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 ثنم اهلل الـصمه الـصيم

 هَ هقذ
 

 حممدد  واملرسلني سيدوا وبياءفضل األأ ىلسالم علوا ةالصالواحلمدهلل رب العاملني 
 .يوم الديه ىلإمجعني أتباعه أصحابه وأآله و لىعو

 مبثؼؼ.أ

ـ  ؼثً کني گُيى صحاتي ٍايي اهلل ػيياً   - امام    کً ػؿصبلت ايمبن پيابمج

ٍيي اهلل ػييً - ؿمُلو َ ػؿصبلت ايمبن ثً عؼا َ ممهبت کـػي ثبىؼ، ؿا -َميم

 ؿكتً ثبىؼ. افػويب -َميم

َاهغ ماي واُان َاؿحابن ػياه اَ      ػؿ ؿا -ٍيي اهلل ػييً َميم- اٍضبة پيبمجـ

پيابمجـان ػؿ ميابن آوٍاب رٍاُؿ      عؼاَوؼ ٌنتىؼ کً ثٍتـيه هُ  ثـگقيؼيء وبميؼ.آوٍب

 کااااـػ، َ ايياااابن اَ ؿا ػؿ ارااااـاء ؿماااابلتو ياااابؿ، ػاػي َ ثااااب مزبٌااااؼوٍب، 

ٌاي    وٍاب  واُ پاب، امام  ؿا آثيابؿ، ومُػواؼ.       اولبهٍب َ ؿيـي، مٍبرـوٍب،گؾىتٍب،

اف چىايه يابؿان اوجاُي َ     ،-ٍايي اهلل ػيياً َمايم   -  پيبمجـ، مخا  صراـت مضماؼ   

ـ ثُػوؼ ػؿ ؿاي ٌؼف َ ٍَُ  ثً آؿمبوٍب، وبة َكبػاؿ، ثـعُؿػاؿ وجُػ کً صبض

مکتت عُيو، ايىچىيه اف فوؼگي َ لاؾوٍب، آن چيام ثشُىاىؼ َ ػ  ثاً ؿضاب،      

ٍايي  -  ثؼؼ اف ؿصيت پيبمجـ امم  ثجىؼػ.  -ٍيي اهلل ػييً َميم- عؼا َ ؿمُلو 

ثً رماغ آَؿ، آوٍاب    اٍضبة َاؿث هـآن َ مىت وجُ، ىؼوؼ َ ، -اهلل ػييً َميم

ثً آوٍب ويبن ػاػي   -ٍيي اهلل ػييً َميم- ثً اػامً ؿاٌي کً پيبمجـ  ،امم َ وُمؼً 

آن  ػؿ اٍيي پيـَف، َثـوـ، امم  ثـمُاواغ مُراُػ   اگـچً مضُؿ ثُػ پـػاعتىؼ.

ػاوو ثي وظيـ،  ػؿايت َ ثُػکً ثب  -ٍيي اهلل ػييً َميم- َرُػوجي اکـ   فمبن،

ميک  ثٍتـيه امتـاوژ، ممکاه   ٌـ ثـاثـ ػؿ ثً مبمبن ػاػن اَضبع مي پـػاعت َ

ثاً وواو ٍاضبثً ثؼىاُان ػَمايه ؿکاه        آن ثبياؼ  َلي ػؿکىابؿ  مي ومُػ، اوغبؽ ؿا

ـ  امم  اىبؿي کـػ، ٍؼؿ ارـائي َمٍمتـيه ػبم  ػميگـايي ػؿ ٌماً   اف کً مٍمتا
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ثُػ،کاً اياه    ػؿَن آوٍب ؿَىه ػؿ آؿمبن ىىبعتً ىؼي َ يک ايؼئُلُژ، َ َرُػ

 ػؿيک ٍق َاصؼ ؿا ػاػي َآوٍب بي  مغتيق ثً ٌم پيُوؼهج اهُا  َ اف رمبػت ؿا

َ  ٍاضبثً اف امام  ٌيچگابي مخا  ػَاـ      گاُاي وابؿيظ،  ثاً   مي ػٌؼ. هـاؿ  اونازب  

آن فواؼي   ػؿ مياکمت ؿا  ثـاثـ کً اوگيقي وجـػ ػؿ ايمبوي هُ،، َ َصؼوي ثي وظيـ

 ؼٌاي  ػَاـ، مبوىا    ايىنت کً مي ثيىيم کاً ػؿ  وجُػي امت. ثـعُؿػاؿ وگً ػاؿػ،

چىيه مُاوغ ثقؿگ َمضکماي   چىيه مـػتي وتُاونتً اوؼ، منيميه ثب ٍضبثً، ػَـ

ـ  ٌم ثً اونبوي وـيه ىيُيء ممکه افن آ ؿا، هاؼؿت ثاي    َثاب  ثـػاؿواؼ  ؿاي عاُػ  ما

 َ اياه کتابة ثاً ثـؿماي      ثاً ومابيو ثگؾاؿواؼ.    آن ؿا اػزابف  وظيـ، رٍُؿامام  

 ارمبلي مٍم آوٍب ػؿ ؿومه ىؼي ثطُ َ ٍضبثً مي پـػافػ ػيؼگبي هـآن ػؿمُؿػ

 امم  ميغٌ ىُػ.   صـکتٍب، ثىيبػيه ٍؼؿ

 اثؼابػ، ماي ثبىاؼ    اف هـآن ثبالوـ ػؿ کً مىقلت ٍضبثً َربيگبي آوٍب ٌـچىؼ

ياک ؿمابلً رماغ     ػؿ ايىکً ثتاُان آن ؿا  يب ايه کتبة ميغٌ ىؼي امت، ػؿ کً

ـ  َثايو اف  ثؼان اىبؿي کاـػ  وکتً ا، کً ثبيؼ آَؿ، کـػ. ُ   ٌا راً  چياق، ثاً آن و

َصي وبف  وماي   آوٍب ثـ َ وجُػوؼ ػبؿ، اف عطب ايىنت کً ٍضبثً مؼَُ  َ ومُػ،

 اماب  ثُػواؼ،  ؿكتبؿٌب، ربٌييت آمياق  ؿـم ػؿ امم  اكـاػ، گمىب  َ هج  اف َ ىؼ،

ػمياؼن ؿَس اونابن    َ -ٍيي اهلل ػييً َميم- امم  اٍُلي پيبمجـ وـثيت ٍضيش َ

چىابن اونابوٍب، واُؿاوي مابعت کاً       ػ،ٌمايه اكاـا   اف آوٍب، مبف، امم  ثً کبلجؼ

کمتـيه فمبن  ػؿ امممي ؿا ػويؼيء َ ثؼَه کييؼوؼ. ؿمبلت امم  ؿا ومبمي ثبؿ

اياه ويابن    ػميي فمبن عُػ وجاؼي  ومُػواؼ.   كکـ، َ  ممکه ثً ثقؿگتـيه مکتت

ثيکً ثؼىُان يک ػؼي  ٍضبثً وً ثً ػىُان يک گـَي مؼَُميه، کً ؿكتبؿ مي ػٌؼ

فمبن کمي ثً وضوان   ػؿ ؿا وُاونت آوٍب مه،إم َ ٌؼكمىؼ امب ػي،مب اونبن ػبػ، َ

ومااي  مااـ ػؿ ٌاام ؿَيااب، آن ؿا عااُه ثاابَؿوـيه اكااـاػ  يصتااآؿفٌَاابيي کااً 

ُ   ايه مي وُاوؼ َ مبفػ ؿٌىمُػ پـَؿاوؼوؼ، ـ    ثٍتاـيه الگا ـ  ثاـا، منايميه ٌا  ػَا
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 ػٌاؼ  ـفه عاُيو هاـاؿ  ؿصمت َآما  مُؿػ ؿا ٌمً آوٍب عؼاَوؼ ىؼ.َػَؿي ا، ثب

 ثـمبوؼ.  ثً آوٍب ؿا مب ، عيـَػػب

 اهلل   ان ىبء

 1 ثغو

 ديذگاٍ قزآى حاتَ اسصهٌشلت 
 ثٍتـيه امت 

 [.111:آل عمران] .﴾ ....ُكٌُِزِن َخَُِش ُأهٍَّخ ُأِخِشَجِذ ِللٌَّبِط َرْأُهُشوَى﴿
 .(کً ثىلغ اونبوٍب آكـيؼي ىؼي ايؼ ثٍتـيه امتي ٌنتيؼ ىمب)

- هـآن کـيم امت فمبن پيبمجـ کً چـا ثـا، ايىکً ثً ايه پبمظ رُاة ػٌيم

 ايىزاب  ػؿ امب ػالي  فيبػ، ػاؿيم، ثٍتـيه امت مي عُاوؼ، ؿا -ٍيي اهلل ػييً َميم

 :مٍم اىبؿي مي کىيم اٍيي َ ػلي  ثً چىؼ

ٌمگاي ػاؿا،   ،-ٍايي اهلل ػيياً َمايم   - پيبمجـان هج  افصرـت مضماؼ  -1

ـ پ َلي ػؼ  صمبيات آن امات اف   امتي ثُػوؼ. پيـَان َ ماجت ىکنات    عاُػ  يابمج

 ىؼ. ثـوبمً ٌب، آوٍب

 َ ـ    پيـَان ايه پيبمجـان ثزب، ايىکً ثً اطبػات  ؿَ،  عاُػ  هجاُ  كـمابن ؿٌجا

وُما    آوٍاب  کاً عيياي اف   اياه ثاُػ   وبكـمبوي ؿَ، آَؿػواؼ،  ثً مـپيچي َ آَؿوؼ

 .لؼه َولـيه ىؼوؼ پيبمجـان عُػ،

 عُػ اؽيت پيبمجـ َ کؼا  ثـا، مؼوي آفاؿ ٌـ وَبؿا َ امت يٍُػ ثـا، مخب ،

ػييـؿم ايىکً عؼمبت فيبػ، ثـا،  (ػييً النم مُمي )صرـت  ػوجب  ومُػوؼ. ؿا

 واب  ػاػوؼ،ؿ آفا اؿ اَ آووؼؿ اوزب  ػاػ، مَـ  يُؽ كـػُن فيـ وزبت ثىي امـائي  اف

 .هُ  عُيو ػؿگؾىت ؿضبيتي اف ٌميه وب ايىکً ػؿ

ا، کاً ثاـا، هتا  آن     وُطئً ثـاثـ ػؿ ويق (ي )ػييً النم ػينَهُ  صرـت 

ـ  ػؿ َ مکُت کـػوؼ صرـت ؿيغتً ىؼي ثُػ، يٍُػيابن   َ صمياً ؿَماي ٌاب    ثـاثا
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 ايىکاً آن صراـت اف   واب  ىبن ٌاي  اهاؼامي اوزاب  وؼاػواؼ،     ثـا، ػمتگيـ، پيبمجـ

 .ثي يبَؿ، ثً ؿيجت ؿكت وىٍبيي َ

َ  ، -ٍيي اهلل ػييً َميم- امم  يبؿان پيبمجـ امب  ايمابن آَؿػواؼ،   َهتيکً ثاً ا

َ   رىگيؼواؼ،  ثً كـمبن اَ ووؼيم کـػوؼ، ثً اَ ؿا مب  عُػ َ ربن ٍايش   ثاً كـمابن ا

ثـا، وضون ؿمابلت   َ پىبي ػاػوؼ. ثً كـمبن اَ َ ثً كـمبن اٌَزـت ومُػوؼ کـػوؼ،

ـ   واب  وکـػوؼ. آفؿػي عبطـ ؿا ٌيچگبي اَ َ فػوؼ، ؿا ػويب ىبن هيؼ پيبمجـ  ايىکاً پيابمج

 .ومبمي ثـوبمً ٌبيو مُكن ىؼ رـاءا ػؿ -ٍيي اهلل ػييً َميم- امم 

ـ  -ٍايي اهلل ػيياً َمايم   - امم  اٍضبة پيبمجـ -2 ـ    ثا  عامف پياـَان مابي

َ  عُػ ثً پيـمجـ کً مي عُامتىؼ -ػييٍم النم – پيبمجـان  اف َ مياي ػٌىاؼ   عا  

 -ٍيي اهلل ػييً َميم- صرـت مضمؼ اف امتلبػي کىىؼ، ثـا، مىبكغ ػويُ، عُػ اَ

 آوٍاب  پيچي ومي کـػواؼ.  مـ كـمبن اَ آعـت اف ثغبطـ َ ىؼميي مي گـكت ع  َ

 َ ثاً رماغ آَؿ، هاـآن پـػاعتىاؼ     ،-ٍيي اهلل ػيياً َمايم  - ؿصيت پيبمجـ اف ثؼؼ

ـ  َ ؿكتىؼ ػويب کؼا  ثً گُىً ا، اف ٌـ َ وُمؼً ػاػوؼ امم  ؿا ٍايي  - وؼا، پيابمج

  اماتخمبؿ  فيـ اف ؿا آوٍب َ ثً گُه رٍبويبن ؿمبويؼوؼ ؿا کتبة اَ َ -اهلل ػييً َميم

رىگٍاب،   کـػواؼ.  اماممي آىاىب   ىاؼُؿ  ثب وزبت ػاػي َ عُػ پبػىبٌبن ميطً گـ

ىکنات   آوٍب هُمي کً اف اف رىگٍبيي امت کً اكـاػ امم  وىٍب ٍؼؿ منيميه ػؿ

ٌاؼف   َ ثً ؿبؿت امُا  ومي پـػاعتىاؼ  َ ػاؿايي ومي طيجيؼوؼ مب  َ عُؿػي ثُػ،

ـ  ثاـا، آوٍاب   َ مي ومُػوؼ يمؼاػه رىگ آفاػ، اونبوٍب اف ؿا عُػ  آفاػ، َ َ ثـاثا

 ٌي  هُمي مخ  منيميه ٍؼؿ ثً اؿمـبن مي آَؿػوؼ. اصکب  ؿٌبيي ثغو امم  ؿا

 وجُػي اوؼ.  مُػمىؼ ايه صؼ وب اونبوٍب ثـا، ػيگـ )ٍضبثً( امم 
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 اهت هياًَ رّ
 

