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. یسیسیمظنروپ دمصلادبع  ناملسم /  ریغ  نادنمشیدنا  هاگدید  زا  ع )  ) نیسحماما يامیس  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
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همدقم

رخآهللاهلعج راهنلا و ال  لیللا و  یقب  تیقب و  ام  ًادبا  هللامالـس  ینم  کیلع  کئانفب ، تلح  یتلا  حاورالا  یلع  هللادبع و  ابا  ای  کیلع  مالـسلا 
، نیسح ای  وت  رب  مالس  . نیسحلا باحصا  یلع  نیسحلا و  دالوا  یلع  نیـسحلا و  نب  یلع  یلع  نیـسحلا و  یلع  مالـسلا  مکترایزل ، ینم  دهعلا 
زا زوس  یگدنز  ياون  رد  . داب یهلا  دورد  دبا  ات  تنارای ) باحـصا و   ) امـش عمج  رب  دندش ، ادف  وت  هار  رد  هک  یکاپ  حاورا  رب  وت و  رب  مالس 

ینعم ردپ  هللا  مسب  ياب  هللا  هللاتسر  دوبعم  ره  دنب  زا  شندرگ  تسب  دوجوملا  وه  اب  نامیپ  هک  رهنیـسح  زا  زومآتیرح  قح ، لها  نیـسح 
دیراک اههناریو  رد  هلال  تفر  دیراب و  البرک  نیمز  ربمدق  رد  ناراب  هلبق  باحس  نوچ  ممالا  ریخ  هولج  رس  نآ  تساخرـسپ  دمآ  میظع  حبذ 

هدـیدرگ هلاـال  ياـنب  سپ  تسا  هدـیدرگ  نوخ  كاـخ و  رد  قح  رهبدرک  داـجیا  نمچ  وا  نوخ  جوـم  درک  دادبتـسا  عـطق  تماـیقاتتفر  و 
يا ابـص  يامیتخودنا  اههلعـش  وا  شتآز  میتخومآ  نیـسح  زا  نآرق  زمردرک  رادـیب  ار  هدـیباوخ  تلم  درک  رارـسا  نیا  ریـسفت  وا  نوختسا 

، نایفـسوبا نب  ۀیواعم  نب  دیزی  ِيدادبتـسا  یتنطلـس ـ  تموکح  هیلع  نیـسح  ماما  مایقناسر  وا  كاپ  كاخ  رب  ام  کشا  یگداتفا  رود  کیپ 
رد یناهفـصا  جرفلاوبا  نیـسحلا ، لتقم  رد  فنخم  یبا  نوچ  ناسیون  لتقم  ناخروم و  ار  مالـسا  ناهج  رد  نآ  ریثأـت  يرجه و  لاس 61  رد 

نیدلافرـش دیـس  فوهل ، رد  سواط  نبا  راونالا ، راحب  رد  یـسلجم  رقاـب  دـمحم  مومهملا ، سفن  رد  یمق  ساـبع  خیـش  نییبلاـطلا ، لـتاقم 
بوشآ رهـش  نبا  یمزراوخ ، لتقم  رد  یمزراوخ  دیؤملا  وبا  یلاما ، رد  قودص  خیـش  داشرا ، رد  دـیفم  خیـش  هرخافملا ، سلاجم  رد  یلماع 
دبعدیس تداهشلا ، رارسالا  یف  تادابعلا  ریـسکا  رد  يدنبرد  اقآالم  ملاوع ، لتاقم  رد  یناهفـصا  ینارحب  هللادبع  بلاط ، یبا  لآ  بقانم  رد 
فیرـش رقاـب  حوتفلا ، رد  یفوک  مثعا  نبا  هعیـشلانایعا ، رد  نیمـالا  نسحم  دیـس  همغلا ، فشک  رد  یلبرا  نیـسحلا ، لـتقم  رد  مرقم  قازرلا 

رد يدوعـسم  لاوطلا ، راـبخا  رد  يروـنید  هفینحوـبا  یبوـقعی ، خـیرات  رد  بوـقعی  نبا  دـمحا  ، یلع نب  نیـسحلا  ماـمالا  ةاـیح  رد  یـشیرقلا 
یلعوبا كولملا ، ممالا و  خیرات  رد  يربط  ریرج  نبا  دمحم  فارـشالا ، باسنا و  رد  يرذالب  خیرات ، یف  لماکلا  رد  ریثا  نبا  بهذلاجورم ،
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هدنـسیون اههد  ربعلا و  رد  نودـلخ  نبا  ءادهـشلا و  ۀـضور  رد  يراوزبس  یفـشاک  ظعاو  نیـسح  الوم  ممـالا ، براـجت  رد  يزارلا  هیوکـسم 
تشذگ هک  تسا  هدرتسگ  فرژ و  يردق  هب  ناهج  ناگدازآ  رورس  مایق  ریثأت  . دنتـسه ناملـسم  همه  هک  دناهدروآ  سیون  لتقم  و  خروم ) )

هدرب یپ  نآ  تمظع  هب  رتشیب  تقیقح  هار  ناگدنیوپ  و  ناگدنـسیون ، نامز ، تشذگ  اب  هکلب  هدرپسن ، خیرات  یناگیاب  هب  ار  نآ  اهنت  هن  نامز 
زا ردـقچ  ره  هک  ع )  ) نیـسح ترـضح  مایق  ياهیتفگـش  زا  دـناهداد . رارق  هجوت  دروم  مالـسا  ناهج  زا  جراخ  رد  یتح  ار  مایق  نآ  ریثأت  و 

دنربیم یپ  مایق  ریثأت  تمظع و  داعبا  هب  رتشیب  کلسم  هدیقع و  ره  زا  مدرم  میریگیم ، هلصاف  رتشیب  ماما  مایق  لاس  يرمق ، يرجه  لاس 61 
تــشد ناـیوج  ـالب  ییادـخ ؟ نادیهــش  يا  دــیئاجک  . دــنیوگیم لد  ناـج و  زا  ددرگیم و  هفاـضا  تـیب : لـها  ماـما و  نارادتــسود  رب  و 

دیوـگ ار  لـقع  رم  یــسک  هدــیهر ؟ اـج  ناـجز و  يا  دــیئاجکییاوه  ناـغرمز  رتهدــنرپ  قشاـع ؟ ناـحور  کبــس  يا  دــیئاجکییالبرک 
نآ رد  ؟ ییاونیب ياون  زا  دـیئاجک  هداشگ ؟ نزخم  رد  يا  دـیئاجکییاهر  ار  نارادـماو  هدادـب  هتـسکش ؟ نادـنز  رد  يا  دـیئاجک  ؟» ییاـجک »

دروم رد  ار  ناملـسم  ریغ  ِنادنمـشیدنا  تارظن  هک  میدش  نآ  رب  هلاقم  نیا  رد  .. ییانـشآ دیراد  شیب  ینامز  تسوا  فک  ملاع  نیاک  دیرحب 
نارگید ثیدح  رد  دیآ  هتفگ  ناربلد  ّرس  هک  دشاب  نآ  رتشوخ  . مینک نایب  اروشاع  نیسح و  ماما 

يدناگ امتاهم 

تالیکشت کی  يوق  يزکرم  هتسه  سیلگنا ، هطلسزا  ناتـسودنه  يدازآ  يارب  روشک ، نیا  مدرم  یلم  ربهر  دنه و  لالقتـسا  ِرامعم  يدناگ 
نارومأم اب  يراکمه  مدـع  یتلود ، ياهتسپ  لبقت  مدـع  نیناوق ، زا  درمت  اب  دومن و  يربهر  ار  هرگنکبزح  دومن و  يزیر  هیاپ  ار  یـسایس 

تیوه و هب  تشگزاب  يدازآ و  حور  دومن و  هزرابم  سیلگنا  هطلساب  یفنم » تمواقم   » لصا اب  ینعی  ییایناتیرب ، سانجا  میرحت  یـسیلگنا و 
ماگنه يدـناگ  هدرک  تشادزاب  ار  وا  يدـالیم  لاس 1942  رد  سیلگنا  تلود  هک  راب  نیرخآ  رد  درک . ءاـیحا  ار  يدـنه  لیـصا  ياـهتنس 

زا ارم  دومرف : ماما  . دـش یهاوخ  هتـشک  ینک  گنج  رگا  تفگ : نیـسح  ماما  هب  رح  یتقو  . داد رـس  ار  لالقتـسا » ای  گرم  ای   » داـیرف فیقوت ،
يارب شلمع  رگا  تسین . يراع  گـنن و  گرم ، زا  ار  درمناوج  موریم و  ًاـمتح  نم  تسا : هتفگ  اـم  یـسیوا  ردارب  هک  یناـسرتیم ؟ گرم 
تسا سبوت  يارب  يراوخ  نیا  دوش ... ادج  نوعلم  دورطم و  مدرم  زا  دنک و  تاساوم  راکوکین  نامدرم و  ابدوخ  ناج  لذب  اب  و  دشاب ... قح 

قح ياـیحا  تزع و  هب  لوصو  هار  رد  گرم  ردـقچ  ، ینک عاـفد  دوخ  قح  زا  یناوتن  يریگرارق و  زواـجت  ملظ و  دروـم  یناـمب و  هدـنز  هک 
اـبحرم و تسین . ... گرم  ءزج  یتاـیح  تلذ ، اـب  یناگدـنز  تسا و  دـیواج  یناگدـنز  تزع ، قح و  هار  رد  گرم  تسا . تحار  کـبس و 

گرم زا  یکاب  ارم  تروص  نیارد  سپ  دـیرادن ، ارم  تمظع  دـجم و  يدوبان  هب  ییاناوت  امـش  نکیل  ادـخ و  هار  رد  ندـش  هتـشک  هب  نیرفآ 
مهم هلأسم  کی  هب  نآ  يرادیاپ  یگنادواج و  تلع  نیسح و  ماما  یناگدنز  صحفت  رد  يدناگ  « لذ یف  ةایح  نم  ریخ  زع  یف  توم   » تسین
مدرم هب  ماما ، زا  يوریپ  هب  وا  ینعی  تسا ، هتسب  راک  هب  دنه  لالقتسا  يارب  ار  نآ  هدومن و  ذخا  ناگدازآ  رورـس  زا  یـسرد  انامه  هدیـسر و 

، مدرواین هزات  زیچ  دنه  مدرم  يارب  نم  .» دیـسرتن دیریگب و  هرخـسم  يزاب و  هب  ار  گرم  دومن  مالعا  دندوب  دنه  لالقتـسا  رادـفرط  هک  دـنه 
رگا مدرک . دـنه  تلم  ناغمرا  مدوب ، هدروآ  تسد  هب  البرک  نامرهق  یگدـنز  خـیرات  هراـبرد  متاـقیقحت  بلاـطم و  زا  هک  ار  ياهجیتن  طـقف 

