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دلج 1 مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  یناگدنز 

باتک تاصخشم 

.م  - 1926 فیرش ، رقاب  یشرق ، هسانشرس : 

یسراف لیلحت .  هسارد و  مالسلا  مهیلع  یلع  نب  نسحلا  مامالا  هایح  يدادرارق :  ناونع 

.يزاجح نیدلارخف  همجرت  یشرقلا ؛  فیرشرقاب  فیلات  مالسلا / هیلع  یلع  نب  نسح  یناگدنز  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

 - 13 تثعب ،  نارهت : رشن :  تاصخشم 

.ج يرهاظ :  تاصخشم 

(2 .ج  ) لایر  300 کباش : 

.1353 مود ، دلج  ساسا  رب  یسیونتسرهف  تشاددای : 

.همانباتک تشاددای : 

همانتشذگرس 50ق --   - 3 مود ، ماما  ع ،)  ) یلع نب  نسح  عوضوم : 

مجرتم . ، 1386  - 1308 نیدلارخف ، يزاجح ، هدوزفا :  هسانش 

ق4ح9041 1300ي  / BP40 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/952 ییوید :  يدنب  هدر 

2354023 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

[ تسرهف ]

: لوا دلج  رد 

5 مجرتم 9 - همدقم 

1 ءاطغلا 18 - فشاک  نیسح  دمحم  زا  ظیرقت 

19 فلؤم 30 - همدقم 
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ج 1،ص:2 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 
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ج 1،ص:3 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 
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ج 1،ص:4 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

شیاه هبطخ  زا  یکی 

زومآ تمکح  هاتوک  راتفگ 

یئارسرعش

221 - 241 ع )  ) یلع ماما  راگزور  رد 
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243 هرصب 291 - رد 
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383 - 406

ماما يایاصو 

ج 1،ص:5 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

ءادها

رد ار  شناد  حور و  هک  يراگدرورپ  گرزب  هزجعم  يا  وتب ! ینادان ! یکیرات  زا  اهناسنا  شخب  تاجن  دنوادخ و  يایلع  هملک  يا  وتب !
! یتخیگنارب اه  هدوت 

! داب تکاپ  ناج  رب  یهلا  دورد  هک  ادخ  ربمایپ  يا  وتب ! يدمآ ! لئان  یندا  وا  نیسوق  برق  ماقمب  جارعم  هاگزاورپ  رد  هک  وتب !

ياقآ تا  هناحیر  دنزرف و  شور  یناگدنز و  حرـش  نمـضتم  هک  مرادیم  شکـشیپ  ار  قاروا  نیا  تدنلب  هاگـشیپ  هب  دوخ  ياهتـسد  اب 
.يداد ثاریمب  وا  هب  ار  تیراوگرزب  هوکش و  يدرک و  شدنم  هرهب  يربمایپ  لامک  زا  هک  یئاوشیپ  تسا ، نسح  ماما  تشهب  ناناوج 

ار نآ  شیوخ  يراوگرزب  هب  هک  دـشاب  ما ، هدرک  هیهت  میآ ، یم  تهاگـشیپ  هب  هک  زیختـسر  زور  يارب  هک  تسا  یکدـنا  هیامرـس  نیا 
.دوب دهاوخ  یفاک  ارم  نیمه  هک  يریذپب 

فلؤم

ج 1،ص:6 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

مجرتم همدقم 

ناماد رد  دازب و  دوب  یبتجم  ماما  دالیم  اب  نامزمه  هک  ناضمر  همین  رد  ارم  يدـنوادخ ، تیانع  هب  دزرمایب  شیادـخ  هک  همطاف  مردام 
مدـیمهفیم و ار  ینخـس  هک  يراـگزور  نیتسخن  زا  داد و  شرورپ  ربماـیپ  ترتـع  هب  تدارا  تلاـسر و  نادـناخ  قشع  هب  ارم  شرهمرپ 

هناقداص نشور و  یتدارا  جیردتب  تفگیم و  نخس  ع )  ) نسح زا  رتشیب  مردام  متشاد  هناکدوک  یکرد 

ج 1،ص:7 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

زونه یتسردب  ع )  ) نسح هک  متفایرد  مدرک  ادـیپ  خـیرات  هعلاطمب  يراک  رـس و  هک  یلیـصحت  طیحم  رد  دـعب  مدرکیم و  ادـیپ  ماما  هب 
ع)  ) نیسح دوخ  هک  ربکا  طبس  نیا  دوش  یم  زاربا  ع )  ) نیسح شردارب  هاگشیپ  هب  هک  يا  هدنزادگ  صالخا  ربارب  رد  هدشن و  هتخانش 
هتـشاد و ـالبرک  بـالقنا  داـجیا  رد  هک  یمیظع  شقن  هتفرگ و  رارق  خـیرات  ياوزنا  رد  شلاـح  حرـش  دوب ، رتهب  نم  زا  مردارب  دومرف :

ياه یخلت  اهجنر و  اهیراکادف و 
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زا ینخـس  تسوا ، تداهـش  دالیم و  هب  طوبرم  هک  زور  ود  یلاس  زا  ریغ  هعیـش  طیحم  نیمه  رد  یتح  هتفر و  دای  زا  ابیرقت  شیناگدنز 
.دیآ یم  نایمب  رتمک  شلئاضف 

دنمجرا ماقمب  اوراـن  یئاـهتمهت  دـنیآ و  یم  رب  شیـالاو  ماـقمب  تراـسج  ددـص  رد  مه  كاـپان  دولآ و  ضرغ  ياـهنابز  هکنیا  فسا 
یتراسج نینچب  دوب  خیرات  داتسا  هک  يدرم  مدرکیم ، لیصحت  دهشم  هاگشناد  رد  هک  یماگنهب  هلمج  زا  دنزاس ، یم  دراو  شینامـسآ 

.درزآ یم  ار  ام  لد  دوشگ و  یم  نابز 

زارد و رمع  شیادخ  هک  ینالیم  يداه  دیس  جاح  هّللا  هیآ  ترضح  میناحور  یملع و  یبرم  اوشیپ و  نشور  رـضحم  هب  يزور  ار  اضق 
میقم یشرق » فیرش  رقاب   » بهذم یعیش  دنمجرا  فلؤم  ققحم و  هتشون  نسحلا » هایح   » باتک ناشیا  مدیـسر و  دیامرف ، موتحم  قیفوت 

: دندومرف دنداد و  نمب  ار  فجن 

دیدـپ شترـضح  هرابرد  هک  یطلغ  تواـضق  و  ع )  ) یبتجم ترـضح  ماـقمب  نم  تدارا  ینادرگرب ، یـسرافب  ار  باـتک  نیا  مهاوخیم 
.موش مادقا  نیا  راکب  تسد  هک  دش  ثعاب  یناحور  تیعجرم  نامرف  دوب و  هدمآ 

، دش هجاوم  لوبق  نسح  اب  هناتخبـشوخ  هک  مدرک  میدـقت  همجرت و  هدکـشناد  یلیـصحت  همان  نایاپ  ناونع  هب  ار  باتک  نیا  زا  یتمـسق 
هک سوسفا  یلو 

ج 1،ص:8 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

ات داتفا  یم  قیوعت  هدـهعب  مهم  نیا  دادـیم و  خر  يا  هزات  يراتفرگ  دـمآ و  یم  شیپ  رگید  راک  زور  ره  دیـشک و  ازاردـب  راـک  ناـیاپ 
عفر درجم  هب  مدرک  دهع  تیعقوم  نآ  رد  هک  دش  دیدپ  راگزور  زا  يراشف  دومن و  خر  یی  يراتفرگ  دـمآ و  شیپ  يا  هثداح  هرخالاب 
مهم نیا  ماـجنا  هب  هلـصافالب  دـش و  یتیاـنع  هناتخبـشوخ  مدرک و  جرف  تساوخرد  ماـما  تحاـس  زا  مهد و  ناـیاپ  ار  راـک  نیا  هبئاـن ،

نایاپب ار  نآ  متخادرپ و 

دلج 1 مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  www.Ghaemiyeh.comیناگدنز  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 386زکرم  هحفص 15 

http://www.ghaemiyeh.com


نیا هتبلا  دنـسانشب ، رتهب  ناوج  هقبط  هصاخ  شناوریپ  ار  ناشخرد  هرهچ  نیا  دیآ و  دوجوب  ماما  هرابرد  رتهب  یتخانـش  دیاش  .مدیناسر 
هاتوک و نارود  ماما و  یـسایس  یناگدـنز  نمـضتم  هک  مه  نآ  مود  دـلج  يدـنوادخ  فطلب  هک  دوشیم  لماک  یتقو  كدـنا  تمدـخ 

یقیفوت نینچ  كرد  گرزب ، دنوادخ  زا  دیاب  دوش و  همجرت  تسا ، ترضح  نآ  تداهش  هرخالاب  حلص و  رارسا  تفالخ و  ياغوغرپ 
.تشاد تلئسم  ار 

یناگدنز حرـش  رد  زین  لصفم  دـیفم و  یفیلأت  هک  تسا  یـشرق » فیرـش  رقاب   » بانج باتک ، نیا  ققحم  دنمـشناد و  مرتحم و  فلؤم 
همجرت یسرافب  لماک  ریغ  روطب  هک  هتشون  مالـسا  یـسایس  يرادا و  روما  ماظن  هرابرد  یباتک  دراد و  ع )  ) رفعج نب  یـسوم  ترـضح 

.تسا هتفای  راشتنا  یسرافب  مه  نآ  هک  مالسا  رد  رگراک  قوقح  هرابرد  یباتک  زین  هدش و 

مانب همجرت  يارب  يا  همان  هزاجا  دومرف و  اهقیوشت  درک و  اهفطلت  مدمآ و  زئاف  هیامنارگ  فلؤم  رادیدب  دهشم  رد  شیپ  يدنچ  ار  اضق 
زور ثداوح  للعب  فجن  رد  ناشیا  اب  طابترا  مه  نونکا  تفر و  تسد  زا  اهلاقتنا  لقن و  یـضعب  رد  فسالا  عم  هک  تشاد  موقرم  نم 

ددرگن و مک  نوزفا و  ینخس  دوش و  هدرب  راکب  تناما  تیاهن  هک  ما  هدرک  یعس  همجرت  نیا  رد  تسین ، رسیم 

ج 1،ص:9 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

رد ناناملـسم  يارب  ار  يرتـهب  هدـنیآ  منکیم و  ءادـها  درورپـب  ربماـیپ  نادـناخ  رهمب  ارم  هک  مدـیقف  رداـم  ناورب  ار  باـتک  نیا  نونکا 
.مراد تلئسم  يدنوادخ  هاگرد  زا  نانآ  هدیدنسپ  شور  زا  يوریپ  نیتسار و  نایاوشیپ  تخانش 

« يزاجح نیدلا  رخف  »

ج 1،ص:11 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

ظیرقت

هدومرف یگرزب  یگدنشخب و  زاربا  داب ، رادیاپ  شتکرب  هک  ءاطغلا  فشاک  لآ  نیسح  دمحم  خیش  راوگرزب  هتسیاش  ماما  »
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«: تسا هداهن  شراگن  نیا  رب  يرسفا  اهبنارگ  رهوگ  راوتسا و  نانخس  نیاب  و 

ج 1،ص:12 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

زا هک  یناحور  ناربهر  زا  تسا  يدئاق  نیتسخن  یکزلا  دمحم  وبا  مالـسا ، ربمایپ  دنزرف  ام ، ياوشیپ  ( 1  ) نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مانب 
.تسا یناسنا - داژن  راختفا  یلع - دنمجرا  رسپ  هتساخرب و  ناربمایپ ، رالاس  دمحم ، نامدود 

رکیپ هدنکفا و  وترپ  شدـنلب  یناشیپ  رب  دـحاو  یعاعـش  رد  تیالو  شبات  يربمایپ و  غورف  راب  نیلوا  يارب  هک  تسا  يراوگرزب  ماما  و 
ار شکاپ 

ج 1،ص:13 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.تسا هتفرگ  ارف  تماما  توبن و  يایرد  ود  جاوما 

.ناجرملا ؤلؤللا و  امهنم  جرخی  نایقتلی ، نیرحبلا  جرم 

ود نیا  .يراوگرزب  توبن و  زیگنا  لد  عاعش  زا  ناشورخ  یئایرد  همطاف  تیالو و  هدننک  هریخ  رون  زا  جاوم  تسا  یـسونایقا  یلع  ( 1)
ماگنهب یبتجم  راـسخر  يزبس  زا  کـی  نآ  .دـنا  هدروآ  دوجوب  هدـنزرا  رهوگ  ود  شیوخ  نازورف  داـهن  رد  هتخیمآ و  مهب  كاـپ  رون 

یلجت خرـس  یناـجرم  نوچ  ع )  ) نیـسح نینوخ  یبـالقنا و  هرهچ  زا  رگید  نآ  هتفرگ و  نیدرمز  يا  هوـلج  هدنـشک ، يرهز  ندیـشون 
.تسا هدرک 

تـسا يا  هیامنارگ  دئاق  وا  .تسا  هتـساخرب  قلخ  ینومنهر  يارب  توبن  نادناخ  زا  هک  تسا  يرادرک  تسرد  ياوشیپ  نیتسخن  نسح 
.تسا هدومرف  ینابهگن  ار  ناناملسم  نوخ  شیوخ  حلصب  تسا و  هتخاس  ادیپان  بوکرس و  ار  لطاب  راکشآ و  ار  تقیقح  هک 

دنکیم يا  هدـنخرف  ماش  نینچب  دروخرب  مه  نایب  نیا  شراگن  تفای و  عوقو  فرـش  ناضمر  هام  زور  نیمهدزناپ  رد  شترـضح  دـالیم 
شوخ ناش  ینامداش  رد  تسا  ام  رب  هک  يا  هیام  نارگ  نامناخ  تسا ، یمرخ  یئانـشور و  ینامداش و  ماگنه  ار  تلاـسر  نادـناخ  هک 

رب دنوادخ  دورد  هک  همطاف - یلع و  رب  یتسه و  ناهج  ياوشیپ  رب  سپ  .میشاب  نیگمغ  اهنآ  یکانهودنا  كوس و  رد  لاح و 
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.میارسیم يا  هتسجخ  دولوم  نینچب  يدابکرابم  رورس  تینهت و  ياه  همغن  داب - نانآ 

یناراوس وکین  امـش  : » دومرف شردارب  وا و  هرابرد  مالـسا  ربمایپ  ینعی  ادـخ ، يامن  اپ  ات  رـس  هنیئآ  ناهج و  شنیرفآ  تلع  هک  يدازون 
«. دیا هتسشن  وکین  یبکرم  رب  هک  دیتسه 

ج 1،ص:14 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

مزادرپب و ع )  ) یبتجم ماما  تیـصخش  شیامنب  ماگنه  نیا  رد  دـچیپ  یم  نآ  رب  ملق  هک  شراگن  نیا  رد  هک  تسین  نآ  ياراـی  ارم  ( 1)
رپزیت زابهـش  میوگ و  نخـس  وا  ناشخرد  تافـص  الاو و  یلاـع و  رخاـفم  دـنمجرا و  هاـگیاپ  ـالاو و  ماـقم  يراوگرزب و  یگرزب و  زا 

دتفا و یم  نیمز  رب  دنلب  ماقم  نآ  زا  يریاط  نینچ  .تسا  ناوتان  وا  تمظع  نامـسآب  دوعـص  زا  نم  شناد  زاورپ  دـنلب  يامه  تفرعم و 
الاب دـشک و  لاب  دـنچ  ره  تسین و  نآ  هب  ندیـسر  يارای  ار  هشیدـنا  درخ و  ریاط  هک  تسا  يا  هبترم  دـنلب  هاـگیاپ  ار  وا  .دوشیم  تسپ 

تاـیح و تازجعم  زا  يا  هناـشن  هک  وا  یناگدـنز  زا  یـشخب  يوـسب  مهاوـخیم  نـم  دـنیبن و  يزیچ  یگدنکفارـس  تـشهد و  زج  دور 
.منک هجوت  تسا  وا  یتسه  ياهیراوگرزب 

.دهدیم لیکشت  هدمآ  دوجوب  راکهبت  هارمگ و  يردام  ردپ و  زا  هک  یشکرس  درم  هیواعم  اب  ار  شترضح  حلص  هدنشخرد ، تیآ  نیا 

هدیدرون مهب  یهایـس  تشز و  ياهنامگ  ار  نآ  تفایرد  هتفرگ و  ارف  یگدـیچیپ  هابتـشا و  ياهنیتسوپ  ار  تمـسق  نیا  تماق  هنافـسأتم 
وا نارای  زا  یهورگ  یتح  تسا و  هداد  ناکت  ار  نارکف  هتوک  یخرب  نامیا  ياه  هیاپ  دیدرت ، تیارس  یتسس و  زورب  هک  اجنآ  ات  تسا ،

شیناحور سدق  تحاسب  دندمآ و  مشخب  یگرزب  راقو و  هوک  نیا  رب  ترـضح  نآ  صلاخ  صاخ و  ناتـسود  نایعیـش و  شردـپ و  و 
هئاسا
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.دنتفگ سکعب  نخس  دنناوخب  شنانمؤم  هدننک  زیزع  هکنآ  ياجب  هدومن  بدا 

يدب سابل  یتشز و  گنر  یتقیقح  نینچ  رب  دندوب  شتمصع  تماماب و  دقتعم  هک  ینامدرم  ناگدید  ربارب  رد  یتح  هابتشا  اطخ و  نیا 
هدیبرچ كاردا  لقعت و  رب  تسا  هشیدنا  هعیاض  لقع و  همدص  هک  هنالهاج  یتاساسحا  هنیمز  نیا  رد  هک  تسا  ادیپ  یلو  دیشکیم  ورف 

تسا هدروآ  دوجوب  ار  یهابتشا  نینچ  و 

ج 1،ص:15 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

هک دـنبای  یم  رد  دـیامن و  یم  هوـلج  تـقیقح  دیـشروخ  دـیآ ، شیپ  رظن  ناـعما  رکفت و  يارب  یهاـگنالوج  نادـیم و  هچناـنچ  و  ( 1)
تسین و میلست  دبعت و  هبنج  ار  نخس  نیا  تسا و  هداد  ماجنا  مالسلا - هیلع  ماما - هک  هدوب  نامه  رد  موتحم  لک و  حالص  تحلصم و 

مدـع تمـصعب و  نوچ  میرگنب و  دـشاب  رـش  ریخ و  نمـضتم  هکنآ  زا  معا  هدـش  عقاو  رما  نیا  رب  هناعـضاخ  هک  تسا  تهج  نآ  زا  هن 
فارطا و میـشیدنیب و  تسرد  یخیرات  گرزب  هعقاو  نیا  هب  رگا  هکلب  میرادنپب  تمکح  قفو  رب  ار  نآ  ثودـح  میدـقتعم  ماما  شزغل 

نآ فالخ  هدوب و  قح  هدروآ  اجب  ماما  هچنآ  هک  دوشیم  نشور  ام  رب  تقیقح  نیا  مینک  هاگن  ار  شیاه  هزیگنا  اه و  هدـیدپ  بناوج و 
.تسا هدوبن  لوقعم  تسرد و 

یئاوشیپ زا  نامز  تیعقوم  تسایـس و  هزراـبم و  کـیتکات  ظاـحل  زا  هک  تسا  هدوب  ینـشور  یـشیدنارود  هناعاجـش ، مادـقا  نیا  يرآ 
رب شیارآ  شزاس و  سابل  رد  هدیگنج و  شیوخ  نمشد  اب  حلص  هفایق  رد  يراک  نینچ  اب  هدزرـس و  نیب  نشور  يرادمامز  هبرجتاب و 

.تسا هدیدرگ  زوریپ  دوخ  راکبان  فیرح 

مصخ یئاوسر  گنن و  هتشادرب و  شتشز  رادرک  زا  هدرپ  هدناشنورف و  ار  نمشد  زیتس  شتآ  وا 
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اب هکنآ  ياجب  ار  وا  دربن و  هحلسا  اب  هن  دگنجب  حلص  حالـسب  نمـشد  اب  هک  هدوب  نیمه  تحلـصم  تسا و  هتخاس  راکـشآ  مدرم  رب  ار 
نشور و یتجح  دـیدرت ، ههبـش و  عفد  يارب  دوخ  نیا  دزاس و  دوبان  شدنـسپان  تشز و  رادرک  ياشفا  اـب  دـنک  یناـبرق  هزین  راتـشک و 

.دوب دهاوخ  عطاق  یناهرب 

نایب و یئاناوتب  دنمزاین  دوش  سمل  تسد  اب  دنیبب و  ار  نآ  اهمـشچ  هک  ناسنآ  یتقیقح  نینچ  نتخاس  راکـشآ  نداد و  ناشن  هتبلا  ( 2)
اهیراتفرگ و يدایز  رون و  مک  ناگدید  ناوتان و  رکیپ  هک  تسا  نخس  تردق  بلق و  يژرنا 

ج 1،ص:16 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

نمب تسا  لیلج  ینأش  ار  وا  هک  یئادـخ  دـیاش  دـنکیمن و  ار  یتدـعاسم  نینچ  نمب  تصرف  یهاتوک  لاـح و  يدـب  رطاـخ و  لاغتـشا 
ار راتتـسا  هابتـشا و  ياه  هدرپ  نآ ، ناـشخرد  هرهچ  زا  منک و  ادا  هتفهن  تقیقح  نیا  هراـبرد  ار  ناـیب  قح  میناوتب  اـت  دـیاشخب  یتصرف 
ار شیوخ  ناـیب  هکنآ  زج  مباـی  یمن  يا  هراـچ  راـتفگ  نیا  رد  یلو  دـناشف ، وترپ  نآ  ناـشخرد  عاعـش  ددرگ و  رهاـظ  قح  اـت  مرادرب 

.مشخب نایاپ  يا  هدیزگرب  ضحم و  تقیقحب 

- شنامز يوگ  روز  تیرفع  اب  هزرابم  رد  هیلع - هّللا  مالس  نیـسح - بالقنا  رد  هک  يا  هفیظو  تیعقوم و  نامه  هکنآ  مالک  ناج  ( 1)
نادناخ دنـشکرس و  گرم  ماج  تدهاجم ، نیا  رد  شنارای  دوخ و  هکنیا  ات  دنک  راتـشک  دـگنجب و  يو  اب  هک  درکیم  باجیا  دـیزی -
تشاد مازتلا  نانچمه  تیارد  يزوریپ و  نیناوق  یشیدنا و  تسرد  تسایس و  لوصا  راگزور و  تاناکما  دنور  تراساب  يادخ  ربمایپ 

- شیوخ نامز  نوعرف  اب  مه  ع )  ) یبتجم ماما  هک  دشابن  نآ  زج  يا  هراچ  یلزا ، تیشم  يدنوادخ و  نامرف  زا  رظنفرص  هک 
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.دیآ رد  حلص  رد  زا  هیواعم -

یمن ياج  رب  مه  یمسر  مسا و  یتح  مالسا  تناید  زا  دوبن ، نیسح  بانج  نینوخ  تداهش  مایق و  نسح و  ترضح  حلـص  رگا  اققحم 
جیاتن زا  هک  تیادـه  تکرب و  ریخ و  زا  يزیچ  ناهج  مدرمب  دـیئارگیم و  يدوباـنب  مالـسا  لوسر  ياهیراکادـف  تادـهاجم و  دـنام و 

اب داب - نانآ  رب  دـنوادخ  نیرفن  هک  دـیزی - وا  زب  هرک  هیواعم و  شمارح  همخت  نایفـس و  وبا  اریز  دیـسر ، یمن  تسا  یمالـسا  قیاـقح 
ار مدرم  دنزاس و  دوبان  ار  مالـسا  كاپ  میژر  ات  دندزیم  یتنایخ  ریوزت و  هنوگ  رهب  تسد  دندیـشوکیم و  شیوخ  كاپان  ياه  هشیدنا 

یثیدح رد  قیقد  هتکن  نیمهب  دننادرگرب و  دودرم  ياهتب  شتسرپ  تیلهاج و  تشز  موسرب 

ج 1،ص:17 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

رد یحلاصم  قبط  رب  ای  دنزیخرب و  قح  يایحا  يارب  رگا  دنتما  نایاوشیپ  ود  ره  نیسح  نسح و  : » دومرف هدرک  هراشا  راکشآ  نشور و 
« .دننیشنب توکس  جنک 

ياوشیپ دوخ  نینوخ  تضهن  زیخاتسر و  رد  ءادهشلا  دیس  هکنانچمه  تسا  ماما  شیوخ  ياوزنا  حلص و  رد  یبتجم  ماما  نیاربانب ، ( 1)
هیواعم اب  ار  شترـضح  حلـص  نسح و  یناگدنز  يارجام  همجرت  شراگن و  بابرا  ناسیون و  خیرات  زا  یهورگ  یلو  تسا  نایمالـسا 

هعقاو نیاـب  هدوب  رظن  ناـعما  تقد و  هعقاو و  لـیلحت  تلع و  تفاـیرد  زا  رود  هک  یحطـس  هداـس و  يزرطب  هدرک و  هعلاـطم  يرـسرس 
ار راکنتسا  هابتشا و  یعون  یفاک  تبقارم  هشیدنا و  نودب  هدرکن و  هجوت  ار  نآ  هتفهن  رارسا  اهتنا و  زاغآ و  هب  دنا و  هتـسیرگن  گرزب 

.دنا هتفرگ  شیپ 

راکـشآ ار  شیوخ  رهاظم  دردیم و  مه  رد  ار  راتتـسا  ياه  هدرپ  دـیآ  شباتب  نوچ  تسا و  ناشخرد  يرون  تقیقح ، هکنآ  مکحب  اما 
نادنمشناد یضعب  دنوادخ  دنکیم ،
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زا شیوخ  ياه  هتشونب  ات  تخیگنارب  نامز  نیا  رد  دندوب  دنلب  يا  هشیدنا  راوتسا و  يرظن  قیمع و  یکاردا  اناوت و  یملق  ياراد  هک  ار 
ناگدنـسیون یخرب  هک  ار  یماهوا  باقن  دنتـشادرب و  ار  اهیگدیـشوپ  اهیگدیچیپ و  مالـسلا - هیلع  نسح - حلـص  شور و  یناگدنز و 

هب تخانـش و  ار  یتقیقح  نینچ  هک  ینادرم  زا  دنرد و  مه  رب  دـنا  هدیـشک  تقیقح  هرهچ  رب  نانآ  ناینیـشیپ  زوت و  هنیک  زرو و  ضرغ 
كاپ دنمـشناد  تخادرپ ، فیلأت  فینـصتب و  درک و  درگ  ار  شراختفارپ  تایح  نارود  عیاقو  دـیدرگ و  نسح  لاح  نامجرت  یئوکین 
یخرب وا  .تسا  هدومرف  دیؤم  زوریپ و  شیوخ  تیانعب  ار  وا  دنوادخ  هک  تسا  یشرق » رقاب  خیـش   » هدیزگرب هدنـسیون  راوگرزب و  داهن 

مدرک هدهاشم  ار  دنلب  حور  کی  يزاورپ  دنلب  نآ  رد  نم  داد و  نمب  هک  ار  باتک  نیا  لوا  لوصف  زا 

ج 1،ص:18 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

هب رد  يزوریپ  يراودیما  هتفای  یقیفوت  نینچ  راک  يادـتبا  رد  هک  نونکا  متفایرد و  سدـقم  يزاتـشیپ  کی  رد  ار  يزراب  تیـصخش  و 
( .تسا ادیپ  شراتفر  زا  شتلاصا  هک  تسا  یبسا   ) دوب دهاوخ  ینشورب  ار  وا  يراک  نینچ  ندیناسر  اهتنا 

.دراد روکشم  ار  وا  ششوک  دناسرب و  شیوزرآب  ار  وا  يادخ 

.دش هتشون  فجن  هیملع  هسردم  رد  شراگن  نیا 

.يرجه لاس 1373  كرابملا  ناضمر  متسیب  خیراتب  ءاطغلا  فشاک  نیسح  دمحم 

ج 1،ص:19 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

(1)

فلؤم همدقم 

ج 1،ص:20 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.تسا راوازس  هک  نانچنآ  ار  هناگی  دنوادخ  شیاتس  نابرهم  هدنشخب  دنوادخ  مانب 

ربمایپ و دـمحم  نادـیواج ، ندـمتم  ياه  نیمزرـسب  يرگیـشحو  هتخادـگ  ياهنابایب  زا  تیناسنا  روهمج  هدـنناهر  رب  مالـس  دورد و  و 
ورف ام  رب  هچنآ  اب  اراگدرورپ  .داب  شا  هدیزگرب  نارای  داهن و  كاپ  نامدود  رب  تیحت  مالس و  .شنادناخ و 
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.میدرک يوریپ  وت  ربمایپ  زا  میدیورگ و  يداتسرف 

ج 1،ص:21 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.راگنب راکتسرد  نادهاش  یهارمه  هب  شیوخ  تیانع  هفیحص  رد  ار  ام  مان  سپ 

یم نآ  زا  تقیقح  رطع  هک  تسا  یئوکین  يوخ  هنومن و  یناگدـنز  ار  ع )  ) نسح ماما  مالـسا  لوسر  دـنزرف  ربمایپ و  لـگ  هتـسد  ( 1)
تسا و ادـیپ  شراـتفر  زا  لوسر  تریـس  تنـس و  تسا و  مکحم  شناـیب  دوـشیم ، ریزارـس  شا  هزیکاـپ  ناـماد  زا  تلیـضف  رهن  دزو و 

اهتنا ادتبا و  زا  ناشخرد  تایح  نیا  هک  تسا  راوازس  تسا و  هتفای  مسجت  وا  یناگدنز  رد  یمالسا  تیبرت  ناشخرد  یلاع و  تازایتما 
دوشیم و سمل  الا  یلاع و و  ياه  هنومن  تلیـضف و  زا  یئاهایند  یناگدـنز ، نیا  رد  اریز  دـشاب ، قشمرـس  يا  هدـنزرا  ناـسنا  ره  يارب 

.تسا هدرک  عولط  مالسا  تلم  يربهر  نامسآ  رد  هک  تسا  يرصانع  نیرت  هدنشخرد  زا  مالسلا - هیلع  ماما - تیصخش 

هتـشاد زوریپ  یمارگ و  ار  شناوریپ  مالـسا و  نآ ، تکربب  گرزب  يادـخ  هدـیدرگ و  هتـسارآ  وا  مانب  تیرـشب  سوماق  هک  یتیـصخش 
.ددرگ لحمضم  دوبان و  یتسه  يایند  رد  قح  هملک  تسا  هتشاذگن  هدومرف و  ینابهگن  ار  ادخ  نید  وا  اریز  تسا ،

كاپ ياـهنوخ  نیا  هک  تشاذـگن  درک و  تیاـعر  درمـش و  مرتحم  ار  هتـسیاش  ناگدـنامزاب  ناناملـسم و  نوخ  راوگرزب ، رـصنع  نیا 
.دوش هتخیر  نیمز  رب  مالسا  ناهج  رد  دندوب - ادخ  نانمشد  هک  هیما - نادنزرف  تسدب 

اه و تیاـنج  تشز و  رادرک  زا  خـیرات  تاحفـص  دـندرک و  ینمـشد  ناناملـسم  مالـسا و  اـب  هک  يراـکهبت  ناـمدود  ناـمه  هیما  ینب 
.دش رپ  دنتشاد ، مالسا  ربارب  رد  هک  یئاهتوادع 

ج 1،ص:22 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

ادخ ربمایپ  دمحم ، ینادواج  تیصخش  رب  ینامسآ  تلاسر  هک  يراگزور  زا  درک و  عولط  مالسا  دیشروخ  هک  زور  نامه  زا  ( 1)
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يراوگرزب تمظع و  نیا  دـمآ و  نارگ  هیما  ناـمدود  رب  دوب  مشاـه  نادـناخ  صوصخم  هک  يراوـگرزب  يزوریپ و  نینچ  دـمآ  دورف 
.تخیگنارب هرابود  دوب  هتفر  ورف  اهیمشاهب  تبسن  نانآ  داهن  رد  هک  ار  يا  هنیرید  ینمشد 

هب تبـسن  ار  شا  هنیک  درک و  راهظا  تشاد  لد  رد  هچنآ  لهج ، وبا  شیوخ ، راـی  اـب  هک  تسا  ماـشه  نبا  مکح  ناـیوما ، ياوشیپ  نیا 
: تفگ يو  .تشاد  نایب  مالسا  ربمایپ  تلاسرب  شیارگ  مدع  مشاه و  نارسپ 

مه ام  دـندرتسگ و  ناسحا  ناوخ  اهنآ  میتخادرپ  هزرابم  هقباسمب و  رگیدـکی  اب  فرـش  راختفا و  بسک  رد  فانم  دـبع  نارـسپ  اـم و  »
میدـمآ و ربارب  راـختفا  بوکر  رد  ود  ره  هکنیا  اـت  میدوـمن  نینچ  مه  اـم  دـندرک و  راوـس  ار  ناـگدایپ  اـهنآ  .میدرک  ماـعطا  ـالباقتم 
رد هک  دنیوگیم  اهنآ  نونکا  .دنتشادن  رگیدکی  رب  یتقبـس  مادک  چیه  دوب و  مه  يذاحم  اهنآ  ياهـشوگ  هک  میدوب  یئاهبـسا  نوچمه 

.تسین روسیم  یقیفوت  راختفا و  نینچ  كرد  ار  ام  هک  یتروص  رد  دریگیم  ماهلا  تقیقح  نامسآ  زا  هک  هتـساخرب  يربمایپ  ام  نامدود 
«. مینکیمن قیدصت  ار  شتوبن  هاگ  چیه  میروآیمن و  نامیا  وا  هب  زگره  ام  هک  برع ، گرزب  تب  تال ، هب  دنگوس 

يرگداد و تلیـضف و  زا  نآ  ياهرذـگهر  هکم و  هدوـت  رد  اهیمـشاه  هک  تسا  یئوـکین  راـتفرب  دـسح  يزوـت و  هنیک  نیا  تشگزاـب 
یـسرتسد یتیعقوم  نینچ  كردـب  ار  نایوما  هکنآ  لاح  دـندرازگ و  یقاب  شیوخ  زا  هدـنزرا  ياهتمعن  یقرتم و  یناگرزاب  شیاسآ و 

.دوبن

ج 1،ص:23 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

يراکددـمب نآ  بجومب  ات  دـنتخاس  راوتـسا  برع  لیابق  نیب  ار  «- 1 « » لوضفلا فلح  - » يروای ناـمیپ  مشاـه  ینب  هک  یماـگنه  ( 1)
تاقبط رب  نادنمورین  یئوگروز  زا  دنرادرب و  اهنآ  زا  متس  هک  دنزادرپب  ردق  نآ  ناگدیدمتس 
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یـشخبرمث نامیپ  نینچ  زا  اـهنآ  دارفا  همه  هک  دـندوب  یناـمدود  هیما  ینب  دـننک ، يریگولج  ناـبیرغ  رب  نانیـشنرهش  زواـجت  ناوتاـن و 
هنوگنیا دـندینادرگرب و  يور  هدـهاعم  نیا  زا  دوب  یـصخش  رورغ  يا و  هریـشع  بصعت  دـسح و  نآ  مها  هک  یتاهجب  دـندیچیپرس و 
تردابم هتـسیاش  مادـقا  ماجناب  زگره  دزیم و  رـس  نانآ  زا  یمالـسا  تموکح  نارود  رد  هچ  تیلهاـج و  ناـمز  رد  هچ  دنـسپان  راـتفر 

: دیوگیم ناش  هرابرد  ظحاج »  » هکنانچ دندیزرون 

رظنب اهنآ  زا  یلمع  رگا  تسین و  دوهـشم  قح  قیرط  رد  يا  هزراـبم  وکین و  هنیـشیپ  هتـسیاب و  يزور  هتـسیاش و  یمدـق  هفیاـط  نیا  زا  »
«. تسا هتفای  ماجنا  قلخ  نایز  قیرط  رد  دسریم 

نامدود نیمه  تشاد ، مدرم  هار  ارف  شیوخ  تسدب  ار  دـیحوت  لعـشم  تساخرب و  قح  هملک  يالعا  يارب  مالـسا  ربمایپ  هک  یماگنه 
ارف لد  يرادـیب  درخ و  يدازآ  هب  ار  مدرم  هک  ار  يدـیدج  نیئآ  مچرپ  دـنزاس و  شوماخ  ار  تقیقح  يادـن  اـت  دـندمآ  مهارف  دودرم 

ار ناشدـیک  تخاس و  شوماخ  ار  ناـش  ینمـشد  شتآ  دـیدرون و  مه  رد  ار  ناـشرفک  ياول  دـنوادخ  یلو  دـنچیپ ، مه  رد  دـناوخیم 
درک و دومن  يدمحم  نیئآ  هک  یماگنه  دنادرگرب و  ناشدوخب 

______________________________

هرهز و امشاه و  ناوه  لوضفلا  فلح  : » دسیون یم  تغل  رد  .دوریم  راکب  یسراف  فالخ  رب  تسرد  یبرع  رد  یلوضف  لوضف و  (- 1)
اوفلاحت مهنال  کلذب  یمـس  ملاظلا  نم  قحلا  اذخا  ملظلا و  عفد  یلع  مهنیب  اوفلاحتف  ناعدج  نب  هللا  دـبع  یلع  اولخد  نییـشرقلا  امیس 
طایخلا یلوضفلا  .هیلا  جاتحی  ام  یلع  هدایز  يا  لوضف  یشب ء  لاقی  هنم و  هوذخا  الا  ادحا  هب  ملظی  الـضف  دحا  دنع  اوکرتی  نا ال  یلع 

«. هینعی الامل  ضرعتی  يذلا  و 

ج 1،ص:24 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

ینشور یئاراوگب و  لوسر  تلاسر 
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ینب دندیورگ  یئادخ  نیئآ  هب  هتـسد  هتـسد  نامدرم  دیدرگ و  دنمورین  نآ  ناوزاب  اناوت و  مالـسا  تسد  تساخرب و  دـنلب  یهاگیاپ  رب 
.يادخ لوسر  نامرفب  نامیا  هن  دوب  اهریشمش  ترارح  تشحو  زا  شیارگ  نیا  یلو  دندش ، مالسا  لخاد  راچانب  مه  هیما 

مالـسا حتاف  نایهاپـسب  یهاگ  رارق  رد  توهبم  جیگ و  نایفـس » یبا   » نوچ دـیدرگ  نیزگیاج  هکم  رد  مالـسا  شترا  هک  یماگنه  ( 1)
توبن تردق  نیا  تفگ : سابع  .تسا  هتفای  میظع  یتعـسو  تا  هدازردارب  یهاشداپ  تفگ : بلطملا » دـبع  نبا  سابع   » هب تسیرگنیم ،

يرادمامز زج  وا  لد  اریز  تفای ، یمن  رد  شبلق  دینش و  یم  ششوگ  ار  نخس  نیا  یلو  تسا ، نینچ  يرآ  تفگ : نایفس  یبا  تسا و 
رب یـشبح  لالب  دش و  كاپ  اه  تب  يدیلپ  زا  زیزع  هبعک  نوچ  دـیوگیم : « 2 « » بطق دیس   » داتسا هکنانچ  دیمهفیمن  يزیچ  تنطلـس  و 
یب داد و  تسد  زا  ار  دوخ  لرتنک  تخیر و  مه  رد  نایفـس  یبا  بلق  .داد  رد  زاـمن  يارب  ار  ناذا  کـناب  دـمآ و  رب  يادـخ  هناـخ  ماـب 

.دیشک دایرف  رایتخا 

اب نید  نتخاس  دوبان  دیاقع و  لزلزت  رد  دـنه »  » وا رـسمه  یلو  دـیدن ، ار  يا  هنحـص  نینچ  هک  دوب  هعیبر » نب  هبتع   » یتخبـشوخ نیا  و 
ربمایپ و يومع  هزمح -»  » دبک دحا  راکیپ  رد  هک  دوب  دنه »  » نیمه .تسنام  یم  واب  یگدـنرد  يرگیـشحو و  رد  دوب و  گنهامه  يو 

شرهوش دید  نوچ  تشادنزاب و  یتشز  رادرک  نینچ  زا  ار  وا  قح  هار  ینابرق  نیا  گرم  دیزگ و  نادندب  ار - زور  نآ  نادیهش  رالاس 
ناـهاوخ هدیـسرت و  شرهوش  هک  درک  ساـسحا  تسا ، هتخاـس  شوهدـم  هتفرگ و  ارف  ار  وا  نیملـسم  يراوـگرزب  يزوریپ و  دـمایب و 

نانآ رد  يریخ  هک  ار  یئاهکاپان  دیشکب  دز  دایرف  .تسا  یتشآ 
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ناشعامتجا هیلک  زا  تسین و 

______________________________

.مالسا رد  یعامتجا  تلادع  (- 2)

ج 1،ص:25 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.دینک یمن  عافد  شیوخ  نهیم  ناج و  زا  دیشک و  یمن  ار  اهنآ  ارچ  .تسا  رادومن  یتشز 

نوـچ تخاـسیم و  رو  هلعـش  ار  بـالقنا  شتآ  ناـشداهن  رد  تخیگنا و  یمرب  ربماـیپ  اـب  گـنجب  ار  شیرق  ینانخـس  نینچ  اـب  وا  ( 1)
« ناورم  » شدنزرف و  صاع » نبا  مکح  ، » تهج نیمهب  دوب و  هاگآ  نانآ  نایز  رطخب و  يادخ  لوسر  دـندیورگ ، مالـساب  هیما  نامدود 

.دومن دیعبت  هنیدم  زا  درک و  دلب  یفن  ار 

: داتسرف واب  یمایپ  نینچ  ادخ  دنوریم و  الاب  ناگنیزوب  اهکوخ و  وا  ربنم  رب  هک  دید  باوخ  رد  یبش  ربمایپ 

«3  » .دیدن هدنخ  لاح  رد  ار  ربمایپ  یسک  رگید  یئایؤر  نینچ  زا  سپ  و  ِساَّنِلل » ًهَْنِتف  اَّلِإ  َكاْنیَرَأ  ِیتَّلا  اَیْؤُّرلا  اَْنلَعَج  ام  «َو 

يو هک  یلاحرد  دیدرگ  هجاوم  نایفـس » وبا   » اب ربمغیپ  يزور  هک  دـنا  هدروآ  نینچ  تیرگنیم و  یتسپ  ریقحت و  هدـیدب  ربمایپ  ار  نانیا 
راوس و ادـنوادخ  دومرف : دـید  ار  اهنآ  مالـسا  لوسر  نوچ  .دـندناریم  ار  وا  بکرم  سپ  شیپ و  رد  شردارب  و  هیواعم »  » دوب و هراوس 

«. 4  » يامرف تنعل  ار  هس  ره  رادولج ، رادباکر و 

يا هدارا  نینچ  زا  ار  وا  يادخ  لوسر  یلو  دنک  یتروشم  ات  تفر  ربمایپ  شیپ  تشاد  ار  هیواعم »  » اب يرـسمه  هدارا  هک  ینز  دنیوگ  و 
تشادزاب و

______________________________

و  » هـیآ 62 هروـس 17 ، ص 24 - دـلج 2  هباغلا ، دـسا  ص 17 ، دـلج 15  يربط ، ریـسفت  ص 44 ، دـلج 9  بیطخلا ، خـیرات  (- 3)
«. نامدرم يارب  يا  هنتف  رگم  ارت  میدومن  هک  یباوخ  نآ  میدینادرگن 

نیفص ص 344. برح  محازم  نبا  رصن  باتک  دلج 11 ص 357  يربط ، خیرات  (- 4)

ج 1،ص:26 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

«5  » .تسا دزد  يدرم  وا  دومرف 

اهیوما لاح  نیا  ( 1)
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تخیر و ورف  شمادنا  زا  فیرش  نیئآ  نیا  لابورپ  تسکش و  مالـسا  تشپ  ربمایپ  گرمب  هک  یماگنهب  دوب و  ربمغیپ  تایح  نامز  رد 
رب هیما  ینب  دـیدرگ ، دـیدپان  نآ  تیادـه  دـشر و  هک  هزادـنا  نآب  دـمآ  دورف  بش  کیرات  ياه  هکت  نوچ  ناناملـسم  هدوت  رب  اه  هنتف 

رگا دنزادنیب و  اهنابز  زا  ار  نآ  مان  دنچیپ و  مه  رد  ار  كاپ  نیئآ  نیا  راموط  هک  دـندرک  نآ  هدارا  دـندش و  هریچ  یمالـسا  تموکح 
هدیچ رب  مالـسا  هیاس  املـسم  دوب ، یمن  نید  يرادهگن  رد  يدنوادخ  صاخ  تیانع  لماک و  يورین  راشرـس و  ضیف  زیچ  ره  زا  شیب 

نیا رد  یکش  دیدرگیم و  وحم  یتسه  ناهج  زا  هشیمه  يارب  نآ  راثآ  دشیم و 

______________________________

: دـیوگیم تسا  هدـش  لقن  هیواعم  تلیـضف  رد  هچنآ  لصف  هداعـسلا  رفـس  رد  يدابآزوریف  ص 296 - دلج 2  سیمخلا ، خـیرات  (- 5)
یم نینچ  رد ص 173  هیفاکلا  حـئاصنلا  بحاص  یحو ، تباتک  عوضوم  رد  اما  .تسین  تسد  رد  یحیحـص  ثیدـح  هیواـعم  هراـبرد 

لزان هیآ  مادک  هک  دنک  تباث  دیاب  دنکیم  اعدا  ار  نآ  هک  یـسک  تسین و  حیحـص  هیواعم  تسدـب  یحو  تباتک  عوضوم  اما  دـسیون :
زا لیئربج  هک  یئالط  یملق  هلیـسوب  ار  یـسرکلا  هیآ  : » دنک یلعج  ثیدح  نیاب  لالدتـسا  هکنیا  رگم  تسا  هتـشون  هیواعم  ار  يا  هدش 

.يدنوادخ ماهلا  کیپ  وا و  ربمایپ  ادخ و  رب  ینز  غورد  نیا  زا  ادخب  هانپ  تشون .» دوب  هدروآ  ناغمرا  وا  يارب  شرع  زارف 

هیواعمب هک  تساوخیم  ربمایپ  زا  دروآ  مالـسا  هک  یماگنه  نایفـس  ابا  دسیون : یم  ص 182  هیعامتجالا ، تلادع  رد  بطق  دیس  داتـسا 
هک دوب  یناشکرس  زا  وا  اریز  دنک ، ناربج  ار  شمالسا  ندیورگ  رید  هانگ  ددرگ و  یمارگ  اهبرع  ربارب  رد  ات  هک  دراد  ینازرا  یتبهوم 
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سک چیه  درک و  مادختسا  تاقدص  تابساحم و  رتافد  اه و  همان  شراگن  رد  ار  وا  مالسا  ربمایپ  يور  نیا  زا  .تشادن  یمالـسا  هقباس 
هچ رگا  دـنداد ، راشتنا  شتموکح  رارقتـسا  زا  سپ  وا  ناراـی  هکناـنچ  دـشاب  هتـشون  يزیچ  ربمغیپ  يارب  وا  هک  تسا  هتفگن  نیقثوم  زا 

.تسیرگن یم  دیدرت  کش و  هدیدب  نانآ  مالسا  شا و  هداوناخ  واب و  ربمایپ  اریز  تسا ، دیدرت  دروم  هیواعم  مادختسا 

ج 1،ص:27 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

شیوخ داهن  رد  ار  هچنآ  دش  مهارف  ناشتموکح  رما  دیدرگ و  نشور  فاص و  اهنآ  يرادمامز  قفا  هک  یماگنهب  اریز  تسین ، تقیقح 
.دندرک راکشآ  دنتشادیم ، ناهنپ 

دندیدیمن و تنطلس  يرادمامز و  ياوس  دنتـشاد  هک  یـشوخ  باوخ  رد  دندیـشیدنا و  یمن  شیوخ  یثوروم  یهاشداپب  زج  اهنآ  ( 1)
مهب یئوگ  نوچ  ار  تموکح  نیا  تفگ  اـهنآب  دـناوخ و  ارف  ار  شیوخ  نادـنواشیوخ  نادـناخ و  نایفـس » یبا   » هک دوب  تهج  نیمهب 

منادیم یتح  متشاد و  وزرآ  زابرید  زا  امش  يارب  ار  یتموکح  نینچ  نم  دروخیم  مسق  نآب  نایفس  وبا  هک  یسکب  دنگوس  .دیهدب  ساپ 
«. 6  » دسریم ثاریمب  مه  امش  نادنزرفب  هک 

هشیدنا دشورف  دوب  شوخ  شلایخب  درکیم و  ار  نآ  يوزرآ  هک  یتنطلسب  شیاهلاگنچ  نوچ  دوب  وا  دننامه  هک  مه  هیواعم - شرسپ -
یئانتعا یب  زا  هدرپ  دومن و  ناـیب  ار  دوخ  یـشمطخ  وا  .درک  راکـشآ  نیملـسم  مالـساب و  تبـسن  ار  شیوخ  تاـیانج  كاـپان و  ياـه 

: تفگ دوب  نایامن  شا  هرهچ  رب  يزوریپ  یتسم  هک  یلاحرد  تفر و  الاب  ربنم  رب  هیلخن  رد  هک  يزور  .تشادرب  مالساب  تبـسن  شیوخ 
امش اب  هکلب  مدرکن  دربن  دیزادرپب ، هاکز  دیورب و  جح  دیریگب و  هزور  دیناوخب و  زامن  هکنیا  يارب  امـش  اب  مسق  ادخب  قارع  مدرم  يا  »

«7  » منک یئاورنامرف  امش  رب  هک  مدیگنج 
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«. تسا هدیشخب  نمب  ادخ  ار  نیا  و 

.دنریگ یگدنبب  ار  ادخ  قلخ  ددرگ  تسار  هیما  نادنزرف  رب  يرادمامز  نوچ  دومرف : داد و  ربخ  یئارجام  نینچ  زا  مه  ادخ  ربمایپ 

تقیقحب نانآ  تموکح  راگزور  رد  وگتسار  رازگربخ  نیا  یئوگشیپ 

______________________________

ص 440. دلج 1 ، بهذلا ، جورم  (- 6)

ص 16. دلج 4 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  (- 7)

ج 1،ص:28 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

دوب و یلهاج  دودرم  حور  ماکحتـسا  یمالـسا و  ماظن  لالخا  نمـضتم  شیرادمامز  نارود  هک  هیواعم »  » نامز رد  اصوصخم  تسویپ 
اهناتـسروگب و دـندشیمن  میلـست  عضاـخ و  شا  هناراـکتیانج  تسایـس  ربارب  رد  دـندوب و  نشور  یلاـع و  راـکفا  ياراد  هک  ار  ینادرم 
، يزیگنا هنتف  شتموکح  رادومن  راعـش  دوـب و  هتفاـی  مسجت  مکارتـم  ياهتـشحو  تیاـنج و  زا  شموـش  تسایـس  داتـسرفیم و  اهنادـنز 
، ناـنز نادرم و  سبح  راتــشک و  زواـجت و  زا  سپ  دوـب و  ناوتاـن  نادرم  ریپ  ناـکدوک و  راتــشک  تناـیخ ، يرگ ، هـلیح  بارطــضا ،

.دوب قیقد  یلاع و  تاساسحا  ندرب  نیب  زا  لیاضف و  نفد  يا ، هلیبق  ياه  بصعت  ندنادرگزاب 

هتخورف هرقن  الطب و  ار  شیوخ  دیاقع  اهلد و  هک  كاپان  رصانع  زا  یهورگ  تخاس  راوتسا  ار  نشخ  کیرات و  تسایس  نیا  نوچ  ( 1)
ورف نیرفآ  نیسحت و  هماج  شیاوران  لامعا  وا و  مادنا  رب  هدنکفا و  سیدقت  هولج  شتشز  رادرک  رب  دندمآ و  مهارف  شدرگ  رب  دندوب 
یم ار  وا  هدید  رجز  نادان و  مدرم  نایم  رد  هک  دندوب  ینارعاش  ناسیون و  خـیرات  نارادـمامز و  نایوگنخـس و  ناشنیب  رد  دندیـشوپ و 

نیرتکیدزن لوسر و  نیشناج  هیواعم  دنتفگیم  دندرمـش و  یم  ربمغیپ  ناکیدزن  زا  یقالخا  راوطا  تافـص و  نینچ  اب  ار  يو  دندوتس و 
.تسا وا  ترضحب  مدرم 

مشاه ینب  يالاو  ماقم  ندروآ  دورف  اهیوما و  تشادگرزب  شیاتس و  رد  نیغورد  یثیداحا  اهنآ 
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رد قح  سابلب  ار  لطاب  مه  اهنآ  لاثما  و  هیبأ » نبا  دایز   » و هبعـش » نبا  هریغم   » و صاع » ورمع   » دننام يرابرد  ناراد  زار  دنتخاس و  یم 
.دندروآ یم 

یم ناوارف  راشرـس و  یئاـهلوپ  اـهنآب  دـنک  دوباـن  ار  دوخ  نانمـشد  دـبای و  یئاـهر  شیوخ  ناـفلاخم  رطخ  زا  هکنیا  يارب  مه  هیواـعم 
ات دیشخب 

ج 1،ص:29 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

نیرخآب یماگنه  مشاه  ینب  نادنزرف  اب  اهیوما  ینمـشد  نیا  دیئارگ و  یتسـسب  رود  رایـسب  يدودح  رد  شنافلاخم  تمواقم  هک  اجنآ 
.دندیورگ شترضحب  ناناملسم  روهمج  تفر و  الاب  نیملسم  يرادمامز  هاگیاپ  رب  مالسلا - هیلع  یلع - ماما  هک  دیسر  زورب  هجرد 

ماما یناحور  تموکح  تسکـش  رد  ورین  مامت  اب  دنتـشاد و  رارق  ماما  تموکح  نیرکنم  شیپاشیپ  رد  هیما  ینب  یتیعقوم  نینچ  رد  ( 1)
يادـخ زا  هظحل  ره  هک  دـندرک  گـنت  تیناـسنا  ياوشیپ  نآ  رب  ار  هصرع  ناـنچنآ  دندیـشوکیم و  شترـضح  نایهاپـس  رد  لـالخا  و 

.دیپط نوخ  كاخ و  رد  تداهش  عرصم  رد  مه  رمالا  رخآ  درکیم و  گرم  تساوخ  رد  شیوخ 

.دندرک یلع  شردپ  اب  هک  دندرک  نامه  وا  اب  هیما  ینب  دندرک ، تعیب  لوسر - دنزرف  نسح - ماما  اب  ناناملسم  نوچ  و 

تسکـش و هک  اجنآ  ات  دنتخاس  میلـست  هب  راداو  روز  لوپ و  اب  ار  ماما  ناکیدزن  دـندومن و  فالتخا  داجیا  یبتجم  ماما  شترا  رد  اهنآ 
ار دوخ  دنتخادرپ و  هبتاکمب  ناهنپ  راکشآ و  هیواعم  اب  ماما  ناوریپ  زا  یخرب  تفای و  هار  شترضح  نایهاپـس  رد  شحاف  يدحب  یتسپ 

میهاوخ باـتک  نیا  هیتآ  لوصف  رد  هک  تسویپ  ارجاـم  نیاـب  مه  رگید  یلماوع  .دـندرک  هیواـعم  رابردـب  ترـضح  نآ  میلـست  هداـمآ 
.تشاگن

اب دیاب  نازرل  یتسد  اب  نارای  یتسس  زا  دگنجب  هیواعم  اب  دهاوخب  رگا  دید  مالسلا - هیلع  ماما - نوچ  و 
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زا اذل  درک ، دهاوخ  ینیگنـس  مالـسا  شود  رب  هدـنام و  رثا  الب  يراکادـف ، نیا  دزابب  هار  نیا  رد  شیوخ  ناج  هچنانچ  دـنک و  دربن  وا 
نتخیر زا  دوب و  رادمتسایس  شیدنارود و  رادیب و  رادمامز  کی  راوازس  هک  درک  یمادقا  داتسیازاب و  شیوخ  نمشد  اب  راکیپ 

ج 1،ص:30 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

تنطلس خاک  ياه  هیاپ  نتسکشب  يوس  نآ  زا  درک و  يریگولج  دندوب ، هدنام  یقاب  هک  يا  هتسیاش  نادرم  نادناخ و  ای  شیوخ  نوخ 
وا رابرد  تختیاپ و  رد  یتح  ماش  رفس  رد  ار  هیواعم  رادرک  یتشز  تخادرپ و  مالسا  نیئآ  رب  وا  میژر  تارطاخم  نایب  قیرط  زا  هیواعم 

.تخاس راکشآ  مدرم  رب 

شور رب  هاـگآ و  هیتآ  لوصف  رد  دیـشچ  هیما  نادـنزرف  تسد  زا  ماـما  هک  يراوگاـن  مـالآ  رب  يدوزب  یمارگ ! هدـنناوخ  يا  وـت  و  ( 1)
تخادرپ و میهاوخ  دازآ  یثحبب  هراب  نیا  رد  ام  دش و  یهاوخ  فقاو  تسا  هتـشذگ  مالـسلا - هیلع  ماما - رب  هک  یخلت  راودا  نشور و 

.میبای قیفوت  يا  هدیا  نینچ  لوصوب  هک  میشوکیم 

.دراد تیالو  ام  فده  رب  وا  تسادخ و  زا  يزوریپ 

« یشرق فیرش  رقاب   » يرجه رفص 1373  هام  لوا  فرشا - فجن 

ج 1،ص:31 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

(1)

یئانشور ود  تسویپ 

ج 1،ص:32 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

نیا هک  دوشگ  ناـهج  نیاـب  مشچ  یناـمز  دـمآ و  ایندـب  یمالـسا  توعد  يرادومن  ماـگنهب  اوح  نارتخد  يوناـب  ارهز » هقیدـص  ( » 1)
.تشاذگیم ماگ  يزوریپ  ياههاگیاپ  رب  هتساخرب و  یگزاتب  شخب  تاجن  تضهن 

زا یعاعش  دیـشخب  یم  ورین  دوخ  یناسنا  تالامک  یناحور و  يژرناب  ار  شیوخ  كدوک  یناسنا ، هدوت  هدنناهر  ص )  ) دمحم شردپ 
شیوخ كاپ  ناور 

ج 1،ص:33 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

یئاوشیپ ار  ناملـسم  نانز  دناوتب  هک  درکیم  باریـس  دوخ  يالاو  تاذ  لئاضفب  نانچنآ  ار  شا  یمارگ  تخد  دـنکفا و  یم  وا  داهن  رب 
وکین
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.دیآ رد  یگزیکاپ  ینمادکاپ و  زا  يا  هرکیپ  یناسفن و  تالامک  زا  يا  هنومن  تروصب  دشاب و 

.تشادیمن تسود  وا  دننامب  ار  يرگید  سک  زگره  هک  تفرگیم  لدب  ار  همطاف  تبحم  نانچنآ  ربمایپ  ( 1)

.دوب نینمؤملا - ما  «- 1  » هجیدخ شزیزع  رسمه  زا  يراگدای  ارهز ،

هدوت رب  شیوخ  تیاـنع  تیاـمح و  تسد  درک و  زاربا  ادـخ  لوسر  رب  زیگنا  لد  يرهم  كاـپ و  یفطاوـع  هک  يا  هیاـم  نارگ  يوناـب 
چیه دنامن و  يزیچ  وا  يارب  هک  اجنآ  ات  درک  راثیا  مالسا  خاک  ياه  هیاپ  نتخاس  راوتسا  هار  رد  ار  راشرس  یتورث  دوشگب و  ناناملسم 

هشیمه شگرم  زا  سپ  دوتسیم و  وکین  یشیاتس  میظع و  یساپس  اب  ار  وا  هشیمه  دربن و  دای  زا  ار  يا  هدنشخب  تسد  نینچ  ربمغیپ  هاگ 
يزمرق ار  شناهد  فارطا  هک  ینز  هریپ  زا  ردق  نیا  ارچ  تفگ  شترـضحب  هشیاع  يزور  هک  يدحب  درکیم ، دای  يادخ  تمحرب  ار  وا 

.تسا هداد  وتب  ار  وا  زا  رتهب  دنوادخ  هکنیا  لاح  ینکیم و  دای  « 2  » دوب هتفرگ  ارف 

، دنتـشادنپ یم  وگغورد  ارم  همه  هک  یماگنهب  هجیدـخ  .تسا  هدادـن  نمب  ار  وا  زا  رتهب  دـنوادخ  زگره  دومرف : دـمآ و  مشخب  ربماـیپ 
نمب شلام  راثیا  اب  دندینادرگ  یمرب  يور  نم  زا  همه  هک  یتیعقوم  رد  دروآ و  نامیا  نمب 

______________________________

، هجیدخ تایح  تدم  رد  دـنیوگ  دومن و  یگدـنز  وا  اب  لاس  درک و 24  جاودزا  يو  اـب  ربمغیپ  هک  دوب  ینز  نیتـسخن  هجیدـخ  (- 1)
.درکن جیوزت  رگید  ینز  اب  ربمغیپ 

(. ص 344 دلج 7 ، یناتسب  فراعملا  هرئاد   ) دش نفد  نوجح  رد  تشذگ و  رد  یگلاس  جنپ  تصش و  رد  هجیدخ 

.نیفدشلا ءارمح  (- 2)

ج 1،ص:34 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

«. 3  » دیسرن نارگید  زا  هک  درپس  نم  شوغآب  يدنزرف  درک و  يراکمه 

هک دیشخب  نمب  يرتخد  هجیدخ  زا  دنوادخ  يرآ  ( 1)
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خزود شتآ  زا  دـنوادخ  ار  وا  ینمادـکاپ ، یگزیکاپ و  رد  .تسا  نارمع - داهن  كاـپ  تخد  میرم - دـننامه  ناـهج  ناـنز  نیرتگرزب 
«4  » .تسا هداد  وا  هب  ار  یناشخرد  مان  نینچ  همطاف )  ) تهج نیمهب  هتشادزاب و 

زا یمرخ  راسخاش  همطاف  : » دومرفیم وا  .درکیم  شخپ  ناناملسم  نیب  همطافب  تبسن  ار  شیوخ  یتسود  هقالع و  تدش  هراومه  ربمغیپ 
«5 «. » تسا هتخاس  فسأتم  ارم  دزاس ، شنیگهودنا  رگا  هدرک و  لاح  شوخ  ارم  دزاس  نامداش  ار  وا  سک  ره  تسا و  نم  رکیپ 

«. 6  » ار یلع  نادرم  زا  همطاف و  ناوسن  زا  دومرف : .يراد  تسود  همه  زا  شیب  ار  یسک  هچ  دیسرپ  شترضح  زا  هشیاع  يزور 

تساخ و یمرب  شمارتحاب  مالـسا  یبن  دشیم ، دراو  ربمایپ  رب  همطاف  نوچ  هک  دنا  هدرک  تیاور  وا  يراوگرزب  الاو و  ماقم  زا  نینچمه 
«7  » .دناشنیم شدوخ  ياج  رب  تفرگیم و  ار  شتسد  سپس  تفگیم و  نیرفآ  واب  دیسوبیم و  ار  شیور 

، درکیم یظفاحادخ  هک  يرفن  نیرخآ  اب  رفـس  ماگنهب  مالـسا  یبن  هک  هدش  نایب  نینچ  شرتخدب  ربمایپ  هقالع  تدـش  زا  نانچمه  ( 2)
تقوب دوب و  همطاف 

______________________________

ص 96. یجنلبش ، راصبالا  رون  هیشاح  رد  نیبغارلا  فاعسا  (- 3)

دنا هدش  هتـشادزاب  شتآ  زا  شنادـناخ  وا و  هک  تهج  نآب  دومرف  يا ؟ هداهن  مان  همطاف  ار  وا  ارچ  دیـسرپ  ربمغیپ  زا  یلع  يزور  (- 4)
(. رجح نبا  هقرحملا  قعاوص  )

ص 154. دلج 3 ، مکاحلا ، كردتسم  (- 5)

ص 157. دلج 3 ، مکاحلا ، كردتسم  (- 6)

ص 157. دلج 3 ، كردتسم ، ص 169 - نیبغارلا ، فاعسا  (- 7)

ج 1،ص:35 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

«. 8  » تفاتشیم وا  رادیدب  همه  زا  شیپ  تشگزاب 

«. تسا هتسویپ  نم  یتخبشوخب  وا  تداعس  هتسب و  وا  شیاسآب  نم  یتحار  : » دومرفیم راهظا  نینچ  نیملسم  ربارب  رد  تارکب  ربمغیپ 

وا هک  یسک  : » دومرف تشادرب و  شیوخ  تسدب  ار  وا  يزور 
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نم و رکیپ  هراپ  همطاف  نیا  تسا و  ص )  ) دمحم تخد  همطاف  نیا  هک  دـننادب  دنـسانش  یمن  ار  وا  هک  نانآ  دسانـشب و  دسانـش  یم  ار 
««. 9  » تسا هدیناسر  رازآ  يادخب  دهدب  جنر  ارم  سک  ره  هدرزآ و  ارم  درازایب  ار  وا  سک  ره  .تسنم  بلق  ناور و 

دزن یلـالجرپ  هاـگیاپ  ار  همطاـف  تسین و  يدـیدرت  نشور  تقیقح  نیا  رد  تسا و  هدوب  ادـخ  لوسر  دزن  مدرم  نیرتـیمارگ  ارهز  سپ 
«10  » .تسا هدوبن  ار  نارگید  هک  هدوب  ربمایپ 

زا يربمایپ  ماقم  اریز  تسا ، هدوب  وا  رتخد  هک  هتخادرپ  یمن  همطاف  تشادگرزب  تبحمب و  تهج  نآ  زا  ربمغیپ  هک  تسین  یکـش  ( 1)
هدومن ار  يدیدش  تبحم  نینچ  داجیا  همطاف  یناسفن  لئاضف  قحب و  وا  یگتـسویپ  هکلب  تسا ، رودب  يدرف  فطاوع  اهیتسود و  نینچ 

نانز نایم  رد  يادخ  لوسر  اریز  تسا ،

______________________________

ص 154. دلج 3 ، كردتسم ، (- 8)

ص 41. یجنلبش ، راصبالا  رون  (- 9)

ار یتقیقح  هداتفا و  هابتـشاب  شیوخ  یـصخش  تفایردـب  ص )  ) دـمحم نارتخد  همطاف و  باتک  رد  یئاپورا  قرـشتسم  سنمـال  (- 10)
وا زا  هصفح  بنیز و  هشیاـع و  نوچ  یناـنز  هدوبن و  ربـمغیپ  هناـخ  رد  مهم  یماـقم  ار  همطاـف  هک  هتفگ  يو  .تسا  هداد  هوـلج  هنوراو 

یمالـسا خـیرات  رد  ای  هدـیدرگ و  هریچ  وا  رب  یـصخش  ضرغ  ای  یباوصان  راتفگ  نینچ  نایب  رد  املـسم  دـنا و  هتـشاد  يرتشیب  تیمها 
ربمغیپ نازیزع  هلیسو  نیاب  هتساوخیم  سنمال  تسا و  همطاف  ماقم  تمظع  زا  نوحشم  یمالسا  بتک  هکنیا  لاح  تسا و  هدرکن  قیقحت 

.دنادرگ تسپ  ار 

ج 1،ص:36 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

اهنت دـنک و  يربارب  ارهز  اـب  ینمادـکاپ  يرترب و  لاـمک و  یئوخ و  هزیکاـپ  رد  هک  تفاـی  یمن  ار  یـسک  یمالـسا  عاـمتجا  نارتخد  و 
ياه هنومن  همه  هک  دوب  همطاف  راوگرزب  تیصخش 
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تیبرت يدـنوادخ  ماهلا  یحو و  هناخ  رد  هک  توبن  راـبرپ  رواـنت و  تخرد  زا  دوب  يراـسخاش  وا  اریز  تشادرب ، رد  ار  یناـسنا  یلاـع 
.دوب هتفای 

ربمایپ يداماد  فرـش  ات  دندمآ  شیراگتـساوخب  لوسر  یباحـص  ناگرزب  دنکفا ، هیاس  شا  هرهچ  رب  یناوج  یباداش  هک  یماگنه  ( 1)
.دنبایرد ار 

زا سپ  متسه و  یهلا  نامرف  رظتنم  دروم  نیا  رد  هک  داد  خساپ  واب  ربمغیپ  یلو  درک ، ار  همطاف  جاودزا  تساوخرد  رکب » وبا   » هلمج زا 
تروص یئادخ  تیـشمب  ارهز  جاودزا  هک  دنتفایرد  ناناملـسم  نوچ  و  « 11  » دینـش ار  خـساپ  نامه  درک و  یئاضاقت  نینچ  رمع »  » يو

هکنیا ات  تشذـگب  نایرج  نیا  رب  يراگزور  دـنتفاین و  يا  هرهب  یلو  دـندرک ، عاـمتجا  ربماـیپ  رب  یتداعـس  نینچ  كرد  يارب  دریگیم ،
يراگتساوخ یلعب  دومن و  يروآدای  شترـضح  اب  ار  لوسر  یکیدزن  درک و  يا  هرکاذم  مالـسلا - هیلع  یلع - اب  ربمایپ  نارای  زا  یکی 

.دش دهاوخن  در  وا  ياضاقت  املسم  دراد  ربمغیپب  هک  يرفاو  یگتسویپ  اب  تفگ  درک و  داهنشیپ  ار  همطاف 

وا يروآ  سرت  یشوماخ  هک  یلاحرد  تسشن ، شربارب  رد  تفر و  ربمغیپ  هناخب  دیدرگ و  یتلئـسم  نینچ  هدامآ  مالـسلا - هیلع  یلع -
دیدرگ و دوب  هدنکفا  نیئاپب  ار  دوخ  رس  هک  یلع  هجوتم  ربمایپ  سپ  «. 12  » دوب هتفرگ  ارف  ار 

______________________________

ص 40. دلج 1 ، سیمخلا ، خیرات  ص 11 . دلج 8 ، دعس ، نبا  تاقبط  (- 11)

هکنیا لاح  دنک و  در  ار  وا  لاؤس  ربمغیپ  هک  هتشاد  میب  شیوخ  رقف  زا  یلع  هک  دنا  هتسناد  تهج  نادب  ار  توکس  نیا  یـضعب  (- 12)
تسا لطاب  موهوم و  ینخس  نینچ 

ج 1،ص:37 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.درک دای  ار  ع )  ) همطاف ع )  ) یلع یهاوخیم ؟ هچ  دومرف 

دوب و راکشآ  شا  هرهچ  رب  ینامداش  راثآ  هک  یلاحرد  داد و  قفاوم  خساپ  یلع  ياضاقتب  ربمایپ  ( 1)
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زا « 13  » .مهد وت  يرـسمه  هب  ار  همطاـف  هک  تسا  هدومرف  نمب  دـنوادخ  داـب ، وتب  نیرفآ  دومرف : تسب  یم  شقن  شناـبل  رب  يا  هدـنخ 
.تسا هتشاد  ینازرا  يوب  ار  ناهج  ود  ره  یئوکین  هک  يدنوادخ  تیشم  زا  دش  ینامداش  راشرس  ماما  بلق  يا  هدژم  نینچ 

يِذَّلا َوُه  : » دـیدرگیم نآرق  زا  هیآ  نیا  نومـضم  موهفم و  هک  دوب  یلع  نیا  دـش و  یم  وا  داـماد  نونکا  دوب و  لوسر  يوـمع  رـسپ  وا 
«. 14  » داد رارق  دنویپ  دنواشیوخ و  ار  وا  دیرفآ و  بآ  زا  ار  رشب  هک  تسا  یسک  وا  ًارْهِص .» ًابَسَن َو  ُهَلَعَجَف  ًارََشب  ِءاْملا  َنِم  َقَلَخ 

دورد وت  رب  راگدرورپ  يدـنوادخ ! لوسر  يا  تفگ  دـمآ و  دورف  نمب  يا  هتـشرف  دومرف : درک و  هجوت  شیوخ  ناراـیب  ربمغیپ  هاـگنآ 
«. 15  » نک رارقرب  ار  یگتسویپ  نینچ  نیمز  رد  مه  وت  مدرک و  جیوزت  یلعب  ار  همطاف  شرع ، هاگیاپ  رد  نم  دیامرفیم  دتسرفیم و 

______________________________

شیوخ نارای  نیب  ربمغیپ  هک  یماگنهب  دـهدیم  ناشن  امب  ص 14  دلج 3 ، مکاح ، كردتسم  ص 35 - دلج 3 ، باعیتسا ، خیرات  اریز 
بناـج زا  ربـمغیپ  هک  تسنادـیم  یلع  .یتـسه  ترخآ  اـیند و  رد  نم  ردارب  وـت  تـفگ  دـناوخ و  دوـخ  ردارب  ار  یلع  دـنکفا ، يردارب 

یحو ناـمزاس  زا  رگا  هک  دوب  نیا  توکـس  نآ  رـس  .تسا  يدـنوادخ  ماـهلا  هتخیگنا  شقطنم  دـیوگیمن و  نخـس  شیوخ  تـالیامت 
- رب یلع  هزیگنا  یقیفوت  نینچ  بسک  دنرامـش و  زیچاـن  ار  شیراوـگرزب  دـننکفا و  لزلزت  شهاـگیاپ  رب  شنانمـشد  دـسرن  يروتـسد 

.تسا هدوب  همطاف  يراگتساوخ 

ص 42. راصبالا ، رون  (- 13)

ص 175. دلج 9 ، ناقرف ، هروس  ریسفت  رد  نایبلا  عمجم  (- 14)

ص 32. یبقعلا ، رئاخذ  (- 15)

ج 1،ص:38 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

؟ يراد هچ  هیرهم  يارب  تفگ  درک و  یلعب  يور  ربمغیپ  سپ  ( 1)
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: تفگ

.تسا هدومرف  مبیصن  ردب  راکیپ  رد  دنوادخ  ار  هرز  نیا  مرادن و  یهرز  یبسا و  زجب  يزیچ 

لوپ تخورف و  مرد  داتـشه  دـص و  راهچب  ار  نآ  تفاتـش و  رازابب  یلع  .شورفب  ار  هرز  یلو  يدـنمزاین  شیوخ  بساب  تفگ : ربمغیپ 
غلبم نینچ  تـخادرپ  زا  ار  وا  هـک  یلاـحرد  « 16  » تشاذـگ ربـمغیپ  ربارب  رد  درواـیب و  دوب ، هتـسب  شیوخ  هماـج  ناـماد  رب  هک  ار  نآ 

باحصا زا  يا  هدع  هکنآ  لاح  تسا و  رتمک  دنزادرپیم  نادنمتـسم  هک  يا  هیرهم  زا  غلبم  نیا  یتح  هک  تسنادیم  دوب و  مرـش  یکدنا 
.دنا هدرکیم  میدقت  ار  هیام  نیا  ربارب  نیدنچ  راد  هیامرس 

یتسین كاخب  هرخالاب  هدوبن و  لیاضف  اب  يا  هطبار  ار  نآ  هک  ایند  یئارادـب  یهجوت  اریز  دـهد ، یلعب  ار  همطاـف  هک  تساوخیم  ربمغیپ 
یمن وا  ياوس  شیوخ  نارای  نیب  رد  وا  يارب  یئاتمه  هک  درپس  یم  یـضترمب  شیوخ  تخد  تهج  نادب  تشادن و  درکیم ، تشگزاب 

ناـمرف دوب و  هدوـمیپ  یقـالخا  یملع و  بتارم  نیرتدـنلب  زارحا  اـب  ار  یمالـسا  هاگـشناد  هک  دوـب  یتیـصخش  نیتـسخن  یلع  تفاـی و 
ناماس ار  يا  هدـنخرف  جاودزا  نینچ  يور  نیمهب  دوبن ، یقیـال  رـسمه  یلع  زج  ار  همطاـف  نوچ  درکیم و  باـجیا  نینچ  مه  ینامـسآ 

«17  » .داد

ینامـسآ یئامنهار  نامرف و  زج  ربمایپ  ایآ  و  « 18  » دوب همطاف  یلع و  نادـناخ  هب  دودـحم  شنامدود  هک  داد  یلعب  ار  همطاف  نآ  يارب 
هراب نیا  رد  يزیچ 

______________________________

هیرهم تخورف و  ار  رگید  ساـنجا  یخرب  رتـش و  یلع  هک  تـسا  هدـمآ  سیمخ  خـیرات  رد  ص 114 و  دـلج 7 ، لامعلا ، زنک  (- 16)
.تخادرپب ار  همطاف 

ص 31. دلج 10 ، راحب ، (- 17)

ص 30. دلج 10 ، راحب ، (- 18)

ج 1،ص:39 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

جاودزا رد  یتیصخشب  ار  وا  هک  دوب  یشرع  روتسد  نیمه  تسج و  یم 
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جردـم نیرخآب  تفر و  ـالاب  تلیـضف  ناـبدرن  زا  هک  دوب  یلع  ناـمه  نیا  .دوب  لاـمک  يراـگزیهرپ و  هرکیپ  هک  درک  تیادـه  همطاـف 
«19  » .تفرگن تقبس  مالسا  شریذپ  رد  وا و  رب  سک  چیه  دیسر و  یگرزب 

ار اـهلوپ  هکنآ  زا  سپ  ربمغیپ  ( 1  ) .مینک هاگن  دـش ، هداتـسرف  یلع  هناخب  همطاف  هیزیهج  زا  هچنآب  ات  ایب  راوگرزب ! هدـنناوخ  يا  نونکا 
هیزیهج هک  تشذگن  یتعاس  داد و  هملـس » ما   » و ناملـس »  » هب ار  هیقب  درخب و  رطع  يرادـقم  ات  داد  لالب »  » هب ار  نآ  زا  یـشخب  تفرگ 

رظنب كدـنا  هاـگن  نیلوا  رد  نـیا  .دوـب و  نآ  ریغ  و  « 20  » نیلافـس فرظ  دـنچ  دنفـسوگ و  تسوپ  زا  ترابع  نآ  دـش و  هیهت  همطاـف 
تفاـی ناراد  هیامرـس  هنازخ  ناـهاشداپ و  هنیجنگ  رد  هچنآ  رب  تسا و  رت  هدـنزرا  اـهبنارگ  ياـهرهوگ  زا  درخ  ربارب  رد  یلو  دـسریم ،

.دراد يرترب  دوشیم ،

هتفرگ و سکع  رب  يا  هجیتن  هدومیپ و  طلغ  هار  زیگناداسف  گرزب و  هابتـشا  کی  يور  نایرج  نیا  رد  « 21  » قرشتسم سنمال »  » اقافتا
زیهج تسا  هتفگ 

______________________________

واب هبنـش  هس  زور  رد  یلع  دـش و  هتخیگنارب  هبنـشود  زورب  ربمایپ  هک  تسا  هدـمآ  باتک  نیا  رد  ص 31 و  دلج 3 ، باعیتسا ، (- 19)
.دروآ نامیا 

يا هبارق  يا و  هرفسب  ار  همطاف  درک  زیهجت  ربمغیپ  هک  تسا  هدمآ  ص 85  دلج 2 ، مکاحلا ، كردتسم  رد  ص 90 و  نایبصلا ، (- 20)
يرـسمه هب  یلاح  رد  ار  همطاـف  یلع ، هک  تسا  هدـمآ  ص 325  یبـقع ، رئاـخذ  رد  دوب و  اـمرخ  فیل  نآ  يـال  رد  هک  یباوختخر  و 

.دندادیم فلع  نآ  رب  ار  دوخ  شک  بآ  رتش  زور  دنتفخیم و  نآ  رب  بش  هک  دوبن  یتخت  تسوپ  زج  اهنآ  يارب  هک  تفرگ 

سنمال يرناه  (- 21)
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تسا و هتفای  ترهـش  ناـیوما  تموکح  یلهاـج و  ياـهبرع  یگدـنز  زا  ثحب  تلعب  هک  یکیژلب  قرـشتسم  ( 1862 - 1937  ) یحیسم
.تسا هتشاد  دیزی » تفالخ  حرش  مالسا و   » لیبق زا  یتافیلأت 

ج 1،ص:40 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

نآ زا  هک  یتهارک  نانچنآ  دوب  یلع  شرهوش  همطافب و  تبـسن  وا  هقالع  مدـع  لیلد  داد  همطاف  شرتخدـب  ص )  ) دـمحم هک  یکدـنا 
«22  » .دروآ یمن  نابز  رب  ینخس 

یتسود رهاظم  هکنیا  تسا و  یمالـسا  تاداقتعا  ماکحا و  هفـسلف  نید و  تقیقح  تخانـش  زا  درم  نیا  يرود  هدـیئاز  نخـس  نیا  ( 1)
هاگیاپ هک  دنادیمن  خروم  نیا  دشاب و  رتشیب  نآ  ياهیمرخ  یگدـنز و  ياهتمعن  زا  وا  تبحم  هک  دـنکیم  یلجت  یماگنه  دـنزرفب  ردـپ 
حیحص يراذگناینب  راک  نیا  زا  شروظنم  هکلب  دنک  عوضخ  ایند  زیچان  فراخزب  قشع  ربارب  رد  هک  تسنآ  زا  رتالاو  یسب  مالـسا  یبن 
ناسآ زا  ترابع  مهم  رما  نیا  هدـش و  يزیر  یپ  نآ  رب  یمدآ  هعماج  یتخبـشوخ  هک  تسا  یگدـنز  راوتـسا  ناکرا  نیرتمهم  زا  یکی 

نیرتـیمارگ يارب  هک  يرـصتخم  هیزیهج  داد و  تیاـضر  نادـب  ربماـیپ  هک  یکدـنا  قادـص  نیا  تسا و  هیرهم  یمکب  جاودزا  نتخاـس 
ناناملـسم همه  یمادـقا  نینچ  زا  ات  ینادواج ، یعامتجا  ماظن  کی  داجیا  يارب  تسا  يراوتـسا  تنـس  دروآ ، مهارف  یناـسنا  نادـنزرف 

.دنریگ قشمرس 

دراد و یمزاب  جاودزا  رما  زا  دـنرادن  نالک  یقادـص  تخادرپ  یئاـناوت  هک  ار  دنمتـسم  هدوت  نیباـک ، رادـقم  ینوزفا  هک  تسین  یکش 
رتمک يا  هلابق  هک  دنتـسه  یناسک  نم  تما  نانز  نیرترب  دومرف : دوب و  دونـشخان  هیرهم  شزرا  یناوارف  زا  مالـسا  ربمایپ  تهج  نیمهب 

دومرف ررقم  میرک  نآرق  زا  يا  هروس  میلعت  ار  وا  قادـص  داد و  ینزب  شیوـخ  ناراـی  زا  یکیب  ار  یئوناـب  هک  دـنیوگ  دنـشاب و  هتـشاد 
«. 23»

______________________________

نارتخد همطاف و  (- 22)
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.دمحم

ص 545. دلج 1 ، ملسم ، حیحص  (- 23)

ج 1،ص:41 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

قادص نازیم  ندرمش  مک  جاودزا و  رما  هعاشا  رد  فینح  نیئآ - نیا  هک  دبای  یم  رد  درگنب  یمالـسا  كاپ  تعیرـشب  هک  یـسک  ( 1)
هک ببس  نادب  تسا  هداد  رارق  رگیدکی  ياتمه  ار  ناناملسم  همه  تسا و  هدومرف  ءاغلا  رما  نیا  رد  ار  رسمه  ود  ره  يرترب  هدیشوک و 

.دیآ دوجوب  ناوارف  یلسن  دوش و  هدنک  داسف  هشیر 

تیاده تفایرد  نودب  میدرک  دای  هک  ار  یتسپ  هجیتن  نینچ  تهج  نیدب  هدنام و  یفخم  قرشتسم  سنمال »  » رب نشور  ياهتمکح  نیا 
.تسا هتفرگ  دوخ  هاتوک  رکف  زا  دناوخیم  اهنآ  ینمادکاپ  یناگمه و  یگتسیاشب  ار  مدرم  هک  مالسا  یعامتجا  ماظن  زا  هاگآان  و 

«24  » دومرف داریا  ار  حاکن  هبطخ  دناوخ و  ارف  ار  راصنا  رجاهم و  زا  یهوبنا  تیعمج  ادـخ  لوسر  دـش ، هیهت  همطاف  زیهج  هک  یماگنه 
يارجا زا  سپ  و 

______________________________

هک ار  یئادــخ  شیاـین  تـسا : هدروآ  نـینچ  همطاـف  حاـکن  ماـگنهب  ار  ربماـیپ  هـبطخ  راـصبالا  روـن  هحفـص 42  رد  یجنلبــش  (- 24)
باذع ياه  هلعـش  زا  .دـنراذگ و  ندرگ  ار  شنامرف  همه  هک  یهاشداپ  دنتـسرپ و  شیئاناوتب  ار  وا  هکنآ  .دوشیم  شیاتـس  شیاهتمعنب 

ار نانآ  دیـشخب و  یتسه  شیوخ  یئاـناوتب  ار  ناـیناهج  هک  یئادـخ  .تساور  شنامـسآ  نیمز و  رد  شناـمرف  .دـننک  رارف  وا  هاـگیاپب 
هوکـش ار  وا  هک  گرزب  يادخ  انامه  .تشاد  یمارگ  ص )  ) دمحم شیوخ  ربمایپ  شزیگناب  داد و  زایتما  رگیدکی  زا  شیوخ  ماکحاب 

نآب ار  ماحرا  داد و  رارق  ناگمه  يریخ  هنارگداد و  يروتـسد  بجاو و  ینامرف  هتـسویپ و  يدـنواشیوخ  ار  يداماد  تسا ، یگریچ  و 
سپ ار  یناسنا  بآ  زا  دیرفآ  هک  تسوا   » دنوادخ تفگ  سپ  .تخاس  مزلم  شتیاعرب  ار  مدرم  يوق و 
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رب شیاضق  دراد و  نایرج  وا  ياضق  يوسب  ادـخ  رما  و  هیآ 26 » هروس 25 ، .اناوت  وت  راگدرورپ  دشاب  يدنویپ و  يداژن و  شدـینادرگ 
ادخ دـنادرگیم  وحم   » يا هبـساحم  باتک و  لجا  ره  يارب  یلجا و  ار  يردـق  ره  تسا و  يردـق  اضق  ره  يارب  ددرگیم و  يراج  ردـق 

.تسوا دزن  باتک  لصا  درادیم و  تباث  دهاوخ و  هچنآ 

یلع يرسمه  هب  ار  همطاف  هک  تسا  هداد  نامرف  نمب  دنوادخ  سپ  هیآ 39 .» هروس 13 ،

ج 1،ص:42 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.درک تساوخ  رد  هتسیاش  ینادنزرف  وکین و  یطباور  اهنآ  يارب  ادخ  زا  دقع ، هغیص 

نآ زا  نیرـضاح  دینک و  لوانت  دومرف  دـنتفرگ و  شیپ  ار  امرخ  زا  رپ  ياه  فرظ  یـسورع ، نشج  نیوعدـم  يارب  هک  دومرف  سپ  ( 1)
یتخبـشوخ و داـماد  سورع و  يارب  هـک  یلاـحرد  دـندیدرگ  هدـنکارپ  لواـنت  زا  سپ  و  « 25  » دـندرک نیریـش  ار  شیوخ  ماک  اـمرخ 

.دنتساوخیم يادخ  زا  كاپ  نادنزرف  یکرابم و 

ما  » .تفر دـهاوخ  اجنآب  هک  دـهد  یهگآ  واب  دور و  یلع  هناخب  هک  دومرف  ار  هملـس » ما   » يادـخ لوسر  دیـسر  ارف  فاـفز  بش  نوچ 
هناخ رد  دـندرب و  فافز  هلجحب  ار  همطاف  دـندرکیم ، تکرح  اهنآ  شیپاشیپ  رد  توبن  میرح  ناوناـب  هک  ناـنز  زا  يا  هتـسد  اـب  هملس »

.تفر ع )  ) یلع هناخب  « 26 ، » تخادرپب نیوعدم  یئاریذپ  زا  درازگب و  ءاشع  زامن  ربمایپ  نوچ  دنداد و  ياج  یلع 

______________________________

راوتـسا ناـمرف  رادـیاپ و  روتـسد  نیاـب  نم  هرقن و  لاـقثم  دـص  راـهچ  قادـصب  مداد  یلعب  ار  همطاـف  هک  مریگیم  هاوگ  ار  امـش  مهد و 
ار ناـشداژن  هدـینادرگ و  هزیکاـپ  ار  ناـش  ناـمدود  دـشخب و  تکرب  ناـشیاب  دروآ و و  مـهارف  ار  ناـنآ  نادـناخ  دـنوادخ  .مدونـشخ 

.دهد رارق  تما  هاگهانپ  تمکح و  ياه  ناک  تمحر  ياهدیلک 
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يارب تشادن و  روضح  ع )  ) یلع ماما  نایرج  نیا  رد  .منکیم  شزرمآ  بلط  اهنآ  مدوخ و  يارب  دنوادخ  زا  متفگ و  ار  راتفگ  نیا  نم 
! یلع يا  دومرف : درک و  یمـسبت  دـید  ار  وا  ربمغیپ  نوچ  .دـش  دراو  دیـسر ، نایاپب  دـقع  هبطخ  نوچ  دوب و  هتفر  نوریب  يراـک  ماـجنا 

هـضرع یلع  .مدروآ  رد  وت  جاودزاب  هرقن  لاقثم  دـص  راهچب  ار  وا  نم  مهد و  وت  يرـسمه  هب  ار  همطاـف  هک  داد  ناـمرف  نمب  دـنوادخ 
، تشادرب رـس  نوچ  تشاذـگ و  ياجب  رکـش  هدجـس  داهن و  نیمزب  رـس  متـسه و  یـضار  يدرک  وت  هچنآ  هب  ادـخ  لوسر  يا  تشاد :

.دیاشخب امشب  ناوارف  كاپ و  ینامدود  دناسر و  تداعسب  ار  امش  ششوک  راگدرورپ  .داب  امش  رب  يادخ  تکرب  دومرف : ربمغیپ 

ص 30. یبقعلا ، رئاخذ  (- 25)

رد دومرف : ادخ  لوسر  هک  تسا  هدمآ  ص 13  دلج 8 ، دعس ، نبا  تاقبط  رد  (- 26)

ج 1،ص:43 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

تلاسر نوناک  شیادیپ 

؟ تساجک مردارب  دومرف  تفر و  ع )  ) یلع هناخب  ربمغیپ  ( 1)

؟ يا هتفرگ  شیدامادب  هک  تسا  وت  ردارب  یلع  دیسرپ  یتفگش  اب  نمیا » ما  »

«. 27  » يرآ دومرف 

: دومرف همطاف  هب  تفرگ  مارآ  سلجم  نوچ  تسشن و  یلع  هناخ  رد  ربمغیپ 

ادـنوادخ تفگ : دیـشاپ و  شرتخد  رکیپ  رـس و  رب  ار  نآ  زا  يرادـقم  ربمغیپ  .دروآ  روضحب  بآ  یفرظ  همطاف  .رواـیب  بآ  يرادـقم 
هب دعب  تخیر و  همطاف  هناش  شود و  هب  ار  بآ  زا  رگید  يرادـقم  و  « 28  » مروآ یم  وت  هانپ  هب  نمیرها  ّرـش  زا  ار  شنادنزرف  همطاف و 

یلع و ادنوادخ  تفگ : دیـشاپ و  یلع  مادـنا  رـس و  رب  ار  نآ  دروآ ، بآ  ع )  ) یلع نوچ  روایب و  بآ  يردـق  مه  وت  دومرف : ع )  ) یلع
ناطیش ّرش  زا  ار  شنادنزرف 
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زا اهنآ  يارب  يآرد و  شیوخ  هداوناخب  ادخ  تکرب  ادـخ و  مانب  دومرف : تخیر و  یلع  هناش  تشپ و  رب  ار  هیقب  مروآ و  یم  وت  هانپ  هب 
«. 29  » تشگزاب شا  هناخب  درک و  یگدنخرف  تداعس و  تساوخرد  یهلا  هاگرد 

______________________________

زنک رد  دندروآ و  مهارف  ترذ  يرادقم  مه  باحصا  زا  يا  هدع  مراد و  يدنفسوگ  نم  تفگ  دعس  .داد  يا  همیلو  دیاب  یسورع  نیا 
مدرم داد و  يدنفسوگ  نتشکب  روتسد  میهدب و  همیلو  میراچان  یسورع  نیا  رد  دومرف  ربمغیپ  تسا : هدمآ  ص 114  دلج 7 ، لامعلا ،
هدیدن نآ  دننامب  زگره  هک  درک  توعد  ینـشج  رد  ار  ام  ادخ  لوسر  هک  هدش  لقن  رباج  زا  نیبغارلا  فاعـسا  رد  دندمآ و  درگ  وا  رب 

.دوب هدرک  هیهت  امرخ  زیوم و  ام ، يارب  ادخ  ربمغیپ  نشج  نآ  رد  میدوب و 

يرـسمه هب  ار  همطاـف  نمیا ، ما  يا  مسق  ادـخب  يرآ  دومرف : ربـمغیپ  هک  تسا  هدـمآ  راـحب  مهد  دـلج  رد  هقرحملا و  قـعاوص  (- 27)
.تسادخ هاگرد  نابرقم  زا  دراد و  وربآ  ناهج  ود  رد  هک  مدروآ  رد  فیرش  يدرم 

.دیشاپ شربارب  رد  ار  بآ  هک  هدمآ  تیاور  رد  (- 28)

دلج 7. لامعلا ، زنک  (- 29)

ج 1،ص:44 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

«30  » .داتفا قافتا  ترجه  مود  لاسب  دوب  زئاح  ار  توبن  نادناخ  سیسأت  هک  هتسجخ  جاودزا  نیا  ( 1)

هداس هناخ  دندینارذگ و  یم  ار  یمارآ  نیریـش و  یناگدنز  ردـقیلاع  رـسمه  ود  نیا  تشذـگ و  یم  سدـقم  جاودزا  نیا  رب  راگزور 
.تفرگ یم  رب  رد  افو  رهم و  یتسود و  ینامداش و  زا  یجوم  ار  اهنآ 

نوناک كاپ ، یقشع  یمرگب و  دنتشادیم و  رب  مه  شود  زا  ار  یتخـس  هنوگ  ره  ینیگنـس  دندوب و  مه  راکمه  رای و  ود  یلع  همطاف و 
دندیشخب یم  ترارح  ار  هداوناخ  غورفرپ 
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همطاف هک  دوب  مرخ  راگزور  نیمه  لالخ  رد  .دوبن  لومعم  دوهـشم و  كاپ ، طـیحم  نآ  رد  اوراـن  خـلت و  يراـتفر  ینخـس و  زگره  و 
.داد تراشب  یپ  هدنخرف  يرسپ  تدالو  هب  ار  وا  ربمایپ  دش و  رادراب 

دمآ و ربمغیپ  روضحب  « 31 « » لضفلا ما   » يزور هک  دوب  نارود  نیمه  رد 

______________________________

درب و هناخب  ار  وا  هجحیذ  رد  درک و  جاودزا  يرجه  مود  لاس  ناضمر  رد  همطاـف  اـب  یلع  هک  تسا  هدـمآ  سیمخ  خـیرات  رد  (- 30)
هدزناپ ارهز  رمع  هام و  جـنپ  لاس و  تقو 21  نیا  رد  یلع ، رمع  تدـم  .تسا  هدومن  رکذ  يرجه  لوا  لاـس  رد  ار  جاودزا  يدوعـسم 

لاس یلع 15  رمع  لاس و  ارهز 18  رمع  هباحصلا ، تاقبط  بهذلا و  جورم  رد  رجح ) نبا  هّّیندّللا  بهاوم   ) تسا هدوب  هام  جنپ  لاس و 
هدرک تلحر  یگلاس  هدجه  رد  هدرک و  جاودزا  یگلاس  هد  رد  همطاف  هک  تسا  هتـشون  راحب  دلج 10  رد  یسلجم  تسا و  هدش  رکذ 

.تسا

هجیدـخ زا  سپ  هک  تسا  یئوناب  نیلوا  هبابل  .دوب  یلاله  ثراح  رتخد  هبابل  شمان  بلطملا  دـبع  نب  سابع  رـسمه  لـضفلا  ما  (- 31)
(. دلج 4 هباصا ،  ) تسا هدرک  لقن  یثیداحا  ربمغیپ  زا  تسا و  ربمغیپ  رسمه  هنومیم  رهاوخ  يو  دروآ ، مالسا 

هک دروآ  دنزرف  شـش  سابع  زا  وا  درک ، یم  اجنآ  رد  ار  زورمین  باوخ  تفریم و  لضفلا  ما  هناخب  ربمایپ  هک  تسا  هدمآ  باعیتسا  رد 
هیقف و هّللا  دبع  دوب و  لضفلا  وبا  مه  سابع  هینک  تفرگ و  هینک  وا  مانب  هک  لضف  یکی  دیئازن ، ار  اهنآ  لثم  ینز  چیه 

ج 1،ص:45 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

یباوخ بوخ  دومرف : ربمغیپ  .داتفا  نم  ناماد  رد  امش  رکیپ  زا  يوضع  هک  مدید  باوخ  رد  تفگ 
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«32  » .داد یهاوخ  ریش  مثق »  » ترسپ اب  ار  وا  وت  دیآ و  یم  ایندب  همطاف  زا  يرسپ  يدوزب  يا  هدید 

یم راظتنا  ار  یکرابم  دلوت  نینچ  ربمایپ  صخش  همه  زا  شیب  دروآ و  ایندب  ار  توبن  نادناخ  دازون  هک  دوب  همطاف  هناخب  اهمـشچ  ( 1)
نشور یتداعس  دشخب و  قنور  ار  همطاف  یلع و  یناگدنز  شریخرپ  مدقمب  ات  تشاد  هدنخرف  دولوم  نآ  روهظب  رفاو  یقایتشا  دیشک و 

.درتسگ هیاس  ناشرس  رب 

______________________________

.دوب هبیبح  ما  مانب  يرتخد  نیمتفه  نمحرلا و  دبع  مثق و  دبعم و  هیقف و  هّللا  دیبع 

: دیارس یم  نینچ  لضفلا  ما  هرابرد  یلاله  دیزی  هّللا  دبع 

اب شرـسمه  لضفلا و  ما  زا  هک  دیئازن  يدنزرف  شـش  نینچ  اهنابایب  اهناتـسهوک و  زا  کی  چیه  رد  یئاناوت  درم  زا  یبیجن  يوناب  چـیه 
.تسا ناربمایپ  نیرتهب  نیرخآ و  هک  تسا  يرترب  تیصخش  نامه  یفطصم  يومع  اهنآ  ردپ  دنشاب ، هدمآ  دیدپ  يراوگرزب  نینچ 

هباصالا مراهچ  دلج  رد  یلو  داد  ریـش  لضفلا  ما  ار  وا  دمآ  ایندـب  نسح  نوچ  هک  تسا  هدـمآ  کی ، دـلج  سیمخ  خـیرات  رد  (- 32)
.داد ریش  ار  وا  دمآ  ایندب  نیسح  نوچ  دید و  نیسح  دلوت  زا  لبق  ار  باوخ  نیا  لضفلا  ما  هک  تسا  هدمآ 

ج 1،ص:47 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

(1)

ع)  ) نسح دالیم 

ج 1،ص:48 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

رد شمان  هک  تسا  هداد  نامرف  هدیـشخب و  دنلب  یهاگیاپ  هناخ  نآ  هب  يادخ  هک  دـیبات  يا  هناخ  زا  مالـسا  ناهج  رب  تماما  غورف  ( 1)
نیب دومرف و  ینابهگن  نآ  هیاس  رد  ار  شنید  يادخ  هک  تساخرب  يراسخاش  تیالو  كاپ  تخرد  زا  دوش و  هدرب  سدقم  نوناک  نآ 

.تخاس رارقرب  ار  حلص  تمعن  ملسم ، تما  زا  هدوت  ود 

ج 1،ص:49 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

رب هک  وا  هداون  نیتسخن  لوسر و  یمارگ  دنزرف  ( 1)
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ادخ و هام  ناضمر ، هام  دوب ، لاس  ياههام  نیرتسدقم  نیرت و  هدنخرف  هک  داهن  یتسه  ناهجب  اپ  یماگنهب  دراد  یئاقآ  تشهب  ناناوج 
«1  » .داد خر  يرجه  موس  ای  مود  لاسب  هثداح  نیا 

______________________________

مهدزناپ ترضح  نآ  دالیم  یناتسب  فراعملا  هرئاد  هحفص 73 و  یطویس ، ءافلخ  خیرات  دلج 1 ، باعیتسالا ، هباصالا ، هتشونب  انب  (- 1)
يراکـشآ هابتـشا  نیا  تسا و  هدرک  رکذ  نابعـش  مجنپ  رد  ار  شتدالو  بهذلا  تارذـش  یلو  تسا ، هدوب  ترجه  موس  لاس  ناضمر 

یتریاغم تقیقح  رد  یلو  تسا  هدرک  رکذ  يرجه  مود  ار  تدالو  لاس  لوقعلا  هآرم  تسا و  هدـش  هبتـشم  نیـسح  تدالو  اـب  تسا و 
نیا رد  دراد و  قرف  نآ  یحالطـصا  أدـبم  اـب  خـیرات  یلـصا  أدـبم  ددرگ و  یمرب  خـیرات  ادـبمب  اـهنیا  اریز  تسین ، خـیرات  ود  نیا  نیب 

: تسا هدمآ  هجو  هس  فالتخا 

نیمه لاس  تصـش  ات  مه  ربمایپ  نارای  تسا و  خـیرات  أدـبم  هام  نآ  هداتفا و  قاـفتا  لوـالا  عیبر  مود  هاـم  رد  يوبن  ترجه  هکنآ  لوا 
.تسا خیرات  نیمه  ساسا  رب  هتفای  دلوت  يرجه  مود  لاس  رد  یبتجم  ماما  هک  یتیاور  دنا و  هتشادیم  بوسحم  ار  أدبم 

يادـتبا تسا و  هداتفا  قافتا  نآ  رد  ترجه  هک  تسا  یلوالا  عیبر  زا  رتشیپ  هک  تسا  یناضمر  هام  دالیم  نیا  خـیرات  أدـبم  هکنیا  مود 
.تسا هبساحم  نیمه  يانبم  رب  هدوب  يرجه  موس  لاس  رد  ماما  دالیم  هک  یتیاور  تسا و  نامه  مه  یعرش  لاس 

باـتک بحاـص  قیقحت  نیارباـنب ، .تسا  يرجه  لاـس  لوا  مرحم ، نآ  قبط  رب  هتـشاد و  لومعم  رمع  هک  تسا  یخیراـت  هجو ، نیموس 
.دنک یم  فرطرب  ار  فالتخا  ود  نیا  لوقعلا » هآرم  »

هدوب ترجه  زا  لبق  لاس  شش  نسح ، ماما  تدالو  هک  شفراعملا  هرئاد  موس  دلج  رد  يدجو  دیرف  رظن  اما 
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.تسا هدرکن  جاودزا  همطاف  اب  ترجه  زا  لبق  یلع  ترضح  میهدیم ، حیضوت  ادعب  هکنانچ  اریز  تسا ، نیخروم  همه  رظن  فالخ  رب 

ار نمیا  ما  سیمع و  رتخد  ءامـسا  ربمغیپ ، هک  تسا  هدمآ  نینچ  لوا ، دلج  سیمخلا ، خیرات  رد  نسح  ماما  تدالو  یگنوگچ  هرابرد 
مدیدن و سافن  زا  يرثا  همطاف  رد  نم  دیوگیم  ءامـسا  .دندرک  توالت  ار  نیتذوعم  یـسرکلا و  هیآ  وا  رب  اهنآ  داتـسرف و  همطاف  دزن  هب 

.تسا هزیکاپ  كاپ و  همطاف  دومرف : متفگ ؛ ربمغیپ  هب  ار  نایرج 

ج 1،ص:50 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

ربخ .تشاد  یلجت  شدنلب  یناشیپ  رد  مه  هارمه  هب  تماما  توبن و  غورف  دیشخردیم و  ربمایپ  يامیس  زا  یمیسرت  دازون  هرهچ  رد  ( 1)
يرتخد نامه  تفر ، همطاف  هناخب  هلـصافالب  تفرگرب و  رد  ار  شکاپ  بلق  رورـس  زا  یجوم  درک و  نامداش  ار  ربمایپ  نسح ، تدـالو 

ع)  ) یلع شردارب  همطاف و  شرتخدب  ار  دازون  دالیم  ات  تفر  اجنآ  هب  ربمایپ  دنبای ، یم  راختفا  هدنیآ  نانز  نادرم و  وا  نادـنزرف  زا  هک 
.دیامرف هضافا  كدوک  نآ  هب  هتفرگربرد  ار  ناهج  همه  هک  شیوخ  دوجو  تاکرب  زا  دیوگ و  دابکرابم  شاب و  داش 

ربمایپ .دروآ  روضحب  دوب  هدـیچیپ  گنر  درز  يا  هچراپ  رد  هک  ار  دازون  ءامـسا  .روایب  ار  مرـسپ  ءامـسا  دز : دایرف  دیـسر  هناـخب  نوچ 
ار شنادنزرف  وا و  ادنوادخ ، تفگ  داهن و  كدوک  ناهد  رد  نابز  سپ  .دیراذگن  درز  هچراپ  رد  ار  كدوک  متفگن  امشب  رگم  دومرف 

میسن ینامـسآ ، همغن  نیا  و  « 3  » تفگ هماـقا  ناذا و  كدوک  ياهـشوگ  رد  دـعب  و  « 2  » مروآ یم  وـت  هاـنپ  هب  دودرم ، نمیرها  ّرـش  زا 
تسا ناهج  رد  هچنآ  زا  رتناشخرد  ات  دیزو  نسح  شوگ  رب  ربمایپ  ناهد  زا  هک  دوب  یشخبناج 
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.دشخردب یتسه  هنهپ  رب 

.دماین دیدپ  ار  نارگید  یئوکین  هعیلط  نینچ  دمآ و  دیدپ  نسح  تایح  رد  هک  یئوکین  زاغآ  رس  هچ 

______________________________

رد يدنزرف  دیوگیم : دنادیمن و  تسرد  ار  نخـس  نیا  همهملا  لوصف  بحاص  یلو  تسا  هدوب  هام  شـش  نسح ، لمح  تدـم  دـنیوگ 
.تسا هدمآ  نینچ  زین  هعیشلا  نایعا  رد  میرم و  نب  یسیع  رگم  دنامب  هدنز  هک  هدماین  ایندب  یگهام  شش 

دلج 7. یناتسب ، فراعملا  هرئاد  (- 2)

دومرف دنتفگ و  ناذا  كدوک  شوگ  رد  هملس  ما  ءامـسا و  ربمغیپ ، روتـسدب  هک  تسا  هدش  هتفگ  دلج 6 ، لبنح » نبا  دنـسم   » رد (- 3)
.تسا هدروآ  ار  بلطم  نیا  راصبالا  رون  رد  مه  یجنلبش  دراد ، هگن  ناطیش  رش  زا  ار  وا  دنوادخ  ات  دننک  نینچ  دیاب  ار  یکدوک  ره 

ج 1،ص:51 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

دـنلب و تاـملک  نینچ  ینامـسآ  تاـمغن  نیا  دوب و  ربمغیپ  شیاـین  شخب  تاـیح  يادـن  دیـسر  دازون  شوگب  هک  یئاوآ  نیتسخن  ( 1)
: تشادرب رد  ار  یسدقم 

.تسین هّللا  زج  یئادخ  .تسا  رتگرزب  ادخ  هّللا  الا  هلا  ربکا ال  هّللا 

درک و داجیا  شیمارگ  دنزرف  دوجو  رد  ار  قح  هملک  كاپ  هرجش  دوب  نمضتم  ار  نامیا  تقیقح  هک  یسدقم  تاملک  نینچ  اب  ربمغیپ 
یهابت لطاب و  شیوخ  یقیقح  زاتمم و  فده  يریگ  یپ  اب  دـشاب و  قح  ناوریپ  زا  ات  تخاس ، نیریـش  نامیا  توالحب  ار  شناج  ماک 

.درادرب نایم  زا  ار 

؟ يا هدرازگ  هچ  ار  دوعسم  دازون  نیا  مان  هک  دیسرپ  یلع  زا  ربمایپ 

ماهلا ماگنه  نیا  رد  .تسج  مهاوخن  یشیپ  مراگدرورپ  رما  رب  مهنم  تفگ  ربمایپ  .میوج  یمن  تقبـس  ادخ  لوسرب  نم  تشاد : هضرع 
«4  » .دنراذگب نسح »  » ار دازون  مان  داد  روتسد  شترضح  دمآ و  دورف  ربمایپ  رب  يدنوادخ 

______________________________

رب لیئربج  هک  تسا  هدمآ  سیمخ  خیرات  لوا  دلج  رد  (- 4)
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یـسوم دزن  رد  نوراه  هک  دراد  ار  یماقم  نامه  وت  ربارب  رد  ع )  ) یلع دیامرفیم  دتـسرفیم و  دورد  تیادخ  تفگ  دـش و  لزان  ربمغیپ 
.ربش تفگ : تسیچ ؟ وا  مان  دیـسرپ  ربمغیپ  .نک  مانمه  نوراه  دـنزرف  اـب  ار  ترـسپ  نیا  سپ  .تسین  يربماـیپ  وت  زا  سپ  یلو  تشاد 

رد یلماع  ار  تیاور  نیمه  ریظن  .درک  نینچ  ربمغیپ  دیرازگ و  مان  نسح  ار  وا  تفگ  لیئربج  .تسا  یبرع  نم  نابز  یلو  دومرف  ربمایپ 
خیرات رد  .تسا  هدوبن  فورعم  تیلهاج  رد  نسح  مان  هک  تسا  هدمآ  سیمخ  خیرات  هباغلا و  دسا  رد  .تسا  هدرک  رکذ  هعیشلا  نایعا 

زور نامه  رد  يرازگ  مان  هک  دندقتعم  نیخروم  همه  یلو  داهن  مان  ار  نسح  تدالو ، زور  نیمتفه  رد  ربمغیپ  هک  تسا  هدمآ  سیمخ 
ار مدنزرف  دومرف  تفر و  همطاف  هناخب  ربمایپ  دمآ  ایندب  نسح  نوچ  هک  تسا  هدـمآ  باعیتسا  لوا  دـلج  رد  .تسا  هتفای  ماجنا  تدالو 

؟ دیا هداهن  مان  هچ  ار  وا  دیسرپ  دیروایب و 

، هن دومرف : .برح  دـنتفگ  دـیا ؟ هداهن  ماـن  هچ  ار  وا  دومرف  دـمآ  ایندـب  نیـسح  نوچ  تسا و  نسح  شماـن  هن ، دومرف : .برح  دـنتفگ 
دعب تسا و  نسحم  وا  هن ، دومرف : .تسا  برح  دنتفگ  تسیچ ؟ شمان  دومرف : دمآ ، ایندـب  یموس  هک  یماگنه  تسا و  نیـسح  شمان 

تفگ

ج 1،ص:52 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

یماـن نینچ  یئاـبیز  تسا و  هدـیزگرب  ار  نآ  دـنوادخ  هک  تسا  یفاـک  نیمه  شیئوکین  رد  تساـهمان و  نیرتـهب  یماـن  نینچ  قحب  و 
.دراد تقیقح  هولج  يونعم و  نسح  رب  تلالد 

یئاناوت هچنآ  دـنک و  ینابرق  تدالو  نیا  هنارکـشب  ات  تفر  ع )  ) یلع هناخب  ربمغیپ  تشذـگ  ع )  ) نسح دـلوت  زا  زور  تفه  نوچ  ( 1)
هقیقع ار  ع )  ) نسح دروآ و  مهارف  تشاد  یلام 
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«6  » .دومن ینابرق  ار  يدنفسوگ  و  « 5  » درک

______________________________

الوا اریز  تسا ، یگتخاس  ثیدـح  نیا  هک  تفگ  ناوتیم  یلو  ما  هدرک  يراذـگمان  ریبش  ربش و  نوراه ، نارـسپ  ماـنب  ار  منادـنزرف  نم 
رگید دـنتفرگیم ، کین  لافب  ار  یمان  نینچ  ربمغیپ  نادـناخ  هنوگچ  سپ  هدوبن  ناهنپ  برح ، نامدود  مشاـه و  نادـنزرف  نیب  ینمـشد 

رد نسحم  هکنآ  موس  دوشن ؛ رارکت  يدـعب  ياهیراذـگمان  رد  هک  دوب  یفاـک  نسح  يراذـگمان  رد  برح  ماـنب  ربماـیپ  ضارتعا  هکنآ 
هزمح و میومع  مانب  ار  نسح  نم  دومرف  هک  هدرک  تیاور  یلع  ترضح  زا  دنسم  رد  لبنح  نب  دمحا  .دماین  ایندب  ربمغیپ  تایح  نامز 
ار نآ  نیخروم  تسا و  فیعـض  مه  تیاور  نیا  .مهد  رییغت  ار  اهنآ  مان  داد  نامرف  ربمغیپ  یلو  مداهن  مان  رفعج  مردارب  مانب  ار  نیـسح 

.دنا هتشونن 

زا هقیقع  تسا ، عـطق  قـش و  ینعمب  هک  هدـش  هتفرگ  قـع  هملک  زا  تسا و  دازوـن  يوـم  دنفـسوگ و  مشپ  ینعمب  تغل  رد  هقیقع  (- 5)
تسیا هقیقع  ادخ ، مانب  تفگ : دنفسوگ  ینابرق  تقو  رد  ربمایپ  دنا و  هتـسناد  بجاو  ار  نآ  اهقف  زا  یـضعب  تسا و  دکؤم  تابحتـسم 
دمحم لآ  يرادهگن  بجوم  ار  ینابرق  نیا  ایادخ  داب ، وا  تشوگ  هب  شتـشوگ  دنزرف و  ناوختـساب  شناوختـسا  ادنوادخ ، نسح ، زا 

.هد رارق 

مـالکلا و هرهوـج  راـصبالا و  روـن  رد  دـلج 4 ، هعیـشلا  ناـیعا  لوا ، دـلج  سیمخلا ، خـیرات  دـلج 7 ، یناتـسب ، فراـعملا  هرئاد  (- 6)
سمـش تسا و  فیعـض  تیاور  نیا  یلو  درک ، هقیقع  دنفـسوگ  ود  اب  مادک  ره  ار  نینـسح  ربمغیپ  هک  تسا  هدمآ  مکاح  كردتـسم 

تسا هیاورلا  فیعض  يدرم  هک  تسا  راوس »  » ربخ نیا  يوار  تسا  هتفگ  هدرک و  ضارتعا  نآ  هب  كردتسم  صیخلت  رد  یبهذ  نیدلا 
زا شیب  مه  یمالسا  ياهقف  و 
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.دنا هدرکن  رکذ  هقیقع  عیرشت  رد  دنفسوگ  کی 

ج 1،ص:53 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

لوپ نادنمتـسمب  شیوم  نزو  مه  دیـشارت و  زین  ار  شدنزرف  رـس  يوم  ربمغیپ  دیدرگ و  تما  يارب  یتنـس  يو  زا  سپ  مادـقا  نیا  ( 1)
«9  » .درک هنتخ  ار  وا  و  « 8  » دیلام نارفعز  رطع و  يرادقم  دازون  رس  رب  و  « 7  » داد هرقن 

قیمع مرگ و  هنوگنیا  يرهم  هدرکن و  یـشودمه  تیانع  اب  هنوگنیا  يا  هفطاع  هدـشن و  هدـید  یگزیکاـپ  نینچب  هناردـپ  یتبحم  اـعقاو 
.تسا هتسویپن  روهظب 

.تشاد هولج  نآ  رد  توبن  یئابیز  توارط و  دوب و  هدروآ  رب  یباداش  هخاش  نینچ  هک  دوب  تماما  تخرد  نیا  و 

هک دنهدیم  شیامن  نانچ  ار  شیامیـس  نایوار  دوبن و  دننامه  ربمایپ  هب  ع )  ) نسح نوچمه  سک  چیه  دـیوگیم : هک  تسا  سنا »  » نیا
و « 10  » دزیم قرب  يا  هدنشخرد  یهایـس  شنامـشچ  رد  دوب و  یخرـسب  هتخیمآ  دیفـس و  شراسخر  .تسنامیم  ربمایپ  یتوکلم  هرهچب 

شناوزاب هناش و  هلصاف  و  « 12  » تشاد ربطس  تشرد و  یتالضع  اهناوختسا و  « 11 ، » دوب هدیچیپ  هتشابنا و  شرس  يوم  ياه  هدوت 

______________________________

.تسا هدوب  رتمک  ای  مهردکی  لداعم  كدوک  يوم  نزو  هک  هدمآ  باتک  نیا  رد  راصبالا ، رون  سیمخلا و  خیرات  (- 7)

دندیلامیم نوخ  دوخ  دازون  رس  رب  یلهاج  بارعا  هک  هدمآ  راحب  مهد  دلج  رد  .دیلام  رطع  كدوک  رـس  رب  دوخ  تسدب  ربمغیپ  (- 8)
.تشادزاب يراک  نینچ  زا  ار  وا  تسا و  تیلهاج  نارود  راگدای  راک  نیا  دومرف  ءامسا  هب  ربمغیپ  و 

.راصبالا رون  (- 9)

.نینیعلا جعدا  (- 10)

.هرفو اذ  (- 11)

.سیدارکلا میظع  (- 12)

ج 1،ص:54 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

و « 16  » دیشخردیم هرقن  یقیربا  دننامب  شندرگ  و  « 15  » تشاد هاتوک  هوبنا و  ینساحم  و  « 14  » هدیچیپ مه  رد  یئوم  « 13 ، » دوب دایز 
تسنامیم ربمغیپ  هب  يروص  ياهیئابیز  رد  هکنانچمه 
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«17  » .دوب شدج  هیبش  تشاد ، يرترب  ناربمایپ  همه  رب  نآ  نتشادب  ربمایپ  هک  یئالاو  قالخا  رد 

نآ هتسیاش  قحب  تسا و  سفن  یکاپ  یماقم و  دنلب  یئوخکین و  رد  شدوخ  دوجو  زا  یکچوک  هنومن  شدنزرف  هک  دیدیم  ربمایپ  ( 1)
.ددرگ راد  هدهع  شردپ  زا  سپ  ار  تما  ینومنهر  دریگ و  وترپ  توبن  عاعش  زا  هک  تسا 

مه ار  نسح  هدـمآ ، جومب  تایح  سونایقا  رد  وا  يارب  هچنآ  هک  دـیدیم  هدام  ملاـع  ءارو  اـم  زا  ار  تقیقح  نیا  ربماـیپ  ذـفان  ناگدـید 
.دوب دهاوخ  مّلسم  هرهب ، نامه  ققحت 

رارق شیوخ  يونعم  رهم  تیبرت و  هانپ  رد  ار  وا  دیشخب و  یم  ساکعنا  یمارگ  دنزرف  نیا  رب  ار  شتیانع  تیبرت و  عاعـش  تهج  نیمهب 
تدش يدعب ، تاحفص  رد  هک  تشادیم  لوذبم  ع )  ) نسح هرابرد  ار  دوخ  غیردیب  تیانع  هجوت و  نیا  تدالو  زور  نامه  زا  دادیم و 

.دش دهاوخ  نایب  دراد ، ساکعنا  ناکما  هک  اجنآ  ات  شدنزرفب  تبسن  ربمایپ  روآ  تفگش  يزرورهم  میرکت و 

______________________________

.نیبکنملا دیعب  (- 13)

.رعشلا دعج  (- 14)

.هیحللا ثک  (- 15)

دوخ فراعملا  هرئاد  متفه  دـلج  رد  ار  فاصوا  نیا  زا  یخرب  مه  یناتـسب  لوا ، دـلج  سیمخلا  خـیرات  هضف ، قیربا  هقنع  ناـک  (- 16)
.تسا هدومن  رکذ 

تهابـش نمب  يوخ  شنیرفآ و  رد  نسح  دومرف : ربـمغیپ  هک  دـسیون  یم  مولعلا  ءاـیحا  رد  یلازغ  مود ، دـلج  یبوـقعی ، خـیرات  (- 17)
.دراد

ج 1،ص:55 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

(1)

تیصخش شوه و 

ج 1،ص:56 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

یتمهدـنلب و یگزیکاپ و  زا  ینـشور  هناشن  یناسنا و  لـماکت  زا  یلاـع  يا  هنومن  وا  دـش و  یم  يرپس  ع )  ) نسح یکدوک  نارود  ( 1)
همه هدـمآ و  رب  مهب  شداهن  رد  یلاـع  شرورپ  کـی  تازاـیتما  همه  هک  تهج  نادـب  دوب  تیـصخش  ذوفن  راشرـس و  شوه  زا  يزمر 

شدوجو رد  یمالسا  تیبرت  لماک  ياه  هناشن 
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.دوب هتفای  مکارت 

ج 1،ص:57 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

كاپ ياه  هنومن  تفرعم و  تمکح و  زا  ار  وا  ع )  ) یلع دادیم و  ساکعنا  دنزرف  نیا  دوجو  رب  ار  شدنلب  حور  زا  یعاعـش  ربمغیپ  ( 1)
ع)  ) نسح دوجو  نشلگ  رد  تساوح  نارتـخد  نیرت  بیجن  هک  نمادـکاپ  ع )  ) همطاـف تخاـس و  یم  باریـس  شیوخ  نشور  شور  و 

.درکیم سرغ  ار  لامک  تلیضف و  لاهن 

یقالخا و یلقع و  ياهتیـصوصخ  نیرتمهم  نینچمه  تاداع و  دراوم ، نیرتکچوک  رد  هک  تسا  هدـش  تباـث  دـیدج  یـسانشناور  رد 
دیلقت لها  دایز  هزادـناب  لفط  دریگیم ، رارق  كدوک  هاگدـید  رد  هک  لـمع  یناگدـنز و  رظن  هطقن  زا  یناـگمه  ياـههاگیاپ  رد  هچنآ 

.تسا روعش  هطیح  زا  جراخ  تالاح  رتشیب  رد  یلو  تسا  مهف  كرد و  اب  هارمه  دیلقت  نیا  یهاگ  هتبلا  .تسا 

ددرگیم و رثأتم  ناشکاپ  فطاوع  قالخا و  زا  تفرگ  رارق  تشرس  كاپ  لماک و  صاخـشا  دیلقت  وترپ  رد  كدوک  هک  یماگنهب  سپ 
تسا و يوناث  تعیبط  مه  تداع  دوشیم و  رهاظ  تداع  تروصب  دـعب  یلو  دـیآ ، یم  رد  دـیلقت  تروصب  ماـگ  نیتسخن  رد  ریثأـت  نیا 

«. 1  » ددرگ یم  داجیا  یصخش  قالخا  دیآ و  یم  تسدب  يدرف  صیاصخ  رذگهر  نآ  زا  هک  تسا  یهارود  زا  یکی  دیلقت 

هناخ رد  وا  اریز  دراد ، رارق  یناـسنا  هلق  نیرتدـنلب  رد  قـالخا  یلقع و  تازاـیتما  رد  ع )  ) نسح هک  تسا  مّلـسم  هدـعاق  نیمه  قبط  رب 
رد اـهناسنا  نیرترب  تروـصب  ار  وا  یتـسه  ياـیند  هک  يربماـیپ  تسا ، هتفاـی  شرورپ  ربماـیپ  تیبرت  ناـماد  رد  هدـمآ و  دوـجوب  یحو 

.تسا هتفرگرب 

دزادرپ یم  اهناسنا  ینادواج  تایح  زا  نشور  یلحارم  سیسأتب  شتوبن  راگزور  زا  يرود  ره  رد  شیاین  هک  دیدیم  یبوخب  ع )  ) نسح
ناهاوخ وا  .دشوکیم  هنادرم  یتسرد ، تقیقح و  يوسب  مدرم  ینومنهر  رد  و 
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یهاوخ ریخ 

______________________________

.ردنامل هتشون  تایح ، رد  یسانشناور  (- 1)

ج 1،ص:58 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

يا هدـنزرا  ناسنا  ره  يارب  هک  دـنکیم  يربهر  ـالاو ، یئوخ  ناـنچ  اـب  یگناـگی  یتسرپاـتکی و  يوسب  ار  هدوت  تسا و  مدرم  زردـنا  و 
.تسوکین ینومنهر  قشمرس و 

مه ع )  ) نسح دادـیم و  ياج  شدـنزرف ، هشیدـنا  حور و  رد  ار  يا  هدنـشخرد  لماک و  تازایتما  نینچ  هک  دوب  ربمایپ  نیمه  کـنیا  و 
.تفرگیم ارف  هناقاتشم  ار  اهنآ 

رد دـیزرو و  مامتها  مدرم  یئامنهار  زردـنا و  هب  تخانـشب و  ار  قیاـقح  نیا  دوب ، مرن  شیاـهنخان  زونه  هک  یماـگنهب  ع )  ) نسح ( 1)
.دوب وا  يالاو  قالخا  یئوخمرن و  زا  يزمر  هک  دومیپ  یم  ار  یشور  مدرم  تیاده  میلعت و 

اجنآ زا  تخاس  یم  وضو  صقان  يا  هویشب  هک  دندید  ار  يدرم  ریپ  ع )  ) نیسح شردارب  وا و  يزور  هک  دنیوگیم  نینچ  دروم  نیا  رد 
دنتساوخیمن یئوس  زا  دنراذگب و  یقاب  یهابتشا  نینچ  رد  ار  وا  هک  دنتساوخن  دنتـشاد ، مدرم  یئامنهار  شزومآ و  هب  رفاو  یقـشع  هک 

: تفگیم يرگیدب  کی  ره  دندرک و  اپرب  یگتخاس  یعازن  ریزگان  دنزادرپب ، دنملاس  درم  نآ  ریقحتب 