َعَلً الٌَّابِط َوََُكاىَى الشَُّعاىُ     ِلَزُكىًُىا ُشَهَذاَء  ًبَك َجَعْلٌَبُكِن ُأهًَّخ َوَعطَوَكَزِل﴿
ُُِكِن َشِهُّذا  [.141 بقره:]  .﴾َعَل

ـ  َ اونبوٍب ثـ گُاٌي ثبىيؼ ػاػيم وب هـاؿ امتي ميبوً ؿَ ؿا َىمب)  امام   پيابمج

   .(ثـىمب گُاٌي ثبىؼ -ٍيي اهلل ػييً َميم-

 -ٍيي اهلل ػيياً َمايم  - ونجت پيبمجـ ميتٍب، ثً مبيـ ايه آيً ونجت ٍضبثً ؿا

ـ  -ٍيي اهلل ػييً َمايم - امم  کً پيبمجـ ٌميىطُؿ َ ٍضبثً مي ػاوؼ ثـ ٍاضبثً   ثا

 ػؿ صزت مي ثبىاؼ.  اهُا  گُاي َ ونجت ثً ػيگـ ٍضبثً ويق صزت امت، گُاي َ

ـ   صـکت ػيه امم  ثؼيه ىک  ثاُػي امات.   طُ  وبؿيظ ويق - امام   يؼىاي پيابمج

 ؿمبلت الٍي عاُيو ؿا  ىتً َػا ميبن ٍضبثً صرُؿ ػؿ وىٍب -يي اهلل ػييً َميمٍ

ـ  اف ثؼاؼ  َ صزات ثاُػي امات،    گُاي َ آوٍب ثـ اثمؽ ومُػي امت َ ثً آوٍب - پيابمج

ـ    ٍاضبثً اياه َريلاً ؿا    -ٍيي اهلل ػييً َميم ـ   ثاـا، ٌاؼايت مابي  ػَه اهاُا  ثا

ـ  َ ثً مـػ  مىابطن مغتياق وضوان ثغيايؼوؼ     اثمؽ ؿمبلت امم  ؿا َ گـكتىؼ،  ٌا

ـ    وياق  پل آوٍاب  مجيؾ اصکب  امم  ثبىىؼ. وب کؼا  ثً ىٍـ، ؿكتىؼ  ثاـا، ماـػ  مابي

َ  امام ،  طـين ٍضبثً ثاب  اف آوٍب َ گُاي ثُػوؼ اهُا  صزت َ ـ  هاـآن  - آن پيابمج

َ   ماُؿػ  ػؿ گياتىؼ.  آىىب -ٍيي اهلل ػييً َميم ميابن   ٍاضبثً ػؿ  وياق  امات ميبواً ؿ

ي ثً ػلي  گبٌ َ ىؼي اوؼ وبثُػ، ػچبؿ ثي ػيىي ثً ضؼق َ منيمبوبن کً گبٌي اف

اكـاط  ٌيچگبي ػچبؿ کـػوؼ، ولـهً ايزبػ َ اكتبػوؼ ػيه ثزبن يکؼيگـ وىؼؿَ، ػؿ

َ   ػياه ؿا  اػتؼا  فوؼگي َ ولـي  ويؼي َ َ  آثابػ  ؿا ػوياب  ٌام عبواًء   وگاً ػاىاتً 

 کاً ػيىاؼاؿان آوٍاب    منايمبوبن وياق،  ؿياـ  ميابن   ػؿ َ آعـت ؿا. ٌم عبوًء َ کـػوؼ

 ثي ايمبوابن آوٍاب   َ ؾوٍب، آن ػمت کييؼي اوؼل  َ ػويب اف ػقلت گقيؼي َ گُىًء

ثـا، لؾوٍب،  ؿا همبؿ ىـاة يب مخًم ؿَ، آَؿػي َ اصکب  عُػ َ ثً وضـيق کتبثٍب
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اياه   ػؿ ٍضبثً ثً ػا  ٌيچکؼا  افايه ػَ مَيجت ويلتبػي َ کـػوؼ، مبػ، آن آفاػ

اياه هاُ     ثـافوؼيء وىٍب پل امت ميبوً ؿَ ػاىتً اوؼ، ميبوً ؿَ ميبن ؿَىي مؼتؼ  َ

 مي ثبىؼ.

 تخشيذ گٌاُاى اصحاب را خذاًّذ
 

ِّ َواْلُوَهبِجِشََي َواْلَأًَصبِس الَِّزََي ارََّجُعىٍُ ِفٍ َعبَعِخ اْلُعِغَشِح ﴿ َُ َعَلً الٌَِّج َلَقِذ َربَة اللَّ
َُ ِثِهِن ُِِهِن ِإًَّ ٌُِهِن ُثنَّ َربَة َعَل  .﴾َسُءوْف َسِدُْن ِهِي َثِعِذ َهب َكبَد ََِضَُغ ُقُلىُة َفِشٍَق ِه

 [.117 توبه:]
َ  وُثً پيبمجـ، عؼاَوؼ)  ؿَفگابؿ  کاً ػؿ  آوٍاب  پاؾيـكت.  ؿا اوَابؿ  مٍابرـيه 

کاً   اوؼکي مبوؼي ثاُػ  آوٍب آوکً ػمتً ا، اف اف ثؼؼ پيـَ، کـػوؼ، پيبمجـ مغتي اف

َ  فياـا  پاؾيـكت،  ؿا وُثًءآوٍب ٌم عؼاَوؼ ثبف مىضـف ىُػ،  َف َؤؿ ثنايبؿ  کاً ا

 .(مٍـثبن امت

 :مً وکتً ضـَؿينت ايه آيً ؽکـ مُؿػ ػؿ

 عُػ ٌمـػيق ثب ؿا -ٍيي اهلل ػييً َميم- وُثً اٍضبة پيبمجـ عؼاَوؼ  -1 

کاً    کاً ٌمابوطُؿ   اػام  ماي کىاؼ    َ مي ػٌاؼ  هـاؿ -ٍيي اهلل ػييً َميم- پيبمجـ

يبؿان  مي ػٌؼ، هـاؿ ثغيو عُػ ؿصمت َ مُؿػ ؿا -ٍيي اهلل ػييً َميم– پيبمجـ

 .مي ػٌؼ هـاؿ َثغيو عُػ ؿصمت  مُؿػ ويق ؿا اَ

 َ مااغتي ٌااب  ثااـا، ٍااضبثً،  ؿا ػلياا  ايااه ؿصماات عااُػ    عؼاَوااؼ  -2

اياه اؿفه   َ ،آن کييؼي اواؼ  پيبمجـ ؿاي امم  َ ػؿ کً آوٍب مزبٌؼوٍبيي مي ػاوؼ

 .ويبن مي ػٌؼ ٍضبثً ؿا مىقلت کبؿ َ

هاُ،   ايمابن   ممکه امات اف  آوٍب اوؼکي اف کً ػمتًء مي ػاوؼ عؼاَوؼ  -3

 َ َلاي مزبٌاؼوٍب   اىتجبي ىُوؼ، لـقه َ گبٌي ػچبؿ َ وجبىىؼ مخ  ثويً ثـعُؿػاؿ

 وياق  ؿا آوٍاب  َ ريُگيـ، کىؼ اوضـاف آوٍب اف مجت ىؼي کً عؼاَوؼ فصمبت آوٍب
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ـ  اف ٍـكىظـ ٍضبثً ؿاومبمي  يؼىي وُثًء ػٌؼ. هـاؿ عُػؿصمت  مُؿػ َ  ٌا  اهاؼا  

 .مي پؾيـػ ربوت آوٍب ويتي اف

 

 راضي گشت آًِا اس خذاًّذ
 

﴿  ٍَ ُُِن ِثِئِدَغبٍى َسِضا َوالغَّبِثُقىَى اْلَأوَُّلىَى ِهِي اْلُوَهبِجِشََي َواْلَأًَصبِس َوالَِّزََي ارََّجُعى
َُ َُ َعٌُِهِن َوَسُضىا َعٌِ  [.111توبه:]  .﴾اللَّ

و يپ ؿا کنبويکً ثً ويکي ؿَه آوٍب َ اوَبؿ پييگبمبن وغنتيه مٍبرـيه َ)

 اييابن وياق   امت َ عيىُػ آوٍب عؼاَوؼ اف ثغُثي پيمُػوؼ، ييبن ؿاي اؿا َ گـكتىؼ

 .(ٌنتىؼ عيىُػ عؼا اف

 :وکتً اىبؿي ىؼي امت ايه آيً ثً ػَ ػؿ

 عٍَُابً  ،-ٍيي اهلل ػييً َميم- يؼىي اٍضبة پيبمجـ اوَبؿ مٍبرـيه َ -1

ـ   ػؿ آوٍاب  َکنبويکً اف َ    ػياه ثا ـ  ػيگاـان ماجوت رناتً  ػيگاـان ايمابن    اف فَػوا

 ماي كٍمبواؼ   ثاً اونابوٍب   َ اػم  مي کىؼ آوٍب اف ؿا ؿضبيت عُػ عؼاَوؼ وؼ،آَؿػ

ؿاضاي   َ عيىُػ عؼاَوؼ اف ويق طـكي آوٍب اف َ ثُػي امت. عيىُػ آوٍب کبؿ کً اف

 ايىاـا  عؼاَواؼ  َ ويتيبن پبک ثُػي امت، َ مي وشؼ يؼىي هيجيبن ثـا، عؼا ٌنتىؼ،

ايه  َ کىىؼ. ثبَؿ ؿا اعمً آوٍب َ آگبي ىُوؼ ػؿَن آوٍب ٌمً اف وب اػم  مي کىؼ

ٍاضبثً   ٌاي  هاُ  ػيگاـ، راقء     اكتغبؿ، امت کً وَيت پيـَان ٌي  پيبمجـ، َ

 ويؼ. 

 آوٍب ىيُيء َ اوَبؿ مٍبرـيه َ کً اف کنبوي ؿاضي مي ىُػ اف عؼاَوؼ -2

 فياـا  پيت کىىؼ. وً آوکً ثً آوٍب ثغُثي ثشيمبيىؼ، ؿا ؿاي َؿَه آوٍب َ پيـَ، کىؼ

 .مي ثبىؼ -ٍيي اهلل ػييً َميم- ؿمُ  عؼا ىيُيء بة ثبفوبثي افاٍض ىيُيء
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 خشٌْد گشت تيعت آًِا اس خذاًّذ
 

َُ َعِي اْلُوِؤِهٌِنَي ِإْر ََُجبَُِعىًََك َرِذَذ الشََّجَشِح﴿ ٍَ اللَّ  [.18فتح: ]   .﴾َلَقِذ َسِض
  (.عيىُػ ىؼ ثيؼت کـػوؼ، وُ ػؿعت ثب مُمىيىي کً فيـ اف عؼاَوؼ)

 هياُة اٍاضبة ثاـا، اطبػات اف     اعمٍاي کاً ػؿ   يؼت ؿضُان َاٌميت ث

ؿمابلتو َراُػ   َ  َؿاي ا َػاػن ربويابن ػؿ  -ٍايي اهلل ػيياً َمايم   - ؿمُ  عؼا

كرييتي ثـا، اٍاضبة ويواي    آيً اعتَبٍَبایه  مجت وقَ  ايه آيً ىؼ. ػاىت،

ـ  چً اف فمبوي، وظـ چً اف اهُا ، مي ىُػ َػيگـ مضاـَ  ثاُػي     آن اف مکابوي،  وظا

 اف ؿا َآوٍب مي کىؼ. ثبفگُ عؼا وقػ َايه صويوتي امت کً مىقلت اٍضبة ؿا اوؼ.

اٍاضبة ثاؼلي     کً عؼاَوؼ متؼاب  اف  َويبن مي ػٌؼ مي مبفػ اهُا  متمبيق ػيگـ

 ؿاي مُد ماي فػي امات َربوليابوي ٌاب ييابن ػؿ      آوٍب هيُة عيًُ ويتي کً ػؿ

آن ثٍاـي ا،   يگاـان اف چيق، کً ػ ؿضبيت کبم  ػاىتً امت، ؿمبلت الٍي عُػ،

 وجـػوؼ.                             