... .« دومیپ یلع  نب  نیسح  هک  مییامیپب  ار  یهار  نامه  تسا  بجاو  میهد  تاجن  ار  دنه  میهاوخب 

( ودنه  ) نودنوت سالمات  وشروپ 

، تیونعم حور  هشیمه  البرک  نادیهش  هرطاخ  مایق و  تشادگرزب  اب  هک  تسا  دقتعم  دوب ، ناتسودنه  یلم  هرگنک  سیئر  ینامز  هک  سالمات 
دیسر و دهاوخ  التعا  یگنهرف و  يانغ  هب  یگنهرف  رقف  زا  هعماج  دیـشوج و  دهاوخ  هعماج  رد  راثیا  يراکادف و  يراوگرزب ، یتسیز ، دازآ 
، یهاوـخ يدازآ  یـسامح ، حور  اهتشادـگرزب ، اـهدوب ، داـی  رد  اریز  . تـفر دـهاوخ  شیپ  لوـقعم  تاـیح  ریـسم  رد  هدنزرــس و  هـشیمه 
. منادیم ار  یخیرات  گرزب  هرطاخ  نیا  نتشاداپ  رب  تیمها  نم  .» دش دهاوخ  تیوقت  یلم ، یبهذم و  تیوه  یهاوخقح ، راثیا ، يدرمناوج ،
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یقاب هشیمه  تسا  هتسیاش  نآ  هرطاخ  تسا و  هدیشخب  اقترا  ار  تیرشب  رکف  حطـس  نیـسح ، ماما  تداهـش  لیبق  زا  یلاع  ياهيراکادف  نیا 
ریز هب  ین  یـسک  هب  نک  ملظ  هنتسا  نیئآ  مارم و  نینچ  هک  یـسک  اشوخ  تسا  يدازآ  یگدازآ و  رهظم  نیـسح  .« دوش يروآدای  دـنامب و 

« ینارهت لدشوخ  » نید قطنم  تسا و  نیسح  مارم  نیا  هک  ورب  ملظ 

ورهن لعل  رهاوج 

دیدجت نایعیش  ًاصوصخم  ناناملسم و  فرط  زا  مرحم  هام  رد  لاس  ره  هک  تسا  هدرک  رکذ  ياهعجاف  ار  شاهداوناخ  نیسح و  ماما  تداهش 
نیـسح اـهنت ، نت  نیمز ، رب  هدـنام  نـیا  تسوـت  نیـسح  ءادـعا  هزین  هـب  رـس  هـتفر  نـیا  . دوـشیم اـپرب  يراوـگوس  نآ  رطاـخ  هـب  ددرگیم و 

« یلگدیب یحابص  » تسوت

دیان ینیجرواس 

راوتسا ار  ینیـسح  مایق  دنادیم و  البرک  زوسناج  هعقاو  نتـشادهگن  هدنز  بجوم  لاس  ره  ار  ینیـسح  ِنارادازع  يرادازع  يدنه ، رعاش  نیا 
بـش .» دومن تباـث  شتداهـش  اـب  ادـخ  هب  ار  دوخ  ییاـهن  قشع  نیـسح  ماـما  هک  دـنکیم  رکذ  ص )  ) دـمحم ترـضح  گرزب  نید  ندومن 

ار كاندرد  ررکم و  نهک  ناتساد  زوسناج ... هعقاو  دای  هب  رابکشانامشچ  اب  هنهرب ، ياپ  و  هایـس ، ياهنهاریپ  اب  شنادیرم  نیـسح  تداهش 
يا دنزیریم ؟ کشا  روط  نیا  وت  تسود  رازه  نارازه  ارچ  نیـسح . يا  نیـسح ... دـنیوگیم : هودـنا  اپارـس  تنادـیرم  هک  دـنیامنیم  نایب 

رد یتشارفارب و  ار  ص ) )  ) دـمحم  ) ربمایپ گرزب  نید  مچرپ  هک  اریز  تسین ؟ وت  ریظن  یب  يراکادـف  يارب  اهنیا  ایآ  ماـقم ، یلاـع  سدـقم 
ربمایپ هکار  هچنآ  ررکم  نیـسح  ماما  البرک ، زوسناج  هعقاو  دروم  رد  .« يدومن تباث  ادخ  هب  ار  دوخ  بیجع  قشع  نایناهج ، یتفگـش  لباقم 
لیئربج :» دومرف دیـسرالبرک ، هب  ربمایپ  یتقو  تشاد ، ربمایپ  هک  یترفاـسم  رد  تسنادیم . دـندوب  هتفگ  ع )  ) نسح ماـما  و  ع )  ) یلع و  (ص )

ماما یتح  «. منیب یم  ار  وا  ربق  لحم  هاگلتق و  نونکا  نم  و  دـنیوگیمالبرک ... ار  نآ  تسا و  عقاو  تارف  رانک  هک  ینیمز  زا  دـهدیم  ربخ  ارم 
نات اهشیع  . دوب دهاوخن  اروشاع )  ) وت زور  دننام  يزور  چیه  هللادبعابا » ای  کمویک  موی  ال   » هک دوب  هدومرف  ع )  ) نیـسح ماما  هب  ع )  ) نسح

تشذگرب دیسر  یسرک  ات  شرع و  ات  ناقشاع  شوج  شونناقشاع و  يا  ناهج  نیا  داب  رکش  ناک  امش  زو  ناقشاع  يا  نامز  ره  اداب  شون 
امناقشاع يا  ناج  ناج  ناج  هک  شدییوگب  نیه  امش  نازادنارـس  يا  دینایک  دیـسرپ  یـسک  رگناقـشاع  يا  ناوراک  نیا  شرف  شرع و  زا 

ناقشاع يا  نامک  یب  ياهریت  دناهجیم  بیغ  ناتسراکش  زا  تیمر  ذا  تیمر 

ریو تربار 

زیگنامغ هثداح  ع )  ) نیسح ماما  تداهـش  باتک  نیا  رد  دناهتـشاگن . دلج  ود  رد  ار  یبهذم  ناهج  باتک  رگید  ققحم  شـش  اب  ریو  تربار 
تعیب مدع  . دناهدرک تبث  ع )  ) نیسح ماما  فرط  زا  مالسا  ناهج  ربهر  ناونع  هب  دیزی  نتفریذپ  مدع  ار  نآ  تلع  تسا و  هدمآ  مالسا  ردص 

ریز جیاتن  هک  دیامن  مازعا  ار  شیوخ  ياهورین  یتفلاخم  ضارتعا و  عون  ره  ندومن  شوماخ  يارب  دیزی  هک  دش  بجوم  دیزی  اب  نیسح  ماما 
اب یمالسا  هعماج  ؛2 ـ دندش ماع  لتق  قارع  رد  البرک  مان  هب  یلحم  رد  شنارای  زا  ینت  هداوناخ و  ياضعا  هیلک  نیسح و  ماما  :1 ـ دش لصاح 
هب ار  زورما  . دش دـیدشت  ع )  ) همئا زا  تیامح  ع )  ) نیـسح ماما  تداهـش  زا  سپ  ؛4 ـ دش دـیدشت  هیما  ینب  اب  تفلاخم  ؛3 ـ دش هجاوم  كوش 
روآ تریح  ردپ  زور  وچ  رسپ  زور  تشگ  نیسح  زور  دمآرس و  یلع  زورتسا  رگمتـس  غیت  هتـشک  نیـسح ، زور  دناهتـشون  نادیهـش  نوخ 

تسا رشحم  يارحص  تمایق و  هنحص  نیا  نینچ  دش  زیخ  الب  هک  البرک  تسین  نیاتسا 

کینوریا نتگنشاو ـ 

ناملسم ریغ  نادنمشیدنا  هاگدید  زا  مالسلا  هیلع  نیسحماما  www.Ghaemiyeh.comيامیس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 22زکرم  هحفص 9 

http://www.ghaemiyeh.com


دوب و شیوخ  هعماج  ماما  تشاد و  هدـهع  هب  ار  مالـسا  تما  ییاوشیپ  وا  دوب . لوئـسم  نیـسح  ماما  هک  تسا  دـقتعم  ییاکیرمآ ، خروم  نیا 
هیماینب لاگنچ  زا  ار  مالسا  نید  ات  دومن  لمحت  ار  اهیتحاران  اهراشف و  ور  نیا  زا  دریذپب . ار  ران  ِماما  تفالخ  هک  دوبن  هتسیاش  ار  رون  ِماما 

هس تدم  رد  وا  تموکح  لصاح  تشاد . رعش  نز و  بارش و  راکش و  ینارذگ و  شوخ  هب  ناوارف  تبغر  هک  دوب  یسک  دیزی  . دهد تاجن 
تـسد هب  درک و  لواپچ  مامت  زور  هس  ار  هنیدـم  مود  لاس  رد  دـناسر ، لتق  هب  ار  ع )  ) یلعنب نیـسح  لوا  لاـس  رد  هک  دوب  نیا  لاـس  مین  و 

ریظن یناخروم  هک  تسا  كانلوه  راوگان و  نانچ  اروشاع  زادگناج  هعقاو  داد . رارق  زات  تخات و  دروم  ار  هبعک  موس  لاس  رد  درپس و  امغی 
نیا رد  تسا  هتـسناوتن  هودنا  مغ و  تدش  زا  هتـسناد و  اهتبیـصم  نیرتروهـشم  ار  نآ  یقطقط ، نبا  هب  فورعم  ابطابط  نب  یلع  نب  دـمحم 

مرادن تسود  نآ  یکانلوه  يراوگان و  تلع  هب  هک  تسا  یتشذگرس  نیسح  ندش  هتـشک  .» دهد رارق  یـسررب  دروم  ار  ثداوحرتشیب  دروم 
ع)  ) نینمؤملاریما ندـش  هتـشک  هچ  رگا  تسا . هتـسویپن  عوقو  هب  نآ  زا  رتتشز  يراک  مالـسا  رد  اریز  منک ، ینـالوط  شاهراـبرد  ار  نخس 

ندینش زا  هک  تشاد  رب  رد  تراسا  هلثم و  عیجف و  راتشک  نادنچ  ع )  ) نیسح تشذگرـس  نکیل  دمآیم ، رامـش  هب  یگرزب  رایـسب  تبیـصم 
هنومن ریذـپانانف و  هنادواج و  ار  مایق  نیا  حور  کـینوریا  ... «. تسا اهتبیـصم  نیرتروهـشم  زا  هک  اریز  دـتفایم ... هزرل  هب  ناـسنا  ندـب  نآ 
نکیل دشخب ، تاجن  دیزی  هدارا  هب  ندـش  میلـست  اب  ار  دوخ  یناگدـنز  هک  دوب  نکمم  نیـسح  ماما  يارب  ، » تسا هتـشون  هتـسناد و  تعاجش 

