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٧٣١ هرامش ▪ موس لاس٥٨٣١نيدرورف ٢٠ هبنشكي١٨
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و مهدراهچ ىاهزور رد قرش همانزور
زا ار ىا�ــهلــاــقم هــامــدــنــفسا ــمهدــزنــاپ

تـضـهن وتـرپ رد تمـاما ـىناوخزـاب« ناـونع ـاب رويـدك ـنسـحم
.تشاد ربرد ار ىفلتخم ىاه�باتزاب هك درك رشتنم »ىنيسح

ىناـرنـخس ناوـنع اب زوـرما تيـاس رد نيا زا ـشيپ ـهلاـقم لصا
ىـدـهم .دـوب هـدش ــرـشـتـنم ١٤٢٧ مـرـحم رد رـويــدك ـنـسـحم
هدنسيون و حبص همان�هتفه و ناهيك همانزور لوئسمريدم ىريصن

رد تماما ىناوخزاب دقن هب ريز هلاقم رد ددجت و مالسا باتك
تـهج قرش همـانزور هك ـتسا هـتخادرپ ىـنيـسح تـضهن ـوترپ
هك تسا ىهيدب.دناسر�ىم پاچ هب ار نآ ىمومع راكفا ريونت

ـرـتكد ىارب ار ـهـيباـوج پـاچ قح قـرش ـهمـانزور ـهشيـدنا هوـرگ
.دناد�ىم ظوفحم رويدك نسحم

▪▪▪
جرد ـهب ماـدقا  ١٥/١٢/٨٤ و ١٤ خرـوم قـرش ـهمـانزور

تماما- ىناوخزاب« ناونع اب رويدك نسحم رتكد ىاقآ ىنارنخس
بلاطم و تاكن ىواح ـهك دوب هدرك »-ىنيسح تـضهن وترپ رد
ىاقآ هكنآ نمض ،تسا تماما ريطخ هلئسم نوماريپ ىلمات-لباق
ثحابم نيا هب رتشيب تخادرپ هدعو ىنارنخس نيمه رد رويدك
.تسا هداد هدنيآ رد ار

و نيـرت-مهم زا ـىشخب دوخ تارـاهظا رد مرـتحم نارـنخس
و دقن ـهب تماما عـوضوم رد ار عيـشت تاداقـتعا نيرت-ـىساسا

هـلئسم زا ديدج و ـون ىريسفت ـهئارا راتساوخ و هديـشك شلاچ
.تسا هدش تماما

و ـىسايس ـلئاسم ـىخرب هب ـهكنآ-ىب روـطس نيا هدنرـاگن
اـدتبا ،دزادـرـپب ـىناـرنـخس ـنيا رد هـدش حـرـطم ىا-هـيشـاح
ار رويدك ىاقآ طسوت هـدش ناونع بلاطم ـمها زا ىا-هديكچ

ار ىتاـحيضوت سپس و هدـرك شرازگ تماما عوضوم نـوماريپ
:دنك-ىم هئارا

لوحت و هلـاحتسا راچد ام هعماج رد ـتماما زا ىقلت -١[
زوـرما ات لوا نـرق زا ـتمـاما مـوـهفم رد .ـتسا هـدش ىـدج

ىداعبا و تسا هدش هتسجرب و ديكات ،ظيلغت ىداعبا جيردت-هب
ظـيلغ هچنآ .ـتسا هدش كچـوك و rيـعضت ،هتفـاي-rيـفخت

رد هكنآ لاح تسا تمـاما هزوح رد سيدقت ىعـون تسا-هدش
)-هر(-ىلع-ماما ديكات .دوش-ىم تفاي نآ زا ىرتمك رثا هيلوا نورق
اهنآ ندوب ىرشب ـرب هراومه ناماما زا هدنام ىقاب رـبتعم نوتم و
تيـلضفا ىعون ،ـدندرك-ىم ـديكات نآ هب ـاهنآ هك هـچنآ .تسا

لباقم رد ىتيارد لقع و سفن ىكاپ ،بيذهت ،تريصب ،ىملع
)ع(-ىلع ماما ،ادهشلاديس -هك ميرادن داي اما تسا ىتياور لقع
دانتسا ىرشبارف ىاه-هبنج رب دوخ ىفرعم ىارب )ع(-همئا رگيد و
،)ع(-نيسح ماما ىاه-هبطخ ،هغالبلا-جهن هب تسا -ىفاك .دننك
.دينك هعجارم ىنيد ربتعم نوتم رياس و هيداجس هفيحص هيعدا

لاوئس ـنيا هب خساپ رد نيسح ماما ما-هـديدن ىياج نم -٢
،هللا نم بوصنملاوه مامالا :دشاب هتفگ ؟تسيك ماما هك مهم
،موصعملاوه مامالا ،هللا-لوسر لبق نم صوصنملاوه مامالا
داعبا هـتكن راهچ نيا ـهكنيا هن رگم ،ـبيغلاب ملاـعلاوه مامالا
ملع ،تمصع .تسا ام نايم رد ىمالك تماما مان هب ىعجرم
-هك ىا-ـهتكن راهچ ـربمايپ بنـاج زا صن و ىهلا-بـصن ،بيغ
دنا-هتفگ دعب هب مراهچ و موس نرق دودح زا ام مرتحم نيملكتم
.تسا هدش رت-هبرف و رت-هدرتسگ ،هتفر شيپ هچره و