 وُريً مي کىؼ؟ اٍضبة ؿا اػمب  آيىؼيء كربئ ، آيب

ـ  ايه مُالي امت کً ممکه امت ثً كکـ کاً   کىاؼ.  عُاوىاؼي ا، عطاُؿ   ٌا

ـ  اماطُؿيء  ،-ٍيي اهلل ػييً َمايم - پيبمجـ ػَـ چً اٍضبة ػؿ اگـ ايمابن   َ ٍاج

 کزاب  اف اماب  وابف  وماُػي امات،    آياً ٌاب   ت آوٍاب كريي ثبة ػؿ عؼاَوؼ َ ثُػي اوؼ

ػمت ثاً   آوٍب هطغ َصي، َ -ٍيي اهلل ػييً َميم- ؿصيت پيبمجـ مؼيُ  کً پل اف

 ىؼي ثبىؼ؟   ؿضبيتي عؼاَوؼ کً ثبػج وب ػميي وقػي ثبىىؼ

َ  آيىاؼيء  اف کً عؼاَواؼ  گلت، ػؿپبمظ ثً ايه ىجًٍ ثبيؼ صاُاػث   ٍاضبثً 

ـ  -ػييً َميم ٍيي اهلل- ؿصيت ؿمُ  عؼا پل اف َ   عجا ـ  ػاىاتً امات  اهاؼا    اگا

رٍاات  ػؿ َ مااب  اوااؼَف، ثااُػ پـمااتي َ مجىااب، ػويااب آن فماابن ثااـ اٍااضبة ػؿ

اياه هبطؼيات ؿضابيت     ٌيچگبي ثاب  عؼاَوؼ صـکت مي کـػوؼ، وبؿضبيتي عؼاَوؼ
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صزات ماي    کً هاـآن ؿا  مجت گمـاٌي کنبوي وب اػم  ومي کـػ آوٍب اف ؿا عُػ

 متؼب  مي كـمبيؼ:  وؼعؼاَ كـاٌم آَؿػ. گيـوؼ،

 .[111 اوبياء:] .﴾ِإىَّ الَِّزََي َعَجَقِذ َلُهِن ِهٌَّب اْلُذِغًٌَ ُأِوَلِئَك َعٌَِهب ُهِجَعُذوَى﴿
 اف آوٍاب  امات،  ىؼي موـؿ َ صنىي موؼؿ طـف مب ثـامتي ثـا، کنبويکً اف)

 . (مي ىُوؼ ػَؿ )ػَفط( آن

ـ    ايه صکمات الٍاي ؿا   َ َ  ٌيچ عؼاَواؼ ا کاً  ماي ؿمابوؼ فيا  گابي ؿضابيت 

ؿكاته   اصتماب  ثاً عطاب    کً هُمي اػم  ومي کىؼ کني يب مُؿػ ؿا عيىُػ، عُػ

ثاـا،   راقء  آوٍب( اف ايىَُؿت چىيه آيً ا، )ؿضبيت عؼا ػؿ ثبىؼ. ػؿآيىؼي آوٍب

فوؼگي   اوزب  مـ ػيم ثي پبيبوو اف ثب عؼاَوؼ ومي ثبىؼ. كـيت َگمـاٌي اونبوٍب

ه ػيمي اهؼا  ثً وقَ  ايه آيبت ومُػي امات  چىي پبيًء ثـ ٍضبثً آگبٌي ػاىتً َ

 ثاـا، آوٍاب   کً ٍضبثً ثؼلي  صنىي کً عؼاَوؼ اػم  مي کىؼ ويق اعيـ آيًء ػؿ َ

ػَفط کاً ربيگابي گىٍکابؿان     اف آوٍاب،  اف اػم  عيىُػ، عؼاَواؼ  کـػي َ موـؿ

 .ىؼ عُاٌىؼ امت ػَؿ

 ثـاثـوؼ؟ يکؼيگـ ومبمي اٍضبة ثب آيب
 

ـ   مبمي اٍضبة ثبکً و آيبػو  صکم ميکىؼ  آياب  يکنابن ثبىاىؼ؟   َ ٌام ثـاثا

 مااب  َ اف َ ومُػواؼ  رٍاابػ َ پىاابي ػاػواؼ  َ ٌزااـت کـػواؼ  ؿاي عاؼا  کااً ػؿ آوٍاب 

ٌىگاب    کنبويکً ػؿ ثب ثـا، امم  مغتي کييؼوؼ، مبلٍب َ كـفوؼان عُػ گؾىتىؼ

  ثً موب  ٍضبثً وابف  َ ايمبن آَؿػوؼ ثً اَ ؿكتً َ پيبمجـ ونييم ثً صرُؿ وبچبؿ، َ

 ػَ ثيه اياه  مـف عؼاَوؼ َ ثُػ ٌيچگبي چىيه وغُاٌؼ منيمًب ٌنتىؼ؟ ثـاثـ گيتىؼ،

  :مي کىؼ وؼييه ؿا

ٌُِكِن َهِي َأًَِفَق ِهِي َقِجِل اْلَفِزِخ َوَقبَرَل ُأِوَلِئَك َأِعَظُن َدَسَجًخ ِهِي الَّاِزََي   اَل﴿ ََِغَزِىٌ ِه
َُ اْلُذِغًٌََوَع ِهِي َثِعُذ َوَقبَرُلىا َوُكالًّ َأًَِفُقىا  .[11حديد: ]﴾. َذ اللَّ
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 اف  کنبويکً ثؼؼ ثب رىگ کـػوؼ، اولبم ومُػي َ كتش )مکً( کنبويکً هج  اف)

َ  فياـا  ومي ىُوؼ، ثـاثـ ٌـگق رىگ کـػوؼ َ كتش اولبم ومُػوؼ مىلوايه   موابوييه 

ـ  َ مـوجاً ا، ثال ثقؿگتـواؼ    كتش ػاؿا، ػؿرً َ هج  اف  َػاؼيء  عؼاَواؼ  ؿا ػَ ٌا

  .(امت ػاػي ويکُ

 َ يکنابن ويناتىؼ   َ ثـاثـ يکؼيگـ اٍضبة ٌيچگبي ثب گـَي اف ػَ ايه ،آؿ،

ـ   ٌمًء ايىٍب َلي ثب يکي وينت. عؼاَوؼ وقػ ػؿ مىقلت آوٍب  ومابمي آوٍاب   اصتاـا  ثا

ُ  گـَي َػاؼيء  ػَ ثً ٌـ عؼاَوؼ فيـا َارت امت، َ  ويکا  ػؿ ؿا آوٍاب  ػاػي امات 

   .ػاػي امت هـاؿ پىبي ؿصمت عُػ

 

 قثْل ايواى ديگزاى هعيار حاب،ايواى اص
 

ُُاِن ِفاٍ ِشاَقب ٍ   ﴿ َُِزَذوا َوِإْى َرَىلَِّىا َفِئًََّوب  َِ َفَقِذ ا  .﴾َفِئْى آَهٌُىا ِثِوْثِل َهب آَهٌُزِن ِث
 [.117بقره:]

 ثً آوچً ايمبن آَؿػيؼ َ آَؿػي ايؼ، ايمبوي کً ىمب مبوىؼ ايمبن ثيبَؿوؼ اگـ)

 .(ٌنتىؼ ىمب مغبللت ثب پل ػؿ ثـگـػاوىؼ،ؿَ،  ىمب اف اگـ َ ٌؼايت يبكتً اوؼ

 ماُؿػ  يؼىاي ٍاضبثً ؿا   -ٍيي اهلل ػييً َميم- پيبمجـ رمبػت ػَـ عؼاَوؼ

 َ  ايمابن ىامب   ايمابوي مبوىاؼ   ػيگـان، اگـ اػم  مي کىؼ، َ مي ػٌؼ عطبة هـاؿ

 پل ٌؼايت يبكتً اواؼ  ثيبَؿوؼ، ايمبن آَؿػيؼ ٌمبن چيق، کً ىمبثً  ىجيً ثً آن َ

 .هجُلي ػيگـان امت َ يؼىي وُع ايمبن ٍضبثً مؼيبؿ تگبؿان مي ثبىىؼ.ؿم رقء َ

 ثً ىامب  َ يؼىي ايىکً ىمب ؿا هجُ  وؼاىتً ثبىىؼ ؿَ، ثگـػاوىؼ، ىمب اف اگـ َ

ـ  ايمبن آوٍب، َ پيت کىىؼ ٌاؼايت   پال راقء   ايمابن ىامب ثبىاؼ،    اف ايمبوي ثً ؿيا

ُ   ٌناتىؼ.  ىامب  مغبللات ثاب   ػؿ وىٍاب  يبكتگبن وجُػي َ ـ   پال هجا    ىاؼن ايمابن مابي

  َ پيات   َ ماي ثبىاؼ   ايمابن آوٍاب   ويابثً ثاب   منيميه مـثُط ثً هجُ  ايمابن ٍاضبثً 

  .اييبن مغبللت وکـػن ثب َ آوٍب وکـػن ثً ىيُيء
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 ؟راٍ چَ کساًي درست است 
 

َِ َعَلً َثِصرَيٍح َأًَب َوَهِي ارََّجَعٌٍِ﴿ ٍِ َعِجُِلٍ َأِدُعى ِإَلً اللَّ َُِز   .[ 118 يوسف:] .﴾ُقْل 
ايه ؿاي مه امت کً ثنُ، عاؼا ماي عاُاوم َآگابٌي َثَايـت ماه        ثگُ)

  .(مه پيـَ، کـػي اوؼ َکنبويکً اف

َ  َ -ٍيي اهلل ػييً َمايم - ؿمبلت پيبمجـ ثً ٍضت ؿاي َ ايه آيً ويق   يابؿان 

 -ٍيي اهلل ػييً َمايم - اف فثبن صرـت مضمؼ َ اىبؿي ػاؿػ )اٍضبة( پيـَان اَ

َ  اياه رىاجو ػوياؼوي اف    ايه ػػُت َ بلت َکً ايه ؿم اػم  مي کىؼ  ثَايـت 

َ  چيمً مي گيـػ. آگبٌي مه مـ ماه   چاً کنابويکً ثاً پياـَ، اف     يؼىي چً ماه 

َ  ثيکاً ػؿ  وبػاوي وکـػي ايم، ؿَ، رٍبلت َ اف ايىکبؿ ؿا ثـعبمتً اوؼ  آن ؿَىاىي 

 ؿَ، رٍبلت َ اف ؿا کنبويکً اػمب  عُػ ايه كـهي امت ثب َ آگبٌي وٍلتً امت.

 .َت اوزب  ميؼٌىؼوؼ

 يتيٌشي اسجاًة خذاًّذ
 

 آوٍاب  آَؿػي اواؼ.  کزاب  ثياىو ؿا اف  کً اٍضبة ايه ثَيـت َ صب  ثبيؼ ػيؼ

ـ  رٍاُؿ  هجا  اف  کً وب َ  ػؿ -ٍايي اهلل ػيياً َمايم   - پيابمج گمـاٌاي ماي    رٍبلات 

ثً ايه ػؿرً وبئا    َ لوت ثٍتـيه امت ىؼي اوؼ پل چگُوً اکىُن مقاَاؿ فينتىؼ،

ََبَأََُّهب الَِّزََي آَهٌُىا ِإْى َرزَُّقىا ﴿متؼب  عطبة ثً اٍضبة مي كـمبياؼ:   عؼاَوؼ گيتىؼ؟
ََ ََِجَعْل َلُكِن ُفِشَقبًّب َوََُكفِِّش َعٌُكِن َعَُِّئبِرُكِن َوََِغِفِش َلُكِن   [.99. ]اوفال :﴾اللَّ

 ثشـٌيقياؼ،  گىبٌابن(  اف َ )ثتـميؼ عؼا اگـ اف ا، کنبويکً ايمبن آَؿػي يؼ.)

 ثبطاا  ثيىبماايؼ آن صاان ؿا اف پـوااُ کااً ػؿ ثيااىو َيااژي ا، ثياامب مااي ػٌااؼ اؼعاا

 .(ثجغييؼ َگىبٌبوتبن ؿا

 ثغيايؼ،  ؿا يگبوً ثً اٍضبة ػاػ َگىبٌبن آوٍب کً عؼاَوؼ ايه ثيىيي ثُػ َ 

 اَ ربيگابي َياژي ا، واقػ    َ ثـماىؼ  آن ثً ػؿرً ا، کً َػؼي ػاػي ثُػ مبيًء ػؿ وب
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ثٍتاـيه امات ثاـا، ثٍتاـيه      -اهلل ػيياً َمايم   ٍايي - اٍضبة پيبمجـ ػاىتً ثبىىؼ.

َ    ايه ثٍتـيه ثاُػن،  َ ثُػي اوؼ عؼا پيبمجـ کابميتـيه کتابة    ماجت واقَ  ثٍتاـيه 

ـ  آن صزات ؿا  ثً َامطًء عؼاَوؼ گيت َ ميبن آوٍب اصکب  الٍي ػؿ آممبوي َ  ثا

 :ٌمً ومب  کـػ

ُُِكِن﴿  .﴾ًِِعَوِزٍ َوَسِضُُذ َلُكِن اْلِئِعَلبَم ِدٌَّب اْلَُِىَم َأْكَوْلُذ َلُكِن ِدٌََُكِن َوَأِرَوِوُذ َعَل
  .[ 1مائده:]

وماب  کاـػ     ىمب ثـ ؿا وؼمت عُػ ثـايتبن کبم  ومُػ  َ ؿا ػيه ىمب امـَف)

 (.ثؼىُان آئيه پنىؼيؼي ثـا، ىمب ثـگقيؼ  امم  ؿا َ

کاً طجان آن    ومبمي کتبثٍب، مؾٌجي رٍبن چىيه آيً ا، يبكت ومي ىُػ ػؿ

َ     ػياه آواـا   َ ماب  ىاؼي ثبىاؼ   ٌمً و صزت ثـ  عاؼا  ثؼىاُان ياک ػياه ٌمگابوي 

اياه ميابن وىٍاب هاـآن کاـيم       ػؿ ثبىاؼ. آن کتبة ثً ؿمميت ىاىبعتً   پنىؼيؼي ػؿ

   .ثـا، امم  ػاؿػ ىيه اػػبيي ؿاچ

يک ػيه  طـكي ايه آيً ويبن ميؼٌؼ کً ومبمي اصکب  اٍُلي کً الفمًء اف

فيبػ کاـػن   بد ثً کم َيصتػيه ا ىؼي َوبف   پيبمجـ ثـ گقيؼي مي ثبىؼ، کبم  َثـ

کً اصکاب  آن   ميؼٌؼ مؼيبؿ هـاؿ َ مي پؾيـػ عؼا امممي ؿا َ ٌي  اٍُلي وؼاؿػ

امممي  َ ميبن ٍضبثً وجييؾ ىؼ، ػؿ وبف  گيت َ -ٍيي اهلل ػييً َميم- پيبمجـ ثـ

  ٍضبثً ؿايذ ثُػي امت.     َ -ٍيي اهلل ػييً َميم- ميبن پيبمجـ کً ػؿ ثـگقيؼ ؿا

                                                                                                                                                      

 جاًة خذاًّذ رحوتي اس ايواى قلثي صحاتَ،
 

َِ َلِى َُِطُُعُكِن ِفٍ َك﴿ ِثرٍي ِهِي اْلَأِهِش َلَعٌِزُِّن َوَلِكيَّ اللَّاََ  َواِعَلُوىا َأىَّ ِفُُكِن َسُعىَ  اللَّ
ُُِكِن اْلُكْفَش َواْلُفُغىَ  َواْلِعِصَُبَى ُأِوَلِئا  ٍَ ِإَل َُ ِفٍ ُقُلىِثُكِن َوَكشَّ ُُِكِن اْلِئمَيبَى َوَصٌَََّ َك َدجََّت ِإَل

  .[7حجرات:] .﴾ُُِن الشَّاِشُذوَى
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ـ   ثؼاويؼ)  ىامب  اف کبؿٌاب  ثنايبؿ، اف  ٌـگابي ػؿ  ميابن ىمبمات،   ػؿ کاً پيابمج

ـ  ػؿ ايمابن ؿا  عؼاَواؼ  اماب  ثً ميوت عُاٌيؼ اكتابػ.  اطبػت کىؼ، وابن گـاماي    وظا