یتحاران ره  لوبق  يارب  ار  دوخ  يدوز  هب  وا  دسانشب . هفیلخ  ناونع  هب  ار  دیزی  وا  هک  دادیمن  هزاجا  مالسا  شخب  تضهن  اوشیپ و  تیلوئسم 
هدـیتفت ياـهگیر  يور  رد  کـشخ و  نازوس  باـتفآ  ریز  رد  تخاـس  هداـمآ  هیما  ینب  لاـگنچ  زا  مالـسا  نتخاـس  اـهر  روظنم  هب  راـشف  و 

.«. نیسح نم  راوسهش  يا  تعاجش و  هنومن  يا  ناولهپ و  يا  تساپرب . ریذپانانف  نیسح  حور  ناتسبرع 

یناملآ نیبرام 

هزرابم ار  نیسح  مایق  یگنادواج  تلع  و  هتسناد ، ریخا  نرق  هدراهچ  رد  یئانثتسا  یبهذم  یسایس ، تیصخش  ار  ع )  ) نیسح ترضح  نیبرام 
ياهتضهن هشیر  اروشاع ، مایق  لیلحت  هیزجت و  اب  نیبرام  تسا . هدرک  رکذ  دـندوب ، تموکح  بصاغ  هک  هیما ، ینب  روج  متـس و  ملظ و  اـب 

هک دـنتفریذپن  اهنت  هن  ار  دـیزی  اب  تعیب  هب  نت  هک  تسا  هتـسناد  وا  ياـفو  اـب  ناراـی  نیـسح و  ماـما  تداهـش  رد  زورما  اـت  ار  یمالـسا  میظع 
ار تداهش  یگتـشذگ و  دوخ  ناشیلاع ، دوصقم  هب  ندیـسر  يارب  ور  نیا  زا  دنتـسنادیم و  يراوخ  تلذ و  ار  دیزی  تموکح  رد  یگدنز 

صخـش لوا  وا  درک ... ملع  دـق  ملظ  روج و  تموـکح  ربارب  رد  شیپ  نرق  هدراـهچ  رد  هک  تسا  یـسک  اـهنت  نیـسح  دـندرک ...«. باـختنا 
رد نم  تفگیم  دوخ  یگشیمه  راعش  هب  ع )  ) نیسح تسا  هدومنن  رایتخا  يرثؤم  تسایس  نینچ  يدحا  زورما  هب  ات  هک  دوب  يرادمتیـسایس 

تاروتسد دنتشاد و  هقلطم  تنطلس  هک  هیما  ینب  تاکرح  دید  ع )  ) نیـسح داد ... مهاوخن  قح  انب  تسد  موشیم و  هتـشک  تقیقح  قح  هار 
یناشن مان و  دنک  هحماسم  نیا  زا  شیب  رگا  دزیر و  مه  رد  ار  مالسا  مکحتسم  راوتسا و  ياههیاپ  تسا  کیدزن  دندرکیم  لامیاپ  ار  مالسا 

مدرم هب  مالسا  ملاع  دیشر  زابرسنیا  دنک ... ملع  دق  ملظ  روج و  تموکح  ربارب  رد  تفرگ  میمصت  دنام  دهاوخن  یقاب  یناملسم  مالسا و  زا 
نوچ تقیقح  قح و  ربارب  رد  دشاب  راوتـسا  میظع و  ًارهاظ  دنج  ره  متـس  يانبو  تسین  رادـیاپ  يرگمتـس  دادـیب و  ملظ و  هک  داد  ناشن  ایند 
دوخ هناراکادف  هزرابم  اب  دننکمایق و  تقیقح  يایحا  يارب  تسرپ  قح  بلط و  قح  یمدرم  هکنیا  رب  طورـشم  تفر ، دـهاوخداب  رب  یهاکرپ 

اب ع )  ) نیـسح ... . دننک تبث  یتیگ  خیرات  هحفـص  رب  دوخ  نوخ  اب  ار  قالخا  نید و  تیناقح  روج و  ملظ و  نالطب  دنیوشب و  ناج  زا  تسد 
مالـسا و ماـن  تخومآ و  يزاـبناج  يراکادـف و  سرد  اـیند  هب  دوخ  تیناـقح  تیمولظم و  تاـبثا  اـب  دوخ و  دارفا  نیرتزیزع  ندرک  یناـبرق 
وحم و نایمالـسا  مالـسا و  ًاعطق  دوب  هدماین  شیپ  يزادگناج  هثداح  نینچ  رگا  تخاس . هزاوآ  دنلب  ملاع  رد  تبث و  خیرات  رد  ار  نایمالـسا 

دیاب نم  دزاسیم ... دولآ  سوه  راعشا  دروخیم و  بارش  هیواعم  رـسپ  هک  مراد  گنن  نم  تفگ : شنارای  هب  نیـسح  ... . دندیدرگیم دوبان 
... دنداد حیجرت  یگدـنز  رب  ار  يراکادـف  ندـش و  هتـشک  شنارای  یلو  دـیدرگرب ... ًاروف  دیـسرتیم  رطخ  رپ  هار  نیا  زا  امـش  رگا  منک  مایق 
هب شیوخ  یلاـع  دوصقم  هار  رد  ار  یگتـشذگ  دوخ  زا  بلق و  توق  همه  نیا  دوب و  متـس  ملظ و  زا  يریگولج  نیـسح ، لآ  هدـیا  فدـه و 
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هفـسالف و هشیدـنا  لمع  نیا  اب  دومن و  تیناقح  قح و  یناـبرق  ار  دوخ  راوخریـش  لـفط  یگدـنز  قیاـقد  نیرخآ  رد  یتح  تسا  هداد  جرخ 
درکیم و يرامـش  هقیقد  يزورنینچ  راظتنا  رد  درک و  راکیپ  هدامآ  ار  دوخ  هک  دوب  اهتدـم  ع )  ) نیـسح تخاس ... ریحتم  ار  ملاع  ناـگرزب 
ار وا  نادنزرف  نز و  نیسح ، تداهـش  اب  دننک ... دیهـش  ار  وا  هک  تسا  نیا  مزلتـسمنآرق  مالـسا و  نادیواج  مان  ندنام  هدنز  هک  تسنادیم 

یمیظع تضهن  شبنج و  هبترمکی  دش و  رهاظ  هیما  ینب  لامعا  عیاجف  حیابق و  هبترم  کی  دـمآ  شیپ  زیگنادرد  عیاقو  نآ  دـندرک و  ریـسا 
دش و عورش  یمالسا  میظع  ياهتضهن  دندیمان ... بصاغ  ملاظ و  ار  اهنآ  دندرک و  مایق  هیما  لآ  دیزی و  تنطلس  هیلع  ادیپ و  ناناملسم  رد 

تنطلـس نرق  کی  زا  رتمک  رد  تفای  يرتشیب  یگدنـشخرد  تیمها و  البرک  گرزب  هعقاو  زور  هب  زور  تفای  دادـتما  زورما  هب  ات  نآ  هلاـبند 
... هدـش هتـشون  مه  ازـسان  نیرفن و  نارازه  نآ  بیقعت  هدـش و  رکذ  موـق  نیا  زا  یماـن  یخیراـت  بتک  نتم  رد  رگا  دـش و  مدـهنم  هـیما  ینب 

یمدرم رب  ادخ  تنعلو  نیسح  رب  مالس  مکلاتق ... نم  نیکمتلاب  مهل  نیدهمملا  هللا  نعل  مکتلتق و  ۀما  هللا  نعل  هللادبع و  ابا  ای  کیلع  مالسلا  .«
... . دندومن مهارف  ار  امش  اب  گنج  لیاسو  هک  یمدرم  رب  دنتشک و  ار  امش  هک 

سکیاس یسرپرس  لارنژ 

مدرم ياهلد  تفگ : ماما  هب  تفریم ، هکمهب  هفوک  زا  يرفاـسم  دوب و  هفوک  مزاـع  نیـسح  ماـما  ترـضح  هک  یناـمز  رد  ار  هفوک  عاـضوا 
نآ هجیتن  هدومن و  هجوت  دعس  نب  رمع  اب  ع )  ) نیسح ینالوط  تارکاذم  هب  یسرپرس  . وت فالخرب  اهنآ  ياهریشمش  اما  دنتـسه  وت  اب  هفوک 

عافد يارب  هک  دندش  رضاح  ینیسح  نارای  .» دروآ دوجوب  ریظن  یب  تعاجش  دشن و  میلست  هب  رضاح  نیـسح  ماما  هک  دنکیم  مالعا  نانچ  ار 
هب دـنداد ، ناـشن  دوخ  زا  لـیلق  هدـع  نیا  هک  يروـالد  تعاجـش و  تقیقح  رد  دـننک . گـنج  نمـشد  اـب  تاـیح  هقیقد  نیرخآ  اـت  دوخ  زا 

لاوطلا رابخا  بحاص  «. دوشگ نیرفآ  نیـسحت و  هب  نابز  راـیتخا  یب  دینـش ، ار  نآ  سک  ره  يداـمتم  نورق  نیا  ماـمت  رد  هک  هدوب  ياهجرد 
انامه دوب . وت  دـض  رب  ناشیاهریـشمش  وت و  اب  ناشیاهلد  نانآ  هک  تسا  هتفگ  داد و  حیـضوت  نیـسح  ماما  هب  ار  هفوک  عاضوا  هک  ار  یـسک 

. درک رادید  ماما  اب  حافص »  » هقطنم رد  هک  تسا  هدرک  تبث  قدزرف  هب  فورعم  بلاغ  نب  مامه 

یسیلگنا قرشتسم  نوارب  دراودا 

نزح و لام  الام  دسریم ، شوگ  هب  ینخـس  البرکهرابرد  یتقو  هک  دوشیم  ادـیپ  یبلق  ایآ  : » دـیوگیم البرک  گرزب  تبیـصم  دروم  رد  وا 
لد رد  البرک  زور  .« دـننک راکنا  تشادرب  رد  یمالـسا  گنج  نیا  هک  ار  یحور  یکاـپ  دـنناوتیمن  مه  ناناملـسم  ریغ  یتح  ددرگن ؟ هودـنا 

نارازه عون و  نیرتهنایـشحو  اب  ربمغیپ  هداون  نوخ  ندش  هتخیر  تخورفارب و  يرت  نازورف  هزات و  هلعـش  عیـشت ، ناوریپ  یلع و  نارادتـسود 
زا دـمآ و  درد  هب  تخـس  اهلد  البرک  تبیـصم  رد  هک  دروآ  دـیدپ  ماما  ناوریپ  نایمرد  یفـصولا  دـیاز  ترفن  مشخ و  باذـع ، هجنکش و 

