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ئهم اجمعين»  «الحمدهّلل رب العالمين و صلي اهّلل علي محمد و آهل الطارهين و اللعن علي اعدا
: محصل بحث

.  ثحج هب اص اثتذا تب ثِ ایٌزب هطتول ثش سِ ثخص ثَد

. ثخص هوذهبت هشثَط ثِ کتبة ارتْبد ٍ تولیذ کِ دس آى اهَسی ثشسسی ضذ :بخش اول

ٍ هجبحخی کِ دس .  هوذهِ خَد کتبة تحشیش ثَد کِ ایي سا هشحَم سیذ دس ػشٍٓ ثِ ػٌَاى هسئلِ اٍل رکش کشدّبًذ:بخش دوم

. هَسد ایي هوذهِ هغشح ضذ

 یک تزییلی ثَد کِ هَضَع آى احکبم ارتْبد ثَد ٍ دلیل ٍسٍد ثِ ایي ثحج ایي ثَد کِ اص احکبم ارتْبد دس الثالی :بخش سوم

. هسبئل آتی سخٌی ثِ هیبى ًیبهذُ لزا ثؼضی اص هسبئل هشثَط ثِ آى سا ثیبى کشدین

ثؼضی اص هغبلت رضئی ٍرَد داسد کِ ٍسٍد . توشیجبً هغبلجی کِ پیشاهَى هوذهْی کتبة ارتْبد ٍ تولیذ الصم ثَدُ ثیبى ضذُ است

دس آًْب ثبػج اعبلِ کالم هیطذ ٍ ضشٍست صیبدی دس عشح آى ٍرَد ًذاسد ٍ الجتِ ثخطی اص هجبحج آى ًیض دس ثشخی دیگش اص 

هخالً ایٌکِ آیب هسئلِ اكتب یک هٌػت اص هٌبغت كویِ است هبًٌذ هضبٍت کِ . اثَاة كوْی هبًٌذ کتبة الوضبء هغشح خَاّذ ضذ

هسئلِ . اگش یک هٌػت ثذاًین ایي حتوبً ًیبص ثِ یک دلیل ضشػی داسد تب ثشای اٍ حبثت ضَد ٍ ثؼذ اٍ ثتَاًذ هضبٍت کٌذ

اهب اغل آًکِ یکی . هضبٍت ثشای كویِ یک هسئلِ هَسد اتلبم است ٍ ثب ایٌکِ دس هحذٍدُ ٍ دس ارشا آى اختالف ٍرَد داسد

ایٌزب ّن ثحج ایي است کِ آیب اكتبء یک هٌػت ثشای كویِ است یب ًِ؟ ثْش حبل تجلیؾ . اص هٌبست كویِ است هَسد اتلبم است

-ثَدُ است چِ ایٌکِ هی (ظ)دیي ٍ اثالؽ پیبم الْی ثش پیـوجش یک اهش ٍارت ٍ الضاهی ثَدُ ٍ ایي یک هٌػت ثشای پیبهجش

آیب ایي هٌػت اكتب ثشای كویِ حبثت است ٍ ادلِ ایي اهتضب سا داسد کِ كتَای ثذّذ؟  . گَیٌذ کِ ایطبى هٌبغت هختللی داضتٌذ

ثحج دیگش دس هَسد تجذل سؤی هزتْذ است دس ایٌزب دس هَسد اػوبلی کِ اًزبم دادُ ٍ کسبًی کِ ثِ كتَای اٍ ػول کشدًذ ثحج 

. هیطَد  کِ ثخطی اص ایي دس هسبئل آتی ثیبى خَاّذ ضذ

هسئلِ ٍ هَضَع دیگش هسئلِ سرَع یک هزتْذ ثِ هزتْذ دیگش ثش كشضی کِ دس آى هسئلِ تَهق کٌذ، کِ آیب هیتَاًذ دس ایي 

كشؼ سرَع کٌذ؟ یک هزتْذ هغلوی است ٍ استٌجبط اٍ ًیض كؼلیت پیذا کشدُ یؼٌی ّن عجن هجٌبی هطَْس ٍ ّن ثش عجن هجٌبی 

آیب . هختبس اعالم هزتْذ هغلن ثِ اٍ هیطَد ثؼذ اص ثشسسی ٍ ارتْبد دس هسئلِ حکن سا پیذا ًکشد ٍ دس هوبم كتَا تَهق کشد

ایي ضخع هیتَاًذ ثِ كتَای دیگشی سرَع کٌذ؟ 
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هَضَع دیگشی کِ دس ایٌزب هغشح است دس هَسد ٍظبئلی است  کِ هزتْذ داسد اص كتَا دادى ٍ تػشكبتی کِ هیتَاًذ ثِ ػٌَاى 