وظـوبن  ػؿ گىبي ؿا وبكـمبوي َ َ کلـ ػلٍبيتبن آؿامتً امت َ ػؿ آوـا ػاىتً امت َ

 .(ثل َ ؿاي يبكتً اوؼ كو  آوٍب فىت ريُي ػاػي امت،

 پيـَان مبيـ َ -ٍيي اهلل ػييً َميم- ايه آيً ولبَت ثيه پيـَان پيبمجـامم 

 -ثىي امـائي  عًٍَُب - پيبمجـان صبليکً يبؿان مبيـ ػؿ ويبن مي ػٌؼ. پيبمجـان ؿا

امتيبفاوي  ثً هُ  عُػ وب ومُػوؼ مزجُؿ ؿا آوٍب َ کـػي اوؼ ؿا كـمبوي پيـَان عُػ وب

- مضماؼ پيـَان  عؼاَوؼ گىبي ثُػوؼ، مـکيي َ ٌمً ثؼوجب  ايـاػگيـ، َ َ ثؼٌؼ

 ػؿ وبكـمبوي ؿا ايمبن آؿامت َگىبي َ ثً وُؿ ؿا اٍضبة اَ َ -ٍيي اهلل ػييً َميم

ٍايي اهلل  - پيبمجـ ؿصرُ پل ايمبن اٍضبة کً اف فىت ريُي ػاػ، ػيؼگبن آوٍب

ـ  ميبن آوٍب ػؿ -ػييً َميم َ    ياـػ، چيامً ماي گ   ما َ  ياک ايمابن الٍاي   آمامبوي 

پيابمجـان   پيـَان مبيـ ثً وجؼيت اف ٍبآو اگـ َ ثُػي امت. ربوت عؼاَوؼ ؿصمتي اف

 ؿا آوٍاب  عؼاَواؼ  ػ  ثً لؾوٍب، ػويُ، مي ثناتىؼ،  َ اوؼ كـمبوي کـػي ُؿ، وبام ػؿ

 وياؼوؼ  َلي اٍضبة ثً ميوت َگـكتبؿ، ػچبؿ فصمت مي اوؼاعت. ثً ميوت َ

کً  ايه مُكويت ايه ثُػ ؿاف َ ثُػ. آوٍب اوتظبؿ ػؿ ومبمي امُؿ كتش ػؿ پيـَف، َ َ

َ  ايمبن الٍي ػؿ ػ  آوٍب وُؿ َ ىبم  صب  آوٍب ىؼ عؼاَوؼؿصمت   رب، گـكات. 

مىقلتي وابف    ؿا ثً چىيه -ٍيي اهلل ػييً َميم- امم   وىٍب اٍضبة پيبمجـ عؼاَوؼ

 .کـػ

 ثـگقيؼ؟ ثـا، ايىکبؿ ؿا -ٍيي اهلل ػييً َميم- اٍضبة پيبمجـ عؼاَوؼ اـچ
 

ـ   ػؿ عؼاَوؼ چـا ـ  اهاُا  اٍاضبة َيابؿان    ميابن مابي ٍايي اهلل ػيياً   - پيابمج

 چاـا  ىبن ثـگقياؼ؟  الٍي ثً هيُة وبثيؼن وُؿ ثـا، کنت ايه مىقلت َ ؿا -َميم

 ؿا چً امبمي ايه ؿصمت عُػ ثـ عؼاَوؼ اهُا  ويؼ؟ َيژي وَيت ػيگـ ايه امتيبف
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هاـآن   اهُا  گؾىتً يب آيىؼي چىايه وگلات؟   مُؿػ ػيگـ ػؿ َ ىبم  اٍضبة کـػ

 کـيم پبمظ ميؼٌؼ:

َُ   ِإْر َج﴿ ُِِلَُِّخ َفَأًَِضَ  اللَّاَُ َعاِكٌََُز َعَل الَِّزََي َكَفُشوا ِفٍ ُقُلىِثِهِن اْلَذِوََُّخ َدِوََُّخ اْلَجب
َُ َُِلَهب َوَكبَى اللَّ َِ َوَعَلً اْلُوِؤِهٌِنَي َوَأْلَضَهُهِن َكِلَوَخ الزَّْقَىي َوَكبًُىا َأَدقَّ ِثَهب َوَأ  َعَلً َسُعىِل

ٍٍِء َعِل   .[ 96فتح :] .﴾ُّوبِثُكلِّ َش
 عؼاَواؼ  ، ػاػواؼ، ػلٍبييابن راب   ػؿ آوگبي کً کبكـان وؼَت ربٌييات ؿا )

ثاً ؿَس ايمابن    عاؼا اييابن ؿا   َ مُمىبن کاـػ، ثٍـي  اييبن َ اطميىبن عبطـ، ثٍـي

چياق،   ٌـ اف عؼا َ آن ثُػوؼثـافوؼي  ً ؿَس ايمبن َث مقاَاؿوـ فيـا کـػ مبفگبؿ

 . (کبؿ، وُاوبمت ٌـ ثـ آگبي َ

َ  وؼَجي کً کبكـان ثاـا، ؿػ  ثـاثـ ػؿ عؼاَوؼ هيُثيابن   صويوات ػؿ  امام  

يويه هيجاي   َ اطميىبن عبطـ يبؿان اَ َ -ٍيي اهلل ػييً َميم- ثً پيبمجـ رب، ػاػوؼ

فميىً  َ ػاىتىؼ ؿا ىبينتگي آن آوٍب فيـا ايمبن آؿامت، ثً وُؿ ؿا آوٍب َ ٌؼيً ػاػ

 .ػيگـان ثُػي امت ثيو اف آوٍب، وقػ ىيه ايمبوي ػؿچ ػاونته هؼؿ

وُاوب مي عُاوؼ، فيـا اَاًل ثاً اياه ػمياي     ؿا ػاوب َ پبيبن آيً عُػ عؼاَوؼ ػؿ

ـ  کـػي آگبي ثُػي َ ثيو اف کً اوزب  ىؼي َ ؿصمتي کً ػطب  ىاغٌ ػيگاـ،   ٌا

ثاً راؾة    عؼاَواؼ  حبويابً  َ .اياه ؿصمتىاؼ   مي كٍميؼي امت کً چً کنبوي مقاَاؿ

َ  هبػؿ َ بن ثً ايمبن وُاوبوُؿاوي کـػوي هيُة اونبن َ ـ  امات   وماي عُامات،   اگا

 عاؼا  يآگابٌي َاؿاػ  ايه وؼمت ثي ثٍـي ثُػوؼ. پل مىقلت اٍضبة ثب اٍضبة اف

 وؼييه ىؼي امت. 
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 چَ کساًي تز راٍ راست ُستٌذ ؟
 

ُِِن َوَأِهَىاِلِهِن ََِجَز﴿ َِ  َفِضاًلُغىَى ِلْلُفَقَشاِء اْلُوَهبِجِشََي الَِّزََي ُأِخِشُجىا ِهِي ِدَبِس ِهِي اللَّ
ُُِن الصَّبِدُقىَى َُ ُأِوَلِئَك  ََ َوَسُعىَل ٌُِصُشوَى اللَّ   [. 8: حشر] .﴾َوِسِضَىاًّب َوََ

َ  آن كوـا، مٍبرـيىي امت کً اف ٌمچىيه ؿىبيم اف َ  عبواً  اماُا    کبىابوً 

 َ مي عُاٌىؼ ؿا عيىُػ، اَ َ آن کنبويکً كر  عؼا ثيـَن ؿاوؼي ىؼي اوؼ. عُػ

 .وىؼبيگُايىبن ؿامت يبؿ، مي ػٌىؼ، يبمجـه ؿاپ َ عؼا

 ،ٍيي اهلل ػيياً َمايم  - ؿمُلو َ کً ثً كـمبن عؼا مٍبرـيه کنبوي ثُػوؼ

َ  اف آوٍاب  ثؼراي اف   صتاي  ػاؿايي َ عبوً َ اف  َ گياتىؼ  عُييابن عاُػ   عابوُاػي 

ـ    ػمت عبلي َ َ   ايىٍاب  ثناتىؼ.  ؿا ثؼَن کمتاـيه وُىاً ا، ؿاي مال  ثاـا، وَاـت 

 َ ومااب  لااؾوٍب ثااب ؿا ػويااب -ٍاايي اهلل ػييااً َماايم- َؿمااُ  اَ  ياابؿ، ػيااه عااؼا

اصکب  الٍي  ارـاء مب  عُػ ووؼيم ومُػن ربن َ ثب َ ػلجنتگيٍبيو وـک ومُػوؼ

کاً مٍابرـيه اَلايه     وبىي ماي ىاُػ،   آوزب اف آوٍب اٌميت کبؿ ممکه مبعتىؼ. ؿا

ميابن اوجاُي    ػؿ -ٍايي اهلل ػيياً َمايم   - امم  يبَؿان پيبمجـ وىٍب گـَي منيمبوبن َ

ُ  کً وؼا، امام  ػؿ  ايه مي ىؼ ٌمُاؿي مبوغ اف آوٍب صرُؿ َ ميـکيه ثُػوؼ  گيا

مٍبرـيه گاـَي   ثـا، ٌمييً ثً عبک مشـػي گـػػ. پب ايه ىـيؼت وُ َ علً ىُػ

 واابَان مااىگيىي ؿا آن، ياابؿ، پياابمجـ ثااـا، هجااُ  اماام  َ َ اَ  اٍااضبة ثُػوااؼ

   .پـػاعتىؼ
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 رستگاراى ّاقعي
 

ُِِهِن َواَلِزََي َرَجىَُّءوا الذَّاَس َواْلِئمَيبَى ِهِي َقِجِلِهِن َُِذجَُّوالَّ﴿ َُبَجَش ِإَل ََِجُذوَى ِفٍ  ىَى َهِي 
ُِِن َدبَجًخ ِهوَّب ُأوُرىا َوَُِؤِثُشوَى َعَلً َأًُِفِغِهِن َوَلِى َكبَى ِثِهِن َخَصبَصٌخ َوَهِي َُاىَ    ُصُذوِس

ُُِن َِ َفُأِوَلِئَك   [.9 حشر:] .﴾اْلُوْفِلُذىَى ُشخَّ ًَْفِغ
آمابػي   ػلٍاب(  )ػؿ ايمبن ؿا آمؼن مٍبرـيه عبوً َکبىبوً َ آوبوي کً هج  اف)

ػؿ  َ اواؼ،  کاـػي  ٌزاـت  کً ثاً پايو آوٍاب    ؿا کنبوي ػَمت مي ػاؿوؼ َ کـػوؼ

ثاً چيقٌابيي کاً ثاً مٍابرـيه ػاػي ىاؼي        ؿؿجت ومي کىىاؼ  َ ػؿَن اصنبك ويبف

 ثبىاىؼ.  مغت ويبفمىاؼ  کً عُػ چىؼ ٌـ يش مي ػٌىؼوـر عُػ ثـ اييبن ؿا امت َ

 ايياابن هطؼااًب مضلااُک کـػوااؼ، وگٍااؼاؿ، َ ؿا ولاال عااُػ ثغاا ، اف کناابويکً

 . (ؿمتگبؿوؼ

 اوَابؿ  ػياه مضکام ومُػواؼ،    اف اٍضبة کً پبيً ا، ػيگاـ ؿا  گـَي ػَ  اف

 مىبكغ ػويُ، ثً وؼا، ؿماُ  اکاـ    ػاؿايي َ اوَبؿ، کً ثي وُرً ثً مب  َ ثُػوؼ.

َ   -يي اهلل ػييً َميمٍ- َ     ثاـا، يابؿ، ػاػن   پىابي ػاػن ثاً مٍابرـيه پبماظ ػاػي 

ثابؿَ، آَؿ، ثاً    اوَابؿ  ىاـيک کـػواؼ.   آوچً ػاىاتىؼ  ػؿ ثـاػؿان ػيىي عُػ ؿا

ػىمىبن وابفي ا، ثاـا،    عُػ، ثـاػؿان رؼيؼ َ -ٍيي اهلل ػييً َميم- امم  پيبمجـ

ـ   واؼ، ػمت ػاػ اف ػَمتبن فيبػ، ؿا َ آَؿػوؼ عُيو ثُرُػ ؿضاب،   َلاي ثغابط

 ىبن ثً کمايه ويناتً ثاُػ    ثغت پيت عُؿىيؼ مَبئجي کً ػؿ ؿمُلو اف َ عؼا

 آؿابف  ؿامتب، وضون آؿمبوٍب، ىاـيؼت رؼياؼ   ىؼيؼ، ؿا ػؿي مجبؿف َ وٍـاميؼوؼ

وابَان   -ٍايي اهلل ػيياً َمايم   - امام   پيُمته ثً ع  پيبمجـ افاء ػؿ آوٍب ومُػوؼ.

  .پـػاعتىؼ مىگيىي ؿا
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 ًگشتٌذ ئلّى سحوت تَ چٌيي هٌشلتي ًااب تذاصح
 

ُُاِن  ﴿ َِ َوالَِّزََي آَووا َوًََصُشوا ُأِوَلِئَك  َُُذوا ِفٍ َعِجُِل اللَّ َُبَجُشوا َوَجب َوالَِّزََي آَهٌُىا َو
 [.74اوفال:] .﴾اْلُوِؤِهٌُىَى َدقًّب َلُهِن َهِغِفَشٌح َوِسِصْ  َكِشمْي

 رٍابػ  ؿاي عاؼا  ػؿ َ ـػواؼ مٍابرـت ک  َ ثيگمبن کنبويکً ايمابن آَؿػواؼ  )

َ  آوابن صويوتابً   يابؿ، کاـػي اواؼ،    َ کنبويکً پىابي ػاػي اواؼ   َ ومُػي اوؼ  ثاب  ماُمه 

 . (امت آعـت( َ ؿَف، ىبينتً )ػؿ آوبن آمـفه )گىبٌبن( ثـا، ايمبوىؼ.