ار الب  رپ  نیمز  نیا  ... . دیشخب يدیازتلا  مئاد  تردق  نایعیـش  تیلاعف  هب  گرم  ندرمـش  ریقح  يراکادف و  تداهـش و  حور  نیا  تقو  نامه 
ددرگ هیس  ملاع  ام  هآ  دودز  رگ  رثا  نامولظم  هآ  زا  زونه  دراد  اضف  نیاتساجک  تزوس  نامسآ  هآ  درد ، یب  لد  يا  تسالبرک  تشد  مان ،

« یناشاک مشتحم  » تساور

یسیلگنا خروم  لیالراک  ساموت 

نیا میریگیم  البرک  يدژارت  زا  هک  یـسرد  نیرتهب  :» دـیوگیم البرک  نامرهق  خـسار  داقتعا  راوتـسا و  نامیا  درومرد  لـیالراک )  ) لـیلراک
قح هک  ییاج  رد  يددع  يرترب  يوقت و  هک  دندرک  نشور  دوخ  لمع  اب  اهنآ  دناهتشاد  ادخ  هب  راوتسا  نامیا  شنارای  نیـسح و  هک  تسا 

رهاظ هب  دش  بولغم  «. تسا نم  یتفگش  تریح و  ثعاب  تشاد  هک  یتیلقا  دوجو  اب  نیـسح  يزوریپ  درادن  یتیمها  ددرگیم  وربور  لطاب  اب 
یفیرشدرک باسح  رخآ  رد  دوس  نایز و  دیاب  تشگ  مصخ  هب  بلاغ  و 
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نادیز یجرج 

، قثوم ربتعم و  بتک  هب  هعجارم  اب  باتک  نیارد  نادـیز  تسا . هدومن  فیلأـت  ار  ـالبرک  هعجاـف  باـتک  نیـسح  ماـما  دروم  رد  نادـیز  جرج 
ربارب رد  ناریسا  روضح  هب  اج  نیارد  هک  تسا  هدروآ  ماش  هب  البرک  ناریسا  دورو  ات  ار  اروشاع  ثداوح  مالسا و  ردص  خیرات  زا  يرصتخم 

اپ ات  رـس  داتفا  هدیرب  رـس  رب  دیزی  نامـشچ  یتقو  تخاس ... نوزحم  رثأتم و  ار  همه  ع )  ) نیـسح هدیرب  رـس  هرظنم  ددرگیم ...«: هراشا  دـیزی 
ردـپ و تفگ : س )  ) بنیز ترـضح  هب  دـیزی  هک  تسا  بیجع  ... « تـسا هدـش  بـکترم  ار  یعیجف  گرزب و  لـمع  هـچ  تـسناد  دـیزرلب و 

لخاد مدـج  ردارب و  ردـپ و  نـید  ادـخ و  نـید  هـب  تدـج  ردـپ و  وـت و  تـفگ : بـنیز  . دــندش جراـخ  نـیدزا  نیــسح ) یلع و   ) تردارب
تمیالم هب  وا  اب  هک  مداتسرفن  نیسح  فرط  هب  ارت  نم  :» تسا نینچ  داتسرف ، رمش  هک  دعس  نبرمع  هب  دایز  نب  هللادیبع  همان  نومـضم  . دیدش

اریز ناسربلتق ، هب  ار  یگمه  گنجب و  اـهنآ  اـب  هنرگو  تسرفب  نم  شیپ  دـندش  میلـست  رگا  یهد ... ناـما  وا  هب  ینک و  راـتفر  یـشوخ  و 
داد و مهاوخ  وت  هب  یبوخ  یـشاداپ  ینک  ارجا  ار  ام  رماوا  رگا  دننارذگب  اهنآ  شعن  يور  زا  ار  اهبسا  دنـشابیم ... ندش  هتـشک  قحتـسم 

دوبن بنیز  رگا  دنامیم  اونین  رد  ینرس  ... « تفرگ دهاوخ  هدهع  هب  ار  لک  یهدنامرف  نشوجلا  يذ  نب  رمش  نک ، يریگهرانک  راک  زا  هنرگ 
رداـق » دوبن بنیز  رگا  دـنامیم ، اـههنتف  هوـک  تشپ  بـالقنا  لیـس  ز  خـیرات ، رتـسب  زا  روـبع  رددوـبن  بنیز  رگا  دـنامیم  ـالبرک  رد  ـالبرک 

« یبسامهط

نوسلکین

تموکح یلصا  نابحاصو  دندومن  راوخ  ار  نیملسم  . دنتـشاگنا هدیدان  ار  یمالـسا  نیناوق  دندوب و  رگنایغط  هیما  ینب  : » دیوگیم نوسلکین 
هثداح رگید  ییاج  رد  نوسلکین  .« تسا هیما  ینب  ندرگ  هب  ع )  ) نیـسح نوخ  هک  دنکیم  مکح  فاصنا  يور  زا  خیرات  نیاربانب ، دنتـشکار .
هعقاو نیا  اریز  دـش  نایوما  فسأت  ینامیـشپ و  هیام  البرک  هثداح  .» دـنکیم رکذ  ناریا  رد  ار  نآ  ریثأـت  دـنادیم و  داـحتا  بجوم  ار  ـالبرک 
ذوفن زا  دنتـساوخیم  هکنایناریا  دزن  ًاصوصخم  اج و  همه  رد  اهنآ  يادص  دندش و  ادـص  مه  نیـسح  ماقتنا  يارب  درکدـحتم و  ار  نایعیش 
نوناق ادـتبادنک  اپ  رب  قح  تسد  ار  شمـشچرپ  تمایق  ات  وا  يراکادـف  زا  دـنام  اج  هب  نوچ  نید  مچرپ  .« تفای ساـکعنا  دـنوش ، دازآ  برع 

« تسرپ هناتسآ  » دنک ءاضما  نت  ود  داتفه و  دوخ  اب  نآ  زا  دعب  ناهج  رد  دسیون  يدازآ 

یلیرباگ وکسیسنارف ـ 

ار اروشاع  ثداوح  تاییزج  ماما  دـش و  اقیرفآ  قارع و  ، ناریا رد  هعیـش  شرتسگ  بجوم  نیـسح  مایق  هک  تسا  دـقتعم  مر  هاگـشناد  داتـسا 
مامت دنک  رکف  دوخ  تشونرس  هب  دمآیم  ددص  رد  هک  نیمه  اما  تشادن  عالطا  دوخ  تشونرس  زا  يداع  لاح  رد  ع )  ) نیـسح :» تسنادیم
نرق رد  نایعیش  فرط  زا  ع )  ) نیسح يارب  رکذت  سلاجم  داقعنا  دیدیم ... ییزج  روط  هب  هکلب  یلک  روطب  طقف  هن  ار  البرک  نیمزرس  عیاقو 

ات هکلب  تفاـی  هعـسوت  قارع  ناریا و  رد  طـقف  هن  هک  دـیناسر  مهب  تعـسو  هعیـش  بهذـم  يروط  نرق  نیا  رد  دـش  لوادـتم  يرجه  مراـهچ 
رد يدـجاسم  دـندرب و  دوخ  اـب  ار  بهذـم  نآ  دـندرک  ترجاـهم  یقرـش  ياـقیرفآ  هب  ناریا  زا  هک  یناـیناریا  تفر و  مه  یقرـش  ياـقیرفآ 

، یلیرباگ ... .« تفر راکـساگادام  ات  اقیرفآ و  هراق  ات  مراهچ  نرق  رد  یماما  هدزاود  هعیـش  بهذـم  دـش ... هتخاس  اـینک  یلاـموس و  نیمزرس 
. تسا هدومن  رکذ  اروشاع  ( 61  ) لاس مرحم  مهد  زور  تشادگرزب  تاغیلبت و  هجیتن  ار  هعیش  هعسوت  هیوب و  لآ  هطلس 

نوبیگ

عون کی  دشاب  مه  لدگنس  دنچ  ره  دنک ، هعلاطم  ار  اروشاع  ثداوح  اما  دسانشن  ار  نیسح  یسک  رگا  تسا  دقتعم  یسیلگنا  خروم  نوبیگ 
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نطو مه  هعقاو  بحاص  اب  مه  ام  هتشذگ و  البرک  هعقاو  زا  یتدم  هکنآ  اب  .» درک دهاوخ  ساسحا  ع )  ) نیسح هب  شلد  رد  ینابرهم  تبحم و 
. دزیگنایم رب  ار  هدـنناوخ  نیرتلد  گنـس  تاساسحا  هدومن ، لمحت  ع )  ) نیـسح ترـضح  هک  ار  یتالکـشم  تاّقـشم و  کلذ  عم  میتسین ،

.« دباییم دوخ  رد  ترضح  نآ  هب  تبسن  ینابرهم  تفوطع و  عون  کی  هک  نادنچ 

ریوم مایلیورس 

روشرپ و يرادازع  نآ  هک  تسیک  درک . نییعت  ار  یمالسا  کلامم  تاردقم  هکلب  تفالخ ، تاردقم  اهنت  هن  البرک  هعجاف  : » دسیونیم ریوم 
گنهآ اب  دنبوکیم و  يرادازع )  ) هنیـس هب  دادماب  ات  ماش  زا  هنوگچ  ناهج  ياهروشک  هیلک  نیملـسم  لاس  ره  هک  دـنادب  دـنیبب و  ار  ناجیه 

هک ار  یمد  ود  ریشمش  هدنرب و  هبرح  و  نیسح ، نیسح ، ، نیـسح دننزیم : دایرف  راو  نونجم  دنوش ، هتـسخ  هکنآ  یب  دوخ  نوزحم  نوزوم و 
برک و دیهـش  قشع  ناطلـس  متام  تساپب  متام  ياول  دش و  مرحم  زاب  .« دهدن صیخـشت  تسا ، هداد  دوخ  نانمـشد  تسدب  هیما  ینب  هلـسلس 

هدنسیون نیاسنکید  زلراچ  »16 ـ يدرکهد دمحا  دیـس  » تسادـخ متام  بحاص  هدز  متام  هقلح  نایبورک  هقرف  نیرب  دـلخ  ضرع  هبتسالب 
روظنم رگا  .» تسا هتسناد  مالسا  يارب  ًافرص  ار  زور  نآ  يراکادف  هتـسنادن و  لیخد  ار  يدام  تساوخ  هنوگ  چیه  اروشاع  مایق  رد  یـسیلگنا 

نینچ لقع  سپ  درب ؟ دوخ  هارمه  ار  شناکدوک  نارهاوخ و  ارچ  ممهفیمن  نم  دوب ، دوخ  ییایند  ياههتـساوخ  هار  رد  گـنج  ع )  ) نیـسح
نت زا  رس  یکی  وا ، تسد  ادج  یکی  نیب  قاشع  هولج  ردنا ، هاگلتق  هب  .« داد ماجنا  ار  شیوخ  يراکادف  مالسا  رطاخ  هب  وا  هک  دنکیم  مکح 

« يدرکهد دمحا  دیس  » تساهبنوخ مه  ازج  رشح و  زور  هب  قح  هار  رد  دیهش  دش  هنشت  بل  ع )  ) نیسحتسادج

کیراسام ساموت 

بئاصم هب  تبـسن  حیـسم  بئاصم  :» دسیونیم هدومن ، هسیاقم  ع )  ) یـسیع ترـضح  اب  ار  ع )  ) نیـسح ماما  ياهتبیـصم  کیراسام  ساموت 
ازع و هچ  هحون و  هچ  نیا  زاب  تسا  ملاع  قلخ  رد  هک  تسا  شروش  هچ  نیا  زاب  «. گرزب یهوک  ربارب  رد  تسا  یهاکرپ  دـننام  ع )  ) نیـسح

« یناشاک مشتحم  » تسا مظعا  شرع  رب  هتساخ  روص  خفن  یب  نیمز  زک  تسا  میظع  زیختسر  هچ  نیا  زابتسا  متام  هچ 

لسار سیتسج آ .

