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ع)  ) نیسح ماما  اب  يدهم  ماما  طابترا 

باتک تاصخشم 

20655-83 ناریا یلم :  یسانشباتک  هرامش 
، دوعوم هلاقم ، :  اشنم  قداص  داژندیس ، ع / )  ) نیسح ماما  اب  ع )  ) يدهم ماما  طابترا  روآدیدپ :  مان  ناونع و  قداص  داژندیـس ، هسانـشرس : 

.48 ص 44 -  دنفسا 1382 :) ، ) ش 42
اروشاع مایق  رگفیصوت :  مهدزاود  ماما  جع ،  نسحنبدمحم  رگفیصوت :  موس  ماما  یلعنبنیسح ع ،  رگفیصوت : 

یجنم روهظ  رگفیصوت : 

همدقم

ود نیا  فاصم  زا  هاگچـیه  كاخ  هرک  هتفرشیپ و  مه  تازاوم  هب  لطاب  ّقح و  نایرج  ود  هراومه  نونکاـت  رـشبلاوبا  مدآ  تقلخ  ناـمز  زا 
هدـنیآ نایارگ  قح  دـناهدوب و  هدـنیآ  نایارگقح  نازاسرتسب  هراومه  هتـشذگ ، نارادـمقح  زا  کی  ره  ناوریپ  تسا . هدوبن  یلاـخ  ناـیرج 

نیا رد  . تسا هدوب  لاونم  نیمه  رب  زین  میقتـسم  طارـص  زا  ناگداتفارود  ناگهشیپلطاب و  تیعـضو  هتـشذگ . ناتـسرپقح  هار  ناشخبموادـت 
ره هک  ارچ  تسا ؛ هدوب  رتمکحم  رتقیمع و  رایسب  رشب  تداعس  تیاده و  حیحص  ریـسم  هب  ندیـشخبموادت  رد  یهلا  ياهتجح  طابترا  نایم 
هب دـشخبیم . موادـت  ار  دوخ  زا  شیپ  یهلا  يایلوا  ایبنا و  هار  دربیم  رـس  هب  نآ  رد  هک  يرـصع  طیارـش  نتفرگ  رظن  رد  اب  یهلا  ّیلو  ّیبن و 

یناشفا رون  هب  دوخ  یناکم  ینامز و  طیارـش  اب  بسانتم  مادک  ره  یهتنم  دـنتیاده ؛ ینارون  ياهغارچ  یهلا  يایلوا  ایبنا و  همه  رگید  ترابع 
لابند ار  یکرتشم  فده  دندحاو و  رون  یگمه  ص )  ) مالـسا ربمایپ  نانیـشناج  ناونع  هب  ع )  ) راهطا همئا  یمالـسا  گنهرف  رد  . دـنزادرپیم
ناشن ادـخ  ناگدـنب  هب  ار  تیادـه  لماک  حیحـص و  ریـسم  زارفارـس ، مَلَع  ای  نشور  لعـشم  کی  دـننامه  نانآ  زا  کی  ره  دوجو  دـننکیم .

زا رگیدمه  اب  اهنآ  زا  یـضعب  یگتـسویپ  طابترا و  همه  نیا  اب  دـنرادیم . زاب  یهارمگ  تلالـض و  هب  ندـش  راتفرگ  زا  ار  نانآ  دـنهدیم و 
ّقح و هزرابم  موادـت  یگنوگچ  نوگانوگ  لحارم  اب  ناوتیم  اهدـنویپ  زا  هنوگ  نیا  یـسررب  زا  هک  تسا  رادروخرب  یتیـصوصخ  یگژیو و 

شخبتایح فادها  ییاهن  ققحت  دنور  یهلا و  ياهتنس  قیقد  ياهیراکهزیر  زا  یـشخب  اب  روطنیمه  تازرابم و  نیا  ییاهن  تشونرـس  لطاب و 
زراب و رایسب  (ع ) هَّللاۀیقب ترـضح  یهلا  تجح  نیرخآ  اب  ع )  ) نیـسح ماما  طابترا  یگتـسویپ و  دیدرت  نودب  . دش انـشآ  یهلا  يایلوا  ایبنا و 
ماکحا و ّتیمکاح  رتسب  ندش  مهارف  یگنوگچ  یبوخهب  یهلا  تّجح  ود  نیا  دنویپ  فلتخم  داعبا  یسررب  اب  هک  ارچ  تسا ؛ قّمعت  روخ  رد 
اب (ع ) ءادهشلادیس ترـضح  ياهیگتـسویپ  زا  یخرب  هک  تسا  نآ  یپ  رد  هتـشون  نیا  دوشیم . صخـشم  ملاع  رـساترس  رد  یهلا  ياهـشزرا 

