج  رد  متفر  مدـش ، هفوک  دجـسم  دراو  هک  دـنک ، یم  لقن  ناـیوار  زا  یکی 
ود نایم  متساوخ  هدمآ و  رتکیدزن  متشاد  هلجع  هک  نم  تسین ، میارب  یئاج  هک  يروطب  هداتـسیا ، یهوبنا  تیعمج  وضو  لحم  فارطا 

دارفا نآ  زا  یکی  هجیتن  رد  مسرب  بآ  هب  مدرک  یعـس  دایز  راشف  اب  تهج  نیمهب  و  منک ، ادـیپ  یئاـج  مدوخ  يارب  تیعمج  نآ  زا  رفن 
زا مدـش و  نامیـشپ  مراـک  زا  نم  تفر ، درک و  بیدأـت  ارم  تساوخرب  وا  داـتفا ، نیمز  يورب  نم  راـشف  رثا  رد  دوب  وـضو  لوغـشم  هک 

: تفگ دوب ؟ هک  اقآ  نیا  مدیسرپ : دوب  مرانک  رد  هک  یصخش 

تیرشب قفا  رد  يدیشروخ  ع )  ) یلع www.Ghaemiyeh.comنینمؤملاریما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 67زکرم  هحفص 28 

http://www.ghaemiyeh.com


! ...دوب (ع ) یلع نینمؤملاریما  نیا 

نیمزب ار  وا  راشف  لامعا  اب  یـصخش  دـعب  تفرگ و  یم  وضو  نانآ  زا  یکی  دـننامه  دوب ، مدرم  نایم  رد  عضاوت  لاـمک  اـب  هک  يربهر 
زج ار  یتموکح  هویش  يربهر و  نینچ  نیا  ایآ  تشذگرد ، وا  زا  تسا  هعماج  قح  هب  طوبرم  هک  وا  بیدأت  زا  سپ  ترضح  هتخادنا و 

!؟ دیراد غارس  اجک  رد  یهلا ، ناربهر  بتکم  رد 

ناشورف ماد  رازاب  رد 

: هدرک تیاور  رطم  وبا  مانب  هرصب  رهش  یلاها  زا  یکی  دنک : یم  لقن  یسلجم  همالع  موحرم  راونالاراحب ، فیرـش  باتک  رد  هچنانچ  و 
یمک ار  تدـنلب  نماد  دـیوگ : یم  نم  هب  رـس  تشپ  زا  يدرم  هک  مدینـش  ناهگان  مدـش ، یم  جراخ  دجـسم  زا  هفوک  رهـش  رد  يزور 

وت يارب  يرتشیب  يراکزیهرپ  و  دوش ) یم  هدیئاس  نیمز  يور  نوچ   ) هتفای يرتشیب  ماود  تنهاریپ  هک  دوش  یم  ببـس  اریز  نک ، هاتوک 
هاـتوک مه  ترـس  دـنلب  يوم  زا  یمک  یتسه  ناملـسم  رگا  و  دوش ) یم  سجن  رتدوز  دوش  هدیـشک  نیمز  يور  رگا  نوچ   ) دـشاب یم 

...نک

، تسد رد  یبوچ  شودب و  ییابع  و  هتـسب ، رمک  هب  يا  هچراپ  جح  ناشوپ  مارحا  دـننام  مدـید  مدرک ، وا  هب  یهاگن  دـیوگیم : رطم  وبا 
رهـش نیا  رد  ار  وت  تفگ : مخـساپ  رد  یـصخش  تسیک !؟ اقآ  نیا  مدیـسرپ : يرفن  دـنچ  زا  نیـشن ، هیداب  ینابایب و  تسا  يدرم  ایئوگ 

.تسا (ع ) یلع نانمؤم  ریما  ترضح  اقآ  نیا  تفگ : متسه ، هرصب  یلاها  زا  يدرم  يرآ ، متفگ : مبای ! یم  بیرغ 

، میدیـسر دوب  ناشورفماد  نارادـماد و  رازاب  هک  طیعم ) ینب  راد   ) ماـنب يا  هقطنم  هب  هکنیا  اـت  مداد  یم  همادا  ار  مهار  وا  لاـبند  هب  نم 
یم دوخ  قنور  زا  ار  الاک  ندرک  دای  دنگوس  اریز  دینکن ، دای  دنگوس  اما  دیـشورفب  دندومرف : و  هدرک ، ناشورفمادـب  ور  ترـضح  نآ 

تکرب و  دزادنا ،
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.درب یم  نایم  زا  ار 

شورفامرخ هزاغم  رد 

مانب شورفامرخ  یـصخش  هزاغم  رد  تفر و  یم  رازاب  هب  یهاگ  هعماج ، روما  رب  میقتـسم  تراظن  تبقارم و  تهج  (ع ،) یلع ترـضح 
دش جراخ  دوخ  هزاغم  زا  يراک  ماجنا  تهج  مثیم  يزور  تسشن ، یم  دوب  ترـضح  نآ  يافواب  باحـصا  نارای و  زا  هک  رامت ) مثیم  )
رد امرخ  يرادقم  دمآ ، مثیم  هک  یتدم  زا  سپ  دـندش  امرخ  شورف  لوغـشم  وا  ياجب  شورفامرخ ، رگراک  کی  ناسب  نانمؤم  ریما  و 

شخـساپ رد  ماما  تسیچ ؟ ناتدوصقم  تشاد : هضرع  مثیم  تسوت ، يارب  اهامرخ  نیا  دـندومرف : وا  هب  ماما  دـید ، دوخ  هزاـغم  هشوگ 
ره لباقم  رد  و  دش ، هتـشابنا  رادقم  نیا  متـشاذگ و  رانک  وت  تیاهامرخ  زا  امرخ  کی  متخورف  امرخ  يرادقم  هک  هبترم  ره  دندومرف :
نآ باوث  شاداپ و  هدش و  ناسحا  مدرم  هب  اهامرخ  نیا  ردق  هب  سپ  مداد ، نایرتشم  هب  هفاضا  يامرخ  ددع  کی  اهامرخ ، نیا  زا  ددع 

؟ يدرک یم  هچ  هاگنآ  یتشاذگ ، یم  مک  امرخ  ددع  کی  رادیرخ  ره  زا  رادقم  نیمه  هب  رگا  هک  نک  رکف  اما  تسوت ، يارب 

تحت ار  هعماج  روما  و  تسناد ، یم  تیعر  رب  لوئـسم  ار  دوخ  (ع ،) یلع نانمؤم  ریما  هک  تسا  نیا  ناتـساد  نیا  هجوت  بلاـج  تاـکن 
یکاب شورفاـمرخ  کـی  هزاـغم  برد  نتـسشن  زا  اـهنت  هن  هک  دوب  هداـس  دوخ  یناگدـنز  زرط  رد  ردـقنآ  و  تشاد ، میقتـسم  تراـظن 

روط هب  ترـضح  نآ  هکنیا  رت  مهم  هتکن  و  داد ، یمن  هار  دوخ  هب  یئابا  زین  هداـس  رگراـک  کـی  نوچ  اـمرخ  شورف  زا  هکلب  تشادـن ،
دادعت نآ  نتشاذگرانک  اب  داد و  یم  یمالسا  تیبرت  اج  همه  رد  ار  دوخ  نادرگاش  تخومآ و  یم  يراکتـسرد  سرد  مدرم  هب  یلمع 

.دومن دزشوگ  یلمع  روطب  ار  یشورف  مک  تارثا  امرخ ،

نامیتی زا  یئوجلد 

تیمها زئاح  ادخ  نادرم  يارب  هچنآ 
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ناشن يدرمیاپ  دنز و  یم  ریشمش  گنج  ههبج  رد  نانچ  ادخ  ياضر  يارب  هک  يدرم  (ع ) یلع و  تسوا ، كاپ  تاذ  يدونشخ  تسا ،
ماجنارـس يراز و  دنوادخ  هاگردب  دزیر و  یم  کشا  نانچ  بش  ياه  همین  رد  تسین ، شتمواقم  يارای  ار  یناولهپ  چیه  هک  دهد  یم 

: ینعی دادـضالا ) کتافـص  یف  تعمج  : ) برع رعاش  هتفگ  هب  دوش و  یمن  تفای  وا  زا  رتوسرت  هک  یئوگ  دـتفا ، یم  ءاـمغا  تلاـح  هب 
لباـقم رد  یلو  عطاـق  ادـخ  نانمـشد  رب  مشخ  ماـگنه  هب  وا  يرآ  هدـش ، عمج  (ع ) یلع نینمؤملاریما  وـت  صخـش  رد  داـضتم  تاـفص 

هآ هتـشاذگ و  وا  رـس  رب  تمحرم  تسد  تسـشن ، یم  كاخ  يور  میتی  لفط  ربارب  رد  هک  دوب  نابرهم  عضاوتم و  ردقنآ  میتی  كدوک 
.ما هدیشکن  هآ  میتی  ناکدوک  لثم  يزیچ  چیه  رب  دومرف ، یم  دیشک و  یم 

ریز ار  اج  همه  شمارآ و  یمرن و  اب  یگداس  لامک  رد  نیملـسم  همه  دـننامه  تفر ، یم  هار  یئاـهنت  هب  هفوک  ياـه  هچوک  رد  يزور 
شود و رب  بآ  کـشم  هک  دومرف  هظحـالم  ار  ینز  هار  رد  درک ، یم  اـفیا  ار  هعماـج  تیربهر  شقن  دوب و  لوئـسم  نوچ  تشاد ، رظن 

يرادـقم نز  ات  تفرگ  شودـب  ار  بآ  کشم  تفای ، رطاـخ  هدـیجنر  هتـسخ و  ار  نز  نآ  دـمآ و  کـیدزن  یمارآ  هب  هداـتفا ، سفنزا 
، دش دیهش  یلع  ترضح  هاپـس  رد  اهگنج  زا  یکی  رد  مرهوش  تشاد : هضرع  نز  دش ؟ نز  نآ  لاوحا  يایوج  هار  رد  دنک ، تحارتسا 
، درک یهارمه  شا  هناخ  ات  ار  وا  هکنیا  زا  دعب  ماما  میرادن ، طاسب  رد  یهآ  هدنام و  تسرپرـس  نودـب  میتی ، كدوک  دـنچ  نم و  لاح 

، ادخ ناگدنب  زا  يا  هدنب  دومرف : یتسیک !؟ امش  دیسرپ : نز  دمآ ، نز  هناخ  هب  ًاددجم  و  دومن ، هیهت  امرخ  درآ و  يرادقم 
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؟ منک تکمک  یهاوخ  یم 

كرابم هرهچ  تخاس و  رو  هلعـش  درک و  مزیه  ار  رونت  نانمؤم  ریما  .دـینک  شتآ  ار  رونت  امـش  منک و  یم  ریمخ  ار  اـهدرآ  نم  يرآ ،
رایـسب ترخآ  شتآ  هک  نادـب  تسا ! نازوس  هچ  نیبیم  ار  اـیند  شتآ  یلع  اـی  درک : یم  باـطخ  دوخب  دروآ و  یم  کـیدزن  ار  دوخ 

نان نم  ات  دینک  مارآ  ار  اه  هچب  دـیئامرفب  امـش  تشاد  هضرع  نز  دـش ، هدامآ  رونت  هدـش و  ریمخ  درآ  هکنآ  زا  دـعب  تسا ، رت  نازوس 
ترضح دش  هدامآ  نان  هک  یماگنه  و  دنتخاس ، نادنخ  دونشخ و  ار  میتی  ناکدوک  دندروآ و  فیرـشت  هناخ  لخاد  هب  ترـضح  مزپب ،

زا یکی  نایم  نیا  رد  دـشخبب ، ار  یلع  هک  دـیهاوخب  ادـخ  زا  دومرف : یم  و  تشاذـگ ، یم  ناـمیتی  ناـهد  هب  هدرک و  همقل  همقل  ار  نآ 
نب یلع  نایقتم  يالوم  نانمؤم و  ریما  وا  تسیک !؟ اقآ  نیا  ینادـیم  وترب ! ياو  دز : بیهن  ناکدوک  ردام  هب  دـش و  دراو  هیاسمه  ناـنز 

!. تسا بلاط  یبا 

ات هک  دیـشخبب  امـش  دندومرف : يدایز  ینتورف  عضاوت و  اب  ترـضح  اما  .دیـشخبب  ارم  اقآ  تشاد : هضرع  یگدنمرـش  اب  ناکدوک  ردام 
.دهدب رارق  دوخ  ششخب  وفع و  دروم  ار  یلع  هک  دیهاوخب  ادخ  هاگرد  زا  مدوب ، هدرکن  لح  ار  امش  تالکشم  نونک 

نارگید اب  يواسم  قوقح 

ورملق شرتـسگ  رادـتقا و  نیع  رد  ترـضح  نآ  دوـب ، لاـملا  تـیب  زا  هدافتـسا  ءوـس  مدـع  گرزب ، ماـما  نآ  ياـه  هصیـصخ  زا  یکی 
تیب زا  نارگید  اب  يواسم  یقوقح  دوخ ، يارب  هکلب  هدرکن  هدافتـسا  ءوس  اهنت  هن  نیملـسم ، لاملا  تیب  نتـشاد  رایتخا  رد  تیمکاح و 

تـسدیهت ترـضح  نآ  دوخ  و  دومرف ، یم  قافنا  ادخ  هار  رد  زین  ار  زیچان  قوقح  نامه  یهاگ  و  دومن ، یم  تشادرب  نیملـسم  لاملا 
.تشگ یم 

