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تسرهف
5تسرهف

رگید بتاکم  بهاذم و  ناوریپ  اب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  یخیرات  7تارظانم 

باتک 7تاصخشم 

7همدقم

سابع ینب  تموکح  9تفاب 

نایسابع رصع  رد  یمالسا  هعماج ي  یگنهرف  صاخ  17طیارش 

هرظانم تاسلج  لیکشت  يارب  نومأم  یلصا  24هزیگنا ي 

فلتخم بتاکم  ناوریپ  اب  ماما  هناگ ي  تفه  30تارظانم 

30هراشا

قیلثاج اب  36هرظانم 

( دوهی گرزب   ) تولاجلا سأر  اب  42هرظانم 

نادبریه گرزب  اب  46هرظانم 

یباص نارمع  اب  47هرظانم 

47هراشا

یسررب 53لیلحت و 

يزورم نامیلس  اب  55هرظانم 

55هراشا

ءادب دروم  رد  ماما  57راتفگ 

هدارا هلأسم ي  دروم  رد  ماما  59راتفگ 

قودص موحرم  زا  63یحیضوت 

مزال 64يروآدای 

ءایبنا تمصع  هرابرد ي  مهجلا  نب  دمحم  نب  یلع  اب  66هرظانم 

هرصب رد  فلتخم  بتاکم  ناوریپ  اب  73هرظانم 

دیآ یم  تسد  هب  ماما  تارظانم  زا  هک  یمهم  75تاکن 
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رگید بتاکم  بهاذم و  ناوریپ  اب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  یخیرات  تارظانم 

باتک تاصخشم 

.1305 رصان ، يزاریش ، مراکم  رگید / بتاکم  بهاذم و  ناوریپ  اب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  یخیرات  تارظانم  روآدیدپ : مان  ناونع و 

.؟ 2 تساریو تساریو : تیعضو 

.1388 تاراشتنا ، یمالسا ، ياهشهوژپ  داینب  دهشم : رشن : تاصخشم 

.ص  100 يرهاظ : تاصخشم 

2-334-971-964-978 لایر :  10000 کباش :

اپاف یسیون : تسرهف  تیعضو 

.مود پاچ  تشاددای :

.سیونریز تروص  هب  نینچمه  98-100 ؛ .ص همانباتک : تشاددای :

اه هرظانم  .ق --  203 153 - ؟ متشه ، ماما  ع ،)  ) یسوم نب  یلع  عوضوم :

یمالسا ياه  شهوژپ  داینب  هدوزفا : هسانش 

BP47/35/م7م8 1388 هرگنک : يدنب  هدر 

297/957 ییوید : يدنب  هدر 

1873703 یلم : یسانشباتک  هرامش 

1 ص :

همدقم
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میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

یملع و یگنهرف و  دـعب  نآ  مـهم  داـعبا  زا  یکی  هـک  دراد  یفلتخم  داـعبا  ع )  ) اـضرلا یــسوم  نـب  یلع  ماـما  یگدـنز  تـسین  کـش 
طیارش رد  مالـسا  عورف  لوصا و  هب  فلتخم  قرف  اه و  بتکم  تالمح  نیگمهـس  جاوما  ربارب  رد  یمالـسا  دیاقع  میرح  زا  يرادساپ 

.تسا ترضح  نآ  رصع  صاخ 

مینک یم  یگدـنز  نآ  رد  زورما  هک  یطیارـش  رد  دریگ  یم  تأشن  ع )  ) ماما نآ  هیهلا ي  تیـالو  دـعب  زا  هک  یملع  دـعب  نیا  یـسررب 
.تسا فلتخم  بهاذم  اه و  بتکم  اب  دروخرب  رد  یفیرظ  قیقد و  ياهدومنهر  يواح  و  تسا ، اشگهار  هدنزاس و  رایسب 

زا شخب  نیا  تیمها  هب  ندرب  یپ  يارب  میهد و  رارق  قیقد  یسررب  دروم  ار  ع )  ) ماما یگدنز  دعب  نیا  راتشون  نیا  رد  تسا  نیا  فده 
: میهد رارق  هجوت  دروم  ار  ریز  روما  زیچ  ره  زا  لبق  دیاب  ع )  ) ماما یگدنز  ناشخرد  خیرات 

(. ع  ) تیب لها  همئا ي  ربارب  رد  اهنآ  ياهیریگعضوم  تیفیک  سابع و  ینب  تموکح  تفاب   - 1

نآ رد  یمالسا  هعماج ي  رب  مکاح  یسایس  یگنهرف و  صاخ  طیارش   - 2

2 ص :
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نتخاس نوگرگد  يارب  هک  ییاه  ناـیرج  یتدـیقع و  يرکف و  تخـس  ياـهنافوط  ناـگناگیب و  راـکفا  موجه  رظن  زا  اـصوصخم  زور 
هداتفا راک  هب  محر  یب  دبتسم و  تنطلس  هاگتسد  کی  هب  تفالخ  هاگتسد  لیدبت  یلاعفنا و  عضوم  هب  نآ  ندناشک  یمالسا و  بالقنا 

.دوب

(. ع  ) ماما اب  هرظانم  تاسلج  لیکشت  يارب  نومأم  ياه  هزیگنا   - 3

سابع ینب  تموکح  تفاب 

هیاپ هک  نیمه  اما  دـندمآ  راک  يور  نیوانع  نیا  لاثما  نامثع و  یهاوخنوخ  و  ص )  ) ربمایپ تفـالخ  مالـسا و  ماـن  هب  هیما  ینب  هچرگ 
دنتـشاد مالـسا  زا  هک  يدـیدش  هنیک ي  مکح  هب  و  دـندز ، رانک  هرهچ  زا  ار  اه  باقن  هراب  کی  دـش  مکحتـسم  اـهنآ  تموکح  ياـه 

شومارف دنتخادرپ (1)  وا  نادناخ  و  ص )  ) مالسا ربمایپ  زا  یتح  ییوجماقتنا  هب  و  دنداد ، لیکشت  هماکدوخ  دبتسم و  یتموکح 

3 ص :

اج نیا  هیما  ینب  زا  ریغ  یسک  رگا  تفگ : وا  هب  باطخ  دش و  دراو  نامثع  رب  نایفـسوبا  دیـسر ، تفالخ  هب  نامثع  هک  یماگنه  . 1 - 1
متشاد عمط  نآ  رد  نم  دیـسر  يدع  میت و  هب  تفالخ  هک  یماگنه  هیما ! ینب  هورگ  يا  : » تفگ سپـس  میوگب و  وت  اب  ار  يزار  تسین 

هیما ینب  ار  نآ  ناکرا  و  دییامن ، یثوروم  دوخ  دالوا  يارب  دیریگ و  گنچ  هب  يزاب  پوت  دننام  ار  نآ  هدش ، امش  بیصن  هک  نونکا  و 
ج یناغالا ، !« ) تسین راک  رد  یخزود  تشهب و  تیلهاج ] مایا  ياهتب   ] دروخ یم  مسق  نآ  هب  نایفـسوبا  هک  هچنآ  هب  مسق  دـیهد ، رارق 
، یسراف همجرت ي  دوصقملا ، دبع  حاتفلادبع  ع ،)  ) بلاطیبا نب  یلع  ماما  ص 20 ؛ يزیرقم ، مصاختلا  عازنلا و  رصم ؛ عبط  ص 99 ، ، 6
: دسیون یم  نامثع  سلجم  رد  نایفسوبا  نخـس  لقن  زا  دعب  يرـصم  فورعم  هدنـسیون ي  دوصقملا  دبع  حاتفلادبع  ص 249 .) ج 2 ،

یمیدـق يوزرآ  يداـش و  نیا  ینورد و  زار  نخـس  نیا  تساـخرب و  نیرـضاح  زا  تنـسحا  گـناب  توترف  ریپ  نیا  نخـس  دـییأت  رد  »
: تفگ دیبوک و  وا  ربق  رب  دگل  اب  هدمآ و  ادهـشلادیس  هزمح  ربق  رانک  ارجام  نیا  زا  دـعب  نایفـسوبا  دـنک : یم  هفاضا  يو  دوب !) نایوما 
« میدوب رتراوازـس  نآ  هب  يدـع »  » و میت »  » زا ام  تسام و  تسد  هب  زورما  یتشاد  گنج  ام  اـب  نآ  رـس  رب  زورید  هک  يا  هلأـسم  هزمح ! »
(، ع  ) بلاطیبا نب  یلع  ماـما  ص 772 ؛ ج 4 ، قادرج ، جرج  یلع ، ماــمالا  ص 83 ؛ ج 1  ریدـغلا ، ص 54 ؛ ج 4 ، دـیدحلا ، یبا  نبا  )

(. ص 253 ج 2 ، دوصقملا ، دبع  حاتفلادبع 
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فـص رد  ص )  ) مالـسا ربمایپ  ربارب  رد  اهنادیم  مامت  رد  هک  دوب  یـسک  نامه  نایفـسوبا ، نامدود  نیا  هرهچ ي  نیرتفورعم  هک  مینکن 
زا دوب  هدروآ  تسد  هب  یلهاج  هعماج ي  رد  هک  ار  يا  هناملاظ  تازایتما  مامت  یمالسا  بالقنا  ندش  زوریپ  اب  تشاد و  رارق  ناکرشم 

.دریگب ماقتنا  مالسا  زا  وا  نامدود  هک  تسین  بجعت  ياج  نیاربانب  داد (1)  فک 

: درک هصالخ  ریز  رما  دنچ  رد  ناوت  یم  ار  هیما  ینب  رابج  تموکح  یگژیو 

(. اهنیا دننام  نامیا و  مالسا و  رد  ندوب  ماگشیپ  تلیضف ، ملع و  یگتسراو  اوقت ، دهز ،  ) یمالسا ياهشزرا  ندرب  نایم  زا   - 1

ياهخاک نتخاس  دننام  اه  رصیق  اهنوعرف و  یناساس و  نیطالـس  هنیزه ي  رپ  تالمجت  هب  ندروآ  يور  یلهاج و  ياهتنـس  يایحا   - 2
قرب (2) و قرز و  رپ 

4 ص :

: دـیوگ یم  وا  هک  دـنک  یم  لقن  نسلکین  روسفرپ  زا  دوخ  باتک  رد  يرـصم ، فورعم  هدنـسیون ي  نسح  میهاربا  نسح  رتکد  . 2 - 1
فارـشا اهنیا  دنتـسناد  یم  فارـشا  هتـسد ي  هبلغ ي  هلزنم ي  هب  تشاد  رارق  اهنآ  سأر  رد  هیواعم  هک  ار  هیما  ینب  هبلغ ي  ناناملـسم 

ار یتسرپ  تب  تیفارشا  ساسا  ات  درک  گنج  اهنآ  اب  ربمایپ  و  دندرک ، یم  هزرابم  یتخـس  هب  وا  نارای  ربمایپ و  اب  هک  دندوب  تسرپ  تب 
(. ص 308 ج 1 ، مالسا ، یسایس  خیرات   ) داد جاور  ار  مالسا  نید  تشادرب و  نایم  زا 

نایفـس یبا  نب  هیواعم  هیما ، ینب  هیحور ي  تافـص و  نداد  ناـشن  يارب  نییوما  هنومن ي  نیرتزراـب  دـسیون : یم  قادرج  جرج  . 3 - 2
رد دیشوپ و  یم  یمشیربا  سابل  تشاد  رایسب  هلصاف ي  یمالسا  قالخا  زا  وا  هک  مینیب  یم  مینک  تقد  وا  هرابرد ي  هک  یتقو  ام  تسا 

الط و فرظ  رد  هک  یـسک  مدینـش  ص )  ) ادـخ لوسر  زا  دـیوگ  یم  وا  هب  ادرد  وبا  هک  یماگنه  دروخ و  یم  اذـغ  هرقن  ـالط و  فرظ 
راک نیارد  یلاکـشا  نم  اما  دیوگ : یم  يا  هظحالم  چیه  نودب  خساپ  رد  دننک ، یم  رپ  منهج  شتآ  زا  ار  وا  مکـش  دروخب ، اذغ  هرقن 

(. ص 775 ج 6/4 ، قادرج ، جرج  یلع ، مامالا  ! ) منیب یمن 
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ریذبت (1). فارسا و  هنوگره 

اهنت هن  درک و  یم  تیوقت  ار  اهنآ  تموکح  ياه  هیاپ  اهنت  هک  یفراـصم  رد  نآ  فرـص  نیملـسم و  لاـملا  تیب  رب  ندـنکفا  هجنپ   - 3
هتسد ي راد و  هب  یگرزب  ماقرا  ندیشخب  نینچمه  و  نادنمتسم ، شود  رب  دوب  یقالش  هکلب  تشادن  یمالسا  هعماج ي  لاح  هب  يدوس 

.لاملا تیب  یعقاو  ناقحتسم  نتخاس  مورحم  ناشراک و  هبت  دساف و 

رس رب  اوقت  یب  نامیا و  یب  دارفا  شابوا و  زا  یعمج  نتخاس  طلسم   - 4

5 ص :

.دوب هدرک  مور  ناریا و  ناهاشداپ  کبـس  هب  یثوروم  تنطلـس  هب  لیدـبت  ار  یمالـسا  تفـالخ  يوما  میژر  راذـگناینب  هیواـعم  . 4 - 1
نآ رالات  رد  ار  تفالخ  تخت  تشارفارب و  قشمد  رهـش  رد  یتمظعاب  خاک  هیواعم  دیوگ : یم  يوسنارف  درایوک  سالیـساتسا  روسفرپ 
یم نوریب  هک  یماگنه  و  تشامگ ، رب  اج  نآرد  یناراد  يارـس  ناـنابرد و  هناـگیب  نارایرهـش  مسر  هب  تشاذـگ و  دوخ  سولج  يارب 

شرسپ هیواعم  دنتفر ، یم  شلابند  هب  يو  يرادهاگن  يارب  هتفرگ  ار  شدرگ  ادرگ  تروکـسا )  ) صوصخم نابـساپ  هتـسد  کی  تفر 
يوما يافلخ  (. 18 ص 19 -  یـسراف ، همجرت ي  مالـسا ، يروطارپما  ندمت  ياهنامزاس   ) .دومن دوخ  تخت  جات و  نیـشناج  ار  دـیزی 

ار هیور  نیمه  زین  اـهنآ  نارومأـم  نارازگراـک و  دـندوب ، هداد  رارق  دوخ  هماـنرب ي  ءزج  ار  لاـملا  تیب  رد  فارـسا  یتـسرپ و  لـمجت 
يارب فسوی  نب  جاجح  دـسیون : یم  نودـلخ  نبا  .دوب  هدـش  لومعم  نانکراک  نایم  رد  تلود ، نوؤش  مامت  رد  شور  نیا  دنتـشاد و 

و درک ، یم  شسرپ  دندوب  هدید  هک  ییاه  نشج  نیرتگرزب  هرابرد ي  نایناریا  زا  دنک  اپرب  شرسپ  يارب  هوکشاب  ناروس  هنتخ  هک  نآ 
یهوکـشاب نشج  نانچ  اهنآ  دیلقت  هب  مه  وا  دـندرک ، فیرعت  وا  يارب  دـندوب  هدـید  هک  لمجترپ  جرخرپ و  ياهنـشج  مسارم  زا  نانآ 

(. ص 240 ج 2 ، نودلخ ، نبا  همدقم ي  ! ) تشاد اپرب 
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.(1) ص )  ) ربمایپ نارای  هباحص و  ندرک  نیشن  هناخ  و  عامتجا ، هنحص ي  زا  اوقتاب  كاپ و  ياه  هرهچ  ندز  بقع  و  مدرم ،

یم رارق  اهنآ  ياه  یگماـکدوخ  ریـسم  رد  هک  سک  ره  زیچ و  ره  اـب  هناـمحر  یب  هزراـبم  باـسح و  یب  ملظ  داـسف و  قاـنتخا و   - 5
تفرگ (2).

6 ص :

هبار هعـصعص  رتشا و  دندرک و  دیعبت  هذبر  ماش و  هب  ار  رذوبا  درک و  شغ  هک  دندز  ردق  نآ  ار  رامع  موس  هفیلخ ي  رـصع  رد  . 5 - 1
ار قمحلا  نب  رمع  يدع و  نب  رجح  هیواعم  .تفرگ  الاب  راک  سابع  ینب  هیما و  ینب  يافلخ  نامز  رد  ادعب  دندرک و  دـیعبت  نمی  ماش و 
ات 82 و زا ص 71  هیفاکلا ، حئاصنلا   ) دوش هتـشک  دیاب  دنکن  ع )  ) یلع نعل  رگا  تسا ، یلع  هعیـش ي  هکره  هک  داد  روتـسد  تشک و 
ص 194 ج 3 ، ریثا ، نبا  لماک  و  ص 69 ، ج 3 ، بهذلا ، جورم  و  ، 14 ص 17 -  ج 3 ، دیدحلا ، یبا  نبا  و  89 و 91 و 122 و 123 ،

(. 187 - 
رگا هک  تسا  يدـح  هب  اه  يوما  ملاظم  تایانج و  دیـشک  لوط  لاس  داتفه  کـیدزن  هک  يوما  زیگنا  تشحو  تموکح  ود  رد  . 6 - 2

زیگنا تفگـش  رایـسب  ياهناتـساد  نایوما  تنوشخ  تواسق و  زا  دوش  یم  ذغاک  نم  داتفه  يونثم  فورعم  لثم  ددرگ  نایب  لیـصفت  هب 
ار ررقم  جارخ  دنتـسناوتن  لاـس  دـنچ  ناهفـصا  مدرم  دنـسیون : یم  تساـهنآ  زا  يا  هنوـمن  لـیذ  تیاـکح  هـک  دـنا  هدروآ  خـیرات  رد 

یبارعا دـنک ، يروآ  عمج  ار  ناهفـصا  جارخ  هک  تساوخ  وا  زا  و  تشامگ ، رب  اج  نآ  تیالو  هب  ار  يودـب  یبرع  جاجح ، دـنزادرپب ،
هک ار  اهنآ  .دنتخادرپن  ار  جارخ  ررقم  دعوم  رد  نوچ  داد  تلهم  اهنآ  هب  هام  هد  تفرگ و  نماض  ار  سک  دنچ  تفر  ناهفصا  هب  نوچ 

ار جارخ  رگا  هک  درک  دای  دـنگوس  یبارعا  دـندومن  ییاناوت  مدـع  راهظا  زاـب  اـهنآ  درک  هبلاـطم  ار  جارخ  تشادزاـب و  دـندوب  نماـض 
نالف نب  نالف  دنتـشون ، نآ  رب  دـننزب و  ار  شندرگ  ات  داد  روتـسد  تفر و  وا  شیپ  اـهنآ  زا  یکی  دز  مهاوخ  ندرگ  ار  ناـنآ  دـنرواین 

ره زا  راچان  مدرم  درک  نینچ  زین  ار  یمود  دز ، رهم  نآ  رب  دنداهن و  يا  هسیک  رد  ار  رـس  نآ  ات  داد  نامرف  سپ  يداد ! ار  دوخ  یهدـب 
(. هرهاق عبط  ص 180 ، ج 3 ، يدوعـسم ، بهذلا  جورم   ) دندومن ادا  دندرک و  عمج  دنتـشاد  هدـهع  رب  هک  ار  یجارخ  دوب  هک  یقیرط 

تبوقع و هنایزات ي  هلزنم ي  هب  مدرم  رب  وا  يالیتسا  و  دوب ، يوما  روفنم  میژر  ناـمیخژد  زا  یکی  هک  فسوی  نب  جاـجح  هراـبرد ي 
براجت فلؤم  تسا  یناسنا  ره  ترفن  هیام ي  هک  دـنا  هدرک  لقن  كانلوه  ياهناتـساد  وا  تموکح  نارود  زا  دـش  یم  ریبعت  هجنکش 

بآ ناـنآ  هب  اـت  دوب  هتفگ  دـندوب و  سوبحم  ناـگرزب  اـهقف و  نآرق و  ناـیراق  زا  سک  رازه  دـنچ  وا  نادـنز  رد  دـیوگ : یم  فلـسلا 
یلع نب  دیز  هرابرد  هک  دوب  یتواسق  تنوشخ و  نایوما  گرزب  یئاوسر  زا  فلـسلا .) براجت  ! ) دـنداد یم  کهآ  کمن و  اب  هتخیمآ 
هکم هب  اجنآ  زا  قشمد و  هب  ادتبا  دندرک ، ادج  ار  شرس  دندیشک ، نوریب  ربق  زا  ار  دیز  هزانج ي  دناد  ناشن  دیز  نب  ییحی  شدنزرف  و 

وا رتسکاخ  و  دندز ، شتآ  دندروآ و  نییاپ  نآ  زا  سپ  دوب ! راد  رس  رب  نانچمه  لاس  هس  دنتخیوآ و  راد  هب  ار  شندب  دندرب ، هنیدم  و 
(. ص 66 یبوقعی ج 3 ، 217 ؛ ص 219 -  ج 3 ، بهذلا ، جورم  ! ) دنتخیر تارف  رد  ار 
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زا اصوصخم  نینوخ  ياهمایق  نیا  بلاغ  دـش و  عورـش  مه  رـس  تشپ  اهمایق  دـندمآ و  گنت  هب  عضو  نیا  زا  ناملـسم  مدرم  ماـجنارس 
نیا ات  دنتـساخرب  اهمایق  نیا  بوکرـس  هب  يریظن  یب  تنوشخ  تواسق و  اب  زین  اهنآ  و  تفرگ ، یم  ماهلا  البرک  عیاـقو  فط و  ناتـساد 
قوف نم  تثتجا   » قادـصم هب  هثیبخ  هرجـش  نیا  ملـسموبا  یگدرکرـس  هب  ناسارخ  عاجـش  ناگدـنمزر  نایناریا و  مایق  اـب  ماجنارـس  هک 

.داتفا خیرات  یناد  هلابز  هب  دش و  نک  هشیر  رارق » نم  اهلام  ضرالا 

سابع ناونع  هب  و  ص )  ) ربمایپ تیب  لها  مان  هب  یعاـمتجا  یـسایس و  بساـنم  رایـسب  تصرف  نیا  زا  اـهنآ  دیـسر  ساـبع  ینب  هب  تبون 
ینب دض  رب  یمدرم  یمالسا و  ياهبالقنا  یعطق  تباث و  راعش  هک  دمحم » لآل  اضرلا   » راعش زا  هدافتـسا  اب  و  ص )  ) ادخ لوسر  يومع 

دنهاوخ یم  دنراد  ص )  ) ربمایپ هب  یتبـسن  یتسار  هب  اهنآ  نوچ  هک  دـندرک  یم  نامگ  ناملـسم  مدرم  دـندمآ (1)  راک  يور  دوب  هیما 
.دنراذگب هیما  ینب  نارود  هاکناج  ياهمخز  رب  یمهرم  دننک و  هدنز  ار  وا  تنس  نییآ و 

هماکدوخ و تموکح  نامه  دندید  مکحم  ار  دوخ  ياپ  ياج  هک  یماگنه  هب  و  دندز ، رانک  ار  اه  باقن  تعرـس  هب  زین  سابع  ینب  اما 
یشیپ زین  هیما  ینب  زا  اهنآ  ياه  تیانج  زا  يرایسب  و  دندرک ، رارکت  ار  هیما  ینب  راب  ناقفخ  يدادبتسا و 

7 ص :

ص 125. ج 1 ، یمالسالا ، ندمتلا  خیرات  . 7 - 1
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تفرگ (1).

راتشک اصوصخم  دش (2)  سیسأت  یکانلوه  ياه  هاگ  هجنکش  اهنادنز و  دادغب  رد  درک ، ادیپ  یبیجع  شرتسگ  اهنآ  نامز  رد  اهنادنز 
لآ زا  هنامحر  یب 

8 ص :

تلعف ام  راشعم  مهیف  هیما  تلعف  ام  هللا  و  دـیوگ : یم  ارعـش  زا  یکی  دـندرکن  هیما  ینب  زگره  دـندرک  سابع  ینب  هک  ار  یمتـس  . 8 - 1
، سارفوبا هیمیم  حرـش   ) دنتـشادن اور  دندرک  نایولع »  » هب سابع  ینب  هک  ار  یمتـس  مهد  کی  هیما  ینب  هک  دنگوس  ادخ  هب  سابعلاونب !

یگدروخرس تسکش و  سأی و  هاکناج  ساسحا  زا  ییایوگ  هنییآ ي  دنا ، هدورس  نامز  نآ  يارعـش  هک  يراعـشا  یتسارب  ص 119 .)
ینب نایوما و  رصع  هک  يرجه  يافوتم 180  يدنلا » راسی  نب  حـلفا  اطعوبا   » مان هب  نامز  نآ  يارعـش  زا  یکی  تسا ، یبالقنا  لسن  نآ 

یف سابع  ینب  لدـع  تیل  و  انل ! ماد  ناورم  ینب  روج  تیل  ای  هک : دـنک  یم  وزرآ  رـصع ، ود  نیا  هسیاقم ي  رد  هدرک  كرد  ار  سابع 
نساـحملا و ! » تخوـس یم  شتآ  رد  ساـبع  ینب  لدـع  شاـک  يا  تشاد و  هـمادا  ناـنچمه  اـم  رب  ناورم  ینب  مـلظ  شاـک  يا  راـنلا !