 هتزضی هیتَاًذ ایي هٌبغت سا داسا ثبضذ؟  كویِ داضتِ ثبضذ، اهَس حسجیِ ٍ هضبٍت آیب هزتْذ

آًچِ کِ اآلى اتلبم هیبكتذ ایي است کِ هضبت كؼلی هزتْذ ًیستٌذ ثلکِ اگش ّن ثبضٌذ هیتَاًٌذ ثِ كتَای خَد حکن دٌّذ 

آیب هزتْذ هتزضی ایي هٌبغت سا داسد؟ آیب هیتَاًذ هبضی . تغجین ثب كتَا ٍ هَاًیي دس هَضَػبت ٍ حَادث هختلق هیکٌٌذ

ثبضذ؟ آیب هیطَد اص اٍ تولیذ کشد ٍ ٍی ثِ ػٌَاى هشرغ تولیذ ثبضذ؟ کِ الجتِ ثشخی اص ایي هجبحج خػَغبً دس هجبحج تولیذ 

. هغشح خَاّذ ضذ

پس ایي چْبس هسئلْبی کِ ثِ آى اضبسُ ضذ دس ّش غَست ثحخْبیی است کِ استحوبم ثحج سا داسد اهب اص آًزبیی کِ ثش 

اسبس هتي تحشیش ثحج هیکٌین ثؼضی اص ایٌْب دس هسبئل آتی هغشح خَاّذ ضذ ٍ ثشخی دس کتت دیگش هبًٌذ کتبة الوضبء ٍ 

. اهخبل ایٌْب ثحج هیطَد، دیگش ٍاسد آًْب ًویطَین

. ثحج ثؼذی هسئلِ اٍل تحشیش خَاّذ ثَد

: تذکر اخالقی، تبلیغی

چٌذ رولْبی ثِ ٍاسغِ كشاسسیذى هبُ هحشم الحشام ٍ هبُ هػیجتی کِ ثش آل سسَل ٍاسد ضذُ ٍ هبُ تجلیؾ ثِ ػٌَاى تزکش ٍ 

یبدآٍسی ػشؼ هیکٌین کِ اًزبم ٍظیلِ ثشای خَدم ٍ ضوب ثبضذ ٍ إى ضبء اهلل ثتَاًین ثَاسغْی ایي حذاهل اتػبل ٍ استجبط ٍ 

.  اكتخبسی کِ ثشای هبست، دس ایي خیوِ خذهت کٌین

دس هشآى کشین آیبت صیبدی رکش ضذُ است کِ ثش اسبس سٍایبتی کِ دس ریل ایي آیبت آهذُ، گلتِ ضذُ کِ ایي آیبت دس هَسد 

دس هَسد اّلجیت آیبت صیبدی ٍرَد داسد ٍ ثخطی صیبدی اص آى دس هَسد پٌذ تي ٍ كشصًذاى ایي . اّلجیت ًبصل ضذُ است

ٍ  (سالم اهلل ػلیْب)ٍ ثخطی دس هَسد حضشت كبعوِ صّشا (ع)ثشخی اص ایي سٍایبت دس هَسد اهیشاهؤهٌیي. ثضسگَاساى است

. هیجبضذ کِ ایي سٍایبت دس تلبسیش سٍایی رکش ضذُ است (ع)ثخطی دس هَسد اهبم حسیي

فَبِأَّيِ آالءِ رَبِكُما *بَيِنَهُما بَرْزَخٌ ال يَبِغِيانِ*مَرَجَ الْبَحِرَيِهِ يَلْتَقِيانِ»یکی اص ایي آیبت کِ دس هَسد اّل ثیت ًبصل ضذُ آیِ 

. «يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُؤْلُؤُ وَ الْمَرْجانُ *تُكَّذِبانِ

سٍایت ایي است . دٍ ثحش ثب ّن التوب پیذا کشدّبًذ. ضذُ است (س)ٍ كبعوِ (ع)سٍایت داسین کِ دس آى ثحشیي تلسیش ثِ ػلی

علی و فاطمة بحران مه العلم : (ع) قال"بَيِنَهُما بَرْزَخٌ ال يَبِغِيانِ*مَرَجَ الْبَحِرَيِهِ يَلْتَقِيانِ": يقول (ع)قال سمعت ابا عبداهلل»

 ػلی ٍ كبعوِ دٍ دسیبی ػوین ػلن ّستٌذ کِ ّیچ کذام اص ایي دٍ ًسجت ثِ دیگشی ثـی «عميقان اليبقی احدهما علی صاحبه

ٍ تؼذی ٍ ظلن ًذاسد چَى التوبی دٍ ثحش ثغَس عجیؼی ثبیذ هَرت ثـی ضَد، دسیب ثب توبم ػظوت ٍ خشٍش خَد دس ٌّگبم 