يوضو ینک  تواضق  ات  میریگیم  وضو  وت  ربارب  رد  ام  خیـش ! يا  دنتفگ  دـندرب و  درم  ریپ  هب  يرواد  یتسین و  دـلب  ار  نتفرگ  وضو  وت 
تسرد امش  يود  ره  راک  تفگ  درب و  یپ  دوخ  هابتـشاب  دوش  ریقحت  هکنآ  نودب  خیـش  دنتفرگ ، وضو  نوچ  تسا و  تسرد  نیمادک 

«2  » .متشگزاب مهابتشا  زا  متخومآ و  امش  زا  ار  هضیرف  نیا  نونکا  مهدیمن و  ماجنا  یتسردب  لمع  نیا  هک  منادان  درمریپ  نم  تسا و 

دهدیم ناشن  یتسردب  تسوا و  یقالخا  یگدنشخرد  زا  يا  هنومن  نیا 

______________________________

.مهد دلج  راحب ، (- 2)

ج 1،ص:59 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

نهذ رد  هنوگچ  ربمایپ  راتفر  يوخ و  هک 
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.تسا هتسب  شقن  شدنزرف 

نادـنچ دـیلقت  يارب  دنتـسه و  ناسنا  هیحور  رد  یثوروم  قالخا  ریثأت  يداژن و  تلاـصاب  دـقتعم  سانـشناور  نادنمـشناد  یـضعب  ( 1)
.دنشاب یمن  لئاق  یتیمها 

: دیوگ یم  یلسکه » »

تروص نیا  رد  .دریگیم  دـشر  یگداوناخ  عضو  زا  ددرگیمزاـب و  ثراوت  لـصا  هب  تسا  ناـسنا  رد  هک  یتیـصاخ  تیـصوصخ و  ره  »
ار ققحت  تروص  دراوم ، نآ  رب  هداوناـخ  طـیحم  دـیآ و  یم  رد  یلاـمتحا  يدراوم  تروصب  دـیآ  یم  دـیدپ  يداژن  تشرـس  زا  هچنآ 

تلاصا زا  هک  یتایـصوصخ  گنهآ  مه  تسا ، راک  ماجنا  رب  وا  یئاناوت  زا  ترابع  ناسنا  یثارو  تیدوجوم  نیاربانب ، .دـنکیم  میـسرت 
«. دشاب هدش  هفاضا  نآ  هب  یگداوناخ 

: دیوگ یم  زجنج » داتسا  »

اهورین نیا  رب  هک  تسا  یلماوع  هب  طوـبرم  اـهورین  نیا  زا  کـی  ره  روـهظ  تسا و  هتفهن  شداـهن  رد  یناـسنا  ره  یثوروـم  ياـهورین  »
«. دبای هطاحا  نآ  دشر  ماگنهب 

ریثأـت تحت  تسا و  رادروخرب  یئـالاو  سب  ثراوت  بسن و  زا  هک  تسا  یناـسنا  نیتسخن  ع )  ) نسح هک  تسا  مّلـسم  تروص  نیا  رد 
ياه هیامرـس  یناور و  ياـه  یگتـسجرب  هک  میـسریم  تقیقح  نیاـب  تثارو  نوناـق  قبط  رب  هتفرگ و  رارق  هتـسیاش  يا  هداوناـخ  تیبرت 

.تسا هتفای  لاقتنا  شدنزرف  دوجوب  ربمایپ  يونعم  هدنزرا 

تسد یئایازم  نانچب  زگره  نارگید  هک  دوب  زئاح  ار  یلاع  كاردا  راشرـس و  شوه  زا  یتازایتما  یکدوک  نارود  نامه  زا  ع )  ) نسح
دنتفای یمن 

ج 1،ص:60 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

تفای یم  هار  وا  تیاده  لفحم  هب  دشیم و  رضاح  ربمایپ  روضح  رد  نوچ  تشادیم و  هگن  شدنمورین  هظفاح  رد  دینـش  یم  ار  هچنآ  و 
تفریم و هناخب  درکیم و  ظفح  ار  همه  دینش ، یم  شدج  يوگتـسار  نابز  زا  دمآ و  یم  دورف  شراوگرزب  ياین  رب  هک  ار  نآرق  تایآ 

درکیم و لقن  ع )  ) یلع يارب  ار  نانخس  نآ  ع )  ) همطاف دناوخیم و  شردام  رب 
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.ما هدینش  ع )  ) نسح زا  تفگیم  ع )  ) همطاف تسا و  هدینش  هنوگچ  ار  تایآ  نیا  هک  دیسرپیم  یتفگشب  ع )  ) یلع

.دنکیم توالت  شردام  رب  ار  تایآ  هنوگچ  شدنزرف  دنیبب  ات  تسشن  راظتناب  شدنزرف  هاگدید  زا  ناهنپ  ع )  ) یلع يزور  ( 1)

شردام نوچ  دنامزاب و  راتفگ  زا  داتفا و  تنکلب  شنابز  یلو  دناوخب  شردام  يارب  ار  نآرق  تایآ  تساوخ  دـمآ و  هناخب  ع )  ) نسح
.دراد یمزاب  نتفگ  نخس  زا  ارم  شدوجو  هوکش  هک  تسا  هناخ  نیا  رد  یگرزب  تیصخش  ایوگ  ناج  ردام  تفگ : دیسرپ ، ار  تلع 

تسیرگن رود  یعاعش  زا  ار  زیچ  همه  ناوتیم  نآ  يورین  هب  هک  تسیا  هدرتسگ  كاردا  شرگن و  هدیدپ  فرگش ، دادعتسا  مهف و  نیا 
.دیدرگ هاگآ  تسا ، ناهنپ  بیغ  هدرپ  تشپ  رد  هک  يا  هتفهن  رارسا  زا  و 

رگید تشادـیم و  هگن  شا  هظفاح  نوناک  رد  دینـش  یم  ربماـیپ  زا  هک  ار  ینآرق  تاـیآ  شرمع ، یگلاـس  راـهچ  نارود  رد  ع )  ) نسح
هـضرع نینچ  يدـنوادخ  هاگردـب  عرـضت  اـب  هک  درکیم  لـقن  ار  ربماـیپ  زا  یئاـعد  هکناـنچ  تفرگیم  ارف  ار  شزیمآ  تیادـه  ناـنخس 

: تشادیم

ارم یتسه  نآ  رادتـسود  هچ  رهب  نادرگ و  مدنم  هرهب  شیوخ ، یئاطعا  تیفاع  زا  امرف و  ینومنهر  شیوخ  تیادـهب  ارم  اراگدرورپ ! »
تسود

ج 1،ص:61 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

نامرف وت  هک  انامه  رادب ، نمیا  ارم  تسا  وت  ینامـسآ  ياضق  رد  هک  یئاهیدب  زا  نک و  تیانع  تکرب  نمب  تیاهیگدنـشخب  زا  رادب و 
«. 3 « » تسین اور  وت  رب  ینامرف  یهدیم و 

یب ياـهرواب  هب  ار  دوخ  ياهکـش  دوـمرفیم ، هک  مدینـش  شترـضح  زا  تفگ : دراد  ناـیب  ربماـیپ  زا  ینخـس  دنتـساوخ  هک  یماـگنه  و 
«4  » .تقیقح شمارآ و  یکین  تسا و  دیدرت  يدب  هک  نادب  راذگاو و  تدیدرت 

ربمغیپ زا  ینخس  هک  دنتساوخ  وا  زا  رگید  راب  نوچ  و  ( 1)
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: تفگ دنک  لقن 

نادـناخ رب  هقدـص  تفگ : تفرگ و  مناـهد  هار  همین  زا  ار  نآ  ربمغیپ  مراذـگب  ناهدـب  هک  متـشادرب  هقدـص  لاوما  زا  یئاـمرخ  يزور 
«. 5  » تسین لالح  ربمغیپ 

: تفگ یم  نینچ  ربمایپ  يوکین  يوخ  هرابرد  مالسلا - هیلع  نسح -

عفر يارب  تشاد  ناوت  رد  هچنآ  ربمغیپ  دش و  یمن  ّدر  شیاضاقت  تشادـیم ، هضرع  یتجاح  درب و  یم  ربمایپ  روضحب  يزاین  سک  ره 
یم داجیا  يراوید  خزود  شتآ  وا و  نیب  زامن  نآ  دراذگب ، ار  حبـص  زامن  سک  ره  دومرف  ربمغیپ  هک  مدینـش  دربیم و  راکب  مدرم  زاین 

«6  » .دنک

ارف نم  روضحب  ار  برع  ياقآ  دومرف  هک  مدوب  ربمایپ  رـضحم  رد  يزور  هک  درک  یم  لقن  نینچ  شنارای  يارب  ربمایپ  شدـج  زا  زاب  و 
.دیناوخ

______________________________

دلج 4. رکاسع ، نبا  خیرات  (- 3)

هرابرد هک  ار  هچنآ  دومرفیم  هک  مدینش  ربمغیپ  زا  دومرف  ع )  ) نسح هک  تسا  هدمآ  دمحا » دنـسم   » رد دلج 2 و  یبوقعی ، خیرات  (- 4)
.دیآ دیدپ  دیدرت  کش و  غورد ، زا  دروآ و  شمارآ  یتسار ، هک  راذگاو  تنیقی  هب  يراد  کش  شا 

.تسا هیرطف  لام و  هاکز  دننام  بجاو ، تاقدص  تسا  مارح  ص )  ) دمحم نادناخ  رب  هک  یتاقدص  زا  دارم  دلج 2 ، هباغلا ، دسا  (- 5)

دلج 2. هباغلا ، دسا  (- 6)

ج 1،ص:62 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

؟ یتسین برع  دیس  تدوخ  رگم  تفگ : هشیاع 

.برع نامدود  دیس  یلع  ممدآ و  نادنزرف  دیس  نم  دومرف :

: دومرف ناگمهب  هاگنآ  .دـنیآ  مهارف  شناراـی  همه  اـت  داد  ناـمرف  ادـخ  لوسر  دیـسر ، ربماـیپ  روضحب  مالـسلا - هیلع  یلع - نوچ  ( 1)
؟ دیوشن هارمگ  زگره  دینز  گنچ  نآ  هب  رگا  هک  منک  هاگآ  یتقیقحب  ار  امش  دیهاوخیم 

.ادخ لوسر  يا  يرآ  دنتفگ 

زا لیئربج  ار  نخس  نیا  دیراد ، یمارگ  نم  یگرزب  هب  دیرادب و  تسود  نم  رهم  هب  ار  وا  تسا ، یلع  نیا  دومرف :
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«. 7  » میوگب امشب  ات  دروآ  نمب  ادخ  بناج 

______________________________

رد یمالسا  فوصت  باتک  رد  كرابم  یکز  رتکد  یطیقنس ،» هّللا  بیبح  دمحم  خیش   » هتشون ع )  ) بلاط یبأ  نب  یلع  یناگدنز  (- 7)
اـهیئوگ و هدـنکارپ  نیا  هیفوص  هک  میئوگب  تسا  رتـهب  دـسیون : یم  ص )  ) دـمحم ءاـیبنالا  دیـس  دروم  رد  هیفوص  هدـیقع  ذـخأم  ناـیب 

باتک رد  هک  دنراد  دیدرت  نآ  تحـص  هرابرد  ءاملع  هک  تسا  یثیدح  نیا  دنا و  هتفرگ  ءایبنالا » دیـس  انا   » ثیدـح زا  ار  اه  یتسردان 
یلع ینعی  برع  دیـس  هب  تفگ  ربمغیپ  هک  درک  تیاور  ع )  ) یلع نب  نسح  هک  تسا  هدـمآ  سابتلالا » ءافخلا و  فشک   » مانب ینولجع 
دعب .تسا  برع  دیـس  یلع  ممدآ و  نادـنزرف  ياـقآ  نم  دومرف  یتـسین ؟ برع  دیـس  تدوـخ  رگم  تفگ  هشیاـع  .دـیایب  دـیئوگب  (ع )

ذخأم رد  ار  كراـبم  یکز  رتکد  نخـس  ناوتیمن  یلو  تسا ، یگتخاـس  ثیدـح  نیا  هک  دراد  هدـیقع  یبهذ  هک  دـسیون  یم  ینولجع 
لوا دـنراد : فالتخا  یمالـسا  ياه  هقرف  ریاس  اـب  تهج  ود  زا  دروم  نیا  رد  هیفوص  هک  تفگ  دـیاب  تسناد و  تسرد  هیفوص  هدـیقع 

تـسا یلیالد  دروم  نیا  رد  اهنآ  دانتـسا  میدـق و  هفـسالف  هتفگب  انب  لوا  رداص  لوا و  لقع  زا  تسا  ترابع  هک  تسا  تانیعت  عامتجا 
دوجو تقیقح  رب  لوا  رداص  لوا و  لقع  قیبطت  مود  .دوش  یمن  رداص  دحاو  زج  دـحاو  ردـصم  زا  دـنا  هتفگ  هدروآ و  هفـسلف  رد  هک 

رگا  » ثیدح و  سانلا » دیـس  انا   » ثیدح هراب  نیا  رد  اهنآ  لیلد  دنا و  هتفای  یئادج  هفـسالف  زا  هک  تسا  هدـیقع  نیمهب  تسا و  ربمغیپ 
.دـنهارمه هفـسالف  اـب  لوا  تهج  دروم  رد  هفوصتم  دـشاب و  یم  لـیبق  نیا  زا  يراـبخا  رگید  و  دـش » یمن  قلخ  ناـهج  مدوب  یمن  نم 

دیاقع هک  دیوگب  دیابن  كرابم  یکز  رتکد  نیاربانب ،
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دیاب هکلب  تسا  هدش  هتفرگ  رابخا  نیا  زا  هیفوص 

ج 1،ص:63 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

هتفگ مدرمب  هدینش و  ربمایپ  نابز  زا  دوخ  هک  دنا  هدرک  لقن  یبتجم  ماما  زا  ناوارف  یثیداحا  تنـس  لها  نایوار  هقف و  نادنمـشناد  ( 1)
طبس يونعم  یتاذ و  غوبن  هب  قیرط  نیا  زا  ام  تسا و  یمالسا  يداقتعا  لوصا  ینید و  تاروتسد  یخرب  نمضتم  ثیداحا  نیا  تسا و 

هک ار  شراشرـس  شوه  يرترب و  لاـمک و  زا  یئاـه  هناـشن  هتـشاد و  یتمظع  دـشر و  نینچ  یکدوک  راـگزورب  هک  میربیم  یپ  ربماـیپ 
.تسا هتشذگ  راگدایب  دوخ  زا  تسا  یلاع  یشرورپ  هدیدپ 

______________________________

دـنک و ضرعت  لوا  تهج  رد  هیفوص  هشقانم  هب  دزاـس و  نشور  یـسررب و  ربمغیپ  دوجو  رد  ار  لوا  رداـص  لوا و  لـقع  قیبطت  هلئـسم 
ریخا هدیقع  تسا و  نآ  رب  هیفوص  دامتعا  تهجب  ای  تیاور  فعـض  سانلا » دیـس  انا   » ثیدح رد  ءاملع  دـیدرت  تلع  هک  تسناد  دـیاب 

.تسا مولعم  ریغ  مه  یلوا  تسین و  تسرد  نآ  فعض  تهجب 

ج 1،ص:65 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

(1)

تشادگرزب رهم و 

ج 1،ص:66 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

دنلب هاگیاپ  توبن و  ماقمب  شبرقت  زا  دادـیم و  هعاشا  نیملـسم  نیب  ار  مالـسلا - هیلع  نسح - شدـنزرف  تازایتما  لیاضف و  ربماـیپ  ( 1)
زا یهاـگ  دوتـس و  یم  ار  شیایاجـس  لـئاضف و  یئاـهنت  هب  یهاـگ  .تفگ  یم  نخـس  اـج  همه  دراد  وا  هب  هک  ینیتسار  رهم  يونعم و 

سیدقت تمظع و  هب  شدنمجرا  ردام  ردپ و  شردارب و  نسح و  زا  ینامز  درکیم و  دای  ع )  ) نیسح شردارب  وا و  تازایتما 

ج 1،ص:67 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.تفگ یم  نخس 

: تسا نینچ  هدش  نایب  مالسلا - هیلع  نسح - هرابرد  راصحناب  ربمایپ  نابز  زا  هچنآ 

«1  » .دنک هاگن  نسح  هب  دنیبب  ار  تشهب  ناناوج  ياقآ  دهاوخیم  سک  ره  ( 1)

لگ نسح 
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«2  » .ما هتفرگرب  ایند  زا  نم  هک  تسا  یئوبشوخ 

نیا : » دومرف تخادـنا و  ع )  ) نسح هب  يرظن  درک و  مدرمب  یهاـگن  دـیناشن و  شراـنک  رد  ار  ع )  ) نسح تفر و  ربـنمب  ربـمغیپ  يزور 
«3 «. » دزاس رارقرب  ار  حلص  ناناملسم  نیب  وا  دوجو  تکرب  هب  هک  هدرک  هدارا  دنوادخ  تسا و  نم  دنزرف 

وت مراد ، تسود  ار  نسح  نم  ایادخ  دومرفیم : دیـشکیم و  شود  رب  ار  ع )  ) نسح هک  مدـید  ار  ربمغیپ  دـیوگیم : « 4 « » بزاع نب  ءارب  »
مه

______________________________

.باحصالا لئاضف  دلج 8 ، هیاهنلا ، هیادبلا و  (- 1)

.مود دلج  باعیتسالا ، (- 2)

وبا زا  قعاوص  رد  رجح  نبا  هلمج  زا  تسا  هدیدرگ  رداص  راب  نیدنچب  ربمغیپ  هیحان  زا  ثیدح  نیا  نومـضم  لوا ، دلج  هباصالا  (- 3)
دمآ دوب  لاسدرخ  یلفط  هک  نسح  دوب و  هدجـس  لاح  رد  ربمغیپ  میدناوخیم و  زامن  ربمغیپ  اب  يزور  تفگ  هک  دنک  یم  تیاور  رکب 
ناـنچ كدوک  نیا  اـب  دـنتفگ  ربماـیپ  هب  دیـسر  ناـیاپب  زاـمن  نوچ  تشادرب و  یمرن  هب  ار  وا  ربمغیپ  .تسـشن  ترـضح  نآ  تشپ  رب  و 

ار حلـص  ناناملـسم  نیب  وا  تسدب  دنوادخ  هک  تسا  یفاک  ارم  تسا و  نم  هناحیر  نسح  دومرف  .درکن  سک  چیه  هک  يدرک  يراتفر 
.دنک رارقرب 

رد .تسا  هتفاین  گنج  هزاجا  یلو  هتـشاد  روضح  ردب  گنج  رد  وا  .تسا  هرامع  وبا  شا  هینک  ربمغیپ و  نارای  زا  باذع  نب  ءارب  (- 4)
.تشذگ رد  ریبز  نب  بعصم  نامز  رد  دیزگ و  تماقا  هفوک  رد  دوب و  ع )  ) یلع هارمه  هب  ناورهن  نیفص و  لمج و  ياهگنج 

ج 1،ص:68 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

«5  » .رادب شتسود 

یبوخ راوس  مه  وا  دومرف : ربمغیپ  .يا  هدش  راوس  بوخ  یبکرم  رب  رـسپ  يا  تفگ  يدرم  دوب ، هتفرگ  شودب  ار  وا  ربمغیپ  يزور  ( 1)
«6  » .تسا

رهم زا 
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دوب و هدجس  لاح  رد  ربمغیپ  هک  اسب  هچ  دنیوگ  یم  هلمج  زا  تسا و  هدیـسر  امب  ناوارف  يرابخا  ع )  ) نسح شدنزرفب  ربمغیپ  ناوارف 
«7  » .دادیم لوط  ار  هدجس  دنامیم و  لاح  نامهب  ربمغیپ  تسشن و  یم  شتشپ  رب  دمآ و  یم  ع )  ) نسح

: دومرف دندیـسرپ ، شترـضح  زا  ار  تلع  زامن ، نایاپ  زا  سپ  دروآ  اجب  زارد  رایـسب  يا  هدجـس  تشاذگ و  یم  اشع  زامن  ربمغیپ  یبش 
«8  » .منک شا  هدایپ  هک  مدوب  تحاران  دوب و  راوس  متشپ  رب  نسح ، مرسپ 

ندرگ رب  تفرگ و  ار  وا  ربمغیپ  تفر و  ـالاب  ربنم  زا  ع )  ) نسح دادـیم ، دـنپ  دومرفیم و  تیادـه  ار  مدرم  دوب و  ربنم  رب  ربـمغیپ  يزور 
، تفای نایاپ  ربمغیپ  نانخس  ات  دش و  یم  هدید  دجـسم  ياهتنا  زا  دیـشخرد و  یم  ربمغیپ  هنیـس  رب  وا  لاخلخ  قرب  هکنانچ  دیناشن  دوخ 

«9  » .دوب وا  شود  رب  نانچمه  نسح 

یبوخب وا  هب  تبـسن  ربمغیپ  هقالع  قشع و  تدـش  اهنآ  نمـض  هک  تسا  هدـمآ  ع )  ) نسح هرابرد  یئاهنت  هب  هک  دوب  رابخا  یخرب  اهنیا 
ع)  ) نیسح و  ع )  ) نسح هرابرد  ربمغیپ  زا  هک  يرابخا  حرش  هب  کنیا  دوشیم و  ساسحا 

______________________________

دلج 8. هیاهنلا ، هیادبلا و  (- 5)

.ءایلوالا هیلح  قعاوصلا و  (- 6)

دلج 8. هیاهنلا ، هیادبلا و  (- 7)

دلج 2. هباصالا ، (- 8)

دلج 8. هیاهنلا ، هیادبلا و  (- 9)

ج 1،ص:69 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

: میزادرپ یم  تسا  هدیسر 

«10  » .دنتشهب ناناوج  ياقآ  نیسح ، نسح و  دومرف : ربمغیپ  ( 1)

«11  » .ما هتفرگرب  ایند  زا  هک  دنتسه  نم  يوبشوخ  ياهلگ  نیسح  نسح و 

«12  » .دنناربمایپ طابسا  رامش  رد  نم و  ناگدازرتخد  نیسح  نسح و 

«13  » .دنتسه نیسح  نسح و  نم ، نادناخ  دارفا  نیرت  یمارگ  دومرف : هک  دنکیم  تیاور  ربمغیپ  زا  کلام » نب  سنا  »

خرس یئاهنهاریپ  اب  نیسح  نسح و  هک  تفگ  یم  نخس  ربنم  رب  ربمغیپ  يزور 
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ار اهنآ  تفر و  ربنمب  هرابود  تشادرب و  ار  اهنآ  دمآ و  نیئاپ  ربمغیپ  .دنداتفا  نیمزب  دندیود  یم  هک  یلاحرد  دندمآ و  دجـسمب  گنر 
«14 *«. » ٌهَْنِتف ْمُکُدالْوَأ  ْمُُکلاْومَأ َو  امَّنَأ  : » دومرف هک  تسا  تسار  يادخ  نخس  دومرف : تفرگ و  شوغآ  هب 

«15  » .متشادرب ار  اهنآ  مدیرب و  ار  منخس  هکنیا  ات  متفاین  مارآ  دنتفا  یم  نیمزب  دنودیم و  هک  مدید  ار  كدوک  ود  نیا  نم 

نوچ .دسوب  یم  ار  اهنآ  زا  یکی  راب ، ره  دیآ و  یم  ام  بناجب  هتفرگ  شودب  ار  نینسح  هک  مدید  ار  ربمغیپ  يزور  تفگ : هریره » وبا  »
: دومرف دیسر  امب 

«16  » .تسا هدرک  ینمشد  نم  اب  دنک  ینمشد  اهنآ  اب  سک  ره  هتشاد و  تسود  ارم  درادب ، تسود  ار  اهنیا  سک  ره 

______________________________

دلج 6. راحب ، (- 10)

.قعاوصلا يذمرت ، حیحص  (- 11)

.قعاوصلا (- 12)

دلج 2. يذمرت ، حیحص  (- 13)

هیآ 28. هروس 8 ، دنیالب - شیامزآ و  امش  نادنزرف  اه و  هیامرس  (- 14)

دلج 2. يذمرت ، حیحص  (- 15)

دلج 1. هباصالا ، (- 16)

ج 1،ص:70 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

تسا هتشاد  تسود  ارم  درادب ، تسود  ار  اهنآ  سک  ره  دنتسه  نم  نارسپ  ود  نیا  دومرفیم : هک  مدینش  ربمایپ  زا  تفگ : ناملس » ( » 1)
هک ره  دنکیم و  شدراو  تشهبب  درادب  تسود  ادخ  هک  ار  سک  ره  درادیم و  تسود  ار  وا  يادخ  درادب ، تسود  ارم  هک  سک  ره  و 

«17  » .دنکفا شتآ  هب  درادب و  نمشد  شیادخ  دزرو  ینمشد  نم  اب  هک  سک  نآ  هدرک و  ینمشد  نم  اب  درادب  نمشد  ار  اهنیا 

زا دـعب  دـمآ و  نوریب  تشاد  ابع  ریز  رد  يزیچ  هک  شترـضح  متفر ، ربمغیپ  هناخب  يراـک  ماـجنا  يارب  یبش  تفگ : دـیز » نب  هماـسا  »
هداهن دوخ  نار  يالاب  رب  ار  ع )  ) نینسح مدید  تشادرب  ار  ابع  ربمایپ  دیراد ؟ دوخ  اب  هچ  مدیسرپ  راک  ماجنا 
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ار ناشنارادتـسود  اهنآ و  مه  وت  مرادـیم  تسود  ار  اـهنآ  نم  ادـنوادخ   » .دنتـسه نم  رتخد  نارـسپ  نم و  نارـسپ  اـهنیا  دومرف : دوب و 
«18  » .رادب تسود 

یبوخ ناراوس  مه  امـش  تسا و  يرتش  بوخ  امـش  رتش  دیوگیم : دراد و  شود  رب  ار  ع )  ) نینـسح هک  مدـید  ار  ربمغیپ  تفگ : رباج » »
«19  » .دیتسه

اهرـسپ تفگ : دینابـسچ و  هنیـسب  تفرگ و  ار  اهنآ  ربمغیپ  دندیودیم  ربمغیپ  يوسب  هک  مدید  ار  نینـسح  تفگ : یفقث » هرم  نب  یلعی  »
دنکزان لد  ریگ و  تخس 

______________________________

دلج 3. مکاحلا ، كردتسم  (- 17)

.تسا هدرک  دای  قعاوص  رد  رجح » نبا   » ار ثیدح  رخآ  دلج 7 و  لامعلا ، زنک  (- 18)

یبوخ بکرم  متفگ  دراد  شود  رب  ار  نینـسح  هک  مدـید  ار  ربمغیپ  تفگ  رمع  هک  تسا  هدـمآ  نآ  رد  دلج 7 و  لامعلا ، زنک  (- 19)
نانکیزاب و نینسح  تسا : هدورس  نینچ  هراب  نیا  رد  يریمح » دیس   » هعیش دقتعم  رعاش  .دنتسه  یبوخ  ناراوس  مه  اهنآ  دومرف : .دیراد 
هچ تفرگ ، ناششودب  داتفا و  هارب  تفگ و  داب  تیادف  دینابسچ و  هنیسب  تفرگ و  ار  اهنآ  ربمغیپ  دندمآ و  ربمغیپ  شیپ  هب  ناود  ناود 

.دندوب یبوخ  ناراوس  هچ  بوخ و  بکرم 

ج 1،ص:71 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

«20  » .دننیشنب یتحلصمب  ای  دنزیخرب  قح  هماقا  يارب  رگا  دنماما  ود  ره  نیسح  نسح و  دومرف : دعب  و  ( 1)

ایند و نوئش  رد  ار  نیملسم  یئاوشیپ  شنادنزرف  يارب  دومرف و  راوتسا  شنادناخ  رد  ار  تماما  ساسا  يراتفگ  راتفر و  نینچ  اب  ربمغیپ 
رد ار  هچنآ  مینک و  هراشا  تسا ، ربمغیپ  روظنم  فدـه و  هک  یتماما  هب  راصتخا  هب  دـنچ  ره  تسا  بسانم  اجنیا  رد  درک و  تابثا  نید 

ار یتازایتما  نانچ  میئامن و  نایب  هتشاد  روظنم  نسح  شدنزرف  يارب  هنیمز  نیا 
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.میرامشب شتماما  ماقم  هتسیاش  مینادب و  ع )  ) نسح هزراب  تافص  صیاصخ و  زا 

تماما ینعم 

ناسنا درف  کیب  هک  تسا  یئایند  ینید و  روما  رد  تما  یناگمه  تسایر  تماما  دـنا : هتفگ  تماما  هملک  ریـسفت  ینعم و  رد  نیملکتم 
.دوش یم  راذگاو 

نید ایند و  روما  رد  عامتجا  رب  لماک  یطلـست  دـننکیم و  يوریپ  وا  زا  مدرم  هک  تساهنآ  ياورناـمرف  مدرم و  ياوشیپ  ماـما ، نیارباـنب ،
.دراد

تماما هب  زاین 

همه لیصا و  تلادع  هب  ندیشخب  ققحت  روظنمب  تماما  ماقم  هب  زاین 

______________________________

دنمـشناد باحـصا  زا  هک  هدـش  رکذ  هرم  نب  یلعی  هباـصالا ، هباـغلا و  دـسا  رد  یلو  هدروآ  هبنم  نـب  یلعی  مکاـح ، كردتـسم  (- 20)
.تسا هتشاد  تکرش  فئاط  نزاوه و  حتف و  ربیخ و  هیبیدح و  تاوزغ  رد  هدرک و  تیاور  ربمغیپ  زا  یثیداحا  هدوب و  ربمغیپ 

ج 1،ص:72 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

درادرب رد  ار  مدرم  داحتا  یگناگی و  یناگمه و  شیاسآ  نیمأت  هدومرف و  هدارا  نیمز  رد  نآ  رارقتسا  يارب  يادخ  هک  تسا  يا  هبناج 
.تسا دوهشم  مدرم  روما  هرادا  رد  هک  تسا  یئاه  یهابت  حالصا  یعامتجا و  تاماظن  ياه  یجک  عفر  نمضتم  یماقم  نینچ  و 

قوقحب زواـجت  زا  نادـنمروز  نتـشادزاب  هدـید و  جـنر  هدروخ و  تسکـش  ياـه  هدوت  زا  یتخبدـب  جرم و  جره و  عـفد  يارب  تماـما 
حیحـص و ماظن  داجیا  اهتلیـضف و  ءایحا  اهیگدوتـسان و  اه و  یتسپ  وحم  یهابت و  اب  هزرابم  يرگمتـس و  زا  ناراکمتـس  عنم  ناناوتان و 

.دزاس لماک  ار  مدرم  یعامتجا  يدرف و  یناگدنز  هک  تسا  يا  هتسیاش 

زا دـشابن و  يزایتما  نارگید  رب  يراگزیهرپ  هب  زج  ار  سک  چـیه  هک  تسا  مدرم  همه  نیب  يربارب  ماظن  نتخاـس  رادـیاپ  يارب  تماـما 
اـهنامرف و رـشن  راـگدرورپ و  تاذ  شتـسرپ  دـنوادخ و  تخانـش  دزاـس ، یم  دـنمزاین  ماـما  دوـجو  هـب  ار  اـم  هـک  يدراوـم  نیرتـمهم 

ات دنریذپب  ار  ماما  نامرف  دیاب  مدرم  همه  تروص  نیا  رد  .تسوا  ياهشزومآ 
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.دیامرف تیاده  تسار  هارب  ار  ناگمه  دزاس و  عمتجم  ار  اهیگدنکارپ  دنک و  تسار  ار  اه  یجک 

؟ دنک یم  زارحا  ار  ماقم  نیا  یسک  هچ 

یـسک دنیوگیم  تسا و  ظوحلم  مه  تماما  رد  يربمایپ  طیارـش  تسا و  توبن  تخرد  زا  يا  هخاش  تماما  هک  دنراد  هدـیقع  نایعیش 
تافص همه  عماج  تصیقن و  هنوگ  ره  زا  رود  نامز ، نامدرم  نیرتاناد  دیاب  راچانب  دریگیم ، رارق  یـسدقم  دنلب و  هاگیاپ  نینچ  رد  هک 

چیه هک  يروطب  دشاب  لماک  زراب و 

ج 1،ص:73 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

«21  » .دشاب موصعم  كاپ و  یهانگ  شزغل و  ره  زا  یتسیاب  نینچمه  دنک و  يربارب  صیاصخ  لیاضف و  نیا  رد  وا  اب  دناوتن  سک 

دیاب ماما  زین  تسا و  هدرک  هماقا  وا  تمصع  موزل  ماما و  دوجو  ترورـض  رب  لیلد  رازه  ود  نیفلا »  » مانب دوخ  باتک  رد  یلح » همالع  »
تیاده ریخ  یکین و  هب  ار  مدرم  دناوتیمن  زگره  دشاب  نادان  يرـصنع  نیملـسم  ياوشیپ  رگا  اریز  دشاب ، شراگزور  نامدرم  نیرتاناد 

: هک تسا  هدش  هتفگ  شیپ  زا  دوشیم و  ساسحا  ملاع  یماما  هب  اهنآ  زاین  هک  تسا  مدرم  لهج  تلع  هب  دنک و 

هکنآ رگم  دـسر  یمن  ناماسب  مدرم  ياهیناماسبان  زگره  ینعی : اوداس  مهلاهج  اذا  هارـس  مهل و ال  هارـس  ـال  یـضوف  ساـنلا  حلـصی  ـال 
.دنسریمن الاو  یماقمب  دننک ، تموکح  اهنآ  رب  اهنادان  هک  یمدرم  زگره  دشاب و  ناشربهار  یلیصا  يربهر 

نخس هکنانچ  دنک  مایق  يرادمامز  زارحا  يارب  اه  تحلـصم  اه و  تیعقوم  هب  هجوت  نودب  ماما  هک  تسین  تماما  طیارـش  زا  نیا  یلو 
ای دـنزیخرب  قح  هماـقا  يارب  رگا  دـنتما  ياوشیپ  ود  ره  نیـسح  نسح و  : » دـیامرف یم  هک  اـجنآ  درادـیم  ناـیب  ار  یلـصا  نینچ  ربمغیپ 

«. دننیشنب هناخ  رد  یتحلصمب 

.تسا هدیدرگ  نایب  ربمایپ  نابز  زا  هک  تسا  یلیصا  تقیقح  نامه  نیا  و 

______________________________

تمصع نیملکتم  (- 21)
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.تسا نوصم  شزغل  هانگ و  باکترا  زا  نآ  يورین  هب  موصعم  ددرگیم و  رشب  لماک  دارفا  لماش  هک  دننادیم  ادخ  فطل  هدیدپ  ار 

ج 1،ص:74 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

اوشیپ باختنا 

تسین و یعامتجا  روما  دـقع  لح و  بابرا  ای  مدرم  هدوت  راـیتخا  رد  ماـما  نییعت  هک  دـنراد  هدـیقع  ماـما  باـختنا  هلئـسم  رد  ناـیعیش 
.دریذپ ماجنا  دنوادخ  هدارا  هب  ربمغیپ  باختنا  دننام  یتسیاب  تسا و  لاحم  مدرم  هلیسوب  یقیقح  ماما  رایتخا  باختنا و 

یمن یسک  ادخ  زج  ار  موصعم  نوچ  تسا ، تماما  یلصا  طیارش  زا  تمصع  هعیش ، هعماج  داقتعا  رد  هک  تسا  تقیقح  نیمهب  هجوت 
بجوم ارجام  نیا  دنیزگیم و  رب  دوخ  هشیدنا  شور و  قباطم  ار  ماما  سک  ره  دشاب ، مدرم  تسدب  ماما  باختنا  رایتخا  رگا  دـسانش و 

.دوشیم یهابت  يزیرنوخ و 

.تسا هدمآ  مالک  بتک  رد  نآ  هنمادرپ  حرش  تماما و  هرابرد  دوب  يراتفگ  رصتخم  نیا 

وبا  » هک تسا  یثیدح  هتـشاد ، نایب  شردارب  ردام و  ردپ و  وا و  میرکت  و  ع )  ) نسح ماقم  تمظع  هرابرد  ربمایپ  هک  ینانخـس  هلمج  زا 
: دیوگ يو  دنکیم  لقن  هریره »

: تفگ درک و  یهاگن  ع )  ) نینسح یلع و  همطاف و  هب  ربمغیپ 

«22  » .متسود وا  اب  دریذپب  ار  امش  یتسود  هک  سک  ره  منمشد و  دزیخرب  امش  زیتسب  هک  یسک  اب  نم 

زور درادب ، تسود  ار  اهنیا  ردام  ار و  ام  ناکاین  ار و  كدوک  ود  نیا  ارم و  سک  ره  دومرف : تفرگ و  ار  نینسح  تسد  ربمایپ  يزور 
رد نم  اب  تمایق 

______________________________

نینچمه .تسا  هدومن  رکذ  هدروآ  ننـس »  » رد هجام » نبا   » هکنانچمه مقرا » نب  دیز   » ار ثیدح  نیا  دلج 8 . هیاهنلا ، هیادبلا و  (- 22)
.تسا هدمآ  لامعلا » زنک   » متفه دلج  رد 

ج 1،ص:75 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.دوب دهاوخ  نم  هاگیاج 
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«23»

همه نوچ  روایب و  نم  شیپ  ار  تنادـنزرف  رهوش و  دومرف : ع )  ) همطاـف هب  ادـخ  لوسر  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  « 24 « » هملس ما  »
: تشاد هضرع  تشادرب و  اعدب  تسد  دعب  تخادنا و  يربیخ  یئاسک  اهنآ  رب  دندش  عمج 

راوازـس وت  هک  انامه  .يداتـسرف  میهاربا  لآ  رب  هکنانچمه  تسرفب  اهنیا  رب  ار  دوخ  تاکرب  دورد و  دندمحم ، نادناخ  اهنیا  ادنوادخ !
.یتسه شتسرپ  شیاتس و 

«25  » .یتسه ریخ  رب  وت  دومرف  تفرگ و  نم  تسد  زا  ار  نآ  ربمغیپ  موش  لخاد  ات  متشادرب  ار  ابع  هشوگ  مهنم  تفگ  هملس » ما  »

ترتع نآرق و 

زیچ ود  امش  نیب  نم  دومرفیم : تایح  راگزور  نیرخآ  رد  ربمایپ 

______________________________

دلج 2. يذمرت ، حیحص  هدوملا ، عیبانی  (- 23)

.دوب ربمغیپ  هتسجرب  نارسمه  زا  یکی  نینمؤملا - ما  هملس -» ما  (- » 24)

شردام دوب ، هتفاـی  بقل  نینچ  دادـیم  هشوت  هار  رد  ار  نارفاـسم  نوچ  هک  تسا  بکارلا  داز  هب  بقلم  هفیذـح  شردـپ  دـنه و  شماـن 
هب ود  ره  دـیئارگ و  مالـسا  هب  وا  اب  درک و  جاودزا  هملـس  وبا  شیومع  رـسپ  اب  هملـس  ما  دوب ، سارف  ینب  زا  ینانک  رماـع  رتخد  هکتاـع 
زا هرد  بنیز و  ورمع و  هنیدم  رد  دندرک ، ترجه  هنیدمب  دنتـشگزاب و  هکمب  دعب  دمآ  ایندب  اهنآ  زا  هملـس  دندرک و  ترجاهم  هشبح 
رد تفریذـپن و  یلو  درک  يراگتـساوخ  وا  زا  رکب  وبا  هدـع ، ناـیاپ  زا  سپ  تشذـگرد ، شرهوش  تقو  نیا  رد  دـندمآ و  ایندـب  اـهنآ 

.تسا هدرک  لقن  یثیداحا  همطاف  ربمغیپ و  زا  وا  .دمآ  رد  ربمغیپ  دقع  هب  يرجه  مراهچ  ای  موس  لاس  لوالا  يدامج 

.تسا هتفر  ایند  زا  ع )  ) ءادهشلا دیس  ترضح  تداهش  ربخ  ندینش  زا  سپ  دنیوگ  تسا و  هتشذگ  رد  يرجه  ای 61  لاس 59  رد  يو 
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.تسا هدمآ  هباصا »  » متشه دلج  رد  ربخ  نیا 

دلج 7. لامعلا ، زنک  (- 25)

ج 1،ص:76 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

دراو نم  رب  رثوک  رد  تمایق  رد  ات  دنوش  یمن  ادج  مه  زا  زگره  تقیقح  ود  نیا  منادناخ و  ادخ و  باتک  مراذگیم ، یقاب  ار  ردقنارگ 
«26  » .دنوش

زا شناوریپ  تینوصم  زمر  ار  اهنآ  هب  کسمت  درک و  یفرعم  مه  کیدزن  هارمه و  ار  شنادـناخ  نآرق و  یناـیب ، نینچ  اـب  ادـخ  لوسر 
هکناـنچمه هتفرگرب و  رد  ار  زیچ  همه  وا  شناد  نآرق ، هارمه  هب  هک  تسوا  ناـمدود  زا  مه  ع )  ) نـسح .درمـش  اـهیراوشد  اهـشزغل و 

.تسا هزنم  یشزغل  هانگ و  ره  زا  مه  وا  تسا  رانک  رب  یلطاب  ره  زا  نآرق 

زا هکنآ  تفاـی و  یئاـهر  تکـاله  زا  تخیوآ  ناشنامادـب  سک  ره  هک  دـنحون  یتشک  نوچمه  نم  نادـناخ  دومرف : ربـمغیپ  نینچمه 
«27  » .دیئارگ يدوبانب  دیچیپ  رس - ناشنامرف 

ایند ياهرطخ  زا  یئاهر  بجوم  وا  زا  يوریپ  وا و  هب  لسوت  تهج  نیدـب  دوب ، ربمایپ  ناـسک  نیرتکیدزن  نیرت و  یمارگ  زا  ع )  ) نسح
.تسا ترخآ  و 

هقـالع يدرف و  تبحم  هدـیدپ  شنادـناخ ، دارفا  رگید  نسح و  هـب  تبـسن  ربـمغیپ  تشادـگرزب  يزرورهم و  نـیا  هـک  تـسا  یهیدـب 
همه هکلب  دیوگیمن ، شیوخ  زا  نخس  یحُوی » ٌیْحَو  اَّلِإ  َوُه  ْنِإ  يوَْهلا  ِنَع  ُقِْطنَی  ام  َو   » نآرق هیآ  لولدمب  ربمغیپ  اریز  تسین ، یصخش 

«28  » .تسا ینامسآ  یحو  هب  دنتسم  شراتفگ 

______________________________

هب تیب  لها  نآرق و  ریبعت  تلع  تسا  هدـمآ  باتک  نیا  رد  و  قعاوص ، لامعلا ، زنک  لـبنح ، دـمحا  دنـسم  مکاـح ، كردتـسم  (- 26)
.تسا بجاو  يرما  تیب  لها  قوقح  تیاعر  دنیالاو و  ياهشناد  تداعس و  رارسا  تمکح و  نداعم  اهنآ  هک  تسنآ  نیلقث 

.هقرحملا قعاوص  (- 27)

.مجن هروس  (- 28)

ج 1،ص:77 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

نآرق ياه  تداهش 

هداراب هک  يربمغیپ 
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اهنآ تمارک  زا  دهد و  هعاشا  ناناملـسم  نیب  ار  شردارب  ردام و  ردپ و  و  ع )  ) نسح لیاضف  هک  دراد  نامرف  هدش ، ثوعبم  يدنوادخ 
لیلجت و رد  هک  مینیب  یم  دیجم  نآرق  رد  ینشورب  ام  دنریذپب و  ار  ناشینامـسآ  لیـصا  يربهر  دنیارگ و  اهنآ  هب  مدرم  ات  دیوگ  نخس 

: دیامرفیم شربمغیپ  هب  دنوادخ  هک  اجنآ  ات  هدش  لزان  ناوارف  یتایآ  ربمایپ  نادناخ  یتسود 

«29 «. » یبْرُْقلا ِیف  َهَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ُْلق ال  »

.مهاوخیمن منادناخ  یتسود  زج  يدزم  امش  زا  متلاسر  غالبا  ربارب  رد  نم  وگب ، مدرمب  ربمایپ  يا  ینعی :

؟ دنتـسیک تسا  بجاو  ناناملـسم  رب  اـهنآ  ناـمرف  هک  وت  ناـکیدزن  مدیـسرپ  ربمغیپ  زا  هیآ  نیا  لوزن  تقو  رد  دـیوگیم : ساـبع » نبا  »
: دومرف

«30  » .اهنآ نادنزرف  همطاف و  یلع و 

: تسا هدومرف  هدرمش و  هیآ  نیا  دصاقم  زا  یکی  ار  دوخ  هدرک و  هراشا  تقیقح  نیاب  شیاه  هبطخ  زا  یضعب  رد  مه  ع )  ) نسح

.تسا هدومرف  لزان  ام  هرابرد  ار  هیآ  نیا  هتـسناد و  بجاو  یناملـسم  ره  رب  ار  اهنآ  یتسود  یلاعت  يادـخ  هک  متـسه  ینادـناخ  زا  نم 
«31»

: دیوگیم هیآ  نیا  نومضمب  هراشا  رد  یعفاش » »

______________________________

.يروش هروس  (- 29)

.راصبالا رون  روثنملا ، ردلا  يروباشین ، ریسفت  دلج 7 ، يزار ، رخف  ریسفت  (- 30)

.مهن ءزج  نایبلا ، عمجم  (- 31)

ج 1،ص:78 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

رب شنآرق  رد  دنوادخ  ار  امـش  تبحم  ربمغیپ ! نادناخ  يا  ینعی : « 32  » هلزنا نآرقلا  یف  هّللا  نم  ضرف  مکبح  هّللا  لوسر  تیب  لها  اـی 
.تسا هدرمش  بجاو  مدرم 

: دیامرفیم هک  تسا  ریهطت  هیآ  دزاسیم ، صخشم  تراهط  تلاصا و  رد  ار  تلاسر  نادناخ  زاتمم  هاگیاپ  هک  یتایآ  هلمج  زا  رگید 

«33 «. » ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  ِْتیَْبلا َو  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُِری  امَّنِإ  »

امش زا  ار  يدیلپ  هک  تسا  نیا  رب  يدنوادخ  هدارا  ینعی :
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.دزاس نات  هزیکاپ  دیادزب و  ربمایپ  نادناخ 

رـصح و لیلد  ناهانگ و  اهیدـیلپ و  همه  زا  اهنآ  یکاپ  تیب و  لها  ینمادـکاپ  تمـصع و  رب  تسا  يراوتـسا  لیلد و  نشور ، هیآ  نیا 
تـسا تراهط  موهفم  رارکت  يربخ و  هملک  رب  ل »  » دورو نینچمه  .تسا  امنا »  » هملک گرزب  زایتما  نیاـب  لوسر  نادـناخ  صاـصتخا 

.دزاسیم زاتمم  یتیزم  نینچب  ار  ربمایپ  نادناخ  هک 

ینادـناخ زا  نم  تسا  هتفگ  هدرک و  هراشا  تسوا  هداوناـخ  وا و  صوصخم  هک  یتلیـضف  نینچب  شتاـنایب  زا  یخرب  رد  مه  ع )  ) نسح
«34  » .تسا هتخاس  ناش  هزیکاپ  كاپ و  هتشاد و  رودب  اهنآ  زا  ار  يدیلپ  دنوادخ  هک  متسه 

______________________________

.هقرحملا قعاوص  (- 32)

دلج رد  يزار » رخف   » هلمج زا  .دنا  هدرک  تیاور  تلاسر  نادناخ  نأش  رد  ناثدحم  نارسفم و  رتشیب  ار  هیآ  نیا  .بازحا  هروس  (- 33)
هباصالا و مراهچ  دلج  رد  ینالقـسع »  » حیحـص و مود  دلج  رد  ملـسم » ، » موس دـلج  رد  يروباشین »  » .تسا هدروآ  ریبک  ریـسفت  مشش 

.تشذگ نآ  رکذ  تسا و  هدرک  تیاور  هملس » ما   » هک تساسک  ثیدح  نآ  لوزن  ببس 

.هقرحملا قعاوص  (- 34)

ج 1،ص:79 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

هدومرف لزان  رهد ) « ) یتا له   » مانب صاخ  يا  هروس  اهنآ  يونعم  نأـش  لوسر و  ترتع  هاـگیاپ  تمظع  ناـیب  رد  دـنوادخ  هکنآ  رگید 
«35  » .دنا هتخادرپ  نآ  لیصفت  حرشب و  ریسفت  بابرا  رتشیب  هک 

رهد هروس  لوزن 

زا یعمج  هارمه  هب  ربمغیپ  دندش و  رامیب  نینـسح  یتقو ، هک  تسا  هدش  رکذ  نینچ  یتا » له   » هروس لوزن  ببـس  نارـسفم ، رثکا  لقنب 
هک درک  رذن  ع )  ) یلع .تفای  دنهاوخ  افـش  ینک  رذن  تنادـنزرف  دوبهب  يارب  رگا  دومرف : ع )  ) یلع هب  تفر و  اهنآ  تدایع  هب  شنارای 

نینچ مه ، هضف »  » شزینک و  ع )  ) همطاف .درادب  هزور  زور  هس  دنبایزاب ، ار  دوخ  تمالس  شنادنزرف  رگا 
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هـس ع )  ) یلع دوبن و  دوجوم  يا  هشوت  اهنآ  هناخ  رد  یلو  دنتفرگ ، هزور  یگمه  دنتـساخرب  يرامیب  زا  نینـسح  نوچ  هدرک و  يرذـن 
.درک هیهت  نان  صرق  جنپ  درک و  درآ  ار  نآ  زا  یشخب  ع )  ) همطاف تفرگ و  ماو  هب  وج  نم 

.درک کمک  تساوخرد  اهنآ  زا  داتسیا و  رد  رب  يدنمتسم  راطفا  تقو  رد 

ار رگید  زور  هنسرگ  نانچمه  دنداد و  دنمتسمب  ار  دوخ  مهس  دندرک و  يوریپ  ماما  زا  مه  نارگید  دیـشخب و  واب  ار  دوخ  مهـس  یلع 
میتی لذب  ار  نان  ياهصرق  یگمه  درک و  کمک  ياضاقت  داتـسیا و  هناخ  رد  رب  راطفا  تقو  رد  یمیتی  مه  رگید  بش  دنتفرگ و  هزور 

.دندیشونن بآ  زج  يزیچ  دندنارذگ و  مه  ار  مود  بش  هدرک و 

______________________________

.لوا دلج  هدوملا  عیبانی  دلج 6 و  نایبلا ، حور  دلج 3 ، يروباشین ، ریسفت  دلج 8 ، يزار ، رخف  ریسفت  (- 35)

ج 1،ص:80 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

ار رد  هبوک  تقو  نیا  رد  .تشاذگ  هرفـس  رب  نان  راطفا  تقو  رد  تخپ و  نان  اهدرآ  هدـنامیقاب  زا  همطاف  يراد ! هزور  زور  نیموس  رد 
ریسا هب  ار  نان  دندیشک و  ندروخ  زا  تسد  راب  نیموس  يارب  مه  اهنآ  .درب  تیاکش  یگنسرگ  زا  تلاسر  نادناخ  هب  دیبوک و  يریـسا 

.دندیشخب

.دیرفایب یناگدنب  نینچ  هک  تسا  یئادخ  كاپ  رتالاو ، نیا  زا  يراثیا  هچ  رتگرزب و  نیا  زا  يراکوکین  هچ 

ناشمادنا دوب و  هتسشن  ناشیامیس  رب  يدرز  یکانتـشحو ؟ هرظنم  هچ  دید ، لاح  نآ  هب  ار  اهنآ  تفر و  ناشرادیدب  ربمغیپ  مراهچ  زور 
.دنریمیم یگنسرگ  زا  ربمغیپ  نادناخ  هک  دیسرب  نم  دادب  دز : دایرف  دش و  نوگرگد  ربمغیپ  لاح  .دیزرلیم  یگنسرگ  یناوتان و  زا 

هنادواج مایپ  دمآ و  دورف  ربمغیپ  رب  یحو  نیما  تقو  نیا  رد 
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ناهج رد  ار  اهنآ  شاداپ  يافیا  هدرک و  دای  تمظع  هب  ار  لوسر  نادـناخ  ماـن  هک  يا  هیآ  یماـیپ و  .دـیناسر  وا  هب  ار  اـناد  راـگدرورپ 
.دوب هداد  تراشب  يدبا 

يراـگدرورپ سدـق  تحاـسب  یکیدزن  ادـخ و  يدونـشخ  بلج  يارب  هک  درکیم  تیاـکح  ربـمغیپ  نادـناخ  گرزب  دزم  زا  هروس  نیا 
ردـپ و دوخب و  تبـسن  دـنوادخ  فرط  زا  ار  یلیلجت  میرکت و  نینچ  ع )  ) نسح دـندوب و  هداد  ناـشن  دوـخ  زا  یگرزب  شـشخب  نینچ 

.درکیم رکش  زاربا  تفای و  یم  رد  شردارب  ردام و 

هلهابم ناتساد 

شا هداوناخ  و  ع )  ) نسح بیصن  هک  یئاهیرترب  تازایتما و  زا  رگید 

ج 1،ص:81 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

تقیقح تابثا  روظنمب  نارجن  ياراصن  اب  هلهابم  يارب  ار  شنادناخ  دومرف ، دوخ  ربمغیپ  هب  دـنوادخ  هک  تسا  هلهابم  ناتـساد  دـیدرگ 
: دش لزان  نینچ  هراب  نیا  رد  نآرق  هیآ  دروایب و  نیرفن  كانرطخ  هنحصب  شتوبن 

ْلِهَْتبَن َُّمث  ْمُکَـسُْفنَأ  انَـسُْفنَأ َو  ْمُکَءاِسن َو  انَءاِسن َو  ْمُکَءاْنبَأ َو  انَءاْنبَأ َو  ُعْدـَن  اَْولاعَت  ْلُقَف  ِْملِْعلا  َنِم  َكَءاج  ام  ِدـَْعب  ْنِم  ِهِیف  َکَّجاَح  ْنَمَف  »
80 ص :  هلهابم .....  ناتساد  ج 1 81  (ع ) یلع نب  نسح  یناگدنز  « 36 «. » َنِیبِذاْکلا یَلَع  ِهَّللا  َتَنَْعل  ْلَعْجَنَف 

زا مینک و  هلهابم  رگیدکی  اب  میناوخب و  ار  نامیاهـسفن  نامنانز و  نامنادنزرف و  دـیئایب  وگب  دـنریذپ  یمن  ار  وت  يربمایپ  اهنآ  رگا  ین :
.دتسرف باذع  نیرفن و  نایوگغورد  رب  هک  میهاوخب  ادخ 

لدـج وگتفگب و  ربمغیپ  اـب  دـندمآ و  هنیدـمب  نارجن  بهذـم  يوسیع  ياـملع  اهتیـصخش و  زا  یهورگ  هک  تسنیا  ناتـساد  هصـالخ 
يروـف مشخ  یگـشیمه و  نیرفن  دـنزادرپ و  هلهاـبمب  هـک  دنتـشاذگ  رارق  فرط  ود  ره  تـفرگ  رد  هـک  یثحاـبم  زا  سپ  دـنتخادرپ و 

.دنشخب نایاپ  دوخ  تموصخب  یمادقا  نینچ  اب  دنهاوخب و  نایوگغورد  يارب  ار  دنوادخ 

رد
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هک ارهز  تشاد و  تسدب  ار  نسح  تسد  هتفرگ و  شوغآ  هب  ار  نیـسح  دـمآ ، نوریب  هلهابم  يارب  دوخ  نادـناخ  اب  ربمغیپ  ررقم ، زور 
.دندمآ یم  ربمایپ  لابندب  ع )  ) یلع شگرزب  رسمه  هارمه  هب  دوب ، هدیشک  شکاپ  رکیپ  رب  يا  هلاه  تمصع  دنمهوکش  رون 

مدرم زا  هوبنا  یهورگ  دندش و  نوریب  هدنزارب  یتمشح  اب  ثرح » ینب   » ناراوس نارجن و  نایوسیع  زا  یهورگ  اب  مه  یحیسم  نایاوشیپ 
يارب

______________________________

ریـسفت  ) درواین هارمه  دوخ  اب  ار  یـسک  نینـسح  همطاف و  یلع و  زج  نارجن  ياراصن  اب  هلهاـبم  يارب  ربمغیپ  نارمع ، لآ  هروس  (- 36)
(. ملسم حیحص  روثنملا و  رد  يروباشین ، ریسفت  يزار ، رخف 

ج 1،ص:82 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

وا اـب  هلباـقم  زا  اـی  دـننکیم  هلهاـبم  ربمغیپ  اـب  اـه  یحیـسم  اـیآ  هک  دندیـسرپیم  مه  زا  دـندرک و  عاـمتجا  گرزب ، هعقاو  نیا  ياـشامت 
.دنزرویم يراددوخ 

؟ ینک یم  هلهابم  ام  اب  یصاخشا  هچ  هارمه  هب  دنتفگ  دندمآ و  لوسر  روضحب  یحیسم  يامعز 

.درک دوخ  نادناخب  هراشا  هتشاد و  یمارگ  ناشیادخ  هک  اهنآ  نیمز ، يور  دارفا  نیرتهب  یهارمه  هب  دومرف 

! يزادرپ یمن  هلهابمب  تا  هتسیاش  هیامنارگ و  ناوریپ  نارای و  راوگرزب و  باحصا  اب  ارچ  دنتفگ  بجعت  اب  اراصن 

.ادخ ياه  هدیرفآ  نیرتوکین  نیمز و  يور  مدرم  نیرترب  یهارمه  هب  منک  یم  هلهابم  امش  اب  دومرف : ربمغیپ 

دوخ گرزب  ياوشیپ  دزن  هب  دنتشگرب و  هکرعم  زا  نایرارف  نوچ  دز و  گنچ  ناشاهلد  رب  دیدش  یسرت  دنداتفا و  تشحو  هب  نایحیسم 
؟ ینیب یم  هچ  راک  نیا  رد  هثراح  ابا  ای  دنتفگ : دنتفر و  یحیسم  فقسا 

: تفگ دوب  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  لادتعا  تشحو  تدش  زا  هک  فقسا 

درکن و تعانق  مه  هتفگ  نیاب  .درک  دهاوخ  نینچ  دنکرب ، ياج  زا  ار  اههوک  ات  دنهاوخب  ادـخ  زا  رگا  منیب  یم  نم  هک  ار  یئاه  هرهچ 
دنگوس اب 
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مسق حیسم  قحب  دنک ، یم  هاگن  امشب  هتـشادرب و  نامـسآ  هب  ار  شیاهتـسد  هک  دینیب  یمن  ار  دمحم  رگم  تفگ ، شناوریپ  هب  ناهرب  و 
.تشگ میهاوخن  زاب  دوخ  نادناخ  هناخب و  زگره  دیاشگب ، مسق  هب  ناهد  رگا 

دینیب یمن  ار  دیشروخ  ایآ  تفگ : یم  دوزفا و  یم  شراکـشآ  تفایرد  نشور و  لیالدب  دادیم و  همادا  دوخ  نخـسب  نانچمه  فقـسا 
ياهداب هتفرگ !؟ ارف  شهایس  ياهربا  هک  دینک  یمن  هاگن  ار  قفا  هدش و  نوگرگید  شگنر  هک 

ج 1،ص:83 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

دـنا و هتفرگزاب  هناد  زا  ار  دوخ  ناد  هنیچ  هک  دـینک  هاـگن  ناـغرمب  دزیخ ، یمرب  نامـسآب  يدود  هوک  هلق  زا  دزو و  یم  خرـس  هاـیس و 
.دزیریم اهتخرد  گرب 

.دزرلیم ام  ياهاپ  ریز  رد  روطچ  نیمز  هک  دینیبب  دوشیم و  لزان  ام  رب  هک  تسا  دنوادخ  باذع  هناشن  اهنیا  املسم 

نینچ ربارب  رد  تسا و  هدـنکفا  هیاـس  ناـشاهدرخ  رب  اـهنآ  تبیه  هتفرگ و  ارف  ار  نایحیـسم  كاـپ ، ياـه  هرهچ  نیا  تمظع  ربـکا  هّللا 
ناشدـنلب هاگیاپ  هب  هدروآ و  نامیا  گرزب  يادـخ  هاگـشیپ  رد  كاپ  نادـناخ  نیا  تمارک  هب  اهنآ  .دـنا  هداتـسیا  هناعـضاخ  یتیناحور 

.دش دهاوخ  نینچ  دنوش ، هدیبوک  مهرد  اههوک  ات  دهاوخب  ادخ  زا  اهنآ  تمرحب  یسک  رگا  دنیوگیم  هک  اجنآ  ات  دنا  هدرک  رارقا 

وا و هب  شربمایپ  ادـخ و  بناج  زا  اهتمارک  اهتـشادگرزب و  اهیرترب و  نیا  هک  دـنک  یم  ساـسحا  یبوخب  یکدوک  نارودـب  ع )  ) نسح
یم رد  یبوخب  دـنک و  یم  كرد  ار  قیاقح  نیا  دـشک  یم  سفن  یکدوک  هاگرحـس  رد  زونه  هکنیا  اب  هدـش و  هدیـشخب  شا  هداوناخ 

هتـشاد رودب  يدیلپ  هنوگ  ره  زا  ار  شناماد  هدرمـش و  شربمایپ  ناکیدزن  زا  هدرمـش و  بجاو  مدرم  رب  ار  وا  تبحم  دنوادخ  هک  دـبای 
.تسا

باحصا میرکت 

ناناوج ياوشیپ  تلاسر و  نامدود  زا  هتسجرب  يدرف  هک  دنادیم  ع )  ) نسح
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!؟ دنکیم يربارب  یئالاو  هاگیاپ  نینچ  اب  يرترب  یگرزب و  مادک  سپ  .تسا  تشهب 

ج 1،ص:84 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

وا سیدـقت  لـیلجتب و  ربماـیپ  گرزب  ناراـی  تفاـی و  یم  هعاـشا  ناناملـسم  نـیب  رد  زور  ره  هـک  دوـب  اهیگدـنزرا  اهتلیــضف و  نـیمه 
.دنتخادرپیم

فاص ناشمادـنا  رب  ار  ناش  هماـج  تفرگیم و  باـکر  يراوس  ماـگنهب  ع )  ) نینـسح يارب  ناملـسم  تما  تنیز  ساـبع » نبا   » هلمج زا 
: دز دایرف  دیدش  یمشخ  اب  درک  شتمالم  دایز » نب  كرادم   » مانب يرکف  هتوک  نوچ  درکیم و 

مریگب و ار  ناشباکر  ات  مبای  قیفوت  هک  تسادخ  فطل  نیا  دنربمایپ و  نارـسپ  اهنیا  یـسانش ؟؟ یم  ار  رـسپ  ود  نیا  هایـس  کسوس  يا 
«37  » .منک فاص  ار  ناش  هماج 

فاوط زیزع  هبعک  درگرب  اهنآ  یتقو  هکنانچ  هدیـسر  امب  ناوارف  يرابخا  ع )  ) نینـسح ماـقمب  تبـسن  ناناملـسم  تشادـگرزب  هراـبرد 
«. 38  » دنیوج تکرب  ناشرادیدب  دنتسرف و - دورد  اهنآ  رب  ات  دندشیم  عمج  اهنآ  رود  رب  هوبنا  یهورگ  دندرکیم 

نـسح هرابرد  ربمغیپ  زا  ار  راک  نیا  اریز  دزیم ، هسوب  شفان  رب  تساـخ و  یمرب  شمارتحا  هب  دـیدیم  ار  ع )  ) نسح هاـگره  هریره » وبا  »
.دوب هدید  (ع )

.تسا هدروآ  ار  يربخ  نینچ  فارشالا » باسنا   » رد مه  يرذالب » »

شماقم تشادیم و  شیمارگ  ربمغیپ  دوخ  هکنانچمه  دنرامش  كاپ  دنراد و  گرزب  ار  ربمغیپ  طبس  هک  تسا  ناناملـسم  هفیظو  نیا  و 
.درمش یم  دنلب  ار 

______________________________

دلج 2. بوشآ ،» رهش  نبا  بقانم   » دلج 4 و رکاسع ،» نبا  خیرات  (- » 37)

دلج 8. هیاهنلا ، هیادبلا و  (- 38)

ج 1،ص:85 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

(1)

كاندرد گرم 

هراشا
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ج 1،ص:86 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.دوب هتفای  شرتسگ  شکاردا  ساسحا و  نارود  نیا  رد  دینارذگ و  ادخ  لوسر  دوخ ، ياین  اب  ار  شیناگدنز  زا  یشخب  ع )  ) نسح ( 1)
یئاهبل اب  تفریم و  یگدنز  زاوشیپ  هب  زور  ره  هدنشخرد  ینامشچ  مرن و  یلابورپ  اب  وا 
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.دوب یتخبکین  ینامداش و  ماگمه  نادنخ 

رادافو نارای  زا  دیدیم و  اهینابرهم  شگرزب  ّدج  زا  ع )  ) نسح

ج 1،ص:87 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

رد نشور  نیئآ  نیا  هب  ار  هچنآ  تسیرگن و  یم  ار  نیملـسم  مالـسا و  ياهیزوریپ  وا  .درکیم  تفایرد  اهتفوطع  اهتـشادگرزب و  ربماـیپ 
دنتسویپ و یم  مالسا  كاپ  میژرب  هورگ  هورگ  هوبنا ، یئاه  هدوت  هک  اجنآ  ات  درکیم  اشامت  دیسریم ، شماکحا  هعسوت  اهراکیپ و  هیاس 

.دندشیم ادخ  نید  لخاد 

كاپ ناتب  هرکیپ  اهیدـیلپ و  زا  ادـخ  هناخ  دـش و  هدوشگ  ناملـسم  نیحتاـف  تسدـب  برعلا  هریزج  رهـش  نیرتگرزب  هکم  هرخـالاب  ( 1)
يورب ار  دوخ  كرابمان  هرهچ  راگزور  دـیئاپن و  يرید  ربمایپ  هداوناخ  و  ع )  ) نسح رب  زیگنا  يداش  هماـگنه  نیا  هک  سوسفا  .دـیدرگ 

یهودنا تفرگ و  ارف  ار  ناشیاهلد  هدـنهد  ناکت  هدـیچیپ و  یـسرت  درتسگ ، هیاس  ناشرـس  رب  تبیـصم  یکیرات  دیـشک و  مه  رد  نانآ 
.تفای هار  ناشبلق  هب  گنگ 

وا هب  ادخ  يوس  زا  دـیدرگ ، رهاظ  ربمایپ  رب  ترخآ  رفـس  ياه  هناشن  دوش و  ادـخ  نامهم  ادـخ  لوسر  یتسیاب  هک  دیـسر  ارف  یماگنه 
: هک درک  شیروآدای  تشاد و  مالعا  وا  هب  ار  رفس  نیا  عوقو  دمآ و  یمایپ 

«. َنُوتِّیَم ْمُهَّنِإ  ٌتِّیَم َو  َکَّنِإ  »

«1  » .دنریمیم مه  نارگید  يریم و  یم  وت 

نیب زامن  ماگنهب  ربمایپ  دش و  لزان  وا  رب  رصن  هروس  هکنیا  ات  دیسر ، دهاوخ  ارف  یک  نم  گرم  متسنادیم  شاک  يا  تفگ : یم  ربمغیپ 
: تفگ داتسیا و  ناهگان  تئارق  ریبکت و 

.مدرگ یمزاب  شیوسب  مشزرمآ و  راتساوخ  وا  زا  میاتس و  یم  ار  ادخ  هّللا ، ناحبس 

گرم ربخ  دومرف : دندیسرپ ، وا  زا  ار  راتفگ  توکس و  نیا  تلع  نوچ 

______________________________

هیآ 32. رمز ، هروس  (- 1)

ج 1،ص:88 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

، دش هضرع  وا  رب  نآرق  راب  ود  لاس  نآ  رد  نوچ  و  « 2  » دیسر نمب  نم ،
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«3  » .تسا هدیسر  ارف  شگرم  ماگنه  هک  تسناد 

دوبن و نآ  تشادرب  يارای  زگره  ار  نارگید  هک  دوب  هدرک  لمحت  ار  اه  یتخـس  اـهجنر و  نیرت  هاـکناج  مدرم  تیادـه  هار  رد  وا  ( 1)
یقاب ینامرف  دوخ  زا  دناسر و  نایاپب  ار  شکاپ  توعد  هک  دش  نآ  رب  تسا  هدیـسر  ارف  ناهج  رگیدب  شلاقتنا  نامز  دیدیم  هک  کنیا 

.دشاب تاجن  تداعس و  نمضتم  ناناملسم  يارب  شگرم  زا  سپ  هک  دراذگ 

خر ترجه  لاس  نیمهد  رد  رفـس  نیا  دنا و  هتفگ  عادولا » هجح   » ار وا  جح  نیرخآ  تهج  نیمهب  درک و  ادخ  هناخ  ترایز  مزع  سپ 
.داد

: دومرفیم تشگ و  یم  مدرم  نیب  اج  همه  رفس  نیا  یط  ربمایپ 

«4  » .ار منادناخ  ادخ و  باتک  مراذگیم ، راگدای  هب  اهبنارگ  زیچ  ود  امش  نیب  مدرم ! يا 

یتخبکین و هشیمه  يارب  دـندرگن و  هارمگ  زگره  نآ  هب  هجوت  اـب  هک  دومرف  نییعت  یـشور  شناوریپ  يارب  یـشرافس  نینچ  اـب  ربماـیپ 
.دنبایرد ار  دوخ  يزوریپ 

(2)

ریدغ ناتساد 

هب نوچ  دش و  هنیدم  یهار  جح  مسارم  نایاپ  زا  سپ  ادخ  لوسر 

______________________________

دلج 1. بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  (- 2)

دلج 2. يذمرت ، حیحص  و  دلج 2 . يربکلا ، صئاصخلا  (- 3)

دلج 2. يذمرت ، حیحص  دلج 2 ، يربکلا ، صئاصخلا  (- 4)

ج 1،ص:89 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.درازگب راگدرورپ  مایپ  دمآ و  دورف  وا  رب  یحو  هتشرف  دیسر ، مخ  ریدغ 

زا سپ  ار  قلخ  يرادمامز  دیآ و  دورف  بآ  هکرب  نآ  رانک  رد  دتسیازاب و  تکرح  زا  نابایب  نآ  رد  هک  داد  یم  روتسد  واب  ادخ  نامرف 
.دشاب ناناملسم  عجرم  روما  همه  رد  وا  زا  سپ  ات  دراذگاو  ع )  ) یلع شیومع  رسپ  داماد و  تلیضفرپ ، درمناوج  هب  شیوخ 

نینچ ینآرق  هیآ  دوب و  هارمه  تخس  گرزب و  یمازلا  موتحم و  یمامتها  ینامسآ  نامرف  نیا  رد  ( 1)
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: تشاد یم  نایب 

«. 5 « » ِساَّنلا َنِم  َکُمِصْعَی  ُهَّللا  ُهََتلاسِر َو  َْتغََّلب  امَف  ْلَعْفَت  َْمل  ْنِإ  َکِّبَر َو  ْنِم  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَهُّیَأ  ای  »

ّرـش زا  ارت  دـنوادخ  هک  نادـب  يا و  هدرکن  تلاسر  غیلبت  ینکن  نینچ  رگا  هک  ناسرب  مدرمب  میداد  وتب  هک  ار  ینامرف  ربمایپ ! يا  ینعی :
.دراد یم  هگن  نانمشد 

یمهم رما  زا  دندش و  عمج  شرودب  شنارای  دوب و  مرگ  تدشب  اوه  دش ، هدایپ  شرتش  زا  دـیدرگ و  نارگن  يدـیدهت  نینچ  زا  ربمایپ 
یگمه داد  روتـسد  تشاد و  ناـیب  ار  رما  تقیقح  ربـمغیپ  .دندیـسرپ  دوب  هدـش  يداـبآ  زا  رود  غاد و  ناـبایب  نیا  رد  دورف  بجوم  هک 
يارجا هب  مزلم  هک  ار  ینامـسآ  روتـسد  دنک و  غالبا  ار  يدنوادخ  تلاسر  دناسرب و  اهنآ  هب  ار  ادـخ  نامرف  ات  دـنیآ  مهارف  نایناوراک 

.دنک ارجا  ریخأت  نودب  اج  نیمه  رد  تسنآ 

بیترت نارتش  زاهج  زا  يربنم  دومرف  روتـسد  هضیرف  يادا  زا  سپ  درازگ و  زامن  اهنآ  اب  ربمغیپ  دـندرک  عامتجا  ناـیناوراک  همه  نوچ 
دادعت دندرک و  عامتجا  شدرگ  رب  ناوارف  یباهتلا  اب  ناناملسم  هوبنا  هدوت  دنهد ،

______________________________

.هدئام هروس  (- 5)

ج 1،ص:90 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.دوب رتشیب  ای  رفن  رازه  دص  اهنآ 

هک یئاه  یتخس  اهجنر و  زا  داد و  هجوت  قح  هملک  يالعا  هار  رد  شیوخ  تازرابمب  ار  مدرم  راگدرورپ ، شیاتس  زا  سپ  ربمغیپ  ( 1)
نایب تسا  هتخومآ  اـهنآ  هب  يدـنوادخ  ماـهلا  نامـسآ  زا  هک  ار  یتاـمیلعت  تفگ و  نخـس  تسا ، هدرک  لـمحت  مدرم  تیادـه  هار  رد 

: دومرف هاگنآ  دنهد ، رارق  دوخ  تیاده  ياوشیپ  ار  وا  نادناخ  ادخ و  باتک  هشیمه  هک  تساوخ  اهنآ  زا  تشاد و 

؟ متسین رتالوا  رتکیدزن و  امش  دوخ  زا  امشب  نم  ایآ  مدرم ! يا 

! ادخ لوسر  يا  ارچ  دنتفگ 

لاؤس نیا  ربمغیپ 
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.دینش یم  تبثم  خساپ  ابترم  درکیم و  رارکت  ار 

تسود و ار  شناتـسود  ایادـخ  تساوشیپ ، ع )  ) یلع مربـهر ، نم  هک  ار  یـسک  دومرف : درب و  ـالاب  دوـخ  تسد  رب  ار  ع )  ) یلع هاـگنآ 
وا دوجو  رب  ار  قح  نادرگ و  شراوخ  دزاس ، شراوخ  سک  ره  نک و  شیرای  دنک  يرای  ار  وا  سک  ره  رادـب ، نمـشد  ار  شنانمـشد 

.نادرگب

ناملـسم درم  نز و  ره  يالوم  نم و  يالوم  هک  داب  تکرابم  بلاط  وبا  دـنزرف  يا  تفگ  دـمآ و  ع )  ) یلع روضحب  باطخ » نب  رمع  »
«6  » .يدش

دومرف و ماـمت  مدرم  رب  ار  شتمعن  گرزب  دـنوادخ  تسا ، نادـیواج  تلیـضف  تقیقح و  ياـیند  رد  هشیمه  يارب  هک  يزور  نینچ  رد 
: درک لزان  شیوخ  لوسر  رب  هیآ  نیا  تخاس و  لماک  ار  مالسا 

______________________________

هدرک و رکذ  ار  ناتساد  نیا  ددعتم  دانـسا  ریدغلا »  » نادیواج باتک  رد  ینیما  دیقف )  ) هیقف همالع  نینچمه  دلج 4 ، دمحا ، دنسم  (- 6)
.دنتفگ ناوارف  ینانخس  دندورس و  غیلب  يراعشا  ع )  ) یلع تلیضف  رد  ناملسم  نارعاش  نابیدا و  زور  نآ  رد  دیوگیم :

ج 1،ص:91 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

«. 7 « » ًانیِد َمالْسِْإلا  ُمَُکل  ُتیِضَر  ِیتَمِْعن َو  ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَأ  ْمُکَنیِد َو  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلا  »

.مدش یضار  مالسا  نیدب  امش  شیارگب  مدرک و  مامت  ار  تیاده  تمعن  متخاس و  لماک  ار  امش  نید 

هنیدمب تشگزاب 

دراد هک  درکیم  ساـسحا  جـیردتب  دـینارذگ و  ناناملـسم  راـک  تیـشمت  مدرم و  تیادـه  هب  يدـنچ  تشگزاـب و  هنیدـمب  ربمغیپ  ( 1)
.دسریم نایاپ  هب  شرمع 

يارب میورب و  عیقب  ناتـسروگ  هب  ات  اـیب  دومرف  وا  رب  تساوخ و  ار  « 8 « » هبهیوم وبا  ، » دـتفیب يراـمیب  رتسب  رد  هکنآ  زا  شیپ  یبش  همین 
.مینک شزرمآ  تساوخ  رد  ناگدرم ،

داتسرف دورد  اهنآ  هب  درک و  مالس  ناگدرم  رب  ربمغیپ  عیقب  رد 

دلج 1 مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  www.Ghaemiyeh.comیناگدنز  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 386زکرم  هحفص 81 

http://www.ghaemiyeh.com


: دومرف و 

هدنیآ نینچب  مه  نارگید  متسرفیم ، تینهت  دیا  هدیسر  نآ  هب  هک  یتشونرـس  رد  امـشب  متـسرفیم و  دورد  امـش  رب  اهروگ  ناگتفخ  يا 
.تسویپ دنهاوخ  يا 

لوا زا  رت  كرابمان  شرخآ  دنکیم و  لابند  ار  شزاغآ  شنایاپ  تسا و  هدیسر  ارف  کیرات ، بش  یهایس  نوچمه  اه  تبیصم  یکیرات 
.تسا نآ 

______________________________

.هدئام هروس  (- 7)

(. دلج 5 هباغلا ، دسا   ) درک دازآ  دیرخ و  ار  وا  ترضح  هک  دوب  ربمغیپ  ناگدنب  زا  هبهیوم » وبا  (- » 8)

ج 1،ص:92 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

: تفگ درک و  هبهیوم » وبا   » هب ور  دعب  و  ( 1)

ار نادـیواج  تشهب  راگدرورپ و  رادـید  نم  دـندرپس و  نمب  تشهب  ياهدـیلک  اب  ار  نآ  هشیمه  یناگدـنز  ایند و  ياه  هنیجنگ  دـیلک 
.متفریذپ

؟ یبایرد ار  يادخ  رادید  تشهب  رد  دعب  ینامب و  نآ  رد  هشیمه  هک  یتفرگن  ار  ایند  ياهدیلک  ارچ  موش ، تیادف  تفگ : هبهیوم » وبا  »

.تشگزاب شا  هناخب  درک و  شزرمآ  تساوخرد  عیقب  ناگدرم  يارب  دـعب  .متـساوخ  ار  راگدرورپ  رادـید  نم  مسق ، ادـخب  هن ، دومرف :
«9»

یمومـسم كاروخ  هضراع  يرامیب  نیا  تفرگ و  ارف  ار  وا  دیدش  يرـسدرد  اب  هارمه  یبت  دـش و  زاغآ  ربمغیپ  يرامیب  ماگنه  نیا  رد 
«10  » .دنداد نمب  ربیخ  رد  هک  تسا  یئاذغ  رثا  رد  يرامیب  نیا  دومرفیم : دوخ  دندوب و  هداد  وا  هب  ربیخ  رد  هک  دوب 

هک يزیچ  اهنت  ساسح  تیعقوم  نیا  رد  تفاتـش و  دهاوخ  رگید  يارـسب  تساوخ و  دهاوخن  رب  يرامیب  نیا  زا  هک  تسناد  یم  ربمغیپ 
زا ار  ع )  ) یلع نانمـشد  هک  تسناد  تحلـصم  دوب و  ناـفلاخم  هورگ  زا  هنیدـم  ندرک  یلاـخ  تشادـیم ، فوطعم  دوخب  ار  شهجوـت 

.دنار نوریب  نایمور  اب  گنج  يارب  هنیدم 

- هماسا  » هب ربمغیپ  ار  مور  شترا  اب  هزرابم  رد  نیملسم  هاپس  یهدنامرف 

______________________________

دلج 3 و يربط ، خیرات  دلج 3 ، ماشه ، نبا  هریس  (- 9)
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هب مدرم  زا  یعمج  هارمه  هب  تفرگ و  ار  ع )  ) یلع تسد  درک  يراـمیب  ساـسحا  ربـمغیپ  نوچ  هک  تسا  هدـمآ  راـحب  مشـش  دـلج  رد 
.دومرف شزرمآ  تساوخرد  اهنآ  يارب  تفر و  عیقب  ناتسروگ 

دلج 3. مکاح ، كردتسم  (- 10)

ج 1،ص:93 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

نیا رد  دنوادخ  رگا  مدرک ، هاپـس  نیا  هدنامرف  ارت  نم  ورب ، دیز »  » تردپ هاگنابرق  يوسب  دومرف : وا  هب  درک و  راذـگاو  « 11 « » دیز نب 
.نک تکرح  يروف  رادرب و  ار  گنج  نازاتشیپ  نایامنهار و  نونکا  .نکم  گنرد  اجنآ  رد  داد  يزوریپ  وتب  دربن 

نک و گنج  ادـخ  هار  رد  ادـخ و  ماـنب  دومرف : وا  هب  تسب و  ار  هماـسا »  » مچرپ اصخـش  دـمآ و  نوریب  هناـخ  زا  ربمغیپ  رگید  زور  ( 1)
.شکب دنرواین  نامیا  ادخب  هک  ار  یناسک 

لاجر و زا  اهنآ  لاثما  دعس و  نب  ریشب  صاقو ، دعس  رمع ، رکب ، وبا  دننام  راصنا  نارجاهم و  زا  یـصخشتم  رـصانع  هوبنا  هاپـس  نیا  رد 
«12  » .دنام یقاب  ربمغیپ  روتسدب  هنیدم  رد  ع )  ) یلع ماما  یلو  دندوب  هارمه  ربمغیپ  باحصا 

خر شگرم  زا  سپ  دوب  نکمم  هک  ار  ینمـشد  باب  هنوگ  ره  یناـمرف  نینچ  اـب  شترـضح  هک  دـناسریم  حوضو  هب  ربمغیپ  ریبدـت  نیا 
.دریذپ یم  ناماس  یناسآب  ع )  ) یلع تفالخ  راک  دنـشابن  هنیدم  رد  ربمغیپ  گرم  زا  سپ  نیفلاخم  هورگ  هک  یتقو  نوچ  .تسب  دهد ،

ياهماقم زارحا  طرـش  هک  دنمهفب  مدرم  ات  دوب  هتفر  راکب  يرگید  هشیدنا  دوب  رمع  مک  یناوج  هک  هماسا »  » باصتنا راک  رد  نینچمه 
ربمغیپ دراد و  یگتسیاش  تیافک و  یئاناوت و  هب  یگتسب  یلاع 

______________________________

زینک هکرب و  شمان  نمیا  ما  دوب ، نمیا  ما  شردام  یبلک و  زیزعلا  دبع  نب  لیحارش  رسپ  هثراح  نب  دیز  شردپ  دیز  نب  هماسا  (- 11)
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دعب وا  دوب ، هلاس  هدجه  هدزون و  ای  هلاس و  تسیب  یناوج  دـنیوگ  تسا و  فالتخا  ربمغیپ  تلحر  تقو  رد  هماسا  رمع  رد  .دوب  ربمغیپ 
رخاوا رد  هنیدــم  یکیدزن  رد  فرج  ماـنب  یلحم  رد  تشگزاــب و  هنیدــمب  دــعب  درک و  تنوکــس  يرقلا  يداو  رد  ربـمغیپ  گرم  زا 

(. هباصا هیشاح  باعیتسا   ) دنا هتشون  يرجه  ای 59  ای 58 و  ار 54  شتافو  لاس  .تشذگ  رد  هیواعم  تموکح 

دلج 2. سیمخ ، خیرات  دلج 4 ، دعس ، نبا  تاقبط  دلج 5 ، لامعلا ، زنک  (- 12)

ج 1،ص:94 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

: دومرف و  ( 1  ) درک حیرصت  یتقیقح  نینچب 

تسا هدرک  تنایخ  نانمؤم  لوسر و  ادخ و  هب  دشاب  هعماج  رد  مه  يرتهب  وا  زا  دنک و  باختنا  مدرم  يرادمامزب  ار  يدرم  هک  یـسک 
.درادن یئاورنامرف  يرادمامز و  لیصا  هنیمز  رد  يرثا  زگره  دنتیافک  شزرا و  تلیضف و  دقاف  هک  يدارفا  يدنملاس  و 

: دومرف درک و  هراشا  ناوج  رادرس  نیا  یگتسیاش  تیافک و  هب  ربمغیپ 

.تسا ماقم  نیا  هتسیاش  مه  شرسپ  وا  زا  سپ  دوب و  هاپس  یهدنامرف  هتسیاش  دیز - شردپ - مسق  ادخب 

نامرفب دـشزاب و  كاندرد  یئاهداقتناب  هباحـص  ناـبز  یلو  دز  رداـچ  « 13 « » فرج  » رد دـمآ و  نوریب  هنیدـم  زا  شهاپـس  اب  هماـسا » »
.دمآ نارگ  اهنآ  رب  یهاپس  نینچ  رد  تکرش  دندرک و  ضارتعا  هماسا »  » یهدنامرف هرابرد  ربمغیپ 

يرـسدرد ار  وا  تفای و  ینوزف  تخادـگ  یم  ار  شرکیپ  هک  يا  هدـنزادگ  بت  دینـش ، ار  اهنآ  زیمآ  ضارتعا  نانخـس  هک  ربمغیپ  ( 2)
.رایسب هکلب  كدنا ، هن  تفرگ ، ارف  دیدش 

یجنر اب  هک  یناینب  دیدیم  نوچ  دوب  راشرـس  درد  هودنا و  زا  شلد  دمآ و  دجـسمب  دیچیپ و  شرـسب  يا  هچراپ  یلاح  نینچ  اب  ربمغیپ 
تفر ربنمب  ربمغیپ  .تسا  هدیئارگ  یتسسب  نونکا  هدرک ، يزیر  یپ  مدرم  نیا  تداعس  يارب  ناوارف 
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: دومرف نینچ  و 

، مه دیز »  » یهدنامرفب امش  دیراد ؟ هماسا »  » یهدنامرف هراب  رد  هک  تسا  یضارتعا  هچ  مونـشیم و  امـش  زا  هک  تسا  یئاهفرح  هچ  نیا 
یضارتعا نینچ 

______________________________

.تشاد هلصاف  خسرف  کی  هنیدم  زا  هک  دوب  نیملسم  هاگرکشل  فرج  (- 13)

ج 1،ص:95 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.دراد ار  یتقایل  یگتسیاش و  نینچ  شرسپ  مه  نونکا  دوب و  یماقم  نانچ  راوازس  دیز »  » مسق ادخب  .دیتشاد 

وا تشادکین  هب  ار  امش  نم  دنمارتحا ، یکین و  تشادگرزب و  هتسیاش  قحب  دنتـسه و  نم  دزن  رد  مدرم  نیرتبوبحم  زا  رـسپ  ردپ و  نیا 
.تسامش ناکین  زا  وا  اریز  منک ، یم  شرافس 

قاحلا هب  ار  هباحـص  دـهد و  ذوفن  مدرم  نیب  رد  ار  شروتـسد  هک  دیـشوکیم  و  « 14  » تشگرب هناخب  دـمآ و  نیئاـپ  ربنم  زا  ربمغیپ  ( 1)
شنامرف يارجا  رد  هک  ار  سک  ره  داتـسرفیم و  نیرفن  دـنزرو ، فلخت  ناـمرف  نیا  زا  هک  یناـسک  رب  تارکب  دراداو و  هماـسا »  » هاـپس

.درکیم تنعل  دنک ، گنرد 

یم هرطاخم  هب  ار  ربمغیپ  فده  ققحت  دش و  یم  رادیدپ  تما  فوفـص  رد  ربمایپ  یناگدنز  تاعاس  نیرخآ  رد  هک  دوب  یفاکـش  نیا 
.دریگ ماجنا  تمالس  شمارآ و  هب  تساوخیم  هک  دوب  ع )  ) یلع يرادمامز  لئاسو  نتخاس  مهارف  فده  تخادنا ،

ساسحا دزیم  تسد  نآ  هب  سک  ره  دوب  هداـتفا  شیور  رب  هک  يا  هفـالم  تفرگ و  ارف  یغاد  یتخـسب و  ار  ربماـیپ  مادـنا  بت ، شزوس 
یم شتروصب  درب و  یم  ورف  نآ  رد  ار  شیاهتسد  هتسویپ  هک  دندوب  هداهن  درـس  بآ  یفرظ  شرانک  رد  « 15  » .درکیم دیدش  یترارح 

: تفگ یم  درکیم و  ساسحا  تخس  يدرد  دیشک و 

.یتحاران نیا  زا  ياو  مرس  هآ 

هدهاشم درکیم و  ینیگنس  شناج  رب  هاکناج  یهودنا  هک  ع )  ) همطاف

______________________________

دلج 3. هیبلح ، هریس  (- 14)

.لکیه نیسح  هتشون  دمحم ، یناگدنز  (- 15)

نب نسح  یناگدنز 
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ج 1،ص:96 ( ، (ع یلع

: تفگ یم  دادیم  جنر  ار  وا  راوگان  عضو  نیا 

.مدنمدرد وت  هودنا  زا  مردپ !

: دومرفیم دیشخب و  یم  شمارآ  ار  شلد  دادیم و  تیلست  ار  شرتخد  ربمغیپ ،

.دیسر دهاوخن  يدرد  یتخس و  ار  تردپ  رگید  زورما ، زا  سپ 

یقح گرم  تقوب  هک  تساوخیم  دشک و  تخر  ایند  زا  دیاب  دوشیم و  کیدزن  شراگدرورپ  رادید  هدعو  هک  درکیم  ساسحا  لوسر 
رد مدرم  هوبنا  نوچ  دـنوش ، عمج  دجـسم  رد  مدرم  همه  دـنک  مالعا  ات  دومرف ، ار  لـالب  تهج  نیدـب  .دـشابن  شا  هدـهع  رب  یـسک  زا 

.تفر ربنمب  نیگنس  تخس و  یتلاح  اب  دیچیپ و  رس  رب  يا  همامع  ربمغیپ  دندمآ ، مهارف  دجسم 

(1)

قوقح يافیا 

یهاـبت و لـهج و  یتسپ  زا  هعماـج  یئاـهر  مدرم و  ینومنهر  داـشرا و  هار  رد  هک  يا  هدـنزادگ  ياـهجنر  خـلت و  ياهمتـس  زا  ربمغیپ 
دنگوس گرزب  زیزع و  دـنوادخ  هک  دوزفا  تفگ و  نخـس  دوب  هدرک  لمحت  نامیا  شناد و  شکلد  یلاع و  دـصاقم  هب  اهنآ  تکرح 
هملظم قح و  ص )  ) دمحم هدهع  رب  ناتمادکره  هک  مهدیم  مسق  ار  امـش  نونکا  .تشذگ  دهاوخن  ناراکمتـس  دادیب  زا  هک  هدرک  دای 

هک مهاوخیمن  منادیم و  رتهب  ترخآ  صاصق  زا  ار  ایند  تبوقع  نم  هک  دیهد  رفیک  اج  نیمه  رد  الاح  نیمه  ارم  دیئوگب و  دـیراد  يا 
.منیب رفیک  ناگتشرف  ناربمایپ و  ربارب  رد 

يا هملظم  قح و  ربمغیپ  هدـهع  رب  دـناوتیم  یـسک  هچ  دندیـسرپیم  دوخ  زا  تفرگ و  ارف  راب  تریح  كاندرد و  یتوکـس  ار  نارـضاح 
يربمغیپ دشاب ؟ هتشاد 

ج 1،ص:97 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.تسا يراگدرورپ  شیاشخب  هنومن  تلادع و  رازگ  هیاپ  هک 

.تسا هدز  وا  مکـش  رب  يا  هنایزات  ربمغیپ  هک  درک  اـعدا  تساـخرب و  تیعمج  ناـیم  زا  سیق » نب  داوس   » ماـنب يدرم  تقو  نیا  رد  ( 1)
نامه دومرف  لالب  هب  ربمغیپ 
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دمآ لوسر  بناجب  تفاکـش و  ار  تیعمج  هداوس  داد و  هداوس  هب  دروآ  ار  هنایزات  لالب  .دریگب  ماقتنا  نم  زا  هداوس  ات  روایب  ار  هنایزات 
.یهدیم مرفیک  ای  يرذگیم  نم  زا  ایآ  هداوس  يا  دومرف : ربمغیپ  هاتوک ، یئوگتفگ  زا  دعب  و 

وت تشذـگ  رد  نم  زا  درم  نیا  هکنانچمه  ایادـخ  تفگ  تشادرب و  اعدـب  تسد  ربمغیپ  .مشخب  یم  ارت  ادـخ  لوسر  يا  تفگ  هداوس 
«16  » .ياشخبب وا  رب  مه 

یقاـب وا  زا  لوپ  نیا  دریمب و  هک  دیـسرت  تشاد  دوخ  دزن  رد  لوپ  راـنید  تفه  نوچ  تشگرب و  يراـمیب  رتسب  هب  هراـبود  ربـمغیپ  ( 2)
يراـتفرگ و تدـش  تلع  هب  یلو  دنـشخبب  نادنمتـسم  هب  ار  غلبم  نیا  هتفرن  اـیند  نیا  زا  هک  زونه  تفگ  شنادـناخب  هلـصافالب  دـنامب ،

.دندرب دای  زا  ار  هفیظو  نیا  دنتشاد ، ربمغیپ  يراتسرپ  رد  هک  یمامتها 

ار نآ  تفگ  .تسام  شیپ  رد  زونه  دنتفگ  دیدرک ؟ هچ  ار  لوپ  نآ  دیـسرپ  تفای ، فیفخت  یکدنا  ربمغیپ  يرامیب  هک  دعب  زور  دـنچ 
وا زا  لوپ  نیا  دورب و  ادخ  رادیدب  رگا  دوب  دهاوخ  هچ  شراگدرورپب  ص )  ) دـمحم دـیما  تفگ  تفرگ و  تسدـب  ار  لوپ  دـیروایب و 

.دیشخب ناملسم  نادنمزاین  هب  ار  اهلوپ  دنامب و  یقاب 

تیاده روشنم 

دننام اه  هنتف  يدوزب  هک  تسناد  یبیغ  تفایرد  هدیدب  ربمغیپ  ( 3)

______________________________

.دمحم یناگدنز  (- 16)

ج 1،ص:98 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

«17  » .دندرگیمزاب ناینیشیپ  نیئآ  هب  شگرم  زا  سپ  دیآ و  یم  دیدپ  شتما  تایح  قفا  رب  هایس  بش  ياه  هراپ 

يا هدـنیآ  كانتـشحو  سوباک  ددرگ و  نیمـضت  شناوریپ  تداعـس  نآ ، يارجا  اـب  هک  دـنک  رداـص  يروشنم  تساوخ  تهج  نیمهب 
.دنوشن هارمگ  شناوریپ  وا  زا  سپ  هک  دسیونب  يزیچ  ات  دنروایب  یتاود  يدنفسوگ و  هناش  داد  روتسد  .دریگن  ارف  ار  اهنآ  کیرات 

هدنزرا و یتصرف  ( 1)
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نانچ زا  دنتساوخن  اهنآ  یلو  دیـسریم  اهنآ  هب  گرزب  یتداعـس  تیاده و  دش  یم  ارجا  دمآ و  یم  تسدب  رگا  هک  دوب  گرزب  یتمعن 
.دنناهرب یهارمگ  زا  ار  ناگدنیآ  دوخ و  دنریگ و  هرهب  يروشنم 

چیه هب  ربمغیپ  تمرح  تیاعر  رد  ار  ادـخ  نامرف  دـش و  دـنلب  اـهدایرف  ربماـیپ  روضح  رد  تفرگ و  رد  تخـس  یئوگتفگ  فـالتخا و 
: دومرف یلاعت  يادخ  هک  اجنآ  هتشاگنا 

«. 18 « » ِِیبَّنلا ِتْوَص  َقْوَف  ْمُکَتاوْصَأ  اوُعَفَْرت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  »

دای زا  وا  هرابرد  ار  ادخ  هتفگ  دـنداد و  نایذـه  ماسرـس و  تبـسن  ادـخ  لوسرب  هکلب  دـندرکن  هجوت  تمرح  نیا  تیاعرب  اهنت  هن  اهنآ 
: دومرف هک  دندرب 

«. 19 « » یحُوی ٌیْحَو  اَّلِإ  َوُه  ْنِإ  يوَْهلا  ِنَع  ُقِْطنَی  ام  »

شروشنم ربمغیپ  هک  تسنادیم  تسردان  تشز و  نخس  نیا  هدنیوگ 

______________________________

دلج 8. ملسم ، حیحص  (- 17)

(. تارجح  ) دیریگن رتالاب  ربمغیپ  نخس  زا  ار  دوخ  زاوآ  نانمؤم  يا  (- 18)

(. مجن هروس   ) تسادخ ماهلا  شراتفگ  هکلب  دیوگ  یمن  سوه  زا  ینخس  وا  (- 19)

ج 1،ص:99 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

ترفن تشز و  مادقا  نخس و  نینچ  اب  تسا و  سب  ار  ام  ادخ  باتک  تفگ : تهج  نیاب  تشون و  دهاوخ  ع )  ) یلع تفالخ  هرابرد  ار 
.دنکفا هرطاخمب  ار  تما  هدنیآ  تیاده  هک  دیشارت  یعنام  ربمغیپ  هدارا  ربارب  رد  تخادنا و  ربمایپ  داهن  رد  یشزوس  يزیگنا 

هک دعب  دش و  دهاوخن  ارجا  دهد ، يروتسد  مه  رگا  تسناد  تشگ و  رطاخ  هدیجنر  دنداد  وا  هب  هک  ینایذه  ياوران  تبسن  زا  ربمغیپ 
تـشادگرزب لیلجت و  هب  ار  امـش  یلو  تشاگن !؟ ناوتیم  هچ  دـیتفگ  هک  ینانخـس  نیا  زا  سپ  دومرف  دـنروایب  ملق  تاود و  دنتـساوخ 

«20  » .دینادرگزاب اهنآ  زا  دوخ  يور  دعب  منکیم و  شرافس  دوخ  نادناخ 

اب شیمارگ -) رتخد  همطاف -) دیئارگ و  یم  یتخسب  ربمایپ  لاح  ( 1)
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ار شرتخد  دمآ و  رب  مهب  يرابهودـنا  هرظنم  نینچ  زا  ربمغیپ  .دـیراب  یم  متام  کشا  ردـپ  نیلاب  رب  ناوتان  یتلاح  نیگنـس و  یهودـنا 
شرتخد شوگ  رد  رگید  ینخـس  هلـصافالب  داد و  شناکت  دنت  غاد و  يا  هیرگ  هک  دناوخ  شـشوگب  ینخـس  هتـسهآ  دـناوخ و  شیپب 

.دیدنخ هتسهآ  دش و  نامداش  ارهز  هک  دورس 

؟ تفگ هچ  وتب  ربمغیپ  وگب ، نمب  مدوب ، هدیدن  مهب  تسویپ  ار  یترسم  هودنا و  نینچ  زگره  تفگ  همطاف  هب  دش و  همیسارس  هشیاع 

هک داد  ربخ  نمب  ربمغیپ  لوا  راب  تفگ : درک و  هاگآ  زار  نیا  زا  ار  وا  ردـپ  گرم  زا  سپ  یلو  دادـن ، هشیاـع  هب  یخـساپ  ع )  ) همطاـف
تراشب ارم  یناهن  هب  مود  راب  متسیرگ و  راوگان  ربخ  نیا  ندینش  زا  نم  دوریم و  ایند  زا  يدوزب 

______________________________

دای هحفص 8  مشـش  دلج  رد  هحفص 99 و  هحفـص 69 و  مراهچ  دلج  رد  راب  دـنچ  ار  ربخ  نیا  مه  يراخب  مشـش ، دـلج  راحب  (- 20)
.تسا هدوب  باطخ » نب  رمع   » نخس نیا  هدنیوگ  هک  دسیون  یم  ریثا  نبا  یلو  هتشاد  هدیشوپ  ار  هدنیوگ  مان  هدرک و 

ج 1،ص:100 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

«21  » .مدیدنخ مدش و  نامداش  يا  هدژم  نینچ  ندینش  زا  نم  مدنویپیم و  وا  هب  ترخآ  ناهج  رد  هک  متسه  یسک  نیتسخن  هک  داد 

ردـپ نیلابب  ار  ع )  ) نیـسح نسح و  شنادـنزرف  درک ، قارف  ساسحا  تسناد و  موتحم  يا  هثداح  ار  ربمغیپ  گرم  هک  ع )  ) همطاـف ( 1)
: تفگ نایرگ  دروآ و 

: دومرف ربمغیپ  .نک  تیانع  اهنآ  هب  يزیچ  ثاریم  ناونعب  دنتسه  وت  نارسپ  اهنیا  مردپ !

.مهدیم ثاریم  نیسح  هب  ار  دوخ  شیاشخب  تماهش و  مشخب و  یم  نسح  هب  ار  شیوخ  هوکش  تبیه و 

لوسر تبیه  يراوگرزب و  تساخرب و  شگرزب  ياین  نیلاب  زا  ع )  ) نسح
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هکنیا ات  دوب  شترـضح  هوکـش  زا  یناشن  لوسر و  تبیه  زا  يزمر  درب ، ثرا  هب  ربمغیپ  زا  هک  يراگدای  نیا  تفرگ و  ثاریمب  ار  ادخ 
«22  » .تسا ناهاشداپ  يالج  نالوسر و  هرهچ  ار  ع )  ) نسح دنتفگ 

تیدبا يوسب 

هب ار  شکاپ  ناور  ات  دش  رومأم  ادخ  بناج  زا  گرم  هتـشرف  دیـسر  ارف  ادـخ  هاگـشیپ  هب  وا  روضح  ربمایپ و  لاحترا  ماگنه  نوچ  ( 2)
رامیب و ربمایپ  تفگ  همطاف  یلو  تساوخ  دورو  هزاـجا  دـمآ  هناـخ  رد  هب  یناـسنا  تروص  هب  توملا  کـلم  درب و  ـالاب  برق  نامـسآ 

یهلا ریفس  دورو  زا  درک و  زاب  هدید  ربمغیپ  راب  نیرخآ  .دش  رارکت  راب  دنچ  یفنم  خساپ  یهاوخ و  هزاجا  نیا  تسا و  راتفرگ 

______________________________

هحفص 17. دلج 8 ، دعس ، نبا  تاقبط  (- 21)

دلج 2. بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  (- 22)

ج 1،ص:101 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

؟ یسانش یم  ار  وا  ایآ  دومرف  شرتخدب  دمآ و  ناکتب 

.تسا اه  هدوت  هزاریش  هدننز  مهرب  اه و  هناخ  رگناریو  اهروگ و  هدنزاس  وا ،

تفریم كاندرد  یگنهآ  هب  تخیر و  ورف  هرهچ  رب  شیاهکـشا  تفر و  لاح  زا  زیگنا  مغ  كاندرد و  ربخ  نیا  ندینـش  زا  ارهز » ( » 1)
نایاپ رب  ترـسح  ناگدـیزگرب و  ياوشیپ  لاـحترا  ناراـگزیهرپ و  نیرتوکین  نادـقف  ناربمغیپ و  متاـخ  گرم  زا  ياو  يا  تفگیم : و 

.نامسآ یحو 

.تسویپ یهاوخ  نمب  يدوزب  هک  یتسه  نم  نادناخ  زا  يدرف  نیتسخن  وت  هک  نکم  هیرگ  تفگ  داد و  تیلست  ار  شرتخد  ربمغیپ 

هک تشاد  هضرع  خساپ  رد  يریگب ، ار  مناج  هک  يراد  نامرف  ای  يا  هدمآ  نم  رادیدب  ایآ  دیسرپ  ربمغیپ  دمآ و  روضحب  گرم  هتـشرف 
ترضح دش ، لزان  وا  رب  یحو  نیما  نوچ  دیآ ، دورف  وا  رب  لیئربج  ات  تساوخ  تلهم  وا  زا  ربمغیپ  .مراد  ار  امش  حور  ضبق  نامرف 

دلج 1 مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  www.Ghaemiyeh.comیناگدنز  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 386زکرم  هحفص 90 

http://www.ghaemiyeh.com


.هد متراشب  دیامرفیم  تمحرم  نمب  دنوادخ  هک  یتایانع  زا  دومرف  وا  هب 

ناروح دنتـسه و  وت  كاـپ  حور  دوعـص  راـظتنا  رد  ناگتـشرف  دـنا و  هدوشگ  وت  يورب  ار  تشهب  اهنامـسآ و  ياـهرد  تفگ  لـیئربج 
«. 23  » مرازگساپس یتایانع  نینچ  زاربا  هب  ار  يادخ  دومرف : ربمغیپ  .دنا  هداد  تنیز  ار  دوخ  تمدقم  زاوشیپ  يارب  یتشهب 

یهودنا دندناشفا و  نامادـب  اهکـشا  دـندرک ، ساسحا  ار  قارف  كاندرد  گنهآ  دـنتفایرد و  ار  وا  گرم  هماگنه  هک  ربمغیپ  نادـناخ 
يارب ات  دنتخادنا  لوسر  كاپ  رکیپ  رب  ار  دوخ  نینسح  .تسشن  ناشناج  رب  هاکناج 

______________________________

.نیحصانلا هرد  (- 23)

ج 1،ص:102 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.دندیراب کشا  گرزب  كوس  نیا  رب  دوب  ناوت  ار  ناشناگدید  ات  دننک و  عادو  وا  اب  راب  نیرخآ 

هرهب نم  زا  اـت  راذـگب  دومرف : دـنک ، ادـج  ربماـیپ  زا  ار  اـهنآ  تساوخ  یلع  ماـما  نوچ  دیـسوب و  تفرگ و  رب  رد  ار  اـهنآ  ربـمغیپ  ( 1)
نیرـضاح هجوتم  سپـس  .دید  دنهاوخ  ناوارف  یئاه  تبیـصم  تامدـص و  نم  زا  سپ  يدوزب  مرادرب و  هرهب  اهنآ  زا  مهنم  دـنریگرب و 

قح هابت و  ارم  تنـس  دزاس ، عیاض  ار  ادخ  باتک  هک  یـسک  مرازگیم ، یقاب  ار  منادناخ  ادخ و  باتک  امـش  نیب  رد  نم  دومرف : دـش و 
رانک رب  تمایق  زور  رد  هکنیا  اـت  دـنوش  یمن  ادـج  مه  زا  زگره  اـهبنارگ  گرزب و  راـگدای  ود  نیا  تسا و  هدرک  عییـضت  ار  منادـناخ 

«. 24  » دنیآ دورف  نم  رب  رثوک 

: دومرف یلع  هب  دریگب و  ار  شناج  ات  داد  هزاجا  گرم  هتشرف  هب  هاگنآ 

زا شیپ  رآ و  ياجب  ارم  گرم  فیرشت  دوخ  نادرگب و  هلبق  هب  میور  تسا و  هدیسر  دنوادخ  نامرف  هک  راذگ  تناماد  رب  ار  مرـس  هک 
مهاگباوخ رد  ات  رازگزامن و  نم  رب  مدرم  همه 
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.هاوخب يرای  اناوت  گرزب و  يادخ  زا  وشم و  ادج  نم  زا  يرازگن 

هب شکاـپ  ناور  دیـشون و  ار  گرم  ماـج  لوسر  دروآ و  رد  شندرگ  ریزب  ار  تسار  تسد  تفرگ و  نمادـب  ار  ربماـیپ  رـس  ع )  ) یلع
.دمآ رب  اهنامسآ 

ناهجب دـیئارگ و  یـشوماخب  لامک  تلیـضف و  تیادـه و  غارچ  دـش و  هدـیچیپ  يزیگنا  مغ  زور  نینچ  رد  تلادـع  ياـهمچرپ  رگید 
دهاوخن عوقوب  زین  هدنیآ  رد  تشادن و  هنیـشیپ  هاگ  چیه  هک  دـمآ  دراو  ربمایپ  گرم  زا  يدـنمرطخ  كانلوه و  هبرـض  نانچ  تیناسنا 

.تسویپ

______________________________

.لوا دلج  یمزراوخ ، نیسحلا  لتقم  (- 24)

ج 1،ص:103 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

يا دروآ  رب  دایرف  دـمآ و  ردـپ  نیلاب  رب  ناوتان  نازرل و  يرکیپ  اب  ارهز  تفر ، الاب  تیدـبا  كاپ  هنهپ  هب  ربماـیپ  كاـپ  ناور  نوچ  ( 1)
زا تتیانع  هیاس  هک  نم  رب  ياو  یتفریذپ  ار  تیادخ  توعد  یتفرگ و  ياج  تشهب  رد  درک و  توعد  ادخ  يوسب  ارت  لیئربج  هک  ردپ 

.مدنام ياج  رب  اسرف  ناوت  یهودنا  زادگ  رد  دش و  هتشادرب  نم 

نیرت یلاع  هک  ار  سدقم  مسج  نآ  تخادرپ و  نآ  نفک  لسغ و  هب  دیدرگ و  كاپ  رکیپ  نآ  زیهجت  راکب  تسد  یلع  ماگنه ، نیا  رد 
.دراذگ زامن  نآ  رب  داهن و  یتخت  رب  دوب  هدرک  زاورپ  نآ  زا  یناسنا  حاورا 

رب دوب  ساسحا  هودنا و  قشع و  زا  یلاعتشا  هک  نازوس  یئاهکشا  دندروآ و  موجه  شیوخ  ربمایپ  رادید  نیرخآ  يارب  ناناملسم  هوبنا 
.دندیناسر شیوخ  دیواج  ربمایپ  هب  عادو  مایپ  دندرازگ و  زامن  شکاپ  رکیپ  رب  دندرک و  راثن  وا 

زا هک  يا  هلان  اب  دزیم و  گنچ  شبلق  رب  هک  ناوارف  یهودـنا  اـب  سدـقم  رازم  نآ  رب  داـهن و  شکاـپ  هاـگمارآ  رد  ار  ربماـیپ  ع )  ) یلع
يادیوس
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رب رگم  تسا  هدوتـسان  يا  هجـض  يراز و  ره  وت و  گرم  رب  هن  اما  تسوکین  يرابدرب  تشاد : هضرع  تساخ ، یمرب  شدـنمدرد  ناج 
«25  » .دوب ریذپ  لمحت  کبس و  یهودنا  ره  تبیصم  نیا  زا  شیپ  تسا و  گرزب  تنادقف  هودنا  وت ، كوس 

______________________________

ربمغیپ رب  زاـمن  رد  یـسک  تفگ  ناناملـسمب  داـهن  یتخت  رب  زاـمن  يارب  ار  ربـمغیپ  رکیپ  ع )  ) یلع نوچ  هدـمآ  لاـمعلا  زنک  رد  (- 25)
یم ماما  نودب  ار  زامن  فص  دندمآ و  یم  هتسد  هتسد  ناناملسم  تساوشیپ و  همه  رب  شگرم  یگدنز و  رد  ربمایپ  اریز  دنکن ، تماما 

، ادخ لوسر  يا  داب  وت  رب  راگدرورپ  تمحر  دورد و  تفگ  یم  دوب و  هداتـسیا  رکیپ  نآ  رانک  رد  یلع  دندرازگ و  یم  زامن  دنتـسب و 
ات درک  داهج  يادـخ  هار  رد  دومرف و  تیادـه  ار  شتما  درک و  غـالبا  ار  شیئادـخ  تلاـسر  وا  هک  میهد  یم  یهاوگ  اـم  اراـگدرورپ 

، يادخ هکنیا 

ج 1،ص:104 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

هرهچ زا  یکدوـک  یمرخ  طاـشن و  هـک  تخادــگ  ناـنچنآ  ار  ع )  ) نـسح ماـما  بـلق  كاــندرد  هثداــح  گرزب و  كوـس  نـیا  ( 1)
كاخ باقن  رد  شناگدید  ربارب  رد  اهناسنا  نیرت  یمارگ  هک  دیدیم  اریز  دـش ، هریچ  شکاپ  لد  رب  گرزب  یمغ  تفرب و  شناشخرد 

هیاس ربمایپ  نادناخ  رب  متام  هودنا و  کشا و  دنا و  هداتفا  عزج  يراز و  هب  اسرفناوت  هودـنا  نیا  زا  شردام  ردـپ و  دیـشوپورف و  هرهچ 
.تسا هدمآ  دیدپ  یناسنا  رابمغ  هثداح  نیرتگرزب  هدنکفا و 

شناگدید هرجنپ  زا  زیگنا  مغ  هثداح  نیا  دینارذگیم و  ار  هشیدنا  ساسحا و  نارود  زاغآ  دوب و  هلاس  تفه  ماگنه  نیا  رد  ع )  ) نسح
رد خلت  يا  هرطاخ  هشیمه  يارب  تسب و  یم  شقن  شناج  هنیئآ  رب  ربمایپ  گرم  كاندرد  هرظنم  دنکفا و  یم  هیاس  شـساسح  حور  رب 

شدوجو هاگناهن 
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ینیب شیپ  دـمآ ، یم  دـیدپ  گرزب  تبیـصم  نیا  زا  سپ  هک  ار  يدـنمرطخ  ثداوح  شینامـسآ  دادعتـسا  تقایل و  اـب  درکیم و  هنخر 
.درکیم

______________________________

ام و  رادب ، نامراوتسا  شنیئآ  رب  وا  زا  سپ  رامـشب و  شناوریپ  زا  ام  اراگدرورپ  .دیناسر  نایاپب  ار  شنخـس  دینادرگ و  هریچ  ار  شنید 
.دندرازگ زامن  وا  رب  ناکدوک  یتح  نانز  نادرم و  همه  هکنآ  ات  نیمآ ، .نیمآ  دنتفگ  یم  مدرم  .نادرگم  ادج  وا  زا  زگره  ار 

متـشه تسیب و  يرولا  مالعا  رد  یـسربط  هدـمآ و  لوالا  عیبر  مهدزاود  ءافولا  ءاف  رد  .تسا  فالتخا  شترـضح  لاـحترا  خـیرات  رد 
.تسا هتسناد  لوالا  عیبر  حضاو 1 و 2  نبا  هدرک و  رکذ  رفص 

ج 1،ص:105 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

(1)

نیخیش راگزور  رد 

هراشا

ج 1،ص:106 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

هثداح نیا  .تسا و  یقاب  نانچمه  زورما  هب  ات  نآ  رابهودنا  جـیاتن  هک  دوب  ینینوخ  گرزب و  ياهدادـیور  زاغآ  رـس  ربمایپ  گرم  ( 1)
اب و  ددرگ ، نوگژاو  شراختفارپ  مچرپ  دـبای و  نایاپ  مالـسا  راگزور  دوب  کیدزن  هک  دـیدرگ  یکانرطخ  تاـبالقنا  أـشنم  كاـندرد 

ناربمایپ نوچمه  يربمایپ  دمحم  : » دومرف شمیرک  باتک  رد  لاعتم  دنوادخ  هک  دوب  رابنایز  هعیاض  نیمهب  هجوت 

ج 1،ص:107 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

»؟ تشگدیهاوخزاب شیوخ  ناینیشیپ  نیئآ  هب  امش  دوش  هتشک  ای  دریمب  رگا  سپ  تسا  هتشذگ 

اه و یتخبدب  تسکـش و  مهرد  ار  نانآ  نایک  درب و  هلمح  نیملـسم  عمتجم  هاگودرا  رب  نیگمهـس  یئاهنافوط  هثداح  نیا  زا  سپ  ( 1)
اه و یگماکدوخ  یتسرپ و  هاج  شوختـسد  تما  نیا  یگچراپکی  یگناگی و  دنکفا و  هیاس  یمالـسا  هعماج  رب  اهیهارمگ  اه و  یهابت 

.دیدرگ اهیگدنکارپ 

رد شنیـشناج  نییعت  رـس  رب  فالتخا  عازن و  هک  دوب  هتفرگن  ياـج  شیگـشیمه  هاـگرارق  رد  یناـسنا  زیزع  ياوشیپ  كاـپ  رکیپ  زونه 
دعس  » دندمآ و درگ  هدعاس » ینب  هفیقس   » رد راصنا  تفرگ و 
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رد تکرـش  ربمایپ و  زا  تیامح  رد  راصنا  تسا و  هدرب  نایز  هک  دربیم  نآ  ار  هرهب  دنتفگ  دـندیزگرب و  شیوخ  يربهرب  ار  هدابع » نب 
، يربهر ماقم  زارحا  يارب  نارگید  زا  دعـس »  » کنیا دـنا و  هدـیناسر  يزوریپ  هب  ار  مالـسا  هدـید و  اـهنایز  اـهرطخ و  دربن ، ياهنادـیم 

«. 1  » تسا رت  هتسیاش 

______________________________

ردـپ و وا و  اریز  دندوتـس ، یم  ار  وا  يراوگرزب  یئاوشیپ و  شموق  دوب و  راـصنا  ياوشیپ  جرزخ و  هلیبق  سیئر  هداـبع  نب  دعـس  (- 1)
تفای روضح  ردب  گنج  رد  درک و  تعیب  ربمایپ  اب  هبقع  نامیپ  رد  هک  دوب  یناگرزب  زا  وا  دندوب و  برع  ناگدنشخب  زا  شرسپ  دج و 

دش هتشک  ماش  یحاون  زا  ناروح  رد  يرجه  مهدزناپ  لاسب  دماین و  شروضحب  تفریذپن و  ار  شتعیب  دیسر  تفالخب  رکب  وبأ  نوچ  و 
دندورس يرعش  هنجا ، لوق  زا  دنا و  هتشک  ناینج  ار  دعس  هک  دنتفگ  دندوب  هتـشک  ار  وا  تفالخ  ماقم  حلاصمب  انب  یناهنپب  هک  نیلتاق  و 

.میتخادنا شبلقب  ریذپاناطخ  ریت  ود  میتشک و  ار  جرزخ  سیئر  هدابع  نب  دعس  ام  هک 

.تسا هدمآ  هباصا  هیشاح  باعیتسا و  رد  ربخ  نیا 

شناکیدزن ار  شنانخس  هک  دعس  دندرب و  هفیقس  هب  ار  وا  راصنا  دوب ، ضیرم  هدابع  نب  دعس  ربمایپ ، تلحر  ماگنهب  دسیون : یم  يربط 
برع لیابق  زا  مادک  چیه  هک  دیراد  یتلیضف  وکین و  ياه  هنیشیپ  مالسا  رد  امش  راصنا ، هورگ  يا  تفگ : نینچ  دندیناسریم  مدرمب 

ج 1،ص:108 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.تسیز یم  تشاد  هلصاف  هنیدم  زا  لیم  کی  هک  جنس »  » هدکهد رد  دوبن و  هنیدم  رد  رکب  وبا  ماگنه  نیاب  ( 1)

رمع اجنیا  رد  .دنام  هرهب  یب  ناناملسم  تفالخ  زا  شقیفر  دروآ و  تسدب  يرگید  ار  تفالخ  ماقم  رکب  وبا  بایغ  رد  هک  دیسرت  رمع 
تسد
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ار مدرم  رکب  وـبأ  ندـمآ  اـت  هکنآ  يارب  درکیم و  وا  یگنرز  یـساملپید و  هشقن  زا  تیاـکح  هک  دز  یـصخش  هلیح  تسایـس و  کـیب 
دنارتسگن اج  همه  رد  ار  شنید  ات  تسا و  هدرمن  ربمایپ  هک  دز  دایرف  دجـسم  رد  ناـهگان  درادزاـب ، هفیلخ  باـختنا  زا  دـنک و  مرگرس 

ربمایپ دـیوگب  يدرم  هک  مونـشب  اداـبم  .دـنزیم  ندرگ  دـشاب  هتفریذـپ  ار  وا  گرم  هک  ار  سک  ره  ددرگیمزاـب و  يدوزب  وا  دریم ، یمن 
نوچ دندش و  عمج  وا  درگرب  همه  دش و  یگرزب  یتفگـش  بجوم  رمع  نانخـس  .منزیم  ار  وا  ندرگ  ریـشمش  نیمه  اب  هک  تسا  هدرم 

نامداش نخس  نیا  زا  دنتشادن ، ار  شیوخ  گرزب  ربمایپ  نادقف  هودنا  لمحت  گرزب ، تبیصم  نیا  رد 

______________________________

یتسرپاتکی و هب  ار  مدرم  تخادرپ و  غیلبت  هب  شمدرم  نایم  رد  لاس  هدزیـس  داب  شنادـناخ  وا و  رب  يادـخ  دورد  هک  دـمحم  دـنرادن ،
ات دننک  عفد  ار  شنانمـشد  دنهد و  شرتسگ  ار  وا  نید  دنتـسناوتن  دندرواین و  نامیا  واب  یکدنا  زج  یلو  دومرف  توعد  كرـش  كرت 
زا امش  .داد  تمارک  مالـسا  نامیا و  هب  ار  امـش  دنوادخ  دیـشخب و  صاصتخا  شیوخ  يرایب  ار  امـش  دمآ و  امـش  يوسب  ربمایپ  هکنیا 

نیرت تخـس  رـس  امـش  دیدیگنج و  مالـسا  نانمـشد  اب  دیدرتسگ و  دیتشاد و  یمارگ  ار  شنید  دـیتساخرب و  عافدـب  شنارای  ربمایپ و 
تشگ و راوتـسا  مالـسا  هتفریذـپ و  ار  قح  نید  بارعا  هکنیا  ات  دـیدرک  يرادـیاپ  وا  ءادـعا  اب  هزرابم  رد  دـیدوب و  نید  هار  نازراـبم 

.تفگ دوردب  ار  ناهج  امـش ، زا  يدونـشخ  اب  ربمایپ  دندروآ و  دورف  رـس  امـش  ریـشمش  ربارب  رد  دندش و  راوخ  کچوک  ناشکندرگ 
هکنآ زا  شیپ  ار  نیملسم  يربهر  رما  سپ 
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اطخ دوخ  هشیدنا  رد  دنتفگ  دنتفریذپ و  ار  دعـس  نخـس  راصنا  .دیرتراوازـس  رما  نیاب  نیریاس  زا  نوچ  دـینک  زارحا  دـنبایرد  نارگید 
یم ندرگ  ار  تنامرف  میریگ و  یم  یگتسیاشب  شیوخ  نایم  رد  ارت  میریذپ و  یم  ارت  يربهر  ام  نونکا  یتشاد  نایب  ار  قح  يدرکن و 

.میهن

ج 1،ص:109 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

زا هک  رمع  تسا و  هدرمن  ربمایپ  دیوگ و  یم  تسار  رمع  هک  دنتخاس  دونـشخ  لاح و  شوخ  ار  دوخ  ماهوا  لایخ و  ملاع  رد  دندش و 
زا دزاس و  یم  ریگناهج  ار  شنید  ددرگیمزاب و  ربمایپ  هک  دیشخب  یم  دیما  ار  مدرم  یفرط  زا  دیسریم ، رظنب  زوریپ  تسایس  نیا  يارجا 

دعر دجسم ، رد  نانچمه  رمع  دش و  دهاوخ  هتشک  شریـشمش  اب  دنک  کش  وا  نخـس  لوبق  رد  سک  ره  هک  دیناسرتیم  ار  اهنآ  یفرط 
.دیسر ارف  رکب  وبا  هکنآ  ات  دیچیپ  یم  دجسم  نحص  رد  هقعاص  نوچ  وا  نشخ  مالک  درکیم و  قرب  و 

ردپ تفگ  دید  ققحم  ار  ربمایپ  گرم  نوچ  تشادرب و  شا  هرهچ  زا  ادر  دمآ و  ربمایپ  نیلابب  دـیناسر و  هنیدـمب  ار  دوخ  رکب  وبا  ( 1)
.يداد ناج  هزیکاپ  یتسیز و  هزیکاپ  هک  ادخ  لوسر  يا  داب  تیادف  مردام  و 

مدرم داتـسیا و  ینارنخـسب  درک و  توکـسب  راداو  تسا  هدرمن  ربمایپ  هک  دروخیم  دـنگوس  نانچمه  هک  ار  رمع  دـمآ و  دجـسمب  سپ 
: درک زاغآ  نینچ  ار  شنانخس  وا  دنتفرگ و  ار  رکب  وبا  رود  دنتشاذگ و  اهنت  ار  رمع 

هک تسا  يا  هدنز  دنوادخ ، انامه  دتـسرپیم  ار  يادخ  هک  سک  ره  تسا و  هدرم  وا  هک  دـنادب  دتـسرپ ، یم  ار  ص )  ) دـمحم سک  ره 
دوش هتشک  ای  دریمب  رگا  سپ  تسا  هتشذگ  ناربمایپ  نانچمه  يا  هداتسرف  ص ) « ) دمحم : » درک توالت  ار  هیآ  نیا  هگنآ  .دریم  یمن 
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هک زین  رمع  دندرک و  همزمز  دوخ  اب  ار  كرابم  هیآ  نیا  دنتفریذپ و  ار  وا  نخس  مدرم  تشگدیهاوخزاب .»!؟ دوخ  ناینیـشیپ  نیئآب  امش 
يدادرارق نت  ود  نیا  نیب  هک  دـهدیم  ناشن  یتسردـب  هثداـح  نیا  درک و  لوبق  ار  شقیفر  نخـس  دـید  یم  هتفاـی  ماـجنا  ار  دوخ  هشقن 

گرم هک  دوبن  ینادان  هداس و  رـصنع  رمع ، اریز  دـنریگ ، تسدـب  ار  تفالخ  مامز  دـنهدن و  تسد  زا  ار  تصرف  ات  هدـش  هتـسب  يّرس 
تایآ دمهفن و  ار  ربمایپ 

ج 1،ص:110 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.دشاب هتسنادن  هدینشن و  ار  َِلُتق » ْوَأ  َتام  ْنِإَف  َأ   » و ِتْوَْملا »* ُهَِقئاذ  ٍسْفَن  ُّلُک  »

