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ماما 79راطخا 

79هراشا

هیواعم 80خساپ 

سابع هّللا  دبع  82راطخا 

82هراشا

هیواعم 83خساپ 

ماما هب  سابع  نبا  84همان 

هیواعم هب  ماما  89همان 

89هراشا

: هیواعم 96خساپ 

: هیواعم 103راطخا 

103هراشا

: ماما 104خساپ 

گنج 105نالعا 

105هراشا

: هیواعم 106همانشخب 

: قارع مدرم  108سرت 

108هراشا

: هّللا دیبع  باختنا  - 1116

: نایهاپس دادعت  - 2117

: نایهاپس یگنوگچ  - 3120

120هراشا

هعیش - 1121

جراوخ - 2122

نادنمزآ - 3122

اهکاکش - 4122
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لیابق ياسؤر  ناوریپ  - 5123

: یخیرات تاهابتشا  - 4123

123هراشا

مکاحلا - 1123

یبوقعی - 2124

ریثک نبا  - 3124

نیسح هط  - 4125

نئادم 127رد 

127هراشا

نکسم 128ثداوح 

128هراشا

اهسوساج 130مازعا 

هوشر 130شخپ 

هّللا دیبع  130بیرف 

130هراشا

هدنامرف 132تنایخ 

هاپس 133یگمیسارس 

رگ هارمگ  136ياهغورد 

ثداوح 137یسررب 

نئادم 138ثداوح 

138هراشا

سرت 138داجیا 

راوخ هوشر  139ناگرزب 

ناراوخ هوشر  141هوبنا 

ماما هاگودرا  143تراغ 

ماما 144ریفکت 
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ماما هب  دصق  145ءوس 

كانرطخ 147تیعقوم 

حلص 152یسررب 

152هراشا

[ نآ نابحاص  یحطس و  هیرظن  ]153

153هراشا

يدفص - 1153

یتح پیلیف  رتکد  - 2153

یلئالع - 3154

« سدلنور تیاور م  - » 4154

سنمال - 5154

[ تانایرج زا  یئاه  هنومن  ]158

158هراشا

شترا یطابضنا  یب  - 1158

158هراشا

یبزح ياهلالخا  158فلا -

158هراشا

يوما 159بزح 

جراوخ 160بزح 

گنج زا  یگتسخ  162ب -

162هراشا

یپایپ ياه  گنج  - 1162

تمینغ زا  يدیماان  - 2162

هدنزرا ياهورین  نادقف  165ج -

حلصب توعد  166د -

هاپس هدنامرف  تنایخ  167ه -
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هیواعم ياه  هوشر  167و -

نیغورد تاعیاش  169ز -

نمشد يورین  - 2170

170هراشا

هاپس يرادربنامرف  170فلا -

يدرخبان یگداس و  173ب -

یگنهآ مه  174ج -

یهاپس يورین  تردق  175د -

راکبیرف نایفارطا  176ه -

نالک ياهلوپ  177و -

نینمؤملا ریما  رورت  - 3178

يزیرنوخ زا  يریگولج  - 4179

هیواعم تنم  - 5180

نئادم ثداوح  - 6180

ربمایپ ثیدح  - 7182

ماما تمصع  - 8185

185هراشا

یضترم فیرش  - 1186

سوواط نب  دیس  - 2186

هیما ینب  تیعقاو  شیامن  - 9190

هیما ینب  191تخانش 

191هراشا

دنه نایفس و  191وبا 

هیواعم هرابرد  ربمایپ  196نانخس 

[ هیواعم هایس  ياه  هشیدنا  اهیراکهبت و  زا  یخرب  ]201

201هراشا
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ربمایپ اب  ینمشد  - 1201

دودح لیطعت  - 2202

ابر زیوجت  - 3203

دیع زامن  رد  ناذا  - 4204

دیع زامن  زا  لبق  هبطخ  - 5204

ایاطع رب  هاکز  - 6205

مارحا لاح  رد  رطع  لامعتسا  - 7205

هرقن الط و  فورظ  لامعتسا  - 8205

یمشیربا سابل  ندیشوپ  - 9206

مدرم لامب  زواجت  - 10206

مدرم نید  يرادیرخ  - 11206

یمرش یب  یگزره و  - 12207

يزاس ثیدح  - 13213

213هراشا

دایز قاحلتسا  - 13226

دایز هب  هیواعم  227همان 

دایز 228هبطخ 

هیواعمب دایز  230همان 

دایز هب  هیواعم  232همان 

قشمد هب  233تکرح 

قاحلتسا 233یئاوسر 

یناگمه رفنت  234زاربا 

234هراشا

ع)  ) نسح ماما  - 1235

ع)  ) نیسح ماما  - 2235

دیبع نب  سنوی  - 3237
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مکح نب  نمحرلا  دبع  - 4237

نایرع وبا  - 5241

هرکب وبا  - 6242

غرفم نب  دیزی  - 7244

يرصب نسح  - 8246

يراوتکس - 9248

هیواعم نارادنامرف  نارازگراک و  - 15249

249هراشا

بدنج نب  هرمس  - 1252

هاطرا نب  رسب  - 2258

هریره وبا  - 3260

هیبأ نب  دایز  - 4265

265هراشا

یئاج همه  268یمتس 

تیب لها  273تسایس 

273هراشا

یئانبم 274تسایس 

تیب لها  رظن  رد  275تفالخ 

رترب 276ياهفده 

276هراشا

تلادع 277فلا -

يربارب 278ب -

يدازآ 280ج -

یتسار تحارص و  281د -

نارازگراک نارادنامرف و  285ه -

یهاپس تامدخ  287و -
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یلام تسایس  289ز -

حلص 293تاررقم 

293هراشا

حلص 302ناکم 

حلص 303نامز 

قیقحت 305یسررب و 

305هراشا

ادخ باتکب  لمع  - 1306

ینیشناج هلأسم  - 2306

یناگمه تینما  - 3307

نینمؤملا ریما  ناونع  یفن  - 4307

تداهش هماقا  عنم  - 5307

ع)  ) نینمؤملا ریما  هب  مانشد  كرت  - 6307

نایعیش یمومع  تینما  - 7309

درگباراد جارخ  - 8309

ربمایپ نادناخب  ناما  - 9310

ع)  ) نیسح ماما  311تیعقوم 

ماما ربارب  رد  325هیواعم 

325هراشا

ع)  ) نسح ماما  327نانخس 

327هراشا

ماما راتفگ  328نتم 

هدنامرف سیق  332تیعقوم 

حلص 338نافلاخم 

338هراشا

يدع نب  رجح  - 1339
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متاح نب  يدع  - 2339

هبجن نب  بیسم  - 3341

هرمض نب  کلام  - 4343

یلیل یبا  نب  نایفس  - 5343

ینادمه ریشب  - 6345

درص نب  نامیلس  - 7345

ریبز نب  هّللا  دبع  - 8349

دیعس وبا  - 9350

نارای زا  یکی  - 10351

هنیدم 352يوسب 

352هراشا

ماما 356بتکم 

نادنمتسم هب  357ینابرهم 

یگدنهد 358هانپ 

هملسم نب  بیبح  361اب 

نایوما اب  دنویپ  زا  362يریگولج 

هنیدم رد  366هیواعم 

یسایس 370بزح 

قشمد 370يوسب 

370هراشا

ماما 374تارظانم 

هیواعم ینکش  411نامیپ 

411هراشا

ع)  ) نینمؤملا ریما  هب  مانشد  - 1414

414هراشا

ع)  ) یلع هب  مانشد  422نافلاخم 
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422هراشا

صاقو یبا  نب  دعس  - 1423

هملسلا ما  بانج  - 2424

سابع نب  هللا  دبع  - 3424

سیق نب  فنحا  ( 4430

ریثک نب  ریثک  ( 5431

يراصنا سینا  ( 6432

مقرا نب  دیز  ( 7433

هرکب وبا  ( 8433

درگباراد تایلام  - 2436

ع)  ) یلع نایعیش  اب  ینمشد  - 3436

نامیا هدیقع و  439نادیهش 

439هراشا

يدع نب  439رجح 

439هراشا

رجح دیهش  450نارای 

450هراشا

نمحرلا دبع  450فلا -

لیسف نب  یفیص  452ب -

هعیبر نب  هصیبق  455ج -

هعجاف 458ساکعنا 

458هراشا

ع)  ) نیسح ماما  458فلا ،

هشیاع 460ب -

دایز نب  عیبر  462ج -

يرصب نسح  463د -
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رمع نب  هّللا  دبع  463ه -

«4  » جیدخ نب  هیواعم  463و -

يرجه 465دیشر 

یعازخ قمح  نب  467ورمع 

نصح نب  472یفوا 

يدبع رهسم  نب  473هیریوج 

یمرضح ییحی  نب  هّللا  475دبع 

رگید 476تایانج 

476هراشا

نایعیش هناخ  476یناریو 

نایعیش تداهش  477نتفریذپن 

نادنز 477تشحو و 

477هراشا

هفیذح یبا  نب  دمحم  - 1477

لاقرم مشاه  نب  هّللا  دبع  - 2480

یئاط هفیلخ  نب  هّللا  دبع  - 3485

ناحوص نب  هعصعص  - 4487

متاح نب  يدع  - 5495

همادق نب  هبراج  - 6498

هعیش نانز  500بیقعت 

500هراشا

يدع تخد  ءاقرز  - 1500

یقراب ریخلا  ما  - 2503

هرامع تخد  هدوس  - 3507

ناوفص تخد  ءاربلا  ما  - 4511

یلاله هراکب  - 5513
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ثراح تخد  يورا  - 6516

شرطا تخد  هشرکع  - 7521

ینوجح هیمراد  - 8523

ینیسح 526هرگنک 

دیزی 528تعیب 

528هراشا

هریغم 532توعد 

اهناتسرهش 534ناگدنیامن 

هنیدمب هیواعم  545رفس 

هنیدمب مود  553رفس 

ع)  ) نیسح ماما  553راتفگ 

دیزی تعیب  557هشیاع و 

ماما نادنزرف  558نانز و 

558هراشا

قالط یعرش  تهارک  - 1560

ماما شور  اب  هافانم  - 2561

یهاوخ نز  هب  یهجوت  یب  - 3561

561هراشا

روصنم يزادرپ  570غورد 

سنمال 572ياهینادان 

[ ترضح نآ  نانز  یماسا  لاح و  حرش  ]574

574هراشا

يرازف هلوخ  - 1574

ثعشا تخد  هدعج  - 2576

یمعثخ هشیاع  - 3579

[ ماما رتخد  رسپ و  نادنزرف  ]580
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580هراشا

مساق - 1581

رکب وبا  - 2582

هّللا دبع  - 3582

نسح - 5584

نارود 586نایاپ 

586هراشا

تسردان ياه  593هتفگ 

593هراشا

لس يرامیب  رثا  رد  گرم  - 1593

اصع هار  زا  تیمومسم  - 2593

فاوط رد  تیمومسم  - 3594

يداع گرم  - 4594

594هراشا

گرم رتسب  رد  596زردنا 

ع)  ) نیسح هب  600تیصو 

هیفنح دمحم  هب  603تیصو 

یلعا قیفر  605يوسب 

ماما 607زیهجت 

نیعیاشم 607هورگ 

ماما هزانج  رب  608زامن 

گرزب 608هنتف 

فوع نب  نمحرلا  دبع  نفد  612هزاجا 

ربق رانک  618رد 

هعجاف 620نینط 

620هراشا
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هنیدم - 1620

هکم - 2621

هرصب - 3621

هفوک - 4622

ع)  ) نیسح ماما  هب  623همان 

هیواعم 624ینامداش 

باتک 627نایاپ 

ع)  ) نسح ماما  یناگدنز  باتک  مود  لوا و  دلج  629ذخأم 

629هراشا

« فلا »629

630«ب»

630«ت»

630«ث»

630«ج»

630«ح»

630«خ»

631«د»

631«ذ»

631«ر»

631«ز»

631«س»

631«ش»

631«ص»

632«ط»

632«ع»

632«غ»
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632«ف»

632«ق»

632«ك»

632«ل»

632«م»

633«ن»

633«و»

633«ي»

مود دلج  بلاطم  633تسرهف 

زکرم 642هرابرد 
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دلج 2 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 

BP40/ق4ح9041 1300ي هرگنک :  يدنب  هدر 

297/952 ییوید :  يدنب  هدر 

2354023 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

مجرتم همدقم 

ناماد رب  هک  رثوک  تیآ  رهظم و  نیتسخن  ُرَْتبَأـْلا  َوُه  َکَِـئناش  َّنِإ  ْرَْحنا  َکِّبَِرل َو  ِّلَـصَف  ََرثْوَْکلا  َكاـْنیَطْعَأ  اَّنِإ  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
، دمآ دیدپ  یناسنا  نیرب  دنویپ  نیرت  هتسجخ  زا  هک  يا  هدیدپ  نیرتسدقم  یلجت  زا  يا  هناشن  دوب ، نسح  دمآ  دیدپ  رهطا  همطاف  كاپ 

نایغبی خزرب ال  امهنیب  ناـیقتلی  نیرحبلا  جرم  گرزب  زجعم  تسویپ و  روهظب  تماـما  توبن و  سوناـیقا  ود  خزرب  زا  هک  يؤلؤل  ناـمه 
مالک دیشخب و  مسجت  ار  ناجرملا  ؤلؤللا و  امهنم  جرخی 

ج 2،ص:4 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

دلج 2 مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  www.Ghaemiyeh.comیناگدنز  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 645زکرم  هحفص 20 

http://www.ghaemiyeh.com


يدصقم یمیهاربا و  یتثارو  اب  دمآ  دیدپ  یثراو  اوشیپ  يردپ  ریگ و  ماهلا  یئاین  زا  دـش  رهاظ  يدوجوم  نینچ  دوجو  هملک  رد  ادـخ 
تشاد و یئاـسیع  نیرفآ  حلـص  تسد  رد  ار  یئاـسوم  بوـک  نوـعرف  ياـصع  هـک  یئارهز  یـششخرد  يوـلع و  یجهنم  يدـمحم و 
ار ناـمیا  نما و  عاـقب  درک و  نیمـضت  یئابیکـش  تدـهاجم و  زا  يرمع  رد  ار  یمالـسا  تیدـبا  دوب و  ینآرق  قـالخا  هدـنز  سیدـنت 

تهج ناهج  يوس  همهب  یناسنا  ینامـسآ  يزومآراـکب  هنیدـم  مرگ  كاـخ  زا  شبتکم  تشارفارب و  تداهـش  عیقب  رد  یگنادـیواجب 
ربارب رد  تفای و 
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دیشخب تلاصا  داد و  ههجو  یمدرمب  تفرگ و  ههبج  یهابت  یهایس و 

یتشز و ربارب  رد  شا  هرهچ  زاس و  ناسنا  یقشمرس  زومآ و  تقیقح  دوب  یسرد  سفن  مدق و  ره  رد  ششخب  ماهلا  نشور و  یناگدنز 
یناسنا و دوعص  ریسم  رد  رگناشن  یهاک  شناشکهک  دوب و  هار  رابغ  شدیـشروخ  هک  دیـشخرد  نانچ  نمـشد  هنانمیرها  هفایق  یهایس 
یقرـش و هن  لامج ، لالج و  وترپ  تیز  زا  هتفرگ  ورین  تیادـه و  غارچ  نشور  هجاجز  دوب و  هّللا  رون  هاکـشم  دوخ  هک  يونعم  جارعم 

هکلب دوبن  تعیبط  رادـیاپان  خرـس و  شتآ  زا  غورف  نیا  دوزفا و  هرهچ  رب  يرون  شزور  ره  لادـتعا و  طـسو و  ریـسم  رد  هک  یبرغ  هن 
.تسین لابندب  یگدرسف  یکیرات و  شزگره  هک  یئادخ  هولج  شوماخان  تایلجت  هاگیاج  زا  دوب  يوترپ 

ینیتسار تیعقاو  تیمولظم و  يادر  رد  ینـشور  تقیقح  تسکـش و  باقن  رد  یگرزب  يزوریپ  نارو و  هدـید  لـهج  هدرپ  رد  یغورف 
: مه زین  زورما  رد  هک  زور  نآ  رد  هن  یگتخانشان  قاحم  رد 

دشوک یم  غورد  ریوزت و  هایس  بکرم  اب  شروطـس  نانچمه  هک  روز  رز و  لماع  لوهجم و  هایـس  باتک  نیا  خیرات ، ملظ  زا  ياو  يا 
.دشاب نیرید  ياهتشذگرس  رگ  هنوراو  یناسنا  قیاقح  قفا  رب  شکیرات  قاروا  دناشوپ و  ورف  ار  تقیقح  هفیحص  يدیپس  ات 
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مان مهزاب  یخیرات  ياهـشهوژپ  اهـشجنس و  راگزور  رد  نرق ، هدراهچ  تشذـگ  زا  سپ  ربمایپ  دجـسم  هرهچ  رب  هک  اهودـنا  اـهدرد و 
هک تسرپایند  زودنا و  لام  زاب و  هبرگ  هرابمکش و  لیـصاان  یباحـص  نامه  مینیب  یم  هریره  وبا  ياوسر  مان  رانک  رد  ار  نسح  سدقم 

زا باطخ  نب  رمع  دیسیل و  ار  شلاملا  تیب  هساک  هت  دیپاچ و  شتموکح  راگزورب  ار  نیرحب 
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.درک هرداصم  يا  هدروآ  اجک  زا  نوناق  قبط  ار  شهوبنا  هیامرس  همه  دیشک و  شنیئاپ  هب  تموکح  دنسم 

غورد نارازه  تخورف و  هایس  لوپ  یتشم  ربارب  رد  ار  شنامیا  هک  ثیدح  ناگرزاب  نامه  روج و  تفالخ  هاگتسد  سوب  ناتسآ  نامه 
درگ و نانچ  مدرم  دـض  نابـصاغ  هاگردـب  برقت  يارب  درک و  هارمگ  ار  ناملـسم  تما  تسب و  یئادـخ  مایپ  رگ  غالبا  كاپ  ناـبز  هب 

.مورحم تقیقح  تفایرد  زا  تسا و  روک  ناناملسم  زا  یهورگ  مشچ  مه  زونه  هک  تخادنا  هارب  یکاخ 

يارب ار  ربمایپ  ربنم  هک  يوما  یفارـشا  هفیلخ  نامه  تسا  ناـمثع  ماـن  راـنک  رد  نسح  دـیواج  ماـن  قشمد  عماـج  دـنلب  دـبنگ  ریز  رد  و 
تسا زونه  هک  مه  زونه  هک  تخادنا  یکانشتآ  لادوگ  نانچب - ار  نایمالسا  مالسا و  درک و  هدامآ  هیما  ینب  ياهنومیم  زیخ  تسج و 

.دننک یم  مرگ  ار  نانمشد  قاجا  دنوشیم و  رتسکاخ  دننک و  یم  دود  دنزوسیم و 

يروگ طقف  شدهشم  هاگداز و  شدج و  هنیدم  رد  یناسنا  نیتسار  ربهر  ناربمایپ و  گرزب  تلاسر  رب  ثاریم  ربکا و  طبـس  نسح ، زا 
.نوفدم ناماس  نآ  بصعت  لهج و  ناتسروگ  رد  شکاپ  رکیپ  نوچمه  شتماما  تمارک و  قالخا و  شمان و  تسا و  یقاب  ناریو 

یحو و بتاک  ربمایپ و  گرزب  یباحص  برع و  يریطاسا  تموکح  هلسلس  رس  تسا و  هسامح  نامرهق  مه  زونه  ماش  رد  هیواعم  یلو 
!! هّللا هفیلخ  هکلب  لوسرلا  هفیلخ  هن  نانمؤم و  یئاد 

ياهنلاس اه و  هناخوراد  اه و  هناخنامهم  ماش ، رد  مه  زونه 
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گرزب هاگزامن  هک  شگرزب  عماج  تسا و  فورعم  يوما  معطم  هیلدیـص و  قدنف و  مانب  هک  مینیب  یم  ار  يروخاذغ  للجم  گرزب و 
تیمولظم هناشن  نیرتگرزب  نیا  دراد و  يوما  مان  تسا  ناناملسم 
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دـنا و هتخانـشان  نانچمه  ناشناتـسود  یئاـسآ  نت  لـهج و  نانمـشد و  یلهاـج  تیبصع  یئاـخژاژ و  رثا  رب  هک  تسا  لوسر  نادـناخ 
فورعم و دـنیمارگ و  زیزع و  دـنتخادرپ  یم  ایند  شتـسرپ  هب  نید  بیرف  کسام  ریز  رد  هک  یمرزآ  یب  نازاب  هقح  نازاس و  هسیـسد 

!! مرتحم لوبقم و  روهشم و 

رد یلو  دادیم  خیرات  سرد  ناناملسم  نایوجشنادب  هک  مدرک  دروخرب  قشمد  هاگـشناد  ناداتـسا  زا  یکی  اب  ماش  هینامیلـس  دجـسم  رد 
نازاس و ثیدـح  بتکم  درگاش  خـیرات و  گرزب  ياهغورد  موکحم  مه  زونه  خـیرات  داتـسا  هراـچیب  هک  دـش  مولعم  نخـس  نیتسخن 

باحـصا زا  هیواعم  دیوگیم  دنادیم و  یلع  زارطمه  ار  هیواعم  تسا و  هیما  ینب  بیرف  هاگتـسد  راوخ  هریج  باذـک و  نازادرپ  تیاور 
رـضاح هک  تسا  یلهاج  روک  بصعت  راـتفرگ  ناـنچ  دننامـسآ و  ناگراتـس  نوچمه  نم  باحـصا  دومرف  ربماـیپ  تسادـخ و  لوسر 

.دونشب ار  شدیلپ  راوخنوخ  دنزرف  زابگنرین و  رابج  نیا  حئاضف  حئابق و  بلاثم و  تسین 

نخـس ربمایپ  يایاجـس  زا  زادرپ  نخـس  غیلب و  یبیطخ  مدوب  تیعمج  هوبنا  زا  يدرف  مهنم  هک  لوسر  دـالیم  زورب  مه  قشمد  عماـج  رد 
یلو تـخیگنا  یمرب  درک و  یم  غاد  دروآ و  یم  ناـجیه  دـناریم و  نخـس  وـکین  تخادرپـیم و  مالــسا  لوـسر  شیاتــسب  تـفگیم و 
دحا هوزغ  رد  هک  يدلاخ  نامه  ع )  ) یلع يارب  دیلو  زا  رتمک  یـشیاتس  اب  دروآ  یم  دـیلو  نب  دـلاخ  فیدر  رد  ار  ع )  ) یلع هنامحریب 

دیطلغ و نوخب  ءادهـشلا  دیـس  هزمح  هک  اجنادب  ات  دـنکفا  كاخ  رب  گرزب  ینادیهـش  تسکـش و  مه  رد  ار  مالـسا  نادـهاجم  فص 
زیزع بیطخ  هک  دوبن  یقـشمد  عماج  زورما  دوبن  ع )  ) یلع گرزب  يزاـبناج  تدـهاجم و  رگا  تفر و  شیپ  گرم  هزاورد  اـت  ربماـیپ 

یماش
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مان زا  رتورف  ار  ع )  ) یلع مان 
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.دربب دلاخ 

نب کلام  دینارذگ و  غیت  مد  زا  لوا  هفیلخ  راگزورب  دنداد  یمرد  ناذا  گناب  هکنآ  دوجو  اب  نیدـترم  مانب  ار  ناناملـسم  هک  يدـلاخ 
گرزب و دراد  يدجسم  صمح  رهش  رد  زورما  وا  دش و  رتسب  مه  شرسمه  اب  بش  نامه  تشک و  یئاورپ  یب  اب  ار  اهنآ  رادرس  هریون 
اهقطن و رد  نازابرـس  کیرحت  يارب  هک  یـسامح  یماـن  يدوبداـی و  نوتـس  یناـشن و  یماـن و  یهاگتـسد و  مد و  یحیرـض و  اـبیز و 

دوشیم هدرب  قارطمط  اب  یئویدار  ياهراتفگ 

مدـید و ار  هیروس  شترا  زا  ناوج  يرـسفا  ترفاسم ، تبرغ و  ینادرگرـس  ریـسا  دـنت و  یناراب  ریز  رد  یبش  صمح ، رهـش  رد  ًاـقافتا 
رد وا  رگم  دیئوگ  یمن  یلع  زا  ینخس  ارچ  دیرب  یم  مان  دلاخ  بانج  زا  ردق  نیا  یمالسا  یمزر  تریغ  نتخورفا  يارب  هک  امش  متفگ 

تافـص رگید  یلع  یلو  دوب  رواـگنج  يدرم  طـقف  دـلاخ  هوـالعب  دوبن ؟ ناـمرهق  حـتاف  نیتسخن  مالـسا  شخب  يدازآ  ياـهدربن  همه 
هدرک و لیـصحت  نوـچ  تسـشن و  شا  هرهچ  رب  مرـش  زا  يا  هلاـه  دـش و  خرــس  دـیدنخ و  تـشاد ، هارمه  هـب  زین  ار  یناـسنا  هزاـتمم 

: تفگ تخادرپ و  هنافاصنا  یب  ناجیب و  درس و  یلالدتسا  هب  ام  نارکفنشور  زا  یخرب  لثم  هنابآمرکفنشور  دوب  رکفنشور 

!! میوشیم مهتم  یبهذم  بصعت  هب  زورما  یقرتم  يایند  رد  میربب  ار  وا  مان  ام  رگا  تسا و  ربمایپ  نادناخ  زا  ع )  ) یلع اندیس 

نایفس وبا  مانب  ار  رهـش  گرزب  رازاب  تسا  تیفارـشا  لهج و  دض  یبالقنا  تضهن  نوناک  ینامـسآ و  یحو  هاگدورف  هک  مه  هکم  رد 
نوچ دـیگنج و  هبعک  ربمایپ و  اب  هکم  نامه  رد  تشاد  ورین  اـت  هک  یناـسنا  دـض  مالـسا و  دـض  رـصنع  ناـمه  دـنا  هدرک  يراذـگمان 

ورف قافن  كال  ریزب  رس  دروخ  تسکش 
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تـشادرب رـس  تفرگ و  ناج  هرابود  دیلخ  شرکیپ  هب  ینامثع  تموکح  یمرگ  نوچ  دنامزاب و  تکرح  زا  هدز  خی  يرام  نوچ  درب و 
شنارسپ و 
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لدع و دندیـشک و  نوخ  كاخب و  ار  مالـسا  نیتسار  نایاوشیپ  دندیگنج و  شلوسر  ادخ و  اب  لاس  داتـشه  دندوب و  خیرات  نامیخژد 
.دندرک شیوخ  داسف  متس و  روهقم  ار  نامیا 

شردـپ هارمه  هب  یناوج  رد  هک  یقفانم  راتفک  ریپ  نامه  تسا  ریبز  هّللا  دـبع  مانب  شـشارخنامسآ  ياهنامتخاس  اب  گرزب  یناـبایخ  و 
تساوخیم هک  ار  هشیاع  نینمؤملا  ما  شا  هلاخ  دوب و  رتدنلب  باوح  ياهگـس  سراپ  يادص  زا  شا  هزوز  تفر و  یلع  تلادع  گنجب 

ناـمزب و  ع )  ) نیـسح نمـشد  يریپ  رد  دوـب و  یلع  نمـشد  یناوـج  رد  دـیناشک ، ههبجب  هراـبود  ددرگزاـب  گرزب  یلع  اـب  گـنج  زا 
ارم دمحم  مان  تفگ  دنرادرب و  ناذا  گناب  زا  ار  هّللا  لوسر  دمحم  راعـش  داد  روتـسد  هک  ربمایپ  نمـشد  هکم  رد  شهاتوک  تموکح 

.مربیم جنر  نآ  زا  دزادنا و  یم  شنادناخ  دایب 

كاپ یتبرت  هب  اج  نامه  رد  شداجس  هکنآ  لاح  دنهد و  یمن  هار  ار  هیداجس  هفیحص  تسین و  نینـسح  یلع و  زا  یمان  اجنآ  رد  یلو 
هک یظیلغ  یبرع  بصعت  دوجو  اب  هک  ابجع  تسا و  زادـنا  نینط  زاـجح  نامـسآ  رد  مه  زونه  شا  هنادواـج  شیاـین  گـنهآ  هدونغ و 

نیرتگرزب هتـسیز و  هنیدـم  نامه  رد  لاس  جـنپ  تصـش و  هک  قداص  ماما  هقف  زا  دـننک و  یم  يوریپ  یمجع  هفینح  وبا  هقف  زا  دـنراد 
دنسانش یمن  تیمسرب  ار  وا  نیئآ  دنرادن و  يربخ  هدرک  يزیر  یپ  ار  یهقف  لیصا  بتکم 

ار یمراهچ  رد  شاک  يا  تسا و  نیدشار  يافلخ  مانب  رد  هس  دنا  هدرک  زاب  یبنلا  دجسم  رب  هک  یئاهرد  زا  و 
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یلو دوب  یلع  هناخ  رد  دـنامزاب  ربمایپ  دجـسم  رب  ادـخ  نامرفب  هک  يرد  اهنت  هکنآ  ياهنم  دـندیمانیم  یلع  باب  فیدر  ناـمهب  لـقاال 
دیآ و یم  دیدپ  اه  ینیب  نشور  اهیرگنـشور و  جیردتب  دـنام و  یمن  یقاب  ماهبا  هدرپ  نایـسن و  قاحم  رد  هشیمه  تقیقح  هناتخبـشوخ 

یبنلا دجـسم  ربنم  هب  هاگ  هک  مه  هاگـشناد  نواعم  دریگیم و  ياج  مه  هعیـش  یفاک  لوصا  باتک  هنیدم  هاگـشناد  هناخباتک  رد  مرجال 
یتایاور دیوگیم  نخس 
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.دنکیم لقن  ههجو  هّللا  مرک  یلع  اندیس  زا  مه  غیلب 

کچوک و تشم  اب  هک  دزارفا  یمرب  رـس  نیـسح  مولظم  كرتخد  زا  يرازم  هیما ، ینب  تردـق  تموکح و  هاگیاپ  قشمد  رد  نونکا  و 
يرازم رد  نامرهق  بنیز  دـبوکیم و  هداتفا  قشمد  فیثک  ياه  هچوک  هت  رد  هک  هیواعم  كانیوب  بارخ و  هایـس و  روگ  رب  شدـنمورین 

نازابرـس هک  تسا  ناوترپ  رورپ و  نامرهق  نانچنآ  شناتـسآ  دشکیم و  دایرف  یمتـس  هنوگ  ره  دض  رب  هداتـسیا و  ياپ  رب  عیفر  كاپ و 
.دنبای یم  ناوت  شدنمورین  حور  زا  دنتسیا و  یم  شهاگردب  مزر  سابل  رد  يروس 

دزیتس و یم  نارگلاغـشا  اب  دـیآ و  یم  نالوجب  نالوج  رد  راودـسا  هک  تسا  یعیـش  يدرم  ماش  ظفاح  مکاح و  راـب ، نیتسخن  يارب  و 
دندوب هداتفا  دولآ  كرـش  یطیرفت  هدـندب  دـندوب و  یلع  دـض  ياـههورگ  طارفا  هدـیدپ  هک  یهللا  یلع  رفن  نویلم  ود  ماـش  رد  زورما 

یمد هدیپس  ندیمد  تراشب  نیا  دـندش و  دـحوم  صلاخ و  ینایعیـش  دنتـسویپ و  نیتسار  عیـشت  هب  یعیـش  رادـیب  ناملاع  یخرب  تمهب 
.تسا هدنام  یقاب  شدیما  حبص  سفنت  هب  دنچ  یقیاقد  اهنت  هک  تسا 

خـلت و یخرب ، يارب  تسا  نکمم  نیا  و  ناـماما ، رگید  نوچ  تسا ، هتخانـشان  مه  زونه  نیـسح  زا  رتـمولظم  ماـما  ناـمه  نسح  اـما  و 
دنیاشوخان
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هک مینام ، یم  هفـس  لهج و  نیمه  رد  میریذپن  رگا  میریذپب و  دشاب  روآ  جـنر  دـنچ  ره  ار  اهتیعقاو  میراچان  هک  مینک  هچ  یلو  دـشاب 
اهنت ام  یلو  دـنا  هدرک  اه  هغلابم  هتفگ و  اهنخـس  هتـشون و  اهباتک  هدرک و  اـهقیقحت  دوخ  رگ  هارمگ  هارمگ و  ناـیاوشیپ  يارب  نارگید 

زا يزیچ  رفن  دـنچ  زج  هعیـش  نت  نویلم  ره  زا  تعافـش  دـیما  هب  میترایز و  راک  رد  طقف  میا و  هدرک  هدنـسب  لسوت  انث و  اعد و  رکذـب 
رد لثمم  کیدژارت و  ناتساد  کی  بلاق  رد  مه  نآ  میسانش  یم  اروشاع  زور  زورمین  رد  طقف  ار  ع )  ) نیـسح دناد ، یمن  هغالبلا  جهن 

.گنهآ هضور و  تبیصم و  رعش و  دنچ 

ج 2،ص:10 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

يونعم ینامرهق  زا  هاگآان  حلص و  هفـسلف  مالـسا و  خیرات  رد  شا  هدنزاس  شقن  زا  رود  میربیم ، مان  زور  ود  ای  کی  یلاس  نسح  زا  و 
.شیرادیاپ نامیا و  یئاسراپ و  هزرابم و  قالخا و  یلجت  و 

ناـمز نیا  رد  مه  دوـب و  موـلظم  شدوـخ  ناـمز  رد  مه  وا  هک  تسین  هفازگب  ینخـس  تسا  نیـسح  زا  رتـمولظم  نسح  متفگ  هـکنیا  و 
.داهن تداهش  نینوخ  عرصم  رب  هرهچ  دیزگرب و  راع  لوبق  يراوخ و  رب  ار  گرم  وا  راعلا .) بوکر  نم  ریخ  توملا   ) دومرفیم نیسح 

نانمشد راکتنایخ و  ناتسود  يوس  زا  هک  ار  ماهتا  يراوخ و  راب  ینیگنس  ریزگانب  هک  دوب  خلت  تخس و  تیعقوم  نانچ  رد  نسح  یلو 
ياسرف تقاط  لقث  نیا  دنناوخب و  نانمؤم  رگراوخ  دننک و  راوخ  ار  وا  هک  دش  رـضاح  تفرگ و  شودـب  دـش  لیمحت  وا  هب  شراکهبت 

دوشزاب شردارب  يادرف  بالقنا  يارب  هار  ات  دنک  لمحت  هناعاجش  هنادرم و  ار  تفخ  تمهت و 

نامیا باقن  ریز  رد  هک  زابگنرین  هیواعم  اب  دربن 
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مه یلع  شک  بحرم  راقفلا  وذ  یتح  هک  يدـحب  دوب  نکممان  يراک  دوب  هتفرگ  هرهچ  رب  یهللا  هفیلخ  شقن  هدـش و  ناهنپ  مالـسا  و 
دـندروخ و ار  امن  هتـشرف  نمیرها  نیا  يزاـبلغد  بیرف  یلع  ناراـی  نیرتکیدزن  دـنک و  هراـپ  ار  تخـس  تفـس و  باـقن  نیا  تسناوتن 
رد ًاملـسم  دگنجب و  راکبیرف  رـصنع  نیا  اب  نامیا  یب  نامیپ و  تسـس  نادان و  راوخبیرف و  یهورگ  هارمه  هب  تساوخیم  نسح  نونکا 

.دوب ادخ  نید  مالسا و  اب  هکلب  دوب  نسح  اب  تسکش  اهنت  هن  يورایور  دربن  نیا 

لاجم نمشدب  دنزب و  رود  ار  نادیم  دور و  رانک  ینمشد  نینچ  ربارب  زا  دیاب  هناربدم  يژتارتسا  کی  اب  رادیب  یکیتکات  ربهر  کی  سپ 
تـصرف دوخ  رگا  دـعب  دـنک و  رادومن  ار  شیاه  یتسپ  اـه و  یتشز  دزادـنیب و  ار  شباـقن  دروآرد و  ار  شـسابل  اـت  دـهدب  تحارتسا 

دبوک مه  رد  ار  شا  هدیدنگ  ناهد  دزاتب و  نمشد  باقن  یب  هرهچ  رب  رگید  ماما  تسدب  تشادن 

ج 2،ص:11 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

اوران ياه  تمهت  نیگنس  راب  لاس  هد  نیـسح ، يزابناج  زا  يرتخلت  رت و  تخـس  يراکادف  اب  هک  دوب  نینچ  نسح  كاندرد  يژتارتسا 
هیواعم و باقن  ياهدنب  لیـصا  ریبدت  قیقد  تشگنارـس  اب  تسناوت  ات  دیـشک  شودب  ار  تیانج  ردـغ و  ناتـسود و  يازـسان  متـش و  و 

نینوخ بالقنا  يارب  راک  هک  دزاس  نایامن  نانچنآ  ار  هایـس  نامدود  نیا  سوحنم  تشز و  هرهچ  دراذگب و  رانک  ار  هیما  ینب  نادـناخ 
هکلب نارود  نآ  يارب  اهنت  هن  هک  ددرگ  دعتسم  دعم و  هدامآ و  هدیـسر و  نانچ  اروشاع  تضهن  هدنبوک  هبرـض  دوش و  ناسآ  ینیـسح 

تلادع و قح و  ربارب  رد  متس  داسف و  قافن و  بیرف و  غورد و  يارب  هشیمه  يارب 
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.دنامن یقاب  يا  ههبج  ههجو و  نامیا  يدازآ و 

تفرگ شناشخرد  يامیس  رب  راچانب  ار  راع  يراوخ و  ياوران  شقن  تفرگ و  شودب  ار  تیلوئـسم  تناما و  نیگنـس  راب  نیا  نسح  و 
مه حلـص  لاس  هد  تدم  رد  یلو  دوب  رتشیب  هکلب  رتمک  هن  تداهـش  زا  يراک  يراکادـف ، نیا  دـسرب و  ناماسب  مالـسا  نامیا و  راک  ات 

تردـق و جوا  رد  كاپان  میخژد  نآ  زغم  رب  تفر و  هیواعم  تردـق  هاگیاپ  قشمدـب  یتح  دوب  هزرابم  هماج  شقن و  لاح و  رد  هشیمه 
زور هیـس  یلاخ و  كوپ و  هک  درک  اوسر  ناشنانچ  شناـنچ و  دـیبوک و  شکاـپان  نانیـشن  هیـشاح  روضح  شتموکح و  یـسرک  زارف 
هیـس یماندب و  روگب  دندیـشاپ و  مه  زا  يراکبیرف  رتآت  نس  رد  يذغاک  يربب  نوچمه  دندنام و  یهت  ناشیئاعدا  تیونعم  زا  دندش و 

ماجنارس هک  یناسنا  ینامسآ و  نیتسار  يربهر  هنحص  رد  نسح  ماما  تلاسر  تلاسر و  زا  يوترپ  دوب  نیا  دندش و  نوگنرس  یماجرف 
.دیناشک شتداهش  رتسب  هب  مه 

عاضوا صاخ  لحارم  رد  ددرگ و  یسررب  شا  هدنزاس  شقن  دوش و  هتخانـش  رت  تسرد  رت و  قیمع  رتنـشور و  مهزاب  دیاب  نسح  یلو 
.ملسم تما  تایح  ساسح  تاظحل  رد  دنتسه  يربهار  هنومن و  نیتسار  ناماما  نیا  زا  کی  ره  هک  دریگ ، رارق  قشمرس  مالسا  عامتجا 

ج 2،ص:12 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

رد هدنزرا و  يرثا  یتسارب  هدرک  فیلأت  یبتجم  ماما  یناگدنز  هراب  رد  یـشرق  رقاب  فیرـش  بانج  یعیـش  هدنزرا  ققحم  هک  ار  یباتک 
وربور ناهوژپ  شناد  هقبط  هصاخ  ناگمه  لابقتـسا  اب  پاچ و  راب  دـنچ  نآ  لوا  دـلج  همجرت  هناتخبـشوخ  تسا ، ریظن  مک  دوخ  عون 

درف هدهع  زا  راک  نیا  یلو  دنتشاد  ار  نآ  رگید  دلج  رشن  همجرت و  تساوخ  رد  یگمه  دش و 
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ساسح أشنم  تسادخ و  فطل  مه  اهیراتفرگ  نیا  دمآ و  شیپ  يرگید  يراتفرگ  زاب  ات  دـمآ  یمنرب  نم  نوچ  یقیفوت  مک  راک و  مک 
دلج زا  مود  دلج  هک  منک  تمه  باتک  مود  دلج  رشن  همجرت و  هب  نآ  عفر  زا  سپ  هک  مدرک  دهعت  زاب  اهـشبنج و  اهراک و  اهتکرح و 

داد و تسد  یقیفوت  هناتخبشوخ  تسا و  نمضتم  ار  ماما  یناگدنز  یعامتجا  یسایس و  لئاسم  اریز  تسا  رت  یساسا  رتمهم و  نیتسخن 
مداتسیا و شسدقم  روگ  رانک  رد  متفای و  فرشت  عیقب  ناریو  شوماخ و  ناتسروگب  هنهرب  اپ  مدمآ و  لئان  هنیدم  رد  شرازم  ترایزب 

ماجنا يارب  شکاپ  حور  زا  متفای و  رتساسح  رتکیدزن و  ار  دوخ  دوب  يرهاظ  تالمجت  تافیرـشت و  زا  یلاـخ  شنـشور  عجـضم  نوچ 
ار باتک  نیا  کنیا  دومرف و  تدعاسم  تفریذپ و  یجک  ناصقن و  همه  اب  ارم  ایوگ  مه  رگشیاشخب  ماما  نآ  متساوخ و  ددم  راک  نیا 
هب دنتفا و  هارب  دنتفر  گرزب  ناربهر  نآ  هک  یهارب  دنریگ و  هرهب  نآ  زا  شنادنمتدارا  ناوریپ و  ات  مرادیم  میدقت  شسدقم  رضحم  هب 

.دنیآ لئان  تسناگمه  نیتسار  فده  هک  یموتحم  يزوریپ 

يزاجح نیدلا  رخف  لاس 1354 - راهب  هّللا  ءاش  نا 

ج 2،ص:13 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

ْمُکَءاِسن َو انَءاِسن َو  ْمُکَءاْنبَأ َو  انَءاْنبَأ َو  ُعْدـَن  اَْولاعَت  ْلـُقَف  ِْملِْعلا  َنِم  َكَءاـج  اـم  ِدـَْعب  ْنِم  ِهِیف  َکَّجاَـح  ْنَمَف  ِمیِحَّرلا * ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
َنِیبِذاْکلا یَلَع  ِهَّللا  َتَنَْعل  ْلَعْجَنَف  ْلِهَْتبَن  َُّمث  ْمُکَسُْفنَأ  انَسُْفنَأ َو 

ًاروُکُش ًءازَج َو ال  ْمُْکنِم  ُدیُِرن  ِهَّللا ال  ِهْجَِول  ْمُکُمِعُْطن  امَّنِإ  ًاریِسَأ  ًامِیتَی َو  ًانیِکْسِم َو  ِهِّبُح  یلَع  َماعَّطلا  َنوُمِعُْطی  َو 

سک نآ  سپ  ( 1 ( ) میرکلا نآرقلا   ) َنوُدَتْهُْملا ُمُه  َِکئلوُأ  ٌهَمْحَر َو  ْمِهِّبَر َو  ْنِم  ٌتاوَلَص  ْمِْهیَلَع  َِکئلوُأ 
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ناـتنانز و ناـمنانز و  ناتنارـسپ و  نامنارـسپ و  میناوخب  اـیب  يوگب  وا  هب  دزیتـس  یم  وـت  اـب  وـت  تلاـسر  تقیقحب  یهاـگآ  زا  سپ  هک 
میهد رارق  نایوگغورد  رب  ار  يادخ  نیرفن  مینک و  هلهابم  هاگنآ  ار و  ناتدوخ  نامدوخ و 

ادخ يارب  ار  امـش  ام  دنیوگیم  اهنآ  دننک ، یم  ریـس  ار  ناراتفرگ  تسرپرـس و  یب  ناکدوک  ناریگنیمز و  يادـخ  یتسود  هار  رد  اهنآ 
هار ناـنآ  تساـهنآ و  رب  راـگدرورپ  تمحر  دورد و  هـک  دنتـسه  یناـسک  ناـنآ  میرادـن  یـساپس  شاداـپ و  راـظتنا  مـینک و  یم  ریس 

.دنناگتفای

( ربمایپ نادناخ  نأش  رد  دیجم  نآرق  زا  یتایآ  )

ج 2،ص:14 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

(1)

ناغمرا

.دیآ یمن  رامشب  تیاهیگدنشخب  اهیراوگرزب و  اهیگدنز و  زا  هکنآ  يا  وت ، هب 

.دیسر لامک  هب  ادخ  نید  تفریذپ و  مامتا  تیاده  گرزب  تمعن  ریدغ  زور  رد  وت  تفالخ  مالعا  اب  هک  یسک  يا  وت ، هب 

.ادخ ربمایپ  یقیقح  تسود  رای و  داماد و  نیشناج و  يا  وت ، هب 

.نینمؤملا ریما  يا  وت ، هب 

ریهطت هیآ  زایتما  رد  هک  ار  وت  گرزب  دنزرف  ع )  ) نسح ماما  یناگدنز  باتک  زا  دلج  نیمود  منک  یم  وت  كاپ  تیناحور  هب  شکـشیپ 
هدنزرا هب  یتخیر و  شناجب  ار  دوخ  یهانتمان  تالامک  هک  يدنزرف  تسا ، ناناملـسم  يربهر  ماقم  رد  وت  نیـشناج  تسا و  زابنا  وت  اب 

.يداد شیورین  يونعم  ياه  تیبرت  نیرت 

وت هدـنب  يارب  يزروب ، رهم  تیدونـشخ  اب  ینک و  تیانع  نآ  لوبقب  رگا  يریذـپب و  ار  ناـغمرا  نیا  هک  مراد  دـیما  وت  يـالاو  ماـقم  زا 
.دوب دهاوخ  وزرآ  نیرتدنمجرا  يزوریپ و  نیرتگرزب 

( فلؤم )

ج 2،ص:15 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

(1)

باتک شیپارف 
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باتک نیا  نیتسخن  دلج  رب  دنادرگ  مرخ  ار  شهاگمارآ  يادخ  هک  ءاطغلا  فشاک  لآ  نیسح  دمحم  خیـش  بانج  دیقف  همالع  ماما و 
ماهبا و ياه  هدرپ  دنک و  ادا  ار  نایب  قح  دـسیونب و  دـنمدوس  يا  همدـقم  نآ  مود  دـلج  يارب  هک  دومرف  هدـعو  تشاگن و  يا  همدـقم 

.درادرب ع )  ) نسح ماما  حلص  تقیقح  هرهچ  زا  ار  هابتشا 

اب دـینارذگ و  یم  ار  شرمع  نارود  ناـیاپ  باـنج  نآ  دـیدرگ  هضرع  شرـضحم  هـب  دیـسر و  ناـیاپب  باـتک  پاـچ  فیلأـت و  نوـچ 
قیاقد درادرب و  رد  ار  يا  هدـنزرا  ياهیـسررب  مهم و  بلاطم  هک  يا  همدـقم  تشاگن ، باـتک  رب  ار  همدـقم  نیا  تیاـنع  يراوگرزب و 

رد دنمدوس  کین و  یشور  تسا و  یخیرات  یملع و  شهوژپ  لیلحت و  قیمع و  نونف  زا  يا  هناشن  قحب  هدش و  نایب  نآ  رد  یخیرات 
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نیا كرات  رب  ار  هناققحم  شراگن  نیا  ام  تسا  هدش  يا  همدـقم  نینچ  شراگن  بجوم  باتک  نیا  فیلأت  نوچ  تسا و  هتفر  راکب  نآ 
.میهدیم ناغمرا  ناگدنناوخب  تسا  ءاطغلا  فشاک  ماما  دنمدوس  ثحابم  زا  يا  هنومن  هک  ار  هناملاع  شهوژپ  نیا  میناشن و  یم  باتک 

( فلؤم )

ج 2،ص:16 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

ءاطغلا فشاک  دیقف  همالع  همدقم 

هراشا

(1)

هیواعم و  ع )  ) نسح هیما  ینب  مشاه و  ینب 

رد رشب  یگدنز  نارود  نیتسخن  زا  هک  تسا  یگـشیمه  زئارغ  هلمج  زا  اه  هدوت  اههورگ و  دارفا و  نیب  اهیزوت  هنیک  اه و  ینمـشد  ( 2)
نیب نونک  ات  نامز  نآ  زا  اهدروخرب  نیا  تسا و  هدیدرگ  نایامن  نآ  رهاظم  لیباق  لیباه و  راگزور  زا  هدوب و  رادـیدپ  ناسنا  تشرس 

.تسا هتفای  رارمتسا  اهورگ  اهتلم و 

ج 2،ص:17 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

یبای تسد  یگریچ و  یهاوخدوخ و  زا  هک  تسا  یئاه  یئوج  يرترب  یگماکدوخ و  یهاوخنوزف و  ابلاغ  اه ، ینمشد  نیا  هزیگنا  ( 1)
یلو تسا  اه  یئوجماـقتنا  اـه و  یهاوخنوخ  اهراتـشک و  هدـیئاز  اـه  ینمـشد  نیرتکاـنرطخ  دزیخ و  یمرب  تموکح  ماـقم و  لاـمب و 

یتوادع دیارگ ، یمن  یتسودب  دریذـپ و  یمن  نایاپ  زگره  تسا و  یگـشیمه  شریثأت  ءوس  هک  تدـمزارد  ياه  ینمـشد  نیرتدـیدش 
يدب یئابیز  یتشز و  یئانشور ، یکیرات و  یگشیمه  داضت  لثم  تسا  يونعم  یگنهآ  مه  مدع  یتاذ و  تیدض  زا  هتساخرب  هک  تسا 

دوـش و دوباـن  داـضتم  فرط  ود  زا  یکی  هکنآ  رگم  دریذـپ  لاوز  دـبای و  ناـیاپ  هاـگ  چـیه  تسین  نکمم  هک  اـهنآ  دـننام  یبوـخ و  و 
نینچمه دـنوش و  یمن  گـنهآ  مه  عمج و  اـجکی  رد  زگره  دـض  زیچ  ود  هک  دوشیم  هتفگ  قـطنم  رد  هکناـنچ  دـنامب ، یقاـب  يرگید 

.دنشابن مادک  چیه  هک  درادن  ناکما 

لباقتم فرط  هک  دنشوک  یم  مادک  ره  دنزیتس و  رد  اهیدب  اب  زین  اه  یبوخ  دندربن و  رد  اهیبوخ  اب  هشیمه  دوخ  یگژیو  رد  اهیدب  سپ 
یکی هاگره  دنزیمآ و  یمن  مه  اب  نامز  کی  رد  یئانشور  یکیرات و  هکنانچ  دنشاب  مکاح  رادیاپ و  یئاهنت  هب  دوخ  دنزاس و  دوبان  ار 

.دبای یم  یگریچ  يرگید  رب  اهنآ  زا 

ینب مشاه و  ینب  ینمـشد  تسا ، لاحم  اهنآ  نیب  شزاس  دـننک و  یم  راکیپ  مه  اب  هراومه  زین  اهناسنا  تشرـس  ياـه  یتسپ  اـهیرترب و 
زا زین  هیما 
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یتسیزمه يزاـسمه و  تروصب  دـبای و  ناـیاپ  یطیارـش  چـیه  تحت  دـش  یمن  زگره  هک  دوب  یگـشیمه  یتاذ و  توادـع  عون  نیمه 
یط رد  هک  دوب  یکاپان  یکاپ و  یبوخ و  يدـب و  یکیراـت ، رون و  فـالتخا  نوچ  يرادـیاپ  هدـیدپ  زیتس  دروخرب و  نیا  اریز  دـیآرد 

روهـشم هتفگب  انب  دوب و  زاتمم  صخـشم و  دوخ ، داضتم  تارمث  راثآ و  اب  هریت  ود  نیا  زا  مادـک  ره  تشاد و  دادـتما  زارد  ناراگزور 
دوش و یم  هتخانش  تسا  نیریش  ای  خلت  هک  شا  هویم  هلیسوب  تخرد  اریز  دندش  یم  هتخانش  ناشدوخ  راثآ  زا  کی  ره 

ج 2،ص:18 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.ددرگ یم  صخشم  اهنآ  تافص  اهراک و  اه و  هشیدنا  زا  زین  اهناسنا  تشرس  یکاپان  یکاپ و 

ناـیاپ اـت  یناوج  یکدوـک و  نارود  زا  اـهنآ  نیب  هک  سمـش  دـبع  يرگید  مشاـه و  یکی  دـمآ  دـیدپ  دـنزرف  ود  فاـنم  دـبع  زا  ( 1)
اهنآ شور  لمع و  هیحور و  زا  هک  دوب  يداضت  تفلاخم ، زیتس و  نیا  تلع  دمآ و  دـیدپ  فالتخا  دروخرب و  ینمـشد و  ناشیگدـنز 

ره تسرپرس  دروآ و  دیدپ  نیگمهس  ياهتوادع  دیسر و  تثاروب  اهنآ  رابت  هریت و  رد  رتکانرطخ  رتداح و  یتروصب  تفرگیم و  هشیر 
ار زیتس  نیا  مه  وا  دسرب و  وا  دـنزرفب  تبون  ات  دادـیم  همادا  دوخ  توادـعب  تساخ و  یمرب  ینمـشدب  يرگید  اب  هلیبق  ود  نیا  زا  کی 
اب ص )  ) دمحم برح و  اب  بلاط  وبا  هیما ، اب  بلطملا  دبع  سمـشلا ، دبع  اب  مشاه  ینمـشد  دشخب ، رارمتـسا  خیرات  لوط  رد  نانچمه 

.دوب یثوروم  یتاذ و  زیتس  نیمه  تارمث  زا  نایفس ، وبا 

مدرم یـشخب  تراـشب  یناـسر و  میب  يارب  دـنوادخ  يوس  زا  بسن  یمـشاه  ربـمغیپ  دیـشخردب و  مالـسا  دـیواج  غورف  هک  یماـگنه 
شربارب رد  دش ، هتخیگنارب 
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تضهن اب  ینمشد  يارب  شناوت  مامت  اب  تفای و  زیهجت  دیحوت  بتکم  يدوبان  يارب  یتسرپ  تب  نیئآ  تساخرب و  رفک  كرـش و  دایرف 
لاگنچ زا  ناسنا  تاجن  يارب  هک  ار  شخب  ییاـهر  تکرح  نیا  ساـسا  اـت  دیـشوک  یمه  تشگ و  هداـمآ  نآ  ياـنب  یناریو  مالـسا و 

.دبوک مه  رد  دوب  هدمآ  دیدپ  لهج  يرگیشحو و 

موس رفن  نیمه  نایفس و  وبا  بهل و  وبا  لهج ، وبا  مانب  دندوب  یفارشا  شکرـس  رـصانع  زا  رفن  هس  یمالـسا  دض  زیتس  نیا  نارادمدرس 
نیئآ نیا  يدوباـن  يارب  دـیزرو و  یم  ینمـشد  سک  ره  زا  رتدـیدش  مالـسا  اـب  تشاد و  هدـهعب  ار  يوـما  ناـمدود  تساـیر  هک  دوـب 
غارچ نیا  رگم  اـت  دـیزرویم  مادـقا  ینیچ  بابـسا  هنوـگ  رهب  دز و  یم  گـنچ  اهزیواتـسد  همهب  درک و  یم  گـنج  گـنهآ  ینامـسآ 

شخب ییاهر  دایرف  نیا  دنک و  شوماخ  ار  یئادخ 

ج 2،ص:19 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

هورگ اب  دـیزرو و  یم  تمواقم  نیتسار  توعد  نیا  اب  يزرو  هنیک  موش و  هشیدـنا  نیا  يارجا  رد  يردـقب  دزاس و  تکاس  ار  یناـسنا 
نآ تموکح  هب  دـندش و  هشبح  یهار  دـندرک و  رارف  وا  لاگنچ  زا  ناناملـسم  زا  یهورگ  هک  تساخ  یمرب  ینمـشدب  ناملـسم  هزاـت 

ياهیراوگان دـندید و  اهرازآ  شنارای  ربمایپ و  تفای و  همادا  یناسنا  دـض  هجنکـش  جـنر و  راشف و  نیا  لاس  هد  دـندرب ، هانپ  نیمزرس 
ترجه هنیدمب  دوب  اهنآ  تزع  تأشن و  زکرم  هک  ناشناردپ  شیوخ و  نیمزرـس  زا  دندش  راچان  هرخالاب  دـندرک و  لمحت  ار  یناوارف 

.دیشوک یم  شینامسآ  تلاسر  يدوبان  يارب  درکیم و  بیقعت  ار  ربمایپ  نانچمه  دوبن و  رادرب  تسد  نایفس  وبا  اما  دننک ،

ره هلعش  دندیشک و  یم  شودب  ار  نآ  نایفس  وبا  ناشربهر  هیما و  ینب  دش ، یم  هتشارفارب  مالسا  دض  رب  هک  یمچرپ  ره  ( 1)
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يارب هشیمه  تساخ و  یمرب  اهنآ  مامتهاب  راکیپ  رابغ  دـندوب و  اهنآ  شرایب  شتآ  دیـشک  یم  هنابز  نیملـسم  يدوبان  يارب  هک  يدربن 
یناما یب  نازورفا  گنج  دنتخیگنا و  یمرب  یمالـسا  تضهن  دـض  رب  ار  برع  لئابق  دـندوب و  نیمک  رد  یئادـخ  غورف  نیا  یـشوماخ 

.دنداتسیا یمنزاب  هئطوت  بیرخت و  زا  هظحل  کی  هک  دندوب 

دوب شیرق  دولآ  كرش  فارشا  نایفس و  وبا  هاگرارق  هک  هکم  رهش  تخاس و  لئان  يراکشآ  يزوریپ  هب  ار  شربمایپ  دنوادخ  هکنیا  ات 
یتاذ تمارک  اب  یلو  تفرگ ، تراسا  هب  ار  یگمه  گنج ، نیناوق  مکحب  حلـسم  ربمغیپ  تفای و  الیتسا  نیمز  نآ  رب  مالـسا  دش و  حتف 

يرهاظ مالـسا  لوبق  اب  دیدازآ و  اهر و  یگمه  هک  دیورب  دومرف  تخاس و  ناشدازآ  تشذـگرد و  اهنآ  زا  شیناسنا  كاپ  تیجـس  و 
دندنار ناشکاپان  نابز  رب  گنرین  بیرفب و  ار  دـیحوت  هملک  هچ  رگا  اهنآ  دومرف  افتکا  دـندرک  رارقا  نآ  هب  ناشیوگغورد  نابز  اب  هک 
ات دندوب  یتصرف  لابندب  دندرب و  یم  کشر  ناناملسم  ریگمشچ  يزوریپ  مالسا و  هب  دوب و  قافن  رفک و  زا  راشرس  ناشیاهلد  یلو 

ج 2،ص:20 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

يارب نوچ  دـندوب و  هدـش  میلـست  راچانب  هکلب ، هدرواین  مالـسا  اـهنآ  اریز  دـنروآرد  نب  زا  ار  نآ  هشیر  دـننک و  وحم  ار  مالـسا  راـثآ 
اب اهنآ  یحور  یهابت  ینورد و  داسف  زا  نخان  رس  کی  هزادنا  هب  دنتساخرب و  نآ  تفلاخم  هب  هرابود  دنتفای  یناروای  مالسا  اب  ینمـشد 

.دوب هتفای  ریسفت  مالسا  اب  اهنآ  هضراعم  هشقن  ینمشد و  یگنوگچ  اهنت  هکلب  هدشن  هتساک  یمالسا  هریادب  دورو  دوجو 

بیرفب و دنزاس و  هدنکارپ  ار  مالسا  عامتجا  دوخ ، موش  تاین  اب  هک  دندش  یمالسا  هزوح  لخاد  تهج  نادب  نایفس  وبا  هیواعم و  ( 1)
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، تسا یجراخ  نمشد  زا  رتکانرطخ  رتاناوت و  یلخاد  نمشد  اریز  دننز  تسد  مالـسا  يدوبانب  لخاد  زا  دنزادرپب و  بیرخت  گنرین و 
يارب اهنت  ینمشد  نیا  دبای ، یمن  نایاپ  زگره  يراد  هشیر  رادیاپ و  ینمـشد  نینچ  دنتـشاد و  یتاذ  یتوادع  نامیا ، تقیقح و  اب  اهنآ 

یتوادـع تفرگ ، یم  همـشچرس  يرطف  یعیبط و  داـضت  یکی  زا  هکلب  دوبن  یئوج  يرترب  سح  ءاـفطا  ماـقم و  لاـم و  هب  یباـی  تسد 
.يرگداد اب  متس  قح و  اب  لطاب  يربهر  اب  یهارمگ  یئانشور ، اب  یکیرات  تیدض  نوچمه 

اج ناناملـسم  فص  رد  ار  دوخ  دـندوب  یقاب  دوخ  ینطاـب  گـنرین  رفک و  رب  هکناـنچمه  دوخ  یتاذ  راد  هشیر  زیتس  نینچ  اـب  هیما  ینب 
درب و یمن  هرهب  اهنآ  يراکمه  زا  يوم  رس  کی  یتح  مالسا  دندش و  یم  رادروخرب  مالـسا  ياهیدنم  هرهب  یگتـسجخ و  زا  دندزیم و 
هب يا  هرطق  دندینارذگیم و  بآ  رد  ار  يرمع  هک  دـندوب  ینایباغرم  اهنآ  اریز  درک  یمن  ساسحا  سمل و  ناشلابورپ  زا  یمن  نیرتمک 

.دنتفرگ یمن  ناشلابورپ 

دنبایب مالـسا  هاگیاپ  یناریو  يارب  یتصرف  ات  دندوب  نیمک  رد  نانچمه  یلو  دوشن  هتخیر  ناشنوخ  ات  دندروآ  مالـسا  تهج  نادب  اهنآ 
دنتفاـی دوخ  هریت  راـیتخا  رد  ار  نیملـسم  یئاوشیپ  دیـسر و  ناـمثع  هب  تفـالخ  هک  یماـگنه  دـنبوک و  مه  رد  ار  شراوتـسا  ناـکرا  و 

یهایس زا  هچنآ  دنتخادرپ و  ینامداشب 

ج 2،ص:21 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

تفالخ يوگ  نیا  اب  تفگ  اهنآ  هب  دروآ و  مهارف  ار  هیما  ینب  نایفـس  وبا  يزور  دنداد و  زورب  دنتـشاد  ناهنپ  لد  رد  دـسح  رفک و  و 
.یخزود هن  دراد و  دوجو  یتشهب  هن  دروخ  یم  دنگوس  نایفس  وبا  هک  سک  نآ  هب  اریز  دینک  يزاب  هداتفا  ام  تسدب  هک 

دنتفرگ و تسدب  ار  يوما  هفیلخ  رایتخا  مامز  تقو  نیا  رد  ( 1)
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هدنب و ار  مدرم  دندینادرگ و  تسدب  تسد  ار  ناناملـسم  لاوما  دـندرب  دندیـشک و  دنتـساوخ  هک  اج  ره  هب  مار  يرتش  نوچمه  ار  نآ 
ياهروشک يوس  همه  زا  ملسم  ياه  هدوت  .دوب  مالـسا  تما  حلاصم  نیابم  هک  یمتـس  يور و  جک  نینچ  ربارب  رد  دنتخاس ، دوخ  هدرب 

تفالخ ماقم  زا  هک  دـندرک  داهنـشیپ  وا  هب  دـندرک و  هرـصاحم  شا  هناخ  رد  ار  وا  دـندمآ و  هنیدـمب  دـندیروش و  نامثع  هب  یمالـسا 
راشف نوچ  دـشن ، نایـشروش  میلـست  تفرن و  راب  ریز  نامثع  اـما  دراذـگاو ، نیملـسم  ياروش  هب  ار  هفیلخ  باـختنا  رما  دریگ و  هراـنک 
هتـشر دیئارگ و  یتسـس  هب  شباصعا  دنتـشادزاب ، وا  زا  ار  اذغ  بآ و  یتح  دش و  رت  گنت  نامثع  هرـصاحم  تفای و  تدـش  نویبالقنا 

نیا زا  ار  دوخ  دور و  رانک  تفالخ  زا  نویبالقنا ، داهنـشیپ  شریذپ  هنتف و  شتآ  ندناشنورف  يارب  هک  تساوخیم  تسـسگ و  شدـیما 
.دنزاس علخ  تیلوئسمرپ  ماقم 

نامثع رگا  هک  دنتفایرد  دندرک و  رطخ  ساسحا  دوب  هیواعم  ماش  رد  مکح و  نب  ناورم  هنیدم  رد  ناشربهر  تقو  نآ  رد  هک  هیما  ینب 
دندوب هدرک  یهابتشا  ناناملسم  اریز  .دنسریمن  نآ  هب  زگره  رگید  دتفا و  یم  ناشتسد  زا  تفالخ  مامز  دنک ، يریگ  هرانک  تفالخ  زا 

دهاوخن دـیدجت  هابتـشا  نآ  زگره  رگید  یتیعقوم  نینچ  نتفر  تسد  زا  اب  نونکا  دـندوب و  هدرپس  هیما  ینب  هب  ار  ریطخ  تیعقوم  نیا  و 
یمالسا تفالخ  زارحا  قاقحتـسا  ادخ  هار  رد  داهج  يراوگرزب و  یگدنـشخب و  ای  یمالـسا  ناشخرد  هقباس  مادک  اب  هیما  ینب  .دش و 

نآ اب  در  هب  ینامز  تیعقوم و  ره  رد  هدوب و  مالسا  نمشد  هشیمه  اهنآ  سکع  رب  هکلب  تشاد  دنهاوخ  ار 

ج 2،ص:22 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.دندوب هتساخرب 

(1)
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زا لبق  تهج  نیمهب  دـندرک و  یم  كرد  یبوخب  ار  یتقیقح  نینچ  ماـش  رد  هیواـعم  ناـشربهر  نینچمه  شا و  هتـسد  راد و  ناورم و 
دندروآ شیپ  یعضو  دنتفرگ و  نامثع  لتقب  میمـصت  دتفا  نوریب  هیما  ینب  تسد  زا  تیعقوم  نیا  دور و  رانک  تفالخ  زا  نامثع  هکنآ 

دنداد و رارق  وا  یهاوخنوخ  يارب  يا  هناهب  ار  هفیلخ  لتق  هکلب  دنتسج  نوریب  گرزب  رطخ  نیا  زا  اهنت  هن  اهنآ  دش و  هتـشک  هفیلخ  هک 
تـسدب يارب  يا  هناهب  ار  لوتقم  هفیلخ  یهاوخنوخ  دندرمـش و  وا  نوخ  بحاص  ار  دوخ  دندیـشک و  ناناملـسم  خرب  ار  وا  تیمولظم 

دوبن اهنآ  يراکفالخ  یـشارت و  هناهب  يارب  يا  هلیـسو  ناـمثع  نهاریپ  دـش و  یمن  هتـشک  ناـمثع  رگا  دـنداد و  رارق  تفـالخ  ندروآ 
هنابصاغ گرزب و  يزوریپ  نینچب  مه  باوخ  رد  یتح  هک  دوب  لاحم  دیسر و  یمن  ناشرابت  هریت و  ناورم و  هیواعمب و  تفالخ  زگره 

.دنبای تسد  يا 

دراذگاو و هفیلخ  نیمودـب  یلبق  هشقن  اب  ار  ماقم  نیا  مه  وا  دیـسر و  نیتسخن  هفیلخ  هب  یئاهب  چـیه  نودـب  ربمایپ  زا  سپ  هک  یتفالخ 
تهج نیاـب  دوش و  لـقتنم  دـندوب  اـهنآ  نانمـشد  نیرت  تخـسرس  هک  هیما  ینب  هب  مشاـه  ینب  زا  نیملـسم  یئاوشیپ  هک  دوب  نیا  هشقن 
ربمغیپ تسد  هدشدازآ  شردـپ  دوخ و  هک  مه  هیواعم  هک  دیـشک  اجنادـب  راک  تفای و  ماکحتـسا  نامثع  عفنب  اروش  تسـس  نامـسیر 

.دندوب مالسا  نمشد  نیرتگرزب  شردپ  اب  هک  ومه  داتفا ، تفالخ  عمطب  دندوب 

شنارازگراک همه  باسح  هب  لاـس  ره  هک  يروطب  تشاذـگ  یم  دازآ  شیاـهیراکهبت  رد  ار  وا  دادـیم و  نادـیم  هیواـعم  هب  رمع  یلو 
 .. دوب هدوسآ  اه  تبقارم  اه و  هبساحم  نیا  زا  هیواعم  اهنت  تفرگیم و  تخس  اهنآ  هب  دیسریم و 

دیسریم رمع  هب  هک  یئاهشرازگ 

دلج 2 مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  www.Ghaemiyeh.comیناگدنز  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 645زکرم  هحفص 40 

http://www.ghaemiyeh.com


مشچ وا  ياهاطخ  زا  رمع  یلو  درکیم  تیاکح  هیواعم  ياه  یهاوخ  لمجت  اهیراک و  فارسا  زا 

ج 2،ص:23 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

«1  » تسا برع  يارسک  هیواعم  تفگیم  تشادیم و  روذعم  ار  وا  دیشوپ و  یم 

وا دربیم ، رـسب  یتسـس  يراداـن و  تیاـهن  رد  دوب و  تیـصخش  یب  تسپ و  زیچ و  یب  يدرم  نیا  زا  شیپ  هیواـعم  هک  یتروص  رد  ( 1)
دـش و دراو  ربمایپ  رب  برع  ناگرزب  زا  یکی  دـنیوگ  دوب و  هداتفا  عاـمتجا  مشچ  زا  هک  تسیز  یم  یتخبدـب  تسد  یهت  دزد  نوچمه 

اوه یغاد  زا  نیمز  ياه  نش  دوب و  مرگ  تدشب  هنیدم  ياوه  دنک ، یهارمه  ار  وا  هک  داد  روتسد  هیواعم  هب  ربمغیپ  وا ، جورخ  ماگنهب 
: تفگ ربمایپ  نامهم  هب  تخوس  یم  یتخسب  شیاپ  نوچ  تشادناپب و  یشفک  هیواعم  تخادگ و  یم 

.نک راوس  تدوخ  فیدر  رد  مه  ارم  - 

.يوش راوس  برع  كولم  فارشا و  فیدر  رد  هک  یتسین  نآ  هتسیاش  وت  - 

.دزوسن غاد  نیمز  يور  رب  میاهاپ  ات  هد  نمب  ار  تیاهشفک  سپ  - 

.یشوپب ارم  نیلعن  هک  ینآ  زا  رتکچوک  وت  - 

.دزوسیم باتفآ  شزوس  زا  میاهاپ  هک  منک  راک  هچ  سپ  - 

.يرادن یگتسیاش  نیا  زا  شیب  هک  ورب  هار  نم  رتش  هیاس  رد  - 

.دوش برع  يارسک  لاح  يزیچ  همه  یب  صخش  نینچ  هک  داب  وت  رب  فا  راگزور و  يا  يوش  نوگنرس 

______________________________

مکحتسم ار  شتیعقوم  درک و  یم  لیلجت  ار  وا  بوخ  ياه  شیاتس  اه و  بقل  اب  دوتس و  یم  تعاجش  هب  ار  هیواعم  هشیمه  رمع  (- 1)
موس دلج  هباصا  باتک  هیشاح  رب  باعیتسا  باتک  رد  هک  يروطب  تخادرپ ، یمن  وا  تاهابتـشا  يریگ  هدروخ  هب  زگره  تخاس و  یم 

رد وا  هک  دـینکن  یئوگدـب  شیرق  درمناوج  زا   ) تفگ رمع  دـندرک ، یئوگدـب  هیواعم  زا  رمع  دزن  رد  يا  هدـع  تسا  هدـمآ  ص 377 
لاح
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.تسا هدیدنسپ  شرادرک  ددنخ و  یم  مشخ 

نینچ تشاد  کـش  شمالـسا  رد  درک و  یم  هاـگن  دـیدرت  مشچب  وا  هب  ربماـیپ  هـک  يا  هدـشدازآ  هـب  تبـسن  رمع  ارچ  مـیناد  یمن  اـم 
تشاد یتواضق  تیامح و 

ج 2،ص:24 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

نایهاپس مازعا  نایرج  دنتخیگنارب و  وا  لتقب  ار  نویبالقنا  دش و  هتـشک  نامثع  ات  دندیـشک  هشقن  ناورم  یهارمه  هب  هیواعم  نیمه  ( 1)
.تسا روهشم  خیرات  رد  هک  تسا  ینیچ  بابسا  نیمه  لیلد  دنوشن  رهش  لخاد  هک  هیواعم  روتسد  هنیدم و  یکیدزن  هب  یماش 

سلاجم رد  تفگ و  یم  ازـسان  نامثع  هب  هشیمه  هک  یئوناب  نامه  درک  یم  یهارمه  لتق  هئطوت  رد  ار  اـهنآ  مه  ربمغیپ  ناـنز  زا  یکی 
يارب تفای ، ماجنا  شنامرف  دش و  هتـشک  نامثع  هک  دعب  یلو  دـشکب  ار  وا  دـنوادخ  هک  دیـشکب  ار  راتفک  ریپ  نیا  دزیم  دایرف  یمومع 

نوخ كاخب و  ار  رفن  رازه  تسیب  زا  شیب  تخادـنا و  هارب  ار  لمج  گنج  درک و  ياپرب  نینوخ  یلاجنج  تساـخرب و  وا  یهاوخنوخ 
نینچ درک و  خـیبوت  هراب  نیا  رد  ار  هشیاع  راگزور ، نآ  يارعـش  زا  یکی  هک  داد  عوقو  هلبق  لـها  نیب  ار  يرگید  ياـهگنج  دیـشک و 

: تفگ

یناراب تدوخ  يربا و  تدوخ  وت  یتسه  یتخبدب  هنتف و  أشنم  تدوخ  وت 

: دورس نینچ  هراب  نیا  رد  يرگید  رعاش  تسا و  هدش  رفاک  وا  هک  یتفگ  امب  یتخیگنارب و  هفیلخ  لتق  هب  ار  مدرم  وت 

.دش ناور  هرصب  يوسب  شنایهاپس  ریبز و  هحلط و  هارمه  هب  دش و  راوس  یجدوه  رد  هشیاع 

.دروخ یم  ار  شیاه  هچب  یگنسرگ  تدش  زا  هک  دوب  يا  هبرگ  لثم  وا 

هشیاع یمک  هدع  طقف  مه  نونکا  دننک و  یسررب  نآ  هرابرد  هنافصنم  نیخروم  دیاب  هک  تسا  یقیاقد  رارسا و  زا  یخیرات  تاکن  نیا 
نیا رد  ار 
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.دنرذگیم وا  راک  زا  دنناد و  یم  ریصقت  یب  یخیرات  نینوخ  نایرج 

یگریچ اهنآ  رب  مالسا  نوچ  هک  تسا  مالـسا  هب  تبـسن  نایفـس  وبا  هیواعم و  ینمـشد  تواقـش و  نایب  نخـس ، نیا  نایب  زا  ام  دوصقم 
تفای

ج 2،ص:25 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

یتصرف لابندب  دنتشاد و  هگن  لد  رد  ار  دوخ  ینمـشد  گنرین و  دندرک و  نامیا  هب  رهاظت  دش ، هفخ  ولگ  رد  ناشزیگنا  ترفن  هزوز  و 
.دندنب راکب  المع  دنرآ و  نابزب  دنراد  لد  رد  هچنآ  هک  دنتشگیم 

ماکحاب لمع  مالسا و  هب  رهاظت  شیراکبیرف  هنومن  نیرتگرزب  دوب و  رتزاب  گنرین  رت و  گنرز  دوخ ، فرخ  ریپ و  ردپ  زا  هیواعم  ( 1)
ضارتعا و ینید  روتـسد  چـیه  هب  تشاذـگن و  ورف  ار  یمالـسا  ریاعـش  زا  کی  چـیه  ماش  تموکح  لاـس  تسیب  یط  هکناـنچ  دوب  نآ 

نومیم گس و  اب  تشکن و  ار  یـسک  دونـشن و  يا  همغن  دیـشونن و  یبارـش  رهاظب  دـیزرون و  رهاجت  هانگ  قسف و  هب  درکن و  هضراـعم 
وا هک  دوب  نیا  شا  هناهب  تخادنا و  یم  شودب  تفبرز  يادر  دیشوپ و  یم  ریرح  سابل  اما  دربن ، برط  تالآ  هب  تسد  درکن و  يزاب 

نتفر هتـسهآ  نافوط و  زا  لبق  شمارآ  نوچمه  دوب ، شکاپان  تاین  ندرک  ناهنپ  يارب  يراد  نیدب  رهاظت  نیا  تسا و  برع  يارـسک 
.راکش نتفرگ  يارب  یچراکش 

همادا نانچمه  ع )  ) نینمؤملا ریما  اب  وا  زیتس  تفلاخم و  نارود  رد  تشاد  نایم  رد  ار  هایس  يرفک  قافن و  هک  يراد  نید  هب  رهاظت  نیا 
دنب لوغشم  تفرگ و  ارف  ار  شیاپارـس  ینامداش  دیـشک و  تحارب  یـسفن  هیواعم  تفای ، تداهـش  ترـضح  نآ  هک  یماگنه  تشاد و 

.دش يزاس  هلیح  يزاب و 

ناوریپ و  ع )  ) یلع نارای  زا  عاجش  نادرمدار  دندرک و  تعیب  ع )  ) نسح ماما  اب  ناناملسم  هک  یماگنه 
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ناوارف دادعت  اهبابـسا و  اهحالـس و  اب  رواگنج  زیت  ياهنادـند  برع و  ناگرزب  زا  یهورگ  دـندمآ و  مهارف  ماما  درگ  رب  شناتـسود  و 
دنزرف ربمغیپ و  ربکا  طبـس  ع )  ) نسح اریز  درک  ساسحا  دوخ  يارب  رتکانرطخ  رت و  گنت  یتیعقوم  هیواعم  دـندش ، ماما  نامرف  میلـست 

هب شرمع  مامت  رد  وا  تشاد  ناوارف  یتیبوبحم  ناناملسم  بولق  رد  ربمایپ  هب  باستنا  فرـش و  رثا  رب  دوب و  هّللا  لوسر  هناحیر  رتخد و 
تفریم رامشب  ناسحا  ریخ و  نوناک  هکلب  دوب و  هدیناسرن  يرازآ  رفن  کی 

ج 2،ص:26 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

تروص نیا  رد  درکیم  ینابهگن  هفیلخ  هناخ  زا  نامثع ، هرصاحم  نارود  رد  اریز  دیبسچ  یمن  شترضحب  نامثع  لتق  ماهتا  یفرط  زا  و 
رما رد  راوخرگج  دـنه  رـسپ  هیواعم  اب  تسا  ع )  ) همطاف دـنزرف  هک  ار  وا  درک و  هسیاقم  ع )  ) نسح ماـما  اـب  ار  هیواـعم  ناوتیم  هنوگچ 

.تسناد ربارب  نیملسم  تفالخ 

رادیب شرتسب  رد  ار  وا  هاگرحـس  ات  يروآ  سأی  ياه  هشیدنا  دـش و  همیـسارس  تخـس  یکانرطخ  تیعقوم  نینچ  ربارب  رد  هیواعم  ( 1)
دنک حرط  يا  هشقن  هلداجم  هضراعم و  يارب  دـبایب و  يرارف  هار  هکلهم  نیا  زا  اـت  دیـشوک  یم  یتخـسب  درزآ و  یم  تشاد و  یم  هگن 

يراوگان نیا  عفر  يارب  درک و  ادـیپ  یهار  روک ، هرگ  نیا  ندوشگ  يارب  هرخالاب  تشاد  هک  یبیجع  يزاب  گـنرین  یکریز و  اـب  یلو 
.درب هانپ  يوق  لماع  ود  هب  گرزب 

درک و مخ  دوخ  ربارب  رد  ار  برع  لاجر  ندرگ  ناوارف ، ياه  هوشر  نداد  نالک و  ياهلوپ  شخپ  اب  درک و  زاـب  ار  هسیک  رـس  تسخن 
اب ناج  دح  رس  ات  هک  ار  ماما  هاپس  هدنامرف  سابع  نب  هّللا  دیبع  هلمج  زا  .تخادنا  بآ  هب  الط  قشع  هب  ار  ناعاجش  ناهد 
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رتکیدزن و وا  هب  سک  همه  زا  دوب و  ماما  يومع  رـسپ  هک  يرادرـس  ناـمه  هّللا  دـیبع  داد ، بیرف  لوپ  اـب  دوب  هتـسب  ناـمیپ  شترـضح 
هک هدابع  نب  دعس  نب  سیق  نوچ  ینیتسار  عاجـش و  درمدار  یتح  دوب و  هدش  هدیزگرب  هاپـس  یهدنامرفب  يدنواشیوخ ، نیمه  رطاخب 

.تشاد رارق  راکهبت  هّللا  دیبع  یهدنامرف  تحت  دنام ، رادافو  ماما  هب  تبسن  اهتنایخ  اهمطالت و  نیا  همه  رد 

دهاوخ وا  هب  نازیم  نیمه  هب  دوش  قحلم  ماش  هاپـس  هب  نوچ  هک  داد  هدعو  وا  هب  داتـسرف و  لوپ  هّللا  دیبع  يارب  مرد  رازه  هاجنپ  هیواعم 
ماش نایرکـشل  هب  تشاذـگ و  تسرپرـس  یب  ار  ماما  نایهاپـس  بش  یهایـس  رد  هتخورف  نید  شورف و  دوخ  نئاخ  هدـنامرف  نیا  داد و 

.تسویپ

ار نازابرـس  هدارا  گرزب  تنایخ  نیا  تشاذـگ و  زامن  اهنآ  اب  دعـس  نب  سیق  دـندید و  ریما  نودـب  ار  دوخ  ماما ، نایهاپـس  هاـگرحس 
ترضح هب  دیاب  اجنیا  رد  تخاس  ناشرارف  هدامآ  گنج  زا  شیپ  درک و  تسس  یتخسب 

ج 2،ص:27 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

هراپ نوچ  هک  ار  گرزب  ياـهیراوگان  اـهتنایخ و  نیا  هنوگچ  هک  دـیامرف  تیاـمح  ار  تکاـپ  بلق  دـنوادخ  تشاد  هضرع  ع )  ) نسح
.يدومرفیم لمحت  دمآ  یم  دورف  وت  رب  مه  رس  تشپ  نانچمه  هایس  بش  کیرات  ياه 

دوخ بناجب  تفیرفیم و  هدـعو  لوپ و  اـب  ار  رکـشل  نارادرـس  هعیـش و  ناـگرزب  دادـیم و  همادا  ناـنچمه  ار  گـنرین  نیا  هیواـعم  ( 1)
سک چیه  ار  هیواعم  توعد  ناوارف  هورگ  نیا  زا  دنتسویپ و  یم  وا  هب  هنادرمان  هتخابدوخ ، شورف و  نید  تسپ  رصانع  نآ  دیشکیم و 

دعس و نب  سیق  لثم  دندرکیمن  زواجت  رفن  هد  زا  هک  یمک  هدع  رگم  دنامن  ملاس  وا  بیرف  گنرین و  زا  درکن و  در 
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رب مشچ  کی  دنتسکش و  یم  مه  رد  ار  یهرمگ  متـس و  هایـس  ياه  گنـس  ناشراوتـسا  نامیا  اب  هک  رگید  نت  دنچ  يدع و  نب  رجح 
.تفای یمن  هار  اهنآ  لد  رد  یکش  شردپ  هیواعم و  رفک  رد  ندز  مه 

هلصاف هزین  ریت و  وا  نم و  نیب  هکنآ  رگم  منک  یمن  تاقالم  ار  هیواعم  مسق  ادخب  تفگ  دوخ  روهشم  نخس  رد  دعس  نب  سیق  هکنانچ 
.ناناملسم رب  هنابصاغ  هنادبتسم و  تموکح  ندروآ  تسدب  ماما و  رب  يزوریپ  يارب  دوب  هیواعم  هشقن  نیتسخن  نیا  دشاب ،

ندرگ دـنتفریذپ و  یبوـخب  ار  نآ  مه  میهف  فورعم و  دارفا  یتـح  هک  تشاد  رت  قـیمع  رتدـیدش و  يرثا  هک  هیواـعم  گـنرین  نیمود 
«1  » دوب نسح  ماما  هب  هیواعم  حلص  داهنشیپ  دش  نآ  میلست  مدرم  یمومع  راکفا  دنداهن و 

هبرض کی  هیواعم  حلص  داهنـشیپ  دوسرف ، ار  شا  هزرابم  ناوت  تسکـش و  مه  رد  ار  ماما  ناوزاب  هک  دوب  یگرزب  گنرین  نامه  نیا  و 
هاپس ناهدنامرف  طقف  لوپ  اب  دوب  هتسناوت  هیواعم  اریز  تشاذگ ، ياجب  يدوزب  ار  شموش  راثآ  هک  دوب  هدنـشک  بیرف  کی  هناهگان و 

درخب ار 

______________________________

هناتـسآ رد  هک  دـش  بجوم  داد و  بیرف  ار  قارع  نایهاپـس  هک  دوب  اه  هزین  رـس  رب  اهنآرق  ندرب  الاب  هشقن  لـثم  مه  گـنرین  نیا  (- 1)
دوش فرحنم  شیزوریپ  ریسم  زا  تقیقح  ع ،)  ) یلع نایهاپس  يزوریپ 

ج 2،ص:28 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

اریز دندش ، میلـست  زین  اهنآ  حلـص  داهنـشیپ  گنرین  اب  دـندوب و  هدیـسرن  یئاون  هب  نایرج  نیا  رد  ماما  ناوارف  نازابرـس  یلو  دـبیرفب  و 
ناشیاه هناخ  دـندوب و  هدـش  هتـشک  دربن  ياه  هنهپ  رد  ناشناگرزب  هک  يروطب  درـشف  یم  ار  اهنآ  مادـنا  گنج  نادـند  هک  دوب  اـهلاس 

اهنآ هب  نینوخ  گنج  هس  يدامتم  لاس  جنپ  یط  هدیدرگ و  ناریو 
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.ناورهن نیفص و  لمج ، دوب ، هداد  ناشن  نادند 

هارمه یشریذپ  حلص ، داهنشیپ  سکعرب  تسا و  نیگنس  تخس و  اهنآ  يارب  يرگید  نینوخ  گنج  هب  مدرم  نتخیگنارب  نونکا  و  ( 1)
.دراد لابندب  ار  شیاسآ  تذل و 

اب دنمـشیدنا  رظان  کی  هک  یباسح  تخانـشزاب ، قیقد  يا  هبـساحم  اب  ار  تیعقوم  درک و  یـسررب  تقدب  ار  راک  بناوج  ماما  اجنیا  رد 
دنادـب اـت  داد  رارق  نازیم  فرط  رد  ار  ود  ره  حلـص و  داهنـشیپ  در  اـی  لوبق  باـسح  ددـنب ، یم  راـکب  نآ  بقاوـع  هدـنیآ و  هب  هجوـت 
لصاح هجیتن  ود  زا  یکی  تروص  نیا  رد  دزرو  يراشفاپ  گنج  يارب  دنک و  در  ار  حلص  داهنشیپ  رگا  داد ، يرترب  دیاب  ار  کیمادک 

دـهد و یمن  ناشن  ار  يا  هجیتن  نینچ  لوصح  لاوحا  عاضوا و  هکنیا  اب  دروخ و  یم  تسکـش  هیواعم  دوشیم و  بلاغ  ماما  اـی  دوشیم ،
هک یگنرین  اب  اهنآ  دـش و  ملظ  هیما  ینب  رب  هک  دوش  یمن  دومناو  نینچ  ایآ  ماما ، يزوریپ  ضرف  رب  تسا ، لاحم  ماـما  يزوریپ  ناـکما 
مه زورما  دنتـشک و  دوب  نانمؤم  ریما  هیما و  ینب  غارچ  مشچ  هک  ار  نامثع  زورید  دـنیوگ  یمن  دنـشوپ و  یمن  تیمولظم  سابل  دـنراد 

تـسدب و  گرزب !! كوس  تبیـصم و  نیا  زا  ياو  يا  دش ، هتـشک  نینمؤملا  لاخ  هیما و  ینب  نشور  هدید  هیواعم  مشاه ، ینب  تسدـب 
نخـس دوخ  تیمولظم  مشاه و  ینب  ملظ  زا  دـننک و  ملع  نامثع  نهاریپ  اـب  هک  دـتفا  یم  يرگید  ینوخ  نهاریپ  زاـب  گـنرین  هیما  ینب 

رد دنوش  یم  ادص  مه  اهنآ  اب  دنرادن  يا  هشیدنا  لقع و  دنوریم و  يدایرف  ره  لابندب  هک  مه  یماع  داوسیب و  هداس و  مدرم  دـنیوگ و 
؟ دوب دهاوخ  هنوگچ  ماما  تفالخ  تیعقوم  تروص  نیا 

ج 2،ص:29 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

رد نیا 
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.دوش زوریپ  ماما  مینک  ضرف  هک  تسا  یتروص 

تـسکش دادیم  ناشن  هک  لاوحا  عاضواب و  هجوت  اب  دیوگ  یم  يا  هدنیوگ  ره  دروخب  تسکـش  گنج  نیا  رد  ع )  ) نسح رگا  اما  ( 1)
دوشن هتخیر  اهنوخ  ات  درک ، حلص  داهنـشیپ  وا  هب  هیواعم  هک  یتروص  رد  تخادنا ؟ هکلهم  هب  ار  شنارای  دوخ و  ارچ  تسا  یعطق  ماما 

.تسا یتشونرس  نینچ  بجوتسم  مه  نونکا  تفریذپن و  درک و  یشکرس  ماما  و 

دنک و راکـشآ  دوب  هدرک  ناهنپ  مالـسا  هرابرد  زابرید  زا  هک  ار  شردپ  دوخ و  ياهگنرین  هک  دبای  یم  تصرف  هیواعم  یتقو  نینچ  رد 
یقاب يا  هراچ  هار  ربمغیپ  نادـناخ  يارب  ددرگ و  دـیدجت  يزع  تـال و  شتـسرپ  هراـبود  دـنادرگزاب و  نیتسخن  تیلهاـج  هب  ار  مدرم 

.دنامن

هیواعم یناهن  داهن  ات  تفریذپ ، ار  نآ  تهج  نیدب  تسا و  گنج  زورب  زا  رتهب  حلص ، شریذپ  هک  تفایرد  ماما  یئاهیـسررب ، نینچ  اب 
ددرگن و لـیمحت  مدرم  رب  مـه  گـنج  دــنک و  ناـیامن  دوـش  بوـلغم  اـی  بلاـغ  هـکنآ  زا  شیپ  دراد  لد  رد  ار  هـچنآ  دوـش و  ـالمرب 

.دنوشن هدناشک  يزیرنوخب 

دوجو رطاخب  رهاظت  نیا  تشاد و  قیمع  یتوادـع  مالـسا  اب  ناهن  رد  یلو  دوب  ناملـسم  رهاـظ  رد  هیواـعم  هک  میتفگ  مه  نیا  زا  شیپ 
يور رب  یکزاـن  هدرپ  مدرم  بـیرف  يارب  درکیم  روـبجم  ار  وا  هـک  دوـب  ع )  ) نـسح و  ع )  ) یلع نوـچ  یگرزب  نیفلاــخم  نـیمحازم و 

نتخاس شوماخ  نید و  ندرک  نک  هشیر  دح  رس  ات  هک  مالسا  اب  ار  دوخ  ینمـشد  دزیوایب و  دوخ  دیلپ  هشیدنا  ناهانگ و  اهیراکهبت و 
همادا تشاد  ع )  ) یلع شردپ  نسح و  ماما  هب  مدرم  هجوت  زا  هک  یسرت  رطاخب  نامتک  نیا  دراد و  موتکم  العف  دوب  نآ  غورف 
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.تفای یم 

ات دـشکیم  تسد  تموصخ  زا  دراذـگیماو و  وا  هب  ار  نیملـسم  تموکح  دـنک و  یم  یلاخ  هیواعم  يارب  ار  نادـیم  نسح  ماما  نونکا 
ناشن ار  شنایغط  رفک و  دنک و  راکشآ  دراد  ناهنپ  دوخ  هایس  داهن  رد  ار  هچنآ  هیواعم 

ج 2،ص:30 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

هک نانچنآ  ار  وا  تیعقاو  مدرم  درادرب و  دوب  هدـنکفا  ورف  زارد  نایلاسب  شموشیم  تشز و  هرهچ  رب  هک  ار  یبیرف  اـیر و  هدرپ  دـهد و 
.ددرگ فوشکم  شیادیپان  زار  دنسانشب و  تسه 

شکاپان تشرس  دوز  یلیخ  دیشخب و  ققحت  ار  تسرد  ینیب  شیپ  نیا  شیاوران  رادرک  اب  دروآ  تسدب  ینادیم  نینچ  هک  هیواعم  ( 1)
: تفگ تفر و  ربنم  رب  ناناملسم  زا  یهورگ  روضح  رد  تفای  میکحت  حلص  ساسا  هکنآ  ضحم  هب  داد و  زورب  ار 

مامت نونکا  دوب و  تموکح  ندروآ  تسدـب  يارب  امـش  اب  نم  هزرابم  هکلب  دـیریگب  هزور  دـیناوخب و  زامن  ات  مدـیگنجن  امـش  اـب  نم  »
«. مراذگیم میاهاپ  ریز  ما  هتفریذپ  ع )  ) نسح اب  حلص  رد  هک  ار  یطیارش 

نیمه زج  يا  هجیتن  حلـص  داهنـشیپ  لوبق  رگا  مسق  ادـخب  دـینک ، هاـگن  ار  درم  نیا  یئور  هیـس  یتیفرظ و  یب  یمرـش و  یب  ینمـشد و 
ناـمگ هچ  وا  هراـبرد  رگید  نونکا  دـنبای ، یهگآ  شرفک  نازیمب  مدرم  هک  دوب  یفاـک  یلیلد  هیواـعم  یئاوسر  يارب  تشادـن  ناـنخس 
ناکرا یناریو  يارب  ششوک  مالـسا و  اب  ار  دوخ  ینلع  ینمـشد  یپایپ و  ناهانگ  روآرفک و  شور  نیمه  وا  هک  تشاد  ناوتیم  یبوخ 

.داد همادا  نانچمه  ار  نآ 

دومرف هک  ار  ربمایپ  نخـس  داد و  یمن  تبـسن  نایفـس  وبا  شردپ  هب  ار  دایز  عورـشمان  دنزرف  هیواعم ، دوب ، یمن  ع )  ) نسح حلـص  رگا 
سرت و چیه  نودب  درک  راسگنس  دیاب  ار  راکانز  تسا و  تدالو  رتسب  هب  قلعتم  دنزرف 
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.دز یمن  راویدب  یئاورپ 

نودب ار  نیعبات  ربمایپ و  هباحص  نیرتهب  زا  نت  هد  اب  باّوا  دباع و  ياوشیپ  نآ  يدع  نب  رجح  هیواعم ، دوب  یمن  ع )  ) نسح حلـص  رگا 
.درک یمن  روگب  هدنز  ماش  ءارذع  ياهیدنلب  رد  یهانگ  چیه 

نیتسخن نیا  درب و  یمن  ماشب  ار  شرـس  تشک و  یمن  ار  ربمایپ  گرزب  یباحـص  قمحلا ، نب  ورمع  هیواـعم ، دوب ، یمن  حلـص  نیا  رگا 
هک دوب  يرس 

ج 2،ص:31 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.دش هدرب  رهش  رگیدب  يرهش  زا  مالسا  رد 

.درک یمن  مومسم  ثعشا  رتخد  هدعج  تسدب  ار  ع )  ) نسح ترضح  هیواعم  تفای ، یمن  ماجنا  حلص  نیا  رگا  ( 1)

دیزی تعیب  لوبق  هب  ار  راصنا  رجاهم و  راک  هتـسیاش  نادـنزرف  هدـنامیقاب  هیواعم  تفریذـپ  یمن  تروص  یحلـص  نینچ  رگا  هرخالاب  و 
ار يرگید  راب  تحاضف  ياهیراکهایـس  دیزگ و  یمنرب  ناناملـسم  یئاوشیپ  هب  ار  راکهبت  يوختـشز و  ناوج  نیا  و  درک ، یمن  روبجم 

تقیقحب یئارجام  نینچ  رد  هک  دـیمهف  ناوتیم  قیقد  رظن  ناعما  کی  اب  تروص  نیا  رد  دـش ، یمن  بکترم  دروآ  رامآ  هب  ناوتیمن  هک 
؟ دش زوریپ  یسک  هچ  دروخ و  تسکش  رفن  نیمادک 

ناریو ار  شیراکبیرف  ساسا  داد و  داب  رب  ار  هیواعم  ياه  شـشوک  هنوگچ  یحلـص ، نینچ  لوبق  اب  ماما  هک  دوش  یم  صخـشم  نونکا 
.دنوشیم ناوارف  ینارسخ  نایز و  راچد  لطاب  نارای  هک  تساجنیا  رد  تشگ و  دوبان  لطاب  دش و  رادیدپ  قح  هکنیا  ات  تخاس 

طیارـش رد  دـیزی  دـض  رب  بالقنا  گنج و  هکناـنچمه  دوب ، صخـشم  بجاو و  ع )  ) نسح يارب  حلـص  لوبق  یتیعقوم  ناـنچ  رد  سپ 
اورنامرف ود  تیعقوم و  راگزور و  ود  فالتخا  هدیدپ  داضتم  رهاظب  شور  ود  نیا  دوب و  مزال  بجاو و  ع )  ) نیسح شردارب  رب  يدعب 

.دوب مکاح  و 

تشگ هیواعم  یئاوسر  بجوم  هک  ع )  ) نسح ماما  حلص  يور  نیمهب 
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.ددرگ نوگژاو  ینامز  كدنا  رد  ینایفس  تموکح  هک  دش  بجوم  تفرگ  ماجنا  دیزی  تسدب  هک  ع )  ) نیسح ماما  تداهش  و 

ندز مه  رب  مشچ  کی  رد  ناشگرزب  ياین  ياه  شـشوک  مامت  دـندش  یمن  ینابرق  هزرابم  قیرط  ود  نیا  رد  ربماـیپ  طبـس  ود  نیا  رگا 
نید يراکهبت  هانگ و  نید  گـنرین ، بیرف و  نید  اـی  هیما  ینب  نید  دـش ، یم  مالـسا  نید  نیزگیاـج  اهینایفـس  نید  دـش و  یم  دوباـن 

ناراکدب و يرادیاپ  ناراک و  هتسیاش  راتشک  نید  نومیم و  گس و  نید  نایپسور ، نید  هنارت ؛ بارش و 

ج 2،ص:32 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

هب نآ  لها  مالـسا و  زا  یـشاداپ  دـیامرف ، تیانع  ار  شاداپ  نیرتهب  تشهب  لها  ناناوج  ناـیاوشیپ  يا  امـشب  دـنوادخ  سپ  .ناـنامرفان 
تعیرش و ماکحا  يارجا  تنس و  يرادیاپ  ضیارف و  هماقا  نادحوم و  یتسرپاتکی  ناگدنتسرپ و  شیاتس  هک  مسق  ادخب  يور ، نیرترب 

یقاب امش  يارب  هشیمه  تجح  تلیـضف و  نیا  تسامـش و  تنم  نوهرم  شلوسر  ادخ و  زا  سپ  تیاده ، هب  یهرمگ  زا  تما  یبایهار 
.دنام دهاوخ 

همه نیا  زا  ار  اهناسنا  همه  دروآ و  ناغمرا  هب  ار  تکرب  یگتـسجخ و  یئانـشور و  یئوکین و  یئامنهار و  تیناـسنا ، يارب  ربماـیپ  ( 1)
هارمه هب  نایناهج  يارب  ار  تیادـه  راکـشآ  رون  مالـسا و  وا  تخاس  رادروخرب  داژن  نوخ و  گنر و  زاـیتما  چـیه  نودـب  يدـنم  هرهب 
میظع يانب  نیا  مامتا  لیمکت و  يراوتـسا و  هب  دراـمگ و  تمه  یمالـسا  ياـهناینب  ماکحتـساب  اهیراکادـف  نیرتگرزب  زاربا  اـب  دروآ و 

هک شدیلپ  نامدود  نایفـس و  وبا  نآ  لباقم  رد  تشاذگن ، ياجب  نآ  رد  یمامتان  يژک و  صقن و  نیرتکچوک  دومرف و  مادقا  يونعم 
ياهمچرپ ناورم  دیزی و  هیواعم و  دننامب  یتشز  ياه  هرهچ  رد  دنیرشب  كاپان  تخرد  ینآرق ، حیرص  موهفمب 
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یهلا غورف  نیا  یـشوماخب  دننکرب و  ار  نیئآ  نیا  ياه  هشیر  ات  دندرب  هلمح  یمالـسا  نامیا  ساسا  هب  دنتـشارفارب و  ار  كرـش  رفک و 
دنچ ره  دزاس  یم  رتنازورف  ار  دوخ  رون  دراذگ و  یمن  دنوادخ  یلو  دننک  شوماخ  ار  ادخ  رون  دوخ  ياهناهد  اب  دنهاوخیم   » دنزادرپب

«. دیآ شوخان  ار  نارفاک 

دنمورین يدـس  دنتـشاد  تردـق  ناوت و  رد  هچنآ  اب  دـندیزرو و  تماقتـسا  ربماـیپ  گرزب  طبـس  ود  ینمیرها ، یموجه  نینچ  ربارب  رد 
دـنداد و ینابرق  هب  ار  دوخ  ناکدوک  نارای و  دوخ و  ناج  كانبات ، نیئآ  نیا  ظفح  يارب  دـندروآ و  دـیدپ  نید  ناینب  یناـبهگن  يارب 

يراکادف تداهش و  ینابرق و  نیا  رگا  دندرک و  ادف  سدقم  هار  نیا  رد  دنتـشاد  تمعن  تایح و  یگدنز و  هیامرـس و  هیام و  زا  هچنآ 
تروصب مالسا  نید  .دوبن  راثیا  لذب و  و 

ج 2،ص:33 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.دنام یمن  یقاب  اهراموط  خیرات و  رد  یمان  زج  نآ  هتفای  ضارقنا  تما  مالسا و  زا  دمآ و  یمرد  یخیرات  صصق  زا  یناتساد 

ربمایپ قیمع  رهم  میظع و  هاـگیاپ  هک  تسا  بجاو  اـم  رب  هک  تساـجنیا  رد  تسا ، شیاتـس  هتـسیاش  كاـپ و  گرزب و  دـنوادخ ، ( 1)
تداع فرع و  حطـس  زا  اهنت  هن  هک  هدننک  هریخ  یتمظع  گرزب و  يرهم  مینک ، كرد  میـسانشب و  ار  مالـسا  شخب  ییاهر  گرزب و 
تسا شنیرفآ  هناگی  أدبم  بوبحم  هک  یئالاو  تیـصخش  گرزب و  ربمایپ  دیآ ، یمن  يرـشب  تفایرد  درخ و  نازیمب  هکلب  تسا  رتالاب 

دادـن و ناـکت  ار  وا  ثداوح  داـب  دـنت  زگره  هک  يربماـیپ  هتفرگ  ارف  تمظع  يراوگرزب و  تبیه و  زا  یجوـم  ار  شدوـجو  رـسارس  و 
دیئارگن یگوای  یگدوهیب و  هب  هظحل  کی  یتح  تخاسن و  فرحنم  فده  ریسم  زا  ار  وا  یصخش  ياهتساوخ 
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نیا رد  سک  چـیه  متـسین و  یگدوهیب  وهل و  لها  نم   ) دومرف دوخ  هکنانچ  دـینارذگن  يرمث  یب  هب  مدـکی  ار  شا  هیاـم  نارگ  رمع  و 
دـش دراو  وا  رب  يدرم  نوچ  هک  دوب  يا  هزادـناب  شهاگیاپ  ینیگنـس  هوکـش و  يونعم و  تبیه  هک  يربمایپ  تسین ) نم  دـننامب  دروم 

رد هتخپ  ياهتـشوگ  شکاروخ  هک  متـسه  ینز  ناـمه  دـنزرف  نم  هک  سرتـم   ) دومرف وا  هب  ربماـیپ  دـمآرد و  هزرلب  شیاهمادـنا  ماـمت 
(. دوب باتفآ 

دننام شناوریپ  ادابم  تشاد  نآ  میب  هک  درکیم  راتفر  هنانتورف  شیوخ  نارای  اب  دناریم و  نابز  رب  ار  ینانخـس  نینچ  تهج  نیدب  ربمایپ 
شا هنادواج  میظع و  تیـصخش  نامه  اب  یلو  دـنناوخب  ادـخ  دـنزرف  یـسیع  نوچ  ار  وا  دـنزرو و  ولغ  هغلاـبم و  وا  هراـبرد  نایحیـسم 

دیا و هدش  راوس  وکین  يرتش  رب  نم  نادنزرف  يا  ، ) تفگ یم  دنلب  يادـص  اب  دیـشکیم و  شودـب  مدرم  ناگدـید  ربارب  رد  ار  نینـسح 
(. دیتسه یبوخ  ناراوس  مه  امش 

ات تشاد  یمنرب  هدجـس  زا  رـس  ربماـیپ  دـش  یم  راوس  شدـج  هناـش  رب  هدجـس  لاـح  رد  دوب  یکچوک  رـسپ  هک  ع )  ) نیـسح نوـچ  و 
.دوب نیسح  شدنزرفب  ربمایپ  تدارا  یتسود و  تدش  هنومن  نیا  دیآ و  ریزب  وا  شود  زا  شدنزرف 

ج 2،ص:34 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

نیمزب ناهگان  دیود و  شیپ  دجسم  يوس  نآ  زا  نیسح  هک  دادیم  دنپ  درکیم و  تیاده  ار  شناوریپ  نخـس ، ربنم  رب  ربمایپ  يزور  ( 1)
ادـخ دومرف  تفرگ و  نمادـب  ار  وا  تفر و  ربنم  يالاب  تفرگ و  ار  شدـنزرف  دـمآ و  ریزب  ربنم  زا  درک و  عطق  ار  شنخـس  ربمایپ  داتفا ،

(. داتفا نم  بلق  ایوگ  داتفا  نیمزب  مدنزرف  نوچ  دنشیامزآ ، بجوم  نادنزرف  دشکب ، ار  ناطیش 

هقالع سنا و  تدش  هدنهد  ناشن  هک  هنومن  نیا  زا  يرگید  ثداوح  و 
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هک دوبن  ببـس  نادب  راشرـس  تبحم  نیا  هک  میئوگ  یم  میتسین و  نآ  نایب  ددص  رد  نونکا  هک  دادیم  خر  دوب ، شدنزرف  ود  هب  ربمغیپ 
زا هک  دیدرگ  یمن  هداعلا  قراخ  دیدش و  هفطاع  همه  نیا  زاربا  بجوم  یگداوناخ  یگتسویپ  نیا  دندوب و  وا  رتخد  نادنزرف  نینـسح 

یئاهزار دوب ، هتفهن  یفرژ  قیقد و  رارـسا  گرزب و  ياهزار  اجنیا  رد  کـش  نودـب  هکلب  .دـشاب  نوریب  یگمه  تداـع  فرع و  نازیم 
.تشاد يرترب  یمسج  دنویپ  رب  هک  یحور  گرزب و  سب 

حور دـید و  یم  ار  تایح  قیاقح  نامز  قفا  زا  رت  یلاعتم  دـنلب و  یهاگدـید  زا  ربمغیپ  هک  میریذـپب  ار  گرزب  تقیقح  نیا  دـیابن  ایآ 
يا هطاحا  نیوکت  خیرات و  تاحفـص  رب  درکیم و  ذوفن  ادرف  راگزور  هدرپ  رد  شدید  عاعـش  دوب و  فرـشم  هدنیآ  عیاقو  رب  وا  سدقم 

؟ تشاد لماک 

شناگدید ربارب  رد  هنیاعمب  ار  هدنیآ  ثداوح  تسیرگن و  یم  هدید  کیب  ار  هدنیآ  لاح و  هتـشذگ و  شیونعم  ذوفنرپ  نامـشچ  اب  وا 
شدنزرف ود  هک  دیدیم  یتسردـب  ربمغیپ  یعقاو  زراب و  تقیقح  کی  هرهچب  هکلب  ینهذ  ینیب  شیپ  کی  تروصب  هن  دـید  یم  مسجم 

نیاب لوصو  قیرط  رد  ار  ناشنادـنزرف  دوخ و  ناـج  لاـم و  هنوگچ  دـنربیم و  اـهجنر  هچ  شتعیرـش  یناـبهگن  نید و  زا  عاـفد  هار  رد 
.دنرادیم میدقت  يدنوادخ  هاگشیپ  هب  ار  اه  هیدف  نیرتزیزع  نیرتاهبنارگ و  دننک و  ینابرق  ادف و  سدقم  فده 

ات دشون  یم  راب  نیدنچ  ار  هیواعم  هدنشک  خلت و  رهز  ع )  ) نسح

ج 2،ص:35 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

نیئآ یناـبهگن  هار  رد  تسا  تداهـش  يراکادـف و  یلاـع  هنومن  هک  شنیـسح  نآ  زا  سپ  دوش و  یم  هراـپ  هراـپ  شرگج  رخآ  تبونب 
اهریشمش زاوشیپ  هب  شرس  هاگولگ و  هنیس و  اب  دوشیم و  ادف  شدج 
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رد نآ  هشیر  ندنک  نید و  يدوبان  يارب  هک  هیما  ینب  بیرف  كانرطخ  ياه  هشقن  زا  ار  مالسا  ات  دوریم  نمـشد  ياهناکیپ  اه و  هزین  و 
.دراد هگن  دنراد  رس 

يرادـهگن يارب  دـندوب  ینامیا  هدـنزرا  ياه  فدـه  نیرتیلاع  هتـسجخ  ياه  هرهچ  هک  ار  شنادـنزرف  نارای و  شیوخ و  ناج  وا  ( 1)
هدنبات غورف  دنام و  ملاس  رطخ  نیا  زا  مالسا  هکنیا  ات  تخادنا  رطخ  جنر و  هب  هیما  ینب  رگناریو  موجه  زا  شراوتسا  ياهناینب  مالسا و 

تفای و التعا  يرترب و  هّللا  هملک  دـنداتفا و  نارـسخب  ناراکهبت  دـندش و  دوبان  نارفاک  دـش و  راکـشآ  شقیاـقح  درتسگ و  نماد  شا 
ناکورگ راد و  ماو  زیخاتسر  ناماد  ات  هکلب  نونک  ات  مالـسا  راگزور  نیتسخن  زا  ناناملـسم  همه  درک و  شکورف  ادخ  نانمـشد  هملک 

گرزب ياوشیپ  ود  نیا  رگا  یلب  دوب  یمن  خـیرات  دـننام  یب  گرزب و  ینابرق  ود  نیا  رگا  دـنگرزب و  ياوشیپ  ود  نیا  نانتما  ساـپس و 
یلهاج نیئآ  نامهب  نامدرم  هرابود  هیما ، ینب  تشز  شالت  يراکهبت و  رثا  رب  دـندش ، یمن  یناسنا  یمالـسا و  یلاع  ياهفدـه  يادـف 

.رت نوگژاو  رتدب و  هکلب  دنتشگ  یمزاب  نیتسخن 

بیرغ و زگره  تشاد  یم  لوذـبم  نانآ  هرابرد  هک  یتشادـگرزب  رهم و  شراکادـف و  نادـنزرفب  تبـسن  ربمایپ  راتفر  تروص  نیا  رد 
یم هنیاعمب  هکلب  تخانـش ، یم  دوب  شنادـنزرف  راظتنا  رد  هک  ار  یکاندرد  ياهدـمآ  شیپ  ربمایپ ، نوچ  دـیامن و  یمن  زیگنا  تفگش 

رد ار  اهنآ  تهج  نیمهب  درکیم  ساسحا  یتسردب  دش  یم  ماجنا  شنیئآ  ظفح  هار  رد  هک  ار  يا  هدنزادگ  خلت و  تدهاجم  دـیدید و 
ربمغیپ هک  نیقی  هب  و  دنتـسه ) نم  يوب  شوخ  لگ  ياه  هتـسد  نم و  نادـنزرف  ود  اهنیا   ) تفگ یم  دـیئوب و  یم  درـشف و  یم  شوغآ 

اهنآ دوجو  زا  ار  یهلا  یناحور  رطع 

ج 2،ص:36 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

رون درکیم و  مامشتسا 
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دنا و هناگی  يرون  ع )  ) نیـسح نسح و  هک  مینادب  تسا  بجاو  مینادیم و  هک  تساجنیا  رد  دید و  یم  ناشدنلب  یناشیپ  رد  ار  یئادخ 
تلاسر دندرک و  مایق  شیوخ  تماما  هضیرف  يافیا  هب  اهنآ  زا  کی  ره  .داد  حیجرت  دیابن  يوم  رـس  کی  هزادنا  هب  يرگید  رب  ار  یکی 

ارجا دوب  هدـش  حرط  ناشتماما  زور  نیتسخن  زا  ناشیاین  ردـپ و  فرط  زا  هک  ار  يا  همانرب  دـنداد و  ماجنا  یمامت  یئوکین و  هب  ار  دوخ 
.دندرک

اـسر ناهرب  یئورایور و  ناوت  بلق و  يورین  يرواگنج و  يریلد و  مینک و  كرد  رت  هدرتسگ  ار  نسح ع  تخانـش  میهاوخب  رگا  ( 1)
مینک و هجوت  وا  حیرـص  ياه  همان  راوتـسا و  نانخـسب  دـیاب  میبایرد  يرهاظ  تموکح  هوکـش  تسایر و  لوپ و  هب  ار  شیئاـنتعا  یب  و 

یعقوم مینک ، هاگن  هیواعم  روضح  رد  سانشان  قح  رفاک  نارادمدرس  ناقفانم و  ناگرزب  اب  ار  شترـضح  نیـشتآ  ياه  ثحب  راتفگ و 
ددـنخب شیوگ  هوای  نانیـشن  هیـشاح  هناچ  رب  دربب و  تذـل  لدـج  نآ  زا  ات  تخادـنا  هضراعمب  نسح  ترـضح  اب  ار  اهنآ  هیواـعم  هک 

ادـخب هظحل  کی  هک  يراکتـشز  یمنهج  رـصانع  زا  نارگید  ناورم و  هبعـش و  رـسپ  صاع و  ورمع  لثم  یفالرپ  زاب و  هقح  صاخـشا 
دش صخشم  دزیخ  یمرب  سونایقا  زا  هک  یجوم  نوچمه  شماقم  يدنلب  ماما و  یحور  تمظع  يا  هماگنه  نینچ  رد  دندرواین ، نامیا 

نادکاخ هریت  نیا  نادنز  زا  تساوخیم  هک  یماگنه  مینک ، یبایزرا  تداهـش  رتسب  رد  ار  شراتفگ  دیاب  میهاوخب  رتشیب  مهنیا  زا  رگا  و 
هک تساجنآ  تشاد  نایب  نیـسح  ترـضح  هرابرد  هیفنح  دمحم  شردارب  هب  ماگنه  نادب  هک  ینانخـس  دـنک و  زاورپ  توکلم  جوا  هب 

هرهچ يربهر  یئاوشیپ و  قیاقح  رگنشور  وترپ  دوش و  یم  هدوشگ  تماما  رارسا 
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ادخ و راصحنا  رد  تیالو  تقیقح  هک  ددرگیم  صخشم  دوشیم و  هتخانـشزاب  هیهلا  هیلک  تیالو  توبن و  ینامـسآ  تلاصا  دیامنیم و 
رترب اهنآ  ياهناج  زا  نانمؤم  هب  ربمایپ   ) دیارس یم  دیجم  نآرق  هکنانچ  تسوا  نادنزرف  یلع ع و  لوسر و 

ج 2،ص:37 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

ياپرب ار  زامن  هک  یناسک  تسوا و  ربمایپ  دنوادخ و  امش  رایتخا  بحاص  تسرپرـس و  انامه   ) تفگ ياج  رگیدب  و  تسا ) رت  هریچ  و 
ریدـغ زور  رد  ربمایپ  دـننادیم و  یلع  نأش  رد  نارـسفم  ار  هیآ  نیا  و  دـننک ) یم  عوکر  يادـخ  ربارب  رد  دـنهدیم و  هاـکز  دـنرادیم و 

( تسوا ياوشیپ  یلع  نیا  میالوم  نم  ارک  ره   ) دومرف

.تسج نوریب  دصقم  نایب و  ریسم  زا  یکالاچب  تسکش و  ار  لاقم  هدودحم  درک و  یشکرس  ملق  اجنیا  رد 

.دوب یکیرات  یئانشور و  یهارمگ و  تیاده و  فالتخا  هدیدپ  هیما  ینب  مشاه و  ینب  ینمشد  هکنآ  بلطم  نایب  رد  نخس  هاتوک  ( 1)

زج هایس  قاروا  نیا  رد  يزیچ  مینک  یـسررب  خیرات  تاحفـص  رد  ناورم  ات  سمـشلا  دبع  نارود  زا  ار  هیما  ینب  نامدود  راگزور  رگا 
.منیب یمن  تسا  تلیذر  یتسپ و  موهفمب  هچنآ  یگداز و  مارح  انز و  تنایخ و  هانگ و  يراکهبت و  ینکش و  نامیپ  گنرین و  بیرف و 

هچنآ نشور  خیرات  نیا  ناشخرد  تاحفص  رد  مینک  یسررب  رـصع  نیمه  ات  نیتسخن  نارود  زا  ار  مشاه  ینب  هریـس  نوچ  سکع  رب  و 
ینابرق تمه و  يرترب  حور و  یگرزب  شیاز و  یکاپ  ینامادکاپ و  يریلد و  یتسار و  افو و  زا  تسا  تلیضف  فرـش و  موهفمب  هک  ار 

شور رد  تسا  داژن  یکاپ  یقالخا و  تمارک  هدـیدپ  هک  یئاه  یگتـسجرب  همه  میبای و  یمرد  یکین  هب  ادـبمب ، لوصو  هار  رد  ندـش 
گرزب نادناخ  نیا 
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.تسا صخشم  دوهشم و  ینشورب  خیرات  رهاط  و 

هدوب تموکح  تردق و  ندروآ  تسدب  مشاه  ینب  اب  اهنآ  ینمـشد  تلع  دیوگب  دشارتب و  يرذع  هیما  ینب  يارب  دـهاوخب  یـسک  رگا 
ینمـشد نینچ  اـب  زورما  هک  یتروص  رد  تسیچ  توادـع  نیا  همادا  رد  رـضاح  رـصع  رد  هیما  ینب  نارادـفرط  رذـع  میئوگ  یم  تسا 

.دننک اپ  تسد و  دوخ  يارب  دنناوتیمن  ترخآ  رد  يرجا  ایند و  رد  يا  هرهب  يا  هناروسج 

ج 2،ص:38 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

: تفگ هک  درک  دانتسا  نآرق  زا  هیآ  نیا  هب  دیاب  اجنیا  رد  ( 1)

دنرادـنپ یم  نینچ  دوشیم و  هابت  مگ و  ایند  نیا  رد  ناشـششوک  شالت و  هک  نانآ  مهد  یهگآ  نامدرم  نیرتراکنایز  هب  ار  امـش  اـیآ  »
«. دنراد وکین  يرادرک  هک 

«. تسا راکشآ  نارسخ  نایز و  کی  دوخ  نیا  دنراکنایز و  ناهج  نآ  ناهج و  نیا  رد  اهنیا  »

و ع )  ) نیسح نسح و  یئاوشیپ  هب  شیارگ  مالسا و  هب  ار  مناگدید  داد و  تریصب  رفک  تخانش  يارب  منامـشچب  هک  ار  یئادخ  ساپس 
راد تنم  ناش  يربهر  شریذپ  اهنآ و  تخانـشب  ارم  هکنانچ  مهاوخیم ، يدنوادخ  ناتـسآ  زا  دیـشخب و  ینـشور  ربمایپ  كاپ  نادـناخ 

.دیامرف تیانع  تمارک  ناشنانمشد ، زا  يرود  اهنآ و  تعافشب  دنادرگ و  هارمه  نانآ  اب  زین  ناهج  نآ  رد  ارم  دومرف  دوخ 

دزیریم هلاژ  درغیم و  دعر  دراب و  یم  ربا  هک  مادام  مرادیم  تسود  ار  امش 

تسامش نمشد  زا  يرود  یتسود ، طرش  اریز  میوجیم  يرازیب  تسامش  نمشد  هک  سک  ره  زا 

يراوگان و زا  ینیگنـس  راب  نانچ  درک  یگدنز  شردپ  زا  سپ  هک  یهاتوک  تدـم  رد  ع )  ) نسح ماما  هک  تفریذـپ  دـیاب  یتسردـب  و 
رب هک  یبئاصم  زا  زگره  اهیتخس  اهجنر و  نیا  دندوب و  ناوتان  نآ  تشادرب  زا  ناربمایپ  هک  درک  لمحت  ار  هودنا 
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دش دراو  ردارب  ود  نیا  رب  هک  يا  هدنبوک  ياه  هبرـض  كاندرد و  ياهیتخـس  نیا  و  دوبن ، رتمک  تشذگ  اروشاع  زور  رد  ع )  ) نیـسح
.تساخ یمرب  أشنم  کی  زا  دوب و  یکی  لصا  رد  یلو  دوب  فلتخم  بولسا  لکش و  رهاظب و  هچ  رگا 

دنکفا یتفگش  هب  ار  ینامسآ  ناگتـشرف  هک  دیزرو  یتماقتـسا  نانچ  اه  یهابت  جاوما  بئاصم و  هوبنا  ربارب  رد  ع )  ) نیـسح هکنانچمه 
شردارب

ج 2،ص:39 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

لمحت ار  مدرم  تنایخ  نیرت  هاکناج  نیرت و  خـلت  يزیگنا  باجعا  یئابیکـش  اـب  درک و  راـکیپ  شراـکبیرف  نمـشد  اـب  مه  ع )  ) نسح
درک بصغ  وا  زا  هیواعم  هک  ار  یلاوما  هیامرس و  درکن و  یگمیـسارس  یناوتان و  زاربا  دیئارگن و  یتسـسب  دربن  نیا  رد  زگره  دومرف و 

.دولاین زگره  یتسود  لام  گنن  هب  ار  شیئاسراپ  تفرگن و  ار  نآ  مرازه  کی  درمش و  چیه  هب  داد  رارق  هیما  ینب  لویت  رد  و 

جـنر و تبیـصم و  تسا و  نیـسح  یئابیکـش  زا  رتـمک  نسح  ربـص  تـفگ  داد و  رارق  ردارب  ود  نـیا  نـیب  يزاـیتما  یتسیاـبن  سپ  ( 1)
.رت لمحت  لباق  رتلهس و  شهودنا 

هب یتسپ  دـشخردیم و  تلیـضف  هک  هاگ  نادـب  ات  ع )  ) ارهز یلع و  نادـنزرف  تیادـه و  نایاوشیپ  يا  داب  امـش  رب  دـنوادخ  دورد  سپ 
.دسریم یماندب  یتسین و 

.مهد یم  نایاپ  ما  هدورس  شیپ  لاس  هاجنپ  زا  شیب  ع )  ) ینیسح ءاثر  هدیصق  همتاخ  رد  هک  يراعشا  نایب  هب  ار  دوخ  نانخس 

دنرادن ار  نآ  لمحت  اه  قرب  اهربا و  زگره  هک  دنز  یم  هنابز  مبلق  زا  یشتآ  دراب و  یم  منامشچ  زا  یبآ  نانچ 

رگید يرعش  و 

دیشک رپ  یهلا  نیسوق  باق و  هب  دیسر و  تیاهن  یب  هب  یگبترمدنلب  زا  هک  یکاپ  داژن  نشور و  فیرش و  نامدود 

منیب یم  میرامشب  ار  دارفا  بسن  بسح و  میهاوخب  رگا 
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درک ناشدوبان  درب و  هلمح  اهنآ  رب  هنوگچ  ناگرایس  شدرگ  هک 

مهد دنویپ  ربمایپ  نامدود  يا  امشب  ار  دوخ  هکنآ  رگم  مرادن  یبسن  نم  سپ 

موش رختفم  امش  يدنواشیوخب  هکنآ  رگم  تسین  يراختفا  نامدود و  ار  نم  سپ 

ج 2،ص:40 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

زور هک  ناـضمر  هاـم  مکی  تسیب و  زور  رخآ  تاـعاس  رد  یلبق  یگداـمآ  نودـب  ناوتاـن  نم  مـلق  نازرل و  ناتـشگنا  ار  تاـملک  نـیا 
.دیشک شراگن  هتشرب  يرمق  يرجه  لاس 1373  رد  تسا  مالسا  هیلع  یلع  اهناسنا  نیتسار  ربهر  ءایصوا و  ياوشیپ  تداهش 

فرشا فجن  هیملع  هسردم  رد  ءاطغلا  فشاک  لآ  نیسح  دمحم 

ج 2،ص:41 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

(1)

تعیب

هراشا

ج 2،ص:43 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

رد دزیگنارب و  ار  ناناملـسم  ات  تسا  لئاق  نآ  يارب  یگرزب  ياهتیلوئـسم  دراد و  مهم  صاخ و  یهجوت  تفالخ  هلأـسم  هب  مالـسا  ( 1)
«1  » دنادرگ ناشرود  یهابت  کیرات  ياههار  زا  دناشکب و  ناشریخ  يوسب  دزاس ، ناشاهر  هشیدنا  شناد و  ياهنادیم 

عفاـنم و نیملـسم و  نوئـش  ظـفح  نید و  یناـبهگن  دـشخب ، شیاـسآ  ورین و  تما  هب  هک  تسا  یئاهبابـسا  همه  هیهت  لوئـسم  تفـالخ 
ناـگمه یکاـپ  يورـشیپ و  مدرم و  نیتـسار  تسایـس  هک  تسا  يروحم  هفیلخ  تسا و  تفـالخ  ماـقم  هدـهعب  مدرم  یمومع  حـلاصم 

.ددرگیم نآ  درگرب 

هتسویپ و مهب  مالسا  رد  تسایس  نید و  تسا و  نمضتم  ار  مدرم  یـسایس  ینید و  حلاصم  نآ  ماکحا  يژولوئدیا و  مالـسا و  تقیقح 
هکناـنچ دـنا  هتـشاد  هجوت  نآ  هب  هتفاـیرد و  یبوخب  ناسانـشرواخ  زا  ناوارف  یهورگ  ار  تقیقح  نیا  دوـش و  یمن  ادـج  مه  زا  زگره 

: دیوگ یم  اهنآ  زا  یکی 

هکنانچ دراد  لماک  یتیانع  زین  یعامتجا  یـسایس و  لئاسمب  هکلب  دشاب  هتـشاد  هجوت  یبهذـم  رهاوظ  هب  طقف  هک  تسین  ینید  مالـسا  )
نیع رد  نآ  گرزب  سسؤم 
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تموکح راک  رد  دوب  هدیزگرب  يربمایپ  هک  لاح 

______________________________

رد ار  یـسک  یتالف  دنیوگ  یم  هکنانچ  دوشیم  ریبعت  ینیـشناجب  نآ  زا  تسا و  ندمآرد  یپ  زا  ینعمب  فلخ  ردـصم  زا  تفالخ  (- 1)
مدرم نایم  رد  نم  هفیلخ  نم  بایغ  رد  نوراه  يا  تفگ  یـسوم   ) هک تسا  هدمآ  دیجم  نآرق  رد  دینادرگ و  دوخ  هفیلخ  شموق  نایم 

ياوشیپ هفیلخ  دـنیوگیم و  هماع  تیالو  نآ  هب  هک  تسا  یعامتجا  يونعم و  يربهر  تفالخ ، زا  روظنم  یمالـسا  فرع  رد  دـعب  شاب 
تسا تاهج  عیمج  رد  اهنآ  روما  هرادا  لوئسم  ناناملسم و  همه 

ج 2،ص:44 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.تشاد لماک  یهاگآ  تسایس  تموکح و  ياهشور  همهب  هک  تفریم  رامشب  هنومن  یتیصخش  زین  یهدنامرف  و 

: دیوگیم تیج  مانب  رگید  قرشتسم  و  ( 1)

رما رد  هدرک و  يزیر  حرط  ار  یلقتـسم  دازآ و  عامتجا  هرادا  داجیا و  هکلب  دنک  یمن  افتکا  يدرف  ینید  دیاقع  درجم  هب  طقف  مالـسا  )
مالسا اب  تفالخ  « 1 ( » تسا هدرک  عضو  ار  یـصوصخم  ياه  همانرب  نیناوق و  هراب  نیا  رد  دراد و  صاخ  یـشور  تموکح  تسایس و 
یگدنز نادیم  رد  یتسیاب  هک  تسا  نآ  یـساسا  ياهناینب  زا  یلـصف  همانرب و  زا  یئزج  دراد و  ریذپان  تسـسگ  مکحتـسم و  يدـنویپ 

نوناق داقتعا و  زا  مالـسا  تقیقح  : ) دیوگیم هراب  نیا  رد  هدـبع  دـمحم  خیـش  .ددرگ  ارجا  يراوتـسا  لیـصا و  همانرب  نینچ  ناناملـسم 
رهاظب هک  یناملـسم  ره  نوچ  و  تسا ، هدرک  میـسرت  میظنت و  ار  ینیناوق  دودـح و  قوقح و  یمالـسا ، تما  ماظتنا  يارب  هتفای و  قیفلت 

مدرم قوقحب  دراذگ و  یم  اپ  ریز  ار  تقیقح  زواجت ، یتسرپاوه و  رثا  رب  دهن و  یمن  ندرگ  نآ  ياهنامرف  همهب  تسا  مالسا  هب  دقتعم 
یتسیاب یمالسا ، عمتجم  ساسا  میکحت  تلادع و  يارجا  يارب  دنک ، یم  زواجت 
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( دراد ياپرب  ار  هعماج  مظن  دنک و  ارجا  ار  یمالـسا  تاضق  مکح  دناسر و  رفیکب  ار  ناراکهبت  ات  دشاب  هتـشاد  دوجو  يا  هقئاف  يورین 
«2»

قوقح و ینابهگن  مدرم و  یگدـنز  میظنت  شفدـه  درک و  روهظ  یناسنا  یلاع  نیناوق  تاماظن و  زا  یلماـک  هعومجم  هارمه  هب  مالـسا 
يارب هک  تسا  یعیبط  دوش و  هدرتسگ  یمالسا  ياه  نیمزرس  يوس  همه  رد  شیاسآ  يرگداد و  ات  دوب  نایز  متس و  زا  یمالسا  ءاضق 
هعماج تیامح  دشاب و  ناناملـسم  روما  هرادا  هفیظو  راد  هدهع  دـنمورین  لیـصا و  یئاوشیپ  دـیاب  يا  هدـنزرا  ياه  همانرب  نینچ  يارجا 

تما یگدنز  دریگ و  هدهع  رب  ار  یمالسا 

______________________________

مالسالا ص 15 یف  یسایسلا  ماظنلا  (- 1)

هینارصنلا ص 65 مالسالا و  (- 2)

ج 2،ص:45 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.دهد قیبطت  تایح  تیعقاو  اب  ار  ملسم 

یتسیاب ار  نآ  خساپ  دوش ، راد  هفیظو  ار  یمالسا  نهیم  روما  هرادا  ددرگ و  دهعتم  ار  ناناملـسم  یئاوشیپ  دناوتیم  یـسک  هچ  یلو  ( 1)
: دیامرفیم دنک و  یم  نایب  ینشورب ، ار  هفیلخ  تافص  هک  دینش  ع )  ) نینمؤملا ریما  زا 

، يرادـمامز فیاـظو  يارجا  یمالـسا و  ماـکحا  یمومع و  لاوـما  نوـخ و  سیماوـن و  یناـبهگن  رد  دـیابن  هفیلخ  هک  دـینادیم  امـش  )
یتسیابن دزادنا و  یهارمگب  ار  مدرم  دشاب و  شناد  یب  هاگآان و  يربهر  رما  رد  دیابن  دنک و  تراغ  ار  مدرم  هیامرس  دزرو و  یهاتوک 

نارگید رب  ار  یهورگ  دـنک و  لیم  فیح و  ار  یمومع  تورث  دلـسگب و  مه  زا  ار  یعامتجا  ياهدـنویپ  دـشاب و  رگزواجت  راکمتس و 
ار يراکهبت  چیه  دنک و  ارجا  ار  یمالـسا  دودح  یتسیاب  هفیلخ  دنک و  لاماپ  ار  مدرم  قوقح  دشاب و  راوخ  هوشر  دیابن  دهد و  يرترب 

هک دراذگن  ارجا  الب  ار  یمالسا  ياهنامرف  زا  یتنس  چیه  دراذگن و  رفیک  نودب 
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«1 ( » ددرگیم هابت  یمالسا  تما  تروص  نیا  رد 

رما رد  هداشگ  یتسد  هک  دوش  راد  هدـهع  ار  اـهنآ  نوئـش  حـلاصم و  ظـفح  ناناملـسم و  روما  دـناوتیم  یـسک  ع ،)  ) یلع رظن  رد  سپ 
هیامرـس دشاب و  هاگآ  مدرم  ياهیدنمزاین  هب  دزرون و  یهاتوک  گرزب  تیلوئـسم  نیا  ماجنا  رد  يور  چـیه  هب  دـشاب و  هتـشاد  يربهر 

زا یمالـسا  ياوشیپ  هچنانچ  دراذگن و  لطعم  ار  ربمایپ  ياه  تنـس  یهلا و  دودح  دریگن و  هوشر  دـشکن و  تراغ  هب  ار  یمومع  ياه 
اهیزور هیس  اه و  یتخبدب  نک  ناینب  لیس  اب  وا  راگزور  رد  نیملسم  هعماج  دشاب ، رانک  رب  يا  هدنزرا  تاصخشم  زراب و  تافص  نینچ 

.دنکفا یم  هیاس  یمالسا  طیحم  رب  فارحنا  هودنا و  دنوشیم و  هجاوم 

میهاربا ترضح  ناتساد  رد  یتقیقح  نینچ  يایوگ  مه  میکح  نآرق 

______________________________

19 هدبع 2 / دمحم  حرش  هغالبلا ، جهن  (- 1)

ج 2،ص:46 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

: دراد یم  نایب  نینچ  وا  نادناخ  رد  ار  تماما  يرارقرب  طرش  تسا و 

ام نامیپ  دومرف  دنوادخ  يامرف  ررقم  مه  نم  نامدود  رد  ار  زایتما  نیا  تفگ  میهاربا  میداد ، رارق  نامدرم  ياوشیپ  ارت  ام  میهاربا  يا  )
«1 ( » دسرن ناراکمتسب 

«2 ، » تفالخ نامه  تماما  تسا و  تماما  يدنوادخ  نامیپ  زا  روظنم  هک  دنیوگ  یم  نارسفم  ( 1)

هچ شدوخب و  هچ  دنک ، یمن  قرف  دشاب  تایح  زا  يا  هلحرم  ره  رد  متس  نیا  دسرب ، تفالخ  ماقمب  دیابن  دنک  متس  هک  سک  ره  سپ 
«3  » نارگیدب

زمر قح و  لدع و  زا  یلماک  هنومن  هک  دوش  ناناملسم  ياوشیپ  یسک  ات  تشاد ، زاربا  نیملسم  تفالخ  هرابرد  یناوارف  مامتها  مالـسا 
هنیمز رد  ار  ینـشور  ياهیراوگرزب  اهیزوریپ و  دـنک و  تیاـعر  یبوخب  ار  ملـسم  تما  حـلاصم  دـشاب و  يرترب  يرگداد و  زا  یگرزب 

قیقد تاصخشم  زراب و  تافص  نینچ  دشخب و  ققحت  ناملسم  عمتجم 
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زا يدـیلپ  هنوگ  ره  دـنوادخ ، هدارا  هب  هک  یناـمدود  دوش ، یمن  ادـیپ  ربماـیپ  نادـناخ  رد  زج  یمالـسا  یئاوشیپ  هلئـسم  رد  یمیظع  و 
تسا هتـسناد  میرک  نآرق  اب  يزاوم  ار  اهنآ  ربمایپ ، هتخاس و  ناش  هزیکاپ  كاپ و  دنوادخ  تسا و  رودب  اهنآ  قالخا  لمع و  هشیدنا و 

رد یهانگ  نـالطب و  هنوگ  ره  هنخر  زا  مه  لوسر  نادـناخ  دوش ، یمن  دراو  زیزع  باـتک  نیا  رب  سپ  شیپ و  زا  لـطاب  زگره  نوچ  و 
.دنناما

تیمها رب  نیا  دنمدرم و  هاگهانپ  تاجن و  یتشک  ربمایپ  هتفگب  اهنآ 

______________________________

24 و 1 هیآ / هرقب  هروس  (- 1)

نایبلا عمجم  (- 2)

هدرک لالدتسا  یلع  ترـضح  یگتـسیاش  هب  هیآ  نیا  زا  هعیـش  ياملع  ناهانگ ، باکترا  تب و  ربارب  رد  هدجـس  لثم  سفنب  ملظ  (- 3)
درکن هدجس  ناتب  ربارب  رد  مه  مالسا  روهظ  زا  لبق  افلخ ، ریاس  فالخ  رب  ترضح  نآ  اریز  دنا 

ج 2،ص:47 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

: دیامرفیم نینچ  ناشلئاضف  تافص و  تازایتما و  هرابرد  نینمؤملا  ریما  تسا و  نشور  یهاوگ  نانآ  ماقم 

یـشوماخ دهدیم و  یهگآ  ناشداهن  زا  ناشرهاظ  ناشـشناد و  زا  اهنآ  یئابیکـش  دنتـسه ، ینادان  گرم  شناد و  یناگدنز  اهنآ  ( ) 1)
هاـگهانپ مالـسا و  هاـگیاپ  اـهنآ  دـندیزرون  فـالتخا  نآ  هراـبرد  دـندرکن و  تفلاـخم  قح  اـب  زگره  تساـهنآ ، نخـس  رگناـیب  اـهنآ 

اهنآ دوشیم ، هدـیرب  قحان  نابز  دـتفا و  یم  شماقم  زا  لطاب  دریگ و  یم  رارق  شدوخ  هاگیاج  رد  تقیقح  اهنآ  شالت  اب  دنناناملـسم ،
شناد نایوگنخـس  اریز  دندرکن ، افتکا  تیاور  ندینـشب  طقف  دـندرک و  كرد  نآ  نامرف  تیاعر  درخ و  تخانـش و  مهف و  اب  ار  نید 

اب ربمغیپ  دنرادروخرب ، اهنآ  زا  ربمایپ  نادـناخ  هک  یبهاوم  اهیگدـنزرا و  تازایتما و  نیا  زا  نوزفا  « 1  » كدنا نآ  نایرجم  دـنناوارف و 
ار اهنآ  حیرص  صن 
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تسا و هتسناد  ناشرت  هتسیاش  نیملسم  یئاوشیپ  رما  رد  نارگید  زا  هتسناد و  اهنآ  صوصخم  ار  تفالخ  هدیزگرب و  دوخ  ینیشناج  هب 
: دیامرفیم هکنانچ  هدش  نایب  ترضح  نآ  زا  يرتاوتم  صوصن  هراب  نیا  رد 

نامدود زا  اهنآ  همه  هک  درک  دـنهاوخ  يربهر  نم  تما  رب  ماما  هدزاود  دـسر و  ارف  زیخاتـسر  زور  اـت  تسا  رادـیاپ  نید  نیا  هشیمه  )
(. دنتسه شیرق 

زا هراب  نیا  رد  هک  يرگید  ناوارف  ثیداحا  دنـشیرق و  زا  یگمه  هک  دـمآ  دـنهاوخ  ماما  هدزاود  نم  زا  سپ  هدومرف  ربمایپ  نینچمه  و 
تاجن ياه  یتشک  اهنیا  هک  تسا  هدومرف  هتسناد و  رفن  هدزاود  نیمه  راصحنا  رد  ار  تفالخ  یلاع  ماقم  تحارـصب  هک  هدیـسر  ربمایپ 

.دنناملسم ناربهر  و 

ماما هدرمش ، نیما  شینامـسآ  تلاسر  غیلبت  رد  هدرک و  یفرعم  شیوخ  تفالخب  ار  اهنآ  ربمایپ  هک  هناگ  هدزاود  كاپ  ناماما  هلمج  زا 
بوصنم تماما  هب  ار  وا  هک  تسوا  هناحیر  ربکا و  طبس  ع )  ) نسح

______________________________

259 هدبع 2 / دمحم  هغالبلا  جهن  حرش  (- 1)

ج 2،ص:48 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

: تسا هدومرف  شردارب  وا و  هرابرد  هتشاد و 

(. دنزیخرب یترورضب  ای  دننیشنب  یتحلصم  هب  رگا  دنماما  نم  تما  رب  ود  ره  ع )  ) نیسح نسح و  ( 1)

نسح دیماجنا  شتداهشب  هک  مجلم  رسپ  تبرض  زا  سپ  درک و  یفرعم  تفالخ  ماقم  زارحا  هب  شیوخ  زا  سپ  ار  وا  مه  نینمؤملا  ریما 
.درک بوصنم  تماما  هب  دوخ  تیصو  رد  ار  (ع )

هام مکی  تسیب و  زور  حبص  رد  دندروآ و  موجه  ع )  ) نسح بناجب  نینمؤملا  ریما  تداهـش  زا  سپ  تیـصو ، نیاربانب  مه  ناناملـسم 
.دنتفاتش شتعیب  هب  هفوک  دجسم  رد  ترجه  ملهچ  لاس  ناضمر 

تفر و الاب  نخس  ربنم  رب  دمآ و  دجسمب  راصنا  نیرجاهم و  هتسیاش  ناگدنامیقاب  زا  یهورگ  هنایم  رد  ع )  ) نسح
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تخادرپ و مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تیناسنا  گرزب  دیهش  تلادع و  دیقف  ربهر  لئاضف  رکذب  راگدرورپ  ساپـس  شیاتـس و  زا  سپ 
زا هن  ناینیـشیپ و  زا  هن  هک  تسبرب  تـخر  ناـهج  نـیا  زا  يدرم  بـشید   ) دوـمرف سپـس  درمـشرب و  ار  ترـضح  نآ  تازاـیتما  یخرب 

.درک یم  ینابهگن  ربمایپ  ناج  زا  داهج و  ادخ  هار  رد  ادخ  ربمایپ  هارمه  هب  وا  دسریمن ، وا  هب  يراک  هتسیاش  رد  یسک  ناگدنیآ 

يزوریپ اـب  زج  دربـن ، هنهپ  زا  زگره  دـندوب و  شهارمه  هب  ناگتـشرف  درپـس و  یم  وا  هب  ار  یمالـسا  نیدـهاجم  مچرپ  هشیمه  ربـمغیپ 
.دیشخب یم  ققحت  وا  تسدب  ار  نیملسم  يزوریپ  دنوادخ  تشگ و  یمنزاب 

نیمه رد  زین  یـسوم  یـصو  نون  نب  عشوی  تفر و  نامـسآ  هب  بش  ناـمه  رد  مه  یـسیع  هک  دیـشک  رپ  یلعا  توکلم  هب  یبش  رد  وا 
.تسب ورف  ناهج  زا  مشچ  بش 

هک شیاهــششخب  هدـنامیقاب  زا  مرد  دـصتفه  رگم  تشاذـگن  یقاـب  دوـخ  زا  دیفــس  درز و  ياـهلوپ  زا  يزیچ  گرم  لاـح  رد  مردـپ 
نآ اب  تساوخیم 

ج 2،ص:49 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

«. دریگ تمدخب  شنادناخ  يارب  يراکتمدخ 

دیراب و شیاه  هنوگ  رب  کشا  ناراب  تفرگ و  ار  شیولگ  هیرگ  دمآ و  رظنب  شناگدید  ربارب  رد  ردپ  نشور  هرهچ  تقو  نیا  رد  ( 1)
.دنکفا دیاس  اهلد  رب  هاکناج  يدرد  گرزب و  یهودنا  دندمآ و  هیرگب  مدرم  همه 

وا هب  دـنوادخ  يوس  زا  هک  ار  یفرـش  يراوگرزب و  تشاد و  نایب  ناگمه  رب  ار  شیونعم  دـنلب  هاگیاپ  داد و  همادا  دوخ  نانخـسب  ماما 
: تفگ درک و  راهظا  مدرمب  هدش  ینازرا 

ربمایپ و رسپ  نم  متسه ، ع )  ) یلع رـسپ  نسح  نم  هک  دنادب  دسانـش  یمن  هکنآ  دسانـش و  یم  هک  دسانـش  یم  ارم  سک  ره  مدرم  يا  »
رسپ نم  مربمغیپ ، نیشناج  دنزرف 
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نـشور غارچ  رـسپ  نم  دـناوخیم ، ادـخ  يوسب  یهلا  نامرفب  ار  مدرم  هک  میادـخ  لوسر  دـنزرف  شخب و  تراـشب  ناـسر و  میب  ربماـیپ 
یکاپ نامدود  زا  نم  تفریم و  نامـسآ  هب  ام  هناخ  زا  دمآ و  یم  دورف  ام  رب  یحو  هتـشرف  هک  متـسه  ینادناخ  زا  میاهناسنا و  تیادـه 

دنوادـخ هک  متـسه  ینادـناخ  زا  نم  تسا و  هتخاس  ناش  هزیکاپ  يونعم  یکاـپب  هتـشاد و  رود  اـهنآ  زا  ار  يدـیلپ  يادـخ ، هک  متـسه 
: تسا هدومرف  شربمایپ  هب  دیجم  نآرق  رد  هدرمش و  بجاو  ناناملسم  همه  رب  ار  اهنآ  یتسود 

ام دزادرپب  یکین  بسکب  هک  یسک  مهاوخیمن و  منادنواشیوخ  یتسود  زج  یشاداپ  مینامسآ  تلاسر  غیلبت  ربارب  رد  امـش  زا  نم  وگب  )
(. میئازفا یم  وا  یکین  شاداپ  رب  مه 

: دراد رب  رد  ار  ریز  مهم  بلاطم  ماما  ياسر  نانخس  ( 2)

هدش لمحتم  ربمایپ  ینابهگن  مالسا و  شرتسگ  هار  رد  هک  یگرزب  ياه  یتخس  اهیراتفرگ و  شردپ و  تادهاجم  هب  ار  مدرم  ماما ، - 1
زاجعا نایب و  یئاسر  صخاش ، تخانش  نیا  قیرط  رد  تفگ و  نخـس  دربن  كانلوه  ياه  هنهپ  رد  وا  ياهیرادیاپ  زا  درک و  هاگآ  دوب 

مالک زاجیا  و 

ج 2،ص:50 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

هب ناگتـشذگ  هک  یـسک  و  دیـسرن ) وا  هب  لمع  ماقم  رد  سک  چیه  ناگدنیآ  ناینیـشیپ و  زا   ) تفگ هکنانچ  دیناسر  هجرد  تیاهنب  ار 
راودا رد  ناگرزب  ناحلصم و  همه  رب  هک  تسا  گرزب  یتیـصخش  املـسم  دنبایرد  ار  وا  تیعقوم  دنناوتن  ناگدنیآ  دنـسرن و  وا  هاگیاپ 

رد خـیرات  كاـنرطخ  ساـسح و  ياـهتیعقوم  رد  هک  تسا  نینمؤملا  ریما  شردـپ  هتـسیاش  قـحب  یماـقم  نینچ  هتفاـی و  يرترب  خـیرات 
یهاگیاپ نینچ  مالسا ، نیئآ  زا  ینابهگن  داهج و  لمع و  رد  شترضح  دننامب  هدیسرن و  وا  ماقمب  سک  چیه  هدنیآ  هتشذگ و 
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.تسا هدرکن  زارحا  ار 

نآ رد  هک  تشاد  نایب  مدرمب  دیـشک  رپ  دـیواج  تشهب  هب  شردـپ  ناور  هک  ار  یبش  تسادـق  شیوکین  نیرترب و  راـتفگ  رد  - 2 ( 1)
بـش نیمه  رد  تسا و  هدـش  زئاـف  يدـنوادخ  راوجب  یـسوم  یـصو  نون  نب  عشوی  هدرک و  جورع  نامـسآ  هب  ربماـیپ  ياحیـسم  بش 

نیرتفیرش یبش  نینچ  هتفاتش و  قح  رادیدب  ع )  ) یلع مامالا  مالسا ، هزوح  نابهگن  ناراکزیهرپ و  ربهر  ءایـصوا و  ياوشیپ  مه  گرزب 
.تسا يدنوادخ  هاگشیپ  رد  اهبش  نیرت  یمان  و 

شردـپ هک  درک  هراشا  تفگ و  نخـس  یئایند  ياه  هیام  هب  وا  یئاـنتعا  یب  شردـپ و  یئاـسراپ  زا  هوبنا  هورگ  نآ  روضح  رد  - 3 ( 2)
نمیـشن گرزب  ياـهخاک  رد  تسناوتیم  تشاد  هک  یتیعقوم  اـب  هکنآ  لاـح  تشاذـگن و  ياـجب  دوخ  زا  يا  هتخودـنا  گرم  ماـگنهب 

زا وا  یلو  دریگ  تمدخب  ناوارف  نازینک  نامالغ و  دروخب و  ذـیذل  ياهکاروخ  دـشوپب و  اهبنارگ  يابید  ریرح و  ياه  هماج  دـنیزگ و 
هداد هدعو  اهتداعس  اهتمارک و  اه و  تمعن  زا  يارس  رگید  رد  شیادخ  هچنآ  هب  ات  دیشوپ  مشچ  اهیـشک  هرهب  اهیریگ و  هرهب  نیا  همه 
دزن رد  تشادـگرزب  سیدـقت و  اب  هارمه  هک  وکین  يدای  نیگآرطع و  یـشیاتس  نادـیواج و  یماـن  زا  زین  اـیند  نیا  رد  دـسرب و  تسا 

.ددرگ رادروخرب  تسا  ناگمه 

ج 2،ص:51 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

هارمه هب  ار  غیلب  نخس  نیرت  باذج  نیرتوکین و  توعد  نیا  دوب و  وا  تفالخ  تعیب و  لوبق  هب  توعد  نمضتم  ماما ، نانخس  - 4 ( 1)
وا دناوخ ، ارف  ادخ  يوسب  ار  مدرم  هک  تسا  يربمایپ  دنزرف  وا  هک  تفگ  دیناسانـش و  یتسار  یتسردـب و  مدرمب  ار  دوخ  اریز  تشاد ،

ینادناخ زا  وا  تسا و  قلخ  تیاده  نشور  غارچ  هک  تسا  یگرزب  دئاق  رسپ 
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یـسک تفالخ  ماقم  زارحا  يارب  اـیآ  تروص  نیا  رد  تسا ، هتخاـس  ناـش  هزیکاـپ  هتـشادرب و  اـهنآ  زا  ار  يدـیلپ  دـنوادخ ، هک  تسا 
؟ دشاب هدمآ  مهارف  وا  رد  یئاهیرترب  تالامک و  نینچ  هک  تسه  وا  زا  رت  هتسیاش 

(2)

تعیب لوبق 

هراشا

لوبق هب  ار  مدرم  دمآ و  شیپ  سابع  نب  هّللا  دیبع  دیسر ، نایاپب  تسا  هتـشاد  نایب  خیرات  ار  نآ  زا  یکدنا  طقف  هک  ماما  نانخـس  نوچ 
دـنتفریذپ و ار  توعد  نیا  مدرم  دـینک  تعیب  وا  اـب  تسامـش  ماـما  نیـشناج  امـش و  ربماـیپ  رـسپ  نیا  تفگ ، تخیگنارب و  ماـما  تعیب 

: دنتفگ دنتشاد و  مالعا  يدونشخ  شریذپ و  اب  هارمه  ار  دوخ  يرادربنامرف 

«1 ( » تسا هتسیاش  تقیقحب  تفالخ  يارب  بجاو و  ام  رب  شقح  تسا و  بوبحم  ام  دزن  رد  وا  )

.دوب شربمایپ  ادخ و  اب  تعیب  نیا  تقیقح  رد  دندرک و  تعیب  وا  اب  دندروآ و  موجه  ماما  يوسب  یگمه 

نآ زا  هک  ینانخس  اب  هک  دوب  يراصنا  دعس  نب  سیق  یبالقنا ، شیدنا  تسرد  رادیب و  رادرـس  درک ، تعیب  ماما  اب  هک  یـسک  نیتسخن 
: تفگ دوب  مالسا  ادخ و  نانمشد  اب  راکیپ  هدامآ  دیراب و  یم  هسامح  قوش و 

سیق هب  تساوخ  ماما  ناراکزواجت ) اب  گنج  ربمایپ و  تنـس  ادخ و  باتک  تاروتـسد  ساسا  رب  منک  تعیب  وت  اب  ات  اشگب  ار  تتـسد  )
يزاین ریسم  نیا  رد  یشور  ذاختا  ربمایپ و  تنس  ادخ و  باتکب  لمع  هک  دنامهفب  دعس  هب 

______________________________

داشرالا نییبلاطلا ، لتاقم  (- 1)

ج 2،ص:52 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

ینابرهم یمرن و  اب  تهج  نیاب  تسا  هدـش  نایب  لوسر  تنـس  ادـخ و  باتک  رد  زیچ  همه  اریز  درادـن  ناراکزواجت  اب  گـنج  طرـشب 
«1 ( » دراد رب  رد  ار  طیارش  همه  هک  شربمایپ  تنس  ادخ و  باتک  رب   ) دومرف

، دسیون یم  هبیتق  نبا  ( 1)
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: دومرف یم  اهنآ  هب  ماما  دننک  تعیب  دنتساوخیم  هک  یهورگ  ره 

منک یم  حلـص  سک  ره  اب  دیگنجب و  منک  یم  گنج  هک  سک  ره  اب  دـینک و  تعیب  يربنامرف  یئاونـش و  شریذـپ و  يانبم  رب  نم  اب  )
«2  » تشادهگن ار  دوخ  تسد  مه  ماما  دندیشک و  نآ  زا  تسد  دندز و  زابرس  تعیب  زا  دندینش  ار  نخس  نیا  مدرم  نوچ  دینک ) حلص 
اب مینک و  تعیب  زین  وت  اب  میدرک  تعیب  تردپ  اب  هکنانچمه  ات  اشگب  ار  تتـسد  دندز  دایرف  دندروآ و  يور  ع )  ) نیـسح بناجب  مدرم 

: دومرف دنار و  دوخ  زا  ار  اهنآ  ع )  ) نیسح میگنجب ، یماش  هارمگ  ناراکزواجت 

(. مریذپب تسا  هدنز  نسح  مردارب  ات  ار  امش  تعیب  هک  مربیم  هانپ  ادخب  )

دیآ یم  تسردان  دیعب و  نخس  نیا  یلو  دنتفریذپ  ار  ع )  ) نسح تعیب  یتحاران  اب  راچانب  تفریذپن  ار  اهنآ  توعد  ع )  ) نیسح نوچ 

______________________________

نودلخ نبا  خیرات  ریثا ، نبا  خیرات  (- 1)

دنوشیم وا  رما  میلـست  دنراذگیماو و  وا  هب  ار  يربهر  روما  دـندنب و  یم  دوخ  ياوشیپ  اب  مدرم  هک  تسا  ینامیپ  زا  ترابع  تعیب  (- 2)
دوخ تسد  نامیپ  نیا  نیا  دیکأت  روظنمب  تعیب  عقوم  رد  دنتسه و  وا  رظن  عیطم  یعامتجا  روما  هرادا  رد  دننک و  یمن  یتفلاخم  وا  اب  و 
نایب شا  همدقم  رد  نودلخ  نبا  هکنانچ  دندنب  یم  ار  يا  هلماعم  دقع  هک  هک  يا  هدنـشورف  رادیرخ و  لثم  دنراذگیم ، وا  تسد  رد  ار 

لیکـشت هک  دـهدیم  ناشن  هیرظن  نیا  هتـشاد و  نایب  مه  وسور  كاژ  ناژ  هکنانچ  تسا ، یعامتجا  دادرارق  یعون  تعیب  تسا و  هدرک 
ینامیپ عقاو  رد  دوشیم  عامتجا  لخاد  هک  يدرف  ره  دریذپ و  یم  تروص  دارفا  نیب  هک  تسا  يدادرارق  ساسا  رب  تما  عامتجا و  کی 

يوضع ددنب و  یم  اهنآ  اب 
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باـتک رد  نآ  بناوـج  یـسررب  هـب  ًاحیرــص  هدرک و  لالدتــسا  هـیرظن  نـیا  ساـسا  رب  وـسور  كاژ  ناژ  دوـشیم و  تـلم  عاـمتجا  زا 
تسا هتخادرپ  یعامتجا  ياهدادرارق 

ج 2،ص:53 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

يارب ار  دوخ  یگدامآ  فلتخم  عقاوم  رد  ماما  هک  مینیب  یم  اریز  دـشاب  شزاس  رادـفرط  تفالخ  هلحرم  نیتسخن  رد  ماـما ، میئوگب  هک 
تفگ میهاوخ  نخس  لیصفتب  .هراب  نیا  رد  هکنانچ  تسا  هداد  یمن  رد  نت  نمشد  اب  حلص  شزاسب و  زگره  هتشاد و  زاربا  گنج 

دندوب هتفرگ  اج  جراوخ  رگبوشآ  یلاجنج و  هورگ  تیعمج ، نآ  نایم  رد  هک  میئوگب  دـیاب  میریذـپب  ار  ربخ  نیا  یتسرد  مه  رگا  ( 1)
، دنزاس هدنکارپ  ماما  رود  زا  دنناسرتب و  هزات  گنج  عوقو  دـیدهت  اب  ار  مدرم  دـنزادنیب و  هار  یگمیـسارس  شاشتغا و  دنتـساوخیم  هک 
هب تبـسن  دنتـشاد و  نامیا  زا  راشرـس  یئاهلد  ماما ، راکادف  نارای  صاخ و  نایعیـش  یلو  دنتـشادن ، دیدج  هفیلخب  يداقتعا  چـیه  اریز 

.دندرکیم زاربا  ناوارف  یصالخا  تبحم و  نانیمطا و  ماما ،

ود ره  زا  دراد و  رب  رد  زین  ار  دربن  هدارا  گنج و  هلئسم  نینچمه  دشاب ، حلـص  نمـضتم  ربخ ، نیا  رگا  دشابن ، ینخـس  چیه  مه  رگا  و 
زا هچ  دچیپرـس  تعاطا  زا  هک  یـسک  اب  گنج  زا  مه  دریذـپب و  ار  ماما  نامرف  هک  یـسک  اب  یتسود  زا  مه  دـیوگ  یم  نخـس  بناـج 

نایماش اب  گنج  رادفرط  طقف  اهنآ  دمآ و  یم  نارگ  جراوخ  رب  یطرش  نینچ  تهج  نیمهب  ماش و  مدرم  زا  هچ  دشاب و  جراوخ  هورگ 
نخـس لیـضفتب  میرادرب  زار  نیا  هرهچ  زا  هدرپ  هکنآ  زا  شیپ  ام  دنتـساوخ و  یمن  ار  ماش  لها  زج  يرگید  هورگ  اب  هزراـبم  دـندوب و 

: میزادرپیم

(2)

تفالخ لوبق  - 1

هراشا

نینچ رد  ماما  ارچ  دنسرپ  یم  خیرات  نیدقان  زا  یهورگ 
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راک نیا  رد  ماما  هک  دوب  هتـسیاش  تفریذـپ و  ار  تفالخ  دـندوب  اهیراوگان  دابدـنت  اهبوشآ و  راچد  ناناملـسم  هک  یکانرطخ  تیعقوم 
دنوادـخ هک  نیـسای  لآ  موحرم  دـیقف  ققحم  هب  ار  اـهنآ  باوج  اـم  دـیآ و  یم  شیپ  هچ  دـنیبب  اـت  دـنک  ربص  یتدـم  دزرون و  باـتش 

.میراذگ یماو  دراد  هگن  مرخ  ار  شهاگمارآ 

ج 2،ص:54 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

(1)

لوا

يربهرب هدـش  باختنا  ربمایپ  بناـج  زا  هک  ار  یئاوشیپ  يراد  نید  رد  دـننک و  يوریپ  ینید  زا  هک  دـنریزگان  مدرم  مینادـیم  هک  یتقو 
ار مدرم  تعیب  یتسیاب  تسا  مدرم  يراکمه  يرای و  هیاـس  رد  يربهر  فیاـظو  يارجا  يارب  ماـیقب  مزلم  هک  مه  ماـما  دـننیزگرب  دوخ 

.دریذپب

هب تبـسن  یمالـسا  روشک  فلتخم  طاقن  زا  مدرم  لاح ، رهاظ  رد  دـنچ  ره  اریز  دوب  تجح  ماـما ، يارب  ناـمز  نآ  رد  مه  مدرم  هجوت 
نآ زا  تسناوت  یمن  دوب و  بجاو  ماما  يارب  تفالخ  لوبق  تروص  نیا  رد  دندش  اریذـپ  ار  شتعیب  دـندرک و  يرادربنامرف  راهظا  ماما 

.دنززابرس

(2)

مود

هتـسیاش هک  یتروص  رد  دـننک  یم  یـسررب  یئایند  يرهاظ و  تموکح  هبنج  زا  طقف  ار  ع )  ) نسح تفـالخ  هلأـسم  یخیراـت  نیدـقان 
رد یئاـیند  ینید و  لـئاسم  نیب  دروم  نیا  رد  دریگ و  رارق  ثحب  دروم  يونعم  ینید و  هبنج  زا  رتشیب  یمالـسا ، مهم  هلأـسم  نیا  تسا 

تقیقح رد  هکلب  دـشن  ماما  هجوتم  ینایز  اهنت  هن  هراـب  نیا  رد  يونعم  رظن  زا  هک  مینیب  یم  اـم  تشاد و  دوجو  یـشحاف  قرف  ماـما  رظن 
يراوگان همهنیا  لمحت  زا  ار  ماما  تخادرپ و  میهاوخ  نآ  لماک  حیرشت  هب  بسانم  عقوم  رد  ام  هک  دیدرگ  شبیـصن  یگرزب  يزوریپ 

جنر و همهنیا  لمحت  هب  رتراوازس  ع )  ) نسح زا  یـسک  درک و  یم  تشادرب  مالـسا  تقیقح  ینابهگن  هار  رد  ار  اهنآ  اریز  دوبن  یئاورپ 
.تسوا تلاسر  رب  ثاریم  ربمایپ و  دنزرف  وا  اریز  دوبن  يراوگان 

(3)

موس

یملع و تیزکرم  زاتمم و  بسن  يالعا  ياوتـسا  رد  دوبن و  ناناملـسم  ياوشیپ  شیونعم  دـنلب  هاگیاپ  اـب  نسح  ماـما  ضرفب ، مه  رگا 
تسناوت یمن  یکانرطخ  هماگنه  نینچ  رد  مهزاب  تشاد  یمن  رارق  يونعم 
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ج 2،ص:55 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

هچ رگا  دریگ ، شیپ  یئانتعا  یب  دهن و  رـس  تشپ  راگزور  دـنمرطخ  جاوما  رد  ار  مدرم  ًادـمعتم  ای  دـشکب و  رانک  ثداوح  زا  ار  دوخ 
هک دهاوخب  مدرم  زا  دنک و  عافد  یمالـسا  هعماج  زا  هایـس  تشز و  ياهدادیور  نیا  رد  تسا  ریزگان  هکلب  دـنراذگب ، اهنت  ار  وا  مدرم 

«1  » درک نینچ  شیوخ  راگزورب  ع )  ) نیسح هکنانچمه  دننک  مایق  اه  یهابت  يرامش  تشز  قح و  يرادیاپ  يارب 

زا ناوارف  یهورگ  توعد  لوبق  رد  باتش  موزل  ماما و  تفالخ  یئاریذپ  ترورض  نیـسای ، لآ  بانج  دیقف  خیـش  یلیالد  نینچ  اب  ( 1)
درادیم للدم  دندزیم  دایرف  وا  مانب  هک  ار  ناناملسم 
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دـش یم  یتالکـشم  اهیراتفرگ و  راچد  داهن  یم  تسد  زا  ار  تما  رما  مامز  دـمآ و  یم  ریزب  تفالخ  ماقم  زا  ماما  رگا  کش  نودـب  و 
زا ار  وا  يا  هلئـسم  هچ  دندوب  هدمآ  مهارف  وا  تفالخ  یئاریذـپ  يارب  مدرم  همه  هکنآ  زا  سپ  دوبن و  ریذـپ  ناکما  اهنآ  عفر  زگره  هک 

؟ درک یم  هئربت  تفالخ  لوبق  رد  عیرست  مدع 

(2)

یناگمه تعیب  - 2

ار ماما  نامرف  کـیدزن  رود و  ياـه  نیمزرـس  زا  مدرم  همه  درک و  عاـمتجا  نسح  ماـما  يرادـمامز  لوبق  رب  زور  نآ  یمالـسا  ناـهج 
تعیب وا  اب  یئاریذـپ  یئاونـش و  اب  رفن  رازه  ود  لهچ و  هفوک  رد  دـندرک ، زاربا  ار  شتموکح  ربارب  رد  عوضخ  تعاـطا و  دـنتفریذپ و 

نمی مدرم  هیبأ و  نب  دایز  هلیسوب  نایـسراف  دنتـسویپ و  اهنآ  هب  زاجح  قارع و  مدرم  یگمه  نئادم و  هرـصب و  مدرم  نینچمه  دندرک ،
تفریذپن مه  ار  ع )  ) یلع تفالخ  هک  شنارای  هیواعم و  زج  دندرک و  تعیب  لوبق  همادق ، نب  هیراج  ریبدـت  اب  رادـیب و  رادرـس  تسدـب 

.درکن یچیپرس  ماما  تفالخ  شریذپ  زا  یسک 

تفای ماجنا  یمومع  راکفا  لوبق  یناگمه و  شریذپ  اب  شردپ  دننامب  مه  ع )  ) نسح تفالخ  سپ 

______________________________

نسح ماما  حلص  (- 1)

ج 2،ص:56 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

(1)

تلود رارقتسا  - 3

فیرش مانشوخ و  دارفا  دومرف و  نییعت  ار  تلود  نارازگراک  تخادرپ و  تموکح  روما  میظنت  هب  ماما  تفای  نایاپ  تعیب  مسارم  نوچ 
نایهاپـس قوقح  رب  دص  رد  دص  درک و  رداص  يا  هنادنمـشیدنا  ياهنامرف  دیزگرب و  ار  نیملـسم  ناراک  هتـسیاش  نیتسار و  نانمؤم  زا 