ییاقیرفآ نامحرلادـبع  شیکدوک ، نارود  تسود  زا  يزور  روصنم  دـنیوگ : ص 55 .) مالـسالا ، یف  هیدهملا  ص 246 ؛ يواسملا ،
«: کناطلس یف  هتیأر  الا  روجلا  نم  ائیش  مهناطلس  یف  تیار  ام  : » داد خساپ  نمحرلادبع  هیما »؟ ینب  ناطلس  نم  یناطلس  فیک   » دیسرپ

(. یطویس ص 105 افلخلا  خیرات   ) مشاب هدیدن  وت  تنطلس  رد  هک  دوبن  یمتس  چیه  نانآ  تنطلس  نارود  رد 
هب ار  نآ  فارطا  هک  دش  یم  لیکـشت  يا  هطوحم  زا  نادنز  دـسیون : یم  سابع  ینب  هرود ي  رد  اهنادـنز  هرابرد ي  يدوعـسم  . 9 - 2

جورم  ) دنتـشاد نینهآ  دـنب  ناینادـنز  زا  یـضعب  و  دوب ، هتخیوآ  ییایروب  همخد  ره  رد  رب  دوب و  هدرک  هطاحا  ییاه  همخد  قاطا  ياج 
هداد صیخـشت  بش  زا  زور  نآ  رد  هک  دیوگ  یم  نخـس  هفوک  رد  هرود  نیمه  رد  ینادـنز  زا  خروم  نیمه  بهذلا ج 1 ص 290 .)

یم ایند  زا  ناینادـنز  زا  یکی  یتقو  دوب  هدـش  عقاو  نیمز  ریز  رد  هک  دـش  یم  لیکـشت  ییاـه  همخد  زا  مه  نادـنز  نیا  هچ  دـش ، یمن 
هدش و یـشالتم  ياه  هزانج  رب  ار  نادنز  نامتخاس  نایاپ  رد  و  دسوپب ! ات  دندرک ، یم  اهر  رگید  ناینادـنز  رانک  اج  نامه  ار  وا  .تفر 

ریما دیس  برعلا  خیرات  رصتخم  ! ) دندرک یم  ناریو  دنتشاد  اپ  رب  ییاهریجنز  دنتـشاد و  نت  هب  ناج  زونه  هک  یناینادنز  یتح  نفعتم و 
(. یلع ص 184

رگید بتاکم  بهاذم و  ناوریپ  اب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  یخیرات  www.Ghaemiyeh.comتارظانم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 81زکرم  هحفص 14 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/6154/AKS BARNAMEH/#content_note_8_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/6154/AKS BARNAMEH/#content_note_8_2
http://www.ghaemiyeh.com


.تفرگ تعسو  س )  ) ارهز همطاف  دالوا  و  ع )  ) یلع

و دـش ، رتشیب  هیما  ینب  زا  اهنآ  رابرد  تالمجت  تافیرـشت و  دیـسر ، یلعا  دـح  هب  یمالـسا  ریاخذ  تراغ  لاـملا و  تیب  لـیم  فیح و 
گنهرف رـشن  فرـص  تسیاـب  یم  تخیر و  یم  لاـملا  تیب  هب  جارخ  مالـسا و  شرتسگ  یگنج و  میاـنغ  قیرط  زا  هک  یمیظع  لاوما 

یم اهنآ  ياه  ینارـسوه  فرـص  يا  هدـننز  رایـسب  زرط  هب  دـش  یم  نافعـضتسم  لاح  هافر  مالـسا و  روانهپ  روشک  نارمع  یمالـسا و 
تشگ (1).

اصوصخم راکایر  سولاس و  هورگ  نیا  دض  رب  يددجم  بالقنا  ياه  هفطن  و  دنتخانـش ، ار  اهنآ  تیهام  ناملـسم  مدرم  دوز  یلیخ  اما 
ملـسموبا هاگداز  ناسارخ و  رورپ  نامرهق  نیمزرـس  نامه  رد  یمدرم  یمالـسا و  ياهمایق  ياهرذب  دـش و  یم  هدرورپ  نیمز  ناریا  رد 

.تفای یم  شرورپ 

9 ص :

هتـشون روباشین  لها  هب  یمزراوخ  هک  يا  همان  لقاال  مینک و  هعجارم  نییبلاطلا  لتاقم  باـتک  هب  هراـب  نیا  رد  هک  تسا  یفاـک  . 10 - 1
زا يرایـسب  زا  ندرک  داـی  زا  سپ  یمزراوخ  مینک : یم  هراـشا  هماـن  نآ  زا  یتمـسق  هب  دـهاش  ناونع  هب  میهد  رارق  هعلاـطم  دروم  تسا 
یم درب  یم  مان  زین  ع )  ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ماما  ترضح  زا  نانآ  رامش  رد  دندش و  هتشک  نایـسابع  نایوما و  تسد  هب  هک  نییبلاط 
نوچ دـندرک  یم  میـسقت  هناغرف  برغم و  لها  اهکرت ، نایملید ، نایم  ار  اهنآ  سپـس  یلو  دـش  یم  يروآ  عمج  اـهتایلام  دـسیون … :

ای رگیزاب  ای  کقلد  یتقو  اما  درک ، یمن  عییـشت  ار  شا  هزانج  یـسک  تشذگ  یم  رد  ص )  ) ربمایپ نادناخ  زا  ینید  نایاوشیپ  زا  یکی 
ومع هک  ار  یموق  مینکن  تمـالم  هنوـگچ  دـیازفا : یم  سپـس  دـنتفای ! یم  روـضح  شا  هزاـنج  رب  تاـضق  درمیم ، ناـشدوخ  زا  یلتاـق 

یم يرای  یناغرف  یبرغم و  زا  دننک ، یم  راثن  هرقن  الط و  ملید  كرت و  ياهنیمزرس  رب  یلو  دنتشک  یم  یگنـسرگ  زا  ار  دوخ  ناگداز 
یهدنامرف ترازو و  هب  دندوب  زجاع  ندز  فرح  زا  یتح  هک  ار  یناسک  اه و  یطبن  دنراد ، یم  اور  متس  راصنا  رجاهم و  رب  یلو  دنبلط 

نبا افلخلا  رابخا  رـصتخم   ) دنتـشاد یم  زاب  ناشدـج  یلاـم  قوقح  ناـشردام و  ثاریم  زا  ار  بلاـط  یبا  نادـناخ  یلو  دـندرامگ ، یم 
(. یعاس ص 26
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دوب بلقلا  یـسق  محر و  یب  لاح  نیع  رد  رایـشوه و  كریز و  رایـسب  تشاد و  يوق  یـسایس  هماش ي  هک  وا  دیـسر  نومأـم  هب  تبون 
قیرط زا  ات  درک ، لـقتنم  ناـسارخ  بلق  هب  دادـغب  زا  و  داد ، رییغت  ار  تموکح  زکرم  اروف  دریگب ، یـشیپ  اـهبالقنا  نیا  رب  هک  نیا  يارب 

دشاب (1). عاضوا  رب  رظان  کیدزن  زا  دزاس و  شوماخ  ار  یبالقنا  مهم  زکرم  نیا  عیمطت  دیدهت و 

دناوت یم  هک  تسوا  و  تسا ، هدـش  هتخود  ع )  ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  ماما  هب  نامز  نآ  رد  اهمـشچ  مامت  تسناد  یم  رگید  يوس  زا 
ار ع )  ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  ماما  فارطا  دننک و  مهارف  ار  راک  تامدقم  مدرم  هک  نآ  زا  شیپ  اذل  دـشاب ، گرزب  بالقنا  نیا  ربهر 
داد رارق  رظن  تحت  نطاب  رد  اما  دـهع ، تیالو  ناونع  هب  هنامرتحم و  ارهاظ  دـیایب  ناسارخ  هب  هک  تخاس  روبجم  ار  ترـضح  دـنریگب 

ود نیا  اب  درک  یم  رکف  دشاب و  تحار  شرکف  تهج  نیا  زا  ات   (2)

10 ص :

هداتسرف دنتشاد ) تنوکس  هنیدم  رد  هک   ) بلاط یبا  نادناخ  زا  یهورگ  دزن  هب  ار  دوخ  نارومأم  زا  یعمج  نومأم  دنیوگ  یم  . 11 - 1
هار زا  داد  روتسد  داد و  تکرح  ناسارخ ) رد   ) دوخ يوس  هب  هنیدم  زا  دوب  ناشنایم  رد  زین  ع )  ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  هک  ار  ناشیا  و 

دروایب ار  نانآ  وا  يدولج »  » مان هب  دوب  یصخش  دوب  ناسارخ  هب  هنیدم  زا  ناشیا  لاقتنا  تکرح و  يدصتم  هک  یسک  دنروایب و  هرـصب 
رایسب داد و  ياج  يا  هناگادج  هناخ ي  رد  ار  ع )  ) اضر ترـضح  دروآ و  دورف  يا  هناخ  رد  ار  ناشیا  نومأم  درک و  دراو  نومأم  رب  ات 

(. دیفم ص 290 موحرم  داشرا  «. ) تشاد یمارگ  ار  وا 
عانتما تدش  هب  نآ  نتفریذپ  زا  ع )  ) ماما درک  حرطم  ار  ترـضح  نآ  هب  تفالخ  يراذـگاو  رب  ینبم  ار  دوخ  داهنـشیپ  نومأم  . 12 - 2

هل لاقف  ، » راد روذـعم  راک  نیا  زا  ارم  دومرف  ع )  ) ترـضح منک  یم  راذـگاو  امـش  هب  ار  يدـهع  تیـالو  سپ  تفگ : نومأـم  دـیزرو 
كدـج مهدـحا  هتـس  یف  يروشلا  لعج  باطخلا  نب  رمع  نا  همالک : یف  لاق  هیلع و  عانتمالا  یلع  هل  دـیدهتلاک  هیف  اـمالک  نومأـملا 

دجا یناف ال  کنم  هدـیرا  اـم  کـلوبق  نم  دـبال  هقنع و  برـضی  نآ  مهنم  فلاـخ  نمیف  طرـش  و  ع )  ) بلاـطیبا نب  یلع  نینمؤملاریما 
نایم تروشم  روط  هب  ار  تفالخ  باطخ  نب  رمع  تفگ : شنانخس  نمض  رد  دروآ و  نابز  هب  زیمآ  دیدهت  نخس  نومأم  هنع » اصیحم 

نت شـش  نیا  زا  هـک  سک  نآ  هراـبرد ي  درک  طرـش  دوـب و  ع )  ) یلع نینمؤـملاریما  وـت  دـج  ناـنآ  زا  یکی  هـک  داد  رارق  نـت  شش 
دیفم ص موحرم  داشرا   ) .مرادن نیا  زج  یهار  نم  يریذپب  ما  هتـساوخ  نم  هچنآ  دیاب  راچانب  امـش  دننزب و  ار  شندرگ  دنک  تفلاخم 

(. 290
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ياج لاقم  نیا  رد  هک  تسا  يرگید  لقتـسم  ياهثحب  عوضوم  همه  اهنیا  درک و  دهاوخن  دـیدهت  ار  وا  تموکح  يرطخ  رگید  همانرب 
.تسین اهنآ  حرش 

نایسابع رصع  رد  یمالسا  هعماج ي  یگنهرف  صاخ  طیارش 

نآ تلحر  زا  دعب  تشاد  راوتسا  مکحم و  ییانبریز  نوچ  یلو  تفرن  نوریب  زاجح  طیحم  زا  ص )  ) ربمایپ رـصع  رد  مالـسا  هک  نیا  اب 
.داهن شرتسگ  هب  ور  تعرس  هب  ص )  ) ترضح

، ناریا مور ، میظع  هناگجنپ ي  ياهندمت  هدنامیقاب ي  تفرگارف و  ار  رصع  نآ  ندمتم  يایند  رسارس  یهاتوک  تدم  رد  هک  نانچ  نآ 
هفارخ و هچنآ  ات  درب  ورف  دوخ  غاد  هروک ي  رد  دـندوب  زاـجح  بونج  برغ و  قرـش ، لامـش ، رد  هک  ار  روشآ  هدـلک و  نمی ، رـصم ،
یهلا و هغبـص ي  اـب  یمالـسا  دنمهوکـش  ندـمت  رتـچ  ریز  دوب  دـیفم  تبثم و  هچنآ  دزوسب و  دوب  دادبتـسا  داـسف و  فارحنا و  ملظ و 

.دنامب يدیحوت 

ياهشناد مولع و  ناهج  فلتخم  ياهروشک  رد  یتدیقع  یسایس و  ياهتفرـشیپ  تازاوم  هب  هک  دش  ببـس  مالـسا  یتسود  ملع  تعیبط 
نابز هب  مور  ناریا و  ات  دنه  زا  رصم و  ات  هتفرگ  نانوی  زا  نارگید  یملع  بتک  و  تفای ، هار  یمالـسا  هعماج ي  طیحم  هب  اهروشک  نآ 

.دوش همجرت  دوب  یمالسا  نابز  هک  يزات 

دـنداد و رارق  یـسررب  دـقن و  دروم  ار  نارگید  ياهـشناد  دـندوب  هتفرگ  نآرق  لعـشم  زا  ار  دوخ  هشیدـنا ي  غورف  هک  مالـسا  ياـملع 
.دنتخاس نشور  ار  نآ  یمالسا  هغبص ي  دندوزفا و  نآ  رب  یناوارف  دیدج و  تاعادبا  تاراکتبا و 

ملع و زا  دوخ  هک   ) نایوما نامز  رخاوا  زا  نارگید  یملع  راثآ  همجرت ي 

11 ص :
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نیا رد  هک  هنوگ  نامه  دیـسر  دوخ  جوا  هب  نومأم  نوراه و  نامز  اصوصخم  نایـسابع  رـصع  رد  دش و  عورـش  دندوب ) هناگیب  مالـسا 
تفای (1). ءاقترا  خیرات  لوط  رد  دوخ  دح  نیرتالاب  هب  یمالسا  ياهروشک  تعسو  نامز 

مالسا تامیلعت  میقتسم  هجیتن ي  نیا  دشاب  هدش  يراذگ  هیاپ  نایوما  ای  نایسابع  هلیـسو ي  هب  هک  دوبن  يزیچ  یملع  تکرح  نیا  هتبلا 
جهملا کفسب  ولو  ملعلا  اوبلطا  و  نیـصلاب ، ولو  ملعلا  اوبلطا   » مکح هب  دوبن و  لئاق  ینطو  شناد  ملع و  يارب  هک  دوب  ملع  هنیمز ي  رد 
هنوگره نتخادرپ  اب  و  نیچ ، ینعی  ناهج  طاقن  نیرت  هداتفارود  رد  دـنچره  داتـسرف  یم  نآ  لابند  هب  ار  ناناملـسم  جـجللا :» ضوخ  و 

.دوب بلق  نوخ  یتح  هار  نیا  رد  اهب 

باوخ زا  نوچ  دیسرپ و  یلئاسم  وا  زا  دید و  باوخ  رد  ار  ینانوی  فورعم  میکح  سیلاطاطـسرا  یبش  نومأم  تسا  هدمآ  خیراوت  رد 
میدـق مولع  زا  يا  هعومجم  تساوخ  يو  زا  تشون و  مور  هاشداپ  هب  يا  همان  داتفا ، میکح  نآ  ياـهباتک  همجرت ي  رکف  هب  تساـخرب 

تفریذپ (2). ار  تساوخرد  نیا  رایسب  يوگتفگ  زا  سپ  مور  هاشداپ  دتسرفب ، وا  يارب  دوب  مور  دالب  رد  هک 

12 ص :

هک تسا  يرصع  نومأم  شرسپ  رصع  زین  دروآ و  یم  رطاخب  ار  نآ  ریوصت  هلیل  هلیل و  فلا  باتک  هک  دیـشرلا  نوراه  رـصع  . 13 - 1
نیمز يور  مامت  رد  شمان  نوراه  تشاد ، قوفت  نیمز  قرشم  دالب  مامت  رب  و  دوب ، اراد  رصع  نآ  رد  ار  یقرت  هجرد ي  نیرخآ  دادغب 
ماـمت کـلام  تقیقح  رد  هک  هـسنارف  روطارپـما  ینـالراش  یتـح  دنداتـسرف  یم  يو  راـبرد  هـب  ریفـس  راـتات و …  نـیچ و  زا  رـشتنم و 

دوب اه  یـشحو  تموکح  لـثم  عقاو  رد  شتموکح  یلو  دـش  یم  وا  روشک  تعـسو  پلآ  اـت  کـیتنالتآ  ياـیرد  زا  دوب و  ناتـسگنرف 
ندمت  ) دیامن مهارف  ار  سدقملا  تیب  نیرئاز  شیاسآ  لیاسو  هک  دومن  اضاقت  بدا  لامک  اب  داتسرف  تفالخ  رابرد  هب  ار  دوخ  يارفس 

(. نوبولواتسوگ ص 209 برع  مالسا و 
هذه یف  همیدقلا  مولعلا  نم  اهریغ  هفـسلفلا و  بتک  ترثک  هلجا  نم  يذلا  ببـسلا  رکذ   » لصف میدن ص 353  نبا  تسرهفلا  . 14 - 2

(. هرهاق عبط  « ) دالبلا
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گرزب و رایـسب  هناـخباتک   ) همکحلا تیب  تسرپرـس  یملـس  قـیرطب و  نبا  رطم و  نب  جاـجح  دـننام  ار  نادنمـشناد  زا  یعمج  نومأـم 
.دومن مهم  نیا  ماجنا  رومأم  ار  دادغب ) فورعم 

داد (1). ار  نآ  همجرت  روتسد  نومأم  دنداتسرف و  نومأم  دزن  هدرک  يروآ  عمج  دندیدنسپ  دنتفای و  مور  دالب  زا  ار  هچنآ  نانآ 

یم رظن  هب  دنا و  هدرک  لقن  ار  ناتساد  نیا  زین  رگید  یضعب  لودلا و  رصتخم  فلؤم  جرفلاوبا  ءابطالا و  تاقبط  فلؤم  هبیصا  یبا  نبا 
دنا (2). هدرک  سابتقا  تسرهفلا  فلؤم  زا  ار  نآ  اهنآ  همه  هک  دسر 

! دراد یسایس  هبنج ي  هدعاق  تسین و  هداس  نومأم ، نوچمه  يراک ، هنهک  نازاب  تسایس  ياهباوخ  کش  نودب 

رظن زا  نومأم  لمع  نیا  لاح  ره  هب  دزاس و  یم  مکحم  ار  ناش  يرگدادیب  خاک  ياه  هیاپ  هک  دننیب  یم  ار  يروما  اهباوخ  نیا  رد  اهنآ 
: دراد یتالامتحا  یسایس  لیلحت 

دادملق شناد  ملع و  رادفرط  یناملسم  ار  دوخ  هک  نیا  يارب  نومأم   - 1

13 ص :

تشاد مور  هاشداپ  اب  هک  هبتاکم  هار  زا  نومأم  دیدرگ ، هفسلف  ياهباتک  رشن  بابسا  زا  یکی  باوخ  نیا  دیوگ : یم  میدن  نبا  . 15 - 1
اج نآ  نئازخ  رد  هک  یناتساب  مولع  زا  ات  دراد  هناور  مور  هب  ار  يرفن  دنچ  دهدب  هزاجا  هک  تساوخ  وا  زا  هدمآرب و  هدافتـسا  ماقم  رد 

دعاسم باوج  تفریذپ و  هرخالاب  یلو  هدادـن ، ناشن  تقفاوم  يور  ادـتبا  رد  مور  هاشداپ  دـنروایب  دوخ  اب  باختنا و  ار  ییاهزیچ  دوب 
هناور يوس  نادب  ار  رگید  رفن  دنچ  همکحلا و  تیب  يدـصتم  یملـس  قیرطب و  نبا  رطم و  نب  جاجح  هلمج  زا  ار  یهورگ  نومأم  داد ،

نب انحوی  دـنیوگ : دـیدرگ و  همجرت  اهنآ  همه ي  نومأم  رما  هب  هک  دـندروآ  دوخ  اب  هدومن و  باختنا  ار  ییاهزیچ  زین  ناـنآ  هتـشاد و 
(. میدن ص 353 نبا  تسرهفلا   ) .دوب مور  هب  ناگداتسرف  نآ  هلمج ي  زا  زین  هیوسام 

.تسا هدرک  رکذ  توریب  عبط  دلج 2 ص 157  یمالسالا  ندمتلا  خیرات  باتک  رد  نادیز  یجرج  ار  هتکن  نیمه  . 16 - 2
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.دنک بسک  يا  ههجو  زایتما و  قیرط  نیا  زا  ات  دز  راک  نیا  هب  تسد  دنک 

.دنک تسرد  یسایس  ناقفخ  یعامتجا و  تالکشم  ربارب  رد  مدرم  يارب  یمرگرس  عون  کی  هلیسو  نیا  هب  تساوخ  یم  وا   - 2

.دوب تموکح  ياه  هیاپ  تیوقت  هجیتن  رد  دوخ و  يوس  هب  مالسا  هعماج ي  نارکفتم  نادنمشیدنا و  راکفا  بلج  وا  فده   - 3

جوا رد  شناد  ملع و  نادـیم  رد  هک  ص )  ) ربماـیپ ع )  ) تیب لـها  یملع  بتکم  ربارب  رد  یناـکد  قیرط  نیا  زا  اـت  تساوخ  یم  وا   - 4
.دهاکب نآ  غورف  زا  دنک و  مک  ار  بتکم  نآ  نایرتشم  هلیسونیدب  دروآ (1) و  دوجو  هب  دندوب  ترهش 

ار رـصم  مور و  ناریا ، نوچمه  ییاهروشک  رب  تموکح  یگتـسیاش  سابع  ینب  تفالخ  هاگتـسد  هک  دـنک  تباث  تساوخ  یم  وا   - 5
.دراد

رد دشاب  هچره  تلع  یلو  هدوب ، نومأم  هجوت  دروم  اهنآ  همه ي  تسا  نکمم  تسین و  هناگجنپ  تالامتحا  نیا  نایم  رد  یتافانم  هتبلا 
يروط هب  درک ، فرص  هار  نیا  رد  يدایز  لوپ  و  دومن ، شـشوک  رایـسب  ینانوی  ياهباتک  همجرت ي  رد  وا  هک  تسین  کش  هلأسم  نیا 

، داد یم  الط  اهباتک  نزو  لباقم  رد  هاگ  دنیوگ  یم  هک 

14 ص :

دنراد هداوناخ  نیا  هب  صوصخم  هقالع ي  مدرم  دندید  یم  هک  دوب  ع )  ) تیب لها  عوضوم  داد  یم  جـنر  ار  افلخ  هچنآ  يرآ  . 17 - 1
ار مدرم  هک  دوب  ع )  ) تیب لها  یملع  هبنج ي  مه  ذوفن ، نیا  رد  یـساسا  لـماع  هتبلا  ددرگ ، یم  رتشیب  ناـنآ  يونعم  ذوفن  هتفر  هتفر  و 
، تشادـن یـشزرا  ع )  ) تیب لها  مولع  لباقم  رد  زین  نیملکتم  چوپ  بلاطم  دـیناشک و  یم  اهنآ  يوس  هب  یمالـسا  کلامم  ياـصقا  زا 

یتح دروخ  یم  تسکـش  یملع  ياـهثحب  رد  تخاـب و  یم  ار  دوخ  ع )  ) ناـماما یملع  تمظع  لـباقم  رد  رـصع  دنمـشناد  نیرتگرزب 
ماـما  ) دـمحم نب  رفعج  نآ  دـشاب  ناـسنا  تروص  رد  یملاـع  رگا  نیمز  يور  رد  تفگ : اـجوعلا  یبا  نبا  رـصع  دنمـشناد  نیرتگرزب 
اـضر ماما  دـناوتب  هکلب  درک  عمج  ار  نادنمـشناد  داد و  لیکـشت  يدایز  تاسلج  نومأم  یـسربط .) جاجتحا  باتک   ) تسا ع )  ) قداص

(. اضرلا رابخا  نویع  باتک   ) دمآ یم  بلاغ  ع )  ) ماما و  دوب ، سوکعم  هجیتن ي  هشیمه  نکل  دنک  زجاع  اهنآ  لباقم  رد  ار  (ع )
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هب ار  مدرم  و  دراذگ ، یم  یتمالع  دش  یم  همجرت  وا  مان  هب  هک  یباتک  ره  يور  يو  هک  تشاد  هجوت  اهباتک  همجرت ي  هب  يردق  هب  و 
درک (1). یم  قیوشت  مولع  نآ  نتفرگارف  ندناوخ و 

رانک رد  نارگید ، ياهـشناد  مولع و  رـشن  بیترت  نیا  هب  .درک و  یم  يدونـشخ  راهظا  اهنآ  ترـشاعم  زا  دومن و  یم  تولخ  امکح  اـب 
روما هنوگ  نیا  رد  یـساسح  زیت و  هماش ي  الومعم  هک  تلود  نایعا  فارـشا و  یتح  دش ، زور  بولطم  هلأسم ي  یمالـسا ، ياهـشناد 

، ماش قارع ، زا  يرایسب  نیمجرتم  هجیتن  رد  دنتـشاد و  یمارگ  ار  قطنم  هفـسلف و  ملع و  بابرا  و  دندرک ، بیقعت  ار  نومأم  طخ  دنراد 
تسا (2). هدرک  هراشا  بلاطم  نیا  زا  یشخب  هب  نادیز  یجرج  یحیسم  فورعم  خروم  هک  دندمآ  دادغب  هب  ناریا 