تایح نامز  رد  هکلب  هدشن  هتـسب  یگزاتب  اهدادرارق  نیا  دوبن و  یناهگان  هثداح ، نیا  هک  دراد  هدیقع  یئایلاتیا  قرـشتسم  سنمال  ( 1)
يرـس ناهنپ و  هک  یـشرق  بزح  نیا  هتـشاد و  تیلاعف  هدش و  لیکـشت  لوسر  تفالخ  ندروآ  تسدـب  يارب  يّرـس  بزح  کی  ربمایپ 

تسا و هدیچ  یم  هئطوت  هناکریز  يزور ، نینچ  يارب  هصفح  هشیاع و  حارج ، هدیبع  وبا  رمع ، رکب ، وبا  تسایرب  تسا  هدرکیم  تیلاعف 
.تسا حیرص  تسرد و  سنمال »  » نخس تسادیپ  هک  ینئارق  زا 

درذگیم هفیقـس  رد  هچنآ  زا  ار  وا  دندمآ و  رکب  وبا  دزنب  هدعاس » نب  میوع   » و يدـع » نب  نعم   » مانب سوا  هلیبق  زا  نت  ود  هنایم  نیا  رد 
«. 2  » دیناسر هفیقس  نمجنا  هب  ار  دوخ  تعرسب  هدیبع  وبا  رمع و  هارمه  هب  دروخ و  ناکت  تدشب  رکب  وبأ  .دندرک  هاگآ 

هفیقس هئطوت 

اهنآ لئالد  دش و  هبنپ  ناشاه  هتـشر  دنیزگرب ، تفالخب  ار  دعـس »  » دنتـساوخیم هک  یماگنه  رد  تسرد  دندش و  هچاپتـسد  راصنا  ( 2)
.دندش وربور  بیجع  یسرت  تهب و  اب  دیدرگ و  تسس 

شور صاخ  هک  یمرن  گنهآ  اب  داتسیا و  نخسب  رکب  وبا 
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ماقم يدصت  يارب  نانیا  تفگ  هدروآ و  نابزب  ار  نانآ  تامدخ  نیرجاهم و  تلیـضف  يراشف ، هلمح و  چـیه  نودـب  دوب  وا  یـساملپید 
قیفر اب  درب و  شیپ  ار  دوخ  تسد  دوب ، یتصرف  نینچ  رظتنم  هک  رمع  دنرتراوازس و  نارگید  زا  تفالخ 

______________________________

دلج 3. يربط ، (- 2)

ج 1،ص:111 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

«. 3  » تفریذپ نایاپ  هفیلخ  باختنا  راک  يا  هناکریز  تسب  دنب و  نینچ  اب  درک و  تعیب  شنیشیپ  نامیپ  مه  و 

ناناملـسم دنوادخ  هک  دوب  يا  هدشن  باسح  هثداح  رکب  وبا  اب  تعیب  تفگ  يو  .تشاد  یهگآ  تفالخ  نیا  ندوب  فالخب  دوخ  رمع 
.دیشکب ار  وا  دنک ، نینچ  راب  رگید  سک  ره  دراد و  هاگن  نآ  ّرش  زا  ار 

دنتـشادن و روضح  دـقع  لح و  لها  یمالـسا و  رومان  ناـنمؤم  نارکفتم و  ناـیرج  نیا  رد  هک  دوب  نیا  باـختنا ، نیا  یتسرداـن  تلع 
لحم درکن و  یتروشم  دیدج ، هفیلخ  باختنا  هرابرد  دنتـشاد ، مالـسا  رد  یگرزب  يونعم  ياهماقم  هک  اهنآ  تارظن  ءارآ و  هب  یـسک 

.دنتخادرپ اوران  مادقا  نیا  ماجناب  يّرس  یهاگهانپ  رد  هکلب  دوبن ، دشاب  مدرم  مومع  مشچ  ربارب  رد  هک  يراکشآ  هاگیاج  مه  باختنا 

هک دوب  مزال  اریز  دوب ، صقان  الماک  رکب  وبا  باختنا  دسیون : یم  نودشارلا » ءافلخلا   » باتک رد  راجن  باهولا  دبع  داتسا  هکنانچ  ( 1)
همه

______________________________

نآ نتفگن  زا  ما  هنیس  مینآ و  نتفگ  زا  ریزگان  هک  میراد  ینخـس  تفگ  دمآ و  هفیقـس  هب  رمع  هک  دنکیم ، تیاکح  دیرفلا  دقع  (- 3)
ام بسن  میدروآ و  مالـسا  هک  میتسه  یناسک  نیتسخن  نیرجاهم  ام  تفگ  تخادرپ و  نخـس  نآ  ناـیب  هب  رکب  وبا  .دـنک  یم  ینیگنس 

ناریما ام  سپ  .دیتسه  ام  نید  ناکیرش  ناملسم و  ناردارب  مه  راصنا  امـش  میرتکیدزن و  يادخ  لوسرب  نارگید  زا  تسا و  رت  یمارگ 
میتما
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یمن رادیاپ  نید  نیا  هب  برع  زورما  دشخب و  وکین  شاداپ  ناتیادخ  دیدومن و  يرای  ار  نید  دیدرک و  اهیراکادف  هک  ناریزو ، امـش  و 
ای رمع و  نم ، نایاوشیپ و  دومرف  لوسر  هک  دینکن  ضارتعا  هلمح و  نارجاهم  هب  سپ  دنیاجنیا ، رد  هک  رجاهم  دنچ  نیا  هب  رگم  دـنام ،

موجه راصنا  داد و  تعیب  تسد  رکب  وبأ  هب  میریگیمن و  یـشیپ  وت  رب  ام  تفگ  رمع  منکیم ، باختنا  امـش  تفـالخ  يارب  ار  هدـیبع  وبا 
.دوش هتشک  اپ  تسد و  ریز  دعس  دوب  کیدزن  دندرک و  تعیب  دندروآ و 

ج 1،ص:112 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.دننک مادقا  رما  نیا  ماجناب  یلبق  یهگآ  اب  ناگمه  دنیآ و  مهارف  ینیعم  ياج  رد  ناناملسم 

یمالسا گرزب  ياه  تیصخش  اریز  تشاد ، رود  يا  هلـصاف  تقیقح  زا  دوب و  تسردان  یعـضو  نینچ  اب  رکب  وبا  باختنا  املـسم  ( 1)
هباحـص زا  دنتـشاد و  رارق  ربماـیپ  گرزب  ناراـی  مشاـه و  ینب  و  ع )  ) بلاـط یبأ  نب  یلع  اـهنآ  سأر  رد  هک  دنتـشادن  روضح  نآ  رد 

یبا نب  هبتع  ریبز و  مشاه  ینب  زا  بعک و  نب  یبا  بزاع ، نب  ءارب  رـسای ، رامع - يراـفغ ، رذ  وبا  یـسراف ، ناملـس  نوچمه  یناـگرزب 
«4  » .نارگید بهل و 

نیا ام  دنک و  لاغـشا  ار  یهلا  يونعم و  ماقم  نیا  دور و  الاب  تفالخ  ربنم  رب  يرگید  هک  دربیمن  نامگ  زگره  ع )  ) یلع ماگنه  نیا  رد 
تقیقح

______________________________

، تسا نایفـس  وبا  رهاوخ  بطحلا  هلامح  لیمج  ما  شردام  تسا و  ربمایپ  يومع  یمـشاه  بلطملا  دبع  نب  بهل  یبا  هبتع ، ردپ  (- 4)
هب ار  اهنآ  سابع  داتـسرف و  نانآ  لابندب  ار  سابع  شیومع  ربمایپ ، دنتخیرگ و  ربمایپ  روضح  زا  حـتفلا  موی  رد  شردارب  بتعم  هبتع و 

ناملسم دروآ و  لوسر  دزن 
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اب دنتفریم و  رامشب  گنج  نارادیاپ  زا  دندوب و  ربمایپ  هارمه  نینح  هوزغ  رد  ردارب  ود  نیا  دش ، نامداش  اهنآ  نامیا  زا  ربمغیپ  دندش و 
(. ج 3 هباغلا ، دسا   ) دنتشاد تکرش  فئاطب  هلمح  رد  ترضح  نآ 

راعشا نیا  هبتع  دنتسویپ ، رکب  وبا  هب  دندززابرس و  ع )  ) نینمؤملا ریما  اب  تعیب  زا  ناناملسم  نوچ  هک  تسا  هدمآ  ءادفلا  یبا  خیرات  رد 
: دورس ار 

هب نمؤم  نیتسخن  ع )  ) یلع دـندینادرگرب ، يرگید  يوسب  نسحلا  وبا  زا  اهنآ  نایم  زا  مشاـه و  ینب  زا  ار  تفـالخ  ماـقم  ارچ  منادـیمن 
هب ار  شرکیپ  تفگ و  عادو  ربـمغیپ  اـب  گرم  ماـگنهب  هک  تسا  یـسک  نـیرخآ  تـسا و  تنـس  نآرق و  هـب  سک  نیرتاـناد  ربـمغیپ و 

، تسوا رد  هک  یلئاضف  مدرم  مامت  رد  دراگنا و  هدیدان  ار  وا  ياهیرترب  دناوتیمن  سک  چـیه  درک ، نفک  داد و  لسغ  لیئربج  یهارمه 
.دوش یمن  ادیپ 

ج 1،ص:113 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

تعیب وت  اب  ات  ياشگب  ار  تتـسد  تفگ  دـمآ و  شدزنب  درک و  فالتخا  ساسحا  « 5  » سابع شیومع  نوچ  هک  میمهف  یم  اـجنآ  زا  ار 
«6 « ؟ تسا ماقم  نیا  راتساوخ  رگید  یسک  رگم  دیسرپ  یتفگش  اب  ماما  منک ،

، تسا رت  هتسیاش  نیملسم  يربهر  ماقم  زارحا  رد  يرگید  سک  ره  زا  شا  هدازردارب  هک  دید  سابع  دیوگیم : نیـسح » هط   » رتکد ( 1)
هنهپ رد  هدرک و  اهیراکادـف  گنج ، ياهنادـیم  رد  وا  رتشیب ، همه  زا  مالـسا  شریذـپ  رد  شا  هقباس  تسا و  ربمایپ  هتفای  شورپ  وا  اریز 

.تسا هدیسر  ناشخرد  یتازایتما  هب  كانرطخ  ياهدربن 

واب ار  ترتخد  یناوخیم و  تردارب  ار  یلع  تفگ ، ترـضحب  یخوشب  يزور  نمیا  ما  هک  یئاجنآ  ات  هدـناوخ  دوخ  ردارب  ار  وا  ربماـیپ 
؟ یهدیم

رد نوراه  ماقم  نوچمه  نم  دزن  رد  یلع  هاگیاپ  دومرف : وا  هرابرد  ربمایپ  و 
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: دومرف شیناگدنز  راگزور  نیرخآ  رد  دمآ و  دهاوخن  يربمایپ  نم  زا  سپ  یلو  تسا  یسوم  شیپ 

.تسوا ياوشیپ  مه  یلع  مشاب ، هک  سک  ره  رادمامز  اوشیپ و  نم 

______________________________

ایندـب ربمایپ  زا  شیپ  لاس  ود  وا  .تسا  بلک  نب  بانج  رتخد  هلیتی  شردام ، ربمغیپ و  يومع  مشاه  نب  بلطملا  دـبع  نب  ساـبع  (- 5)
، تفای ار  وا  نوچ  دشوپب و  ریرح  هماج  هبعک  رب  دـبایب  ار  وا  رگا  هک  درک  رذـن  شردام  دـش و  مگ  شا  هداوناخ  زا  یکدوک  رد  دـمآ ،

بآ راد  هدـهع  تیلهاـج  ناـمز  رد  ساـبع  .تسا  هدـیناشوپ  هنوگنیا  ار  هبعک  هناـخ  هک  تسا  یـسک  نیتسخن  وا  درک و  اـفو  شرذـنب 
درک و تکرـش  دـش  ماجنا  راصنا  اب  هک  هبقع  نامیپ  رد  دوش  ناملـسم  هکنآ  زا  شیپ  دوب و  مارحلا  دجـسم  ترامع  نایجاح و  یناسر 

راـبخا دوب و  ناملـسم  یناـهنپ  رد  دـنیوگ  تفر و  هکمب  دـیرخ و  ار  دوخ  دـش  ریـسا  نوچ  دوب و  نیکرـشم  هارمه  هب  ردـب  گـنج  رد 
.تشذگ رد  هنیدم  رد  يرجه  لاس 32  رد  داتسرفیم و  ربمایپ  هب  ار  نیکرشم 

(. دلج 2 هباصالا ، )

.هسایسلا همامالا و  (- 6)

ج 1،ص:114 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

تعیب وت  اب  ات  اشگب  ار  تتـسد  تفگ  تفر و  ع )  ) یلع شا  هدازردارب  شیپ  ربماـیپ  گرم  زا  سپ  ساـبع  هک  دوب  تهج  نیمهب  و  ( 1)
.منک

امش زا  نم  تفگ  نیتسخن  هفیلخ  هب  تهج  نیمهب  تسا و  رتراوازس  نیملسم  يربهر  يارب  سک  ره  زا  هک  تسنادیم  یبوخب  ع )  ) یلع
دیتفرگ راصنا  زا  ار  تفالخ  امش  .دیریذپب  ار  نم  يربهر  دیاب  هک  دیئامش  نیا  منک و  یمن  تعیب  امش  اب  مرت و  هتسیاش  ربمایپ  تفالخب 

نیمهب مه  نم  میرتراوازس و  وا  ینیشناجب  میرتکیدزن  امش  زا  ربمایپ  هب  ام  نوچ  دیتفگ  و 
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دـیهد و فاصنا  دـیراد  نامیا  رگا  سپ  میرتراوازـس ، تفالخ  ماقم  زارحا  هب  سک  ره  زا  ربمایپ  نادـناخ  اـم  هک  میوگیم  امـشب  لـیلد 
: تفگ دروآ و  نارجاهمب  نخس  يور  جاجتحا  نیا  زا  سپ  دیا و  هدرک  متس  هتسناد  هن ، رگا  دیریذپب و  ار  ام  تیالو 

ترتع دیرواین و  دوخ  ياه  هناخب  دیربن و  نوریب  شنادناخ  زا  ار  ص )  ) دمحم ینامـسآ  تموکح  نیرجاهم ! هورگ  يا  ادـخب  ار  امش 
لها ام  اریز  میرت ، هتـسیاش  سک  ره  زا  ماقم  نیا  زارحاب  ام  نارجاهم  هورگ  يا  مسق  ادـخب  دـینزن و  رانک  هعماج  يربهر  ماقم  زا  ار  وا 

عامتجا زا  ار  اهیدب  هک  مدرم ، هرادا  ربمایپ و  شور  هب  هاگآ  ادخ و  نید  رد  هیقف  مینآرق و  یقیقح  ناراق  هک  میئام  نیا  میلوسر و  تیب 
.میزادرپ یم  يربارب  هب  ار  ناشقوقح  میناریم و 

، هدنبوک لالدتسا  جاجتحا و  نیا  اب  ماما  دیریگیم  هلـصاف  تقیقح  زا  دیوش و  یم  هارمگ  هک  دینکن  يوریپ  شیوخ  ياهـسوه  زا  سپ ،
یلع کنیا  دـندروآ و  نامرف  ریزب  ار  نانآ  دـندمآ و  قئاف  راصنا  رب  لوسر  يدـنواشیوخ  لیلدـب  هک  تخادرپ  نارجاهم  ناهرب  نامهب 

.تسا ماقم  نیا  زارحا  راوازس  تسا ، رتکیدزن  ربمایپ  هب  رگید  سک  ره  زا  هک  لیلد  نیمهب  هک  تسا  (ع )

.تسا طیحم  تما  حلاصم  لوسر و  تنس  هب  دراد و  نید  زا  هک  یقیمع  یهگآ  هفاضاب 

ج 1،ص:115 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

ناناملسم رگید  رب  ار  نانآ  دنتسه و  اهغوبن  اه و  تمظع  تازایتما و  نیا  دقاف  دنا  هتفرگ  گنچب  ار  تفالخ  ماقم  زورما  هک  نانآ  یلو 
نیتسخن هک  اهیراوگرزب  اهیگدنـشخب و  همهنیا  اب  مّلـسم  .تسا  يربهر  ماـقم  هتـسیاش  هک  تسا  ع )  ) یلع نیا  تسین و  یتیزم  یقرف و 

ناگمه هک  هشیدنا  هقف و  ملع و  رد  تسا  ناسنا 
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.دنهاوخیم يرای  وا  زا  دنروآ و  یم  هانپ  شترضحب  تالکشم  زورب  ماگنهب 

؟ دنتسج هرانک  وا  يرادمامز  لوبق  زا  مدرم  ارچ  سپ  تروص  نیا  رد 

زیتس هک  تسا  دسح  نیا  و  دز ، یم  هنابز  شتآ  زا  ینوناک  نوچ  نازادگ  دسح  زا  نیرجاهم  ياه  هنیـس  هک  میبای  یم  نیا  رد  ار  تلع 
: دنیوگ یم  شیوخ  هتسیاشان  راک  هیجوت  يارب  هک  تساجنیا  دنکفا  یم  یگدنز  رورش  نیرتکانرطخ  رد  ار  مدرم  دیاز و  یم  هنیک  و 

!! دیآ یمن  مهارف  دحاو  ینادناخ  رد  یئاوشیپ  ربمایپ و 

دناوتیم هنوگچ  فرع  لقع و  دـیآ و  مهارف  هناگی  ینادـناخ  رد  تلیـضف  لامک و  تهج  زا  ماقم  ود  ره  نیا  هک  دراد  یعنام  هچ  رخآ 
؟ دنک بلطم  نیا  راکنا 

! تشاد یمرب  ناهنپ  زار  نیا  زا  هدرپ  نخس  نیا  هدنیوگ  شاک  يا 

، هدرکن یگنهامه  مدرم  عامتجا  اـب  هتفریذـپن و  ار  وا  تعیب  ع )  ) یلع هکنیا  زا  دـمآ و  نارگ  وا  رب  رکب  وبا  تفـالخ  اـب  ماـما  تفلاـخم 
.دوب تحاران  كانمشخ و  تخس 

تـسایس دنناسرب و  واب  هنامرحم  ار  اهربخ  دـننک و  لرتنک  ار  مدرم  دـمآ  تفر و  ات  تشامگ  ماما  هناخ  رب  یبقارم  نارومأم  تهج  نیاب 
.دوش ارجا  نکمم  وحنب  باعرا  دیدهت و 

ج 1،ص:116 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

(1)

همطاف تفلاخم 

بوبحم و رتخد  تشاد و  دوجو  ع )  ) ارهز ع ،)  ) یلع هناـخ  رد  اریز  دـش ، یمن  قفوم  دوخ  یلیمحت  تسایـس  يارجاـب  رکب  وبا  مهزاـب 
زا دزیگنارب و  هنابـصاغ  تموکح  نیا  دض  رب  ار  ناناملـسم  هک  دوب  ممـصم  دادیمن و  رد  نت  یمتـس  نینچ  لوبقب  زگره  ربمایپ  راکادف 

.دهاوخب کمک  شرسمه  لیصا  قح  نتفرگ  يارب  ناملسم  نادرمدار  نادنمتریغ و 

کمک لـطاب  درط  قح و  ماـقم  تیبـثت  يارب  اـهنآ  زا  ارهز  تفریم و  راـصنا  هناـخب  اهبـش  دـیناشن و  یم  يرتـش  رب  ار  همطاـف  ع )  ) یلع
يا دنتفگ : یم  اهنآ  تساوخیم و 
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شیوخ يرادمامز  لوبقب  ار  ام  وا ، زا  لبق  تیومع  رسپ  رسمه و  رگا  دیـسر و  ماقم  نیاب  رکب  وبا  تفای و  ماجنا  ام  تعیب  ربمایپ ! رتخد 
.میتسویپ یمن  نارگیدب  میتشاذگ و  یمناو  ار  شتوعد  زگره  دناوخیم 

ندروآ تسدـب  هراـبرد  مـیآ و  نوریب  هاـگنآ  مـنکن و  نـفد  مراذـگب و  شا  هناـخ  رد  ار  ربماـیپ  رکیپ  نـم  اـیآ  دوـمرفیم : ع )  ) یلع و 
تصرف نیا  زا  هدافتسا  اب  اهنآ  داد و  ماجنا  دوب  هتسیاش  هک  ار  هچنآ  ع )  ) نسحلا وبا  دومرفیم : ع )  ) همطاف مزادرپ و  زیتسب  وا  تموکح 

«7  » .دیسر دهاوخ  ناشباسح  هب  يادخ  هک  دندرک  يراک 

هقیـضم راچد  ع )  ) یلع ات  دریگب  دوب ، هداد  ثاریمب  همطاف  شرتخدـب  ربمایپ  هک  ار  كدـف  ناتـسغاب  ات  درکیم  اضاقت  رکب  وبا  تساـیس 
تردق فیعـضت  يارب  يداصتقا  گنج  عون  کی  نیا  دنوش و  هدنکارپ  شدرگ  زا  مدرم  دـبای و  شهاک  شیدام  يورین  ددرگ و  یلام 

.دنربیم راکب  دوخ ، نافلاخم  ندش  میلست  يارب  ار  یتسایس  نینچ  مه  يزورما  ياهتلود  هکنانچ  دوب ، شتفالخ  ماقم  دض  رب  هزرابم 

______________________________

.هسایسلا همامالا و  (- 7)

ج 1،ص:117 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

ربمایپ تنس  دیجم و  نآرق  زا  راوتسا  یلیالد  تساخرب و  هزرابمب  شیوخ  ثاریم  ندناتسزاب  يارب  رکب  وبا  دض  رب  همطاف  اجنیا  رد  ( 1)
ام دومرف : هک  مدینـش  ربمایپ  زا  تفگ  داد و  خـساپ  دوب ، نآ  يوار  شدوخ  اهنت  هک  یثیدـح  اب  همطاف  ياوعدـب  هفیلخ  یلو  درک  هماـقا 

.دسریم ام  نیشناجب  دنامیم  یقاب  ام  زا  هچنآ  میراذگ و  یمن  ثاریمب  ار  هعرزم  هناخ و  هرقن و  الط و  دوخ  زا  ناربمایپ 

دـش و نامیـشپ  راک  نیا  زا  شراگزور  نایاپ  رد  یلو  دـینادرگ  یمنزاب  همطافب  ار  كدـف  تسج و  یم  دانتـسا  ثیدـح  نیاب  رکب  وبا 
ره ار  همطاف  هناخ  شاک  يا  تفگ 
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«. 8  » مدوشگ یمن  دوب ، هدش  هتسب  نم  اب  گنجب  دنچ 

شا هتـسخ  رطاخ  ات  دنتـساوخ  دورو  هزاجا  همطاف  زا  دندمآ و  ماما  هناخب  باطخ  نب  رمع  هارمه  هب  راجنهان  راتفر  نیا  زا  سپ  رکب  وبا 
راچانب ارهز  دهد و  هار  ار  اهنآ  هک  درک  سامتلا  ع )  ) ماما یلو  دادن  دورو  هزاجا  اهنآب  ع )  ) همطاف یلو  دنیادزب  مشخ  یئاضران و  زا  ار 

: دنتفگ دندش و  دراو  وناب  نآ  رب  یگدنکفارس  اب  اهنآ  تفریذپ و 

.میا هدمآ  تروضحب  یهاوخ  شزوپ  يارب  ربمایپ  یمارگ  تخد  يا 

، درازایب ار  وا  سک  ره  تسا و  نم  دوجو  زا  يا  هراپ  همطاف  دومرف  هک  دیدینشن  ربمایپ  زا  ایآ  مهدیم  مسق  ادخب  ار  امـش  دومرف : همطاف 
؟ تسا هدرزآ  ارم 

.دومرف نینچ  ربمغیپ  هک  میدینش  ارچ  دنتفگ 

: تفگ دنمدرد  یلد  اب  تشادرب و  نامسآب  اهتسد  همطاف 

لوسر نوچ  مدونـشخان و  امـش  زا  نم  دیدرزآ و  دیدروآ و  مشخب  ارم  رفن  ود  امـش  هک  مریگ  یم  یهاوگب  ار  شناگتـشرف  يادـخ و 
منک رادید  ار  ادخ 

______________________________

دلج 3. لامعلا ، زنک  (- 8)

ج 1،ص:118 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.منک یم  تیاکش  واب  امش  زا 

زگره دـنتفرب و  نانآ  داتـسرف و  مهاوخ  نیرفن  وت  رب  میاهزامن  ماـمت  رد  مسق  ادـخب  تفگ  واـب  ارهز  داـتفا و  هارب  ناـیرگ  رکب  وبا  ( 1)
«9  » .دنبایرد ار  وا  تیاضر  دنتسناوتن 

هشیدنا و يافرژ  رد  كاندرد  تخس و  يرثا  دمآ و  یم  دیدپ  وا  ياونش  ياهـشوگ  نسح و  ناگدید  ربارب  رد  خلت  ثداوح  نیا  همه 
خلت و یمتام  هایس  ياهربا  هنوگچ  هک  دیدیم  تفرگیم و  ارف  ار  شدوجو  رسارس  نیگنـس  یهودنا  جاوما  تشاذگیم و  یقاب  شروعش 

یتبیـصم هچ  رد  ناهج - نانز  ياوشیپ  همطاف  شردام - اصوصخم  هدـنکفا و  هیاس  ربمایپ  گرم  هعجاـف  زا  شرداـم  ردـپ و  رب  گرزب 
.تسا هدمآ  راتفرگ  گرزب 
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ردـپب دیـشک و  تخر  ناـهج  نیا  زا  هـکنآ  اـت  دـندیدن  یناـمداش  هدـنخ و  لاـح  رد  ردـپ  گرم  زا  سپ  ار  وا  زگره  دـنیوگ  هکناـنچ 
.دش قحلم  شراوگرزب 

اب درکیم و  راثن  متام  کشا  ردپ  كاپ  رازم  رب  هتـسویپ  .درب  یمن  يراز  هودنا و  درد و  اب  زج  ار  وا  مان  دیـشیدنا و  یمن  شردپب  زج  وا 
داهن یم  شناگدید  هرهچب و  تشادیم و  رب  ردپ  حیرض  زا  كاخ  یتشم  تسـشن و  یم  ربمایپ  تبرت  رب  ناوتان  يرکیپ  دنمدرد و  یبلق 

: دورسیم نایرگ  تسیرگیم و  دیزرلیم و  و 

ردپ گرم  رد  نم  رب  یئاه  تبیـصم  نانچنآ  .درادن  يرطع  چیه  ندیئوب  هب  يزاین  شرمع  نایاپ  ات  دیوبب  ار  دمحا  تبرت  هک  سک  نآ 
.دش یم  بش  دمآ ، یم  دورف  اهزور  رب  رگا  هک  دمآ  دورف 

مدوب و دمحم  تیامح  هیاس  رد  يراگزور  نم  يونش  یم  ارم  دایرف  هجـض و  رگا  دیئوگب  تسا  ناهنپ  اهکاخ  ریز  رد  هک  سک  نآ  هب 
متس و چیه  زا 

______________________________

.هسایسلا همامالا  (- 9)

ج 1،ص:119 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.مدیساره یمن  يرازآ 

.مناریم نتشیوخ  زا  میادر  اب  طقف  ار  نمشد  مزیهرپ و  یم  متس  زا  هک  مناوتان  هداتفا و  نینچ ، نیا  زورما  و 

ياهکـشا مراد و  مدمه  ار  وت  گرم  هودنا  وت  زا  سپ  .مهدیم  رـس  هلان  ناهاگرحـس  نم  دلان  یم  هودـنا  زا  هخاش  رب  اهبـش  يرمق  رگا 
«. 10  » مزاس یم  شیوخ  هرهچ  تنیز  ار  مناگدید 

.دادیم شرازآ  درک ، یم  هراپ  مه  زا  ار  شرادغاد  ردام  بلق  هک  یهاکناج  درد  تسیرگن و  یم  گرزب  هودنا  نیاب  ع )  ) نسح ( 1)

اه هودنا  اهمتـس و  تامیالمان و  موجه  زا  ردق  نآ  تخیریم و  کشا  تشاد ، ناوت  شناگدید  ياه  کلپ  ات  هک  دـیدیم  ار  شردام  وا 
جنر و تدش  زا  هک  اهنآ  دمآ  باسحب  ناهج  خیرات  نایرگ  رفن  جنپ  رامش  رد  هک  تسیرگ  یم 
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«. 11  » دندوب ناگمه  لثملا  برض  نامدرم ، نایم  رد  مغ 

اب همطاف  دش  دراو  نوچ  دیوگ و  تیزعت  ردپ  گرمب  ار  وا  ات  تساوخ  هزاجا  « 12  » کلام نب  سنا  هک  دنیوگ  همطاف  هودنا  تدش  زا 
«. 13  » دیزیرب كاخ  ادخ  لوسر  رکیپ  رب  هک  دیدش  یضار  هنوگچ  تفگ : كاندرد  یگنهآ 

هب دنتفر و  شتدایع  هب  ناملسم  نانز  زا  یهورگ  ربمایپ و  نانز  يزور 

______________________________

.بوشآ رهش  بقانم  راصبالا ، رون  (- 10)

.دنا هدرک  رکذ  ع )  ) داجس همطاف و  فسوی ، بوقعی ، مدآ ، ار  نایرگ  جنپ  نیا  (- 11)

شرمع زا  لاس  هد  ربمغیپ ، ترجه  ماگنه  .تسا  هدش  لقن  وا  زا  دایز  یتایاور  تسا و  راصنا  زا  ربمایپ و  مداخ  کلام  نب  سنا  (- 12)
(. هباصالا  ) تشذگ رد  يرجه  لاسب 93  اجنامه  رد  تفر و  هرصبب  دعب  دوب و  هنیدم  رد  ربمغیپ  تلحر  زا  سپ  تشذگ و  یم 

.هجام نبا  ننس  (- 13)

ج 1،ص:120 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

شیوخ گرم  امـش و  يرود  زا  مرازیب و  امـش  يایند  زا  نم  تفگ  درک و  يور  اهنآ  هب  دـنمدرد  یبلق  اب  همطاف  .دـنتخادرپ  وا  تیزعت 
لوسر شرافس  دندرکن و  ام  ماقم  تیاعر  دنتـشادن و  هاگن  ار  ام  تمرح  قح و  هک  دنکفا  ترـسح  هب  ار  مدرم  نیا  دنوادخ  .منامداش 

.دنتفریذپن ار 

اهدرد دوـب و  هتفرگ  ارف  ار  شدوـجو  ياپارـس  هودـنا  دـینارذگیم و  ناـنچمه  ردـپ  گرم  زا  سپ  ار  دوـخ  راـبمغ  راـگزور  ارهز  ( 1)
.تخادگ یم  ار  شناج  تیب ، لها  قح  بلس  نانآ و  یسانشان  قح  مدرم و  يور  جک  تسکش و  یم  مهرد  ار  شرکیپ 

تـسد زا  ار  یکدوک  طاشن  یباداش و  هک  یلاح  رد  ناوتان  یمـسج  هتـسکش و  يرطاخ  اب  یکاـندرد  تلاـح  نینچ  رد  مه  ع )  ) نسح
رس رب  هک  ینازحا  تیب  ای  كارا  تخرد  ریزب  شردام  هارمه  هب  دوب ، هداد 
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شردام هودـنا  زا  هک  دـشاب  تخاسیم ، يرپس  هودـنا  متامب و  ار  اهزور  تفر و  یم  دوب  هتخاس  شتیمولظم  مالعا  يارب  ناـیناوراک  هار 
هناخب شردارب  ردـپ و  هارمه  هب  دیـسریم  ارف  بش  نوچ  دـناسرب و  ربخ  یب  نامدرم  شوگب  رترثؤم  رتزوسناج و  ار  شا  هلاـن  دـهاکب و 

یم رظنب  رابهودنا  يا  هدکمغ  ار  وا  لوسر  نادقف  دوب و  هدنکفا  هیاس  نآ  رب  یگمیـسارس  تشحو و  همیخ  هک  يا  هناخ  تشگ ، یمرب 
.دروآ

متـس و لاگنچ  تفریذپیم و  نایاپ  شناوت  هیرگ  هودنا و  تدش  زا  دینارذگ و  ار  كدـنا  یئاهزور  هاکناج  خـلت و  نایرج  نیا  اب  ارهز 
زاغآ زونه  هک  یتروص  رد  دیـسر  ارف  شرمع  ناـیاپ  دـش و  کـیدزن  گرم  زرمب  مک  مک  اـت  دزیم ، گـنچ  شحورجم  بلق  هب  متاـم 

نیا توبن  يوبـشوخ  باداش و  هناحیر  ربماـیپ و  راـگدای  هک  تسا  رابهودـنا  هچ  دـینارذگ و  یم  ار  شیوخ  یگدـنز  راـهب  یناوج و 
.ددرگ يرپس  شکاندرد  هاتوک و  رمع  دوش و  کیدزن  گرم  نازخب  دوز  نینچ 

ج 1،ص:121 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

(1)

همطاف گرم 

نآ رد  اریز  دـنامب ، هدیـشوپ  نآ  رد  شرکیپ  هک  دـنزاسب  یتوبات  وا  يارب  تساوخیم  درک  ساسحا  ار  گرم  ندیـسر  ارف  همطاف  نوچ 
سپ تشاد ، یمن  شوخ  ار  یعـضو  نینچ  ارهز  دوب و  رادومن  اهنآ  رکیپ  مجح  هک  دـنداهن  یم  يا  هتخت  رب  ار  ناگدرم  داـسجا  ناـمز 

، دوب هدـید  هشبح  رد  هچنآ  دـننامب  ءامـسا  دزاسب و  وا  يارب  یتوبات  نینچ  درک  شهاوخ  وا  زا  تساوخ و  ار  « 14  » سیمع تنب  ءامسا 
زا سپ  راب  نیلوا  يارب  ع )  ) ارهز دروآ ، شروضحب  نوچ  تخاس و  شیارب  دـنامب  هدیـشوپ  نآ  رد  همطاف  نینزان  رکیپ  هک  ار  یتوباـت 

«. 15  » تسب شقن  شگنر  یب  نابل  رب  يدنخبل  شردپ  گرم 

هناخ زا  ار  نینسح  شتایح  زور  نیرخآ  رد  همطاف 
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تدش ایوگ  دماین و  نوریب  هناخ  زا  زورما  ام  ردام  ارچ  هک  دـنداتفا  هشیدـناب  هنانگمغ  اهنآ  داتـسرف و  نوریب  هب  ربمایپ  ربق  ترایز  يارب 
دردب نآ  زا  هنیدم  مدرم  هک  يا  هیرگ  دیرگب ، شیرامیب  رتسب  رد  ار  زورما  دهاوخیم  تسا و  هدـنکفا  هناخ  رد  ار  وا  یناوتان  يرامیب و 

.دنا هداتفا  هودنا  و 

______________________________

هـشبح هب  دـندش و  ناملـسم  ود  ره  دـمآ و  رد  بلاـط  یبأ  نب  رفعج  يرـسمه  هب  هک  تسا  ثراـح  نـب  سیمع  رتـخد  ءامـسا  (- 14)
يرـسمه هب  رفعج  تداهـش  زا  سپ  دندرک و  ترجه  هنیدم  هب  دعب  دمآ و  دیدپ  اهنآ  زا  دمحم  نوع و  هّللا و  دبع  دندرک و  ترجاهم 

رـسمه هنومیم  یکی  وا  نارهاوخ  دمآ  رد  یلع ، ترـضح  جاودزاب  رکب  وبا  تافو  زا  سپ  دمآ و  ایندب  وا  زا  دمحم  دـمآ و  رد  رکب  وبا 
( هباغلا دسا   ) تسا سابع  نز  لضفلا ، ما  يرگید  ربمغیپ و 

هزات يا  هماج  درک و  لسغ  تساوخ و  بآ  نم  زا  شتافو  زور  رد  همطاف  دیوگ  یم  هزمح  بانج  رسمه  سیمع ، تنب  یملـس  (- 15)
- مکاح كردتـسم   ) درک زاورپ  شـسدقم  حور  دـیباوخ و  هلبقب  ور  رتسب  رد  سپ  زادـنیب و  هناخ  طسو  رد  ار  مرتسب  تفگ  دیـشوپ و 

(. دعس نبا  تاقبط 

ج 1،ص:122 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

هناخب دنتـشادن و  مارآ  یلو  دنتـسیرگ  یم  شیوخ  ياین  رازم  رب  هتفر و  ورف  فسا  جـنر و  زا  یجوم  رد  دـنمدرد  كدوک  ود  نیا  ( 1)
: دنتفگ ءامسا  هب  دنتشگزاب و 

؟ تساجک نامردام 

كاندرد يزوس  اب  تخیر  یم  شا  هراـسخرب  کـشا  تشرد  تارطق  دوب و  هدـیفوت  شا  هرهچ  رب  كاـندرد  یمغ  ناـفوط  هک  ءامـسا 
مه زا  یئوگ  ارهز  نادنزرف  ياهبلق  .دینک  ربخ  ار  ناتردپ  دیورب و  تفاتش ، ادخ  رادیدب  دیشک و  رپ  يدبا  ناهجب  ناتردام  تفگ 
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يا دینک  یم  هیرگ  ارچ  دنایرگن  ناتیادـخ  دـنتفگ  دـندمآ و  ربمایپ  نارـسپ  شیپ  ارف  مدرم  .دـندیود  دجـسمب  نانک  دایرف  دـش و  هراپ 
؟ تسا هدنکفا  نات  هودنا  هب  ناتدج  قارف  دیا و  هداتفا  هیرگب  ربمایپ  رازم  ندید  زا  دیاش  لوسر ! نادنزرف 

ناشناج رب  نیگنـس  یهودـنا  دـندمآ و  رد  هجـضب  راو  هناوید  مدرم  .تسا  هتفر  ایند  زا  همطاـف  ناـمردام  هکلب  تسا  نینچ  هن  دـنتفگ :
.دندوب هتخانشن  ار  وا  تمرح  قح و  هداد و  تسد  زا  ار  شیوخ  ربمایپ  رکیپ  هراپ  نادنزرف و  نیرت  یمارگ  اهنآ  اریز  تسشن ،

ناملـسب ع )  ) ماما یلو  دنراذگب  زامن  نآ  رب  دنبایرد و  ار  شـسدقم  هزیکاپ و  رکیپ  عییـشت  ضیف  ات  دندروآ  موجه  ماما  هناخب  یگمه 
.تسین عییشت  تقو  نونکا  هک  دیدرگزاب  تفگ  مدرمب  ناملس  دنزاس و  هدنکارپ  ار  مدرم  هک  دومرف  یسراف 

لوق ع )  ) همطافب نم  تفگ  ددرگ و  دراو  تشاذـگن  ار  وا  ءامـسا  یلو  دوش  هناخ  لخاد  تساوخ  دیـسر و  ارف  هشیاـع  ماـگنه  نیا  رد 
«. 16  » مهدن دورو  هزاجا  ار  سک  چیه  هک  ما  هداد 

______________________________

.لامعلا زنک  هباغلا - دسا  (- 16)

ج 1،ص:123 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

يارب دـیئایب و  دومرف  شنادـنزرفب  هاگنآ  داهن و  نفک  رد  درک و  طونح  داد و  لسغ  ار  ارهز  همطاـف  سدـقم  كاـپ و  رکیپ  ماـما ، ( 1)
سدـقم رکیپ  شیوخ  کیدزن  نارای  زا  نت  دـنچ  هارمه  هب  تشذـگ  بش  زا  يا  هراپ  نوچ  دـینک و  رادـید  ار  دوخ  ردام  راـب  نیرخآ 

نیتسار نارای  زا  نت  دـنچ  نامه  زج  ناناملـسم  زا  سک  چـیه  مسارم  نیا  رد  داد و  تکرح  شیگـشیمه  هاگرارق  يوسب  ار  ع )  ) ارهز
«. 17  » دوب هدرک  تیصو  نینچ  ع )  ) همطاف اریز  دنتشادن ، روضح  ماما 

شکاپ بلق  رب  هودنا  شتآ  داتسیا و  شرازم  رب  و  « 18  » درک نفد  عیقب  رد  ار  همطاف  سپس 
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: تفگ يادخ  لوسرب  باطخ  دوب ، هدنکفا  هرارش  شناج  رب  هودنا  ترسح و  درد و  هک  یلاح  رد  دز و  هنابز 

گرم زا  میئابیکـش  ادـخ  ربمایپ  يا  .دـمآ  تیوسب  دوز  یلیخ  دـش و  دراو  وت  رب  هک  ترتخد  بناج  زا  نم و  يوس  زا  داـب  وت  رب  دورد 
مشک و یم  شودب  وت  گرم  ياسرفناوت  هودـنا  دـننامب  مه  ار  نیگنـس  راب  نیا  یلو  تفر ، تسد  زا  مناوت  دـش و  مک  تیمارگ  تخد 
رد ارت  نم  دـمآ و  رب  ترکیپ  زا  نم  شوـغآ  رد  تکاـپ  ناـج  هک  دوـب  كاـندرد  هچ  .منک  یم  لـمحت  وـت  كاـندرد  نادـقف  ياـپمه 

.مداد ياج  تیگشیمه  هاگباوخ 

.میدرگیمزاب وا  يوسب  میئادخ و  ناگدنب  ام  هتفرگ و  رارق  نیا  رب  یهلا  ریدقت  هک  درک  ناوتیم  هچ 

تراگدای يدناتسزاب و  نم  زا  ار  شیوخ  تناما  ادخ ! ربمایپ  يا 

______________________________

حرـش مکاح ، كردتـسم   ) دـشن راد  ربخ  نایرج  نیا  زا  رکب  وبا  درک و  نفد  هنابـش  ع )  ) یلع ار  ع )  ) همطاف دـیوگ  یم  هشئاـع  (- 17)
(. يراخب

ای شا  هناخ  رد  همطاف  هک  دسیون  یم  یسوط  خیـش  دش و  نفد  شا  هناخ  رد  ع )  ) همطاف دیوگ  یم  هیوباب  نبا  دلج 10 - راحب ، (- 18)
.دیدرگ نوفدم  ربمغیپ  مرح  رد 

ج 1،ص:124 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

مهنم هکنیا  ات  درذگ  یم  يرادیب  یمارآان و  هب  میاهبـش  دبای و  یمن  نایاپ  نم  هودـنا  كاندرد ، نادـقف  نیا  رد  یلو  دـمآ ، تشیپ  ارف 
هتفر ام  رب  هک  یئاهمتس  زا  تفگ و  دهاوخ  نخـس  وت  تما  ياهیئاوران  زا  ترتخد  کنیا  .مریگ  ياج  تهاگرارق  رد  میآ و  وت  يوسب 

.تخاس دهاوخ  تهاگآ 

هتفگان ار  يزیچ  دـهدیم و  ربخ  وتب  ام  راـگزور  ياـه  یخلت  زا  ارت  یبوخب  وا  هک  سرپب  وا  زا  اـم  كاـندرد  لاـح  یگنوگچ  سپ  ( 1)
.دراذگ یمن 

ردپ و يا  داب  امش  رب  نم  دورد 
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رب نانچمه  رگا  تسین و  لالم  یگتـسخ و  زا  مزیخرب  رازم  نیا  زا  رگا  نونکا  دراین ، یگتـسخ  مراد  زاربا  دنچ  ره  هک  یمالـس  رتخد ،
«. 19  » دشابن دشخب ، یم  نابیکشب  يادخ  هک  یشاداپب  ینامگدب  زا  منامب  ياج  نیا 

رب گرزب  یمغ  درکیم و  هنخر  شحور  قمع  رد  هاکناج  یهودنا  دینش و  یم  شدنمدرد  ردپ  زا  ار  كاندرد  نانخـس  نیا  ع )  ) نسح
.دومنیم ینیگنس  شبلق 

ربارب رد  ار  شدـنمجرا  زیزع  هاگهانپ و  دـیما و  دـندرپس و  كاـخب  کـیرات  یبش  همین  رد  ار  شناـسک  نیرت  یمارگ  هک  دـیدیم  اریز 
یتروص رد  تشادن  تکرش  كانفسا  هعقاو  نیا  رد  یسک  نیتسار  ناملـسم  نت  دنچ  زج  دنداهن و  نیمز  كانمن  هنیـس  رد  شناگدید 

رتخد ربمایپ و  نت  هراپ  ع )  ) همطاف هک 

______________________________

زا سپ  هام  هس  شتافو  هک  هدمآ  دعس  نبا  تاقبط  رد  .تسا  فالتخا  ترضح  نآ  تافو  خیرات  رد  هدبع - هغالبلا  جهن  حرـش  (- 19)
هام ود  زا  شیب  دوش  یم  هتفگ  هدش و  رکذ  ربمغیپ  تافو  زا  سپ  هام  تشه  مکاح  كردتـسم  رد  هداد و  خر  یگلاس  تسیب  رد  ربمایپ 

تلحر زا  سپ  زور  لهچ  ای  جنپ و  داتفه و  هک  هدمآ  راونالا  راحب  مهد  دلج  رد  تسا و  هدوب  لاس  کی  تسیب و  شرمع  هدربن و  رسب 
.تسا هدرک  لقن  یضر  دیس  ار  ربخ  نیا  هتشذگ و  رد  یگلاس  هدجه  نینس  رد  ربمغیپ 

ج 1،ص:125 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.دوب وا  هدیزگرب  بوبحم و 

هثداح ینیگنس  تشگ و  اسرف  ناوت  گرزب و  یئاهمغ  اهدرد و  هاگیاج  شکاپ  بلق  دیشچ و  ار  گرزب  كوس  نیا  یخلت  ع )  ) نسح
.دش هداهن  شکچوک  شود  رب  یگدنز  راودا  نیتسخن  رد 

شیوخ نیتسار  حیرص و  روای  هناگی  دنام و  اهنت  یلع  ع ،)  ) همطاف گرم  زا  سپ  ( 1)
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ار شینامـسآ  دـنلب و  هاـگیاپ  ردـق و  قـح و  دنتـشاذگ و  اـهنت  ار  ع )  ) یلع خاتــسگ ، نوـبز و  تسرپاـیند و  مدرم  داد و  تـسد  زا  ار 
داد رد  نت  یتموکح  نانچ  لوبقب  راچانب  درکیم  دیدهت  ار  نیملـسم  تدـحو  هک  هقرفت  هنوگ  ره  زا  زیهرپ  يارب  مه  یلع  دنتخانـشن و 

مشچ و رد  يراـخ  یئوـگ  هـک  دوـب  كاـندرد  ناـنچ  دوـمرف ، شا  هیقـشقش  هـبطخ  رد  دوـخ  هکناـنچمه  كاـندرد  لـمحت  نـیا  یلو 
.دراد ولگ  رد  یناوختسا 

زا سپ  هک  هدرک  حیرـصت  هدنار و  اهنخـس  تشاد ، لدـب  شقح  عییـضت  زا  هک  يرثأت  شیوخ و  یئاهنت  گرزب  مغ  زا  شراتفگ  رد  وا 
یم ار  گرزب  زواـجت  نیا  یخلت  هنوـگچ  لاـس  جـنپ  تسیب و  نیا  رد  هتفرگ  تسدـب  ار  مدرم  روـما  ماـمز  هک  يزور  اـت  ربماـیپ  گرم 

كرد ار  یشک  قح  نیا  ترارم  شیدادادخ  تسارف  اب  مه  ع )  ) نسح .تسا  هدرکیم  ربص  یمالـسا  عمتجم  حلاصم  رطاخب  هدیـشچ و 
تشاد و یم  نمشد  هتسشن  شردپ  هاگیاج  رد  هک  ار  سک  نآ  دومنیم و  هرهچ  شربارب  رد  هشیمه  سوحنم ، يراکتشز  نیا  درکیم و 

.درکیم داقتنا  وا  رادرک  زا 

دز و کناب  وا  رب  دـمآ و  دجـسمب  دوب  هلاس  تشه  یکدوک  تقو  نآ  رد  هک  نسح  تفگیم و  نخـس  ربنم  رب  رکب  وبا  يزور  هکناـنچ 
: تفگ

ج 1،ص:126 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

«. 20  » ورب الاب  تدوخ  ردپ  ربنمب  ایب و  نیئاپ  مردپ  ربنم  زا  رکب ! وبا  يا 

حیرـص حور  زا  هتخیگنارب  نسح ، هدنبوک  هتفگ  نیا  .نم  ردپ  زا  هن  تسا ، وت  ردپ  زا  ربنم  یئوگیم  تسار  مسق  ادخب  تفگ  رکب  وبا  و 
ع)  ) یلع شردپ  زج  نونکا  هدید و  یم  ربنم  نیا  زارف  رب  ار  ربمایپ  شدج  هک  تسا  یکدوک  تسرد  يأر  هتخپ و  هشیدنا  و 
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.دنادیمن نآ  رب  سولج  هتسیاش  ار  یسک 

نینچ وا  یهاـگآ  یئاـناد و  تغـالب و  درکیم و  عاـفد  دربـن  ياـه  هکرعم  نیرتکاـنرطخ  رد  وا  نید  ربماـیپ و  ناـج  زا  هک  یلع  ناـمه 
.تسا هدیشخب  واب  ار  یحیرص  یگتسیاش 

يور دنتـشاگنا  چیه  هب  ار  شیونعم  ثاریم  دـنتفریذپن و  ار  شینامـسآ  يربهر  دنتخانـشن و  ار  شردـق  هک  یمدرم  نینچ  زا  ع )  ) یلع
واـب يراـک  دـندوب و  هدرک  ضارعا  وا  زا  مدرم  اریز  درکن ، تکرــش  تموـکح  تفـالخ و  روـما  رد  تســشن و  هناـخ  رد  دـینادرگ و 

.دنتشادن

یهاگ ماما  دنتساوخیم و  يرای  وا  زا  دنتـسج و  یم  هانپ  شترـضحب  دندوب  ناوتان  نآ  شیاشگ  زا  هک  دمآ  یم  شیپ  یلکـشم  رگا  اما 
.تشاذگیماو نسح  شدنزرفب  ار  نآ  ینامز  دادیم و  خساپ  اهنآب  دوخ 

نونکا ما  هدروخ  هتـسکش و  ار  غرم  رتش  مخت  دـنچ  جـح  مارحا  لاح  رد  نم  تفگ  دـمآ و  رکب  وبا  روضحب  یبرع  دـنیوگ : هلمج ، زا 
؟ تسیچ نم  فیلکت 

مهزاـب دـندرب و  فوع  نب  نمحرلا  دـبع  هب  ار  هلأـسم  تسناوتن و  مه  وا  درک و  هعجارم  رمع  هب  دـنام و  ورف  لاؤس  خـساپ  رد  رکب  وـبا 
درک و نینسح  هب  هراشا  ترضح  دندرک ، تیاده  ع )  ) ماما هناخب  ار  یبارعا  راچان  دنتفاین و  یخساپ 

______________________________

هب ع )  ) نیسح ار  نخس  نیا  هک  تسا  هدمآ  هباصا  رد  بقانم و  یمزراوخ ، نیسحلا  لتقم  دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرـش  (- 20)
.تسا هتفگ  باطخ  نب  رمع 

ج 1،ص:127 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.سرپب یهاوخ  ار  مادک  ره  رسپ  ود  نیا  زا  تفگ 

؟ يراد رتش  ایآ  دیسرپ  ع )  ) نسح .تساوخ  ار  دوخ  هلئسم  باوج  ع )  ) نسح ماما  زا  برع  ( 1)

.مراد تفگ 

اهنآ ياه  هچب  زیمآرد و  رن  ياهرتش  اب  ار  ینارتش  هدام  يا ، هدروخ  غرم  رتش  زا  هک  یئاه  مخت  دادعتب  دومرف :
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.نک هیده  ادخ  هناخ  هب  ار 

.دنراین هچب  اهرتش  هدام  زا  یضعب  تسا  نکمم  دومرف : ع )  ) ماما

.دشاب دساف  مه  غرم  رتش  ياهمخت  زا  یضعب  تسا  نکمم  داد : باوج  ع )  ) نسح

نآ درک  هفاضا  تفگ و  اهنخس  شدنزرف  یهاگآ  یملع و  بهاوم  زا  دومرف و  هجوت  نیرضاحب  درک و  نیـسحت  ار  شدنزرف  ع )  ) ماما
«. 21  » دیشخب تمکح  ار  دواد  نب  نامیلس  هک  تسا  یئادخ  نامه  تخومآ  ملع  ع )  ) نسح هب  هک  سک 

رگم تشادـن  مدرم  اب  یترـشاعم  تخادرپ و  یم  ناـصاخ  تیبرت  نآرق و  عمج  هب  تسج و  یم  هراـنک  عاـمتجا  زا  ناـنچمه  ع )  ) ماـما
.دیوگ خساپ  ار  یتروشم  دهد و  یئاوتف  هکنآ 

رمع تفالخ 

ار تفالخ  درک ، گرم  ساسحا  نوچ  دش و  رامیب  هک  دـیئاپن  يرید  دوب و  هدیـشوپ  ار  تفالخ  نهاریپ  هاتوک  يراگزورب  رکب  وبا  ( 2)
نامیپ مه  قیفرب و 

______________________________

.رابخالا حرش  بوشآ - رهش  بقانم  (- 21)

ج 1،ص:128 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

«. 22  » تخادرپ وحن  نیاب  دوب  هدرک  ناوارف  یئاپ  تسد و  وا  تفالخ  داجیا  هئطوت  رد  هک  ار  وا  دزم  درپس و  رمع ، شکیدزن ،

مدرم رب  ار  نشخ  يدرم  هک  یهدـیم  هچ  ار  تراـگدرورپ  باوـج  هفیلخ  يا  تفگ  درمـش و  تشز  ار  رکب  وـبا  مادـقا  نیا  هـحلط  ( 1)
«. 23  » تسا رازیب  وا  زا  اهلد  دنوشیم و  هدنکارپ  وا  رود  زا  مدرم  هک  یهدیم  تموکح 

رکب وبا  هب  یباختنا  نینچ  زا  ار  دوخ  دیدش  ضارتعا  تخادـنا و  راصنا  رجاهم و  ناج  رب  خـلت  یهودـنا  رکب ، وبا  باختنا  رایتخا و  نیا 
نونکا یهاگآ  مدرم  نایم  رد  شا  هدـیقع  قلخ و  زا  یـسانش و  یم  شیرهم  یب  تنوشخ و  اب  ار  رمع  دوخ  وت  دـنتفگ  دنتـشاد و  زاربا 

هچ یتسردان  باختنا  نینچ  اب  ار  راگدرورپ  باوج  يوریم ، يادخ  رادیدب  يریمیم و  هک 
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!؟ یهدیم

«. 24  » مداد تموکح  مدرم  رب  مدوخ  دزن  ار  ناسک  نیرتهب  میوگیم  دسرپب  نم  زا  يادخ  رگا  تفگ : رکب  وبأ 

دیرب نامرف  دیونشب و  نم  تفالخ  هرابرد  ار  ربمایپ  هفیلخ  نخس  مدرم ! يا  تفگ  درک و  دنلب  ار  شیادص  دینش  ار  نخس  نیا  هک  رمع 
«. 25»

______________________________

رکب وبا  دهع  نیرخآ  نیا  تسا : هدمآ  نینچ  دعس  نبا  تاقبط  يربط و  خیرات  هسایسلا ، همامالا و  رد  رکب  وبا  تیـصو  تروص  (- 22)
تلادـع و وا  زا  رگا  متخاس  دوخ  نیـشناج  ار  باطخ  نب  رمع  نم  ترخآ ، ملاعب  شدورو  ماگنهب  دـهع  نیتسخن  شتاـیح و  رد  تسا 

تسا دوز  و   ) مرادن بیغ  ملع  ما و  هتشاد  ریخ  هدارا  نم  درک  متس  رگا  تسا و  نیتسار  منامگ  دیدید ، يرادمامز  رما  رد  يراکتسرد 
(. دنوریم اجکب  دننادب  ناراکمتس  هک 

.دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  (- 23)

.هسایسلا همامالا و  (- 24)

خر يرجه  لاس 13  رخآلا  يدامج  مود  تسیب  هبنـش  هس  بش  رد  رکب  وبا  تافو  هک  دمآ  دعـس  نبا  تاقبط  رد  يربط ، خـیرات  (- 25)
مان هّللا و  دبع  وا  مسا  يدوعـسم ) بهذـلا  جورم   ) تسا هدوب  زور  هد  هام و  هس  لاس و  ود  شتفالخ  تدـم  لاس و  وا 63  رمع  هداد و 

.تسا رخص  تنب  یملس  شردام  رماع و  نب  نامثع  شردپ ،

ج 1،ص:129 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

ریـسم هنوگچ  هک  دـید  یم  هنیاعمب  دوب و  قح  عییـضت  دـهاش  مهزاب  اریز  تفرگ ، ارف  گرزب  يدرد  هودـنا و  ار  ع )  ) ماما هراـبود  ( 1)
.تسا هدش  فرحنم  یقیقح  يارجم  زا  یمالسا  يرادمامز 

دانتـساب تفریذـپن و  ار  شتفـالخ  ع )  ) یلع هک  دوب  نآ  ع )  ) ماـما زا  رکب  وبا  ضارعا  تلع  دنـسیون : یم  دـیدج  ناگدنـسیون  یـضعب 
ع)  ) ماما ضغب  مه  هفیلخ  درک و  جاجتحا  رکب ، وبا  رب  ربمایپ  اب  شیدنواشیوخ 
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يّرـس ياه  هلماعم  یلبق و  ياهتـسب  دـنب و  هدـیئاز  باـختنا  نیا  هک  تسا  نیا  قح  یلو   ) .درک عنم  وا  زا  ار  تفـالخ  تفرگ و  لدـب  ار 
( مجرتم .تسا  هدوب  تفالخ  ياهادیدناک 

تنوشخ و تدش و  اب  ار  مدرم  وا  داتفا و  باطخ » نب  رمع   » تسدب تمالـس  یناسآ و  هب  تفالخ  رما  مامز  تشذگ  رد  رکب  وبا  نوچ 
، سابع دندربیم و  باسح  وا  زا  ربمایپ  گرزب  نارای  یتح  هک  يروطب  تفرگ  نامرف  ریزب  یمرن  تفأر و  هنوگ  چیه  نودب  ینابرهمان و 

.دزاس نایب  تحارصب  رمع ، ربارب  رد  هعتم  زاوج  رب  ینبم  ار  دوخ  يأر  تسناوتن  ربمایپ ، يومع 

دربن ياهنادـیم  رد  رگید  شنینطرپ  دایرف  دوب و  هدرک  توکـس  لوا  هفیلخ  نامز  رد  هکنانچمه  تفرگ  هرانک  مدرم  زا  ع )  ) ماما مهزاب 
اج همه  رمع ، نخـس  نیا  هکنانچ  تفگ  یم  ینخـس  تشاد ، وا  راوتـسا  هشیدنا  هب  يزاین  رمع  هک  یهاگ  هگ  طقف  دیـسریمن و  شوگب 

.دش یم  كاله  رمع  دوب ، یمن  یلع  رگا  تفگ  هک  تسا  روهشم 

ماقم هک  درکیم  اضتقا  رمع  تسایـس  دیـسر و  یناوج  هزات  نارودب  تشاذگ و  رـس  تشپ  ار  یکدوک  نارود  رمع  نامز  رد  ع )  ) نسح
هک یمئاـنغ  زا  اـهنآ  يارب  درامـش و  بجاو  ار  ع )  ) نیـسح شردارب  و  ع )  ) نسح هاـگیاپ  تشادـگرزب  دـناد و  گرزب  ار  ع )  ) نـسح

.دهد رارق  يا  هرهب  دسریم ، نیملسمب 

ج 1،ص:130 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

یلع ناشردپ  نازیمب  مئانغ  زا  ار  اهنآ  بیصن  داتسرف و  نینسح  يارب  هلح  ود  رمع  دیـسر و  واب  نمی  زا  یئاه  هلح  دنیوگ  هکنانچ  ( 1)
.دوب مهرد  رازه  جنپ  نآ ، نازیم  هک  « 26  » دروآ باسحب  لاملا  تیب  ياه  هرهب  رد  ردب  لها  رامش  رد  ار  اهنآ  داد و  رارق  (ع )

يرادومن ششوک  زراب و  مادقا  رمع ، تفالخ  نارود  لوط  رد 
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هراب نیا  رد  يراک  چیه  هب  دوب و  رانک  رب  يرادمامز  روما  زا  نانچمه  ع )  ) یلع شردپ  هک  تهج  نادب  تسین ، دوهـشم  ع )  ) نسح زا 
نتشیوخ راکب  نآ  ماجنا  زا  سپ  مهزاب  هک  درکیم  باجیا  روما  یضعب  رد  ار  وا  تلاخد  نیملـسم ، حلاصم  هکنآ  رگم  دز  یمن  تسد 

، تما فـالتخا  یگدـنکارپ و  زا  يریگولج  نیملـسم و  تدـحو  ظـفح  يارب  ماـما  تشذـگ و  یم  لاونم  نیمهب  اـهلاس  تخادرپیم و 
تموکح ربارب  رد  یـضراعم  هک  دوب  نامداش  هداعلا  قوف  ناـیرج  نیا  زا  مه  هفیلخ  درکیم و  ظـفح  ار  تملاـسم  توکـس و  ناـنچمه 

تفالخ تالکـشم  شیاشگ  رد  ار  وا  درکیم و  هدهاشم  شترـضح  زا  یئاه  یئامنهار  اهدـییأت و  سکع  رب  هکلب  تفای ، یمن  شیوخ 
.تفای یمن  ماجنا  ربمایپ  نادناخ  دوسب  یمادقا  وا  فرط  زا  مهزاب  یلو  تفای ، یم  شیوخ  هارمه 

(2)

رمع گرم 

گرم رطخ  و  « 27  » دمآ رد  ياپ  زا  ؤلؤل  وبا  تبرض  رثا  رب  رمع  هک  یماگنهب 

______________________________

.رکاسع نبا  خیرات  (- 26)

هرهب وا  زا  شبابرا  دوب  دنمرنه  يدرم  نوچ  دوب و  هریغم  مالغ  ؤلؤل  وبا  (- 27)

ج 1،ص:131 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

رارق هیما  ینب  دـناب  رایتخا  رد  تفالخ  هجیتن  رد  دراذـگاو و  نایوما  هب  تشادزاب و  ع )  ) ماما زا  ار  تفالخ  دـش ، کـیدزن  وا  هب  یمتح 
.درک لاغشا  رمع  هناکریز  هئطوت  اب  ار  ماقم  نیا  دوب  اهنآ  ياوشیپ  رتگرزب و  هک  نامثع  تفرگ و 

باختنا شیوخ  يارب  ینیشناج  هک  درک  تساوخ  رد  وا  زا  شردپ  گرم  هناتسآ  رد  رمع  نب  هّللا  دبع  هک  دوب  نینچ  ارجام  حرـش  ( 1)
، دـندرک رارـصا  هراب  نیا  رد  نیرجاهم  نوچ  یلو  « 28  » درک يراددوـخ  رما  لوـبق  زا  اودـب  تشاد  رـس  رد  يا  هشقن  هک  رمع  دـنک و 

تفر ورف  رکفب  ارهاظ  تفریذپ و  ار  اهنآ  نخس 
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دلاخ لبج و  نب  ذاعم  حارج و  هدـیبع  وبا  نوچمه  دروآ ، دایب  دـندوب  هدرک  تیلاعف  رکب  وبا  باـختنا  رد  هک  ار  شناراـی  زا  یهورگ  و 
دروخ اه  فسأت  اهنآ  گرم  زا  دیلو و  نب 

______________________________

رمع زا  يا  هنیک  ؤلؤل  وبا  داد و  يأر  هریغم  عفنب  رمع  یلو  درک  تیاکـش  شیـالوم  زا  تفر و  رمع  شیپ  هب  راـچان  تساوخیم  يداـیز 
نآ زا  مدرم  همه  هک  مزاسب  تیارب  یئایسآ  تفگ  ؤلؤل  وبا  .دزاسب  وا  يارب  يداب  یئایـسآ  هک  تساوخ  وا  زا  رمع  يزور  .تفرگ  لدب 

.دنیوگ نخس 

رود مدرم  دروآ  رد  ياپ  زا  هبرض  هس  اب  ار  رمع  درک و  نیمک  دجـسم  هشوگ  رد  هنابـش  تفرگ و  تسدب  يرجنخ  بسانم  تصرف  رد 
(. يدوعسم بهذلا  جورم   ) درک دوبان  ار  دوخ  يا  هبرض  اب  تشک  ار  رفن  شش  هکنآ  زا  سپ  ؤلؤل  وبا  دنتفرگ و  ار  وا 

رگا اریز  نک ، باختنا  ناناملـسم  يرادمامز  هب  ار  یـسک  ردپ  يا  تفگ  دمآ و  رمع  دزن  هب  هّللا  دـبع  هک  دـنا  هتـشون  نیخروم  (- 28)
ار ص )  ) دمحم تما  هنوگچ  سپ  تسا  هتخاس  هابت  ارت  تناما  ارچ  هک  ینکیم  شنزرس  ار  وا  دراذگب  تسرپرـس  یب  تناپوچ  ارت  هلگ 

تـسرپرس یب  ار  اـهنآ  رگا  ما و  هدرک  راـتفر  رکب  وـبا  شور  هب  مـنک  باـختنا  ینیـشناج  رگا  تـفگ  رمع  يراذـگیم ؟ تسرپرـس  یب 
.ما هدومن  لمع  ربمغیپ  لثم  مراذگب 

ع)  ) یلع نییعت  ترورـض  لیلد  نیمهب  دنکیم و  لیلد  هماقا  هفیلخ  باختنا  ترورـضب  شردپ  ربارب  رد  هّللا  دبع  هک  مینیب  یم  اجنیا  رد 
ار تقیقح  نیا  رمع  نونکا  دومرف و  باختنا  مدرم  يربهرب  مخ  ریدغ  رد  ار  وا  هک  مینکیم  كرد  ربمغیپ  فرط  زا  نیملسم  تماماب  ار 

.تسا هدرک  شومارف 

ج 1،ص:132 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

اهنآ زا  یکی  شاک  يا  درک  وزرآ  و 
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.دشیم تفالخ  رما  راد  هدهع  دوب و  هدنز 

(1)

يروش هئطوت 

لوسر نوچ  تفگ  دـناوخ و  ارف  ار  ریبز  هحلط و  نامثع و  فوع و  نب  نمحرلا  دـبع  صاقو و  دعـس  و  ع )  ) بلاـط یبأ  نب  یلع  رمع ،
ماقمب ار  رفن  کی  دوخ ، نیب  زا  دیهد و  لیکـشت  یئاروش  هک  مهدیم  روتـسد  نم  دوب و  دونـشخ  رفن  شـش  امـش  زا  تفر  ایند  زا  ادـخ 

و ع )  ) یلع نب  نسح  دنرادن و  رما  رد  تلاخد  يأر و  قح  یلو  دنشاب  يروش  بقارم  راصنا  خویش  زا  یضعب  دینک و  باختنا  تفالخ 
«. 29  » دنبای روضح  يروش  رد  يأر  قح  نودب  یلو  تکرب  ناونعب  دنراد  ربمایپ  اب  هک  ییدنواشیوخ  رطاخب  مه  سابع  هّللا  دبع 

نیزگرب و ار  راصنا  زا  رفن  هاجنپ  سپ  تشاد  زیزع  امـشب  ار  مالـسا  دنوادخ  تفگ  درک و  هراشا  « 30 « » يراصنا هحلط  یبا   » هب هاگنآ 
.تشامگرب راک  نیاب  زین  ار  دوسا » نب  دادقم   » دنرب و نایاپب  يدوزب  ار  راک  نیا  ات  شاب  يروش  لها  بقارم 

ار اهنآ  دندیزرو  تفلاخم  رفن  ود  رگا  دینزب و  ندرگ  ار  وا  درک  تفلاخم  رفن  کی  دنداد و  يدـحاو  يأر  رفن  جـنپ  رگا  تفگ  هاگنآ 
یلو دیشکب ، زین 

______________________________

.هسایسلا همامالا و  (- 29)

هدـیبع وبا  وا و  نیب  ربمغیپ  تشاد و  روضح  ردـب  گنج  رد  ربمغیپ  اب  هک  تسا  راـجن  لهـس  نب  دـیز  يراـصنا ، هحلط  وبا  ماـن  (- 30)
.دروآ رد  ياپ  زا  ار  رفن  تسیب  نینح  گنج  رد  هک  دوب  برع  رومان  ناعاجش  زا  رهام و  نازادناریت  زا  وا  تسب  يردارب  نامیپ  حارج 

دـسا  ) درازگ زامن  وا  رب  نامثع  تشذـگرد و  هنیدـم  رد  يرجه  کی  یـس و  لاسب  درک و  جاودزا  کلام  نب  سنا  رداـم  اـب  هحلط  وبا 
(. هباغلا

نسح یناگدنز 
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ج 1،ص:133 ( ، (ع یلع نب 

تسا هتفریذپ  تساهنآ  ءزج  فوع » نب  نمحرلا  دبع   » هک نت  هس  نآ  دندرک ، تفلاخم  رگید  نت  هس  دنتفریذپ و  ار  ییأر  رفن  هس  رگا 
.دنوش هتشک  دیاب  دندادن  باختنا  نیا  هب  نت  رگید ، رفن  هس  رگا  و 

اب هار  نیب  رد  نوچ  دومرف و  ساـسحا  شیوخ  قح  عییـضت  رد  ار  رگید  يا  هئطوت  مهزاـب  دـمآ و  نوریب  هفیلخ  هناـخ  زا  ع )  ) ماـما ( 1)
؟ دینادیم اجک  زا  تفگ  سابع  .تفرگ  هرانک  ام  زا  تفالخ  مهزاب  تفگ  دش  هجاوم  سابع 

نامثع ربارب  رد  نم  نونکا  .داد  رارق  لوبق  كالم  ار  فوع » نب  نمحرلا  دبع   » يأر سپـس  دیـشخب و  تیرثکا  هب  ار  يأر  رمع  دومرف :
، دـنرادن فالتخا  مه  اب  هس  نیا  نمحرلا و  دـبع  يومع  رـسپ  مه  صاقو  دعـس  تسا و  نامثع  داـماد  نمحرلا  دـبع - ما و  هتفرگ  رارق 

«. 31  » تسا هتفای  ماجنا  نامثع  يارب  تفالخ  راک  سپ 

شیاهیرترب همه  اب  ار  ع )  ) یلع دشخب و  یم  زایتما  يرترب و  فوع » نب  نمحرلا  دبع   » يأر هب  يروش  رد  هک  تسا  بیجع  هفیلخ  راک 
اب ار  شیدنواشیوخ  دنک و  یم  شومارف  دهدیم ، ریس  تلادع  یتسار و  هب  ار  اهنآ  مراپس  ع )  ) یلع هب  ار  تما  رما  رگا  تفگ  دوخ  هک 

.دزرویم لهاجت  اهنآ  هب  دریگ و  یم  هدیدان  ار  ماما  رامشیب  لئاضف  همه  واب و  ار  يادخ  لوسر  ناوارف  هقالع  ربمایپ و 

و « 33  » دندمآ مهارف  لاملا  تیب  رد  يروش  ياضعا  درمب ، « 32  » رمع نوچ 

______________________________

.يربط خیرات  (- 31)

دوب و زور  راهچ  هام و  شـش  لاس و  هد  شتفالخ  تدم  .تشذـگ  رد  يرجه  لاس 23  هجح  يذ  هبنشراهچ 26  زور  رد  رمع  (- 32)
.تشذگ یم  شرمع  زا  لاس  هس  تصش و 

( يدوعسم بهذلا  جورم  )

لحم هک  تسا  يربط  خیرات  رد  (- 33)
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.تسا هدوب  هشیاع  هناخ  دوش  یم  هتفگ  هدوب و  همرحم  نب  دوعسم  هناخ  يروش 

ج 1،ص:134 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.دندربن دوخ  تارکاذم  زا  يا  هجیتن  دنتخادرپ و  تروشمب  مامت  زور  هس  نارواشم  تفای ، روضح  يروش  رد  رظان  ناونعب  ع )  ) نسح

دعس و  « 34  » تفریذـپ ار  نامثع  تفالخ  هحلط  تساخرب و  ع )  ) یلع يرادـفرطب  ریبز  اـهیئوگزار ، اـهتروشم و  زا  سپ  ماجنارـس  ( 1)
.دوب زایتما  ياراد  رمع ، تیصوب  نمحرلا  دبع  يأر  دیدرگ و  نمحرلا » دبع   » رظن وریپ  صاقو 

ای دریذـپ و  یم  دوـخ  ار  تفـالخ  اـیآ  هک  دـنتخود  نمحرلا  دـبع  هب  مشچ  یگمه  ساـسح ، تعاـس  نیا  رد  دـش و  هدیـشک  اـهندرگ 
.دراذگیماو يرگیدب 

وا طیارـش  لوبقب  رـضاح  ع )  ) ماما هک  دـش  هاگآ  نوچ  اریز   ) دـهاوخیم يرگید  يارب  ار  تفـالخ  نمحرلا ، دـبع  هک  دـش  مولعم  یلو 
.دراذگاو وا  هب  ار  مدرم  يرادمامز  نامرف  تخادنا و  نامثع  هب  یهاگن  تسین )

تسوکین و یئابیکـش  سپ  دـیوشیم  دـحتم  ام  هیلع  رب  امـش  هک  تسین  راب  نیتسخن  نیا  دومرف  درک و  هجوت  يروش  ياضعاب  ع )  ) ماما
«35  » .دوشیم هتسب  باتک  نیا  يدوزب  تفگ  تساخرب و  باختنا  هسلج  زا  سپ  .تسام  روای  يادخ 

رد ددرگ و  رود  شروحم  زا  قح  مهزاب  ات  دـیزگرب  ار  نآ  هدـش  باسح  ياـضعا  تخیر و  ار  نآ  بیکرت  لوتقم  هفیلخ  هک  یئاروش 
.درک توکس  راچانب  مهزاب  تشاذگ و  یقاب  ع )  ) ماما حور  رد  دنسپان  تشز و  يرثا  دطلغب ، يوما  فارشا  عفانم  جک  ریسم 

رد دوخ  داد  تسد  وا  رب  هک  ار  يراب  فسأت  تلاح  نینچ  ع )  ) ماما

______________________________

.تسا هتفریذپ  ار  يروش  يار  روضح ، زا  سپ  هدوبن و  يروش  رد  هحلط  هک  تسا  يربط  خیرات  رد  .هسایسلا  همامالا و  (- 34)

.هسایسلا همالا و  (- 35)

ج 1،ص:135 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

نوچ دیوگیم  دنک و  یم  ریوصت  شنانخس 
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.داد رارق  دندوبن  نم  زارطمه  زگره  هک  یناسک  نانچ  فیدر  رد  ارم  تخیگنارب و  ار  یتعامج  تشذگ  رد  مود  هفیلخ 

یتازایتما رد  تسناوتیمن  لوا  هفیلخ  یتح  هک  یتروص  رد  دـنداد  رارق  یناسک  ناـنچ  فص  رد  ارم  هک  ینمجنا  نینچ  زا  ادـخ  رب  هاـنپ 
.دنک يربارب  نم  اب  مراد  هک  ناوارف 

هنوگچ هک  میسرپب  شبانج  زا  رگا  میبای و  یم  رد  ار  وا  ياهتیاکش  اه و  هلان  تلع  میرب و  یم  یپ  ع )  ) یلع هودنا  قمعب  هک  تساجنیا 
هب صاقو » دعس   » ینعی یکی  نآ  دیامرف  یم  هک  تسادیپ  شنانخـس  زا  دنک ، عیاض  ار  امـش  قح  تسناوت  یـسایس  لوعجم  نمجنا  نیا 
دبع  » ینعی يرگید  دـینادرگ و  يور  نم  زا  مدوب  هتـشک  اـهگنج  رد  ار  هیما  ینب  ناـگرزب  نم  تشاد و  لدـب  نم  زا  هک  يا  هنیک  تلع 
حرش زا  ع )  ) ماما هک  يرگید  مهم  ياهتلع  داد و  يأر  وا  هب  دوب  نامثع  رهاوخ  رهوش  هک  یببـس  يدنواشیوخ  رطاخب  فوع » نمحرلا 

اه و یبلط  هاج  اهدسح و  اه و  هنیک  یصخش و  ياهضرغ  هک  تسا  یطیارـش  نینچ  رد  .دنکیم  يراددوخ  یمومع  حلاصم  رطاخب  نآ 
مهزاب دنکفا و  یم  هیاس  تسا  رمع  هناکریز  یـساملپید  تخپ  تسد  هک  یئاذـک  يرفن  شـش  ياروش  رب  اهیـشک  قح  اهتـسب و  دـنب و 

دنا هدرک  زاب  نهد  یهاگیاپ  نینچ  علب  يارب  زابرید  زا  هک  یفارـشا  بناجب  شیوخ  یقیقح  ریـسم  زا  یمالـسا  يربهر  دنمرطخ  هلئـسم 
.دوشیم فرحنم 

شیوخ ملسم  قح  دوشن و  هنارگ  هئطوت  تسردان  باختنا  نیا  میلست  دریذپن و  ار  يروش  يأر  تیعقوم  نیا  رد  دهاوخب  ع )  ) ماما رگا 
میلست راچانب  سپ  .درادن  ینیتسار  درمیاپ و  ناراکمه  هانپ و  هزرابم ، نیا  رد  دریگزاب  ار 

ج 1،ص:136 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.دیشک شودب  ار  هاکناج  ياههودنا  اه و  یتخس  نیگنس  راب  دش و 

نسح ( 1)
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یم هدـهاشم  ار  يا  هناتـسرپدوخ  هنادرمناوجان و  ياهیـشک  قح  هنیاعمب  تشاد و  تکرـش  یباـختنا  ياروش  نیا  تاـسلج  رد  هک  (ع )
ار نید  لوتقم ، هفیلخ  نیبختنم  هنوگچ  هک  دـیدیم  یتسردـب  تفرگ و  یم  ياـج  شریمـض  ياـفرژ  رد  دـیدش  یمـشخ  هودـنا و  درک 

.دنخرچیم تساهنآ  عفانم  نابهگن  هک  يروحم  ره  درگرب  تساهنآ و  نابز  رب  یظفل  طقف  مالـسا  دنا و  هتخاس  شیوخ  عماطم  هچیزاب 
دنتخادرپ تلیـضف  وحم  هب  هنوگچ  هک  تسب  شقن  شناج  هنیئآ  رد  نآ  ياضعا  يروش و  نیا  زا  یکیرات  تشز و  شقن  تهج  نیا  زا 

.مینک یم  توعد  نامثع  تفالخ  نارود  هعلاطمب  ار  امش  کنیا  دندز و  زابرس  قح  يوریپ  زا  و 

ج 1،ص:137 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

(1)

نامثع راگزور  رد 

هراشا

ج 1،ص:138 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

غلاب لاس  تسیب  هب  شرمع  نینـس  دیـسر و  بابـش  يدـنمورین  زاغآ  یناوج و  لصف  رـسب  نامثع  تفالخ  راـگزور  رد  ع )  ) نسح ( 1)
رد ع )  ) نسح .دزاس  یم  یعامتجا  ياهتیلاعف  داهج و  هدامآ  دـناشک و  یم  هزراـبم  نادـیمب  ار  ناوج  هک  تسا  ینارود  نیا  دـیدرگ و 

مالسا نانمشد  اب  دزیخرب و  هزرابمب  ادخ  هار  رد  هک  تساوخ  یمه  دوب و  دربن  يایهم  يا  هرود  نینچ 

ج 1،ص:139 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.تسا تشهب  ياهرد  زا  يرد  داهج  دومرفیم  هک  دوب  هدینش  ربمایپ  شّدج  زا  اریز  دشخب ، شرتسگ  ار  قح  نیئآ  دگنجب و 

دربن ياهنادیم  رد  ع )  ) نسح

، دنا هدـش  اقیرفا  لامـش  هدامآ  دـیدج  ياه  نیمزرـس  حـتف  يارب  هتـشارفارب و  يزوریپ  مچرپ  یمالـسا  نادـهاجم  دـید  ع )  ) نسح ( 1)
«1  » .داتفا قافتا  يرجه  متشه  تسیب و  لاس  رد  گنج  نیا  دش و  اقیرفا  مزاع  تسویپ و  نادهاجم  فصب 

نامیا تردـق  حور و  تمظع  دـندرب و  یپ  ادـخ  لوسر  دـنزرف  زاتمم  تیـصخش  هب  شیپ  زا  رتشیب  رفـس  نیا  رد  یمالـسا  نایوجگنج 
لامش دیـشخب و  ترـصن  ناناملـسمب  ع )  ) نسح روضح  یگتـسجخ  هب  دنوادخ  دنتفایرد و  شیوخ  یلقع  ناوت  نازیمب  ار  شترـضح 

.دمآ رد  یمالسا  نادهاجم  فرصتب  اقیرفا 

یناوارفب دوب  هدیدرگ  مالـسا  كاپ  نیئآ  بیـصن  هک  گرزب  يزوریپ  نیا  زا  دش و  هدج  رهـش  هجوتم  گنج  نایاپ  زا  سپ  ع )  ) نسح
دوشگ و يوس  نآ  هب  يزوریپ  مچرپ  دـیدرگ و  ناتـسربط  هجوتم  نیملـسم  شترا  يرجه  یـس  لاس  رد  .دوب  لاـح  شوخ  ناـمداش و 

ذوفن هعسوت  روظنمب  ع )  ) نسح ترضح  مهزاب 
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______________________________

درک جیسب  اقیرفا  حتف  يارب  ار  یشترا  يرجه  لاس 25  رد  نامثع  هک  تسا  هدمآ  باتک  نیا  رد  نودلخ - نبا  زا  دلج 2 - ربعلا ، (- 1)
عفان و نب  هّللا  دبع  هب  ار  هاپس  يرادرس  و 
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تخادرپ ربارب  رد  اـجنآ  مدرم  اـب  دـشن و  ناـماس  نآ  حـتفب  قفوم  یلو  تفر  اـقیرفا  هب  يرفن  رازه  هد  رکـشل  نیا  .درپس  عفاـن  نب  هبقع 
صاعلا و نبا  سابع و  نبا  هلمج  زا  هباحص  زا  یعمج  قافتاب  نامثع ، یعاضر  ردارب  حرس  یبا  نب  هّللا  دبع  مود  راب  .درک  حلص  جارخ 

هدماین نایمب  گنج  نیا  رد  نینـسح  زا  یمان  هیمالـسالا  تاحوتف  رد  یلو  درک  حـتف  ار  اجنآ  تفر و  اقیرفاب  ع )  ) نینـسح رفعج و  نبا 
.تسا

ج 1،ص:140 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

«. 2  » دیشخب يزوریپ  یمالسا  نایهاپس  هب  دنوادخ  وا  دوجو  تکربب  تسویپ و  نادهاجم  فص  هب  یمالسا 

هکرعم رد  تدالج  تداشر و  اـب  ناـمیا  يوسب  ناـمدرم  تیادـه  قح و  نیئآ  شرتسگ  مالـسا و  یمومع  حـلاصم  روظنمب  ع )  ) نسح
قیاقح رشن  رطاخب  تشاد ، لدب  شردپ  قح  عییـضت  زا  هک  ار  یهودنا  درک و  داهج  قح  هار  رد  .تفای  روضح  ناریا  لامـش  دربن  ياه 

.دیشوپورف تحلصم  نیا  هدرپ  رد  یمالسا 

.دندنویپب رگیدکیب  دنریگ  رارق  دحاو  نمشد  ربارب  رد  نوچ  هک  زورما  یسایس  بازحا  يارب  تسا  یگرزب  سرد  دوخ  نیا  و 

نامثع فارحنا 

زا نینچمه  تشاد و  رود  يا  هلصاف  لوسر  ّتنس  زا  وا  يربهر  تسایس و  یلو  تشاد  هدهعب  ار  نیملسم  يرادمامز  اهلاس  نامثع  ( 1)
، دش یم  هرهب  یب  مدرم  هدوت  تیامح  زا  تفرگ و  یم  هلـصاف  عامتجا  زا  جـیردتب  نوچ  دوب و  هدـیزرو  بانتجا  نیـشیپ  يافلخ  شور 

همه رب  یناوارف  یتسـس  تشادـن و  ار  تکلمم  تلم و  روما  هرادا  تردـق  تفرگ و  ارف  ار  وا  تفالخ  ناکرا  یناوارف  یناوتان  یتسس و 
.درکیم تموکح  وا  ياه  هدارا  اهراک و 

______________________________

یگدرکرـس هک  صاعلا  نب  دیعـس  تسدـب  ناتـسربط  هک  تسا  هدـمآ  بتک  نیا  رد  .هیمالـسالا  تاـحوتف  ربعلا ، ممـالا - خـیرات  (- 2)
هدهعب ار  نادهاجم 
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.دیدرگ حتف  يرجه - لاس 30  رد  تشاد -

دیعس نامثع ، نامز  رد  یلو  دوب  هدرک  حلص  جارخ  تخادرپب  رمع  نامز  رد  نرقم  نب  دیوس  اب  ناتسربط  هدنامرف  دبهپـسا  نیا  زا  شیپ 
نادهاجم فوفـص  نوچ  دنتـشاد و  روضح  سابع  هّللا  دبع  و  ع )  ) نینـسح نایهاپـس ، هلمج  رد  دیـشک و  رکـشل  ناتـسربطب  صاع  نب 

.دندرک حتف  ار  اجنآ  دندیسر ، ناتسربطب 

ج 1،ص:141 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

نوئلپاـن و هدارا  يورین  نیمه  تسا و  یتـسه  فدـه  يزوریپ  تسا و  يزوریپ  زار  هدارا ، يورین  هک  دـیوگ  یم  تسرد  نسرما » ( » 1)
.تشاذگ یقاب  خیرات  رد  ار  اهنآ  مان  هک  دوب  ناهج  گرزب  نیحتاف  رگید  ردنکسا و  تترک و 

دنتـسناوتن دوخ  یگدارا  یب  هطـساوب  یکریز  یگتخپ و  هبرجت و  تعاجـش و  دوجو  اب  هک  مینیب  یم  خـیرات  رد  ار  یگرزب  نادرم  ام  و 
دـشاب هتـشاد  يزوریپ  دیما  هدارا ، نودب  دناوتب  یـسک  یگدنز  هزرابم  ياهنادیم  رد  هک  تسا  لاحم  نیا  دـنراذگب و  شیوخ  زا  يرثا 

«. 3»

تورث نیملـسم و  حلاصم  تشاد و  ناوارف  یتبحم  شنادنواشیوخب  تبـسن  نیا  رب  هوالع  .تشاد  هدارا  فعـض  ناوارف ، يدحب  نامثع 
هرخالاب دیدرگ و  وا  تافارحنا  أشنم  هک  دوب  گرزب  ياطخ  نیمه  تخاس و  یم  اهنآ  عورشمان  عفانم  اهتـساوخ و  يادف  ار  لاملا  تیب 

: تفگ یم  نامثع  هب  هک  دوب  تسرد  رمع »  » ینیب شیپ  دروم  نیا  رد  دیشک و  شروگ  كاخب 

مه وت  دنسرب و  شیوخ  عماطم  هب  وت ، تفالخ  هلیـسوب  ات  دنراذگ  یم  تندرگب  تفالخ  هدالق  شیرق  هک  منیب  یم  هکنیا  لثم  تاهیه ،
.یشخب یم  شیوخ  نادنواشیوخب  ار  اهنآ  لام  ینک و  یم  راوس  مدرم  شود  رب  ار  طیعم  ینب  هیما و  ینب 

دوب و هدرک  شنوریب  هنیدم  زا  ادخ  لوسر  هک  ار  صاعلا  یبا  نب  مکح  هک  سب  نیمه  نامثع  یتسرپ  شیوخ  موق و  نازیم  رد 
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«. 4  » دوب هداتسرف  نعل  وا  رب  ربمایپ  هک  یسک  نامه  دینادرگزاب  هنیدمب  دنداد ، همادا  نانچمه  وا  دیعبت  هب  مه  نیشیپ  يافلخ 

______________________________

.نوسیروا هدارا - يورین  (- 3)

صاعلا یبا  نب  مکح  دسیون : یم  فارشالا  باسنا  رد  يرذالب  (- 4)

ج 1،ص:142 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

تفگ تساوخ و  رذع  مدرم  زا  نامثع  یلو  دـیدرگ  هجاوم  مدرم  دـیدش  داقتنا  اب  هنیدـمب  ناورم  شرـسپ ، مکح و  ندـینادرگزاب  ( 1)
«. 5  » تسا هدرک  ار  يراک  نینچ  محر  هلص  رطاخب 

______________________________

.دیناسریم رازآ  ادخ  لوسر  هب  سک  ره  زا  شیب  دوب و  ربمغیپ  هیاسمه  تیلهاج  نامز  رد 

بل و مشچ و  اـب  تفریم و  هار  ربـمغیپ  رـس  تشپ  وا  دوـب ، وـگغورد  رادـیاپان و  شنید  رد  دـمآ و  هنیدـمب  هـکم ، حـتف  زا  سپ  مـکح 
هب شناتـشگنا  اب  داتـسیا و  یم  شرـس  تشپ  دـناوخیم ، زامن  ربمایپ  نوچ  درک و  یم  هرخـسم  دروآ و  یم  رد  ار  ربمایپ  دـیلقت  شناهد 

.تخادرپ یم  هراشا 

رب مکح  هک  دوب  هتـسشن  هناخ  رد  ربمایپ  يزور  .دـنام  یقاب  هشعر  رد  نانچمه  شکرحتم  ياهتـسد  اب  مکح  درک و  نیرفن  ار  وا  ربمایپ 
شرـسپ وا و  دیراذگن  .دهاوخیم  هچ  نم  زا  رامـسوس  نیا  دومرف  درب و  هلمح  واب  اصع  اب  دش و  نیگمـشخ  ربمایپ  .دش  دراو  ترـضح 

ار اهنآ  هک  تساوخ  رکب  وبا  زا  نامثع  ربمایپ ، گرم  زا  سپ  .دـندرک  دـیعبت  فئاطب  ار  اهنآ  تهج  نیمهب  دـننامب و  هنیدـم  رد  ناورم 
یتطاسو نینچ  نامثع  مه  رمع  ناـمز  رد  .منادرگیمنزاـب  هنیدـم  هب  ار  ربمغیپ  ياهیدـیعبت  نم  تفگ  رکب  وبأ  یلو  دـنادرگزاب  هنیدـمب 

تشگزاب هرابرد  نم  تفگ  دینادرگزاب و  هنیدمب  ار  اهنآ  دیسر  نامثع  دوخب  تفالخ  نوچ  یلو  دینـش  ار  خساپ  نامه  رمع  زا  درک و 
دنادرگرب ار  اهنآ  هک  داد  هدعو  نمب  متفگ  نخس  ربمایپ  اب  اهنآ 
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.دندرک ضارتعا  نامثع  هب  دندرمش و  تشز  ار  ناورم  مکح و  تشگزاب  ناناملسم  .تفر  ایند  زا  نیب ، نیا  رد  یلو 

شرـسپ هب  درک و  وجه  ار  وا  تباث  نب  ناـسح  نب  نمحرلا  دـبع  تفرگ و  هشعر  ربماـیپ  نیرفن  هب  مکح  هک  تسا  هدـمآ  باـعیتسا  رد 
: درک باطخ  نینچ 

ناراگزیهرپ يا ، هتشک  ار  يراد  هشعر  هناوید  ینک  يزادناریت  وا  هب  رگا  هک  نکشب ، ار  شیاهناوختسا  سپ  تسا  نوعلم  تردپ  انامه 
.تسا هدنگ  ناشمکش  يراوخمارح  زا  دیلپ  نادرم  دنراد و  هنسرگ  یمکش  شیوخ  ياوقت  زا 

اهنآ زا  یکدنا  زج  ار  شنادنزرف  ار و  وا  يادخ  تفگ  مکح  هرابرد  ربمغیپ  هک  تسا  هدمآ  هیبلح  هریس  مکاح و  كردتـسم  رد  (- 5)
.دنرادن يا  هرهب  ترخآ  زا  یلو  دوشیم  هداد  اهنآب  ایند  دنرگ ، هلیح  راکبیرف و  ینادرم  اهنیا  هک  دنک  تنعل  دننمؤم  هک 

ج 1،ص:143 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

نآ عطق  هب  دنوادخ  هک  دـنک  مکحتـسم  ار  يدـنویپ  تساوخ  یم  وا  اریز  دـنامن ، هدیـشوپ  مدرم  رب  نامثع  یهاوخ  شزوپ  نیا  یتسس 
همه زا  هک  دوب  یهارمگ  كرـش و  زا  یمچرپ  تشاد و  اج  یهارمگ  داـسف و  هنـال  رد  دوب و  ربماـیپ  نمـشد  وا  اریز  دوب ، هداد  ناـمرف 

.تشگ یم  رادومن  يوس 

تاقدص لوصو  رومأم  ار  وا  دیشخب و  واب  یناوارف  كالما  اهلوپ و  هکلب  درکن  افتکا  مکح  ندینادرگزابب  نامثع  هک  تساجنیا  بجع 
.داد وا  هب  ار  همه  هفیلخ  دروآ ، هفیلخ  دزنب  درک و  لوصو  اجنآ  زا  مهرد  رازه  دصیس  نوچ  دینادرگ و  هعاضق 

دناوتیم هفیلخ  هنوگچ  دنتفگ  دنتـسناد و  تشز  ار  هفیلخ  تسردان  لمع  نیا  دـندوب  ربمایپ  نیتسار  نارای  هک  نامثع  تفالخ  نیفلاخم 
؟ تسا هدش  تنعل  ربمایپ  نابز  زا  وا  هک  یتروص  رد  دهد  رارق  لاملا  تیب  نیما  ار  مکح 

نیما نوعلم  صخش  زگره 
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.دروایب هنیدمب  دریگب و  ار  هعاضق  تاقدص  هک  دنهدیم  هزاجا  یصخش  نینچب  هنوگچ  ددرگ ، یمن 

ناـمثع هک  یتروص  رد  «. 6  » ددرگ لمح  هنیدـمب  دوبن  يریقف  اجنآ  رد  رگا  دوش و  میـسقت  نادنمتـسم  نیب  لحم  دوخ  رد  دـیاب  هاـکز 
هنیدـمب ار  یتفایرد  هوجو  هعاضق  نادنمتـسم  نیب  میـسقت  نودـب  هدادـن و  ناماس  نآ  يارقف  هب  هاـکز  تخادرپ  يارب  مکحب  يروتـسد 

.تسا هتخیر  دوخ  بیجب  ار  یگمه  نامثع  نامرفب  هدروآ و 

______________________________

دـش و نیگمـشخ  رمع  داتـسرف ، رمع  يارب  ار  نمی  تاقدـص  ثلث  لبج ، نب  ذاعم  هک  تسا  هدـمآ  دـیبع  یبا  لاومالا  باـتک  رد  (- 6)
نادنمتـسمب يریگب و  نازاین  یب  زا  ار  یقوقح  هک  یتشاد  ناـمرف  هکلب  مداتـسرفن  مدرمب  متـس  ندرک و  عمج  لوپ  يارب  ارت  نم  تفگ 

.مهدب وا  هب  هک  دوب  هدنامن  یسک  رگید  دوب و  هدمآ  دایز  نمی  نادنمتسم  زا  مداتسرف  هک  ار  یلوپ  تفگ  ذاعم  .یهدب  لحم  نامه 

ج 1،ص:144 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.تسا هدش  یعرش  مرج  بکترم  هفیلخ  تروص  نیا  رد 

یمهس هک  لوسر  هباحـص  زا  يزاتمم  هناگی و  نادرم  دشخبب و  ربمایپ  ادخ و  نمـشدب  ار  مدرم  لام  هک  دراد  قح  هچ  هفیلخ  یفرط  زا 
.دنباین تسد  یششخب  نینچ  رشع  هب  دنراد ، مالسا  نامزاس  يانب  رد  گرزب 

یب ياهشاپب  زیرب و  .دراد  يرتشیب  ياهیتفگش  شداماد - ومع و  رسپ  مکح - نب  ناورم  هب  هفیلخ  ناوارف  ياهیگدنـشخب  ناسحا و  ( 1)
ناورم هب  ار  لاملا  تیب  الوصا  هکنانچ  تسا  هتشاذگ  اجب  مالـسا  خیرات  رد  یهایـس  ياه  هکل  مان  دب  درم  نیا  ناماد  رد  نامثع  هزادنا 

هب هک  ار  اقیرفا  تایلام  سمخ  هکناـنچ  « 7 ، » دزاـس مورحم  دـهاوخیم  هک  ار  سک  ره  دـهدب و  دـهاوخیم  هچ  ره  سک  رهب  هک  درپس 
اجکی دش ، یم  غلاب  الط  رانید  رازه  دصناپ 
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رت بیجع  و  « 9  » داد وا  هب  الط  رانید  رازه  دصکی  رگید  راب  « 8  » ار رصم  تاقدص  کی  جنپ  زین  دیشخب و  ناورم  هب 

______________________________

نیا هراـبرد  يراعـشا  نمـض  ار  ناـمثع  يدـنک ، لـبنح  نب  نـمحرلا  دـبع  هـک  دنـسیون  یم  هبیتـق  نـبا  ءادـفلا و  وـبا  ریثا و  نـبا  (- 7)
: درک وجه  نینچ  اجیب  ياهیگدنشخب 

لبق هک  یناسک  تسا ، هدوب  شیامزآ  يارب  وت  ام و  شنیرفآ  هکلب  تسا  هدرکن  اهر  تیلوئـسم  باسح و  یب  ار  ام  ادخ  هک  مسق  ادخب 
هک ار  ینوعلم  درم  وت  یلو  دندرکن  جرخ  دـنتفرگن و  تهج  نودـب  مهرد  کی  زگره  اهنآ  دـنداد ، ناشن  ار  تیادـه  هار  دـندوب  وت  زا 

.يدیشخب وا  هب  يزاب  شیوخ  موق و  رطاخب  متسب و  ار  مدرم  قوقح  یتخاس و  کیدزن  دوخب  دوب ، هداتسرف  نیرفن  واب  ربمغیپ 

.يرذ الب  باسنا  دعس ، نبا  تاقبط  (- 8)

ياهدیلک مقرا  نب  دیز  دیشخب ، ناورم  هب  ار  نالک  غلبم  نیا  نامثع  نوچ  هک  تسا  هدمآ  دیدحلا  یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  رد  (- 9)
.يا هدش  تحاران  منک  یم  کمک  منادنواشیوخ  هب  هکنیا  زا  تفگ  نامثع  .تسیرگ  تخادنا و  نامثع  شیپ  ار  لاملا  تیب 

مهرد دـصکی  ناورم  هب  رگا  وـت  .يراد  یمرب  نوـنکا  يا  هدیـشخب  ربـمغیپ  راـگزورب  مالـسا  هار  رد  هچنآ  منیب  یم  هک  میرگیم  تفگ 
.منک ادیپ  ار  يرگید  ات  ورب  راذگب و  ار  اهدیلک  تفگ  نامثع  .تسا  دایز  مهزاب  یشخبب 

ج 1،ص:145 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

هک تسا  يراکهنگ  تسپ  درم  ناـمه  ناورم  و  « 10  » درک لقتنم  ناورم  هب  دوب  هدیـشخب  شرتخدب  ربمایپ  هک  ع )  ) همطاف كدـف  هکنآ 
هدناوخ غزو  دنزرف  غزو  ار  وا  تسا و  هدرک  تنعل  ار  وا  ربمایپ  تسا و  هدز  نیملسم  مالسا و  هب  ار  اهگنرین  نیرتگرزب  خیرات  تداهشب 

«. 11  » تسا

يزوجم مادکب  نامثع  سپ  ( 1)
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اب گرزب و  ياهتیصخش  هک  یتروص  رد  درپس  یم  وا  هب  ار  ناناملسم  تشونرس  تخاس و  یم  کیدزن  دوخب  ار  روفنم  تسپ  درم  نیا 
يربارب نازیمب  ار  اهنآ  قوقح  هن  دربیم و  هرهب  اهنآ  یئامنهار  زا  هن  نامثع  هک  دـندربیم  رـسب  راگزور  نآ  رد  ربماـیپ  ناراـی  زا  یناـمیا 

.تخادرپ یم  ناشیاب  یمالسا 

______________________________

رکب وبا  لوقب  رگا  اریز  دش ، مدرم  مشخ  بجوم  نامثع  هب  كدف  يراذگاو  دیرفلا ، دقع  ءادفلا ، وبا  خـیرات  هبیتق ، نبا  فراعم  (- 10)
لها هب  ارچ  درکیم  ءاعدا  ترـضح  نآ  هک  نانچمه  تسا  ع )  ) همطافب قلعتم  رگا  داد و  ناورم  هب  ار  نآ  ارچ  تسا  نیملـسم  همه  لام 

.درکن راذگاو  تیب 

دندروآ یم  ربمایپ  روضح  هب  ار  يدازون  ره  تفگ  فوع  نب  نمحرلا  دبع  هک  تسا  هدمآ  هیبلح  هریس  مکاح و  كردتـسم  رد  (- 11)
نوعلم رـسپ  نوعلم  غزو و  دنزرف  هساپلک )  ) غزو نیا  دومرف  دـندروآ ، ربمغیپ  دزن  هب  تدالو  زا  سپ  ار  ناورم  نوچ  دوش و  كربتم  ات 

.تسا

نادنزرف وت  زا  ص )  ) دمحم تما  رب  ياو  دومرف  دـید و  ار  ناورم  ع )  ) یلع يزور  هک  هدـمآ  دـیدحلا  یبا  نبا  هغالبلا  جـهن  حرـش  رد 
دبع شردارب  تهج  نیمهب  دوب  دـق  دـنلب  رغال و  يدرم  نوچ  دـنتفگ  یم  لطاب  خـن  ار  ناورم  هک  دـسیون  یم  يرذـالب  وت ، داـهن  جـک 

: تفگ وا  وجه  رد  مکح  نب  نمحرلا 

نیا رش  زا  ار  مدرم  دنوادخ  دنک ؟ یم  راک  هچ  هدروخ  یندرگ  سپ  درم  نیا  هک  مسرپب  ترسمه  زا  دیاب  منادیمن و  نم  تدوخ  ناجب 
دسا رد  ریثا  نبا  ار  راعشا  نیا  .دنکیم  مورحم  دهاوخیم  شلد  هک  ار  سک  ره  دشخب و  یم  دهاوخیم  سک  رهب  هک  درادهگن  لطاب  خن 

.تسا هدروآ  هباغلا 

ج 1،ص:146 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

ینب هب  ار  اهیشخب  متاح  نیا  نامثع  ( 1)
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هورگ نیمهب  نیملسم  یلم  ياهدمآرد  اهتورث و  همه  هک  يروطب  دیشخب  یم  اهنآ  هب  هناخاتسگ  ار  ناناملسم  لاوما  دادیم و  همادا  هیما 
«12  » داد مهرد  رازه  دصیـس  دوب ، ناورم  ردارب  هک  شرگید  داماد  مکح  نب  ثراح  هب  هلمج  زا  .تفای  صاصتخا  تسرپایند  یفارـشا 
وا هب  دوب  هداد  ناناملسمب  ربمغیپ  هک  هنیدم  رد  ار  يرازاب  و  « 13  » دیشخب وا  هب  اجکی  دوب  هدیسر  هنیدمب  هاکز  تباب  هک  ار  یئاهرتش  و 

همه دوب و  نیقفانم  هاگهانپ  قافن و  زمر  هک  یکاپان  رصنع  نامه  «، 15  » داد نایفس  وبا  هب  مهرد  رازه  تسیود  زین  و  « 14  » درک لقتنم 
«. 16  » دوب شیعاضر  ردارب  هک  دیشخب  حرس  یبا  نب  دعس  نب  هّللا  دبع  هب  ار  هجنط  ات  سلبارط  زا  اقیرفا  لامش  تاقدص 

______________________________

دلج 5. باسنالا ، (- 12)

دلج 5. باسنالا ، (- 13)

.هبیتق نبا  فراعم  دیدحلا و  یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  (- 14)

ص)  ) دمحم نم  تفگ  تسویپ و  نیکرشم  هب  تشگ و  دترم  دعب  دش و  ناملسم  هکم  حتف  زا  لبق  حرس  یبا  دعس  نب  هّللا  دبع  (- 15)
هبعک هدرپ  هب  هچ  رگا  دیـشکب  دـیتفای  اـجکره  ار  وا  دوـمرف  درک ، حـتف  ار  هکم  ربـمغیپ  نوـچ  .مناـشک  یم  مهاوـخب  هک  فرط  رهب  ار 

.دشاب هدیبسچ 

ياضاقت دروآ و  ربمایپ  روضحب  ار  وا  یتدـم  زا  سپ  درک  ناهنپ  ار  وا  نامثع  درب و  هانپ  دوب ، وا  هریـشمه  ردارب  هک  نامثع  هب  هّللا  دـبع 
توکس یتدم  نم  دومرف : دنتفر ، ترضح  شیپ  زا  نوچ  مداد و  ناما  ار  وا  دومرف  سپـس  درک و  توکـس  یتدم  ترـضح  .درک  ناما 
هتـسیاش دومرف  .میـشکب  ار  وا  ات  دـیدرکن  هراشا  ارچ  تفگ  هباحـص  زا  یکی  .دـنزب  ندرگ  ار  وا  دزیخرب و  امـش  زا  یکی  دـیاش  مدرک 

تسین
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.دشاب راکتنایخ  ربمغیپ  ياهمشچ  هک 

نامز رد  هّللا  دبع  .درک  شنزرـس  مادـقا  نیا  زا  ار  نامثع  صاع ، رمع  درک و  رـصم  ياورنامرف  ار  هّللا  دـبع  شتفالخ  نامز  رد  نامثع 
(. دلج 2 باعیتسا ،  ) تشذگ رد  نالقسع  ای  اقیرفا  رد  يرجه  تفه  یس و  لاسب  هیواعم 

.دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  (- 16)

ج 1،ص:147 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

هیما ینب  ياه  هلگ  هب  دوب ، ناناملـسم  همهب  قلعتم  هک  ار  هنیدـم  ياههاگارچ  هک  سب  نیمه  ناـمثع  یتسرپ  شیوخ  موق و  تدـش  رد 
هدافتساب هدرک و  مالعا  یلم  ار  عتارم  مالـسا  هک  یتروص  رد  تشادزاب  عتارم  نیا  رد  ارچ  زا  ار  نیریاس  نادنفـسوگ  داد و  صاصتخا 

.دنکیرش رگیدکی  اب  هایگ  بآ و  شتآ و  رد  ناناملسم  هدومرف  هراب  نیا  رد  ربمایپ  تسا و  هداد  صاصتخا  ناناملسم  مومع 

: دیامرفیم دنک و  یم  حیرشت  یبوخب  اهنآ  لاوما  تراغ  مدرم و  قوقح  علب  رد  ار  نامثع  تسایس  شغیلب  راتفگ  رد  ع )  ) یلع ( 1)

هاگارچ و نیب  شتکرح  ریـسم  دوب و  هدـمآ  الاب  شمکـش  هک  يروخرپ  درم  .تساخرب  تفالخ  هب  ناـمثع - ینعی  موس - رفن  هکنیا  اـت 
، دوجیم ار  يراهب  هزات  ياهفلع  هک  يا  هنـسرگ  رتش  دـننام  دـنتخادرپ و  مدرم  لاوما  تراـغ  هب  وا  هارمه  هب  هیما  ینب  دوب و  شحارتسم 
ندروـخ و زج  وا  دـیامرفیم : ناـمثع  ياـهیزاب  داـشگ  نیملـسم و  یموـمع  تورث  فارـسا  رد  دـنتخادرپ و  ناناملـسم  لاـم  ندروـخب 

.تشادن يراک  فده و  ندیشون ،

ار یمالسا  دالب  تموکح  یتلود و  مهم  تاماقم  هکلب  درکن  افتکا  شراک  سک و  هب  تبسن  هنافرـسم  ياهـشاپو  تخیر  نیا  هب  نامثع 
ار هبقع  نب  دـیلو  هلمج  زا  .درک  یم  راوس  ناناملـسم  شود  رب  یمالـسا  ياهروشک  يوس  همه  رد  ار  نایوما  تشاذـگیماو و  اهنآب  زین 

هنومن دیلو  «. 17  » تخاس هفوک  رادنامرف 

______________________________

دیلو (- 17)
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هرابرد دـش و  هتـشک  ردـب  هوزغ  زا  سپ  ربمغیپ  هب  ندـیناسر  تیذا  تلع  هب  شردـپ  .دوب  نامثع  يردام  ردارب  طـیعم  یبا  نب  هبقع  نب 
.تسوا هدیقع  داسف  قسف و  رب  لیلد  هک  دش  لزان  اُونَّیَبَتَف » ٍإَبَِنب  ٌقِساف  ْمُکَءاج  ْنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای   » هیآ دیلو 

ج 1،ص:148 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.دوب يزاب  تالو  يراکدب  یتسپ و  زا  یئاوسر 

دالب درک و  مکاح  رـصم  رب  ار  حرـس ، یبا  نب  هّللا  دـبع  شردارب ، و  ( 1  ) دیـشخب رارقتـسا  ماش  تموکح  رب  ار  هیواعم  نانچمه  نامثع 
.درپس هیما  ینب  تسدب  ار  یمالسا  رگید 

تخس ار  ناناملسم  اهیتسرپ ، شیوخ  موق و  اهیجرخ و  هصاخ  نیا 

______________________________

ناذا نوچ  دروخ و  بارش  شنابرطم  نازینک و  هارمه  هب  حبص  ات  ار  یبش  دیلو  هک  تسا  هدمآ  خیرات  بتک  رگید  بهذلا و  جورم  رد 
مناوخب رتشیب  دیهاوخیم  رگا  تفگ  دناوخ و  تعکر  راهچ  ار  حبص  زامن  بارحم ، رد  دمآ و  دجـسمب  تسم  نانچمه  دش  هتفگ  حبص 

وت راک  زا  ام  دهدن ، تریخ  ادخ  یتفگ  یم  هچ  دنتفگ  مدرم  .دیهدب  بارش  نمب  تفگ  یم  داد و  لوط  ار  شزامن  هدجـس  دنیوگیم  و 
زور رد  تسا : هتفگ  هراـب  نیا  رد  رعاـش  هئیطح  .تسا  هدرک  ریما  اـم  رب  ارت  هک  تسیا  هفیلخ  زا  اـم  یتفگـش  هکلب  مـینک  یمن  بـجعت 

.تسا شزوپ  هب  رتراوازس  دیلو  هک  مهدیم  تداهش  راگدرورپ  تاقالم 

.مناوخب زامن  ناتیارب  مهزاب  تفگ  دش  مامت  مدرم  زامن  هک  یتقو  دیلو 

.دیوگیم هچ  تسنادیمن  دوب و  تسم  اریز 

.دیسریم هاگماش  زامنب  هک  دناوخیم  زامن  ناشیارب  ردق  نیا  دندرکیم  لوبق  مدرم  رگا 

.یناوخیم مهزاب  دنریگن  ار  تولج  رگا  هک  ناوخن  زامن  تسا  سب  رگید  دیلو  يا 

باوخب بارحم  رد  هدرک و  هنخر  شلقع  رد  بارش  هک  دندید  دندرب و  موجه  وا  رب  مدرم 
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نامثع دزن  هنیدـمب  دـندروآ و  رد  ار  شرتشگنا  سپ  .تسا  هدرک  هدولآ  هدروخ  هک  یئاهبارـش  غارفتـسا  اـب  ار  بارحم  تسا و  هداـتفا 
دیبوک و ناش  هنیـسب  تشادرب و  کناب  نامثع  .تسوا  یتسم  لیلد  رتشگنا  نیا  هدروخ و  بارـش  دـیلو  هک  دـنداد  یهاوگ  دـندروآ و 

.درک ناشنوریب 

دومرف ع )  ) ماما درک و  راضحا  ار  دیلو  مرج  نامثع ال  تفـشآرب و  نامثع  هب  ماما  .دـندرک  تیاکـش  دـندمآ و  ع )  ) یلع روضحب  اهنآ 
.دوش يراج  دح  وا  رب  دیاب 

ج 1،ص:149 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

اه و یکاپ  شرتسگ  اه و  یتشز  اب  هزراـبم  رد  ار  ربماـیپ  هجوت  ناناملـسم ، زونه  راـگزور  نیا  رد  اریز  تخیگنارب ، درک و  نیگمـشخ 
.تسنادیم دهعتم  لوئسم و  نیملسم ، یعامتجا  روما  رد  ار  دوخ  درف  ره  دندوب و  هدربن  دای  زا  اهریخ 

.دیسریم رظنب  یمتح  يرما  نامثع ، دض  رب  شروش  تهج  نیمهب 

نابز هنارگمتس  ماظن  نیا  دض  رب  یمالسا  رومان  گرزب و  ياهتیـصخش  دیـشک و  هلعـش  نامثع  هیلع  بالقنا  شتآ  ياه  هنابز  جیردتب 
و رـسای » رامع   » دننام وا  نیتسار  دیـشر و  ناوریپ  هورگ  و  ع )  ) یلع ترـضح  نامثع ، هناراکبان  تسایـس  نافلاخم  هلمج  زا  .دـندوشگ 

.دوب ناشتمه  ههجو  ربمایپ ، هنارگداد  شور  ندینادرگزاب  نیملسم و  یعامتجا  روما  حالصا  هک  دندوب  نارگید  و  يرافغ » رذ  وبا  »

ار لاملا  تیب  ياهبنارگ  رهاوج  زا  يدبـس  هفیلخ  هک  دوب  نآ  يرذالب »  » هتفگب اـنب  ناـمثع  شور  اـب  ع )  ) یلع تفلاـخم  لـلع  هلمج  زا 
وا اب  یتخـسب  دـندرک و  دـنلب  ضارتعاب  ار  دوخ  يادـص  دـندوب  هدـش  هاگآ  ارجام  زا  هک  مدرم  .دوب  هداد  شراـک  سکب و  هتـشادرب و 
دنچ ره  میریگ  یمرب  تمینغ  نیا  زا  میهاوخیم  ار  هچنآ  ام  تفگ  تفر و  ربنم  رب  دش و  نیگمشخ  نامثع  هکنیا  ات  دنتخادرپ  هضراعمب 

یهورگ ینیب 
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.دوش هدیلام  كاخب 

.میریگ یم  ار  تیولج  میراذگ و  یمن  مه  ام  دومرف : خساپ  رد  ع )  ) ماما

«. 18  » دیروش مهاوخ  وت  رب  هک  متسه  یسک  نیتسخن  نم  هک  نادب  تفگ  مه  ربمایپ  گرزب  یباحص  رسای  رامع 

______________________________

مالـساب هک  دـندوب  یناسک  نیتسخن  زا  شردام  ردـپ و  رامع و  .دوب  شبوبحم  نارای  زا  ربماـیپ و  گرزب  یباحـص  رـسای  راـمع  (- 18)
هک دید  تشذگ و  اهنآ  رب  ربمایپ  يزور  هکنانچ  دندید ، ناوارف  یئاهرازآ  شیرق  ناشکرس  فرط  زا  دندیورگ و 

ج 1،ص:150 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

!؟ ینک یم  یخاتسگ  نم  رب  ایآ  رسای ! رسپ  يا  تفگ : نامثع 

هفیلخ دـش و  شوهیب  هک  دز  کتک  ار  رامع  نانچنآ  نامثع  دـندروآ و  هفیلخ  روضحب  دـنتفرگ و  ار  وا  هفیلخ  نـالماع  دـیریگب ، ار  وا 
اب نانچمه  نامثع  .تشاد  گرزب  یماـقم  ربماـیپ  یتسود  ادـخب و  ناـمیا  رد  هدوب و  مالـسا  ناماگـشیپ  زا  هک  تخانـشن  ار  راـمع  قح 

دیـسریمن و یئاجب  اهیریگتخـس  هنوگنیا  نکل  درکیم ، هلباقم  کته  برـض و  دـیدهت و  یگدـنبوک و  تدـش و  اب  شتـسایس  نافلاخم 
یم تسدمه  وا  رب  ضارتعا  رد  ناناملـسم  فلتخم  تاقبط  دـیدرگیم و  رترو  هلعـش  شروش  شتآ  دـشیم و  رتدـنلب  نیفلاخم  يادـص 

.دندش

تسایس دض  رب  هدیقع ، نامیا و  یلاع  هنومن  تحارص و  نامرهق  رذ ، وبا 

______________________________

.تسا هداد  هدعو  امشب  ار  تشهب  ادخ  هک  دینک  ربص  رسای  نادناخ  يا  دومرف : .دنربیم  جنر  شیرق  دیدش  هجنکش  ریز 

عیجف هنحـص  نیا  رب  ربمغیپ  .دـنازوسب  ار  رامع  اـت  تخورفا  رب  یـشتآ  تشکب و  ار  وا  دز و  راـمع  رداـم  هیمـس ، رب  یتبرـض  لـهج  وبا 
يدـش و میهاربا  رب  هکنانچمه  وش ، تمالـس  درـس و  راـمع  رب  شتآ  يا  هک  دـناوخ  هیآ  نیا  داـهن و  راـمع  رـس  رب  یتسد  تشذـگ و 

دنهاوخ ارت  ناشکرس  هورگ  رامع  يا  دومرف :
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.تشک

دوجو ياپارس  دومرف : ربمغیپ  هک  يدحب  داد  ناشن  دوخ  زا  وکین  یتداشر  راکیپ  هکرعم  رد  ادخ و  نانمشد  اب  دربن  ياهنادیم  رد  رامع 
.دنک یم  مشخ  وا  رب  ادخ  دنک  نیگمشخ  ار  رامع  سک  ره  دومرف  تسا و  هتفرگ  ارف  نامیا  ار  رامع 

هزیکاپ كاپ و  درم  نیا  ات  دـیهد  هزاجا  دومرف  دینـش  ار  شیادـص  هک  ربماـیپ  .تساوخ  دورو  هزاـجا  ربمغیپ  هناـخ  رد  رب  راـمع  يزور 
تـسا هدمآ  رامع  نأش  رد  ناوارف  یتایاور  تسا و  ینیب  مشچ و  ود  نیب  تسوپ  رامع  تسا و  قح  اب  هشیمه  رامع  دومرف  دوش و  دراو 

.دنکیم تیاکح  ربمایپ  دزن  رد  وا  دنلب  ماقم  تلیضف و  زا  هک 

، هباصالا  ) دوب لاـس  دون  کـیدزن  شرمع  دـش و  دیهـش  ربماـیپ ، ینیب  شیپ  هب  اـنب  هیواـعم  نایهاپـس  تسدـب  نیفـص  گـنج  رد  راـمع 
(. دعس نبا  تاقبط  باعیتسا ،

ج 1،ص:151 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

«. 19  » تساخرب نامثع 

(1)

رذ وبا  مایق 

.درمش تشز  ار  وا  ياجیب  ياهششخب  تسردان و  تسایس  تساخرب و  نامثع  هنارگمتس  ماظن  دض  رب  هنادرم  رذ » وبا  »

یم فارـسا  داسف و  هانگ و  یگراب و  مکـش  يدـنم و  هرهب  رد  قرغ  ار  اهنآ  تشاد و  صاـصتخا  اـهیوما  هب  طـقف  هک  یئاهیگدنـشخب 
یمدرم ربارب  رد  تخاس و 

______________________________

تسا يدرم  نیرتگرزب  دروآ و  مالسا  هک  تسا  يرفن  نیمجنپ  ربمغیپ و  گرزب  نارای  زا  هدانج » نب  بدنج   » شمان هک  رذ  وبا  (- 19)
دومرف وا  هب  ربمغیپ  دش ، ناملسم  نوچ  هکنیا  وا  نامیا  توق  تحارص و  ياهرادومن  هلمج  زا  .دسانـش  یم  تحارـصب  ار  وا  خیرات  هک 

مـسق ادـخب  تفگ  رذ  وبا  .راد  ناـهنپ  هکم  مدرم  زا  ار  دوخ  ناـمیا  یلو  هد  یهاـگآ  مالـسا  عولط  زا  ار  مدرم  درگرب و  دوـخ  هلیبـق  هب 
درک و مهاوخ  دنلب  اهنآ  ربارب  رد  ار  دوخ  يادص 
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شنیمزب دـندرب و  هلمح  وا  رب  مدرم  .ربمغیپ  تلاسر  ادـخ و  یگناگی  رب  مهدـیم  یهاوگ  تفگ  دـنلب  يادـص  اـب  دـمآ و  دجـسمب  سپ 
دجسم رد  ار  راعش  نیمه  زین  مود  زور  داد و  شتاجن  تخادنا و  وا  يورب  ار  دوخ  ربمغیپ  يومع  سابع  هک  دنـشکب  ار  وا  ات  دنتخادنا 

.تفای تاجن  سابع  تسدب  مهزاب  دندرک و  شبورضم  تدشب  دندیروش و  وا  رب  مدرم  درک و  رارکت 

اب ار  ع )  ) حیسم دهاوخیم  سک  ره  تسا  هدومرف  هلمج  زا  هدش  لقن  ربمایپ  زا  رذ  وبا  تلیـضف  رد  یناوارف  رابخا  باعیتسالا ) هباصالا ، )
.دنک هاگن  ار  رذ  وبا  دنیبب ، شیئوکین  قدص و 

دومرف ار و  رذ  وبا  زا  رتوگتـسار  يدرم  تفرگن  شود  رب  نیمز  تفرگن و  رب  رد  زبس  نامـسآ  دومرف  و  دـیاوزلا ) عمجم  لاـمعلا ، زنک  )
(. ج 1 هیلح ،  ) ناملس دادقم و  رذ ، وبا  یلع ، داد : نامرف  نت  راهچ  یتسودب  ارم  دنوادخ 

ج 1،ص:152 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

یگمه نامثع ، تفالخ  ياهشاپو  تخیر  اهیرباربان و  رثا  رب  دوب  هدیشخب  اهنآب  ار  یقح  نینچ  دنوادخ  دوب و  اهنآ  قح  لاملا  تیب  هک 
.دندادیم ناج  یماکان  یتخبدب و  زا  یهاگترپ  رد  دندزیم و  اپ  تسد و  دیدش  یتیمورحم  هایس و  يرقف  ناما  یب  لاگنچ  رد 

رب ار  دوخ  دـنلب  حیرـص و  يادـص  دزیخرب و  ات  تخیگنارب  ار  رذ » وبا   » هک دوب  مالـسا  دـض  يرباربان  زیمآ و  هعجاف  زواـجت  نیمه  ( 1)
.دزاس اپرب  یمدرم  دض  تموکح  نیا  ربارب  رد  نیگمهس  یشرغ  دروآ و  رب  وا  راب  متس  ماظن  نامثع و  دض 

: دیوگ یم  بطق » دیس  داتسا   » هکنانچ

ناراـکهابت و هـک  يداـیرف  دوـب ، نآ  تاـمیلعت  ناوـترپ  حور  زا  یـششوج  یمالـسا و  داـهن  قـمع  زا  نـینطرپ  یئادـن  رذ » وـبا   » داـیرف
رد دنتشاد و  یمن  شوخ  ار  نآ  نارگزواجت ،

دلج 1 مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  www.Ghaemiyeh.comیناگدنز  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 386زکرم  هحفص 140 

http://www.ghaemiyeh.com


.دنکانساره هدننکرادیب  ياهدایرف  نیا  زا  نارگمتس  هورگ  ناراگزور  همه 

یمالـسا هعماج  نارگتراغ  نازودنا و  لام  نازرو و  عمط  هئطوت  هک  تخاس  رادیب  ار  مدرم  نانچنآ  نیگمهـس  ویرغ  دـنلب و  دایرف  نیا 
ياه هشقن  تسکـش و  مه  رد  سدـقم  ناوترپ و  مشخ  نیا  ربارب  رد  ناتـسرپایند  شوجرپ  عماـطم  دـناشن و  ورف  ار  نآ  تسناوتن  زگره 

«20  » .دیئارگ يدوبانب  دوب ، هدش  انب  نآ  رب  مالسا  هک  یتلادع  راثآ  وحم  يارب  هک  اهنآ  یمدرم  دض 

زاربا نامثع  ياهیراکفالخ  ربارب  رد  ار  دوخ  هجهل  تحارـص  هدـنز و  ریمـض  تشاد و  ناـیب  ار  شیوخ  ینید  راوتـسا  هدـیقع  رذ » وبا  »
.درک

ماشب ار  رذ » وبا  ، » درک رطخ  ساسحا  رذ » وبا   » مایق تحارص و  زا  هک  نامثع 

______________________________

.یعامتجا تلادع  (- 20)

ج 1،ص:153 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

مدرم رب  ار  هیواعم  تموکح  ياهیدـیلپ  اهیتشز و  تفالخ و  هاگتـسد  داسف  داتـسیانزاب و  هزرابم  زا  مه  ماـش  رد  رذ » وبا   » یلو داتـسرف 
.درمش یم  رب  کیاکی  تشاد ، مالسا  ملاع  يارب  هیما  ینب  هابت  تسایس  هک  ار  یئاهرطخ  تشادیم و  نایب  ماش 

يا و هدرک  تنایخ  يا  هتـشارفارب  ادخ  لام  زا  ار  خاک  نیا  رگا  هیواعم  يا  تفگ  دمآ ، رد  هیواعم  رب  زبس ، خاک  رد  رذ » وبا   » نوچ ( 1)
.يا هدیزرو  فارسا  تسا ، وت  دوخ  لام  زا  رگا 

رد زگره  هک  دبای  یم  ماجنا  اهنیا  تسدب  یئاهراک  مسق  ادخب  دوزفا  یم  تفگ و  یم  اهنخس  ماش  لها  هب  هیما ، ینب  ياهیراکهبت  زا  وا 
یم مسق  ادخب  .تسین  ینخس  تسردان  ياهلمع  هنوگنیا  زیوجت  زا  ربمایپ  تنس  ادخ و  باتک  رد  زگره  تسا و  هتـشادن  هقباس  مالـسا 