.درک نینچ  لمج  گنج  رد  مه  ع )  ) یلع شردپ  هکنانچ  دوزفا 

هکنانچ دروآ  نامرفب  ار  شترا  ياهریـشمش  اهلد و  دوب ، وا  ناسحا  یکین و  شیاشخب و  هدـنهد  ناشن  هک  ماـما  نیتسخن  مادـقا  نیا  و 
«1 ( » دنتشاد یم  تسود  شردپ  زا  رتشیب  ار  وا  مدرم   ) دسیون یم  ریثک  نبا 

لومعم یساسا  یئاهشالت  نآ ، يرادهگن  رارقتـسا و  تموکح و  روما  هب  یـشخب  ناماس  ناماس  تلود و  ناینب  يراوتـسا  رد  نینچمه 
يرادربناـمرفب و ار  اـهنآ  درکیم و  يروآداـی  ار  تفـالخ  ماـقم  زا  تعاـطا  موزل  روما ، نیلوئـسم  مدرمب و  دوـخ  نانخـس  رد  تشاد و 

وا اریز  تخیگنا  یمرب  يراکمه 
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.تشاذگ راگدایب  شتما  يارب  ربمغیپ  هک  دوب  لوسر  نامدود  ياهبنارگ  هریجنز  زا  يا  هقلح  ربمایپ و  نادناخ  زا 

هب تشادـیم و  رذـح  رب  وا  هناراـکبان  ياـهتوعد  راـجنهان و  نانخـس  ندینـش  هیواـعم و  گـنرین  غورد و  بیرف و  زا  ار  شناوریپ  ماـما 
دندرکیم و دـیدهت  ار  مالـسا  ساسا  هک  هیواعم  راعـش  تنایخ  نامدود  دـض  رب  ات  درکیم ، توعد  یگنهآ  مه  یگناگی و  یماگمه و 

دنرادرب ناناملسم  هار  رس  زا  ار  اهنآ  دنزیخرب و  راکیپ  هب  دندوب ، هتخادنا  گرم  رطخب  ار  یمالسا  عمتجم  تایح 

(2)

یخیرات تاهابتشا  - 4

هدش یتاهابتشا  راچد  قیقحت  مدع  یهاگآ و  یمک  رثا  رب  نسح  ماما  تعیب  هرابرد  رصاعم  ناگدنسیون  نینچمه  نیخروم و  زا  یضعب 
دنا

______________________________

هیاهنلا ج 8 ص 41 هیادبلا و  (- 1)

ج 2،ص:57 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

: مینک هراشا  یخیرات  ياهاطخ  نیا  زا  یخرب  هب  تسا  مزال  هک 

«1 ( » دندرک تعیب  شردپ  گرم  زا  سپ  زور  ود  نسح  ماما  اب   ) دسیون یم  يدوعسم  - 1 ( 1)

كاخب ماما  كاپ  رکیپ  هک  بش  نامه  هاگرحس  رد  یخیرات ، تایاورب  انب  تسین و  قفاوم  دنا  هتشون  ناخروم  همه  هچنآ  اب  نخس  نیا 
.تفرگ ماجنا  تعیب  نایرج  دش  هدرپس 

تافو شردپ  نآ  زا  سپ  تفای و  ماجنا  شردـپ  گرم  زا  لبق  نسح  ماما  اب  تعیب   ) دـسیون یم  يدـجو  دـیرف  دـمحم  داتـسا  - 2 ( 2)
«2 ( » درک

اب نینمؤملا ، ریما  تداهـش  زا  سپ  مدرم  هک  دنراد  هدیقع  یگمه  تسا و  نیخروم  یگمه  ءارآ  فالخ  رب  شیپ  دننام  مه  نخـس  نیا 
.تسا هدرکن  لقن  ار  يربخ  نینچ  یخروم  چیه  مینادیم  ام  هک  اجنآ  ات  دندرک و  تعیب  نسح  ماما 

تسین یناگمه  شردپ  اب  تعیب  لثم  وا  اب  مدرم  تعیب  هک  دید  ع )  ) نسح  ) دسیون یم  ماما  تعیب  هرابرد  يرضخ  دمحم  خیش  - 3 ( 3)
قارع رد  وا  نایعیش  طقف  و 
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«3 ( » دنا هتسویپ  وا  هب 

هکنانچ یمالسا  ياهرهـش  همه  رد  تفالخ  نارازگراک  دوبن و  قارع  مدرم  هب  رـصحنم  ماما  اب  تعیب  اریز  تسا  ردان  عقاوب  نخـس  نیا 
هیواعم نامرف  ریز  رد  هک  یطاقن  زج  یمالسا  هدرتسگ  ياه  نیمزرـس  زا  يا  هطقن  چیه  دنتفرگ و  تعیب  ماما  يارب  مدرم  زا  میتفگ  البق 

.درکن یچیپرس  تعیب  لوبق  زا  دوب 

دعس نب  سیق  هکلب  دومنن  توعد  تعیب  لوبقب  ار  مدرم  درکن و  تفالخ  دیدناک  ار  دوخ  نسح   ) دسیون یم  نیـسح  هط  رتکد  - 4 ( 4)
دنتفریذپ ار  شداهنشیپ  دنتسیرگ و  مدرم  تخیگنارب و  ماما  تعیب  هب  ار  مدرم 

______________________________

فارشالا هیبنتلا و  (- 1)

يدجو دیرف  هغللا  مولعلا و  زنک  فراعملا و  هرئاد  (- 2)

ءافلخلا هریس  یف  ءافولا  مامتا  (- 3)

ج 2،ص:58 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

«1 ( » دمآ نوریب  مدرم  تعیب  نتفریذپ  يارب  نسح  ماما  نآ  زا  دعب  و 

.تسا رودب  ریز  لیالدب  تیعقاو  زا  تسردان و  الماک  نخس  نیا 

درادن یتیعقاو  دیزرون  ضارتعا  اهنآ  تعیب  هب  مه  دـعب  درکن و  دزمان  تفالخ  يارب  ار  دوخ  ع )  ) نسح تسا ، هتـشون  هک  نیا  - 1 ( 1)
ار اهنآ  درک و  توعد  شیوخ  تعیب  هب  ار  مدرم  دومن ، شیاتس  وا  زا  درک و  داریا  شردپ  تداهش  زا  سپ  هک  يا  هباطخ  رد  ماما  اریز 

دراد شنادناخ  وا و  هب  راصحنا  طقف  هک  شیوخ  نامدود  ياهیرترب  یـسفن و  تازایتما  زا  تهج  نیمهب  تخیگنارب و  دوخ  تعاطا  هب 
درادـن و يرگید  موهفم  تعیب ، هب  توعد  زج  هدرک ، داریا  شردـپ  كوس  رد  هک  يراتفگ  زا  سپ  یلئاضف  نینچ  نایب  تفگ و  نخس 

.تسین نآ  زارحا  هتسیاش  یسک  وا  زج  هک  تسا  یتفالخ  لوبقب  یمالسا  هعماج  شزیگنا  رگناشن ،

توعد تعیب  لوبقب  ماما  بایغ  رد  ار  مدرم  دعس  نب  سیق  تفگ ، هکنیا  و  - 2 ( 2)
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زا سپ  تـعیب  اریز  تـسا ، راکـشآ  یهابتـشا  تسرداـن و  ینخـس  دـندرک ، تـعیب  وا  اـب  مدرم  دـش و  رـضاح  ماـما  نآ  زا  سپ  درک و 
تفالخ شریذپب  توعد  ار  مدرم  ماما  هباطخ  زا  سپ  هک  یـسک  دوبن و  راک  نیا  يارب  یتقو  نآ  زا  شیپ  تفای و  ماجنا  ماما  ینارنخس 

هنافـسأتم دوب  دعـس  نب  سیق  میتـفگ  ـالبق  هکناـنچ  تفریذـپ  ار  توعد  نیا  هک  مه  یـسک  نیتـسخن  دوب و  ساـبع  نب  هّللا  دـیبع  درک 
نسح ماما  حلـص  هلئـسم  رد  وا  تسا ، قیقحت  زا  رود  تسردان و  شرتشیب  هتـشون  ع )  ) نسح ماما  هرابرد  نیـسح  هط  رتکد  هک  یبلاطم 

هب هتخادرپن و  قیقحت  هب  زگره  تسا و  هتفر  هتـشذگ و  قیقحت  نودـب  هتفگ و  نخـس  یحطـس  روطب  ماما  راگزور  عیاـقو  ریاـس  و  (ع )
درک میهاوخ  هراشا  دوخ  ياج  رد  وا  تسردان  تاجاتنتسا  یخیرات و  تاهابتشا  هب  ام  تسا و  هدشن  کیدزن  تیعقاو 

______________________________

شنادنزرف یلع و  (- 1)

ج 2،ص:59 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

(1)

درس گنج 

هراشا

ج 2،ص:61 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

یتخسب دش و  يدیدش  ینادرگرس  راچد  تخیگنارب و  دنه  رـسپ  هب  بارطـضا  هودنا و  زا  یجوم  لوسر  دنزرف  هب  تفالخ  لاقتنا  ( 1)
داهن رد  ار  يدـنلب  هاگیاپ  تسا و  ناناملـسم  نیب  رد  یمیظع  تیبوبحم  تیعقوم و  ياراد  ماما  هک  تسناد  یم  اریز  داتفا  اـپ  تسدـب و 

ثیداـحا تسا و  رتـکیدزن  رتزیزع و  ربماـیپ  دزن  رد  سک  ره  زا  مالـسا و  راوگرزب  لوسر  دـنزرف  هک  تهج  نادـب  تسا ، زئاـح  مدرم 
دنه رـسپ  اب  ار  وا  ناوتیم  هنوگچ  هدـش و  عیاش  مدرم  نایم  رد  ماـما  ناـش  يدـنلب  تناـکم و  تمظع  هراـبرد  ترـضح  نآ  زا  يرتاوتم 

تخرد ياه  هخاش  زا  هیواعم  اریز  تسناد ، ربارب  ع )  ) نسح اب  ار  هیواعم  درک و  هسیاقم 
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عولط زاغآ  زا  مالـسا  هب  تبـسن  شنادناخ  ردپ و  وا و  ياهیزوت  هنیک  زا  ناناملـسم  هدرک و  هراشا  نآ  هب  دیجم  نآرق  هک  تسا  يدیلپ 
.دنراد یهگآ  یبوخب  گرزب  نید  نیا  تقیقح 

یم یمارآان  هب  ار  شباوخ  رتسب  هاگرحـس ، ات  بش  همه  خلت  يا  هشیدـنا  نیگنـس  هیاس  دوب و  هتفرگ  ارف  ار  هیواعم  ياپارـس  بارطـضا 
دربن هک  شردپ  شور  ربمایپ و  تعیرش  زا  ماما ، هک  تسناد  یم  وا  درب ، یم  جنر  ًادیدش  ماما ، هب  یمالـسا  تفالخ  لاقتنا  زا  دیـشک و 
همه ماـما  سپ  .تسا  زواـجت  ناـیغط و  رادـمچرپ  نونکا  مه  هیواـعم  دـنک و  یمن  لودـع  زگره  دنرمـش  یم  بجاو  ار  ناشکرـس  اـب 

وا رب  تمهت  و  ع )  ) نسح تیصخشب  هلمح  يارب  یهار  هنوگ  چیه  نیا  رب  هوالع  درب ، دهاوخ  راکب  وا  اب  هزرابم  يارب  ار  دوخ  ششوک 
زا ماما  اریز  دزاس  مهتم  نامثع  نتشکب  شردپ  دننام  ار  وا  دناوتیمن  هیواعم  درادن و  دوجو 

ج 2،ص:62 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

یهانگ فارحنا و  مادـک  دـنک و  مهتم  یئارتفا  هچ  هب  ار  ع )  ) نسح سپ  دوب ، هرـصاحم  ماگنهب  وا  هناخ  نانابهگن  ناـمثع و  نیعفادـم 
.تسا صخشم  زاتمم و  اهیراوگرزب  اهیرترب و  همه  هب  تساربم و  یتصقنم  ره  زا  شترضح  دنادیم  هکنیا  اب  دشارتب  وا  يارب 

(1)

يوما ياروش 

دناوخ و ارف  شرابردب  ار  شدامتعا  دروم  یمیمـص و  ناوریپ  صلخم و  رادزار و  نارای  داد و  لیکـشت  يروف  یئاروش  ریزگان  هیواعم 
نخـس هدـنکفا  هیاس  شتموکح  رب  هک  یگرزب  يروف و  رطخ  زا  درک و  هاگآ  هدـمآ  شیپ  شیارب  هک  یکاـنرطخ  تیعقوم  زا  ار  اـهنآ 

هب ار  یگمه  روآ  تشحو  يرطخ  دباین ، ماجنا  هدـنبوک  رثؤم و  یـشالت  دوشن و  هتفرگ  عطاق  یتامیمـصت  هچنانچ  درک  هفاضا  تفگ و 
.درک دهاوخ  دیدهت  یتسین 

مزال و ياهیسررب  زا  سپ 
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.دنتفای يأر  قافتا  ریز ، دراوم  رد  یگمه  راکفا ، لدابت 

زا ات  هرصب  هفوک و  هب  ًاصوصخم  دنا ، هتفریذپ  ار  ماما  تفالخ  هک  یئاهرهش  همهب  تسد  هریچ  نارازگربخ  ناسوساج و  مازعا  - 1 ( 2)
نیب رد  هوالعب  تسا  هزادنا  هچ  ماما  هب  تبـسن  مدرم  يرادافو  نازیم  دننادب  دنزاس و  هاگآ  ار  هیواعم  دنبای و  یهگآ  یبوخب  تانایرج 

.دنناسرتب ع )  ) نسح یناوتان  هیواعم و  يورین  زا  ار  مدرم  دنزادرپب و  یشاپمس  هب  مدرم 

اهنآ دنزادرپب و  اهنآ  هب  ینالک  ياه  هوشر  دنسیونب و  اهرهش  ياهـسانشرس  لیابق و  ياسؤر  برع و  ناگرزب  يارب  یئاه  همان  - 2 ( 3)
قافتا یگمه  یلو  .دـنهد  هدـعو  یتلود  گرزب  ياه  بصنم  نداد  هب  دـنراذگب  اهنت  ار  نسح  دـننک و  يراکمه  هیواعم  اب  هچنانچ  ار 

تاـماقم نیقیرف  يارب  بساـنم  تصرف  رد  نآ  زا  سپ  دوش و  ناـسوساج  شرازگ  لوصو  هب  لوـکوم  مود ، مادـقا  ماـجنا  هک  دـندرک 
.ددرگ مادقا  یلحم 

دروم رهام و  ناسوساج  زا  رفن  ود  هیواعم  رما ، نیا  يارجا  رد 

ج 2،ص:63 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

مازعا هفوک  هب  هک  دوب  ریمح  هلیبق  زا  اهنآ  زا  یکی  دـیزگرب  تشاد  صاخ  ینانیمطا  اهنآ  یتسد  هریچ  یکریز و  هب  هک  ار  دوخ  دامتعا 
.دش هرصب  مزاع  دوب  نیقلا  ینب  زا  هک  يرگید  دش و 

رب اهنآ  ياه  هشقن  يدوزب  دندرک ، زاغآ  ار  هدش  نییعت  ياه  همانرب  يارجا  دندش و  دراو  دوخ  تیرومأم  لحم  هب  ناسوساج  هک  یتقو 
.درک ریگتسد  ار  اهنآ  يرهش  سیلپ  دش و  الم 

دوب سابع  هللا  دبع  هک  هرـصب  مکاح  روضحب  مه  يرگید  دندومرف و  رداص  ار  وا  لتق  روتـسد  ماما  دندروآ و  ماما  روضحب  ار  يریمح 
.دندرک مادعا  ار  وا  داد  نامرف  هّللا  دبع  دش و  هدروآ 

(1)

ماما راطخا 

هراشا

يا همان  یط  ماما  راکشآ ، زواجت  نیا  روهظ  زا  سپ 
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: حرش نیاب  داد ، هدعو  گنج  نالعا  هب  ار  هیواعم  تخادرپ و  وا  دیدهت  هب  درک و  راطخا  هیواعم  هب 

تـساوخب کش  نودـب  یتسه و  گنج  دـنموزرآ  هکنیا  لثم  یتخادرپ  هسیـسد  هب  يداتـسرف و  نم  يوسب  یئاهـسوساج  وت  دـعب ، اما  )
هب زگره  دنمدرخ  ياهمدآ  هک  ینک  یم  يراک  هدامآ  ار  دوخ  وت  هک  دـنا  هداد  شرازگ  نمب  داتفا ، یهاوخ  يرطخ  نینچب  يدـنوادخ 

: دنا هتفگ  شا  هرابرد  هک  یتسه  یسک  لثم  هراب  نیا  رد  وت  دننز ، یمن  تسد  نآ 

نآ هب  دتفا و  هارب  هاگرحـس  ات  دمارآ  یم  بش  دیامیپ و  یم  هار  هک  دنتـسه  یـسک  نوچ  دنراپـس  یم  ناج  ام  هارمه  هب  هک  نانآ  ام و 
تسرد هدارا و  اه  همان  نیا  رد  دیـسر  یهاوخ  نآ  هب  يدوزب  هک  نیزگرب  ار  ام  هار  مه  وت  يوگب  دیامیپ  یم  ار  رگید  یهار  هک  سک 

هانگ رد  دنک و  يراشفاپ  دوخ  یشکرس  رب  هیواعم  هک  یتروص  رد  گنج ، عورش  رب  ماما  میمصت  دوشیم و  سمل  یبوخب  ماما  یشیدنا 
نینمؤملا ریما  تداهش  رد  هیواعم  یلاح  شوخ  زا  نینچمه  همان  نیا  رد  ماما  ددرگیم ، صخشم  دنامب  یقاب  شدرمت  و 

ج 2،ص:64 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.دنک یم  ترفن  زاربا 

(1)

هیواعم خساپ 

راک ربارب  رد  شدوخ  زا  دـهاوخب و  رذـع  دوخ  يراکبیرف  زا  دـمآرب  ددـص  رد  دـش و  تحاران  تدـشب  ماما ، هماـن  لوصو  زا  هیواـعم 
راکنا ار  نینمؤملا  ریما  تداهـش  زا  شیلاحـشوخ  هک  تسنادـن  نیا  زج  يا  هراچ  دروم  نیا  رد  دـنک و  عافد  هدـش  بکترم  هک  یتشز 

اهـسوساج و مازعا  هرابرد  دوب ، هتفرگ  ارف  ار  شدوجو  ياپارـس  گنرین  بذک و  بیرف و  تشادن و  یئاورپ  نتفگ  غورد  زا  اریز  دنک 
رد نیاربانب  دشارتن ، يرذع  دشوپب و  مشچ  نآ  نایب  زا  دراذگاو و  توکسب  ار  نایرج  هک  تسناد  نآ  رتهب  مه  اهرازگربخ 
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: تشون نینچ  ماما  خساپ 

هن نیگهودنا ، هن  مدش و  لاح  شوخ  هن  ع )  ) یلع گرم  ربخ  ندینـش  زا  نم  متفای و  یهگآ  شنومـضم  زا  دیـسر و  تا  همان  دعب ، اما 
«1  » مدروخ فسأت  هن  متشگ و  راودیما 

«2 : » تفگ هک  درک  هجوت  هبلعث  نب  سیق  ینب  یشعا  رعشب  دیاب  تردپ  هرابرد  اما  و 

______________________________

دوخ اریز  تسین  تسرد  نخـس  نیا  یلو  درک  هودنا  فسأت و  زاربا  ماما  لتق  زا  هیواعم  دسیون  یم  هیاهنلا  هیادبلا و  رد  ریثک  نبا  (- 1)
ار ترضح  نآ  مانشد  تشاد و  ماما  اب  هک  يا  هنامـصخ  شور  اب  وا  فسأت  هوالعب  .مدشن  كانهودنا  ربخ ، نیا  زا  نم  دیوگیم  هیواعم 

دیآ یمنرد  روج  تشکیم  ار  شنایعیش  تسناد و  یم  بجاو 

دمآ و ایندب  همامی  یحاون  زا  هحوفنم  هدکهد  رد  وا  تسا  سیق  نب  نومیم  شمان  هک  تسا  ریبک  یشعا  نامه  سیق  ینب  یـشعا  (- 2)
دمآ و هکمب  وا  تسا  هداد  رارق  یئادگ  هلیسو  ار  رعش  هک  تسا  یسک  نیتسخن  دوب و  ینارـصن  وا  دنیوگیم  تساجنامه  شربق  هناخ و 

: تسا نیا  شعلطم  هک  دوب  هدرک  شیاتس  يا  هدیصقب  ار  ترضح  نآ  تشاد و  ار  ربمایپ  رادید  دصق 

ینک یم  رحس  ار  بش  ناگدیزگرام  نوچمه  يدنب و  یم  یگنسرگ  زا  بش  رد  ار  تناگدید  ایآ 

دتفا شپطب  اه  هنیس  رد  سرت  زا  اهلد  نوچ  هک  يروالد  يدرم  وت  يا و  هدنشخب  وت  ج 2،ص:65  ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

دنبوک هنیس  رب  يراوکوسب  اهنز  هک  ینزیم  هبرض  نمشدب  گنج  نادیم  رد  نانچ 

دنریگ یم  ارف  ار  اهلپ  اهراز و  ین  ودنزیخ  یمرب  هک  ایرد  ناشورخ  جاوما 

هیواـعم يراـکبیرف  یکریز و  نازیم  هماـن ، نیا  زا  ( 1  ) یـشخب یم  نادنمتـسمب  رز  هردـب  نارازه  هکدنتـسین  رت  هدنـشخب  وت  زا  زگره 
اریز تسا  نایامن  یبوخب  ماما  زا  شسرت  هدارا و  یناوتان  یتسس و  نینچمه  دوشیم و  كرد  یبوخب 
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یتشحو سرت و  رگا  دـنک و  یم  راکنا  ماما  تداهـش  زا  ار  دوخ  یلاح  شوخ  دزادرپ و  یم  ع )  ) یلع ماما  تشادـگرزب  شیاتـس و  هب 
تشادن

______________________________

تسا هدیصق  نآ  زا  و 

تفرگ هاوگ  درک و  شرافس  هک  یماگنه  دنوادخ  ربمایپ  يدادن  شوگ  دمحم ص  روتسدب  هک  منیب  رم  ارت 

يدید ار  یناراد  هشوت  گرم  زا  سپ  یتفر و  ایند  زا  یتشادن و  يوقت  زا  يا  هشوت  رگا 

مهاوخیم تفگ  دید و  ار  نایفـس  وبا  هار  نیب  رد  رعاش  یتخاسن  هدامآ  وا  دننامب  ار  دوخ  يدوبن و  وا  دننام  ارچ  هک  يوش  یم  نامیـشپ 
ار وا  درک و  فرـصنم  شروـظنم  زا  داد و  وا  هـب  درک و  عـمج  وا  يارب  رتـش  دـص  نایفــس  وـبا  مناوـخب ، ربماـیپ  يارب  ار  هدیــصق  نـیا 

: تسوا زا  مه  رعش  نیا  درم  اجباج  دز و  شنیمز  رب  درک و  مر  شرتش  شا ، هناخ  کیدزن  رد  تشگزاب  هار  رد  رعاش  دینادرگرب ،

دنیآ یم  ریزب  شا  هلق  زا  دیفس  اپ  تسد و  ياه  هلاغزب  ودشاپ  یم  مه  زا  ار  تخس  ياههوک  یتح  راگزور 

ینابزرم ج 2 ص 401) ءارعشلا  مجعم   ) ناشعامتجا زا  سپ  دشاپ  یم  مه  زا  ودنک  یم  هدنکارپ  ایند  دنمه  اب  هک  ار  یئاهزیچ  یلیخ 

ج 2،ص:66 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.درک یمن  یشیاتس  نینچ  شنمشد  زا  زگره 

(1)

سابع هّللا  دبع  راطخا 

هراشا

هب ار  نارازگربخ  ناسوساج و  مازعا  تشون و  هیواـعم  هب  يا  هماـن  تشاد  ار  هرـصب  تموکح  ماـما ، فرط  زا  هک  مه  ساـبع  هّللا  دـبع 
: حرش نیا  هب  درک ، دیدهت  تشاد و  رذح  رب  راکشآ  ياهیراکزواجت  نینچ  زا  ار  هیواعم  درمش و  تشز  هرصب  هفوک و 

یگریچ امب  یتساوخ  يراکفالخ  نیا  اب  دتسرفب و  وت  يارب  دروآ و  تسدب  يرابخا  ات  يداتسرف  هرـصب  هب  یـسوساج  نیقلا  ینب  زا  وت 
نب هّیمأ  هک  تسا  يرعش  دننامب  تسرد  وت  رادرک  یسرب ، تیاهوزرآ  هب  یبای و 
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«1  » تسا هتفگ  تلصلا  یبا 

دنکیم شدوخ  تسدب  ار  شروگ  هاگرحس  هک  يدنفسوگ  لثم  میوش  یم  دراو  یعازخ  نم و  وت ، ناجب 

دوشیم هتشک  دراک  نامه  اب  بش  رخآ  ودزیگنا  یمرب  شدوخ  تسدب  ار  يزیت  دراک  و 

(2 « ) 2  » دمآرد اهنآ  رب  یتخس  زور  دندش و  دوبان  ودنتسه  وت  تسود  هک  ینک  یم  تتامش  ار  یهورگ  وت 

هیواعم خساپ 

اما  ) داد باوج  نینچ  وا  هب  دناشوپب و  ار  دوخ  تشز  رادرک  ات  دیـشوک  تخادرپ و  يراکبیرف  هب  مه  سابع  نبا  همان  خساپ  رد  هیواعم 
جامآ ارم  تشون و  نم  يارب  يا  همان  وت  لثم  مه  ع )  ) نسح دعب ،

______________________________

دوش زوریپ  وا  هلیبق  رب  ربمایپ  دـش  بجوم  هک  قراط  مادـقا  زا  وا  تسا و  هدـمآ  رکـسا  نب  هیما  شماـن  برعلا  هرهمج  هلاـسر  رد  (- 1)
دورس تسا  هدز  لثم  نآب  هیواعم  هک  ار  راعشا  نیا  دش و  كانهودنا 

ج 4 ص 12)  ) دیدحلا یبا  نبا  حرش  ج 8 ص 62 )  ) یناغالا (- 2)

ج 2،ص:67 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

هک تسا  یعازخ  قراط  ناتـساد  رگ  تیاکح  امـش ، لثم  يدومیپن ، تسرد  هار  تراـتفگ  رد  وت  داد و  رارق  يریبدـت  یب  ینامگدـب و 
تفگ خساپ  ار  هیما  رعش  نیاب 

مهاوخب رذع  دنکیم  مهتم  ارم  هک  یسک  زا  هنوگچ  هک  ( میوگتسار نم  و   ) مناد یمن  مسق  ادخب 

خـساپ رد  هک  ار  يراتفگ  نامه  هیواعم ، مه  هماـن  نیا  رد  ( 1  ) دـنوش رود  تفارـش  زا  نایحل  ینب  ودوش  كاله  هنیبز  رگا  نم  رب  ياو 
درب و راکب  یناوارف  ياه  يراکبیرف  اهیکریز و  درک و  بیذکت  ع )  ) یلع تداهـش  زا  ار  دوخ  ینامداش  درک و  رارکت  دوب  هتـشون  ماما 

ماما هک  یتروص  رد  تسا ، هدرک  شنزرـس  خـیبوت و  ع )  ) یلع تداهـش  رد  ینامداشب  ار  نم  مه  ع )  ) نسح هک  تشون ، سابع  نبا  هب 
زا ار  وا 
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هیواعم یلو  دوب ، هداد  هدعو  گنج  نالعا  هب  هتخادرپ و  وا  دیدهت  هب  هتـشاد و  رذـح  رب  تساهـسوساج  نداتـسرف  هک  يرتمهم  هلأسم 
هیحور دـنوشن و  ربخاب  گنج  يارب  یگداـمآ  زا  مدرم  اـت  درک  حرطم  ار  نیتسخن  هلئـسم  طـقف  تشاذـگ و  توکـسم  ار  ناـیرج  نیا 

.دنباین یگدامآ  گنج  زاغآ  يارب  ع )  ) نسح نارای  ددرگن و  فیعض  ماش  شترا 

(2)

ماما هب  سابع  نبا  همان 

هیواعم و اب  گنجب  ار  شترـضح  تشون و  ماما  روضحب  يا  همان  دوب  رادـیب  رکفتم و  يدرم  هک  سابع  هّللا  دـبع  هبتاـکم ، نیا  لابندـب 
وا لماک  یهگآ  سابع و  نبا  تسرد  تسایـس  ریبدـت و  نسح  رگنـشور  همان  نیا  تخیگنارب ، ناناملـسم  گرزب  نمـشد  نیا  اب  هلباقم 

نتم تسا ، ناناملسم  مالسا و  هب  تبسن  اهنآ  قیمع  ینمشد  هیما و  ینب  هاپـس  داهن  هب  شقیقد  هجوت  زور و  نآ  یمالـسا  عامتجا  عضوب 
: همان

تیالو مالسلا ، هیلع  یلع  گرم  زا  سپ  ناناملسم  دعب ، اما  )

ج 2،ص:68 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

ینامگدب اهنآ  هب  هک  ار  یناسک  ءارآ  و  وش ، کیدزن  تنارای  هب  زیخرب ، زیتسب  تنمـشد  اب  وش و  هدامآ  گنج  يارب  سپ  دنتفریذپ ، ارت 
ات رامگ  راکب  دنگرزب  فیرش و  ياهنادناخ  زا  هک  ار  ینادرم  و  نک ، يرادیرخ  درواین  دراو  وت  رب  يا  هنخر  ناشیایند  هک  یتروص  رد 

عامتجا تنامرف  ماجنا  هب  دنیآ و  یم  مهارف  وت  درگرب  مدرم  همه  هک  تسا  تروص  نیا  رد  دنیآرد  حالـصا  رد  زا  وت  اب  ناشنارادـفرط 
.دننک یم 

یم رادیدپ  تلادـع  ماجنارـس ، هک  یتروص  رد  دنتـسین  شوخلد  هتفاین ، رارقتـسا  دوخ  ياج  رب  قح  زونه  هکنیا  زا  مدرم  یهورگ  ( 1)
نانمؤم و يراوخ  متس و  روهظ  شنایاپ ، یلو  دنهاوخب  ار  يزیچ  مدرم  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  رایـسب  نیا  و  دبای ، یم  تزع  نید  دوش و 

ناراکهبت یگریچ 
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.دشاب

مدرم نیب  حالـصا  گنج و  ماگنهب  زج  ار  غورد  زگره  اهنآ  نک ، يوریپ  اهنآ  زا  مه  وت  دـندرک  راتفر  لدـع  ناـیاوشیپ  هک  ناـسنامه 
.دراد هارمه  ار  نمشد  بیرف  هلیح و  ياضتقا  هشیمه  گنج  اریز  دنتسناد ، یمن  زیاج 

درمش یم  ربارب  ار  مدرم  همه  وا  هک  دندروآ  يور  هیواعمب  دندینادرگ و  يور  ع )  ) یلع تردپ  زا  مدرم  تهج  نآ  زا  هک  نادب  ار  نیا 
.دمآ یم  نارگ  مدرم  رب  تلادع  نیا  درکیم و  راتفر  يواست  هب  ناگمه  نیب  اهدمآرد  اه و  تمینغ  شخب  رد  و 

ادخ نید  هکنیا  ات  دیگنج  یم  شربمایپ  ادخ و  اب  مالسا ، شیادیپ  زاغآ  زا  هک  ینک  یم  گنج  یـسک  اب  نونکا  وت  هک  شاب  هتـسناد  و 
هتـسد راد و  هیواعم و  تفای ، یگریچ  مالـسا  نید  دش و  دوبان  كرـش  نیئآ  تفای و  شرتسگ  دـیحوت  تقیقح  نوچ  تفای و  رارقتـسا 

یلدـگنت یلبنت و  اب  ار  زامن  دـنتفرگیم و  هرخـسم  هب  ار  شتایآ  یلو  دـندناوخیم  ار  نآرق  اهنآ  دـنتفریذپ ، رهاـظب  ار  نید  راـچانب ، شا 
طقف مالسا ، نیئآ  رد  هک  دندید  نوچ  دندادیم و  ماجنا  یشوخان  هب  ار  نید  ياهنامرف  دندناوخیم و 

ج 2،ص:69 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

ياهمدآ ار  اهنآ  ناناملـسم  ات  دنتفرگ  دوخب  ناراک  هتـسیاش  هرهچ  دنبای ، یم  تزع  دـنیآ و  یم  راک  يورب  ناراکوکین  ناراگزیهرپ و 
راتفگ و رد  رگا  ادـخ ، اـب  ناـشباسح  دـنتفگ  دندرمـش و  کیرـش  دوخ  ياـه  تناـما  رد  ار  اـهنآ  مدرم  هک  اجنادـب  اـت  دـننادب  یبوخ 

نایزب ناـشیاهیور  جـک  هجیتن  رد  ناـشدوخ  دنتـساران ، تسرداـن و  رگا  دـنیام و  یناـمیا  ناردارب  دـننیتسار  يوگتـسار و  ناـشرادرک 
.داتفا دنهاوخ 

ره دنا و  هدومیپن  یشکرس  هار  زج  ناشرمع  همه  رد  مسق  ادخب  هک  یئاهنآ  نادننامه  نادنزرف و  هورگ و  نینچ  راتفرگ  وت  نونکا  ( 1)
نایمالسا هب  تبسن  دوخ  ینمشد  رب  زور 
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دریذپب ار  تیمکح  هلأسم  دوبن  رـضاح  زگره  تردـپ  شابم  اریذـپ  ار  تسکـش  يراوخ و  زگره  نک و  دربن  اهنیا  اب  سپ  دـنا ، هدوزفا 
ره زا  تفالخ  رما  رد  وا  دـش  یم  ماجنا  تلادـع  هیاپ  رب  يرواد  نآ  هچنانچ  دـندرک و  شلوبق  هب  روبجم  دـندیروش و  وا  رب  مدرم  یلو 
ات دـنام  یقاب  لاح  نیمه  رب  تفریذـپن و  ار  نآ  ع )  ) یلع تفرگ و  ماجنا  گنرین  سوه و  ناینب  رب  يرواد  یلو  دوب ، رت  هتـسیاش  سک 

.دیسر ارف  شگرم 

.نک هزرابم  گرم  ماگنهب  ات  هار  نیا  رد  راذگم و  ورف  ینآ  هتسیاش  قحب  هک  ار  یماقم  زگره  مه  وت 

« مالسلا و 

: میزادرپ یم  اهنآ  یسررب  هب  الیذ  هک  هدش  نایب  یتیمهارپ  بلاطم  همان  نیا  رد 

دنا ینامگدـب  دروـم  هک  ار  یناـسک  نید  دروآ و  راـک  يور  ار  ذوـفنرپ  فارـشا  هک  دـنک  یم  داهنـشیپ  ماـما  هب  ساـبع  نـبا  - 1 ( 2)
تمواقم هیواعم و  اب  هزرابم  اهنآ  يورین  هب  دنیآرد و  يدحاو  فص  رد  یگمه  دوش و  فرطرب  مدرم  یگدنکارپ  ات  دنک ، يرادـیرخ 

.ددرگ نکمم  وا  هاپس  ربارب  رد 

تسا راوتسا  لیـصا  یتقیقح  يانبم  رب  هک  تیب  لها  هنارگداد  نیتسار و  تسایـس  هک  تشاد  تلفغ  هتکن  نیا  زا  ایوگ  سابع  نبا  یلو 
نینچ اب 

ج 2،ص:70 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

یمالـسا لوصا  فلاخم  هک  یتسایـس  ینیچ و  بابـسا  هنوگره  هب  تسد  دـناوتیمن  ماما  درادـن و  یگنهامه  زگره  یئاوراـن  ياـهراک 
لـصف رد  رت  هدرتسگ  یحرـشب  دروم  نیا  رد  يدوزب  ام  دشاب و  یئاهیئاوران  نینچ  ماجنا  رد  وا  عطاق  يزوریپ  هک  دـنچ  ره  دـنزب  تسا 

.تخادرپ میهاوخ  ماما  حلص 

تلع نیرتمهم  تسا  هدـش  یـسررب  نایب و  هیواعم  يزوریپ  و  ع )  ) نینمؤملا ریما  يرهاظ  تسکـش  یـساسا  للع  هماـن  نیا  رد  - 2 ( 1)
تسایس يارجا  هب  ماما  هکنیا ،
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رب ار  سک  چـیه  درمـش و  یم  ناـسکی  لاـملا ، تیب  دـمآرد  مئاـنغ و  شخپ  رد  ار  ناناملـسم  همه  تخادرپ و  یم  تلادـع  يربارب و 
یمن تواـفت  دیفـس  هایـس و  نیب  شا  هنارگداد  تاـمیلعت  دوـب و  هداد  ناـمرف  یناـگمه  يواـستب  مالـسا  اریز  داد  یمن  يرترب  يرگید 
رارق هناش  ياه  هنادند  نوچمه  ربمایپ  هتفگب  ار  مدرم  دـیبوک و  یم  مه  رد  ار  ناناوتان  نارگناوت و  نیب  زایتما  ياه  هراوید  تشاذـگ و 
يراک هتسیاش  يراکزیهرپ و  هب  زج  يزایتما  يرترب و  يرگید  رب  ار  یـسک  تسا و  كاخ  زا  مدآ  دنمدآ و  نادنزرف  اهنآ  همه  هک  داد 

.تسین تیافک  و 

يرگداد یلاع  هنومن  نیرتهب  هکنیا  ات  تشاد  یمرب  ماگ  ینشور  هار  نینچ  رد  درکیم و  يوریپ  ار  يا  هنالداع  تسایس  نینچ  ع )  ) یلع
.دیدرگ یناسنا  تلادع  ياوشیپ  دمآ و  رامشب 

تخیگنارب ار  وناب  نآ  مشخ  هک  دوب  مانمگ  يزینک  یـشیرق و  یئوناب  نیب  يواستم  یـششخب  شا ، هنارگداد  تموکح  رهاظم  هلمج  زا 
: تفگ دولآ  مشخ  ترارحرپ و  يدایرف  اب  دمآ و  ماما  شیپ  هب  و 

؟ يرامش یم  ناسکی  ار  زینک  نیا  نم و  لام ، میسقت  رد  ایآ 

: دومرف درک و  ور  ریز و  شتشم  نایم  رد  تشادرب و  ار  كاخ  یتشم  درک و  کبس  یهاگن  وا  هب  ماما 

.دنرادن يرترب  هنوگ  چیه  مه  رب  اهکاخ  نیا 

يرگداد نینچ  تشادرب  دمآ و  نارگ  مدرم  رب  یتاواسم  نینچ 

ج 2،ص:71 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

میلست دندرک و  اهر  ار  ع )  ) یلع تفالخ  تهج  نیمهب  دنتساوخیم و  ار  دوخ  یصخش  عفانم  طقف  اهنآ  اریز  دوب  تخس  اهنآ  رب  یقیقد 
.تشادن شیاهنامرآ  هب  ندیسر  اهتوهش و  يوریپ  زج  یفده  هک  دندش  هیواعم  هناراکمتس  تموکح 

درک هراشا  تشاد  ناشنورد  ياهیناهن  هایس و  داهن  هیما و  ینب  تشرس  يوخ و  زا  هک  یئاهتفایرد  هب  شا  همان  رد  سابع  نبا  - 3 ( 1)

دلج 2 مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  www.Ghaemiyeh.comیناگدنز  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 645زکرم  هحفص 87 

http://www.ghaemiyeh.com


عولط زاغآ  زا  هک  دـگنج  یم  یناسک  اب  ماما  نونکا  دنناکرـشم و  نانید و  یب  هورگ  زا  يا  هعومجم  اهنآ  هک  تشاد  ناـیب  ینـشورب  و 
الیتسا برع  همه  رب  مالـسا  درک و  يرای  ار  شنید  دـنوادخ  هک  یماگنه  دـنا و  هتـساخرب  دربن  هب  شربماـیپ  نید و  ادـخ و  اـب  مالـسا 

هب اهنآ  دوب ، گرم  رطخ  ریـشمش و  يزیت  سرت  زا  هکلب  دوبن  نامیا  يور  زا  اهنآ  مالـسا  یلو  دندش  ناملـسم  ریزگانب  هیما  ینب  تفای ،
زا ار  زامن  داقتعا ، نامیا و  هار  زا  هن  دنخشیر  هرخسم و  يور  زا  یلو  دندرک  یم  توالت  ار  نآرق  تایآ  اهنآ  دندرک  یم  رهاظت  مالسا 

هتفر و اطخب  اهنآ  شقن  دـندید  نوچ  دـندروآ و  یم  اجب  قافن  هارکا و  يور  زا  ار  ضئارف  دـندناوخ و  یم  یـشوخان  تلاسک و  يور 
دنبای یم  تزع  ناگتسیاش  ناراکوکین و  طقف  نیئآ  نیا  رد  اریز  دنسر  یمن  یبایماک  هب  یـشور  نینچ  اب  دنرادن و  یئاهر  يارب  یهار 
يراک هتسیاش  هب  دنتخادرپ و  ایر  بیرف و  هب  راچانب  تسامـش ) نیرتراکزیهرپ  ادخ  دزن  امـش  نیرتیمارگ   ) هدومرف نآرق  رد  دنوادخ  و 

ادخ تعاطا  رد  نانچ  دنتخاس و  ناهنپ  ناشکاپان  داهن  رد  ار  مالسا  هب  يزوت  هنیک  قافن و  كرـش و  دندرک و  رهاظت  نامیا  يوقت و  و 
تبسن مهزاب  یلو  دنداد  تکرش  دوخ  یعامتجا  نوئش  روما و  رد  ار  اهنآ  مدرم  هک  دندرک  رهاظت  ینید  ضئارف  يارجا  يربنامرف و  و 

.دندوب نامگدب  ناشنامیاب  دنتشاد و  کش  اهنآ  هب 

ات دـبای  همادا  رفن  نیرخآ  ات  هک  یگنج  تسا ، ناگتـشگرب  نید  زا  نیقفانم و  گنج  هب  ماـما  کـیرحت  نمـضتم  زین  هماـن  نیا  - 4 ( 2)
.دنبای ینمیا  ناشبیرف  زا  دنوش و  اهر  هورگ  نیا  رش  زا  تما 

ج 2،ص:72 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

کش نودب 
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رب راکیپ  هب  ار  ماما  وا  اریز  تشاذگ  اجب  وکین  يرثا  داتسرف  ماما  يوسب  سابع  نبا  ینعی  تما  راوگرزب  دنمـشناد  هک  ار  يا  همان  نینچ 
.درمش یم  بجاو  ار  گنج  نالعا  تخیگنا و  یمرب  شنایغط  ربارب  رد  تمواقم  هب  هیواعم و  دض 

72 ص :  هیواعم .....  هب  ماما  همان  ج 2 72  (ع ) یلع نب  نسح  یناگدنز  ( 1)

هیواعم هب  ماما  همان 

هراشا

رگید نوچ  هک  تساوخ  وا  زا  درک و  تفالخ  ماـقم  زا  تعاـطا  تعیب و  لوبق  هب  توعد  ار  وا  تشون و  هیواـعم  هب  يرگید  هماـن  ماـما 
دروم هک  ناملـسم  سانـشرس  زاـتمم و  ياهتیـصخش  زا  رفن  ود  هلیـسوب  ار  هماـن  نیا  دریگ و  رارق  یمالـسا  عمتجم  هرئاد  رد  ناناملـسم 
نینچ همان  نتم  دوب  « 2  » يدزالا بدنج  يرگید  و  « 1  » یمیمت دیوس  نب  ثراح  یکی  رفن  ود  نیا  داتسرف ، ماشب  دندوب  ناگمه  دامتعا 

: تسا

.نایفس یبا  رسپ  هیواعم  هب  نینمؤملا  ریما  نسح  ادخ ، هدنب  زا  )

ار كرـش  درک و  راکـشآ  ار  قح  وا  تسدـب  و  نیملاعلل ، همحر  صخـشم  تفـص  اـب  تخیگنارب  ار  ص )  ) دـمحم دـنوادخ  دـعب ، اـما 
دومرف دیشخب و  تزع  ًاصوصخ  ار  شیرق  مومع و  روطب  ار  برع  تخادنارب و 

______________________________

یلع ترـضح  هلمج  زا  ربمغیپ  هباحـص  زا  یتایاور  هک  تسا  ینایوار  زا  وا  تسا  هشئاع  وبا  شا  هنیک  یمیمت ، دـیوس  نب  ثراح  (- 1)
دنا هدرمش  گرزب  ار  وا  ماقم  هتشاد و  نایب  یتایاور  وا  زا  مه  دامتعا  دروم  نیثدحم  زا  یهورگ  تسا و  هدرک  لقن  دوعـسم  نبا  و  (ع )

ار وا  تناکم  تسا و  هدرک  لقن  یلع ع  زا  يربتعم  تایاور  وا  دیوگ  یم  يرگید  و  دوب ، دامتعا  لباق  یثدحم  وا  دـیوگ  یم  نیعم  نبا 
هتسناد دوخ  دمتعم  ار  وا  نسح  ماما  هک  تسا  یفاک  وا  تیعقوم  رد  دیاتس و  یم 
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بیذهتلا ج 2) بیذهت   ) تشذگرد ریبز  هّللا  دبع  نارود  رخاوا  رد  وا  تسا  هداتسرف  ماش  يوسب  ترافسب  و 

ریشمشب ار  وا  هک  تسا  نیا  رگوداج  دح   ) دومرف هک  درک  لقن  ربمغیپ  زا  هک  تسا  هباحص  زا  یکی  يدزالا  بدنج  هّللا  دبع  وبا  (- 2)
وا زا  ار  تایاور  نیا  رگید  یهورگ  هک  هدروآ  یتاـیاور  یـسراف  ناملـس  یلع ع و  هلمج  زا  ربمغیپ  هباحـص  زا  یهورگ  زا  و  دنـشکب )

بیذهتلا ج 2) بیذهت   ) درک تافو  هیواعم  تفالخ  رخآ  رد  وا  درامش  یم  نیعبات  تاقث  زا  ار  وا  نایح  نبا  دنا و  هدرک  لقن 

ج 2،ص:73 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

ینیشناج رما  رد  برع  درب ، الاب  شیوخ  راوجب  ار  وا  ناور  دنوادخ  نوچ  و  ( 1 « ) 1 ( » تسا وت  مدرم  وت و  يارب  يروآدای  نیا ، انامه  )
تفلاخم هب  وا  ینیشناج  رما  رد  ام  اب  یسک  تسین  هتسیاش  میربمایپ و  ناشیوخ  ناگتـسب و  زا  ام  دنتفگ  شیرق  تساخرب ، هعزانم  هب  وا 

زا دندرک و  راکنا  ام  هرابرد  دندوب  هدراذـگاو  بارعا  هک  ار  یقح  شیرق  یلو  دنتـشاذگاو  شیرق  هب  ار  قح  نیا  مه  بارعا  دزیخرب ،
.دنتشاگنا هدیدان  ار  ام  یمالسا  هقباس  نید و  رد  يرترب  دندرکن و  فاصنا  ام  هرابرد  شیرق  هک  تاهیه  دندناتسزاب  ام 

ياـجب مالـسا  رد  هدیدنـسپ  يرثا  دـننادیم و  همه  هک  تسا  تـقیقح  فـالخ  يراـک  تفـالخ ، رما  رد  اـم  اـب  مـه  وـت  هزراـبم  مرجـال 
امب يزیچ  ایند  نیا  رد  میراودـیما  میهاوخیم و  یکین  ریخ و  ادـخ  زا  هشیمه  ام  تسویپ ، میهاوخ  ادـخب  یگمه  ماجنارـس  دراذـگیمن ،

.دوش ام  ناصقن  بجوم  ترخآ  رد  هک  دهدن 

هیواعم يا  سرتب  ادخ  زا  دندرپس ، نمب  ار  تفالخ  ماقم  وا ، زا  سپ  ناناملسم  درب ، دوخ  راوجب  ار  ع )  ) یلع دنوادخ ، هک  یماگنه 

دلج 2 مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  www.Ghaemiyeh.comیناگدنز  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 645زکرم  هحفص 90 

http://www.ghaemiyeh.com


«2 « » مالسلا و  نک ، حالصا  نم  تفالخ  لوبق  اب  ار  ناشراک  زیرم و  ار  مدرم  نوخ  نک و  هاگن  ص )  ) دمحم تما  عضو  هب  و 

: میزادرپ یم  نآ  لقنب  رتشیب  هدافتسا  يارب  ام  هک  دراد  رت  هدرتسگ  یتروص  هک  تسا  هدش  تیاور  زین  رگید  يزرطب  همان  نیا 

.نایفس یبا  رسپ  هیواعم  هب  نینمؤملا  ریما  یلع ، نب  نسح  زا  »

نیملاعلل همحر  ناونعب  ار  ص )  ) دمحم هلالج ، لج  دنوادخ  دعب ، اما  تسین  وا  زج  یئادخ  هک  میاتس  یم  وت  رب  ار  یئادخ  وت  رب  دورد 
قح دناسرتب و  ار  يا  هدنز  ناسنا  ره  ات   ) تخیگنارب نامدرم  همه  نانمؤم و  تنم  و 

______________________________

هیآ 44 فرخز  هروس  (- 1)

دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  (- 2)

ج 2،ص:74 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

«1 ( » دراد راوتسا  نارفاک  رب  ار 

درب و شیوخ  تمحر  راوجب  ار  وا  دنوادخ  هکنیا  ات  تساخرب  وا  نامرف  يارجا  هب  دیناسر و  مدرمب  ار  شیادخ  تلاسر  مه  ربمایپ  ( 1)
.دوب هدیزرون  یهاتوک  یتسس و  تلاسر  غیلبت  رد  وا 

دومرف دیشخب و  صاخ  یصاصتخا  ار  شیرق  تخاس و  دوبان  ار  كرش  درک و  راکشآ  ار  قح  وا  شـشوک  هب  دنوادخ  هکنآ  زا  سپ  و 
اهنآ هب  شیرق  دنتساخرب ، فالتخا  هب  وا  ینیـشناج  هرابرد  بارعا  تفر ، ایند  زا  نوچ  یلو  تسا ) وت  موق  وت و  يارب  يدای  نآرق  نیا  )

ام اب  ص )  ) دمحم قح  ماقم و  زارحا  هرابرد  هک  دیتسین  نآ  هتـسیاش  امـش  میتسه و  وا  ناتـسود  نادناخ و  وا و  نامدود  زا  ام  دـنتفگ ،
دزیخرب و اهنآ  تفلاخم  هب  دیابن  یسک  تساهنآ و  اب  تجح  قح و  هک  دنتسناد  دنتفریذپ و  ار  شیرق  نخس  بارعا ، دیزرو ، ینمـشد 

.دندش ناشرما  میلست  دنداد و  لوبق  خساپ  ناشتوعدب  تهج ، نیدب 

هک مه  ام  نیا  زا  سپ 
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فاـصنا تیاـعر  اـمب  تبـسن  بارعا ، دـننامب  اـهنآ  یلو  میتشاد  زاربا  شیرق  هب  ار  دوخ  يراوازـس  لـیلد  نیمهب  میربماـیپ  نادـناخ  زا 
نیا میتسه  وا  ءایلوا  ربمایپ و  نادناخ  زا  هک  ام  نوچ  یلو  دنتفرگ  بارعا  زا  ار  تفالخ  رما  ربمایپ ، يدنواشیوخ  لیلدـب  اهنآ  دـندرکن ،

هاگداد ام  داعیم  سپ  دندرک ، لامیاپ  ار  ام  قح  دنتفای و  یگریچ  عامتجا  رب  ام  ینمـشد  متـس و  اب  دنتفرگزاب و  ام  زا  میتساوخ ، ار  قح 
.تسام روای  تسود و  دنوادخ  تسا و  یهلا 

تلیضف و ياراد  هک  دنچ  ره  دنریگب  ام  زا  میتسه  نآ  راوازـس  هک  ار  یقح  دنزاتب و  ام  رب  یهورگ  هک  تسا  یتفگـش  ياج  اعقاو  ( 2)
اریز میتشادرب  تسد  اهنآ  اب  زیتس  فالتخا و  زا  ام  یلو  دنشاب ، مالسا  رد  يا  هقباس 

______________________________

هیآ 70 سی  هروس  (- 1)

ج 2،ص:75 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

يراـکهبت هب  هناـهب  نیاـب  دـنزاس و  دراو  يا  هنخر  نید  ياـنب  هب  دـنبای و  یتصرف  « 1  » بازحا ناـقفانم و  هراـبود  هک  میتـشاد  نآ  میب 
، یتسین نآ  هتسیاش  زگره  هک  تسا  یماقم  ندروآ  تسدب  يارب  وت  مایق  هیواعم  يا  یتفگـش ، ره  زا  رتروآ  تفگـش  زورما  دنزادرپ و 

وت یبازحا ، هتسد  راد و  نامه  زا  يا  هتـسد  وت  يا ، هتـشاذگ  اجب  يدنمدوس  رثا  دوخ  زا  هن  يا و  هدش  هتخانـش  یتلیـضف  هب  نید  رد  هن 
يدوزب دیـسر ، دهاوخ  تباسح  هب  درک و  دهاوخ  تیافک  ار  وت  رـش  دـنوادخ  یتسه  وا  باتک  ادـخ و  ربمایپ  نمـشد  نیرتگرزب  رـسپ 

ار ترادرک  رفیک  دـنوادخ  ینک و  یم  رادـید  یهت  یتسد  اب  ار  ادـخ  هک  مسق  ادـخب  تسیک ، اب  راک  ماجنارـس  هک  ینادـیم  يریمیم و 
تسین راکمتس  شناگدنب ، هب  تبسن  دنوادخ  داد و  دهاوخ 

دومیپ ادخ  يوسب  ار  دوخ  هار  ع )  ) یلع هک  یماگنه  ( 1)
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( دوش هتخیگنارب  هدنز  هک  يزور  داهن و  تنم  وا  رب  مالـسا  شریذپ  هب  ادخ  هک  يزور  و  تشذگرد ، هک  يزور  داب  وا  رب  ادـخ  دورد  )
زیختـسر زور  هک  دشخبن  نمب  نارذگ  يایند  نیا  رد  يزیچ  مهاوخیم ، دنوادخ  زا  نم  دـندیزگرب ، تفالخ  هب  ارم  وا  زا  سپ  نیملـسم 

، دـنامن وت  هرابرد  يرذـع  ادـخ  نم و  نیب  هک  مسیون  یم  وتب  تهج  نادـب  ار  هماـن  نیا  دـهاکب ، شتمارک  تمحر و  زا  وا  هاگـشیپ  رد 
يراـکهبت زا  تـسد  سپ  درک  یهاوـخ  تیاـعر  ار  نیملـسم  تحلـصم  درب و  یهاوـخ  ناوارف  يا  هرهب  يریذـپب  ار  تـقیقح  هکناـنچ 

، ناناملسم تفالخ  رما  رد  نم  هک  ینادیم  تدوخ  وت  وش ، میلـست  نم  تفالخب  ناناملـسم  همه  دننامب  مه  وت  رادرب و  دوخ  یگـشیمه 
، تسا هتسویپ  ادخب  شبلق  تسا و  راد  نتشیوخ  هک  یئوجادخ  ناملسم  ره  دزن  رد  مه  ادخ و  هاگشیپ  رد  مه  مرت ، هتسیاش  وت  زا 

______________________________

ینب عجـشا ، ینب  هرم ، ینب  نافطغ ، شیرق ، لیابق  زا  اهنآ  دندش ، گنهآ  مه  ربمغیپ ، نتـشک  يارب  هک  دنتـسه  یهورگ  بازحا ، (- 1)
نیا دوب ، نایفـس  وبا  اهنآ  یگمه  رادرـس  دنتخادنا و  هارب  تسا  قدنخ  هوزغ  نامه  هک  ار  بازحا  گنج  هک  دـندوب  دـسا  ینب  میلس و 

داتفا قافتا  يرجه  مجنپ  لاس  رد  گنج 

ج 2،ص:77 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

( هنیدم  ) عیقب ناتسروگ  رد  ع )  ) یبتجم ترضح  كاپ  رازم 

ج 2،ص:79 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

یگدنزاس شالت و  یئانشور و  نامیا و  حلص ، شمارآ ، هوکش ، توکس ، رهش  هنیدم 

ج 2،ص:81 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.عیقب ناتسربق  زا  ص )  ) يوبن يارضخ  دبنگ  يامنرود 

ج 2،ص:82 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

اب ار  دـنوادخ  هک  ینیب  یمن  يریخ  مسق  ادـخب  رادـهگن ، ار  ناناملـسم  نوخ  رادرب و  تسد  یـشکرس  زا  سرتـب و  ادـخ  زا  اـیب و  سپ 
ینک رادید  دولآ  نوخ  ياه  تسد 
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وت زا  هک  اهنآ  قح و  لها  اب  يریذـپب و  ار  تعاطا  میلـست و  يوش و  گـنهآ  مه  اهناملـسم  همه  اـب  هک  تسا  نیا  رد  وت  حالـص  هکلب 
همه ناناملـسم  دناشن و  ورف  ار  يزوت  هنیک  گنج و  شتآ  هلیـسو  نیدب  دـنوادخ  ات  يزیخنرب  تفلاخم  هب  دـنراک  نیا  رد  رت  هتـسیاش 

، ناناملسم زا  یهورگ  هارمه  هب  ینامب ، یقاب  یشکرس  رد  نانچمه  یهاوخب  رگا  دیارگ و  یگتـسیاشب  ناشدنویپ  دنوش و  نخـس  کی 
«. 1  » تسا نارواد  نیرتهب  وا  دنک و  يرواد  ام  نیب  دنوادخ  ات  مزادرپ  یم  تا  همکاحم  هب  منک و  یم  وت  گنهآ 

: دراد رب  رد  حرش  نیاب  ار  یمهم  روما  دش ، نایب  هک  يا  هنوگ  ود  ره  اب  همان  نیا  بلاطم  ( 1)

راصحنا رد  تیلوئـسمرپ ، الاو و  ماقم  نیا  هک  تسا  تقیقح  نیا  يایوگ  تسا و  یمالـسا  تفالخ  مهم  هلئـسم  هجوتم  ماما  نخـس  - 1
گنچب ار  یگرزب  تیعقوم  نینچ  روز ، لامعا  اـب  دـهاوخب  یـسک  رگا  تسین و  نآ  زارحا  قح  ار  سک  چـیه  تسا و  ربمغیپ  نادـناخ 

.تسا هدوبر  متسب  ار  ناشثاریم  هدرک و  زواجت  متس و  اهنآ  رب  دریگب  یبن  نامدود  زا  دروآ و 

ناشیوخ و زا  ام  نوچ  دـنتفگ  بارعا  هب  دـندرک و  ناونع  ار  نآ  شیرق  هک  درک  لالدتـسا  یناهرب  ناـمهب  تقیقح  نیا  ناـیب  رد  ماـما 
رد لماک  وحن  هب  شناینب  هشیر و  دندادرد ، ادن  نآ  هب  شیرق  هک  يراعش  نیا  میرتراوازس ، امـش  زا  وا  ینیـشناج  هب  میربمایپ  ناگتـسب 

یتفگـش دـندوب و  رت  هتـسویپ  رت و  کـیدزن  ربماـیپ  هب  سک  ره  زا  كاـپ و  تخرد  نـیا  ياـهراسخاش  اـهنآ  اریز  دوـب  تـیب  لـها  دزن 
لوسر نادناخ  يارب  ار  قح  نیا  شیرق  یلو  تفریذپ  هراب  نیا  رد  ار  شیرق  تجح  برع  هک  تساجنیا 

______________________________

جهن (- 1)
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دیدحلا یبا  نبا  حرش  هغالبلا 

ج 2،ص:83 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

نادـناخ رب  تهج  نیمهب  دنتـشاد  لد  رد  ربماـیپ  نادـناخب  تبـسن  هک  دوـب  يا  هنیک  کـشر و  یـسانشان  قـح  نیا  ببـس  تفریذـپن و 
نیا رد  لوسر  كاپ  ترتع  دـندرکن و  یهاتوک  ناـشرازآ  راـشف و  رد  دـندیناسر و  دـح  نیرخآ  هب  ار  ینمـشد  دـنتخات و  ناـشربمایپ 

.دندیدرگ وربور  نوگ  هنوگ  یئاهیراتفرگ  هودنا و  گنراگنر و  ياهیلدگنس  اب  هماگنه 

تلع دیوگ  یم  درادـیم و  نایب  تفالخ  بصغ  هلئـسم  رد  ار  ربمایپ  نادـناخ  میلـست  توکـس و  زار  همان ، نیا  نمـض  رد  ماما  - 2 ( 1)
میدادرد نت  خلت  زواجت  نیا  هب  دیحوت  هملک  يالعا  یمالـسا و  هعماج  يرادهگن  يارب  دوب و  تما  یگدنکارپ  زا  سرت  ام ، یـشوماخ 

يارب یتصرف  دـندوب  هدـش  رتدـنمورین  ربمایپ ، گرم  اب  دـندوب و  یقاب  دوخ  قافن  زیتس و  رب  نانچمه  هک  ناقفانم  ياه  هتـسد  راد و  اـت 
.دنزیخنرب هتساخون  نیئآ  نیا  راثآ  وحم  هب  دنباین و  مالسا  هب  هلمح 

هک يا  همان  یط  نینمؤملا  ریما  هکنانچ  دـنداد ، يرترب  دوخ  قح  عییـضت  رب  ار  مالـسا  تحلـصم  هک  دوب ، گرزب  رطخ  نیمهب  هجوت  اب 
: دیوگ یم  دیامرفیم و  حیرصت  لیصا  تقیقح  نیا  هب  دسیون  یم  رصم  مدرمب 

یـسرت زگره  مسق  ادـخب  دنتـساخرب ، فالتخا  هب  وا  ینیـشناج  رـس  رب  ناناملـسم  تفر ، ایند  زا  دوب  وا  رب  ادـخ  دورد  هک  ربمایپ  نوچ  )
يوسب مدرم  دراد و  یمزاـب  ربماـیپ ، نادـناخ  زا  ار  ماـقم  نیا  دراد  برع  هک  تشذـگ  یمن  ما  هشیدـنا  هب  زگره  مدادـیمن و  هار  دوخب 

.دنروآ یم  موجه  يرگید 

دنوش و یم  هدامآ  مالسا  نید  يدوبان  يارب  مدرم  مدید ، هک  مدیـشک  رانک  ار  دوخ  متـشادزاب و  هعزانم  نیا  زا  تسد  تهج  نادب  نم 
منکن يرای  ار  نآ  ناوریپ  مالسا و  نید  دوخ ، توکس  اب  رگا  هک  مدیسرت  نم 
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یهدنامرف اریز  دورب ، تسد  زا  نم  تفالخ  هک  دوب  نآ  زا  رتگرزب  نم  يارب  تبیـصم  نیا  .دوب  مهاوخ  نآ  يانب  یناریو  دهاش  يدوزب 
وحم بارس  یگدنشخرد  هکنانچمه  دبای  یم  نایاپ  يدوزب  امش  رب  هزور  دنچ 

ج 2،ص:84 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

( .دندرگ یم  هدنکارپ  اهربا  دوشیم و 

ار مدرم  دنتـشادرب و  دوخ  قح  يراتـساوخ  زا  تسد  نیملـسم ، تحلـصم  تیاـعر  مالـسا و  یناـبهگن  روظنمب  ربـمغیپ  نادـناخ  سپ ،
.دندش یئادخ  رما  میلست  دنتخیگناینرب و  ریشمش  ندیشک  گنجب و 

اب دنزب و  اج  ربمایپ  ینیشناجب  ار  دوخ  دهاوخیم  هیواعم  نوچمه  یصخش  هک  دنک  یم  یتفگش  زاربا  تدشب  شا  همان  رد  ماما  - 3 ( 1)
نیئآ دندیـشک و  شتآ  هب  ربماـیپ  اـب  گـنجب  ار  اـیند  هک  تسا  يا  هتـسد  راد و  ناـمه  زا  وا  هک  یتروص  رد  دزادرپ  هزیتـسب  وا  دـنزرف 

تـسوا نیـشناج  ثراو و  راگدای  هک  ربمایپ  دنزرف  اب  دـهاوخیم  نونکا  هنوگچ  دـندیناروش و  وا  رب  ار  یموق  ياهیزرو  هنیک  یلهاج و 
رد یتلیـضف  چیه  هک  هیواعم  هنوگچ  هک  تشاد  یمالـسا  تفالخ  اب  هیواعم  دروخرب  رد  مه  ع »  » یلع ار  یتفگـش  نیمه  دنک و  هزیتس 

نیا زارحا  هتسیاش  ار  دوخ  يا  هتسیاش  مادقا  یقح و  مادک  اب  هدراذگن  یقاب  مالـسا  هب  تبـسن  دوخ  زا  هدیدنـسپ  يرثا  درادن و  مالـسا 
؟ دنادیم سدقم  گرزب و  ماقم 

دنا و هدش  شنامرف  میلـست  هتفریذپ و  ار  وا  تفالخ  ناناملـسم ، همه  ع »  » یلع تداهـش  زا  سپ  هک  دـهدیم  رکذـت  هیواعم  هب  ماما  ( 2)
.دوش میلست  باوص  قطنم و  تقیقح و  هب  ناناملسم  رگید  دننام ، دریذپب و  ار  نآ  هک  دشاب  یتجح  هیواعم  يارب  یتسیاب  تقیقح  نیا 

(3)

: هیواعم خساپ 

، دعب اما  : » تشاگن ماما  خساپ  رد  حرش  نیاب  يا  همان  دز و  تسد  گنرین  بیرف و  هب  مهزاب  ماما ، همان  ربارب  رد  هیواعم 
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زا تسا ، رت  هتـسیاش  لـئاضف  نتـشادب  ناگدـنیآ ، ناینیـشیپ و  همه  زا  وا  هک  مدـقتعم  و  متـسناد ، يدوـب ، هتـشون  ربماـیپ  هراـبرد  هچنآ 
نیرجاهم نیما و  هدیبع  وبا  رمع و  رکب و  وبأ  تمهت  هب  حیرـصتب  يدوب و  هتفگ  نخـس  ربمایپ  تشذـگرد  زا  سپ  ناناملـسم  فالتخا 

نیا زا  يدوب و  هتخادرپ  هتسیاش 

ج 2،ص:85 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

يدرکن هجوت  یلو  دندوب  هتسناد  رتراوازس  ار  شیرق  تفالخ  هلئسم  فالتخا  رد  ناناملسم  تما  هک  يدوب  هدرک  یتحاران  زاربا  هلأسم 
رد ار  درف  نیرتدنمورین  نیرتسرتادـخ و  نیرتاناد و  شیوخ  نایم  زا  نید  تلیـضف و  اب  ياهتیـصخش  راصنا و  هارمه  هب  مه  شیرق  هک 

باختنا نیا  رد  دیسر و  تفالخ  ماقم  هب  هک  دوب  رکب  وبأ  يا  هتسیاش  صخـش  نینچ  دندوب و  هدرک  باختنا  ناناملـسم  یتسرپرـس  رما 
وا هب  ار  مالسا  زا  تیامح  دندیزگ و  یمرب  ار  وا  دنتسنادیم  رت  هتسیاش  رکب  وبأ  زا  ار  يرگید  صخـش  رگا  دشن و  یهاتوک  هنوگ  چیه 
وت هک  متـسنادیم  نم  رگا  تسا و  هداتفا  قافتا  وت  نم و  نیب  هلأسم  نیمه  مه  نونکا  دـندادیمن  رکب  وبأ  هب  ار  تفالخ  دنتـشاذگیماو و 
اب گنج  يارب  يریگ و  یم  شیپ  رد  يرتهب  تسایـس  يراد و  ناناملـسم  روما  هرادا  رد  يرتشیب  هطاحا  یتسه و  رتدراو  مدرم  راک  رد 

.متشاذگیماو وتب  تردپ  زا  سپ  ار  تفالخ  راک  ینک ، ظفح  ار  مدرم  عفانم  یناوتیم  رتهب  يرت و  هدیزرو  نمشد 

وا هاوخنوخ  دنوادخ  هک  سک  ره  تخادرپ و  وا  یهاوخنوخب  دنوادخ  دـش و  هتـشک  متـسب  وا  هکنیا  ات  دـیروش  نامثع  رب  تردـپ  ( 1)
نادننامه تهج  نیدب  تخادنا  هقرفت  مدرم  نیب  تفرگ و  تسدب  ار  مدرم  روما  مامز  تردپ  تقو  نآ  دور ، یمن  ردهب  شنوخ  دـشاب 

تدهاجم نامیا و  هقباس  رد  وا 
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ار ناشتمرح  تخیر و  نیمزب  یئاهنوخ  دیگنج و  اهنآ  اب  دنا و  هتسکش  ار  شنامیپ  اهنآ  هک  درک  اعدا  وا  دنتساخرب و  تفلاخم  هب  وا  اب 
یلو دروآرد  شنامرف  ریزب  دروآرد و  دوخ  تعیب  هب  ار  ام  تساوخ  دـمآ و  ام  گنجب  هاـگنآ  تسناد ، لـالح  ار  ناـشنوخ  تسکش و 
دنهد مکح  مدرم  عفنب  دنزادرپ و  هرواشم  هب  وا  فرط  زا  يا  هدنیامن  ام و  بناج  زا  يا  هدنیامن  دش  رارق  دیـشک و  تیمکح  هب  گنج 

ار ینامیپ  نینچمه  ام  دوش و  میلـست  اهنآ  تیمکح  هب  هک  میتفرگ  نامیپ  وا  زا  دـنروآرد و  یگنهامه  یگناگی و  هب  ار  تما  هرابود  و 
ینادیم هکنانچ  میداهن و  ندرگ 

ج 2،ص:86 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

دیزرون یئابیکش  يدنوادخ  نامرفب  دشن و  دونشخ  میلست و  اهنآ  يأر  هب  تردپ  مسق  ادخب  یلو  دندرک  رانکرب  تفالخ  زا  ار  وا  اهنآ 
««. 1  » مالسلا رگنب و  شیدنیب و  تنید  تدوخب و  نونکا  ینکیم ؟ هبلاطم  ام  زا  دش  بلس  تردپ  زا  هک  ار  یقح  هنوگچ  وت  نونکا  و 

: میروآ یم  هنوگ  نیدب  ار  نآ  حرش  هک  هدش  تیاور  زین  يرت  هدرتسگ  تروصب  خساپ  نیا  ( 1)

دعب اما  تسین  یئادخ  وا  زج  هک  ار  يدنوادخ  وت  رب  میاتس  یم  نم  وت ، رب  دورد  یلع  نب  نسح  هب  نینمؤملا  ریما  هیواعم ، ادخ  هدنب  زا  »
کچوک و دیدج و  میدـق و  زا  یگمه  ناگدـنیآ  ناینیـشیپ و  رب  شیرترب  و  ص »  » دـمحم هرابرد  هک  ار  هچنآ  دیـسر و  نمب  تا  همان 
زا ار  ام  دـنوادخ  ات  تشاذـگن  ورف  یئاـمنهار  دـنپ و  زا  يزیچ  درک و  غـالبا  ار  شتلاـسر  وا  مسق  ادـخب  متـسناد ، يدوب  هتفگ  گرزب 

ینادان زا  ار  مدرم  دیشخب و  ینشور  ار  یئانیبان  وا  هلیسوب  داد و  تاجن  يدوبان 
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دنوادخ دورد  و  شمدرم ، تاجن  ربارب  رد  يربمایپ  هب  یـشاداپ  دیامرف ، تیانع  ار  اهـشاداپ  نیرتهب  وا  هب  دنوادخ  دیناهرب ، یهارمگ  و 
.دوش هتخیگنارب  هدنز  هک  يزور  تفر و  ایند  زا  هک  يزور  دش و  هتخیگنارب  يربمایپ  هب  هک  يزور  دمآ و  ایندب  هک  يزور  داب  وا  رب 

قوراف رمع  رکب و  وبأ  احیرص  یتفگ و  نخس  تردپ  رب  اهنآ  يزوریپ  تفالخ و  رما  رد  ناناملـسم  فالتخا  ربمایپ و  گرم  زا  وت  ( 2)
ندنام رانک  رب  یتخاس و  کیرش  تمهت  نیا  رد  ار  هللا  لوسر  راصنا  نیرجاهم و  يدرک و  مهتم  ار  ربمغیپ  روای  نآ  نیما  هدیبع  یبا  و 

مینادیمن و تسپ  راک و  هانگ  ار  وت  یتسین و  ینامگدـب  دروم  ناناملـسم  همه  ام و  دزن  رد  وت  یتسناد ، شوخان  تفالخ ، زا  ار  تردـپ 
ماگنهب ناناملسم  .ینک  دای  یکین  هب  ار  ناگتشذگ  یئوگب و  یتسردب  نخس  هک  متشاد  راظتنا  وت  زا  تهج  نیمهب 

______________________________

دیدحلا یبا  نبا  حرش  هغالبلا  جهن  (- 1)

ج 2،ص:87 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

نیب مالـسا و  رد  ار  امـش  تیعقوم  ربمایپ و  اب  يدـنواشیوخ  مالـسا و  رد  امـش  هقباـس  يرترب و  زگره  ( 1 ، ) تفالخ راک  رد  فـالتخا 
هتسیاش دارفا  دعب  دنراپسب و  دنتشاد  صاخ  یتیعقوم  ربمایپ  دزن  رد  هک  شیرق  هب  ار  تفالخ  دنتفرگ  میمـصت  دندربن و  دای  زا  نیملـسم 
مالـسا رد  رتشیب  يا  هقباس  هک  دنراذگاو  یـسک  هب  ار  لوسر  ینیـشناج  ماقم  هک  دندش  نآ  رب  ناملـسم  مدرم  رگید  راصنا و  شیرق و 

لماک یـسررب  زا  سپ  دشاب و  رتدنمورین  مدرم  يربهر  راک  رد  رت و  تسود  ادخ  دسانـشب و  ار  ادخ  رتهب  سک  همه  زا  دشاب و  هتـشاد 
بابرا هلیسوب  باختنا  نیا  دندرک و  باختنا  ار  رکب  وبأ 
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دنتسین و تمهت  راوازـس  اهنآ  هک  یتروص  رد  درک  راداو  ندز  تمهت  هب  ار  امـش  مادقا ، نیا  تفرگ و  ماجنا  تریـصب  شناد و  نید و 
دنک ینابهگن  یمالسا  میرح  زا  دریگب و  ار  رکب  وبأ  ياج  تسناوت  یم  هک  دنتخانش  یم  ار  یسک  رگا  دندشن و  هابتشا  بکترم  زگره 
اهنآ دنوادخ  دنا ، هدرک  تیاعر  ار  نیملسم  مالسا و  تحلصم  باختنا  نیا  رد  هک  دنتـسناد  یم  اهنآ  یلو  دندیزگ  یمرب  ار  وا  املـسم 

.دنک تیانع  وکین  شاداپ  ناناملسم  مالسا و  فرط  زا  ار 

تسا یئارجام  نامه  لثم  تسرد  هدش  رادیدپ  وت  نم و  نیب  نونکا  هک  ینایرج  متـسناد ، تعیب  حلـص و  لوبق  هرابرد  ارت  توعد  ( 2)
رب و  يرت ، هتسیاش  نم  زا  مدرم  ینابهگن  راک  رد  وت  هک  متسنادیم  رگا  دوب و  هتفای  عوقو  ربمغیپ  گرم  زا  سپ  رکب  وبأ  امـش و  نیب  هک 

هدـیزرو نمـشد  اب  هزرابم  رد  رتدـنمورین و  ناناملـسم  لام  عمج  رد  تسا و  رتهب  وت  تسایـس  يراد و  يرتشیب  هطاحا  ناناملـسم  روما 
نم هقباس  هک  یناد  یم  تدوخ  یلو  مناد  یم  راوازـس  راک  نیا  يارب  ارت  مه  نونکا  متفریذـپ و  یم  تعیب  لوبق  يارب  ارت  توعد  يرت 

هک تسا  نیا  هتـسیاش  سپ  تسا  رتزارد  مرمع  نینـس  مراد و  رتدایز  يا  هبرجت  مدرم  نیا  يربهر  رد  تسا و  رتشیب  تموکح  راک  رد 
زا سپ  یهن و  ندرگ  ارم  نامرف  يریذپب و  ار  نم  تفالخ  وت 

ج 2،ص:88 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

یهاوخیم هک  اج  رهب  هک  دوب  دهاوخ  وت  يارب  قارع  لاملا  تیب  يدوجوم  مامت  تروص  نیا  رد  دشاب  وت  هدـهعب  نیملـسم  تفالخ  نم 
هدـنیامن هلاس  همه  ینک و  فرـصت  تیناگدـنز  هنیزه  يارب  هک  میراذـگ  یماو  وتب  یهاوخب  هک  ار  قارع  زا  هیحان  ره  تاـیلام  يربب و 

لوصو ار  نآ  تا 
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ادخ تعاط  هک  يراک  رد  سپ  دباین ، ماجنا  وت  تروشم  نودب  يراک  چیه  دنکن و  یتراسج  وتب  سک  چـیه  دتـسرفب و  تیارب  دـنک و 
یم ار  یتساوخرد  ره  تساونـش و  دـنوادخ  انامه  دـنک  يرای  شیوخ  تعاط  رب  ار  وت  ار و  ام  دـنوادخ  نکم ، یناـمرفان  تسا  نآ  رد 

««. 1  » مالسلا دریذپ و 

یهاتوک رظن  دـیاب  دـیوگیم  یعافر  دـمحا  رتکد  هکنانچ  تسا و  هیواعم  يراـک  هطلاـغم  گـنرین و  غورد و  رب  لمتـشم  هماـن  نیا  ( 1)
«. 2  » میزادنیب ریز  حرشب  نآ  بلاطمب 

مالـسا و رد  ار  امـش  هقباـس  يرترب و  تفـالخ  رما  رد  فـالتخا  عـقوم  رد  ناناملـسم  هک  تـسا  هتـشون  هماـن  نـیا  رد  هیواـعم  - 1 ( 2)
شندوب عقاو  فالخ  نخـس و  نیا  یتسردان  ربمایپ ، گرم  زا  سپ  ثداوح  هک  یتروص  رد  دندربن ، دای  زا  ربمایپ  هب  ار  ناتیدنواشیوخ 

زونه دـندش و  لـمحتم  ار  اـه  یتخـس  اـهجنر و  نیرتراوشد  لوـسر ، تلحر  زا  سپ  ربماـیپ  كاـپ  نادـناخ  اریز  دـنک ، یم  تاـبثا  ار 
دـندش و عمج  هفیقـس  رد  دـنتفرگ و  تسد  رد  ار  اهراک  هک  دوب  هدـشن  نفد  ادـخ  لوسر  رکیپ  هتفاین و  مایتلا  ربمغیپ  نادـقف  تحارج 

یئانتعا اهنآ  يأر  قح و  هب  دندرک و  شومارف  ار  ناشربمایپ  نادـناخ  دـنتخادرپ و  يراب  تکاله  تسب  دـنب و  هب  تفالخ  بصغ  يارب 
يارب ار  شتآ  ياه  لعـشم  دـندرب و  موجه  شنت  هراپ  شرتخد و  هناخب  باتـش  اـب  دیـسر ، ماـجناب  رکب  وبأ  باـختنا  نوچ  دـندرکن و 

- هب ریشمش  روزب  دوب  ربمغیپ  نیشناج  ردارب و  هک  ار  نینمؤملا  ریما  دندرب و  هارمه  هب  وا  هناخ  ندینازوس 

______________________________

دیدحلا یبا  نبا  حرش  هغالبلا  جهن  (- 1)

نومأملا رصع  (- 2)

ج 2،ص:89 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

سک ره  زا  وا  دنریگب و  تعیب  فنع  هب  وا  زا  ات  دندرب  دجسم 
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تخس ياههودنا  درب و  هانپ  اوزنا  هشوگ  هب  زارد  نایلاس  ارجام ، نیا  زا  سپ  تساخ و  یمنرب  شتیامح  هب  یـسک  تسج و  یم  یهانپ 
زونه دوب و  هدرک  هطاحا  ار  ربمایپ  نادناخ  ناوارف  ياه  یتحاران  اه و  یتخـس  نانچمه  زور  نآ  زا  درک و  لمحت  ار  یخلت  ياهدرد  و 

دندناشک و يرگید  رهش  هب  يرهـش  زا  اهنابایب  رد  دنتفرگ و  تراسا  هب  ار  لوسر  ترتع  هک  دوب  هتـشذگن  ربمغیپ  گرم  زا  لاس  هاجنپ 
دـندید و یم  ار  اـهنآ  کـیدزن  رود و  زا  مدرم   ) دـندرب يریـسا  هب  ار  شنارتـخد  دـندرک و  هزین  هـب  ار  ربماـیپ  نارـسپ  هدـیرب  ياـهرس 

(. دنتفای یم  یهگآ  ناشلاحب  نانیشنرهش  نایناوراک و 

دندرک و ادا  دنتخانـش و  ار  اهنآ  قح  میئوگب  هک  تسا  تسرد  دندروآ ، دراو  لوسر  ترتع  هب  هک  یگرزب  ياه  تبیـصم  نینچ  اب  ایآ 
؟ دندرکن راکنا  ار  ناشتلیضف 

هک یتروص  رد  دنتـشاذگاو  شیرق  هب  ار  تفالخ  رما  نارگید ، راصنا و  شیرق و  زا  هتـسیاش  یهورگ  هک  تسا  هدمآ  همان  رد  - 2 ( 1)
دندرب راکب  ناوارف  یلیالد  دندشن و  یضار  رکب  وبأ  تفالخ  هب  دندوب و  نینمؤملا  ریما  اب  یگمه  ربمغیپ  راکوکین  هتسیاش و  باحـصا 

.میدرک نایب  باتک  نیا  لوا  دلج  رد  لیصفتب  ام  هک  دندرک  راکنا  ار  یباختنا  نینچ  و 

ناناملـسم ندرگ  رب  دـیلو  ناورم و  دـیزی و  هیواعم و  لثم  يرـصانع  هک  دیـشک  اجنیا  هب  باـختنا  نیا  رد  شیرق  گرزب  هابتـشا  هجیتن 
دنیالایب گنن  یتسپ و  هب  ار  ناملسم  تما  نانچ  دنرب و  ورف  جنر  هودنا و  رد  ار  یمالسا  دالب  يراکمتس  نامکاح  نینچ  دنوش و  راوس 

هک دوب  یمادقا  نامه  هدیدپ  راب ، فسأت  تشز و  ياهارجام  نیا  دننادب و  وا  هدنب  ار  دوخ  دننک و  تعیب  دیزی  اب  همه  هک 
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یباوصان مادقا  نینچ  هب  هیواعم  نونکا  دنتفرگزاب و  لوسر  نادناخ  زا  ار  تفالخ  ماقم  دنداد و  ماجنا  شیرق !! ناگتسیاش  حالطـصاب ،
(. َنوُعِجار ِْهَیلِإ  اَّنِإ  ِهَِّلل َو  اَّنِإ   ) تفگ دیاب  سپ  دنک  یم  لالدتسا 

ج 2،ص:90 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

هرادا هب  رت و  هدیزرو  نم  زا  تما  ظفح  رد  وت  هک  متـسنادیم  رگا  : » دـیوگ یم  هک  تسا  نیا  هیواعم  روآ  تفگـش  نانخـس  زا  - 3 ( 1)
 ....« رت و تسد  هریچ  تسایس  رد  رت و  هاگآ  روما 

هب وا  .دـش  مولعم  دیـسر  بیقر  یب  يرادـمامزب  هک  یعقوم  مدرم ، هرادا  رد  وا  تسایـس  نسح  مالـسا و  لئاسم  هب  هیواـعم  هطاـحا  یلب 
هجنکش و اب  ار  نانآ  زا  یهورگ  دز و  تسد  راکوکین  هتسیاش و  ناناملسم  عیجف  راتشک  هب  تفالخ  هنابـصاغ  ماقم  رب  رارقتـسا  ضحم 

وبا شردپ  عورـشمان  دنزرف  ار  هیبأ  نب  دایز  هک  سب  نیمه  مالـسا  قیاقح  هب  تبـسن  وا  لماک  یهاگآ  زا  تخادـنا و  اهنادـنز  هب  جـنر 
دیزی شرـسپ  دـنهد و  مانـشد  نینمؤملا  ریما  هب  زامن ، ياعد  ربانم و  رب  هک  داد  روتـسد  دـیزگرب و  شیردارب  هب  ار  وا  تسناد و  نایفس 

هایس هشیمه  يارب  ار  خیرات  هرهچ  هک  يرگید  يراکتشز  همیرج و  نارازه  تشامگب و  ناناملـسم  تفالخ  هب  دوخ  زا  سپ  ار  راکهبت 
.درک

(2)

: هیواعم راطخا 

هراشا

داد هدـعو  ماما  هب  ربارب  رد  تشاد و  رذـح  رب  دوخ  اب  تفلاخم  زا  ار  وا  تشون و  ماما  هب  يزیمآدـیدهت  همان  هیواعم  هماـن ، نیا  زا  سپ 
هچنآ دـنوادخ  انامه  دـعب ، اما  : ) همان نتم  کنیا  دوش ، راذـگاو  ماما  هب  تفـالخ  ماـقم  وا  زا  سپ  دریذـپب  ار  هیواـعم  تفـالخ  رگا  هک 
هکنیا زا  سرتب  دسریم ، اهباسح  هب  دوز  وا  و  دراد ، یمنزاب  ارجا  زا  ار  شنامرف  زیچ  چـیه  دـهدیم و  ماجنا  شناگدـنب  هرابرد  دـهاوخب 

رایتخا و
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يدرگزاب و دوخ  ياعدا  زا  هکنانچ  دننک ، هدـیقع  زاربا  ام  هرابرد  نادرخبان  دـتفیب و  شابوا  يأر و  کبـس  یمدرم  تسدـب  تیوزرآ 
ینب رعاش  یـشعا  هکنانچ  دروم  نیا  رد  مروآ و  یم  اجب  ار  نامیپ  طیارـش  منک و  یم  اـفو  دوخ  هدـعوب  مهنم  يریذـپب  ار  نم  تفـالخ 

: تفگ هک  منک  یم  لمع  تفگ  سیق 

ج 2،ص:91 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.دنناوخب نیما  ارت  گرم  زا  سپ  ات  نک  افو  نآ  هب  درپس  یتناما  وتب  یسک  رگا  »

«. نکم افج  وا  هب  دوب  هدش  یناف  هیامرس  رد  رگا  ربم و  کشر  وا  هب  دوب  زاین  یب  تتسود  رگا 

(. مالسلا يرت و  هتسیاش  سک  ره  زا  هک  دیسر  دهاوخ  وتب  تفالخ  نم  زا  سپ  و 

یطباور قارع  هاپـس  نارادرـس  اب  هک  تسا  هتـشون  ماـما  هب  یماـگنه  هیواـعم  دراد  هنوگ  دـیدهت  یگنر  هک  ار  هماـن  نیا  دوریم  ناـمگ 
اهنآ اب  یطباور  نینچ  ات  هیواعم  هک  تسا  ملـسم  دنا و  هدرک  دهعت  ار  هیواعم  هنانئاخ  ياه  هشقن  يارجا  اهنآ  هدرک و  رارقرب  مکحتـسم 

.دسیون یمن  يا  همان  نینچ  دوشن  نئمطم  ماما  اب  ناشیراکمه  مدع  زا  دنکن و  رارقرب 

(1)

: ماما خساپ 

همان دعب ، اما  : ) حرش نیا  هب  تخادرپ ، گنج  رد  يراشفاپ  یـشیدنا و  تسرد  هب  خساپ  رد  درکن و  هیواعم  ياهدیدهت  هب  یئانتعا  ماما 
زا ادخب  یئازفیب و  دوخ  یشکرس  رب  مسرت  یم  اریز  میوگ  یمن  یخـساپ  وتب  نم  يا  هتفگ  يا  هتـساوخ  هچ  ره  نآ  رد  دیـسر  نمب  تا 

غوردـب ینخـس  هک  تسا  نم  رب  یهانگ  نیا  منآ و  راوازـس  نم  هک  ینادـیم  کین  نک و  يوریپ  قح  زا  ایب و  مربیم ، هاـنپ  يزیچ  نینچ 
(. مالسلا میوگب و 

دهاوخن يرثا  وا  گـنرین  بیرف و  هک  تسناد  هیواـعم  نآ  زا  سپ  دـش و  هلداـبم  هیواـعم  ماـما و  نیب  هک  تسا  يا  هماـن  نیرخآ  نیا  و 
تشاد و
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هیهتب دش و  ایهم  گنج  يارب  مه  وا  ریزگان  تسا و  گنج  هدامآ  ماما  هک  دیمهف  دیشخب و  دهاوخن  يدوس  وا  یسایس  ياهیراکهابتشا 
.تخادرپ دربن  لئاسو 

ج 2،ص:93 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

(1)

گنج نالعا 

هراشا

ج 2،ص:95 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

وا يزوریپ  لوصح  يارب  هار  نیرتهب  هک  تسناد  دـنام ، هجیتن  یب  وا  یـسایس  ياـه  گـنرین  هیواـعم و  ياهیراکهابتـشا  هک  یتـقو  ( 1)
هک درک  راداو  ار  وا  ریز  دراوم  هوالعب  دنام  یمن  یقاب  شیارب  یتصرف  تفر و  دهاوخ  وا  تسد  زا  تیعقوم  هنرگو  تسا  گنج  نالعا 

: دنک باتش  گنج  هب 

اب ار  اهنآ  نازرا  لد  نید و  دوب و  هدرک  رارقرب  اه  هلیبق  ياسؤر  ماما و  هاپـس  نارادرـس  قارع و  ناگرزب  اب  مکحم  يدـنویپ  وا  - 1 ( 2)
هیواـعم موش  دـصاقم  يارجا  ماـما و  هب  تناـیخ  هب  ناـهن  رد  مه  اـهنآ  دوب ، هدرک  ناشراودـیما  ناوارف  ياـه  هدـعو  هب  هدـیرخ و  لوپ 

ارف گنج  یگدامآ  هب  ار  اهنآ  تشون و  دوخ  نارازگراک  هب  هیواعم  هک  تسا  یئاه  همانشخب  نایرج  نیا  لیلد  دندوب و  هتفرگ  میمصت 
.دنا هتسویپ  وا  هب  ماما  نارادفرط  هک  تشاد  مالعا  اه  همان  نیا  رد  دندنویپب و  وا  هب  رتدوز  هچ  ره  ات  دناوخ 

خلت تقیقح  نیا  دـنا و  هدیچیپرـس  دوخ  ياوـشیپ  يربناـمرف  زا  هدـش و  یگدـنکارپ  راـچد  ماـما  نایهاپـس  هک  تسناد  یم  وا  - 2 ( 3)
.تفگ میهاوخ  نخس  نآ  هرابرد  لیصفت  اب  دیدرگ و  حلص  هب  رجنم  هک  تسا  يروما  بجوم 

، رطخ نـیا  تـشاد ، لـماک  یهگآ  دوـب  ناـما  رد  نآ  زا  ماـش  درکیم و  دـیدهت  ار  قارع  هـک  یگرزب  یلخاد  رطخ  زا  هیواـعم  - 3 ( 4)
موجه تفلاـخم و  هب  ار  مدرم  هدرک و  حرط  قارع  يوس  همه  رد  ار  دوخ  موش  ياـه  هشقن  هک  دوـب  جراوـخ  ینکفا  قاـفن  زا  تراـبع 

یشکرس اهنآ  فده  دنتخیگنا و  یمرب 
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ار دوخ  تسپ  هدیقع  دوب و  ماما  تفالخ  هب  تبسن  ینامرفان  و 

ج 2،ص:96 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.دنزیگنارب تفالخ  ماقم  دض  رب  دنزاس و  گنهامه  دوخ  اب  ار  مدرم  ات  دنداد  یم  شرتسگ  اهرهش  همه  رد 

یئاوشیپ دنامب ، هرهب  یب  رونخس  هجوم و  یئاوشیپ  نتـشاد  زا  قارع  دش  بجوم  هک  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ماما  تداهـش  - 4 ( 1)
ورف یهوبنا  یکیراـت  رد  وا  گرم  اـب  قارع  مدرم  نوـنکا  تخیگنا و  یمرب  باوـص  یکین و  هب  درکیم و  یئاـمنهار  قـحب  ار  مدرم  هک 

.دشاب هداد  تسد  زا  ار  دوخ  لیلد  امنهر و  هک  دندوب  یناوراک  دننامب  دندوب و  هتفر 

هدشن راچد  یئاهیراوگان  نینچب  قارع  رگا  دزرو و  باتش  نآ  نالعا  رد  دریگب و  گنجب  میمـصت  هیواعم  هک  دش  بجوم  لئاسم  نیا 
هکنانچ  ) درب یم  راکب  تقوم  نامیپ  دقع  گنج و  ریخأت  يارب  ار  شیاهـشالت  همه  تفای و  یمن  گنج  يارب  یهار  هیواعم  زگره  دوب 

یم نآ  زا  یگمیـسارس  سرت و  هک  ار  شنانخـس  ام  هکنانچ  دوش  نشور  عضو  ات  تفرگ ) شیپ  رد  ار  یـشور  نینچ  مور  روطارپما  اـب 
دندوب راـنک  رب  یناوتاـن  یگدـنکارپ و  زا  هداد و  لیکـشت  ار  يدـحاو  فص  قارع  مدرم  هک  یماـگنهب  وا  مینک ، یمن  شومارف  دـیراب 

نایهاپـس یگنهامه  شیاتـس  رد  و  دوب ) نم  يدرخبان  روآدای  نیفـص  گنج  رد  دوخ  هـالک  ریز  زا  اـهنآ  ياهمـشچ   ) دوب هتفگ  نینچ 
هیواعم زگره  دـندوبن  هقرفت  فالتخا و  راـچد  قارع  مدرم  رگا  و  تسا ) دـحاو  یناـسنا  بلق  دـننامه  اـهنآ  ياـهلد   ) تفگ یم  قارع 

.دزرو باتش  راک  نیا  رد  دنک و  گنج  نالعا  اهنآ  هب  تسناوتیمن 

(2)

: هیواعم همانشخب 

ماما اب  گـنج  یگداـمآ  هب  ار  همه  داتـسرف و  شنارادـنامرف  نارازگراـک و  همهب  تشاد  يدـحاو  نومـضم  هک  يا  همانـشخب  هیواـعم 
اب هک  داد  روتسد  تخیگنارب و 
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.دندنویپب وا  هب  دربن  يارب  دوخ  لئاسو  اهورین و  همه 

: همانشخب نتم  کنیا 

وا بناج  زا  نالف و  رسپ  نالف  هب  نینمؤملا  ریما  هیواعم ، ادخ  هدنب  زا  »

ج 2،ص:97 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

میوگ یم  ساپس  ار  يدنوادخ  دعب  اما  تسین ، وا  زج  یئادخ  هک  میاتس  یم  امـش  رب  ار  یئادخ  نم  امـش ، رب  دورد  ناناملـسم ، رگیدب 
یناهگان ات  درک  راداو  ار  شناگدـنب  زا  يدرم  شدوخ ، فطلب  دـنوادخ  تشادرب ، نایم  زا  ار  امـش  هفیلخ  نـالتاق  امـش و  نمـشد  هک 
فارـشا ناگرزب و  زا  یئاه  همان  نونکا  دنداتفا ، فالتخا  هب  دندش و  هدنکارپ  همه  شنارای  وا  زا  سپ  دشکب و  ار  بلاط  یبأ  نب  یلع 

هاپس دارفا  لئاسو و  مامت  اب  دیسر  امشب  نم  همان  ات  سپ  دنا ، هتساوخ  ناما  نم  زا  ناش  هلیبق  دوخ و  يارب  یگمه  هک  هدیـسر  نمب  اهنآ 
ناشکرـس و دـنوادخ  دیـسر و  دـیهاوخ  شیوخ  يوزرآ  یهاوـخنوخب و  هللا  دـمحب  هک  دـینک  باتـش  نم  يوـسب  لـماک  یگداـمآ  و 

«. هتاکرب هّللا و  همحر  مکیلع و  مالسلا  درک و  دهاوخ  دوبان  ار  امش  نانمشد 

گنج یگدامآ  مایق و  هب  ار  اهنآ  دنتخادرپ و  مدرم  کیرحتب  همانـشخب ، نیا  لوصو  ضحم  هب  هیواعم  نارادـنامرف  نارازگراک و  ( 1)
هلیسو دادعت و  رد  هک  تسویپ  هیواعم  هب  مظنم  نیگمهـس و  یئورین  هاتوک ، یتدم  رد  دنتـشاداو و  شیمارگ  دنزرف  لوسر و  هناحیر  اب 

.تشادن یصقن  هنوگ  چیه  یگدامآ  هحلسا و  و 

یمن سیدقت  ار  يرگید  زیچ  چیه  لوپ  زج  هک  یمرزآ  یب  ناراکعمط  دمآ و  مهارف  مظنم  نایهاپس  زا  نیگمهس  يورین  نیا  هک  یتقو 
تفرگ و هدـهعب  ار  هاپـس  لک  یهدـنامرف  اصخـش  دوخ  داد و  جیـسب  قارع  يوسب  ار  اـهنآ  هیواـعم  دـندش ، هارمه  هیواـعم  اـب  دـندرک 

رد دوخ  ياجب  ار  يرهف  سیق  نب  كاحض 
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شوگ ماش  نایهاپس  هکنیا ، رب  هوالع  دنا  هتفگ  نیا  زا  رتشیب  یضعب  دیسر و  رفن  رازه  تصش  هب  هیواعم  نایهاپس  دادعت  تشاذگ ، ماش 
تفلاخم وا  اب  دـیابن  زگره  هک  دنتـشاد  رارقا  دـندوب و  وا  تساوخ  يرجم  دـنتفریذپ و  یم  ار  شرما  یگمه  دـندوب و  هیواعم  ناـمرفب 

.دنربن ار  شنامرف  دننک و 

رسج هب  ات  دیدرونرد  ار  اهنابایب  شهوبنا  هاپس  یهارمه  هب  هیواعم 

ج 2،ص:98 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

«. 1  » دیسر جبنم 

(1)

: قارع مدرم  سرت 

هراشا

تفرگ ارف  ناوارف  یساره  یگمیسارس و  ار  مدرم  دش  رشتنم  اج  همه  رد  قارع  يوسب  شناوارف  هاپـس  هیواعم و  تکرح  ربخ  هک  یتقو 
رد زامن  يارب  مدرم  ات  هعماجلا ) هالـصلا   ) دـننز دایرف  رهـش  رد  ات  داد  نامرف  ار  شنارای  زا  یـضعب  تفای  یهگآ  ربخ  نیا  زا  هک  ماما  و 

ار ادخ  تفر و  الاب  ربنم  رب  دمآ و  نوریب  ماما  دـندمآ ، مهارف  دجـسم  رد  یهوبنا  هورگ  هک  دـیئاپن  يرید  دـنیآ و  مهارف  عماج  دجـسم 
: دومرف دعب  تفگ و  ساپس  شیاتس و 

یئابیکـش و دربن  رد  دومرف  نیدهاجم  هب  دشاب و  دنیاشوخان  ار  اهنآ  هچ  رگا  تشاگن  شناگدنب  رب  ار  داهج  نامرف  دـنوادخ  دـعب  اما  »
ار اهیتخـس  هک  رگم  دیـسرب  دیناوت  یمن  ناتنامرآ  تساوخ و  هب  مدرم  امـش  تسا و  ناگ  هدنیاپ  هارمه  دنوادخ  هک  دـیزرو  تماقتـسا 

وا میا ، هدرک  تکرح  وا  يوسب  ام  هک  تسا  هتسناد  هیواعم  هک  دیسر  ربخ  نمب  دینک ، لمحت 

______________________________

تسا و هدـش  هتخاس  نایناساس  تسدـب  تسا و  هار  زور  ود  بلح  اـت  نآ  هلـصاف  هک  تسا  یناتـساب  يرهـش  لزنم  نزو  رب  جـبنم  (- 1)
: دیوگ یم  هدرک  هراشا  وا  نخس  هب  رعش  نیا  رد  ینتبم  دراد و  رارق  يرتحب  اهنآ  سأر  رد  هک  دنا  هدورس  يراعشا  نآ  هرابرد  ارعش 

جبنم رد  شهاگمارآ  هک  دش  هتفگ 
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.دنا هدرکن  تساوخرد  وا  زا  ارچ  هک  دنک  یم  تساوخزاب  دسریم و  قفا  هب  شیگدنشخب  تسا و 

: تسا هتفگ  هدیزرویم و  قشع  هتشاد  نآ  رد  یئابیز  زینک  هک  هیحان  نیا  هب  مه  ربدم  نب  میهاربا 

تفای ینوزف  مهودنا  دش و  هتخیگنارب  مقوش  مداتفا  وا  لایخب  جرملا  نیع  بش  رد 

دش هتخود  میاهمشچ  متسیرگن و  تقدب  مدیشک  ندرگ  مدمآرب و  ماب  يورب 

(169 نادلبلا 8 / مجعم   ) دوش فرطرب  مهودنا  دبای و  مارآ  مبلق  منیبب و  ار  جبنم  ياه  هناخ  دیاش 

ج 2،ص:99 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

«. 1  » هلیخن يوسب  یگمه  دیاشخبب  ار  امش  ادخ  .تسا  هدمآ  ام  بناجب  مه 

«. 2  » دوشیم هچ  هک  دینیبب  مینیبب و  دیرگنب و  میرگنب و  ات  دینک  تکرح  تسا  شترا  هاگرارق  هک 

هدناشک گرم  يوسب  یئوگ  هک  دش  درز  نانچ  ناشگنر  دش و  لال  ناشنابز  دندروخ و  هکی  مدرم  تفای ، نایاپ  ماما  نخس  نوچ  ( 1)
یئاسآ و نت  رادفرط  دنتشاد و  تسود  ار  تمالـس  دندیـسرت و  یم  ماش  هاپـس  زا  اریز  دنتفریذپن  ار  ماما  نامرف  مادک  چیه  دندش ، یم 
دادـیم و ربـخ  كاـنرطخ  يا  هدـنیآ  زا  هک  دـمآ  دـیدپ  اـهنآ  زا  داـهجب  توعد  نیتـسخن  رد  يراوـخ  یتـسپ و  نیا  دـندوب و  شزاـس 

.تشاد هارمه  هب  ار  يزوریپ  زا  يدیماان  موش و  یتشونرس 

، دید ماما  نامرف  نتفریذپ  زا  ار  اهنآ  عانتما  مدرم و  یناگمه  توکس  «، 3  » متاح نب  يدع  رادیب  دنمشیدنا و  گرزب و  یباحص  نوچ 
دمآ و ناجیهب  هدننکاوسر  يراوخ  نآ  زا  درمش و  تشز  ار  اهنآ  یشوماخ  دیشک و  هنابز  یشتآ  هلعش  نوچ  دش و  نیگمشخ  یتخسب 

: تفگ نینچ  دیراب  یم  هدارا  هسامح و  نآ  زا  هک  يراتفگ  اب 

، دیریذپ یمن  ار  ناتربمایپ  دنزرف  ماما و  نامرف  ایآ  دـیراد ، یئاوسر  تشز و  تیعقوم  هچ  هللا ، ناحبـس  متـسه ، متاح  رـسپ  يدـع  نم  »
نارونخس نآ  دنیاجک 
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ار اهلد  نخس  ماگنهب  ناشنابز  هک  یئاناوت 

______________________________

جراوخ اب  اجنآ  رد  هیواعم  هک  هفوک  کیدزن  ماش  هار  رد  تسا  يا  هیحان  و  اـمرخ ) کـچوک  تخرد   ) تسا هلخن  ریغـصت  هلیخن  (- 1)
: تفگ اهنآ  يراوگوس  رد  مصالا  نبا  دیگنج و 

(276 نادلبلا 8 / مجعم   ) ناریو ياهخاک  ربارب  رد  هلیخن  گنج  زور  رددنتشاد  نادنمزآ  هک  مراد  ینید  نامه  نم 

13 دیدحلا 4 / یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  (- 2)

رد وا  تسا ، فیرط  یبا ، يدـع  هینک  تسا ، فورعم  شهد  یگدنـشخب و  رد  هک  تسا  متاح  شردـپ  یئاـط ، متاـح  نب  يدـع  (- 3)
تسا زارد  نیریش و  وا  ندش  ناملسم  ناتساد  دیئارگ و  مالسا  هب  تینارصن  زا  دمآ و  ربمایپ  روضحب  يرجه  مهن  لاس 

ج 2،ص:100 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

بیع و دیسرت و  یمن  ادخ  ینمشد  زا  ایآ  دیزخ ، یم  شخاروسب  ناهابور  لثم  دینیب  یم  ار  يراوید  هک  یماگنه  امـش  تفاکـش ، یم 
«. دیمهف یمن  ار  نآ  گنن 

: تفگ درک و  ماما  هب  ور  لماک  تعاطا  يربنامرف و  راهظا  اب  هاگنآ  ( 1)

میدینش و ارت  نخس  دشخب ، قیفوت  نایاپ ، ات  زاغآ  زا  ارت  دراد و  ترانکرب  اه  یـشوخان  زا  دنایامنب و  وتب  ار  يزوریپ  ياههار  دنوادخ  »
«. میرادربنامرف یشیدنیب  یئوگب و  هچنآ  رد  میاوت و  نامرفب  شوگ  کنیا  میدرک  یسررب  ار  تنامرف 

______________________________

هدنـشخب دنمتفارـش و  يدرم  يدع  تسا ، هتـشاد  نایب  یناوارف  ثیداحا  ربمغیپ  زا  وا  تسا ، هدروآ  هباغلا  دـسا  باتک  رد  ریثک  نبا  هک 
يادا هب  ناوارف  قایتشا  اب  دـسر  یم  زامن  تقو  هک  یماگنه  تفگ  یم  وا  تشاد  دـنلب  يا  هبترم  نامدرم  رگید  شموق و  دزن  رد  دوب و 

، درامـش یم  شزیچان  دنک و  یم  هاگن  وا  هب  ربکت  اب  رمع  هک  دش  هجوتم  دش و  دراو  باطخ  نب  رمع  رب  يدع  يزور  مزادرپ ، یم  نآ 
؟ یسانش یم  ارم  ایآ  تفگ  يدع 

یلب و تفگ  رمع 
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، دندوب رفاک  نارگید  هک  یماگنهب  وت  مسانـش ، یم  ارت  ادخب  تشاد ، یمارگ  وکین  یتخانـش  هب  ارت  يادـخ  دسانـش ، یم  رتهب  ارت  ادـخ 
رد يدرک و  افو  نارگید  بیرف  تقو  رد  یهلا  نامیپ  هب  یتخانش و  دندرکیم  شراکنا  نارگید  هک  یعقوم  رد  ار  قح  يدش ، ناملـسم 

تاـحوتف رد  وا  .تسا  سب  ارم  تسا ، سب  ارم  تفگ  يدـع  يدروآ  يور  نید  هب  دـندرک  یم  تشپ  مالـسا  هب  مدرم  هـک  ماـگنه  نآ 
ثعشا هک  دنا  هدرک  لقن  وا  یگدنشخب  يراوگرزب و  زا  تشاد ، روضح  هدیبع  وبا  اب  رسج  دربن  ناورهن و  هیسداق و  ياهگنج  قارع و 

اذغ رپ  ار  اهگید  همه  يدع  دهد ، هیراع  وا  هب  ار  متاح  ياهگید  هک  درک  تساوخرد  داتـسرف و  يدع  شیپ  هب  ار  یـصخش  سیق ، نب 
یمن هیراع  یـسکب  ار  یلاخ  گید  ام  داد  خـساپ  يدـع  متـساوخیم  یلاـخ  ار  اـهنآ  نم  هک  داد  ماـغیپ  ثعـشا  داتـسرف ، شیارب  درک و 

زا يدـع  دـنراد ، یقح  ام  رب  دنتـسه و  ام  ناگیاسمه  اهنیا  تفگ  یم  تخیر و  یم  ناگچروم  هنال  هب  نان  يرادـقم  هشیمه  وا  میهد ،
اهنآ زا  یکی  هک  تشاد  دنزرف  ود  وا  تشادرب ، تحارج  شمـشچ  دـیگنج و  ماما  مازتلا  رد  نیفـص  گنج  رد  تفرگ و  هرانک  نامثع 

وا .تسا  هدش  لقن  ناوارف  ياهتداشر  يدع  زا  دوب ، ماما  هارمه  ناورهن  نیفـص و  ياهگنج  رد  يرگید  دش و  هتـشک  یلع ع  مازتلا  رد 
باعیتسالا و هباصالا ، هباغلا ، دـسا  رد  وا  لاـح  حرـش  تشذـگرد ، اـسیقرق  اـی  هفوک  رد  یگلاـس  نینـس 120  رد  يرجه  لاـس 69  رد 

.تسا هدمآ  بیذهتلا  بیذهت 

ج 2،ص:101 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

: تفگ تشاد و  زاربا  مدرم  هب  ار  دوخ  هدارا  سپ  ( 1)

نم اب  دهاوخیم  سک  ره  موریم  هاپس  هاگرارق  هب  نونکا  نم  »
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«. دیایب

شمالغ هب  تخات و  هاپـس  هاگرارق  يوسب  هنتکی  دـش و  راوس  دوب  هدامآ  دجـسم  رد  رب  هک  شبـسا  رب  دـمآ و  نوریب  دجـسم  زا  يدـع 
«. 1  » دنامب اجنآ  رد  اهنت  دوخ  دیناسر و  هلیخن  هب  ار  دوخ  دنک و  شیهارمه  دناد  یم  دوخ  حالص  رگا  تفگ 

هعـصعص نب  دایز  و  « 2  » یحایر سیق  نب  لـقعم  هداـبع و  نبا  دعـس  نب  سیق  گرزب  رادرـس  یناوارف ، یگمیـسارس  مشخ و  نینچمه 
حور دندرک و  شنزرس  یتسپ  یتسس و  نیا  زا  ار  مدرم  دندش و  هتخورفارب  اهنآ  یئاریذپان  مدرم و  توکس  زا  تفرگ و  ارف  ار  یمیمت 

تبـسن متاح  نب  يدع  لثم  دندش و  ماما  هجوتم  هاگنآ  دـنتخیگنارب و  اهنآ  رد  نمـشد  اب  یئورایور  گنج و  يارب  ار  ناجیه  طاشن و 
هـشیمه نم  : » دومرف دوتـس و  ار  ناشکاپ  هشیدـنا  تیعقوم و  درک و  يرازگـساپس  اهنآ  زا  ماما  .دـندرک  تعاطا  يرادافو و  زاربا  وا  هب 

«. دهد وکین  شاداپ  ناتیادخ  ما ، هتخانش  یم  صالخا  افو و  نیتسار و  تین  هب  ار  امش 

هفوک زا  يوما  نایغط  ناودع و  اب  هزرابم  يارب  باتش  اب  ماما 

______________________________

دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  (- 1)

حتف زا  ار  وا  ات  دروآ  رمع  روضحب  ار  لقعم  رامع  دیوگ ، یم  رکاسع  نبا  تسا ، هدرک  كرد  ار  ربمایپ  رـضحم  سیق ، نب  لقعم  (- 2)
لمج و رد  ع »  » یلع هاپـس  نارادرـس  زا  لقعم  دش ، مازعا  دندوب  هدش  دترم  هک  هیجان  ینب  گنج  هب  نینچمه  وا  دـهد ، یهگآ  رتشوش 

رادرـس یعوبری ، همقلع  نبا  روتـسم  اب  لـقعم  ع ،»  » یلع تداهـش  زا  دـعب  دـیوگیم : طاـیخ  نب  هفیلخ  دوب ، ترـضح  نآ  سیلپ  سیئر 
هیواعم نامز  رد  يرجه  لاسب 42  هعقاو  نیا  تشادرب ، نایم  زا  ار  اهنآ  همه  درک و  هزرابم  جراوخ 
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.تسا هدمآ   457 هباصالا 3 / باتک  رد  ربخ  نیا  دوب ، ع »  » یلع تفالخ  نامز  رد  يرجه  لاس 39  رد  هک  تسا  هدش  هتفگ  داد و  خر 

ج 2،ص:102 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

هب دزیگنارب و  داـهج  يارب  ار  مدرم  هک  داد  روتـسد  وا  هب  تشاذـگ و  دوخ  ياـجب  ار  « 1  » ثرح نب  لـفون  نب  هریغم  و  ( 1  ) دش جراخ 
اجنآ رد  دیسر  هلیخن  هب  ات  تشون  رد  ار  نابایب  دیایب ) شفصو  هکنانچ   ) شیوخ داهن  تسس  یلو  ناوارف  هاپس  اب  دوخ  دتسرفب و  هلیخن 

و « 2  » دش دراو  نمحرلا  دبع  رید  هب  ات  تخات  شیپ  هب  درک و  چوک  اجنآ  زا  دعب  تخادرپ و  هاپـس  جیـسب  زیهجت و  هب  دیئاپب و  یکدـنا 
دتسرفب شیپ  هب  ار  نایهاپس  زا  يا  همدقم  هک  تفرگ  میمصت  دنسرب و  وا  هب  رـس  تشپ  زا  شنایهاپـس  رگید  ات  دنامب  زور  هس  اجنآ  رد 

.دیایب شیپ  هب  رتشیب  نیا  زا  دناوتن  ات  دنزاس  فقوتم  دنتسه  هک  اجکره  رد  ار  وا  دنبای و  یهگآ  نمشد  عضو  زا  ات 

رفن رازه  هدزاود  هب  ناشدادـعت  هک  درک  باختنا  ار  دوخ  رهام  عاجـش و  رادافو و  نارای  زا  یهورگ  تیرومأم ، نیا  يارجا  يارب  ماما ،
ارف ار  سابع  نب  هللا  دیبع  ناشرادرـس  اهنآ ، تکرح  زا  لبق  درپس و  سابع  نب  هللا  دیبع  شیومع  رـسپ  هب  ار  اهنآ  یهدنامرف  دیـسریم و 

: دومرف شرافس  نینچ  هدنزرا  يراتفگ  اب  ار  وا  دناوخ و 

______________________________

تسا هدش  هتفگ  دمآ و  ایندب  ترجه  زا  شیپ  هکم  رهش  رد  ربمایپ  نامز  رد  یمـشاه  بلطملا  دبع  نب  ثرح  نب  لفون  نب  هریغم  (- 1)
نب صاعلا  یبا  رتخد  هماما  دوب و  ییحی  وبا  شا  هینک  درک ، كرد  ار  ربمغیپ  راگزور  لاس ، شش  طقف  هک 
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جاودزا هریغم  اب  هک  درک  تیـصو  گرم  ماگنهب  ماما  دوب و  ع »  » یلع ترـضح  رـسمه  وا ، زا  شیپ  هماما  .تفرگ  يرـسمه  هب  ار  عیبر 
هدرک تیاور  ثیدح  کی  طقف  ربمایپ  زا  هریغم  درکیم ، تواضق  نامثع  تفالخ  نامز  رد  دوب و  ماما  هارمه  نیفص  گنج  رد  وا  دنک ،

(407 هباغلا 4 / دسا  « ) تسا هتساخرب  ادخ  گنجب  درامشن  تشز  ار  متس  دیاتسن و  ار  تلادع  سک  ره   » دومرف لوسر  هک 

ماما نامرف  زا  یناوارف  هدع  دنتفر و  گنجب  ماما  اب  دنتساوخیم  هک  یهورگ  تسا ، هدمآ  حیارجلا ص 228  جئارخلا و  باتک  رد  (- 2)
دنام هلیخن  رد  زور  هد  ماما  دنداد ، بیرف  ع »  » یلع شردپ  دننام  مه  ار  ماما  دندرکن و  افو  دوخ  ياه  هدعو  نانخـسب و  دندیچیپ و  رس 

امش  » دومرف يا  هبطخ  نمـض  درک و  رفنت  زاربا  مدرمب  تبـسن  تشگزاب و  هفوک  هب  ریزگان  ماما  دنتـسویپ ، وا  هب  رفن  رازه  راهچ  طقف  و 
«. دیداد بیرف  مردپ  لثم  مه  ار  نم 

ج 2،ص:103 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

دناوتیم یهورگ  اب  اهنآ  درم  کی  ره  هک  متسرفیم  وت  هارمه  هب  ار  نآرق  نایراق  ریلد و  ناراوس  زا  رفن  رازه  هدزاود  میومع ، رـسپ  ( » 1)
هدـنامیقاب اهنآ  اریز  شاب  کیدزن  اهنآ  هب  ینابرهم  ياهلاب  زاب و  يور  اب  شاب و  وخمرن  ناـنآ  اـب  یلو  تفیب  هار  اـهنآ  اـب  دـنک ، يربارب 

زا ار  اهنآ  یـسرب و  هیواعم  نایهاپـس  کیدزن  هب  ات  رذگب ، نآ  زا  هد و  همادا  تارف  طش  ات  دوخ  تکرحب  دـننانمؤم ، ریما  دـمتعم  نارای 
دعـس و نب  سیق  اب  ناسرب و  نمب  ار  روما  شرازگ  زور  ره  مسر و  یم  ارف  وت  لابند  زا  باتـش  اب  نم  هک  میایب ، نم  اـت  رادزاـب  تکرح 

سیق نب  دیعس 
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، نک هزرابم  وا  اب  مه  وت  تخادرپ  دربن  هب  وا  رگا  نکم و  گـنجب  زاـغآ  یتفرگ  رارق  هیواـعم  ربارب  رد  نوچ  نک ، تروشم  اـهراک  رد 
راد هدهع  سیق  نب  دیعـس  وا  گرم  تروص  رد  دریگ و  هدهع  رب  ار  هاپـس  یهدنامرف  دعـس  نب  سیق  يدـش  هتـشک  گنج  رد  هچنانچ 

: تسا ریز  لئاسم  نمضتم  شرافس ، نیا  .دوب » دهاوخ  هاپس  یهدنامرف 

دوش و راتفر  ینابرهم  یمرن و  هب  نایهاپـس  اب  هک  دـنک  یم  شرافـس  ماما  اریز  تموکح ، تلود و  روما  رب  ماما  ناوارف  یهگآ  - 1 ( 2)
یئور شوخ  یتسیاب  هاپس  یهدنامرف  دنتسه و  نینمؤملا  ریما  دامتعا  دروم  رادافو و  نارای  زا  اهنآ  هک  دیاتـس  یم  یکین  هب  ار  نایهاپس 
هورگ نوچ  تسا  یعیبط  دـبای و  شیازفا  یمالـسا  تلود  هب  تبـسن  نایهاپـس  صالخا  نامیا و  ات  دراد  زاربا  اهنآ  هب  یمرگ  هفطاـع  و 

دنهدیم لیکـشت  ار  يراوتـسا  ژد  دننام و  یم  ياجرباپ  دندروآ ، نامیا  شتـسایسب  دندیزرو و  صالخا  دوخ  تموکح  هب  ناگدنمزر 
شتماقتـسا يدرمیاپ و  تابجوم  دنام و  یم  رانک  رب  مه  یلخاد  هقرفت  یهابت و  زا  دـنک و  هنخر  نآ  هب  دـناوتیمن  یجراخ  نمـشد  هک 

.دوش یم  مهارف 

هیواعم بناج  زا  گنج  دراذگب  دنکن و  یتسدشیپ  دربن  رد  هیواعم  رب  دـنکن و  گنجب  زاغآ  هک  دـهد  یم  نامرف  هللا  دـیبع  هب  - 2 ( 3)
: دومرف نآرق  رد  هک  تسا  دنوادخ  نخس  قیداصم  زا  هیواعم  اریز  دوش  عورش 

زگره دنگنج و  یم  امش  اب  هک  دیگنجب  یناسک  اب  ادخ  هار  رد  »

ج 2،ص:104 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

«(. 1  » دراد یمن  تسود  ار  ناراکزواجت  دنوادخ  هک  دینکن  زواجت 

یهدنامرف دنک و  تروشم  سیق  نب  دیعس  دعس و  نب  سیق  اب  یهدنامرف  نوئش  رد  دیاب  ساپس  هدنامرف  هک  دنک  یم  شرافـس  - 3 ( 1)
دیبع گرم  تروص  رد  ار  هاپس 

دلج 2 مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  www.Ghaemiyeh.comیناگدنز  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 645زکرم  هحفص 115 

http://www.ghaemiyeh.com


تسا و رفن  ود  نیا  يأر  تقفاوم  هب  طوبرم  هللا  دیبع  زا  يوریپ  هک  دنامهف  یم  رکـشل  دارفا  هب  هلیـسو  نیدـب  دراپـس و  یم  اهنآ  هب  هللا 
یـسک هاپـس  نایم  رد  اهنآ  دننامه  هک  دیعـس  سیق و  ندرمـش  دمتعم  اب  و  دهد ، نامرف  یگماکدوخ  ییأر و  دوخ  اب  دناوتیمن  هللا  دیبع 

تیلوئـسم ات  درامـش  یم  گرزب  ار  رواشم  ود  نیا  ماقم  دـسر  یمن  اهنآ  هیاـپ  هب  یـسک  تیب  لـها  یتسود  يراـکوکین و  هب  تسین و 
ناـیب ار  ثحب  نیا  هب  طوبرم  دراوـم  یخرب  میریزگاـن  اـجنیا  رد  .ددرگن  مکاـح  يدرف  ضارغا  دوـش و  شخپ  رفن  هس  نیب  یهدـنامرف 

: مینک

(2)

: هّللا دیبع  باختنا  - 1

ماـقم نیا  هب  ار  یـصخش  نینچ  ماـما  ارچ  تسیچ و  هاپـس  یهدـنامرفب  ساـبع  نـب  هللا  دـیبع  باـختنا  تـلع  دنـسرپ  یم  يداـیز  هدـع 
دوب و رتدایز  ناشصالخا  رتمکحتـسم و  ناشنامیا  هک  دنتـشاد  دوجو  يدارفا  نایهاپـس  نایم  رد  هک  یتروص  رد  دیزگرب  تیلوئـسمرپ 

هللا دیبع  زا  تهج  رهب  هک  هاپس  نئمطم  دارفا  زا  اهنآ  نادننامه  سیق و  نب  دیعـس  دعـس و  نب  سیق  لثم  دنتـشاد ، رتدنمورین  يا  هدیقع 
؟ دندوب رتراوازس  نایرکشل  يربهر  يارب 

گنج هب  شیپ  زا  شیب  ار  وا  ات  درک  ضیوفت  هللا  دیبع  هب  ار  هاپـس  یهدنامرف  تهج  نادب  ماما  الوا ، تفگ  دیاب  شـسرپ  نیا  خساپ  رد 
هتـسیاش دیـشیدنا و  یم  یتسردب  دوب و  اناوت  تیافک و  اب  يدرم  وا  هکنیا  مود  دیازفیب ، شیرادافو  نازیم  رب  دزیگنارب و  دنک و  قیوشت 

ار وا  ع )  ) یلع هک  دوب  تردـق  تیافک و  نیمه  تلع  هب  دوب و  هدـش  تیبرت  نینمؤملا  ریما  بتکم  رد  وا  اریز  دوب  یماـقم  نینچ  زارحا 
.دومرف بوصنم  نمی  تموکح  هب 

______________________________

هیآ 189 هرقب  هروس  (- 1)

ج 2،ص:105 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

تیاهن دوب  مزلم  وا  هکنآ  رگید 
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ود هیواعم  رادرس  هاطرا  نب  رسب  دوب و  هیواعم  زا  یهاوخنوخ  ماقتنا و  ماقم  رد  وا  اریز  دنک  زاربا  هیواعم  اب  گنج  رد  ار  دوخ  ششوک 
ار یهدنامرف  ماقم  هکلب  تشادن  هدهع  رب  اقلطم  هللا  دیبع  ار  هاپس  یهدنامرف  هرخالاب  دوب و  هتشک  نمی  هب  موجه  رد  ار  هللا  دیبع  دنزرف 
قح نیسای  لآ  موحرم  هراب  نیا  رد  دندادیم و  لیکشت  ار  نآ  رگید  يولهپ  ود  سیق  نب  دیعـس  دعـس و  نب  سیق  هک  دوب  دهعتم  یثلثم 

«. 1  » تسا هدرک  ادا  یتسردب  ار  بلطم 

(1)

: نایهاپس دادعت  - 2

زا دـیدحلا  یبا  نبا  تسا ، فلتخم  دـندرک  تکرح  طاباس  ملظم  هب  هفوک  زا  ماـما  اـب  هک  ینایهاپـس  دادـعت  دروم  رد  ناـخروم  نخس 
رازه هدزاود  دندوب  سابع  نب  هّللا  دیبع  هارمه  هک  ار  رکـشل  همدقم  دادعت  طقف  دروآ  یمن  ار  اهنآ  ددع  دـنک و  یم  دای  میظع  یهاپس 

«. 2  » دندوب رصم  نایراق  برع و  هدیزرو  ناراوس  زا  ناگمه  دیوگیم  دسیون و  یم  رفن 

نایمب وا  نارای  زا  یـضعب  ماـما و  نیب  هک  ینانخـس  زا  یلو  « 3  » دنا هتـشون  رفن  رازه  لهچ  ار  هاپـس  دادعت  ناخروم  زا  یـضعب  يربط و 
لوبق هب  ضارتعا  نمـض  درـص  نب  نامیلـس  هکنانچ  تسا ، هدیـسر  یم  رفن  رازه  دصکی  هب  نایهاپـس  تارفن  هک  دیآ  یمرب  نینچ  دمآ 

رازه دص  تسناد  یم  هک  یلاحرد  رد  تفریذپن  ارت  تعیب  هیواعم  هنوگچ  هک  تسا  روآ  یتفگش  ام  يارب  : » تفگ نینچ  ماما  هب  حلص ،
رفن رازه  دون  قارع  نایهاپس  هک  دیآ  یمرب  نینچ  زین  و  «« 4  » دنتسه وت  اب  قارع  ناگدنگنج  زا  رفن 

______________________________

ع»  » نسح ماما  حلص  (- 1)

دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  (- 2)

يربط خیرات  (- 3)

.هسایسلا همامالا و  (- 4)

ج 2،ص:106 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

و « 2  » هدش هتفگ  مه  رفن  رازه  داتفه  نینچمه  و  « 1  » دنا هدوب 
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یم هک  تسا  « 3  » یلاکب فون  نخس  ام  لیلد  مینادیم و  رفن  رازه  لهچ  ار  تارفن  دادعت  ام  یلو  تسه  هراب  نیا  رد  مه  رگید  ینانخس 
يرادرـسب راوس  رازه  هد  شتداهـش  زا  شیپ  هتفه  کی  تشاد ، هیواـعم  اـب  يرگید  گـنج  دـصق  ع »  » یلع ماـما  هک  یماـگنه  دـیوگ 

نیفـصب تشگزاب  هدامآ  ینارادرـس  اب  یئاه  هورگ  دعـس و  نب  سیق  اب  رفن  رازه  هد  بویا و  وبا  اـب  رازه  هد  درک و  جیـسب  ع »  » نیـسح
«. 4  » درب هلمح  وا  رب  ریشمش  اب  مجلم  رسپ  هک  دوب  هدیسرن  هعمج  هب  زونه  درک و 

هدشن هدرب  اهنآ  نارادرس  زا  رگید  يا  هدع  مان  هک  دنا  هدوب  دربن  هدامآ  يزهجم  حلسم و  هاپـس  هک  دیآ  یمرب  نینچ  نخـس  نیا  زا  ( 1)
یلع ماما  تداهـش  زا  سپ  نایهاپـس  نیا  همه  دنا و  هدیـسر  یم  رفن  رازه  هد  هب  زین  اهنآ  دیدرت  نودب  تسین و  صخـشم  ناشدادـعت  و 

نیا مه  ءادفلا  وبا  نخس  دنا ، هدش  جیسب  هیواعم  اب  گنج  يارب  هدرک و  تعیب  ع »  » نسح اب  «ع »

______________________________

هدروآ نینچ  ددنویپب  هیواعم  هب  دایز  هکنیا  زا  لبق  دوب  هدرک  دیدهت  ار  وا  دایز  هک  هیواعم  خساپ  رد  ار  دایز  همان  یبوقعی  خـیرات  (- 1)
نارسپ وا  نم و  نیب  هک  یلاحرد  تسا  هداد  هدعو  هدرک و  دیدهت  ارم  هتشون و  نمب  يا  همان  قافن  هنال  راوخرگج و  دنه  دنزرف   ) تسا

(. دنراد رارق  یهاپس  رازه  دون  اب  ربمایپ 

نیا تفگ  درم  نآ  دوب ، يا  همان  ماـما  تسد  رد  دـمآ و  ع »  » نسح روضحب  يدرم  هک  تسا  هدـمآ  هیاـهنلا  هیادـبلا و  باـتک  رد  (- 2)
ار نآ  ایآ  تفگ  درم  تسا ، هدرک  یئاهدـیدهت  هداد و  یئاه  هدـعو  نمب  هتـشون و  هیواعم  هک  تسا  يا  همان  دومرف  ماـما  تسیچ  هماـن 

، مسرت یم  دومرف : ماما  يریذپ  یم 
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دنرب تیاکـش  دنوادخ  روضحب  دزیرب و  نوخ  ناشیاهگر  زا  هک  دنیایب  تمایق  زور  ینادرم  رتمک  ای  رتشیب  ای  رفن  رازه  داتـشه  ای  داتفه 
.تسا هتشون  مه  دیدحلا  یبا  نبا  ار  نومضم  نیا  هب  کیدزن  دش ؟ هتخیر  ام  نوخ  ارچ  هک 

ار نآ  دنرتشیب  هک  یهورگ  تسا و  نادـمه  لیابق  زا  لاکب  هلیبق  هب  هتـسباو  بلغت ، هتفگب  نینمؤملا و  ریما  نارای  زا  یلاکب  فون  (- 3)
تـسا هلیبق  نیا  زا  نینمؤملا  ریما  یباحـص  هلاضف ، نب  فون  هک  دنادیم  ریمح  زا  يا  هلیبق  ار  لاکب  دیدحلا  یبا  نبا  دنا ، هدـناوخ  لیکب 

.تسا هدش  نایب  تاقیلعت ص 356  رد  بلطم  نیا 

هدبع دمحم  هغالبلا  جهن  حرش  (- 4)

ج 2،ص:107 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

«. 1  » دندوب هدرک  تعیب  شردپ  اب  هک  دش  نایماش  اب  دربن  هدامآ  یهاپس  اب  نسح  ماما  تسا : هتفگ  هک  دنک  یم  دییأت  ار  ربخ 

: دسیون یم  هک  تسا  هتفگ  نیا  دیؤم  مه  ریثا  نبا  نخس  ( 1)

رد دنزادرپب ، ماش  هاپـس  يدوبانب  دنگنجب و  شهارمه  هب  ناج  ياپ  ات  هک  دندرک  تعیب  شنایهاپـس  زا  نینمؤملا  ریما  اب  رفن  رازه  لهچ 
زا سپ  دـنادرگزاب ) ار  نآ  دـناوتن  یـسک  دـنک  يا  هدارا  دـنوادخ  نوچ  و   ) تفای تداهـش  دوب ، تکرح  هدامآ  ماما  هک  ماگنه  نیمه 
اب هک  ینایهاپـس  اب  ماما  دـیآ ، یم  شیپ  قارع  يوسب  هیواعم  هک  دیـسر  ربخ  دـندرک ، تعیب  نسح  شدـنزرف  اـب  مدرم  هک  ماـما  گرم 

«. 2  » درک تکرح  هیواعم  هاپس  بناجب  هفوک  زا  دش و  گنج  هدامآ  دندوب  هدرک  تعیب  شردپ 

یهاپس رازه  لهچ  نتشاد  اب  وت  هک  متفگش  رد  : » تفگ ماما  هب  حلص  دروم  رد  هک  تسا  هبجن  نب  بیسم  نخس  ربخ ، نیا  رگید  دیکأت 
«. 3 « » يدرک حلص  هیواعم  اب 

لهچ ماما  نایهاپس  دادعت  یخیرات  یپرد  یپ  تایاور  قبط  تروص  نیا  رد 
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قیقد و شهوژپ  زا  سپ  هدرک و  یـسررب  هراب  نیا  رد  ار  فلتخم  راـبخا  نیـسای ، لآ  دـیقف  خروم  ققحم و  ماـما  تسا ، هدوب  رفن  رازه 
«. 4  » تسا هدوب  رتشیب  یکدنا  ای  رفن  رازه  تسیب  طقف  ماما  نایهاپس  دادعت  هک  هدیسر  هجیتن  نیاب  یخیرات  تایاور  یسانشزاب 

اهـسوه و زا  یلو  دـشاب  ناوارف  ناشدادـعت  مه  رگا  اریز  دـسر ، یمن  رظنب  مهم  نادـنچ  نایهاپـس  دادـعت  رد  فـالتخا  اـهنیا ، هـمه  اـب 
يزوریپ و اریز  دنـسر ، یمن  يزوریپ  هب  زگره  دـنوشیم و  راوخ  دـنروخیم و  تسکـش  ریزگاـنب  دـننک  يوریپ  ینوگاـنوگ  ياـهنامرآ 

، اهنآ ناوارف  دادعتب  هن  دراد  یگتسب  نایهاپس  یگنهآ  مه  داقتعا و  نامیا و  صالخا و  هب  یگریچ 

______________________________

ءادفلا وبا  خیرات  (- 1)

لماکلا (- 2)

دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  (- 3)

نسحلا حلص  (- 4)

ج 2،ص:108 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

اهنآ زا  دنچ  ره  ار  نمشد  يورین  دنروآ و  تسدب  گرزب  یئاهیزوریپ  دنناوتیم  گنهامه  راکمه و  هتسویپ و  یلو  كدنا  ینایهاپس  و 
راـتفرگ نوـچ  یلو  دنتـشاد  لـماک  یتازیهجت  ناوارف و  یتارفن  هچ  رگا  مه  قارع  نایهاپـس  دـنبوک ، مه  رد  دـشاب  رتـیوق  رت و  ناوارف 

هچ ناشناوارف  دادعت  هقرفت ، یگدیـشاپ و  مه  زا  نیا  دوجو  اب  دنوش و  زوریپ  دنتـسناوتیم  هنوگچ  دندوب  یتسپ  یتسـس و  یگدنکارپ و 
؟ تشاد يدوس 

(1)

: نایهاپس یگنوگچ  - 3

هراشا

اب تسا و  نآ  رب  شماکحتـسا  يرادـیاپ و  تسا و  راوتـسا  نآ  رب  تموـکح  ياـنب  هک  تسا  يدـنمورین  نوتـس  شترا ، کـش ، نودـب 
هب هک  یطرـشب  تسا  یمومع  مظن  تینما و  رد  ناـگمه  هاـگ  هیکت  درادـیم و  هگن  هناـگیب  زواـجت  زا  ار  تلم  تلود و  شیوخ  يورین 

ینمـشد دوخ  یلاع  یهدنامرف  ماقمب  دزرو و  تنایخ  رگا  یلو  دزرو  صالخا  دوخ  یعافد  فده  هب  دشاب و  هتـشاد  نامیا  شتموکح 
تصرف رظتنم  ماقتنا و  یپ  رد  دنک و 
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زوریپ یلخاد  یجراخ و  دربن  ياهنادیم  زا  کی  چیه  رد  املسم  دیآرد ، نمـشد  نامرفب  دنک و  یلاخ  هناش  تیلوئـسم  لوبق  زا  ات  دشاب 
.دبای یمن  تسد  یگریچ  هب  زگره  هتفرگ  ارف  ار  نآ  قفا  ینامرفان  قافن و  هایس  ياهربا  هک  يا  هدولآ  یسایس  وج  رد  دوش و  یمن 

دوب و هتفر  ورف  اه  هنتف  رد  تشاد و  یناـماسبان  عضو  نینچ  دوب  هدـش  جیـسب  هیواـعم  اـب  دربن  يارب  ماـما  هارمه  هب  هک  مه  قارع  شترا 
، دـیفم خیـش  هکناـنچ  دوب ، رتـگرزب  هیواـعم  رطخ  زا  ماـما  يارب  شرطخ  هک  دوب  هدرـشف  مه  رد  شناـنچ  يزور  هریت  یتخبدـب و  جوم 

: دیوگ یم  دنک و  یم  شخب  نوگانوگ  یئاه  هورگ  هب  ار  اهنآ  صاخ  يراکتبا  اب  دنک و  یم  نایب  ار  هاپس  نیا  عضو  یبوخب 

كدنا کبـس و  تسـس و  جـیردتب  یلو  دـندوب  نیگنـس  میظع و  سب  یـشترا  دـندش  داهج  هدامآ  ماما  هارمه  هب  هک  قارع  مدرم  ( 2)
زا اریز  دندش 

ج 2،ص:109 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

هک هنوگره  هب  دنتـساوخیم  هک  جراوخ  زا  یـضعب  دندوب و  شردپ  ماما و  نایعیـش  یـضعب  دندوب ، هدـش  لیکـشت  فلتخم  یئاه  هورگ 
قح هک  كاکش  یهورگ  دندوب و  هتسب  تمینغ  تراغ و  هب  لد  طقف  هک  دندوب  ینازیگنا  هنتف  یخرب  دنورب ، هیواعم  گنجب  دیآ  شیپ 

اب يراک  دندرکیم و  يوریپ  هلیبق  ياسؤر  زا  دندوب و  يا  هلیبق  ياه  بصعت  وریپ  هک  يدایز  هدع  دنتخانش و  یمن  یتسردب  لطاب  زا  ار 
«. 1  » دنتشادن نید 

راتساوخ تمالس و  شیاسآ و  رادفرط  دنتشادیم و  شوخان  ار  گنج  دسیون : یم  اهنآ  یعامتجا  یحور و  عضو  هرابرد  دیفم  خیش  و 
هب کنیا  ام  دندرکیم و  يوریپ  ار  فلتخم  يدیاقع  داضتم و  یئاه  هشیدـنا  قارع  نایهاپـس  هک  دـیازفا  یم  دـندوب و  شزاس  میلـست و 

: میزادرپ یم  اهنآ  تخانش 

(1)

هعیش - 1

نامیا و اب  هورگ  نیا 
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تیمکح لوبق  هب  نینمؤملا  ریما  دندوب ، یناوارف  دنمورین و  حانج  رگا  اریز  دـندادیم  لیکـشت  قارع  هاپـس  رد  ار  یمک  دادـعت  صلخم ،
نایهاپـس رگید  اـب  هدـیقع  رکف و  زرط  رد  هک  كدـنا  هورگ  نیا  دـش ، یمن  حلـص  شریذـپ  هـب  ریزگاـن  ع »  » نـسح داد و  یمنرد  نـت 

نانابهگن و وا و  نانیـشناج  لوسر ، تیب  لها  هک  دنتـشاد  هدـیقع  دنتـسنادیم و  ربمایپ  نادـناخ  قح  ار  تفالخ  اریز  دنتـشاد  فـالتخا 
.تسا بجاو  ناناملسم  همه  رب  ناشنامرف  يارجا  دنمالسا و  لیصا  نارای 

(2)

جراوخ - 2

دنورب و هیواعم  گنجب  دشاب  هک  يا  هلیح  هلیسو و  رهب  دنتساوخیم  هک  دندوب  جراوخ  دندوب  هتسویپ  ماما  نایهاپـسب  هک  يرگید  هورگ 
اهنآ دنتسنادیم و  مه  ریظن  ار  هیواعم  ماما و  اهنآ  هکلب  دوبن  هیواعم  يراوازسان  و  ع »  » نسح یگتـسیاشب  نامیا  لیلد  اهنآ  تساوخ  نیا 

کی هب  ار 

______________________________

داشرا (- 1)

ج 2،ص:110 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

باتـش هیواعم  گنج  رد  تهج  نادـب  یلو  دنتـسین  یمالـسا  تفالخ  هتـسیاش  اهنیا  زا  مادـک  چـیه  هک  دـنتفگ  یم  دـندیدیم و  مشچ 
زا هیواعم  نوچ  دننک و  مامت  ار  هیواعم  راک  ات  دنتـسویپ  ماما  هاپـس  هب  روظنم  نیا  هب  دنتـسنادیم و  رتدـنمورین  ماما  زا  ار  وا  هک  دنتـشاد 

.دنتشک یم  یناهگانب  شردپ  دننام  مه  ار  وا  دوب و  ناسآ  اهنآ  يارب  ع »  » نسح يدوبان  دش  هتشادرب  نایم 

(1)

نادنمزآ - 3

تلادع هن  دنتشادن و  يونعم  ياهـشزرا  هب  ینامیا  هک  دندوب  هدش  دراو  ماما  نایهاپـس  فص  رد  زین  تسرپایند  ناراکعمط  زا  يا  هدع 
يزوریپ هک  دندوب  بقارم  دندوب و  دوخ  یـصخش  يدنمزآ  یئوجدوس و  لابندب  اهنآ  .دنتخانـش  یم  ار  قح  هن  دندرکیم و  سیدقت  ار 

.دنوش قحلم  نآ  هب  ات  تسا  هورگ  مادک  اب 

(2)

اهکاکش - 4

کـش هب  ربمایپ  نادناخ  تیناقح  رد  هتفرگ و  رارق  هیما  ینب  طلغ  ياهتوعد  جراوخ و  ءوس  تاغیلبت  ریثأت  تحت  هورگ  نیا  کش  نودب 
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ماما يرایب  دیـشک  یم  هنابز  گنج  شتآ  هچنانچ  دـنتفرگ و  یمن  يزیچ  هب  ار  تیب  لها  یحالـصا  يونعم و  تلاسر  دـندوب و  هداـتفا 
.دننک عافد  نآ  زا  هک  دنتشادن  ینامیا  هدیقع و  اهنآ  اریز  دنتساخ  یمنرب 

(3)

لیابق ياسؤر  ناوریپ  - 5

ياسؤر ناگرزب و  نامرف  هدارا  نودـب  هناروکروک و  اریز  دوب ، رتگرزب  رتشیب و  مه  ناـشرطخ  دنتـشاد و  رتناوارف  يدادـعت  هورگ ، نیا 
اپ تابث و  یب  یناگوای  دنتخانـش و  یمن  ار  دوخ  بجاو  تیلوئـسم  دنتـشادن و  یتفایرد  كرد و  هشیدنا و  دـندرکیم ، تعاطا  ار  هلیبق 

هتسویپ و لیابق  ياسؤر  زا  یکی  هب  هورگ  ره  هک  دندوب  نینچ  قارع  مدرم  رتشیب  دندوب و  اوه  رد 

ج 2،ص:111 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

سیق دننامه  دنتـشاد ، هنانئاخ  یتسویپ  دـنویپ و  هیواعم  اب  یناهن  رد  مه  هشیپ  تنایخ  ياسؤر  نیا  رثکا  دـندوب و  وا  هدارا  نودـب  عیطم 
هعجاف يراکهبت و  نیرتگرزب  رد  هک  ناقفانم  جراوخ و  زا  اهنآ  لـثم  یناـسک  رگید  رجبا و  نب  راـجح  جاـجح ، نب  ورمع  ثعـشا ، نب 

.دندرک تکرش  تسا  تشهب  ناناوج  ياوشیپ  ع )  ) نیسح لتق  هک  خیرات 

ياج رب  هک  اهنآ  هچ  دندش و  جیـسب  هک  اهنآ  هچ  اهیقارع  همه  هکلب  دندادیم  لکـش  ار  قارع  هاپـس  اهنت  هن  هک  دندوب  یئاه  هورگ  اهنیا 
فرحنم راکهبت و  يدحب  اهنیا  تسا و  هدرک  هراشا  اهنآ  هب  دیفم  خیـش  هک  دـندوب  یتاصخـشم  تایـصوصخ و  نیمه  ياراد  دـندنام 

.دنامب ناما  رد  تسناوتیمن  یسک  ناشرش  زا  مه  حلص  رد  هکلب  گنج  رد  اهنت  هن  هک  دندوب 

(1)

: یخیرات تاهابتشا  - 4

هراشا

: حرش نیاب  تسا ، مزال  اهنآ  هب  هجوت  هک  دنا  هدش  یتاهابتشا  بکترم  هنیمز  نیا  رد  ناخروم  یخرب 

(2)

مکاحلا - 1

رفعج نب  هّللا  دبع  شیومع  رـسپ  هب  دوب  رفن  رازه  هد  ناشدادعت  هک  ار  هاپـس  همدقم  یهدنامرف  نسح  هک  دسیون  یم  يروباشین  مکاح 
دیبع هب  هاپس  همدقم  یهدنامرف  هک  دنراد  هدیقع  دنا  هتفگ  نیا  فالخ  رب  ناخروم  همه  هدرک و  لقن  مکاح  اهنت  ار  ربخ  نیا  « 1  » درپس
هدوب رفن  رازه  هدزاود  مه  وا  هاپس  دادعت  دوش ، نآ  دهعتم  سیق  نب  دیعـس  دعـس و  نب  سیق  يراکمه  هب  ات  دش  راذگاو  سابع  نب  هّللا 
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.تسا هتشون  رفن  رازه  هد  ار  نآ  مکاحلا  هک 

(3)

یبوقعی - 2

ع)  ) نسح ماما  دسیون : یم  شخیرات  رد  یبوقعی  رومان ، خروم 

______________________________

174 مکاحلا 3 / كردتسم  (- 1)

ج 2،ص:112 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

رد هک  یئاه  یسیون  همان  زا  دعب  ماما  اریز  تسا ، هابتشا  نخـس  نیا  «. 1  » دش هیواعم  گنج  هدامآ  شردپ  تداهـش  زا  سپ  زور  هدجه 
همه هکنآ  زا  سپ  تسا و  هدیـشک  لوط  هام  ود  اه  هبتاکم  نیا  تدم  ارهاظ  دـیدرگ و  نمـشد  اب  دربن  هدامآ  دـش  نایب  هتـشذگ  لصف 

تکرح قارع  بناجب  شنایهاپـس  اب  هیواعم  دـنام و  هجیتن  یب  ترـضح  نآ  تفالخ  لوبق  میلـستب و  هیواعم  توعد  رد  ماـما  تامادـقا 
حیحـصت نینچ  ار  یبوقعی  هتـشون  هکنیا  رگم  دـنگنهآ  مه  نخـس  نیا  اب  ناخروم  همه  نآ و  زا  لبق  هن  دـش  گنج  هداـمآ  ماـما  درک ،

.تسا هدوب  نیب  امیف  تابتاکم  زاغآرس  زور  هدجه  تدم  نیا  هک  مینک 

(1)

ریثک نبا  - 3

هدینـش هدید و  نآ  دننام  هک  ناناملـسم  زا  یمیظع  هورگ  دـنک و  گنج  یـسک  اب  تشادـن  دـصق  نسح  ماما  هک  دـسیون  یم  ریثک  نبا 
رفن رازه  هدزاود  یهارمه  هب  ار  هدابع  نب  دعـس  نب  سیق  ریزگان  ع ،)  ) یلع نب  نسح  دندرک و  لیمحت  ماما  رب  ار  دوخ  يأر  دوب  هدشن 

«. 2  » داتسرف هیواعم  گنجب  هاپس  همدقم  رد 

هب درکیمن و  دـیدهت  ار  وا  تشون و  یمن  هیواعم  هب  یئاه  همان  نانچ  تشادـن ، گنج  گنهآ  ماما  رگا  اریز  تسین  تسرد  نخـس  نیا 
داهجب ار  مدرم  تفر و  یمن  ربنمب  دنک  گنج  تساوخیمن  رگا  داد و  یمن  هدعو  دوشن  وا  نامرف  میلـست  هک  یتروص  رد  گنج  نالعا 

.میتفگ نخس  هراب  نیا  رد  لیصفتب  هکنانچ  درک  یمن  توعد  گنج  یگدامآ  هب  تخیگنا و  یمنرب 

شلیلد تسا و  تسردان  يا  هتفگ  زین  دندرک  راداو  گنجب  ار  ماما  هدینشن  یسک  ار  نآ  دننام  هک  هوبنا  یهورگ  تسا  هتـشون  هکنیا  و 
اهنآ ندز  زابرس 

دلج 2 مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  www.Ghaemiyeh.comیناگدنز  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 645زکرم  هحفص 124 

http://www.ghaemiyeh.com


.میدرک هراشا  نآ  هب  البق  هک  تسا  ترضح  نآ  نانخس  ربارب  رد  اهنآ  یشوماخ  ماما و  زا  ینامرفان  گنج و  لوبق  زا 

______________________________

191 یبوقعی 2 / خیرات  (- 1)

14 هیاهنلا 8 / هیادبلا و  (- 2)

ج 2،ص:113 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

(1)

نیسح هط  - 4

دربن و گنج  زا  یمان  درکن و  یمادقا  چیه  نآ ، کیدزن  ای  هام  ود  تدمب  تعیب  ماجنا  زا  دعب  ع )  ) نسح دسیون : یم  نیسح  هط  رتکد 
داتسرف ماما  يارب  يا  همان  هکم  زا  سابع  نب  هّللا  دبع  دنداتفا و  سامتلاب  سابع  نب  هّللا  دیبع  دعس و  نب  سیق  هکنیا  ات  دشن  دربن  هدامآ 

هط راتفگ  «. 1  » ینک راکیپ  هیواعم  اب  تردپ  دننام  دیاب  تفگ  تخیگنارب و  دربن  زاغآ  هب  ار  وا  درک و  يراشفاپ  گنج  ترورض  رد  و 
: حرش نیا  هب  تسا ، یسررب  لباق  دروم  نیا  رد  نیسح 

رودب تقیقح  زا  دشن ، نآ  هدامآ  دربن و  گنج  زا  یمان  دینارذگ و  یمادقا  چیه  نودب  ار  هام  ود  نسح  ماما  دیوگ  یم  هکنیا  - 1 ( 2)
یهجوت ماما  ياه  همان  هب  هتفرگ و  وا  زا  ار  دوخ  نخـس  نیـسح  هط  دیاش  تشذـگ و  نآ  حرـش  هک  تسا  ریثک  نبا  هتفگ  ریظن  تسا و 

دوخ ياه  همان  زا  یکی  نمـض  رد  هکنآ  لیلدـب  دراد  تیاکح  گنج  هرابرد  شا  هدارا  رب  ینـشورب  ماما  ياه  هماـن  اریز  دـشاب  هدرکن 
ام نیب  دـنوادخ  ات  دـمآ  مهاوخ  وت  گنجب  ناناملـسم  هورگ  اب  ینامب  یقاب  دوخ  يرگیغای  یهارمگ و  رب  نانچمه  هچنانچ   » دـیامرفیم

«. تسا نارواد  نیرتهب  وا  دهد و  نامرف 

بکترم هک  هدناوخن  ار  ماما  ياه  همان  الوصا  رتکد  دیاش  دنک و  یم  تباث  ار  نیسح  هط  راتفگ  نالطب  نشور ، حیرـص و  راتفگ  نیا  و 
، تسا هیواعم  اب  هزرابم  راد  هفیظو  ماما  الوصا  نیا ، رب  هوالع  تسا ، هدش  یهابتشا  نینچ 
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بجاو دـننک  یم  شروش  ناناملـسم  ياوشیپ  رب  دـننکفا و  یم  هقرفت  یمالـسا  تما  نایم  رد  هک  ار  یناشکرـس  اب  داهج  دـنوادخ  اریز 
ندرگ ار  ادـخ  نامرف  ات  دـیگنجب  دـنزیخ  یمرب  یـشکرسب  ناناملـسم  نایم  زا  هک  یناسک  اب   ) تسا هدومرف  دـیجم  نآرق  رد  هتـسناد و 

(. دنهن

شدوخ يارب  ار  یماما  دوخ  شیپ  زا  سک  ره   ) دومرف ربمایپ  و 

______________________________

شنادنزرف یلع و  (- 1)

ج 2،ص:114 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

ار اهرهـش  هدـیروش و  نیا  زا  شیپ  نینمؤملا  ریما  رب  مه  هیواعم  دـینک .) گنج  وا  اـب  دـیاب  تسا و  وا  رب  ادـخ  نیرفن  دـشارتب  مدرم  اـی 
تسا یمالسا  تابجاو  نیرتمهم  زا  وا  اب  دربن  تروص  نیا  رد  تسا  هتخاس  یتخس  كوس و  هودنا و  راتفرگ  ار  مدرم  هدیشک و  نوخب 

؟ دچیپ یم  رس  يا  هفیظو  نینچ  زا  هنوگچ  تسا  ربمایپ  دنزرف  هک  ماما  و 

لایخ و دوش ، گنج  هداـمآ  ماـما  هک  دـندرک  ساـمتلا  يراـشفاپ و  ساـبع  نب  هّللا  دـیبع  دعـس و  نب  سیق  دـیوگ ، یم  هکنیا  - 2 ( 1)
هک تساخرب  گنجب  ماما  یماگنه  دنک ، یم  تلالد  مه  یخیرات  تایاور  میتفگ و  نیا  زا  شیپ  هکنانچمه  اریز  تسا  رگید  یهابتـشا 

هاتوک گنت و  تصرف  كانرطخ و  تیعقوم  اریز  درکن  گنجب  راداو  یتیعقوم  نینچ  رد  ار  ماما  یـسک  دوب و  هتخاـت  قارع  هب  هیواـعم 
دمآ و یم  شیپ  نانچمه  هیواعم  تخادرپ ، یمن  وا  هلمح  عفدب  تفریمن و  هیواعم  گنجب  ماما  رگا  درکیم و  ار  یجیسب  نینچ  ياضتقا 
هب يزاـین  دوب و  بجاو  يراـک  ماـما  يارب  داـهج  عاـفد و  تروص  نیا  رد  تفرگ ، یم  تراـسا  هب - ار  ماـما  درکیم و  لاغـشا  ار  هفوک 

.تشادن یسک  بیغرت  يراشفاپ و 

هک تسا  یمزال  ياه  شهوژپ  اه و  یسررب  دقاف  تسا و  هابتشا  طلغ و  اب  هتخیمآ  هنیمز  نیا  رد  نیسح  هط  ياه  هتشون 
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.دنامب رانکرب  يدرف  تالیامت  تارظن و  زا  دوش و  تیاعر  یملع  بلاطم  رد  دیاب 

راوشد رایسب  نآ  قیاقح  كرد  ققحم  خروم  کی  يارب  هک  هدش  هتخیمآ  اهیئاوران  اهطلغ و  ضارغا و  اب  نانچ  خیرات  هک  تسناد  دیاب 
، تیب لها  قح  عییـضت  هیما و  ینب  تیامح  تقیقح و  بلق  رطاخب  راوخ ، هریج  ناخروم  یخرب  هک  دراوم  هنوگنیا  رد  اصوصخم  تسا 

قیقحت اب  دیاب  یتیعقوم  نینچ  رد  دنا و  هتخودنا  یئاوران  بذک و  زا  یششوپ  قیاقح ، هرهچ  رب  هتخادرپ و  نیغورد  يراتفگ  رـشن  هب -
شنایوار هک  ار  یئاه  هتفگ  میزادرپب و  یخیرات  ياه  تیعقاو  فشک  هب  لماک  یسررب  و 

ج 2،ص:115 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

هجوت دنا  هتفگن  غوردب  ینخس  دنرودب و  فارحنا  زا  هک  يا  هدنزرا  فورعم و  نیخروم  هتـشون  هب  میریذپن و  دندرفنم  ای  هتخانـشان و 
.مینک

تـسا تقیقح  زا  رود  عقاو و  فـالخ  بصعت و  هدـیئاز  هک  ریثـک  نبا  نوچ  يدارفا  تاـیاور  هب  نیـسح  هط  هک  تسین  راوازـس  و  ( 1)
.دنک دانتسا  دامتعا و 

مدـع نینچمه  تسا و  یئاوراـن  بصعت و  هب  هدوـلآ  هک  تسا  يرداـصم  نیمهب  داـمتعا  دـیدج  نیخروـم  تاهابتـشا  اـهاطخ و  أـشنم 
.تسا هدش  نایب  تقو  هنارباج  ياه  تموکح  عفنب  هک  تسا  يدحاو  تایاور  هرابرد  قیقحت  یسررب و 

دیاب هکلب  دـنک ، دامتعا  يرداصم  نینچب  اراصحنا  دـیابن  دزاس  نایب  فشک و  ار  یخیرات  قیاقح  دـهاوخیم  هک  یخروم  هنیمز  نیا  رد 
.دزادرپب میراد  نآ  هب  ناوارف  يزاین  زورما  هک  هتشذگ  ياهتیعقاو  كردب  بصعت  زا  رود  هنادازآ و 

ج 2،ص:117 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

(1)

نئادم رد 

هراشا

ج 2،ص:119 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

ثداوح نیا  دروآ و  یم  رابب  اهترـسح  اهدرد و  دـنکیم و  بآ  ار  اهلد  هک  دروخیم  مشچب  یکاـندرد  ثداوح  یخیراـت  نوتم  رد  ( 1)
رشب يارب  هک  تسا  یهایس  ياه  يراکهبت  هدیدپ  كاندرد و  راثآ  أشنم 
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نیرت و هاکناج  تسا و  هدروآ  رابب  يرگداد  يدوبان  قح و  ندش  لامیاپ  یمدرمان و  رشن  متس و  شرتسگ  دننامب  ناوارف  یئاه  یتخس 
دراد و یمزاـب  راـک  زا  ار  یحالـصا  ياـهورین  هک  تسا  تلادـع  تـقیقح و  ناـیاوشیپ  رب  ناراکمتـس  يزوریپ  ثداوـح ، نـیرت  هاـیس 

.درتسگ یم  اهنیمزرس  رد  ار  متس  یشکرس و  دبوک و  یم  مه  رد  ار  یناسنا  ياهشزرا 

دربن ناتـساد  تسویپ  عوقوب  یمالـسا  خـیرات  رد  یتروص  نیرت  تشز  هب  هک  هایـس  كاندرد و  ثداوح  نیا  زراب  ياـه  هنومن  زا  یکی 
رهق و هب  نیملـسم  فلاخم  شکرـس  تردق  یمالـسا و  دض  يورین  دـیدرگ و  هیواعم  یگریچ  هب  رجنم  هک  تسا  هیواعم  اب  نسح  ماما 

.دیناشک كاندرد  یتسکشب  دوب ، هدروآرب  هدیشکرب و  مالسا  هک  ار  یناسنا  یلاعتم  يدابم  دیدرگ و  زوریپ  هبلغ ،

دـنارب و تسا  نآ  هتـسیاش  هک  یقح  زا  ار  وا  دـنک و  هبلغ  ربمایپ  هناحیر  دـنزرف و  رب  هیواـعم  هک  تساـیند  یتسپ  یـشزرا و  یب  زا  نیا 
.تسا هدوب  شنانمشد  نیرتگرزب  زا  وا  هک  یمالسا  نامه  دوش  راوس  مالسا  مان  هب  ناناملسم  شود  رب  دوخ 

تسا و ناوارف  یلماوع  للع و  هدیئاز  هیواعم  يرهاظ  يزوریپ 

ج 2،ص:120 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

كاندرد ثداوح  دـش و  دراو  نآ  هب  ماما  هاپـس  همدـقم  هک  یئاجنامه  داتفا ، قافتا  « 1  » نکـسم رد  هک  تسا  یثداوح  اهنآ  نیرتمهم 
اه و یمدرمان  اهیراوگان و  اـهدرد و  هنوگ  همه  اـجنآ  رد  ماـما  تسویپ و  عوقوب  ماـما  هاپـس  یمومع  هاـگرارق  نئادـم  رد  هک  يرگید 
ام نونکا  دیآرد ، تملاسم  رد  زا  نمـشد  اب  دش  روبجم  دیدرگ و  حلـص  شریذپب  ریزگان  دش و  لمحتم  ار  ناوارف  ياه  ینکـش  نامیپ 

: میزادرپ یم  دیدرگ  حلصب  رجنم  هک  یثداوح  نینچ  قیقحت  یسررب و  هب 

(1)

نکسم ثداوح 

هراشا

نب هللا  دیبع  هب  ار  هاپس  مدقم  یهدنامرف  ماما ، هکنآ  زا  سپ 
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تسویپ و تارفب  و  « 2  » تفر یهاش  يوسب  اجنآ  زا  دیـسر و  رونیـس  هیحانب  ات  درک  یط  ار  اهنابایب  هاپـس  یهارمه  هب  وا  درپس ، ساـبع 
.تفرگ رارق  هیواعم  هاپس  يورایور  دز و  ودرا  اجنآ  رد  دیسر و  نکسم  هب - ات  تفر  شیپ  نانچمه 

- هنتف بیرف و  يراکبارخ و  دید ، ربارب  رد  ار  نمشد  هک  هیواعم 

______________________________

رد ریبز  نب  بعـصم  ناورم و  کلملا  دـبع  نیب  ادـعب  هک  لیجد  رهن  رانک  رب  اناوا )  ) کـیدزن تسا  یلحم  لزنم  نزو  رب  نکـسم  (- 1)
ناشربق دـندش و  نوفدـم  اجنامه  دندیـسر و  لتقب  رتشا  کلام  نب  میهاربا  بعـصم و  داتفا و  قافتا  اجنآ  رد  یگنج  يرجه   72 لاس /

(54 نادلبلا 8 / مجعم   ) تسا فورعم  اجنآ  رد 

هس تفر و  نارزیخ  مانب  ینز  لابقتـسا  هب  اجنآ  ات  هفوک  یـضاق  هللا  دبع  نب  کیرـش  هک  تسا  هیـسداق  کیدزن  يا  هیحان  یهاش  (- 2)
هرظنم نیا  هک  رعاش  لاهنم  نب  ءالع  دروخیم و  دادیم و  من  بآ  اب  ار  هدیکـشخ  ياهنان  راچان  دش و  مامت  شیاذـغ  دـنام و  رظتنم  زور 

: دورس نینچ  دید  ار 

دراد یمزاب  يا  هدش  راچد  نادب  هک  یعضو  زا  ارتدشاب  مک  شتقامح  هک  دشاب  یسک  رگا 

ینک رادید  ددرگیمزاب  جح  زا  هک  ار  ینز  یهاوخیم  ؟ ینکیم هچ  زور  ره  اجنیا  رد  وت 

( نادلبلا مجعم   ) يرادن یلاخ  بآ  کشخ و  نان  زج  يا  هشوت  يا و  هدنام  یهاش  رد  هک  تسا  زور  هس 

ج 2،ص:121 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

ار هاپـس  هیحور  دنکـش و  مه  رد  ار  اهنآ  یگنهامه  دزیر و  مهب  ار  هاپـس  همدـقم  اـت  درب  تسد  لـئاسو  همهب  درک و  زاـغآ  ار  يزیگنا 
ار اهنآ  تخادرپ و  ماما  نایهاپس  نایم  رد  غورد  شخپ  سرت و  داجیا  هب  يا  هنانئاخ  یناطیش  هشقن  نینچ  يارجا  رد  دنک و  فیعضت 

دلج 2 مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  www.Ghaemiyeh.comیناگدنز  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 645زکرم  هحفص 129 

http://www.ghaemiyeh.com


: مینک یم  وگزاب  حرش  نیاب  ار  اهنآ  زا  یضعب  هک  درک  راداو  یشکرس  ینامرفان و  هب 

(1)

اهسوساج مازعا 

- هب دنناسرتب و  ار  نایرکشل  ات  دوب  نارازگربخ  ناسوساج و  مازعا  ماما ، هاپس  رد  داسف  داجیا  يارب  هیواعم  كانرطخ  هسیـسد  نیتسخن 
: دنتفگ یم  نینچ  نخس  کی  یگمه  ارجام  نیا  رد  دنناشک و  یتسپ  یتسس و 

«1 « )؟ دیهد یم  نتشکب  ار  دوخ  امش  ارچ  سپ  تسا  هدرک  توعد  حلصب  ار  هیواعم  یئاه  همان  یط  نسح  »

دیدپ رکـشل  ياهدـحاو  رد  ار  درمت  حور  تخیگنارب و  نایهاپـس  نایم  رد  سرت  یگمیـسارس و  زا  یجوم  گرزب ، ناتهب  غورد و  نیا 
.دروآ

(2)

هوشر شخپ 

میقم ناگرزب  هاپس و  نارادرـس  نازرا  نید  لد و  داد و  ماجنا  رت  كانرطخ  یمادقا  هکلب  درکن  افتکا  یبیرخت  راک  نیا  هب  اهنت  هیواعم ،
یم ار  وا  توعد  مه  نامدرمان  نآ  .داد  هدعو  اهنآ  هب  ار  ساسح  یئاهتـسپ  يراذگاو  درک و  يرادـیرخ  فازگ  ياهلوپ  اب  ار  نکـسم 

هب ار  هزور  ره  ياهشرازگ  مه  هّللا  دیبع  دنتسویپ ، یم  شنایهاپس  هب  زور  یئانـشور  بش و  یکیرات  رد  دنتفریم و  شبناجب  دنتفریذپ و 
«. 2  » دادیم ماما 

______________________________

دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  (- 1)

215 دیدحلا 4 / یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  (- 2)

ج 2،ص:122 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

(1)

هّللا دیبع  بیرف 

هراشا

بلج برطضم و  ياهلد  بیرفب  يرتشیب  ششوک  اب  تسا ، هدیناشک  دوخ  يوسب  ار  يدایز  هورگ  لوپ ، هلیـسوب  دید  هیواعم  هک  یتقو 
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ار ارجام  دـناشکب و  دوخ  يوسب  دـهد و  بیرف  مه  ار  هاپـس  هدـنامرف  سابع  نب  هّللا  دـیبع  تفرگ  میمـصت  تخادرپ و  راـمیب  ياـهناج 
دـنامن و رادـیاپ  بیرف  نیا  ربارب  رد  دوب  ربمایپ  کیدزن  ناشیوخ  زا  هک  مه  ساـبع  نب  هّللا  دـیبع  هناتخبدـب  دـشخب ، ناـیاپ  وا  تسدـب 

دیبع نآ  هلیـسوب  هیواعم  هک  يا  همان  نتم  دیئارگ ، متـس  تنایخ و  هورگ  هب  تفگ و  كرت  ار  تیادـه  قح و  بناج  دـیزرو و  تنایخ 
: دوب نینچ  داد  بیرف  ار  هّللا 

دوب یهاوخ  هدنامرف  يدـنویپب  الاح  نیمه  رگا  دراذـگاو ، نمب  ار  تموکح  ات  هدرک  حلـص  تساوخرد  هتـشون و  نمب  يا  همان  نسح  »
لوپ نیا  زا  یمین  نونکا  تفرگ  یهاوخ  مهرد  نویلیم  کی  يریذـپب  ار  نم  توعد  الاح  رگا  يوشیم ، رادربناـمرف  نیا  زا  سپ  هنرگو 