(ع) یلع ترضح  هفوک ، رازاب  رد  يزور  دیوگ : یم  يوار 
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یم ارچ  نینمؤملاریما ، ای  مدیسرپ : یتفگش  اب  تسا ! هتشاذگ  شورف  ضرعم  رد  ار  شیوخ  ریشمش  هداتـسیا و  يرانک  رد  هک  مدید  ار 
! منک شاعم  رارما  ات  مراد ، نآ  لوپ  هب  زاین  نوچ  دندومرف : يا  هناعضاوتم  دنخبل  اب  ماما  دیشورفب !؟ ار  ناتریشمش  دیهاوخ 

رارق موصعم  ماما  نآ  رایتخا  تحت  یمالـسا  هدرتسگ  تلود  ینعی  اـیند  زور  نآ  تردـقربا  نیرتگرزب  جارخ  هک  دوب  یناـمز  رد  نیا  و 
!. تشاد

تمیق مک  هچراپ  هعطق  ود  اهنت  هک  یلاح  رد  متفای ، هرصب  رازاب  رد  ناتـسمز  لصف  رد  ار  (ع ) یلع ترـضح  دیوگ : یم  يرگید  يوار 
نیا هب  هک  يزور  نم  دندومرف : ترضح  دیرادن !؟ نت  هب  یفاک  سابل  ارچ  هک  مدیسرپ : ترضح  نآ  زا  دوب ، درـس  اوه  تشاد و  نت  هب 

تناـیخ نیا  متـشاد ، هارمه  هب  نیا  زا  شیب  يزیچ  امـش  رهـش  زا  مجورخ  زور  رگا  و  متـشادن ، نت  هب  یـسابل  نیا  زا  شیب  مدـمآ  رهش 
.تسا

مامت وا  یناگدـنز  رـسارس  هک  دوب ، لاثم  ناونع  هب  میدرک  رکذ  نأشلا  میظع  ماما  نآ  هناعـضاوتم  یناگدـنز  زا  هک  ار  یئاه  هنومن  نیا 
یم لصفم  يا  هبطخ  نمـض  هغالبلا  جهن  رد  اذل  و  نآ ، نامز  رد  هچ  یئاورنامرف و  زا  لبق  هچ  هدوب ، عضاوت  تیاهن  اب  هنادنـسپ و  ادخ 

يارب ات  تسا ، یحو  بتکم  ناگدش  تیبرت  هویـش  نیا  ...دینکن و  مباطخ  و  دـیئوگم ، نخـس  نارگناوت  نارابج و  لثم  نم  اب  دـیامرف ،
.دنشاب هوسا  ملاع  نایاورنامرف  ناربهر و  یمامت 

نارگید ءارآ  هب  مارتحا 

: نارگید اب  تروشم  هب  عجار  فیرش  نآرق  رد  تسا  هیآ  ود 

(. 1 () مهنیب يروش  مهرما  و   ) تسا یئاروش  ناشنایم  رد  نانآ  راک  و  دیامرف : یم  نینمؤم  هب  عجار   1

لاعتم دنوادخ  رب  هاگنآ  دنتفرگ ، میمصت  رگا  سپ  نک ، تروشم  مدرم  اب  دنک : یم  باطخ  مالسا  گرزب  ربمایپ  هب  رگید ، هیآ  رد  و 
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(. 2 () هللا یلع  لکوتف  تمزع  اذاف  رمالا  یف  مهرواش  و   ) نک لکوت 

شور نیا  و  هدـش ، مدرم  اـب  تروـشم  هب  رومأـم  تمـصع  ماـقم  تـمظع و  نآ  اـب  مرکا  ربماـیپ  هـک  دوـش  یم  هظحـالم  هـیآ  نـیا  رد 
دوجو اذـل  و  درادـن ، نانآ  يرود  مدرم و  یئادـج  زج  يرثا  هنوگچیه  يروحم  دوخ  يأرب و  دادبتـسا  هنرگو  تسا ، مدرم  يروآدرگ 

يأر قح  نم  رب  امـش  هدمآ : هغالبلا  جهن  رد  هچنانچ  دومرف  یم  مدرم  هب  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  زا  يوریپ  هب  (ع ) یلع ترـضح  سدقم 
.دیهدب يأر  امش  منک و  تروشم  امش  اب  نم  هک  دیراد ، نداد 

دازآ تاباختنا   : مراهچ لصف 

نآ هب  هک  یماگنه  دومرف : یم  مکاح  نآ  هب  اهرهـش ، زا  یکی  رب  دوخ  يوس  زا  یمکاـح  نییعت  ماـگنه  هک  تسا  نیا  هجوت  بلاـج  و 
رب ینبم  همان  ياوتحم  زا  ار  نانآ  ناوخب و  ناـنآ  رب  ارم  هماـن  و  نک ، عمج  دوخ  درگ  رهـش  یمومع  نادـیم  رد  ار  مدرم  يدیـسر ، رهش 

يأر انایحا  رگا  دـنهدب ، يأر  وت  تیالو  هب  عجار  هک  هاوخب  مدرم  زا  سپـس  نک ، هاـگآ  ما  هداد  رارق  ناـنآ  رب  مکاـح  ار  وت  نم  هکنیا 
هچ ات  مالـسا  هک  دـینک  هظحالم  منک ، نییعت  نانآ  رب  ار  يرگید  مکاح  هللاءاشنا  اـت  درگ  زاـب  اـج  نیمه  هب  ًاددـجم  دـندادن ، وتب  تبثم 
لک هدنامرف  ربهر و  صخـش  يوس  زا  بوصنم  رادنامرف  ای  رادناتـسا و  کی  هک  یئاجنآ  ات  دراذـگ ، یم  مارتحا  مدرم  ءارآ  هب  هزادـنا 

هک يدوجو  اب  دوش ، یم  راـنکرب  دوخ  تسپ  زا  مدرم ، قفاوت  مدـع  تروص  رد  یتح  و  دـشاب ، مدرم  قفاوت  دروم  دـیاب  یمالـسا  ياوق 
دهد یم  ماـجنا  هک  ار  هچنآ  هعاـطالا و  بجاو  وا  روتـسد  هدوب و  موصعم  ادـخ و  يوس  زا  بوصنم  (ع ) یلع ترـضح  میناد  یم  همه 

.تسا تجح 

و
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يا هفیلخ  اهنت  (ع ) یلع ترـضح  اذـل  دـندروآ ، راکرـس  رب  یناگمه  ياروش  اب  دازآ و  تاباختنا  اـب  مدرم  ار  ترـضح  نآ  دوخ  یتح 
وا رد  يروش  صن و  فورعم  لوقب  و  تسا ، هدـمآ  راکرـس  رب  مدرم  ءارآ  قبط  مه  و  هدوب ، دـنوادخ  يوـس  زا  بوـصنم  مه  هک  تسا 
راک رد  یئاروش  رکبوبا ، يوس  زا  باصتنا  دوجو  اب  رمع  هراب  رد  و  دوبن ، یـصن  يروش  دوجو  ضرفب  رکبوبا  هراب  رد  اریز  دش ، عمج 

(، (ع یلع ماما  ترضح  اما  دمآ  راکرـس  یناگمه  هن  هرفن و  راهچ  ياروش  کی  اب  دوبن ، یـصن  چیه  شا  هراب  رد  هک  نامثع  اما  دوبن و 
ياهـصن مالـسا  ربمایپ  زا  سپ  ار  ناشیا  لصفالب  تفالخ  هک  رگید  دراوم  مخ و  ریدغ  راذنالا و  موی  رد  ادخ  يوس  زا  نییعت  رب  هوالع 

رب دندوب ، هدمآ  درگ  طاقن  رگید  هنیدـم و  رـصم ، هفوک ، زا  هک  یمدرم  قافتاب  بیرق  تیرثکا  باختنا و  اب  دوب ، هدومن  نایب  يدـکؤم 
(. 3) دمآ راک  رس 

 . 36 هیآ يروش ، هروس   1

 . 159 هیآ نارمع ، لآ  هروس   2

لوبق رد  مدرم  يأر  و  تسا ، موصعم  ماما  هدزاود  وا  زا  سپ  ربمایپ و  نآ  زا  مدرم  رب  تیمکاح  مالسارد  هک  تسا  رکذتب  مزال  اجنیا   3
طرـش ود  ناشیا  تبیغ  نامز  رد  نامز  ماما  ماع  باون  رد  هکلب  درادـن ، یـشقن  هنوگچیه  دـنوادخ  یباصتنا  يافلخ  تیمکاح  در  ای  و 

: دراد دوجو 

.دشاب ادخ  ياضر  دروم  هک  يربهر  طیارش  مامت  ندوب  اراد  فلا :

.يربهر ياروش  ای  طیارش و  دجاو  ربهر  نییعت  رد  دازآ  یتاباختنا  نمض  مدرم  تیرثکا  قفاوت  ب :

دازآ بازحا  ددعت   : مجنپ لصف 

رد یسکره  هک  دنک  یم  اضتقا  يدازآ  و  دشاب ، هدیسر  تابثاب  نآ  فالخ  هکنآ  رگم  تسا ، يدازآ  يزیچره  رد  مالسا  رد  لصا 
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نیلوا و  دشاب ، دازآ  مالـسا  بوچراهچ  رد  هریغ  یبهذـم و  يداصتقا ، یگنهرف  یـسایس ، ياه  هنیمز  رد  تاعمجت ، بازحا و  لیکـشت 
دازآ ناهج  ار  دوخ  مان  هک  یملاـع  و  هدوب ، (ص ) مالـسا ربماـیپ  ترـضح  دروآ ، رد  ارجا  هلحرم  هب  حوضوب  ار  بلطم  نیا  هک  یـسک 

.تسا هتخومآ  مالسا  ربمایپ  زا  ار  شور  نیا  هتشاذگ ،

رب و  درک ، ادج  هنیدم  ناملـسم  یلاها  راصنا  هورگ  زا  ار  نانآ  ربمایپ  دندیـسر ، هنیدـم  رهـش  هب  هکم  زا  رجاهم  ناناملـسم  هک  یماگنه 
ود راصنا  نیرجاهم و  هک  دوش  یم  هظحالم  مالـسا  ردـص  تایاور  ینآرق و  تایآ  رد  الومعم  اذـل  و  دنتـشاذگ ، نیرجاهم  ماـن  ناـنآ 

تحت ار  ربمایپ  هورگ  ود  زا  یکی  یهاگ  رگا  تهج  نیمه  هب  دنا و  هدوب  هدنزاس  روما  رد  رگیدمه  بیقر  رگیدکی و  زا  زیامتم  هورگ 
.دندروآ یم  يور  يرگید  هورگ  هب  ترضحنآ  دنتشاذگ ، یم  راشف 

هتـساخرب و تباقر  هب  رگیدکی  اب  عامتجا  هدنزاس  لئاسم  رد  بازحا  نیا  هک  تسنیا  دازآ  بازحا  ددـعت  رابرپ  تبثم و  تارثا  زا  یکی 
رب هوـالع  دوش ، دراو  فاـحجا  مدرم  هب  دـنراذگ  یمن  تاـباختنا  رد  يزوریپ  تهج  رتـهب  تیعقوم  ترهـش و  بسک  تهج  مادـکره 

هرخـالاب یتیبرت و  يداـصتقا ، یـسایس ، دـشر  نداد  تهج  يا  هسردـم  مادـکره  دـیلقت  عجارم  رظن  ریز  دازآ ، یمالـسا  بازحا  هکنیا 
دنریگ یم  تسدرد  ار  تکلمم  تلم و  روما  مامز  و  دنـسر ، یم  تردـق  هب  هک  يدارفا  هجیتن  رد  تسا ، عامتجا  هب  هبناج  همه  تفرعم 

رـصاعم ناهج  عاضوا  هب  یهاگن  یعدـم ، نیارب  لیلد  دـهاش و  نیرتهب  دوب و  دـنهاوخ  هتـسیاش  هدومزآراک و  نادراک ، قیال ، يدارفا 
دنچ تسدـب  یتموکح  تباقر  هک  دازآ  کیتارکمد و  ياهروشکرد  هک  دوش  یم  هظحالم  رـصاعم  ناهجب  هداس  هاگن  کـی  اـب  تسا ،

زیچ همه  و  بزح ،
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زا معا  اـه  هنیمز  ماـمت  رد  هدرک و  دـشر  اـهنآ  ياـهتلم  هتـسویپ  تسا  یتروـشم  تـلود ، تـئیه  هـب  طوـبرم  روـما  ناـملراپ و  زا  مـعا 
، یبزح کت  ياهمیژر  ای  یماظن و  ياهتموکح  ياراد  ياهروشک  فالخرب  دـنا ، هتفر  شیپ  هریغ  یناـگرزاب و  یتعنـص ، يزرواـشک ،

یم تموکح  قانتخا  راشف و  لامعا  اب  و  هدیـشک ، دنب  دیق و  رد  هشیمه  ار  اهتلم  هدرب ، رـسب  یبوکرـس  دادبتـسا و  لاح  رد  هراومه  هک 
(. 1) دننک

زا معا  ار  دوخ  تلم  ترـضحنآ  هک  تسا ، نیا  تخومآ  (ع ) یلع ناـیقتم  يـالوم  سدـقم  دوجو  زا  دـیاب  هنیمز  نیا  رد  هک  یـسرد  و 
يزورفا گـنج  هک  یناـمز  اـت  ناورهن  جراوخب  یتح  و  دوب ، هتـشاذگ  دازآ  مارح  دراوم  رد  زج  زیچ  همه  رد  اـهتیلقا  یتح  نیملـسم و 