رب اـهماقم  لاغـشا  يارب  ار  ناـکاپان  دوـشیم و  بیذـکت  وگتـسار  ددرگیم و  هدـنز  لـطاب  دوـشیم و  شوماـخ  تقیقح  غارچ  هـک  مـنیب 
«21  » .دنوشیم ناتسردان  بولغم  ناراک  هتسیاش  دننیزگیم و 

نانچمه رذ » وبا  »
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باسح ياپب  شیاهیرگزواجت  اهیراک و  فارـسا  رد  ار  هیواعم  تخیگنا و  یم  رب  هیواعم  دض  رب  ار  ماش  درکیم و  رادـیب  ار  ماش  مدرم 
.دننک هرسکی  ار  تفالخ  راک  دنروشرب و  نامثع  رب  ماش  لها  دوب  کیدزن  هک  يروطب  دیشک  یم 

تسا و هدیـشک  شتآ  هب  ارم  تموکح  وت و  تفالخ  هدرک و  اپرب  يرطخ  نوناک  ماش  رد  رذ » وبا   » هک تشون  نامثع  هب  راچان  هیواـعم 
.نادرگزاب هنیدم  هب  ار  وا  هک  تشون  نامثع 

نشخ يدرم  دندیناشن و  دوب ، نیبوچ  شنالاپ  هک  يرتش  رب  ار  رذ » وبا  »

______________________________

دلج 5. باسنالا ، (- 21)

ج 1،ص:154 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

دیسر و ناوختساب  دش و  هتخیوآ  شیاپ  ياهتشوگ  هک  دروآ  هنیدم  هب  تظلغ  تدش و  اب  ار  رذ » وبا   » نانچ دیشک و  یم  ار  رتش  راسفا 
.دیآرد ياپ  زا  يزور  هنابش  موادم  ریس  نیا  رد  دوب  کیدزن 

تموکح زا  تیامح  رد  ار  نامثع  مادـقا  تفگ و  اهنخـس  ماش  رد  هیواعم  ياهیراکبان  اـهاطخ و  زا  دیـسر  هنیدـمب  نوچ  رذ » وبا  ( » 1)
: تفگ درمش و  تشز  هیواعم  نیگنن 

کیدزن تدوـخب  ار  ناگدـشاهر  نادـنزرف  يدرک و  تیاـمح  تناـشیوخ  موـق و  زا  يداد و  تموـکح  ار  اـه  هـچب  رـسپ  ناـمثع ! يا 
.یتخاس

تـسدب تسد  ار  ادـخ  ياهنیمزرـس  دنـسرب ، درم  یـس  هب  هیما  ینب - نوچ  دومرف  هک  تخاس  هاـگآ  ار  مدرم  ربماـیپ ، راـتفگ  زا  هاـگنآ 
.دنزاس یم  شیوخ  عماطم  هچیزاب  ار  ادخ  نید  دننکیم و  یشک  هرهب  مدرم  زا  دننادرگیم و 

یناگدـنز .داتـسرف  رذ » وبا   » لابندـب هاگنآ  .دـنیوگن  نخـس  وا  اب  دـننک و  عطق  رذ » وبا   » اب ار  دوخ  هطبار  هک  داد  نامرف  مدرمب  ناـمثع 
151 ص :  رذ .....  وبا  مایق  ج 1 154  (ع ) یلع نب  نسح 

: تفگ دمآ  هفیلخ  دزنب  نوچ  رذ » وبا 

ربمایپ شور  ایآ  نامثع ! يا  وت  رب  ياو 
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؟ دوب نینچنیا  نیشیپ  يافلخ  راک  زرط  و 

.وش جراخ  هنیدم  زا  ورب ، ام  شیپ  زا  تفگ : نامثع  .ینک  راتفر  ام  اب  ناراکمتس  نوچمه  نونکا  وت 

؟ مورب اجکب  منامب ، زگره  وت  شیپ  مهاوخیمن  مهنم  تفگ  رذ » وبا  »

.ورب یهاوخیم  هک  اجک  رهب  تفگ  نامثع 

.منک داهج  اجنآ  رد  مور و  ماشب  مهاوخیم  تفگ  رذ » وبا  »

.یناروشب نم  رب  ار  مدرم  ینک و  داسف  ات  متسرفب  ماشب  ارت  تفگ : نامثع 

ج 1،ص:155 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.موریم قارع  هب  سپ  تفگ  .متسرفیمن  هرابود  مدنادرگ  ترب  اجنآ  زا  هک  ماشب  ارت  زگره  نم 

دننارب هنیدم  زا  يراوخب  ار  وا  داد  نامرف  دننک و  دیعبت  هذبر »  » هب ار  رذ » وبا   » داد روتسد  يورب و  دیابن  مه  قارع  هب  تفگ : نامثع  ( 1)
«. 22  » دنکن هقردب  ار  وا  یسک  و 

نـسح رفعج و  هّللا  دبع  لیقع و  و  ع )  ) یلع نانیا  .دـندرک  تعیاشم  ار  رذ » وبا   » دندینـشن و ار  نامثع  نخـس  ناتـسرپ  قح  هورگ  یلو 
.دندوب ع )  ) نیسح و  (ع )

هک ینادـیمن  رگم  نسح  يا  تفگ  دوب  نامرف  يارجا  رومأم  نامثع  بناج  زا  هک  ناورم  یلو  درک  زاغآ  نخـس  رذ » وبا   » اـب ع )  ) نسح
.منک یم  راطخا  وتب  نونکا  نم  ینادیمن  رگا  دیوگن  نخس  رذ » وبا   » اب یسک  هداد  روتسد  هفیلخ 

.دنکفا شتآب  تیادخ  هک  ناورم  يا  ورب ، رانک  تفگ  دز و  ناورم  بسا  ياهشوگب  هنایزات  اب  دمآ و  مشخب  ناورم  نخس  زا  ع )  ) یلع
.داد شرازگ  وا  هب  ار  نایرج  تفر و  نامثع  شیپ  هب  ناورم 

.دوب تماقتسا  لماع  نیرتگرزب  رود ، غاد و  نابایب  نآ  رد  رذ » وبا   » دیعبت تدم  لوط  رد  هک  تفگ  ینانخس  رذ » وبا   » هب ع )  ) یلع

: دومرف ترضح 

نامثع و .شاب  راودیما  يادخب  سپ  يدش  نیگمشخ  ادخ  هار  رد  وت  رذ ! وبا  يا  »
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راذگاو و ناشدوخ  يایند  اب  ار  اهنآ  سپ  يدـش  كانمیب  ترخآ  يارب  اهنآ  شور  زا  وت  دندیـسرت و  دوخ  يایند  يارب  وت  زا  شناسک 
نآ زا  ارت  دنراد و  نانآ  هچنآ  زا  وت  ردقچ  دندنمزاین و  یتشاد  ناشزاب  هچنآب  اهنآ  ردقچ  .يارگ  ترخآب  دوخ 

______________________________

.تسیز یم  اجنآ  رد  مالسا  زا  لبق  رذ  وبا  هک  تسا  هنیدم  یکیدزن  رد  یلحم  هذبر  (- 22)

ج 1،ص:156 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

؟ تسیک هدنرب  تمایق  يادرف  هک  ینادیم  يدوزب  يزاین و  یب  دنتشادزاب 

زج دشخب  جرف  شیاشگ و  واب  يادخ  دشاب  راگزیهرپ  نمادکاپ و  وا  یلو  دوش  هتـسب  ورف  يا  هدـنب  رب  نیمز  اهنامـسآ و  همه  رگا  ( 1)
.سارهم لطاب  زا  زج  دنبم و  لد  قح  هب 

«. 23 « » دنراذگ یم  تتحار  يریگب  اهنآ  زا  يزیچ  رگا  دنرادیم و  تتسود  يریذپب  اهنآ  زا  ار  ایند  لام  وت  رگا 

: تفگ دوب  كاندرد  یقارف  هدیدپ  تساخ و  یمرب  دنمدرد  یلد  زا  هک  ینانخس  اب  ع )  ) نسح هاگنآ 

نآ ددرگزاب و  دیاب  دـنک  یم  تعیاشم  هک  سک  نآ  نوچ  میوگیم  نخـس  یهاتوک  هب  یلو  تسا  زارد  مهودـنا  هچ  رگا  نم ! يومع  »
.دشاب مارآ  دیاب  دننک  یم  عیدوت  هک  ار 

ربص رآ و  رظن  رد  ار  ادرف  گرزب  ياهـشاداپ  شاب و  ابیکـش  ریگزاب و  ایند  زا  لد  سپ  دـننک ، یم  هچ  وت  اـب  اـهنیا  هک  ینیب  یم  نونکا 
«. 24 « » دشاب دونشخ  وت  زا  وا  ینک و  رادید  ناهج  نآ  رد  ار  تربمایپ  هکنیا  ات  نک 

یمرب خلت  یقارف  هتخادگ و  یناج  زا  هک  تشاد  نایب  نیـشتآ  ینانخـس  دنکفا و  رابهودـنا  یهاگن  شنادـنزرف  و  ع )  ) یلع هب  رذ » وبا  »
: تفگ نینچ  وا  تساخ ،

دایب منیب  یم  ار  امش  نوچ  تمحر ! تیب  لها  يا  داب  امش  رب  ادخ  دورد  »

______________________________

.هدبع هغالبلا  جهن  حرش  (- 23)

.دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  (- 24)

یناگدنز

دلج 1 مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  www.Ghaemiyeh.comیناگدنز  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 386زکرم  هحفص 144 

http://www.ghaemiyeh.com


ج 1،ص:157 ( ، (ع یلع نب  نسح 

.متفا یم  ادخ  لوسر 

.تسین يا  هقالع  امش  رطاخب  زج  هنیدم  رد  ندنامب  ارم 

رـصمب هک  دهاوخیمن  هفیلخ  تسا و  تحاران  نم  زا  هیواعم  ماش  رد  هکنانچمه  دـنک  یم  ینیگنـس  نامثع  رب  زاجح  رد  نم  دوجو  ( 1)
.مناروشب دنتسه ، وا  ردارب  یئاد و  هک  قارع  رصم و  نارادنامرف  رب  ار  مدرم  دسرت  یم  اریز  مورب ، هرصب  ای 

یکیدزن اـب  مهاوخیمن و  یمدـمه  دـنوادخ  زج  نم  مسق  ادـخب  مرادـن ، یعفادـم  رواـی و  يادـخ ، زج  هک  داتـسرف  یناـبایب  هب  ارم  سپ 
«. مسرت یمن  يرطخ  چیه  زا  راگدرورپ 

تخاس و رود  ربمایپ  رازم  راوج  زا  ارت  ینامثع  روک  هایس و  تسایس  هک  ربمایپ  گرزب  یباحص  يا  رذ » وبا   » يا داب  وت  رب  يادخ  دورد 
.دنتشادیم تسود  شربمایپ  نامرفب  ادخ و  يارب  ارت  هک  اهنآ  دنکفا ، يرود  تناماگمه  ناتسود و  وت و  نیب 

قح و يراوتسا  يارب  وت  اریز  دیسر ، وتب  نیملسم  هفیلخ  زا  ریقحت  متس و  جنر و  هورگ  اه  هورگ  يدنملاس  یناوتان و  يریپ و  راگزورب 
اهنآ قح  دض  تسایس  اب  وت  حیرص  هنادرم و  مایق  نیا  یتفشآرب و  نارگمتس  رب  ادخ  هار  رد  یتساخرب و  رکنم  لطاب و  ندرمـش  تشز 

.دوب فلاخم 

هفیلخ روتـسد  فـالخ  رب  هک  دـندناسرت  هفیلخ  مشخ  زا  ار  وا  دـندمآ و  شیپ  ارف  مدرم  تشگزاـب  رذ » وبا   » عیدوت زا  ع )  ) ماـما نوـچ 
.تسا هتفر  رذ » وبا   » تعیاشمب

.تسوا راسفا  رب  بسا  مشخ  لثم  هفیلخ  مشخ  دومرف ، ماما 

: تفگ دوب و  نایامن  شا  هرهچ  رب  دیدش  یمشخ  راثآ  دمآ و  ماما  دزن  هب  نامثع 

ج 1،ص:158 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

؟ يدینادرگزاب ارم  رومأم  يدرک و  یخاتسگ  نم  نامرف  رب  ارچ  یتشاد و  راک  هچ  ناورمب  ( 1)

: دومرف ماما 

نخس تعیاشم و  زا  تساوخیم  ارم  دمآ و  نم  شیپ  هب  ناورم  اما 
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.مدرک در  ار  وا  مهنم  درادزاب ،

؟ تسا هدوب  هچ  وت ، نامرف  اما 

.ما هدرک  یهن  رذ » وبا   » تعیاشم زا  ار  مدرم  نم  هک  دنتفگن  وتب  رگم  تفگ : نامثع 

مـسق ادـخب  میهد ؟؟ ماجنا  ار  نآ  ام  هک  يراد  راظتنا  دـشاب ، نآ  رد  قح  تعاط  قح و  فالخ  هک  یئوگب  يزیچ  وت  رگا  دومرف : ماـما 
.مینک یمن  ار  يراک  نینچ 

.هدب ار  ناورم  ناوات  تفگ : نامثع 

؟ یناوات هچ  ماما -

.يا هدز  شبسا  رس  رب  هنایزات  نامثع -

: دومرف ماما  هاگنآ  .دنزب  هنایزات  تساجنآ  هک  نم  بسا  رسب  دورب  ماما -

.منار یمن  نابز  رب  ینخس  قح  زج  میوگ و  یم  ازسان  وتب  یئوگب  ازسان  نمب  رگا  مسق  ادخب  نامثع  يا  نم  اما  و 

رتهب ناورم  زا  نم  شیپ  وت  هک  یلع  يا  مسق  ادخب  يا  هتفگ  ازـسان  واب  وت  هک  یتروص  رد  دهدن  مانـشد  وتب  ناورم  ارچ  تفگ : نامثع 
!! یتسین

هک ار  وا  دنک و  یمن  ار  شترـضح  دنمجرا  تیـصخش  تاعارم  دـید  هک  دـش  نیگمـشخ  نامثع  زیمآ  تناها  تخـس  نیا  زا  ع )  ) ماما
هدناوخ شغزو  هدرک و  درط  ار  وا  ربمایپ  هک  یناورم  اب  تسا  مالسا  ياسراپ  گرزب و  نامرهق 

ج 1،ص:159 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

: دومرف نامثع  هب  سپ  دنادیم  ربارب 

!؟ ینادیم ربارب  ناورم  اب  ارم  یئوگ و  یم  نخس  نینچ  نم  اب  ( 1)

هدـیدان وت  هک  تسا  نم  تازاـیتما  اـهنیا  ترداـم و  زا  رتهب  مرداـم  تسا و  وت  ردـپ  زا  رتـهب  مردـپ  مرترب و  وت  دوخ  زا  نم  مسق  ادـخب 
! وگب ایب و  شیپ  يراد  یتلیضف  مه  وت  رگا  يریگیم 

ماما هک  دادیم  قح  وا  هب  زیچ  هچ  دندرک ، یم  داقتنا  وا  هابت  تسایس  زا  هک  اهنآ  یمالسا ، هعماج  ناگرزب  اب  دوب  نامثع  راتفر  زرط  نیا 
هقالع تدش  هدرب و  دای  زا  ار  ع )  ) یلع رامش  یب  لئاضف  ایآ  دناد ؟ ربارب  ناورم  اب  ار 
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؟ تسناد یم  رترب  رابک  هباحص  همه  زا  ار  ع )  ) یلع ادخ ، لوسر  یتح  هک  هدرک  شومارف  واب  تبسن  ار  ربمغیپ 

راگزاس نیملـسم  یمومع  حـلاصم  اب  تشادـن و  قابطنا  نید  اب  زگره  هک  یئاهیئاوران  دزیم ، رـس  نامثع  زا  اـبترم  اوراـن  ياـهراک  نیا 
.دوبن

نـسح  » دوش هتفگ  هک  تسا  هتـسیاش  ایآ  دـنا  هدرک  هراشا  نآ  هب  ناخروم  همه  هک  نامثع  زا  یتسرداـن  لاـمعا  نینچ  رودـص  زا  سپ 
.هدومن هراشا  « 25 « » نیسح هط  رتکد   » بدا داتسا  عوضوم  نیاب  هکنانچ  تسا ؟» هدوب  لماک  ینامثع  کی  هملک  قیقد  ینعمب 

هدرکیم هدهاشم  ع )  ) یلع نارادفرط  اب  ار  هفیلخ  ياوران  راتفر  هدوب و  نامثع  تموکح  نافلاخم  هلمج  زا  ع )  ) نسح هک  تسین  کش 
ات ماما  هب  تبـسن  نامثع  ياه  تناها  تسا و  هدیدیم  هیناعمب  اهنآ  هب  تبـسن  ار  نامثع  ياهدیدهت  اهدیعبت و  اه و  هجنکـش  اهجنر و  و 

نیگمشخ تحاران و  تدشب  ار  ع )  ) نسح هدرمش  ربارب  راکهبت  تسپ  ناورم  اب  ار  شترضح  هک  اجنآ 

______________________________

.شنادنزرف یلع و  (- 25)

ج 1،ص:160 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.تسا هتخاس  یم 

؟ دادیم ماجنا  ع )  ) ماما هب  تبسن  هفیلخ  هک  يراتفر  نینچ  اب  تسناد  ینامثع  ار  ع )  ) نسح ناوتیم  هنوگچ  سپ  ( 1)

ات تخادرپ  یمن  وا  تفالخ  میکحت  هب  تشادن و  تیاضر  نامثع  راتفر  هب  شیرق  زا  سک  چیه  يوما  دساف  بزح  زج  هکنیا  هب  افاضم 
دنک دییأت  ار  نآ  دریذپب و  ار  نامثع  تسایـس  تسا  تلاسر  ماقم  ثراو  ربمغیپ و  هداون  هک  ع )  ) نسح دننامب  يزراب  تیـصخش  هکنیا 

لطاب و شرتسگ  بجوم  تشادزاب و  تکرح  شالت و  زا  راختفا  تایح و  نادیم  رد  ار  ملسم  تما  هک  یکیرات  روک و  تسایس  نامه 
.تخاس نارود  نآ  صوصخم  ياهینارسوه  داسف و 

معط یمالسا  هعماج  تفای و  ساکعنا  یمالسا  ياهنیمزرس  رد  تعرسب  نامثع  ياوران  رادرک 
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.دندیشچ ار  وا  تفالخ  ياهمتس  خلت 

ار شتفالخ  هاگیاپ  دـنتخادرپ و  هضراعمب  شتموکح  نامزاس  نوردـنا  رد  وا  تفالخ  دـض  رب  شیوخ  يورین  مامت  اب  نامثع  نافلاخم 
ینامثع تموکح  نتخاس  نوگژاو  يارب  اهناملسم  همه  زا  دنداتسرف و  یمالسا  ياهروشک  يوس  همهب  یناگدنیامن  دنتخاس و  لزلزتم 

.دنتساوخ کمک 

اهناملسم نیب  رد  ربمایپ  تنـس  ندینادرگزاب  یمالـسا و  عمتجم  حالـصا  ناشفده  دندش و  هنیدم  هجوتم  یبالقنا  ياههورگ  هجیتن  رد 
ثرح نب  کلام   » دوب و اهیرصب  تئیه  ياوشیپ  « 26 « » هلبج نب  میکح   » اهنآ هلمج  زا  دوب 

______________________________

یماگنه دوب  هدرک  كرد  ار  ربمایپ  رـضحم  تشاد و  تماعز  شموق  رب  هک  دوب  يا  هتـسیاش  ياهتیـصخش  زا  هلبج » نب  میکح  (- » 26)
نب میکح  دوب ، هرـصب  یلاو  ع )  ) ماما فرط  زا  هک  فینح  نب  نامثع  دـنتفر ، هرـصب  هب  دـندیروش و  ماما  رب  هشئاـع  هحلط و  ریبز و  هک 

رد دنیوگ  دش و  هتشک  ارجام  نیا  رد  میکح  دندیگنج و  هنادرم  هورگ  نیا  .داتسرف  اهنآ  گنجب  یهاپس  رفن  دصتفه  هارمه  هب  ار  هلبج 
دنیوگ .دیسر  تداهشب  لمج  گنج 

ج 1،ص:161 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

يربهر ار  يرـصم  نویبالقنا  هک  يولبلا » سیدع  نب  نمحرلا  دبع   » و « 28 « » رکب یبا  نب  دـمحم   » و « 27  » یفوک هورگ  سیئر  یعخن »
«. 29  » دندرک یم 

______________________________

نینچ لاـح  نیا  رد  تشک و  ار  وا  هک  تفوـک  براـض  قرف  رب  ناـنچ  تفرگ و  تسدـب  ار  نآ  دـش و  عـطق  گـنج  رد  میکح »  » ياـپ
ياپ رگا  .دهد  یم  هدژم  وکین  یـشاداپب  دـناوخیم و  شیوخب  ارت  سک  نیرتوکین  اریز  نکم ، انتعا  سرتم و  زگره  سفن  يا  دورـسیم :

.تساجرب میاناوت  ناوزاب  زونه  هک  تسین  یکاب  دندیرب  دربن  نیا  رد  ار  نم 

تسا هدشن  هدید  مالسا  رد  هن  تیلهاج و  رد  هن  یتعاجش  نینچ  زگره  تفگ : هدیبع » وبا  »
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(. دلج 1 باعیتسالا ، )

.دوب شموق  ياوشیپ  هقث و  نیعبات  زا  رتشا  هب  روهشم  برح » نب  کلام  (- » 27)

تخیر و ورف  شمـشچب  تحارج  نوخ و  هک  دندروآ  دورف  شرـس  رب  يریـشمش  دربن  نیح  رد  درک و  تکرـش  كومری  گنج  رد  وا 
.دندیمان رتشا  ار  وا  تهج  نیدب  دینادرگرب  ار  شیاهکلپ 

رد ناوارف  يرابخا  دوب و  ع )  ) یلع نارای  ناشخرد  ياه  هرهچ  زا  درک و  اهیراکادف  ماما  مازتلا  رد  نیفص  لمج و  ياهگنج  رد  کلام 
.تسا هدمآ  وا  تیصخش 

مومـسم لسع  تبرـش  ندیـشون  رثا  رد  هار  نیب  رد  کلام  دیزگرب و  رـصم  تموکح  هب  هدابع » دعـس  نب  سیق   » زا سپ  ار  وا  ع )  ) ماما
دنا هتـشون  يرجه  لاس 38  رد  تفای  عوقو  یحیـسم  يرادـنامهم  تسدـب  هیواعم و  هسیـسدب  هک  ار  وا  تداهـش  .تشذـگ  رد  دـش و 

(. دلج 6 هباصالا ، )

اهنخـس شلئاضف  زا  هدرک و  تیبرت  دوخ  تیانع  ناماد  رد  ار  وا  ماما  هک  تسا  ع )  ) یلع يافو  اب  نارای  زا  رکب  یبا  نب  دـمحم  (- 28)
رد دمحم  داتسرف و  دمحم  گنجب  صاع  ورمع  يرادرـسب  یهاپـس  هیواعم  دراذگاو و  وا  هب  ار  رـصم  تموکح  ع )  ) ماما تسا ، هتفگ 

(. دلج 6 هباصالا ،  ) دش هتشک  يرجه  لاسب 37  دربن  نیا 

دومرف هک  تسا  تیاور  ربمایپ  زا  تشاد و  روضح  ناوضر  تعیب  رد  هک  تسا  ربمایپ  نارای  زا  یکی  سیدـع  نب  نمحرلا  دـبع  (- 29)
دبع .درک  ینادنز  نیطـسلف  رد  تفرگ و  ار  وا  هیواعم  .دنوش  یم  هتـشک  لیلخ  لبج  رد  دـننک و  یم  مایق  نم  تما  زا  یهورگ  يدوزب 

زا هک  شکم  ارم  سرتـب و  ادـخ  زا  تفگ  نمحرلا  دـبع  دـشکب ، اـت  درک  لاـبند  ار  وا  یـصخش  تخیرگ و  هیواـعم  سبح  زا  نمحرلا 
دایز تخرد  تفگ  درم  نآ  .متسه  هرجش  باحصا 
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(. دلج 2 هباغلا ، دسا   ) داتفا قافتا  يرجه  لاس 36  رد  هثداح  نیا  تشک و  ار  وا  تسا و 

ج 1،ص:162 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

درادن و یهاگهانپ  ع )  ) یلع زج  يرطخ  نینچ  موجه  رد  هک  تسناد  دش و  برطضم  هنیدمب  یبالقنا  ياههورگ  دورو  زا  نامثع  ( 1)
«. دراذگن یقاب  دشابن  نآ  رد  نسحلا  وبا  هک  یلکشم  رد  ارم  ادخ  : » تفگ یم  اررکم  هک  دمآ  شدایب  رمع »  » نخس نیا 

اهنآ ياهاضاقت  نامثع  هک  داد  لوق  درک و  تاقالم  یبالقنا  ياههورگ  اب  ع )  ) یلع تساوخ و  کمک  وا  زا  درب و  هانپ  ماما  هب  ناـمثع 
.دریذپب ار 

تطاـسو و زا  سپ  نویبـالقنا  .دوب  نیملـسم  یعاـمتجا  نوئـش  زا  يوما  راـکهبت  دـناب  يراـنکرب  بـالقنا  هورگ  تساوخرد  نیرتمهم 
.دندمآ نوریب  هنیدم  زا  ع )  ) ماما تعافش 

وا دمآ  شیپ  نوچ  دوریم ، رـصم  يوسب  هنیدم  زا  هک  دندید  ار  يراوس  سمح »  » یکیدزن رد  هک  دندوب  هدومیپن  يدایز  هار  زونه  یلو 
رـصم مکاح  حرـس ، یبا  نب  هّللا  دـبع  هب  هک  نامثع  رهمب  دـنتفای  يا  همان  شا  هماج  رد  تسا و  ناـمثع  مـالغ  شرو »  » هک دنتخانـش  ار 

.نک تبوقع  ار  رگید  یهورگ  شکب و  رصمب  دورو  ضحم  هب  ار  یبالقنا  نارس  دوب : هتشون 

.دوب نامثع  صوصخم  یشنم  ناورم  طخب  همان 

طقف دندش و  ممـصم  وا  نتـشکب  دریذپن ، رگا  دـنتفرگ و  نامثع  يرانکرب  هب  میمـصت  دنتـشگزاب و  هنیدـمب  یبالقنا  نیگمـشخ  هورگ 
.دندرگزاب شیوخ  ياهرهشب  دنتسناوتیم  نآ  يارجا  اب  هک  دوب  ناماسبان  عضو  نیا  زا  اهنآ  یئاهر  بجوم  هار  ود  نیا  زا  یکی 

ار نامثع  هناخ  سپـس  دندرمـش و  رب  ار  وا  لامع  ياه  تنایخ  اه و  تیانج  نامثع و  ياهمتـس  دـندرک و  عامتجا  دجـسم  رد  اههورگ 
.دنتساوخیم ار  وا  تموکح  طوقس  دنلب  ياهدایرف  اب  دندرک و  هرصاحم 

(ع) یلع نب  نسح  یناگدنز 
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،ج 1،ص:163

: تفگ تخاس و  لعتشم  ار  نویبالقنا  مشخ  شتآ  شیپ  زا  شیب  ناورم  یکانرطخ ، تیعقوم  نینچ  رد  ( 1)

.داب هایس  ناتیور  دیا ، هدمآ  تراغ  يارب  ایوگ  دیهاوخیم ؟ هچ 

.دیوش هدنکارپ  ام  فارطا  زا  دوز  دیریگب ، ام  زا  ار  یهاشداپ  دیهاوخیم  دیا و  هدمآ 

هب رتگنت  ار  هفیلخ  رـصق  تخاس و  رو  هلعـش  یبالقنا  ياههورگ  بلق  رد  ار  گرزب  ینایـصع  ياه  هرارـش  ناورم ، تشز  نانخـس  نیا 
.دنتشاد هضرع  ماما  هب  ار  ارجام  دنتفرگ و  هرصاحم 

: تفگ دمآ و  نامثع  شیپ  هب  دوب  هدمآ  مشخب  ارجام  نیا  زا  تدشب  هک  ع )  ) ماما

رتش لثم  دوشیمن  یـضار  دـیابرب  ار  تنید  لـقع و  هک  هاـگنآ  اـت  وت  زا  ناورم  یلو  يدـش  یـضار  شیاوراـن  ياـهراک  ناورم و  زا  وت 
.تدناشک یم  دهاوخیم  اجک  رهب  هدرک و  تراسفا 

نوریب دـنکفا و  یم  رطخ  هاـگترپ  رد  ارت  ناورم  هک  منیب  یم  نم  درادـن ، شنید  رد  ییأر  شزغم و  رد  يا  هشیدـنا  ناورم  مـسق  ادـخب 
.يدرک هرسکی  ار  تراک  يدرب و  ار  تفرش  تفگ ، مهاوخن  نخس  وت  اب  دمآ و  مهاوخن  وت  شیپ  هب  رگید  نم  .دروآ  یمن 

تـسدب هک  يا  هدرم  لثم  دنام ، یقاب  هدارا  نودـب  یکانرطخ  هماگنه  نینچ  رد  نامثع  دـش و  جراخ  هنیدـم  زا  تفگب و  نیا  ع )  ) ماما
.دشاب هداتفا  لاسغ 

يوسب دوخ  ياپ  اب  دیـشک و  یم  شیپ  ار  شگرم  دوخ  تسدب  نامثع  دـندرکیم و  يزاب  وا  اب  دنتـساوخیم  هنوگ  ره  هیما  ینب  ناورم و 
.دیشکیم شودب  دوخ  ار  شلتق  ینیگنس  زا  يدایز  تمسق  تفریم و  شیپ  گرم 

ج 1،ص:164 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

لتقب ار  مدرم  دراذـگاو و  يرگیدـب  ار  تفـالخ  تسیاـب  یم  درکیم ، سح  ار  دوـخ  یگدارا  یب  یگـضرع و  یب  هـک  یتـقو  اریز  ( 1)
.دزیگناینرب شیوخ 

رب نویبالقنا  .دش  ریزارس  نکناینب  یلیس  نوچ  هلمح  تخورفارب و  شیاه  هلعش  دیشک و  هنابز  بالقنا  شتآ 
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.دنتفرگ هرصاحمب  تخس  ار  نامثع  دندش و  ممصم  ریپ  هفیلخ  لتق 

هفیلخ زا  عافد  يارب  ار  ع )  ) نینسح دنراد  ار  نامثع  نتـشک  دصق  نویبالقنا  هک  تفایرد  ع )  ) ماما نوچ  « 30 : » دسیون یم  يدوعسم » »
ار یمادقا  نینچ  شنارای  نادنزرف و  و  ع )  ) ماما هب  تبسن  نامثع  راجنهان  راتفر  اریز  تسا ، دیعب  نخـس  نیا  یلو  داتـسرف  نامثع  هناخب 

دنتـشاد دردرپ  یلد  نامثع  زا  هک  یلدـکاپ  راصنا  نیرجاهم و  زا  دنتـسناوتیمن  شنادـنزرف  ماما و  هکنیاب  اـفاضم  دـهدیم ، ناـشن  دـیعب 
.دنباتشب نامثع  يرایب  دنریگب و  هلصاف 

هکنیاب هجوت  اب  .دنزادرپ  هزرابمب  نویبالقنا  اب  دنـشاب و  هدش  هکرعم  دراو  نامثع  عفنب  راصنا  نیرجاهم و  هک  دهدیمن  ناشن  مه  خیرات 
یسک هتفاین و  ماجنا  نامثع  عفنب  یمادقا  نیرتکچوک  هباحص  هیحان  زا  تدم  نیا  رد  هدیـشک و  لوط  زور  هن  لهچ و  نامثع  هرـصاحم 

.تسا هتساخنرب  وا  کمک  هب 

ناگدننک هرصاحم  دادعت  دندش و  یم  گنج  دراو  نویبالقنا  دض  رب  دندوب  یضاران  نامثع  هرصاحم  زا  یعقاو  ناناملـسم  رگا  املـسم 
دض رب  ار  نویبالقنا  هنیدم ، ناناملسم  هک  تفگ  ناوتیم  سکع  رب  هکلب  دننک  قرفتم  ار  اهنآ  دنناوتن  هباحص  هک  دوبن  دایز  ردق  نآ  مه 

یهورگب صاصتخا  دوب و  یناگمه  مادقا  نیا  دندوتسیم و  ار  اهنآ  تضهن  دندرکیم و  کیرحت  نامثع 

______________________________

دلج 2. بهذلا ، جورم  (- 30)

ج 1،ص:165 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.دریگیم رارق  دیدرت  دروم  نامثع  زا  ع )  ) نسح عافد  عوضوم  هک  تساجنیا  رد  .تشادن  صاخ 

یسک هک  دوب  نآ  يارب  نامثع  عافد  ههبج  رد  ع )  ) نسح روضح  میئوگب  دیاب  میراذگب  هحـص  ار  يدوعـسم »  » نخـس میهاوخب  رگا  و 
.دنک مهتم  نامثع  لتق  هب  ار  اهنآ  دنادب و  کیرش  بالقنا  رد  ار  شنادنزرف  ماما و  دناوتن 

نامثع دندیسر و  دوخ  فده  هب  نویبالقنا  هرخالاب  ( 1)
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«31  » .دنتشک ار 

دندرب و اه  هجیتن  بلط ، تصرف  ياهدناب  وا  لتق  نامثع و  تموکح  زا  دـیدرگ و  گرزب  یئاه  هئطوت  اه و  هنتف  زاغآ  رـس  نامثع  لتق 
رد اه  هقرفت  اهداسف و  دنتخاس و  شیوخ  یصخش  عفانم  يادف  ار  نیملسم  یمومع  حلاصم  دنتخیگنا و  رب  اهتدسفم  دندز و  اه  تمهت 

دمآ و دـیدپ  ماما  تفالخ  نارود  رد  هک  تسا  یئاهیراوگان  تالکـشم و  نآ  لیلد  نیرت  نشور  دـندروآ و  دوجوب  یمالـسا  عامتجا 
زا هک  کیرحت  داسف و  نیا  دنادرگزاب و  هعماجب  ار  مرکا  لوسر  تنس  دزرو و  مادقا  عامتجا  حالـصا  هب  تسناوتن  رگید  ترـضح  نآ 

.دراذگن یقاب  حلص  زج  يا  هراچ  ع )  ) نسح تماما  راگزورب  هک  تفای  یم  شرتسگ  نانچنآ  دمآ  یم  دیدپ  يوما  بزح  فرط 

______________________________

.دوب لاس  شرمع 82  تدم  لاس و  هدزاود  شتفالخ  نارود  .دـش  هتـشک  يرجه  هجح 36  يذ  هدـجه  هعمج  زور  رد  ناـمثع  (- 31)
دندرپس كاخب  بکوک  غاـب  رد  ار  وا  دوش و  نفد  نیملـسم  رباـقم  رد  هک  دنتـشاذگن  راـصنا  یلو  دـننک  نفد  عیقب  رد  ار  وا  دنتـساوخ 

(. يربط خیرات  )

ج 1،ص:167 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

(1)

یقالخا یلاع  ياه  هنومن 

هراشا

ج 1،ص:168 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

يارب و  هنادواج ، يرترب  لامک و  زا  یتازایتما  درک ، میسرت  يا  هدنزرا  یقالخا  یلاع  ياه  هنومن  دوجو  يایند  رد  ع )  ) نسح ماما  ( 1)
ره هک  تسا  هتـسیاش  دـهدیم و  شزاون  ار  اهناج  نآ  يونعم  هحئار  هک  دراذـگ  یقاب  وکین  شور  يوخ و  زا  گرزب  یثاریم  تیناـسنا 

یقالخا و لوصا  هدنزرا  شور  نیا  اریز  دزاس ، شیوخ  راتفر  قشمرس  ار  نآ  یهاوخ  تلیضف  گرزب و  ناسنا 

ج 1،ص:169 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.تسا یناسنا  سیماون  یعامتجا و  بادآ  ناینب  درادرب و  رد  ار  یناسنا  لئاضف 

بهاوم یلاع و  يایازم  هدنهد  ناشن  هک  ار  یناسنا  یلاع  ياه  هنومن  یقالخا و  تازایتما  نآ  زا  یخرب  کنیا 
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.مینک یم  نایب  تسا  ترضح  نآ  زاتمم  ياهیراوگرزب  و 

الاو قالخا  - 1

نوچ تساهنآ و  یندـب  يورین  توادـب  يرگیـشحو و  تلاح  رد  عماوج  زاـیتما  هک  دـنا  هتفگ  سانـش  هعماـج  نادنمـشناد  یخرب  ( 1)
تسا و قالخاب  اهنآ  تلیـضف  دـنتفر  الاب  لماکت  ءاقترا و  دـح  نیرخآب  نوچ  تسا و  شنادـب  اهنآ  يرترب  دندیـسر  ندـمت  تیعقومب 

.تسا يونعم  ماقم  يدنلب  لامک و  بیذهت و  هبترم  رد  یناسنا  دح  نیرخآ  قالخا 

يراکادف راثیا و  ياج  یهاوخ  دوخ  ای  دیآ  دیدپ  يّرش  وا  زا  تسین  نکمم  رگید  ددنب  شقن  یمدآ  ناج  رد  هک  یماگنه  لماک  قلخ 
.ددرگ هریچ  وا  رب  یناسفن  ياهتساوخ  اهصقن و  دریگب و  ار 

للع نیرت  لیـصا  زا  هکنانچ  دوشیم  يراذـگناینب  نآ  رب  عاـمتجا  تاـیح  هک  تسا  يرثؤم  لـماوع  نیرتمهم  زا  قـالخا  تهج ، نیا  زا 
.تسا یناحور  يورین  يرادیاپ  ینامسآ و  عیارش  روهظ 

نم : » تسا هدومرف  دوخ  توبن  سدـقم  فدـه  ینامـسآ و  تثعب  تلع  هراـبرد  يور  نیمهب  تیناـسنا  گرزب  لوسر  ص )  ) دـمحم و 
«. مدش هدیزگرب  وکین  قالخا  لیمکت  يارب 

زراب تافص  نیرتمهم  زا  ار  شربمایپ  يوکین  قالخا  مه  میکح  يادخ 

ج 1،ص:170 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

«. ٍمیِظَع ٍُقلُخ  یلََعل  َکَّنِإ  َو  : » تسا هدومرف  هدرمش و  ترضح  نآ 

.يزاتمم گرزب  یقالخا  هب  وت  انامه  ینعی 

دروآ و مهارف  دنتـشاد  هک  ینوگ  هنوگ  دـیاقع  ءارآ و  اب  ار  برع  هدـنکارپ  ياه  هدوت  تسناوت  عیفر  قالخا  نیمه  يورینب  ربمایپ  ( 1)
.دزاس لدبم  لمع  هشیدنا و  رد  یلماک  تدحو  هب  ار  اهفالتخا  اه و  ینمشد  همه  نآ 

هب یـسک  اب  نوچ  دـنک و  اهر  وا  هکنیا  ات  درکیمن  اهر  ار  شتـسد  دادـیم  تسد  واـب  یـسک  رگا  هکنآ  ربماـیپ  یقـالخا  ياـه  هنومن  زا 
.دزیخرب سک  نآ  ات  تساخ  یمن  رب  تسشن ، یم  تبحاصم 

عییشت رد  درک و  یم  تدایع  ار  ناشنارامیب  تفریم و  ناوتان  ناناملسم  رادیدب  وا 
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«. 1  » درکیمن در  ار  ناریقف  ناگدرب و  توعد  زگره  تفریذپ و  یم  ار  سک  ره  توعد  .تسج  یم  تکرش  ناش  هزانج 

ياهلد هک  دوب  يدـنوادخ  تمحر  هنومن  شیوکین  قالخا  رد  وا  دزیهرپب و  اهیدـب  زا  دزاس و  شوخ  ار  اه  هرطاـخ  اـت  دیـشوک  یم  وا 
.تخاس یم  راشرس  ینامداش  دیما و  زا  ار  نادنمدرد  كانهودنا  دنمدرد و 

ياه هنومن  زا  .تفای  لثمت  وا  دوجو  رد  دـش و  لـقتنم  نسح  شدـنزرفب  ربماـیپ  زا  ثاریم  مکحب  زاـتمم  لـئاضف  یلاـع و  قـالخا  نیا 
نآ زا  دندروخیم و  دنتـشاد و  یمرب  ار  یئاهنان  هکت  دندوب و  هتـسشن  كاخ  رب  هک  تشذگ  ارقف  زا  یهورگ  رب  يزور  هکنآ  شیقالخا 
اهنآ هاگنآ  .درادن  تسود  ار  ناربکتم  دنوادخ  تفگ  تفریذپ و  ار  ناشتوعد  ع )  ) ماما .دوش  هرفس  مه  اهنآ  اب  هک  دنتساوخ  ترضح 

«. 2  » داد سابل  اذغ و  اهنآب  درک و  توعد  دوخ  هناخب  ار 

______________________________

دلج 2. مکاح ، كردتسم  (- 1)

دلج 4. هعیشلا ، نایعا  (- 2)

ج 1،ص:171 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

ات دیشاب  نتورف  دومرف  دیازفا و  یم  ناسنا  تبترم  رب  ینتورف  هدومرف  ربمایپ  تسوا و  يونعم  ماقم  يدنلب  یناسنا و  لامک  لیلد  ینتورف 
«. 3  » دشخب تزع  ناتیادخ 

اهنآ ياذـغ  زا  ترـضح  دـندرک ، توعد  ار  ماـما  دـندروخیم و  يزیچ  هک  تشذـگ  یناـکدوک  رب  ع )  ) نسح يزور  هکنآ  رگید  ( 1)
ناکدوک نیا  اریز  تسا ، رتشیب  اهنآ  شـشخب  دومرف  دـیناشوپ و  ون  ساـبل  داد و  اذـغ  درب و  هناـخب  تشادرب و  ار  اـهنآ  درک و  فرص 

«. 4  » میراد رتشیب  میداد  اهنآ  هب  هچنآ  زا  ام  دنداد و  نمب  دنتشاد  هچنآ 

شا هناخ  رد  هک  ابیز  يدنفـسوگ  هب  هکنآ  هلمج  زا  .درک  یم  ناربج  ناسحا  هب  ار  ناشهانگ  تشذـگ و  یم  ناراـکهنگ  ياـطخ  زا  وا 
شمالغ زا  دنا ، هتسکش  ار  شیاپ  هک  دید  يزور  تشاد  هقالع  دوب 
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: دیسرپ

؟ هتسکش ار  دنفسوگ  ياپ  یک  - 

.ما هتسکش  نم  مالغ ، - 

؟ یتسکش ارچ  - 

.منک تحاران  ارت  هکنآ  يارب  - 

ادـخ هار  رد  هک  ورب  مرادـیم ، ینازرا  وـت  رب  ار  مناـسحا  ریخ و  منک و  یم  ناـمداش  ارت  ضوـع ، رد  مهنم  تفگ : دوـمرف و  مسبت  ماـما 
«. 5  » يدازآ

هکنآ زا  سپ  تفگن ، كرت  ار  سلجم  وا  مارتحاب  ماما  دش و  دراو  يریقف  درم  هک  دزیخرب  یـسلجم  زا  تساوخ  یم  ع )  ) نسح يزور 
شربارب رد  ریقف 

______________________________

.برالا هیاهن  (- 3)

.راصبالا رون  هیشاح  (- 4)

.یمزراوخ نیسحلا  لتقم  (- 5)

ج 1،ص:172 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

ادخ لوسر  دنزرف  يا  يرآ  تفگ  ریقف  درم  .مورب  هک  یهدیم  هزاجا  لاح  متـسشن  وت  مارتحاب  مورب و  متـساوخیم  تفگ  ماما  تسـشن ،
«. 6»

مدرمب دوخ  شور  رد  مالـسا  ربمغیپ  هک  تسا  يا  هدـنزرا  یعاـمتجا  بادآ  زا  وا  مارتحا  تیاـعر  نیـشنمه و  زا  نتـساوخ  هزاـجا  ( 1)
تازایتما زا  تافص  مراکم  رد  تشادیم و  زاربا  ینشور  ياه  هنومن  شدج ، یلاع  قالخا  زا  یشور ، نینچ  اب  ع )  ) ماما .تسا  هتخومآ 

.دوب رادروخرب  شگرزب  ياین 

یم تیاکح  خـیرات  هکنانچ  درکیم و  تبحم  شنانمـشدب  تبـسن  یتح  تشاد و  فوطع  ناـبرهم و  یبلق  ربماـیپ ، نوچمه  ع )  ) نسح
، نانمـشد راتفر  زا  ضامغا  تشذگ و  دادیم و  ناسحا  هب  ار  يراکدب  ره  خساپ  درکیم و  یکین  شیوخ  ناهاوخدب  هب  تبـسن  وا  دـنک 

: تسا هدومرف  هک  تشادیم  رظن  رد  ار  يادخ  نخس  نشور ، شور  نیا  رد  دوب و  وا  یگشیمه  يوکین  هویش 

«. ٌمیِمَح ٌِّیلَو  ُهَّنَأَک  ٌهَوادَع  ُهَْنَیب  َکَْنَیب َو  يِذَّلا  اَذِإَف  ُنَسْحَأ  َیِه  ِیتَّلِاب  ْعَفْدا  »
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.شاب روای  تسود و  دنکیم  ینمشد  وت  اب  هک  سک  نآ  اب  هداد و  خساپ  یکین  هب  ار  اهیدب  ینعی 

تکاس نانچمه  ماما  .تفگ  اهازسان  درک و  اهتراسج  ماما  تحاسب  دید و  ار  ترضح  یماش  يدرم  هک  دنا  هتفگ  نایوار 
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: تفگ وا  هب  ماما  داتسیازاب ، مانشد  زا  یماش  درم  نوچ  تفگن و  یخساپ  دنام و 

یئاجب یهاوخیم  رگا  میهدـیم ، ناـشن  وتب  یئوجیم  یهار  رگا  میهدـیم و  وتب  یهاوخیم  يزیچ  رگا  .یبیرغ  منکیم  ناـمگ  خیـش  يا  - 
.میهدیم تهانپ  يا  هراوآ  رگا  میزاس و  یم  تزاین  یب  يدنمزاین  رگا  مینکیم و  تریس  يا  هنسرگ  رگا  .میرب  یم  ارت  يورب 

______________________________

.یطویس ءافلخلا  خیرات  (- 6)

ج 1،ص:173 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

ریحتم دیوگب و  یباوج  تسناوتیمن  دیرپ و  یماش  درم  رس  زا  شوه  هکنیا  ات  دیزرویم ، تفطالم  یماش  درمب  تبسن  نانچمه  ماما  ( 1)
اب سپ  .دیوشب  دوخ  زا  روطچ  ار  هانگ  گنن و  همهنیا  دـهاوخب و  رذـع  ترـضح  زا  دوخ  يوگ  مانـشد  نابز  اب  هنوگچ  هک  دوب  هدـنام 

: تفگ درک و  ماما  هب  ور  يراسمرش  تیاهن 

«. 7  » دهد رارق  نادناخ  مادک  رد  ار  يربمایپ  هک  دنادیم  ادخ 

يدنیاشوخان دنک و  یمن  رب  ياج  زا  ار  وا  یمـشخ  زگره  هک  دوب  میظع  قلخ  زمر  لماک و  تیناسنا  یلاع  هنومن  يراتفر  نینچ  اب  ماما 
.دیناشک یمن  شیتحاران  هب 

درک فارتعا  كاپ  يوخ  نیاب  ناورم  هکنانچ  دادیم  خساپ  تشذگ  یئابیکـش و  هب  ار  هیما  ینب  ياهیئوختـشز  اهیدب و  همه  ع )  ) نسح
.دیشک شود  رب  ار  هزانج  دیود و  شیپ  ناورم  دندرب ، یم  عیقب  هب  ار  ماما  سدقم  رکیپ  هک  يزور  و 

: تفگ ناورم  یتخیر ، یم  شناجب  هودنا  مشخ و  زورید  یشک و  یم  شود  هب  ار  شرکیپ  زورما  تفگ  وا  هب  ع )  ) ءادهشلا دیس 

.دوب اههوک  ینیگنسب  شیئابیکش  هک  مزرویم  یسکب  ار  تدارا  نیا 

یناسنا و قالخا  ناماگـشیپ  زا  وا  هک  دراد  تیاکح  یگمه  هک  دراد  دایب  ار  ع )  ) نسح همیرک  قالخا  زا  یناوارف  ياـه  هنومن  خـیرات 
ار یقالخا  ياه  هنومن  نآ  زا  یخرب  ام  دوب و  يرشب  لامک  بادآ و  لئاضف و  ناراذگناینب 

دلج 1 مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  www.Ghaemiyeh.comیناگدنز  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 386زکرم  هحفص 158 

http://www.ghaemiyeh.com


.میتشاد نایب  اجنیا  رد 

______________________________

وا هزادـناب  ار  یـسک  نیمز  يور  رد  مسق  ادـخب  تفگ  یبارعا  هک  تسا  هدـمآ  دربـم  نبا  لـماک  رد  بوـشآ ، رهـش  نـبا  بقاـنم  (- 7)
.مراد یمن  تسود 

ج 1،ص:174 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

(1)

ماما یگدنشخب  - 2

وا هب  لـخب  زا  يرود  دـشخب ، یم  تنیز  ار  وا  شور  تواخـس  راعـش  درادزاـب و  یگدنـشخب  رد  یتسد  هداـشگ و  یفک  هک  سک  نآ 
.تسادخب وا  راوتسا  نانیمطا  لیلد  زاتمم  تفص  نیا  دشخب و  یم  ریثک  يریخ 

يا هدنزرا  تافـص  زا  قلخ  نسح  تواخـس و  هک  هدوزفا  لاقم  نیاب  زین  تسا و  نامیا  زا  تواخـس  دومرف : هک  هدـش  تیاور  ربمایپ  زا 
.درادیم هگن  رادیاپ  هدنز و  ار  اهنآ  يادخ  هک  تسا 

یناسفن لئاضف  زا  دزیخ و  یمرب  كاپ  یبلق  زا  اریز  تسا ، یناسنا  تافـص  نیرتفیرـش  قـالخا و  نیرترب  زا  یگدنـشخب  کـش  نودـب 
.دنکیم تیاکح 

یئارس هحیدم  یئاتسدوخ و  ایر و  زا  دریذپ و  یم  تروص  ناسحا  ریخ و  قایتشا  هب  هک  تسا  یقالخا  یلاع  تافص  زا  تهج  نیدب  و 
.تسا رودب 

، دنـشخب یم  مدرمب  اه  هدـکهد  اه و  هناخ  اهلوپ و  دـنراد و  دایز  یئاهیگدنـشخب  هک  دراد  تیاکح  یناوارف  دارفا  شـشخب  زا  خـیرات 
تسا ملسم  ددرگ و  ءاضرا  اهنآ  یتسرپ  ترهش  سح - دنلب و  ناشمان  دوش و  هتفگ  نابزب  نابز  اج  همه  اهنآ ، لذب  هک  دنشوکیم  یلو 
دننام تسا و  رود  تلیـضف  تقیقح  زا  دشاب ، یتسرپ  ترهـش  تسردان  ياهفدـه  یـصخش و  ياهـضرغ  هب  هدولآ  هک  یـششخب  نینچ 

.لئاضف هن  تسا  بوسحم  یقالخا  لئاذر  رامش  رد  مدرم  هنابصاغ  یتسرپرس  ماقمب و  قشع  یبلط و  هاج  سح 

تلیـضف ناسحا و  ریخ و  هبنج  زگره  تفرگ و  یم  ماجنا  وا  تموکح  ماـقم  يراوتـسا  روظنمب  هک  هیواـعم »  » ياهـشاپو تخیر  دـننام 
.تشادن

دراد و تنیابم  دوج  لذب و  تلاصا  اب  هکلب  دیمان ، تواخس  ناوتیمن  ار  یششخب  نینچ 
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ندرک ینابرق  سپس  مدرم و  دیص  يارب  تسا  یماد 

ج 1،ص:175 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.تسایر ماقم و  یسرک  ربارب  رد  اهنآ 

ماـجنا مدرمب  ياـیر  یب  کـمک  ناـسحا و  ریخ و  يارب  اـهنت  هک  تسا  يا  هیاریپ  یب  لیـصا و  یگدنـشخب  نآ  نیتسار ، تواخـس  ( 1)
.ددرگن یتسرپ  ماقم  یبلط و  ترهش  سح  ءاضرا  یصخش و  نیگنن  ياه  هتساوخ  هب  هدولآ  زگره  دریذپ و 

ار وا  هک  دـح  نآب  ات  درک  یم  یلجت  یگدنـشخرد  هجرد  ءالعاب  نسح  ترـضح  دوجو  رد  یـسدقم  اـبیز و  كاـپ و  تواخـس  نینچ 
شیوخ هدنـشخب  نادـناخ  داهن و  كاپ  ناگتـشذگ  ـالعا و  دـج  زا  ار  تمرکم  يراوگرزب و  نیا  وا  دـنتفگ و  یم  تیب » لـها  میرک  »

.دوب هتفایرد 

: دورس یم  شتواخس  هرابرد  يرعاش  هک  دوبن  شیالعا  دج  رگم 

.تخاس یم  ریس  ار  هکم  هنسرگ  مدرم  درکیم و  دیرت  درخ و  ار  اهنان  هک  تسا  يراوگرزب  درم  نامه  بلطملا ) دبع   ) هیاپ دنلب  رمع و 

لئاـق شزرا  تورث  لوپ و  يارب  وا  .تفرگ  یـشیپ  شیاـشخب  رد  شداـهنکاپ  ناـکاین  رب  دوزفا و  یگدنـشخب  نیا  نازیم  رب  ع )  ) نسح
.دناشوپب ار  يا  هنهرب  ای  دنک ، ریس  ار  يا  هنسرگ  نآ ، اب  رگم  دوبن 

ناشاهرهشب تخاس و  یم  دنم  هرهب  شیوخ  ماعنا  زا  ار  اهنآ  ماما  دندروآ و  یم  موجه  شا  هناخب  هورگ  هورگ  ناگنـسرگ  نانامهیم و 
.دندش یم  شنارک  یب  ناسحا  قرغ  دینادرگ و  یمزاب 

ترضح دمآ و  شروضحب  کمک  تساوخرد  يارب  یبرع  هکنآ  هلمج  زا  .دراد  دایب  ناوارف  یئاهناتساد  ماما  ياهیگدنـشخب  زا  خیرات 
! نم ياـقآ  يا  تفگ : برع  .دـش  اـطعا  یبارعا  هب  هنازخ  يدوـجوم  مهرد  رازه  هد  دـنهدب و  وا  هب  تـسا  دوـجوم  هـچنآ  داد  روتـسد 

.میارسب ار  ما  هحیدم  میوگب و  ار  مزاین  هک  یتشاذگن 

ج 1،ص:176 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

اهدیما هک  تسا  یمرخ  ناتسوب  دننامب  ام  ششخب  هک  میتسه  یمدرم  ام  دومرف : ترضح  ( 1)
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زا اـیرد  رگا  .دوـش  هـتخیر  ناـشیوربآ  اداــبم  هـکنآ  سرت  زا  مـینک  یم  ناــسحا  مدرمب  لاؤـس  زا  شیپ  .درچ  یم  نآ  رد  اــهوزرآ  و 
«8  » .دنیشن یم  ورف  يراسمرش  زا  شناشورخ  جاوما  دوش ، هاگآ  ام  یگدنشخب 

ماما .دهدیم  تسوا  شیپ  هک  یگس  هب  رگید  همقل  دروخیم و  نآ  زا  يا  همقل  دراد و  شیپ  رد  یفرظ  هک  دید  ار  یهایـس  مالغ  يزور 
!؟ ینکیم نینچ  ارچ  دیسرپ 

.دنامب هنسرگ  گس  نیا  مروخب و  نم  هک  مشک  یم  تلاجخ  داد  خساپ 

ات نامب  تیاج  رد  دومرف : وا  هب  .دـنک و  تیانع  وکین  یـشاداپ  نابرهم ، مالغ  نیاب  هک  تساوخ  دـمآ و  شوجب  ناسحا  تریغ  ار  ماـما 
.مدرگزاب

«. 9  » دیشخب وا  هب  دیرخ و  زین  درکیم  راک  نآ  رد  مالغ  هک  ار  یغاب  درک و  دازآ  دیرخ و  شیالوم  زا  ار  مالغ 

نسح درکن و  دیماان  ار  درم  نآ  ادخ  .دهاوخیم  لوپ  مهرد  رازه  هد  ادخ  زا  يدرم  هک  دینـش  تشذگیم ، هنیدم  ياه  هچوک  زا  يزور 
«. 10  » داتسرف شیارب  يروف  ار  غلبم  نآ  (ع )

.تشاد نایب  ار  شزاین  دمآ و  شروضحب  يدرم 

وتب تیگتـسیاش  نازیمب  مناوتیمن  زگره  متفاـی و  یهاـگآ  وت  ربارب  رد  ما  هفیظو  ماـجناب  نم  تسیچ ؟ وـت  لاؤـس  قـح  تفگ : واـب  ماـما 
وتب رگا  مراد  هچ  ره  .تسکدنا  راگدرورپ  تمظع  اب  تاذ  ربارب  رد  يدایز  زیچ  ره  .مشخبب 

______________________________

.هعیشلا نایعا  (- 8)

.هیاهنلا هیادبلا و  (- 9)

.ینارعش يربکلا  تاقبط  (- 10)

ج 1،ص:177 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

مراد هچنآ  يرادرب ، مشود  زا  ار  تیلوئسم  هفیظو و  نیگنس  راب  يریذپب و  نم  زا  ار  كدنا  نیا  رگا  تسا ، وت  يرازگساپسب  افو  مهدب 
.مشخب یم  وتب 

: تفگ درم  ( 1)

.متسه ترازگساپس  مریذپ و  یم  ار  تیاطع  ادخ  لوسر  رسپ  يا 
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.روایب يراد  هدنام  یقاب  هچنآ  دومرف : تساوخ و  ار  شا  هدنیامن  ماما 

همه ماما  دوب ! مرد  رازه  هاجنپ  يدوجوم 
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؟ يدرک هچ  ار  رانید  دصناپ  نآ  تفگ : دعب  داد و  جاتحم  درمب  ار 

«11  » .تساوخ رذع  وا  زا  داد و  دنمزاین  درم  نآ  هب  روایب و  مه  ار  نآ  دومرف : .تسا  رضاح  داد  باوج 

ادخ هار  رد  وا  اریز  تسا ، يریظن  یب  ششخب  نینچ  رادومن  تسا ، كدنا  ادخ ، تاذ  ربارب  رد  يدایز  زیچ  ره  دومرف  شترضح  هکنیا 
.دهاوخ یمن  یساپس  شاداپ و  سک  چیه  زا  دشخب و  یم 

رفعج هّللا  دبع  ناشیومع  رـسپ  و  ع )  ) نیـسح شردارب  هارمه  هب  ترـضح  نآ  هک  دننک  تیاکح  شیاهیراوگرزب  اهیگدنـشخب و  زا  و 
جح رفس  مزاع  « 12»

______________________________

دربب و ار  اهلوپ  ات  روایب  لاـمح  ود  دومرف  ترـضح  هک  تسا  هدـمآ  اـجنآ  رد  یلازغ و  مولعلا  ءاـیحا  .یناتـسب  فراـعملا  هرئاد  (- 11)
مراودـیما تفگ  ماما  .دـنامن  یقاب  ام  يارب  يزیچ  رگید  دـنتفگ  ترـضح  نامالغ  .داد  اـهلامح  هب  يربراـب  دزم  ناونعب  زین  ار  شیاـبع 

.دیامرف تیانع  گرزب  یشاداپ  دنوادخ 

ردـپ و هک  یعقوم  دـمآ  ایندـب  هشبح  رد  هدوب و  سیمع » تنب  ءامـسا   » شرداـم یمـشاه ، بلاـط » یبأ  نب  رفعج  نب  هّللا  دـبع  (- » 12)
اعد وا  هرابرد  دیشک و  هّللا  دبع  رس  رب  تسد  ربمغیپ  دش ، دیهـش  هتوم  گنج  رد  رفعج  نوچ  .دندوب  هدرک  ترجاهم  اجنآ  هب  شردام 

.دنکیم هلماعم  ناکدوک  اب  هک  دندید  ار  وا  ربمغیپ  يزور  .تسا  نم  دـننامب  تقلخ  يوخ و  رد  وا  هک  دومرف  هّللا  دـبع  هراب  رد  درک و 
زا وا  شخب  تکرب  شبسک  هب  ایادخ  دومرف 

ج 1،ص:178 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.دوب هتفر  شیپ  اهنآ  زا  ناوراک  اریز  تفای ، تسد  اهنآ  هب  یگنسرگ  یگنشت و  هار  نیب  رد  دندش ،

رگید یسک  ینز  هریپ  زج  دندمآ  همیخب  نوچ  دوب و  اپرب  نازوس  يارحص  نآ  هنیس  رد  هک  دندش  يا  همیخ  هجوتم  ناهگان  ( 1)
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.دنتساوخ كاروخ  بآ و  وا  زا  دنتفاین و  اجنآ  رد  ار 

.تفریذپ هنامیرک  ار  اهنآ  تشاد  گرزب  یحور  میرک و  یسفن  هک  نز  ریپ 

.دشخب یم  دراد  ار  هچنآ  يراوگرزب  تزع و  هار  رد  دش  هتشرس  یسک  ترطف  رد  ریخ  يراوگرزب و  هک  یتقو 

زا نوچ  دیماشایب و  دیـشودب و  ار  شریـش  تفگ  دروآ و  شیوخ  نانامهم  دزن  هب  ار  نآ  تشادـن و  رگید  زیچ  يدنفـسوگ  زج  نزریپ 
.منک هدامآ  یئاذغ  امش  يارب  مروایب و  مزیه  مورب  نم  ات  دیشکب  ار  وا  هک  مهدیم  مسق  ادخب  ار  امش  تفگ  دندش  باریس  شریش 

______________________________

: دیارس یم  شا  هرابرد  سیق » نب  هّللا  دبع   » دنا و هدرک  اهتیاکح  شتواخس  زا  هک  تسا  برع  فورعم  ناگدنشخب 

یم ار  همه  دراذـگ و  یمن  یقاـب  دراد  تسد  رد  هک  ار  يا  هیامرـس  دراد و  نشور  يا  هرهچ  هک  رفعج  نـب  هـّللا  دـبع  دـننامب  تـسیک 
.دنامیم یقاب  شمان  دشخب و 

: تفگ شا  هرابرد  رارض » نب  خامش   » و

اب دـمآ و  وت  يوسب  هک  ینامهم  اسب  هچ  يدـنمزاین ، نامهم  ره  رب  يا  هدـنهد  هاـنپ  وکین  یتسه و  يدرمناوج  وکین  وت  رفعج ! رـسپ  يا 
.دربب دوخ  اب  تساوخ  هچنآ  تشگزاب و  ناوارف  هشوت 

یتح زیچ  همه  دش و  يراج  هکم  رد  هک  يدـیدش  لیـس  نایرج  تلع  هب  ار  لاس  نآ  تشذـگ و  رد  يرجه  داتـشه  لاس  رد  هّللا  دـبع 
.یتخس يراوگان و  لاس  ینعی  دندیمان  فاجحلا  ماع  دربب ، دوخ  اب  ار  اهرتش 

ج 1،ص:179 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

نوچ میراد و  جـح  رفـس  مزع  هک  میتسه  شیرق  زا  يدارفا  ام  دـنتفگ  دـندرک و  رکـشت  نز  ریپ  زا  اذـغ  فرـص  زا  سپ  نانامهیم  ( 1)
.دنتفرب دنتفگ و  عادو  ار  نز  .مینک  ناربج  ارت  تمارک  ات  ایب ، ام  شیپ  يدمآ  هنیدمب 

همیخ هب  نز  نآ  رهوش  دیسر ، ارف  بش  نوچ 

دلج 1 مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  www.Ghaemiyeh.comیناگدنز  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 386زکرم  هحفص 164 

http://www.ghaemiyeh.com


اهنت يدرک و  یئاریذـپ  یتخانـشن  هک  ار  يدارفا  هنوگچ  تفگ  نزب  مشخ  تدـش  اـب  دـش و  هاـگآ  ناـنامهم  دورو  ناتـساد  زا  دـمآ و 
!؟ یتشک ناشیا  رب  میتشاد  هک  ار  يدنفسوگ 

.دندوب یشیرق  درم  هس  اهنآ  تفگ  نز 

چوک رهـشب  نانیـشن  هیداب  دـیرابن و  نامـسآ  زا  ناراب  يا  هرطق  دـمآ و  شیپ  یلاسکـشخ  دـش و  يرپس  رگید  یلاس  تشذـگ و  نامز 
عمج رتش  نیگرـس  هنیدم  ياه  هچوک  زا  دـنتفاین  یگدـنز  يارب  یهار  نوچ  دـمآ و  هنیدـمب  شرهوش  هارمه  هب  زین  نز  نیا  دـندرک و 

.دندرکیم

ناربجب دروآ و  دایب  ار  نز  يراوگرزب  تخانش و  دید و  هچوک  رد  ار  نز  ریپ  ع )  ) نسح دز و  هدنخ  اهنآ  رب  یتخبـشوخ  هرهچ  يزور 
.تسا ناگدازآ  همذ  رب  ینید  یکین ، شاداپ  هک  دش  هدامآ  نآ 

: دومرف ماما  دمآ ، روضحب  هزوجع  نوچ  داتسرف و  نز  لابندب  ار  شمالغ 

!؟ یسانش یم  ارم  ایآ  ادخ  زینک  يا  - 

.هن - 

.متسه لاس  نالف  رد  وت  نانامهم  زا  یکی  نم  - 

.مسانش یمن  ار  امش  نم  - 

.مسانش یم  ار  وت  نم  یسانش ، یمن  ارم  وت  رگا  - 

رازه درخب و  نز  نآ  يارب  دنفسوگ  رازه  دومرف : شمالغ  هب  ماما 

ج 1،ص:180 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.داتسرف ع )  ) نیسح شردارب  دزن  هب  ار  وا  دعب  و  ( 1  ) دشخبب وا  هب  مه  رانید 

.داتسرف شرفعج  هّللا  دبع  دزن  هب  دیشخب و  وا  هب  شردارب  ياطع  نازیمب  تخانش و  ار  نز  ریپ  ع )  ) نیسح

«13  » .تفرب هنامداش  تفرگب و  ار  همه  نز  دیشخب و  نز  ریپ  هب  رانید  رازه  دنفسوگ و  رازه  اهنآ  دننامب  مه  هّللا  دبع 

نآ رب  ع )  ) نسح یگدنشخب  همهنیا  زا  دینش  سک  ره  هکنانچ  دیسر  يزاین  یب  تورث و  هب  دش و  اهر  نیگنـس  هایـس و  رقف  نآ  زا  نز 
.درب دسح  نز 

رب ادخ  دورد 
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درد یخلت و  هکنانچ  يرادیم  ینازرا  ناگدـنامرد  رب  ار  ناسحا  ریخ و  هک  يراگدرورپ  تمحر  رادومن  وت  هک  ع )  ) دـمحم وبا  يا  وت 
.دنربب دای  زا  ار  یگدنز 

ار ناتـسوب  دندنمزاین ، نآ  هب  هک  دش  هاگآ  نوچ  دیرخ و  مرد  رازه  دص  راهچ  هب  راصنا  زا  ار  یناتـسوب  ع )  ) نسح هک  تسا  هدـمآ  و 
.دیشخب اهنآ  هب 

«14  » .تسا یگدنشخب  هبترم  نیرتدنلب  تواخس و  عاونا  نیرترب  زا  اهنآ  فرش  ندینادرگزاب  شسرپ و  يراوخ  زا  هورگ  نیا  تاجن 

ماـما .تفرگ  هدروـخ  یگدنـشخب  نیا  رب  سنا »  » .درک دازآ  ادـخ  هار  رد  ار  وا  ماـما  درک و  هیدـه  ترـضح  هـب  یلگ  هتـسد  یکزینک 
تروص نیرتهبب  ار  نآ  دـندرک  یماـعنا  دـنتفگ و  یتّیحت  امـشب  نوچ  : » تسا هدومرف  هتخومآ و  اـم  هب  ار  بدا  شور  دـنوادخ  دومرف :

«15  » .دوب شیدازآ  زینک  نیا  هیده  بوخ  شاداپ  و  دینک » ناربج 

______________________________

.یناتسب فراعملا  هرئاد  یلازغ ، مولعلا  ءایحا  (- 13)

.نابصلا (- 14)

.بقانملا (- 15)

ج 1،ص:181 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

دناوتیم یـسک  هچ  تفگ  تشاد و  ناوارف  یقـشع  هقالع و  نآ  هب  ناورم  هک  تشاد  يرتسا  ماما  هکنآ ، شیاـهیراوگرزب  زا  رگید  ( 1)
.تفریذپ ناورم  .يروآرب  ار  نم  تجاح  یس  هک  یطرشب  مروآ  یم  تیارب  ار  رتسا  تفگ  قیتع » نبا  « ؟ دریگب نم  يارب  ار  رتسا  نیا 

زا یماـن  یلو  میاتـس  یم  منک و  یم  داـی  ار  شیرق  ناـگرزب  نم  دـندش  عمج  دجـسم  رد  ار  بش  مدرم  نوـچ  تفگ : قیتـع » یبا  نبا  »
.سرپب ار  تلع  وت  مرب ، یمن  ع )  ) نسح

.دنام شوماخ  ع )  ) نسح هرابرد  یلو  دوتـس ، ار  اهنآ  فاصوا  درک و  دای  ار  شیرق  ناگرزب  يو  دندش  عمج  مدرم  دـش و  بش  نوچ 
: تفگ ناورم 

.يدرک شومارف  ار  دمحم  وبا 

ءایبنا زا  رگا  مدرب و  ار  فارشا  مان  نم  تفگ : قیتع » یبا  نبا  »
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.مدرک یم  دای  نانآ  رامش  رد  ار  ص )  ) دمحم وبا  هک  هتبلا  متفگ  یم  نخس 

.داتفا هارب  شلابندب  قیتع » یبا  نبا  ، » دمآ نوریب  ع )  ) ماما نوچ 

؟ يراد یتجاح  تفگ  درک و  یمسبت  ماما 

«16  » .دیشخب وا  هب  ار  نآ  دش و  هدایپ  رتسا  زا  ترضح  .مهاوخیم  ار  امش  رتسا  نیمه  تفگ :

.درک کمک  تساوخ  رد  وا  زا  يدرم  هک  دنا  هتشون  شتواخس  زا  رگید 

.تساهنیا زا  یکی  ملاؤس  تلع  تفگ  درم  .دـشاب  تندرگب  يا  هید  ای  یـشاب  هتـشاد  یـضرق  هکنآ  رگم  تسین  زیاج  لاؤس  تفگ  ماما 
.دیشخب وا  هب  رانید  دص  ترضح 

رانید دص  ترضح  .تفگ  ار  شزاین  تفر و  ع )  ) نیسح دزن  هب  لئاس  درم 

______________________________

دربم لماک  (- 16)

ج 1،ص:182 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.دشاب هدیشخبن  وا  نازیمب  ددرگ و  لئاق  ردارب  يارب  یمارتحا  ات  داد ، رتمک  رانید  کی  یلو  دیشخب  وا  هب 

وا ع )  ) نینـسح شیاشخب  نازیم  زا  درم  .داد  واب  رانید  تفه  طقف  هّللا  دبع  درک و  یتساوخرد  نینچ  مه  رمع » هّللا  دـبع   » زا لئاس  ( 1)
.دنشناد ناشخرد  ناگرهچ  اهنآ  ینادیم  ربارب  نانآ  اب  ارم  وت ، رب  ياو  تفگ  هّللا  دبع  .داد  ربخ  ار 

«17  » .دیشخب یم  وا  هب  شلوپ  اب  ار  غاب  دیدیم ، دنمزاین  ار  هدنشورف  دعب  دیرخ و  یم  یسک  زا  يا  هعرزم  یغاب و  هاگره  دنا  هتفگ  و 

.تشادن رایتخا  رد  يزیچ  زور  نآ  رد  ماما  یلو  درک ، کمک  تساوخ  رد  دمآ و  شروضحب  يدنمتسم  يزور 

: دومرف .دنادرگرب  دیماان  ار  وا  تسناوتن  دش و  راسمرش  ترضح 

! ادخ لوسر  رسپ  يا  امرف  نایب  تشاد  هضرع  .دراد  ناوارف  يدوس  تیارب  هک  مزومآ  یم  وتب  يزیچ 

رد ورب و  هفیلخ  دزنب  وت  دریذپ ، یمن  یتیلـست  سک  چیه  زا  تسا و  نیگهودـنا  یتخـسب  هفیلخ  تسا و  هدرم  هفیلخ  رتخد  تفگ : ماما 
: يوگب نینچ  شتیلست 

روتسم ار  ترتخد  هک  رکش  ار  ادخ 
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.دنیشنب وت  روگ  رب  وا  هک  درکن  کته  ار  شتمرح  یتسشن و  شربق  رب  وت  تشاد و 

؟ یتفگ تدوخ  ار  نخس  نیا  دیسرپ  دعب  داد و  هزیاج  واب  دش و  فرط  رب  شهودنا  یتیزعت  نینچ  ندینش  زا  هفیلخ 

.تخومآ نمب  نسح  ماما  ار  نآ  هن ، داد  باوج 

دزیخ و یم  رب  وا  نابز  زا  حیصف  نخس  هک  یتفگ  تسار  تفگ  هفیلخ 

______________________________

.ینارعش ياربکلا  تاقبط  (- 17)

ج 1،ص:183 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

«18  » .دندیشخب وا  هب  رگید  يا  هزیاج  داد  روتسد 

؟ ینادرگ یمن  رب  دیماان  ار  یلئاس  زگره  ارچ  دندیسرپ  ماما  زا 

.منک دیماان  ار  نالئاس  يدیما ، نینچ  اب  هک  مراد  مرش  دزاسن و  ممورحم  ادخ  هک  مهاوخیم  متـسه و  یلئاس  ادخ  هاگردب  مهنم  دومرف :
مدرم زا  ار  دوخ  شـشخب  رگا  مسرت  یم  منک و  کمک  مدرمب  مه  نم  هک  دهاوخیم  درادـیم ، ینازرا  نمب  ار  شتیانع  هک  يدـنوادخ 

: دورس ار  رعش  نیا  هاگنآ  دیامرفن  تیانع  نمب  مه  ادخ  مراد ، غیرد 

هب دـشخبب  وا  رب  هک  يا  هدنـشخب  ره  تسا و  بجاو  نم  رب  وا ، هب  شـشخب  هکنآ  رب  نـیرفآ  میوـگ  یم  دـیایب  نـم  دزنب  یلئاـس  نوـچ 
.دسر تلیضف 

«19  » .دننک کمک  تساوخ  رد  اهنآ  زا  هک  تسا  يزور  نادرمناوج  ياهزور  نیرتوکین  و 

«20  » .دروآ یمن  نابز  رب  هن »  » هملک نادنمتسم  ربارب  رد  زگره  هک  دنا  هتفگ  شتواخس  نازیم  رد 

: هک تسا  هتفگ  یم  هدورس و  یم  یگدنشخب  هرابرد  هک  دنا  هداد  تبسن  شترضحب  يراعشا  و 

.تسا هدمآ  مکحم  نآرق  رد  هک  تسادخ  بناج  زا  يا  هضیرف  ناگدنب  رب  یگدنشخب  »

.درب دهاوخ  منهجب  ار  نالیخب  هداد و  تشهب  هدعو  ار  شا  هدنشخب  ناگدنب  دنوادخ 

______________________________

.راصبالا رون  (- 18)
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.راصبالا رون  (- 19)

.مالکلا هرهاوج  يربکلا ، تاقبط  (- 20)

ج 1،ص:184 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

«. دوب دهاوخن  ناملسم  دیاشگن  نادنمزاین  يوسب  یگدنشخب  تسد  هک  سک  نآ 

: هک تسا  هتفگ  نینچمه  و 

، دیرفآ شیوخ  تردقب  ار  مدرم  دنوادخ  »
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، لیخب یخرب  دنا و  هدنشخب  اهنآ  زا  یهورگ 

«21 «. » دنزارد یهودنا  راتفرگ  نالیخب  اما  دنشیاسآ ، شمارآ و  رد  ناگدنشخب  »

ماجنا دـنمزاین  هدـنامرد و  تاقبطب  کمک  ناـسحا و  ریخ و  ریـسم  رد  ماـما  زا  هک  یئوکین  ياـهراک  هدنـشخرد و  ياهتـشذگرس  نیا 
ناـسنا زا  یگمه  هک  تسا  ناـتخب  هریت  نادـنمدرد و  هورگ  هب  قیقد  یهجوت  رهمرپ و  كاـپ و  یبلق  دوجو  رب  نشور  یلیلد  تفرگیم ،

ادـخ هار  رد  ادـخ و  يارب  همه  دیـشخب  یم  داد و  یم  هچنآ  ره  درکیم و  هراب  نیا  رد  هچنآ  وا  دـنک و  یم  تیاکح  وا  لیـصا  یتسود 
.تشادن راظتنا  یساپس  شاداپ و  یسک  زا  زگره  دوب ،

(1)

يراگزیهرپ یئاسراپ و  - 3

أـشنم شنیرفآ و  تلع  سدقم  يورین  نآ  دنکیم و  ریبدت  ار  شنیرفآ  نوئـش  دنادرگیم و  ار  یتسه  هک  یناهنپ  تسا  یئورین  ناهج  رد 
.تسا تادوجوم  ءاقب 

نآ رب  ناگراتـس  مظنم  شدرگ  تسا و  دوهـشم  یتـسه  همه  رد  هک  تسا  یقیقد  مظن  مـیظع ، سدـقم و  يورین  نـیا  دوـجو  رب  لـیلد 
هک دراد  تلالد 

______________________________

دلج 2. بقانم ، (- 21)

ج 1،ص:185 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

دوـخ ياهرادـم  رد  ناگراتـس  همه  دریگ و  یـشیپ  زور - رب  دـناوتیم  بش  هـن  دـسرب و  هاـمب  هـک  دـناوت  دیـشروخ  هـن  : » دـیامرف نآرق 
«. دنروانش

.دروآ رب  مدع  یکیرات  زا  ار  ام  هدومرف و  هضافا  امب  ار  یتسه  هک  تسا  یبیغ  هوق  نیمه 

نامیا دبای ، شیازفا  ناهج  راگدیرفآ  هب  تبسن  شتخانش  يا  هدنب  دنچ  ره  میرادب و  تسود  میسانشب و  ار  سدقم  يورین  نیا  دیاب  ام 
.ددرگیم رتنوزفا  شیادخب  تبسن  شینتورف  یتسود و  و 

.میسانش یم  نسح  ماما  زا  لاعتم ، راگدرورپ  هب  رت  هاگآ  ار  یسک  اجنیا  رد  ایآ 

شحور ع )  ) یلع ماما  قح ، ریما  كاپ  ياهـشزومآ  زا  تفاـی و  شرورپ  راوگرزب  لوسر  ناـمیا و  راذـگناینب  ناـماد  رد  هک  سک  نآ 
، درک هیذغت 
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سک چـیه  ار  ادـخ  یلع ! ای  دومرف : شا  هراب  رد - ربمایپ  دسانـشب و  تسناوتن  رگید  سک  چـیه  هک  تخانـش  نانچ  ار  ادـخ  هک  یماما 
.تخانشن وت  نم و  دننامب 

رد دورو  قاـیتشاب  هن  منهج و  شتآ  سرت  زا  هن  دوـش  هدـیتسرپ  يادـخ  ددرگیم  بجوـم  هک  تسا  هدـنزرا  قـیمع و  تفرعم  نـیمه  و 
.تشهب

دـشابن و ادـخ  داـیب  هک  دـندیدیمن  ار  وا  زگره  هکناـنچ  دـیتسرپ ، یم  ار  شیادـخ  یـصالخا  تداـبع و  هنوگنیا  رد  ع )  ) نسح و  ( 1)
«. 22  » دبنجن شراگدرورپ  مانب  شنابز 

یم شا  هرهچ  گنر  هکنانچ  درکیم  ذوفن  شناج  نوردـنا  رد  فرژ  یفوخ  دـش و  یم  نوگرگد  شلاح  تخاس  یم  وضو  نوچ  ( 2)
: تفگ یم  دندیسرپ  یم  ار  تلع  نوچ  دیزرل و  یم  یتخسب  شمادنا  دیرپ و 

______________________________

.قودص یلاما  (- 22)

ج 1،ص:186 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.دزرلب شدنب  دنب  درپب و  شگنر  دیاب  دتسیاب  شرعلا  بر  ربارب  رد  دهاوخب  هک  سک  ره 

: تفگ یم  تشاد و  یمرب  دایرف  دش ، یم  دجسم  دراو  نوچ  و  ( 1)

رد هک  یئاهیدب  میرک ! يادخ  يا  .دسر  یم  تروضح  هب  يراکدـب  کنیا  هدنـشخب ! يوکین  يا  دـمآ ، تهاگردـب  تنامهیم  ایادـخ !
.ياشخبب يراد  تدزن  رد  هک  یئاهیبوخ  هب  مراد  شیپ 

لصافم هک  تفرگیم  ارف  شیدنوادخ  لالج  تیشخ  نانچ  دش و  یم  نایامن  شا  هرهچ  رب  عوشخ  ینتورف و  داتسیا ، یم  زامنب  نوچ  و 
.دیزرل یم  شرکیپ 

ار تـشهب  ادـخ  زا  «. 23  » دـیچیپ یم  دوـخب  ناگدـیزگ  راـم  نوـچمه  ادـخ  سرت  تدـش  زا  دینـش  یم  ار  خزود  تشهب و  ماـن  نوـچ 
تدشب رـشن ، ثعب و  تمایق و  لوه  زا  نآ  كانرطخ  بقاوع  گرم و  مان  ندینـش  اب  درب و  یم  هانپ  ادـخب  شتآ  سرت  زا  تساوخیم و 

«24  » .تشگزاب هیرگ  فوخ و  هیرگ  هب  تسیرگ ، یم 

«25  » .داتفا یم  هناشهیب  دیشک و  یم  يا  هقهش  دروآ ، یم  دایب  ار  تمایق  یهلا  هاگداد  رد  روضح  نوچ 

درکیم و تعیاشم  مارتحا  راقو و  اب  ار  ناگدرم 
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«26  » .دوب رتدنلب  نارادازع  هلان  زا  شیادص  هک  دیشک  دایرف  نانچ  گرم  فوخ  زا  درم ، شناگیاسمه  زا  یکی  هک  يزور 

هک دیـسر  یم  يا  هیآ  هب  نوچ  درک و  یم  توالت  شتاـیآ ، قیقد  یناـعمب  هجوت  یـشیدنا و  فرژ  یمارآ و  قاـیتشا و  اـب  ار  نآرق  وا 
تشاد باطخ  نانمؤمب 

______________________________

.هعیشلا نایعا  (- 24  ) و ( 23)

.قودص یلاما  (- 25)

.مارو هعومجم  (- 26)

ج 1،ص:187 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

«. 27  » مدینش ار  تیادن  ایادخ  یلب  ینعی  کیبل » مهللا  کیبل  : » تفگ یم 

.راگدرورپ تاذب  تبسن  صالخا  یتسود و  راعش  ياهتنم  تسا و  هدیقع  نامیا و  جردم  نیرخآ  نیا  اریز  دوب ، نیمه  زین  هتسیاش 

كدی شربارب  رد  ار  بیجن  ياهبسا  هک  یلاحرد  درک  جح  هدایپ  « 29  » راب تسیب  رگید  هتفگب  و  « 28  » راب هدزناپ  ار  ادخ  هناخ  وا  ( 1)
«30  » .تفاتش یم  دوبعم  تیب  هب  بلط  ياپ  اب  وا  دندیشکیم و 

.مورن شا  هناخ  ترایزب  هدایپ  ياپ  اب  هک  مرادیم  مرـش  میادخ  زا  دومرف : يوریم ؟ جح  هب  هدایپ  ردـق  نیا  ارچ  دندیـسرپ ، وا  زا  نوچ  و 
«31»

.دوب نابینم  ناشخرد  هرهچ  لماک ، نامیا  نیا  اب  دوب و  نادباع  ياقآ  ناراگزیهرپ و  ياوشیپ  قحب  یصالخا ، نینچ  اب  وا 

بـسک یهاوخ و  شـشخب  یئوگزار و  هب  زج  دـنرادیمن و  دـیما  وا  ریغب  دنـسرت و  یمن  وا  زا  زج  دـنروآ و  یم  يور  ادـخب  هک  ناـنآ 
.دندنب یمن  سنا  يرگیدب  شیدونشخ 

درک و مینود  هب  ار  شرادـن  راد و  راب  هس  دیـشخب و  ادـخ  هار  رد  شیگدـنز  ياـهبنارگ  هثاـثا  همه  زا  تشاد  هچنآ  راـب  ود  ع )  ) نسح
«32  » .داد نادنمتسمب  ار  يرگید  تشاد و  هگن  ار  شفک  کی  یتح  دیشخب ، ادخ  هار  رد  ار  یمین 

«33  » درکیم توالت  ار  فهک  هروس  بش  ره  هکنآ  شتدابع  ياه  هنومن  زا 

______________________________

.قودص یلاما  (- 27)
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.همهملا لوصف  (- 28)

.ناویحلا تایح  (- 29)

.هعیشلا نایعا  (- 31  ) و ( 30)

دسا (- 32)
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.هباغلا

.ریثک نبا  خیرات  (- 33)

ج 1،ص:188 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

«. 34  » دیآرب باتفآ  ات  درکیم  ادخ  دای  تفگ و  یمن  نخس  سک  چیه  اب  تخادرپ  یم  یهاگرحس  زامن  زا  نوچ  و 

هک تسا  راکـشآ  یبوخب  دنا  هداد  تبـسن  شترـضحب  هک  رعـش  نیا  زا  نآ  ياهیگدنبیرف  هب  شیئانتعا  یب  ایند و  زا  شیئاسراپ  اما  ( 1)
: تفگ یم 

.مناشن یم  ورف  ار  میگنشت  یلاخ ، یبآ  كدنا  هب  دنک و  یم  ریس  ارم  نشخ  ینان  هکت  »

«35 «. » دشاب منفک  مریمب  رگا  نم و  هماج  مشاب  هدنز  رگا  هک  دناشوپ  یم  ارم  شزرا  مک  هچراپ  يا  هعطق 

یعقاو و يدـهز  نینچ  دـشخب و  یم  نادنمتـسمب  راـنید  رازه  نارازه  هک  درادـیم  لومعم  یتیعقوم  رد  ماـما  ار  یئاـسراپ  دـهز و  نیا 
.دیمان دهز  ناوت  یمن  ار  نارادان  یئاسراپ  هنرگو  دریذپ  تروص  یئاناوت  دوجو  اب  هک  تسا  یقیقح 

نیرتنشور تسا و  نیقتم  هاگ  هدعو  هک  يزور  تشاذگیم ، ورف  نیـسپزاب  زور  قشع  هب  ار  ایند  يدام  ياه  هیامرـس  اهیگدنبیرف و  ماما 
نیا زا  دیـشوپ و  مشچ  مدرم  نوخ  نتخیر  زا  يریگولج  يارب  ادـخ و  هار  رد  نیملـسم  يرهاظ  تموکح  زا  هک  تسوا  یئاسراپ  لیلد 

هک ددرگیم  مولعم  ناهج ، يداـم  ياـه  هیامرـسب  شیئاـنتعا  یب  ناـسحا و  یهاوخ و  ریخ  هب  شهجوت  تسا  بوسنم  واـب  هک  رعـش  ود 
: دیوگیم

.دیآ یم  تغارسب  گرم  ناهگان  هک  تسرف  شیپ  ارف  ناهج  نیا  زا  تدوخ  يارب  يا  هشوت  یناوتیم  هچنآ  »

______________________________

.راونالا راحب  (- 34)

دلج 10. راحب ، (- 35)

ج 1،ص:189 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

«. 36 « » دنا هدیسوپ  گرم  لادوگ  رد  وت  ناتسود  هک  ینیب  یمن  رگم  ینامداش  ناهج  ياه  تمعنب  ردق  نیا  ارچ 

: دیامرف نارذگ  يایند  ناگدروخ  بیرف  هرابرد  و  ( 1)

: يوگب دنکیم  یگدنز  رادیاپان  ناهج  نیا  رد  هک  سک  نآ  هب  »
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.یتفگ یم  نخس  اهنآ  اب  يدرکیم و  رادید  هک  ار  یناسک  نک  یظفاحادخ  تناتسود  اب  تسا ، هدیسر  ارف  نتفر  ماگنه 

«37 «. » دندش كاخ  اهروگ ، رعق  رد  یگمه 

رایسب و 
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: تفگ یم  تسج و  یم  داهشتسا  هدنزومآ  رعش  نیاب 

«. تسا نادان  دروخب ، ار  نارذگ  هیاس  نیا  بیرف  هک  سک  نآ  تسین  هنادواج  یگدنز  نیا  هک  دینادب  یناهج ! نیا  ناتـسرپ  تذل  يا  »
«38»

هب هجوت  وا  هک  دـهدیم  ناشن  تسنآ و  رهاوظ  رهاظمب و  قشع  یتسود و  ایند  هب  ماما  یئانتعا  یب  زا  ینـشور  هنومن  راتفگ  راـثآ و  نیا 
.تسا رت  هدنزرا  نارذگ  يایند  نیا  زا  هک  یناهج  رگید  دراد ، يدبا  یمیعن  هنادواج و  یتایح 

: دیوگ یم  دنک و  یم  لقن  « 39 « » دایز نب  كردم   » هک تسا  یتیاور  ماما  یئاسراپ  رادومن 

دراو سابع  نارسپ  و  ع )  ) نینسح هک  میدوب  سابع » نبا   » غاب رد  يزور 

______________________________

.رکاسع نبا  خیرات  (- 36)

.بقانملا (- 37)

.همهملا لوصف  (- 38)

اجنآ رد  هک  یناملسم  نیلوا  درک و  تافو  قشمد  یحاون  زا  هیاور  هدکهد  رد  هک  تسا  ربمغیپ  نارای  زا  یکی  دایز  نب  كردم  (- 39)
.هباصالا دش - نفد 

ج 1،ص:190 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

!؟ يراد یئاذغ  كردم !» : » دومرف ع )  ) نسح دنتسشن ، يرهن  رانک  رد  دعب  دندرک و  شدرگ  غاب  رد  يردق  دندش و 

! كردم يا  تفگ  درک و  لیم  ار  هداس  ياذغ  نآ  ماما  .مدروآ  يزبس  یمک  کمن و  يردـق  نان و  يرادـقم  دـعب  و  یلب ، متفگ : ( 1)
.دوب يا  هزیکاپ  بوخ و  ياذغ  هچ 

.دـنروخب دـنیایب و  ات  نزب  ادـص  ار  نامالغ  كردـم ! دومرف : ترـضح  .دـندروآ  ماـما  يارب  یلـصفم  بوخ و  ياهاذـغ  تقو  نیا  رد 
.درکن لوانت  يزیچ  ماما  یلو  دندروخ  اذغ  دندمآ و  یگمه  نامالغ 

ناحلاص و ياذـغ  هک  متـشاد  تسود  ار  هداس  ياذـغ  نامه  نم  تفگ : ماـما  دـیدرکن ! فرـص  امـش  ارچ  نم  ياـقآ  تفگ : كردـم 
«40  » .تسا نادنمتسم 

ماما دهز  زا  تیاکح  تقیقح  هب  اهرادومن  نآ  هک  هدرک  فیلأت  ع )  ) نسح ماما  یئاسراپ  هرابرد  یباتک  « 41 « » یمق هیوباب  نب  دمحم  »
هب وا  یئانتعا  یب  و 

دلج 1 مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  www.Ghaemiyeh.comیناگدنز  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 386زکرم  هحفص 176 

http://www.ghaemiyeh.com


.دراد ایند  ياهیگدنبیرف 

نیرتدباع و تسیز و  یم  ع )  ) یلع شردپ  ربمایپ و  شدج  تامیلعت  وترپ  رد  شتایح  نایاپ  ات  یگدـنز  نارود  نیتسخن  زا  ع )  ) نسح
«42  » .دوب شراگزور  مدرم  نیرتاناد  نیرتاسراپ و 

______________________________

.رکاسع نبا  خیرات  (- 40)

اه یمق  نایم  رد  هک  تسا  هعیـش  گرزب  ياملع  زا  نیثدـحم و  سیئر  یمق  هیوباب  نب  یـسوم  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دـمحم  (- 41)
لاس 381 رد  وا  .تسا  باتک  دلج  دصیس  رب  غلاب  وا  تافیلأت  دوب و  دیفم  خیش  داتـسا  وا  .دوش  یمن  تفای  وا  ثیدح  ترثک  شنادب و 

(. ج 1 باقلالا ، ینک و   ) درک تافو  ير  رهش  رد  يرجه 

.قودص یلاما  (- 42)

ج 1،ص:191 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

تبیه راقو و  - 4

اریز ددرگ ، هریچ  اهناج  رب  شا  هنمیه  دـنک و  رپ  شیوخ  تبیه  زا  ار  مدرم  ياهمـشچ  هک  دوب  نآ  هتـسیاش  ماما  زاتمم  تیـصخش  ( 1)
« ءاطع نب  لصاو   » هکنانچ دوب  نایامن  شا  هرهچ  رد  يربمایپ  هوکـش  لالج و  تشاد و  یلجت  لـثمت و  وا  دوجو  رد  ربماـیپ  تیـصخش 

«44  » .تشاد ناگرزب  غورف  ءایبنا و  هرهچ  ع )  ) نسح دیوگیم : شلالج  تیصخش و  ماما و  راقو  هرابرد  « 43»

«45  » .دنا هدازن  یگیاپدنلب  تبیه و  رد  نسح  نوچ  يدنزرف  ناردام  تفگ : ریبز » نبا  »

زا شتیعقوم  لیلجت  مارتحاب و  نارباع  تسـشن ، یم  دـنتخادنا و  یم  یـشرف  شا  هناخ  رد  رب  نوچ  هک  دوب  زاتمم  ردـق  نآ  شتیـصخش 
«46  » .تشگ یمزاب  هناخب  راچانب  ماما  دش و  یم  رپ  تیعمج  هوبنا  زا  هچوک  هک  يروطب  دنتسشن  یم  شربارب  رد  دندنامیمزاب و  نتفر 

شربارب رد  ار  اهبـسا  تفریم و  هبعک  ترایزب  هداـیپ  ع )  ) نیـسح شردارب  هارمه  هب  هکنیا  شدـنلب  هاـگیاپ  یگرزب و  ياهرادـیدپ  زا  و 
یصالخا دیامیپب و  نتشیوخ  ياپ  اب  ار  دوصقم  هبعک  هار  هک  تساوخیم  وا  دندیشکیم و  كدی 

______________________________

ناملکتم زا  يرصب  ءاطع  نب  لصاو  (- 43)
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: وا تاـفیلأت  زا  .تفاـی  ماوق  وا  شـشوکب  هلزتـعم  هقرف  تفرگ و  هراـنک  گرزب  ناـملکتم  ءارآ  زا  هک  تسا  گرزب  نارونخـس  غـیلب و 
.تسا نآرقلا  یناعم  هبوتلا و  هئجرملا ، فانصا 

(. دلج 6 نازیملا ، ناسل   ) تشذگ رد  لاسب 131  دمآ و  ایندب  هنیدم  رد  يرجه  داتشه  هنس  رد 

دلج 4. هعیشلا ، نایعا  (- 44)

.ریثک نبا  خیرات  (- 45)

.يرولا مالعا  (- 46)

ج 1،ص:192 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

یم هدایپ  ار  زاجح  غاد  نابایب  هار  شهارمه  هب  دـندمآ و  یم  دورف  اه  بکرم  زا  شترـضح  مارتحاـب  مه  ناـیجاح  هورگ  .دزرو  رتشیب 
.دندرب هراچ  صاقو » نب  دعس   » هب راچانب  دوب ، راوشد  یخرب  يارب  یتقشم  نینچ  لمحت  نوچ  دندومیپ و 

هدایپ ار  امش  نوچ  تسا و  راوشد  نایجاح  هورگ  يارب  تخس  رود و  هار  نیا  رد  يور  هدایپ  هک  تشاد  هضرع  شترضحب  دعس » ( » 1)
.تسا رتهب  دیوش ، راوس  مه  امش  رگا  سپ  دننادیم  امش  میظعت  لالجا و  نیابم  ار  راک  نیا  اریز  دنوش ، راوس  دنهاوخیمن  دننیب ، یم 

: دومرف دنک ، وا  تاضرم  لذب  ار  شیوخ  شیاسآ  ناج و  یتح  ار ، هچنآ  هک  تشاد  نامیپ  شیوخ  يادخ  اب  هک  ماما 

راوس دـنناوتب  مدرم  ات  مینک  یم  ضوع  ار  دوخ  هار  یلو  میئاـمیپب ، هداـیپ  ار  ادـخ  هناـخ  هار  هک  میراد  ناـمیپ  اریز  میوشیمن ، راوس  اـم 
«47  » .دنوش

زا یـششخرد  شا  هرهچ  رب  دوب ، راوس  راوهر  يرتـسا  رب  هدیـشوپ و  هدـنزرا  يا  هماـج  تشذـگ و  یم  هنیدـم  ياـه  هچوک  رد  يزور 
.دندوب شمازتلا  رد  نارازگتمدخ  نامالغ و  زا  یهورگ  دیبات و  یم  یئوکین  لامج و 

.مراد یشسرپ  امش  زا  تفگ  دمآ و  شیپ  درک ، هدهاشم  ماما  زا  یتبیه  تمشح و  نانچ  هک  يدوهی  يدرم 

؟ تسیچ تلاؤس  دیسرپ  ماما 

ینمؤم هکنیا  اب  هک  منیب  یم  ارت  کنیا  تسا و  رفاک  تشهب  نمؤم و  نادنز  ایند  دومرف : ادخ  لوسر  تدج  تفگ : يدوهی 
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تیمورحم و زا  ینادنز  رد  مرفاک  يدرم  هک  نم  يرب و  یم  رسب  يدنم  هرهب  یبایماک و  زا  یتشهب  رد 

______________________________

.هعیشلا نایعا  دلج 2 - بقانملا ، (- 47)

ج 1،ص:193 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.مراتفرگ رقف  یگنسرگ و  زا  یمنهج 

هدیدن یمـشچ  چیه  هک  هداد - نانمؤم  امب و  هک  يدنوادخ  ياه  هدعو  زا  ینیبب و  رگید  ناهج  رد  ار  ام  هاگیاج  رگا  تفگ : ماما  ( 1)
.مینادنز ناهج ، نیا  رد  ام  هک  تسناد  یهاوخ  یبای ، یهگآ  هتشذگن - یناسنا  چیه  بلق  هب  هدینشن و  یشوگ  چیه  و 

یهاوخ هاگنآ  كاندرد ، ياهباذـع  اه و  هجنکـش  نیـشتآ و  باذـع  زا  هدومرف  هدـعو  نارفاک  رگیدـب  وتب و  دـنوادخ  ار  هچنآ  رگا  و 
«48  » .ینک یم  تسیز  تمعن  شیاسآ و  زا  یتشهب  رد  نونکا  هک  تسناد 

.يراد وت  هک  تسا  یتمظع  نیا  دنتفگیم  دنتسیرگن  یم  ار  ماما  یگرزب  هوکش و  هک  برع  ناراکبان  زا  یضعب 

: هک درکیم  توالت  هیآ  نیا  هاگنآ  تستزع و  هکلب  دومرفیم  ماما  و 

«49 «. » تسا نانمؤم  شربمایپ و  ادخ و  زا  تزع  »

.دوب وا  يراوگرزب  تزع و  ربمایپ و  هوکش  زا  يا  هولج  ع )  ) نسح تبیه  تزع و  نیا  و 

تغالب تحاصف و  - 5

هدـنزرا تاذ  رب  تشاد و  مسجت  لثمت و  ع )  ) ماما دوجو  رد  اه  يرترب  اه و  لامک  ریظن و  یب  تازایتما  ناـشخرد و  تافـص  همه  ( 2)
.دوب راتفگ  رد  وا  تغالب  تحاصف و  تافص ، نیا  هلمج  زا  درکیم و  یلجت  شا 

______________________________

.همهملا لوصف  (- 48)

دلج 2. بقانملا ، (- 49)

ج 1،ص:194 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

، دشاب نینچ  مه  دیاب  تشاد و  زاجعا  زاجیا و  شراتفگ  دوب و  نایب  رد  تبسانم  تیاعر  نخـس و  رد  ناغیلب  نیرت  هدیزرو  زا  ماما  ( 1)
.دوب مالک  زاجعا  تحاصف و  نوناک  يرونخس و  نادناخ  هدرورپ  وا  اریز 
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دوب نارونخس  رادرس  ناغیلب و  ياوشیپ  ع )  ) یلع شردپ  برع و  رصنع  نیرتحیصف  ادخ ، لوسر  شدج ،
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نمـضتم اهبنارگ و  ثاریم  نآ  ياـیوگ  هک  هدـنام  راـگدایب  ینانخـس  وا  زا  دربیم و  ثرا  ناـنآ  زا  اـسر  غیلب و  راـتفگ  رد  ع )  ) نسح و 
.تسا ینادواج  يزردنا  یئامنهار و  یعامتجا و  بادآ  لوصا  یلاع و  ياهتمکح 

زا یخرب  کنیا  هک  درادرب  رد  ار  هناـمیکح  قیمع و  سب  یمیهاـفم  هتفاـی و  عیـصرت  مـالک  یئاـبیزب  هدـنزرا  هدـنزومآ و  نانخـس  نیا 
.میرادیم نایب  ار  شترضح  ضیفرپ  ياهسرد 

درک و یئاهـشسرپ  وا  زا  یگدـنز  لوصا  یقالخا و  حیحـص  ياه  همانرب  هراـبرد  درک و  هجوت  ع )  ) نسح شدـنزرف  هب  ع )  ) یلع ماـما 
: تسا تغالب  زاجعا و  لماک  ياه  هنومن  هک  داد  یئاهخساپ  ع )  ) نسح

؟ تسیچ فرش  یلع : ماما 

.نانآ ياه  یتخس  تشادرب  ناگتسبمه و  هب  تمدخ  نسح :

؟ تسیچ يدرمناوج  - 

.ششخب ینمادکاپ و  - 

؟ تسیچ یتسپ  - 

.یشخب كدنا  زا  غیرد  ینیب و  هدرخ  - 

!؟ تسیچ یسکان  - 

.ییوگ هوای  یشخب و  مک  - 

؟ تسیچ تواخس  - 

ج 1،ص:195 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.یئاراد يرادان و  رد  یگدنشخب  - 

!؟ تسیچ لخب  (- 1)

.ندرمش فلت  ار  قافنا  نتسناد و  فرش  ار  نتشاد  - 

؟ تسیچ يردارب  - 

.یشوخ یتخس و  رد  یهارمه  - 
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؟ تسیچ سرت  - 

.نمشد زا  رارف  تسود و  رب  يریلد  - 

؟ تسیچ دادس  - 

.یئوکین هب  یتشز  عفد  - 

؟ تسیچ تمینغ  - 

.ایند رد  یئاسراپ  يوقت و  هب  هجوت  - 

؟ تسیچ یئابیکش  - 

.نتشاد تسد  رد  سفن  مامز  مشخ و  ندرب  ورف  - 

؟ تسیچ يزاین  یب  - 

.تسا سفن  يانغ  يزاین ، یب  اریز - دشاب ، مک  هچ  رگا  دهد  یم  ادخ  هچنآ  هب  ندوب  دونشخ  - 

؟ تسیچ رقف  - 

.زیچ ره  رد  سفن  يدنمزآ  - 

؟ تسیچ يدنمورین  - 

.نادنمورین اب  هزرابم  یشوک و  تخس  - 

؟ تسیچ یتسپ  - 

.تقیقح یتسار و  زا  سرت  - 

ج 1،ص:196 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

؟ تسیچ يریلد  (- 1)

.نادنمورین اب  يدربن  مه  - 

؟ تسیچ رد  يراوشد  - 

دلج 1 مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  www.Ghaemiyeh.comیناگدنز  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 386زکرم  هحفص 182 

http://www.ghaemiyeh.com


.تسین طوبرم  وتب  هک  ینخس  رد  - 

؟ تسیچ يراوگرزب  - 

مرج زا  یشخبب و  ار  ناوات  - 
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.يرذگب

؟ تسیچ لقع  - 

.لد ياهزار  يرادهگن  - 

؟ تسیچ یئوخ  جک  - 

.نتفگ نخس  دنلب  شربارب  رد  ربهر و  اب  نداتفا  رد  - 

؟ تسیچ یگرزب  - 

؟ اه یکین  ماجنا  اه و  یتشز  كرت  - 

؟ تسیچ یشیدنارود  - 

.نامدرم ینامگدب  زا  يرانکرب  ناگرزب و  اب  یمرن  یگشیمه و  شمارآ  - 

!؟ تسیچ تفارش  - 

.ناردارب اب  یهارمه  - 

؟ تسیچ ینادان  - 

.ناهارمگ اب  ینیشنمه  ناترطف و  تسپ  زا  يوریپ  - 

؟ تسیچ تلفغ  - 

.ندرک يوریپ  ناراکهبت  زا  نتفرن و  دجسمب  - 

؟ تسیچ یگرهب  یب  - 

ج 1،ص:197 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.دنهدیم وتب  هک  يا  هرهب  نداد  تسد  زا  - 

؟ تسیک نادان  - 

.دربب ار  دوخ  يوربآ  دنک و  فلت  یگدوهیب  هب  ار  شلام  هک  سک  نآ  (- 1)
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ثحابم هب  هنوگچ  هک  دتفا  یم  تریح  هب  ماما  زیمآزاجعا  قیمع و  لاح  نیع  رد  هداس و  راتفگ  ربارب  رد  يدنمدرخ  ناسنا  ره  اجنیا  رد 
.تسا هتفگ  خساپ  یگدنز  لئاسم  نیرت  یساسا  هب  فلکت  نودب  هتشاد و  هطاحا  یناسنا  یتایح  قیاقح  و 

ماقم تشادـگرزب  درک و  فارتعا  عوضخ و  تسا  یهلا  تمکح  نوناـک  زا  هتـساخرب  هک  یهاـنتمان  شناد  همهنیا  ربارب  رد  دـیاب  سپ 
.درمش بجاو  ار  وا  يونعم 

قالخا مراکم  - 6

: تسات هد  قالخا  مراکم  دومرف : هک  مدینش  نسح  ماما  زا  تفگ : رباج » ( » 2)

نامهم یـسانش ، قح  ناگیاسمه ، زا  تیامح  نادنواشیوخ ، اب  دنویپ  ریخ ، شاداپ  یئوخکین ، یگدنـشخب ، يراکتـسرد ، یئوگتـسار ،
.تسایح اهنآ  همه  دمآ  رس  يزاون و 

هدادـن خـساپ  نمب  یتسردـب  نآ  هرابرد  یـسک  نونک  ات  هک  تسا  زیچ  هس  دـمحم ! ابا  يا  تشاد : هضرع  شترـضحب  هیواعم »  » يزور
.تسا

؟ تسیچ اهنآ  دومرف : ماما 

؟ یگیاپدنلب يراوگرزب و  يدرمناوج ، تفگ : هیواعم 

دنک و حالصا  ار  شنید  راک  درم ، هک  تسنآ  يدرمناوج  داد : خساپ  ماما 

ج 1،ص:198 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.دنک بلج  نتشیوخب  ار  یناگمه  یتسود  دتسرف و  دورد  مالس و  مدرمب  دیامن ، لمع  وکین  ایند  لام  هرابرد 

دنیاشخبب تساوخرد  زا  لبق  هک  تسنآ  يراوگرزب 
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.دننک ریس  ار  ناگنسرگ  دنهد و  شرتسگ  ار  یکین  و 

.اهیدنیاشوخان ربارب  رد  تماقتسا  اه و  یتخس  ربارب  رد  یئابیکش  تسا و  هیاسمه  زا  تیامح  یگیاپدنلب ،

!؟ تسیک مدرم  نیرتهب  تفگ : دمآ و  شروضحب  یصخش 

.دزاس کیرش  شیوخ  یناگدنز  رد  ار  مدرم  هک  سک  نآ  دومرف :

؟ تسیک مدرم  نیرتدب  دیسرپ :

«. 50  » دزاسن دنم  هرهب  ار  يدرف  چیه  شیناگدنز  رد  هک  سک  نآ  داد : خساپ 

(1)

تشز ياه  يوخ  - 7

.دسح زآ و  ربکت ، تسا : زیچ  هس  رد  نامدرم  كاله  دومرف : ماما 

.دش هدنار  ادخ  هاگشیپ  زا  تهج  نیمهب  ناطیش  تسا و  نید  یهابت  بجوم  ربکت 

.دوش نوریب  تشهب  زا  مدآ  هک  دش  بجوم  تسا و  ناسنا  ناج  نمشد  صرح ،

«. 51  » تشک ار  لیباه  لیباق ، ببس  نیمهب  دناشکیم و  اهیتشزب  ار  ناسنا  دسح ،

______________________________

دلج 2. یبوقعی ، خیرات  (- 50)

.راصبالا رون  (- 51)

ج 1،ص:199 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

ياه هشیر  درادـیم ، نایب  ار  اهنآ  ياهنایز  درمـش و  یم  بجاو  ار  اهنآ  زا  يرانکرب  ع )  ) ماما هک  تشز  ياـه  يوخ  نیا  کـش  نودـب 
.دندساف قالخا 

(1)

یهاوخ شنادب  توعد  - 8
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دینک ظفح  ار  یبلطم  دیناوتیمن  رگا  دیوشیم و  گرزب  ادرف  دیتسه و  كدوک  زورما  امـش  هک  دیئوجب  شناد  دومرف : شنادـنزرفب  ماما 
«. 52  » دیسیونب ار  نآ 

ار نارگید  شناد  هتــشاد و  هـگن  ار  شیوـخ  شناد  تروـص  نـیا  رد  يوـجب  شناد  نارگید  زا  زوماــیب و  شناد  ار  مدرم  دوــمرف : و 
«. 53  » يا هتخودنا 

«. 54  » تسا شناد  زا  یمین  وکین ، شسرپ  تفگ : و 

(2)

لقع - 9

نید تسین ، مرـش  هک  ار  نآ  درادـن ، یتسود  شزرا  درادـن  تمه  هک  سک  نآ  درادـن ، گنهرف  درادـن  لـقع  هک  سک  نآ  دومرف : و 
لقع هک  سک  نآ  دیآ و  یم  تسدـب  لقع  هلیـسوب  ناهج  ود  تداعـس  تسا ، نامدرم  اب  وکین  ترـشاعم  يدـنمدرخ  دمآرـس  .دـشابن 

«. 55  » تسا مورحم  اه  یتخبشوخ  همه  زا  درادن 

______________________________

.همهملا لوصف  (- 52)

.هیرشع ینثالا  (- 53)

.راصبالا رون  (- 54)

.هعیشلا نایعا  (- 55)

ج 1،ص:200 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

(1)

میرک نآرق  تلیضف  - 10

غورفب ار  لد  دـیاب  سپ  دـبای  یم  دوبهب  شیئامنهارب  اهلد  دـشخردیم و  تیادـه  ياهغارچ  نآرق  نیا  رد  دومرف : نآرق  شزرا  هرابرد 
هکنانچمه دـبای  یم  هار  دـنامیم و  نشور  تسرد  هشیدـنا  هلیـسوب  اهلد  درک ، راوتـسا  شنیمارفب  ار  اـهلد  تخاـس و  نشور  شکاـنبات 

«. 56  » دنرذگیم اه  یکیرات  زا  رون  وترپ  رد  ناورهر 

(2)
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شیاین - 11

وا رب  ار  شاداپ  هار  هک  درکن  زاب  یسک  رب  لمع  زا  يرد  ددنب و  ورف  وا  رب  ار  تباجا  باب  هک  دوشگن  یـسک  رب  ار  لاؤس  باب  دنوادخ 
«. 57  » دنک دس  وا  رب  ار  تمعن  یناوارف  باب  هک  دوشگن  یسک  رب  ار  رکش  باب  ددنبب و 

(3)

تسایس - 12

: دش لاؤس  تسایس  هرابرد  شترضح  زا 

.تسا ناگدرم  ناگدنز و  ادخ و  قوقح  تیاعر  تسایس 

.تسا هانگ  زا  يرانکرب  ضئارف و  ماجنا  ادخ : قح 

وت اب  رادمامز  هکنانچمه  ینامنزاب و  دوخ  عامتجا  تمدخ  زا  زگره  یهد و  ماجنا  اهنآ  هب  تبسن  ار  دوخ  هفیظو  هک  تسنآ  مدرم  قح 
راتفر یتسردب 

______________________________

.همغلا فشک  (- 56)

.هعیشلا نایعا  (- 57)

ج 1،ص:201 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

نومنهر تسار  هارب  ار  اهنآ  دندش ، فرحنم  تسار  قیرط  زا  تناگتـسب  نوچ  یئامن و  لمع  صالخا  یتسردـب و  يو  اب  زین  وت  دـنک ،
.یشاب

هک تسا  یئادـخ  اریز  یـشوپب ، مشچ  ناشاهیراکدـب  زا  یئوگ و  نخـس  اـهنآ  ياـه  یبوخ  زا  هک  تسنآ  وـت  رب  ناـگدرم  قـح  و  ( 1)
«. 58  » دنکیم ار  اهنآ  راک  باسح 

.میراد هدهع  رب  مدرم  يرادمامز  رد  يا  هفیظو  هچ  تفگ : ماماب  هیواعم 

.تفگ دواد  نب  نامیلس  هچنآ  دومرف : ماما 

؟ تفگ هچ  نامیلس  تفگ : هیواعم 

زا ینایز  دهد  ماجنا  ار  نآ  رگا  هک  تسیچ  شتموکح  نارودـب  رادـمامز  هفیظو  دـینادیم  ایآ  تفگ : شنارای  هب  نامیلـس  دومرف : ماما 
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؟ دسرن واب  سک  چیه  يوس 

لام .دشاب  ور  هنایم  يزاین  یب  زاین و  رد  دزرو و  تلادـع  يدونـشخ ، مشخ و  ماگنهب  دـسرتب و  اراکـشآ  ناهنپ و  رد  يادـخ  زا  هکنیا 
«. 59  » دسر یمن  شیویند  ياهیبای  هرهب  هب  ینایز  دنک ، نینچ  رگا  دنکن و  جرخ  یگدوهیب  فارسا و  رد  دریگن و  متسب  ار  مدرم 

تلم دنربراکب ، ار  نآ  اهتلود  رگا  هک  تسا  تسرد  هتسیاش و  یتسایس  سرد  ماما ، نخس  نیا 
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، مدرم یعامتجا  حلاصم  رطاخب  يا  هدنزرا  ياه  یئامنهار  نینچ  اب  ماما  درب و  دنهاوخ  رسب  یبایماک  شیاسآ و  رد  ود  ره  تموکح  و 
.دیامیپ هار  تقیقح  قیرط  رب  دیاش  هک  دنکیم  تیاده  ار  هیواعم  دوخ ، نمشد 

______________________________

.نافرعلا هلجم  (- 58)

.یبوقعی خیرات  (- 59)

ج 1،ص:202 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

(1)

نیشنمه تسود و 

زا دـشاب و  کـچوک  شمـشچ  رد  اـیند  هک  سک  نآ  تسا ، مدرم  دارفا  نیرتگرزب  زا  نم  شیپ  هک  یتسود  زا  مهد  ربـخ  ار  امـش  اـیآ 
رب ار  دوخ  یناداـن  یگریچ  زا  دـنکن و  عمج  دروآ ، تسدـب  یلوپ  نوچ  و  دروـخن ، تسا  مارح  هک  ار  هچنآ  دزیهرپـب و  یتـسرپ  مکش 

نوچ دـشاب و  شوماخ  هشیمه  دوشن ، رطاخ  هدـیجنر  نیگمـشخ و  دـنکن و  تیاکـش  دـنکن ، زارد  دوس  یب  راکب  تسد  دراد و  راـنک 
نوچ ددرگ ، ناوترپ  يریـش  نوچمه  یبلط  قح  هزرابم و  ماگنهب  یلو  دشاب ، مادنارغال  رازن و  ددرگ ، بلاغ  نارگید  رب  دـیوگ  نخس 

، دیارگن توکسب  دشاب ، هریچ  اناوت و  نتفگ  نخـس  رد  رگا  دشاب و  رت  صیرح  نتفگ  زا  ندینـش  هب  دبای  روضح  نادنمـشناد  عمج  رد 
ار نآ  تسا ، رتکیدزن  قحب  نیمادک  تسنادن  تفرگ و  رارق  راک  ود  ربارب  رد  رگا  دیوگن ، ار  هچنآ  دنکب  و  دنک ، یمن  ار  هچنآ  دیوگن 
، دـنکن شنزرـس  نآ  رب  ار  نارگید  تسا  یهاوخ  شزوـپ  بجوـم  شدوـخ  رب  ار  هچنآ  دـنک ، كرت  تسا  رتـکیدزن  سفن  ياوـهب  هک 

«60  » .دننک مکح  نآ  رب  یلداع  ناهاوگ  رگداد و  یضاق  هکنآ  رگم  دریذپن  دیوگن و  یسک  هرابرد  ار  ینخس 

وتب سک  نآ  .دوریم  اجک  هب  دـیآ و  یم  اجک  زا  ینادـب  هکنآ  رگم  نکم  باختنا  يردارب  هب  ار  یـسک  دومرف : شنادـنزرف  زا  یکی  هب 
یتسود زا  هک  سک  ره  دنک و  یتسود  وت  اب  تقیقحب  هک  تسا  کیدزن 
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.دشاب تناکیدزن  زا  دنچ  ره  تسا  رود  وت  زا  تفرگ ، هرانک  وت 

.دشاب وا  نیشنمه  تسود و  هک  تساوخ  ترضح  نآ  زا  يدرم 

وت زا  رتهب  ار  مدوخ  نم  اریز  ینکن ، شیاتس  نم  زا  هک  یطرشب  دومرف :

______________________________

.هبیتق نبا  رابخالا - نویع  (- 60)

ج 1،ص:203 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.ینک تبیغ  یسک  زا  نم  ربارب  رد  ادابم  درادن و  يا  هدیقع  يأر و  وگغورد  هک  يرامش  وگغورد  ارم  ادابم  مسانش و  یم 

.مدش فرصنم  دوخ  تساوخ  رد  زا  تفگ  دید ، لکشم  ار  ترضح  نآ  اب  یتسود  طیارش  نوچ  درم  نآ 

«61  » .نکب یهاوخیم  روط  ره  يرآ  دومرف : ماما 

(1)

یکین تواخس و 

.دیسرپ ترضح  نآ  زا  ار  دوج  ینعم  يدرم  هک  دوب  هبعک  فاوط  رد  ماما 

.قولخم دوج  قلاخ و  دوج  دراد : هجو  ود  وت  شسرپ  دومرف : ماما 

.تسا لیخب  دزادرپن  رگا  هک  دزادرپب  هدرمش  بجاو  وا  رب  ادخ  ار  هچنآ  هک  تسا  نآ  رد  قولخم  دوج 

.دبای قلعت  نآ  رب  عنم  ءاطعا و  موهفم  هک  دنرادن  يادخ  رب  یقح  ناگدنب  اریز  دـشخبن ، هچ  دـشخبب و  هچ  تسا  داوج  دـنوادخ  اما  و 
«62»

ياه هناشن  زا  لاؤس  زا  شیپ  یگدنشخب  دریذپن و  تروص  یتنم  نآ  زا  سپ  دشابن و  يا  هحماسم  شماجنا  زا  لبق  هک  تسنآ  یکین  و 
«63  » .تسا يراوگرزب 

______________________________

.لوقعلا فحت  (- 61)

.نیرحبلا عمجم  (- 62)
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.هعیشلا نایعا  (- 63)

ج 1،ص:204 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

204 ص :  لخب .....  ج 1 204  (ع ) یلع نب  نسح  یناگدنز  ( 1)

لخب

.دیابریم اهلد  زا  ار  اه  یتسود  هک  تساه  يدب  اه و  بیع  همه  دمآ  رس  لخب 

، دنک یم  قافنا  ار  هچ  ره  دنادب و  فرـش  دـنک ، یم  عمج  ار  هچنآ  ناسنا  هک  تسا  نآ  لخب  دومرف : تسیچ ؟ لخب  دندیـسرپ  نوچ  و 
«64  » .درامش فلت 

(2)

ینتورف

ره .دراد  الاو  یماقم  ادخ  شیپ  رد  تروص  نیا  رد  هک  دشوکب  اهنآ  زاین  ندروآرب  رد  دسانشب و  ار  مدرم  قح  هک  تسا  یسک  نتورف 
ع)  ) بلاط یبأ  نب  یلع  نایعیش  زا  تسا و  ناقیدص  زا  راگدرورپ  دزن  رد  دشاب  نتورف  شینید  ناردارب  هب  تبـسن  ناهج  نیا  رد  سک 

.دیآ یم  رامشب 

(3)

ادخب لکوت 

.مرادیم تسود  رتشیب  یتسردنت  زا  ار  يرامیب  يزاین و  یب  زا  ار  رقف  تفگ  یم  رذ » وبا   » هک دنتفگ  شترضحب 

ار يزیچ  دـنک  لـکوت  وا  رب  يدـنوادخ  راـیتخا  نسح  رب  هک  یـسک  میوـگ  یم  نم  یلو  دـنک  تـمحر  ار  رذ » وـبا   » دـنوادخ دوـمرف :
.دشاب هدرکن  رایتخا  شیارب  ادخ  هک  دهاوخیمن 

______________________________

.برالا هیاهن  (- 64)

ج 1،ص:205 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

«65  » ربج هلئسم  هب  خساپ 

: داد خساپ  اهنآ  هب  ترضح  .دندرک  لاؤس  ربج  هلئسم  هرابرد  وا  زا  دنتشون و  ماما  هب  يا  همان  هرصب  مدرم  ( 1)
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.تسا رجاف  دنادب ، ادخ  هدهعب  ار  دوخ  هانگ  هک  یسک  تسا و  رفاک  درواین ، نامیا  شردق  اضق و  ادخ و  هب  هک  یسک  »

کلام دنوادخ  اریز  دیامن ، یمن  ینامرفان  ار  دـنوادخ  هبلغ ، رهق و  هب  یـسک  دـنک و  یمن  تعاطا  ربج  يور  زا  ار  يادـخ  سک  چـیه 
ناشریگولج دـندرب ، ار  شنامرف  رگا  سپ  .تسا  هدیـشخب  اهنآ  هب  هک  یئاـهورین  هب  تساـناوت  هداد و  مدرمب  هک  تسا  یئاـهزیچ  همه 

.دنک یمن  روبجم  ار  اهنآ  دندیچیپرس  شنامرف  زا  رگا  تسین و 

ار اهنآ  دـیابن  دـنک ، ناشروبجم  هانگب  رگا  تسین و  اهنآ  يارب  یـشاداپ  دـنک  شیوخ  تعاطا ، هب  روبجم  ار  مدرم  دـنوادخ  رگا  نوچ 
شنامرف رگا  سپ  .دراد  یناهن  یتیـشم  دوخ  ناگدنب  هرابرد  هکلب  دیارگیم ، یناوتان  هب  شتردق  دراذگاو ، ار  اهنآ  رگا  دنک و  باذـع 

«66 «. » تسا مامت  اهنآ  رب  ادخ  تجح  دندرک ، شینامرفان  رگا  دراد و  تنم  اهنآ  رب  ادخ  دندرب  ار 

______________________________

.دراد دوجو  یناوارف  ياهفالتخا  یمالسا  نادنمشناد  نیب  ربج  هرابرد  (- 65)

هک تسا  نیا  اهنآ  يأر  هصالخ  دندوب و  ربج  هب  نیدقتعم  زا  يرعـشا  نسحلا  یبا  يرـصب و  نسح  دش و  عیاش  هرـصب  رد  ربج  هدـیقع 
ره ماجنا  رد  ناگدنب  تردق  هدارا و  تسا و  دنوادخ  قولخم  هکلب  تسین  اهنآ  قولخم  ناگدنب ، لاعفا 
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هداد خساپ  هدیقع  نیا  داسف  هب  هک  یمالسا  ناملکتم  نادنمشناد و  ياوس  .رارطـضا  هب  ای  دشاب  رایتخا  هب  دنچ  ره  درادن  تلاخد  یلعف 
ماما لوقب  هدرمش و  دودرم  ار  ود  ره  رایتخا ، ربج و  هب  هدیقع  هتشون و  هراب  نیا  رد  یلقتسم  هلاسر  یئوخ  مساقلا  وبا  دیـس  همالع  دنا ،

.اهنآ نیب  تسا  يرما  تقیقح  هکلب  تسین ، تسرد  القتسم  مادک  چیه  ضیوفت  ربج و  هک  هدرک  تباث  (ع )

.برعلا هرهمج  هلاسر  (- 66)

ج 1،ص:206 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

(1)

يوقت تقیقح 

ات درک  میسقت  ار  امش  يزور  تشاگن و  تیشم  باتک  رد  ار  امش  ياه  گرم  .تشاذگناو  هچیزابب  دیرفاین و  هدوهیب  ار  امـش  دنوادخ 
هشوت .دسریمن  امشب  هتشادزاب  امش  زا  ار  هچ  ره  دسریم و  امـشب  هدرک  ریدقت  ادخ  هچنآ  .دسانـشب  ار  شیوخ  تناکم  ماقم و  سک  ره 