ليه از زبان امامان كمتر گفته شدهن او- اين مفاهيم در قرو٣
ذر، مقداد، عمار،است و شيعيان اصيل از قبيل سلمان، ابـو

ه و محمد بن مسلم و...اركميل، مالك اشتر، ابوبصير، زر
فى مى-كنند، نشناختـهسمى معـرنه كه متكلمـان را اين-گـوآنان ر

د باليه با ائمه خودند. آيا مسلمانان صدر اسالم و شيعيـان اوبو
ف؟آنى و متعاراجه مى-شدند يا با مفاهيم قراين مفاهيم مو

ماظن هب »-ىنيد ليصا فراعم« ـليدبت زا دياب-ىم زورما -٤
ماظن- ـنيا هنوـگچ هك-نيا و دـرك ثحب ىـهقف - ىمـالك صاخ
رد .دنا-هتسشن ىنيد ليصا ثحابم نآ ىاج هب ىهقف - ىمالك
ـصخاش- ناونع هب ىتوـافتم تاكن ،ـربتعم نوتم و ـهيلوا نورق
،اـدخ هار هب تياده ـهب رظان ًـاعون هك ـتسا هدش نايب ـتماما
.تسا مدرم قوقح و نيد هماقا

نيب ىهباشت و تيخنس هك تسا ىنامز همئا ندوب هوسا -٥
هب-نديسر ناكما رد تـهباشم نيا .دشاب نكـمم مومام و ماما
هب ـاهنآ رد تافص نيا ـىتقو و تسا نـيمومام ىارب ماما ـهبترم

نآ زا ندوب هوسا ـرگيد ،دنا-هدـومرف نـيملكـتم هك دشـاب ىدح
.دزيخ-ىمرب مرتحم ىاهدوجو

،ـتسا ـتسردان ـمـيهاـفم ـنيا ـميوـگب ـمهاـوخ-ىـمن -٦
و دوب ىرگيد زيچ لوا زور تماما صخـاش ميوگب مهاوخ-ىم
.تفاي لوحت بيغ ملع و تمصع ،صن ،بصن هب جيردت-هب

نا ءاملعلا ىلع هللا ـذخا ام« ترابع رد )ع(-ىلع ماما -٧
املع ار دوخ »...مـولظم بغس الو ملاظ هـظك ىلع اوراقيال
هـكنيا ىاج هب هغالبلا-ـجهن رد )ع(-ىلع-ماما .دـنك-ىم باطخ
)دنا-هتفگ ناملكتم هچنآ-ىنعي( دنك ىفرعم بيغ ملع هب ار دوخ

.ديوگ-ىم نخس ناملاع اب ادخ ناميپ زا
ار )ع(-ـهمئا ـملـاع بـذهم ىـاهدـوجو مدـرم هك ـىـتقو -٨

هك دنديسر-هجيتن ـنيا هب ىقرش هغلابم قايس ـهب دندرك هدهاشم
و بقانم رد ـدندرك عورش و دـنشاب هتفـاب ادج هتفـات دياب اـهنيا
داد هك ـدندناسر ىياج ـهب ار نخس و نتـفگ نخس اهنآ ـلئاضف

،تسام دح زا جراخ دييوگ-ىم هچنآ هك تساخرب )ع(-همئا دوخ
ىلاغ ـهب روهشم داـرفا نيا .ميتـسين دييـوگ-ىم امش ـهك-نيا ام

.درك تازاجم ار نايلاغ نيا زا ىهورگ )ع(-ىلع ماما .دندش
دنتسه هضوفم ،دنا-نايلاغ زا ىا-هبعش هك رگيد ىهورگ -٩

ريبدت راك و نيد راك ،ناهج تقلخ راك دنوادخ دنيوگ-ىم هك
ىلع هب ربمايپ زا سپ و )-ص(ربمايپ هب ار قيالخ ىناسر-ىزور و
اهنيا زا ىناوارف تاياور .تسا هدرك ضيوفت )ع(-ىدعب همئا و

.دراد دوجو ام ىياور عماوج نايم رد نونكا و هدش رداص
هب ملاع ـتقلخ ضيوفت هب لئاق هك هضوفم زا ىبتارم -١٠

.دش-هتسناد كرش ـاملع ىخرب طسوت تحارص هب ،دندوب همئا
اب ىسك رگيد هعيش نيب رد و دندش ادج نايعيش زا مك-مك اهنيا
رما رد -ضيوفت لثم ضيوفت ىـدعب بتارم اما .دوبن ركفت نيا
و )-ص(ربمايپ هب ار شنيد رما ادخ هكنيا ىنعي .دنام ىقاب نيد
دنناوت-ىم ىلو دنهاوخ-ىمن ادخريغ اهنآ ،تسا هدرپس )ع(ماما