دب ماع  ألم  رد  و  دش ، دراو  ترضح  رب  سیق ) نب  ثعشا   ) مانب جراوخ  نارـس  زا  یکی  هک  یماگنه  اذل  تشادن و  يراک  دندرک ، یمن 
ماما نآ  ندناسر  تداهش  هب  هلئـسم  رد  نینچمه  دندومرف ، تشذگ  وا  زا  و  ددرگ ، وا  ضرعتم  یـسک  دندادن  هزاجا  ماما  درک ، ینابز 
لتق هئطوـت  هـشقن  هـک  ناــیب  نـیا  هـب  تخوـمآ ، ماــقمالاو  ماــما  نآ  سدــقم  بـتکم  زا  مدرم  يدازآ  رد  یئاهــسرد  دــیاب  گرزب ،
حرط ماطق  مانب  نز  کی  بیبش و  مجلم و  نب  نمحرلادبع  نادرو ، سیق ، نب  ثعشا  ياهمان : هب  صخش  راهچ  طسوت  (ع ) نینمؤملاریما
مجلم نبا  اهنت  هتشاذگ و  دازآ  ار  هیقب  ترضح  ندروخ ، تبرـض  زا  سپ  اما  دمآ ، رد  ارجا  هلحرم  هب  مجلم  نبا  تسدب  و  دش ، يزیر 

زا ماما  نانمؤم ، ریما  صخش  اب  دننامه  درب ، یم  رس  هب  هریغ  اذغ و  باوخ ، رظن  زا  یطیارش  اب  ماما  هناخ  نادنز  رد  مهنآ  دش ، ریگتسد 
دوخ لتاق  يارب  دندومرف  یم  لیم  هک  یئاذغ  نامه 
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ار وا  رگا  دومرف : هیصوت  دوخ  ناگدنامزاب  هب  گرم  ماگنه  هب  یتح  و  دنداد ، یمن  ار  وا  هجنکـش  رازآ و  هزاجا  یـسک  هب  و  هداتـسرف ،
کی اهنت  مه  امـش  دز  تبرـض  کی  نم  هب  وا  دـینک ، صاصق  تلادـع  اب  دـینک ، صاـصق  دـیتساوخ  مه  رگا  و  تسا ، رتهب  دـینک  وفع 

سکچیه دومرف : یم  هک  مدینش  (ص ) مالسا ربمایپ  زا  زا  اریز  دینکن ، هلثم  هجنکش و  ارم  لتاق  هک  دیشاب  بظاوم  دینزب و  وا  هب  تبرض 
.دشاب راه  گس  رگا  یتح  دینکن ، هلثم  ار 

بکترم المع  مجلم ، نبا  يانثتـسا  هب  رفن  دـنچ  نآ  نوچ  درکن ، تازاـجم  ینادـنز و  ار  شلتق  رد  نارگ  هئطوت  ترـضح  نآ  هکنیا  و 
ریما تموکح  شور  راک و  هویـش  نیا  درادن و  یتازاجم  هنوگچیه  نآ  ماجنا  نودب  تیانج  تین  ای  مرجب و  مادقا  اهنت  و  دـشن ، یمرج 

(. (ص مالسا ربمغیپ  رد  رگم  دشاب  ریظن  یب  مه  دیاش  ریظن و  مک  هنالداع ، رایسب  (ع ) یلع ترضح  نانمؤم 

دننک یمن  قیبطت  مه  ار  مالسا  یعقاو  يدازآ  مهد  کی  کیتارکمد  ياهتموکح  هک  تسا  حضاو   1

مالسا رد  تاواسم   : مشش لصف 

انامه هدـمآ : دـیجم  نآرق  رد  دنتـسه ، ناسکی  همه  نوناق  ربارب  رد  هتـشادن و  زایتما  رگید  هقبط  رب  يا  هقبط  چـیه  یمالـسا  تلود  رد 
رب يا  هقبط  عیفرت  بجوم  رتشیب  يراکزیهرپ  اما  (، 1 () مکاقتا هللا  دنع  مکمرکا  نا   ) تسامش نیرتراکزیهرپ  ادخ  دزن  امش  نیرتیمارگ 

نیملـسم مامت  نیب  تبحم  تفلا و  دـحاو و  تماو  تلود  دـیاب  یمالـسا  دالب  رـسارس  رد  هکنآ  هچ  تسین ، نوناق  ربارب  رد  رگید  هقبط 
.دشاب رارقرب 

اب هتشاد و  هگن  ار  داحتا  تاواسم و  نیا  دوخ ، هلاس  دنچ  تموکح  تدم  رد  مالـسا  ماقمیلاع  ربمایپ  زا  يوریپ  هب  (ع ) یلع ترـضح  و 
.تساوخرب هزرابم  هب  نابلط  يرترب  ناهاوخدوخ و  تاواسم ، نیفلاخم 

ود هک  هدمآ  یتیاور  رد 
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روتسد ماما  دنتساوخ ، يا  هلص  ترضح  نآ  زا  هدش و  بایفرـش  نانمؤم  ریما  كرابم  روضح  هب  برع  ریغ  يرگید  برع و  یکی  نز ،
ضارتعا برع  ریغ  کی  اب  دوخ  تاواسم  رب  تفـشآرب و  برع  نز  اما  دنهدب ، رانید  جنپ  تسیب و  ود  نآ  زا  مادکره  هب  هک  دندومرف :

قوـقح ناـنآ  هب  هدرمـش و  نارگید  زا  رترب  ار  برع  داژن  موـس  مود و  هفیلخ  ناـنمؤم ، ریما  تموـکح  ماـیا  زا  سپ  هکنیا  تهجب  درک 
نیا اب  ار  برع  نم  ایآ  تشاد : هضرع  هدرک و  ماما  هب  ور  هناهاوخ  دوخ  تلاح  اب  برع  نز  نآ  اذل  و  دنا ، هدرک  یم  تخادرپ  يرتشیب 

!؟ دیهد یم  يواسم  هلص  مجع  نز 

هدوب نانآ  زا  رترب  ای  هتـشاد و  یلـضف ، قاحـسا  نادنزرف  رب  لیعامـسا  نادنزرف  هک  ما  هدیدن  ادخ  باتک  رد  نوچ  يرآ  دندومرف : ماما 
.تسین یلضف  برع  ریغ  رب  ار  برع  هک  دوب  نیا  ماما  روظنم  و  دنا ،

نادنواشیوخ اب  تلادع 

هب طوبرم  راک  هک  یماگنه  ینعی : مئال ) همول  هللا  یف  هذخأت  ال   ) هک دوب  نیا  (ع ) یلع ترضح  هتسجرب  تافـص  زراب و  تاکن  زا  یکی 
ات هدرک  زاغآ  دوخ  زا  تسخن  نوناق ، يارجا  ماـگنه  هب  اذـل  و  داد ، یمن  هار  دوخب  ار  یـسکچیه  شنزرـس  تمـالم و  دـش ، یم  ادـخ 

، دـشاب ناسآ  نابز  هب  دـیاش  نیا  داد و  یمن  يزایتما  دوخ  ناکیدزن  ناشیوخب و  یتح  درامـش ، یم  ناسکی  ار  هعماج  درف  نیرتکچوک 
: مینک یم  نایب  ار  شناکیدزن  اب  ماما  هنالداع  راتفر  زا  دروم  ود  راصتخا  روطب  هنومن  ناونعب  ام  تسا ، راوشد  رایسب  لمع  رد  اما 

دش و بایفرـش  ماما  تمدخ  هب  يزور  تشاد ، لفکت  تحت  ار  يدایز  دارفا  هک  نانمؤم  ریما  ترـضح  رتگرزب  ردارب  لیقع  بانج  لوا 
ترضح تفگ ، نخس  شا  هداوناخ  دوخ و  یتسدگنت  رقف و  زا 
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یمن نیملـسم  ریاس  رب  وت  يارب  يزایتما  چیه  اما  مهدب ، وتب  يزیچ  مدوخ  هیمهـس  زا  مناوت  یم  لاملا  تیب  میـسقت  ماگنه  هب  دـندومرف :
.دوب مهاوخ  نئاخ  نم  موش ، لئاق  یتسه  مردارب  هک  وت  يارب  يزایتما  رگا  موشب و  لئاق  مناوت 

هدـش و بایفرـش  ردارب  روـضح  هب  دوـخ  نازینک  زا  یکی  اـب  يزور  شیرق ، تیـصخشاب  يوناـب  ناـنمؤم و  ریما  رهاوـخ  یناـه  ما  مود 
ما داد ، يرگید  اب  يواسم  يرادقم  مادکره  هب  و  درک ، راتفر  يواسم  روطب  شزینک  وا و  هب  تبسن  ترـضح  دومن ، يا  هلـص  ياضاقت 

ترـضح اـما  دـنا !؟ هدـشن  لـئاق  دوخ  زینکرب  یتـح  يزاـیتما  وا  يارب  ارچ  هک  تشگ ، رطاـخ  هدرزآ  یمک  ردارب  راـتفر  نیا  زا  یناـه 
.درک تخادرپ  لاملا  تیب  زا  يواسم  یقوقح  نیملسم  همه  هب  دیاب  هک  تسا ، مالسا  شور  نیا  هک  دندومرف :

نادنمراک قوقح 

راک هزادناب  تلود  نادنمراک  زا  سکره  هب  نوچ  دنک ، یم  توافت  تلود  نادنمراک  قوقح  اب  لاملا  تیب  هلص  هک  دنامن  هتفگان  هتبلا 
لاملا تیب  میـسقت  هک  یلاح  رد  دشاب ، توافتم  نادـنمراک  رگید  اب  رگا  یتح  دوش ، یم  تخادرپ  هنالداع  قوقح  دراد  هک  يا  هبتر  و 

زا یکی  هک  دیآ  یم  هفاضا  لاملا  تیب  رد  هک  تسا  یلاوما  رادقم  زا  ترابع  نآ  و  دوش ، یم  هداد  نیملسم  مومع  هب  تسا و  یناگمه 
، تسا هنالداع  روطب  ریقف  ینغ و  گرزب ، کچوک ، درم ، نز ، زا  معا  نیملـسم  یمامت  نایم  رد  اهنآ  میـسقت  یمالـسا  تلود  فیلاکت 

.دنرادن رگیدکی  اب  یقرف  مه  تهج  نیمه  هب  دننک و  یم  تمدخ  مالسا  هب  لمع و  مالسا  نیناوق  هب  اهنآ  همه  اریز 

تاواسم نوناق  دیدحت 

دوخ صخش  هب  یتح  سکچیه  هب  درک و  میسقت  نیملسم  یمامت  نایم  رد  يواسم  روطب  ار  لاملا  تیب  ياه  هدوزفا  هک  یسک  نیتسخن 
هک دندوب ، (ص ) گرزب ربمایپ  ینعی  مالسا  لوا  صخش  دادن ، يزایتما  هنوگچیه 
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رگید رب  ار  برع  داژن  و  دـیناسر ، ماـجنا  هب  ار  ءاـطع  رد  لـضافت  هک  یـسک  نیتـسخن  نیخروـم  هتفگ  هب  ترـضح  نآ  تلحر  زا  سپ 
تفای همادا  موس  هفیلخ  هرود  رد  نینچمه  و  وا ، تموکح  تدـم  لوط  رد  راک  نیا  هک  دوب  مود  هفیلخ  داد  يرترب  برع  ریغ  نیملـسم 

.دیناود هشیر  برع  نیملسم  نایم  رد  هناتسرپداژن  راکفا  مک  مک  و 

ماقم یلاع  ربمایپ  زا  يوریپ  هب  دش ، ترـضحنآ  اب  هک  يدایز  ياهتفلاخم  مغر  هب  ندمآ ، راک  يور  ماگنه  هب  (ع ) یلع ترـضح  اذل  و 
.داد رارق  يواسم  ناگمه  يارب  ار  لاملا  تیب  میسقت  ًاددجم  مالسا 

ریبز هحلط و  اب  تلادع 

، اما دـندرک  يا  هداعلا  قوف  تازایتما  رتشیب و  هلـص  ياضاقت  هدیـسر و  ترـضح  نآ  تمدـخ  هب  یبش  همین  ریبز ، هحلط و  هک  یماگنه 
ترـضح دینک ، نینچ  دیاب  مه  امـش  دنا و  هداد  یم  ام  هب  میـسقت  ماگنه  هب  يرتشیب  قوقح  نامثع  رمع و  هک  دنتفگ : ودنآ  تفریذپن ،

ناشخـساپ رد  ماما  ربمایپ ، تنـس  هکلب  دـنتفگ : ریزگان  ود  نآ  رمع ؟ تنـس  ای  تسا  ءارجالا  مزـال  رتشیب  ربماـیپ  تنـس  اـیآ  دـندومرف :
.متسه وا  وریپ  نم  داد و  یم  رارق  رگیدکی  اب  يواستم  لاملا  تیب  میسقت  رد  ار  مدرم  همه  مه  ص )  ) مالسا ربمایپ  دندومرف :

 . 13 هیآ تارجح ، هروس   1

مالسا رد  رشب  قوقح   : متفه لصف 

ترـضح اذل  و  تسا ، ظوفحم  وا  سومان  لام و  ناج و  مرتحم و  مالـسا  مچرپ  ریز  یبهذـم  ياهتیلقا  ای  ناملـسم و  زا  معا  یناسنا  ره 
ناـنز و اـب  هژیوب  مدرم و  اـب  (ص ) مالـسا ردـق  یلاـع  ربماـیپ  زا  يوریپ  هب  مالـسلا ، مهیلع  راـهطا  همئا  ریاـس  نینچمه  و  (ع ) یلع ماـما 