هک تسا  هدرک  بجاو  امـش  رب  هتخیگنارب و  شیوـخ  ساپـسب  تـسا و  هداد  تـصرف  امـشب  شتداـبع  يارب  هدرک و  هداـمآ  ار  ناـتایند 
.دیشاب وا  دایب  هشیمه 

نآ لمع  ره  شزرا  تساهتمکح و  دمآرـس  اه و  تشگزاب  هزاورد  يوقت  تسا ، هتـسناد  شیوخ  يدونـشخ  هلیـسو  نیرخآ  ار  يوقت 
: هدومرف نآرق  رد  دـنوادخ  هک  دـسریم  تاجن  تداعـس و  هب  دـشاب  راگزیهرپ  سک  ره  .دـشاب  راوتـسا  يراگزیهرپ  ناـینب  رب  هک  تسا 

اهنآ هب  يدـب  زگره  دـنبای و  یم  یئاهر  شیوخ  ياوقت  تمعن  هب  ناراـگزیهرپ  دومرف : تسا و  ناراـگزیهرپ  يارب  یئاـهر  تداـعس و 
.دنوش یمن  نیگهودنا  دسریمن و 

، اهیراوگان اه و  هنتف  همه  زا  دبای  یم  تاجن  دیزگ ، يوقت  سک  ره - دینادب  دـیزیهرپب و  دـنوادخ  ینامرفان  زا  ادـخ  ناگدـنب  يا  سپ 
هچنآ هب  دوشیم و  ناشخرد  شا  هرهچ  دبای و  یم  رد  ار  يراگتـسر  دوشیم ، مهارف  شلامک  دـشر و  هلیـسو  ددرگیم و  راوتـسا  شراک 

تسا یناسک  اب  هارمه  دسریم و  دهاوخیم 

دلج 1 مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  www.Ghaemiyeh.comیناگدنز  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 386زکرم  هحفص 194 

http://www.ghaemiyeh.com


یناهارمه ناراگزیهرپ  يارب  اهنآ  ناراک و  هتـسیاش  نادیهـش و  ناقیدـص و  ناربمایپ و  هورگ  زا  هدیـشخب  تمعن  اهنآ  هب  دـنوادخ  هک 
«. 67  » دنتسه وکین 

______________________________

.لوقعلا فحت  (- 67)

ج 1،ص:207 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

(1)

یئامنهار دنپ و 

ات وش ، یضار  هدرک  يزور  تیادخ  هچنآ  هب  یشاب و  دباع  ات  راد ، رانک  رب  هتـشادزاب  تیادخ  هچنآ  زا  ار  دوخ  مدآ ! دنزرف  يا  دومرف :
لداع ات  دننک ، نانچ  وت  اب  مدرم  یهاوخیم  هک  نک  راتفر  نانچ  مدرم  اب  .یشاب  ناملسم  ات  راد ، وکین  ناگیاسمه  قح  يدرگ و  زاین  یب 

.یشاب

هدوت ناهگان  دنراد ، زارد  یئاهوزرآ  دنزاس و  یم  راوتـسا  ياهخاک  دنروآ و  یم  مهارف  اه  هیامرـس  مدرم ، زا  یهورگ  امـش  ربارب  رد 
.دنریگ یم  ياج  اهروگ  رد  دهد و  یم  ناشبیرف  ناشلامعا  ددرگ و  یم  هدنکارپ  اهنآ 

يروآ تسدب  يزیچ  ات  شوکب  سپ  .ینک  یم  زاغآ  ار  دوخ  رمع  ینک  ناینب  دـیاز ، یم  ارت  تردام  هک  نامز  نامه  زا  مدآ ! رـسپ  يا 
.دزادرپ یم  ناهج  نیا  یبایماک  هب  رفاک  دروآ و  یم  مهارف  ترخآ  هشوت  نمؤم  هک 

« تسا يوقت  ترخآ  هشوت  نیرتهب  هک  دـیروآ  مهارف  هشوت  سپ  : » درکیم توالت  ار  هیآ  نیا  شنخـس  دـییأت  رد  ترـضح  نآ  هاـگنآ 
«. 68»

زا شیپ  دیـشاب ، راک  هتـسیاش  دیزیرگب و  اهیئاوران  ربارب  زا  دیـشوکب و  بلط  رد  دـیزیهرپب و  دـنوادخ  ینامرفان  زا  ادـخ ! ناگدـنب  يا 
.دیابرب ار  امش  ياهتذل  گرم  دروآ و  يور  امشب  اهیراوشد  هکنآ 

تسا و یتخبـشوخ  عنام  شبیرف  دـنامن ، رانک  رب  ایند  ياهیدـب  زا  دـشابن و  ناما  رد  شیاهرطخ  زا  یـسک  تسین و  رادـیاپ  ایند  تمعن 
.تسا ناینب  یب  تسس و  شهاگ  هیکت 

اهدنپ زا  دیتسیازاب و  یگراوخ  تمعن  زا  دیزومآ و  یگدنز  سرد  ناگتـشذگ  خیرات  زا  دیریگ و  تربع  دیریذپب و  ادخ ! ناگدنب  يا 
ادخ دیریگ ، هرهب 

______________________________
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.راصبالا رون  (- 68)

ج 1،ص:208 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

هک تسا  سب 
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رفیک يارب  منهج  ناراکوکین و  شاداپ  يارب  تشهب  ددرگ و  ناتیامنهر  تجح و  هک  تسا  یفاک  نآرق  دشاب و  امـش  روای  رادـهگن و 
«69  » .دنک یم  تیافک  ناراکهبت  هجنکش  و 

: داد تیلست  نینچ  دوب ، هداد  تسد  زا  ار  شنادنواشیوخ  زا  یکی  هک  يدرم  هب  ماما  ( 1)

گرم نیا  تبیصم  زا  تدوخ  یگراچیب  تبیصم  هنرگو  تسا  یتبیصم  وکین  دشخب  یم  يرجا  دهد و  یم  يدنپ  وتب  تبیصم  نیا  رگا 
«. 70  » تسا رت  گرزب 

.مسرت یم  گرم  زا  نم  ادخ ! لوسر  رسپ  يا  تفگ  شترضحب  يدرم 

«. 71  » یشاب نامداش  ندرم  زا  دیاب  یتسرفیم  شیپ  يراد  هچ  ره  رگا  یسرتب و  دیاب  يراذگیم  رس  تشپ  يراد  هچنآ  رگا  دومرف :

: دومرف داتسیا و  ناشرس  يالاب  .دندیدنخیم  دندرکیم و  يزاب  هک  تشذگ  یهورگ  رب  رطف  دیع  زور 

نیا رد  یهورگ  سپ  دـنریگ ، یـشیپ  رگیدـکی  رب  تدابع  تعاطاب و  ات  هداد  رارق  شناگدـنب  هقباسم  نادـیم  ار  ناضمر  هاـم  دـنوادخ 
زا مراد  یتفگش  تیاهن  یب  سپ  دنتـشگ ، دیمون  دندنامزاب و  نتفر  زا  یهورگ  دنتفای و  تداعـس  دنتـسج و  تقبـس  ریخ  يوسب  نادیم 

.دننیب یم  نایز  ناراک  هدوهیب  دنبای و  یم  ریخ  شاداپ  ناراکوکین  هک  يزور  رد  ددنخیم  دنک و  یم  يزاب  هک  یسک 

ياـه یتشز  راـتفرگ  ناراکدـب  دنـشیوخ و  يوکین  راـک  ردـنا  ناراـکوکین  هک  تسناد  دـیهاوخ  دوش ، هتـشادرب  هدرپ  رگا  مسق  ادـخب 
سپس .شیوخ 

______________________________

.لوقعلا فحت  (- 69)

.یبوقعی خیرات  (- 70)

.تاداعسلا عماج  (- 71)

ج 1،ص:209 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

«. 72  » تفرب درک و  كرت  ار  اهنآ 

ردـپ و رکفت ، اریز  دیـشیدنیب ، هشیمه  هک  موشیم  روآدای  امـشب  منک و  یم  شرافـس  ادـخ  ینامرفان  زا  زیهرپ  هب  ار  امـش  دومرف : و  ( 1)
.تسا بوخ  ياهراک  همه  ردام 

نآ نمؤم  دریگ و  یم  هرانک  وا  زا  دسانشب  ار  ایند  سک  ره  درادیم و  تسود  ار  وا  دسانشب  ار  يادخ  سک  ره  دومرف : و 
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«. 73  » دوشیم نیگهودنا  دشیدنیب  شراک  تبقاع  هب  تسرد  نوچ  ددرگ و  ربخ  یب  شیوخ  هفیظو  زا  هک  دوشیمن  ایند  مرگرس  ردق 

: دومرف دندرکیم ، نفد  ار  وا  هک  تشذگ  يا  هزانج  رب  يزور 

زا هک  تسا  راوازـس  تسا ، نینچ  شزاـغآ  هک  يراـک  دـشاب و  یئاـسراپ  شزاـغآ  هک  تسا  هتـسیاش  تسا ، نیا  شناـیاپ  هـک  يراـک 
«. 74  » دنسرتب شماجنارس 

یهاگآ ملاع  هک  رگید  ناهجب  نوچ  دننادیمن و  ار  شا  هجیتن  دـننک و  یم  یئاهراک  یـشومارف  يربخ و  یب  يایند  رد  مدرم  دومرف : و 
«. 75  » تسین هتخاس  اهنآ  زا  يراک  رگید  یلو  دننادیم  ار  قیاقح  دنیآرد  تسا  نیقی  و 

(2)

يزور بلط 

وشم میلست  ریدقت ، ياکتاب  شوکم و  یتسد  هریچ  هب  يزور  بلط  رد 

______________________________

.لوقعلا فحت  (- 72)

.مارو هعومجم  (- 73)

.يواسملا نساحملا و  (- 74)

.هیرشع ینثالا  (- 75)

ج 1،ص:210 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

یمن دوبان  ار  ناسنا  يزور  ینمادکاپ  زگره  .تسا  ینمادکاپ  زا  یهاوخ  مک  تسادخ و  تنـس  يزور  يوجتـسج  هک  نامم  راک  زا  و 
«. 76  » تسا يراکهانگ  بجوم  يدنمزآ  دیازفا و  یمن  موسقم  يزور  رادقم  رب  عمط  صرح و  زگره  دنک و 

(1)

دجاسم

: دربب ار  زایتما  تشه  نیا  زا  یکی  دور  دجسمب  هشیمه  سک  ره 

، دبای رد  دنوادخ  زا  یتمحر  دریگارف ، هزات  یـشناد  دناسر ، دوس  وا  هب  هک  دـنک  ادـیپ  یتسود  دـبای ، هرهب  راگدرورپ  مکحم  تایآ  زا 
«. 77  » دوشن هانگ  بکترم  مدرم  زا  مرش  ادخ و  سرت  زا  دزومایب و  دناهرب  شتکاله  زا  هک  یمالک  دونشب ، زومآ  تیاده  ینخس 
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(2)

هرفس بادآ 

.دنک فرطرب  ار  هودنا  رقف و  اذغ ، ندروخ  زا  شیپ  اهتسد  نتسش 

تنـس رگید  راهچ  تسا و  ضرف  اهنآ  ياتراهچ  هک  دنک  تیاعر  ار  زیچ  هدزاود  هک  تسا  ضرف  ناملـسم  ره  رب  ندروخ  اذغ  ماگنهب 
.بدا دراوم  زا  رگید  زیچ  راهچ  و 

.ندرک رکش  نتفگ و  هّللا  مسب  اضر ، تفرعم ، اه : ضرف 

ندروخ اذغ  تشگنا  هس  اب  نتسشن ، پچ  بناجب  نتفرگ ، وضو  اه : تنس 

______________________________

.لوقعلا فحت  (- 76)

.هبیتق نبا  رابخالا - نویع  (- 77)

ج 1،ص:211 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.اهنآ ندیسیل  و 

«. 78  » ندرک هاگن  مدرم  هرهچب  ندیوج ، بوخ  نتشادرب ، کچوک  همقل  ندروخ ، دوخ  شیپ  زا  بدا :

(1)

تیب لها  یتسود 

.متسه امش  ناوریپ  زا  نم  ادخ ! لوسر  رسپ  يا  تفگ : ترضحب  يدرم 

اب یتسین  نینچ  رگا  یئوگ و  یم  تسار  سپ  یتسه  ام  اب  ناهانگ  زا  يراددوخ  ضئارف و  ماـجنا  رد  رگا  ادـخ ! هدـنب  يا  دومرف : ماـما 
هکلب متسه  وت  وریپ  نم  هک  يوگم  .یتسین  نآ  لها  وت  تسا و  دنلب  یماقم  ام  زا  يوریپ  هک  يازفیم  دوخ  ناهانگ  رب  غورد  يوعد  نیا 

دوب یهاوخ  ریخ ، يوسب  ریخ و  رد  وت  تروص  نآ  رد  متسه  امش  نانمشد  ناهاوخدب  زا  امش و  نارادتـسود  ناتـسود و  زا  نم  يوگب 
«. 79»

(2)

نآرق نیفرحم  زا  يرانکرب 
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داشرا رد  شیادخ  تسا و  هتفای  تیاده  يراوتـسا  هب  دربب ، ار  ادخ  نامرف  دنادرگ و  صلاخ  ادـخ  يارب  ار  شراک  سک  ره  مدرم ! يا 
.تسا هدیشخب  ماکحتسا  اه  یکین  هب  هداد و  قیفوت 

دریگ نمشد  ار  يادخ  سک  ره  تسا و  نمیا  دشاب ، ادخ  هانپ  رد  سک  ره 

______________________________

.راونالا حیباصم  (- 78)

.مارو هعومجم  (- 79)

ج 1،ص:212 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.تسا كانفوخ  راوخ و 

کیدزن شترضحب  شیرادربنامرف  اب  دیسرتب و  ادخ  باذع  زا  يوقت  هلیسوب  دیئآ و  رد  وا  هانپ  رد  ات  دینک  دای  رایـسب  ار  ادخ  سپ  ( 1)
: دیامرفیم دهدیم و  خساپ  ناگدنب  ياهتساوخ  هب  تسا و  کیدزن  شناگدنب  هب  وا  هک  دیوش 

ارم سپ  مهدـیم ، خـساپ  اـهنآ  هب  دـنناوخب  ارم  نوچ  مکیدزن و  اـهنآ  هب  نم  دنـسرپب ، ربمغیپ  يا  وت  زا  نم  هراـبرد  نم  ناگدـنب  نوچ  »
«. دنبایزاب ار  يراگتسر  هار  هک  دشاب  دنروآ ، نامیا  نمب  دنناوخب و 

، درامـش گرزب  ار  دوخ  دسانـشب  ار  دنوادخ  یگرزب  هک  یـسک  تسین  هتـسیاش  اریز  دیروایب ، نامیا  وا  هب  دـیناوخب و  ار  يادـخ  سپ 
دنتفایرد ار  يدنوادخ  يالج  هک  نانآ  تساهنآ و  ینتورف  رد  دنا ، هتفایرد  ار  یهلا  تمظع  هک  یناسک  یگرزب  هکلب 
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دنشاب شنامرف  میلست  هک  تسا  نیا  رد  دنا  هدیمهف  ار  یهلا  تردق  هک  یناسک  تداعس  تمالس و  دنـشاب و  راسکاخ  شربارب  رد  دیاب 
.دنوشن هارمگ  تیاده ، زا  دعب  دننکن و  مگ  ار  دوخ  تفرعم ، تخانش و  زا  سپ  و 

دینزب گنچ  دیناوت  یمن  ادخ  باتک  هب  دیـسانشب و  ار  تیادـه  هکنآ  رگم  دیـسانش  یمن  ار  يوقت  هک  دـینادب  نیقی  یتسردـب و  ار  نیا 
هک دیـسانشب  ار  یناسک  رگم  دـیا ، هدرکن  توالت  شتقیقحب  ار  نآرق  دـنتخادنا و  رـس  تشپ  هب  ار  نآرق  هک  دیـسانشب  ار  یناسک  رگم 

.دندرک فیرحت  ار  شمیهافم 

قیاقح دنتـسب و  غورد  ادخ  رب  هنوگچ  هک  دینک  یم  كرد  یتسردب  دیمهفیم و  ار  یکروز  تعدـب و  دیتخانـش ، ار  هورگ  نآ  نوچ  و 
.دنناشکب ینادانب  ار  امش  دنناوتیمن  نانادان  دیوشیم و  هاگآ  اهنآ  طوقس  زا  هاگنآ  دندرک و  فیرحت  نامتک و  ار 

ج 1،ص:213 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

اهنآ .ددرگیم  رادومن  تیاده  هار  اهنآ ، شناد  رونب  دنزایتما و  نیا  صوصخم  اهنآ  هک  دیریگارف  شلها  زا  ار  نآرق  یلاع  میهافم  ( 1)
لهجب ار  امـش  اهنآ  يراـبدرب  .تساـهنآ  تسدـب  لـهج  گرم  ملع و  تاـیح  دـنراد ، هدـهعب  ار  مدرم  يربهر  هک  دنتـسه  یناـیاوشیپ 

.دهدیم یهگآ  ناشنانمشد 

یمن تفلاخم  قح  اب  زگره  .تساهنآ  نطاب  داهن و  هدیدپ  ناشراکشآ  رادرک  دنک و  یم  تیاکح  اهنآ  یشوماخ  زا  ناشراوتسا  قطنم 
دایب ار  نآ  دیاب  ناروآدای  هک  هدومرف  ءاضما  یمکح  هتشاد و  ررقم  یـشور  اهنآ  هرابرد  دنوادخ  .دنرادن  فالتخا  نآ  هرابرد  دننک و 

.دنروآ

دنبایمک و نایوگتسار  دنرایسب و  نایوار  اریز  دینکن ، افتکا  تیاور  ضحم  هب  دیشیدنیب و  یتسردب  نآ  هرابرد  دیدینـش  ینخـس  نوچ 
«80  » .تسا هدنهد  يرای  ادخ 

(2)

دوهشم دهاش و 

رد .دسرپب  دوهشم  دهاش و  هرابرد  ار  ادخ  مالک  موهفم  ات  دمآ  ربمایپ  دجسم  هب  يدرم 
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.دنونشیم ار  ادخ  لوسر  ثیدح  اهنآ  دنا و  هدمآ  درگ  اهنآ  رب  یهورگ  هک  دید  ار  رفن  هس  دجسم 

.تخاس حرطم  ار  دوخ  شسرپ  دمآ و  اهنآ  زا  یکی  دزن  درم  نآ 

هک داد  باوج  واـب  .تشاد  ناـیب  ار  دوخ  لاؤس  دـمآ و  يرگید  دزن  .هفرع  زور  دوهـشم  تسا و  هعمج  زور  دـهاش  هک  دینـش  باوـج 
.تشاد ضورعم  ار  دوخ  هلئسم  دمآ و  موس  رفن  شیپ  هب  .نابرق  زور  دوهشم  تسا و  هعمج  زور  دهاش 

______________________________

.لوقعلا فحت  (- 80)

ج 1،ص:214 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

دنوادـخ تفگ ، دروآ و  لیلد  شراتفگ  تحـص  رب  ادـخ  باـتک  زا  تماـیق و  زور  دوهـشم  تسادـخ و  ربماـیپ  دـهاش  هک  داد  خـساپ 
: هدومرف

«. ٌدوُهْشَم ٌمْوَی  َِکلذ  َو  : » هدومرف تمایق  هرابرد  و  ًاریِذَن » ًارِّشَبُم َو  ًادِهاش َو  َكاْنلَسْرَأ  اَّنِإ  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  ای  »

؟ دوب هک  لوا  رفن  دندیسرپ  وا  زا 

«81  » .دوب سابع  هّللا  دبع  تفگ :

«83  » .دوب ع )  ) یلع نب  نسح  یموس  و  « 82  » رمع هّللا  دبع  مود  رفن 

______________________________

جنپ ای  لاس  هس  وا  .هیلالحلا  ثراح  رتخد  هبابل ، لضفلا  ما  شردام  تسا و  ربمغیپ  يومع  مشاه  نب  بلطملا  دـبع  نب  هّللا  دـبع  (- 81)
وا هب  ار  نآرق  لـیوأت  نادرگ و  هیقف  نید  رد  ار  وا  ایادـخ  تفگ : درک و  اـعد  شا  هراـبرد  ربـمغیپ  دـمآ و  ایندـب  ترجه  زا  لـبق  لاـس 

نیرتابیز میوگ  یم  منیب  یم  ار  سابع  هّللا  دبع  نوچ  تفگ : قورـسم  .دـیدرگ  شناد  ياه  هناوتـسا  زا  ربمغیپ  ياعد  تکربب  زومایب و 
.مناد یم  مدرم  نیرتاناد  ار  وا  ثیدح  لقن  ماگنهب  تسا و  رت  حیصف  همه  زا  میوگ  یم  دنار  یم  نخس  نوچ  تسا و  مدرم 

رد دش و  انیبان  شرمع  رخآ  رد  وا  .دـندروآ  یم  نامیا  دندینـش ، یم  ار  شنخـس  كرت  یمور و  یـسراف و  رگا  دـنا  هتفگ  شا  هرابرد 
: تفگ دورس و  يرعش  هراب  نیا 

رگا
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ینابز مناهد  رد  تسا و  تسرد  ملقع  تسا و  كاپ  نم  بلق  تسا ، نشور  مبلق  منابز و  ضوع ، رد  تفرگ ، ار  منامشچ  رون  دنوادخ 
.دراد دوجو  ریشمش  نوچ 

راهچ داتفه و  کی و  داتفه و  ای  داتفه  شرمع  تدم  تشذگرد و  فئاط  رد  ریبز  رسپ  تموکح  نامز  رد  يرجه  لاسب 68  هّللا  دبع 
.تفر اـیند  زا  تـما  نـیا  یناـبر  زورما  تـفگ  شا  هراـبرد  تـفگ و  ریبـکت  راـهچ  تشاذـگ و  زاـمن  وا  رب  هـیفنح  دـمحم  .دوـب  لاـس 

( راصبالا رون  هیشاح  باعیتسالا ، )

هدمآ باعیتسا  رد  .تشذگ  رد  يرجه  لاس 84  رد  دمآ و  ایندـب  ربمغیپ  تثعب  زا  سپ  لاس  هس  باطخ ، نب  رمع  نب  هّللا  دـبع  (- 82)
دوخ رد  نم  تفگ : دیـسر ، ارف  شگرم  ماگنه  نوچ  دش و  نامیـشپ  دـعب  تسـشن و  هناخ  رد  درکن و  يوریپ  ع )  ) یلع زا  وا  هک  تسا 

هک دـسیون  یم  بهذـلا  جورم  رد  يدوعـسم  .مدرکن  گـنج  ناشکرــس  هورگ  اـب  ع )  ) یلع هارمه  هـب  هـکنآ  رگم  مـنیب  یمن  یهاـنگ 
یلع تیالو  رما  زا  جورخ  ناشتفلاخم  تلع  دوب و  رمع  رـسپ  هّللا  دبع  اهنآ  هلمج  زا  هک  دندرک  تفلاخم  ع )  ) یلع تفالخ  اب  یهورگ 

.دوب (ع )

.همهملا لوصف  (- 83)

ج 1،ص:215 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

(1)

شیاه هبطخ  زا  یکی 

کنیا تشاد و  یفاک  یئورین  نخـس ، رد  عادـبا  یئوگ و  ههیدـب  رد  ناگدـنیوگ ، نیرت  غیلب  زا  دوب و  روآ  ناـبز  يرونخـس  ع )  ) ماـما
: دومرف میروآ ، یم  ار  شیاه  هبطخ  زا  یکی 

زا یکی  ادخ و  لوسر  هزیکاپ  كاپ و  تیب  لها  میئام  میتسه ، ربمایپ  ناکیدزن  نادناخ و  زا  میناراگتـسر و  هورگ  ادـخ و  بزح  زا  ام  »
.تشاذگ ياجب  دوخ  زا  ربمغیپ  هک  یئاهب  نارگ  راگدای  ود 

زا لطاب  تسا و  نآ  رد  زیچ  ره  لیصفت  هک  میئادخ  باتک  زا  دعب  ادخ  لوسر  راگدای  ام 
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.ددرگ یمزاب  نآ  هب  زیچ  همه  دوش و  یمن  لخاد  نآ  رد  سپ  شیپ و 

رب ام  زا  يربنامرف  هک  دیرب  نامرف  ام  زا  سپ  .میزاس  یم  راکشآ  ار  نآ  قیاقح  هکلب  مینک ، یمن  هابتشا  نآرق  میهافم  نایب  رد  زگره  ام 
عوجر شربمایپ  ادخب و  دیدرک  ادیپ  یفالتخا  رگا  دومرف  دنوادخ  تسا و  نورقم  شربمایپ  ادـخ و  تعاطا  هب  اریز  تسا ، بجاو  امش 
دنهاوخ هاـگآ  ار  امـش  دـننک  یم  طابنتـسا  نآرق  زا  ار  قیاـقح  هک  اـهنآ  دـیدرک ، هعجارم  رمـالا ، یلوا  لوـسر و  ادـخب و  رگا  دـینک ،

.تخاس

ج 1،ص:216 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

دنوادخ هک  دیشابن  ناطیش  ناتسود  زا  تسامش و  راکشآ  نمشد  هک  دیونشب  ار  ناطیش  دایرف  هکنیا  زا  مرادیم  رذح  رب  ار  امـش  و  ( 1)
: دومرف ناش  هرابرد 

َلاق ِْهیَبِقَع َو  یلَع  َصَکَن  ِناتَئِْفلا  ِتَءاَرت  اَّمَلَف  ْمَُکل  ٌراج  یِّنِإ  ِساَّنلا َو  َنِم  َمْوَْیلا  ُمَُکل  َِبلاغ  َلاـق ال  ْمَُهلاـمْعَأ َو  ُناـْطیَّشلا  ُمَُهل  َنَّیَز  ْذِإ  «َو 
«. َنْوََرت ام ال  يرَأ  یِّنِإ  ْمُْکنِم  يَِرب ٌء  یِّنِإ 

یلو مهدیم  هانپ  ار  امـش  نم  دش و  دهاوخن  زوریپ  امـش  رب  سک  چـیه  زورما  تفگ  داد و  تنیز  ناشیا  رب  ار  اهنآ  راتفر  ناطیـش  ینعی 
یمن امش  هک  منیب  یم  ار  يزیچ  نم  مرازیب و  امش  زا  نم  تفگ  درک و  تشپ  دوخ  ناوریپ  هب  ناطیش  دندش ، رادومن  اههورگ  نآ  نوچ 

.دینیب

یسک سپ  دیزاس  یم  اهتسکش  هصرع  ار  اهناینب  اهریت و  اهریـشمش و  هاگدورف  ار  اهرکیپ  اه و  هزین  جامآ  ار  اه  تشپ  هک  تسا  هاگنآ 
.تسا رتاناد  ادخ  دنیب و  یمن  يریخ  شرادرک  زا  دشخب و  یمن  يدوس  واب  شنامیا  هدرواین ، نامیا  شیپ  زا  هک 

.دراذگب هعمج  زامن  مدرم  اب  هک  دومرف  ع )  ) نسح شدنزرفب  دش و  رامیب  ع )  ) یلع ماما  يزور 

دوتس ار  يادخ  تفر و  ربنم  رب  ع )  ) نسح
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: دومرف هاگنآ  درک  انث  و 

تخیگنارب قح  هب  ار  ص )  ) دمحم هک  سک  نآ  هب  دنگوس  .داد  رارق  یموق  نادناخ و  وا  يارب  تخیگنارب  هک  ار  يربمایپ  ره  دنوادخ 
تموکح دندش و  هریچ  ام  رب  یهورگ  هچ  رگا  تساک  شریخ  رادرک  نازیم  زا  دنوادخ  درمـش ، كدـنا  ار  تیب  لها  ام  قح  سک  ره 

دوسب راک  ماجنارس  یلو  دندرک 

ج 1،ص:217 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.تسناد دیهاوخ  ار  شربخ  نیا ، زا  سپ  تسام و 

(1)

زومآ تمکح  هاتوک  راتفگ 

.درک اوسر  ار  ایند  گرم 

.تبلق اب  ترخآ  رد  شاب و  هدنز  ترکیپ  اب  ایند  رد 

.دنسریم بولطم  لامکب  دننک  یم  تروشم  هک  یناسک 

.ددرگ كاپ  دنک  تدابع  سک  ره 

.یمهفیم ار  نآ  شزرا  يداد  تسد  زا  نوچ  یناد و  یمن  ار  تمعن  ردق 

.نآ يوراد  شنداد  ماجنا  تسا و  تواخس  يرامیب  نداد ، هدعو 

.دنک افو  نآ  هب  هک  یماگنه  ات  دوشیم  دنب  اپ  داد  هدعو  نوچ  تسا و  دازآ  هدادن  هدعو  هک  یتقو  ات  ناسنا 

.راذگب یقاب  وفع  یهاوخ و  شزوپ  يارب  یهار  نکم و  باتش  نتفرگ  ماقتنا  رد 

.تسا تمالس  هانپ  نیقی 

.دنک یمن  تنایخ  یئامنهار  رد  دنمدرخ 

.نک ناشکرت  دنرادیم ، تزاب  تابجاو  ماجنا  زا  تیاه  هلفان  رگا 

.تسا تینما  رد  شنیشنمه  تسا و  تحار  دنام  شوماخ  سک  ره  تسوربآ و  تنیز  یگدنامرد و  ششوپ  یشوماخ 

.ناسکانب ندرب  زاین  زا  تسا  رتهب  يدنمزاین 
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.تساه تبیصم  نیرتدب  یئوخدب 

.دنک یم  هدامآ  ار  هار  هشوت  دروآ  دایب  ار  رفس  يرود  هک  یسک 

ج 1،ص:218 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

دنچ ره  دشابن  تسود  وت  اب  هک  تسا  یسک  نآ  رود  دشابن و  وت  دنواشیوخ  دنچ  ره  دشاب  تسود  وت  اب  هک  تسا  یسک  کیدزن  ( 1)
.دشاب تناگتسب  زا 

: دومرف دوب  هتساخرب  يرامیب  زا  هک  یسک  هب 

سپ دیشخب ، تمالس  وت  هب  شاب و  وا  دایب  مه  وت  سپ  دروآ ، دایب  ارت  دنوادخ 
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.نک رکش  ار  وا  مه  وت 

.نکم يوریپ  وا  ياهتساوخ  زا  مه  وت  دنک  یمن  يوریپ  وت  زا  اهیراوشد  رد  تسفن  رگا 

.هدم شخساپ  دیوگ ، نخس  وت  اب  نداد  مالس  زا  لبق  هک  یسک 

.تسا رت  ناسآ  شتآ  زا  گنن 

: دومرف شنارای  هب 

؟ دشاب رت  هیبش  مولظمب  هک  دیا  هدید  ار  يراکمتس  ایآ 

؟ ربمایپ رسپ  يا  تسا  هنوگچ  دنتفگ 

.تحار رد  شدوسحم  دشاب و  جنر  رد  هک  يدوسح  دومرف :

.تسا یگدنشخب  رد  يدرمناوج  زا  رتشیب  اضر  تعانق و  رد  يدرمناوج 

«. 84  » تسا نآ  زاغآ  زا  رتهب  راک  نایاپ 

(2)

یئارسرعش

هک يراعشا  زا  یئاه  هنومن  ام  دورس و  یم  رعش  رتمک  ع )  ) ماما

______________________________

فـشک برالا ، تیاهن  هعیـشلا ، نایعا  لوئـسلا ، بلاطم  بوشآ ، رهـش  نبا  بقانم  لوقعلا ، فحت  ياـهباتک  زا  ار  نانخـس  نیا  (- 84)
.میدروآ مهارف  بتک  رگید  هّمهملا و  لوصف  یبوقعی ، خیرات  همغلا ،

ج 1،ص:219 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

هب تسا و  هدروآ  باسحب  نارعاش  رامش  رد  ار  ترضح  نآ  قیفش » نبا   » اما .میدروآ  هتـشذگ  ياهثحب  رد  تسا  بوسنم  شترـضحب 
: تفگ دوب  هدرک  هایس  باضخ ، هلیسوب  ار  شنساحم  هک  یتقو  ترضح  هک  دنک  یم  داهشتسا  ماما  زا  رعش  کی 

لیدـبت یناوجب  زین  تسا  يریپ  هک  ار  اهنآ  لصا  متـسناوتیم  شاک  يا  مدراذـگ و  یقاب  ار  شلـصا  مدرک و  هایـس  ار  اـهوم  رهاـظ  نم  »
«. منک
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: تسا هدورس  نینچ  مدرم  دنپ  رد  ترضح  نآ  هک  تسا  هدمآ  هعیشلا » نایعا   » رد

.تسا هتفر  نیب  زا  اه  ینامداش  ندش  يرپس  اب  راگزور  يافص  هک  دیراذگاو  رابهودنا  کیرات و  ياهزور  نیا  اب  ارم  »

«. دراد رارق  راوتسا  یئاه  هبرجت  شیناگدنز  ياهبش  وا و  نیب  هک  دهد  بیرف  ار  یسک  دناوتیم  راگزور  هنوگچ 

: دومرف ترضح  نآ  هک  تسا  هدمآ  بقانم »  » رد

.تسا ناسآ  شلمحت  يرذگدوز  هودنا  ره  اریز  مزرویم ، یئابیکش  نم  دنک ، افج  نمب  راگزور  رگا 

دروآ يور  نمب  ینامداش  یمرخ و  رگا  و 
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.تسا شزرا  یب  يرادیاپان  ترسم  ره  اریز  موش ، یمن  شوخلد 

يرونخـس تغالب و  ناورـشیپ  زا  ماما  هک  میمهفیم  هدنام  یقاب  ترـضح  نآ  زا  اهبنارگ  يا  هیامرـس  نوچ  هک  هدـنزرا  نانخـس  نیا  زا 
.تسا هتشاذگ  اجب  تیناسنا  يارب  تساه  ینومنهر  لئاضف و  يواح  هک  يا  هدنزرا  ياهثاریم  تسا و 

ج 1،ص:221 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

(1)

ع»  » یلع ماما  راگزور  رد 

هراشا

ج 1،ص:222 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

، تفر الاب  تفالخ  یـسرک  رب  ناگدیدمتـس  روای  قح و  ماما  هک  دنکفا  هیاس  یناسنا  ناهج  رب  يربارب  لدـع و  تموکح  یماگنه  ( 1)
: دومرفیم دوب و  کیرش  ناگمه  تیمورحم  هودنا و  رد  دیسریم و  ناگدنامرد  ناریقف و  دردب  دوب و  ناوتان  مدرم  نابیتشپ  هک  یماما 

دنیوگب نینمؤملا  ریما  ارم  هک  منک  تعانق  نیاب  ایآ  »

ج 1،ص:223 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

«. 1 « » مشاب اهنآ  قشمرس  راگزور  ياه  یتخس  رد  دیاب  ای  مشابن  کیرش  اهنآ  اب  راگزور  هودنا  رد  و 

یتخبـشوخ تمعن و  تقیقح  مدرم  دمآ و  رد  شبنجب  تلادع  قح و  ياهمچرپ  هک  دوب  ناشخرد  يدـهع  ع )  ) یلع تفالخ  راگزور 
.دندیشچ ار  يربارب  لدع و  ینیریش  دنتفایرد و  ار 

ایر و غورد و  زا  يرثا  مدرم  تسویپ و  روهظب  شگرزب  ياهفدـه  میلاعت و  مالـسا و  فراعم  دوب و  ربماـیپ  دـهع  نوچ  هک  يراـگزور 
.دنتفاین لدع  تموکح  نآ  رد  لطاب  گنرین 

ات مینک ، یم  نایب  يولع  نادـناخ  رد  ار  تفالخ  رارقتـسا  تیفیک  میروآ و  یم  ناشخرد  رـصع  نآ  عیاقو  زا  راصتخاب  یئاه  هنومن  اـم 
.دوش صخشم  تفالخ  رما  رد  نسح  ماما  تیعقوم 

دـندمآ و ع )  ) یلع ماـما  روـضحب  نویبـالقنا  هارمه  هب  ریبز »  » و هحلط »  » هلمج زا  راـصنا و  رجاـهم و  هورگ  ناـمثع »  » لـتق زا  سپ  ( 1)
: دنتفگ

.دنشاب هتشاد  یماما  هک  دنراچان  مدرم 
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.مهدیم تیاضر  نآ  هب  دینیزگرب  ار  سک  ره  تسین  امش  يرادمامزب  يزاین  ارم  دومرف : ع )  ) یلع

یسک ام  دنتفگ : مدرم 
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.مینک یمن  باختنا  تفالخ  هب  وت  زا  ریغ  ار 

اهنآ یلو  تفگ ، یمن  خساپ  اهنآ  تساوخردب  ماما  دریذـپب و  ار  اهنآ  يربهر  هک  دنتـساوخ  ماما  زا  دـندرک و  يراشفاپ  تدـشب  مدرم 
هب رتکیدزن  نامیا و  رد  رتراد  هقباس  تفالخب و  رتراوازس  وت  زا  ار  یسک  ام  دنتفگ : یم  دندیزرویم و  رارصا  دوخ  نخـس  رد  نانچمه 

ناشراتفگب ماما  یلو  میسانش  یمن  ربمایپ 

______________________________

.هدبع دمحم  هغالبلا  جهن  حرش  (- 1)

ج 1،ص:224 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.درکیمن یئانتعا 

، دندرگزاب ناشاهرهـشب  ربهر  نودب  مدرم  يریذپن و  ار  تفالخ  رگا  هک  دنتـشادرب  دایرف  دندرک و  ماحدزا  ترـضح  نآ  رب  نویبالقنا 
.دوب دنهاوخن  ناما  رد  یهابت  فالتخا و  زا  ناملسم  تما 

نامرف دریذپ و  یم  تروص  امش  يأر  هب  تفالخ  رما  دیتسه و  يروش  لها  امش  دنتفگ  دندروآ و  يور  هنیدم  مدرم  هب  نویبالقنا  ( 1)
.مینک يوریپ  راک  نیا  رد  امش  زا  ام  ات  دینک  باختنا  تفالخ  هب  ار  یصخش  دیشیدنیب و  سپ  تسا ، يراج  مدرم  رب  امش 

ناج میـشک و  یم  ار  ریبز  هحلط و  و  ع )  ) یلع ام  دـینک ، گـنرد  راـک  نیا  رد  رگا  مسق  ادـخب  میهدـیم و  تلهم  امـشب  زور  کـی  اـم 
«2  » .دوریم ردهب  شکاشک  نیا  رد  مدرم  زا  یهورگ 

: دیامرفیم هراب  نیا  رد  ترضح  هکنانچ  دندرک  ماحدزا  تدشب  دندمآ و  ماما  روضحب  مدرم  نویبالقنا ، يّدج  ياهدیدهت  زا  سپ 

نم ياهولهپ  دـنوش و  لاـماپ  ع )  ) نینـسح دوب  کـیدزن  هکناـنچ  دروآ  ور  نم  بناـجب  يوس  ره  زا  راـتفک  لاـی  نوچمه  مدرم  هوبنا  »
«. دندمآ درگ  نم  رب  دنفسوگ  هلگ  نوچ  مدرم  دش و  هدرشف  مه  رد  تدشب 

.تعیب تعیب ، دندزیم : دایرف  دندروآ و  موجه  شترضحب  مدرم 

؟ میا هدش  راچد  یئاهیراوگان  هچ  هب  يرقلا » ینب   » زا ام  هدمآ و  مالسا  رس  رب  هچ  ینیب  یمن  ایآ 

نانآ تساوخ  لوبق  زا  ماما  یلو 
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درکیم يراددوخ  هنارصم  نانچمه 

______________________________

دلج 3. ریثا ، نبا  خیرات  (- 2)

ج 1،ص:225 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.دیئوجب ار  يرگید  دیراذگاو و  ارم  تفگ : یم  و 

: دومرف تشاد و  نایب  تفالخ  رما  لوبق  زا  ار  شیراددوخ  زار  هاگنآ 

رب اهلد  هکنانچ  دراد ، نوگانوگ  یئاهگنر  اه و  هرهچ  هک  میوریم  يرما  زاوشیپ  هب  اـم  اریز  دـیورب ، يرگید  لابندـب  دـیراذگاو و  ارم  »
«. 3 « » دبای یمن  تابث  نآ  هب  اهدرخ  دریگ و  یمن  رارق  نآ 

اصوصخم .دنکیم  تموکح  ناشناگرزب  ناج  رب  یئاهتساوخ  اهسوه و  هچ  دلخ و  یم  مدرم  ناج  رد  یئاهرـش  هچ  تسنادیم  ماما  ( 1)
حیحـص تسایـس  يارجا  اب  دنتـسیا و  یم  ماما  ربارب  رد  ریزگان  دـنراد ، یگریچ  یمالـسا  ياهرهـش  رب  هک  نامثع »  » ناگدـناشن تسد 

.دنزیخ یمرب  هزرابمب  تسا ، یمالسا  عامتجا  حلاصم  نمضتم  هک  ماما  یمالسا 

زا اصوصخم  .دراد  ضقانت  نآ  اب  دراوم  همه  رد  تسا و  نامثع »  » طلغ یـشم  فالخ  رب  الماک  ماما  همانرب  شور و  هک  دـننادیم  اـهنآ 
ار مدرم  مامز  دهاوخیم  هک  وا  دراد و  هیکت  نآ  هب  تموکح  ماوق  تما و  تایح  هک  تسا  يراوتسا  ینابم  نیرتمهم  زا  هک  یلام  ظاحل 

نادنمتسم یئاهر  هب  دنز و  مه  رب  اهیرگزواجت  اهیرباربان و  دراوم  رد  ار  ینامثع  تسایس  ساسا  دیاب  دریگ ، تسدب  تلادع  ساسا  رب 
.دنک ارجا  ناناملسم  يدرف  یعامتجا و  تایح  ومن  يارب  یئاه  همانرب  دزادرپب و  رقف  لاگنچ  زا 

نارتش نوچمه  دـنا و  هدـیرچ  مدرم  عفانم  هاگارچ  رد  هک  یناسک  طلغ  شور  اب  دـشاب  هتـشاد  تقباطم  دـناوتیم  هنوگچ  هماـنرب  نیا  و 
؟ دنا هدرک  مضه  هدیعلب و  ار  مدرم  قوقح  دشک ، شین  هب  ار  يراهب  ياهفلع  هک  يا  هنسرگ 

یئاه همانرب  دزیخرب و  هزرابمب  راک  زواجت  هورگ  نیا  اب  دیاب  راچانب  سپ 

______________________________

.هدبع دمحم  هغالبلا  جهن  حرش  (- 3)

ج 1،ص:226 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

هنالداع یناگدنز  يارب  دیدج  یساسا  هک  دنک  حرط 
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.دیآ رامشب  ع )  ) یلع لیصا  يرادمامز  رادومن  هک  دیآ  دوجوب  تازایتما  نیا  همه  اب  نیون  یتلود  دشاب و  نمضتم  ار  ملسم  هدوت 

یمدرم نویبالقنا و  هورگ  ربارب  رد  تهج  نیمهب  .دوشیم  وربور  یگرزب  ياهرطخ  نینچ  اب  راـچانب  دریذـپب ، ار  تفـالخ  رگا  ع )  ) یلع
رد ار  نآ  يارجا  دراد و  تموکح  هنهپ  رد  هک  ینـشور  همانرب  اب  دنکیم و  حیرـصت  خـلت  قیاقح  نیاب  دـنهاوخیم  ار  وا  يرادـمامز  هک 

: دیوگ یم  دنزیم و  زابرس  تفالخ  لوبق  زا  دنادیم  نکممان  دوجوم  عضو 

هکلب دوب  مهاوخ  امـش  دننامب  يدرف  دینک ، اهر  ارم  رگا  منکیم و  لمع  منادیم  هک  نانچنآ  مریگ  هدهع  رب  ار  امـش  يرادمامز  نم  رگا 
.مشاب یم  دیدج  رادمامز  ربارب  رد  رتونش  فرح  رت و  عیطم  همه  زا 

هاگآ یبوخب  يوج  ارجام  تسرپدوس و  یهورگ  فارحنا  داسف و  تساوخ و  يوخ و  زا  تشاد و  تسد  رد  ار  هعماج  ضبن  ع )  ) ماـما
تهج نیمهب  درادن ، قفاوت  اهنآ  ياهیئوجدوس  اهیدنـسپدوخ و  اب  زگره  دراد  شینامـسآ  تلود  رد  وا  هک  يا  همانرب  تسنادیم  دوب و 

.دیزرویم عانتما  تفالخ  لوبق  زا  ادیدش 

مدرم تساوخ و  تلهم  اهنآ  زا  ادرف  حبـص  ات  ماما  راچانب  دنتـشاد و  ساـمتلا  يراـشفاپ و  ناـنچمه  دـندرکیمن و  اـهر  ار  وا  مدرم  اـما 
.دندش هدنکارپ 

هانپ رد  یلو  دندنام ، شوماخ  نآ  هریت  رداچ  ریز  رد  رهش  نیا  مارآ  ياه  هبلک  دیـشوپورف و  هنیدم  نامـسآ  رب  ار  شهایـس  همیخ  بش 
.دیآ شیپ  هچ  ادرف  ات  دیپط  یم  یئاهلد  دوب و  رادیب  یئاهمشچ  نیخولک  ياهخوک  نیا 

یئاهلد دـندوب و  اونـش  یئاهـشوگ  اپارـس  مدرم  تفر ، ربنم  رب  دـمآ و  دجـسمب  ماما  دـندمآ و  مهارف  دجـسم  رد  مدرم  حبـص ، ماگنهب 
يا هبطخ  ماما  .هدامآ 

ج 1،ص:227 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

نیا شنانخس  هلمج  زا  درک و  داریا 
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: دوب

.دیشاب دونشخ  شیربهرب  دینیزگرب و  ماقم  نیاب  ار  وا  امش  هکنآ  رگم  تسین  سک  چیه  قح  امش  يرادمامز  ( » 1)

نم رب  راک  نیا  لیمحت  رد  نانچمه  امـش  یلو  متـشاد ، شوخان  ار  نآ  نتفریذپ  نم  دیتساوخ و  نم  زا  ار  يرادمامز  لوبق  زورید  امش 
امش يرادمامز  دیهاوخیم  رگا  لاح  مناتسزاب ، متسب  یسک  زا  مهردکی  یتح  هک  متسین  یسک  نم  هک  دینادب  ار  نیا  .دیدرک  يراشفاپ 

«. موریم رانک  هنرگو  مریذپ  یم  ار 

.میتسه یقاب  دوخ  بشید  ياضاقت  رب  ام  دنتفگ  ادص  کی  یگمه  مدرم 

: دومرف ماما 

«. شاب هاوگ  مدرم  نیا  رب  ایادخ  »

دمآ و ریبز »  » نآ زا  سپ  .تسکـش  ار  نآ  يدوزب  هک  درک  تعیب  یتسد  نامه  اب  تساخرب و  هحلط » ، » دـندمآ شیپ  تعیب  يارب  مدرم 
.دنتفریذپ ار  ماما  تفالخ  تموکح و  یهورگ  هتسد و  ره  زا  مدرم  سپس  درک و  تعیب  شقیفر  لثم 

ار نآرق  ماکحا  هک  مینک  یم  تعیب  وت  اب  یطرـشب  دنتفگ  دندمآ و  ماما  روضحب  دندوبن  تعیب  لوبقب  رـضاح  هک  يا  هدع  نایم  نیا  رد 
.ینک ارجا  ناسکی  لیلذ  زیزع و  رود و  کیدزن و  هرابرد 

: دومرف ماما 

«. درک مهاوخ  نینچ  »

ناورم  » لثم دنتـشاد  رارق  هیما  ینب  نارـس  اهنآ  سأر  رد  هک  دندززابرـس  نآ  زا  دـنتفریذپن و  ار  ماما  تفالخ  ـالوصا  یهورگ  اـما  ( 2)
- دیعس  » و مکح »

ج 1،ص:228 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

هتشک ار  اهنآ  ناکیدزن  ناگتسب و  یمالسا ، توعد  شرتسگ  هار  رد  ماما  هک  دوب  نآ  ناشتفلاخم  تلع  و  هبقع » نب  دیلو   » و صاع » نب 
ءاغلا ار  همه  مالـسا  هک  دوب  یموهوم  یگلیبق  ياه  بصعت  یلهاج و  ياه  تیمح  هب  ناشیدـنبیاپ  اهنآ و  یناـمیا  یب  رگید  تلع  .دوب 

«. 4  » دندوب كانرطخ  ياز  تنوفع  ياهیرامیب  نیا  راتفرگ  نانچمه  اهنآ  یلو  دوب ، هدومن 

رد هک  دید  ع )  ) نسح نوچ  دسیون : یم  هبیتق » نبا  »
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« ریبز  » و هحلط »  » هک تسا  نیا  نم  هدـیقع  : » تفگ شردـپب  دریذـپب ، ار  تفالخ  ماـقم  دراد  دـصق  شردـپ  یکاـنرطخ  هماـگنه  نینچ 
نیا دنچ  ره  دنزادرپب  تروشمب  راک  نیا  رد  هک  يراذگاو  ار  مدرم  دننامب و  دوخ  لاحب  نانچمه  دنوشن و  راداو  امـش  تفالخ  لوبقب 

.دماجنا لوطب  لاس  کی  تروشم 

نیا نم  يأر  .دنرادن  ار  تیرادمامز  لوبق  زج  يا  هراچ  دنراد و  یمن  رب  وت  زا  تسد  دنزادرپ ، هرواشمب  مه  لاس  کی  رگا  مسق  ادخب 
هک تسا 

______________________________

: تفگ نینچ  ماما  هب  هیما  ینب  یگدنیامنب  دیلو  هک  تسا  هدمآ  یبوقعی  خیرات  رد  (- 4)

نامثع هب  يداد و  مانـشد  ناورم  ردـپ  هب  یتشک ، ردـب  گنج  رد  دوب  شیرق  رون  هک  ار  دیعـس  ردـپ  نم و  ردـپ  یتشک ، ار  اـم  همه  وت 
فرط رب  ار  ام  ياه  یتحاراـن  هک  مینک  یم  تعیب  وت  اـب  یطرـشب  اـم  تسا ، هتخاـس  کـیدزن  دوخب  ار  ناورم  ارچ  هک  يدرک  ضارتعا 
هکنیا اما  دومرف : دیلو  هب  دش و  نیگمـشخ  ماما  .یهد  رفیک  ار  نامثع  نالتاق  يراذـگاو و  امب  میراد  رایتخا  تسد و  رد  هچنآ  ینک و 

زا مناوتیمن  نم  مراذگاو  امشب  دیراد ، تورث  لام و  زا  هچنآ  هکنیا  دنا و  هدش  هتشک  ادخ  نامرفب  اهنآ  ما  هتـشک  ار  امـش  ناشیوخ  نم 
ناکما مه  ادرف  دـشاب ، مزال  زورما  رگا  نامثع  نالتاق  نتـشک  اـما  مناتـسنزاب و  امـش  زا  ار  یمومع  لاوما  مرذـگب و  مدرم  ادـخ و  قح 

.دراد

.تسا ربمایپ  هریس  نآرق و  ماکحا  قبط  رب  امش  يربهر  تسا  نم  هفیظو  هچنآ 

تعیب ترضح  نآ  اب  سپ  مینک  تعیب  وت  اب  ات  اشگب  ار  تتـسد  تفگ  ناورم  .دینک  تعیب  نم  اب  نارگید  لثم  دیتسه  لیام  رگا  نونکا 
.دندرک

ج 1،ص:229 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

تفالخ شریذپ  رگا  يراد  هگن  ار  ناشتعیب 
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.يریذپب اهنآ  زا  مه  وت  دندرک ، لوبق  عقاوب  رگا  ینک و  اهر  ار  اهنآ  مه  وت  دندرک ، ّدر  ار 

«. دوب رادومن  ینکش  نامیپ  تهارک و  راثآ  ناش  هرهچ  رد  مدرک و  ساسحا  ناشاهنابز  اهزغم و  رد  ار  هلیح  غورد و  نم  مسق ، ادخب 

: داد خساپ  دندوب  هتخاس  عیاض  ار  وا  قح  ربمایپ ، تلحر  زا  سپ  هنوگچ  هک  تشاد  دنمدرد  یلد  مدرم  نیا  زا  هک  ع )  ) ماما

رادـیدب ادـخ  لوسر  هک  يزور  زا  مسق  ادـخب  منک ، یم  هزرابم  دربن  ار  منامرف  هک  سک  ره  اب  منارای  کمکب  مرـسپ ! مسق ، ادـخب  هن  »
««. 5  » دنا هدرک  متس  نمب  مدرم  نیا  تسا ، هتفاتش  شراگدرورپ 

هک ار  مدرم  توعد  ع )  ) ماما هک  دـهاوخب  دـشاب و  هتـشاد  ییأر  نینچ  شردـپ  تفالخ  دروم  رد  ع )  ) نسح هک  دور  یمن  روصت  یلو 
همه زا  ع )  ) نسح اریز  تسا ، دیعب  یلکب  يا  هیرظن  نینچ  شریذپ  دیوگن و  خـساپ  دـنناوخیم ، يرادـمامز  لوبقب  ار  وا  دـنلب  يادـصب 

شردـپ رب  دنفـسوگ  هلگ  دـننام  مدرم  هک  دـیدیم  دوخ  مشچب  تشاد و  یهگآ  تخیگنا  یم  رب  تفـالخ  لوبقب  ار  ماـما  هک  يدراوـم 
باوج اهنآ  توعدب  ماما  هکنیا  اب  مینیب و  یمن  تفالخ  ماقمب  رتراوازـس  وت  زا  ار  سک  چـیه  ام  هک  دـننزیم  دایرف  دـنا و  هدروآ  موجه 

.دندوبن رادرب  تسد  مهزاب  دیزرویم  عانتما  تفالخ  لوبق  زا  دادیم و  ّدر 

هک دـندش  یم  یتالکـشم  اـه و  هنتف  راـچد  مدرم  تفریذـپ ، یمن  ار  تفـالخ  ع )  ) ماـما رگا  یکاـنرطخ  کـیراب و  هماـگنه  نینچ  رد 
.دوب ریذپان  فیصوت  شنایاپ -

تسشن و یم  ماما  رگا  هدش  راذگاو  واب  تفالخ  رما  هک  نونکا  هوالعب 

______________________________

.هسایسلا همامالا و  (- 5)

ج 1،ص:230 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.دش یم  ینامرفان  سرت و  رب  لمح  تخادرپ  یمن  تلادع  ققحت  قح و  يرایب 

دشاب نیا  شا  هدیقع  ع )  ) نسح هک  میریذپب  ار  هبیتق » نبا   » نخس میناوتیم  ایآ  یلیالد  نینچ  اب 
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؟ دنکن باتش  تفالخ  لوبق  رد  شردپ  هک 

دریذـپب و ار  تفالخ  ماما  هک  هدرکیم  باجیا  یمومع  حـلاصم  هدوب و  شراوگرزب  ردـپ  رظن  قفاوم  مه  ع )  ) نسح يأر  کـش  نودـب 
.دراذگن تسرپرس  یب  ار  مدرم 

دنلب يراتفگ 

مینک و یم  هجوت  ع )  ) نسح شدـنزرفب  ماما  هیاپ  دـنلب  حـیاصن  زا  يا  هراپ  هب  دـبای  یم  ناـیاپ  هراـب  نیا  رد  اـم  نخـس  هک  نونکا  ( 1)
شدنزرفب باطخ  نیرـضاح  هیحان  رد  نیفـص  گنج  زا  تشگزاب  زا  سپ  هک  تسا  یتیـصو  ترـضح  نآ  حیاصن  ایاصو و  نیرتمهم 

.هتشاگن

هک تسا  نیا  قح  تسا و  هدـنزومآ  اهبنارگ و  یئاهـسرد  یعامتجا و  بادآ  لئاضف و  لوصا  هدـنزرا و  تاروتـسد  يوتحم  هماـن  نیا 
يورین هب  هک  هتشاگن  ار  نآ  یـسک  درادرب و  رد  ار  مدرم  حالـص  ریخ و  نوچ  ددنب ، شقن  ناهاوخ  تلیـضف  ياهلد  رب  یتیـصو  نینچ 
کنیا تسا و  هتـشاد  اهنآ  گرم  ماگنه  اـت  یگدـنز  نارود  رد  ناـنآ  ياـهزاین  مدرم و  حـلاصمب  لـماک  یهگآ  شیوخ  یهلا  شناد 

: میرادیم نایب  ار  هدنزرا  قیاقح  نآ  زا  یخرب 

ج 1،ص:231 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

راگزور ثداوح  میلـست  تسا و  هتـشذگ  شرمع  دراد و  رارقا  ار  یگدـنز  ياـهیراوشد  تسا و  کـیدزن  گرمب  هک  يردـپ  زا  ( » 1)
.دنک یم  چوک  ناهج  نیا  زا  ادرف  هتفرگ و  ياج  ناگدرم  هاگرارق  رد  تسا ، رازیب  ایند  زا  هدش ،

اهیراـمیب دراد ، یمرب  ماـگ  گرم  يوـسب  اـهناسنا  رگید  نوـچ  دـبای و  یمن  رد  دراد و  مدرم  تیادـه  رد  یئاـهوزرآ  هک  شدـنزرفب  »
.تساهیراوگان ياهریت  جامآ  راگزور و  ثداوح  ورگ  رد  دیآ و  یم  وا  يوسب 

زگره هک  اهمغ ، اهدرد و  مدـمه  اههودـنا و  نامیپ  مه  گرم و  ریـسا  اهوزرآ و  هدـنهد  ناوات  تسا و  بیرف  ناـگرزاب  هک  یناـسنا  »
دریگ و یم  یتشک  اهتساوخ  اهلیم و  اب  دراذگ و  یمناو  ار  وا  اهالب 
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«. تسا ناگتشذگ  رد  نیشناج 

نیا نتشون  عقوم  رد  .دیوگیم  نخس  ایند  زا  شیئانتعا  یب  راگزور و  ياهیراوگان  ربارب  رد  شیوخ  میلست  زا  هدنزرا  راتفگ  نیا  اب  ماما 
ياهوزرآ هب  هک  درادیم  نایب  ینـشورب  دنراذگیم  اپ  ایند  نیاب  هک  ار  یناسک  لاوحا  هاگنآ ، درذگیم  لاس  تصـش  زا  شرمع  تیـصو 

راموط دیآ و  یم  ناشغارـسب  گرم  ریزگان  اهمغ و  اههودنا و  هارمه  دنیاهیراوگان و  اه و  یتخـس  ضرعم  رد  دنـسر و  یمن  شیوخ 
.دچیپ یم  مه  رد  ار  ناشرمع 

نینچ زا  ار  وا  هک  تسین  یـسک  دـنکیم و  يوریپ  یگدـنز  تاوهـش  ذـئاذل و  زا  تسا  یئاهجنر  اهیراوشد و  نینچ  راتفرگ  هکنیا  اـب  و 
: دیامرفیم دهدیم و  يرگید  ياهبنارگ  ياهسرد  دزادرپ و  یم  رگید  یقیاقح  میسرت  هب  یلماوع  نینچ  نایب  زا  سپ  درادزاب ، اهراک 

ج 1،ص:232 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

نارگید و دایب  مناوتیمن  رگید  متـسناد ، ترخآ  هب  مندروآ  يور  راگزور و  یـشکرس  اـیند و  ندرک  تشپ  زا  هچنآ  نیا ، زا  سپ  ( » 1)
.مشیدنیب شیوخ  یناهج  نآ  یتخبکین  تداعس و  تابجومب  یتسیاب  هکلب  مشاب ، مناگدنامزاب 

سفن ياوه  زا  ارم  هک  تسا  تقیقح  نیمه  مشاـب و  دوخ  لاـمعاب  هجوـتم  شیوـخ و  رکفب  دـیاب  ناـمدرم  یگراوـخمغ  ياوـس  سپ  »
.دوب دهاوخن  غوردب  هدولآ  زگره  هک  تسا  یتقیقح  نیا  تشادنپ و  هچیزاب  ناوتیمن  ار  نآ  هک  درک  راداو  یششوکب  تشادزاب و 

هدیـسر نمب  هک  تسا  نیا  لثم  دـسر  وتب  هک  یتبیـصم  ره  منادـیم و  شیوخ  دوجو  ماـمت  هکلب  دوخ  یتسه  زا  یئزج  دـنزرف ! يا  ارت  »
.دسریم نمب  دسر ، ارف  ارت  هک  یهودنا  تسا و  هتفایرد  ارم  ایوگ  دبایرد ، ارت  گرم  رگا  تسا و 

هچ مشاب و  هدنز  هچ  يریگرب  هرهب  نآ  زا  هک  متشون  وت  يارب  مراد  نانیمطا  نآ  راثآ  هب  هک  ار  همان  نیا  نونکا  »
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«! مریمب

تـسا هتـسیاش  هک  ار  یئالعا  لماک و  ياهروتـسد  تشاداو ، یتیـصو  نینچ  شراگنب  ار  ماـما  هک  یلماوع  ناـیب  راـتفگ و  نیا  لابندـب 
: درادیم نایب  نینچ  دنک  هجوت  اهنآ  هب  شدنزرف 

وا تیادـه  نامـسیر  هب  راد و  هگن  دابآ  راگدرورپ ، دایب  ار  تبلق  منک ، یم  شرافـس  ادـخ  نامرف  يارجا  يراگزیهرپ و  هب  ارت  مرـسپ ! »
.ینز گنچ  نآ  هب  هک  دراد  همادا  تیادخ  وت و  نیب  هک  يا  هتشر  زا  تسا  رتراوتسا  ینامسیر  هچ  زیوایب و 

راوتسا نیقی  هب  ناریمب و  یئاسراپ  هب  رادب و  هدنز  زردنا  هب  ار  تلد  »

ج 1،ص:233 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

زا امن و  شیانیب  ایند  ياه  یتشزب  نک و  يروآدای  گرمب  نادرگ و  راوخ  دـنوادخ  ربارب  رد  و  ( 1  ) زاس نشور  شناد ، رونب  نادرگ و 
تـشونرس زا  يزومآدنپ  نامهفب و  وا  هب  ار  اهزور  اهبـش و  ینوگرگد  ياه  یتشز  راد و  شرانکرب  راگزور  ياه  یتخـس  اه و  هلمح 

.تسا هتشذگ  هچ  ناینیشیپ  رب  هک  نک  شیروآدای  زومایب و  نآ  هب  ار  ناگتشذگ 

.دندیمرآ اجک  رد  دنتفر و  اجکب  دندرک و  هچ  هک  شیدنیب  نیبب و  ار  ناشراثآ  نک و  شدرگ  ناگتشذگ  راید  رد  »

ناهج نیا  زا  اهنآ  لـثم  يدوزب  مه  وت  دـنتفر و  یئاـهنت  يداو  هب  دندیـشک و  تخر  شیوخ  ناتـسود  شیپ  زا  هک  ینیب  یم  تقو  نآ  »
.شورفم تیایندب  ار  تترخآ  زاسب و  یگتسیاشب  ار  تیادرف  هاگیاج  سپ  تفر ، یهاوخ 

نتفرن اریز  ورم ، تسا  یهارمگ  شنایاپ  هک  یهارب  نکم و  وگتفگ  تسین  طوبرم  وتب  هچنآ  هراـبرد  يوگم و  ینادـیمن  هک  ار  يزیچ  »
.تسا رتهب  نآ  ماجنارس  سرت  زا  یهار  نینچب 

زا ار  مدرم  ات  شوکب  تیورین  مامت  اب  رادزاب و  یتشز  زا  تیئاناوت  نابزب و  ار  اهنآ  یشاب و  راکوکین  ات  نک  رما  یکین  هب  ار  مدرم  »
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.رادم كاب  نارگتمالم  شنزرس  زا  هار  نیا  رد  نک و  داهج  دیاب  هک  روطنآ  ادخ  هار  رد  يرادزاب ، يراکدب 

رب ار  دوخ  شاب  شیدـنا  فرژ  ینید  میهافم  ینابم و  رد  وش ، وربور  دـئادش  اب  یئاج  تیعقوم و  ره  رد  قح  يرادـیاپ  يراـی و  يارب  »
.تسادخ هار  رد  تماقتسا  یئابیکش و  يوخ  نیرتهب  هک  هد ، تداع  اه  یتخس  لمحت 

ج 1،ص:234 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

ره زا  تسوکین و  یناـبهگن  هاـنپ و  وت  يارب  دـنوادخ  فطل  هک  هد  رارق  دـنوادخ  هاـنپ  رد  ار  دوخ  تالکـشم ، اـهراک و  همه  رد  ( » 1)
.دراد یم  تهاگن  يراوگان 

بلط یکین  شیوخ  يادخ  زا  راک  ره  رد  تسوا ، تسدب  طقف  ندرک  ندـیمون  ندیـشخب و  هک  ربب  زاین  یب  هاگردـب  يراد  يزاین  ره  »
.نک

شناد رد  يریخ  هک  نادب  دشاب و  دنمدوس  هک  تسنآ  نخس  نیرتهب  نوچ  نادرگمرب  يور  نآ  زا  نک و  كرد  یتسردب  ارم  تیـصو 
.تفرگ ارف  دیابن  تسین  هتسیاش  شنتخومآ  هک  یملع  تسین و  دوس  یب 

تردابم همان  تیـصو  نیا  شراگنب  تسا ، هتفرگ  ارف  ار  مرکیپ  یناوتاـن  یتسـس و  تسا و  کـیدزن  ناـیاپب  مرمع  مدـید  نوچ  مرـسپ ! »
رد هکنانچمه  ای  مشاب ، هدـیناسرن  وتب  مراد  رطاخب  هچنآ  هک  مدیـسرت  مریمب و  هکنآ  زا  شیپ  متـشون  تیارب  یلئاضف  قیاقح و  مدرک و 

ياه هنتف  دیآ و  دیدپ  وت  رب  اهتـساوخ  یـضعب  هکنیا  ای  دیآ  دیدپ  یـشهاک  زین  ما  هشیدـنا  رد  هدـمآ  دـیدپ  یناصقن  نم  یمـسج  ناوت 
.يدرگ شکرس  يرتش  نوچمه  هنایم  نیا  رد  دروآ  موجه  وت  رب  راگزور 

هکنآ زا  شیپ  تهج  نیمهب  .دریذـپ  یم  دنـشاپب ، نآ  رد  هچنآ  هک  تسا  یلاخ  فاص و  هداس و  ینیمز  نوچمه  ناوج  ناـج  هحفـص  »
يدج يرکفتب  ات  مدرک  مادقا  وت  بدا  یئامنهارب و  ددرگ ، مرگرس  تا  هشیدنا  دوش و  تخس  وت  بلق 
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جنر زا  تروص  نیا  رد  يدرگ ، رادروخرب  مهف  نف و  لها  تبرجت  زا  یشیدنیب و  تدوخ  راک  رد 

ج 1،ص:235 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.یتسه فاعم  هبرجت  تمحز  زا  يرانکرب و  شیامزآ 

یم رد  ینـشورب  ار  یئاهزیچ  يوشیم و  دنم  هرهب  تمحز  نودـب  میا  هتخومآ  جـنر  لمحت  اب  هک  یئاه  هبرجت  جـیاتن  زا  هک  تساجنیا  »
«. دوبن مولعم  الماک  ام  رب  هک  یبای 

اـهیرترب و تـالامک و  همه  دـهاوخیم  دـنکیم و  هراـشا  شیوـخ  رمع  تشذـگب  يراـتفگ  نینچ  نمـض  رد  مالـسلا - هـیلع  ماـما - ( 1)
هدـنزرا و ياهـشناد  اـهتمکح و  ار  وا  دزاـس و  نیزگیاـج  زین  شدـنزرف  حور  رد  دراد ، یلجت  شـسدقم  دوـجو  رد  هـک  ار  یتازاـیتما 

لها براجت  هجیتن  زا  دـهد و  سرد  وا  هب  هدـمآ  دـیدپ  ناهج  رد  هک  یثداوح  ناگتـشذگ و  تایح  زا  یئاهتربع  دزوماـیب و  دـنمدوس 
.دنک شدنم  هرهب  لقع  رکف و 

يو هب  ار  یگدنز  روما  نیرتمهم  نیرتقیقد و  دنک و  هاگآ  يزوریپ  تداعـس و  زومرب  ار  شدـنزرف  دـهاوخیم  قیاقح  نیا  نایب  رد  ماما 
.دناسانشب

: دهدیم همادا  هنوگنیا  دوخ  تیصو  هب  ماما 

ناشراثآ رد  مدیشیدنا و  ناشرابخا  رد  مدرک و  رظن  اهنآ  لامعا  رد  یلو  متـشادن  زارد  يرمع  ناگتـشذگ  دننام  نم  هچ  رگا  مرـسپ ! »
ناگتـشذگ یگدـنز  نارود  مامت  رد  يرادـنپ  هک  مدرک  یـسررب  ناشراک  رد  نانچ  هکلب  میاهنآ ، زا  یکی  اـیوگ  هکناـنچ  مدرک  ریس 

.ما هدوب  هدنز 

هصالخ نایم  نیا  زا  متخانش و  زاب  ار  ناشیاهنایز  اهدوس و  متفایزاب و  ناشتایح  ياهیئانشور  زا  ار  ناشراگزور  ياهیگریت  هجیتن ، رد  »
هچنآ مدز و  رانک  تسا  ینادرگرس  بجوم  هک  ار  شتالوهجم  متفگ و  تیارب  ار  شیاه  هدیدنسپ  مدیزگرب و  وت  يارب  ار  نآ 

ج 1،ص:236 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

ار قالخا  بدا و  لوصا  مداد و  ماجنا  تا  هرابرد  نابرهم  يردپ  ینعی  تسا  نم  هفیظو  هک 
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.مدروآ مهارف 

ارت ادـتبا  يراد  كاپ  یناج  تسرد و  يا  هشیدـنا  يا ، هدرک  زاغآ  ار  یناوج  لصف  يا و  هدروآ  يور  یگدـنزب  هزات  کنیا  وت  و  ( » 1)
دننامب ار  سک  چیه  منک و  یم  هاگآ  شمارح  لالح و  زا  مهدیم و  هجوت  مالـسا  ماکحا  عیارـش و  نآ و  میهافم  ادخ و  باتک  میلعتب 

.مناسریمن يزایتما  نینچب  وت 

.دوش هابتشا  وت  رب  دنراد ، فالتخا  نآ  رد  سوه  اوه و  يور  زا  نامدرم  هک  يدراوم  مسرتیم ، نآ  زا  »

دیاقع هکنیا  زا  مراد  رت  تسود  دـشاب ، هدـننک  تحاراـن  نم  يارب  هچ  رگا  وت  يارب  ار  ینید  قیاـقح  ندرک  راوتـسا  تروص ، نیا  رد  »
.یشابن نمیا  كاله  هابتشا و  زا  هک  دریذپ  لکش  يا  هنوگب  وت  ینید 

.منک یم  شرافس  تیصو  نیا  تیاعرب  ارت  دنک و  تیاده  تدوصقمب  دشخب و  قیفوت  تداعس  یبای و  هار  رد  ارت  دنوادخ  مراودیما  »

وت رب  هک  تسا  یضئارف  ماجنا  ادخ و  ینامرفان  زا  سرت  يراگزیهرپ و  يریگ  یم  ارف  نم  تیصو  زا  هک  يروتسد  نیرتهب  نادب  مرـسپ !
اریز يزاس ، شیوخ  قشمرس  ار  تنادناخ  يراک  هتـسیاش  يریگ و  دنپ  ناینیـشیپ  تشذگرـس  زا  دیاب  تسا و  هدومرف  بجاو  دنوادخ 
دوخ ماجنارـسب  يرگن و  یم  شیوخ  راک  رد  زین  وت  هکنانچ  دنداتـسیانزاب  شیوخ  لمع  حور و  رد  هشیدـنا  یـسررب و  زا  زگره  اهنآ 

.یشیدنا یم 

یفیاظو هچ  هک  دنتفایرد  شیوخ  یشیدنا  فرژ  هجیتن  رد  اهنآ  ( » 2)

ج 1،ص:237 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

رثا رد  يراد  لیم  ینک و  يوریپ  نانآ  راتفر  زا  یهاوخ  یمن  رگا  لاح  دننک ، يراددوخ  دیاب  يرادرک  مادک  زا  دنهد و  ماجنا  دـیاب  ار 
نیا رد  زادرپ  يریگارف  هشیدـنا و  هب  ناـنآ  لـثم  مه  وت  سپ  يزادرپـب ، دوـخ  فیاـظو  يارجا  هب  یباـیرد و  ار  قیاـقح  مهف ، شناد و 

يزادرپ قیقد  رظن  ناعما  هب  هک  یشوکب  دیاب  تروص 
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.يوشن لاجنج  هلداجم و  راتفرگ  یتفین و  دیدرت  ههبش و  ياه  هاگترپ  رد  ات  ینک  رکف  تسرد  و 

ههبش هب  ارت  هک  يریحت  ینادرگرـس و  ره  زا  نک و  قیفوت  بسک  شناتـسآ  زا  هاوخ و  يرای  تیادخ  زا  یـشیدنیب  هکنآ  زا  شیپ  ( » 1)
.زیهرپب دنک  هارمگ  ای  دزادنا ،

هتفای و لماکت  تا  هشیدـنا  يا و  هتـشگ  عشاـخ  میلـست و  تقیقح  ربارب  رد  هدـش و  نشور  فاـص و  تلد  هک  يدرک  ساـسحا  نوچ  »
يارب وت  شناد  رکف و  زونه  رگا  اما  دنب ، راکب  ار  اهنآ  شیدنیب و  نم  راتفگ  رد  هاگنآ  هتفرگ  لکش  ریـسم  کی  رد  تدصقم  تمه و 

ریزگاـنب تروص  نآ  رد  دـنیب ، یمن  ار  دوخ  ياـپ  شیپ  هک  یتسه  يرتـش  لـثم  هک  نادـب  هتفاـین ، زکرمت  وت  تیادـه  حـلاصم و  بلج 
دناوتیمن ددرگ ، اه  یهارمگ  اه و  یکیرات  نینچ  راچد  هک  سک  نآ  یتفا و  یم  ورف  یهارمگ  ياهیکیراتب  یهابتشا و  رطخ و  راتفرگ 

.تسا رت  مزال  لقعت  گنرد و  یکانرطخ  تیعقوم  نینچ  رد  دشاب و  نید  راتساوخ 

مه دراد  همادا  وا  تیشم  هب  مه  ام  یگدنز  تسوا  رایتخا  هضبق  رد  ام  گرم  هک  یئادخ  نادب  شوینب و  بایرد و  ارم  يایاصو  مرسپ ! »
، دنادرگیمزاب مه  دنک و  یم  تسین  مه  دناریمیم ، مه  دنیرفآ و  یم 

ج 1،ص:238 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

دروآ و دـیدپ  نآ  رد  اهیراتفرگ  اهـشیامزآ و  اهتمعن و  تخاس و  ياپ  رب  ار  ایند  دـنوادخ  دزاس و  یم  اـهر  مه  دـنکیم و  راـتفرگ  مه 
.میناد یمن  ام  هتساوخ و  دوخ  هچنآ  داهن و  شلابندب  ترخآ  شاداپ 

يزیچ تقلخ  زاغآ  رد  وت  نوچ  تقلخ ، رد  صقن  هن  نادب  دوخ  ینادان  لیلد  ار  نآ  يدروخرب  یلکشم  هب  شنیرفآ  رد  رگا  سپ  ( » 1)
یئاهزیچ تسا  رایسب  هچ  یتخومآ و  ار  یقیاقح  دعب  یتسناد و  یمن 
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تیانع هب  سپ  یـسریم ، یهاگآ  هب  دـعب  یلو  هداتفا  یهارمگب  وت  یئاـنیب  تسا و  نادرگرـس  شا  هراـبرد  تا  هشیدـنا  ینادـیمن و  هک 
.تسارایب ارت  داد و  تیزور  تدیرفآ و  هک  یئادخ  نک  هجوت  تراگدیرفآ 

«. یسرتب شینامرفان  زا  يروآ و  يور  وا  هب  یتسرپب و  ار  وا  دیاب  »

اقیقد ار  یعامتجا  بادآ  نآ  زا  سپ  درادیم و  نایب  نشور  یلیالد  دزادرپ و  یم  دیحوت  قیاقح  حرـشب  نانخـس ، نیا  زا  سپ  ع )  ) ماما
: دیامرفیم هدرک ، حیرشت 

هاوخب و زین  نارگید  يارب  یهاوخیم  شیوخ  يارب  ار  هچ  ره  سپ  هد  رارق  نازیم  نارگید  دوـخ و  نیب  ار  شیوـخ  تساوـخ  رـسپ ! يا  »
.راد رانک  رب  نآ  زا  زین  ار  نارگید  ینادیم  دنسپان  دوخ  يارب  ار  هچ  ره 

يراک دننک ، یکین  وتب  یهاوخ  هک  نوچمه  نک  یکین  نارگیدب  دننک و  متس  وتب  یهاوخ  یمن  هکنانچمه  نکم ، متس  یـسکب  زگره  »
رامش تشز  زین  دوخ  يارب  ینادیم  تشز  نارگید  زا  هک  ار 

ج 1،ص:239 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

ینخس دشاب و  مک  تسا  هتـسناد  هچ  رگا  يوگم  ینادیمن  ار  هچنآ  نادرگ  یـضار  دوخ  زا  ار  مدرم  يوشیم  دونـشخ  مدرم  زا  هچنآب  و 
.يوگم نارگید  هرابرد  دنیوگب  تا  هرابرد  یهاوخیمن  هک  ار 

یلو شوکب  شاعم  شالت  يارب  یگدـنز  رد  تسا ، هشیدـنا  تفآ  تسا و  تقیقح  فـالخ  رب  یـشکرس  يدنـسپدوخ و  هک  نادـب  «و 
«. شاب رترادربنامرف  رت و  نتورف  تراگدرورپ  ربارب  رد  یتفای  ار  تسار  هار  نوچ  زودنیم و  یتورث  تناگدنامزاب 

لوصا ایاصو  نیا  اریز  دـنوش ، یم  لئان  ناسنا  ياهیرترب  لامک و  جوا  هب  دـننک  لمع  ماما  هدـنزرا  ياهروتـسد  نیاب  اـهناسنا  رگا  ( 1)
.دیامرفیم هک  تسا  نیا  نادیواج  ياهروتسد  نیا  هلمج  زا  دراد و  رب  رد  ار  یبای  لامک  یتخبشوخ و  ياهناینب  تلادع و 

یسریمن تیاهوزرآ  همهب  زگره  هک  نادب  نیقیب  »
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ریگ و ناسآ  ار  یگدـنز  شالت  سپ  دنتـشذگ ، دـندوب و  نارگید  هک  یتسه  یهار  نامه  رد  وت  یبای و  یمن  یئاهر  گرم  رطخ  زا  و 
هب يرگشالت  ره  هک  تسین  روطنیا  ددرگیم ، یگدنز  يدوبان  بجوم  هک  تساهشالت  رایـسب  اریز  زادرپ ، یئوکین  هب  يزور  بسک  رد 

.دنامب مورحم  يریگ  ناسآ  ره  دسر و  تورث 

دوجو زا  هچنآ  اریز  دناسر ، ناوارف  ياهتمعنب  اه  یتسپ  نآ  ارت  هچ  رگا  رامـش ، یمارگ  راد و  رود  یتسپ  هنوگ  ره  زا  ار  شیوخ  ناج  »
.دشاب یگتسیاش  هار  رد  هکنآ  رگم  یبای  یمن  رد  ار  نآ  ضوع  ینکیم  فرصم  دوخ 

.دیرفآ دازآ  تیادخ  هک  شابم  نارگید  هدنب  »

ج 1،ص:240 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.دشاب یتخس  شنایاپ  هک  تسین  یشیاسآ  رد  یتذل  دناسر و  رش  هب  ارت  هک  تسین  یکین  نآ  رد  يریخ  »

ادـخ زا  ار  دوخ  زاـین  طـقف  هک  یهاوخیم  رگا  دـناشک ، یماـکان  یهاـبت و  هب  ارت  دریگرب و  رد  ارت  عـمط  زآ و  هک  شاـب  رذـح  رب  ( » 1)
یهاوخ تفایرد  ار  شیوخ  مهـس  دیـسر و  دـهاوخ  دـسرب ، وتب  دـیاب  هچنآ  اریز  زیرم ، نارگید  شیپ  ار  شیوخ  يوربآ  سپ  یهاوخب 

زا وت  تیمورحم  یفالت  .يریگب  نارگید  زا  هک  يدایز  مهـس  زا  تسا  رتهب  دـسرب ، وتب  دـنوادخ  بناج  زا  هک  یمک  نازیم  ناـمه  درک 
نآ رد  هچنآ  دشاب  تسـس  یفرظ  دـنب  رگا  اریز  دـهد ، يور  راجنهان  نتفگ  رثا  رب  هک  یئاه  یتخـس  لمحت  زا  تسا  رتناسآ  یـشوماخ 

مشچ زا  رتهب  يراد  تسد  رد  هچنآ  يرادهگن  تسا ، هتسب  نآ  هب  ناسنا  تیصخش  هک  تسا  يدنب  نامه  هلزنمب  نابز  دزیریم و  دشاب ،
.دیآ تسدب  یتسردان  زا  هک  تسا  یتورث  زا  رتهب  دشاب  هارمه  ینمادکاپ  اب  هک  یسک  .تسا  نارگید  لامب  تشاد 

زا رتهب  ار  دوخ  زار  سک  ره  »
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.ددرگ انیب  دشیدنیب  سک  ره  دنیوگ ، هوای  نایوگرپ  دنشوک ، یم  دوخ  نایزب  هک  دنتسه  یناسک  رایسب  درادیم ، هاگن  نارگید 

یندروخ اهیکاروخ  نیرتدـب  يوش ، زاتمم  اهنآ  زا  ات  ریگ  هرانک  ناراکدـب  زا  یـشاب و  نانآ  رامـش  رد  ات  شاـب  هارمه  ناراـکوکین  اـب  »
.تساهناوتان هب  ملظ  اهمتس ، نیرتدب  تسا و  مارح 

هک اسب  هچ  دوش ، وراد  درد  ددرگ و  درد  وراد  هک  اـسب  هچ  تسا ، هدیدنـسپ  يریگ  تخـس  دـشخبن ، دوس  ارادـم  یمرن و  هک  یئاـج  »
نمشد

ج 1،ص:241 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.دنک تهارمگ  تسود  دهد و  دنپ  ارت 

دنپ ارت  هک  تسا  نآ  هبرجت  نیرتهب  تساه و  هبرجت  هتخودـنا  لـقع ، تسا ، ناداـن  هیامرـس  وزرآ  هک  نک  يرود  زارد  ياـهنامرآ  زا  »
«. دهد

ياـیاصو رد  يا  هدـنزومآ  ياهـسرد  اـهبنارگ و  ياهروتـسد  دادـیم و  هـمادا  شیوـخ  هدـنزومآ  ياهدـنپ  هـب  ناـنچمه  ع )  ) ماـما ( 1)
.تسا نیرفآ  تداعس  شخبدوس و  یناسنا  ره  يارب  راگزور  نایاپ  ات  هک  درکیم  یلجت  شنادیواج 

قیاقح و نیا  هک  دـهدیم  ناشن  ینـشورب  یئایاصو  نینچ  نایب  مینک و  یم  افتکا  ماما  ياـیاصو  زا  رادـقم  نیمه  ناـیب  هب  اـجنیا  رد  اـم 
زا میظع  دـنلب و  يا  هنومن  تروصب  ار  وا  هتفرگ و  ياج  ع )  ) نسح سدـقم  ناج  رد  ماما  كاپ  ناـبز  زا  اـه  یباـی  لاـمک  اـهیرترب و -

.تسا هدروآ  رد  اه  ینمادکاپ  اهیماقمدنلب و  لئاضف و 

.میزادرپیم هرصب »  » عیاقو حرشب  میناسریم و  نایاپب  ار  نخس  اجنیا  رد 

ج 1،ص:243 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

(1)

هرصب رد 

ج 1،ص:244 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

قبط رب  تفالخ  نامرف  نآ  بجومب  هک  دش  نشور  تفالخ  ماقم  همانرب  دنتخانش و  ار  دیدج  هفیلخ  مدرم ، تفریذپ و  نایاپ  تعیب  ( 1)
.دوب دهاوخ  یشکرس  متس و  نایاپ  راوگرزب و  لوسر  شور  وترپ  رد  مالسا و  میلعت 

دندرب و یم  جاراتب  ار  اه  تمینغ  هک  دوب  نیشیپ  هفیلخ  نارازگراک  يرانکرب  دیدج  هفیلخ  ياهمادقا  نیتسخن 
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دندوب یتسود  لام  یتسرپایند و  قرغ 

ج 1،ص:245 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

ربمایپ نارای  مه  مدرم و  هدوت  مه  شیوخ  راجنهان  راتفر  اب  دندیپاچ و  یم  دندروخیم و  ار  نیملـسم  لاملا  تیب  ناشنایفارطا  دوخ و  و 
.دنتخیگنارب نامثع  رب  ار  نآرق  دنمتریغ  نیئراق  گرزب و  ءاهقف  و 

حلاصمب تفرگزاـب و  ناـنآ  زا  دوب  ناـمثع »  » ناـکیدزن ناگتـسب و  لویت  رد  هک  ار  یعرازم  كـالما و  دـیدج ، تفـالخ  نینچمه  ( 1)
«. 1  » داد صاصتخا  يربارب  يرگداد و  ساسا  رب  نادنمتسم  دوسب - مدرم و  یمومع 

.هورگ نیتسخن ، حیرص  تامادقا  یبالقنا و  همانرب  نیا  یلو 

.دندیسریمن شیوخ  یصخش  دیلپ  ياهفده  اهدوسب و  اهنآ  رگید  یئاهنامرف ، نینچ  يارجا  اب  اریز  تخاس ، نیگمشخ  ار  ناتسرپدوس 

ماما هنالداع  تموکح  دـض  رب  اهتفلاخم  دـش و  رادـیدپ  یـشکرس  فـالتخا و  درمت و  ياـه  هناـشن  هک  دوب  هتـشذگن  زور  دـنچ  زونه 
.دیدرگ نایامن 

.دندروخیم مشچب  ریبز »  » و هحلط » ، » ناتسرپدوس هورگ  شیپاشیپ  رد 

تشاد و رظن  رد  ار  قارع »  » یئاورناـمرف ریبز »  » نینچمه تفرگ و  دـهاوخ  تسدـب  ار  نـمی »  » تموـکح هـک  تشادـن  کـش  هـحلط » »
: دنتفگ دندمآ و  ماما  روضحب  سپ  .دندوب  هتفریذپ  ار  ماما  تفالخ  تهج  نیمهب 

؟ میدرک تعیب  وت  اب  ارچ  ینادیم  ایآ  نینمؤملا ! ریما  يا 

.دیدرک نینچ  ناینیشیپ  اب  هکنانچمه  يرادربنامرف  يونش و  فرح  يارب  يرآ  دومرف : ماما  - 

.میشاب کیرش  وت  اب  تفالخ  راک  رد  هک  میدرک  تعیب  وت  اب  نیا  يارب  ام  هن ، - 

ناگویب و زا  تیامح  قح و  تماقتسا  نخس و  رد  امش  هتبلا  هن ، - 

______________________________

.یلع مامالا  هیرقبع  (- 1)

ج 1،ص:246 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.دیتسه کیرش  نم  اب  نامیتی 
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ار ینامرفان  تیاکش و  يانب  دیـسر ، دهاوخن  ناشـضارغاب  ندیـسر  رد  يدوس  اهنآ  هب  ماما  تفالخ  زا  هک  دش  تباث  اهنآ  رب  نوچ  ( 1)
نایشیرق زا  یهورگ  نایم  رد  هحلط »  » دنتشاذگ و
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: تفگ

میدش وا  لتق  بجوم  میدـش و  هانگ  بکترم  هک  یئاج  ات  میدرک  مایق  نامثع  رب  وا  رطاخب  ام  داد ، امب  ع )  ) یلع هک  تسا  يدزم  مهنیا 
.دیزگرب ار  نارگید  دیسر ، میتساوخیم  هچنآب  نوچ  تفای و  نایاپ  راک  ات  دوب ، هتسشن  شا  هناخ  رد  وا  و 

: تفگ دمآ و  رد  نخسب  زین  ریبز » »

ع)  ) یلع اب  رفن  ود  اـم  یلو  « 2  » تفریذـپن ار  تعیب  لوبق  اـم  زا  یکی  میدوب و  يروش  لـها  زا  رفن  هس  اـم  هک  مینامیـشپ  تهج  نیا  زا 
.تسا هتفر  اطخ  هب  ام  دیما  هک  مینیب  یم  نونکا  تخاس  هرهب  یب  ار  ام  وا  یلو  میدروآ  شتمدخ  رد  ار  دوخ  يورین  میدرک و  تعیب 

: تفگ تساوخ و  ار  سابع » هّللا  دبع   » شریزو دیسر و  ماما  شوگب  ناشاه  هتفگ 

؟ يدینش ار  درم  ود  نیا  نخس  - 

.مدینش یلب  - 

؟ ینکیم رکف  هچ  - 

.نادرگ ریما  هفوک »  » رب ار  هحلط »  » و هرصب »  » رب ار  ریبز »  » سپ دنتموکح ، ناهاوخ  اهنآ  منکیم  نامگ  - 

: دومرف درک و  مسبت  ماما 

______________________________

.درک یچیپرس  ماما  تفالخ  لوبق  زا  هک  تسا  صاقو  نب  دعس  روظنم  (- 2)

ج 1،ص:247 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

، دـنوش راوس  مدرم  شود  رب  اـهنیا  نوچ  دراد و  دوجو  ناوارف  یئاـه  هیامرـس  رایـسب و  ینادرم  هرـصب »  » و هفوک »  » رد وـت ، رب  ياو  ( 1)
یـسک مهاوخب  رگا  دنبای و  یم  تسد  تردق  روزب و  اهدنمورین  رب  دننکیم و  راتفرگ  ار  اهناوتان  دـنروآ و  یم  نامرفب  عمطب  ار  اهنادان 

یتسرپدوس يزرو و - عمط  زا  رگا  مرادـیم و  هگن  ماش »  » رد ار  هیواعم » ، » مهد تموکح  ناـیز ، دوس و  تیاـعر  تحلـصم و  يارب  ار 
«. 3  » مدرکیم يرکف  هراب  نیا  رد  دیاش  متشادیمن  ربخ  ریبز »  » و هحلط » »

اب میبای و  یم  رد  ار  یقیاقح  ریبز »  » و هحلط »  » راتفر زا  مینکیم و  گنرد  يردق  اجنیا  رد 
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دـنتخاس و نیگمـشخ  ناـمثع »  » رب ار  مدرم  شیوـخ ، یـصخش  یئوـجدوس  یناورناـمرف و  قـشع  هـب  اـهنیا  هـک  هاـتوک  یـسررب  کـی 
.دنتشادن رظن  رد  ار  نیملسم  هماع  تحلصم  ریخ و  هشیدنا  هزرابم  نیا  رد  زگره  دنتخیگنارب و 

.دـنکیمن يوریپ  اهنآ  عماطم  زا  هدیـسر  تفالخ  ماقمب  ع )  ) یلع نوچ  اریز  دـننکیم ، نایز  ساـسحا  هتفر و  داـب  رب  ناشاهدـیما  نونکا 
نید يانبم  رب  ماما  تسایـس  روحم  دننیب  یم  نوچ  دـنزیخیمرب و  ماما  تفالخ  دـض  رب  دـننکیم و  يزاب  هسیـسدب  عورـش  هک  تساجنیا 

« ریبز  » و هحلط »  » لایما اهشهاوخ و  اب  زگره  نشخ  حیحص و  حیرص و  تسایس  نیا  تسا و  قفاوم  یمالسا  ینابم  اب  الماک  دخرچیم و 
.دنراد رس  رد  تردق  تموکح و  روش  لد و  رد  ینارمکح  توهش  اهنآ  هک  اریز  درادن ، تقباطم 

هب ار  يرادمامز  نامرف  دـناوتیم  هنوگچ  تسا  هاگآ  ناشاه  یتسرپ  هاج  عماطم و - زا  دسانـشیم و  یبوخب  ار  اهنیا  ع )  ) یلع هک  نونکا 
ع)  ) یلع هک  روطنامه  اریز  دهد ، اهنآ  تسدب  ار  مدرم  نادناخ  لام و  نوخ و  دراپسب و  اهنآ 

______________________________

.هسایسلا همامالا و  (- 3)

ج 1،ص:248 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

هبلغ هطلس و  اب  ار  نادنمورین  يراتفرگ و  یتخـسب و  ار  اهناوتان  دننکیم و  بلج  عیمطتب  ار  اهنادان  شیوخ ، تموکح  همانرب  رد  دومرف ،
.دنشک یم  نامرف  ریزب 

نتـسنادن زا  یـشان  شا  هدیقع  « 4 ، » تسا هتـسناد  هابتـشا  ریبز »  » و هحلط »  » هراـبرد ار  ماـما  شور  يربـج » قیفـش   » داتـسا هکنیا  و  ( 1)
.تسا ماما  یناسنا  حیرص و  تسایس 

فالتخا تنیابم و  هتفای ، ماوق  ناوتان  مدرم  قوقح  ندرک  لاماپ  غورد و  گنرین و  يانبم  رب  هک  یئاهتسایس  اب  ع )  ) یلع تسایـس  اریز 
.دراد یلک 

خیش  » یمالسا ملاع  ریخا  يرکف  ياوشیپ  تسا ، هدوب  دقتعم  نآ  هب  يربج » قیفش   » هک یتسردان  تسایس  نینچ  زا  و 
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«5  » .تسا هدرب  هانپ  ادخ  هب  هدبع » دمحم 

شور نینچب  ماما  زگره  تسین و  دوهـشم  شتفالخ  نارود  رد  ماـما  راـتفر  زا  کـی  چـیه  رد  زگره  گـنرین  هب  هدولآ  تسایـس  نینچ 
: تسا هدومرف  تحارصب  هراب  نیا  رد  تسا و  هتسویپن  یتسردان 

.مدوب رترادمتسایس  اهبرع  همه  زا  نم  دوبن ، يوقت  یئاسراپ و  رگا 

يوس زا  تشادـیمزاب و  دوبن  یمالـسا  راوتـسا  يدابم  اب  قفاوم  هک  يراک  ره  ماجنا  زا  ار  ماما  هک  دوب  يراـگزیهرپ  یئاـسراپ و  نیمه 
تحلصم الوصا  رگید 

______________________________

.تسا هدش  فیلأت  هدنسیون  نیا  تاهابتشا  باوج  رد  يدایز  ياهباتک  هیسفنلا - رصانعلا  (- 4)

زا هک  یلایخ  ره  زا  دیآ و  نابز  رب  تسایس  هملک  زا  هک  یظفل  ره  زا  تسایس و  زا  مربیم  هانپ  ادخب  تفگ  یم  هدبع  دمحم  خیـش  (- 5)
يانبم رب  تساه و  یتسردان  اه و  یتسپ  هنایـشآ  تسایـس  هک  دربیم  هانپ  ادـخب  تسایـس  زا  تهج  نیاب  خیـش  درذـگ ، رطاخب  تساـیس 

.تسین راوتسا  تلیضف  قالخا و 

ج 1،ص:249 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

نکمم هک  دنتـشاد  ینارادفرط  ذوفن و  هقطنم  نآ  رد  اهنآ  نوچ  دنورب ، قارع »  » هب ریبز »  » و هحلط »  » هک درکیمن  باجیا  نیملـسم  هماع 
داب رب  ناشدـیما  هک  دـنتفایرد  ریبز »  » و هحلط »  » نوچ .دـنزادنا  هرطاخمب  ار  یمالـسا  تلود  دـنروشب و  يزکرم  تفالخ  رب  يزور  دوب 

: دنتفگ دنتساوخ و  ترفاسم  هزاجا  دندمآ و  ماما  روضحب  دنسریمن  ناشیوزرآ  تساوخب و  تسا و  هتفر 

.میوش صخرم  تمدخ  زا  دیهد  هزاجا  نینمؤملا ! ریما  ای  - 

؟ دیوریم اجک  - 

.میراد هرمع  دصق  - 

: تفگ درک و  هاگن  دولآ  کش  کبس و  یهاگن  اب  اهنآ  هب  ماما  (- 1)

.تسا ینکش  نامیپ  يراک و  لغد  ناتروظنم  هکلب  دیرادن ، هرمع  دصق  مسق  ادخب  - 

، تسا گرزب  یهانگ  غوردب  مسق  دنتسنادیم  هکنیا  اب  دندرک ، دای  دیدش  یئاهدنگوس  دندرک و  ّدر  دوخ  هرابرد  ار  ماما  نخس  اهنآ 
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.دنناسرب دصقمب  ار  دوخ  هلیسو  نیا  هب  هک  دندیدیمن  نیا  زج  يا  هراچ 

: دومرف دوب  كوکشم  ناشراتفگ  اهنآ و  هب  تبسن  هک  یلاحرد  ع )  ) ماما

.دینک دیدجت  ار  دوخ  تعیب  هرابود 

دازآ نادنز  زا  ایوگ  دندش  جراخ  ماما  روضح  زا  نوچ  دنتخاس و  مکحم  اهدـنگوس  اهنامیپ و  دـندرک و  تعیب  هرابود  دـیدرت  نودـب 
!! دنا هتفر  رانکب  یشتآ  زا  ای  دنا  هدش 

.دنوش قحلم  هشیاع »  » هب ات  دنتفر  ریبز »  » و هحلط » »

نوچ تفر و  هنیدم  يوسب  نونکا  دوب و  هکم  رد  یتدم  هشیاع » »

ج 1،ص:250 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

: دیسرپ وا  زا  دمآ  یم  هنیدم  زا  هک  دید  هار  رد  هملس » یبا  نب  دیبع   » مانب ار  شیاهیئاد  زا  یکی  دیسر  « 6 « » فرس  » هیحانب

؟ ربخ هچ  هزات  - 

.دنتشک ار  نامثع  - 

؟ دندرک هچ  نآ  زا  سپ  دیسرپ  یگدزباتش  اب  هشیاع » ( » 1)

.تفای رارقتسا  يور  نیرتوکین  هب  تفالخ  رما  دندیزگرب و  تفالخب  ار  یلع  - 

: تفگ درک و  هاگن  نیمزب  دعب  تخود و  نامسآ  هب  ار  شیاهمشچ  دیشک و  يدایرف  مشخ  تیاهن  اب  هشیاع » »

ار شنوخ  هک  مسق  ادـخب  دنتـشک  مولظم  ار  نامثع »  » هک ياو  يا  منیبن ، ار  بلاـط  یبأ  رـسپ  تفـالخ  اـت  متفریم  ورف  نیمزب  شاـک  يا 
.درک مهاوخ  هبلاطم 

: دیسرپ وا  زا  راکنتساب  دیبع » »

.تسا هدش  رفاک  هک  دیشکب  ار  لثعن  نیا  یتفگیم  یتفرگ و  هرانک  نامثع  زا  هک  يدوب  یسک  نیتسخن  تدوخ  مسق ، ادخب  ارچ ؟ - 

.تسا نم  نیتسخن  هتفگ  زا  رتهب  نم  ریخا  نخس  یلو  دنتفگ  زین  اهنآ  متفگ و  نم  .دنتشک  ار  وا  مهزاب  درک و  هبوت  نامثع  - 

( رعش  ) هشیاع يا  تفگ : واب  دراد و  ضقانت  مه  اب  شراتفگ  هنوگچ  هک  دش  بجعتم  هشیاع »  » راتفگ زا  دیبع » »

______________________________
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درک جاودزا  هنومیم  اب  ربمایپ  اجنآ  رد  هک  تسا  هکم  یلیم  ای 12  رد 6  يا  هیحان  فرس  (- 6)
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هدـمآ زین  نادـلبلا  مجعم  رد  نیا  تسا و  فرـش )  ) هطقن اب  فرـس  دـیوگیم  يراخب  .درک  تافو  يدـنچ  زا  سپ  اـجنامه  رد  هنومیم  و 
.تسا

ج 1،ص:251 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

ناراب مه  تسا و  وت  يوس  زا  داب  مه  یهدیم ، شرییغت  دعب  یئوگیم و  ار  نخس  ( » 1)

«. تسا هدش  رفاک  نامثع  یتفگ  هک  یئوت  نیا  دیشکب و  ار  هفیلخ  یتفگ  هک  يدوب  وت  نیا 

.تسا هداد  ار  وا  نتشک  نامرف  امب  هک  تسا  یسک  نامثع  لتاق  میتشک و  ار  وا  میدرک و  ارجا  ارت  نامرف  ریزگان  ام 

.تسا هتفرگ  هام  دیشروخ و  هن  هدمآ و  دورف  ام  رس  رب  یفقس  هن  تسا  هدش  هتشک  نامثع  هک  مه  الاح 

وت .دزاس  یم  رادیاپ  ار  قح  دـنکیم و  فرطرب  ار  اه  یتشز  تسا و  تعانم  تزع و  ياراد  هک  دـنا  هدرک  تعیب  یـسک  اب  مدرم  نونکا 
تشگزاب هکمب  وگتفگ  نیا  زا  سپ  هشیاع  دنتسین و  نارادافو  نوچمه  ناراکتنایخ  هک  نادب  یلو  یـشوپ ، یم  دربن  هماج  گنج  يارب 

«. 7»

وا اریز  دبایرد ، ار  هشیاع »  » لمع تیعقوم و  دناوتیمن  دتـسیا و  یمزاب  عقاوب  شا  هشیدنا  دنامیم و  ناریح  هتـشگرس و  ناسنا ، اجنیا  رد 
مه سپ  .دـنناشک  نوـخ  كاـخب و  ار  وا  هک  تساوـخیم  تخورفا و  رب  ناـمثع »  » دـض رب  ار  بـالقنا  شتآ  هـک  دوـب  یـسک  نیتـسخن 

.تسا زیگنا  تفگش  يراک  شنوخ  هبلاطم  مه  وا و  نتشکب  تیاضر 

: دیوگیم هراب  نیا  رد  یقوش » ءارعشلا  ریما  ( » 2)

نیا .دوریمن  نوریب  شلد  زا  هک  تسا  يدسح  شراک  نیا  تلع  ای  دراد ، لدب  اهمخز  وا  زا  هک  دنکیم  ار  نامثع »  » یهاوخنوخ یسک  »
هک تسا  نانز  رکم  نیا  دش و  دهاوخن  رپ  زگره  هک  دنکیم  داجیا  یفاکش  هشیاع  راک 

______________________________

دلج 3. يربط ، خیرات  (- 7)

ج 1،ص:252 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

رب ياج  زا  ار  اههوک 
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«. دنک یم 

: دیوگیم یلئالع » داتسا   » و ( 1 « ) 8  » دسرب هحلط »  » هب تفالخ  تساوخیم  هشیاع »  » هک دراد  هدیقع  داقع » داتسا  »

يارب هشیاع »  » میئوگب هکنیا  درکن و  ار  شراک  ناـیاپ  باـسح  دـیروش و  ع )  ) یلع رب  هشیاـع »  » ارچ هک  دـیوگ  یمن  یتسردـب  خـیرات 
مایق يزکرم  تموکح  رب  نآ  ناونعب  هک  یتعیرـش  ماکحا  هب  لهاج  هشیاع »  » اریز تسین ، شیب  یلایخ  درک  ماـیق  ناـمثع »  » یهاوخنوخ

هک یتروص  رد  تسا و  نوخ  ناـبحاص  هدـهعب  وا  یهاوـخنوخ  دـشاب ، ناـمثع »  » لـتاق ع )  ) یلع مه  رگا  هک  تسنادـیم  دوـبن و  درک ،
.تسا هراک  چیه  دروم  نیا  رد  هشیاع » ، » دراد ینادنزرف  نامثع » »

تحارصب تسا و  تکاس  اهنآ  نایب  زا  خیرات  هک  دوب  راک  رد  رگید  یئاهتلع  هکلب  تساخنرب  نامثع »  » یهاوخنوخ يارب  هشیاع »  » سپ
.دیوگ یمن  نخس 

نایم رد  هلأسم  نیا  یتح  تسا ، هتـشاد  دیدش  یتلاخد  نایرج  نیا  رد  یگتـسدوراد  هلئـسم  هک  تسا  نآ  دیآ ، یم  تسرد  رظنب  هچنآ 
و هحلط »  » بزح رادـفرط  هشیاع »  » هدوب و یلع ) نارادـفرط   ) نیظفاحم بزح  رادـفرط  هملـس » ما   » هکنانچ هدوب  مکاح  مه  ربمایپ  نانز 
و هملس » ما   » بزح وریپ  ربمایپ  نانز  زا  یهورگ  هتشاد و  دوجو  زین  ربمایپ  تایح  نامز  رد  بازحا  نیا  تسا و  هدمآ  یم  رامشب  ریبز » »

یمومع هبنج  ادعب  هدمآ و  دوجوب  ربمغیپ  رسمه  ود  نیا  هلیـسوب  تیبزح  نیا  هک  تسین  کش  دنا و  هدوب  هشیاع »  » هتـسد وریپ  یـضعب 
«9  » .تسا هتفای 

______________________________

.یلع مامالا  هیرقبع  (- 8)

.نیسحلا هریس  (- 9)

ج 1،ص:253 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

رگا هک  تسا  دـقتعم  داقع » داتـسا   » هکنانچ هدوب  میت  هلیبق  هب  تفالخ  هداعا  هطـساوب  ع )  ) یلع رب  هشیاع »  » جورخ رگا  تروص  ره  رد 
تـسردان تکرح  نیا  تهج  رهب  دیوگیم ، یلئالع » داتـسا   » هکنانچ هدیلخ  یم  شنوردـنا  رد  هک  یبزح  یناهنپ  تباقر  کی  هطـساوب 

تفالخ دض  رب  هشیاع »  » فرط زا  هک 
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زاب نافلاخم  رگید  يارب  ار  هار  اریز  دوب ، یلع  هنالداع  تموکح  رب  يا  هدـنبوک  تبرـض  تخـس و  يا  همدـص  تفای ، ماـجنا  ع )  ) یلع
« هشیاع  » هئربت رب  یلیلد  میناوتیمن  زگره  ام  دـننک و  مایق  نینمؤملا  ریما  تفالخ  هیلع  رب  هک  داد  هزاجا  تصرف و  نایغای  رگیدـب  درک و 

.مینک ادیپ  وا  تیلوئسم  عفر  گرزب و  تیانج  نیا  رد 

عمج ربارب  رد  نخـسب  درک و  مالعا  ع )  ) یلع تفالخ  دـض  رب  ار  دوخ  مایق  دـش ، ماجنا  هکم  رد  هک  دوخ  ینارنخـس  رد  هشیاـع » ( » 1)
: تفگ داتسیا و 

! مدرم يا 

: تفگ هشیاع  دناریم ، اهنآ  داشرا  تیاده و  هرابرد  ینخس  هچ  نینمؤملا  ما  دنونشب  ات  دندش  شوگ  همه  مدرم 

ورف هنتف  جوم  رد  ار  زورید  هدش  هعطق  هعطق  لوتقم  ات  دندمآ  مهارف  هنیدم  ناگدرب  یتاهد و  یناتسرهش و  نایاپورس  یب  نایـشروش و  »
.دندوب هدرک  زیت  ار  ناشیاهنادند  مه  البق  دنروآ ، راک  يور  ار  راک  هزات  ناناوج  دنرب و 

ياهتـساوخردب تسناوت  هک  اجنآ  ات  دوبن ، تسرد  يرگید  راک  اهنآ  زا  ریغ  دوب و  هداد  ماجنا  یتسرد  ياهراک  هکنآ  اـب  لوتقم  هفیلخ 
ناشیارب يا  هناهب  نوچ  تخاس و  فرطرب  ار  ناشاهیئاضران  درمـش و  مرتحم  ار  ناشرظن  مدرم  روما  حالـصا  يارب  درک و  لـمع  ناـنآ 

اب ناشرادرک  دنتخادرپ و  يراک  زواجت  هب  دنامن ، یقاب 

ج 1،ص:254 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.دوبن یکی  ناشراتفگ 

.دنتخادرپ گنجب  مارح  هام  رد  دندرب و  مارح  هب  ار  مدرم  لام  دنتخیر و  یمرتحم  رهش  رد  ار  یمرتحم  نوخ  هرخالاب  ( 1)

.دشاب ناشیا  لاثما  زا  رپ  هک  نیمز  هقبط  کی  زا  تسا  رتهب  نامثع »  » تشگنا مسق  ادخب 

.دنوش هدنکارپ  دنروخ و  تسکش  مه  نارگید  اهنآ ، یلامشوگ  اب  ات  تساهنآ  دض  رب  مایق  رد  مدرم  امش  تاجن 

یئالط نوچمه  دریگ  رارق  متس  دروم  يراکهانگ  رگا  مسق  ادخب 
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«. دش دهاوخ  وحم  مه  هدیدمتس  نآ  ناهانگ  ددرگ ، هزیکاپ  اهیدیلپ  زا  بآ  اب  هک  يا  هماج  ای  دوش  كاپ  شیالآ  زا  هروک  رد  هک 

: دیوگ یم  دوصقم » حاتفلا  دبع   » داتسا

.دنـشاب نابز  کی  دـحتم و  مدرم  همه  يا  هماـگنه  نینچ  رد  دوب  هتـسیاش  هک  یتروص  رد  داـتفا  هقرفت  مدرم  نیب  راـتفگ ، نیا  زا  سپ  »
هک هنیدم  هلمح  هب  ای  شابوا ؟ نایشروش و  اب  گنج  هب  دناشکب ؟ اجکب  ار  مدرم  دهاوخیم  و  دناوخیم ؟ هچ  هب  ار  اهنآ  نینمؤملا  ما  سپ 

«. 10 « » تساجنآ رد  مدرم  هدیزگرب  هفیلخ 

رد يدیدش  یگراپ  درک و  دراو  ماما  عورشم  تفالخ  رب  اهدرمت - نیرتتشز  تروصب  يا - هدنبوک  هبرـض  شمایق  نیا  اب  هشیاع » ( » 2)
.دومن داجیا  نیملسم  فوفص  رد  فرژ  یفاکش  دروآ و  دیدپ  تفالخ  ماقم  ماجسنا 

زا يا  هدــع  نـینچمه  دــنتفریذپ و  شناـکیدزن  ناــشیوخ و  و  ناــمثع »  » هدــشرانکرب ناــنارمکح  زا  یهورگ  ار  هشیاــع »  » توـعد
دنتسویپ اهنآ  هب  دنتسنادیم  دوخ  ياوران  عفانم  یفانم  ار  ماما  تموکح  هک  یناتسرپدوس 

______________________________

دلج 2. یلع ، مامالا  (- 10)

ج 1،ص:255 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

دندرک لوبق  ار  هشیاع »  » توعد اهنیا  همه  .دندیورگ  تیعمج  نیا  هب  دنریذپ ، یم  گنر  یئادـص  ره  هب  هک  هداس  مدرم  زا  یهورگ  و 
.دنداهن ندرگ  شنامرف  ربارب  رد  و 

نکمم نآ  هب  دورو  هک  دنور ، هنیدمب  ایآ  دننک ، باختنا  ار  رهش  نیمادک  شروش  گنج و  يارب  هک  دنداتفا  رکفب  هنتف  ياهنادرگراک 
مکح اجنآ  رب  تسا  هیواعم »  » هک نامثع »  » يومع رسپ  دراد و  دوجو  ناوارف  یئاه  هیامرس  نادرم و  اجنآ  رد  هک  دنور  ماشب  ایآ  تسین 

یهاگهانپ نایـشروش  يارب  اجنآ  تساهنآ و  یئاورنامرف  زکرم  ماش  اریز  دـنهد ، یمن  تیاضر  يراک  نینچب  زگره  هیما  ینب  دـناریم و 
.دنوش يا  هرطاخم  راچد  رگا  تسا 

لحم هک  هرصب »  » هب دنورن و  ماش  هنیدمب و  هک  دنتفرگ  میمصت  سپ 
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: دز دایرف  هکم  رد  یچراج  نیاربانب ، .دننک  چوک  تساهنآ  یلبق  ذوفن 

هک نامثع »  » نالتاق اب  دشخب و  تزع  مالسا  هب  دهاوخیم  سک  ره  سپ  دنراد  هرـصب »  » دصق ریبز »  » و هحلط »  » نینمؤملا و ما  مدرم ! يا 
هعجارم هاپـس  داتـسب  دـهاوخیم ، يراوس  بکرم  رفـس و  هنیزه  رگا  دوش و  تکرح  هدامآ  دـگنجب  دـنتخیر ، یهانگ  یب  رد  ار  شنوخ 

.دنک

.دندش تکرح  هدامآ  دنتفرگرب و  هشوت  دنتشادرب و  هحلسا  نایهاپس  دمآ و  رد  ادصب  گنج  لبط  يدایرف ، نینچ  اب 

يوسب تکرح  هب  ار  مدرم  دروآ و  هارمه  دوخ  اب  ار  درم  داـتفه  درک و  کـمک  نایـشروش  هب  مهرد  رازه  دـص  راـهچ  هیما » نب  یلعی  »
«. 11  » تخیگنارب هرصب 

______________________________

ار ءاعنـص  تموـکح  ار  وا  ناـمثع  دوـب و  نمی  یحاوـن  زا  یکی  رادـنامرف  رمع  فرط  زا  یمیمت  هدـیبع  وـبا  نب  هـیما  نـب  یلعی  (- 11)
تکرح هنیدمب  وا  زا  تیامح  يارب  دینـش  ار  نامثع  لتق  ربخ  نوچ  دوب و  نمی  هاپـس  هدـنامرف  یلعی  هک  دـسیون  یم  ینیادـم  هدیـشخب 

درک

ج 1،ص:256 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

هشیدنا اب  ار  وا  دیاش  دمآ  هشیاع »  » دزن هب  ربمایپ  نامادکاپ  رسمه  هملس » ما  ، » دوش تکرح  هدامآ  نایوجگنج  هلفاق  هکنآ  زا  شیپ  ( 1)
: تفگ هشیاع »  » هب درادزاب و  تکرح  زا  شراوتسا 

رد يدـیمان و  یم  شراتفکریپ  یتفگ و  یم  شا  هراـبرد  ار  نانخـس  نیرتدـب  یتخیگنا و  یمرب  ناـمثع »  » لـتق رب  ار  مدرم  زورید  وت  - 
.یهاگآ ربمایپ  هاگشیپ  رد  ع )  ) یلع دنلب  هاگیاپ  هب  ربارب 

.مروایب تدایب  ایآ 

.یلب - 

یتدـم هرکاذـم  تولخ و  نیا  درک و  تولخ  یلع  اب  دوب و  هتـشگزاب  هنیدـمب  دـیدق ، زا  ادـخ  لوسر  يزور  هک  يروآ  یم  دایب  اـیآ  - 
، يدش دراو  اهنآ  رب  يدینشن  ارم  نخس  اما  متشادزاب  ارت  نم  یئآ و  رد  اهنآ  رب  یتساوخیم  وت  دیشک !؟ لوط 
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؟ یئرگیم ارچ  متفگ  یم  یتشگزاب ، نایرگ  يا  هظحل  زا  سپ  یلو 

زور کی  ادخ  ربمغیپ  زور  هن  ره  زا  متفگ  یلع  هب  نم  دنیوگ ، یم  نخـس  یگتـسهآ  هب  رگیدکی  اب  مدید  مدـش و  دراو  اهنآ  رب  یتفگ 
هک یلاح  رد  درک و  هاگن  نمب  مشخ  تیاهن  اـب  ربماـیپ  ینیب ؟ یمن  نمب  مه  ار  زور  کـی  نیمه  بلاـط  وبا  رـسپ  يا  وت  دـسریم و  نمب 

دوب هدش  خرس  ظیغ  تدش  زا  شا  هرهچ 

______________________________

راهچ تخیگنارب و  نامثع  یهاوخنوخب  ار  مدرم  جح ، مسارم  زا  سپ  دـمآ و  هکمب  دـعب  تسکـش  شیاپ  داتفا و  رتش  زا  هار  نیب  رد  و 
تشاد و مان  رکـسع  هک  زین  هشیاع  رتش  داد  تکرح  هاپـس  هارمه  هب  ار  شیرق  زا  راوس  داتفه  درک و  کمک  ریبز »  » هب مهرد  رازه  دص 

قحلم یلع  ماما  هب  دروخ ، تسکـش  لمج  گنج  رد  هشیاع  نوچ  اما  دوب  یلعی  ياهیئادها  زا  دوب  راوس  نآ  رب  هشیاع  لمج  گنج  رد 
(. دلج 5 هباغلا ، دسا   ) دش هتشک  ماما  نارای  فص  رد  نیفص  رد  دش و  ترضح  نآ  نارای  زا  دش و 

ج 1،ص:257 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.تسا و هدش  جراخ  نامیا  زا  درادب ، نمـشد  ار  یلع  رگید  نامدرم  زا  ای  منادـناخ  زا  سک  ره  مسق  ادـخب  درگرب ، هشیاع  ( 1 : ) دومرف
.متشگزاب نیگمشخ  نامیشپ و  تهج ، نیمهب  نم 

.مروآ یم  دایب  هلب  - 

؟ مروایب تدایب  مهزاب  - 

.هلب - 

: تفگ شیارب  ربمایپ  نامز  زا  ار  ع )  ) یلع ینیشناج  نایرج  هملس  ما  - 

.مراد دایب  مه  ار  نآ  - 

؟ ینک یم  جورخ  ماما  دض  رب  ارچ  سپ  - 

.دهد ریخ  شاداپ  نمب  دنوادخ  مراودیما  ما و  هدرک  مایق  مدرم  راک  حالصا  يارب  - 

.نک رکف  یلو  ینادیم ، تدوخ  - 

ما  » راتفگ رد  ار  یهاوخ  تقیقح  يراوتسا و  درک و  رکف  یمک  هشیاع » »
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.دینکن تکرح  مه  امش  دنامیم ، هکم  رد  نینمؤملا  ما  دننک ، ادن  مدرم  نیب  داد  روتسد  هلصافالب  تفایرد و  هملس »

.دندیسرپ ار  تلع  دنتفر و  هشیاع »  » شیپ هب  هنایفخم  دندش و  برطضم  كانتشحو ، ربخ  نیا  زا  ریبز »  » و هحلط » »

هدیقع زا  ار  هشیاع »  » ات دندرک ، هلماجم  دـنداتفا و  سامتلاب  ردـق  نیا  رفن  ود  نآ  یلو  درک ، نایب  اهنآ  رب  ار  هملـس » ما   » راتفگ هشیاع » »
«. 12  » دش تکرح  هدامآ  هشیاع »  » هرابود دندینادرگرب و  شا 

هوبنا شیپاشیپ  دش و  راوس  دوب  رکسع  شمان  هک  يرتش  رب  هشیاع » »

______________________________

.يرشخمز قئاف  دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  (- 12)

ج 1،ص:258 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.داتفا هارب  نایهاپس 

لاح نیا  رد  .تشادـن  رـس  رد  يا  هشیدـنا  ع )  ) یلع تفالخ  اب  هزرابم  زج  دنکـش و  مه  رد  ار  نیملـسم  تدـحو  اـت  تفر  یم  وا  ( 1)
: تفگ دمآ و  شدزنب  «« 13  » صاع نب  دیعس  »

؟ يوریم اجکب  نینمؤملا ! ما  - 

.هرصب هب  - 

؟ يراد راک  هچ  اجنآ  رد  - 

.موریم نامثع »  » یهاوخنوخ هب  - 

.دنتسه تدوخ  هارمه  نامثع »  » نالتاق تفگ : دیدنخ و  زیمآ  هرخسم  دنلب و  یئادص  اب  دیعس » - »

: تفگ دیسر و  واب  مکح » نب  ناورم   » لاح نیا  رد  .تفرب  دینادرگرب و  ور  وا  زا  هشیاع » »

؟ يوریم هرصب »  » هب مه  وت  - 

.موریم نامثع »  » یهاوخنوخب هلب ، - 

______________________________

زا وا  تشک  ردـب  گنج  رد  ع )  ) یلع ار  شرفاـک  ردـپ  دـمآ ، ایندـب  يرجه  لوا  لاـس  رد  هیما  نب  دیعـس  نب  صاـع  نب  دیعـس  (- 13)
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رانک رب  ار  دـیلو  زاب  داتـسرف و  شیاجب  ار  دـیلو  درک و  رانک  رب  ار  وا  دـعب  تخاس و  هفوک  مکاح  ار  وا  ناـمثع  دوب و  برع  ناحیـصف 
وت دیعس  دیلو و  هب  يزاین  ام  دنتشون ، نامثع  هب  دندینادرگزاب و  ار  وا  هفوک  لها  داتسرف  هفوک  رب  هرابود  ار  دیعس  درک و 
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نیفـص لمج و  ياهگنج  رد  تسـشن و  شا  هناخ  رد  دش  هتـشک  نامثع  نوچ  هدوب و  طلـسم  دنمورین و  نشخ و  يدرم  دیعـس  میرادن 
رـس تشپ  رفن  ود  نیا  تشامگرب و  ماقم  نیا  هب  ار  ناورم  دعب  درک و  هنیدـم  یلاو  ار  وا  دـمآ  راک  يور  هیواعم  نوچ  درکن و  تکرش 

(. باعیتسالا  ) تشذگ رد  يرجه  لاس 59  رد  هیواعم  تفالخ  نامز  رد  وا  دندرکیم  تموکح  هنیدم  رب  مه 

ج 1،ص:259 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

: تفگ درک و  هراشا  ریبز »  » و هحلط »  » هب دنتسه و  وت  هارمه  هک  دننامثع  نالتاق  نیا  - 

نوخ هب  ار  نوخ  تفگ : دنهاوخ  دنروآ ، تسدب  ار  نآ  نوچ  دنا و  هتـساخرب  تفالخ  عمط  هب  هک  دـننامثع  ناگدنـشک  درم  ود  نیا  - 
«. 14  » میزاس یم  فرطرب  هبوتب  ار  هانگ  میوشیم و 

تردق و هجوتم  ناشرکف  نوچ  دندینـشن  ار  شنخـس  دوخ  نیگنـس  ياهـشوگ  اب  اهنآ  یلو  تفگ ، نخـس  قحب  دروم  نیا  رد  دیعـس » »
.دوب تموکح  نتفرگ  تسدب 

«. 15  » دنتفگ یم  بأوح »  » ار نآ  هک  دیسر  یئاج  هب  ات  دومیپ  ار  اهنابایب  داتفا و  هارب  هلفاق  ( 1)

هب دش و  تحاران  اهگس  دایرف  زا  هشیاع »  » .دندرک سراپ  دنلب  ياه - هزوز  اهدایرف و  اب  دندمآ و  ناوراک  يولج  هب  بأوح »  » ياهگس
؟ تساجک اجنیا  تفگ : « 16 « » هحلط  » رسپ دمحم » »

______________________________

.هسایسلا همامالا و  (- 14)

ار رعش  نیا  هشیاع  دندرک و  سراپ  هشیاع  ناوراک  هب  اجنآ  ياهگس  دیوگیم  روصنم  وبا  هرـصب ، هار  رد  تسا  يا  هیحان  باوح  (- 15)
(. نادلبلا مجعم   ) متفا یم  نیئاپ  ای  موریم و  الاب  مسر و  یم  يزوریپ  هب  ای  نیا  زا  سپ  هک  تسا  باوح  بآ  اجنیا  تفگ :

وا دیشک و  شرـسب  تسد  ربمغیپ  دروآ و  ربمغیپ  روضحب  شتدالو  زور  ار  وا  شردپ  تسا ، یمیمت  یـشرق  هحلط  رـسپ  دمحم  (- 16)
دمحم ار 
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تشذگ وا  هتشک  رب  ترضح  دوب ، ع )  ) یلع رادفرط  اما  دش  هتشک  لمج  گنج  رد  دمحم  دراذگ ، مساقلا  وبا  ار  شا  هینک  داهن و  مان 
.دش هتشک  شردپب  تمدخ  هار  رد  وا  تفگ  و 

هروسب ار  وت  تفگیم  درکیم  هلمح  واب  سک  ره  هب  تخادنا و  درک و  نوریب  ار  دوخ  هرز  دمحم  داتسرف و  گنج  نادیمب  ار  وا  شردپ 
: دناوخب ار  رعش  نیا  تشک و  ار  وا  درک و  هلمح  دمحم  هب  يدرم  مهدیم  مسق  مح 

ج 1،ص:260 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

! نینمؤملا ما  يا  تسا  باوح  بآ  - 

هودنا و تیاهن  اب  دشک و  یم  هلعـش  شنابز  زا  شا  هتخادگ  بلق  زا  يا  هراپ  ایوگ  دیلان  یم  نانچمه  دروآ و  رب  يدایرف  هشیاع » ( » 1)
: تفگ ترسح 

.مدرگرب دیاب  امتح  نم  - 

! نینمؤملا ما  يا  ارچ ؟ - 

يا تفگ : نمب  هاگنآ  دـننک و  سراپ  باوح »  » ياهگـس ناـنز ، امـش  زا  یکیب  منیب  یم  اـیوگ  دومرف  شناـنزب  هک  مدینـش  ربماـیپ  زا  - 
.یشاب وت  نز  نآ  دنکن  ءاریمح !