دننام رگید  بهاذـم  تخـسرس  بصعتم و  ناوریپ  زا  يدارفا  ناـمجرتم  هورگ  نیا  نیب  رد  هک  دوب  نیا  دوب  ینارگن  هیاـم ي  هچنآ  اـما 
، ینایرـس یـسراف ، ینانوی ، ياهنابز  زا  ار  هناگیب  یملع  راثآ  هک  دـندوب  دـنه  ياه  نمهرب  نایمور و  نایروطـسن ، نائباص ، نایتشدرز ،

.دندرک همجرت  یبرع  هب  هریغ  نیتال و  يدنه ،

15 ص :

نایـسابع و لـیاوا  یملع  میظع  تضهن  دوـش ، هعجارم  مود ص 157  نادـیز ج  یجرج  یمالـسالا  ندـمتلا  خـیرات  باتک  هب  . 18 - 1
وا زا  نوارب  لقن  هب  نوتگنیتیو  هچنآ  زا  دش  ادـیپ  اهنآ  همجرت ي  ینانوی و  بتک  لیـصحت  يارب  نیملـسم  رد  هک  یگرزب  روش  قوش و 
هک نیا  هلمج  زا  دوبن  اهنآ  زیگنا  تریح  تاـحوتف  زا  رتمک  نیملـسم  یملع  بیجع  تیلاـعف  دـیوگ : یم  يو  تسادـیپ  دـنک  یم  ناـیب 

نایمور هب  تسا )! ناناملسم  دوصقم   ) بلاغ نایـشحو  هک  یحلـص  طورـش  هلمج  زا  دید  هک  یتقو  دش  بجعتم  سنازیب )  ) مور رـصیق 
سویروقـسید باتک  روصم  هخـسن ي  کـی  هک  نیا  زا  دوب و  یناـنوی  بتک  ياـه  هخـسن  دـیرخ  يروآ و  عمج  قح  دـندرک  لـیمحت 

مـشش مجنپ و  رتفد  اهیـسررب  تـالاقم و   ) دـیامن ادـها  تسود  ناناملـسم  ریما  کـی  هب  وا  هک  دوب  يا  هیدـه  نیرتهب  هیودا ) تادرفم  )
(. 230 1350 ص 231 - 

نادیز ج 2 یجرج  یمالسالا  ندمتلا  خیرات   ) تسا هداد  صاصتخا  عوضوم  نیا  هب  ار  دوخ  باتک  زا  یـشخب  نادیز  یجرج  . 19 - 2
(. ات 187 ص 156 
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، دنریگب یهام  هدرک و  دولآ  لگ  ار  بآ  هک  دندرک  یم  یعس  اهنآ  زا  یهورگ  دنتشادن و  تین  نسح  دوخ  راک  رد  اهنآ  همه ي  انیقی 
هب تسرد  دنروآ و  تسد  هب  یتصرف  دوخ  مومسم  دساف و  دیاقع  رـشن  يارب  مالـسا ، طیحم  هب  هناگیب  مولع  لاقتنا  غاد  رازاب  نیا  زا  و 
هب و  تفای ، هار  مالـسا  طـیحم  هب  یملع ، رهاـظ  هب  بتک  نیا  يـالبال  رد  یمالـسا  ریغ  یفارحنا و  راـکفا  یفارخ و  دـیاقع  تلع  نیمه 

.درک (1). ذوفن  شیالآ  یب  لد و  هداس  دارفا  ناناوج و  زا  یهورگ  راکفا  رد  تعرس 

راثآ هک  تشادـن  دوجو  نایـسابع  رابرد  رد  دـشاب  رادروخرب  يزوسلد  اوقت و  زا  هک  یملع  دـنمورین  تأیه  کی  نامز  نآ  رد  املـسم 
یصلاخان اهدرد و  دنک ، هیفصت  یمالسا  فاص  ینیب  ناهج  رتلیف  اب  ار  نآ  و  دهد ، رارق  قیقد  یـسررب  دقن و  دروم  ار  ناگناگیب  یملع 

.دراذگب یمالسا  هعماج ي  رایتخا  رد  تسا  شغ  لغ و  یب  فاص و  هچنآ  دریگب و  ار  اه 

نآ و  دراذگ ، ع )  ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ماما  شود  رب  ینیگنس  هفیظو ي  یگنهرف  يرکف و  صاخ  طیارـش  نیا  هک  تساج  نیا  مهم 
تمه نماد  اذل  .دوب  هاگآ  كانرطخ  عضو  نیا  زا  یبوخب  تسیز  یم  رصع  نآ  رد  هک  راوگرزب  ماما 

16 ص :

صوصخب هناگیب  ياهگنهرف  اب  ناناملسم  ییانـشآ  هک  ییاور  ان  ریثأت  هرابرد ي  يرـصم  يانیبان  دنمـشیدنا  نیـسح  هط  رتکد  . 20 - 1
اب رتشیب  همه  زا  ینانوی و  گنهرف  صوصخب  هناگیب  ياهگنهرف  اب  هک  تشذـگن  يزیچ  سپـس  دـسیون : یم  تشاذـگ  ینانوی  گنهرف 

یمدق هاگ  نآ  دنداد ، رارق  دوخ  نید  زا  عافد  هلیسو ي  ار  نآ  تشاذگ و  رثا  ناناملـسم  يور  همه  اهنیا  دندش  انـشآ  نانوی  هفـسلف ي 
اجیردت تسا و  تفرعم  همـشچرس ي  لقع  اهنت  دندرک  نامگ  دندرمـش و  مکاح  يزیچ  ره  رب  ار  يرـشب  رـصاق  لقع  دـنداهن و  رتارف 

راتفرگ قح  زا  يرود  طارفا و  هب  تخاس و  هتفیرف  ار  نانآ  لقع  هب  یطارفا  نامیا  نیا  دنتسناد ، یحو  همـشچرس ي  زا  زاین  یب  ار  دوخ 
هرامش و  دنتسج ، کسمت  یهاو  تالالدتـسا  هب  یتیعمج  ره  دوشگ و  نانآ  يور  هب  ار  فالتخا  ياهرد  هک  دوب  هابتـشا  نیمه  دندمآ 

(. یتیآ ص 266 رتکد  موحرم  همجرت ي  نیسح ، هط  مالسا ، هنییآ ي   ) .دنارذگ داتفه  زا  ار  نانآ  ياه  هقرف  ي 
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ار یمالسا  هعماج ي  تلاصا  كانرطخ ، دابدنت  نیگمهـس و  جاوما  نیا  ربارب  رد  و  دومرف ، داجیا  یقیمع  يرکف  بالقنا  دز و  رمک  رب 
دیشخب (1). ییاهر  طاقتلا  فارحنا و  كانرطخ  بادرگ  رد  طوقس  زا  شیوخ  دوجو  رگنل  اب  ار  یتشک  نیا  ماجنارس  درک و  ظفح 

دوخ دح  نیرخآ  هب  نومأم  نوراه و  رـصع  رد  یمالـسا  ياهروشک  تعـسو  مینادب  هک  دوش  یم  رتنـشور  هاگ  نآ  هلأسم  نیا  تیمها 
دوجو ناهج  رد  يا  هدرتسگ  تموکح  نانچ  نامز  رصع و  چیه  رد  دنا  هدرک  حیرصت  فورعم  ناخروم  زا  یضعب  هک  يروطب  دیسر ،

(. دنناد یم  هسیاقم  لباق  نآ  اب  ار  ریبک  ردنکسا  روشک  تعسو  اهنت   ) تشادن

، نیطـسلف هیروـس ، قارع ، هـیکرت ، زاـقفق ، ناتـسکرت ، دنـس ، ناتــسناغفا ، ناریا ، تـفرگ  رارق  مالــسا  ورملق  رد  هـمه  ریز  ياـهروشک 
.شکارم سنوت ، ریازجلا ، نادوس ، ناتسبرع ،

هراق مامت  تحاسم  اب  ربارب  ایناپسا  هبساحم ي  نودب  نایسابع  رصع  رد  یمالسا  ياهروشک  تحاسم  بیترت  نیا  هب  و  سلدنا )  ) ایناپـسا
رتشیب (2). ای  دوب  اپورا  ي 

17 ص :

دوب هدش  همجرت  یبرع  نابز  هب  اهنآ  ریغ  ینایرس و  ینانوی و  نابز  زا  يرایسب  یملع  یفـسلف و  بتک  نوچ  هک  نیا  صوصخب  . 21 - 1
یضعب هدیقع ي  هب  ( 195  - 218  ) یسابع هفیلخ ي  نومأم  نآ  رب  هوالع  و  دندوب ، هدروآ  يور  لالدتسا  یلقع و  مولع  میلعت  هب  مدرم 

جاور مایا  نآ  رد  یلالدتـسا  یلقع و  ياهثحب  هجیتن  رد  و  داد ، یم  ناشن  هقالع  بهذم  رد  یلقع  لالدتـسا  هب  .دوب و  بهذـم  یلزتعم 
.تشاد یمرگ  رازاب  لماک و 

رد اهنآ  روشک  هچ  دوب ، هدیـسر  دوخ  شرتسگ  جوا  هب  نومأم  شرـسپ  نوراه و  رـصع  رد  مالـسا  دیوگ : یم  نوبولواتـسوگ  . 22 - 2
، هدش يراوتم  روفسب  ات  ناینانوی  و  هشبح ، ات  برع  تالمح  ربارب  رد  اه  ربرب  مه  اقیرفآ  رد  هدرک و  ادیپ  لاصتا  نیچ  دحرـس  ات  ایـسآ 

تامیلعت هک  لد  رپ  فیاوط  لیابق و  نیا  نرق  ود  لوط  رد  دوب و  هدرک  ادیپ  تعسو  سلطا  سونایقا  ات  نآ  هنماد ي  برغم  تمس  زا  و 
رارق ناهج  ياهروشک  نیرتگرزب  فیدر  رد  كاخ  تعـسو  ثیح  زا  دوب  هداد  رارق  يدـحاو  تلم  ار  نانآ  ماـمت  ص )  ) مالـسا ربماـیپ 
برع مالـسا و  ندـمت   ) تشاد قوفت  ایند  مامت  رب  زین  ندـمت  رد  هکلب  تردـق ، ورین و  رظن  زا  طـقف  هن  عیـسو  تموکح  نیا  دـنتفرگ و 

(. 215 نوبولواتسوگ ص 216 - 
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رد دوش  هتخیمآ  مالـسا  گنهرف  اب  تساوخ  یم  درک و  یم  ذوفن  مالـسا  زکرم  هب  اـهروشک  نیا  ياـهگنهرف  ماـمت  هک  تسا  یعیبط  و 
.دوب طولخم  مه  اب  هرسان  هرس و  نیمس و  ثغ و  هک  یلاح 

هرظانم تاسلج  لیکشت  يارب  نومأم  یلصا  هزیگنا ي 

ماقم تابث  شیوخ و  تیعقوم  ظفح  رطاخ  هب  ( ) ع  ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  ماما  رب  يدـهعتیالو  ماقم  لیمحت  زا  سپ  نومأـم  میناد  یم 
رد ع )  ) ماـما دورو  ماـگنه  هب  درک و  توـعد  سوـط  هب  هنیدـم  زا  ار  ع )  ) ماـما دراد ) یلـصفم  حورـشم و  ناتـساد  دوـخ  هک  تفـالخ 

تاسلج نیا  هب  ناملـسم ، ریغ  ناملـسم و  زا  معا  نامز ، ياملع  رباـکا  زا  و  داد ، لیکـشت  هرظاـنم  ثحب و  هدرتسگ  تاـسلج  ناـسارخ 
.دومن توعد 

رد اما  دوب ، مالسا  بتکم  مولع و  فلتخم  ياه  هتـشر  رد  ع )  ) ماما يالاو  ماقم  نییبت  تابثا و  توعد ، نیا  يرهاظ  شـشوپ  کش  یب 
.تسا وگتفگ  ناققحم  نایم  رد  دوب ؟ ناهنپ  یتروص  هچ  يرهاظ  ششوپ  نیا  ریز  رد  هک  نیا 

یـسایس ياهـشرگن  ریـسفت  رد  لصا  هک  ارچ  دنـشاب  نیبدب  هک  دـنراد  قح  و  دـنرگن -  یم  ار  لئاسم  نیا  ینیبدـب  اب  هک  یهورگ   - 1
اـصوصخم مدرم  راظنا  رد  ار  ع )  ) ماما ماقم  شیوخ  رادنپ  هب  هک  تشادن  نیا  زج  یفده  نومأم  دـنیوگ : یم  تسا  ینیبدـب  رب  نارابج 

تیب لها  هب  تخس  هک  نایناریا 

18 ص :

رگید بتاکم  بهاذم و  ناوریپ  اب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  یخیرات  www.Ghaemiyeh.comتارظانم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 81زکرم  هحفص 24 

http://www.ghaemiyeh.com


نآرق و زا  يا  هداس  لئاسم  هب  اهنت  ع )  ) ماـما هک  نیا  ناـمگ  هب  درواـیب ، نییاـپ  دـندیزرو  یم  قشع  دنتـشاد و  هقـالع  ع )  ) تمـصع - 
.تسا هرهب  یب  لالدتسا  ملع و  نونف  زا  تسانشآ و  ثیدح 

یلفون زا  یتیاور  رد  هک  نانچ  دننک ، یم  لالدتـسا  تسا  هدـمآ  یمالـسا  نوتم  رد  هک  نومأم  دوخ  راتفگ  هب  اعدـم  نیا  تابثا  يارب  و 
یمارگ ار  وا  نومأم  دمآ  نومأم  دزن  ناسارخ  هطخ ي  رد  مالک  ملع  فورعم  ملاع  يزورم  نامیلس  میناوخ : یم  ع )  ) ماما کیدزن  رای 

: تفگ وا  هب  سپس  داد  ناوارف  ماعنا  تشاد و 

یلیام رگا  دراد ، تسود  ار  ملع  نیا  نادنمشناد  و  دیاقع )  ) مالک ملع  وا  هدمآ و  نم  دزن  زاجح  زا  ع )  ) یـسوم نب  یلع  میومع  رـسپ 
هب وا  اب  ایب و  ام  دزن  تسا ) هدوب  املع  زا  يرتشیب  هورگ  عامتجا  يارب  دیاش  زور  نیا  باختنا  هجحلا -  يذ  هام  متـشه  زور   ) هیورت زور 

.نیشنب هرظانم  ثحب و 

یتعامج روضح  رد  وت  سلجم  رد  وا  لثم  زا  مرادـن  تسود  نم  نانمؤم ! ریما  يا  تفگ : دوب  رورغم  دوخ  شناد  ملع و  هب  هک  نامیلس 
! منک بیقعت  دایز  وا  لاثما  اب  ار  نخس  مناوت  یمن  نم  دیآ ، نییاپ  شماقم  دیاینرب و  هدهع  زا  ادابم  منک ، لاؤس  مشاه  ینب  زا 

! یتسه اناوت  هرظانم  ملع و  رد  وت  مناد  یم  نم  هک  ارچ  يدنبب  وا  رب  ار  هار  هک  تسین  نیا  زج  يزیچ  زین  نم  فده  تفگ : نومأم 

دوب دهاوخن  نم  رب  یتمذم  تروص  نیا  رد  نک و  توعد  وا  نم و  زا  یسلجم  رد  درادن  یعنام  تسا  نینچ  هک  نونکا  تفگ : نامیلس 
.(1)

19 ص :

ص 177. ج 49 ، راونالاراحب ، ص 179 ؛ ج 1 ، اضرلا ، رابخا  نویع  . 23 - 1
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تسب و وا  رب  ار  باوج  ياههار  مامت  داد و  رارق  انگنت  رد  ار  نامیلـس  تخـس  سلجم  نآ  رد  ع )  ) ماما دید ، میهاوخ  ادعب  هک  نانچ  و 
.تخاس راکشآ  ار  وا  یناوتان  فعض و 

هرظانم ثحب و  سلاجم  نومأم  هک  یماگنه  تسا  هدـش  لقن  ع )  ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  ماما  دوخ  زا  هک  تسا  یثیدـح  رگید  دـهاش 
رب ار  وا  يرترب  و  ع )  ) یلع نانمؤم  ریما  تماما  تسـشن و  یم  ثحب  هب  (ع ) تیب لها  ناـفلاخم  لـباقم  رد  اصخـش  و  داد ، یم  لیکـشت 

قوثو دروم  هک  شنارای  زا  يدارفا  هب  ع )  ) ماما اما  دیوج  برقت  ع )  ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ماما  هب  ات  تخاس  یم  نشور  هباحص  مامت 
: دومرف نینچ  دندوب 

!« هلجا باتکلا  غلبی  یتح  ربصلا  نم  یل  دبال  هنکلو  هریغ ، هللا  ینلتقی و  امف  هلوقب ، اورتغت  «ال 

نارود ات  مرادـن  ربص  زج  يا  هراـچ  یلو  دـناسر  یمن  لـتق  هب  ارم  وا  زج  سک  چـیه  دـنگوس  ادـخ  هب  دـیروخن ، ار  وا  نانخـس  بیرف  »
.(1) دیآرس » هب  میگدنز 

تموکح راعش  وس  کی  زا  اریز  دنک ، عافد  ع )  ) یلع نانمؤم  ریما  بتکم  زا  تحارـص  لامک  اب  هنوگ  نیا  هک  تشاد  قح  نومأم  هتبلا 
رکشل و تارقف  نوتـس  رگید  يوس  زا  و  دنیآ ، راک  يور  دنتـسناوت  نآ  تکرب  هب  دوب و  ص »)  ) دمحم لآ  نم  اضرلا   » راعـش نایـسابع 

.تشادن نیا  زج  یهار  اهنآ  ظفح  يارب  دندوب و  ع )  ) تیب لها  بتکم  قشاع  هک  دنداد  یم  لیکشت  نایناریا  ار  شتموکح  لاجر 

یتقادص هرظانم  تاسلج  دروم  رد  شیاه  همانرب  رد  نومأم  هک  دهد  یم  ناشن  یبوخب  قوف  ثیدـح  رد  ع )  ) ماما تاریبعت  لاح  ره  هب 
هک نانچ  تشادن ،

20 ص :

ص 189. ج 49 ، راونالاراحب ، ص 184 ؛ ج 2 ، اضرلا ، رابخا  نویع  . 24 - 1
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تیبوبحم دوخ  يونعم  تالامک  لیاضف و  تلع  هب  مدرم  نایم  رد  ماـما  نوچ  دـیوگ … « : یم  هراـب  نیا  رد  ماـما  راکـشیپ  تلـصلاوبا 
زجع هب  ار  ع )  ) ماـما هثحاـبم ، رد  اـت  دـناوخارف ، روـشک  هطقن ي  ره  زا  ار  مـالک  ياـملع  هک  دـش  نآ  رب  نومأـم  تفاـی  یم  نوزفازور 

نانمشد ع )  ) ماما یلو  دنربب ، شیاهدوبمک  هب  یپ  زین  مدرم  هماع ي  و  دیایب ، نییاپ  نادنمشناد  رظن  زا  شماقم  هلیـسو  نیدب  دنزادنا و 
.(1) دومن » …  موکحم  ثحب  رد  ار  همه  يداه ، ادخ و  رکنم  نمهرب ، یتشدرز ، یحیسم ، يدوهی ، زا  دوخ - 

نآ زا  يرثا  رگید  ع )  ) ماما تداهـش  زا  سپ  یلو  دوب  تاثحابم  هنوگ  نیا  يرازگرب  لحم  هتـسویپ  نومأم  رابرد  هک  نآ  هجوت  بلاـج 
.تسا تقد  لباق  هلاسم  نیا  دشن و  هدید  یمالک  ياهثحب  یملع و  سلاجم 

هب لیجنا  لها  اب  ناش ، تاروت  هب  تاروت  لها  اب  نم  هک  یماگنه  : » دومرف یم  تشاد ، یهاگآ  نومأم  دـصق  زا  هک  مه  ع )  ) ماـما دوخ 
هب نایمور  اب  ناش ، یسراپ  هویـش ي  هب  نادبوم  اب  ناش ، یناربع  هویـش ي  هب  ناتـسرپ  هراتـس  اب  ناش ، روبز  هب  روبز  لها  اب  ناش ، لیجنا 

دوخ نومأم  منک  راداو  دوخ  قیدـصت  هب  ار  همه  هدرک ، لالدتـسا  ناشدوخ  ياهنابز  هب  وگتفگ  ثحب و  لـها  اـب  و  ناـشدوخ ، کـبس 
.(2) دش » … ! دهاوخ  نامیشپ  انیقی  و  هدیزگرب ، ار  اطخ  هار  هک  دیمهف  دهاوخ 

.دوش یم  تیوقت  الماک  هنیمز  نیا  رد  نانیبدب  رظن  بیترت  نیا  هب  و 

بلج اج  نیا  رد  هک  يرگید  هزیگنا ي  مینک  رظنفرص  هزیگنا  نیا  زا  رگا   - 2

21 ص :

ص ج 1 ، اضرلا ، مامالا  دنسم  ص 290 ؛ ج 49 ، راونالاراحب ، ص 263 ؛ نارخالا ، ریثم  ص 239 ؛ ج 2 ، اضرلا ، راـبخا  نویع  . 25 - 1
.128

ص 175. ج 49 ، راونالاراحب ، ص 75 ؛ ج 2 ، اضرلا ، مامالا  دنسم  ص 156 ؛ ج 2 ، اضرلا ، رابخا  نویع  . 26 - 2
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زا ار  وا  اجیردت  و  دنک ، رـصحنم  یملع  دعب  رد  اهنت  ار  ع )  ) متـشه ماما  يالاو  ماقم  تساوخ  یم  وا  هک -  تسا  نیا  دنک  یم  هجوت  - 
اب يراک  وا  یلو  تسا ، یملع  لئاسم  رد  یمالسا  تما  هاگهانپ  تسا و  یملاع  درم  هک  دهد  ناشن  نینچ  و  دنزب ، رانک  یسایس  لئاسم 

! دنک یلمع  ار  تسایس  زا  نید  کیکفت  راعش  بیترت  نیا  هب  درادن و  یسایس  لئاسم 

عطقم رد  دنراد  رارصا  راک  هنهک  دایـش و  نارادمتـسایس  هشیمه  هک  تسا  نیا  دسر  یم  رظن  هب  اج  نیا  رد  هک  يرگید  هزیگنا ي   - 3
هعماـج و یلـصا  لـئاسم  زا  هلیـسو  نیا  هب  ار  یمومع  راـکفا  اـت  دـننک ، تسرد  مدرم  هدوـت ي  يارب  ییاـه  یمرگرـس  فـلتخم  ياـه 

رصع گرزب  ياملع  اب  ع )  ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ماما  هرظانم ي  هلأسم ي  هک  دوب  لیام  وا  .دنزاس  فرحنم  دوخ  تموکح  ياهفعض 
لئاسم نیا  هب  دوخ  تاسلج  رد  ع )  ) تیب لها  بتکم  ناقـشاع  نادـنم و  هقالع  همه ي  و  دـشاب ، سلاجم  لفاحم و  لقن  دوخ  نامز  و 

و دنک ، لابند  تحار  لایخ  اب  ار  دوخ  یـسایس  ياهراک  نومأم  و  دنیوگب ، نخـس  ثحابم  نیا  رد  ع )  ) ماما ياهیزوریپ  زا  دـنزادرپب و 
.دشاب شتموکح  فعض  طاقن  رب  یششوپ 

کی ناونع  هب  تشاد  لیامت  دوبن  یلـضف  یب  مدآ  دوخ  نومأم  هک  تسا  نیا  دـسر  یم  رظن  هب  اجنیا  رد  هک  يا  هزیگنا  نیمراـهچ   - 4
مالسا طیحم  رد  و  اصوصخ ، ناریا  طیحم  رد  مهنآ  شناد  ملع و  هب  ار  وا  قشع  و  ددرگ ، یفرعم  یمالسا  هعماج ي  رد  ملاع  رادمامز 

.دزاس هجوتم  دوخ  هب  ار  یهورگ  قیرط  نیا  زا  دشاب و  وا  تموکح  يارب  زایتما  کی  نیا  و  دننک ، رواب  ناگمه  امومع ، زور  نآ 

چیه دنتسین  یتلع  کت  الومعم  یـسایس  لئاسم  تشاد و  یـسایس  هبنج ي  اعطق  لاح  ره  هب  هرظانم  ثحب و  تاسلج  نیا  هک  اج  نآ  زا 
همه ي هک  درادن  یعنام 

22 ص :
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.تسا هدوب  حرطم  نومأم  يارب  هناگراهچ  ياه  هزیگنا  نیا 

دید میهاوخ  هک  نانچ  یلو  دـش ، لیکـشت  نومأم  يوس  زا  يا  هدرتسگ  هرظانم ي  ثحب و  تاـسلج  اـه  هزیگنا  نیا  اـب  تروص  ره  رد 
.تفرگ سوکعم  هجیتن ي  هکلب  دیسرن ، شفده  هب  اهنت  هن  دمآ ، نوریب  ماکان  تاسلج  نیا  زا  نومأم 

نوتم رد  فسأت  لامک  اب  دنچره  میور ، یم  هرظانم  ثحب و  تاسلج  نیا  زا  ییاهتمسق  غارس  هب  تامدقم  نیا  نتفرگ  رظنرد  اب  نونکا 
شاک يا  و  تسا ، هدش  هصالخ  رایـسب  هکلب  هدـیدرگن ، رکذ  الـصا  هدـش  لدـب  در و  هک  ییاهثحب  تایئزج  یهاگ  ثیدـح  خـیرات و 