باتفآ نديبات اي ،دننك مارح اي لالح دننادب حالص هك ار هچره
.تسا ناشيا دوجو تكرب زا و همئا نذا هب ،ناراب نديراب و

ثيدح هحفص ١٠٠ زا شيب ،راونالاراحب ٢٥ دلج رد -١١
الاب اج نادب ات ـهلئسم .دوش-ىم تفاي ضيوـفت و ولغ ىفن رد
و هضوـفم :ديوگ-ىم قودص ـخيش مراهچ نرق رد هك دـريگ-ىم
.دنرت-هارمگ- تلالض لها همه زا و دنتسه كرشم و رفاك تالغ

راـيسب ضيوـفت و ولغ هب تـبسن مق نامز نآ ىـاملع -١٢
ىور-هدـايز ـهمئا ـقح رد ـهك ار ـىناـسك و ـدندـوب ـريگ-ـتـخس

.دندرك-ىم جارخا رهش زا دندرك-ىم-
تلـاح زا رت-ـىلادتعا ـلكش ـكي اب ـىضيوـفت رـكفت -١٣

زا مدارم .دش ليدبت ىعيش طلسم و بلاغ هشيدنا هب شا-هيلوا
اهنآ ـهب و دنناد-ىمن ادخ ار همئا هك تسا نيا ـىلادتعا ضيوفت
هشيدنا ،روحم هس رد اما دننك-ىمن ضيوفت ار ناهج تقلخ رما
قزر ىاطعا مود ،ملاع ريبدت ىكي :دننك-ىم ظفح ار ضيوفت

و نيد رما -ضيوفت ثحبً الصا .نيد و تعيرش رد موس ،دابع
نيا نايب اب و تسا عيشت بهذم هيلوا تاـيهيدب زا همئا هب ايند

دوش-ىم شمان ،ـدنراذگ-ىمن ىضيوفت ار دوخ مان رگيد بلطم
ـظيلغت و هلـاحتسا هك ـتسا بهذم ملاـعم نيا .ليصا ـهعيش
.دش

خنس ود مينيب-ـىم مينك هسياقم ىتقو ـهعيش هيعدا رد -١٤
عيشت( -لوا ركفت هب قلعتم لوا خنس ،دراد دوجو ترايز و اعد
)-ىلادتعا هضوفم عيشت( مود ركفت هب قلعتم مود خنس و )-هيلوا
ىـاهاعد ،هـزمحـوبا- ىاعد ،ـليـمك ىاعد لوا ـخنس .ـتسا

رد .تسا هفرع ىاعد و هـينابعش تاجانم ،هيداـجس هفيحص
هچـره ،تسين اـدخريغ هب ـلسوت و اكتا ـهملك كي ـاهاعد نيا

.تسا نتفر ادخ رضحم هب ميقتسم تسه
ادهشلاـديس هبطخ شا-هـصخاش هك ميراد ىعـيشت ام -١٥

هفرع-نوچ ىياهاعد و هغالبلا-جهن ىاه-هبطخ ،اروشاع زور رد
لسوت شا-هصخاش هك ميراد ىرگيد عيشت و تسا نيسح ماما

].تسا ىبوبار تاذ هب لكوت ىاج هب همئا تعافش و
▪▪▪

رويدك ىاقآ طسوت هدش حرطم مهم ىاهزارف تشذگ هچنآ
ميزادرپ-ىم قوف تايعدم نوماريپ ىتاحيضوت هئارا هب نونكا .دوب
:دنرادروخرب دانتسا و ماكحتسا ،تحص نازيم هچ زا ميبايرد ات

راكنا دصق هك تسا هتشاد زاربا مرتحم نارنخس هچرگا -١
زا ـصن ،دنواـدخ بنـاج زا بـصن نوچ ـىياه-ـىگژيو دـوجو
رد ار ـبـيغ ـهب ـمـلع و ـتـمصع ،)-ص(اـدخ لـوسر ـبنـاج

ـنيا-هك ـتسا نيا ـثحب ـىـلك ىاـضف اما ،دراـدن )ع(-نامـاما
لخد لوصحم هكلب )ع(-همئا دوخ نانخس دانتسا هب هن اه-ىگژيو
حرطم ىاضتقا- ىمالك تماما و تسا اهقف و ناملكتم فرصت و
)ع(-نيسح ماما الا و تسا ـهتشاد ار ىياه-ىگژيو ـنينچ ندرك
.تسا هدركن ركذ ار ىگژيو راهچ نيا تماما rيصوت رد زگره

ىياه-شياـرگ دوجو هك ديآ-ىمرب نينچـمه ناشيا نانخس زا
رد ىعيش-ناملاع بلغا و نايعيش نايم رد ضيوفت و ولغ نوچ