ثً طُؿ، اولبهي  ثؼَن ػلي  َ -ٍيي اهلل ػييً َميم- يبؿان پيبمجـ اٍضبة َ

 ثاـا، هاـاؿ   ىابن  ماظ  وَاميم ؿا  َ ثيکً اػمب  آوٍب ثً چىيه مىقلتي وبئ  وگيتىؼ،

ماجت ػمات يابثي ثاً      ربوليبوي ٌب، ثي پبيابن،  َ مزبٌؼوٍب َ گـكته ػؿ ؿاي صن

اػ، ثغاو امام  وُما  صراـت     فٌىگبميکاً واؼا، آ   چىيه ربيگبٌي گيات. 

 مواب ،  ضبة اف فواؼگي، اٍا  اكکاه گيات،   طىايه  -ٍيي اهلل ػييً َمايم - مضمؼ

كـفواؼان َ َالاؼيه عاُػ ػ      صتي اٍبلت هُمي َعبوُاػگي َ ثبَؿٌب، اػتوبػات،

ٌىگبميکاً   آوٍب لجيک گلتىؼ. ؿا -ٍيي اهلل ػييً َميم- ػؿعُامت پيبمجـ َ کىؼوؼ

 يؼوؼ،ىاى  -ٍيي اهلل ػييً َمايم - امم  ػٌبن پيبمجـ اف ٌنتي ؿا صويوت فوؼگي َ

َ   ٍ  آميقبَؿٌب، رث وؼَت َ ثىؼ ؿا اف عُػ  گؾىتً َمىتٍب، اراؼاػ، ؿٌبوياؼي 

ـ   يگبوً کـػوؼ. ونييم عؼاَوؼ ؿا عبلَبوً عُػ  ايمابن ويبَؿػواؼ،   اٍضبة ثاً پيابمج

 ؿط ػاػن يک وضُ  ػظيم ػؿ ػؿَن يکبيک آوٍب.  پل اف مگـ

 كرب، ربمؼاً،  وب ػؿَن عُػ ػميي اف ايه اوومة ؿَصي َ افاء اٍضبة ػؿ

ػاؿا، اياه   ثاً اؽن عؼاَواؼ   وماي طيجياؼ،   رابن آوٍاب   اف ـکً گبٌي ثً ثٍبيي کمتا 

ىبيناتً واـيه اكاـاػ ثاـا، ؿصمات       ؿا عُػ َ يبكتىي ىؼوؼ ربيگبي ػظيم ػمت وب

 ػاػوؼ.   مؼـكت اَ هـاؿ الٍي َ

 

 



19 

 

 اصحاب است ٍياري دٌُذ خذا
 

َُ َوَهِي ارََّجَعَك ِهِي اْلُوِؤِهٌِنَي﴿ ُّ َدِغُجَك اللَّ  [.64وفال:ا] .﴾ََبَأََُّهب الٌَِّج
 . (ثنىؼي امت پيـَ، کـػي اوؼ وُ مىيىي کً افمإ ا، پيبمجـ عؼا ثـا، وُ َ)

 کاً ػؿ  ثـا، کنبوي اػام  کىاؼ   ٌنت کً عؼاَوؼ ايه ثبالوـ كرييتي اف آيب

َ  وکىيؼ، اهتؼا ثً ٌي  چيق َ مغتي ٌب وگـان وجبىيؼ مَبئت َ ثـاثـ  ؿا آوٍاب  فياـا ا

 کً ثقؿگتـيه هؼؿت ٌناتي امات ثاـا، آوٍاب     اهلل َ ومُػ پيتيجبوي عُاٌؼ يبؿ، َ

 ؟ثنىؼي مي ثبىؼ

َ ي ايه َػاؼ  ثؼَن وـػيؼ  امىيات   اياه وراميه آمامبوي ثاـا، ايزابػ      الٍاي 

ـ   ػؿَوي، َ  َ -ٍايي اهلل ػيياً َمايم   - ػلي  اَ  ثـا، هُت هيات پيابمج ػؿ  يابؿان ا

َ  ثُػي امت. مـٌب ػؿػ اوُاع ميکمت َ ؿَيبؿَيي ثب  اٍضبة ثؼلي  ايمبن هاُ، 

چىايه پيبمٍاب،    ثاب  هاؼؿت اَ،  َ ثً يکتابيي عؼاَواؼ   اػتوبػ اف لجـيق يجي مطمئه َه

ويـَيي وبفي  ثـا، اوُاع مزبٌؼوٍب َ مي يبكتىؼ آممبوي َ َػؼي ٌب، الٍي آؿامو 

َ    َ مي گـكتىؼ  ػؿػٌاب  طجن ايه هبػؼي ثُػي امت کً وضما  ماغتـيه مياکمت 

 .گيتيم مينـ آمبن َ ثـا، آوٍب
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 خذا گْاٍ ّشاُذي ًشد
 

ُُِن  ﴿ ُُِن الصِّذَُِّقىَى َوالشَُّهَذاُء ِعٌَِذ َسثِِّهِن َلُهِن َأِجاُش َِ ُأِوَلِئَك  َِ َوُسُعِل َوالَِّزََي آَهٌُىا ِثبللَّ
ُُِن  [.19 حديد:]  .﴾َوًُىُس
 عؼا ىبٌؼ َ وقػ وىؼبيگُبن آَؿوؼ آوٍب ؿامتؿمُلو ايم َ کنبويکً ثً عؼا)

 . (عُػ ؿا ػاؿوؼ عُػ ؿا َ وُؿ مي ثبىىؼ َ ارـ ػيگـان( َگُاي )ثـ

وىٍابوـيه لضظابت    ثـا، کنابويکً ػؿ  كرييت ؿا، َ متؼب  ايه امتيبف عؼاَوؼ

وَؼين  ؿا آوٍب َ ايمبن آَؿػوؼ پـَؿػگبؿه ثً اَ َ َ يبؿ، ػاػوؼ امم  ؿا پيبمجـ

کاً   ، هبئا  ماي ىاُػ   ـ مجىب، ػمتُؿات آوٍب هـاؿ ػاػواؼ ث ؿا فوؼگي عُػ ومُػي َ

ـ  و عؼاَواؼ ىبٌؼ َگُاي پاي  َ   ثا َ    عؼاَواؼ  ػيگاـان ثبىاىؼ   آوٍاب ؿا ثاـاي ؿامات 

 عؼاَواؼ  مضلُک امت. عؼاَوؼ وقػ آوٍب ارـٌب، ثؼَن وـػيؼ ٍضيش مي عُاوؼ،

ـ  ثب ايه ػؿرً َمىقلت يبؿان َ ٌام   ثابف  ؿا -ٍايي اهلل ػيياً َمايم   - اٍضبة پيابمج

ـ  گُاي ؿا آوٍب َ ثبالوـ مي ثـػ ؿاٌاي   کاً وىٍاب چىايه    اػماب  ػيگاـان ماي کىاؼ     ثا

ئا  ىاؼي امات    ثـا، اياه گاـَي هب   مىقلتي کً عؼاَوؼ صن مي ثبىؼ. ثـ ػؿمت َ

َ ربيگبٌي امت کً ثؼَن  َ  ثبعته رابن  اماُا  ػوياُ، صبٍا  وگياتً      فواؼگي 

ثً ثٍتـيه وضاُ ممکاه پال     کً ايه امتضبن الٍي ؿا اٍضبة هُمي ثُػوؼ َ امت،

 ػاػوؼ.  
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 دّم تخش
 

 تاريخ زصَءًقش صحاتَ در ع
 

 ؟شذًذ  -صلي اهلل عليَ ّسلن- ّارثاى پياهثز چزا صحاتَ 
 

ماي   -ٍايي اهلل ػيياً َمايم   - ؿماُ  عاؼا   ٍضبثً امتي ثُػوؼکً ٌمقمبن ثب 

َ   ارـاء ػؿ َ ثً اَ ايمبن آَؿػوؼ َ فينتىؼ ٍاضبثً   ىاـيک گياتىؼ.   ؿمابلتو ثاب ا

َصاي   ثاـٌي  کاؼا  آوٍاب    َ عطبيي افآوٍب ماـفوؼ  ممکه ثُػ َ مؼَُ  وجُػي اوؼ

َ    كتاًء وـثيات يب  آوٍاب  اماب  وبف  وگيت، َ   ثٍتاـيه مکتات اماممي   كکاـ، رٍابن 

 ثاي كـٌىاگ،   ٌاب،  ميابن مياتي اونابن    کاً اف  ايه ثاُػ  ثٍتـيه مؼيم وبؿيظ ثُػوؼ.

 ػيگاـ، وؼاىاتىؼ،   کابؿ  ؿيغته عُن يکؼيگـ کً رق َصيي، َ ثي مُاػ ربٌ ،

ـ     ػؿ اونبوؼاؿ، آوٍب ووُ، َ َ آمؼکً فٌؼ امتي پؼيؼ  .ثاُػ  طاُ  وابؿيظ ثاي وظيا

اٍاُ    َ ػوبياؼ  ؿا ثاب  آوٍاب  ثـا، ايىکً ثتُاواؼ  -ٍيي اهلل ػييً َميم- امم  پيبمجـ

 آيابت هاـآن ؿا   َ ػاىت، صرُؿ ميبن آوٍب ٌمُاؿي ػؿ ىـيؼت امممي آىىب کىؼ،

 )صاؼيج(  ؿا ماغىبن عاُػ   َ مي عُاوؼ ثـا، آوٍب َ، َصي ىؼي ثُػ،ً کً وبفي ث

ٍاضبثً   ىاؼکً ؿكتابؿ   ٌ عُاٌاؼ ثب اوؼکي ػهت ميغ مي ومُػ. ثبفگُ ثـا، آوٍب

َ   اثتاؼا ػؿ  ،-ٍيي اهلل ػييً َمايم - امم  اف ؿصيت پيبمجـ ؼؼث ً  فمابن صيابت اَ   ثا

صراـت ؿمابلت    آن ػؿوجُػ ثتُاوىؼ آوٍب بو مي ىؼ، وُم  ٍضبثً ارـاء كـمبن اَ

 آن ػؿرىگٍابيي کاً عاُػ ػؿ    -ٍيي اهلل ػييً َمايم - پيبمجـ .امم  ؿا اػامً ػٌىؼ

ػؿ   َ ماي گقياؼ،   ثؼىُان كـمبوؼي مشبي ثـ ٍضبثً ؿا يکي اف ثبؿ ٌـ وؼاىت، صرُؿ

 ثؼىااُان ؿئاايل َ ؿا  يکااي ثاابؿ ٌااـ ػاىاات، آن صرااُؿ رىگٍاابيي کااً عااُػ ػؿ

ثااً  ٍااضبثً ؿا آن صرااـت گـٌٍَاابيي اف اوتغاابة مااي ومااُػ.  مـپـماات ىااٍـ

 َ گـػوؼ وجييؾ ػيه آىىب وب ثب ثً مىبطن مغتيق مي كـمتبػ، آوٍب مـپـمتي يکي اف
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َ  ،-ٍيي اهلل ػييً َميم- امم  پيبمجـ بالت آوٍب اٍمس ىُػ.اىک ماغىبن   هاـآن 

ىاؼي َ   آىاىب  ٌماً ثاب آوٍاب    پىٍبن ومي ػاىات واب   ٌيچکل ؿا اف )صؼيج( عُػ ؿا

وـثيات ومُػکاً واً     َثاؼيه وـويات ونايي ؿا    ؿاَ، صؼيج گـػواؼ.  هبؿ، هـآن َ

 هابؿ،،  يابن آوٍاب،  فيابػ، ػؿم  ثيکً ثً وؼاؼاػ  ،يک گـَي ثُػ َ َاثنتً ثً يک كـػ

ـ   ثؼؼ مجيؾ َ َالي ثُػ. كـمبوؼي، مضؼث،  -ٍايي اهلل ػيياً َمايم   - اف ؿصيات پيابمج

ـ      وـثيات يبكتاً ثُػواؼ،    -ٍايي اهلل ػيياً َمايم   - ٌميه گـٌَاي کاً وُما  پيابمج

اثمؽ  کبؿ ثً ىٍـ، ؿكتً َ آوٍب ٌـکؼا  اف ٌمچُن متبؿگبوي ػؿىت ػؿعييؼي َ

 منايمبً  مزٍاق،،  چىيه رمؼيت آگبي َ َرُػ ثب ؿمبلت آوـا اوزب  ػاػوؼ. امم  َ

ماـفميه   پييـَ، امم  ػؿ ػؿ ٍضبثً ٌي  وأعيـ، چىؼوه اف کيتً ىؼن يک يب

ٍايي اهلل  - ثـوبمً ا، ثُػکً ؿماُ  عاؼا   ايه ارـاء َ ايزبػ ومي کـػ. ٌب، رؼيؼ

ثاً   ثـا، ػبػت ػاػن منايميه  طـاصي کـػي ثُػ َ آوـا فمبن عُػ ػؿ -ػييً َميم

اياه ويابن ماي ػٌؼکاً      َ گؾاىاتً ثاُػ.   اراـا  ثً مـصيً هغ صيبوو آوـامُ آن ػؿ

پايو   ، ثـوبماً ٌاب، اف  ـمزا  َ -ٍايي اهلل ػيياً َمايم   - َاؿحبن پيبمجـ ٍضبثً رق

 وجُػوؼ.   وؼييه ىؼي ای 

 

 يک اهت شکست ًاپذيز
 

 ػؿ فياـا  رابلجي ػاؿػ.  كينالًء  ػاػن يک امت ثؼىُان َاؿث يک پيبمجـ هـاؿ

 وؼاؿػ. کتبة آممبويو َرُػ اصتمب  وضـيق آن ػيه يب ايه ٍُؿت ثٍي  َرً

کناابويکً  وؼااؼاػ َ ثبىااىؼ ؿاَ، صااؼيج َهتيکااً يااک اماات هاابؿ، هااـآن َ

مىاقَ، ىاؼن    کياتً ىاؼن ياب    ثبىاؼ،  فيابػ  ، چىيه كربييي ثبىىؼثـا ػؿميبن آوٍب

 ػينيىؼ. مي ػاويم کً َاؿحبن  اوضـاف آن ػيه وغُاٌؼ ثبػج وبثُػ، َ ٌـوؼؼاػ

ـ   َ ثىب  صُاؿيُن ثُػوؼ ولـ 12 ( ييً النم)ػ  مُماي رمياً   پيابمجـان اف  ثاـا، مابي
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 اف اياه امات کاً ثؼاؼ     واؼاؿػ.  يک َاؿث ميغٌ َراُػ  رقء ويق (ييً النم )ػ