«. 1 « » تخادرپ مهاوخ  وتب  هفوکب  دورو  ماگنهب  ار  رگید  یمین  مهدیم و  وتب  ار 

يا همان  ع )  ) نسح دسیون  یم  هک  تسا  نایامن  یبوخب  ملسم  ناتهب  حیرص و  غورد  همان  نیا  رد 
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؟ تسا هتشون  هیواعم  يارب  حلص  همان  تساوخرد  ماما  یک  تسا !! هدرک  حلص  تساوخرد  هتشون و  نم  يارب 

گنجب ماما  تکرح  ای  هدش  هتفگ  ینخـس  نینچ  هدش  گنجب  دیدهت  هیواعم  تعاطا  مدع  تروص  رد  هک  یئاهماغیپ  اه و  همان  رد  ایآ 
ماما زا  يربخ  نینچ  زگره  دـش  یم  هتـشاگن  هّللا  دـیبع  ماما و  نیب  هک  یئاه  همان  رد  هوـالعب  تسا ؟ يا  هلئـسم  نینچ  ياـیوگ  هیواـعم 

تـساوخرد ماما  رگا  هوالعب  تسا و  هدوب  هاگآ  یبوخب  یناتهب  غورد و  نینچ  زا  هّللا  دیبع  هک  تسین  یکـش  اجنیا  رد  تسا ، هدیـسرن 
؟ دهاوخیم هچ  هّللا  دیبع  زا  اوسر  یتسد  هداشگ  نینچ  ربارب  رد  دزادرپ و  یم  ار  فازگ  لوپ  نیا  هیواعم  ارچ  تسا  هدرک  حلص 

______________________________

28 دیدحلا 4 / یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  (- 1)

ج 2،ص:123 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

(1)

هدنامرف تنایخ 

اـه و هدـعو  تفر و  ورف  هشیدـنا  هـب  تناـیخ  مرج و  نیرتـگرزب  باـکترا  يارب  تخادـنا و  هـّللا  دـیبع  لد  رد  يروـش  هیواـعم ، هماـن 
: دش یم  نایامن  نینچ  شمشچ  ربارب  رد  هیواعم  ياهغورد 

.هیواعم نیغورد  ياعدا  بسح  رب  حلص  شریذپ  دروم  رد  ماما  همان  - 1

.دوب دهاوخ  رادربنامرف  ادعب  تسا و  هدنامرف  ددنویپب  هیواعم  هاپس  هب  الاح  رگا  - 2

.مهرد نویلیم  کی  ندروآ  گنچب  - 3

شمـشچ ربارب  رد  هیواعم  ناوارف  لوپ  تفرگ و  یم  ارف  ار  شدوجو  همه  ینادرگرـس  درب و  نایاپب  هشیدنا  نیمه  رد  ار  بش  هّللا  دیبع 
وا هب  نالک  لوپ  نیا  زا  مه  یمک  رادقم  زگره  مشاه  ینب  یمالسا  تموکح  رد  هک  تسنادیم  وا  تفیرف ، یم  ار  شلد  دیـشخردیم و 

یمن شتسدب  ینیئآ  نینچ  هیاس  رد  دایز  تفم و  لوپ  تسا و  يربارب  يرگداد و  ساسا  رب  یمالسا  تفالخ  ناینب  اریز  دیسر  دهاوخن 
نامیپ هنادرمان  تفای و  یگریچ  وا  رب  راکبیرف  رگتنایخ و  سفن  هرخالاب  دسر ،
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شربمایپ ادـخب و  .دـش  فرحنم  نامیا  راوتـسا  هار  زا  تفرگ و  هرانک  قح  زا  تفریذـپ و  ار  هیواعم  توعد  ایند ، رطاخب  تسکـش و  ار 
یئاوسر و گنن و  هماج  هشیمه  يارب  تسویپ و  تیانج  متـس و  نایهاپـس  هاـگرارقب  تشاذـگ و  اـهنت  ار  لوسر  طبـس  درک و  تناـیخ 

.دیشوپ ار  یماندب 

تـسویپ ماش  هاپـس  هاگرارقب  تفگ و  كرت  ار  ماما  هاگودرا  نایهاپـس ، زا  رفن  رازه  تشه  هارمه  هب  هّللا  دیبع  هاپـس ، بش  یکیرات  رد 
تیلوئـسم دوبن و  يرثا  نید  شقن  زا  ناشیاهلد  رد  هک  دندوب  یتسرپاوه  نادنمزآ  دنتـسویپ  هیواعم  هب  وا  هارمه  هب  هک  مه  یناسک  « 1»

تنایخ نیا 

______________________________

191 یبوقعی 2 / خیرات  (- 1)

ج 2،ص:124 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

مه زا  ار  ماما  هاگودرا  تدحو  درک و  همیـسارس  ار  هاپـس  يایاقب  شنیگنن  فارحنا  هک  داتفا  راکهبت  نئاخ و  هّللا  دیبع  ندرگب  گرزب 
.دیشاپ

تخاس و شا  هریچ  ثداوح  رب  دیناسر و  شهایس  يوزرآ  هب  ار  وا  هک  دوب  وا  يزوریپ  لماوع  نیرتمهم  زا  هیواعم  هنانئاخ  هشقن  نینچ 
.داد شرتسگ  لطاب  قح و  دربن  رد  ار  بیرف  تنایخ و  دش و  نایهاپس  هدارا  یتسس  ماما و  شترا  یگدیشاپ  مه  زا  بجوم 

(1)

هاپس یگمیسارس 

دندش و هاگآ  وا  تنایخ  زا  نوچ  دـنتفاین و  ار  وا  یلو  دـنرازگب  زامن  وا  اب  ات  دـنتفرگ  ار  دوخ  هدـنامرف  غارـس  هاپـس ، هیقب  ناهاگرحس 
فالتخا ناشنایم  تفرگ و  ارف  ار  اهنآ  سرت  هنتف و  زا  یجوم  دندش و  همیـسارس  یتخـسب  تسا ، هتـسویپ  هیواعم  هاپـس  هب  هک  دنتـسناد 

همیخ ياهبانط  هک  دروآ  رظنب  ار  تنایخ  بیرف و  زا  یکیرات  ياه  هنتف  دـید و  ار  هایـس  تشز و  يارجام  نیا  هک  دعـس  نب  سیق  داتفا ،
میمصت و اب  تسا ، هدیشک  رکشل  يورب  ار  یتخبدب 
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دیشخب و شیاسآ  برطضم ، ياهلدب  داتسیا و  نتفگ  نخسب  نآ  زا  سپ  درازگ و  زامن  اهنآ  اب  دروآ و  مهارف  ار  نایهاپس  عطاق ، هدارا 
: تفگ درک و  ناشتیاده  تناما  نامیا و  هارب 

ردب هوزغ  رد  دوب  ربمایپ  يومع  هک  شردپ  دنا ، هدوبن  يریخ  أشنم  مالـسا ، يارب  زور  کی  یتح  شردارب  شردـپ و  هّللا و  دـیبع  نیا  »
وا « 1  » يراصنا ورمع  نب  بعک  رسیلا  وبا  هکنیا  ات  تفر  ادخ  لوسر  گنجب 

______________________________

درک ریسا  گنج  رد  ار  ربمغیپ  يومع  سابع  درک و  تکرش  ردب  گنج  رد  هبقع  نامیپ  زا  دعب  یملس ، يراصنا  ورمع  نب  بعک  (- 1)
هنیدم رد  يرجه  جنپ  هاجنپ و  لاس  رد  دوب و  نینمؤملا  ریما  هارمه  نیفص  گنج  رد  تفرگ و  زیزع  یبا  تسد  زا  ار  نیکرشم  مچرپ  و 

یلع ياهدربن  همه  رد  تشذگرد و  هک  دوب  ردـب  لها  زا  رفن  نیرخآ  وا  و  ( 437 بیذهتلا 8 / بیذهت  ، 215 باعیتسا 4 /  ) درک تافو 
دنسم رد  .تشاد  لاس  تسیب  دص و  گرم  ماگنهب  دوب و  ماما  تمدخ  رد  (ع )

ج 2،ص:125 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

یلع مه  ار  شردارب  دیشخب ، ناناملسمب  تفرگ و  هیدف  وا  زا  شیدازآ  ربارب  رد  ربمغیپ  دروآ و  ربمایپ  روضحب  تفرگ و  تراسا  هب  ار 
لالح وا  يارب  هک  درک  لایخ  درک و  يرادـیرخ  یئاهزینک  نآ  اب  دـیدزد و  ار  لاملا  تیب  لاوما  وا  داتـسرف و  هرـصب  يرادـنامرفب  (ع )

.تسا

تشاذگ ياجب  ار  شنادنزرف  تخیرگ و  نمی  زا  هاطرا  نب  رسب  هلمح  رد  یلو  دش  نمی  رادنامرف  ع )  ) یلع فرط  زا  مه  هّللا  دیبع  نیا 
«. 1  » دش بکترم  ار  یگرزب  تنایخ  هچ  هک  دینیب  یم  مه  نونکا  دندش  هتشک  نمشد  تسدب  ات 

شخبرثا و نانخس  اب  دعس  نب  سیق  ( 1)
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وا مکحتـسم  قـطنم  رد  هـمه  داد و  شیارگ  تـقیقحب  ار  یگمه  هشیدـنا  روعـش و  تـخیگنارب و  ار  نایهاپـس  تاـساسحا  شراوتــسا 
هتشاد راب  تنایخ  یتشرـس  هّللا ، دیبع  هک  دندیمهف  یتسردب  دندرک و  ساسحا  ار  یلماک  نامیا  شتیـصخش  رد  دنتفایرد و  ار  تقیقح 

ار شنادـنزرف  درک و  یمن  رارف  نمی  زا  زگره  تشاد  یناـسنا  يا  هفطاـع  تسرد و  يروعـش  رگا  اریز  تسا  هدوب  ینامگدـب  دروـم  و 
.دشکب ار  اهنآ  هک  درپس  یمن  هاطرا  نب  رسب  نوچ  يدالج  تسدب 

: دنتفگ دندرک و  يرادافو  مالعا  دنتفریذپ و  ار  شنخس  دنتسویپ و  وا  هب  اهحانج ، همه  رد  نایهاپس 

«2 ( » درب نوریب  ام  نایم  زا  ار  وا  هک  ار  يادخ  رکش  )

، ماما یلبق  نامرفب  انب  هّللا  دیبع  تنایخ  زا  سپ  هاپس ، یهدنامرف 

______________________________

تفگ درک و  اعد  شا  هرابرد  دید و  رادراک  تشپ  يدرم  ار  وا  داتـسرف و  يراک  ماجنا  يارب  ار  وا  ربمایپ  هک  هدمآ  وا  هرابرد  یثیدـح 
.نادرگ دنمرهب  وا  دوجوب  ار  ام  ایادخ 

یم دـندرکیم  لقن  شیارب  ار  ربماـیپ  ثیدـح  نیا  هک  یتقو  تسا و  هتـشذگ  رد  همه  زا  سپ  هک  تسا  ربماـیپ  یباحـص  نیرخآ  بعک 
( مدوب ناشنیرخآ  نم  دندرب و  هرهب  مزارد  رمع  زا   ) تفگ یم  تسیرگ و 

نییبلاطلا لتاقم  (- 1)

نییبلاطلا ص 35 لتاقم  (- 2)

ج 2،ص:126 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

زا ار  وا  داتـسرف و  ماما  هب  یـشرازگ  دیدج ، ماقم  زارحا  زا  سپ  سیق  دمآرد و  وا  رایتخا  هب  حلـسم  ياهورین  دـش و  راذـگاو  سیق  هب 
: تسا نینچ  سیق  شرازگ  نتم  درک ، هاگآ  دیدج  یهدنامرف  لوبق  هتشذگ و  كاندرد  ثداوح 

سابع نب  هّللا  دیبع  يارب  يا  همان  هیواعم  .دنتفرگ  رارق  هیواعم  ربارب  رد  دندز و  ودرا  نکـسم  کیدزن  هیبونج  هیحان  رد  نایهاپـس  ( » 1)
نویلیم کی  تخادرپ  دناوخ و  ارف  دوخ  يوسب  ار  وا  داتسرف و 
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هاپـس هاگرارق  هب  بش  همین  مه  هّللا  دـیبع  دـهد ، لـیوحت  وا  هب  هفوک  رد  ار  هیقب  دزادرپب و  اروف  ار  یمین  هک  داد  هدـعو  وا  هب  ار  مهرد 
ناشروما هرادا  هب  درازگ و  زامن  اهنآ  اب  سیق  دـنتفاین و  ار  وا  هاگرحـس  نایهاپـس  تفرگ  رارق  وا  ناصاخ  فیدر  رد  تسویپ و  هیواعم 

«. 1  » تخادرپ

شناجب هاکناج  يدرد  گرزب و  یمغ  تشاد و  تفایرد  ار  یکاندرد  شرازگ  نینچ  هک  یماگنهب  دـنک  يرای  ار  ماـما  بلق  دـنوادخ 
یم نمـشدب  ار  وا  گنج  ماگنهب  دنرادن و  ینامیا  تیعقاو و  شنایهاپـس  هک  تسناد  دـش و  دـیماان  ترـصن  يزوریپ و  زا  دـمآ و  ورف 

.دنزرو یم  تنایخ  وا  هب  دشک  هنابز  دربن  شتآ  نوچ  دنراپس و 

يزیگنا هنتف  هب  دـنتفای  یهگآ  نمـشدب  وا  تسویپ  هّللا و  دـیبع  تنایخ  زا  نوچ  دـندوب  هدز  ودرا  نئادـم  رد  ماما  اب  هک  مه  یناـیهاپس 
دندوب یهار  يوجتـسج  رد  هاپـس  نئاخ  نارادرـس  تفرگ و  ارف  ار  یگمه  زرل  سرت و  دنتفر و  ورف  داسف  رـش و  جاوما  رد  دنتخادرپ و 

.دننک تفایرد  وا  زا  یناوارف  ياهلوپ  دندنویپب و  هیواعمب  هک 

(2)

رگ هارمگ  ياهغورد 

نتـشک داسف و  شرتسگ  يارب  يرگید  هار  تسکـش ، مه  رد  ار  قارع  شترا  هدارا  تدـحو و  دوخ ، نالک  ياه  هوشر  اـب  هک  هیواـعم 
حور

______________________________

داشرالا ص 170 (- 1)

ج 2،ص:127 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

لیسگ نئادم  رد  هچ  نکسم و  رد  هچ  ماما  ياههاگودرا  هب  زاب  گنرین  سوساج و  یهورگ  تفرگ و  شیپ  قارع  نایهاپس  رد  هزرابم 
هیواعم ياهیزادرپ  غورد  دـنرب ، ورف  قیمع  یتشحو  رد  ار  نازابرـس  دـننک و  شخپ  ار  هدـنهد  ناـکت  یئاـهتمهت  اـهغورد و  اـت  تشاد 

: لیبق نیا  زا  تشاد  یفلتخم  ياهگنر 

هدرک و شزاس  هیواعم  اب  دعس  نب  سیق  هک  دندرک  عیاش  نئادم  رد  - 1
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ماـما هب  سک  همه  زا  هک  ساـبع  نب  هّللا  دـیبع  ـالبق  اریز  دنتـشادن ، یکـش  هعیاـش  نیا  لوبق  رد  مه  نایهاپـس  « 1  » تسا هتـسویپ  وا  هب 
؟ دشاب هتفر  ار  هار  نامه  مه  سیق  هک  دراد  یعنام  هچ  نونکا  دوب و  هدش  بکترم  ار  یتنایخ  نینچ  دوب ، رتکیدزن 

هتفریذپ ار  نآ  مه  هیواعم  هداد و  حلـص  داهنـشیپ  هیواعمب  ماما  هک  دنتفگ  دندز و  تسد  يزادرپ  هعیاش  هب  الباقتم  مه  نکـسم  رد  - 2
«. 2  » تسا

«. 3  » دینک رارف  امش  سپ  تسا  هدش  هتشک  نکسم  رد  دعس  نب  سیق  هک  دنداد  ربخ  نئادم  رد  - 3

هدـنکارپ مه  زا  یگمه  تشک و  ار  ناـشیرواگنج  هیحور  درک و  دروـخ  ار  ماـما  نایهاپـس  باـصعا  یلعج ، تاـعیاش  اـهغورد و  نیا 
.دنکفا هیاس  اهنآ  رب  بوشآ  هنتف و  زا  هایس  يرشق  دندش و 

(1)

ثداوح یسررب 

همدقم تسخن  هلحرم  رد  هک  دش  بجوم  تسویپ  عوقو  هب  هک  يرگاوسر  ياهتنایخ  دنکفا و  هیاس  ماما  هاپـس  رب  هک  یهایـس  ياه  هنتف 
: دوب نینچ  تسکش  لماوع  دشاپب و  مه  زا  دوب  رتدنمورین  شیاهحانج  همه  زا  هک  ار  ماما  شترا 

______________________________

14 هیاهنلا 8 / هیادبلا و  (- 1)

191 یبوقعی 2 / خیرات  (- 2)

57 يریمد 1 / ناویحلا  هایح  (- 3)

ج 2،ص:128 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.هیواعم بناجب  سانشرس  ياه  هداوناخ  یفارشا و  ذوفنرپ  هلملا و  هیجو  دارفا  رارف  - 1

(. ع  ) نسح ماما  ترضح  ربمایپ  طبس  هب  اوق ، لک  هدنامرف  سابع  نب  هّللا  دیبع  تنایخ  - 2

باعـشنا نیا  زا  سپ  ار  همدـقم  هاپـس  هدـنامیقاب  هک  هیواعم  هاپـس  هاـگرارقب  نتـسویپ  ماـما و  نایهاپـس  زا  رفن  رازه  تشه  تناـیخ  - 3
.درک یناوتان  لالتخا و  راچد  كانرطخ 

یهاگ دمآ و  دیدپ  هیواعم  ناسوساج  تاعیاش  اهغورد و  رشن  رثا  رب  هک  نیادم  نکـسم و  رد  نایهاپـس  همه  سرت  یگمیـسارس و  - 4
هک دنتفگ  یم 
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.دنتخاس یم  مهتم  هیواعم  اب  حلصب  ار  ماما  ینامز  هدش و  هتشک  دعس  نب  سیق 

تفاکـش و مه  زا  نآ  ياهدـحاو  یگنهامه  دـش و  راتفرگ  نآ  هب  ماما  هاپـس  هک  دوب  یکاندرد  تشز و  ياهرطخ  زا  يا  هصالخ  نیا 
نمـشد دنک و  عافد  دوخ  زا  تسناوتیمن  تشادن و  ار  ثداوح  اب  یئورایور  تردق  زگره  هکنانچ  دیئارگ ، یناوتان  هب  ناشدربن  هیحور 
تروص نیا  رد  تشاد ، دحاو  يا  ههبج  دوب و  دنم  هرهب  اهناوت  اهورین و  همه  زا  نمشد  هاپـس  اهنآ  لباقم  رد  یلو  دنارب ، شربارب  زا  ار 

ار هیواعم  ناوترپ  زهجم و  شترا  اب  دربن  یئاـناوت  هدروخ  هک  یئاـه  همطل  همه  نآ  دوجو  اـب  ماـما  هاپـس  همدـقم  هک  تفگ  ناوتیم  اـیآ 
؟ تسا هتشاد 

(1)

نئادم ثداوح 

هراشا

دنتشاد ینامرآ  تساوخ و  هدیقع و  مادک  ره  هک  یهورگ  عون  ره - زا  فلتخم  طلتخم و  یهاپس  یهارمه  هب  هفوک  زا  ع )  ) نسح ماما 
درک و یط  رمع  مامح  هیحان  زا  ار  دوخ  ریسم  درک و  تکرح  هیواعم  يوسب 

ج 2،ص:129 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

يزیگنا هنتف  هب  ماما  هاپـس  ناـیم  رد  هلـصافالب  مه  هیواـعم  دز و  ودرا  اـجنآ  رد  دـنار و  شیپ  « 1  » طاـباس ملظم  رد  بعک  رید  بناـجب 
هک ار  یکاندرد  عیاقو  نونکا  تشذگ و  اهنآ  زا  یخرب  حرش  هچنانچ  درک  ناوارف  یئاه  یتخس  اهیراتفرگ و  راچد  ار  اهنآ  تخادرپ و 

.میرادیم نایب  تسویپ  عوقو  هب  ع )  ) نسح ربارب  رد 

(1)

سرت داجیا 

ات داتـسرف  ار  رماع  نب  هّللا  دـبع  روظنم  نیا  هب  دوب و  سرت  تشحو و  داجیا  ماـما ، شترا  ندیـشاپ  مه  زا  يارب  هیواـعم  مادـقا  نیتسخن 
.دنکارپب ناشنایم  رد  دیدش  یفوخ  تشحو و  دناسرتب و  ار  قارع  هاپس 

: تفگ دیشک و  دایرف  دنلب  یئادص  اب  ماما  هاپس  ربارب  رد  هّللا  دبع 

هیحان هب - ات  ماش  مدرم  همه  زا  هوبنا  یهاپس  اب  وا  میآ و  یم  هیواعم  زا  شیپ  نم  منادیمن ، امش  حالـصب  ار  گنج  نم  قارع ، مدرم  يا 
یئاهر گرم  زا  ار  مدرم  نیا  تدوخ و  مسق  ادخب  ارت  دیئوگب  دیناسرب و  مالس  نسح ع )  ) دمحم وبا  هب  نم  زا  تسا ، هدمآ  شیپ  رابنا 

.هد

رگیدـکی شنزرـسب  تفرگ و  ارف  ار  اهنآ  دـیآ  یمن  مه  روصتب  هک  تخـس  یـسرت  دـندمآرب و  مهب  نخـس  نیا  ندینـش  زا  قارع  هاپس 
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.دنتسناد كانرطخ  ار  هزرابم  دنتشاد و  شوخان  ار  گنج  دنتخادرپ و 

(2)

راوخ هوشر  ناگرزب 

نارگرامعتسا هک  تسا  یهار  اهنت  لاح  هتشذگ و  رد  يراوخ  هوشر 

______________________________

نینچ يرعـش  نآ  هرابرد  هیوح  نب  هرهز  تسین ، مولعم  نآ  يراذگمان  تلع  تسا و  نئادـم  یکیدزن  رد  يا  هیحان  طاباس  ملظم  (- 1)
: تسا هدورس 

میدیزگرب ار  ناروط  نادناخ  ام  دیئوگب  اناوت  يروالد  لوق  زا  وا  هبدیناسرب  یمایپ  صفح  وبا  هب  دیشاب و  هاگآ 

ج 2،ص:130 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز  دنناودیم  ار  اهبسا  هک  ملظم  هیحان  رد 

دیـشوک و یم  شناوت  مامت  اب  هوشر  نداد  رد  مه  هیواعم  دنریگ ، یم  شیپ  اهنآ  لالقتـسا  يدازآ و  يدوبان  اه و  تلم  رامعتـسا  يارب 
تسد يا  هلیسو  رهب  ماما  تفالخ  رب  يزوریپ  يارب  درکیم و  يرادیرخ  شتموکح  ناینب  يراوتسا  يارب  ار  اهتیصخش  اه و  نید  اهلد و 
تشاد یفلتخم  ياهگنر  هیواعم  ياه  هوشر  دتفا ، یم  راکب  يا  هلیسو  هنوگ  ره  فدهب  ندیسر  يارب  اریز  تفریم  یهار  ره  هب  دزیم و 
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: حرش نیاب  دبیرفب ، يوحنب  ار  سک  ره  ات 

یطرشب ات  هاپـس ، یهدنامرف  ای  اهناتـسا ، زا  یکی  يرادنامرف  لثم  دادیم  هدعو  صاخـشا  هب  يدنلب  ياهماقم  مهم و  ياه  تسپ  - 1 ( 1)
.دوش راذگاو  اهنآ  هب  دندنویپب  وا  تلودب  دننک و  تنایخ  ماما  هب  هک 

.نآ زا  رتشیب  ات  هتفرگ  مهرد  رازه  دص  زا  نالک  ياهلوپ  ندیشخب  - 2

تفالخ هب  ندیـسر  يارب  زین  يراک  نینچ  هب  هک  تسوا  یگیامورف  یتسپ و  لیلد  نیا  شنارتخد و  زا  کی  ره  اـب  يرـسمه  هدـعو  - 3
.تسا يراکهبت  یئوختشز و  رد  وا  نتفر  ورف  حور و  یتسپ  يایوگ  دنزب و  تسد 

ار دوخ  نید  هک  تخانـش  یم  ار  یناسک  وا  تسا ، قارع  مدرم  هیحورب  وا  قیمع  تخانـش  رگناشن  هیواعم  گـنراگنر  ياـه  هوشر  نیا 
داد و یم  بیرف  ماـقم  تسپ و  اـب  دـندوبن  لـئاق  شزرا  لوـپ  يارب  هـک  ار  یناـسک  دـیرخیم و  ار  اـهنآ  هار  نـیا  زا  دنـشورفیم و  لوـپب 

همحر قودص  خیش  هکنانچ  دناشکیم ، دوخ  يوسب  شنارتخد  جاودزا  هب  دندوب  وا  اب  يدنواشیوخ  دنویپ و  راتساوخ  هک  ار  یصاخشا 
: دسیون یم  هراب  نیا  رد  هّللا 

«1  » ثیرح نب  ورمع  دزن  هب  ار  دوخ  ياهسوساج  زا  یکی  هیواعم 

______________________________

هدشاهر ناکدوک  ءزج  دوب و  لاس  هدزاود  ربمایپ  تلحر  تقو  رد  شرمع  یفوک ، یموزخم  یـشرق  نامثع  نب  ثیرح  نب  ورمع  (- 1)
يرجه ای 98  لاس 85  رد  دوب و  هفوک  یلاو  هللا  دـیبع  دایز و  فرط  زا  ورمع  .درک  دازآ  ار  ناشردـپ  هکم  حـتف  رد  ربمغیپ  هک  دوب  يا 

(17 بیذهتلا 7 / بیذهت   ) تشذگرد

ج 2،ص:131 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

، دنـشکب یناـهگان  روـطب  ار  ع )  ) نـسح ماـما  رگا  هـک  داد  هدـعو  ار  مادـک  ره  داتـسرف و  « 1  » رجبا نـب  راـجح  سیق و  نـب  ثعـشا  و 
- هب ار  هاپس  یهدنامرف 
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یهرز دیـسر  ماما  هب  هک  ربخ  نیا  دشخب ، یم  مهرد  رازه  نیدنچ  ای  دهدیم و  نانآ  يرـسمه  هب  ار  شرتخد  ای  دیـشخب ، دـهاوخ  اهنآ 
«2  » تشادرب رد  ار  هرز  نآ  داتسیا  یم  زامن  هب  هاگره  دیشوپ و  یم  سابل  ریز  رد 

(1)

ناراوخ هوشر  هوبنا 

ياه هدـعو  تفیرفب و  ناشایند  ینیریـش  دـندیورگ و  هیواعمب  دـندوب  هتفاین  ار  نید  بیذـهت  زا  يرثا  هک  يراـمیب  ياـهناج  ناـبحاص 
دش عورش  اه  یسیون  همان  دنتفریذپ ، ار  شنامرف  دنتفگ و  کیبل  ار  شتوعد  دنداهن و  شناتسآ  هب  رس  درک و  هزم  ناشماک  رد  هیواعم 

نتسسگ يارب  ار  دوخ  یگدامآ  دنداتسرف و  هیواعم  يارب  دنتشون و  یئاهراموط  هاوخ  ایند  ياه  هلملا  هیجو  فارشا و  ناسانـشرس و  و 
: دوب بلطم  ود  نمضتم  اه  همان  نیا  دنتشاد و  مالعا  دهاوخب  هیواعم  هک  روط  ره  ماما ، زا 

.دننک هیواعم  میلست  راکشآ  ای  یناهنپ  ار  ع )  ) نسح - 1

.دنناسرب لتقب  یناهگانب  ار  ماما  دهاوخب  هیواعم  هک  تقو  ره  - 2

______________________________

مه نم  دـنوش و  یم  مالـسا  نید  لـخاد  هک  منیب  یم  ار  مدرم  تـفگ  شردـپب  دوـب و  ینارـصن  شردـپ  یلجع  رجبا  نـب  راـجح  (- 1)
یلاع يدـصقم  شریذـپ  نیا  رد  دـیاب  یلو  يوش  ناملـسم  ات  مربب  رمع  شیپ  ارت  ات  نک  ربص  تفگ  شردـپ  موش ، ناملـسم  مهاوخیم 
تفگ رمع  هللا ، لوسر  ادمحم  نا  دهشا  دیوگ  یم  راجح  مرسپ  هللا و  الا  هلا  نا ال  دهشا  تفگ  درب و  رمع  دزن  هب  ار  وا  یشاب و  هتـشاد 

؟ یئوگ یمن  تدوخ  ارچ 

، شتداهـش زا  لبق  مک  يدنچ  نینمؤملا  ریما  نامز  رد  رجبا  دسیون  یم  ءارعـشلا  مجعم  رد  ینابزرم  مریم ، یم  ادرف  ای  زورما  نم  تفگ 
تعیاشم ار  وا  يا  هرانک  رد  مدرم  زا  یهورگ  اب  راجح  شرسپ  دندرک و  عییشت  اهینارصن  ار  وا  هزانج  تشذگرد و  تینارـصن  بهذمب 

(373 هباصالا 1 /  ) درک یم 

دلج 2 مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  www.Ghaemiyeh.comیناگدنز  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 645زکرم  هحفص 141 

http://www.ghaemiyeh.com


توعد قارع  هب  ار  وا  تشون و  همان  نیـسح ع  ماما  هب  هک  تسا  یناسک  هلمج  زا  راجح  هک  تسا  هدمآ  یخیرات  بتک  زا  يرایـسب  رد 
.دمآ ترضح  نآ  گنجب  هفوک  هاپس  شیپاشیپ  راکهبت  درم  نیا  دمآ  قارع  هب  ماما  نوچ  یلو  درک 

عیارشلا ص 84 للع  (- 2)

ج 2،ص:132 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

هب اه  همان  نیا  تفایرد  اب  ماما ، دـنک ، هاگآ  شنایهاپـس  تنایخ  هب  ار  ماما  ات  داتـسرفیم  ماما  يارب  ار  اه  هماـن  نیا  نیع  مه  هیواـعم  ( 1)
«. 1  » درک ادیپ  نیقی  شنارای  ینیبدب  یتسپ و  یهابت و 

دوب يرگید  زیگنا  فسا  هثداح  عوقو  دوب  هداد  دابب  ار  یناسنا  ياهشزرا  هتفرگ و  ارف  ار  رامیب  ياهلد  هک  تنایخ  هوشر و  موش  راثآ  زا 
.دروآ رابب  ماما  يارب  ناوارف  یهودنا  هک 

يراک چـیه  دـیآ و  دورف  اجنآ  رد  هک  داد  نامرف  وا  هب  داتـسرف و  رابنا  هب  رفن  رازه  راـهچ  هارمه  هب  ار  هدـنک  هلیبق  زا  یهدـنامرف  ماـما 
داتـسرف و وا  يارب  یکیپ  هارمه  هب  يا  همان  هیواعم  دـمآ ، دورف  رابنا  رد  يدـنک  هدـنامرف  هک  یتقو  دـسرب  وا  هب  مزال  روتـسد  اـت  دـنکن 

دـصناپ مرامگ و  یمن  وت  رب  ار  سک  چیه  مراذگ و  یماو  وتب  ار  قارع  ای  ماش  یحاون  زا  یکی  يرادـنامرف  یئایب  ام  يوسب  رگا  تفگ :
هیواـعمب شناراـی  ناـشیوخ و  زا  رفن  تسیود  هارمه  هب  تـفرگ و  ار  اـهلوپ  يدـنک  نئاـخ  هدـنامرف  داتـسرف ، وا  يارب  زین  مـهرد  رازه 

هتفرگ ار  یهارمگ  لطاب و  بناج  هدیئارگ و  تنایخب  هک  یمدرم  نیا  زا  دش و  كانهودـنا  یتخـسب  ربخ  نیا  ندینـش  زا  ماما  تسویپ ،
: دومرف داتسیا و  نخسب  هنادنمدرد  تفرگ و  لدب  گرزب  یمغ  دنا 

درک و تنایخ  امش  نمب و  تسویپ و  هیواعم  هب  مه  يدنک  درم  نیا  »
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مه وا  منادیم  یلو  متـسرفیم  وا  ياجب  ار  يرگید  درم  نونکا  دییایند ، ناگدنب  دـیرادن و  یئافو  مدرم  امـش  هک  متفگ  راب  نیدـنچ  نم 
«. دنک یمن  تاعارم  ام  هرابرد  ار  دنوادخ  ياضر  دنکیم و  تنایخ  امب  امش  قیفر  لثم  يدوزب 

، دزرون تنایخ  هک  درک  دیکأت  وا  هب  مدرم  روضح  رد  داتسرف و  هیواعم  يوسب  رفن  رازه  راهچ  ای  دارم  ینب  هلیبق  زا  ار  يرگید  درم  ماما 
ینک یم  تنایخ  يدنک  هدنامرف  نآ  لثم  مه  وت  هک  داد  ربخ  وا  هب  اما 

______________________________

.رگید یئاهباتک  همغلا ص 154 و  فشک  مهن ، لصف  دولخلا  تانج  (- 1)

ج 2،ص:133 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

يدوزب مه  درم  نیا  هک  دادـیم  ربـخ  مدرمب  تشادـن و  یناـنیمطا  وا  هب  مهزاـب  یلو  دوشن  یئاـطخ  نینچ  بکترم  هک  داد  مسق  ار  وا  و 
.درک دهاوخ  تنایخ 

همان داتـسرف و  شرادیدب  یئاه  کیپ  تفای ، ربخ  شدورو  زا  هک  هیواعم  تفر و  رابنا  هب  شنایهاپـس  هارمه  هب  مه  يدارم  هدنامرف  ( 1)
درک و تخادرپ  وا  هب  مهرد  رازه  دـصناپ  دـیاش  مـهرد و  رازه  جـنپ  داتـسرف و  وا  هـب  دوـب  هتـشون  شقیفرب  هـک  هماـن  ناـمه  لـثم  يا 
هب تفرگ و  شیپ  رد  ار  هیواعم  هار  دز و  وران  ماما  هب  مه  نئاخ  هدنامرف  داد ، هدـعو  وا  هب  ار  قارع  ای  ماش  یحاون  زا  یکی  يرادـنامرف 

«. 1  » درکن افو  دوب  هتسب  هک  یئاهنامیپ 

یگنهامه دنتخادنا و  رکشل  ناینب  رد  يا  هلزلز  دندش و  بکترم  قارع  ناسانـشرس  فارـشا و  زا  ناوارف  یهورگ  ار  یئاهتنایخ  نینچ 
.دندیشاپ مه  زا  ار  اهنآ 

(2)

ماما هاگودرا  تراغ 

رد يراوگرزب  تفارـش و  زا  یقرب  هک  دنکفا  هیاس  اهنآ  رب  یهایـس  ياهربا  دیـسر و  یتشز  یتسپ و  دح  نیرخآ  هب  ماما  هاپـس  ياهناج 
هانگ هنوگره  باکترا  زا  هک  يدحب  دیشخرد ، یمن  نآ 
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هک دندیناسر  اجنآ  هب  ار  تراسج  دندربیم و  تراغب  ار  رگیدکی  لاوما  هک  دندوب  هدیئارگ  یتسپ  هب  نانچ  دنتـشادن و  یئاورپ  یهابت  و 
یمهـس جراوخ  هورگ  اهیراکهبت ، نیا  رد  يوق  نامگب  دندرب و  امغیب  ار  ترـضح  نآ  هثاثا  لئاسو و  دـندرب و  موجه  ماما  هاگودرا  هب 

ياـه هشیدـنا  لوبقب  رـضاح  هک  ار  سک  ره  لاوما  اـهنآ  دـندوبن و  لـئاق  مدرم  لاوما  ماـما و  يارب  یتمرح  اـهنآ  اریز  دنتـشاد  گرزب 
: تفرگ ماجنا  حرش  نیاب  راب  ود  ماما  لاوما  يرگتراغ  دنتسناد ، یم  لالح  دوخ  رب  دوبن  ناشهابت 

______________________________

110 / 10 راحبلا - (- 1)

ج 2،ص:134 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

هدش هتشک  دعـس  نب  سیق  هک  دننک  عیاش  قارع  نایهاپـس  رد  هک  داد  روتـسد  شیاهـسوساج  هب  یناهنپ  هب  هیواعم  هک  یعقوم  - 1 ( 1)
«1  » دندیناشک ماما  هاگودرا  يامغی  هب  ار  راک  دنتخادرپ و  رگیدکی  لاوما  تراغ  هب  دندینش  ار  يربخ  نینچ  هک  مدرم  تسا و 

زا ار  شیادر  دندیـشک و  شیاـپ  ریز  زا  دوب  هتـسشن  نآ  يور  رب  ماـما  هک  ار  یـشرف  یتح  اـهنآ  یخیراـت ، بتک  یـضعب  تیاور  رارقب 
«. 2  » دنتشادرب ششود 

اهنآ داتسرف ، ماما  بناجب  حلص  تارکاذم  يارب  ار  مکح  نب  نمحرلا  دبع  رماع و  نب  هّللا  دبع  هبعش و  نب  هریغم  هیواعم ، هک  یتقو  - 2
درک و ظفح  ار  ام  نوخ  ربمایپ ، دنزرف  هلیـسوب  دنوادخ   » دنتفگ یم  دنلب  يادص  اب  يزیگنا  هنتف  يارب  ماما  روضح  زا  تشگزاب  زا  سپ 

دندرب هلمح  ماما  همیخ  هب  دندش و  یتخس  یگمیسارس  راچد  دندینش  ار  غورد  راتفگ  نیا  هک  نایهاپس  تفریذپ » ار  حلص  توعد  ماما 
«. 3  » دندرک تراغ  ار  نآ  و 

(2)

ماما ریفکت 

یم ناـنچمه  تواقـش  یهارمگ و  نادـیم  رد  هک  دز  همیخ  ناـنچ  يوخ  تشز  هدـیقع و  یب  هاپـس  نیا  رب  یتخبدـب  یناداـن و  یهاـیس 
دنتخات
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دنزرف ریفکتب  مکح  یـضعب  هک  دـندیناسر  یئاجب  ار  یلد  هیـس  لهج و  راک  دـندش و  یم  بکترم  ار  یهانگ  یـشکرس و  هنوگ  ره  و 
: دز دایرف  تخات و  ترضح  نآ  هب  ماما  نتشک  دصقب  نانس  نب  حارج  دنداد و  ربمغیپ 

»!؟ يدش كرشم  تردپ  دننامب  مه  وت  نسح ، يا  »

دندید ناشربمایپ  دنزرف  تحاسب  ار  كاندرد  یخاتسگ  زواجت و  نیا  یهورگ 

______________________________

14 هیاهنلا 8 / هیادبلا و  ، 122 يربط 4 / خیرات  (- 1)

یبوقعی خیرات  هعیشلا ، نایعا  راحبلا ، (- 2)

دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  راحبلا ، (- 3)

ج 2،ص:135 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

، دیئارگ یمن  قحب  یـسک  تشادـن و  يرثا  تحیـصن  دـنپ و  رگید  اریز  دـندرکن ، شنزرـس  ار  راکهبت  درم  دنتـساخنرب و  شتیامحب  و 
ار یتراسج  نینچ  تأرج  ناراکدب  نیا  زج  یـسک  دـندوب و  جراوخ  هورگ  نامه  دـندرک  یم  ریفکت  ار  ماما  هک  یناسک  دایز ، نامگب 

.تشادن

(1)

ماما هب  دصق  ءوس 

هک اجنادـب  ات  دوب  شراظتنا  رد  رتگرزب  یئاهدرد  تفاین و  نایاپ  مه  هزادـنا  نیاب  شراکبان  نایهاپـس  زا  ماما  ياهیراتفرگ  اه و  هودـنا 
.درب تمالسب  ناج  یلو  تفرگ  رارق  دصق  ءوس  دروم  راب  هس  ماما  دندرک و  شناج  گنهآ  جراوخ  ناراوخ و  هوشر  زا  یهورگ 

.دیسرن یبیسآ  شترضح  هب  یلو  دنتخادنا  ماما  يوسب  يریت  زامن ، ماگنهب  - 1

: تسا نینچ  دسیون  یم  دیفم  خیش  هک  يروطب  ارجام  نیا  لیصفت  دروآ و  دورف  یتبرض  ماما  نار  رب  نانس  نب  حارج  - 2

يدانم هک  داد  ناـمرف  تهج  نیدـب  دـبای ، يرتشیب  یهاـگآ  دروم  نیا  رد  دـیامزایب و  ار  شناوریپ  يربناـمرف  نازیم  هک  تساوخ  ماـما 
: دومرف داتسیا و  نخسب  زامن  يادا  زا  سپ  دناوخ و  ارف  تعامج  زامنب  ار  مدرم 

رب یهاوگ  هنوگ  ره  هکنانچ  تسین  وا  زج  یئادخ  هک  مهدیم  یهاوگ  دنیاتس و  یم  ار  وا  نارگشیاتس  هکنانچ  تسار  يادخ  شیاتـس  »
دهدیم و یهاوگ  نانچ  شیئاتکی 
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نم دعب ، اما  .دومرف  شیحو  راذگ  تناما  داتـسرف و  قحب  شیادـخ  هک  تسوا  هداتـسرف  وا و  هدـنب  ص )  ) دـمحم هک  مهدـیم  تداهش 
لدب یناملـسم  چیه  زا  يا  هنیک  زگره  مشاب و  شناگدنب  يوگزردنا  نیرتهب  يراگدرورپ  تنم  فطلب و  هک  مرادیم  دیما  مسق  ادـخب 

دیراد شوخان  یگناگی  یگنهامه و  رد  هک  ار  هچنآ  امش  مرادن و  یئاوران  تین  دب و  هدارا  یسکب  تبسن  مریگ و  یمن 

ج 2،ص:136 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

رتـهب امـش  دوخ  تساوخ  زا  مهاوخیم  منادـیم و  امـش  هراـبرد  نم  هچنآ  دـیرادیم ، تسود  هک  يا  هقرفت  یگدـنکارپ و  زا  تسا  رتـهب 
يدونشخ تساوخ و  هچنآ  هب  ار  ام  دیاشخبب و  ار  امش  نم و  دنوادخ ، دیرامـشن ، زیچان  ارم  يأر  دینکن و  ار  نم  ینامرفان  سپ  تسا ،

« دیامرف تیاده  تسوا 

؟ تسیچ راتفگ  نیا  زا  شروظنم  دنتفگ  مهب  دندرک و  هاگن  رگیدکیب  مدرم  ( 1)

.دراپسب وا  هب  ار  تموکح  دنک و  حلص  هیواعم  اب  دهاوخیم  مسق  ادخب  دنتفگ  یضعب 

دندرک تراغ  ار  نآ  دندروآ و  موجه  شا  همیخ  هب  تسا و  هدـش  رفاک  درم ، نیا  دـندز  دایرف  دـش  لدـب  در و  اهنآ  نیب  نخـس  نیا  ات 
درب و هلمح  ماـما  هب  يدزا  لاـعج  نب  هّللا  دـبع  نب  نمحرلا  دـبع  ماـنب  يراـکهبت  درم  دندیـشک و  شیاـپ  ریز  زا  ار  شا  هداجـس  یتـح 
دـندروآ و ار  شبـسا  ات  تفگ  دوب و  شنایم  رب  ناـنچمه  شریـشمش  دـنام و  یقاـب  ادر  نودـب  ماـما  تشادرب ، شـشود  زا  ار  شیاـبع 

مه ار  نادمه  هعیبر و  هلیبق  زا  يرگید  هورگ  ماما  دنتخادرپ و  شینابهگن  هب  دنتفرگ و  نایم  رد  ار  وا  شنایعیـش  ناصاخ و  زا  یهورگ 
داتفا هارب  شناهارمه  اب  ماما  دندز و  رانک  ار ، نامدرم  رگید  دنتفرگ و  ار  شرود  ات  دناوخ  ارف 
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نب حارج  مانب  دـسا  ینب  زا  يدرم  دیـسر  طاباس  ملظم  هب  ماما  نوچ  دـنتفرگ و  اـج  ناـنابهگن  فص  رد  شنایعیـش  ریغ  زا  یعمج  یلو 
: دز دایرف  تفرگ و  ار  ماما  رطاق  راسفا  دیشک و  نوریب  يا  هنشد  نانس 

!!« يدروآ كرش  ادخب  تردپ  دننام  مه  وت  نسح  يا  ربکا ، هّللا  »

لظنح نب  هّللا  دبع  مانب  ماما  نایعیـش  زا  يدرم  دـنداتفا و  نیمز  رب  ود  ره  دیـشک و  ار  وا  ندرگ  ماما  دـیرد  ار  ماما  نار  شا  هنـشد  اب  و 
يورب ار  دوخ  هرامع  نب  نایبظ  مانب  رگید  يدرم  تخاون و  وا  رب  تفرگ و  شتـسد  زا  ار  هنـشد  تخادنا و  حارج  يورب  ار  دوخ  یئاط 

وا

ج 2،ص:137 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

زکرم هک  دیفـس  رـصق  هب  دندرب و  نئادمب  دندیناباوخ و  یتخت  رب  دوب  هدش  حورجم  یتخـسب  هک  ار  ماما  دنک و  ار  وا  ینیب  تخادـنا و 
«. 1  » دندرک لقتنم  هجلاعم  يارب  دوب  نئادم  يرادنامرف 

«. 2  » دنتخاس شبورضم  دندرب و  هلمح  ترضح  نآ  هب  زامن  تقو  رد  مه  رجنخ  اب  - 3 ( 1)

رب رتشیب  نیا  زا  يرورش  اهیراکهبت و  هک  تسناد  دش و  نشور  ماما  رب  نامدرمان  نیا  دیلپ  ياه  هشیدنا  كاندرد ، ثداوح  نیا  زا  سپ 
ار شنوخ  يرگید  دصق  ءوس  اب  ای  دنهد  ردهب  ار  شتمارک  دننک و  هیواعم  میلـست  دنریگب و  ار  وا  تسا  نکمم  دش و  دـهاوخ  دراو  وا 

.دنهد همتاخ  شیگدنزب  دنربب  يدوس  وا  ندرک  ینابرق  زا  ناناملسم  هکنآ  نودب  دنزیرب و 

(2)

كانرطخ تیعقوم 

يدنمشیدنا و اب  هارمه  دشکیم  یئابیکشان  هب  ار  يرابدرب  ره  هک  یهایس  ياهیراوگان  نازرل و  تیعقوم  نینچ  رد  ماما  كاندرد  عضو 
هدش راچد  نآ  هب  یهاپس  هک  يا  هماگنه  نینچ  رد  وا  طایتحا  یشیدنا و  تسرد  يدنمدرخ و  دوب و  يرادیب 
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یم رابب  هیواعم  اب  حلص  هک  ار  یناوارف  ياهنایز  خلت و  ياه  هدیدپ  دروآ و  مهارف  ار  هاپس  نارادرـس  ناگرزب و  هک  درکیم  باجیا  دوب 
: دومرف اهنآب  يور  نیا  زا  دنک و  يروآدای  اهنآ  هب  دروآ 

زا وا  اب  رگا  منادیم  نم  درک و  دهاوخن  افو  تسا  هداد  نم  نتشک  ربارب  رد  امـشب  هک  یئاه  هدعو  هب  هیواعم  مسق ، ادخب  امـش ، رب  ياو  »
منیب یم  یتسردب  امـش !، اما  منک  شتـسرپ  ار  گرزب  يادخ  منک و  راتفر  مربمایپ  نیدب  هک  دراذـگ  یم  دازآ  ارم  میآرد  تملاسم  رد 

اب اهنآ  دنهاوخب و  نان  بآ و  اهنآ  زا  دنورب و  اهنآ  نارسپ  یگزویردب  ناتنادنزرف  هک 

______________________________

داشرالا ص 170 (- 1)

هدوملا ص 292 عیبانی  (- 2)

ج 2،ص:138 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

یم هک  یئاوران  ياهراک  اب  داب  نانآ  رب  ادخ  تمحر  يرود  گرم و  يا  دنهدن ، يزیچ  امش  نادنزرف  هب  دنراد  رایتخا  رد  هک  یلئاسو 
«. تشاد دنهاوخ  یموش  تشونرس  هچ  هک  تسناد  دنهاوخ  ناراکمتس  يدوزب  دننک و 

رب نآ  ره  دیشخب و  یمن  يریثأت  زگره  دش  یم  نایب  اهنآ  يرادیاپ  موزل  یـشیدنا و  تحلـصم  يارب  هک  ماما  لدتـسم  راتفگ  یلو  ( 1)
تحارج و تصرف  زا  هاپـس  ناهدنامرف  دـش و  یم  هدوزفا  شترـضح  كاندرد  ياهیراوگان  اه و  يراتفرگ  تدـش  ماما و  عقوم  یگنت 
دندرب و یم  تسد  يا  هلیسو  رهب  دندرکیم و  شالت  رتشیب  هیواعم  هب  ناشراب  تحاضف  تسویپ  يارب  دندرکیم و  هدافتـسا  ماما  هجلاعم 

.تشاد یهگآ  یبوخب  دندش  یم  بکترم  نمشدب  نتسویپ  يارب  هک  يراب  تنایخ  ياهیراوخ  نیگنن و  تامادقا  نیا  همه  زا  ماما 

کی هیواعم  اب  هزرابم  هک  دـیدیم  يوس  کی  زا  اریز  دوب  تریح  ینادرگرـس و  بجوم  يراب  فسا  هماگنه  نینچ  رد  ماما  عضو  عقاوب 
دبای ماجنا  دیاب  عرش  موزل  نید و  نامرفب  هک  تسا  يرورض  بجاو و  داهج 
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وا نتـشک  يارب  هک  دوب  يرگاوسر  ياه  ینیچ  بابـسا  دهاش  دـیدیم و  ار  قارع  هاپـس  ینوگرگد  یگدیـشاپ و  مهب  رگید  يوس  زا  و 
دیامزایب و ار  اهنآ  تساوخ  مهزاب  اهنیا  همه  اب  تشادزاب و  نانآ  زا  تسد  دش و  دـیمون  اهنآ  حالـصا  زا  راچانب  دریذـپ و  یم  تروص 

زامنب ار  نایهاپـس  ات  داد  نامرف  شنارای  هب  تهج  نیدب  دبای و  یهگآ  گنج  شتآ  ندش  رو  هلعـش  تروص  رد  ناشیرادـیاپ  نازیم  زا 
: دومرف نینچ  راگدرورپ  شیاتس  زا  سپ  داتسیا و  نخسب  دندمآ  مهارف  ناگمه  نوچ  دنناوخ و  ارف  تعامج 

اما میگنج ، یم  ربص  تمالـس و  اب  نمـشد  اب  نونکا  ام  میرادن ، يدیدرت  ینامیـشپ و  ماش  مدرم  اب  هزرابم  رد  زگره  ام  دنگوس  ادخب  »
- هب یگمیسارس  تشادرب و  نایم  زا  ار  تمالس  اه  ینمشد  رگید 

ج 2،ص:139 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

هب ار  امـش  نید  ناتایند ، زورما  یلو  دوب  ناتایند  شیپاشیپ  ناتنید  دـیتفر  یم  نیفـص  گـنج  هب  هک  يزور  امـش  داد ، ناـیاپ  یئاـبیکش 
هک یناگتشک  دییرگیم و  اهنآ  رب  نیفص  رد  هک  یئاه  هتشک  دیراد ، رارق  ناگتـشک  زا  هورگ  ود  نیب  نونکا  امـش  تسا ، هدنکفا  تشپ 

«. دنزوت هنیک  راوخ و  هیقب  دیئاهنآ و  ماقتنا  راتساوخ  ناورهن  رد 

هب هراـشا  دـعب  تفگ و  نخـس  دـنا  هدـش  هاپـس  يدوباـن  یگدـنکارپ و  بجوـم  هک  لـماوع  یـضعب  زا  اـسر  راـتفگ  نـیا  رد  ماـما  ( 1)
: دومرف درک و  هیواعم  حلص  تساوخرد 

اب میربیم و  هلمح  وا  رب  دـیا  هدامآ  گرم  يارب  رگا  نونکا  تسین ، یتزع  نآ  رد  هک  دـناوخیم  يراکب  ار  ام  هیواـعم  هک  دیـشاب  هاـگآ  »
« میهدیم تیاضر  شتساوخردب  میریذپ و  یم  ار  شتوعد  دیتسه  یگدنز  ناهاوخ  رگا  و  میناریم ، نامرف  وا  رب  ریشمش  ياه  هبرض 

دش دنلب  گنهامه  يدایرف  رکشل  يوس  همه  زا  هک  دوب  هتفاین  نایاپ  ماما  نانخس  زونه 
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«. 1  » مینامیم هدنز  مینام ، یم  هدنز  دندز : دایرف  و 

هزرابم نیا  رد  سک  چیه  دنامیم و  یلاخ  تسد  اهنت و  دگنجب  هیواعم  اب  دهاوخب  رگا  هک  تسناد  كاندرد ، يارجام  نیا  زا  سپ  ماما 
تفای یهگآ  شترا  ناهدـنامرف  ياوسر  ياه  هشقن  زا  درب و  هانپ  نآ  هب  هک  درادـن  مه  يراوتـسا  هاگهانپ  دـنک و  یمن  شیرای  تخس 

شریذپ رد  ار  تحلصم  یهایس ، تیعقوم  نینچ  هدهاشم  اب  دنشکب و  یناهگانب  ای  دننک  هیواعم  میلست  هتـسب  تسد  ار  وا  دنهاوخیم  هک 
.دیزرو باتش  نآ  لوبق  رد  دیآ  شیپ  نیگنن  يا  هعجاف  هکنآ  زا  شیپ  دید و  حلص 

دـنکیم و هراـشا  ترـضح  نآ  هب  تبـسن  هفوک  ياـپ  رـس و  یب  شاـبوا  يزوـت  هنیک  ماـما و  یمئاد  یلاحدـب  هب  ینهج  بهو  نب  دـیزی 
: متفگ متفر و  شتدایع  هب  دوب  يرتسب  نئادم  رد  تحارج  تدش  زا  ماما  هک  یتقو  دیوگیم :

«. دننادرگرس مدرم  ربمغیپ ، رسپ  يا  »

______________________________

دیرد ص 36 نبا  یبتجملا  ، 123 مالسالا 1 / هامح  (- 1)

ج 2،ص:140 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

: داد خساپ  نینچ  نمب  كاندرد  فرژ و  یهودنا  گرزب و  یمغ  اب  ماما  ( 1)

دننک یم  تراغ  ار  ما  همیخ  دنراد و  ار  مناج  گنهآ  دنرامش و  نم  هعیـش  ار  دوخ  هک  منادیم  رتهب  اهنیا  زا  ار  هیواعم  نم  مسق ، ادخب  »
رتهب میارب  دننامب  ناما  رد  منادناخ  مناوریپ و  دوشن و  هتخیر  منوخ  هک  مریگب  ینامیپ  هیواعم  زا  مناوتب  رگا  ادـخب  دـنربیم ، ار  ملاوما  و 

اب هک  تسا  رتهب  منامب  زیزع  منک و  حلص  هیواعم  اب  رگا  مسق  ادخب  دندرگ ، دوبان  منادناخ  مدوش و  هتـشک  مدرم  نیا  تسدب  هک  تسا 
دننک یم  نمشد  میلست  دنریگ و  یم  ارم  ندرگ  اهنیا  مگنجب  هیواعم  اب  مهاوخب  رگا  موش ، هتشک  متفیب و  اهنیا  تسدب  تراسا  یتسپ و 

ارم ای  هیواعم  هاگنآ  و 
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هدـنز و رب  شنامدود  هیواعم و  دـنامیم و  مشاه  ینب  يارب  هشیمه  گنن  نیا  دـنک و  یم  میاهر  دراذـگ و  یم  تنم  نم  رب  اـی  دـشکیم 
«. دنراذگ یم  تنم  هشیمه  ام  هدرم 

تیصخشب هک  یتراسج  یخاتسگ و  زا  داد و  ربخ  دیـسر  دهاوخ  وا  هب  نیغورد  نایامن  هعیـش  نیا  تسدب  هچنآ  زا  راتفگ  نیا  رد  ماما 
دننک یم  هیواعم  میلست  ای  دنشک و  یم  ار  وا  ای  هک  تشاد  نایب  ار  ناقفانم  نیا  راک  نایاپ  تفگ و  نخس  دروآ  دنهاوخ  دراو  شزاتمم 
راچد ار  مشاه  ینب  هشیمه  يارب  نیا  دـنایامن و  یم  ماما  هب  ار  دوخ  تردـق  دزاس و  یم  شیاهر  اـی  دـشک و  یم  ار  وا  اـی  مه  هیواـعم 

.درک دهاوخ  یگدنکفارس  گنن و 

هایـس و موش و  جـیاتن  دـینارذگ و  رظن  زا  ار  هیواعم  اب  گنج  بقاوع  كانرطخ ، ثداوح  ناـماسبان و  عضو  نیا  هب  هجوت  اـب  ماـما  ( 2)
كدنا رایـسب  یهورگ  طقف  یهاپـس  همهنیا  نایم  زا  دـید  درک و  یـسررب  دـمآ  دـهاوخ  شیپ  نیملـسم  مالـسا و  يارب  هک  ار  یتارطخ 

نادرگاش لوسر و  رادافو  هباحص  زا  يا  هدع  ربمایپ و  نادناخ  ار  هورگ  نیا  دنزیخ و  یمرب  وا  تیامحب 

ج 2،ص:141 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

دنوش دوبان  گنج  يایسآ  گنس  ریز  رد  نانیا  رگا  دنهدیم و  لیکشت  دنتسه  یمالـسا  قیاقح  تامیلعت و  رادمچرپ  هک  نینمؤملا  ریما 
یئاـناوت هک  دـنا  كدـنا  هورگ  نیمه  اریز  دوش ، یم  هتفوـک  مه  رد  نیئآ  هاـگیاپ  نید و  ناـیک  دوریم و  نیب  زا  مالـسا  تاـیونعم  همه 

هک یهایس  يراک  بیرف  اب  هیواعم  اریز  دوش ، یمن  مالسا  بیـصن  يدوس  اهنآ  ندش  ینابرق  زا  هوالعب  دنراد ، ار  نید  قیاقح  شرتسگ 
مهتم یناگمه  تینما  رد  مظن  لالخا  ینامرفان و  هب  ار  اهنآ  دشوپ و  یم  يراکزواجت  سابل  ناینابرق  نیا  مادنا  هب  دراد 
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.درامش یم  بجاو  بارطضا  لالخا و  زا  نیملسم  تینما  یمالسا و  نایک  ظفح  يارب  ار  اهنآ  اب  گنج  دزاس و  یم 

تـسرد يا  هشیدـنا  اب  انگنت  نیا  زا  دـیاب  دـیآ و  یم  شیپ  ناوارف  یئاهتریح  اهینادرگرـس و  یکاـنرطخ ، هماـگنه  نینچ  رد  قحب  ( 1)
.داد دیاب  يرتناوارف  ياهینابرق  ای  دمآ و  نوریب 

درک و مادقا  رگید  يوحنب  هیواعم  تردق  ینوگژاو  يارب  یتسیاب  نآ  زا  سپ  تسا و  حلـص  شریذپ  رد  تحلـصم  العف  هک  دـید  ماما 
، تفریذـپ ار  حلـص  تهج  نیدـب  دزاس ، راکـشآ  ناگمه  رب  ار  شرایع  راع و  دـهد و  ناشن  ار  دوخ  تشز  هرهچ  اـت  داد  نادـیم  وا  هب 
ار یمادـقا  نینچ  ياـضتقا  زور  نآ  ناـماسبان  عـضو  تسنادـیم و  بجاو  ار  نآ  عرـش  لـقع و  دوـب و  يرورـض  يور  رهب  هـک  یحلص 
رد ار  يدیدرت  کش و  هنوگ  ره  میزادرپ و  یم  اهنآ  حیضوتب  هک  تشاد  دوجو  حلـص  يارب  مه  يرگید  للع  اهنیا ، رب  هوالع  تشاد ،

.میزاس یم  فرطرب  دروم  نیا 

ج 2،ص:143 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

(1)

حلص یسررب 

هراشا

ج 2،ص:145 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

هدـش زاربا  داضتم  ینعم  مامتب  الماک  يأر  ود  اهنآ  نایم  زا  هک  هدـمآ  شیپ  ناوارف  يراتفگ  اهنامگ و  نسح ، ماـما  حلـص  هراـبرد  ( 1)
.دوب دهاوخ  عقاو  ریغ  املسم  اهنآ  زا  یکی  فلاخم  رظن  ود  رد  هکنانچ  تسا ، هابتشا  تسردان و  املسم  يأر  ود  نیا  زا  یکی  تسا و 

یب یتیقفوم  ماما  يارب  ار  مادـقا  نیا  دـنک و  یم  تیاکح  حلـص  دروم  رد  ماما  هئربت  زا  داـضتم ، هیرظن  ود  نیا  زا  يأر  نیتسخن  لوا » »
دوب ماما  ع ،)  ) نسح دنیوگ  یم  نارگـشهوژپ  نادنمـشناد و  زا  یهورگ  تسا و  هدش  نایب  هیرظن  نیا  دییأت  رد  یللع  و  دنادیم ، هزادنا 

تسا موصعم  رودب و  یهابتشا  اطخ و  هنوگ  ره - زا  ماما  و 
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مه يرگید  تلع  میرب ، یم  مان  راتفگ ، نیا  نایاپ  رد  اهنآ  زا  ام  و  دهد ، یمن  ماجنا  دشاب  تما  حلاصم  فلاخم  هک  ار  يراک  زگره  و 
دننام درادیم  للدم  حلـص  شریذپ  رد  ار  ماما  يریزگان  هک  تسا  يراوتـسا  كرادـم  ناینب  رب  هدـش  نایب  نیتسخن  تلع  دـییأت  رد  هک 

.رگید یلماوع  هاپس و  نارادرس  ناسانشرس و  ناگرزب و  تنایخ  مدرم و  هدوت  یهابت 

[ نآ نابحاص  یحطس و  هیرظن  ]

هراشا

ماـما هکنیا  تسا و  تموکح  روما  هرادا  یلم و  تسایـس  نوؤشب  وا  هطاـحا  مدـع  ماـما و  یناوتاـن  رگناـیب  مود ، هیرظن  هصـالخ  مود » »
.دنک هدافتسا  تسا  نید  فلاخم  یئاهشور  نینچ  هکنیا  ناونعب  یسایس  ياهشور  زا  تسا  هتسناوتن 

هک تمظع  دجم و  هار  رد  هنرگو  دیـسریم  دوخ  فدهب  هک  دش  یم  زوریپ  رگا  دـگنجب ، هیواعم  اب  ماما  هک  دوب  مزال  دـنیوگ  یم  اهنآ 
راعش

ج 2،ص:146 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.دش یم  دیهش  تسا  نیحلصم  فده  مشاه و  ینب 

ماـما زور  نآ  هک  تسا  یلئاـسم  هب  یهگآ  مدـع  هدـیدپ  درادـن و  تقیقح  تیعقاو و  هب  یهار  تـسا و  هجوـتم  رما  رهاوـظب  يأر  نـیا 
زا هک  تسا  یحطس  يا  هیرظن  تهج  نیدب  دنک و  یم  تیاکح  ناشداقتعا  شور و  نامز و  نآ  مدرم  یئاسانـش  زا  دوب و  اهنآ  راتفرگ 

: دنریز حرشب  هیرظن  نیا  نابحاص  تسا ، رودب  تیعقاو  قیقحت و 

(1)

يدفص - 1

: دسیون یم  مجعلا  هیمال  هدیصق  زا  رعش  درف  نیا  حرش  رد  يدفص 

ناگرزب و زا  یهورگ  هک  دـیازفا  یم  دـنکفا و  یم  یگراـکیب  هب  ار  درم  دراد و  یمزاـب  یتمهدـنلب  زا  ار  ناـسنا  هدارا  یبلط  شیاـسآ 
هلمج زا  دندرپس  نارگیدب  ار  دوخ  ماقم  تیعقوم و  دندیئارگ و  اوزنا  یشوماخب و  دندوب ، ماقم  شناد و  ياراد  هک  نیشیپ  ناسانـشرس 

وا ماو  مه  هیواعم  منک ، راذـگاو  وتب  ار  تفالخ  مهنم  ات  نک  تخادرپ  ار  نم  ياهماو  تفگ  هیواعمب  هک  بلاط  یبأ  نب  یلع  نب  نسح 
«. 1  » دروآ گنچب  ار  تفالخ  تخادرپ و  ار 

(2)

یتح پیلیف  رتکد  - 2

هفیلخ ار  یلع  نب  نسح  قارع ، مدرم  دمآ و  دیدپ  وا  تفلاخم  رب  گرزب  یـشهج  هیواعم  تموکح  زاغآ  رد   ) دـسیون یم  خروم ، نیا 
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مه همطاف  دوب و  همطاف  یلع و  نارـسپ  نیرتگرزب  نسح  اریز  دوب  یقطنم  مه  اهنآ  مادـقا  دـنتفریذپ و  ار  شتفـالخ  دنتـسناد و  یعرش 
تموکحب و تشاد و  یـشنم  گرزب  یئوج و  ماک  هب  لیامت  نسح  اما  دوب  هدنام  یقاب  وا  زا  ربمایپ  گرم  زا  سپ  هک  دوب  يرتخد  اهنت 

تشادن يا  هقالع  ناناملسم  روما  هرادا 

______________________________

شماو تخادرپ  ربارب  رد  ار  تفالخ  ماقم  ماما  اجک  هدرک ، گرزب  یهابتـشا  هیرظن  نیا  رد  يدفـص  - 27 مجعلا 2 / هیمال  حرش  (- 1)
؟ هدرک راذگاو  هیواعمب 

.درب هانپ  ادخب  دیاب  تمهت  نیا  زا 

ج 2،ص:147 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

!! دیزرو تعانق  تخادرپ  یم  وا  هب  هیواعم  هک  يا  هنایلاس  يرمتسم  هب  تفرگ و  هرانک  تفالخ  زا  تهج  نیدب  دوبن ، تماقتـسا  درم  و 
«. 1»

(1)

یلئالع - 3

گنجب دروآ و  مهارف  ار  دوخ  هدـنکارپ  نایهاپـس  هساـمح ، تروـشم و  هار  زا  تسناوـتیم  نسح   ) دـسیون یم  .نیـسحلا  خـیرات  رد  وا 
، دندز تسد  یمادقا  نینچب  نوئلپان  دننام  یتماقتسارپ  نارادرـس  هکنانچ  دنک  هدنز  اهنآ  نیب  رد  ار  يدرمیاپ  هدارا و  حور  دزیگنارب و 
رد هک  یپایپ  یئاه  گنج  دندوب و  هدش  هدیشاپ  مه  زا  ینالوط  ياهدربن  رثا  رب  برع  نایرکشل  دننام  هک  تشاد  ینایهاپس  مه  نوئلپان 

«. 2  » تفر ورف  گنج  رابگرم  جاوما  رد  شنایهاپس  هارمه  هب  نوئلپان  یلو  دوب  هتخاس  ناوتان  ار  اهنآ  تشاد  همادا  اپورا 

(2)

« سدلنور تیاور م  - » 4

تاجن مدرم و  يربهر  رد  یلقع  یگتـسیاش  هدوب و  يونعم  ياوق  صقن  ياراد  نسح  یخیراـت ، راـبخا  هب  اـنب   » دـیوگیم قرـشتسم  نیا 
«. 3 !!« » تسا هتشادن  ار  اهنآ 

(3)

سنمال - 5

: دسیون یم  دناد  یمن  زیچ  چیه  یمالسا  خیرات  زا  هک  هشیپ  هنگ  راکهبت  یسیلگنا  نیا 
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______________________________

برعلا ص 78 (- 1)

نیسحلا ص 283 خیرات  زا  مود  تمسق  (- 2)

زا راشرـس  شباتک  تسا و  مالـسا  نازوت  هنیک  نانمـشد و  زا  قرـشتسم  نیا  تسا ، هدش  هدنادرگرب  یبرع  هب  هک  هعیـشلا  هدـیقع  (- 3)
راتخم يداهلا  دبع  دیس  داتسا  تسا ، ناملسم  گرزب  ياه  تیصخش  یمالسا و  ياهـشزرا  ندرمـش  زیچان  مالـسا و  هب  هلمح  غورد و 

هتفگ خساپ  وا  ياجبان  ياهارتفا  اهغوردب و  هدش  رشتنم  ءادهشلا  دیس  ترضح  مانب  هک  یصوصخم  هرامـش  رد  هرهازلا  نایبلا  هلجم  رد 
(39 هرامش 35 - مود  لاس   ) تسا

ج 2،ص:148 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

شیاسآ يدرم  هک  نسح  یلو  دـنزیگنارب  هیواعم  اب  گنجب  ار  وا  هک  دـندرک  شالت  شنارای  دـش و  تعیب  نسح  اب  یلع ، لتق  زا  سپ  »
هیواعم اـب  هک  دوب  نآ  هشیدـنا  رد  هشیمه  درکن و  یئاـنتعا  اـهنآ  ساـمتلا  تساوخردـب و  دوب  تمه !! یب  تسود و  نتـشیوخ  بلط و 

ماما امـسا  طقف  هک  ار  نسح  نایهاپـس ، هک  دیـسر  اجنادب  راک  دیـشک و  فالتخا  هب  قارع  مدرم  اب  ببـس  نیاب  شراک  دـنک و  شزاس 
يراذگاو دزم  رـس  رب  مه  هیواعم  تشادن و  نایوما  اب  ندمآ  رانکب  زج  يا  هشقن  چیه  تقو  نیا  رد  نسح  دـندرک و  حورجم  دوب  اهنآ 

نویلم جـنپ  مه  شدوخ  يارب  هکلب  درکن  تعانق  نیـسح  هب  يرمتـسم  مهرد  نویلم  ود  تخادرپ  اب  نسح  دـنزیم ، هناچ  وا  اـب  تفـالخ 
.دنارذگب سراف  یحاون  زا  یکی  رد  ار  رمع  هیقب  ات  تساوخ  یم  يرمتسم  مهرد 

رادم رارق و  نیا  زا  هک  قارع  مدرم  ( 1)
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هتـساوخ وا  زا  هیواعم  هک  ار  هچنآ  ماما  هک  دـش  مولعم  دـندرک و  ضارتعا  وا  هب  دنتـساخرب و  تفلاخم  هب  ع )  ) نسح اـب  دـندش  هاـگآ 
انمـض درک و  رارقا  دوخ  ینامیـشپ  هب  تئرج  اب  ربمایپ  دنزرف  هک  دش  دیدش  يدـحب  قارع  مدرم  ضارتعا  تفلاخم و  تسا و  هتفریذـپ 

.دومن بیذکت  ار  دوخ  يرمتسم  هفاضا  تساوخرد 

«1 !! » دوش هنیدم  یهار  دیوگ و  كرت  ار  قارع  نسح  ماما  هک  دیشک  اجنآ  هب  راک  هرخالاب  و 

______________________________

یئاه تمهت  اوراـن و  یئاـه  هلمح  تسا و  تمهت  غورد و  رـسارس  باـتک  نیا  بلاـطم  ص 400  یمالـسا ج 7  فراعملا  هرئاد  (- 1)
هک هدش  هتشون  سنمال  هلیسوب  هعیش  هرابرد  هک  یئاه  ثحب  اصوصخم  تسا  هدروآ  دراو  نیملسم  گرزب  نایاوشیپ  مالـسا و  هب  اجبان 

ار یئاوران  ياه  هتشون  نینچ  هک  یحیسم  ریشبت  ياه  نمجنا  هک  تسا  نآ  مه  تلع  تسا ، هعیش  همئا  هب  تبسن  ناتهب  غورد و  رسارس 
هتـشون نیا  رب  هوالع  دـننآ و  قیاقح  هب  هناراکبیرف  نتخاـس  شودـخم  مالـساب و  هلمح  راد  هفیظو  دـنراگنیم  دوخ  رودزم  ياـهملق  اـب 

.تسا یخیرات  نوتم  رد  لماک  یسررب  قیقحت و  زا  رود  شزرا و  یب  یحطس و  ناشاه 

ج 2،ص:149 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

قیقحت راک  رد  ای  دنزرویم و  هنیک  تداسح و  مالسا  هب  تبسن  ای  دننک  یم  داقتنا  نسح  ماما  حلص  زا  هک  یناسیون  خیرات  هنوگنیا  ( 1)
هنافـصنم ریغ  هک  مه  یتواضق  تسین و  یخیرات  نشور  لیالدب  دنتـسم  ناشراتفگ  دـنا و  هرهب  یب  دازآ  هشیدـنا  فاصنا و  نتـشاد  زا 

هطاحا نارود  نآ  رد  ار  ماما  هک  تسا  ینوگانوگ  ياهارجام  مالـسا و  خـیرات  زا  اهنآ  یهاگآان  هدـیدپ  دـنا  هدرک  نسح  ماما  هرابرد 
میسرت مدرم  يارب  ار  یمالسا  ياهتیصخش  شور  هرهچ  دهاوخیم  هک  یـسیون  خیرات  تسا و  هتخاس  شراچان  حلـص  شریذپب  هدرک و 

، دنک
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.دشاب هابتشا  زا  یلاخ  تسرد و  شتارظن  ات  دبای  هطاحا  ناراگزور  نآ  لاوحا  عاضوا و  مامتب  دیاب 

______________________________

زا یکی  تسا ، مزـال  اـجنیا  رد  نآ  هب  هجوـت  هک  تسا  يروآ  هدـنخ  ناتـساد  نیقرـشتسم  نیا  زا  یـضعب  ياـه  هتـشون  یگیاـم  یب  رد 
عاـضوا هراـبرد  دـهاوخیم  دریگیم و  ارف  ار  یـسراف  ناـبز  نارهت  رهـش  رد  دـیآ و  یم  ناریا  هـب  هـک  یئاـپورا  نیخروـم  نیقرـشتسم و 

دوخ اب  ار  یگناخ  مزاول  هثاثا و  هک  دنیب  یم  ار  یئاهربراب  حبـص  زور  کی  دسیونب ، یباتک  نایناریا  یقالخا  تایـصوصخ  یعامتجا و 
؟ تسیچ اهنیا  دسرپ  یم  یسک  زا  دنزاون  یم  یقیسوم  اهنآ  شیپاشیپ  مه  يا  هدع  دنربیم و 

قرـشتسم دوشیم ، هک  بش  تسیچ ) تروظنم   ) دیوگیم درم  نآ  تسیچ ؟ داماد  مسا  دسرپ  یم  هرابود  تسا و  سورع  زاهج  دیوگیم 
نودـب هک  ار  شنز  درم  نیا  دـیوگ  یم  تسیچ ؟ نایرج  دـسرپیم  یـسک  زا  دـنزیم ، کتک  ار  شنز  نابایخ  رد  هک  دـنیب  یم  ار  يدرم 

تروظنم  ) دـیوگ یم  درم  نآ  تسیچ ؟ رهوش  نیا  مسا  دـسرپ  یم  قرـشتسم  دـنزیم ، کتک  تسا  هتفر  هتفگ و  كرت  ار  هناـخ  تهج 
دزیم کـتک  ار  شنز  بش  هک  يرهوـش  مسا  دـندربیم و  زاـهج  شیارب  حبـص  هک  يداـماد  مسا  دـنک  یم  ناـمگ  قرـشتسم  تـسیچ )

هک هدـید  ار  يداماد  نارهت  رد  دـسیون ، یم  دـنک  یم  هیهت  ناریا  يارب  هک  یخیرات  باتک  رد  دـیآ و  یم  تسا و  تسیچ ) تروظنم  )
نیا .تسا  هدوب  تسیچ ) تروظنم   ) مه شمان  هدزیم و  کتک  نابایخ  رد  ار  سورع  بش  ناـمه  دـنا و  هدرب  یم  زاـهج  شیارب  حـبص 

یسررب و هتشذگ  هدیچیپ  ثداوح  هرابرد  دنناوتیم  هنوگچ  یـصاخشا  نینچ  تسا و  یهیدب  هداس و  رایـسب  روما  رد  نیقرـشتسم  عضو 
فـسأت ثعاب  تسین و  دامتعا  لباق  ناشراتفگ  هک  مینادب  دیاب  املـسم  دنا ، هدرکن  خیرات  رد  یفیرحت  میئوگب  مه  رگا  دننک و  قیقحت 

تسا
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یم تسا  لماک  قیقحت  تیعقاو و  زا  رود  هک  ار  ناشیاه  هتـشون  هدرک و  ادـیپ  اهیجراخ  نیا  راـتفگب  ناوارف  یهجوت  اـم  ياـهناوج  هک 
.دنریذپ

ج 2،ص:150 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

ار ماما  حلص  تابجوم  هک  تسا  للع  یخرب  تخانش  زا  یکدنا  ای  لماوع  یـضعب  هب  ام  یهگآ  هجیتن  میراگن  یم  نونکا  ام  هچنآ  ( 1)
ردـص نارود  يدـعب  عیاقو  هتـشذگ و  ثداوح  زا  هک  تسا  یئاه  یـسانشزاب  اهیـسررب و  یـضعب  هصالخ  دروآ و  مهارف  شنمـشد  اب 
شور خیراتب و  لباقم  رد  میا ، هدرک  فشک  یخیرات  نوتم  زا  ار  وا  ياوران  لامعا  هیواعم و  هاپـس  هیحور  میا و  هدروآ  تسدب  مالـسا 

هب زگره  تموکحب ، ندیـسر  يارب  اـهنآ  هک  میا  هتـسناد  هتفاـی و  فوقو  ربمغیپ  نادـناخ  نیتسار  تسایـس  ماـما و  نشور  هدیدنـسپ و 
.دننزیمن تسد  تسا  مالسا  حور  فلاخم  هک  یئاهیراکبیرف  اه و  ینیچ  بابسا 

اریز میروآ  یم  دوـخ  هیرظن  تاـبثا  يارب  ار  هتـشذگ  تاـنایرج  زا  یئاـه  هنوـمن  مینک ، یـسررب  ار  حلـص  لـلع  هکنآ  زا  شیپ  کـنیا 
رد هچنآ  هب  هاگن  خـیرات و  ياهیگدـیچیپ  ندرک  زاب  دـیامن و  یم  يرورـض  تهج  رهب  قیاقح ، نیا  نایب  يارب  لئاسم  نآ  هب  تشگزاب 

: میرادیم فوطعم  ریز  بلاطمب  تهج  نیدب  ار  ناگدنناوخ  رظن  ام  دراد و  ناوارف  یتیمها  ام  يارب  تشذگ  یم  نارود  نآ 

[ تانایرج زا  یئاه  هنومن  ]

هراشا

(2)

شترا یطابضنا  یب  - 1

هراشا

اب اهنآ  ینامرفان  تفلاخم و  هاپـس و  ياهدـحاو  یتشرـسدب  هدـیئاز  ابلاغ  دـنوش  یم  وربور  نآ  اـب  اـه  تموکح  هک  يرطخ  نیرتگرزب 
عـضو نیا  راتفرگ  هیواعم  هاپـس  هک  یتروص  رد  دوب  راتفرگ  ینایـصع  یگدـنکارپ و  نینچب  مه  قارع  هاپـس  تساوق ، لـک  یهدـنامرف 

.دوب رانکرب  اهیگنوگژاو  اهشزغل و  اهشزرل و  نینچ  زا  درکیم و  تعاطا  دوخ  یهدنامرف  ماقم  زا  هچراپکی  دوبن و  ناماسبان 

: درک یسررب  ریز  دراوم  رد  دیاب  ار  قارع  هاپس  هقرفت  یگمیسارس و  یگدیشاپ و  مه  زا  تلع 

ج 2،ص:151 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

(1)

یبزح ياهلالخا  فلا -

هراشا
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هراشا

رد ار  نآ  تدـحو  هک  تسا  یموش  ياهیگتـسددنج  یبزح و  ياهلالخا  دـنک ، یم  دـیدهت  ار  شترا  هک  یتارطخ  نیرتگرزب  زا  یکی 
ناگناگیب اب  یناهنپ  يدنویپ  ای  دنزرو و  تفلاخم  تموکح  ماقم  اب  هک  دنوش  ادـیپ  هاپـس  رد  یئاه  هورگ  هکنآ  هصاخ  دـبوک ، یم  مه 

هن دـناوتیمن  زگره  تلود  تروص  نیا  رد  دـنزیر ، مه  رد  ار  شترا  طابـضنا  ماظن و  اهنآ  زا  يریگ  کمک  ماهلا و  اب  دـنزاس و  رارقرب 
.دبای تسد  يزوریپ  لوصحب  دوز  هن  رید و 

ار دوخ  شـشوک  شالت و  همه  دندوبن و  رادافو  ماما  تموکحب  تبـسن  زگره  هک  تشاد  دوجو  راکبان  بزح  ود  مه  قارع  شترا  رد 
: زا دندوب  ترابع  بزح  ود  نیا  دندربیم ، راکب  یمشاه  تلود  نتخادنارب  يارب 

(2)

يوما بزح 

تردق لوپ و  هب  ندیسر  ماقم و  تسپ و  ندروآ  تسدب  ناشفده  اهنت  هک  دندوب  یفارشا  یئاه  هورگ  سانـشرس و  ياهنادناخ  زا  اهنیا 
اب يدنویپ  چیه  هک  یناسک  رگید  جاجح و  نب  ورمع  رجبا ، نب  راجح  ثیرح ، نب  ورمع  ثعـشا ، نب  سیق  دعـس ، نب  رمع  دننامب  دوب ،

هداد هدعو  وا  هب  دنتشاد و  يرسورس  هیواعم  اب  هک  دندوب  هاپس  هدنهد  لکش  رصانع  نیرتمهم  اهنیا  دنتـشادن و  يدرمگرزب  تلیـضف و 
حرـش نیا  هب  یکانرطخ  نیگنن و  ياـهراک  قارع  هاپـس  ناـیم  رد  دـنهد و  شلیوحت  هتـسب  تسد  اـی  دـننک و  رورت  ار  ماـما  هک  دـندوب 

: دندش یم  بکترم 

.دنداتسرفیم هیواعم  یهاگآ  يارب  دنتشون و  یم  دوب  راکشآ  ناهنپ و  هچنآ  ار  ماما  هاپس  عیاقو  هک  دندوب  یئاهسوساج  - 1

.دنتخادرپیم طابترا  داجیاب  قارع  ناگرزب  هیواعم و  نیب  هک  دندوب  یئاهلالد  دندرکیم و  لابند  ار  یگطساو  دیلپ  هویش  - 2

ج 2،ص:152 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

زا ار  اهنآ  دندزیم و  تسد  يزاب  لاجنج  يرگیچوه و  هب  نایهاپس  نایم  رد  - 3

دلج 2 مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  www.Ghaemiyeh.comیناگدنز  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 645زکرم  هحفص 159 

http://www.ghaemiyeh.com


تردـق و یـشالت  هاپـس و  یگدـنکارپ  یناوتان و  بجوم  یئاوران  ياهراک  نینچ  دـندیناسرتیم و  ماما  ياوق  فعـض  هیواـعم و  يورین 
.دیدرگ یم  دارفا  هیحور  فعض 

(1)

جراوخ بزح 

راکفا اهنآ  .دوب  لئاسو  همهب  یبای  تسد  اب  نآ  ینوگژاو  رد  شالت  تقو و  تموکح  اـب  هزراـبم  كاـنرطخ ، هتـسد  راد و  نیا  هماـنرب 
رتمزال ار  ءارآ  دروخرب  هایـس  ياه  هشیدنا  نیا  نیرـشان  دـندرکیم و  شخپ  قارع  نایهاپـس  نیب  رد  یکانرطخ  زرطب  ار  دوخ  تسردان 
راـتفگ یـشخبرثا  هراـبرد  هیبأ  نب  داـیز  هکناـنچ  دـندناشک ، یم  یهارمگب  ار  دارفا  دـندربیم و  هلمح  اـهغامد  اـهلد و  هب  دنتـسنادیم و 

رد ار  اهنآ  ذوفن  تدـش  هبعـش ، نب  هریغم  و  تسا » کشخ  مزیه  رد  شتآ  ریثأت  زا  رتشیب  اـهلد  رد  اـهنآ  نخـس  رثا   » تفگ یم  جراوخ 
«. 1 « » دننک یم  دساف  ار  شمدرم  دنوریم  هک  يرهش  رهب  اهنیا   » درکیم فیصوت  نینچ  مدرم 

راعـش دـنلب  يادـص  اب  دـنداد و  رارق  ریثأت  تحت  ار  یماع  یحطـس و  هداس و  مدرم  دوخ  يزاب  هطـسفس  يراکبیرف و  نیمه  اب  جراوخ 
«. 2  » ادخ مکح  هن  دوب  ریشمش  مکح  ناشروظنم  نتولف  ناف  لوقب  هک  یتروص  رد  تسین ) ینامرف  ادخ  مکح  زج   ) دنتفگ دنداد و 

یم مزال  ار  هار  نآ  رد  ندش  ینابرق  دنتـسنادیم و  ینید  يداهج  ار  نآ  دوب و  یمالـسا  تفالخ  دـض  رب  مایق  جراوخ ، هشیدـنا  هشقن و 
گنت اـهنآ  رب  ار  نادـیم  دـنتخادنا و  یم  هارب  اـه  تموـکح  دـض  رب  ار  اـهبالقنا  نیرت  هایـس  نیرت و  تـشز  تـهج  نیدـب  دـندرمش و 

زا ریثک  یهورگ  ناگرزب و  ناورهن ، گنج  رد  اریز  دنتشادیم ، زاربا  مشاه  ینب  تموکح  هب  تبـسن  دیدش  يا  هنیک  جراوخ  دندرکیم ،
ماقتنا ددص  رد  تهج  نیدب  دوب ، هتشک  ار  اهنآ 

______________________________

109 يربط 6 / (- 1)

هیبرعلا ص 69 هدایس  (- 2)

ج 2،ص:153 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

ریما رب  ناهگانب  دندمآرب و 
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دنداد و ماجنا  مه  ع )  ) نسح ماما  هب  تبسن  ار  دصق  ءوس  نیمه  دندیشک ، شنوخب  شتـسرپ  بارحم  رد  دندرب و  هلمح  ع )  ) نینمؤملا
.دنداد شریفکتب  مکح  دنتفاکش و  مه  رد  ار  شنار  يا  هنشد  اب 

لیکـشت جراوخ  نیمه  ار  قارع  نایرکـشل  تیرثکا  خـیرات ، بتک  هتـشونب  انب  دوب و  ناوارف  ماما  هاپـس  نایم  رد  اـهنآ  دادـعت  هناتخبدـب 
«. 1  » دندادیم

یگدـنکارپ فالتخا و  مخت  ندیـشاپ  یهابت و  داجیا  يارب  ار  شیاهورین  همه  تشاد  یگریچ  قارع  هاپـس  رب  هک  بزح  ود  نیا  و  ( 1)
زا ناوارف  یهورگ  نیا  رب  هوالع  تخاس ، نوگنرس  اه  یتسرپاوه  اه و  هنتف  نایم  رد  ار  اهنآ  هک  یئاج  ات  دربیم  راکب  نایهاپس  نایم  رد 

گنت و هشیدنا  هب  دندرکیمن و  يوریپ  دوخ  ياوشیپ  سدقم  یلاع و  فده  زا  دندوب و  توافت  یب  ماما  هب  تبسن  هک  دندوب  نایرکـشل 
هک دـنچ  ره  دوب ، یکی  ناشیارب  هیواعم  و  ع )  ) نسح دـشاب و  هک  قیرط  رهب  دـبای ، تسد  تموکحب  هک  دوب  یـسک  ماما  اهنآ ، هاـتوک 

.ایند يارب  هیواعم  دیگنج و  یم  نید  هار  رد  ع )  ) نسح

هک نایعیـش  زا  یکدـنا  هورگ  رگم  دزیخرب  شیراد  بناج  هب  دـنک و  يراـی  ار  مشاـه  ینب  تموکح  هک  دـنامن  یقاـب  یـسک  نیارباـنب 
نب رجح  یئاط و  متاح  نب  يدـع  سیق و  نب  دیعـس  دعـس و  نب  سیق  یمان  رادرـس  لاثما  .دنتـسنادیم  تماما  هتـسیاش  قحب  ار  نایولع 

دنوادخ هکنانچ  دوب  كدنا  اهدادعت  هنافسأتم  هک  نینمؤملا  ریما  نادرگاش  زا  اهنآ  دننام  رهاظم و  نب  بیبح  يرجه و  دیـشر  يدع و 
يراجنهان همه  نآ  ربارب  رد  ار  ماما  تموکح  ینابهگن  یئاناوت  ناشکدنا  يورین  رثا  رب  و  دوب » مک  اهنآ  دادـعت  و   » دـیامرفیم نآرق  رد 

رگا دنتشادن و  دوب  هتفرگ  ار  شنوماریپ  هک 
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هدع

______________________________

42 هعیشلا 4 / نایعا  (- 1)

ج 2،ص:154 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.تفریذپ یمن  ار  حلص  ریزگانب  ع )  ) نسح ماما  دش و  یمن  تیمکح  شریذپب  راچان  ع )  ) نینمؤملا ریما  زگره  دوب  ناوارف  اهنآ 

(1)

گنج زا  یگتسخ  ب -

هراشا

ییأر ناگتـسخ   ) فورعم لوقب  دوب و  یئاـسآ  نت  یگتـسخ و  یبـلط و  شیاـسآ  اـب  هارمه  اـهنآ  تسپ  هیحور  هفوـک و  مدرم  تشرس 
.دوزفا یم  یناوتان  یگتسخ و  نیا  رب  رگید  لماع  ود  تعیبط  تشرس و  نیا  رب  هوالع  دندوبن ، هدارا  رکف و  شالت و  لها  دنرادن )

(2)

یپایپ ياه  گنج  - 1

تفرگ و ماجنا  یمالـسا  تفالخ  زا  عافد  تاحوتف و  روظنمب  هک  دوب  یپایپ  یئاهگنج  قارع  هاپـس  هوتـس  یگتـسخ و  لماوع  هلمج  زا 
رد اهنآ  زا  دایز  یهورگ  تسکش و  مه  رد  ار  ناشیورین  درک و  دروخ  ار  قارع  مدرم  باصعا  ناورهن ، نیفص و  گنج  ود  اصوصخم 

.دندوب تمالس  حلص و  رادفرط  دنتشادیم و  شوخان  ار  گنج  تهج  نیدب  دندش و  دوبان  گنج  يایسآ  گنس  ریز 

(3)

تمینغ زا  يدیماان  - 2

اب هلماعم  دوخ  نافلاخم  اب  نینمؤملا  ریما  اریز  درواین  گنچب  يزیچ  دربن و  یتمینغ  ناورهن  نیفـص و  لمج و  ياهگنج  رد  قارع  هاپس 
نابحاصب ار  اهتمینغ  همه  داد  روتسد  لمج )  ) هرصب گنج  زا  سپ  هکلب  دنک ، شخپ  ناناملـسم  نیب  ار  ناشلاوما  هک  درکیمن  ار  رافک 

فارحنا وا  هار  زا  دنک و  یم  يوریپ  ار  شردپ  شور  نامه  نسح  ماما  هک  دنتـسنادیم  قارع  نایهاپـس  مه  نونکا  دننادرگزاب ، یلـصا 
دندرک درمت  زاربا  دنتخادرپ و  ینامرفانب  يور  نیا  زا  دیآ  یمن  ناشریگ  مئانغ  زا  يزیچ  دـنگنجب  هیواعم  اب  رگا  نیاربانب  دـیوج ، یمن 
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.دنتخاس هناهب  ار  یگتسخ  و 

« نکسم  » رد اهنت  گنجب  یگدامآ  مدع  یتسس و  یگتسخ و  نیا 

ج 2،ص:155 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

، دمآ شیپ  ناورهن  گنج  مه  دعب  دـش و  هزین  رـس  رب  اهنآرق  هک  یماگنه  زا  تشاد و  زارد  يا  هنیـشیپ  هکلب  دـشن  رهاظ  ماما  هاگودرا 
دندوب و تمالس  شیاسآ و  راتـساوخ  رکـشل  ياهحانج  همه  دش و  رادیدپ  هفوک  مدرم  رد  گنج  يدنیاشوخان  یبلط و  تیفاع  سح 

یب مدرم  تفرگیم و  ماجنا  قارع  یحاونب  هیواعم  يورین  فرط  زا  یناوارف  ياهزواجت  دـمآ ، باتک  نیا  نیتسخن  دـلج  رد  هکناـنچمه 
فطاوع دندنام و  یم  شوماخ  باوخ و  نانچمه  قارع  نایهاپـس  یلو  دنتـشذگ  یم  ریـشمش  مد  زا  ناکین  دـندش و  یم  تراغ  هانگ 

روعش ینید و 
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.درکیمن راداو  راکزواجت  نمشد  اب  هلباقم  ناناملسم و  زا  عافدب  ار  اهنآ  یناسنا ،

دناوـخیم شیوـخ  يراـیب  ار  اـهنآ  هچ  ره  دـنتفریذپ و  یمن  ار  شناـمرف  تـخیگنا  یمرب  داـهجب  ار  اـهنآ  نینمؤـملا  ریما  دـنچ  ره  ( 1)
ياه هبطخ  رد  تسـشن و  یم  شلد  رب  گرزب  یمغ  دش و  یم  هتخیر  ماما  ناج  ماکب  خـلت  یئاهدرد  هک  يروطب  دـندادیمن  شخـساپ 

: دومرفیم تفگ و  یم  نخس  نایقارع  يراوخ  تفخ و  زا  شیاسر 

ياجب ار  يراوخ  دیتفرگ و  یضوع  ترخآ ، ربارب  رد  ار  نآ  دیدش و  دونشخ  ایند  یگدنزب  امش  مدمآ ، هوتسب  امش  اب  نتفگ  نخس  زا  »
زا دیتفا و  یم  گرم  يایردب  هکنیا  لثم  دـتفا  یم  شخرچب  ناتیاهمـشچ  مناوخیم  نمـشد  اب  داهجب  ار  امـش  هاگره  دـیدیزگرب  تزع 

«. دیئارگیم راضتحا  یتسم  هب  یشوهیب 

هودـنا زاربا  گنج  یگدامآ  رد  اهنآ  یتسپ  یتسـس و  زا  دادـیم و  همادا  اهنآ  تفوکرـس  شنزرـس و  هرابرد  شنانخـسب  نانچمه  ماـما 
: دومرفیم درکیم و 

دربن نادیم  دوش و  غاد  گنج  رونت  رگا  منادیم  مسق  ادـخب  دـنک و  هیکت  ناتیراوتـسا  هب  دـناوتب  یـسک  هک  دـیرادن  یماکحتـسا  امـش  »
.دیراذگ یم  اهنت  ار  بلاط  یبأ  رسپ  امش  دبای  یگتخادگ 

هار رد  داهج  يارب  اهنآ  یگدامآ  مدع  هرابرد  رگید  يا  هبطخ  رد  و 

ج 2،ص:156 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

داهجب ماجنا ، زاغآ و  راکـشآ و  ناهنپ و  هب  ار  اهنآ   » دیامرفیم دیوگیم و  نخـس  دراد  لدـب  ناشراتفر  زا  هک  یهاکناج  هودـنا  ادـخ و 
یم هناخ  رد  يراوخ  اب  مه  یخرب  دـننزیم و  يرامیب  هب  غوردـب  ار  دوخ  یـضعب  دـنیآ و  یم  یتحاران  هارکا و  اـب  یهورگ  مناوخ ، یم 

متـشادن نمـشد  اب  دربن  رد  ار  تداهـش  يوزرآ  رگا  مسق  ادخب  دـهد  تاجن  يدوزب  اهنآ  تسد  زا  ارم  هک  مهاوخیم  ادـخ  زا  دننیـشن ،
ناشیوربور مدرب و  یمن  رسب  مدرم  نیا  اب  زور  کی  یتح 
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: دومرف رگید  يا  هبطخ  رد  و  ( 1 «« ) 1  » مدش یمن 

يا هتسکش  نامک  زا  دبای  يزوریپ  امـش  کمکب  دهاوخب  هک  یـسک  تسا و  راوخ  بیرف  دروخب  ار  امـش  لوگ  هک  یـسک  مسق  ادخب  »
هب مدنب و  یمن  دیما  امش  يراکمه  هب  مناد و  یمن  تسار  ار ، امش  نخـس  مسق  ادخب  هک  هدیـسر  یئاجب  راک  تسا ، هتخادنا  ریت  هز  یب 

««. 2 « ؟ دیهاوخیم هچ  تسیچ ، ناتدرد  دوشیم ، هچ  ار  امش  رخآ  مناسرت ، یمن  ار  نمشد  امش ، ترصن  هناوتشپ 

یتسپ و زا  ار  دوخ  فرژ  هودنا  گرزب و  درد  شراتفگ ، رد  ماما  هک  تسا  نمـضتم  هراب  نیا  رد  ار  یناوارف  ياه  هبطخ  هغالبلا  جـهن 
ار مغ  خلت  گنرش  دندرک و  لامالام  هودنا  مشخ و  زا  ار  شلد  شدوخ ، ریبعتب  هک  اجنادب  ات  هتـشاد  زاربا  قارع  نایهاپـس  یگنهامهان 

.دنتخیر شماکب  هعرج  هعرج 

دیسر نسح  ترضح  هب  یئاوشیپ  ماقم  نوچ  تفای و  همادا  نینمؤملا  ریما  تفالخ  راگزور  مامت  رد  قارع  نایهاپـس  هوتـس  یگتـسخ و 
نیا .مینام  یم  هدنز  مینام ، یم  هدنز  دندز ، دایرف  یگمه  دندینش  حلـص  يارب  ار  هیواعم  توعد  ات  دومن و  هرهچ  يور  نیرت  تشز  هب 
ماما هب  تبسن  لاح  ره  رد  دنتـسین و  داهج  هدامآ  زگره  هک  دادیم  ناشن  دوب و  گنج  زا  اهنآ  یناوتان  سرت و  همادا  لیلد  نیگنن  راعش 

هیواعم اب  يدربن  رگا  دنتسین و  رادافو 

______________________________

67 هدبع 3 / دمحم  هغالبلا  جهن  حرش  (- 1)

70 هدبع 1 / دمحم  هغالبلا  جهن  حرش  (- 2)

ج 2،ص:157 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.دنشک یم  رانک  ار  دوخ  دریگرد 

(1)

هدنزرا ياهورین  نادقف  ج -

قحب هک  دوب  مالسا  یمان  نادرم  زا  یناوترپ  رـصانع  زراب و  ياه  تیـصخش  نادقف  قارع ، هاپـس  یگدنکارپ  یتسـس و  لماوع  رگید  زا 
ناشماقم دیزرو و  یم  رهم  اهنآ  هب  هشیمه  قارع  هاپس  دنتخانش و  یم  ار  اهنآ  يونعم  هاگیاپ  دنتشاد و  نامیا  ربمایپ  نادناخ 
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هدراذگ یقاب  وکین  یئاهشیامزآ  هدرب و  اهجنر  سدقم ، نیئآ  نیا  شرتسگ  هار  رد  دندوب و  مالسا  ناکین  زا  اهنآ  اریز  داهن  یم  جرا  ار 
.دنتشاد گرزب  یشقن  یمالسا  ياهفده  هب  ندیسر  رد  اهنآ  يریگراکب  نایرکشل و  یگدامآ  داجیا  رد  اهنآ  دندوب ،

مالسا رد  هک  اهنآ  رئاظن  نیتداهشلا و  وذ  سیق و  نب  تباث  لاقرم و  مشاه  یمان  رادرس  رسای و  رامع  گرزب  یباحص  نوچمه  ینادرم 
زا رفن  شش  یـس و  ناسیون  خیرات  رامآ  قبط  دندیـسر و  تداهـشب  نیفـص  گنج  رد  هک  دنتـشاد  ناشخرد  يا  هقباس  نآ  هب  نامیا  و 
جک نادنمزآ و  هک  یئاهدربن  رد  دـندوب  ربمایپ  هباحـص  نادرمکین  نامیا و  قفا  كانبات  ناگراتـس  نیرخآ  هک  ردـب  هوزغ  ناگدـنمزر 

تخاون و قارع  نایهاپس  مادنا  رب  كانلوه  يا  هبوک  هورگ  نیا  گرم  دندش و  دیهـش  دندوب ، هتخادنا  هارب  ربمایپ  یـصو  دض  رب  ناور 
دش و راکهبت  جراوخ  ناقفانم و  هورگ  راتفرگ  قارع  شترا  نآ  زا  سپ  تخاس و  مورحم  یناربهر  نارادرس و  نینچ  دوجو  زا  ار  اهنآ 

نـسح ماما  هاپـس  رد  یمالـسا  زاتمم  ياه  تیـصخش  نیا  هچنانچ  املـسم  تسکـش و  مه  رد  نآ  یماظن  تردـق  ناینب  اهنآ  هسیـسد  اب 
.دش یمن  هیواعم  اب  حلص  شریذپب  ریزگان  ماما  دندوب ،

(2)

حلصب توعد  د -

نیا دوب و  حلص  داهنشیپ  رد  هیواعم  گنرین  نانآ ، داهن  رد  بالقنا  هنابز  ندرک  شکورف  قارع و  هاپس  هدارا  فعض  لماوع  رگید  زا 

ج 2،ص:158 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

یگمه دندوب  هدرک  هنخر  قارع  هاپس  رد  هک  مه  هیواعم  لامع  داد و  هزم  ینیریشب  نادان ، هداس و  دارفا  ناهد  رد  ذیذل  رهاظب  داهنشیپ 
هک دنتسنادیمن  دنتشادن و  یهگآ  هیواعم  ياه  هشیدنا  اه و  هشقن  زا  نایهاپس  تیرثکا  هنایم  نیا  رد  .دنتخیگنا  یمرب  حلص  شریذپب  ار 

نآرق يارجام  ریظن  یگنرین  مه  داهنشیپ  نیا 
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یناگدنز .دـنا  هتـسویپ  هیواعمب  هدـیزرو و  تنایخ  مه  ماما  رکـشل  ناهدـنامرف  زا  یهورگ  نونکا  هکنیا  رب  هوالع  تسا  ندرک  هزین  رب 
157 ص :  حلصب .....  توعد  ج 2 158 د -  (ع ) یلع نب  نسح 

نینچ تسناوتیمن  مه  ماما  دندیزگرب و  گنج  رب  ار  تمالس  دندرک و  لابقتسا  حلص  داهنـشیپ  زا  هاپـس ، دارفا  تیرثکا  تروص  ره  رد 
.دزیگنارب وا  يورین  ربارب  رد  يرادیاپ  هیواعم و  اب  گنجب  ار  یمدرم 

(1)

هاپس هدنامرف  تنایخ  ه -

شترا هک  دوب  يرثؤم  كاندرد و  لماوع  زا  مه  ماما  هاپس  همدقم  هدنامرف  سابع  نب  هّللا  دیبع  ياوسر  گرزب و  تنایخ  یتمه و  نود 
دنتـشاد ناوتان  رامیب و  یناج  هک  نانآ  دروآ و  دورف  هورگ  نآ  مادنا  رب  كانلوه  یتبرـض  دیناشک و  یناوتان  یگدنکارپ و  هب  ار  قارع 

نوچ دنتسناد ، دوخ  يراکهبت  يارب  يا  هلیسو  ار  هّللا  دیبع  ياوران  لمع  دندرک و  ادیپ  ماما  هب  تنایخ  يارب  بوخ  يا  هناهب  تصرف و 
: دنا هتفگ  میدق  زا  دوب و  وا  کیدزن  ناشیوخ  زا  ماما و  يومع  رسپ  هّللا  دیبع 

، هّللا دـیبع  گرزب  تنایخ  نیا  دـننک  تنمـشد  میلـست  ناگدـنامرود  هک  تسین  بیجعدـندیرب  وت  زا  تناسک  نیرت  کیدزن  هک  یتقو 
یگلیبـق و ياـهناونع  نادـنزرف و  نوـخ  ماـقتنا  نید و  راـکتنایخ ، درم  نـیا  اریز  تخادـنا ، ماـما  ناـجب  خـلت  یمغ  گرزب و  یهودـنا 

دـش شـشومارف  درکن و  تیاعر  ار  مادک  چیه  دوب ، هدرک  مکحتـسم  دنگوس  اب  هک  ار  ینامیپ  ماما و  ربمایپ و  اب  کیدزن  يدنواشیوخ 
ماما اب  هفوک  دجسم  رد  هک  دوب  یسک  نیتسخن  وا  هک 

ج 2،ص:159 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.تشادن یئانتعا  خیرات  شنزرس  یمومع و  راکفا  هب  تنایخ  نیا  رد  درک و  تعیب 

(1)

هیواعم ياه  هوشر  و -

ناهد درک و  شوماخ  ار  اه  هشیدنا  هلعش  دروآ و  نامرفب  ار  اهنیمزرـس  مدرم  دیـشک و  یگدنب  ریجنزب  ار  نادرم  ندرگ  ناوتیم  لوپ  اب 
.تخادنا بآ  هب  ار  نادنمورین 

فارـشا و لد  نید و  تخادـنا و  هار  بیجع  یـشاپو  تخیر  دز و  یتـسد  هداـشگب  تسد  خـلت ، تیعقاو  نیمهب  هیکت  اـب  مـه  هیواـعم 
دوخ گرزب  ياوشیپ  هب  لوپ ، یتشم  ربارب  رد  مه  اهنآ  تشادن ، يزوریپ  لوصح  يارب  یهار  نیا  زج  اریز  دیرخ  ار  قارع  ناسانـشرس 

ره زا  رود  زور  یئانشور  بش و  یکیرات  رد  دندرک و  تنایخ 
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نایهاپـس رد  ار  یناـمرفان  نایـصع و  حور  هایـس ، تشز و  يراـکهبت  نیا  دنتـسویپ و  هیواـعمب  ادـخ  مـشخ  زا  اورپ  یب  راـع و  گـنن و 
.درک همیسارس  تسس و  ار  ناگمه  تخیگنارب و 

هکنانچ دنتفاتـش  یم  دوخ  ياهزآ  اهدوس و  يوسب  دندرک و  یمن  بیقعت  گنج  نیا  رد  ار  یـسدقم  فده  هایـس ، هاپـس  نیا  تیرثکا 
«. میگنج یم  وا  عفنب  دهدب  لوپ  امب  سک  ره   » تفگ یم  گنج  هکرعم  رد  اهنآ  زا  یکی 

: دیوگیم شنارسپ  هب  باطخ  هدرک و  وجه  ار  لوپ  هار  ناگدش  هتشک  نیمه  زا  رفن  کی  يرعاش ، هکنانچ 

هزرابم رد  زگره  دنـشاب ، هتـشاد  يدام  یفده  گنج  رد  هک  ینایهاپـس  دش  هتـشک  لوپ  هار  رد  هکلبدرکن  داهج  ادـخ  هار  رد  ناتردـپ 
.دنرت كانرطخ  ناگناگیب  زا  دوخ  تموکح  يارب  یمدرم  نینچ  دنتسین و  رادافو  ناشبالقنا  هب  دنزرو و  یمن  صالخا 

هب دـش و  حورجم  دـصق  ءوس  رثا  رد  نسح  ماما  نوچ  هک  سب  نیمه  دنتـشاد  هیواعم  لوپ  هب  هک  یقـشع  قارع و  مدرم  داـسف  هراـبرد 
نئادم

ج 2،ص:160 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

ماما دوب و  نئادـم  رادـنامرف  نینمؤملا  ریما  بناج  زا  دوعـسم  تفر ، « 1  » یفقث دوعـسم  نب  دعـس  هناخب  نامرد  روظنمب  دـیدرگ  لقتنم 
لاس مک  یناوج  هک  دوعـسم  هدازردارب  راتخم  دـنیوگیم  هک  يروطب  تقو  نیا  رد  درک ، ءاـقبا  شیرادـنامرف  ماـقم  رد  ار  وا  مه  نسح 

: تفگ دمآ و  شیومع  دزن  هب  دوب 

.»؟ یبای تفارش  يوش و  زاین  یب  هشیمه  يارب  یهاوخیم  ناج ، ومع  ( » 1)

؟ منکب دیاب  هچ  - 

!! نک هیواعم  میلست  هتسب  تسد  ار  نسح  - 

: تفگ تفشآرب و  راجنهان  نخس  نیا  زا  دوعسم 

«. 2  » یتسه يدب  درم  وت  مهد ؟ لیوحت  هیواعمب  مریگب و  ار  ربمایپ  رسپ  نم  داب ، وت  رب  ادخ  تنعل 

هتفرگ ارف  تنایخ  ار  شا  هشیدنا  هک  دوبن  راتخم  اهنت  نیا  یتیاور ، نینچ  تحص  تروص  رد 
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ماما نامزب  رـصحنم  يراکتنایخ  نیا  دـندادیم و  هقباسم  یئایند  تسپ  ياهدوس  يوسب  دـندوب  ماما  اب  هک  ینایهاپـس  تیرثکا  هکلب  دوب 
نیدـباعلا نیز  ماما  هکنانچ  تشاد ، دوجو  یئاه  یـشورف  نید  اـهیئوجدوس و  نینچ  مه  نینمؤملا  ریما  ناـمز  رد  هکلب  دوبن  مه  نسح 

«. 3 « » دیگنج یم  ع )  ) یلع اب  لوپ  هلیسوب  هیواعم   » دیامرفیم

نیمهب دوب و  هتفایرد  نسح  ماما  هاپس  رد  ار  فعض  هطقن  هیواعم 

______________________________

ریما تسا  هتفایرد  ار  ربمایپ  روضح  دیوگیم  یناربط  تسا و  ربمایپ  نارای  زا  دـسیون  یم  يراخب  هکنانچ  یفقث  دوعـسم  نب  دعـس  (- 1)
هک تسا  هدرک  لقن  ربمغیپ  زا  وا  ار  ثیدح  نیا  دوب ، ماما  هارمه  نیفص  گنج  رد  تخاس و  مکاح  یحاون ، یضعب  رد  ار  وا  نینمؤملا 

رازگرکـش هدنب  تهج  نیمهب  تفگ و  یم  ساپـس  ار  ادـخ  دـیماشآ  یم  دروخیم و  يزیچ  ای  دیـشوپ  یم  سابل  هاگره  حون  ترـضح 
(34 هباصالا 2 /  ) دش هدیمان 

دیعب ربخ  نیا  دنرامـش و  یم  لوعجم  ار  نآ  دـنناد و  یمن  تسرد  ار  ربخ  نیا  نیققحم  زا  یـضعب  یلو  هباصالا  يربط و  خـیرات  (- 2)
.دوب اسراپ  هتفای و  تیاده  يدرم  راتخم  اریز  تسا 

439 يزیرقملا 2 / ططخ  (- 3)

ج 2،ص:161 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

یم كرت  ار  لوسر  راـگدای  ربماـیپ و  نادـناخ  دـنتفریذپ و  یم  ار  شناـمرف  مه  اـهنآ  درکیم  قرغ  اـه  هوشر  جوـم  رد  ار  اـهنآ  يور ،
.دنتفگ

(1)

نیغورد تاعیاش  ز -

نئادم رد  هیواعم  مجنپ  نوتـس  هلیـسوب  هک  دوب  یـساسا  یب  نیغورد و  تاعیاش  قارع ، هاپـس  يدوبان  یگدـنکارپ و  تابجوم  زا  رگید 
نیا مه  نایهاپـس  تسا و  هدرک  حلـص  هیواعم  اب  دـنتفگ  یم  یناـمز  هدـش و  هتـشک  دعـس  نب  سیق  دـنتفگیم  یهاـگ  دـش ، یم  شخپ 

مه زا  ار  رکـشل  ماـظن  یلکب  هک  یتاـعیاش  نیرتکاـنرطخ  نیرتـمهم و  دـنداتفا و  یم  فـالتخا  هنتف و  هـب  دـنتفریذپ و  یم  ار  تاـعیاش 
هیواعم و ناگداتسرف  لاجنج  تسسگ ،
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ماما دـنتفگ : یم  دـنلب  يادـص  اـب  تشگزاـب  زا  سپ  دـندوب  هدـمآ  ماـما  روضحب  هک  هدـع  نیا  دوب  اـهنآ  يرگیچوه  يزادرپ و  غورد 
دندرب و هلمح  ماما  همیخ  هب  دنتفشآرب و  یجوم  نوچمه  ناهگان  دندینش  ار  راتفگ  نیا  هک  مه  مدرم  .تسا  هتفریذپ  ار  حلص  داهنـشیپ 
تیناسنا و زا  یئوب  كدنا  ماما ، رکشل  ناهدنامرف  رگا  یعـضو  نینچ  رد  دندیزرو ، تراسج  شترـضحب  دندرک و  تراغ  ار  شلاوما 

رما تقیقح  ات  دـندرکیم  ربص  دـنتفرگیم و  ار  اپ  رـس و  یب  شابوا  نیا  يولج  دنتـساخ و  یمرب  ماما  تیاـمحب  دـندوب  هدرب  يراوگرزب 
.دنتشادنرب یمدق  دوخ  ياوشیپ  يرایب  دندنام و  دوخ  ياج  رد  اهنآ  یلو  دوش  نشور 

بلق شترا  يورین  هک  تسا  یهیدـب  دـبای و  یم  نایاپ  ماما  هاپـس  یناوتان  یگدـنکارپ و  لماوع  یـسررب  دروم  رد  ام  نخـس  اـجنیا  رد 
راتفرگ ماما  نایهاپس  هک  یعضو  نانچ  اب  یلو  دناهرب  تارطاخم  اه و  هلمح  زا  ار  نآ  ات  تسا  نآ  ینابهگن  زکرم  تموکح و  ساسح 

؟ دزادرپ گنجب  هیواعم  هچراپکی  میظع و  يورین  اب  دسرب و  شیوخ  نیتسار  یلاع و  ياهفده  هب  تسناوت  یم  ماما  ایآ  دوب  نآ 

ج 2،ص:162 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

(1)

نمشد يورین  - 2

هراشا

هیحور و یب  نایهاپس  نانچ  اب  ماما  هک  يروطب  دوب  نمشد  شترا  میظع  يورین  درک  حلـص  شریذپب  ریزگان  ار  ماما  هک  یلماع  نیمود 
اب تسناوت  یمیظع  يورین  نینچ  اب  هیواعم  هک  يروطب  دتـسیاب  ناشربارب  رد  دنک و  گنج  اهنآ  اب  تسناوتیمن  تشاد  هک  يا  هدـنکارپ 

نونکا دید و  یمن  حلص  لوبق  زج  يا  هراچ  دوب  هدش  وربور  يزهجم  ياوق  نینچ  اب  نسح  ماما  هک  مه  نونکا  دگنجب و  نینمؤملا  ریما 
.میزادرپیم هلأسم  نیا  دراوم  حیرشتب 

(2)

هاپس يرادربنامرف  فلا -

ناشتالیامت تساوخب و  اریز  دوب ، هتفاـی  یگریچ  اـهنآ  فطاوع  راـکفا و  رب  هتـشاک و  شنایهاپـس  ياـهلد  رد  ار  دوخ  یتسود  هیواـعم 
دیزرویم و تبحم  شنایرکـشلب  تبـسن  مه  وا  دنتـشادیم و  تسود  ار  وا  يور  نیا  زا  درکیم ، راتفر  اهنآ  لیم  قباطم  تشاد و  یهگآ 
تجح و وا  هک  دوب  هدرک  ورف  شنایهاپـس  زغم  رد  گنرین  بیرف و  اب  هیواـعم  دوب و  هیواـعم  هدارا  تعاـطا و  رد  ـالماک  یئورین  نینچ 
ار ماش  « 1  » حافس سابعلا  وبا  هک  یتقو  دنسیون  یم  نیخروم  هکنانچ  درادن ، هیما  ینب  ریغ  یعرـش  یثراو  ربمغیپ  تسافلخ و  نیـشناج 

ربـمغیپ هـک  دـنا  هتــسناد  یمن  نوـنک  اـت  هـک  دـندروخ  دـنگوس  دـندمآ و  وا  دزنب  ماـش  ناسانــشرس  ناـگرزب و  زا  یهورگ  دوـشگ ،
سابع ینب  هکنیا  ات  دشاب ، هتشاد  هیما  ینب  ریغ  ینادناخ  نادنواشیوخ و 

______________________________

دلج 2 مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  www.Ghaemiyeh.comیناگدنز  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 645زکرم  هحفص 170 

http://www.ghaemiyeh.com


لوالا عیبر  موس  رد  دمآ و  ایندب  ءاقلب  یحاون  زا  هیمح  رد  يرجه  لاس 108  رد  هک  تسا  سابع  ینب  هفیلخ  نیتسخن  سابعلا  وبا  (- 1)
لاسب داتسرفیم و  برغ  قرـشب و  تاحوتف  يارب  ار  شنارازگراک  دوب و  راوخنوخ  يدرم  وا  دندرک ، تعیب  هفوک  رد  وا  اب  يرجه   132

یطویس ص 100) ءافلخلا  خیرات   ) درک تافو  يردج  رد  يرجه   136

ج 2،ص:163 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

ار تفالخ 
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: دیوگیم هدورس و  يرعش  « 1  » یلجب رجاهم  نب  میهاربا  هراب  نیا  رد  ( 1 ، ) دندروآ تسدب 

غورد باب  هک  تسا  سمشلا  دبع  نادنزرف  زا  یتفگش  دوش  هدوزفا  امش  یتفگش  رب  يدایز  یتفگش  ات  دیونشب  نم  زا  يربخ  مدرم  يا 
مـسق ادخب  دنرادن  یتثارو  بلطملا  دـبع  نب  سابع  نادـنزرف  دـنربمغیپ و  ثراو  هک  دـننک  یم  نامگ  اهنآ  دـندرک  زاب  مدرم  يورب  ار 

«2  » دشاب رب  ثاریم  یسک  نادنواشیوخ  زج  هک  میناد  یمن  ام  دنتفگ و  غورد  اهنآ 

ثراو هیواعم  هک  دـنتفگیم  دـندادیم و  رـشن  ماش  یحاون  قشمد و  رد  يرابخا  رودزم  يوگغورد  نایوار  یخرب  هک  دوب  نآ  مه  تلع 
ات دندیـشارتیم  ناوارف  یئاهتمارک  اهـشیاتس و  شا  هداوناخ  كاپان  هرجـش  وا و  يارب  تسا و  تلاسر  ماـقمب  دارفا  نیرتکیدزن  ربماـیپ و 

دندرمـش و یم  بجاو  یناملـسم  ره  رب  ار  هیما  ینب  تعاطا  دـندزیم و  اج  ناکین  ناراک و  هتـسیاش  نیتسخن  فص  رد  ار  وا  هک  یئاـج 
هیما ینب  هتـسد  راد و  ماش  مدرم  دیوگ  یم  نتولف  ناف  هکنانچ  دندرکیم  هدـیقع  زاربا  هایـس  نامدود  نیا  هرابرد  مه  رتشیب  نیا  زا  یتح 

کلملا دبع  نیملسم و  ماما  مه  دیزی  شرسپ  دوب و  ادخ  نیـشناج  هیما  ینب  رظن  رد  هیواعم  دنتـسنادیم و  مالـسا  ماظن  نید و  بزح  ار 
«3 !! » ادخ نیما  ناورم 

دوب يا  هزادنا  ات  هیواعمب  تبسن  ماش  مدرم  هناروکروک  یتسود 

______________________________

وا زا  مه  نارگید  هدرک و  لقن  دامتعا  دروم  نایوار  زا  یتایاور  تسا  فورعم  یفوک  قاحسا  وبا  هب  هک  یلجب  رجاهم  نب  میهاربا  (- 1)
(167 بیذهتلا 1 / بیذهت   ) دننادیم فیعض  مه  یضعب  قثوم و  ثیداحا ، لقن  رد  ار  وا  یضعب  دنا  هدرک  تیاور 

335 بهذلا 2 / جورم  (- 2)

هیبرعلا ص 70 هدایس  (- 3)

ج 2،ص:164 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

اهنآ تسناوتیم  هیواعم  دندوب و  وا  ضحم  عیطم  هک 
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رد دـسرب و  شیاهوزرآ  همهب  اهنآ  يورین  هب  دراداو و  دـشاب  نید  فلاخم  دـنچ  ره  يراک  رهب  دـناشکب و  دـهاوخیم  هک  اجک  رهب  ار 
نارادـفرط زا  رفن  کی  اب  ار  دوخ  نامرفان  نایهاپـس  زا  نت  ود  هک  درکیم  وزرآ  ع )  ) نینمؤملا ریما  هک  سب  نیمه  اهنآ  تعاطا  تدـش 

.دنک هلدابم  هیواعم 

(1)

يدرخبان یگداس و  ب -

يروطب دندوب  يدرخ  یب  یگداس و  زا  یلماک  هنومن  هک  دروآ  نامرفب  ار  ینایهاپس  هک  داد  تصرف  هیواعمب  يارد  هزره  راگزور  نیا 
زا ناوارف  یئاه  هنومن  دراد و  اهتیاکح  هورگ ، نیا  ینادان  زا  خـیرات  تسا ، رتزارد  ناـشابق  فرط  مادـک  دنتـسناد  یمن  ناـشرتشیب  هک 
رتش رب  هک  نیفـص  گنج  زا  سپ  هفوک  مدرم  زا  یکی  دنیوگ  یم  هکنانچ  تسا ، هدرک  طبـض  ار  ناشیهاگآان  یگیام و  یب  تقامح و 

: تفگ تخیوآرد و  وا  هب  یماش  يدرم  دش و  قشمد  دراو  دوب  راوس  شدوخ 

«. يا هدوبر  نم  زا  نیفص  رد  هک  تسا  نم  زا  رتش  هدام  نیا  »

همه هک  دروآ  هاوگ  رفن  هاجنپ  یماش  درم  دندرب و  تیاکـش  هیواعمب  هک  دـش  غاد  يدـحب  اوعد  تفرگ و  اپ  اهنآ  نیب  رد  يدروخودز 
، دـنادرگزاب یماش  درمب  ار  رتش  يروف  داد  نامرف  درک و  مکح  یفوک  درم  نایزب  مه  هیواعم  تسوا ، زا  رتش  هدام  نیا  دـنداد  تداهش 

: تفگ هیواعم  هب  یتفگش  تیاهن  اب  یقارع  درم 

« هدام هن  تسا  رن  رتش  نیا  دنک ، حالصا  تیادخ  »

«. هدش رداص  هک  تسا  ینامرف   » تفگ هیواعم 

هب اه  یکین  دیشخب و  وا  هب  تمیق  نآ  ربارب  دنچ  دیسرپ و  وا  زا  ار  رتش  تمیق  تساوخ و  ار  یقارع  درم  هیواعم ، دنتفر ، مدرم  هک  یتقو 
: تفگ وا  هب  هاگنآ  درک و  وا 

هک میآ  یم  وا  گنجب  یهاپس  رازه  دص  اب  نم  وگب ، یلع  هب  »

ج 2،ص:165 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

رن رتش  نیب 
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«. 1 « » دنراذگ یمن  قرف  هدام  و 

یمنزاب لطاب  زا  مه  ار  قح  اهنآ ، عطاق  تیرثکا  کش  نودب  دنراذگن ، یقرف  هدام  رن و  رتش  نیب  ماش  مدرم  زا  رفن  هاجنپ  هک  یتقو  ( 1)
نیرتگرزب دنرودب و  یبایهار  هشیدنا و  زا  هک  دنیاوهرداپ  ینایاپورس  یب  دنرادن ، یهگآ  مه  تاسوسحم  نیب  زایتماب  یتح  دنـسانش و 

دش دیهـش  نیفـص  گنج  رد  نوچ  هک  تسا  ربمایپ  گرزب  یباحـص  رـسای ، رامع  تداهـش  ناتـساد  اهنآ  ینادان  يربخ و  یب  رب  لیلد 
راکمتـس شکرـس و  یهورگ  ارت  هیمـس ، رـسپ  رامع  يا   » دوب هدومرف  ربمایپ  اریز  دـمآ  دـیدپ  ماـش  نایهاپـس  نیب  رد  دـیدش  یفـالتخا 

مه مدرم  تسا ، هدروآ  ام  گنجب  ار  وا  هک  تسا  یـسک  وا  لتاق  تفگ ، فالتخا  نیا  ندناشنورف  يارب  صاع  ورمع  تشک » دـنهاوخ 
هداس و نازابرـس  نینچ  يراکبیرف ، تموکح  هک  یتقو  تسا  ملـسم  دنداهن و  ندرگ  ار  هیواعم  نامرف  هرابود  دـنتفریذپ و  ار  وا  نخس 

.دسر یم  شیاهنامرآب  دشاب  هتشاد  رایتخا  رد  ار  يربخ  یب 

رد درکیم و  اهر  تواقـش  نادـیم  رد  دربیم و  ورف  ینادان  یکیراـت  رد  تشادـیم و  هگن  يربخ  یب  رد  ار  ماـش  مدرم  ناـنچمه  هیواـعم 
اـهنآ و نیب  دوشن ، زاـب  ناشـشوگ  مشچ و  دـنزیرگن و  شیگدـنب  ریجنز  زا  زگره  هکنیا  يارب  تخادـگ و  یم  شیوخ  یگدـنب  شتآ 

اریز دـنبای ، دـنویپ  نامدرم  ریاس  اب  اهنآ  ای  دریگب و  سامت  اهنآ  اب  یـسک  تشاذـگ  یمن  درکیم و  داـجیا  نینهآ  يراوید  مدرم ، رگید 
دنروشب و وا  رب  دنوش و  هاگآ  هیواعم  غورد  بیرفب و  دنبایرد و  ار  تقیقح  ددرگ و  نشور  اهنآ  هشیدنا  دوشزاب و  ناشرکف  دیـسرتیم 

.دنراپسب شلها  هب  ار  یمالسا  تفالخ 

(2)

یگنهآ مه  ج -

تافالتخا راچد  قارع ، هاپس  هک  میتفگ  نیشیپ  ياهشخب  رد 

______________________________

332 بهذلا 2 / جورم  (- 1)

ج 2،ص:166 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

یگدنکارپ و 
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ینب تموکح  یمالـسا و  تفالخ  تردـق  هدـیبوک و  مه  رد  ار  شترا  ناـینب  فلاـخم ، ياـه  هتـسد  راد و  اـهبزح و  اریز  دوب ، یبیجع 
دـض رب  یفلاخم  يورین  دوبن و  یبزح  كاـنرطخ  يراـتفرگ  نینچ  راـچد  ماـش  هاپـس  سکع ، رب  یلو  دـندوب  هدیـشاپ  مه  زا  ار  مشاـه 

رد هن  دوب و  هدز  همیخ  نآ  یحاون  قشمد و  رب  شمارآ  يراـگزاس و  شیاـسآ و  هکلب  تشادـن  دوـجو  شترا  نیب  رد  ماـش  تموـکح 
تموکح دـض  رب  ار  مدرم  دـنناوتب  هک  تشادـن  دوجو  اهنآ  نایچ  غیلبت  جراوخ و  يارب  يا  هنایـشآ  ماـش ، رـسارس  رد  هن  هاپـس و  ناـیم 

.دوزفا یم  وا  ناوت  ذوفن و  شرتسگ  هیواعم و  يورین  رب  هک  دوب  یلخاد  یگنهامه  یگتسبمه و  نیمه  دنزیگنارب و  يزکرم 

(1)

یهاپس يورین  تردق  د -

اب تساوخیم  هکنیا  درجم  هب  دربـیم و  راـکب  دوخ  شترا  یـشخب  ناوت  زیهجت و  يارب  ار  دوخ  يوـنعم  يداـم و  ياـهورین  همه  هیواـعم 
ات درک  روطارپما  شکـشیپ  یناوارف  ياه  هیدـه  اه و  جاـب  تسب و  همـصاخم  كرت  ناـمیپ  وا  اـب  دـنک  ادـیپ  يریگرد  مور  يروطارپما 

اهنآ داتـسرفن  یئاجب  تاحوتف  گنج و  يارب  ار  شنایهاپـس  هوالعب  دوشن ، فیعـض  شنایهاپـس  باصعا  دریگن و  رد  نیب  اـمیف  یگنج 
.دندوب یقاب  دوخ  يورین  طاشن و  یگدامآ و  رد  تهج  نیمهب  دنتخادرپن و  یگنجب  نیفص  دربن  زج 

نارازگراـک و ماـمت  يارب  يا  همانــشخب  دـش  ع )  ) نـسح ماـما  اـب  گـنج  هداـمآ  قـشمد  نایهاپــس  هارمه  هـب  هیواـعم  هـک  مـه  یتـقو 
دنزرف اب  گنج  يارب  دـننک و  هداـمآ  ار  دوخ  ياـهورین  اـت  تساوخ  اـهنآ  زا  داتـسرف و  شناـمرف  تحت  یحاون  همه  رد  شنارادـنامرف 

دـنمورین و ناوارف و  یهاپـس  بیترت ، نیاـب  تسوـیپ و  وا  هاپـسب  زهجم  میظع و  یئاـهورین  هاـتوک ، یتدـم  رد  دـندنویپ و  وا  هـب  ربماـیپ 
دنمهوکش و
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جیسب قارع  يوسب  رادربنامرف 

ج 2،ص:167 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

هدنکارپ تسس و  تسپ و  نایهاپس  هارمه  هب  دناوتیمن  زگره  هک  تسناد  یگنهامه  میظع و  يورین  نینچ  هدهاشم  اب  نسح  ماما  دش و 
.دزادرپب شدنمورین  نمشد  هلباقمب  هدنکفا ، هیاس  اهنآ  رب  تنایخ  غورد و  بیرف و  هک  دوخ 

(1)

راکبیرف نایفارطا  ه -

یشخب ناوت  تیلاعفب و  هک  دندوب  شفارطا  رد  مه  يرگید  يورین  دوب ، هیواعم  رایتخا  رد  هک  یناوارف  نایهاپس  زهجم  يورین  رب  هوالع 
یناراکبیرف اهتاملپید و  نانیچ و  هئطوت  نامه  هایـس ، دـناب  نیا  و  دـنتخادرپ ، یم  كانرطخ  ياه  هسیـسد  اـه و  هشقن  يارجا  حرط و  و 

نب هریغم  لثم  یکریز  نارادمتـسایس  دندرکیم ، هاربور  ار  وا  ياهراک  دـندوب و  هتفرگ  ار  ماش  ریما  رود  ماقم  لوپ و  رطاخب  هک  دـندوب 
نآ رد  ره  زا  بیرف  گنرین و  اب  طقف  هک  دـشاب  هتـشاد  رد  تشه  يرهـش  رگا   » دـنتفگ یم  شیزاب  هقح  یکریز و - هراـبرد  هک  هبعش 

یلکـشم ره  اب  هریغم   » دش یم  هتفگ  شیزاب  تسایـس  رکم و  هرابرد  و  دوشیم » جراخ  رد  تشه  نیا  مامت  زا  هریغم  تفر ، نوریب  دـیاب 
و دهدیم » ار  دوخ  تسرد  يأر  هریغم  دتفا ، هابتشا  هب  نآ  رد  سک  ره  هک  یفلتخم  راک  ود  هرابرد  دیاشگ و  یم  ار  نآ  دش  وربور  هک 

رگا  » دـنتفگ یم  شا  هرابرد  هکنانچ  تفریم  رامـشب  هعدـخ  رکم و  زا  یکانفوخ  ژد  هک  دوب  صاع  ورمع  هیواـعم  ناتـسدمه  زا  رگید 
زا نامثع  نوچ  هک  دوب  زاب  تسایـس  درم  نیمه  دسریمن » صاع  ورمع  هب  يرگـشالت  یتسد و  هریچ  هب  یـسک  دنیآ  مهارف  اهدرم  همه 

نامثع تفلاخم  هب  کیدزن  رود و  ياه  نیمزرـس  زا  ار  مدرم  داتفا و  هارب  نامثع  دـض  رب  نویبـالقنا ، شیپاـشیپ  درک ، شراـنکرب  راـک 
ار اهناپوچ  یتح  نم  مسق  ادخب  تفگیم  هراب  نیا  رد  تخیگنارب و 
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هب هک  متسه  هّللا  دبع  وبا  نم  تفگ  دینش  ار  نامثع  لتق  ربخ  نوچ  و  برع ، ناسانشرس  ناگرزب و  هب  دسر  هچ  مزیگنا  یمرب  نامثع  رب 
نامه نیا  .مدرک و  نینوخ  ار  نآ  مدز  تسد  یتحارج  ره 

ج 2،ص:168 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

یگتفـشآ و راـچد  تخیر و  مه  رد  ار  قارع  نایهاپـس  درک و  ارجا  حرط و  ار  ندرک  هزین  رـس  رب  نآرق  هشقن  هک  تـسا  صاـع  ورمع 
.درک فالتخا 

قح سابل  ار  لطاب  رکیپ  دـنتخیمآ و  یم  لسع  اب  ار  رهز  هک  یناراکبان  تشاد ، هارمه  هب  ار  يرگبوشآ  ناراـکبیرف  نینچ  هیواـعم  ( 1)
رب يزوریپ  اهنآ  فدـه  دـندوبن و  نادرگ  يور  یهانگ  یتشز و  چـیه  باکترا  زا  دوخ  هایـس  ياه  هشقن  يارجا  رد  دـندیناشوپ و  یم 

یهورگ نینچ  ربارب  رد  ع )  ) نسح ماما  دوب و  مالسا  دوخ  رب  يزوریپ  هرخالاب  لوسر و  باحصا  زا  ناگتسیاش  هورگ  ربمایپ و  نادناخ 
ظفح ربمایپ و  نادناخ  نادنزرف و  يرادهگن  يارب  دیزگرب و  دننک  یم  باختنا  نادنمشیدنا  همه  هک  ار  یشور  نیرتهب  حلـص  لوبق  اب 
زگره عقوم  نیا  رد  ع )  ) یلع نایعیش  لوسر و  نادناخ  ندش  ینابرق  اریز  تشاد ، لومعم  ار  يدیفم  یشیدنارود  نمؤم ، نایعیش  ناج 

هب دنهد و  هولج  هنوراو  ار  نادرمدار  نیا  تداهش  دنتسناوتیم ، زاب  تسایس  راکبیرف و  هورگ  نیا  و  دوبن ، ناناملسم  یمومع  تحلصمب 
.دننک هدافتسا  نآ  زا  دوخ  دیلپ  ياه  هشقن  عفنب  مهزاب  دننزب و  رگید  گنر  ینابرق  نیا 

(2)

نالک ياهلوپ  و -

درک و یمن  جرخ  نیملـسم  حـلاصم  هار  رد  زگره  ار  اهلوپ  نآ  اریز  دوب  هدروآ  گنچب  ناوارف  یلوپ  ماش  تموکح  تدـم  رد  هیواعم 
.دنک رتراوتسا  ناناملسم  رب  ار  شتردق  دنامب و  ياجرباپ  شتموکح  راک  رد  ات  تخادرپ  یم  اهلد  اه و  نید  يرادیرخب  طقف 

دربیم هلمح  یمالسا  ياه  نیمزرس  رب  هیواعم 
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یئاناوت مدرم  هک  ار  یئاهلوپ  راشف  روز و  اب  درکیم و  عضو  مدرم  رب  نیگنـس  یـضراوع  اهتایلام و  دربیم و  امغیب  ار  ناناملـسم  لاوما  و 
يروطب درکیم  شا  هنازخ  ریزارس  نآ  ریغ  زورون و  ياه  هیده  لثم  يا  هزات  ياهدمآرد  تفرگیم و  اهنآ  زا  دنتـشادن  ار  نآ  تخادرپ 

رانید مهرد و  زا  راشرس  شا  هنیجنگ  هک 

ج 2،ص:169 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

يزوریپ ترـضح  نآ  رب  ات  درکیم  جرخ  ربمایپ  دـنزرف  اب  گنج  هار  رد  مامت  یتسد  هداشگ  اب  ار  دیفـس  درز و  ياهلوپ  نیا  دـش و  یم 
ناکما یعـضو  نینچ  اب  دراد  رایتخا  رد  زابگنرین  نایفارطا  هاپـس و  لوپ و  زا  هک  یئاهورین  هیواعم و  اب  هزرابم  هک  دـیدیم  ماـما  دـبای و 

هک دربیم  راکب  یئاهیخاتسگ  هدمآ و  ناناملسم  گنجب  شیاهورین  همه  اب  هیواعم  اریز  درادن  حلـص  لوبق  زج  يا  هراچ  و  تسین ، ریذپ 
.تسین هاگآ  نآ  تارطخ  زا  یسک  دنوادخ ، زج 

(1)

نینمؤملا ریما  رورت  - 3

رادیاپ و یهودنا  هک  دوب  شردـپ  هنادرمناوجان  یناهگان و  لتق  تخیگنارب  حلـص  شریذـپ  هب  ار  نسح  ماما  هک  یئاه  ببـس  رگید  زا 
یـشور هن  دوب و  هتخودنا  یلام  هن  دوخ  يارب  وا  دنتـشک ، یهانگ  چیه  نودب  ار  ع )  ) یلع اریز  دروآ  دیدپ  شناج  رد  تخـس  یفـسأت 

ات دیـشوکیم  دوب و  ناناوتان  نادنمتـسم و  تسیز  دـننامه  وا  یناگدـنز  دوب ، هداد  صاـصتخا  دوخب  ار  يدوس  هن  تشاد و  مالـسا  ریغ 
يرگداد و يرادیاپ  يارب  شیناگدنز  ياههاگ  رگید  يرادمامز و  نارود  همه  رد  دنک ، تاریخ  اه و  تمعن  هارمه  ار  اهنآ  یناگدنز 

شکاندرد لتق  هب  همهنیا  اب  درکیم ، شالت  نامورحم  ناناوتان و  یگدنز  نیمأت  ناگدیدمتـس و  يرای  يارب  دیـشوکیم و  متـس  يدوبان 
وا و تمرح  دندیشک و  شنوخ  كاخب و  شتسرپ  بارحم  ناماد  رد  دندرک و  مادقا 
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.دنتسکش شا  هرابرد  ار  ربمایپ  شرافس  مارتحا 

هک تسناد  دش و  دـیمون  یمدرم  نینچ  حالـصا  زا  دـش ، ماجنا  شردـپ  هرابرد  هک  گرزب  یمرج  نینچ  عوقو  زا  سپ  ع )  ) نسح ماما 
تفرگ و هرانک  اهنآ  یتسرپرـس  زا  درمـش و  تشز  ار  ناشرادرک  يور  نیا  زا  دـندرگ ، یمنزاب  یتسرد  تقیقح و  يوسب  زگره  اهنآ 

: دومرف هراب  نیا  رد  دوخ 

ج 2،ص:170 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

«. درک رازیب  امش  زا  ارم  مردپ ، نتشک  »

زا نسح  ماما  هک  دـشاب  یلماوع  زا  یعامتجا ، تلادـع  گرزب  ياوشیپ  نینمؤملا  ریما  ماما  هنادرمناوجان  لتق  هک  تسا  نیا  مه  راوازس 
يریگ هرانک  دـنا  هتـسج  فارحنا  نامیا  نیتسار  هار  زا  هتفر و  ورف  اـه  يدـنمزآ  اـه و  هنتف  جاوما  رد  هک  یناداـن  مدرم  نینچ  یئاوشیپ 

.دنک

(1)

يزیرنوخ زا  يریگولج  - 4

هتخیر تهج  نودب  اهنآ  نوخ  تساوخ  یمن  اریز  دوب ، اهناملسم  ناج  ظفح  هب  ترضح  نآ  دیدش  لیامت  ماما ، حلص  لماوع  زا  رگید 
زا عافد  رد  هکنانچ  دش ، یم  هدنک  مالسا  هشیر  دندش و  یم  ینابرق  شنادناخ  نایعیـش و  تفرگ ، یمرد  هیواعم  اب  گنج  رگا  دوش و 

: دومرف دوخ  حلص 

«. مرازگ یقاب  ینانابهگن  نید  يارب  متساوخ  دوش و  هدنک  نیمز  يور  زا  ناناملسم  هشیر  هک  مدیسرت  نم  »

: دومرف حلصب  نیضرتعم  یضعب  خساپ  رد  و 

«1 « » مناهرب نتشک  زا  ار  امش  هک  مدرک  حلص  هیواعم  اب  يور  نآ  زا  »

: تفگ نینچ  درک و  زاربا  ناناملسم  نوخ  ناج و  ظفح  رد  ار  دوخ  ششوک  درک ، داریا  نئادم  رد  هک  يا  هبطخ  رد  و 

راـک حالـصا  يارب  دوخ  قح  زا  یلو  مدوب  نآ  راوازـس  هک  دوب  یقح  رـس  رب  تشاد  دوجو  هیواـعم  نم و  نیب  هک  یفـالتخا  مدرم ، يا 
«2  » .متشذگ اهنآ  نوخ  ظفح  تما و 

رضاح هک  درک  شرافس  نیسح  شردارب  هب  گرم ، ماگنهب  هک  دیزرویم  مامتها  ناناملسم  يرادهگن  يارب  هزادنا  نآ  ات  و 
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دروم رد  متسین 

______________________________

يرونید ص 303 (- 1)

42 هعیشلا 4 / نایعا  (- 2)

ج 2،ص:171 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

نیب رد  نما  شمارآ و  هک  تساوخیم  دوب و  ناناملـسم  ناج  ظفح  وا  یعقاو  تساوخ  دوش و  هتخیر  نیمزب  ینوخ  كدنا  مرکیپ ، نفد 
.دربیم راکب  ار  شیاهشالت  اهششوک و  همه  هار  نیا  رد  دنامب و  رارقرب  اهنآ 

(1)

هیواعم تنم  - 5

مه هیواعم  دـننک و  یم  هیواعم  میلـست  هتـسب  تسد  ار  وا  قارع  ياپ  رـس و  یب  شابوا  دزاغایب  ار  هیواعم  اب  گنج  رگا  تسنادـیم  ماما 
هتسش دیفـس و  یتسد  درامـش و  یم  یتمارک  يرترب و  دوخ  يارب  ار  راک  نیا  دنکیم و  شیاهر  درذگیم و  وا  نتـشک  زا  بلاغ  نامگب 
ماما هکنانچ  تشاد ، هارمه  هب  یگـشیمه  یگنن  راع و  ربمایپ ، تسد  هدشاهر  ناونعب  هیواعم  اریز  دنک ، یم  ادیپ  مشاه  ینب  رب  گنن  زا 

: دومرف نینچ  شراتفگ  نمض  تشاد و  هجوت  هلأسم  نیا  هب 

اب تزع  لاح  رد  رگا  مسق  ادخب  دننکیم و  ما  هیواعم  میلـست  دـنریگ و  یم  ار  مندرگ  قارع  مدرم  مگنجب ، هیواعم  اب  رگا  مسق ، ادـخب  »
هـشیمه يارب  درادرب و  تسد  ملتق  زا  درازگ و  تنم  نم  رب  ای  موش و  هتـشک  وا  تسدـب  تراـسا  اـب  هک  تسا  رتهب  منک  حلـص  هیواـعم 

«. دراذگب تنم  هتسویپ  ام  ناگدرم  ام و  ناگدنیآ  رب  هیواعم  دنامب و  یقاب  مشاه  ینب  يارب  یگنن 

.دراذگ یقاب  یتلیضف  يراوگرزب و  شنمشد  يارب  زگره  تساوخ  یمن  اریز  دنک  یم  تیاکح  ماما  یشیدنارود  زا  تلع  نیا  و 

(2)

نئادم ثداوح  - 6

ياهـشخب رد  نآ  لیـصفت  تسویپ و  عوقوب  نئادـم  رد  هک  دوب  یکاـندرد  ثداوح  درک  راداو  حلـص  لوبقب  ار  ماـما  هک  يرگید  تلع 
: تسا نینچ  نآ  هصالخ  دش و  نایب  نیشیپ 

.هیواعم هب  اهنآ  تسویپ  قارع و  ناسانشرس  هاپس و  ناهدنامرف  تنایخ  فلا -

.دش رداص  جراوخ  فرط  زا  هک  ماما  ریفکت  هب  مکح  ب -
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ج 2،ص:172 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.ماما هب  ررکم  ياهدصق  ءوس  ج -

.ماما هاگودرا  تراغ  د -

مزال ار  حلص  لوبق  يور  رهب  لماوع  نیا  رطخ  تدش و  مینادیم  هکنانچ  تخاس و  ریزگان  حلص  شریذپب  ار  ماما  هک  دوب  یلماوع  اهنیا 
رب گنج  زاغآ  زا  ار  ماما  دومنیم و 
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.تشادیم رانک 

(1)

ربمایپ ثیدح  - 7

تقیقح هنیاـعمب و  هکلب  ینیب  شیپ  روصت و  ناونعب  هن  دـینارذگ  یم  رظن  زا  مه  ار  هدـنیآ  ثداوح  هک  شا  هدرتسگ  شرگن  اـب  ربماـیپ 
دهاوخ هیاس  شناوریپ  رب  اهیراوگان  اه و  هنتف  دیـسر و  دـهاوخ  شتما  هب  گرزب  یئاه  تبیـصم  يدوزب  وا ، گرم  زا  سپ  هک  دـیدیم 

هداون تسدـب  كانرطخ  خـلت و  ثداوح  نآ  زا  ناناملـسم  تاجن  دـش و  دـنهاوخ  کیدزن  يدوبان  یـشالت و  هب  هک  اجنادـب  ات  دـنکفا 
ناناملسم ياوشیپ  ع )  ) نسح مرسپ   » دومرف تشاد و  نایب  هراب  نیا  رد  ار  شا  هنادواج  نخس  دوب و  دهاوخ  ع )  ) نسح ماما  شرتگرزب 

ماما ناج  يافرژ  ات  ربماـیپ  نخـس  نیا  درک » دـهاوخ  رارقرب  ار  حلـص  ناناملـسم  زا  گرزب  هورگ  ود  نیب  وا  تسدـب  دـنوادخ  تسا و 
مـسجت شناگدـید  ربارب  رد  كانـسرت  تیعقوم  نینچ  درک و  ذوفن  تفاـی  یم  ماکحتـسا  شیاـهنخان  یکدوک  نارود  ناـمه  زا  نسح 
نونکا مه  دوب  شراوگرزب  ياین  نیا  .تسا  ققحت  لباق  میرک ، نآرق  تایآ  نوچمه  ربمایپ  شدـج  راـتفگ  هک  تسنادـیم  وا  تشاد و 

ربنم و رب  یهاگ  دادـیم و  ربخ  يا  هعقاو  نینچ  زا  لوتب  شیمارگ  ردام  هب  یهاگ  هک  تخادـنا  یم  نینط  وا  شوگ  رد  شیاویـش  نخس 
نم رـسپ  نیا   » دومرفیم یبیغ  ماـهلا  ناـبزب  تشادـیم و  ناـیب  ار  ثیدـح  نیا  رامـشیب  ياـهماگنه  رد  هرخـالاب  شناراـیب و  تقو  رگید 

«1 «. » تخاس دهاوخ  رارقرب  حلص  ناناملسم  زا  هورگ  ود  نیب  وا  هلیسوب  دنوادخ  يدوزب  تسا و  تما  ياوشیپ 

______________________________

لوا دلج  هباصالا  .تسا  هدش  نایب  باتک  نیا  نیتسخن  دلج  رد  ثیدح  نیا  ذخآم  (- 1)

ج 2،ص:173 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.دیدیم مه  يورایور  نئادم  رد  ار  ناناملسم  زا  هورگ  ود  نونکا  تشاد و  قیمع  يرثا  ماما  هیحور  رد  ربمغیپ  نخس  نیا  ( 1)

ناوریپ هورگ ، ود  نیا  زا  یکی 
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یم ار  نآ  تیعقاو  تقیقح و  دنتشاد و  رظن  رد  ار  مالسا  یلاعتم  ياهفده  هک  ناملسم  ناراک  هتسیاش  نادرمکین و  زا  دندوب  شنیتسار 
.دنتخانش

ریـشمش ناشنامز  ماما  يورب  هچ  رگا  اهنیا  دـندومیپ ، یم  ار  جـک  یهار  يدرخبان  یگداس و  زا  هک  دـندوب  هیواعم  ناوریپ  هورگ  رگید 
دوبان هورگ  ود  نیا  زا  ریثک  یهورگ  داتفا ، یم  شخرچب  گنج  يایـسآ  رگا  دندرکیم و  یناملـسم  يوعد  هرخالاب  یلو  دندیـشک  یم 

دنمورین نانمشد  تسناوتیم  یسک  هچ  تروص  نیا  رد  تشاد ، یمرب  فاکـش  شیاهورین  داتفا و  یم  ناکتب  مالـسا  نایک  دندش و  یم 
دنزرف ریغ  هب  سک  مادک  درادزاب و  یمالسا  نهیمب  شروی  زا  دنزاتب  اهنآ  رب  ات  دندوب  ناناملسم  فوفص  یـشالت  بقارم  هک  ار  هناگیب 

؟ درکیم تیاعر  ار  نیملسم  يرادهگن  مالسا و  ینابهگن  ربمایپ ،

يافوتم یلقـص  نیدلا  سمـش  هکنانچ  تشاد  ولگ  رد  یناوختـسا  مشچ و  رد  يراخ  هکنآ  اب  درک  رایتخا  ار  حلـص  ماما  تهج ، نیدب 
«. 1  » دوب ربمایپ  ثیدح  نیمه  تفالخ ، زا  نسح  ماما  يرانکرب  تلع  دیوگ  یم  يرجه   565

تفالخ  » تسا هدومرف  هتفگ و  نخس  یمالـسا  تفالخ  تدم  زا  شنارایب  دوخ  راتفگ  رد  ربمایپ  هک  دنا  هدرب  نامگ  نایوار  زا  یـضعب 
ماما حلص  رد  هک  دنا  هداد  رظن  يور  نیمه  زا  و  دوشیم » لدبم  یهاشداپب  سپس  دیشک و  دهاوخ  لوط  لاس  یس  نم  زا  سپ  یمالـسا 

ع)  ) نسح

______________________________

.ءانبالا ءابجن  ءابنا  (- 1)

ج 2،ص:174 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

«1  » .تسا هتسویپ  عوقوب  ثیدح  نیا  موهفم  هتفای و  نایاپ  لاس  یس  نیا 

، درادـن هیواعمب  تموکح  يراذـگاو  زج  يا  هراچ  هک  تسنادـیم  تشاد و  هجوت  هراـب  نیا  رد  ربماـیپ  شدـج  نخـسب  ع )  ) نسح ( 1)
: دوب هدومرف  هداد و  ربخ  تاثداح  نیا  زا  ار  وا  مه  ع )  ) یلع شردپ  نیا  رب  هوالع 

ینب هک  ینامز  تشاد  دهاوخ  یلاح  هچ  نسح ، يا  »
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هک نادان  نارتوهش و  هدورداشگ و  راوخرپ ، هرابمکش و  دشاب  يدرم  هیواعم )  ) اهنآ ریما  دنریگ و  تسدب  ار  ناناملسم  روما  مامز  هیما 
، دشک ازاردب  شتموکح  دناشک ، دوخ  یگدنب  هب  ار  مدرم  دروآ و  نامرف  ریزب  ار  یمالسا  نهیم  برغ  قرش و  دوشن و  ریـس  دروخب و 
هب ار  قح  دـشخبب و  شناـشیوخ  ناگتـسباو و  هب  ار  اـهتورث  دـناریمب ، ار  ربماـیپ  شور  تقیقح و  دـهد و  جاور  ار  یهارمگ  تعدـب و 

تسدب تسد  شنارای  نیب  ناناملسم  لاوما  دنسر ، ماقم  تردق و  هب  ناراکهبت  دنوش و  راوخ  نانمؤم  وا  تموکح  رد  دراپـسن ، شلها 
قحب ار  وا  سک  ره  ددرگ و  رادـیدپ  لـطاب  رهاـظم  دوش و  هنهک  شتموکح  رد  تقیقح  دـشک و  رامثتـساب  ار  ادـخ  ناگدـنب  ددرگب ،

«2  » .دوش هتشک  دنک  توعد 

هک دنتسنادیم  دندیدیم و  يراتفرگ  هودنا و  همهنیا  هب  ار  ناناملسم  يراتفرگ  بیغ ، هدرپ  تشپ  زا  شنیتسار  نیشناج  ربمایپ و 

______________________________

لماک روطب  نامثع ، نامز  زا  یمالـسا  تفالخ  اریز  تسا  یگتخاـس  ثیداـحا  زا  ثیدـح  نیا  نم  رظنب   41 هیاهنلا 8 / هیادـبلا و  (- 1)
داد و یگریچ  ناناملـسم ، لاوـما  تموـکح و  رب  ار  هیما  ینب  تخاـس و  هنوـگرگد  ار  تفـالخ  میهاـفم  هک  دوـب  وا  داد و  ریـسم  رییغت 

تفالخ هلأسم  رد  هک  یثداوح  نینچ  هرابرد  ربمایپ  دنزادرپب و  هلباقم  هب  نینمؤملا  ریما  اب  دنتـسناوت  هک  داهن  ناشرایتخا  رد  یئاهتردـق 
دـش دـهاوخ  راتفرگ  نارابج  تموکحب  نآ  زا  سپ  دـش و  زاغآ  تمحر  توبن و  اب  امـش  نید  دومرف  داد و  ربخ  تسویپ  یم  عوقوب  وا 

رد نآ  زا  سپ  دوب و  تمحر  توبن و  شزاغآ  رد  مالسا  نید  اریز  تسویپ  ققحت  هب  مه  ربمایپ  نخس  یطویس ص 6 ) ءافلخلا  خیرات  )
ینب نامز 
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.دمآ راتفرگ  اهنآ  یشکرس  متس و  تموکحب  هیما 

راونالا راحب  (- 2)

ج 2،ص:175 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

ناگدشاهر ناگدازانز و  هک  دیسر  دهاوخ  یئاجب  ناشراک  لطاب ، يراکمه  قح و  ندرکن  يرای  يراوخ و  یتسس و  رثا  رب  نیملـسم 
ار ناناملـسم  دنهد و  صاصتخا  دوخب  ار  یمومع  ياه  هیامرـس  دنزاس و  ناشراچد  باذع  لاح و  نیرتدبب  دـننک و  تموکح  اهنآ  رب 

.دنریگ دوخ  یگدنب  هب 

يارب دروآ و  دهاوخ  گنچب  ار  ناناملـسم  تموکح  ماجنارـس ، هک  تسناد  یم  نینمؤملا  ریما  نامز  رد  یتح  مه  شدوخ  هیواعم  ( 1)
، تسا هدرم  هیواعم  هک  دننک  عیاش  ات  داتـسرف  هفوک  هب  ار  يا  هدع  تخادرپ و  يزاس  هنحـص  هب  دبای ، لماک  نانیمطا  رما  نیا  رد  هکنآ 

: دومرف دینش  ار  نآ  نینمؤملا  ریما  هک  یتقو  دش و  شخپ  اج  همه  رد  نخس  نیا 

درواین تسدب  تسا  نم  ياپ  ریز  هک  ار  هچنآ  ات  مسق  ادخب  تسا و  هدرمن  وا  مسق  ادخب  دـنیوگ ، یم  نخـس  هیواعم  گرم  زا  یگمه  »
ربمایپ و شناد  رهـش  هزاورد  ماما ، هک  تسنادـیم  اریز  تفای  ناـنیمطا  دوخ  يزوریپ  هب  دیـسر ، هیواـعمب  هک  ربخ  نیا  «. 1 « » دریم یمن 

.دوریمن اطخب  قح  قیرط  زا  تسین و  رودب  عقاو  زا  شنخس  تسوا و  زار  راد  تناما 

ربمایپ شدج  تفای و  گرزب  حلصم  بقل  نیتسار ، ناناملسم  فرط  زا  دوخ  حلص  اب  ع )  ) نسح ماما  هک  تسا  یلئاسم  نینچب  هجوت  اب 
.دوب هدناوخ  یبقل  نینچب  ار  وا  البق  مه 

(2)

ماما تمصع  - 8

هراشا

، هابتشا هب  زگره  تسا و  موصعم  ماما ، اریز  دنا ، هتسناد  ترـضح  نآ  تمـصع  ار  ماما  حلـص  تلع  یمالـسا ، نادنمـشناد  زا  یهورگ 
يایوگ میدرک ، نایب  ماـما  حلـص  هراـبرد  هک  مه  یلماوع  دریگیم و  رظن  رد  ار  نیملـسم  مومع  ریخ  حـلاصم و  هراومه  دـیارگ و  یمن 

حلص قیاقح  زا  تسا و  تقیقح  نیمه 
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دزاس یم  ملسم  ار  نآ  موزل  دراد و  یمرب  هدرپ 

______________________________

295 بهذلا 2 / جورم  (- 1)

ج 2،ص:176 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

نادنمـشناد نیا  زا  یخرب  راتفگ  ام  درادیم و  نایب  درک  حلـص  شریذپب  شراچان  دوب و  هتفرگ  ارف  نارود  نآ  رد  ماما  هک  ار  یلئاسم  و 
: میراگنیم الیذ  ار 

(1)

یضترم فیرش  - 1

: دیوگیم هراب  نیا  رد  « 1  » هّللا همحر  يدهلا  ملع  یضترم  فیرش 

ربارب رد  میریزگان  ام  دـنکیم و  دـییأت  ار  وا  راوتـسا ، یلیالد  راکـشآ و  ياه  تجح  تسا و  موصعم  ع )  ) نسح ماما  هک  تسا  ملـسم  »
یتامادـقا نینچ  زا  مدرم  رما ، رهاظ  رد  مینادـن و  یگدرتسگ  یتسردـب و  ار  اهنآ  لـیلد  دـنچ  ره  میـشاب  میلـست  ماـما  رادرک  راـتفگ و 

«. 2 « » دنشاب یضاران 

(2)

سوواط نب  دیس  - 2

، دنوادخ هک  « 3  » سوواط نب  دیس  یمالسا  هغبان  گرزب و  دنمشناد 

______________________________

یئاوشیپ شدوخ  راـگزور  رد  دـسریم  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هب  شراکـشآ  بسن  هک  نیـسحلا  نب  یلع  یـضترم ، فیرـش  (- 1)
زا داتفا و  قاـفتا  لاـسب 436  شتاـفو  يرجه و  لاس 355  شتدـالو  دوب ، يدـهلا  ملع  یـضترم و  شبقل  تشاد و  هدـهعب  ار  نییبلاـط 

تشاد ار  اه  تلیضف  همه  دوب و  نارود  هناگی  ناوارف ، مولع  رد  یضترم  دیوگ : یم  یسوط  خیش  دوب ، رتگرزب  یضر  فیرش  شردارب 
رازه هد  زا  شیب  هک  تشاد  يرعـش  ناوید  دوب و  اهـشناد  رگید  بدا و  لوصا و  هقف و  مـالک و  ملع  هلمج  زا  فلتخم  موـلع  ورـشیپ  و 

(146 ءابدالا 13 / مجعم   ) دروآ مهارف  فلتخم  نونف  زا  ینوگانوگ  تافیلأت  دوب و  نآ  رد  رعش 

ءایبنالا ص 69 هیزنت  (- 2)
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سوواط نب  رفعج  نب  یـسوم  نب  یلع  مساقلا  وبا  نیدـلا  یـضر  دـهاجم ، دـباع و  لماک و  راوگرزب و  دیـس  سوواط ، نب  دیـس  (- 3)
تاداس زا  تشاد و  تنوکس  هلح  رهش  رد  وا  .تفای  بقل  سوواط  شیاهاپ  تنوشخ  ابیز و  هرهچ  تلع  هب  هک  تسا  ینیـسح  ینـسح 

رقاـب دـمحم  دیـس  گرزب  ملاـع  وا ، ياهـشناد  اهـشزرا و  هراـبرد  دراد و  ناوارف  یتاـفیلأت  هـک  تـسا  یمالــسا  ناـگرزب  راوـگرزب و 
هتفگ و نخس  لیصفتب   47 - 43 تانجلا 3 / تاضور  باتک  رد  يراسناوخ 
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تسشن و یم  یگنر  زبس  دبنگ  ریز  رد  وا  تشاد  هدهعب  ار  نییبلاط  تسایر  دیس ، هک  تسا  هدمآ   328 باقلالا 1 / ینکلا و  باتک  رد 
، دوب دادغب  هعقاو  زا  سپ  نایرج  نیا  دندیشوپ و  یم  زبس  هماج  هایس ، سابل  ياجب  دنتفریم  شروضحب  هدافتسا  يارب  هک  مدرم 

ج 2،ص:177 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

لماوع درادیم و  نایب  وا  تمصع  تلع  هب  ار  نسح  ماما  حلـص  دنک  یم  شرـسپ  هب  هک  یتیـصو  رد  دراد ، هگن  هزیکاپ  ار  شهاگمارآ 
: دیوگ یم  شرسپ  هب  دنکیم و  يروآدای  میدرمشرب  ام  هک  مه  ار  يرگید 

راـک نیا  یلو  دـنهدیم ، رارق  ضارتـعا  دروم  هیواـعم  اـب  حلـص  هراـبرد  ار  نسح  ماـما  تدـج  یهورگ ، هک  تسین  روآ  تفگـش  ( » 1)
.تسا نشور  الماک  دروم  نیا  رد  ماما  رذع  سپ  درک ، حلص  نارفاک  اب  ربمایپ  هک  مینیب  یم  ام  تفرگ و  تروص  ربمایپ  شدج  نامرفب 

نیمه درکن ، هحلاصم  راکهبت  دیزی  اب  تفریذپ و  ار  اهنآ  توعد  تساخرب و  قارع  مدرم  يرایب  ع )  ) نیسح شردارب  هک  مه  یماگنه 
زا مدرم  نیا  هک  دشن  هدینـش  مه ، البرک  زادـگناج  هثداح  زا  سپ  دـندیزخ و  يراوخ  هشوگ  هب  ای  دـندمآ و  شگنجب  ای  قارع ، مدرم 
ریبز نب  هّللا  دبع  عفنب  مدرم  نیمه  یلو  دنروآ  شریزب  تفالخ  ماقم  زا  دنروشب و  دیزی  رب  دنوش و  نیگمشخ  ربمایپ ، دنزرف  عینـش  لتق 

تـشز تسپ و  هار  نیا  رایتخا  رد  دـندش و  اوسر  تشز  طلغ و  شور  نینچ  رد  دـندومن و  يرای  شیهارمگ  رد  ار  وا  دـندرک و  ماـیق 
هک میدـید  شرخآ  تسا و  دـیعب  ناـمیا  میقتـسم  هار  زا  فارحنا  یمدرم  نینچ  زا  اـیآ  تروص  نیا  رد  دـش ، راکـشآ  اـهنآ  تین  ءوس 

راتفرگ دندوب  هدرک  باختنا  دوخ  هک  تسپ  تسردان و  عضو  نآ  هب  هنوگچ 
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«1 «. » دندش

______________________________

: دورس نینچ  هراب  نیا  رد  هزمح  نب  یلع 

رفعج نب  یسوم  رسپ  یلع  دننامب  تسا  رفعج  نب  یسوم  دنزرف  یلع  مه  نیا 

هراشا ع )  ) اضر ترـضح  هب  رعـش  نیا  رد  رعاش  دشوپ  یم  زبس  سابل  تسایر  ماقم  رد  نیا  ودیـشوپ  یم  زبس  سابل  تماما  ماقم  رد  وا 
.تشذگرد يرجه  لاس 664  هدعق  يذ  مجنپ  هبنشود  زور  رد  سوواط  نب  دیس  دیشوپ ، یم  زبس  سابل  يدهعیلو  تقو  رد  هک  دنکیم 

شرسپ ص 46. هب  سوواط  دیس  يایاصو  لماش  هجهملا  هرمثل  هجحلا  فشک  (- 1)

ج 2،ص:178 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

رد هک  شدـج  هحلاصم  اب  ار  نآ  دـنادیم و  هابتـشا  اطخ و  زا  ترـضح  نآ  تمـصع  ار  ماما  حلـص  تلع  نیتسخن  سوواـط ، دیـس  ( 1)
یناگمه حـلاصم  نمـضتم  کش ، نودـب  هکم  ناکرـشم  اب  ربمایپ  حلـص  هکنانچمه  دـنکیم و  هسیاقم  داد  ماجنا  نیکرـشم  اـب  هیبیدـح 

.تشاد رب  رد  ار  نیملسم  هماع  تحلصم  شنمشد  اب  مه  ماما  حلص  دوب ، ناناملسم 

دندوبن و لئاق  یناسنا  ياه  يرترب  يارب  یـشزرا  هنوگ  چیه  هک  دنادیم  شهارمگ  ناوریپ  يراکبان  هب  ماما  يراتفرگ  مه  ار  مود  لیلد 
.دیدرگ حلص  شریذپب  راچان  ماما  هجیتن ، رد  دنتشادن و  یهگآ  يونعم  یحور و  ياهجرا  هب 

هک دـندوب  هتفر  ورف  یهابت  رد  نانچ  مدرم  نیا  دـیوگیم  دروآ و  یم  لیلد  قارع  مدرم  یقـالخا  طاـطحنا  یئوختـشز و  هراـبرد  دـیس ،
ترضح تشهب  لها  ناناوج  ياوشیپ  لتق  هک  یخیرات  هایس  هعجاف  نیرتگرزب  رد  دنتفریذپ و  ار  راکهبت  راوخ و  بارـش  دیزی  تفالخ 

دیزی رب  دندادن و  ناشن  دوخ  زا  گرزب  مرج  نیا  ربارب  رد  یضارتعا  هودنا و  چیه  دندرک و  يرای  ار  دیزی  تسا ، ع )  ) یلع نب  نیـسح 
مدرم یقالخا  طاطحنا  للع  هتشذگ  ياه  ثحب  رد  ام  و  دندرکن ، نوگنرس  ناناملسم  يرادمامز  ماقم  زا  ار  وا  دندیروشن و  راکهبت 
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.میدرک یسررب  لیصفتب  ار  قارع 

(2)

هیما ینب  تیعقاو  شیامن  - 9

ظفح رد  تسنادـیم و  یمالـسا  میلاعت  يارجا  هب  فظوم  ار  دوخ  رهاـظب  دروآ ، گـنچب  ار  یمالـسا  تموکح  هکنآ  زا  شیپ  هیواـعم 
یچراکش نآ  دننام  تخادرپ و  یم  بیرف  يراکایر و  هب  تشادن و  مالسا  هب  ینامیا  کش  نودب  یلو  درکیم  شالت  نیملسم  حلاصم 