بآ ریس  میشونب و  شملع  رثوک  لالز  زا  میربب و  یپ  ع )  ) ماما نانخس  قمع  هب  میناوتب  ات  دوب  ام  رایتخا  رد  تایئزج  نآ  همه ي  زورما 
يارب زورما  شفـسأت  اهنت  هک  تسین  مک  خیرات  نالقان  و  ثیدح ، تاور  راک  رد  اه  يراگنا  لهـس  اه و  یهاتوک  هنوگ  نیا  و  میوش ،

.دشاب راورخ  زا  یتشم  دناوت  یم  اهنامه  هک  دنا  هدرک  لقن  حورشم  ار  ییاهتمسق  هناتخبشوخ  یلو  تسا  هدنام  یقاب  ام 

23 ص :
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فلتخم بتاکم  ناوریپ  اب  ماما  هناگ ي  تفه  تارظانم 

هراشا

رظن زا  راو  تسرهف  ًالیذ  هک  تسا  يا  هرظانم  تفه  رتمهم  همه  زا  یلو  تسا  ناوارف  ع )  ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  ماما  تارظانم  هچرگ 
موحرم هدروآ و  اضرلا  رابخا  نویع  باتک  رد  قودـص  خیـش  موحرم  راوگرزب  ملاع  هچنآ  قبط  اهنآ  زا  کیره  حرـش  هک  درذـگ  یم 

ياج رد  تسا  هدمآ  زین  دلج 2  اضرلا  مامالا  دنسم  باتک  رد  هدرک و  لقن  نویع  باتک  زا  راونالاراحب  دلج 49  رد  زین  یسلجم  همالع 
.میروآ یم  دوخ 

قیلثاج (1). اب  هرظانم   - 1

تولاجلا (2). سأر  اب  هرظانم   - 2

ربکا (3). زبره  اب  هرظانم   - 3

یباص (4). نارمع  اب  هرظانم   - 4

24 ص :

گرزب ياملع  هب  هک  تسا  یبقل  يوسیع ، ياوشیپ  اه و  فقسا  سیئر  ینعم  هب  تسا  ینانوی  ظفل  مال ) رسک ث و  هب   ) قیلثاج . 27 - 1
.دشاب هدوب  کیلوتاک  برعم  دیاش  و  دجنملا )  ) تسین یصاخ  صخش  مان  دش و  یم  هداد  يراصن 

(. تسین صاخ  مسا  زین  نآ   ) تسا دوهی  تلم  ناگرزب  نادنمشناد و  بقل  تولاجلا  سأر  . 28 - 2
یـضاق یبهذـم و  گرزب  ياوشیپ  ینعم  هب  دوب  ناـیتشدرز  گرزب  صوصخم  هک  تسا  یبـقل  ربـکا  دـبریه  اـی  ربـکا -  زبره  . 29 - 3

.هدکشتآ مداخ  یتشدرز و 
وریپ ار  دوخ  هک  دنتـسه  یهورگ  نیئباص   ) درک یم  عافد  نیئباـص  بهذـم  زا  تسادـیپ ، شماـن  زا  هک  ناـنچ  یباـص  نارمع  . 30 - 4
ناونع هب  ار  اهنآ  هاگ  اذل  دندروآ ، یتسرپ  هراتس  هبور  یهورگ  دندش  میسقت  كرشم  دحوم و  هورگ  ود  هب  یلو  دنناد  یم  ع )  ) ییحی

، دندروآ يور  ناتـسزوخ  قارع و  زا  يرگید  قطانم  هب  سپـس  دوب  قارع  رد  نارح  رهـش  اقباس  اهنآ  زکرم  دـنمان ، یم  ناتـسرپ  هراتس 
قطانم یـضعب  زاوها و  رد  نانآ  زا  یهورگ  نونکا  مه  دـننک و  یم  یگدـنز  گرزب  ياـهرهن  راـنک  رد  رتشیب  دوخ  دـیاقع  قبط  اـهنآ 

.دنرب یم  رس  هب  رگید 
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.تفرگ تروص  ناسارخ  لاجر  نادنمشناد و  زا  یعمج  نومأم و  روضح  اب  سلجم و  کی  رد  هرظانم  راهچ  نیا 

.تفرگ تروص  شنایفارطا  نومأم و  روضح  اب  سلجم  کی  رد  القتسم  نآ  هک  يزورم (1)  نامیلس  اب  هرظانم   - 5

مهج (2). نب  دمحم  نب  یلع  اب  هرظانم   - 6

.هرصب رد  فلتخم  بهاذم  بابرا  اب  هرظانم   - 7

خیرات نآ  زا  لاس  تسیود  رازه و  دودـح  تشذـگ  اب  مه  زورما  هک  تسا  یبلاـج  قیمع و  ياوتحم  ياراد  تارظاـنم  نیا  زا  کـیره 
.اهثحب رد  جورخ  دورو و  زرط  هرظانم و  نف  رظن  زا  مه  اوتحم و  رظن  زا  مه  تسا ، رابرپ  هدنزومآ و  رایسب  رگنشور و  اشگهار و 

.میور یم  هدش  عقاو  نومأم  گرزب  تاسلج  زا  یکی  رد  هک  يا  هناگراهچ  تارظانم  غارس  هب  تسخن 

نب یلع  هک  یماگنه  میناوخ  یم  نینچ  هراب  نیا  رد  اضرلا  رابخا  نویع  رد 

25 ص :

لئاق يدایز  مارتحا  وا  يارب  نومأم  دوب و  نومأم  رـصع  رد  ناسارخ  هطخ ي  رد  مالک  ملع  ملاـع  نیرتفورعم  يزورم  نامیلـس  . 31 - 1
.دش یم 

هک هدرک  لقن  مهج  دمحم  نب  یلع  زا  یتیاور  قودص  موحرم  تسا  هدوب  تیبلها  نمشد  یبصان و  مهج ، نب  دمحم  نب  یلع  . 32 - 2
اذـه : » هک تسا  هدروآ  ثیدـح  نیمه  لـیذ  رد  تسا ، هتـشاد  تبحم  ع )  ) اـضر ترـضح  هب  تبـسن  يو  هک  دوش  یم  هدافتـسا  نآ  زا 

ج اضرلا ، رابخا  نویع  « ) مالـسلا مهیلع  تیبلا  لهال  هتوادع  هضغب و  هبـصن و  عم  مهجلا  نب  دمحم  نب  یلع  قیرط  نم  بیرغ  ثیدحلا 
(. 7 ص 596 -  ج 1 ، تاورلا ، عماج   ) تسا هدروآ  وا  لاح  حرش  رد  ار  بلطم  نیمه  زین  تاورلا  عماج  بحاص  (. 195 ص 204 -  ، 1
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دننام ار  فلتخم  بتاکم  ناوریپ  هک  داد  روتـسد  شـصوصخم (1)  ریزو  لهـس  نب  لضف  هب  وا  دش  نومأم  رب  دراو  ع )  ) اضرلا یـسوم 
گرزب ياوشیپ   ) ربـکا زبره  نیئباـص و  ياـسؤر  و  ناـیدوهی ،) گرزب  ياوـشیپ   ) تولاـجلا سأر  و  یحیـسم ) گرزب  ملاـع   ) قیلثاـج

ار ترضح  نآ  نانخس  ات  ار  مالک  ملع  رگید  ياملع  نینچمه  دنک و  توعد  ار  ینارصن ) گرزب  ملاع   ) یمور ساطسن  و  نایتشدرز )
.ار اهنآ  نانخس  ترضح  نآ  مه  دنونشب و 

! دنرضاح همه  تفگ : دمآ و  نومأم  دزن  دندش  عمج  هک  یماگنه  درک  توعد  ار  اهنآ  لهس  نب  لضف 

: دوزفا سپس  تفگ ، تینهت  دمآ و  شوخ  همه  هب  دورو  زا  سپ  دنوش  لخاد  اهنآ  همه ي  تفگ : نومأم 

هرظانم هدـش  دراو  نم  رب  هزات  تسا و  هنیدـم  لها  هک  میومع  رـسپ  اـب  مراد  تسود  و  ما ، هدرک  توعد  يریخ  راـک  يارب  ار  امـش  نم 
رب رـس  همه  مشچ  هب  نینمؤملاریما !» ای  هعاطلا  عمـسلا و   » دنتفگ همه  دنکن ، تبیغ  امـش  زا  يدحا  دییآ و  نم  دزن  یگمه  ادرف  دـینک ،

دزاس هدامآ  هرظانم  يارب  ار  اهنآ  هک  دوب  نیا  یلبق  مالعا  زا  نومأم  فده  دـیاش   ) دـمآ میهاوخ  وت  دزن  یگمه  حبـص  ادرف  و  مینامرف !
(. دنهدب تسد  زا  ار  دوخ  هیحور ي  دنوش و  ریگلفاغ  رما  نیا  رد  ادابم 

26 ص :

تسد هب  لاس 190 ه  رد  تسویپ و  تفـالخ  راـبرد  هب  یکدوک  رد  هک  نومأـم  فورعم  ریزو  ( 154  - 202  ) لهس نب  لضف  . 33 - 1
رد ماجنارـس  دوب و  گنج  تسایـس و  درم  وا  تشاد ، ترهـش  نیتساـیرلا  وذ  هب  يو  دـش  ناملـسم  تشگرب و  سوجم  نید  زا  نومأـم 

تسا نیا  رب  هدیقع  ار  ناخروم  زا  یضعب  ص 413 ،) ج 1 ، ناکلخ ، نبا  نایعالا ، تایفو   ) دیسر لتق  هب  لاس 202  رد  سخرس  مامح 
راشف ریز  ع )  ) اـضر ماـما  يدـهعیلو  ینعم  نیا  هب  دـیامن  دوخ  دـهعیلو  ار  ع )  ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  اـت  درک  راداو  ار  نومأـم  وا  هک 

نیا ریغ  دوجوم  نئارق  یلو  ص 141 ،) یقهیب ، خیرات   ) دش لیمحت  نومأم  هب  لهس  نب  لضف  هلیسو ي  هب  نایناریا  یعامتجا  یسایس و 
.دیوگ یم  ار 
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هک مداخ  رـسای  هاگان  هک  میدوب  تبحـص  لوغـشم  ع )  ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  ماما  تمدخ  ام  دیوگ : یم  یلفون (1)  لهـس  نب  نسح 
باحصا داب ! تنابرق  هب  تردارب  دیوگ  یم  دناسر و  یم  مالس  امش  هب  نومأم  تفگ  دش و  دراو  دوب  ع )  ) ترضح ياهراک  راد  هدهع 

ادرف هدومرف  تمحز  لوبق  دـیراد  تسود  رگا  دـنعمج ، بهاذـم  قرف و  مامت  زا  مالک  ملع  ياملع  نایدا و  نابابرا  فلتخم و  بتاکم 
یم امش  تمدخ  هب  ام  دیـشاب  لیام  رگا  زین  و  منک ، یمن  رارـصا  دیرادن  تسود  رگا  و  دیونـشب ، ار  اهنآ  نانخـس  دییآ و  ام  سلجم  هب 

: دومرف ینعمرپ  هاتوک و  راتفگ  کی  رد  ع )  ) ماما تسا ! ناسآ  ام  يارب  نیا  مییآ و 

« هللا ءاشنا  هرکب  کیلا  رئاس  انا  تدرا و  ام  تملع  دق  هل  لق  مالسلا و  هغلبا  »

.(2) دمآ » مهاوخ  امش  دزن  حبص  هللا  ءاش  نا  نم  یهاوخ ؟ یم  هچ  مناد  یم  وگب  ناسرب و  وا  هب  ارم  مالس 

وت دومرف  نم  هب  درک و  یهاگن  ع )  ) ماما تفر  نوریب  نومأم  سلجم  زا  مداخ  رـسای  یتقو  دیوگ  یم  دوب  ترـضح  نارای  زا  هک  یلفون 
كرش و لها  هک  دراد  رس  رد  يا  هشقن  هچ  نومأم  یشیدنا ؟ یم  هچ  هراب  نیا  رد  دنشوهاب ، فیرظ و  قارع  مدرم  یتسه و  قارع  لها 

؟ تسا هدروآدرگ  ار  بهاذم  ياملع 

راک یلو  تسا ؟ دح  هچ  ات  امـش  یملع  هیاپ ي  دنادب  دنزب و  ناحتما  کحم  هب  ار  امـش  دهاوخ  یم  وا  مدرک  ضرع  دیوگ : یم  یلفون 
و هتخاس ؟ ییانب  هچ  دومرف  ع )  ) ماما تسا ! هداهن  يدب  يانب  هتخیر و  يدب  حرط  دـنگوس  ادـخ  هب  هداهن  انب  یتسـس  هیاپ ي  رب  ار  دوخ 

؟ هدرک حرط  يا  هشقن  هچ 

ضرع دوب ) هدش  تشحو  راتفرگ  نومأم  هئطوت ي  زا  تشادن و  لماک  تفرعم  ع )  ) ماما یملع  خماش  ماقم  هب  تبـسن  زونه  هک   ) یلفون
لها اهنیا  اما  دـنک ، یمن  راکنا  ار  اهتیعقاو  ملاع ، هک  ارچ  دنمالـسا ، نادنمـشناد  فلاخم  و  دـنتعدب ، لها  مالک  ملع  ياـملع  هک  درک 

هللا لوسر  دمحم  ییوگب  رگا  .میرادـن و  لوبق  ار  لیلد  نیا  دـنیوگ  یم  تسا  یکی  ادـخ  هک  يروایب  لیلد  رگا  دـنا  هطـسفس  راکنا و 
نآو دـننز ، یم  هطلاغم  هب  تسد  ناسنا  ربارب  رد  دـنکانرطخ و ) …  يدارفا  اهنآ   ) هصالخ نک  تاـبثا  ار  شتلاـسر  دـنیوگ  یم  تسا 

!! شاب رذحرب  اهنیا  زا  موش  تیادف  درادرب ، شدوخ  فرح  زا  تسد  ناسنا  ات  دننک  یم  هطسفس  ردق 

»!؟ دندنبب نم  رب  ار  هار  دننک و  لطاب  ارم  لیالد  یسرت  یم  وت  یلفون  يا  : » تفگ دومرف و  یمسبت  ع )  ) ماما

رب ار  وت  دنوادخ  هک  مراودیما  مسرت ، یمن  وت  رب  زگره  نم  دنگوس ، ادـخ  هب  هن  تفگ : دوب ) هدـش  نامیـشپ  دوخ  هتفگ  زا  هک   ) یلفون
.دنک زوریپ  اهنآ  همه 

؟ دوش یم  نامیشپ  دوخ  راک  زا  نومأم  یک  ینادب  يراد  تسود  یلفون  يا  دومرف : ماما 

.يرآ متفگ :

لباقم رد  و  ناش ، لیجنا  هب  لیجنا  لها  ربارب  رد  و  دونـشب ، ناش  تاروت  هب  تاروت  لها  ربارب  رد  ارم  تالالدتـسا  هک  یماـگنه  دومرف :
هب مور  لها  ربارب  رد  و  ناش ، یـسراف  نابز  هب  نادـبریه  ربارب  رد  و  ناش ، يربع  نابز  هب  نیئباص  لباقم  رد  و  ناش ، روبز  هب  روبز  لـها 

.ناش تاغل  هب  فلتخم  ياهبتکم  ناوریپ  ربارب  رد  و  یمور ، نابز 
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هاگ نآ  دـنریذپب  ارم  لوق  دـننک و  اهر  ار  دوخ  بهذـم  هک  يروط  هب  مدرک  لاطبا  هناگادـج  ار  یهورگ  ره  لیلد  هک  یماـگنه  يرآ 
چیه و  دش ، دهاوخ  نامیشپ  تقو  نآ  تسین ! قحتسم  تسا  نآ  ددص  رد  وا  هک  ار  یماقم  دناد  یم  نومأم 

27 ص :

ریثک بوخ و  تسا  یباتک  ار  وا  دـنا  هتفگ  دـنا  هدرکن  قیثوت  احیرـص  ار  وا  لاجر  ياـملع  هک  نیا  اـب  یلفون  لهـس  نب  نسح  . 34 - 1
(. ص 226 دلج 1 ، یلیبدرا ، موحرم  هاورلا  عماج  ، ) هدئافلا

ج 1 ص 155. اضرلا ، رابخا  نویع  . 35 - 2
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«. میظعلا یلعلا  هللااب  الا  هوق  لوح و ال  و ال   » تسین میظع  لاعتم  دنوادخ  هب  زج  يا  هوق  هانپ و 

تسامش و راظتنا  رد  نومأم )  ) تیومع رسپ  موش  تیادف  درک  ضرع  دمآ و  ع )  ) ماما تمدخ  لهس  نب  لضف  دش  حبـص  هک  یماگنه 
؟ تسیچ هراب  نیا  رد  ناترظن  دندش  رضاح  وا  دزن  تیعمج 

میدیـشون داد  مه  ام  هب  دیـشون و  یقیوس (1)  تبرـش  تفرگ و  وضو  سپـس  دـمآ  مهاوخ  هللا  ءاـش  نا  مه  نم  ورب  رتولج  وت  دوـمرف :
.میدش نومأم  رب  دراو  ات  میدمآ  نوریب  ترضح  هارمه  سپس 

ناهدـنامرف زا  یعمج  بلاطوبا و  لآ  مشاه و  ینب  زا  یتعامج  اب  رفعج (2)  نب  دمحم  دوب و  سانـشرس  فورعم و  دارفا  زا  رپ  سلجم 
، دنتساخرب زین  مشاه  ینب  مامت  رفعج و  نب  دمحم  تساخرب ، نومأم  دش  سلجم  دراو  ع )  ) ماما هک  یماگنه  دنتشاد  روضح  زین  رکشل 

یگمه دـش و  هداد  اهنآ  هب  سولج  روتـسد  ات  دـندوب  هداتـسیا  نانچمه  ع )  ) ماما مارتحا  هب  اـهنآ  اـما  تسـشن  نومأـم  هارمه  ع )  ) ماـما
: تفگ درک و  قیلثاج  هب  ور  سپس  .دوب  ع )  ) ماما اب  نتفگ  نخس  لوغشم  یمرگ  هب  نومأم  یتدم  دنتسشن ،

نب یلع  دـنزرف  تسام و  ربمایپ  رتخد  ع )  ) همطاف نادـنزرف  زا  تسا و  ع )  ) رفعج نب  یـسوم  نب  یلع  نم  يومع  رـسپ  نیا  قیلثاـج  يا 
.نکم اهر  ثحب  رد  ار  تلادع  قیرط  اما  ینک  هرظانم  ییوگب و  نخس  وا  اب  مراد  تسود  نم  تسا ، ع )  ) بلاط یبا 

هک دنک  یم  لالدتـسا  یباتک  هب  وا  مرادـن ) یکرتشم  ردـق  وا  اب   ) هک منک  وگتفگ  ثحب و  هنوگچ  نم  نانمؤم ! ریما  يا  تفگ : قیلثاج 
.مدرواین نامیا  وا  هب  نم  هک  دیوج  یم  کسمت  يربمایپ  هب  منآ و  رکنم  نم 

28 ص :

.دندرک یم  تسرد  درآ  اب  هک  هدوب  یصوصخم  تبرش  قیوس : . 36 - 1
(. ع  ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ماما  يومع  و  ع )  ) قداص ماما  دنزرف  . 37 - 2
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قیلثاج اب  هرظانم 

: دومرف درک و  نخس  هب  عورش  ع )  ) ماما اج  نیا  رد 

؟ درک یهاوخ  رارقا  منک  لالدتسا  وت  يارب  تدوخ  لیجنا  هب  رگا  ینارصن ! يا 

؟ منک راکنا  ار  لیجنا  راتفگ  مناوت  یم  ایآ  تفگ : یحیسم ) گرزب  ملاع   ) قیلثاج

.دشاب نم  ررض  رب  دنچره  درک  مهاوخ  رارقا  دنگوس  ادخ  هب  يرآ 

.ونشب ار  شباوج  سرپب و  یهاوخ  یم  هچره  دومرف : ع )  ) ماما

؟ ینک یم  راکنا  ار  ود  نیا  زا  يزیچ  ایآ  .ییوگ  یم  هچ  شباتک  یسیع و  توبن  هرابرد ي  قیلثاج :

هب و  منک ، یم  فارتعا  دـنا ، هدرک  رارقا  نآ  هب  نویراوح  هداد و  تراشب  شتما  هب  ار  هچنآ  شباتک و  یـسیع و  توبن  هب  نم  ع :)  ) ماما
! مرفاک هدادن  تراشب  نآ  هبار  شتما  هدرکن و  شباتک  و  ص )  ) دمحم توبن  هب  رارقا  هک  یسیع  توبن 

؟ ینک یمن  هدافتسا  لدع  دهاش  ود  زا  تواضق  ماگنه  هب  ایآ  قیلثاج :

.يرآ ع :)  ) ماما

زا دننک و  یمن  راکنا  ار  اهنآ  يراصن  هک  یناسک  زا  نک  هماقا  ص )  ) دمحم توبن  رب  دوخ  بهذم  لها  ریغ  زا  دهاش  ود  سپ  قیلثاج :
.میروایب دوخ  بهذم  لها  ریغ  زا  ینعم  نیا  رب  دهاش  ود  هک  هاوخب  زین  ام 

یم دوب  مدقم  میرم  نب  یـسیع  حیـسم  دزن  دوب و  لداع  هک  ار  یـسک  ایآ  ینارـصن  يا  يدرک  تیاعر  ار  فاصنا  نونکا  مه  ع :)  ) ماما
؟ يریذپ

29 ص :
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.ربب ار  شمان  تسیک  لداع  درم  نیا  قیلثاج :

؟ ییوگ یم  هچ  یملید  يانحوی »  » هرابرد ع :)  ) ماما

! يدرک نایب  حیسم  دزن  ار  درف  نیرتبوبحم  هب ! هب ! قیلثاج :

یبرع دـمحم  نید  زا  ارم  حیـسم  ترـضح  تفگ  انحوی  هک  دـنک  یم  نایب  ار  نخـس  نیا  لیجنا  ایآ  مهد  یم  دـنگوس  وت  هب  ع :)  ) ماما
نامیا وا  هب  اهنآ  مداد  تراـشب  نویراوح  هب  زین  نم  دـمآ  دـهاوخ  يربماـیپ  نینچ  وا  زا  دـعب  هک  داد  تراـشب  نم  هب  تخاـس و  ربخاـب 

؟ دندروآ

هداد شیـصو  تیب و  لها  هب  تراشب  زین  يدرم و  توبن  هب  تراشب  هدرک و  لقن  حیـسم  زا  اـنحوی  ار  نخـس  نیا  يرآ  تفگ : قیلثاـج 
.میسانشب ار  اهنآ  ات  هدربن  مان  ام  يارب  ار  هورگ  نیا  دوش و  یم  عقاو  ینامز  هچ  رد  نیا  تسا  هتفگن  اما  تسا ،

یم وا  هب  نامیا  ایآ  دنک  توالت  ار  شتما  شتیب و  لها  و  ص )  ) دمحم مان  دناوخب و  ار  لیجنا  هک  میروایب  ار  یـسک  ام  رگا  ع :)  ) ماما
؟ يروآ

.تسا بوخ  رایسب  قیلثاج :

؟ يراد ظفح  رد  ار  لیجنا  موس  رفس  ایآ  دومرف : یمور  ساطسن  هب  ع :)  ) ماما

.مراد ظفح  زا  بوخ  رایسب  تفگ : ساطسن 

مدوـخ ناـج  هب  يرآ  تفگ  یناوـخ  یم  ار  لـیجنا  مه  وـت  اـیآ  دوـمرف : درک و  ور  ناـیدوهی ) گرزب   ) تولاـجلا سأر  هب  ماـما  سپس 
تداهـش دوبن  رگا  هد و  تداهـش  نم  عفن  هب  دوب  شتیب  لها  دـمحم و  زا  يرکذ  نآ  رد  رگا  ریگرب  ار  موس  رفـس  نآ  دومرف  دـنگوس ،

ار وت  ینارصن  يا  دومرف : درک و  قیلثاج  هب  ور  دش  فقوتم  دیسر  ص )  ) ربمایپ مان  هب  ات  درک  تءارق  ار  موس  رفس  ع )  ) ماما سپس  هدن ،
حیسم و قح  هب 

30 ص :
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؟ مربخ اب  لیجنا  زا  نم  هک  یناد  یم  ایآ  شردام 

.يرآ قیلثاج :

نخـس نیا  ییوگ  یم  هچ  ینارـصن  يا  دوزفا  سپـس  درک  توالت  وا  يارب  ار  شتما  تیب و  لـها  و  ص )  ) ربماـیپ ماـن  ع )  ) ماـما سپس 
يا و هدرک  بیذـکت  ار  ود  ره  یـسیع  یـسوم و  دـیوگ  یم  هنیمز  نیا  رد  لیجنا  ار  هچنآ  ینک  بیذـکت  رگا  تسا ؟ میرم  نب  یـسیع 

.يا هدش  رفاک 

.مراد فارتعا  نآ  هب  تسا و  هدش  نشور  نم  يارب  لیجنا  رد  ار  هچنآ  منک  یمن  راکنا  نم  قیلثاج :

.نکب یهاوخ  یم  لاؤس  ره  قیلثاج  يا  دومرف : سپس  درک ، رارقا  وا  دیشاب  دهاش  یگمه  ع :)  ) ماما

.دندوب رفن  دنچ  اهنآ  لیجنا  ياملع  زا  زین  دندوب و  رفن  دنچ  اهنآ  هد  ربخ  میرم  نب  یسیع  نییراوح  زا  قیلثاج :