.دنا هدومن  یم  راتفر  تفأر  ینابرهم و  لامک  اب  نافیعض 

ربیخ ناریسا  اب  راتفر 

هب ار  ریسا  يدوهی  نانز  زا  يدادعت  مالسا  هاپس  يزوریپ  ربیخ و  گنج  نایاپ  زا  سپ  لاثم : روطب 
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ًاصخش دندوب ، نیملـسم  یـسایس  ینید و  يالعا  سیئر  ردتقم و  رایـسب  نامز  نآ  رد  هک  ربمایپ  هدروآ و  ص )  ) مالـسا ربمایپ  تمدخ 
دندرک لاوئس  تهج  نیمه  هب  و  دندومرف ، هظحالم  لاوحا  رییغت  ینارگن و  زا  یتلاح  اهنآ  رد  و  هداد ، رارق  دقفت  دروم  ار  ریـسا  ياهنز 

!؟ دیتسه نارگن  رثأتم و  ارچ  هک :

لالب ناشدوصقم  هایس  هدرب  نیا  ...دمحم  يا  دنتشاد : ضورعم  نینچ  هودنا  مغ و  زا  یکاح  يا  هرهچ  اب  ترضح  خساپ  رد  ریسا  نانز 
هب هدـش و  رثأتم  ربخ  نیا  زا  دـندوب  تفوطع  تمحر و  هنومن  هک  ص )  ) مرکا ربمایپ  درک ، در  نامیاه  هتـشک  داسجا  رانک  زا  ار  ام  دوب 

.!؟ ینکیم در  ناشیاه  هتشک  داسجا  رب  ار  اهنز  هدرک !؟ ادج  وت  بلق  زا  ار  تمحر  ادخ  ایآ  دندومرف : لالب 

رد يزینک  هب  ار  وا  دنتسناوت  یم  هک  يدوجو  اب  مالسا  ربمایپ  دوب ، هیفـص )  ) مانب دوهی  ناگرزب  زا  یکی  رتخد  ریـسا ، نانز  نیا  نایم  رد 
دنب زا  ار  هیفـص  هدـمآ ، رد  تراسا  هب  الاح  هدوب و  زیزع  شیپ  يدـنچ  هک  یناسنا  هب  هژیوب  سیماون و  هب  مارتحا  ناونعب  نکل  دـنروآ ،

هدنامرف هکنیا  هب  يروابان  تلاح  اب  هیفـص  دندومرف ، مه  يراگتـساوخ  وا  زا  دنام  یم  تسرپرـس  نودب  نوچ  و  دـندرک ، دازآ  تراسا 
دوب نمـشد  ياهورین  وزج  زورید  هک  ار  ینز  ربمایپ  داد و  نت  سدـقم  جاودزا  نیا  هب  هدرک ، يراگتـساوخ  وا  زا  مالـسا  ياهورین  لک 

.دندروآ یهدنامرف  هناخ  هب  ار  وا  نینمؤملا ) ما   ) ناونع هب  زورما 

یناسنا هلماعم  نانچنآ  يدوهی  نز  کی  اب  و  هدـش ، نانآ  داـماد  مالـسا  ربماـیپ  هکنیا  هب  ملع  اـب  ناـیدوهی  هتـسجخ  جاودزا  نیا  رثا  رد 
ربمایپ رازآ  تیذا و  زا  مه  هیقب  دندیورگ و  مالسا  هب  یهورگ  هداد ، ماجنا 
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.دندزن يراکبارخ  هب  تسد  هدرکن و  مالسا  هیلع  رب  يا  هئطوت  چیه  ربیخ  نایدوهی  دعب  هب  نآ  زا  اذل  و  دنتشادرب ، تسد  مالسا 

لمج گنج  ناریسا  اب  و 

، دـنا هتـشادن  يدـنفآ )  ) یموجه گنج  هاگچیه  و  هدوبن ، بلط  گنج  هاگچیه  مالـسلاامهیلع  ناـنمؤم  ریما  نینچمه  مالـسا و  ربماـیپ 
.دنا هدرک  یم  عافد  راوگرزب  ود  نآ  هدمآ و  رد  گنج  رد  زا  اهنآ  اب  مالسا  نانمشد  هشیمه  هکلب 

فص نآ  ربارب  رد  عافد  يارب  ترـضح  .دوب  لمج  گنج  دش  لیمحت  (ع ) یلع ترـضح  نایقتم  يالوم  هیلع  رب  هک  یئاهگنجزا  یکی 
اجنآ تفر ، لمج  گنج  نارس  ياه  هناخ  زکارم و  هب  گنج  نایاپ  زا  سپ  تخاس ، دراو  نمـشد  رب  یتخـس  تسکـش  هدرک و  یئارآ 
ینانز دادعت  دزن و  راک  نیا  هب  تسد  نکل  دروآ ، رد  دوخ  تراسا  هب  ار  اهنآ  همه  تسناوت  یم  ماما  عقاو  رد  هک  دندوب  يرایـسب  نانز 

ار نانآ  و  هدش ، اهنآ  ضرعتم  هک  دنتـساوخ  ترـضح  نارای  دنداد ، مانـشد  ماما  هب  يا  هدع  هدز و  دایرف  ماما  يور  هب  دندوب  اجنآ  هک 
دوب تهج  نیمهب  دنهدب ، مه  مانشد  امش  يارما  هب  هچرگا  دیرادرب  تسد  اهنآ  زا  دندومرف : ینابرهم  لامک  اب  ترضح  اما  دننک  بدا 

.دندزن یئوجماقتنا  هب  تسد  هتفگن و  ینخس  ترضح  نآ  مارتحا  هب  نارای  باحصا و  هک 

بوکرـس و ار  نانآ  نادـنمتردق  ریاس  لثم  تسناوت  یم  دـنک ، ناریو  ناشرـس  رب  ار  نانآ  ياه  هناخ  تسناوت  یم  هراشا  کی  اـب  ماـما 
نیا اما  دـش ، یم  وحم  شدای  مان و  نادـنمتردق  ریاس  دـننامه  تشادـن و  شـشخرد  هشیمه  يارب  درک ، یم  نینچ  رگا  و  دزاس ، دوبان 

رد ینارون  هشیمه  يدیشروخ  ناسب  ار  وا  و  هتشاد ، هگن  هدنز  ار  شـسدقم  مان  هک  تسوا  یناسنا  تیمکاح  شور  هتـسجرب و  تافص 
هدرک و یفرعم  یناسنا  خیرات  قفا 
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.دهد یم  ناشن  یپایپ  ياهلسن  هب 

ریظن یب  يرگداد 

، ربمایپ كاپ  نادـناخ  دوجو  و  تسا ، تمحر  ناگمه  يارب  دـناسر و  یم  عفن  تادوجوم  همه  هب  دراب ، یم  تمحر  ناراب  هک  یناـمز 
ره رد  تواـضق  هک  یناـمز  دـندرب ، یم  ضیف  هرهب و  ناـنآ  سدـقم  دوجو  زا  همه  دوـب ، تمحر  ناراـب  دـننامب  راوـگرزب  نآ  زا  سپ 

نایب نآ  دوب ، ناملـسم  ریغ  کی  اب  قح  رگا  یتح  هک  دـندرک ، یم  دوخ  رظن  راهظا  رد  تقد  ردـقنآ  دـش ، یم  هدرپس  نانآ  هب  يدروم 
: مینک یم  هراشا  نمشد  کی  اب  نایقتم  يالوم  يرگداد  زا  يراکهاش  هب  هنومن  ناونعب  اجنیا  دش ، یم 

نیا تسویپ و  هیواعم  ياهورین  هب  و  درک ، تناـیخ  ترـضح  نآ  هب  یفعجلا ) رحلا  نب  هللادـیبع   ) ماـنب ناـنمؤم  ریما  ناراـی  زا  یـصخش 
نیا هکنیا  رب  هوالع  تسا ، لتق  قحتـسم  راک  نیمه  گنج  نوناق  رد  هک  دوب ، نیفـص  گنج  شتآ  ندـش  رو  هلعـش  ماگنه  هب  تناـیخ 

ربخ وا  هب  دوب ، هفوک  رهـش  رد  یفعج  هللادـیبع  رـسمه  یفرط  زا  دـهد ، ماجنا  هیواعم  يارب  تسناوت  يرایـسب  ياهکمک  نئاـخ  صخش 
هّدع تدم  نایاپ  زا  سپ  و  تفرگ ، تافو  هّدع  یتدم  نز  نآ  تهج  نیمه  هب  تسا ، هدش  كاله  گنج  ههبج  رد  هللادیبع  هک  دـنداد 

.درک جاودزا  يرگید  درم  اب 

رهـش هب  هنابـش  جراخ و  ماش  زا  دش ، ربخ  اب  هعقاو  نیا  زا  هک  یماگنه  اذل  درب ، یم  رـسب  ماش  رد  دوب و  هدـنز  عقاو  رد  یفعج  هللادـیبع 
جاودزا نایرج  زا  ار  وا  هدمآ و  هناخ  برد  تشاد  رسب  هک  یباجح  اب  شرسمه  اما  تفر ، دوخ  رسمه  غارس  هب  هلصافالب  دمآ و  هفوک 

.تخاس هاگآ  دوخ  ددجم 

(ع) یلع ناـیقتم  يـالوم  كراـبم  روـضح  هب  هک  داـتفا  نیا  رکف  هب  دـید ، یم  هتـسب  دوـخ  يور  هب  ار  اـهرد  ماـمت  هک  یفعج  هللادـیبع 
بایفرش
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لامیاپ ار  شا  هتفر  تسد  زا  قح  وا  تنایخ  باـسح  هب  و  تسا ، يرگداد  تلادـع و  درم  یلع  نوچ  دـیوگب ، ار  دوخ  ناتـساد  دوش و 
.دنک یمن 

ایآ دندومرف : وا  هب  ماما  درک ، مالس  دوب  هتخادنا  ریزب  ار  دوخ  رس  یگدنمرش  زا  هکیلاح  رد  دش و  بایفرـش  ماما  تمدخ  هب  ور  نیا  زا 
رد مهنآ  هدروآ ، يور  هیواعم  قافن  رفک و  هاگتـسد  يوسب  مالـسا  زا  هک  ینئاخ  قفاـنم و  راـک  هبت  ناـمه  ینعی  ( !؟ یتسه هللادـیبع  وت 

.)!؟ یتسین نامه  وت  ایآ  گنج ، لاح 

زا ارم  تنایخ ، نآ  ایآ  تشاد : هضرع  هدرمـش و  تمینغ  ار  تصرف  دوب ، هاگآ  ترـضح  نآ  يرگداد  تلادـع و  زا  نوچ  هللادـیبع  اما 
؟ نینمؤملاریما ای  دنک ، یم  مورحم  امش  تلادع  يرگداد و 

شمود رهوش  اب  نز  نآ  ماما  و  درک ، یهاوخداد  یفعج  هللادیبع  دیوگب ؟ ار  دوخ  ناتساد  هک  دنتـساوخ  وا  زا  دعب  ریخ ، دندومرف : ماما 
: دندومرف نینچ  هدرک و  راضحا  ار 

ددرگ و زاب  دوخ  لوا  رهوش  هب  دوبن  هلماح  رگا  هدـع  نایاپ  زا  سپ  دریگب و  هدـع  نـالا  نیمه  زا  دوش و  ادـج  مود  رهوش  زا  دـیاب  نز 
رهوش هب  نز  دـعب  تسا و  مود  رهوش  عبات  لـالح و  وا  دـنزرف  تروص  نیارد  دـنک ، لـمح  عضو  اـت  درک  ربص  دـیاب  دوب ، هلماـح  رگا 

(. 1) ددرگ یم  زاب  دوخ  تسخن 

قح هکنیا  رت  مهم  و  هدش ، وربور  تمحرم  فطل و  اب  دوخ  نمشد  اب  هنوگچ  هک  نانمؤم  ریما  زا  ریظن  یب  تسا  يراکهاش  ناتساد  نیا 
.دینادرگ زاب  وا  هب  ار  شسومان  و  دومرفن ، لامیاپ  ار  وا 

ناروناج قوقح  یتح  دش  یم  تیاعر  (ع ) یلع ترضح  مالسا و  ربمایپ  تموکح  رد  دوخ  هجرد  یهتنم  ات  رشب  قوقح  هکنیا  هصالخ 
.ناهایگ و 

نز رگا  هک  تسا ، حیضوت  هب  مزال  اجنیا   1
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، دـنک باختنا  يدـیدج  رهوش  هدـع ، مامتا  زا  سپ  دـهدب و  قـالط  ار  وا  هاـگداد  و  دـنک ، ار  دوخ  لاـح  ضرع  یمالـسا  هاـگداد  هب 
لاح ضرع  یمالـسا  هاگداد  هب  نز  قوف  ناتـساد  رد  اما  تسین ، خـسف  لـباق  رهوش  تشگزاـب  تروص  رد  یتح  حیحـص و  وا  جاودزا 

زا مود  رهوش  اب  حاکن  یقاب و  دوخ  لاح  رب  وا  لوا  رهوش  تروص  نیا  رد  هک  دوب ، هتفرگ  هدع  شرهوش  ربخ  ندینش  اب  اهنت  و  هدرکن ،
، ددرگ ادج  مود  رهوش  زا  دیاب  ًاروف  لوا  رهوش  تایح  ربخ  ندینـش  اب  و  تسا ، لالح  مه  مود  رهوش  زا  شدنزرف  هدوب و  هابتـشا  يور 

(. مجرتم )

مدرم لاوما  زا  يرادساپ  متشه :  لصف 

مدرم لاوما  هب  مهرد  کی  رادقم  هب  یتح  يدـعت  هنوگچیه  هک  تسا  ظوفحم  مرتحم و  يدـح  ات  یمالـسا  ماظن  وترپ  رد  مدرم  لاوما 
: زا دنترابع  هک  هدش  ررقم  تایلام  عون  راهچ  مالسا  رد  هلب  مالسا ، همذ  رد  رافک  ای  دنشاب و  ناملسم  هاوخ  دوش ، یمن 