.راذگب رانک  ار  اهفرح  نیا  دنک  تمحر  تیادخ  میورب  ایب  - 

.داتسیازاب تکرح  زا  نانچمه  دشن و  عناق  نخس  نیاب  هشیاع » »

یم مه  زا  ناشهاپـس  هتـشر  تشگ ، یمرب  وا  رگا  دوـب و  اـهنآ  هاپـس  مچرپ  هشیاـع »  » اریز دـندش ، تحاراـن  یتخـسب  ریبز »  » و هـحلط » »
رگا نونکا  دندوب و  هداتفا  تکرحب  هدش و  عمتجم  وا  رطاخب  نایهاپس  هک  دوب  هشیاع »  » نیمه تفریم و  داب  رب  ناشاهوزرآ  تسـسگ و 

.دندرگیم هدنکارپ  نایهاپس  همه  دور ، رانک  هشیاع » »

______________________________

دادیم مسق  يدنوادخ  تایآ  هب  ار  مدرم  دیدیم  ناملسم  ار  وا  اهمشچ  هک  يرازآ  مک  درم 

یمن يوریپ  ع )  ) یلع زا  هکنآ  زج  تشادـن  یهانگ  وا  داـتفا ، كاـخ  رب  شناـهد  تسد و  اـب  وا  مدرب و  ورف  شنهاریپ  هب  ار  ما  هزین  نم 
درک

زا هک  سک  ره  و 
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تسا راکمتس  دنکن  يوریپ  قح 

بعک وا  لتاق  دوشیم  هتفگ  تخادرپ  یم  يراک  نینچب  گنج  زا  لبق  شاک  يا  داتفا  شناجب  هزین  یلو  دروآ  نم  داـیب  ار  مح  هروس  وا 
( باعیتسالا  ) تسا هدوب  دادش  نب  هیواعم  ای  جلدم  نب 

ج 1،ص:261 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

اجنیا هک  دندروخ  مسق  ادخب  اهنآ  دندروآ و  هشیاع »  » روضحب دـندوب ، هدـیرخ  ار  اهنآ  نامیا  البق  هک  یئوگغورد  ناهاوگ  راچان  ( 1)
«. 17  » دننادرگرب شا  هدیقع  زا  ار  هشیاع »  » دنتسناوت هلیسو  نیاب  تسین و  باوح  بآ 

بناجب هرصب »  » یلاو « 18 « » فینح نب  نامثع   » .دیسر هرصب  یکیدزن  هب  ات  درک  یط  ار  اهنابایب  داد و  همادا  دوخ  هارب  نایهاپس  ناوراک 
: تفگ درک و  يریگولج  رهشب  ناشدورو  زا  دمآ و  هرصب 

سک نآ  هدرک و  لمع  شیوخ  نایزب  دنکشب  نامیپ  سک  ره  تساهتـسد و  يالاب  ادخ  تسد  دیدرک و  تعیب  ادخ  اب  امـش  مدرم ! يا 
.درک دهاوخ  تیانع  گرزب  یشاداپ  وا  هب  دنوادخ  يدوزب  دنامب  رادافو  ادخ  نامیپ  هب  هک 

یلع دندرکیم ، تعیب  يرگیدب  مدرم  رگا  و  دوریم ، رانک  تسا  رتراوازس  تفالخ  هب  وا  زا  رگید  یسک  دنادب  ع )  ) یلع رگا  مسق  ادخب 
مه (ع )

______________________________

.دش هداد  مالسا  رد  هک  دوب  یغورد  تداهش  نیتسخن  نیا  هک  هدمآ  یبوقعی  خیرات  بهذلا و  جورم  رد  هسایسلا و  همامالا و  (- 17)

دراذـگاو و وا  هب  ار  هرـصب  تراما  ماما  مه  دـعب  دـش و  یلاو  رمع  فرط  زا  وا  تسا  سوا  هلیبق  زا  يراصنا  فینح  نب  ناـمثع  (- 18)
اب باطخ  نب  رمع  هک  هدـش  هتفگ  تشاذـگ ، شیاجب  ار  سابع  هّللا  دـبع  تشادرب و  هرـصب  زا  ار  وا  دـش ، جراخ  هرـصب  زا  ماـما  نوچ 

فینح نب  نامثع  همه  دتسرفب و  قارع  هب  ار  یصخش  هچ  هک  درک  تروشم  باحصا 
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هبرجت درخ و  تفرعم و  شنیب و  ياراد  نوچ  دنکیم  هرادا  یبوخب  یتسرفب  مه  يرتمهم  ياجب  رگا  ار  وا  دـنتفگ  دـندرک و  باختنا  ار 
.تسا

زبس دابآ و  دیـسریم و  نآ  هب  بآ  هک  نیمز  بیرج  ره  رب  نامثع  درک و  باتـش  قارع  نیمزرـس  رب  فینح  نب  نامثع  باـصتنا  هب  رمع 
دیدرگ غلاـب  نویلیم  دـصب  رارق  نیا  زا  رمع  گرم  زا  لـبق  تاـیلام  نیا  نازیم  تشاد و  ررقم  هلغ  لـیک  کـی  لوپ و  مهرد  کـی  دوب ،

(. باعیتسالا  ) دنام اجنامه  هیواعم  نامز  ات  دیدرگ و  نکاس  هفوک  رد  هرصب ، هثداح  زا  سپ  نامثع 

ج 1،ص:262 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

تازایتما همه  رد  وا  .تسین  زاین  یب  واب  هب  سک  چیه  يو  درادن ، يزاین  ربمایپ  نارای  زا  کی  چـیه  هب  وا  .دربیم  نامرف  تفریذـپ و  یم 
.درادن مهس  تکرش و  ع )  ) یلع ياهیگدنزرا  رد  ار  سک  چیه  یلو  تسا  کیرش  ربمایپ  نارای 

.دنتشادن یئادخ  رظن  یلو  دندرک ، تعیب  ماما  اب  ریبز »  » و هحلط » ( » 1)

دـندرک و باتـش  یگلماح  زا  لبق  تدالو  هب  تدالو و  زا  لبق  یگراوخریـش  دـنتفرگزاب و  ریـش  زا  ار  دوخ  یگراوخریـش  زا  لبق  اذـل 
.دنا هتفریذپ  ار  تعیب  روزب  هک  دندرک  نامگ  دنتساوخ و  شناگدنب  زا  ار  ادخ  شاداپ 

تقیقح .دنوشن  میلـست  دننزب و  ار  ناشدوخ  فرح  دنتـسناوتیم  دندوب  شیرق  ياهتیـصخش  زا  نوچ  دـنتفریذپ  ار  تعیب  روزب  اهنآ  رگا 
؟ دیئوگیم هچ  مدرم  امش  سپ  دننابز ، کی  یلع  تعیب  رب  مدرم  مامت  دریذپب و  ار  نآ  هماع  راکفا  هک  تسنآ 

: تفگ نینچ  دوب  شنامیا  هدیقع و  يایوگ  هک  نیشتآ  هسامح  کی  رد  دمآ و  نخسب  هلبج » نب  میکح   » هاگنآ

ادخب میشاب ، ناشیورایور  دنتسیاب  اج  نیمه  رگا  میگنجب و  اهنآ  اب  دنوش  رهش  دراو  دنهاوخب  اهنیا  رگا  هک  تسنیا  نم  يأر 
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مرادن یسرت  چیه  ادخ  هار  رد  مرادب ، تسود  ار  دوخ  یگدنز  دنچ  ره  مشکب ، ار  ریبز »  » و هحلط »  » هنت کی  هک  مرادن  یکاب  نم  مسق 
.درادیمنزاب متکرح  زا  لاح  ینوگرگد  يراکبان و  تریغ و  تشحو و  چیه  و 

ادخ راک  رد  باتـش  تسا و  دنمتداعـس  دنامب ، هدنز  سک  ره  تسا و  دیهـش  دوش ، هتـشک  نآ  هار  رد  سک  ره  هک  تسا  یتوعد  نیا 
«. 19  » میتسه هرصب  زا  عافد  هدامآ  هعیبر  هلیبق  نم و  کنیا  تسنآ و  ریخأت  زا  رتهب  شاداپ  زا  شیپ 

______________________________

.هسایسلا همامالا و  (- 19)

ج 1،ص:263 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.دنزادرپ اهنآ  هلباقمب  تفرگ  رد  یگنج  رگا  ات  دندش  هدامآ  زواجت  اب  هزرابم  يارب  هرصب »  » مدرم یعضو ، نینچ  اب 

نیفرط نیب  يدیدش  ياهدروخرب  دمآ و  رد  ادـصب  گنج  گنز  درب و  هلمح  هرـصب »  » نیعفادـم هب  هشیاع »  » يورین تقو ، نیا  رد  ( 1)
.دنتشگ حورجم  یخرب  دندش و  هتشک  یهورگ  هک  تسویپ  عوقوب 

ات تسب  تقوم  ینامیپ  اهنآ  اب  تهج  نیمهب  دریگ ، هلعش  گنج  شتآ  تساوخیمن  دوب و  تمالـس  حلـص و  رادفرط  فینح  رـسپ  یلو 
.دسر وا  هب  ماما  نامرف 

.دوب هدرک  ّدر  ار  ماما  تعیب  هتشاد و  مالعا  تفالخ  ماقم  هب  تبسن  ار  دوخ  یشکرس  امسر  هیواعم »  » نوچ دوب ، ماش »  » دربن هدامآ  ماما 

و ریبز »  » و هحلط »  » کـیرحتب هک  دیـسر  وا  هب  هکم  مدرم  شروش  ربخ  دوب  هیواـعم »  » اـب دربن  لـئاسو  هیهت  راـک  رد  ماـما  هک  یلاـحرد 
رتمهم هیواعم »  » درمت زا  اهنآ  رطخ  هک  تسناد  دیـسرت و  تما  هقرفت  زا  ماما  .دـندوب  هتـساخرب  نامثع »  » یهاوخ نوخ - ماـنب  هشیاـع » »
لزلزتب تفالخ  ساسا  تسا  نکمم  دزاـسن ، شوماـخ  ار  هنتف  شتآ  نیا  يروف  رگا  رتدـیدش و  هیواـعم »  » ترارـش زا  ناشّرـش  تسا و 

.دتفا

دش اهنآ  دربن  هدامآ  سپ 
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اهنآ هکنیا  زا  لبق  ات  دمآ  نوریب  هنیدم  زا  ناباتش  ع )  ) یلع هاپس  دندمآ و  وا  هارمه  هب  راصنا  رجاهم و  زا  ربمایپ  نارای  ياه  هدنامیقاب  و 
«20 « » هذبر  » هب نوچ  دوش و  ناشریگولج  دننک  هلمح  اهرهش  زا  یکیب 

______________________________

تسا نوفدم  اجنآ  رد  ربمایپ  ریهش  یباحص  رذ  وبا  هک  دراد  هلـصاف  لیم  هس  نآ  زا  هک  تسا  هنیدم  ياه  هدکهد  زا  یکی  هذبر  (- 20)
(. نادلبلا مجعم   ) دش ناریو  لاس 319  رد  هکنیا  ات  داد  يور  یفلتخم  ياهگنج  ثداوح و  هذبر  رد 

ج 1،ص:264 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.دنک رداص  ار  شنامرف  ات  دنام  یقاب  هذبر »  » رد يزور  دنچ  ماما  .دنتکرح  رد  هرصب »  » يوسب نایشروش  هک  دندینش  دندیسر 

« هذبر  » رد ع )  ) نسح دسیون : یم  وا  تسا  یگتخاس  يربخ  نینچ  تسا  ملسم  هک  دروآ  یم  كوکـشم  یثیدح  يربط »  » اجنیا رد  ( 1)
.يرادن يروای  يا و  هدش  گنج  راتفرگ  نونکا  يدرک و  ّدر  ار  همه  مداد و  یئاهداهنشیپ  وتب  تفگ  دمآ و  ماما  روضحب 

؟ مدادن ماجنا  هک  يدرک  يداهنشیپ  هچ  یلانیم  هشیمه  وت  - 

.یشابن اجنآ  شنتشک  تقو  رد  ات  وش ، جراخ  هنیدم  زا  متفگ  دوب  هرصاحم  رد  نامثع »  » هک يزور  - 

ریبز هحلط و  نوچ  دننک و  تعیب  وت  اب  دنیایب و  فلتخم  ياهرهش  زا  اهمدرم  همه  ات  ریذپم  ار  مدرم  تعیب  متفگ  نامثع »  » لتق زا  دعب  و 
نیا زا  مادـک  چـیه  وت  دـشاب و  نارگید  تسدـب  دـمآ  دـیدپ  يداـسف  رگا  دوش و  حالـصا  راـک  اـت  نیـشنب  هناـخ  رد  متفگ  دـندیروش 

.یتفریذپن ار  اهداهنشیپ 

يانگنت رد  نامثع »  » لثم مهنم  اهزور  نآ  موش  جراخ  هنیدـم  زا  نامثع »  » هرـصاحم ياهزور  رد  یتفگ  هکنیا  مرـسپ ! داد : خـساپ  ماما 
رد میوگب  دیاب  دنیایب  اهرهش  همه  مدرم  ات  منکن  لوبق  ار  تفالخ  یتفگ  هکنیا  مدوب و  هرصاحم 
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.منک ّدر  ار  اهنآ  ياضاقت  هک  متساوخن  نم  دراد و  تلاصا  هنیدم  مدرم  يأر  دروم  نیا 

ما هتفای  تفالخ  هک  یماگنه  زا  نم  مسق  ادـخب  .تسا  ملـسم  تما  هب  یتناها  نیا  ریبز »  » و هحلط »  » شروش عقوم  رد  وت  داهنـشیپ  اـما  و 
اب تروص  نیا  رد  نیـشنب  تا  هناخ  رد  یتفگ  هکنیا  اما  ما و  هدیـسرن  ما  هدوب  نآ  راوازـس  هچنآ  هب  ما و  هدوب  اهتنایخ  نیا  روهقم  ابترم 

!؟ منک هچ  مراد  هک  یفیاظو 

ج 1،ص:265 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

هرخالاب هکنیا  زج  تسین  يا  هراچ  اجنیا  رد  دـننزب  ادـص  ار  نم  مدرم  موش و  روصحم  ما  هراغم  رد  راتفک  نوچمه  یهاوخیم  اـیآ  ( 1)
عمط نآ  رد  هک  یناسک  يارب  ار  هار  مشیدـنیب  دوخ  يرادـمامز  تیلوئـسم  هرابرد  نوچ  تروص  نیا  رد  .دوش  نوریب  دـیآ و  رد  ونازب 

«. 21  » رادرب مرس  زا  تسد  رسپ  يا  سپ  ما ، هدراذگ  زاب  دنزرویم 

نمضتم شدنزرفب  تبـسن  ار  ماما  زا  ینایـصع  ردپب و  تبـسن  ار  ع )  ) نسح زا  یتراسج  هک  تسا  یفاک  نیمه  ربخ  نیا  یگدوهیب  رد 
یمزاب ماما  هب  تبسن  ینخس  نینچ  زا  ار  وا  هتفای  شرورپ  نآ  هب  ع )  ) نسح هک  يدنلب  یمالسا  تیبرت  هکنیا  میراد  نیقی  هچنآ  تسا و 

: تفگ شتداهش  زا  سپ  ترضح  نآ  هرابرد  هکنانچ  دراد  یهگآ  تماما  ماقم  میظع  تیعقومب  سک  ره  زا  شیب  وا  دراد و 

.دنسر یمن  مردپ  هبترمب  لمع  ماقم  رد  مادک  چیه  ناگدنیآ  ناینیشیپ و 

.درامش یم  نامرفان  ار  وا  دهدیم و  تبسن  اطخ  هابتشا و  شردپب  ع )  ) نسح هنوگچ  تروص  نیا  رد 

مدـع اـم  تسا و  هتخیگنا  یم  رب  تفـالخ  لوـبقب  ار  شردـپ  ع )  ) نسح تسا  هتفگ  هک  دراد  هبیتـق » نبا   » هـتفگب تهابـش  ربـخ  نـیا  و 
.میتشاد نایب  ار  نآ  تحص 

غورد یگتخاس و  ربخ  نینچب  مه  راجن » باهولا  دبع   » داتسا ( 2)
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رب دنوادخ  هک  ار  تفالخ  هماج  نم  تفگ : یم  هک  هدز  ار  نامثع »  » فرح تیعقوم  نیا  رد  مه  ع )  ) یلع دیازفا : یم  هتشاذگ و  هحص 
مروآ یمن  نوریب  هدیناشوپ  نم 

______________________________

رد ود  ره  ینرع و  زا  يرگید  نمحرلا و  دـبع  نب  ناورم  زا  یکی  هدـش  تیاور  قـیرط  ود  زا  ربـخ  نیا  دلج 3 - يربط ، خـیرات  (- 21)
.دننادیمن قثوم  ار  اهنآ  مه  لاجر  بتک  دنتسین و  نانیمطا  دروم  دوخ  ياه  هتفگ 

ج 1،ص:266 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

ياهتلود طلغ  رذع  لثم  تسرد  شزوپ  نیا  دنار و  یمن  نابز  رب  دوب  ناناملـسم  تداعـس  راتـساوخ  یـسک  رگا  هک  دوب  يرذع  نیا  و 
رب اهنآ و  رب  میزادنیب و  هدز  رامعتسا  ياهتلم  ندرگ  رب  ار  رامعتسا  ریجنز  هکنیا  زج  میرادن  يا  هراچ  دنیوگ  یم  هک  تسا  يرامعتـسا 

«22  » .میشاب هریچ  نانچمه  ناشیناگدنز  ياهناینب 

مدرم يرادـمامز  ماـقمب  یعمط  قاـیتشا و  هاـگ  چـیه  ترـضح  نآ  اریز  ع )  ) نینمؤـملا ریما  يـالاو  ماـقمب  تسا  یتراـسج  نیا  و  ( 1)
هّللا دبع   » اب ترـضح  نآ  يوگتفگ  یتقیقح  نینچ  لیلد  دزارفا و  رب  ار  تلادع  ياهمچرپ  درادب و  رادـیاپ  ار  قح  هکنیا  رگم  تشادـن 

: تفگ دش و  سابع  رسپ  هجوتم  درکیم  هلصو  ار  دوخ  شفک  ماما  نوچ  هک  تسا  سابع »

؟ دزرا یم  دنچ  هب  شفک  نیا  سابع  رسپ  - 

درادن یشزرا  چیه  - 

.مزادنارب ار  یلطاب  ای  مراد  ياپ  رب  ار  یقح  هکنآ  رگم  مراد  رت  تسود  امش  رب  تموکح  زا  ار  هراپ  شفک  نیا  مسق  ادخب  - 

بکترم نارگرامعتـسا  اریز  تسا ، ینادان  متـس و  هدیئاز  شراتفگ  دـنادیم ، هیبش  يرامعتـسا  لودـب  ار  ماما  راجن »  » داتـسا هکنیا  سپ 
ات تخاس  رادومن  ار  تقیقح  لدع و  يربارب و  تلیضف و  شراگزور  رد  ماما  دنوشیم و  اهتواقـش  اه و  هلیح  اهیرگزواجت و  اهتیانج و 

لیقع شردارب  نیب  هک  يا  هزادنا 
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وا يربارب  قح و  يرادـمامز  كاپ  راثآ  زا  راختفا  تمظع و  همه  نیا  زا  خـیرات  تشاذـگن و  یقرف  زگره  سانـشان  ياه  هدوت  رگید  و 
243 ص :  هرصب .....  رد  ج 1 266  (ع ) یلع نب  نسح  یناگدنز  .تسا  راشرس 

______________________________

.تسا هداد  خساپ  راجن  داتسا  تسردان  يأر  هب  تسایس  هشئاع و  باتک  رد  یناغفا  دیعس  دیس  نودشارلا ، ءافلخلا  (- 22)

ج 1،ص:267 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.دناوخ ارف  قح  ترصن  شیوخ و  يرایب  ار  اهنآ  داتسرف و  هفوک  مدرم  يارب  یئاه  همان  ناگدنیامن و  ماما  ( 1)

مازعا اجنآ ، مکاح  يرعـشا » یـسوم  وبا   » هفوک و مدرم  رادـید  يارب  « 23 « » رفعج نب  دـمحم   » و رکب » یبا  نب  دـمحم  ، » ماـما فرط  زا 
: دوب هتشون  نینچ  ماما  هک  دندرب  دوخ  اب  يا  همان  دندش و 

دینک يرای  ار  ادخ  نید  سپ  مهاوخیم ، کمک  هثداح  نیا  رد  امش  زا  مدرک و  باختنا  ار  امش  یمالسا  ياهرهـش  مدرم  نایم  رد  نم  »
.تسا ناناملسم  نیب  يردارب  داجیا  ام  یحالصا  همانرب  دیزیخرب ، ام  تیامح  هب  دیشاب و  ام  روای  و 

ینمـشد تلادع  اب  دنک  یم  ینمـشد  ام  اب  سک  ره  تسا و  تقیقح  رادتـسود  دـنیزگیم  رب  دراد و  تسود  ار  یفدـه  نینچ  سک  ره 
«. 24 « » تسا هدیشوپ  مشچ  قح  زا  هدرک و 

درم نآ  رد  یئاونـش  شوگ  یلو  دـندرپس  یـسوم » وبا   » هب ار  ماما  هماـن  دندیـسر و  هفوکب  دـندرک و  یط  ار  اـهنابایب  ماـما  ناگدـنیامن 
مایق زا  وا  دندیدن 

______________________________

هـشبح رد  وا  هدـش  هتفگ  تفای ، دـمحم  مان  هک  تسا  نیرجاهم  زا  يدـنزرف  نیتسخن  یمـشاه  بلاط  یبأ  نب  رفعج  نب  دـمحم  (- 23)
دیبع اب  نیفـص  رد  دنیوگ  یـضعب  دش و  هتـشک  یگنج  یط  رتشوش  رد  دنیوگ : .درک  جاودزا  ع )  ) یلع رتخد  موثلک  ما  اب  دمآ و  ایندب 

گنج رمع  هّللا 
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هب دیسر  ربمغیپ  هب  بلاط  یبأ  نب  رفعج  گرم  ربخ  نوچ  هک  هدمآ  هباغلا  دسا  رد  هباصالا )  ) دندش هتشک  ود  ره  هثداح  نیا  رد  درک و 
نم تفگ  دیناشن و  نماد  رب  ار  اهنآ  ترـضح  دندروآ و  ار  نوع  دمحم و  هّللا و  دبع  دـیروایب ، ار  وا  نادـنزرف  دومرف  تفر و  وا  هناخ 

.تسا هیبش  بلاط  یبأ  میومع  هب  دمحم  مترخآ و  ایند و  رد  اهنیا  تسود 

.يربط خیرات  (- 24)

ج 1،ص:268 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

هک يروطب  درک  یمن  تقفاوم  دـنتفگ  یم  نخـس  ع )  ) یلع یهارمه  هراـبرد  وا  اـب  مدرم  هچ  ره  درکیم و  يریگولج  ماـما  عـفنب  مدرم 
یم دوب و  یقاب  دوخ  ینامرفان  رب  وا  دنتفگ  یم  نخس  وا  اب  تحارص  تدش و  اب  هچ  ره  دیـشخبن و  يا  هجیتن  ماما  ناگدنیامن  تامادقا 

نامثع نالتاق  دیاب  تسخن  تسین  گنج  زج  يا  هراچ  رگا  تسامـش و  ماما  هدـهع  رب  نم و  ندرگ  رب  نامثع  تعیب  مسق  ادـخب  تفگ 
«. 25  » دنبای رفیک 

« لاقرم مشاه  ، » ماما .دنتخاس  هاگآ  یسوم » وبا   » هناراکبیرف ياه  هشقن  زا  ار  وا  دنتشون و  ماما  يارب  لیصفتب  ار  نایرج  ناگدنیامن  ( 1)
: تشون نینچ  وا  هب  يا  همان  رد  داتسرف و  یسوم » وبا   » يوسب ار 

قح هماقا  رد  هک  مدرک  هفوک  یلاو  ارت  نم  اریز  نک ، دربن  هدامآ  ار  همه  سپ  دنک  جیسب  ار  مدرم  ات  مداتـسرف  وت  بناجب  ار  مشاه  نم  »
«. یشاب مروای 

، یـسوم وبا  درکیم ، يراـشفاپ  شتـسردان  هشیدـنا  رد  ناـنچمه  وا  یلو  تخادرپ  هرکاذـمب  یـسوم » وبا   » اـب دـش و  هفوک  دراو  مشاـه 
: تفگ وا  هب  تساوخ و  ار  يرقشا » کلام  نب  بئاس  »

؟ تسیچ هراب  نیا  رد  وت  يأر  - 

.ینک تعاطا  دنا  هتشون  وتب  هک  ار  ینامرف  - 

.درک مهاوخن  نینچ  نم  - 

شیوخ ینامرفان  دانع و  رد  نانچمه  یسوم » وبا  »
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.درک هاگآ  شیوخ  ترافس  تسکش  و  یسوم » وبا   » یتمه تسس  زا  ار  وا  تشون و  ماما  هب  يا  همان  مشاه  دنام ، یقاب 

______________________________

.يربط خیرات  (- 25)

ج 1،ص:269 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

یط هک  تشون  يا  همان  داتـسرف و  هفوک  هب  رـسای » رامع   » و ع )  ) نسح شدنزرف  زا  لکـشتم  یناگدـنیامن  راب  نیمراهچ  يارب  ماما  ( 1)
نینچ یـسوم » وبا   » هب ماما  دـیدرگ و  بوصنم  شیاـجب  « 26 « » بعک نب  هظرق   » دـش و راـنک  رب  هفوک  تموـکح  زا  یـسوم » وـبا   » نآ

: تشاگن

نب نسح  نم  يربیمن ، ارم  نامرف  يزاس و  یم  راـنکرب  يرادـن  نآ  رد  يا  هرهب  هک  يداـهج  زا  ار  دوخ  وت  هک  منیب  یم  نم  دـعب ، اـما  »
ام يرازگراـک  زا  سپ  متخاـس ، هفوـک  یلاو  ار  بعک  نب  هظرق - دزاـس و  گـنج  هداـمآ  ار  مدرم  اـت  مداتـسرف  ار  رـسای  راـمع  یلع و 

«. دنزادنا نیئاپ  تماقم  زا  ارت  مداد  روتسد  يریذپن  ار  نامرف  نیا  رگا  ور و  رانکب  يا  هدیدنسپان  هدنار و  هک  یلاحرد 

ع)  ) نسح دندرک و  يربنامرف  تعاطا و  مالعا  دـنلب  يادـص  اب  دـندمآ و  شیوسب  هتـسد  هتـسد  مدرم  دیـسر ، هفوکب  ع )  ) نسح نوچ 
میمـصت دوبن و  رادرب  تسد  مهزاب  یـسوم » وبا   » یلو دیناشک ، یگراچیب  يراوخب و  ار  وا  داد و  ربخ  مدرمب  ار  یـسوم » وبا   » يرانکرب

یئاه هناهب  لابند  دروآ و  نایمب  نامثع »  » لتق زا  نخـس  رامع »  » اب سپ  دریذپن  ار  ماما  نامرف  دنامب و  یقاب  يرادمامزب  نانچمه  تشاد 
دیاش دهد  لوط  ار  نایرج  هک  تشگ  یم 

______________________________

فرـصتب ار  ير  رهـش  رمع  نامز  رد  درک و  تکرـش  تاوزغ  رگید  دحا و  گنج  رد  ربمایپ  مازتلا  رد  يراصنا  بعک  نب  هظرق  (- 26)
سپ ار  وا  ع )  ) یلع داتسرف ، اجنآ  هب  هفوک  مدرم  میلعت  يارب  رمع  هک  تسا  يرفن  هد  زا  یکی  وا  دروآ و  رد 

دلج 1 مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  www.Ghaemiyeh.comیناگدنز  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 386زکرم  هحفص 252 

http://www.ghaemiyeh.com


رد هظرق  داتسرف ، شیاجب  ار  يردب  دوعسم  وبا  درب و  دوخ  اب  ار  وا  تفر  نیفصب  نوچ  داتسرف و  هفوک  يرادنامرفب  یـسوم  وبا  لزع  زا 
رب ماما  تشذگ و  رد  دوب ، هتخاس  هفوک  رد  هک  يا  هناخ  رد  ترـضح  نآ  تفالخ  نامز  رد  دـیگنج و  نانمـشد  اب  ع )  ) یلع ياهگنج 

(. دلج 3 باعیتسالا ،  ) دراذگ زامن  وا 

ج 1،ص:270 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

نیمهب درادزاب ، ماـما  تعاـطا  زا  ار  مدرم  اـت  درک  ناـمثع »  » لـتق هب  مهتم  ار  ع )  ) یلع و  راـمع »  » دـعب دـیآ و  شیپ  يرارف  هار  شیارب 
: تفگ رامع  هب  تهج 

؟ يدش ناراکتیانج  راکمه  یتخات و  نامثع  نینمؤملا  ریما  رب  يداتفا و  نایشروش  نایم  رد  مه  وت  ناظقی ، ابا  يا  (- 1)

.نکن یئوگدب  نمب  تهج  یب  ما  هدرکن  يراک  نینچ  نم  - 

: تفگ یسوم » وبا   » هب درک و  عطق  ار  هلداجم  هتشر  نسح  ماما 

: دومرف تبحم  یمرن و  هب  هاگنآ  .رادمزاب و  ام  تیامح  زا  ار  مدرم  یسوم ! وبا  يا  - 

.درادن تشحو  لطاب  زا  نینمؤملا  ریما  لثم  سک  چیه  میرادن و  یفده  مدرم  راک  حالطصا  زج  ام  مسق ، ادخب  یسوم ! وبا  يا  - 

: تفگ ع )  ) نسح هب  داتسیازاب و  یشکرس  هلداجم و  زا  دنام و  ناریح  یسوم » وبا  »

.دشاب نیما  دیاب  دننک ، یم  تروشم  وا  اب  هک  سک  نآ  یلو  داب  تیادف  مردام  ردپ و  یئوگ  یم  تسار  - 

.هلب - 

هک سک  ره  دزیخرب و  هک  تسا  رتـهب  دنیـشنب  سک  ره  هنتف ، نآ  رد  هک  دـسریم  ارف  یئاـه  هـنتف  يدوزب  دوـمرف : ربماـیپ  هـک  مدینـش  - 
رگیدکی رب  ار  ام  لام  نوخ و  هداد و  رارق  رگیدکی  ردارب  ار  ام  دـنوادخ  تسا ، رتهب  هراوس  زا  هدایپ  دورب و  هار  هک  تسا  رتهب  دزیخرب 

ار رگیدکی  لام  نانمؤم  يا  : » تسا هدومرف  هتخاس و  مارح 
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امشب دنوادخ  انامه  دیشکن  ار  رگیدکی  و  ناتدوخ ، تیاضر  تراجت و  قیرط  رد  رگم  دیروخن  لطابب 

ج 1،ص:271 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

«. 27 « » تسا نابرهم 

«. 28 « » تسا منهج  وا  شاداپ  دشکب  دمع  يور  زا  ار  ینمؤم  سک  ره  : » تسا هدومرف  و 

: تفگ دمآ و  نخسب  یسوم  وبا  ياهییوگ  هوای  اب  هزرابم  يارب  رامع »  » تقو نیا  رد  ( 1)

؟ يدینش ربمغیپ  زا  ار  نخس  نیا  وت  - 

.مراذگ یم  منخس  ناگورگب  ار  متسد  کنیا  یلب و  - 

: تفگ درک و  مدرمب  ور  رامع » »

؟ دشاب شمایق  زا  رتهب  شنتسشن  هک  تسا  هدوب  یسوم » وبا  ، » هتفگ نیا  زا  ربمغیپ ، روظنم  ایآ 

شراک يارب  يا  هراچ  تنوشخ  زج  هک  درمتم  درم  نیا  حور  رد  تسناوتن  شمیظع  يرابدرب  یئابیکـش و  لوط  و  ع )  ) نسح يارادـم 
داسف هقرفت و  عامتجا  نایم  رد  تشادیمزاب و  داهج  زا  ار  مدرم  درکیم و  يراشفاپ  شلطاب  هدیقع  رب  نانچمه  وا  دراذگب و  يرثا  دوبن ،

.تخیگنا یم  رب 

داهجب ار  اهنآ  دنک و  داجیا  اهناج  رد  لماک  قوش  یگدامآ و  دزیگنارب و  ار  ناشتمه  دنک و  رادیب  ار  مدرم  تفرگ  میمصت  ع )  ) نسح
: تفگ داتسیا و  نخسب  مدرم  ربارب  رد  سپ  دزاس  راداو 

ناـگرهچ هک  میا  هدـمآ  امـش  زا  یهاوخ  کـمک  يارب  اـم  دـیآ و  یم  هفوک  يوـسب  نینمؤـملا  ریما  هک  دیـسر  ربـخ  امـشب  مدرم ! يا  »
هحلط هک  دینادیم  دیتسه و  برع  ناگدرکرس  راصنا و  ناشخرد 

______________________________

هیآ 29. ءاسن ، هروس  (- 27)

هیآ 93. ءاسن ، هروس  (- 28)

ج 1،ص:272 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.دندیروش تفالخ  ماقم  رب  هشیاع  هارمه  هب  دنتسکش و  تعیب  نامیپ  ریبز  و 
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ادخب .تسا  هدیـشخب  یگریچ  نانز  رب  ار  نادرم  دنوادخ  تهج  نیمهب  دـیهاگآ و  اهنآ  هشیدـنا  فعـض  نانز و  یناوتان  زا  امـش  ( » 1)
نیرجاهم و مراد  دیما  دباتشن  ماما  يرایب  امش  زا  رفن  کی  یتح  رگا  مسق 
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«. دهد ناتیرای  دنوادخ  ات  دینک  يرای  ار  ادخ  سپ  دنشاب  یفاک  نمشد  تسکش  يارب  دنتسه  وا  هارمه  هب  هک  يراصنا 

: تفگ دمآ و  نخسب  رسای » رامع  (، » ع  ) نسح راتفگ  زا  سپ 

راک زا  دنتـشک  ار  نامثع »  » هک اهنآ  تسا ، هدیـسر  امـشب  ام  ياهربخ  دـیدوبن ، رـضاح  ام  راـک  ناـیرج  رد  امـش  رگا  هفوک ! مدرم  يا  »
رارق تجح  ناشلئالد  ناشدوخ و  نیب  ار  دوخ  باتک  اهنآ  دننک ، یمن  راکنا  ار  دوخ  راک  دـنهاوخیمن و  يرذـع  مدرم  شیپ  ناشدوخ 

.دناریمب دشوپورف  ار  شقیاقح  دهاوخب  سک  ره  درادب و  هدنز  دنک  ءایحا  ار  نآرق  هک  ار  سک  نآ  دنوادخ  دنداد 

.دنداد نامرف  شنتشکب  هک  دندوب  يدارفا  نیرخآ  دنتشاد و  داقتنا  نامثع  هب  هک  دندوب  یناسک  نیتسخن  ریبز »  » و هحلط » »

رـسپ ع )  ) نسح نیا  دنتـسکش ، نامیپ  دـیآ ، یمن  رب  تفالخ  نیا  رد  ناشیاهوزرآ  دـندید  نوچ  دـندرک و  تعیب  ماما  اب  تسخن  اـهنآ 
راصنا نیرجاـهم و  زا  یهورگ  هارمه  هب  ع )  ) یلع دـهاوخیم و  کـمک  امـش  زا  هدـمآ و  نونکا  دیـسانش و  یم  ار  وا  هک  تسا  ربمغیپ 

«. دنتفرگ ياج  نامیا  هاگهانپ  رد  هک  دنتسه  یناسک  اهنآ  دیآ  یم  امش  يوسب 

ج 1،ص:273 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

رب هک  يا  هضیرف  ماجناب  تخاس و  بطاخم  ریذـپدرخ ، نانخـس  اـب  ار  مدرم  تساـخرب و  دوب  یئوخمرن  درم  هک  سیق »  » وا زا  سپ  ( 1)
: تفگ دناوخ و  ارف  دنراد  هدهع 

شریذـپ زا  هک  یهورگ  اـب  گـنج  سپ  دـش ، یمن  ادـیپ  رت  هتـسیاش  ع )  ) یلع زا  یـسک  میدراذـگیماو  يروشب  ار  تفـالخ  راـک  رگا 
.تسا لالح  دندز  زابرس  تفالخ 

ار نآ  دـسح  يور  زا  دـعب  دـندرک و  تعیب  لیم  تیاهن  اـب  هک  دـنراد  دوخ  اـب  یناـهرب  تجح و  هچ  شروش  نیا  رد  ریبز »  » و هحلط » »
رجاهم هورگ  اب  ع )  ) یلع نونکا  دنتسکش ،
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.دیآ یم  امش  يوسب  راصنا  و 

ع)  ) نسح زا  هچنآ  تشادیمزاب و  ماما  یهارمه  زا  ار  مدرم  دوب و  هدنام  یقاب  دوخ  یشکرس  ینمـشد و  رب  نانچمه  یـسوم » وبا   » یلو
یبالقنا يدایرف  اب  داهن و  راـنک  ار  دوخ  یئابیکـش  ع )  ) نسح هکنیا  اـت  تخادـنا  یم  شوگ  تشپ  هب  دنیـشن  یم  ناگدـنیوگ  رگید  و 

: تفگ نینچ 

تشامگ و تمه  مدرم  کیرحت  هب  ورین  مامت  اب  ع )  ) نسح ردام !» یب  يا  ایب  نیئاپ  ام  ربنم  زا  ریگ و  هرانک  ام  يرازگراک  زا  درم ! يا  »
: تفگ داتسیا و  نخسب  مهزاب  دنا  هدش  داهج  مایق و  هدامآ  مدرم  هک  دید  نوچ  تخیگنارب و  شردپ  يرایب  ار  اهنآ 

زا ردقچ  هک  دـیمهفیم  دـینیبب  ار  نینمؤملا  ریما  نوچ  دیباتـشب و  دوخ  ناردارب  يوسب  دـیئوگ و  خـساپ  ار  دوخ  ریما  توعد  مدرم ! يا  »
هتـشذگ یلاع  ياه  هنومن  هک  تما  نادنمدرخ  زا  یهورگ  هک  تفریذپ  ار  تفالخ  تهج  نآ  زا  مسق  ادخب  تسا و  رازیب  تفالخ  راک 

.تسا راک  ماجنارس  رد  ریخ  دندیزگرب و  يرادمامزب  ار  وا  دنتسه  لاح  و 

ج 1،ص:274 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

ریما ( 1 ، ) میباـی تاـجن  هدـمآ  شیپ  امـش  اـم و  يارب  هک  ياـهیراتفرگ  نیا  زا  اـت  دـینک  کـمک  ار  اـم  دـیریذپب و  ار  اـم  توعد  سپ  »
: دیامرفیم هراب  نیا  رد  نینمؤملا 

دیاب دنک  ار  قح  تیاعر  دهاوخیم  هک  سک  ره  مروآ و  یم  دایب  ار  ادـخ  نم  هدیدمتـس و  ای  مراکمتـس  ای  ما  هتـساخرب  نم  هک  نونکا 
.دهد رفیک  دریگب و  درامش  یم  ملاظ  رگا  دنک و  کمک  دبای  یم  مولظم  ارم  رگا  دزیخرب ،

، دنتـسکش ار  دوخ  نامیپ  هک  دندوب  یناسک  نیتسخن  دـنتفریذپ و  ار  متفالخ  هک  دـندوب  یناسک  نیتسخن  ریبز »  » و هحلط »  » مسق ادـخب  »
؟ مداد رییغت  ار  ادخ  مکح  ای  متخودنا  ار  مدرم  لام  نم  ایآ 

نونکا »
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«. دیزاس دوبان  ار  یکاپان  یتشز و  دیهد و  شرتسگ  ار  تقیقح  ریخ و  دیزیخرب و  مدرم  يا 

.دنتفریذپ ار  شتوعد  دنتشاد و  مالعا  ار  دوخ  میلست  يرادربنامرف و  دندرک و  تعاطا  دیدینش و  ار  ع )  ) نسح نخس  مدرم 

نایاپ زاب  هسیـسد  رـصنع و  تسـس  ياسوم  وبا  جارخاب  زج  راک  دـید  نوچ  هک  دوشیم  هتخانـش  رتشا » کلام   » میظع تیعقوم  اجنیا  رد 
هب دـندید  ار  نویبالقنا  تکرح  مکاح ، نامالغ  نوچ  درک ، تکرح  یـسوم » وبا   » رـصق بناجب  شناهارمه  زا  یهورگ  اـب  دـبای ، یمن 

: دنتفگ زرل  سرت و  تیاهن  اب  دندمآ و  یسوم  وبا  شیپ 

وا هک  رتشا »  » دمآ و نیئاپ  دوب  هتفرگ  ار  شیاپارس  سرت  هک  یسوم  وبا  .درک  نوریب  دز و  ار ، ام  دش و  رصق  دراو  رتشا  یـسوم ! وبا  يا 
: دز دایرف  دیهج  یم  شداهن  زا  غاد  يا  هنیک  دیدش و  خلت و  یمشخ  هک  یلاحرد  دید  ار 

! ردام یب  يا  ایب ، نوریب  رصق  زا  - 

: دز دایرف  کلام  هرابود  هک  دنام  ددرم  مهزاب  يرعشا » »

ج 1،ص:275 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.ینیقفانم زا  وت  هک  مسق  ادخب  دشک  نوریب  ار  تناج  ادخ  هک  ایب  نوریب  - 

: تفگ نازرل  تسپ و  یگنهآ  اب  یسوم  وبا 

.هدب تلهم  ار  ما  هداوناخ  ار و  نم  - 

.دینامب رصق  رد  ار  بشما  طقف  هک  دیراد  تلهم  - 

يرارف نمـشدب  هک  دادن  هزاجا  رتشا »  » يدرمناوج اما  دـنتخادرپ ، یـسوم » وبا   » لاوما تراغب  دـندرب و  موجه  رـصق  هب  مدرم  هوبنا  ( 1)
: تفگ تشاد و  ناشزاب  تراغ  زا  تفرگ و  ار  مدرم  ولج  دننک ، نینچ 

.دیرادرب شرس  زا  تسد  دوریم ، نوریب  شدوخ  وا  ما و  هداد  تلهم  وا  هب  بشما  نم  - 

مدرم رب  ع )  ) نسح درک ، رارف  يرعشا  نوچ  دش و  نشور  ع )  ) نسح ربارب  رد  هفوک  کیرات  ّوج  دنتشاذگاو و  ار  وا  مدرم 
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: تفگ اهنآ  هب  تفای و  لماک  طلست  هفوک 

«. دیتفا هارب  قیاق  اب  بآ  قیرط  زا  ای  دیئایب  هراوس  ای  مه  امش  منک  یم  تکرح  حبص  ادرف  نم  »

هورگ دندش و  بسا  رب  راوس  یئاه  هتـسد  دندمآ و  شبنجب  ماما  يرای  يارب  رفن  نارازه  تشادرب و  جوم  تکرح  يارب  ناهگان  هفوک 
.دنتفگ كرت  ار  هفوک  هناخدور  هار  زا  قیاق  اب  یئاه 

اجنآ و  « 29  » دیـسر راق  يذ  هب  شهوبنا  نایهاپـس  هارمه  هب  ات  دوب  نامداش  يزوریپ  نیا  زا  درکیم و  يربهر  ار  هفوک  مدرم  ع )  ) نسح
هک دوب  یلحم 

______________________________

( نادلبلا مجعم   ) تشاد رارق  طساو  هفوک و  نیب  هک  لئاو  نب  رکب  هب  قلعتم  دوب  یبآ  راق ، يذ  (- 29)

ج 1،ص:276 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.دنسر ارف  هفوک  نایهاپس  ات  دندوب  هدش  رقتسم  نآ  رد  شنارای  ماما و 

ار حلص  دناوتب  دیاش  داتسرف  نایشروش  شیپ  تلاسرب  ار  ربمایپ  یباحـص  « 30 « » ورمع نب  عاقعق   » دسرب هرـصبب  هکنآ  زا  شیپ  ماما  ( 1)
: تفگ دمآ و  هشیاع »  » دزن هب  عاقعق  .دنک  رارقرب  ناناملسم  نیب  ار  هملک  تدحو  دنک و  رارقرب 

! ردام - 

.مرسپ یلب  - 

؟ يدمآ اجنیا  هب  يداتفا و  هارب  هکم  زا  ارچ  - 

.ما هدمآ  مدرم  نیب  حالصا  يارب  - 

نیا رد  هک  دـنک  توعد  مه  ار  ریبز »  » و هحلط »  » ات تساوخ  هشیاع »  » زا اذـل  تسه  نیب  رد  شزاس  ناکما  هک  تفای  ناـنیمطا  عاـقعق » »
: تفگ اهنآ  هب  دندش ، رضاح  اهنآ  نوچ  دنیوج ، تکرش  هرکاذم 

______________________________

یهاپس درم  رازه  زا  هاپس  رد  عاقعق  دایرف  تفگ  شا  هرابرد  رکب  وبأ  هک  دوب  برع  عاجش  نارادرـس  زا  یمیمت  ورمع  نب  عاقعق  (- 30)
یم ورمع  نب  فیـس  داد ، ناشن  دوخ  زا  یناوارف  ياهتداشر  نایناریا ، اب  بارعا  ياـهگنج  رگید  هیـسداق و  ياـهدربن  رد  وا  .تسا  رتهب 

ارت زیچ  هچ  دیسرپ  عاقعق  زا  ربمغیپ  دیوگ 
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قرب دیارـس : یم  نینچ  عاقعق  هرابرد  فیـس  تسا ، نیمه  فده  دومرف  ادخ  لوسر  .شربمایپ  ادخ و  تعاطا  تفگ  درادیماو ؟ داهجب 
هب دراد  دوجو  دمحم  فیـس  هّللا  فیـس  هاپـس  رد  .درکیم  يربهر  هراوس  ار  اهیراوگرزب  هک  درک  هدـهاشم  هماهت  زا  ار  یقرب  ینامـسآ 

.ناگدازآ تنس  نازاتشیپ  یهارمه 

زگره هک  عاقعق  داد : خساپ  دعس  دوب ، رتریلد  نارگید  زا  هیـسداق  رد  يراک  راوس  مادک  تشون : صاقو  دعـس  هب  رمع  دیوگیم : فیس 
هریح هب  دلاخ  هک  یتقو  .تخادنا  كاخب  ار  ناعاجـش  زا  یهورگ  راب  ره  درک و  هلمح  راب  یـس  زور  کی  رد  وا  ما  هدیدن  ار  وا  دـننام 

(. هباصالا  ) دروخ یمن  تسکش  دشاب  شنایم  رد  وا  هک  یهاپس  تفگ  داتسرف و  ار  عاقعق  وا  تساوخ و  کمک  رکب  وبا  زا  دیسر 

ج 1،ص:277 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

؟ فلاخم ای  دیتسه  قفاوم  رظن  نیا  اب  امش  هک  مسرپیم  امش  زا  ما ، هدمآ  اجنیا  هب  مدرم  راک  حالصا  يارب  دیوگیم  نینمؤملا  ما  - 

.میتسه قفاوم  هک  هتبلا  - 

.درک میهاوخ  مادقا  دیدرت  یب  مینادب  ام  رگا  مسق  ادخب  تسا  مادک  حالصا  هار  تروص  نیا  رد  - 

نامثع نالتاق  - 

!؟ نامثع نالتاق  - 

.تسا هدیدرگ  ءایحا  نآرق  دوش  ارجا  رگا  هدش و  كرت  نآرق  مکح  دنوشن ، هتشک  نامثع »  » نالتاق رگا  یلب ، - 

شتآ هک  دندوب  یناسک  نیتسخن  هکلب  دندوبن  نامثع »  » نوخ ءایلوا  اهنآ  اریز  دوب ، تخـس  يدرمت  نایـصع و  زا  يرادومن  نخـس  نیا 
: تفگ ناشنانخس  ّدر  يارب  عاقعق »  » عقوم نیا  رد  دنتخورفارب ، نامثع »  » دض رب  ار  شروش 

.دیدوب رادیاپ  زورما  زا  رتشیب  اهنآ  نتشک  زا  لبق  امش  دیتشک و  هرصب  یلاها  نایم  زا  ار  نامثع »  » نالتاق - 

يریگ هرانک  امش  زا  اهنآ  دیتخیگنارب ، ار  رفن  رازه  شش - مشخ  دیتشک و  ار  هانگ  یب  مدرم  زا  مک ) یکی   ) رفن دصشش  امش 
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.دندش امش  عنام  رفن  رازه  شش  یلو  دیتساوخ  تفر  تسد  زا  هک  ار  یسک  دنتفر ، نوریب  امش  هاپس  زا  دندرک و 

تـسکش دـینک  گنج  دـنا  هتفرگ  هرانک  امـش  زا  هک  اـهنآ  اـب  رگا  دـیا و  هتفرگ  سپ  ار  دوخ  فرح  دـیرادرب  وا  زا  تسد  رگا  نونکا 
.دیروخیم

: تفگ دنادب  ار  شیأر  هکنیا  يارب  تسا و  عاقعق »  » راتفگ رد  حالص  ریخ و  هک  دید  هشیاع » »

؟ يراد هدیقع  هچ  هراب  نیا  رد  - 

ج 1،ص:278 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

: دوزفا شنانخسب  نینچ  یتانایب  زا  سپ  .تسا  شمارآ  نیکست و  راک ، نیا  جالع  میوگ  یم  - 

دیزرو ربکت  رگا  و  مدرم ، تینما  تمالس و  و  درم ، نآ  یهاوخنوخ  تمحر و  تراشب  تسا و  ریخ  ناشن  دینک  تعیب  ام  اب  امش  رگا  - 
.نوخ نتفر  تسد  زا  تسا و  رش  ناشن  دینک ، يراددوخ  تعیب  لوبق  زا  و 

.دیوشن دروخ  دز و  ثعاب  دینکن و  راتفرگ  ار  ناتدوخ  ام و  دیوش و  دنم  هرهب  نآ  زا  دینک و  باختنا  ار  حلص  سپ 

: دنتفگ دندرمش و  تسرد  ار  شا  هشیدنا  دندرک و  نیسحت  ار  عاقعق »  » نانخس اهنآ 

.دوشیم حالصا  راک  دشاب  نیا  مه  وا  يأر  رگا  درگزاب  ع )  ) یلع بناجب  یتفگ ، اجب  تسرد و  تسا ، یبوخ  نخس  - 

هناشن «، 31  » تشاد گرزب  ار  وا  دش و  لاح  شوخ  تدشب  ماما  داد ، ربخ  دوخ  يوگتفگ  زا  ار  ع )  ) یلع تشگزاب و  دونشخ  عاقعق » »
راد و زا  راکبان  یهورگ  یلو  دنبای ، تسد  شزاسب  دنـسرب و  هملک  تدحوب  مالـسا  تما  هک  دـش  کیدزن  دـش و  نایامن  حلـص  ياه 

يزورفا شتآ  حلص و  ندز  مهب  رد  دنتشاد  ورین  هچنآ  دندیشوکیم و  هقرفت  داجیا  رد  دنتخیگنا و  یم  رب  هنتف  نانچمه  هشیاع »  » هتـسد
زیمآ حلص  تامادقا  همه  هکنیا  ات  دندربیم ، راکب  مدرم  لاح  یهابت  گنج و 
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.تفر داب  رب  ماما 

یتـشآ ندز  مهب  يارب  يزاـبلغد  يراـک و  هنهک  تیاـهن  اـب  دـندوب  هشیاـع »  » رکـشل رد  هک  هـیما  ینب  زا  یهورگ  تـسا  ملـسم  هـچنآ 
دنتفریذپ و یم  ار  شتفالخ  نیملسم  همه  دوب و  ماما  ماقم  رارقتسا  بجوم  حلص  اریز  دندیشوکیم ،

______________________________

دلج 5. يربط ، خیرات  (- 31)

ج 1،ص:279 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.دمآ یمن  رد  روج  اهیوما  عماطم  اب  کش  نودب  هک  دوب  تیعقاو  نیمه 

تعکر راهچ  دـمآ و  دورف  اهنآ  زا  سپ  ماـما  دندیـسر و  « 32 « » هیواز  » هب ات  دـندرک  تکرح  راق » يذ   » زا ماما  رکـشل  ناماگـشیپ  ( 1)
: تفگ درک و  دنلب  اعدب  ار  شتسد  هاگنآ  تسیرگ و  داهن و  كاخ  رب  ار  دوخ  هرهچ  دیسر  نایاپب  شزامن  نوچ  تشاذگ و  زامن 

شرع راگدرورپ  يا  تسا ، نآ  يور  رب  هچنآ  نیمز و  يادـخ  يا - دـنکفا و  یم  هیاس  نآ  رب  هچنآ  اهنامـسآ و  يادـخ  يا  اـهلا ! راـب 
دورف نیمزرـس  نیا  رد  یئوکین  هب  ار  ام  ایادخ  مربیم  هانپ  وتب  شرـش  زا  مهاوخیم و  وت  زا  ار  نآ  ریخ  نم  هک  تسا  هرـصب  اجنیا  گرزب 

.یناگدنروآدورف نیرتهب  وت  هک  رآ 

«. 33  » نک ظفح  ار  ناناملسم  نوخ  ایادخ  دنتسکش  ار  منامیپ  دندیروش و  نم  رب  دنتفریذپن و  ار  منامرف  مدرم  نیا  ادنوادخ 

ناشیاهنارنخس دنتشاد و  گنجب  میمصت  نایشروش  تفاین ، تسد  نآ  هب  یلو  درب ، راکب  حلص  ظفح  رد  ار  دوخ  شـشوک  تیاهن  ماما 
شدنزرفب ماما  دنتخیگنا ، یم  رب  شترضح  نایهاپس  اب  هزرابمب  دندرک و  یم  صیرحت  ماما  اب  گنجب  ار  مدرم  دنداتسیا و  یم  نخـسب 

: دومرف ریبز  رسپ  زیمآ  کیرحت  نانخس  زا  سپ  درک و  هجوت  ع )  ) نسح

: تفگ نینچ  تساخرب و  ع )  ) نسح .يوگب  نخس  مدرم  نیا  اب  زیخرب و  مرسپ 

تاهابتشا هک  مسق  ادخب  دیدینش  ار  ریبز  رسپ  نانخس  مدرم ! يا 
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و

______________________________

.داتفا قافتا  اجنآ  رد  ثعشا  دمحم  نب  نمحرلا  دبع  جاجح و  نیب  روهشم  هعقاو  هک  تسا  هرصب  یکیدزن  رد  يا  هیحان  هیواز  (- 32)

دلج 2. بهذلا ، جورم  (- 33)

ج 1،ص:280 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

هب دوب  هدنز  نامثع »  » زونه هک  یلاحرد  هحلط »  » مدـید مدوخ  هکنیا  ات  دـمآ  گنت  وا  رب  اهرهـش  دـش و  دایز  يدـحب  نامثع »  » ناهانگ
.درب هلمح  لاملا  تیب 

هثداح نیا  لوئـسم  سک  ره  زا  شیب  ریبز  شدوخ  ردپ  دـیناشک ، یگدـنکارپ  هب  ار  مدرم  راک  ع )  ) یلع تفگ  ریبز  رـسپ  هکنیا  و  ( 1)
دـیوگ و یم  تسار  رگا  دروآ و  مهارف  ار  شنایفارطا  یلو  درک ، تعیب  هب  رارقا  رهاـظب  وا  شلد  اـب  هن  درک  تعیب  شتـسد  اـب  وا  تسا 

؟ دنک هماقا  هک  دراد  یناهرب  هچ  دروایب و  دراد  یلیلد 

.دزادنا یتفگشب  ار  وا  نایارگ  لطابب  ناتسرپ  قح  دورو  دیابن  دنک  یم  بجعتم  ار  وا  هرصبب  هفوک  مدرم  دورو  هکنیا  و 

.تسناد دنهاوخ  ار  تقیقح  يدوزب  هرصب  مدرم  هک  مسق  ادخب  و 

.تسا نارواد  نیرتهب  ادخ  تسا و  یهلا - تلادع  هاگداد  زیختسر - زور  رد  اهنآ  ام و  هاگ  هدعو 

یشکرس درمت و  رب  یمکحتسم  لیالد  درمش و  لطاب  ار  شمالک  درک و  ّدر  ار  ریبز  رسپ  راتفگ  يراوتسا ، نانخس  نینچ  اب  ع )  ) نسح
اب داـهج  هداـمآ  دروآ و  رد  هابتـشا  زا  زین  ار  هفوک  مدرم  هکناـنچمه  درمـش  دودرم  ماـما ، تفـالخ  اـب  ار  شتفلاـخم  تشاد و  ناـیب  وا 

.تخاس نایشروش 

: دومرف تفر و  شنارای  نایمب  تشاد  حلصب  دیما  زونه  هک  یلاحرد  تفرگ و  تسدب  ار  نآرق  ماما ،

نآ رگا  دریگب و  شرگید  تسدب  ار  نآ  دنتخادنا  ار  شتسد  رگا  درادب و  هضرع  هورگ  نیا  رب  ار  نآ  قیاقح  نآرق و  نیا  هک  تسیک  »
هتشک ات  دراد  هگن  شیاهنادند  اب  ار  زیزع  فحصم  داتفا  مه 
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: تفگ دزیم و  جوم  شحور  رد  گرزب  يا  هسامح  تساخرب و  یفوک  یناوج  دوش »؟

! نینمؤملا ریما  يا  نم ، - 

ج 1،ص:281 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

رـضاح راکادف  ناوج  نامه  زج  یـسک  یلو  دورب ، ناوج  ياجب  يرگید  هک  تساوخ  شنارای  زا  درک و  هاگن  وا  هب  يا  هظحل  ماما  ( 1)
: تفگ درپس و  وا  هب  ار  نآرق  ماما  دشن ، يزابناج  نیا  هب 

، ناوج .دیزیرن  ار  ناتدوخ  ام و  نوخ  ادخب  ار  امـش  دـشاب ، هاوگ  مکاح و  امـش  ام و  نیب  نآرق  نیا  وگب  راد و  هضرع  اهنآ  هب  ار  نآرق 
ماجناب ار  نمـشد  دوب و  هتفرگ  تسد  رب  ار  نآرق  وا  دـیلخ ، یمن  شناج  رد  یتشحو  نیرتکچوک  تفر و  ورف  نمـشد  جوم  رد  هنادرم 

.دنرادرب تسد  گنج  زا  دننیزگرب و  ار  يردارب  شزاس و  افص و  هک  تساوخیم  اهنآ  زا  درکیم و  توعد  نآ  نیمارف 

هدنکفا رد  هجنپ  ناشحور  زغم و  رد  نانچ  یهاوخنوخ  يرگیـشحو و  دنتفریذپن و  ار  شنخـس  دنتخانـشن و  ار  شردق  نایـشروش  یلو 
.دنتخادنا ار  شتسار  تسد  دندرب و  هلمح  ناوج  هب  هنادرمان  هک  دوب 

.دناوخیم ادخ  باتک  تاروتسد  تعاطا  هب  ار  نمشد  نانچمه  تفرگ و  پچ  تسدب  ار  نآرق  ناوج ،

نیرخآ رد  تفرگ و  نادـندب  ار  نآرق  دوب ، نوـخ  رد  قرغ  هک  ناوـج  دـنتخادنا ، مه  ار  شرگید  تسد  دـندرب و  هلمح  وا  هب  هراـبود 
: تفگ یم  دناوخیم و  حلصب  ار  مدرم  نانچمه  شرمع  تاظحل 

.دیزیرم ار  ناتدوخ  ام و  نوخ  دیسرتب و  ادخ  زا 

نینوخ رکیپ  و  دنتخاس ، شراسنوگن  هزین  هبرض  اب  دندرکیم و  يراشفاپ  دوخ  یشکرس  ینمشد و  رد  نانچمه  دنتخات و  وا  رب  نانمشد 
.دنتخادنا كاخب  ار  شا  هراپ  هراپ  و 

: دومرف ناوج  نآ  لتق  زا  سپ  دنامن و  یقاب  يرذع  ماما  يارب  رگید 

نب نسح  یناگدنز 

دلج 1 مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  www.Ghaemiyeh.comیناگدنز  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 386زکرم  هحفص 264 

http://www.ghaemiyeh.com


ج 1،ص:282 ( ، (ع یلع

«34 «. » دنراوازس هک  دیبوک  مه  رد  ار  اهنآ  تسا ، زیاج  ام  رب  هورگ  نیا  نتشک  نونکا  »

یتاروتسد نمشد  اب  ندش  ریگرد  ماگنهب  اهنآ  هب  تخاس و  رقتسم  ناشاهیاج  رد  ار  اهنآ  تساوخب و  ار  رکـشل  ناهدنامرف  هاگنآ  ( 1)
: دومرف نینچ  اهنآ  هب  تسا  زئاح  ار  یتسودناسنا  ینابرهم و  تلیضف و  یلاع  ياه  هنومن  هک  داد 

ار یتروع  دینکن و  لابند  ار  نایرارف  دیـشکن و  ار  ناریـسا  دینکن و  هلمح  ناحورجم  هب  دـندرک  رارف  نمـشد  نایهاپـس  رگا  مدرم ! يا  »
دیبایب ناشهاگرکشل  رد  هک  یناگدرب  بکرم و  حالس و  رگم  دینزن  تسد  ناشلاوما  هب  دینکن و  هلثم  ار  ناگتشک  دیزاسن و  فوشکم 

«. دراد قلعت  ناشناثراو  هب  ادخ  باتک  روتسدب  تسه  هچنآ  اهنیا  زا  ریغ  و 

« ریبز  » تفگ دنک و  مامت  اهنآ  رب  ار  تجح  ات  داتـسیا ، نمـشد  فوفـص  ربارب  رد  دـمآ و  نوریب  هاگودرا  زا  هدز  ترـسح  ماما ، هاگنآ 
!؟ تساجک

: دومرف وا  هب  ماما  .تفرگ  رارق  ماما  ربارب  رد  نوچ  دمآ و  نوریب  ریبز » »

؟ يدمآ اجنیا  هب  ارچ  هّللا  دبع  ابا  - 

.ما هدمآ  نامثع  یهاوخنوخب  - 

؟ ینک یم  هبلاطم  ار  نامثع  نوخ  - 

.هلب - 

______________________________

: دورس نینچ  وا  كوس  رد  دید  ار  شرسپ  هتشک  ناوج  نآ  ردام  نوچ  دسیون  یم  بهذلا  جورم  رد  يدوعسم  دلج 5 ، يربط ، (- 34)

وا نوخب  ار  ناشیاهتـسد  اهنآ  یلو  درک  توالت  اهنآ  رب  ار  ادخ  باتک  دسرتب  هکنآ  نودب  دمآ و  هورگ  نیا  شیپ  هب  یناملـسم  ایادخ ،
.دیدیم دوب و  هداتسیا  شردام  هک  یلاحرد  دندرک  باضخ 

ج 1،ص:283 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

: دومرف هتسهآ  مرن و  یگنهآ  اب  هاگنآ  .دشکب  ار  نامثع  لتاق  دنوادخ  - 

نم رب  ربمغیپ  دیدیسر ، نمب  دوب و  هدرک  هیکت  وتب  ربمایپ  يدوب و  ربمغیپ  اب  يزور  هک  تسه  تدای  ریبز ! يا  ادخب  ارت  (- 1)
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!؟ دیگنج یهاوخ  یلع  اب  متسب  يزور  وت  ریبز ! يا  دومرف  دش و  وت  هجوتم  هاگنآ  دیدنخ ، نم  يورب  درک و  مالس 

: تفگ دش و  غاد  ترسح  هودنا و  تدش  زا  شبلق  تشگرب و  شا  هرهچ  گنر  تخادنا و  نیئاپ  ار  شرس  ریبز » »

یلب ایادخ ، - 

!؟ یگنجیم نم  اب  ارچ  سپ  - 

«. 35  » مدیگنج یمن  وت  اب  مدرک و  یمن  جورخ  وت  رب  يدروآ  یم  مدایب  رگا  مدوب و  هدرک  شومارف  مسق  ادخب  - 

: تفگ هشیاع »  » هب دور و  نوریب  تمالسب  هنتف  نیا  زا  هک  دوب  نیا  شدصق  دمآ و  هشیاع »  » شیپ هب  تشگزاب و  ریبز » »

ما هدمآ  تسرد  ایآ  منادیمن  هک  رفـس  نیا  زا  ریغ  متفر  دعب  متخانـش و  ار  اجنآ  لوا  مداهن  اپ  هک  اج  رهب  مسق  ادخب  نینمؤملا ! ما  يا  - 
.ما هدرک  هابتشا  ای 

______________________________

هتـشذگ راک  زا  راک  هک  الاح  تفگ  ریبز  درگرب ، تفگ  ریبز  هب  ماما  هک  تسا  هدـمآ  بهذـلا  جورم  رد  و  هسایـسلا ، همامالا و  (- 35)
دوش هارمه  منهج  اـب  گـنن  نیا  هکنآ  زا  شیب  دومرف : ماـما  .دوـشیمن  كاـپ  زگره  هک  تسا  یگنن  نیا  ادـخب ، مدرگرب  هنوـگچ  تسا 

ینخس یلع  دیآ ، یمن  وب  شتآ  اب  یلگ  قولخم  مدیزگرب  شتآ  رب  ار  گنن  دناوخیم : نومـضم  نیاب  يرعـش  تشگرب و  ریبز  درگرب ،
.تسا نید  ایند و  گنن  هیام  وت  ناجب  هک  مدوبن  ربخ  یب  نآ  زا  هک  تفگ  نمب 

.تسا یفاک  یتفگ  نمب  هچنآ  تسا و  سب  تمالم  ع )  ) یلع يا  متفگ 

ج 1،ص:284 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

هب مهتم  ار  وا  دوب  ربخ  اب  ریبز »  » فعـض هطقن  زا  نوچ  دزیرگب و  هنتف  زا  دـهاوخیم  هک  تسناد  دـیمهف و  ار  ریبز »  » روظنم هشیاع » ( » 1)
؟ یسرتیم بلطملا  دبع  نارسپ  ریشمش  زا  ایآ  هّللا ! دبع  ابا  يا  تفگ  درک و  سرت 

نیا اب  هشیاع » »
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.تخیر شماکب  هدنشک  يرهز  شنانخس  نیا  اب  تخیگنارب و  شناج  رد  دیدش  يداسف  درک و  يزاب  ریبز »  » بلق اب  گنرین 

: تفگ دوزفا و  ناجیه  داسف و  نیا  رب  مه  ریبز »  » هتسجخان رسپ  هّللا » دبع  »

.يدیسرت تسا ، هتسشن  گرم  اهنآ  هیاس  رد  هک  يدید  ار  بلاط  یبا  رسپ  ياهمچرپ  نوچ  یلو  يدمآ ، گنجب  ینیب  نشور  اب  وت 

هزنم نآ  زا  ار  شدوخ  ریبز »  » تسا و یتیـصخش  مک  گنن و  يراوخ و  سرت ، نوچ  درک و  مهتم  نبج  سرت و  هب  ار  شردپ  هّللا  دـبع 
: تفگ دیزرلیم  مشخ  تدش  زا  هک  یلاحرد  درک و  ور  شرسپ  هب  تسنادیم 

.منکن گنج  وا  اب  هک  ما  هدروخ  مسق  نم  وت ، رب  ياو  - 

«. 36  » نک دازآ  تدنگوس  هرافکب  ار  سجرس  تمالغ  - 

یب دهد و  ناشن  شرـسپ  هب  ار  شیدـنمورین  تعاجـش و  ات  تخادرپ  نالوج  هب  دـمآ و  نادـیمب  هاگنآ  درک و  دازآ  ار  شمالغ  ریبز » »
.دسرت یمن  گرم  زا  هک  دهد  نانیمطا  شرسپ  هب  دنایامنب و  وا  هب  گرم  زا  ار  شیکاب 

مه رد  رکشل  ود  داتفا و  نوریب  گنج  نابز  ریبز ،»  » تکرح نیا  اب  ( 2)

______________________________

مادق نیا  هرابرد  برع  يارعش  زا  یکی  یمیمت  نامیلـس  نب  نمحرلا  دبع  هک  تسا  هدمآ  خیرات  نیا  رد  دلج 5 - يربط  خیرات  (- 36)
: دورس نینچ  ریبز 

ادخ ینامرفان  هار  رد  يا  هدنب  ندرک  دازآ  اب  ار  دوخ  مسق  هرافک  يردارب  هک  ما  هدیدن  نیا  زا  رتروآ  تفگـش  زورما  نم  ناردارب ، يا 
.دزادرپب

ج 1،ص:285 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

- شرسپ تسدب  ار  هاپـس  مچرپ  و  ( 1  ) درپس ع )  ) نیـسح هب  ار  پچ  فرط  و  ع )  ) نسح هب  ار  رکـشل  تسار  فرط  ماـما ، دـنتخیوآ و 
.شیپ هب  تفگ : داد و  « 37 - » هیفنح دمحم 

تخیر ورف  شرس  رب  اهریت  ناراب  تفاتش و  گنج  شورخرپ  نادیمب  دمحم » »
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: تفگ مشخ  اب  دیشک و  بقع  رس ، تشپ  زا  ار  وا  شردپ  ناهگان  هک  دنک  هچ  تسنادن  داتسیازاب و  يا  هظحل  ریزگان  و 

.تسا هتفرگ  ارت  تردام  گر 

: دورس نینچ  دروآ و  رد  شبنجب  شربارب  رد  تفرگ و  دمحم »  » تسد زا  ار  مچرپ 

.دنیاتسب ارت  ات  نزب  هبرض  تردپ  لثم  »

«. راوتسا مکحم و  ياه  هزین  اهریشمش و  هلیسوب  دنزورفارب ، ار  ششتآ  هکنآ  رگم  تسین  يریخ  گنج  رد 

یکدنا تساوخیم  دوب و  رکشل  زارف  ندرگ  دیشر و  ناگدرکرس  زا  دمحم »  » نوچ دوبن ، وا  سرت  یناوتان و  لیلد  دمحم »  » فقوت هتبلا 
، گنج زاـغآ  رد  تساوخیم  هکلب  دـنارن  شیپ  زا  ار  شدـنزرف  مه  ماـما  درب و  هلمح  هاـگنآ  دـبای و  شهاـک  نمـشد  موجه  اـت  دـیاپب 

.دنرادرب یشکرس  زا  تسد  هک  دیاش  دنامهفب  هرصب  مدرمب  ار  شیوخ  يورین  هدارا  یشیدنارود و 

______________________________

تبـسن وا  هب  شمان  هک  تسا  هیفنح  رفعج  رتخد  هلوخ  شرداـم  هیفنح  نباـب  فورعم  یمـشاه  بلاـط  یبأ  نب  یلع  نب  دـمحم  (- 37)
تیاور يراوتسا  ناوارف و  ثیداحا  یلع  شردپ  زا  دمحم  لثم  هک  مسانش  یمن  ار  یسک  دیوگ  یم  دینج  نب  میهاربا  .تسا  هدش  هداد 

رد یلصفم  باتک  یمشاه  یلع  دیس  بیطخ  لامکلا ،) بیذهت  هصالخ   ) درک تافو  يرجه  لاس 80  رد  دمحم  دیوگ  میعن  وبا  دنک ،
.تسا هدرک  فیلأت  يرمق  يرجه  لاسب 1368  هیفنحلا » نب  دمحم   » مانب وا  لاح  حرش 

ج 1،ص:286 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

هک يریـشمش  نامه  دیـشک  ار  راقفلا  وذ  ریـشمش  شتـسار  تسد  اب  تفرگ و  پچ  تسدب  ار  مچرپ  ماما  هک  تشذـگن  يا  هظحل  ( 1)
.دوب هدرک  رود  ربمغیپ  زا  ار  تسکش  رطخ و  اهراب 

.دیـشاپ مه  زا  نافوط  ربارب  رد  يرتسکاخ  نوچمه  شربارب  رد  نمـشد  درب و  هلمح  هشیاع  رکـشلب  راـصنا  نیرجاـهم و  هارمه  هب  ماـما 
نیب گنج 
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تیامح نیملـسم  ماما  شیوخ و  ياوشیپ  زا  دنتـساوخیم  ع )  ) یلع نارای  دنتـشک ، یم  ار  رگیدـکی  ناـنچمه  تفاـی و  همادا  هورگ  ود 
« هشیاع  » رتش راسفا  تهج  نیمهب  دنراپس و  ناج  شربارب  رد  دنتساوخیم  دندرکیم و  يرادبناج  نینمؤملا  ما  زا  هشیاع »  » رکـشل دننک و 

: دناوخیم زجر  نینچ  نیا  اهنآ  رعاش  دش و  عطق  هبض  ینب  هلیبق  زا  رفن  داتفه  تسد  هکنیا  ات  دندوب  هدیبسچ  مکحم  ار 

.مینکفا یم  كاخب  هکرعم  رد  ار  دوخ  فیرح  هک  میرتش  نارای  هبض  نارسپ  ام  »

.میئوج یم  شیوخ  ياه  هزین  فارطاب  ار  نامثع  نوخ  ام  تسا و  رت  نیریش  لسع ، زا  ام  ماک  رد  گرم 

«. میرادرب تسد  ات  دینادرگزاب  امب  ار  ام  خیش 

؟ دنیاجک رامع  رتشا و  دز : دایرف  سپ  دنوشیم ، هتشک  نایهاپس  همه  دنام  ياپ  رب  نانچمه  رتش  رگا  هک  دید  ماما 

: دومرف نانآ  هب  ماما  دندمآ و  روضحب  رامع »  » و رتشا » »

هلبق ار  رتش  اهنیا  هک  دـینیب  یمن  رگم  دوش  یمن  شوماخ  گـنج  شتآ  دـشاب ، هدـنز  رتش  نیا  اـت  هک  دـینک  یپ  ار  رتش  نیا  دـیورب و  - 
؟ دنا هتخاس  دوخ 

درک و هلمح  رتـش  رب  هّللا » دـبع  نب  رمعم   » ماـنب یناوـج  دـندرک و  تـکرح  دارم  ینب  ناـناوج  زا  یهورگ  هارمه  هـب  راـمع »  » و رتـشا » »
تخادنا وا  رب  يریشمش 

ج 1،ص:287 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

«. 38  » دوب هدشن  هدینش  شلثم  هک  دروآ  رب  تشز  يدایرف  دش و  نوگنرس  رتش  هک 

.تسکش مه  رد  دندرکیم  شیاپب  ینابرق  همهنیا  هک  یتب  اریز  دندش ، هدنکارپ  هشیاع »  » نارای ( 1)

زا نوچ  دنیوج و  كربت  نآ  هب  ناماوع  هک  دنامن  یقاب  نآ  زا  يزیچ  ات  دنداد  دابب  ار  شرتسکاخ  دـندینازوس و  ار  رتش  ات  دومرف : ماما 
دنک تنعل  ار  روناج  نیا  ادخ  دومرف : دیشاپ و  اوه  هب  تشادرب و  كاخ  یتشم  ماما  دنتخادرپب ، رتش  راک 
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.دوب لیئارسا  ینب  هلاسوگ  هیبش  ردقچ  هک 

: دومرف توالت  ار  هیآ  نیا  درک و  هاگن  دوب  هدش  شخپ  اوه  رد  هک  رتش  ياهرتسکاخب  هاگنآ 

«39 «. » میدرپس ایرد  جومب  ار  شرتسکاخ  میدینازوس و  ار  نآ  هنوگچ  هک  نک  هاگن  يدرکیم  شیاتس  شربارب  رد  هک  تیادخ  هب  »

دسرپب ات  داتـسرف  شدزنب  ار  هشیاع - ردارب  رکب -» یبا  نب  دمحم   » درک و راتفر  ضامغا  وفع و  تیاهن  اب  نایـشروش  نانمـشد و  اب  ماما 
؟ تسا هدیسر  وا  هب  يا  همدص  ایآ  هک 

: دروآرب دایرف  مشخ  اب  هشیاع  .درک  جدوه  لخاد  ار  شتسد  دمآ و  شیپ  دمحم 

______________________________

ریگب و ار  هزین  نیا  دوـمرف  هیفنح  دـمحم  هب  ماـما  هک  تسا  تیاور  رد  هدرک و  یپ  ار  رتـش  رگید  یـسک  هک  تسا  هدـش  هـتفگ  (- 38)
نوخ هکنانچمه  درک و  یپ  ار  رتش  تفرگ و  ار  هزین  نسح  وا  زا  سپ  تشگزاب  ناراب  ریت  تدـش  زا  تفر و  دـمحم  نک ، یپ  ار  لمج 

ربمغیپ رـسپ  وا  هک  شابم  تحاران  تفگ  وا  هب  ماما  یلو  دـش  لجخ  هرظنم  نیا  زا  دـمحم  دـمآ ، ماـما  روضحب  دـیکچ  یم  شا  هزین  زا 
.یتسه یلع  رسپ  وت  تسا و 

هیآ 97. هط ، هروس  (- 39)

ج 1،ص:288 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

وت رب  ياو  یتسیک ؟ - 

.يرادیم نمشد  رتشیب  همه  زا  ار  وا  هک  تدوخ  هداوناخ  زا  يدرف  (- 1)

: تفگ تخانش و  ار  وا  هشیاع 

! هیمعثخ رسپ  - 

.تهاوخ ریخ  ردارب  یلب  - 

يا هدش  قاع  وت  - 

: دیسرپ یمرن  تبحم و  هب  دمحم »  » یلو دینادرگرب  دمحم »  » زا ار  شیور  هشیاع 

؟ تسا هدیسر  وتب  یبیسآ  ایآ  - 
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.دیناسرن يررض  یلو  دروخ ، نمب  يریت  - 

فلخ نب  هّللا  دـبع   » هناخب ماـما  ناـمرفب  ار  وا  هک  دوب  هتـشذگ  بش  زا  یـساپ  درک و  هراـپ  ار  جدوه  دـنب  دروآ و  رد  ار  ریت  دـمحم » »
یعازخ
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.تخادرپ وا  یئاریذپ  هب  يزور  دنچ  « 41 « » ثراح  » رتخد هیفص »  » اجنآ رد  دروآ و  رد  «« 40»

هداد روتسد  دنوادخ  اریز  دنیشنب ، شا  هناخ  رد  وا  دزاس و  هنیدمب  تکرح  هدامآ  ار  وا  ات  داتـسرف  هشیاع  شیپ  هب  ار  سابع » نبا  ، » ماما
.دنریگ رارق  دوخ  هناخ  رد  ربمایپ  نانز  یتسیاب  هک  دوب 

.دادن نتسشن  هزاجا  درکن و  وا  هب  یئانتعا  هشیاع »  » یلو دش ، هشیاع  هناخ  دراو  سابع ،» نبا 

______________________________

رد تشاد  هدهعب  ار  هرـصب  ناوید  يرگیـشنم  رمع  نامز  رد  دوب و  تاحلطلا  هحلط  ردـپ  یعازخ  دعـسا  نب  فلخ  نب  هّللا  دـبع  (- 40)
(. دلج 2 هباصالا ،  ) دوب ع )  ) یلع هارمه  نیفص  گنج  رد  نامثع  شردارب  دش و  هتشک  درک و  تکرش  لمج  گنج 

ردام فلخ و  نب  هّللا  دبع  رـسمه  وا  دش ، هتـشک  نارفاک  فص  رد  ردب  گنج  رد  شردپ  دوب و  هحلط  نب  ثراح  رتخد  هیفـص  (- 41)
(. دلج 4 هباصالا ،  ) تسا تاحلطلا  هحلط 

ج 1،ص:289 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

: تفگ دمآ و  ادصب  سابع  نبا  تئرج  زا  دش و  تحاران  هشیاع » ، » تسشن نآ  يورب  درک و  نهپ  تشادرب و  ار  یشرف  هّللا » دبع  ( » 1)

دبع  » .یتسشن ام  شرف  يورب  يدش و  دراو  ام  هزاجا  نودب  يدز و  زابرس  يدوب  نآ  يارجا  هب  رومأم  هک  یشور  زا  سابع ! رـسپ  يا  - 
دمآ راتفگب  دوب  رونخـس  يدرم  هک  وا  دنزب و  ار  شباسح  فرح  ات  دنام  شوماخ  روآ ، جنر  نانخـس  اهیئانتعا و  یب  نیا  ربارب  رد  هّللا »

: تفگ و 

.مدشیمن دراو  هزاجا  نودب  هتشاذگ  اجب  تیارب  ربمغیپ  هک  يدوب  يا  هناخ  رد  رگا  - 

.یشاب تکرح  هدامآ  يدرگزاب و  هنیدمب  اروف  هداد  روتسد  وتب  نینمؤملا  ریما 

.مراذگ یمن  یعقو  تراتفگب  مرب و  یمن  ار  تنامرف  تفگ  دیلخ ، یم  شناج  رد  گرزب  یهودنا  هک  هشیاع » »

نانچمه تفرگ  میمصت  هشیاع » »
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دزن هب  ار  سابع » نبا   » هرابود ماما  .تشاد  ضورعم  ار  نایرج  تشگزاب و  ماما  روضحب  سابع » نبا  ، » دورن هنیدمب  دـنامب و  هرـصب  رد 
: تفگ هشیاع »  » هب ارادم  یمرن و  اب  وا  داتسرف و  هشیاع » »

.يدرگزاب هنیدمب  وت  هک  تسا  هدرک  هدارا  نینمؤملا  ریما  - 

.مدرگیمزاب بوخ ، - 

هارب زهجم  یناوراک  اب  ار  وا  تخاس و  مهارف  ار  هشیاع »  » رفـس لئاسو  ماما  دـش ، تکرح  هداـمآ  تفریذـپ و  ار  ماـما  روتـسد  هشیاـع » »
.دندمآ شرادیدب  ع )  ) نیسح نسح و  شنادنزرف  اب  ماما  دش ، رفس  هدامآ  هشیاع »  » هک يزور  تخادنا و 

« هیفص  » دندیشک و دایرف  شیورب  دندید  ار  ماما  هناخ ، نانز  نوچ 

ج 1،ص:290 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

: تفگ هناخ - بحاص  - 

.يدرک میتی  ار  هّللا  دبع  نارسپ  هکنانچ  دنک  میتی  ار  تنارسپ  دنوادخ  اه ! تیعمج  هدننز  مهب  يا  ناتسود ! هدنشک  يا  ( 1)

يا هناخب  متـشک و  یم  دـنا  هدرک  نمجنا  هنایفخم  هناـخ ، نیا  رد  هک  ار  یناـسک  مدوب ، یم  ناتـسود  لـتاق  نم  رگا  دومرف : وا  هب  ماـما 
.دندوب هدش  عمج  نآ  رد  نارگید  رماع و  نب  هّللا  دبع  ریبز و  رسپ  ناورم و  لثم  شنانمشد  زا  یهورگ  هک  درک  هراشا 

: تفگ هشیاع  دش ، ماجنا  هشیاع »  » اب هک  یئاهوگتفگ  زا  سپ  دادن و  هزاجا  ع )  ) یلع یلو  دنزاتب  اهنآ  رب  دنتساوخ  ماما  نارای 

.منک هزرابم  تنانمشد  اب  مشاب و  وت  اب  مهاوخیم  - 

.تسا هتشاذگ  یقاب  تیارب  ربمغیپ  هک  يا  هناخب  درگزاب  - 

دوب لئاضف  نوناک  تقیقح و  زکرم  هک  وا  اما  دریذپب ، ار  هشیاع »  » داهنـشیپ يروف  دوب  مزال  درکیم ، ار  زور  تسایـس  تیاعر  ماما  رگا 
دزادرپ و دوخ  سفن  بیذهتب  دنیشنب و  شا  هناخ  رد  نز  هک  دهدیم  روتسد  نید  دنک و  راتفر  نید  روتـسد  قبط  رب  تسرد  تساوخیم 

.دنکن تلاخد  یسایس  ياهلاجنج  رد 

هک درک  شهاوخ  ماما  زا  هشیاع » »
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.دیشخب ار  وا  ماما  دشخبب و  ار  ریبز » هّللا  دبع   » شا هدازرهاوخ 

همه هک  تفای  شرتسگ  ردق  نآ  ماما  شـشخب  هرخالاب  داد و  ناما  مه  ار  وا  ماما  دـندرک و  تعافـش  ناورم »  » هرابرد زین  ع )  ) نینـسح
.دومرف وفع  ار  دوخ  ناضراعم  نانمشد و 

.دـندرکیم تکرح  هشیاـع »  » اـب زور  بش و  ترـضح  نآ  رما  هب  ع )  ) نینـسح داـتفا و  هارب  ناوارف  لـیلجت  اـب  هشیاـع » ، » ماـما روتـسدب 
، تفر هرصب  زا  هشیاع » »

ج 1،ص:291 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

«42  » .دوب هدز  همیخ  نیگنس  یمغ  ازع و  هودنا و  هفوک  هرصب و  ياه  هناخ  رب  یلو 

دوخ یگچراپکی  یگناگی و  ناناملسم  دشزاب و  ماما  يورب  نیفلاخم  فرط  زا  بالقنا  ياهرد  ع )  ) یلع گنجب  هشیاع »  » مادقا اب  ( 1)
.دش دوبان  دوب ، رارقرب  اهنآ  نیب  ربمغیپ  روتسدب  هک  یسدقم  يردارب  نآ  دنداد و  تسد  زا  ار 

یئاـناوت و نمـشد  اـب  ندـیگنج  يارب  هک  دوـب  يدـنمورین  عاجـش و  ناوـج  ماـگنه  نآ  رد  وا  تشذـگ و  ع )  ) نسح رب  لـمج  هثداـح 
.تشاد لماک  یگدامآ 

نارود رد  ابترم  هک  دندوب  اهنامه  تفای و  یهاگآ  شراوگرزب  ردپب  تبـسن  شیرق  ياهدـسح  اه و  هنیک  زا  هثداح  نیا  رد  ع )  ) نسح
.دندش یم  نیرفآ  هثداح  ع )  ) یلع تموکح 

.مینک رادید  نیفص  دربن  رد  ار  ع )  ) نسح ماما  ات  میناسریم  نایاپب  ار  نخس  نونکا 

______________________________

نیا ریغ  ار  نیلوتقم  دادعت  يا  هدـع  هشیاع و  رکـشل  زا  یمین  ماما و  رکـشل  زا  یمین  رفن ، رازه  هد  لمج  گنج  نیلوتقم  دادـعت  (- 42)
(. يربط خیرات   ) دنا هتشون 

ج 1،ص:293 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

(1)

نیفص رد 

ج 1،ص:294 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

خیرات طبـض  هتـسیاش  هک  دنامب  یقاب  يرثا  نآ  زا  هکنیا  نودب  دوریم  دیآ و  یم  یئاهنایرج  درذگ و  یم  ناوارف  یثداوح  ایند  رد  ( 1)
مهم سب  یتیعقوم  ياراد  هثداح ، عوقو  نامز  رد  هچ  رگا  دشاب 
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.دشاب

نآ راـثآ  اریز  دـبای ، یم  هنادواـج  یتـقیقح  دـنام و  یم  یقاـب  اـهناسنا  تاـیح  هـنهپ  رد  هـک  دــهدیم  خر  رگید  یثداوـح  لـباقم ، رد 
دروآ یم  دیدپ  یئاهنارود 

ج 1،ص:295 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

يارب هک  یـشخب  تداعـس  ياهیبای  هرهب  تهجب  تسا ، راـختفا  تمظع و  نمـضتم  اـی  راـثآ  نیا  دریگیم و  ارف  ار  خـیرات  تاحفـص  هک 
کمک اهیراوگرزب و  نتشک  قیاقح و  يدوبان  ببسب  دنکیم  لامالام  اهدرد  اهیتشز و  زا  ار  خیرات  تاحفـص  ای  تسا و  زئاح  تیناسنا 

.دبای یم  عوقو  یکاپان  تلیضف و  نیب  هک  يا  هزرابم  نادیم  رد  اه  یتسپ  هب 

ار لطاب  قح و  نیب  هزراـبم  هک  یکاـندرد  هعقاو  تسا ، نیفـص »  » هثداـح داد  يور  مالـسا  خـیرات  رد  هک  یمهم  ثداوح  هلمج  زا  ( 1)
.یکیرات یئانشور و  نیب  گنج  داد ، مسجت  ینشورب 

تلادع و ياوشیپ  قح و  ریما  دمآ و  دیدپ  یناسنا  تداعس  یمالـسا و  عمتجم  حالـصا  يارب  هک  یلیـصا  یمالـسا  تفالخ  نیب  هزرابم 
تلادع قح و  تشادن و  مدرم  حلاصمب  یهجوت  هک  يزواجتم  یئایند  تموکح  نیب  تشاد و  رارق  نآ  سأر  رد  ع )  ) یلع ماما  يربارب 

.دوب نآ  رادمدرس  نایفس  یبا  نب  هیواعم  دادیم و  باعل  گنر و  نآ  هب  یصوصخ  ياهسوه  درمش و  یمن  يزیچب  ار 

گرم يوزرآ  هک  دیناشک  هودـنا  هب  شنانچ  دـیدرگ و  ع )  ) یلع تموکح  تسکـش  بجوم  هک  تسا  یخلت  دادـیور  نیفـص  هثداح 
.درک حلص  لوبقب  راداو  ار  ع )  ) نسح ماما  هک  دوب  نیفص  گنرین  رپ  هعقاو  نیمه  تشز  راثآ  زین  درک و 

.داهنن ندرگ  شیاوشیپ  نامرفب  راب  کی  یتح  هک  دوب  قارع  هاپس  یتسپ  یشکرس و  قافن و  هدیئاز  اهیماکخلت  نیا 

دنمورین و عاجش  هناگی  دندوب ، هدمآ  مهارف  قح  اب  گنج  يارب  لطاب  نایهاپـس  نآ  رد  هک  دیدش  تخـس و  هزرابم  نیا  رد  ع )  ) نسح
ياوشیپ
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نمشد اب  هزرابم  قح و  يرای  هب  ار  مدرم  هوبنا  تسناوت  یم  هک  دوب  يزارفارس 

ج 1،ص:296 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

بجوـم هک  ار  یللع  میرادـیم و  ناـیب  هنیمز  نیا  رد  ار  ع )  ) نـسح ياهریبدـت  اـه و  یگنادرم  زا  یئاـه  هنوـمن  يدوزب  اـم  دزیگنارب و 
.مینک یم  یسررب  دش ، وا  يزوریپ  و  هیواعم »  » تفلاخم

وا .دراذـگ  یمن  دازآ  شیاوراـن  تموکح  همادا  رد  ار  وا  دریگ و  یمن  مارآ  دوخ  ياـج  رب  ماـما  هک  تسنادـیم  بوـخ  هیواـعم » ( » 1)
.درکیم ساسحا  نیملسم  حلاصم  ظفح  رد  ار  وا  يالاو  تمه  تشاد و  یهاگآ  ع )  ) یلع نشور  شورب 

رد يرذع  ع )  ) یلع يارب  يور  چیه  هب  تشاد ، رارق  اهیوما  یفارـشا  هورگ  سأر  رد  هک  هیواعم »  » يزودنا لام  یتسرپایند و  نیاربانب ،
.درکیم رانک  رب  راک  زا  يروف  ار  وا  راچانب  تشاذگ و  یمن  یقاب  تفلاخم  مدع 

يدام دیلپ  ياهتساوخ  ربارب  رد  دیشک و  دهاوخ  نیئاپ  شیاهوزرآ  یسرک  زا  ار  وا  يدوزب  ماما  هک  دوب  هدرک  كرد  یبوخب  هیواعم » »
رومأم هک  رازگراک  کی  ناونع  هب  ماش  رد  هیواعم »  » نوچ .درک  دهاوخ  داجیا  يوق  يدـس  شیاه  یتسرپ  ماقم  اه و  یبلط  شیاسآ  و 

ار نآ  تشاد و  رارق  نآ  سأر  رد  متـس  هب  هک  دوب  يا  هنارباج  تلود  کی  سـسؤم  وا  هکلب  درک  یمن  راتفر  دـشاب ، يزکرم  تفـالخ 
.دوب هداد  شنادنزرف  دوخب و  صاصتخا 

زا یهورگ  هدرک و  عمج  دوخ  رودب  ار  ذوفن  يذ  سانشرس و  دارفا  يوس  ره  زا  دوخ  هناراکزواجت  تیعقوم  ماکحتـسا  يارب  هیواعم » »
یم هدامآ  ار  دوخ  هنارباج  تموکح  ياقب  تابجوم  تورث ، تردـق و  يدام و  لئاسو  همه  زیهجت  اـب  دوب و  هدـیرخ  لوپ  اـب  ار  راـصنا 

«1  » .تخاس

نیرتهب نامثع »  » لتق دزاس و  راوتـسا  نامثع »  » یهاوخنوخ يانبم  رب  ار  دوخ  نیغورد  تموکح  ياـه  هیاـپ  تسناوت  هیواـعم »  » هوـالعب
يا هلیسو 

______________________________

.مامالا هیرقبع  (- 1)

یناگدنز
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ج 1،ص:297 ( ، (ع یلع نب  نسح 

.دادیم گنر  بآ و  شیاهگنرین  هب  دیناسریم و  شیاهفده  هب  ار  وا  هک  دوب 

مدرم ياهلد  هک  دروآ  رد  يا  هعجاف  ناـنچ  تروصب  ار  نآ  راد  هنماد  یتاـغیلبت  اـب  درک و  گرزب  ار  ناـمثع »  » لـتق تهج  نیمهب  ( 1)
گنج و يارب  رتشیب  وا  زا  دندش و  رت  ینابصع  رت و  غاد  هیواعم »  » دوخ زا  هک  تخاس  نیگمشخ  ناشنانچ  داد و  ناکت  یتخسب  ار  ماش 

.دنتفای یگدامآ  یهاوخنوخ 

یمادقا وا  هرصاحم  نامز  رد  تشادن و  یهودنا  یتحاران و  هنوگ  چیه  عقاو  رد  نامثع »  » گرم زا  هیواعم »  » هک تسین  کش  اجنیا  رد 
اهنآ تسدـب  يدوزب  تسا و  نویبالقنا  هرـصاحم  رد  نامثع »  » هک تسنادـیم  یبوخب  هفیلخ  لتق  زا  لبق  وا  .درواین  لمعب  شتاجن  يارب 

هب تساوخ  يرای  وا  زا  نامثع »  » دـنچ ره  داتـسرفن و  هنیدـمب  شتیامح  يارب  یهاپـس  درکن و  يراـی  ار  وا  همهنیا  اـب  دوش ، یم  هتـشک 
.دش هتشک  هراچیب  ات  درک  تسدب  تسد  ردق  نآ  تخادرپ و  هلطامم 

دوب صاع -» ورمع  «- » هیواعم  » رواشم ریزو و  رتراوازـس  همه  زا  دـننک ، بیقعت  نامثع »  » یهاوخنوخب ار  یـسک  عقاوب  دوب  رارق  رگا  و 
«. 2  » دنتشک ار  وا  ات  دیناروشب  نامثع »  » رب ار  مدرم  تفگ  یم  شدوخ  هک  روطنامه  درک و  نشور  وا  ار  اهشتآ  همه  هک 

باوخ و رد  هک  ار  یتموکح  دیـسریم و  شیئالط  ياهوزرآ  هب  نآ  بجومب  هیواـعم »  » هک دوب  يزیواتـسد  ناـمثع »  » یهاوخنوخ سپ 
.دوب یئوزرآ  نینچ  تفایرد  يارب  هلیسو  نیرتهب  نامثع »  » لتق دروآ و  یم  تسدب  دیدیم ، دوخ  لایخ 

« نامثع  » زا تیامح  مانب  هک  مه  هشیاع »  » و ریبز »  » و هحلط »  » مایق

______________________________

.دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  (- 2)

ج 1،ص:298 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

« نامثع  » لتق هلئسم  نانچ  هثداح  نیا  درکیم و  رتناسآ  ار  هیواعم »  » راک دندوب  هدیروش  ماما  رب 
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.دربب دهاوخ  هک  فرط  رهب  دزیگنارب و  ار  ماش  هداس  مدرم  نآ  دانتساب  تسناوتیم  هیواعم »  » هک دادیم  تیمها  ار 

ماش بناجب  ار  یمومع  جیسب  دنیب و  كرادت  ار  هیواعم »  » اب گنج  هک  دنتـساوخیم  شترـضح  زا  لمج  گنج  زا  سپ  ماما  نارای  ( 1)
زا ماما  یلو  دنیازفیب ، هرـصب  حتف  رب  يرگید  يزوریپ  دنتـساوخیم  ایوگ  دراد و  مالعا  دوب ، هدیچیپرـس  ماما  نامرف  زا  نآ  رادـمامز  هک 

تعاطا هب  ار  وا  ات  دتـسرفب  هیواعم »  » دزن هب  یناگدنیامن  هک  دید  نیا  رتهب  دوب و  ارادم  تملاسم و  وا  هویـش  اریز  تشاد ، عانتما  گنج 
.دنیامن مامت  وا  رب  ار  تجح  دنزاس و  راداو  دنا ، هداهن  ندرگ  ناناملسم  همه  هک  یتعیب  شریذپب  دننک و  توعد 

: تشون نینچ  همان  رد  داتسرف و  ماشب  يا  همان  هارمه  هب  ار  « 3 « » یلجب هّللا  دبع  نب  ریرج  ، » ماما

يافلخ اب  هک  یمدرم  نامه  اریز  ینک ، تعیب  نم  اب  ماش  رد  زین  وت  دـنتفریذپ  ار  متفالخ  هنیدـم  مدرم  هکنانچمه  تسا  مزال  دـعب ، اما  »
دننک یچیپرس  نامرف  نیا  زا  ریبز  هحلط و  نوچ  هک  دسر  یمن  ار  نارضاح  سپ  دندیزگرب ، يرادمامزب  مه  ارم  دندرک  تعیب  نیشیپ 

______________________________

زور لهچ  ار  وا  مالـسا  یـضعب  هدروآ و  مالـسا  ربمغیپ  تثعب  ماگنهب  دنا  هتفگ  تسا و  ربمایپ  نارای  زا  یلجب  هّللا  دـبع  نب  ریرج  (- 3)
شا هلیبق  دارفا  اب  ار  وا  رمع  دـناوخیم ، تما  نیا  فسوی  ار  وا  رمع  دوب و  يور  اـبیز  يدرم  ریرج  دـنا ، هتـسناد  ربمغیپ  تلحر  زا  شیپ 
درک ضیوفت  وا  هب  هیواـعم  توـعد  يارب  ماـما  هک  یتلاـسر  رد  .تشاد  گرزب  یمهـس  يزوریپ  نیا  رد  وا  داتـسرف و  هیـسداق  گـنجب 

لاس رد  دیزگ و  تماقا  ایسیقرق »  » رد درک و  يریگ  هرانک  فرط  ود  ره  زا  دعب  دروخ و  تسکش 
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(. دلج 1 هباصالا -  ) تشذگ رد   51

ج 1،ص:299 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.دنریذپن ار  نآ  هک  دنرادن  قح  وت  دننام  ینابئاغ  و 

ياضر دـندیمان ، ماما  ار  وا  دـندرک و  باختنا  ار  يدرف  یگمه  اهنآ  نوچ  تسا و  راصنا  نیرجاهم و  صوصخم  باـختنا ، يروش و  »
.تسا نآ  رد  مه  دنوادخ 

یمومع تساوخ  لوبقب  ار  وا  دز ، زابرـس  ینکـش  ناـمیپ  هب  هچ  یئوج و  بیع  هب  هچ  یناـگمه  لوبق  زا  یـسک  رگا  تروـص  نیا  رد  »
هچنآ بناجب  ار  وا  مه  دنوادخ  تسا و  هدومیپن  ار  نیملـسم  تحلـصم  قیرط  اریز  دنگنجیم ، يو  اب  تفریذپن  رگا  دننک و  یم  روبجم 

.تسا یهاگیاج  دب  هک  دنکفا  یم  شخزودب  دنادرگیمزاب و  درادیم  تسود 

نایامن ادخ  نامرف  دش و  زوریپ  قح  هکنیا  ات  متساخرب  هزرابمب  اهنآ  اب  نم  دنتـسکش و  ار  نآ  دعب  دندرک و  تعیب  نم  اب  ریبز  هحلط و  »
.دنتشاد یمن  شوخ  ار  نآ  اهنآ  دیدرگ و 

راچد ار  تدوخ  هکنیا  رگم  مهاوخیم  ارت  تحلـصم  تیفاـع و  نم  اریز  وش ، دراو  اـهنآ  تساوخ  نیملـسم و  عاـمتجا  رد  مه  وت  سپ  »
هدایز هب  ناـمثع  هراـبرد  مهاوخیم ، يراـی  يادـخ  زا  مگنج و  یم  وت  اـب  تروص  نیا  رد  ینز  زابرـس  نم  ناـمرف  زا  ینک و  يراـتفرگ 

.دننک تواضق  ادخ  نامرف  ساسا  رب  وت  نم و  نیب  مدرم  ات  وش  ماگمه  اهنآ  اب  نیملسم  عمج  رد  ایب و  یتخادرپ ، یئوگ 

.تسا ردام  ناتسپ  زا  كدوک  يریگ  هناهب  لثم  یئوجیم  هک  يا  هناهب  یشارت و  یم  هک  يرذع  نیا  «و 

عوجر تدوخ  لقع  هب  يرادرب و  تسد  سوه  زا  رگا  مدوخ  ناجب  »

ج 1،ص:300 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.میاربم نامثع  نوخ  زا  همه  زا  شیب  نم  هک  یمهفیم  ینک 

اب تروشم  نیملسم  روما  رد  دنرادن و  تفالخ  قح  هک  یناگدش  هدنار  زا  وت  هک  ینادب  دیاب  ار  نیا  »
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«. هّللاب الا  هوق  و ال  نک ، تعیب  وا  اب  تسا  ترجه  نامیا و  لها  زا  وا  مداتـسرف  وت  بناجب  ار  هّللا  دـبع  نب  ریرج  نم  .تسین  زیاـج  اـهنآ 
«4»

.دروآ یم  دایب  ار  یلئاسم  دناوخیم و  قحب  هک  دوب  یتلاسر  تلاسر ، نیا  ( 1)

هابتـشا اهفالتخا و  همهنیا  أشنم  هک  دروآ  یم  دایب  ار  ناینیـشیپ  تفالخ  شور و  نیرتوکین  هب  هار و  نیرتهاتوک  زا  درکیم  قحب  توعد 
.دوب اه  هجیتن  اه و  همدقم  هدنیآ و  هتشذگ و  رد  اهیراک  هابتشا 

ياریذـپ سک  ره  هک  تشادرب  رد  ار  ینـشور  ياهیئامنهار  اهتمکح و  هک  دوب  هدـمآ  هماـن  رد  يا  هدـنزومآ  ياهدـنپ  نیا ، رب  هوـالع 
.دبای یم  هرهب  یئامنهار  نیا  زا  هتخاس ، تلیضف  رون و  همشچرس  ار  شبلق  هدرتسگ و  ار  شناج  دنوادخ  تسا و  تیاده 

نآ زا  نمشد  هک  ار  یفاکش  ره  تخادرپ و  یم  نآ  نییبت  حیرشتب و  دوبن و  لفاغ  تشاد  نایرج  مدرم  نابز  رد  هک  ینخـس  ره  زا  ماما 
يارب تخاس و  یم  دوخ  زیواتـسد  شیوخ  موش  دـصاقم  درب  شیپ  يارب  هیواعم »  » هک ار  يزیچ  ره  تسب و  یم  دـنک  هنخر  تسناوتیم 

یب ار  شلطاب  راتفگ  درکیم و  ّدر  يزیت  تدـشب و  ار  شنخـس  تخادرپ و  یم  نآ  یفنب  ماما  درب ، یم  راکب  شنیغورد  تیعقوم  دـییأت 
«5  » .تخاس یم  رابتعا 

روضحب دیسر و  هیواعم »  » نیمزرسب ات  درک  یط  ار  اهنابایب  ریرج » ( » 2)

______________________________

.محازم نب  رصن  زا  نیفص  هعقو  (- 4)

.دوصقم حاتفلا  دبع  هتشون  یلع  مامالا  (- 5)

ج 1،ص:301 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

: تفگ وا  هب  تفر و  ماش  ياورنامرف 

رـسپ ناـمرفب  یگمه  هماـمی  نیرحب و  ناـمع و  ضورع و  نمی و  زاـجح و  لـها  هفوک و  هرـصب و  هنیدـم و  هکم و  مدرم  هیواـعم ! يا 
یقاب یتسه  نآ  رد  وت  هک  ینیمزرس  زج  یئاج  دنا و  هداهن  ندرگ  ع )  ) یلع تیومع 
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ارف تقیقح  تیاده و  هب  ارت  ات  ما  هدـمآ  نم  دـنک و  یم  قرغ  ارت  هیحان  دوش ، ریزارـس  ماشب  اهاج  نآ  زا  یلیـس  رگا  هک  تسا  هدـنامن 
«6  » .منک توعد  درمدار  نآ  تعیب  لوبقب  مناوخ و 

رد يزیچ  تسناوتن  دنام و  یقاب  ریحتم  نانچمه  دش و  تسس  شیاوق  دیرپ و  شرس  زا  لقع  ریرج ،»  » نانخس ندینـش  زا  هیواعم » ( » 1)
.دیوگب خساپ 

.تشادن نداد  لوط  ندرک و  تسدب  تسد  زج  يرارف  هار  درک و  ادرف  زورما و  تخادرپ و  ینارذگ  تقو  هب  راچان 

دـنریذپب و ار  ماما  تفالخ  ایآ  هک  دـندرک  یم  تروشم  وا  اب  دـندمآ و  یم  وا  دزن  هب  هاپـس  نارادرـس  ماش و  لها  ناگرزب  نیب  نیا  رد 
ار وا  نامرف  طقف  هک  تفگ  یم  اهنآ  هب  هیواعم »  » دـنزادرپ و نامثع »  » یهاوخنوخب دـنریگ و  شیپ  درمت  نایغط و  هار  ای  دـنوش  میلـست 

.دنهد همادا  ماما  تموکحب  تبسن  درمت  و  نامثع »  » یهاوخنوخب دننک و  تعاطا 

دیایب هکنیا  ات  داتسرف  شلابندب  یـسک  يروآ  سرت  كانرطخ و  هماگنه  نینچ  رد  داتفا و  صاع » ورمع   » رکفب هیواعم » ، » لاح نیا  رد 
: تشون وا  هب  يا  همان  رد  دشخب و  شتاجن  رطخ  نیا  زا  دهد و  ناشن  واب  یهار  و 

«. یئایب وت  ات  درب  یمن  مباوخ  اهبش  نم  هک  ایب  دوز  »

زوریپ هکرعم  نیا  رد  دناوتیم  یتروص  رد  تسنادیم  بوخ  هیواعم » »

______________________________

.نیفص هعقو  (- 6)

ج 1،ص:302 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

تفگ یم  شدوخ  دوب و  راک  لغد  زاب و  هلیح  يدرم  خـیرات ، تداهـشب  صاع » ورمع   » اریز ددرگ ، هارمه  وا  اب  صاـع  رـسپ  هک  دوش 
یم ناماس  هیواعم »  » راک ددـنویپ ، هب  هیواعم »  » هب ورمع »  » رگا تروص  نیا  رد  مدرک  نینوخ  ار  نآ  مدز  تشگنا  هک  یتحارج  رهب  نم 

: تفگ يرصب » نسح   » هکنانچ دریذپ ،

هارمه وا  اب  صاع » ورمع   » هکنیا رگم  دسریمن  يزوریپ  هب  تسنادیم  هیواعم » »
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.ددرگ

تفرگ رارق  ماش  مکاـح  ربارب  رد  نوچ  درک و  تکرح  ماـش  يوسب  نیطـسلف  زا  دیـسر  وا  هب  هیواـعم »  » هماـن نوچ  صاـع » ورمع  ( » 1)
: تفگ هیواعم 

؟ يراد تسود  ارم  ایآ  ورمع ! يا 

کیرـش تدوخ  اب  تموکح  رد  ارم  ات  دشاب  ایند  يارب  رگا  يرادن و  هارمه  هب  ار  ترخآ  وت  مسق  ادخب  هک  مترخآ  يارب  یچ ، يارب  - 
.متسین وت  اب  يزاسن 

.یکیرش نم  اب  وت  - 

.سیونب نم  مانب  ار  شفارطا  رصم و  تموکح  نامرف  سپ  - 

.دشاب وت  يارب  یهاوخیم  هچ  ره  - 

: تفگ ورمع  دشاب ، وا  نامرفب  شوگ  ورمع »  » هک درک  طرش  ربارب ، رد  تشون و  صاع » ورمع   » مانب ار  رصم  نامرف  هیواعم » »

.دهاکب رصم  تموکح  طرش  زا  يزیچ  دیابن  نم  يربنامرف  تعاطا و 

.دنوش هاگآ  ام  طیارش  زا  دیابن  مه  مدرم  تسا و  روطنیمه  - 

«7  » .داد شتسدب  تشون و  ار  شیرادنامرف  نامرف  داد و  وا  هب  تساوخیم  ورمع »  » هچنآ هیواعم » »

______________________________

هک یلاحرد  نایفس  یبا  نب  هبتع  هک  تسا  هدمآ  باتک  نیا  رد  دیرفلا و  دقع  (- 7)

ج 1،ص:303 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

نینچ ماما  هب  يا  همان  یط  دـنادرگزاب و  هفوکب  يا  هجیتن  چـیه  نودـب  ار  ماما  هداتـسرف  ریرج » ، » دـش هاربور  هیواـعم »  » راـک نوچ  ( 1)
: تشون

رکب و وبا  دننامب  مه  وت  يدوب  رانک  رب  نامثع  نوخ  زا  هچنانچ  دنا  هدرک  تعیب  وت  اب  یگمه  مدرم  يا  هتفگ  هکنانچمه  رگا  دـعب ، اما  »
تعیب وت  اب  نادان  یهورگ  يدرک و  راوخ  ار  راصنا  هک  یئوت  نیا  هتفرگرب و  رد  نامثع  نوخ  ار  وت  اما  يدش  یم  هفیلخ  نامثع  رمع و 

.دندش اناوت  وت ، يورین  هب  اهناوتان  دندرک و 

یئاروش يدرک  نینچ  رگا  یهد و  لیوحت  اهنآ  هب  ار  نامثع  نالتاق  ات  دنگنج  یم  وت  اب  دـنریذپ و  یمن  ارت  تفالخ  ماش  مدرم  نونکا  »
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نییعت يارب 
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، دنا هتسج  هرانک  قح  زا  نوچ  یلو  دوب  ناشنایم  رد  قح  دنتـشاد و  تموکح  قح  مدرم  رب  زاجح ، مدرم  اما  دوش ، یم  لیکـشت  هفیلخ 
رگا تسین  يروآ  یم  ریبز  هحلط و  رب  هک  یتجح  لثم  ماش  مدرم  رب  وت  تجح  هک  مسق  مناجب  تسا و  ماـش  مدرم  اـب  روش  يأر و  قح 
یمن راکنا  ار  ربمغیپ  اـب  تیدـنواشیوخ  مالـسا و  رد  وت  تلیـضف  اـما  منک  یمن  تعیب  وت  اـب  زگره  نم  دنـشاب و  هدرک  تعیب  وت  اـب  هچ 

«. منک

رد هیواعم » ، » دروخیم مشچب  یئاهتمهت  اهییوگ و  هوای  همان ، نیا  رد 

______________________________

منکیم هلماعم  وت  اب  منید  رس  رب  نم  تفگ  یم  ورمع  دش ، دراو  اهنآ  رب  دندرکیم  هلماعم  مه  اب  تفالخ  رـصم و  رـس  رب  ورمع  هیواعم و 
منید هیواعم  يا  تشون : نینچ  يرعـش  یط  هیواعمب  ورمع  تسا و  ص )  ) دمحم نارای  زا  هک  نک  نانیمطا  درم  نیا  نید  هب  تفگ  هبتع 

وت هچنآ  نم  یلو  دنتـسین  ربارب  مه  اـب  نید  اـیند و  ینک ؟ یم  راـک  هچ  هک  منیبب  اـت  مسر  یمن  میایندـب  وت  يوس  زا  مهد و  یمن  وتب  ار 
.مربیم هرهب  شنایز  عفن و  زا  مریگیم و  ار  نآ  هک  تسا  يدوسرپ  هلماعم  یشخبب  نمب  ار  رصم  رگا  معناق ، نآب  مریگیم و  یهدب  نمب 

ج 1،ص:304 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

هار وا  یلو  تساربـم ، یماـهتا  نینچ  زا  ماـما  تسناد  یم  دوخ  هک  یتروص  رد  دوـب  هتخاـس  مهتم  ناـمثع »  » نتـشکب ار  ماـما  هماـن  نیا 
.تفای یمن  اهییوگ  هوای  نیا  زا  رتهب  دوخ  ياه  یئوج  هناهب  يارب - يرگید 

درمت یـشکرس و  زا  ار  وا  تشگزاب و  ماما  دزن  هب  دوب ، هدـش  هجاوم  تسکـش  اب  شتلاسر  هک  یلاحرد  يا  هماـن  نینچ  اـب  ریرج » ( » 1)
.تخاس هاگآ  يزکرم  تفالخ  ربارب  رد  هیواعم » »

يوسب هفوک  ناریفس  تفاین و  رگید  یناگدنیامن  نداتسرف  زج  يا  هراچ  ماما 
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.دنتشگ یمزاب  دنتفای و  یمن  يا  هجیتن  یلو  دنتفر  یم  ابترم  ماش 

دنتشاد و لزلزتم  برطضم و  یئاهلد  هک  نامدرم  زا  یئاه  هورگ  تفای و  یم  ناوت  شتموکح  تفرگ و  یم  الاب  هیواعم »  » راک مک  مک 
ناوارف یعامتجا  هجیتن ، رد  دنتفر و  رانکب  یمالـسا  یلاع  ياهفده  زا  دندش و  عمج  هیواعم »  » رودـب دوب ، هتفاین  هار  اهلد  نآ  رد  نامیا 

.دنتسویپ هیواعمب  درخبان  مدرم  زا 

(2)

گنج زاغآ 

قح و عورـشم  تموکح  اب  ات  دـش  گنج  هدامآ  هیواعم » ، » دنتـسویپ ماش  میژر  هب  نامیا  یب  تسرپایند و  مدرم  زا  یهوبنا  هورگ  نوچ 
.دزیوآ رد  لدع 

ار بآ  دز ، ودرا  تارف  رانک  رد  نوچ  دیسر و  « 8  » نیفص هب  هیواعم »  » هاپس

______________________________

ماما نایهاپس  نیب  گنج  يرجه ، لاس 37  رفص  هام  زاغآ  رد  هک  هقر  کیدزن  تارف  دور  یبرغ  هنارک  رد  تسا  يا  هیحان  نیفص  (- 8)
ماما نایهاپس  دادعت  دوش  یم  هتفگ  تسا ، فالتخا  نیفرط  نایهاپس  دادعت  رد  داتفا ، قافتا  اجنآ  رد  هیواعم  رکشل  و 

ج 1،ص:305 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.تسب نینمؤملا  ریما  باحصا  رب 

.دش هدامآ  وا  هلباقم  يارب  تسا  هتخات  نیفصب  هوبنا  یهاپس  اب  هیواعم »  » هک تفایرد  نوچ  دیسر ، یم  وا  هب  رابخا  دوب و  هفوک  رد  ماما 

.دوب ع )  ) نسح داتسرفیم ، دربن  نادیمب  تخیگنا و  یم  رب  گنجب  ار  مدرم  هک  یلاعف  وضع  هماگنه  نیا  رد  ( 1)

نینچب لمج  گـنج  رد  هکناـنچمه  دیـشخب ، یم  توق  اـه  هدارا  هب  دیـشک و  یم  رب  ار  اـه  تمه  دروآ و  یم  ناـجیه  هب  ار  اـهناج  وا 
: تفگ نینچ  مدرمب  درک و  داریا  يا  هبطخ  داهجب ، مدرم  شزیگنا  يارب  سپ  تفای ، قیفوت  يراک 

«. میوگیم انث  تسا  راوازس  هچنآ  هب  ار  وا  درادن و  یکیرش  تسا و  هناگی  تسین ، یئادخ  وا  زج  هک  تسار  يادخ  شیاتس  »

: داد همادا  نینچ  شنخسب  سپس 

هب هک  ار  یئاهتمعن  هتشاد و  گرزب  امش  رب  شیوخ  قح  دنوادخ  »
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فصو هدهع  زا  نایب  نابزب و  دیروآ و  اجب  ار  وا  ساپس  دیناوتیمن  زگره  هکنانچ  تسا  هتخاس  راشرس  ناوارف و  امش  رب  دیآ  یمن  رامآ 
میساپس و لها  هک  ام  رب  تسا  یتنم  نیا  میوش و  یم  نیگمـشخ  امـش  دوسب  ادخ و  هار  رد  ربمغیپ  نادناخ  ام  .دیئآ  یمن  رب  اهتمعن  نآ 

راتفگ دوریم و  ـالاب  یئادـخ  هاگـشیپ  هب  اـضر  هارمه  هب  هک  تسا  ینخـس  اـم  ساپـس  مینک و  یم  رکـش  اهـشیامزآ  اـهتمعن و  رد  ار  وا 
شیوخ تاـیانع  بجوتـسم  ار  اـم  هتخانـش و  یتسارب  ار  اـم  راـتفگ  هک  تسا  دـنوادخ  نیا  دـبای و  یم  شرتسگ  اـج  همهب  اـم  نیتسار 

یتاهجوت هتخاس ،

______________________________

.دنا هتشون  سکع  رب  ار  دادعت  نیا  یضعب  دوب و  رازه  دون  هیواعم  رکشل  رازه و  تسیب  دص و 

دلج 5) نادلبلا ، مجعم  )

ج 1،ص:306 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.دوش یمن  هتساک  دبای و  یم  ینوزفا  هک 

شنایهاپـس هیواعم و  اب  گنج  هدامآ  سپ  دش ، راوتـسا  ناشنامیپ  دنتفای و  ورین  دندمآ ، مهارف  دـحاو  یفدـه  اب  هک  یعامتجا  ره  ( » 1)
يراوگرزب و بجوم  گنج  رب  مادقا  .دلـسگ و  یم  ار  اهلد  ياهدنب  تلذ  هک  دیئارگن  يراوخب  تسا و  هدـمآ  امـش  يوسب  هک  دـیوش 

.تسا تلذ  تسکش و  زا  يرانکرب 

دزاس و یم  ناشرودب  يراوخ  زا  دراد و  یمرب  ار  ناشیماکان  اهدرد و  دنوادخ  دندیزرو ، عانتما  يراوخ  شریذـپ  زا  هک  یهورگ  ره  »
«: 9  » دناوخب ار  رعش  نیا  هاگنآ  ددرگ ، یم  ناشنومنهر  تقیقح  هب 

، تفرگ یناوتیم  یهاوخیم  ار  هچنآ  حلص  زا 

«. دیشون ناوتن  هعرج  کی  زا  شیب  گنج  ياهسفن  زا  یلو 

.دنتفریذپ ار  شراتفگ  دنداهن و  ندرگ  ار  شنامرف  مدرم  دمآ و  نیئاپ  ربنم  زا  هاگنآ 

ار قارع  ناگرزب  زا  یهورگ  تخیگنارب و  نمشد  اب  گنجب  ار  مدرم  درب و  راکب  هاپس  جیسب  يارب  تشاد  ناوت  رد  هچنآ  ماما 
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ع)  ) نسح دـندرکیم و  ساسحا  ار  ینامیـشپ  یخلت  اـهنآ  زا  یـضعب  دومن  شنزرـس  دـندوب  هدرک  يریگ  هراـنک  لـمج  گـنج  زا  هک 
.تخاس یم  فرطرب  ار  ناشتمادن  یتحاران  نامرح و 

ماما هک  دوب  « 10 « » یعازخ درص  نب  نامیلس   » دوب هدش  نامیشپ  لمج  گنج  زا  يریگ  هرانک  تلع  هب  هک  هفوک  ناگرزب  هلمج  زا  ( 2)
تهج نیاب  ار  وا 

______________________________

.تسا هدمآ  هنازخ  مجنپ  دلج  رد  هک  تسا  یملس  سادرم  نب  سابع  زا  رعش  (- 9)

هفوک تلیضفرپ  نادرم  نادنموربآ و  ناگرزب و  زا  یعازخ ، درص  نامیلس  (- 10)

ج 1،ص:307 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

: دومرف وا  هب  درک و  شنزرس 

ره زا  شیپ  مدرکیم  ناـمگ  متـشاد و  ناـنیمطا  وتب  سک  ره  زا  شیب  هک  یتروص  رد  یتشگزاـب  يدـنام و  رظتنم  يداـتفا و  کـش  هب  »
؟» تشادزاب اهنآ  يرای  زا  ارت  زیچ ، هچ  یتسشنزاب و  ربمایپ  نادناخ  ترصن  زا  ارچ  سپ  یباتش ، یم  نم  يرایب  سک 

: تفگ يراسمرش  لاحب  تساوخ و  شزوپ  نامیلس » »

صالخا نم  تیاده  رد  ریگ و  یـشیپ  نم  یتسودب  امرفم ، نیگمرـش  تشذگ  هچنآ  زا  ارم  درگنزاب و  اه  هتـشذگب  نینمؤملا ! ریما  يا 
.تسیک وت  نمشد  تسود و  هک  داد  دهاوخ  ناشن  هدنیآ  زروب ،

: تفگ درب و  هانپ  وا  هب  ماما  بضغ  زا  تفاتش و  ع )  ) نسح بناجب  نامیلس » ( » 1)

.دزاس یم  هتسکشرس  دنکیم و  شنزرس  ارم  نینمؤملا  ریما  هنوگچ  نیبب 

.دشاب هتشاد  ار  شیتسود  يرای و  دیما  هک  دنکیم  شنزرس  ار  یسک  ماما  دومرف : تفگ و  نخس  ارادم  یمرن و  هب  وا  اب  ع )  ) نسح

: تفگ ع )  ) نسح خساپ  رد  نامیلس » »

______________________________

هدرک لقن  يدایز  تایاور  ع )  ) نسح و  ع )  ) یلع ربمغیپ و  زا  وا  داهن ، مان  نامیلس  ار  وا  ربمغیپ  دوب و  رایسب  تیلهاج  رد  شمان  تسا ،
هب هک  تسا  یناسک  زا  نامیلس  تسا  هدمآ  خیراوت  رد  .تسا 
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ترضح نآ  ترصن  قیفوت  دمآ ، هفوک  يوسب  ع )  ) نیـسح نوچ  یلو  دندرک  توعد  هفوک  هب  ار  وا  دنتـشون و  همان  ع )  ) ءادهـشلا دیس 
يرکـشل سپـس  دش ، دهاوخن  هتفریذپ  ام  هبوت  مینکن  ادـف  وا  یهاوخنوخ  هار  رد  ار  دوخ  ناج  ات  تفگ  ماما  تداهـش  زا  سپ  تفاین و 

نآ رد  شنارای  دوخ و  يرجه  لاس 65  رخآلا  عیبر  رد  دـیگنج و  دایز  نبا  اـب  هدرولا  نیع  رد  نآ  يرادرـسب  دروآ و  مهارف  هلیخن  رد 
ناورم يارب  ار  شرـس  تشک و  ار  وا  تخادـنا و  نامیلـس  بناجب  يریت  ریمن ، نب  نیـصح  نب  دـیزی  دـنا  هتفگ  دـندش و  هتـشک  گنج 

(. دلج 4 بیذهتلا ، بیذهت   ) .دوب لاس  نامیلس 93  رمع  .داتسرف 

ج 1،ص:308 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

، دیراد زاین  ینم  نوچمه  هب  هکرعم  نیا  رد  دـیآ و  یم  شبنجب  اهریـشمش  تسا و  گنهامه  گرم  اب  هک  میراد  شیپ  رد  یئاهراک  - 
.دینامنزاب میئامنهار  زا  دینکن و  شنزرس  ارم  سپ 

: تفگ وا  هب  نانیمطا  یئوخمرن و  هب  ع )  ) نسح

«. 11  » یتسین لیخب  ام  يرای  رد  وت  دزرمایب  تیادخ  - 

دیادزب شناج  زا  ار  ترودک  رابغ  دروآ و  هارب  ار  نامیلـس  تسناوت  شکانبات  تعیبط  ارادم و  یلاع و  قالخا  نینچ  اب  ع )  ) نسح ( 1)
.دبای هبلغ  نارگید  دننامب  وا  رب  و 

.دندش داهج  هدامآ  دنتفرگ و  رارق  ع )  ) نسح نانخس  هباطخ و  ریثأت  تحت  هفوک  مدرم  همه  و  نامیلس » »

تسناد یم  ار  دوخ  فده  دربن  نیا  رد  يا  هراوس  هدایپ و  ره  داتفا و  نایرجب  تارف  تازاومب  هفوک  زا  یلیس  دننامب  ماما  نایهاپس  جوم 
.تسا هدرک  هدارا  ار  ادخ  يدونشخ  گرزب ، داهج  نیا  رد  هتساخرب و  لطاب  وحم  قح و  يرای  يارب  هک  درک  یم  كرد  یبوخب  و 

دمآ شیپ  شیوخ  ناوارف  هاپس  اب  ماما 
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دـنماشایب و بآ  دـنناوتیمن  دـنرادن و  تارفب  یهار  هـک  دـندید  یلو  دـنتفرگ ، رارق  هیواـعم  نارادـفرط  ربارب  رد  هفوـک  ناـیوجگنج  و 
« سیق نب  ثعشا   » دنتـشاد و نایب  ار  نایرج  دندیـسر و  ماما  تمدخ  هب  راچان  درادرب ، بآ  یـسک  دنراذگ  یمن  ماش  رکـشل  نانابهگن 

: تفگ « 12»

______________________________

.نیفص هعقو  (- 11)

زا دعب  یلو  دش  ناملـسم  دمآ و  ربمغیپ  روضحب  شا  هلیبق  اب  يرجه  مهد  لاس  رد  هک  دوب  هدـنک  هلیبق  سیئر  سیق  نب  ثعـشا  (- 12)
رد دیدرگ و  دترم  ادخ  لوسر  تلحر 

ج 1،ص:309 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

؟ میراد شودب  اهریشمش  ام  یتسه و  ام  نایم  رد  وت  هک  یتروص  رد  دنهدن  بآ  امب  اهنیا  ایآ  نینمؤملا ! ریما  يا  (- 1)

.میوش هتشک  هار  نیا  رد  ای  میریگب  اهنآ  زا  ار  بآ  هکنیا  رگم  میدرگیمن  رب  مسق  ادخب  میگنجب  اهنآ  اب  ات  هد  هزاجا 