.دوب اقول  اهنآ  لضفا  ملعا و  دندوب و  رفن  هدزاود  نویراوح  ماما  يدرک  لاؤس  یهاگآ  صخش  زا  ع :)  ) ماما

زاجر و رد  یملید  يانحوی  اسیقرق و  رد  يرگید  يانحوی  خاب  نیمزرـس  رد  ربکا ، يانحوی  دـندوب  رفن  هس  يراصن  گرزب  ياملع  اـما 
.داد تراشب  لیئارسا  ینب  یسیع و  تما  هب  هک  دوب  وا  و  دوب ، وا  دزن  شتما  تیب و  لها  ربمایپ و  مان 

هب هک  يداریا  اهنت  یلو  تشاد  ص )  ) دـمحم هب  نامیا  هک  میراد  یـسیع  نآ  هب  نامیا  اـم  دـنگوس  ادـخ  هب  ینارـصن  يا  دومرف : سپس 
! دناوخ یم  زامن  مک  تفگ و  یم  هزور  مک  وا  هک  دوب  نیا  میراد  یسیع  امش  ربمایپ 

نم و  يدومن ، فیعـض  ار  شیوخ  راک  هیاپ ي  و  يدرک ، لـطاب  ار  دوخ  ملع  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : دـش و  ریحتم  ناـهگان  قیلثاـج 
ملعا وت  مدرک  یم  نامگ 
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! یتسه ناناملسم 

؟ هدش هچ  رگم  ع :)  ) ماما

درکن و راطفا  ار  زور  کی  یتح  یسیع  هک  یلاح  رد  دوب  زامن  مک  هزور و  مک  فیعض و  یسیع  ییوگ  یم  هک  نیا  رطاخ  هب  قیلثاج :
.دوب لیللا  مئاق  رهدلا و  مئاص  هشیمه  دیباوخن و  لماک ) روطب   ) ار یبش  چیه 

!؟ دناوخ یم  زامن  تفرگ و  یم  هزور  یسک  هچ  يارب  ع :)  ) ماما

(. دوبن راگزاس  وا  تیهولا  ياعدا  اب  درک  یم  یسیع  تیدوبع  هب  فارتعا  رگا  اریز   ) دش تکاس  دیوگب و  یخساپ  تسناوتن  قیلثاج :

.مراد وت  زا  يرگید  لاؤس  ینارصن  يا  ع :)  ) ماما

.میوگ یم  خساپ  منادب  رگا  تفگ : عضاوت  اب  قیلثاج 

؟ درک یم  هدنز  لاعتم  دنوادخ  نذا  هب  ار  ناگدرم  یسیع  هک  ینک  یمن  راکنا  وت  ع :)  ) ماما

التبم دازردام و  روک  دنک و  هدنز  ار  ناگدرم  هک  سک  نآ  هک  ارچ  منک  یم  راکنا  تفگ : راچانب  تفرگ و  رارق  تسب  نب  رد  قیلثاج 
.تیدوبع قحتسم  تسا و  راگدرورپ  وا  دهد  افش  ار  صرب  هب 

افـش ار  صرب  هب  التبم  انیبان و  درک و  هدـنز  ار  ناگدرم  تفر و  هار  بآ  رب  وا  درک و  یم  ار  راـک  نیمه  زین  عسیلا  ترـضح  ع :)  ) ماـما
ار ناگدرم  داد و  ماجنا  ار  حیـسم  راک  نامه  زین  ربمایپ  لیقزح  درکن  تدابع  ار  وا  یـسک  دـندشن و  وا  تیهولا  هب  لئاق  شتما  اـما  داد 

.درک هدنز 

لیئارسا ینب  ناریسا  زا  رصنلا  تخب  هک  یبای  یم  تاروت  رد  ار  اهنیا  ایآ  تولاجلا  سأر  يا  دومرف : هدرک  تولاجلا  سأر  هب  ور  سپس 
يوس هب  ار  لیقزح  دنوادخ  دروآ  لباب  هب  ار  اهنآ  درک و  هزرابم  سدقملا  تیب  اب  هک  نامز  نآرد 
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.دننک یمن  راکنا  ار  نآ  امش  نارفاک  زج  سک  چیه  تسا  تاروت  رد  تیعقاو  نیا  درک ، هدنز  ار  اهنآ  داتسرف و  اهنآ 

.میناد یم  میا و  هدینش  ار  نیا  ام  تولاجلا : سأر 

زا یتاـیآ  ندـناوخ  هب  درک  عورـش  ع )  ) ماـما دریگب و  ار  تاروت  زا  رفـس  نیا  يدوهی  يا  دوزفا  سپـس  ییوـگ ، یم  تسار  ع :)  ) ماـما
.تفر ورف  یتفگش  رد  دروخ و  یناکت  يدوهی  درم  تاروت ،

وا تسد  هب  ناگدرم  زا  یضعب  ندش  هدنز  هرابرد ي  ار  ص )  ) مالسا ربمایپ  تازجعم  زا  یتمسق  درک و  ینارصن  هب  ور  ع )  ) ماما سپس 
میناد یمن  دوخ  راگدرورپ  ار  وا  زگره  ام  همه  نیا  اب  دومرف : درمـشرب و  وا  تکرب  هب  ار  جالع  لباق  ریغ  ناراـمیب  زا  یـضعب  يافـش  و 

زین اهنآ  اریز  دینیزگرب ، شیوخ  دوبعم  زین  ار  لیقزح »  » و عسیلا »  » دیاب دینادب  دوخ  يادخ  ار  یـسیع  تازجعم  هنوگ  نیا  رطاخ  هب  رگا 
ار اهنآ  سپـس  داد  رارق  فارطا  ياههوک  رب  ار  اهنآ  دیرب و  رـس  تفرگ و  ار  یناگدنرپ  لیلخ  میهاربا  زین  دـندرک و  هدـنز  ار  ناگدرم 

رثا رب  دندوب و  هدمآ  روط  هوک  هب  وا  اب  هک  رفن  داتفه  دروم  رد  ار  يراک  نینچ  زین  نارمع  نب  یـسوم  دندش ، هدنز  یگمه  دناوخارف و 
، تسا نآ  هب  قطان  نآرق  روبز و  لیجنا و  تاروت و  اریز  ینک ، راکنا  ار  قیاـقح  نیا  یناوت  یمن  زگره  وت  داد ، ماـجنا  دـندرم  هقعاـص 

.مینادب شیوخ  يادخ  ار  اهنیا  همه ي  دیاب  سپ 

دنوادخ زج  يدوبعم  تسا و  وت  نخـس  نخـس ، هللا » الا  هلا  کلوق و ال  لوقلا  : » تفگ دـش و  میلـست  دـهدب  تشادـن  یخـساپ  قیلثاج 
.تسین هناگی 

رطاخ هب  ار  هلمج  نیا  دومرف  مهاگآ ، یبوخب  نآ  زا  نم  تفگ : وا  درک ، لاؤس  تولاجلا  سأر  وا و  زا  ایعشا  باتک  زا  ع )  ) ماما سپس 
رد رون  زا  ییاهسابل  تسا و  راوس  یشوگ  زارد  رب  هک  مدید  ار  یسک  نم  تفگ : ایعشا  هک  دیراد 
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(( ص  ) مالـسا ربمایپ  هب  هراشا   ) هام رون  لثم  شرون  تسا و  راوس  رتش  رب  هک  مدـید  ار  یـسک  و  حیـسم ) ترـضح  هب  هراشا   ) هدرک نت 
.تسا هتفگ  ار  ینخس  نینچ  ایعشا  يرآ  دنتفگ 

راگدرورپ امـش و  راـگدرورپ  يوس  هب  نم  دومرف  هک  يراد  رطاـخ  هب  لـیجنا  رد  ار  حیـسم  نخـس  نیا  ینارـصن ! يا  دوزفا : ع )  ) ماـما
همه ما و  هداد  وا  هرابرد ي  تداهـش  نم  هک  هنوگ  نآ  دهد  یم  قح  هب  نم  هرابرد ي  تداهـش  دـیآ و  یم  اطیلقراب  مور و  یم  مدوخ 

.(1) دنک ؟ یم  ریسفت  امش  يارب  ار  زیچ 

.میفرتعم نآ  هب  ام  ییوگ  یم  لیجنا  زا  ار  هچنآ  قیلثاج :

رفن راهچ  هلیـسو ي  هب  نآ  ندـش  هتـشون  دـعب  لیجنا و  نیتسخن  نتفر  نایم  زا  لـیجنا و  هراـبرد ي  يرگید  تـالاؤس  ع )  ) ماـما سپس 
نایحیـسم تسد  رد  دوجوم و  نونکا  مه  هک  ییاه  لـیجنا   ) دنتـشون ار  یلیجنا  دنتـسشن و  مادـک  ره  هک  یتم  اـنحوی و  اـقول ، سقرم ،

.تفرگ قیلثاج  مالک  زا  ییاه  ضقانت  تفگ و  نخس  تسا )

قیلثاج يا  دومرف  وا  هب  رگید  راب  ع )  ) ماما هک  یماگنه  اذل  تشادن ، رارف  هار  چـیه  هک  يا  هنوگ  هب  دوب  هدـش  هدـنامرد  یلکب  قیلثاج 
قح هب  مسق  دـنک ، لاؤس  نم  زا  ریغ  يرگید  نونکا  تفگ : درک و  يراددوـخ  یلاؤـس  هنوـگره  زا  وا  نک ، لاؤـس  یهاوـخ  یم  هچره 

«! کلثم نیملسملا  ءاملع  یف  نا  تننظ  ام  حیسملا  قح  و  ! » دشاب وت  لثم  یسک  ناناملسم  نایم  رد  مدرک  یمن  نامگ  هک  حیسم 
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( دوهی گرزب   ) تولاجلا سأر  اب  هرظانم 

زا نم  ای  ینک  یم  لاؤس  وت  دومرف : درک و  دوهی  گرزب  ملاع  تولاجلا  سأر  يوس  هب  ور  ع )  ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  ماما  اج  نیا  رد 
لیجنا زا  لقادح  ای  دـشاب و  تاروت  زا  هک  نیا  رگم  مریذـپ  یمن  وت  زا  یلیلد  چـیه  و  منک ، یم  لاؤس  نم  درک  ضرع  منک ؟ لاؤس  وت 

.تسا هدمآ  یسوم  میهاربا و  فحص  رد  هچنآ  ای  دواد  روبز  زا  ای  تسا ) ناتدوخ  باتک  زا  ریغ  هک  )

! نکن لوبق  نم  زا  یتفگ  هچنآ  زا  ریغ  دومرف : تفریذپ و  وا  زا  ار  طرش  نیا  ع )  ) ماما

؟ ینک یم  تباث  ار  ص )  ) دمحم توبن  اجک  زا  تولاجلا : سأر 

! دنا هداد  تداهش  نآ  هب  ادخ  گرزب  ناربمایپ  دواد  میرم و  نب  یسیع  نارمع و  نب  یسوم  هک  نیا  رطاخ  هب  ع :)  ) ماما

؟ ینک یم  تابثا  اجک  زا  ار  یسوم  تداهش  تولاجلا : سأر 

دیونـشب و ار  وا  نخـس  دیآ ، یم  امـش  ناردارب  نادنزرف  زا  يربمایپ  يدوزب  تفگ  لیئارـسا  ینب  هب  یـسوم  هک  یناد  یم  ایآ  ع :)  ) ماما
دنزرف لیئارـسا  یناد  یم  دـبال  و  دراد ؟ دوجو  لیعامـسا  نادـنزرف  زج  یناردارب  لیئارـسا  ینب  يارب  اـیآ  دـینک ، قیدـصت  ار  شمـالک 

.دنا میهاربا  نادنزرف  ود  ره  تسا و  لیعامسا  ردارب  قاحسا  قاحسا و 

.تسا یسوم  نخس  نیا  تسا  تسرد  تولاجلا : سأر 

؟ تسا هدرک  روهظ  ص )  ) دمحم زا  ریغ  یسک  لیعامسا ) نامدود  زا   ) لیئارسا ینب  ناردارب  زا  ایآ  ع :)  ) ماما
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.هن تولاجلا : سأر 

؟ تسین یفاک  وت  يارب  نیمه  ایآ  ع :)  ) ماما

.يروایب تاروت  زا  يرگید  دهاش  مراد  تسود  یلو  تسا  بوخ  تولاجلا : سأر 

ادیوه ناراف  هوک  زا  تخاس و  نشور  ار  ریعاس  هوک  و  دمآ ، انیـس  فرط  زا  يرون  دیوگ  یم  تاروت  هک  ینک  یم  راکنا  ایآ  ع :)  ) ماما
؟ تشگ

؟ تسیچ شریسفت  اما  مناد  یم  ار  اه  هلمج  نیا  تولاجلا : سأر 

اما دـش و  لزان  انیـس  روط  رد  نارمع  نب  یـسوم  رب  هک  تسا  ییحو  نامه  تسا  حـضاو  دـمآ  انیـس  فرط  زا  هک  يرون  اما  ع :)  ) ماـما
تسا یهوک  ناراف  هوک  زا  روظنم  و  دش ، یحو  میرم  نب  یسیع  رب  اجنآ  رد  هک  تسا  یهوک  نامه  هب  هراشا  ریعاس  هوک  ندش  نشور 

.دراد هلصاف  زور  کی  هکم  اب  هک  هکم  فارطا  رد 

یم هک  شروبز  رد  زین  دواد  درک : هفاضا  سپس  دومرف  لالدتـسا  یبن  قوقیح  یبن و  يایعـشا  باتک  زا  ییاه  هلمج  هب  ع )  ) ماما سپس 
هک ص )  ) دمحم زج  يراد  غارس  ار  یسک  ایآ  دنک  ایحا  ترتف  زا  دعب  ار  تنـس  هک  نک  ثوعبم  ار  یـسک  ادنوادخ  دیوگ  یم  یناوخ 

؟ دشاب هداد  ماجنا  ار  راک  نیا 

؟ دشاب هدوب  یسیع  صخش  نیا  هک  دراد  یعنام  هچ  تولاجلا : سأر 

هدمآ زین  لیجنا  رد  درک و  یم  دییأت  ار  وا  نییآ  هراومه  دوبن و  فلاخم  تاروت  تنس  اب  زگره  یـسیع  هک  یناد  یمن  وت  ایآ  ع :)  ) ماما
.دنک یم  ریسفت  امش  يارب  ار  زیچ  همه  دیآ و  یم  حیسم )  ) وا زا  دعب  اطیلقراب  هک  تسا 

.مناد یم  يرآ  تولاجلا : سأر 

تربمایپ منیبب  وگب  مراد  یلاؤس  وت  زا  نم  هتشذگ  اهنیا  همه ي  زا  ع :)  ) ماما
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؟ هدوب ادخ  هداتسرف  لیلد  هچ  هب  نارمع  نب  یسوم 

.دنا هدادن  ماجنا  نیشیپ  يایبنا  زا  يدحا  هک  هداد  ماجنا  يا  هداعلا  قراخ  ياهراک  وا  تولاجلا : سأر 

؟ يراک هچ  الثم  ع :)  ) ماما

لاثما اضیب و  دی  و  نآ ، زا  اه  همشچ  ندش  يراج  گنس و  رب  ندز  میظع و  رام  هب  اصع  لیدبت  ایرد و  نتفاکش  دننام  تولاجلا : سأر 
.نآ

لثم ماجنا  زا  نارگید  هک  دنز  یتداع  قراخ  هب  تسد  هک  سک  ره  ایآ  تسوا  توبن  رب  یبوخ  لیلد  اهنیا  یئوگ  یم  تسار  ع :)  ) ماما
!؟ تفریذپ دیابن  دنک  توبن  يوعد  دنشاب و  ناوتان  نآ 

هنرگو تفریذپ  دیاب  دروایب  هدروآ ، یـسوم  هک  ار  یتازجعم  نامه  یـسک  رگا  تشادن  دننام  ریظن و  یـسوم  اریز  هن ، تولاجلا : سأر 
.تسین مزال 

همشچ هدزاود  هن  دنتفاکش و  ار  ایرد  هن  هک  یلاح  رد  دیا  هتفریذپ  دندمآ  یسوم  زا  لبق  هک  ار  نیـشیپ  ناربمایپ  هنوگچ  سپ  ع :)  ) ماما
؟ دنتشادن میظع  رام  هب  اصع  لیدبت  ای  یسوم و  دننام  مه  ییاضیب  دی  دندروآ ، نوریب  گنس  زا  بآ 

نآ لثم  ماجنا  زا  مدرم  هک  دـهد  ماجنا  یتداع  قراخ  یـسک  هاـگره  متفگ  نم  تفگ :) داد و  رییغت  ار  دوخ  نخـس  : ) تولاـجلا سأر 
.دشابن یسوم  هزجعم ي  لثم  دنچره  تفریذپ ، دیاب  دنشاب  زجاع 

افـش ار  جالعلا  بعـص  نارامیب  انیبان و  درک و  یم  هدنز  ار  ناگدرم  هک  دینک  یمن  حیـسم  ترـضح  توبن  هب  رارقا  ارچ  سپ  ع :)  ) ماما
؟ …  داد و یم 

! میا هدیدن  زگره  ام  یلو  هدرک  ار  ییاهراک  نینچ  دنیوگ  یم  تولاجلا : سأر 
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ربخ نیا  و  دنا ، هداد  ربخ  یسوم  نارای  زا  قثوم  دارفا  هک  تسا  نیا  ریغ  ایآ  يا ؟ هدید  دوخ  مشچ  اب  ار  یسوم  تازجعم  ایآ  ع :)  ) ماما
؟ تسا هدیسر  ام  تسد  هب  رتاوتم  روط  هب 

.يرآ تولاجلا : سأر 

؟ دینکن قیدصت  ار  وا  توبن  تسا  نکمم  هنوگچ  دهد  ربخ  حیسم  تازجعم  زا  رتاوتم  رابخا  نیمه  رگا  نیاربانب  ع :)  ) ماما

.دهدب هک  تشادن  یباوج  اج  نیا  رد  تولاجلا : سأر 

نیـشیپ يایبنا  خـیرات  رارـسا  هک  دروآ  ار  ینآرق  اما  دوب  هدـناوخن  سرد  ریقف و  میتی و  وا  تسا  نینچ  زین  ص )  ) دـمحم راک  ع :)  ) ماما
یم ماجنا  ای  دـنتفگ  یم  دوخ  ياه  هناـخ  رد  مدرم  هچنآ  زا  زین  و  هداد ، ربخ  هدـنیآ  هتـشذگ و  ثداوح  زا  هدـش و  نییبت  نآ  رد  اـقیقد 

.رگید يرایسب  تازجعم  تشاد و  یمرب  هدرپ  نآ  زا  ربمایپ  دنداد 

! دنام زاب  نخس  زا  تولاجلا  سأر  اج  نیا  رد 
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نادبریه گرزب  اب  هرظانم 

؟ تسا لیلد  مادک  قبط  رب  یناد  یم  ربمایپ  ار  تشدرز  هک  نیا  وگب  نم  هب  دومرف : درک و  نایتشدرز  گرزب  هب  ور  ع )  ) ماما سپس 

رابخا یلو  میا ، هدیدن  ار  نآ  ام  هچرگ  تسا  هدادن  ماجنا  وا  زا  لبق  يدحا  هک  هداد  ماجنا  یتداع  قراخ  ياهراک  وا  نادبریه : گرزب 
.تسا ینعم  نیا  رب  هاوگ  ام  ناینیشیپ 

؟ دیا هدرک  يوریپ  هدیسر و  امش  هب  ناینیشیپ  رابخا  هک  تسا  نیا  زج  ایآ  ع :)  ) ماما

.يرآ نادبریه : گرزب 

سپ تسا  هدیـسر  رگید  ناربمایپ  و  ص )  ) دـمحم یـسیع و  یـسوم و  تازجعم  زا  اهنآ  هب  يرابخا  اهتما  ریاس  هنوگ  نیمه  ع :)  ) ماـما
؟ دینک یم  هیکت  تشدرز  يور  اهنت  دیرادن و  لوبق  ار  ناربمایپ  نیا  ارچ 

.دهدب تشادن  یخساپ  دش و  شوماخ  نادبریه ، گرزب 
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یباص نارمع  اب  هرظانم 

هراشا

اب هک  تسه  یـسک  امـش  نایم  رد  اـیآ  دومرف : درک و  نارـضاح  هب  ور  ماـما  دـنامزاب  ثحب  همادا ي  زا  نادـبریه  گرزب  هک  یماـگنه 
.دیامن حرطم  ار  شتالاؤس  ینارگن  بارطضا و  نودب  تسا  لیام  رگا  و  دشاب ؟ فلاخم  مالسا 

: تفگ دمآ و  ترضح  دزن  تساخرب و  دوب  فورعم  ناملکتم  زا  یکی  هک  یباص » نارمع   » ماگنه نیا  رد 

ماـش و هرـصب و  هفوک و  هب  نم  هک  ارچ  مدرک  یمن  حرطم  یلاؤس  نم  يدرک  یمن  لاؤس  هب  توعد  تدوخ  رگا  گرزب ! دنمـشناد  يا 
تسا و هناگی  دـنوادخ  هک  دـنک  تباث  نم  يارب  هک  ما  هتفاین  ار  يدـحا  یلو  ما ، هدـش  وربور  دـیاقع  ملع  ياملع  اب  ما و  هتفر  هریزجلا 

؟ منک حرط  وت  اب  ار  هلأسم  نیمه  یهد  یم  هزاجا  ایآ  تسا  شیوخ  تینادحو  هب  مئاق 

يرآ تفگ : ییوت ، دـشاب  یباص  نارمع  تعامج  نیا  نایم  رد  رگا  دومرف : دوب  هدـشن  وربور  یباص  نارمع  اب  زور  نآ  ات  هک  ع )  ) ماما
! منم

.زیهرپب فاصنا  لوصا  زا  فارحنا  نوزومان و  تاملک  زا  هدم و  تسد  زا  ثحب  رد  ار  تلادع  اما  نک  لاؤس  ع :)  ) ماما

نآ زا  منزب و  گنچ  شنماد  هب  ات  ینک  تباث  نم  يارب  ار  تیعقاو  هک  مهاوخ  یمن  نیا  زج  يزیچ  نم  دنگوس  ادـخ  هب  یباص : نارمع 
.درک مهاوخن  رظنفرص 

.سرپب یهاوخ  یم  هچره  ع :)  ) ماما

دندش کیدزن  رگیدکی  هب  دندرک و  ماحدزا  نارضاح  ماگنه  نیا  رد 
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(. دسر یم  اجک  هب  ساسح  هرظانم  نیا  ماجنارس  دننیبب  ات  دش  امرفمکح  سلجم  رب  قلطم  یتوکس  سپس  دندیشک  ندرگ  یگمه  )

.يوگب نخس  نم  اب  شتاقولخم  دوجو و  نیتسخن  زا  یباص : نارمع 

هچ دـنوادخ  هک  نیا  تسخن  دوب  یـسانشادخ  هلأـسم ي  رد  مهم  لاؤس  ود  هب  خـساپ  نارمع  روـظنم  هک  دوـش  یم  هدافتـسا  نئارق  زا  )
چیه هتفرگ و  تروص  مدـع  زا  شنیرفآ  اـیآ  هک  نیا  رگید  دـش ؟ یم  فرطرب  شنیرفآ  اـب  يدوبمک  هچ  تشاد و  شنیرفآ  زا  یفدـه 

)؟ تسا روصتم  رما  نیا  هنوگچ  و  هدوبن ؟ نآ  زا  لبق  يا  هدام 

سپـس تسا ، هدوبن  وا  اب  يزیچ  هدوب و  دـحاو  هناـگی و  هشیمه  دـنوادخ  اـما  نک : شوگ  تقد  اـب  يدرک  لاؤس  هک  نونکا  ع :)  ) ماـما
رد ـالبق  يا  هشقن  حرط و  هن  و  دومن ، دودـحم  يزیچ  رد  هن  و  تشاد ، اـپرب  ار  نآ  يزیچ  رد  هن  دوـمرف ، عادـبا  ار  فـلتخم  تاـقولخم 

، مدـقم رخؤم و  هدـیزگرب ، ریغ  هدـیزگرب و  درک ، میـسقت  فلتخم  ياههورگ  هب  ار  تاقولخم  سپـس  دـنیرفایب ، نآ  لثم  ات  دوب  ناهج 
تیاهن و یب  تسا  يدوجو  وا  هک  ارچ   ) تفای یم  ماقم  ءاقترا  هلیـسو  نیا  هب  هن  و  تشاد ، اهنآ  هب  يزاین  هن  نآ ) ریغ  و   ) معط گـنر و 

یم ایآ  ددرگ ) فرطرب  تادوجوم  شنیرفآ  اب  ات  درادـن  يدوبمک  تسا و  تالامک  ماـمت  عبنم  يدوجو  نینچ  رظن و  ره  زا  دودـحمان 
!؟ نارمع يا  میوگ  یم  هچ  یمهف 

.نم يالوم  هلب  نارمع :

هک ارچ  دنیرفایب  ار  اهنیا  فاعـضا  تشاد  هک  یتردق  اب  دیاب  دوب  هدیرفآ  ار  ناهج  يزاین  يارب  دنوادخ  رگا  نارمع  يا  نادب  ع :)  ) ماما
تاذ تسا و  ضاـیف  وا  هکلب   ) دوبن يزاـین  عفر  يارب  وا  شنیرفآ  میوگ  یم  اذـل  و  تسا ، رتهب  دنـشاب  رتـشیب  نارواـی  ناوعا و  ردـق  ره 

ضیف شنیرفآ  و  تاضویف ؛ عاونا  أدبم  شکاپ 
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(. تسوا دوجو 