.هدمآ یهقف  یباتک  رد  نآ  لیصفت  هک  ناسنا ، فرصم  رادقم  رب  هفاضا  ياهدمآ  رد  دصرد  تسیب  ینعی  سمخ ،  1

، واگ رتش ، زیوم ، امرخ ، وج ، مدنگ ، : ) ینعی الاک  هن  رد  مهنآ  تسا  دصرد  کی  نآ  لقادح  دـصرد و  هد  نآ  رثکادـح  هک  تاکز ،  2
تاـکز دراوم  نوماریپ  ع )  ) قداـص ماـما  زا  یـصخش  اذـل  و  دـش ، رکذ  یهقف  ياـهباتک  رد  هک  یطیارـش  اـب  هرقن ،) ـالط و  دنفـسوگ ،

ام تشاد : هضرع  صخـش  نآ  هدرک ، وـفع  ار  اـهنیا  زا  ریغ  ادـخ  ربماـیپ  هک  دـندومرف : هدرک و  رکذ  ار  قوـف  دروـم  هـن  ماـما  دیـسرپ ؟
ص)  ) ادخ ربمایپ  هک  میوگ  یم  وتب  نم  دندومرف : ماما  درادـن ؟ تاکز  ایآ  میراد ، اهنیا  ریاظن  دـجنک و  جـنرب ، نوچ  يرگید  تابوبح 

نیا زا  ریغ 
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.!؟ یسرپیم اددجم  وت  هدرک و  وفع  ار  هناگ  هن  دراوم 

تـسا تیاور  رد  و  دنک ، یم  تفایرد  یبهذم  ياهتیلقا  زا  یمالـسا  تلود  هک  تسا  یکدـنا  رایـسب  تایلام  زا  ترابع  نآ  و  هیزج ،  3
هنایلاس دمآرد  مک  دارفا  زا  مهرد و  ( 24  ) هنایلاس طسوتم  دارفا  زا  هرقن و  مهرد  ( 48  ) هنایلاس نادنمتورث  زا  نانمؤم  ریما  ترضح  هک 

.دومن یم  مالسا  هب  بغار  ار  نانآ  هک  دوب  مالسا  یناسنا  نیناوق  تالیهست و  نیمه  و  درک ، یم  تفایرد  مهرد  ( 12)

.تسا هدش  حتف  نیملسم  طسوت  هک  تسا ، رافک  دالب  ياهنیمزرس  هراجا  لوپ  زا  ترابع  نآ  و  جارخ ،  4

لوخد و تماـقا ، رفـس ، رب  تاـیلام  نیا  رب  اـنب  دوش ، یمن  هتفرگ  مدرم  زا  تاـیلام  ناونع  هب  یلوپ  قوـف  دراوـم  زج  یمالـسا  ماـظن  رد 
.تسین مالسا  رد  همه  همه و  رگید  دراوم  اههد  نفلت و  قرب ، بآ ، هزاغم ، نامتخاس ، يزاسون ، تکلمم ، کی  زا  جورخ 

یم تیافک  تلود  تامدخ  ماجنا  تکلمم و  هرادا  تهج  دیدرک ، رکذ  یمالـسا  تایلام  رد  هک  ار  يدروم  راهچ  نآ  اهنت  ایآ  لاوئس :
؟ دنک

یم هداد  نیملـسم  مومع  هب  يواسم  روطب  لاملا ، تیب  زیاوج  هحلـص و  ناونعب  هفاضا  نآ  هک  دـیآ  یم  مه  هفاـضا  هکلب  يرآ ، خـساپ :
روطب راب  دـنچ  هنایلاس  ار  لاملا  تیب  یفاضا  لاوما  ترـضح  نآ  هک  دـش ، زاغآ  ص )  ) مالـسا ربمایپ  دوخ  ناـمز  زا  هویـش  نیا  دوش و 

نایاورنامرف افلخ و  زا  يدادعت  هتبلا  تشاد ، همادا  ینامثع  هفیلخ  نیرخآ  نامز  ات  هدرک و  یم  میـسقت  نیملـسم  هیلک  نایم  رد  يواسم 
.دنا هتسناد  یم  فرحنم  ار  اهنآ  نیملسم  ياملع  مامت  هک  هدرک ، یم  تفایرد  یهاگ  مه  ار  يرگید  تایلام 

هب تامدخ  اهراک و  مامت  و  درادن ، يدایز  نادنمراک  تلود  یمالسا ، ماظن  رد  هک  هدوب  نیا  تلود  فراصم  رب  شیازفا  نیا  تلع  و 
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یم هفاضا  لاملا  تیب  لوپ  هشیمه  اذل  تسا و  رظان  طقف  تلود  و  دننکن ، فاحجا  دننک و  يراذـگ  هیامرـس  ات  دوش ، یم  هدرپس  مدرم 
مدرم زا  يرگید  زیچ  هناگراهچ ، تایلام  نآ  زا  شیب  یمالـسا  ناربهر  زا  کیچیه  یگنج  طیارـش  ینارحب و  ياهتلاح  رد  یتح  هدمآ 

و دوب ، رافک  یگنج  تازواجت  زا  عاـفد  لاـح  رد  اـبلاغ  هک  لاـس ، هد  زا  شیب  لوط  رد  ص )  ) مالـسا گرزب  ربماـیپ  ـالثم  دـنتفرگیمن ،
یتح هاگچیه  درب ، یم  رس  هب  نازورفا  گنج  اب  هزرابم  رد  دوخ  تموکح  نارود  لاس  جنپ  دودح  لوط  رد  هک  نانمؤم  ریما  ترـضح 

.دندرکیم يروآ  عمج  یئاهلوپ  یهاگ  کمک  هناعا و  ناونعب  هکلب  دندرکن ، تفایرد  مدرم  زا  روز  هب  مهرد  کی 

كرابم مکـش  هب  زور  هنابـش  هس  یگنـسرگ  تدش  زا  ص )  ) مالـسا ربمایپ  یهاگ  دندوب ، دنمتورث  نیملـسم  زا  يدادعت  هک  ینامز  رد 
نوگرگد ناشکرابم  گنر  یگنـسرگ  تدش  زا  ع )  ) ارهز همطاف  يربک  هقیدص  ترـضح  تشادن ، یئاذـغ  تسب و  یم  گنـس  دوخ 

رد یهاگیاج  هک   ) هّفص باحصا  و  دندیزرل ، یم  هجوج  ود  دننامب  یگنسرگ  رثارد  ع )  ) نیسح ماما  نسح و  ماما  ترضح  دش و  یم 
نیا اب  دنا  هدـیباوخ  یم  هنـسرگ  اهبـش  زا  يرایـسب  هنهرب و  همین  هنهرب و  دـنا ) هدرک  یم  عامتجا  اجنآ  نیملـسم  يارقف  هدوب و  دجـسم 
روز هب  يرگید  ناونعب  نادنمتورث  زا  مهرد  کی  یتح  هناگراهچ  دراوم  رد  زج  ص )  ) مالـسا ربمایپ  هک  هتـشونن  یخیرات  چـیه  دوجو 

.تسا مدرم  لاوما  ناج و  رادساپ  مالسا  نوچ  دشاب ، هتفرگ 

لاوما قوقح و  ظفح  تیمها  هک  هدرک ، لقن  (ع ) نانمؤم ریما  زا  یتیاور  تاکزلا ، باتک  مهدزیـس  باب  هعیـشلا ، لـیاسو  باـتک  رد  و 
: دنک یم  نایب  ار  مدرم 

: تشون یم  نینچ  يا  همان  هیصوت  رد  تایلام ، تفایرد  تهج  دوخ  نیلماع  يارب  نانمؤم  ریما  ترضح 

هدحو ال  ) ادخ ياوقت  اب  هارمه 
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هک شاب  بظاوم  و  يوشن ، در  وا  نیمز  زا  هارکا  روز و  هب  و  یناسرتم ، ار  یناملسم  چیه  هک  شاب  بظاوم  و  نک ، تکرح  هل ) کیرش 
هدایپ اهنآ  بآ  تانق  ای  عبنم و  رانک  رد  نآ  جراخ  رد  يدیسر ، يدابآ  کی  هب  رگا  سپ  ینکن ، فایرد  وا  لاوما  زا  ادخ  قح  زا  شیب 

تـسخن سپ  یـسرب ، نانآ  نایم  هب  ات  نک  تکرح  نانآ  يوسب  راقو  شمارآ و  اب  هاگنآ  يدرگ ، ناشیاه  هناخ  دراو  هکنیا  نودب  وش ،
سپ مناتسب ، امش  زا  ار  ادخ  قح  ات  هداتسرف  امش  يوسب  ارم  ادخ  نیشناج  یلو و  ادخ ، ناگدنب  يا  وگب : نک و  مالـس  هداشگ  یئور  اب 

تساوخزاب وا  زا  رگید  هن ، تفگ : یسک  رگا  لاح  نیا  رد  مناسرب ؟ وا  ّیلو  هب  ار  نآ  ات  هتفرگ  قلعت  امـش  هب  يزیچ  ادخ  قوقح  زا  ایآ 
ای يزادـنیب و  تالکـشم  رد  ای  ینک ، دـیدهت  ای  یناسرتب  ار  وا  هکنیا  نودـب  نک  تکرح  وا  اـب  يرآ ، تفگ : مه  یـسک  رگا  و  نکم ،

.يزادنا تمحز  جنر و  ار  وا  هکنیا 

کی یتح  تناها و  ار  یناملـسم  هاگچیه  شاب  بظاوم  ریذـپب و  تشاد ، میدـقت  وتب  هرقن  ای  الط و  زا  صخـش  نآ  هک  ار  هچنآ  هاـگنآ 
شورفب تاـیلام  نیمأـت  تهج  ار  یـشکراب  ناویح  چـیه  و  یهدـن ، رارق  نیهوـت  برـض و  دروـم  جارخ  يارب  ار  ینارـصن  اـی  يدوـهی 

.مینک تفایرد  تایلام  نانآ  یفاضا  لاوما  زا  میا  هتشگ  رومأم  ام  اریز  یناسرن ،

ربماـیپ هک : هدـمآ  نینچ  (ع ) یلع ناـنمؤم  ریما  ترـضح  زا  شراوـگرزب  ناردـپ  زا  (ع ) قداـص رفعج  ماـما  ترـضح  زا  یتـیاور  رد  و 
ای قلعت و  رد  مدرم  هتفگ  هک  تسا ، هدومرف  هدرک و  یهن  تایلام  تخادرپ  رب  مدرم  رابجا  زا  (ص ) مالسا
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رابکی هنالاس  زج  هک  دوش ، تفایرد  تایلام  مدرم  زا  راب  ود  هنالاس  هک  تسین  زیاج  و  تسا ، یفاک  اهنآ  رب  یمالـسا  تایلام  قلعت  مدع 
یهن مدرم  تقاط  زا  شیب  ای  تدـش و  برـض و  داریا  اب  ای  يراـبجا ، تاـیلام  تفاـیرد  زا  ص )  ) مالـسا ربماـیپ  نینچمه  تسا ، عونمم 

ار يرگید  زیچ  دـنییب ، یم  مدرم  تسد  رد  هک  ار  هچنآ  تایلام  زج  تلادـع ، تیاعر  اب  هک  هدومرف  روتـسد  تایلام  رومأم  هب  و  هدرک ،
.دنکن هبلاطم 

قح ناوـنع  چـیهب  سکچیه  تسا و  مرتـحم  شیئاراد  هیقب  دزادرپـب ، ار  مدرم  قوـقح  ادـخ و  قوـقح  هک  سکره  مالـسا  نـیئآ  رد  و 
.درادن ار  مدرم  عورشم  یئاراد  تورث و  هب  ضرعت 

لاملا تیب   : مهن لصف 

يا هتـسیاش  رگداد و  ناربهر  دیلقت و  عجارم  رایتخا  رد  دیاب  ماما  تبیغ  نامز  رد  ماما و  ربمایپ و  رایتخا  رد  نیملـسم  لاملا  تیب  دیلک 
زا هکنیا  ای  اهنآ ، تاضق  ای  یمالـسا و  ناربهر  دوخ  یتح  و  ددرگن ، لـیم  فیح و  زین  مهرد  کـی  رادـقم  هب  یتح  هک  يروطب  دـشاب ،

رادقم هب  زج  هدافتـسا ، تروص  رد  هکنیا  ای  و  دنا ، هدومن  یم  شاعم  رارما  دوخ  جـنرتسد  زا  هدرک و  یمن  هدافتـسا  لاملا  تیب  قوقح 
.دنا هتشاد  یمن  رب  نآ  زا  دوخ  زاین  دروم 

دنچ (ص ) مالـسا گرزب  ربمایپ  و  داتفا ، مالـسا  هاپـس  تسدب  يرایـسب  یگنج  میانغ  نیملـسم ، عفن  هب  نینح  گنج  نایاپ  زا  سپ  الثم 
قلعت نیملـسم  مومع  هب  میانغ  نیا  تشادرب و  مهاوخن  امـش  لام  زا  مه  رادـقم  نیا  یتح  نم  دـندومرف : هتفرگ و  تسدـب  ار  رتش  يوم 

.دراد

امـش نایم  رد  ار  نآ  دشاب ، رایتخا  رد  هماهت )  ) ياههوک لثم  امـش  لاوما  رگا  هدش : دراو  نینچ  گرزب  ربمایپ  زا  يرگید  تیاور  رد  و 
لیخب و  ناسرت ، وگغورد ، ارم  امش  منک و  یم  میسقت  هنالداع 
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.دیبای یمن 

ار يزیچ  يدوهی  يدرم  دزن  تلحر  ماگنه  هب  هک  یئاج  ات  درک ، تمـسق  نیملـسم  ناـیم  رد  ار  لاـملا  تیب  لاوما  ماـمت  مالـسا  ربماـیپ 
.دنک هیهت  شا  هداوناخ  دوخ و  فرصم  يارب  اذغ  يرادقم  ات  دوب ، هتشاذگ  ورگ  نهر و  مسرب 