ٌماً   ػؿ ثگُه اونبوٍب ومي وُاونت وؼا، ػيه عُػ ؿا َاؿث اَ پيبمجـ ؿصيت ٌـ

 يب کيتً مي ىاؼ، فوؼاوي مي گيت  مىقَ، يب اَ اگـ َ فمبوي ثـمبوؼ. ٌـ ػؿ َ رب

ـ    َ ؿمبلت آن ػيه وضـيق مي گيات.  کتبة آممبوي َ ووابط   ثاـا، ماـػ  مابي

اف ؿصيت  امب ٍضبثً ثؼؼ َرُػ وؼاىت. رٍبن امکبن ػمتـمي ثً مىبثغ ػيه رؼيؼ

ـ   ىٍـ،، كتش ٌـ اف ثؼؼ ،-ٍيي اهلل ػييً َميم- پيبمجـ ياک صابکم    ثاـا، آن ىاٍ

مضؼث ثً  يک هبؿ، هـآن َ َ مبفػربؿ،  ىـع ؿا اصکب  امممي وؼييه کـػي وب

ثاب اياه ىايُي ثرابػت      وؼيايم ػٌاؼ.   ؿا وب وبفي منيمبوبن ىؼي ٌب كـمتبػوؼ آن ىٍـ

ـ  ػمَي ثـ ثُػ. وبمضؼَػ يؼوي َومب  و منيميه ثـا، اثمؽ ايه ػيه کناي   آن اگا

كـامُىاي ماي    ػچبؿ -ٍيي اهلل ػييً َميم- هـآن کـيم يب اصبػيج وجُ، مُؿػ ػؿ

ماي   عطاب ؿا  وضـيق َ کً ريُ ثُػوؼ مضؼث ػيگـ هبؿ، هـآن َ ولـ ٍؼٌب ىؼ،

ثيه گـٌٍَب،  فمبويکً ثؼلي  اعتمكبت ميبمي، صتيايىنت کً مي ثيىيم  گـكتىؼ.

َ  مي گـكت، ػؿ منيمبوبن رىگ ػؿ  اصکاب  ىاـػي،   ايه رىگ ثيه آيبت هاـآن 

َ  َ ومبف يءمخ  وضُ طاـف ػيگاـ ثاـا،     ػَ َ ٌاي  اعتمكاي وجاُػ    ؿياـي،  فکابت 

 ثُػوؼ. ن الوُ لومبمي ػمتُؿات مؾٌجي مت

رابيي ثاـا،    وياق  امم  امت کاً ػؿميابن ثقؿگتاـيه اعتمكٍاب     ايه اػزبف َ

ثً يک آياً   يصتي نک َ وؼاؿػ هـآن َرُػ ميبن اصکب  اٍيي ػيه َ ولبَت وظـ

ـ  هـآن ىاک وؼاىاتً امات.     ماُؿػ ؿمابلت ٍاضبثً ماي كـمبياؼ:      امام  ػؿ  پيابمج

 يک رميً کُوبي ثبىؼ.کً ثً اوؼافي  ؼٌـچى ثـمبويؼ، ثً گُه امتم اصبػيج مـا
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 ياراى هي هاًٌذ ستارگاى اًذ
 

ثً َاهؼيات وجاؼي     -ٍيي اهلل ػييً َميم- ػؿايىزبمت کً ايه صؼيج وجُ،

 :مي ىُػکً

ٌاؼايت ماي    کىياؼ  ثاً ٌـکاؼا  کاً اهتاؼا     ماتبؿگبن اواؼ،   مبوىاؼ  مه ))يبؿان

 .ىُيؼ((

ـ  َ  اف يبؿان پيابمج َ  كواً کنات واُؿ    َ ػيام  عُؿىايؼ  مىجاغ  ٌـکاؼا    کاـػي 

َؿَىتبيي ثغييؼن  آممبن ىٍـ،، ثـ ثَُؿت متبؿي ػؿآمؼي کً ثـا، وبثيؼن وُؿ

 َ اهتاؼا کـػواؼ   ٍضبثً َ َاؿحبن پيبمجـ ثً يکي اف ىٍـ مـػ  ٌـ ثؼان کبكي ثُػوؼ.

يکىُاعات َ   کً ومبمي مـفميه ٌاب، اماممي كاتش ىاؼي ثطاُؿ      ثؼيه وـويت ثُػ

ـ  ً ؿوگ امم  مقيه ىؼوؼ.ثب مـػت ث ٌمبٌىگ َ ىاٍـٌب، اماممي    ياک اف  ٌا

 ىُوؼ َرُػ اَ ثٍـي مىؼ ثؼيه وـويت اف وب ميبن عُػ ػاىتىؼ، ؿا ػؿ پيبمجـ َاؿحي اف

  ثـمبوؼ. ثً گُه آوٍب وؼا، امم  ؿا َ اَ

کً طي آن هـآن َاصکب   آن امم  مي ثبىؼ وىٍب اف ثلـػ مىضَـ يءايه ىيُ

اٍاضبة   فيبػ، اف کيتً ىؼن وؼؼاػ َ ٌبيي ثغييؼ،ٌـگُوً وضـيلي ؿ ػيه ؿا اف

 .ثً عبمُىي وجؼي  ونبعت ػيه ؿا مؼًءوُ ـاؽ يگبوگي هـآن َچ

 

 اختالف هياى صحاتَ
 

 َ وينت اىبؿي ا، ثً مُضُع اعتمف ميبن ٍضبثً ػاىتً ثبىايم،  ثؼ ايىزب ػؿ

ممکاه امات    َ عطاب وجُػواؼ   ػبؿ، اف اػم  کىيم کً ٍضبثً ٌيچکؼا  مؼَُ  َ

ثاؼلي  ايىکاً    ياب  -کً َيژگاي ٌـاونابن امات   - كـامُىي ىؼي ثبىىؼ ٌي ػچبؿگب

- ربوات ؿماُ  عاؼا    ثـا، ثيبن صاؼيج اف  مؼاَ ، ثطُؿ رمغ ومُػن ٌمگي آوٍب

کً  ػيؼي ثبىىؼ ىىيؼي يب ؿا چيقٌب آوٍب اف ممکه وجُػي امت، -ٍيي اهلل ػييً َميم
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ٌ   ػيؼن آن مضاـَ  ثاُػي اواؼ.    ىىيؼن َ ػيگـان اف ي ماجت اعاتمف   ٌَمايه گاب

يک  ميبن اػربء ولبَت وظـ اعتمف َ ميبن ايه امت مي ىؼي امت. وظـٌبيي ػؿ

کً  امکبن وؼاؿػ امـ، طجيؼي امت َ يک امت، يک ىٍـ َ يک گـَي، عبوُاػي،

ـ   رقئي َ ومبمي مُاؿػ کً ػؿ آيؼ گـٌَي ثُرُػ  َ ػاىاتً ثبىاؼ   کيي اولابم وظا

 ممکه وينت. ميتـکي ثبىىؼ، بمًماونبن کً ػاؿا، َيژگي ٌب، ک يبكته ػَ صتي

ـ   اف امت ايه امات کاً ٍاضبثً ثؼاؼ     ٌمً مٍمتـ آوچً اف امب - ؿصيات پيابمج

َ  ٌيچگبي ػؿ -ٍيي اهلل ػييً َميم وبىاي اف   اعتمكابت آوٍاب   امبك ػيه ويبكتبػواؼ 

ولبَت وظـ َ ارتٍبػٌب، اونبوي َ اف طـكي ٍضبثً وب فمبويکً اهُا  ػيگـ ػؿ ميابن  

مابن  ثب َرُػ ومب  اعتمف وظـٌب ثؼلي  ػؿرًء اي ؽ وکـػي ثُػوؼ،رمؼيت آوٍب ولُ

 ، ٌيچگبي کبؿىبن ثً وقاع َ عُوـيق، َ صن کيي ويبوزبميؼ.ثبال ػؿ ػؿَويبن

َ اعتمف َ رىگ فمبوي ػؿ ميابن منايميه پؼياؼ آماؼ کاً گاـَي عابلٌ        

ٍضبثً َرُػ وؼاىت َ وبفي منيمبن ىؼي ٌب، ؿيـ ٍاضبثً َاؿػ ػـٍاًء ميبماي    

َ واب فمابوي کاً       گيتىؼ ٍَاضبثً پياـ َ مابلغُؿػي َ گُىاً ويايه ثُػواؼ.      امم

ٍضبثً ػؿ ٍضىًء ارتمبع َ ميبمت ثُػوؼ، ثٍتـيه َ طميي وـيه ػَؿان َصؼت 

آميق َ وُكين ثغو ؿا ػؿ وبؿيظ امم  َ موُط ػىمىبن اٍيي َ کبؿٌب، ثاقؿگ  

 .غ آَؿ، هـآن وُم  آوٍب ٍُؿت گـكتػيه مخ  رم

، يؼىاي ثاؼلي  ولابَت ػؿ    بىي اف ارتٍابػ آوٍاب ثاُػي امات    ثً واعتمف ٍضب

ثـػاىت َ مييوً کً ػؿ ٌـ اونبوي َراُػ ػاؿػ، گابٌي ثاً اعاتمف ماي اكتبػواؼ.       

اعتمف ٍضبثً وبىي اف ٌُ، َ ٌُك َ مب  ػَمتي َ کم کبؿ، آوٍب ػؿ ػياه َ  

اوضـاف آوٍب وجُػي امت، فيـا ٌيچکؼا  اف آوٍاب فواؼگي مابػي َ ػجابػت ماغت      

ُؿ ميبمي َ ارتمابػي  ف آميق آوٍب ػؿ اممؿا ؿٌب وکـػي َ ثييتـيه ووطً اعتعُػ 

، کً ٌـ کؼا  ومه مي ومُػوؼ ؿاي ص  ثٍتـ، ثـا، اػاؿي ربمؼً اؿائً ػٌىؼ . ثُػي
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َِ َوَلِكِي َهب َرَعوََّذِد ُقُلىُثُكِن﴿ عؼاَوؼ ميلـمبياؼ:  ُُِكِن ُجٌَبْح ِفَُوب َأِخَطْأُرِن ِث َُِظ َعَل  .﴾َوَل
 .[5حزاب :ا]

گىبي ػؿ چيقٌبيي وينت کً ثً عطب َ اىاتجبي ؿكتاً اياؼ، ثيکاً ػؿ چيقٌابيي      )

 .(مي عُامتً امت (ػلٍبيتبن )ػمؼًا کً امت

اف آوزب کً اعتمف وظـ اٍضبة وبىاي اف ارتٍابػ َ ولکاـ ثاُػي امات، واً       

عطب ويق ؿكتاً   ٌُ، َ ٌُك َ اكتبػن ثً ػوجب  مب  ػويب، پل اگـ ػؿ ارتٍبػ عُػ ثً

، ثبف ٌم گىبٌي ثـ آوٍب  وينت، فيـا ويت آوٍب ثـا، ارتٍابػ پابک َ اٍامس    بىىؼث

 ػؿ مُؿػ ارتٍبػ مي كـمبيىؼ: -ٍيي اهلل ػييً َميم- پيبمجـ امم   امُؿ ثُػي امت.

ٌـ کاً ثاً ػؿمات ؿكات ػَ      )ٌـ کل ػؿ ارتٍبػ ثً عطب ؿكت يک حُاة ػاؿػ َ

 .(حُاة ػاؿػ

ـ  ً  - اگـ ٍضبثً پيابمج ثؼاؼ اف ؿصيات آن صراـت ػؿ     -َمايم  ٍايي اهلل ػييا

اعتمف وظـٌب ثً ماب  اواؼَف، َ مابعته کبعٍاب َ ماـکُثي مغبللابن َ ٌاُك        

ماي ىاؼ اػػاب کاـػ کاً اعاتمف ميابن ٍاضبثً اف ؿَ،          پـمتي ؿَ، مي آَؿوؼ،

 ثيکً ثً مجت مب  ػويب ثُػي امت.  ارتٍبػ َ اعتمف ػويؼي وجُػي امت،

ـ ػؿ  ثاي وُراً    -ٍايي اهلل ػيياً َمايم   - صبليکً ٍضبثً ثؼؼ اف ؿصيت پيابمج

رق کنبويکً اف هج  ػاؿا، اماُا  كاـاَان ثُػواؼ َ     وـيه اكـاػ ثً مب  ػويب ثُػي اوؼ،

َ چاً ثؼاؼ اف آن اف ٌاي      -ٍيي اهلل ػيياً َمايم  - چً ػؿ فمبن صيبت ؿمُ  عؼا

 .گُوً اولبهي ػؿيؾ وُؿفيؼوؼ

 

 ظيفَ سايز هسلويي در هْرد اختالفّ
 

منيميه ػؿ مُؿػ اعاتمف َ مىبهيابت ثايه يکاؼيگـ ياب      صب  ثبيؼ ػيؼ مبيـ 

ػؿ مُؿػ مُضُع اَ  يؼىي اعتمكي کاً ثايه    گؾىتگبن چً مُضؼي ثبيؼ ثگيـوؼ.