دنوادخ ملع  یگنوگچ  و  درک ، تادوجوم  شنیرفآ  زا  لبق  لزا و  رد  شکاپ  تاذ  هب  دنوادخ  ملع  هرابرد ي  یتالاؤس  نارمع  سپس 
.دوش یم  ثداوح  ضرعم  شتاذ  دشاب  یباستکا ) ملع  و   ) ریمض قیرط  زا  وا  ملع  رگا  هک  دش  ایوج  ناشدوجو  زا  دعب  اهنآ  هب  ار 

هب دیاب  هک  ارچ  دیآ  یم  مزال  لسلست  هنرگو  دنرـضاح ، شکاپ  تاذ  دزن  تادوجوم  تسا و  يروضح  ملع  وا  ملع  هک  دینـش  خساپ  و 
.درک لاؤس  تاقولخم  عاونا  زا  نارمع  سپس  .دشاب  هتشاد  یملع  زین  ملع  نآ 

تاوذ زا  و  ضارعا ، ات  هتفرگ ، رهاوج  زا  و  سح ، ياروام  ات  هتفرگ ، تاـسوسحم  زا  دومرف  میـسقت  هورگ  شـش  هب  ار  اـهنآ  ع )  ) ماـما
.تاکرح لامعا و  ات  هتفرگ ،

نوچ دوب و  ادخ  تافـص  مهف  رد  سایق  هلأسم ي  راتفرگ  نارمع  ایوگ  ( ؟ هدرکن داجیا  يرییغت  وا  تاذ  رد  شنیرفآ  ایآ  دیـسرپ  سپس 
یم سایق  دوخ  هب  ار  ادخ  دیآ و  یم  دوجو  هب  شدوخ  رد  رییغت  ینوگرگد و  یعون  دـهد  یم  ماجنا  هک  ار  يراک  ره  ناسنا  دـید  یم 

(. درک

 … درادن ینعم  وا  رد  ینوگرگد  .تسا  قلطم  یتسه  نیع  هک  یلزا ، میدق و  دوجو  کی  هک  دینش  باوج  اما 

.درک لاؤس  ادخ  تاذ  زا  دعب 

لها ماـمت  تاـقولخم و  همه ي  هدـننک ي  تیادـه  ینعم  هب  رون  هکلب ) یـسح  يرهاـظ و  رون  هن  اـما   ) تسا روـن  وا  دوـمرف : ع )  ) ماـما
.نیمز اهنامسآ و 

.دیسر ارف  زامن  تقو  دینش و  رثؤم  ياهباوج  درک و  حرطم  نآ  دننام  و  تساجک ؟ ادخ  هک  نیا  هنیمز ي  رد  يرگید  مهم  تالاؤس  زاب 
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(. میزادرپب هضیرف  يادا  هب  دیاب  و   ) تسا هدیسر  زامن  تقو  دومرف : درک و  نومأم  هب  ور  ع )  ) ماما

عطق ارم  باوج  نم ! يالوم  درک : ضرع  هتـشاد  تسد  رد  حدـق  یقاـب  دوب و  هدـش  تسم  نخـس  نیا  یناـحور  هداـب ي  زا  هک  نارمع 
! تسا هدش  شریذپ  هدامآ ي  مرن و  مبلق  هک  نکم ،

، دندروآ اج  هب  ار  زامن  دندش و  نوردنا  دراو  یلیالد ) هب  ( ) ع  ) ماما .میدرگ  یم  زاب  میناوخ و  یم  زامن  نکم ، هلجع  دومرف : ع )  ) ماما
.دندناوخ زامن  ع ))  ) ماما يومع   ) رفعج نب  دمحم  رس  تشپ  نوریب  رد  مدرم  اما 

خـساپ ملاؤس  نیا  هب  تسا  نکمم  اـیآ  نارمع : .هد  همادا  ار  تتـالاؤس  دومرف : دز و  ادـص  ار  نارمع  تشگزاـب و  سلجم  هب  ع )  ) ماـما
؟ شفاصوا هب  ای  دراد  دوجو  شتاذ  هب  دنوادخ  ایآ  هک  ییامرف 

شنیرفآ زا  دعب  هک  تسا  یفاصوا  ینیب  یم  هک  فاصوا  نیا  زا  يرایسب  هک  داد  تقیقح  نیا  هب  هجوت  ار  وا  یحیضوت  نمض  ع )  ) ماما
یموهفم ..و  دوبعم  میحر و  فوئر و  قزار و  قلاخ و  دوب ، هدشن  هدیرفآ  یقولخم  ات  الثم   ) دوش یم  عازتنا  شکاپ  تاذ  زا  تادوجوم 

.تسا هتشاد  دوجو  فاصوا  زا  لبق  یتح  وا  سدقم  تاذ  نیاربانب  دوب ) وا  رد  نایاپ  یب  تردق  ملع و  دنچره  تشادن ،

یتسه ملاع  رد  عادـبا  نیتسخن  زا  و  هتخادرپ ، ناونع  هس  اب  تسا  تقیقح  کـی  هک  هدارا  تیـشم و  عادـبا ، میهاـفم  حیرـشت  هب  سپس 
ددرگ و یم  لیکشت  نآ  زا  یگمه  تاملک  هک  درمش  یم  ابفلا  فورح  هلأسم ي  ار  عادبا  نیتسخن  هک  نیا  بلاج  و  دیوگ : یم  نخس 

درادن (1). یموهفم  هناگادج  روط  هب 
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یلـصا داوم  هدرتسگ و  ناـهج  رب  ار  دوجو  یتـسه و  رون  زاـغآ  رد  دـنوادخ  هک  دـشاب  نیا  هب  هراـشا  تسا  نکمم  ریبـعت  نیا  . 39 - 1
زا اما  دنتـسین  یماظن  رگنایب  هناگادج  روطب  داوم  نیا  درک ، داجیا  دـنراد  ار  یتسه  ملاع  يابفلا  مکح  هک  ار  ملاع  هدـنهد ي  لیکـشت 
هب نوگانوگ  تاغل  ابفلا ، بیکرت  زا  هک  هنوگ  نامه  دنراذگ ، یم  دوجو  هصرع ي  هب  اپ  فلتخم  تادوجوم  رگیدـکی  اب  اهنآ  بیکرت 

(. دینک تقد   ) دیآ یم  دوجو 
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، تخاس یم  رت  دنم  هرهب  ار  وا  ملع ، ضایف  همشچرس ي  نیا  ع )  ) ماما تساوخ و  یم  ع )  ) ماما زا  يرتشیب  تاحیـضوت  هتـسویپ  نارمع 
!؟» نارمع يا  يدرک  كرد  بوخ  ار  بلاطم  ایآ  : » دومرف هک  نآ  هب  دیسر  ات 

ار شتینادحو  و  دیدرک ، فیصوت  امش  هک  تسا  هنوگ  نامه  دنوادخ  مهد  یم  تداهـش  مدیمهف و  یبوخب  يرآ  درک : ضرع  نارمع 
هب هلبق  هب  ور  سپـس  هدش ، هداتـسرف  قح  نید  تیادـه و  هب  هک  تسوا  هدـنب  ص )  ) دـمحم هک  مهد  یم  یهاوگ  زین  و  دـیدومن ، تباث 

(. دیسر دوخ  جوا  هب  راضح  یتفگش  بجعت و  هک  دوب  اج  نیا   ) دش ناملسم  داتفا و  هدجس 

زگره هک  اج  نآ  ات  دوب  دنمورین  رایسب  لالدتسا  رد  هک  یباص  نارمع  هک  دندرک  هدهاشم  مالک  ياملع  هک  یماگنه  دیوگ  یم  یلفون 
ترـضح زا  دماین و  کیدزن  نانآ  زا  یـسک  رگید  دـش  میلـست  ع )  ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  ماما  ربارب  رد  دوب  هدرکن  هبلغ  وا  رب  یـسک 

.درکن لاؤس  يزیچ 

داتسرف نم  غارس  هب  رفعج  نب  دمحم  ناهگان  مدوب  اج  نآ  رد  ناتـسود  زا  یتعامج  اب  نم  و  دندش ، هدنکارپ  مدرم  دش و  مامت  سلجم 
نیا زا  يزیچ  رد  ع )  ) یـسوم نب  یلع  مدرک  یمن  ناـمگ  زگره  نم  دـنگوس  ادـخ  هب  دـش ؟ هچ  يدـید  یلفون  يا  تفگ : متفر  وا  دزن 

ای دـشاب ، هتفگ  نخـس  ثحاـبم  نیا  زا  هنیدـم  رد  هک  مدوب  هدینـشن  و  مدوب ، هتخانـشن  روـما  نیا  هب  ار  وا  زگره  و  دـشاب ، دراو  لـئاسم 
! … دشاب هدرک  عامتجا  وا  دزن  مالک  ياملع 

وا هب  نومأم )  ) درم نیا  هک  مسرت  یم  نم  دوزفا : رفعج  نب  دمحم  سپس 
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!! دنک يراددوخ  روما  نیا  زا  وگب  وا  هب  دنک ، دراو  ترضح  رب  يرگید  يالب  ای  دزاس ، مومسم  ار  وا  و  دزروب ، دسح 

مولع زا  يزیچ  ایآ  دنادب  ات  دنک  ناحتما  ار  وا  تساوخ  یم  نومأم )  ) درم نیا  و  تفریذپ ، دـهاوخن  نم  زا  وا  متفگ : دـیوگ  یم  یلفون 
؟ هن ای  تسه  وا  دزن  شناردپ 

همادا ار  هار  نیا  یتاهج  هب  دراد  یم  تسود  و  تسین ، دونـشخ  ارجام  نیا  زا  تیومع  هک  وگب  ناشیا  هب  نم  لوق  زا  لاح  ره  هب  تفگ :
! یهدن

انعم رپ  یمـسبت  ماما  متفگ ، ار  رفعج  نب  دـمحم  شیومع  يارجام  مدیـسر  ع )  ) ماما تمدـخ  لزنم  هب  هک  یماگنه  دـیوگ : یم  یلفون 
؟ تسین دونشخ  ارجام  نیا  زا  ارچ  مناد  یم  بوخ  دنک ، ظفح  ار  میومع  ادخ  تفگ : دومرف و 

.روآ نم  دزن  ار  وا  ورب و  یباص » نارمع   » غارس هب  دومرف  دز  ادص  ار  نامداخ  زا  یکی  سپس 

راوس ار  وا  درادن  یلاکـشا  دومرف  تسا ، نایعیـش  زا  یـضعب  نامهیم  نونکا  مه  وا  تساجک ، مناد  یم  ار  وا  لحم  موش  تیادف  متفگ :
رازه هد  و  داد ، تعلخ  وا  هب  یبکرم  رخاف و  سابل  و  تفگ ، دـماشوخ  وا  هب  ع )  ) ماما دـمآ  نارمع  هک  یماـگنه  رواـیب ، نم  دزن  نک و 
تسد ار  نارمع »  » و دوخ ، تسار  تسد  ارم  دندرک ، رضاح  ار  ماش  داد  روتسد  سپس  دومرف  تمحرم  وا  هب  هزیاج  ناونع  هب  زین  مهرد 

نیا هب  و   ) مینک هیهت  وت  يارب  هنیدـم  ياذـغ  میهاوخ  یم  ایب  ام  دزن  ادرف  دومرف : درک و  نارمع  هب  ور  تفای ، نایاپ  ماش  ات  دـناشن ، پچ 
(. داد رارق  دوخ  صاخ  دقفت  دروم  ار  وا  ترضح  هلیسو 

یم لاطبا  ار  اهنآ  لیالد  دندمآ و  یم  وا  دزن  فلتخم  بهاذم  ياملع  هک  يروطب  دش ، مالـسا  تخـسرس  عفادم  نارمع  دعب  هب  نآ  زا 
هک يدح  هب  درک ،
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وا يارب  یبکرم  لاوما و  زین  نومأم  ریزو  لهس  نب  لضف  داتسرف ، وا  يارب  هزیاج  مهرد  رازه  هد  زین  نومأم  دنتفرگ ، هلـصاف  وا  زا  راچان 
تشاد (1). لاسرا 

یسررب لیلحت و 

.دنک یم  نشور  ع )  ) ماما تاجاجتحا  هیشاح ي  رد  ار  یمهم  رایسب  لئاسم  یلصا ) ياوتحم  زا  هتشذگ   ) عماج ربخ  نیا 

هب هک  دوب  هئطوت  کـی  یـسابع  تفـالخ  هاگتـسد  رظن  زا  فـلتخم  ياـهبتکم  بهذـم و  ناوریپ  اـب  ع )  ) ماـما تارظاـنم  هلأـسم ي   - 1
.داد هجیتن  ار  اهنآ  دوصقم  سکع  دش و  یهتنم  یماکان  تسکش و 

هک درک  تباث  و  داد ، ناشن  ناگمه  هب  ار  ثحب  رد  رظن  تعسو  تحامس و  مالـسا و  یـشنم  دازآ  حور  تاسلج  نیا  رد  ع )  ) ماما  - 2
گرزب ياوشیپ  کی  و  هدـشن ، لیمحت  ناهج  مدرم  هب  ریـشمش  هزینرـس و  روز  اب  مالـسا  نازادرپ ، غورد  ناهاوخدـب و  هتفگ  فالخرب 

روحم رب  دنچره  دنزاس  حرطم  همهاو  سرت و  نودـب  دـنراد  یلاکـشا  داریا و  هنوگره  هک  دـهد  یم  هزاجا  دوخ  نافلاخم  هب  یمالـسا 
.دنزب رود  تیهولا  دیحوت و  یفن  یتح  مالسا و  یفن 

روشک رـسارس  رد  شراـبخا  دوب و  ریظن  یب  شدوخ  عون  رد  هک  سلجم  نآ  زا  هدافتـسا  اـب  ار  شیوـخ  گرزب  تلاـسر  ع )  ) ماـما  - 3
مالسا طیحم  هب  ناگناگیب  ياهشناد  مولع و  لقن  اب  هارمه  هک  مالسا  دض  یفارحنا  طوطخ  ندرک  روک  يارب  دش ، یم  شخپ  یمالـسا 

.داد ماجنا  دوب ، هتفای  هار 

مامت زا  دیاب  یمالسا  گرزب  ياوشیپ  کی  هک  درک  تباث  ع )  ) ماما  - 4
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.دنادب ار  ایند  هدنز ي  ياهنابز  یتح  و  دنک ، هبلغ  اهنآ  رب  اهنآ ، دوخ  قطنم  اب  دناوتب  دیاب  دشاب و  هاگآ  اه  بتکم 

ع)  ) ماما ماقم  هب  ناشتفرعم  مدع  رطاخ  هب  دندوب و  هدش  بوعرم  یـسلجم  نانچ  زا  ع )  ) ماما ناتـسود  نیرتکیدزن  یتح  هک  نیا  اب   - 5
دـش و ضوع  یلک  هب  هنحـص  هک  داد  ناشن  دوخ  زا  ثحب  رد  یتردـق  تراـهم و  ناـنچ  ع )  ) ماـما دنتـشاد  میب  سلجم  نآ  بقاوع  زا 

.دندرک رظندیدجت  ع )  ) ماما ماقم  زا  دوخ  یبایزرا  رد  یگمه 

راشرـس شناد  اـما  تشاد ، هقباـس  اـی  دوب و  حرطم  رتـمک  هنیدـم  رد  وا  یگدـنز  هزوح ي  رد  هک  تخادرپ  یثحاـبم  هب  ع )  ) ماـما  - 6
.تسا هتشاد  لاغتشا  اهثحب  نیا  هب  رمع  همه  یئوگ  هک  دوب  نانچ  وا  يدادادخ 

رد مالـسا  سدقم  میرح  زا  ات  تخاس  دـنم  هقالع  رادافو و  یناتـسود  مالـسا  تخـسرس  نافلاخم  نایم  زا  هسلج  دـنچ  اب  ع )  ) ماما  - 7
.دننک عافد  یمالسا  دض  راکفا  موجه  ربارب 

زونه ع )  ) ماما دوجو  دـعب  نیا  دـنچره  دوب ، هدـنزرا  رایـسب  مالـسا  ناهج  يارب  هک  تشاد  یبیجع  تاکرب  تارظاـنم  نیا  هصـالخ ي 
! نارگید هب  دسر  هچ  ات  تسا ، هدشن  هتخانش  ام  زا  يرایسب  يارب  یتسردب 
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يزورم نامیلس  اب  هرظانم 

هراشا

دنمـشناد دـنتفرگ  رارق  ریثأـت  تحت  ادـیدش  نومأـم  سلجم  هدرتسگ  هرظاـنم ي  نیلوا  رد  هک  یناـسک  زا  میتسناد  لـبق  هرظاـنم ي  رد 
یـسوم نب  یلع  ماـما  تسد  هب  تشاد  ناوارف  یهاـگآ  نآ  نونف  هلداـجم و  ثحب و  رد  هک  وا  دوب ، یباـص  نارمع  ناـمز  نآ  فورعم 

تیب لها  بتکم  مالسا و  تخسرس  ناعفادم  زا  یکی  و  تفگ ، عادو  نائباص  بهذم  دوخ  قباس  بهذم  اب  دش و  ناملـسم  ع )  ) اضرلا
.دیدرگ (ع )

رارق هطخ  نآ  رد  دـیاقع  ملع  ياملع  سأر  رد  و  دوب ، ناسارخ  ملکتم  نیرتگرزب  نومأم  ریبعت  هب  هک  يزورم  نامیلـس  مایا  نیا  نراقم 
وا دناوت  یم  هدروآ و  تسد  هب  يا  هزات  راکش  درک  یم  رکف   ) داد ماعنا  درک و  ناوارف  مارتحا  ار  وا  نومأم  دش ، ناسارخ  دراو  تشاد ،

رـسپ تفگ : درک و  وا  يوس  هب  ور  دـنک ) هبلغ  وا  رب  هرظانم  ثحب و  رد  دـیاش  دتـسرفب  ع )  ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  ماـما  گـنج  هب  ار 
زور هک  یتسه  لیام  رگا  دراد ، یم  تسود  ار  دیاقع  ثحب  مالک و  ملع  ياملع  وا  تسا و  هدمآ  زاجح  زا  یسوم  نب  یلع  نم  يومع 

رد ار  ع )  ) ماما تسین  لیام  وا  هک  دوب  نیا  شا  هصالخ  میدروآ و  لبق  لصف  رد  هک  داد  یباوج  وا  ایب ، ام  دزن  وا  اب  هرظانم  يارب  هیورت 
نیا اب  و  ما ! هدرک  توعد  روظنم  نیمه  يارب  ار  وت  نم  اـقافتا  تفگ  نومأـم  هک  دـهاکب ! راـظنا  رد  وا  راـبتعا  زا  دـنک و  بولغم  ثحب 

.درک یگدامآ  مالعا  وا  زبس  غارچ 

شصاخ نارای  زا  هک  ار  یلفون  و  صوصخم ، مداخ  رـسای  ع )  ) ماما داتـسرف ، ع )  ) ماما تمدخ  هنامرتحم  توعد  نومأم  ماگنه  نیا  رد 
.میآ یم  ادعب  نم  دومرف  داتسرف و  البق  دوب  نومأم  تسکش  رب  يا  هدنز  دنس  هک  یباص  نارمع  قافتا  هب  دوب 
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؟ تساجک اضرلا ) یسوم  نب  یلع  ماما   ) نسحلاوبا مردارب  تفگ : مدرک  مالس  مدش و  دراو  نومأم  رب  هک  یماگنه  دیوگ  یم  یفون 

.متساوخ هزاجا  نومأم  زا  یباص  نارمع  يارب  سپس  مییایب ، رتولج  ام  هداد  روتسد  تسا و  سابل  ندیشوپ  لوغشم  متفگ :

! هدش ناملسم  امش  تسد  هب  هک  یسک  نامه  متفگ  دوشن ) تحاران  نومأم  هک  نیا  يارب   ) نم تسیک ؟ نارمع  تفگ : نومأم 

.دوش دراو  درادن ، یعنام  تفگ :

ترمع دـش  بوخ  نارمع  دوزفا : اذـل  دیـسر ) یم  رظن  هب  تحاران  ماما  اب  شکیدزن  طاـبترا  زا  یلو   ) تفگ دـمآ  شوخ  وا  هب  نومأـم 
!؟ يدمآرد مشاه  ینب  هرمز ي  رد  ات  دوب  یقاب 

! نانمؤم ریما  يا  داد  تلیضف  امش  هلیسو ي  هب  ارم  هک  ار  ییادخ  رکش  تفگ  دنامب ) ناما  رد  نومأم  رش  زا  هک  نیا  يارب   ) نارمع

.تسا ناسارخ  هطخ ي  رد  مالک  ملع  ياملع  نیرتمهم  يزورم  نامیلس  نیا  نارمع  يا  تفگ : درک و  هدافتسا  تصرف  زا  نومأم 

؟ دنک یم  راکنا  ار  ءادب  هلأسم  هک  یلاح  رد  تسا  رترب  ناسارخ  رد  مالک  ملع  رد  سک  همه  زا  هک  دنک  یم  نامگ  وا  تفگ : نارمع 

؟ ینک یمن  هرظانم  وا  اب  ارچ  تفگ : نومأم 

.دش دراو  ع )  ) ماما لاح  نیمه  رد  .تسوا و  لیم  هب  هتسب  نیا  تفگ :

؟ دیدرک یم  ثحب  یعوضوم  هچ  رد  دومرف :

؟ يوش یم  یضار  ءادب  ثحب  رد  ع ) « ) یسوم نب  یلع   » يرواد هب  ایآ  تفگ  نارمع  هب  درک  هدافتسا  تصرف  زا  نامیلس ،

نم يارب  يا  هدننک  عناق  لیلد  هک  نیا  طرش  هب  اما  يرآ ، تفگ : نارمع 
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.مهد هئارا  دوخ  لاثما  هب  ار  نآ  مناوتب  هک  دیامرف  رکذ 

؟ تسیچ دنتشاد  فالتخا  اهنآ  هچنآ  دروم  رد  امش  رظن  دومن  ضرع  درک و  ع )  ) ماما هب  ور  نومأم  اج  نیا  رد 

ءادب دروم  رد  ماما  راتفگ 

: دیامرف یم  اج  کی  رد  تسا  نآ  هب  قطان  نآرق  هک  یلاح  رد  ینک  یم  راکنا  ار  ءادب  هنوگچ  دومرف : هدرک  نامیلس  هب  ور  ع )  ) ماما

.(1) ضرألا » تاومسلا و  عیدب  »

.(2) هدیعی » مث  قلخلا  ءدبی  يذلا  وه  و 

(. تسا ءادب  یناعم  زا  یکی  نیا   ) هدومرف ءادبا  ار  ناهج  تادوجوم  دنوادخ  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  اهنیا  و … 

: دیوگ یم  نآرق  هک  نیا  رگید 

.(3) مهیلع » بوتی  اما  مهبذعی و  اما  هللا  رمال  نوجرم  نورخا  «و 

.(4) باتک » یف  الا  هرمع  نم  صقنی  رمعم و ال  نم  رمعی  ام  «و 

ادعب اما  ددرگ ، یم  رمع  یهاتوک  ای  باذع  لومشم  صخـش  نالف  هک  دهد  ناشن  رما  رهاوظ  تسا  نکمم  دهد  یم  ناشن  هیآ  ود  نیا 
ینعم کی  نیا   ) دهد ینالوط  رمع  وا  هب  ای  دـشخبب ، ار  وا  هک  هتفرگ  رارق  نیا  رب  یطیارـش  رطاخ  هب  یهلا  تیـشم  هک  دوش  یم  نشور 

؟ يوش رکنم  ار  ءادب  یهاوخ  یم  هنوگچ  لاح  نیا  اب  تسا ) ءادب  زا  رگید 

؟ هدیسر امش  هب  تیمارگ  ناردپ  زا  هنیمز  نیا  رد  یتیاور  ایآ  نامیلس :
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زج تسا و  روتـسم  نوزخم و  هک  یملع  دراد ، ملع  هنوگ  ود  دنوادخ  دومرف : هک  هدـش  لقن  ع )  ) قداص ماما  مدـج  زا  يرآ  ع :)  ) ماما
لها ياملع  هداد و  میلعت  شناربمایپ  ناگتشرف و  هب  هک  یملع  و  دوش ، یم  لصاح  هیحان  نیا  زا  ءادب  و  دناد ، یمن  یسک  شکاپ  تاذ 

نانخس زا  ءادب  راکنا  دروم  رد  وت  منک  یم  رکف  نم  دومرف : درک و  نامیلس  هب  ور  ع )  ) ماما سپـس  دنناد (1)  یم  ار  نآ  ام  ربمایپ  تیب 
! يریگ یم  ماهلا  دوهی 

؟ دنا هتفگ  هچ  دوهی  رگم  دشاب  نینچ  هک  مرب  یم  ادخ  هب  هانپ  درک : ضرع  نامیلس 

هدرک و مامت  ار  دوخ  راک  ادخ  هک  تسا  نیا  ناشدوصقم  و  تسا !» هتسب  ادخ  تسد   » هلولغم هللا  دی  دنیوگ : یم  اهنآ  دومرف : ع )  ) ماما
.داد دهاوخن  خر  ینوگرگد  چیه 

: دیامرف یم  دنوادخ  هک  یلاح  رد 

.(2) اولاق » امب  اونعل  مهیدیا و  تلغ  »

حلصم ینوگرگد  ره  تسا و  هدوشگ  رظن  ره  زا  ادخ  تسد   ) دننام رود  ادخ  تمحر  زا  نخـس  نیا  رطاخ  هب  داب و  هتـسب  اهنآ  تسد  »
(«. ءادب ینعم  تسا  نیا  دنک و  یم  داجیا  دنیبب 

هدرک نومأم  هب  ور  تسا و  قح  ءادب  هک  درک  فارتعا  نامیلس  ماجنارس 

51 ص :

هب طورـشم  یمود  اما  درادن ، هار  نآ  رد  ینوگرگد  اذل  و  تسین ، طرـش  چـیه  هب  طورـشم  یعطق و  تسا  یملع  تسخن  ملع  . 45 - 1
یهانگ ماجنا  رطاخ  هب  یـسک  الثم  هن ، تروص  نیا  ریغ  رد  دـبای ، یم  ققحت  مولعم  ددرگ  لصاح  نآ  طیارـش  رگا  هک  تسا  یطیارش 

ناربج ار  وا  ءوس  لمع  هک  دهد  یم  ماجنا  يریخ  راک  ای  دنک  یم  هبوت  ادـعب  یلو  ددرگ ، الب  لوزن  یهلا و  باذـع  لومـشم  تسه  انب 
(. دینک تقد   ) دهد یم  خر  ءادب  ینوگرگد و  دندوبن  هاگآ  طیارش  نیا  زا  هک  یناسک  يارب  هک  تساج  نیا  دیامن ، یم 

.64  / هدئام . 46 - 2
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.درک مهاوخن  راکنا  ار  ءادب  هلأسم ي  دعب  هب  زورما  زا  تفگ :

.نکن شومارف  ار  ثحب  رد  فاصنا  اما  نک  حرطم  يراد  يرگید  لاؤس  رگا  زاب  دوزفا : نومأم 

هدارا هلأسم ي  دروم  رد  ماما  راتفگ 

؟ منک لاؤس  دیئامرف  یم  هزاجا  تفگ : درک و  ع )  ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ماما  هب  ور  نامیلس 

.نک لاؤس  یهاوخ  یم  هچره  ع :)  ) ماما

یم رارق  ریدق  ریصب و  عیمس و  یح و  نوچمه  دنوادخ  تاذ  فاصوا  زا  یکی  ار  هدارا »  » هک یسک  هرابرد ي  ییوگ  یم  هچ  نامیلس :
دهد (1).