. دزاس نشور  ار  ع )  ) يدهم ترضح  یناهج  گرزب  دوعوم 

نیسح ماما  رابت  زا  يدهم  ماما 

زا (ع ) يدهم ترضح  تیرـشب  ملاع  یجنم  هک  تسا  هدش  حیرـصت  اهراب  (ع ) راهطا همئا  و  (ص ) مرکاربمایپ زا  لوقنم  تایاور  هعومجم  رد 
هک یلاـح  رد  ناـشکرابم  رمع  رخآ  ياـهزور  زا  یکی  رد  (ص ) مرکاربماـیپ هک  تسا  هدـش  تیاور  هلمج  زا  تـسا . (ع ) نیـسح ماـما  لـسن 

لـسن زا  تما  نیا  يدهم  : دندومرف (ع ) ارهز ترـضح  ناشراوگرزب  رتخد  هب  باطخ  دـندوب  هتـشاذگ  (ع ) نیـسح ماما  هناش  هب  ار  ناشتسد 
[1 ... ] دزاس رپ  داد  لدـعاب و  ار  ناهج  هدرک  مایق  (ع ) نیـسح دالوا  زا  يدرم  هکنیا  رگم  دیـسر  دـهاوخن  نایاپ  هب  اـیند  تسا . مدـنزرف  نیا 

مدـنزرف رابت  زا  اهنآ  زا  رفن  ُهن  هک  دـنرفن  هدزاود  نم  زا  دـعب  ناـماما  : دـنیامرفیم (ع ) راـهطا همئا  یفرعم  نمـض  رد  رگید  ياـج  رد  ناـشیا  .
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زا اهنآ  نوخ  نم و  تشوگ  اهنآ  تشوگ  دنتـسه . نم  ترتع  تیب و  لـها  نت  هدزاود  نیا  تسا  مئاـق  ناـشرفن  نیمهن  هک  تسا  (ع ) نیـسح
مئاـق نیـسح ، يا  وـت  دـنزرف  نیمهن  : دـندومرف (ع ) هَّللادـبعابا ترـضح  هـب  يزور  (ع ) بلاـطیبانبیلع ناـنمؤم  ریما  [ . 2 . ] تسا نـم  نوـخ 

ماما دوخ  هراب  نیا  رد  [ . 3 ... ] دیشخب دهاوخ  ّتیمکاح  نیمز  رساترس  رد  ار  تلادعو  هتخاس  راکـشآ  ار  ادخ  نید  وا  تسا  (ص ) دّمحملآ
ار نید  تخاس و  دهاوخ  هدنز  هرابود  ار  هدرم  نیمز  وا  هلیـسو  هب  دنوادخ  تسا  ّقح  هب  مئاق  نم ، دـنزرف  نیمهن  : دـنیامرفیم زین  (ع ) نیـسح

[ . 4 . ] درک دهاوخ  قاقحا  نانمشد  ناکرشم و  لیم  فالخرب  ار  قح  وا  دیشخب . دهاوخ  ّتیمکاح 

يدهم مایق  اب  اروشاع  فادها  ققحت 

هّیما ینب  تیمکاح  هجیتن  رد  هک  ییاهتعدب  ندرب  نیب  زا  و  ص )  ) مرکا ربمایپ  ّتنـس  نآرق و  ماکحا  نتخاس  هدنز  فدـه  اب  (ع ) نیـسح ماما 
حالصا داجیا  روظنم  هب  نم  : دندومرف ناش  مایق  هزیگنا  هب  هراشا  نمض  البرک  ات  هنیدم  ریـسم  لوط  رد  دندرک و  مایق  دوب  هدش  داجیا  نید  رد 