.تشاد یمرب  ماگ  شراکش  يوسب  مارآ  هتسهآ و  هک  دوب 

، دوخ هریت  نوردنا  رد  ار  ناناملـسم  اب  شینمـشد  كاپان و  داهن  تشادـیم و  ناهنپ  تیمالـسا  هب  رهاظت  رد  ار  شینطاب  قافن  رفک و  وا 
یفخم

ج 2،ص:179 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.تشادیم هگن 

هب دنک و  رادومن  مدرمب  ار  شرایع  راع و  دـهد و  شیامن  ار  شیعقاو  هرهچ  ات  داد  نادـیم  هیواعمب  دوخ  حلـص  اب  ع )  ) نسح ماما  ( 1)
شیارب ار  نادـیم  تهج  نیا  هب  تسا  مالـسا  نمـشد  نیرتگرزب  هیواعم  هک  دـهد  ناـشن  دـنا  هدروخ  ار  وا  سولاـس  بیرف  هک  یئاـهنآ 
فلاخم هک  ار  شیمنهج  تسایـس  دـندوب ) هداد  بقل  ار  وا  هکنانچ   ) برع يارـسک  نیا  ات  درپس  وا  هب  ار  تموکح  تشاذـگ و  یلاخ 
نادرمدار رب  دـنک و  دوبان  ار  شیاهورین  دنکـش و  مه  رد  ار  مالـسا  تما  ناـینب  دراذـگ و  ارجا  هب  تسا  ربماـیپ  تنـس  ادـخ و  باـتک 

ار ناناملـسم  دشک و  ریجنزب  دشکب و  دهاوخیم  هک  ار  سک  ره  دنک و  راتفرگ  اهجنر  نیرت  تخـسب  ار  اهنآ  دزاتب و  یمالـسا  هدـنزرا 
هک ار  هچنآ  دنهد و  ناشمانشد  دننک و  یخاتـسگ  اهنآ  هب  تبـسن  ربانم  يور  رب  دنیوج و  يرازیب  ناشربمایپ  نادناخ  زا  هک  دنک  راداو 

.دنک راکشآ  ناگمه  رب  تسا  ناهنپ  شهایس  داهن  رد 

دنتفایرد و ار  شکرس  رصنع  نیا  تیعقاو  ناناملسم  درک و  اوسر  ار  شدوخ  تشادرب و  شهایس  هرهچ  زا  هدرپ  يدوزب  هیواعم 
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هیما ینب  يرگاوسر  نیمه  زج  يدوس  چـیه  نسح  ماـما  حلـص  رگا  دـنتفای و  یهگآ  یناـگمه  قوـقحب  شیرگزواـجت  يراکمتـسب و 
.تسا هدرک  هراشا  هلأسم  نیا  هب  باتک  نیمه  همدقم  رد  ءاطغلا  فشاک  موحرم  هکنانچ  دوب  یفاک  تشادن 

ات درک  ار  نآ  یناریو  گنهآ  درب و  هلمح  یمالـسا  ياهناینب  همه  هب  دروآ  گـنچب  ار  یمالـسا  تفـالخ  هکنیا  ضحم  هب  هیواـعم  ( 2)
نیئآ هرابود  دنکرب و  ار  شیاه  هشیر  دنک و  وحم  ار  شراثآ  دچیپ و  مه  رد  ار  شمچرپ  دنک و  شوماخ  ار  ینامـسآ  نید  نیا  غورف 

میزادرپب هدرک  هایس  ار  خیرات  هرهچ  هک  وا  ياه  ینمشد  اهیراکهبت و  حرـشب  هکنآ  زا  شیپ  ام  دزاس و  هدنز  ار  نیـشیپ  هایـس  تیلهاج 
ار هیواعم  ردام  ردپ و  ياهتوادع 

ج 2،ص:180 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

يرـصنع نینچ  ایآ  مینیبب  ات  مینک  یم  يروآدای  دیلپ  نادـناخ  نیا  یتسپ  هرابرد  ار  ربمایپ  نانخـس  میراد و  یم  نایب  مالـسا  هب  تبـسن 
دهد ماجنا  دهاوخیم  هک  راک  ره  داد و  نامرف  ناملسم  تما  رب  دریگ و  تسدب  ار  یمالـسا  تموکح  مامز  هک  دراد  ار  نآ  یگتـسیاش 

؟ دهد همادا  شتموکح  هب  هبساحم  تبقارم و  چیه  نودب  و 

ج 2،ص:181 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

هیما ینب  تخانش 

هراشا

ج 2،ص:183 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

(1)

دنه نایفس و  وبا 

دوهی ینابیتشپ  هب  درکیم و  يربهر  ربمایپ  دض  رب  ار  برع  فلتخم  ياه  هتـسد  راد و  وا  دوب ، ربمایپ  نانمـشد  نیرتگرزب  زا  نایفـس  وبا 
ناگرزب زا  رفن  داتفه  شنادناخ و  دارفا  هک  ردـب  گنج  زا  سپ  تخادرپ ، یم  مالـسا  فلاخم  ياهورین  همه  تیوقتب  تساخ و  یمرب 

تخس یهودنا  رد  شراکهنگ  ناج  تفرگ و  هنابز  رتشیب  شا  هنیک  کشر و  هرارش  دندش ، هتـشک  یمالـسا  نادهاجم  تسدب  شیرق 
.دناشن ورف  ار  شا  هنیک  دسح و  شتآ  دریگب و  ار  شناگتشک  نوخ  ماقتنا  دزاتب و  ربمایپ  رب  هک  تشگ  یم  یتصرف  لابندب  تفر و  ورف 

بزح نایفـس و  وبا  دیـشخب و  تزع  مالـسا  هب  درک و  يرای  ار  شربماـیپ  دـینادرگزاب و  وا  دوخب  ار  ینایفـسوب  گـنرین  دـنوادخ  یلو 
.درک بوکنم  راوخ و  ار  شهاپس 

نایادخ لآ  هرکیپ  دیبوک و  مه  رد  ار  ناتب  دش و  دراو  هکمب  يدنوادخ  يرایب  مالـسا  زوریپ  لوسر  دش و  هدوشگ  ربمایپ  تسدب  هکم 
تسکش راوخ و  يرصنع  هنوگب  دمآرد ، مالسا  هب  هارکا  اب  نایفس  وبا  دنکفا ، وترپ  ياج  همه  رب  دیحوت  تسکش و  مه  رد  ار  نیغورد 

.یماندب یتخبدب و  گنن و  هارمه  هراچیب و  هدروخ و 
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ار شهایـس  دـیلپ و  شنم  تشز و  يوخ  دوب  هتـسناوتن  شرهاظ  مالـسا  دوب و  شداهن  رد  نانچمه  نیـشیپ  دولآ  كرـش  تیلهاج  یلو 
نوگرگید

ج 2،ص:184 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

«. 1  » دوب ناقفانم  يارب  ینما  هاگهانپ  ناراکتنایخ و  هنال  شا  هناخ  و  دنک ،

روضحب همیسارس  نایفس  وبا  دیـشوپ ، ار  تفالخ  نهاریپ  رکب  وبا  دندش و  راتفرگ  ربمایپ  گرم  كاندرد  هعجافب  ناناملـسم  نوچ  ( 1)
لاقتنا دوخب  ار  یمالـسا  تفالخ  دزیخرب و  هزرابمب  رکب  وبا  اب  ات  تخیگنارب  بالقنا  شروشب و  ار  ترـضح  نآ  دمآ و  نینمؤملا  ریما 

.دهد

رد
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هب درآ و  دیدپ  نیملسم  فص  رد  یفاکش  تساوخ  یم  هکلب  تشادن  نینمؤملا  ریما  قح  یگتسیاشب و  يداقتعا  نایفس  وبا  ارجام ، نیا 
شرود دوخ  زا  دینادرگ و  يور  وا  زا  تشاد  یهگآ  وا  دیلپ  ياه  هشیدنا  زا  هک  ماما  اما ، دزادرپب ، مالسا  ساسا  ینک  ناینب  بیرخت و 

وا هب  دـیدرت  کش و  مشچ  اب  ناناملـسم  دربیم و  رـسب  یمانمگ  یـشومارف و  ياه  هشوگ  رد  نانچمه  سپ  نآ  زا  نایفـس  وبا  .تخاـس 
، تشاذگاو نانآ  هب  ار  ناناملـسم  مهم  روما  تخاس و  کیدزن  دوخب  ار  هیما  ینب  دـمآ و  راک  يورب  نامثع  نوچ  یلو  دـندرکیم  هاگن 
، ربمایپ هب  تبـسن  ار  شینمـشد  تداـسح و  هک  تفاـی  ار  نآ  تصرف  تفر و  ـالاب  شتخب  هراتـس  دـش و  رهاـظ  عاـمتجا  رد  نایفـس  وبا 
تخادنا و روگ  نآ  هب  ار  شا  هتسج  نوریب  هقدح  زا  ياهمشچ  داتسیا و  ءادهشلا  دیس  هزمح  هاگمارآ  رب  يزور  هکنانچ  دنک ، راکشآ 

تـسدب زورما  يدیـشک  یم  يریـشمش  ام  رب  نآ  رـس  رب  زورید  هک  یتموکح  نآ  هراـمع ، اـبا  يا  : » تفگ دـمآرد و  شبنجب  شیاـهبل 
«. دننک یم  يزاب  نآ  اب  نونکا  داتفا و  ام  نارسپ 

تشز تاکرح  نیا  دش ، نشور  شیاهمشچ  تفای و  شمارآ  شرطاخ  دش و  کنخ  شلد  تخاون و  سدقم  ربق  نآ  رب  يدگل  هاگنآ 
هّلل و انا   ) تخادرپ یمن  شتازاجم  هب  درکیمن و  ضارتعا  وا  هب  هفیلخ  بانج  تفای و  یم  ماجنا  ناـمثع  ياهـشوگ  اهمـشچ و  ربارب  رد 

(. نوعجار هیلا  انا 

دوب مالسا  هب  تبسن  نایفس  وبا  يزوت  هنیک  رفک و  زا  يا  هنومن  نیا 

______________________________

باعیتسالا (- 1)

ج 2،ص:185 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

هراومه دیزرویم و  رتشیب  یتداسح  ربمایپ ، رب  هکلب  تشادن  وا  زا  یمک  تسد  یمرش  یب  ینمشد و  نیا  رد  مه  وا  رسمه  دنه  یلو  ( 1)
گنجب و ار  ناکرشم 
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هتـشک دربن  نآ  رد  ناکرـشم  رگید  وا و  ناگتـسب  زا  یهورگ  تفای و  نایاپ  ردب  گنج  نوچ  تخیگنا و  یمرب  لوسر  دـض  رب  هزرابم 
یهورگ تقو  نیا  رد  دزیگنارب ، يرتشیب  یئوجماقتنا  هب - ار  شیرق  ات  « 1  » تشاد ناهنپ  ناکرشم  نآ  رب  ار  شهودنا  كوس و  دندش ،

: دنتفگ دندمآ و  شدزنب  شیرق  نانز  زا 

»؟ ینک یمن  هیرگ  تنادناخ  دارفا  رگید  تیومع و  تردارب و  تردپ و  گرم  رد  ایآ  »

: تفگ دیزرلیم  مشخ  تدش  زا  هک  یگنهآ  اب  وا 

نینچ ادخب ، هن  دننک ؟ تتامـش  ار  جرزخ  ینب  نانز  ارم و  دـسرب و  شنارای  دـمحم و  هب  ربخ  میرگب و  اهنآ  رب  نم  هک  دـیهاوخیم  ایآ  »
شنارای دـمحم و  اب  هکنیا  ات  منز  یمن  مرـس  رب  رطع  نغور و  سپ  نیا  زا  مریگب و  شناراـی  دـمحم و  زا  ار  اـهنآ  ماـقتنا  اـت  منک  یمن 

هکنانچمه رگم  دزیخ  یمنرب  مناج  زا  گرزب  مغ  نیا  یلو  متـسیرگیم ، دوریم ، نوریب  ملد  زا  هودنا  هک  متـسنادیم  رگا  ادـخب  مگنجب ،
دیباوخن و نایفـس  وبا  رتسب  رد  تخاسن و  نایامن  ار  شهودنا  دنامب و  اهتدـم  نانچمه  دـنه  مریگب » ماقتنا  اهنآ  زا  دنتـشک  ار  منازیزع 

هکنآ ات  دیلامن  شرس  رب  نغور 

______________________________

هیرگب ناشنانز  نآ  زا  سپ  دنریگب و  ار  اهنآ  نوخ  ماقتنا  ات  دنتسیرگ  یمن  دوخ  ناگتـشک  رب  هک  دوب  نیا  تیلهاج  مدرم  تداع  (- 1)
: تسا هدورس  هراب  نیا  رد  ناشرعاش  هکنانچ  دنتخادرپ  یم 

دروایب زور  یئانشور  رد  ار  ام  نانز  دیابدیدرگ  يا  هتشک  گرمب  نامداش  هک  سک  نآ 

405 یشعالا 1 / حبص  دننزیم  یلیس  دوخ  ياه  هرهچ  رب  هاگرحس  رد  ودننک  یم  هلان  ام  هدز  ترسح  نانز  هک  دنیبب  و 

ج 2،ص:186 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

هلثم ار  وا  تفرگ و  ءادهشلا  دیس  هزمح  لتق  اب  ار  شماقتنا  و  ( 1  ) دیسر ارف  دحا  گنج 
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: درک یناوخزجر  نینچ  داد و  زورب  ار  شیلاحشوخ  ینامداش و  تشز  راک  نیا  ماجنا  زا  سپ  دروآرد و  ار  شرگج  درک و 

مدیشک نوریب  شمکش  زا  ار  شرگج  هک  یماگنه  تفای  افش  دحا  رد  مدنمدرد  ناج 

دنه زا  ار  یتشز  شور  نینچ  هک  ربمایپ  میتخاـت  شیپ  هب  يریـش  نوچمه  گـنج  رد  اـم  تفر  نوریب  دـیلخ  یم  مناـج  رد  هچنآ  رگید 
: دومرف دیدش  یبضغ  اب  دش و  نیگمشخ  یتخسب  دید ، هزمح  شیومع  هب  تبسن 

: دومرف سپس  و  ما .» هدشن  كانمشخ  نینچ  زورما  دننامب  زگره  »

«. موش یمن  راوگوس  هزمح  گرم  هودنا  یتخسب  زگره  »

دزیم دایرف  دوب  تحاران  هکنآ  اب  هکم  ياهنابایخ  اه و  هچوک  رد  نایفس  وبا  دوشگ ، ار  هکم  رهـش  دش و  زوریپ  ربمایپ  شترا  هک  يزور 
، دینـش ار  دایرف  نیا  هک  دنه  تسا ، ناما  رد  درب  هانپ  نایفـس  وبا  هناخب  ای  دورب و  شا  هناخب  ای  دراذگ و  نیمزب  ار  شا  هحلـسا  سک  ره 

: دز دایرف  رایتخا  نودب  تخاون و  شرسمه  تروص  رب  یمکحم  یلیس 

« تسا هورگ  نیا  شیپاشیپ  هک  یسک  هرهچ  داب  تشز  دیشکب ، ار  فیثک  دیلپ  درم  نیا  »

: دز دایرف  یسامح  نیگمشخ و  یگنهآ  اب  تخیگنارب  ربمغیپ  دض  رب  گنج  هب  ار  اهنآ  درک و  يور  هکم  مدرم  هب  دعب  و 

»؟ دینک یمن  عافد  دوخ  ياهناج  اهرهش و  زا  دیگنج و  یمن  ایآ  مدرم  يا  »

ار وا  گنرین  دنوادخ ، یلو  تخورفا ، یمرب  اهنآ  نیب  رد  ار  بالقنا  شتآ  تشادیماو و  گنجب  ار  هکم  مدرم  یئاهدایرف  نینچ  اب  دنه 
.دیشخب يزوریپ  ار  شناوریپ  مالسا و  درک و  هابت  ار  ششالت  دینادرگرب و 

ج 2،ص:187 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

تبسن تداسح  ینمشد و  نیا  تثارو ، نوناقب  دندرکیم و  يزوت  هنیک  نینچ  مالسا ، هب  تبسن  هک  دندوب  هیواعم  ردام  ردپ و  اهنیا  ( 1)
لقتنم هیواعم  ناشدنزرفب  ربمایپ  مالسا و  هب 
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دوب و هدرب  اهنآ  زا  ناوارف  یئاهدرد  اهجنر و  اریز  درکیم  هاگن  ریقحت  يراوخ و  هدـیدب  ار  هیما  ینب  هشیمه  ربمایپ  نیا ، رب  هوالع  دـش ،
نیا زا  ات  دومرفیم  ناناملسمب  دننک و  دیعبت  هنیدم  زا  ار  دیلو  صاع و  نب  دیعس  ناورم و  مکح و  لثم  اهنآ  زا  نت  دنچ  هک  داد  روتسد 

شکاپان داهن  رد  دوب  ربمایپ  بناج  زا  يراتفر  نینچ  دـهاش  هک  مه  هیواعم  دـیمان ، یم  هنوعلم  هرجـش  ار  اهنآ  دـننک و  يرود  نادـناخ 
.دمآ دیدپ  شنادناخ  ربمایپ و  هب  تبسن  دیدش  یتداسح  هنیک و 

(2)

هیواعم هرابرد  ربمایپ  نانخس 

: تسا هلمج  نآ  زا  هک  هدش  تیاور  وا  ریقحت  هیواعم و  هرابرد  ناوارف  ینانخس  ربمایپ  زا 

هیواعم دعب  يا  هظحل  دوشیم و  روشحم  تمایق  رد  نید  زا  نوریب  هک  دیآ  یم  يدرم  هاگرذگ  نیا  زا  نونکا  دومرف ، ربمغیپ  يزور  - 1
«. 1  » دش دراو  هار  نآ  زا 

، دناریم بقع  زا  ار  نآ  دیزی  شردارب  دشکیم و  ار  رخ  راسفا  هیواعم  تسا و  راوس  يرخ  رب  هک  دـید  ار  نایفـس  وبا  يزور  ربمغیپ ، - 2
«. 2  » دنک تنعل  ار  وا  راد  بقع  رادولج و  راوس و  رخ  درم  دنوادخ ، دومرف : ادخ  لوسر  اهنآ ، هدهاشم  اب 

______________________________

: دومرف ربمایپ  هک  تسا  تیاور  محازم  نب  رصن  زا  357 و  يربط 11 / خیرات  (- 1)

نیفص ص 247) باتک   ) دوریم ایند  زا  ناملسم  ریغ  هک  دوش  یم  دراو  هار  نیا  زا  یسک 

نیفص ص 274 باتک  رد  محازم  نب  رـصن  هدرک و  لقن  ربمایپ  زا  ع )  ) نسح ماما  ترـضح  ار  ربخ  نیا  ، 357 يربط 11 / خیرات  (- 2)
.تسا هدروآ 

ج 2،ص:188 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

درم نیا  ادنوادخ ، تفگ : ترضح  دندمآ ، یم  ربمایپ  بناجب  هیواعم  شرـسپ  نایفـس و  وبا  يزور  دیوگ : یم  بزاع  نب  ءارب  - 3 ( 1)
ار هیامورف  تسپ و 
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«1  » .تسا هیواعم  دومرف  ربمایپ  تسیک  هیامورف  درم  نیا  تفگ  ءارب  نک ، تنعل 

دومرف تشادزاب و  يراک  نینچ  زا  ار  وا  ربمغیپ  دـنک ، جاودزا  هیواعم  اب  ات  درک  تروشم  ترـضح  اب  دـمآ و  ربماـیپ  روضحب  ینز  - 4
.تساپ رس و  یب  تسپ و  يدرم  هیواعم 

زونه تقو  نآ  رد  دیسر ، نامـشوگب  زاوآ  یقیـسوم و  يادص  هک  میدوب  ربمایپ  روضح  رد  يزور  دیوگ  یم  « 2  » یملسا هزرب  وبا  - 5
گنهآ اب  صاع  ورمع  هیواعم و  تفگ ، تشگزاـب  زا  سپ  درواـیب و  ربخ  هک  تفر  يدرم  دوب ، هدیـسرن  بارـش  تمرح  یعطق  ناـمرف 

: دنناوخیم ار  رعش  نیا  رگیدکیب  باطخ  دنناوخیم و  زاوآ 

« دریگ یم  هرانک  گنج  زا  دریمب  هک  دسرتیم  هکنآ  دنوش و  یم  دوبان  دتفا و  یم  نوریب  گنج  رد  ناشناوختسا  ربمایپ  نارای  »

: تشاد هضرع  تشادرب و  اعدب  تسد  دینش  ار  نخس  نیا  هک  ربمایپ 

«. 3 « » زادنا ناشخزودب  نک و  نوگنرس  هنتف  شتآ  رد  ار  اهنآ  ادنوادخ ، »

، دادیم ربخ  هدنیآ  ثداوح  زا  دوخ  یئاروام  شنیب  اب  هک  ربمغیپ 

______________________________

تسا هدرک  لقن  زین  نسح  ماما  ترضح  ار  ربخ  نیا  نیفص ص 244  باتک  (- 1)

زا یثیداحا  مه  یهورگ  هدرک و  لقن  رکب  وبا  قیرط  زا  ربمغیپ و  زا  یثیداحا  هک  تسا  ربمایپ  ناراـی  زا  دـیبع  نب  هلـضن  هزرب ، وبا  (- 2)
هتفگب انب  درک ، تکرـش  ناسارخ  گنج  رد  تفر و  هرـصبب  دعب  تسیز و  یم  هنیدم  رد  وا  دسیون ، یم  دعـس  نبا  دنا  هدرک  تیاور  وا 

تشذـگرد و ناسارخ  رد  درک و  تکرـش  ناـسارخ  گـنج  رد  دـعب  دـیگنج و  نینمؤملا  ریما  مازلا  رد  ناورهن  گـنج  رد  وا  بیطخ ،
(446 بیذهتلا 10 / بیذهت   ) دنناد یم  رگید  ياج  هرصب و  رد  ای  روباشین  رد  ار  وا  گرم  یضعب 

421 دمحا 4 / دنسم  نیفص ص 246 ، هعقو  (- 3)

نب نسح  یناگدنز 
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ج 2،ص:189 ( ، (ع یلع

تشادیم و رذح  رب  وا  رطخ  زا  ار  ناناملـسم  تهج  نیدب  دروآ  دـهاوخ  گنچب  ار  ناناملـسم  تموکح  يدوزب  هیواعم  هک  تسنادـیم 
: دومرفیم درمش و  یم  بجاو  ار  هیواعم  لتق 

«. 1  » دینزب ار  شندرگ  دناوخیم  هبطخ  نم  ربنم  رب  هیواعم  دیدید  هاگره  »

: دومرفیم ناوارف  یهودنا  اب  درکیم  لقن  شدج  زا  ار  ثیدح  نیا  تقو  ره  نسح  ماما  ( 1)

«2 « » دنتفاین مه  يراگتسر  دندرکن و  نینچ  »

هک دوب  هراچیب  نیگنن و  ماندـب و  يدرم  تسیز ، یم  تسپ  اپ و  رـس و  یب  هتـسکش و  مه  رد  راوخ و  نانچمه  ربمایپ  نامز  رد  هیواـعم 
، ادخ لوسر  روتـسد  فالخ  رب  دیـسر  رمع  هب  تفالخ  نوچ  یلو  دندرکیم  شریقحت  تناها و  ناناملـسم  درکیم و  تنعل  ار  وا  ربمغیپ 

دیـشک شیالاب  يزور ، هریت  یتسپ و  همه  نآ  زا  سپ  درک و  کیدزن  تفالخ  ماقم  هب  ار  وا  رمع  دیـسر و  یگیاپدنلب  هب  یگیامورف  زا 
تیب نیما  دراذگاو و  وا  هب  ار  تعامج  زامن  تماما  تواضق و  هاگیاپ  داد و  وا  هب  يدنلب  ياهماقم  دیـشخب و  وا  هب  ار  ماش  تموکح  و 

نانچ درک و  ضیوفت  يو  هب  دوب  دامتعا  تلادع و  هب  طونم  هک  ار  یساسح  ياهتسپ  تخاس و  شلاملا 

______________________________

هک دـنک  یم  لقن  رباج  زا  دوخ  خـیرات  رد  بیطخ  هکنانچ  دـنا  هدرک  فیرحت  ار  ثیدـح  نیا  رودزم  نازاـس  تیاور  زا  یـضعب  (- 1)
خیرات رد  مکاح  و  تسا ) نیما  يدرم  وا  هک  دیورب  شدزن  هب  دیوگیم  نخـس  نم  ربنم  رب  هک  دیدید  ار  هیواعم  تقو  ره   ) دومرف ربمایپ 

نیما و وا  هک  دیباتـشب  شیوـسب  دـیدید  نم  ربـنم  رب  ار  هیواـعم  تقو  ره   ) دوـمرف ربـمغیپ  هـک  دـسیون  یم  دوعـسم  نـبا  لوـق  زا  دوـخ 
هیواعم هنوگچ  تفگ  دیاب  یگتخاس  ثیداحا  نیا  ربارب  رد  تسوگتسار )
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ار هتـسیاش  کین و  نادرم  درک و  هدولآ  ناناملـسم  نوخب  ار  شتـسد  دـیگنج و  ادـخ  ربمایپ  یـصو  اـب  هک  دـشاب  نیما  يدرم  دـناوتیم 
.دوب وا  ینید  یب  تیلهاج و  رگنایامن  هک  دش  یئاهیراکهبت  بکترم  تشک و  هنامحریب 

نیفص هعقو  (- 2)

ج 2،ص:190 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

ناشیاهباسحب لاـس  ره  هک  شنارادـنامرف  نارازگراـک و  همه  فـالخ  رب  هک  درک  يور  هداـیز  هیواـعم  تیعقوم  میکحت  تبحم و  رد 
قیرط زا  هیواعم  هک  دنتفگ  یم  هفیلخ  هب  هچ  ره  درک و  یمن  شراک  رد  یتبقارم  تساوخ و  یمن  هیواعم  زا  یباسح  درکیم ، یگدیسر 

اهشرازگ نیا  هب  یئانتعا  دشوپ ، یم  ریرح  ياهبنارگ  ياه  هماج  دنز و  یم  دربتـسد  یمومع  ياه  هیامرـس  هب  هتـسج و  فارحنا  تناما 
«. تسا برع  يارسک  هیواعم   » تفگیم تخادرپ و  یم  وا  تشادگرزب  هب  رتشیب  درکیمن و 

رمع مهزاب  یگدنز ، ياهزور  نیسپاو  رد  دش  هدیچ  لوسر  نادناخ  قح  ندرک  لامیاپ  يارب  يرفن  شش  ياروش  هئطوت  هک  یتقو  ( 1)
: تفگ يروش  ياضعا  هب  تخیگنارب و  وا  رد  ار  یشکرس  زآ و  حور  تخادرپ و  هیواعم  عقوم  تیوقتب 

تموکح امـش  رب  هیواعم  دیدیـشک ، هشقن  دیتسـشن و  رگیدـکی  دـض  رب  دـیتخادرپ و  يزوت  هنیک  هب  دـیدرب و  کـشر  رگیدـکیب  رگا  »
«1  » .دوب ماش  ياورنامرف  هیواعم  تقو ، نآ  رد  و  درک » دهاوخ 

ياضعا ارچ  دیـشخب و  یم  ناوت  دیـشک و  یم  رب  ار  هیواعم  طقف  شنارازگراـک  نارادـنامرف و  همه  نآ  ناـیم  رد  رمع  ارچ  دـید  دـیاب 
هکنانچ  ) دـندوب و دـنمجرا  یئاهتیعقوم  ياراد  يروش  ياـضعا  هک  یتروص  رد  دـیناسرت ؟ یم  هیواـعم  هوکـش  تردـق و  زا  ار  يروش 
تـشاد میب  يروش  ياضعا  رب  هیواعم  یگریچ  تردق و  زا  رمع  رگا  هوالعب  دوب ، یـضار  اهنآ  زا  گرم  ماگنهب  ربمایپ  دـش ) یم  هتفگ 

يزیگنا تفگش  ياهشسرپ  اجنیا  رد  درک ؟ یم  اقبا  شیئاورنامرف  ماقم  رد  ار  وا  ارچ 
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.دنهدب باوج  اهنآ  هب  دیاب  هک  دیآ  یم  شیپ 

، دیسر نامثع  هب  تفالخ  نوچ  دیزرو و  یم  رهم  وا  هب  هفیلخ  تشاد و  شخبرثا  زاتمم و  یتیصخش  رمع  دزن  رد  هیواعم  لاح  رهب  ( 2)
تردق

______________________________

187 دیدحلا 1 / یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  (- 1)

ج 2،ص:191 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

، میتشون باتک  نیا  نیتسخن  دـلج  رد  هکنانچ  دـش و  لیدـبت  هقلطم  تردـق  یهاشداپ و  هب  ماش  رد  شیئاورنامرف  تفرگ و  الاب  هیواعم 
هفیلخ لتق  هیواعم  دش ، هتشک  ناناملـسم  تسدب  شتاهابتـشا  اهیراکفالخ و  رثا  رب  نامثع  نوچ  تفای و  هداعلا  قوف  يذوفن  یگریچ و 
میهـس ارجام  نیا  رد  ار  شترـضح  دیروش و  نینمؤملا ع  ریما  تفالخ  رب  داد و  رارق  شموش  ياهفده  هب  ندیـسر  يارب  يزیواتـسد  ار 

درک و یگدنکارپ  راچد  ار  نیملسم  عامتجا  تخاس و  دراو  مالسا  رب  اهیراتفرگ  اهشکمشک و  زا  هدنبوک  یتابرـض  هجیتن  رد  درمش و 
، حلـص يارجام  زا  سپ  نوچ  دـش و  رجنم  نسح ع  ماـما  شدـنزرف  نینمؤملا و  ریما  تسکـش  وا و  يزوریپ  هب  كاـندرد  ثداوح  نیا 

راثآ وحم  ناینب و  یناریو  مالسا و  نید  يدوبان  يارب  تخادرپ و  نیتسخن  تیلهاج  نیئآ  ءایحا  هب  دروآ ، گنچب  ار  نیملسم  تموکح 
لد رد  هچنآ  زورب  رد  دز و  تسد  لامعا  نیرت  تشز  باکتراب  شا  هنارباج  تموکح  بیقر  یب  نادـیم  زا  هدافتـسا  اـب  دیـشوک و  نآ 
وا هب  حلص  لوبق  اب  نسح ع  ماما  دیـسرتن و  سک  چیه  زا  نیملـسم  مالـسا و  اب  ینمـشد  زاربا  رد  تشامگ  تمه  اورپ  یب  تشاد  ناهن 
زا یخرب  کنیا  ام  دنک و  هراپ  دوب  هتخادنا  شکانلوه  هرهچ  رب  نید  مانب  هک  ار  یکزان  هدرپ  دهد و  ناشن  ار  شتیعقاو  هک  داد  نادـیم 

: میراگنیم الیذ  ار  وا  هایس  ياه  هشیدنا  اهیراکهبت و 
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[ هیواعم هایس  ياه  هشیدنا  اهیراکهبت و  زا  یخرب  ]

هراشا

(1)

ربمایپ اب  ینمشد  - 1

نآ راثآ  يدوبان  مالسا و  هملک  يدوبان  يارب  ورین  مامت  اب  دیزرویم و  ینمشد  یتخسب  وا  نادناخ  ربمایپ و  هب  تبسن  شداهن  رد  هیواعم 
.تسا هبعش  نب  هریغم  راتفگ  توادع ، نیا  ياه  هنومن  هلمج  زا  دیشوک  یم 

زا سپ  درکیم و  وگتفگ  وا  اب  مردـپ  میتفر و  یم  هیواـعم  رادـیدب  مردـپ  هارمه  هب  تاـقوا  رتشیب  نم  دـیوگ ، یم  هریغم  دـنزرف  فرطم 
مردپ یبش  تفگ ، یم  اهنخس  هیواعم  زیگنا  تفگش  لقع  تیارد و  زا  تشگزاب ،

ج 2،ص:192 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

رظتنم نانچمه  یتعاـس  اـم  دوب  هتفر  ورف  گرزب  یمغ  رد  ناـنچمه  دربن و  اذـغ  هب  تسد  هودـنا  تدـش  زا  دـمآ و  هناـخب  نیگهودـنا 
: متفگ وا  هب  تسا ، هدیجنر  ام  زا  شرطاخ  دیاش  هک  میدرب  نامگ  میدنام و 

»؟ منیب یم  نیگمغ  ارت  بشما  ارچ  »

« میآ یم  مدرم  نیرتدیلپ  دزن  زا  نم  مرسپ ، »

»؟ تسیچ نایرج  »

بناـج هک  تسا  رتـهب  يا  هدیـسر  تیاـهوزرآ  همهب  هک  نونکا  نینمؤملا  ریما  يا  متفگ  وا  هب  مدوـب و  هدرک  توـلخ  هیواـعم  اـب  ( » 1)
يدـنواشیوخ نیا  دـنویپ  هـب  ینک و  هجوـت  دنمـشاه  ینب  هـک  تـناردارب  هـب  دـیاب  يا و  هدـش  ریپ  نوـنکا  يریگب ، ار  یکین  تلادـع و 

« منک یمن  ساسحا  يرطخ  وت  يارب  اهنآ  فرط  زا  نم  مسق  ادخب  يزادرپب ،

: تفگ نمب  هیواعم 

ات یلو  داد  ماجنا  دنکب  تسیاب  هچنآ  درک و  راتفر  تلادع  هب  مدرم  اب  دیـسر و  تفالخ  هب  رکب ) وبا   ) میت هلیبق  ردارب  تاهیه ، تاهیه ، »
مامت لاس  هد  تفای و  تفـالخ  رمع )  ) يدـع هلیبق  ردارب  وا  زا  سپ  درم ، رکب  وبا  دـنتفگ  مدرم  طـقف  و  تفرب ، اـهلد  زا  مه  شداـی  درم 
ردارب وا  زا  سپ  درم ، رمع  دنتفگ  مدرم  طقف  تفرب و  اهدای  زا  مه  شمان  درم  ات  مسق  ادخب  یلو  تسب  مدرم  تمدخب  رمک  دیـشوک و 

هب نامثع  ام 
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شمان درم  ات  مسق  ادخب  دندرک و  راتفر  نانچ  وا  اب  ماجنارـس  درک و  هچنآ  درک  تشادـن ، دـننامه  بسن  رد  هک  يدرم  دیـسر  تفالخ 
دـننزیم و دایرف  شماـنب  راـب  جـنپ  زور  ره  ربماـیپ )  ) نایمـشاه ردارب  اـما  داـتفین  دـندرک  وا  اـب  هچنآ  وا و  داـیب  رگید  یـسک  درمب و  زین 

«1 !! » منک نفد  ار  وا  مان  هکنآ  رگم  دنامیم  یقاب  هچ  نم  يارب  نیا  زا  سپ  ردام ، یب  يا  سپ  هّللا ) لوسر  ادمحم  نا  دهشا   ) دنیوگیم

______________________________

دیدحلا ج 2 ص 357 یبا  نبا  (- 1)

ج 2،ص:193 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

، دزاس یم  رادومن  ربمایپ ، هب  تبـسن  ار  وا  دیدش  هنیک  تداسح و  دنکیم و  تیاکح  هیواعم  ینید  یب  رفک و  زا  ینـشورب  دادـیور ، نیا 
وا نادناخ  ربمغیپ و  هب  تبـسن  هک  یتوادع  تدش  زا  تسناوتیم  رگا  دیآ و  یم  مشخب  دربیم و  جنر  ناذا  ماگنهب  ربمایپ  ندرب  مان  زا  وا 
رب هالـص  زامن ، ماگنهب  هعمج  زور  لـهچ  رد  شتفـالخ  راـگزور  رد  هکنیا  اـمک  درکیم و  وحم  ار  یمالـسا  گرزب  راعـش  نیا  تشاد 

: تفگ دندیسرپ  ار  شتلع  یتقو  درک و  كرت  ار  ربمایپ 

«1 !!« » دنوشن گرزب  شنایفارطا  ات  مرب  یمن  ار  ربمغیپ  مان  »

(1)

دودح لیطعت  - 2

زا یهورگ  هکنانچ  داد ، یمن  رفیک  اهنآ  هب  دش  یم  تباث  نیمرجم  هانگ  هکنآ  اب  تشادن و  یئانتعا  یمالـسا  دودـح  يارجا  هب  هیواعم 
باطخ دندوب  هدیربن  ار  شتـسد  زونه  هک  يدزد  نیرخآ  یلو  دندیرب  ار  اهنآ  ياهتـسد  ات  داد  نامرف  دندروآ و  شروضحب  ار  نادزد 

: دورس ار  رعش  نیا  هیواعمب 

دوشن یموش  تشونرس  راچد  وت  وفع  هب  ات  مروآ  یم  نینمؤملا  ریما  هانپ  هب  ار  متسار  تسد 

دربب نیب  زا  ار  اهیبوخ  دناوتیمن  بیع  کی  زگره  یشوپب و  ار  نآ  بیع  رگا  دوب  راکوکین  یتسد  ارم 

یلو تسا  ینتشاد  تسود  ایند  هچ  رگا 
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: تفگ دمآ و  رهمب  راعشا  نیا  زا  هیواعم  بلق  دشابن  تسار  تسد  هارمه  نم  پچ  تسد  هک  یتقو  تسین  نآ  رد  يریخ 

»؟ مدیرب ار  تنارای  ياهتسد  هک  ینیب  یمن  رگم  منک  راک  هچ  وت  اب  »

: تفگ دزد  ردام 

« هدب رارق  تناهانگ  هرافک  ار  نآ  نینمؤملا  ریما  يا  »

______________________________

هیفاکلا ص 97 حئاصنلا  (- 1)

ج 2،ص:194 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

«1  » .دشن ارجا  مالسا  رد  هک  دوب  يدح  نیتسخن  نیا  دننک و  شدازآ  دنرادرب و  وا  زا  تسد  داد  روتسد  هیواعم 

(1)

ابر زیوجت  - 3

هطـساو و هدـنهدابر و  راوخابر و  تسا و  هتـسناد  مئارج  ناهانگ و  نیرتگرزب  زا  ار  نآ  هدرک و  میرحت  ادـیدش  ار  يراوخاـبر  مالـسا 
نیرز یماج  هیواعم  .دیوگ  یم  راسی  نب  ءاطع  هکنانچ  تشادن  ابر  تمرحب  یئانتعا  هیواعم  یلو  دننوعلم ، مالـسا  قطنم  رد  نآ  دـهاش 
درکیم یهن  هلماعم  هنوگنیا  زا  هک  مدینش  ربمایپ  زا  « 2  » تفگ ءادرد  وبا  تخورف ، الط  زا  يرتشیب  نزو  ربارب  رد  ار  یئالط  يا  هحول  ای 

: تفگ هلماعم  نیا  میرحت  ربمایپ و  یهنب  انتعا  نودب  هیواعم  دشاب ، ربارب  اهنآ  نزو  هکنآ  رگم 

«. منیب یمن  راک  نیا  رد  یلاکشا  نم  »

: تفگ تفر و  هیواعم  شیپ  زا  نیگمشخ  دمآرب و  مهب  یخاتسگ  نیا  زا  ءادرد  وبا 

ربارب رد  وا  اریز  مرادن  هیواعم  اب  يراکمه  يارب  يا  هناهب  رگید  نم  »

______________________________

136 هیاهنلا 8 / هیادبلا و  (- 1)

هتفگ هللا  دـبع  ای  کلام  ای  رماع  زین  ار  شردـپ  مان  دـنا  هتـسناد  رمیوع  ای  رماع  ار  نآ  یـضعب  تسا و  فالتخا  ءادرد  وبا  مان  رد  (- 2)
شا هرابرد  ربمایپ  درک ، تکرـش  دحا  گنج  رد  دش و  ناملـسم  ردـب  زور  رد  وا  دـسریم ، يراصنا  جرزخ  نب  بعک  هب  وا  بسن  دـنا ،

هیواعم درک ، كرت  ار  نآ  دعب  درکیم و  تراجت  ندش  ناملسم  زا  لبق  وا  تسا ) نم  تما  میکح  ءادرد  وبا   ) دومرف
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لاس 32 و رد  ار  وا  گرم  یـضعب  درک و  تافو  نامثع  لتق  زا  لبق  لاـس  ود  درپس ، وا  هب  ار  قشمد  تواـضق  رمع ، تفـالخ  ناـمز  رد 
هدنزرا : » دومرف ترضح  نآ  هک  دنکیم  لقن  ربمایپ  زا  ءادرد  وبا  ءامسالا ) ینکلا و  هباصالا ،  ) دنا هتشون  نیفـص  گنج  زا  سپ  یـضعب 

«. درادیم نمشد  ار  وگازسان  هدنهد  مانشد  دنوادخ ، تسا و  یئوخ  شوخ  نمؤم  نازیم  رد  لمع  نیرت 

ج 2،ص:195 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

«. منک یمن  یگدنز  دنکیم  یئاورنامرف  وا  هک  ینیمزرس  رد  رگید  نیاربانب  دهدیم  يأر  شدوخ  زا  ادخ  لوسر  نامرف 

«1  » .تفرگ هرانک  ماش  تواضق  تسپ  زا  ترفن  مشخ و  اب  تفر و  ربمایپ  هنیدمب  درک و  كرت  ار  ماش  تهج  نیدب 

(1)

دیع زامن  رد  ناذا  - 4

ياهزامن لثم  رگید  ياهزامن  رد  تسا و  يزور  هنابـش  بجاو  ياهزامن  صوصخم  طقف  هماـقا  ناذا و  مالـسا ، تعیرـش  روتـسد  قبط 
«2  » .تسین هماقا  ناذا و  نیدیع  زامن  رد  دومرف  ربمایپ  تسا و  هدش  هداد  اهنآ  كرت  هب  روتسد  تایآ  نیدیع و  ياهزامن  هلفان و 

ررقم ار  هماقا  ناذا و  مه  دـیع  زاـمن  رد  درکن و  تنـس  نیا  هب  یهجوت  هیواـعم  یلو  « 3  » تشاد نایرج  زین  ءافلخ  ناـمز  رد  تنـس  نیا 
«4  » .تشاذگ تعدب  مالسا  تعیرش  رد  درک و  تفلاخم  ربمایپ  روتسد  اب  لمع ، نیا  اب  تشاد و 

(2)

دیع زامن  زا  لبق  هبطخ  - 5

رد داتسیا و  تباطخ  هب  رطف  دیع  زامن  ماجنا  زا  سپ  ربمایپ  دنناوخب و  هبطخ  دیع ، زامن  ماجنا  زا  سپ  هک  تسا  ررقم  یمالسا  تنس  رد 
نیمه ءافلخ  مه  ربمغیپ  زا  سپ  تسا ، ارجالا  مزال  شروتـسد  دـننامب  ربمایپ  لمع  هک  تسا  ملـسم  تفگ و  نخـس  ناناملـسم  روضح 
يوریپ وا  زا  مه  هیما  ینب  دـناوخ و  هبطخ  دـیع  زامن  زا  شیپ  درکن و  هجوت  مه  تنـس  نیا  هب  هیواـعم  یلو  «، 5  » دـنداد همادا  ار  شور 

ربمایپ تنس  دندرک و 

______________________________

حئاصنلا ص 94 (- 1)

123 ینارعش 1 / همغلا  فشک  (- 2)

79 دواد 1 / وبا  ننس  (- 3)

470 دیدحلا 1 / یبا  نبا  حرش  (- 4)
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178 دواد 1 / وبا  ننس  (- 5)

ج 2،ص:196 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

«1  » .دنتشاذگ رانک  ار 

(1)

ایاطع رب  هاکز  - 6

تـسین بجاو  تاکز  رگید  دراوم  رب  دنا و  هتـشاد  نایب  ار  نآ  دراوم  اهقف  هدرک و  عضو  صوصخم  ياهدـمآرد  رب  ار  تاکز  مالـسا 
زیاج يراـک  نینچ  نیملـسم ، عاـمجا  هب  هک  یتروص  رد  درک  عضو  تاـکز  زین  اـیاطع  رب  درک و  ضارعا  روتـسد  نیا  زا  هیواـعم  یلو 

اب وا  تفلاخم  یلو  تسین ، مولعم  هتشاد  تنس  اب  تفلاخم  هب  دمعت  ای  هدرک  یعرش  مکح  نتـسنادن  رثا  رب  ار  راک  نیا  لاح  «. 2  » تسین
.تسا رتکیدزن  وا  شور  هب  یمالسا  تعیرش 

(2)

مارحا لاح  رد  رطع  لامعتسا  - 7

زا سپ  دنک و  يراددوخ  رطع  لامعتـسا  زا  تسا  لاح  نیا  رد  هک  یمادام  تسا  بجاو  ددنب  یم  مارحا  دوریم و  جح  هب  هک  یـسک  رب 
نیا رد  و  « 3  » دزیم رطع  دوخب  مارحا ، لاح  رد  روتسد ، نیا  فالخ  رب  هیواعم  یلو  تسا ، زیاج  شیارب  رطع  لامعتسا  مارحا  زا  جورخ 

.تشادن یهگآ  نآ  تاروتسد  زا  ای  دیزرویم و  دانع  مالسا  هب  ای  راک 

(3)

هرقن الط و  فورظ  لامعتسا  - 8

شندیماشآ ندروخ و  رد  درکیم و  تفلاخم  تمرح  نیا  اب  اراکشآ  هیواعم  یلو  تسا  مارح  هرقن  الط و  فورظ  ندرب  راکب  مالسا  رد 
: تفگ دندرک  دزشوگ  وا  هب  راک  نیا  تمرح  هرابرد  ار  ربمغیپ  روتسد  هک  یتقو  درکیم  هدافتسا  فورظ  نآ  زا 

«4 «. » منیب یمن  راک  نیا  رد  یعنام  نم  »

______________________________

470 دیدحلا 3 / یبا  نبا  حرش  (- 1)

یبوقعی خیرات  (- 2)
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بتک رگید  حئاصنلا ص 100 و  (- 3)

حئاصنلا ص 101 (- 4)

ج 2،ص:197 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

(1)

یمشیربا سابل  ندیشوپ  - 9

یم ریرح  سابل  ـالمع  هیواـعم  یلو  تسا  هدرک  مارح  گـنج  عقوم  رد  زج  نادرم  يارب  ار  نیمـشیربا  ریرح و  ساـبل  ندیـشوپ  مالـسا 
«1  » .تشادن نآ  تمرحب  یئانتعا  دیشوپ و 

(2)

مدرم لامب  زواجت  - 10

یب یئاورپ و  یب  اب  هیواعم  یلو  دریگب  یـسک  زا  يزیچ  تهج  نودـب  درادـن  قح  یـسک  هدرک و  میرحت  ار  مدرم  لامب  زواجت  مالـسا ،
«2  » .درکیم زواجت  یمومع  ياهتورث  هب  تفرگ و  یم  ار  مدرم  لاوما  يروتسد ، نینچب  یئانتعا 

(3)

مدرم نید  يرادیرخ  - 11

يرتـشم رادـیرخ و  یتشرـسدب  زا  تیاـکح  هک  تسا  مدرم  نید  لد و  يرادـیرخ  تراـجت ، رازاـب  رد  هلماـعم  نیرت  تسپ  نیرتدـب و 
.دنکیم

رفن دـنچ  دنـسیون  یم  ناخروم  هک  يروطب  دزیم  تسد  يا  هلماـعم  نینچب  اورپ  سرت و  نودـب  تشاد و  تراـهم  راـک  نیا  رد  هیواـعم 
رازه دص  مادک  رهب  هیواعم  دـندمآ و  هیواعم  روضحب  دـیزی  نب  تانح  هداتق و  نب  نوج  همادـق ، نب  هیراج  سیق ، نب  فنحا  ياهمانب ،
نخس دوخ  هزیاج  رادقم  زا  مادک  ره  دنتشگزاب  هیواعم  روضح  زا  هک  یتقو  داد ، مرد  رازه  داتفه  دیزی  نب  تانح  هب  یلو  دیشخب  مرد 

: تفگ هیواعم  تشگزاب  هیواعم  دزن  هب  نیگمشخ  تسا ، هدیسر  رتمک  وا  هب  دیمهف  هک  تانح  دنتفگ و  یم 

»؟ یتشگرب ارچ  »

»؟ متسین ما  هلیبق  ياورنامرف  نم  ایآ  زارد  مرمع  تسا و  حیحص  نم  بسن  يدرک ، اوسر  میمت  ینب  هلیبق  نایم  رد  ارم  وت  »

______________________________
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حئاصنلا ص 101 (- 1)

207 یبوقعی 2 / خیرات  (- 2)

ج 2،ص:198 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

« ارچ »

دوب هیراج  فنحا و  شدوصقم  يدیـشخب ؟» نم  زا  رتشیب  دندوب  وت  فلاخم  هک  یناسک  هب  يداد و  جرخب  یتسپ  نم  هرابرد  ارچ  سپ  »
.دوب هدرکن  تکرش  گنج  نآ  رد  تانح  یلو  دندوب  ع )  ) یلع هارمه  لمج  گنج  رد  هک 

: تفگ یئاورپ  مرش و  چیه  نودب  هیواعم 

« متشاذگاو تدوخب  ارت  نید  یلو  مدیرخ  ار  اهنآ  نید  نم  »

« مشورفیم ار  منید  مهنم   » تفگ تانح 

«1  » .دنزادرپب وا  هب  ار  هزیاج  مامت  هک  داد  روتسد  هیواعم 

(1)

یمرش یب  یگزره و  - 12

نارعاش تفای و  جاور  اج  همه  یتفع  یب  يرد و  هدرپ  تفای و  شرتسگ  یمرـشیب  یگزره و  یمالـسا ، ندـمت  رد  هیما ، ینب  راـگزورب 
دورـس و رعـش  يراکتـشز  ءاشحف و  هرابرد  هک  یـسک  نیتسخن  دندورـسیم و  اهلزغ  دـنتفگ و  یم  اهرعـش  نانز  اب  يزاب  قشع  هراـبرد 

دبع درک  المرب  ار  هیواعم  هاگتسد  ياهیئاوسر 
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«2  » .تخادرپ شیزابقشع  هب  دورس و  يراعشا  هیواعم  رتخد  هرابرد  هک  دوب  تباث  نب  ناسح  نب  نمحرلا 

______________________________

185 لماکلا 3 / (- 1)

زا ار  وا  نیعم  نبا  دوب ، نخـس  مک  يرعاش  دـمآ و  ایندـب  ربمایپ  نامز  رد  يراـصنا  یجرزخ  تباـث  نب  ناـسح  نب  نمحرلا  دـبع  (- 2)
ار خـیرات  نیا  رکاـسع  نبا  نکل  تشذـگرد  يرجه  لاس 104  رد  يو  .دـنادیم  اهنآ  تاقث  زا  ار  وا  ناـبح  نبا  هنیدـم و  لـها  نیعباـت 
وا اریز  دشاب  هدرکن  كرد  ار  شردپ  دیاب  وا  تروص  نیا  رد  تسا  هدرک  یگدنز  لاس  تشه  لهچ و  وا  دیوگیم  دـنادیمن و  تسرد 

: تسا هتفگ  شا  هرابرد  شردپ  هدوب و  يدرم  شردپ  نامز  رد  يو  هک  هدش  تباث  یلو  تسا  هتشذگرد  راهچ  هاجنپ و  لاس  رد 

تباث نب  دیز  زا  سپ  دنک  ریسفت  ار  نآرق  هک  تسیک  شرسپ و  ناسح و  زا  سپ  دنک  يرعاش  هک  تسیک 

ج 2،ص:199 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

: تفگ دیشک و  دایرف  مشخ  هودنا و  اب  تفر و  هیواعم  شردپ  شیپ  هب  دش و  كانمشخ  دیسر  دیزی  هب  ربخ  نیا  نوچ  ( 1)

شکب ار  ناسح  نب  نمحرلا  دبع  مردپ ، - 

؟ ارچ - 

هتفگ هناقشاع  رعش  مرهاوخ  هرابرد  - 

؟ هتفگ هچ  - 

: هک تسا  هتفگ  - 

: تفگ دیزی  هب  هرخسم  هدنخ و  اب  هیواعم  مدمآ  هوتسب  نوریج  رد  ندنام  زا  مدنارذگ و  هودنا  هب  ار  مزارد  بش 

«. دنادرگ رود  تمحر  زا  شیادخ  دراد ،؟ امب  یطبر  هچ  وا  هودنا  زارد و  بش  مرسپ ، »

: دیوگ یم  نینچ  شرعش  همادا  رد  وا  تفگ ، شردپ  هب  دیزی 

______________________________

رمع لاس  دیاب 98  نیاربانب  تسا  هتـسیز  یم  لاس 104  ات  هدمآ و  ایندـب  ربمایپ  نامز  رد  وا  هک  دـشاب  هدـش  تباث  رگا  فلؤم  هدـیقعب 
(67 هباصالا 3 /  ) تسا هابتشا  لاس  دشاب و 48  هدرک 
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فاشک رد  يرشخمز 
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: تسا نینچ  نآ  راعشا  زا  یضعب  هک  هتفگ  هیواعم  هرابرد  يا  هدیصق  نمحرلا  دبع  هک  تسا  هدروآ 

ار مزیمآ  ضارتعا  نخس  نارگمتس  ياوشیپ  نامهدیناسرب  برح  نب  هیواعم  هب  ناه 

داب هداز  مارح  درم  نیا  رب  ادخ  نیرفن  هکرخص  دنزرف  دنه و  رسپ  هیواعم 

یتخاس قحلم  ناگرزب  هب  ار  ناگداز  گرزب  يدیناشچ و  امب  ار  گرم  تتموکح  نامز  رد  وت 

تفاکش مه  رد  ریشمش  اب  ار  تدج  رس  گنج  رد  ع )  ) نیسح ردپ  نینمؤملا  ریما 

تمایق یهاوخداد  زور  رد  ار  امش  شاداپ  میرب  یم  راظتنا  میئابیکش و  ام 

ج 2،ص:200 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

دنتشاد یشوخ  ياهلایخ  ما  هرابرد  مناتسود  مدرک و  رفس  ماشب  يور  نیمهب  ( 1)

؟ تسا طوبرم  هچ  امب  شنادناخ  ینامگ  شوخ  - 

: دیوگیم نینچ  شرعش  رد  وا  مردپ  - 

تـسار وا  تسا ، نینچ  ترهاوخ  مه  اعقاو  رـسپ  دراد -  يرترب  اهرهوگ  همه  رب  ناطلغ  دیراورم  نوچ  هک  تسا  رهز  نامه  رتخد  نآ 
: تسا هتفگ  نینچ  مهزاب  وا  هتفگ -

! مرسپ تسا ، هتفگ  تسار  درادن -  يریظن  ماقم  یگرزب و  رد  میئاتسب  ار  وا  داژن  میهاوخب  رگا 

: تسا هتفگ  وا  - 

هتفگ رعاش  هک  روطنیا  ناجرسپ ، تفریم -  هار  رمرم  هدیشارت  ياهگنـس  يور  رد  وا  متفرگ و  شوغآ  هب  زبس  خاک  رد  ار  رتخد  نآ  نم 
تسا هدوبن 

درادـن و یهانگ  تفگیم  درکیم و  عاـفد  رعاـش  زا  هیواـعم  یلو  دـناوخیم  شردـپ  يارب  نمحرلا  دـبع  رگاوسر  راعـشا  زا  اـبترم  دـیزی 
هیواعم دزنب  يا  هدع  دـش و  اوسر  هیواعم  رتخد  تفای و  راشتنا  اج  همه  نمحرلا  دـبع  هناقـشاع  راعـشا  تسین ، رفیک  درگیپ و  قحتـسم 

تفگ درک و  يراددوخ  رعاش  بیقعت  زا  هیواعم  یلو  ینک  شتازاـجم  دـیاب  هدرک و  یخاتـسگ  وت  رتخدـب  درم  نیا  دـنتفگ  دـندمآ و 
وا زا  هیواعم  تفر و  هیواعم  شیپ  هب  نمحرلا  دبع  يزور  هکنیا  ات  منکیم ، شیارب  يرگید  هراچ 
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: تفگ رعاش  هب  دیناشن و  تخت  رب  دوخ  يوربور  ار  وا  درک و  لابقتسا  یمرگ  هب 

دراد تیاکش  وت  زا  مرگید  رتخد  - 

؟ هچ يارب  - 

ج 2،ص:201 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

مهاوخ رعـش  مه  وا  هراـبرد  نم  دـنک ، تیاکـش  دراد  قح  وا  يا - هدرکن  يداـی  وا  زا  يا و  هتفگ  رعـش  شرهاوخ  هراـبرد  نوچ  (- 1)
: تفگ

نمحرلا دـبع  هک  میدرک  یم  نامگ  ام  دـنتفگ  دندینـش  ار  نآ  هک  مدرم  دورـس و  هیواعم  رگید  رتخد  هرابرد  مه  یلزغ  نمحرلا  دـبع 
«1  » .تسا هدوب  هیواعم  دوخ  روتسدب  هک  میدیمهف  الاح  هتفگ  یم  رعش  هیواعم  نارتخد  يارب  یضرغ  يور 

نیمهب دراد و  یمرب  هدرپ  شیگداوناـخ  ياـهیئاوسر  ربارب  رد  وا  یتواـفت  یب  هیواـعم و  قـالخا  یهاـبت  زا  یئاراکـشآ  هب  ناتـساد  نیا 
تذـل ینارتوهـش و  دـندرکیم و  ضرعت  ناناملـسم  سیماونب  نانارـسوه  ناگزره و  تفای و  شرتسگ  اج  همه  رد  قالخا  داسف  تهج 

اب هیواعم  یلو  « 2  » تفگ هناقشاع  يرعش  هیواعم  رتخد  هرابرد  مه  یمجح  لبهد  وبا  دیـسر ، هجرد  تیاهنب  هیما  ینب  راگزور  رد  یبای 
يارب یعیسو  نادیم  ار  ایند  دنتفرگ و  شیپ  ار  هیواعم  هار  مه  هیما  ینب  « 3  » داد شا  هزیاج  درک و  راتفر  یمرن  هب  وا 

______________________________

149 یناغا 13 / (- 1)

: تسوا زا  رعش  نیا  هک  دوب  نخس  وکین  رگشیاتس و  يرعاش  یمجح  دیسا  نب  هعمز  نب  بهو  لبهد  وبا  (- 2)

دندیشچ یم  ار  ناشرادرک  هجیتن  اهنآ  اتدندرک  یم  راتفر  لخب  هب  مه  نالیخب  اب  شاک  يا 

اهنآ یخارف  ردقب  یخارف  ناش و  هشوت  هزادنا  هب  يا  هشوتدوب  ناشیگدنشخب  هزادنا  هب  مدرم  يزور  شاک  يا 

دندیسریم مهب  هک  یتقو  دوب  ناشقالخا  رگناشن  هکدوب  يا  هناشن  مدرم  هرهچ  رد  شاک  يا 

راعشا (. 117 ءارعـشلا 1 / مجعم   ) دنداتـسیا یمزاب  لهج  زا  دندش و  یم  رابدرب  نالهاج  ودوب  هارمه  يدب  اب  هشیمه  راکدـب  شاک  يا 
رعاش نیا  زا  يدایز 
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.تسا هدش  پاچ  ایناتیرب  یئایسآ  هلجم  رد 

159 ، 39 یناغا 6 / (- 3)

ج 2،ص:202 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.دنداد تکرح  یتشز  هانگ و  یهارمگ و  يوسب  دندیناشک و  یهابت  قسف و  هب  ار  مدرم  دنداد و  رارق  دوخ  ینارسوه  یگزره و 

نایرع هک  زینک  نآ  هاگباوخب  ار  جیدخ  شمالغ  دیرخ و  ابیز  يور و  دـیپس  زینک  هک  دـنا  هتفگ  هیواعم  یئاوسر  یمرـش و  یب  رد  ( 1)
دعب « 1  » تسا نم  یبایماک  لحم  اجنیا  تفگ  تخاون و  زینک  هاگمرش  هب  تشاد  تسد  رد  هک  ار  یکچوک  ياصع  درب و  دوب  هدیباوخ 

: تفگ وا  هب  و  « 2  » داد يرازف  هدعسم  نب  هّللا  دبع  هب  ار  وا  تشگرب و  شرظن  زاب  دیشخب و  دیزی  هب  ار  زینک  نآ 

«. 3  » دروایب دیفس  دنزرف  تیارب  ات  دشاب  وت  يارب  یمور  يور  دیپس  زینک  نیا 

.تسا یناسنا  یلاع  ياهشزرا  هب  وا  یئانتعا  یب  رگناشن  هک  دنا  هدروآ  هیواعم  یکاپان  یگزره و  زا  يرایسب  ياهناتساد  ناخروم 

______________________________

140 هیاهنلا 8 / هیادبلا و  (- 1)

شرتخدب ار  وا  ترـضح  نآ  دندروآ و  ربمایپ  روضحب  هرازف  ناریـسا  ءزج  یکدوک  رد  ار  يرازف  همکح  نب  هدعـسم  نب  هللا  دبع  (- 2)
نیرتگرزب رامش  رد  رد و  تسویپ و  هیواعمب  دعب  یلو  دوب  ع )  ) یلع تمدخ  رد  یتدم  درک و  دازآ  ار  وا  ع )  ) همطاف دیـشخب و  همطاف 

دنام یقاب  تمس  نآ  رد  ناورم  تفالخ  نامز  ات  دش و  قشمد  هاپس  هدنامرف  هنیدمب ) هلمح   ) هرح هعقاو  زا  سپ  دمآرد و  ماما  نانمـشد 
رد هاپـس  هدنامرف  نوچ  تفر و  نایمور  گنجب  دیلو  نب  دلاخ  نب  نمحرلا  دبع  هاپـس  اب  يرجه  لاس 49  رد  وا  هک  تسا  هدـش  هتفگ  و 

دش هدیزگرب  هاپس  یهدنامرفب  وا  ياجب  يرازف  هللا  دبع  تفر  ایند  زا  مور  نیمزرس 
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: تفگ شا  هرابرد  يرعاش  تفای و  تسد  نآ  هب  هک  دوب  یماقم  نیلوا  نیا  و 

هیواعم روضحب  هللا  دـبع  نوچ  درک و  ياپرب  ار  نآ  فوع  نب  نایفـس  هکنانچمهراد  ياـپرب  يراوتـسا  هب  ار  تا  هزین  دوعـسم  رـسپ  يا 
هک یتروص  رد  دیاتسب  فوع  نب  نایفـس  فیدر  رد  ارم  هتـساوخیم  رعاش  تفگ  هللا  دبع  دیـسرپ ، رعـش  نیا  هرابرد  وا  زا  هیواعم  تفر 

(359 هباصالا 2 /  ) متسین وا  ياتمه  نم 

140 هیاهنلا 8 / هیادبلا و  (- 3)

ج 2،ص:203 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

(1)

يزاس ثیدح  - 13

هراشا

ناـنآ دـنرادن و  ناـمیا  ادـخ  تاـیآ  هـب  هـک  دـننزیم  تـسد  غورد  تـمهتب و  یناـسک   ) تـسا هدوـمرف  شمیرک  باـتک  رد  دــنوادخ 
هب نامیا  هک  ار  ینامدرمان  نینچ  درکیم و  کیدزن  دوخب  دنتـسب  یم  غورد  شربمایپ  ادخب و  هک  ار  یناسک  هیواعم  « 1 ( » دننایوگغورد

يزاس ثیدـح  يزادرپ و  غورد  غوردـب  دیـشخب و  یم  اـهنآ  هب  ینـالک  ياـهلوپ  دادـیم و  هار  شهاگتـسدب  دنتـشادن  تماـیق  ادـخ و 
دنزاسب و نینمؤملا  ریما  اصوصخم  ربمایپ  كاپ  نادناخ  هب  تناها  هیما و  ینب  وا و  تلیـضف  رد  نیغورد  یثیداحا  ات  درکیم  ناشقیوشت 

: داتسرف حرش  نیاب  شنارازگراک  نارادنامرف و  همه  يارب  يا  همانشخب  تهج  نیمهب  دنهد و  رشن  دنزادرپب و 

ار اهنآ  دینک و  ادیپ  دنیوگیم  نخـس  وا  ياهیراوگرزب  لئاضف و  زا  دننامثع و  نایعیـش  هک  ار  ینایوار  دینک و  یـسررب  مدرم  نایم  رد  »
«. دیتسرفب نم  يارب  دننک  یم  لقن  شردپ  نامثع و  هرابرد  هک  ار  یئاهتیاور  دیشخب و  فیرشت  دیراد و  یمارگ 

یم صاخ  یتلزنم  برق و  ار  رودزم  نازادرپ  غورد  نازاس و  ثیدـح  دـندرکیم و  راـتفر  اهروتـسد  نیا  قبط  مه  هیواـعم  نارازگراـک 
مدرم .دنداتسرفیم  هیواعم  يارب  دش  یم  هتخاس  نامثع  تلیضف  رد  هک  ار  یغورد  ياهثیدح  دندادیم و  ناشناوارف  ياهلوپ  دندیشخب و 

ثیدح نیلعاج  تقو ، تموکح  دندیدیم  هک  مه 
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هدروخ ار  ایند  بیرف  هک  اهنآ  دراذـگیم  ناشرایتخا  رد  نالک  ياهلوپ  دـهدیم و  ناـش  هبترم  ماـقم و  دزیگنا و  یمرب  یئوگغوردـب  ار 
یم ثیدح  هیواعم  تلیـضف  رد  دایز  یهورگ  دنتفرگیم و  صوصخم  هجدوب  زا  ار  دوخ  دزم  دنتخادرپ و  یم  ثیداحا  لعج  هب  دـندوب 

: دومرف ربمایپ  هک  دوب  نیا  لوعجم  ثیداحا  هلمج  زا  دنتخورف  یم  ایندب  ار  ناشنید  دنتخاس و 

______________________________

هیآ 105 لحن  هروس  (- 1)

ج 2،ص:204 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

!!« نک لخاد  شتشهب  هب  راد و  هگن  باذع  زا  ار  وا  زومایب و  ار  ترخآ  باسح  نآرق و  قیاقح  هیواعمب ، ادنوادخ ! »

« هد رارق  هتفایهر  امنهر و  ار  هیواعم  ادنوادخ ! : » دومرف ربمایپ  هک  تسا  هدروآ  شباتک  رد  يذمرت  و  ( 1)

: دومرف ربمغیپ  هک  درک  لقن  هماسا  نب  ثراح  و 

هرابرد تخادرپ و  هباحـص  زا  یعمج  ءافلخ و  رگید  لئاضف  رکذـب  هاگنآ  تسا و  نم  تما  دارفا  نیرتناـبرهم  نیرتلدـکزان و  رکب  وبا  »
«1 «. » تسا نم  ناوریپ  نیرت  هدنشخب  نیرترابدرب و  نایفس ، یبا  نب  هیواعم  : » دومرف هیواعم 

: تسا هدومرف  هیواعم  هرابرد  هدرک و  شنارای  تلیضف  هب  هراشا  ربمایپ  هک  دندرک  تیاور  و 

«2 !!« » تسا نم  رادزار  نایفس  یبا  نب  هیواعم  »

لقن یثیدح  ربمایپ  لوق  زا  وا  دنا و  هتفرگ  ار  يدرم  رود  یهورگ  مدید  طساو  رهش  عماج  دجسم  رد  هک  دنک  یم  تیاکح  یـسدقملا 
دناشن یم  دوخ  رانک  رد  ار  وا  دزاس و  یم  کیدزن  دوخب  ار  هیواعم  دنوادخ  تمایق  زور  دومرف ، ترـضح  نآ  هک  دیوگیم  دنک و  یم 

!! دهدیم هولج  یسورع  دننام  رشحم  لها  رب  ار  وا  دریگیم و  تسدب  ار  شتسد  و 

نیاب ار  هیواعم  دنوادخ  ارچ  تفگ ، زاس  ثیدح  درم  هب  یسدقملا 

______________________________

هقرحملا ص 24 قعاوص  هیشاح  رد  هدش  پاچ  ناسللا ، نانجلا و  ریهطت  (- 1)

هک ینیغورد  تایاور  نینچ  هب  رجح  نبا  ناسللا ص 26 ، نانجلا و  ریهطت  (- 2)
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، تسا هدروآ  ربمایپ  دـهاجم  نیتسار و  ناراـی  رامـش  رد  ار  وا  هدرک و  دانتـسا  هدـش  لـقن  شتیاـنج  زا  وا  هئربت  هیواـعم و  تلیـضف  رد 
نانمشد نینچ  نیا  هک  تسا  هدرب  شنوریب  تسار  هار  زا  هتخاس و  مورحم  تریصب  تمعن  زا  شیاهیئاوران  نیا  اب  ار  رجح  نبا  دنوادخ 

هنافـسأتم تسا ، هتخادرپ  دنناملـسم  عامتجا  گنن  بجوم  هک  یناسک  شیاتـس  هب  هدرمـش و  گرزب  دوخ  باتک  رد  ار  مالـسا  ادـخ و 
مالـسا هب  ناشاهغورد  اهتمهت و  اب  دننکیم و  هاگن  اهتیعقاوب  کیرات  هدیدب  هک  دنا  هدش  يراکتنایخ  ناخروم  نینچ  راتفرگ  ناناملـسم 

.دنزرویم تیانج  ناناملسم  و 

ج 2،ص:205 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.دیگنج ع )  ) یلع اب  هکنآ  يارب  داد  باوج  دناسریم ؟ ماقم 

.یئوگیم غورد  هارمگ  يا  تفگ : یسدقملا 

ار وا  هک  یصخش  یلو  دننک  شریگتـسد  ات  دنتخیر  وا  رـس  رب  مدرم  دیریگب ، ار  یـضفار  نیا  مدرم  يا  دز  دایرف  وگغورد  بیطخ  ( 1)
«1  » .داد شتاجن  مدرم  تسد  زا  تخانش  یم 

دنشکب ارم  دنتساوخیم  مدرک  ضارتعا  وا  هب  هک  یتقو  تسا و  لسرم  ربمایپ  هیواعم  تفگیم  يدرم  هک  دسیون  یم  نینچمه  یـسدقملا 
رـضاح زین  هیواـعم  و  ع )  ) یلع ناـمثع و  رمع و  رکب و  وبا  مدوب و  ربماـیپ  روـضح  رد  نم  هک  درک  تیاور  يرگید  يوـگغورد  و  « 2»

مه رد  يور  وا  زا  ربمغیپ  دنک و  یئوگدـب  ام  زا  دـهاوخیم  درم  نیا  هّللا  لوسر  ای  تفگ  رمع  دـش و  دراو  يدرم  تقو  نیا  رد  دـندوب 
هک ینادـیمن  رگم  وت  رب  ياو  تفگ  ربماـیپ  منک  یئوگدـب  هیواـعم  زا  مهاوخیم  طـقف  مرادـن  يدـصق  نینچ  نم  تفگ  درم  نآ  دیـشک 

داد و هیواعمب  تفرگرب و  يا  هبرح  ربمایپ  دعب  درک و  رارکت  راب  هس  ار  نخس  نیا  تسا و  نم  نارای  زا  هیواعم 
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ارف بش  نوچ  متفر و  هناخب  نم  دیلامب ، شموقلح  رب  هتـسهآ  تفرگ و  ار  هبرح  هیواعم  راذـگب  درم  نیا  ندرگ  رب  ار  هبرح  نیا  تفگ 
«3  » .درمب دش و  ادج  شنت  زا  شرس  شباوخ  رتسب  رد  دوب  يدنک  دشار  شمان  هک  درم  نآ  دیسر 

دیدـش یبصعت  هیواعمب  تبـسن  دـندوب ، هتفرگ  رارق  ینیگنن  تاغیلبت  نیغورد و  ثیداحا  نینچ  ریثأت  تحت  هک  نادرخبان  نالد و  هداس 
دندیسرپ وا  زا  شیاهتلیضف  هیواعم و  هرابرد  قشمد  مدرم  دش ، قشمد  دراو  یئاسن  نمحرلا  دبع  دنا ، هتشون  نیخروم  هکنانچ  دنتـشاد ،

: داد خساپ 

؟ دوش مولعم  نارگید  رب  شتلیضف  ات  دوش  هدرمش  ناکی  ناکی  شتافص  هک  تسا  رضاح  هیواعم  ایآ 

______________________________

یسدقملا ص 126 (- 1)

مظتنملا ص 60 (- 2)

138 ریدغلا 10 / (- 3)

ج 2،ص:206 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

وا رب  ماش  مدرم  درکن ، ریس  ار  وا  مکش  زگره  دنوادخ  هکنآ  رگم  مسانش  یمن  هیواعم  يارب  یتلیـضف  نم  تفگ  تیاور ، رگیدب  و  ( 1)
«1  » .درپس ناج  هک  دندیشک  شیاهخالگنس  يور  رب  ردق  نآ  دندرک و  شریگتسد  دندروآ و  موجه 

هار زا  دـنک و  بلج  دوخب  ار  مدرم  دامتعا  دـشوپب و  نامیا  تسادـق و  هماج  دوخ  رکیپ  رب  یثیداحا ، نینچ  لعج  اب  تساوخیم  هیواـعم 
دیدرت کـش و  هاـگن  اـب  شیناملــسمب  وا و  هـب  مدرم  اریز  تـفریم  داـبب  شیاهــششوک  هـمه  نـکل  دـنک ، تموـکح  مدرم  رب  هدــیقع 
ربماـیپ اـب  تلاـسر  راـگزور  ماـمت  رد  درکیم و  داـی  نآ  زا  نآرق  هک  دوب  یکاـپان  تخرد  ناـمه  ياـه  هخاـش  زا  وا  اریز  دنتـسیرگنیم 

یصو دض  رب  هکنانچ  دش ، یم  بکترم  گرزب  یمئارج  هیواعم  دوخ  هوالعب  درکیم ، جیسب  ربمغیپ  رس  رب  اههاپس  دیزرویم و  تفلاخم 
درک درط  ار  هتسیاش  یمان  ناناملسم  تشک و  هنامحریب  ار  راکوکین  نادرم  تساخرب و  گنجب  ربمایپ  ملع  باب  ادخ و  لوسر 

دلج 2 مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  www.Ghaemiyeh.comیناگدنز  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 645زکرم  هحفص 216 

http://www.ghaemiyeh.com


همهنیا هک  تسا  یعیبط  درک و  هایس  ار  خیرات  هرهچ  هک  دش  بکترم  ار  یئاهیراکهبت  رگید  تشاذگ و  اهتعدب  مالـسا  تعیرـش  رد  و 
.دوش یمن  وحم  زگره  نیغورد  یگتخاس و  یثیداحا  هلیسوب  مرج  تیانج و  يراک و  هیس 

ثیدـح ياهلاجد  ياهیزادرپ  غورد  هک  دیـسرت  هیواعم  تفای و  ینوزفا  هیواعم  نامثع و  لئاضف  هرابرد  یلعج  ثیداحا  لاح ، رهب  ( 2)
شنارازگراک هب  يور  نیا  زا  دنک ، دراو  ربمایپ  نادناخب  دهاوخیم  هک  ار  يا  هبرـض  دـناوتن  دراد و  شزاب  فدـه  زا  دـنک و  شیاوسر 

يارب يراک  نینچ  اریز  دننک  عضو  نیخیـش  دوسب  یثیداحا  ربارب ، رد  دنرادرب و  راک  نیا  زا  تسد  رگید  هک  داد  نامرف  یئاه  همان  یط 
نامثع هرابرد  ثیدح  : » همانشخب نتم  کنیا  تسا ، رتناسآ  رتدنمدوس و  ناشماقم ، ریقحت  لوسر و  نادناخ  اب  هزرابم 

______________________________

37 نایعالا 1 / تایفو  ، 84 یکبسلا 2 / تاقبط  (- 1)

ج 2،ص:207 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

رمع رکب و  وبا  هرابرد  یتایاور  دـیئوگب  نایوار  هب  دـسریم ، امـشب  نم  هماـن  هک  نونکا  دـیدرگ ، شخپ  اهرهـش  همه  رد  دـش و  ناوارف 
نادـناخ نآ  ناـهرب  دـنک و  یم  نشور  ارم  مشچ  یتاـیاور  نینچ  مرادـیم و  تسود  رتشیب  ار  اـهنآ  قباوس  لـئاضف و  نم  اریز  دـنزاسب 

«. تسا رتنارگ  رت و  تخس  اهنآ  يارب  نامثع  شیاتس  زا  دزاس و  یم  لطاب  رتهب  ار  ربمایپ ) نادناخ  )

رکب و وبأ  شیاتس  رد  تیاور  لعج  راکب  تسد  نازاس ، ثیدح  دندناوخ و  مدرم  يارب  ار  همان  نیا  هیواعم  نایـضاق  نارادنامرف و  ( 1)
رد شنارازگراک  همه  يارب  یئاهتـشونور  دـننک و  يرادرب  هخـسن  يروآ و  عمج  ار  ثیداحا  نآ  هک  داد  نامرف  هیواعم  دـندش و  رمع 

سورد همانرب  ءزج  ات  دنهدب  نیملعمب  دنهد و  رـشن  یمومع  عماجم  رد  دـنناوخب و  اهربنم  يور  ار  اهنآ  داد  روتـسد  داتـسرف و  اهرهش 
دنهد رارق  نیلصحم 
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.دننک اهنآ  ظفحب  راداو  ار  ناکدوک  و 

تایاور نیا  ظفحب  مدرم  تاقبط  همه  دـندرب و  راکب  ناوارف  یـششوک  روتـسد ، نیا  يارجا  رد  مه  یلحم  هدـناشن  تسد  ياهتموکح 
«1  » .دندرک رب  زا  ار  نیغورد  ثیداحا  نینچ  نایهاپس ، ناراکتمدخ و  نانز و  ناکدوک و  یتح  دنتخادرپ ، یگتخاس 

دیوگ یم  نابا  هکنانچ  تفرگ ، رارق  ترـضح  نآ  بیذـکت  دروم  دنتـشاد و  هضرع  ع ،)  ) رقاـب ترـضح  رب  ار  ثیداـحا  نیا  زا  یخرب 
: متفگ رقاب ع  ماما  هب  تایاور  نیا  هرابرد 

«. امرف رظن  راهظا  تایاور  نیا  هرابرد  هّللا ، کحلصا  »

: دش هدناوخ  ماما  روضح  رد  حرش  نیاب  اه  تیاور 

«. 2 « » دنرمع رکب و  وبا  تشهب  لها  نادرم  ریپ  ياوشیپ  »

______________________________

15 دیدحلا 3 / یبا  نبا  حرش  سیق ص 29 ، نب  میلس  (- 1)

لها ناـناوج  ياوـشیپ  نیـسح  نسح و  دوـمرف  هک  دـنا  هتخاـس  ربماـیپ  نخـس  ربارب  رد  ار  ثیدـح  نـیا  زادرپ  ثیدـح  نارودزم  (- 2)
هدیسر ون  ناناوج  همه  هکلب  درادن  دوجو  يدرمریپ  تشهب  رد  مسق  ادخب  دومرف  دندیـسرپ  داوج  ماما  زا  ثیدح  نیا  هرابرد  دنتـشهب ،

.دنا

ج 2،ص:208 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

«. دنک یم  تاقالم  ار  هکئالم  رمع  دننک و  یم  ماهلا  رمع  هب  ناگتشرف  ( » 1)

« تسا رمع  نابز  يایوگ  شمارآ  راقو و  »

«1 «. » دنراد مرش  نامثع  زا  ناگتشرف  »

اهنیا همه  مسق  ادخب  دومرف  ماما  و  « 2  » دنتشادنپ یم  تسرد  ار  اهنآ  مدرم  هک  دنتـشاد  هضرع  ماما  هب  ثیدح  دص  ات  ار  تایاور  نیا  و 
«3  » .تسا ناتهب  غورد و 

: دیوگ یم  تسا  روهشم  « 4  » هیوطفن هب  هک  هفرع  نبا  فورعم  ثدحم 

برقت اهنآ  هب  نازاس  ثیدح  ات  تسا  هدش  هتخاس  هیما  ینب  راگزور  رد  هدش  تیاور  هباحـص  تلیـضف  رد  هک  لوعجم  ثیداحا  رتشیب 
كاخب ار  مشاه  ینب  ینیب  یتیاور  نینچ  عضو  اب  دندرکیم  نامگ  هیما  ینب  دنیوج و 
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______________________________

ایآ هک  تسین  مولعم  اریز  تسا  راکشآ  الماک  ثیدح  نیا  یگیاپ  یب  (- 1)
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اهنآ زا  نامثع  هک  دنراد  يراکتشز  لاح  رد  ار  نامثع  ناگتشرف  ای  دنراد  مرش  وا  زا  اهنآ  هک  هدید  ار  یتشز  راک  ناگتـشرف  زا  نامثع 
.دراد ینعم  هچ  مرش  نیا  هک  تسین  مولعم  ام  رب  تسا و  راسمرش 

.دیسریم تیاور  تسیود  هب  لوعجم  ثیداحا  نیا  یتیاور  هب  (- 2)

.15 دیدحلا 3 / یبا  نبا  حرش  سیق ص 29 ، نب  میلس  (- 3)

هایـس تلعب  یلو  تسوکین  یتافیلأت  بحاص  دـمآ و  ایندـب  طـساو  رد  يرجه  لاـس 244  رد  يدزا  هفرع  نب  دـمحم  نب  مـیهاربا  (- 4)
: تسا هتفگ  هک  تسوا  راعشا  زا  دندرکیم  هیبشت  تفن  هب  ار  وا  یگراوقدب  یگدرچ و 

تسا رت  تسس  تمشچ  ياهکلپ  زا  میورین  تسا و  وت  هنوگ  ود  زا  رتمرن  وت  قشع  رد  نم  بلق 

وجه ار  وا  یطـساو  هّللا  دـبع  وبا  دزرویم  قشع  وتب  دوریم و  وا  رب  هک  یمتـس  زادـهد  یم  جـنر  ار  دوخ  هک  یـسک  رب  مرواین  تقر  ارچ 
: دیوگیم هدرک و 

.دنیبن ار  یقساف  هک  دوشیم  لاح  شوخ  یسک  رگا 

.دنیبن ار  هیوطفن  هک  دشوکب  دیاب 

.هدینازوس شمان  زا  یمین  هب  ار  وا  دنوادخ 

داب ياو  وا  رب  شرگید  مین  هب  و 

ج 2،ص:209 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

«1  » دنلامیم

زا یتایاور  ات  درک  راداو  ار  نازادرپ  غورد  هکلب  درکن  تعانق  دش  یم  هتخاس  نیخیش  بقانم  رد  هک  یثیداحا  نینچ  لعجب  هیواعم  ( 1)
بدـنج نب  هرمـس  فورعم  دالج  هب  هکنانچ  درکیم ، جرخ  هار  نیا  رد  یناوارف  ياهلوپ  دـننک و  لـعج  تیب  لـها  دـض  رب  ربمغیپ  لوق 

یـسک مدرم  نایم  رد   ) هیآ هک  تفگ  مه  وا  دنک و  ریـسفت  نینمؤملا  ریما  دـض  رب  ار  نآرق  زا  يا  هیآ  ات  دیـشخب  مرد  رازه  دـص  راهچ 
نمشد نیرتگرزب  وا  تسهاگآ و  دراد  لد  رد  هچنآ  هب  دنوادخ  یلو  دروآ  یم  یتفگشب  ارت  شنخس  هک  تسه 
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دنوادخ دـنک و  دوبان  ار  اه  يزرواشک  دـشکب و  ار  مدرم  دزادـنیب و  هار  داسف  نیمز  رد  ات  دـشوک  یم  دـبای  تموکح  نوچ  هک  تسا 
يدزم دناوخ و  ربنم  يور  رب  ماش  مدرم  يارب  ار  نیگنن  ریـسفت  نیا  و  تسا !! هدـش  لزان  ع )  ) یلع هرابرد  « 2 ( » درادن تسود  ار  داسف 

ناناوتان هب  کمک  تما و  حلاصم  هار  رد  یتسیاب  مالسا  روتسدب  هک  لاملا  تیب  نامه  لاوما  دز ، بیجب  نیملـسم  لاملا  تیب  زا  نالک 
فرـصم نید  گرزب  ياهتیـصخش  عییـضت  مالـسا و  اب  هزرابم  هار  رد  ار  یمومع  تورث  نیا  دـنه  رـسپ  دوش و  فرـصم  نادنمتـسم  و 
تـسدب يارب  شردپ  هیواعم و  دـندرکیم و  عافد  ربمایپ  ناج  زا  اهگنج  همه  رد  هک  یـسدقم  گرزب و  ياه  تیـصخش  نامه  درکیم ،

هرابرد یثیداحا  لعجب  تسد  مالـسا  زا  نیفرحنم  نادـنمزآ و  هک  دوب  يا  هماگنه  نینچ  رد  .دـندیگنج  یم  اـهنآ  اـب  یتیعقوم  ندروآ 
هک تفگ  ماش  مدرمب  صاع  ورمع  هکنانچ  دنروآ ، گنچب  ناوارف  یئاه  هیامرـس  نالک و  ياهلوپ  ات  دندز  یم  ربمایپ  نادـناخب  تناها 

: دومرف بلاط  یبا  لآ  هرابرد  ربمایپ 

______________________________

رگید ياهباتک  هیفاکلا ص 74 و  حئاصنلا  (- 1)

ياه 203 و 204 هیآ  هرقب  هروس  (- 2)

ج 2،ص:210 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

«1 « » دنراک هتسیاش  نانمؤم  ادخ و  نم  تسود  هکلب  دنتسین  نم  ناتسود  بلاط ، یبا  لآ  »

زا ار  يدیلپ  دنوادخ  هک  نادناخ  نامه  دش ، یم  لقن  تیاور  نیلعاج  فرط  زا  تلاسر  نادـناخ  دـض  رب  یثیداحا  بیترت ، نیمهب  ( 1)
نایاوشیپ زا  ار  نیملـسم  دـننک و  شوماخ  ار  ادـخ  رون  هار ، نیا  زا  دنتـساوخیم  هیما  ینب  تسا و  هتخاس  ناش  هزیکاپ  هدرک و  رود  اهنآ 

یفرعم ناملسم  تما  رد  شگرم  زا  سپ  دوخ  ینیـشناجب  هدرک و  حیرـصت  اهنآ  تماما  هب  ربمایپ  هک  ینایاوشیپ  دنزاس ، رود  ناشیعقاو 
هدومرف
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.تسا

: دومرفیم تفگ و  یم  نخس  ثیداحا  نیا  داسف  بذک و  هرابرد  رقاب  ماما 

« تسا ناتهب  غورد و  لطاب و  اهنآ  همه  هک  دنادیم  ادـخ  دـنا و  هدرک  لعج  ع )  ) نینـسح و  ع )  ) یلع هرابرد  ینیگنن  تشز و  تایاور  »
«. 2»

یتایاور ات  درک  راداو  ار  نیعبات  هباحص و  زا  یعمج  هیواعم  هک  تسا  هتفگ  یفاکسا  رفعج  وبا  ام  داتـسا  : » دسیون یم  دیدحلا  یبا  نبا 
تـشاد ررقم  اهنآ  يارب  يزیاوج  ربارب  رد  دشاب و  ترـضح  نآ  زا  رفنت  نعط و  بجوم  ات  دننک  لعج  ع )  ) یلع هرابرد  غورد  تشز و 
هیواعم رطاخ  تیاضر  یثیداحا  نینچ  لعج  اب  ریبز  نب  هورع  نیعبات  زا  هبعـش و  نب  هریغم  صاع و  ورمع  هریره و  وبا  دننام  يا  هدـع  و 

«. 3  » دندروآ تسدب  ار 

ادخ رب  نتـسب  غورد  درکیم و  یگدنکارپ  داجیا  یمالـسا  هعماج  رد  تفرگیم  تروص  ربمایپ  نادناخ  دض  رب  هک  هیواعم  تامادقا  نیا 
هکنانچ دنتـسنادیمن  دـمتعم  ار  شنایوار  دـندادیمن و  شوگ  رابخا  نیاـب  ربمغیپ ، نیتسار  ناراـی  دادـیم و  عویـش  اـج  همه  ار  لوسر  و 

، دنیوگیم

______________________________

15 دیدحلا 3 / یبا  نبا  حرش  (- 1)

سیق ص 45 نب  میلس  (- 2)

یبرع بتک  ءایحا  پاچ   63 دیدحلا 4 / یبا  نبا  حرش  (- 3)

ج 2،ص:211 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

هاگن وا  هب  دادن و  شوگ  شنخـسب  سابع  نبا  یلو  دـنک  لقن  ربمایپ  زا  یثیدـح  تساوخ  دـمآ و  سابع  نبا  شیپ  هب  « 1  » يودع ریشب 
: تفگ ریشب  درک ، شیوربور  نیهوت  ریقحت و  اب  درکن و 

»؟ یهد یمن  شوگ  نآب  وت  میوگیم  ثیدح  تیارب  ربمایپ  زا  نم  يونشب ؟ نم  زا  یثیدح  یهاوخیمن  ارچ  »

: تفگ رفنت  زاربا  اب  سابع  نبا  ( 1)

یلو میدینش  یم  ار  شراتفگ  دش و  یم  وا  هجوتم  نامیاهمشچ  اهشوگ و  دیوگیم ، یثیدح  ربمغیپ  زا  یسک  میدینش  یم  هک  یتقو  ام  »
یتقو زا 
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««. 2  » میهد یمن  شوگ  شنخسب  میسانشن  ار  یسک  ات  دنا  هدش  يراوشد  يراوخ و  راچد  اهناملسم  هک 

زا یئاورپ  اهنآ  دوب  ادـج  نامیا  تسار  هار  زا  هک  دـنتفر  یئاههارب  دـندش و  يراوشد  يراوخ و  راچد  سابع  نبا  هتفگب  انب  ناناملـسم 
.دوب يرورـض  تایاور ، هنوگنیا  رد  دـیدرت  تروص  نیا  رد  دنتـسناد و  یمن  هانگ  ار  ربماـیپ  هب  تمهت  دنتـشادن و  ادـخب  نتـسب  غورد 

یگتخاس ياه  ثیدح  هک  دوب  نیا  دـنتفرگ  رارق  تخـس  یـشیامزآ  ضرعم  رد  دـندش و  راتفرگ  نآ  هب  ناناملـسم  هک  یگرزب  هعجاف 
تیعقاوب رگا  کش  نودب  دندروآ و  دوخ  ياهباتک  رد  ار  یتایاور  نینچمه  اهنآ  دیسر و  دامتعا  دروم  نایوار  ناگدنـسیون و  تسدب 

ثیدح نیلعاج  زا  ینئادم  هکنانچ  دندروآ  یمن  دوخ  باتک  رد  دنتـسج و  یم  يربت  دنتخادنا و  یم  ار  اهنآ  املـسم  دندوب  هاگآ  اهنآ 
: میروآ یم  اجنیا  رد  ار  وا  مالک  نیع  ام  دیوگیم و  نخس  هیما  ینب  راگزور  رد 

اج همه  رد  عیاش ، ياهناتهب  ناوارف و  یگتخاس  ثیداحا  »

______________________________

نا وا  لوقب  تسا و  هرصب  مدرم  زا  دعـس  نبا  هتفگ  قبط  دوش  یم  هتفگ  مه  يرماع  هک  يودع  يریمحلا  یبا  نب  بعک  نب  ریـشب  (- 1)
دامتعا دروم  هنوگچ  مینادـیمن  ام  و  ( 471 بیذهتلا 1 / بیذـهت   ) تسا هتـسناد  دـمتعم  ار  وا  مه  یئاسن  تسا و  دامتعا  دروم  هللا  ءاش 

.تسا هدینادرگ  يور  وا  زا  سابع  نبا  هک  تسا 

رگید ياهباتک  مالسالا ص 258 و  رجف  (- 2)

ج 2،ص:212 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

نافعـضتسم راکایر و  ءارق  يوس  زا  گرزب  يرطخ  دنتفر و  قیرط  نیاب  نانارمکح  تاضق و  اهقف و  زا  یهورگ  و  ( 1  ) تفای شرتسگ 
تقو ياهتموکح  هب  اـت  دـنتخادرپ  یم  ثیداـحا  لـعج  هب  یلو  دـندرکیم  رهاـظت  یئاـسراپ  تداـبع و  هب  هک  یناـسک  تفرگیم  ماـجنا 

یفاک هرهب  دنوش و  کیدزن 
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زیاج ار  ناتهب  غورد و  هک  ینیدـتم  نایوار  تسدـب  هرخـالاب  ثیداـحا  نیا  دـنبای ، تسد  ناوارف  كـالما  داـیز و  ياـهلوپ  هب  دـنربب و 
رگا دنتـسناد و  قح  تسرد و  ار  اهنآ  دنتـشون و  دوخ  ياهباتک  رد  دنتفریذپ و  دنتفرگ و  ار  یثیداحا  نینچ  اهنآ  دیـسر و  دنتـسنادیمن 

«. 1 « » دنتخادرپ یمن  اهنآ  لقنب  املسم  دنتشاد  یهگآ  تایاور  نیا  نالطبب 

رابب مالـسا  يارب  ناوارف  یئاهنایز  تخیمآرد و  هریره  یبا  ياـه  هفارخ  و  « 2  » تایلیئارـسا اب  دـش و  رپ  لوعجم  ثیداحا  نیا  زا  اهباتک 
.دش اهنآ  عامتجا  یگدنکارپ  ناناملسم و  تادقتعم  یهابت  بجوم  درک و  هدولآ  ار  مالسا  یلاعتم  تعیرش  دروآ و 

رب یئاه  هنتف  اهفالتخا و  نینچ  زا  ناملـسم  تما  دـندیزرویم ، مامتها  ربمایپ ، ثیداحا  شراگن  يروآ و  عمجب  افلخ  رگا  کـش  نودـب 
«. 3  » دز شتآ  درک و  عمج  ار  ربمغیپ  ثیداحا  یضعب  رکب  وبا  هکلب  دندرکن  ار  راک  نیا  اهنآ  یلو  دنامیم  رانک 

دنتـسناد مزال  ار  نآ  یگمه  تخادرپ و  تروشم  هب  هباحـص  اب  ربمغیپ ، ثیداحا  يروآ  عمج  هرابرد  دمآ  راک  يور  دعب  هک  مه  رمع 
ربمغیپ نانخس  اهتنس و  زا  یباتک  نیودت  هرابرد  دینادیم  هکنانچ   » تفگ داد و  هدیقع  رییغت  ادعب  یلو  دیشیدنا  هراب  نیا  رد  یتدم  رمع 

یلو مدرک  وگتفگ  امش  اب 

______________________________

16 دیدحلا 3 / یبا  نبا  حرش  (- 1)

رارق رابحالا  بعک  اهنآ  سأر  رد  دندرک و  لعج  دندوب  هدروآ  مالسا  رهاظب  هک  يدوهی  ناقفانم  هک  تسا  یتافارخ  تایلیئارـسا  (- 2)
.تشاد

5 ظافحلا 1 / هرکذت  (- 3)

ج 2،ص:213 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

يور اهباتک  نامهب  يدنچ  زا  سپ  دنتشون و  دوخ  ینامسآ  باتک  فیدر  رد  یئاهباتک  باتک ، لها  امش  زا  شیپ  هک  مدش  هجوتم  دعب 
يرگید باتک  مراذگ  یمن  مسق  ادخب  نم  دنتشاذگ و  رانک  ار  ادخ  باتک  دندروآ و 
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«. 1 « » منکیم يراددوخ  راک  نیا  زا  تهج  نیمهب  دوش  هبتشم  ادخ  باتک  اب 

لوسر ثیداحا  نیودت  تسین و  ادخ  باتک  فلاخم  هجو  چیه  هب  ربمایپ  نانخس  اریز  درمش ، لدتـسم  ناوتیمن  ار  نخـس  نیا  یلو  ( 1)
زا افلخ  هک  تسا  نیا  رب  نامگ  رتشیب  دروم ، نیا  رد  تسین و  نآ  زا  ینادرگ  يور  مزلتـسم  دوش و  یمن  نآرق  زا  مدرم  يرود  بجوم 

دوب اهنآ  یتسود  موزل  لوسر و  نادناخ  تلیضف  هرابرد  نآ  زا  گرزب  یشخب  هک  دندشن  ربمایپ  راتفگ  يروآ  عمجب  رضاح  تهج  نآ 
هک ار  یشخب  دننک و  عمج  ار  ثیداحا  زا  یشخب  دنتسناوتیمن  اهنآ  یفرط  زا  درمـش و  یم  بجاو  لاوحا  همه  رد  ار  اهنآ  هب  هعجارم  و 

نیابم ءافلخ  شور  اب  دـندرکیم  عمج  دوب ، تیب  لها  نأش  رد  هک  مه  ار  تایاور  نآ  رگا  دـنراذگب و  رانک  تسا  تیب  لـها  هب  طوبرم 
اهنآ هب  دـنوادخ  هک  دوب  یهاـگیاپ  زا  نادـناخ  نآ  يرود  اـهنآ و  تسکـش  تیب و  لـها  قح  ندرک  لاـمیاپ  بجوم  هک  یـشور  دوـب 

ربمغیپ دـندیمهف ، هک  یتقو  یتح  دوب  ربمایپ  نادـناخب  تبـسن  هنیک  تداسح و  تدـش  هدـنهد  ناـشن  مادـقا  نیا  دوب و  هدومرف  تیاـنع 
ربمایپ رمع  تاعاس  نیرخآ  رد  دنتفرگ و  ار  شیولج  دسیونب ، ینامرف  هراب  نیا  رد  و  دراپسب ، تیب  لها  هب  ار  دوخ  ینیـشناج  دهاوخیم 
مهارف نادـناخ  کی  رد  تفالخ  توبن و   ) دـنتفگ نآ  زا  سپ  و  تسا ) سب  ار  ام  ادـخ  باتک   ) دـنتفگ دـنداد و  هجنر  ار  شکاپ  بلق 

.دوش نیودت  تبث و  شنادناخ  تلیضف  هرابرد  ربمایپ  ثیداحا  هک  دندش  یم  رضاح  هنوگچ  تروص  نیا  رد  دیآ ) یمن 

______________________________

1 ص 206 دعس 3 / نبا  تاقبط  رد  ربخ  نیا  هب  کیدزن  ملعلا ص 50 و  دییقت  (- 1)
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.تسا هدمآ 

ج 2،ص:214 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

وا نامرفب  هک  دوب  یتایاور  ثیداحا و  لـعج  دـمآ ، دراو  ناناملـسمب  هیواـعم  راـگزور  رد  هک  یتبیـصم  رطخ و  نیرتگرزب  لاـح ، رهب 
مئارج نیرتگرزب  زا  یمادقا ، نینچ  کش  نودب  دروآ و  مهارف  ناناملسم  يارب  ناوارف  یتافالتخا  اهیگدنکارپ و  دش و  رشتنم  هتخاس و 

.دیآ یم  باسحب  هیواعم  تایانج  و 

(1)

دایز قاحلتسا  - 13

میب و چیه  نودب  ار  ربمایپ  نخس  هیواعم  یلو  درک ) راسگنس  دیاب  ار  راکانز  تسا و  یگباوخمه  رتسب  هب  قلعتم  دنزرف ، ، ) دومرف ربمایپ 
ربمایپ مکح  راکـشآ  هب  درک و  هنوراو  ار  ادخ  لوسر  هتفگ  شتردق ، يرادیاپ  تموکح و  ناینب  يراوتـسا  يارب  دز و  راویدـب  یئاورپ 

.تخاس قحلم  دوخ  يردارب  هب  ار  هیبأ  نب  دایز  تیلهاج ، نیگنن  مسر  قبط  درک و  در  ار 

؟ دیوریم تیلهاج  مسر  لابندب  ایآ   ) دیامرفیم نآرق  رد  دنوادخ 

«1 « )؟ تسا رتوکین  ناروآ  نیقی  يارب  راگدرورپ  مکح  زا  شنامرف  یسک  هچ 

دنزرف هک  ار  هیبأ  نب  دایز  درک و  هدـنز  ار  هایـس  نارود  نآ  هدرم  دودرم و  تنـس  تفریذـپ و  ار  تیلهاج  مکح  مسر و  هیواـعم ، یلو 
هتشارفارب شا  هناخ  يالاب  رب  یگشحاف  مچرپ  فئاط  رد  هک  دوب  یپسور  ینز  هیمـس  تخاس ، قحلم  دوخ  يردارب  هب  دوب  هراکدب  ینز 

«. 2  » تخادرپ یم  تایلام  شدمآرد  زا  هدلک  نبا  ثراح  هب  دوب و 

______________________________

50 هیآ / هدئام  هروس  (- 1)

: تسوا زا  رعش  نیا  دوب ، برع  روهشم  نارعاش  ناکشزپ و  زا  یفقث  رمع  نب  هدلک  نب  ثراح  (- 2)

یهاگن هابتشا  زا  يدیما و  هب  هن  ودوبن  یلبق  یهاگآ  زا  مدیزگرب  ار  وت  هک  نم 

دیراب یم  وا  رب  ناراب  هک  یتقو  هتفر  ورف  یمک  بآ  رد  تشادنپ  یم  لیس  جوم  رد  هک  مدوب  یقیرغ  نوچ 

ج 2،ص:215 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

فئاط رهش  جراخ  رد  هک  نایپسور  هلحم  رد  وا 
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«. 1  » دنتفگ یم  ناگشحاف  هدکهد  ار  اجنآ  هک  تشاد  تنوکس  دوب 

دنویپ يردارب  تبـسن  اب  دوخب  ار  یپسور  نادنزرف  هک  تشادن  یئاورپ  هیواعم  یلو  دوب  يا  هراکدـب  دـیلپ و  نز  نینچ  دایز ، ردام  ( 1)
تموکح سراف  زا  یشخب  رب  نینمؤملا ، ریما  فرط  زا  هیبأ  نب  دایز  هک  دنسیون  یم  نینچ  نیخروم  ار  نیگنن  قاحلتسا  نیا  تلع  .دهد 

میب دیسرت و  یم  وا  یتخسرس  تیعقوم و  زا  هیواعم  دنام و  یقاب  دوخ  تموکح  رد  دایز  نانچمه  ع ،)  ) ماما تداهش  زا  سپ  درکیم و 
: تشون نینچ  واب  يور  نیا  زا  دروآ ، شیپ  يدج  يرطخ  ماش  تموکح  يارب  دنامب و  نسح  ماما  يرادبناج  رب  هک  تشاد  ار  نآ 

دایز هب  هیواعم  همان 

دوخ یتخادرپ و  تمعن  یساپسانب  هک  یتسه  يا  هدنب  وت  دعب  اما  ناگدنب ، دنزرف  دایز  هب  نایفـس  یبا  نب  هیواعم  نینمؤملا  ریما  زا  ( » 2)
.تسا رتهب  یساپسان  زا  ساپس  هک  یتروص  رد  يدرک ، يراتفرگ  جنر و  راوازس  ار 

هاـگ نیا  رد  يردـپ و  هن  يراد و  يرداـم  هن  وـت  دزیخ و  یمرب  شلـصا  زا  هخاـش  دوـش و  یم  هتخانـش  شا  هـشیر  گر و  زا  تـخرد 
ره هک  تـسا  رود  دـسر ، یمن  وـتب  نـم  تموـکح  يورین  ینوریب و  نـم  تردـق  لاـگنچ  زا  هـک  ینک  یم  ناـمگ  یئارگیم ، يدوباـنب 

نکمم دیآرد و  تسرد  شیأر  يدنمشیدنا ،

زا ار  يراــبدرب  ره  هــک  مدــید  ار  یئوگزردــنا  ادــخ  هدــنب  يارب  نــم  ______________________________ 
تشادیمزاب يدنسپدوخ 

دزومآ تربع  يراوتسا و  اه  هبرجت  رد  ودبایب  شیوخ  ریغ  رد  يدنپ  هکنآ  تخبشوخ 

ءارعشلا ص 173) مجعم   ) دناسریمن وتب  يدوس  هک  یتقو  يراذگب  رانک  ار  اهشزوپ  هک  منامهفیم  وتب  متسرفب  تیارب  يرعش  رگا 

310 بهذلا 3 / جورم  (- 1)

ج 2،ص:216 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

ره هک  یتسه  ینیمزرس  ياورنامرف  زورما  يدوب و  يا  هدنب  زورید  وت  دیوگ ، تحیصن  شتروشم  رد  يدنمدرخ  ره  هک  تسین 
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.دسریمن ماقم  نیاب  هیمس  دنزرف  يا  سک 

رد نک  باتش  نامرف  نیا  يارجا  رد  روآرد و  نم  نامرفب  ار  اهنآ  ریگب و  تعیب  نم  يارب  مدرم  زا  دسریم ، وتب  نم  همان  هک  نونکا  ( 1)
مسریم و تباسحب  كدـنا  یـششوک  اب  مبای و  یم  تسد  وت  رب  یناسآ  هب  هنرگو  تسا  ناما  رد  تناج  ظوفحم و  تنوخ  تروص  نیا 
هب مشورفیم و  يا  هدنب  نوچمه  ماش  رازاب  رد  مناشکیم و  ماش  ات  سراف  زا  اهراخ  يور  رب  هنهرب  اپ  ارت  هک  منکیم  دای  یتسارب  دنگوس 

« .مالسلا يدمآ و  نوریب  دعب  يدوب و  اجنآ  رد  رتشیپ  هک  متسرفیم  تیاجنامه 

ارت ماـش  رازاـب  رد  مباـی  تسد  وت  رب  نوچ  دـیوگیم  دـنکیم و  فارتـعا  وا  یگدرب  هب  دـناوخیم و  هدـنب  ار  داـیز  هماـن ، نیا  رد  هیواـعم 
.يدرگزاب تنیتسخن  ياجب  ات  مشورفیم 

نینچ دـنوادخ  شیاتـس  زا  سپ  دـنوش و  عمج  مدرم  ات  داد  نامرف  درک و  داب  وا  ینیب  مشخ  تدـش  زا  دیـسر  داـیز  هب  هماـن  نیا  نوچ 
: تفگ

دایز هبطخ 

راد تسرپرس  نامه  تسا  هدنکفا  قافن  مدرم  نیب  رد  هدروآ و  دیدپ  اهفالخ  هک  هزمح  ادخ  ریش  هدنشک  هراوخرگج و  دنه  رسپ  ( » 2)
زا هتخادـنا  هارب  یقرب  دـعر و  هتـشون و  نم  يارب  يا  همان  دـنک  یم  جرخ  ادـخ  رون  ندرک  شوماـخ  هار  رد  ار  شلوپ  هک  اـه  هتـسد  و 

، دزادرپیم دیدهتب  یئاناوت  زا  شیپ  هک  تسا  نیا  وا  یناوتان  لیلد  دشاپ و  یم  مه  زا  كدنا  یمیسن  اب  هک  هدنکارپ  ناراب و  یب  یئاهربا 
دزادنا یم  هار  ادص  رس و  یسک  يارب  دوریم و  رگید  یهارب  هیواعم  زگره ، دیـسرت ؟ دیاب  دناسرتیم  تهج  یب  هک  یـسک  نینچ  زا  ایآ 

تسا هتفای  شرورپ  اه  هقعاص  اهنافوط و  نایم  رد  هک 

ج 2،ص:217 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

ارچ نم 
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رارق راصنا  نیرجاهم و  زا  یهاپـس  رازه  دص  هارمه  هب  شیومع  رـسپ  ربمایپ و  رتخد  دنزرف  وا  نم و  نیب  هک  یلاحرد  مسرتب  هیواعم  زا 
.دنراد

ار تنوشخ  دنت  يوب  دنیبب و  ار  نامسآ  ياه  هراتس  نشور  زور  رد  هک  مروایب  هیواعم  رسب  یئالب  دهد  نامرف  نمب  ماما  رگا  مسق  ادخب 
مه اب  هّللا  ءاش  نا  ات  دیوش  عمج  همه  ادرف  مرادن ، امـش  اب  ینخـس  رگید  زورما  دنک ، ساسحا  شغامد  رد  لدرخ  دیدش  يوب  نوچمه 

« .مینک تروشم 

يراوخ و يراـتفرگ و  زا  هک  دوب  تهج  نادـب  تخادرپ  هیواـعم  خـیبوت  دـیدهتب و  تخادـنا و  هارب  یقرب  دـعر و  نینچ  هک  داـیز  ( 1)
رفن رازه  دـص  زا  تسا و  یقاب  دوخ  نیـشیپ  طاشن  ورین و  نامهب  قارع  هاپـس  هک  درکیم  نامگ  تشادـن و  ربخ  ماما  هاپـس  یگدـنکارپ 

طاـشن و هدـش و  یگدیـشاپ  مه  زا  یتخبدـب و  راـچد  هنوگچ  هاپـس  نیا  هک  تسنادـیمن  دـنزیم و  جوم  راـصنا  رجاـهم و  ناـیوجگنج 
دنا و هدش  دوبان  هتشک و  ناورهن  هعقاو  نیفـص و  گنج  رد  راصنا  رجاهم و  ناسانـشرس  ناگرزب و  تسا و  هداد  تسد  زا  ار  شیورین 

داـیز زا  ماـما  رگا  یتـیعقوم  نینچ  رد  دـنا و  هدـنامن  یقاـب  رامـش  تـشگنا  یهورگ  زج  روماـن  نارادرـس  نآ  زا  قارع  یلعف  هاپـس  رد 
هاپـس یناوتان  زا  نتفای  یهگآ  درجم  هب  هکنانچ  تخادرپ  یم  گنرین  هب  تفریذپ و  یمن  ار  شنامرف  زگره  درکیم  کمک  تساوخرد 

تـسس نامه  زا  مه  دایز  اریز  دـنک ، يراک  نینچمه  تسیاب  یم  درک ، تناـیخ  ماـما  هب  تبـسن  تسویپ و  هیواـعم  هب  هلـصافالب  قارع 
یم هتشادرب  شهایـس  هرهچ  زا  هدرپ  لاح  رهب  درکیم و  باجیا  ار  یتنایخ  هنوگ  ره  ماجنا  شتـشرس  يدیلپ  هک  دوب  یلزلزتم  ياهنامیپ 

زا سپ  میدید  هکنانچ  دش 
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.دمآرد وا  نادنزرف  نایعیش و  نینمؤملا و  ریما  نانمشد  نیرتکانرطخ  تروصب  قاحلتسا ، نیگنن  يارجام 

: داد خساپ  نینچ  هیواعم  همانب  هیبأ  نب  دایز  هک  تشذگن  يزیچ 

هیواعمب دایز  همان 

، متفای یهگآ  تراتفگب  دیسر  نمب  تا  همان  هیواعم  يا  دعب ، اما  ( » 2)

ج 2،ص:218 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

هدـنز هک  يدـیما  هب  تسا  هدـیبسچ  اه  هغابروق  ياپب  هدز و  گنچ  ناهایگ  تسـس  ياه  هشیرب  هک  منیب  یم  یقیرغ  دـننامب  ارت  نونکا 
یمن تفرگ و  یمن  ار  مولج  میرابدرب  رگا  دزادرپ ، گنجب  شربمایپ  ادخ و  اب  هک  تسا  یـسک  باذـع  بجوتـسم  ساپـسان و  دـنامب ،

ارم هکنیا  اما  و  دوشن ، هتـسش  یبآ  چـیه  هب  هک  مدرمـش  یمرب  تیاهیراکهبت  اهگنن و  زا  ردـق  نآ  دـنمانب  ناداـن  ارم  مدرم  هک  مدیـسرت 
«. 1  » یتسه هعامج  نبا  رسپ  وت  متسه  هیمس  دنزرف  نم  رگا  يدیمان  هیمس  دنزرف 

دناوتیم کچوک  یکـشجنگ  ایآ  ینک ؟ یم  مراتفرگ  كدـنا  یـششوک  اب  یبای و  یم  تسد  نم  رب  یناسآ  هب  هک  ینک  یم  نامگ  ( 1)
یلو نکب ، یهاوخیم  هک  يراک  ره  ورب و  يراد  هدارا  هک  یهار  رهب  دروخب ، ار  یگرگ  دناوتیم  دنفسوگ  ای  دناسرتب و  ار  يراکش  زاب 
ربارب رد  ام ، نیمادک  هک  ینادیم  يدوزب  مشوک و  یم  تسین  دنیاشوخ  ارت  هک  یقیرطب  میآ و  یم  دورف  یهاوخ  یمن  هک  یئاجب  نادب 

« مالسلا و  دزات ؟ یم  شنمشد  رب  کیمادک  دیآ و  یم  رد  ونازب  شفیرح 

هبعـش نب  هریغم  هلـصافالب  تفرگ و  ارف  ار  شیاپارـس  گرزب  یتشحو  داتفا و  شلدـب  دـیدش  یـساره  دـناوخ  ار  هماـن  نیا  هک  هیواـعم 
: تفگ وا  هب  دناوخ و  ارف  ار  برع  گرزب  تاملپید 

خـساپ نم  تروشمب  تیاشوک  هشیدـنا  اب  نک و  یئاـمنهار  راـک  رد  ارم  منک ، تروشم  وت  اـب  یگرزب  راـک  رد  مهاوخ  یم  هریغم  يا  »
نم رادزار  وت  مشاب ، وت  يارب  مه  نم  ات  شاب  نم  يارب  يوگ ،
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« ینم نادناخ  مرحم  یتسه و 

: تفگ هریغم 

دورب رابیوج  رد  هک  یبآ  دننامب  نم  مسق  ادخب  تسیچ ؟ نایرج  »

______________________________

تهج نیمهب  هدوب و  نتـسبآ  هیواعمب  نایفـس ، وبا  اب  جاودزا  زا  لبق  دنه  نیخروم ، هتفگب  هک  درک  خـیرات  تیاور  هب  هراشا  دایز  (- 1)
.دنا هدوب  بارعا  زا  یتعامج  دنه  اب  یگباوخمه  هب  نیمهتم  دوشن ، شاف  شزار  هک  دنا  هداد  رهوش  ار  دنه 

ج 2،ص:219 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

« متسه وت  رایتخا  رد  دشاب  دنمورین  يروالد  تسد  رد  هک  يریشمش  لثم  موریم و  وت  نامرفب 

: تفگ تشادرب و  هدرپ  شمهم  زار  زا  تفای  نانیمطا  هریغم  يرادافو  يرادربنامرف و  هب  هک  هیواعم  ( 1)

يا هشیدنا  هک  تسا  رکفتم  هدارا و  اب  يدرم  وا  دهدیم ، ادـص  یعفا  نوچ  ام  ربارب  رد  هتـسشن و  تموکحب  سراف  رد  دایز  هریغم ، يا  »
وا یـشوهزیت  زا  مدیـسرت و  یم  وا  زا  دوـب  هدـنز  شبحاـص  هک  مه  هاـگنآ  مراد و  میب  وا  زا  نم  دور ، یمن  اـطخب  شیأر  دراد و  ذـفان 

؟ تسیچ وا  يأر  رییغت  يارب  هراچ  تفای و  تسد  وا  هب  ناوتیم  هنوگچ  مراد ، لدب  تخس  یساره 

: تفگ دش  هاگآ  هیواعم  گرزب  يراتفرگ  زا  هک  راکبیرف  كریز و  هریغم 

.تشون شیارب  ینابز  برچ  هب  يا  همان  تخادنا و  عمطب  داد و  بیرف  ار  وا  دیاب 

: درک فیرعت  نینچ  هیواعم  يارب  ار  وا  دوب و  ربخاب  شرابسوه  ياهنامرآ  اهتساوخ و  زا  تشاد و  یهگآ  دایز  یناور  صئاصخب  هریغم 

واب تبسن  رگا  نیاربانب  دیوگب ، نخس  دور و  الاب  اهربنم  رب  هک  دهاوخیم  شلد  تسا و  یگرزب  ماقم و  ناهاوخ  هک  تسا  يدرم  دایز  »
«. مربب شیارب  مدوخ  ات  سیونب  يا  همان  شیارب  سپ  دزرویم ، دامتعا  دنک و  یم  لیم  وتب  یسیونب  شیارب  یمرن  همان  يزروب و  رهم 

گنرین و غورد و  اپارس  يا  همان  تفریذپ و  ار  هریغم  تحیصن  هیواعم 
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.تشاگن حرش  نیاب  شیارب  بیرف 

دایز هب  هیواعم  همان 

.نایفس یبا  نب  دایز  هب  نایفس  یبا  نب  هیواعم  نینمؤملا  ریما  زا  ( » 2)

محر و عطاق  یتسیاب  فورعم  لثملا  برـض  قبط  ارت  دزادـنا ، یم  گرم  نادـیمب  ار  درم  سوه ، هابتـشا و  هک  دوشیم  یهاگ  دـعب ، اـما 
قیفر

ج 2،ص:220 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

یگتـسب يدرب و  دای  زا  نم  اـب  ار  تیدـنواشیوخ  يرورپ ، یم  لد  رد  هک  يا  هنیک  يراد و  نمب  هک  ینظ  ءوس  تهجب  دـیمان ، نمـشد 
وبا  ) برح نب  رخـص  یتسین و  نم  ردارب  وت  یئوگ  هکنانچ  یتسکـش ، مه  رد  نم  اب  ار  دوخ  یبسن  تمرح  يدیرب و  ار  نم  یگداوناخ 
یم هزرابم  نم  اب  وت  منک و  یم  ار  صاعلا  یبا  رـسپ  یهاوخنوخ  نم  درادن ، دوجو  یتبارق  وت  نم و  نیب  تسین و  وت  نم و  ردپ  نایفس )
ریزب ار  رگید  مخت  دزادـنیب و  نابایب  هب  ار  دوخ  مخت  کـی  هک  یتسه  یغرم  دـننام  وت  تسا  ناـنز  بناـج  زا  وت  یگر  یب  نیا  و  ینک ،

رد مراد و  راوتسا  ار  تیدنواشیوخ  دنویپ  مرذگرد و  تیاهیدب  زا  مزروب و  رهم  وتب  تبـسن  دیاب  هک  منیب  یم  نونکا  دراد ، هگن  شلاب 
زا مهزاب  ینزب  ریـشمش  اهنآ  تیامحب  یـشوکب و  هورگ  نیا  تعاطا  رد  دنچ  ره  هریغم  وبا  يا  نادـب  میامیپب ، ار  ناسحا  قیرط  وت  راک 

، نتشک يارب  هک  يا  هداتفا  واگ  رب  تسا  يزیت  دراک  رطخ  زا  رتدیدش  مشاه  ینب  اب  سمش  ینب  ینمـشد  اریز  دش  یهاوخ  رترود  اهنآ 
.دنشاب هتسب  ار  شیاپ  تسد و 

.دنک زاورپ  نارگید  لابورپ  اب  هک  شابن  یغرم  دننام  دنویپب و  تنادنواشیوخب  درگزاب و  تدوخ  نادناخب  درآ ، تمحر  تیادخ  سپ 
نم هک  یتروص  رد  تسا  وت  يزابجل  نآ  تلع  مدوخ  ناجب  یبسنلا و  لوهجم  يدرم  نونکا  وت 
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رما رد  يراد  داـمتعا  منخـسب  يدـنویپ و  نم  هب  هک  یهاوـخیم  رگا  سپ  مراد ، یهگآ  یبوـخب  تدـنویپ  یگدنـشخرد  وـت و  بسن  زا 
نم تسود  هن  لقاال  هک  تسا  رتهب  سپ  يرادـن  نم  هتفگب  یناـنیمطا  یـشاب و  نم  اـب  یهاوخیمن  رگا  یتسه و  کیرـش  نم  تموکح 

«. مالسلا ینک و  ینمشد  نم  اب  هن  یشاب و 

قشمد هب  تکرح 

قدص و غورف  هنوگ  ره  زا  رود  غورد و  گنرین و  اپارـس  يا  همان  تفرگ ، دوب  هدـش  هتـشون  وا  دیدحالـصب  هک  ار  همان  نیا  هریغم  ( 1)
تقیقح

ج 2،ص:221 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

زاب و گنرین  هریغم  دـیناشن  شدوخ  رانکب  تفریذـپ و  مارتحا  هب  ار  وا  دایز  تفر ، دایز  شیپ  هب  دـش و  سراـف  یهار  قشمد  زا  ًاروف  و 
راـکفا و رب  دروآ و  تسدـب  ار  شلد  هک  درب  راـکب  ناـنچ  ار  فلتخم  هناراـکبیرف  ياهـشور  تفگ و  ینخـس  رد  ره  زا  زاـس ، هسیـسد 

.داد تبثم  خساپ  هریغم  تساوخب  هیمس  دنزرف  هرخالاب  تفای و  هبلغ  دایز  رعاشم 

هیواـعم هاـگرابب  دـش و  قشمد  یهار  تفگ و  كرت  سراـف  رد  ار  دوخ  تموکح  رقم  دوب ، هداـتفا  هریغم  گـنرین  هکبـش  رد  هک  داـیز 
دوخ هناخب  ار  دایز  ات  داد  روتسد  نایفس  یبا  رتخد  هیریوج  شرهاوخب  دیناشن و  شیولهپب  تفگ و  دمآ  شوخ  ار  وا  ماش  ریما  دمآرد ،

ردارب و وت  تفگ  درک و  هنهرب  دایز  ربارب  رد  ار  شتروص  يوم و  رس و  هیریوج  دیـسر ، هیواعم  رهاوخ  روضحب  دایز  ات  دنک و  توعد 
.تسا هداد  ار  يربخ  نینچ  نمب  میرم  وبا  یتسه و  نم  مرحم 

قاحلتسا یئاوسر 

نداد يارب  شورف  بارـش  یلولـس  میرم  وبا  تقو  نیا  رد  دـنک  مالعا  مدرمب  ار  وا  يردارب  اـت  درب  قشمد  عماـجب  ار  داـیز  هیواـعم  ( 1)
نایفس و وبا  هک  یتداهش  تسا ، هدرک  انز  دایز  ردام  هیمس  اب  نایفس  وبا  هک  داد  یهاوگ  تساخرب و  ماش  مدرم  هوبنا  ربارب  رد  تداهش 

: دوب نیا  تداهش  نتم  درک ، اوسر  ار  دایز  دز و  گنن  هب  ار  هیواعم 

یگباوخمه يارب  يا  هشحاف  تفگ  دمآرد و  فئاط  رد  نم  هناخیم  هب  یبش  تیلهاج  نامز  رد  نایفس  وبا  هک  مهدیم  یهاوگ  »
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فیثک كان و  يوب  ینز  هچ  رگا  تفگ  نایفـس  وبا  هدلک ، نب  ثرح  زینک  هیمـس  رگم  دوش  یمن  ادـیپ  ینز  نینچ  متفگ  نم  مهاوخیم 
: تفگ دیرب و  ار  میرم  وبا  نخس  دش و  نیگمشخ  تدشب  تقو  نیا  رد  دایز  روایب ، ار  وا  تسا 

«. يوگب ازسان  هک  دنتفگن  هدب و  تداهش  دنتفگ  وتب  میرم  وبا  وش ، شوماخ  »

ج 2،ص:222 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

: تفگ میرم  وبا  ( 1)

: داد همادا  نینچ  شنانخسب  و  میوگ » یم  ما  هدید  میاهمشچ  اب  هک  ار  هچنآ  نم  تسا ، رتهب  دیرادرب  نم  زا  تسد  رگا  »

زا قرع  دمآ و  نوریب  نایفـس  وبا  هک  دـیئاپن  يرید  متـسشن ، ریحتم  متـسب و  اهنآ  يورب  ار  رد  متفرگ و  ار  نز  نآ  نهاریپ  مسق ، ادـخب  »
ار وا  لثم  لاحب  ات  تشادن  نفعتم  يوب  دوبن و  هداتفا  شیاهناتسپ  رگا  تفگ  دوب ، روطچ  نایفـس  وبا  يا  متفگ ، درکیم  كاپ  شیناشیپ 

«. مدوب هدرواین  ریگ 

مرش یتحیضف ، نینچ  زا  هیواعم  یلو  درکیم  هایس  ار  تیناسنا  هرهچ  هک  هیمس  یئاوسر  یگراکدب و  هرابرد  دوب  میرم  وبا  تداهش  نیا 
شنماد هک  دشکب  تلاجخ  يراوخ  یتسپ و  یئاوسر و  گنن و  همهنیا  زا  دنه  رسپ  ارچ  درکن و  ایح  دروخن و  رب  شتریغ  هب  تشادن و 
هدـنهد لکـش  رـصانع  زا  هدـیدرگ و  شدوجو  ءزج  تلیذر  هک  هدـش  هدولآ  نانچنآ  اه  گـنرین  اـه و  یتشز  اـه و  یتسپ  هنوگ  نیاـب 

«. 1  » تسا هدش  شتیصخش 

ناینب تیوقت  اهنامرآ و  هب  ندیـسر  يارب  وا  دوجو  زا  دوش و  هدوسآ  شینمـشد  زا  اـت  درک  قحلم  شدوخ  هب  ار  هیبأ  نب  داـیز  هیواـعم ،
.دنک يرادرب  هرهب  شتموکح 

یناگمه رفنت  زاربا 

هراشا

نآ تنس  هتساخرب و  ربمایپ  تفلاخم  هب  هیواعم  هک  دنتفگ  یم  همه  تخیگنارب و  ناناملسم  نایم  رد  يدیدش  رفنت  دایز ، قاحلتسا  ( 2)
تسا و هتشاذگ  رانک  ار  ترضح 
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دنتـشاد مالعا  دایز  هیواعمب و  تبـسن  ار  دوخ  رفنت  مشخ و  ناملـسم ، نادرم  دازآ  زا  یهورگ  دندش و  كانمیب  مالـسا  عضوب  یگمه 
: میزادرپ یم  نیدقان  نیا  زا  یخرب  هراشا  هب  ام  هک 

______________________________

ظحاج ص 103 جاتلا  (- 1)

ج 2،ص:223 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

(1)

ع)  ) نسح ماما  - 1

نینچ هجو  چیه  هب  مالسا  هک  درک  مالعا  تشاد و  نایب  وا  يارب  ار  نیگنن  راک  نیا  یتشز  تشون و  دایز  يارب  يا  همان  ع )  ) نسح ماما 
: تسا نینچ  همان  نتم  دریذپ ، یمن  ار  يراک 

دیاب راکانز  تسا و  هتـسباو  یئوشانز  شارف  هب  دـنزرف  دومرف ، ربماـیپ  دـعب ، اـما  هیمـس ، رـسپ  داـیز  هب  ع )  ) همطاـف دـنزرف  نسح ع  زا  »
«. 1 « » مالسلا دوش و  راسگنس 

ماما ج 2 223 1 -  (ع ) یلع نب  نسح  یناگدـنز  تفگ : دایز  هب  مکح  نب  ناورم  صاع و  ورمع  هیواعم و  روضح  رد  ماـما  نینچمه ،
223 ص :  (ع ..... ) نسح

هن یتباث و  هنیـشیپ  هن  يراد ، یئایور  هخاـش  هن  مسانـش ، یمن  یتسرد  تیعقوم  وت  يارب  نم  تسا ؟ تبـسن  هچ  شیرق  اـب  ارت  داـیز  يا  »
يدمآ ایندـب  هک  یتقو  دنتـشاد و  هطبار  وا  اب  برع  ناراکدـب  شیرق و  نادرم  هک  دوب  یپسور  ینز  تردام  هکلب  يراوگرزب ، هداوناخ 

يارب يراد ؟ يراختفا  هچ  وت  درک ، ار  تیردارب  ياعدا  شردپ  گرم  زا  سپ  هیواعم  نیا  هکنیا  ات  تخانش  یمن  يردپ  وت  يارب  برع 
«2 «. » تسا یفاک  ربمایپ  دنویپ  راختفا  ام  يارب  تسا و  سب  هیمس  يراکدب  وت 

(2)

ع)  ) نیسح ماما  - 2

مشخ تدش  زا  شا  هرهچ  دبوک  یم  مه  رد  ار  یمالسا  ياهناینب  دراد  هیواعم  دید  هک  یتقو  ع )  ) نیسح ماما  ءادهشلا ، دیـس  ترـضح 
هراب نیا  رد  همان  نتم  .دومرف  ضارتعا  داـیز  قاحلتـسا  هب  درمـشرب و  ار  شیاـهیراکهبت  تشون و  يا  هماـن  هیواـعم  يارب  تخورفارب و 

: تسا نینچ 
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هک هیمس  رسپ  دایز  يدایز ، اب  يردارب  یعدم  هک  یتسین  وت  ایآ  »

______________________________

73 دیدحلا 4 / یبا  حرش  (- 1)

58 یقهیب 1 / يواسملا  نساحملا و  (- 2)

ج 2،ص:224 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

هک یتروص  رد  تسا  وت  ردپ  رسپ  وا  هک  ینکیم  نامگ  وت  دمآ و  ایندب  فیقث  ناگدنب  شارف  رب 
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تدوخ سوه  زا  یتشاذگ و  رانک  ار  ربمایپ  تنس  وت  دوش ، راسگنس  دیاب  راکانز  تسا و  قلعتم  یئوشانز  رتسب  هب  دنزرف  دومرف ، ربمایپ 
«1 «. » يدومیپن ار  ادخ  تیاده  هار  يدرک و  يوریپ 

(1)

دیبع نب  سنوی  - 3

هب دـید و  ار  هایـس  همانـشیامن  نیا  ياهـشخب  همه  تشاد و  روضح  تشز  هماـگنه  نآ  رد  هک  دوب  یناـسک  هلمج  زا  دـیبع  نب  سنوـی 
: تفگ درمش و  تشز  ار  وا  مادقا  تساخرب و  هیواعم  ضارتعا 

راکانز هب  دنزرف  هک  يداد  نامرف  وت  دوش و  راسگنس  دیاب  راکانز  تسا و  هتسباو  جاودزا  رتسب  هب  دنزرف  هک  دومرف  ربمایپ  هیواعم ، يا  »
نایفـس وبا  يراکانز  دروم  رد  ار  میرم  وبا  تداهـش  یتفر و  راـنک  ربماـیپ  تنـس  زا  يدرک و  تفلاـخم  ادـخ  باـتک  اـب  تسا و  قلعتم 

«. یتفریذپ

: تفگ درک و  دیدهت  گرمب  ار  وا  دش و  نیگمشخ  هیواعم 

.دشابن ناسآ  تتشگزاب  هک  مروآ  زاورپب  تنانچ  مسق  ادخب  هنرگو  شاب  شوماخ  سنوی  يا  »

.نکب یهاوخیم  هچنآ  تروص  نیا  رد  تسادخ ، يوسب  ام  ریس  هک  تسا  نیا  هن  رگم  تفگ  سنوی 

«. 2  » يرآ تفگ ، هیواعم 

(2)

مکح نب  نمحرلا  دبع  - 4

هب مکح  نب  نمحرلا  دـبع  هکناـنچ  دـندرک ، ضارتعا  ًادـیدش  هیواـعم  هب  تفرگ و  رب  رد  مه  ار  هیما  ینب  یتح  رفنت  يدونـشخان و  نیا 
: تفگ وا  هب  دمآ و  هیواعم  دزن  هب  هیما  ینب  زا  یهورگ  هارمه 

راوخ ار  صاع  ینب  نامدود  ام  تدوخ  یهاوخ  دوخ  هار  رد  وت  »

______________________________

یشک ص 33 لاجر  (- 1)

1311 بهذلا 2 / جورم  (- 2)
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ج 2،ص:225 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

«. یتخاس اوسر  و 

: تفگ درک و  ناورم  هب  يور  هیواعم  ( 1)

«. تسا ناوتان  هناوید و  درم  نیا  ادخب  هلب   » تفگ ناورم  نک » نوریب  ار  ردام  ردپ و  یب  هناوید  نیا  »

دایز نم و  هرابرد  هک  يرعـش  رگم  تسین  ناوتان  هک  مدرکیم  تباـث  وتب  دوب  یمن  نم  تشذـگ  يراـبدرب و  رگا  ادـخب  تفگ : هیواـعم 
: تسا هدورس  نینچ  تفگ  هیواعم  تسا ؟ هتفگ  هچ  تفگ  ناورم  يا ، هدینشن  تسا  هتفگ 

میوگب دیابن  برح  رسپ  هیواعمب  ایآ 

راک نیا  اب  هنوگچ  راگزور  هک 
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داتفا یگنت  هب 

دوب كاپ  تردپ  هک  دوش  هتفگ  رگا  یئآ  یم  مشخب  ایآ 

دوب راکانز  تردپ  دنیوگب  هک  يوشیم  یضار  و 

دایز اب  وت  يدنواشیوخ  هک  مهدیم  یهاوگ 

تسا رخ  هرک  اب  لیف  يدنواشیوخ  دننام 

دیازب ار  دایز  هیمس  هک  مهدیم  یهاوگ  و 

دیآ یمن  رد  تسرد  راک ، نیا  ار ، یگنس  و 

وا زا  دورب و  دایز  شیپ  هب  هکنیا  رگم  موش  یمن  یـضار  وا  زا  ادخب ، تفگ  دـش و  كانهودـنا  راعـشا ، نیا  ندـناوخ  تقو  رد  هیواعم 
.دنک شدونشخ  دهاوخب و  شزوپ 

دورو هزاـجا  داـیز  زا  دـهاوخب و  شزوـپ  وا  زا  دورب و  داـیز  شیپ  هب  اـت  تفر  هفوـکب  دوـب  نیگمـشخ  وا  زا  هیواـعم  هک  نمحرلا  دـبع 
، دیـسر دایز  روضحب  هرخالاب  داد و  رارق  هطـساو  ار  شیرق  ناسانـشرس  زا  یهورگ  نمحرلا  دبع  دادن ، هزاجا  وا  هب  دایز  یلو  تساوخ 

: تفگ دش و  وا  هجوتم  دعب  دینادرگ و  يور  وا  زا  دایز 

؟ يا هدز  ار  اه  فرح  نآ  وت  - 

؟ ما هتفگ  هچ  - 

.یئوگب دیابن  هک  یئاهفرح  نامه  - 

ج 2،ص:226 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

: ونشب ار  مراعشا  نونکا  ( 1 ، ) تشذگرد دیاب  راکهانگ  زا  تسین و  رگباتع  رب  یهانگ  دنادرگ ، هتسیاش  تیادخ  - 

يراد هچنآ  وگب  - 

دش يراج  منابز  شزغل  زا  ماش  رد  هچنآ  زا  منک  یم  هبوت  هریغم  ابا  يا  وت  يوسب 

دیوگب میازسان  ات  دناوخ  ارم  هکدش  نیگمشخ  هراب  نیا  رد  نانچ  هفیلخ 

تسا نم  نأش  ریغ  وت  نأش  سپ  میآ ، یم  وت  بناجب  متفگ  متساوخ و  وا  زا  شزوپ  نم  و 
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دوب مبلق  فارحنا  زا  هک  یهارمگ  زا  دعب  متخانش و  دوخ  يأر  هابتشا  زا  سپ  ار  تقیقح  نم 

دشک یم  رس  تشهب  رد  یمرخب  هک  تسا  نایفس  وبا  زا  يا  هخاش  دایز 

ینیب یم  یبیع  هچ  اب  ارم  وت  منادیمن  یلو  منیب  یم  میومع  رسپ  ومع و  ردارب و  ارت  نم 

تشگنا زا  نایفس  وبا  نامدود  رد  هدایز  انامه 
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تسا رتزیزع  نم  ینایم 

: تفگ دایز  يدیسر ؟ یتساوخیم  هک  هچنآ  هب  وت  هکدسر  یم  برح  رسپ  هیواعمب  ایآ 

میدینش و ار  ترعش  ام  دزیریم  اضر  مشخب و  تناهد  بآ  يزاس ، یم  نخس  تنابز  اب  یئوگیم و  رعش  طقف  هک  یتسه  یقمحا  درم  وت 
؟ تسیچ تزاین  نونکا  میتفریذپ ، ار  تشزوپ 

؟ يا هدش  یضار  نم  زا  هک  سیونب  نینمؤملا  ریما  هب  يا  همان  - 

، دسیونب شیارب  يا  همان  تیاضر  داد  روتسد  دوخ  یشنم  هب  دایز 

ج 2،ص:227 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

رگم دسرب ، دایز  دایرفب  ادـخ  تفگ  هیواعم  دـناوخ ، ار  شراعـشا  هک  یتقو  درب و  هیواعم  شیپ  هب  تفرگ و  ار  همان  نمحرلا  دـبع  ( 1)
تیعقومب ار  وا  تشذـگرد و  نمحرلا  دـبع  زا  مه  هیواعم  تسا )؟ يدایز  برح  نادـناخ  رد  دایز   ) یتفگ ترعـش  رد  وت  هک  دـیمهفن 

«. 1  » دینادرگزاب نیتسخن 

(2)

نایرع وبا  - 5

رـس و همهنیا  تفگ : نایرع  وبا  دنتـشذگ ، وا  ربارب  زا  هراوس  شناهارمه  اب  دایز  يزور  دوب ، روآ  نابز  یلو  انیبان  يدرمریپ  ناـیرع  وبا 
.تسا نایفس  وبا  نب  دایز  بکوم  دنتفگ  تسیچ ؟ ادص 

، تشاذگن یقاب  يدنزرف  دوخ  زا  دمحم ، هلظنح و  هسبنع و  هبتع و  هیواعم و  دیزی و  زا  ریغ  نایفـس ، وبا  مسق ، ادـخب  تفگ : نایرع  وبا 
؟ تسا هدمآ  اجک  زا  دایز  سپ 

دایز هداتسرف  .دراد  هاگن  ار  شنابز  ات  دنهدب  وا  هب  لوپ  يرادقم  داد  روتسد  دایز  دنتفگ و  وا  يارب  ار  ارجام  دایز ، ناکیدزن  زا  یضعب 
.یناسرب تیناگدنز  فرصمب  ات  هداتسرف  وت  يارب  مرد  تسیود  قارع  ریما  دایز  تیومع  رسپ  نایرع ، ابا  يا  تفگ  دمآ و  وا  شیپ  هب 

: تفگ دمآ و  زاورپب  شبلق  ینامداش  تدش  زا  نایرع  وبا 

داد و شمالس  دایز  تشاذگ  وا  ربارب  زا  دایز  بکوم  هک  رگید  زور  تسا ) نم  يومع  رسپ  هک  قحلا  درک  محر  هلص  وا  )
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.مونش یم  دایز  يادص  رد  ار  نایفس  وبا  يادص  تفگ  نایرع  وبا  ینکیم  هیرگ  ارچ  تفگ  دایز  داتفا ، هیرگب  نایرع  وبا 

هزیاج نیا  اب  هک  دوب  نامیا  یب  يدرم  مه  نایرع  وبا  دراذـگیم ، رثا  هتفاین  هار  نآ  رد  يداقتعا  هک  هابت  ياـهلد  رد  نینچ  نیا  لوپ  یلب ،
راعشا نیا  دینش  ار  ربخ  نیا  هک  هیواعم  داد ، هدیقع  رییغت  زیچان 

______________________________

554 - 552 باعیتسالا 1 / ، 71 دیدحلا 4 / یبا  نبا  حرش  (- 1)

ج 2،ص:228 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

: تشون شیارب  ار 

(1)

درک گنر  نایرع  وبا  يا  ارتدنداتسرف  تیارب  هک  یئاهلوپ  هنوگچ 

یسانش یم  یتخانش  یمن  هک  ار  هچنآ  زورما  یتخانش و  یمن  ار  دایز  زورید  وت 

خساپ رد  دناوخ  ار  راعشا  نیا  هک  نایرع  وبا  تخاس  کیدزن  دوخب  دیسرت  یم  نآ  زا  هک  ار  هچنآ  لوپ  اب  هک  دهد  قیفوت  ار  دایز  ادخ 
: تفگ نینچ  هیواعم 

يدرک شومارف  ار  ام  نایفس  وبا  رسپ  يا  وت  یلو  یتفگ  نخس  دنکیم  هدنز  ار  اهلد  هک  يا  هزیاج  زا 

مینز یمن  ناتهب  وا  قحب  ام  ام و  دزن  رد  تسا  وکین  شیاهماقم  دایز ، اما 

«. 1  » دبای یم  دشاب  هک  اج  ره  رد  ار  شیازج  ددنبب  ار  يدب  هار  رگا  ایدسریم  وا  هب  شا  هجیتن  ددنبب  ار  ریخ  هار  هک  یسک 

(2)

هرکب وبا  - 6

یتخسب هک  دوب  دایز  ردارب  هرکب  وبا  درک  شنزرس  ار  دایز  دش و  نیگمشخ  هیواعم  رب  دایز  قاحلتسا  يارجام  رد  هک  یناسک  رگید  زا 
هموکحلا رادب  هرکب  وبا  تفریم  جح  رفسب  دایز  هک  یتقو  تفرن و  شرادیدب  درک و  هطبار  عطق  وا  اب  درمش و  تشز  ار  شردارب  شور 

: تفگ تفر و  دایز  دزن  هب  باتش  اب  دید  ار  وا  هک  نانابهگن  زا  یکی  تفر و 

«. 2  » دش رصق  دراو  هرکب  وبا  تردارب  ریما ، يا  - 
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______________________________

71 دیدحلا 4 / یبا  نبا  حرش  (- 1)

نب عیفن  هرکب ، وبا  (- 2)
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وا هتخاس و  قحلم  دوخ  يدـنزرفب  ار  وا  ثراح  هک  هدوب  ثراح  هدـنب  حورـسم و  شردـپ  مان  دوشیم  هتفگ  تسا و  هدـلک  نب  ثراـح 
وا تسا  هدش  یئامنهار  ربمایپ  روضحب  هتفر و  هرکب  هب  فئاط  يوراب  زا  هک  هتفای  بقل  هرکب  وبا  تهج  نآ  زا  تسا و  هدوب  دایز  ردارب 

بکترم رمع  نامز  رد  شنارای  زا  یعمج  اب 

ج 2،ص:229 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

؟ يدید ار  وا  ایآ  وت  رب  ياو  - 

.دیآ یم  دراد  هک  تسوا  نیا  - 

هب دنک  دایز  هب  یهجوت  هکنآ  نودب  هرکب  وبا  دوب ، هدناشن  ناماد  رد  ار  شرـسپ  دایز  دیـسر و  دایز  رـس  يالابب  ات  دـمآ  شیپ  هرکب  وبا 
: تفگ دایز  رسپ  هب  وا  ریقحت  روظنم 

هک منادیمن  نم  مسق ، ادخب  هن  تفرگ  هرانک  شیلـصا  ردپ  زا  دایز  درک و  انز  شردام  دش ، گرزب  یهانگ  بکترم  تردپ  رـسپ ، يا  »
نیا رد  دورب و  جح  هب  دهاوخیم  ادرف  دوش  بکترم  رتگرزب  یهانگ  دهاوخیم  تردپ  نونکا  دشاب و  هدـید  ار  نایفـس  وبا  هیمـس  زگره 

ربمغیپ رسمه  رگا  تروص  نیا  رد  تفر  دهاوخ  تسا  ربمغیپ  رـسمه  نینمؤملا و  ما  هک  نایفـس  وبا  رتخد  هبیبح  ما  رادیدب  ریزگان  رفس 
دهاوخ تردـپ  هب  یگرزب  یئاوسر  دادـن  دورو  هزاـجا  وا  هب  رگا  دوش و  یم  دراو  ربماـیپ  رب  یگرزب  تبیـصم  داد ، دورو  هزاـجا  وا  هب 

وکین شاداپ  وتب  يدرک  هک  یتحیـصن  ربارب  رد  دـنوادخ  ردارب ، يا   » داد باوج  داـیز  تفر و  تفگ و  ار  نخـس  نیا  هرکب  وبا  دیـسر ،
«. 1 « » دنریگ مشخ  وت  رب  هچ  یشاب و  نیگمشخ  هچ  دهدب 

(1)

غرفم نب  دیزی  - 7

وا هدنیآ  ياهلسن  ربارب  رد  هشیمه  يارب  هک  درک  وجه  نانچ  ار  دایز  رعش  درف  ود  اب  هغبان  دادعتسا و  اب  رعاش  نیا 
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.دیشک یئاوسر  گنن و  هب  ار 

______________________________

نبا هتفگب  دنامن ، زیاح  شتداهش  هرکب  وبا  اما  دش  یم  هتفریذپ  ناشتداهش  دندرک و  هبوت  دعب  دز و  هنایزات  ار  اهنآ  رمع  دش و  یهانگ 
رد دنیوگیم  یضعب  تسا و  هتـشذگرد  يرجه  لاس 50  رد  ینئادـم  هتفگب  تسا و  هدرم  هرـصب  رد  دایز  یئاورنامرف  ناـمز  رد  دـعس ،
وبا ( 537 هباصالا 3 / هیـشاح  رد  هدش  پاچ  باعیتسا  ، 469 بیذهتلا 10 / بیذـهت   ) تسا هتفر  ایند  زا  ع )  ) نسح ماما  تداهـش  لاس 

.تسا هدوب  یشبح  حورسم  وبا  وا  ردپ  هک  درک  تیصو  شنادنزرفب  گرم  ماگنهب  هرکب 

.مک فالتخا  اب   550 باعیتسالا 1 / ، 70 دیدحلا 4 / یبا  نبا  (- 1)

ج 2،ص:230 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

دشاب یتربع  وت  يارب  رکفت  رد  هک  نک  هشیدنا 

؟ يدیسر یئاورنامرف  زا  ریغ  یتلیضف  هب  راک  نیا  رد  ایآ 

.دوب شیرق  نادرم  زا  یهورگ  دنزرف  شرسپ  هک  دیمهفن  شیناگدنز  نارود  رد  هیمس 

«. 1  » ما هدشن  وجه  رعش  ود  نیا  دننامب  زگره  تفگ : دش و  نیگهودنا  یتخسب  رعش  نیا  زا  دایز 

باکترا هب  ار  اهنآ  دورس و  دایز  هیواعم و  ياجه  رد  رت  هدنبوک  رت و  تخس  يراعـشا  هکلب  درکن  افتکا  مه  تیب  ود  نیا  هب  رعاش  ( 1)
میروآ یم  ار  شراعشا  زا  یخرب  کنیا  هک  داد ، رارق  داقتنا  ضارتعا و  دروم  تسکـش  مه  رد  ار  مالـسا  تمرح  هک  گرزب  هانگ  نیا 

: تسوا يوکین  هحیرق  رادومن  هک 

یئاور یئاراکشآ و  هب  نایفس  وبا  اب  تخیماینرد  تردام  هک  مهدیم  یهاوگ 

دیدش رذح  سرت و  زادوب  یناهنپ  شا  هطبار  هکلب 

: دورس نینچمه  هد و  تراشب  یگدنکارپ  هب  ار  تمدرمدریمب  هیواعم  هک  یماگنه  سپ 

دنراد زیگنا  تفگش  یناتساد  نم  دزن  رد  هرکب  ابا  عفان و  دایز و  انامه 

دنراد ردپ  کی  همه  نز و  کی  مکش  رددنا  هدش  هدیرفآ  هک  دندرم  هس  اهنیا 

هکنانچ اهنآ  زا  یکی 
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«2  » تسا یبرع  شیومع  رسپ  یموس  تسا و  هدنب  يرگید  تسا و  یشرق  دنیوگیم 

______________________________

.درکن كانهودنا  ارم  غرفم  نبا  رعش  لثم  زیچ  چیه  تفگ  دایز  رگید  تیاور  رد  281 و  بدالا 3 / نونف  یف  برالا  تیاهن  (- 1)

563 هباصالا 1 / (- 2)

ج 2،ص:231 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

هب ار  داـبع  هک  یعقوـم  داـیز  وـجه  رد  هک  هدروآ  يراـخب  دـلاخ  زا  ار  راعـشا  نیا  هک  تسا  هتـشون  بهذـلا  جورم  رد  يدوعـسم  ( 1)
: تسا هدورس  درک  قاحلتسا  دوخ  يردارب 

يرادن شیرق  زا  يردپ  ردام و  وت  اریزدوش  یمن  رود  وت  زا  یماندب  زگره  دابع  يا 

هیواعمب دایز  قاحلتسا  لثم  دایز  هب  مه  دابع  قاحلتسا  دناد  یمن  ارت  بسن  یسک  دشاب و  مولعم  هک  يرادن  يردپ  وت  وگب ، هللا  دیبع  هب 
دنک اعدا  دوخ  يارب  شیلـصا  ردـپ  زا  ریغ  يرگید  ردـپ  سک  ره   ) دومرف هک  دوب  ربماـیپ  تنـس  فـالخ  رب  راـک  نیا  تفرگ و  ماـجنا 

(. تسا مارح  وا  رب  تشهب 

تاروتسد میلاعت و  مالسا و  اب  دوشگ و  ار  داسف  باب  هک  دوب  هیواعم  نیا  تفرگ و  قشمرس  هیواعم  زا  گرزب  مرج  نیا  ماجنا  رد  دایز 
.دیزرو تفلاخم  یئاورپ  سرت و  هنوگ  چیه  نودب  نآ 

(2)

يرصب نسح  - 8

ناهانگ اهیراکهبت و  زا  ار  دایز  قاحلتـسا  هک  « 1  » تسا يرـصب  نسح  درمـش  تشز  ار  وا  لمع  هک  هیواعم ، رب  نارگباـتع  هلمج  زا  و 
: تفگ تسناد و  هیواعم 

______________________________

ار ربمغیپ  رسمه  هملسلا  ما  يزینک  هک  دوب  یبوخ  نز  شردام  دوب و  يراصنا  تباث  نب  دیز  مالغ  راسی  وبا  شردپ  يرصب  نسح  (- 1)
ناگرزب زا  وا  .دمآ  ایندب  هنیدم  رد  یگدرب  لاح  رد  هک  دوشیم  هتفگ  دمآ و  ایندب  رمع  تفالخ  نایاپ  هب  لاس  ود  نسح  تشاد ، هدهعب 

لاس بجر  هام  زاغآ  رد  دوب و  نیعبات  نایاوشیپ  و 
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هاگماش رد  نسح  دـیوگیم  لیوط  دـیمح  دـندرک ، تکرـش  یهوبنا  هورگ  شا  هزانج  عییـشت  رد  درک و  تافو  هرـصب  رد  يرجه   110
عییـشت ار  وا  هزاـنج  مدرم  همه  میدرپس و  كاـخب  ار  وا  هعمج  زاـمن  زا  دـعب  میتـسیرگ و  وا  گرمب  هعمج  زور  حبـص  درم و  هبنـشجنپ 

هدش كرت  مالـسا  رد  رـصع  تعامج  زامن  هک  تشادن  هقباس  زور  نآ  ات  دـشن و  هدـناوخ  دجـسم  رد  رـصع  زامن  هک  يروطب  دـندرک 
عییشت رد  تشاد  نسح  اب  هک  یفالتخا  تلعب  نیریس  نبا  یلو  دنامن ، دجسم  رد  یسک  دندوب و  وا  نفد  راک  رد  مدرم  همه  اریز  دشاب ،

نسح نابز  رگا   ) دنا هتفگ  شا  هرابرد  هکنانچ  دوب  ناورم  ینب  ناراکمه  زا  نسح  ( 124 نایعالا 4 / تایفو   ) درکن تکرش  شا  هزانج 
سیلدت ثیدح  رد  نسح  دنا  هتفگ  رابخا ، نایوار  دـش ) یم  نوگنرـس  روگ  رعقب  شا  هنال  زا  نایناورم  تلود  دوبن ، جاجح  ریـشمش  و 

.درک یم 

ج 2،ص:232 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

هلیـسوب ار  تما  دوب ، یفاک  شتیمرجم  يارب  اهنآ  زا  یکی  طقف  دوبن  اـهنآ  زا  مادـک  چـیه  رگا  هک  دـش  هاـنگ  راـهچ  بکترم  هیواـعم  »
، تخادرپن تروشمب  راک  نیا  رد  ربمایپ  راک  هتـسیاش - نارای  اب  و  داد ، رارق  هچیزاب  ار  تفالخ  و  تخادـنا ، یگدـنکارپ  هب  نادرخباـن 

ياعدا هب  ار  دایز  دـیزگرب ، دوخ  ینیـشناجب  تخاون  یم  روبنط  دیـشوپ و  یم  ریرح  سابل  هک  ار  راوخ  بارـش  تسم و  دـیزی  شرـسپ 
راسگنـس دـیاب  ار  راکانز  تسا و  یئوشانز  رتسب  هب  هتـسباو  دـنزرف   ) دوب هدومرف  ربماـیپ  هک  یتروص  رد  تخاـس  قحلم  دوخب  يردارب 

«. 1 « » راب ود  رجح ، نارای  رجح و  نتشک  زا  وا  رب  ياو  و  درک )

دنوادخ يدوزب  تسوا و  ياهراک  نیرتتـشز  رامـش  رد  دادیم  لیکـشت  ار  وا  ياهیراکهبت  زا  یخرب  هک  هیواعم  گرزب  هانگ  راهچ  نیا 
وا
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.درک راتفرگ  اهنآ  هب  ار  ناناملسم  هیواعم  هک  تسا  یناوارف  ناهانگ  هلمج  زا  مئارج  نیا  دیشک و  دهاوخ  تخس  یباسحب  ار 

(1)

يراوتکس - 9

هک یتروص  رد  تسا  دایز  يردارب  هب  هیواعم  ياعدا  دش  در  اراکشآ  هب  ربمایپ  ياهتنس  زا  هک  یتنس  نیتسخن   » تفگ يراوتکس  همالع 
یئاورنامرفب هیواعم  هک  یتقو  یلو  داد ، نامرف  شبسن  عطقب  تسین و  نم  رسپ  دایز  تفگ  یم  تسج و  یم  يرازیب  دایز  زا  نایفـس  وبا 

تبـسن تناها  یـشکرس و  زا  تسناوت  هچنآ  راکانز ) نز  رـسپ   ) هیبأ نب  دایز  دیزگرب و  شیرادنامرفب  تسویپ و  دوخب  ار  دایز  دیـسر 
«. 2 « » داد ماجنا  ربمایپ  نادناخب 

هدیقع و قیرط  رد  کش  نودب  ناشرثکا  دندرمش و  تشز  ار  دایز  قاحلتسا  هک  دندوب  هیواعمب  نارگباتع  هورگ  زا  يا  هدع  رفن  هن  نیا 
.دنتساخرب هیواعم  اب  هضراعمب  دنتشاد  مالسا  هرابرد  هک  یتریغ  ياضتقا  هب 

هدنز ار  تیلهاج  شور  يراک  نینچ  اب  هیواعم  هک  دندید  یم  اهنآ 

______________________________

196 ءادفلا 1 / یبا  خیرات  ، 157 يربط 6 / خیرات  (- 1)

لئاوالا ص 136 هرضاحم  (- 2)

ج 2،ص:233 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

تـسا ناناملـسم  رب  تموکح  هک  شیاجبان  تساوخ  هب  ات  دزاسیم  دوبان  ار  مالـسا  ياهنامرف  دراذگ و  یم  تعدب  نید  رد  دنک و  یم 
.دبوک مه  رد  تسه  هک  هلیسو  رهب  ار  فلاخم  ياهورین  دسرب و 

يا همان  هکنانچ  دزیگنارب  يوما  نامدود  هب  دنویپ  شدـیدج و  بسن  تابثا  يارب  ار  لئاسو  همه  ات  دیـشوک  یم  دایز  لاح ، ره  رد  ( 1)
ار همان  نیا  دوش و  تیبثت  شدـیدج  بسن  هلیـسو  نیا  هب  ات  دـیمان  نایفـس  یبا  نب  دایز  ار  دوخ  مالک ، زاغآ  رد  تشون و  هشیاـع  يارب 

زا  ) داد خساپ  نینچ  وا  هب  هشیاع  یلو  دادن  هار  دوخب  هشیاع  زا  سرت  هبتاکم  نیا  رد  دهد و  رارق  شیاعدا  یتسرد  رب  یلیلد 
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یتسپ و هب  دـنام و  هجیتن  یب  دایز  شالت  دـناوخن ، نایفـس  وبا  نب  دایز  ار  وا  هشیاع  نوچ  و  « 1 ( » دایز شدـنزرف  هب  نینمؤملا  ما  هشیاع 
: تفگ مدرمب  تفای  هفوک  تموکح  هک  یتقو  دش و  هدیشک  يراوخ 

.مراد یتساوخرد  امش  زا  طقف  ما  هدمآ  هفوک  هب  هک  نونکا  - 

.نک اضاقت  یهاوخیم  هچنآ  - 

.دینک دییأت  هیواعم  اب  ار  نم  يردارب  - 

: دنتفگ دنتشاد و  مالعا  تساوخرد  نیا  اب  ار  دوخ  تفلاخم  هفوک  نادرمدازآ  نینمؤم و 

«. 2 « » میهد یمن  غوردب  تداهش  ام  »

رد وا  همانـسانش  هک  دـش  بجوم  هیواعم  راشف  روز و  اما  دـنناوخب  هیواعم  يردارب  هب  ار  هدازانز  نیا  هک  دـندشن  رـضاح  زگره  بارعا 
ضارقنا هیما  ینب  هک  یتقو  یلو  دندرکیم  هدافتـسا  يزایتما  نینچ  زا  شنادنزرف  وا و  هیما  ینب  نارود  نایاپ  ات  دوش و  تبث  شیرق  رتفد 

ناوید زا  ار  دایز  نادناخ  مان  هک  داد  روتسد  تفریذپن و  ار  قاحلتسا  نیا  یسابع  هفیلخ  يدهم  دیـسر ، سابع  ینب  هب  تفالخ  دنتفای و 
دننک جراخ  برع  شیرق و 

______________________________

حئاصنلا ص 58 (- 1)

123 يربط 6 / (- 2)

ج 2،ص:234 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

یمور ناگدرب  زا  یکی  هب  باستنا  هک  ناشنیتسخن  تبـسن  نامهب  دایز  نادناخ  هجیتن  رد  داتفا و  قافتا  يرجه  لاسب 195  هعقاو  نیا  و 
.دنتشگزاب دوب 

(1)

هیواعم نارادنامرف  نارازگراک و  - 15

هراشا

اب تقو ، راکمتس  تموکح  اریز  درک ، یم  هدهاشم  ار  هایس  ياهجنر  اهمتس و  زا  نوگ  هنوگ  یئاهگنر  هیواعم  نامز  رد  یمالـسا  تما 
تفرگ و یم  روزب  ار  اهتورث  دـناریم و  مکح  ناناملـسم  رب  تشحو  رورت و  ریگ و  تفرگ و  اب  دوب و  راوس  مدرم  شودـب  فنع  روز و 

سرت ار  یمالسا  عامتجا  هدش و  دنلب  متس  زواجت و  همه  نآ  زا  مدرم  دایرف  هک  يروطب  دروآ  یمن  باسحب  ار  یناسنا  یلاع  ياهشزرا 
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هتفرگ ارف  یناگمه 
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.دروخ یم  مشچب  یگمیسارس  ساره و  كانفوخ  حبش  اج  همه  دوب و 

رد هیواعم  ناـمرفب  هک  دوب  كاـب  یب  ياـهدالج  زیر و  نوخ  هیاـمورف و  یهورگ  طلـست  یئاـج ، همه  يرگمتـس  نیا  رهاـظم  هلمج  زا 
دندناریم مکح  مدرم  رب  توهش  سوه و  اب  دنتخادرپ و  یم  يرگناریو  تراغ و  هب  اج  همه  دندرکیم و  تموکح  یمالسا  ياهنیمزرس 

: دنتفگ یم  مدرم  قوقحب  نآ  زواجت  متس و  تموکح و  نیا  تواسق  زا  جراوخ  هکنانچ  دنتشادن  تلادع  يارجا  هب  یئانتعا  چیه  و 

دوخ لیم  هب  دنریگ و  یم  ار  وا  دـندش  نامگدـب  سک  رهب  دـننک و  یم  راتفر  مدرم  اب  نارابج  نوچمه  هک  دنتـسه  یهورگ  هیما  ینب  »
«« 1  » دنشکیم ار  مدرم  دوخ  مشخ  اب  دننکیم و  تواضق 

ینامیا دـندومیپ و  یم  اج  همه  رد  ار  تیانج  يریگ و  تخـس  هار  يراکمتـس  اب  هک  دوب  هیما  ینب  تسایـس  زا  قیقد  یفرعم  کـی  نیا 
دندناشک و یم  اهنادنز  اههاگراتشک و  هب  ار  مدرم  دندوبن و  لئاق  یسک  يارب  یگدنز  قح  دنتشادن و  نآ  تمارک  تیناسنا و  قوقحب 

يور زا  ناشتواضق 

______________________________

95 نایبلا 1 / (- 1)

ج 2،ص:235 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

ياهفدـه ضارغا و  هار  رد  بضغ و  مشخ و  يور  زا  دنتـشادن و  ادـخ  باـتک  هـب  یئاـنتعا  ناـشیاهنامرف  رد  دوـب و  توهـش  سوـه و 
.دنتشک یم  دنتساوخیم  هک  ار  سک  ره  ناشدوخ 

ناناملـسم قوقح  ندرمـش  زیچان  دراوم  رد  تشاد  اج  شریرـش  داهن  رد  هچنآ  رـصم  مکاح  هیواعم و  ریزو  صاع  ورمع  هکناـنچ  ( 1)
هک يداـصتقا  عباـنم  رگید  نینچمه  دوب و  ناناملـسم  لاـم  هک  یتروـص  رد  تسا ) شیرق  زا  ناتـسب  داوـس   ) تفگ یم  درکیم و  ناـیب 

هزرابم ربمایپ  روتـسد  اب  دـپاچب و  ار  ناناملـسم  لاوما  هک  تشاد  هراب  نیا  رد  یقح  هچ  وا  تشاد ، شیرق  هب  قلعت  صاع  ورمع  لاـیخب 
دنک و
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؟ دنک گنج  مالعا  یمالسا  يدابم  اهفده و  اب  اراکشآ 

اب دیابرب و  ار  ناناملـسم  لاوما  و  دنک ، عافد  شا  هتـسکش  ياه  تب  زا  دنادرگ و  هدـنز  ار  تیلهاج  ات  دیـشوک  یم  هیما  ینب  تموکح 
.دبای یگریچ  نایمالسا  نوئش  رب  روز  ملظ و 

قلطم یتموکح  اهنآ  هب  درکیم و  راوس  ناناملسم  ندرگ  رب  ار  اهزیرنوخ  نیمرجم و  دنتفگ ) یم  هکنانچ   ) برع يارـسک  هاگ ، نیا  رد 
هنارئاج تموکح  درکیم و  دییأت  ار  اهنآ  متـس  دـننک و  زواجت  دـنهاوخیم  هک  هنوگ  ره  مدرم  ناج  لامب و  ات  دیـشخب  یم  هماکدوخ  و 

دنتفرگیم یگدنب  هب  ار  مدرم  ناشهایس ، تموکح  نارود  رد  مه  اهنآ  تخادرپ ، یم  ناشیرادبناج  هب  تخاسیم و  رتمکحتـسم  ار  ناش 
.دندناشکیم ناشیراوخ  سرت و  هب  و 

.میهدیم ناشن  ار  اهنآ  تشز  لامعا  یضعب  میراگن و  یم  ار  راک  هیس  نایاورنامرف  نیا  زا  یخرب  لاح  حرش  زا  يرصتخم  اجنیا  رد  ام 

(2)

بدنج نب  هرمس  - 1

یقش درم  نآ  بدنج  نب  هرمـس  درکیم  يرای  ار  هیواعم  یهایـس ، متـس و  شرتسگ  رد  اج  همه  هک  هیواعم  راک  هبت  ناراکمه  زا  یکی 
درک هایس  ار  ریس  قالخا و  بتک  تاحفص  خیرات و  هرهچ  وا  ناهانگ  هک  دوب  راکتشز 

ج 2،ص:236 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.مینک یم  ربمایپ  نامز  رد  وا  دنسپان  ياهشور  هب  يا  هراشا  میزادرپب  شینارمکح  نامز  رد  وا  تایانج  حرشب  هکنآ  زا  شیپ  ام  و 

ناتسوب رد  امرخ  تخرد  کی  هرمس  دنسیون ، یم  نایوار  هکنانچ  دوب و  فورعم  یشکرس  قافن و  هب  ربمغیپ  نامز  رد  راکبان  درم  نیا 
تیاکـش هرمـس  تمحازم  زا  دـمآ و  ربمایپ  روضحب  يراصنا  دوب ، درم  نآ  محازم  هشیمه  تخرد  نیا  يارب  تشاد و  يراـصنا  يدرم 

: دومرف وا  هب  تساوخ و  ار  هرمس  ادخ  لوسر  درک ،

ریگب ار  شلوپ  شورفب و  درم  نیا  هب  ار  تتخرد  - 

مشورف یمن  - 

رگید تخرد  کی  - 
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ریگب تتخرد  ربارب  رد 

منک یمن  ار  يراک  نینچ  - 

نک يرادیرخ  وا  زا  ار  شناتسلخن  - 

منک یمن  مه  ار  راک  نیا  - 

.منک یم  تنامض  تیارب  ار  تشهب  لباقم  رد  شخبب و  نمب  ار  تخرد  - 

منک یمن  يراک  نینچ  - 

: دومرف يراصنا  درمب  دوب  تحاران  تدشب  هک  یلاحرد  دید  ار  وا  رش  يدیلپ و  هرمس و  دانع  دح  نیا  ات  هک  ربمغیپ 

«. 1  » درادن هراب  نیا  رد  یقح  وا  زادنیب ، ار  شتخرد  ورب 

______________________________

مالسا رد  و  یناسر ، نایز  يدرم  وت  دومرف  هرمسب  ربمایپ  هک  تسا  هدروآ  قئافلا  رد  يرـشخمز  ، 363 دیدحلا 1 / یبا  نبا  حرش  (- 1)
خیب زا  ار  شتخرد  ورب  دومرف  يراصنا  درم  هب  ربمایپ  هک  دـیامرفیم  ع )  ) رقاب ترـضح  هرارز  تیاور  رد  تسین و  یناسر  نایز  نایز و 

ار ثیدـح  نیا  رتاوت  نهر ، باب  حیرـشت  رد  نیققحملا  رخف  تسین و  یناسر  نایز  ناـیز و  مالـسا  رد  اریز  زادـنیب  شـشیپ  هب  نکرب و 
لقن رد  اریز  تسا  لصاح  ریغ  هک  یظفل  رتاوت  اما  يونعم ، ای  تسا  یلامجا  اـی  تسا  هدرک  اـعدا  وا  هک  يرتاوت  یلو  تسا  هدرک  ناـیب 

.میا هتفگ  نخس  هیافکلا  حاضیا  باتک  موس  ءزج  رد  طوسبم  روطب  ام  هدعاق  نیا  هرابرد  دوشیم و  هدید  یظفل  فالتخا  ثیدح 