ایي دٍ دسیب دس التوبی ثب ّن ثبیذ تؼذی داضتِ ثبضٌذ ثغَس عجیؼی اهب . التوبی ثب دٍ ثحش دیگش ثغَس عجیؼی هَرت تؼذی هیطَد
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يَخْرُجُ مِنْهُمَا ». هیلشهبیذ کِ ػلی ٍ كبعوِ دٍ دسیبی ػوین ػلن ّستٌذ کِ ّیچ کذام ًسجت ثِ دیگشی تؼذی ٍ ظلن ًذاسًذ

 کِ اص ایي دٍ دسیب ٍ التوبی ایي دٍ دسیب لؤلؤ ٍ هشربى خبسد هیطَد کِ دس هَسد ایي لؤلؤ ٍ هشربى اهبم «اللُؤْلُؤُ وَ الْمَرْجانُ

. کِ اهبم حسي ٍ اهبم حسیي است« الحسي ٍ الحسیي»: كشهَدُ

لؤلؤ . هیجبضذ (ػلیْن السالم)ایي تلسیش دس ٍاهغ تإٍیل ایي آیِ است کِ ثیبى لغیلی اص گَّش ضخػیتی ػلی ٍ كبعوِ ٍ حسٌیي

هَخَل اهبم حسي ٍ اهبم حسیي دس صًذگی . ٍ هشربى هیوتیتشیي ٍ ًبثتشیي هحػَل دسیب است کِ ثِ سختی ثذست هیأیذ

ایي گَّشّبی گشاى ثْبء ٍ ایي ٍرَدات اسصضوٌذ دس دٍ . هَخَل لؤلؤ ٍ هشربى است (ػلیْن السالم)حضشت صّشا ٍ اهبم ػلی

ثحش ػلن تشثیت ضذًذ ٍ آى ّن ػلن ثِ هؼٌبی ٍاهؼی ٍ ًِ ػلن ثِ هؼٌبی اغغالحبت ٍ ایٌغَس ًیست کِ ّش کسی یکسشی اص 

اغغالحبت ٍ هلبّین سا دس رّي هشاس ثذّذ ػبلن ثطَد، ػلن ٍ هؼشكت حویوی کِ هَرت هشة ثِ خذاًٍذ است ٍ هؼشكت 

. خذاًٍذ دس دلْب ٍ هلَة سلین  ٍرَد داسد ٍ حسٌیي دس ایٌگًَِ دسیبیی سضذ ٍ ًوَ پیذا کشدًذ ٍ ثِ ایي هوبم سسیذًذ

یک اهش هْوی کِ دس ایبم تجلیـی ٍظیلِ داسین دسثبسّی آى سخي ثگَیین هؼشكی دٍ گَّشی است کِ دس دسیبی ػوین ػلی ٍ 

یؼٌی ٍاهؼبً ثبیذ گَّش ٍرَدی ٍ ضخػیتی ایي ثضسگَاساى هؼشكی ضَد، گَّش ٍرَدی اهبم .  کشدّبًذاكبعوِ پشٍسش پیذ

.  ثبیذ هؼشكی ضَد (ع)حسیي

ًجبضذ، ایي  (ع)هب اگش ثِ ػٌَاى ػبلوبى دیي كوظ ثِ ثیبى یکسشی اهَس سغحی اکتلب کٌین کِ هجیي ػون ضخػیتی اهبم حسیي

اگش هب ثخَاّین دس هزبلس . ػویوتش ثبضذ عجیؼتبً سبصًذّتش است (ع)ّش چِ ضٌبخت هشدم ثِ اهبم حسیي. ظلن ثِ ائوِ است

كوظ اکتلب کٌین ثِ رکش چٌذ داستبى ٍ خَاة ٍ ایٌکِ اضکی گشكتِ ضَد ٍلَ ثِ ّش ضکلی ٍ ثِ رکش ثؼضی هػٌَػبت ٍ رؼلیبت 

. ٍ هسوَػبت ؿیش هستٌذ اکتلب ضَد دسست ًیست

گبّی هذاحبى . آى سا ًول هیکٌذ (هذاحی)هتإسلبًِ گبّی دیذُ هیطَد ثشخی اص سٍحبًیَى هٌجؼطبى خَاثی است کِ كشدی 

تَرِ  (ع)یؼٌی ثبیذ ثِ ایي رْت دس هزبلس حضشت. هتإسلبًِ هغبلجی سا ًول هیکٌٌذ کِ ایي یک هطکالتی سا ثِ ّوشاُ داسد

صیبدی ضَد ثیص اص ایٌکِ کِ ثِ ضکل هزبلس تَرِ ضَد ثبیذ ثِ ػون ثخطی ثِ ایي هزبلس ًظش داضت ًِ ایٌکِ ثِ ضکل 