مّدـج موـسرم  هویـش  هریـس و  ناـمه  هب  منک و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مهاوـخیم  ماهدرک  ماـیق  ص )  ) ادـخ لوـسر  مدـج  تـّما  رد 
نم : دننکیم حیرـصت  هرـصب  لیابق  ناگرزب  هب  ياهمان  رد  ترـضح  نآ  [ . 5 . ] منکیم لمع  (ع ) بلاطیبانبیلع مردـپ  و  (ص ) مرکاربماـیپ

هتفر و نیب  زا  (ص ) ادخ لوسر  تنس  مینکیم  یگدنز  ام  نونکا  هک  یطیارش  رد  منکیم . توعد  شربمایپ  ّتنـس  ادخ و  باتک  هب  ار  امش 
يراگتسر داشرا و  هار  هب  ار  امش  دیزیخرب . نم  يرای  هب  دیریذپب و  ارم  تسا  هتسشن  یمالسا  ریغ  ياهـشزرا  ماکحا و  تعدب و  نآ  ياج  هب 

هک دوشیم  نشور  یبوخهب  اروشاع  تضهن  يالاو  فادـها  ع )  ) نیـسح ماـما  نانخـسزا  هنوگ  نیا  هعومجم  زا  [ . 6 . ] درک مهاوخ  تیادـه 
نیب زا  ناتـسرپقح ، هب  ندیـشخب  ّتیمکاح  قح ، نتخاس  مکاح  اهیورجـک ، ندرب  نیب  زا  يولع ، هریـس  يوبن و  تنـس  يایحا  نآرق ، يایحا 
رگید فرط  زا  . تساهنآ هلمج  زا  يداصتقا و ... یعامتجا و  ياههصرع  رد  لدع  طسق و  نیمأت  نارگمتس ، تموکح  يدادبتسا  هطلس  ندرب 

فادـها و نیمه  میهدیم  رارق  یـسررب  دروم  ار  ترـضح  نآ  یناـهج  تموـکح  ياـهیگژیو  تیرـشب و  ملاـع  یجنم  ماـیق  فادـها  یتـقو 
فیصوت رد  (ع ) بلاطیبا نب  یلع  ترضح  . تسا هدهاشم  لباق  ینیسح  تضهن  دروم  رد  هتفر  راکهب  ریباعت  اب  هباشم  ریباعت  اب  یتح  اههزیگنا 

لایما ع ])  ) دوعوم يدـهم   ] وا دـنرادب  مدـقم  تیادـه  رب  ار  سفن  ياوه  نارگید  هک  یماگنه  : دـنیامرفیم (ع ) يدـهم ماـما  یتموکح  هریس 
هب ار  دیاقع  ءارآ و  وا  درک  دنهاوخ  لیوأت  ریـسفت و  دوخ  يأر  اب  ار  نآرق  نارگید  هک  یطیارـش  رد  دـنادرگیم و  رب  تیادـه  هب  ار  یناسفن 

نآرق هدش  شومارف  میلاعت  وا  درک و  راتفر  تلادع  يوکین  هریس  هب  ناوتیم  هنوگچ  هک  داد  دهاوخ  ناشن  مدرم  هب  وا  دنادرگیم . زاب  نآرق 
ّتنـس ادخ ، باتک  يوس  هب  ار  مدرم  (ص ) دّمحم لآ  مئاق  : دـنیامرفیم یتیاور  رد  (ع ) رقاب ماما  [ . 7 . ] تخاس دهاوخ  هدنز  ار  يوبن  هریـس  و 

ترضح : دنیامرفیم ع )  ) قداص ماما  [ . 8 . ] درک دـهاوخ  توعد  نانآ  نانمـشد  زا  يرازیب  و  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  تیالو  و  (ص ) ربماـیپ
رد ارجا  هب  ار  يوبن  ياهتنـس  کتکت  لباقم ، رد  درب و  دهاوخ  نیب  زا  ناهج  رـساترس  رد  ار  نید  رد  هدش  داجیا  ياهتعدب  مامت  (ع ) يدهم

(ص) مرکا لوسر  شور  هریس و  قبط  رب  (ع ) يدهم ماما  هک  تقیقح  نیا  هب  حیرصت  نمض  رگید  ياج  رد  ترـضح  نآ  [ . 9 . ] دروآ دهاوخ 
ربمایپ هک  ياهویـش  نامه  هب  (ص ) دّمحم لآ  مئاق  : دیامرفیم نینچ  ترـضح  نآ  طسوت  هدش  ماجنا  تاحالـصا  هرابرد  درک ؛ دـهاوخ  لمع 