.مدراذگاو امشب  ار  راک  نیا  دومرف : داد و  هزاجا  اهنآ  هب  ماما  دوب ، نامرف  رظتنم  هداتسیا و  شنایهاپس  اب  مه  رتشا » کلام  »

وا اـب  اـم  داـعیم  ار  گرم  اـی  دـهاوخیم  بآ  سک  ره  دز  داـیرف  دـمآ و  شنارادـفرط  بناـجب  دوب  هتفرگ  هزاـجا  ماـما  زا  هک  ثعـشا » »
.تخات مهاوخ  تارفب  حبص  هدیپس  رد  نم  تسا و  هاگرحس 

: دورس یم  نینچ  ثعشا »  » دندش و یهاگرحس  هلمح  هدامآ  دنتفریذپ و  ار  وا  توعد  رفن  رازه  هد 

، تسا مد  هدیپس  زورما  ام  هاگ  هدعو  »

.دروآ تسدب  يا  هشوت  ناوتیمن  یتخس  ششوک و  اب  زج 

.دسریمن هجیتن  هب  تحیصن  صالخا و  نودب  يراک  چیه  هن ، هن ،

______________________________

صاقو دعـس  یهارمه  هب  رمع  نامز  رد  ثعـشا  داد ، وا  هب  ار  هورف  ما  شرهاوخ  رکب  وبأ  دش و  ناملـسم  هرابود  رکب  وبا  تفالخ  نامز 
تخاس دعس  يارب  يا  هناخ  هفوک  رد  درک و  تکرش  دنواهن  الولج و  نئادم و  هیسداق و  ياهگنج  رد 
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(. دلج 1 باعیتسا ،  ) درازگ زامن  وا  رب  ع )  ) نسح تشذگ و  رد  لاس 42  رد  دوب و  تیمکح  نایرج  دهاش  ع )  ) یلع نامز  رد  و 

نوچ تساوخ و  کـمک  شا  هلیبـق  زا  تشاد و  تموـکح  يوزرآ  ربـمغیپ  تلحر  زا  سپ  ثعـشا  هک  هدـمآ  هغـالبلا  جـهن  حرـش  رد 
هب مه  ناناملسم  دنامب و  ملاس  شنارای  شدوخ و  ناج  ات  دیدرگ  میلست  راچان  دش  هرصاحم  ثعشا  دندیگنج و  نیدترم  اب  ناناملـسم 

يرای ار  يرـش  ره  وا  نوچ  مشک  یم  منیبب  ار  وا  رگا  تفگ  یم  دوب و  ثعـشا  لتق  دـنموزرآ  شگرم  ماگنهب  رکب  وبا  .دـنداد  ناما  وا 
.دنک یم 

ج 1،ص:310 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

، دینک هلمح  هورگ  نیا  هب  دوخ  تعاجش  ياه  هزین  اب 

.ناکچنوخ ياه  هزین  اب  يزیرنوخ  ناعاجش  نوچمه 

.درک شزاس  ناوتیمن  هورگ  نیا  اب 

؟ تساجک حلص 

«. دنک یم  تیافک  هزین  نیمه  نم ، هلمح  يارب 

درب و هـلمح  ماـش  رکـشلب  وا  دنتــسویپ و  ثعــشا »  » هـب قارع  نایهاپــس  هورگ  دـمآ ، نوریب  قـفا  ماـک  زا  هاگرحــس  ناـبز  نوـچ  ( 1)
تخیگنا یم  رب  نایماش  گنجب  ار  مدرم  نانچمه  وا  دیئآ ، تکرحب  نم  هزین  شیپاشیپ  داب ! ناتیادف  مردام  ردپ و  تفگ : شنارادفرطب 

رب دایرف  شموق  نایم  زا  ثعـشا »  » دـنتخیمآرد و نایماش  اب  هکنیا  ات  دروآ  یم  دـیدپ  ناـشناج  رد  ناـجیه  مشخ و  زا  دـیدش  يروش  و 
: تفگ دروآ و 

.متسه سیق  رسپ  ثعشا  نم  - 

: داد باوج  وا  هب  نایماش  نایم  زا  « 13 « » یملسا روعا  وبا  »

.دریگارف ار  امش  ام و  اهریشمش  هکنیا  ات  تسین  يربخ  بآ  زا  مسق  ادخب  هن  - 

.یئام ناکیدزن  زا  وت  مدرکیم  نامگ  نم  مسق  ادخب  - 

.دـنتخاس دراو  ماش  هاپـس  هب  ناوارف  یئاهنایز  دـندنار و  سپ  تارف  رانک  زا  ار  اهنآ  دـندرب و  موجه  نایماش  هب  شناهارمه  اب  ثعـشا » »
« هیواعم »

______________________________

نب ورمع  روعالا ، وبا  مان  (- 13)
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اب نارفاک  فص  رد  نینح  گـنج  رد  وا  تسین  تسرد  شتیاور  دوبن و  ربمغیپ  ناراـی  زا  وا  دـیوگ  یم  يزار  متاـح  وبا  تسا ، ناـیفس 
زامن ياعد  رد  ماما  هک  يروطب  تشاد  دـیدش  یتموصخ  ماما  هب  تبـسن  نیفـص  رد  روعـالا  وبا  دـش ، ناملـسم  دـعب  دـیگنج و  ربمغیپ 

(. دلج 4 باعیتسا ،  ) درکیم نیرفن  ار  وا  شحبص 

ج 1،ص:311 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.دش رادومن  ناش  هرهچ  رد  تسکش  تلذ  دندروخ و  تسکش  یتخسب  شنارای  و 

هلباقم اهنآ  اب  دـنرادرب و  بآ  مه  اهنآ  دـیراذگب  دومرف : يراوگرزب  تیاهن  اب  ماما  دـنتفرگ  تسدـب  ار  تارف  قارع ، رکـشل  نوچ  ( 1)
.دشاب هناراوگرزب  بوخ و  ناتراتفر  هکلب  دینکن ، لثمب 

ناشنیب یگنج  دندرکیم و  هدافتـسا  تارف  زا  دروخرب  تمحازم و  نودب  نیفرط  دـندینارذگ و  نما  تمالـسب و  هورگ  ود  يزور  دـنچ 
.دش یم  رت  کیدزن  راجفنا  هظحل  نآ ، ره  دزیم و  جوم  تموصخ  مشخ و  نافوط  ناشاهلد  رد  یلو  تفرگ ، یمن  رد 

گنج رد  هکنانچمه  داتـسرفیم  هیواعم »  » شیپ هب  ار  دوخ  حلـص  ناگدـنیامن  ماما  دـیآ ، رد  ادـصب  گنج  رطخ  گـنز  هکنآ  زا  شیپ 
.دورن ردهب  نیملسم  نوخ  دبای و  نایاپ  حلص  شزاسب و  اهراک  دیشوکیم  درک و  نینچ  لمج 

: تفگ نینچ  هیواعمب  هک  « 14  » دوب یعبر » نب  ثبش   » رادوریگ نیا  رد  ماما  ناگدنیامن  هلمج  زا 

؟ دوش هتشک  گنج  نیا  رد  هک  تسا  ناسآ  وت  يارب  رسای » رامع   » لتق ایآ  هیواعم ! يا  - 

؟ مشکب نامثع »  » نوخ ماقتنا  هب  ار  هیمس  رسپ  رامع »  » نم هک  دراد  یعنام  هچ  - 

یئوزرآ نینچب  زگره  تسین  يراگدرورپ  وا  زج  هک  یئادخب  - 

______________________________

دعب دمآ و  رد  ع )  ) یلع نارای  فص  رد  دش و  ناملسم  دعب  درک و  یم  يربمغیپ  يوعد  هک  دوب  حاجس  نذؤم  یعبر  نب  ثبـش  (- 14)
درک هبوت  سپس  تسویپ و  جراوخب 
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داتفه لاس  رد  درک و  تکرـش  گرزب  هعجاف  نآ  رد  دمآ و  رد  دنتفر  ءادهـشلا  دیـس  ترـضح  گنجب  هک  یناراکهبت  وزج  هرخالاب  و 
(. دلج 2 هباصالا ،  ) دش كاله  يرجه 

ج 1،ص:312 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.دتفا هرامشب  تسفن  يزاس و  گنت  دوخ  رب  ار  نیمز  يروآ و  مهارف  ار  ماش  ناگرزب  ناگدرکرس و  همه  رگا  یتح  دیسر  یهاوخن 

یعاسم ماما  دـنچ  ره  درک و  توعد  گنجب  ار  مدرم  تشگزاب و  ماـما  بناـجب  دوب ، هدروخ  تسکـش  شترافـس  رد  هک  ثبـش » ( » 1)
دوخ نایهاپـسب  يروتـسد  دـیدرگ و  گـنج  زا  ریزگاـن  دـش و  یمن  قفوم  تشاد ، یم  لوذـبم  يزیرنوخ  زا  يریگولج  يارب  ار  دوـخ 

: دومرف نینچ  نایهاپسب  شترضح  دوب ، ینابرهم  تلیضف و  زا  يا  هدنزرا  هنومن  هک  درک  رداص 

یتجح اهنآ  رب  گنج  زا  امـش  يراددوخ  دـیتسه و  قح  رب  یهلا  فطلب  امـش  اریز  دـیگنجن ، اهنآ  اب  دـنگنجب  امـش  اـب  هکنآ  زا  شیپ  »
.تسا رگید 

.دیزاتن ناحورجم  رب  دیشکن و  ار  اهیرارف  دیورن و  ناشلابند  دندرک ، رارف  امش  ربارب  زا  اهنآ  نوچ  »

يا هناخ  دراو  نم  هزاجا  نودـب  دـینکن و  نیهوت  ناـشناگرزب  هب  دـیربن و  ینیب  شوگ و  ار  يا  هتـشک  دـیزاسن و  فوشکم  ار  یتروع  »
.دیبایب اههاگودرا  رد  بکرم  حالس و  زا  ار  هچنآ  رگم  دینکن  تراغ  ار  ناشلاوما  دیوشن ،

حور و ندب و  اهنآ  اریز  دنزرو ، تراسج  امـش  نیحلاص  نایاورنامرف و  هب  دـنهد و  مانـشد  امـش  سومانب  هچ  رگا  دـیریگن  راک  اهنزب  »
«. تسا ناوتان  تسس و  ناشلقع 

ینابرهم و زا  شسدقم  تاذ  رد  هک  یـصیاصخ  زا  نامرف  نیا  داد و  گنج  عورـش  زا  لبق  دوخ  نایهاپـسب  ماما  هک  دوب  يروتـسد  نیا 
.دنک یم  تیاکح  تشاد ، دوجو  یتسودناسنا  يراوگرزب و  تشذگ و 

ج 1،ص:313 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

دیمون حلص  يرارقرب  زا  ماما  نوچ  ( 1)
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ای زور  مامت  رد  دربن  نیا  دنتخیوآرد و  ماش  نایرکـشل  اب  ماما  نایهاپـس  زا  یهورگ  دـنوش و  دربن  هدامآ  دومرف  شنارادـمچرپ  هب  دـش 
هار تیادهب  دوش و  حلصب  لیام  نمشد  هک  تشاد  دیما  اریز  دوش ، زاغآ  یناگمه  هلمح  تساوخیمن  ماما  تفای و  همادا  نآ  زا  یـشخب 

.دبای

نآ رد  ار  گنج  یلهاج  بارعا  هک  دوب  یهام  مرحم ، هام  دیـسر ، ارف  مرحم  هام  ات  تشاد  همادا  نانچمه  یکچوک  ياهدروخرب  نینچ 
يرارقرب يارب  مهزاب  مایا  نیا  رد  ماما  دندنام و  یقاب  لاح  نیمهب  مرحم  نایاپ  ات  دندیشک و  گنج  زا  تسد  نیفرط  .دنتـسنادیم  مارح 

.دوب زیتس  رس  رب  نانچمه  نمشد  یلو  دیشوکیم ، هملک  تدحو  داجیا  حلص و 

دریگب يزابب  دهد و  بیرف  ار  ع )  ) نسح هک  درک  باجیا  نینچ  هیواعم »  » هناروزم تسایـس  تفرگ و  رد  گنج  هرابود  مرحم ، زا  سپ 
«15  » .داتسرف ع )  ) نسح دزن  هب  ار  رمع » نب  هّللا  دیبع   » موش تسایس  نیا  يارجا  يارب  و 

: تفگ ع )  ) نسح هب  رمع » نب  هّللا  دیبع  »

مراد يراک  وت  اب  - 

؟ یهاوخیم هچ  - 

______________________________

یم درکیم و  رخف  رمع  شردپب  طقف  درکن و  تیاور  یثیدح  ترضح  نآ  زا  یلو  دمآ  ایندب  ربمغیپ  نامز  رد  رمع  نب  هّللا  دیبع  (- 15)
یئور دیپس  درمریپ  ربمغیپ و  زا  ریغ  دوب  ناینیشیپ  نیب  شیرق  مدرم  نیرتهب  رمع  هداد ، شرورپ  ارم  رمع  هک  متسه  هّللا  دیبع  نم  دورس :

اب یلع  هک  ادرف  تفگ  دمآ و  نوریب  هدرک  شیارآ  زخ و  هماج  اب  يزور  دش و  قحلم  نیفـص  گنج  رد  هیواعمب  وا  .دشاب  رکب  وبأ  هک 
دـش هتـشک  نیفـص  رد  وا  تسا ، هشپ  نوخ  شنوخ  دینک  شلو  دومرف  ماما  .دیآ  یم  شرـس  رب  هچ  هک  دیمهف  دـهاوخ  دـش ، وربور  ام 

(. باعیتسالا )

نسح یناگدنز 
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ج 1،ص:314 ( ، (ع یلع نب 

ام ات  ینک  علخ  تفالخ  زا  ار  وا  يرضاح  ایآ  دنراد ، لدب  اه  هنیک  وا  زا  مدرم  هتشک و  رخآب  ات  لوا  زا  ار  نایـشیرق  هورگ  تردپ  (- 1)
؟ مینیزگرب يرادمامزب  ارت 

: دز دایرف  دوب ، هدز  شین  ار  وا  تنایخ  برقع  یئوگ  هک  ع )  ) نسح - 

.تسین ریذپ  ماجنا  يراک  نینچ  مسق  ادخب  هن ، - 

دید یم  گنج  نیا  رد  ار  وا  گرم  هکنیا  لثم  دمآ  دایرفب  قح  قیرط  زا  وا  فارحنا  و  هّللا » دیبع   » یـشکرس یهارمگ و  زا  ع )  ) نسح
: تفگ وا  هب  هک 

هتـسارآ ار  دوخ  هک  هدیـشخب  تتنیز  نانچ  هداد و  بیرف  ارت  ناطیـش  منیب ، یم  گنج  نادیم  رد  ادرف  ای  زورما  ار  وت  هتـشک  هکنیا  لثم 
«16  » .دنکفا دهاوخ  گرم  كاخب  ارت  دنوادخ  يدوزب  یلو  دنوش ، تا  هتفیرف  دننیبب و  ارت  ماش  ياهنز  هکنیا  ات  يا  هدز  رطع  يا و 

: داد باوج  هودنا  اب  هیواعم »  » .تفگ وا  هب  ار  ارجام  تشگزاب و  هیواعم »  » بناجب هدز  ترسح  راسمرش و  هّللا » دیبع  »

.تسا ردپ  نامه  رسپ  وا  - 

.دش هتشک  نادمه  نادرم  زا  یکی  تسدب  دوز  یلیخ  دمآ و  رد  گنج  هکرعمب  زور  نامه  هّللا » دیبع  »

شیاهاپ هتفر و  ورف  شمـشچ  رد  يا  هزین  هک  دشک  یم  ار  يا  هتـشک  هک  دید  ار  يدرم  تشذگ  یم  گنج  نادـیم  رد  هک  ع )  ) نسح
: تفگ شنایفارطاب  تسا  هدرک  ریگ  بسا  باکرب  نانچمه 

؟ تسیک درم  نیا  دینیبب  - 

______________________________

.راونالا راحب  (- 16)

ج 1،ص:315 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

تسا نادمه  زا  يدرم  - 

!؟ تسیک هتشک  - 

رمع نب  هّللا  دیبع  - 
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«17  » .میوگیم رکش  يزوریپ  نیا  زا  ار  ادخ  تفگ  دش و  نامداش  ع »  ) نسح

يدیما چیه  دندش و  هتسخ  همـصاخم  همادا  زا  نیفرط  تفرگن و  رد - یناگمه  دربن  دیـشک و  لوط  اهدروخرب  نیا  ینالوط  یتدم  ( 1)
نیا همادا  هکلب  دوبن  قفاوت  حلصب و 
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.درک یم  هنخر  يوس  همهب  هنتف  تخاس و  یم  رترو  هلعش  ار  هنتف  رارش  عضو ،

مهب هورگ  ود  دـش و  گـنج  ياـیهم  زین  هیواـعم »  » درک و یموـمع  دربـن  هداـمآ  ار  شناراـی  دــید ، هنوـگ  نیاـب  ار  عـضو  ماـما  نوـچ 
.دنتخیوآرد

دید راـتفرگ  گرم  هکلهم  رد  ار  شدـنزرف  ماـما  نوـچ  تفر  ورف  گرم  سوناـیقا  هـب  درب و  هـلمح  نمـشد  هاپـسب  هـنادرم  ع »  » نـسح
: دز دایرف  دیدش  یتحاران  اب  دش و  برطضم 

لـسن اریز  دنوش ، هتـشک  گنج  رد  رـسپ  ود  نیا  مهاوخیمن  زگره  نم  دـبوکن ، مه  رد  ارم  شگرم  اب  هک  دـیریگب  ار  رـسپ  نیا  يولج 
«18  » .ددرگ یم  عطق  ربمغیپ 

هیاس اهنآ  رس  رب  گرم  همیخ  دندش و  هدنکارپ  مدرم  هک  نانچنآ  تفرگ  ار  اج  همه  شیاه  هنابز  دیشک و  هلعش  یتخسب  گنج  شتآ 
.دنکفا

.داتفا یشالتب  رکشل  بلق  دش و  هدوشگ  ماش  نایهاپس  تسدب  ماما  نایهاپس  تسار  فرط  نایهاپس  رادوریگ ، نیا  رد 

______________________________

.نیفص هعقو  (- 17)

.هدبع دمحم  هغالبلا  جهن  حرش  (- 18)

ج 1،ص:316 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

هاپـس هنمیم  هب  شنارای  و  لهـس » ، » دوش هکرعم  دراو  شنارای  اب  هک  داد  نامرف  وا  هب  و  « 19  » دناوخ ارف  ار  فینح » نب  لهـس   » ماما ( 1)
.دنتسویپ ماما 

.دنتشگزاب هرسیمب  هتفای  تمیزه  دندرک و  ناشرامورات  دنتخات و  اهنآ  رب  نایماش 

دناوخ و تماقتـساب  ار  دوخ  موق  اهنآ  زا  یکی  دنداد و  ناشن  يدرمیاپ  دنداتـسیا و  هعیبر  هلیبق  اما  درک  رارف  هرـسیم  زا  مه  رـضم  هلیبق 
: دز دایرف  تخیگنارب و  ناشداهن  رد  ار  راکیپ  يورین 

.دوش دراو  یبیسآ  تسامش  نیب  رد  هک  نینمؤملا  ریما  هب  رگا  تشاد  دیهاوخن  يا  هناهب  برع  نایم  رد  ادرف  هعیبر ! هورگ  يا 

رب هک  یگرم  زا  دـندیزرو و  تماقتـسا  دنداتـسیا و  هـکرعم  رد  هـنادرم  دـننک و  یگداتـسیا  ناـج  ياـپ  اـت  هـک  دـندروخ  مـسق  هـعیبر 
ناشیاهندرگ
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.دنتشادن یکاب  دوب  راوس 

ناراب تخات و  یم  نمشد  رب  اهنآ  هارمه  هب  ماما  دنزاس ، ادف  ماما  زا  عافد  رد  ار  ناشناج  دننک و  يرای  ار  قح  هک  دندیـشوک  یم  اهنآ 
.دندش یمن  ادج  شیوخ  ردپ  زا  زگره  دندوب و  هتفرگرب  رد  ار  وا  ماما  نادنزرف  .دیراب  یم  وا  هب  يوس  ره  زا  نمشد  ریت 

______________________________

گنج رد  تشاد و  تکرش  ردب  هوزغ  رد  تسا  ربمغیپ  ثیدح  نایوار  مالسا و  نیقباس  زا  يراصنا  فینح  نب  لهـس  دعـس  وبا  (- 19)
لوسر درک و  عافد  ربمغیپ  زا  دوخ  هزین  اب  تسب و  نامیپ  گرم  اب  لوسر  زا  تیامح  رد  وا  دندراذگ  اهنت  ار  ربمایپ  مدرم  همه  هک  دحا 

ع)  ) یلع وا و  نیب  ربمغیپ  هک  دنا  هتفگ  تشاد و  روضح  ربمغیپ  تاوزغ  همه  رد  .تسا  لهس  وا  هک  دیرامش  گرزب  ار  لهس  دومرفیم 
رد يرجه  لاس 38  رد  دوب  ماما  هارمه  نیفـص  گنج  رد  تخاس و  هرـصب  یلاو  لمج  گنج  زا  دـعب  ار  وا  ماما  تسب ، يردارب  نامیپ 

(. دلج 2 هباصالا ،  ) درازگ زامن  وا  رب  ماما  درک و  تافو  هفوک 

ج 1،ص:317 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

مـسق تفگ : تفاتـش و  ماـما  بناـجب  یگـس  نوـچمه  ناـسیک » نب - رمحا   » ماـنب هیما  ینب  ناـمالغ  زا  یکی  يرادوریگ  نینچ  رد  ( 1)
.یشکن ارم  وت  ای  مشکن  ارت  رگا  دشکب  ارم  ادخ  هبعک ، يادخب 

يا هلمح  نیرخآ  رد  .دـشک  نوخ  كاخب و  ار  ماما  تساوخیم  درک و  یم  هلمح  راه  یگـس  نوچ  تفگ و  یم  هفازگ  نانچمه  مـالغ 
هناش و هک  دـیبوک  نیمز  رب  نانچ  دـیناخرچ و  شرـس  يالاب  هب  تسد  اـب  تشادرب و  بسا  نیز  زا  ار  وا  ماـما  تخادرپب ، ناـسیک »  » هک

شگرمب دنتخات و  وا  رب  هیفنح » دمحم   » و ع )  ) نیسح دش و  دروخ  شناوزاب 
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يارب مناردارب  داد : خساپ  مالـسلا - هیلع  نسح - يدرکن ؟ يراکمه  تناردارب  اب  وت  ارچ  تفگ  درک و  ور  ع )  ) نسح هب  ماما  .دنناشک 
دوش و هتـشک  نایماش  تسدب  ناهگان  شردپ  ادابم  دیـسرت  ع )  ) نسح دربورف و  نمـشد  بلقب  ار  دوخ  ماما  .دندوب  یفاک  نمـشد  عفد 

.یناسرب دننمشد  ربارب  رد  هک  ینارایب  ار  دوخ  ات  یشوکن  هک  دراد  ررض  هچ  تفگ :

: دومرف زیمآ  تبحم  مرن و  یگنهآ  اب  تفایرد و  ار  ع )  ) نسح روظنم  ماما 

هب دناوتیم  هن  دنکفا و  ریخأتب  ار  نآ  دناوت  یمن  ششوک  اب  درذگ و  یمن  نآ  زا  هک  تسا  هدش  نیعم  يزور  تردپ  گرم  يارب  مرسپ !
.دور گرم  يوسب  وا  ای  دیآ  وا  يوسب  گرم  هک  درادن  كاب  تردپ  مسق  ادخب  .دزرو  باتش  نآ 

ماما دنا ، هدرک  رارف  گرم  سرت  زا  نایقارع  زا  یهورگ  تفگ  دیود و  ماما  بناجب  برطـضم  ناساره و  رتشا ،» کلام  ، » تقو نیا  رد 
: دومرف داتفا  کلامب  شمشچ  هک 

! کلام يا  - 

ج 1،ص:318 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

! نینمؤملا ریما  يا  یلب  - 

؟ دراذگ یمن  ناتیقاب  هرخالاب  دیرادن و  رارف  هار  نآ  زا  هک  دیسرتیم  یگرم  مادک  زا  وگب  اهنآ  هب  ناسرب و  اهیرارف  هب  ار  دوخ  - 

: درک یفرعم  نینچ  ار  دوخ  تخاس و  فرطرب  ار  ناشساره  دیناسر و  اهنآ  هب  ار  ماما  ماغیپ  تفاتش و  اهیرارف  بناجب  کلام » ( » 1)

.مثراح رسپ  کلام  نم  مثراح ، رسپ  کلام  نم  - 

: تفگ دیناسانش و  شترهشب  ار  دوخ  تهج  نیدب  دنسانشن  ار  وا  ادابم  هک  دیشیدنا  دعب 

.مرتشا نم  - 

ار ناتردـپ  مدرم ! يا  دز : دایرف  دـیراب  یم  هدارا  هسامح و  نآ  زا  هک  یتاملک  اب  کـلام  دنتـشگزاب و  وا  بناـجب  ناـیرارف  زا  یهورگ 
؟ دیدرک گنج  اوسر  تشز و  ردقچ  زورما  دیتفرگ ، زاگ  اهنز  نآ  هلیسوب 

دایرف اههورگ  نیب  رد  هاگنآ 
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: دز

ار اراخ  تخس  ياهگنس  تفگ : اهنآ  هب  ناجیهرپ  نیگمشخ و  دندیسر ، ارف  نوچ  دیناوخب و  نم  بناجب  ار  اهنآ  دنیاجک  جحذم  هلیبق 
؟ دیدرک نینچ  زورما  ارچ  دیدرکن ، يراکادف  وا  نمشد  دض  رب  اریز  تسین ، دونشخ  امـش  زا  زورما  ادخ  مسق ، ادخب  دیدیزگ ، نادندب 

نایجحذم نادروامه و  نکـش  تشپ  نادیم و  ناگدـنمزر  دادـماب و  ناناوج  موجه ، هلمح و  نارای  گنج ، نادـنزرف  هشیمه  هک  امش 
؟ دیدوب زادنا  نیبوز 

.دنا هدروخن  تسکش  ینادیم  چیه  رد  هتخیرن و  ناشنوخ  هتفرگن و  یشیپ  اهنآ  یب  گنج  رد  سک  چیه  هک  یناروالد 

موق هدنزرا  هدنز و  رصانع  زا  دیزاتمم و  یمدرم  دوخ  رهش  رد  امش 

ج 1،ص:319 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.دیئآ یم  رامشب  شیوخ 

یقاب خیرات  رد  امـش  زا  یئاوسر  نیا  دیتفر ، رد  نادیم  زا  دیدرک و  نینچ  زورما  ارچ  دـیراد ، هک  یئاهـشزرا  تازایتما و  همهنیا  اب  ( 1)
تسود ار  نایوگتسار  ناتسار و  دنوادخ  هک  دیـشاب  نیتسار  رادیاپ و  ناتنانمـشد  اب  هزرابم  رد  دیـسرتب و  ناتیادرف  یماندب  زا  دنامیم ،

.درادیم

امـش دـنرادن ، هرهب  ص )  ) دـمحم نید  زا  يا  هشپ  رپ  هزادـناب  ماـش  مدرم  نیا  همه  مسق ، تسوا  تسد  رد  کـلام  ناـج  هـک  یئادـخب 
رد ع )  ) یلع هاپس  هوبنا  هب  دینادرگزاب  مراسخرب  نوخ  هبترم  ود  دیئادزب و  نم  هرهچ  زا  هودنا  یهایـس  دیئایب و  دیتسه ، یمدرم  گرزب 

.دناسر امشب  شیوخ  ضیف  دنوادخ  ات  دیتفا  تکرحب  ناشورخ  لیس  نوچ  دیئآ و 

دروآ دیدپ  ناشناج  رد  یشبنج  طاشن و  تخیگنارب و  ار  ناشتریغ  تفای و  یگریچ  مدرم  حاورا  رب  یسامح  نانخس  نینچ  اب  کلام » »
: دنتفگ دندروآ و  رب  دایرف  يوس  ره  زا  نایهاپس  و 

.ربب ار  ام  یهاوخیم  هک  اج  رهب  میرادربنامرف ، میلست و  همه  ام 

.دندرک لابقتسا  ار  گرم  هناکاب  یب  دنتفاتش و  نمشد  يوسب  یگمه 

یلع يرایب  هک  ینادمه  نایوجگنج 
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نازابرـس و نیرتدنمورین  زا  یهورگ  یلو  دنتـشادیم  هگن  زارفارـس  نانچمه  ار  شیوخ  مچرپ  خارف  هنیـس  اب  هنادرم  دندیگنج  یم  (ع )
، درشف اپ  هکرعم  رد  يراوتسا  هب  تفرگ و  تسدب  ار  مچرپ  هک  دوب  بیرک » نب  بهو   » سک نیرخآ  دوب و  هداتفا  كاخب  ناشنارادرس 

: دنتفگ وا  هب  شا  هلیبق  یلو 

گرمب ار  رکـشل  هدـنامیقاب  نکم و  يزاب  تدوخ  ناج  اب  دـندرپس ، ناج  مچرپ ، نیا  ياپ  رد  ام  موق  ناگرزب  همه  دـیاشخبب  تیادـخ 
.راپسم

ج 1،ص:320 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.دندنویپ اهنآ  هب  ات  دندناوخیم  دوخ  تیامحب  ار  هاپـس  زا  يرتدنمورین  نوتـس  دندمآ و  رانکب  هزرابم  نادـیم  زا  شنارای  و  بهو » ( » 1)
: دندزیم دایرف  هاپس  نایم  رد  اهنآ 

؟ دندنب نامیپ  ام  اب  گرم  ياپ  ات  هک  دنتسه  یناسک  ایآ 

: تفگ درک و  نیسحت  ار  ناشرکف  دینش و  ار  ناشدایرف  رتشا » »

.مدرگ هتشک  ای  موش  زوریپ  هکنیا  ات  مدرگنزاب  دربن  نادیم  زا  زگره  هک  مدنب  یم  نامیپ  امش  اب  نم  - 

: تفگ ناش  هرابرد  لیعج » نب  بعک   » دندش و عمج  شمچرپ  ریز  رد  دندمآ و  ناجیهب  کلام »  » نخس اب  ناینادمه 

«. دنبایب ینامیپ  مه  ات  دنتشگزاب  نادیم  زا  نادمه  هلیبق  »

.دندش یم  هدنکارپ  نافوط  ربارب  رد  يرتسکاخ  نوچمه  شربارب  زا  اهنآ  درب و  موجه  نایماش  رب  شدنمورین  نارای  هارمه  هب  رتشا » »

نبا  » زا يرعـش  یلو  دـنک ، رارف  تساوخیم  هیواعم »  » دـندرب و هانپ  وا  هاگودرا  هب  هیواعم »  » نارای دـمآ و  دـیدپ  ماش  هاپـس  رب  تسکش 
.دنام یقاب  ياج  رب  دمآ و  شدایب  هبانطالا »

.دزیگنا رگید  يا  هنتف  ات  دنام  نانچمه  دیئارگ و  تماقتسا  هب  تفگ  یم  شدوخ  اهدعب  هکنانچ  رعش  نیا  يروآدای  زا  هیواعم » »

اب هتـسهآ  هتفرگ  نوخ  گنر  نیمز  دـتفا و  یم  كاـخب  اهرـس  هک  دـید  ربمغیپ  رادـمان  یباحـص  رـسای » راـمع   » نوچ هماـگنه  نیا  رد 
: تفگ نینچ  شیوخ 

هورگ تفگ ، تسار  ربمایپ 
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یم مرمع  زا  لاس  دون  نونکا  نم  تسا ، هداد  تداهش  هدعو  نمب  ربمغیپ  هک  تسا  يزور  نامه  زورما  دنتـسه و  اه  نیمه  ناراکمتس 
نم تسا ، ندرم  زا  ریزگان  يا  هدنز  ره  مهاوخیم ، هچ  رگید  درذگ ،

ج 1،ص:321 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

اب ات  مباتـش  یم  دربن  نادـیمب  دوز  سپ  موش ، لـئان  راـگدرورپ  رادـیدب  مدـنویپ و  هب  ناـمیا  نازاتـشیپ  هب  هک  مراد  نآ  قاـیتشا  نونکا 
نیقی هب  اریز  مهد ، ماجنا  وا  قح  رب  هفیلخ  شربمایپ و  نیـشناج  ادـخ و  ّیلو  يرواـی  هار  رد  ار  يزاـبناج  نیا  مگنجب و  ادـخ  نانمـشد 
نینچ يادخ  هاگردب  دیکرت و  رامع »  » يولگ رد  هیرگ  .تسا  هداد  تداهـش  هدـعو  نمب  ربمغیپ  هک  تسا  يزور  نامه  زورما  منادـیم 

: تفگ زار 

نآ وت  ياضر  منادب  رگا  مزادـنا و  یم  مزادـنا ، ایردـب  ار  دوخ  هک  تسا  نیا  رد  وت  يدونـشخ  هک  منادـب  رگا  ینادـیم  وت  ایادـخ  ( 1)
.منک یم  نینچ  دروآ ، رد  رس  متشپ  زا  هک  مرب  ورف  مبلقب  نانچ  ار  ریشمش  نیا  كون  هک  تسا 

نآ دنکیم  بلج  رتشیب  ارت  ياضر  رگید  يراک  متـسنادیم  رگا  تسا و  ناقـساف  نیا  اب  نم  راکیپ  رد  وت  ياضر  هک  منادیم  زورما  یلو 
: تفگ دیشخرد و  یم  شا  هرهچ  رب  کشا  تارطق  دمآ و  ماما  شیپ  هب  هاگنآ  مدادیم ، ماجنا  ار 

؟ یهدیم گنج  هزاجا  نمب  ایآ  ربمغیپ ! ردارب  يا  - 

: دومرف دش و  نوگرگید  رثأت  تدش  زا  ماما  لاح 

.دنک تمحر  تیادخ  نک ، ربص  - 

: دز ادص  تشگزاب و  هراب  رگید  دنک و  ربص  تسناوتن  رامع » »

؟ یهدیم گنج  هزاجا  نمب  ایآ  - 

.دنک تمحر  تیادخ  نک ، ربص  - 

: تفگ سامتلاب  تشگزاب و  ماما  روضحب  يا  هظحل  زا  سپ  رامع » »

قاتشم نونکا  هداد و  تداهش  هدعو  نمب  ربمغیپ  هک  منیب  یم  ار  يزور  نامه  نم  مگنجب ، تنانمشد  اب  یهدیم  هزاجا  ایآ  - 
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.منامیا اب  نازاتشیپ  تاقالم  ادخ و  رادید 

ج 1،ص:322 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

: تفگ تفرگ و  شوغآ  هب  ار  رامع »  » دش و هدایپ  شرتسا  زا  یناوتان  هودنا و  اب  تفاین و  شتباجا  زج  يا  هراچ  ماما  ( 1)

ماما .يدوب  یبوخ  ردارب  رواـی و  نم  يارب  وت  دـیامرف  تیاـنع  وکین  شاداـپ  وتب  شربمغیپ  نم و  بناـج  زا  دـنوادخ  ناـظقی ! اـبا  يا  - 
: تفگ درک و  يور  ماما  هب  تسیرگ و  مه  رامع »  » تسیرگ و

: دومرف نینح »  » زور هک  مدینش  ربمغیپ  زا  مدرک و  تیوریپ  تریصب  يور  زا  نم  نینمؤملا ! ریما  يا  مسق ، ادخب  - 

قح تسا و  قح  اب  ع )  ) یلع هک  نک  يوریپ  وا  بزح  و  ع )  ) یلع زا  تقو  نآ  رد  دمآ ، دهاوخ  دیدپ  یئاه  هنتف  نم  زا  سپ  رامع ! يا 
.دیگنج دنهاوخ  وا  اب  ناراکمتس  نانکش و  نامیپ  نم  زا  سپ  و  وا ، اب 

يدیناسر و مدرمب  ار  قح  يداد و  ماجنا  ار  دوخ  هفیظو  وت  دیامرف ، تیانع  اهـشاداپ  نیرتهب  مالـسا  زا  ارت  دـنوادخ  نینمؤملا ! ریما  يا 
.یتخادرپ اهنآ  تیاده  هب 

: تفگ نایهاپس  هب  تشادرب و  دایرف  دمآ و  شیپ  هزرابم  نادیم  داهج و  فرش و  تحاسب  رامع » »

.درک مهاوخ  رادید  ار  شنارای  و  ص )  ) دمحم زورما  تساهریشمش ، هیاس  ریز  تشهب 

شنارای همه  اب  رامع »  » دنتفاتش و شتیامحب  ربمغیپ  نارای  ناگدنامیقاب  راصنا و  نارجاهم و  دنتفگ و  خساپ  ار  شیادن  نایهاپـس  هورگ 
«: 20  » تفگ دمآ و  ماما  هاپس  لک  هدنامرف  لاقرم » نب  مشاه   » بناجب

______________________________

اب رادنید و  نادرم  زا  دش و  ناملـسم  هکم  حـتف  رد  وا  تسا ، فورعم  لاقرم  هب  تسا و  صاقو  دعـس  هدازردارب  هبتع  نب  مشاه  (- 20)
هک دوب  برع  ناعاجش  زا  تلیضف و 

ج 1،ص:323 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

داب تیادف  مردام  ردپ و  مشاه ! يا  - 
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.نک زاغآ  ار  هلمح 

رادید هتفیش  هناقاتشم ، دوب و  هدش  گنت  رامع »  » هنیـس تفرگ و  رد  تخـس  يدربن  دندرب و  هلمح  نمـشدب  شنایهاپـس  و  مشاه » ( » 1)
.دندوب وا  راظتنا  رد  ناحلاص  هاگیاج  تشهب و  رد  هک  ینمؤم  ناردارب  رگید  دوب و  ربمایپ  شبیبح  ینامهم  ادخ و 

: تفگ تخیگنارب و  گنجب  ار  مشاه  رامع ،» »

.دوب دهاوخن  وسرت  مشچ  کی  رد  يریخ  وسرت ، مشچ  کی  مشاه ! يا 

: تفگ درک و  ینیگنس  مشاه  رب  باتع  نیا 

نیا رد  مراد  يزوریپ  دیما  مهاپس و  رادمچرپ  نم  یلو  يراد ، شود  رب  ار  گنج  زا  کبس  یشخب  وت  رامع ! يا  دنک  تمحر  تیادخ 
.متسین ناما  رد  گرم  زا  منک  يرابکبس  رگا  لاح 

.دناوخیم زجر  درک و  زاغآ  ار  هلمح  هکنیا  ات  تشادیماو ، موجهب  تخیگنا و  یمرب  ار  مشاه »  » نانچمه رامع » »

: تفگ یم  درکیم و  هاگن  صاع  رسپ  ياهمچرپ  هب  رامع »  » دادیم و نالوج  دربن ، نادیم  رد  مشاه » »

: دورس نینچ  دعب  تسین و  رتمهم  تاعفد  نآ  زا  راب  نیا  ما و  هدیگنج  اهمچرپ  نیا  اب  راب  هس  مسق ، ادخب 

______________________________

تشاد و مان  حوتفلا  حـتف  هک  تسا  ناریا  رد  الولج  گنج  نیحتاـف  زا  وا  داد ، تسد  زا  ماـش  كومری  گـنج  رد  ار  دوخ  مشچ  کـی 
نانچمه دش و  عطق  شیاپ  گنج  نیا  رد  دوب و  ناگدایپ  هدـنامرف  نیفـص  رد  دیـسر ، ناناملـسمب  گنج  نآ  زا  تمینغ  نویلم  هدـجه 

: دورس شا  هرابرد  لیفطلا  وبا  دنک و  یم  تیامح  شدرخ  یگیاپدنلب و  ار  درم  تفگ  یم  دیگنجیم و 

اـضر دمحم  دیـس  داتـسا  هباغلا ) دسا   ) يدـیگنج ربمغیپ  تنـس  نانمـشد  اب  هک  دـهد  شاداپ  ار  تشهب  تیادـخ  راک ، وکین  مشاه  يا 
.تسا هدرک  فیلأت  هناگادج  یباتک  وا  هرابرد  میکح 

ج 1،ص:324 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

میدرک گنج  نآرق  لوزن  هرابرد  امش  اب  يزور  »

رب نآ  لیوأت  هرابرد  زورما 
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میزاتیم امش 

دنوش هدنک  دوخ  هاگیاج  زا  ناگمه  هک  نانچنآ 

دمرب شیوخ  تسود  زا  تسود  و 

«. دریگ رارق  شهاگیاج  رد  قح  هکنیا  ات 

دای هک  دوب  هداتفا  یجکب  ناـنچ  ناـشیاهلد  هک  دنتـشک  ار  وا  یـشکرس  هورگ  داـتفا و  نیمز  رب  روآ ، سرت  يدربن  زا  سپ  راـمع » ( » 1)
.دندوب هدنام  نادرگرس  یهارمگ  یکیرات  رد  هدرک و  شومارف  ار  ادخ 

نیرتهب زا  یکی  ماما  رامع ، گرم  اب  اریز  تسـشن ، ماما  بلق  رب  نیگنـس  یمغ  هودنا و  تخیگنارب و  هودنا  زا  یجوم  رامع »  » لتق ربخ 
.دوب هداد  تسد  زا  ار  دوخ  ناتسود  نارای و 

ياه هرهچ  رب  متام  ياهکـشا  دندمآ و  شتمدخ  رد  شهاپـس  نارادرـس  زا  یهورگ  تفاتـش و  رامع »  » هاگلتق هب  دیدش  یفـسا  اب  ماما 
.تشاد نایرج  ناشکانهودنا 

: دومرف درکیم  تیاکح  گرزب  یحور  زا  هک  روآ  درد  كانزوس و  ینانخس  اب  داتسیا و  رامع »  » هتشک ربارب  رد  ماما 

دش و هتشک  هک  يزور  دش و  ناملسم  هک  يزور  دزرمایب ، ار  رامع  يادخ  تسین ، رامع  گرم  زا  رتگرزب  مالسا  يارب  یتبیـصم  زورما 
: دورس نینچ  تفرگ و  نامادب  ار  رامع  رس  .دزیخرب  روگ  زا  هدنز  هک  يزور 

نک متحار  ینک ، یمن  كرت  ارم  هک  یگرم  يا  »

304 ص :  گنج .....  زاغآ  ج 1 324  (ع ) یلع نب  نسح  یناگدنز  یتشک  ار  مناتسود  همه  هک  وت 

یسانش یم  ارم  ناتسود  همه  هک  منیب  یم  ارت 

ج 1،ص:325 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

«. دنکیم یئامنهار  اهنآ  هب  ارت  یسک  هکنیا  لثم 

اب دوب  هدینـش  رامع  هرابرد  ربمغیپ  نابز  زا  هچنآ  داتـسیا و  دیهـش  رامع »  » هاگباوخ رب  هتخومآ  تربع  هدز و  هودـنا  مه  ع )  ) نسح ( 1)
: دومرف شراوگرزب  یباحص  نیا  هرابرد  ربمایپ  تفگ : تشاد و  نایب  نایهاپس  ربارب  رد  دنلب  يادص 

يریخ تفگ  دیشون و  ریش  يا  هساک  دیزاسب و  یسوم  نابیاس  نوچ  ینابیاس  نم  يارب 

دلج 1 مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  www.Ghaemiyeh.comیناگدنز  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 386زکرم  هحفص 304 

http://www.ghaemiyeh.com


ارت شکرـس  نامدرم  زا  یهورگ  هیمـس ! رـسپ  يا  دومرف : دـیناشون و  رامع »  » هب ریـش  نآ  زا  يرادـقم  درادـن و  دوجو  ترخآ  ریخ  زج 
.تشک دنهاوخ 

«21  » .رامع و  ناملس ، یلع ، دراد ، ار  رفن  هس  رادید  يوزرآ  تشهب  دومرفیم : مدج  هک  دوزفا  نینچ  شراتفگب  ع )  ) نسح سپس 

نالتاق هک  دـندوب  هدینـش  ربمغیپ  لوق  زا  یگمه  اریز  دـش ، ضارتعا  هقرفت و  بجوم  ماش  مدرم  نیب  رد  راـمع »  » تداهـش ربخ  راـشتنا 
هراشا اهنآ  هب  ربمغیپ  هک  دنتسه  یناراکمتس  نامه  ناشدوخ  هک  دوب  هدش  حضاو  اهنآ  رب  زورما  دننارگمتـس و  ناشکرـس و  زا  رامع » »

.تسا هدومرف 

شیعیبط نایرجب  ار  عضو  دـیناباوخ و  ار  هنتف  دودز و  ماش  مدرم  زغم  زا  ار  هشیدـنا  نیا  يزادرپ  غورد  گنرین و  اب  صاـع » ورمع   » اـما
: تفگ دینادرگزاب و 

ار وا  هک  تسا  ع )  ) یلع هثداح ، نیا  رد  رامع »  » لتق لوئـسم  سپ  دـنا  هدروآ  گنجب  ار  وا  هک  دنتـسه  راـمع »  » لـتق لوئـسم  یناـسک 
: دندز دایرف  دنتفریذپ و  ار  هدنبیرف  نخس  نیا  مه  ماش  نادان  مدرم  تسا ، هداد  نتشکب  هدیناشک و  گنج  نادیمب 

______________________________

.نیفص هعقو  (- 21)

ج 1،ص:326 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

!! دنا هدروآ  گنج  هب  ار  وا  هک  دنتسه  یناسک  رامع »  » نالتاق

: دز دایرف  دیدرگ و  كانفسا  نیگهودنا و  تدشب  رامع »  » لتق زا  سپ  ماما  ( 1)

؟ دنیاجک هعیبر  نادمه و  هلیبق  - 

: دومرف دنتفای  روضح  شربارب  رد  نوچ  و 

.دیتسه نم  هزین  هرز و  اهامش  - 

ریشمش ناجیهرپ  نیگمشخ و  نایهاپـس ، فص  شیپاشیپ  رد  ماما  دندرک ، هلمح  هنادرم  دنتفگ و  خساپ  ار  وا  توعد  رفن  رازه  هدزاود 
ماما دندیناسر و  هیواعم »  » لزلزتم هاگودرا  هب  ار  دوخ  دندرک و  رارف  یگمه  دش و  هدـیرد  نایماش  ياهفـص  ات  تفریم  شیپ  دـناریم و 

: دناوخیم زجر  نینچ  تفریم و  شیپ  نانچمه 

ار نایرکشل  نیا  نم  »
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مبوک یم  مه  رد 

منیب یمن  ار  هیواعم  دوخ  یلو 

«. ار هدور  برچ  هدیرد  مشچ  درم  نامه 

: تفگ دز و  دایرف  هیواعم  بناجب  دعب  و 

دنوش هتشک  ام  نیب  رد  مدرم  ارچ  »

دنک يرواد  ام  نیب  ادخ  ات  ایب  شیپ 

، میگنجب مه  اب  ات  ایب 

«. دشاب هفیلخ  تشک  ار  يرگید  مادک  ره 

: تفگ هیواعمب  هنارگ  هلیح  صاع ،» ورمع  »

.دیوگ یم  نخس  فاصنا  اب  درم ، نیا  - 

تساخرب گنجب  واب  سک  ره  هک  ینادیمن  رگم  وت  یفاصنا ؟ هنوگچ  - 

ج 1،ص:327 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

؟ دش هتشک 

.تسین بوخ  تیارب  يورن  شا  هزرابمب  رگا  - 

«22  » .یسرب تفالخب  نم  زا  سپ  ات  موش  هتشک  یهاوخیم  دیاش  - 

.تفرگ الاب  ریرهلا  هلیل  رد  اهدربن  نیرتدـیدش  تشاد ، همادا  یقارع  یماش و  هورگ  ود  نیب  تنوشخ  تدـش و  اب  نانچمه  گـنج  ( 1)
هزین نادنچ  دنداتفا و  یم  كاخب  ات  دندرکیم  باترپ  ریت  ردق  نیا  دندوب و  هتخیوآ  مه  رد  مدرم  هک  دنا  هتفگ  رطخرپ  بش  نآ  هرابرد 
نهآ ندروخ  مهب  زج  یئادـص  دـنتخات و  یم  مهب  نهآ  دومع  ریـشمش و  اب  دـعب  تسکـش و  یم  اـه  هزین  هک  دـندربیم  ورف  مه  هنیـسب 
ادرف ات  بش  همین  زا  بش و  همین  ات  حبص  زامن  زا  گنج  دنداتفا ، یم  نیمزب  دندرکیم و  دروخرب  ناراوسب  ناراوس  دیـسریمن و  شوگب 

رد یتسکـش  نانچ  دـندیگنج و  یم  تحارتسا  نودـب  نانچمه  دـندیمهف و  یمن  ار  زاـمن  تقو  نایهاپـس ، هکناـنچ  دیـشک ، لوط  رهظ 
.دش هدیبوک  مه  رد  شهاپس  ياهفص  مامت  هک  دمآ  دیدپ  هیواعم »  » رکشل

.دندناریم شیپ  نمشد  يوسب  وا ، درگرب  رومان  ناریلد  یهورگ  تخات و  یم  نادیم  رد  هنادرم  ماما ، هاپس  لک  هدنامرف  رتشا » کلام  »
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ارف ار  صاع - رـسپ  شریزو - دوب  هداتفا  تشحو  هب  ماش  هاپـس  یناوتاـن  تسکـش و  ماـما و  يورین  یگریچ  تردـق و  زا  هک  هیواـعم » »
رادیدپ شا  هرهچ  رب  یناوتان  تسکش و  هکنانچمه  دناوخ و 
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: تفگ دوب 

؟ یئوگیم هچ  وت  دش ، دهاوخ  مامت  مه  ام  راک  دسر ، نایاپب  بشما  ات 

رب ع )  ) یلع اب  وت  دـگنجیم و  یفدـه  ياـنبم  رب  وت  اـب  ع )  ) یلع یـشابیمن ، وا  لـثم  مه  تدوخ  دنتـسین و  وا  نادرم  درواـمه  وت  نادرم 
، یسوه ساسا 

______________________________

.يربط خیرات  (- 22)

ج 1،ص:328 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.دنرادن یمیب  ع )  ) یلع هبلغ  زا  اه  یماش  یلو  دنسرت  یم  شیوخ  رب  وت ، يزوریپ  زا  اه  یقارع 

هک تشاد  یـسدقم  فدـه  ماـما  اریز  تشاد ، ناـیب  گـنج  رد  ار  فرط  ود  ياهفدـه  تواـفت  یتـسارب  صاـع » ورمع   » اـجنیا رد  ( 1)
یـشمطخ ود  دوب ، يربم  نآ  زا  ماما  هشیدـنا  هک  تشاد  يا  هناراکبیرف  ياه  هشقن  مه  هیواـعم »  » دیـسر و یمن  نآ  هب  زگره  هیواـعم » »

هار دسر و  یمن  لطابب  زگره  قح  همانرب  تشاد ، هلـصاف  برغمب  ات  قرـشم  هلـصافب  رگیدـکی  زا  هک  نوگ  هنوگ  همانرب  ود  توافتم و 
.تسا رودب  قح  قیرط  زا  زارد ، سب  يا  هلصافب  لطاب 

: تفگ تشاد و  نایب  ماش  ریما  يارب  ار  هیواعم »  » رکشل یناوتان  ماما و  نایهاپس  يدنمورین  زار  صاع ،» ورمع   » دعب

رب هیواعم »  » رگا هک  دـنادیم  تسا و  هاگآ  هیواعم »  » قالخا یتشز  یتسپ و  زا  یتسردـب  دـنکیم و  عافد  شتمارک  تایح و  زا  ماما  هاپس 
رد دـناشک ، یم  گرم  یگراـچیب و  هب  ار  اـهیقارع  دوخ ، هناـمحریب  یفـالت  تساوخ و  ءاـضرا  يریگ و  ماـقتنا  يارب  دوش ، هریچ  اـهنآ 

هبلغ اهنآ  رب  يولع  عورـشم  تفالخ  تردق  رگا  دننادیم  دـنراد و  یهگآ  ماما  ناسحا  تشذـگ و  حور و  تمظع  هب  ماش  مدرم  لباقم 
نینچ لـمج  گـنج  رد  هکناـنچ  درتـسگ  دـهاوخ  ناـنآ  رب  ار  دوـخ  تمحر  تفأر و  هـکلب  تـفرگ  دـهاوخن  یماـقتنا  اـهنت  هـن  دـنک ،

.دش هدید  وا  زا  يدننام  یب  يدرمناوج 

روطب تروص  نیا - رد  دنگنجب و  تمه  دجو و  ششوک  اب  دنراچان  اهیقارع  سپ 
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.دش دنهاوخ  زوریپ  متح 

- شقیفر یعطق  تسکـش  زا  یناطیـش  قیرط  نیا  زا  اـت  داـتفا  بیرف  رکم و  رکفب  یکاـنرطخ  رادوریگ  نینچ  رد  صاـع  رگ  هلیح  رـسپ 
يریگولج هیواعم -» »

ج 1،ص:329 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

راکب ار  دوخ  هناراکبان  هلیح  ورمع »  » .دوب هدرک  هریخذ  یئاهزور  نینچ  يارب  ار  زادرپ  غورد  زاب  تسایس  درم  نیا  مه  هیواعم »  » دنک و
: تفگ هیواعمب  تخادنا و 

باتکب ار  اهنآ  دـنوش ، هقرفت  راچد  زاب  دـنریذپن ، مه  رگا  دـنتفا و  فالتخا  هب  دـنریذپب  رگا  هک  نک  داهنـشیپ  اهنآ  هب  ار  يراـک  (- 1)
هراچ نیرخآ  نیا  یهریم و  دوخ  تسکـش  زا  یـسریم و  دوخ  تساوخب  تروص  نیا  رد  دـنک  مکح  ام  نیب  نآرق  وگب  ناوخب و  ادـخ 

.دیسر نم  هشیدناب  هک  تسا  يا 

.یتفگ تسار  یتفگ ، تسار  - 

هجـضب و هنالیحم  اهنآرق ، نیا  نیغورد  هیاس  رد  اهیماش  دنربب ، الاب  اه  هزین  زارف  رب  ار  نآرق  دـصناپ  قاروا  داد ، روتـسد  اروف  هیواعم » »
: هک دنتشادرب  ادص  دنتخادرپ و  يراز 

هتـشک اهیقارع  رگا  و  درادـهگن ؟ هک  ار  ماش  ياهزرم  دنـشابن  اهیماش  رگا  شماجنا ، ات  زاغآ  زا  امـش  ام و  نیب  تسادـخ  باتک  نیا  - 
ناکرت و نایمور و  اب  دور و  داهجب  یـسک  هچ  میوش ، هتـشک  ام  همه  دربن  نیا  رد  رگا  و  دنک ؟ ینابهگن  هک  ار  قارع  نیمزرـس  دنوش ،

!؟ دگنجب رافک 

ناگراچیب دندینـش و  دنتـساوخیم ، ار  نآرق  نامرف  يارجا  هک  ار  نایماش  نخـس  دـندید و  اه  هزین  رـس  رب  ار  هدوشگ  ياهنآرق  اهیقارع ،
.تفرگ يزابب  يراکبیرف  نیا  ار  ناشاهلد  دندیشک و  گنج  زا  تسد  دنتفریذپ و  ار  هناراکبان  توعد  نیا  لد  هداس 

.دش زوریپ  قح  رب  قح  مانب  لطاب  هک  ربکا  هّللا 

رب يربارب  لدع و  تموکح  رد  ار ، دوخ  تشز  رثا  صاع  رسپ  يرگ  هلیح  هنوگچ  هک  تبیصم  هودنا و  يا 
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.تشاذگ ياج 

ج 1،ص:330 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

دـنتفرگ و ار  ماما  رود  دوب ، هداد  ناشبیرف  هیواعم »  » يراکبان و  ورمع »  » هعدـخ هک  ماما  هاپـس  نالد  هداـس  ناـقمحا و  زا  یهورگ  ( 1)
: دنتفگ ادص  کی  دنتشاد و  مالعا  هیواعم »  » نیغورد داهنشیپ  هب  ار  دوخ  میلست 

.ریذپب وا  زا  دناوخ ، یم  نآرق  مکح  لوبقب  ارت  دنک ، یم  داهنشیپ  ار  یتقیقح  هیواعم 

هاپس رد  ار  هیواعم »  » مجنپ نوتس  هک  راکبان  درم  نامه  تشاد ، رارق  سیق » نب  ثعـشا  ، » رگ لالخا  هدروخ  بیرف  هورگ  نیا  شیپاشیپ 
هقرفت یتسـس و  هک  دوب  وا  مه  دیزاب و  یم  اهگنرین  وا  روتـسدب  دوب و  قارع  رکـشل  رد  هیواعم »  » نئاخ سوساج  درک و  یم  هرادا  ماما 

: تفگ دمآ و  ماما  روضحب  هناراکم  کنیا  دوب و  هدروآ  دوجوب  ماما  هاپس  رد  ار 

نم یهاوخیم  رگا  دنریذپب و  نآرق  مکح  لوبق  رد  ار  هیواعم »  » توعد راذـگب  دنتـسه ، یـضار  هیواعم »  » داهنـشیپ لوبقب  مدرم  همه  - 
.دراپسب وا  هب  ار  یتلاسر  نینچ  ماما  ات  درک ، سامتلاب  عورش  دهاوخیم و  هچ  هک  مسرپ  یم  وا  زا  موریم و  هیواعم »  » دزنب

: تفگ تفر و  هیواعم »  » دزنب دیشک ، یم  شودب  ار  تواقش  ّرش و  هک  ثعشا »  » تشادن و شتساوخرد  لوبق  زج  يا  هراچ  ماما 

؟ دیا هدرک  هزین  رب  ار  اهنآرق  نیا  ارچ  - 

: داد باوج  یئوگ  هدوهیب  بیرف و  اب  هیواعم » »

مینک و یم  باختنا  يا  هدنیامن  مه  ام  دینیزگرب و  دیهاوخیم  هک  ار  يا  هدنیامن  امش  میدرگزاب ، ادخ  نامرفب  امـش  ام و  هکنیا  يارب  - 
.مینک یم  يوریپ  اهنآ  يأر  زا  فرط  ود  ره  دعب  دننکن و  زواجت  نآ  زا  دنیامن و  لمع  ادخ  باتکب  هک  میهاوخیم  اهنآ  زا 

ج 1،ص:331 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

: تفگ درک و  قیدصت  ار  هیواعم »  » راتفگ تفریذپ و  ار  یناطیش  بیرف  نیا  ثعشا » ( » 1)

!! تسا نیمه  تقیقح 

دنلب يادص  اب  تشگزاب و  ماما  رکشلب  ثعشا » »
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.تسناد مزال  ار  تیمکح  لوبق 

: دومرف دنتشادن  یفده  بیرف ، یشکرس و  دانع و  زج  هک  ینیدناعم  رگید  وا و  هب  ماما 

رـسپ و  هملـسم » نب  بیبح   » و طیعم » یبا   » رـسپ و  صاع » ورمع   » و هیواعم »  » اما مرت ، هاگآ  ادخ  باتکب  سک  ره  زا  نم  ادخ ! ناگدنب 
هدوب مدمه  ینادرم  ناکدوک و  ار  اهنآ  مسانـش ، یم  رتهب  امـش  زا  ار  اهنآ  نم  .دنتـسین  هدوبن و  نآرق  نید و  نارای  زگره  حرـس » یبا  »

یلو دنـسانش  یم  ار  قح  اهنآ  دننک ، یم  هدارا  ار  لطاب  نآ  زا  هک  تسا  قح  تروصب  ناشراتفگ  دننادرم ، ناکدوک و  نیرتدب  هک  دنا 
.دنا هتشارفارب  بیرف  رکمب و  ار  اهنآرق  نیا  دننک و  یمن  لمع  نآ  هب 

يزیچ لطاب  زا  دریگ و  رارق  شهاگیاج  رب  قح  ات  دـیهد  هیراع  نمب  ار  ناتیاه  همجمج  ناوزاب و  رگید ، تعاس  کی  يارب  طقف  اـمش 
.دوش هدیرب  ناراکمتس  هشیر  دنامن و  ياجب 

دـفاب و یم  هفازگ  دـیوگ و  یم  غورد  ادـخ  باتکب  لمع  رب  ینبم  شیاعدا  رد  هیواعم »  » هک تشاد  مالعا  شراتفگ  رد  ینـشورب  ماـما 
.تخاس هاگآ  دوب  رتاناد  نآ  هب  سک  همه  زا  هک  شنارای  و  هیواعم »  » درمت یهارمگ و  هب  ار  مدرم 

ار ماما  راوتسا  نخس  يوخ ، جک  هدروخ  بیرف  عامتجا  نآ  یلو 

ج 1،ص:332 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

سدـقت يراد و  نید  هب  هک  جوجل  رـصانع  نینچ  زا  رفن  رازه  هدزاود  دوب و  اونـشان  تقیقح  ندینـش  زا  ناشاهـشوگ  دـنتفریذپ و  یمن 
تیاهن اب  دنتخاس و  یم  بطاخم  مساب  هناخاتـسگ  احیرـص و  ار  ماما  دندیمهف ، یمن  نامیا  نید و  زا  يزیچ  دندرک و  یم  رهاظت  یبآم 

: دنتفگ یم  دندرک و  یم  دیدهت  تراسج 

نیا رگا  مسق  ادـخب  تشک ، میهاوخ  ناـمثع »  » لـثم ارت  هنرگو  ریذـپب ، ادـخ  باـتک  توـعد  لوـبقب  ار  ناـیماش  توـعد  یلع ! يا  ( 1)
ناشباوج رد  ماما  .درک  میهاوخ  نینچ  يریذپن  ار  داهنشیپ 
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: دومرف

نیا متفریذپ و  ار  نآرق  نامرف  هک  متـسه  يدرف  نیلوا  مدناوخ و  ادخ  باتکب  ار  مدرم  هک  متـسه  یـسک  نیتسخن  نم  امـش ، رب  ياو  - 
هک مگنج  یم  نآ  يارب  نم  مریذپن ، ار  نآ  موش و  توعد  ادخ  باتک  روتـسد  لوبقب  هک  دـهد  یمن  هزاجا  منید  تسین و  نم  هتـسیاش 

لمع نآرق  روتـسدب  هک  دنتـسین  یناسک  اهنآ  دـنهدیم و  بیرف  ار  امـش  اهنآ  منک  یم  مالعا  امـشب  اما  مروآ ، رد  نآرق  مکحب  ار  اهنآ 
.دننک

ماما هک  دـندرکیم  يراشفاپ  اهنآ  دـش و  یمن  قفوم  دروآ ، رد  هابتـشا  زا  دـنک و  عناق  ار  اهنآ  هک  دیـشوک  یم  ماما  دـنچ  ره  هنافـسأتم 
.ددرگرب دربن  نادیم  زا  هک  دهد  روتسد  رتشا  کلامب  يروف 

هب ار  یناه » نب  دیزی   » راچانب دننک  یم  شدـیدهت  دـنا و  هدرک  شا  هطاحا  هناخاتـسگ  هک  دـیدیم  ار  ترارـش  راثآ  اهنآ  هرهچ  رد  ماما 
.ددرگرب گنج  هنحص  زا  هک  داد  ماغیپ  داتسرف و  کلام »  » شیپ

: تفگ هناسمتلم  تساوخیم  ار  مدرم  عفن  نید و  تحلصم  هک  کلام »  » دیناسر و کلام »  » هب ار  ماما  ماغیپ  دیزی » »

هاگیاپ زا  ارم  هک  تسین  نآ  عقوم  نونکا  وگب ، نم  ياقآ  هب  - 

ج 1،ص:333 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.نکم هلجع  سپ  موش ، حتاف  هک  مراد  دیما  ادخ  زا  يرادرب ، مساسح 

.دیناسر ار  دنمشیدنا  رادیب و  رادرس  نآ  ماغیپ  تشگرب و  ماما  روضحب  لوسر 

لوصح هب  ماما  زاتـشیپ  نایهاپـس  دایرف  دوش و  هرـسکی  راک  دوب ، کیدزن  دـش و  یم  نایامن  کلام ، تسدـب  يزوریپ  ياه  هناـشن  ( 1)
: دنتفگ دندرک و  هطاحا  ار  ماما  دندینش ، ار  هناحتاف  ياهدایرف  نیا  هک  نیدرمتم  دوب ، دنلب  يزوریپ 

.يرادیماو گنجب  ار  کلام  هک  یئوت  نیا  مسق ، ادخب  - 

.درادرب تسد  گنج  زا  هک  متساوخ  وا  زا  امش  همه  روضح  رد  مداتسرف و  ماغیپ  شیارب  هک  دیدیدن  رگم  - 

اهنآ
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: دندز دایرف  ادص  مه  هرابکی و 

.مینک یم  ترانکرب  مسق  ادخب  هنرگو  ددرگرب  هک  تسرفب  شلابند  سپ  - 

: دومرف راچان  دنزیرب ، ار  شنوخ  دنزاتب و  شرس  رب  هرابکی  هک  دیسرت  نآ  زا  ماما 

.دش هتخیگنارب  داسف  هنتف و  هک  ددرگزاب  نم  دزن  هب  وگب  کلام  هب  دیزی ! يا  وت  رب  ياو  - 

: تفگ تنوشخ  اب  تفر و  کلام »  » شیپ تعرسب  دیزی » »

.دش اپرب  هنتف  هک  درگرب  نینمؤملا  ریما  دزن  هب  - 

دیـسرپ و هتفرگ  ارف  ار  رکـشل  هک  يداسف  هنتف و  زا  تفرگ و  ارف  ار  شدوجو  ياپارـس  سأی  مشخ و  دـش و  نوگرگید  کـلام »  » لاـح
: تفگ

؟ تسا هزین  رس  رب  ياهنآرق  تروظنم  - 

.يرآ - 

عوقو تلع  زا  نآ  هب  دادیم و  یهاوگ  نآ  رب  شلد  ار  هچنآ  رتشا » »

ج 1،ص:334 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

مدرک یم  ینیب  شیپ  ار  يا  هقرفت  هنتف و  نینچ  دنتـشادرب  ار  اهنآرق  هک  یتقو  مدوخ  نم  تفگ : دـید و  تسرد  دزیم ، سدـح  بـالقنا 
: تفگ دیزی  هب  ناوارف  یهودنا  اب  هاگنآ  تسا  صاع  ورمع  هرهاع ، رسپ  ياهیراک  هسیسد  زا  همه  اهنیا 

راوازـس ایآ  هدیـشخب ، يزوریپ  امب  هنوگچ  دنوادخ  ینیب  یمن  هداتفا ، يزور  هچب  نمـشد  نک  هاگن  ینیب ، یمن  ار  ام  يزوریپ  رگم  ( 1)
؟ میورب میراذگب و  ار  یتیقفوم  تیعقوم و  نینچ  تسا 

شهاـگآ هتفرگ  ارف  ار  شیـالوم  درگادرگ  هک  یئاـهرطخ  زا  درک و  عـلطم  هدرک  ریگ  نآ  رد  ماـما  هک  یئاـنگنت  زا  ار  کـلام  دـیزی ،
: تفگ تخاس و 

؟ دتفا نمشد  تسدب  تسا ، مدرم  هرصاحم  رد  هک  ماما  يوش و  زوریپ  اجنیا  رد  وت  هک  يراد  تسود  ایآ  - 

.مهاوخ یمن  ار  يزیچ  نینچ  زگره  هّللا  ناحبس  - 

میلـست ای  میـشک و  یم  نامثع »  » لثم ارت  اـی  هنرگو  ددرگرب  اـت  تسرفب  کـلام »  » لابندـب دـنتفگ ، یم  ماـما  هب  اـهنآ  هک  نادـب  سپ  - 
.مینک یم  تنمشد 

دلج 1 مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  www.Ghaemiyeh.comیناگدنز  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 386زکرم  هحفص 313 

http://www.ghaemiyeh.com


یمغ اب  ریزگان  کلام » »
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ياهنوخ تمیقب  وا  اریز  تشاد ، لدـب  شا  هتفر  داب  رب  ياـهوزرآ  زا  یئاـهدرد  تشگزاـب و  ماـما  روضحب  گرزب  یهودـنا  نیگنس و 
ار شیاهیراکادف  اهـششوک و  همه  جیاتن  نونکا  دناسر و  نایاپب  ار  هیواعم »  » راک دوب  کیدزن  دش و  یم  زوریپ  تشاد  يا  هدش  هتخیر 

: دز دایرف  تنوشخ  تدش و  اب  داهن  تسپ  تیعمج  نآ  رب  تشگرب و  کلام  درکیم ، دوبان  صاع  رسپ  بیرف 

هک اهنآ  دیوش ؟ زوریپ  هک  دیدرک  یم  نامگ  دـندرکیم  هلمح  هبلغ  اب  امـش  رب  اهنآ  هک  یتقو  ایآ  داهن ! تسپ  ياهرـصنع  تسـس  يا  - 
ار نآرق 

ج 1،ص:335 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

هتـشاذگ اپ  ریز  ار  ربمغیپ  تنـس  دنا و  هتفگ  كرت  ار  ادخ  نامرف  اهنآ  مسق  ادخب  دنناوخیم ؟ هچ  هب  ار  امـش  دنا ، هدرک  دنلب  اه  هزین  رب 
.منک یم  ساسحا  ار  يزوریپ  نم  هک  دیهد  تلهم  نمب  دیریذپن و  ار  ناشغورد  دنا ،

: دنتفگ ادص  کی  یگمه  دندرک و  راکشآ  ار  دوخ  دانع  یشکرس و  نیدرمتم ، ( 1)

.هن هن ، - 

.موش زوریپ  هک  مراودیما  دیهد ، تصرف  نمب  بسا  نتخات  کی  هزادنا  هب  - 

.میتسه کیرش  وت  ياطخ  رد  مه  ام  تروص  نیا  رد  - 

: تفگ تهج  نیمهب  دندرگزاب  تقیقحب  دنوش و  نوریب  ناشتاهابتشا  زا  دیاش  تفگ  نخس  لالدتسا  نابزب  اهنآ  اب  رتشا » »

اب قح  یتلاح  هچ  رد  تروص و  هچ  رد  دنتـشاذگ ، یقاب  ار  ناتاهدب  دنتـشک و  ار  امـش  ياهبوخ  اهنآ  دیهدب ، باوج  دـیئوگب ، نمب  - 
دیا هدیشک  گنج  زا  تسد  هک  نونکا  ای  دیا  هتـشادرب  تسد  گنج  زا  الاح  هک  دیدرک ؟ یم  گنج  ماش  مدرم  اب  هک  یتقو  تسامش ،

!! دنشاب منهج  رد  دنا  هتفای  تداهش  گنج  نیا  رد  هک  امش  نیدهاجم  دیاب  تروص  نیا  رد  دیتسه ؟ قح  رب 

: دنتفگ هناحضتفم  تشاذگن و  رثا  نانآ  رد  کلام  نهربم  نشور و  نانخس  هک  سوسفا  اما 

، نک لو  - 
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شیپ زا  میتسین ، وت  رادربنامرف  هک  ام  میـشک ، یم  گنج  زا  تسد  ادخ  تساوخب  مه  نونکا  میدیگنج و  ادـخ  هار  رد  اهنآ  اب  ام  رتشا !
.وش رود  ام 

دش كانبضغ  درادن  يریثأت  چیه  اهنآ  رد  شنخس  دید  هکنیا  زا  رتشا » »

ج 1،ص:336 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

: تفگ ظیغ  مشخ و  تدش  اب  و 

امش زامن  میدرک  یم  نامگ  ام  اه ! هایس  ور  يا  دیتفریذپ ، دندناوخ و  گنج  هکراتمب  دیدروخ ، بیرف  دنداد و  بیرف  ار  امـش  ( »- 1)
يا امـش  هرهچ  داب  تشز  هک  يا  دیزیرگیم ، گرم  زا  دیا و  هدروآ  يور  ایندب  هک  مینیب  یم  نونکا  تسادخ  رادید  ایند و  كرت  يارب 

دیشاب هاگآ  دنام ، دیهاوخ  رود  يراگدرورپ  تمحر  زا  هشیمه  يارب  دید و  دیهاوخن  ار  يزوریپ  تزع و  يور  امش  رگید  ناهایسور !
«. دنرودب یهلا  تیانع  زا  ناراکمتس  هک 

خـساپ اهنآب  مه  کلام  تفرگ و  ارف  ار  رتشا » ، » نادرمتم فرط  زا  مانـشد  ازـسان و  یجوم  هک  دوب  هتفاـین  ناـیاپ  کـلام  نانخـس  زونه 
: تفگ ماماب  یسامح  زیگنا و  ناجیه  يراتفگ  اب  دعب  دادیم و 

.دنیآرد ياپ  زا  اهنآ  ات  زاتب  نمشد  رب  نایهاپس  زا  یهوبنا  اب  - 

یم رابب  مالسا  تما  يارب  یئاهیماکان  هچ  هک  دیـشیدنا  یم  مدرم  نیا  تنایخ  هرابرد  تخادنا و  نیئاپب  ار  شرـس  دادن و  یخـساپ  ماما 
: دندز دایرف  دنتسناد و  شتیاضر  لیلد  ار  ماما  توکس  نادرمتم ، دنروآ ،

: دنک يراک  تسناوت  یمن  مهنیا  زج  تفریذپ ، ار  نآرق  مکح  دش و  یضار  تیمکح  لوبقب  نینمؤملا  ریما  - 

: تفگ تشادن و  لوبق  رارقا و  زج  يا  هراچ  مه  کلام » »

.منینمؤملا ریما  ياضرب  یضار  مهنم  تسا  هداد  تیاضر  تیمکح  لوبقب  نینمؤملا  ریما  رگا  - 

: دندیشک دایرف  نیدرمتم  هورگ 

.دش یضار  نینمؤملا  ریما  دش ، یضار  نینمؤملا  ریما  - 

ج 1،ص:337 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

، تفگ یمن  يزیچ  دوب و  هدنام  تکاس  نانچمه  ماما  ( 1)
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یتخبدب لهج و  لادوگب  صاع  رسپ  هلیح  ار  شدنمورین  هاپس  هنوگچ  هک  دیدیم  اریز  درکیم ، ینیگنس  شلد  رب  گرزب  یمغ  هودنا و 
نآ رگید  دنادرگزاب و  یتسرد  تقیقح و  هارب  دنک و  تیاده  ار  هدروخ  بیرف  هورگ  نیا  هک  درادن  ار  نآ  یئاناوت  وا  نونکا  دنکفا و 

: دومرف دوخ  هکنانچ  تسا  هداد  تسد  زا  هورگ  نیا  نایم  رد  ار  دوخ  تردق  ذوفن و 

.ار نم  امش  زورما  مدرکیم و  یهن  ار ، امش  نم  زورید  مرومأم ، زورما  مدوب و  امش  ریما  زورید  نم  - 

تسپ و راکتنایخ و  رـصنع  هک  دنتـساوخ  وا  زا  هدرکن  تعانق  مه  هزادنا  نیاب  یلو  دـندرک ، روبجم  تیمکح  لوبقب  ار  ماما  نیدرمتم ،
تیامح زا  ار  هفوک  مدرم  هک  ینئاخ  ياسوم  وبا  نامه  دیامرف ، نییعت  تیمکح  رد  دوخ  یگدنیامنب  ار  یسوم » وبا   » دننامب یتسرپایند 

.تشادیمزاب ماما 

: دنتفگ دنتفرگ و  ار  ماما  رود  نیدرمتم  یلو 

.میهاوخیم یگدنیامن  يارب  ار  یسوم  وبا  ام  - 

اهنآ .مهد  یمن  تیاضر  یسوم » وبا   » یگدنیامنب نم  دینک ، یم  نایصع  دیراد  مه  نونکا  دیتفریذپن ، ارم  نامرف  رما ، زاغآ  رد  امـش  - 
: دندز دایرف  يراشفاپ  تجاجل و  اب 

.تشادیمزاب یگنج  نینچ  زا  ار  ام  هک  دوب  وا  میرادن ، لوبق  ار  یسک  وا  ریغ  ام  - 

ناما وا  هب  هام  دنچ  زا  سپ  درک و  رارف  نم  زا  دعب  تشادزاب و  میرای  زا  ار  مدرم  دـش و  ادـج  نم  زا  وا  تسین ، نم  نانیمطا  دروم  وا  - 
.دینک باختنا  ار  سابع  نبا  تسا  رتهب  مداد ،

ج 1،ص:338 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

ناتمادک چیه  دشاب و  فرط  یب  هیواعم  وتب و  تبسن  هک  میهاوخیم  ار  یسک  ام  سابع ، نبا  ای  یـشاب  وت  هک  درادن  یقرف  ام  يارب  (- 1)
.دهدن حیجرت  يرگید  رب  ار 

ار رتشا » کلام   » نم - 
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.منک یم  باختنا 

! دیشک شتآ  هب  ار  ایند  هک  دوب  رتشا » کلام   » نیمه - 

: دومرف تهج  نیمهب  دراذگاو  ناشدوخب  دنک و  ناشاهر  هکنیا ، زج  دیدن  يا  هراچ  وگتفگ  نیا  زا  سپ  ماما  رگید 

.دیهد ماجنا  دنا  هداد  روتسد  امشب  هچ  ره  دینکب و  دهاوخیم  ناتلد  راک  ره  - 

زا الوصا  هک  دندرک  باختنا  تهج  نیا  زا  ماما  اب  شتفلاخم  دوجو  اب  ار  یـسوم » وبا   » اهنآ هک  دـیآ  یم  رب  نینچ  نادرمتم  میمـصت  زا 
.دنناشن شیاجب  دنهاوخیم  هک  ار  يرگید  دننز و  رانک  تفالخ  زا  ار  شترضح  دنتساوخیم  دندوب و  هدش  فرحنم  ماما  تیالو 

: دسیون یم  هراب  نیا  رد  نیسح » هط   » هکنانچ دنتشادن  رظن  رد  ار  ملسم  تما  تحلصم  دندرکیمن و  عافد  قح  زا  زگره  اهنآ 

هدـیچ هیواعم »  » نارای ماـما و  فارطا  ناتـسرپایند  هک  دوب  يا  هئطوت  دـش و  یم  ماـجنا  هشقن  يور  زا  هکلب  دوبن  یفداـصت  اـهراک  نیا 
مه یسوم » وبا   » یگدنیامن شریذپ  هب  دندرک  راداو  تیمکح  لوبقب  هکنانچمه  ار  ماما  اهنآ  هک  دوش  یم  هنوگچ  هنرگو  « 23  » دندوب
يأر يارجا  رد  يذوفن  هنوگ  چـیه  تاـنایرج  نیا  رد  ماـما  دـنوشن و  لـئاق  يا  هدـیقع  يأر و  يدازآ  چـیه  وا  يارب  دـنزاس و  روبجم 

؟ دشاب نامرفان  نیدرمتم  نیمه  تسدب  اهراک  همه  هتشادن و 

______________________________

.شنادنزرف یلع و  (- 23)

ج 1،ص:339 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

هب دـش  ماجنا  ماما  اهنآ و  نایم  هک  يزارد  يوگتفگ  نیب  دـنتخادرپ و  دوخ  هشقن  ماکحتـساب  رتماـمت  هچ  ره  باتـش  اـب  ناشکرـس  ( 1)
: تسا نینچ  يربط  هتفگب  انب  نآ  نتم  هک  دنتخادرپ  ماش  لها  تقفاوم  اب  يا  همان  نامیپ  نتشون 

تیمکح لوبق  يارب  دشاب  یم  ناشناوریپ  نایفـس و  یبا  نب  هیواعم - بلاط و  یبأ  نب  یلع  تساوخرد  نیا  میحرلا - نمحرلا  هّللا  مسب 
.شربمغیپ تنس  ادخ و 

رضاح ناوریپ  قارع و  مدرم  هدهع  رب  تسا  يدهعت  یلع  تساوخرد 

دلج 1 مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  www.Ghaemiyeh.comیناگدنز  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 386زکرم  هحفص 318 

http://www.ghaemiyeh.com


.بئاغ رضاح و  زا  تسوا  وریپ  سک  ره  ماش و  مدرم  هدهع  رب  تسا  يدهعت  هیواعم  تساوخ  رد  اج و  همه  رد  شبئاغ  و 

ات شزاغآ  زا  دنوادخ  باتک  و  دنکن ، مکح  ام  رب  يرگید  زیچ  میوش و  میلـست  دـشاب  هچ  ره  نآرق  مکح  ربارب  رد  هک  میداد  تیاضر 
.میناریمیم دناریم ، یم  ار  هچ  ره  مینک و  یم  هدنز  هدرک  هدنز  ار  هچ  ره  دنک ، مکح  ام  نیب  شنایاپ 

هب ات  دـندیزگرب  تیمکح  یگدـنیامنب و  ار  صاع  نب  ورمع  مه  شناوریپ  هیواعم و  سیق و  نب  هّللا  دـبع  یـسوم  وبا  شناوریپ ، یلع و 
یلع و زا  مکح ، رفن  ود  .دننک  هعجارم  ربمغیپ  تنـسب  دنتفاین  نآرق  رد  ار  يدروم  رگا  دننک و  مکح  دـنبای ، یم  ادـخ  باتک  رد  هچنآ 

ناـیاپ اـت  ناـشلاوما  نادـناخ و  ناـج و  رد  مدرم  همه  دنـشاب و  نمیا  ناشنادـناخ  ناـج و  رب  هک  دـنتفرگ  لوـق  ناشنایهاپـس  هیواـعم و 
ناما رد  دـنورب و  دـنهاوخیم  هک  اج  رهب  دـنریذپب و  ار  حلـص  دـنراذگب و  ار  دوخ  ياهحالـس  دـیاب  یگمه  دـنراد و  نیمأـت  تیمکح 

.دنشاب

دنناـشکن هقرفت  گـنجب و  ار  اـهنآ  هراـبود  دـنهد و  مکح  مدرم  نیب  نآرق  مکحب  هک  دـندنب  یم  مکحم  ناـمیپ  ادـخ  اـب  مه  نیمکح 
دهاوخ دیدمت  لباق  نیفرط  تیاضرب  یلو  تسا ، ناضمر  هام  ات  تیمکح  دیسررس 

ج 1،ص:340 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.دنک باختنا  شیاجب  دیاب  دشاب ، لداع  نیما و  هک  ار  يرگید  شهورگ  ریما  درک ، تافو  نیب  نیا  رد  نیمکح  زا  یکی  هچنانچ  دوب و 

درادن تیمکح  تاسلج  رد  تکرش  قح  یـسک  دنتـساوخن ، نیمکح  رگا  دوب و  دهاوخ  ماش  قارع و  نیب  يا  هیحان  يرواد  لحم  ( 1)
دنسیونب و ار  دوخ  تداهش  دنبای و  روضح  دوهش  ناونعب  نیمکح  تساوخردب  هک  یناسک  رگم 
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رب ار  ام  هک  میهاوخیم  ادخ  زا  .دنروآ  نامرفب  ار  وا  دیاب  مدرم  تسا و  راکمتـس  دنک ، ضقن  ار  همان  نامیپ  نیا  دافم  دهاوخب  سک  ره 
«24  » .دنادرگ بلاغ  همان  نامیپ  نیا  نیضقان 

نامثع زا  یمان  شنارای  و  هیواعم »  » هک مینیب  یم  اراکشآ  اجنیا  رد  دندرک  یهاوگ  ار  همان  نامیپ  نیا  ماش  قارع و  ناگرزب  زا  یهورگ 
دـندرکیم و دای  نآ  زا  احیولت  ای  احیرـص  هماـن  ناـمیپ  رد  دنتـشاد  یماـمتها  هراـب  نیا  رد  اـعقاو  رگا  دـنرب و  یمن  ار  وا  یهاوخنوخ  و 

هتفریذـپ ار  هقرفت  يراوخ و  همه  نیا  شزاس ، یبلط و  شیاـسآ  روظنمب  هدوب و  هتـسخ  گـنج  زا  قارع  مدرم  هک  میمهف  یم  نینچمه 
.دنا

دندیـسر و دوخ  دیلپ  فدـهب  هک  نادرمتم  هورگ  دـش و  ءاضما  میظنت و  شنارکفمه  و  ثعـشا »  » هسیـسد تساوخب و  همان  نامیپ  نتم 
هاگره دنناوخیم و  ار  همان  نامیپ  نتم  یهاپـس  ياههورگ  ربارب  رد  دـنهدیم و  نالوج  هنامداش  نونکا  دـنتخادنا  ماما  هاپـس  رد  فاکش 
يدعب تفلاخم  زا  يرطخ  رگید  دنوش و  میلـست  یگمه  دسرب و  همهب  بلطم  ات  دنراذگیماو  يرگیدب  ار  یناوخ  همان  دـنوشیم  هتـسخ 

.دسامب دنهاوخیم  هکنانچمه  هئطوت  نیا  دیاین و  شیپ 

______________________________

.يربط خیرات  (- 24)

ج 1،ص:341 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

دوش و نفد  هداتفا  نوخ  كاخ و  عرصم  رب  هدرتسگ  نابایب  نآ  رد  هک  ینادیهش  هرکیپ  داد  روتسد  ماما  تفای ، نایاپ  وهایه ، نیا  نوچ 
.درک تکرح  هفوک  بناجب  هاگنآ 

تکرح ماگنهب  هک  دروآ  یم  دایب  درکیم ، ذوفن  شحور  قمع  ات  هاکناج  يدرد  درـشفیم و  ار  شبلق  تخـس  یهودـنا  تشگزاـب ، رد 
فـالتخا و تلذ و  یـشکرس و  تواقـش و  کـنیا  درکیم و  تموکح  شنایهاپـس  رب  یگناـگی  یناـمرهق و  ناـمیا و  افـص و  نیفـصب ،

.تسا هتفرگ  ار  نآ  ياج  ینامیشپ 

دنا هداتفا  مه  ناجب  یهاپس  نامرفان  ياههورگ  رفس ، لوط  رد  نونکا 
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.دنیوج یم  تئارب  مه  رادرک  زا  دنزادنا و  یم  رگیدکی  ندرگب  ار  هانگ  دننزیم و  تمهت  دنهدیم و  مانشد  رگیدکیب  و 

هتسد نیا  دیلپ  هشیدنا  زا  هک  اهنآب  دریگیم  ار  شناج  دراد  هتخادنا و  هجنپ  رکشل  بلق  رد  يا  هزات  ناطرس  نوچمه  هک  جراوخ  هورگ 
: دنیوگ یم  دننک  یمن  يوریپ  داهن  جک 

.دیتفریذپ ار  تیمکح  دیدیزرو و  یتسس  ادخ  نامرف  رد  ادخ ! نانمشد  يا 

: دهدیم خساپ  نینچ  اهنآب  لباقم  هورگ 

.دیدنکفا هقرفت  هب  ار  مدرم  دیدز و  زابرس  ماما  نامرف  زا  - 

ج 1،ص:343 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

(1)

تیمکح يزاب  جراوخ و  هنتف 

ج 1،ص:344 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

اج ءارورح »  » هیحاـن رد  رفن  رازه  هدزاود  دادـعتب  دـندرک و  جـک  ار  دوـخ  هار  جراوـخ  درمتم  هورگ  یلو  دــش  دراو  هفوـکب  ماـما  ( 1)
.دنهدیم ناشتبسن  اجنآ  هب  مه  زونه  هک  دندیزگ 

، يزوریپ زا  سپ  يرکـشی » ءاوک  نب  هّللا  دـبع   » زامنـشیپ تسا و  یمیمت » یعبر  نب  ثبـش   » ام هدـنامرف  درک : مالعا  جراوخ  يوگنخس 
يرادمامز

ج 1،ص:345 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.تسا يرجم  رکنم  زا  یهن  فورعمب و  رما  تسادخ و  نآ  زا  تعیب  دوشیم ، راذگاو  يروشب 

ار هنتف  دروآ و  ناشهارب  دیاش  داتسرف ، ناشدزن  هب  ار  سابع » هّللا  دبع   » دش و برطـضم  هتـشگرب ، نید  زا  هورگ  نیا  درمت  زا  ماما  ( 1)
هب وت ، اب  زابجل ، بآم  سدقم  نایراق  نیا  اریز  نکن ، هدافتـسا  نآرق  تایآ  زا  اهنآ  تارظن  دروم  رد  زگره  تفگ  وا  هب  یلو  دـناباوخب ،

.دنزادرپیم همصاخم  هب  دنتفا و  یم  هلداجم 

: تفگ تخادرپ و  ثحب  هلداجم و  هب  اهنآ  اب  ریزگان  دش و  دراو  ناشعمج  رد  سابع » نبا  »

قفاوم مه  اب  ار  اهنآ  ادخ  دنـشاب  حالـصا  ناهاوخ  رگا  : » تسا هدومرف  نآرق  رد  دـنوادخ  هک  یتروص  رد  دـیفلاخم  نیمکح  اب  ارچ  - 
«. 1 « » دنک یم 
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: دنداد باوج  وا  هب  جراوخ 

یسررب مکح و  دنوادخ  هچنآ  - 
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قح یسک  دراد ، ادخ  ياضما  مکحب و  صاصتخا  هک  يروما  یلو  دراد ، یگتسب  ناشدوخب  هک  تسا  يروما  هدراذگاو  مدرمب  ار  نآ 
یـسک تسوا ، تسد  ندیرب  هک  دزد  هرابرد  تسا و  هنایزات  دص  هک  راکانز  هرابرد  ادخ  مکح  لثم  درادـن ، ار  نآ  هرابرد  رظن  راهظا 

.دنک رظن  راهظا  ماکحا  نیا  هرابرد  دناوتیمن 

: تفگ نینچ  ناشلئالد  راتفگ و  ّدر  رد  سابع » نبا  »

«. 2 « » دننک یم  مکح  نآ  هرابرد  امش  زا  ینارگداد  : » دیامرفیم نآرق  رد  دنوادخ  - 

هلئسم اب  ار  رهوش  نز و  نیب  فالتخا  راکش و  رد  مکح  وت  ایآ  - 

______________________________

هیآ 35. ءاسن ، هروس  (- 1)

هیآ 95. هدئام ، هروس  (- 2)

ج 1،ص:346 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

دیگنج و ام  اب  زورید  هک  تسا  صاع » ورمع   » وت رظن  رد  لداع  مکح  ایآ  میریذـپب  مه  ارت  فرح  هزات  ینکیم ؟ سایق  اهناملـسم  نوخ 
؟ تخیر ار  نامیاهنوخ 

مکح ار  اهناسنا  دنوادخ ، راک  دروم  رد  میدـیگنج ، وا  اب  نوچ  میتسین  لداع  ام  تروص  نیا  رد  دـشاب ، لداع  صاع » ورمع   » رگا ( 1)
.دندرگرب قح  هارب  هکنآ  رگم  تساهنآ  نتشک  شبزح  و  هیواعم »  » هرابرد ادخ  نامرف  هکنآ  لاح  دیداد و  يرواد 

؟ دیتفریذپ ار  هرکاذم  هکراتم و  دیدرک و  اضما  ار  همان  نامیپ  امش  ارچ  سپ  دنتفریذپن ، اهنآ  یلو  میدناوخ ، ادخ  باتکب  ار  اهنآ  ام 

هیزج هکنیا  رگم  هدرک  عونمم  گـنج  لـها  نیملـسم و  نیب  ار  هکراـتم  هرکاذـم و  هئارب  هروس  لوزن  اـب  دـنوادخ  هک  دـیناد  یمن  رگم 
.دنزادرپب

قح هلدا  دـندوب و  یقاب  شیوخ  داـنع  هب  دـندش و  یمن  قح  میلـست  زگره  اریز  دـنام ، ورف  اـهنآ  اـب  لدـج  هرکاذـم و  زا  ساـبع » نبا  »
.تخاس یمن  ناشعناق 

.دروآ ناشهارب  دیاش  دیوگ و  نخس  اهنآ  اب  ات  تفر  ناگتشگرب  نید  زا  هورگ  رادیدب  نارای  زا  یعمج  یهارمه  هب  ماما  تقو  نیا  رد 

دراو ماما 
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لوغـشم اهنآ  اب  سابع » نبا   » دید تفر و  جراوخ  شیپ  هب  دعب  دناوخ و  زامن  تعکر  ود  تفرگ و  وضو  دش و  سیق » نب  دـیزی   » همیخ
.تسا هرکاذم 

؟ زادرپن ثحب  هب  مدرم  نیا  اب  متفگن  رگم  دنک  تمحر  تیادخ  نکم ، هلداجم  اهنیا  اب  تفگ  دز و  رانک  ار  وا  ماما 

: تفگ درک و  يور  اهنآ  هب  هاگنآ 

تسکش دیوگب و  نخـس  هک  سک  ره  دش و  دهاوخ  زوریپ  مه  تمایق  رد  دوش ، زوریپ  سک  ره  هک  تسا  یهاگیاج  اجنیا ، ادنوادخ !
روک ترخآ  رد  دروخب 

ج 1،ص:347 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

؟ تسیک امش  رتگرزب  دومرف : هاگنآ  ( 1 ، ) دوب دهاوخ  هارمگ  و 

! ءاوکلا نبا  - 

: دومرف دروآ و  يور  وا  هب  ماما 

؟ دیا هداتفا  رد  ام ، اب  ارچ  - 

.دیتفریذپ ار  تیمکح  نیفص  رد  نوچ  - 

امـشب نم  مریذپب ، ار  ناشتوعد  دیتفگ  امـش  دـندرک و  دـنلب  هزین  رب  ار  اهنآرق  اهنآ  هک  یتقو  تسین  ناتدایب  ایآ  مسق ، ادـخب  ار  امـش  - 
ار اهنآ  ما و  هدوب  اـهنآ  اـب  یگرزب  یکدوک و  رد  نم  دنتـسین ، نآرق  نید و  لـها  اـهنیا  مسانـش ، یم  رتهب  امـش  زا  ار  اـهنیا  نم  متفگ ،

هلیح غورد و  دنا ، هتشارفارب  ار  اهنآرق  اهنیا  هکنیا  دیدرگرب ، دوخ  نیتسار  هدیقع  تقیقحب و  ما ، هدید  اهدرم  نیرتدب  لافطا و  نیرتدب 
دوخ ینامرفان  ار و  نم  نخس  متفگ ، امشب  نم  میراد ، لوبق  ار  اهنآ  لوق  ام  هن ، دیتفگ  دیتفریذپن و  ارم  نخـس  امـش  اما  تسا ، بیرف  و 
مکح نآرق  صن  قباطم  تسرد  دیاب  نارواد  هک  مدرک  طرـش  امـش  اب  دیدرک  لوبق  ار  نآرق  مکح  طقف  نوچ  دیـشاب و  هتـشاد  دایب  ار 

.دنناریمب هتشاد  هدرم  هچنآ  دنرادب و  هدنز  هتشاد  هدنز  نآرق  ار  هچنآ  دننک و 

ام دندرک  مکح  نآرق  قباطم  اهنآ  رگا  تروص  نیا  رد 
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.مینک یمن  لوبق  ار  اهنآ  مکح  مه  ام  دندیچیپرس  نآرق  نامرف  زا  رگا  مینک و  تفلاخم  اهنآ  اب  میناوتیمن 

: دنتفگ یمرن  هب  دعب ، تفر و  نیب  زا  ناشاهلالدتسا  همه  دش و  لطاب  اهنآ  تسس  هشیدنا  ماما ، نشور  تجح  نیا  اب 

؟ دنهد مکح  ناناملسم  نوخ  هرابرد  درم  ود  نیا  هک  تسا  تسرد  نیا  ایآ  - 

ج 1،ص:348 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

روطس نیا  دلج و  ود  نیب  تسا  يا  هدش  هتشون  ياهطخ  نآرق  نیا  تسادخ و  باتک  رواد  هکلب  میا  هدادن  رارق  مکح  ار  اهنیا  ام  (- 1)
.دنیوگ یم  نخس  نآ  زا  دارفا  هکلب  دنیوگ  یمن  نخس  دنشوماخ و 

؟ يدش لئاق  تدم  يرواد  يارب  ارچ  - 

.دزاس رارقرب  تما  نیب  یحلص  رادوریگ ، نیا  رد  دنوادخ  دیاش  دنامب و  رادیاپ  ملاع  دوش و  هاگآ  لهاج  هکنیا  يارب  - 

: دومرف دندش ، کیدزن  وا  هب  دنتشادرب و  تجاجل  زا  تسد  دنتفریذپ و  ار  شنخس  اهنآ  دید ، ماما  نوچ 

.دزرمایب ناتیادخ  دیوش ، ناترهش  دراو  - 

شوخ یگنهامه  شزاس و  نیا  زا  دندمآ و  ناشلابقتـساب  هنامداش  همه  مدرم  دـندش ، هفوک  دراو  وا  اب  دـندرک و  لوبق  ار  ماما  توعد 
.دندش لاح 

 ... یلو

یـشاپمس هب  هفوک  مدرم  نایم  رد  یخاتـسگ  اب  دنتـشاد و  یمن  رب  کیرحت  زا  تسد  دـندوب و  یقاب  ناشلطاب  رکف  رب  اـهنآ  مهزاـب  یلو 
اج همه  اهنآ  كانرطخ  راکفا  مک  مک  دیناسریم ، اهشوگب  ار  اهنآ  فرح  هک  یئاهنابز  دوب و  راک  رد  مه  يرگید  ياهتـسد  دنتخادرپ ،
هیآ نیا  دندیرب و  هبطخ  لاح  رد  ار  ماما  نخـس  هک  دندیناسر  یئاجب  ار  تراسج  راک  تفای و  يرتشیب  ناوت  ناشیورین  دش و  هدرتسگ 

«. 3 « » دوب یهاوخ  ناراکنایز  زا  دش و  دهاوخ  دوبان  تلامعا  همه  يوش  كرشم  رگا  : » دندناوخ ار 

هک شاب  ابیکش  سپ  : » دومرف توالت  ار  هیآ  نیا  ناشباوج  رد  ماما  و 

______________________________

(- 3)
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هیآ 65. رمز ، هروس 

ج 1،ص:349 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

«. 4 « » دنرادن رب  ياج  زا  ارت  نانیقی  یب  تسا و  تسار  ادخ  هدعو 

روضحب هیواعم »  » هدنیامن كانرطخ ، تخس و  هماگنه  نیا  رد  دوب و  هدیشک  نادرمتم  ماما و  نیب  ینمـشد  یهابت و  هب  راک  رگید  ( 1)
.دهدب ار  نیمکح  هسلج  لیکشت  بیترت  دنک و  افو  تیمکح  دروم  رد  دوخ  لوقب  ات  دمآ  ماما 

اب ات  درک  ناشهارمه  ار  سابع » نبا   » داتـسرف و « 5 « » یثراح یناه  نب  حیرـش   » تسایرب ار  درم  دص  راهچ  تفریذپ و  ار  داهنـشیپ  ماما 
.دوب اهنآ  اب  مه  تیمکح  هدنیامن  يرعشا » یسوم  وبا   » دنک و هرادا  ار  ناشاهراک  دناوخب و  زامن  اهنآ 

وبا  » فیعـض تیـصخش  زا  یتسردـب  ار  ورمع »  » درک و شهارمه  رفن  دـص  راـهچ  داتـسرف و  ار  صاـع » ورمع   » ـالباقتم مه  هیواـعم » »
وا يارب  ار  تلقع  همه  تسین  مزال  دراد و  هاتوک  یلقع  زارد و  ینابز  هک  يوش  یم  وربور  یسک  اب  تفگ  تخاس و  راد  ربخ  یـسوم »

.يزادنا راکب 

.دندمآ دورف  « 7 « » لدنجلا همود   » ای « 6 « » حرذا  » هیحان رد  ات  دنداتفا  هارب  فرط  ود  زا  نایهاپس  ناگدنیامن و 

______________________________

هیآ 60. مور ، هروس  (- 4)

دوـب ماـما  راوـگرزب  ناراـی  زا  حیرـش  دوـب ، ربـمغیپ  باحـصا  زا  یناـه  شردـپ  دـش و  ناملـسم  تیلهاـج  رد  یناـه  نـب  حیرـش  (- 5)
(. دلج 2 باعیتسالا ، )

ار یـسوم  وبا  هداون  لالب  همرلا  يذ  تفای ، ماجنا  اجنآ  رد  تیمکح  هک  زاـجح  یکیدزن  رد  ماـش  یحاون  زا  تسا  يرهـش  حرذا  (- 6)
حرذا ياهزور  رد  تفای  تسکش  نید  هناخ  دندرک و  يدب  مدرم  هک  یتقو  درک  یفالت  ار  مدرم  نید و  راک  تردپ  دیاتـس ، یم  نینچ 

(. نادلبلا مجعم  !! ) داد نایاپ  ار  رگناریو  ياه  گنج  درک و  مکحم  ار  نید  يانب  ياهفاکش 

هک تسا  يا  هیحان  لدنجلا  همود  (- 7)
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دراد هلصاف  هنیدم  ماش و  ات  لزنم  تفه 

ج 1،ص:350 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.دیدرگ هجاوم  قمحا  لقع  مک  ياسوم  وبا  اب  راکبیرف  رگ و  هلیح  صاع » ورمع   » تسویپ و عوقوب  نیمکح  عامتجا  اجنآ  رد  ( 1)

هباشون اه و  ماعط  تذـل و  شیاسآ و  هلیـسو  عون  همه  زور  هس  نیا  رد  دـنک و  تحارتسا  اـت  داد  تلهم  زور  هس  ار  یـسوم  وبا  ورمع ،
دیآ و الاب  شمکـش  دـمارایب و  بوخ  ات  تشادزاب  ینخـس  هشیدـنا و  هنوگ  ره  زا  ار  وا  درک و  مهارف  فرخ  ریپ  نآ  يارب  ذـیذل  ياه 
یـسولپاچ و رد  زا  تفگ و  نخـس  وا  اب  یمرن  ینتورف و  اب  تسا  هتفرگ  گنچب  ار  شراـسفا  هتفاـی و  تسد  وا  رب  ـالماک  دـیمهف  نوچ 

: تفگ تخادرپ و  شتشادگرزب  هب  دمآ و  رد  قلمت 

______________________________

رد تیمکح  دنا و  هتسیزیم  نآ  رد  هنانک  ینب  هک  یط  هوک  کیدزن  ماش  هنیدم و  نیب  راوتـسا  هدوب  یئاه  هعلق  ینوکـس  دیبع  وبا  لوقب 
دومرف هک  مدینش  ربمغیپ  زا  تفگ  یسوم  وبا  متشذگ  یم  اجنآ  زا  یسوم  وبا  اب  يزور  دیوگ  یم  یسیع  نب  هللا  دبع  .هتفای  ماجنا  اجنآ 

دیدرگ و دهاوخ  رداص  قح  انب  یمکح  اجنیا  رد  مه  نم  تما  هرابرد  دش و  رداص  متس  هب  لیئارسا  ینب  رد  یمکح  لدنجلا  همود  رد 
.دنراد مکح  قح  فالخ  رب  اجنآ  رد  صاع » ورمع   » و یسوم » وبا   » هک تشذگ  يراگزور 

: دیوگیم روعا  هلمج  زا  دنا  هتفگ  اهرعش  هراب  نیا  رد  ءارعش 

يروک هنتف  نانچ  رد  درمریپ  ود  نآ  دنتـشاد ، هدیقع  فالتخا  هللا  دبع  ورمع و  یلو  میتسه  یـضار  دشاب  هک  اج  ره  رد  ادخ  مکحب  ام 
.دنهد تاجن  یهارمگ  زا  ار  مدرم  دنناوتیمن 

هیرگ مدرم  هقرفت  زا  مه  دعب  تسیرگ  نامثع  هعقاو  رد  هک  یمشچ  نامه 
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.درک

راک زا  اهشنزرس  اه و  هودنا  دندرک و  یم  يوریپ  سوه  زا  دندوب و  رودب  تقیقح  زا  هک  دنتـسشن  تیمکحب  رفن  ود  لدنجلا  همود  رد 
.دندراذگ ياجب  دوخ 

(. نادلبلا مجعم   ) دندوب رگیدکی  هیبش  دوبن ، نامثع  لتق  رگا  ناش  هدرم  هدنز و  هورگ  ود  ره 

(. شنادنزرف یلع و   ) دشاب حرذا  رد  دعب  لدنجلا و  همود  رد  ادتبا  نیمکح  عامتجا  تسا  نکمم  دسیون : یم  نیسح  هط 

ج 1،ص:351 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

يا و هقباـس  اـب  زاتـشیپ و  ناـمیا  رد  يراد و  يرترب  همه  رب  شناد  رد  هک  ص )  ) يدـمحم باحـصا  گرزب  وت  یـسوم ! وـبا  يا  (- 1)
نکمم ایآ  هتفرگرب ، رد  ار  وا  یماجنارس  یب  روک  هنتف  هچ  تسا و  هدش  يراوگان  هثداح  هچ  راچد  ناملـسم  تما  هک  ینیب  یم  نونکا 

؟ دنک يریگولج  مدرم  نوخ  نتخیر  زا  وت  هلیسوب  دنوادخ  یهد و  تاجن  ار  تما  نیا  وت  هک  تسا 

تروص نیا  رد  هدرک .» هدنز  ار  مدرم  همه  هک  تسنانچنآ  دزاس  هدنز  ار  یـسفن  سک  ره  : » دناوخ ار  هیآ  نیا  هلـصافالب  یـسوم » وبا  »
.تشاد دهاوخ  ادخ  شیپ  یمیظع  تیعقوم  هچ  دهد  تاجن  گرم  زا  ار  مدرم  همه  هک  سک  نآ 

: تفگ دیسرپ و  اه  هنتف  همهنیا  زا  ار  مدرم  تاجن  یگنوگچ  هدروخ  بیرف  قمحا  هراچیب  اجنیا ، رد 

؟ دوشیم ماجنا  هنوگچ  راک  نیا  - 

رد هک  دـننک  باختنا  يرادـمامزب  ار  يدرم  ناشدوخ  مدرم  ات  ار ، هیواعم »  » مه نم  نک و  علخ  تفالخ  زا  ار  بلاط  یبأ  نب  یلع  وت  - 
.دشابن نوخب  هدولآ  شتسد  هدوبن و  دراو  اهبوشآ  نیا 

: تفگ دیسرپ و  دسرب ، دیاب  تفالخ  ماقمب  هک  یصخش  زا  هدروخ  بیرف  ياسوم  وبا 

؟ تسیک یصخش  نینچ  - 

: تفگ دراد  رمع » هّللا  دبع   » هب یناوارف  هقالع  یسوم » وبا   » تسنادیم هک  ورمع » »

.تسا رمع » هّللا  دبع   » وا - 

زا هدروخ  بیرف  نادان  هراچیب 
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دش و لاح  شوخ  تراشب  نیا  ندینش 

ج 1،ص:352 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

: تفگ اذل  دنک  افو  نآ  هب  امتح  هک  دریگب  یمکحم  لوق  ورمع »  » زا تساوخ 

؟ مریگب یمکحم  نامیپ  وت  زا  مناوتیم  هنوگچ  نم  - 

هاگنآ يوش ، یـضار  اـت  ریگب  قاـثیم  دـهع و  نم  زا  ردـق  نیا  دریگ ، یم  مارآ  اـهلد  ادـخ  داـیب  هک  شاـب  هاـگآ  یـسوم ! وبا  يا  (- 1)
ياهرارق لوق و  مکحم و  ياهدـهع  ظیلغ و  ياهدـنگوس  ردـق  نآ  نتـشابنا و  مه  يور  ار  اـه  مسق  اهدـهع و  درک  عورـش  هناراـکبان 

.ددرگن نیهوت  وا ، نیغورد  ياهمسق  هب  هک  دوبن  یسدقم  مان  دشاب و  هدرکن  هتفگن و  هک  دنامن  يزیچ  رگید  هک  درک  زاربا  فلتخم 

ود نایم  رد  تفریذـپ و  يدونـشخ  اب  ار  نآ  دروخ و  ار  صاع  رـسپ  تشز  گـنرین  نیا  بیرف  لـقعلا  ریغـص  نسلا  ریبک  خیـش  هراـچیب 
.دیدرگ نییعت  زین  تارکاذم  هجیتن  مالعا  تقو  دندیسر و  يأر  قافتاب  نیمکح  هک  دش  رشتنم  ربخ  نیا  هورگ 

یب دنبایرد و  ار  مهم  تیمکح  نیا  یعطق  هجیتن  ات  دندش  عمج  هورگ  ود  دیـسر و  ارف  داد ، رییغت  ار  خیرات  ریـسم  هک  یـساسح  تعاس 
.دندیشک یم  راظتنا  هناربص 

ات دندیـسر  هباطخ  لحم  کیدزن  هب  دـندمآ و  هدروخ  بیرف  روعـش  یب  درم  ریپ  یـسوم » وبا   » راـکبیرف و صاـع » ورمع   » تقو نیا  رد 
: تفگ درک و  ور  یسوم  وبا  هب  صاع  رسپ  دننک ، مالعا  مدرمب  ار  دوخ  تقفاوم  دروم  تیمکح و  هجیتن 

.يوگب نخس  مدرم  يارب  زیخرب و  یسوم ! وبا  يا  - 

.نزب فرح  زیخرب و  وت  - 

ج 1،ص:353 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.منک یمن  يراک  نینچ  نم  مسق  ادخب  يربمغیپ  باحصا  گرزب  وت  متفیب ، ولج  نم  هّللا ، ناحبس  (- 1)

؟ يراد يا  هشقن  ایآ  - 

ار اهدهع  نآ  نداد و  لوق  ندروخ و  مسقب  درک  عورش  مهزاب  صاع » ورمع  »
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«8  » .ندروآ دایب 

: تفگ یسوم » وبا   » هب دش و  صاع » ورمع -  » يزاب هقح  هجوتم  تسا و  راک  رد  يا  هلیح  دیمهف  سابع » نبا  »

وت دـعب  دـنزب و  فرح  ات  زادـنیب ، ولج  ار  وا  دـیا ، هدرک  قافتا  مه  اب  يرما  رد  امـش  رگا  .دـنزیم  تلوگ  دراد  مسق  ادـخب  وت  رب  ياو  - 
تفلاخم وت  اب  دتـسیا  نخـسب  هک  دعب  دشاب و  هدرک  بلج  ارت  تیاضر  هک  مسرت  یم  نم  تسا و  يزاب  هلیح  درم  ورمع » ، » نزب فرح 

«9  » .دنک

تفگ ساپس  ار  ادخ  تسشن ، تسرد  نوچ  تفر و  هباطخ  لحم  بناجب  تعرسب  درکن و  سابع » نبا   » داهنـشیپ هب  یهجوت  فرخ  ریپ 
: تفگ دعب  داتسرف  دورد  ربمغیپ  رب  درک و  شیاتس  و 

یمرب ار  تافالتخا  تسا و  نآ  رد  مدرم  حالص  نما و  هک  يراک  نیرتهب  میدید  میدرک و  یـسررب  قمعت و  راک  نیا  رد  ام  مدرم ! يا  »
.مینک علخ  ار  هیواعم  یلع و  نامود  ره  هک  تسا  نیا  دنک  یم  ظفح  ار  اهنوخ  دراد و 

دعب تشادرب و  شرـس  زا  ار  شا  هماـمع  مراد و  یمرب  مرـس  زا  ار  ما  هماـمع  هکناـنچمه  مدرک  عـلخ  تفـالخ  زا  ار  ع )  ) یلع نم  سپ 
گرزب نارای  زا  شردپ  هدرک و  كرد  ار  ادخ  لوسر  تبحص  هک  میدرک  باختنا  تفالخب  ار  یسک  تفگ 

______________________________

.دیرفلا دقع  (- 8)

.بهذلا جورم  (- 9)

ج 1،ص:354 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

«. تسا رمع  هّللا  دبع  یصخش  نینچ  تسا  راکشآ  وا  تامدخ  قباوس  هدوب و  ربمغیپ 

.دمآ نیئاپ  ربنم  زا  دعب  ندرک و  دای  تمظع  یکاپ و  یکین و  هب  ار  وا  ندرمش و  ار  هّللا  دبع  فاصوا  درک  عورش  و  ( 1)

: تفگ دعب  داتسرف و  دورد  ربمغیپ  رب  دوتس و  ار  ادخ  درک و  نخسب  زاغآ  صاع » ورمع   » دعب

علخ تفالخ  زا  ار  یلع  یسوم ، وبا  مدرم ! يا  »
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مدرک و علخ  ار  یلع  وا ، لثم  مهنم  هک  دـینادب  دسانـش  یم  ار  یلع  رتهب  وا  دروآ و  شنوریب  هتفرگ  ياج  نآ  رد  هک  یماـقم  زا  درک و 
رب دش و  هتشک  مولظم  دیهـش و  نامثع  هک  هتـشون  يا  همان  رد  شدوخ  یـسوم  وبا  مدینادرگ ، ریما  امـش  مدوخ و  رب  ار  هیواعم  شیاجب 

لوسر هباحـص  زا  مه  نایفـس  وبا  شردـپ  هتفایرد و  ار  ربمغیپ  تبحـص  هیواعم  دزیخرب ، وا  یهاوخنوخب  هک  تسا  مزال  نوخ  بحاص 
نامثع نوخ  ات  تسام  ندرگب  شتعیب  تعاط و  تسام و  هفیلخ  وا  تفگ  دعب  ندرک و  دیجمت  فیرعت و  هیواعم  زا  درک  عورش  هدوب و 

«. دهاوخب ار 

: تفگ صاع » ورمع   » هب دیرپ و  اج  زا  ناهگان  هدروخ  بیرف  فرخ  ریپ  نامه  یسوم ، وبا 

.یشاب هدروآ  رد  نابز  هک  یتسه  یگس  لثم  وت  دنک  تنعل  تیادخ  دوشیم ، هچ  ارت  - 

: تفگ وا  هب  دوب و  هتشذگ  شیور  زا  هدرک و  لپ  ار  وا  هکنآ  زا  دعب  درک ، ترپ  يرانکب  ار  وا  صاع  رسپ 

«10  » .دنشاب هدرک  تراب  باتک  هک  یتسه  يرخ  لثم  مه  وت  - 

.دنتفگ رگیدکیب  هک  روطنامه  دندوب  گس  رخ و  اهنآ  یلب 

______________________________

.هسایسلا همامالا و  (- 10)

ج 1،ص:355 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

دروآ دیدپ  ناملسم  تما  رد  یفاکش  قح ، ربارب  رد  شا  هدوهیب  مکح  اب  تفر و  هکم  هب  روک  هنتف  نیا  عوقو  زا  سپ  یـسوم » وبا  ( » 1)
.دشن رپ  رگید  هک 

وجه رد  ءارعـش  دـنک و  یمن  شومارف  ار  نآ  خـیرات  زگره  هک  دـندیرخ  دوخ  يارب  يراع  گنن و  حـضتفم ، تیمکح  نیا  زا  اهیقارع 
: تفگ نینچ  شا  هرابرد  « 11 « » يدسا میرخ  نب  نمیا   » هلمج زا  دنتفگ  اهرعش  یسوم » وبا  »

سابع نبا  هب  دنرامش  یم  گرزب  ار  نآ  هک  دمآ  دیدپ  یمهم  تروشم  مدرم  يارب  رگا 
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دینک هعجارم 

.دوشیم دنچ  شش  رد  برض  جنپ  دنادیمن  هک  نمی  زا  يدرخبان  يأر  تسس  درم  هب  دش  هعجارم  یلو 

نیرتـگنت اـهتیعقوم و  نیرتساـسح  رد  ار  يدرخ  یب  ناداـن  درم  نینچ  هک  دـنوش  يراوخ  یتـسپ و  راـچد  اـهیقارع  هک  دوب  نیمه  قـح 
يرکف و تردـق  يریطخ  ياه  هماـگنه  نینچ  رد  هک  ماـقمالاو  راوگرزب و  دـنمدرخ و  ینادرم  یفرعم  زا  دـندرک و  باـختنا  اهتـصرف 

.دندز زابرس  رتشا » کلام   » و سابع » نبا   » لثم دنتشاد  نمشد  رب  هرطیس 

رد دـید  ماما  دیـشک و  هنابز  فالتخا  هنتف و  شتآ  دـش ، شخپ  قارع  مدرم  نیب  یـسوم » وبا   » هلیـسوب ماـما  علخ  كاـندرد  ربخ  نوچ 
دزیخرب نخسب  شنادناخ  دارفا  زا  یکی  دیاب  يزیگنا  مشخ  مشخ  كانفسا و  تیعقوم  نینچ 

______________________________

یتیاور یلو  تسا  فالتخا  هدرک  كرد  ار  ربمغیپ  تبحص  هکنیا  دروم  رد  تسا و  يدسا  فورعم  يارعش  زا  یکی  میرخ  نبا  (- 11)
لیلخ شتغالب  ملع و  ینابز و  شوخ  ببـسب  ار  وا  هباصالا ) بیذـهتلا ، بیذـهت   ) تسا هدرک  لقن  غوردـب  تداهـش  هرابرد  ربمغیپ  زا 

نب زیزعلا  دبع  عضو ، نیمه  اب  درک و  یم  ناهنپ  ار  دوخ  یـسیپ  يدیفـس  نارفعز  اب  دوب و  صرب  ضرم  هب  التبم  وا  دنتفگ  یم  ءافلخلا 
(. دلج 2 بهذلا ، جورم   ) دینادرگ شدوخ  لیکو  تشاد ، وا  هب  هک  يا  هقالع  تلعب  رصم  مکاح  ناورم 

ج 1،ص:356 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

یسوم و وبا  هرابرد  مرسپ  زیخرب  تفگ : درک و  ور  نسح  شدنزرف  هب  اذل  دناشکب  داشر  نوکسب و  ناشدانع  یهارمگ و  زا  ار  مدرم  و 
.يوگب يزیچ  صاع  ورمع 

: تفگ نینچ  تفر و  الاب  ربنم  رب  تساخرب و  ع )  ) نسح ( 1)

دـض رب  نآرق  زا  ات  میدرک  باختنا  ار  اهنآ  ام  دـنتفگ ، رایـسب  نخـس  دـندش  باـختنا  تیمکح  هب  هک  درم  ود  نیا  هراـبرد  مدرم ! يا  »
مکح اهسوه 
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.دنتسه هیلع  موکحم  اهنآ  هکلب  تفگ  مکح  دیابن  ار  یناسک  نینچ  نیاربانب ، .دنداد  مکح  نآرق  هیلع  دوخ  سوه  زا  اهنآ  یلو  دنهد ،

نخس رمع »  » يأر فالخ  رب  یسوم » وبا   » هکنیا لوا  درک : هابتشا  دروم  هس  رد  دناوخ  هفیلخ  ار  رمع » هّللا  دبع   » هکنیا رد  یـسوم » وبا  »
دهد تیاـضر  يراـک  نینچ  هب  وا  دوبن  مولعم  هکنآ  رگید  دادـن  رارق  يروش  ءزج  ار  وا  دوـبن و  یـضار  شرـسپ  زا  رمع »  » اریز تفگ ،

يرواد روما و  دـقع  لح و  هک  اهنآ  دـنتفرگ و  یمن  يزیچ  هب  ار  رمع » هّللا  دـبع  ، » نیرجاهم راـصنا و  ـالوصا  موس  هلحرم  رد  و  « 12»
.دندراذگیمناو وا  هب  يراک  دوب  ناش  هدهعب  نامدرم 

«. 13  » دیروآ دایب  هظیرق » ینب   » دروم رد  ار  ذاعم » نب  دعس   » تیمکح دینیبب  ار  تسرد  يرواد  دیهاوخیم  رگا  »

______________________________

.هسایسلا همامالا و  (- 12)

میلعت غیلبت و  يارب  ربمغیپ  فرط  زا  هک  ریمع  نب  بعـصم  تسدـب  هک  تسا  سوا  هلیبق  زا  يراـصنا  ناـمعن  نب  ذاـعم  نب  دعـس  (- 13)
نم رب  امـش  نانز  نادرم و  اب  ندز  فرح  تفگ : لهـشالا  دبع  ینب  هلیبق  هب  دروآ  مالـسا  نوچ  دش و  ناملـسم  دوب  هتفر  هنیدـمب  مدرم 

تکربوریخرپ ناناملسم  زا  دعس  دندش و  ناملسم  اهنآ  دیوش و  ناملسم  هکنیا  ات  تسا  مارح 

ج 1،ص:357 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

تیاـضر دعـس  يأرب  ربـمغیپ  دوـبن  یـضار  مکح  نآ  زا  ادـخ  رگا  درک و  يرواد  ادـخ  ياـضر  قـبط  رب  تیمکح  نآ  رد  دعـس » ( » 1)
«. دادیمن

______________________________

یم وا  گنج  هب  شیرق  هورگ  هک  دیـسر  ربخ  وا  هب  دش  ردب  هجوتم  ربمغیپ  نوچ  درک ، تکرـش  ردب  گنج  رد  ربمغیپ  مازتلا  رد  دوب و 
هب ربمغیپ  دنتشاد ، مالعا  ار  دوخ  تعاطا  رکب  وبا  دادقم و  .تخادرپ  تروشمب  شنارای  اب  هراب  نیا  رد  ربمغیپ  دنیآ ،
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ای تشاد  هضرع  دهاوخیم و  ار  اهنآ  رظن  ربمغیپ  هک  دیمهف  دعس  دندادیم ، لیکشت  اهنآ  ار  شهاپس  تیرثکا  اریز  تخادنا ، رظن  راصنا 
؟ یهاوخیم ار  ام  هدیقع  هکنیا  لثم  هّللا  لوسر 

قح رب  وت  تلاسر  هک  میداد  یهاوگ  میدرک و  قیدصت  ار  تیربمایپ  میدروآ و  نامیا  وتب  ام  ادخ  لوسر  يا  تفگ : دعـس  .یلب  دومرف :
تخیگنارب قحب  ارت  هک  یئادخ  نآ  هب  میتسه  وت  اب  مه  ام  هک  ورب  یهاوخیم  اج  ره  میدـنب ، یم  نامیپ  يراوتـساب  وت  اب  نونکا  تسا و 

نمـشد اب  گنج  زا  زگره  دـنک و  یمن  تفلاخم  اـم  زا  رفن  کـی  یتح  میرادـن و  یکاـب  میور  ورف  اـیرد  نیا  رد  هک  دـشاب  مزـال  رگا 
رورسم دونـشخ و  ام  زا  ارت  دنوادخ  هکنآ  دیما  تسادخ  رادیدب  ام  نیتسار  هدیقع  هدیدپ  دربن  هکرعم  رد  ام  يرادیاپ  میرادن ، یئاورپ 

.تشگ گنج  هدامآ  دش و  نامداش  دعس  نانخس  زا  ربمغیپ  هدب ، تکرح  نمشد  هزرابمب  يدنوادخ  تیانع  هب  ار  ام  سپ  دنیبب ،

تشاد تسد  رد  يا  هبرح  دوب و  نوریب  نآ  زا  شناوزاب  هدیشوپ و  گنت  یهرز  دمآ ، نوریب  نمـشد  گنجب  دعـس  قدنخ ، گنج  رد 
: دناوخیم زجر  نیا  و 

.دسریم راختفا  هب  گنج  نامرهق  یکدنا  گنرد  اب 

.دسر ارف  لجا  هک  یتقو  تسین  یساره  گرم  زا  و 

.يدرک مامت  ار  یگنادرم  هک  مرسپ  يا  قحلا  تفگ : وا  هب  شردام 

ناونعب دعـس  دـندش ، تیمکح  لوبقب  رـضاح  هظیرق  ینب  دوهی  هک  یتـقو  دـیرب ، ار  شیوزاـب  گر  دروخ و  وا  هب  يریت  دربـن  نیح  رد 
نانچمه دعـس  .دـیزیخرب  دوخ  نیرتهب  دوخ و  ياقآ  مارتحا  هب  دومرف  ربمغیپ  دـش  يرواد  هسلج  دراو  هک  یتقو  دـش و  باـختنا  مکح 

يرواد نایدوهی  نیا  هرابرد  دعس  يا  دومرف  وا  هب  ربمغیپ  دوب و  حورجم 
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.نک

، يدرک يرواد  ادخ  مکح  قبط  رب  دومرف  ربمغیپ  دندرگ ، ریـسا  ناشیاهنز  دنوش و  هتـشک  ناشاهدرم  هک  تسنیا  نم  يأر  تفگ  دعس 
دش و هراپ  دعس  تحارج  تقو  نیا  رد 

ج 1،ص:358 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

«14  » .دمآ نیئاپ  ربنم  زا  ع )  ) نسح دعب  و 

ینـشورب و دوب  فـالتخا  هنتف و  زکرم  عازن و  روحم  هک  ار  یـساسح  ياـه  هطقن  شیوخ  لدتـسم  اویـش و  نانخـس  رد  ع )  ) نسح ( 1)
مّلـسم نینچمه  دـنروآ و  رد  رـس  اه  هناهب  نآ  خاروس  زا  زاب  هک  تشاذـگن  یقاب  نادرمتم  يارب  يا  هناـهب  چـیه  درک و  ناـیب  لیـصفت 

يور زا  شراتفگ  دـیوگ و  نخـس  تقیقحب  هک  یطرـشب  دـشخب  یم  ناـیاپ  اـهفالتخا  هب  تسا و  يوریپ  لـباق  مکح  يأر  هک  تخاـس 
شیصخش لیامت  دوخ و  سوه  وریپ  هکلب  تفریذپن  تفگن و  ار  قح  شیرواد  رد  یـسوم » وبا   » دشابن و یـصخش  ياهـضرغ  سوه و 

هنرگو تسنادیمن  تفالخ  قیال  ار  شدـنزرف  رمع »  » هک یتروص  رد  درک ، تفالخ  دزمان  ار  وا  تهج  نیمهب  دوب و  رمع » هّللا  دـبع   » هب
نارجاهم و همه  تقفاوم  تفالخ  یساسا  طیارش  زا  یکی  دادیم و  شرارق  يروش  ياضعا  ءزج  لقا  ای ال  درکیم  یفرعم  تفالخب  ار  وا 