كرابم ناهد  اهنآ  دسیونیم ...«: نینچ  ار  نآ  زیگنامغ  هرظنم  دنکیم و  هراشا  دیزی  هشیپ  متس  هاپس  یبدا  یب  هب  یـسیلگنا  رعاش  سیتسج 
هک یندب  يا  ماهدید ، ربمایپ  بل  رب  هتـشهورف  تیلوفط  ماگنه  هکئالم و  طبهم  اهراب  نم  هک  یناهد  يا  دنتخاون . دوخ  ياهقالـش  اب  ار  ماما 

هتخیر و تکرابم  ياهگر  زا  هک  ینوخ  درکیم . روحـسم  ار  ناگدـننیب  هک  تسا  یکاپ  ندـب  نامه  نیا  يدـش . راوخ  ناروتـس  ياـپ  ریز 
هک البرک  ریاب  هنهرب و  نیمز  يا  تسا . هدشن  گنر  یهلا  گنر  نینچ  اب  یبسا  مس  چیه  نونک  ات  هک  تسا  ینامسآ  ینوجعم  هدش ، کشخ 

رـسپ سدـقم  هراپ  ندـب  وت  نیمزرـس  رد  هک  نوچ  داب  هدیـشوپ  وت  رب  هآ  نزح و  گـنهآ  دـبا  يارب  ینمچ ، هن  تسا و  یفلع  هن  وت  يور  رد 
متاـم هتـسخ  لددـییرگب  ـالبرک  هتـشک  رب  دـییرگب  ازع  نیا  رد  موق  يا  .« دومن میدـقت  ادـخ  هب  ار  شیوخ  حور  هک  تسا  هداـتفا  ع )  ) همطاـف

رس مد ز  کی  تعامج  نآ  يافج  روج و  ربدییرگب  ادج  دوشن  نت  زا  تسا  مسج  هب  لصتم  هک  حور  اتدییرگب  اله  نالد  هتسخ  يا  دینیسح 
« یناغرف فیس  » دییرگب افص 

پ ج . تلبین . ه - نیتپاک .

دومرف داد و  حیـضوت  شنارای  هب  ار  اروشاع  زور  ثداوح  ماما  هک  دـیامنیم  هراشا  البرک  رد  ماـما  تکرباـب  تاـیح  بش  نیرخآ  هب  تلبین ،
هک یماگنه  بش  نآ  .» دنیامن كرت  ار  ماما  یکیرات  رد  هک  تساوخ  همه  زا  ور  نیا  زا  دنشیدنین . گرم  هب  زج  دننامب  نیسح  اب  هک  یناسک 
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یناسک تفگ : زاون  بلق  ینالوط و  ینارنخـس  کی  رد  درک و  عمج  ار  شناوریپ  ماما  دزیم ، هلعـش  ناـبایب  رد  وا  فارطا  رد  اـهودرا  شتآ 
حور تردق  يرشب و  فعض  زا  وا  لماک  یهاگآ  هناشن  هک  داد  ماجنا  ییابیز  رایسب  لمع  سپـس  دش . دنهاوخ  دیهـش  ادرف  دننامب  نم  اب  هک 

رد ار  تداهـش  یگداتـسیا و  توق  تئرج و  سکره  هک  تفگ  دوخ  ناوریپ  هب  دوب ... راوگرزب  نآ  فوـئر  بلق  تمـالع  يو و  يراکادـف 
دشیم عمج  قرـش  نامـسآ  رد  یناوغرا  ياهربا  هک  اروشاع  زور  حبـص  دورب . تلجخ  نودب  سانـشان و  روط  هب  یکیرات  رد  دنیبیمن  دوخ 

لقن نینچ  ار  اروشاع  بش  ناسیون  لتقم  زا  یکی  «. دندوب تداهـش  گرم و  هدامآ  یگمه  دـنتفرگ و  ار  ماما  رود  نامیا  اب  رفن  کی  داتفه و 
یمارگ توبن  هلیسو  هب  ار  ام  هک  میاتسیم  ار  وت  ایادخ  تفگ : ادخ  يانث  دمح و  زا  سپ  درک و  عمج  ار  شنارای  یلع  نب  نیسح  :» دیامنیم

ار ینادـناخ  چـیه  دوخ و  ناراـی  زا  رتـهب  هتـسیاش و  ار  سک  چـیه  نم  يدرک ... تیاـنع  نامتریـصب  نید  رد  یتـخومآ  نآرق  اـم  هب  یتـشاد 
هدرک و دازآ  ار  امـش  همه  نم  هک  دینادب  دهدب ... امـش  هب  شاداپ  نیرتهب  نم  بناج  زا  دنوادخ  ماهدیدن . منادـناخ  زا  رتدـحتم  رتقداص و 

تسد نم  هب  رگا  هتساوخ و  ارم  نانیا  اریز  دیورب ... هدش و  هراوس  هک  تسا  یبسانم  ششوپ  بش  یکیرات  متـشادرب ، امـش  زا  ار  دوخ  تعیب 
تیادف ار  دوخ  هداوناخ  لام و  ناج و  هکلب  مینکیمن ، نینچ  ادـخ  هب  دـنگوس  دـش  هدینـش  هک  یباوج  دـننکیمن ... لابند  ار  نارگید  دـنبای 

یناگدنز بش  نیرخآ  فوهل  بحاص  «. دنادرگ تشز  ار  وت  نودب  یگدنز  دنوادخ  میسرب  تا  هتـساوخ  هب  ات  میگنجیم  وت  هارمه  هدرک و 
طیارش دومن و  عمج  ار  دوخ  نارای  باحصا و  ع )  ) ادهشلادیس ترضح  دیسر ، رد  اروشاع  بش  نوچ  :» دراگنیم نینچ  ار  ع )  ) نیسح ماما 

زا رتهتـسیاش  رتلضاف و  ار  یتیب  لها  هن  امـش و  زا  رتهب  رتحلاص و  ار  یباحـصا  چـیه  نم  دومرف  شنارای  هب  دروآ و  اج  هب  یهلا  انث  دـمح و 
یکی تسدامش  زا  کی  ره  تسا  هتفرگ  ارف  ار  امش  بش  یکیرات  کنیا  دهد ، ریخ  يازج  امش  یگمه  هب  ادخ  منادیمن . شیوخ  تیب  لها 
نیـسح ترـضح  زا  سپ  تسین ... نم  زج  هب  نمـشد  هدارااریز  دیوش ؛ قرفتم  نم  رود  زا  رات  بش  نیا  رد  دیریگب و  ارم  تیب  لها  نادرم  زا 

ره مینامب ؟ هدنز  هنوگچ  ایند  رد  وت  زا  دـعب  تفگ : ع )  ) سابعلا لضفلاوبا  بانج  مشاه ، ینب  رمق  تسخنو  دـندمآ  رد  نخـس  هب  هلمج  (ع )
: دومرف دومن و  لیقع  نادنزرف  هب  يرظن  ترـضح  نآ  سپـس  . دندش وا  عبات  زین  ناردارب  ریاس  دـهدن و  ناشن  ام  هب  ار  يزور  نینچ  ادـخ  زگ 

زگره هللا ، لوسرنبای  دش ... هدینش  خساپ  دیورب ... دیهاوخ  هک  اج  ره  هب  مداد  نذا  ار  امش  نم  تسا . سب  ار  امش  لیقع  نب  ملسم  تبیـصم 
میهاوخ وت  اب  مه  ام  یـشاب  وت  هک  دروم  ره  رد  میوش  هتـشک  وت  يور  شیپ  رد  ات  مییامنیم  الب  رپس  ار  شیوخ  نکلو  میوشیمن  ادج  وت  زا 

«. دنادرگ تشز  وت  زا  دعب  ار  یناگدنز  ادخ  دوب 

يربک ود  سیروم 

ِتقیقح ام  ناسیون  خـیرات  رگا  :» دـیوگیم دـنریگیم ، هدرخ  اهنرق  زا  سپ  نیـسح  ماما  يرادازع  هب  هک  یناسک  دروم  رد  ییاـپورا  خروم 
هک دننادیم  ماما  هب  يرادازع  هطـساو  هب  ع )  ) نیـسح ناوریپ  دنتـشادنپیمن . يداع  ریغ  ار  يرادازع  نیا  دـندرکیم ، كرد  ار  اروشاع  ِزور 

نیسح دوب . متس  ملظ و  هب  ندادن  نت  نانآ  ياوشیپ  ماما و  راعش  اریز  دننک ؛ لوبق  دیابن  ار  رامثتسا  رامعتسا و  یتسد و  ریز  یتسپ و  ینوبز و 
دیزی ياهییوجارجام  رامعتسا و  راب  ریز  تشذگ و  دنزرف  لام و  ناج و  زا  مالسا  هبترم  ماقم و  یگرزب  مدرم و  سومان و  فرـش و  هار  رد 