  ، هـآن ثً ٍـاصت مي گُيؼ:گـَي اف مُمىيه ػؿ مُؿػ ٌـ چيق، ػَ
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ٌَُُِهَوب﴿  .[9 رات:حج] .﴾َوِإْى َطبِئَفَزبِى ِهِي اْلُوِؤِهٌِنَي اْقَزَزُلىا َفَأِصِلُذىا َث
ٌـ گبي ػَ گـَي اف مُمىيه ثب ٌم رىگ کـػوؼ، ثايه آوٍاب ٍايش ؿا ثـهاـاؿ     )

 .(مبفيؼ

َُِي َأَخَىَُِكِن﴿  [.11حجرات: ] .﴾ِإًََّوب اْلُوِؤِهٌُىَى ِإِخَىٌح َفَأِصِلُذىا َث
 . (وبن اٍمس کىيؼ ثـامتي کً مُمىبن ثب يکؼيگـ ثـاػؿوؼ، پل ثيه ثـاػؿان)

ؿ افاء اعتمكابوي کاً ػؿ ثايه عُػىابن ؿط ماي      صب  کً َربيق منيميه ػ

اگاـ   ايه اعتمكبت ميبن گؾىتگبن ثبىؼ، ماخمً  ثبيؼ ػيؼ اگـ ػٌؼ ميغٌ گيت،

اعتمف ميبن ٍاضبثً ماب ؿا ثاً اعاتمف وظاـ َا ػاؿػ چاً مُضاؼي ػؿ اياه هجاب           

 هـآن کـيم اثتؼا مي كـمبيؼ: ب آوٍب ثـعُؿػ کىيم؟ثگيـيم َ چگُوً ث

َِ ِعْلْن ِإىَّ الغَِّوَع َواْلَجَصَش َواْلُفَؤاَد ُكلُّ ُأ َرْقُف َهب َواَل﴿ َُِظ َلَك ِث َُ َل ِوَلِئَك َكبَى َعٌِ
 [.16اسراء: ] .﴾َهِغُئىاًل
اف چيق، کً اف آن آگبٌي وؼاؿ، پيـَ، مکه، فيـا ثيگمبن چيم َ گُه )

 . (َ ػ  ٌمً مُؿػ پـك َ رُ اف آوچً مي کىىؼ هـاؿ مي گيـوؼ

يه مي عُاٌؼ کً ثؼَن ػلي  َ آگبٌي ػؿ مُؿػ ٌي  چيق، ايه آيً اف منيم

ـآن کاـيم ثابف ماي    ها  ارٍبؿ وظـ وکىىؼ َ ثؼيه وـويت ثاً اعتمكابت ػاماه وقوىاؼ.    

 كـمبيؼ:

ُرِغَأُلىَى َعوَّاب َكابًُىا    ِرْلَك ُأهٌَّخ َقِذ َخَلِذ َلَهب َهب َكَغَجِذ َوَلُكِن َهب َكَغِجُزِن َواَل﴿
 [.141و  114: بقره] .﴾ََِعَوُلىَى
کاً گؾىات َ ؿكات. آوچاً ثؼمات آَؿػواؼ متؼيان ثاً          هُمي ثُػواؼ  آوٍب)

َ ػؿ مُؿػآوچً  ثؼمت آَؿػيؼ متؼين ثً عُػوبن امت، عُػىبن امت.آوچً ىمب

 .(آوٍب کـػي اوؼ اف ىمب مُا  وغُاٌؼ ىؼ

فيـا  ايه آيً ثـا، هربَت ػؿ مُؿػ گؾىتگبن ثنيبؿ مؼوُ  َ ثزب مي ثبىؼ.

  اف کً ػؿ ايه هربَت صبٍ  ىُػ َ ٌـ فيابوي ثاـا، ٌيچکاؼا    ٌـ وتيزً ا، اَاًل
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ثـ مـ آوٍاب ػػاُا ػاؿواؼ، وماي ؿمابوؼ َ آوٍاب کاً         گـٌٍَبيي کً ػؿ ايه هربَت

گؾىتً اوؼ منئُ  اػمب  عُػ ٌنتىؼ َ آوٍب کً اکىُن َرُػ ػاؿوؼ منئُ  اػماب   

 .عُػ مي ثبىؼ

يک هبضي صکم  مضبکمً گؾىتگبن ٌيچگبي ممکه وينت. ثؼىُان مخب  حبويًب

يک مزـ  ؿا وىٍب پل اف ثـؿمي ٌاب، ػيماي َ وضويوابت گناتـػي َ ثاـ امابك           

مُافيه هربيي ٍبػؿ مي کىؼ. صب  چگُوً ماي واُان ػؿ ماُؿػ گؾىاتگبوي کاً      

ػبت ػبميبوً ػمت ٍؼٌب َ ىبيؼ ٌقاؿان مب  اف فوؼگي آوٍب گؾىتً ثبىؼ، ثب اطم

ثً مؼتجـوـيه کتبثٍب، وابؿيغي متُما     اگـ صتيثب ػيم ثً ايىکً  ،ثً هربَت ثقويم

 وضـيق َ اىتجبي وينتىؼ.   آوٍب ػبؿ، اف عطب، ىُيم،

ثب وُرً ثً ايه ميغٌ مي ىُػ ػػُا ثـ مـ گؾىتگبن وً مُػمىؼ امت َ وً 

ػبػلتـيه ػمتگبي هربيي يؼىاي ػاػگابي ػاؼ  الٍاي      َ ممکه َ آن ثبيؼ ثً ثٍتـيه

 .َ ػاوو مضؼَػ عُػاؿ، کـػَاگؾاؿ ىُػ َ اف ػعبلت ثـ امبك وبآگبٌي 

 

 آيا خذاًّذ تعذ اس رحلت پياهثز ًيش اس اصحاب راضي تْد؟
 

َِ َفَغِىَف ََْأِرٍ اللَّاَُ ِثَقاِىٍم َُِذاجُُّهِن    ﴿ ٌُِكِن َعِي ِدٌَِ ََبَأََُّهب الَِّزََي آَهٌُىا َهِي ََِشَرذَّ ِه
َُ َأِرلٍَّخ َعَلً اْلُوِؤِهٌِنَي َأِعضٍَّح َعَلً  َِ َواَلاْلَكبِفِشََي ََُجبَوَُِذجُّىًَ َََخابُفىَى   ُُِذوَى ِفٍ َعِجُِل اللَّ

َُ َواِعْع َعِلُْنَلِىَهَخ اَل َِ َهِي َََشبُء َواللَّ َِ َُِؤِرُ  [.54: ]مائده .﴾ِئٍن َرِلَك َفِضُل اللَّ
 آياايه عااُػ ثـگااـػػ، ىاامب اف ٌااـکل اف! ا، کناابويکً ايماابن آَؿػي ايااؼ 

عؼاَواؼ ؿا   وياق  آوٍاب  عؼاَوؼ ػَمتيبن ػاؿػ َ آَؿػ،کً عؼاَوؼ هُمي ؿا عُاٌؼ

ونجت ثً کبكـان مغت  كـَوه ثُػي َ آوٍبونجت ثً مُمىبن وـ  َ ػَمت مي ػاؿػ.

افماـفوو ٌاي     َ وامه ماي ومبيىاؼ   ػؿ ؿاي عاؼا رٍابػ ماي کىىاؼ      ويـَمىؼواؼ. َ

َ    مـفوو کىىؼي ا، ٌـامي ثً ػ  ؿاي وماي ػٌىاؼ.   ثاً   عاؼا  اياه كرا  عؼامات 
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ػاؿا، كر  كـاَان  عؼاَوؼ َ مي کىؼ. ػطب ؿا ايه كر  عُػ ٌـکل کً ثغُاٌؼ

 .(امت )ثً امُؿ( آگبي َ

وبفي منيمبن ىؼي ٌبمت کاً   گـٌَي اف اؿوؼاػ ايه آيً پيو گُيي ػؿمُؿػ

ـ  ثيکاً آن اف  هيجاي وجاُػي،   ايمبن آوٍب َ  ما اياه گاـَي    وبچابؿ، ماي ثبىاؼ.    واـك 

ضاؼيق   ٌمـاي ثب َ -يً َميمٍيي اهلل ػي- امم  ؿصيت پيبمجـ اف متـٍؼوؼکً ثؼؼ

 کىىؼ. وکـاؿ ػَؿان ربٌييت ؿا ؿكتبؿ َ افػيه ثـگـػوؼ ىؼن امم ،

 ػياه ؿا   کاً عياب  ثـگياته اف    مي گُياؼ  بايه آيً عطبة ثً آوٍ ثب عؼاَوؼ

 منايميه ثؼاؼ   فيـا ثيـَن کىىؼ، مـ اف -ٍيي اهلل ػييً َميم- ؿصيت پيبمجـ ل افپ

هاُمي ؿا ثاً    عؼاَواؼ  َ ضؼيق ومي ىُوؼ -يمٍيي اهلل ػييً َم- ؿصيت پيبمجـ اف

هؼؿت ماي ؿمابوؼکً وناجت ثاً ماإمىيه آمابوگيـ َ وناجت ثاً کلدابؿ َمـواؼيه،           

 كريي امت افربوت عؼاَواؼ.  ىؼي امت، آوٍبػطب مغتگيـوؼ. َايه هؼؿوي کً ثً

فيابػ، افوابفي    وؼاؼاػ  -ٍيي اهلل ػيياً َمايم  - ؿصيت پيبمجـ اف ثً گُاي وبؿيظ ثؼؼ

 صتاي  َ ومُػواؼ  امام  ؿا اوکابؿ   َ ػيه ثـگياتىؼ  ب، ثبػيً وييه افايمبن آَؿػي ٌ

َ    وب اػػب، وجُت کـػوؼ آوٍب گـٌَي اف  هاؼؿت ثـماىؼ.   ثؼيه وـويات ثاً ىاٍـت 

َ  ؿا عُػَػؼي  ايه ميطً طيجي آوٍب، افاء وؼ ػؿامبعؼاَ  ٍاضبثً ؿا  ػميي مابعت 

اٍاضبة   ثقؿگتاـيه  يکاي اف  ثً هؼؿوي ؿمبويؼکً ثً ؿٌجـ، عييلً اَ  کاً عاُػ  

 الٍاي ػؿ َ َػؼي  ثً مـکُثي مـوؼيه پـػاعتىؼ ،ثُػ -ٍيي اهلل ػييً َميم- پيبمجـ

 ثً هؼؿت ؿميؼن ػَمتؼاؿان عاُػ  َ وبفي ايمبن آَؿػي ٌب گـٌَي اف اؿوؼاػ مُؿػ

کنبويکً  َ وضون يبكت مـوؼيه، ثـ آوٍب پيـَف، َ ػَمتيبن ػاؿػ کنبويکً عؼا َ

 ثً هاؼؿت ؿمايؼوؼ،   عؼاَوؼاؿاػي  ثب َ گيت ىبم  صب  آوٍب ؿصمت عؼا كر  َ

هاُمي کاً    اف ؿا ؿضبيت عُػ ثؼيه وـويت عؼاَوؼ َ ٍضبثً. رقء کنبوي وجُػوؼ

ـ  -ٍيي اهلل ػييً َمايم - ؿصيت پيبمجـ اف ثؼؼ اػام  ماي    مـواؼيه ؿبلات ىاؼوؼ    ثا

 ٍضبثً ومي ىىبمىؼ.   ثب رقء کً وبؿيظ ايه هُ  ؿا کىؼ،
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 -عليَ ّسلن صلي اهلل- صحاتَ اس ديذگاٍ پياهثز
 

 ٍاضبثً َ يابؿان عاُػ ثطاُؿ     ماُؿػ  ػؿ  -ٍايي اهلل ػيياً َمايم   - پيبمجـاکـ 

چىاؼ صاؼيج    ايىزاب ثاً هياؼ    گـٌَي يب كـػ، كربئ  فيبػ، ؽکـکـػي اوؼکاً ػؿ 

 :مي پـػافيم ميٍُؿ ػؿ ايه فميىً

 هـن مه ٌنتىؼ.  ثٍتـيه مـػ  اف -1

 آواو وغُاٌىاؼ   ػَاؿ مه ثيؼت کـػوؼ، ػؿعت ثب کنبويکً فيـ اف ٌـگق -2 

 .)ثؼؼافثيؼت ؿضُان( ىؼ.

  .)عطبة ثً اٍضبة( ثغييؼ  ؿا ىمب ثکىيؼ ٌـچً مي عُاٌيؼ -3 

 وگُئيؼ.  اٍضبة مه کني ؿاوبمقا اف -4

ؿاي  ػؿ طام  کاُي اصاؼ   ثـاثـ ىمب کني اف فيـا اگـ وگُئيؼ ثؼ ٍضبثً مـا -5

 بىؼ.  ٌم ومي وُاوؼ ث وَق مؼ صتي ثـاثـ ثب مؼ ٍضبثي َ عـد کىؼ، عؼا

 ثـگقيؼ. يبؿان مـا ويق مـا ثـگقيؼ َ ٌمبوب عؼاَوؼ -6

 مـفوو هاـاؿ  مه مُؿػ اف ثؼؼ ؿا آوٍب َ ثتـميؼ عؼا صن يبؿان مه اف ػؿ -7 

 وؼٌيؼ. 