سپ درادیمرب و  نایم  زا  دناهدنام  یقاب  هک  تیلهاج  ياههویـش  اهـشزرا و  هناشن و  زا  هچنآ  درک  دهاوخ  راتفر  دندرکیم  راتفر  (ص ) مرکا
دروخرب يرواد و  تواضق و  عون  هنیمز  رد  (ع ) قداص ماـما  [ . 10 . ] دشخبیم ّتیمکاح  ون  زا  ار  مالـسا  ماکحا  اهتعدب  ندرک  نک  هشیر  زا 

متس و طاسب  وا  نامز  رد  درک و  دنهاوخ  يرواد  تلادع  هب  مدرم  نیب  رد  دننک  مایق  ام  مئاق  نوچ  : دنیامرفیم زین  متس  ملظ و  اب  ترضح  نآ 
ياهـشزرا ماکحا و  تفای و  دـهاوخ  تسد  دوخ  ّقح  هب  یّقح  بحاص  ره  و  هدـش ... نما  اـههار  دـش و  دـهاوخ  عمج  نیمز  يور  زا  دادـیب 

اب اروشاع  تضهن  فادها  ندوب  كرتشم  رب  هوالع  هک  نآ  هجیتن  [ . 11 . ] درک دهاوخ  ادیپ  ّتیمکاح  هعماج  رساترس  رد  ینید  شخبتایح 
دهاوخ راب  هب  البرک  مایق  نایرج  رد  هدش  سرغ  ياهلاهن  اهرذب و  ع )  ) رـصع یلو  ترـضح  یناهج  تموکح  نامز  رد  (ع ) يدهم ماما  مایق 

معط رـشب  تفای و  دهاوخ  ققحت  متاخ  ات  مدآ  زا  یهلا  يایبنا  فادها  مامت  دش و  دهاوخ  داد  لدع و  زا  رپ  ناهج  نآ ، تکرب  هب  تسـشن و 
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. دیشچ دهاوخ  ار  تداعس  ّتینما و  حلص و  یعقاو 

نیسح ماما  نوخ  مقتنم  يدهم 

لها نانخس  رد  يدایز  بلاطم  ترضح  نآ  رب  بقل  نیا  ندش  هدیزگرب  ّتلع  حیضوت  رد  تسا . مقتنم  (ع ) يدهم ترـضح  باقلا  زا  یکی 
هب طقف  ارچ  هک  دننکیم  لاؤس  ترـضح  نآ  زا  یتقو  هدـش ، لقن  (ع ) رقابدّـمحم ماما  زا  هک  یتیاور  رد  هلمج  زا  تسا . هدـش  دراو  (ع ) تیب
هب ار  (ع ) نیسح ماما  مّدج  نانمـشد ، هک  یتعاس  نآ  رد  نوچ  : دنیامرفیم خساپ  رد  ترـضح  نآ  دوشیم ؟ هتفگ  مئاق  یهلا  تّجح  نیرخآ 

دنزرف هدـیزگرب و  هک  یناسک  زا  ایآ  اراگدرورپ ! دـندرک  ضرع  دـندوب  هدادرـس  هلان  هک  یلاـح  رد  یتحاراـن  اـب  ناگتـشرف  دـندناسر  لـتق 
هب دنگوس  نم ! ناگتشرف  يا  هک : داتسرف  یحو  نانآ  هب  دنوادخ  اهنآ  باوج  رد  يرذگیم ؟ رد  دندرک  دیهش  هنادرمناوجان  ار  وت  هدیزگرب 

نادـنزرف حبــش  روـن و  لاـعتم  دـنوادخ  هاـگ  نآ  يداـیز . ناـمز  تّدـم  زا  دـعب  دــنچره  تـفرگ  مهاوـخ  ماـقتنا  ناـنآ  زا  ملـالج  تّزع و 
ماقتنا (ع ) نیسح نانمـشد  زا  مئاق  نیا  اب  دومرف : دوب  مایق  لاح  رد  هک  نانآ  زا  یکی  هب  هراشا  زا  سپ  داد و  ناشن  نانآ  هب  ار  (ع ) نیـسحماما