ج 2،ص:237 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

هتشک شدوجو  رد  ار  يراوگرزب  تیناسنا و  هک  تسوا  یهابت  همادا  هرمس و  يراکهنگ  تواقـش و  رب  یگرزب  لیلد  ناتـساد  نیا  ( 1)
یئاهداهنشیپ وا  هب  ینمشد  عازن و  عفر  يارب  ناهج  تاقولخم  نیرتفیرـش  ناربمایپ و  ياقآ  هک  اجنادب  ات  تسا  هدناشک  شیتخبدب  هب  و 

تـسا ناـحلاص  ناـنمؤم و  هاـگیاج  هک  تشهب  رد  یخاـک  هدـعو  وا  هب  شزرا ، مک  تخرد  نیا  ضوع  رد  یتح  دـنک و  یم  هنـالداع 
رب دریذپ و  یمن  ار  ادخ  لوسر  نخس  وا  یلو  دهدیم 
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.دیارگ یم  تواقشب  دناریم و  دوخ  زا  ار  تداعس  دنامیم و  یقاب  شا  یشکرس  دانع و 

: تفگ دیسر  رمعب  هک  ربخ  نیا  تخورف و  یم  بارش  هرمس  مالسا ، رد  بارش  میرحت  زا  سپ  هکنیا  شناهانگ  رگید  زا 

«1 « » دنتخورفیم ار  نآ  دش و  مارح  اهنآ  رب  هیپ  هک  دنک  تنعل  ار  دوهی  ادخ  دومرف  ربمایپ  دشکب ، ار  هرمس  دنوادخ  »

تموکحب دوخ  تباین  هب  ار  وا  دایز  دیسر  تفالخب  هیواعم  نوچ  تشاد و  شتنوشخ  يراکهبت و  یشکرس و  رد  یعـضو  نینچ  هرمس 
هکنانچ درک  هنامحر  یب  یئاهیور  هدایز  مدرم  هناکاب  یب  يدوبان  راکوکین و  نادرم  نتـشک  رد  راکتیانج  درم  نیا  تشاـمگ و  هرـصب 

«: 2  » مدیسرپ نیریس  نب  سنا  زا  دیوگ  یم  میلس  نب  دمحم 

»؟ تسا هتشک  مه  ار  یسک  هرمس  ایآ  »

______________________________

رب هیپ  هک  ار  دوهی  دنک  تنعل  ادخ  تفگ  رمع  هک  تسا  هدمآ  قئافلا  باتک  رد  يرـشخمز  تیاور  رد  25 و  لبنح 1 / نبا  دنسم  (- 1)
.دنتخورف دندرک و  بآ  ار  نآ  دوهی  یلو  دش  مارح  اهنآ 

ربمایپ باحصا  یـضعب  زا  یتایاور  وا  .دمآ  ایندب  نامثع  تفالخ  زا  هدنامیقاب  لاس  ود  ای  لاس  کی  رد  يراصنا  نیریـس  نب  سنا  (- 2)
نبا تسا و  هدوب  دامتعا  دروم  یثدحم  وا  دنیوگیم  نارگید  نیعم و  نبا  .دنا  هتشاد  نایب  وا  زا  ار  تایاور  نیا  مه  یعمج  هدرک و  لقن 

لاس 118 رد  هک  دنادیم  قثوم  نیعبات  زا  ار  وا  یلجع  تسا و  هدرک  لقن  یکدنا  ثیداحا  یلو  هدوب  دمتعم  یثدحم  وا  دـیوگیم  دـعس 
(. 374 بیذهتلا 1 / بیذهت   ) تسا هدرک  تافو  يرجه  ای 120 

ج 2،ص:238 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

: تفگ هودنا  مشخ و  اب  سنا  ( 1)

دمآ هفوکب  تشاذگ و  دوخ  ياجب  هرصب  تموکح  رد  ار  وا  دایز  دروآ ؟ رامآ  هب  ار  هرمث  ياه  هتشک  ناوتیم  ایآ 
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: تفگ هرمس  هب  دایز  تسا ، هتشک  ار  مدرم  زا  رفن  رازه  هدجه  هرمس  دید ، تشگزاب  هک  یتقو  و 

»؟ دشاب هانگ  یب  ناشرفن  کی  لقاال  هورگ  نیا  زا  هک  يدیسرتن  ایآ  »

: تفگ اراکشآ  هب  یئاورپ  یب  یئوررپ و  لامک  اب  شکمدآ  دالج  هرمس 

«« 1  » متشادن یسرت  متشکیم  مه  رگید  هزادنا  نیمه  رگا  »

تشک دندوب  هتخادرپ  نآرق  يروآ  عمجب  هک  ار  رفن  داتفه  نم  ناگتسب  زا  هاگرحـس  کی  رد  هرمـس  دیوگ ، یم  « 2  » يودع راوس  وبا 
«. 3»

هناخ کیدزن  دمآ  یم  هنیدم  زا  شناراوس  یهارمه  هب  هرمس  هک  یماگنهب  دیوگیم ، هرمس  ياه  یمحر  یب  اهراتـشک و  هرابرد  فوع 
رب يا  هبرح  تهج  نودب  درب و  هلمح  واب  هرمس  ناراوس  زا  یکی  ناهگان  دمآ ، نوریب  شا  هناخ  زا  رفن  کی  دیـسر ، هک  دسا  ینب  ياه 

: دیسرپ دید ، نوخب  هتشغآ  ار  درم  نآ  دیسر  ارف  هرمس  دنتشذگ و  هک  ناراوس  تخادنا ، شکاخب  تخاون و  وا 

»؟ تسیک نیا  »

.دنا هدرب  هلمح  وا  هب  ریما  هاپس  نازاتشیپ  دنتفگ ،

«. 4 « » دینک رارف  دیاب  اهنآ  ربارب  زا  دنیآ  یم  ام  نایهاپس  هک  دیدینش  هاگره  : » تفگ یشکرس  رورغ و  تیاهن  رد  هرمس 

______________________________

132 يربط 6 / ، 183 لماکلا 3 / (- 1)

ع)  ) نسح ماما  نینمؤملا و  ریما  زا  یثیداحا  وا  تسا ، ذـقنم  ای  ناسح و  نب  ثیرح  ای  ثیرح  نب  ناسح  شمان  يودـع  راوس  وبا  (- 2)
رد یئاسن  تسا و  هدوب  قثوم  نایوار  زا  دواد  یبا  دعـس و  نبا  هتفگب  دـنا  هدرک  تیاور  وا  زا  ار  ثیداـحا  نآ  نارگید  هدرک و  تیاور 

(123 بیذهتلا 12 / بیذهت   ) تسا هدوب  هقث  نایوار  زا  يودع  ثیرح  نب  ناسح  راوس  وبا  دسیون  یم  ینکلا 

رگید ياهباتک  132 و  يربط 6 / خیرات  (- 3)

.تسا هدروآ  ار  ربخ  نیا  همهملا ص 122  لوصف  باتک  رد  مه  نیدلا  فرش  ماما  183 و  لماکلا 3 / (- 4)

(ع) یلع نب  نسح  یناگدنز 

دلج 2 مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  www.Ghaemiyeh.comیناگدنز  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 645زکرم  هحفص 255 

http://www.ghaemiyeh.com


،ج 2،ص:239

وا هب  تهج  نیدب  تشک  یم  ار  وا  دش  یم  نامگدب  سک  رهب  تشادن و  مدرم  نتشک  زا  یئاورپ  چیه  شکمدآ  شکرس  درم  نیا  ( 1)
: دنتفگ

یهدیم روتسد  مه  وت  تسا  جراوخ  زا  دنیوگ  یم  دنروآ و  یم  وت  شیپ  هب  ار  يدرم  یهدیم ؟ هچ  ار  تیادخ  خساپ  ادرف  هرمـس ، يا  »
هناخ زا  يراک  ماجنا  يارب  هکلب  دوبن ، یجراخ  یتشک  هک  ار  يدرم  نآ  دـنیوگیم  دـنروآ و  یم  ار  یمود  رفن  دـعب  دنـشکب ، ار  وا  هک 

زا مود  رفن  نیا  لاـح  يداد ، ار  وا  لـتق  روتـسد  مه  وـت  تسا  یجراـخ  میتـفگ  میدروآ و  ار  وا  هابتـشا  هب  اـم  دوـب و  هدـمآ  نوریب  شا 
!« يداد مه  ار  مود  رفن  لتق  نامرف  وت  تسا ، جراوخ 

: تفگ یئاورپ  چیه  نودب  دوب  هتفرگ  ارف  یهارمگ  یشکرس و  ار  شکاپان  داهن  هک  هرمس 

«1 « » دتفا یم  خزودب  هنرگو  دور  یم  تشهب  هب  هک  دوب  تشهب  لها  رگا  دراد ؟ یلاکشا  هچ  »

يا همان  تئارب  داد و  لیوحت  لاملا  تیب  هب  دوب  شلام  هاکز  هک  ار  یلاوما  دمآ و  هرصب  هب  ناسارخ  زا  يدرم  دیوگ : یم  يرصب  نسح 
ماهتاب دـنتفرگ و  ار  وا  هرمـس  نیرومأم  هاگان  هک  دـناوخ  زامن  تعکر  ود  دـمآ و  دجـسمب  دـعب  تسین و  جراوخ  زا  وا  هک  تفرگ  مه 

هک دـنتفای ، لوتقم  دزن  ار  همان  تئارب  نآ  دـعب  یلو  دـندز  ار  شندرگ  ات  داد  روتـسد  مه  وا  دـندروآ و  هرمـس  شیپ  هب  ندوب  یجراخ 
: تفگ دمآ و  هرمس  شیپ  هب  مشخ  تیاهن  اب  دینش  ار  ارجام  نیا  هک  هرکب  وبا  دوب ، هدش  هتشون  لاملا  تیب  يدصتم  طخب 

زامن دوب و  ادـخ  دایب  دیـشخب و  ار  شلام  هاـکز  هک  سک  نآ  دـش  راگتـسر   ) دومرف هک  يدینـشن  ار  دـنوادخ  نخـس  اـیآ  هرمـس  يا  »
»؟ دناوخ

تردارب تفگ  هرمس 
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«2  » تسا هداد  نامرف  نینچ  نمب  دایز 

______________________________

363 دیدحلا 1 / یبا  نبا  حرش  (- 1)

دیدحلا یبا  نبا  حرش  (- 2)

ج 2،ص:240 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

هللا دیبع  شرگمتـس  راکهبت و  رـسپ  تمدـخب  تشذـگرد  دایز  نوچ  تخادرپ و  یم  راتـشکب  دایز ، نامرف  تحت  نانچمه  هرمـس  ( 1)
لها ناناوج  ياوشیپ  لتق  ینعی  هدرک  تبث  خـیرات  هک  یهایـس  ياه  همیرج  نیرتگرزب  باـکترا  رد  دـش و  وا  سیلپ  سیئر  دـمآرد و 

«. 1  » تخیگنارب ترضح  نآ  اب  گنجب  ار  مدرم  تسج و  تکرش  دایز  نبا  اب  ع )  ) نیسح ماما  ترضح  ربمایپ ، دنزرف  تشهب و 

؟ يراد نید  هچ  دیسرپ ، ناشرفن  کی  زا  هرمس  دندروآ و  شروضحب  ار  ناناملـسم  زا  یهورگ  هک  دننک  یم  لقن  هرمـس  يراکهبت  زا 
روتسد هرمـس  میوج ، یم  يرازیب  جراوخ  زا  نم  تسادخ و  لوسر  ص )  ) دمحم تسین و  هّللا  زج  یئادخ  هک  مهدیم  تداهـش  تفگ 

«. 2  » دندش هتشک  وا  روتسدب  ناملسم  رفن  تسیب  زا  شیب  هسلج  نامه  رد  دندز و  ار  هانگ  یب  درم  نآ  ندرگ  ات  داد 

: تفگ درک  رانکرب  هرصب  یئاورنامرف  زا  ار  وا  هیواعم  هک  یتقو  دادیم و  ماجنا  هیواعم  يدونشخ  يارب  ار  هایس  ياهتیانج  نیا  هرمس 

یمن باذع  ارم  هاگ  چیه  مدرکیم  تعاطا  ار  ادخ  مدرب  یم  ار  هیواعم  نامرف  هک  نانچنآ  رگا  مسق  ادخب  ار ، هیواعم  دـنک  تنعل  ادـخ  »
«3 « » درک

يا هرهب  ینابرهم  تیناسنا و  زا  هک  دوب  وا  تشز  تشرـس  كاپان و  داهن  هدـیئاز  دزیم  رـس  هرمـس  زا  هک  هایـس  تشز و  ياـهتیانج  نیا 
.دوب هتفرگ  ارف  یشک  مدآ  رش و  تیانج و  ار  شدوجو  همه  تشادن و 

______________________________

دیدحلا یبا  نبا  حرش  (- 1)

حئاصنلا ص 54 (- 2)

تـسا هدروآ  شباتک  رد  هتـسناد و  نانیمطا  دروم  هتفرگ و  ار  هرمـس  ياه  هتفگ  هک  تسا  يراخب  زا  بجع  و  رودـصملا ، سفن  (- 3)
رد ( 138 / 8)
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دروآ و باسحب  ناگتـشگرب  نید  زا  ءزج  ار  وا  تسیاب  یم  دنا  هدرک  لقن  هرمـس  زا  نایوار  هک  یگرزب  تایانج  نینچ  اب  هک  یتروص 
.دزاس یم  ناشفرحنم  تسار  هار  زا  دزادنا و  یم  گرزب  یئاهرطخ  رد  ار  مدرم  هک  ار  بصعت  دشکب  ادخ  دنکن ، لقن  وا  زا  یتیاور 

ج 2،ص:241 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

(1)

هاطرا نب  رسب  - 2

يراکهبت تسپ و  رـصنع  نامه  هاطرا ، نب  رـسب  تیانج ، دیدهت و  تشحو و  رورت و  داجیا  رد  هیواعم  ناراکمه  نارادرـس و  هلمج  زا 
ناینب ات  دـیرب  رـس  ار  راوخریـش  ناکدوک  تشک و  ار  رازگزامن  نادرمریپ  دـش و  بکترم  ار  یخیرات  ياـهتیانج  نیرت  هایـس  هک  تسا 

.دزاس مکحتسم  ار  هیواعم  هنارگمتس  تموکح 

دش یهایس  ياهیراکتشز  اهتیانج و  بکترم  درب ، هلمح  نمی  هب  كافس  نایهاپـس  یهورگ  هارمه  هب  هیواعم  نامرفب  هک  هاطرا  نب  رـسب 
.درادن دایب  ار  نآ  ریظن  خیرات  هک 

اهراتـشک و روتـسد  هک  دومن  رداص  شمانب  ینیـشتآ  نشخ و  نامرف  درک و  راضحا  ار  وا  نمی  بناـجب  رـسب  تکرح  زا  شیپ  هیواـعم 
: نامرف نتم  کنیا  .دوب  نمضتم  ار  یناوارف  ياهتراغ  اهدیدهت و 

هنیدـمب نوچ  نک و  تراغ  تسین  ام  ناـمرفب  هک  ار  سک  ره  لاوما  ناـسرتب و  نارب و  ار  مدرم  هار  نیب  رد  تفیب و  هار  هنیدـم  يوسب  »
تسین ناما  رد  گرم  زا  یسک  يریذپ و  یمن  ار  سک  چیه  رذع  هک  وگب  یشکب و  ار  همه  یهاوخیم  هک  نک  دومناو  نینچ  يدیـسر 

نیب رد  یلو  وشن  یـسک  محازم  اجنآ  رد  یلو  ورب  هکم  هب  رادرب و  اهنآ  زا  تسد  دعب  دنوش ، گرم  هدامآ  همه  هک  ناسرتب  ناشنانچ  و 
تسا هدیسر  نمب  اهنآ  شرازگ  دنراد و  تنوکس  یلع  نایعیش  اجنآ  رد  هک  یسرب  ءاعنصب  ات  نک  قرفتم  ناسرتب و  ار  مدرم  هار 
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«. 1»

داسف و راتشک و  دنکفا و  سرت  ساره و  هب  ار  همه  تخاس و  همیسارس  ار  ناناملسم  داد و  ماجنا  ار  دنه  رسپ  نامرف  مه  راکتیانج  رسب 
ینانز نیتسخن  اهنآ  درب و  اهرازابب  شورف  يارب  تفرگ و  تراسا  هب  ار  نادمه  هلیبق  نانز  تخادنا و  هارب  اهنیمزرس  همه  رد  ار  تراغ 

دندوب

______________________________

117 دیدحلا 1 / یبا  نبا  حرش  (- 1)

ج 2،ص:242 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

ناشنادنزرف اب  تفرگ و  دندوب  هدمآ  دورف  یهاچ  رانک  رد  هک  ار  ناناملسم  زا  یعمج  هار  نیب  رد  و  ( 1 « ) 1  » دندش ریسا  مالسا  رد  هک 
تفگ درک و  مالعا  ار  شیـشکرس  رفک و  تفر و  ربنمب  دش و  دراو  یتمواقم  چیه  نودب  درب و  هلمح  هنیدـمب  دـعب  « 2  » تخادنا هاچب 

اه هناخ  دنام و  هنیدم  رد  هام  کی  وا  .متشاذگ  یمن  هدنز  مه  ار  غلاب  هزات  رسپ  کی  یتح  دوب  هتـشادنزاب  امـش  لتق  زا  ارم  هیواعم  رگا 
دعب تشک  یم  دندرکیم  نامثع  لتق  رد  تکرـش  هب  مهتم  هک  ار  سک  ره  تخادـنا و  تشحو  تمحز و  هب  ار  مدرم  درک و  بارخ  ار 

رادنامرف سابع  نب  هللا  دیبع  كدوک  ود  داد  روتسد  تشک و  ار  هانگ  یب  نایعیش  زا  یناوارف  هورگ  درک و  هلمح  نمی  هب  شنایهاپـس  اب 
: تفگ وا  هب  هنانک  هلیبق  زا  يدرم  دنشکب ، ار  اهنآ  داد  نامرف  دندروآ و  ار  نمی  يرارف 

نآ داد  روتسد  رسب  شکب ، ار  نم  یشکب  ار  اهنآ  یهاوخیم  رگا  دنرادن  یهانگ  هک  اهنآ  یـشک ؟ یم  ار  هانگ  یب  كدوک  ود  نیا  ارچ 
اب دمآ و  شوجب  شزغم  هایـس ، موش و  تیانج  نیا  ربارب  رد  هنانک  هلیبق  زا  ینز  دنتـشک ، ار  كدوک  ود  نآ  مه  دـعب  دنـشکب و  ار  درم 

يا هلان  دایرف و 
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: تفگ كاندرد 

؟ یتشک ار  هچب  ود  نیا  ارچ  یشک ، یم  ار  اهدرم  هک  وت  رسب  يا  )

نتشکب هک  یتموکح  هاطرا ، رسپ  يا  مسق  ادخب  .دندش  یمن  هتـشک  زگره  تیلهاج  رد  هن  مالـسا و  رد  هن  یناکدوک  نینچ  مسق  ادخب 
«. 3 ( » تساهتموکح نیرتدب  دشاب  راک  يور  یناسنا  ياهدنویپ  عطق  یمحریب و  نادرمریپ و  ناکدوک و 

______________________________

خماشلا ص 570 ملعلا  ، 165 باعیتسالا 1 / (- 1)

حئاصنلا ص 54 (- 2)

تفر و هنانک  ینب  هلیبق  هب  رـسب  دـسیون  یم  ( 120 / 1  ) هغالبلا جهن  حرـش  رد  دـیدحلا  یبا  نبا   80 يربط 6 / ، 194 لماکلا 3 / (- 3)
ملد مسق  ادـخب   ) تفگ ضارتعا  اب  هلیبق  ریلد  ناـنز  زا  یکی  مشکب ، ریـشمش  امـش  يورب  متـشاد  دـصق  مسق  ادـخب  تفگ  اـهنآ  ناـنزب 
اجنآ رد  ار  یناریا  نادیفـس  شیر  ناگرزب و  زا  نت  دصکی  درک و  هلمح  ءاعنـص  هب  نآ  زا  سپ  رـسب  ینکب ) ار  راک  نیا  هک  دـهاوخیم 

.دوب هدرک  ناهنپ  شا  هناخ  رد  ار  سابع  نب  هللا  دیبع  ناکدوک  جرزب ، رتخد  مانب  یناریا  نانز  زا  یکی  اریز  تشک ،

ج 2،ص:243 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

رورت و داـجیا  يزیرنوخ و  تشاد و  ماوق  روج  متـس و  ناـینب  رب  هک  دوب  هایـس  دـب و  یتـموکح  هیواـعم  تموکح  مسق  ادـخب  یلب  ( 1)
.دادیم لکش  ار  شتلود  همانرب  ناملسم  راکوکین  مدرم  ياهلد  رد  تشحو 

دینازوس شتآب  ار  اهنآ  هک  یهورگ  زا  ریغ  تشک  ار  هانگ  یب  ناملسم  رفن  رازه  یس  زا  شیب  هاطرا  نب  رسب  هک  دنـسیون  یم  نیخروم 
«. 1»

(2)

هریره وبا  - 3

نیا دوب و  هبرگ  هتفیش  یکدوک  رد  هک  دوب  یمانمگ  تیـصخش و  یب  تسپ و  درم  دنتفگ  یم  شراکنایز  خیـش  هک  یـسود  هریره  وبا 
ار شرمع  زا  یشخب  « 2  » تفای بقل  هچب ) هبرگ  ردپ   ) هریره وبا  تهج  نیمهب  تشادیم و  تسود  یلیخ  ار  ناویح 
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ار شمکـش  ات  دش  یم  راکتمدـخ  اه  هناخ  رد  دـمآ  یمن  شریگ  يزیچ  هک  یهاگ  تسیزیم و  یتخـسب  دـینارذگ و  تکالف  رقف و  هب 
نانچمه یلو  دروآ  مالسا  نارگید  لثم  مه  وا  دیشخرد  مالـسا  غورف  هک  یتقو  دوب و  یـضار  روآ  گنن  عضو  نیمهب  و  « 3  » دنک ریس 

«. 4  » دز اج  هفص  يارقف  رامش  رد  ار  شدوخ  راچان  دربیم و  رسب  يرادان  یگراچیب و  رد 

اب دـینارذگ و  عضو  نیا  هب  یتدـم  و  « 5  » ددرگ رپ  شیلاخ  هدـعم  دوش و  ریـس  شمکـش  رگم  ات  دنابـسچ  یم  ربمغیپ  هب  ار  شدوخ  وا 
هنسرگ یمکش 

______________________________

.120 دیدحلا 1 / یبا  نبا  (- 1)

نمب ار  بقل  نیا  مدرکیم  يزاـب  هبرگ  اـب  یکدوک  رد  نوـچ  تفگ  یم  هریره  وـبا  هک  تسا  هدـمآ   93 فراعملا 1 / باـتک  رد  (- 2)
ینز دنوادخ  دومرف ، ربمایپ  هک  تشادیم  تسود  ار  هبرگ  تهج  نادب  هریره  وبا  دـسیون  یم   149 دوخ 2 / حیحص  رد  يراخب  دنداد ،

.درب منهجب  داد  یمن  اذغ  بآ و  وا  هب  هدرک و  سوبحم  هناخ  رد  ار  يا  هبرگ  هکنآ  مرجب  ار 

.دنا هدروآ  زین  تاقبط  رد  دعس  نبا  هیلحلا و  رد  میعن  وبا  ار  ربخ  نیا  ، 207 هباصالا 4 / (- 3)

(. يدابآزوریف سوماق ،  ) دندربیم رسب  اجنآ  رد  ناناملسم  ياهنامهم  هک  دوب  ربمغیپ  دجسم  رد  ینابیاس  هفص  (- 4)

1 يراخب 2 / حیحص  (- 5)

ج 2،ص:244 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

ار وا  رمع  تفرگ و  رارق  هفیلخ  تمحرم  دروم  دیـسر  رمع  هب  تفالخ  نوچ  یلو  ( 1  ) دربیم رـسب  نامناخ  هناخ و  نودب  هنهرب  یندب  و 
زا هک  لاس  ود  زا  سپ  درپس و  وا  هب  يرجه  مکی  تسیب و  لاس  رد  ار  نیرحب  تموکح  داد و  تاجن  یگراچیب  یتسپ  رقف و  یهایس  زا 

هکلب درک  شرانکرب  تموکح  زا  اهنت  هن  تفای  یهگآ  شیاهتنایخ 
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: تفگ وا  هب  درک و  هرداصم  دوب  هتفرگ  ناناملسم  زا  هک  ار  یلاوما 

دصشش رازه و  ياهبب  یئاهبسا  هک  دنا  هداد  شرازگ  نمب  الاح  یتشادن و  تیاپ  رد  یشفک  مداتسرف  نیرحب  تموکح  هب  ارت  هک  یتقو 
.يا هدیرخ  رانید 

: تفگ دیزرلیم  سرت  تدش  زا  هک  هریره  وبا 

«. دنا هدیشخب  نمب  هک  تسا  یئاهبسا  دلو  داز و  اهبسا  نیا  نینمؤملا ، ریما  يا  »

.هدب سپ  ار  اهدمآرد  هفاضا  نیا  تسا  سب  تیارب  يا  هدرب  هرهب  هدروخ و  هچ  ره  تفگ ، دایرف  مشخ و  اب  رمع 

.تسین وت  لام  اهنیا  تفگ  هریره  وبا 

.منکش یم  مه  رد  ار  تتشپ  نونکا  مسق ، ادخب  ارچ  دز  دایرف  رمع 

ار شلاوما  هک  درک  تقفاوم  دیچیپ ، یم  دوخب  درد  تدش  زا  هک  یلاحرد  دش و  يراج  نوخ  هک  تخاون  وا  رب  هنایزات  ردق  نآ  هفیلخ 
: تفگ راچانب  دهد و  لیوحت 

: تفگ دهد  خساپ  ار  شقحان  راتفگ  هکنیا  يارب  رمع  مراذگیم ، ادخ  باسحب  نم  رادرب ، ار  اهنآ 

هدمآ نیرحب  رود  نیمزرس  زا  وت  ایآ  یـشخبب ، تیاضر  اب  یـشاب و  هدروآ  تسدب  لالح  هار  زا  ار  تلاوما  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  »
.دوب نارچدنفسوگ  کی  همیما  تردام  ناناملسم ، ادخ و  يارب  هن  دنا  هدرک  عمج  وت  يارب  مدرم  ار  لاوما  نیا  يا و 

ج 2،ص:245 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

یمانمگ و هشوگ  رد  هرابود  وا  و  « 1  » تفرگ وا  زا  دوب  هدـیدزد  شتموکح  راگزور  رد  هک  ار  هریره  وبا  ياه  هیامرـس  همه  رمع  ( 1)
رد تخاس و  کـیدزن  دوخب  ار  وا  دیـسر  ناـمثع  هب  تفـالخ  نوچ  یلو  دروخ  شیناـشیپ  هب  يدزد  تناـیخ و  غاد  دـیزخ و  یتخبدـب 

: تسا هدومرف  ربمایپ  هک  تفگ  تخادرپ و  نامثع  تلیضف  رد  ثیدح  لعج  هب  مه  وا  درمش و  شنارای  هرامش 

نامثع نم  تسود  دراد و  یتسود  شناوریپ  نایم  رد  يربمایپ  ره  )
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«. 2 ( » تسا

«. 3 ( » تسا نامثع  نم  قیفر  دراد و  تشهب  رد  یقیفر  يربمایپ  ره  )

هک یتقو  درک ، لعج  هیواعم  نامثع و  تلیـضف  رد  یثیداحا  ادخ  لوسر  لوق  زا  تسب و  غوردب  ادخ  ربمغیپ  رب  هک  يرگید  ثیداحا  و 
ع)  ) نینمؤملا ریما  هب  تفالخ  دنتشک و  ار  وا  دندیروش و  وا  رب  نیملسم  قوقحب  نامثع  ياجبان  تافرـصت  فارحنا و  رثا  رب  ناناملـسم 

هانپ هیواعمب  دش و  قشمد  یهار  تسین  وا  ياج  رگید  هنیدـم  دـید  نوچ  داتفا و  تکالف  یماندـب و  هشوگب  هریره  وبا  راب  رگید  دیـسر 
هیواعم تلیـضف  رد  ثیداحا  لعجب  دز و  تسد  یتنایخ  ره  هب  وا  هاگتـسدب  برقت  يارب  تخاس و  کیدزن  ماـش  ریما  هب  ار  دوخ  درب و 

: تفگ ماش  مدرمب  تخادرپ و 

!!« هیواعم لیئربج و  نم و  درمش ، دوخ  یحو  نیما  ار  رفن  هس  دنوادخ   » دومرف ربمایپ 

«4 !!( » ینک رادید  ارم  تشهب  رد  ات  دشاب  ارت  مهس  نیا   » دومرف دیشخب و  هیواعمب  یمهس  ربمایپ  يزور  هک  تفگ  ماش  مدرم  هب  زین  و 

هیواعم تلیضف  رد  ثیدح  رس  تشپ  ثیدح  نانچمه  هریره  وبا 

______________________________

25 دیرفلا 1 / دقعلا  (- 1)

.تسا هتسناد  یعطق  ار  نآ  نالطب  هدروآ و  حیجن  نب  قاحسا  لاح  حرش  نمض  لادتعالا  نازیم  رد  یبهذ  ار  ربخ  نیا  (- 2)

.تسا هدرمش  يو  تارکنم  زا  ار  نآ  هدروآ و  دلاخ  نب  نامثع  لاح  حرش  نمض  لادتعالا  نازیم  رد  ار  ربخ  نیا  یبهذ  (- 3)

.تسا هتسناد  غورد  ار  اهنآ  نیدلا  فرش  ماما  هدروآ و  شخیرات  رد  ار  تیاور  ود  نیا  يدادغب  بیطخ  (- 4)

ج 2،ص:246 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

ياه لوپ  وا  هب  مه  هیواعم  ( 1 ، ) دریگ هرهب  وا  يایند  زا  دـنک و  کیدزن  هیواعمب  ار  دوخ  ات  تخاس  یم  هباحـص  یـضعب  هیما و  ینب  و 
دیشخب یم  ینالک 
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هب مه  هریره  وبا  تفر  قارع  هب  هیواعم  هک  یلاس  رد  و  « 1  » دیشوپ یم  ناتک  زخ و  زا  اهبنارگ  ياهسابل  وا  رب  دربیم و  الاب  ار  شماقم  و 
: تفگ داهن و  هیواعم  شود  رب  ار  شتسد  دید  هیواعم  لابقتسا  رد  ار  مدرم  دیدش  ماحدزا  هک  یتقو  دوب و  وا  هارمه 

؟ مزادنا یم  خزود  شتآ  هب  ار  دوخ  مدنب و  یم  غورد  ادخ  لوسرب  نم  هک  دینک  یم  نامگ  ایآ  قارع ، مدرم  يا  »

هثداح نم  مرح  رد  هک  سک  ره  تسا و  هنیدم  نم  مرح  دراد و  یمرح  يربمایپ  ره   ) دومرفیم هک  مدینش  ادخ  ربمایپ  زا  هک  مسق  ادخب 
«. تخاس یم  هثداح  هنیدم  رد  ع )  ) یلع هک  مهدیم  یهاوگ  نونکا  نم  داب و  وا  رب  نامدرم  ناگتشرف و  ادخ و  تنعل  دروآ  دیدپ  يا 

«2  » درک شا  هنیدم  مکاح  تخادرپ و  گرزب  يا  هزیاج  وا  هب  تخاون و  ار  هریره  وبا  نیگنن ، نیغورد و  ثیدـح  نیا  ربارب  رد  هیواعم 
هب دوـش و  کـیدزن  هیواـعمب  اـت  درک  لـعج  نینمؤـملا  ریما  دـض  رب  یثیدـح  اریز  دوـب  مه  یگرزب  شاداـپ  نـینچ  قحتـسم  هریره  وـبا 

.دسرب شنیگنن  ياهیزرو  عمط  اهیئوجدوس و 

تافارخ و درک و  راد  هکل  ار  یمالـسا  تعیرـش  تخاس و  دراو  مالـسا  رب  دـیدش  یتابرـض  شلوعجم  ثیداحا  اب  راکنایز  درمریپ  نیا 
اهنآ دیناشک و  یگدنکارپ  هب  ار  ناناملسم  درک و  نید  همیمض  تشادن  تناید  اب  يدنویپ  هک  ار  هچنآ  دینابسچ و  نآ  هب  هایس  یماهوا 

.دینادرگ مصاخم  فلتخم و  ياههورگ  اه و  هتسد  راچد  زیچ ، همه  رد  نآ و  عورف  يداقتعا و  لوصا  رد  ار 

رد نیدلا  فرش  بانج  یمالسا  دیقف  گرزب و  ياوشیپ  دنمشناد و  ( 2)

______________________________

175 يراخب 1 / حیحص  (- 1)

358 دیدحلا 1 / یبا  نبا  (- 2)

ج 2،ص:247 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

وبا  ) مانب شنادیواج  باتک 
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خیـش  ) باـتک رد  هیر  وبا  دومحم  خیـش  ریبـک  همـالع  نینچمه  هتفگ و  نخـس  لیـصفتب  هریره  وبا  هعوضوم  ثیداـحا  هراـبرد  هریره )
نازاس و- ثیدـح  سأر  رد  هریره  وبا  تسا و  غورد  یگتخاس و  یگمه  هک  هدرک  تباـث  دـقن و  ار  هلوعجم  ثیداـحا  نآ  هریـضملا )

یمالسا دض  ياهلاجد  نیا  هرهچ  زا  هدرپ  هک  دنراد  يدازآ  ثحابم  نینچ  هب  یمربم  زاین  ناناملسم  نونکا  دراد و  رارق  نازادرپ  غورد 
.دیوگ نخس  دنا  هتخاس  ار  یغورد  ثیداحا  نینچ  هتشاد و  اور  نیملسم  مالسا و  هب  تبسن  هک  نالاعج  نیا  ياهتنایخ  زا  درادرب و 

(1)

هیبأ نب  دایز  - 4

هراشا

هطلس هک  دوب  یـسک  نیتسخن  وا  دنراگنیم ، ناخروم  هک  يروطب  دوب ، هیبأ  نب  دایز  هیواعم ، نارادنامرف  نیرتراکمتـس  نیرتکانرطخ و 
اب تشک و  یم  نظ  ءوس  درجم  هب  ار  مدرم  وا  دیشک ، ریشمش  هیواعم  تموکح  ماکحتسا  يارب  درک و  میکحت  یتخـسب  ار  شا  هنارئاج 

«. 1  » درکیم تازاجم  يا  ههبش  نیرتمک 

اه یسرک  يور  شربارب  رد  شلامع  دندرکیم و  تکرح  نینهآ  ياهزرگ  اب  شـشیپاشیپ  صوصخم  دراگ  هک  دوب  یـسک  نیتسخن  وا 
یئامرفنامرف دوزفا و  شرادتقا  رب  مه  هیواعم  و  « 2  » تشامگ دوخ  هاگردب  ار  نانابساپ  نانابهگن و  هک  دوب  یسک  نیلوا  دنتسشن و  یم 

«. 3  » درپس وا  هب  ار  دنه  دنس و  ناتسجس و  هفوک و  هرصب و 

ارف ار  اج  همه  جرم  جره و  دش و  یتخبدـب  يزور و  هیـس  يراتفرگ و  نارازه  راچد  وا  تردـق  لاگنچ  رد  یمالـسا  ياهنیمزرـس  نیا 
هک یتموکح  دـیدرگ ، یگتفـشآ  بارطـضا و  راچد  يا  هنارئاـج  رادـتقا  نینچ  زا  مدرم  راـکفا  تفر و  نیب  زا  اـهیدازآ  همه  تفرگ و 

هفطاع رهم و  زا  يزیچ 

______________________________

183 لماکلا 10 / (- 1)

416 یشعالا 1 / حبص  (- 2)

134 يربط 6 / (- 3)
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ار یسک  ره  ینامگدب  تمهت و  اب  دش و  یمن  شرس 
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درکیم و ینیگنس  نادرمدازآ  ناگرزب و  رس  رب  گرم  هیاس  هک  يروطب  دروآ  یمرد  ار  اهمـشچ  دیربیم و  ار  اهاپ  تسد و  تفرگیم و 
مان و نودـب  هک  يا  هبطخ  رد  داـیز  دوخ  هکناـنچ  ( 1 ، ) دـمآ یمنرد  روصتب  هک  دیـسر  يا  هزادـنا  هب  تشحو  يریگ و  تخـس  نازیم 

: تفگ تشادرب و  هدرپ  دوخ  كانرطخ  ياه  هشقن  هایس و  ردک و  تسایس  نیا  زا  درک  داریا  ادخ  شیاتس 

هک یئاجب  ات  ضیرم ، ياجب  ار  ملاس  هتفر و  ياجب  ار  هدـمآ  رفاسم و  ياجب  ار  نکاس  مریگیم و  قیفر  ياـجب  ار  قیفر  مسق ، ادـخب  نم  »
: دوزفا نینچ  شا  هبطخب  و  دش » هتشک  دیعس  هک  هدب  تاجن  ار  دعس  دیوگب  شردارب  هب  امش  زا  رفن  کی 

دزورفیب یمدرم  رب  یـشتآ  سک  ره  مینک و  یم  شقرغ  دنک  قرغ  ار  یهورگ  سک  ره  میا ، هدش  لئاق  یتازاجم  یمرج ، ره  يارب  ام  »
یم شنوفدم  هدـنز  دفاکـشب ، ار  يربق  سک  ره  مینک و  یم  خاروس  ار  شبلق  دـنک  خاروس  ار  يا  هناخ  سک  ره  مینازوس و  یم  ار  وا 

« دیـشابن اهنآ  زا  هک  دینک  اورپ  سپ  داتفا ، دنهاوخ  كاخب  نم  تسدـب  هک  دنتـسه  یناوارف  هورگ  امـش  نایم  رد  هک  مسق  ادـخب  مینک ،
«1»

يارب دایز  هدیقعب  دـنا  هدرک  عضو  نامرجم  يارب  شربمایپ  دـنوادخ و  هک  یـصاصق  دودـح و  هک  تسا  نیا  يراتفگ  نینچ  زا  روظنم 
دنک قرغ  هک  ار  سک  ره  هک  هدـماین  یمالـسا  ماکحا  رد  اریز  دروآ ، یمن  میقتـسم  هارب  ار  اهنآ  تسین و  یفاـک  هفوک  هرـصب و  مدرم 

هدادن نامرف  مالـسا  زگره  دننک و  خاروس  ار  شبلق  دنک  خاروس  ار  يا  هناخ  یـسک  رگا  شدننازوسب و  دنازوسب ، رگا  دننک و  شقرغ 
زگره مالسا  دننک و  روگب  هدنز  ار  وا  دنک  شبن  ار  يا  هدرم  ربق  یسک  رگا  هک  تسا 
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.دهد یمن  رفیک  ار  یسک  نظ  ءوس  رثا  رد 

ار دوخ  نیگنس  ياهتازاجم  دایز ، یلو  تسا  نینچ  یمالسا  تاروتسد 

______________________________

226 لماکلا 3 / (- 1)

ج 2،ص:249 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.دوب شگرزب  ياهتیانج  زا  کچوک  یئزج  اه ، یشخبرفیک  نیا  هزات  دادیم و  ماجنا  رگید  یعونب 

هک دوب  نآ  لیلد  دنتشادن و  تداع  نآ  هب  دوب و  هتخانشان  ناناملسم  رب  درکیم ، مالعا  دایز  هک  ار  یهایس  تشز و  تسایـس  نینچ  ( 1)
ساره سرت و  زا  ار  ناـشاهلد  دـنک و  تموکح  مدرم  رب  روزب  دـهاوخیم  هک  تسا  رگمتـس  شکرـس و  يدرم  یتسایـس  نینچ  يرجم 

.دروآرد دوخ  نامرفب  ار  اهنآ  هنابصاغ  دزاس و  زیربل 

رودب ینابرهم  تلادع و  زا  تهج  رهب  دـش  یم  تازاجم  هتفر  ياجب  هدـمآ  ضیرم و  ياجب  ملاس  نآ  بجومب  هک  دایز  طلغ  تسایس 
: تفگ یمارآ  هب  تساخرب و  هیدا  نب  سادرم  لالب  وبا  تشادیم ، مالعا  ار  یتسایس  نینچ  دایز  هک  یتقو  دوب و 

راـک هجیتن  سک  ره  و  « 1  » داهن دـیابن  يرگید  شودـب  ار  یـسک  هانگ  راب   ) تسا هدومرف  هداد و  نامرف  وت  راتفگ  فالخ  رب  دـنوادخ  »
«. تسا رتهب  وت  ياه  هدعو  زا  يدنوادخ  ياه  هدعو  نیاربانب  « 2  » دنیب یم  ار  دوخ 

: داد خساپ  نینچ  وا  هب  دایرف  مشخ و  اب  دایز 

«« 3  » دینک انش  نوخ  جوم  رد  هکنیا  رگم  مینیب  یمن  یهار  تنارای  وت و  يارب  ام  »

تردـق ات  دیـشک  گرم  ماـکب  ار  نادنمـشیدنا  نادرمدازآ و  همه  درکیم و  ارجا  ار  يا  هنارگمتـس  زیگنا و  ساره  هماـنرب  نینچ  داـیز 
چیه تسنادیم  دوب و  هاگآ  اهنآ  یهانگ  یب  هب  هک  ار  یهورگ  هک  دیناسر  یئاجب  ار  یـشکمدآ  راک  دـبای و  ماکحتـسا  شا  هنارگمتس 

ار برع  يدرم  وا  نانابهگن  يزور  هکنانچ  تشک ، یم  هنامحریب  دنرادن  یسایس  ياهراک  رد  یتلاخد  هنوگ 

______________________________

هیآ 38 مجن  هروس  (- 1)

هیآ 39 مجن  هروس  (- 2)

يربط 6/ (- 3)
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135

ج 2،ص:250 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

: تفگ وا  هب  دایز  دندروآ ، شروضحب  هتسب  تسد 

؟ يدینشن ار  اه  یچراج  يادص  رگم  - 

.مدینشن ار  ریما  نامرف  دش و  حبص  ات  مدرب  هانپ  يا  هشوگب  راچان  دیسر و  ارف  بش  هک  مدمآ  یم  منادنفسوگ  شیپ  زا  نم  ادخب  هن  - 

«1  » مشکب ارت  هک  دنک  یم  باجیا  یعامتجا  حلاصم  یلو  یئوگیم  تسار  هک  منادیم  مسق  ادخب  - 

يارب یتمرح  تخیر و  یم  ار  نیملـسم  نوخ  هنامحریب  نینچ  نیا  دایز  دننزب ، ندرگ  یهانگ  چیه  نودب  ار  وا  داد  روتـسد  سپـس  ( 1)
یلع نایعیـش  نوخ  نتخیر  رد  تسپ  راکتیانج  نیا  ًاصوصخم  درکیمن ، ساسحا  هراب  نیا  رد  یتیلوئـسم  دوبن و  لـئاق  ناناملـسم  ناـج 

دیرب و یم  ار  ناشیاهاپ  تسد و  تفرگیم و  تفای  یم  هک  یخولک  گنس و  ره  يالو  هراتس  ره  ریز  ار  اهنآ  درکیم و  یئاورپ  یب  (ع )
رب نیا  و  « 2  » دیـشک یم  ناشنوخ  كاخب و  دروآ و  یم  نوریب  ار  ناشیاهمـشچ  تخیوآ و  یم  ناشرادب  امرخ  تخرد  ياه  هخاش  رب 

دندش هویب  هک  ینانز  داتفا و  سارهب  هک  یـشزرا  اب  ياهناج  دش و  هتخیر  هک  یئاهنوخ  ربارب  رد  دریگب  ماقتنا  وا  زا  هک  تسادخ  هدهع 
.دندرم هک  یناکدوک  و 

دنتـشک و ار  اهنآ  نادـنزرف  دـندش و  طلـسم  ناملـسم  تما  رب  هک  دـندوب  يراوخنوخ  نادالج  هیواعم و  نارادـنامرف  زا  یهورگ  نانیا 
.دندیزرو دمعت  هانگ  داسف و  شرتسگ  هب  دندرب و  تراغب  ار  لاوما  دنتشاذگ و  یقاب  ار  نانز 

(2)

یئاج همه  یمتس 

ساره زکرم  اهنآ ، تارادا  دنتشاد و  ریگ  یپ  یشالت  زواجت  متس و  شرتسگ  رد  یمالسا  ياه  نیمزرس  همه  رد  دنه  رسپ  نارازگراک 
تفریم رامشب  اهیراکمتس  اهیراتفرگ و  هزاورد  ناشهاگرد  دوب و  یگمیسارس  و 

______________________________

135 يربط 6 / (- 1)

15 دیدحلا 3 / یبا  نبا  (- 2)

ج 2،ص:251 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 
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يور اجنآ  هب  سک  ره  و 
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اب دـندرکیم و  تعانق  یکدـنا  یناگدـنزب  مدرم  دـیوگ ، یم  هراب  نیا  رد  کـلملا  دـبع  هکناـنچ  تخوس  یم  متـس  شتآ  هب  دروآ  یم 
«. 1  » دننیبب يرازآ  هک  دنتفای  یمن  هار  ام  كاپان  هاگتسدب  زگره  دنتسیزیم و  قفاوم  يرسمه 

دندوبریم و قحانب  ار  اهنآ  لاوما  دـندوب و  هدـیناسر  هزادـنا  نیرخآ  هب  ار  مدرم  قوقح  هب  زواجت  يرگمتـس و  يوما ، نایاورنامرف  ( 1)
یم نتولف  ناف  هکنانچ  دـندرکیم  ناشراداو  یلدگنـس  تیاهن  اب  نآ  تخادرپ  هب  دـندرکیم و  لیمحت  اهناملـسم  هب  نیگنـس  یئاهتایلام 

: دسیون

تیانج يرتسگ و  متـس  زا  ار  اهنآ  دـنهاوخب و  یباتک  باسح و  تیلوئـسم و  دوخ  نیرومأم  زا  يوما ) نامکاح   ) ءاـفلخ هکنآ  ياـجب 
یم الاب  دـش  یم  هتفرگ  مدرم  زا  یئاوسر  اب  هک  ار  یئاهلوپ  دـندش و  یم  کیرـش  اهنآ  اـب  يرگتراـغ  يدزد و  رد  سکعرب  دـنرادزاب 
هنوگ نیا  دندادیم و  تیاضر  تفرگ  یم  تروص  مدرم  لاوما  هب  تبسن  ناشنارازگراک  فرط  زا  هک  يزواجت  هنوگره  هب  دندیـشک و 

«. 2  » دنتشاد هجوت  يزکرم  هنازخ  ندرک  رپ  هب  زیچ  ره  زا  شیب  هک  دوب  نآ  لیلد  یمومع  لاوما  تراغ  رد  تکرش 

یمنزاب نیملـسم  قوقحب  زواجت  متـس و  زا  ار  اهنآ  دندیـسر و  یمن  ناشنارازگراک  باسحب  زگره  هیما  ینب  نامکاح  رگید  هیواـعم و 
: دیوگیم دلانیم و  مدرم  لاوما  يرگتراغ  لامع و  يرگمتس  زا  هیواعمب  باطخ  يراعشا  نمض  يدسا  هریبه  نب  هبقع  هکنانچ  دنتشاد 

میتسین هک  نهآ  هوک و  ام  رخآ  نک  یمرن  ام  اب  یمک  میناسنا  ام  هیواعم  يا 

دوش یمن  ادیپ  اجنیا  يرگورد  يزرواشک و  رگیددیدرک  یلاخ  يزرواشک  زا  دیدروخ و  ار  ام  ياه  نیمز 

______________________________ تفر تسد  زا  نامزیچ  همه  هک  میدش  یمدرم  ام 

ام رب  دـیزی  ردـپ  دـیزی و  یلو  ج 2،ص:252  ( ، (ع یلع نب  نـسح  یناگدـنز  هـیبرعلا ص 28  هدایـسلا  (- 2  ) 183 لـماکلا 10 / (- 1)
مهزاب میدش  دوبان  ام  هک  یتقودننک  یم  تموکح 
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دیراد عمط  تفالخب 

دنام میهاوخن  هدنز  هشیمه  مادک  چیه  امش  هن  ام و  هن 

دینکن اورنامرف  ام  رب  ار  ناگدرب  ناگیامورف و  ودیشاب  راکتسرد  دیرادرب و  تسد  تفالخ  عفانم  زا 

.دنیآ یم  ام  رسب  رگیدکی  رس  تشپ  یئاهزابرس  هک  مینیبب  میهاوخیمن  دیزادرپب و  يربارب  هب  ار  ام  قوقح 

هنوگچ هک  تسا  هدیلان  هفیلخ  نارازگراک  متس  روج و  زا  هدورس و  يرعش  ناورم  کلملا  دبع  هب  باطخ  مه  رعاش  يریمن  یعار  ( 1)
: دیارس یم  نینچ  وا  تسا ، هدنامن  ناشیارب  يزیچ  دوخ  رارف  يارب  رتش  کی  زج  دنا و  هداهن  اهنابایب  هب  رس  هدش و  هراچیب  ریقف و  مدرم 

مینک یم  هدجس  ماش  حبص و  هک  ناملسم  میتسه  یهورگ  ام  ادخ  هفیلخ  يا 

دندروآ دیدپ  مدرم  يارب  یئاهیراتفرگ  ینادب ، رگا  ودندرک  ینامرفان  يداد  ناشنامرف  هک  يزور  نارگمتس  نیا 

دندیشک ناشریجنزب  هداتسیا  هنایزات و  ابدنتسکش  ار  ناشتشپ  دنتفرگ و  ار  نادرمریش 

دنامن یکاردا  مهف و  ناشیاهلد  رد  یتشوگدنتشاذگن و  یقاب  ناشناوختسا  رب  هک  اجنآ  ات 

دنتشاذگ یقاب  ساره  سرت و  رد  ار  اهنآ  ودندرک  ناشنوگنرس  دنتخاون و  اه  یلیس  اهنآ  رب 

دورب رگید  ياجب  تسناوتن  هکنانچدندرک  شریگنیمز  دندرب و  ار  وا  هشوت 

دیزو یم  شنمادب  اهداب  هک  دوب  ینابایب  شربارب  رد  دناوخیم و  ار  نینمؤملا  ریما  وا 

کمک ناورهر  زا  هدش  نوگنرـس  ودننکـشب  ار  وا  لاب  نازادناریت  هک  یئاهدـهده  لثم  ج 2،ص:253  ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدـنز 
دهاوخب

دنرادن زاورپ  یئاناوت  هک  دندش  یناگدنرپ  نوچ  یگمه  نم  ناگتسب  انامه  ادخ  هفیلخ  يا 

ار ناشزامن  دنتخاسن  هابت  ار و  هاکزدندرکن  كرت  هک  مالسا  رد  دنتسه  یهورگ  اهنیا 

دنوشیم هتشک  ناراکمتس  هکنانچمهدندرک  دوبان  ار  همامی  دترم  مدرم  اهنآ 

كدنا خلت و  شرت و  رگمدندیشونن  ار  اهریش  راهب  لصف  رد 

دندید نیگنس  ار  نآ  ناناملسم  هک  ار  يدنب  تخاس  مکحتسم  تخات و  اهنآ  رب  ییحی 

ار نازاین  یب  هک  داد  یئاهنامرف 
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تخاس هراچیب  ار  اهریقف  يزاین و  یب  زا  دعبدرک  دنمزاین 

«. 1  » ار یمک  تدم  دنرظتنم  ای  وتبدنتشاذگاو ، ار  ناشراک  نم  ناگتسب  نونکا 

ریوـصتب نآ  نیماــضم  رد  رعاــش  هـک  تـسا  یخلت  تـقیقح  رگناــشن  دراد  رب  رد  ار  گرزب  یهودــنا  فــسا و  هـک  رعــش  نـیا  ( 1)
.تسا هتفگ  نخس  ناناملسم  قوقحب  اهنآ  تازواجت  زا  هتخادرپ و  هیما  ینب  نایلاو  ياهیراکمتس 

هدوب هیما  ینب  ناهاشداپ  نیرترگداد  دـنیوگیم  هک  مه  زیزعلا  دـبع  نب  رمع  راگزور  رد  یتح  تشاد و  همادا  نانچمه  اـهیراکهبت  نیا 
ياـهتورث ندوبر  مدرم و  لاوـما  تراـغ  رد  يراـک  چـیه  زا  مه  وا  نارازگراـک  تشاد و  رارمتـسا  یهایـس  ياهیرگمتـس  نینچ  تسا 

: دیارس یم  نینچ  وا  هب  باطخ  يرعشا  بعک  هکنانچ  دندرک  یمن  راذگورف  یمومع 

______________________________

برعلا ص 341 راعشا  هرهمج  ءارعشلا ص 439 . لوحف  تاقبط  (- 1)

نوـچمه نـیمز  رد  تنارازگراـک  اــنامه  ینکیم  تـبقارم  ار  تناــیاورنامرف  وـت  رگا  ج 2،ص:254  ( ، (ع یلع نـب  نـسح  یناگدــنز 
دنیاهگرگ

ینزب ریشمش  اب  ار  ناشیاهندرگ  هکنآ  رگمدنریذپ  یمن  زگره  ار  تنامرف  اهنآ 

«. 1  » دیآ دیدپ  اهباذع  اهرجز و  شندمآ  دورف  رد  ودشاب  انیب  نازاتشیپ  گنچ  رد  هک  یئاهریشمش 

: تفگ درک و  باطخ  نینچ  دوب  ربنم  يور  هک  زیزعلا  دبع  نب  رمع  هب  يدرم 

دـنتفر و الاب  اهربنم  رب  ناـنماد  هدولآ  دنتـسناد  لـالح  ار  اـهمارح  دـنتخادنا و  ار  تناـمرف  يداد  تیرومأـم  اهنیمزرـس  رد  هک  یناـسک 
دوشیمن ادیپ  ینیما  ناملسم  هک  تاهیه  یلو  تلادع  هب  مبایب  اهنآ  رد  يرادتناما  متـساوخیم  دنتخادرپ  زواجت  يراکمتـس و  هب  یگمه 

«. 2»

قح يدوباـن  يارب  هـک  يوـما  تموـکح  زا  ار  یگرزب  متـس  دـندینارذگ و  یم  ار  تخـس  یـشیامزآ  راـگزور  نآ  رد  ناناملـسم  ( 1)
هزرابم تلادع  اب  هک  دندیشوک  یم  درکیم و  ینیگنـس  نآ  رب  نایوما  هیاس  هک  هایـس  يراگزور  دندرکیم ، لمحت  تشاد  رفاو  يدمعت 

رقف و دننک و 
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.دنهد جاور  یمالسا  ياهنیمزرس  همه  رد  ار  یگراچیب 

عاـمتجا دـنریگ و  مشخ  دـنروشب و  اـهنآ  رب  مدرم  هک  دـش  بجوـم  میدرمـشرب  هیما  ینب  كوـلم  رگید  هیواـعم و  زا  هک  اـهتیانج  نیا 
تیعقاو ناشتموکح  نارود  رد  اهنآ  اریز  دزرو ، ینمشد  اهنآ  اب  دتسرف و  نیرفن  هایـس  نامدود  نیا  هب  خیرات  لحارم  همه  رد  یمالـسا 

.تشادن یمالسا  قیاقح  اب  یتسویپ  هنوگ  چیه  هک  یتیعقاو  دنداد ، ناشن  ار  دوخ  یلهاج  رفک و 

______________________________

نایبتلا نایبلا و  (- 1)

نایبتلا نایبلا و  (- 2)

ج 2،ص:255 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

ار هیما  ینب  هک  دوب  ینادیم  حلـص  نیا  دـمآ و  دـیدپ  ع )  ) نسح ماما  حلـص  هلیـسوب  هایـس  هرهچ  نیا  شیامن  تیعقاو و  نیا  روهظ  ( 1)
تموکح دریگ و  رارق  مانـشد  نعل و  ضرعم  رد  هیواعم  هدرم  هدـنز و  دـنهد و  ناشن  مدرمب  ار  دوخ  تیهام  ات  داد  زاتو  تخات  ياورپ 

.دیآرد یمدرم  دض  هنارباج  هطلس  زا  یهایس  هنومن  تروصب  هیما  ینب 

ع)  ) نسح ماما  حلص  اب  طقف  هک  یتایانج  مینک  یم  تعانق  درک  هایس  ار  خیرات  هرهچ  هک  هیما  ینب  تایانج  زا  رصتخم  حرش  نیمهب  ام 
.درک تابثا  ار  ربمایپ  نادناخ  یگتسیاش  نایوما و  نایغط  دیشک و  نوریب  سیلدت  بیرف و  باقن  ریز  زا  هرهچ 

ج 2،ص:257 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

(1)

تیب لها  تسایس 

هراشا

ج 2،ص:259 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

تـسایس تلاصا  ات  میراد  نایب  ار  تیب  لها  تسایـس  زا  يا  همـش  نسح ع ، ماما  حلـص  للع  بابـسا و  نایب  رد  هک  تسا  هتـسیاش  ( 1)
.میبای یهگآ  دریذپ  یم  ققحت  یمالسا  نیتسار  تموکح  هیاس  رد  هک  اهنآ  یلاعتم  ياهفده  هب  دوش و  نشور  اهنآ  یئانبم 

مینادب میربب و  یپ  شراگزور  شکرس  تموکح  اب  ماما  حلص  للع  هب  رتهب  ات  دهدیم  ناکما  امب  نشور  كاپ و  تسایـس  نیا  حیرـشت 
ياهورین هنوگچ ، ارچ و 
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.دنتفای يزوریپ  نینمؤملا  ریما  شردپ  ماما و  اب  هزرابم  رد  هیما  ینب  ینمیرها 

(2)

یئانبم تسایس 

حلاصم نمـضتم  هک  تسا  یئانبم  یتسایـس  تیب  لها  رظن  رد  دـنکفا  وترپ  یمالـسا  ياهنیمزرـس  همه  رب  یتسیاب  هک  ینیتسار  تسایس 
شیلاعتم ياهفدـه  اهنامرآ و  هب  ددرگ و  لئان  يونعم  يدام و  ياهتفرـشیپ  هب  هعماج  ات  دوش  هتخیگنارب  یلئاسو  دـیاب  تسا و  یمومع 

دوجوب یفاک  یئاهتیعقوم  اهتـصرف و  دـبای و  ققحت  اهناماس  همه  رد  يربارب  دوش و  تیامح  تیاـنج  روج و  لـماوع  ربارب  رد  دـسرب و 
.دنام ناما  رد  یناماسبان  رقف و  هنوگ  ره  زا  یمالسا  عمتجم  ات  دیآ 

هیاـس رد  یمالـسا  نشور  ياـهنامرآ  اهفدـه و  همه  اـت  تسا  راوتـسا  ضحم  تقیقح  لـماک و  يرگداد  ناـینب  رب  تیب  لـها  تساـیس 
هک تسا  یتسایس  نیرت  یلاعتم  نیرتورشیپ و  نیا  دریذپ و  لکش  نیتسار ، یتموکح 

ج 2،ص:260 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

لحارم همه  رد  دیآ و  یم  دیدپ  یعضو  نینچ  هیاس  رد  مه  یعامتجا  تلادع  یسایس و  تلادع  دننآ و  ناهاوخ  قاتـشم و  مدرم  همه 
تـسایس فالخ  رب  تسرد  نیا  دـبای و  یم  ققحت  متـس  زا  هزنم  یتلادـع  ساره و  زا  نوریب  یتینما  بارطـضا و  زا  رود  یناـنیمطا  نآ 

لامیاپ ار  مدرم  حلاصم  ات  دـندزیم  تسد  اهگنرین  اه و  بیرف  همهب  دنتـشارفارب و  ار  زواجت  راعـش و  هک  تسا  هیما  ینب  هنارباج  هایس و 
دننک تموکح  ناناملسم  عمتجم  رب  اوران  قحانب و  دنزاس و  دوخ  یصخش  عفانم 

یتسایس هکلب  تشادن  رارق  یعقاو  ریغ  ياهشور  یهارمگ و  بوشآ و  ایر و  بیرف و  گنرین و  يانبم  رب  زگره  تیب  لها  تسایس  ( 1)
هماقا رد  هک  حیرص  تسایس  نیمه  دبای و  شرتسگ  اج  همه  رد  تلادع  ات  شیاه  همانرب  اهفده و  همه  رد  نشور  حیرص و  دوب 
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یـشور و ناهاوخ  دـنزیخرب و  نآ  دـض  رب  نادـنمزآ  نایوجدوس و  هک  دـش  بجوم  تشاد  يراشفاپ  حوضو  تیاـهن  اـب  قح  لدـع و 
، دندادیم تبثم  خـساپ  اهنآ  عورـشمان  ياهتـساوخ  هب  ربمایپ  نادـناخ  رگا  دـهدن و  ردـهب  ار  اهنآ  یـصخش  عفانم  هک  دنـشاب  یتموکح 

دندومیپ یم  ار  تقیقح  نشور  هار  دنتسج و  یم  ار  ادخ  يدونشخ  ربمایپ ، نادناخ  یلو  دش  یمن  لقتنم  نارگیدب  اهنآ  تفالخ  زگره 
.دندوب رانکرب  نید  فلاخم  ياه  هشقن  يارجا  زا  و 

(2)

تیب لها  رظن  رد  تفالخ 

دیآ و دـیدپ  یناگمه  یتلادـع  یتسیاب  نآ  وترپ  رد  هک  دوب  نیمز  يور  رد  راگدرورپ  تلادـع  هیاس  ربمایپ ، نادـناخ  رظن  رد  تفالخ 
دـشاب رانکرب  یتازایتما  نینچ  زا  تفـالخ  هچناـنچ  دنربرـسب و  تینوصم  شیاـسآ و  رد  مدرم  همه  دریگارف و  ار  اـج  همه  هاـفر  نما و 

هب راق  يذ  هیحان  رد  دز  یم  هنیپ  ار  دوخ  شفک  هک  یلاحرد  نینمؤملا  ریما  هکنانچ  دوب ، دـهاوخن  یـشزرا  زئاح  ربماـیپ  نادـناخ  يارب 
: دومرف سابع  نبا 

؟ دزرا یم  دنچب  شفک  نیا  سابع ، نبا  يا  - 

ج 2،ص:261 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.درادن یشزرا  شفک  نیا  نینمؤملا ، ریما  يا  - 

منک دوبان  ار  یلطاب  مراد و  ياپرب  ار  یقح  مناوتب  هکنآ  رگم  تسا  رت  هدنزرا  امش  رب  تموکح  زا  نم  دزن  رد  شفک  نیا  مسق  ادخب  - 
ات تشاد  شزرا  رتشیب  ددرگن  دوبان  لطاب  دباین و  رارقتـسا  تلادع  نآ  رد  هک  یتموکح  زا  وا  يارب  دوب  امرخ  فیل  زا  هک  یلع  شفک 

.دزاس هدنز  ار  لطاب  دناریمب و  ار  قح  دزاس و  هابت  ار  تلادع  هنارباج ، هک  یتموکح  هب  دسر  هچ 

: درادیم نایب  نینچ  ار  رکب  وبا  تعیب  اب  تفلاخم  تلع  شراتفگ  زا  یکی  رد  ع )  ) نینمؤملا ریما  ( 1)

گنچب ای  تموکح و  تردق و  هب  ندیسر  يارب  ام  هک  ینادیم  وت  ادنوادخ  »
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دیدـپ یگتـسیاش  حلـص و  وت  نیمز  رد  میـشخب و  رارقتـسا  ار  وت  نید  هک  میهاوخیم  هکلب  میـشوک  یمن  اـیند  شزرا  یب  لاـم  ندروآ 
«. 1 « » ددرگ ارجا  تا  هدش  لیطعت  دودح  دننام و  ناما  رد  تا  هدیدمتس  ناگدنب  ات  میروآ 

رب ناوارف  یلیالد  درک و  يراددوخ  وا  تفالخ  شریذـپ  زا  تفرگ و  مشخ  رکب  وبا  رب  اـنلع  ع )  ) یلع هک  دوب  راوتـسا  لـیالد  نیمهب  و 
نیا رد  دـشاپن و  مه  زا  تما  عامتجا  تدـحو و  ات  تساخنرب  گنج  هب  وا  اب  یلو  تشاد  نایب  تفالخ  ماقم  زارحا  رب  دوخ  یگتـسیاش 

: دومرف وا  هب  هک  درک  يوریپ  ربمایپ  نامرف  زا  رما 

وتب ار  تفالخ  دندمآ و  تدزن  هب  رگا  سپ  يورب ، اهنآ  يوسب  دیابن  وت  دنیایب و  وت  يوسب  دـیاب  مدرم  هک  يا  هبعک  دـننام  وت  یلع  يا  »
رب تروـص  نـیا  رد  « 2  » دـنیایب تیوـسب  ناـشدوخ  هکنیا  اـت  ورن  اـهنآ  شیپ  هب  مه  وـت  دـندماین  رگا  ریذـپب و  اـهنآ  زا  دنتـشاد  هضرع 

بجاو ناناملسم 

______________________________

18 هدبع 2 / دمحم  هغالبلا  جهن  (- 1)

314 هباغلا / دسا  (- 2)

ج 2،ص:262 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

دننک و مکح  ادخ  نامرف  قبط  رب  اهنآ  نیب  لوسر  ترتع  ات  دنروآ ، يور  اهنآ  يوسب  دـننک و  يوریپ  ناشربمایپ  نادـناخ  زا  هک  تسا 
.دننک ناشتیاده  تسار  هار  نشور و  تقیقحب 

دندرب و هرهب  ناشیاهزآ  اهـسوه و  دوسب  اهنآ  زا  دندز و  ناشلوگ  تقو  ياهتموکح  دـندروخ و  ار  ایند  بیرف  راگزور  نآ  مدرم  یلو 
عـضو دـمآ و  دـیدپ  اهناملـسم  يارب  يزور  هیـس  یتخبدـب و  نارازه  دـش و  لـقتنم  نـالهاان  هب  ربماـیپ  نادـناخ  زا  تفـالخ  هجیتن  رد 

.دنتسه نآ  موش  جیاتن  راتفرگ  مه  زونه  خیرات  لوط  رد  اهناملسم  هک  دمآ  شیپ  یناماسبان 

(1)

رترب ياهفده 

هراشا

رادمچرپ ربمایپ ، نادناخ  هک  يرترب  ياه  هنومن  یلاع و  دصاقم 
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: تسا نینچ  دندرک ، راوتسا  نآ  ناینب  رب  ار  دوخ  تسایس  دندوب و  نآ 

(2)

تلادع فلا -

رد ار  شیاه  همانرب  همه  دراد و  قلطم  یشیارگ  نآ  هب  هک  تسا  راوتسا  يرگداد  ناینب  رب  شبناوج  میهافم و  همه  اب  یمالسا  تسایس 
یتسیابن دنزاس و  نایامن  یگدنز  ياه  هنهپ  همه  رد  ار  تلادع  هک  دهدیم  نامرف  شنارازگراک  هب  دـنکیم و  ارجا  زکرمتم و  نآ  وترپ 

: دیامرفیم نآرق  رد  دنوادخ  هکنانچ  دننک  رداص  تسا  تلادع  لوصا  فلاخم  هک  یئاهضرغ  سوه و  يور  زا  ینامرف 

: دیامرفیم زین  و  « 1 ( » دیهد نامرف  يرگداد  هب  دینک  یم  مکح  مدرم  نیب  هک  یتقو  )

هار زا  هک  نکم  يوریپ  سوه  زا  هد و  ناـمرف  قحب  مدرم  ناـیم  رد  سپ  میدـیزگرب  دوخ  ینیـشناجب  نیمز  يور  رد  ارت  اـم  دوواد  يا  »
«. 2 « » دنام یهاوخ  رود  ادخ 

______________________________

هیآ 56 ءاسن  هروس  (- 1)

هیآ 26 هروس ص  (- 2)

ج 2،ص:263 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

نینمؤملا ریما  هکنانچ  دوش  رانکرب  تموکح  زا  دیاب  تسج  فارحنا  تلادع  زا  ییاورنامرف  رگا  هک  دنراد  رارقا  ناناملسم  همه  و  ( 1)
رانکرب راک  زا  دوب  هدرک  ینوناق  یب  شتموکح  رد  ینادـمه  هرامع  رتخد  هدوس  مانب  ینز  تیاکـشب  اـنب  هک  ار  شنارادـنامرف  زا  یکی 

: تفگ تسیرگ  یم  هک  یلاحرد  تخاس و 

نامرف يروف  و  دنیوگ » كرت  ارت  قح  دننک و  متـس  تناگدـنب  رب  هک  ما  هتفگن  اهنآ  هب  زگره  هک  یهاوگ  اهنآ  نم و  رب  وت  ادـنوادخ ، »
ناراکمتـس هب  ناتدوخ  هکناـنچ  دـینک  هشیپ  ار  يرگداد  دیـسرتب و  ادـخ  زا  : ) دومرفیم قداـص ع  ماـما  و  « 1  » درک رداــص  ار  وا  لزع 

«. 2  » دینک یم  ضارتعا 

رد دـننک و  زواـجت  تلادـع  تحاـسب  ناـنارمکح  رگا  تسوا و  ناـیاورنامرف  تلادـع  هب  هتـسباو  نآ  تفرـشیپ  تلم و  ره  یتخبـشوخ 
دوشیم ینوگژاو  يزور و  هیس  راچد  اهنیمزرس  دنزرو ، متس  دوخ  تموکح 
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تموکح تواضق و  هک  دراد  تقیقح  نیا  هب  ناوارف  یهجوت  مالـسا ، يور  نیا  زا  دریگیم و  ارف  ار  اج  همه  اـهدروخرب  اـهفالتخا و  و 
ناراک و هتـسیاش  طقف  هک  تسا  یئاهـشزغل  تاهابتـشا و  اب  هارمه  تواضق  یئاورنامرف و  اریز  دوش  راذگاو  دمتعم  هتـسیاش و  نادرمب 

ماظن باتک  رد  حورـشم  روطب  تلادـع  شرتسگ  هرابرد  ام  تسا و  مک  مه  اهنآ  دادـعت  هنافـسأتم  دـننامیم و  ناما  رد  نآ  زا  ناـگرزب 
تیب لها  تسایس  هرابرد  هک  تسا  نیا  نامروظنم  هکلب  میرادن  رتشیب  لیصفت  هب  يزاین  اجنیا  رد  میا و  هتفگ  نخس  مالسا  رد  یـسایس 

راوتسا یتقیقح  نینچ  رب  ناشیاهفده  همه  هتفای و  رارقتسا  یناگمه  تلادع  يانبم  رب  اهنآ  تسایس  هک  میراد  نایب  میراگنب و  يا  همش 
.تسا

(2)

يربارب ب -

ناراب دننامب  یمالسا  عامتجا  رب  نانچ  ار  يربارب  تمعن  مالسا 

______________________________

211 دیرفلا 1 / دقع  (- 1)

147 یفاک 2 / لوصا  (- 2)

ج 2،ص:264 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

یناسنا دارفا  همه  نیب  ار  يرگداد  يربارب و  موزل  یئاراکشآ  هب  تسا و  هتـشادن  يریظن  یناسنا  خیرات  رد  زگره  هک  هدیراب  تاواسمب 
ار همه  هدشن و  لئاق  يزایتما  هنوگ  چیه  برع  ریغ  رب  برع  ناتسوپ و  هایـس  رب  ناتـسوپدیفس  يارب  هتـشاد و  مالعا  تاقبط  اهداژن و  و 

هکنانچ تسا  هدرواین  باسحب  وکین  لمع  يوقت و  هب  زج  یتلیـضف  يرگید  رب  کی  چیه  يارب  هتـسناد و  يواسم  هناش  هنادند ي  دننام 
: دیوگیم بیج  داتسا 

زا دروآ و  مهارف  اجکی  رد  دـنراد  هک  ینوگانوگ  ياهتیلم  اهداژن و  اب  ار  اهناسنا  همه  دـشوکیم  هشیمه  هک  تسا  یتناید  اهنت  مالـسا  »
اهفالتخا اهدروخرب و  همهنیا  دهاش  هک  نونکا  تسا و  راوتـسا  تاواسم  رب  شناینب  دنک و  يریگولج  نانآ  ياهینمـشد  اهیگدـنکارپ و 

هب شیارگ  زج  يا  هراچ  میتسه  برغ  قرش و  ياهتلم  اه و  تلود  رد 
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«. 1 « » میرادن مالسا 

نارادـنامرف و هب  درک و  یم  تیاـعر  لـماک  دـحب  ار  يرگداد  يربارب و  نـینچ  يارجا  شتموـکح  راـگزور  رد  نینمؤـملا ع  ریما  ( 1)
زا یکی  رد  هکنانچ  دنراد  لومعم  اهنآ  هرهچب  ندرک  هاگن  رد  یتح  ار  تاواسم  تقیقح  مدرم  نیب  رد  هک  دادیم  نامرف  شنارازگراک 

: دسیون یم  شیاهنامرف 

یتح نک و  راتفر  یمرن  هب  ناگمه  اب  نادرگ و  هداشگ  اـهنآ  هب  ار  دوخ  هرهچ  نارتسگب و  ناـمدرم  رب  ار  دوخ  تیاـنع  رهم و  لاـبورپ  »
دنزرون و عمط  وت  متس  هب  نارگمتس  ات  شاب  ناسکی  همه  هب  مالـس  هراشا و  رد  و  « 2  » امن تیاعر  ار  تاواسم  اهنآ  هب  ندرک  هاـگن  رد 

«. 3 « » دندرگن دیمون  وت  تلادع  زا  ناناوتان 

دبای تردق  ناشکرس  هنانمیرها  ياهورین  دریگ و  هنابز  اهتداسح  اه و  هنیک  شتآ  هک  دش  بجوم  هنارگداد  تسایس  نیمه  يارجا 

______________________________

مالسالا ص 319 یف  یسایسلا  ماظنلا  (- 1)

.تسا مزال  تلادع  تیاعر  مه  هداس  رایسب  ياهراک  رد  هک  تسا  نیا  روظنم  (- 2)

85 هدبع 3 / دمحم  هغالبلا  جهن  حرش  (- 3)

ج 2،ص:265 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

: دسیون یم  ینئادم  هکنانچ  ( 1  ) دنوش زوریپ  وا  هنالداع  تموکح  اب  هزرابم  رد  و 

یم ارجا  نامدرم  همه  نیب  هک  دوب  یتاواسم  تیاعر  دیدرگ  بلاط ع  یبأ  نب  یلع  رب  برع  يزوریپ  بجوم  هک  یلماوع  نیرتمهم  زا  )
يرترب يداع  دارفا  رب  ار  لیابق  ياسؤر  دوبن و  لئاق  يزایتما  برع  ریغ  رب  برع  ناتـسدیهت و  هب  تبـسن  فارـشا  يارب  هک  يروطب  دش 

( دادیمن

يربارب يارجا  نمـضتم  هک  ار  یمالـسا  یلاـع  ياهفدـه  يور  چـیه  هب  دـندوب  ناـنآ  مازتـلا  رد  هک  برع  ناراـبج  شیرق و  ناـشکرس 
دندوب و ناناملـسم  لاوما  هب  زواجت  یلهاج و  ياهزایتما  ناهاوخ  دنتفریذپ و  یمن  دوب  متـس  اب  هزرابم  تلادـع و  شرتسگ  یناگمه و 

هک دنتساوخیم 
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گرزب تلادـع  ياوشیپ  هک  بلاط  وبا  دـنزرف  شور  اـب  تسرداـن  ياهتـساوخ  نیا  دنـشاب و  هریچ  ناـناوتان  نادنمتـسم و  رب  ناـنچمه 
زگره نشور ، هار  نآ  زا  درکیم و  يوریپ  شردـپ  هشقن  شور و  زا  مه  نسح ع  ماـما  تشاد ، تریاـغم  دوب  نیمز  يور  رد  یعاـمتجا 

.تفرگ رارق  اهیزوت  هنیک  اه و  ینمشد  جاوما  ربارب  رد  ببس  نیمهب  تسج و  یمن  فارحنا 

(2)

يدازآ ج -

ناـمرف یگدـنز  هنهپ  رد  نآ  يارجا  يدازآ و  تیاـمح  هب  ار  یمالـسا  تموکح  هتـشاد و  ررقم  شناوریپ  همه  يارب  ار  يدازآ  مالـسا 
يدازآ هشیدنا ، يدازآ  هدیقع ، يدازآ  ینعی  دشاب ، هتـشاد  نایرج  مدرم  یتایح  نوئـش  همه  رد  هک  يا  هبناج  همه  يدازآ  .تسا  هداد 

رد اهناسنا  یعیبط  قوقح  زا  هدرمـش و  ربتعم  ار  اـهیدازآ  نیا  همه  مالـسا  یعاـمتجا و  یـسایس و  بتارم  همه  رد  يدازآ  يأر و  زاربا 
.تسا هتسناد  لاوحا  همه 

روبجم دوـخ  تفـالخ  لوـبقب  ار  اـهنآ  دیـشخب و  مدرمب  شمیهاـفم  همه  اـب  ار  يدازآ  شتفـالخ  راـگزورب  نینمؤـملا ع  ریما  هکناـنچ 
دازآ ار  دوخ  تموکح  نافلاخم  هکلب  درواین  دوخ  نامرف  ریزب  اربج  تخاسن و 

ج 2،ص:266 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

هکنانچ ( 1 ، ) دیناسرن اهنآ  هب  يرازآ  دشن و  اهنآ  ضرعتم  هاگ  چیه  دنریگب و  هرهب  دوخ  يدازآ  زا  دنهاوخب  هک  هنوگره  ات  تشاذـگ 
هب لالدتـسا  اـب  دـیناسرت و  ناـشنایغط  زا  ار  اـهنآ  هکلب  دـیگنجب ، اـهنآ  اـب  ادـتبا  تشاد و  لوـمعم  ار  یـشور  نـینچ  مـه ، جراوـخ  اـب 

.داد خساپ  اهنآ  ياهیراکهابتشا 

ناناملـسم هار  رـس  زا  ار  اهنآ  ریزگانب  دنتـسه  یقاب  ناشقافن  درمت و  رب  دنراد و  یمنرب  ناشهایـس  هشیدنا  زا  تسد  هک  دید  نوچ  یلو 
تینما دنتخادرپ و  يراکهابت  هب  یمالسا  نهیم  رد  اهنآ  هک  تفرگ  تروص  یماگنهب  راک  نیا  اما  درک  یلاخ  ار  ناشنادیم  تشادرب و 

دلج 2 مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  www.Ghaemiyeh.comیناگدنز  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 645زکرم  هحفص 280 

http://www.ghaemiyeh.com


یشکرس هک  یناسک  اب  : ) دیامرفیم دنوادخ  هک  درک  هزرابم  اهنآ  اب  دنوادخ ، نامرف  قبط  رب  هاگنآ  دنتخادنا و  هرطاخم  هب  ار  ناناملسم 
(. دنریذپب ار  ادخ  نامرف  ات  دینک  گنج  دننک  یم 

اهنآ ضرعتم  ماما  یلو  دندرکیم  يوریپ  ناشتـسردان  شور  زا  هک  دندوب  قارع  مدرم  نیب  دایز  یهورگ  مهزاب  جراوخ ، اب  دربن  زا  سپ 
بناج زا  یتبقارم  داد و  يدازآ  اـهنآ  هب  هکلب  دـیدرگن ، هفوک  زا  ناـشجورخ  عناـم  درکن و  عطق  لاـملا  تیب  زا  ار  اـهنآ  مهـس  دـشن و 

داد و مه  هیما  ینب  هتـسد  راد و  هب  ار  عیـسو  يدازآ  نیمه  دیـشکن و  ناشریجنز  نادـنز و  هب  دادـن و  ماـجنا  ناـشیاهراک  رب  تموکح 
هک یناگمه  یئاج و  همه  يدازآ  نینچ  .دناسرن  دندوب  شنانمشد  نیرتگرزب  زا  هک  هدع  نیاب  يرازآ  درکن و  یـضرعت  اهنآ  هب  زگره 

تـسایس هک  دـهدیم  ناشن  درادـن و  ریظن  یناسنا  خـیرات  رد  زگره  دـش  هداد  شتموکح  فلاخم  ياـه  هتـسد  راد و  هب  ماـما  فرط  زا 
یمن راداو  دـنهاوخیمن  هچنآ  هب  ار  عامتجا  تسا و  راوتـسا  مدرم  رب  لیمحت  ربج و  روز و  مدـع  يدازآ و  ياـنبم  رب  یمالـسا  هدـنزاس 

.دنک

ج 2،ص:267 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

(1)

یتسار تحارص و  د -

قافن و هنوگ  ره  زا  دـشخردیم و  یتسار  تیعقاو و  وترپ  رد  دنتـشارفارب  ار  نآ  راعـش  ربمایپ  نادـناخ  هک  ینـشور  نیتسار و  تساـیس 
هشقن همه  رد  هکلب  دناشک  یمن  نیغورد  ياهوزرآ  هب  دبیرف و  یمن  غورد  ياه  هدعو  هب  ار  مدرم  هک  یتسایـس  و  تسا ، رودب  گنرین 

.تسنایامن قدص  تحارص و  شیاه ، همانرب  اه و 

تشادن دوجو  یغورد  گنرین و  زگره  اهنآ  قطنم  رد  دنتشادیم و  زاربا  ار  یتسایس  نینچ  تایح  ياه  هماگنه  همه  رد  ربمایپ  نادناخ 
مدرمب نیتسار ، مالسا  شور  هنومن  ربمایپ و  دنزرف  نیسح ع  ماما  هکنانچ 
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اب دیـسر  وا  هب  لیقع  نب  ملـسم  میظع  دیهـش  قارع ، رد  شا  هدـنیامن  لتق  ربخ  هک  یتقو  دنتـسویپ  وا  هب  هار  نیب  رد  هک  یناـسک  هکم و 
گرم و رفـس  نیا  نایاپ  دومرف  درک و  حیرـصت  اهنآ  ینکـش  نامیپ  هفوک و  مدرم  تنایخب  تفگ و  نخـس  دوخ  تداهـش  زا  تحارص 

نانچ رد  ماما  دندش و  هدنکارپ  شرود  زا  دندوب  هدمآ  شهارمه  هب  هک  نادنمزآ  ناتسرپایند و  زا  یهورگ  هجیتن  رد  تسا و  تداهش 
اب دنیوا  اب  هک  اهنآ  ات  تشادرب  شا  هشقن  فده و  هرهچ  زا  هدرپ  تخادرپ و  تقیقح  نایب  هب  تحارـص ، تیاهن  اب  یکانرطخ  تیعقوم 

لمع تسا  بیرف  يراک و  لغد  هنوگ  ره  زا  اربم  تحارص و  یتسار و  نمضتم  هک  مالسا  روتـسدب  دنیآ و  داهج  نادیمب  لماک  شنیب 
.دننک

نینمؤملا ع ریما  رب  مالـسا  گرزب  نمـشد  هیواـعم  هک  یماـگنه  دوب  زیاـج  مالـسا  رد  شلاکـشا  زا  یلکـش  رهب  بیرف  گـنرین و  رگا 
هکنآ زا  سپ  دراذگ و  یقاب  ماش  تموکح  رد  ار  وا  دنک و  شزاس  ارادم و  یمک  وا  اب  نامثع  لتق  زا  سپ  تسناوتیم  یلع ع  دـیروش ،

ار یئاوران  شزاس  نینچ  هزاجا  وا  هب  مالـسا  یلو  دوش  صالخ  شدرمت  رـش و  زا  دنک و  رانکرب  راک  زا  ار  وا  تفای  رارقتـسا  شتفالخ 
ماما تهج  نیمهب  داد  یمن 

ج 2،ص:268 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.دوب ماما  نیتسار  تسایس  هنومن  نیرت  شخبرثا  نیا  دادن و  تموکح  هزاجا  هیواعمب  هاتوک  یتدم  يارب  یتح 

یکی هک  ار  فوع  نب  نمحرلا  دبع  توعد  ماما  هک  تسا  يرفن  شش  ياروش  يارجام  رد  ماما  تحارـص  هلئـسم  رتنـشور ، نیا  زا  ( 1)
دنک تعیب  ماما  اب  تسا  رضاح  تفگ  یم  سامتلا  تیاهن  اب  نمحرلا  دبع  تفریذپن ، دوب  رمع  هدیزگرب  ياروش  ياضعا  زا 
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ار اهنآ  تسایـس  دـنک و  يوریپ  رمع ) رکب و  وبا   ) نیخیـش شور  زا  ماما  هک  یطرـشب  دـنیزگرب  یمالـسا  تفالخ  میظع  ماقمب  ار  وا  و 
نوئـش مدرم و  يربهر  رد  شربمایپ  تنـس  ادـخ و  باتک  هب  زج  هک  تشاد  مالعا  تفریذـپن و  ار  یطرـش  نینچ  ماـما  یلو  دـهد  همادا 

ار شتـسایس  دچیپرـس و  نآ  زا  دعب  دنک و  تقفاوم  ادتبا  رد  طرـش  نیا  اب  تسناوت  یم  هک  یتروص  رد  درک  دهاوخن  راتفر  نآ  همزال 
لوق و رد  درک و  زیهرپ  گنرین  غورد و  زا  وا  یلو  ددنبب  دریگب و  ار  دوخ  تموکح  نافلاخم  دـنک و  ارجا  یمالـسا  ياهفدـه  قبط  رب 

.دیئارگن تحارص  قدصب و  زج  لمع 

نیتسار یتموکح  ددـنویپ و  یمن  تیعقاوب  هک  یگنرین  ره  زا  ار  دوخ  ناوریپ  دـهدیم و  ناـمرف  تحارـص  یتـسار و  هب  هراومه  مالـسا 
: دومرف ربمایپ  هکنانچ  درادیمزاب  دروآ  یمن  دیدپ 

رد دیوگیم و  تسار  ناسنا  هک  مادام  دنک و  یم  تیاده  تشهب  هب  ار  امش  یئوکین  یئوکین و  هب  ار  امـش  یتسار  هک  دیـشاب  وگتـسار  »
یمدآ هانگ  هانگ و  هب  ار  ناسنا  غورد  هک  دیزیهرپب  غورد  زا  دراگنیم ، ناتـسار  هرامـش  رد  ار  شمان  دنوادخ  تسا  یتسار  يوجتـسج 
هتـشون نایوگغورد  رامـش  رد  شمان  دـنوادخ  دزن  رد  دـیارگ  یتسردان  هب  دـیوگب و  غورد  ناسنا  هک  مادام  دـنکفا و  یم  شتآ  هب  ار 

«. 1 « » دوشیم

ینشور یتسار و  ساسا  رب  ار  دوخ  تسایس  مه  ربمایپ  نادناخ 

______________________________

ملسم تیاور  (- 1)

ج 2،ص:269 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

: دومرفیم نینمؤملا ع  ریما  هکنانچ  ( 1  ) دندوب رودب  بیرف  رکم و  زا  دنداهن و  یم  ناینب 

«. مدوب مدرم  نیرتراکبیرف  نم  دوبیمن  یمنهج  یشور  بیرف  گنرین و  رگا  »

: دومرفیم تشاد  كانهودنا  یلد  شنمشد  ياهتنایخ  زا  هک  یلاحرد  دیشک و  یم  كاندرد  یئاه  هآ  تاقوا  رتشیب  و 

اهنآ ياو ، يا  »
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تسا یمنهج  یشور  گنرین  نوچ  یلو  مناد  یم  ار  رکم  هار  رتهب  اهنآ  زا  مهاگآ و  ناشبیرف  زا  نم  هک  دننادیم  دننزیم و  گنرین  نمب 
«. 1 « » منک یمن  دننک  یم  اهنآ  هک  ار  يراک  مزرویم و  یئابیکش  اهنآ  هعدخ  ربارب  رد 

: دومرفیم گنرین  ردغ و  هرابرد  و 

«. 2 « » دوشیم هتخانش  نآ  هلیسوب  هک  دراد  یمچرپ  تمایق  رد  يزابگنرین  ره  »

زا ار  ناراـکبیرف  نینمؤـملا ع  ریما  دـنرادن و  ینید  قیاـقح  یناـسنا و  ياهـشزرا  هب  یناـمیا  هک  دزیخ  یمرب  یئاـهناج  زا  بیرف  رکم و 
: دیامرفیم دنادیم و  رود  ادخب  نامیا 

شمدرم رتشیب  هک  میتسه  يراگزور  رد  نونکا  ام  دزادرپ و  یمن  گنرین  هب  زگره  دراد  تماـیق  رد  یتشونرـس  هچ  دـنادب  هک  یـسک  »
هک دننادیم  اهنآ  دشکب ! ناشیادخ  ار ،؟ اهنآ  دوشیم  هچ  دـننادیم ، وج  هراچ  رادمتـسایس و  ار  اهنآ  نانادان ، دـنراکریوزت و  زاب و  هلیح 

تـصرف تردق و  ندروآ  تسدب  یپ  رد  دنرادن و  نآ  هب  یهجوت  یلو  تسادخ  یهن  رما و  تیاعر  عنام  يزابگنرین  لد و  ینوگرگد 
«. دنرادن نید  راک  رد  یئاورپ  دنتسه و 

______________________________

202 تاداعسلا 1 / عماج  (- 1)

هغالبلا جهن  (- 2)

ج 2،ص:270 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

هب رت و  هاگآ  وا  زا  هیواعم  درادن و  تسایـس  نوئـش  هب  یهاگآ  ماما  دوب  هتفگ  هک  ماقم  توهـش و  ناگدنب و  زا  یکی  خـساپ  رد  و  ( 1)
: دومرف تسا ، رت  هتسیاش  تموکح  هرادا 

نم دوبن  هتسیاشان  يراکبیرف  رگا  دنکیم و  ینامرفان  دزاب و  یم  گنرین  وا  هکلب  تسین  رت  كریز  رت و  هاگآ  نم  زا  هیواعم  مسق  ادخب  »
«. 1 « » مدوب مدرم  نیرت  كریز 

مـالعا ار  نآ  مالـسا  هک  دوب  یئوکین  یـسایس  ياهـشزرا  رگناـیامن  یتاـیح  نوئـش  همه  رد  تیب  لـها  همئا  نینمؤـملا و  ریما  تساـیس 
دنچ ره  ار  یعامتجا  ياهقافن  هنوگره  دریذپ و  یمن  ار  غورد  گنرین و  بیرف و  زگره  مالسا  تشادیم و 
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دیاب تسا و  ناناملسم  یتایح  زکرم  نیرتمهم  یمالسا  تفالخ  اریز  دنک  یمن  ءاضما  دشاب  هتـشادرب  رد  ار  یتقوم  یـسایس  ياهیزوریپ 
.دشاب هتشاد  نامیا  تما  عامتجا و  قوقحب  دزیگنارب و  ار  یناگمه  دامتعا 

تـسد دشابن  نید  بیوصت  دروم  هک  يا  هلیـسو  چـیه  هب  درکیم و  يوریپ  شردـپ  یلاعتم  همانرب  نیتسار و  شور  زا  مه  نسح ع  ماما 
زوریپ وا  رب  هیواعم  زگره  درکیم  ذاختا  ار  هیواعم  ياهـشور  یـضعب  رگا  دوب و  رانکرب  تسویپ  یمن  تیعقاوب  هک  یئاـههار  زا  دزیمن و 

: دومرف درص  نامیلس  هب  هراب  نیا  رد  هکنانچ  دش  یمن 

رکف امش  لثم  نم  یلو  دوبن  رتدنمورین  رتاناوت و  نم  زا  هیواعم  مدیـشوکیم  مدرکیم و  راک  نآ  رطاخب  مدیـشیدنا و  یم  ایند  يارب  رگا  »
«. منک یمن 

ندروآ تسدب  يارب  یلو  دش  یم  زوریپ  شنمـشد  رب  درکیم  راک  ایند  رطاخب  طقف  رگا  هک  دهد  یم  ناشن  راتفگ ، نیا  نمـض  رد  ماما 
تیاعرب و ناناملسم  همه  زا  وا  تسین و  زاسمه  یمالسا ، تاروتسد  اب  هک  دش  یتامادقا  راکب  تسد  دیاب  یتیعقوم  نانچ  رد  تموکح 

.دزرویم قشع  رتشیب  یمالسا  ياهنامرف  ینابهگن 

______________________________

206 هغالبلا 2 / جهن  (- 1)

ج 2،ص:271 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

(1)

نارازگراک نارادنامرف و  ه -

رد تردـق  تیافک و  یکاپ و  یگتـسیاش و  رد  یتسیاب  یمالـسا  تموکح  هاگتـسد  نارازگراـک  هک  تسا  نیا  رب  تیب  لـها  تساـیس 
يرگداد دوخ  شور  رد  دـنهد و  رارق  دوخ  ناگدـید  ربارب  رد  ار  یناگمه  حـلاصم  ات  دنـشاب  عاـمتجا  دارفا  نیرتهب  زا  تکلمم  نوئش 

فرـصمب عامتجا  شیاـسآ  هار  رد  ار  تموکح  هجدوب  دنـشاب و  ناـمدرم  نیما  دـنهد و  جاور  مدرم  نیب  ار  ضحم  يراوازـس  باـن و 
قالخا و طوقـس  بجوم  يراوخ  هوشر  اریز  دنـشابن  مدرم  تسدـب  مشچ  دـننام و  رانکرب  يراوخ  هوشر  زا  زیچ  ره  زا  لبق  دـنناسر و 

رد لطاب  یهابت و  شرتسگ 
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: تشون نینچ  شهاپس  ناهدنامرفب  نینمؤملا ع  ریما  هکنانچ  ددرگیم ، یمالسا  روشک 

نیرتمهم زا  «. 1 « » دنداهن دوخ  شیپارف  ار  لطاب  دنتـشادزاب و  مدرم  زا  ار  قح  هک  دـندش  دوبان  تهج  نآ  زا  امـش  ناینیـشیپ  دـعب ، اما  »
هلیـسوب ار  دوخ  قح  دنوشیم  روبجم  هک  تسا  مدرم  قح  ندادنزاب  دزادـنا  یم  يدوبانب  دزاس و  یم  نوگژاو  ار  تموکح  هک  یلماوع 
شرتسگ بجوم  دزاس و  یم  هتفـشآ  ار  عامتجا  دزادنا و  یم  رطخب  ار  یمومع  تینما  يراک  نینچ  هک  تسا  یعیبط  دـنریگب و  هوشر 

.ددرگ یم  یهابت  متس و 

روتـسد دوخ  نارادنامرف  هب  هک  اجنآ  ات  دنتخادرپ  یم  نآ  یـسررب  هب  رت  فرژ  دنتـسیرگن و  یم  رت  قیقد  هلأسم  نیا  هب  ربمایپ  نادـناخ 
نینمؤملا ریما  هب  هک  یتقو  تهج  نیمهب  دنـشاب و  هتـشادن  یفطاع  یتسود و  طابترا  یتح  يا  هطبار  هنوگ  چیه  مدرم  اب  هک  دنداد  یم 

شنزرس يا  همان  درمش و  تشز  ار  شلمع  تسا ، هتفریذپ  ار  نآ  هدش و  توعد  یتفایض  هب  هرصب  مکاح  فینح  نب  لهس  دنداد ، ربخ 
: دومرف تشون و  وا  هب  زیمآ 

هب ارت  هرصب  ناناوج  زا  یکی  هک  دیسر  ربخ  نمب  دعب ، اما  »

______________________________

151 هغالبلا 1 / جهن  (- 1)

ج 2،ص:272 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

، يا هتـسشن  رپ  ياهفرظ  نوگانوگ و  ياهاذغ  زا  نیگنر  يا  هرفـس  رب  يا و  هتفریذـپ  ار  شتوعد  باتـش  اب  وت  هدرک و  توعد  یتفایض 
نیا هک  شیدنیب  تسرد  دنشاب ، رانکرب  نآ  زا  ناگنـسرگ  دنبای و  هار  نآ  هب  نارگناوت  هک  يورب  یتفایـض  هب  مدرک  یمن  نامگ  زگره 

هرفسب تسد  هاگنآ  مارح و  ای  هدمآ  تسدب  لالح  هار  زا  گنراگنر  ياهاذغ  نیا  ایآ  هک  نک  هاگن  تسخن  هدمآ و  اجک  زا  اهکاروخ 
«. 1  » نک زارد 

یفرظ يزور  دیوج ، برقت  شتفالخ  هب  دزاس و  کیدزن  نینمؤملا  ریما  هب  ار  دوخ  تساوخیم  هک  سیق  نب  ثعشا  ( 1)
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: دومرف یناغمرا  نینچ  ربارب  رد  ماما  داتسرف و  ماما  شیپ  هب  عوبطم  نیریش و  ياولح  زا 

هک مدمآرب  مهب  نانچ  اجبان  هیدـه  نیا  زا  دروآ ، میآرب  اذـغ  زا  هتـسبرس  یفرظ  دـیبوک و  ارم  هناخ  رد  هک  يدرم  راک  زا  متفگـش  رد  »
تیب لها  ام  رب  اهنیا  هک  هقدص  ای  هاکز  ای  تسا  هزیاج  نیا  متفگ  وا  هب  دـنا  هتخیر  هساک  رد  میارب  ار  نآ  رهز  ای  یعفا  نهد  بآ  ایوگ 

تـسد زا  ار  دوخ  كاردا  اـیآ  دـنیرگب ، وت  رب  راوگوس  ناـنز  متفگ  وا  هب  ما  هدروآ  روضحب  هک  تسا  يا  هیدـه  هن  تفگ  تسا  مارح 
ار دـنوادخ  ربارب  رد  ات  دنـشخبب  نمب  تساـهنآ  رد  ار  هچنآ  میلقا و  تفه  رگا  مسق  ادـخب  يرودـب ، درخ  زا  اـی  يا  هناوید  اـی  يا  هداد 

ناهد رد  هک  یگرب  زا  نم  ربارب  رد  امـش  يایند  درک ، مهاوخن  نینچ  زگره  يا  هچروم  ناـهد  زا  يوج  تسوپ  نتفرگب  منک  یناـمرفان 
.تسا رت  شزرا  یب  دوجب  ار  نآ  دشاب و  یخلم 

وا زا  مرب و  یم  هانپ  شزغل  یتشز  درخ و  یکیرات  زا  ادخ  هاگردـب  راک ، هچ  نارذـگ  ياه  تمعن  رادـیاپان و  ياه  تذـل  هب  ار  یلع ع 
«. 2 « » میوجیم يرای  هاگ  همه  رد 

دبای یم  ققحت  یعامتجا  تلادع  يا  هدنزاس  تسایس  نینچ  يارجا  اب 

______________________________

78 هدبع 3 / دمحم  هغالبلا  جهن  (- 1)

244 هدبع 2 / دمحم  هغالبلا  جهن  (- 2)

ج 2،ص:273 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.ددرگ یم  دوبان  زواجت  متس و  دنارتسگیم و  نماد  اج  همه  شیاسآ  تینما و  و 

(1)

یهاپس تامدخ  و -

اهنآ هکلب  داتسرف ، یمن  گنج  ههبجب  یئاضران  ربج و  هب  دروآ و  یمن  رد - یهاپـس  تمدخب  روزب  ار  مدرم  زگره  تیب ، لها  تسایس 
رگا هدروآ و  اجب  ار  ادخ  نامرف  تفر  داهجب  یسک  رگا  تروص  نیا  رد  .تسا  یهلا  ضئارف  زا  یکی  داهج  دناوخیم و  داهجب  ار 
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میمـصت ذاختا  رد  هکلب  دـنریگ  رارق  مشخ  دـیدهت و  دروم  مدرم  هک  تسین  مزال  تسا و  هدیچیپرـس  ادـخ  نامرف  زا  تسـشن  هناخ  رد 
اهنآ هکلب  درکن  گنجب  راداو  روز  هب  ار  مدرم  درک و  ارجا  ار  لصا  نیمه  هیواعم  اب  دربن  رد  مه  ع )  ) نسح ماما  دنتـسه ، دازآ  داـهجب 
دوخ نایهاپـس  اب  ار  راتفر  نیمه  ناورهن  نیفـص و  لمج و  ياـهگنج  رد  مه  نینمؤملا  ریما  شردـپ  هکناـنچ  دومرف  توعد  داـهجب  ار 

، سکعرب هیما  ینب  یلو  دننک  داهج  ادـخ  نامرف  يارجا  شیوخ و  نامیا  هدـیقع و  زا  عافد  ناونعب  مدرم  هک  دنتـساوخیم  اهنآ  تشاد ،
دیبع هک  یتقو  ناخروم ، هتفگب  هکنانچ  دندیناسریم ، اهرفیک  نیرت  تخـس  هب  ار  نیفلختم  دـندرکیم و  جیـسب  روز  فنع و  هب  ار  مدرم 

تشک و درک  يراددوخ  گنجب  نتفر  زا  هک  ار  یماـش  يدرم  درکیم  جیـسب  ءادهـشلا  دیـس  ترـضح  گـنج  هب  ار  مدرم  داـیز  نب  هللا 
: تفگ هراب  نیا  رد  يرعاش  دیناسر و  لتقب  تسویپن  هرفص  یبا  نب  بلهم  نایهاپس  هب  هک  ار  یمجرب  یماض  نب  ورمع  مه  جاجح 

دوب هیما  ینب  زیمآدـیدهت  هشقن  نیمه  ار و  بلهم  رکـشل  هب  نتـسویپ  ای  ار و  گرم  یباض  نبا  نوچ  ای  نک  باختنا  ار  هار  ود  زا  یکی 
ار نادرمتم  دروآ و  یم  ناـمرف  ریزب  روزب  ار  شنایهاپـس  مه  ع )  ) نسح ماـما  رگا  تخاـس و  یم  راداو  گـنج  شریذـپب  ار  مدرم  هـک 

نامگدب سک  ره  هب  داد و  یم  رفیک 

ج 2،ص:274 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

ار ینشور  تسار و  هار  ماما  یلو  دش ، یمن  یگدیشاپ  مه  زا  یتسکشرو و  راچد  نینچ  نیا  شرکشل  درک ، یم  تبوقع  ار  وا  دش  یم 
زیچ ره  رب  ار  ادخ  يدونشخ  دوبن و  یگنرین  فارحنا و  چیه  نآ  رد  هک  دومیپ  یم 
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.تسناد یم  مدقم 

(1)

یلام تسایس  ز -

یتایح عفانم  میظنت  هیریخ و  تاسیسأت  داجیا  دننام  یمومع  حلاصم  هار  رد  يزکرم  هجدوب  فرـصم  نمـضتم  تیب  لها  یلام  تسایس 
فرـصم مدرم  عفانم  زا  ریغ  یهار  رد  ار  مهرد  کی  یتح  اهنآ  دورب ، نیب  زا  یگدـنامرد  رقف و  هایـس  حبـش  هشیمه  يارب  ات  دوب  مدرم 

ياـهوگتفگ يارب  ریبز  هحلط و  هک  یتقو  ع )  ) نینمؤملا ریما  هکناـنچ  دنتـشادیم  لومعم  دـیدش  یطاـیتحا  دروم  نیا  رد  دـندرکیمن و 
هدافتـسا رد  دیابن  دزوسب  لاملا  تیب  نغور  اب  هک  یغارچ  اریز  دننک  شوماخ  ار  لاملا  تیب  غارچ  دومرف  دندمآ  شروضحب  یـصخش 

.دیآ راکب  یصوصخ  یصخش و  ياه 

تخیگنارب و وا  دـض  رب  ار  شیرق  نازوـت  هـنیک  برع و  نادوـسح  هـک  دوـب  مدرم  لاوـما  ظـفح  رد  هناریگتخـس  داـح و  شور  نـیمه 
: دنتفگ وا  هب  دهد و  رییغت  ار  دوخ  تسایس  هک  دندرک  تساوخرد  دندمآ و  شروضحب  یهورگ 

ار دوخ  نیفلاخم  هد و  يرترب  برع  ریغ  ناگدنب و  رب  ار  شیرق  برع و  ناگرزب  فارشا و  شخبب و  ار  لاوما  نیا  نینمؤملا ، ریما  يا  »
«. نادرگ کیدزن  دوخب  نک و  تلامتسا 

: دومرف دمآ و  مشخب  تسپ  تسس و  نخس  نیا  زا  ماما 

«- 1 « »؟ مروآ تسدب  يراکمتس  اب  ار  يزوریپ  هک  دیهدیم  روتسد  نمب  امش  »

فارشا و هب  یمومع  لاوما  ندیشخب  ناگدرب و  رب  برع  زایتما 

______________________________

182 دیدحلا 1 / یبا  نبا  حرش  (- 1)

ج 2،ص:275 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

تلادـع و ياوشیپ  هک  ع )  ) یلع و  تفریم ، رامـشب  ناناملـسم  قوقحب  زواجت  گرزب و  یمرج  بلاط  یبا  دـنزرف  رظن  رد  ناسانـشرس ،
.تفر یمن  یهانگ  نینچ  راب  ریزب  زگره  دوب  یناسنا  يربارب 

هک درادن  قح  تلود  سیئر  دوش و  فرـص  نادنمتـسم  نامورحم و  یگدنز  نیمأت  اهنآ و  حـلاصم  هار  رد  دـیاب  ناناملـسم  لاوما  ( 1)
دوخب ار  اهنآ 
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نیا شیرادمامز  راگزورب  نینمؤملا  ریما  تسا و  مدرم  ادـخب و  تنایخ  يراک  نینچ  اریز  دـشخبب  شراک  سکب و  ای  دـهد  صاصتخا 
یـسابل شیوخ  هنهک  هماج  زج  تخادرپن و  هافر  شیاسآ و  هب  تفرگن و  یکلم  هناخ و  زگره  درک و  ارجا  ار  هنـالداع  یلاـم  تساـیس 

نامورحم ناگراچیب و  یناگدـنز  اب  ربارب  شیناگدـنز  دربن و  يا  هرهب  یگدـنز  ياـهیبایماک  زا  دروخن و  يذـیذل  كاروخ  دیـشوپن و 
هفیطق مدـید  متفر و  هفوک  قنروخ  يانب  رد  ع )  ) یلع رادـیدب  يزور  هک  دـنک  یم  لقن  هرتنع  شردـپ  زا  نوراه  هکنانچ  دوب ، عامتجا 

: متفگ وا  هب  تسا  درس  تدشب  اوه  دراد و  شود  رب  هنهک  يا 

ادـخب  ) دومرف ینک ؟ یم  نینچ  تناـج  اـب  ارچ  هتـشاد ، ررقم  يا  هرهب  لاـملا  تیب  زا  تنادـناخ  وت و  يارب  دـنوادخ  نینمؤملا  ریما  يا  »
«. 1 ( » ما هدروآ  هنیدم  زا  دوخ  اب  ار  هفیطق  نیا  ما و  هدیشوپن  مدرم  لام  زا  يا  هماج  نم  مسق ،

ریرح ياه  هماج  تسناوت  یم  هک  یتروص  رد  تشادن  نت  رب  دوب  هدروآ  هنیدم  زا  هک  هفیطق  نامه  زج  یسابل  امرـس  زا  زیهرپ  يارب  وا 
صاصتخا شنارـسپ  نادناخب و  يزیچ  یتح  دنک و  هدافتـسا  دوخ  عفنب  یمومع  لاوما  زا  تساوخ  یمن  زگره  وا  یلو  دـشوپب  اهبنارگ 

«: 2  » دیوگ یم  لاملا  تیب  يدصتم  عفار  وبا  هکنانچ  دهد ،

______________________________

173 لماکلا 8 / (- 1)

دوب ربمغیپ  يومع  سابع  مالغ  هک  دنا  هتشون  یـضعب  دش و  ناملـسم  هک  دوب  یطبق  يدرم  وا  دنیوگیم  دوب ، میهاربا  عفار  وبا  مان  (- 2)
نامز رد  یضعب  هتفگب  وا  گرم  دش  دازآ  یگدنب  زا  داد و  تراشب  وا  ندش  ناملسم  هب  ار  ربمایپ  عفار  وبا  دش  ناملـسم  سابع  نوچ  و 

(70 باعیتسا 4 /  ) دوب ع )  ) یلع نامز  رد  رگید  لوقب  نامثع و 

ج 2،ص:276 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

ریما یلع  ( 1)
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دـش نوگرگد  شگنر  تسا  لاملا  تیب  زا  هک  تسناد  دید و  شرتخد  ندرگب  يدیراورم  دنب  ندرگ  تفر  هناخب  یتقو  ع )  ) نینمؤملا
: تفگ دمآ و  نم  شیپ  دیزرل  یم  شدنب  دنب  هک  یلاحرد  و 

.مرب یم  ار  شتسد  مسق  ادخب  هدروآ ؟ اجک  زا  ار  دنب  ندرگ  نیا 

: متفگ مدید  ار  یتخس  تنوشخ و  نیا  هک  نم 

.مداد هیراع  وا  هب  تنامض  ربارب  رد  ار  وا  نم  نینمؤملا ، ریما  يا  مسق  ادخب 

: دومرف تسشن و  شمشخ  دش و  مارآ  ماما 

میدـیباوخیم و نآ  يور  رب  اهبـش  هک  دوب  هناخ  رد  يدنفـسوگ  تسوپ  طقف  متـشادن و  یـشرف  مدرک  جاودزا  ع )  ) همطاف اب  هک  یتقو  )
کی هنومن  نیرتهب  نیا  و  «. 1  » درکیمن تمدخ  هناخ  رد  یـسک  همطاف  زا  ریغ  میدادیم و  هفولع  ار  اهدنفـسوگ  شرگید  يورب  اهزور 
هجرد نیرتالاب  نیرخآ و  نیا  و  دـش ، یمن  لئاق  ناناملـسم  نارتخدـب  تبـسن  شرتخد  يارب  يزایتما  ماـما  هک  تسا  یلاـعتم  يرگداد 

.تسا هدیسرن  نآ  هیاپب  سک  چیه  هک  تسا  یتلادع 

«2  » بیلک نب  مصاع  هک  تسا  یتیاور  ترـضح  نآ  تلادـع  تیاعر  رد  لماک  طایتحا  و  ع )  ) یلع تموکح  تاواسم  زا  رگید  هنومن 
: دیوگیم دنکیم و  لقن  شردپ  زا 

تفه هب  ار  نآ  ترضح  دیسر و  ع )  ) یلع يارب  ناهفصا  زا  یلاوما 

______________________________

173 لماکلا 8 / (- 1)

وا زا  ار  تایاور  نآ  رگید  یهورگ  هدرک و  لقن  ربمایپ  گرزب  هباحـص  زا  یتاـیاور  یفوک  یمرج  باهـش  نب  بیلک  نب  مصاـع  (- 2)
تسا هتسناد  هفوک  نامدرم  نیرتهب  نادباع و  زا  ار  وا  باهـش  نبا  هدوب و  نیثدحم  تاقث  زا  یئاسن  نیعم و  نبا  هتفگب  دنا و  هدرک  لقن 
نیما دامتعا و  دروم  وا  دیوگیم  هدرمش و  تاقث  زا  ار  وا  نایح  نبا  تسج ، تئارب  نآ  زا  یلو  دیدرگ  هئجرم  بهذم  شریذپب  مهتم  وا 

دوب
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(55 بیذهتلا 5 / بیذهت   ) تشذگرد لاس 137 ه  رد  و 

ج 2،ص:277 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

ياسؤر تشاذگ و  اهـشخب  زا  یکی  يور  ار  هکت  ره  درک و  هکت  تفه  تفای  اهراب  يور  هک  مه  ار  ینان  صرق  درک و  میـسقت  شخب 
هب ار  ماهس  هعرق  اب  تفر و  اهنآ  نایمب  شدوخ  دننک و  میسقت  دوخ  دارفا  نیب  دنرادرب و  ار  اه  هیمهس  نیا  هک  دناوخ  ارف  ار  هلیبق  تفه 

.داد اهنآ 

شنیب و هدـیئاز  هک  یتلادـع  تسا  هتفاـین  قـقحت  خـیرات  نارود  زا  کـی  چـیه  رد  هک  تسا  يرترب  یلاـعتم و  تلادـع  ناـمه  نیا  ( 1)
ماظن يور  چیه  هب  میناوتیمن  زگره  ام  تسا و  هدیـسر  یمالـسا  يرادمامز  هنیمز  رد  يربارب  يالعا  هاگیاپ  نیرخآ  هب  تسا و  تبرجت 

زین شنادـنزرف  تفای و  ققحت  بلاـط  یبا  دـنزرف  راـگزور  رد  هکناـنچ  یمالـسا  گرزب  تلادـع  هک  میروآ  دوجوب  ینیتسار  یـسایس 
رگا تروص  نیا  رد  .میهدیم  نایاپ  تیب  لها  يالاو  تسایس  حیرشت  هرابرد  ار  دوخ  نخس  اجنیا  رد  .دریذپ  تروص  دنتفر  هار  نامهب 

لاوـما تخادرپ و  یم  شزاـس  هنهادـم و  هب  دوـمیپ و  یم  ار  ناشکرـس  هار  تسج و  یم  فارحنا  یلاـع  هیور  نیا  زا  ع )  ) نسح ماـما 
هار همهب  نآ  ظفح  تموکحب و  ندیـسر  يارب  ات  دیـسر  یمن  دنه  رـسپ  هب  تموکح  زگره  دـیناسریم  رگید  یفرـصم  هب  ار  ناناملـسم 

دومیپ ار  شردپ  ربمایپ و  شور  دـیزگرب و  ار  مالـسا  هدـنیآ  تیونعم و  اهـشزرا و  ظفح  مالـسا و  ینابهگن  ماما  یلو  دورب  اوران  ياه 
.دوبن راگزاس  مالسا  طارص  زج  یقیرط  چیه  اب  هک  یشور  نامه 

دننام مه  وا  هک  دوب  هتـسیاش  درکن و  رایتخا  ار  تداهـش  ماما  ارچ  دـنیوگ  یم  هک  درک  هجوت  ماما  حلـص  نیدـقان  خـساپب  دـیاب  نونکا 
ع)  ) ءادهشلا دیس  شردارب 
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یخـساپ حلـص ، هلئـسم  رد  ع )  ) نیـسح ماما  تیعقوم  هرابرد  ثحب  ماگنهب  ام  دوش و  هتـشک  ات  دـنک  راکیپ  هیما  ینب  اب  هزراـبم  هار  رد 
.داد میهاوخ  یئاهداقتنا  نینچب  هدرتسگ  لصفم و 

ج 2،ص:279 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

(1)

حلص تاررقم 

هراشا

ج 2،ص:281 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

زا یعمج  نودـلخ و  نبا  دـنراد ، ناوارف  یفـالتخا  درک  ترداـبم  حلـص  داهنـشیپ  هب  هـک  یـسک  نیتـسخن  تخانـش  رد  ناـخروم  ( 1)
زا سپ  دنیوگ  یم  رگید  یهورگ  و  « 1  » درک حلص  داهنشیپ  شنایهاپس  یگدنکارپ  زا  سپ  ع )  ) نسح ماما  هک  دنراد  هدیقع  ناخروم 

همان هیواعم  دندرک  مالعا  ماش  تموکحب  ندش  میلست  يارب  ار  دوخ  یگدامآ  دنتشون و  هیواعمب  یئاه  همان  ماما ، هاپس  نارادرـس  هکنآ 
«. 2  » دیدرگ حلص  ناهاوخ  تشون و  ماما  هب  يا 

نآ دش  ریزگان  هرخالاب  یلو  تفریذپن  ماما  درک و  حلـص  ياضاقت  تشون و  ماما  هب  هنامرحم  يا  همان  هیواعم  دـیوگ : یم  يزوج  طبس 
«. 3  » دریذپب ار 

، درک حلص  داهنشیپ  هیواعم  هک  تسا  نیا  بلاغ  نامگ  یلو 

______________________________

هب ار  یبحرا  هملـس  نب  ورمع  دیدرگ  حورجم  رجنخ  هلیـسوب  ماما  نوچ  هک  تسا  هدمآ  هباصا  رد  186 و  نودلخ 2 / نبا  خیرات  (- 1)
هدنکارپ ماما  نایهاپـس  نوچ  هک  تسا  هدمآ   205 لماکلا 3 / باتک  رد  دومرف و  مالعا  وا  هب  ار  حلـص  طیارـش  داتـسرف و  هیواعم  شیپ 

.تسا هدروآ  ار  ربخ  نیمه   8 رد 4 / مه  دیدحلا  یبا  نبا  درک ، حلص  ياضاقت  وا  زا  هیواعمب ، يا  همان  یط  ماما  دندش 

نییبلاطلا ص 26 لتاقم  همغلا ص 206 و  فشک  داشرا ص 170 ، (- 2)

ار ربخ  ود  ره  تسا  نکمم  دسیون : یم  باحـصالا ص 157  لئاضف  باتک  رد  يدنفا  دمحا  جاح  صاوخلا ص 206 و  هرکذت  (- 3)
ماما هب  هراب  نیا  رد  يا  همان  هیواعم  لوا  هک  تسناد  تسرد  قیرط  نیاب 
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رد یبوقعی  .تسا  هدروآ  دوخ  باتک  رد  مه  ار  یخیرات  ذخآم  یضعب  مان  يو  .تسا  هدومرف  نایب  ار  حلص  طیارـش  ماما  دعب  هتـشون و 
نارگید درک و  حلص  هیواعم  اب  درادن  گنج  یئاناوت  دندش و  هدنکارپ  شنایهاپس  دید  ماما  هک  یتقو  دسیون : یم  دوخ  خیرات   192 / 2

.دنا هتشون  نینچمه 

ج 2،ص:282 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

تـسا نکمم  دنهدیم و  يأر  رییغت  دوز  اهنآ  هک  تسنادیم  دنوش و  رادیب  دـندرگزاب و  دوخ  راکفا  هب  هرابود  قارع  مدرم  دیـسرت  اریز 
هبطخ نمض  هک  تسا  ماما  نانخـس  تسا  هدرک  حلـص  ياضاقت  هیواعم  دنک  یم  تباث  هک  يرگید  لیلد  دنوش و  گنج  هدامآ  هرابود 

: دومرف نئادم  رد  دوخ 

«. درادن دوجو  فاصنا  تزع و  نآ  رد  هک  هداد  يداهنشیپ  امب  هیواعم  هک  دیشاب  هاگآ  »

نوـچ تـسین ، وا  رب  یهاـنگ  دـشاب  هدرک  حلـص  ياـضاقت  ماـما  رگا  اریز  درادـن  یترورـض  هلأـسم  نـیا  یـسررب  تروـص  ره  رد  ( 1)
یم ریزگاـن  يداهنـشیپ  نینچ  يارب  ار  شترـضح  دوـب  هتفرگ  رب  رد  ار  ماـما  هـک  یناوارف  ياـهیراتفرگ  هاپـس و  تناـیخ  یگدـنکارپ و 
نایب یلک  روطب  ار  حلص  لماوع  للع و  اریز  تسا  لاکشا  نودب  مهزاب  دشاب  هدرک  یتسدشیپ  حلص  داهنشیپ  رد  هیواعم  رگا  تخاس و 

.دیدرگ داهنشیپ  ماما  فرط  زا  هک  تسا  حلص  تاررقم  نایب  تسا  مهم  نونکا  هچنآ  میتشاذگن ، یقاب  یماهبا  هطقن  میتشاد و 

رد ار  اهنآ  ياه  هتفگ  یـضعب  ام  تسا و  فلتخم  هراب  نیا  رد  اهنآ  راتفگ  دنراد و  ناوارف  یتافالتخا  حلـص  طیارـش  نایب  رد  نیخروم 
: میراگنیم ریز 

تارظن زا  ات  داتسرف  هیواعم  دزن  تلاسرب  ار  يدنک  ثعشا  دمحم  ینادمه و  هملس  نب  ورمع  ماما ، هک  دنا  هتـشون  نیخروم  یـضعب  - 1
: داتسرف ماما  يارب  اهنآ  هلیسوب  حرش  نیا  هب  يا  همان  هیواعم  دنبای و  یهگآ  هیواعم 

مسب »
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: دوش یم  هتشون  نایفس  یبا  نب  هیواعم  فرط  زا  یلع  نب  نسح  هب  همان  نیا  میحرلا ، نمحرلا  هّللا 

هاوگ اهنامیپ  نیرتراوتسا  هب  ار  شلوسر  ادخ و  نامیپ  نیا  رد  دسرب و  وتب  نم  زا  سپ  ناناملسم  تموکح  هک  منک  یم  حلص  وت  اب  نم 
دریگب شناگدنب  زا  يور  نیرت  مکحم  هب  دنوادخ  هک  يدهع  مریگ ، یم 

ج 2،ص:283 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

مزادرپ و وتب  لاملا  تیب  زا  مهرد  نویلم  کی  لاس  ره  مناسرن و  ینایز  منکن و  وت  اب  یتفلاخم  ینمـشد و  زگره  هک  منک  یم  دـهعت  و 
«. دننک فرصم  وت  روتسدب  لوصو و  ار  نآ  تنارازگراک  هک  مراذگاو  وتب  ار  درگباراد  اسپ و  هیحان  تایلام 

دندرک و یهاوگ  يدنک  ثعـشا  دمحم  هرمـس و  نب  نمحرلا  دبع  يدنک و  هملـس  نب  ورمع  رماع و  نب  هللا  دبع  ار ، هماندـهع  نیا  ( 1)
.دش هتشون  يرجه  کی  لهچ و  لاس  رخآلا  عیبر  هام  رد 

: تسا هدرک  دهعت  دروم  هس  رد  ماما ، ربارب  رد  هیواعم  همان ، نیا  قبط 

.دوش راذگاو  ماما  هب  وا  زا  سپ  تفالخ  ( 1

.ددرگ تخادرپ  ماما  هب  مهرد  نویلم  کی  غلبم  لاس  ره  ( 2

.دننک تفایرد  ار  اهنآ  ماما  نارازگراک  ات  دوش  راذگاو  ماما  هب  سراف  یحاون  زا  شخب  ود  تایلام  ( 3

، دوب هیواعم  هدازرهاوخ  هک  لفون  نب  ثراح  نب  هللا  دـبع  مانب  ار  بلطملا  دـبع  ینب  نادرم  زا  یکی  تشاد و  تفایرد  ار  همان  نیا  ماـما 
.منک یم  حلص  وت  اب  دوب  دنهاوخ  ناما  رد  ناناملسم  رگا  وگب  وا  هب  ورب و  تیئاد  شیپ  هب  دومرف  وا  هب  داتسرف و  هیواعم  دزن  هب 

ار طرش  نیا  هیواعم  تسا ، ناناملسم  همه  ندوب  ناما  رد  راتساوخ  ماما ، تفگ  دیناسر و  ار  ماما  ماغیپ  تفر و  هیواعم  شیپ  هب  هللا  دبع 
تفریذپ
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نمـضتم هک  ار  هماـن  نیا  هللا  دـبع  .دـسیونب  هماـن  نیا  رد  دـهاوخیم  هک  ار  یطرـش  ره  ماـما  تـفگ  درک و  ءاـضما  ار  يدیفـس  هماـن  و 
اب ار  ماما  يداهنشیپ  طیارـش  ام  تشون و  نآ  رد  ار  حلـص  طیارـش  ماما  دروآ و  دوخ  اب  دوب  حلـص  طیارـش  نایب  رد  ماما  مات  تارایتخا 
هط رتکد  طقف  درادن و  دوجو  نایرج  نیا  لصا  رد  یفالتخا  اریز  میراد  یم  نایب  تسا  هدش  هراب  نیا  رد  هک  یفلتخم  تایاور  یسررب 

لاکشا نآ  هرابرد  نیسح 

ج 2،ص:284 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

«. 1  » تسا هدرک 

: تسا نینچ  نآ  هصالخ  هک  دنا  هدروآ  رگید  يا  هنوگ  هب  ار  نایرج  ریثا ، نبا  يربط و  هلمج  زا  یهورگ  - 2 ( 1)

هنرگو دوش  رارقرب  حلـص  دنک  ارجا  دریذـپب و  ار  اهنآ  هچنانچ  هک  درک  داهنـشیپ  حلـص  يارب  یطیارـش  تشون و  هیواعمب  يا  همان  ماما 
.تشاد هگن  دوخ  شیپ  تفرگ و  ار  ماما  همان  هیواعم  دوشن ، هتفریذپ 

نآ رد  دهاوخیم  حلص  يارب  هک  ار  یطیارـش  هنوگره  ات  دوب  هتـشون  ماما  يارب  یئاضما  دیفـس  همان  هیواعم  همان ، نیا  ندیـسر  زا  شیپ 
ماما دیـسر  هیواعم  هب  تفالخ  نوچ  تشاد و  هگن  دوخ  دزن  ار  نآ  تشاد و  موقرم  يرتشیب  طیارـش  دیفـس  همان  نیا  رد  ماما  دسیونب و 
ررقم نیـشیپ  همان  یط  هک  مریذپ  یم  ار  یطیارـش  نامه  نم  تفگ ، هیواعم  یلو  دـنک  راتفر  حلـص  ریخا  طیارـش  هب  هک  تساوخ  وا  زا 

، ینک ارجا  يا  هتفریذپ  هک  ار  یطیارـش  همه  يدرک  هک  يدـهعت  یتسب و  هک  ینامیپ  قبط  دـیاب  دومرف  ع )  ) نسح ماما  يدوب و  هتـشاد 
«. 2  » درکن افو  حلص  طیارش  زا  مادک  چیه  هب  هیواعم  یلو  دمآ  دیدپ  یفالتخا  دروم  نیا  رد 

نیتسخن و هلحرم  رد  ماما  طیارشب  يا  هراشا  هنوگ  چیه  تیاور  نیا  رد 
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دنکیم و هراشا  ماما  نیتسخن  طیارـش  هب  دوخ  خیرات  رد  ءادفلا  وبا  طقف  تسا  هدشن  ءاضما ، دیفـس  همان  رد  ترـضح  نآ  رگید  طیارش 
: دیوگیم

مونش و یم  ار  تنخس  نم  يریذپب  ار  طیارش  نیا  رگا  تفگ  دش و  لئاق  یطیارش  حلـص  يارب  تشون و  هیواعم  هب  يا  همان  ع )  ) نسح »
تاـیلام دوش و  راذـگاو  وا  هب  هفوک  لاـملا  تیب  يدوجوم  هک  دوب  نیا  ع )  ) نسح داهنـشیپ  .درک  تباـجا  مه  هیواـعم  مربـیم !! ناـمرف 

ع)  ) یلع مانـشد  زا  هک  دشن  رـضاح  هیواعم  .دـهدن  مانـشد  ار  ع )  ) یلع هیواعم  زگره  دـشاب و  وا  هب  قلعتم  سراف  یحاون  زا  درگباراد 
تساوخ وا  زا  ماما  درادرب ، تسد 

______________________________

200 يربکلا 2 / هنتفلا  (- 1)

93 يربط 6 / ، 205 لماکلا 3 / (- 2)

ج 2،ص:285 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

«. 1  » درکن افو  مه  نآ  هب  یلو  تفریذپ  ار  طرش  نیا  هیواعم  دنیوگن ، ازسان  شردپ  هب  وا  روضح  رد  لقاال  هک 

يا هراشا  اهنآ  هب  ارچ  تسا ، هدوب  تیمها  ياراد  ماـما  ریخا  طیارـش  رگا  اریز  دـیآ  یمن  رظنب  تسرد  يربط  ریثا و  نبا  هتفگ  یلو  ( 1)
نینچ هب  وا  رارقا  مدع  هیواعم و  يربخ  یب  دوجو  اب  میـشوپب  مشچ  دیاب  طیارـش  نآ  زا  رگا  تسا و  هدیدرگن  رکذ  خـیرات  رد  هدـشن و 

.دریذپب ار  ماما  داهنشیپ  هنوگره  هک  دوب  هدامآ  یتیعقوم  نانچ  رد  هیواعم  نیا ، رب  هوالع  دوب ، اهنآ  تیبثت  هب  یموزل  هچ  یتاررقم ،

چیه هک  دراذگ  یماو  وا  هب  ار  تفالخ  یطرـشب  تفگ  تشون و  هیواعم  هب  يا  همان  ماما   » هک دنک  یم  لقن  نینچ  ربلا  دبع  نبا  - 3 ( 2)
زا هیواعم  .دهدن  رارق  بیقعت  دروم  دـنا  هدرک  یمادـقا  هیواعم  دـض  رب  شردـپ  نامز  رد  هک  ار  قارع  زاجح و  هنیدـم و  مدرم  زا  کی 

تفگ یلو  دش  نامداش  تدشب  داهنشیپ  نیا 
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دعس نب  سیق  رب  هاگره  ما  هدرک  دهع  نم  هک  تشاد  راهظا  ماما  هب  يا  همان  نمـض  داد و  مهاوخن  ناما  زگره  هورگ  نیا  زا  ار  رفن  هد 
یناسرب رازآ  دایز  ای  مک  ینازیمب  ار  يرگید  ای  سیق  یهاوخب  هچنانچ  تشون  وا  خـساپ  رد  ماما  مربب ، ار  وا  تسد  نابز و  مباـی  تسد 
سیونب همان  نیا  رد  یهاوخیم  هچنآ  تفگ  داتسرف و  ع )  ) نسح يارب  یئاضما  دیفس  همان  مه  هیواعم  درک ، مهاوخن  تعیب  وت  اب  زگره 

نیا همه  هیواعم  دسرب و  وا  هب  هیواعم  زا  سپ  تفالخ  هک  درک  طرـش  ماما  دش و  رارقرب  حلـص  عضو  نیا  اب  تفریذپ و  مهاوخ  نم  هک 
«. 2 « » درک لوبق  ار  تاررقم 

رد یطرـش  نینچ  هدوب و  شردپ  وا و  نارای  همه  تینما  حلـص ، لوبق  رد  ماما  طرـش  نیرتمهم  هک  دوش  یم  مولعم  تیاور  نیا  قبط  رب 
ردص

______________________________

192 ءادفلا 1 / یبا  خیرات  (- 1)

370 باعیتسالا 1 / (- 2)

ج 2،ص:286 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.تشاد دیدرت  دیاب  شا  هرابرد  تسا  هدش  رارقرب  هنوگ  نیدب  حلص  هکنیا  اما  تسا و  هدش  نایب  حلص  تاررقم  نیرتمهم 

: دندرک حلص  رگیدکی  اب  ریز  حرشب  يا  همان  نامیپ  قبط  هیواعم  ماما و  هک  دنراد  هدیقع  نیخروم  زا  یهورگ  - 4 ( 1)

یم حلص  نایفـس  یبا  نب  هیواعم  اب  بلاط  یبأ  نب  یلع  نب  نسح  نآ  بجومب  هک  تسا  يا  همان  حلـص  نیا   » میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب 
ياـفلخ شور  ربماـیپ و  تنـس  ادـخ و  ناـمرف  قبط  هک  دراذـگ  یماو  وا  هب  ار  ناناملـسم  تموکح  یطرـشب  هک  درادـیم  ررقم  دـنک و 

همه دراذگاو و  ناناملسم  ياروشب  ار  هفیلخ  نییعت  دنکن و  باختنا  نیملسم  تفالخب  ار  یسک  دوخ  زا  سپ  دنک و  لمع  شا  هتسیاش 
زاجح قارع و  ماش و  رد  ادخ  نیمزرس  رد  ناناملسم 

دلج 2 مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  www.Ghaemiyeh.comیناگدنز  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 645زکرم  هحفص 298 

http://www.ghaemiyeh.com


.دنشاب ناما  رد  ناشنادنزرف  نانز و  اهلام و  یلع و  نایعیش  نارای و  دنبای و  تینما  نمی  و 

يارجا هب  ار  شناگدنب  زا  کی  ره  دنوادخ  هک  ینامیپ  دشاب  یهلا  قاثیم  دهع و  ورگ  رد  نامیپ  نیا  رد  دیاب  نایفـس  یبا  نب  هیواعم  و 
اراکـشآ ناهنپ و  رد  ربماـیپ  نادـنزرف  زا  مادـک  چـیه  و  ع )  ) نیـسح شردارب  و  ع )  ) نسح هب  تبـسن  دـیابن  زگره  درادـیم و  مزلم  نآ 

یهاوگ نامیپ  نیا  رب  یعمج  دـناشکب و  ساره  تشحو و  هب  یمالـسا  نهیم  رد  ار  سک  چـیه  دـنیچب و  يا  هئطوت  دراد و  اور  يرازآ 
«. 1 « » تسهاوگ نیرتهب  دنوادخ  دنداد و 

یلو درادیم  نایب  تسا  ناناملسم  حلاصم  ظفح  رد  مهم  یتاررقم  نمـضتم  هک  ار  حلـص  یگنوگچ  یتروص  نیرتهب  اب  همان  حلـص  نیا 
ناخروم هک  ار  یطیارـش  همه  ام  نیاربانب  .دشاب  هدـش  رکذ  همان  نیا  رد  تسا  هدرک  نییعت  ماما  هک  یتاررقم  همه  هک  میراد  دـیدرت  ام 

طقف هدرکن و  نایب  ار  حلص  تاررقم  مامت  اهنآ  همه  هچ  رگا  میرادیم ، نایب  دنا  هدرک  دای 

______________________________

قعاوصلا باحـصالا ص 157 ، لئاضف  ، 115 راحبلا 10 / یلبرا ص 170 ، همغلا  فـشک  غابـص ص 154 ، نبا  همهملا  لوـصف  (- 1)
هقرحملا ص 81.

ج 2،ص:287 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

ار حلـص  تاررقم  مامت  هک  دنراد  رارقا  یگمه  یلو  دنا  هتـشون  رگید  نیخروم  ار  طیارـش  رگید  دنا و  هتخادرپ  اهنآ  زا  یـضعب  رکذـب 
.دنا هدرکن  لقن 

: طیارش هعومجم  کنیا  ( 1)

«. 2  » دنک لمع  هتسیاش  يافلخ  شور  و  « 1  » ربمایپ تنس  ادخ و  باتکب  هک  یطرشب  هیواعمب  تفالخ  يراذگاو  - 1

«. 4  » دسرب دیاب  نیسح  هب  وا  زا  دعب  و  « 3  » نسح هب  تفالخ  وا  زا  سپ  دنیزگرب و  ینیشناج  دوخ  يارب  درادن  قح  هیواعم  - 2

هک يداژن  گنر و  ره  رد  مدرم  همه  - 3

دلج 2 مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  www.Ghaemiyeh.comیناگدنز  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 645زکرم  هحفص 299 

http://www.ghaemiyeh.com


هتشذگ ياه  ینمشد  هناهبب  ار  سک  چیه  درذگرد و  دنا  هدرک  رتشیپ  هچنآ  زا  دیاب  هیواعم  دنشاب و  رادروخرب  لماک  تینما  زا  دنتسه 
«. 5  » دنکن راتفر  تنوشخب  قارع  مدرم  اب  دهدن و  رفیک 

«. 6  » دمانب نینمؤملا  ریما  ار  دوخ  درادن  قح  هیواعم  - 4

«. 7  » دوشن تداهش  هماقا  هیواعم  روضح  رد  - 5

«. 9  » دنکن دای  یکین  هب  زج  شترضح  زا  و  « 8  » دهدن مانشد  نینمؤملا  ریما  هب  - 6

______________________________

.تسا هدروآ  ار  نآ  ، 8 هغالبلا 4 / جهن  حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  هدش و  دای  میدرک  نایب  هک  يا  همان  نامیپ  رد  هدام  نیا  (- 1)

.تسا هدش  لقن  يراخب  حیحص  يرابلا و  حتف  باتک  زا  هک  مود ص 159  پاچ  هیفاکلا  حئاصنلا  ، 115 راحبلا 10 / (- 2)

ءامسالا بیذهت  ، 229 بیذهتلا 2 / بیذهت  ، 57 يریمد 1 / ناویحلا  تایح  ینارعش ص 23 ، ياربکلا  تاقبط  ، 329 هباصالا 1 / (- 3)
هک تسا  هدـمآ  باـتک  نیا  رد  هدوملا ص 293 و  عیباـنی  ، 171 هسایـسلا 1 / همامالا و  یبقعلا ص 139 ، رئاـخذ  ، 199 تاغللا 1 / و 

.دشاب نیملسم  ياروش  ءارآ  هب  هیواعم  زا  دعب  تفالخ 

ینسح ص 52 لامج  بلاطلا  هدمع  (- 4)

نییبلاطلا ص 26 لتاقم  يرونید ص 200 ، (- 5)

يزوج ص 206 نبا  صاوخلا  هرکذت  (- 6)

43 هعیشلا 4 / نایعا  (- 7)

ردصملا سفن  (- 8)

15 هغالبلا 4 / جهن  حرش  نییبلاطلا ص 26 ، لتاقم  (- 9)

ج 2،ص:288 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

«. 1  » دناسرب وا  هب  ار  یقحیذ  ره  قح  - 7 ( 1)

«. 2  » ددرگن اهنآ  ضرعتم  دنشاب و  ناما  رد  دنتسه  هک  اجکره  رد  ع )  ) یلع نایعیش  - 8

نیا دنک و  میسقت  مهرد  نویلم  کی  دنا  هدوب  ع )  ) یلع نایهاپـس  ءزج  نیفـص  لمج و  ياه  گنج  رد  هک  ینیلوتقم  نادنزرف  نیب  - 9
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«. 3  » دزادرپب درجباراد  تایلام  زا  ار  غلبم 

دزادرپب ماما  هب  ار  هفوک  لاملا  تیب  يدوجوم  - 10
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«. 5  » دهدب ماما  هب  مرد  رازه  دص  لاس  ره  دنک و  ادا  ار  وا  ياهماو  و  « 4»

دناسرن و يرازآ  یمتـس و  ناهن  اراکـشآ و  رد  ربمایپ  نادـناخ  زا  کی  چـیه  و  ع )  ) نیـسح شردارب  و  ع )  ) نسح ماما  هب  زگره  - 11
«. 6  » دزادنین تشحو  هب  یمالسا  ياه  نیمزرس  رد  ار  سک  چیه 

تـسا هدرک  دای  ار  اهنآ  زا  یخرب  ای  داوم  نیا  همه  ماما  ایآ  هکنیا  اما  دـنا  هدرک  دای  ناخروم  هک  دوب  یحلـص  داوم  تاررقم و  اـه  نیا 
حلـص نیا  هک  مینادب  دیاب  میزادرپب  تاررقم  نیا  قیقحت  لیلحت و  هب  هکنآ  زا  لبق  ام  دریگ و  رارق  یـسررب  دروم  دیاب  هک  تسا  یثحب 

.دیدرگ ارجا  نآ  تاررقم  تقو  هچ  دش و  رارقرب  اجک  رد 

(2)

حلص ناکم 

، ماـش مدرم  زا  میظع  یهورگ  روضح  اـب  نیمزرـس  نیا  رد  تفاـی و  ماـجنا  نکـسم  هیحاـن  رد  حلـص  مسارم  قـثوم ، ناـخروم  هتـشونب 
تاررقم

______________________________

167 بوشآ 2 / رهش  نبا  بقانم  همهملا ص 144 و  لوصف  (- 1)

عیارشلا ص 81 للع  ، 97 يربط 6 / ، 43 هعیشلا 4 / نایعا  (- 2)

هک هدمآ  باتک  نیا  رد   221 رکاسع 4 / نبا  خیرات  هسایسلا ص 200 ، همامالا و  ، 52 مالسالا 1 / لود  خیرات  ، 101 راحبلا 10 / (- 3)
 ... درگباراد اسپ و  تایلام 

53 مالسالا 1 / لود  خیرات  (- 4)

مالکلا ص 112 هرهوج  (- 5)

هیفاکلا ص 160 حئاصنلا  ، 115 راحبلا 10 / (- 6)

ج 2،ص:289 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

هیحان ار  حلص  لحم  یخرب  و  «. 1  » دش رارقرب  سدقملا  تیب  رد  حلص  هک  دنراد  هدیقع  نیخروم  یـضعب  یلو  دش  ارجا  مالعا و  حلص 
.درک دامتعا  نآ  هب  ناوتیمن  دسریمن و  رظنب  تسرد  ریخا ، لوق  ود  نیا  یلو  «، 2  » دننادیم ماش  نیمزرس  رد  حرذا  مانب  يا 

(1)
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حلص نامز 

289 ص :  حلص .....  نامز  ج 2 289  (ع ) یلع نب  نسح  یناگدنز 

دـقع و عقوم  هکنانچ  دراد ، دوجو  یفالتخا  نینچمه  حلـص  نامز  رد  تسا  فالتخا  ناخروم  نیب  حلـص  ناـکم  دروم  رد  هکناـنچمه 
هب ماما  تفالخ  تدـم  نیاربانب  تسا  هدـش  رکذ  یلوالا  يدامج  رخآلا و  عیبر  يرجه ، کی  لهچ و  لاـس  لوـالا  عیبر  حلـص ، يارجا 
لاس لوالا  عیبر  رد  ار  حلص  یـضعب  و  «. 3  » دیآ یم  باسحب  زور  دـنچ  هام و  تفه  زور و  دـنچ  هام و  شـش  مین ، هام و  جـنپ  بیترت 

.درادیم نایب  هام  شش  ار  ترضح  نآ  تفالخ  تدم  ناخروم  رتشیب  لوقب  تیاور  نیرت  حیحص  یلو  «، 4  » دننادیم يرجه  ملهچ 

دنا و هدیمان  یناگمه ) داحتا  لاس   ) یخرب و  یگشیمه ) هودنا   ) دش رارقرب  نآ  رد  حلص  هک  ار  لاس  نیا  نیخروم  یضعب 
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يراذگمان نیا  ام  رظنب  یلو  دنا  هدیئارگ  داحتا  هب  یگدنکارپ  هقرفت و  زا  سپ  ناناملـسم  لاس  نیا  رد  هک  هدوب  نیا  ریخا  هورگ  روظنم 
هراپ نوچمه  اـه  هنتف  دـندش و  خـیرات  رـش  نیرتگرزب  راـتفرگ  ناناملـسم  هک  دوب  لاـس  نیا  رد  اریز  تسا  تقیقح  فـالخ  رب  ـالماک 

نوگرگد نید  قیاقح  دنکفا و  هیاس  اهنآ  رب  هایس  ياهربا 

______________________________

38 یناتسب 7 / فراعملا  هرئاد  ، 323 سیمخلا 2 / خیرات  (- 1)

صاوخلا ص 206 هرکذت  (- 2)

193 ءادفلا 1 / یبا  خیرات  (- 3)

هیواعمب ار  تفـالخ  يرجه  لاس 41  لوالا  يدامج  رد  ماما  هک  تسا  هدـمآ  باـعیتسا  باـتک  رد  229 و  بیذهتلا 2 / بیذـهت  (- 4)
رد ماما  هک  تسا  هدمآ  انیس  خیرات  رد  دنا ، هدرک  هابتشا  داتفا  قافتا  يرجه  ملهچ  لاس  رد  حلص  دنیوگیم  هک  یناسک  درک و  راذگاو 

.درک يریگ  هرانک  تفالخ  زا  يرجه  کی  لهچ و  لاس  یناثلا  عیبر   26

ج 2،ص:290 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

هب يرگید  راکمتـس  هب  يراکمتـس  زا  دش و  لقتنم  یکاندرد  ریـسم  هب  یمالـسا  تفالخ  دش و  ضوع  یمالـسا  ياه  تنـس  دیدرگ و 
لاس نیا  رد  : » دیوگیم ظحاج  هکنانچ  ( 1  ) تفر ورف  تیانج  متس و  نوخ و  زا  یجوم  رد  یمالسا  نهیم  هک  اجنادب  ات  دیـسر  تثارو 
سپ درک ، لیمحت  راصنا  رجاهم و  ناناملسم  هوبنا  يروش و  ياضعا  هدنامیقاب  رب  ار  دوخ  تردق  دز و  هیکت  یهاشداپ  دنسم  رب  هیواعم 

تماما هک  یلاس  دیمان ، روز  رهق و  یگدنکارپ و  لاس  ار  نآ  دیاب  هکلب  دیمان  هعامجلا ) ماع  ( ) یناگمه داحتا  لاس   ) دیابن ار  لاس  نیا 
«.« 1  » تفای لیدبت  رصیق  ماقم  يرسک و  یهاشداپ  هب  یمالسا 

دروآ ور  مدرمب  تیانج  متس و  هنوگ  همه  دشزاب و  برع  يارسک  هیواعم  يورب  شا  هنشاپ  ود  ره  رب  تفالخ  هزاورد  لاس  نیا  رد 
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دایب ار  نآ  ریظن  خـیرات  هک  دـندمآ  راتفرگ  یتیانج  هودـنا و  يراـتفرگ و  جـنر و  ناـنچ  هب  ع )  ) یلع نایعیـش  ًاـصوصخم  ناناملـسم  و 
.درادن

رد دیساره و  یم  شگرم  زا  هکنآ  رگم  دنامن  یقاب  نانمؤم  زا  سک  چیه   » دسیون یم  حلص  زا  سپ  تانایرج  هرابرد  دیدحلا  یبا  نبا 
ار یلاس  نینچ  هک  تسا  راوازـس  یناگمه  یئاج و  همه  متـس  نینچ  دوجو  اب  ایآ  درک » یمن  ادـیپ  یهاـگهانپ  دوب و  يرارف  اـهنیمزرس 

؟ میمانب یتسود  یگناگی و  لاس 

(2)

قیقحت یسررب و 

هراشا

قیقحت و اهنآ  هرابرد  راصتخا  هب  میزادـنیب و  دومرف  هئارا  حلـص  هرابرد  ماما  هک  یطیارـشب  هاتوک  دـنچ  ره  يرظن  میریزگان  اـجنیا  رد 
هناحـضتفم یتسکـشب  ار  هیواـعم  يرهاـظ  يزوریپ  هک  دـش  بجوـم  دوـب و  یناوارف  تیمها  زئاـح  یتاررقم  نینچ  اریز  مـینک  یـسررب 

.دزاس شنوگنرس  رگمتس  نارادمامز  ماقم  نیسپاو  هب  لداع  مکاح  ناونع  زا  دنک و  شیاوسر  راوخ و  دناشکب و 

______________________________

227 ریدغلا 10 / (- 1)

ج 2،ص:291 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

يدوجوم هک  دشاب  هدرک  تساوخرد  ماما  هکنیا  یکی  تسام  لوبق  دروم  طرش  ود  زج  یگمه  تشذگ  شحرش  هک  یطیارش  اما  ( 1)
.دنوش لئاق  هنایلاس  یقوقح  ع »  » نیسح شردارب  وا و  يارب  هلاس  ره  ات  دهاوخب  هکنآ  رگید  دوش  راذگاو  وا  هب  هفوک  لاملا  تیب 

رایتخا رد  نآ  يدوجوم  هفوک و  لاملا  تیب  اریز  تسا  رودـب  تیعقاو  زا  ـالماک  يداهنـشیپ  نینچ  هک  تفگ  دـیاب  لوا  طرـش  هراـبرد 
زا هک  تشادـن  یموزل  تروص  نیا  رد  تشادـن  ربارب  رد  یعنام  درکیم و  فرـصت  نآ  رد  تساوخیم  هک  وحن  رهب  دوب و  ماـما  صخش 

لها تسایـس  اریز  تشادـن  یناوارف  يدوجوم  هفوک  لاملا  تیب  هکنآ  رگید  دریگ ، رارق  وا  راـیتخا  رد  لاوما  نیا  هک  دـهاوخب  هیواـعم 
ًاروف لاملا  تیب  يدوجوم  هک  درکیم  باجیا  هشیمه  تیب 
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.دسرب نیملسم  حلاصم  فرصمب 

ماـما فرط  زا  یطرـش  نینچ  مه  رگا  تشادـن و  هیواـعم  لاـمب  یجاـیتحا  زاـین و  زگره  ماـما  اریز  دـسریم  رظنب  دـیعب  مه  رگید  طرش 
هراب نیا  رد  هکنانچ  تسا  مزال  يراک  راکمتس  نایاورنامرف  زا  ناناملسم  قح  نتفرگ  اریز  درادن ، ماما  يارب  یعنام  دشاب  هدش  داهنشیپ 

رد هیواعم  ار  طرش  ود  نیا  ناخروم ، یضعب  هتفگب  تفگ و  میهاوخ  نخس  قشمدب  ماما  رفـس  هلئـسمب  ضارتعا  هب  خساپ  رد  لیـصفتب 
.دنا هتسناد  ماما  بناج  زا  ار  یطیارش  نینچ  نیخروم ، رگید  هدرک و  دهعت  حلص  نیتسخن  لحارم 

يرادیب و هب  اهنآ  توعد  ناناملـسم و  يارب  یناگمه  تینما  داجیا  دومرف ، هئارا  حلـص  لوبق  رد  ماما  هک  یطیارـش  زا  فدـه  لاح  رهب 
دوخ يارب  تسا  یمالـسا  تفالخ  هک  ار  دوخ  یعرـش  قح  نانچمه  ماما  هک  دادـیم  ناشن  نینچمه  دوب و  هیما  ینب  دادبتـسا  زا  یئاهر 

ار حلص  طیارش  کنیا  .دشوپ  یمن  مشچ  دوخ  تماما  ملسم  قح  زا  هاگ  چیه  درامش و  یم  بصاغ  يدرم  ار  هیواعم  دناد و  یم  تباث 
: مینک یم  یسررب  حرش  نیدب 

ج 2،ص:292 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

(1)

ادخ باتکب  لمع  - 1

مزلم ار  وا  هکلب  دنک  تموکح  ناناملسم  رب  دهاوخب  هک  هنوگ  ره  ات  دراذگن  یلاخ  هیواعم  يارب  ار  نادیم  یطرـش ، نینچ  هئارا  اب  ماما 
رد هیواعم  هک  تسناد  یم  هچنانچ  دـنک و  تیاعر  ار  ربمایپ  تنـس  ادـخ و  نامرف  شنارازگراک  دوخ و  تسایـس  رد  دـیاب  هک  تخاس 

نیرتـمهم زا  ار  نآ  تشاد و  یمن  ررقم  ار  یطرـش  نینچ  زگره  دـنک  یم  تکرح  یمالـسا  نیمارف  ریـسم  رد  نآرق و  تاـمیلعت  وـترپ 
.دروآ یمن  رامشب  حلص  طیارش 

(2)

ینیشناج هلأسم  - 2

درک و قیقد  یهجوت  هیواعم  گرم  زا  سپ  یمالـسا  تفالخ  لاقتنا  هب  دومرف و  حرطم  ار  یمهم  رایـسب  هلئـسم  حلـص ، نامیپ  رد  ماـما 
.دراذگاو و ع )  ) نیـسح شردارب  ماما و  هب  دوخ  زا  سپ  ار  تفالخ  دـنکن و  باختنا  دوخ  يارب  ینیـشناج  هک  تخاس  مزلم  ار  هیواعم 
هک تسا  تساوخ  ماما  تروص  ود  ره  رد  دراپسب  ناناملسم  ياروش  نییعتب  دوخ  زا  سپ  ار  تفالخ  یخیرات ، رداصم  یضعب  هتفگ  هب 

یبوخب هیواعم  هایـس  شور  زا  ماـما  هک  دوب  تهج  نادـب  یطرـش  نینچ  داهنـشیپ  ددرگزاـب و  دوخ  یقیقح  يـالاو  هاـگیاپ  هب  تفـالخ 
دوخ راکهبت  نادـناخ  رد  ار  نآ  دروآ و  یم  رد  يا  هنارباج  یهاشداپ  تروصب  ار  تفالخ  هیواـعم  هک  تسناد  یم  تشاد و  یهاـگآ 

يارجا تروص  رد  ات  دـنادرگ  ناشرادـیب  دزاس و  هاگآ  یخلت  تیعقاو  نینچب  ار  مدرم  هک  دوب  نیا  ماما  فدـه  دزاـس و  یم  یثوروم 
.دنروشب وا  دض  رب  یموش  میمصت  نینچ 

(3)
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یناگمه تینما  - 3

ره رد  ناناملـسم  همه  نیب  هافر  شیاسآ و  داجیا  تینما و  شرتسگ  تشاد  صاخ  یماـمتها  نآ  يارجا  هب  ماـما  هک  یمهم  طیارـش  زا 
یمالسا هعماجب  تبسن  ماما  نشور  مرگ و  يزرورهم  زا  دوب و  تیموق  داژن و 

ج 2،ص:293 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

ای دـنک و  بیقعت  هتـشذگ  ثداوح  هناهب  هب  ار  سک  چـیه  درادـن  قح  هیواعم  هک  دومرف  ررقم  هدام  نیا  رد  هکناـنچ  درکیم ، تیاـکح 
رفیک راتشکب و  تسد  ندمآ  راک  يور  ضحم  هب  هیواعم  هک  تسناد  یم  ماما  اریز  دزاس ، یئوجماقتنا  یتخـس و  راچد  ار  قارع  مدرم 

.دیناشک دهاوخ  يدوبانب  نیفص  گنج  ماقتناب  ار  نانمؤم  دز و  دهاوخ 

(1)

نینمؤملا ریما  ناونع  یفن  - 4

ماما رب  يونعم  ینید و  هطلس  قح  هیواعم  یطرش ، نینچ  موهفمب  دمانب ، نینمؤملا  ریما  ار  دوخ  هیواعم  دیابن  ماما ، يداهنشیپ  طرش  قبط 
ریغ وا  تموکح  هتفای و  طلـست  ناناملـسم  رب  فنع  یگریچب و  هک  تسا  یبصاغ  يوگروز و  مکاـح  هکلب  درادـن  ناناملـسم  ریاـس  و 

.دنام یم  ظوفحم  ماما  يارب  یمالسا  تماما  تفالخ و  تروص  نیا  رد  تسا و  هنابصاغ  یعرش و 

(2)

تداهش هماقا  عنم  - 5

هتفگب انب  اریز  تسا ، زواجتم  راکمتس و  یمکاح  وا  هک  دنک  یم  تباث  دناشکیم و  یئاوسر  يراوخب و  ار  هیواعم  یطرـش ، نینچ  هئارا 
هماقا هک  یتقو  تسا و  عرـش  مکاح  هصاخ  فیاظو  زا  نیا  دـبای و  ماجنا  یعرـش  لداع  مکاح  روضح  رد  دـیاب  تداهـش  هماـقا  اـهقف ،

رگمتـس يوگروز و  بصاغ و  یمکاح ، نینچ  درادـن و  یعرـش  تیحالـص  وا  تموکح  دـشابن ، تسرد  هیواعم  روضح  رد  تداـهش 
وا رب  هک  تسا  بجاو  ناناملـسم  رب  تروص  نیا  رد  دـنک و  تلاخد  مدرم  نوئـش  رد  درادـن  قح  تسین و  ارجا  لباق  شنامرف  تسا و 

سومان ناج و  لام و  دنک و  ظفح  ار  ناناملـسم  نوخ  دزرو و  تلادع  هک  دنراپـس  یـسک  هب  دنریگزاب و  وا  زا  ار  ماقم  نیا  دنروشب و 
هیواعم تسا و  ماما  یمالسا  یقیقح  هفیلخ  هک  دهدیم  ناشن  طرش  نیا  دیامن و  ینابهگن  ار  یمالسا  عامتجا 

ج 2،ص:294 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.تسا وگروز  بصاغ و  يدرم 

(1)

ع)  ) نینمؤملا ریما  هب  مانشد  كرت  - 6
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يزوت هنیک  تساوخ  هلیـسو  نیاب  دیوگ و  كرت  ار  ع )  ) نینمؤملا ریما  هب  مانـشد  دیاب  هیواعم  هک  تشاد  ررقم  حلـص ، طیارـش  رد  ماما 
میلاعت و ع )  ) نینمؤملا ریما  ماقمب  تناها  اب  هیواعم  هک  دیوگب  مدرمب  دهد و  ناشن  ع )  ) یلع هب  تبسن  ار  دنه  رسپ  یگشیمه  حیرص و 

يراکتشز نینچ  اب  هیواعم  هدرک و  میرحت  ار  ناملسم  درم  ره  هب  نداد  مانشد  تناها و  مالـسا  اریز  دراذگیم  اپ  ریز  ار  یمالـسا  نوئش 
تحاسب ناناملسم  عامتجا  ربارب  رد  مهزاب  طرش ، نیا  لوبق  دوجو  اب  هکنانچ  و  دهد ، یمن  یمالـسا  تاروتـسدب  یتیمها  دوخ  ياوسر 
کـسام درک و  اوسر  ار  هیواعم  یطرـش  نینچ  هئارا  اب  ماما  تشاگنا و  یم  چـیه  هب  ار  ناـمیپ  طیارـش  درکیم ، یخاتـسگ  ناـنمؤم  ریما 

یبیرف
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.درک هراپ  دوب  هتخادنا  شهایس  تشز و  هرهچ  رب  نید  مانب  هک  ار 

(2)

نایعیش یمومع  تینما  - 7

ار اهنآ  نوخ  یتسیاب  هیواعم  هک  درک  طرش  حلص ، تاررقم  رد  دیزرویم و  دیدش  يرهم  شردپ  نیتسار  نایعیش  دوخ و  نارای  هب  ماما 
نیـسای لآ  موحرم  هکنانچ  دوب  حلـص  تاررقم  نیرتمهم  زا  طرـش  نیا  دـناسرن و  ناشرازآ  ددرگن و  اـهنآ  محازم  ضرعتم و  دزیرن و 

دنوش و يرادهگن  ناشناگدنامزاب  دننامب و  ناما  رد  یتسیاب  شردـپ  وا و  نایعیـش  هک  درک ، طرـش  حلـص  نامیپ  رد  ماما   » دـیوگ یم 
تیالو ماقم  هناصلخم  يرای  تقیقح و  ینابهگن  رد  ناشنانچمه  دـهدب و  ار  اهنآ  تماقتـسا  تدارا و  شاداپ  تساوخیم  هلیـسو  نیاـب 

همان نامیپ  نیا  طیارش  رتشیب  و  «. 1 « » دزاس ناش  هدامآ  ربمایپ  نادناخ  زا  تیامح  قح و  قاقحا  يارب  درادهگن و 

______________________________

نسحلا ص 258 حلص  (- 1)
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.دنشاب ناما  رد  يدنزگ  ضرعت و  هنوگ  ره  زا  ات  دوب  اهنآ  قوقح  ظفح  نایعیش و  حلاصم  نمضتم 

(1)

درگباراد جارخ  - 8

هیحان جارخ  هنیمز  نیا  رد  دهد و  صاصتخا  شردپ  وا و  نایعیش  هب  ار  يدمآرد  هک  تخاس  مزلم  ار  هیواعم  حلص ، طیارش  نمض  ماما 
«. 1  » دومرف نییعت  ار  درگباراد 

: تسا هنوگ  دنچ  یمالسا  تموکح  ياهدمآرد  هک  تسناد  دیاب 

هدروآ تسدب  تاحوتف  نمض  ناناملسم  هک  تسا  یئاهنیمز  تایلام  لماش  هک  دراد  مان  یف ء  یهقف ، حالطصا  هب  دیاوع  نیا  زا  یخرب 
شترا هجدوب  فرـص  دریگ و  ماوق  نآ  يورین  هب  یعامتجا  نوئـش  دوش و  فرـصم  یمومع  حلاصم  هار  رد  یتسیاب  دمآرد  نیا  دـنا و 

.دریگ رب  رد  ار  یناگمه  ياهیدنم  هرهب  داجیا  دوش و 

ددرگیم و عضو  تراجت  رازاب  تادراو  صوصخم و  ياه  هیامرـس  رب  هک  تسا  هقدص  یمالـسا  تموکح  ياهدمآرد  زا  رگید  یعون 
رقف دض  رب  دیدش  يا  هزرابم  دوش و  عطق  يدنمزاین  هشیر  ات  ددرگ  تخادرپ  نادنمتسمب  دوش و  هتفرگ  ناراد  هیامرس  زا  یتسیاب 
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: دومرف ربمایپ  هکنانچ  دیآ  دوجوب  تنکسم  و 

«. مزادرپب نادنمتسمب  مریگزاب و  امش  نارگناوت  زا  ار  تاقدص  هک  مرومأم  نم  »

، هقدص نوچ  یفرط  زا  دوب و  مارح  ربمایپ  نادـناخ  رب  هقدـص  اریز  دریگب  ار  تاقدـص  هک  تساوخ  یمن  ع )  ) نسح ماما  هنیمز  نیا  رد 
دنک و هدافتسا  دوخ  نایعیش  يارب  يا  هجدوب  نینچ  زا  دوبن  رـضاح  ماما  تشاد ، نازور  هیـس  ناگنـسرگ و  نادنمتـسم و  هب  صاصتخا 

جارخ زا  دید  نآ  رتهب 

______________________________

.دش هدوشگ  ناناملسم  هلیسوب  هک  تسا  زاوها  دودح  رد  یعیسو  نیمزرس  درگباراد  (- 1)

ج 2،ص:296 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

صاصتخا نایعیش  هب  ار  یضارا  نیا  دمآرد  یعرش  عنم  نودب  دریگ و  هرهب  تسا  هونعلا  حوتفم  یـضارا  زا  نآ  ياهنیمز  هک  درگباراد 
.دراد یمالسا  حلاصم  عفنب  ار  یفرصت  نینچ  قح  ماما  هک  تسا  ملسم  دهد و 

(1)

ربمایپ نادناخب  ناما  - 9

یخاتسگ و لوسر  نادناخ  دارفا  رگید  نیسح ع و  شردارب  وا و  هب  تبسن  دیابن  هک  تفرگ  نامیپ  یطرـش ، نینچ  قبط  هیواعم  زا  ماما 
هک تسناد  یم  اریز  دزادـنا ، هرطاخم  هب  ار  اهنآ  تینما  درب و  راکب  يا  هسیـسد  یبیرف و  دـنیچب و  هئطوت  اـهنآ  هیلع  دزرو و  یتراـسج 

زیهرپ ربمایپ ، نادـناخب  تبـسن  یتیانج  چـیه  زا  دز و  دـهاوخ  تسد  يراک  نینچب  هرخالاب  دراد  هک  یهابت  تسپ و  تشرـس  اب  هیواعم 
حلص يارب  هک  یتاررقم  رگید  یطرـش و  نینچ  هئارا  اب  ماما  تخاس و  مومـسم  رهز  اب  ار  ترـضح  نآ  میدید  هکنانچ  درک و  دهاوخن 

ناناملـسمب دـهد و  ناشن  ار  راکتـشز  رـصنع  نیا  رایع  راع و  درادرب و  هیواـعم  ياـهیراکبیرف  يور  زا  هدرپ  اـت  تساوخ  دومرف  نییعت 
.دریذپ یمن  دمهفیمن و  نیملسم  هعماج  نید و  ربارب  رد  ار  یتیلوئسم  دهعت و  هنوگ  چیه  راکهبت  درم  نیا  هک  دنامهفب 

يداهنشیپ تاررقم  زا  یخرب  اهنیا  ( 2)
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نیدب تسناوت  هک  دنک  یم  تیاکح  ترـضح  نآ  ذفان  هشیدنا  لقع و  لامک  زا  اهنآ  یـسررب  دش و  هئارا  ماما  فرط  زا  هک  دوب  حلص 
همان نامیپ  نیا  هرابرد  نیسای  لآ  موحرم  هکنانچ  دناسانـشب ، مدرمب  ار  وا  یعقاو  تیهام  دبای و  یگریچ  يراکبیرف  نمـشد  رب  هلیـسو 

: دسیون یم 

نآ قیقد  یهاگآ  ماما و  یملع  هطاحا  زا  ار  ام  یگتـسیاشب  دـش ، نییعت  ماما  فرط  زا  هک  یتاررقم  حلـص و  همان  نامیپ  داوم  یـسررب  »
يا هناهاگآ  یساملپید  هتشاد و  هجوت  نیتسار  یتسایـس  قیقد  طیارـشب  ماما  هنوگچ  هک  دهدیم  ناشن  یبوخب  دزاس و  یم  ربخاب  بانج 

تیاعر ار 

ج 2،ص:297 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

نودب دش  یم  دـهعتم  ریظن  مه  یطیارـش  اب  دوخ  تکلمم  تلم و  نیب  رد  رگید  یـسک  ار  یتسایـس  نینچ  يارجا  رگا  و  تسا ، هدومرف 
مهتم یعامتجا  تسکش  يأر و  یتسـس  هب  زگره  تفرگ و  یم  رارق  رظنلا  قیقد  نادنمـشیدنا  گرزب و  نارادمتـسایس  سأر  رد  کش 

اب هک  دادـیم  ناشن  یتسردـب  دـمآ و  یم  قئاـف  یعاـمتجا  ياـه  هشقن  میـسرت  رد  یهابتـشا  دـیدرت و  هنوگ  ره  رب  هکلب  دـیدرگ و  یمن 
نییعت تسا و  هتفر  راـنکب  اـه  یتسـس  اهینادرگرـس و  زا  هدادـن و  تسد  زا  یلمع  هنیمز  رد  ار  یتیعقوم  هنوگ  چـیه  يرکف  یگتـسیاش 
وکین قیمع و  نیتسار و  يریبدت  هدنیآ ، لاح  رد  شمدرم  ینابهگن  يارب  هک  تسا  ماما  ياسر  هشیدـنا  لیلد  نیرتگرزب  طیارـش  نیمه 

«. 1  » تسا هدومرف  هئارا  یتسردب  يراکبان  نمشد  ربارب  رد  ار  حلص  نامیپ  تاررقم  هدرب و  راکب 

______________________________

نسحلا ص 257 حلص  (- 1)

ج 2،ص:299 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

(1)

ع)  ) نیسح ماما  تیعقوم 

ج 2،ص:301 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

دوب و ع )  ) نسح ماما  شردارب  هدیقع  رظن و  دننامب  حلص  نایرج  رد  مه  ع )  ) نیسح ماما  ءادهشلا  دیس  ترضح  تیعقوم  عضو و  ( 1)
، یطیارش نانچ  رد  مه  وا 
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عوقو قارع ، هاپـس  یگدیـشاپ  مه  زا  ناماسبان و  تیعقوم  رد  هک  تشاد  هدـیقع  تسنادـیم و  يرورـض  ار  تملاـسم  حلـص و  تیاـعر 
يرتکانلوه و ياه  هبرـض  دـبای و  یم  دوخ  ياه  يراکتـشز  يارب  يرتشیب  نادـیم  هیواعم  تسین و  ناناملـسم  دوسب  هیواعم  اـب  گـنج 

.دزاس یم  دراو  نیملسم  عمتجم  هرکیپ 

یم هیواعم  نایهاپـس  هب  هنوگچ  هک  میتشاد  نایب  میتفگ و  نخـس  قارع  هاپـس  نارـس  ياوسر  ياهتنایخ  زا  هتـشذگ  ياهلـصف  یط  اـم  و 
هیواعم میلست  هتسب  تسد  ای  دننک و  رورت  ار  ماما  هک  دندوب  رضاح  دنتشاد و  هنانئاخ  یتسویپ  دنویپ و  هیواعم  اب  ناهن  رد  ای  دنتـسویپ و 