.دنرادن یقفاوت  نینچ  رمع » هّللا  دبع   » اب اهنآ  تسا و  راصنا 

فرط زا  ار  ذاـعم » نب  دعـس   » باـختنا تشاد و  ناـیب  دـندوب ، نآ  رکنم  جراوـخ  هک  ار  تیمکح  ندوـب  عورـشم  ع )  ) نـسح یفرط  زا 
ادخ و دوب و  هدش  رداص  قح ، يانبم  رب  اریز  تفریذپ ، تیمکح  رد  ار  دعـس »  » يأر ربمغیپ  تفگ  تسناد و  نآ  لیلد  يروادب  ربمغیپ 

.دندوب یضار  نآ  زا  شربمایپ 

______________________________

شنارای ادخ و  لوسر  داد ، ناج  ربمایپ  ناماد  رد  دعس  تفرگ و  نمادب  ار  وا  ربمغیپ  .تفای  نایرج  تدشب  نوخ 
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: دورس نینچ  شگوس  رد  شردام  دنتسیرگ و  دعس  رب 

دوب راوگرزب  لماک و  يدرم  هکدعس  زا  دعس  ردام  رب  ياو 

دیوگ یم  غورد  يا  هدننک  هبدن  نز  ره  دومرف  دینش  ار  هیثرم  نیا  نوچ  ربمغیپ  دوب  اشوک  ریلد و  يدرم  هکدعس  زا  دعـس  ردام  رب  ياو 
(. دلج 2 هباغلا ، دسا   ) دعس ردام  رگم 

.دیرفلا دقع  (- 14)

ج 1،ص:359 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

: تشاد نایب  نینچ  دعب  درک و  شیاتس  تفگ و  ساپس  ار  دنوادخ  تساخرب و  نخسب  سابع » هّللا  دبع  ( » ع  ) نسح زا  سپ  ( 1)

وبا  » تیمکح نایرج  رد  دنریگ ، یم  هرانک  تقیقح  زا  زین  یهورگ  دنریذپ و  یم  اضر  قیفوتب و  ار  قح  هک  دنتسه  یناسک  مدرم ! يا  »
.تیادهب یهارمگ  زا  صاع » ورمع   » تفریم و یهارمگب  تیاده  زا  یسوم »

، دـنام یقاب  شیهارمگ  رب  نانچمه  صاع » ورمع   » تشگرب و تقیقح  زا  یـسوم » وبا   » دـنداد يأر  دندیـسر و  مهب  رفن  ود  نیا  نوچ  »
يأر شیوخ  سوه  اـب  قـفاوم  رگا  دـندادیم و  يأر  هیواـعم »  » دـض رب  دـندرک  یم  مکح  نآرق  روتـسد  قـبط  رب  اـهنآ  رگا  مسق  ادـخب 

هب نانچمه  یـسوم » وبا   » دـندرکیم يراددوخ  رظن  راهظا  زا  الوصا  هچنانچ  تشادـن و  شزرا  دوب و  نآرق  فلاخم  ناـشیأر  دـندادیم 
«. تسناد یم  هفیلخ  ار  هیواعم »  » مه صاع » ورمع   » دوب و یقاب  یلع  تماما 

.دمآ نیئاپ  ربنم  زا  نانخس ، نیا  زا  دعب  سابع 

.دنک نشور  لاح  تقیقحب  ار  مدرم  نهذ  دیوگب و  ینخس  مه  وا  ات  دومرف  رفعج » نب  هّللا  دبع   » هب ماما 

: تفگ تفر و  ربنمب  هّللا » دبع  »

دیتفگ دیدروآ و  ار  یـسوم » وبا   » امـش دندوب ، هدرکور  نارگیدـب  یهورگ  نوچ  دوب ، یلع  تفالخب  هجوت  نایرج  نیا  رد  مدرم ! يا  »
.دشاب یضار  دیاب  مه  ع )  ) یلع میهدیم ، تیاضر  وا  يروادب 

هن دنا  هداد  رفن  ود  نیا  هک  یمکح  اب  مسق ، ادخب 
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دوریم نیب  زا  ع )  ) یلع قح  هن  ددرگیم ، هابت  قارع  راک  هن  دوشیم و  تسرد  ماش  راک 

ج 1،ص:360 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

مه نونکا  اـم  ددرگ ، یمن  تقیقح  وحم  بجوم  قح ، رادـفرط  یمک  ناطیـش و  هسوـسو  زگره  دوـشیم ، هدـنز  هیواـعم  يارب  یقح  هن 
«. میدوب مه  نیا  زا  شیپ  هکنانچمه  میتسه  ع )  ) یلع رادفرط 

«. 15  » دمآ دورف  ربنم  زا  دعب 

رد ياپ  زا  ار  مالـسا  گرزب  نمـشد  نیا  دزیگنارب و  هیواعم »  » گنج هب  ار  مدرم  هرابود  ات  دروآ ، یم  لمعب  يدج  یـششوک  ماما  ( 1)
نوریب هفوک  زا  هکنیا  ات  دـندرک ، اپرب  اه  یهابت  اه و  هنتف  دنتـشاذگن و  جراوخ  یلو  دـنتفریذپ ، ار  شتوعد  راب  رگید  مه  مدرم  دروآ ،

تفر ناشرادیدب  ربمغیپ  یباحـص  ترا » نب  بابخ  نب  هّللا  دبع   » لاح نیا  رد  دنتخاس ، ياپرب  یهاگودرا  « 16 « » ناورهن  » رد دندمآ و 
«17  » .دنادرگزاب ناشجاجل  زا  دیاش 

______________________________

.هسایسلا همامالا و  (- 15)

دراد دوجو  هیحان  نیا  رد  اهنآ  ریغ  هیفاص و  فاکسا و  هلمج  زا  یئاهرهش  هک  دادغب  طساو و  نیب  تسا  یعیسو  هیحان  ناورهن  (- 16)
یگرزب هناخدور  داتفا و  قافتا  هیحان  نیا  رد  جراوخ  ماما و  نیب  گنج  دـنا ، هتـساخرب  هیحان  نیا  زا  بدا  ملع و  بابرا  زا  يا  هدـع  و 
هقجالـس نامز  رد  ناشیاهگنج  ناهاشداپ و  فالتخا  شیناریو  ببـس  دـش و  ناریو  رخاوا ، رد  هیحان  نیا  دراد ، نایرج  هیحاـن  نیا  رد 

(. دلج 8 نادلبلا ، مجعم   ) دندرک چوک  نآ  مدرم  تهج  نیمهب  دوب و  نایهاپس  رذگهر  هوالعب  داتفین و  نآ  ریمعت  رکفب  یسک  دوب و 

درک لقن  ربمغیپ  زا  یتایاور  بعک  نب  یبا  شردپ و  قیرط  زا  وا  تسا ، هرهز  ینب  نامیپ  مه  یندم  ترا  نب  بابخ  نب  هّللا  دبع  (- 17)
دبع دیوگیم : یلجع  دنا ، هتشاد  نایب  یتایاور  وا  زا  رگید  یعمج  و 
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دبع اهنآ  داتـسرف و  جراوخ  دزن  هب  هرکاذم  يارب  ار  وا  ماما  اریز  تسا ، هدـش  هتـشک  جراوخ  تسدـب  هک  هدوب  هقث  دروم  نیعبات  زا  هّللا 
بیذـهت  ) تسا هدوب  نیملـسم  ناگرزب  تاقث و  زا  هللا  دـبع  دـیوگ  نم  یبالغ  هتـسناد و  تاقث  زا  ار  وا  زین  ناـیح  نبا  دنتـشک ، ار  هّللا 

( بیذهتلا

ج 1،ص:361 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

: دنتفگ دیسر ، جراوخ  هاگودرا  هب  هّللا » دبع   » نوچ ( 1)

؟ یتسیک وت  - 

.متسه ینمؤم  درم  - 

؟ یئوگیم هچ  بلاط  یبأ  نب  یلع  هرابرد  - 

.دروآ نامیا  ادخ  لوسرب  هک  تسا  یسک  نیتسخن  تسا و  نینمؤملا  ریما  وا  - 

؟ تسیچ وت  مسا  - 

.ربمغیپ یباحص  ترا  نب  بابخ  نب  هّللا  دبع  - 

؟ یسرت یم  ام  زا  ایآ  - 

.یلب - 

.دناسر امب  نآ  زا  يدوس  دنوادخ  دیاش  دشاب ، هدینش  ربمغیپ  زا  هک  يوگب  تردپ  زا  یثیدح  تسین ، وت  يارب  يرطخ  - 

ناشندب نوچمه  مدرم  لد  هک  دیآ  یم  دیدپ  يا  هنتف  نم  گرم  زا  سپ  دومرف : ترـضح  نآ  هک  دـنک  یم  تیاور  ربمغیپ  زا  مردـپ  - 
.دنوشیم رفاک  ادرف  دنراد و  نامیا  ار  زورید  دریمیم ،

.میشاب هتشکن  ار  یسک  نونک  ات  هک  میشکب  ار  وت  نانچ  مسق  ادخب  میتساوخ ؟ وت  زا  ثیدح  روطنیا  ام  - 

تقو کیدزن  هلماح و  هک  مه  ار  شنز  دنتسب و  ار  وا  ياه  هناش  هاگنآ 

______________________________

.تسا هتشاگن  ار  بلطم  نیا  یلجع  طقف  دنا و  هدرواین  يربخ  ماما  فرط  زا  هللا  دبع  تلاسر  دروم  رد  خیرات  بتک  یلو 

اهنآ دش و  جراوخ  راچد  هار  نیب  رد  هک  ددـنویپ  هب - ماما  نایهاپـسب  ات  دـمآ  یم  هفوک  هب  هللا  دـبع  هک  تسا  هدـمآ  هباصالا  باتک  رد 
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.تسا هدش  لقن  یناتساد  شلتق  هرابرد  دنتشک و  ار  هللا  دبع 

ج 1،ص:362 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

دنتشادهگن یئامرخ  تخرد  ریز  ار  ود  ره  دنتفرگ و  دوب ، شنامیاز 
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لام ایآ  دـنتفگ  تنوشخ  اب  نارگید  تشاذـگ ، ناـهد  رد  تشادرب و  ار  نآ  جراوخ  زا  یکی  داـتفا  تخرد  زا  یئاـمرخ  تقو ، نیا  رد 
؟ يروخیم ار  مارح 

.تخادنا ناهد  زا  ار  امرخ  درم  نآ 

دب لاـفب  ار  نآ  دـعب  دنتـشک و  دوب  همذ  لـها  زا  رفن  کـی  هب  قلعتم  هک  ار  یکوخ  دنتـشادرب و  ار  وا  ریـشمش  جراوخ  زا  نت  دـنچ  ( 1)
.درک یضار  ار ، وا  تفر و  كوخ  بحاص  دزن  هب  درم  نآ  دش ، دهاوخ  اپرب  يداسف  اجنیا  رد  دنتفگ  دنتفرگ و 

دیتسه دقتعم  وگتسار و  اعقاو  دینک  یم  هک  یئاهراک  نیا  رد  رگا  تفگ : اهنآ  هب  دید ، اهنآ  زا  ار  هرخـسم  ياهیزاب  نیا  هک  هّللا » دبع  »
؟ دیشکب ار  نم  دیهاوخیم  ارچ  دیروخب ، ار  هداتفا  نیمزب  يامرخ  هناد  کی  دیوش  یمن  رضاح  یتح  و 

اهنآ یلو  شاب ، هتشادن  یسرت  ام  زا  دیتفگ  دیداد و  ناما  نمب  امش  متسه و  نمؤم  نم  ما ، هتشاذگن  یتعدب  مالـسا  رد  نم  مسق ، ادخب 
یباحـص نآ  رـس  دعب  دنتخادنا و  شیورب  ار  هدرم  كوخ  دندناباوخ و  بآ  رهن  رانک  رد  دندروآ و  ار  وا  دـندادن ، شوگ  اهفرح  نیاب 

رب هک  دیدیم  شربارب  رد  ار  گرم  حبش  دیزرل و  یم  شمادنا  مامت  سرت  زا  هراچیب  هک  دندمآ  شنز  شیپ  هب  دعب  دندیرب و  ار  گرزب 
يراز ماحرتسا و  اب  هدز  تهب  رـسمه  نیا  .تسا  هداتفا  نیمز  رب  هک  درکیم  هاگن  شرهوش  ناجیب  دسج  هب  تسا و  هتخادنا  هیاس  شرس 

؟ دیسرت یمن  ادخ  زا  ایآ  متسه  نز  نم  رخآ  تفگ : یم 

هراپ ار  شمکـش  دنتـشک و  ار  وا  دـنتخات و  شرـس  رب  اهغالک  لثم  دـندرکن و  هجوت  عافد  یب  هانگ و  یب  نز  نآ  عرـضت  هب  اهنآ  یلو 
رگید نز  هس  هب  دعب  دندرک و 

دلج 1 مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  www.Ghaemiyeh.comیناگدنز  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 386زکرم  هحفص 340 

http://www.ghaemiyeh.com


- نانس ما   » اهنآ زا  یکی  هک  دنتشک  مه  ار  اهنآ  دندروآ و  يور 

ج 1،ص:363 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.دوب هدرک  كرد  ار  ربمغیپ  تبحص  هک  دوب  هیوادیص »

داسف و دندنکفا و  یم  مدرم  نایم  رد  تشحو  دندش و  یم  هانگ  یب  مدرم  ضرعتم  هکلب  تفاین ، نایاپ  مه  هزادـنا  نیا  ات  اهنآ  ّرـش  ( 1)
.دنتخادنا یم  هارب  راتشک 

یب اهنآ  یلو  دـسرپب ، دـننک  یم  ياپ  رب  هک  ار  يداسف  همهنیا  تلع  اـت  داتـسرف  ناـشدزن  هب  ار  يدـبع » هرم  نب  ثراـح  ، » راـچانب ماـما 
: دنتفگ دنتساخرب و  ماما  باحصا  زا  یعمج  دیسر و  هفوکب  ثراح »  » لتق ربخ  نوچ  دنتشک  ار  ماما  هدنیامن  هنامحر ،

نوچ ربب و  اهنآ  گنجب  ار  اـم  دـنزاتب ، ناناملـسم  ناـج  لاـمب و  اـم  رـس  تشپ  رد  نینچنیا  اـهنیا  يراذـگیم  ارچ  نینمؤملا ! ریما  يا  - 
.میوشیم ماش  مدرم  اب  دربن  هدامآ  میدرک  ناشدوبان 

تفالخ زکرم  کیدزن  اهنآ  نوچ  درک ، ساسحا  هیواعم »  » رطخ زا  رتدـیدش  رتگرزب و  ار  اهنآ  رطخ  تفریذـپ و  ار  ناشداهنـشیپ  ماـما 
، دوخ زا  ریغ  جراوخ  دـندش و  یم  جراوخ  راتـشک  تالمح و  راچد  دـنورب  هیواعم »  » گنجب دنتـساوخیم  ماما  نایهاپـس  رگا  دـندوب و 

«18  » .دندرمش یم  لالح  ار  ناشلام  ناشنوخ و  دنتسنادیم و  رفاک  ار  نیملسم  قرف  همه 

: دز دایرف  ماما  يدانم  دش و  تکرح  هدامآ  ماما 

.دینک چوک  ادخ ، ناگدنب  دینک ، چوک 

______________________________

.یناتسرهش لحن  للم و  (- 18)

ج 1،ص:364 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

(1)

جراوخ اب  گنج  زاغآ 

هدـنیامن دیـسر ، ناورهنب  ماما  نوچ  دنتـسنادیم و  مزال  ار  نادرمتم  نیا  اب  گنج  یگمه  درک و  تکرح  ناورهن »  » بناجب ماما  يورین 
اهنآ زا  ار  هرم » نب  ثراـح   » شا هدـنیامن  نـالتاق  نینچمه  شناـهارمه و  و  باـبخ » نب  هّللا  دـبع   » نیلتاـق داتـسرف و  ناـشدزن  هب - يا 

: دنداد باوج  ادص  کی  اهنآ  یلو  تساوخ ،

ج 1،ص:365 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 
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یگمه میا و  هتشک  ار  اهنآ  یگمه  ام 
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.میرامش یم  لالح  ار  امش  اهنآ و  نوخ 

: تفگ درک و  هاگآ  ناشیراکاطخ  هابتشاب و  ار  اهنآ  تشاد و  نایب  لدتسم  يا  هباطخ  تفر و  ناشدزن  هب  اصخش  ماما  ( 1)

لیلد و چیه  نودب  رهن  نیا  رانک  رد  امش  دنتـسرف ، تنعل  امـش  رب  مدرم  ادرف  هک  مناسرتیم  نیا  زا  ار  امـش  نم  بلط ! گنج  هورگ  يا  »
ناتربخ تسا و  نایماش  بیرف  داهنـشیپ ، نیا  متفگ  متـشادزاب و  تیمکح  لوبق  زا  ار  امـش  نم  دینادیمن  رگم  .دیا  هتفرگ  عضوم  یتنس 

هتخانش و زابرید  زا  ار  اهنآ  نادرم  ناکدوک و  نم  مسانش ، یم  رتهب  امش  زا  ار  اهنآ  نم  دنتـسین و  نآرق  نید و  رادفرط  اهنآ  هک  مدرک 
ار منخـس  امـش  یلو  دـنزاب ؟ هلیح  راکبیرف و  یگمه  دـنناکدوک و  نیرتدـب  ناشناکدوک  نادرم و  نیرتدـب  ناـشنادرم  هک  ما  هدـیمهف 

تیمکح لوبقب  دـیدرک و  میناـمرفان  دـیدز و  راـنک  دوب  یـشیدنارود  ریخ و  اـب  هارمه  هک  ار  میأر  دـیدش و  ادـج  نم  زا  دـیتفریذپن و 
دـنرادهگن و هدـنز  ار  نآرق  مکح  هک  دـنوش  دـهعتم  نیمکح  هک  مدرک  دـیکأت  مدرک و  طرـش  راـبجا  نـیا  زا  دـعب  دـیتخاس ، مراداو 

مه ام  دندرک و  يرواد  سوه  يور  زا  دـنداد و  يأر  تنـس  نآرق و  مکح  فالخ  رب  دـنتفر و  اهنآ  یلو  دـننکن ، ارجا  ار  نآ  فلاخم 
اجنیا هب  ارچ  تسیچ و  امـش  باسح  فرح  سپ  میدـینادرگزاب ، نیتسخن  عضو  هب  ار  لاح  میتخادـنا و  رودـب  ار  اـهنآ  طـلغ  تواـضق 

.»؟ دیا هدمآ 

تیمکح الوصا  هک  درک  يروآدای  اهنآ  هب  شیوخ  راتفگ  نیا  رد  ماما 

ج 1،ص:366 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

تنـس نآرق و  اب  نآ  تقفاومب  طورـشم  ار  يرواد  لوبق  هوالعب  دنا و  هداد  رد  نت  نآ  لوبقب  شیوخ  ناج  سرت  زا  دعب  هتفریذـپن و  ار 
هنادازآ و هن  هدرک 
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.دنادیم دودرم  ار  نآ  ماما  سوه ، يوه و  يور  زا  تسا و  نآرق  فلاخم  اهنآ  مکح  هک  نونکا  طرش و  نودب 

لیلد هک  دـنداد  ماـما  هب  یباوج  دـندیمهف و  یمن  تقیقح  لالدتـسا و  زا  يزیچ  جوجل  درخباـن و  ياـهنادان  نآ  هک  سوسفا  یلو  ( 1)
: دنتفگ ماما  باوج  رد  اهنآ  دوب  ناش  هزادنا  یب  یشکرس  یتسپ و 

تداهش دوخ  رفکب  مه  وت  رگا  میدرک ، هبوت  دعب  یلو  میدش  رفاک  میدرک و  هابتشا  میدیزگرب  تیمکحب  ار  رفن  ود  نآ  هک  یتقو  ام  - 
رگا میزاس و  یم  ترانکرب  تفـالخ  زا  هنرگو  میدـنویپ  یم  وت  هورگ  هب  میدرگیمزاـب و  وت  بناـجب  ینک ، هبوت  اـم  لـثم  دـعب  یهد و 

.میزادنا یم  ترودب  يزرو  عانتما 

: دومرف درمش و  تشز  دوب ، ناشزیچان  يأر  تسپ و  هشیدنا  هدیئاز  هک  ار  ینهوم  تشز و  نانخس  نینچ  ماما 

ناگتفای تیاده  زا  مهارمگ و  تروص  نیا  رد  منک  رارقا  دوخ  رفکب  ربمایپ  هارمه  هب  مداهج  ترجه و  دنوادخب و  منامیا  زا  سپ  ایآ  »
.متسین

رب دیئوگب  اهنآ  هب  دننیزگرب و  ار  رفن  ود  مدرم  رگا  دیا ؟ هدش  جراخ  ام  عامتجا  زا  دیرامش و  یم  لالح  ار  ام  نوخ  ارچ  امـش ، رب  ياو 
هک امـش  يارب  تسا  رتـهب  دـیراذگب  شیاـجب  ار  يرگید  دـینک و  راـنک  رب  راـک  زا  ار  درم  نـیا  دـینک و  هاـگن  مدرم  تحلـصم  قـح و 

دیشکب و ار  مدرم  دیراذگب و  شود  يور  ار  ناتاهریشمش 

ج 1،ص:367 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

«19 «. » تسا راکشآ  يراکنایز  کی  نیا  دیزیرب ، ار  ناشنوخ 

: دندز دایرف  دوخ  نیب  رد  دنتسین  ماما  فیرح  نخس  ثحب و  رد  دندیمهف  هک  جراوخ 

.تشهب بناجب  دیباتشب  دیباتشب  دیوش ، گنج  هدامآ  همه  دینکن ، ثحب  دینزن و  فرح  اهنیا  اب  - 

هک دیمهف  دش و  سویأم  اهنآ  یئامنهار  زا  ماما  نوچ  ( 1)
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نیا هـک  جراوـخ  دـننکن ، یتسدـشیپ  هـلمح  رد  تـفگ  اـهنآب  یلو  درک ، گـنج  هداـمآ  ار  شنایهاپـس  دـندرگیمنزاب ، قـح  هارب  زگره 
هتفیش هک  يا  هنشت  لثم  گنج  قشع  زا  ناشاهلد  دنتـشاد و  گنجب  رفاو  یقایتشا  اهنآ  دندش ، دربن  يایهم  مه  اهنآ  دندید  ار  یگدامآ 

: دندیشکیم دایرف  دوخ  نایم  رد  تشاد و  ناجیه  دشاب ، یئاراوگ  بآ 

!؟ دشاب تشهب  قاتشم  هک  تسیک  - 

ال : » دندادیم راعـش  دنلب  يادص  اب  دندرک و  عورـش  ار  یکانرطخ  تشز و  هلمح  هاگنآ  تشهب ، يوسب  تکرح  دنداد ، باوج  یگمه 
« هّلل الا  مکح 

نایم رد  ار  جراوخ  دـندرب و  شروی  تسار  يوسب  یهورگ  پچ و  بناجب  يا  هتـسد  دـندش ، هورگ  ود  ماـما  نایهاپـس  هکرعم  نیا  رد 
«. 20  » دنتشک رفن  هن  يانثتساب  ار  یگمه  هک  دیشکن  تعاس  کی  زا  شیب  دنداتفا و  ناشناجب  ریشمش  هزین و  اب  دنتفرگ و 

______________________________

.هسایسلا همامالا و  (- 19)

لت هب  رفن  کی  هریزج و  هب  رفن  ود  نامرک و  هب  رفن  ود  نامع و  هب  رفن  ود  رفن  هن  نآ  زا  هک  هدـمآ  یناتـسرهش  لحن  لـلم و  رد  (- 20)
.دمآ دوجوب  جراوخ  تعدب  ات  دنداد  هعاشا  مدرم  نیب  ار  دوخ  هدیقع  دندرک و  رارف  نوزوم 

ج 1،ص:368 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

«. 21  » دننک ادیپ  ناگتشک  نایم  رد  ار  هیدثلا » وذ   » دسج دومرف  شنارای  هب  ماما  تسشنزاب  نآ  ینیگنس  تفای و  نایاپ  گنج  نوچ  ( 1)

بارطـضا دش و  كانهودنا  ماما  .میدیدن  ار  یـسک  نینچ  دنتفگ  دنتـشگرب و  دـنتفاین و  ار  وا  دـندرک و  یقیقد  يوجتـسج  ماما  نارای 
: دز دایرف  يدشن و  هدز  غورد  یتفگن و  غورد  مسق ، ادخب  تفگ : تفرگ و  ارف  ار  وا  يدیدش 

وا رفن  کی  دنتخادرپ و  وجتسجب  هبترم  ود  دینک ، ادیپ  ناگتشک  نایم  رد  ار  وا  دیورب  امش ، رب  ياو 
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غورد نمب  ربمغیپ  ربکا  هّللا  دومرف : دینش  ار  ربخ  نیا  ماما  نوچ  داد ، ربخ  ار  وا  دمآ و  ماما  روضحب  ناباتش  دید و  ار 

______________________________

نایب ربمغیپ  يارب  ار  شلاح  دوب و  هدروآ  یتفگـش  هب  ار  ام  وا  دایز  تدابع  ربمغیپ ، نامز  رد  دیوگیم : سنا  هیدـثلا ، وذ  هرابرد  (- 21)
رب ناطیـش  تمـالع  هک  تسا  يدرم  نیا  تفگ  دـید  ار  وا  نوـچ  ربـمغیپ  دـش ، دراو  وا  نیب ، نیا  رد  تخانـشن  ار  وا  ترـضح  .میدرک 

یتفگن يدوب  سلجم  نآ  رد  هک  یتقو  مسق  ادخب  ارت  دومرف  ترـضح  درکن  مالـس  ربمغیپ  رب  یلو  دمآ  شیپ  هیدـثلا  وذ  .تسوا  هرهچ 
، دشکب ار  درم  نیا  هک  تسیک  دومرف  ربمغیپ  داتسیا  زامنب  دش و  دجسم  دراو  دعب  ارچ  تفگ  تسین ؟ مدرم  نایم  رد  رتهب  یسک  نم  زا 

مشکب دناوخیم  زامن  هک  ار  يدرم  هنوگچ  هّللا  ناحبس  تفگ  تسا ، زامن  لوغشم  هک  دید  دشکب  ار  وا  هک  تفر  و  نم ، تفگ  رکب  وبأ 
هک تسیک  دومرف : هرابود  ربمغیپ  .تفگ  ار  ارجام  تشگرب و  ربمغیپ  بناـجب  تسا و  هدرک  یهن  نارازگزاـمن  نتـشک  زا  ار  اـم  ربمغیپ 
هب تشگرب و  دوب و  رتاـناد  نم  زا  رکب  وبا  تفگ  رمع  دـید ، هدجـس  لاـح  رد  ار  وا  یلو  تفر  درک و  لوـبق  رمع  دـشکب ؟ ار  درم  نیا 

.مشکب ار  وا  هک  دماین  ملد  مدید و  هدجس  لاح  رد  ار  وا  تفگ  ربمغیپ 

: دومرف ربمغیپ  نم ، تفگ  ع )  ) یلع دشکب ؟ ار  وا  هک  تسیک  دومرف  مهزاب  ربمغیپ 

.داد ربخ  ار  وا  تشگزاب و  ربمغیپ  دزن  هب  تسا  هتفر  نوریب  دجسم  زا  وا  دید  تفر و  ع )  ) یلع شکب ، یتفای  ار  وا  رگا 

زا رفن  ود  یتح  دش  یم  هتشک  وا  رگا  دومرف  ربمغیپ 
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(. دلج 1 هباصالا ،  ) .دندوب مه  دننام  ناشرخآ  ات  لوا  دندرک و  یمن  ادیپ  فالتخا  نم  تما 

ج 1،ص:369 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

نآ رب  نانز و  ناتسپ  لثم  تسا  دولآ  تشوگ  نآ  رگید  فرط  درادن و  ناوختسا  تسا و  صقان  شتـسد  هک  تسا  يدرم  وا  تفگن و 
.دیروایب نم  شیپ  ار  وا  دومرف : سپ  تسا ، هدیئور  جک  رس  یئاهیوم 

نآ رب  نانز و  ناتـسپ  لـثم  هداـتفا  شـشود  رب  هدـش و  عمج  نآ  رب  یئاهتـشوگ  هک  دـید  ار  شیوزاـب  تخادـنا و  رظن  شرکیپ  رب  ( 1)
ار وا  ماما  نوچ  دـتفا ، یم  شـشودب  زاب  دـسریم و  شرگید  تسد  طسو  ات  دنـشک  یم  ار  اهتـشوگ  هک  یتقو  تسا  هدـیئور  یئاـهیوم 

.داتفا هدجسب  دنوادخ  ربارب  رد  دید  یعضو  نینچب 

لیوحت ناش  هداوناخب  ار  ناشنامالغ  اه و  بابسا  دننک و  میسقت  نایهاپس  نیب  ار  جراوخ  نابـسا  هحلـسا و  هک  داد  روتـسد  ماما  زا  دعب 
.دنهد

زا یموش  جـیاتن  نیفـص  گنج  هکنانچمه  دروآ  رابب  یئاهیماک  خـلت  میخو و  بقاوع  اما  تفریذـپ  نایاپ  یلاـح  نینچ  اـب  جراوخ  هنتف 
ار دوخ  تشز  نادـند  زین  ع )  ) نسح راگزورب  دـیماجنا و  ماما  تسکـشب  هک  دـیدرگ  یئاه  تبیـصم  بجوم  تشاذـگ و  ياجب  دوخ 

.داد ناشن 

.مینک یم  هراشا  دمآ  دوجوب  ناورهن  نیفص و  ثداوح  زا  هک  یخلت  كانرطخ و  جیاتن  موش و  بقاوع  نیا  زا  یضعب  هب  اجنیا  رد  ام  و 

ج 1،ص:370 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

(1)

دمآ رابب  لمج  نیفص و  زا  هک  یخلت  جیاتن 

نایهاپس ینامرفان  - 1

یگدـنکارپ یـشکرسب و  دـش و  یگتـسخ  یناوتان و  راچد  قارع  شترا  ناورهن ، نیفـص و  هجیتن  یب  نینوخ و  ياـهگنج  زا  سپ  ( 2)
ناگتسب زا  اهنآ  دندش و  هتـشک  اهدربن  نیا  رد  قارع  نایهاپـس  زا  ناوارف  یهورگ  هک  دوب  نآ  یکی  هقرفت  درمت و  نیا  تلع  دیئارگ و 

رادغاد و ار  اه  هداوناخ  ناشگرم  هک  دندوب  هاپس  هدنامزاب  نادنواشیوخ  و 
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اهنادقف نیا  رثا  رب  دنتـشادن  مکحتـسم  ینامیا  نوچ  دوب و  هدرتسگ  ناشرـس  رب  اج  همه  كوس  مغ و  زا  يا  هیاس  هتخاس و  كانهودنا 
دندوب هداد  تسد  زا  دیشک  یم  هنابز  ناشدوجو  رد  گنج  زا  لبق  هک  ار  داهجب  قایتشا  تعاجـش و  نآ  رگید  دندوب و  هداتفا  عزج  هب 

.دندوب شیاسآ  حلص و  راتساوخ  دندرکیم و  یگتسخ  ترفن و  ساسحا  گنجب  تبسن  تدشب  و 

دـندرکن و شیوریپ  دندینـشن و  ار  شنخـس  تخیگنارب ، هیواعم »  » اب دربن  هب  ار  اهنآ  ناورهن  گنج  زا  سپ  ماما  هک  یتقو  لیلد  نیمهب 
: تفگ ماما  هب  ناگمه  روضح  رد  تشاد  ناهنپ  یتیرومأم  كاپان و  يداهن  هک  ثعشا » »

ات نادرگزاب  نامیاه  هناخب  ار  ام  دش ، دروخ  ناماهریت  تشگ و  دنک  ناماهریشمش  تسکش و  ناماه  هزین  نینمؤملا ! ریما  يا  »

ج 1،ص:371 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

«. دشاب ریذپ  ناکما  نمشد  اب  دربن  دننک و  ناربج  ار  نیلوتقم  هدع  هک  مینک  هدامآ  ار  يرگید  هورگ  میناوتب  میوش و  هدامآ  رتشیب 

هدیچیپرس شنامرف  زا  اهنیا  هک  درک  نیقی  ماما  دنتشگزاب و  ناشیاهرهشب  دنتفر و - نوریب  هاگودرا  زا  نایهاپس  ثعشا ،»  » راتفگ رثا  رب 
دنا و هدوب  هتـسخ  رازیب و  گنج  زا  نایهاپـس  میمهفیم  هک  تساجنیا  رد  .تشگزاب  هفوکب  راچان  دنرب و  یمن  ار  شنامرف  رگید  دـنا و 

.تسا هدوبن  ریذپ  ناکما  اهنآ  جیسب  هتخیگنا ، یمرب  داهجب  ار  اهنآ  ماما  هچ  ره  دنا و  هتشاد  هقالع  شیاسآ  حلصب و 

(1)

ناراکادف گرم  - 2

ناشـصالخا ناـمیا و  هب  هک  ار  يا  هیاـپ  دـنلب  نمؤم و  راداـفو و  ناراـی  زا  یگرزب  ياهتیـصخش  ناورهن  نیفـص و  ياـهگنج  رد  ماـما 
يراوتـسا ياهنامیا  هدنزرا و  ياه  هشیدنا  اناوت ، ناوزاب  هک  دـندوب  يدیـشر  راکادـف و  نادرم  دار  اهنآ  داد ، تسد  زا  تشاد  نانیمطا 

نیگنس محر و  یب  يایسآ  هک  سوسفا  یلو  دندوب ، ربمغیپ  گرزب  نارای  هدنامیقاب  دنتشاد و 
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یتسکش یگدنکارپ و  نینچ  املسم  دندش  یمن  هتشک  ناما  یب  نینوخ و  گنج  نیا  رد  اهنآ  رگا  درک و  دروخ  مه  رد  ار  اهنآ  نیفص 
.دش یمن  ماما  هاپس  بیصن 

یم اهکـشا  ناشگرم  كاندرد  هودـنا  رد  درکیم و  داـی  یکین  تمظع و  هب  ار  ناـشمان  دوب و  راکادـف  نادیهـش  نیا  داـیب  هشیمه  ماـما 
: دومرفیم درکیم و  اه  هلان  تخیر و 

یم ار  اههودـنا  تبرـش  هک  راکادـف  ناتـسود  نآ  زورما  رگید  دـش و  هتخیر  نیفـص  رد  ناـشنوخ  اـم  ناردارب  هک  تسا  راـبنایز  هـچ  »
دندیشک یم  رسب  ار  اهیماکان  ردک  خلت و  ياه  هباشون  دندیماشآ و 

ج 1،ص:372 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

نما و ياههاگیاجب  اهسرت  زا  سپ  دنتفایرد و  ار  دوخ  گرزب  ياهـشاداپ  دندرک و  رادید  ار  ادخ  اهنآ  مسق  ادخب  دنتـسین ، ام  نایم  رد 
و « 22 « ؟ ناهیت نبا  تساجک  رامع ، تساجک  دندیسر ؟ قحب  دندومیپ و  ار  تقیقح  هار  هک  نم  ناردارب  نآ  دنیاجک  دندیمرآ  تحار 

.»؟ دنتخادنا ریت  ناراکبانب  دندیگنج و  بوخ  دنتشاد و  كاپ  یتین  هک  اهنآ  نادننامه  دنیاجک  و  « 23  » نیتداهشلا وذ  تساجک 

______________________________

هک راصنا  زا  تسا  یـسک  نیتسخن  دـنتفر و  ربمغیپ  رادـیدب  هنیدـم  زا  هک  تسا  يرفن  شـش  زا  یکی  یـسوا ، ناهیت  نب  کلام  (- 22)
نب کلام  دوبن ) هدننک  تعیب  نیتسخن  وا  هک  تسا  هدش  هتفگ  و   ) دومن تعیب  شترـضح  اب  هبقعلا  هلیل  رد  درک و  رادید  ار  ادخ  لوسر 
لاس رد  وا  هک  هدش  هتفگ  تشاد ، روضح  ربمایپ  تاوزغ  رگید  دـحا و  ردـب و  ياهگنج  رد  وا  دوب ، لهـشالا  دـبع  ینب  ياوشیپ  ناهیت 

هتـشذگ رد  یکدـنا  زا  سپ  هدوب و  ماما  هارمه  هب  نیفـص  گنج  رد  هک  تسا  هدـش  هتفگ  هتفای و  تافو  رمع  نامز  رد  يرجه  متـسیب 
رد هک  هدمآ  باعیتسا  رد  و  هباغلا ) دسا   ) تسا
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.تسا ماما  راتفگ  نآ ، لیلد  هتفای و  تداهش  نیفص 

دوب نآ  تلع  تسا و  هتـسناد  درم  ود  ربارب  ار  وا  تداهـش  ربمغیپ  هک  تسا  يراصنا  هکاف  نب  تباث  نب  همیزخ  نیتداهـشلا ، وذ  (- 23)
: دومرف ربمغیپ  داد ، تداهش  ربمغیپ  عفنب  همیزخ  درک ، راکنا  ار  هلماعم  نیا  ءاوس  دعب  دیرخ و  سیق  نب  ءاوس  زا  یبسا  ربمغیپ  هک 

؟ يدوبن هلماعم  نایرج  رد  هک  وت  یهدیم ، تداهش  هنوگچ 

یکچوـک رما  نینچ  رد  هنوـگچ  میدرک ، قیدـصت  يدروآ  ادـخ  بناـج  زا  هک  ار  ینآرق  میداد و  تداهـش  وـت  يربماـیپ  هب  اـم  تفگ 
: دومرف ربمغیپ  مینادن ؟ تسرد  ار  تنخس 

ياهگنج رد  وا  دندیمان  نیتداهـشلا  وذ  ار  وا  تسا و  یفاک  رفن  ود  ياجب  دـهدب  تداهـش  سک  ره  ررـض  عفنب و  همیزخ  سپ ، نیا  زا 
رامع دید  هک  یتقو  اما  دـیگنج  یمن  یلو  تشاد  تکرـش  نیفـص  لمج و  ياهگنج  رد  دوب و  ربمغیپ  اب  تاوزغ  رگید  دـحا و  ردـب و 
هلمح نمشدب  دیشک و  ریشمش  سپ  دنشک ، یم  ناراکمتس  هورگ  ار  رامع  دومرف  هک  ربمغیپ  زا  مدینش  تفگ  همیزخ  دش ، هتشک  رسای 

(. دلج 2 هباغلا ، دسا   ) دش هتشک  ات  درب 

ج 1،ص:373 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

: دومرف دعب  درک و  ینالوط  يا  هیرگ  داهن و  سدقم  هرهچ  رب  تسد  هاگنآ  ( 1)

تنس دنتشاد ، ناشیاپرب  دندیشیدنا و  ادخ  ياهنامرف  رد  دنتـشاد ، شراوتـسا  دندناوخ و  ار  نآرق  هک  یناردارب  گرم  زا  هودنا !! هآ و  »
«. دنتسکشن دنتسب و  نامیپ  ناشیاوشیپ  اب  دنتفریذپ و  دندش و  توعد  داهجب  دنتخاس ، دوبان  ار  اه  تعدب  دندرک و  هدنز  ار  ربمایپ 

شبلق رب  گرزب  یهودنا  دیرگ و  یم  دلان و  یم  ینامیا  اب  راکادف و  نارای  نانچ  گرم  زا  ماما  هنوگچ  هک  مینیب  یم  یبوخب  اجنیا  رد 
ناگدیزگرب نیا  تخانش  تبحم و  زا  راشرس  هک 
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دنتسویپ و تقیقحب  ماما ، هدنزرا  ياهـشزومآ  يونعم و  ياهیئامنهار  وترپ  رد  هک  یئاه  نامرهق  نامه  دنکفا ، یم  هیاس  تسا  ناکاپ  و 
.دندمآ رامشب  گرزب  یئاه  هنومن  یماقم ، دنلب  یکاپ و  لامک و  تلیضف و  يارب 

شیارب جرا  یب  راکبان و  یهورگ  دنام و  اهنت  ماما  رگید  دندیمرآ ، تداهش  رتسب  رد  نیفـص  گنج  رد  هدنزرا  نادرمدار  نیا  نوچ  و 
زازتها یمالـسا و  عمتجم  حالـصاب  دـشخب و  ققحت  ار  شـسدقم  ياهنامرآ  اهنآ ، ياکتا  هب  تسناوتیمن  ماما  زگره  هک  دـندنام  یقاـب 

.دزادرپب يربارب  تلادع و  ياهمچرپ 

رگید یناسک  هوالعب  دندنام و  یقاب  شیارب  شزابلغد  نازارمه  راکبیرف و  نارای  دیدن و  ینایز  نینچ  نیفص  گنج  رد  هیواعم »  » یلو
.دندرک شرتدنمورین  دنتسویپ و  واب  دندوب  هتخورف  ایندب  ار  ناشنید  لد و  هک 

ج 1،ص:374 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

(1)

هیواعم ياهیئاشگروشک  - 3

، دوب هدرک  ساسحا  تفـالخ  ماـقمب  تبـسن  ار  اـهنآ  یناـمرفان  یتسپ و  تشاد و  یهگآ  قارع  نایهاپـس  یناور  عضو  زا  هک  هیواـعم » »
.دندرک یم  لاغشا  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  اهرهش  اهنآ ، داتسرف و  یمالسا  ياه  نیمزرسب  ار  دوخ  راوخنوخ  روسج و  نایهاپس 

رگلاغـشا نایهاپـس  .دوب  هتخورف  نآ  هب  ار  شنید  صاع » ورمع   » هک يزیخرز  هیحان  ناـمه  داتـسرف  رـصمب  ار  شنایرکـشل  زا  یهورگ 
دندیچیپ و یم  رس  ماما  نامرف  زا  نانچمه  اهیقارع  لباقم  رد  دنتشک ، ار  رکب » یبا  نب  دمحم   » شرادنامرف دنتفرگ و  ار  رصم  هیواعم ،» »

.دندوب توافت  یب  شوماخ و  اهیراکزواجت ، نیا  ربارب  رد 

رادرس نآ  داتسرف و  نمی  زاجح و  حتفب  « 24 « » هاطرا نب  رسب   » مانب يداهن  تسپ  راکتیانج و  رصنع  یهدنامرفب  رگید  یهاپس  هیواعم » »
لدگنس

______________________________

هلمج زا  تسا ، ریظن  مک  خیرات  رد  هک  دش  یتایانج  ناهانگ و  بکترم  هک  یمحر  یب  راکتیانج و  درم  یـشرق ، هاطرا  یبا  نبا  (- 24)
هک ار  سابع  نب  هللا  دیبع  كدوک  ود 
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هلیبق هب  درکن و  تیاعر  ربمغیپ  اـب  ار  اـهنآ  يدـنواشیوخ  دـیرب و  رـس  ناـشردام  ناـماد  رد  مثق  نمحرلا و  دـبع  ماـنب  دوب  نمی  مکاـح 
دـندش و ریـسا  هک  دـندوب  یناملـسم  ياهنز  نیتسخن  اهنآ  درب و  تراسا  هب  ار  ناـشاهنز  تشک و  ار  ناـشاهدرم  درک و  هلمح  نادـمه 

.دش بکترم  زین  رگید  یمئارج  تشک و  ار  دعس  ینب  هلیبق  دارفا  نینچمه 

ار شتروع  داتفا و  نیمزب  رـسب  هک  درک  هلاوح  يا  هزین  درک و  هلمح  وا  هب  ماما  دـمآ ، ماما  هزرابمب  نیفـص  گنج  رد  راکهبت  درم  نیا 
: دیوگیم هراب  نیا  رد  برع  يارعش  زا  یکی  ثرح  دینادرگرب  يور  وا  زا  ماما  درک و  نایرع 

.ددرگیم نایامن  نایهاپس  هنایم  رد  شتروع  دسر  یمن  رخآ  هب  شراک  هک  يا  هراوس  زور  ره  ایآ 

.ددنخیم یئارجام  نینچب  ناهنپ  رد  هیواعم  دراد و  یم  هگن  وا  زا  ار  شا  هزین  ع )  ) یلع

ج 1،ص:375 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.درک كرت  ار  هنیدم  راچانب  بویا » وبا   » درب و هلمح  دوب  « 25 « » يراصنا بویا  وبا   » شمکاح هک  هنیدمب 

.داتفا هزرلب  اهلد  تفرگ و  ارف  ار  هنیدم  عافد  یب  مدرم  مامت  تشحو  سرت و  دش و  هنیدم  دراو  رسب » ( » 1)

______________________________

رسب ورمع  هب  دش  راکشآ  وا  دننامب  زورما  مه  رسب  تروع  تخادنا و  نیئاپ  ار  شرـس  درک و  نایامن  ار  دوخ  تروع  ورمع  مه  زورید 
.دینک رکشت  ناتدوخ  ياهتروع  زا  طقف  دید  دیهاوخن  ار  نامرهق  ریش  رگید  هک  ار  ناتدوخ  هار  دینک  یمن  هاگن  ایآ  دیئوگب 

تاجن یلع  نانـس  تبرـض  زا  دوبن  ناتیاهتروع  رگا  هداد  رارق  ینابهگن  یـسک  ره  يارب  دنوادخ  دنداد و  تاجن  گرم  زا  ار  امـش  هک 
.دراد یمزاب  نتشگزاب  زا  ار  امش  دوخ ، نیا  دیتفای و  یمن 

نآ نایم  رد  یلع  هک  دیدید  ار  یناشخرد  هوبنا و  هاپس  هاگره 
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ناتیارب امـش  ياه  هبرجت  اریز  دـباین  رد  ار  امـش  گرم  ات  دیـشاب  رود  نایهاپـس  زا  هشیمه  دـیورب  يرانکب  دـینک و  كرت  ار  نآ  تسا ،
.تسا یفاک 

(. باعیتسالا  ) تسا رایسب  وا  هرابرد  نخس  تشذگرد و  ماش  ای  هنیدم  رد  هیواعم  راگزور  رد  دش و  هناوید  شرمع  رخاوا  رد  رسب 

هبقع و نامیپ  رد  ربمایپ  اب  .تسا  فورعم  هنیک  مسا و  نیاـب  راـجن و  ینب  هلیبق  زا  يراـصنا  بیلک  نب  دـیز  نب  دـلاخ  بویا  وبا  (- 25)
يارب يا  هناخ  هک  یتقو  ات  دمآ و  دورف  بویا  وبا  هناخ  رد  دش  هنیدم  دراو  ربمغیپ  هک  یتقو  درک ، تکرش  تاوزغ  رگید  ردب و  گنج 
بویا وبا  دش ، قارع  مزاع  هنیدم  زا  ماما  هک  یتقو  تسب  يردارب  دقع  ریمع  نب  بعـصم  وا و  نیب  ربمایپ  دوب ، اجنامه  رد  تخاس  دوخ 

اب داهج  رد  مه  گرم  زا  سپ  بویا  وبا  درک ، تکرـش  جراوخ  گنج  رد  دـش و  قحلم  ماـماب  بویا  وبا  دـعب  داد و  هنیدـم  تیـالو  ار 
دلج هباصالا ،  ) دنا هتشون  لاس 52  رد  ار  وا  گرم  یضعب  درک و  تافو  هینطنطـسق  رد  يرجه  هاجنپ  لاس  رد  درکیم و  تکرـش  رافک 

(. 1

ج 1،ص:376 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

: تفگ هلمج  زا  تشادرب  رد  ناوارف  يدیدهت  یمحریب و  تنوشخ و  تدش و  شا ، هبطخ  داتسیا و  نخسب  هنیدم  رد  رسب » »

یمن هدـنز  هنیدـم  رد  ار  غلاـب  رفن  کـی  یتـح  دوب ، هتـشاذگ  يرارق  نم  اـب  هیواـعم  هک  دوـب  نیا  هن  رگا  مسق  ادـخب  هنیدـم ! مدرم  يا  »
«. متشاذگ

« هیواعم  » يارب شمدرم  زا  روزب  دوشگ و  ار  اجنآ  دـش و  هکم  هجوتم  داد ، نایاپ  شراـکب  تفرگ و  ار  هنیدـم  راـکهبت ، نیا  نوچ  ( 1)
زا سابع » نب  هّللا  دیبع   » شمکاح دش و  نمی  هجوتم  دعب  تفرگ و  تعیب 
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.دهد شرازگ  ار  هعقاو  رطخ  ات  تفر  ماما  دزن  هفوک  هب  درک و  رارف  شربارب 

دمآ و رد  سابع » نب  هّللا  دـیبع   » لافطا يوجتـسج  رد  تفرگ و  تعیب  هیواعم »  » يارب شمدرم  زا  دـش  نمی  دراو  راکهبت  رـسب »  » نوچ
رب ایند  تفر و  ورف  اسرفناج  یهودـنا  هب  كاندرد  هثداح  نیا  زا  ناکدوک  ردام  دـیرب ، رـس  ار  كدوک  ود  ره  تفای ، ار  اهنآ  هک  یتقو 

یمنزاب هیرگ  زا  شنامـشچ  دوب و  كوس  هودـنا و  درد و  شبآ  اذـغ و  دروخ و  ورف  ار  شرکیپ  حور و  گرزب  یمغ  دـش و  گنت  وا 
: دورسیم نینچ  شناکدوک  هیثرم  رد  هتخادگ  یحور  اب  وا  داد ، تسد  زا  ار  شروعش  هکنیا  ات  داتسیا 

نم بلق  اهنآ  رگشسرپ ، يا  دندمآرب  فدص  زا  هک  دندوب  دیراورم  ود  اهنآ  ینک  یم  هودنا  ساسحا  مرسپ  ود  گرم  زا  هک  یسک  يا 
نمب دنتـشذگ  دـنتفر و  هک  یناکدوک  گرم  زا  مدـنمدرد  ناریح و  راوخ و  کنیا  نم  هدـش  هدوبر  ملد  نونکا  دـندوب و  نم  شوگ  و 

متفریذپ یمن  ار  اهنآ  نخس  نم  یلو  تسا  راکتیانج  يدرم  رسب  دنتفگ ، یم 

ج 1،ص:377 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

«26  » .دنتفگ یم  تسار  اهنآ  هک  متسناد  تخادنا  ناشکاخ  رب  دیرب و  ار  منادنزرف  ياهگر  هک  نونکا  یلو 

داتـسیا و هبطخب  شداهن  تسـس  نایهاپـس  درمت  زا  نیگهودـنا  دـنمدرد و  یحور  اب  دیـسر ، ماما  هب  كاندرد  ياهربخ  نیا  نوچ  ( 1)
: دومرف

امـش رب  اـهیماش  يدوزب  هک  منیب  یم  نینچ  مسق  ادـخب  نم  تسا و  هدرک  حـتف  ار  اـجنآ  هتفر و  نمی  هـب  رـسب »  » هـک دیـسر  ربـخ  نـمب  »
رب ماما  امـش  دیا ، هدنکارپ  دیراد  هک  یقح  روحم  زا  امـش  دنا و  هناگی  دنراد  هک  یلطاب  فدـه  رد  اهنآ  نوچ  دار ، دـنهاوخ  تموکح 

اهنآ دینک و  یم  ینامرفان  ار  دوخ  قح 
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دوخ نیمزرـس  رد  اهنآ  دـیزرویم و  تنایخ  امـش  دـنناسریم و  شبحاصب  ار  تناـما  اـهنآ  دـنربیم ، ناـمرف  ار  شیوخ  نیغورد  ياوشیپ 
.دیدزدب ار  شدنب  مسرتیم  مهد  تناما  امشب  ار  يولد  رگا  مسق  ادخب  دیروآ ، یم  رابب  یهابت  امش  دننک و  یم  حالصا 

نمب ار  شرتهب  ریگب و  نم  زا  ار  اـه  نیا  دـندرک ، هتـسخ  دـیمون و  دوخ  زا  ارم  اـهنیا  مدـش و  هتـسخ  ریـس و  مدرم  نیا  زا  نم  ایادـخ ! »
یـشالتم دوـشیم ، لـح  بآ  رد  هک  یکمن  نوـچمه  ار  ناـشاهلد  نک و  طلـسم  اـهنآ  رب  يدـب  رادـمامز  ریگب و  اـهنیا  زا  ارم  شخبب و 

«. متشادیم « 27 « » سارف ونب   » هلیبق زا  هراوس  رازه  طقف  امش  ضوعب  متشاد  یم  تسود  مسق  ادخب  .نادرگ 

______________________________

.هدبع دمحم  هغالبلا  جهن  حرش  (- 26)

.تسا یگنادرم  تعاجشب و  روهشم  هک  برع  زا  يا  هلیبق  سارف  ونب  (- 27)

ج 1،ص:378 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

میرب و یم  یپ  ماما  نئاخ  نایهاپس  تابث  یب  دساف و  عضوب  یبوخب  يروآدرد  ینارنخـس  نینچ  زا  ( 1 « ) 28  » .دمآ دورف  ربنم  زا  هاگنآ 
.دنتشادرب تسد  شتیامح  زا  هیواعم » اب   » هزرابم رد  دنتشاذگ و  اهنت  ار  نسح  ماما  هورگ ، نیا  هک  دنامن  یقاب  یبجعت  ام  يارب 

ناشاه هناخ  نایم  رد  ات  داتسرف  قارع  مدرمب  هلمح  يارب  فوع » نب - نایفـس   » یهدنامرفب يرکـشل  درکن و  تعانق  مه  نیاب  هیواعم » »
یحاون نآ  مدرم  رب  تخس  تشز و  يراتشک  دندرک و  هلمح  « 30 « » رابنا و  « » 29 « » تیه  » یحاونب هیواعم »  » نارگلاغشا دزاتب ، اهنآ  رب 

.تفر تراغ  دابب  ناشلاوما  همه  دمآ و  رابب 

رگید هدـیدرگ و  اناوت  دـنمورین و  لطاب  هک  دـید  یم  هنیاعمب  نوچ  درب  ورف  گرزب  یهودـنا  رد  ار  ماما  راـب ، فسا  ربخ  نیا  شرازگ 
فوخ ار  ناشاهلد  هک  ینایهاپس  تسین ، ریذپ  ناکما  يرصنع  تسس  نایهاپس  نینچ  اب  یناطیش  گرزب  تردق  نانچ  نتسکش 
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.تسا هداد  رارق  یئاسرفناوت  يانگنت  نینچ  رد  ار  ماما  هتفرگ و  ارف  تلذ  يراوخ و  و 

یتخبدب و زا  هک  یطوطخ  اب  ار  شنامیپ  تسس  نارای  هرهچ  تشاد و  نایب  زیگنادرد  ناجیهرپ و  ینخس  داتـسیا و  نخـسب  ماما  مهزاب 
تلذم يزور و  هیس 

______________________________

.هدبع هغالبلا  جهن  حرش  (- 28)

.دراد ناوارف  تالوصحم  اهناتسلخن و  هک  تسا  دادغب  یحاون  زا  يرهش  تیه  (- 29)

وبا دـعب  هتخاس و  ار  نآ  فاتکالا  وذ  روپهاش  دراد ، هلـصاف  دادـغب  اب  خـسرف  هد  هک  تارف  یبرغ  هرانک  رد  تسا  يرهـش  راـبنا  (- 30)
مجعم  ) تسا هدوب  اجنآ  رد  رمع  رخآ  اـت  هدرک و  اـنب  نآ  رد  یئاـهخاک  هدرک و  دـیدجت  ار  نآ  ياـنب  یـسابع  هفیلخ  حافـس ، ساـبعلا 

(. دلج 1 نادلبلا ،

ج 1،ص:379 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

: دومرف درک و  میسرت  ناشربارب  رد  تسا  رادومن  نآ  رب 

شیپ دیگنجب ، اهنآ  اب  متفگ  امشب  متخیگنارب و  راکشآ  ناهنپ و  زور و  بش و  مدرم ، نیا  اب  گنجب  ار  امش  نم  هک  دیشاب ! هاگآ  ( » 1)
، دـنا هداتفا  یتسپ  هب  تخـس  دـنزاتب ، اهنآ  رب  دـنیآرد و  اهنآ  ياه  هناـخب  نانمـشد  هک  یمدرم  مسق  ادـخب  دـنگنجب ، امـش  اـب  هکنآ  زا 

وخا نایرکـشل  کنیا  دـنتفرگ و  ار  امـش  ياهرهـش  دـش و  زاغآ  اهنآ  هلمح  هکنیا  ات  دـیدیئارگ  یتسپ  هب  دـیدنارذگ و  تقو  نانچمه 
.دنا هدرک  هحلسا  علخ  ار  رهش  نانابهگن  هتشک و  ار  يرکب » ناسح  نب  ناسح   » اهنآ دنا ، هدرک  هلمح  رابنا  رهش  هب  « 31  » دماغ

دنب ندرگ  دنب و  تسد  لاخلخ و  هدرب ، هلمح  تسام  هانپ  رد  هک  یناملـسم  ریغ  نز  ناملـسم و  نز  هناخب  هک  تسا  هدیـسر  ربخ  نمب  »
.تسا هداتسیان  ناشربارب  رد  هیرگ  زج  يزیچ  دنا و  هدوبر  ار  اهنآ 

یتحارج اهنآ  رفن  کی  هب  یتح  دنا و  هتشگزاب  ناوارف  یئاهدربتسد  اب  رگتراغ  نایماش 
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نینچ مهنم  دوخب  یتح  دراد و  اـج  دریمب ، هصغ  زا  یناملـسم  درم  رگا  يربخ  نینچ  ندینـش  اـب  .تسا  هدـشن  هتخیر  ینوخ  هدیـسرن و 
.تسا راوازس  یگرم 

یقح زا  امـش  یگدنکارپ  دنراد و  هک  یلطاب  رب  اهنآ  عامتجا  زا  دسریم  ناجرب  هودنا  ددـنویپ و  یم  گرمب  لد  مسق ، ادـخب  اتفگـش ، »
.دیوش رود  دیورب  ناتیور  داب  تشز  يا  دیا !! هدیئارگ  نآ  هب  هک 

اب دیبنج و  یمن  دیا و  هدش  اهنآ  تالمح  ياهریت  جامآ  هک  امش  »

______________________________

.نمی رد  دماغ  ینب  هلیبق  زا  فوع  نب  نایفس  (- 31)

ج 1،ص:380 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.دیتسه یضار  ینایصع  نینچب  دینک و  یم  ینامرفان  ار  دوخ  ماما  دینک و  یمن  عافد  دنگنج و  یم  امش 

ناتـسمز رد  نوچ  دوش و  کنخ  اوه  ات  هدب  یتلهم  تسا  مرگ  تدـشب  اوه  دـیئوگیم  مناوخیم  گنجب  ار  امـش  ناتـسبات  رد  نوچ  ( » 1)
دینک و یم  رارف  امرگ  امرـس و  زا  امـش  .ددرگ  مرگ  اوه  ات  هدب  یتلهم  تسا  درـس  یلیخ  اوه  دیئوگیم  منک  یم  توعد  دربن  هب  ار  امش 

هزادـناب ناتلقع  دـیراد و  رـس  رب  ناکدوک  ياهلایخ  دـیا ، هتفرگ  دوخب  نادرم  هفایق  هک  ینادرماـن  يا  تسا ، رتشیب  امـش  رارف  گرم  زا 
هارمه هب  هودنا  دراد و  رابب  ینامیشپ  هک  یتخانش  مسانـشن ، منیبن و  ار  امـش  هک  متـشادیم  تسود  مسق  ادخب  .تسا  نیـشن  هلجح  نانز 

.دروآ یم 

هشیدنا دیتخیر و  مماکب  هودنا  گنرش  هعرجب  هعرج  دیتشابنا و  هودنا  زا  ار  ما  هنیس  دیدرک و  رپ  هصغ  زا  ار  مبلق  هک  دشکب  ناتیادخ  »
«. دیتخیر مهرد  نایصع  درمت و  یشکرس و  اب  ار  ما  هشقن  و 

اهنآ .تشادـنرب  ناشناج  زا  ار  درمت  یتسپ و  تخیگناینرب و  ار  اهنآ  هدیـسوپ  هدـناماو و  حاورا  زگره  ماـما  یـسامح  راـتفگ  نیا  یلو 
تخات یم  اهنآ  رب  هک  دندوب  هدش  هیواعم  حلسم  نارگلاغشا  نارگ و  تراغ - میلست 
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.دیشک یم  شتآ  هب  تساوخیم  هک  اج  ره  هنوگ و  ره  ار  ناشناج  لام و  و 

(2)

«32  » تیرخ هنتف  - 4

شزاب شزاب  هلیح  نمشد  نامیپ و  تسس  نارای  زا  هک  یهودنا  ماما و  ياهیراتفرگ 

______________________________

رب ار  وا  رماع  نب  هللا  دبع  تشاد ، هدـهعب  ار  رـضم  هلیبق  یهدـنامرف  دوب و  یلع  هارمه  لمج  گنج  رد  یجان  دـشار  نب  تیرخ  (- 32)
تخاس مکاح  سراف  یحاون  زا  یکی 

ج 1،ص:381 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

اب تساخ و  یمرب  جراوخ  زا  هک  یگرزب  ّرش  دومن ، نادند  شربارب  رد  يرتگرزب  ّرش  هنتف و  هکلب  تفاین ، نایاپ  اج  نیمهب  تشاد ، لدب 
جیردتب دیوارط ، یم  اهنآ  ناگدنام  یقاب  زا  رفن  دـنچ  هشیدـنا  زا  هک  جراوخ  كانرطخ  هابت و  هدـیقع  .تفریذـپن  نایاپ  ناورهن  گنج 

دنتخادرپ و یم  اه  تنوفع  نیا  رـشنب  دنتـشاد  یگدامآ  ار  یئاهیور  جـک  نینچ  تفایرد  هک  يا  هنوگ  رامیب  مدرم  تفرگ و  یم  هشیر 
یمالـسا عمتجم  رد  نایغط  درمت و  زا  ار  یگرزب  لکـشم  تفای و  یم  شرتسگ  تفرگ و  یم  جـضن  اـهرطخ  اـه و  یتشز  نیا  مک  مک 

.دومنیم نادند  گنچ و  داتسیا و  یم  ماما  ربارب  رد  دادیم و  لکش 

.تساخرب ماما  گنجب  درک و  اپرب  یئاولب  شنارای  یهارمه  هب  بصعتم ، جراوخ  زا  یکی  تیرخ »  » هلمج زا 

.دنک تیاده  دروآ و  نامرفب  درادزاب و  نایصع  زا  ار  وا  ات  داتسرف  تیرخ  بناجب  يرکشل  ماما ،

دـنام و یقاب  دوخ  جاجل  لادـج و  رب  تیرخ  یلو  تفرگ ، رد  ناشنیب  یئاهثحب  اهنخـس و  دـش و  هجاوم  جراوخ  هورگ  اـب  ماـما  رکـشل 
دنتـسشن و بقع  هرـصب  بناجب  شنارای  و  تیرخ »  » دشن و فرط  چـیه  بیـصن  يزوریپ  تفرگرد و  نینوخ  تخـس و  یگنج  راچانب 

.تشگزاب هفوکب  هجیتن  نودب  ماما  رکشل 

هرصب ياورنامرف  هک  سابع » نبا   » هب داتسرف و  هرصبب  تیرخ  هلئاغ  عفر  يارب  رتدنمورین  يرکشل  رت و  يوق  یئورین  ماما 

دلج 1 مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  www.Ghaemiyeh.comیناگدنز  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 386زکرم  هحفص 358 

http://www.ghaemiyeh.com


ار ماما  نامرف  سابع » نبا   » .دزاس فرطرب  ار  ناشزاین  دنک و  کمک  ار  هفوک  يورین  هک  تشون  دوب 

______________________________

تـساخرب ماما  تفلاـخمب  تفر و  سراـفب  دـش و  ادـج  ماـما  زا  تیمکح  هلئـسم  زا  سپ  یلو  درک  تکرـش  مه  نیفـص  گـنج  رد  وا 
(. دلج 1 هباصالا ، )

ج 1،ص:382 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

و تیرخ »  » یلو دـنتفر  تمیزهب  دـندروخ و  تسکـش  تیرخ  نارادـفرط  تـفرگ و  رد  نینوـخ  دـیدش و  یگنج  هراـبود  درک و  ارجا 
.دنتخیرگ زاوها  بناجب  دندرک و  هدافتسا  بش  یکیرات  زا  شنارای  یضعب 

وا هب  تشادـن  یئالج  ماکحتـسا و  ناشنامیا  هک  یحول - هداس  ناداـن و  مدرم  دـش و  هدیـشاپ  جراوخ  تسدـب  هنتف  رذـب  اـجنآ  رد  ( 1)
.دنتفرگ هرانک  مالسا  تقیقح  زا  دندیورگ و 

نید زا  هرابود  دندوب  هدش  ناملسم  هک  نایحیـسم  زا  یهورگ  تشادزاب و  هیزج  تخادرپ  زا  ار  نایحیـسم  هاکز و  نداد  زا  ار  اهبرع  وا 
درک و بیقعت  ار  اهنآ  ماـما  ياوق  .تفاـی  ینوزفا  شیورین  تفرگ و  ـالاب  هنتف  مک  مک  دـنتفرگ و  ار  وا  رود  يداـیز  هورگ  دنتـشگرب و 

هاپـس یهدنامرف  دنداتفا ، تراسا  هب  یهورگ  دـندش و  هتـشک  شنارای  زا  یعمج  تیرخ و  گنج ، نیا  رد  تفرگ و  رد  یگنج  مهزاب 
یمالـسا ناهج  رد  نانچمه  اه  هنتف  اهبوشآ و  تفرگ ، تراسا  هب  ار  هیقب  درک و  دازآ  دـندرک  هبوت  دـندش و  میلـست  هک  ار  اهنآ  ماـما ،

شترضح و تداهش  ماما و  تسکـشب  ماجنارـس  ات  تفرگیم  ارف  جنـشت  زا  یجوم  ار  ماما  تموکح  تحت  یحاون  تفای و  یم  شیازفا 
.دروآ رابب  ناملسم  تما  يارب  یناوارف  ياهنایز  دیماجنا و  ع -)  ) نسح شدنزرف - تسکش 

ج 1،ص:383 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

(1)

نینوخ بارحم 

ج 1،ص:384 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

گرزب یهودنا  اب  دیزگ ، تماقا  هفوک  رد  ماما ، نیفص ، هثداح  زا  سپ  ( 1)
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هدرک شا  هطاحا  اه  يدرمان  اهیئاوران و  اه و  یتخس  يوس  همه  زا  هک  حورجم  كاندرد و  یبلق  و 

؟؟؟ هب هک  دیدیم  ار  یمدرم  وا 

هک هدیدرگ  یتسپ  یتسس و  ریسا  نانچ  هدش و  هریچ  اهنآ  رب  اهینار  ضرغ  و 

ج 1،ص:385 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

یئاـناوت و ناـنچنآ  شیاـه  یتـسرپ  لـطاب  اـهیراکهبت و  همه  اـب  هیواـعم » ، » وا ربارب  رد  دور و  یمن  نآ  زا  یئوج  تقیقح  دـیما  زگره 
.دیآ یم  رظنب  نکمم  ریغ  وا ، رب  هبلغ  رگید  هک  هتفای  یتکوش 

تخـس ینایـصع  یـشکرس و  راـچد  دـننک و  یمن  يوریپ  دوخ ، يـالوم  ناـمرف  زا  يور  چـیه  هب  ع )  ) یلع ناـمیا  تسـس  ناراـی  اریز 
يدام تاناسون  نیرتدیلپ  شوختـسد  ار  ناشدرمتم  حور  یبلط ، شیاسآ  یئوج و  تذل  دنریذپ و  یمن  ار  ماما  توعد  .دـنا  هدـیدرگ 

.دننک یمن  كرد  ار  داهج  موهفم  دنسرتیم و  گرم  زا  دنتسین و  گنج  ياه  یتخس  لیمحتب  رضاح  رگید  هداد و  رارق 

هشیمه دوب و  راب  بیـصم  كاندرد و  شیارب  یناگدنز  رگید  هک  دوب  هتخاس  خلت  ار  ماما  ناج  ماک  نانچ  اهیراوگان  اه و  یتخـس  نیا 
زا درک و  یم  رارکت  ار  وزرآ  نیا  هظحل  ره - دنک و  چوک  اه  ینـشور  ناهجب  کیرات  هایـس و  يایند  نیا  زا  ات  درکیم ، گرم  يوزرآ 

.دومنیم تداهش  يانمت  شیادخ 

نایوج تقیقح  اریز  دـنیاپ ، یمن  ناراک  هتـسیاش  دـننامیم و  یقاب  نازابلغد  دـیوگیم : هک  تسا  تسار  شنخـس  وادرون » سکام  ( » 1)
.دننامب یقاب  اهلطاب  يایند  رد  دنناوتیمن  زگره 

ار لئاضف  همه  هک  تسا  يا  هناگی  رصنع  هدومن و  هرهچ  راگزور  رب  نآ  نایاپ  ات  ناهج  زاغآ  زا  هک  تسا  یناسنا  نیرت  هتسیاش  ماما  و 
هتـسناوتن ایند  ياهیگدـنبیرف  اه و  یمرخ  اه و  تذـل  زگره  تساربم ، اه  یگدولآ  اه و  تصیقن  همه  زا  شکاپ  تریـس  تسا و  زئاـح 

تیناسنا یلاع  هنومن  نیرتگرزب  شدوجو  هک  تسا  يزاتمم  تیصخش  وا  دنک و  بلج  ار  شینامسآ  گرزب و  حور 
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رادوـمن وا  كاـپ  يوـخ  دـنک و  یم  یلجت  شدـیواج  نـشور  تاذ  رد  اـهیرترب  تـالامک و  لـک  تـسا و  تاـیح  سدـقم  سوماـن  و 
اه هدیقع  نیرتکاپ  نیرتراوتسا و 

ج 1،ص:386 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

یمرب ناناوتان  تیامح  جوم  شناج  رد  دشوجیم و  یتسودناسنا  يربارب و  تلادـع و  هب  قشع  وا ، لیـصا  تشرـس  رد  تساهنامیا و  و 
.دریگ یمن  مارآ  زگره  دزیخ و 

گرزب و میعز  نینچ  هنوگچ  دـیاپ و  یم  دـجنگ و  یم  اـهلطاب  کـیرات  ياـیند  نیا  رد  يرترب  میظع و  دوجو  نینچ  هنوگچ  سپ  ( 1)
قحب هک  یمدرم  دنامب ، رادیاپ  دناوتیم  تلیضف  تقیقح و  زا  رود  هدرم و  هابت و  دساف و  تلم  نانچ  نیب  رد  یئاناوت  سدقم و  ياوشیپ 

گرزب يربهر  یلاع  میهافم  دنمهف و  یمن  ار  تلیـضف  داهج و  نامیا و  قیاقح  دـنا و  هدـش  سوه  ایند و  سفن و  هدـنب  هدرک و  تشپ 
.دننک یمن  كرد  الصا  ار  یناسنا 

ار ایند  وا  اریز  دباتشب ، یلعا  قیفر  رادیدب  دبای و  یئاهر  يراکبان  هورگ  نینچ  تبحاصم  زا  هک  تساوخیم  ادخ  زا  ماما  تهج ، نیمهب 
لدع دـشخب و  میکحت  ار  تقیقح  ینابم  هک  دوب  نآ  راتـساوخ  هکلب  تساوخیمن ، شیاهینارمکح  اه و  یئوج  ماک  اه و  تذـل  رطاخب 

تسپ و طیحم  نآ  رد  ار  يا  هدنز  یلاع و  همانرب  نینچ  تسناوتیمن  هک  نونکا  دناتسب و  راکمتـس  زا  هدیدمتـس  قح  درادب و  رادیاپ  ار 
: دومرفیم وا  هب  دزیم و  سپ  درکیم و  درط  ار  ایند  دنک ، ارجا  فیثک 

«. هد بیرف  ار  يرگید  ورب  هد ، بیرف  ار  يرگید  ورب و  ایند  يا  »

رد هک  یئاهنآ  دوزفا ، یم  نیگنـس  یمغ  ربمایپ ، نارود  ناگدـنام  یقاـب  ناگتـسیاش و - نازیزع و  نادـقف  ماـما ، گرزب  هودـنا  نیا  رب 
« نیتداهشلا وذ  «، » ناهیت نبا  «، » رسای رامع   » لثم يزابناج  ناراکادف  دندوب ، هتخومآ  نامیا  تلیضف و  سرد  وا  بتکم 
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هماقا رد  اهنآ  صالخا  نامیا و  رب  ماما  هک  نانمؤم  هورگ  ناشخرد  هتخانش و  ياه  هرهچ  زا  اهنآ  نانگمه  و 

ج 1،ص:387 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

دـیما و رگید  هتفرگ و  یلع  تسد  زا  ار  همه  راـگزور  نونکا  تشاد و  هیکت  ربماـیپ  تنـس  نید و  رئاعـش  دـییأت  لـطاب و  وحم  قـح و 
.تسا هدراذگن  یقاب  ایند ، نیا  رد  شیارب  یئوزرآ 

يایند نیا  يانگنت  زا  هک  تساوخیم  عرضتب  ناج  يادیوس  زا  دیلان و  یم  ادخ  هاگردب  رازآ ، هجنکش و  یخلت و  درد و  همهنیا  اب  ماما 
درک و تیاکح  ع )  ) نسح شدنزرفب  اهدایرف  اهاعد و  نیا  زا  شتداهـش ، هثداح  زا  لبق  هکنانچ  دـشخب ، شیئاهر  راومهان ، هارمهان و 

: تفگ

یم ادخ ! ربمایپ  يا  متفگ  .تسا  هدمآ  نم  دزنب  هک  مدید  ار  ادـخ  لوسر  دـمآ ، رب  مهب  میاهمـشچ  متفر و  باوخب  یکدـنا  ار  بشید  »
؟ تسا هدمآ  نم  رس  رب  اه  ینمشد  اهیژک و  هچ  وت ، تما  زا  هک  ینیب 

««. 1  » راپسب اهنآ  هب  ار  رتدب  نم  زا  هد و  نمب  ار  رتهب  اهنیا  زا  ایادخ  متفگ : .نک  نیرفن  ار  اهنآ  دومرف :

هنهپ رد  شیلـصا  هاگیاجب  یهلا  تجح  نیا  دور و  الاب  نامـسآ  رب  نشور  رون  نیا  هک  دیـسر  نآ  ماگنه  دـش و  هتفریذـپ  ماـما  ياـعد 
.دوش یم  زئاف  میعن  تنج  ناحیر و  حور و  هب  نیمز  زا  هک  تسا  یحور  نیرتالاو  نیا  ددرگزاب و  توکلم 

ياهراب نیرت  نیگنس  دینارذگ و  یم  ار  دوخ  جنر  شالت و  اپارس  رمع  نارود  نیرت  خلت  نیرت و  تخس  ماما  هک  ماگنه  نیمه  رد  ( 1)
دجسم رد  یبش  دندوب و  هدمآ  درگ  هکم  رد  جح  مسارم  ماجنا  يارب  ارهاظ  جراوخ  زا  نت  دنچ  دیشک ، یم  شودب  ار  گرزب  یهودنا 

زا ناناملسم  تاجن  يارب  دنتفگ  دنتشاد و  دوخ  اب  كانرطخ  یئاوجن  مارحلا 
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رفن هس  دیاب  گنج  يزیرنوخ و 

______________________________

دلج 1. هسایسلا ، همامالا و  (- 1)

ج 1،ص:388 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.دنتسه صاع » ورمع   » و هیواعم »  » و ع )  ) یلع رفن  هس  نیا  دنوش و  هتشک  دنیاه ، هقرفت  اهراتشک و  همه  أشنم  هک  رافک !! زا 

مه یمیمت » رکب  نب  ورمع   » دش و ماما  نتشک  راد  هدهع  يریمح » مجلم  نب  نمحرلا  دبع   » مانب يزور  هبت  راکتیانج  تقو ، نیا  رد  ( 1)
دوخ همانرب  يارجا  يارب  یگمه  درک و  لوبق  ار  صاع » ورمع   » گرم مه  یمیرـص » هّللا  دـبع  نب  یجح   » تفریذـپ و ار  هیواعم »  » لتق

تعاس دوب و  يرجه  ملهچ  لاس  مهدزون ) بش   ) ناضمر هام  مهدـجیه  زور ، نآ  .دـنتفرگ  میمـصت  دـندرک و  باختنا  ار  ینیعم  زور 
تکرح دوخ  تیرومأـم  بوصب  مادـک  ره  دـندش و  ادـج  مه  زا  تقو  نآ  .دـش  نییعت  تسا ، زاـمن  ماـگنه  هک  یهاگرحـس  زین  رورت 

.دندرک

ردپ و دیزرو و  یم  نز  نیا  هب  دیدش  یقشع  مجلم  رسپ  دمآ ، رد  ماطق »  » شیومع رتخد  هناخب  دش و  هفوک  دراو  راکهبت ، مجلم » نبا  »
رکف زرط  نامه  هوالعب  درـشف و  یم  ار  شهایـس  بلق  دـیدش  یماقتنا  مشخ و  دـندوب و  هدـش  هتـشک  ناورهن  گنج  رد  ماـطق »  » ردارب

.دیزرو یم  هنیک  ادیدش  ماما  هب  تبسن  تشاد و  رس  رد  ار  جراوخ 

وا دناشن و  ورف  ار  شماقتنا  مشخ و  شتآ  هکنآ  رگم  تفریذـپن  ار  وا  تساوخرد  ماطق » « » 2  » .درک يراگتساوخ  ماطق »  » زا مجلم  رسپ 
.دناسرب شیوزرآ  هب  ار 

.مناسریم تیوزرآ  تساوخ و  هب  ارت  مهدیم و  ماجنا  یهاوخ  هچنآ  تفگ : راکهبت 

مهرد رازه  هس  درک ، نییعت  نینچ  ار  دوخ  هیرهم  نازیم  ماطق » »

______________________________

.تسا هتساوخیم  ار  ماطق  رتخد  بابر  مجلم ، رسپ  هک  هدمآ  رابخا  یضعب  رد  و  دلج 1 - بهذلا ، جورم  (- 2)

ج 1،ص:389 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

مالغ کی  لوپ ،
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(! ع  ) یلع نتشک  زینک و  کی  و 

.تفای یهاوخن  تسد  یئوزرآ  نینچب  زگره  وت  مریذپ و  یم  ع )  ) یلع لتق  ریغ  ارت  ياهتساوخرد  تفگ : راکهبت  ( 1)

رد هک  ار  مجلم  رـسپ  تساوـخیم و  ار  يرخآ  یـساسا  طرـش  يوختـشز  نز  نآ  یلو  درکیم ، یفخم  ار  دوـخ  موـش  روـظنم  راـکهبت ،
: تفگ یم  تخیگنا و  یمرب  تیانج  باکتراب  دوب  هتفر  ورف  توهش  مشخ و  زا  یناجیه 

یشاداپ يدش  هتشک  هثداح  نیا  رد  رگا  يا و  هدیـسر  نم  زا  یئوج  ماک  هب  يا و  هداد  افـش  ار  نم  بلق  يدش  قفوم  راک  نیا  رد  رگا  »
«. تسا رتگرزب  ایند  ياهیدنم  هرهب  زا  دهدیم  وتب  ترخآ  رد  ادخ  هک 

نینچ ماجنا  يارب  تفگ : درک و  الم  رب  شا  هقوشعم  يارب  ار  دوخ  موش  هشقن  تفایرد ، هعقاو  نیا  رد  ار  نز  نآ  رارـصا  راـکهبت  نوچ 
.تسا هدمآ  هفوک  هب  یمادقا 

: دیارس یم  نینچ  تسا  ع )  ) یلع ياهبنارگ  سدقم و  تایح  وحم  هک  ماطق »  » نیگنس هیرهم  هرابرد  قدزرف » »

.ما هدیدن  يا  هدنشخب  چیه  فرط  زا  یتمیق  نارگ  نیا  هب  يا  هیرهم  مجع  برع و  نایم  رد  زگره  نم  »

.دولآرهز يریشمش  اب  یلع  نتشک  زینک و  کی  مالغ و  کی  لوپ ، مهرد  رازه  هس 

««. 3  » تسین مجلم  رسپ  تیانج  نوچ  يراتشک  یکاب و  یب  چیه  دشاب و  دایز  دنچ  ره  تسین  ع )  ) یلع لتق  ینارگ  هب  يا  هیرهم  چیه 

______________________________

: تسا هدش  هفاضا  راعشا  نآ  رب  مه  تیب  ود  نیا  و  راصبالا ، رون  مکاح ، كردتسم  (- 3)

ج 1،ص:390 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

هک دنتـساوخ  ترـضح  زا  دنتـشاد ، مـیب  جراوـخ  تسدـب  ماـما  رورت  زا  دـندرکیم و  رطخ  ساـسحا  شیب  مـک و  هـک  ماـما  ناراـی  ( 1)
رارق دـصق  ءوس  دروم  دـیآ  یم  نوریب  هناـخ  زا  مهم  روما  ماـجنا  تداـبع و  يارب  هک  یتقو  اـت  دـنک ، باـختنا  دوخ  يارب  یئاـهنابهگن 

: دومرف تفریذپن و  ماما  یلو  دریگن ،

زا »
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العف دراپـس  یم  گرمب  ارم  دوشیم و  هراپ  هرز  نیا  دسر ، ارف  نم  گرم  هک  يزور  تسا و  نم  رکیپ  رب  يراوتـسا  هرز  دنوادخ  فرط 
«. دزاس محورجم  هک  تسین  يا  هبرض  دسر و  نمب  هک  تسین  يریت 

شیادخ هام  هک  دراد  ردـق  تلزنم و  راگدرورپ  دزن  رد  ردـق  نآ  هک  یهام  نامه  دیـسر ، ارف  تساههام  نیرتهب  هک  ناضمر  هام  نوچ 
ار راطفا  یهاگ  اهبش ، نآ  رد  .دش  دهاوخ  لئان  شراگدرورپ  كاپ  رادیدب  یـسدقم  تیعقوم  نینچ  رد  هک  تسنادیم  ماما  دنا ، هدیمان 

همقل هس  زا  شیب  یلو  بنیز - رـسمه  رفعج -» هّللا  دـبع   » هناخ رد  یناـمز  و  ع )  ) نیـسح هناـخ  رد  یهاـگ  دوب و  ع )  ) نسح هناـخ  رد 
: تفگ یم  دندیسرپیم ، وا  زا  نوچ  دومرفیمن و  راطفا 

«. 4 « » منک رادید  هنسرگ  مکش  اب  ار  میادخ  مراد  تسود  »

اب شا  هناخ  نحـص  رد  وا  .داتفا  مطالت  رد  تدـشب  تفرگ و  ارف  دـیدش  یناجیه  ار  ماـما  دیـسر ، ارف  ناـضمر  هاـم  مهدزون  بش  نوچ 
عوقو زا  درکیم و  هاگن  اهنامسآ  هب  تفریم و  هار  قایتشا  روش و  لاح  نیع  رد  فسا و  هودنا و 

______________________________

.دنا هدرواین  تسدب  يراختفا  تفارش و  دنوش  قفوم  راک  نیا  رد  رگا 

.دیناشچ گرم  تبرش  ار  هزمح  یشحو  تبرض  مجع  برع و  زا  راک  زواجت  ياهگس 

.دیسر تداهشب  مجلم  رسپ  ریشمش  زا  مه  ع )  ) یلع و 

.دننادیم يدارم  سایم  یبا  نبا  زا  ار  راعشا  نیا  بتک  زا  یضعب 

.ریثا نبا  خیرات  (- 4)

ج 1،ص:391 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

: تفگ یم  دادیم و  ربخ  دهدیم ، خر  بش  نیا  رد  هک  گرزب  يا  هثداح 

««. 5  » داد هدعو  نمب  هک  یبش  نآ  تسا  بشما  دوبن ، وگ  غورد  تفگن و  غورد  »

دسر رخآ  هب  بش  هکنآ  زا  شیپ  دیناسر و  نایاپب  نآرق  توالت  رافغتسا و  هودنا و  اب  ار  بش  نآ  ( 1)
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هیده ع )  ) نسح هب  دندوب و  هناخ  رد  هک  یئاه  یباغرم  دور ، نوریب  هناخ  زا  تساوخ  نوچ  تفرگ و  وضو  دباتب ، یهاگحبص  غورف  و 
: دومرف درک و  ینیب  شیپ  ار  یموش  هثداح  عوقو  اهنآ  دایرف  زا  ماما  .دندمآ  دایرفب  دندوب ، هدش 

«6  » .دراد یپ  رد  ار  یئاه  هلان  هک  تسا  یئاهادص  هّللاب  الا  هوق  لوح و ال  ال 

: تفگ دوب ، هدمآ  سرت  هب  یهاگرحس  تقو  نیا  رد  شردپ  جورخ  زا  نوچ  دمآ و  شیپ  همیسارس  ع )  ) نسح

؟ دیور یم  نوریب  هناخ  زا  تقو  نیا  ارچ  - 

.تشاداو منیا  رب  مدید  بشید  هک  یباوخ  - 

؟ دیدید یباوخ  هچ  تسا  ریخ  - 

لثم اهگنـس  دز ، مهب  هبعک  ماب  يور  رب  تشادرب و  گنـس  ود  دـمآ و  نیئاپ  سیبق  وبا  هوک  رب  نامـسآ  زا  لیئربج  هک  مدـید  باوخ  - 
.دنتفرگ ارف  ار  هنیدم  هکم و  ياه  هناخ  همه  دندش و  هدیشاپ  مرن و  رتسکاخ ،

؟ تسیچ باوخ  نیا  ریبعت  - 

.دزاسیم راوگوس  ار  هنیدم  هکم و  مدرم  همه  وا  لتق  متام  و  دوش ، یم  هتشک  تردپ  دوش ، رهاظ  شریبعت  رگا 

______________________________

.قعاوصلا (- 5)

383 ص :  نینوخ .....  بارحم  ج 1 392  (ع ) یلع نب  نسح  یناگدنز  دلج 2 . بهذلا ، جورم  (- 6)

ج 1،ص:392 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

: دیسرپ بارطضا  اب  دیزرلب و  شمادنا  تفرگ و  ارف  گرزب  یتشحو  ار  ع )  ) نسح ياپارس  ( 1)

؟ دتفا یم  قافتا  یک  هعجاف ، نیا  - 

، نم بیبـح  یلو  « 7 « » دریمیم نیمزرـس  مادک  رد  دروآ و  یم  تسدـب  هچ  ادرف  دـنادیمن  سک  چـیه  : » دـیامرفیم نآرق  رد  دـنوادخ  - 
.تسا مجلم  رسپ  نم ، لتاق  دهدیم و  خر  ناضمر  هام  رخآ  ههد  رد  هثداح  نیا  دومرف  ادخ  ربمایپ 

.شکب ار  وا  یسانش  یم  ار  تلتاق  هک  لاح  - 

.تسا هدرکن  يراک  وا  زونه  تسین ، زیاج  صاصق  تیانج ، زا  لبق  - 
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ددرگرب شا  هناخب  هک  داد  دنگوس  شدنزرفب  ماما 
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«8  » .تفاین تعاطا  زج  يا  هراچ  ع )  ) نسح دباوخب و  و 

.تفر دجسمب  هناخ  زا  یهاگرحس  یکیرات  رد  ماما  و 

تداعـس ریخ و  دهدیم و  نایرج  ار  شتمحر  دنک و  یم  یلجت  نانمؤم  ياهلد  رب  دنوادخ  رحـس ، ماگنهب  هک  تسا  هدـمآ  تایاور  رد 
.دیامرفیم تیانع 

نوچ داتـسیا و  زامنب  دوخ  دـعب  درک و  رادـیب  باوخ  زا  راگدرورپ  اب  تاجانم  ادـخ و  تدابع  يارب  ار  مدرم  دیـسر  دجـسمب  هک  ماما 
نایم رد  ادخ  دای  داتفا و  كاخب  دوب ، هدرک  مایق  وا  یئایربک  تاذ  شتـسرپ  هب  رمع  کی  هک  شگرزب  يادـخ  ربارب  رد  شیاسر  مادـنا 

: دز دایرف  دیشک و  هب  يریشمش  راکهبت ، مجلم  رسپ  تسشن ، همزمزب  شکاپ  ياهبل 

______________________________

هیآ 34. نامقل ، هروس  (- 7)

.دشن ادج  وا  زا  تفر و  نوریب  هناخ  زا  ماما  اب  مه  نسح  هک  هدمآ  باعیتسا  رد  (- 8)

ج 1،ص:393 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

«9 « » وت زا  هن  تسادخ  زا  مکح  »

مه رد  ار  يزغم  داتفا و  یم  كاخ  رب  عوضخ  تیاهن  اب  يادخ  ربارب  رد  رمع  همه  رد  هک  دـمآ  دورف  يا  هرهچ  رب  راکهبت  تبرـض  ( 1)
ساسحا ار  روآ  گرم  هبرـض  نیا  نوچ  درکیمن و  رکف  مدرم  تیادـه  ریخ و  هرابرد  دیـشیدنا و  یمن  مدرم  تداعـس  زج  هک  تفاکش 

: دز دایرف  درک ،

.مدیسر قحب  هک  هبعک  يادخب  دنگوس  هبعکلا  بر  تزف و 

.دیسر دوخ  سدقم  فده  هب  وا  هک  تسا  يونعم  سدقم  یبایماک  نیا  زا  رتگرزب  یتداعس  زوف و  هچ  دش و  زئاف  ماما 

مه نآ  دیرپ ، یم  شیاهبل  نیب  ادخ  مان  دوسیم و  كاخ  رب  ههبج  تدابع  هب  ادخ  ربارب  رد  هک  دیسر  تداهش  يالاو  ماقمب  یماگنهب  وا 
.لاس ياههام  نیرتگرزب  رد  ادخ و  هناخ  رد 

زا دیشک و  یم  راظتنا  ار  يا  هظحل  نینچ  زابرید  زا  دیسر و  شیوخ  یناحور  یبایماکب  ماما 
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.دولاین ياز  تنوفع  رادرم  نیا  هب  تسد  دروخن و  ار  ایند  بیرف  زگره  شیناگدنز  نایاپ  ات  زاغآ 

رتگرزب نیا  زا  یتداعس  هچ  دیسر و  شا  هنادواج  موتحم  تداعسب  ماما 

______________________________

.دـندرک یم  یهارمه  ار  وا  نادرو  نب  عشاجم  هریحب و  نب  بیبش  مانب  رگید  رفن  ود  هکلب  دوبن  اـهنت  تیاـنج  نیا  رد  مجلم  رـسپ  (- 9)
ار اهریشمش  اهنآ  .دنشاب  هتـشاد  بلق  توق  ات  دیچیپ  ریرح  اب  ار  اهنآ  ياه  هنیـس  دوب ، هدز  رداچ  فاکتعا  ناونعب  دجـسم  رد  هک  ماطق 

ناتاوسر حبص  ینـشور  هنرگو  دیـشاب  دوز  تفگ  دوب  هاگآ  اهنآ  دصق  زا  هک  ثعـشا  دندرک ، نیمک  دجـسم  رد  ربارب  رد  دنتـشادرب و 
درک و دراو  ار  هبرـض  مجلم  رـسپ  .دشکب  تیادخ  يراد  ار  وا  نتـشک  دصق  تفگ  دینـش  ار  نخـس  نیا  هک  يدع  نب  رجح  دـنک ، یم 

.درک رارف  مه  نادرو  دمآ و  دورف  بارحم  راویدب  بیبش  هبرض 

.( دلج 2 بهذلا ، جورم  )

ج 1،ص:394 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

یفرعم تایح  نارود  رد  يرـشب  لئاضف  لماک  هنومن  یناسنا و  تلادع  رهظم  ناونعب  ار  وا  دیناشوپ و  یگنادواج  هماج  شرکیپ  رب  هک 
.تفایرد ار  تالامک  همه  جوا  تفر و  الاب  یناسنا  ءاقر  ناکلپ  نیرخآ  زا  يدنمهوکش  تداهش  نینچ  اب  وا  درک و 

تخاـس و هارمه  دولخ  تمظع و  اـب  ار  وا  هک  رتـالاو  نیا  زا  يراگتـسر  هچ  تفاـیرد و  ار  ینامـسآ  يراگتـسر  نیرتـگرزب  ماـما  ( 1)
یلاع دصقمب  وا  سدقم  تامیلعت  نشور  ریـسم  رد  ات  دیدرگ ، هاوخ  تلیـضف  ياهناسنا  همه  يارب  یقـشمرس  وا  يرکف  سدقم  بتکم 

.دنبایرد ار  نامیا  لماک  تقیقح  دنسرب و  يزوریپ  یگتسیاش و 

: دومرف داتفا ، بارحم  رد  ماما  نوچ 

«. دنکن رارف  امش  تسد  زا  تشک  مجلم  نبا  يدوهی ، نز  نآ  رسپ  ارم  »

اب دنتفاتش و  دجسم  بناجب  يوس  همه  زا  مدرم 
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دندروآ و یم  يور  دوخ  راوگرزب  ردپ  نینوخ  رکیپ  يوسب  شنادنزرف  همه ، شیپاشیپ  دندیشکیم و  دایرف  دنتـسیرگیم و  دنلب  يادص 
هدامآ زامن  يارب  ار  ماـما  هک  دندیـشوک  یم  مدرم  زا  یعمج  و  « 10 « » هریبه نب  هدـعج   » دوب و هداتفا  بارحم  رد  ماما  .دـندزیم  هحیص 

.دناوخب زامن  مدرم  اب  هک  دومرف  داتفا ، ع )  ) نسح هب  شهاگن  نوچ  ماما  تشادن و  تکرح  ناوت  ماما  یلو  دننک ،

______________________________

یثیدح دیوگیم  نیعم  نبا  یلو  هدرک  كرد  ار  ربمایپ  دهع  هک  تسا  بلاط  وبا  رتخد  یناه  ما  رـسپ  یموزخم  هریبه  نب  هدـعج  (- 10)
يدرم هدعج  هک  هدـمآ  باعیتسا  رد  لامکلا ) بیذـهت  هصالخ   ) تسا هقث  نیعبات  زا  وا  دـیوگیم  یلجع  تسا و  هدرکن  لقن  لوسر  زا 

یناه و هدـعج ، هتـشاد  رـسپ  هس  یناه  ما  دـیوگ  یم  هدـیبع  وبا  تسا ، هتفای  ناسارخ  تیـالو  ع )  ) یلع شیئاد  فرط  زا  هک  هدوب  هیقف 
.فسوی

ج 1،ص:395 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

ار ردـپ  رـس  ع ،)  ) نسح زامن ، زا  سپ  تخیریم ، نوخ  شقرف  زا  دوب و  هداـتفا  ناـنچمه  ماـما  دـناوخ و  زاـمن  مدرم  اـب  ع )  ) نسح ( 1)
: تخیریم شا  هرهچ  رب  کشا  تارطق  هک  یلاحرد  تفرگ و  نامادب 

؟ درک نینچ  امش  اب  راکتیانج  نیمادک  - 

.مجلم نب  نمحرلا  دبع  يدوهی ، نز  رسپ  نامه  - 

؟ درک رارف  اجک  زا  - 

راکهبت دش و  دنلب  مدرم  دایرف  هک  تشذگن  يا  هظحل  شدنروآ ، یم  هدنک )  ) دجـسم رد  يدوزب  دورب  شلابندب  یـسک  تسین  مزال  - 
: دومرف راکهبت  هب  ع )  ) نسح «. 11  » دندروآ روضحب  دوب  هتسب  شناوزاب  هنهرب و  شرس  هک  ار 

تکیدزن دوخب  داد و  تهاـنپ  هک  دوب  وا  ياـه  یهاوخ  ریخ  شاداـپ  نیا  یتـشک ، ار  نیملـسملا  ماـما  نینمؤملا و  ریما  هدـش ! تنعل  يا 
شناگدید هک  شردپب  دعب  و  يداد ؟ نینچ  ار  وا  تامدخ  شاداپ  نونکا  تخاس و 
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: تفگ دوب ، هتسب  ورف  نوخ  زا  يا  هدرپ  رد 

: تفگ یگتسهآ  هب  دوشگ و  ار  دوخ  ناگدید  ماما  میتفرگ ، ار  وا  ادخ  قیفوتب  هک  تسا  وت  نمشد  ادخ و  نمشد  نیا  ردپ !

نیا ایآ  مدومن ، اهـششخب  مدرک و  اه  ینابرهم  وتب  هک  مدوبن  نم  نیا  يداد ، ماجنا  كانرطخ  يراک  يدروآ و  دوجوب  یگرزب  هثداـح 
؟ دوب نم  تامدخ  شاداپ 

______________________________

وا رب  يا  هبرض  لفون  نب  هریغم  دندومن ، شنارابگنس  دندرک و  هطاحا  رارف  لاح  رد  ار  مجلم  رـسپ  مدرم  دسیون : یم  يدوعـسم  (- 11)
(. بهذلا جورم   ) دندروآ دجسمب  دنتفرگ و  ار  وا  تخادنا و  شنیمزب  تخاون و 

ج 1،ص:396 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.شاب نابرهم  روآ و  تمحر  وا  رب  نک و  ارادم  تریسا  اب  مرسپ ! دومرف : دروآ ، يور  ع )  ) نسح هب  سپ  ( 1)

؟ منک ینابرهم  وا  هب  هک  یئامرفیم  وت  تخاس و  راوگوس  ار  ام  تشک و  ارت  هدش  تنعل  درم  نیا  ردپ ! يا  - 

ار وا  منوخ  صاصق  هب  مدرم  رگا  ناشونب و  ار  وا  یشون  یم  هچنآ  هدب و  واب  يروخیم  هچ  ره  زا  میتمحر ، وفع و  نادناخ  ام  مرـسپ ! - 
منک و هچ  وا  اب  منادیم  دوخ  مدنام  هدنز  رگا  دینکن ، هلثم  ار  هدنزگ  گس  یتح  دومرف : ربمغیپ  مدینـش  هک  نکم  هلثم  ار  وا  یلو  شکب 

.میزرویم يراوگرزب  میئاشخب و  یم  راکهانگ  رب  هک  میتسه  ینادناخ  ام  اریز  موفع ، هب  رتراوازس  سک  ره  زا  نم 

زا ناشناج  دوب  کیدزن  هک  دندیـشکیم  دایرف  نانچ  دـندرکیم و  هقردـب  ار  وا  هودـنا  هیرگ و  اب  مدرم  دـندرب و  شا  هناخب  ار  وا  دومرف :
: دنتفگ یم  دنلب  يادص  اب  دیآ و  نوریب  موقلح 

.دش هتشک  قح  رب  ماما  دش ، هتشک  قح  رب  ماما 

شردپب هاکناج  یمغ  گرزب و  یهودنا  اب  نسح  داتفا و  تداهش  رتسب  رد  ماما 
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: تشاد هضرع 

.تسا ربمغیپ  نامدج  تبیصم  لثم  وت  گرم  تبیصم  میربب ، هانپ  یسک  هچ  هب  وت ، زا  سپ  مردپ !

: دومرف دیشخب و  نیکست  ار  وا  تفرگربرد و  ار  وا  ماما 

.نادرگ گرزب  نم  تبیصم  رد  ار  تناردارب  دوخ و  شاداپ  راپسب و  ادخب  یئابیکش  اب  ار  تبلق  مرسپ !

اهنآ نیرترهام  دناوخ و  ارف  ار  ناکشزپ  زا  یهورگ  ع )  ) نسح

ج 1،ص:397 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

درک و ماـما  رـس  تحارج  لـخاد  ار  نآ  زا  یگر  دـندروآ و  ار  يدنفـسوگ  هزاـت  رگج  تفگ  هک  دوب  « 12 « » ینوکـس ورمع  نب  ریثا  »
: تفگ ماما  هب  هدز  تشحو  ریثا ، تسا ، هدمآ  دورف  ماما  زغم  ات  تبرض  هتسشن و  نآ  رب  رس  زغم  يدیفس  دید  دروآ و  نوریب 

«13  » .درم یهاوخ  هک  راذگب  ار  تیایاصو  نینمؤملا ! ریما  يا 

: تفگ ماما  هب  تخوسیم ، هودنا  زا  یشتآ  رد  شبلق  هک  نانچنآ  نایرگ  همیسارس و  ع )  ) نسح ( 1)

؟ منیبب تلاح  نیا  اب  ارت  مناوتیم  هنوگچ  یتسکش ، تگرمب  ار  متشپ  مردپ !

: داد شخساپ  نینچ  یمارآ  یمرن و  هب  ماما 

رادید ار  ع )  ) ارهز تردام  هجیدـخ و  تا  هدـج  ربمایپ و  تدـج  زورما  نکم ، يراز  روخم و  مغ  نم  رب  دـعبب  زورما  زا  رگید  مرـسپ !
.نکم هیرگ  ربم و  هودنا  نم  رب  سپ  دنشکیم ، راظتنا  ارم  مودق  هظحل  ره  ناگتشرف  منکیم و 

ادخ دای  زا  مه  هظحل  کی  یلو  دیئارگ  يدرزب  شناشخرد  هرهچ  درک و  رثا  ماما  نوخ  رد  دوب  هدیکچ  راکهبت  ریـشمش  زا  هک  يرهز 
: تشادیم هضرع  شراگدرورپ  هاگشیپ  هب  دنامن و  لفاغ 

«. مراد تلئسم  وت  زا  ار  یتشهب  تاجرد  مهاوخیم و  وت  زا  ار  اهنآ  ءایصوا  ناربمایپ و  یهارمه  ایادخ ! »

______________________________

یئارحص هک  دوب  سیردت  یسرک  بحاص  هفوک و  رهام  ناحارج  ناکشزپ و  زا  یکی  ینوکس  ورمع  نب  ریثا  (- 12)
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.دنداهن مان  ریثا  وا ، مانب  ار 

دلج 2. باعیتسالا ، (- 13)

ج 1،ص:398 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

دوب شناگژم  ناوت  رد  هک  اجنآ  ات  کشا  بالیـس  تخادگ و  هودنا  تدـش  زا  ع )  ) نسح بلق  دـش و  شوهیب  لاح ، نیا  رد  ماما  ( 1)
شتیلـست نیکـست و  هب  دید  نایرگ  ار  شدنزرف  نوچ  دوشگ و  ار  شناگدید  ماما  دـیکچ ، ماما  هرهچ  رب  نآ ، زا  یتارطق  دـیراب و  ورف 

: دومرف تخادرپ و 

يوـشیم و دیهـش  رهز  اـب  يزور  مه  وـت  نکم ، هـیرگ  مرـسپ  تـسین ، يدرد  هودـنا و  رگید  تردـپ  رب  زورما  زا  ییرگیم  ارچ  مرـسپ !
.تشک دنهاوخ  ریشمش  اب  مه ، ار  ع )  ) نیسح تردارب 

هجوتم وا  هدنزرا  ياهزردنا  تخومآ ، نانآ  هب  یگدنز  زا  يا  هدنزرا  ياهسرد  دومرف و  تیـصو  قالخا  مراکمب  ار  شنادنزرف  هاگنآ 
.دوب ناناملسم  همه  هرخالاب  شنادنزرف و  رگید  و  ع )  ) نیسح نسح و  شنادنزرف 

(2)

ع)  ) ماما يایاصو 

.منکیم شرافس  ادخ  ینامرفان  زا  سرت  يراکزیهرپ و  هب  ار  منادنزرف  امش 

.دهاوخب دیوجب و  ار  امش  ایند  هچ  رگا  دیورن  ایند  لابندب 

.دیوشن نیگهودنا  دیداد ، تسد  زا  ار  ایند  هیامرس  رگا 

.دینک راک  ترخآ  شاداپ  تفایرد  يارب  دیئوگب و  قحب  نخس 

.دیشاب ناشکمتس  رای  ناراکمتس و  نمشد 

هعماج نیب  حالصا  اهراک و  رد  مظن  تیاعر  يوقتب و  دسریم ، وا  هب  همان  تیصو  نیا  هک  ار  سک  ره  ار و  منادنزرف  همه  ار و  امش  نم 
زا مدرم  نیب  حالصا  : » دومرفیم هک  مدینش  ادخ  ربمایپ  امش ، ّدج  زا  هک  منکیم  شرافس 

ج 1،ص:399 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

«. تسا رترب  هزور  زامن و  لاس  کی 

.دیراذگن ناشراوخ  دوخ  دزن  رد  دیراذگن و  یلاخ  اذغ  زا  ار  ناشناهد  دینک و  هجوت  نامیتی  هب  ار ، ادخ  ار ، ادخ  ( 1)
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شرافس اهنآ  هرابرد  امش  ربمایپ  هک  دینک  هجوت  ناتناگیاسمه  هب  ار ، ادخ  ار ، ادخ 
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«. دربیم ثرا  مه  هیاسمه  مدرب  نامگ  هک  دش  شرافس  نمب  ردق  نآ  هیاسمه  قح  تیاعر  هرابرد  : » دومرفیم درکیم و 

.دنتفا شیپ  امش  زا  دننک و  لمع  شتاروتسدب  نارگید  دیراذگن  دیشوکب و  نآرق  هرابرد  ار ، ادخ  ار ، ادخ 

.دیباین تلهم  هک  دیتفا  يراتفرگ  رد  نانچ  هک  دیراذگب  یلاخ  ار  نآ  رود  ادابم  ناتیادخ ، هناخ  هرابرد  ار ، ادخ  ار ، ادخ 

.ادخ هار  رد  ناتیاهنابز  اهناج و  اه و  هیامرسب  داهج  رد  ار ، ادخ  ار ، ادخ 

.دینک رگیدکیب  تشپ  دینک و  هطبار  عطق  ادابم  دیئاشخبب و  دیشخبب و  رگیدکیب  دیدنویپ و  هب  رگیدکیب  هک  داب  امش  رب 

.دنبای تموکح  امش  رب  مدرم  نیرتدب  هنرگو  دینکن  كرت  ار  رکنم  زا  یهن  فورعمب و  رما 

: تفگ دروآ و  يور  شنادنواشیوخ  نادناخب و  هاگنآ 

هتشک نینمؤملا  ریما  دش ، هتـشک  نینمؤملا  ریما  دیئوگیم  دیا و  هتفر  ورف - ناناملـسم  نوخ  رد  هک  منیبب  ادابم  بلطملا ! دبع  نارـسپ  يا 
.دش

تبرـض کی  اب  ار  وا  مدرم  وا  تبرـض  رثا  رب  نم  رگا  دـینک  ربص  دیـشکب ، ار  رگید  یـسک  نم  لتاق  زا  ریغ  نم  نوخ  صاصق  هب  ادابم 
«14 «. » دینکن هلثم  ار  هدنزگ  گس  یتح  : » دومرف ربمغیپ  هک  دینکن  هلثم  ار  وا  دیشکب و 

______________________________

دلج 3. هدبع ، دمحم  هغالبلا  جهن  حرش  (- 14)

ج 1،ص:400 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

: دومرف تیصو  نینچ  نآ ، رئاعش  نید و  فراعم  هرابرد  ع )  ) نسح شدنزرف  هب  هاگنآ  ( 1)

ار تیوضو  زادرپـب ، شیاـج  رد  ار  هاـکز  ناوخب و  شتقو  رد  ار  تزاـمن  منکیم ، شرافـس  وا  یناـمرفان  زا  زیهرپ  يوقتب و  ارت  مرـسپ ! »
- هب ناشن ، ورف  ار  تمشخ  رذگ ، رد  مدرم  ناهانگ  زا  هک  منک  یم  شرافـس  ارت  تسین ، تسرد  تراهط  نودب  زامن  هک  ریگب ، تسرد 

رد شاب ، شیدنا  فرژ  نید  رد  نک و  یئابیکش  لهاج  اب  دنویپب ، تناشیوخ 
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زیهرپب اه  یتشز  زا  هد و  ماجنا  ار  رکنم  زا  یهن  فورعمب و  رما  نک ، یکین  هیاسمه  اب  شاب ، نامیپ  مه  نآرق  اب  نک ، يرادـیاپ  اـهراک 
««. 15»

همه نوچ  داد  هزاجا  ماما  دنتـساوخ و  تدایع  تصخر  ناـگمه  دـمآ و  رب  ماـما  هناـخ  رب  تیعمج  جوم  ناـضمر  هاـم  متـسیب  زور  رد 
: دومرف اهنآ  هب  دنتسشن 

«. دیئامنب ار  ملاح  تیاعر  دیسرپب و  کبس  هاتوک و  یلو  دیسرپب ، دیهاوخیم  هچنآ  دیباین  ارم  هکنآ  زا  شیپ  »

.دندشن شمحازم  ماما ، یتحاران  سرت  زا  مدرم 

ع)  ) نسح شدنزرفب  دوخ  زا  سپ  ار  تفالخ  رما  تفاتـش ، دهاوخ  شیادخ  رادیدب  يدوزب  تسناد  درک و  گرم  ساسحا  نوچ  ماما 
دیدپ هعیـش  عامتجا  رد  یفالتخا  دننک و  هعجارم  وا  هب  یتایح  نوئـش  همه  رد  ات  درک ، رادمامز  ص )  ) دمحم تما  رب  ار  وا  دراذگاو و 

.دیاین

ار تفالخ  دهعت  نینمؤملا  ریما  دسیون : یم  « 16 « » ینیلک مالسالا  هقث  »

______________________________

.ریثا نبا  خیرات  (- 15)

یعیش ياملع  نیرتگرزب  زا  یکی  ینیلک  قاحسا  نب  بوقعی  نب  دمحم  (- 16)

ج 1،ص:401 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

رما نیا  رب  ار  شناوریپ  نادناخ و  ناگرزب  شنادنزرف و  رگید  دمحم و  و  ع )  ) نیسح شدنزرف  دومرف و  تیصو  ع )  ) نسح شدنزرفب 
وتب دومرف : نمب  مراپس و  وتب  ار  اهنیا  هک  درک  شرافس  نمب  ربمغیپ  تفگ : درک و  ضیوفت  وا  هب  ار  شحالس  اه و  همان  تفرگ و  هاوگ 

: دومرف هاگنآ  يراپسب  ع )  ) نیسح تردارب  هب  ار  عیادو  نیا  گرم ، ماگنهب  هک  منک  تیصو 

«17 «. » یتسه نانآ  رما  یلو  مدرم و  رادمامز  وت  سپ ، نیا  زا  نسح ! يا  »

شترـضح زا  مدرم  هکلب  درکن ، باـختنا  تیـالو  هب  ار  نسح  شدـنزرف  ماـما ، هک  دـنا  هتـشون  تعاـمج  تنـس و  نیخروم  یخرب  ( 1)
ار امش  هن  دومرف  مینک ؟ تعیب  ع )  ) نسح تدنزرف  اب  ایآ  دندیسرپ 
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«18  » .دیرتانیب ناتدوخ  مراد ، یمزاب  هن ، منکیم و  رما  راک  نیاب 

وا هک  دـنادیم  تسا و  رت  هاگآ  شدـنزرف  تیعقوم  تیـصخشب و  سک  ره  زا  ماما  اریز  تسا ، رود  یلیخ  تقیقح  زا  نخـس ، نیا  یلو 
هرابرد ربمغیپ  هکنانچ  دنیشنب ، هناخ  رد  یتحلصمب  هچ  دزیخرب و  داهجب  هچ  تسا  ناناملسم  ماما  وا  تسا و  تشهب  لها  ناناوج  ياقآ 

یصقن يدیلپ و  ره  زا  وا  : » دومرف شا 

______________________________

هعیـش بتک  نیرت  هدنزرا  نیرتگرزب و  زا  هک  درک  فیلأت  لاس  تسیب  یط  ار  یفاک  باتک  وا  تسا ، هتفای  بقل  مالـسالا  هقث  هک  تسا 
.دنک یمن  يربارب  یفاک  اب  یباتک  چیه  هک  مدینش  ءاملع  يرایسب  زا  دیوگیم  يدابآرتسا  نیما  دمحم  تسا و 

ینیسح رفعج  نب  دمحم  درک و  تافو  دادغب  رد  يرجه  لاس 329  رد  وا  تسا  يرجه  موس  هدس  رد  هعیش  بهذم  نیددجم  زا  ینیلک 
.دیدرگ نفد  هفوک  باب  رد  دناوخ و  زامن  وا  رب 

(. باقلالا ینکلا و   ) تساجنآ رد  بوقعی  شردپ  ربق  ير و  رهش  عباوت  زا  هیوپاشف  هیحان  زا  تسا  يا  هدکهد  نیلک 

.یفاک لوصا  (- 17)

.برع خیرات  بهذلا ، جورم  (- 18)

ج 1،ص:402 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

«. دنکیم تلالد  تقیقح  نیا  رب  دیجم  نآرق  رد  ریهطت  هیآ  تسا و  هزنم 

نیا و  ددرگ !؟ راد  هدـهع  ار  ناناملـسم  روما  دـشاب و  رتروماـن  رترب و  وا  زا  هک  تسه  ع )  ) نسح زج  یـسک  اـیآ  تروص  نیا  رد  ( 1)
ياهیدنمزاین همهب  هطاحا  یگتسیاش و  یشیدنا ، تسرد  یئاسراپ ، يوقت ، ملع ، زا  تفالخ  طیارش  همه  هک  تسادیپ  ینشورب  تقیقح 

هب ملع  اـب  درکن و  توعد  وا  يرادـمامز  لوبق  هب  ار  مدرم  ماـما  هنوگچ  سپ  دوب ، مهارف  ع )  ) نسح دوجو  رد  لـماک  وحنب  ناناملـسم 
رد دوب و  راوتسا  سب  شنید  تشاد ، دیدش  یتبقارم  تقد و  ادخ ، رما  رد  ماما  هکنیا 
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ار شنامسیر  دراذگیم و  تسرپرس  یب  شیوخ  زا  سپ  ار  ملـسم  تما  هنوگچ  دیـشیدنا ، یمن  يرگتمالم  چیه  شنزرـس  زا  قح  هماقا 
؟ دنک یمن  شیئامنهار  ریخ  تیاده و  يوسب  دنکفا و  یم  شندرگب 

هیآ نیرخآ  تخادرپ و  نآرق  تایآ  توالتب  دومرف و  ساسحا  ار  گرم  ياـهدرد  یتخـس و  تخادرپب  شیاـیاصو  زا  ماـما  نوچ  ( 2)
: دوب نیا  دناوخ  هک  يا 

«. ُهَرَی ارَش  ٍهَّرَذ  َلاْقثِم  ْلَمْعَی  ْنَم  ُهَرَی َو  ًاْریَخ  ٍهَّرَذ  َلاْقثِم  ْلَمْعَی  ْنَمَف  »

«19  » .دوب هدشن  قلخ  شدننامب  هک  یگرزب  حور  درک ، زاورپ  نادکاخ  هریت  نیا  زا  شا  هزیکاپ  كاپ و  حور  هاگنآ 

هتخیگنارب هدنز  تیادخ ، هاگشیپ  هب  هک  يزور  یتفای و  تداهش  هک  يزور  يدمآ و  ایندب  هک  يزور  ع )  ) نسحلا وبا  يا  وت ، رب  دورد 
.يوش یم 

______________________________

ناـضمر مهدـفه  رد  باـعیتسا  مهدـجه و  رد  ار  نآ  بهذـلا  جورم  تسا ، فـالتخا  ترـضح  نآ  ندروخ  تبرـض  تقو  رد  (- 19)
لاس راـهچ  تصـش و  هس و  تصـش و  ار  نآ  تسا و  فـالتخا  زین  شترـضح  رمع  تدـم  رد  دـنادیم ، مهدزون  هعیـش  تسا و  هدروآ 

فشک  ) دوب لاس  تفه  یس و  تقو  نیا  رد  ع )  ) نسح ماما  رمع  دوب و  زور  شش  هام و  هن  لاس و  راهچ  شتفالخ  تدم  دنا ، هتـسناد 
(. همغلا

ج 1،ص:403 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.یشخب یئانشور  ار  ناهج  كانتشحو  ياه  تملظ  ات  دیرفآ  تیادخ  هک  يدوب  يرون  نامه  وت  دش ، کیرات  ایند  وت ، زا  سپ 

هاـگیاپ تخانـشن و  ارت  قـح  یـسک  ناـهج  نیا  رد  یلو  یتفاتـش ، تیدـبا  دـیواج  ناـهجب  وـت  ع !)  ) نـسحلا وـبا  اـم ! ياوـشیپ  يا  ( 1)
راـتفرگ هنوگنیا  دـناشن و  یم  يرادـمامز  ماـقم  رب  ارت  دوـب  تداعـس  راتـساوخ  تقیقح  هب  تیناـسنا  رگا  درکن ، كرد  ار  تدـنمجرا 

.دنام یمن  رادقمیب  شیارب  تایح ، ياهیگدنزرا  اه و  تقیقح  اهشناد و  دیدرگ و  یمن  یماکان 

شدیهش ردپ  زیهجتب  ع )  ) نسح
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زا نت  دـنچ  یهارمه  هب  تشذـگب  بش  زا  يا  هراـپ  نوـچ  داـهن و  نـفک  رد  درک و  طوـنح  داد و  لـسغ  ار  شکاـپ  رکیپ  تـخادرپ و 
.درپس كاخب  تسا ، فرشا  فجن  زورما  هک  یئاج  رد  درب و  نوریب  هفوک  زا  ار  سدقم  رکیپ  نآ  شرادافو  نارای  ماما و  نادنزرف 

.ناهوژپ شناد  بتکم  نانمؤم و  هاگرارق  تسا و  ناهاوخ  تلیضف  يوزرآ  هبعک  زورما  هک  اجنامه 

دناوخ و ارف  ار  راکهبت  مجلم  رـسپ  ع )  ) نسح تفای ، نایاپ  تسا  هدنام  راگدایب  خیرات  رد  شخلت  هرطاخ  هک  رابهودنا  بش  نآ  نوچ 
: دیسرپ ماما  زا  دیسر  روضحب  نوچ 

؟ تسا هداد  نامرف  هچ  نم  هرابرد  تردپ  - 

ای دنک  صاصق  ارت  دـنام ، هدـنز  رگا  مزاس ، وکین  ار  تهاگیاج  مرادـب و  ریـس  ار  تمکـش  مشکن و  ار  یـسک  وت  زج  هک  داد  نامرف  - 
.مشکب ارت  تفر  ایند  زا  رگا  دیاشخبب و 

.دوب ناسکی  مشخ  يدونشخ و  رد  شتواضق  دناریم و  نخس  قحب  تردپ  تفگ : راکهبت 

ج 1،ص:404 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

«20  » .تخاس ار  شراک  رگید  تبرض  اب  داتفا و  شتسد  هک  دز  وا  هب  يا  هبرض  ع )  ) نسح

، تسا یگتخاس  غورد و  نخـس  نیا  کش  نودب  دش و  هلثم  شگرم  زا  سپ  مجلم  نبا  دسج  هک  دنا  هتـشون  نیخروم  زا  یهورگ  ( 1)
يا هدـنزگ  گـس  هب  هچ  رگا  تسا  مارح  هلثم  دوب  هدومرف  هک  درک  هراـشا  ربـمغیپ  هتفگب  دومرف و  یهن  نآ  زا  اررکم  ماـما  دوـخ  اریز 

.دچیپ یم  رس  شدج  روتسد  زا  دوشیم و  مارح  نیا  بکترم  ربمغیپ  دنزرف  هنوگچ  تروص  نیا  رد  دشاب 

هلثم ار  وا  هیفنح » دمحم   » و ع )  ) نیـسح دسیون : یم  هرـضنلا » ضایر   » رد يربط »  » .تسا هابتـشا  رما  نیا  هب  نیلئاق  تیاور  رد  یفرط  زا 
.دنتشادن یهجوت  نسح  ماما  یهن  هب  دندرک و 
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«22  » درک هلثم  ار  وا  ع )  ) نسح ماـما  دوخ  هک  تسا  دـقتعم  دـیدحلا » یبا  نبا   » و « 21  » درب یم  مان  ار  رفعج » هّللا  دـبع  «، » ءادـفلا وبا  »
.دراد تلالد  ربخ  ندوب  یگتخاس  رب  تیاور  فالتخا  نیمه 

ار ماما  شرافـس  دـندرک و  مادـقا  راک  نیا  هب  نوخ  ناـبحاص  دـیوگیم  دـنادیم و  یعطق  ار  مجلم » نبا   » ندـش هلثم  نیـسح » هط  رتکد  »
دندرک و هلثم  یتروص  نیرتدـبب  ار  لتاق  دـسج  اهنآ ، یلو  دـننکن  زواجت  دنـشکب و  ار  وا  طقف  هک  دوب  هتفگ  اهنآ  هب  ماما  دـنتفریذپن و 

«23  » .دندینازوس شتآ  رد  دعب 

دنکیم و هابتشا  هراب  نیا  رد  نیسح » هط   » هک تسا  نیا  تقیقح  یلو 

______________________________

نبا دـسیون و  یم  شخیرات  رد  هک  تسا  يربط  دـندرکن  هلثم  ار  مجلم  نبا  دـنیوگ  یم  هک  یناسک  هلمج  زا  یبوقعی و  خـیرات  (- 20)
.نییبلاطلا لتاقم  رد  یناهفصا  جرفلا  وبا  لماکلا و  رد  ریثا 

دلج 1. رشبلا ، رابخا  (- 21)

.هغالبلا جهن  حرش  (- 22)

.شنادنزرف یلع و  (- 23)

ج 1،ص:405 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

نآ نادـنزرف  ماما و  ناهاوخنوخ  هک  دـنا  هدرکن  هجوت  اریز  دـنا ، هتفر  اطخ  هار  دـنراد  فالتخا  بلطم  نایب  رد  هک  مه  نیخروم  ریاس 
سدقم نید  تامرحم  هک  دهد  یمن  هزاجا  اهنآ  یمالسا  يالاو  تیبرت  دنرودب و  یعرش  تاروذحم  تامرحم و  باکترا  زا  ترضح 

.دنوش بکترم  ار  مالسا 

يرادـمامز نینمؤملا ، ریما  شردـپ  تداهـش  زا  سپ  تفاـی و  تنیز  ع )  ) نسح ترـضح  دوـجوب  تفـالخ  ماـقم  ماـگنه ، نیا  رد  ( 1)
اریز دوبن ، هجاوم  یعـضو  نینچ  اب  وا  زا  شیپ  سک  چیه  هک  دروآ  تسدـب  يراگزور  رد  ار  تفالخ  یلو  تفرگ  هدـهعب  ار  نیملـسم 

شتموکح هتفرگ و  الاب  شراک  يرگ ، هلیح  زواجت و  غورد و  اب  هک  دوب  هتفرگ  رارق  هیواـعم »  » گرزب رطخ  ربارب  رد  یمالـسا  ناـهج 
تشاد شرش  دوب و  هتفای  ماکحتسا 
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رانک رب  ینید  راوتـسا  هدـیقع  زا  تشاد و  هایـس  يریمـض  کیرات و  یبلق  ناوتان و  ینامیا  هک  سک  ره  تفای و  یم  شرتسگ  اج  همهب 
.تفرگیم لکش  رت  يوق  رتعیسو و  زور  ره  گنرین  داسف و  غورد و  زا  ینوناک  دوب و  هتسویپ  وا  هب  دوب 

« هیواعم  » دنتفیرفیم و هیواعم  يرادمامز  لوبقب  ار  اهنآ  دنتخادرپیم و  مدرم  نید  ندیرخب  مامت  یـصرح  اب  يوما  شابوا  فیثک و  دـناب 
هک دیـشوکیم  اوق  مامت  اب  تخادرپ و  یم  نامدرم  نید  ندـیرخ  يارب  نارگ  ياهتمیق  فازگ و  ياـهلوپ  ناناملـسم  لاـملا  تیب  زا  مه 

تخادرپ یم  تقیقح  نتشک  نید و  وحم  هب  یمالسا  هنابصاغ  تفالخ  ماقمب  ندیسر  يارب  درادرب و  شیپ  زا  ار  ع )  ) نسح يرادمامز 
.دوبن رانک  رب  یگنرین  یهابت و  چیه  زا  و 

عامتجا هرکیپ  هب  ار  شیاهلاگنچ  دادـیم و  ناشن  ار  دوخ  تشز  هرهچ  ماما  تفالخ  هقطنم  لخاد  رد  يرگید  گرزب  ياهرطخ  هوالعب 
نایهاپس نایم  رد  هک  يرطخ  دوب ، جراوخ  رطخ  نامه  اهنآ  نیرتمهم  هک  دربیم  ورف  یمالسا 

ج 1،ص:406 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

هرکیپ دوب و  هداـتفا  ناناملـسم  ناـجب  هک  یحلـسم  رطخ  درکیم ، هاـبت  دروخیم و  ار  نایرکـشل  هیحور  دوـب و  هدـیناود  هشیر  مه  قارع 
.تخاس یم  اپرب  اه  هنتف  درکیم و  بلج  دوخب  ار  نادان  هداس و  دارفا  یهورگ  تسکش و  یم  مه  رد  ار  دیدج  تلود 

دوب گرزب  ياهیراوگان  نیا  راتفرگ  ماما  اهنت  هن  دندوب و  هتفاتـش  ع )  ) نسح تفالخ  لابقتـسا  هب  هک  دندوب  یگرزب  رطخ  ود  اهنیا  ( 1)
مدرم قوقح  ظـفح  يربارب و  لدـع و  مچرپ  نتـشارفارب  تینما و  شرتـسگ  راد  هدـهع  هک  یمظعم  تفـالخ  یمالـسا و  عـمتجم  هکلب 

دوخ راتفگ  ام  دوب و  ریگرد  یگرزب  تارطخ  نینچ  اب  دوب  ناناملسم  نیب  تاواسم  داجیا  ناوتان و 
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یـسررب هیواعم  اب  ار  شترـضح  حلـص  نارود و  نآ  تاثداح  میورب و  ع )  ) نسح تفالخ  لابقتـساب  ات  میناسر  یم  نایاپب  اـجنیا  رد  ار 
.مینک

لوا دلج  نایاپ 

ج 2،ص:3 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 
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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 
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