رب یطلست  وا  یلو  يارب  ام  دوش  هتشک  هنامولظم  سک  ره  ًاناطلس ؛... هّیلَِول  اْنلَعَج  دقف  ًامولظم  َِلُتق  ْنَمَو   » هیآ ریسفت  رد  [ . 12 . ] تفرگ مهاوخ 
هک تسا  (ع ) نیـسح ماـما  ترـضح  هیآ ، نیا  رد  موـلظم  زا  دارم  : هک تسا  هدـش  تیاور  ع )  ) قداـص ماـما  زا  [ 13 «... ] میهدیم رارق  ملاـظ 

(ع) نیسح ماما  مد  يایلوا  ام  : دننکیم حیرـصت  زین  (ع ) رقابماما [ . 14  ] تسا (ع ) يدهم ماما  ًاناطلس » هِّیلَِول  انلَعَج  » روظنم دش و  هتـشک  مولظم 
ریبعت نیا  اب  تقیقح  نیا  هب  زین  هبدـن  ياـعد  رد  [ . 15 . ] درک دهاوخ  (ع ) نیـسح ماما  نوخ  يریگیپ  دـننک  مایقام  مئاق  هک  یماگنه  میتسه .

زاب نانمشد  زا  ار  البرک  مولظم  دیهش  نوخ  شروهظ  زا  سپ  هک  يزیزع  نآ  تساجک  . الَبرَِکب ِلوتقَملا  ِمَِدب  ُِبلاطلا  َنیأ  : تسا هدش  حیرصت 
دهاوخ هبطخ  مدرم  يارب  ماقم  نکر و  نیب  روهظ  زا  سپ  (ع ) يدهم ترـضح  هک  تسا  هدش  تیاور  نینچمه  [ . 16 ... ] تفرگ دهاوخ  سپ 
دهاوخ رارق  هراشا  دروم  ار  (ع ) نیسح ماما  هنامولظم  تداهش  رثأت  هودنا و  تیاهن  اب  ررکم  تروص  هب  هبطخ  تمسق  نیرتمهم  رد  دناوخ و 
مهاوخ ناـشلامعا  يازـس  هب  ار  نارگمتـس  همه  هک  یهلا  ماـقتنا  ریـشمش  منم  مئاـق . ماـما  منم  ناـهج ! مدرم  يا  : دومرف دـهاوخ  هلمج  زا  داد 
كرابم ندب  دندناسر و  تداهش  هب  هنشت  ار  (ع ) یلع نب  نیسح  مّدج  ملاع ! لها  يا  تفرگ . مهاوخ  سپ  اهنآ  زا  ار  نامولظم  ّقح  دناسر و 

نیا اب  تقیقح  رد  [ . 17 ... ] دنتشک هنادرمناوجان  ار  (ع ) نیسح مدج  يزوت  هنیک  يور  زا  نانمـشد  دندرک . اهر  اهکاخ  يور  رد  نایرع  ار  وا 
یناوارف تایاور  تلالد  هب  نینچ  مه  و  ... دـهدیم ربخ  نایناهج  هب  ار  (ع ) نیـسح ماما  هتخیر  قحاـن  هب  نوخ  ماـقتنا  دـیون  تاراـبع  زا  هنوگ 

نوخ ناگدننک  تساوخزاب  يا  [ . 18 (. ] (ع نیَـسُحلا تاراثلای  : تسا شخبماهلا  رایـسب  هلمج  نیا  روهظ  زا  سپ  (ع ) يدهم ماما  نارای  راعش 
زا دـنهاوخیم  هک  یناسک  تسا  هدیـسرارف  (ع ) نیـسح ماـما  كاـپ  نوخ  ماـقتنا  ماـگنه  هک  دراد  اـنعم  نیا  هب  هراـشا  هلمج  نیا  (. (ع نیـسح

. دنوش ایهم  دنریگب  ار  یهلا  تّجح  هتخیر  ّقحانهب  نوخ  ماقتنا  ترضح  نآ  نانمشد 