 ماُؿػ  )ػؿ ثُػ. وبؿاضي وغُاٌؼ اَ اف ػيگـ ؿاضي ثبىؼ اَ اف کنيکً عؼا-8

 اٍضبة(

ٌاؼايت ماي    کىياؼ  ؼاثً ٌـکؼا  کً اهتا  گبوىؼ،ي يبؿان مه ٌمچُن متبؿ -9 

 .يبثيؼ
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 صحاتَ افتخار اسالم
 

گبٌي مجت  اعتمكبت ثيه آوٍب َ فوؼگي ٍضبثً مي گؾؿػ هـوٍبمت کً اف

َ  اف آوٍب پيتيجبوي يکي اف َ ػييً يکؼيگـ مُضغ گيـ، گـٌٍَب ـ  اٍاضبة   وکليا

گؾىت ٌاـ   اف مي ايه اعتمكبت ثؼؼَرُػومب َلي ثب امت.ػيگـ، ىؼي ثًء ٍضب

ػَثابؿي ػؿهياُة    صان آوٍاب   ىبينتگي ثـ مـثيىؼ، ٍضبثً َ قت َػ فمبوي،ػَؿي 

ثطُؿيکاً   ومبيبن مبعتً امات.  ؿا، صن آوٍب ؿاي ثـ عؼاَوؼ منيميه پؼيؼاؿگيتً َ

اصتاـا  وناجت ثاً    ػيؼي  ؿيـمنيمبن رقء مُؿعيه منيمبن َ امـَفي ػؿومبمي آحبؿ

اياه   َ واؼاؿػ  ػياؼگبي ػيگاـ، َراُػ    -ٍيي اهلل ػيياً َمايم  - ؿمُ  عؼا يبؿان

 :صن الٍي امت کً مي كـمبيؼ ثـايه َػؼي  يبػآَؿ

َُ ََِىَم اَل﴿ َّ َوالَِّزََي آَهٌُىا َهَع َُ الٌَِّج    [.8 :]حترمي .﴾َُِخِضٌ اللَّ
َ    َ پيبمجـ ؿَف، کً عؼاَوؼ)  َ  ؿا ٌناتىؼ  کنابوي کاً ٌماـاي ا ؿماُا   ؽليا  

 .(کـػ وغُاٌؼ

 تزتزيي هْهٌاى
 

 ػاؿػکً ػؿ ـاَاوي عطبة ثً مُمىبن َرُػٌب، ك اوؼؿف َ هـآن کـيم پىؼ ػؿ

َ  مُؿػ ػؿ َ ٍضبثً ومي ثبىؼ اوضَبؿ ٌـػَاـ، ٍاؼم ماي     ػؿ ومبمي منايميه 

پىاؼ َ   ٌـ کً ٍضبثً ثـوـيه مُمىيه ٌنتىؼ، آوزب وُرً ػاىت کً اف ثبيؼ امب کىؼ،

 ماُؿػ ٍاضبثً ٍاؼم    امم ، ػؿ امتي اف ٌـگـَي َ اف كرييتي ثـا، مُمىبن فَػوـ

ـ   عؼاَوؼ مي ثبىؼ. ثـا، ايه امـ بثً ىبينتً وـيه اكـاػٍض َ مي کىؼ  متؼاب  ثييات

 ميکىاؼ،  ثً مُهؼيت َ َيژگي ٌاب، ٍاضبثً ثيابن   ػمتُؿات َ كربئ  مُمىيىي ؿا ثىب

 .هبث  وؼميم ثبىؼ اػَبؿ َلي ثً وضُ، کً ثً منيميه مبيـ
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 -صلي اهلل عليَ ّسلن- هْرد اصحاب پياهثز اًجيل در ًظز
 

 :چىيه آمؼي امت، آيً ػَ ،33كَ  ػؿ ملـوخىيً، ػؿ

َ   َ فاٌاؼ  مـػ ػي ٌقاؿ ثب َ ))افکُي كبؿان هيب  کـػ ػمات   اف مواؼك آماؼي 

 چىيه هبوُن آوييه گؾىت((. 

وُرً  ثبيؼ َ ىجً رقيـي ػـثنتبن مي ثبىؼ كبؿان وب  هؼيم يک ؿىتً کُي ػؿ

 بمجـپيا  -ٍايي اهلل ػيياً َمايم   - امام   پيبمجـ ػاىت کً ىجً رقيـي ػـثنتبن رقء

اىبؿي ثً ػي ٌقاؿولـ، ػاؿػکاً   موؼك، َ فاٌؼ مـػ ػي ٌقاؿ ػيگـ، وؼاىتً امت.

ثقؿگتـيه كتش صيبت  َ ثُػوؼ -ٍيي اهلل ػييً َميم- ٌىگب  كتش مکً ثؼوجب  پيبمجـ

 ،امممي يک کتبة ؿيـ ايه آيً اف ػؿ ؿهم فػوؼ. ؿا -ٍيي اهلل ػييً َميم- پيبمجـ

 مواؼك واب    َ ثؼىُان اكـاػ، فاٌاؼ  -ػييً َميم ٍيي اهلل- يبؿان پيبمجـ اٍضبة َ

كرب، مؼيىً ػؿٌىگب  صيبت  ثـ مؼىُ، صبکموُرً ثً ؿَصيً  ثـػي مي ىُوؼ کً ثب

ـ   ػؿ عٍَُابً  ،-ٍيي اهلل ػييً َميم- ؿمُ  عؼا ـ   مابلٍب، آعا - فواؼگي پيابمج

مواؼك   َ لوات فاٌاؼ   کً كتش مکً يکي افصُاػث آن ثُػ، -ٍيي اهلل ػييً َميم

 .ومي ثبىؼ اؿـام آميق -ٍيي اهلل ػييً َميم- اٍضبة پيبمجـ َ يبؿان ثـا،
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 ُذف استاليف ايي کتاب
 

 ايىکاً منايميه اماـَف    َ ايه کتبة اىبؿي ا، ثً كربئ  ٍضبثً ثُػ ٌؼف اف

 َ چگُواً آوٍابثـا، وَاـت ػياه عاؼا      َ َاؿث فصمبت چً امتاي ٌناتىؼ   ثؼاوىؼ

پال   َ لجنتگي ٌب، آن گؾىتىؼػ َ ومبمي لؾوٍب َ ػويب اف آؿمبوٍب، امم ، وضون

ٍايي اهلل  - ثً رمغ آَؿ، هاـآن َ ويـامام  َماىت وجاُ،     عُػ ؿصيت پيبمجـ اف

 اماممي آَؿػن مابيـ اهاُا  ػاىاتىؼ.     ماٍم ػماؼي ا، ػؿ   پـػاعتىؼ َ -ػييً َميم

اكـاػ، ٌؼكمىؼ ثُػوؼ َ ثً عبطـ ؿميؼن ثاً   -ٍيي اهلل ػييً َميم- اٍضبة پيبمجـ

يىتٍب، ػوياُ، ىناتىؼ َ عاؼا َ ؿماُلو ؿا ثاـا، ػوياب َ       ٌؼف عُػ هيجٍب ؿا اف ف

 .آعـت عُيو کبكي ػيؼوؼ

منيمبوبن امـَف گـكتبؿ ػؿ اوُاع ميکمت َ مَابئت گُوابگُن ٌناتىؼ کاً     

ىبن مـ چيامً ماي    هنمت اػظم ايه گـكتبؿ، ٌب، اف اوضـاكبت َ اىتجبٌبت عُػ

ٍب ثاـ منايميه   گيـػ. ثب کمي وأم  ػؿ فوؼگي ٍضبثً َ اف عُػ گؾىتگي ٌب، آو

 فيـ ثىب، ٌـ گُوً مُكويتي ػؿ ػويب وني  ثـ عُييته امت.   مؼيُ  عُاٌؼ ىؼ،

گمىب  ثُػواؼ َ  امم  َ پيبمجـ آن مـػمي ربٌ  َ ٍضبثً وب هج  اف آىىبيي ثب

اف َصؼت َ پيُمتگي َ اونبويت َ اعمم َ ٌؼكمىؼ، چيق، ومي ػاونتىؼ، َلاي  

ىبماي َ پىابي آَؿػن ثاً آؿاُه     عؼا ىػؿ پـوُ فوؼي ومُػن عُ، اونبوي َ صل 

َ پياـَف، ػؿ ػوياب    ، طؼم آفاػ، اف ٌـ ثىؼ َ هيؼ، ؿا چييؼوؼ َ ؿاي مجابؿفي امم 

 ؿا آمُعتىؼ.  

ثب ايه هيبك متُرً عُاٌيم ىؼ کً اٍاضبة واب هجا  اف امام  ػؿ َضاؼيتي      

ثبؿوـ اف منيميه امـَف َ ٌـ ػَـ ػيگـ، ثُػوؼ، امب ثب اوکب ثاً اٍاُ     ثنيبؿ امق

يه ػيه وُاونتىؼ عُػ ؿا ثاً ثابالوـيه ػؿراً كراييت ثـمابوىؼ َ اياه ماي وُاواؼ         ا

 ثٍتـيه الگُ ثـا، منيميه ػَـ مب ثبىؼ.  
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 قلثِا را تايذ شست
 

هـآن کـيم ثٍتـيه ؿاي اؿوجبط ثب گؾىتگبن ؿا ثً مب ويبن مي ػٌاؼ َ آن اياه   

جت ثاً آوٍاب   وظـ اف وَُؿ ٌـ لوت َ مىنجي ثـا، آوٍب، هيجٍب ؿا ون ٍـف کً امت

ثيُئيم َ ثب اعمً ؿَ ثً ػؿگبي الٍي ومُػي َ ثاـا، مـلاـت آوٍاب َ ىايُي ٌاب،      

 .عَمبوً َ ؿيـ هـآوي ػؿ مُؿػ آوٍب عُػاؿ، ومبئيم

ُِِن ََُقىُلىَى َسثٌََّب اْغِفِش َلٌَب َوِلِئِخَىاًٌَِب الَِّزَ﴿  َي َعَجُقىًَب ِثبْلِئمَيابِى َوالَ َوالَِّزََي َجبُءوا ِهِي َثِعِذ
  [11حشر:]  .﴾ِللَِّزََي آَهٌُىا َسثٌََّب ِإًََّك َسُءوْف َسِدُْن َرِجَعْل ِفٍ ُقُلىِثٌَب ِغالًّ

 ؿا ثاـاػؿان ماب   َ ماب  پـَؿػگابؿا : می گُيىاؼ  می آيىؼ َکنبويکً پل افآوٍب)

ٌااي  کيىااً َصنااؼی  ػ  مااب ػؿ ثااجغو َ ثنااُی ايماابن ىااتبكتىؼ مااب کااً پاايو اف

 .(َمٍـثبوی ؿََف ثنيبؿ وُ مؼي،کً ثـمُمىبن هـاؿ

 ؿؽاياا  َ صناابػت ٌـگُوااً َ ػىامىی  َ کيىااً ٌـگُوااً اف کىاؼن  ػ  ،آؿی

 کاً هاـآن کاـيم ماب     ػيىای امات  ثاـاػؿان گؾىاتً    ثاب  پيُوؼه ىيُي ياعمهی ثٍتـ

ـ     َ می عُاوؼ كـا ثً آن منيميه ؿا ثابٌم   ػَاـی ؿا  طجن اياه هبػاؼي منايمبوبن ٌا

رمبػات   َ ثٍتاـيه امات،   ػماُؿ  اياه ىايُي ثايو افٌماً ػؿ     َ مـوج  می مابفػ. 

 ثً يبػ َ وشيی مٍـآميقی ثـای آوٍب هيت مُمىيه ؿا َ عؼا ٍؼم می کىؼثـگقيؼي 

ؿصمات   ماُؿػ ومابمی گؾىاتگبن ؿا    َ ماب  ً عؼاَواؼ امت کا  اميؼ ىبن می طيجؼ.

 گـػاوؼ.         مـثيىؼ َ ٍضبثً مضيُؿ ٌمـاي ثب َ ػٌؼ عُيو هـاؿ

 ياراى حقيقت
 

 ثٍتاـيه يابؿان ثاـای صويوات ثُػواؼ،      -ٍيي اهلل ػييً َميم- پيبمجـًء ٍضبث

ربٌييات ثاً    ٌبيي ثُػوؼکً ػوبياؼ  ثىؼ هيؼ َ پی كـاؿ اف َ ػؿ مـػمی صن رُ آوٍب

ـ   بميکً واؼای امام  ؿا اف  ٌىگ پبی آوٍبثنتً ثُػ.آوٍب ٍايي اهلل ػيياً   - ػٌابن پيابمج

 ثً اواُاع اػتوابػات ربٌييات آمياق     گيتىؼ ثب َاهؼيت ٌنتی آىىب َ ىىيؼوؼ -َميم
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ثٍتاـيه ػؿك ٍاضبثً ػؿ    ىابيؼ  ثؼمت كـامُىی ماشـػوؼ.  ؿا آوٍبَ   پيت کـػوؼ

ىيؼن ىا  ثب َ مـثبفان صويوت ثُػوؼ يبؿان َ فوؼگی ثـای ػيگـان ايه ثبىؼکً آوٍب

ٍايي اهلل ػيياً   - اوؼيياً طيجای اف ربوات ؿماُ  اکاـ       آٌىگ صويوت عُاٌی َ

ثيبؿی اَ ىتبكتىؼ َ اربفي وؼاػوؼ،کً وؼَجبت هُمی َ ػويؼوی مبوغ اف صان   -َميم

 طيجی ىبن ىُػ.                                                           

ـػوؼ َ اياه  اطبػت می ک  -ٍيي اهلل ػييً َميم- ٍضبثً اف صرـت مضمؼ 

اطبػت ثنيبؿ مـمغتبوً َ گبٌی ثً هيمت ربويابن ثاُػ، َلای اياه ياک اطبػات       

کُؿکُؿاوً َ اف ؿَی وبػاوی َ رٍبلت وجُػ، ثيکً اطبػتی ثُػ کً اف ؿَی وؼوا  َ  

صل صويوت رُيی مـ چيمً می گـكت َ آوٍاب اصنابك ماي کـػواؼ کاً اگاـ       

ؿَی ثگـػاوىاؼ، ثاً صويوات     ؿا وىٍاب ثگؾاؿواؼ َ اف   -ٍيي اهلل ػيياً َمايم  -پيبمجـ 

پيت کـػي اوؼ َ آوـا ػؿ ثـاثـ ٌزُ  اثطب  وىٍب گؾاىتً اوؼ، ثً ٌميه ػليا  امات   

 .مـثبفان َ يبَؿان صويوت وبميؼيم َ ثب ايه لوت مقيه مبعتيم ؿا کً آوٍب

ػؿك  ،-ٍايي اهلل ػيياً َماايم  - اطبػات صان رُيبواً َ عبلَاابوً اف پيابمجـ     

ُاوؼ ثبىؼ،کً ثؼلي  وُم  ثً وؼَت ٌبی هاُمی َ  عُثی ثـای ثبهی منيميه می و

مؾٌجی اف صويوت َ ػؼالت ػَؿی می رُيىؼ َ فميىاً ؿا ثاـای اعاتمف َ ثاـاػؿ     

کيی ثيه يکؼيگـ كـاٌم می آَؿواؼ. َلای اگاـ ٌماً ثاـای يابكته ؿاٌای کاً ثاً          

ىااؼ ثااؼَن وُرااً ثااً  ماای وُاو صويواات عااتم ماای ىااُػ اعمٍاای ػاىااتً ثبىااىؼ،  

ٍضبثً ػؿ يک ٍق َاصؼ هـاؿ گيـوؼ َ ٌمگی مـ ثابف   ، مخ ػؿگيـيٍبی ػاعيی

َ يبؿان ربن ثـ کق ثـای صويوت ثبىىؼ کً ػؿ ايه ٍُؿت، وضون ٌاـ آؿفَياي   

 .ػَؿ اف ػمتـك وغُاٌىؼ ثُػ

 اهلل ئن ىبء

         

                 