یم یتقو  ینادـب ) تسا  یفاک  تسا  تواـفتم  ندوب  ریـصب  عیمـس و  اـب  دـنوادخ  ندوب  دـیرم  فصو  ینادـب  هک  نیا  يارب  (: ) ع  ) ماـما
ریصب عیمس و  دروم  رد  اما  دشاب ، نینچ  هدرک  هدارا »  » دنوادخ اریز  تفای  فالتخا  رگیدکی  اب  دیدرگ و  ثداح  ناهج  يایـشا  ییوگ 

زا یکی   ) تسین ناسکی  ندوب ) ریـصب  عیمـس و  و  هدرا ،  ) فصو ود  نیا  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  تسین  نکمم  يریبعت  نینچ  ادخ  ندوب 
(. تاذ تافص  زا  يرگید  تسا و  لعف  تافص 

.هدوب دیرم  لزا  زا  دنوادخ  میناد  یم  اما  نامیلس - 

52 ص :

رد نخـس  نیرخآ  تسا ، وگتفگ  ثحب و  مالک  ملع  ياملع  نایم  رد  لعف  تافـص  ای  تسا  تاذ  تافـص  زا  هدارا  هک  نیا  رد  . 47 - 1
دنک یم  نسحا  ماظن  هب  دـنوادخ  ملع  هب  تشگزاب  یلوا  یلعف  هدارا ي  یلعاف و  هدارا ي  تسا  هنوگود  هدارا  هک  تسا  نیا  هنیمز  نیا 
مود ینعم  يور  اهثحب  نیا  رد  ع )  ) ماـما هیکت ي  دوش و  یم  بوسحم  لـعف  تافـص  ءزج  یمود  اـما  تسا ، تاذ  تافـص  ءزج  ملع  و 

.تسا روظنم  ینعم  نیمه  دوش  یم  هتفگ  هدارا  هک  یماگنه  تایاور  تایآ و  بلاغ  رد  اریز  تسا 
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؟ وا نیع  ای  تسوا  تاذ  ریغ  هدارا  ایآ  ع :)  ) ماما

.تسوا ریغ  نامیلس :

! يا هتفریذپ  هدارا  مان  هب  ار  یمیدق  فصو  وا  تاذ  زا  ریغ  هک  ارچ  یشاب  امدق  ددعت  هب  لئاق  دیاب  سپ  ع :)  ) ماما

.متسنادن میدق  وا  تاذ  زج  ار  يزیچ  نم  نامیلس :

؟ تسا ثداح  هدارا  ییوگ  یم  سپ  ع :)  ) ماما

.تسین ثداح  هن  نامیلس :

ثداح هدارا  ییوگ  یم  هاگ   ) هدـب فاصنا  ینک ! یم  هرباکم  ارچ  نامیلـس ! يا  تفگ : تساخرب و  نومأـم  داـیرف  هک  دوب  اـج  نیا  رد 
بحاص زا  یعمج  ینیب  یمن  رگم  تسین ) نکمم  هک  نیا  میدق  هن  تسا و  ثداح  هن  سپ  تسین ، مه  میدق  ییوگ  یم  سپـس  تسین ،

.دنا هتسشن  وت  فارطا  نارظن 

! تسا ناسارخ  هطخ ي  رد  مالک  ملع  ملاع  وا  هرخالاب  دیهدب  همادا  درک  ضرع  دومن و  ع )  ) ماما هب  ور  نومأم  سپس 

دشاب و ثداح  دـیاب  دـشابن  یلزا  يزیچ  هاگره  هک  ارچ  تسا  ثداح  هدارا  تفگ : دومرف و  رارکت  ار  قباس  بلطم  رگید  راب  ع )  ) ماما
.تسوا زا  ملع  ندوب و  ریصب  عیمس و  هک  هنوگ  نامه  تسوا  زا  وا  هدارا ي  نامیلس : .دشاب  یلزا  دیاب  دشابن  ثداح  یماگنه 

؟ ار شدوخ  دبال  درک ؟ هدارا  ار  زیچ  هچ  لزا  رد  ع :)  ) ماما

.هن نامیلس :

.تسین ریصب  عیمس و  دننام  دیرم  سپ  ع :)  ) ماما

! دوب ملاع  شدوخ  هب  هک  هنوگ  نامه  درک ، هدارا  ار  شدوخ  نامیلس :

53 ص :
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؟ تسا هدوب  وا  هدارا  قیرط  زا  شدوجو  سپ  ع - )  ) ماما

! … يرآ نامیلس - 

دش (1). رهاظ  نامیلس  یناوتان  زجع و  دیدنخ و  زین  ع )  ) ماما دندیدنخ و  شنایفارطا  نومأم و  هک  دوب  اج  نیا 

؟ تسا ملاع  تسا  خزود  تشهب و  رد  هچنآ  هب  دنوادخ  ایآ  منیبب  وگب  نامیلس ! يا  ع - )  ) ماما

.يرآ نامیلس - 

(. تسوا ملع  نیع  وا  هدارا ي  وت  هدیقع ي  هب  اریز   ) دبای یم  ققحت  دناد  یم  ادخ  ار  هچنآ  ایآ  ع - )  ) ماما

.يرآ نامیلس - 

هک یلاح  رد  دنک ، مک  ای  دـیازفیب  اهنآ  رب  ار  يزیچ  دـنک  هدارا  هک  دـنام  یمن  یقاب  نخـس  نیا  يارب  ییاج  رگید  نیاربانب  ع - )  ) ماما
: دیوگ یم  نآرق  رد 

.(2) باذعلا » اوقوذیل  اهریغ  ادولج  مهانلدب  مهدولج  تجضن  املک  »

« دنشچب ار  باذع  ات  میهد  یم  رارق  نآ  ياج  هب  يرگید  ياهتسوپ  دزوسب  نایخزود )  ) اهنآ ياهتسوپ  نامز  ره  »

: دیامرف یم  زین  و 

.(3) دیزم » انیدل  نؤاشی و  ام  مهل  »

« تسا نآ  رب  هفاضا  ام  دزن  دوب و  دهاوخ  اهنآ  يارب  دنهاوخ  یم  هچنآ  نایتشهب  »

54 ص :

ماما هک  دوب  یتخس  تسب  نب  رطاخ  هب  نیا  درک و  راکنا  ار  وا  تیلزا  تفرگ و  دنوادخ  دوجو  تلع  ار  دنوادخ  هدارا ي  اریز  . 48 - 1
.دوب هدومرف  داجیا  وا  يارب  لالدتسا  رد  (ع )

.56  / ءاسن . 49 - 2
.35 ق /  . 50 - 3
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(. تشادن ینعم  تاریبعت  نیا  هنرگ  تسوا و  هدارا ي  زا  ریغ  وا  ملع  هک  دهد  یم  ناشن  همه  اهنیا  )

: دیامرف یم  دنوادخ  هک  نیا  منیبب  وگب  ع - )  ) ماما

.(1) اهیف » اوقسفف  اهیفرتم  انرما  هیرق  کلهن  نا  اندرا  اذا  «و 

هب هک  یماـگنه  میراد  یم  ناـیب  اـهنآ  نیفرتـم  يارب  ار  دوخ  رماوا  تسخن  مینک  كـاله  ار  يراـید  رهـش و  مینک  هدارا  هک  یماـگنه  »
« میزاس یم  كاله  ار  اهنآ  دنتخادرپ  تفلاخم 

؟ تسا ثداح  يرما  هدارا  هک  تسین  نیا  نخس  نیا  ینعم  ایآ 

.يرآ نامیلس - 

ینوگرگد و هن  هدرک و  داجیا  ار  دوخ  هن  دـنوادخ  اریز  تسا ، لطاب  تسادـخ  تاذ  نیع  هدارا  هک  وت  راتفگ  نیا  نیاربانب  ع - )  ) ماما
(. ینوگرگد هنوگ  چیه  نودب  تسه  هدوب و  دبا  ات  لزا  زا  وا   ) دراد هار  شتاذ  رد  رییغت 

ثداح تسا و  لعف  تافـص  زا  هدارا  هک  دومرف  تباـث  نوگاـنوگ  لـیالد  هب  تسب و  وا  رب  ار  هار  فلتخم  قرط  زا  ع )  ) ماـما هصـالخ :
.دنامزاب نخس  زا  دوبن و  باوج  رب  رداق  هک  دید  انگنت  رد  نانچ  ار  دوخ  نامیلس  و  دشاب ، وا  كاپ  تاذ  نیع  دناوت  یمن  تسا و 

ینب درف  نیرت  ملاع  درم  نیا  نامیلـس  يا  تفگ  درک و  نامیلـس  هب  ور  راچان  یلو  دـمآ  نارگ  تخـس  نومأم  رب  گرزب  تسکـش  نیا 
دندش (2). قرفتم  مدرم  تفای و  نایاپ  سلجم  درادن .) ار  وا  اب  یملع  هلباقم ي  ییاناوت  یسک  و   ) تسا مشاه 

55 ص :

.16/ ءارسا . 51 - 1
ص 177. ج 49 ، راونالاراحب ، دعب و  هب  ص 179  ج 1 ، اضرلا ، رابخا  نویع  . 52 - 2
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قودص موحرم  زا  یحیضوت 

: دیوگ یم  ثیدح  نیا  رکذ  زا  دعب  قودص  موحرم  راوگرزب  ثدحم 

دراد ثحب  رب  یتردـق  دینـش  یم  هک  ار  سک  ره  لالـض  بتاـکم  ناوریپ  فـلتخم و  قرف  ناـملکتم  زا  تشاد  یعـس  هتـسویپ  نومأـم 
ملع و ترـضح و  نآ  ماقم  هب  تبـسن  هک  دوب  يدـسح  رطاخ  هب  نیا  و  دـنهد ، رارق  لالدتـسا  يانگنت  رد  ار  ع )  ) ماما اـت  دـنک  توعد 

.تشاد وا  شناد 

دش یم  عضاخ  وا  ربارب  رد  درک و  یم  فارتعا  ملع  رد  وا  يالاو  ماقم  هب  دش  یم  هرظانم  دراو  ع )  ) ماما اب  سک  ره  سکع –  هب  اما - 
نامه دـهد ، يرای  ار  دوخ  تجح  دیـشخب و  يرترب  ار  شیوخ  نییآ  و  دـنک ، لماک  ار  دوخ  رون  هدرک  هدارا  لاعتم  دـنوادخ  هک  ارچ 

: هدومرف هدعو  نآرق  رد  هک  هنوگ 

.(1) ایندلا » هویحلا  یف  اونما  نیذلا  انلسر و  رصننل  انا  »

ع)  ) ماما تیعقوم  زا  همانرب  نیا  اب  تساوخ  یم  نومأم  رگا  هک  دوزفا  دـیاب  فیرـشلا ) هرـس  هللا  سدـق   ) قودـص موحرم  راتفگ  نیا  رب 
: درک ترضح  نآ  يالاو  ماقم  مالسا و  هب  تبسن  گرزب  تمدخ  هس  هجوت  نودب  دهاکب 

نیرتفورعم و رگید ) يوس  زا  نومأم  نالک  زیاوج  وس و  کی  زا  دنتشاد  مدرم  هک  یـسرت  میب و   ) تفالخ رابرد  هبذاج ي  رطاخ  هب  - 1
زا جراخ  رد  نآ  لیکـشت  ناکما  تمیق  چیه  اب  هک  ار  يا  هرظانم  تاسلج  و  دنتفای ، هار  اج  نآ  هب  تفالخ  لها  نادنمـشناد  نیرت  لاعف 
رب هار  نتسب  یمالسا و  مولع  رشن  رد  شیوخ  گرزب  تلاسر  يادا  يارب  یبسانم  رایسب  لاجم  ع )  ) ماما هب  و  تفای ، لیکشت  دوبن  رابرد 

زا یکی  نیا  هک  داد ، مالسا  خیرات  ساسح  طیارش  نآ  رد  نافلاخم 

56 ص :

ص 177. ج 49 ، راونالاراحب ، دعب و  هب  ص 179  اضرلا ج 1 ، رابخا  نویع ،  51 رفاغ /  . 53 - 1
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.دوب ع )  ) ماما رب  نومأم  یلیمحت  يدهعتیالو  هرظتنم ي  ریغ  راثآ  نیرتگرزب 

نایناریا اصوصخم  تشگ ، راکشآ  نامدود  نیا  رد  ص )  ) ربمایپ قحرب  تفالخ  تماما و  دوجو  رـس  و  ع )  ) تیب لها  يالاو  ماقم   - 2
دنتخاس و رتخسار  ار  شیوخ  تدارا  تدوم و  نامیپ  دندید و  کیدزن  زا  دندوب ، هدش  قشاع  هدیدان  و  هدینـش ، ار  یبلاطم  رود  زا  هک 

.تخاس دراو  نایسابع  تموکح  ياه  هیاپ  رب  رت ي  نیگنس  تابرض  رما  نیا 

نتفرگ نایاپ  دیاب  یلو  دیآرد ، سابع  ینب  نارابج  هطلس ي  ریز  زا  تسیاب  یم  یمالسا  ناریا  هک  دیـسر  یم  ارف  يزور  ماجنارـس   - 3
زا یفلتخم  لماوع  هناتخبـشوخ  دشابن ، یمالـسا  قطانم  ریاس  هقطنم و  نیا  زا  مالـسا  ندش  هدـیچرب  اب  يواسم  افلخ  يزکرم  تموکح 

.تخاس المرب  دندوب  نآ  عفادم  یعدم و  افلخ  هچنآ  زا  ار  یعقاو  مالسا  کیکفت  نومأم  رابرد  هرظانم  ثحب و  میظع  تاسلج  هلمج 

.دندوب ربخ  یب  نآ  زا  اه  نومأم  نومأم و  هک  تفای  ققحت  يرگید  یسایس  مهم  لئاسم  نومأم  یسایس  ياه  هئطوت  رانک  رد  نیاربانب 

مزال يروآدای 

زا دندوب ، وربور  نآ  اب  نامز  نآ  رد  مالک  نادنمـشناد  هک  دوب  یلئاسم  نیرت  هدـیچیپ  زا  ءادـب  ثحب  هک  تسا  مزال  زین  هتکن  نیا  رکذ 
تعافش اعد و  ریثأت  رب  تلالد  هک  يرابخا  اصوصخم  دننک ، راکنا  ءادب  هلأسم  رد  ار  یمالـسا  رابخا  همه  نآ  دنتـسناوت  یمن  وس  کی 

یناهگان و ياه  ریم  گرم و  عفد  و  رمع ، لوط  ناهانگ ، شزرمآ  جئاوح ، ماجنا  رد  نآ  لاثما  محر و  هلص ي  هللا و  لیبس  یف  قافنا  و 
.دوش یم  بوسحم  ءادب  نشور  قیداصم  زا  هک  دراد  نآ  دننام 
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وا نایاپ  یب  ملع  اـب  نیا  ددرگ ؟ یم  راکـشآ  وا  رب  یلوهجم  اـیآ  لاـحم ، تسا  يرما  ددرگ ؟ یم  نامیـشپ  دوخ  راـک  زا  دـنوادخ  اـیآ 
؟ دراد ینعم  هچ  وا  رد  هدارا  رییغت  سپ  تسا ، نکممریغ 

دنتـشادرب و گرزب  رـس  نیا  يور  زا  هدرپ  بتکم  نیا  تامیلعت  طباوض و  اهرایعم و  زا  هدافتـسا  اب  ع )  ) تیب لـها  بتکم  ياـملع  اـما 
: فورعم ثیدح  قبط  و  راکنا ، لباق  ریغ  تسا  يزیچ  ءادب  دنتفگ 

« ءادبلاب هفرعی  مل  نم  هتفرعم  قح  هللا  فرع  ام  »

« تسا هدرکن  ادیپ  ار  وا  تفرعم  قح  دسانشن  ءادب  هب  ار  ادخ  هک  یسک  »

.طورشم هدارا ي  اضق و  و  یمتح ، هدارا ي  اضق و  تسا : هنوگ  ود  رب  وا  هدارا ي  تیشم و  یهلا و  ياضق  اریز 

شطرش مدع  دوجو و  اب  طورشم  ياضق  اما  تسا ، همات  تلع  رگید  ریبعت  هب  و  تسین ، ینوگرگد  رییغت و  لباق  یمتح  هدارا ي  اضق و 
.تسا هصقان  تلع  ای  یضتقم  رگید  ریبعت  هب  و  دوش ، یم  نوگرگد 

یمزاب طورشم  ياضق  هب  همه  اهنیا  دننام  هبوت و  محر و  هلـص ي  هللا و  لیبس  یف  قافنا  ریثأت  اعد و  ریثأت  تعافـش و  هب  طوبرم  لئاسم 
.دنوش یم  عقاو  ربج  تسب  نب  رد  یگمه  و  دوش ، یم  هتسب  اهناسنا  يور  هب  اهرد  مامت  دشابن  رگا  هک  ددرگ ،

رارق تابثا  وحم و  حول  رد  رگید  یضعب  و  تسین ، ینوگرگد  لباق  هک  تسا  تبث  ظوفحم  حول  رد  لئاسم  زا  یضعب  رگید  ترابع  هب 
رد زین  یهلا  تیشم  هدارا و  و  دراد ، ام  هدارا ي  میمـصت و  ام و  لامعا  هب  یگتـسب  و  تسا ، مود  مسق  زا  ام  تواقـش  تداعـس و  دراد ،

حیـضوت دـینک .) تقد   ) تسا نیمه  ءادـب  تقیقح  میهد و  یم  ماجنا  هک  تسا  یلامعا  قبط  رب  ام و  شـشوک  شالت و  قبط  رب  اج  نیا 
.دییامرف هعلاطم  ام  نییآ  باتک  رد  ار  هنیمز  نیا  رد  رتشیب 
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ءایبنا تمصع  هرابرد ي  مهجلا  نب  دمحم  نب  یلع  اب  هرظانم 

زا فلتخم  بتاکم  بهاذم و  ناوریپ  نومأم  هک  یماگنه  دیوگ : یم  يوره  تلـصابا  هک  نانچ  دش  عقاو  نومأم  رابرد  رد  هرظانم  نیا 
ع)  ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  ماما  اب  ات  درک  عمج  دوخ  رابرد  رد  ار  مالـسا  ياملع  قرف و  ریاس  نیئباص و  سوجم و  يراـصن و  دوهی و 

نایم نیا  رد  .تشگ  شوماخ  دـش و  وربور  نکـش  نادـند  خـساپ  اب  درک  مادـنا  ضرع  ترـضح  نآ  ربارب  رد  سک  ره  دـننک  هرظاـنم 
.دیسر مهجلا  نب  دمحم  نب  یلع  هب  تبون 

؟ دیناد یم  موصعم  ار  همه  امش  ایآ  تسیچ ؟ ءایبنا  تمصع  هرابرد ي  امش  هدیقع ي  تفگ : درک و  ع )  ) ماما هب  ور  وا 

.يرآ ع - )  ) ماما

: ینک یم  ریسفت  هنوگچ  تسا  نانآ  زا  هانگ  رودص  شرهاظ  هک  تایآ  نیا  اب  سپ  مهج -  نبا 

: دیامرف یم  مدآ  هرابرد ي  نآرق 

.(1) يوغف » هبر  مدا  یصع  «و 

« دنام مورحم  وا  شاداپ  زا  درک و  نایصع  شراگدرورپ  هب  مدآ  »

: دیوگ یم  سنوی  هرابرد ي  و 

.(2) هیلع » ردقن  نل  نا  نظف  ابضاغم  بهذ  ذا  نونلا  اذ  «و 
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: دیوگ یم  فسوی  هرابرد ي  و  تفرگ .» میهاوخن  گنت  وا  رب  درک  نامگ  تفر و  شدوخ  موق  نایم  زا  نیگمشخ  سنوی  »

.(1) اهب » مه  هب و  تمه  دقل  «و 

« ار وا  دصق  فسوی  درک و  فسوی  دصق  اخیلز  »

: دواد دروم  رد  و 

.(2) هبر » رفغتساف  هانتف  امنا  دواد  نظ  «و 

« درک هبوت  دوخ  راک  زا  میدرک و  ناحتما  ار  وا  ام  درک  نامگ  دواد  »

: دیامرف یم  ص )  ) دمحم شربمایپ  هرابرد ي  و 

.(3) هیدبم » هللا  ام  کسفن  یف  یفخت  «و 

« تخاس راکشآ  ار  نآ  ادخ  هک  یتشاد  یم  ناهنپ  دیز ) رسمه   ) هرابرد ي يزیچ  لد  رد  وت  »

دنوادـخ هک  امنم  ریـسفت  دوخ  يأر  هب  ار  ادـخ  باتک  و  هدـم ، تبـسن  یهلا  ناربمایپ  هب  ار  یتشز  ناهانگ  وت  رب  ياو  دومرف : ع )  ) ماـما
(. ونشب ار  تتالاؤس  ياهباوج  نونکا   ) دنناد یمن  ملع  رد  ناخسار  ادخ و  زج  ار  نآ  ریسفت ) و   ) لیوأت هدومرف :

هدشن هدیرفآ  تشهب  يارب  مدآ  دوب ، هداد  رارق  شدالب  رد  دوخ  هدـنیامن ي  نیمز و  رد  تجح  ار  وا  دـنوادخ  ع :)  ) مدآ هرابرد ي  اما 
نیمز رد  دیاب  تمصع  نیمز و  رد  هن  دش  عقاو  تشهب  رد  مدآ  نایصع  دوب ) یتقوم  تشهب  رد  شتنوکس  و   ) دوب
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داهن ماگ  نیمز  هب  هک  یماگنه  اذل  و  دشاب ) ناهج  مدرم  يارب  يربهر  هوسا و  وگلا و  مدآ  و   ) ددرگ لیمکت  یهلا  رما  ریداقم  و  دشاب ،
: دیامرف یم  وا  قح  رد  هک  نانچ  داد  رارق  موصعم  هفیلخ ي  تجح و  ار  وا 

.(1) نیملاعلا » یلع  نارمع  لا  میهاربا و  لا  احون و  مدا و  یفطصا  هللا  نا  »

«. دیزگرب نایناهج  رب  ار  نارمع  نادناخ  میهاربا و  نادناخ  حون و  مدآ و  دنوادخ  »

.تسا ضرغ  ضقن  بجوم  تمصع  نودب  يربهر  يارب  شنیزگ  اریز  تسا  ناربهر  نیا  ندوب  موصعم  رب  لیلد  دوخ  شنیزگ  نیا 

هب هکلب  تسین ، وا  تازاـجم )  ) رب رداـق  دـنوادخ  درک  ناـمگ  وا  هک  تسین  نیا  هیلع » ردـقن  نل   » زا روظنم  ع )  ) سنوی دروم  رد  اـما  و 
رگید هیآ ي  رد  هک  هنوگ  نامه  تسا ) هدرکن  یئـالوا  كرت  و   ) دریگ یمن  گـنت  وا  رب  دـنوادخ  درک  ناـمگ  وا  هک  تسا  نیا  ینعم 

: هدمآ نآرق 

.(2) هقزر » …  هیلع  ردقف  هالتبا  ام  اذا  اما  «و 

«. دریگب گنت  وا  رب  ار  يزور  دزاس و  التبم  ار  ناسنا  دنوادخ  هک  یماگنه  اما  »