اب یگدنز  رب  ار  تزع  اب  گرم  هتفای و  یصالخ  ناگناگیب  نایدیزی ، ملظ  زا  هداد و  رارق  دوخ  قشمرس  ار  وا  هویـش  مه  ام  دییایب  سپ  تفرن .
ماقم و هچ  ياراد  تسادـیپ  تسا ، نینچ  شتامیلعت  روگ  اـت  هراوهگ  زا  هک  یتلم  مالـسا . میلاـعت  هصـالخ  تسا  نیا  و  میهد ، حـیجرت  تلذ 
هب يدازآ  سرد  «. دناتفارـش تزع و  تقیقح و  زابرـس  همه  نوچ  تسه  راختفا  فرـش و  هنوگ  ره  ياراد  یتلم  نینچ  دوب  دـهاوخ  یتبترم 
رب دـبا  ات  يرآ  يرآ  ادـج  مه  زا  درک  شیوخ  نوخ  هب  ار  لطاب  قحنیـسح و  راکفا  دـناشفا  ناـهج  رد  تمه  رذـب  نیـسح  راـتفر  داد  اـیند 

« یتاولص هللا  لضف  » نیسح راتفگ  دشابیم ز  زغن  مالک  نیا  شاب  هدازآ  لقاال  ملاع  هب  نید  يرادن  رگنیسح  راثآ  تساج 

همالس سلوب 
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راـکفا و مدـنارذگیم و  جـنر  درد و  اـب  مدوب و  رادـیب  هک  ییاـهبش  :» دـیوگیم یتوریب  یحیـسم  هدنـسیون  ناد و  قوقح  همالـس  سلوـب 
کی دروآ ، نم  دای  هب  ار  نیسح  ماما  سپس  و  ع )  ) یلع ماما  گرزب  دیهـش  ود  هتـشذگ  خیرات  رد  دناشک و  ناگتـشذگ  دای  هب  ارم  متالیخت 

«. ماهدورس نیسح  یلع و  رعش  سپس  متسیرگ ، راوگرزب  ود  نآ  هب  هقالع  رد  ینالوط  تدم  هب  راب 

ومولوت راب 

یخـسرف جنپ  رد  نیـسح  ماما  هدـنیامن  هک  دراد  نیـسحماما  اب  نایناریا  طابترا  زا  تیاکح  هک  دـیامنیم  هراشا  خـیرات  رد  هزات  ياهلئـسم  هب 
بجر رد 17  .» دومن ءاشفا  نایناریا  يارب  ار  دیزی  تموکح  درک و  ینارنخس  یـسراف  نابز  هب  نایناریا  يارب  یجولـس » » مان هب  یلحم  رد  هفوک 

تسشن قشمد  رد  ردپ  ياج  هب  دیزی  هک  يزور  زا  دومن ... یسراف  نابز  هب  یقطن  یجولس  رد  ع )  ) نیـسح ماما  هدنیامن  يرجه  متـصش  لاس 
قسف و لئاسو  دـنناوتیم  هک  دوشیم  یناسک  يرمتـسم  تخادرپ  فرـص  طقف  لاملا  تیب  دـمآ  رد  دـش ... ینلع  هاگتـسد  رد  روجف  قسف و 
دننکیم و يدکت  یمالـسا  دالب  رد  دناهدش  هتـشک  گنج  رد  ناشردپ  رهوش و  هک  ینامیتی  هویب و  ياهنز  دنیامن و  مهارف  ار  دـیزی  روجف 

نع داسف  ملظ و  تموکح  دـیامنیم  هدـهاشم  ع )  ) نیـسح هتفر ...، توبن  هداوناـخ  مارتحا  تسین . اـهنآ  یگدـنز  نیمأـت  رکف  هب  سکچیه 
.« دنک مادقا  متس  ملظ و  زا  مالسا  تاجن  يارب  تسا ... هتفرگ  میمصت  درب  دهاوخ  نیب  زا  ار  مالسا  بیرق 

رلشیرف تروک 

ار كرادم  دانـسا و  باتک  نیا  رد  رلـشیرف  تسا . هتـشون  ار  نایناریا » نیـسح و  ماما   » باتک نیـسح ، ماما  دروم  رد  یناملآ  رلـشیرف  تروک 
لباقتم هقالع  یـسراف و  نابز  هب  نیـسح  ماما  شیب  مک و  ییانـشآ  و  ير » رهـش   » ناریا رد  ماما  هدـنیامن  روضح  هب  تسا و  هدرکن  تبثًاقیقد 

نوخ ریثأت  ناریا و  عاضوا  البرک و  هثداح  هفوک و  رد  لیقع  نب  ملـسم  تیلاعف  البرک و  هب  هکم  زا  نیـسح  ماـما  تکرح  و  ناـیناریا ، ماـما و 
یئاذـب سابع  مان  هب  هفوک  رد  یناریا  رگراک  يرادـفرط  رلـشیرف  تروک  . تسا هدومن  هراـشا  يوما  طوقـس  رد  س )  ) بنیز نیرفن  نیـسح و 

زور رد  نت  هب  نت  گنج  دروم  رد  رلشیرف  هدومن  رکذ  ار  ثعشا  نبا  دمحم  نازابرس  طسوت  وا  ندش  هتـشک  لیقع و  نب  ملـسم  زا  یلیبدرا ) )
هب گنج  زور ، نآ  هک  تشاد  دمعت  ردق  اضق و  ییوگ  وت  تشاد و  همادا  رهظ  ات  دادماب  زا  نت  هب  نت  گنج  اروشاع  رد  : » دیوگیم اروشاع 
زا یکدنا  یتح  دنوشب و  وا  دوخ  نیسح و  نازابرس  یگتـشذگ  دوخ  زا  ياههنحـص  رظان  هظحل  نیرخآ  ات  هک  دنک ... ادیپ  همادا  لکـش  نآ 

رکذ روجمیـس  یلع  وبا  زا  لقن  هب  رلـشیرف  نیـسح ، ماما  زا  اهنآ  تیامح  نایناریا و  هقالع  دروم  رد  «. ددرگن وحم  ناـشرظن  زا  اـههعجاف  نآ 
سپ تفگ : نیسح  دندناسر . نیـسح  ماما  هب  ار  دوخ  و  دندیـسر ... البرک  هب  دنتفر و  هیـسداق  يوس  هب  هفوک  نایناریا  زا  ياهدع  هک  دنکیم 

... دیوشن هتـشک  ات  دیدرگرب  دیاهدمآ  هک  یهار  زا  امـش  دیـسر و  میهاوخ  لتق  هب  ادرف  دنراد  افو  نم  هب  تبـسن  هک  یناسک  نم و  هک  دینادب 
جیورب  ) مسا طقف  دندنام و  البرک  رد  یناریا  درم  رفن  ات 30 )  20  ) نیب هک  تسا ... تداعس  ام  يارب  وت  هار  رد  ندش  هتـشک  دنتفگ : اهیناریا 
تکرـش  ) دروم نیا  رد  زین  ناخروم  تسا و  هدـشن  جردًاقیقد  ذـخآم  دانـسا و  باـتک  نیا  رد  دـش  رکذ  هک  ناـنچمه  . تسا مولعم  زیورپ ) = 

يافلخ اریز  دناهدرکن ؛ رکذًادمعت  ار  اهیناریا  مان  ناخروم  : » دیوگیم دروم  نیا  رد  رلشیرف  هک  دناهدرکن  رکذ  ینخـس  البرک ) رد  نایناریا 
هرادا رومأم  ار  دارفا  نیرتراوخنوخ  زین  يوما  يافلخ  دنتـشاد  توادـع  اهیناریا  اب  دـندمآ  راک  رـس  اـهیناریا  کـمکهب  هک  نآ  اـب  یـسابع 

نایناریا هب  هیما  ینب  هنیک  زا  یـشان  شنادنزرف  یلع و  هب  نایناریا  يدنمهقالعللع  زا  یکی  هک  تشاد  دیدرت  ناوتیمن  دـندومنیم و  نایناریا 
نیسح زا  هک  ار  نایناریا  مسا  هیماینب  زا  میب  رطاخ  هب  ناخروم  دنتـشاد ... هقالع  نایناریا  هب  هیما  ینب  سکع  رب  شنادنزرف  و  ع )  ) یلع دوب و 
یضاق هللادبعیبا و  نب  نامعن  هب  اهنآ  تداهش  البرک و  رد  یناریا  ات 30 )  20  ) تکرـش هب  باتک  نیا  رد  «. دنتخادنا ملق  زا  دندرک  تیامح 

رثکادح 200 البرک  رد  نیسح  ناوراک  هک  تسا  دقتعم  رلـشیرف  . تسا هدومن  دانتـسا  جارب  نبا  هب  فورعم  زیزعلادبع  مساقلاوبا  نیدلا  دعس 
زا یکی  هاپـس  ود  هسیاقم  هب  هجوت  اب  ینیـسح  هسامح  . دـندوب رفن  رازه  یـس  ماما  هیلع  راوس  هدایپ و  هاپـس  رثکادـح  هک  نآ  لاح  هدوب و  رفن 
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نآ زا  هک  یتعاجش  ظاحل  زا  يژولوئدیا  هیرظن  عون  ره  زا  رظن  عطق  شنارای  نیسح و  ندش  هتشک  : » تسا ناهج  گرزب  یمزر  ياههسامح 
صوصخ رد  ار  ناـخروم  هتـشون  یتقو  یمدآ  تسا  ناـهج  گرزب  یمزر  ياـههسامح  زا  یکی  دیـسر ، روهظ  هب  شناراـی  و  گرزب )  ) درم

نینوخ هتفاکـش و  رـس  هدهاشم  زا  عقوم  نآ  هک  دوب  ياهدارا  نامیا و  هچ  ياراد  درم  نآ  هک  دنکیم  تریح  ، دـناوخیم ع )  ) نیـسح هیحور 
رلشیرف هک  دسریم  رظن  هب  . ریذپب مالسا  دوخ ، قحرب  نید  هار  رد  ار  ینابرق  نیا  ایادخ  تفگ  دیلانن و  درکن و  هیرگ  ربکا ... ) یلع   ) شرـسپ

نوخ ع )  ) نیسح ماما  ع )  ) رغصا یلع  هب  يدسا  لهاک  نب  هلمرح  ریت  تباصا  زا  سپ  هک  ارچ  . تسا هتشون  ار  ربکا  یلع  رغصا ، یلع  ياج  هب 
دومن و ریثأت  مدرم  رد  مه  هفوک  رد  بنیز  قطن  رلشیرف ، تروک  رظن  زا  . داتفین نیمز  هب  نوخ  نآ  زا  ياهرطق  یتح  هک  دیشاپ  نامسآ  هب  ار  وا 