نیسح دای  هب  هشیمه  يدهم 

نیرخآ دناهرب ؛ یـساسا  رطخ  زا  ار  مالـسا  ات  درک  راثیا  ار  دوخ  ياههیامرـس  اهیدنمناوت و  همه  دوجو  مامت  اب  (ع ) نیـسح ماما  هک  اجنآ  زا 
هک ییاهتبیصم  يروآدای  اب  زور  بش و  دنتسه و  ترضح  نآ  ياهیراکادف  يرگراثیا و  دای  هب  هراومه  هک  دنراد  حیرـصت  زین  یهلا  تجح 

یگدنز تقو  راگزور  رگا  :... میناوخیم هراب  نیا  رد  هسدقم » هیحان   » ترایز زا  یـشخب  رد  . دـننکیم هیرگ  نوخ  دـش  هتـشاد  اور  ناشیا  رب 
حبـص و هنیآ  ره  نم  کنیا  دشن ، نم  بیـصن  اروشاع  زور  رد  البرک  رد  وت  ترـصن  يرای و  تخادنا و  ریخأت  هب  (ع ]) نیـسح يا   ] وت زا  ارم 
ّتبحم و تیاهن  ریباـعت  زا  لـیبق  نیا  دـیدرت  نودـب  ... منکیم هیرگ  نوخ  وت  رب  کـشا  ياـج  هب  منکیم و  هبدـن  وت  ياهتبیـصم  داـی  هب  ماـش 

قیرط زا  هلمج  زا  ع )  ) هّللادبعابا هرطاخ  نتشاد  هگن  هدنز  ترورض  دهدیم و  ناشن  ع )  ) ءادهشلا دّیس  هبار  (ع ) يدهم ترـضح  یگتـسبلد 
یتح . دـنکیم اشفا  ار  تیناسنا  مالـسا و  هب  هیما  ینب  تیانج  البرک و  هعجاـف  قمع  هداد و  رارق  دـیکأت  دروم  ار  ترـضح  نآ  يارب  يرادازع 
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اهیراکادـف و هب  هراشا  عقاوم  رد  زین  اهنآ  ینعی  دروخیم ؛ مشچ  هب  زین  (ع ) راهطا همئا  ریاـس  درکلمع  رد  ندوب  (ع ) نیـسح ماـما  داـی  هب  نیا 
ماـما هبدـن  ياـعد  رد  لاـثم  ناونع  هب  دـناهداد  رارق  دـیکأت  دروـم  ار  ع )  ) يدـهم ماـما  عوـضوم  ياهنوـگ  هب  (ع ) نیـسح ماـما  ياـهتیمولظم 

ماما ترضح  زادگناج  تداهش  تیاکش  تقیقح  رد  تسا . هدش  هتشاد  یمارگ  (ع ) يدهم ماما  هارمه  هب  ع )  ) ءادهـشلا دّیـس  دای  (ع ) قداص
هنیمز رتدوز  هچ  ره  لاعتم  دـنوادخ  تیاـنع  هب  هک  دوشیم  تساوخردو  تسا  هدـش  (ع ) هّللاۀـیقب ترـضح  سّدـقم  تحاـس  هب  (ع ) نیـسح

ناوریپ هب  یتح  و  ... دنریگب نانمـشد  زا  ار  ترـضح  نآ  نوخ  ماقتنا  هدومن  روهظ  (ع ) دوعوم يدـهم  رتدوز  هچ  ره  هکلب  دوش  مهارف  روهظ 
نیمه هب  عوضوم  نیا  هّتبلا  . دـنوشن لفاغ  (ع ) نیـسح ماـما  تراـیز  زا  جـع )  ) رـصع ماـما  دـالیم  بش  رد  هک  دوشیم  هیـصوت  (ع ) تیب لـها 
ياعد رد  دناهدوب . دوعوم  يدهم  دای  هب  هراومه  زین  (ع ) نیسح هّللادبعابا  ترضح  ینعی  تسا ؛ حرطم  زین  (ع ) نیسح ماما  دروم  رد  تروص 
شخب یلـست  (ع ) يدـهم دای  مان و  اروشاع  ترایز  رد  اروشاع و  زور  رد  دوشیم و  دای  ع )  ) يدـهم ماما  زا  ع )  ) نیـسح ماـما  تدـالو  زور 