ـام و تسا هـتشاد تـيلخـدم تمـاما زا ىريـوصت ـنيـنچ هئارا
.ميـتسه-هجاوم ىـضيوفت و زـيمآولغ ىاه-ـشيارگ اب ناـنچمه
خيش هـلمج زا ناملاع ـىخرب هب هنـاتخبشـوخ مرتحم ناـرنخس
،هغـالبلا-جـهن-هلـمج زا نوتم ـىخرب زين و ـىسلـجم و قودص
دييات تهج رد هزمحوبا ىاعد و هفرع ىاعد ،هيداجس هفيحص
نيا هك تسا هدرك فارتعا و تسا هدرك دانتسا دوخ ىاه-فرح
بسانم ىعضوم ضيوفت و ولغ هلئسم لباقم رد نوتم و ناملاع
- ىمـالك تمـاما زا ،اهنآ ـطسوت هدش حـرطم تمـاما و دنراد
ربتعم نوـتم زا نخس اهراب ناشيا ـهتبلا .تسا توافـتم ىهقف
هب هعجارم اب ات دندرك-ىم ركذ زين ار اهنآ مان شاك ىا هك دنا-هتفگ
.ميتفاي-ىم تسد هلئسم نوماريپ ىرتشيب حوضو هب اهنآ

هب هك قوـدص خيش ىياور بتك ـهب هعجارم اب ًاتـدمع ام اما
-ىلـكشم تاياور و ثيدـاحا نايـنب اب هك ىنـاسك همه فاـرتعا
نارنخس و تسا ربتعم عومجم رد نوتم و بتك هرمز رد ،دنرادن
و تمـاما ـهلـئسم رد قوـدص ـبساـنم عضـوم ـهب مه مـرتـحم

ناـشن ،تسا هدرك هراشا ضيوـفت و ولغ لباقم رد ـتيساسح
-ىاـرب ركـذلا-قوف ـىگژيو رـاـهچ حرط ءـاشـنم هك داد ـميهاـوخ

)ع(-همئا دوخ و )-ص(-مالسا ىمارگ لوسر زج ىسك ،)ع(-همئا
نـمض ،تسين اهقف و نـاملكتم هـتفاب اي و هتفاي ـزگره و هدوبن
.دنراد ثحب دروم ىاه-ىگژيو هب هراشا زين نآرق زا ىتايآ هكنآ

تمصع - �لا ▪
ناونع اب ىباب رد ،رابخالا-ىناعم باتك رد )-هر(-قودص خيش

نومضم هك دزادرپ-ىم -ثيدح هس ركذ هب »-مامالا-همصع ىنعم«
ىـانعم ىوـاح ،)ع(-هـمئا ىارب تـمصع تاـبثا رب هوالع ـاهنآ

:تسه زين تمصع
ناماما زا لقن هب )ع(رفعج نب ىسوم ماما زا لوا ثيدح -١

ـام هـمه :دومـرف هك ـتسا )ع(داـجس و )ع(رقـاب ،)ع(قداص
و ـتقلخ رهـاظ زا زين ار تـمصع و ميـتسه موصـعم ،ناماما
اي ىهلا( صن هار زا زج ور نيمه زا و تخانش ناوت-ىمن هفايق
)ع(مظاك ماما زا .تسين تخانش لباق )-قباس ماما اي و ىوبن

ىنـعي موصعم :دومـرف ؟تسيچ تـمصع-ىانعم ،ـدش لاوئس
و نآرق( ود نيا و ـتسا نآرق هك ىهلا نـامسير هب هدـننز گنچ

هب ىداه ،)ع(ماما .دنرادن ىيادج مه زا تمايق زور ات )-ماما
دنوادخ نخس ىانعم و تسا )ع(مـاما هب ىداه ،نآرق و نآرق
١.تسا نيمه زين »-موقا ىه ىتلل ىدهي نآرقلا اذه نا« هك

)ع(قداص مـاما فورعم ـىباـحص ،ىدـعب تياور رد -٢
نخس-نيا دسرپ-ىم ىو زا هك ىدرف هب خساپ رد مكح نب ماشه
ىنعي »دشاب ماما دناوت-ىمن ىسك موصعم زج« دييوگ-ىم هك امش
،مديسرپ ار لاـوئس نيـمه )ع(قداص ماما زا :ديـوگ-ىم ؟هچ

مراحم همه زا ـىهلا ددم هب هكنآ ـىنعي موصعم :دـومرف ناشيا
ـىلا ىده دـقف هللـاب-مصـتعي نم و« هيآ و دزرو بـانتجا ـىهلا

.دراد انعم نيمه هب هراشا »-ميقتسم طارص
ليلد« :ديوگ-ـىم ثيدح هس نيا ركذ زا سپ قودص خيش

ىا-هدنيوگ زا هك ىنخس ره نوچ هك تسا نيا ماما تمصع رب
و نآرق و تسا-نوگـانوگ ىناـعم هب ليوات ـلباق ،دوش-ىم ـلقن

نآرق اب هك تسا بجاو ،تسا نوگانوگ هوجو لمتحم زين تنس

و ىوار ،)ص(ىـوـبن ـتـنس و
غورد زا موصعم و قداص رسفم
ىعقاو دوصقم ـهك دشاب اطخ و
و - ـــــالع و ـــــلج - اـــــدخ
و بــــاـــتك زا ار )ص(لـــوسر