اب گنجب  بلط  تصرف  راکتنایخ و  نایهاپـس  نیا  یمرگ  تشپ  هب  تسناوتیم  ماما  هنوگچ  یکاـندرد  هایـس و  عضو  نینچ  اـب  دـنیامن و 
.دنک مادقا  هیواعم 

رظن زا  دوـب  راـتفرگ  نآ  هب  شردارب  هک  ار  یخلت  ثداوـح  دـیدیم و  هنیاـعمب  ار  راـب  هودـنا  هنحـص  نیا  ًاصخـش  هک  ع )  ) نیـسح ماـما 
زوریپ وا  رب  دیگنج و  هیواعم  اب  ناوتیمن  زگره  راکهبت  نئاخ و  هدیشاپ و  مه  زا  نایهاپس  نیا  دیما  هب  هک  تسنادیم  یبوخب  دینارذگیم 

.دومن یمن  تفلاخم  ماما  رظن  اب  زگره  درک و  یم  دییأت  حلص  شریذپ  رد  ار  شردارب  مادقا  ببس  نیمهب  دش و 

مادقا زا  ع )  ) نیسح ماما  هک  دنربیم  نامگ  نیخروم  زا  یخرب  یلو 

ج 2،ص:302 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

: تسا هتفگ  ماما  هب  هدوب و  دونشخان  شردارب 

«. نکم كرت  ار  تردپ  شور  ریذپم و  ار  هیواعم  داهنشیپ  ادخب  ارت  »

«. 1 « » مرتاناد وت  زا  راک  نیا  رد  نم  : » تفگ شباوج  رد  ع )  ) نسح ماما  و  ( 1)

: دومرف رفعج  نبا  هللا  دبع  شیومع  رسپ  هب  ع )  ) نسح ماما  هک  دنا  هتفگ  نینچمه  و 

«. ینک يوریپ  نآ  زا  مه  وت  هک  مراد  تسود  هدیسر و  مرظنب  يرکف  نم  »
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اریز مراذگاو ، هیواعمب  ار  تفالخ  منیزگ و  تماقا  اجنآ  رد  مورب و  هنیدمب  مهاوخیم   » دومرف ماما  هدیسر ؟ ترظنب  هچ  تفگ  هللا  دبع 
«. 2 « » تفای یمارآان  اهزرم  دش و  هتسسگ  اهدنویپ  دش و  هتخیر  اهنوخ  دیشک و  ازاردب  اه  هنتف 

: تفگ تفریذپ و  ار  ماما  نخس  رفعج ، رسپ 

«. متسه وت  اب  مهنم  دهد ، وکین  شاداپ  دمحم  تما  زا  ارت  دنوادخ  »

: تفگ وا  هب  دمآ  هک  یتقو  داتسرف و  ع )  ) نیسح لابندب  ماما  دعب 

«. يریذپب ار  نآ  مه  وت  هک  مراد  تسود  مراد و  يا  هدارا  نم  »

؟ دیراد يا  هدارا  هچ  تفگ  ع )  ) نیسح

: درک راهظا  زین  شردارب  هب  دوب  هتشاد  نایب  رفعج  نب  هللا  دبع  هب  هکنانچمه  ار  دوخ  رظن  ماما 

: تفگ دش و  نیگمشخ  ع )  ) نیسح

«. يریذپب ار  هیواعم  نخس  ینک و  بیذکت  شهاگمارآ  رد  ار  تردپ  رگا  ادخب ، هانپ  »

: تفگ دش و  تحاران  شردارب  نخس  زا  ع )  ) نسح ماما 

______________________________

هریغ هباغلا و  دسا  (- 1)

21 رکاسع 4 / نبا  خیرات  (- 2)

ج 2،ص:303 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

راک نیا  ات  منک ، لگ  ار  شرد  مزادـنیب و  يا  هناخ  رد  ارت  هک  مهاوخیم  مسق  ادـخب  يدرک ، تفلاخم  نآ  اب  متفگ  هچ  ره  مسق  ادـخب  »
«. دوش مامت 

: تفگ یمرنب  داد و  هدیقع  رییغت  راچانب  دنکیم ، يراشفاپ  حلص  يارجا  رد  دش و  نیگمشخ  شردارب  دید  ع )  ) نیسح هک  یتقو 

«. 1 « » نکب یهاوخیم  هچنآ  میتسه ، وت  هشیدنا  وریپ  ام  یتسه و  وا  نیشناج  و  ع )  ) یلع نارسپ  نیرتگرزب  وت  »

راداو حلـص  لوبقب  ار  شردارب  هک  یلماوع  هب  ع )  ) نیـسح ماما  اریز  تسا  یگتخاس  تسردان و  یخیرات  تیاور  نیا  کش  نودب  ( 1)
نـسح ماما  یتقو  هکنانچ  تشادـن ، هراب  نیا  رد  یفالتخا  تفلاخم و  زگره  دوب و  قفاوم  ماما  هیرظن  اب  الماک  شیأر  دوب و  هاگآ  درک 
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، دادرد نت  حلص  لوبقب  (ع )
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وا اب  دنک و  ضقن  ار  هیواعم  اب  حلص  هک  دنتساوخ  وا  زا  دندمآ و  ع )  ) نیـسح ماما  روضحب  هاپـس  ناسانـشرس  نارادرـس و  زا  یهورگ 
لوبق ار  اهنآ  داهنـشیپ  دوب ، ماـما  يأر  فلاـخم  شرظن  هچناـنچ  تفریذـپن و  ار  اـهنآ  داهنـشیپ  ع )  ) نیـسح ماـما  یلو  دزادرپ  گـنجب 

.درکیم

ترـضح نآ  زا  دنتـشون و  ع )  ) نیـسح ماما  يارب  یئاه  هماـن  قارع  ناـگرزب  زا  يا  هدـع  تفر ، اـیند  زا  ع )  ) نسح ماـما  هک  مه  یتقو 
: دومرف اهنآ  خساپ  رد  ماما  یلو  دنک  بالقنا  هیواعم  دض  رب  هک  دنتساوخ 

«. 2 « » مشیدنا یم  هراب  نیا  رد  درم  هک  یماگنه  منک و  یمن  یمادقا  چیه  تسا  هدنز  هیواعم  ات  »

يرورض ار  وا  اب  تقوم  حلص  يرارقرب  ماما ، هک  دهدیم  ناشن  ینشورب  دوب  هدنز  هیواعم  هک  یتقو  ات  گنج  زا  ع )  ) نیسح يراددوخ 

______________________________

رکاسع نبا  خیرات  (- 1)

.بتک رگید  دیفم و  داشرا  (- 2)

ج 2،ص:304 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

دوخ ياهیراکبیرف  اب  هیواعم  نوچ  تشادن  يدوس  هنوگ  چیه  وا  اب  گنج  رد  ندش  ینابرق  هیواعم و  دض  رب  مایق  اریز  تسا  هتـسنادیم 
.دربیم هرهب  دوخ  عفنب  نآ  زا  یتح  درکیم و  فرحنم  ار  بالقنا  ریسم  میتفگ  رتشیپ  هکنانچ 

زا مه  ع )  ) نسح شردارب  هکنانچ  تشاد  لد  رد  گرزب  یمغ  هیواعم  اب  حلص  زا  نیـسح  ماما  هک  تسین  یکـش  مه  نیا  رد  یلو  ( 1)
.دنتشادن ار  هیواعم  اب  گنج  ناوت  دنتفای و  یمن  يا  هراچ  حلص  لوبق  زج  یطیارش  نانچ  اب  اهنآ  یلو  دربیم  جنر  یتخسب  ارجام  نیا 

هب نسح  ماما  دـنیوگیم  هک  تسا  نیا  دـنا  هدروآ  شردارب  حلـص  اب  نیـسح  ماما  تفلاخم  هرابرد  ناخروم  هک  يربخ  یتسردان  لـیلد 
«. يدرک تفلاخم  وت  مدز  تسد  هک  يراک  ره  هب   » تفگ شردارب 

رگنایب هتفگ  نیا  اریز  تسا  نشور  الماک  نخس  نیا  یتسردان  یتسس و 
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هتفای تیبرت  ربمایپ  ناماد  رد  ود  ره  ردارب  ود  نیا  هک  یتروص  رد  تسا  نسح  ماما  شردارب  تارظن  اب  نیـسح  ماـما  حیرـص  تفلاـخم 
ربمایپ میظع  قالخا  زا  یلماک  هنومن  هک  دوب  هتخومآ  اـهنآ  هب  ار  تاـیح  نیتسار  شور  قـالخا و  مراـکم  ناـنچ  مالـسا  عراـش  دـنا و 

.درکیم تفلاخم  دوب  ناناملسم  هیلاع  حلاصم  نمضتم  هک  يرما  رد  شردارب  اب  ع )  ) نیسح هنوگچ  تروص  نیا  رد  دندوب و 

یمن راتفر  شرظن  فالخ  رب  زگره  تخادرپ و  یم  شماـقم  لـیلجتب  درمـش و  یم  گرزب  ار  شردارب  ماـقم  هشیمه  ع )  ) نیـسح ماـما 
: دیامرفیم هراب  نیا  رد  ع )  ) رقاب ماما  هکنانچ  درک 

«. 1 « » تفگ یمن  نخس  وا  ربارب  رد  زگره  نسح  شردارب  مارتحا  روظنمب  نیسح  »

درکیم تیاعر  شردارب  هرابرد  ع )  ) نیسح هک  یمارتحا  نینچ  اب 

______________________________

143 بوشآ 2 / رهش  نبا  بقانم  (- 1)

ج 2،ص:305 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

!! يدرک تفلاخم  نآ  اب  وت  مدز  تسد  هک  يراک  ره  هب  تفگ ، شردارب  هب  ع )  ) نسح میئوگب  هک  تسا  راوازس  ایآ 

نآ اب  دوب و  دونـشخان  شردارب  حلـص  زا  ع )  ) نیـسح  » دـیوگیم هدروآ و  شباـتک  رد  ار  نیغورد  ربخ  نیا  مه ، نیـسح  هط  رتکد  ( 1)
و دراد »!! هگن  دـیقم  نانچمه  ار  وا  حلـص  ماجنا  ات  دـشکب و  نینهآ  يریجنزب  ار  وا  تساوخیم  نسح  ماما  هک  اجنآ  ات  درکیم  تفلاخم 

ماما  » دـیوگیم هرخالاب  و  تسنادـیم » شردـپ  شور  فلاـخم  ار  نآ  اریز  درکیم  یئوجبیع  حلـص  هب  مادـقا  زا  نیـسح   » هک دـیازفا  یم 
حلـص زا  هک  لاس  دنچ  زا  سپ  هنیدم  رد  یلو  دومن  تعاطا  تهج  نیدب  دـنک و  يوریپ  شردارب  رظن  زا  هک  تسا  راچان  دـید  نیـسح 

«. 1 « » دنک زاغآ  هرابود  ار  گنج  هک  تشگ  یم  یتصرف  لابندب  دوب و  گنج  قاتشم  تدشب  ع )  ) نیسح ماما  تشذگ ،

هتفگ هکنیا  و 
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دیناشک دهاوخ  شنینهآ  ریجنزب  هک  درک  دیدهت  ار  وا  نسح  ماما  هک  اجنادب  ات  درک  یم  تفلاخم  شردارب  حلص  اب  نیسح  ماما   » تسا
حلص زا  نیسح  ماما  رگا  اریز  تسا  تسردان  ینخس  دیدیم » ریاغم  شردپ  شور  اب  ار  حلص  هک  دوب  نیا  ع )  ) نیسح تفلاخم  تلع  و 

زا سپ  اـی  تساـخ و  یمرب  هیواـعم  اـب  گـنجب  تفریذـپ و  یم  حلـص  يارجا  زا  سپ  ار  هفوک  مدرم  توـعد  دوـب ، یـضاران  شردارب 
یتح ع )  ) نیـسح دوب ، نینمؤملا  ریما  شور  فلاخم  ماما  حلـص  رگا  نیا  رب  هوالع  درکیم ، بالقنا  هیواـعم  دـض  رب  شردارب  تداـهش 
شور فالخ  رب  مه  نسح  ماما  دوخ  تسا و  تیصعم  سرت و  رادومن  قح  يارجا  رد  یـشوماخ  اریز  درک ، یمن  توکـس  هظحل  کی 

.تفریذپ یمن  ار  حلص  درکیمن و  یمادقا  تسا  هللا  لوسر  تنس  نامه  هک  شردپ 

يا هنشت  هکنانچ  تشاد  داهجب  ناوارف  یقوش  ع )  ) نیسح هتبلا 

______________________________

.تسا هتسناد  تسردان  ءادهشلا  یبا  باتک  رد  داقع  دومحم  داتسا  ار  تایاور  نیا  213 و  يربکلا 2 / هنتفلا  (- 1)

ج 2،ص:306 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

اهدرد نیا  همه  رد  مه  شردارب  دوبن و  اهنت  هاکناج  هودنا  نیا  رد  یلو  درکیم  ینیگنس  شلد  رب  گرزب  یمغ  دشاب و  دنمزاین  بآ  هب 
هیما ینب  تموکح  رب  هک  دـندوب  یتصرف  رظتنم  دـندیزرویم و  یئابیکـش  یخلت ، یتخـسب و  مه  اب  ود  ره  دوب و  هارمه  وا  اب  اـهیماکان  و 

ياهنایز هیواعم  گنج  دمآ و  یمن  تسدب  دوب  هدنز  هیواعم  هک  یمادام  دشاب  هتشاد  رب  رد  یمتح  يزوریپ  هک  یتصرف  یلو  دنروشرب 
.دروآ یم  رابب  نیملسم  مالسا و  يارب  ار  یناوارف 

نآ يور  حلـص  نیدـقان  هک  يا  هلئـسم  میدرکن ، حلـص  للع  رد  نآب  يا  هراشا  ام  هک  دـنام  یم  یقاب  رگید  هلئـسم  کی  اـجنیا  رد  ( 1)
دنیوگیم دننک و  یم  يراشفاپ 
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ماقمب نیـسح  شردارب  دـننام  مه  وا  تروص  نیا  رد  اریز  تخادرپن ، هیواعم  اب  گنجب  ناوارف  نارای  نتـشادن  دوجو  اب  نسح  ماما  ارچ 
نیدلا فرش  نیسحلا  دبع  دیس  دیقف  هللا  هیآ  بانج  یمالسا  یملع  گرزب  ياوشیپ  هب  ار  ههبـش  نیا  خساپ  ام  دمآ و  یم  لئان  تداهش 

تسا و هتـشادرب  زار  نیا  زا  هدرپ  نسح ) حلـص  دروآ  تسد  نیـسح  بالقنا   ) ناونع تحت  يا  هلاقم  رد  موحرم  نآ  اریز  میراذگیماو 
: میزادرپیم نآ  حرشب  ریز  رد  هک  تسا  هلأسم  نیا  يوگخساپ  تفای  رشن  یبرع  یلحم  دیارج  رد  هک  هلاقم  نیا 

زا هاگآان  هعلاطم و  مک  دارفا  یـضعب  لد  رد  هک  ار  يا  ههبـش  مزادرپب و  نسح  ماما  حلـص  یـسررب  هب  متـشاد  رظن  رد  شیپ  یتدـم  زا  »
دننک یمن  هعجارم  ربمایپ  نادناخ  تخانش  هرابرد  یملع  لیـصا  رداصمب  نامدرم  رتشیب  اریز  منک  فرطرب  هدمآ  دیدپ  یخیرات  لئاسم 

نادناخ هک  یلاعتم  سدقم و  أدبم  نامه  دنبای  یمن  رد  شنیرفآ  يالعا  أدبم  ربارب  رد  یگدوسآ  یتخـس و  لاح  رد  ار  اهنآ  عوضخ  و 
هک اجنآ  دندوب و  دنوادخ  نامرف  عیطم  اپارـس  دـندرک و  یم  ادـف  وا  هار  رد  ار  دوخ  ناج  دنتـشاد و  مامت  یمامتها  وا  تعاطا  هب  ربمایپ 

مه رب  تسد  تساوخیم  ادخ 

ج 2،ص:307 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.دنداشگ یم  هزرابمب  تسد  رگید  یتیعقوم  رد  وا  تساوخب  دنداهن و  یم 

اب مزاس و  فرطرب  حلـص  دروم  رد  ربمایپ  دنزرف  نسحلا  دمحم  یبا  ترـضح  مادـقا  زا  ار  ههبـش  نیا  هک  مدوب  یتصرف  یپ  رد  نم  ( 1)
زا ارم  مدیـشکیم  شود  رب  هک  ینیگنـس  ياهیراتفرگ  یلو  مرادرب  تیعقاو  نیا  هرهچ  زا  هدرپ  مزاـس و  ناـیب  ار  تقیقح  یملع ، لـیالد 

نیا عفدب  منکیم و  هراشا  ساسح  هلئسم  نیا  هب  راصتخا  روطب  نونکا  یلو  تشادیمزاب  هفیظو  نیا  ماجنا 
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ناگدنراگن هک  دیآ  شیپ  یتصرف  دزیخرب و  نآ  زا  روراب  یتخرد  هک  دیآرد  يا  هناد  تروصب  نم  نخـس  هکنآ  دـیما  مزادرپیم  ههبش 
.دنزادرپب قیاقح  يرگنشور  هب  گرزب  نادنمشیدنا  هارمه  هب  دوخ  ناوترپ  زیت و  ياهملق  اب  دازآ 

ضارتعا ماما  حلـصب  نسح  ترـضح  ناراـی  زا  شیدـنا  هتوک  دارفا  یهورگ  مه  ماـما  ناـمز  رد  تسا و  راد  هنیـشیپ  ههبـش  نیا  اـقافتا 
ماما نارای  زا  يا  هدـع  دـمآ و  شیپ  ماما  لتق  رطخ  هک  اجنادـب  ات  دـندرکیم  شنزرـس  هیواعم  اب  ندـیگنجن  رطاـخب  ار  ماـما  دنتـشاد و 

«. نانمؤم هدننک  راوخ  يا  وت  رب  مالس   » دنتفگ دنداد و  وا  هب  ار  اهمالس  نیرت  نشخ  دندمآ و  شروضحب 

دوب و هدرک  هبلغ  ناـشدرخ  يورین  رب  هک  مینادـب  اـهنآ  یـسامح  يورین  ترارح  تاـساسحا و  تدـش  رد  ار  اـهنآ  رذـع  میناوتیم  هتبلا 
.دندرک یمن  كرد  حلص  رارقتسا  رد  ار  یمومع  حلاصم  دندوب و  گنج  رادفرط  یتخسب 

نآ میهاوخیم  تسا و  ههبـش  نایب  یـسررب و  نامدوصقم  هکلب  میریذپب  ار  اهنآ  رذع  میهاوخیمن  ام  یلو  دشاب  نینچ  تسه  مه  نکمم 
یهاگآان و هدـیئاز  يا  ههبـش  نینچ  داریا  هک  مینک  تباث  میهد و  رارق  هعلاطم  دروم  فلتخم  ياههاگرد  نمـشد  تسود و  نابز  زا  ار 

.تسا یساسا  لئاسمب  هطاحا  مدع 

ج 2،ص:308 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

گنج رب  الماک  حلـص  هفک  مینیب  یم  میریگ  یم  هزادـنا  تسرد  یـسررب  کی  نازیم  رد  ار  ماما  گنج  حلـص و  هک  یماگنهب  اـم  ( 1)
حلص موزل  میجنسب  یناور  رظن  زا  ای  يدام و  رظن  زا  ار  هلأسم  هچنانچ  دشخب و  یم  رابتعا  نآ  هب  یملع  قیقد  ياهرایعم  دراد و  يرترب 

.دیامنیم يرورض  تهج  ره  زا 

دربن زا  لبق  هک  دـگنج  یم  يا  هراـچیب  رـصنع و  تسـس  نایهاپـس  یهارمه  هب  نسح  ماـما  هک  مینیب  یم  مینک  هاـگن  هک  يداـم  رظن  زا 
هدامآ
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شترا رب  تسناوت  یتح  هک  يراکبیرف  هیواعم  دگنجب ، هیواعم  اب  يا  هدیشاپ  مه  زا  يورین  نینچ  دیما  هب  دناوتیم  ماما  هنوگچ  دنرارف و 
دـیزرلیم و ناـشیاپ  ریز  رد  نیمز  هـک  دـندوب  یتـیونعم  ناـنچ  ياراد  ع )  ) یلع نایهاپـس  هـک  یتروـص  رد  دوـش  زوریپ  نینمؤـملا  ریما 

.دندوب یئایازم  اه و  تیونعم  نانچ  دقاف  نسح  ماما  نایهاپس  هک  دنتشاد  زین  يرگید  تازایتما 

رد یلو  دراپـس  ناج  راختفا  اب  دوش و  دیهـش  ات  دـنک  دربن  طیارـش  نیمه  دوجو  اب  نسح  ماما  دوب  هتـسیاش  هک  تفگ  ناوتیم  اجنیا  رد 
بیرف اب  راگزور  نآ  رد  هک  میباـی  یم  رد  لـماک  یـسررب  کـی  اـب  تسا و  مزـال  ناـمز  نآ  تیعقوم  تخانـش  رد  يرظن  تقد  اـجنیا 

یعامتجا مظن  رد  يرگ  لالخا  ناناملـسم و  دـض  رب  جورخ  گنر  نآ  هب  هیواعم  دـش و  یم  خـسم  تداهـش  هرهچ  هیواـعم  ياـهیراک 
يراکادـف ندـش و  ینابرق  ات  تشادـن  دوجو  اهتیعقاو  تخانـش  يارب  یقیقح  نیتسار  كالم  کی  تقو  نآ  رد  اریز  داد  یم  نیملـسم 

مان و هکلب  درمیم  تهج  یب  اهنت  هن  تفریم و  ردهب  دیهـش  نوخ  هجیتن  رد  دراذگب و  یقاب  ناهذا  راکفا و  رد  ار  دوخ  قیمع  رثا  ندرک 
.دش یم  ثول  رگید  یگرم  ناونعب  مه  شرابتعا 

کی یتـسرپ  عفن  هداد و  تهج  رییغت  راکمتـس  تموکح  کـی  دوسب  هدـش و  نوگرگید  یمالـسا  یعاـمتجا  تاـیح  راـگزور  نآ  رد 
، دوب هتخادنا  گنچ  يوس  همهب  یمالسا  تفالخ  هرانک  زا  هتفرگ  لکش  یهاشداپ 

ج 2،ص:309 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

یمالـسا و تارهاـظت  زا  یبیرف  هدرپ  رد  ار  دوخ  تموکح  موش  هرهچ  دوب  هتـسناوت  شا  هناـنئاخ  يراـکبیرف  یکریز و  اـب  هیواـعم  اـما 
.دنربن یپ  وا  نیگنن  تیعقاوب  مدرم  تیرثکا  هک  دناشوپب  نانچ  یناملسم  رهاظم 

: تشادن حلص  لوبق  زج  يا  هراچ  تلع  ود  هب  ع )  ) نسح ماما  یعضو  نینچ  رد 

(1)

دلج 2 مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  www.Ghaemiyeh.comیناگدنز  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 645زکرم  هحفص 320 

http://www.ghaemiyeh.com


دبیرفب و دوب  شهاپـس  رادرـس  هک  ار  ماما  يومع  رـسپ  تسناوت  بیرف  لوپ و  کمک  اب  هک  دوب  هدروآ  يور  هیواعمب  نانچنآ  ایند  - 1
.دناشکب دوخ  يوسب 

دوخ عفنب  نآ  زا  یتح  درکیم و  عنم  ار  تداهـش  هرهچ  هیواعم  دیـسریم  تداهـشب  تخادـنا و  یم  گرم  نامادـب  ار  دوخ  ماما  رگا  - 2
.دربیم هرهب 

گنج تروص  رد  ماما  تایح  گرم و  زا  هیواعم  هکنیا  زج  دـش  یم  لصاح  ماـما  ندـش  هتـشک  رد  يداـم  یعفن  هچ  تروص  نیا  رد 
هماگنه نیرتکانرطخ  رد  هک  دوب  ترـضح  نآ  تمظع  لیلد  نیرتگرزب  نم  هدـیقعب  ماما  ذـفان  شخبرثا و  تسایـس  نیمه  .دربیم  دوس 
راکتنایخ توغاط  شکرـس و  هیواـعم  تشز  هرهچ  زا  سولاـس  هدرپ  تسناوت  نآ  يارجا  اـب  دـش  یم  دـیدهت  يدوباـنب  مالـسا  هک  يا 

نیسح تداهش  تروص  نآ  رد  دندش و  یمن  هاگآ  شنامدود  هیواعم و  هایـس  داهن  زا  مدرم  دوب  یمن  ماما  حلـص  رگا  درادرب و  خیرات 
.دروآ یمن  دیدپ  يا  هنادواج  رثا  نینچمه  (ع )

اریز دراد ، يرترب  گنج  رب  نآ  هفک  املـسم  هک  مینیب  یم  مهزاب  مینک  یـسررب  ار  ماـما  حلـص  هلئـسم  يونعم  هبنج  زا  میهاوخب  رگا  و 
شیاسآ تلادع و  شرتسگ  تما و  لاح  حالـصا  تموکح  زا  شفدـه  هکلب  تساوخیمن  یئاور  مکح  رطاخب  ار  تموکح  ع )  ) نسح

ماما دـج  ردـپ و  اریز  دـشاب  هتـشاد  حلـص  يدام  لیلد  اب  یتفلاـخم  يونعم  هدـیقع  نیا  هک  منک  یمن  ناـمگ  دوب و  ناناملـسم  نیب  رد 
ار یشور  نینچمه 

ج 2،ص:310 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

تلادع و يارجا  نودب  ار  تردق  ذوفن و  هک  تفرگیم  ماهلا  ینـشور  نوناک  زا  دوب  مالـسا  قیاقح  رب  ثاریم  هک  ع )  ) نسح دنتـشاد و 
.تشاگنا یم  چیه  هب  ریخ 

تسناوت یمن  دوجوم  طیارش  اب  اریز  دوب  ناسآ  رایسب  تفالخ  ماقم  زا  دورف  ع )  ) نسح يارب  تهج  نیمهب  ( 1)
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هیواعم لوپ  هب  ار  دوخ  دندوب و  هدش  نوگنرـس  تاوهـش  لادوگ  رد  هک  یهورگ  یهارمه  هیاس  رد  دزادرپب و  تلادع  ریخ و  داجیا  هب 
هیما ینب  يارب  ار  نادـیم  درادرب و  تسد  تفـالخ  زا  هک  دوب  بجاو  وا  رب  هکلب  دوـبن  ماـما  يارب  يرگداد  يارجا  ناـکما  دـنتخورفیم 

یتسردب و لطاب  قح و  دوش و  ارجا  ماما  نیتسار  یـسایس  هشقن  بیترت  نیدب  دـنهد و  ناشن  ار  دوخ  یفارحنا  تیعقاو  دراذـگب ، یلاخ 
.ددرگ نایامن  ینشور 

دوب هتفرگ  ارف  ار  وا  هک  یئاهدردب  تبسن  ماما  صخش  زا  يرتشیب  ساسحا  زگره  دنریگیم  هدرخ  ماما  رب  ار  حلص  يارجا  هک  اهنآ  سپ 
.دنتشادن

دـیامن و لمحت  تفالخ  ماقم  زا  يراـنکرب  هنیمز  رد  ار  یناوارف  ياـهدرد  هک  دوب  نیا  ماـما  مهم  يراکادـف  ندـش و  یناـبرق  نیارباـنب 
تداهـش زا  ع )  ) نسح يراکادف  سپ  دننک ، يرادیرخ  ناجب  شیلاعتم  سدـقم و  ياهفدـه  هب  لوصو  هار  رد  ار  یناوارف  ياهـضارتعا 

.تسین رتمک  دشابن  رتدایز  رگا  ع )  ) نیسح

یـساسا زا  ع )  ) نسح حلـص  هک  میـسریم  هجیتن  نیاب  لاح  ره  رد  میزادرپب  هلأسم  نیا  یـسررب  هب  يونعم  ای  يدام و  هبنج  زا  رگا  سپ 
ای فلتخم و  اهنآ  رهاظم  هچ  رگا  تسا  یکی  يراکادف  ود  ره  هیماما  هورگ  دزن  رد  تسا و  ع )  ) نیسح شخب  يدازآ  مایق  ینابم  نیرت 

.تسا نئادم  زور  هجیتن  دروآ و  تسد  اروشاع  زور  هک  تفگ  دیاب  قحب  دشاب و  فلاخم  رهاظب 

ج 2،ص:311 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

ناناملـسم هدنیآ  رد  هاگره و  زور و  ره  هب  اهنآ  ياهیراکادف  دایب  دنوادخ  داب ، تشهب  لها  ناناوج  ياوشیپ  ود  رب  دنوادخ  دورد  ( 1)
ینونک راوشد  تیعقوم  رد  دشخب و  قیفوت  نانآ  ياهیئامنهار  يربهر و  تحت  ار  اهناملسم  همه  بارعا و  دزاس و  دنم  هرهب  ار 
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«. 1 « » دیامرف تیاده  ار  اهنآ  نیتسار  هارب 

هک دوش  یم  صخشم  ام  رب  تسا  راوتسا  یملع  مکحم  لیالدب  هک  نیدلا  فرـش  موحرم  یمالـسا  گرزب  ملاع  راتفگ  نیا  هب  هجوت  اب 
دنام و یم  هجیتن  نودب  شتداهش  دش ، یم  ینابرق  تخاب و  یم  ار  دوخ  ناج  كانرطخ ، هایـس و  تیعقوم  نآ  رد  ع )  ) نسح ماما  رگا 
تخادنا و یم  ماما  ندرگب  ار  تیلوئـسم  شیزاب  گنرین  يراکبیرف و  اب  هیواعم  اریز  دیدرگ ، یمن  دوبان  یلطاب  دشیمن و  رادیاپ  یقح 

گنج ناهاوخ  تفریذـپن و  وا  یلو  مدرک  توعد  حلـصب  ار  نسح  نم   ) تفگ یم  مدرمب  درکیم و  هئربت  مرج  باکترا  رد  ار  شدوخ 
وا اـما  دوـشن  هتخیر  ناناملـسم  نوـخ  هک  دوـب  نیا  نـم  رظن  تـشاد ، ارم  لـتق  هدارا  وا  یلو  دـنامب  هدـنز  وا  هـک  متـساوخیم  نـم  دوـب 

(. دنوش هتشک  ام  نیب  دربن  رد  مدرم  هک  تساوخیم 

ناشن هنوراو  ار  قیاقح  هنوگ  نیدب  تسناوتیم  دادـیم  ناشن  دوخ  زا  زور  نآ  ات  هیواعم  هک  يزیگنا  تفگـش  يراکایر  يزاسرهاظ و  اب 
.دنامیم هدیاف  یب  رثا و  نودب  ماما  تداهش  تروص  نآ  رد  دهد 

نارواشم شردپ  نوچمه  راکهبت  دیزی  اریز  دوب  قفاوم  الماک  زور  نآ  تایضتقم  نامز و  تیعقوم  اب  ع )  ) نیسح هنادواج  تداهش  اما 
هرادا ار  شتفالخ  روما  ات  تشادن  دوخ  هاگتسد  هیشاح  رد  ار  اهنآ  دننام  هبعش و  نب  هریغم  صاع و  ورمع  لثم  یتاملپید  زاب و  گنرین 

تیعقوم نیا  رد  دوب و  هدنامن  یقاب  اهنآ  زا  یـسک  دندوب و  هدرم  نازابلغد  نیا  دیزی ، نارودب  دـنهاکب و  شرورغ  لهج و  زا  دـننک و 
هک دوب  بسانم 

______________________________

لاس نیـسح  ماما  صوصخم  هرامـش  يرغلا  هلجم  هرامش 908 و  مراهچ  لاس  ءادهشلا  دیـس  صوصخم  هرامـش  هعاسلا  همانزور  (- 1)
هرامش 11 مهن 

ج 2،ص:312 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

تضهن ع )  ) نیسح
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.دروآ رابب  هیما  ینب  تموکح  طوقس  رد  ار  جیاتن  نیرت  یمتح  نیرت و  قیمع  شنینوخ  سدقم و  مایق  درک و  زاغآ  ار  دوخ 

تفرگیم و ماهلا  ربمایپ  ینامسآ  تامیلعت  زا  دوب و  راوتسا  نیتسار  يا  هشیدنا  لوصا  رب  ع )  ) نیسح تداهـش  و  ع )  ) نسح حلـص  سپ 
ءاطغلا فاشک  هکنانچ  دنام ، یمن  یقاب  یمسر  یمان و  نآرق  زا  یمسا و  مالسا  زا  زورما  دوب  یمن  نیسح  بالقنا  نسح و  حلـص  رگا 

: دنا هتفگ  نینچ  هدرک و  هراشا  تقیقح  نیا  هب  دنا  هتشون  باتک  نیا  لوا  دلج  رب  هک  يا  همدقم  یط 

نانچنآ هار  نیا  رد  دزیخرب و  گنجب  شنامز  توغاط  اب  هک  تشادـن  نیا  زج  يا  هراچ  دوب و  بجاو  ع )  ) نیـسح رب  هکناـنچمه  ( » 1)
تسایـس و نف  ظاحل  زا  نانچمه  دـنور ، تراسا  هب  دـندوب  ربمایپ  راگدای  هک  شنادـناخ  دـنوش و  هتـشک  شنارای  دوخ و  هک  دـشوکب 
زج يا  هراچ  دوب و  بجاو  مه  ع )  ) نسح ماما  رب  یهلا  تیشم  يدنوادخ و  نامرف  زا  رظنفرص  یـشیدنا  تسرد  هبنج  زا  يزوریپ  موزل 

دنام و یمن  یقاب  یمـسر  مسا و  مالـسا  زا  دوبن  نیـسح  تداهـش  نسح و  حلـص  رگا  دنک و  حلـص  شنامز  نوعرف  اب  هک  تشادن  نیا 
، یلب دیئارگیم .» يدوبان  هب  دوب  هدروآ  نامسآ  زا  مدرم  يارب  هک  یئاهتمحر  اهتکرب و  اهریخ و  دش و  یم  هابت  ربمایپ  ياهـششوک  همه 

اریز دش  یم  هدیچیپ  مه  رد  شمچرپ  تفریم و  نیب  زا  مالسا  تخادرپ ، یمن  بالقنا  هب  ع )  ) نیـسح درکیمن و  حلـص  ع )  ) نسح رگا 
اب نیـسح  تخاس و  نایامن  نیملـسم  مالـسا و  هب  تبـسن  ار  وا  راد  هنیـشیپ  ینمـشد  درک و  اوسر  ار  هیواـعم  دوخ  حلـص  اـب  ع )  ) نسح

ار يدبتسم  رگمتس  ره  هشیمه  يارب  درک و  طقاس  ار  هیما  ینب  تموکح  شزادگناج  ندش  ینابرق 
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.تخومآ يراکادف  سرد  دنک  مایق  يرگمتس  یگماکدوخ و  دض  رب  دهاوخب  هک  یحلصم  ره  هب  داد و  تسکش 

ج 2،ص:313 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

(1)

ماما ربارب  رد  هیواعم 

هراشا

ج 2،ص:315 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

داد تسد  ع »  » نسح ماما  هب  هیواعم  رادید  ماگنهب  هک  دشاب  یفـسأت  دیآ  دراو  یناسنا  رب  هک  یهودنا  درد و  نیرت  تخـس  دیاش ، ( 1)
يراکمتـس و  دـش ، زوریپ  هیواعم  لطاب  هک  دـیدیم  هنیاعمب  اریز  دروآ  دراو  ماما  ناج  رب  خـلت  گرزب و  یمغ  روآدرد  تاـقالم  نیا  و 

هیاـس ریز  رد  هک  دوب  ناناملـسم  کـیرات  هدـنیآ  ینیب  شیپ  دوزفا  یم  ماـما  هودـنا  رب  هچنآ  تسا و  هتفاـی  رارقتـسا  وا  هایـس  تموکح 
یفـسأت هب  ار  ماما  ناج  یموش  هدـنیآ  نینچ  دـندمآ و  یم  راتفرگ  يزور  هیـس  یتخـس و  نارازه  هب  هیما  ینب  نیگنن  تموکح  نیگنس 

.دیناشک یم  تخس 

روضح هایـس  هماگنه  نیا  رد  ناناملـسم  زا  هوبنا  یهورگ  دـش و  وربور  هیواعم  اـب  « 2  » هفوک اـی  و  « 1  » هلیخن رد  هارکا  تیاهن  اـب  ماـما 
تاررقم دیـشخب و  دـهاوخ  شیاسآ  تینما و  اهنآ  هب  هنوگچ  زوریپ  هاشداپ  نیا  هک  دندیـشک  یم  راظتنا  مامت  يربص  یب  اب  دنتـشاد و 

؟ دینارتسگ دهاوخ  ار  تلادع 

نینمؤملا ریما  اب  دربن  لوط  رد  هک  ار  شیراکدـب  يرگمتـس و  تخاس و  رادومن  ار  شتـشز  تاذ  يدـیلپ  تفر  ربنم  هب  هیواعم  اـت  یلو 
: تفگ درک و  راکشآ  ناناملسم  رب  یئاورپ  یب  لامک  اب  دوب  هتشاد  ناهنپ  ع »  » نسح ماما  و  «ع »

______________________________

.تسا هدناوخ  هلیخن  رد  ار  هبطخ  نیا  هیواعم  هک  تسا  هتفگ  16 و  دیدحلا 4 / یبا  نبا  (- 1)

دیفم 170 داشرا  ، 192 یبوقعی 2 / خیرات  (- 2)

ج 2،ص:316 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

یعقاو نخس  نیا  هک  هیواعم  دش » هریچ  قح  لها  رب  اهنآ  لطاب  ماجنارس  دنداتفا  فالتخا  هب  هک  يربمایپ  ره  ناوریپ  مدرم ، يا  ( » 1)
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« تما نیا  رگم   » تفگ شنایب  حیحصت  يارب  هتفگ و  نخس  دوخ  نایزب  هک  دش  هجوتم  درک  داریا  شنایب  زاغآ  رد  ار 

، گنج زا  شفدـه  هک  تفگ  تحارـصب  تشاد و  نایب  هزراـبم  زا  ار  شروظنم  درک و  قارع  مدرم  هجوتم  ار  شیاوراـن  راـتفگ  سپس 
: تفگ یئاورپ  یب  تیاهن  اب  نامثع و  یهاوخنوخ  هن  هدوب  تموکح  ندروآ  گنچب 

نیا ناتدوخ  امـش  اریز  دیهدب ، هاکز  دیورب و  جح  هب  دیریگب و  هزور  دـیناوخب و  زامن  هکنآ  يارب  مدرکن  گنج  امـش  اب  مسق ، ادـخب  »
یـضاران امـش  هچ  رگا  ار  ماقم  نیا  مه  دنوادخ  منک و  تموکح  امـش  رب  هک  مدیگنج  امـش  اب  تهج  نادب  هکلب  دـینک ، یم  ار  اهراک 

«. دیشخب نمب  دیتسه 

: داد همادا  نینچ  تفگ و  نخس  حلص  تاررقم  يارجا  مدع  ینکش و  نامیپ  زا  تحارص  لامک  اب  سپس 

ریز رد  نونکا  ما  هتفریذـپ  ناـمیپ  نیا  رد  هک  ار  یطرـش  هنوگ  ره  تسا و  هتفر  ردـهب  هدـش  هتخیر  هنتف  نیا  رد  هک  ینوخ  ره  دـینادب  »
: دیهد رارق  هجوت  دروم  ار  عوضوم  هس  هک  دبای  یم  ناماس  یتروص  رد  مدرم  امش  راک  و  « 1  » مراذگ یم  میاهاپ 

رد نانمـشد  اب  دیاب  دـندرگیمزاب 3 - ناشاه  هناخب  دوخ  عقوم  رد  نایهاپـس  دش 2 - دهاوخ  تخادرپ  امـشب  دـشاب  يا  هجدوب  رگا  - 1
« .دیگنج دنهاوخ  امش  اب  اهنآ  دیگنجن  اهنآ  اب  هچنانچ  دیگنجب و  ناشاه  هناخ 

.درادن یموهفم  نیا  زج  يراکتیانج  همادا  اعقاو 

______________________________

نآ هب  مراذگ و  یم  میاهاپ  ریز  نونکا  متسب  ع )  ) نسح اب  هک  یطرش  ره  دینادب   ) تفگ هیواعم  یعیبس  قاحسا  یبا  تیاور  قبط  (- 1)
.دنا هدرک  دییأت  ار  نآ  مه  دیفم  خیش  دیدحلا و  یبا  نبا  و  منک ) یمن  راتفر 

ج 2،ص:317 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

مسق ادخب   ) تفگ یم  دندرک  لقن  شیارب  ار  نانخس  نیا  هک  « 1  » کیرش نب  نمحرلا  دبع  ( 1)
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هیواعم مسق ، ادـخب   ) دـیوگیم تسا  هبطخ  نیا  نایوار  زا  هک  یعیبس  قاحـسا  وبا  و  تسا ) يرد  هدرپ  یئاورپ و  یب  رادومن  نخـس  نیا 
نودـب دوشگ و  نابز  ع »  » نسح ماما  و  ع )  ) نینمؤملا ریما  مانـشدب  ناوارف  یخاتـسگ  اب  هیواعم  دـعب  تسا ) زاب  هلیح  راکبیرف و  يدرم 

.درک ضقن  ار  حلص  طیارش  تصرف  نیلوا  رد  بیترت  نیاب  تفگ و  ازسان  اهنآ  هب  یساره  اورپ و  چیه 

(2)

ع)  ) نسح ماما  نانخس 

هراشا

نینچ صاع  ورمع  هک  دنا  هتفگ  دراد و  مالعا  تفالخ  زا  ار  دوخ  يریگ  هرانک  دور و  الاب  ربنم  رب  هک  درک  تساوخرد  ماما  زا  هیواعم 
تارک هب  هک  یتروص  رد  دوشیم ، لجخ  مدرم  ربارب  رد  هجیتنلاب  درادن و  يرونخـس  یئاناوت  ماما ، هک  دربیم  نامگ  اریز  درک  یئاضاقت 
هوالعب تسنادیمن  ناوتان  يرونخس  رد  ار  وا  یـسک  دوب و  هدرک  داریا  غیلب  يراتفگ  ترـضح  نآ  تداهـش  زا  سپ  شردپ و  نامز  رد 

.دندوب زئاح  ار  صاخ  یترهش  لالدتسا  تحاصف و  مالک و  یئاسر  يرونخس و  رد  هک  دوب  ینادناخ  زا  ع »  » نسح ماما 

ینخس ماما  دندوب و  شنمشد  هک  اهنآ  هچ  دندیزرویم و  قشع  ماما  هب  هک  اهنآ  هچ  دندش  شوگ  اپارـس  مدرم  تفر و  الاب  ربنم  رب  ماما 
هک یئاهمتس  زا  دناوخ و  ارف  يردارب  یگناگی و  هب  ار  اهنآ  داد و  زردنا  مدرمب  تشاد و  نایب  تغالب  هلحرم  نیرخآ  رد  اسر  حیصف و 

راچد نآ  هب  تفالخ  بصغ  رثا  رب  هک  ار  یگرزب  ياه  هودنا  اهیراتفرگ و  تفگ و  نخـس  تسا  هتفر  وا  نادناخب  ربمایپ  گرم  زا  سپ 
.دیبوک مه  رد  ار  هیواعم  شنایب  نایاپ  رد  تشاد و  نایب  دنا  هدش 

______________________________

زا بدالا  باتک  رد  يراخب  درکیم و  تیاور  شردپ  زا  یفوک  یعخن  کیرش  نب  نمحرلا  دبع  (- 1)
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تشذگرد يرجه  لاس 227  رد  وا  تسا  هدرکیم  اـطخ  یهاـگ  دـیوگیم  هتـسناد و  تاـقث  زا  ار  وا  ناـبح  نبا  تسا ، هدرک  تیاور  وا 
(. 194 بیذهتلا 6 / بیذهت  )

ج 2،ص:318 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

ماما راتفگ  نتم 

ره هکناـنچمه  تسین  وا  زج  یئادـخ  هک  مهدـیم  یهاوگ  دیاتـسب و  ار  وا  يرگـشیاتس  ره  هک  ناـنچنآ  تسار ، يادـخ  شیاتـس  ( » 1)
مدرم تیاده  يارب  شیادخ  هک  تسوا  هداتـسرف  هدنب و  ص )  ) دمحم هک  مهدـیم  یهاوگ  دـهدیم و  تداهـش  وا  یگناگی  هب  یهاوگ 

.داب شنادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  تسناد ، نیما  شیوخ  یحو  رب  ار  وا  داتسرف و 

مشاب و رت  قداص  زردنا  تحیصن و  رد  سک  ره  زا  ادخ  ناگدنب  هب  تبسن  يدنوادخ  تنم  فطلب و  هک  مراودیما  مسق  ادخب  دعب ، اما 
شوخان ار  نآ  هچ  رگا  یگنهآ  مه  داحتا و  هک  دینادب  منارورپن ، رـس  رد  مدرم  نابز  رب  يدب  هشیدنا  مریگن و  لدـب  ار  یناملـسم  هنیک 

.تسا رتهب  دیشاب  نآ  ناهاوخ  هک  دنچ  ره  هقرفت  یگدنکارپ و  زا  امش  يارب  دیراد 

هچنآ هب  دزرمایب و  ار  امـش  نم و  دـنوادخ  دـینکن ، تفلاخم  نم  يأر  اـب  سپ  مرت  هاـگآ  امـش  دوخ  زا  امـش  حـلاصمب  نم  هک  دـینادب 
: تفگ درک و  مدرم  هوبنا  هب  ور  هاگنآ  «. 1  » دیامرف یئامنهار  تسا  نآ  رد  شتیاضر  تبحم و 

و « 2  » قلباج نیب  رد  رگا  مسق  ادـخب  تسا ، ینامرفان  هانگ و  يدرخ ، یب  نیرت  هنادرخباـن  تسا و  يوقت  یکریز  نیرت  قیقد  مدرم ، يا 
يدرم لابندب  م ) تسا ، ناهج  برغ  قرش و  روظنم  « ) 3  » سرباج

______________________________

دیفم ص 169 داشرا  (- 1)

(32 مجعملا 3 /  ) دنداع نادنزرف  زا  نآ  مدرم  تسا و  برغم  رد  رود  يا  هیحان  سابع  نبا  تیاور  هب  درد  اب  نزو  رب  قلباج  (- 2)

قرشم هیحان  نیرترود  رد  يرهش  سرباج  (- 3)
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رارف نمشد  ربارب  زا  رصنلا ، تخب  هلمح  ای  تولاط و  گنج  رد  یسوم  ترضح  ناشربمایپ  نادنزرف  هک  دنراد  هدیقع  نایدوهی  تسا و 
دیـسر یمن  اهنآ  هب  سک  چیه  تسد  هک  يروطب  دروآ  دورف  ار  اهنآ  نیمزرـس  نیا  رد  دید  نینچ  ار  اهنآ  عضو  هک  دنوادخ  دندرک و 
یـسک دـندیزگ و  تماقا  اجنامه  رد  دوب و  يواسم  ناشزور  بش و  لوط  هک  دندیـسر  سرباج  هب  ات  دـیدرگ  ناشیاپ  ریز  رد  نیمز  و 

هب دنتفگ  یم  دنتـشک و  یم  ار  وا  دورب  اهنآ  شیپ  هب  تساوخیم  نایدوهی  زا  رفن  کی  رگا  تسناد و  یمن  دـنوادخ  زج  ار  اهنآ  دادـعت 
(33 مجعملا 3 /  ) دنتسناد یم  لالح  ار  وا  نوخ  تهج  نیمهب  دشاب و  هدش  دساف  تتنس  هکنیا  رگم  يدماین  ام  دزن 

ج 2،ص:319 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

هلیسوب ار  امـش  دنوادخ  هک  دیناد  یم  ار  نیا  ( 1 ، ) دیبای یمن  ار  یـسک  نیـسح  مردارب  نم و  زج  دشاب  ادخ  ربمایپ  شدج  هک  دیدرگب 
هب یمک  زا  دعب  تخاس و  ناتزیزع  يراوخ  زا  سپ  دیشکرب و  یئانادب  ینادان  زا  دیـشخب و  یئاهر  یهارمگ  زا  دومرف و  تیاده  مدج 

گنج نایاپ  مدرم و  حالص  هراب  رد  نم  تساخرب و  هزرابمب  وا  هن  دوب  نم  قح  هک  تفالخ  هرابرد  نم  اب  هیواعم  .دیناسر  نات  یناوارف 
نونکا دـیگنجب و  مگنجب  هک  سک  ره  اب  دـینک و  حلـص  منک  حلـص  سک  ره  اـب  هک  دـیا  هدرک  تعیب  نم  اـب  هک  مه  امـش  مدیـشیدنا 

نآ نتخیر  زا  رتهب  ناناملـسم  نوخ  يرادـهگن  منادـیم  اریز  مرادرب  تسد  گنج  زا  منک و  حلـص  هیواعم  اب  هک  مدـید  نیا  رد  حالص 
دشاب و امش  يارب  یشیامزآ  مهنیا  دیاش  منادیمن  مرادن و  يرظن  امش  ءاقب  حالص و  زج  راک  نیا  رد  تسا و 
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: دومرف درک و  هراشا  هدیسر  ربمایپ  نادناخب  هک  یئاهمتس  هب  هاگنآ  «. 1  » دسر ارف  ادخ  نامرف  هک  یماگنهب  ات  يدوس 

دیوگ و یم  غورد  هیواعم  مرامش ، یمن  یماقم  نینچ  هتسیاش  ار  دوخ  منادیم و  تفالخ  راوازـس  ار  وا  نم  هک  دنک  یم  نامگ  هیواعم  »
نونک ات  ربمغیپ  گرم  زا  سپ  یلو  میرت  هتسیاش  ربمایپ  تنـس  نآرق و  تایآ  قبط  رب  ناناملـسم  يرادمامزب  سک  ره  زا  هک  میئام  نیا 
تیب زا  ار  ام  مهس  دندیناروشب و  ام  رب  ار  مدرم  دندیهج و  ام  ياهندرگ  رب  دندرک و  متـس  ام  رب  هک  اهنآ  ام و  نیب  تفر و  اهمتـس  ام  رب 

.درک دهاوخ  يرواد  دنوادخ  دنتشاد ، رانکرب  شردپ  ثاریم  زا  ار  همطاف  نامردام  دنتفرگ و  لاملا 

دـیراب و یم  ورف  اهنآ  رب  ار  شتمحر  ناراب  نامـسآ  دـندرکیم و  تعیب  تفالخب  مردـپ  اـب  ربماـیپ  گرم  زا  سپ  مدرم  رگا  مسق  ادـخب 
.ددنب عمط  یمالسا  تفالخ  ماقمب  تسناوت  یمن  هیواعم  دادیم و  ناشتکرب  نیمز 

______________________________

همغلا ص 170 فشک  (- 1)

ج 2،ص:320 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

دنداتفا و فالتخا  هب  نآ  بحاصت  رـس  رب  شیرق  دنام ، رانکرب  شیلـصا  هاگیاج  زا  نیملـسم  يرادمامز  هاگیاپ  هک  یماگنهب  یلو  ( 1)
رد هک  یمدرم  دومرف  ربمایپ  دیداتفا و  تفالخ  صرحب  تنارای  هیواعم و  يا  وت  ینعی  ناشنادنزرف  ناگدشاهر و  هک  دیسر  یئاجب  راک 

ینب هکناـنچ  دـنروآ  راـک  يورب  ار  ناگتـسیاش  ناـیاناد و  هکنآ  رگم  دـنتفا  یم  يراوـخ  یتـسپ و  هب  دنـسر  یئاورناـمرفب  ناـنادان  نآ 
ع)  ) یلع مردپ  مه  ناملسم  مدرم  نیا  دندرک و  يوریپ  يرماس  زا  دندز و  رانک  دنتسنادیم  شربمایپ  هفیلخ  هکنآ  اب  ار  نوراه  لیئارسا 

وت هک  دوب  هدومرف  یلع  هب  ربمایپ  هک  یتروص  رد  دندیزگرب  ربمایپ  تفالخ  هب  ار  نارگید  دندرک و  اهر  ار 
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زور رد  ربمغیپ  هک  دندید  ناناملسم  همه  دمآ و  دهاوخن  يربمایپ  نم  زا  سپ  یلو  یتسه  یسومب  تبسن  نوراه  نوچمه  نمب  تبـسن 
.دنناسرب نارگیدب  ار  باصتنا  نیا  هک  داد  نامرف  نارضاحب  دیزگرب و  دوخ  ینیشناجب  ار  مردپ  ریدغ ،

هک دوب  مردپ  نیا  درکیمن و  رارف  هکم  زا  زگره  تشادیم  يروای  رگا  تخیرگ و  راغ  هب  اهنآ  تسد  زا  ربمایپ  هک  دـندوب  شیرق  نیمه 
تـساخنرب شیرایب  سک  چـیه  هک  یتقوب  و  دـندادن ، شخـساپ  نارگید  یلو  دوشگ  ربمایپ  تعیب  هب  ار  شتـسد  ربمایپ  توعد  ماگنهب 

.درک تیامح  هّللا  لوسر  زا  مردپ 

داد و ياـج  شتیاـمح  یخارف  رد  دنـشکب  ار  وا  دنتـساوخیم  دـندناشک و  شیناوتاـنب  لیئارـسا  ینب  هک  یماـگنهب  ار  نوراـه  دـنوادخ 
يراگزورب مردـپ  نم و  نینچمه  دـیناشک و  شتمحرم  فنکب  دوب  هدرب  هانپ  راغ  هب  سرت  زا  هک  یتقو  هب  ار  ربماـیپ  دـنوادخ  نینچمه 

لوط رد  هک  تسا  یهلا  ياهتنـس  نیا  میتفرگ و  رارق  یهلا  فطل  هدرتسگ  ناـماد  رد  دـیتخادنا  ناـمیاوزنا  تسکـشب و  مدرم  امـش  هک 
«1  » .دیآ یم  مه  یپ  زا  خیرات 

: دومرف نینچ  مدرم  هورگب  باطخ  ماما ، هاگنآ 

______________________________

114 راحبلا 10 / (- 1)

ج 2،ص:321 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

نازیم زا  دـنوادخ  دـنک  یهاتوک  يربمایپ  نادـناخ  ام  قح  رد  سک  ره  تخیگنارب  قح  هب  ار  ص )  ) دـمحم هک  یئادـخب  دـنگوس  ( 1)
امـش دراد و  هارمه  ار  تداعـس  ضیفرپ و  یماجنارـس  تسا  هدیـشخب  امب  هک  يا  هتـسیاش  یقیقح  يونعم و  تلود  دـهاکیم و  شلمع 

.دش دیهاوخ  هاگآ  یتقیقح  نینچب  کیدزن  يا  هیتآ  رد  مدرم 

: داد خساپ  نینچ  ع )  ) یلع هب  یئوگازسان  ربارب  رد  وا  هب  درک و  ور  هیواعمب  ماما  سپس ،

يا و هیواعم  وت  تسا و  ع )  ) یلع مردپ  منسح و  نم  یهدیم ، مانشد  یلع  مردپ  هب  هک  یسک  يا 
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نم گرزبردام  تسا و  هعیبر  نب  هبتع  وت  دج  ادخ و  ربمایپ  نم  ياین  تسا و  دـنه  وت  ردام  همطاف ع و  نم  ردام  .تسا  رخـص  تردـپ 
تسا هلیتف  وت  گرزبردام  هجیدخ و 

رفک و رتـناوارف و  لاـح  هتـشذگ و  رد  شرـش  تسا و  رت  تسپ  اـم  زا  شداژن  رتـمک و  اـم  زا  شترهـش  هک  سک  نآ  رب  يادـخ  تـنعل 
.تسا رتراد  هنیشیپ  شقافن 

نیمآ نیمآ ، دمآرب  دایرف  تیعمج  يوس  همه  زا  ناهگان 

« نیمآ نیمآ ، میئوگ  یم  نونکا  مه  ام  نیمآ و  نیمآ ، تفگ  دینش  ار  نخس  نیا  سک  ره  و 

تیعقوم دومرف و  نایب  ظافلا  نیرت  حیصف  بلاق  رد  ار  قیاقح  نیرت  نشور  ماما  اریز  دراد  دایب  خیرات  هک  تسا  ینانخـس  نیرتاسر  نیا 
حیرشت تفر  ع )  ) یلع شردپ  رب  هک  یمتـس  اب  ار  هثداح  نیا  تسویپ  داد و  ناشن  یعـضو  نیرت  قیقد  اب  هایـس  هماگنه  نآ  رد  ار  دوخ 

هک دـیناسر  یئاجب  ار  راک  دیـشوپ و  ار  تفالخ  هماج  قحانب  ربماـیپ ، زا  سپ  هک  تخادـنا  یـسک  هدـهعب  ار  ناـهانگ  نیا  همه  درک و 
.دروآ گنچب  متس  هب  ار  یخماش  هاگیاپ  نینچ  هیواعم  نونکا 

ج 2،ص:322 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

(1)

هدنامرف سیق  تیعقوم 

نانچ تفرگ و  ارف  ار  شیاپارس  هودنا  زا  یجوم  دش و  دمجنم  شنوخ  دینش  ار  حلـص  ربخ  ماما ، هاپـس  نینهآ  هدنامرف  سیق  هک  یتقو 
!؟ درک حلص  لطاب  ریما  اب  قح  ياوشیپ  هنوگچ  تفگ  یم  دوخ  اب  درک و  گرم  يوزرآ  هک  دنکفا  هیاس  وا  رب  ترسح  ياهربا 

ار شدوجو  هودنا  جوم  دیزرلیم و  شدنب  دنب  درادرب و  مدق  زا  مدق  تسناوت  یمن  دوب و  هدز  تریح  ناوتان و  نادرگرس و  نانچمه  وا 
هتخادگ یبلق  اب  ار  رعش  نیا  تسیرگ و  دنلب  دنلب  دیکرت و  شضغب  ناهگان  دوب و  هتفرگ  ارف 
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: درک همزمز 

تسا هدیئارگ  حلصب  قح  رب  ماما  هکدیسر  ربخ  نکسم  زا  نمب  لاع  نیمزرس  رد 

درک و شنایهاپـس  هب  ور  دـعب  مرامـش  یم  هراتـس  سرت  هودـنا و  اب  کنیا  مدوب و  گـنج  رد  متخانـش  یم  هک  ینمـشد  اـب  هشیمه  نم 
: تفگ كاندرد  هتسهآ و  یگنهآ  اب  دوب  هدنکفا  هیاس  شناج  رب  عزج  هودنا و  هک  یلاحرد 

( .دیریذپب ار  یهارمگ  تعیب  ای  دیگنجب و  ماما  نودب  ای  دینک ، باختنا  ار  هار  ود  زا  یکی  »

: دنتفگ دندیشکیم  سفن  يراوخ  هودنا و  نیگنس  هیاس  ریز  رد  هک  شنایهاپس 

«. میگنج یم  ماما  نودب  »

هب ار  سیق  دـش و  همیـسارس  ارجام  نیا  زا  هیواعم  دـندنار ، بقع  یتخـسب  ار  اهنآ  دـندرب و  هلمح  ماش  نایهاپـسب  ناوارف  یمـشخ  اـب  و 
: تفگ شخساپ  رد  سیق  یلو  دیناشک  دیدهت  عیمطت و 

« .دشاب هزین  ریشمش و  نامنیب  هکنآ  رگم  ینیب  یمن  ارم  مسق  ادخب  هن  »

: تشون شیارب  حرش  نیدب  زیمآ  شنزرس  يا  همان  دید ، ار  یتخسرس  نیا  هک  هیواعم 

ج 2،ص:323 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.ینزیم تسد  درادن  تیارب  يدوس  هک  یگنجب  یناشک و  یم  یتخبدـبب  ار  دوخ  تهج  یب  هک  یتسه  يدوهی  يدرم  وت  دـعب ، اما  ( » 1)
یم دنریگیم و  ارت  دنبای  يزوریپ  تنانمـشد  رگا  دنزادنا و  یم  تنوریب  دـنهدیم و  تبیرف  دـنوش  زوریپ  تناتـسود  رگا  گنج  نیا  رد 

دیدپ اهیئادج  تخادـنا و  هقرفت  مدرم  نایم  رد  تشادـن و  یفدـه  شریت  درکیم و  يزادـناریت  هز  نودـب  نامک  اب  مه  تردـپ  .دنـشک 
« .مالسلا درپس و  ناج  یئاهنت  تبرغ و  اب  ناروح  هیحان  رد  ماجنارس  دنتخاس و  شراوخ  شا  هلیبق  موق و  هکنیا  ات  دروآ 

: داد خساپ  نینچ  هیواعم  هب  مه  سیق 

نید زا  تبغر  لیم و  اب  یتخادـنا و  هقرفت  ناناملـسم  نیب  رد  یتفریذـپ و  ار  مالـسا  یـشوخانب  هک  یتسه  تب  رـسپ  تب  وت ، دـعب ، اـما  »
دنوادخ یتفر و  نوریب 
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ءزج يدیگنج و  مالسا  ربمایپ  اب  یتسناوت  ات  وت  تسین  يا  هزات  زیچ  تینکفا  قافن  دیشخبن ، وتب  يا  هرهب  مالسا  زا  تفریذپن و  ار  تنید 
مسق مدوخ  ناجب  درک ، يدای  يدب  هب  مردپ  زا  وت  یتساخرب ، هزرابمب  هشیمه  نانمؤم  ربمایپ و  ادخ و  اب  يدوب و  نیکرشم  هتـسد  راد و 

دنتخانش و یمن  ار  شهاگیاج  هک  دنتـساخرب  شا  هزرابمب  یناسک  درکیم و  باترپ  نید  نانمـشد  يوسب  شرادهز  نامک  زا  ار  ریت  وا 
ینید نمـشد  مردپ  نم و  هک  دننادیم  مدرم  همه  ینادیم و  تدوخ  یلو  یتسناد  يدوهی  رـسپ  يدوهی  ار  نم  وت  دندیـسریمن ، شدرگب 

« مالسلا يدیئارگ و  نآ  هب  یتفریذپ و  ار  نآ  وت  هک  میدوب  ینید  نارای  زا  يدرک و  كرت  ار  نآ  وت  هک  میدوب 

تـساوخیم درک و  مرو  وا  ینیب  داب و  شیاهگر  دناوخ  ار  همان  هیواعم  هک  یتقو  دهدیم و  ناشن  ار  هیواعم  تیعقاو  یتسردـب  همان ، نیا 
: تفگ واب  تشادزاب و  راک  نآ  زا  ار  وا  صاع  ورمع  شتاملپید  راکبیرف و  ریزو  یلو  دهدب  تخس  یباوج  نآ  هب 

ج 2،ص:324 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

میلـست مدرم  رگید  دننام  مه  وا  ماجنارـس  ینک ، شیاهر  رگا  داد و  دهاوخ  وتب  رت  تخـس  یخـساپ  یـسیونب  شیارب  يا  همان  رگا  ( 1)
.دش دهاوخ 

: تفگ تشون و  وا  هب  یمرن  همان  و  « 1  » تفریذپ ار  ورمع  نخس  هیواعم 

؟» درک حلص  نم  اب  وت  ماما  هک  ینیب  یمن  رگم  یگنج ؟ یم  یسک  هچ  نامرفب  »

عاضوا دریگ و  الاب  هنتف  شتآ  هک  دیـسرت  یم  هیواعم  یلو  درکیم  يراشفاپ  شگنهآ  رب  نانچمه  دشن و  عناق  نخـس  نیا  هب  سیق  یلو 
سیونب یهاوخیم  هچ  ره  همان  نیا  رد  هک  داد  ماـغیپ  وا  هب  داتـسرف و  سیق  يارب  ءاـضما  دیفـس  يا  هماـن  تهج  نیمهب  دوش  نوگرگید 

صاع ورمع  یلو 
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: تفگ هیواعمب  دنک و  لمحت  سیق  هب  تبسن  ار  نینچ  یتشادگرزب  میرکت و  تسناوتیمن  اریز  دش  نیگمشخ  ارجام  نیا  زا 

«. نک گنج  وا  اب  تسرفن و  شیارب  ار  همان  نیا  »

: تفگ وا  هب  دیوگ و  یمن  نخس  وا  تحلصمب  تسناد  درک و  ساسحا  ار  صاع  ورمع  تداسح  تدش  هیواعم ، یلو 

نم يارب  يزیچ  اهنآ  گرم  زا  سپ  دـنوش و  یم  هتـشک  ماش  رکـشل  زا  یهورگ  مینک  گنج  وا  اـب  میهاوخب  رگا  اـم  تروص ، ره  رد  »
« موش راچان  هکنیا  رگم  مگنج  یمن  زگره  وا  اب  نم  مسق  ادخب  تسین ،

دید ماجنارس  تفر و  ورف  هشیدنا  هب  یتدمب  سیق  درک ، غالبا  ار  هیواعم  ماغیپ  دیناسر و  سیق  هب  ار  ءاضما  دیفس  همان  هیواعم  هداتـسرف 
غارـس مه  یناوترپ  تردق  دنک و  گنج  هیواعم  اب  دناوتیمن  شکدنا  يورین  اب  اریز  درادن  مدرم  ریاس  شور  نتفریذپ  زج  يا  هراچ  هک 

دوخ يارب  طقف  همان  رد  درک و  تقفاوم  هیواعم  هداتسرف  داهنشیپ  اب  راچان  دوش  صالخ  هیواعم  اب  تعیب  زا  ات  درب  هانپ  نآ  هب  هک  درادن 
تساوخ ناما  شنارای  و 

______________________________

هلدابم هیواعم  سیق و  نیب  یتقو  اه  همان  نیا  هک  تسا  هتفگ   319 بهذلا 2 / جورم  رد  يدوعسم  15 و  دیدحلا 4 / یبا  نبا  حرش  (- 1)
.دوب رصم  رادنامرف  نینمؤملا  ریما  تفالخ  نامز  رد  سیق  هک  دش 

ج 2،ص:325 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

«. 1  » درکن تساوخرد  يرگید  زیچ  و 

زا هک  هیواعم  .دنکن  رادید  هیواعم  اب  هزین  ریشمش و  اب  زج  هک  دوب  هدروخ  دنگوس  اریز  دورب  هیواعم  رادیدب  هک  دشن  رـضاح  یلو  ( 1)
سیق راچانب  دنکـشن ، ار  شدنگوس  سیق  ات  دنهد  رارق  اهنآ  نیب  دنروایب و  يا  هزین  ریـشمش و  ات  داد  روتـسد  تفای  ربخ  سیق  دنگوس 

شرود نایهاپس  هوبنا  تفر و  هیواعم  رادیدب 
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.دنتخود هدید  وا  هب  دنتفرگ و  ار 

یتقو دمآ و  شیپ  دوب  هداتفا  هرامش  هودنا  مشخ و  تدش  زا  شسفن  هتخادنا و  نیئاپ  ار  شرس  هک  یلاحرد  نیگنـس  یئاهماگ  اب  سیق 
: تفگ نینچ  تفرگ  رارق  تیعمج  ربارب  رد  هک 

ریما زا  سپ  هکنیا  ات  دـیدیزگرب  نامیا  ياجب  ار  رفک  تزع و  ياجب  ار  يراوخ  دـیتفریذپ و  ریخ  ياجب  ار  رـش  امـش  مدرم ، هورگ  يا  »
یتخبدب غاد  هک  يدرم  .دنکیم  تموکح  امش  رب  هدش  دازآ  رسپ  هدشدازآ  نونکا  ربمایپ ، يومع  رـسپ  نیملـسم و  ياوشیپ  نینمؤملا و 

رب دنوادخ  هکلب  دیبای ، یمنرد  ار  دوخ  عضو  دیا و  هتخاب  ار  دوخ  هنوگچ  سپ  دناریم ، نامرف  امش  رب  ریـشمش  اب  دنزیم و  نات  هرهچ  رب 
«2  » .دینک یمن  كرد  ار  قیاقح  امش  هداهن و  رهم  امش  ياهلد 

: تفگ نازرل  هتسهآ و  ینخس  اب  يراوخ و  یگتسکش و  تلاحب  درک و  ماما  هب  يور  هاگنآ 

»؟ مدازآ امش  تعیب  زا  ایآ  »

: داد خساپ  نینچ  واب  هملک  کی  اب  طقف  تخورفارب و  تدشب  سیق ، نخس  زا  ماما 

«. يرآ »

- مک یئوررپ و  یمرشیب و  درکن و  تعانق  نیا  هب  هیواعم  یلو 

______________________________

94 يربط 6 / ، 207 لماکلا 3 / (- 1)

192 یبوقعی 2 / خیرات  (- 2)

ج 2،ص:326 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

: تفگ دیناسر و  تیاهنب  ار  یتیفرظ 

»؟ ینک یم  تعیب  نم  اب  ایآ  سیق ، يا  »

: تفگ كانهودنا  هتسهآ و  یگنهآ  اب  سیق 

«. يرآ »

تساـخرب و شتخت  زا  هیواـعم  یلو  درکن ، زارد  هیواـعم  يوسب  داـهن و  شنار  يورب  ار  شیاهتـسد  تخادـنا و  نیئاـپ  ار  شرـس  سپ 
.درکن دنلب  ار  شتسد  سیق  یلو  دیشک  سیق  تسدب  ار  شتسد  تخادنا و  سیق  يورب  ار  شدوخ 
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رد ماما  يارب  ار  هاکناج  ياهمغ  اهدرد و  نیرتگرزب  هک  يرادید  دبای ، یم  نایاپ  هیواعم  اب  ماما  رادید  هرابرد  ام ، نخس  اجنیا  رد  ( 1)
.تشاد رب 

سپ ماما 
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دندرک و تنایخ  ع )  ) یلع شردپ  وا و  هب  شمدرم  هک  قارع  نامه  دیوگ ، كرت  ار  قارع  ات  دش  هنیدمب  تمیزع  هدامآ  ارجام  نیا  زا 
هچ ره  دوـخ  هاوخلدـب  اـت  دراپـس  یم  هیما  ینب  هیواـعم و  هب  ار  شمدرم  قارع و  نـیا  ماـما ، نوـنکا  دنتـسکش و  ار  ناـشنامیپ  دـهع و 

.دننک راتفر  اهیقارع  اب  كانلوه  یتواسق  تراسج و  اب  دنریگزاب و  اهنآ  زا  ار  تلادع  تینما و  شیاسآ و  دنروایب و  ناشرسب  دنهاوخب 

درد و اب  دنتـشاد  مشاه  ینب  تموکح  هیاس  رد  هک  یـشیاسآ  زا  دندرب و  یپ  دوخ  هایـس  هابتـشا  هب  ماما ، تشگزاب  زا  سپ  قارع  مدرم 
اور ع )  ) نسح ماما  شدنزرف  نینمؤملا و  ریما  هب  تبسن  هک  یئاهینکش  نامیپ  اه و  یتمرح  یب  اهیساپسان و  زا  دندرکیم و  دای  ترـسح 

.دندوب نامیشپ  تدشب  دنتشاد 

ج 2،ص:327 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

(1)

حلص نافلاخم 

هراشا

ج 2،ص:329 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

تخس يدرد  تروصب  هکلب  تفاین  نایاپ  هیواعم  اب  حلص  زا  وا  تخس  تارثأت  هب  اهنت  ماما ، یگـشیمه  دیدش و  يراتفرگ  هودنا و  ( 1)
يوس زا  حلـص  ناـفلاخم  دـیدش  تاـضارتعا  گرزب  درد  نیا  تفاـی و  همادا  درکیم  ذوـفن  شناـج  ياـفرژ  اـت  هک  رتـگرزب  یمغ  رت و 

اوراـن و يراـتفگ  هورگ ، نیا  يوس  زا  ماـما  دوـب و  رت  هدنـشک  رت و  يراـک  شیارب  ریـشمش  هبرـض  زا  هک  دوـب  شنانمـشد  ناتـسود و 
اریز تشاد ، رتکاندرد  يرثا  نانمـشد ، نعط  زا  دیـسریم  واب  هراب  نیا  رد  شناتـسود  زا  هچنآ  درکیم و  لمحت  ار  اسرف  ناوت  یتـالمح 

هلمح و زا  تسد  مهزاـب  دنتـشاد و  یهگآ  تخاـس  ریزگاـن  حلـص  لوبقب  ار  وا  هک  یمیخو  ثداوـح  هب  سک  ره  زا  رتـهب  شناتـسود 
ناشتاضارتعا هب  ماما  خساپ  اهنآ و  ياوران  نانخس  زا  يا  هراپ  رکذ  هب  کنیا  دنتشاد ، یمنرب  ضارتعا 
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: میزادرپ یم 

(2)

يدع نب  رجح  - 1

: تفگ دمآ و  ماما  شیپ  هب  نیگهودنا  یلد  جنشتم و  یباصعا  اب  يدع  نب  رجح  نامیا ، هنومن  هدیقع و  نامرهق 

ام نوـنکا  میدـید ، یمن  ار  یئارجاـم  نینچ  میداد و  یم  ناـج  زورما  وـت  اـب  یگمه  مدرم و  یم  هک  متـشاد  تسود  مـسق ، ادـخب  اـما  »
«. دنوریم ماشب  زوریپ  نامداش و  ام  نانمشد  میدرگیمزاب و  ناماه  هناخب  هدز  ترسح  هدروخ و  تسکش 

ماما كاندرد  عضوب  سک  ره  زا  وا  هک  یتروص  رد  دـشزاب  یتخـس  دـنت و  نخـس  نینچب  يدـع  نب  رجح  ناهد  هنوگچ  تسین  مولعم 
رت هاگآ 

ج 2،ص:330 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

میئوگب هکنیا  رگم  درک  حلـص  شریذـپب  شراچان  دوب  هتفرگرب  رد  ار  ماـما  هک  یناوارف  ياـهراشف  اـه و  یتخـس  هک  تسنادـیم  دوب و 
.دیوگب ار  ینخس  نینچ  رجح  هک  دش  بجوم  ناوارف  هودنا  دنت و  تاساسحا  تدش 

: دومرف نینچ  وا  هب  حلص  تلع  نایب  رد  درب و  تولخ  يا  هشوگب  ار  وا  تفرگ و  ار  رجح  تسد  ماما  ( 1)

درادب و تسود  مه  وا  يرادیم  تسود  وت  ار  هچنآ  هک  تسین  روبجم  یناسنا  ره  یلو  مدینش  هیواعم  سلجم  رد  ار  تنخس  رجح ، يا  »
يا هنوگ  هب  زور  ره  دنوادخ  هدارا  مداد و  ماجنا  امـش  ءاقب  يارب  ار  راک  نیا  نم  مسق  ادخب  دشاب ، وت  رکف  زرط  دـننامب  شرظن  يأر و 

«. 1  » تسا

یمن ار  حلص  زگره  دنتـشاد  رجح  زا  یناشن  نامیا  هدیقع  رد  رگا  دندوب و  نئاخ  راکبان و  یهورگ  شنایهاپـس  هک  دنامهف  رجح  هب  و 
.تفریذپ

.دننامب یقاب  رتدعاسم  یعقوم  رد  دوخ  راکفا  يارجا  يارب  نانمؤم  زا  وا  دننامه  رجح و  نوچمه  يدارفا  هک  دوب  نیا  حلص  هفسلف  و 

(2)

متاح نب  يدع  - 2

یبالقنا حلص ، داقعنا  زا  دوب ، ناگمه  دزنابز  ادخ  هار  رد  داهج  نامیا و  هدیقع و  رد  هک  يا  هنومن  یمان و  درم  نامه  يدع ،
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ماما هب  تخادگ  یم  هودنا  درد و  تدش  زا  شنوردنا  هک  یلاحرد  هنابدؤم  یمالک  مرن و  ینخس  اب  یلو  دیـشک  هنابز  شداهن  رد  دنت 
: تفگ نینچ 

يدناشک و روج  طیحمب  دوخ  تلادع  هنهپ  زا  ار  ام  وت  مدرمیم ، منیبب  ار  یئارجام  نینچ  هکنآ  زا  شیپ  متشاد  تسود  ربمایپ ، رسپ  يا  »
ارف ار  ام  یگرزب  یتخبدـب  میدـش و  یتسپ  يراوخ و  راچد  نونکا  یتخاس ، راچد  میتخیرگیم  نآ  زا  هک  یلطاب  هب  یتشادزاب و  قح  زا 

.تفرگ

: دومرف وا  هب  حلص  تلع  نایب  يارب  دش و  كانهودنا  یتخسب  يدع ، نخس  زا  ماما 

______________________________

169 بوشآ 2 / رهش  نبا  بقانم  (- 1)

ج 2،ص:331 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

منک لیمحت  اهنآ  هب  ار  گنج  متساوخن  زگره  دنرازیب و  یتخسب  گنج  زا  دنراد و  حلصب  ناوارف  یقایتشا  مدرم  مدید  نم  يدع ، يا  »
«1 (. » تسا يا  هنوگ  هب  زور  ره  دنوادخ  هدارا  اریز   ) منک لوکوم  تسنآ  دعوم  هک  يزورب  ار  گنج  هک  متسناد  رتهب  و 

تشاد مالعا  هکنآ  رتمهم  تشاد و  نایب  ار  حلص  تلع  تفگ و  نخس  گنج  يارب  شنایهاپـس  یگدامآان  زا  دوخ  خساپ  رد  ماما  ( 1)
ماما خـساپب  يدـع ، یلو  دزیخرب  هیواعم  اب  گنجب  هرابود  هک  تسا  یتصرف  رظتنم  هکلب  درب  یمن  داـی  زا  ار  هیواـعم  اـب  دربن  زگره  هک 

اب تفر و  ع )  ) نیـسح ماما  روضحب  رمع  نب  هدـیبع  یهارمه  هب  هسامح  زا  زیربل  روشرپ و  یلد  نیگنـس و  یئاهماگ  اب  درکن و  تعاـنق 
: تفگ نینچ  دیراب  یم  بالقنا  بوشآ و  نآ  زا  هک  يراتفگ 

میداهن و رـس  تعاطا  هب  ام  دیداد ، تسد  زا  ار  يرتشیب  دـیتفرگ و  ار  كدـنا  دـیدیرخ و  يزوریپ  ياجب  ار  يراوخ  هّللا ، دـبع  ابا  يا  »
دوخ راذگاو و  شحلص  اب  ار  نسح  درک ، ینمشد  ام  اب  راگزور 
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هدـیبنجن ياج  زا  دـنه  رـسپ  زونه  ات  رامگب  هاپـس  همدـقم  یهدـنامرفب  ار  مقیفر  نم و  رآ و  مهارف  اهاج  رگید  هفوک و  زا  ار  تنایعیش 
«. میروآرد شیاپ  زا  ریشمش  برضب 

: داد خساپ  نینچ  يدع  هب  ع )  ) نیسح

«2 «. » میرادن نآ  نتسکش  يارب  یهار  میا و  هتفریذپ  ار  حلص  ام  »

(2)

هبجن نب  بیسم  - 3

هک دوب  يراکوکین  ناگتسیاش  روهشم و  نانمؤم  زا  بیسم ، « 3»

______________________________

نمحر هروس  (- 1)

يرونید ص 203 (- 2)

هارمه هب  وا  دنا ، هدرک  تیاور  ار  وا  ثیداحا  یهورگ  هدرک و  لقن  یثیداحا  هفیذـح  نینمؤملا و  ریما  زا  یفوک  هبجن  نب  بیـسم  (- 3)
نبا بیسم  دسیون  یم  شباتک  رد  دعـس  نبا  دش ، هتـشک  يرجه  لاس 65  رد  درک و  مایق  نیـسح  ماما  یهاوخنوخب  درـص  نب  نامیلس 

ثیداحا ربمایپ  زا  بیسم  دیوگ  یم  يرکسع  تشاد و  تکرـش  نینمؤملا  ریما  ياهگنج  هیـسداق و  گنج  رد  حایر  نب  هعیبر  نب  هبجن 
(154 بیذهتلا 10 / بیذهت   ) تسا هدرکن  كرد  ار  ربمغیپ  روضح  یلو  هدرک  لقن  يا  هلسرم 

ج 2،ص:332 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

تفرگ و لدب  تخس  یهودنا  دش و  فسأتم  یتخسب  حلـص ، داقعنا  زا  مه  وا  تشاد ، صاخ  یترهـش  تیب  لها  صالخا  یتسود و  هب 
: تفگ دمآ و  ماما  روضحب  دنمدرد  نیمغ و  یبلق  اب 

تناج يارب  يدرک و  حلص  هیواعم  اب  یتشاد  هارمه  هب  یهاپس  رازه  لهچ  هکنآ  اب  وت  تسا ، ریذپان  نایاپ  وت  راک  زا  نم  یتفگـش  ( » 1)
ماما .مراد  يداهنـشیپ  وت  صخـشب  طقف  تفگ  هاگنآ  داد ، نیب  امیف  يا  هدـعو  وت  هب  مه  وا  یتسبن  تسرد  ینامیپ  یتفرگن و  ینیمـضت 

؟ تسیچ ترظن  دومرف :

: داد خساپ  بیسم 

« تسا هتسکش  ار  دوخ  نامیپ  هیواعم  اریز  يدرگزاب  گنج  نیشیپ  عضوب  هک  تسا  نیا  مرظن  »

: دومرف وا  هب  حلصم ، نایب  رد  ماما 
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زا هیواعم  زگره  مشاب  ایند  ناهاوخ  نم  رگا  بیسم  يا  »
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«1 «. » دیرادرب رگیدکی  نتشک  زا  تسد  ات  مدید  راک  نیا  رد  ار  امش  حالص  نم  یلو  تسین  رترادیاپ  دربن  رد  نم 

ماگنهب رترادیاپ و  هیواعم  زا  دزروب ، قشع  تموکح  تردق و  ماقمب و  دـشاب و  ایند  ناهاوخ  رگا  هک  تشاد  نایب  دوخ  نخـس  رد  ماما 
زگره وا  دراد و  تریاغم  نید  اب  هک  تسا  یئاهگنرین  غورد و  يراـکبیرف و  مزلتـسم  هیواـعم  رب  يزوریپ  یلو  تسا  رتراوتـسا  گـنج 

.دنک یم  يوریپ  تسا  مالسا  تعیرش  تلادع و  قح و  نازیم  رب  هک  شردپ  شور  زا  هکلب  دنز  یمن  تسد  یفالخ  ياهراک  نینچب 

______________________________

225 رکاسع 2 / نبا  خیرات  (- 1)

ج 2،ص:333 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

(1)

هرمض نب  کلام  - 4

: دومرف شباوج  رد  ماما  تفگ  نخس  ماما  اب  تنوشخ  تیاهن  اب  و  « 2  » دمآ ماما  روضحب  ضارتعا  يارب  زین  هرمض  نب  کلام  « 1»

«2  » .دوش دوبان  نید  نیا  هک  یهاوخیم  وت  دوش و  هدنک  نیمز  زا  ناناملسم  هشیر  هک  مدیسرت  نم  »

يارب وا  دـنام و  یمن  یقاب  نیمز  يور  رد  یناملـسم  دـش  یم  رارقرب  گنج  رگا  دومرف  دروآ و  لیلد  حلـص  موزل  هرابرد  وا  يارب  ماما 
.تسا هداد  رد  نت  حلصب  اهنآ  ياقب  ناناملسم و  ناج  ظفح 

(2)

یلیل یبا  نب  نایفس  - 5

: تفگ نینچ  ماما  هب  دوب ، شدیلپ  حور  هدیئاز  هک  يراتفگ  اب  دمآ و  ماما  دزن  هب  تشاد  ار  جراوخ  بهذم  هک  نایفس 

!!«. نانمؤم هدننکراوخ  يا  وت  رب  مالس  »

: دومرف وا  هب  ماما 

ار مردـپ  هک  دوب  امـش  راجنهان  راتفر  درک  راداو  حلـص  لوبقب  ار  ام  هچنآ  يوگم ، نخـس  تنوشخ  هب  نم  اب  یجراخ ، يا  وت ، رب  ياو  »
هک یتقو  امش  دیدرک ، تراغ  ار  مهاگودرا  دیدز و  رجنخ  نمب  دیتشک و 

______________________________

روضح دوب و  رذ  وبا  بانج  ربمغیپ  گرزب  یباحـص  نامزالم  زا  فورعم و  تلیـضف  يدنمـشنادب و  يرمـض  هرمـض  نب  کـلام  (- 1)
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اهحالس نیا  هک  درک  دیکأت  دنراپسب و  هرمض  ینب  نادهاجم  هب  ار  شیاهحالـس  هک  درک  تیـصو  گرم  ماگنهب  وا  تفایرد ، ار  ربمایپ 
باوج يروآ  یم  نابز  رب  ینانخـس  نینچ  مه  گرم  تقو  رد  ایآ  تفگ  شردارب  دوش ، هدرب  راکب  ربمغیپ  نادناخ  اب  گنج  رد  دـیابن 
شیپ هب  دایز  رـسپ  نارای  زا  یکی  دـنتفر  ماما  گنجب  هفوک  مدرم  دـمآ و  قارع  هب  ع »  » ءادهـشلا دیـس  هک  یتقو  تسا ، نینچ  یلب  داد ،

تفر هک  یتقو  داد  وا  هب  ار  هزین  یسوم  دنک و  گنج  ربمایپ  دنزرف  اب  ات  تساوخ  تیراع  هب  ار  شا  هزین  دمآ و  کلام  رسپ  یسوم 
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تفرگ و وا  زا  ار  هزین  تفر و  درم  نآ  لابندـب  یـسوم  يدرک ؟ شومارف  ار  تردـپ  تیـصو  ایآ  تفگ  کلام  هداوناـخ  ناـنز  زا  یکی 
(460 هباصالا 3 /  ) تسکش

راحبلا (- 2)

ج 2،ص:334 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

ناوتیمن هفوک  مدرمب  هک  مدـید  نم  تسامـش ، نید  شیپارف  ناتایند  زورما  دوب و  ناتایند  شیپاشیپ  ناتنید  دـیتفر  یم  نیفـص  گـنجب 
اه یتخـس  اهنآ  زا  مردپ  تسین ، گنهامه  اهنآ  ءارآ  دروخیم و  تسکـش  دوش ، زوریپ  اهنآ  کمکب  دـهاوخب  سک  ره  درک و  دامتعا 

هقرفت نید  رد  هک  دنتـسه  یناـسک  شمدرم  دوشیم و  بارخ  يدوزب  هک  تسا  يرهـش  هفوک  درک ، لـمحت  یخلت  ياـهرجز  دیـشک و 
«. 1  » دندش هدنکارپ  یئاه  هورگ  دنتخادنا و 

(1)

ینادمه ریشب  - 6

: تفگ تفر و  ماما  تاقالم  هب  هنیدم  رد  ریشب 

!! نانمؤم هدننک  راوخ  يا  وت  رب  مالس  - 

نیشنب مالسلا ، کیلع  - 

: دومرف وا  هب  ماما  تسشن  ریشب  هک  یتقو 

منارای مدـید  اریز  مناهرب  گرم  زا  ار  امـش  هک  دوب  نیا  حلـص  زا  مدـصق  مدیـشخب ، تزع  اهنآ  هب  هکلب  مدرکن  راوخ  ار  نانمؤم  نم  - 
«2  » .دنتسین گنج  هدامآ 

(2)

درص نب  نامیلس  - 7

روضح نئادـم  رد  حلـص  يارجام  رد  دوب و  نینمؤملا  ریما  هدـیزگرب  نارای  زا  ربماـیپ  نادـناخ  یتسود  ناـمیا و  هدـیقع و  رد  ناـمیلس 
: تفگ دیسر و  ماما  روضحب  دمآ و  هنیدمب  دینش  ار  حلص  كاندرد  ربخ  هک  یتقو  تشادن 

نانمؤم هدننک  راوخ  يا  وت  رب  دورد  - 

نیشنب مالسلا ، کیلع  - 
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______________________________

رگید یتروصب  ار  ربخ  نیا  دوخ  لاجر  باتک  رد  یـشک  هغالبلا و  جهن  حرـش  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  صاوخلا ص 207 ، هرکذت  (- 1)
.دنا هدروآ 

يرونید ص 203 (- 2)

ج 2،ص:335 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

: تفگ نینچ  ماما  هب  تسشن و  نامیلس 

درم رازه  دص  هک  یتروص  رد  یتشاذگاو  هیواعمب  ار  تفالخ  ارچ  میناد  یمن  میداتفا و  یتفگشب  تخس  هیواعم  اب  وت  حلص  زا  ام  ( » 1)
یم وتب  زین  ناـشمالغ  نادـنزرف و  زا  دادـعت  نیمهب  دـنتفرگیم و  قوقح  لاـملا  تیب  زا  یگمه  هک  دـندوب  وت  اـب  قارع  مدرم  زا  یگنج 

نیمـضت تدوخ  ناج  ظفح  يارب  هکنآ  نودـب  وت  دـندرکیم و  تیهارمه  زاـجح  هرـصب و  رد  وت  نایعیـش  اـهنیا  رب  هوـالع  دنتـسویپ و 
برغ قرش و  زا  یناهاوگ  تفرگ و  ماجنا  حلـص  يارب  یتاررقم  امـش  نیب  يدرک و  ار  راک  نیا  يربب  يدوس  دادرارق  نیا  زا  يریگب و 
سپ مدرم  همه  ربارب  رد  هیواعم  هک  يدینـش  یلو  تسا  ناسآ  ام  يارب  نیا  هتبلا  دـسرب ، وتب  تفالخ  هیواعم  زا  سپ  هک  دـنداد  یهاوگ 

زا
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دوش و شوماخ  گنج  شتآ  ات  متخاس  ناشمرگرـس  یئاهوزرآ  هب  مداد و  یئاه  هدـعو  متـسب و  یئاهطرـش  اهنیا  اب  نم  تفگ ، حـلص 
.مراذگیم میاپ  ریز  ار  اهنامیپ  اهدادرارق و  نآ  همه  نونکا  یلو  دریذپ  نایاپ  اه  هقرفت  دباوخب و  اه  هنتف 

زاغایب هرابود  ار  گنج  زادرپ و  هعدخ  هب  وا  اب  مه  وت  سپ  تساهدادرارق ، اهنامیپ و  همه  ضقن  شراتفگ  زا  هیواعم  روظنم  مسق  ادخب 
نینچ وا  اب  مه  وت  سپ  مراد  مالعا  ار  هیواعم  علخ  منک و  نوریب  اجنآ  زا  ار  هیواعم  رازگراک  مدرگزاب و  هفوکب  اـت  هدـب  هزاـجا  نمب  و 

«. دناسر یمن  رمثب  ار  نانئاخ  بیرف  دنوادخ  هک  نک  راتفر 

وا دنازیگنارب و  هیواعم  اب  گنجب  ار  ع )  ) نسح دهاوخیم  هک  تسا  ماما  هب  تبسن  صالخا  یتسود و  رب  ینشور  لیلد  نامیلس ، نانخس 
اپ ریز  مدرم  همه  روضح  رد  شنانخـس  اب  ار  حلـص  تاررقم  هدرکن و  افو  شدهع  هب  هیواعم  اریز  دـنک ، راداو  شنامیپ  نتـسکش  هب  ار 

.تسا هتشاذگ 

تخیگنارب دندوب  ماما  روضح  رد  هک  ار  یمدرم  نامیلس  نانخس 

ج 2،ص:336 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

نک هارمه  وا  اب  ار  ام  تسرفب و  هفوک  هب  ار  نامیلـس   » دنتفگ دایرف  اب  دندرک و  دییأت  گنج  دیدجت  دروم  رد  ار  وا  داهنـشیپ  یگمه  و 
«. ناسرب امب  ار  تدوخ  مه  وت  میا  هدرک  مالعا  ار  وا  علخ  هدرک و  نوریب  ار  هیواعم  لماع  يدینش  هک  یتقو  و 

تقو نآ  دعاسمان  وج  تلعب  راک  نیا  اریز  درک ، یمن  باجیا  ار  نامیپ  نتسکش  هیواعم و  علخ  ناناملسم  یناگمه  تحلصم  یلو  ( 1)
توکـسب ار  اهنآ  ماما ، تهج  نیدب  دوب ، نکمم  ریغ  نمـشد  یناوارف  ناتـسود و  يراوخ  نارای و  یمک  اهلاجنج و  اه و  هنتف  روهظ  و 

داد و نیکست  ار ، ناشتاساسحا  تشاداو و 
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: دومرف نینچ  اهنآ  هب  راگدرورپب  ساپس  شیاتس و  زا  دعب 

ار ناتنانخس  میسانش ، یم  ربمغیپ  نادناخ  هرابرد  يرادیاپ  يروای و  صالخا و  هب  ار  امش  دیئام و  نارادتسود  ناروای و  امش  دعب ، اما  »
یلو دوبن ، رتاناد  رتاشوک و  نم  زا  هیواعم  زگره  مشوکب ، ماقم  ندروآ  تسدـب  يارب  منک و  رکف  ایند  يارب  متـساوخیم  رگا  مدـیمهف ،
ادخ زا  مداد ، رد  نت  حلـص  لوبقب  ناتراک ، حالـص  امـش و  ناج  ظفح  يارب  هک  مریگیم  هاوگ  ار  امـش  دوخ  مراد و  يرگید  يأر  نم 

ناراکدب رش  زا  دنبای و  شمارآ  ناراکوکین  ات  دیرادرب  هضراعم  زا  تسد  دینیشنب و  ناتیاه  هناخ  رد  دیریذپب و  ار  وا  نامرف  دیـسرتب و 
اب رگا  مسق  ادخب  تفرگ ، دهاوخ  تسدـب  ار  تموکح  دـمآ و  دـهاوخ  راک  يور  يدوزب  هیواعم  تفگ ، یم  نمب  مردـپ  اریز  دـنهرب ،

یهلا ياـضق  دریذـپ و  یمن  رییغت  يدـنوادخ  ناـمرف  اریز  دـش ، دـهاوخ  راـک  نیا  مهزاـب  میورب ، وا  گـنجب  اـهتخرد  اـههوک و  هـمه 
.دوش یمن  نوگرگید 

دیبای و تزع  هک  تسا  رتهب  نم  يارب  دیبای  شمارآ  دیوش و  راوخ  رگا  مسق  ادـخب  ما ، هدرک  راوخ  ار  ناناملـسم  نم  دـیتفگ ، هکنیا  و 
ام زا  ار  قح  نیا  رگا  میهاوخیم و  يرای  کمک و  وا  زا  میریذپ و  یم  دهد  سپزاب  امب  تمالسب  ار  ام  قح  دنوادخ  رگا  دیوش ، هتـشک 

مهزاب دریگب 

ج 2،ص:337 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.دراب ورف  ام  رب  ار  شتکرب  تمحر و  هک  میهاوخیم  وا  زا  میدونشخ و 

هک یتقو  یلو  دیـشاب  تکرح  یب  نات  هناخ  سالپ  نوچمه  دـینامب و  دوخ  ياه  هناخ  رد  تسا  هدـنز  هیواعم  ات  دـیاب  امـش  نونکا  ( 1)
ام دشخب و  نامیرای  هزرابم  راک  رد  دنک و  تیانع  تماقتسا  هدارا و  نامفده  هار  رد  امب  هک  میهاوخیم  ادخ  زا  درم ، هیواعم 
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«1 « » تسا ناراکوکین  ناراکزیهرپ و  روای  دنوادخ  اریز  دراذگناو  دوخب  ار 

نخس نآ  زا  لیصفتب  هکنانچ  ار  حلص  للع  درک و  توعد  یمارآ  یئابیکشب و  تسا  هدنز  هیواعم  ات  ار  دوخ  نارای  شنانخس  یط  ماما 
.تشاد نایب  اهنآ  يارب  میتفگ 

(2)

ریبز نب  هّللا  دبع  - 8

درک و ضارتعا  ماما  حلـص  هب  يدرف  نینچ  تسا ، فورعم  تیب  لها  ینمـشدب  هک  تسا  يدـیلپ  هیاـمورف و  درم  ناـمه  ریبز  هّللا  دـبع 
: دومرف وا  هب  ماما  تخاس ، مهتم  ینوبز  سرت و  هب  ار  شترضح 

نیرتریلد رـسپ  هک  مدیـسرت  نم  یئوگ ،؟ یم  هچ  وت ، رب  ياو  مدرک ؟ حلـص  هیواـعم  اـب  ینوـبز  سرت و  تلع  هب  نم  ینک  یم  ناـمگ  »
حلـص تلع  یلو  درادن  هار  نمب  سرت  یناوتان و  زگره  وت  رب  ياو  تسا !؟ هدروآ  ایندـب  ارم  ناهج  نانز  ياوشیپ  همطاف  مبرع و  نادرم 
مناوت یم  هنوگچ  سپ  دـیهاوخیم ، ار  نم  يدوباـن  لد  رد  دـینک و  یم  ار  نم  یتـسود  ياـعدا  هک  دوب  وـت  نوـچ  یناراـی  نتـشاد  نم ،

«. مشاب هتشاد  نانیمطا  وت  لثم  یصاخشاب 

يوـس زا  تسا ؟ هتفاـی  هار  ع )  ) نسح هب  اـجک  زا  سرت  تـسین و  نـینچ  زگره  یلو  درک  مـهتم  یناوتاـن  سرت و  هـب  ار  ماـما  ریبز  رـسپ 
يومع ود  زا  اـی  هکم ، ياوـشیپ  بلاـط  یبا  يرگید  تسا و  ربماـیپ  یکی  هک  شناـکاین  زا  اـی  تسوا  لوـسر  ادـخ و  ریـش  هک  شردـپ 

هزمح شدیهش ، راوگرزب 

______________________________

65 - 60 یقهیب 1 / يواسم  نساحم و  (- 1)

ج 2،ص:338 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

رد هدرک و  اهیریلد  اهگنج  ياهنادیم  رد  هک  تسا  وسرت  شدوخ  ای  تسا و  نادیهش  ردپ  هک  ع )  ) نیسح شردارب  يوس  زا  ای  رفعج  و 
ره هک  تسا  يریش  نامه  ع )  ) نسح تسا ؟ هداد  ناشن  دوخ  زا  اهتعاجش  طاباس ، ملظم  لمج و  گنج  رادلا و  موی 
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.تسا هتفگ  شا  هرابرد  شنمشد  هک  تسا  ینخس  نیا  دناریم و  شیپ  هب  ار  گرم  درب  هلمح  اج 

(1)

دیعس وبا  - 9

: تفگ شنزرس  اب  درک و  ضارتعا  حلص  شریذپ  دروم  رد  ترضحب  تفر و  ماما  شیپ  هب  نارگید  دننام  مه  دیعس  وبا 

يدرم هیواعم  تسا و  وت  اب  قح  هک  ینادیم  دوخ  وت  یتفریذپ ، ار  وا  حلص  يدرک و  یتسس  هیواعم  ربارب  رد  ارچ  ادخ ، لوسر  رسپ  يا  »
«. تسا شکرس  هارمگ و 

؟ مشاب یمن  ناناملسم  ياوشیپ  مردپ  زا  سپ  متسین و  شناگدنب  رب  ادخ  تجح  نم  رگم  دیعس  وبا  يا  - 

ارچ - 

درک حلـص  هیبیدـح  رد  هکم  مدرم  عجـشا و  ینب  هرمـض و  ینب  اب  ربمایپ  هک  مدرک  حلـص  هیواعم  اب  تهج  نامهب  نم  دیعـس ، وبا  يا  - 
.لیوأتب نارفاک  شنارای  هیواعم و  دندوب و  نآرق  لیزنت  هب  نارفاک  اهنآ 

رگا دینک  ینادانب  مهتم  حلـص  ای  گنج  رد  ارم  دیابن  رگید  مشاب  ناناملـسم  ماما  یلاعت  يادخ  بناج  زا  نم  هک  یتقو  دیعـس ، وبا  يا  »
ار يراوید  تشک و  ار  يرـسپ  درک و  خاروس  ار  یتشک  رـضخ  هک  یتقو  يدـناوخن  نآرق  رد  رگم  دـینادن  ار  نآ  تمکح  تلع و  هچ 
یضار و تشاد  نایب  ار  نآ  تمکح  رضخ  نوچ  دش و  نیگمشخ  تسناد  یمن  ار  اهراک  نیا  تلع  هک  یـسوم  ترـضح  درک ، ریمعت 

مدرکیمن ار  راک  نیا  رگا  نم  دـیریگیم  مشخ  نم  رب  دـیناد  یمن  ار  نآ  تمکح  هک  يراـک  دروم  رد  امـش  مه  نونکا  دـیدرگ و  مارآ 
هدنز نیمز  يور  رد  منارای  زا  رفن  کی  یتح 

ج 2،ص:339 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

«. دنام یمن 

نآ هفـسلف  هب  یتدـم  زا  سپ  تسا و  هدیـشوپ  مدرم  زا  هک  تسا  یگرزب  حـلاصم  قفو  رب  دـنکیم  راک  ره  ربماـیپ  دـننامب  مه  ماـما  ( 1)
، دنبای یم  یهگآ 
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ار يراوید  تشک و  ار  يرسپ  درک و  خاروس  ار  یتشک  رضخ ، هک  یتقو  درک  رضخ  ياهراکب  هیبشت  ار  دوخ  حلـص  دروم  نیا  رد  ماما 
نوچ یلو  تخادرپ  یم  هضراعمب  وا  اب  یتخسب  درکیم و  ضارتعا  وا  هب  تسناد  یمن  ار  اهراک  نیا  تلع  یسوم  نوچ  تشاد و  ياپرب 

.تفریذپ ار  رضخ  تعاطا  درک و  رارقا  رما  تقیقح  هب  تفایرد  ار  اهراک  نآ  تمکح 

.دندش یم  نیگمشخ  دندرکیم و  ضارتعا  ترضح  نآ  هب  دنتسناد  یمن  ار  حلص  تمکح  نوچ  مه  ماما  نارای  نینچمه 

(2)

نارای زا  یکی  - 10

: تفگ ماما  هب  ناوارف  یهودنا  اب  دوب  هدیشک  هنابز  شمشخ  شتآ  هک  مه  ماما  نارای  زا  رگید  یکی 

« يدنکفا يراوخب  شکرس  نیا  ربارب  رد  ار  ام  ياهندرگ  يدرک ، هک  راک  نیا  اب  ربمایپ ، رسپ  يا  »

: دومرف ماما 

یم هیواـعم  اـب  زور  بش و  متـشادیم ، رگا  متـشادن و  يرواـی  راـی و  هک  متـشاذگاو  هیواـعمب  ار  تفـالخ  تهج ، نادـب  مـسق ، ادـخب  »
زگره راـکهبت  دارفا  نآ  متخانـش و  یم  ار  اـهنآ  يزاـبلغد  هفوک و  مدرم  نم  یلو  دـنک ، يرواد  هیواـعم  نم و  نیب  ادـخ  اـت  مدـیگنج 

مه زا  هدنکارپ و  یمدرم  اهنآ  دوبن  ینانیمطا  زگره  ناشلمع  لوقب و  دنتـشادن و  یئافو  اهنآ  اریز  دـننک  هزرابم  نم  دوسب  دنتـسناوتیمن 
«. دوب هتخآ  ام  يورب  ناشیاهریشمش  یلو  ام  اب  ناشیاهلد  دنیوگ ، یم  هکنانچ  دندوب و  هدیشاپ 

رادافو روای  رای و  هیواعم ، اب  دربن  رد  هک  دادیم  ناشن  یبوخب  ماما 

ج 2،ص:340 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

هیواعم اب  تسناوتیم  هنوگچ  تروص  نیا  رد  دوبن و  يدامتعا  ناشرادرک  نخسب و  دنتشادن و  یئافو  هفوک  مدرم  تشادن و  ینیتسار  و 
؟ دگنجب

نایب ار  حلص  تمکح  تلع و  درکیم و  عفر  ار  ناشتاهبش  دادیم و  ار  حلـص  نارگ  ضارتعا  نیدقان و  خساپ  فلتخم ، ياهتروصب  ماما 
یلیالد تشادیم و 
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.دوش راکشآ  ناگمه  رب  شا  هشیدنا  رظن و  یتسرد  راک و  تلاصا  ات  دروآ  یم  يا  هنوگب  سک  ره  يارب  راوتسا 

ج 2،ص:341 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

(1)

هنیدم يوسب 

هراشا

ج 2،ص:343 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

اب ار  وا  هک  تشاد ، ناـجب  شنایعیـش  يراـکبان  زا  ناوارف  یهودـنا  دـنام و  یقاـب  كانهودـنا  یلد  اـب  هفوک  رد  يزور  دـنچ  ماـما  ( 1)
یمغ هب  ار  وا  تفالخ ، يالاو  ماقمب  شا  هتـسد  راد و  هیواعم و  نتفای  تسد  يوس  رگید  زا  دندادیم و  رازآ  تشز  تخـس و  يراتفگ 

.تشاذگ یماو  ادخب  ار  شراک  دروخیم و  ورف  ار  شمشخ  دوب و  راد  نتشیوخ  ابیکش و  نانچمه  یلو  دوب  هدرک  راتفرگ  گرزب 

زا ددرگ  هنیدـم  یهار  دوش و  نوریب  درک  تنایخ  شردـپ  وا و  هب  هک  يرهـش  زا  دـیوگ و  كرت  ار  قارع  هک  تفرگ  میمـصت  هرخالاب 
«1  » یمیمت هراـمع  نب  ناـیبظ  يرازف و  هبجن  نب  بیـسم  دـنتفای ، ربخ  همه  نوچ  تشاد و  مـالعا  شناراـیب  ار  دوخ  گـنهآ  يور  نیا 

: دومرف اهنآ  هب  تشاد  لدب  ناناملسم  يرادمامز  فارحنا  زا  ناوارف  یهودنا  هک  ماما  دنیوگ ، عادو  ار  ماما  ات  دندمآ  شروضحب 

«. دنناوتیمن دننک  هنوگرگد  ار  وا  ياضق  دنهاوخب  مدرم  همه  رگا  تسا و  هریچ  شنامرف  رب  هک  ار  يادخ  ساپس  »

.دوب رادومن  شیعرش  قح  عییضت  زا  شناوارف  درد  هودنا و  دش و  یم  سمل  یهلا  تمکح  اضق و  هب  میلست  ماما ، نانخس  زا 

______________________________

وا نابح  نبا  متاح و  نبا  دربیم و  مان  وا  زا  هباحـصلا  رد  يراخب  تسا ، هدروآ  یتایاور  نینمؤملا  ریما  زا  یمیمت  هرامع  نب  نایبظ  (- 1)
نازیملا ناسل   ) دنکیمن لقن  یئاطخ  وا  هرابرد  متاح  نبا  دـنادیم و  تاقث  زا  ار  وا  نابح  نبا  ( 232 هباصالا 2 /  ) دـنناد یم  نیعبات  زا  ار 

(215 / 3

ج 2،ص:344 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

هک بیسم  ( 1)
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یم دـنا و  هدـش  مخ  گرزب  یمغ  راب  ریز  رد  توبن  تخرد  هخاش  ود  دـنک و  یم  ینیگنـس  توبن  ياهراسخاش  رب  هودـنا  هیاـس  دـید 
: تشاد هضرع  ع )  ) نینسح هب  دنریگ  رارق  هیما  ینب  تموکح  مجاهت  دروم  ناشنایعیش  هک  دنسرت 

ناـشناوت ماـمت  اـب  اـهنآ  نوـنکا  دـنریگب ، یماـقتنا  دـنراد و  اور  یمتـس  دـنهاوخب  هک  تسین  هیما  ینب  زا  یئاورپ  اـم  يارب  مسق  ادـخب  »
«. دننک بلج  دوخب  ار  ام  یتسود  هک  دنشوکیم 

: دومرف درک و  يرازگساپس  بیسم  يرادافو  صالخا و  زا  ع )  ) نیسح ماما 

« یتسه ام  رادتسود  وت  هک  میناد  یم  ام  .بیسم  يا  »

: دومرف داد و  تراشب  تیب  لها  یتسود  شاداپب  ار  وا  مه  ع )  ) نسح ماما 

«. دوب دهاوخ  اهنآ  هارمه  دشاب ، یهورگ  رادتسود  سک  ره  دومرف  ربمایپ  تفگ  یم  هک  مدینش  مردپ  زا  »

: دومرف تفریذپن و  ار  اهنآ  توعد  ماما  یلو  دنامب  هفوک  رد  هک  دنتساوخ  ماما  زا  نایبظ  بیسم و 

«1 « » میرادن نتفر  زج  یهار  »

هودـنا هآ و  اـب  دـندمآ و  ماـما  عادو  هـب  هفوـک  مدرم  یگمه  دـیدرگ ، هنیدـم  یهار  شنادـناخ  یهارمه  هـب  دـش و  رفـس  هداـمآ  ماـما 
تسد زا  شیوخ  تسدب  ار  دوخ  یگـشیمه  تداعـس  دش و  نوگژاو  ناشلامآ  خاک  هنوگچ  هک  دنلان  یم  هناتخبدب  و  « 2  » دنتسیرگیم

رب زیت  يریـشمش  هیاس  نونکا  هتفای ، لاقتنا  قشمدـب  اهنآ  رهـش  زا  لاـملا  تیب  تورث  تفـالخ و  هاـگرارق  هک  دـندید  یم  اـهنآ  دـنداد 
ناشمارآ باوخ  دنک و  یم  ینیگنس  ناشرس 

______________________________

6 دیدحلا 4 / یبا  نبا  حرش  (- 1)

يروخ ص 67 اب  مانالا  هفحت  (- 2)

ج 2،ص:345 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

ماما هب  هک  یتناـیخ  زا  سپ  نونکا  یلو  دوب  نارادـم  تلود  ناـیاناوت و  هاـگیاپ  تفـالخ و  زکرم  هفوک  زورید  اـت  تسا ، هتفر  تسد  زا 
هرهب و تسا و  رگید  ياهرهش  نوچ  يرهش  مه  هفوک  دندینادرگ  يور  شیرای  زا  دندرک 
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.درادن صاخ  يزایتما 

نشخ و تخـس و  یتموکح  دـنبای و  یم  یگریچ  اهنآ  رب  دـنوشیم و  ریزارـس  ناشرهـشب  ماش  ناراوس  هوبنا  هک  دـننیب  یم  نایفوک  ( 1)
.دبای یم  رارقتسا  هفوک  رد  هدیدن  یتسود  رهم و  زا  یئوب  هک  روآ  ساره 

تفر و ورف  يراوگان  زا  یجوم  رد  ماما  یب  هفوک  دندرک و  چوک  هفوک  زا  لاملا  تیب  يدصتم  عفار  وبا  شنادـناخ و  یهارمه  هب  ماما 
.تفرگ شیارف  يزور  هیس  یناریو و  یتخبدب و  يوس  ره  زا  تخادنا و  هیاس  نآ  رب  هایس  یهودنا  همیخ 

هبعش نب  هریغم  دندرپس و  ناج  دندش و  راتفرگ  يرامیب  نیاب  ناوارف  یهورگ  داد و  عویـش  نایفوک  نیب  رد  ار  نوعاط  يرامیب  دنوادخ 
ار تموکح  تذل  زونه  دمآ و  شغارـسب  نوعاط  تشگزاب  هفوکب  هک  يدـنچ  زا  سپ  دـش و  يراوتم  گرم  سرت  زا  هفوک  رادـنامرف 

«1  » .دش نوگنرس  روگ  لادوگب  هک  دوب  هدیشچن 

درک و هفوکب  هنانگمغ  یهاـگن  اـجنآ  زا  ماـما  و  « 2  » دیـسر دـنه  رید  هب  ات  تشون  مه  رد  ار  نابایب  دـش و  هنیدـم  یهار  ماما  ناوراـک 
: دروآ نابزب  نینچ  دوب  وا  فسا  هودنا و  تدش  رادومن  هک  ار  يرعش 

«. 3  » دندرکیم عافد  نم  نامیپ  هاگیاپ و  زا  اهنآ  اریز  میوگ  یمن  كرت  ینمشد  يور  زا  ار  مناتسود  هناخ  نم 

اه بیرف  زا  یلو  درک  عادو  هودنا  ترسح و  اب  ار  هفوک  ماما 

______________________________

97 ریثا 6 / نبا  باتک  هیشاح  رد  يدوعسم  (- 1)

.دیدرگ فورعم  وا  مان  هب  تفر و  اجنآ  نب  رذنم  نب  نامعن  رتخد  دنه  هک  هریح  رد  تسا  يا  هیحان  دنه  رید  (- 2)

6 دیدحلا 4 / یبا  نبا  حرش  (- 3)

ج 2،ص:346 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

اهتنایخ وا  هب  هک  نینچ  يرهش  زا  هک  تسا  یتوکلم  سفن  مادک  ( 1  ) .درواین نابزب  ینخس  دوب  هتفر  وا  رب  هک  یئاهتنایخ  و 
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!؟ دـشاب نآ  نارادافو  يرادافو  زا  نانتما  رگناـیب  هک  دـناوخب  نآ  عادو  رد  ار  يرعـش  دـنکن و  یتیاکـش  هدـیزرو  اـه  ینمـشد  هدرک و 
يارجام تخس  ياهزور  رد  دندرک و  ینابهگن  ماما  ناج  زا  نئادم  رد  هک  اهنآ  دندرک ، تیامح  ماما  قاثیم  تیعقوم و  زا  هک  یناسک 

دوخ تکرحب  ماما  ناوراک  .دوب  كدنا  ناشرامـش  هک  راکوکین  ینارای  نیتسار و  یناردارب  دنتـشاد ، راوتـسا  یماگ  وا  يرایب  نکـسم 
هک جراوخ  هورگ  اب  ددرگزاب و  هفوکب  هک  تساوخ  ماما  زا  دیسر و  ارف  هیواعم  هداتـسرف  هک  دوب  هدومیپن  يرود  هار  زونه  داد و  همادا 

: تشون نینچ  هیواعمب  يا  همان  یط  تفریذپن و  ماما  یلو  دگنجب ، دندوب  هتشادرب  رس 

« متشادرب تسد  وت  زا  ناشناج  ظفح  ناناملـسم و  حالـص  يارب  یلو  دیگنج  مهاوخ  وت  اب  مگنجب  هلبق  لها  زا  یـسک  اب  مهاوخب  رگا  »
«. 1»

دنتفاتش و یم  شلابقتسا  هب  مدرم  دیسریم  هک  يا  هیحان  رهش و  ره  هب  داد و  همادا  دوخ  تکرحب  هیواعم  تساوخرد  هب  انتعا  نودب  ماما 
اهنآ هب  ار  لاح  نایرج  ماما  دوب و  هیواعمب  تفالخ  يراذگاو  حلـص و  هرابرد  اهنآ  شـسرپ  نیتسخن  دنتفای و  یم  فرـشت  شروضحب 
حلـص زج  يا  هراچ  ماما  یلو  دنتـشاد  میب  هیواعم  طلـست  تموکح و  زا  اریز  دندرکیم  فسأت  يدونـشخان و  زاربا  مدرم  تفگیمزاب و 
مدرم دیـسر و  هنیدمب  ماما  ناوراک  .دوب  هدرک  راچان  یحلـص  نینچ  شریذپب  ار  وا  شنایهاپـس  یگدـنکارپ  تنایخ و  اریز  تشادـیمن 

تداعـس و دروآ و  یم  يور  ناـشیوسب  ناـسحا  ریخ و  اریز  دـنتفر  شزاوـشیپ  هب  یگمه  دـنتفای  یهگآ  ع )  ) نسح دورو  زا  هـک  رهش 
یمزاب اهنآ  هب  کنیا  دوب  هدرک  تشپ  اهنآ  هب  نینمؤملا  ریما  تمیزع  نامز  زا  هک  یئاـه  یکین  دـمآ و  یم  دورف  ناشرهـش  رد  تمحر 

.تشگ

______________________________

280 لماکلا 3 / (- 1)

یناگدنز
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ج 2،ص:347 ( ، (ع یلع نب  نسح 

هرهب ماما  فطل  ینابرهم و  زا  ناگمه  دـش و  راشرـس  شتیانع  ضیف و  زا  هنیدـم  دـیزگ ، تماقا  نآ  رد  لاس  هد  دـمآ و  هنیدـمب  ماـما 
: میرادیم نایب  هنیدم  رد  شتماقا  تدمب  ماما  رادرک  نوئش و  هرابرد  یحرش  راصتخاب  ام  دندرب و 

(1)

ماما بتکم 

تامیلعت درک و  مادقا  نید  يوسب  عامتجا  يربهر  یمالـسا و  گنهرف  رـشن  هب  تشاد و  ياپرب  هنیدم  رد  ار  دوخ  گرزب  بتکم  ماما ،
يارب ماـما  دنتفاتـش و  شبتکمب  ضیف  كرد  يارب  روهـشم  ناـیوار  ناثدـحم و  گرزب و  نادنمـشناد  تخومآ و  مدرم  هب  ار  یمالـسا 

.تخادرپ ربخ  یب  هتفخ و  مدرم  يرادیب  راکفا و  ینشور  هب  تفای و  هزات  ینادیم  شا  هنادواج  یحالصا  تلاسر  يادا 

: دنا هدرک  نایب  نینچ  ار  ماما  بتکم  گرزب  نادرگاش  مان  یمالسا  ناخروم 

، دلخ نب  رباج  هتابن ، نب  غبصا  مکرب ، نب  هریبه  یبعش ، نمحرلا ، دبع  نب - ءالع  هلفغ ، نب  دیوس  هبجن ، نب  بیسم  ینثم ، نسح  شرسپ 
، یلجعلا برحط  یفقث ، سیق  میرم  وبا  یعخن ، دیعـس  نب  ریمع  ییحی ، وبا  مومأم ، نب  هلافن  هرارز ، نب  نومأـم  نب  یـسیع  ءازوجلا ، وبا 

«. 1  » سیق نب  ورمع  لیللا و  نب  نیفس  فوع ، نب  نمحرلا  دبع  قاحسا ، نب  دمحم  راسی ، نبا  قاحسا 

ماـما .دوـب  یمالـسا  یحاوـن  نیرتروراـب  گـنهرف ، بدا و  ملع و  رد  دیـشخردیم و  تیاور  مـلع و  ناگراتـس  نـینچ  غورف  هـب  هنیدـم 
ربماـیپ شور  زا  يوریپ  وکین و  رادرک  یقـالخا و  یلاـع  مراـکم  هب  زین  ار  مدرم  تخادرپیم  شناد  گـنهرف و  شرتسگ  هب  هکناـنچمه 

، ناناملسم ناج  يزاسکاپ  عامتجا و  حالصا  رد  ار  ربمایپ  یلاع  قالخا  نازورف  لعشم  درکیم و  توعد 

______________________________

12 رکاسع ج - نبا  خیرات  (- 1)

ج 2،ص:348 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

یکین هک  تشاد  جوا  نانچ  شیلاعتم  قالخا  تشادیم و  هگن  نشور 
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وا ینمـشد  تدش  زا  هکنیا  اب  هدـش  رامیب  هبقع  نب  دـیلو  تفای  ربخ  یتقو  هکنانچ  دیـسریم ، شنانمـشدب  یتح  شناسحا  تشذـگ و  و 
: تفگ دیلو  تسشن  شنیلابب  نوچ  تفر و  شتدایع  هب  دوب  هاگآ  لوسر  نادناخب 

!!« منک یمن  هبوت  زگره  ما  هدرک  ع )  ) یلع تردپب  تبسن  هچنآ  زا  اما  منکیم  هبوت  ادخ  هاگردب  ما  هدرک  مدرم  همهب  تبسن  هچنآ  زا  »

.داتسرف شیارب  زین  یئایاده  هکلب  درکن  وا  اب  يا  هضراعم  هنوگ  چیه  تساخرب و  ماما 

(1)

نادنمتسم هب  ینابرهم 

ناسحا ریخ و  هب  ار  ناشیاهلد  درکیم و  قافنا  اهنآ  هب  تشاد  هچنآ  دـیراب و  یم  نادـنمدرد  ناگراچیب و  رب  ماما  تیاـنع  رهم و  ناراـب 
يا هماـن  رد  یهاوخیم  هچنآ  دومرف  ماـما  درب ، زاـین  شروضحب  يدرم  هکنیا  شیراوگرزب  ياـه  هنومن  زا  تخاـس ، یم  لاـمالام  دوـخ 

.دنزادرپب وا  هب  شزاین  ربارب  نیدنچ  ات  داد  روتسد  ماما  درک ، میدقت  تشون و  يا  همان  رد  ار  دوخ  تاجایتحا  درم  نآ  روایب ، سیونب و 
: دنتفگ نارضاح 

«. دوب تکربرپ  ردق  هچ  درم  نیا  يارب  همان  نیا  ربمغیپ ، رسپ  يا  »

: دومرف ماما 

زا شیپ  هک  تسا  هدـنزرا  یتروص  رد  ناسحا  هک  دـیناد  یمن  ایآ  درمـش ، ناسحا  هتـسیاش  ار  ام  وا  اریز  دوب ، رتشیب  اـم  يارب  شتکرب  »
ار بش  دنمزاین ، هک  دیاش  دوشیم و  مامت  دـنمزاین  يوربآ  ياهبب  دـشاب  ندرب  زاین  زا  سپ  یگدنـشخب  رگا  و  دریگ ؟ ماجنا  تساوخرد 

يارب هک  یتـقو  ددرگیمزاـب و  دـیمون  اـی  دوـشیم  هدروآرب  شزاـین  اـیآ  هک  دـنادن  درب و  رـسب  يدـیمون  يراودـیما و  نیب  بارطـضا  هب 
شیوربآ ربارب ، رد  دوش  هدروآرب  شزاین  رگا  تسا و  ناسرت  شلد  دزرلیم و  شمادنا  دیآ  یم  تساوخرد 

ج 2،ص:349 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

«. دوشیم مامت  رتنارگ  تسا  هتفایرد  هک  یناسحا  زا  وا  يزیروربآ  نیا  تسا و  هتخیر  ار 

تسرپرس و یب  نانز  هاگهانپ  ناگدنامرد و  نامورحم و  راک  تیامح  ماما ،
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.میدرک دای  دوب  يراکوکین  ناسحا و  رد  يرترب  هنومن  هک  ار  شیاهیگدنشخب  زا  یخرب  باتک  نیا  لوا  دلج  رد  هکنانچ  دوب ، نامیتی 

(1)

یگدنهد هانپ 

هب ار  دوخ  تقو  دوب ، نارگمتـس  ملاظم  زا  نایرارف  يارب  يراوتـسا  ژد  ناـهاوخ و  هاـنپ  يارب  يدـنلب  هاـگهانپ  شدـج  هنیدـم  رد  ماـما 
.تشادیم فورصم  ناگدیدمتس  زا  متس  عفد  نامدرم و  زاین  ندروآرب 

دایز تفرگ و  رارق  هیبأ  نب  دایز  مشخ  دروم  تشاد  صاخ  یتادارا  ربمایپ  نادناخب  هک  حرس  نب  دیعس  دنـسیون ، یم  ناخروم  هکنانچ 
نادنزرف و ردارب و  مه  دایز  درب ، هانپ  ماما  هب  تفر و  هنیدمب  دـش و  يرارف  هفوک  زا  درک  رطخ  ساسحا  هک  دیعـس  درک ، راضحا  ار  وا 

.درک هرداصم  ار  شلاوما  بارخ و  ار  شا  هناخ  تخادنا و  نادنزب  ار  دیعس  نز 

دزاس و دازآ  ار  شناگتسب  دهدب و  ناما  دیعس  هب  هک  تساوخ  وا  زا  تشون و  دایز  هب  يا  همان  دش و  تحاران  تدشب  ربخ  نیا  زا  ماما 
: تسا نینچ  همان  نتم  .دهدب  سپ  ار  شلاوما  دنک و  ریمعت  ار  شا  هناخ 

هناخ تساهنآ  نایز  شنایز  ناناملـسم و  دوس  وا  دوس  هک  یتروص  رد  يا » هداد  رارق  مشخ  دروم  ار  ناناملـسم  زا  یکی  وت  دـعب ، اـما  »
ار شلام  زاسب و  ار  شا  هناخ  دـسریم  وتب  هماـن  اـت  يا ، هتخادـنا  نادـنزب  ار  شنادـناخ  يا و  هتفرگ  ار  شلاـم  يا ، هدرک  ناریو  ار  شا 

« مالسلا یبای و  رجا  ات  ریذپب  شا  هرابرد  ار  نم  تعافش  زادرپب و 

شنادناخ وا و  هب  دهد و  سپ  ار  دیعـس  لاوما  هک  دومرف  وا  هب  تشادزاب و  يراکدب  زا  تشاداو و  یکین  هب  ار  دایز  همان ، نیا  رد  ماما 
يرفیک نینچ  قحتسم  هک  هدشن  یهانگ  بکترم  وا  اریز  دناسرن  رازآ 

ج 2،ص:350 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

ندناوخ زا  دایز  یلو  دشاب 
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هب يزیمآ  تراسج  باوج  مشخ  تدش  زا  دوب و  هدناوخن  نایفـس  یبا  رـسپ  ار  وا  ماما  نوچ  درک ، داب  شینیب  مشخ  تدش  زا  همان  نیا 
: تسا نینچ  دایز  خساپ  نتم  دوب  وا  تاذ  یتسپ  دیلپ و  داهن  رادومن  هک  داد  ماما 

همطاف رسپ  نسح  هب  نایفس  یبا  نب  دایز  زا  ( » 1)

یئایاعر زا  یکی  وت  .مناطلـس  نم  يدـنمزاین و  وت  هک  یتروص  رد  يدوب  هتـشون  نم  ماـن  زا  شیپ  ار  تماـن  دیـسر ، تا  هماـن  دـعب  اـما 
هانپ وتب  یـشیدنادب  زا  هک  یـسیون  یم  همان  نم  يارب  یقـساف  درم  هرابرد  وت  یهدـیم ؟ ناـمرف  طلـسم  ياورناـمرف  کـی  دـننام  هنوگچ 

تسوـپ و نیب  ار  وا  هچ  رگا  يرادـهگن  ار  وا  یناوـتیمن  زگره  مسق  ادـخب  يا ، هداد  هاـنپ  وا  هـب  يدونـشخ  اـب  مـه  وـت  تـسا و  هدروآ 
هک ار  یتشوگ  نیرتهب  میامن و  یمن  ار  تلاح  تاعارم  منک و  یمن  راـتفر  یمرن  هب  زگره  مباـی  تسد  وتب  رگا  ینک ، ناـهنپ  تتـشوگ 

مدیشخب ار  وا  رگا  نک ، میلست  تسا  رت  هتسیاش  وت  زا  هک  یـسک  هب  ار  راکهانگ  درم  نیا  سپ  تسا ، وت  تشوگ  مروخب  مراد  تسود 
«. مالسلا و  تسا !! وت  قساف  ردپب  وا  تبحم  مرجب  متشک  ار  وا  رگا  تسین و  وت  تعافش  يارب 

هب ار  نـسح  ماـما  نینمؤـملا و  ریما  تیاـنع  فـطل و  داد و  ناـشن  ار  دوـخ  یئوختـشز  یمرـش و  یب  یئاورپ و  یب  هماـن ، نـیا  رد  داـیز 
تسا هدروآ  تسدب  اهنآ  ضیوفتب  ار  سراف  تموکح  هک  درک  شومارف  داد و  خساپ  یهابت  یساپسان و 

هب دزرو و  تراـسج  لوسر  هناـحیر  دـنزرف و  هب  هیمـس  رـسپ  لـثم  يا  هدازاـنز  هک  اـیند  يا  يوـش  نوـگژاو  راـگزور ، يا  وـت  رب  فا 
.دنک تناها  شتمارک 

ار شغامد  دهد و  یم  دایز  هب  ار  يرورغ  نینچ  هچنآ 
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.دنک راختفا  نآ  هب  دهاوخب  هک  تسا  یتیزم  تلیضف و  هچ  ياراد  هنرگو  هتفای  تسد  نآ  هب  هک  تسا  يا  هنارباج  طلست  دنکیم ، دابرپ 

ج 2،ص:351 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.دوب هدناوخن  نایفس  یبا  رسپ  ار  وا  ماما  نوچ  تسنادیم ، ار  وا  مشخ  تلع  اریز  دومرف  یمسبت  دایز  همان  ندناوخ  زا  ماما  ( 1)

مه رد  ار  شیلاشوپ  تیـصخش  تشون و  دایز  هب  رگید  همان  داتـسرف و  نآ  هارمه  هب  ار  دایز  هماـن  تشون و  هیواـعم  هب  ار  ناـیرج  ماـما 
.میدرک هراشا  همان  نیا  هب  البق  هکنانچ  تخانش ، دودرم  نایفس  یبا  هب  ار  شنیگنن  تبسن  تفوکورف و  ار  شیگدنلاب  تسکش و 

: تشون دایز  يارب  حرش  نیا  هب  يا  همان  اروف  تفای  یهگآ  ماما  يالاو  ماقمب  تبسن  دایز  تناها  زا  دیسر و  هیواعمب  هک  ماما  همان 

رد تدشب  وت  راک  زا  داتـسرف و  نم  يارب  يدوب  هتـشون  حرـس  دـنزرف  هرابرد  شا  همان  باوج  رد  هک  ارت  همان  یلع  نب  نسح  دـعب ، اما 
وبا زا  هچنآ  هیمـس ، ترداـم  بناـج  زا  يرگید  نایفـس و  وبا  تثارو  هب  یکی  ینکیم ، رکف  هنوگ  ود  وت  هک  متـسناد  مدـنام و  تفگش 
همان تهج  نیمه  زا  یـشیدنا و  یم  رگید  يا  هنوگ  هب  تردام  يوس  زا  یلو  تسا  یـشیدنا  تسرد  يرابدرب و  يربیم  ثرا  هب  نایفس 
ردپ زا  رتراوازس  قسف  هب  وت  مدوخ  ناجب  هک  یتروص  رد  یمانیم  قساف  ار  یلع  یهدیم و  مانشد  ار  شردپ  یـسیون و  یم  نسح  هب  يا 

.یئوا

ماقم زا  هک  ینیب  یم  يزادـنا  راکب  ار  تلقع  رگا  دراد و  دـنلب  سب  یماقم  اریز  دراد  قح  تسا  هتـشون  وت  زا  شیپ  ار  شمان  هکنیا  اما 
ار وا  تعافش  هکنیا  دراد و  ار  یقح  نینچ  نسح  تسا ، هداد  نامرف  وتب  وا  هکنیا  دهاک و  یمن  وت 
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.تسا رتالاو  رترب و  وت  زا  تهج  رهب  اریز و  يا  هداد  تسد  زا  ار  يراختفا  یتفریذپن ،

محازم ضرعتم و  زادرپب و  ار  شلاوما  زاسب و  ار  شا  هناخ  رادرب و  حرـس  یبا  نب  دیعـس  نادناخ  زا  تسد  دـسریم  وتب  نم  همان  ات  سپ 
ار وا  هک  يرادن  قح  وت  ددرگزاب و  شرهشب  ای  دنامب  هنیدم  رد  هک  تسا  راتخم  دیعس  هک  متـشون  ع )  ) نسح هب  يا  همان  نم  شابن ، وا 

تسد اب 

ج 2،ص:352 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.يرازایب تنابز  ای 

دناوتب هک  تسین  یسک  ع )  ) نسح وت ، رب  ياو  يدربن ، مان  شردپ  زا  يداد و  تبـسن  شردام  هب  ار  نسح  تا  همان  رد  هکنیا  اما  و  ( 1)
شردام هک  یناد  یمن  رگم  یهدـیم ؟ تبـسن  يردام  مادـک  هب  ار  نسح  وت  ردام ، یب  يا  دـنک ، باـترپ  تراـسج  ریت  شیوسب  یـسک 

.تسا رتگرزب  وا  يارب  راختفا  نیا  هک  یتسنادیم  یتشادیم  لقع  ملع و  رگا  تسادخ و  لوسر  رتخد  همطاف 

: تشون حرش  نیا  هب  ماما  شیاتس  رد  يراعشا  شا  همان  رخآ  رد  هیواعم  دعب  و 

دوب شهارمه  هب  مه  گرم  دربیم  هلمح  اجک  رهبوا  زا  شیپ  هک  تسا  یسک  نامه  رسپ  نسح  اما 

تسا ردپ  نامه  دننامه  ریظن و  مه  نسح  ؟ دیاز یم  يریش  دوخ  دننامب  زج  ریش  ایآ 

«1  » .میریگب هزادنا  دنلب  ياههوک  نزو  اب  دیاب  میجنسب  ار  وا  درخ  يرابدرب و  میهاوخب  رگا  و 

هوک اب  ار  ماما  يرابدرب  رگا  تفگ  درک و  فارتعا  ماـما  يـالاو  ماـقم  یگیاپدـنلب و  تفارـش و  اهیگدـنزرا و  هب  هماـن  نیا  رد  هیواـعم 
تمارک هب  هک  دهدیم  نادـیم  دایز  لثم  يرـصنع  هب  هک  يراگزور  داب  نوگژاو  سپ  دوب ، دـهاوخ  رت  نیگنـس  مهزاب  میریگب ، هزادـنا 

.دنک متس  شترضحب  دزرو و  تراسج  ماما 

(2)

هملسم نب  بیبح  اب 

شیرق و ناگیامورف  زا  هک  يرهف  هملسم  نب  بیبح 
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دیزرویم تداسح  هنیک و  ربمایپ  نادناخب  تبسن  و  « 2  » دوب هیواعم  هاگتسد  ناسیل  هساک 

______________________________

72 دیدحلا 4 / یبا  نبا  حرش  (- 1)

، تشاد يدمآ  تفر و  يرسورس و  نایمور  اب  اریز  دنتفگ  یم  مورلا  بیبح  ار  وا  هک  يرهف  یـشرق  کلام  نب  هملـسم  نب  بیبح  (- 2)
ناتـسنمرا يرادـنامرفب  ار  وا  هیواعم  دوب  هیواعم  باکر  رد  اـه  هکرعم  رگید  نیفـص و  گـنج  رد  دوب و  هیواـعم  صلخم  ناراـی  زا  وا 

(327 باعیتسالا 1 /  ) درمب اجنامه  رد  يرجه  لاسب 42  وا  داتسرف و 

ج 2،ص:353 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

: دومرف وا  هب  ماما  درک  دروخرب  ع )  ) نسح ماما  اب  هبعک  فاوط  لاح  رد  يزور 

«. تسین ادخ  تعاط  هار  رد  وت  ریسم  بیبح ، يا  »

: تفگ ماما  هب  یگرخسم  هب  بیبح 

!!« دوب ادخ  تعاط  ریسم  رد  متشاد  تردپ  هرابرد  هک  یشور  یلو  »

: داد خساپ  نینچ  بیبح  تسردان  راتفگب  ماما 

رد درک ، نیمأت  ار  وت  يایند  وا  رگا  يداهن ، ندرگ  ار  هیواعم  نامرف  ایند ، رادیاپان  كدنا و  عفانم  ندروآ  تسدب  يارب  وت  مسق ، ادخب  »
: دومرف دنوادخ  هک  ینادیم  هیآ  نیا  لومشم  ار  دوخ  یهد  ماجنا  مه  يریخ  راک  رگا  وت  تفرگزاب ، وت  زا  ار  ترخآ  ربارب 

«1 « » دنتخیمآرد مهب  ار  يراکدب  يراکوکین و  دندرک و  رارقا  دوخ  ناهانگب  هک  رگید  یهورگ  »

: دومرف دنوادخ  هک  ینآرق  زا  هیآ  نیا  لومشم  وت  ینکیم و  هابتشا  هک  یتروص  رد 

«3  » .دینادرگ يور  دومرف و  كرت  ار  وا  دعب  « 2 « » تسا هدش  هریت  هایس و  ناشیراکهبت  رثا  رب  اهنآ  ياهلد  هکلب  تسا  نینچ  هن  »

(1)

نایوما اب  دنویپ  زا  يریگولج 

هب يا  همان  تهج  نیمهب  دبای  یتزع  فرـش و  هلیـسو  نیدـب  ات  دـنک  رارقرب  يدـنواشیوخ  دـنویپ  مشاه  ینب  اب  ات  تشاد  هقالع  هیواعم 
يراگتساوخ دیزی  يارب  ار  رفعج  هّللا  دبع  رتخد  بنیز  ات  تشون  هنیدم  رادنامرف  مکح ، ناورم 
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نیب هلیسو  نیدب  دزادرپب و  ار  رفعج  هّللا  دبع  ياهماو  همه  دنک و  نییعت  تساوخ  شردپ  هک  یتمیق  ره  هب  ار  بنیز  هیرهم  دنک و 

______________________________

هیآ 102 هبوت  هروس  (- 1)

هیآ 13 نیففطم  هروس  (- 2)

55 قاحسا 1 / یبا  بادآلا  رهز  181 و  يزار 3 / نآرقلا  ماکحا  (- 3)

ج 2،ص:354 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.دنک رارقرب  رادیاپ  يدنویپ  حلص و  هیما  ینب  مشاه و  ینب 

: تفگ هّللا  دبع  درک ، يراگتساوخ  دیزی  يارب  ار  بنیز  شرتخد  داتسرف و  هّللا  دبع  لابندب  ناورم  ( 1)

«. دینک يراگتساوخ  وا  زا  تسا ، ع )  ) نسح ماما  تسدب  ام  نانز  رایتخا  »

: دومرف ماما  درک ، يراگتساوخ  دیزی  يارب  ار  بنیز  دمآ و  ماما  روضحب  ناورم 

دعب دروآ و  مهارف  سلجم  کی  رد  ار  هیما  ینب  مشاـه و  ینب  زا  داـیز  یهورگ  تفر و  ناورم  نک ، توعد  یهاوخیم  هک  ار  سک  ره 
: تفگ داتسیا و  ینارنخسب 

دنک نییعت  شردـپ  هک  يا  هـیرهم  رهب  دـیزی  يارب  ار  رفعج  هـّللا  دـبع  رتـخد  بـنیز  هـک  تـسا  هداد  ناـمرف  نینمؤـملا  ریما  دـعب ، اـما  »
تـسا یناوج  دیزی  مزاس و  رارقرب  رادیاپ  یحلـص  هیما  ینب  مشاه و  ینب  نیب  مزادرپب و  ار  هّللا  دـبع  ضورق  همه  منک و  يراگتـساوخ 

اهربا هک  تسا  یسک  دیزی  تسامش و  باستناب  وا  راختفا  زا  رتشیب  دیزی  دنویپ  هب  امـش  راختفا  مدوخ  ناجب  درادن و  یئاتمه  زگره  هک 
!!« دنراب یم  ناراب  وا  تکربب 

نایب يراتفگ  نینچ  اب  ار  دوخ  ینادان  يدرخباـن و  تسا و  هتـسباو  اـهنآ  تموکح  تردـق و  هب  دارفا  شزرا  هک  درکیم  ناـمگ  ناورم 
دنوادخ ساپـس  شیاتـس و  زا  دعب  داد و  مکحم  یباوج  شنانخـس  زا  هلمج  رهب  داد و  خـساپ  ار  شیاهیئوگ  هدوهیب  ماما ، یلو  تشاد 

: دومرف نینچ 

شردپ هک  غلبم  ره  ار  بنیز  هیرهم  یتفگ  هکنیا  اما  »
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«. 1 « » میچیپ یمن  رس  شنارتخد  نادناخ و  هرابرد  ربمایپ  تنس  زا  ام  هک  ینادب  دیاب  میریذپ ، یم  دهاوخب 

______________________________

.دوب مهرد  دصراهچ  شنارتخد  هیرهم  نازیم  دروم  رد  ادخ  لوسر  تنس  (- 1)

ج 2،ص:355 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

«. دنزادرپب ار  ناشاهردپ  ضرق  دوخ  هیرهم  اب  ام  نانز  هک  هتشادن  هقباس  زگره  میزادرپ ، یم  ار  شردپ  ضرق  یتفگ  هکنیا  و  ( » 1)

رطاخب زگره  مینک و  یم  ینمـشد  امـش  اب  ادخ  هار  رد  ادخ و  يارب  ام  دوشیم  رارقرب  حلـص  هیما  ینب  مشاه و  ینب  نیب  یتفگ  هکنیا  «و 
«. مینک یمن  یتشآ  ایند 

«. تسا هدشن  هدوزفا  وا  رب  یماقم  دنتیلهاج و  رد  هتشذگ  نایاتمه  نامه  وا  نایاتمه  درادن ، یئاتمه  دیزی  یتفگ  هکنیا  »

توبن زا  تفالخ  رگا  هک  تفگ  دیاب  دروم  نیا  رد  تسامب ، تبـسن  وا  راختفا  زا  رتشیب  دـیزی  يدـنواشیوخ  هب  ام  راختفا  هک  یتفگ  «و 
«. دینک راختفا  امب  دیاب  امش  تسا  تفالخ  رادمامز  توبن  نوچ  یلو  تسامش  اب  راختفا  دشاب  رترب 

«. تسا هدش  هتفگ  وا  نادناخ  ربمایپ و  هرابرد  طقف  طقف و  هک  تسا  ینخس  نیا  دنراب ، یم  ناراب  دیزی  تکرب  زا  اهربا  یتفگ  هکنیا  «و 

زا ار  ناورم  ياهشالت  همه  هکنیا  يارب  تفگ و  خساپ  شیئاورپ  یب  هب  تخیـسگ و  مه  زا  ار  ناورم  نخـس  شراوتـسا ، راتفگ  اب  ماما ،
: دومرف دبوک  مه  رد  ار  شیوزرآ  خاک  دشاپب و  مه 

ار شا  هیرهم  مهدیم و  وا  هب  ار  بنیز  نونکا  مینک و  دزمان  رفعج  نب  دمحم  رسپ  مساق  شیومع  رسپ  هب  ار  بنیز  هک  میتسناد  رتهب  ام  »
«. متخورفن نم  دیرخیم و  نم  زا  رانید  رازه  هد  هب  هیواعم  ار  هعرزم  نیا  .مهدیم  رارق  هنیدم  رد  مدوخ  كالما  زا  یکی 

: دز دایرف  رایتخا  نودب  دیرپ و  شرس  زا  لقع  ماما ، مادقا  راتفگ و  نیا  ربارب  رد  ناورم 

ینب يا  »
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»؟ دیداد بیرف  ارم  مشاه ،

جاودزا هب  يولع  كاپ  هزیـشود  هک  دـشن  رـضاح  داد و  ماجنا  يریخ  راک  ماما  اریز  دوب ، رتراوازـس  يراکبیرف  هب  شدوخ  ناورم  یلو 
.دیآرد كاپان  راکهبت و  دیزی 

شرازگ هک  هیواعم  داتسرف و  هیواعم  يارب  ار  رما  شرازگ  ناورم 

ج 2،ص:356 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

!! تفگ رثأت  اب  دناوخ  ار 

یم ار  نآ  دـننک  یتـساوخرد  نینچ  اـم  زا  اـهنآ  رگا  هـک  یتروـص  رد  دـنریذپ  یمن  یلو  مـینک  یم  يدـنواشیوخ  ياـضاقت  اـهنآ  زا  »
«. 1 « » میریذپ

تیوقت مشاه  ینب  اب  يدـنواشیوخ  دـنویپ  زا  هیواعم  دوصقم  هک  تسناد  یم  تشاد و  یهگآ  هیواعم  هناـنئاخ  ياـه  هشقن  زا  ماـما  ( 1)
یثنخ ار  شیاهـشالت  دز و  مهب  ار  هیواعم  ياه  هشقن  دوخ  تفلاـخم  اـب  ماـما  تسا و  تیثیح  وربآ و  لیـصحت  یگداوناـخ و  تیعقوم 

: تسا هتفگ  هیواعم  هک  دنداد  ربخ  ماما  هب  .درک 

«. دنزاورپدنلب موزخم  ینب  دنروالد و  ریبز  ینب  دنرابدرب و  هیما  ینب  دنا و  هدنشخب  مشاه  ینب  »

هتفگ نارگید  فیعـضت  دوخ و  نادناخ  تیوقت  يارب  ار  نخـس  نیا  هیواعم  هک  دیمهف  تسناد و  راتفگ  نیا  زا  ار  هیواعم  دوصقم  ماما 
: دومرف تهج  نیاب  تسا 

بلج ار  مدرم  دوخ  يرابدرب  اب  هیما  ینب  دنوش و  تسدـیهت  هک  دنـشخبب  ردـق  نیا  مشاه  ینب  هک  دـهاوخیم  دـشکب ، ار  هیواعم  ادـخ  »
- دنلب ربکت و  اب  موزخم  ینب  دنوش و  كاله  دوخ  ياهیروالد  اب  ریبز  لآ  دننک و 

______________________________

هب ارم  هیواعم  تفگ  هک  تسا  هدمآ  جـیدخ  نبا  هیواعم  لوق  زا   278 دئاوزلا 4 / عمجم  رد  124 و  یمزراوخ 1 / نیسحلا  لتقم  (- 1)
ار هیواعم  ماغیپ  مدمآ و  ماما  روضحب  نم  منک ، يراگتساوخ  دیزی  يارب  ار  شنارهاوخ  ای  نارتخد و  زا  یکی  ات  داتسرف  نسح  ماما  دزن 

، میراذگ یم  دازآ  رهوش  باختنا  رد  ار  دوخ  نارتخد  ام  دومرف  ماما  مدیناسر 
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مـسق ادـخب  تفگ  رتخد  مدرک ، يراگتـساوخ  دـیزی  يارب  وا  زا  متفر و  رتخد  شیپ  هب  نم  نک  يراگتـساوخ  مرتخد  زا  ورب و  تدوخ 
ماما روضحب  نم  دراذـگ ، یماو  ار  نانز  دـشک و  یم  ار  نادرم  دـنکیم و  يوریپ  نوعرف  زا  هیواـعم  اریز  تسین  ریذـپ  ماـجنا  راـک  نیا 
سک ره  دومرف  ربمایپ  اریز  زیهرپب  اـم  ینمـشد  زا  هیواـعم  يا  دومرف  دـنکیم  هیبشت  نوعرف  هب  ار  نینمؤملا  ریما  ترتخد  متفگ  مدـمآ و 

.دزادنا یم  شتآ  لادوگ  هب  ار  وا  دنوادخ  دزرو  تداسح  هنیک و  نم  نادناخب  تبسن 

ج 2،ص:357 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

«. 1 « » دننارب دوخ  زا  ار  مدرم  يزاورپ ،

زگره تسکـش و  یم  مهرد  ار  شتردق  تشاد و  یمرب  وا  تشز  هرهچ  زا  هدرپ  دزیم و  مهب  ار  هیواعم  دـیلپ  ياه  هشقن  نانچمه ، ماما 
.دیسرت یمن  شتموکح  تنطلس و  زا 

(1)

هنیدم رد  هیواعم 

درک و هدـهاشم  ع )  ) نسح ماما  هب  تبـسن  ار  مدرم  تشادـگرزب  مارتحا و  لیلجت و  درک و  هنیدـمب  يرفـس  هیواـعم  یمزراوخ ، هتفگب 
يریبدـت هچ  نسح  يارب  تفگ  تخادرپ و  هرواشمب  يرهف  سیق  نب  كاحـض  یلؤد و  دوسالا  وبا  اب  ریزگان  دـش و  تحاراـن  یتخـسب 

: تفگ شخساپ  رد  دوسالا  وبا  مهاکب ، مدرم  دزن  رد  شمارتحا  تیمها و  نازیم  زا  مزادنیب و  مدرم  مشچ  زا  ار  وا  ات  مشیدنیب 

ار نآ  مدرم ، دنیوگب  هچ  ره  اریز  دننکن ، يراک  نینچ  نینمؤملا  ریما  هک  تسا  نیا  نم  هدیقع  یلو  دـننادیم ، رتهب  نینمؤملا  ریما  هتبلا  »
.دنوشیم لئاق  رتشیب  یتمظع  مارتحا و  وا  يارب  دنراذگیم و  امش  تداسح  باسحب 

رد ار  تیاپ  ناوختسا  دهدیم و  يراوتسا  هب  ار  تراتفگ  خساپ  تسباوج و  رـضاح  يوگتـسار و  یناوج  ع )  ) نسح نینمؤملا ، ریما  يا 
مامت وا  دوسب  وت  نانخس  تروص  نیا  رد  دنکیم ، راکشآ  ار  تیاه  یئاوران  دبوکیم و  مه 
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نینچ زا  وا  اما  ینک  ادـیپ  یفارحنا  شداژن  رد  ای  یبایب و  یبیع  وا  بدا  رد  هکنیا  رگم  دروآ  یم  رابب  تیارب  ناوارف  یئاـهنایز  دوشیم و 
يرـصنع گرزب و  شداژن  تسا و  روهـشم  برع  نایم  رد  نخـس  یئاسر  تحارـص و  یـشیدنا و  تسرد  هب  وا  تسا ، اربم  یئاهـصقن 

«. نکم ار  يراک  نینچ  نینمؤملا  ریما  يا  سپ  تسا ، كاپ 

یتسارب ار  وا  تفگ و  نخس  یتسردب  تروشم  نیا  رد  دوسالا  وبا 

______________________________

196 هبیتق 1 / نبا  رابخالا  نویع  (- 1)

ج 2،ص:358 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

يدـیلپ و ره  زا  دـیجم  نآرق  رد  دـنوادخ  هتفگب  ماـما  و  دزاـس ، شراسمرـش  هک  دوبن  یتـصقنم  فارحنا و  ماـما ، رد  اریز  داد ، زردـنا 
.دوب رانکرب  یفارحنا 

: تفگ درک و  کیرحت  راک  نیا  هب  ار  وا  تخیگنارب و  تراسج  نیا  هب  ار  هیواعم  سکعرب  سیق ، نب  كاحض  اما  ( 1)

رارق تراتفگ  ياـهریت  جاـمآ  ار  وا  رگا  اریز  رادـمزاب  وا  زا  ار  تا  هلمح  هداد و  ماـجنا  وا  هراـبرد  یهاوخیم  هچنآ  نینمؤملا ، ریما  يا  »
«. دوشیم راسنوگن  راوخ و  توترف ، ریپ و  نارتش  نوچمه  یهد  شخساپ  يراوتسا  هب  یهد و 

ياوشیپ هب  دـعب  داتـسرف و  دورد  ربماـیپ  رب  تفگ و  ساپـس  ار  يادـخ  تفر و  ربنمب  هعمج  زور  تفریذـپ و  ار  كاحـض  يأر  هیواـعم 
: تفگ سپس  درک و  تراسج  بلاط  یبأ  نب  یلع  ناناملسم 

ناشرازآ راگزور  ياـنگنت  دـنراد و  یهایـس  یناگدـنز  دـننادان ، درخباـن و  دنـشیدنا و  یم  هناـکدوک  هک  دنتـسه  شیرق  زا  یهورگ  »
رد هدراذـگ و  مخت  هدرک و  هنال  ناطیـش  ناشاه  هنیـس  رد  تسا ، هتفرگ  راکب  ار  ناشیاهنابز  هتـسشن و  ناشاهرـس  رب  ناطیـش  دـهدیم ،

هدرک ناشروک  تیاده  ریسم  رد  هداد و  تنیز  ناشربارب  رد  ار  يراکدب  هتشاداو و  يراکاطخب  ار  اهنآ  تسا ، هتفرگ  اج  ناشهاگولگ 
زواجت هب  و 
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هارمه زابنا و  ناطیش  اب  هک  یـسک  و   ) دنقیفر کیرـش و  ناطیـش  اب  اهنآ  تسا ، هدرک  ناشیئامنهار  ناتهب  غورد و  ینمـشد و  هانگ و  و 
«. تسا راک  کمک  نیرتهب  دنوادخ  و  تسا ، سب  اهنآ  تیبرت  يارب  ناطیش  تسا ) هدیزگرب  دوخ  يارب  دب  یقیفر  دشاب ،

خساپ نینچ  ار  شیاوران  نانخس  درب و  موجه  هیواعمب  نک  ناینب  یلیـس  نوچمه  دیهج و  اج  زا  نخـس  نیا  ندینـش  اب  ع )  ) نسح ماما 
: داد

نم مبلاط ، یبأ  نب  یلع  رسپ  نسح  نم  هک  دنادب  دسانـش - یمن  هک  سک  نآ  دسانـش و  یم  هک  دسانـش  یم  ارم  سک  ره  مدرم ، يا  »
نم داد ، رارق  هاگ  هدجس  كاپ و  شیارب  ار  نیمز  دنوادخ  هک  سک  نآ  رسپ  میادخ ، ربمایپ  رسپ 

ج 2،ص:359 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

ناراگزیهرپ و ربهر  ناگداتـسرف و  ياوشیپ  ناربمایپ و  نیرخآ  رـسپ  مناسر ، میب  شخب و  تراشب  ربماـیپ  دـنزرف  نازورف و  غارچ  رـسپ 
.دوب راگدرورپ  همحر  نایناهج  يارب  دش و  هتخیگنارب  سنا  نج و  رب  هک  مسک  نآ  رسپ  نم  نایناهج ، راگدرورپ  هدیزگرب 

: تفگ دنک  عطق  ار  ماما  نخس  هکنیا  يارب  داتفا و  یتخسب  ماما  نخس  زا  هیواعم  ( 1)

«. يوگب ینخس  مه  امرخ  هرابرد  نسح ، يا  »

يارب مهنیا  .دـنکیم  شا  هزات  يوبـشوخ و  بش  یکنخ  دزپ و  یم  ار  نآ  دیـشروخ  ترارح  دوشیم و  روراـب  داـب  هلیـسوب  دومرف : ماـما 
: داد همادا  نینچ  شیوخ  تخانش  رد  سپس  هیواعم و  يا  دوش  هدیلام  كاخب  تا  هزوپ  هکنیا 

رـس هک  متـسه  یـسک  نیتسخن  دنزرف  نم  میاورنامرف ، عیفـش  رـسپ  نم  دشیم ، هتفریذپ  ادخ  هاگردب  شتـساوخ  هک  مسک  نآ  رـسپ  نم 
ما هدنمزر  روالد  نآ  دنزرف  نم  دبوک و  یم  ار  تشهب  رد  هک  منآ  دـنزرف  نم  بارت ،) وبا   ) دولآ یم  كاخب  هرهچ  داهن و  یم  كاخب 

اب دندیگنج و  یم  شمازتلا  رد  ناگتشرف  هک 
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كاخب ار  شیرق  فارشا  ینیب  دش و  زوریپ  برع  هتسد  راد و  رب  هک  مگرزب  دهاجم  نآ  رسپ  نم  دندوبن ، هارمه  دربن  رد  يربمایپ  چیه 
«. دیلام

: دز دایرف  دش و  كانمشخ  هیواعم 

«. ینادیم تفالخ  هتسیاش  ار  دوخ  وت  »

: تشاد نایب  نینچ  ار  تفالخ  طیارش  وا  خساپ  رد  ماما 

ار ربمایپ  تنس  دنک و  تفلاخم  ادخ  باتک  اب  هک  سک  نآ  دنک و  راتفر  ربمایپ  شور  ادخ و  باتکب  هک  تسا  تفالخ  هتسیاش  یسک  »
شنارود يدوزب  دربیم و  هرهب  نآ  زا  هدروآ و  گـنچب  ار  یتـموکح  روزب  هک  تسا  یـسک  وا  تسین ، تفـالخ  هتـسیاش  دـهن ، وسکیب 

«. دنامیم ششودب  شمرج  ینیگنس  دبای و  یم  نایاپ 

ج 2،ص:360 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

: تفگ تخادرپ و  يراکبیرف  هب  داتفا و  نیئاپب  شیئایربک  رورغ و  زا  هیواعم  ( 1)

«. دشابن دنم  هرهب  ام  ياهیگدنشخب  اه و  تمعن  زا  هک  تسین  شیرق  رد  رفن  کی  یتح  »

: تفگ شباوج  رد  ماما 

«. يدیناسر یناوارفب  ار  دوخ  یمک  یتفای و  تزع  وا  هلیسوب  يراوخ  زا  سپ  هک  یسک  یلب  - »

؟ دنتسیک اهنآ  نسح  يا  - 

.یسانشب ار  اهنآ  یهاوخ  یمن  هک  یناسک  - 

: داد همادا  نینچ  شراتفگب  شیوخ  یفرعم  رد  ماما  مهزاب  و 

ناـهج مدرم  رب  هک  سک  نآ  تشاد ، یئاـقآ  ناـمدرم  همه  رب  تمارک  رد  دوب و  اوشیپ  شیرق  ناوج  ریپ و  رب  هک  مسک  نآ  دـنزرف  نم 
شیدونـشخ هک  متـسه  یـسک  نآ  رـسپ  نم  دوب ، ماگـشیپ  اهیرترب  رد  دوب و  روراب  يا  هخاش  تشاد ، يرترب  یگدنـشخب  یتسار و  رد 

تراتفگ هن ، تفگ  هیواعم  ینک ، تراسج  یسک  نینچ  هب  يراد  قح  ایآ  هیواعم  يا  سپ  تسادخ ، مشخ  شمشخ ، ادخ و  يدونشخ 
: دومرف ماما  منادیم ، تسرد  ار 

داتفا نایزب  راک ، لطاب  دشن و  نامیشپ  دیئارگ  قحب  هک  سک  نآ  کیرات ، لطاب  تسا و  نشور  تقیقح  »
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«. دنسانش یم  ناشیدنا  تسرد  ار  تقیقح  و 

(. داب رود  نیرفآ  زا  دنک  يدب  وتب  هک  سک  نآ   ) تفگ راچان  شیراکبیرف  تداع  نامهب  هیواعم 

(2)

یسایس بزح 

ًاـصخش ار  بزح  يربهر  داد و  لیکـشت  یـسایس  یبزح  هنیدـم  رد  شتماقا  تدـم  رد  نسح  ماـما  هک  دراد  هدـیقع  نیـسح ، هط  رتکد 
هدهعب

ج 2،ص:361 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

: دیوگیم نینچ  هراب  نیا  رد  وا  تفرگ ،

هب یتاروتـسد  دینـش و  ار  اهنآ  نخـس  ماما  دندمآ و  ماما  رادـیدب  هنیدـم  رد  هفوک  مدرم  زا  یهورگ  هک  يزور  رد  تسا ، نیا  ام  رظن  »
ار نآ  يربهر  دروآ و  دوجوب  شنادنزرف  و  ع )  ) یلع نایعیـش  زا  یمظنم  یـسایس  بزح  زور  نامه  درک  حرط  یئاه  هشقن  داد و  اهنآ 

.تفرگ هدهعب  دوخ 

تسا و یتقوم  حلص  نیا  : » دنتفگ دنداد و  ربخ  مدرمب  ار  نآ  ياه  همانرب  بازحا و  نیا  لیکـشت  هنیدم  زا  تشگزاب  رد  هفوک  ناگرزب 
«. دوش رداص  تسا  هنیدم  رد  هک  ماما  يوس  زا  نامرف  ات  میشاب  مایق  هدامآ  دیاب 

زا هک  یماما  يوریپ  زا  دوب  ترابع  تشادـن و  یماهبا  یگدـیچیپ و  هنوگ  چـیه  دوب و  حیرـص  نشور و  ـالماک  بزح  نیا  هماـنرب  ( 1)
.نتخادرپ گنج  هب  روتسد  رودص  ماگنهب  نتشاد و  گنج  نامرف  راظتنا  تقوم  حلص  نیا  رد  دشاب و  ع )  ) یلع نادناخ 

یتسپ اب  ار  وا  دیامنب و  ار  هیواعم  ياهیراکتشز  ات  درک  رفس  قشمد  هب  ماما  لیلد  نیمهب  تسا و  تسرد  دروم ، نیا  رد  نیـسح  هط  رظن 
رفـس نیا  ياهفده  رگید  زا  دناشک و  یئاوسرب  شرابرد  هاگتـسد و  رد  شتموکح و  تختیاپ  رد  دراد  هک  یئاهیراکهبت  اهگنن و  اه و 

.دنزاس لقتنم  یمالسا  لیصا  لداع و  تلودب  دنناتسزاب و  هیما  ینب  زا  ار  تفالخ  ات  دوب  يوما  دض  یسایس  بزح  تیقفوم  دییأت 

ج 2،ص:363 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

(1)

قشمد يوسب 

هراشا

ج 2،ص:365 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 
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تسا هدرک  تاقالم  هیواعم  اب  ترفاسم و  قشمد  هب  ع )  ) نسح ماما  ناخروم ، همه  تیاورب  ( 1)
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ام يارب  ماما ، ترفاسم  تارک  هرابرد  قیقحت  یلو  تسا  هتفرگ  ماجنا  راب  دـنچ  ای  راب  کـی  ترفاـسم  نیا  هک  تسا  نیا  رب  فـالتخا  و 
ناشن ترفاسم ، نیا  زا  ماما  دوصقم  هک  تسا  نیا  ام  هدـیقع  تسا ، ترفاسم  نیا  تلع  هب  طوبرم  ترورـض  هکلب  تسین  مهم  نادـنچ 

دوخ نیگنـس  هیاـس  ریزب  ار  ماـش  مدرم  هک  دوب  يوما  میژر  ياـهیراکهبت  ناـیب  ناناملـسم و  يربهر  يارب  تیب  لـها  یگتـسیاش  نداد 
تسا هیواعم  روضح  رد  ماما  لدتسم  حیرـص و  ياهثحب  هیرظن ، نیا  لیلد  دوب و  هتخاس  فرحنم  قیاقح  تخانـش  زا  ار  اهنآ  هتخادنا و 
تـشز هرهچ  زا  هدرپ  تحارـص ، تعاجـش و  تیاهن  اب  ماما  هنوگچ  هک  دوش  نشور  یبوخب  ات  درک  میهاوخ  هراـشا  نآ  هب  يدوزب  هک 

هدـمآرد و هزرلب  وا  تردـق  ياه  هیاپ  هک  يدـحب  تسا  هتخاس  راکـشآ  مدرم ، همه  رب  ار  وا  رایع  راـع و  هتفرگرب و  هیواـعم  تموکح 
.تسا هدمآ  راتفرگ  گرزب  يرطخب  شتفالخ 

نینچ ماما  هنوگچ  هک  دـننکیم  هفاـضا  درکیم و  ترفاـسم  قشمد  هب  هیواـعم  ياـیاطع  تفاـیرد  يارب  ماـما  هک  دـنیوگیم  یهورگ  یلو 
؟ تسا هتشادیم  تفایرد  هدمآ  یم  هیواعم  تسدب  هبوصغم  لاوما  زا  هک  ار  یئاهششخب 

رد دنراد  هدیقع  اهقف  تسا ، تاضارتعا  نینچ  يوگباوج  هنیمز  نیا  رد  یمالـسا  ياهقف  هیرظن  هک  تفگ  دیاب  ضارتعا  نیا  خـساپ  رد 
هک یتروص 

ج 2،ص:366 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

شنابحاصب دیاب  هدش  بصغ  لاوما  یلو  تسا  زئاج  راکمتـس  مکاح  يایاده  اهـششخب و  تفایرد  تسین  بصغ  یلاوما  دـشاب  ملـسم 
«1  » .ددرگ درتسم 

هچ رگا  هوجو  نیا  دوب و  هدـمآ  مهارف  وا  لاـمع  هلیـسوب  جارخ  تاـکز و  قیرط  زا  دوـب  هیواـعم  تسد  رد  هک  یلاوـما  رثـکا  یلو  ( 1)
قح قاقحا  ناونعب  دنناوتیم  راکوکین  نیتسار و  ناناملسم  یلو  دشاب  عورشمان 

دلج 2 مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  www.Ghaemiyeh.comیناگدنز  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 645زکرم  هحفص 372 

http://www.ghaemiyeh.com


نینچ دـناوتیم  فرـصت  تیالو و  قح  نتـشاد  اب  ماـما  هکنیا  رتمهم  دـنناسرب و  شلها  هب  دـننک و  تفاـیرد  ار  یهوجو  نینچ  نیملـسم 
.دناسرب ناناملسم  هماع  ياهیدنمزاین  فرصمب  دنک و  ذخا  ار  یلاوما 

لالدتـسا یگتخاس  نیغورد و  ربخ  کی  تیاور  هب  تسا  هدرک  رفـس  ماشب  هیواعم  يایاطع  تفایرد  يارب  ماما  دنیوگ  یم  هک  یناسک 
هب ماما  هک  لاس  کی  یلو  تشادیم  تفایرد  وا  زا  رانید  رازه  دص  تفریم و  هیواعم  رادـیدب  هلاس  همه  ماما  هک  دـنیوگیم  دـننک و  یم 

نیا دـسیونب و  هیواعمب  يا  همان  هک  تفرگ  میمـصت  ماما  تخادرپن و  ار  هلاـس  همه  هزیاـج  درک و  شومارف  ار  وا  هیواـعم  تفرن  قشمد 
قشمد يوسب  ج 2 366  (ع ) یلع نب  نسح  یناگدـنز  دومرف : وا  هب  هک  دـید  باوخ  رد  ار  ربماـیپ  یلو  دـنک  تساوخرد  وا  زا  ار  غلبم 

363 ص :  ..... 