رثا یلیخ  مدرم  رد  بنیز  قطن  .» داد دایز  هللادـیبع  هب  عمج  رد  نکـش  نادـند  یباوج  مه  داد و  ناـشن  ار  وا  ریذـپانللخ  هوتـسن و  هیحور  مه 
ات دش  انب  مالـسا  ردص  زا  هفوک  رهـش  هک  يزور  زا  درکیم ... قطن  مدرم  يارب  دنلب  يادص  اب  هفوک ، رد  نز  کی  هک  دوب  راب  نیلوا  دومن ...
ات دومنیم  هولج  هداعلا  قراخ  هدیدپ  کی  ریسا  درم  کی  ندرک  قطن  دوب و  ریـسا  کی  دزیم  فرح  هک  ینز  دوب ... هداتفین  قافتا  زور  نآ 

مینکیم تاهابم  میتسه و  تلاسر  هداوناخ  زا  ام  میاهدادن  تسد  زا  ار  دوخ  تمظع  ام  هک ... دـیامن  قطن  ریـسا  نز  کی  هکنیا  هب  دـسر  هچ 
رد هللا  لوسر  شدـج  اب  مردارب  مییاـمنیم ... لـمحت  قح  زا  يوریپ  تهج  ار  جـنر  ناریـسا  اـم  دـناهدش و  هتـشک  قح  هار  رد  اـم  نادرم  هک 

یلع رلشیرف ، هتشون  هب  ... « دنامنهج رعق  رد  رگید  يایند  رد  دنوشیم ... نوعلم  ایند  نیا  رد  دنتشک  ار  مردارب  هک  اهنآ  یلو  تسا ... تشهب 
ماما دوب  عوشیتخب  مان  هب  روپاش  يدنج  ناکـشزپ  زا  هک  یناریا ـ  یکـشزپ  دوب  يرامیب  رتسب  قشمد  رد  نیدباعلا ) نیز  ماما  ( ) ع  ) نیـسح نب 

هصرع زات  هکی  قشع  ناطلـس  ياهک  دمآ  لیئربج  . تفریذپن ار  هکئالم  کمک  البرک  رد  نیـسح  ماما  .و  دومن وراد  زیوجت  درک و  هجلاعم  ار 
تسوکن اجنیز  تنتفر  الیئربج  : داد باوج  ع )  ) نیـسح ماما  هکمایپ  مه  تیحت  مه  مالـس و  مه  ماما  خرف  يا  وت  رب  قح  زا  مرادقشع  نادیم 

« یناماس نامع  ... » دیسر نمرخ  شتآ  ار  وگتفگ  دیسر  نشوجلا  يذ  رمش  هتوک  هصقتسود  ام و  نایم  رد  وش  مک  هدرپ 

رگیاژ فلودور 

ماما هک  دسیونیم  نیسح  ماما  دروم  رد  تسا  هتـشون  یلع  ترـضح  دروم  رد  ار  « ریـشمش ملع و  دنوادخ   » باتک هک  یناملآ  هدنـسیون  نیا 
یبوخ هب  ار  یسراف  هک  ارچ  دهد  شزومآ  ار  نآ  ینعم  نآرق و  دیامن و  تبحص  ناریسا )  ) نایناریا اب  هک  داد  تیرومأم  شرسپ  هب  ع )  ) یلع

. تسناد یم 

تنارود لیو 

هراشا اهنرق  زا  دـعب  شناوریپ  فرط  زا  نیـسح  لیلجت  هب  باتک  ناـمه  رد  تسا  هتـشون  ار  ندـمت  خـیرات  سیفن  باـتک  هک  تنارود  لـیو 
هثداح هلاس  ره  مه  زونه  دناهتخاس و  یگرزب  هاگترایز  يو  راگدای  هب  هدیسر  لتق  هب  ع )  ) نیسح هک  ییاج  رد  البرک  رد  نایعیـش  : » دنکیم

لمع هـب  لـیلجت  ع )  ) نیــسح نـسح و  شدـنزرف  ود  یلع و  راـگدای  زا  دــننکیم و  يرادازع  دــنهدیم و  شیاـمن  ار  يو  لـتق  زیگنا  مـغ 
«. دنروآیم

یناتک نامیلس 

یهاوخ نوخ  يادص  مه  زونه  هک  هتسناد  نانچ  ار  دیزی  متس  ملظ و  ساربم » ساربن و  بلاطیبا  نبا  یلع   » دنمشزرا باتک  رد  هدنـسیون  نیا 
ار یمحریب  تنوشخ و  يانب  نیـسح  اب  هک  دوب  نیا  درک  هک  يراک  دـیزی  ترـسپ  هیواعم ... يا  .» دـسریم شوگ  هب  اهنرق  سپ  زا  نیـسح 

شنارادفرط هعیـش و  يان  زا  نویـش  دایرف  دـیآ و  البرک  هب  ات  داد  بنیز  شرهاوخ  هب  ینیریـش  هیدـه  ناونع  هب  دـیرب و  ار  شرـس  تشاذـگ 
وت مسرتدرکن  نینچ  ییافج  هدیرفآ  چیه  رب  درکن  نینچ  ییاطخ  دوب  هلفس  خرچ  ات  . تسا دنلب  نیسح  یهاوخ  نوخ  هب  مه ، زونه  هک  دیآرب 
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هـصرع هب  نفک  نوگلگ  تیب  لـها  ناـناوج  هک  ناـمز  نآ  زا  دایرفدـنروآ  رد  رـشحم  هب  دود  وت  شتآ  زا  دـنروآ  رد  رـشحم  هب  هک  یمد  ار 
« یناشاک مشتحم  » دننز مدق  رشحم 

يریکناد لیرباگ 

دنکیم رکذ  ار  قدزرف  تحیـصن  هب  ماما  ییانتعا  یبو  دومن  هراشا  نیـسح  ماما  هب  اهیناریا  هقالع  هب  مالـسا » راوسهـش   » باتک رد  يریکناد 
نیسحماما تسا . هیواعم  رـسپ  اب  اهنآ  ریـشمش  یلو  تسامـش  اب  نیملـسم  ياهبلق  نونک  ات  دینک  لمأت  یکدنا  : » تفگ ماما  هب  قدزرف  هک 

( اروشاع  ) زور نآ  رد  دیزی  نازابرس  :» دسیونیم نینچ  ماما  مایق  ریثأت  دیزی و  هاپس  يرگیشحو  دروم  رد  وا  «. درکن انتعا  وا  تحیصن  هب  (ع )
راوخریش و ناکدوک  هب  یتح  اه  نآ  تشادن ، رطاخ  هب  ار  نآ  ریظن  یسک  زور  نآ  ات  هک  دنداد  ناشن  دوخ  زا  یتیعبـس  يرگیـشحو و  نانچ 

تذل زا  تسناوت  دهاوخ  يزوریپ  نیا  اب  رگید  هک  تشادـنپ  دـیزی  دـش و  هداتـسرف  قشمد  هب  نیـسح  نینوخ  رـسو  دـندرکن  محر  لاسدرخ 
. ددرگیم دیدجت  اههیثرم  اهیناوخ و  هحون  کشا و  لیـس  نایم  رد  زورما  هب  ات  لاس  ره  نآ  هرطاخ  اما  ددرگ ... دـنمهرهب  شمارآ  حـلص و 

ياج شندبرب  دش  هتشک  نیـسح  هک  یماگنه  «. دومن تیوقت  نانآ  رد  شیپ  زا  شیب  ار  ماقتنا  لیم  دروآ و  شوج  هب  ار  ماما  ناوریپ )  ) تریغ
دندروآرد و ار  ماما  ياهسابل  درپس و  یلوخ  هب  درک و  ادج  شندب  زا  ار  ماما  ِرس  سنا  نب  نانس  یلوخ  . دنتفای ریشمش  هبرض  هزین و 34   33
دـندرب و موجه  دـندرکیم ، تمواقم  ناشیاهسابل  ظفح  يارب  هک  ینانز  هب  و  دـندرک . تراغ  ار  اهنآ  دـندروآ و  يور  اـههمیخ  يوس  هب 

مرش زا  باتفآ  هک  ار  يرس  هزین ، هب  سپ  دندرکتفرگ  نیتسآ  یبن  مرش  رتمشچرب ز  رشبلاوب  نایرگ و  همه  ءایبنا  دنتشگ  . دندرک ناشتراغ 
« یلگدیب یحابص  » باتفآ رد  درز  خر  تفهن  وا 

قادرج جرج 

زا تشاد  نوزف  زین  اهنآ  زا  دوب و  دوخ  فالـسا  ياهيدب  همه  ثراو  دیزی  :» دسیونیم نینچ  وا  نارادرـس  دیزی و  دروم  رد  قادرج ، جرج 
هتفیـش دیزی  هک  هزادـنا  نآ  دوب ، هتفرگ  هرهب  دـیزی  دـنراد  وربآ  یب  راکدـب و  نامدرم  رگید  هک  یناطیـش  لامعا  داسف و  ترارـش و  عون  ره 

لوق هب  رگا  درم . داتفا و  بسا  زا  دیوج ، تقبـس  نومیم )  ) هنیزوب رب  تساوخ  یناود  بسا  رد  دنیوگ  دندوبن  نارگید  دوب  توهـش  تذـل و 
... دـش لماک  يوما  تیلهاج  بصعت  وا  رـصع  رد  تشاد  بان  رهز  رکـشل  دـیزی  تشاد . زیمآرهز  لسع  زا  يرکـشل  هیواعم  شردـپ  دـیزی ،
نب نیـسح  زا  رتلماک  یناسنا  قلخ  رد  سک  چـیه  درک . اپرب  ار  البرک  هعجاف  هک  نامه  دوبن . دـیزی  زا  رتهرهب  یب  یناسنا  قـالخا  زا  یـسک 
یب زیر و  نوخ  نادالج  ییوجدوس و  یبلط و  تسایر  نیگنن و  تشز و  تافـص  همه  دیزی  رد  دش . دیهـش  هعقاو  نآ  رد  هک  دوبن  ع )  ) یلع

یگدازآ و تعاجـش و  میرک و  قـلخ  یناـسنا  هدوتـس  یلاـع و  تافـص  همه  ع )  ) یلع نادـنزرف  ینعی  فرط ؛ نآ  رد  تـشاد . دوـجو  هدارا 
اما دینک . ظفح  ار  دوخ  ناج  دیوش و  ادج  نم  زا  تفگ : شکدنا  باحصا  هب  رمع  رخآ  بش  رد  ع )  ) نیسح دوب . مامت  لامک و  هب  تداهش 

اب میاهدرکن . ءادا  ار  وت  قح  هک  منک  اهر  ار  وت  هنوگچ  تفگ : هجـسوع  نب  ملـسم  دنهدب ... وا  هار  رد  ناج  رگم  دـندشن  یـضار  شباحـصا 
یپ رد  ملسم  يا  تفگ : رهاظم  نب  بیبح  دومنیم  میلست  نیرفآ  ناج  هب  ناج  وا  یتقو  هک  میگنجیم  وت  نمشد  اب  گنـس  ریـشمش و  هزین و 