نينچ رگا هك دهد حيضوت-تنس
ار ىدرف نيـنچ دنوادخ و دشابن
زاوج ايوگ ،دشاب هدـركن نييعت
رداص ار نيد رد هقرفت و فالتخا

ـنيا ـمـيناد-ـىم ـهك ـتسا هدـرك
دنوادخ ـبناج زا لاـحم ىرما
هك تسا بجاو نياربانب .تسا
ىـرصع ره رد ـتنس و نآـرق اب

دنوادخ دصاقم ـهك دشاب ىسك
ــتــنس و نآــرق زا ار لــوسر و
ىاه-ليوات باب و دهد حيضوت

ىـوس زا و دنك دس ار نـوگانوگ
درف ـنيا هك ـتسا بجاو ـرگيد
دشـاب هابتشا و غورد زا موصعم
،ــدهد-ـىم ـرــبخ ـهــچنآ رد ـات
هتشادن -هار اطخ و غورد لامتحا
٢».دشاب

ــهمادا رد قوــدص ـــخــيش
هك مـيتفريذپ ىتقو« :ـديازفا-ىم

مـاما ىاـرب ــتـمـصع ــتـفص
ديـاب رـاچـان هب ،ـتسا ـبجاو
ناسل زا دياب دنوادخ هك ميريذپب
هك ارچ ،دنك صيصنت وا رب ىبن

رد هك تسين ىا-ىگژيو تمصع
٣»-تخانش ناوتب دارفا رهاظ

رد ـنـيـنچـمه )-هر(-قوـدص
ـريز تياور لقن هب عيارشلا-للع

هلوسرلو - لجوزع - هلل هعاطلا امنا :هك دزادرپ-ىم )ع(-ىلع زا
نومـوصعم ـمهنال رمالا ىلوا ـهعاطب ـرما امنا و ـرمالا هالول و
طقف )-قلطم روط-هب(- تعاطا .هتيصعمب نورمأيال و نورهطم
تعاطا و تسا بجاو رما نايلاو و وا لوسر و ىلاعت ىادخ زا

و مـوـصـعم نانآ ـهك هـدش -ـبجاو تـهج نآ ـهب ـرما ناـبحـاص
٤.دننك-ىمن رما هانگ هب و دنا-هزيكاپ

اب ىباب ليذ رد ٥راونالاراحب باتك رد )-هر(-ـىسلجم همالع
ثيدح ٢٣ ،)ع(مامالا -همصع موزل و همئالا همصع باب ناونع
باب نيا ناياپ رد و دنك-ىم ركذ )ع(-ناماما ندوب موصعم هرابرد
دزادـرپ-ىم ناماما تـمصع باب رد )-هر(-قودص- نخس ـلقن هب

ىگمه )ع(-همئا و نالوسر و  ايبنا ،ام هديقع هب« :ديوگ-ىم هك
هـانگ ـبـكتـرم ـهن ،ـدنـتـسه ـىگدـولآ ـره زا كاپ و مـوـصـعم
دننك-ىمن ىچيپرس ادخ رما زا زگره و هريغص هن و دنوش-ىم-هريبك
نـاماما زا ـسك ـره و ـدنـنك-ـىم ـلمع ،ـدنرـومـام هـچنآ ـهب و
٦».تسا نانآ قح رد لهاج ،دنك تمصع-ىفن

ىهلا بصن - ب ▪
ماقم هب بوصنم دنوادخ بناج زا )ع(-همئا هك-نيا هلدا اما و

:دنا-هدش تماما
:تايآ

ىلوا و لوسرلا اوعيطا و ـهللا اوعيطا اونما نيـذلااهيا اي -١
زج-ـىناسك رمالا-ىلوا ،نايـعيش همه داقتعا هب ٧،ـمكنم رمالا
بصن و رما هب هيآ نيا ساسا رب هك دنتسين )ع(-نيموصعم همئا
.دنتسه هعاطالا بجاو و هدش لئان ماقم نيا هب ىهلا

لعفت مل نا و كبر نم كيلا لزنا ام غلب لوسرلااهيا اي -٢
٨سانلا نم كمصعي هللاو كتلاسر تغلب امف

،تسا هدش لزان وت رب راگدرورپ فرط زا هچنآ ،ربمايپ ىا«
دنوادخ و- ىا-هدادن ماجنا ار وا تلاسر ىنكن رگا و ناسربً الماك
».دنك-ىم ظفح مدرم زا ار وت

]بصن و[ روتسد نيا دافم ،نايعيش همه عامجا و قافتا هب
ترضح ىنيشناج ماقم هب )ع(-ىلع ماما ىفرعم زج ىزيچ ىهلا

.تسا هدوبن مدرم تماما و )ص(لوسر
و ـىتمعن ـمكيلع تـممتأ و مكنيد ـمكل تلـمكا مويلا -٣

٩انيد مالسالا مكل تيضر

مدومن مامت امش رب ار متمعن و مدرك لماك ار امش نيد زورما«
».-مديدنسپ امش ىارب نيد ناونع هب ار مالسا و