.»؟ يربب دای  زا  ار  تراگدرورپ  يراد و  زاربا  ار  تزاین  ادخ  قولخم  شیپ  هب  یهاوخیم  نسح ، يا  »

؟ منک راک  هچ  سپ  ادخ ، لوسر  يا  تفگ  نسح 

: دیوگب هک  تخومآ  وا  هب  ار  اعد  نیا  ربمایپ 

، مهاوخیم وت  زا  دـماین ، منابز  رب  تشذـگن و  ما  هشیدـنا  زا  مدیـسرن و  مروظنمب  تفر و  تسد  زا  ما  هراچ  هک  يراـک  ره  رد  ایادـخ ، »
«. یناسرب يا  هرهب  تمرک  زا  نمب  یتخاس  تشیاشخب  لومشم  راصنا  نیرجاهم و  زا  ار  تناگدنب  هکنانچمه 

______________________________

يراصنا خیش  بساکم  (- 1)

ج 2،ص:367 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

يرمتـسم شنارای  زا  یـضعب  يروآدای  رثا  رب  هیواعم  هک  تشذگن  يرید  درک ، تموادـم  ار  اعد  نیا  دـش و  رادـیب  باوخ  زا  ماما  ( 1)
«. 1  » داتسرف هنیدمب  ار  ماما 

زا ماما  زگره ، میـسانش و  یم  سفن  تزع  يراوگرزب و  یتمهدـنلب و  هب  ار  ماما  ام  اریز  تسین ، داـمتعا  دروم  زگره  تیاور ، نیا  یلو 
يا همان  دهاوخب  هک  دیآ  یمن  ریزب  شیالاو  هبترم 
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ياهدـمآرد كالما و  ياراد  ماما  هوـالعب  .درادزاـب  راـک  نیا  زا  ار  وا  ربمغیپ  دـنک و  کـمک  تساوخرد  وا  زا  دـسیونب و  هیواـعم  هب 
هیواـعم ياـیاطع  هب  يزاـین  دنتـشاذگ و  یم  شراـیتخا  رد  نادنمتـسم  نیب  شخپ  يارب  یناوارف  هوـجو  مـه  ناناملـسم  دوـب و  یناوارف 

فرصمب زگره  دیشخب و  یم  نادنمزاین  هب  ار  همه  شترـضح  دش ، یم  هداتـسرف  ماما  يارب  یلوپ  هیواعم  بناج  زا  مه  رگا  تشادن و 
شناهدب ناویح  کی  هک  ینازیمب  یتح  ماش  لاوما  زا  ماما  هک  تسا  هدـمآ  خـیرات  رد  هکنانچ  دـیناسر  یمن  شیگداوناخ  یـصخش و 

؟ تسا هدرکیم  ترفاسم  ماشب  هیواعم  يایاطع  تفایرد  يارب  ماما  هک  تفگ  ناوتیم  هنوگچ  نیاربانب  « 2  » درک یمن  تفایرد  دریگب ،

(2)

ماما تارظانم 

اب ماش  مدرم  هک  دیدیم  وا  .تشگیم  یگمیـسارس  راچد  یتخـسب  دش و  یم  گنت  شیارب  هصرع  قشمدب ، ماما  تماقا  تدم  رد  هیواعم 
یلابقتـسا نینچ  دنریگیم و  هرهب  شینامـسآ  راشرـس  شناد  زا  دنرادیم و  یمارگ  ار  شمدقم  دنـسریم و  ماما  روضحب  ناوارف  یقایتشا 

.تخادنا یم  ساره  هب  ار  شنارای  هیواعم و 

دنتشاد ربمایپ  نادناخ  اب  يرادیاپ  ینمشد  هک  هیواعم  راک  هیس  نایفارطا  زا  دنچ  ینت  گرزب ، رطخ  نیا  ربارب  رد  یئوج  هراچ  روظنمب 

______________________________

راصبالا رون  راونالا ، قراشم  رکاسع ، نبا  خیرات  (- 1)

ءاطغلا فشاک  یمومع  هناخباتک  رد  ءاملعلا  رارسا  عماج  باتک  یطخ  هخسن  (- 2)

ج 2،ص:368 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

يا هسلج  هیواـعم  روـضح  رد  ریبز  هّللا  دـبع  هیبأ و  نب  داـیز  هبقع ، نب  دـیلو  مکح ، ناورم  هبعـش ، نـب  هریغم  صاـع ، ورمع  هـلمج ، زا 
هک يدرد  دنزادنیب و  مدرم  مشچ  زا  ار  وا  دنزاتب و  ماما  رب  ناتهب  مانشد و  اب  ات  دنتخیگنارب  ربمایپ  دنزرف  دض  رب  ار  وا  دنداد و  لیکشت 

.دنشخب نیکست  هلیسو  نیدب  دنراد  لدب  مالسا  نکش  تب  نامرهق  هکم و  حتاف  دنزرف  زا 

اهنآ ( 1)
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هب دنتفگ و  یم  شا  هرابرد  خلت  اوران و  ینانخـس  دندیزرویم و  تراسج  شموصعم  تحاسب  هچ  ره  اریز  دنتـشاد  دردرپ  یلد  ماما  زا 
یتسپ تخاس و  یم  اوسر  بوکنم و  ار  ناگمه  دادـیم و  خـساپ  اهنآ  هب  شیاسر  نایب  مکحم و  قطنم  اب  ماما  دـنتخادرپ ، یم  شتناها 

هیما ینب  رگا  : » دومرفیم تخادرپیم و  عافدب  ریزگان  تشاد و  یمن  شوخ  ار  هضراعم  نیا  یلو  درکیم  راکـشآ  ار  ناشاهیور  جک  اه و 
هک سب  نیمه  ماما  مالک  ماکحتسا  نخس و  یئاسر  رد  مدوشگ » یمن  نخـسب  نابز  دندرک ، یمن  مهتم  یئوگ  نخـس  رد  یناوتانب  ارم 

يربیم هلمح  نمشد  مطالتم  جاوما  رب  هشیمه  وت  ومع ، رسپ  يا  موش  تیادف  تفگ  دیسوب و  ار  شترـضح  نامـشچ  ود  نیب  سابع  نبا 
.یشخب یم  افش  ار  مناج  دوخ  يزوریپ  اب  و 

ماما نافلاخم  تسکـش  دهاش  هک  هیواعم  دیناشکیم و  یناوتان  یتسـس و  هب  ار  شنانمـشد  دـش و  یم  زوریپ  شتارظانم  رد  هشیمه  ماما 
شرافـس اهنآ  هب  دـیدیم  حـضتفم  بولغم و  ماما ، قطنم  هدـنبوک  تابرـض  ربارب  رد  ار  اـهنآ  دوب و  فلتخم  تارظاـنم  تاـثحابم و  رد 

«. 1  » دنزیهرپب ماما  اب  وگتفگ  زا  هک  درکیم 

بولـسا و اب  یگنهرف  لیـصا  ثاریم  کی  تروصب  شیبدا  ياهـشزرا  مالک و  یئاسر  نامه  اب  ماما  تارظاـنم ، نتم  هک  تسا  هتـسیاش 
.دوش هضرع  بدا  قطنم و  نارادتسود  رب  تارجاشم  بدا  مانب  شا  هدنزرا  شور 

دش یم  وگزاب  قشمد  یبدا  سلاجم  همه  رد  ماما  تارظانم 

______________________________

215 یلکرز 2 / مالعا  (- 1)

ج 2،ص:369 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

: میروآ یم  هنومن  يارب  ار  اهوگتفگ  نیا  زا  یخرب  ام  دنتخادرپیم و  شنافلاخم  ریقحت  ماما و  تشادگرزب  لیلجت و  هب  مدرم  و 

: تفگ دمآ و  ماما  روضحب  هیواعم  يزور  - 1 ( 1)

.مرتهب وت  زا  نم  نسح ، يا  - 

؟ دنه رسپ  يا  روط ، هچ  - 

دنتفریذپ ار  نم  يرادمامز  مدرم  - 
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.دندز رانک  ار  وت  و 

در رد  ماما  تسا ، يراکوکین  يوقت و  يرترب  كالم  تسین و  زایتما  بجوم  یئاورنامرف  تموکح و  زگره  مالسا ، رد  هکنیاب  هجوت  اب 
: دومرف هیواعم  ياعدا 

هقالع اب  ای  دنا  هتفریذپ  ارت  تموکح  هک  یناسک  يدیشارت ، زایتما  ماقم و  تدوخ  يارب  یهار  دب  زا  راوخرگج ، دنه  رسپ  يا  تاهیه ، »
ادخ باتک  روتـسدب  تسا  روبجم  هکنآ  تسنامرفان و  ار  ادخ  تسا ، وت  عیطم  هک  سک  نآ  رابجا ، هب  ای  دـنا  هدرک  لوبق  ار  وت  تعاطا 

زا ارم  هکنانچمه  دـنوادخ  مشاـب و  رتارف  نآ  زا  نم  هک  تسین  يریخ  وت  رد  اریز  مرتهب  وت  زا  هک  میوگیمن  زگره  نم  تسا و  روذـعم 
«.« 1  » تسا هتخاس  رانکرب  اهتلیضف  زا  مه  ارت  هتشادهگن  رود  اه  یتسپ 

ماقم هب  دسح ، هنیک و  تدـش  زا  دـمآ و  نارگ  ار  صاع  ورمع  شمیظع ، تبترم  هوکـش و  دـش و  دراو  هیواعم  رب  ماما  يزور  - 2 ( 2)
: تفگ درک و  یخاتسگ  ماما 

!!«. تسوا ياه  هناچ  نیب  شلقع  هک  دش  دراو  یناوتان  راکاطخ و  درم  »

: تفگ صاع  رسپ  هب  تفشآرب و  یخاتسگ  نیا  زا  یتخسب  تشاد  روضح  سلجم  رد  هک  رفعج  هللا  دبع 

هک يزادنا  یم  ریت  یناتسهوک ، دنلب  هلبقب  وت  شاب ، شوماخ  »

______________________________

يروباسین یلع  وبا  نیظعاولا  هضور  (- 1)

ج 2،ص:370 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

زا دور ، یمن  الاب  شیگرزب  جوا  هب  یناکیپ  چیه  دنسر و  یمن  شیالاو  عافترا  هب  نیمز  ياهیدنلب  دنوشیم و  ریزارـس  شناماد  زا  اهلیس 
دسریمن و فدهب  تریت  یلو  يربیم ، ورف  شیرق  نادرم  زا  یکی  تشوگب  نادند  زور  ره  وت  .شاب  رذـح  رب  ع )  ) نسح ماقمب  تراسج 

«. دنام یمن  ناهنپ  تگنرین  غورد و 

ندرگب ار  صاع  ورمع  هانگ  درک و  شاخرپ  هیواعمب  دش  یلاخ  مدرم  زا  هیواعم  سلجم  نوچ  دینش و  ار  راتفگ  نیا  ماما  ( 1)
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هدنزرا و تافـص  زا  دعب  درک و  دهاوخ  گنج  مالعا  وا  هب  درادنرب  شیـشکرس  بیرف و  زا  تسد  هچنانچ  درک ، دیدهت  تخادنا و  وا 
: دومرف تشاد و  زاربا  هیواعمب  يا  همش  شیالاو  تیصخش 

هک منکیم  يراـک  مهاوخب  رگا  مسق  ادـخب  دـنربیم ، ورف  مدرم  تشوـگب  نادـند  هک  دنتـسه  یناگدـنب  وـت  دزن  رد  هشیمه  هیواـعم  يا  »
«. دیارگ یگنت  هب  ناتاهسفن  دیآ و  شیپ  تیارب  دیدش  یئاهیراوگان 

: تخادرپ راعشا  نیا  نایب  هب  ماما  سپس  و 

دیوگب ازسان  مدرم  روضح  رد  ارم  هک  یهدیم  نامرف  ار  مهس  دبع  ایآ  هیواعم  يا 

دنراد يروظنم  هچ  اهنآ  هک  ینادیم  وت  ودنروآ  یم  مهارف  سلاجم  شیرق  هک  یماگنه 

يراد لدب  ام  زا  هشیمه  هک  يا  هنیک  اب  یئوگیم  ازسان  نمب  ینادان  يور  زا  وت 

يزاب یم  گنرین  ای  ینک ، راختفا  نآ  هب  هک  يراد  يردپ  نم  دننامب  مه  وت  ایآ 

يروآ دایب  ار  اهدج  یهاوخب  رگا  تسادخ  هداتسرف  هک  يرادن  نم  دج  دننام  يدج  وت  برح ، رسپ  يا 

دوش هداز  نآ  زا  یبسح  اب  نادنزرف  هک  تسین  شیرق  رد  يردام  نم  ردام  دننام  ج 2،ص:371  ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

تسین شنزرس  هتسیاش  نم  نوچمه  یسک  ودیارسب  نم  لثم  هک  تسیک  برح ، رسپ  يا 

«. 1  » دنوش ریپ  ناکدوک  نآ  سرت  زا  هک  نزم  يراکب  تسد  و  شاب ، شوماخ 

ینانخـس نینچ  اب  .تخاس  رادومن  ار  هیواعم  ياه  یتسپ  اهیدـب و  تفگ و  نخـس  دوخ  تازایتما  اهیرترب و  زا  راعـشا  نیا  رد  ماما  ( 1)
هفازگ زان و  جوا  زا  ار  هیواعم  تسا و  تجح  تردـق  یئوگ و  ههیدـب  یئاسر و  رگنایب  دـسریم و  زاجعا  تغالب و  زرم  نیرخآ  هب  هک 

رد ماـما  نخـس  هابتــشا  یناوتاـن و  تـفگ ، دـیاب  نیارباـنب  درادـیم ، ناـیب  ار  ماـما  بـسح  نادـناخ و  یگدـنزرا  دروآ و  یم  ریزب  شا 
؟ تساجک

الاب نانچمه  ماش  رد  ماما  راک  - 3
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یمومع فطاوع  اه و  هشیدنا  اهلد و  هکنانچ  دـندرب  یم  هرهب  شیئامنهار  راتفگ و  زا  دـندروآ و  یم  يور  شیوسب  مدرم  تفرگیم و 
نابزب شتـشادگرزب  لیلجت و  زا  نخـس  اج  همه  تفرگیم و  ارف  ار  سلاجم  همه  ماما  ياهیگدنزرا  لئاضف و  دـمآرد و  ماما  رایتخا  هب 

.دمآ یم 

نیا زا  هبعـش  نب  هریغم  نایفـس و  یبا  نب  هبتع  هبقع و  نب  دـیلو  صاـع و  ورمع  نوـچمه  هیواـعم  ناگدـناشن  تسد  نانیـشن و  هیـشاح 
هیما ینب  تموکح  تردق و  تخت  دورب و  ناشتـسد  زا  راک  دنیآ و  راتفرگ  موش  یتشونرـسب  هک  دندیـسرت  دنداتفا و  ساره  هب  نایرج 

هب مدرم  هجوت  زا  دندرک و  دزشوگ  ار  رطخ  دوجو  هیواعم  هب  دنداد و  لیکشت  هیواعم  رابرد  رد  یعامتجا  تهج  نیدب  دوش ، نوگژاو 
مالعا دنتفگ و  نخس  شرضحمب  مومع  عامتجا  وا و  ماقمب  تبسن  مدرم  تشادگرزب  لیلجت و  ماما و 

______________________________

.بطخلا هرهمج  دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  یقهیب ، يواسملا  نساحملا و  ظحاج ، دادضالا  نساحملا و  (- 1)

ج 2،ص:372 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

يونعم تردق  نتـسکش  مه  رد  يارب  هک  دنتفگ  همهب  تسا و  گرزب  يرطخ  هیما  ینب  تلود  يارب  قشمد  رد  ماما  دوجو  هک  دنتـشاد 
نیا رد  دنزادنیب و  مدرم  مشچ  زا  ار  وا  دنزاس و  مهتم  نامثع  نتشکب  ار  شردپ  دنروآ و  لمعب  توعد  وا  زا  یـسلجم  رد  یتسیاب  ماما 

ياهـشفک يادـص  دـنربیم و  نامرف  دـنریذپ و  یم  مدرم  دـیوگیم  هچ  ره  دـنک و  یم  هدـنز  ار  شردـپ  مان  نسح ،  » دـنتفگ نینچ  هراب 
امب يدب  ياهربخ  هراب  نیا  رد  دوریم و  الاب  تسین  نآ  راوازـس  هک  یماقمب  دراد  مک  مک  تسا و  دـنلب  دـنوریم  شغارـسب  هک  یهوبنا 

«. دسریم

؟ دینک راک  هچ  دیهاوخیم  تفگ ، هیواعم  ( 1)

شردپ وا و  هب  ام  دیایب و  ات  تسرفب  شلابندب   » دنتفگ
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مه وا  مینک و  تباث  وا  هب  ار  تمهت  نیا  تسا و  هتشک  ار  نامثع  شردپ  میئوگب  میزادرپب و  شـشنزرس  یئوجبیع و  هب  میهد و  مانـشد 
«. دهدب امب  هک  درادن  یباوج 

رب هثحابم  نیا  رد  ماما  هک  دوب  هاگآ  یبوخب  دنشیدنا و  یمن  تسرد  اهنآ  هک  تسنادیم  دوبن و  هدیشوپ  هیواعم  رب  اهنآ  يأر  یتسس  اما 
: تفگ اهنآ  هب  تهج  نیا  زا  دناشکیم  ناشیراوخب  دوشیم و  زوریپ  اهنآ 

منک یمن  ار  يراک  نینچ  مریذپ و  یمن  ار  يأر  نیا  نم  - 

.میهد ماجنا  ار  راک  نیا  میهاوخیم  ام  نینمؤملا ، ریما  يا  - 

.تخاس راکشآ  ار  میاهبیع  درک و  فیفخ  ارم  دمآ  نم  شیپ  هب  وا  تقو  ره  مسق  ادخب  دینکن ، ار  راک  نیا  امش  رب  ياو  - 

.تسرفب شلابندب  لاحره  هب  - 

.منک یم  راتفر  فاصنا  اب  امش  وا و  هرابرد  متسرفب  شلابندب  رگا  - 

؟ دبای ینوزف  ام  نخس  رب  شراتفگ  دنک و  هبلغ  ام  قح  رب  وا  لطاب  یسرتیم  ایآ  تفگ ، صاع  رسپ 

ج 2،ص:373 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

شلابندب دشاب ، دنتفگ ، دیوگب  امـشب  دهاوخیم  هچ  ره  میوگیم  متـسرفب  شلابندـب  رگا  تفگ ، دـید  ار  اهنآ  يراشفاپ  هک  هیواعم  ( 1)
.دیایب ات  تسرفب 

: تفگ اهنآ  هب  دننک و  ثحب  ماما  اب  هلأسم  کی  رد  طقف  هک  داد  روتسد  یلو  تفریذپ  ار  ناشداهنشیپ  هیواعم  هرخالاب 

دنربمایپ و نادناخ  زا  اهنیا  هک  دینادب  دینزن و  اوران  فرح  دینکب ، ار  راک  نیا  دـیهاوخیم  دـینک و  یمن  شوگ  ار  نم  فرح  هک  الاح  »
هک دـیئوگب  دـینزب و  وا  هب  تسا  نکمم  هک  ار  یتمهت  نامه  سپ  دنابـسچب ، ناشماقمب  یگنن  دریگب و  اـهنیا  هب  یبیع  دـناوتیمن  یـسک 

«. تسا هتشادن  لوبق  ار  نیشیپ  يافلخ  تفالخ  هتشک و  ار  نامثع  شردپ 

ار شیاه  هماج  تساخرب و  ماما  داتسرف ، ماما  لابندب  سپ 
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: درک همزمز  ار  اعد  نیا  هناخ  زا  جورخ  ماگنهب  تسناد و  ار  هیواعم  روظنم  دیشوپ و 

هاگ رهب  هنوگ و  رهب  سپ  مهاوخیم ، کمک  هزرابم  نیا  رد  وت  زا  منکفا و  یم  ناشکاخب  وت  يرایب  مربیم و  هانپ  وتب  اهنآ  رش  زا  ای  ادخ  »
«. نانابرهم نیرتنابرهم  يا  وت  تساوخ  ورین و  هب  امرف ، فرطرب  ار  اهنآ  رش  یهاوخیم  هک 

: تفگ هیواعم  تفرگ و  رارق  ناوارف  مارتحا  لیلجت و  دروم  تفر و  هیواعم  دزن  هب  هاگنآ  ( 2)

«. دندربن ارم  نامرف  دنداتسرف و  وت  لابندب  اهنیا  دمحم ، ابا  يا  »

: تفگ داد و  خساپ  شنخس  یتسردان  هیواعم و  شزوپ  هب  ماما 

، یهاگآ ناشینورد  تین  هب  يا و  هتفریذپ  ار  اهنآ  نخس  وت  رگا  مسق  ادخب  وت ، رایتخا  رد  نآ  هزاجا  تست و  هناخ  هناخ ، هّللا ، ناحبس  »
ار نیمادـک  منادـیمن  یتسه ، یناوتان  درم  هچ  دـنا ، هدرک  لـیمحت  وت  رب  ار  ناـشرظن  اـهنآ  رگا  میوگب و  ازـسان  وتب  هک  مراد  مرـش  نم 

، دنراد يدصق  نینچ  هورگ  نیا  هک  متسنادیم  رگا  مریذپن ، ار  مادک  مریذپب و 

ج 2،ص:374 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

ادـخ تسادـخ و  نم  تسود  مرادـن ، یکاب  اهنآ  وت و  زا  زگره  نم  یلو  مدروآ  یم  مدوخ  اـب  ار  بلطملا  دـبع  ینب  زا  يا  هدـع  مهنم 
«. تسناراک هتسیاش  تسود 

اهنآ وت و  نیب  نم  دندرک و  لیمحت  نم  رب  ار  ناشرظن  اهنیا  یلو  مناوخب ، سلجم  نیا  هب  ارت  متـساوخیمن  زگره  نم  تفگ : هیواعم  ( 1)
نخـس وت  تشک ، ار  وا  تردپ  دـش و  هتـشک  متـس  هب  نامثع ، دـننک  تباث  هک  دـندرک  توعد  ارت  اهنیا  درک ، مهاوخ  راتفر  فاصنا  هب 

.يرادن نایب  ار  تنانخس  همه  هک  تسین  نآ  عنام  اهنآ  ربارب  رد  وت  یئاهنت  هدب و  باوج  نآ  هب  ونشب و  ار  اهنآ 

شوماخ هیواعم  هک  یتقو 
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شوخان ار  شتفالخ  هداد و  مانشد  ار  رکب  وبا  هک  درک  مهتم  ار  وا  داد و  مانشد  ار  نینمؤملا  ریما  درک و  زاغآ  نخس  صاع  ورمع  دش ،
ع)  ) نینمؤملا ریما  هب  ار  يدنسپان  راتفر  ره  دعب  تسا و  هتشک  تیمولظمب  ار  نامثع  هتشاد و  تسد  باطخ  نب  رمع  نوخ  رد  هتسناد و 

: تفگ درک و  ع )  ) نسح هب  يور  دعب  داد و  تبسن 

یصرح دیدرمش و  لالح  ار  یئادخ  مارح  ياهنوخ  دیتشک و  ار  افلخ  اریز  هدیشخبن ، تموکح  ناتیادخ  بلطملا ، دبع  نارـسپ  امـش  »
.دیداد ماجنا  دوبن  اور  هک  ار  هچنآ  دیدیزرو و  تموکحب  ناوارف 

درخ دنوادخ  هک  ینیب  یم  يرادن و  يزغم  لقع و  وت  هک  یتروص  رد  دـسریم  وتب  تفالخ  هک  يربیم  نامگ  نانچ  نسح ، يا  وت  اما  و 
توعد ار  وت  اـم  تسا ، وت  ردـپ  ياهیراکدـب  رثا  رب  نیا  دـننک و  یم  ءازهتـسا  هرخـسم و  ارت  شیرق  ياـهقمحا  یتح  هتفرگ و  وت  زا  ار 

یتسه ام  لاگنچ  رد  نونکا  مه  وت  درک ، هدوسآ  شتـسد  زا  ار  ام  تشک و  دنوادخ  ار  تردـپ  میهد ، مانـشد  تردـپ  وتب و  ات  میدرک 
رد .دـنریگ  یمن  امب  یبیع  مه  مدرم  میا و  هدرکن  ادـخ  دزن  رد  یهانگ  میـشکب  ار  وت  رگا  مینک ، یم  تا  هرابرد  میهاوخب  راک  ره  هک 

یهدب و ار  ام  باوج  یناوتیم  ایآ  تروص  نیا 

ج 2،ص:375 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

« .دیراکمتس ود  ره  تردپ  وت و  هک  نادب  هنرگو  يوگب  يراد  ام  يارب  یباوج  رگا  ینک ؟ دومناو  غورد  ار  نامراتفگ 

يزیچ دوب  ربمایپ  نادناخ  اب  وا  ینمشد  رادومن  تساخرب و  صاع  ورمع  دیلپ  ناج  زا  هک  مانشد  یئوگازسان و  زج  نانخس  نیا  رد  ( 1)
هب يور  راکهبت ، درم  نآ  هبقع  نب  دیلو  دعب  دوش و  یمن  ریگتسد 
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: تفگ نینچ  درک و  ماما 

اهیراوگرزب هک  دوب  امش  داماد  نیرتهب  تخانش و  ار  امش  قح  دوب و  بوخ  يدنزرف  امـش  يارب  نامثع  دیدوب و  نامثع  ياهیئاد  امـش  »
یم نونکا  تشک ، ار  وا  یلیلد  رذع و  چیه  نودب  تردپ  دیدرب و  کشر  وا  هب  هک  دیدوب  یـسک  نیتسخن  امـش  یلو  درک  نات  هرابرد 
ینب زا  رتهب  مشاه  ینب  هب  تبـسن  هیما  ینب  مسق  ادخب  دروآ ، یم  نیئاپ  ار  ناتماقم  دریگیم و  ماقتنا  امـش  زا  دـنوادخ  هنوگچ  هک  دـینیب 

«. تسا رت  هاوخریخ  تدوخ  زا  وت  يارب  هیواعم  دنا و  هیما  ینب  هب  تبسن  مشاه 

- لها هب  تبسن  ار  دوخ  یگشیمه  ینمـشد  ینورد و  يدیلپ  مه  وا  درپس و  نایفـس  یبا  نب  هبتع  هب  ار  مالک  هتـشر  دش و  شوماخ  دعب 
: تفگ نینچ  درک و  نایامن  تیب 

ره شنابز  ریشمش و  تسـسگ ، مه  زا  ار  ناشاهدنویپ  تخیر و  ار  ناشنوخ  هک  دوب ، نامدرم  نیرتدب  شیرق  يارب  تردپ  نسح ، يا  »
و میگنج ، یم  وت  اب  وا  یهاوخنوخب  ام  ینامثع و  ناگدنـشک  زا  وت  تفگ و  یم  دـب  ناگدرمب  تشک و  یم  ار  اه  هدـنز  دوب ، زارد  ود 

ینب امـش  يراد و  يرترب  نارگید  رب  نآ  يرب  ثاریم  رد  هن  ینک و  داقتنا  شیتشز  زا  هک  يراد  قح  هن  يا  هتـسب  دـیما  تفـالخب  هکنیا 
زا درب و  ام  نایم  زا  تشک و  ادخ  ار  تردپ  میـشکب ، مرج  نیا  هب  ار  تردارب  وت و  ام  هک  تسا  هتـسیاش  دینامثع و  ناگدنـشک  مشاه ،

«. تسین ام  رب  یهانگ  چیه  میشکب  ار  وت  رگا  مسق  ادخب  میدش و  تحار  شرش 

ج 2،ص:376 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

: تفگ دعب  تخادرپ و  ع )  ) نینمؤملا ریما  یئوگازسانب  داتسیا و  نخسب  هبعش ، نب  هریغم  دعب 

بیع یتنایخ  ربارب  رد  وا  رب  ام  مسق  ادخب  »
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«. تسا هتشک  ار  نامثع  وا  اما  میریگ ، یمن 

زا درمشرب و  ار  ناشاهیئوختشز  اهیراک و  هیس  تخادرپ و  ناشخساپب  لیصفتب  درک و  ور  اهنآ  هب  ماما  دنداتسیازاب ، نخس  زا  نوچ  ( 1)
: دومرف دومن و  هجوت  هیواعمب  تسخن  تفگ و  نخس  نینمؤملا  ریما  شردپ  لئاضف 

یـشیدنادب و هب  ارت  يا و  هتفرگوـخ  شحف  هب  اریز  یهدـیم ، مانـشد  نمب  هک  یئوـت  نیا  دـنیوگ ، یمن  ازـسان  نمب  اـهنیا  هیواـعم ، يا  »
ونـشب و هیواعم  يا  سپ  .يراد  ادخ  لوسر  اب  هک  تسا  یتوادع  ام  اب  وت  ینمـشد  تلع  هک  منادـیم  مسانـش و  یم  زابرید  زا  یئوخدـب 

ایآ هورگ  يا  ادخب  ار  امش  .میوگیم  نخس  امش  هرابرد  دیاب ، یم  هچنآ  زا  رتمک  یلیخ  نم  هک  دینادب  یلو  دیونـشب  هورگ  يا  مه  امش 
يدوب رفاک  هلبق  ود  نیا  هب  هیواعم  يا  وت  درازگ و  زامن  هلبق  ود  يوسب  هک  تسین  سک  نامه  دـیداد  مانـشد  زورما  وا  هب  هک  سک  نآ 

ود هک  دوبن  مردپ  نیا  ایآ  ادخب  ار  امـش  و  يدربیم ؟ هدجـس  تلالـضب  يزع  تال و  ربارب  رد  يدرمـش و  یم  یهارمگ  هناشن  ار  اهنآ  و 
و نکـش ؟ نامیپ  يرگید  رد  يدوب و  رفاک  اه  تعیب  نیا  زا  یکی  رد  هیواعم  يا  وت  درک و  تعیب  ربمایپ  اب  ناوضر  حـتف و  تعیب  رد  راب 

مهبولق هفلؤم  هورگ  ءزج  تردپ  اب  هیواعم  يا  وت  دروآ و  نامیا  هک  دوب  یـسک  نیتسخن  وا  هک  دینادیم  ایآ  مهدیم  مسق  ادـخب  ار  امش 
؟ دیتخادرپ یم  لوپ  يروآ  عمجب  دیدرکیم و  رهاظت  مالسا  هب  دیتشادیم و  ناهنپ  ار  دوخ  رفک  هک  دیدوب 

زور نآ  رد  رفک  مچرپ  دیـشک و  یم  شودـب  ار  ربمایپ  مچرپ  ردـب  گنج  رد  وا  هک  دـیناد  یمن  اـیآ  مهدـیم ، مسق  ادـخب  ار  امـش  ( 2)
هیواعم و تسدب 

یناگدنز
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ج 2،ص:377 ( ، (ع یلع نب  نسح 

هکنیا ات  دوب  شردپ  هیواعم و  شودـب  رفک  مچرپ  و  ع )  ) یلع تسدـب  نامیا  ياول  مه  بازحا  هوزغ  دـحا و  گنج  رد  دوب و  شردـپ 
همه رد  دروآ و  قیدصتب  ار  شنخس  داد و  يرای  شنید  هب  تخاس و  راکشآ  ار  شتجح  زوریپ و  ار  ناناملـسم  مردپ  تسدب  دنوادخ 
یم دایب  اـیآ  هیواـعم ، يا  دـنگوس  ادـخب  ارت  .تشاد  مشخ  تردـپ  وت و  رب  دوب و  یـضار  ع ،)  ) یلع زا  ربماـیپ  گـنج ، ياـه  هنهپ  نیا 
دید ار  امـش  هک  ربمایپ  دیـشک و  یم  ار  شراهم  تردارب  يدنار و  یم  ار  نآ  وت  دوب و  راوس  یخرـس  رتش  رب  تردپ  يزور  هک  يروآ 

«. نک تنعل  ار  هدنریگراهم  هدننار و  هراوس و  ادنوادخ ، : » دومرف

: یتفگ يداتسرف و  شیارب  يدورس و  تردپ  ندروآ  مالسا  ماگنهب  هک  يا  هدرب  دای  زا  ار  رعش  نآ  ایآ  هیواعم  يا  ( 1)

دندش هراپ  هراپ  ردب  ردام  ناگتسب  هکنآ  زا  سپ  ینک  اوسر  ار  ام  هک  روایم  مالسا  زورما  رخص  يا 

دندوبر ام  مشچ  زا  باوخ  ناشگرم  اب  هک  راکوکین  هلظنح  ودوب  اهنآ  یموس  هک  مردام  يومع  میومع و  میئاد و 

میوش ادج  هصاقر  نانز  زا  هکم  رهش  رد  ینک  راداو  ار  ام  هک  روآ  یم  يور  يراکب 

امـش هراـبرد  هچنآ  مسق  ادـخب  تشادرب  تسد  يزع  تب  زا  دیـسرت و  برح  رـسپدنیوگب  نانمـشد  هک  تسنآ  زا  رتهب  اـم  يارب  گرم 
ایند ذیاذل  ربمایپ ، نارای  نیب  رد  ع )  ) یلع هک  دیناد  یمن  ایآ  مسق  ادخب  ار  امش  هورگ  يا  متفگ ، هک  تسا  نآ  زا  رتشیب  متشاد  هدیشوپ 
امش رب  دنوادخ  هک  ار  یئاهزیچ  ناگدنروآ ، نامیا  يا   » دومرف درک و  لزان  ار  هیآ  نیا  شا  هرابرد  دنوادخ  درمـش و  مارح  دوخ  رب  ار 

« دینکن مارح  دوخ  رب  هتخاس  لالح 
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«1»

رارف سرت  زا  هباحص  نآ  دندش ، ریزارس  ناشیاهژد  زا  اهنآ  نوچ  داتسرف و  هظیرق  ینب  گنجب  ار  شگرزب  نارای  ربمایپ  يزور  و 

______________________________

87 هیآ / هدئام  هروس  (- 1)

ج 2،ص:378 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

مه ربیخ  گنج  رد  درک و  میلـست  شلوسر  ادخ و  نامرف  شریذپب  ار  اهنآ  ع )  ) یلع داتـسرف و  یمچرپ  اب  ار  ع )  ) یلع دـعب  دـندرک و 
.داد ناشن  دوخ  زا  ار  یتداشر  يزوریپ و  نینچ 

ینب يارب  يا  همان  تساوخیم  یتقو  هک  مهاگآ  یبوخب  وت  هرابرد  ربمایپ  نخس  زا  نم  هک  ینادیمن  وت  هک  مربیم  نامگ  هیواعم ، يا  ( 1)
ار امش  هورگ ، يا  ینامن ، هدنز  يریمب و  هک  درک  نیرفن  ارت  دنلب  يادص  اب  ربمایپ  يدماین و  وت  داتـسرف و  وت  لابندب  دتـسرفب و  همیزخ 

: دینک راکنا  دیناوتیمن  زگره  امش  داتسرف و  تنعل  نایفس  وبا  هب  تبون  تفه  رد  ربمایپ  هک  دینادیمن  ایآ  مسق ، ادخب 

ازـسان ربمغیپ  هب  دیـسررس و  نایفـس  وبا  دـنک و  توعد  مالـسا  هب  ار  فیقث  هلیبق  ات  تفر  فئاط  يوسب  هکم  زا  ربمایپ  هک  يزور  لوا ،
تنعل نایفـس  وبا  هب  شربمایپ  ادخ و  زور  نآ  رد  دـنک و  ریگتـسد  ار  ربمایپ  تساوخیم  تخاس و  شمهتم  غورد  يدرخبانب و  تفگ و 

.دنداتسرف

ناناملـسم زا  هک  یلاوما  ربارب  رد  ار  ناوراک  نآ  تساوخیم  ربمایپ  دـمآ و  یم  ماش  زا  شیرق  نیکرـشم  ناوراـک  هک  يزور  مود ، ( 2)
.درک تنعل  ار  وا  ربمغیپ  تخادنا و  هار  ار  ردب  گنج  درب و  هکمب  ههاریب  زا  ار  ناوراک  نایفس ، وبا  یلو  دنک  فیقوت  دندوب  هتفرگ 

راب هد  ناناملـسم  ربمایپ و  لبه و  داب  هدنز  دزیم  دایرف  هوک  نماد  رد  نایفـس  وبا  دوب و  هوک  يالاب  رد  ربمایپ  هک  دحا ، گنج  رد  موس ،
وا هب 
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.دنداتسرف تنعل 

لوسر دوب و  هدرک  جیسب  ربمغیپ  دض  رب  ار  دوهی  نافطغ  برع و  ياه  هتسد  راد و  نایفـس  وبا  هک  بازحا )  ) قدنخ گنج  رد  مراهچ ،
.داتسرف تنعل  وا  رب  زور  نآ  رد  ادخ 

رد دنیایب و  مارحلا  دجسمب  جح  ندراذگ  يارب  دنتشاذگن  دنتـسب و  ربمایپ  رب  ار  هار  شیرق  هارمه  هب  نایفـس  وبا  هک  يزور  مجنپ ، ( 3)
ینابرق ینم 

ج 2،ص:379 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

شناوریپ نیکرـشم و  ربهر  تفگ  اهنآ  هرابرد  درک و  تنعل  ار  نایفـس  وبا  ربمایپ  دنتـشادزاب ، تکرح  زا  ار  ربمایپ  هیبیدح  رد  دـننک و 
؟ دوش ناملـسم  اهنیا  زا  رفن  کی  یتح  تسین  نکمم  ایآ  دـنتفگ  ربمایپ  هب  دروآ ، یمن  نامیا  زگره  اـهنآ  زا  یـسک  دـننوعلم و  یگمه 

.دیسر دنهاوخن  يراکتسر  تداعسب و  مادک  چیه  ناشنارادمامز  زا  یلو  دسر  یمن  ناشناوریپ  هب  تنعل  دومرف ،

.دوب راوس  خرس  رتش  رب  هک  يزور  مشش ،

رتش ات  دنداتسیا  ربمغیپ  هار  رـس  رب  دوب  نایفـس  وبا  ناشیکی  هک  رفن  هدزاود  دندرک و  دصق  ءوس  ربمایپ  هب  تبـسن  هک  يزور  متفه ، ( 1)
.درک تنعل  ار  اهنآ  ربمغیپ  دنزادنا و  نیمزب  ار  ربمایپ  دنهد و  مر  ار  وا 

«. هیواعم يا  دوب ، وت  باوج  نیا 

شناجب تخس  یهودنا  دنکفا و  ریزب  شرورغ  تخت  زا  تخادنا و  شربقب  شرصق  زا  ار  هیواعم  یحیرـص ، نانخـس  نینچ  اب  ماما  ( 2)
: دومرف دش و  صاع  ورمع  هجوتم  دعب  دیشک و 

ياعدا درم  راهچ  دوبن و  مولعم  تردپ  دیئاز و  يراکانزب  ارت  تردام  تسا ، كرتشم  رفن  دـنچ  نیب  وت  بسن  صاع ، رـسپ  يا  وت ، اما  »
تفگ یم  هک  دوب  تردپ  نیمه  دش و  هدیزگرب  وت  يردپ  هب  دشاب  صاع  هک  ناشنیرتدـیلپ  نیرت و  تسپ  هرخالاب  دنتـشاد  ارت  يردـپ 

درک لزان  هیآ  شا  هرابرد  دنوادخ  و  منامدود » یب  دمحم  نمشد  نم  »
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«. تسا نامدود  یب  شدوخ  وت  نمشد   » دومرف و 

يدرب و راکب  یتشاد ، هک  یگنرین  ره  يدرزآ و  يدرک و  وجه  هکم  رد  ار  ربمایپ  يدیگنج و  ربمایپ  اب  دربن  ياه  هکرعم  همه  رد  وت  و 
یبأ نب  رفعج  اـت  یتفر  هشبح  هب  یتشک  اـب  یهورگ  اـب  دـعب  یتخادرپ و  شبیذـکت  هب  يدرک و  ینمـشد  ادـخ  لوسر  هب  رتشیب  همه  زا 

رفس نیا  رد  یلو  يراپسب  هکم  نامیخژدب  يریگب و  یشاجن  زا  ار  رجاهم  ناناملسم  رگید  بلاط و 

ج 2،ص:380 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

تقیفر زا  رفس  نآ  رد  ( 1  ) .درک راکشآ  ار  تغورد  دینادرگزاب و  راکنایز  هدز و  ترـسح  تیادخ  یتشگزاب و  دیمون  یتفر و  اطخب 
ار تقیفر  وت و  دنوادخ  يدرک و  یئوگدب  یشاجن  دزن  هب  دسح  يور  زا  تشاد  یشاجن  زینک  اب  هک  یطباور  دروم  رد  دیلو  نب  هرامع 
هک دـنراد  یهگآ  زین  هورگ  نیا  ینادـیم و  دوخ  وت  يزرویم ، توادـع  مشاه  ینب  اب  مالـسا  تیلهاج و  رد  زاـبرید  زا  وت  درک و  اوسر 

: دومرف ربمایپ  یتفگ و  ادخ  لوسر  وجه  رد  رعش  تیب  داتفه 

سپ تسرفب » وا  رب  تنعل  رازه  شراعـشا  نیا  زا  فرح  ره  ربارب  رد  ایادـخ  تسین ، نم  هتـسیاش  يرعاش  منادـیمن و  رعـش  نم  ایادـخ  »
وا دـض  رب  ار  بـالقنا  شتآ  هک  يدوـب  وـت  نیا  یتـفگ ، ناـمثع  هراـبرد  هچنآ  دوـشیم و  هداتـسرف  وـت  رب  دـیآ  یمن  رامـشب  هک  یتـنعل 
یم ار  نآ  متشگنا  اب  مبایب  ار  یتحارج  ره  هک  مهللا  دبع  وبا  نم  یتفگ  دیسر  وتب  شگرم  ربخ  نوچ  یتفر و  نیطـسلف  هب  یتخورفارب و 

تینمـشد هرابرد  ارت  هن  ام  سپ  یتخورف  شیایندـب  ار  تنید  يداد و  رارق  هیواعم  رایتخا  رد  ار  دوخ  دـعب  مروآ ، یم  نوخب  مفاـکش و 
شنزرس
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.میئامنیم هذخاؤم  تیتسود  هرابرد  هن  مینکیم و 

.يدش نیگمشخ  شگرم  زا  هن  يدرک و  يرای  شندوب  هدنز  رد  ار  نامثع  هن  وت  مسق  ادخب 

: یتفگ يدرک و  وجه  راعشا  نیا  هب  ار  مشاه  ینب  یشاجن ، دزنب  نتفر  ماگنهب  هک  يدوبن  وت  نیا  صاع ، رسپ  يا  وت ، رب  ياو  ( 2)

تسین مولعم  ام  رب  تدصقم  ارچ  يوریم و  اجکب  دیوگ  یم  مرتخد 

مورب یشاجن  شیپ  رفعج  هرابرد  مهاوخیم  هک  متسه  يدرم  نم  هک  راذگاو  ارم  متفگ 

دنا هدش  عمج  شدزن  رد  یهاوخدوخ  اب  هک  یهورگ  هب  وا  روضح  رد  میوگب  ازسان  ات 

منک یئوگدب  اهنآ  شیپ  رد  وا  زا  مهاوخیم  هک  تساهنآ  ربمغیپ  دمحا  مروظنم ، ج 2،ص:381  ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

دشاب خرس  يالط  زا  شناتسآ  دنچ  ره  موریم  هزرابمب  ششوک  اب  يرابرد  يوسب  نم 

مزیتسیم اهنآ  اب  راکشآ  ناهنپ و  رد  مناوتب  ات  مراد و  یمنرب  تسد  مشاه  ینب  زا  نم 

!؟ يدینش ایآ  وت ، باوج  مهنیا  مدرگیمزاب  یتخسرس  تیاهن  اب  هنرگو  بوخ  هک  دش  هتفریذپ  رفس  نیا  رد  میاه  ینمشد  رگا 

تفگ و نخس  نیملسم  مالـسا و  هب  تبـسن  شیگـشیمه  ینمـشد  صاع و  رـسپ  ياه  یتشرـسدب  اه و  یتسپ  زا  شراتفگ  رد  ماما  ( 1)
درک و ور  هبقع  نب  دـیلو  هب  دـعب  .تسا  هتـسویپ  هیواعمب  ایند  عمطب  نونکا  هتـشاد و  تسد  نامثع  لـتق  رد  شدوخ  وا  هک  درک  تباـث 

: دومرف

دز و هنایزات  داتشه  يراوخ ، بارش  مرجب  ارت  مردپ  اریز  منک  یمن  شنزرـس  ع )  ) یلع اب  ینمـشد  رد  ارت  مسق  ادخب  دیلو ، يا  وت ، اما  »
یلع هب  وت  هک  یتقو  تفگ  نمؤم  ار  ع )  ) یلع دیمان و  تقـساف  ادخ  هک  یتسه  یـسک  نامه  وت  تشک ، ادخ  ربمایپ  ربارب  رد  ار  تردپ 

منمؤم و نم  هک  شاب  شوماخ  دومرف  مردپ  مرتراد و  نابز  رتریلد و  وت  زا  نم  یتفگیم  یتخورفیم و  رخف  (ع )
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قساف هک  تسا  یسک  دننام  تسا  نمؤم  هک  سک  نآ  ایآ   » دومرف درک و  لزان  ار  هیآ  نیا  مردپ  نخس  دییأت  رد  دنوادخ  یقـساف و  وت 
«. 1 « » دنتسین ربارب  زگره  اهنآ  تسا ؟

، دیلو يا  وت ، رب  ياو  «. 2 « » دینک یسررب  نآ  هرابرد  دروآ  يربخ  امش  يارب  یقساف  رگا   » دومرف درک و  لزان  هراب  نیا  رد  رگید  هیآ  و 

______________________________

هیآ 18 هدجس  هروس  (- 1)

هیآ 6 تارجح  هروس  (- 2)

ج 2،ص:382 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

: تفگ هک  يدرک  شومارف  دوب  هدورس  مردپ  وت و  هرابرد  هک  ار  رعاش  نآ  رعش  ایآ  ( 1 ، ) ینک یم  شومارف  هنوگچ 

تسین راکتنایخ  قساف  دننامبدرک  يرای  شیادخ  هک  ینمؤم  زگره 

يراکشآ هب  ترخآ  باسح  يارب  ع )  ) یلع نینچمه  یمک و  تدم  زا  سپ  دوشیم  راضحا  دیلو  يدوزب 

.دوشیم راوخ  شرادرک  شاداپب  دیلو  ودوشیم  هداد  شاداپ  تشهب  ع )  ) یلع هب 

زا وت  نس  ینعی  تسا  رتشیب  تردـپ  زا  ترمع  هک  مسق  ادـخب  يا و  هیروفـص  لها  زا  يا  هدـنگ  مکـش  درم  وت  راک ؟ هچ  شیرق  هب  ارت 
«. تسا رتدایز  تسا  وت  ردپ  دنیوگیم  هکنآ 

داضت هک  تسا  مولعم  رفک ، همـسجم  دیلو  دوب و  نامیا  هنومن  ع )  ) یلع هک  دوب  نآ  نینمؤملا  ریما  اب  دـیلو  تخـس  ینمـشد  تلع  ( 2)
هنایزات داتـشه  يراوخ  بارـش  مرجب  دـیلو  هب  نینمؤملا  ریما  نیا ، رب  هوالع  تسا ، یعیبط  یترفن  یتاذ و  یفـالتخا  رفک ، ناـمیا و  نیب 

هب يور  دیـشک  يراوخب  ار  دیلو  هکنآ  زا  سپ  ماما  .تشاد  ناجلخ  دیلو  لد  رد  ع )  ) یلع زا  دیدش  یتوادع  تهج  نیمهب  دوب و  هدز 
: تفگ نینچ  وا  هب  درک و  نایفس  یبا  نب  هبتع 

هک تسا  وت  دزن  يریخ  هن  منک ، وگتفگ  وت  اب  هک  يراد  یمهف  هن  میوگ و  تخساپ  هک  يراد  يدرخ  هن  هبتع ، يا  وت ، اما  »
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ربارب رد  ار  ع )  ) یلع رگا  تسا ، هزادـنا  کی  هب  تزینک  وت و  لـقع  درک ، دـیاب  زیهرپ  نآ  زا  هک  يراد  يرـش  هن  و  دـشاب ، دـیما  نآ  هب 
رتـسب رد  هک  ار  یناـیحل  درم  نآ  ارچ  يریلد  یلیخ  رگا  يدـیناسرت  نتـشکب  ارم  هکنیا  دـسریمن و  وا  هـب  یناـیز  یهد  مانـشد  ناـگمه 

؟ یتشکن دوب  هدیباوخ  ترسمه 

: تفگ تا  هرابرد  هک  يرادیمن  مرش  جاجح  نب  رصن  رعش  زا  ایآ 

درک اوسر  ار  نایفس  وبا  هک  یئارجام  وراگزور  نیا  نادرم و  نیا  رب  ياو  يا  ج 2،ص:383  ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.نایحل هلیبق  زا  یترطف  تسپ  درم  تسا  هدرک  تنایخ  هبتع  سورع  هب  هک  مدینش 

؟ دشکب تسناوتن  ار  شنز  قساف  هک  دیسرت  ناوتیم  یسک  زا  هنوگچ  دراد و  نم  يارب  یشزرا  هچ  وت  یئوگازـسان  تروص  نیا  رد  ( 1)
يراکمه هزمح  اب  هبتع  تدج  لتق  رد  تشک و  ردب  گنج  رد  ار  دـیلو  تیئاد  هک  منک  شنزرـس  ع )  ) یلع ینمـشدب  ارت  دـیاب  ارچ  و 

»؟ دروآرد ياپ  زا  مه  ار  هلظنح  تردارب  درک و 

ار وا  دج  یئاد و  ردارب و  ياهرس  نینمؤملا ، رما  هک  درک  ناشن  رطاخ  تفگ و  نخـس  دیلو  یتفارـش  یب  تقامح و  يدرخبان و  زا  ماما 
درک ور  هبعش  نب  هریغم  هب  ماما  نیا ، زا  دعب  دزرویم ، تراسج  شترضحب  تبسن  دیلو  تهج  نیمهب  تسا و  هدرک  ورد  ردب  گنج  رد 

: تفگ وا  هب  و 

نوچ هک  یتـسه  يا  هشپ  دـننامب  وت  يرادـن ، یئاـهاج  نینچ  رد  نتفگ  نخـس  روضح و  یگتـسیاش  وت  هریغم ، يا  دوشیم  هچ  ارت  ( » 2)
رگم تفگ ، امرخ  تخرد  منک ، زاورپ  تیور  زا  مهاوخیم  هک  شاب  بظاوم  تفگ  لخن  هب  دزیخرب  امرخ  تخرد  هخاش  زا  تساوخیم 

زا الاح  هک  مدرک  ساسحا  ار  تندوب  نم 
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یـشزرا ام  يارب  تیئوگازـسان  مبای ، فسأت  نآ  هب  یهگآ  زا  الاح  هک  متـشادن  يربخ  ام  اب  تینمـشد  زا  ادخب  موش !؟ ربخ  اب  تزاورپ 
زا هک  يدوب  وت  نیا  و  درکن ، ارجا  تا  هرابرد  ار  ادخ  نامرف  دزن و  دح  ارت  رمع  اریز  تسا  یقاب  وت  رب  زونه  يراکانز  دح  اریز  درادـن 

شدصق هک  یطرشب  درادن  یعنام  دومرف  ربمایپ  دنک ؟ هاگن  دناوتیم  دنک  جاودزا  وا  اب  دهاوخیم  هک  ینز  هب  يدرم  ایآ  يدیـسرپ  ربمایپ 
.تسنادیم راکانز  ارت  هک  دومرف  نایب  ار  طرش  نیا  تهج  نیدب  ربمایپ  دشابن و  انز 

ج 2،ص:384 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

مدرم میهاوخب  نوچ   » دومرف دـنوادخ  هک  ینک  هجوت  دـیاب  نآرق  زا  هیآ  نیاـب  یـشورفیم  رخف  اـم  رب  تتموـکح  راـختفاب  هکنیا  و  ( 1)
ناشنوگنرـس هاگنآ  دـنوشیم و  باذـع  هتـسیاش  دـنزرویم و  قسف  اـهنآ  میراـمگیم و  اـهنآ  رب  ار  ناراـکهبت  مینک ، دوباـن  ار  ینیمزرس 

هرهچ زا  هدرپ  درک و  هاگآ  ناشبسن  یتسپ  رادرک و  یتشزب  ار  اهنآ  تفریذپ و  نایاپ  شنانمـشد  اب  ماما  نخـس  اجنیا  رد  « 1 « » میزاسیم
دزیخرب و تساوخ  نوچ  درب و  ورف  یتخـس  يراسمرـش  هودـنا و  رد  ار  همه  داد و  ناشن  هنوگژاو  ار  ناشرخافم  تشادرب و  ناـشهایس 

: تفگ هیواعمب  دیبسچ و  ماما  نامادب  صاع  ورمع  دورب ،

«. ینزب دح  ار  وا  هک  مهاوخیم  وت  زا  داد  انز  تبسن  مردامب  نسح  هک  يدوب  دهاش  وت  نینمؤملا ، ریما  يا  »

: دز دایرف  مشخ  اب  هیواعم 

«. دهدن تریخ  يازج  ادخ  نک ، شیاهر  »

: تفگ درک و  ور  ناشینامرفان  تفلاخم و  تلعب  يراب  شنزرس  هاگن  اب  شنایفارطا  هب  دعب  ( 2)

ما هناخ  نونکا  دیتفریذپن و  ار  منخس  یلو  متشادزاب  وا  هب  مانشد  زا  ار  امش  دیرادن و  ار  وا  اب  لدج  ناوت  هک  متفگ  امشب  نم  »
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يأر نوچ  درک و  اوسر  راوخ و  نات  یشیدنادب  تلعب  ار  امـش  دنوادخ  دیورب و  دیزیخرب و  نم  شیپ  زا  .دیدرک  کیرات  مربارب  رد  ار 
«2  » تساوخ کمک  دیاب  ادخ  زا  دیدش ، هراچیب  دیتفریذپن  ارم  نوچ  ینابرهم  يوگزردنا 

يردق تساوخ  هیواعم  دنتخات ، یم  مهب  دنتخورفیم و  رخف  رگیدـکیب  اهنآ  دوب و  هتـسشن  شرادزار  نایفارطا  اب  يزور  هیواعم  - 4 ( 3)
.دیدمآ یم  هاتوک  اهیگدنلاب  اهـشزان و  نیا  رد  دندوب  اجنیا  سابع  نب  هّللا  دبع  یلع و  نب  نسح  رگا  تفگ  ددنخب و  اهنآ  ياه  هناچب 

: تفگ هیمس  نب  دایز 

______________________________

هیآ 16 لیئارسا  ینب  هروس  (- 1)

101 دیدحلا 2 / نبا  (- 2)

ج 2،ص:385 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

هتـسیاش اـم  رگم  تسین و  اـم  ناـیم  رد  شریظن  یب  قطنم  اـب  مکح  نب  ناورم  رگم  نینمؤملا ، ریما  يا  دـشاب ، نینچ  منک  یمن  ناـمگ  »
.دنونشب ار  ام  نانخس  ات  تسرفب  اهنآ  لابندب  ادرف  میتسین ؟ يزارفارس  راختفا و 

»؟ یئوگیم هچ  وت   » تفگ درک و  تروشم  صاع  ورمع  شریزو  اب  هیواعم  ( 1)

«. تسرفب ناشلابندب  ادرف   » تفگ ورمع 

: تفگ دندمآ  هک  یتقو  داتسرف و  اهنآ  لابندب  ار  دیزی  شرسپ  هیواعم ،

دنزرف هک  دمحم  ابا  يا  وت  ًاصوصخم  مدوتسیم ، ار  ناتاهیراد  هدنز  بش  متفگ و  یم  نخس  امـش  یگیاپدنلب  لیلجت و  رد  متـشاد  نم  »
«. یتشهب لها  ناناوج  دیس  ربمایپ و 

: تفگ دمآ و  نخسب  صاع  رسپ  یلو  دندرک  رکشت  هیواعم  زا  سابع  نبا  ماما و 

يوخ و رد  رترادافو و  اهنامیپ  رد  رت و  ناوترپ  گنج  هکرعم  رد  رترادیاپ و  دربن  رد  هیما  ینب  هک  میتفگ  یم  مه  اب  ام  نسح ، يا  ( » 2)
ام دشابن ، نینچ  ارچ   » تفگ دمآ و  نخـسب  ناورم  دش و  شوماخ  دعب  و  دنرتالاو » بلطملا  دـبع  ینب  زا  داژن  رد  رتراوگرزب و  تشرس 

گنج رد  میدش و  زوریپ  میدرک و  هزرابم  امش  اب 
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دایز دـش و  تکاس  ناورم  میریگیم .» گنچب  ار  امـش  میهاوخب  رگا  میرذـگیم و  امـش  زا  میهاوخب  رگا  نونکا  میتفاـی ، تسد  امـش  رب 
: تفگ دمآ و  نخسب 

يزایتما نینچ  میرازراک و  نادیم  نارو  هلمح  ام  دنراگنا ، هدیدان  ار  ام  يرترب  ریخ و  دننک و  راکنا  ار  ام  تازایتما  هک  تسین  هتسیاش  »
«. میا هدروآ  تسدب  لاح  هتشذگ و  رد  مدرم  همه  رب  ار 

یسک رگا   » دومرف دیشک و  تحیضفب  ار  ناشتاراختفا  تفوک و  مه  رد  ار  ناش  یلاشوپ  تردق  درب و  هلمح  يریش  دننامب  اهنآ  رب  ماما 
رد

ج 2،ص:386 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

قح تروصب  ار  لطاب  دهاوخب  دیوگب و  نخـس  غوردـب  هک  سک  نآ  یلو  تسین  شیناوتان  لیلد  شیـشوماخ  دـنام ، شوماخ  هثحابم 
: دومرف درک و  هجوت  صاع  ورمع  هب  هاگنآ  تسا ، راکتنایخ  دهد ، هولج 

ار اهنآ  زا  یخرب  مدوب و  هاگآ  هشیمه  تیاهیراکهبت  زا  نم  ینکیم ، یخاتـسگ  تنایخ  رد  يزرویم و  راـختفا  غوردـب  ورمع ، يا  ( » 1)
.منادیم هتفر  ورف  یهارمگ  رد  ارت  اریز  ما  هدیشوپ  یم  مشچ  رگید  یخرب  زا  هدرمش و  یمرب 

ياـهمچرپ و  میتلاـهج ، ناتـسکیرات  رد  نشور  ياـهغارچ  هک  اـم  هراـبرد  ینارب ؟ یتـشزب  نخـس  اـم  هراـبرد  یهاوخیم  هک  یئوـت  نیا 
ناتـسود يارب  میا و  هتفای  شرورپ  گـنج  ناـماد  رد  میناـشکیم و  گرمب  ار  نانمـشد  هک  يرو  هلمح  روـالد و  ناراوس  یئاـمنهار و 

رتدـنمورین ام  زا  ناتداژن  هک  دـیربیم  نامگ  امـش  میتسه و  ینامـسآ  شناد  هدـنریگارف  توبن و  نواعم  اـم  میمرخ ، ناراـهبون  نوچمه 
دـنداتفا و یتخـسب  نادرواـمه  دـندیپط و  نیمزب  ناروـالد  هک  زور  نآ  رد  دـیدروخ ، ار  اـم  تسـش  برـض  ردـب  دربـن  رد  یلو  تـسا 
، دیـشک هنابز  گنج  شتآ  داد و  ناشن  نادند  دیخرچ و  شا  هنـشاپ  رب  دش و  نادیم  راد  هکرعم  گرم  دـندمآرد و  ياپ  زا  نادرمریش 

نانچ رد 
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دبع ینب  زا  زگره  امـش  هک  مدوخ  ناجب  زور  نآ  رد  تشاذـگ و  تنم  ناتنادـنزرف  رب  ربمایپ  میتشک و  ار  ناتنادرم  هک  دوب  يا  هماگنه 
«. دیدوبن رتالاو  رترب و  بلطملا 

: تفگ درک و  ناورمب  يور  ماما  سپس  ( 2)

ربمایپ هدشدرط  تردپ  يا و  هدشاهر  يدرم  وت  ینک ، راختفا  یئوگ و  هدایز  شیرق  رد  هک  يرادن  قح  وت  ناورم ؟ يا  دوشیم  هچ  ارت  »
ارت هتـسب  تسد  هـک  ار  زور  نآ  يدرک  شوـمارف  اـیآ  يراـتفرگ ، ود  ره  نـیا  رد  یئارگیم و  يدـب  هـب  یتـسپ  زا  زور  ره  وـت  و  تـسا ،

شلاگنچ زا  هک  يدید  ار  يریش  دوخ  مشچ  اب  دندروآ و  ع )  ) نینمؤملا ریما  روضحب 

ج 2،ص:387 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

: يدید یم  هنیاعمب  ار  رعش  نیا  موهفم  دراشفیم و  مهب  ار  شیاهنادند  دکچیم و  نوخ 

.دنزادنیب لکشپ  دننک و  رارف  همیسارسدنونشب  ار  شدایرف  ناریش  نوچ  هک  يریش 

یهد ورف  ار  تناـهد  بآ  تشاذـگ  یمن  هک  تگنت  سفن  يدـش و  اـهر  گرم  ناـقفخ  زا  دیـشخب و  ارت  ع )  ) نینمؤملا ریما  یلو  ( 1)
ام ینادیم  هک  یتروص  رد  يدیزرو  تراسج  یتخادرپ و  ام  یئوگدبب  يرازگب  یـساپس  ام  زا  هکنآ  ياجب  اما  يدـمآ  لاحب  دـشزاب و 

.تسا هدماین  نامغارسب  نارسخ  يراوخ و  هتسشنن و  نامناماد  رب  یگنن  زگره 

: تفگ درک و  دایز  هب  يور  ع )  ) ماما سپس 

، دسانش یمن  یمیرک  هاگشیور  يراوتسا و  هنیشیپ  يدنمورب و  هخاش  یتسرد و  بسن  وت  يارب  یسک  راک ؟ هچ  شیرق  هب  دایز  يا  ارت  »
ات دوبن  مولعم  تردپ  يدمآ  ایندب  هک  یتقو  دنتشاد و  هطبار  وا  اب  برع  ناراکدب  شیرق و  ياهدرم  هک  دوب  یپسور  ینز  تردام  هکلب 

؟ ینک یم  راختفا  يزیچ  هچ  هب  تروص  نیا  رد  تفرگ ، يردارب  هب  ارت  شردپ  گرم  زا  سپ  هیواعم )  ) درم نیا  هکنیا 
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ع)  ) بلاط یبأ  نب  یلع  مردپ  تسادـخ و  لوسر  ام  دـج  هک  تسا  یفاک  نیمه  ام  راختفا  رد  تسا و  سب  تردام  یئاوسر  نامه  ارت 
نم و تسا و  راـیط  رفعج  يرگید  ءادهـشلا و  دیـس  هزمح  یکی  میاـهومع  تشگنزاـب و  تیلهاـجب  زگره  هک  تسناناملـسم  ياوـشیپ 

«. میتشهب لها  ناناوج  ياوشیپ  ود  ره  مردارب 

: تفگ سابع  نبا  هب  تسکش  مه  رد  ناهرب  گنس  اب  ار  شنانمشد  ناهد  ماما  هکنآ  زا  سپ  و  ( 2)

«. تسکش مه  رد  ار  ناشیاهرپ  هلداجم  اب  ناوتیم  هک  دنتسه  یناوتان  ياهغرم  اهنیا  میومع ، رسپ  »

نایب تردق  زا  هیواعم  دیوگب ، نخس  تساوخ  سابع  نبا  نوچ 

ج 2،ص:388 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.دمآ نوریب  هیواعم  شیپ  زا  ماما  هارمه  هب  دش و  تکاس  راچان  هّللا  دبع  دنامب و  شوماخ  هک  داد  شدنگوس  دیسرت و  وا 

: تفگ رخسمت  هب  شنایفارطا  هب  هیواعم  ( 1)

دایز هب  ور  دـعب  و  دوش » هریچ  وا  رب  تسناوتن  دـمآ و  نابزب  ناورم  دـنک و  لطاب  ار  وا  تجح  تسناوتن  یلو  تفگ  نخـس  وا  اب  ورمع  »
: تفگ دومن و  ضارتعا  وا  هلخادم  هب  درک و 

»؟ يزاب لاگنچ  رد  یغالک  دننامب  وا  ربارب  رد  هک  یناد  یمن  رگم  يدرک ؟ ثحب  وا  اب  ارچ  وت  »

: تفگ هیواعم  هب  صاع  ورمع 

.»؟ يدرکن هلمح  وا  هب  ام  کمک  يارب  ارچ  وت  »

، ادـخ لوسر  شدـج  هک  مزادرپ  رخافتب  يدرم  اب  متـسناوتیم  نم  ایآ  مدـشیم ، کیرـش  امـش  یناداـن  رد  تقو  نآ   » تفگ هیواـعم  ( 2)
»؟ تسناهج نانز  ياوشیپ  ع )  ) همطاف شردام  تسناگدنیآ و  ناگتشذگ و  ياوشیپ 

: تفگ درک و  ور  صاع  ورمع  هب  دعب  و 

.دوشیم اپرب  یگرزب  یئاوسر  دنونشب  ماش  مدرم  ار  نانخس  نیا  رگا 

: تفگ صاع  ورمع 

ینیب تفوک و  مه  رد  ایسآ  گنس  لثم  ار  دایز  ناورم و  یلو  تشادن  يراک  وتب  نسح  »
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«. درک خاروس  ناگنیزوب  لثم  ار  اهنآ 

: تفگ ماما  تفلاخم  رد  صاع  رسپ  نانخس  دییأت  رد  دایز 

نبا نسح و  هک  یـسلجم  ره  رد  مسق  ادخب  دزادنیب ، مهب  ار  ام  دهاوخیم  هشیمه  مه  هیواعم  درک ، تساوخ  شلد  هچ  ره  مسق ، ادـخب  »
«. تفرگ ار  اهنآ  فرط  هیواعم  دندوب ، سابع 

درک اهیتفگش  ناگیامورف  نآ  باوج  رد  ماما  مکحم  ياهخساپ  زا  دیسوب و  ار  ماما  ياهمشچ  نیب  دیسر  تولخ  هب  هک  سابع  نبا  ( 3)
: تفگ و 

ج 2،ص:389 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

ناشکرـس نیا  زا  ار  نم  لد  هک  ینکیم  هلمح  ناـنچ  نمـشدب  ینزیم و  جوم  یئاـیرد  دـننامب  هشیمه  هک  ومع  رـسپ  يا  موش ، تیادـف  »
«. یشخب یم  افش  یغای 

هیواعم دوب ، هیواعم  روضح  رد  ریبز  هّللا  دبع  دمآ و  هیواعم  دزن  هب  تشگزاب  زا  سپ  تفر و  نوریب  قشمد  زا  يزور  دنچ  ماما  - 5 ( 1)
: تفگ دیناشن و  مارتحا  هب  ار  ماما  تساخرب و  ماما  لابقتسا  هب 

ار ریبز  هّللا  دبع  دعب  دینک .» تحارتسا  دـیورب و  لزنمب  تسا  رتهب  دـیا  هدـش  هتـسخ  رفـس  جـنر  زا  هک  منک  یم  نامگ  دـمحم ، ابا  يا  »
: تفگ درک و  کیرحت 

هرهب تازایتما و  مالـسا  رد  تسا و  وت  يومع  رـسپ  ربمغیپ و  کـیدزن  ناراـی  زا  تردـپ  نوچ  يزرورخاـفت ، نسح  رب  هک  تسا  رتهب  »
«. دراد یگرزب  ياه 

« وا منادیم و  نم   » تفگ هیواعمب  دشورفب و  رخف  شترضح  رب  دزاتب و  ماما  رب  ات  دش  هدامآ  دروخ و  ار  هیواعم  بیرف  ریبز  رسپ 

اب دش  هک  حبـص  دـشارتب ؟ ماما  يارب  یهانگ  هچ  هک  تفر  ورف  هشیدـنا  هب  دـنام و  رادـیب  مد  هدـیپس  ات  ار  بش  تفر و  هناخب  هّللا  دـبع 
ماما دروآ ، تسدب  ار  هیواعم  يدونشخ  دنک و  زواجت  شماقمب  درب و  هلمح  ماما  هب  ات  تفر  هیواعم  شیپ  باتش 
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رد رگا   » تفگ دمآ و  نخـسب  ریبز  رـسپ  تفرگ  مارآ  سلجم  نوچ  دیناشن و  شلیلجت  اب  تساخرب و  شمارتحا  هب  هیواعم  دش و  دراو 
ار اهنابایب  هک  يدـش  یمن  راـچان  زورما  دیـسریمن و  هیواـعمب  تفـالخ  یتفرگ ، یم  یـشیپ  هزراـبم  رد  يدـیزرویمن و  یتسـس  گـنج 

.یهاوخب کمک  وا  زا  یبای و  هار  شهاگردب  ات  يرذگب  اهارحص  زا  يدرونرد و 

نم دوب و  دـنمورین  شوک و  تخـس  هزرابم  رد  هک  یتسه  ع )  ) یلع رـسپ  وت  يدوب و  دازآ  زورما  يدـش  یمن  هیواـعم  میلـست  رگا  ( 2)
ناوتان یتشرس  ای  دوب  تسس  تا  هدارا  ایآ  يدرک ، نینچ  ارچ  منادیمن 

ج 2،ص:390 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

نم سرتسد  رد  یتـشاد  راـیتخا  رد  وت  هک  یئورین  رگا  مسق  ادـخب  تشاد ، دوجو  وت  رد  بیع  ود  نیا  زا  یکی  مربـیم  ناـمگ  یتـشاد ؟
دبع رتخد  هیفـص  مگرزبردام  اریز  مروخب  تسکـش  دـیابن  مروخیمن و  تسکـش  ناروالد  زا  مریبز و  رـسپ  نم  هک  يدـیمهفیم  دوبیم ،

تیلهاج و رد  بسح  داژن و  ثیح  زا  ناشنیرتراوگرزب  نامدرم و  نیرتاناوت  ربمایپ و  کیدزن  نارای  زا  هک  ریبز  مردپ  تسا و  بلطملا 
«. تسا مالسا  رد  لوسر  یباحص  نیرترادربنامرف 

: دومرف نینچ  داد و  خساپ  شیاوران  ياهناتهب  ریبز و  رسپ  ياهییوگ  هوای  هب  ماما  ( 1)

نونکا یلو  متـشادیمزاب  راتفگ  زا  نابز  وت  ندرمـش  تسپ  يارب  دندرمـش ، یمن  ناوتان  نتفگ  نخـس  رد  ارم  هیما  ینب  رگا  مسق  ادخب  »
.متسین نابز  یب  درخبان و  نم  هک  منک  یم  راکشآ  تیارب 

هیفـص ما  هدـج  اب  هکنیا  ات  تشادـن  یتیفورعم  هداوناخ و  تیلهاـج  رد  تدـج  یـشورفیم ؟ رخف  نم  رب  يریگیم و  بیع  نم  رب  وت  اـیآ 
.دیزرو راختفا  وا  فرشب  دش و  زارفارس  برع  نایم  رد  درک و  جاودزا  بلطملا  دبع  رتخد 

ياهبنارگ تشرد و  هناد  هک  یسک  رب  ینکیم  رخف  هنوگچ  سپ 
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؟ نیمز يور  مدرم  نیرتیمارگ  فارشا و  ياوشیپ  تسا و  دنب  ندرگ 

يراـک نینچ  هنوگچ  مدـش ، هیواـعم  میلـست  نم  هک  يربیم  ناـمگ  میراد ، زوریپ  هریچ و  یتمارک  ذوفنرپ و  یفرـش  هک  میئاـم  نیا  ( 2)
نیرتهب ناهج و  نانز  ياوشیپ  هک  ما  هدوشگ  مشچ  ع )  ) همطاف ناماد  رد  مبرع و  نادرم  نیرتروالد  رسپ  نم  وت ، رب  ياو  تسا ، نکمم 

هک متـشاد  وت  نوچ  ینارادفرط  هک  دوب  نآ  تلع  مدادـن ، ماجنا  یناوتان  سرت و  يور  زا  ار  راک  نیا  نم  وت  رب  ياو  تسادـخ ، نازینک 
اهنآ هب  نم  دندرکیم و  یتسود  ياعدا  غوردب  دندوب و  نم  رادفرط  هدوهیب  هب 

ج 2،ص:391 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

ار شنامیپ  يدوزب  درک و  تعیب  ع )  ) نینمؤملا ریما  اب  تردپ  هک  دشابن  نینچ  ارچ  دیراکبیرف و  ینادناخ  امش  نوچ  متـشادن  يدامتعا 
اب گنج  هکرعم  رد  نوچ  درک و  هارمگ  ار  مدرم  داد و  بیرف  دوب  ربمایپ  رکیپ  هراپ  هک  ار  ع )  ) یلع تشگزاب و  تیلهاـجب  تسکش و 

چیه نودب  داد و  تسد  زا  تهجیب  ار  شناج  درـشف ، مه  رد  ار  شرکیپ  نارواگنج  زیت  نادـند  دـش و  وربور  رکـشل  نازاتـشیپ  شروی 
و ناراوس ، شروی  زا  ناوتان  ناروتـس و  مس  لامیاپ  هتفوک ، حورجم و  هتـسخ و  يدـمآ ، راتفرگ  يریـسا  هب  وت  داتفا و  كاـخب  يرواـی 

هدیساره ناریش  زا  هک  یگس  نوچمه  يدیخرچ  یم  هنشاپ  رب  دوب و  هدیکـشخ  تناهد  بآ  دروآ ، ماما  روضحب  ارت  رتشا  کلام  نوچ 
.دشاب يرارف  و 

، تسام تسدـب  نامیا  هدارا و  ياهدـیلک  دـنکیم و  رخف  اـمب  ناملـسم  تما  میناـهج و  شخب  ینـشور  هک  میئاـم  نیا  وت ، رب  ياو  ( 1)
ام نانخس  یشورفب ؟ رخف  ناربمایپ  نادنزرف  رب  یهاوخیم  یبیرفیم  ار  نانز  هک  وت  نیمه  ینک ؟ یم  هلمح  امب  وت  نونکا 
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.دینک یم  در  تردپ  وت و  دنریذپ  یم  هشیمه  مدرم  هک  ار 

نیب زا  ریبز  هحلط و  دندرک  تعیب  ع )  ) نینمؤملا ریما  اب  هک  دعب  دنتفریذپ و  ار  مدج  نید  یـشوخانب  یخرب  قایتشا و  هب  یهورگ  مدرم 
ع)  ) یلع روضحب  تراساب  ارت  دندش و  هتشک  دنتساخرب و  مردپ  اب  گنجب  دنداد و  بیرف  ار  ربمغیپ  رـسمه  دنتـسکش و  ار  نامیپ  اهنآ 

نم ینم و  ردپ  هدشدازآ  وت  نیاربانب ، دیـشخب ، تشکن و  ارت  درک و  تیاعر  ار  تیدنواشیوخ  تشذـگرد و  تهانگ  زا  وا  دـندروآ و 
«. نک ساسحا  ار  تهانگ  ینیگنس  نونکا  متسه ، تردپ  وت و  ياقآ 

ششخب و تساوخرد  یمرن  سامتلا و  اب  دمآ و  ماما  روضحب  تشگ و  نامیشپ  شیئاورپ  یب  زا  دش و  راسمرش  تدشب  ریبز ، رسپ  ( 2)
ترذعم دمحم ، ابا  يا  : » تفگ دروم  نیا  رد  هداد و  بیرف  ار  وا  هیواعم  هک  تشاد  مالعا  درک و  تیاضر 

ج 2،ص:392 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

تشذـگ و هک  دـیتسه  ینادـناخ  زا  امـش  نوچ  شخبب  میناداـن  رب  ارم  لاـح  تخیگنارب ، وت  لادـجب  ارم  هیواـعم )  ) درم نیا  مهاوخیم ،
: دومرف درکور و  هیواعمب  ماما  ( 1 « ) تسا هتخیمآ  امش  تشرسب  يرابدرب 

تـسد ما ، هدز  هناوج  يروراب  تخرد  مادک  زا  نم  هک  ینادیم  ایآ  وت  رب  ياو  منام ، یمنزاب  سک  چـیه  یئوگخـساپ  زا  هک  ینیب  یم  »
«. دنیوگب نخس  نآ  زا  اه  نیمزرس  اهرهش و  ناورهر  همه  هک  منزب  تا  هرهچ  رب  یغاد  هنرگو  رادرب  اهراک  نیا  زا 

«. تسا یشاداپ  نینچ  هتسیاش  هیواعم   » تفگ ریبز  نبا 

: تفگ درک و  ور  ریبز  رسپ  هب  هیواعم 

رد یغالک  نوچمه  وت  تخادنا و  تهاگ  نتشکب  ار  ریت  دیشخب و  افش  تشاد  اهدرد  وت  زا  هک  ار  ملد  ع )  ) نسح هک  دش  بوخ  هچ  »
اب تساوخیم  روط  ره  هک  يدش  راتفرگ  زاب  لاگنچ 
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«1 « » يزرو رخافت  سک  چیه  هب  یناوتیمن  رگید  درک و  يزاب  وت 

هب ماما  يزور  هک  تسا  یناتـساد  تسکـش  مه  رد  ار  شنانمـشد  تیعقوم  هک  یتارجاشم  ماـما و  هدـنزرا  تارظاـنم  رگید  زا  - 6 ( 2)
: تفگ شنایفارطا  هب  هیواعم  درک ، مالعا  هیواعمب  ار  ماما  روضح  تعرسب  نابرد  دمآ و  هیواعم  شیپ 

«. تخاس دهاوخ  هابت  ار  ام  عضو  مهزاب  دیایب  رگا  »

«. دهدب باوج  نآ  هب  دناوتن  زگره  هک  مسرپب  يزیچ  وا  زا  ات  دیایب  راذگب   » تفگ ناورم 

: تفگ تشادزاب و  راک  نیا  زا  ار  وا  هیواعم 

«. دوشیم ماهلا  اهنیا  هب  نتفگ  نخس  اریز  نکم ، ار  يراک  نینچ  »

: تفگ ماما  هب  هرخسم  اب  ناورم  یلو  تفگ  تینهت  وا  هب  تساخرب و  شمارتحا  هب  هیواعم  دش و  دراو  ماما 

______________________________

ظحاج 92 دادضا  نساحم و  58 و  یقهیب 1 / يواسم  نساحم و  (- 1)

ج 2،ص:393 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

!!«. تسا یقمحا  هناشن  نیا  دنیوگیم  هدرک و  دیفس  ار  تلیبس  ياهوم  دوز  یلیخ  يریپ  »

: دومرف شخساپ  رد  ماما  ( 1)

نامناهد فارطا  ياهوم  دسریم  نآ  هب  دایز  اهـسفن  نوچ  هک  میراد  وبـشوخ  یناهد  مشاه  ینب  ام  یلو  تسین  دـنیوگیم  هک  روط  نیا  »
هجیتن رد  دنسوب و  یم  ار  ناتـشوگانب  دننادرگیم و  يور  امـش  ناهد  زا  ناتنانز  دیراد و  وبدب  یناهد  هیما  ینب  امـش  یلو  دوشیم  دیفس 

«. دوشیم دیفس  نات  هرهچ  زا  تمسق  نآ  ياهوم 

: تفگ دز و  دایرف  شنارایب  دش و  نیگمشخ  هیواعم 

»؟ درک هابت  ار  ناتلاح  هایس و  ار  ناتراگزور  هک  دیدید  الاح  دینکن ، ثحب  وا  اب  متفگ  امشب  »

: دناوخیم ار  راعشا  نیا  جورخ  لاح  رد  درب و  ورف  گرزب  یهودنا  رد  ار  اهنآ  تساخرب و  سلجم  زا  ماما  ( 2)

متسب ورف  نخس  زا  بل  لاس و  جنپ  لاس و  هاجنپ  راگزور  نیا  رد  مدرک  هبرجت 

يا هرهب  ایند  نیا  رد  نم 
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مدیشوکن زگره  سوهب  ندیسر  يارب  مدربن و 

«. 1  » مناباتش یگرم  ورگ  رد  هک  مراد  نیقی  نم  ودنیآ  یم  شیپ  هب  یگمه  ایند  ياهوزرآ 

: تفگ یم  دناریم و  نخس  شیگداوناخ  زایتما  میظع و  يرترب  یگتسیاش و  زا  هیواعم  سلجم  رد  ماما  - 7 ( 3)

يردپ نشور و  یتخانـش  هک  ما  هداتفین  یگریت  هب  ما و  هدیئارگن  یناوتانب  زگره  مراوگرزب و  زیزع و  نم  هک  دـننادیم  ناگمه  شیرق  »
«. مراد راوگرزب 

: تفگ درک و  ماما  هب  يور  دش و  تحاران  نخس  نیا  زا  صاع  رسپ 

______________________________

يواسملا نساحملا و  (- 1)

ج 2،ص:394 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

تسا یفاک  اهنآ  زا  یکی  هک  يراد  يدنسپان  ياهیبوخ  يرت و  نادان  رت و  لقع  مک  همه  زا  نادناخ  نیا  رد  وت  هک  دنادیم  شیرق  ( » 1)
يا هماج  يرادنرب  اهراک  نیا  زا  تسد  رگا  مسق  ادخب  دبای ، یگریچ  شیهایـس  رب  مشچ  يدـیپس  نوچمه  دـناشک و  يراوخب  ارت  هک 

یئالاک وت  يارب  رگید  هک  نانچنآ  منکیم  باترپ  تیوسب  يا  هتخادگ  ياهگنـس  نآ  لالخ  زا  مشکیم و  دوخ  رب  رتش  تسوپ  نوچمه 
.دنامن یقاب  ترخافم  زا 

دنوادخ یلو  يزیگنارب  اه  هنتف  يزاس و  هدنکارپ  ار  عامتجا  ات  يزادنا  یم  يراوشدـب  ار  ام  يزات و  یم  ام  رب  یتخـسب  هک  تساهتدـم 
!!« دیازفا یم  تیئاوسر  رب 

: داد خساپ  نینچ  صاع  رسپ  تراسجب  ماما 

يزوریپ تزع و  هب  یسر و  یمن  وکین  يدصقمب  زگره  ینک  لمع  تباوصان  يأرب  يروآ و  دایب  ار  تدوخ  بسن  رگا  مسق  ادخب  اما  »
لخب هک  تسا  يزارد  راگزور  اریز  درامش  یم  دوخ  راکبیرف  نمشد  ارت  دریذپب ، ارم  نخـس  هیواعم  رگا  مسق  ادخب  یبای ، یمن  تسد 

درادـن و يراب  گرب و  نانچ  یگتـسیاش  وت  هخاش  هک  يدـنب  یم  يدـنلب  يوزرآ  هب  عمط  يرادـیم و  ناـهنپ  ار  دوخ  هنیک  يزرویم و 
.تسین راوازس  ار  یمرخ  يزبس و  نانچ  تدوجو  هاگارچ 

کیدزن یلیخ  مسق ، ادخب  اما 
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رد يا  هناد  نوچمه  ارت  دنیاناوت و  یناراوس  دـنمورین و  یناروالد  هک  اهنآ  يریگب ، اج  شیرق  ناریـش  زیت  ياهنادـند  نیب  رد  هک  تسا 
««. 1  » دشخب یمن  يدوس  تیراکبیرف  دنوش  يورایور  وت  اب  نوچ  دننک و  یم  دروخ  بایسآ 

هنیک توادـع و  نیا  دزاس و  راکـشآ  ار  شینمـشد  دریگب و  ماقتنا  ربمایپ  نادـناخ  زا  اـت  دوب  یتصرف  لابندـب  هشیمه  صاـع  رـسپ  ( 2)
رد ار  ماما  يزور  هکنانچ  دوب  شنورد  یکاپان  تاذ و  يدیلپ  هناشن  يزوت 

______________________________

65 يواسملا 1 / نساحملا و  (- 1)

ج 2،ص:395 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

: تفگ درک و  نایامن  ار  شتاذ  ثبخ  تفاتش و  شبناجب  دید و  فاوط  لاح 

درک و اپرب  هیواعم  تسدب  ار  شنید  دنوادخ ، يدید  هک  یتروص  رد  تساپرب  تردـپ  وت و  دوجوب  نید  هک  يربیم  نامگ  نسح ، يا  »
نتـشک زا  دنوادخ  ایآ  .تخاس  شراکـشآ  یناهنپ  یتسـس و  زا  سپ  دـینادرگ و  تسار  دوب  یجک  لاح  رد  هک  ار  نید  نیا  وا  تمهب 

هماج نونکا  وت  دخرچیم ؟ بایسآ  رود  هک  يرتش  لثم  ینک  فاوط  ار  شا  هناخ  زورما  وت  هک  تسا  هتـسیاش  ایآ  دوب و  یـضار  نامثع 
، دوبن تما  راک  يراوشد  مدرم و  یگدنکارپ  سرت  زا  رگا  ادخب  تسا ، نیگنر  نامثع  نوخب  تناماد  یلو  يا  هدیشوپ  دیپس  رایـسب  يا 

«. تخاس یم  راتفرگ  تردپ  تشونرسب  مه  ارت  هیواعم 

: دومرف نینچ  درک و  باترپ  صاع  رسپ  يوسب  ار  شنخس  ياهریت  ماما  ( 1)

نانمشد اب  یتسود  ادخ و  ناتـسود  اب  ینمـشد  اه  هناشن  نآ  دنوشیم و  هتخانـش  نآ  اب  هک  دنراد  یئاه  هناشن  نایمنهج  هک  شاب  هاگآ  »
، دومرفن دیدرت  ادخ  هرابرد  ندز  مه  رب  مشچ  کی  درکن و  کش  يراک  رد  زگره  نم  ردـپ  ینادـیم ، تدوخ  هک  مسق  ادـخب  تسوا ،

یهایس غاد  نانچ  یتسیانزاب  تیراکهبت  زا  رگا  صاع  رسپ  يا  دنگوس  ادخب 
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درخ و مک  يدرم  نم  هک  ینادـیم  تدوخ  نوچ  یتـفا  رد  نم  اـب  هکنیا  زا  سرتـب  یـشاب ، هدنمرـش  يا  هدـنز  اـت  هک  مبوکب  تا  هرهچب 
یناشخرد رهوگ  دننامب  شیرق  نادناخ  رد  نم  درب ، ورف  نم  رد  نادند  دهاوخب  یسک  ات  متـسین  ناوتان  نانچ  متـسین و  شیدنا  تسس 

هرخالاب دندرک و  ار  تیردپ  ياعدا  رفن  نیدنچ  هک  یئوت  نیا  دنـسانش و  یم  ار  مکاپ  بسن  مردپ و  ارم و  همه  مدنب ، ندرگ  هنایم  رد 
رذح رب  يزیخ ، یمرب  هزرابمب  نم  اب  يدیلپ  نینچ  اب  سپ  تشاد  بوسنم  دوخب  ارت  اه ، هدش  نیرفن  نیرت  هیامورف 

ج 2،ص:396 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

«. 1  » تسا هتخاس  نام  هزیکاپ  هتشاد و  رود  ام  زا  ار  يدیلپ  دنوادخ  هک  میربمایپ  كاپ  نادناخ  ام  هک  شاب 

تـساخرب ماما  مارتحا  هب  هیواعم  دـش و  دراو  هیواعم  رب  يزور  ماما  هکنآ  داد ، يور  ماما  يارب  قشمد  رد  هک  یعیاقو  رگید  زا  - 8 ( 1)
: تفگ درک و  زورب  شا  هنیک  دمآ و  مشخب  نایرج  نیا  زا  ناورم  دیناشن ، شمارتحا  هب  و 

هک تشک  یم  ارت  یتشادن و  یتیعقوم  نینچ  زگره  وت  دوب ، یمن  تسوا  راوگرزب  ناردپ  ثاریم  هک  هیواعم  یئابیکـش  رگا  نسح ، يا  »
ناراوس و اب  گنج  یئاناوت  هک  یتسناد  یتفایرد و  ار  ام  تردق  نوچ  یلو  يدرک  جیـسب  گنج  يارب  ار  یهورگ  وت  ینتـشک  هتـسیاش 
، يدرک یمن  نینچ  رگا  ادـخب  یتساوخ و  ناما  يدرک و  تعیب  يدـش و  میلـست  راچان  يرادـن  ار  هیما  ینب  ناـگرزب  ماـش و  نایرکـشل 
درک و راتفرگ  هیواعم  تردقب  ارت  هک  ار  ادخ  رکش  سپ  مدرک  یم  ادا  شکرس  کی  نتشک  رد  ار  مریشمش  قح  متخیریم و  ار  تنوخ 

«. دنک یم  راتفر  وت  اب  هنوگچ  هک  ینیب  یم  نونکا  دیشخب و  ارت  شیرابدرب  اب  وا 

خساپ نینچ  ار  ناورم  نخس  ماما  ( 2)
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: داد

نانز یتشاد ، ندرگب  گنن  يراوخ و  نامسیر  نمشد ، اب  یئورایور  ماگنهب  گنج و  ياهنادیم  رد  هشیمه  وت  ناورم ، يا  وت ، رب  ياو  »
ام میدیراب ، ورف  ار  تیاده  تمعن  امش  رب  ام  دیشاب  رازگساپس  رگا  میراد و  هارمه  هب  ار  نشور  ياهناهرب  هک  میئام  نیا  دنیرگب ، وت  رب 

راختفا هیما  ینب  هب  وت  تسا ، رود  رگیدکی  زا  ماقم  ود  نیا  ردقچ  دینک و  یم  توعد  شتآ  هب  ار  ام  امش  میناوخیم و  تاجن  هب  ار  امش 
دبع رابت  هک  ینادیمن  رگم  دنیـشنب ، تیازع  هب  تردام  دنروالد ، ریـش ، نوچمه  دنرادیاپ و  گنج  رد  اهنآ  هک  يرادـنپ  یم  ینکیم و 

نارای راوگرزب و  ناناولهپ  بلطملا 

______________________________

يواسملا نساحملا و  ، 10 دیدحلا 4 / یبا  نبا  حرش  (- 1)

ج 2،ص:397 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

اهرطخ اه و  یتخـس  زگره  هک  يا  هدید  دننادناخ  نیا  زا  هک  یـسک  ره  ار و  اهنآ  وت  هک  مسق  ادخب  ( 1 ( ؟ دننادرمگرزب نانابهگن و  و 
ناشنادیم زا  هک  يدوب  وت  نیا  دنرو و  هلمح  نیگمشخ و  ناریش  نوچمه  نانآ  دنا و  هتخیرگن  ناریلد  نادیم  زا  هتخادنین و  ناشسارهب 

رگا يزیرب ؟ ارم  نوخ  یناوتیم  هک  يربیم  نامگ  يداتفا ، گـنن  يراوخب و  تناـشیوخ  هارمه  هب  دـنتفرگ و  تراـسا  هب  ارت  یتخیرگ و 
نآ وت  درک و  حـبذ  يرتـش  نوچمه  ار  ناـمثع  هک  يزیرب ؟ درب  هلمح  ناـمثع  رب  هک  ار  سک  نآ  نوخ  یتـسناوتن  ارچ  يروـالد  یلیخ 

شلتاق بناجب  يریت  يدرکن و  عافد  وا  زا  ارچ  يدادیم ، رس  هلان  هآ و  هیامورف  نانز  لثم  يدیشکیم و  ریفن  نادنفـسوگ  نوچمه  تقو 
یتساوخ یم  هانپ  نم  زا  تناج  سرت  زا  یتسب و  یم  ورف  تشحو  تدـش  زا  ار  تنامـشچ  دـیزرلیم و  تیاهدـنب  هکلب  يدرکن ، باترپ 

نم دزیوآرد و  شیاقآ  نامادب  هک  يا  هدنب  نوچ 
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، دـش یم  هتـشک  نامثع  اب  مه  وا  دوب  وت  اب  هیواـعم  زور  نآ  رگا  يزیگنا و  یمرب  نم  لـتقب  ار  هیواـعم  نونکا  مدـیناهر و  گرم  زا  ارت 
هیواعم يرابدرب  رب  نم  هک  يربیم  نامگ  نونکا  دـینک و  یخاتـسگ  نمب  دـیناوتب  هک  دـینآ  زا  رت  ناوتان  رتمک و  هیواعم  وت و  مه  ـالاح 

میا هدراذـگاو  وا  هـب  ار  تموـکح  هـکنیا  زا  دسانــش و  یم  سک  ره  زا  رتـهب  ار  شدوـخ  هیواـعم  هـک  مـسق  ادـخب  ما ، هدــنام  هدــنز 
مناوتیم مهاوخب  رگا  دـهن و  مه  رب  هدـید  دـناوتیمن  هک  هدـیلخ  شمـشچ  رد  يراـخ  نوچمه  وت  دوـجو  نوـنکا  تسا و  رترازگـساپس 

گـنرین و ندرک و  رارف  تقو  نآ  رد  دـیآ و  هوتـسب  ناراوـس  هلمح  زا  دوـش و  گـنت  وا  رب  ناـهج  هک  مزیگنارب  ماـش  لـها  رب  یهاـپس 
رگا لاح  دنـشاب ، هتخانـشان  نامراک  وکین - نادنزرف  راوگرزب و  ناردـپ  هک  میتسین  یـسک  ام  دیـشخب و  دـهاوخن  يدوس  ارت  یئوگرپ 

«. يدازآ یئوگیم  تسار 

: تفگ ناورم  هب  هرخسم  اب  صاع  رسپ  ( 2)

: دناوخ ار  رعش  نیا  تقو  نآ  و  یئوگیم ؟ تسار  وت  دیوگیم و  غورد  وا  ایآ 

یب تـسا  شتآ  رد  نـهآ  هـک  یتـقو  یلودـهدیم  زیت  دـننکیم  غاد  ار  رتـش  هـک  یتـقو  ج 2،ص:398  ( ، (ع یلع نـب  نـسح  یناگدـنز 
 . تسادص

.شچب ار  تراک  هجیتن  ناورم  يا  تفگ  و 

: تفگ دز و  دایرف  ناورم  هب  هیواعم  ( 1)

یتـسین و وا  دـننام  وت  رخآ  يدـش ، راـتفرگ  يریقحت  يراوـخ و  نینچب  یتفریذـپن و  وـت  نکم و  یخاتـسگ  درم  نیا  هب  هک  متفگ  نم  »
یناسک اسب  هچ  و  تسادخ ، راوگرزب  ربمایپ  وا  ردپ  اما  يا  هداتفا  رود  هدش و  هدنار  يدرم  رـسپ  وت  دـسر ، یمن  وا  ردـپ  ماقمب  تردـپ 

«. دننک یم  ار  دوخ  روگ  دنوریم و  ناتسربق  هب  دوخ  ياپ  اب  هک 

ناورم ندرگ  ياهگر 
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: تفگ دروآ و  يور  هیواعمب  درک و  داب  مشخ  تدش  زا 

«. روایب تجح  تنادناخ  زا  نارپب و  گنس  تا  همخت  ریغ  زا  »

: تفگ درک و  ور  صاع  رسپ  هب  دعب  و 

«. یسرتیم وا  زا  يدرک  هنهرب  تاجن  يارب  ار  تتروع  وت  درک و  هلمح  وت  رب  ع )  ) یلع شردپ  هک  زور  نآ  زا  »

: تفگ هیواعم  تساخرب و  تلذ  يراسمرش و  اب  دعب  و 

«. 1 « » دنکش یم  مه  رد  ارت  هک  سرتب  هوک  یگیاسمه  زا  يوشیم و  قرغ  هک  ورم  ایرد  کیدزن  هب  »

ره زا  هیواعم  .تسشن  رت  نیئاپ  وا  ياج  زا  ماما  دوب و  رپ  شنایفارطا  زا  هیواعم  سلجم  تفر و  هیواعم  دزن  هب  ماما  رگید  يزور  - 9 ( 2)
هدیـسر ماقم  نیا  هب  قحانب  نم  دیوگیم  دناد و  یمن  تفالخ  هتـسیاش  ارم  هک  مراد  بجع  هشیاع  زا  تفگ : دعب  دـنار و  یم  نخـس  رد 

ادـخ تخادرپ و  گنجب  تفالخ  رما  رد  نم  اب  ع ) نسح ، ماما   ) درم نیا  ردـپ  هک  یتروص  رد  دزرمایب ، شیادـخ  دوشیم  هچ  ار  وا  ما ،
.درب نیب  زا  ار  وا 

______________________________

65 - 63 يواسملا 1 / نساحملا و  (- 1)

ج 2،ص:399 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

؟ ینکیم بجعت  یلیخ  راک  نیا  زا  ایآ  دومرف : ماما 

.ادخب هب  یلب  - 

؟ میوگب تیارب  رت  بیجع  نیا  زا  یهاوخیم  - 

: تسا مادک  وگب ، - 

! منیشنب یئاج  نینچ  رد  نم  هکنیا  - 

: تفگ داتفا و  گنرین  هب  یگشیمه  تداع  هب  دیدنخ و  هیواعم 

؟ تسا ردقچ  نآ  غلبم  يراد ، هدهعب  یضرق  ما  هدینش  مردارب  رسپ  - 

.رانید رازه  دص  - 
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اب تدوخ  صوصخم  رگید  رانید  رازه  دـص  تنادـناخ و  يارب  رازه  دـص  ماو ، يارب  رازه  دـص  مرادـیم ، میدـقت  راـنید  رازه  دـصیس 
.ریذپب ار  هزیاج  نیا  مارکا  تیاهن 

هب تبسن  هیواعم  مارتحا  زا  تشاد  روضح  سلجم  رد  هک  دیزی  دمآ و  نوریب  هیواعم  دزن  زا  ماما  ( 1)
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: تفگ دش و  تحاران  ترضح  نآ 

هیواعم یهدب .» رانید  رازه  دصیـس  وا  هب  ربارب  رد  وت  دنک و  راتفر  نینچ  وت  اب  ع )  ) نسح هک  ما  هدیدن  ار  یـسک  وت  لثم  نم  ردپ ، يا  »
«. 1 « » ینک نینچ  اهنآ  هب  تبسن  دیاب  مه  وت  تساهنآ  دوخ  زا  قح  نیا  تفگ :

هدرک بصغ  اهنآ  زا  ار  یقح  نینچ  وا  تسا و  ربمایپ  نادـناخ  اب  یمالـسا  تفـالخ  قح  هک  درک  رارقا  تحارـصب  هیواـعم  اـجنیا  رد  و 
.تسا

ار اهنآ  زین  نیخروم  رگید  دنا و  هدرک  لقن  ظحاج  یقهیب و  ار  اهنآ  رثکا  هک  دوب  شنانمشد  اب  ماما  تارظانم  یخرب  حورشم  اهنیا  ( 2)
یگیامورف و درک و  رادیدپ  ار  ناشرایع  راع و  درک و  اوسر  ار  شناوریپ  هیواعم و  ینانخـس  نینچ  اب  ماما  دنا و  هدروآ  دوخ  بتک  رد 

دوخ هبونب  ینانخس ، نینچ  قحب  دومرف و  نایب  ماش  مدرم  يارب  ار  هیما  ینب  یتسپ 

______________________________

4 دیدحلا 4 / یبا  نبا  حرش  (- 1)

ج 2،ص:400 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

نوگنرس یماندب  روگب  شا  هنابصاغ  تفالخ  هاگیاپ  زا  ار  وا  تسکش و  مه  رد  ار  شتیعقوم  هک  دوب  هیواعم  تموکح  دض  رب  یبالقنا 
.تخاس

دیعب ماما  زا  ار  يراتفگ  نینچ  اریز  دنا  هتسناد  یگتخاس  ار  اهنآ  هدرک و  دیدرت  اهوگتفگ  نیا  تحص  رد  نارگشهوژپ  زا  یـضعب  ( 1)
وا هب  هک  دـننک  یم  لقن  ناورمب  باطخ  ار  ماما  نخـس  طقف  تسا و  هدـشن  هدینـش  ماما  زا  یئاوران  نخـس  زگره  دـنیوگیم  دـننادیم و 

ماما هک  تشاد  رواب  ناوتیم  هنوگچ  نیاربانب  دوشیم » هدیلام  كاخب  وت  ینیب  میوگب  رگا  هک  تسا  نم  دزن  رد  وت  زا  يا  هنیـشیپ   ) دومرف
؟ دشاب هتفگ  شنانمشدب  یتشرد  نانخس  نانچ 

يراتفگ دندروآ و  یم  نابزب  شترضحب  تبسن  يزیمآ  تراسج  تاملک  ماما  ياه  نمشد  اریز  تسین  تسرد  رظن  راهظا  نینچ  یلو 
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یئاورانب اهنآ  دننامب  تسب و  یمن  غورد  اهنآ  هب  زگره  یلو  تفگ  یم  خساپ  اهنآ  هب  راچان  مه  ماما  دنتشاد و  یم  نایب  اوران  تشز و 
.تفگ یمن  نخس 

تیعقوم هوکـش و  زا  تدـشب  درکیم و  ار  ماما  تیـصخش  تیاعر  زاب  دـش  یم  راوخ  ریقحت و  ماما  بناج  زا  هکنآ  اب  هیواعم  لاـح  رهب 
یم مرتـحم  ار  شترـضح  ناـگمه  هـک  دـیدیم  درکیم و  ساـسحا  سمل و  مدرم  دزن  رد  ار  ماـما  تیبوـبحم  دیـسرت و  یم  شترــضح 

سلجم رد  يزور  هیواعم  دنیوگیم  نایوار  هکنانچ  ( 2 ، ) دنیوگیم نخس  بانج  نآ  تمظع  تلیـضف و  زا  وا  ربارب  رد  یتح  دنرامش و 
: تفگ دوخ 

نیا شروظنم  و  تسا »؟ رتالاو  نارگید  زا  هدج  دج و  هلاخ و  یئاد و  همع و  ومع و  ردام و  ردپ و  ظاحل  زا  یـسک  هچ  دـیئوگب  نمب  »
نسح هب  هراشا  تساخرب و  ياج  زا  نالجع  نب  کلام  تقو  نیا  رد  دوش ، هاگآ  ماما  هب  تبسن  مدرم  تدارا  هقالع و  نازیم  زا  هک  دوب 

ربماـیپ رتـخد  همطاـف  شرداـم  تسا و  ع )  ) بلاـط یبأ  نب - یلع  ینعی  مدرم  نیرتـهب  شردـپ  هـک  تـسا  درم  نـیا  تـفگ  درک و  (ع )
شیومع تسادخ و 

ج 2،ص:401 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

بنیز شا  هلاخ  ربمغیپ و  رـسپ  مساق  شیئاد  تسا و  بلاط  یبأ  رتخد  یناـه  ما  شا  همع  دـنک و  یم  زاورپ  تشهب  رد  هک  تسا  رفعج 
.تسا دلیوخ  رتخد  هجیدخ  شا  هدج  ادخ و  ربمایپ  شدج  تسادخ و  لوسر  رتخد 

: تفگ درک و  کلامب  يور  یتحاران  اب  صاع  ورمع  دمآ ، نوریب  ماما  نوچ  تفگن و  ینخس  دنام و  شوماخ  هیواعم  ( 1)

»؟ يروآ نابزب  نخس  قحانب  هک  دش  بجوم  مشاه  ینب  یتسود  »

: تفگ صاع  رسپ  باوج  رد  کلام 

ادخ قولخم  يدونشخ  يارب  هک  سک  ره  متفگ و  نخس  قحب  نم  »
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زا دنمرخ و  روراب و  یئاهتخرد  مشاه  ینب  دتفا ، یم  تواقـشب  ترخآ  رد  دسر و  یمن  شیاهوزرآ  هب  ایند  رد  دنک  ار  ادـخ  تیـصعم 
؟ تسین نینچ  ایآ  تفگ  درک و  ور  هیواعمب  دعب  و  دنرانکرب » یکاپان  غورد و 

«. 1  » تشادن قیدصت  زج  يا  هراچ  مه  هیواعم 

شنامشچ ربارب  رد  هشیمه  نیفص  نیگمهس  دربن  اریز  تشاد ، لدب  تخـس  یـساره  وا  مایق  شروش و  زا  دیـسرت و  یم  ماما  زا  هیواعم 
تاعارم تهج  نیمهب  دـیآ و  دـیدپ  شربارب  رد  هرابود  يا  هکرعم  نینچ  اداـبم  هک  دیـسرتیم  داـتفا و  یم  تشحوب  تفرگیم و  لـکش 

.دیشوکیم شمارتحا  هب  درکیم و  ار  ماما  لاح 

هیواعم دزن  هب  ینیمز  هرابرد  ربمایپ  مالغ  دیز  رـسپ  هماسا  لوتقم و  هفیلخ  نامثع  رـسپ  ورمع  يزور  دـنا ، هدروآ  نیخروم  هکنانچ  ( 2)
.دندرب تیاکش 

ار وا  هماسا  تفرگرد ، يا  هرجاشم  اهنآ  نیب  داد و  ار  وا  باوج  مه  هماسا  یـسانش ؟ یمن  ارم  هکنیا  لثم  تفگ  هماـسا  هب  ناـمثع  رـسپ 
ع)  ) نسح ماما  رانک  رد  تساخرب و  درک و  دیدهت  مشاه  ینب  يرایب 

______________________________

62 يواسملا 1 / نساحملا و  (- 1)

ج 2،ص:402 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

هک دیسرت  هیواعم  دنتفرگ ، رارق  نامثع  رسپ  رانک  رد  مه  اهنآ  دندید  ار  عضو  نیا  هک  هیما  ینب  دنتـسویپ و  وا  هب  مشاه  ینب  تسـشن و 
: تفگ فالتخا  عفر  يارب  دشک و  هنابز  هنتف  شتآ 

«. دیشخب هماسا  هب  ار  نیمز  نیا  ادخ  ربمایپ  هک  مدید  مدوخ  نم  دینکن ، باتش  »

موجه هیواعمب  هیما  ینب  دـمآ  نوریب  ماما  هک  یتقو  تخاـس  مکاـح  ناـمثع  رـسپ  رب  ار  وا  داد و  يأر  هماـسا  عفنب  بیترت  نیا  هب  و  ( 1)
.يداد مکح  ام  نیب  بجع  دنتفگ  دندرک و  شنزرس  ار  وا  دندرب و 

: تفگ تشادرب و  هدرپ  دوخ  یناهنپ  بارطضا  سرت و  زا  اهنآ  خساپ  رد  هیواعم 

تسد »
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زگره دوبریم  مرس  زا  ار  شوه  دیشخردیم و  نیفص  گنج  رد  اهدوخ  هالک  ریز  رد  هک  ار  اهنآ  ياهمشچ  مسق  ادخب  دیرادرب ، نم  زا 
سیقلا ءرما  راعشا  دعب  تسا و  هنتف  شماجنارس  تسا و  تیاکـش  شدعب  تسا و  وگموگب  گنج  هلحرم  نیتسخن  منک ، یمن  شومارف 

: دناوخ نینچ  دروآ و  دهاش  ار 

تروصب داد  ناشن  نادند  دش و  غاد  نوچ  یلو  دنروخیم  ار  نآ  تنیز  بیرف  نانادان  هک  تسا  يا  هزیـشود  نیتسخن  هلحرم  رد  گنج 
.تسا دنیاشوخان  شندیسوب  ندیئوب و  هک  تسا  يور  تشز  دراد و  دیفس  سیگ  هک  دیآ  یم  رد  مرحمان  ینز  هریپ 

: دناوخ ار  رعش  نیا  شنخس  دییأتب  دروآ و  یم  دیدپ  ار  اهگنج  تساهلد  رد  هک  یئاه  هنیک  تفگ ، سپس  ( 2)

دیآ یم  دیدپ  رتش  هچب  زا  دنمورین  رتش  تسا و  هتسویپ  گرزب  راک  هب  کچوک  راک 

ج 2،ص:403 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

«. 1  » دیوریم يا  هخاش  زا  امرخ  دنمونت  تخرد  و 

.دبای یم  نایاپ  هیواعم  هاگتسد  رد  شتارظانم  ماما و  رفس  هرابرد  ام  نخس  اجنیا  رد 

______________________________

309 بهذلا 2 / جورم  (- 1)

ج 2،ص:405 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

(1)

هیواعم ینکش  نامیپ 

هراشا

ج 2،ص:407 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

ینکـش نامیپ  زا  دـننادیم و  مزلم  تادـهاعم  طورـش و  يارجاب  ار  دوخ  یگمه  نوگ  هنوگ  ياهنید  اهداژن و  رد  اه  هدوت  اـهتلم و  ( 1)
صاخ یمامتها  دروم  نیا  رد  مالـسا  ًاصوصخم  دنراد و  هقالع  یناگمه  تاماظن  یعامتجا و  ياهدنویپ  هب  اریز  دننک ، یم  يراددوخ 

نآ يارجا  هب  هک  دـینک  اـفو  دوخ  ياـهنامیپ  هب  : » دـیامرفیم دـنوادخ  هکناـنچ  دـنکیم  دـیکأت  يراوتـسا  هب  ار  اـهنامیپ  تیاـعر  دراد و 
یناسک دض  رب  رگم  دینک  کمک  اهنآ  هب  هک  تسامش  رب  دنتساوخ  کمک  امـش  زا  نید  هار  رد  رگا  و  : » دیامرفیم زین  و  « 1 « » دیلوئسم

هک دهدیم  روتسد  دنوادخ  هیآ  نیا  رد  «. 2 « » دنا هتسب  نامیپ  اهنآ  اب  هک  دنشاب 
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نامیپ نارفاک  اب  هک  یناناملسم  رگم  دنیوج  تکرش  نانمشد  اب  گنج  رد  اهنآ  اب  دنباتشب و  دوخ  ینید  ناردارب  يرایب  دیاب  ناناملـسم 
هراب نیا  رد  مه  ربمایپ  تساهنامیپ و  تیاعر  شزرا  رگناشن  تایآ  نیا  تسین و  زیاج  ناشنامیپ  نتسکش  تروص  نیا  رد  هک  دنا  هتسب 

مه نینمؤملا  ریما  و  دنکیم » افو  نآ  هب  ددنب  یم  ینامیپ  هک  یتقو  نمؤم   » دیامرفیم زاب  و  دندنب » ياپ  دوخ  طورـشب  نانمؤم   » دـیامرفیم
: دیامرفیم دسیون  یم  رتشا  کلامب  هک  يا  همان  رد 

ار تناج  نک و  تیاعر  تناما  هب  ار  تا  همذ  شاب و  رادافو  تنامیپ  هب  یتفرگ  هدهعب  ار  يدـهع  یتسب و  ینامیپ  تنمـشد  اب  رگا  ( » 2)
يارب يرپس 

______________________________

هیآ 34 لیئارسا  ینب  (- 1)

هیآ 72 لافنا  (- 2)

ج 2،ص:408 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

زا ناشئارآ  هشیدـنا و  یگدـنکارپ  دوجو  اب  اهناسنا  عامتجا  يارب  زیچ  چـیه  يدـنوادخ  تاـبجاو  زا  اریز  هدـب  رارق  يا  هداد  هک  یلوق 
طقف دنتـشاذگیم و  مارتـحا  دنتـشاد  رگیدـکی  اـب  هک  یئاـهدادرارق  هب  مه  نیکرـشم  تـسین و  رت  یـساسا  رتـمهم و  قاـثیم ، هـب  ياـفو 

نیا اریز  شابم  راکبیرف  تنمـشد  اب  رامـشم و  تسـس  ار  تدـهع  شابم و  راکبیرف  تناـمیپ  رد  سپ  دـندیزرویم  تناـیخ  ناناملـسمب 
هداد رارق  شناگدنب  تینما  بجوم  ار  شدهع  نامیپ و  دنوادخ  دننکـش و  یم  نامیپ  دنزرویم و  تراسج  ادخب  هک  دننادان  ياهتخبدب 

«. دنبایرد ار  شتمحر  راوج  دنبای و  شمارآ  نآ  هیاس  رد  ات  تسا 

دـهدیم و یئاهنامرف  نینچ  ینکـش  نامیپ  زا  يراددوخ  اهنآ و  هب  يافو  موزل  طیارـش و  يارجا  اهنامیپ و  تیاعر  دروم  رد  مالـسا  ( 1)
هک یطرـش  اما  دـندرک ؟ هچ  نآ  هرابرد  فرط  ود  مینیبب  ات  مینک  یم  هاگن  دـش  هتـسب  هیواعم  ماـما و  نیب  هک  یحلـص  طیارـشب  نونکا 

طقف دنک  تیاعر  ار  نآ  تسیاب  یم  دوب و  ماما  هدهعب 
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، راکـشآ هب  هیواعم  هکنآ  زا  سپ  هک  یتروص  رد  هدرک  افو  طرـش  نیا  هب  رمع  رخآ  ات  مه  ماما  دزیخنرب و  هیواعم  دـض  رب  هک  دوب  نیا 
مایق هیواعم  دـض  رب  یتسیاب  نونکا  هک  دـندرک  داهنـشیپ  دـندمآ و  ماما  روضحب  نایعیـش  زا  یهورگ  تشاد  مالعا  ار  شینکـش  نامیپ 

ناگرزب تفر  هنیدمب  هفوک  زا  ماما  هکنآ  زا  سپ  دنکـشب و  هیواعم  تنایخ  دوجو  اب  ار  دوخ  نامیپ  دشن  رـضاح  زگره  ماما  یلو  مینک 
نوریب ار  هیواعم  رادنامرف  دـننک و  فرـصت  ار  هفوک  رهـش  هک  دـنداد  لوق  دزیخرب و  هیواعم  گنجب  هک  دنتـساوخ  شترـضح  زا  هعیش 

.دومرف توعد  یئابیکشب  ار  اهنآ  میتفگ  نیا  زا  شیپ  هکنانچ  تفریذپن و  ار  ناشداهنشیپ  ماما  یلو  دننارب 

هکنآ اب  درک ، بیذـکت  ار  شیاه  هدـعو  تشاذـگ و  اـپ  ریز  ار  شیاهدـنگوس  دـیزرو و  تناـیخ  شناـمیپ  هب  سکع  رب  هیواـعم  یلو 
شتادهاعم هب  هک  دوب  هداد  یعطق  حیرص و  یئاهلوق  هدرک و  دای  یگرزب  ياهدنگوس 

ج 2،ص:409 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

هک يدهع  نانچ  تسنایفس  یبا  نب  هیواعم  هدهع  رب  يدنوادخ  قاثیم  دهع و   » دوب هتـشون  نینچ  شا  همان  نامیپ  نایاپ  رد  دنک و  راتفر 
«. ددرگ مزلم  نآ  يارجا  هب  دنوادخ  ربارب  رد  دشاب و  شا  هدنب  هدهع  رب  ادخ  زا 

هاگآ : » تفگ تشاد و  مالعا  ار  نامیپ  ضقن  ناناملسم  ربارب  رد  هیواعم  هک  دوب  هتشذگن  هماندهع  ياضما  زا  زور  دنچ  زونه  یلو  ( 1)
: دیوگ یم  هراب  نیا  رد  ریمن  نب  نیصح  و  مراذگیم » میاپ  ریز  ار  نآ  نونکا  ما  هتسب  یلع  نب  نسح  اب  هک  يدادرارق  ره  هک  دیشاب 

دیزگرب و تفالخب  ار  شرسپ  تشک ، ار  شنارای  رجح و  درکن ، افو  دوب  هتسب  ع )  ) نسح اب  هک  یئاهدادرارق  زا  مادک  چیه  هب  هیواعم  »
ماما
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«. 1 « » درک مومسم  ار 

رد ار  شا  هناراکبیرف  تسایـس  نامه  درکن و  افو  مادـک  چـیه  هب  داهن و  اپ  ریز  برع  يارـسک  نیا  هیواعم  ار  حلـص  دادرارق  داوم  همه 
: میراگنیم ریز  رد  ار  نآ  حرش  هک  درک  ارجا  یئافو  یب  ینکش و  نامیپ 

(2)

ع)  ) نینمؤملا ریما  هب  مانشد  - 1

هراشا

زا ددرگ و  كورتم  دـش  یم  زاربا  وا  هب  تبـسن  هک  مه  یئاه  هنیک  اه و  ینمـشد  همه  هک  تسا  مزال  دوریم  اـیند  زا  یناـسنا  هک  یتقو 
يرارقرب زا  سپ  دز و  مه  رب  ار  یمـسر  نینچ  دنه  رـسپ  یلو  تسا  هدوب  موسرم  مدرم  همه  نیب  يا  هدـعاق  نینچ  رـشب  خـیرات  يادـتبا 
شترضح مارتحا  تشاگنا و  چیه  هب  ار  حلص  دادرارق  تخادرپ و  یئوجماقتنا  هب  تفگ و  ازسان  راکـشآ  هب  ار  نینمؤملا ع  ریما  حلص ،

: دنا هتفگ  هکنآ  اب  درکن  تیاعر  مه  گرم  زا  سپ  ار 

هچ رگا  تسا  مزال  ناگدرم  مارتحا 

______________________________

16 دیدحلا 4 / نبا  حرش  (- 1)

ج 2،ص:410 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

«. 1  » ناکیدزن هب  دسر  هچ  ات  دنشاب  رود 

نآ هب  مانشد  ات  دیـشوک  اوق  مامت  اب  تخیگنارب و  ع )  ) نینمؤملا ریما  ماقمب  نیهوت  یئوگازـسان و  يارب  ار  شیاهورین  مامت  هیواعم  ( 1)
.دراداو گرزب  هانگ  نیا  يارجا  هب  ار  یگمه  دهد و  رارق  ناناملسم  ياهتنس  ءزج  ار  ربمایپ  نادناخ  ترضح و 

ارم دـهد  مانـشد  ع )  ) یلع هب  سک  ره   » دومرف ادـخ  لوسر  اریز  تسا  ربمغیپ  ماقم  هب  تناـها  نینمؤملا  ریما  هب  مانـشد  ههبـش  نودـب  و 
تـسود ار  یلع  ناتـسود  ایادخ  : » تفگ نینچمه  و  تسا .» هدرزآ  ارم  درازایب  ار  ع )  ) یلع سک  ره   » دومرف زین  و  تسا .» هتفگ  ازـسان 

«. 2 « » رادب شراوخ  درادب  شراوخ  سک  نآ  ره  نک و  يرای  ار  شنارای  رادب و  نمشد  ار  شنانمشد  رادب و 

هدومرف هک  هدیسر  ربمایپ  زا  ناوارف  رابخا  و 
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رب مالسا  دوبن ، ادخ  نید  زا  شعافد  و  ع )  ) یلع داهج  رگا  تسوا و  ملع  رهش  هزاورد  لیلخ و  نیـشناج و  وا و  ردارب  ع )  ) یلع تسا :
: دنا هتفگ  شیپ  زا  تسناد و  یمن  شیاتکی  دیتسرپ و  یمن  ار  ادخ  یسک  تساخ و  یمن  ياپ 

دنهدیم مانشد  وا  هب  ربانم  زارف  رب 

.دش بصن  ربنم  ياهبوچ  وا  ریشمشب  هک  یتروص  رد 

______________________________

یفاصرلا ناوید  (- 1)

نم و تسا  هتفگ  هک  هدش  لقن  صاقو  دعس  زا   129 یمثیه 9 / عمجم  رد  113 و  هباغلا 4 / دسا  ، 483 لبنح 3 / نب  دمحا  دنسم  (- 2)
نایامن شا  هرهچ  زا  مشخ  راثآ  دـمآ و  ام  دزن  مشخ  اب  ربمایپ  هک  میدرکیم  یئوگدـب  ع )  ) یلع زا  میدوب و  هتـسشن  دجـسم  رد  رفن  ود 

ساش نب  ورمع  زا  یبقعلا ص 65  رئاخذ  باتک  رد  .تسا و  هدرزآ  ارم  درازایب  ار  یلع  سک  ره  راک ؟ هچ  نم  اب  ار  امش  دومرف  دوب و 
نمب دزرو  هنیک  وا  هب  سک  ره  هتـشاد و  تسود  ارم  درادـب  تسود  ار  یلع  سک  ره  دوـمرف  ربماـیپ  تـفگ  هـک  تـسا  هدـمآ  یملـسا 

.تسا هداد  رازآ  ار  ادخ  درازایب  ار  نم  سک  ره  هدرزآ و  ارم  درازایب  ار  یلع  سک  ره  هدرک و  ینمشد 

ج 2،ص:411 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

یم راوتـسا  ماما  هب  تبـسن  یئوجماقتنا  یئوگازـسان و  هب  طقف  شتموکح  هک  تسنادـیم  هیواعم  هک  دوب  نیا  مه  مانـشد  نیا  تلع  ( 1)
: تفگ درک و  حیرصت  عوضوم  نیا  هب  مکح  ناورم  هکنانچ  دوش 

«. 1 « » دبای یمن  رارقتسا  ام  تموکح  ع )  ) یلع مانشدب  زج  »

: تفگ داتسیا و  نخسب  هاگنآ  دنیآ و  مهارف  مدرم  ات  داد  نامرف  قشمدب  تشگزاب  زا  سپ  هیواعم  لاح  رهب 

هک ار  یسدقم  نیمزرس  سپ  یسریم  تفالخب  يدوزب  وت  تفگ  نمب  ادخ  لوسر  مدرم ، يا  »
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یلع ماقتنا  مانـشدب و  مه  مدرم  دینک »!! تنعل  ار  بارت  وبا  سپ  مدیزگرب  ار  امـش  مه  نم  نیزگرب ، دـننکیم  یگدـنز  نآ  رد  ناروالد 
رخآ رد  هیواعم  و  « 2  » دش یم  رارکت  دایعا  هعمج و  ياه  هبطخ  رد  دمآرد و  یگشیمه  یتنس  تروصب  یئوگازسان  نیا  دنتخادرپیم و 

: تفگ یم  شیاه  هبطخ 

و نک »؟!! شباذـع  یتخـسب  تسرفب و  رایـسب  یتنعل  وا  هب  سپ  تسب  ارت  هار  تشگرب و  وت  نید  زا  هک  نک  تنعل  ار  بارت  وبا  ایادـخ  »
دننک تنعل  ار  تما  ياوشیپ  ربمایپ و  ردارب  هک  تشون  اهرهش  رد  شنارازگراک  همهب  دعب  و  « 3  » دش یم  رارکت  ربانم  رب  اوران  نعل  نیا 

شنارازگراک و  « 4  » دنتسج یم  يرازیب  وا  زا  دندرکیم و  تنعل  ار  ماما  ربانم  رب  يا  هیحان  رهـش و  ره  رد  شا  هدناشن  تسد  نابیطخ  و 
اج همه  رد  مه 

______________________________

هقرحملا ص 33 قعاوص  (- 1)

361 دیدحلا 3 / یبا  نبا  حرش  (- 2)

.تسا هدرک  لقن  هیمامالا  یلع  درلا  باتک  رد  ظحاج  زا  ار  ربخ  نیا  هیفاکلا ص 72  حئاصن  (- 3)

هکنانچ مینک  لقن  هیواعمب  مانشد  دروم  رد  ار  ع )  ) نسح ماما  نینمؤملا و  ریما  شور  تسا  رتهب  15 و  دیدحلا 3 / یبا  نبا  حرش  (- 4)
دنهدـیم مانـشد  هیواـعمب  نیفـص  گـنج  رد  شناراـی  زا  یخرب  دینـش  نینمؤملا  ریما  هک  تسا  هدـمآ   420 هغالبلا 1 / جـهن  حرـش  رد 

میراد یمن  تسود   ) دومرف تشادزاب و  راک  نیا  زا  ار  اهنآ  ترضح 

ج 2،ص:412 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

صاع نب  دیعس  هکنانچ  دش  یم  رانکرب  شماقم  زا  درکیم  يراددوخ  راک  نیا  زا  سک  ره  و  ( 1  ) دنداشگیم نابز  گرزب  هانگ  نیا  هب 
هب تبـسن  ردق  نآ  هیامورف  دیلپ و  درم  نیا  تشاذـگ و  شیاجب  ار  مکح  ناورم  درک و  لوزعم  هنیدـم  يرادـنامرف  زا  تهج  نیمهب  ار 

ریما
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اورپ یب  ماما  هب  یئوگازسان  رد  يا  هزادناب  هبعش  نب  هریغم  و  «. 1  » دمآ یمن  دجسمب  رگید  نسح  ماما  هک  دیزرویم  تراسج  نینمؤملا 
شیازج درکیم  يراددوـخ  ع )  ) یلع نـعل  زا  سک  ره  درکیم و  راداو  ماـما  مانـشدب  ار  مدرم  داـیز  و  « 2  » دـمآ یمن  باسحب  هک  دوب 

«. 3  » دوب ریشمش 

رد هک  اهنآ  زا  یکی  هکنانچ  دنتـسنادیم  هعمج  زامن  ءازجا  زا  ار  نآ  هک  دنتـشاد  يراشفاپ  ماما  مانـشد  رد  يدـحب  هیواعم  نارازگراک 
يدجـسم نآ  هرافک  هب  دروآ و  اـجب  هراـبود  ار  زاـمن  دوب  هدرک  شومارف  هعمج  زاـمن  رد  ار  ع )  ) یلع هب  مانـشد  دوب ، ترفاـسم  لاـح 

هبطخ هفرع  زور  رد  هک  کلملا  دبع  نب  ماشه  و  «. 4  » دیمان رکذلا  دجسم  ار  شمان  تخاس و 

______________________________

ياجب تسا و  رت  هتفریذپ  امـش  رذع  رتهب و  دیهد  حرـش  مدرم  يارب  ار  ناشراتفر  لامعا و  رگا  یلو  دیـشاب  وگازـسان  یمدرم  امـش  هک 
ات امرف  تیاده  تقیقحب  یهارمگ  زا  ار  اهنآ  نک و  حالـصا  ار  ام  نیب  رادهگن و  ار  اهنآ  ام و  نوخ  ادـنوادخ  دـیئوگب  اهنآ  هب  مانـشد 

نوچ دمآ و  ماما  روضحب  هیواعم  هداتسرف  هک  هدش  لقن  مه  نسح  ماما  هرابرد  دنبای » یئاهر  ینادان  یهارمگ و  زا  دنـسانشب و  ار  قح 
ارت هک  یـسک  هب  دومرف  وا  هب  ماما  دزاس  دوبان  ار  تنانمـشد  دنک و  ظفح  ارت  هک  مهاوخیم  ادخ  زا  تفگ  دید  ار  ماما  تبیه  تمظع و 
هب وت  هک  تسا  تنایخ  نیا  يرادب و  تسود  مردام  ردپ و  ادـخ و  ربمایپ  يارب  ارم  هک  تسا  یفاک  وت  يارب  نکم  تنایخ  هتـسناد  نیما 

نتفلا ص 143) محالملا و   ) ینک نیرفن  ینمشد و  یتسه  وا  دامتعا  دروم  هک  یسک 

ناسللا نانجلا و  ریهطت  (- 1)

نبا حرش  (- 2)
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دیدحلا یبا 

ریثا نبا  هیشاح  رد  يدوعسم  (- 3)

مرقم نیسحلا  لتقم  (- 4)

ج 2،ص:413 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

: تفگ درک و  يروآدای  وا  هب  دیلو  نب  کلملا  دبع  دادن  مانشد  ع )  ) یلع هب  نوچ  دناوخیم 

!!« دنتسنادیم بحتسم  ار  بارت  وبا  هب  مانشد  ءافلخ  هک  تسا  يزور  زورما  نینمؤملا  ریما  يا  »

«. 1  » میا هدماین  اجنیا  هب  يراک  نینچ  يارب  ام  تفگ : ماشه 

یحاون همه  رد  ار  يراکهبت  نیا  داد و  رارق  دوخ  تامادقا  دمآرس  ار  ماما  هب  مانـشد  دیـسر ، تفالخب  ناورم  کلملا  دبع  نوچ  و  ( 1)
.دیزرو تردابم  ناهانگ  باکترا  هب  دوخ  سلاجم  رد  ًانلع  داد و  جاور  مالسا 

مامتها یئاراکشآ  هب  ع )  ) نینـسح ماما و  نعل  رد  دوب  قارع  هکم و  رد  هیما  ینب  نارادنامرف  زا  یکی  هک  « 2  » يرسق هّللا  دبع  نب  دلاخ 
: تفگ تفر و  ربنمب  يزور  هکنانچ  تشاد 

!!« نک تنعل  ار  نیسح  نسح و  ردپ  ربمغیپ و  داماد  مشاه  نب  بلطملا  دبع  نب  بلاط  یبأ  نب  یلع  ایادخ  »

______________________________

476 دیدحلا 3 / یبا  نبا  حرش  (- 1)

یئاسیلک وا  يارب  دلاخ  هک  دوب  ینارـصن  ینز  شردام  دوب و  نیقارع  رادنامرف  کلملا  دبع  نب  ماشه  فرط  زا  هللا  دبع  نب  دـلاخ  (- 2)
: تفگ وا  وجه  رد  قدزرف  تخاس و 

دـشاب مدرم  ياوشیپ  دناوتیم  هنوگچ  داتـسرف  ام  تموکحب  قشمد  زا  ار  دـلاخ  نیمز  يور  رد  هک  ار  سک  نآ  هرهچ  دـنک  تشز  ادـخ 
ياه هرانم  تشاد  هک  يا  هنیک  زا  تخاس و  بیلـص  اب  يدبعم  شردام  يارب  تسین  اتکی  دنوادخ ، هک  دراد  هدیقع  شردام  هک  یـسک 

.درک بارخ  ار  دجاسم 

نایعالا 5/ تایفو   ) دـش هتـشک  دـیلو  مایا  رد  درک و  رانکرب  تموکح  زا  تسا  هدرک  اـنز  ینز  اـب  روز  اـب  هکنآ  مرجب  ار  دـلاخ  ماـشه 
کیدزن یتیاور  مه  ریثک  نبا  و  ( 162 - 152
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رد ار  نآ  مه  رجح  نبا  هتسناد و  تاقث  هلمج  زا  ار  يراکهبت  درم  نینچ  هک  تسا  نابح  نبا  زا  بجعت  تسا و  هدرک  رکذ  ربخ  نیمهب 
.دشوپ یم  قح  سابل  ار  لطاب  هنوگچ  هک  دنک  دوبان  ار  بصعت  دنوادخ  تسا  هدروآ  شباتک 

ج 2،ص:414 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

«. 1 « ؟ مدز هیانک  بوخ  ایآ  تفگ : درک و  مدرمب  ور  دعب  و 

رارق تنـس  ار  راک  نیا  هیواعم  اریز  دندرکیم  نعل  ار  ع )  ) یلع ربنم ، رازه  داتفه  رب  هیما  ینب  راگزور  رد  دیوگیم : یطویـس  ظفاح  ( 1)
: دیوگیم شراعشا  رد  یعفاش  یفطصم  یظفح  دمحا  همالع  هراب  نیا  رد  .دوب  هداد 

دندوب هداد  رارق  تنس  ار  یلع  هب  مانشد  هک  دنک  یم  تیاکح  یطویس  خیش 

دندادیم مانشد  ع )  ) یلع هبربنم  هد  رازه و  داتفه  رب  و 

«. 2  » دندرکیم شنزرس  ریقحت و  ار  ناگدنهد  مانشد  یئوگازسان  نیا  ربارب  رد  یگرزب  نادرم  و 

مانشد اهنآ  هاگردب  یکیدزن  يارب  هلیسو  نیرتهب  دنراد و  ناوارف  يا  هقالع  راک  نیا  هب  هیما  ینب  دندیدیم  هک  مه  یماع  نادان و  مدرم 
: تفگ دمآ و  جاجح  دزن  هب  هیامورف  يدرم  هکنانچ  دنتسج  یم  هیما  ینب  هاگتسدب  یبرقت  هار  هلیسو  نیدب  تسا  ماما  یئوجماقتنا  و 

جاجح مدنمزاین .» ریما  هزیاجب  ما و  هراچیب  دنمتسم و  يدرم  نم  دنتـشاذگ و  یلع  ارم  مان  دندرک و  متـس  نمب  مردام  ردپ و  ریما ، يا  »
: تفگ وا  هب  دیدنخ و  دمآ و  ششوخ  نخس  نیا  زا 

«. 3  » مشخب یم  وتب  ار  هیحان  نالف  یئاورنامرف  نونکا  يدش ، لسوتم  یبوخ  هلیسوب 

ربنم رب  راب  کی  زج  دندیچیپ و  رس  راک  نیا  زا  ناتسجس  مدرم  یلو  تفای  جاور  یمالسا  ياهنیمزرس  همه  رد  نینمؤملا  ریما  هب  مانـشد 
دنتفریذپن اهنآ  دندرک  يراشفاپ  هیما  ینب  هچ  ره  تفریذپن و  تروص  راک  نیا  اجنآ 

______________________________

حئاصنلا ص 80 (- 1)

حئاصنلا (- 2)
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ص 79

356 دیدحلا 1 / یبا  نبا  حرش  حئاصنلا و  (- 3)

ج 2،ص:415 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

رد ناشمان  دنتفای و  ناوارف  يراختفا  فرـش و  ناتـسجس  مدرم  تهج  نیمهب  و  « 1  » دـندش دـیماان  اهنآ  تقفاوم  زا  هیما  ینب  هرخالاب  و 
.دنام یقاب  مارتحا  تمظع و  هب  خیرات 

هب تفالخ  هکنیا  ات  دنتشاد  يراشفاپ  دوخ  تفالخ  لوط  رد  مالسا  یماح  نامرهق و  ع )  ) یلع هب  تبـسن  یئوگازـسان  رد  هیما  ینب  ( 1)
داد روتسد  درک و  عنم  ار  ماما  هب  مانشد  داتسرف ، یمالسا  ياهروشک  يوس  همهب  هک  يا  همانشخب  یط  وا  دیـسر و  زیزعلا  دبع  نب  رمع 

: دنناوخب ار  هیآ  نیا  دایعا  هعمج و  ياه  هبطخ  رد  نآ  ياجب  هک 

یئادـخ وت  انامه  هدـم  رارق  يا  هنیک  نانمؤم  هب  تبـسن  ام  لد  رد  زرمایب و  دـنتفرگ  یـشیپ  ام  رب  نامیا  رد  هک  ار  نانآ  ار و  اـم  ایادـخ  »
«. 2 « » ینابرهم رادتسود و 

: دنناوخب ار  هیآ  نیا  داد  روتسد  هک  دنا  هتفگ  و 

دنپ ار  امـش  دراد و  یمزاب  متـس  يراکتـشز و  هانگ و  زا  دهدیم و  نامرف  نادنواشیوخب  کمک  يراکوکین و  يرگداد و  هب  دنوادخ  »
«. 3 « » دیروآ دایب  هک  دشاب  دهدیم 

«. 4  » دنناوخب ماما  هب  مانشد  ياجب  ار  هیآ  ود  ره  داد  روتسد  هک  دنا  هتفگ  و 

______________________________

نادلبلا مجعم  (- 1)

هیآ 10 رشح  هروس  (- 2)

هیآ 90 لحن  هروس  (- 3)

ماما هب  مانـشد  عنم  هرابرد  زیزعلا  دبع  نب  رمع  هک  دسیون  یم   356 هغالبلا 1 / جهن  حرـش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  ، 266 ریدغلا 10 / (- 4)
مانـشد ع )  ) یلع هب  اـه  هچب  اـب  يزور  مدـناوخیم ، نآرق  یکدوـک  ناـمز  رد  دوعـسم ، نب  هبتع  نادـنزرف  زا  یکی  دزن  رد  نـم  تـفگ ،

مدش و ادج  ناکدوک  زا  نم  تفر ، دجسمب  دش و  نیگمشخ  دید  ار  عضو  نیا  هک  نم  داتسا  میدادیم و 
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تسا یضاران  نم  زا  هک  مدرک  ساسحا  نم  داد و  لوط  ار  شزامن  داتسیا و  زامنب  دید  ارم  هک  ملعم  متفر ، دجسمب 

ج 2،ص:416 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

رعاش هکنانچ  دنام ، یقاب  ناراگزور  لوط  رد  هک  درک  بسک  یتمارک  فرـش و  دوخ  يارب  یمادـقا  نینچ  اب  زیزعلا  دـبع  نب  رمع  ( 1)
نآ زا  ناناملسم  همه  هک  یگرزب  مادقا  نیا  زا  هتفگ و  ساپس  يرعش  رد  وا  زا  هیلع  هّللا  همحر  یضر  فیرـش  دیـس  دادعتـسا  غوبنرپ و 

: تسا هتفگ  هدرک و  شیاتس  دندش  دونشخ 

میرگ یم  وت  رب  نم  هیما  ینب  زا  يدرمناوج  رب  یمشچدیرگب  دشاب  رارق  رگا  زیزعلا  دبع  رسپ  يا  »

دشابن هزیکاپ  كاپ و  تنادناخ  دنچ  ره  يا  هزیکاپ  وت  هک  میوگب  هکنآ  زا  ریغ 

______________________________

متفگ يدرکیم  تنعل  ار  یلع  زورما  هک  يدوب  وت  تفگ  مدیسرپ  هک  ار  شتلع  دیشک  مه  رد  ار  شا  هرهچ  دش  مامت  شزامن  هک  یتقو 
، ناج ردـپ  متفگ  دریگب ؟ مشخ  اهنآ  رب  دراد  ردـب  لها  زا  هک  یلماک  تیاضر  زا  دـعب  دـنوادخ  هک  ینادـیم  اـجک  زا  وت  تفگ  يرآ ،

یمن ار  راک  نیا  رگید  متفگ  تفرگ ، ماجنا  یلع  تسدـب  ردـب  گنج  ياهیزوریپ  همه  وت  رب  ياو  تفگ  دوب ؟ ردـب  لـها  زا  یلع  رگم 
هک مردپ  ربنم  ياپ  هنیدم  دجـسم  رد  نم  تفگ  زیزعلا  دبع  نب  رمع  نینچمه  نکن و  ار  يراک  نینچ  رگید  مسق  ادخب  ارت  تفگ  منک ،

، داتفا تنکل  هب  شنابز  دهد  مانـشد  ار  یلع  تساوخ  نوچ  یلو  دناوخیم  هبطخ  تحاصف  تیاهن  رد  وا  مدوب و  هتـسشن  دوب  هنیدم  ریما 
یلع لئاضف  زا  نم  هچنآ  تفگ  داـتفا  تنکلب  تناـبز  یهد  مانـشد  ار  یلع  یتساوخ  یتقو  هک  دـش  روطچ  ردـپ  يا  متفگ  وا  هب  يزور 

مدرم رگا  منادیم  (ع )
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منک يریگولج  راک  نیا  زا  مسرب  تفالخب  رگا  هک  متـسب  دهع  ادخ  اب  زور  نآ  زا  نم  دننک و  یمن  يوریپ  ام  زا  اهنآ  رفن  کی  دـننادب 
هدمآ هعیش ص 25  تنس و  نیب  مالسا  باتک  رد  .مدرک و  مادقا  نآ  عنم  هب  دیناسر ، تفالخب  ارم  داهن و  تنم  نم  رب  دنوادخ  نوچ  و 

ع)  ) یلع هب  نوچ  دناوخیم ، هبطخ  نارح  دجـسم  رد  هک  ابطخ  زا  یکی  درک  رداص  ار  روتـسد  نیا  زیزعلا  دـبع  نب  رمع  نوچ  هک  تسا 
هب مانشد  اهرهـش  همه  مدرم  هک  تسا  هدمآ  خیراوت  رد  و  يروآ ؟ یمن  اجب  ار  تنـس  ارچ  وت  رب  ياو  دندز  دایرف  مدرم  داتـسرفن  تنعل 

تناها هب  نانچمه  دنتفریذپن و  ار  روتـسد  نیا  صمح  رهـش  مدرم  طقف  زیزعلا  دبع  نب  رمع  میرحت  زا  دـعب  یلو  دـندرک  كرت  ار  ماما 
.دنداد همادا  ماما 

مدادیم شاداپ  ارت  متسناوتیم  رگا  یئوگدب و  مانشد و  زا  یتخاس  هزیکاپ  ار  ام  وت  ج 2،ص:417  ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

منیبب هدنز  ار  دوخ  هدرم و  ارت  هک  متشاد  یم  مرش  مدیدیم  ار  تربق  نم  رگا  و 

مزاس تباریس  مهاوخب  وت و  متام  رد  مزیرب  مشچ  زا  هک  ینوخ  تسا  كدنا  و 

میآ وت  يوسب  نم  رگا  تسادیپ  وکین  هتفرگ و  مارآ  وت  رد  رمع )  ) صفح وبا  ناعمس ، رید  يا 

«. 1  » تسا وت  هنیس  رد  ناورم  لآ  ناگدرم  نیرتهب  اریزدیاین  دنب  زگره  تناراب  ناعمس ، رید  يا 

یتعدب يوما  هفیلخ  نیا  هک  تشاد  نایب  زیزعلا  دبع  نب  رمع  زا  ار  دوخ  ساپس  بتارم  يرادبآ  نیریش و  راعـشا  نینچ  اب  فیرـش  دیس 
.تشادرب نیب  زا  دوب  هتشاذگ  نید  اب  ینمشد  یلهاج و  تداع  هب  هیواعم  هک  ار 

(1)

ع)  ) یلع هب  مانشد  نافلاخم 

هراشا

نانمؤم و لد  رد  گرزب  یترفن  مشخ و  ماما ، هب  مانشد 
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هدرب ناوارف  یئاهجنر  یمالسا  شرتسگ  هار  رد  دوب و  شناگداون  ردپ  شردارب و  ربمایپ و  ناج  ع )  ) یلع اریز  تخیگنارب  ناراکوکین 
ناملسم هب  مانشد  : » دومرفیم هک  دوب  هدیسر  ربمایپ  زا  ناناملسم  هب  .تستامرحم  نیرت  تشز  نیرتگرزب و  زا  ناناملـسمب  مانـشد  دوب و 

«. 2 « » تسا قسف 

نیب رد  هدیـسر و  نمؤم  ماهتا  نعل و  عنم  هراـبرد  ربماـیپ  زا  هک  رگید  یثیداـحا  و  «. 3 « » دـنک یمن  نعل  زگره  نمؤم  : » دوـمرفیم زین  و 
.دوب هدش  عیاش  ناناملسم 

______________________________

357 دیدحلا 1 / یبا  نبا  حرش  (- 1)

84 ریدقلا 4 / ضیف  ، 394 بیهرتلا 3 / بیغرتلا و  (- 2)

يذمرت حیحص  (- 3)

ج 2،ص:418 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

ام دندرکیم و  راجزنا  زاربا  ع )  ) یلع هب  مانشد  ربارب  رد  شنارادنامرف  هیواعمب و  تبسن  رفنت  مشخ و  اب  نیتسار  ناناملـسم  يور  نیا  زا 
: میروآ یم  اجنیا  رد  ار  اهنآ  راتفگ  زا  یخرب  کنیا 

(1)

صاقو یبا  نب  دعس  - 1

ناخروم هکنانچ  .دنکن  ضارتعا  نآ  هب  دونشب و  ار  یئازسان  نینچ  تسناوتیمن  دمآ و  یم  نارگ  ع )  ) یلع هب  مانشد  ندینش  دعس  يارب 
دوب شیرق  ياروش  لحم  هک  هودنلا  راد  رد  ادـخ  هناخ  فاوط  زا  سپ  تفر و  هکم  هب  نسح  ماما  اب  حلـص  زا  سپ  هیواعم  دـنیوگ  یم 

دش نیگمشخ  تشاد  روضح  اجنآ  رد  هک  دعس  تخادرپ ، ماما  مانشدب  ناگمه  روضح  رد  دش  لیکشت  سلجم  نوچ  تفای و  روضح 
: تفگ درک و  ور  هیواعمب  و 

رگا ار  ع )  ) یلع تازاـیتما  زا  یکی  مـسق  ادـخب  يزادرپـیم ؟ یلع  مانـشدب  هاـگنآ  یناـشن و  یم  تدوـخ  هاـگیاج  رد  ارم  هیواـعم  يا  »
میارب متشادیم  یلع  نادنزرف  نوچ  ینادنزرف  مدوب و  ربمایپ  داماد  رگا  ادخب  .دوب  رتهب  میارب  دباتیم  نآ  رب  دیشروخ  هچنآ  زا  متـشادیم 

ینخس نم  هرابرد  ربمغیپ  رگا  مسق  ادخب  دوب ، رتهب  دباتیم  نآ  رب  دیشروخ  هچنآ  زا 
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دنرادیم و تسود  ار  وا  شربمایپ  ادخ و  هک  مهدیم  يدرم  هب  ار  مچرپ  ادرف  : » دومرف تفگ و  ربیخ  زور  رد  یلع  هرابرد  هک  تفگ  یم 
زا میارب  ینخـس  نینچ  دـیاشگ » یم  ار  اهژد  نیا  وا  تسدـب  ادـخ  دزیرگ و  یمن  گنج  زا  زگره  دراد و  تسود  ار  ربماـیپ  ادـخ و  وا 
ایآ : » دومرف هک  تفگ  كوبت  گنج  رد  یلع  هراـبرد  هچنآ  نم  هراـبرد  ربماـیپ  رگا  مسق  ادـخب  دوب ، رتهب  دـباتیم  نآ  رب  باـتفآ  هچنآ 

نخـس نیا  دیآ » یمن  يربمایپ  نم  زا  سپ  هکنآ  رگم  دـشاب  یـسوم  دزن  رد  نوراه  ماقم  دـننامب  نم  دزن  رد  تهاگیاپ  هک  یهاوخیمن 
.دوب رتهب  دباتب  نآ  رب  باتفآ  هچنآ  زا  میارب 

تحاران نیگمـشخ و  تساخرب و  هاگنآ  .مراذگ » یمن  ياپ  یـشاب  نآ  رد  وت  هک  يا  هناخب  مشاب  هدنز  ات  رگید  هیواعم  يا  مسق  ادخب 
زا

ج 2،ص:419 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

«. 1  » تفر نوریب  سلجم 

(1)

هملسلا ما  بانج  - 2

ربمایپ دزن  رد  ار  وا  دـنلب  هاگیاپ  تشاد و  لماک  یهاـگآ  نینمؤملا  ریما - يـالاو  ماـقمب  ربماـیپ  ناـمیا  اـب  نیتسار و  رـسمه  هملـسلا  ما 
: تفگ تشون و  وا  هب  يزیمآ  ضارتعا  همان  دهدیم  مانشد  ماما  هب  یئاورپ  یب  یئاراکشآ و  هب  هیواعم  دید  نوچ  تخانش و  یم  یبوخب 

مهدیم تداهـش  دوخ  نم  دینک و  یم  تنعل  ار  بلاط  یبأ  نب  یلع  اریز  دیهدیم  مانـشد  ناتیاهربنم  يور  رب  ار  شربمایپ  ادخ و  امـش  »
«. دنرادیم تسود  ار  وا  شربمایپ  ادخ و  هک 

همادا شهانگ  یشکرس و  هب  تشاد و  يراشفاپ  شیاوران  راک  رد  نانچمه  هیواعم  دیشخبن و  يرثا  راوگرزب  يوناب  نیا  ضارتعا  یلو 
«. 2  » دادیم

(2)

سابع نب  هللا  دبع  - 3

شیپ ارم  تفگ  شبکرم  رادولجب  تخات و  دندادیم  مانـشد  ار  ع )  ) یلع هک  یهورگ  هب  سابع  نب  هّللا  دبع  یمالـسا  گرزب  دنمـشناد 
: تفگ دز و  دایرف  دیشک  یم  هنابز  دنمدرد  یبلق  زا  هک  غاد  یمشخ  اب  ربب و  نانآ 

______________________________

یمک فالتخا  اب  ار  ربخ  نیا  شحیحص  رد  زین  يذمرت  حیحص و  رد  ملسم  دوخ و  خیرات  رد  ریثک  نبا  317 و  بهذلا 2 / جورم  (- 1)
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هک دوب  هتسیاش  يداد و  نمب  هک  یحیرص  خساپ  دوب  تشز  ردقچ  تفگ  هک  هدروآ  دعـس  هب  ار  هیواعم  خساپ  يدوعـسم  دنا و  هدروآ 
.یتفگ یمن  ینخس  ام  يأر  ربارب  رد 

هملـسلا ما  روضحب  تفگ  هک  تسا  هدمآ  یلدج  هللا  دـبع  یبأ  لوق  زا   121 نیحیحص 1 / كردتـسم  رد  127 و  دیرفلا 3 / دقع  (- 2)
تفگ هملسلا  ما  هنوگ ، نیا  هب  ینخس  ای  هللا  ناحبس  ای  ادخ  رب  هانپ  متفگ  دنهدیم  مانـشد  ربمایپ  هب  امـش  نایم  رد  ایآ  تفگ  نمب  متفر ،

.تسا هداد  مانشد  ارم  دیوگب  ازسان  ار  ع )  ) یلع سک  ره  تفگ  یم  هک  مدینش  ربمایپ  زا 

نب نسح  یناگدنز 
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ج 2،ص:420 ( ، (ع یلع

؟ دیئوگ یم  ازسان  ربمایپ  هب  امش  نیمادک  - 

.میهد مانشد  ربمغیپ  هب  رگا  ادخب  هانپ  - 

؟ دیهدیم مانشد  بلاط  یبأ  نب  یلع  هب  کی  مادک  - 

.میهدیم مانشد  ام  هتبلا  یلع  هب  - 

ع)  ) یلع هب  هک  یسک  هدرک و  یخاتـسگ  ادخب  دهد  مانـشد  نم  هب  هک  یـسک  دومرفیم  هک  مدینـش  ربمایپ  زا  هک  مهدیم  یهاوگ  (- 1)
تسا هداد  مانشد  نمب  دیوگب  ازسان 

خلت یهودنا  دـش و  رود  اهنآ  زا  سابع  نبا  دـنیوگب ، یخـساپ  دنتـسناوتن  دـنتخادنا و  نیئاپب  ار  ناشاهرـس  يراسمرـش  تدـش  زا  اهنآ 
: تفگ شرادولج  هب  دعب  تخادنا و  ناشناجب 

؟ يدید هنوگچ  ار  اهنآ  - 

: دناوخ ار  رعش  نیا  ناراکهبت  نآ  هب  سابع  هلمح  زا  هنامداش  وا 

.دننکیم هاگن  باصق  دراک  هب  هک  یناوهآ  لثمدندرک  یم  هاگن  خرس  ياهمشچ  اب  وتب  اهنآ 

: دورس نینچ  وا  و  داب ، تیادف  مردام  ردپ و  وگب ، مهزاب  تفگ  دمآ و  ششوخ  سابع  نبا 

.دندرکیم هاگن  اناوت  یتسد  هریچ  هب  يراوخب  هداتفا  یئاه  هناچ  گنت و  ینامشچ  اب  اهنآ 

.داب تیادف  مردام  ردپ و  وگب ، مهزاب  - 

: مناوخیم ار  رعش  نیا  یلو  میوگب  هک  مرادن  يرگید  يزیچ  - 

.دنامیم ياجب  یئاوسر  ناشناگدرم  يارب  ودنزرویم  تیانج  ناشاه  هدرم  رب  ناشاه  هدنز 

وحم يارب  هک  هیواعم  كانلوه  ياه  هشقن  زا  سابع  رـسپ  دمآ و  یم  نایمب  هراب  نیا  رد  دنت  یئاهوگتفگ  هیواعم  سابع و  نبا  نیب  ( 2)
ام هک  تشاد  یمرب  هدرپ  دش  یم  حرط  وا  ياهیرترب  راکنا  ماما و  تیصخش 

ج 2،ص:421 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

رب دمآ و  هکم  هب  جح  دصقب  حلص  لاس  زا  سپ  هیواعم  هک  دنا  هدروآ  ناخروم  هکنانچ  میرادیم  نایب  ار  مهم  تاشقانم  نآ  زا  یـضعب 
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وا هب  هیواعم  .تسشن  شدوخ  ياج  رد  نانچمه  هک  سابع  نبا  رگم  دنتساخ  ياپرب  شمارتحا  هب  یگمه  دش ، دراو  شیرق  زا  یهورگ 
رسپ يا  تفگ :
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رـسپ هک  ینادـیم  وت  سابع  رـسپ  يا  يروآ ، یم  دایب  ار  نیفـص  گنج  زونه  ایوگ  یتساخن  ياپ  رب  تنارای  رگید  دـننام  وت  ارچ  سابع 
.دش هتشک  متسب  نامثع ، میومع 

.دوب اجنآ  هک  درک  رمع  نب  هّللا  دبع  هب  هراشا  راذگاو و  شرسپ  هب  ار  تفالخ  سپ  دش  هتشک  متسب  مه  باطخ  نب  رمع  (- 1)

.تشک كرشم  يدرم  ار  باطخ  نب  رمع  - 

؟ تشک یک  ار  نامثع  - 

.دنتشک ار  وا  ناناملسم  - 

.تسا هدوب  قحب  ناشراک  سپ  دنا  هدرک  راوخ  هتشک و  ار  وا  ناناملسم  رگا  تسا ، هدوهیب  وت  ياعدا  سپ  - 

.رادهگن ار  تنابز  مه  وت  سپ  دنرادزاب  تیب  لها  لئاضف  نایب  زا  ار  مدرم  هک  میا  هدرک  همانشخب  اهنیمزرس  همهب  ام  - 

؟ يرادیمزاب نآرق  ندناوخ  زا  ار  ام  سپ  - 

هن - 

؟ يرادیمزاب نآرق  ریسفت  لیوأت و  زا  ار  ام  سپ  - 

يرآ - 

؟ میسرپن يزیچ  هدرک  هدارا  دنوادخ  هک  نآ  موهفم  زا  میناوخب و  ار  نآرق  سپ  - 

يرآ - 

؟ نآ هب  ندرک  لمع  ای  نآرق  ندناوخ  تسا  بجاو  ام  رب  مادک  سپ  - 

نآ هب  ندرک  لمع  - 

ج 2،ص:422 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

؟ مینک لمع  نآ  هب  هنوگچ  مینادن  نآرق  لوزن  زا  ار  ادخ  دوصقم  رگا  سپ  (- 1)

.دننک یمن  ریسفت  وت  تیب  لها  وت و  لثم  ار  نآرق  هک  سرپب  یناسک  زا  - 

؟ مسرپب طیعم  وبا  نایفس و  وبا  لآ  زا  ار  نآ  ریسفت  هک  یهاوخیم  وت  هدش و  لزان  ام  تیب  لها  رب  نآرق  - 
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نابزب ناتدوخ  هرابرد  ار  ربماـیپ  نانخـس  دـیئوگن و  يزیچ  هدرک  لزاـن  امـش  هراـبرد  دـنوادخ  هک  یتاـیآ  زا  یلو  دـیناوخب  ار  نآرق  - 
.دیئوگب دیهاوخیم  هچ  ره  دعب  دیرواین 

شدوخ رون  دراذگ و  یمن  دنوادخ  یلو  دننک  شوماخ  ناشناهد  اب  ار  ادخ  رون  دنهاوخیم  اهنآ   » دومرف نآرق  رد  دنوادخ  - 
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«. دیاین شوخ  ار  نارفاک  دنچ  ره  دشخب  یم  لامک  ار 

ینخـس اراکـشآ  رد  هدب و  ماجنا  یناهنپ  هب  ینکب  يراک  یهاوخیم  رگا  رادـهگن و  ار  تنابز  رادرب و  نم  زا  تسد  سابع ، رـسپ  يا  - 
.يوگم

تخانش زا  مدرم  نتـشادهگن  رود  اهنآ و  لئاضف  وحم  لوسر و  نادناخ  اب  گنج  يارب  هک  هیواعم  قیمع  ياه  همانرب  زا  يوگتفگ  نیا 
.دنکیم تیاکح  یبوخب  دش  یم  ارجا  حرط و  اهنآ 

(2)

سیق نب  فنحا  ( 4

داتـسیا و ینارنخـسب  یماـش  راـکهبت  ناـگیامورف  زا  یکی  دـش  رارقرب  سلجم  نوچ  تفر و  هیواـعم  روـضحب  سیق  نب  فـنحا  يزور 
هیواعمب دش و  کیرات  شربارب  رد  ایند  تفـشآرب و  بیطخ  راجنهان  راتفگ  زا  فنحا  درک ، زاغآ  ع )  ) یلع هب  مانـشد  اب  ار  شا  هباطخ 

: تفگ درک و  ور 

سرتب ادخ  زا  هیواعم  يا  سپ  تفگ ، دهاوخ  ازـسان  اهنآ  هب  يوشیم  نامداش  ناربمایپ  هب  مانـشد  زا  وت  هک  دنادب  رگا  بیطخ  درم  نیا  »
- هب شهاگمارآ  رد  هتفر و  شیادخ  رادیدب  وا  هک  نک  اهر  ار  یلع  و 

ج 2،ص:423 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

دوب و كاپ  شناماد  دیئارگ ، مالـسا  هب  همه  زا  شیپ  هک  دوب  يدرم  کین  وا  مسق  ادـخب  راذـگاو ، شلمع  هب  ار  وا  تسا  هتفخ  یئاهنت 
«. درک لمحت  ار  ناوارف  یئاهیراوگان  هک  دوب  هتسجخ  یئاوشیپ 

درک و يور  فنحا  هب  دمآرب و  مهب  ماش  مدرم  ربارب  رد  ع )  ) یلع شیاتـس  زا  دش و  نیگمـشخ  تدشب  هدـنبوک  نخـس  نیا  زا  هیواعم 
: تفگ

ینک تنعل  ار  ع )  ) یلع يورب و  ربنمب  دیاب  مسق  ادـخب  نونکا  یتفگ  یتساوخ  هچنآ  يداهن و  راخ  رب  ار  تیاهمـشچ  فنحا ، يا  ( » 1)
«. یهاوخن هچ  یهاوخب و  هچ 

ینک روبجم  راک  نیا  هب  ارم  یهاوخب  رگا  تسا و  رتهب  تیارب  يرادرب  نم  زا  تسد  رگا  تفگ  فنحا 
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.دیبنج دهاوخن  ینانخس  نینچب  نم  ياهبل  زگره  هک  مسق  ادخب 

: دز دایرف  یتخسب  درکن و  وا  راتفگب  یئانتعا  هیواعم 

.ورب الاب  ربنم  رب  زیخرب و  - 

.دیزرو مهاوخ  فاصنا  مرادرک  راتفگ و  رد  هک  مسق  ادخب  - 

؟ تفگ یهاوخ  هچ  ینک  فاصنا  یهاوخب  رگا  - 

، مدرم يا  میوگ  یم  دـعب  متـسرفیم  دورد  ص )  ) دـمحم شربماـیپ  رب  میاتـس و  یم  میوگ و  یم  ساپـس  ار  دـنوادخ  موریم و  ربنمب  - 
دنتخادرپ و گنجب  دندرک و  تفلاخم  مه  اب  هیواعم  یلع و  متسرف ، تنعل  وا  رب  مهد و  مانشد  ار  ع )  ) یلع ات  داد  روتـسد  نمب  هیواعم 

.دنشکرس راکمتس و  شنارای  يرگید و  هک  دندرک  اعدا  مادک  ره 

.دنک تمحر  ناتیادخ  دیئوگب ، نیمآ  یگمه  امش  مدرک  اعد  نم  هک  یتقو  مدرم  يا 

تنعل دندوب و  راکمتـس  هک  اهنآ  زا  مادک  ره  رب  دینک  تنعل  تناگدـنب  همه  تناربمایپ و  ناگتـشرف و  وت و  ادـنوادخ  میوگیم ، هاگنآ 
ناوارف ینیرفن  اهنآ  رب  ایادخ  نانامرفان ، ناشکرس و  هورگ  رب  دینک 

ج 2،ص:424 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.منک یمن  دایز  مک و  يزیچ  میوگ و  یم  ربنم  يور  رب  ار  نانخس  نیا  نم  هیواعم  يا  دیئوگب ، نیمآ  مه  امش  مدرم  يا  .تسرفب 

«. 1  » میرذگ یمرد  وت  زا  رحب  وبا  يا  تروص  نیا  رد  تفگ  داتفا و  یتفگشب  هیواعم 

(1)

ریثک نب  ریثک  ( 5

دوب یمهس  ریثک  نب  ریثک  روهـشم  هغبان و  رعاش  دندرک  ضارتعا  نینمؤملا  ریما  تحاسب  یئوگازـسان  مانـشد و  هب  هک  یناسک  رگید  زا 
، دیوارتیم نآ  زا  یگزات  یناور و  هک  يراعـشا  اب  درک و  عافد  يراجنهان  نیا  ربارب  رد  شنیتسار  هدنز و  یهاگآ  ینید و  هدیقع  زا  هک 

«: 2  » تشاد زاربا  هنوگ  نیدب  یلع  نایوگازسان  هب  ار  شترفن  مشخ و 

هک ار  نیسح  ودهد  مانشد  یلع  هب  هک  ار  نآ  دنک  تنعل  ادخ 
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دنمدرم ناربهر  نایاوشیپ و 

دنراوگرزب ناشیاهومع  اهیئاد و  ودنکاپ  ناشناکاین  هک  ار  نانآ  دهدیم  مانشد  ایآ 

______________________________

قاروالا ص 59 تارمث  ، 54 فرطتسم 1 / ، 144 دیرفلا 2 / دقع  (- 1)

هدرک و تیاور  لـقن  رگید  یهورگ  ریبـج و  نب  دیعـس  زا  شردـپ و  زا  یمهـس  یـشرق  هعادو  یبا  نب  بلطم  نب  ریثـک  نب  ریثـک  (- 2)
زا ار  وا  نیعم  نبا  دـمحا و  دوب ، نخـس  كدـنا  يرعاش  ریثک  دـیوگ  یم  دعـس  نبا  دـنا ، هدرک  لقن  یثیداحا  وا  زا  مه  رگید  یهورگ 

(348 ءارعشلا 2 / مجعم  رد  ینابزرم  ، 426 بیذهتلا 8 / بیذهت   ) دنادیم دامتعا  لباق  نایوار  زا  ار  وا  زین  نایح  نبا  دنا و  هتسناد  تاقث 
هک تسا  هدش  هتفگ  دهدیم و  مانشد  ربمایپ  نادناخب  ریبز  هللا  دبع  دینش  هک  دورس  تهج  نآ  زا  ریثک  ار  راعشا  نیا  دیوگ  یم  ینابزرم 

.دنک راداو  تیب  لها  مانشدب  رابجا  هب  ار  مدرم  هک  تشون  هنیدم  رادنامرفب  ناورم  کلملا  دبع  هک  دوب  نیا  راعشا  ندورس  ببس 

نوچ تسا  هابتشا  نیا  یلو  تسا  هداد  تبـسن  یمهـس  ریثک  نب  هللا  دبع  هب  ار  اهنآ  هدروآ و  شباتک  رد  ار  راعـشا  نیا  دیدحلا  یبا  نبا 
.تسوا زا  راعشا  نیا  هک  هدش  هدرب  ریثک  نب  ریثک  زا  مان  طقف  تسا و  هدماین  نارعاش  لاح  حرش  رد  مان  نیا 

دنتسین ناما  رد  ربمایپ  نادناخ  یلو  دنراد  شیاسآ  نارتوبک  ناغرم و  ج 2،ص:425  ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

دنمالسا ربمایپ و  نادناخ  هک  اهنامه  نآ  لها  دنکاپ  ناش و  هناخ  تسا  هزیکاپ 

«. 1  » دتسیاب مالسب  يا  هدننک  مالس  هک  مادامداب  نانآ  رب  شدورد  ادخ و  تمحر 

(1)

يراصنا سینا  ( 6

سینا دنرامش ، کچوک  ار  شیالاو  ماقم  دنهد و  مانـشد  نینمؤملا  ریما  هب  اراکـشآ  هک  درکیم  راداو  ار  نابیطخ  هیواعم  هک  یماگنهب 
يوخ هزیکاپ  نارای  زا  هک  يراصنا 
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: تفگ نینچ  دنوادخ  ساپس  شیاتس و  زا  سپ  يا  هبطخ  رد  درمش و  تشز  ار  هیواعم  مادقا  تساخرب و  عافدب  دوب  ربمایپ 

مدینش ربمایپ  زا  هک  مروخیم  دنگوس  ادخب  نم  دیئوگیم و  ازسان  وا  هب  دیا و  هدینارذگ  دح  زا  ار  ع )  ) یلع هب  مانـشد  اهزور  نیا  امـش  »
ادـخب و  منک » یم  تعافـش  دـشاب  رتشیب  مه  نابایب  ياهتخرد  اهگیر و  زا  ناشرامـش  هک  ار  نامدرم  تماـیق  زور  رد  نم   » دومرفیم هک 
یتروص رد  دیدنب  یم  دیما  ربمایپ  تعافـشب  امـش  ایآ  منیب  یمن  رتدـنواشیوخ  رتکیدزن و  ربمایپ  هب  ع )  ) یلع زا  ار  یـسک  نم  هک  مسق 

«. 2  » دینک تیامح  شنادناخ  زا  دیناوت  یمن  هک 

(2)

مقرا نب  دیز  ( 7

درک و يور  وا  هب  رفنت  زاربا  اب  دهدیم  مانـشد  نینمؤملا  ریما  هب  اراکـشآ  هبعـش  نب  هریغم  دید  هک  یتقو  مقرا  نب  دـیز  گرزب  یباحص 
: تفگ

یهن ار  ناگدرم  هب  یئوگازسان  ادخ  ربمایپ  هک  یناد  یمن  رگم  هریغم  يا 

______________________________

475 دیدحلا 3 / یبا  نبا  حرش  (- 1)

134 هباغلا 1 / دسا  ، 89 هباصالا 1 / (- 2)

ج 2،ص:426 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

«. 1 « ؟ یئوگ یم  ازسان  تسا  هتفر  ایند  زا  هک  ار  یلع  ارچ  سپ  دومرف 

(1)

هرکب وبا  ( 8

، ربنم يور  رب  هرصب  رد  يزور  تسا  هدرک  هایـس  ار  خیرات  تاحفـص  شا  هناکاب  یب  راتـشک  هک  راکهبت  رگتیانج  نامه  هاطرا  نب  رـسب 
: تفگ درک و  مدرمب  يور  دعب  داد و  مانشد  ار  نینمؤملا  ریما 

«. دزادرپ مبیذکت  هب  هنرگو  دنک  مقیدصت  میوگ  یم  تسار  نم  هک  دنادیم  سک  ره  مسق  ادخب  ار  امش  »

.میسانشیمن يوگغورد  يدرم  زج  ارت  مسق  ادخب  دز  دایرف  هرکب  وبا 

«. 2  » دنداد تاجن  ار  وا  مدرم  یلو  دنریگب  ار  هرکب  وبا  هک  داد  روتسد  دیرپ و  هاطرا  نب  رسب  رس  زا  لقع 
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دوجو رد  هک  مالـسا  تمارک  زا  عافد  يارب  دنتـشادیمزاب  ماما  هب  مانـشد  زا  ار  وا  دنتخات و  یم  هیواعم  رب  هک  عاجـش  نارگـشاخرپ  نیا 
زا عافدـب  تهج  نیدـب  دـنک و  وحم  ار  ماما  لئاضف  دـهاوخیم  هیواـعم  هک  دنتـسنادیم  دنتـساخ و  یمرب  هنادرم  تشاد  یلجت  ع )  ) یلع

.دنتخادرپ یم  تقیقح 

مان دنوادخ  هدارا  نکل  دـنربب  اهدای  زا  ار  شلئاضف  دـنبوک و  مه  رد  ار  یلع  تیـصخش  هک  دندیـشوک  یم  شا  هتـسد  راد و  هیواعم و 
یکدـنا نامز  رد  مه  رگا  ددرگ  دوبان  لـطاب  دـنامب و  رادـیاپ  قح  هک  تسا  نیا  رب  یهلا  تیـشم  اریز  تخاـس  نادـیواج  ار  ع )  ) یلع

اوه رد  يدود  نوچ  دشاپ و  یم  مه  زا  يدوزب  راچانب و  یلو  ددرگ  هریچ  رهاظب  قح  رب  لطاب 
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.ددرگیم وحم 

اهیراوگرزب و زا  اـهنمجنا  همه  رد  هتفرگ و  ارف  ار  ناـهج  همه  شا  هدوتـس  تافـص  دـیواج و  گرزب و  ماـن  نینمؤملا  ریما  نونکا  ( 2)
شیاهیگدنزرا

______________________________

360 دیدحلا 1 / یبا  نبا  حرش   2 یناغا 6 / (- 1)

96 يربط 6 / خیرات  (- 2)