ار دوخ  یئاراد  یتح  درک ، یم  میـسقت  مدرم  نایم  رد  ار  لاملا  تیب  لاوما  مالـسا  ربمایپ  زا  يوریپ  هب  زین  (ع ) یلع ماـما  ناـنمؤم  ریما  و 
ياهلوپ هک  يدوجو  اب  دوب ، راکهدـب  مهرد  رازه  دـصتفه  دودـح  رد  تداهـش  ماگنه  هب  هک  یئاـج  اـت  درک ، قاـفنا  ادـخ  هار  رد  زین 

، تشاد یم  رب  يزیچ  دوخ  يارب  یهاگ  رگا  و  دومن ، یم  میسقت  ار  اهنآ  مامت  ماما  دوب و  ترضح  نآ  رایتخا  هب  لاملا  تیب  رد  يدایز 
.داد یم  قح  دوخ  هب  نیملسم  ریاس  هیمهس  ردق  هب  اهنت 

نیملسم لاملا  تیب  هب  طوبرم  لاوما  هژیوب  یلام و  روما  رد  هدافتسا  ءوس  زا  ار  مدرم  هشیمه  ع )  ) نانمؤم ریما  و  ص )  ) ربمایپ ترـضح 
.دندومن یم  دزشوگ  ار  مدرم  قوقح  مارتحا  و  دنتشاد ، یم  رذحرب 

ار ترضح  نیقفانم  زا  یـضعب  دش ، دیدپان  يا  هچراپ  هعطق  ص )  ) مالـسا ربمایپ  طسوت  ربیخ  مئانغ  عیزوت  ماگنه  هب  هدمآ : یتیاور  رد 
عوضوم نیا  زا  یتدـم  هدرب ، تقرـس  هب  ار  نآ  باحـصا  زا  یکی  هک  دـش  موـلعم  دـعب  اـما  هتـشادرب ، ار  هچراـپ  نآ  هک  دـنتخاس  مهتم 

هدرب تقرـس  هب  ار  هچراپ  هک  یـصخش  و  داتفا ، عیقب  ناتـسربق  هب  ناشباحـصا  زا  يا  هدع  اب  ص )  ) مرکا ربمایپ  رذـگ  يزور  تشذـگ ،
وت لاح  هب  اشوخ  : ) تفگ دیسر  هک  وا  ربق  رس  رب  ربمایپ  باحصا  زا  یکی  دوب ، هدش  نفد  ناتـسربق  نآ  رد  هتفر و  ایند  راد  زا  البق  دوب ،

(. یتسه تشهب  رد  هک 

وا هن ، دومرف : هدومن و  باحصا  هب  يور  ص )  ) مالسا ربمایپ 
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.تسا هدش  شتآ  يا  هلعش  هب  لیدبت  وا  ربق  رد  دوب ، هدرک  تقرس  ربیخ  رد  هک  ار  يا  هچراپ  اریز  تسین  تشهب  رد 

رب ار  تشهب  دنوادخ  دناتسب ، روز  هب  ار  یناملسم  لام  هک  یسک  دومرف : هک  دنک  یم  لقن  (ص ) مالـسا ربمایپ  زا  یلاوغ )  ) باتک رد  و 
کی رگا  یتح  دومرف : دشاب !؟ یکدـنا  زیچ  لام  نآ  رگا  یتح  هللا  لوسر  ای  دـش : لاوئـس  دـنک ، یم  بجاو  وا  رب  ار  خزود  مارح و  وا 

.دشاب كاوسم 

ماما دش ، ناشعازن  لاملا  تیب  زا  هرز  کی  هراب  رد  ناملـسم  ریغ  درم  کی  اب  (ع ) یلع ترـضح  دننک : یم  لقن  یفورعم  ناتـساد  رد  و 
ياراد لاملا  تیب  لاوما  ظفح  هزادنا  هچ  ات  هک  تسا  نیا  دـنک  یم  هجوت  بلج  هچنآ  دـندرب ، فیرـشت  یـضاق  دزن  درم  نآ  هارمه  هب 

عیاض لاملا  تیب  زا  یقح  ات  دورب  یـضاق  دزن  یتح  دوش  رـضاح  لاملا  تیب  هرز  کـی  يارب  تلود  سیئر  صخـش  هک  تسا ، تیمها 
.ددرگن

تواضق رد  تلادع 

دوخ هدرتسگ  تلود  زکرم  رد  (ع ) یلع نانمؤم  ریما  ترضح  الثم  درادن ، یتافیرشت  هنوگچیه  تسا و  هداس  رایسب  مالسا  رد  تواضق 
و دـنا ، هتـشون  رفن  نویلیم  راهچ  نامز  نآ  رد  ار  هفوک  رهـش  تیعمج  يا  هدـع  هکنیا  اب  تشاد ، یـضاق  کی  اـهنت  دوب  هفوک  رهـش  هک 

راتفرگ ار  مدرم  و  دـناد ، یمن  مرج  ار  ایند  زورما  میارج  هداد 90 ? مدرم  هب  هک  يا  هدرتسگ  ياهیدازآ  اب  مالـسا  هک  تسا  نیا  شتلع 
دراو یسنج  هک  یسک  زا : دنترابع  نیمرجم  حالطصاب  رثکا  هک  تفای  دیهاوخ  دینک  اههاگداد  هب  یهاگن  رگا  الثم  دنک ، یمن  هاگداد 

هدیرخ هناخ  ینوناق  زوجم  نودب  هکنیا  ای  دوش و  جراخ  هتـساوخ  همانرذگ  نودب  هکنیا  ای  هدش  دراو  ینوناق  ریغ  روطب  هکنیا  ای  هدرک 
شورف دیرخ و  ار  یسنج  هزاجا  نودب  هکنیا  ای  و 
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روطب هتخاس و  هناخ  هدودحم  زا  جراخ  یـضارا  رد  هتـشادن و  نامتخاس  هناورپ  ای  هدز ، یبساک  راک و  هب  تسد  زوجم  نودب  ای  هدرک ،
ار اهنآ  مالـسا  دض  نیناوق  هتـشاذگ و  دازآ  اهنآ  مامت  رد  ار  مدرم  مالـسا  هک  يدروم  اهدص  هرخالاب  و  هدرک ، يزرواشک  ینوناق  ریغ 

.دننک یم  یفرعم  هاگداد  هب  مرجم  ناونعب  ار ، نیناوق  نآ  نیفلاخم  تسا  هتخاس  دودحم 

یم لصف  لح و  ار  اهنآ  یگداس  لامک  اب  یمالسا  هاگداد  هک  دراد ، دوجو  یعامتجا  يدرف و  تالکـشم  زا  یکدنا  رایـسب  دراوم  هلب 
.دنک یگدیسر  اهراک  هب  یضاق  کی  اهنت  ینویلیم  دنچ  ای  کی  رهش  کی  رد  تسا  نکمم  اذل  و  دنک ،

هژیو هاگداد  شترا ، هاگداد  حلـص ، همکحم  ءازج ، هاگداد  لثم  تسا  تواـفتم  ياـههاگداد  لیکـشت  برغ  ياهتعدـب  زا  رگید  یکی 
کی هاگداد و  کی  اهنت  هدـش  هتفرگ  رظن  رد  نوناق  ربارب  رد  ناـگمه  قوقح  يواـست  نوچ  مالـسا  رد  اـما  اـهنیا ، ریاـظن  زیچ و  نـالف 

یئاضق ماظن  رد  زین  فانیتسا  زیمت و  هاـگداد  تاـیاور  زا  يا  هراـپ  قبط  هلب  دـنک ، یم  یگدیـسر  قوف  روما  ماـمت  هب  هک  تسا  مکاـح 
.دراد دوجو  مالسا 

: ریز تیاور  لثم 

تاقالم رتش  کی  رب  راوس  ار  یبرع  درم  دـش و  جراخ  هشئاـع  لزنم  زا  يزور  (ص ) ادـخ لوسر  هک : دـنک  یم  لـقن  ساـبع  نب  دـعس 
؟ یشورف یم  دنچب  ار  نآ  يرآ ، دندومرف : ربمایپ  ینک ؟ یم  يرادیرخ  ار  رتش  نیا  ایآ  دمحم  يا  تشاد : هضرع  برع  درم  درک ،

مهرد دـصراهچ  غـلبم  هب  ار  رتـش  هرخـالاب  و  تسا ، نیا  زا  شیب  وـت  رتـش  شزرا  دـندومرف : ربماـیپ  مهرد ، دـصکی  تـفگ : برع  درم 
لوپ مه  لوپ  نم و  رتش  رتش  تفگ : درم  نآ  داد ، لیوحت  برع  درم  نآ  هب  ار  لوپ  ربمایپ  هک  یماگنه  اما  دومن ، يرادیرخ 
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.دشاب هتشاد  دهاش  یتسیاب  دراد ، یئاعدا  دمحم  رگا  تسا و  نم 

دـش کیدزن  درم  ریپ  یتقو  يرآ ، تفگ : یتسه ؟ دیآ ، یم  ام  کیدزن  هب  هک  يدرمریپ  تواضق  هب  یـضار  ایآ  دـندومرف : مرکا  ربمایپ 
هدرک و راکنا  برع  درم  اما  تسا ، برع  نآ  زا  اهلوپ  نم و  نآ  زا  رتش  لاح  ما و  هدیرخ  ار  رتش  نم  دندرک : لاح  ضرع  ص )  ) ربمایپ
ار برع  درم  هتـساوخ و  فانیتسا  يار  نیا  رد  ربمایپ  داد ، برع  درم  هب  ار  قح  رهاـظ  بسحرب  رواد  تهج  نیمه  هب  تساوخ ، دـهاش 
: تفگ یتسه ؟ یـضار  دوشیم  کیدزن  هک  صخـش  نیا  تواضق  هب  ایآ  دندومرف  ربمایپ  دش ، ادیپ  يرگید  درم  هکنیا  ات  دنتـشاد ، هاگن 

مالسا ربمایپ  داد ، يار  لوا  رواد  لثم  زین  مود  رواد  و  دش ، رکنم  برع  درم  دندرک و  تیاکـش  مالـسا  ربمایپ  دش  کیدزن  یتقو  يرآ ،
نایم نیارد  دـنک ، تواضق  قح  هب  دـیایب و  یـصخش  ات  نیـشنب  دومرف : وا  هب  تشاد و  هاگن  ار  برع  درم  هتـساوخ و  فانیتسا  اددـجم 

نیفرط دش و  کیدزن  هک  ماما  يرآ ، تفگ  يریذپ ؟ یم  ار  ناوج  نیا  تواضق  ایآ  دـندومرف : ربمایپ  دـش ، کیدزن  (ع ) یلع ترـضح 
تـسار دـنوادخ  يوس  زا  شیاه  هتفگ  مامت  رد  هک  يربماـیپ  دومرف : برع  نآ  هب  داد و  مرکا  ربماـیپ  هب  ار  قح  دـندرک ، لاـح  ضرع 

.دیآ یم  تسدب  هاگداد  يأر  فانیتسا  رظن و  دیدجت  زاوج  تیاور  نیا  زا  دیوگ  یم  غورد  رتش  کی  يارب  هنوگچ  هتفگ 

مارتحا ار  عازن  نیفرط  یتسیاب  یضاق  هک  دهد  یم  روتسد  مالسا  یتح  و  هدش ، شرافس  رایسب  یضاق  يوس  زا  تلادع  تیاعر  لاحرهب 
.دنکن نانآ  زا  رتدنلب  ار  دوخ  يادص  دنک و 

مانب دوخ  تاضق  زا  یکی  يزور  ماما  هدمآ : (ع ) یلع نانمؤم  ریما  ترضح  خیرات  رد 

تیرشب قفا  رد  يدیشروخ  ع )  ) یلع www.Ghaemiyeh.comنینمؤملاریما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 67زکرم  هحفص 54 

http://www.ghaemiyeh.com


، نینمؤملاریما ای  تشاد : هضرع  هدش و  بایفرـش  ماما  تمدخ  هب  صخـش  نیا  تشاد ، لوزعم  دوخ  بصنم  زا  ار  یلؤدـلا ) دوسالاوبا  )
ار تیادـص  هک  ما  هدینـش  نوچ  دـندومرف : ماما  ما !؟ هدـش  بکترم  یتنایخ  هن  تیانج و  هن  نم  هک  یلاـح  رد  دـیتشاد  لوزعم  ارم  ارچ 

.یهد یم  رارق  عازن  نیفرط  يادص  زا  رتدنلب 

ماما تیصو  نیرخآ   : مهد لصف 

هراشا

رد هفوک  دجـسم  ادـخ  هناخ  بارحم  نایم  رد  هدـمآ و  ایندـب  ادـخ  هناخ  هبعک  نایم  رد  (ع ) بلاط یبا  نب  یلع  ناـنمؤم  ریما  ترـضح 
.تسب ورف  ایند  زا  مشچ  مک  مک  هدروخ و  تبرض  زامن  تلاح 

ایند و تداعـس  لابند  هب  هک  یناسنا  ره  يارب  تسا  هوسا  سرد و  رـسارس  تداهـش  زور  اـت  دـلوت  ودـب  زا  گرزب  ماـما  نآ  یناگدـنز 
رکذـتم ار  وا  رادرک  راتفر و  یگنوگچ  يدودـح  اـت  و  هدرب ، تراـشا  زیمآراـختفا  یناگدـنز  نآ  زا  یئاـه  هشوگب  اـم  دـشاب ، ترخآ 