مـامتا و نيد لـامكا نيا ،نـايعـيش همه عـامجا هب ـمه زاب
هب )ع(-ىلع- بصن زج ىزيچ زا ىشان دنوادخ بناج زا تمعن

.تسا هدوبن )-ص(-هللا-لوسر نيشناج و ماما ناونع
نوميـقي نيذلا اوـنمآ نيذلا و هلوسر و ـهللا مكـيلو امنا -٤

١٠نوعكار مه و هوكزلا نوتؤي و هولصلا

هك دنتسه ىنانمؤم و وا ـربمايپ و ادخ اهنت امش تسرپرس«
».دنهد-ىم- تاكز عوكر لاح رد و دنراد-ىم اپرب ار زامن

اجنيا رد هك »اونمآ نيذلاو« زا دوصقم ،نارسفم همه قافتا هب
راـنك رد نانموم-ـىلو و تسرپـرس ناونع ـهب دنوادخ ـبناج زا

)ع(-ىلع ماما زج ىسك ،تسا هدش بوصنم شلوسر و دنوادخ
.ديشخب ىريقف هب ار شا ىرتشگنا- عوكر لاح رد هك تسين

هب خساپ رد هيآ نيا ،)ع(رقاب ماما زا قودص خيش تياور هب
)-ص(اـدخ-لوسر زا هك دش لزان ناـملسم هزات ىدوـهي ىهورگ
رارق دوخ نيـشناج و ىصو ار نون نب ـعشوي ،ىسوم دنـديسرپ
١١؟تسيك وت زا سپ ام ماما و ىلو و وت نيشناج ،داد

:تاياور اما و ▪
مـاما زا ىتياور لقن هب رابخالا- ىنـاعم رد قودص خيش -١

زا ـلــقن ـهب شرـدپ و شرــدپ زا ـلـقن ــهب نـاـشيا و )ع(ــرقـاب
ءـىش لك و« ـهيآ ىـتقو هك دزادرپ-ـىم )-مالـسلا-مـهيـلع(شدج

رـكبوبا ،دش لزان)-ص(ادخ لوسر رب »-نيبم ماما ىف هانيصحا
زا دوصقم ايآ )-ص(-هللا لوسر اي :ـدنديسرپ و هتساخرب رمع و
:دنـتفگ ،هن :دومرف )-ص(-تـرضح ،تسا تاروت نـيبم ماما
رد ،هن :دومرف ،تسا نآرق :دنتفگ ،هن :دومرف ؟تسا ليجنا
ىلع هب )ص(لوسر ترضح و دش دراو )ع(-ىلع-ماما ماگنه نيا
وا رد ار ىملع ره دنوادخ هك ىماما تسوا :تفگ و درك هراشا
.تسا هدرك ءاصحا

ماما زا ىـتياور لقن هب رـابخالا ىناعم رد قوـدص خيش -٢
ضبق ار شـربمايپ دنواـدخ« :حرش نيا هب ،دزادـرپ-ىم )ع(اضر
ـليصفت هك ار نآـرق و درك لماك ار ناـشنيد هكنآ رـگم دركن حور
ار هيآ نيا عادولا-هجح رد و درك لزان وا رب- تسا نآ رد ىزيچره
نييعت رما سپ ،»...و مكنيد مكل تلمكا مويلا« هك درك لزان
هدوب ـنيد مـامتا ـهيـام ]دنواـدخ ـبناج زا )-هر(-ـىـلع[ تمـاما
و ـرت-هبترم دنلب و رت-ميظع و رت-مهم ـتماما هلئسم ،...تسا
نادب ناشتارظن و اه-لقع اب مدرم هك تسا نآ زا رت-ىنتفايان-تسد
تماما .دننك-باختنا شيوخ ىارب ار ىماما هكنآ اي و دنباي تسد
تسد نادب تـوبن ماقم زا سپ ـليلخ مـيهاربا هك تسا ـىماقم
زا سپ ىنرق رد و دنام-ىقاب )ع(-ميهاربا هيرذ رد تماما و تفاي
و درب ثرا هب ار نآ )-ص(ادخ لوسر ـهكنآ ات ديسر ثرا ـهب ىنرق

)ع(-ىـلع هب دوخ زا ـسپ ار ماقم ـنيا دنوادخ ـرما هب شتـرضح

١٢د و پس از آن مقام امامت در ذريه على-(ع) باقى ماند.»اعطا كر

هتخانش هنوگچ ماما دسرپ-ىم )ع(رقاب ماما زا دوراج ىبا -٣
و صن اـهنآ لوا- هك ىياه-ىگـژيو اب :دومرف )ع(مـاما ؟دوش-ىم
و امنهار ناونع هب ار وا هك تسا لاعتم دنوادخ بناج زا بصن

)-ص(ادخ لوسر ور نيمه زا ،دنك-ىم ـبصن مدرم رب تجح
ىفرعم مدرم هب ار وا و درك بصن ار )ع(-ىلع ]دنوادخ روتسد هب[
روتسد هب[ ار دوخ زا سپ ماما كي ره )ع(-همئا -نينچ-مه و درك