تَرِ ًذاضت ثلکِ ثبیذ اّتوبم داضت اػن اص اعؼبم ٍ هذاحی ٍ ثیشم ٍ پشچن ٍ اهخبل ایٌْب کِ هشسَم است ایٌْب ثبیذ ثبضذ ٍلی 

ٍ ّذف ایي ثبضذ کِ ایي لؤلؤ ٍ هشربى ثِ هشدم هؼشكی ثطًَذ ٍ ایٌکِ ایٌْب دس ایي دٍ ثحش . ایٌْب ّوِ یک ّذف سا تؼویت کٌذ

اص هؼشكت ثِ خذاًٍذ ػبلن ٍ اص تحول، غجش،  (ع)ضخػیت ٍ ػظوت ضخػیتی اهبم حسیي. ػوین ػلن پشٍسش پیذا کشدًذ

خَیطتي داسی، ٍ كشهبیطبتی کِ دس ثیي یبساى ٍ اغحبة ٍ دضوٌبى داضتٌذ، اص اًػبف کِ دس ثشخَسد ثب دضوي اص اًػبف 

ثبیذ اثؼبد هختلق صًذگی ایي ضخػیت ثِ هشدم هؼشكی ضَد ٍ ایي گَّشّبی ًبة ّش چِ ثِ . خبسد ًطذًذ ثبیذ ثیبى ضَد

كغشت اًسبًْب اگش گشكتبس . غَست ًبثتش ثِ هشدم هؼشكی ضَد كغشتْب ثیطتش ثِ سوت ایي ثضسگَاساى توبیل پیذا هیکٌذ

-صًگبسّب ًجبضذ یک كغشت الْی است ٍ خیلی صٍد ثب ضخػیتْبی الْی پیًَذ ثشهشاس هیکٌذ ٍ سبصًذگی ٍ احش دس آى هی

لزا ایي هحتبد ایي است کِ خَد هب اثتذاءً اثؼبد ضخػیتی ٍ صٍایبی هختلق صًذگبًی ایي ثضسگَاساى ٍ ثخػَظ اهبم . گزاسد
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ثٌب ثش ایي اثتذا ثبیذ . ٍ اّل ثیت ٍ اغحبة ایطبى سا ثطٌبسین کِ ایي  ًیبصهٌذ ثحخْبی هجسَط ٍ عَالًی است (ع)حسیي

هؼشكت خَدهبى سا صیبد کشدُ ٍ ّش چِ کِ هؼشكت هب صیبد ثبضذ ثْتش هیتَاًین ایي دٍ دسیبی ػلن ٍ هؼشكت سا ثِ هشدم هؼشكی 

ثخػَظ ایٌکِ . ثبضذ (ع)کٌین لزا هزبلس ػضاداسی ٍ هبُ هحشم الحشام ٍ ایي دِّ ثبیذ ثِ ّذف هؼشكی غحیح اهبم حسیي

ثؼضی دس ایي هزبلس ضشکت هیکٌٌذ کِ ضبیذ دس عَل سبل پیًَذ ػویوی ثب هشاکض ٍ هزبلس هزّجی ًذاضتِ ثبضٌذ، لزا ایي 

كشغت لحظْْبی خَثی ثشای هتحَل کشدى دلْب ٍ ًلَس است ٍ ایي هیتَاًذ ثیطتش ثب ثیبى كضبیل ٍ اثؼبد ضخػیتی ایي 

. ثضسگَاساى غَست ثگیشد

دس ّش غَست سسبلت هب سٌگیي است ٍ ایي گًَِ ًیست کِ هبًٌذ ثشخی اص سٍحبًیَى ٍ هذاحبى ثذٍى تَرِ ثِ ّذف ثتَاى 

ثب ًگبُ ػویوتش ٍ دس اكن ٍسیؼتش سیش کٌین ٍ ایي ّوِ كضبیلی کِ ثشای ضشکت دس هزبلس اهبم . ایي سسبلت سا اًزبم داد

ٍ ثبالتش اص آى اهبهِ ػضا ٍ گشیِ کشدى ٍ گشیبًذى رکش ضذُ عجیؼتبً ایي ّوِ كضبیل ثشای غشف حضَس ًیست ثلکِ  (ع)حسیي

کِ . حضَسی کِ ثب هؼشكت ّوشاُ ضَد ٍ هَرت ضَد کِ دلْب سا الْی کٌین ثب ایي گًَِ حضَسی كضیلتْب ًیض ثیطتش خَاّذ ثَد

.  اى ضبء اهلل ثب دهت ٍ هغبلؼِ ثیطتش دس ایي هزبلس حضَس پیذا کٌین

« ٍالحوذ هلل سة الؼبلویي»

 
 