يدیـشروخ ناـسب  هشیمه  يارب  (ع ) یلع و  تسه ، هدوب و  تماـما  هتـسیاش  و  یناـسنا ، عماوج  يربهر  هتـسیاش  هشیمه  وا  هک  میدـش ،
، ددرگ غورف  یب  شوماخ و  درـس و  دیـشروخ  يزور  مه  رگا  یتح  دـهد و  یم  رون  دـشخرد ، یم  هتـسویپ  تیرـشب  قفا  رد  هک  تسا 

.تسا دیواج  یقاب و  هشیمه  يارب  میظع  ماما  نآ  تیعقاو 

: دوب نیا  دومن  هک  یئاهتیصو  نیرخآ  زا  یکی 

نیملسم ریغ  دنکن  نآرق  هراب  رد  دیروآ ، دایب  ار  ادخ  دیروآ ، دایب  ار  ادخ  ینعی : مکریغ ) هب  لمعلاب  مکنقبسی  الف  نآرقلا ، یف  هللا  هللا  )
.دنریگ تقبس  امش  زا  دننک و  لمع  نآرق  هب 

هلحرم هب  ار  اهنآ  یمالسا  ریغ  ياهروشک  هکلب  دوش ، یمن  لمع  یمالـسا  ياهروشک  دوخ  بلاغ  رد  یمالـسا  نیناوق  زورما  نافـسأتم 
.دنزات یم  شیپ  هب  هتسویپ  و  هتشاذگ ، ارجا 

یمالسا ریغ  ياهروشک  تفرشیپ 

مالسا دالب  رد  و  نیملسم ، نودب  اما  مدید  ار  مالسا  اپورا  رد  : ) دیوگ یم  هک  يدابآ  دسا  نیدلا  لامج  دیـس  هب  بوسنم  تسا  ینخس 
!. رگید زیچ  نیملسم  تسا و  يزیچ  مالسا  رضاح  لاح  رد  هنافسأتم  هک  تسا  یتیعقاو  نیا  و  مالسا ) نودب  اما  مدید  ار  نیملسم 

تسا و دنمورین  ارچ  وا  مینادب  ات  میسانشب ، میجنسب و  ار  نمشد  لماوع  دوخ ، تفرشیپ  يارب  دیاب  ام 
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.!؟ میتسین ام 

هنوگچ هک  مینک  یبای  هشیر  رگا  دوش ، یم  هرادا  اهتسینویهص  نایلیئارسا و  تسدب  نونکا  مه  هک  نیطسلف  هدش  لاغشا  روشک  رد  الثم 
هب زورب  زور  هدنام و  یقاب  هتسویپ  یگشیمه  گنج  تلاح  دوجو  اب  بارعا ، بلق  رد  نیملسم و  زا  یئایرد  نایم  رد  دنا  هتـسناوت  نانآ 

روطب .دنا  هتـشاذگ  ارجا  هلحرم  هب  هتخومآ و  مالـسا  زا  ار  ایند  رد  یقرت  تداعـس و  یگنوگچ  نانآ  هک  تفای  میهاوخ  دنزاتب !؟ شیپ 
نیمأت مدرم  يارب  اهیدازآ  رگید  تاعوبطم و  يدازآ  تاـباختنا ، يدازآ  رظن ، راـهظا  يدازآ  بازحا ، ددـعت  لیئارـسا  روشک  رد  لاـثم 

همانزور نینچمه  اهباتک و  زا  يا  هراپ  رد  هچنانچ  دینک ، یم  هدهاشم  لیئارـسا  رد  ار  یمیلک  نید  هیاس ? رد  يردارب  توخا و  هدش و 
، دیپس هایس ، زا  معا  يدوهی  دارفا  دروخ : یم  رب  يروآ  تفگش  بیرغ و  هعماج  هب  لیئارـسا  روشک  رد  ناسنا  هک  هدمآ : یجراخ  ياه 
نابز و گنر ، رد  دایز  تافالتخا  دوجو  اب  ربارب و  مهاـب  همه  یئاـکیرمآ  یئاـپورا ، یئایـسآ ، یئاـقیرفآ ، تسوپ ، درز  تسوپ ، خرس 

.دنتسه دحتم  عمتجم و  رگیدکی  اب  موسر  بادآ و 

هداد رارق  نایدوهی  هب  تمدـخ  دوهی و  نیئآ  هب  صـالخا  هجرد  رد  ار  راـیعم  و  هتـسناد ، ناشتـسایس  وزج  ار  دوخ  نید  ناـنآ  یهگنآو 
: دیئامرف هجوت  دوب  هدیسر  پاچب  شیپ  لاس  دنچ  یبرع  همانزور  کی  رد  هک  یشرازگب  هنومن  ناونع  هب  دنا ،

مالعا ار  شفارصنا  هتفرگ و  سپ  ار  دوخ  يروتادیدناک  وا  یتاباختنا  بیقر  لیئارسا ، تلود  تسایرب  نیگب ) میخانم   ) باختنا زا  لبق  )
بزح هک  دوب  نیا  شفلاـخم  بزح  رد  نیگب  بیقر  فارـصنا  تلع  دـسرب و  تردـق  هب  نیگب  هک  دـش  بجوـم  راـک  نیمه  و  دوـمن ،

غلبم نیگب ، یتاباختنا  بیقر  زرپ ) نومیش   ) ياقآ رسمه  هک  درک  مالعا  تاباختنا  ماجنا  زا  لبق  يزور  دنچ  نیگب  رادفرط 

تیرشب قفا  رد  يدیشروخ  ع )  ) یلع www.Ghaemiyeh.comنینمؤملاریما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 67زکرم  هحفص 56 

http://www.ghaemiyeh.com


وا و هچره  و  تسا ، یلیئارـسا  ياهکناب  رب  يداـمتعا  یب  لـیلد  نیا  و  هدرپس ، اـکیرمآ  ياـهکناب  رد  زادـنا  سپ  ناونعب  رـالد  رازه  ود 
نیا نادزد  زا  سرت  لیلد  هب  رفس  هار  رد  زرپ  ياقآ  رسمه  تسا و  لیئارـسا  تسود  اکیرمآ  هک  دندرک ، عافد  هلئـسم  نیا  زا  شرـسمه 

(. دش تاباختنا  رد  نیگب  يزوریپ  بجوم  زیچان  ماهتا  نیمه  هرخالاب  دشن و  عقاو  رثؤم  اهنآ  عافد  اما  هدرک  ار  راک 

يارب ناریا  زا  عولخم  هاش  نامز  رد  هک  رفن  کـی  و  دـنک ، یم  نادـنزرف  شیازفا  جاودزا و  هب  قیوشت  ار  دوخ  مدرم  لیئارـسا  نینچمه 
زا متفای ، هلماح  ار  رگید  ياهناکم  ناتـسرامیب و  رد  دنمراک  نانز  رتشیب  اجنآ  رد  دـنک : یم  لقن  دوب ، هدرک  رفـس  لیئارـسا  هب  هجلاعم 

.دنک یم  لسن  ریثکت  ندش و  هلماح  هب  قیوشت  ار  ام  لیئارسا  تلود  تفگ : مدیسرپ ؟ ار  راک  نیا  تلع  یکی 

مامت تـالجم  دـیارج و  زا  شیب  تـالجم  دـیارج و  رد  لیئارـسا  تاـعوبطم  هعومجم  هک  مدـید  یبرع  هماـنزور  شرازگ  کـی  رد  و 
همانزور و رازه  کی  دودـح  رد  نینچمه  و  تسا ، دازآ  زاجم و  لیئارـسا  رد  همانزور  اـی  هلجم و  رادـصا  و  تسا ، یبرع  ياـهروشک 

.دننک یم  تاغیلبت  لیئارسا  عفن  هب  هتسویپ  روشک  نیا  جراخ  رد  لیئارسا  رادفرط  یئویدار  هاگتسیا  اهدص  هلجم و 

هجوت مزال 

: میناد یم  مزال  ار  هتکن  دنچ  رکذت  تسا ، لومعم  لیئارسا  رد  هک  يا  هنومن  دنچ  نیا  زا 

ار يدازآ  زین  مالسا  هک  هدش ، نانآ  تفرشیپ  بجوم  یمالسا ، ياهروشک  بلغا  رد  يدازآ  یبوکرـس  لیئارـسا و  رد  يدازآ  نیمأت   1
.دهد یم  رارق  يرادرب  هرهب  دروم  نمشد  هنافسأتم  ار  یمالسا  نوناق  نیا  اما  هدرمش ، مارح  ار  نآ  یبوکرس  مرتحم و 

نیملسم و  دنک ، یم  لمع  لیئارسا  ار  نید  هیاس  رد  يردارب  توخا و   2
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یمالسا نوناق  نیا  زا  هنافـسأتم  و  هدوب ، مالـسا  فالخرب  اهزرم  نیا  مامت  هک  دنتـسه  لئاق  یئاهزرم  دوخ  نایم  رد  هدش و  رود  نآ  زا 
.درب یم  هرهب  نمشد  زین 

اپ تشپ  نادب  نیملسم  ابلاغ  هک  یمالسا  تسا  ینوناق  نیا  دناد و  یم  طرش  ار  مدرم  نید و  هب  صالخا  دوخ  ناربهر  يارب  لیئارـسا   3
.دنا هدز 

دنزاس یم  میقع  ای  دودحم و  ار  دوخ  لسن  هک  نیملسم  بلغا  فالخرب  دنک  یم  لسن  ریثکت  جاودزا و  هب  قیوشت  ار  مدرم  لیئارـسا   4
لـسن ریثکت  دینک و  جاودزا  دومرف : (ص ) مالـسا گرزب  ربمایپ  هک  یلاح  رد  دنهد ، یم  رـس  ار  رتهب ) یگدنز  رتمک ، دـنزرف   ) راعـش و 

.دنشاب مه  هدش  طقس  امش  نادنزرف  رگا  یتح  منک  یم  تاهابم  رگید  ياهتما  رب  تمایق  زور  امش  ترثک  اب  نم  هک  دینک 

همانزور و جارخا  قح  یسک  تسا و  تاررقم  تحت  دودحم و  رایسب  یمالـسا  ياهروشک  بلغا  رد  دازآ و  تاعوبطم  لیئارـسا  رد   5
هیجوت تلود و  تراظن  تحت  دیاب  مه  هزاجا  تروص  رد  نکشرمک و  یطیارـش  تحت  مهنآ  تاماقم ، تیاضر  اب  رگم  درادن  هلجم  ای 

.دشاب نآ  لامعا  هدننک 

.نیملسم فالخ  رب  دراد  ایند  رسارس  رد  تاغیلبت  هنوگ  همه  لیئارسا   6

کیتارکمد حالطصاب  ياهروشک  رگید  رد  لاوحا  عاضوا و  نیمه  الا  و  دوب ، ام  براحم  نمـشد  زا  هنومن  کی  ناونعب  لیئارـسا  هتبلا 
يدوزب مالـسا  فراعم  مالـسا و  زا  نانآ  حیحـص  تخانـش  ناملـسم و  درایلیم  کی  یهاگآ  دشر و  اب  تسا  دیما  هک  دراد ، دوجو  زین 

.هللاءاشنا .دنبای  زاب  ار  دوخ  تمظع  تردق و  اددجم  و  هدش ، رادیب  دوخ  نیگنس  باوخ  زا  نیملسم 

نانمؤم ریما  تیمکاح 

نآ ارچ  و  تفاین ؟ تیمکاح  بتکم  هدشن و  مارآ  عاضوا  (ع ) یلع نانمؤم  ریما  نامز  رد  ارچ  س1 :

تیرشب قفا  رد  يدیشروخ  ع )  ) یلع www.Ghaemiyeh.comنینمؤملاریما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 67زکرم  هحفص 58 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ دوب ناورهن  ای  نیفص و  ای  لمج  گنج  لوغشم  هتسویپ  ترضح 

اههد مه  گرزب  ربمایپ  نامز  رد  هچنانچ  تسین ، بتکم  تیمکاح  مدـع  عاضوا و  یمارآ  مدـع  رب  لـیلد  یتلود  سیئر  اـب  گـنج  ج :
.تسین شبتکم  ای  وا و  تیمکاح  تردق و  مدع  رب  لیلد  ربهر  کی  اب  گنج  سپ  داد ، خر  گنج 

؟ دروخ یم  فسأت  و  دیشک ، یم  هآ  شدوخ  نایفارطا  نارای و  راک  زا  ترضح  نآ  ارچ  سپ  س2 :

دارفا و تازاـجم  ياـجب  و  دـنک ، هرادا  ار  روشک  يزیرنوـخ ، نودـب  دارفا و  هب  نداد  رفیک  نودـب  تساوـخ  یم  ترـضح  نآ  اریز  ج :
محرا لاعتم  دنوادخ  هک  ارچ  دراذگ ، ارجا  هلحرم  هب  ار  یمالـسا  تمحر  دشاب و  هوسا  ات  دنک  مکاح  ار  قطنم  ناراکهبت ، اب  تنوشخ 

يارب یتمحر  ص )  ) مالـسا گرزب  ربمایپ  نینچمه  و  دیریگب ، وخ  یئادـخ  قالخا  هب  هک : هدـمآ  نینچ  تایاور  رد  و  تسا ، نیمحارلا 
.دوب ناگمه  يارب  تمحر  زین  (ع ) یلع و  هدوب ، نایملاع  یمامت 

نایناهج يارب  يا  هتسیاش  هنومن و  ياورنامرف  کی  زورما  هب  ات  درک ، یم  هجنکـش  نادنز و  يزیرنوخ ، یـشکمدآ ، نانمؤم  ریما  رگا  و 
هدنز هزورما  رگا  هک  تسا  دمحم  : ) دیوگ یم  ص )  ) ربمایپ قح  رد  وشدرانرب )  ) ياقآ هک  يروطنامه  دوبن ، ناشتالکـشم  لح  تهج 