، دید ار  وا  باحصا  يراثن  ناج  نیسحهدیدنسپ و  لئاضف  اب  ار  وا  نارای  دیزی و  لامعا  یتشز  نوچ  یحایر  دیزی  نب  رح  هک  دمآ  مهاوخ  وت 
يارب راک  نیرتناسآ  . دنتـسنادیم دـجم  فرـش و  تیاغ  ار  وا  هار  رد  تداهـش  نیـسحنارای  تشذـگ . ایند  بصاـنم  زا  دـش و  رادـیب  شلد 

نادیهـش هزانج  رب  اهبسا  دوب و  اهناویح  نیرتیـشحو  نوچ  نشوجلايذ  نب  رمـش  دوب . ببـس  یب  نتـشکو  ندرک  هلثم  داـیز  نب  هللادـیبع 
يریت ریمن  نب  نیصح  تشادرب  تارف  زا  بآ  یتشم  ماما  نوچ  دندرک . هعطق  هعطق  ناشندب  دندرک و  اهمتس  لاسدرخ  ناکدوک  رب  دنازات و 
دالوا بناج  هب  ار  ریت  نیتسخن  وا  هک  تفرگ  هاوگ  ار  نایرگـشل  ماـقم ، تسپ و  لـیلد  هب  دعـس  نبرمع  دز . ههقهق  و  دز . ترـضح  ناـهد  هب 
دیزی نارومأـم  ... « تخاـس حاـبم  شرکـشل  رب  ار  هنیدـم  رهـش  زور  هس  دوـمن و  حـبذ  ار  هنیدـم  لـها  هبقع  نب  ملـسم  تساهدرک . اـهر  یلع 
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. میتسه وت  اب  میوش  هتشک  راب  داتفه )  ) رگا 70 دنتفگیم : نیسح  نارای  اما  تسا  ردقچ  ام  مهس  راتشک  نیا  رد  دنتفگیم 

يوسنارف خروم  فزوژ »  » فزوج رتکد 

لئاـسم هب  هعیـش  صوصخ  هب  ناناملـسم ، یهاـگآ  بجوم  ار  تراـهط  تمـصع و  نادـناخ  یبـن و  لـئاضف  دروم  رد  تبیـصم  رکذ  فزوژ 
توبن و نادناخ  لئاضف  هک  دنـشوکیم  دنزادرپیم و  ع )  ) نیـسح بئاصم  عامتـسا  رکذ و  هب  يرادازع  مایا  رد  نایعیـش  .» دـنادیم یبهذـم 

فوقو مولع  تخانشهب  هک  دنتسه  يدارفا  نیرتهتـسیاش  ناناملـسم  ملاع ، هطقن  ره  زورما  دننکنایبیهجو ... نیرتوکین  هب  ار  نانآ  ياهجنر 
.« دنرادتیزم یمالسا  قرف  ریاس  رب  هک  هعیش  هژیو  هب  دناهتفای و 

دیوب م . ل .

رد هک  دناهداد  حیضوت  شیارب  ار  اروشاع  خیرات  زا  يرصتخم  هدومن و  تکرـش  نیـسح  لفحم  رد  یبرغ  هدنـسیون  نیا  صخـش ، نیا  ایوگ 
یناور تداهش  بلق و  یگرزب  حور و  تمظع  یلدرپ و  تئرج و  هشیمه  رشب  دارفا  نورق  یط  رد  : » تسا هدومن  رظن  راهظا  نینچ  دروم  نیا 

تماهش و دوب  نیا  دوشیمن . میلست  متـس  ملظ و  داسف و  يورین  هب  زگره  تلادع  يدازآ و  هک  تساه  نیمه  رثا  رد  دناهتـشاد و  تسود  ار 
تکرش دنیوگیم ، انث  لد  ناج و  زا  ار  میظع  يراکادف  نیا  هک  یناسک  اب  يزور  نینچ  رد  هک  مرورسم  نم  نیسح و  ماما  تمظع  دوب  نیا 

«. تسا هتشذگ  نآ  خیرات  زا  لاس  هک 1300  دنچ  ره  مدرک 

ولور نیدولک 

نیسح ماما  تبیـصم  البرک و  هعقاو  رکذت  هب  مرحم  هام  لاس  ره  نایعیـش  :» دسیونیماروشاع نیـسح و  ماما  دروم  رد  دنومول  همانزور  رـسفم 
هیبـشت ایقـشا  دـیزی و  هب  ار  رـصعنارگمتس  دـنزادرپیم و  تسا  تواقـش  يورین  يدـیلپ و  مسجت  هیلع  تلادـع  يریلد ، زا  يداـمن  هک  (ع )

«. دننکیم

هجیتن

، هتـشگن شومارف  زا  اهنت  هن  نامز  تشذگ  اب  داد ، يور  شیپ  نرق  هدزیـس  هکنیا  اب  شنارای  نیـسح و  ماما  مایق  دـش : هتفگ  هچنآ  هب  هجوت  اب 
ماما و تیمولظم  هدـش . رتنشور  یبهذـم ... یگنهرف ، یعامتجا ، یـسایس ، رظن  زا  مایق  داعبا  هتـشگ و  هدوزفا  ماما  ناراد  اوه  رامـش  رب  هکلب 
نامز و روصحم  ماما  مایق  دش . نازرل  تسس و  شیاههیاپ  هیما  ینب  كافس  تموکح  هک  دییاپن  نادنچ  هیما  ینب  روج  ملظ و  ثعاب  شنارای 
زا يوریپ  هب  دنتـسناوت  یناسآ  هب  دندرب ، یپ  نآ  هفـسلف  مایق و  قمع  هب  ناگدازآ )  ) نیملـسم ریغ  نیملـسم و  هک  نامز  ره  دـیدرگن و  ناکم 

هعماج رد  تماما »  » حـلاص يربهر  دوجو  ترورـض  دـنهد و  تسکـش  ار  دادبتـسا  رامثتـسا و  رامعتـسا ، ملظ ، ياـهتموکح  نیـسح  ماـما 
هعماج رد  صوصخ  هب  یناهج ، هعماج  رد  تسا ، هتفگ  يدنه  سالمات  اروشاع )  ) گرزب زور  نیا  رکذت  تشادگرزب و  اب  دیدرگ . ساسحا 

ماما مایق  دش و  هدیشاپ  یگنهرف  ءاقترا  یهاوخ و  قح  یگتـسبمه ، حور  تیوقت  بجوم  راثیا  يراکادف ، تیونعم ، حور  رذب  دباات  یمالـسا 
رد دـیزی و  روج  متـس و  هنایـشحو و  لامعا  فرط  کی  رد  هک  تسا  راگدـنام  مه  ناهج  نیا  رد  ناسنا  راـک  هجیتن  هک  درک  تباـث  نیـسح 

هکلب هدومن  نیسحت  اهنت  هن  ار  لباقم  فرط  هدومن و  نیرفن  نعل و  نآ  رب  همه  هک  تسا  لامک  مامت و  هب  یناسنا  یلاع  تافص  لباقم  فرط 
نید يراوتسا  يزیتس و  ملظ  تلادع و  قح و  قیرط  رد  تابث  يدازآ و  یبلطقح و  يزوریپ و  تعاجش و  يرادیاپ ، وگلا  رهظم و  ناونع  هب 
عافد ادخ و  يارب  تداهش  ، ادخ هار  رد  تکرح  هک  تسا  نیا  و  تسا . تیرثکا  رب  تیلقا  يزوریپ  هنومن  نیرتالاو  نیرتهب و  ، هعماج حالص  و 

هک دنچ  ره  تسا ، يراگتسر  تداعس و  بجوم  هشیمه  لیاذر  عفد  نیدلیاضف و  رشن  يارب  داهج  تما ، حالصا  مدرم ، سومان  مولظم و  زا 
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يارب اج  همه  رد  هشیمه و  ع )  ) نیسح حور  هک  تسا  نیا  يارب  اروشاع ... ترایز  اروشاع و  رکذت  سلاجم  دشاب . مأوت  تسکش  اب  رهاظ  هب 
نامگرم یگدنز و  ایادخ  . دمحم لآ  ٍدمحم و  تامم  یتامم  دمحم و  لآ  ٍدمحم و  ایحم  يایحم  لعجا  مهللا  . تسا نآ  قاقحا  قح و  ءایحا 

ع)  ) تیبلها يارعش  ناجیابرذآ - ، روهشم  رعاش  ود  راعشا  هب  ار  لاقم  نیا  ماتخ  نسح  . هدب رارق  تلاسر  نادناخ  گرم  یگدنز و  دننام  ار 
هدرک مگ  نایشآ  دیص  هبملانیم  تسگنج  رس  نم  اب  ببـس  یب  ار  کلف  ملانیم  تسگنت  ناهج  ممـشچ  رد  وت  یب  ردارب  : مییامنیم نیزم  - 
نینهآ قوطز  ار  اـقنع  هک  میوگ  نآ  زا  تسگنت  مندرگ  رب  اـفج  ریجنز  هنملاـنیم  تسگنـس  زا  رپ  یموـق  نماد  وـس  رهز  یلاـب  ورپ  یب  غرم 

ترـسبشما تسبل  رب  ترـسح  ناـج ز  لولم و  نم  زا  بیبط  بشما  تسا  بش  نآ  تسه  یبش  ار  تماـیق  حبـص  رگاملاـنیم  تسا  گـنت 
نایرگ هک  نیب  نابیرغ  ماش  ایب  وگ  ارهز  هب  نم  زا  ابصبشما  تسبلطم  نارازه  لد  ردنا  ود  ره  اب  ارم  مدمه  نابراس  اب  تنت  یلوخ و  نامهم 

بشما تسبنیز  لاح  هب  ینمشد  هدید 

مود رعش 

ایرد ناق  یس  ارحـصالبرکرو  دیـس  ای  نونیـسح  هدالعا  شرعبولاق  زیـسشاد  راق  همولظم  بنیز  بولاق  زیـسش  اب  نیـسح  رودنوگ  نامه  وب 
ناق نایبورک  نایسدق  يرولغآ  ناق  نامسآ  نانکاسبولاق  زیسش  اب  نیسح  رودنوگ  نامه  وب  نوگوب  رشحم  بونالـش  اب  هد  البرکرود  یس 

نوگوب ... ارهز  رید  ياو  منیسح  ياو  نوگوب  يربک  رشحم  رودبون  الش  ابيرولغآ 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

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

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

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

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

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

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

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

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

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 
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یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

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

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

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

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
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زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 
، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 

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

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

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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