.دش یم  رفاک  تسین  وا  تازاجم )  ) رب رداق  دنوادخ  دوب  هدرک  نامگ  وا  رگا  هک  نیا  هچ 

( زا يریگ  ماک   ) دصق اخیلز  هک  تسا  نیا  روظنم  ع :)  ) فسوی دروم  رد  اما 
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نیاربانب هدوبن  فیلکت  راد  تشهب  الوصا  هک : نیا  نآ  درک و  نایب  ناوت  یم  رگید  تراـبع  هب  ار  نخـس  نیا  . 33 نارمع /  لآ  . 59 - 1
نایـصع تعاطا و  دراذگ و  نیمز  هنحـص ي  فیلکت و  راد  هب  مدـق  مدآ  هک  یماگنه  اما  تشادـن ، موهفم  اج  نآ  رد  نایـصع  هانگ و 

ماما زا  اصخـش  يرگید  سلجم  رد  نومأم  ار  لاؤس  نیمه  هک  نیا  هجوت  لباق  داد -  وا  هب  تمـصع  ماقم  دنوادخ  درک و  ادـیپ  موهفم 
.تسا مدآ  يارجام  زا  باوج  يارب  یمود  هار  هک  داد  وا  هب  يرگید  خساپ  ع )  ) ماما تیاور  نیا  قبط  درک و  (ع )
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هک ارچ  دهد ، رارق  تفع  فالخ  لمع  يارب  راشف  تحت  دایز  ار  وا  هاگره  دومن  ار  هدولآ ) نز  نیا  لتق   ) دصق فسوی  درک و  فسوی 
لمع مه  دشن و  وا  لتق  هب  هدولآ  مه  درک ) فسوی  قح  رد  ار  فطل  نیا   ) دنوادخ اما  دوب ، هدـش  تحاران  داهنـشیپ  نیا  زا  هداعلا  قوف 

: تفع تفالخ 

.(1) ءاشحفلا » ءوسلا و  هنع  فرصنل  کلذک  »

؟ دییوگ یم  هچ  امش  دواد  ناتساد  رد  اما 

هـصالخ هک  درک  رکذ  اج  نیا  رد  تسا  هدمآ  ینونک  تاررقم  رد  هچنآ  هیبش  یگتخاس  لوعجم و  هناسفا ي  مهج  نب  دمحم  نب  یلع 
: تسا نینچ  شا 

تسکـش و ار  شزامن  دواد  دش ، نایامن  وا  ربارب  رد  ییابیز  هدنرپ ي  تروص  هب  ناطیـش  هک  دوب  زامن  لوغـشم  دوخ  بارحم  رد  دواد 
ندرک لسغ  لاح  رد  هک  ییابیز  نز  مادـنا  رب  هیاسمه ، هناخ  نورد  هب  شمـشچ  اـج  نآ  زا  تفر و  ماـب  تشپ  هب  هدـنرپ  نآ  لاـبند  هب 

و دوب ) دواد  رگشل  دشرا  نارسفا  زا  یکی  هک   ) ار شرسمه  داد  روتسد  عنام  نتـشادرب  نایم  زا  يارب  و  دش ، وا  هتـسبلد ي  و  داتفا ، دوب ،
.دروآرد دوخ  جاودزا  هب  ار  شرسمه  دواد  دش  هتشک  وا  هک  یماگنه  و  دنتـسرفب ، دربن  نادیم  هب  فوفـص  شیپاشیپ  تشاد  مان  ایروا 

.(2)

62 ص :

تفایرد نئارق  زا  ار  نآ  قلعتم  دیاب  تسا و  قلطم  دروم  ود  ره  رد  ندرک ) دصق   ) مه هملک  دیشاب  هتـشاد  هجوت  . 24  / فسوی . 61 - 1
یم اـم  : » دـیوگ یم  هک  هدومرف  داهـشتسا  هیآ  نیا  لـیذ  هب  ع )  ) ماـما فسوی  دروم  رد  اـما  تسا و  نشور  بلطم  هک  اـخیلز  دروم  رد 
لتق هلأسم ي  رب  دـهاش  دـناوت  یم  تسا و  اشحف  زا  ریغ  يزیچ  اـج  نیا  رد  يدـب  دـبال  میزاـس » رود  وا  زا  ار  اـشحف  يدـب و  میتساوخ 

.درادن یعنام  هیآ  کی  زا  باوج  دنچ  دوجو  هتبلا  میا ، هدرک  رکذ  هنومن  ریسفت  رد  هک  دراد  زین  يرگید  خساپ  هیآ  نیا  هتبلا  دشاب -
لیئومـشا مود  باتک  رد  ینونک  تاروت  رد  يرتشیب  طسب  حرـش و  اب  یتوافت و  رـصتخم  اب  اوسر  رایـسب  یفارخ و  هناـسفا  نیا  . 62 - 2

.تسا هدمآ  ات 72  ياه 2  هلمج  لصف 11 )

رگید بتاکم  بهاذم و  ناوریپ  اب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  یخیرات  www.Ghaemiyeh.comتارظانم  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 81زکرم  هحفص 69 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/6154/AKS BARNAMEH/#content_note_62_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/6154/AKS BARNAMEH/#content_note_62_2
http://www.ghaemiyeh.com


یتسس هب  ار  یگرزب  ربمایپ  امش  نوعجار » هیلا  انا  انا هللا و  : » دومرف دز و  یناشیپ  رب  تسد  ع )  ) ماما دیسر  اج  نیا  هب  نخس  هک  یماگنه 
؟ دینک یم  مهتم  یهانگیب  ناسنا  لتق  سپس  و  وا ) اب  یمسر  جاودزا  زا  لبق   ) تفع فالخ  لمع  باکترا  سپس  زامن و  رد 

؟ دوب هچ  هدرک ، هراشا  نآ  هب  قوف  هیآ ي  رد  دنوادخ  هک  دواد  هانگ  سپ  درک : ضرع  مهج  نب  دمحم  نب  یلع 

زا ات  درک  رومأم  ار  هتشرف  ود  دنوادخ   » هدیرفاین رتاناد  يو  زا  ار  یسک  دنوادخ  درک  نامگ  وا  تشادن ، یهانگ  وت  رب  ياو  ع - )  ) ماما
اور متـس  و  نک ، يرواد  قح  هب  ام  نایم  هدرک ، متـس  يرگید  رب  یکی  میراد  عازن  مه  اـب  رفن  ود  اـم  دـنیوگب  دـنور و  ـالاب  وا  بارحم 
نیا هک  دنک  یم  رارصا  وا  یلو  مراد ، یکی  نم  دراد و  شیم  تسا 99  نم  ردارب  یکی  نیا  نک ، تیاده  تسار  هار  هب  ار  ام  و  رادـم ،

.(1) تسا » رتایوگ  نم  زا  هدرک و  هبلغ  نم  رب  نخس  رد  وا  مراذگاو و  وا  هب  زین  ار  یکی 

وت هب  تردارب  نیا  تفگ  درک و  وا  هب  ور  دـنک ، هنیب  لیلد و  ياضاقت  یعدـم  زا  هک  نآ  یب  درک و  هلجع  تواضق  رد  دواد  اج  نیا  رد 
هچرگ  ) تساوخن وا  هیلع  یعدـم  زا  ار  مزال  عافد  حیـضوت و  یتح  و  تسا ، هدرک  هبلاـطم  مه  ار  وت  شیم  کـی  ناـمه  هک  هدرک  متس 
.ناربج ماقم  رد  دش و  هجوتم  سپـس  دزرـس  دواد  زا  هک  دوب  یئالوا  كرت  راتفگ  نیا  رد  هلجع  نیمه  اما  دوب ، هدرکن  ار  یئاهن  مکح 

.دییوگ یم  امش  هچنآ  هن  دواد  ياطخ  دوب  نیا  دیشخب ) وا  رب  ار  الوا  كرت  نیا  دنوادخ  درک و  رافغتسا  دمآرب و 
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: دیوگ یم  ارجام  نیا  زا  دعب  دنوادخ  ینیب  یمن  رگم  دوزفا : ع )  ) ماما سپس 

.(1) يوهلا » عبتت  قحلاب و ال  سانلا  نیب  مکحاف  ضرالا  یف  هفیلخ  كانلعج  انا  دواد  ای  »

« امنم يوریپ  سفن  ياوه  زا  نک و  يرواد  قح  هب  مدرم  نایم  رد  میداد ، رارق  نیمز  رد  دوخ  هدنیامن ي  هفیلخ و  ار  وت  ام  دواد  يا  »

دیـشخب یم  وا  هب  یبصنم  ماقم و  نینچ  دنوادخ  هنوگچ  دوب  هدش  گرزب  ناهانگ  میظع و  تایانج  نآ  بکترم  هللااب  ذایعلا  دواد  رگا  )
(. تسا تافارخ  اهنآ  همه ي  نادب  سپ  داد  یم  رارق  ششخب  وفع و  دروم  ار  وا  هنوگچ  و 

؟ تسا هدوب  هچ  ایروا  رسمه  اب  دواد  جاودزا  ناتساد  سپ  دیسرپ : وا 

، درک یمن  جاودزا  زگره  دـش  یم  هتـشک  ای  تفر  یم  ایند  زا  شرهوش  ینز  هاـگره  ناـمز  نآ  رد  هک  دوب : نینچ  ناـیرج  ع - )  ) ماـما
دواد دتفا ) رب  تسردان  مسر  نیا  ات   ) دنک جاودزا  دوب  هدش  هتـشک  هثداح  کی  رد  هک  ایروا  رـسمه  اب  هک  داد  هزاجا  دواد  هب  دـنوادخ 
نوچ نکلو  دشاب ) راک  رد  يرگید  هلأسم ي  هک  نآ  نودـب   ) درک جاودزا  وا  اب  دـمآرد  هدـع  زا  ایروا  رـسمه  هک  یماگنه  درک  ربص 

(. دنتفاب مه  هب  نآ  فارطا  رد  اهناتساد  و   ) دمآ نارگ  اهنآ  رب  تشادن  هقباس  نامز  نآ  مدرم  نایم  رد  رما  نیا 

هک یتشاد  یم  ناهنپ  لد  رد  ار  يزیچ  وت  : » دـیوگ یم  نآرق  هک  دـیز  شا  هدـناوخ  رـسپ  رـسمه  و  ص )  ) مالـسا ربماـیپ  دروم  رد  اـما 
رد ار  ص )  ) ربمایپ نارسمه  مان  البق  دنوادخ  هک  دوب  رارق  نیا  زا  ارجام  تخاس » راکشآ  ار  نآ  دنوادخ 
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ص)  ) ربمایپ هدـناوخ ي  رـسپ  تیجوز  دـیق  رد  زور  نآ  هک  دوب  شحج  رتخد  بنیز  مان  اهنآ  نایم  رد  و  دوب ، هدومرف  وا  هب  ناهج  نیا 
دنیوگب دـتفیب و  ناقفانم  تسد  هب  يا  هناـهب  اداـبم  تشاد ، یم  یفخم  دوخ  لد  رد  ار  ماـن  نیا  ص )  ) ربماـیپ یلو  دوب  هثراـح  نب  دـیز 

ص)  ) ربمایپ هک  نیا  اب  شرـسمه  زا  نز  نآ  ییادج  هدـنیآ و  ثداوح  اما   ) دراد یتشاد  مشچ  يرادرهوش  نز  هب  تبـسن  ص )  ) ربمایپ
(. تسا هدوب  ردقم  لبق  زا  يرما  نینچ  هک  داد  ناشن  دوشن ، ادج  تشاد  رارصا 

: دش نز  هس  دقع  يارجا  راد  هدهع  اهنت  دوخ  قلخ  مامت  نایم  رد  دنوادخ  هک  نادب  زین  ار  نیا 

درک هیرگ  مهج  نب  دـمحم  نب  یلع  هک  دوب  اج  نیا  ع .)  ) یلع يارب  ار  (ع ) همطاف و  ادـخ ، لوسر  يارب  ار  بنیز  و  مدآ ، يارب  ار  اوح 
امـش هچنآ  زج  ادخ  ناربمایپ  هرابرد ي  دعب  هب  زورما  زا  میامن  یم  دـهعت  منک و  یم  هبوت  نم  ادـخ ! لوسر  دـنزرف  يا  دومن : ضرع  و 

میوگن (1). دیدومرف ،

65 ص :
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هرصب رد  فلتخم  بتاکم  ناوریپ  اب  هرظانم 

رون ع )  ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ماما  هلیسو ي  هب  و  دش ، یملع  تارظانم  ثحب و  نوناک  ع )  ) ماما دوجو  تکرب  هب  نومأم  خاک  اهنت  هن 
قافتا ییارجام  نینچ  راب  کی  زین  هرـصب  رد  هک  دـیبات ، تسدرود  طاقن  هب  اج  نآ  زا  نومأم  هتـساوخ ي  مغر  یلع  مالـسا -  باـتفآ ،

: اریز داتفا 

زا دـعب  هک  فلتخم  بهاذـم  اه و  بتکم  زا  يرایـسب  دوب ، مالـسا  مهم  ياه  هزاورد  زا  یکی  نامز  نآ  رد  و  قارع ، هزاورد ي  هرـصب 
! دوب هرصب  هزاورد ي  زا  تفای  هار  مالسا  نوناک  هب  مالسا  شرتسگ 

(. لوبناتسا نتآ و  هیردنکسا و  هاگردنب  دننامه   ) تسا هتشاد  ار  تلاح  نیا  هشیمه  خیرات  لوط  رد  مهم  ياه  هاگردنب  الوصا 

: دیامرف یم  تسا  هتشون  سابع  نب  هللادبع  هب  هک  يا  همان  رد  ع )  ) یلع نانمؤم  ریما  هک  تسین  تهج  یب 

.(1) مهبولق » نع  فوخلا  هدقع  للحا  و  مهیلا ، ناسحالاب  اهلها  ثداحف  نتفلا ، سرغم  و  سیلبا ، طبهم  هرصبلا  نا  ملعا  «و 

و  ] اشگب ناشبولق  زا  ار  سرت  ياه  هدقع  و  نک ، راتفر  ناسحا  هب  شمدرم  اب  تسا ،! اه  هنتف  رازتشک  ناطیش و  لوزن  لحم  هرصب  نادب  »
[«. دنورن يرگید  هار  غارس  هب  ات  نک  زاب  اهنآ  شریذپ  يارب  ار  مالسا  شوغآ 

: هدروآ جئارخلا  باتک  رد  يدنوار  بطق  هک  یحورشم  تیاور  قبط 

ياهبتکم فلتخم و  قرف  و  تفرگ ، الاب  هرصب  رد  هنتف  شتآ  هک  یماگنه 

66 ص :
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زا هدافتـسا  اب  هنتف  شتآ  ندرک  شوماخ  يارب  ع )  ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  ماما  دـنداد ، رارق  دوخ  تیلاعف  هاگیاپ  ار  اج  نآ  نوگاـنوگ 
هک دومرف  توعد  اهنآ  همه ي  زا  و  تسـشن ، وگتفگ  ثحب و  هب  فلتخم  ياههورگ  ماوقا و  اب  دـمآ و  هرـصب »  » هب هاتوک  تصرف  کی 

لـیجنا و فلتخم  لوصف  سپـس  رگید ، ناـسک  يدوـهی و  ياـملع  اـت  هتفرگ ، یحیـسم  گرزب  ياـملع  زا  دـنبای ، روـضح  سلجم  رد 
ار نیدهع  تاراشب  و  درمشرب ، ار  همه  روبز  تاروت و  فلتخم  رافـسا  تاراشب  ات  هدمآ ، نآ  رد  ص )  ) مالـسا ربمایپ  زا  هک  ار  یتراشب 
هدوت ي هب  ور  سپـس  .دـش  مامت  اهنآ  رب  تجح  هک  نانچ  نآ  دومرف  ملکت  اهنآ  اب  ناشدوخ  نابز  اـب  درک و  وگزاـب  اـقیقد  اـهنآ  يارب 

شنافلاخم اب  هک  یسک  ایآ  مدرم  يا  تفگ : نینچ  شنانخس  زا  یـشخب  رد  درک و  دنتـشاد  روضح  سلجم  نآ  رد  هک  ناملـسم  مدرم 
؟ تسین رت  فاصنااب  همه  زا  دنک  لالدتسا  جاجتحا و  اهنآ  دوخ  تعیرش  باتک و  نییآ و  هب 

اهنت تماما  ماقم  و  دیشخب ، موادت  ار  وا  ياه  همانرب  هک  تسا  یـسک  اهنت  ص )  ) دمحم زا  دعب  ماما  دینادب  دومرف  يرآ : دندرک  ضرع 
و لیجنا ، اب  ار  نایحیـسم  دـنک  وگتفگ  اهنآ  دوخ  ياهباتک  اب  فلتخم ، بهاذـم  ناوریپ  اهتما و  مامت  اـب  هک  تسا  هدـنبیز  یـسک  يارب 

دیوگ نخس  ناشدوخ  نابز  اب  یموق  ره  اب  و  دشاب ، تاغل  عیمج  هب  ملاع  و  دزاس ، عناق  نآرق ، اب  ار  ناناملسم  و  تاروت ، اب  ار  نایدوهی 
رپ تشذـگاب ، ناـبرهم ، میکح ، فاـصنااب ، هشیپ ، تلادـع  دـشاب ، یـصقن  بیع و  ره  زا  كاـپ  يوقت و  اـب  اـهنیا  همه ي  رب  هوـالع  و 

تلاسر درک و  مامت  هرـصب  لها  رب  ار  تجح  بیترت  نیا  هب  دشاب (1) و  ربدم  و  راکتسرد ، نیما ، راکوکین ، قفشم ، وگتـسار ، تبحم ،
.داد ماجنا  مالسا  میرح  زا  يرادساپ  رد  ار  دوخ 

67 ص :
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دیآ یم  تسد  هب  ماما  تارظانم  زا  هک  یمهم  تاکن 

و مالسا ، میرح  زا  يرادساپ  رظن  زا  هکلب  تسین ، هتشذگ  هب  قلعتم  یخیرات و  هلأسم ي  کی  ع )  ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ماما  تارظانم 
.تسا رگید  نامز  ره  زورما و  يارب  یعماج  رایسب  تیمهارپ  قشمرس  یبتکم  طخ 

ناونع هب  نومأم  رابرد  هرظانم  تاسلج  زا  ماما  یلو  دوبن  هدرتسگ  زورما  لثم  یعمج  طابترا  لیاسو  زور  نآ  رد  هک  تسا  نیا  بلاـج 
رب مکاح  صاخ  طیارش  رطاخ  هب  تاسلج  نیا  رابخا  هک  اریز  تفرگ  یفاک  هرهب ي  زور  نآ  یعمج  طابترا  لیاسو  نیرترثؤم  زا  یکی 

ماکان ار  وا  و  دومرف ، یثنخ  ار  نومأم  یبیرخت  ياه  هئطوت  اهنت  هن  قیرط  نیا  زا  و  دش ، یم  شخپ  یمالسا  ياهروشک  رساترس  رد  نآ 
یم رس  هب  یگنهرف  يرکف و  رظن  زا  یساسح  رایـسب  طیارـش  رد  هتـشذگ  لیالد  هب  هک  ار  زور  نآ  یمالـسا  هعماج ي  هکلب  تشاذگ ،

.دیشخب ییاهر  فارحنا  زا  درب 

تقد  ) دشاب گرزب  تلاسر  نیا  ماجنا  ع )  ) ماما يوس  زا  نومأم  یلیمحت  يدـهع  تیالو  شریذـپ  ددـعتم  لیالد  زا  یکی  تسین  دـیعب 
(. دینک

: هلمج زا  تسا  شخب  ماهلا  ام  يارب  يددعتم  تاهج  زا  فلتخم  بتاکم  ناوریپ  اب  ترضح  نآ  دروخرب  تیفیک  لاح  ره  هب 

هب تسد  دـننکن  لیمحت  ام  رب  ار  گنج  ات  دـشاب و  یقطنم  دروخرب  دـیاب  زیچره  زا  لبق  رگید  ياهبتکم  ناوریپ  اب  مالـسا  دروخرب  - 1
نینچ زین  هدنیآ  رد  هتفر و  شیپ  قطنم  غیلبت و  قیرط  زا  هتشذگ  رد  مالسا  میشوپ ، یمن  مشچ  لالدتسا  قطنم و  زا  میرب و  یمن  هحلـسا 

.دوب دهاوخ 

68 ص :
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.(1) یغلا » نم  دشرلا  نیبت  دق  نیدلا  یف  هارکا  «ال 

همه هب  بالقنا  زاغآ  رد  لیلد  نیمه  هب  و  درادـن ، همهاو  ادـبا  رگید  ياهبتکم  قطنم  زا  هک  تسا  يردـق  هب  مالـسا  قطنم  تردـق   - 2
فورعم نارـس  اب  یعمج  طابترا  لیاسو  رد  یتح  دنونـشب و  ار  دوخ  خـساپ  دـنهد و  رـشن  ار  دوخ  دـیاقع  اـت  دـش  هداد  یفاـک  لاـجم 

هداد ثحب  يدازآ  دنتـشادن  ایبنا  بتکم  ادخ و  هب  نامیا  الـصا  هک  اهنآ  هب  یتح  و  دنـشاب ، هتـشاد  ورای  ور  هرظانم  یمالـسا  يروهمج 
ياـه هئطوت  دـمآرد ، يرگید  لکـش  هب  اـه  هماـنرب  میدـید  دـندرک و  هدافتـسا  ءوس  يدازآ  نیا  زا  اـهنآ  هنافـسأتم  دـنچره  دـش ، یم 

.دش دوشب  میدوبن  لیام  ام  هک  هچنآ  و  تفای ، همادا  یبیرخت  ياه  همانرب  و  دش ، عورش  نوگانوگ 

و دنیوگب ، نخـس  نانآ  اب  اهنآ  دوخ  قطنم  اب  دـنناوتب  دنـشاب و  ربخاب  بهاذـم  بتاکم و  مامت  زا  دـیاب  نامز  ره  رد  مالـسا  ياملع  - 3
هزوح سورد  نتم  رد  دیاب  انثتسا -  نودب  اه -  بتکم  مامت  زا  ثحب  نیاربانب  دننک ، تابثا  رگید  بتکم  ره  رب  ار  مالـسا  نییآ  يرترب 

.دشاب یملع  ياه 

نودب موزل ، ماگنه  هب  دنناوتب  و  دنـشاب ، هتـشاد  ییانـشآ  ایند  هدنز ي  ياهنابز  اب  هک  دنـشاب  یناسک  دـیاب  مالـسا  ياملع  نایم  رد   - 4
نخس رگید  ياهنابز  لها  اب  دننک ، یم  فیرحت  ار  لئاسم  یصخش ، ضرغ  لامعا  هاگ  و  یهاگآان ، رثا  رب  هاگ  هک  نیمجرتم  تطاسو 

.دوش یم  ساسحا  یملع  ياه  هزوح  رانک  رد  نابز  سیردت  ترورض  اج  نیا  زا  و  دنیوگب ،

نآرق تامیلعت  مالـسا و  يادص  و  دننکب ، ار  يریگ  هرهب  رثکادح  ناهج  رد  دوجوم  یعمج  طابترا  لیاسو  زا  دیاب  مالـسا  ياملع   - 5
همه شوگ  هب  ار 
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هک ارچ  تسا ، یلکـشم  رایـسب  راـک  یمالـسا  دـنمورین  تموـکح  کـی  دوـجو  نودـب  راـک  نـیا  تـسا  یهیدـب  دـنناسرب و  ناـیناهج 
رـشن زا  عنام  دـیدش  روسناـس  اـب  اـهنت  هن  و  دـنهد ، یمن  مالـسا  بتکم  ناوریپ  هب  ار  یتصرف  لاـجم و  نینچ  زگره  رگید  ياـهتموکح 

.دننک یم  سبح  اه  هنیس  رد  ار  اه  سفن  يدازآ  بلس  ناقفخ و  اب  هک  دنوش  یم  مالسا  توعد 

.تفرگ ناوت  یم  ع )  ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ماما  تارظانم  همانرب ي  زا  هک  تسا  یتاماهلا  زا  یتمسق  اهنیا 

« ارخآ الوا و  دمحلا هللا  «و 

يزاریش مراکم  رصان  هیملع  هزوح  مق - 

.ه كرابملا 1406  ناضمر   8
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 

زکرم www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 81زکرم  هحفص 80 

http://www.ghaemiyeh.com


http://www.ghaemiyeh.com

	فهرست
	مناظرات تاریخی امام رضا علیه السلام با پیروان مذاهب و مکاتب دیگر
	مشخصات کتاب
	مقدمه
	بافت حکومت بنی عباس
	شرایط خاص فرهنگی جامعه ی اسلامی در عصر عباسیان
	انگیزه ی اصلی مأمون برای تشکیل جلسات مناظره
	مناظرات هفت گانه ی امام با پیروان مکاتب مختلف
	اشاره
	مناظره با جاثلیق
	مناظره با رأس الجالوت (بزرگ یهود)
	مناظره با بزرگ هیربدان
	مناظره با عمران صابی
	اشاره
	تحلیل و بررسی

	مناظره با سلیمان مروزی
	اشاره
	گفتار امام در مورد بداء
	گفتار امام در مورد مسأله ی اراده
	توضیحی از مرحوم صدوق
	یادآوری لازم

	مناظره با علی بن محمد بن الجهم درباره ی عصمت انبیاء
	مناظره با پیروان مکاتب مختلف در بصره

	نکات مهمی که از مناظرات امام به دست می آید

	درباره مركز