١٣.دننك-ىم بصن ]دنوادخ

هك نارجاهم و راـصنا عمج رد ىنانـخس ىط )ع(-ىلع -٤
:دومـرف ،دندوب هدش ـعمج ناـمثع نامز رد رـبمايپ دـجسم رد
نانآ ىا« ـهيآ ىتقو ديناد-ىم ايآ مهد-ىم دنگوس ادخ هب ار امش«
زا رمالاولوا و -لوسر و دـينك تعاطا ار ادخ ،ديدروآ ناميا هك

طقف امش ىلو انامه« هيآ و )٥٩ ءاسن( »دينك تعاطا ار ناتدوخ
دننك-ىم هماقا زامن و هدروآ ناميا- هك نانآ و تسا شلوسر و ادخ
ادخ ريغ و« هيآ و )٥٥ هدئام( »دنهد-ىم تاكز عوكر لاح رد و
لزان ،)١٦ هبوت( ».دننكن رايتخا تسود ،نانموم و شلوسر و
هب تايآ نيا ايآ :دندرك ضرع )-ص(ادخ لوسر هب مدرم ،دندش
؟تسا اهنآ همه ىارب اي دراد صاصتخا نانموم زا صاخ ىا-هدع
نانآ هب ار ناشرما نايلاوات داد روتسد شربمايپ هب لاعتم دنوادخ

اهنآ ىارب ار جح و هزور و تاكز و زـامن هك نانچ و دنـاسانشب
رد ارم سپ ،ـدنك ريسفت ناشيارب زين ار تيالو ،ـدنك-ىم ريسفت

دناوخ هبطخ سپس ؛داد رارق مدرم ىارب هناشن و ملع ،مخريدغ
نم ىالـوم - لجوزع - اـدخ ديناد-ـىم ايآ مدرم ىا :دـومرف و
همه ؟مرتراوازس اهنآ هب اهنآ دوخ زا و نانموم ىالوم نم و تسا

نم ،زيخرب ىلع ىا :دـومرف سپس ،هللا-لوسر اي ىرآ :دنتفگ
ىالوم ىلع نيا ،ميوا ىالوم نم هك ره :دومرف سپ ،متساخرب
لـوسر ىا دنتفگ و دندش ـدنلب رمع و ركبـوبا دعب ...تسوا

:دومرف ترضح ،دراد صاصتخا ىلع هب طقف تايآ نيا ايآ ادخ
،ادخ لوسر ىا :دنتفگ .تمايق زور ات نم ىايصوا و وا -هب ىرآ
و مثراو و مريزو و مردارب ىلع :دومرف ،نك ىفرعم ام هب ار نانآ

مدنزرف دعب و نسح مدنزرف سپس ،متما رد نم هفيلخ و ميصو
اب نآرق .ىرگيد زا سپ ىكي نيسح دالوا زا رفن ٩ دعب و نيسح

اهنآ زا نآرق و دنوش-ىمن ادج نآرق زا ،دننآرق اب اهنآ و تسا اهنآ
١٤».دنوش دراو- نم رب رثوك ضوح رانك رد ات دوش-ىمن ادج

هس اب تمايق زور رد دنوادخ« :دومرف )ع(قداص ماما -٥
ىباذع ـاهنآ و دـنك-ىـمن هجوت ـاهنآ هب و ـديوگ-ىـمن نخس ـرفن
نآ لاعتم ىادخ هك دنايورب ار ىتخرد -هك ىسك :دنراد كاندرد
وا ادخ هك دنك بصن ار ىماما هك ىسك ىنعي ؛دشاب هدنايورن ار
ىادخ ىوس زا بوـصنم ماما هك ىسك و تسا -هدركن بصن ار
ود نيا رد وا ىارب دنك لايخ هك ىسكره و ـدنك راكنا ار لاعتم
و :ديـامرف-ىم دنوادخ هك ىلاح رد ،تـسه ىمهس- مالسا رد
.)٦٨ صصق( هريخلا مهل ناكام ،راتخي و ءاشي ام قلخي كبر
و دنك-ىم رايتخا و دهاوخ-ىم هك ار نآ دـنيرفآ-ىم وت راگدرورپ
١٥»دنرادن ىرايتخا نانآ

نخس هك مدوب )ع(قداص ماما دزن :ديوگ-ىم ريصبوبا -٦
ماما دنزرف[ ـليعامسا مان ـنم و دمآ شيپ نامـاما و ءايصوا زا

تسد رما نيا ادخ هب مسق ،هن :دومرف ماما ،مدرب ار ])ع(قداص
زا سپ ار ىكي هك تسا ـدنوادخ دوخ هدهع رد هكلب ـتسين ام
١٦.دنك-ىم ىفرعم ىرگيد