(. دنک لح  ار  نایناهج  تالکشم  دناوت  یم  دوش ، هتخیگنارب  و 

وفع و دروم  دنداد ، شرارق  تناها  دروم  دنداد و  شرازآ  دنتفگ ، شیازـسان  هک  ار  یناسک  (ع ) یلع ماما  هک  دوش  یم  هدهاشم  اذل  و 
.داد رارق  ششخب 

يوس هب  ار  (ع ) نسح ماما  شدنزرف  تسخن  ماما  دندز ، تارهاظت  هب  تسد  نأشلا  میظع  ماما  نآ  هیلع  رب  يا  هدع  هک  یماگنه  یتح  و 
هیآ نیا  تشاذگ و  ناشدازآ  دید ، دوخ  دض  تارهاظت  رب  ار  نانآ  رارصا  هک  یماگنه  و  دنک ، ناش  داشرا  ات  داتسرف  نانآ 
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منهج و هلـصن  یلوت و  ام  هلون  نینمؤملا  لیبس  ریغ  عبتی  يدـهلا و  هل  نیبت  ام  دـعب  نم  لوسرلا  ققاـشی  نم  و   ) دومرف توـالت  ار  هفیرش 
ار نانمؤم  هار  زج  و  هدش ، هتخانـش  شیارب  تیاده  هار  هکنآ  زا  سپ  دـنک ، یئوج  هزیتس  ربمایپ  اب  هک  یـسک  ینعی : ( 1 () ًاریصم تئاس 

.تسا یتشونرسدب  منهج  و  مینک ، یم  شلصاو  منهج  هب  و  هداد ، شرارق  تشاد  تسود  هک  هچنآ  اب  دنک ، يوریپ 

: دوب راوتسا  (ع ) نانمؤم ریما  تیمکاح  تردق و  نیا  رب  انب 

.مدش راگتسر  هبعک  يادخب  دومرف : تداهش  ماگنه  هک  يدح  هب  دوب  رطاخ  هدوسآ  ترضح  نآ  حور  نادجو و  هشیمه   1

تلود و ره  هک  تسا  یعیبط  نیا  و  ناراکعمط ، نایوجدوس و  زا  يدادعت  زج  دنتشاد ، ماما  راتفر  زا  لماک  تیاضر  نیملـسم  مومع   2
ترـضحنآ تموکح  تدـم  رد  مینیب  یم  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دراد و  فلاـخم  یـضاران و  وـجدوس ، هدـع  کـی  یتـلود  سیئر 

لـصا هک  دور  یم  نامگ  و  یـسنج ، توهـش  ینورد و  هنیک  دقح و  يور  زا  راکهبت  یـصخش  زج  هدوبن و  وا  رورت  رکف  هب  سکچیه 
.یخیرات دهاوش  زا  يا  هراپ  قبط  دوب ، هدش  يزیر  حرط  هیواعم  يوس  زا  ترضح  نآ  هئطوت 

(. (ص مالسا ربمایپ  تلحر  مایا  لثم  دندرک  یم  هلان  هیرگ و  يروط  مدرم  (ع ) نانمؤم ریما  تداهش  ماگنه  هب  اذل  و 

و هتـشاذگ ، ياجب  دوخ  زا  یناسنا  عماوج  رد  ار  مان  داـی و  نیرتهب  زورما  هب  اـت  ترـضح  نآ  تدـالو  زور  زا  هکلب  تداهـش  زور  زا   3
اهنت وا  و  دوش ، یم  هدرب  تمظع  مارتحا و  لامک  اب  تاعوبطم  اهنویزیولت و  اهویدار ، رباـنم ، اـه ، هنذأـم  زارف  رب  وا  كراـبم  ماـن  زورما 

سپ وا  تفالخ  رب  رظن  قافتا  تنس  لهاو  نایعیش  هک  تسا  یماما 
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.دنرامش یم  مراهچ  هفیلخ  ار  وا  تنس  لها  و  ص ،)  ) ادخ ربمایپ  نیتسخن  هفیلخ  ار  وا  نایعیش  یهتنم  دنراد ، مالسا  ربمایپ  زا 

نیا و  دنتسه ، یملع  لفاحم  نایناهج و  مامت  مارتحا  دروم  زورما  هب  ات  يرگید  زا  سپ  یکی  ترضح  نآ  دنمورب  نادنزرف  نینچمه   4
.دنشاب ناگمه  مارتحا  دروم  هجرد  نیا  ات  شنادنزرف  هک  تسین  فورعم  يرگید  صخش  يارب  نانمؤم ، ریما  يارب  زج 

، ناینادمح نایئابطابط ، هیوفص ، هیوب ، لآ  نامدود  لیبق  زا  تفای  لیکشت  مالـسا  خیرات  رد  هعیـش  ياهتلود  ترـضح  نآ  مچرپ  ریز   5
هب ماما  نآ  زا  سپ  ار  یمالـسا  ياهروشک  نامز  هک  یبهذـم  یعیـش  ياهتلود  اههد  زا  اهنیا  زج  نایهاش و  بطق  نایـسیردا ، نایمطاف ،

میهاوخ یم  هکلب  تسین ، ناشیاهراک  اهتلود و  نآ  یمامت  زا  ام  دییأت  ینعم  هب  نیا  و  دنا ، هتفرگ  تسد  هب  زورما  هب  ات  یهاتوک  تدـم 
راک رس  رب  لیکشت و  یئاهتلود  وا  ترهش  مانب و  هک  تسا  نیا  ناسنا  کی  تیمکاح  تداعس و  لماوع  نیرتگرزب  زا  یکی  هک  میئوگب 

.دنیآ

(ع) قداص رفعج  ماما  ترضح  نامز  رد  هکنانچ  هدوب ، اهلد  روحم  هشیمه  فرـشا  فجن  رهـش  رد  نأشلا  میظع  ياوشیپ  نآ  هاگراب   6
رگا دنوش و  یم  بایفرش  وا  فیرش  هاگراب  ترایز  هب  ناسنا  اهنویلیم  لاس  ره  و  تسنایع ، بلطم  نیا  زورما  هب  ات  زین  وا  زا  شیپ  هکلب 

و دوب ، ناهج  ياهرهش  نیرتگرزب  زا  یکی  فرشا  فجن  رهش  هزورما  هک  میدید  یم  دش ، یم  تیاعر  یمالسا  ياهروشک  رد  يدازآ 
اما دندیزگ ، یم  تماقا  سدقم  رهـش  نیا  رد  نایقتم  يالوم  سدقم  دقرم  رانک  رد  ناسنا  نویلیم  هاجنپ  دودـح  رد  تفگ  ناوتب  دـیاش 

، رگیدکی زا  یمالسا  ياهروشک  یئادج  يدنبزرم و  نیملسم و  فلخت  مالسا و  هیلع  رب  برغ  قرش و  داحتا  هنافسأتم 
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مراد دیما  بناجنیا  و  هتشگ ، فده  نیا  ققحت  مدع  بجوم  نایعیش  رب  هژیوب  نیملسم و  رب  رامعتـسا  شیازفا  هب  ور  ياهراشف  اب  هارمه 
نایقتم يالوم  ترایز  هب  زور  ره  هام و  ره  رفن  اهنویلیم  و  دوش ، نینچ  فرـشا  فجن  هک  دـمآ  دـهاوخ  يزور  يدوز  هب  هللا  ءاـشنا  هک 
نایناریا هک  دوش  یم  هدـهاشم  (ع ) اضر ماما  ترـضح  سدـقم  هاگراب  راوز  رد  هناتخبـشوخ  نونکا  مه  هک  روطنامه  دـنوش ، بایفرش 

جنپ زرم  زا  لاس  ره  ع )  ) اضر ماما  راوز  ناتـسبات  تالیطعت  مایا  لثم  تاقوا  یهاگ  و  دنباتـش ، یم  گرزب  ماما  نآ  تراـیز  هب  هنوگچ 
زا ار  دوخ  ياهتلم  یمالـسا  ياـهروشک  ياـهتلود  و  دنتـسه ، یناریا  اـضر  ماـما  راوز  رتشیب  هک  يدوجو  اـب  دـنرذگ ، یم  رئاز  نویلیم 

ناهج رسارس  نایعیـش  تیعمج  رـضاح  لاح  رد  هک  تسناد  دیاب  و  دننک ، یم  تعنامم  هتـشاد و  زاب  ناسارخ  رد  ترـضح  نآ  ترایز 
، قارع جـیلخ ، ياـهروشک  نمی ، يزنودـنا ، ناتـسناغفا ، ناتـسکاپ ، دـنه ، نیچ ، يوروش ، رد  هک  تسا  رفن  نویلیم  دـصناپ  دودـح  رد 

.دنتسه شخپ  هریغ  ناریا و  هیکرت و  نانبل ، هیروس ،

 . 115 هیآ ءاسن ، هروس   1

همتاخ

غوی زا  دـهاوخ  یم  رگا  و  تسا ، ترخآ  ایند و  تداعـس  ریخ و  لاـبند  هب  یمالـسا  تما  رگا  هک  میهد  یم  ار  رکذـت  نیا  ناـیاپ  رد  و 
نایاورنامرف باختنا  تیمکاح و  زرط  رد  هژیوب  و  دنک ، ادتقا  مالـسلاامهیلع  نانمؤم  ریما  ادـخ و  ربمایپ  هب  دـیاب  دـبای ، یئاهر  رامعتـسا 

نیملسم دیلقت  عجارم  ياهقف  ياروش  تیمکاح  تحت  دحاو و  تلود  کی  مچرپ  ریز  ناملـسم  نویلیم  رازه  کی  هللاءاشنا  ات  یمالـسا 
هدنزاس ياهتباقرب  رگیدـکی  اب  و  دـیلقت ، عجارم  رظن  ریز  دوش  بعـشنم  يدازآ  یمالـسا  بازحا  اهقف  ياروش  نآ  زا  و  دـنیآ ، مهدرگ 

.دنزادرپب

رد يرامعتسا  ياهزرم  دش ، نینچ  رگا  هک 
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دیآ و یم  دیدپ  نیملسم  یمامت  نایم  رد  یمالسا  توخا  يردارب و  ارجا و  یمالـسا  نیناوق  هدش ، هتـشادرب  یمالـسا  ياهروشک  نایم 
، تاکز سمخ ، اهنت  تایلام  و  دوب ، دهاوخن  اهنیا  ریاظن  يزرواشک و  نامتخاس ، نارمع و  تماقا ، رفـس ، رد  یعنام  چـیه  رگید  هاگنآ 

: اریز تفرگ ، دهاوخن  مدرم  زا  یفاضا  مهرد  کی  یتح  هدش و  افکدوخ  تلود  هلیسو  نیدب  و  دوب ، دهاوخ  جارخ  هیزج و 

.دوب دهاوخ  دازآ  هریغ  حابم و  عبانم  تراجت ، بسک ، هنوگره  تروص  نآ  رد  و  هدش ، مهارف  مدرم  يارب  اهیدازآ  مامت  ًالوا 

هریغ و تاجناخراک و  لقن ، لمح و  لیاسو  اههاگدورف ، اهناتـسرامیب ، سرادم ، یتح  داتفا  دهاوخ  مدرم  تسد  هب  تامدخ  مامت  ًایناث 
تـشپ و  هتفای ، شهاک  يدایز  دح  ات  نادنمراک  دادعت  هلیـسو  نیدب  و  دوب ، دهاوخ  مدرم  هب  ملظ  فاحجا و  مدع  رب  رظان  طقف  تلود 

.دوش یم  کبس  تلود 

تمظع و ًاددجم  دروآ و  رد  ارجا  هلحرم  هب  ار  نآ  مالـسا  لماک  تخانـش  اب  هدـش و  رادـیب  باوخ  زا  یمالـسا  هعماج  هک  تسا  دـیما 
.دبای زاب  ار  دوخ  دجم 

(. زیزعب هللا  یلع  کلذ  ام  (و 

تیرشب قفا  رد  يدیشروخ  ع )  ) یلع www.Ghaemiyeh.comنینمؤملاریما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 67زکرم  هحفص 63 

http://www.ghaemiyeh.com


زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722  ـ نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 

زکرم www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 67زکرم  هحفص 66 

http://www.ghaemiyeh.com


http://www.ghaemiyeh.com

	فهرست
	امیرالمؤمنین علی (ع) خورشیدی در افق بشریت
	مشخصات کتاب
	یشگفتار
	مقدمه مولف
	فصل اول:آزادی در اسلام
	اشاره
	شبی در صفین
	شاهکار در خیبر
	رفتار با اسیران فارس
	رحمت برای همه
	تفقد از نابینای زمین گیر
	خوراک آن حضرت

	فصل دوم :گذشت از تبهکاران
	توضیح
	تأمل در قضاوت
	فرجام دادن به مجرم
	داستان جالب
	در حاشیه دادگاه
	روش کار امام
	زندگی فرمانروایان اسلام

	فصل سوم :در همه جا با مردم
	اشاره
	در بازار دام فروشان
	در مغازه خرمافروش
	دلجوئی از یتیمان
	حقوق مساوی با دیگران
	احترام به آراء دیگران

	فصل چهارم :انتخابات آزاد
	فصل پنجم :تعدد احزاب آزاد
	فصل ششم :مساوات در اسلام
	فصل هفتم :حقوق بشر در اسلام
	فصل هشتم : پاسداری از اموال مردم
	فصل نهم :بیت المال
	فصل دهم :آخرین وصیت امام
	اشاره
	پیشرفت کشورهای غیر اسلامی
	لازم توجه
	حاکمیت امیر مؤمنان

	خاتمه

	درباره مركز