ماما یناهج  مایق  اب  ار  (ع ) نیـسح ماما  اروشاع و  دـنویپ  هدـش ، باسح  ياههمانرب  نیا  هعومجم  . تسا (ع ) تیب لـها  ناگتفیـش  نازوس  بلق 
هدش لقن  (ع ) نیموصعم تارـضح  زا  هک  يرایـسب  تایاور  قبط  دش ، نایب  هچنآ  همه  زا  هتـشذگ  . دنزاسیم نشور  رتشیب  هچ  ره  (ع ) يدهم
هلمج نآ  زا  هک  دـنراد  یهجوت  لباق  تاطابترا  اهیگتـسویپ و  (ع ) نیـسح ماما  اـب  ع )  ) يدـهم ماـما  زین  یئزج  لـئاسم  زا  يرایـسب  رد  تسا 

هک هبنش  زور  رد  (ص ) دّمحم لآ  مئاق  : تسا هدش  تیاور  ع )  ) رقاب ماما  زا  تسا . اروشاع  زور  اب  نراقم  (ع ) يدهم ماما  روهظ  زور  . 1: تسا
هعوـمجم زا  . 2 [ . 19 . ] درک دـهاوخ  مایق  دندیـسر  تداهـش  هب  (ع ) هّللادـبعابا ترـضح  هک  يزور  نامه  ینعی  اروشاـع ؛ زور  اـب  فداـصم 

هنیدم زا  ندش  جراخ  زا  سپ  ینعی  دـندرک ؛ زاغآ  هکم  زا  ار  دوخ  تضهن  (ع ) نیـسح ماما  هک  هنوگنامه  دوشیم  نشور  یبوخ  هب  تایاور 
تیب رانک  زا  زین  ع )  ) يدهم ترضح  دندرک ، تکرح  هفوک  تمـس  هب  دنداد و  ربخ  مدرم  هب  ار  دوخ  مایق  هَّللاتیب  رانک  زا  دندمآ و  هکم  هب 

یتموکح ّرقم  تیاهن  رد  دیـشخب و  دـهاوخ  موادـت  ار  یحالـصا  ياهتکرح  هاگ  نآ  دـناوخ و  دـهاوخ  ارف  دوخ  اب  تعیب  هب  ار  نایناهج  هّللا 
نامه (ع ) يدهم مایپ  تسا . (ع ) نیسحماما يادص  نینط  نامه  (ع ) يدهم ماما  يادص  نینط  یتح  . 3. داد دهاوخ  رارق  هفوک  رد  ار  شیوخ 

فورعم و هبرما  ددرگیمن ... يراددوخ  لطاب  زا  دوشیمن و  لمع  ّقح  هب  دینیبیمن  رگم  مدرم  يا  : دـنزیم دایرف  هک  تسا  (ع ) نیـسح مایپ 
اب روهظ  هظحل  رد  رادشه  مایپ و  نیا  ... دوشیم و کته  راکشآ  ص )  ) ربمایپ ننس  یهلا و  ماکحا  تسا و  هدش  هتـشاذگ  رانک  رکنم  زا  یهن 

ّقح و زا  تیعبت  هب  ار  مدرم  گنهآ  نحل و  نامه  اب  اروشاع  زور  رد  (ع ) نیـسح ماـما  هک  دـش  دـهاوخ  مـالعا  ناـهج  مدرم  هب  ادـص  ناـمه 
يادـص شوخ ] نینط   ] هیبـش مئاـق  زاوـنلد ] اریگ و   ] يادـص (. (ع نیـسحلا توـصب  هبـشی  مئاـقلا  توـص  ّنإ  : دـندناوخ ارف  اهیدـب  زا  ضارعا 

یتح تخادرپ و  دنهاوخ  ترضح  نآ  يرای  هب  (ع ) يدهم ماما  باکر  رد  تعجر  زا  سپ  (ع ) نیسح نارای  زا  یخرب  . 4. تسا (ع ) هّللادبعابا
ۀلود کیلإ  بغرن  ّمهّللأ  ....» دوب و دنهاوخ  (ص ) دّمحم لآ  مئاق  تمدخ  رد  دناهدوب  (ع ) نیسحماما باحصا  ءزج  هک  یناگتشرف  زا  یخرب 

...« هلهأ قافنلا و  اهب  ُلُِّذت  هلهأ و  مالسإلا و  اهبّزعت  ۀمیرک 
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