مـدينش )ع(قداص ماما زا :ـديوگ-ىم ثعشا-ـنبورمع -٧
ار ـىـسك ـام زا ـكي ـره ـهك ـديراـدـنپ-ـىم ـايآ :ـديـوگ-ـىم ـهك
نيا ،مسق ادخ هب هن ؟ميهد-ىم رارق دوخ ىصو ميهاوخ-ىم-هك
زا-سپ ىدرم هب هك تسا لوسر و ادخ بناج زا ىدهع ]تماما[
ـىـهـتـنم شـبحـاص ـهب ـرما ـنيا ـهك-نآ ـات دسر-ـىم ـرـگيد دـرم
١٧.دوش-ىم

صن - ج ▪
ناوـنع اب ـىبـاب ليذ رد رـاحب ٢٣ ـدـلج رد )-هر(-ىـسلـجم -١
ماما رب هك تسا-بجاو ىماما رهرب و تسين صن اب زج تماما«
.دنك-ىم ركذ ثيدح ٢٥ ،»ديامن صيصنت دوخ زا دعب

دروم رد ،همعنلا -مامت و نيدلا-لامك باتك رد قودص خيش -٢
نيـمهدزاود- هكنيا و )-جع(-نسحلا-نب تـجح ترضح رب صن
:دنك-ىم ركذ ار ىناوارف ثيداحا ريز بيترت هب تسا ماما

ثيدح ٤ ،)-جع(-مئاق رب دنوادخ صن -١
ثيدح ٣٧ ،)-جع(-مئاق رب )-ص(ادخ لوسر صن -٢
ثيدح ١٩ ،)-جع(-مئاق رب نينموملاريما صن -٣
ثيدح ١ ،)-جع(-مئاق رب )-س(-همطاف ترضح صن -٤
شلوسر هب ار وا ـدنوادخ هك ىحـول رد )-جع(-مئاق ـرب صن -٥
راـذگاو )-س(-همطاف- ـهب ار نآ )ص(لوسر ترضح و دـرك ادها
هب ار نآ رباج و ىراصنا هللادبع نب رباج هب )-س(-همطاف و دومن
.داد-ليوحت )ع(رقاب ماما

ثيدح ٢ ،)-جع( مئاق رب )ع(-نسح ماما صن -٦
ثيدح ٥ ،)ع(-نيسح ماما صن -٧
ثيدح ٨ ،)ع(داجس ماما صن -٨
ثيدح ١٧ ،)ع(رقاب ماما صن -٩

ثيدح ٥٧ ،)ع(قداص ماما صن -١٠
ثيدح ٦ ،)ع(-ىسوم ماما صن -١١
ثيدح ٨ ،)ع(اضر ماما صن -١٢
ثيدح ٣ ،)ع(داوج ماما صن -١٣
ثيدح ١٠ ،)ع(-ىداه ماما صن -١٤
١٨ثيدح ٩ ،)ع(-ىرگسع ماما صن -١٥

)-جع(-مئاق رب هوالع قوف ثيداحا رثكا رد هك تسا ىنتفگ
.تسا هدش ركذ زين ناماما رگيد مان

هچنآ« ناونع اب ىباب ليذ رد ىفاك لوصا رد )-هر(-ىنيلك -٣
٧ ،»دندرك صن- ىرگيد زا سپ ىكي ،ناماما رب شلوسر و ادخ
صن هب طوبـرم ثيداحا رگيد باب ١٢ رد و هدـرك ركذ ثيدح

١٩.ديامن-ىم ركذ ار ىدعب همئا اي ماما رب ىلبق ماما

:اه�تشون�ىپ
،نيسردم هعماج تاراشتنا ،رابخالا-ىناعم ،قودص خيش -١

١٣٢ ص ،ه ١٣٦١
١٣٤ ص ،نامه -٢
١٣٦ ص نامه - ٣
١٢٣ ص ،عيارشلا-للع -٤
١٩١ ص ،٢٥ ج ،راونالاراحب -٥
تادـاـقـتعا زا ــلـقن ـهب ٢١١ ص ،٢٥ ج ،راـونالارـاـحب -٦

١٠٨-١٠٩ صص ،قودص
٥٩ /ءاسن -٧
٦٧ / هدئام -٨
٣ / هدئام -٩

٥٥ / هدئام -١٠
١٨٦ ص ،قودص ىلاما -١١
١٠٢ ص ،رابخالا-ىناعم -١٢
نامه -١٣
٣٤٤ ص ،١ ج ،ىسربط جاجتحا -١٤
٣٢٩ ص ،لوقعلا-rحت -١٥
٢٥ ص ،٤٨ج ،راونالاراحب ،٢٧٦ ص ،١ج ،ىفاك -١٦
٢٢٢ ص ،همعنلا مامت و نيدلا-لامك ،قودص خيش -١٧
٢٥٠-٣٨٤ صص ،همعنلا-مامت و نيدلا-لامك -١٨
٣٢٩ ات ٢٨٦ صص ،١ ج ،ىفاك -١٩

تو نهضت حسينى»خوانى امامت در پرانى محسن كديور با عنوان «بازنقدى بر سخنر

تآن و عترتو قرتبيين امامت در پر
ىرين ىدهم لوا شخب

▪