ج 2،ص:427 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

نارئاز و يوزرآ  هبعک  هک  تسوا  سدـقم  هاگمارآ  نیا  دـنزرویم و  راـختفا  وا  يرامـش  گرزب  يدـنمتدارا و  هب  همه  دوریم و  نخس 
دـنزرویم و كربت  مه  وا  رازم  ترایزب  دـننک  یم  دـصق  ار  ادـخ  هناخ  ترایز  هکنانچمه  ناملـسم  اـهنویلم  تسنادـنمزاین و  هاـگهانپ 
زج وا  زا  هک  تسا  هیواعم  نیا  دنزوریپ و  هشیمه  ناراگزیهرپ  تسا و  قح  يزوریپ  موهفم  نیا  دنیوجیم و  برقت  دنوادخب  وا  ترایزب 
زا یکی  رد  تسوا  ناریو  روگ  مه  نآ  دـنراد و  اهتیاکح  شکاپان  ریمـض  موش و  تشونرـس  زا  دـنرب و  یمن  مان  یکچوک  یتسپ و  هب 

.تسا یماندب  هدرم  نینچ  قح  يراوخ ، نیا  تسا و  هدنکفا  هیاس  نآ  رب  یتسپ  يراوخ و  هک  ماش  فیثک  ياه  هلبزم 

رب هک  دید  ار  اهسگم  هوبنا  درک و  هدهاشم  تفاثک  تبکن و  نآ  رد  ار  هیواعم  ربق  هک  یتقو  يروس  بوذجم  دمحم  گرزب  رعاش  ( 1)
: تسا نیا  شراعشا  یضعب  هک  تفگ  هراب  نیا  رد  يا  هدیصق  دنهد  یمرد  ادص  شروگ  يور 

تسا هایس  نینچ  نیا  تربق  ارچ  هک  مسرپ  یم  نم  ینیب و  یم  ار  وا  یتشز  رگا  تسا  وت  روگ  نیا 

دنشکیم هدبرع  هناتسم  نآ  يور  رب  اهسگم  هک  بارخ  تسپ و  ياهکاخ  زا  يا  هتشابنا 

دوش یمن  هتخانش  هک  تسا  يا  هناخشومارف  ایوگ  هدش  یفخم  مدرم ، يارب  شیاه  هناشن 

دوش نوگژاو  شماب  ورد  یتسس  زا  تسا  کیدزن  هتفای و  هار  شیاهراوید  رب  یناریو  یگدیسوپ و 

تسا راک  رد  شیناریو  يارب  یئاهتسد  هکنیا  لثم  هتفاکش  مه  زا  شیاه  هیاپ  دنلب  هبق  نآ 

اهربا شفقس  ياهفاکش  زا 
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کیرات نانچنآ  شهاگزامن  یتحدـننکیم  روبع  شیاهخاروس  زا  اـهداب  ج 2،ص:428 و  ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدـنز  تسا  رادومن 
تسا

.تسا هتفرن  اجنآ  هب  يدباع  زگره  یئوگ  هک 

وا ربارب  رد  تسا و  نیمز  يور  رد  یعامتجا  تلادع  گرزب  ربهر  تیناسنا و  ياوشیپ  ع )  ) نینمؤملا ریما  نونکا  تشذگ و  ناراگزور 
.تسوا هارمه  هشیمه  یماندب  یئاوسر و  هک  دوشیم  هتخانش  راکهبت  شکرس  کی  تشز  هرهچ  رد  مه  هیواعم 

(1)

درگباراد تایلام  - 2

فرـصمب نآ  دـمآرد  ات  دوش  راذـگاو  ماـما  هب  درگباراد  تاـیلام  دوب  نآ  ع )  ) نسح ماـما  اـب  هیواـعم  حلـص  ناـمیپ  رگید  طیارـش  زا 
اپ ریز  زین  ار  طرـش  نیا  دسیون  یم  ءادفلا  وبا  هکنانچ  درکن و  افو  مه  دادرارق  نیاب  هیواعم  یلو  دـسرب  هعیـش  نادنمتـسم  نادـنمزاین و 

تروص هیواعم  روتسدب  اهنآ  مادقا  هک  دسیون  یم  ریثا  نبا  دنتشادزاب و  ماما  زا  ار  دمآرد  نیا  هرصب  مدرم  يربط  هتفگب  انب  تشاذگ و 
.دنوش دنمورین  ماما  نارادفرط  هک  دراذگن  دنک و  يریگولج  ماما  يداصتقا  تردق  تیوقت  زا  هار  نیا  زا  تساوخیم  هیواعم  تفرگ و 

(2)

ع)  ) یلع نایعیش  اب  ینمشد  - 3

هیواـعم دوـب و  ع )  ) یلع نایعیـش  یناـگمه  تینما  تشاد  ررقم  حلـص  دروـم  رد  شنمـشد  اـب  نسح  ماـما  هـک  یطیارـش  نیرتـمهم  زا 
افو نآ  هب  تسکش و  مه  رد  مه  ار  نامیپ  نیا  نایفس  وبا  رـسپ  یلو  دیامنن  يراتفردب  اهنآ  اب  دنکن و  یـضرعت  اهنآ  هب  زگره  تسیابیم 

گرم ساره و  داجیا  رد  هیواعم  دندیزرویم ، تبحم  ربمایپ  نادـناخب  هک  دوب  ینامیا  اب  نادرم  زا  هورگ  نیا  يدوبان  شدـصق  درکن و 
ياهلاچ هیس  رد  ار  رگید  یهورگ  دیناشچ و  یم  گرم  تبرش  ار  یضعب  درکیم و  يور  هدایز  هتسد  نیا  نیب 

ج 2،ص:429 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

ار نآ  تشادرب  یئاناوت  اههوک  یتح  هک  دندرکیم  لمحت  ار  یتخـس  جنر و  زا  ینیگنـس  راب  نانچ  ماما  نایعیـش  تخادنا و  یم  نادنز 
.دشاب هدش  رطخ  يراتفرگ و  همهنیا  لمحتم  هعیش  هورگ  هزادنا  هب  هک  میرادن  غارـس  خیرات  رد  ار  یهورگ  تما و  چیه  ام  دنتـشادن و 

هب ار  هفوک  يرادـنامرف  هریغم ، گرم  زا  سپ  هیواعم  اریز  دـندوب ، وربور  اهدرد  اه و  یتخـس  اب  همه  زا  شیب  هفوک  مدرم  نایم  نیا  رد 
ار نایعیش  وا  تشاذگاو و  دایز 

دلج 2 مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  www.Ghaemiyeh.comیناگدنز  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 645زکرم  هحفص 436 

http://www.ghaemiyeh.com


یب ار  شنوخ  تفای  یم  یهاگهانپ  یگنس و  ریز  رد  ار  يا  هعیش  اجکره  دزیم و  نانآ  راتشکب  تسد  هنامحریب  تخانـش و  یم  یبوخب 
تخیوآ یم  رادب  لخن  ياه  هخاش  رب  ار  اهنآ  دروآ و  یمرد  ار  ناشیاهمـشچ  دیرب و  یم  ار  نایعیـش  ياپ  تسد و  تخیر ، یم  هناکاب 

داتـسرف و یمالـسا  ياهرهـش  رد  شنارادنامرف  نارازگراک و  همهب  يا  همانـشخب  هیواعم  «. 1  » درکیم هراوآ  ناشرهـش  هناخ و  زا  اـی  و 
: تشون نینچ  نآ  نمض 

يزور يرمتسم و  فذح و  ناریگب  قوقح  رتفد  زا  ار  شمان  دراد  تسود  ار  ع )  ) یلع هک  دش  تباث  سک  ره  هک  دیـشاب  هجوتم  ( » 1)
: داد روتسد  نینچ  نآ  رد  درک و  تسویپ  همانشخب  نآ  هب  يرگید  همان  دعب  و  دینک .» عطق  ار  وا 

«. دینک ناریو  ار  شا  هناخ  دینکفیب و  نادنزب  ار  وا  دش  هورگ  نیا  یتسودب  مهتم  سک  ره  »

هک ار  سک  ره  دنتـشک و  یم  يرهـش  ره  رد  ار  ام  نایعیـش   » دومرف تفریم  ع )  ) یلع نایعیـش  هب  هک  یئاهمتـس  هراـبرد  ع )  ) رقاـب ماـما 
هناخ دندرکیم و  تراغ  ار  شلاوما  دنتخادنا و  یم  شنادنزب  ای  دـندیرب  یم  ار  شیاپ  تسد و  تسام  نارادـفرط  زا  دـندرب  یم  نامگ 

«. 2 « » دنتخاس یم  ناریو  ار  شا 

______________________________

15 دیدحلا 3 / یبا  نبا  حرش  (- 1)

ردصم نامه  (- 2)

ج 2،ص:430 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

لها نارادفرط  دوشگ و  نایعیش  يورب  ار  تیانج  يرگمتس و  ياهرد  تفرگ  تسدب  ار  تفالخ  مامز  دنه  رسپ  هک  زور  نامه  زا  ( 1)
تشادن يا  هزادنا  هک  دندیدرگ  يراتفرگ  جنر و  يراوخ و  راچد  نانچ  دندش و  وربور  یعامتجا  یسایس و  گرزب  تالکشم  اب  تیب 

داحلا و رفک و  ار  تیب  لـها  تبحم  یـضعب  یتح  دـش  یم  هدرمـش  گرزب  یهاـنگ  بیع و  گـنن و  ربماـیپ  نادـناخ  یتسود  هکناـنچ 
هدیقع گرزب  رعاش  تیمک  بانج  هکنانچ  دنتسناد  یم  نید  زا  جورخ 
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: دورس یم  نینچ  هراب  نیا  رد  عیشت  و 

دندوب رتراکنایز  ناشدوخ  یلو  تسا  يراکنایز  درم  نیادنتفگیم  دندرکیم و  هراشا  نمب  ناشیاهتسد  اب  اهنآ 

تسا راکهانگ  راکدب و  وا  دنتفگ  یم  یخرب  ودندرکیم  ریفکت  امش  یتسودب  ارم  یهورگ 

دندرکیم بجعت  هرخسم و  هکلب  امش  یتسود  تهجبدنتفرگیم  بیع  نم  رب  ناش  یهارمگ  يراکبیرف و  زا 

«. 1  » دنتسنادیم فورعم  ار  نم  یبقل  مان و  نینچب  ودندناوخیم  یبارت  هدیقع ، قشع و  رد  ارم  اهنآ 

: تشادیم زاربا  راعشا  نیا  هب  ار  دوخ  هدیقع  مه  یلؤد  دوسالا  وبا 

ار ربمایپ  نیشناج  ار و  هزمح  ار و  سابع  مرادیم و  تسود  ناوارف  رایسب  ار  ص )  ) دمحم نم 

تشادن يدننام  تلادع و  روحم  رب  مالسا  هنودرگدیخرچیم  هک  دش  هداد  نمب  تبحم  نیا  زور  نآ  زا 

دنتسه نم  دزن  مدرم  نیرتیمارگ  شنادنواشیوخ  ربمایپ و  ناگدازومع 

______________________________ مسریم نآ  هب  هک  تسا  قح  اهنآ  یتسود  رگا 

نب هللا  دبع  ( 1 «. ) 1  » متـسین راـکاطخ  نم  تسین ، قح  دـنیوگب  رگا  ج 2،ص:431 و  ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدـنز  تایمـشاه  (- 1)
: دورس نینچ  درکیم  شنزرس  ع )  ) یلع یتسودب  ار  وا  هک  یسک  خساپ  رد  مه  ریثک 

درادن یهانگ  دراد  تسود  ار  ربمغیپ  هک  دشاب  نیا  يدرم  بیع  رگا 

دنتسه هزیکاپ  محر  داژن و  رد  ناشردپ  نسحلا و  وبا  نارسپ 

.دیادزیم ار  ناهانگ  اهنآ  یتسود  هکلب  ؟ دینادیم هانگ  ار  اهنآ  یتسود  امش  ایآ 

ار هنارگمتـس  شور  نیا  مه  سابع  ینب  يافلخ  دنتفر و  ار  هیواعم  هار  نایعیـشب ، تبـسن  تیانج  يزوت و  هنیک  رد  مه  هیما  ینب  يافلخ 
.میراد یلصفم  ياهباتکب  زاین  میراگنب  هتفر  یلع  نایعیش  رب  هک  ار  یهایس  ياهیراتفرگ  اههودنا و  میهاوخب  ام  رگا  دندرک و  يوریپ 

دنتشادن و یئانتعا  هیواعم  ياهسبح  اهلتق و  اهدیدهت و  هب  اهنآ  تشادن و  نایعیش  راوتسا  هدارا  رد  يریثأت  هنوگ  چیه  اهرازآ  نیا  یلو 
رد ار  دوخ  ناج 
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راوتـسا و هدـیقع  هار  رد  هک  ار  نیتسار  گرزب و  نادیهـش  نآ  زا  یخرب  کنیا  اـم  دـندرکیم و  یناـبرق  ناـشکاپ  هدـیقع  ناـمیا و  هار 
تیب لها  هب  قشع  زج  دـندش و  دیهـش  هیواعم  تسدـب  هک  یگرزب  ناینابرق  مینک ، یم  دای  دـنداد  ناج  هنادرم  ربماـیپ  نادـناخ  یتسود 

.دنتشادن یهانگ  لوسر  كاپ 

______________________________

دربم ص 545 لماک  (- 1)

ج 2،ص:433 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

نامیا هدیقع و  نادیهش 

هراشا

ج 2،ص:435 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

(1)

يدع نب  رجح 

هراشا

تدابع یئاسراپ و  یکاـپ و  شناد و  اـب  ربماـیپ ، ناراـی  هعیلط  رد  هک  دوب  یمالـسا  يـالاو  مهم و  ياـه  تیـصخش  زا  يدـع  نب  رجح 
ار شیوضو  هک  هاگره  دوبن و  تراهط  وضو و  نودـب  هاگ  چـیه  هک  دـنا  هتفگ  وا  ياوقت  تعاط و  نازیم  رد  .دومنیم  هرهچ  شزاـتمم 

.دنتسنادیم هوعدلا  باجتسم - ار  وا  مدرم  تشاذگ و  یم  زامن  تعکر  رازه  يزور  هنابش  دناوخیم و  زامن  درکیم  دیدجت 

هب مندـیماشآ  يارب  هک  ار  یبآ  تفگ  شنابهگنب  دـنک و  لسغ  هک  دـش  مزال  هار  نیب  رد  دـندربیم  ماـشب  تراـسا  هب  ار  رجح  هک  یتقو 
، دـنکیم تازاجم  ارم  هیواعم  يریمیم و  یگنـشت  زا  تروص  نیا  رد  تفگ  دادـن و  بآ  وا  هب  نابهگن  .منک  لسغ  ات  هدـب  يراد  هارمه 

يربا تفریذپ و  ار  رجح  ياعد  دنوادخ  دوش ، مهارف  شیارب  یبآ  ات  درک  اعد  ادخ  هاگردب  درب و  رـسب  تراهط  نودب  تسناوتن  رجح 
«. 1  » درک لسغ  رجح  دش و  رپ  اهلادوگ  دیراب و  ناوارف  یناراب  دمآ و  دیدپ 

نایب ار  شتداهـش  ببـس  نونکا  ام  دـیآ و  شراگن  باسحب و  هک  تسا  نآ  زا  رتشیب  فیرـش  یباحـص  نیا  ياـهیرترب  اـهیراوگرزب و 
: میرادیم

يا هبوک  دروآ و  دـیدپ  ار  شیخیرات  مایق  ات  تفاب  یم  ار  بالقنا  مچرپ  شناوارف  هودـنا  دوپورات  اـب  نسح ، ماـما  حلـص  زا  سپ  رجح 
هدنبوک

______________________________
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313 هباصا 1 / (- 1)

ج 2،ص:436 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

هدنکفا هرطاخمب  ار  ناملسم  عامتجا  یگدنز  هیواعم  ( 1 ، ) دزاس دراو  درکیم  دیدهت  ار  مالسا  هدوت  تایح  هک  هیواعم  روک  تسایس  رب 
رد ار  یمالـسا  تمظع  تیافک و  يانب  دنک و  هدنز  ار  یلهاج  نارود  هایـس  نیئآ  هرابود  مالـسا ، يدوبان  يارب  هک  دیـشوک  یم  دوب و 

يدام عبانم  راکتحا  هب  دبوک و  مه 
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زا دعب  دـنک و  ناشدـنمزاین  يزاین  یب  زا  سپ  دزاس و  یگدـنکارپ  رورت و  تشحو و  راچد  ار  هعماج  دزادرپب و  مدرم  يزور  تراغ  و 
اهیتشز باکترا  هب  اورپ  یب  دناشک و  ناشیگدرب  هب  دریگب و  اهنآ  زا  ار  یمالـسا  هبناج  همه  يدازآ  دیامن و  ناشراوخ  یمالـسا  تزع 

.دزادرپب شیناسنا  دض  ياهیراکهبت  و 

بجوم هناراکهبت  تسایـس  نیا  دـض  رب  ندرکن  شاخرپ  اهیئاوران و  نیا  ربارب  رد  توکـس  دـندید  شنامیا  اب  هدـیزگرب  نارای  رجح و 
هک تسا  بجاو  هدیمهف  ار  مالسا  تقیقح  هک  یناملسم  ره  رب  دوشیم و  نامیا  قح و  يدوبان  اهیراکتشز و  شرتسگ  لطاب و  يزوریپ 

.دزیخرب زیتسب  مدرم  نانمشد  ناگماکدوخ و  ناراکمتس و  اب  دنک و  يوریپ  ار  ربمایپ  شور 

يا هطاحا  مالـسا  ياهیگدنزرا  هب  تخانـش و  یم  ار  شیالاو  ياهفده  دوب و  هدیمهف  ار  مالـسا  قیاقح  هک  دوب  یناسک  هلمج  زا  رجح 
داـهج ناـمیا و  سرد  ع )  ) یلع ياهـشزومآ  بتکم  زا  دوـب و  ربماـیپ  تاـمیلعت  هسردـم  رد  نیتـسار  يدرگاـش  وا  اریز  تشاد  لـماک 

دزیخنرب زیتسب  شنارای  هیواعم و  ياهیرگمتـس  اب  دـنک و  لمحت  ار  هیواعم  ياهیئاوران  تسناوتیم  هنوگچ  تروص  نیا  رد  دوب  هتخومآ 
؟ دگنجن اهنآ  ياهینار  سوه  اه و - تعدب  اب  و 

زیاج ار  یشوماخ  رگید  دهدیم ، مانـشد  ار  ع )  ) نینمؤملا ریما  شراتفگ  نمـض  رد  هتفر و  ربنمب  هفوک  دجـسم  رد  هریغم  هک  دید  رجح 
ار تلادع  یگمه  دیامرفیم  دنوادخ   » تفگ درک و  هفوک  مکاح  هب  يور  تسنادن و 

ج 2،ص:437 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

هب دیهدیم ، مانـشد  اهنآ  هب  امـش  هک  اهنآ  هک  مهدیم  یهاوگ  نم  هریغم  يا  دیهد ، یهاوگ  تقیقحب  ادـخ  هاگـشیپ  رد  دـیراد و  ياپرب 
«. تسا ازسان  راوازس  درامش  یم  كاپ  غوردب  ار  دوخ  هک  سک  نآ  دنرت و  هتسیاش  تقیقح  يرترب و 

نارای ( 1)
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: تفگ درک و  ور  رجح  هب  هریغم  دندرک  دییأت  ار  وا  راتفگ  دایرف  اب  دنتساخرب و  مه  رجح 

تردـق و زا  سرتـب و  هاـشداپ  مشخ  زا  رجح  يا  میاورناـمرف ، وت  رب  نم  اریز  ینکفا  یم  ریت  شیوخ  يوسب  تدوخ  تسدـب  رجح  يا  »
دوخ ضارتعا  شاخرپ و  زا  رجح  یلو  دـنا »؟ هدـش  هتـشک  ناطلـس  مشخب  وت  ناوارف  نادـننامه  هک  ینیب  یمن  رگم  نک  اورپ  وا  ماـقتنا 

سولپاـچ هتـسد  راد و  زا  یهورگ  هکنیا  اـت  درکیم  موکحم  هاـگ  همه  اـج و  همه  ار  هیما  ینب  هایـس  تسایـس  داتـسیا و  یمنزاـب  زگره 
نیتـسخن مهاوخیمن  زگره   » تفگ تفریذـپن و  ار  ناشداهنـشیپ  هریغم  یلو  دـندرک  کـیرحت  رجح  لـتق  هب  ار  هریغم  هفوک ، تموـکح 

هیواعم متفا و  تواقشب  نم  دنیآ و  لئان  تداهش  تداعس  هب  اهنآ  مزیرب و  ار  ناشنوخ  مشکب و  ار  رهش  نیا  نادرمکین  هک  مشاب  یسک 
ار هریغم  دـندرکیم و  يراشفاپ  رجح  لتق  رد  هریغم  ناـسوساج  نارادزار و  یلو  ددرگ .» راوخ  ترخآ  رد  هریغم  دوش و  زیزع  اـیند  رد 

: تفگ اهنآ  هب  هاگآ  كریز و  قفانم  کی  تروصب  هریغم  هکنیا  ات  دنتشادیماو  راک  نیاب 

.مشک یم  ًامتح  ار  وا  نم  - 

435 ص :  يدع .....  نب  رجح  ج 2 437  (ع ) یلع نب  نسح  یناگدنز 

.یشکیم ار  وا  هنوگچ  - 

یلو دهدیم  همادا  شیاهیرگـشاخرپ  نیمهب  درادنپ و  یم  نم  دـننام  مه  ار  وا  رجح  دـیآ و  یم  هفوک  هب  يرگید  مکاح  نم  زا  سپ  - 
.دشک یم  ار  وا  یعضو  نیرتدبب  دریگیم و  ار  وا  هلهو  نیلوا  رد  ریگتخس  ریما  نآ 

ج 2،ص:438 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

المرب ار  هیما  ینب  هایـس  ياه  هشقن  نانچمه  رجح  تسـشن و  هفوک  تموکحب  شیاجب  هیمـس  نب  دایز  درم و  هریغم  يدنچ  زا  سپ  ( 1)
دیدهت و تسایس  درکیم و 
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.درمشیم تشز  ار  اهنآ  باعرا 

.دش گنت  زامن  تقو  هک  داد  لوط  ردق  نآ  ار  شا  هبطخ  تفر و  ربنم  رب  هعمج  زور  دایز  يزور 

«. هالصلا  » دز دایرف  ناگمه  ربارب  رد  درک و  ضارتعا  وا  هب  رجح 

اب درک و  ور  وا  هب  رجح  هرابود  داد ، همادا  شراتفگب  نانچمه  دشن و  لئاق  زامن  يارب  یشزرا  درکن و  رجح  نخسب  یئانتعا  هیمس  رسپ 
«. هالصلا  » تفگ دنلب  يادص 

تشادرب گیر  یتشم  درذگب  زامن  تقو  هک  دیـسرت  رجح  داد ، همادا  ار  شراتفگ  دشن و  لئاق  رجح  راطخا  يارب  یـشزرا  دایز  مهزاب 
دناوخ زامن  مدرم  اب  دمآ و  نیئاپ  ربنم  زا  دید  ار  ارجام  نیا  هک  دایز  دنتساخرب و  یگمه  رجح ، يرایب  مه  مدرم  دیشاپ  دایز  بناجب  و 

رد هک  يا  هبطخ  نمـض  دشک و  دـنب  هب  دریگب و  ار  رجح  هک  تفرگ  میمـصت  دوب و  هدرک  داب  شندرگ  ياهگر  مشخ  تدـش  زا  یلو 
یلاخ رجح  دوجو  زا  ار  هفوک  رهش  هک  مرادن  یئاورپ  كاب و  : » تفگ درک و  مالعا  ناگمهب  ار  دوخ  تشز  میمصت  درک  داریا  دجسم 

هاـگارچب ناـگرگ  دیـسر و  ارف  بـش  یگریت  رجح ، يا  ترداـم  رب  ياو  مـهد ، رارق  تربـع  ناگدـنیآ  يارب  ار  وا  تشونرــس  مـنک و 
«. دندمآ

: تفگ دز و  لثم  يرعاش  لوق  هب  و 

ات داتـسرف  رجح  دزن  هب  ار  هفوک  ناسانـشرس  زا  یهورگ  دایز  دمآ  هاگارچب  گرگ  دیـسر و  ارف  بش  يوگب  زردنا  هار  زا  نارچرتش  هب 
نیب یلو  دروایب  دریگب و  ار  رجح  ات  داتـسرف  ار  سیلپ  سیئر  راچان  تفریذپن ، رجح  یلو  دـنرادزاب  ضارتعا  شاخرپ و  همهنیا  زا  ار  وا 

.دنک ریگتسد  ار  رجح  تسناوتن  داد و  يور  يدروخرب  رجح  نارای  وا و 

ج 2،ص:439 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

رد نانمؤم  زا  یهورگ  ( 1)
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تسدربز يرونخس  هک  يدنک  نادهف  نب  سیق  دننک ، ریگتسد  ار  رجح  دایز  نازابرس  هک  دنتشاذگن  دندش و  عمج  عازن  ریگاریگ  نیا 
ناج رد  ار  هسامح  بالقنا و  شتآ  داتـسیا و  نخـسب  هکرعم  نآ  رد  درکیم  تیامح  رجح  زا  شزیگناروش  نانخـس  اب  اـج  همه  دوب و 

رب زجر  هنوگب  رجح  يراـی  تیاـمح و  رد  ار  راعـشا  نیا  دوتـس و  یگنادرم  ناـمیا و  هب  ار  شناراـی  رجح و  تخیگنارب و  هفوـک  مدرم 
: دناوخ مدرم 

دیگنجب ناتردارب و  زا  نونکادینک  عافد  دینک و  هلمح  رجح  نارای  يا 

تسین يراد  هزین  زادناریت و  امش  نایم  رد  ایآدریگب  ار  رجح  يا  هدننک  راوخ  دیراذگن 

اهنآ رب  تسناوتن  هک  دایز  دـنتفرگ و  رگنـس  شنارای  رجح و  دورن ؟ نوریب  هکرعم  زا  هک  ینز  ریـشمش  يا و  هداـیپ  رادـباقن و  هراوس  و 
کمک اهنآ  زا  دوخ  فدهب  ندیسر  يارب  هشیمه  هک  ار  یئاهسانشرس  فارـشا و  هفوک و  ناگرزب  ریزگان  داتفا و  تشحوب  دبای  تسد 

نم اب  ناتاهرکیپ  دینزیم  سپ  رگید  تسد  اب  دیشکیم و  شیپ  یتسد  اب  امش  ایآ  هفوک  مدرم  يا  : » تفگ اهنآ  هب  درک و  عمج  تفرگیم 
یم تیامح  رجح  زا  نات  هلیبق  نارـسپ و  ناردارب و  یلو  دیتسه  نم  اب  امـش  هدـش ، هدـنار  نادان  يوجـشاخرپ  رجح  اب  ناتاهلد  تسا و 

ات مروآ  یم  امش  رسب  ار  یهورگ  ای  دینک  تباث  دیاب  ار  دوخ  تئارب  ای  مسق  ادخب  تسامـش ، قافن  بیرف و  لیلد  نیا  مسق  ادخب  .دننک 
«. دننک تسار  ار  امش  ياه  یجک 

ریما وت و  يرادربناـمرف  زج  اـم  رگا  كاـپ  يادـخب  هاـنپ   » دـنتفگ وا  هب  دـندرک و  تعاـطا  زاربا  داـیز  ربارب  رد  هفوک  هیاـمورف  ناـگرزب 
تعاطا یهاوخیم  رگا  میهاوخیمن و  وت  يدونشخ  زج  يزیچ  ام  میشاب  هتشاد  رس  رد  يا  هشیدنا  هیواعم  نینمؤملا 
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ینادب و تدوخب  تبسن  ار  ام 

ج 2،ص:440 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

«. تسرفب وا  گنجب  ار  ام  ینک  نیقی  رجح  اب  ار  ام  تفلاخم 

هدنکارپ رجح  رود  زا  ار  ناتناگتـسب  رـسپ و  ردارب و  ناتمادکره  دـیورب و  رجح  نایفارطا  بناجب  نات  یگمه   » تفگ اهنآ  هب  دایز  ( 1)
«. دنامن یقاب  رجح  فارطا  رد  یسک  ات  دیزاس 

هفوک سیلپ  لک  سیئر  هب  دایز  دندرک و  تکرح  وا  نایفارطا  نتخاس  هدنکارپ  رجح و  نداد  تسکـش  يارب  هفوک  داهن  تسپ  ناگرزب 
راک نیا  هدهع  زا  دناوتیمن  یئاهنت  هب  دادش  هک  دـیمهف  نوچ  دـنک و  ریگتـسد  ار  شنارای  رجح و  ات  داد  نامرف  یلاله  مثیه  نب  دادـش 

: تفگ وا  هب  درک و  راضحا  ار  « 1  » يدنک ثعشا  نب  دمحم  دیآرب ،

مزاس و یم  ناریو  ار  تیاه  هناخ  منک و  یم  عطق  ار  تیامرخ  ياهتخرد  همه  ای  يروایب و  ار  رجح  دـیاب  ای  مسق  ادـخب  ءاـثیم ، اـبا  يا  »
هک مهدیم  تلهم  وتب  تفگ  دایز  منک  ریگتسد  ار  وا  ات  هدب  تلهم  زور  هس  تفگ  ثعـشا  رـسپ  منک » یم  هراپ  هراپ  ار  ترکیپ  هرخألاب 

.نک هدامآ  گرم  يارب  ار  دوخ  هنرگو  يروایب  ار  وا 

نیب هک  یتخـس  گنج  زا  سپ  دـندرک و  عافد  دوخ  زا  هنادرم  شنارای  رجح  دنتـساخرب و  هزراـبمب  هفوک  سیلپ  سیئر  ثعـشا و  رـسپ 
داد روتـسد  دایز  دندروآ و  دایز  دزن  هب  دـنتفرگ و  ار  شنارای  رجح و  دـندش و  زوریپ  دایز  تموکح  نادالج  هرخألاب  تفرگرد  اهنآ 

.دنتخادنا نادنزب  ار  اهنآ 

یلع اهنیا  هک  دنداد  تداهـش  اهنآ  دننک و  ءاضما  شنارای  رجح و  دض  رب  يا  همان  یهاوگ  ات  تساوخ  ار  هفوک  مدرم  زا  یهورگ  دایز 
ینمشد هیواعم  اب  دنریگیم و  هدروخ  نامثع  رب  دنرادیم و  تسود  ار  (ع )

______________________________

نب ثعشا  نب  دمحم  (- 1)
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تـسرد نخـس  نیا  یلو  تسا  هدـمآ  ایندـب  ربمایپ  نامز  رد  هک  هدـش  هتفگ  دوب  رکب  وبا  رهاوخ  هورف  ما  شرداـم  یفوک  يدـنک  سیق 
ای لاس 66  رد  ار  وا  راتخم  دـینادرگ و  لصوم  مکاح  ار  وا  ریبز  هللا  دـبع  تسا ، هدرک  جاودزا  هورف  اب  رکب  وبا  نامز  رد  وا  اریز  تسین 

(64 بیذهتلا 9 / بیذهت   ) دیناسر لتقب  يرجه   70

ج 2،ص:441 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

نآ يرعـشا  یـسوم  وبا  نب  هدرب  وبا  تقو  نیا  رد  تسین  عطاق  هتـشون  نیا  تفگ  دشن و  یـضار  همان  یهاوگ  نیا  هب  دایز  یلو  دننکیم 
: تشون حرش  نیا  هب  يا  همانتداهش  هیامورف  درم 

نوریب دنوادخ  نامرف  زا  يدع  نب  رجح  هک  دریگیم  یهاوگب  ار  نایناهج  دـنوادخ  دـهدیم و  تداهـش  یـسوم  وبا  رـسپ  هدرب  وبا  ( » 1)
هتسکش نامیپ  هدمآ و  مهارف  وا  رب  یهورگ  هدیناروش و  وا  رب  ار  مدرم  هدرک و  تنعل  ار  هفیلخ  هتخادنا و  هقرفت  ناناملسم  نیب  هدمآ و 

!!« تسا هدش  رفاک  اناوت  دنوادخب  ناگیامورف  نوچمه  رجح  دنا و 

رفن داتفه  هب  ناـخروم  هتفگب  هک  یناوارف  هورگ  دـننک و  ءاـضما  ار  نآ  اـت  درک  راداو  ار  مدرم  دـش و  یـضار  همانتداهـش  نیا  زا  داـیز 
وا دنتسب و  نینهآ  ریجنز  هب  ار  رجح  ات  داد  روتسد  داتسرف و  هیواعم  يارب  ار  همان  یهاوگ  دایز  دندرک و  ءاضما  ار  همان  نآ  دندیـسریم 

.دنداتسرف هیواعم  روضحب  قشمدب  شنارای  اب  ار 

هک دید  ار  ناریـسا  ناوراک  تفر و  ماب  يور  هب  دوب  وا  دنزرف  اهنت  هک  شرتخد  دش و  دنلب  رجح  هناخ  زا  یکاندرد  هودـنا  هلان و  دایرف 
درک نایب  نامسآ  هام  هب  ار  دوخ  درد  تیاکش و  درک و  عادو  هاگن  اهنآ  هب  هودنا  هیرگ و  اب  دنراپسهر و  گرم  بناجب 
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: دورس ار  راعشا  نیا  درکیم  تیاکح  شا  هتخادگ  بلق  زا  هک  تبیصم  جنر  درد و  تدش  زا  و 

ینیبب نتفر  لاح  رد  ار  رجح  دیاشورب  رتالاب  هدنبات  هام  يا 

دشکب ار  وا  دنادیم  ریما  ار  دوخ  هک  سک  نآ  اتدوریم  برح  رسپ  هیواعم  يوسب  وا 

دنروخب ار  وا  هناچ  ناغرم  ودنز  رادب  قشمد  هزاورد  رب  ار  وا  و 

دنکیم یئاورماک  ریدـس  قنروخ و  ياـهخاک  رد  ج 2،ص:442 و  ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدـنز  دـنکیم  متـس  ماش  ریما  رجح  زا  دـعب 
يدع ینب  رجح  يا  رجح ، يا  «1»

داب هارمه  ینامداش  تمالس و  ارت 

دیلانیم ریش  نوچ  ماش  رد  هک  يدرمریپ  نآ  يوش و  هتشک  یلع  دننام  مه  وت  هک  مسرتیم  یلو 

دندرک یمن  رحن  رتش  نوچ  ار  وا  ودرمیم  نارگید  نوچمه  مه  رجح  شاک  يا 

«. 2  » دنوریم ایند  نیا  زا  دنوشیم و  هتشک  یموق  ره  نایاوشیپ  يوش ، هتشک  مه  رگا 

: تفگ اجنآ  رد  رجح  دیسر و  ءارذع  جرم  هب  نادیهش  ناوراک  ( 1)

ریبکت هیحان  نیا  رد  هک  متـسه  یـسک  نیلوا  دـندرک و  سراپ  نم  رب  شیاهگـس  اجنیا  رد  هک  مدوب  یناملـسم  نیتسخن  نم  مسق  ادـخب 
«. 3  » متفگ

داد روتسد  داتـسرف و  اجنآ  هب  ار  یمـشچ  کی  درم  هیواعم  دش و  نامداش  ربخ  نیا  زا  وا  دیناسر و  هیواعمب  ار  ناریـسا  ربخ  دایز  کیپ 
جرم هب  مشچ  کی  دالج  نوچ  .دـشکب  ار  اهنآ  دـندادن  مانـشد  شترـضحب  دنتـسجن و  يرازیب  نینمؤملا  ریما  زا  شناراـی  رجح و  رگا 
نیا زا  ام  سدح  دراذگیم و  یقاب  ار  رگید  یمین  دشکیم و  ار  ام  زا  یمین  درم  نیا  مینکن  هابتـشا  رگا  دنتفگ  رجح  نارای  دیـسر  ارذـع 

.تسا هداد  تسد  زا  ار  شنامشچ  زا  یکی  درم  نیا  هک  تسا  تهج 

: تفگ نینچ  رجح  هب  دمآ و  شیپ  دالج 

______________________________

(- 1)
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تسا روپاش  ياهانب  زا  هک  دوشیم  هتفگ  هتخاس و  هریح  کیدزن  رد  سیقلا  يرما  نب  نامعن  ار  اهنآ  هک  تسا  خاک  ود  ریدس  قنروخ و 
.هدش انب  رامنس  تسدب  روگ  مارهب  يارب  هک 

.تسا هدورس  رجح  ءاثر  رد  يراصنا  دیز  رتخد  دنه  ار  راعشا  نیا  دنیوگیم  بهذلا و  جورم  (- 2)

تداهـشب نیمزرـس  نامه  رد  هرخألاب  درک و  حتف  ار  ءارذـع  جرم  رجح  هک  تسا  هدروآ  هباصا  رد  رجح  نبا  192 و  لماکلا 3 / (- 3)
.دیسر

ج 2،ص:443 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

نینچمه بارت و  وبا  رادتـسود  یـشکرس و  رفک و  ندـعم  یهارمگ و  ياوشیپ  يا  مشکب ، ارت  هک  هداد  نامرف  نمب  نینمؤملا  ریما  ( » 1)
«. دیئوج يرازیب  وا  زا  دینک و  تنعل  ار  ع )  ) یلع دیدرگزاب و  دوخ  رفک  زا  هکنیا  رگم  تشک  مهاوخ  ار  تنارای 

لمحت : » دنتفگ وا  هب  ادص  کی  دندوب  ادخ  هار  رد  داهج  هدـیقع و  نامیا و  نشور  هدـنز و  ياه  هنومن  هک  شنارای  زا  یـضعب  رجح و 
شتآ رد  نداتفا  زا  ار  وا  نیـشناج  شربمایپ و  ادـخ و  رب  دورو  یناوخیم و  نآ  هب  ار  ام  وت  هچنآ  زا  تسا  رتاراوگ  ام  يارب  زیت  ریـشمش 

«. میناد یم  رتهب 

رب رگید  یمین  دنرب و  تمالـسب  ناج  ات  دنتـشگزاب  شیوخ  هدـیقع  زا  داتفا  یناوتانب  گرم  ربارب  رد  ناشنامیا  هک  رجح  نارای  زا  یمین 
.دمآرد تسرد  اهنآ  ینیب  شیپ  دندنام و  یقاب  ع )  ) یلع یتسود 

تلهم نمب  : » تفگ تساوخ و  یتلهم  ندش  هتـشک  زا  شیپ  اهنآ  زا  رجح  دـندش و  هدامآ  راتـشک  يارب  اهدالج  دـش و  هدـنک  اهروگ 
«. ما هدناوخ  زامن  ما  هتفرگ  وضو  هاگره  نم  اریز  مناوخب ، زامن  مریگب و  وضو  ات  دیهد 

ینالوط و يزامن  داتسیا و  زامن  هب  رجح  دنداد و  تلهم  رجح  هب  اهنآ 
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: تفگ زامن  نایاپ  زا  سپ  دروآ و  اجب  هناصلخم 

ار مزامن  دـینک  یمن  مهتم  گرم  زا  رارفب  ارم  هک  متـسنادیم  رگا  ما و  هدـناوخن  هاـتوک  کبـس و  نینچ  يزاـمن  نونک  اـت  مسق  ادـخب  »
«. مدروآ یم  اجب  رت  ینالوط 

: تفگ درک و  تیاکش  دنوادخب  دنا  هتخاس  راکبیرف  ینمشد  میلست  ار  وا  هک  یمدرم  زا  تخادرپ و  تاجانم  هب  شیادخ  اب  هاگنآ 

یم ار  ام  ماـش  مدرم  دـنداد و  یهاوگ  اـم  دـض  رب  هفوک  مدرم  میتسه ، تداعـس  راتـساوخ  دوخ  تما  يارب  وت  هاگـشیپ  زا  ایادـخ  راـب  »
رد هک  یمالسا  ناراوس  زا  متسه  یسک  نیتسخن  نم  دیشکب  ارم  رگا  مسق  ادخب  دنشک ،

ج 2،ص:444 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

«. دندرک سراپ  نمب  هیحان  نیا  ناگس  هک  متسه  يدرم  نیلوا  نم  موش و  یم  هتشک  دوخ  هحوتفم  نیمزرس 

دـمآ و ناجیهب  رجح  مادـنا  تخات و  رجح  بانج  رب  هتخآ  ریـشمش  اب  تشاد  مان  یعاضق  ضایف  نب  هبدـه  هک  مشچ  کـی  دـالج  ( 1)
: تفگ میخژد  دیئارگ ، یتسسب  شیورین 

«. مراذگاو ارت  ات  يوج  يرازیب  تیالوم  زا  سپ  یئآ  ناجیهب  گرم  زا  هک  مدرب  یمن  نامگ  »

: تفگ اهنآ  هب  رجح 

مـسق ادـخب  تسا  هداـمآ  مرـس  يـالاب  رب  هنهرب  ریـشمش  تسا و  هدرتـسگ  نم  نفک  هدـش و  رفح  مروگ  منیب  یم  هک  موشن  نینچ  ارچ  »
«. 1 « » میوگ یمن  دزیگنارب  ار  ادخ  مشخ  هک  ینخس  لاح  نیا  رد  مهزاب 

: تفگ هک  دوب  نیا  دمآرب  رجح  موقلح  زا  هک  ینخس  نیرخآ  دمآ و  دورف  رجح  ندرگ  رب  ریشمش 

«. 2 « » منک رادید  طارص  رد  لاح  نیمه  اب  ار  هیواعم  مهاوخیم  هک  دیئوشن  ار  میاهنوخ  دیرادنرب و  نم  زا  ار  نینهآ  ریجنز  »

دیواج ناهجب  امش  دیـشاب  ادخ  تیانع  هانپ  رد  تنارای  وت و  رجح  يا  داتفا ، كاخب  شنارای  زا  نت  شـش  هارمه  هب  رجح  نینوخ  رکیپ 
هدیقع و نادیهش  امش  دیتفاتش ،
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ماکح يرگمتس  اب  دیدرک و  بالقنا  یشکرس  متـس و  دض  رب  هک  دیتسه  يریلد  تعاجـش و  زا  ینـشور  ياه  هنومن  لماک و  تیناسنا 
.دیتخادرپ تمواقم  هب  ملاظ  شکرس و  دبتسم و 

(2)

رجح دیهش  نارای 

هراشا

.دـندش یناـبرق  شراکادـف  ناراـی  زا  ینادرم  مه  وا  زا  سپ  وا و  اـب  هکلب  دیـشکرس  هنادرم  ار  تداهـش  ماـج  هک  دوـبن  رجح  اـهنت  نیا 
دندرک و ادف  دوخ  راوتسا  هدیقع  ربارب  رد  ار  دوخ  هدنزرا  تایح  هک  یناسک 

______________________________

192 لماک 3 / (- 1)

256 باعیتسا 1 / (- 2)

ج 2،ص:445 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

دئاقع هک  دوب  ناهج  نادرمگرزب  نادیواج و  ناریلد  نیا  يراکادـف  رثا  رد  دـندش و  یتسه  ادـبمب  داقتعا  ینابرق  گرم  ياورپ  نودـب 
اب ار  اهنآ  مان  کنیا  ام  دـیئارگ و  يدوبانب  يرگمتـس  دـیدرگ و  یناگمه  تلادـع  دـش و  راوتـسا  قح  تفاـی و  ماوق  یمالـسا  نیتسار 

: میراگنیم الیذ  تفر  نانآ  رب  شنارازگراک  هیواعم و  يوس  زا  هک  یئاهمتس 

(1)

نمحرلا دبع  فلا -

نامیخژد زا  اجنآ  رد  تفر و  ءارذع  جرمب  نینهآ  دنب  رد  وا  هارمه  هب  هک  دوب  رجح  نارای  نازاتـشیپ  زا  يزنع  ناسح  نب  نمحرلا  دبع 
هیواعم دزنب  ار  وا  دنتفریذپ و  ار  شتـساوخرد  اهنآ  درذگرد ، شگرم  زا  دـیاش  دـنرب  هیواعم  دزن  هب  دنـشکن و  ار  وا  هک  تساوخ  ماش 

: تفگ هیواعم  تفرگ  رارق  وا  ربارب  رد  نمحرلا  دبع  نوچ  دندرب ،

؟ یئوگیم هچ  ع )  ) یلع هرابرد  هعیبر  ردارب  منیبب ، ایب  - 

.دوب رتهب  وت  زا  وا  سرپم ، نم  زا  راذگاو و  ارم  - 

.مراذگ یمناو  ارت  مسق  ادخب  - 
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.دیشخب یم  ار  مدرم  تشادیم و  ياپرب  ار  تلادع  درکیم و  رما  قحب  درکیم و  دای  یناوارفب  ار  ادخ  وا  هک  مهدیم  یهاوگ  - 

شیپ دندوب  هدش  راتفرگ  وا  هدرم  هدـنز و  هب  ناناملـسم  هک  ار  نامثع  لتق  يارجام  راچان  دزیرب  ار  وا  نوخ  هک  تفاین  يا  هناهب  هیواعم 
: تفگ دیشک و 

؟ یئوگیم هچ  نامثع  هرابرد  - 

ورف مدرم  يورب  ار  قح  ياهرد  دوشگ و  ار  متس  باب  هک  دوب  یسک  نیتسخن  وا  - 
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.تسب

.يداد نتشکب  ار  تدوخ  نخس  نیا  اب  - 

.دننابایب رد  نونکا  هعیبر  هلیبق  متشک و  ارت  هکلب  هن ، - 

درک دنهاوخ  متس  عفر  وا  زا  تفرگ و  دنهاوخ  ولج  شلتق  زا  تساخ و  دنهاوخرب  شتیامح  هب  وا  هلیبق  هک  درکیم  نامگ  نمحرلا  دبع 

ج 2،ص:446 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

: تفگ وا  هب  تشون و  دایز  هب  يا  همان  دینادرگب و  يور  وا  زا  هیواعم  تساخنرب ، شتیامحب  سک  چیه  یلو 

ناـسرب و تسا  نآ  راوازـس  هک  يرفیک  نیرتدـب  هب  ار  وا  سپ  يا  هداتـسرف  نم  يوسب  هک  تسا  يدرم  نیرتدـب  يزنع  نیا  دـعب ، اـما  »
«. شکب ار  وا  یکاندرد  عضوب 

نآ دندرک و  روگب  هدنز  ار  وا  داد  روتسد  داتـسرف و  « 1  » فطانلا سق  هیحان  هب  ار  نمحرلا  دـبع  دیـسر  دایز  هب  هیواعم  همان  هک  یتقو 
«. 2  » تفر كاخ  ریزب  هدنز  گرزب  دیهش 

(1)

لیسف نب  یفیص  ب -

دندرک و تیاعس  دایز  دزن  هب  وا  زا  هک  دوب  رجح  رادافو  نارای  زا  راکادف و  درمگرزب و  روالد و  ناناملسم  زا  ینابیش  لیسف  نب  یفیص 
يارب يا  هناهب  ات  درک  لاؤس  نینمؤملا  ریما  هرابرد  وا  زا  دایز  داتـسیا ، شیوربور  هک  یماگنه  داتـسرف و  یفیـص  لابندب  انز  دنزرف  نآ 

: تفگ دیشوجیم  تواسق  مشخ و  نآ  زا  هک  یگنهآ  اب  سپ  دروآ ، تسدب  شلتق 

؟ یئوگیم هچ  بارت  وبا  هرابرد  ادخ  نمشد  يا  - 

.مسانش یمن  ار  بارت  وبا  نم  - 

!؟ یسانش یمن  ار  وا  وت  - 

.مسانش یمن  هن  - 

.یسانش یمن  ار  بلاط  یبأ  نب  یلع  وت  - 

.ارچ - 
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.تسا بارت  وبا  وا  مه  - 

.تسا نیسحلا  وبا  نسحلا و  وبا  وا  هن ، - 

: تفگ درک و  ور  یفیص  هب  مشخ  اب  دنک  ادیپ  دایز  هب  يرتشیب  برقت  هکنآ  يارب  سیلپ  سیئر 

______________________________

هفوک کیدزن  رد  تسا  يا  هیحان  (- 1)

155 يربط 6 / خیرات  (- 2)

ج 2،ص:447 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

وا دیوگ  یم  ریما  »
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«. هن یئوگیم  وت  تسا و  بارت  وبا 

: تفگ تدش  تیاهن  اب  خساپ  رد  دنکب ، دایز  تموکح  تردقب و  یئانتعا  هکنیا  نودب  یفیص  ( 1)

»؟ مهد یهاوگ  دنکیم  اعدا  وا  هک  یلطابب  میوگب و  غورد  مه  نم  هک  یهاوخیم  وت  دیوگب  غورد  ریما  مه  رگا  »

: تفگ درک و  مرو  شندرگ  ياهگر  تخورفارب و  مشخ  تدش  زا  دایز 

«. رگید هانگ  کی  مه  نیا  »

: تفگ درک و  ور  یفیصب  دندروآ  هک  یتقو  دیروایب  ار  میاصع  تفگ : درک و  ور  مشخ  اب  شنانابهگن  هب  دعب 

»؟ تسیچ تباسح  فرح  یئوگیم ، هچ  »

: تفگ نامیا  تعاجش و  لامک  اب  یفیص 

«. میوگیم ادخ  نمؤم  ناگدنب  زا  يا  هدنب  هرابرد  هک  تسا  ینخس  نیرتهب  نم  نخس  »

ار وا  یتخـسب  دندرب و  هلمح  یفیـصب  اهنآ  دتفیب و  نیمزب  هک  دـنبوک  مه  رد  نانچ  ار  شا  هناش  تفگ : دوخ  هیامورف  نارومأم  هب  دایز 
: تفگ وا  هب  دنرادرب و  وا  زا  تسد  تفگ  دایز  دنتخادنا ، شنیمزب  دنتفوک و  مه  رد 

»؟ یئوگیم هچ  یلع  هرابرد  الاح  بوخ ، »

: تفگ درک و  يراشفاپ  شراتفگ  رد  نانچمه  نامیا  هدیقع و  نامرهق 

: دینش یهاوخن  نم  زا  نیا  زج  يزیچ  ینک  هراپ  هراپ  اه  هنشد  اهغیت و  اب  ارم  رگا  مسق  ادخب  - 

.منزیم ار  تندرگ  ای  نک  تنعل  ار  وا  ای  - 

نینچب یـشکب  ع )  ) یلع هب  مانـشد  زا  يراددوخ  تهجب  ارم  یهاوخب  رگا  نونکا  يا ، هتـشک  ارم  نیا  زا  شیپ  ایوگ  تروص  نیا  رد  - 
.دیسر یهاوخ  گرزب  یتواقشب  مه  وت  یلو  مدونشخ  یتداهش 

ج 2،ص:448 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.دیراد هگن  شتراسا  رد  نانچمه  - 

رد داتسرف و  ءارذع  جرم  هب  رجح  هارمه  هب  ار  وا  دعب  و  « 1  » دنتخادنا نادنز  لاچهایسب  دنتسب و  نینهآ  ریجنزب  ار  وا  داد  روتسد  دعب  و 
.دیسر تداهشب  شنارای  رجح و  اب  اجنآ 
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(1)

هعیبر نب  هصیبق  ج -

رجح رگید  نارای  زا 
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، تخات شا  هناخب  هنایفخم  دایز  نامرفب  هفوک  سیلپ  سیئر  مثیه  نب  دادـش  هک  دوب  یـسبع  هعیبر  نب  هصیبق  دـش  داـیز  هنتف  راـچد  هک 
: تفگ بیرف  يور  زا  دادش  دنتساخرب  وا  يرایب  شناگتسب  زا  یهورگ  دیشک و  ریشمش  دوخ  زا  عافد  يارب  هصیبق 

»؟ یهدیم نتشکب  ار  تدوخ  هدوهیب  ارچ  یتسه ، ناما  رد  تناج  لام و  رد  وت  »

تدشب دایز  تموکح  تردق  زا  اریز  دنتـشادرب  تسد  شیئاهر  يرای و  زا  دـندروخ و  بیرف  دندینـش  ار  نخـس  نیا  هک  هصیبق  نارای 
: دنتفگ ناج  میب  زا  دندیسرتیم و 

»؟ یهدیم نتشکب  ار  ام  تدوخ و  ارچ  داد  ناما  وتب  هک  الاح  »

افو دوخ  نامیپ  هب  اهنآ  هک  تسنادـیم  تشاد و  یهگآ  هیما  ینب  هتـسد  راد و  يراکبیرف  زا  اریز  تفریذـپن  ار  شناراـی  داهنـشیپ  هصیبق 
: تفگ شنارایب  دننک و  یمن 

.دشک یم  ارم  ای  دزادنا و  یم  منادنزب  هشیمه  ای  دبای  تسد  نم  رب  رگا  مسق  ادخب  دیوگیم و  غورد  هدازانز  درم  نیا  امش ، رب  ياو  - 

.تسین یئوگیم  وت  هک  نینچ  - 

دایز داتـسیا  وا  ربارب  رد  هک  یتقو  دندرب  دایز  شیپ  هب  دندرک و  ریگتـسد  ار  وا  دـش و  میلـست  ریزگانب  درادـن  يا  هراچ  دـید  هک  یتقو 
: تفگ

______________________________

139 لماکلا 3 / ، 198 يربط 4 / خیرات  (- 1)

ج 2،ص:449 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

تموکح رب  ار  مدرم  يزیگنا و  یمرب  هنتف  هفطن  مدرم  نیب  رد  وت  نوچ  مهدیم  تتسدب  يراک  مسریم و  تباسحب  نونکا  مسق ، ادخب  - 
.یناروش یم 

.دنا هدروآ  اجنیا  هب  دنا و  هداد  ناما  ار  نم  یلو  - 

«. 1  » دیزادنیب نادنزب  ار  وا  - 

دندرب ءارذع  جرم  هب  رجح  هارمه  هب  ار  هصیبق  داد  نامرف  دعب  تسکـش و  ار  شنامیپ  درک و  ضقن  ار  شناما  روتـسد ، نیا  اب  دایز  ( 1)
هصیبق هناخ  هک  مزرع )  ) هنابج هیحان  هب  نادیهش  ناوراک  نوچ 

دلج 2 مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  www.Ghaemiyeh.comیناگدنز  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 645زکرم  هحفص 456 

http://www.ghaemiyeh.com


داـیرف و دـننزیم و  ناـش  هرهچب  همطل  دـنا و  هدـمآ  ماـب  يورب  هک  دـید  ار  شنارتخد  درک و  شا  هناـخب  یهاـگن  دیـسر ، دوب  اـجنآ  رد 
نانابهگن سیئر  زا  دید  كاندرد  لاح  نآ  هب  ار  دوخ  نادنزرف  نوچ  دنک ، یم  هراپ  ار  ناشاهلد  هودنا  درد و  هتخیمآ و  مهب  ناشکشا 

دایرف تفر و  هناخب  هصیبق  داد و  هزاـجا  سیئر  دروآ ، ياـجب  یتیـصو  عادو و  دورب و  اـهنآ  شیپ  هب  دـهد  هزاـجا  اـت  درک  تساوخرد 
ياضقب اضر  نامیا و  زا  لماک  يا  هنومن  ات  درک  شرافـس  یئابیکـش  شمارآ و  یـشوماخ و  هب  ار  شنادنزرف  وا  دـش  دـنلب  شنادـناخ 

: تفگ اهنآب  دنشاب و  یهلا 

ای دناسرب  وکین  ياهتشونرس  زا  یکیب  ارم  هک  مهاوخیم  میادخ  زا  نم  دیریگ و  شیپ  یئابیکش  دیسرتب و  هوکشرپ  گرزب و  يادخ  زا  »
اریز دروآ  یمرب  ار  ناتزاین  دهدیم و  يزور  ار  امش  دنوادخ  هک  دیشاب  نئمطم  تسامـش و  يوسب  تشگزاب  هک  تداعـس  ای  تداهش ،

«. دیرادهگن ار  نم  يوربآ  دینکن و  هابت  ار  دوخ  نامیا  هک  مراودیما  دریم ، یمن  زگره  هک  تسا  يا  هدنز  وا 

هتشادرب اعدب  تسد  دنـشک و  یم  دایرف  همیـسارس  دننک و  یم  هلان  هیوم و  شنارتخد  دید  نوچ  تشگزاب و  درک و  عادو  اهنآ  اب  سپ 
: تفگ درک و  ور  اهنآ  هب  دنهاوخیم  ار  وا  تشگزاب  تمالس و  دنوادخ  زا  دنا و 

______________________________

149 يربط 6 / خیرات  (- 1)

ج 2،ص:450 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

«. 1 « » دنتشادرب تسد  میرای  زا  اریز  دش  دنهاوخ  هتشک  زین  مناگتسب  ما  هدش  رطخ  راتفرگ  نونکا  نم  هکنانچمه  »

زا شیارب  يدرمناوجان  نیا  دندوب و  هدرپس  شمیخژد  تسدب  هتشاذگ و  شیاهنت  هک  درک  تیاکـش  شموق  يراکمه  مدع  زا  وا  ( 1)
.دوب رتکاندرد  ریشمش ، تبرض 

اجنآ رد  دندرب و  ءارذع  جرم  هب  شنارای  رجح و  هارمه  هب  ار  هصیبق 
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.دندرک شدیهش 

یم حرـش  نیا  هب  ار  اهنآ  ياهمان  طقف  میرادـن و  رایتخا  رد  یفاک  تاعالطا  دندیـسر  تداهـشب  وا  هارمه  هب  هک  رجح  ناراـی  رگید  زا 
: میروآ

.یمیمت باهش  نب  زرحم  يزنع و  نایح  نب  مادک  یمرضخ ، دادش  نب  کیرش 

هیما ینب  هایـس  ياهورین  هک  دندوب  ناناملـسم  هتـسیاش  ناراکوکین  قح و  نایماح  نامیا و  هدیقع و  ناینابرق  نید و  نیتسار  نارای  اهنیا 
تـسود ار  ربمایپ  نادـناخ  هک  دنتـشادن  نیا  زج  یهانگ  اهنیا  .تخیر  قحاـنب  ار  ناـشنوخ  دـیناشک و  تداهـش  نینوخ  عرـصمب  ناـش 

.دوب بجاو  یناملسم  ره  رب  ناشیوریپ  یتسود و  دندوب و  نآرق  زارطمه  هک  ینادناخ  دنتشاد 

(2)

هعجاف ساکعنا 

هراشا

رجح اریز  تفرگ  ارف  ار  یمالسا  ناهج  رـسارس  هودنا  بضغ و  دندمآ و  مشخ  ناجیهب و  نینوخ  كاندرد و  هعجاف  نیا  زا  ناناملـسم 
یهانگ یهابت و  بکترم  زگره  وا  .دـش  هتـسکش  مه  رد  مالـسا  تمرح  وا  لتق  اب  دوب و  ربمایپ  هدـیزگرب  نارای  روماـن و  ناناملـسم  زا 

زامن ریخأت  يارب  دایز  هب  هک  دوب  نیا  هیواعم  هاگتسد  ربارب  رد  وا  هانگ  تساخ ، یمرب  هزرابمب  اهیرگمتس  اهیراکتـشز و  اب  دوب و  هدشن 
- مانشد زا  هدرک و  ضارتعا 

______________________________

يربط خیرات  (- 1)

ج 2،ص:451 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.دش هتشک  هیما  ینب  نادالج  تسدب  تهج  نیمهب  دوب و  هتشاد  شزاب  ع )  ) یلع هب  یئوگ 

ار شیاوران  مادقا  دندرک و  موکحم  گرزب  تیانج  نیا  باکترا  مرجب  ار  هیواعم  مشخ ، تیاهن  اب  یمالـسا  هیاپ  دنلب  ياه  تیـصخش 
.میرادیم نایب  ناشضارتعا  نتم  هارمه  هب  ار  اهنآ  زا  یخرب  مان  نونکا  ام  دندرمش و  تشز 

(1)

ع)  ) نیسح ماما  فلا ،

دلج 2 مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  www.Ghaemiyeh.comیناگدنز  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 645زکرم  هحفص 458 

http://www.ghaemiyeh.com


وت ایآ   » حرـش نیدـب  درک ، ضارتعا  شنارای  رجح و  لتق  هرابرد  واب  یتخـسب  تشون و  هیواعم  هب  هنیدـم  زا  يا  هماـن  ع )  ) نیـسح ماـما 
گرزب ارت  ياوران  ياه  تعدب  دندرکیم و  هزرابم  متـس  اب  اهنآ  یتشکن ؟ دندوب  نادباع  نارازگزامن و  هک  ار  شنارای  يدـنک و  رجح 

يارب هک  یمکحم  ياهنامیپ  دوجو  اب  ار  اهنآ  وت  دندیسرت ، یمن  يرگـشنزرس  چیه  تتامـش  زا  ادخ  هار  رد  دنتـسنادیم و  كانرطخ  و 
«. 1 « » يداد ماجنا  یتشاد  لد  رد  اهنآ  زا  هک  یمشخ  رطاخب  ار  راتشک  نیا  یتشک و  قحان  متسب و  يدوب ، هتسب  ناشناج  ظفح 

متـس و اـب  هزراـبم  رد  يرترب  ياـه  هنوـمن  هک  ار  شناراـی  رجح و  ارچ  هک  درک  هلمح  هیواـعم  هب  شزیمآ  ضارتـعا  هماـن  نیا  رد  ماـما 
اهنآب هک  یتروص  رد  تسا  هتشک  ینمشد  متسب و  دندوب  تعدب  اب  تفلاخم 
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اهلوق و نیا  هب  دنه  دنزرف  یلو  دربن  راکب  ار  نیـشیپ  ياه  هنیک  دـنکن و  اهنآ  هب  یمتـس  زگره  هک  دوب  هداد  ناما  یمکحم  ياهنامیپ  اب 
.دوب هتشک  هنادرمناوجان  ار  اهنآ  هدرکن و  افو  اهنامیپ 

(2)

هشیاع ب -

نیا رد  ار  هیواعم  هک  دوب  هشیاع  رجح ، لتق  هب  نیضرتعم  هلمج  زا 

______________________________

149 راحب 10 / (- 1)

ج 2،ص:452 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

: تفگ وا  هب  هشیاع  تفر  هشیاع  هناخب  جح  مسارم  زا  سپ  هیواعم  هک  یتقو  درک ، شنزرس  یتخسب  هراب 

.دشکب ارت  درب و  هلمح  وت  رب  اجنیا  یسک  یناهگانب  هک  یسرت  یمن  ایآ  - 

: داد باوج  يراکبیرف  اب  هیواعم 

.ما هدش  ینیما  هناخ  دراو  نم  - 

«1 « ؟ یتشک ار  شنارای  رجح و  هک  يدیسرتن  ادخ  زا  ایآ  - 

مدینـش ربمغیپ  زا  تفگ : یم  دروآ و  یم  نابزب  وا  تلیـضف  هرابرد  ار  ربمایپ  راتفگ  تفگیم و  نخـس  رجح  تبیـصم  زا  هشیمه  هشیاع 
: دومرفیم هک 

«. 2 « » دنوشیم نیگمشخ  اهنآ  لتق  زا  اهنامسآ  لها  ادخ و  هک  دنوشیم  هتشک  یناسک  ءارذع  رد  يدوزب  »

: تفگ یم  درکیم و  شنزرس  هراب  نیا  رد  ار  هفوک  مدرم  هشیاع 

هفوک رد  ار  اهنآ  هک  درکیمن  تئرج  زگره  دـننکیم  عافد  شناراـی  رجح و  زا  هفوک  مدرم  هک  تسنادـیم  هیواـعم  رگا  دـنگوس  ادـخب  »
رد رگید  مسق  ادـخب  تسا  هتفر  نیب  زا  هفوک  مدرم  تریغ  هک  تسنادـیم  راوخرگج  دـنه  رـسپ  یلو  دـشکب  ماـش  رد  دـنک و  ریگتـسد 

: تفگیم هک  دهد  ریخ  شاداپ  ار  رعاش  دیبل  دنوادخ  تسا ، هدنامن  یقاب  هقفو  يروالد  تزع و  برع  همجمج 

دنتسه برج  گس  تسوپ  نوچ  هک  اهنآ  دندنام  یقاب  ودندرکیم  یگدنز  ناشوترپ  رد  مدرم  هک  یناسک  دنتفر 
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«3  » دزرون هنیک  رگا  ناش  هدنیوگ  دریگیم  بیع  اهنآ  رب  تساهنآ و  هب  يریخ  دیما  هن  دنراد و  يدوس  هن 

______________________________

56 يربط 6 / (- 1)

هیاهنلا 8/ هیادبلا و  (- 2)
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314 هباصالا 1 / ، 55

357 باعیتسا 1 / (- 3)

ج 2،ص:453 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

(1)

دایز نب  عیبر  ج -

درکیم تموکح  ناسارخ  رب  هیواعم  فرط  زا  هک  « 1  » دوب يرصب  دایز  نب  عیبر  دندرب  هلمح  هراب  نیا  رد  هیواعمب  هک  یناسک  زا  رگید 
: تفگ ناوارف  یهودنا  اب  داتفا و  ترسح  هب  شناج  دمآ و  شوجب  شزغم  دینش  ار  كاندرد  ربخ  نیا  هک  یتقو 

رب مدرم  یلو  دش  یمن  هتشک  زگره  وا  دنتساخ  یمرب  رجح  تیامحب  مدرم  رگا  دمآ ، دهاوخ  برع  غارـسب  گرم  هشیمه  نیا  زا  سپ  »
«. دندش راوخ  دندنام و  دوخ  ياج 

دار نیا  دنتسناوت  یمن  اهنآ  زگره  دندومنیم  يرای  ار  شنارای  رجح و  دندرکیم و  یگداتـسیا  هیما  ینب  ياوق  ربارب  رد  هفوک  مدرم  رگا 
هراـچیب راوخ و  دنداتـسیازاب و  ادـخ  هار  رد  داـهج  زا  دـندیئارگ و  يراوخ  یتسپ و  هب  اـهنآ  یلو  دنـشکب  ار  راـکوکین  دازآ و  نادرم 

.دندیناشک ناش  یتخبدب  يراوخب و  دندرک و  اهنآ  اب  دنتساوخ  هچ  ره  هیما  ینب  دندش و 

دناوخ و ار  هعمج  زامن  مدرم  اب  دیـسر و  هعمج  زور  ات  درکیم  هراپ  ار  شلد  گرزب  یمغ  دوب و  كانهودنا  دـنمدرد و  نانچمه  عیبر 
: تفگ مدرمب  داتسیا و  هبطخب  دعب 

: تفگ تشادرب و  اعدب  تسد  دعب  دیئوگب » نیمآ  مه  امش  منک و  یم  اعد  نونکا  مدش  هتسخ  یگدنز  نیا  زا  نم  مدرم ، يا  »

______________________________

زا وا  .تشاد  هدهعب  ار  وا  يرگیشنم  يرصب  نسح  دوب و  ناسارخ  مکاح  هیواعم  فرط  زا  يرصب  یثراح  سنا  نب  دایز  نب  عیبر  (- 1)
هباصالا 43 و  بیذهتلا 3 / بیذهت   ) تشذگرد يرجه  لاس 51  رد  دندرکیم و  تیاور  وا  زا  یهورگ  درکیم و  تیاور  بعک  نب  یبا 

نامرف مسق  ادخب  نینمؤملا  ریما  يا  تفگ  دمآ و  باطخ  نب  رمع  روضحب  عیبر  يزور  ( 491 / 1
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وت زا  تمایق  زور  رد  دوش  مگ  تارف  رانک  رد  يدنفسوگ  رگا  یتسه و  اهنآ  ياهیراتفرگ  همه  لوئسم  یتفرگ  هدهعب  هک  ار  مدرم  نیا 
.داتفا هیرگب  نخس  نیا  ندینش  زا  رمع  دوشیم  تساوخزاب 

ج 2،ص:454 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

«. امرف باتش  شگرم  رد  ریگب و  ار  شناج  دراد  يریخ  وت  هاگشیپ  رد  عیبر  رگا  ایادخ  راب  »

«. 1  » تفر ایند  زا  هک  دوب  هتفاین  نایاپ  سلجم  زونه  تفریذپ و  ار  شیاعد  مه  دنوادخ 

(1)

يرصب نسح  د -

: تفگ راب  ود  رجح  هرابرد  درمش و  هیواعم  گرزب  تیانج  راهچ  زا  یکی  ار  رجح  لتق  يرصب  نسح 

«. 2 « » تشک ار  شنارای  رجح و  هک  هیواعم  رب  ياو  »

(2)

رمع نب  هّللا  دبع  ه -

دیرخ لوغشم  وا  دنداد و  هنیدم  رازاب  رد  وا  هب  ار  ربخ  نیا  دش ، همیسارس  یتخـسب  دینـش  ار  رجح  لتق  ربخ  رمع  نب  هّللا  دبع  هک  یتقو 
«. 3  » تسیرگ رجح  گرم  رد  یخلت  یتخسب و  دمآ و  هناخب  تشادرب ، هلماعم  زا  تسد  دینش  ار  كاندرد  ربخ  نیا  ات  دوب 

(3)

«4  » جیدخ نب  هیواعم  و -

ندینـش اب  دوب و  تاحوتف  مرگرـس  شنایهاپـس  هارمه  هب  اقیرفآ  رد  هک  دیـسر  جـیدخ  نب  هیواعم  هب  یماگنه  رجح  لتق  كاندرد  ربخ 
: تفگ دندوب  شهاپس  رد  هک  هدنک  هلیبق  دارفا  هب  ربخ  نیا 

ربارب رد  اهنآ  میگنج و  یم  شیرق  دوسب  ام  هک  دینیب  یمن  رگم  »

______________________________

195 لماکلا 3 / (- 1)

دلج 2 مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  www.Ghaemiyeh.comیناگدنز  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 645زکرم  هحفص 463 

http://www.ghaemiyeh.com


.دش نایب  باتک  نیا  هتشذگ  ياهلصف  رد  شلاح  حرش  وا و  راک  نایرج  (- 2)

.314 هباصا 1 / (- 3)

نامرفب ار  رکب  یبا  نب  دمحم  ادخ ، نمادکاپ  هتسیاش  هدنب  هک  تسا  یسک  نامه  وا  يدنک ، ای  ینوکس  هنفج  جیدخ  نب  هیواعم  (- 4)
(389 باعیتسا 3 /  ) دیگنج اقیرفا  رد  راب  هس  درک و  دیهش  رصم  رد  صاع  ورمع 

ج 2،ص:455 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

« .دنشک یم  ار  اهنآ  دنزاتیم و  ام  ياهومع  رسپ  رب  اهنآ  دنامب و  رادیاپ  ناشتموکح  ات  دنشک  یم  ار  ام 

هیواعم .تخاـس  رادـغاد  راوگوس و  ار  برع  مومع  تخاون و  گرزب  یتبرـض  مالـسا  هب  هک  دوب  یگرزب  ثداوح  زا  یکی  رجح  لـتق 
یـسرت دش و  یم  رهاظ  یئاهنت  ماگنهب  شناگدید  ربارب  رد  رجح  حبـش  هشیمه  تشادـن و  یکـش  تیانج  نیا  تمظع  رد  مه  شدوخ 

: تفگیم دروآ و  یم  دایب  ار  وا  دوب  هداتفا  گرم  رتسب  رد  هک  یماگنه  تفرگیم و  ارف  ار  وا  دیدش 

نیا و  دوب » دـهاوخ  زارد  رایـسب  رجح )  ) ربدالا نبا  لتق  هراـبرد  نم  همکاـحم  زور  : » تفگ یم  نینچمه  و  رجح » لـتق  زا  نم  رب  ياو  »
هس ار  نخس 
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«. 1  » درکیم رارکت  راب 

هک يدنمجرا  نادیهـش  نامه  دشاب  كانلوه  زارد و  شنارای  رجح و  لتق  هرابرد  دنوادخ  هاگـشیپ  رد  هیواعم  همکاحم  زور  مه  دـیاب 
هدـیقعب ناشمرج  اهنت  دنـشاب و  هدرک  یهانگ  هکنیا  نودـب  دوب  هتخیر  ار  ناشنوخ  هیواعم  دـندوب و  ادـخ  هتـسیاش  نامیا و  اب  ناگدـنب 

.دوب ربمایپ  نادناخ  یتسود  هیما  ینب  هاگتسد 

.میزادرپیم نادیهش  رگید  لاح  حرشب  نونکا  دبای و  یم  نایاپ  شنارای  رجح و  تداهش  كاندرد  ناتساد  اجنیا  رد 

(1)

يرجه دیشر 

رد وا  .تشاد  میظع  یترهـش  يرترب  شناد و  یئاـسراپ و  رد  دوـب و  مالـسا  لاـجر  نشور  ياـه  هرهچ  ناماگـشیپ و  زا  يرجه  دیـشر 
شرتخد دیمان ، یم  ایالبلا ) دیشر   ) ار وا  ماما  دوب و  هدرک  بسک  ترـضح  نآ  زا  یناوارف  شناد  هتفای و  تیبرت  نینمؤملا  ریما  هسردم 

: تفگ هک  مدینش  مردپ  زا  تفگ : یم  ونق 

______________________________

156 يربط 6 / خیرات  (- 1)

ج 2،ص:456 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

اهاپ و اهتـسد و  دتـسرفب و  تلابندب  هیما  ینب  هدازانز  هک  یتقو  دوب  دـهاوخ  هنوگچ  تیئابیکـش  دیـشر  يا  دومرف ، نمب  نینمؤملا  ریما 
؟ دربب ار  تنابز 

؟ دوب دهاوخ  تشهب  مراک  ماجنارس  نینمؤملا  ریما  ای  - 

.دوب یهاوخ  نم  هارمه  ترخآ  ایند و  رد  وت  دیشر  يا  - 

نآ زا  ناتـسلخن  بحاص  دنتـسشن و  یلخن  هیاس  ریز  تفر و  هفوک  ياهناتـسلخن  زا  یکی  هب  نینمؤملا  ریما  هارمه  هب  دیـشر  يزور  ( 1)
: تفگ دیشر  دندرک  لوانت  اهامرخ  نآ  زا  دیشر  ماما و  دروآ و  روضحب  دیچ و  يا  هزات  ياهامرخ  تفر و  الاب  لخن 

.تسا يا  هزیکاپ  هزات و  يامرخ  ردق  هچ  - 

.دش یهاوخ  هتخیوآ  رادب  تخرد  نیا  هخاش  رب  يدوزب  وت  اما  - 

یکی هک  دید  يزور  .دناوخیم  زامن  شا  هیاس  ریز  رد  دادیم و  بآ  ار  نآ  تفرگ و  سنا  امرخ  تخرد  هب  نآ  زا  سپ  دیشر 
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تفر تخرد  غارـسب  هک  راب  رگید  تسا و  هدش  کیدزن  شگرم  ماگنه  هک  تسناد  دنا  هدیرب  ار  نآ  هدش و  کشخ  شیاه  هخاش  زا 
رد تسا ، هدیـسر  ارف  شا  یمتح  گرم  هک  درک  نیقی  دـنا و  هدـینارذگ  يرایبآ  يارب  نآ  زا  يرهن  هداتفا و  تخرد  هنت  زا  یمین  دـید 

: تفگ وا  هب  تفای  روضح  یتقو  داتسرف و  شلابندب  هیمس  دنزرف  هک  دوب  كانلوه  تاقوا  نیمه 

؟ مینک یم  هچ  وت  اب  ام  تفگ  داد و  ربخ  هچ  تا  هدنیآ  زا  تتسود  - 

.دیشکیم مرادب  دیرب و  یم  ار  میاپ  تسد و  امش  تفگ  - 

.دینک اهر  ار  وا  تفگ  منک و  یم  لمع  وا  ینیب  شیپ  فالخ  رب  مسق  ادخب  نم  اما  - 

: تفگ دیشر  هب  دینادرگرب و  ار  وا  تفگ  دایز  تفر  دیشر  هک  یتقو  دورب  ات  دندرک  اهر  ار  وا  نانابهگن 

هشیمه وت  نوچ  مبای  یمن  تیارب  تفگ  تقیفر  هچنآ  زا  رتهب  یهار 

ج 2،ص:457 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.دننک عطق  ار  شیاپ  تسد و  داد  روتسد  یناروشیم و  ام  رب  ار  مدرم  ینامب  هدنز  رگا  يزاتیم و  ام  رب 

دیشر نانخـس  زا  دایز  تفگ ، یم  نخـس  قحب  نانچمه  وا  یلو  دندیرب  ار  دیـشر  ياپ  تسد و  دایز  نامرفب  اپ  رـس و  یب  نارومأم  ( 1)
مهدیم و دای  امشب  ار  نآ  نم  دیهد و  ماجنا  هک  هدنام  رگید  راک  کی  تفگ  دیـشر  دننک ، زیوآ  قلح  ار  وا  داد  روتـسد  دمآ و  مشخب 

تفگ دیـشر  دـننک  نینچ  دنتـساوخ  هک  یتقو  دـننک و  عطق  مه  ار  شناـبز  اـت  داد  ناـمرف  هیمـس  رـسپ  دوب ، شناـبز  ندـیرب  شروظنم 
یم ار  تنابز  هک  دومرف  داد و  ربخ  ما  هرابرد  یتسارب  نینمؤملا  ریما  میالوم   » تفگ دیـشر  دـنداد ، هزاجا  وا  هب  منزب ، یفرح  دـیراذگب 

«. 1  » دش هدیرب  هیامورف  نادالج  تسدب  شنابز  دعب  و  دنرب »

نیا
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؟ دبای ماجنا  شا  هرابرد  یتشز  تیانج  نینچ  دشاب و  یتخس  تبوقع  نینچ  راوازس  هک  دوب  هدش  بکترم  یهانگ  هچ  راوگرزب  دباع 

.دنربب نیب  زا  ار  عیشت  حور  دننک و  باسح  هیفصت  یلع  نایعیش  اب  دنتساوخیم  هیمس  رسپ  هیواعم و 

(2)

یعازخ قمح  نب  ورمع 

تفریم رامـشب  ربمایپ  گرزب  نارای  زا  يراگزیهرپ  یئاسراپ و  رد  دوب و  هدـنز  دـنمورین و  رواب و  نید  هاـگآ و  يدرم  قمح  نب  ورمع 
نیا رثا  رد  دـهد ، تکرب  تیناوجب  دـنوادخ ، تفگ : دومرف و  اعد  شا  هرابرد  ربمغیپ  درک و  باریـس  يریـش  هساک  هب  ار  ربمایپ  يزور 

«. 2  » دشن ادیپ  شنساحم  رس و  رد  يدیفس  يوم  درک و  یگدنز  لاس  داتشه  ورمع  اعد ،

______________________________

روتـسد تشک و  شندوب  هعیـش  يارب  ار  يرجه  دیـشر  دایز  هک  دسیون  یم  شا  هرکذت  رد  یبهذ  ظفاح  ، 522 راحبلا 1 / هنیفس  (- 1)
.دنتخیوآ شرادب  دندیرب و  ار  شنابز  داد 

526 هباصالا 2 / (- 2)

ج 2،ص:458 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

هب ار  شلد  ایادخ   » درک اعد  نینچ  شا  هرابرد  ماما  دوب و  شنیتسار  رادافو و  باحـصا  نینمؤملا و  ریما  هدیزگرب  نارای  زا  نینچمه  وا 
«. 1 « » امنب وا  هب  ار  تتسار  هار  نادرگ و  نشور  يوقت  رون 

رد شاک  يا  : » دومرف وا  هب  يزور  تشادیم و  مدـقم  شنارای  رگید  رب  ار  وا  تخادرپیم و  ورمع  تشادـگرزب  لیلجت و  هب  هشیمه  ماما 
«. دندوب وت  دننام  رفن  دص  نم  هاپس 

: تشاد هضرع  نینچ  ماما  هب  تبسن  شیرادافو  نایب  رد  دیشر  ( 1)

هک یگرزب  زایتما  جـنپ  تهجب  هکلب  مرادـیمن  تسود  مراد  تهاگـشیپ  رد  هک  یماقم  اـیند و  يارب  ارت  مسق  ادـخب  نینمؤملا ، ریما  يا  »
همه زا  راصنا  رجاهم و  نایم  رد  یئادـخ و  ربمایپ  يومع  رـسپ  يدروآ و  ناـمیا  هک  یتسه  یـسک  نیتسخن  وت  مزرویم ، رهم  وتب  يراد 

، يرتگرزب رترب و 
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ياهایرد زا  مور و  الاب  راوتـسا  دـنلب و  ياههوک  زا  نم  رگا  یئادـخ ، لوسر  زا  هدـنامیقاب  هیرذ  ردـپ  ربمایپ و  تخد  همطاف  رـسمه  وت 
یکدنا طقف  يرادن  نم  هدهع  رب  وت  هک  یناوارف  قح  زا  مراد ، نایب  ار  وت  تجح  مزاس و  راوخ  ار  تنمـشد  ات  مرذگب ، روانهپ  جاوم و 

«2 « » ما هدروآ  اجب  ار 

هک يا  هبئاش  یب  تبحم  دوب ، نینمؤملا  ریما  هب  تبـسن  شا  هناصلاخ  یتسود  راوتـسا و  داقتعا  نیتسار و  نامیا  يایوگ  ورمع ، ناـنخس 
.تسجیم نآ  رد  ار  ترخآ  تداعس  ادخ و  يدونشخ 

یهارمه هب  دایز  هنامحریب  راتـشک  ساره  زا  ورمع  تخادرپ ، هعیـش  ناـگرزب  راتـشک  بیقعتب و  دیـسر و  هفوک  تموکحب  داـیز  نوچ 
لـصومب هکنآ  زا  شیپ  دـندرک و  رارف  لصوم  بناجب  ود  ره  دـعب  درب و  رـسب  اجنآ  رد  يدـنچ  تخیرگ و  نئادـمب  دادـش  نب  هعاـفر 

دیمهف دیسر و  دوب  هیواعم  لماع  هک  هّللا  دبع  یبا  نب  هعتلب  هب  ربخ  دنیاسایب ، یکدنا  ات  دندمآ  دورف  یناتسهوک  رد  دنسرب 

______________________________

360 راحبلا 2 / هنیفس  (- 1)

تاقیلعت ص 246 (- 2)

ج 2،ص:459 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

، تفر اهنآ  غارـسب  شنایهاپـس  زا  یهورگ  اب  تخانـش و  یمن  ار  اهنآ  یلو  دـنا  هتفرگ  هاـنپ  لـصوم  ياـههوک  زا  یکی  رد  درم  ود  هک 
اما درکن  رارف  داتسیا و  اجنامه  ریزگان  دهد  تاجن  ار  دوخ  تسناوت  یمن  دوب و  رامیب  دوب  هدروخ  هک  یمس  رثا  رب  تقو  نآ  رد  ورمع 

»؟ منک عافد  وت  زا  هک  یهاوخیم   » تفگ ورمع  هب  دیناهج و  ار  شبسا  دوب  دنمورین  یناوج  هک  هعافر 

: تفگ تشادزاب و  راک  نیا  زا  ار  وا  ورمع  ( 1)

«. هدب تاجن  ار  تدوخ  یناوتیم  رگا  درادن ، نم  يارب  يدوس  وت  عافد  »

دعب دندرک و  زاب  شیارب  ار  هار  راچان  اهنآ  دروآ و  تخات  نایهاپس  رب  هعافر 
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ار شناشن  ماـن و  دـنتفرگ و  تراـسا  هب  ار  ورمع  یلو  دـنتفاین  تسد  وا  هب  دوب  يرهاـم  زادـناریت  هعاـفر  نوچ  یلو  دنتفاتـش  شلابندـب 
: تفگ اهنآ  هب  درک و  عانتما  دوخ  یفرعم  زا  ورمع  دندیسرپ ،

«. دینیب یم  نایز  دیشکب  ارم  رگا  تسا و  دنمدوس  امش  يارب  دینک  میاهر  رگا  هک  متسه  یسک  نم  »

یفقث هّللا  دبع  نب  نمحرلا  دبع  شیپ  هب  دندیـشک و  دـنب  هب  ار  وا  راچان  دنـسانشب و  ار  ورمع  دنتـسناوتن  دـندرک  يراشفاپ  هچ  ره  اهنآ 
شخـساپ رد  هیواعم  تشاذـگ  نایرج  رد  ار  وا  تشون و  هیواـعمب  يا  هماـن  ًاروف  تخانـش و  ار  وا  مکاـح  دنداتـسرف ، لـصوم  مکاـح 

: تشون

هب نیا  زا  شیب  میهاوخیمن  مه  ام  تسا  هتخاون  نافع  نب  نامثع  رب  هبرض  هن  هتـشاد  تسد  رد  هک  يا  هزین  اب  هک  دنادیم  شدوخ  ورمع  »
«. دیروآ دراو  وا  هب  تسا  هتخاون  نامثع  رب  هکنانچمه  هزین  هبرض  هن  مه  امش  مینک ، زواجت  وا 

شرس دعب  « 1  » داد ناج  مود  ای  نیتسخن  تبرض  رد  ورمع  دننزب و  وا  هب  هزین  هبرـض  هن  داد  روتـسد  دروآ و  نوریب  ار  وا  نمحرلا ، دبع 
ار

______________________________

يربط خیرات  (- 1)

ج 2،ص:460 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

دوب يرس  نیتسخن  نیا  دننادرگب و  نآ  یحاون  ماش و  رد  ار  ورمع  رـس  ات  داد  روتـسد  هیواعم  دنداتـسرف و  ماشب  هیواعم  يارب  دندیرب و 
«. 1  » دش هدینادرگ  مالسا  رد  هک 

رتخد هنمآ  نامادب  ار  هدیرب  رـس  مه  اهنآ  دنتـسرفب ، دربیم  رـسب  نادنز  رد  هک  شرـسمه  يارب  ار  ورمع  رـس  ات  داد  روتـسد  هیواعم  ( 1)
نانچ داتفا  شرهوش  هدیرب  رـسب  شمـشچ  نوچ  دوب و  ربخ  یب  تقو  نآ  ات  رما  نایرج  زا  وا  دـنتخادنا و  دیهـش  ورمع  رـسمه  دـیرش ،

یئاهمشچ اب  دریمب و  دوب  کیدزن  هک  دش  همیسارس 
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: تفگ رابکشا 

یتدم ار  مرهوش  امـش  دنا ، هتخاس  مهارف  نارابج  هک  یکاندرد  يانگنت  نیا  تسپ و  يایند  نیا  رد  وت  تیمولظم  زا  هودـنا  ياو و  يا  »
تـسود هشیمه  ارم  هک  يرـسمه  رب  مالـس  دورد و  دیروآ ، یم  ناغمرا  هب  میارب  ار  شا  هدیرب  رـس  نونکا  دـیتخاس و  رود  نم  زا  زارد 

«. مربن شدای  زا  زگره  ات  هدمآ  نم  رادیدب  مه  زورما  تشادیم و 

دنوادخ وگب  ناسرب و  وا  هب  تساکو  مک  یب  ارم  ماغیپ  نادرگزاب و  هیواعمب  ار  رـس  نیا  تفگ : دوب  هدروآ  ار  رـس  هک  ینابهگن  هب  دعب 
.دزرماین ارت  هاگ  چیه  دنادرگ و  رود  وت  زا  ار  تا  هچب  نز و  دنک و  میتی  ار  تنادنزرف 

داد شراضحا  هب  روتـسد  دش و  نیگمـشخ  هیواعم  درک ، وگزاب  شیارب  ار  هدیدغاد  نز  نآ  ياه  هتفگ  تفر و  هیواعم  دزن  هب  نابهگن 
: تفگ وا  هب  هیواعم  دندروآ  شروضحب  ار  وا  هک  یتقو 

»؟ يا هتفگ  نم  هرابرد  ار  اهفرح  نیا  وت  ادخ ، نمشد  يا  »

: تفگ یئاورپ  سرت و  چیه  نودب  هنمآ 

مهاوخ یمن  یشزوپ  متسین و  نامیشپ  چیه  ما و  هتفگ  نم  يرآ  »

______________________________

517 باعیتسا 2 / (- 1)

ج 2،ص:461 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

ضحم قح  هک  دنوادخ  تشاد و  دـهاوخ  میارب  يدوس  شـشوک  نیا  مدیـشوک و  اعد  رد  نم  هک  دـنگوس  مناجب  منک ، یمن  راکنا  و 
«. تسا وت  راظتنا  رد  دنوادخ  مشخ  تبوقع و  یلو  دناسریمن  ینایز  نمب  وت  رفیک  زگره  تسا و  بقارم  ار  شناگدنب  تسا 

: تفگ هیواعمب  برقت  يارب  لسح  نب  سایا  ( 1)

«. دوبن نتشکب  رتراوازس  وا  زا  شرهوش  اریز  شکب  ار  نز  نیا  نینمؤملا  ریما  ای  »

: تفگ سولپاچ  درم  نآ  خساپ  رد  زرابم  يوناب 

نخس نیا  اب  وت  دنشکب  مرـسمه  لثم  ارم  هک  یئوگیم  وت  دبنج ، یم  يا  هغابروق  لثم  تلیبس  شیر و  نیب  تیاهبل  هک  داب  وت  رب  گرم  »
یئوگیم هک 
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«. یشاب يراک  هتسیاش  درف  یناوت  یمن  يرابج و  درم 

: تفگ دوب  شیراکبیرف  صوصخم  هک  یصاخ  یمرن  هب  دیدنخ و  هیواعم 

«. یئوگب ماش  هرابرد  يزیچ  هک  مونشن  یلو  يدازآ ، هک  ورب  دهد  ریخ  تیادخ  نز ، يا  »

ار ماش  زگره  نم  میوگن  ینخـس  تسا  هتفر  نم  رب  اـجنیا  رد  هک  یملاـظم  ماـش و  هراـبرد  مورب و  اـجنیا  زا  مناوتیمن  نم  : ) تفگ هنمآ 
راوشد نید  راک  اجنیا  رد  منامب  اجنیا  رد  هک  مهاوخیمن  زگره  تسین و  نم  نطو  اجنیا  ما ، هتفاین  اجنیا  رد  یتسود  مرادـیمن و  تسود 

.تخادرپ مهاوخن  ناماس  نیا  فیرعتب  زگره  مدرگزاب و  ماشب  هاگ  چیه  مهاوخیمن  دشن و  نشور  زگره  ممشچ  تسا و 

رد هیواـعم  زا  تفگ ، تفر و  نوریب  هنمآ  دورب ، نوریب  شروـضح  زا  هک  درک  هراـشا  تسد  اـب  دـمآ و  نارگ  هیواـعم  رب  هـنمآ  نـخس 
نخس اب  وا  اب  ورمع  مرسمه  هک  مسق  ادخب  یلو  مورب  نوریب  هک  دنکیم  هراشا  شتشگنا  اب  درادیمزاب و  نخس  زا  ار  شنابز  هک  متفگش 

ياه هبرض  زا  هک  يراوتسا 

ج 2،ص:462 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

نوریب هیواعم  هاگتـسد  زا  هدنبوک  نایب  نیا  زا  دعب  و  متـسین » دیرـش  رتخد  رگم  نم  مه  نونکا  درکیم و  هضراعم  دوب  رتکاندرد  نینهآ 
«1  » .تفر

دمعت وا  نوخ  نتخیرب  هیواعم  دوب و  ربمغیپ  نیتسار  نارای  زا  وا  اریز  دوب  یکاـندرد  گرزب و  ثداوح  زا  مالـسا  يارب  ورمع  لـتق  ( 1)
ورمع لتق  هب  هیواعم  شوجرپ  نازوس و  هنیک  دـنکن  تیاعر  ار  ناناملـسم  نوخ  تمرح  دزرو و  تفلاخم  دـنوادخ  نامرف  اب  اـت  تشاد 

هک يدحب  دنزادنیب ، شا  هدیدغاد  رـسمه  نامادب  دعب  دننادرگب و  یمالـسا  ياهرهـش  رد  ار  شرـس  ات  داد  روتـسد  هکلب  تسـشنن  ورف 
ع)  ) نیسح ماما  .دهد  ناج  بارطضا  تدش  زا  زرابم  يوناب  نآ  دوب  کیدزن 
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: دومرف نآ  یط  درمش و  تشز  ار  گرزب  تیانج  نیا  تشون و  هیواعمب  هنیدم  زا  يا  همان  دش و  نیگهودنا  تدشب  ورمع  لتق  زا 

شا هرهچ  رغال و  ناوتان و  شرکیپ  دنوادخ ، تدابع  رد  هک  يا  هتـسیاش  هدنب  نآ  یتسین  ربمایپ  یباحـص  قمح  نب  ورمع  لتاق  وت  ایآ  »
اوه ناـغرمب  رگا  هک  يداد  ناـما  هدـعو  وا  هب  ادـخ  فرط  زا  ناـنچ  و  یتـشک ، يداد  وا  هب  هک  یناـما  زا  سپ  ار  وا  وت  دوب  هدـش  درز 
مه رد  ار  تنامیپ  يدرک و  یخاتـسگ  دنوادخب  یتخیر و  ار  شنوخ  هنادرمناوجان  دعب  دندمآ و  یم  تیوسب  اهناتـسهوک  زا  يدادـیم 

«. 2 « » یتسکش

تسا هدش  ناوتان  رغال و  ادخ  تدابع  رد  شرکیپ  هدوب و  ربمایپ  نارای  زا  وا  هک  دومرف  درک و  هراشا  ورمع  لئاضفب  همان  نیا  یط  ماما 
ار شتایح  دزرون و  یتراسج  ورمع  هب  زگره  هک  تسب  یمکحم  ياهنامیپ  داد و  ناـما  وا  هب  هیواـعم  هک  دومرف  يروآداـی  نینچمه  و 

.دننک دیهش  ار  وا  ات  داد  نامرف  درکن و  افو  شدهع  هب  تفای  تسد  وا  رب  هکنآ  زا  سپ  یلو  درامش  مرتحم 

______________________________

4 ءاسنلا 1 / مالعا  (- 1)

تاقیلعت ص 246 (- 2)

ج 2،ص:463 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

(1)

نصح نب  یفوا 

تاعامتجا رد  درکیم و  ضارتعا  اهنآ  تسیاشان  لاـمعا  هب  اورپ  یب  هک  دوب  هیما  ینب  تسایـس  تخـسرس  ناـفلاخم  زا  نصح  نب  یفوا 
.تخیگنا یمرب  نایوما  دض  رب  ار  مدرم  تفگیم و  نخس  یئاراکشآ  هب  هفوک  مدرم 

تـشاد مازعا  شیریگتـسد  يارب  ار  یهورگ  دایز  دش و  ناهنپ  یفوا  دنروایب ، ار  وا  ات  داد  نامرف  دیـسر  دایز  هب  وا  راک  شرازگ  یتقو 
: دیسرپ شنایفارطا  زا  دشاب و  هدمآ  دوخ  ياپب  یفوا  هک  درکن  رواب  دایز  تفر ، دایز  شیپ  هب  ًاصخش  یفوا  یلو 

؟ تسیک درم  نیا  - 

-
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.نصح نب  یفوا 

.دیروایب شیپ  ار  وا  - 

: تفگ وا  هب  دعب  و  دمآ » ام  شیپ  هب  شدوخ  ياهاپ  اب  ینئاخ   » تفگ دمآ و  مشخب  دایز  دندروآ  شروضحب  ار  یفوا 

؟ تسیچ نامثع  هرابرد  ترظن  - 

.داد وا  يرسمه  هب  ار  دوخ  رتخد  ود  ربمایپ  - 

؟ یئوگیم هچ  هیواعم  هرابرد  - 

.دنکیم يرابدرب  دهدیم و  لوپ  - 

؟ یئوگیم هچ  نم  هرابرد  - 

.يریگیم هتفر  ياجب  ار  هدمآ  رامیب و  ياجب  ار  تسردنت  يا  هتفگ  هرصب  رد  هک  مدینش  - 

.ما هتفگ  ار  فرح  نیا  نم  هلب  - 

.يا هدش  بکترم  ار  يا  هنالهاج  روک و  هابتشا  يا و  هتفر  اطخب  - 

دوب یگرزب  فیاظو  زا  یکانرطخ  هماگنه  نانچ  رد  دایز  هایس  تسایـس  هب  یفوا  دیدش  تاضارتعا  دنتـشک ، ار  وا  ات  داد  روتـسد  دایز 
يا هدنزرا  تادهاجم  زا  تخادرپ و  نآ  يارجا  هب  عاجش  درم  نآ  هک 

ج 2،ص:464 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

نادیهش نیرترب  تسا و  راکمتـس  مکاح  ربارب  رد  نتفگ  قح  نخـس  داهج ، نیرتگرزب  : » دومرفیم تشاد و  هجوت  نآ  هب  ربمایپ  هک  دوب 
««. 1  » دوش هتشک  وا  نامرفب  دیوگ و  قحب  نخس  يرگمتس  تموکح  ربارب  رد  هک  یسک  تسا و  بلطملا  دبع  نب  هزمح 

(1)

يدبع رهسم  نب  هیریوج 

هکنانچ دوب  ناگدـیزگرب  ناکیدزن و  زا  ماـما  دزن  رد  درکیم و  ثیدـح  لـقن  شترـضح  زا  هک  دوب  نینمؤملا  ریما  راداـفو  ناراـی  زا  وا 
وا هب  ار  تماما  رارـسا  یـضعب  دـعب  موش و  یم  تا  هتفیـش  منیب  یم  ارت  هاـگره  هک  يآ  نم  دزنب  هیریوج  يا  دومرف : وا  هب  ماـما  يزور 

: دومرف تخومآ و 

ام اب  سک  ره  رادـب و  نمـشد  ار  وا  دـیزرو  هنیک  اـمب  نوچ  رادـب و  تسود  ار  وا  دزرویم  رهم  اـمب  اـم  تسود  هک  ماداـم  هیریوج  يا  »
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«. 2 « » نک یتسود  وا  اب  تشاد  تسود  ار  ام  نوچ  شاب و  شنمشد  تسا  نمشد 

يزور
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: تفگ یخوشب  تفای ، هتفخ  ار  ترضح  نآ  دمآ و  ع )  ) یلع هناخب  ریوج 

.دوش نیگنر  تنساحم  هک  مروآ  دورف  ترس  رب  یتبرض  هنرگو  وش  رادیب  هتفخ  يا 

: دومرف درک و  شهاگآ  دمآ  دهاوخ  شغارسب  راکمتس  نایاورنامرف  تسدب  هک  یتشونرس  زا  ار  هیریوج  درک و  مسبت  نینمؤملا  ریما 

دنک یم  ریگتسد  ارت  راکانز  يوختشز و  يدرم  تسوا  تسد  رد  مناج  هک  یئادخب  منکیم ، هاگآ  تراک  ماجنارس  زا  ارت  هیریوج  يا  »
«. دزیوآ یم  ترادب  یلخن  هاتوک  هخاش  رب  دربیم و  ار  تیاپ  تسد و  و 

داد روتسد  درک و  بلج  ار  هیریوج  دایز  هک  تشذگن  يراگزور 

______________________________

حیاصن ص 60 (- 1)

.تسا هدمآ  تاقیلعت ص 366  رد  نومضم  نیمهب  کیدزن  دیدحلا و  یبا  نبا  (- 2)

ج 2،ص:465 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

هیریوج و تداهش  هعجاف  هرابرد  یباتک  بئاس  دمحم  نب  ماشه  و  « 1  » دنتخیوآ شرادب  یتخرد  هخاش  رب  دندیرب و  ار  شیاپ  تسد و 
«. 2  » تسا هتشون  رامت  مثیم 

(1)

یمرضح ییحی  نب  هّللا  دبع 

گنج رد  ماـما  هک  « 3  » دوب سیمخ  نانابهگن  ءزج  ترـضح و  نآ  صاـخ  باحـصا  نینمؤملا و  ریما  ناتـسود  زا  یمرـضح  هّللا  دـبع 
هک داد  ربخ  نمب  ادخ  لوسر  دـیتسه و  سیمخ  نازابرـس  ءزج  تردـپ  وت و  هک  مهدـیم  تراشب  ارت  هّللا  دـبع  يا  : » دومرف وا  هب  لمج 

«4 «. » دنتسه سیمخ  نایهاپس  ءزج  قحب  شردپ  هّللا و  دبع 

يا هعموص  تفر و  نوریب  هفوک  زا  تخادنا و  گنچ  هّللا  دـبع  ناج  رب  تخـس  یهودـنا  تفای ، تداهـش  ع )  ) نینمؤملا ریما  هک  یتقو 
.دنتخادرپ یم  ادخ  شتسرپ  هب  نآ  رد  شنارای  شدوخ و  هک  درک  انب  تدابع  يارب 

دندروآ شروضحب  ار  اهنآ  نوچ  درک و  راضحا  ار  اهنآ  تفای  یهگآ  ع )  ) یلع تداهـش  زا  اـهنآ  هیرگ  هودـنا و  هب  هیواـعم  هک  یتقو 
ار یگمه  ات  داد  نامرف 
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.دنتشک

رد یمرج  هدرکن و  یهانگ  اهنآ  دش ، هراپ  هراپ  ناشرکیپ  هتخیر و  ناشنوخ  هک  ینادرم  دـنیادخ ، هانپ  رد  هتـسیاش  کین و  نادرم  نیا 
تـسود ار  نینمؤـملا  ریما  تسا ، بجاو  ناناملـسم  هـمه  رب  شیارجا  هـک  ادـخ  ربماـیپ  روتـسدب  هـکلب  دـندوب  هدـشن  بـکترم  مالـسا 

.دنتشادیم

کنیا هک  دـش  بکترم  زین  يرگید  گرزب  تایانج  هکلب  درکن  افتکا  ناشناگرزب  راتـشکب  ع )  ) یلع نایعیـش  یهاوخ  نیک  رد  هیواعم 
: میزادرپیم نآ  حرشب 

______________________________

.دیدحلا یبا  نبا  حرش  (- 1)

تاقیلعت ص 366 (- 2)

دنا هتفگ  دش و  یم  میـسقت  هقاس  بلق و  هرـسیم ، هنمیم ، همدقم ، تمـسق  جنپ  هب  هاپـس  اریز  تسا  هاپـس  ياهمان  زا  یکی  سیمخ  (- 3)
تلادع و هب  فورعم  سیمخ  باحصا  هک  دنا  هتشون  نیخروم  یضعب  دندش ، فورعم  مان  نیا  هب  دیـسریم  اهنآ  هب  مئانغ  سمخ  نوچ 

.دش یم  باسح  رفن  ود  تداهش  اهنآ  زا  یکی  تداهش  هکنانچ  دندوب  دامتعا 

تاقیلعت ص 214 (- 4)

ج 2،ص:467 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

رگید تایانج 

هراشا

ج 2،ص:469 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

(1)

نایعیش هناخ  یناریو 

ياه هناخ  هک  داد  روتـسد  اج  همه  رد  شنارازگراکب  تهج  نیدب  دبوک و  مه  رد  ار  ع )  ) یلع نایعیـش  ات  دیـشوکیم  یتخـسب  هیواعم 
اج همهب  یهاگهانپ  چیه  نودب  ار  اهنآ  دـندرکیم و  ناریو  اج  همه  ار  نایعیـش  هناخ  مه  وا  هیامورف  نارومأم  دـننک و  ناریو  ار  نایعیش 
ار ربمایپ  نادناخ  يالو  رهم و  دنک و  دوبان  ار  عیشت  دناوتب  دیاش  هک  دوب  نآ  يارب  اهـششوک  نیا  همه  دنتخاس و  یم  هراوآ  هدنکارپ و 

«. 1  » درادرب اهلد  زا 
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(2)

نایعیش تداهش  نتفریذپن 

همهب يا  همانـشخب  یط  هکنانچ  دربیم  راکب  اهنآ  ندرک  بوکنم  نایعیـش و  يراوخ  تسکـش و  يارب  تشاد  ناـکما  رد  هچنآ  هیواـعم 
مکاحم رد  تداهش  يارب  یتسیابن  شنادناخ  و  ع )  ) نینمؤملا ریما  نایعیـش  زا  کی  چیه  هک  تشاد  مالعا  شنارازگراک  نارادنامرف و 

یمن دندوب  دامتعا  لباق  وگتسار و  ینادرم  هکنآ  اب  ار  نایعیش  تداهش  دندرک و  ارجا  ار  شنامرف  هیواعم  لامع  دنوش ، رـضاح  یئاضق 
«. 2  » دنتفریذپ

(3)

نادنز تشحو و 

هراشا

یضعب دادیم و  شرتسگ  هعیش  سوفن  رد  ار  دیدهت  سرت و  هیواعم 

______________________________

46 هعیشلا 4 / نایعا  (- 1)

نیرادلا ص 19 هریخذ  ، 15 دیدحلا 3 / یبا  نبا  حرش  (- 2)

ج 2،ص:470 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

یم كرت  ار  دوخ  نطو  هک  تخادنا  یم  سارهب  نانچ  ار  یهورگ  دندادیم و  ناج  هرخالاب  ات  دادیم  ياج  اهنادـنز  رد  هشیمه  يارب  ار 
ریجنزب ار  اهنآ  دندش و  یم  راتفرگ  نیرومأم  تسدب  اهنآ  رثکا  دندش و  یم  يراوتم  فوخ  تشحو و  تدـش  زا  اهنابایب  رد  دـنتفگ و 

ام تسکـش و  یم  مه  رد  ار  نانآ  تیـصخش  تخادرپیم و  اهنآ  تناها  ریقحت و  هب  هیواعم  دـندربیم و  هیواعم  شیپ  هب  دندیـشک و  یم 
: میروآ یم  اجنیا  رد  دندش  هیواعم  يراکبان  متس و  راتفرگ  هک  ار  ریسا  نادرمدار  زا  یضعب  مان 

(1)

هفیذح یبا  نب  دمحم  - 1

یتشز يدب و  زا  تشادیماو و  یکین  هب  ار  مدرم  هک  تشاد  رارق  یمالـسا  هتـسیاش  کین و  نادرم  دمتعم و  ناناملـسم  شیپاشیپ  رد  وا 
هک یتقو  .دروآ  رامـشب  اهنآ  دادع  رد  مه  ار  وا  و  دنرودب ) دـنوادخ  نایـصع  زا  اهدـمحم   ) دومرف نینمؤملا  ریما  هکنانچ  درکیم  یهن 

نادنزب ار  وا  داد  روتسد  تشگرب و  شرظن  دعب  یلو  تفرگ  دمحم  لتق  هب  میمصت  تفای  تموکح  هیواعم  دیسر و  تداهشب  ع )  ) یلع
.دنزادنا
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لابندب هک  تسین  رتهب   » تفگ شنارای  هب  داتفا و  وا  دایب  يزور  هیواعم  هک  نیا  ات  دنام  یقاب  نادنز  لاچهایـس  رد  زارد  یتدـم  دـمحم 
، ارچ دنتفگ  دهد »؟ مانشد  ع )  ) یلع هب  هک  میئوگب  میهد و  یهگآ  شیهارمگب  میرامـش و  شراوخ  میتسرفب و  هفیذح  یبا  نب  دمحم 

: تفگ وا  هب  هیواعم  داتسیا  شربارب  رد  هک  یتقو  دندروآ و  ار  وا  ات  داد  روتسد  هیواعم 

زاب ار  تنامشچ  هک  هدیسرن  ارف  تقو  نآ  زونه  ایآ  دمحم  يا  »
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ریبز هـحلط و  هشئاـع و  دـش و  هتــشک  متــس  هـب  ناـمثع  يا و  هداـتفا  یهارمگب  بلاـط  یبأ  نـب  یلع  یتـسود  رد  هـک  یمهفب  ینک و 
»؟ میتساخرب وا  یهاوخنوخب  ام  درکیم و  کیرحت  ار  مدرم  نامثع  لتق  رد  یلع  دنتساخرب و  نامثع  یهاوخنوخب 

کیدزن ناشیوخ  زا  نم  هک  ینادیم  تدوخ  وت  تفگ  دمحم 

ج 2،ص:471 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.مسانش یم  بوخ  ارت  متسه و  وت 

: داد همادا  نینچ  شراتفگب  دمحم  ارچ ، تفگ  هیواعم  ( 1)

رب مدرم  کیرحت  نامثع و  لتق  رد  داد  تموکح  ارت  هک  سک  نآ  وت و  زج  ار  یـسک  نم  تسین  یئادخ  وا  زج  هک  یئادـخب  دـنگوس  »
ار يراک  نینچ  وا  یلو  دنک  رانکرب  ماش  تموکح  زا  ارت  هک  دنتـساوخیم  وا  زا  هشیمه  راصنا  نیرجاهم و  مناد ، یمن  کیرـش  وا  دـض 

ریبز هحلط و  هشئاع و  زج  نامثع  لتق  رد  یسک  ماجنارس  ات  زاغآ  زا  مسق  ادخب  دندرک ، راتفر  وا  اب  ینادیم  هک  روطنامه  هرخالاب  درکن 
، راک نآ  رد  دنتخیگنارب و  وا  نتشکب  ار  مدرم  دعب  دندرمش و  یم  گرزب  ار  نامثع  تسخن  هک  دندوب  یناسک  اهنآ  تشادن و  تکرش 

: تفگ مشخ  اب  دش و  هتخورفارب  تدشب  هیواعم  دنتشاد » تکرش  راصنا  همه  رسای و  رامع  دوعسم و  نبا  فوع و  نب  نمحرلا  دبع 

»؟ هدوب نینچ  یئوگیم  هک  »

: تفگ دمحم 

تلمع هدیقع و  يوخ و  يدروآ  مالسا  هک  دعب  متخانـش و  یم  تیلهاج  رد  ارت  هک  یماگنه  زا  مهدیم  یهاوگ  نم  مسق و  ادخب  یلب  »
یناسک ینک  یم  شنزرـس  ع )  ) یلع یتسودـب  ارم  هک  تسا  نیا  شلیلد  دوزفین و  وت  رب  يزیچ  داـیز  هن  مک و  هن  مالـسا  درکن و  رییغت 

راصنا نیرجاهم و  زا  دندوب و  ریگ  هزور  راد و  هدنز  بش  هک  دندمآ  گنج  هب  ع )  ) یلع مازتلا  رد 
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وت هک  یناسک  دندادیم ، لیکشت  ناگدنب  ناگدش و  هدنار  ناقفانم و  نادنزرف  ارت  نایهاپـس  نایهارمه و  یلو  دندوب  نامیا  اب  نیتسار و 
اهنآ يا و  هدرک  هچ  هک  تسین  ناهنپ  وت  رب  هیواعم  يا  مسق  ادـخب  .دـنتفیرف  تیایندـب  ارت  مه  اهنآ  يداد و  بیرف  ناشنید  رد  ار  اـهنآ 

ادخ و يارب  ار  ع )  ) یلع هشیمه  نم  مسق  ادخب  دندیرخ ، ناجب  وت  تعاطا  هار  رد  ار  ادـخ  مشخ  اهنآ  دـنا ، هدرک  هچ  هک  دـننادیم  مه 
رد مرادیم و  تسود  شربمایپ 

ج 2،ص:472 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

«. منکیم ینمشد  وت  اب  متسه  هدنز  ات  شلوسر  ادخ و  هار 

دننادرگزاب نادنزب  ار  وا  ات  داد  نامرف  یتسه و  یقاب  تیهارمگ  رد  تندش  ینادنز  دوجو  اب  مهزاب  تفگ  دش و  همیـسارس  هیواعم  ( 1)
«. 1  » تفر ایند  زا  هرخالاب  دنام و  نادنز  رد  زارد  یتدم  دمحم  و 

تفریذپن ار  شیاوران  لامعا  دادن و  تیاضر  هیواعم  تسیاشان  رادرک  هب  اریز  درک  رادید  نادنز  یکیرات  رد  ار  گرم  هتـشرف  دـمحم 
دوب و نینچ  زین  دـندرکیم  موکحم  ار  هیواعم  تموکح  هک  مه  یمالـسا  ردـقلا  میظع  نارگـشاخرپ  نادرم و  دازآ  رگید  تشونرـس  و 

.دندرکیم لمحت  نادنز  تملظ  رد  ار  اه  یتخس  نیرتدیدش  مه  اهنآ 

(2)

لاقرم مشاه  نب  هّللا  دبع  - 2

هیواعم هک  دوب  مشاه  نب  هّللا  دبع  هنومن  درمناوج و  رادرـس  تفرگ ، رارق  هیواعم  بیقعت  دروم  هک  هعیـش  نارادمان  ناگرزب و  زا  یکی 
رد مشاه  شردـپ  زا  نینچمه  تسنادـیم و  نینمؤملا  ریما  هب  تبـسن  ار  وا  صـالخا  یتسود و  اریز  تشاد  لدـب  وا  زا  دـیدش  یمـشخ 
هک دنکفا  ساره  تشحو و  هب  نانچ  ار  هیواعم  هک  يا  هنادواج  دربن  نامه  نیفص  تشاد ، لدب  ناوارف  يا  هنیک  نیفـص  گنج  نایرج 

.تشاد رارفب  میمصت 

هب يا  همان  شا  هدروخ  مخز  لد  يافش  یئوجماقتنا و  يارب  هیواعم 
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: دوب نینچ  همان  نتم  .دتسرفب  شیوسب  هتسب  تسد  دریگب و  ار  هّللا  دبع  هک  تساوخ  وا  زا  تشون و  هفوک  مکاح  دایز 

دایز هب  هک  همان  نک » شا  هناور  نم  روضحب  دـنبب و  شندرگ  رب  مکحم  ار  شتـسد  نک و  ریگتـسد  ار  مشاـه  نب  هّللا  دـبع  دـعب ، اـما  »
.دوب هدش  ناهنپ  هدرک و  رارف  وا  یلو  دننک  ریگتسد  ار  هّللا  دبع  داد  روتسد  دیسر 

داد ربخ  وا  هب  تفر و  ماشب  هیواعم  برقت  يارب  يا  هیامورف  درم 

______________________________

یشک ص 47 لاجر  (- 1)

ج 2،ص:473 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

: تشون نینچ  دایز  هب  هیواعم  تسا و  هدش  هدنهانپ  یموزخم  ینز  هناخ  رد  هّللا  دبع  هک 

یسرب یموزخم  نز  نآ  هناخب  ات  نک  شیتفت  هناخب  هناخ  ار  اجنآ  روآ و  شروی  موزخم  ینب  هلیبق  هب  دیسر  وتب  هک  ما  همان  دعب  اما  ( » 1)
ناب هیاس  زاهج و  نودـب  يرتش  رب  ناشوپب و  وا  هب  نشخ  يا  هماج  شارتب و  ار  شرـس  روایب و  نوریب  اجنآ  زا  ار  مشاـه  نب  هّللا  دـبع  و 

«. تسرفب نم  شیپ  هب  نک و  شراوس 

یتخس يراوخ و  اب  ار  وا  دوب  هداد  روتسد  هیواعم  هکنانچمه  تخاس و  ریگتسد  ار  هّللا  دبع  درک و  یـسرزاب  ار  موزخم  ینب  هلیبق  دایز 
، دوب هداد  راـب  قارع  شیرق و  ناـگرزب  هب  هیواـعم  زور  نآ  رد  دوب و  هعمج  زور  دیـسر  قشمد  هب  هّللا  دـبع  هک  یتقو  داتـسرف ، ماـش  هب 

: تفگ دش و  صاع  رسپ  هجوتم  هیواعم  تخانشن  ار  وا  صاع  ورمع  یلو  تخانش  ار  وا  هیواعم  دندروآ  ار  هّللا  دبع  نوچ 

.هن تفگ  ورمع  یسانش »؟ یم  ار  ناوج  نیا  ایآ  هّلل ، دبع  ابا  يا  »

: دورس یم  ار  رعش  نیا  نیفص  رد  شردپ  هک  تسا  یسک  نیا  تفگ  هیواعم 

ارم هک  متخورفب  ار  مرامیب  ناج  نم 
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درکیم شنزرس  مک  هن  رایسب 

هدش هتسخ  هک  هدنام  هدنز  نادنچدیوجیم  مارتحا  شموق  يارب  مشچ  کی  درم 

مزیر یم  ار  شنوخ  هزین  اب  نمدوشیم  هتشک  ای  دشکیم  ای  راچان 

تسا شزرا  یب  نم  دزنب  هتفر  تمعن 

: دناوخ تبسانمب  ار  رعش  نیا  دیرپ و  اج  زا  صاع  رسپ 

تسا رادیاپ  نانچمه  اهلد  هنیک  امادیور  یم  هزبس  اه  هلابز  رب  هاگ 

ج 2،ص:474 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

: تفگ دروآ و  هیواعم  دایب  نیفص  گنج  رد  ار  هّللا  دبع  ردپ  ياهیدرمیاپ  صاع ، ورمع  ( 1)

هب راذـگن  زادـنیب و  شا  هناش  رب  نک و  عطق  ار  شندرگ  ياهگر  سپ  نکم ، اهر  ار  كانرطخ  راکبیرف و  درم  نیا  نینمؤملا ، ریما  يا  »
، دـنناجیه عقوم  رد  ناطیـش  بزح  زا  نازادـنا و  هقرفت  ناراکبیرف و  هورگ  زا  اهنیا  دراد ، یمنرب  قافن  زا  تسد  وا  اریز  ددرگزاب  قارع 
دـننک و یم  شیرای  شا  هتـسد  راد و  دـنک و  یـشکرس  زاب  هک  دراد  يا  هشقن  دـسرب و  نآ  هب  دـهاوخیم  هک  دراد  یئاهوزرآ  زونه  وا 

«. داد يدب  اب  دیاب  ار  يدب  شاداپ 

: تفگ تخاس و  نخس  ریت  جامآ  ار  وا  همهاو  نودب  دروآ و  يور  وا  هب  نیگمشخ  ریش  نوچ  هّللا  دبع 

وت لثم  یسک  نینچ  ایآ  تسا ، هدیسر  ارف  شگرم  زور  دنا و  هدرک  میلست  ار  وا  شموق  هک  متـسه  يدرم  موش  هتـشک  رگا  ورمع ، يا  »
يدربیم و هانپ  اه  هراـپ  گنـس  اـهیوج و  اـهلادوگب و  سرت  زا  وت  میدـناوخیم و  هزراـبم  هب  ارت  اـم  یتخیرگ و  یم  گـنج  زا  هک  تسا 

»؟ یتشادن عافد  تردق  دوخ  زا  ناوتان  نادنفسوگ  هایس و  نازینک  نوچمه 

: تفگ راچانب  درادن  دیدهت  زج  يا  هراچ  دید  تخورفارب و  تدشب  صاع  رسپ 

ریما لاگنچ  زا  هک  منک  یمن  نامگ  دنا و  هتفرگ  تیارف  ناوارف  یهورگ  يا و  هتفرگ  اج  ریش  ياهنادند  نایم  رد  نونکا  مسق  ادخب  اما  »
«. یبای یئاهر  نینمؤملا 

دبع
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: تفگ شخساپ  رد  دنک  دیدهت  نیاب  یئانتعا  هکنآ  نودب  هّللا 

نوچ يرتوسرت ، سک  ره  زا  گنج  زور  رد  یلو  يرگیزاب  نامداش و  تینما ، شیاسآ و  ماگنهب  وت  صاع ، رـسپ  يا  مسق ، ادـخب  اما  »
زیت ياهراخ  نیب  رد  هک  یتسه  يا  هنوگژاو  بوچ  نوچمه  وت  یسرتیم ، یتخسب  نمشد  اب  یئورایور  رد  يراکمتس و  یـسرب  یماقمب 

تلاح عضو و  ایآ  تشاد  ناوتیم  وتب  يدیما  هن  يراد و  يدشر  هن  یئوریم  هنوراو 

ج 2،ص:475 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

دنمورین و یناوزاب  دنزاتن ، ناگرزب  رب  دـننکن و  متـس  ناکدوک  رب  زگره  هک  دـنریگارف  ارت  نامیا  اب  یناروالد  هک  یتقو  تسین  هنوگنیا 
یم افـش  ار  نادنمدرد  دـننک و  یم  رایـسب  ار  اه  یمک  دـنرب و  یم  ار  اهیراوشد  دـننک و  یم  تسار  ار  اه  یجک  دـنراد ، زیت  یئاهنابز 

»؟ دننک یم  زیزع  ار  اهراوخ  دنشخب و 

رب یگنن  دریگب و  وا  رب  یبیع  دناوتب  دیاش  تخادنا  يرظن  وا  هتشذگ  هب  ریزگان  تشادن و  ار  هّللا  دبع  هب  خساپ  یئاناوت  صاع  سپ  ( 1)
: تفگ تخادرپ و  ناتهب  غوردب و  راچان  تفاین  يزیچ  نینچ  نوچ  دناشنب و  وا 

هزرلب شتـشپ  تخادگیم و  شداهن  دیزرلیم و  شمادنا  سرت  تدـش  زا  هک  مدـید  نیفـص  زور  رد  ار  تردـپ  نم  هک  مسق  ادـخب  اما  »
«. دوب هداتفا 

: تفگ درک و  بیذکت  ار  وا  ناتهب  غورد و  هّللا  دبع 

یهورگ اب  ماش  رد  وت  يراد ، زاـس  هلیح  زادرپ و  غورد  یناـبز  هک  میا  هتـسناد  هدومزآ و  زاـبرید  زا  ار  تنانخـس  ارت و  اـم  ورمع ، يا  »
یئوگب نخـس  ماش  مدرم  ریغ  اب  یهاوخب  رگا  دـنرادن ، یهگآ  تیناوتان  زا  هک  یهارمه  ینایهاپـس  اب  دنـسانش و  یمن  ارت  هک  یمدـمه 

«. يراد شود  رب  نیگنس  يراب  یئوگ  هک  دزرلیم  نانچ  تیاهاپ  دتفا و  یم  تنکلب  تنابز  دوشیم و  راکشآ  تیدرخبان 

عطق ار  ناشراتفگ  هیواعم 
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ار هیواعم  دـش و  تحاران  هّللا  دـبع  وفع  زا  صاع  رـسپ  دـننک ، دازآ  ار  هّللا  دـبع  ات  داد  روتـسد  دـعب  دـیوش و  شوماـخ  تفگ  درک و 
: دناوخ شیارب  ار  راعشا  نیا  دروآ و  هیواعم  دایب  نیفص  گنج  رد  ار  هّللا  دبع  ردپ  يرواگنج  درک و  کیرحت  هّللا  دبع  نتشکب 

تسا تیقفوم  وت  يارب  مشاه  رسپ  نتشک  یتفریذپن  مدرک و  يداهنشیپ  یشیدنارود  يور  زا  نم 

درکیم يرای  اهرس  ندیرب  زور  رد  ار  یلع  هک  تسین  یسک  شردپ  ایآ  هیواعم ، يا 

ياهایرد نوچمه  نیفـص  گنج  رددرک  ناور  ام  ياهنوخ  زا  اـت  داتـسیانزاب  گـنج  زا  ج 2،ص:476  ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدـنز 
جومرپ

ار رعـش  نیا  وا  خساپ  رد  مه  هّللا  دبع  ( 1  ) ینکشب ار  نامیـشپ  نادند  هک  تسا  کیدزن  تسا و  ردپ  دننام  دنزرف  تسوا و  رـسپ  مهنیا 
: دورس

دور باوخب  دراد  هنیس  رد  هک  يا  هنیکدهاوخیمن  هک  تسا  يدرم  ورمع  هیواعم ، يا 

تسا مجع  ناهاشداپ  شور  نوچمه  وا  هشیدناانامه  دهاوخیم و  ارم  نتشک  وا  دنه  رسپ  يا 

دش یم  هتسب  تمالسب  ناشیاهنامیپ  هک  یتقودنتشک  یمن  ار  دوخ  ناریسا  اهنآ  یلو 

دش دراو  مشاه  رسپ  مشاه و  زا  وت  رب  يا  هدنبوک  هبرض  ام  يوس  زا  نیفص  رد 

تسا هتشذگ  ياهباوخ  دننامب  تفای  نایرج  تشذگ و  هک  هچنآ  تشذگ و  دوب  هچ  ره 

: دناوخ ار  رعش  نیا  خساپ  رد  مه  هیواعم  يا  هتسناد  لالح  ار  منوخ  یشکب  رگا  يا و  هتشذگ  دوخ  ناکیدزن  زا  یشخبب  نونکا  رگا 

تسا تمایق  تخس  زور  رد  ادخب  برقت  يارب  يا  هلیسو  منیب  یم  شیرق  ناگرزب  زا  ار  وفع  نم 

منک یفالت  مناکاین  یهاوخنوخ  ياربار  مشاه  رسپ  هنانمشد  لتق  مهاوخیمن  نم  و 

دنا هداد  ناشن  شناردپ  هک  یئاهشزغل  ربارب  رد  تسا  مزال  وفع  دش  راکشآ  شهانگ  هک  یتقو  هکلب 

ام رب  هکدوب  یشتآ  هلعش  نیفص  گنج  رد  شردپ  ج 2،ص:477  ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 
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زج یهانگ  وا  هک  یتروص  رد  تشاد  هگن  ساره  سرت و  رد  ار  هّللا  دـبع  هیواعم ، « 1  » میدـنکفا وا  رب  ار  زیت  ياه  هزین  مه  ام  دز  هنابز 
دنا هدرک  حیرـصت  خیراوت  یـضعب  تسنادیم و  ناهانگ  نیرتگرزب  زا  دنه  رـسپ  ار  یتبحم  نینچ  تشادن و  ع )  ) نینمؤملا ریما  یتسود 

.تخادنا سبحب  نادنز  یکیرات  رد  ار  وا  دیشخبن و  ار  هّللا  دبع  هیواعم  هک 

(1)

یئاط هفیلخ  نب  هّللا  دبع  - 3

هب دیسر و  شروضحب  دوب  هرـصب  مزاع  ماما  هک  یتقو  وا  تشاد ، ترهـش  ع )  ) نینمؤملا ریما  هب  تبـسن  صالخا  یتسود و  هب  هّللا  دبع 
: تشاد هضرع  ماما 

هک مسق  ادخب  دنتحاران  يزوریپ  نیا  زا  یهورگ  رگا  داد و  رارق  شهاگیاج  رد  دینادرگزاب و  شلها  هب  ار  قح  هک  ار  یئادخ  ساپـس  »
ياهیراتفرگ هب  دـنادرگیمزاب و  ناشدوخب  ار  ناشبیرف  مه  دـنوادخ  دـنا ، هتـساخرب  ربمایپ  گنجب  هتخادرپ و  زیتس  هب  ص )  ) دـمحم اـب 

«. 2 « » منک ینابهگن  ار  ربمایپ  قح  ات  مگنج  یم  اج  همه  تهارمه  هک  مسق  ادخب  دزاس ، یم  ناشراچد  ءوس 

تشاد میلس  یلقع  راوتسا و  ینامیا  دیشیدنا و  یم  تسرد  هک  دوب  وا  حور  یکاپ  ینید و  یهاگآ  رب  ینـشور  لیلد  هّللا ، دبع  نانخس 
«. 3  » دومرفیم تروشم  وا  اب  گرزب  ياهراک  رد  ماما  دوب و  زئاح  ار  صاخ  یتلزنم  ماما  دزن  رد  و 

، دایز هکنآ  زا  سپ  دوب ، اهنآ  دض  رب  بالقنا  ماگمه  هیما و  ینب  تسایس  نافلاخم  وا و  رادافو  نارای  زا  هّللا  دبع  رجح ، لتق  هعجاف  رد 
زین ار  هّللا  دبع  ات  داد  روتسد  شنیرومأمب  درک  ریگتسد  ار  شنارای  رجح و 

______________________________

دیدحلا یبا  نبا  حرش  314 و  - 312 بهذلا 2 / جورم  (- 1)

تاقیلعت ص 202 هیشاح  رد  هدش  پاچ  دئاوف ، (- 2)

ذخأم نامه  (- 3)

ج 2،ص:478 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

لابندب اهنآ  دنروایب ، دنریگب و 
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زا تسناوتن  هّللا  دـبع  نیفرط ، يریگرد  زا  سپ  تساخرب و  هزرابمب  اهنآ  اـب  هّللا  دـبع  یلو  دـندرک  ادـیپ  ار  شیاـج  دـنتفر و  هّللا  دـبع 
شردارب تاجن  هب  ار  اهنآ  تفاتـش و  شناگتـسب  ناشیوخ و  يوسب  هّللا  دبع  رهاوخ  دنتفرگ ، ار  وا  نیرومأم  دبای و  تاجن  اهنآ  گنچ 

: تفگ تخیگنارب و 

»؟ دنک یم  نمشد  میلست  ار  هّللا  دبع  ناتایوگ  نابز  دنمورین و  هزین  ایآ  یط  هورگ  يا  »

نیرومأم .دندوبر  ناشگنچ  زا  ار  هّللا  دبع  تخـس  يا  هلمح  اب  دنتـساخرب و  هزرابمب  دایز  نیرومأم  اب  دـندمآ و  ناجیهب  یط  هلیبق  ( 1)
هفیلخ هّللا  دبع   » تفگ وا  هب  داتسرف و  متاح  نب  يدع  یط ، هلیبق  ياوشیپ  لابندب  دایز  دنتفگ ، شیارب  ار  ارجام  دندمآ و  دایز  شیپ  هب 

«. روایب نم  دزن  هب  ار 

: تفگ دایز  هب  ناگدازآ  نابزب  يدع  تفرگرد ، اهنآ  نیب  هک  یئوگتفگ  زا  سپ 

زگره دشاب ، میاهاپ  ریز  وا  رگا  مسق  ادخب  یشکب ؟ ار  وا  هک  مروایب  ار  میومع  رسپ  یهاوخیم  مروآ ، یمن  ار  وا  زگره  مسق ، ادخب  هن  »
«. مراد یمنرب  ار  میاهاپ 

دندمآ و دایز  شیپ  هب  دندوب  هفوک  رد  یعبر  ینامی و  هچ  ره  یلو  دنتخادنا ، نادنزب  ار  متاح  رسپ  داد  روتـسد  دش و  نیگمـشخ  دایز 
ار يدع  ات  داد  روتـسد  راچانب  دایز  دنداد ، یهگآ  درمگرزب  نآ  فرـش  نأش و  زا  ار  وا  دنتفگ و  شیارب  ار  يدـع  لئاضف  تازایتما و 
هک داد  روتسد  هّللا  دبع  هب  تفریذپ و  ار  طرش  نیا  يدع  دوش و  جراخ  هفوک  زا  شیومع  رسپ  هک  درک  طرش  وا  اب  یلو  دنتخاس  دازآ 

گرزب یمغ  شنادـناخ  زا  يرود  یگراوآ و  یلو  تـفر  نوریب  هفوـک  زا  هـّللا  دـبع  دـنک ، تماـقا  نـیلبج  رد  دورب و  نوریب  هفوـک  زا 
تخیر و شناجب 
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تبیصم نآ  رد  ار  شگرزب  هودنا  هک  داتسرف  يدع  يارب  شنارای  رجح و  كوس  رد  يروشرپ  هدیصق  شدیعبت  زا  سپ 

ج 2،ص:479 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

: دنکیم وگزاب  هاکناج 

دوب ریذپ  شزوپ  دونشخ و  وا  زا  دنوادخ  تفای و  ار  ادخ  تمحر  نیمزرس  نآ  رد  رجح 

دزیخرب هک  دوش  یم  ادن  رجح و  ربق  ربدراب  یم  هتسویپ  مرن و  یناراب  هشیمه 

یتخات یم  درکیم  متس  هک  هدنگنج  مکاح  رب  یتخیریم و  ار  نمشد  هاپس  نوخ  هکنآ  يا  رجح  يا  سپ 

دهد رییغت  ار  لطاب  نخس  و  يراگزیهرپ ، ابدرتسگب  ار  نآ  دیوگ و  قح  هک  تسیک  وت  زا  دعب 

ینامب نادواج  تشهب  رد  هشیمه  هک  مهاوخیم  نم  يدوب و  یبوخ  یمالسا  ردارب  وت 

نمـض هّللا  دـبع  اجنیا  رد  ( 1  ) يدرمـش یم  تـشز  ار  يدـب  یتخانـش و  یم  ار  یکین  يدرکیم و  ادا  ار  ریـشمش  قـح  گـنج ، رد  وـت 
رد دیرگیم و  شکاندرد  تداهـش  رب  درادیم و  نایب  ار  شیاهیگدـنزرا  تازایتما و  دـیوگ و  یم  نخـس  رجح  متام  زا  رگید  يراعـشا 

: دنکیم تیاکح  نینچ  دبوک  یم  مه  رد  ار  شناج  هک  یگرزب  هودنا  نارای و  يرود  دیعبت و  یتخس  زا  شا  هدیصق  نایاپ 

مدرگیمزاب دهاوخب  يادخ  رگا  ما و  هراوآ  ما  هدرب  هانپ  یط  ياههوکب  نونکا  نم 

دنکیم ریدقت  دهاوخیم و  ادخ  هچنآ  هب  مدونشخ  نمدرک  رود  دیعبت و  ارم  هنارگمتس  منمشد 

ياهباتک رد  ار  هدیصق  هیقب  ریثا  نبا  يربط و  متشادن  يدنواشیوخ  هلیبق و  چیه  نم  ایوگدندرک  میلست  یهانگ  چیه  نودب  ارم  نم  موق 
.تسوا قیمع  رثأت  تخس و  هودنا  يایوگ  هک  دنا  هدروآ  دوخ 

ج 2،ص:480 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

«. 1  » تشذگرد دوب  شهاگدیعبت  هک  نیلبج  رد  دایز  گرم  زا  شیپ  هکنیا  ات  دربیم  رسب  هراوآ  نانچمه  هّللا  دبع 

(1)

ناحوص نب  هعصعص  - 4

رد وا  .دوب  شراگزور  تلیضفرپ  رادنید و  ناگدنیوگ  نابیطخ و  برع و  یمان  نارونخس  ناگرزب و  زا  هعصعص 
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وا رب  يزور  رمع ، تفالخ  رد  هکنانچ  تشاد ، لماک  یهگآ  یمالـسا  فراعم  قئاقحب و  دروآ و  مالـسا  ربمایپ  ناـمزب  یکدوک  نینس 
نآ زا  يرادقم  درک و  میـسقت  ناناملـسم  نیب  دش  یم  غلاب  مهرد  نویلم  کی  هب  دوب و  هدیـسر  هنیدمب  هک  ار  یمئانغ  رمع  دـش ، دراو 

: تفگ داتسیا و  نخسب  رمع  دش ، فالتخا  باحصا  نیب  هدنام  یقاب  لاوما  هرابرد  دنام و  یقاب 

»؟ دیئوگیم هچ  نآ  هرابرد  تسا  هدنام  یقاب  لاوما  نیا  زا  يرادقم  ناگمه  قوقح  تخادرپ  زا  سپ  مدرم ، يا  »

: تفگ درک و  بجعت  دناد  یمن  هفیلخ  ار  يا  هداس  هلأسم  نینچ  هکنیا  زا  هعصعص 

نخـس تحارـصب  هراب  نیا  رد  نآرق  ینک ؟ یم  تروشم  مدرم  اـب  هدرک  نییعت  ار  نآ  فیلکت  نآرق  هک  يزیچ  هراـبرد  وت  هفیلخ ، يا  »
«. نک فرصم  هار  نامه  رد  ار  لاوما  نیا  مه  وت  هدرک  نییعت  ار  مئانغ  فرصم  دروم  هتفگ و 

«. 2  » درک فرصم  شهار  رد  ار  لاوما  هیقب  وت و  زا  نم  ینم و  زا  وت  یتفگ ، تسار  تفگ  وا  هب  درک و  نیسحت  ار  هعصعص  يأر  رمع 

ریما نارای  نیب  رد   » دومرف شا  هراـبرد  قداـص  ماـما  هکناـنچ  دوب  یگـشیمه  ناـهارمه  نینمؤملا و  ریما  هدـیزگرب  ناراـی  زا  هعـصعص 
«. 3 « » تخانش یمن  ار  ع )  ) یلع قح  شنارای  هعصعص و  هزادنا  هب  سک  چیه  ع )  ) نینمؤملا

______________________________

314 لماک 3 / ، 57 يربط 6 / خیرات  (- 1)

189 باعیتسا 2 / (- 2)

تاقیلعت ص 183 (- 3)

ج 2،ص:481 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

: دومرف وا  هب  تفر و  شتدایع  هب  ع )  ) یلع دش  رامیب  هعصعص  یتقو  ( 1)

.یهد رارق  تموق  رب  رخافت  يارب  يا  هلیسو  ار  نم  تدایع  ادابم  هعصعص  يا  - 

.منادیم دوخ  يارب  دنوادخ  لضف  تنم و  ار  یقیفوت  نینچ  مسق  ادخب  نم  یلو  تسا  تسرد  - 

.یتسود مدرم  هنیزه و  مک  يدرم  وت  مناد  یم  هک  يروطب  - 

-
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«. 1  » يزرویم رهم  شناگدنب  هب  یسانش و  یم  یبوخب  ار  ادخ  نینمؤملا ، ریما  يا  مسق  ادخب  وت  و 

هب ار  وا  هکنانچ  داتـسرفیم  تلاسر  هب  تفالخ  مهم  ياهراک  رد  ار  وا  ماما  هک  دـش  بجوم  هعـصعص  يروآ  ناـبز  یـشیدنا و  تسرد 
لمع تردـق  تیـصخش و  نداد  ناشن  يارب  هیواـعم  تفر ، هیواـعم  شیپ  هب  وا  هک  یتقو  تشاد ، مازعا  هیواـعم  دزن  هب  يا  هماـن  هارمه 

: تفگ هعصعص  هب  دوخ 

مراذگاو هک  ار  هچ  ره  تسا و  نم  دوخ  لام  مرادرب  ادخ  لام  زا  هچ  ره  سپ  منیمز  يور  رد  ادخ  نیـشناج  نم  تسادـخ و  زا  نیمز  »
« .مراد رایتخا 

: دناوخ ار  رعش  نیا  شخساپ  رد  تفشآرب و  راجنهان  نخس  نیا  زا  هعصعص 

: تفگ ضارتعا  اب  دش و  تحاران  هیواعم  دشابن  هانگ  ینادان و  يور  زا  هک  شاب  يزیچ  راتساوخ  هیواعم  يا 

؟ يا هتخومآ  یسک  زا  ار  نتفگ  نخس  - 

.دنادن دزوماین  هک  یسک  دیآ و  یم  تسدب  شزومآ  زا  شناد  - 

؟ ینکیم هچ  مناشچب  وتب  ار  گرم  یخلت  رگا  - 

نوچ هک  تسا  یسک  تسدب  هکلب  تسین  وت  تسدب  راک  نیا  - 

______________________________

تاقیلعت (- 1)

ج 2،ص:482 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.دزادنا یمن  ریخأت  هب  ار  نآ  دسر  ارف  یلجا 

.درادزاب وت  نتشک  زا  ارم  دریگ و  رارق  وت  نم و  نیب  دناوتیم  یسک  هچ  (- 1)

.دریگیم رارق  ناشیاهلد  مدرم و  نیب  هک  سک  نامه  - 

.دشاب وج  زا  رپ  هک  يرتش  مکش  لثم  هدش  رپ  نخس  زا  تنورد  - 

«. 1  » دبای یمن  نایاپ  شیاهشهاوخ  زگره  دوش و  یمن  ریس  دروخیم  هچ  ره  هک  تسا  داشگ  یسک  مکش  - 

راتفگ تفگ و  یم  نخس  قحب  تشادن و  لدب  یساره  زگره  هک  تسا  هعصعص  بلق  توق  رب  ینشور  هاوگ  حیرص ، دنت و  راتفگ  نیا 
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يراوخب دسرتب ، شا  هنارباج  يورین  زا  هکنیا  نودب  درکیم و  در  هنادرم  ار  هیواعم 
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.دیشک یم  شریقحت  و 

شراـتفگ زا  هلمج  ره  هب  تساـخ و  ياـپب  شربارب  رد  مه  هعـصعص  یلو  داتـسیا  هبطخب  يزور  دیـسر ، تموـکحب  هیواـعم  هک  یتـقو 
: تسا هدمآ  حرش  نیا  هب  هک  داد  حیرص  یخساپ 

: تفگ هیواعم 

.دنتشاد تیارد  یکریز و  ناش  یگمه  دندوب  نایفس  وبا  نادنزرف  مدرم  همه  رگا  - 

.كریز مه  دوشیم و  ادیپ  قمحا  مه  اهنآ  نایم  رد  یلو  دوب  رتهب  نایفس  وبا  زا  هک  دنمدآ  دنزرف  مدرم  همه  - 

.تسا کیدزن  رشحم  هب  ام  نیمزرس  - 

.تسین کیدزن  رفاک  هب  رود و  نمؤم  زا  تمایق  - 

.تسا سدقم  يا  هیحان  ام  نیمزرس  - 

.دشخب یم  سدقت  اهنیمز  رسب  هک  تسا  لامعا  هکلب  دنک  یمن  هدولآ  ای  هزیکاپ  يزیچ  ار  نیمز  - 

______________________________

342 بهذلا 2 / جورم  (- 1)

ج 2،ص:483 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.دیربب هانپ  وا  ءافلخ  هب  دیرادب و  تسود  ار  ناتراگدرورپ  ادخ ، ناگدنب  يا  (- 1)

كانیوب هایـس و  یلادوگ  رد  هعماج  نونکا  هکنانچ  یتسکـش ، ار  اهنامیپ  يدرک و  لیطعت  ار  ادـخ  تنـس  وت  دـنربب ، هانپ  وتب  هنوگچ  - 
.دوشیم هتسکش  مه  رد  اهقاثیم  دزاتیم و  نآ  رب  اهیراوگان  هداتفا و  ورف 

: دز دایرف  دمآ و  مشخب  هیواعم 

ار ع )  ) یلع نب  نـسح  یناوـتیم  رگا  ینک ، زاربا  ار  تیناوتاـن  تسـس و  هشیدـنا  هـک  تـسا  رتـهب  یتـفیب  نـیمز  رب  رگا  هعـصعص  يا  - 
.متسرفب شلابندب  مراد  دصق  هک  وش  ضرعتم 

رگا دنرترادافو و  دوخ  نامیپ  هب  دنرادیم و  هدنز  امـش  زا  رتهب  ار  ادخ  دودح  اهنآ  دنرتراوگرزب و  امـش  زا  اهنآ  ناکاین  مسق ، ادخب  - 
دزگیم ارت  شنابز  يزیت  هب  وا  یبای  یم  بیجن  شیراوگرزب  رد  مکحم و  شراک  رد  راوتـسا و  شا  هشیدنا  رد  ار  وا  یتسرفب  شلابندب 

.تشاد یهاوخن  راکنا  یئاناوت  هک  دبوک  یم  تنانچ  و 
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: تفگ دیدش  يدیدهت  اب  درک و  بات  یب  ار  هیواعم  هعصعص ، نخس 

-
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.منک یم  تا  هراوآ  اهنیمزرس  رد  منک و  یمرب  تشیاسآ  هاگیاج  زا  ارت 

.تسا شمارآ  بجوم  وت  زا  يرود  تسا و  عیسو  ادخ  نیمز  مسق  ادخب  - 

.منک یم  عطق  ار  وت  قوقح  مسق ، ادخب  - 

تـسدب اهنامـسآ  توکلم  رد  اـه  تمعن  تیاـنع  اـهیراوگرزب و  اـه و  شـشخب  نکم ، یهاـتوک  دـیآ  یم  تتـسد  زا  راـک  نیا  رگا  - 
.دنک یمن  متس  شیرواد  رد  دوش و  یمن  دوبان  شیگدنشخب  دبای و  یمن  نایاپ  شیاه  هنیجنگ  زگره  هک  تسا  يدنوادخ 

.یهدیم نتشکب  ار  تدوخ  يراد  وت  - 

ج 2،ص:484 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

قحب زج  هدرک  مارح  ار  شنوخ  دـنوادخ  هک  ار  یـسک  دوش ، لالح  منوخ  هک  ما  هتفگن  ینخـس  ینادان  يور  زا  نم  شاب ، مارآ  (- 1)
دنک و یم  راتفرگ  كاندرد  یباذع  هب  ار  وا  دنکیم و  یهاوخنوخ  شلتاق  زا  دـنوادخ  دوش  هتـشک  متـسب  هک  سک  ره  تشک و  دـیابن 

«. 1  » دزادنا یم  شخزودب  دزیریم و  شیولگب  ناشوج  بآ 

ار شنارای  زا  یهورگ  وا و  هیواعم ، دـعب  تشاذـگ و  یقاب  دـیدش  یهودـنا  مشخ و  رد  ار  وا  تفر و  نوریب  هیواعم  شیپ  زا  هعـصعص 
: تفگ اهنآب  تفر و  ناشغارسب  هیواعم  يزور  دندنام و  نادنز  رد  زارد  ینامز  اهنآ  تخادنا و  نادنزب 

»؟ دینیب یم  يا  هفیلخ  هنوگچ  ارم  دیئوگب  یتسارب  هک  مهدیم  مسق  ادخب  ار  امش  »

نتـشک رد  يرگمتـس و  شکرـس و  يدرم  وـت  اریز  میتـفگ  یمن  يزیچ  يداد  یمن  مـسق  ار  اـم  رگا  تـفگ ، شخـساپ  رد  ءاوـک  نـبا 
هایـس گنت و  یترخآ  خارف و  یئایند  هک  میـسانش  یم  يدرم  ارت  ام  میئوگیم ، وت  خساپ  رد  نونکا  یـسرت ، یمن  دنوادخ  زا  نادرمکین 
متـس تملظب  ار  رون  يا و  هتفرگ  ینـشور  ياـجب  ار  اـه  یکیراـت  يرودـب ، تقیقح  زا  يراد و  یمرب  مدـق  روـگ  یبیـشارس  رد  يراد 

.يا هدیشک 

یمالسا عامتجا  زا  اریز  دیشخب  تمارک  نم  تفالخ  هب  ار  ماش  مدرم  دنوادخ  تفگ ، هیواعم 
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لالح و ار  شمارح  دنرد و  یم  ار  ادـخ  نامرف  تمرح  هدرپ  هک  دنتـسین  قارع  مدرم  دـننام  دـنرودب و  ناهانگ  زا  دـننکیم و  ینابهگن 
.دننادیم مارح  ار  شلالح 

رگا میـساره و  یم  وت  تردـق  رورغ و  زا  نونکا  اـم  دراد و  یخـساپ  ینخـس  ره  نایفـس  وـبا  رـسپ  يا  تفگ ، شباوـج  رد  ءاوـک  نبا 
نارگشنزرس تتامـش  زا  ادخ  هار  رد  زگره  میربیم و  راکب  ار  نامزیت  ياهنابز  مینک و  یم  عافد  قارع  مدرم  زا  يرازگ  زاب  ار  نامنابز 

میناوتن رگا  میراد و  یمن  كاب 

______________________________

425 رکاسع 6 / نبا  خیرات  (- 1)

ج 2،ص:485 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.دروآ دیدپ  نامیا  رب  یشیاشگ  دنک و  يرواد  ام  نیب  دنوادخ  ات  میتسه  ابیکش 

.دینک يزارد  نابز  مراذگیمن  مسق  ادخب  هن  تفگ ، هیواعم 

تقیقح یلو  يدرکن  یهاتوک  یتساوخ  هچنآ  زا  یتفگ و  یئاسرب  نخس  تفگ ، دمآ و  نخسب  هعـصعص  دش و  شوماخ  هّللا  دبع  ( 1)
هدش و رورغ  ربک و  راچد  هک  یسک  دشاب ، هفیلخ  دناوتیم  دنکیم  تموکح  مدرم  رب  روزب  هک  یسک  هنوگچ  تسین ، یئوگیم  هچنآ  رد 
يدزن و يریـشمش  ردـب  گنج  رد  وت  هک  مسق  ادـخب  دـبای ، یم  طلـست  ناناملـسم  رب  گنرین  بیرف و  غورد و  اب  دریگ و  یم  ار  مدرم 

مدرم هک  دیدوب  يا  هتسد  راد و  هورگ و  ءزج  تردپ  وت و  هکلب  یتشادن  یتلاخد  یهن و  رما و  تسا  روهشم  هکنانچ  یتخادنین و  يریت 
.دشاب ربمایپ  نیشناج  دناوتیم  هنوگچ  هدش  دازآ  دیربمایپ و  تسد  ناگدشدازآ  نامه  امش  دیتخیگنا ، یمرب  ادخ  لوسر  دض  رب  ار 

: تفگ هک  دمآ  مدایب  بلاط  وبا  رعش  تفگ  دش و  راشرس  ظیغ  مشخ و  زا  هیواعم  بلق 

نیا هن  رگا  تسا  يراوگرزب  هناشن  تردق  لاح  رد  وفع  مهدیم و  خساپ  ششخب  يرابدرب و  رب  ار  اهنآ  لهج  نم 
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«. 1  » متشک یم  ار  امش  همه  دوب 

«. 2  » دوشن یبدا  هئاسا  ضرعت و  اهنآ  هب  دنشاب و  ناما  رد  هک  دوب  هتساوخ  هیواعم  زا  نسح  ماما  هک  دوب  یناسک  هلمج  زا  هعصعص 

نینچ زا  هعیـش  ناـگرزب  هکناـنچمه  دـنکفا  شنادـنزب  تخادـنا و  ساره  سرت و  هـب  ار  وا  درکن و  راـتفر  دـهعت  نـیا  هـب  هیواـعم  یلو 
.دندنامن رانکرب  یتشونرس 

______________________________

341 بهذلا 2 / جورم  (- 1)

یشک ص 46 لاجر  (- 2)

ج 2،ص:486 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

درک دیعبت  نافاک  نبا  هریزج  ای  نیرحب  ای  هریزج  هب  هفوک  زا  هیواعم  نامرفب  ار  هعصعص  هریغم ، هک  دنا  هتشون  خیرات  بتک  یـضعب  ( 1)
: دورس نینچ  وا  كوس  رد  «، 1  » ینابزرم درپس و  ناج  شنامناخ  هناخ و  زا  رود  اجنآ  رد  هعصعص  و 

تسا ناحوص  رسپ  نوچمه  يراوگرزب  تعافش و  ماگنهبدرمناوج  مادک  هک  یسرپ  یمن  دوراج  ینب  زا  ایآ 

«. 2  » میدادن شاداپ  یکین  هب  ار  یکین  میدرزایب و  میداد و  ریش  ار  يرسپ  هک  میدوب  يردام  نوچمه  اهنآ  ام و 

(2)

متاح نب  يدع  - 5

رـسپ وا  تشاد ، هرهب  يریهـش  فیرـش و  بسن  يراوگرزب و  زا  مالـسا  زا  شیپ  دوب و  قارع  زاتمم  رومان و  ياـه  تیـصخش  زا  يدـع 
رد تفریم و  رامـشب  نامیا  هدیقع و  گرزب  نادـهاجم  زا  زاتمم  بسن  نیا  هوالعب  دوب و  برع  روهـشم  هدنـشخب  دنمتواخـس و  متاح ،
وا میدروآ ، باتک  نیـشیپ  شخب  رد  ار  وا  لاح  حرـش  زا  یخرب  ام  تشاد و  رارق  مالـسا  گرزب  لاجر  یقیقح و  نانمؤم  مدقم  فص 

هیواعم يزور  هکنانچ  تفرگ  رارق  هیواعم  دیدش  تناها  مشخ و  دروم  تشاد  نینمؤملا  ریما  هب  تبسن  هک  یـصالخا  یتسود و  رطاخب 
: تفگ وا  هب  شنزرسب 

«. 3 « ؟ دمآ تنادنزرف  هفرط  رسب  هچ  - 

.دندش هتشک  ع )  ) یلع باکر  رد  همه  - 

هک درکن  فاصنا  وت  اب  یلع  - 
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.دندنام یقاب  وا  نارسپ  دندش و  هتشک  تنارسپ 

______________________________

(443 نایعالا 3 / تایفو  124 و  بابل 3 /  ) تسا ناریا  ناگرزب  زا  یکی  (- 1)

192 هباصا 2 / (- 2)

.دوب هفرط  فراط و  فیرط و  يدع  نادنزرف  مان  (- 3)

ج 2،ص:487 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.يدنام هدنز  وت  دش و  هتشک  وا  هک  يدرکن  فاصنا  یلع  اب  مه  وت  - 

یکی نوخ  اب  یتسیاب  هک  هدنام  یقاب  نامثع  نوخ  زا  يا  هرطق  زونه  تفگ ، دیدهت  يور  زا  دمآ و  مشخب  يدـع  نخـس  زا  هیواعم  ( 1)
.دوش وحم  يدع  ینعی  نمی  ناگرزب  زا 

: تفگ هیواعم  دیدهت  زا  اورپ  نودب  يدع 

میدیـشک یم  وت  گنجب  هک  یئاهریـشمش  نامه  دراد و  اج  ناماه  هنیـس  رد  زونه  تسا  راشرـس  وت  هنیک  زا  هک  ام  ياهلد  مسق  ادـخب  »
رگا میناریم ، وت  يوسب  ار  رـش  تسد  کی  هزادـناب  ام  یئایب  ام  يوسب  تشگنا  ود  هزادـناب  تیراکبیرف  اـب  رگا  تساـم  شود  رب  نونکا 

يا سپ  میونـشب ، ع )  ) یلع هرابرد  یئاوران  نخـس  هک  تسا  رتناسآ  ام  يارب  دنکـشب  مه  رد  نامتارقف  نوتـس  دوش و  هدیرب  ام  موقلح 
.راپسب نانز  ریشمش - هب  ار  ریشمش  هیواعم 

هتـشذگ هچنآ  هب  هجوت  نودـب  دـعب  سیونب و  ار  هنامیکح  تاملک  نیا  تفگ  دـمآ و  بیرف  رد  زا  دوخ  یگـشیمه  تداـع  هب  هیواـعم 
نک فیرعت  نم  يارب  ار  یلع  «- 1 : » تفگ تسا 

يرذگب داهنشیپ  نیا  زا  تسا  رتهب  - 

مراد یمن  تزاب  زگره  - 

: تفگ نینچ  دوشگ و  نانمؤم  ریما  شیاتسب  نابز  يدع 

یم شبناوج  زا  تمکح  ياه  همشچ  درکیم ، يرواد  قحب  تفگیم و  نخـس  تلادع  هب  دوب ، دنمورین  رظن و  دنلب  يدرم  وا  مسق  ادخب  »
، تشاد مامت  یـسنا  بش  تشحو  یکیرات و  هب  دیـساره و  یم  شیاهرویز  ایند و  زا  دزیم ، جوم  شدوجو  رد  ملع  ياـیرد  دیـشوج و 

یئاهکشا هک  مسق  ادخب 
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ورف زارد  یئاه  هشیدنا  رد  تخیر و  یم  ورف  هدید  زا  ناوارف 

______________________________

309 بهذلا 2 / جورم  (- 1)

ج 2،ص:488 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

وا تشاد  تخس  ییناگدنز  هاتوک و  یسابل  دروخیم ، ترسح  اه  هتشذگ  رب  دیسریم و  شلامعا  باسحب  یئاهنت  ماگنهب  ( 1  ) تفر یم 
یلو تخاس  یم  کیدزن  شیوخب  ار  ام  دروآ و  یمرب  ار  نامزاین  دادیم و  خساپ  ار  ام  شسرپ  هک  دوب  ام  زا  یکی  نوچمه  ام  نایم  رد 
هاگن تئرج  شلالج  یگرزب و  زا  میتشادـن و  نتفگ  نخـس  ياورپ  شینامـسآ  هوکـش  زا  میدوب  شرانک  رد  کیدزن و  وا  هب  هکنآ  اـب 

درمـش و یم  گرزب  ار  ناراد  نـید  دیـشخردیم ، دـیراورم  هتـشر  نوـچ  شیاهنادـند  دـیدنخ  یم  نوـچ  دوـبن و  اـم  رد  وا  هـب  ندرک 
.دوبن دیمون  شیرگداد  زا  ناوتان  دیسرت و  یمن  شمتس  زا  دنمورین  تشاد ، یم  تسود  ار  نادنمتسم 

دندوبن رادیدپ  ناگراتـس  دوب و  هدنکفا  هیاس  وا  رب  بش  هایـس  هدرپ  هداتـسیا و  تدابع  هب  شبارحم  رد  هک  مدید  ار  وا  یبش  مسق  ادخب 
نانخـس ایوگ  دیلانیم ، نادنمدرد  دننامب  دیچیپ و  یم  دوخب  ناگدیزگرام  نوچمه  دیراب و  یم  ورف  شنـساحم  رب  ع )  ) یلع ياهکـشا 

هک بیرفب  ار  يرگید  ورب  یئوجیم  ارم  یئآ و  یم  نم  يوـسب  اـیآ  اـیند  يا  تفگ  یم  هک  دـنکفا  یم  نینط  مشوـگ  رد  نوـنکا  مه  وا 
يا تسا ، ناوارف  تیاهرطخ  هاتوک و  وت  یگدـنز  تسین ، یتشگزاب  ياج  رگید  مداد و  قـالط  راـب  هس  ارت  نم  تسین  وت  ياـج  اـجنیا 

«. كدنا نامدمه  ترخآ و  زارد  هار  هشوت و  یمک  زا  ياو 

: تفگ درک و  كاپ  ار  اهنآ  شنیتسآ  اب  دش و  کشارپ  هیواعم  ياهمشچ 

.»؟ ینکیم ربص  وا  قارف  رد  هنوگچ  نونکا  دوب  نینچ  ًاعقاو  وا  ار  نسحلا  وبا  دنک  تمحر  ادخ  »

رس شنماد  رد  ار  شدنزرف  هک  تسا  یسک  نوچمه  میئابیکش  - 
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.دبای یمن  نایاپ  شا  هیرگ  دکشخ و  یمن  شکشا  زگره  هک  دنشاب  هدیرب 

؟ یئوا دایب  هنوگچ  نونکا  - 

ج 2،ص:489 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

«. 1  » منک شومارف  ار  وا  هک  دراذگیم  راگزور  رگم  - 

وا هیواعم  هک  دوب  تهج  نیمهب  تسا و  ع )  ) نینمؤملا ریما  تحاسب  وا  صالخا  یتسود و  تدـش  هدـنهد  ناشن  يدـع  راتفگ  نیا  ( 1)
یتدـم یئاط  هفیلخ  نب  هّللا  دـبع  زا  تیامح  تهجب  ار  وا  هیبأ  نب  دایز  میتشون  ـالبق  هکناـنچ  تخادـنا و  یم  سارهب  دادـیم و  رازآ  ار 

یلع نایعیش  هلیـسو  نیدب  تساوخیم  اریز  درکن  ار  وا  يونعم  ماقم  یعامتجا و  تیعقوم  یلاع و  تیـصخش  تیاعر  تخادنا و  نادنزب 
.دنک دوبان  دبوک و  مه  رد  ار  (ع )

(2)

همادق نب  هبراج  - 6

: تفگ وا  هب  هیواعم  تفر و  هیواعم  شیپ  هب  يدعس  همادق  نب  هیراج 

یناـهنپ هب  برع  ياهاتـسور  رد  یتـخورفا و  یم  رب  ار  گـنج  شتآ  يدیـشوکیم و  یتخـسب  ع )  ) یلع هارمه  هب  هک  يدوـب  وـت  نیا  - 
؟ یتخیریم ار  ناشنوخ  یتفریم و 

اطخب شیتـسود  يراـی و  رد  تشاد و  میهاوـخن  نمـشد  میرادـیم  تسود  ار  وا  هـک  اـم  مـسق ، ادـخب  راذـگاو ، ار  یلع  هیواـعم  يا  - 
.تفر میهاوخن 

.دنداهن هیراج  ار  تمان  دندرمش و  راوخ  ارت  تنادناخ  هک  هیراج  يا  وت  رب  ياو  - 

«. 2  » دندرازگ مان  تا  هیواعم  هک  يرتراوخ  تنادناخ  دزن  رد  هیواعم  يا  وت  - 

.ردام یب  يا  - 

هک اهریشمش  نامه  دیئاز و  ندز  ریشمش  يارب  ارم  مردام  - 

______________________________

32 يواسم 1 / نساحم و  (- 1)

.تسا ناگس )  ) بالک ثنؤم  هیواعم  هملک  (- 2)
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ج 2،ص:490 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.تسام تسد  رد  نونکا  میدیشک  تیورب  نیفص  رد 

؟ ینکیم دیدهت  ارم  وت  - 

ام ینک  افو  اهنآ  هب  رگا  هک  يا  هتسب  ام  اب  ینامیپ  هکلب  يا ، هدوشگن  ار  ام  نیمزرس  يا و  هتفرگن  یگنج  تراسا  هب  ار  ام  وت  (- 1)
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یهاوخ زیت  یئاهنادند  اب  ار  یـشوک  تخـس  دنمورین و  نادرم  ام  رـس  تشپ  يریگ  شیپ  يرگید  هار  یهاوخب  رگا  مینک و  یم  افو  زین 
.دمآ میهاوخ  تیوسب  رتدیدش  یگنرین  اب  مه  ام  یئایب  ام  يوسب  بیرف  اب  تشگنا  ود  یهاوخب  رگا  .تفای 

.دنادرگن دایز  مدرم  نیب  رد  ارت  لاثما  دنوادخ  - 

هک ینادـناخ  درک ، لمحت  ربماـیپ  نادـناخ  یتسود  رطاـخب  ار  يراوخ  ریقحت و  نیا  تفر و  هیواـعم  شیپ  زا  هودـنا  سرت و  اـب  هیراـج 
«. 1  » دوب هدینادرگ  بجاو  مدرم  رب  ار  اهنآ  یتسود  دنوادخ 

(2)

هعیش نانز  بیقعت 

هراشا

ار يا  هبترم  دنلب  نز  ره  تخادرپ و  زین  هعیش  نانز  يوجتسجب  هکلب  درکن  افتکا  هعیـش  ناگرزب  نادرم و  رازآ  بیقعت و  هب  اهنت  هیواعم 
هعیش نانز  زا  یکی  هاگره  تخیر و  شناجب  ناوارف  یهودنا  سرت و  تخادرپ و  شریقحت  رازآ و  هب  داتسرف و  شلابندب  تخانـش  هک 
ماـن اـم  درکیم و  رهاـظ  اورپ  یب  تشاد  لدـب  شنایعیـش  نینمؤملا و  ریما  زا  هک  ار  يدـیدش  هنیک  درکیم و  شراوـخ  تفریم  شدزن  هب 

: میروآ یم  اجنیا  رد  ناشراتفگ  هارمه  هب  دنتفرگ  رارق  هیواعم  بیقعت  دروم  هک  ار  رومان  ناوناب  نیا  زا  یضعب 

(3)

يدع تخد  ءاقرز  - 1

یترهش ع )  ) یلع هناصلخم  یتسودب  بلاغ  نب  يدع  رتخد  ءاقرز 

______________________________

ءافلخ ص 199 خیرات  (- 1)

ج 2،ص:491 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

اب گنجب  دـناوخیم و  نینمؤملا  ریما  يرایب  ار  مدرم  نیفـص  گـنج  رد  هک  شیدـنا  تسرد  غیلب و  رونخـس و  دوب  ینز  تشاد  صاـخ 
ات تشون  هفوک  رادنامرف  هب  دیسر  تموکحب  دنه  رسپ  داد و  خر  مالـسا  رد  ع )  ) یلع لتق  هعجاف  هک  یتقو  تخیگنا  یمرب  شنانمـشد 

: دیسرپ وا  زا  تفگ و  مدقم  ریخ  وا  هب  هیواعم  تفر  هیواعم  شیپ  هب  رومان  نز  نآ  هک  یتقو  ( 1  ) دتسرفب ماشب  ار  ءاقرز 

؟ مداتسرف تلابندب  ارچ  ینادیم  ایآ  - 

؟ تسهاگآ اهلد  زا  یسک  دنوادخ  زج  ایآ  منادب ، مناد  یمن  هک  ار  يزیچ  نم  هک  هّللا  ناحبس  - 
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يدوب و راوس  یئوم  خرـس  رتش  رب  هاپـس  فص  ود  نیب  نیفـص  گنج  رد  هک  يدوبن  ینز  نامه  وت  ایآ  مسرپب  ات  مداتـسرف  تلابندـب  - 
؟ دوب هچ  راک  نیا  زا  تروظنم  یتخیگنا ، یمرب  نم  گنجب  ار  مدرم 

دبای یم  تریصب  دشیدنیب  هک  یسک  تسا و  ینوگرگد  شوختسد  ایند  تسا و  هدش  هدیرب  مد  تسا و  هدرم  رـس  نونکا  هفیلخ ، يا  - 
رس تشپ  ثداوح  و 
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.دهدیم يور  مه 

؟ یتفگیم هچ  زور  نآ  هک  يراد  دایب  ایآ  یتفگ ، تسار  - 

.مروآ یمن  دایب  يزیچ  - 

ورف یهایس  هنتف  رد  امـش  مدرم  يا  یتفگیم ، زور  نآ  هک  مدینـش  نم  دهدب  ار  تردپ  يازج  دنوادخ  مراد  دایب  ار  تنانخـس  نم  اما  - 
دونش و یم  ار  دایرف  يادص  هک  یگنگ  روک و  هنتف  تسا ، يراج  نیمز  رب  اهبلق  نوخ  تسا و  هداتفا  نآ  رب  یکیرات  هدرپ  هک  دیا  هتفر 

یـشیپ بسا  رب  رطاـق  دنـشخردیمن و  هاـم  ربارب  رد  ناگراتـس  دـهدیمن و  رون  دیـشروخ  وترپ  رد  غارچ  دوـش ، یمن  شیاوـشیپ  میلـست 
ناشن وا  هب  ام  دیوجیم  ار  تسار  هار  سک  ره  دیشاب  هاگآ  دنک  یمن  عطق  نهآ  زج  ار  نهآ  درادن و  ار  گنس  نزو  غرم  رپ  دریگیمن و 

يا منک ، یم  ادیپ  ار  نآ  دوریم و  شا  هتشگمگ  لابندب  قح  مینک  یم  شهاگآ  دهاوخیم  یهاگآ  سک  ره  میهدیم و 

ج 2،ص:492 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

دـنکن و باتـش  یـسک  سپ  هدـش ، زوریپ  لطاب  رب  قح  هتفای و  دوبهب  اهیگدـنکارپ  مخز  نونکا  دیـشاب ، رادـیاپ  راصنا  رجاهم و  هورگ 
هک دیـشاب  هاگآ  ددنویپ ، یم  عوقوب  یهلا  رما  هک  دینادب  دسرب و  دنوادخ  نامرف  هکنیا  ات  تسا  هنوگچ  تساجک و  تلادع  هک  دسرپن 

دیباتشب و گنج  يوسب  دراد  لابندب  ار  اهراک  کین  ماجنارـس  نیرتهب  يرادیاپ  تسا و  نوخ  نادرم  باضخ  تسانح و  نانز  باضخ 
.دوب دهاوخ  یپ  رد  يزوریپ  زور  ار  زورما  هک  دیشابن  ناوتان  هدنکارپ و  دینکشن و  ار  ادخ  نامیپ 

: تفگ ءاقرز  هب  ریگولگ  یظیغ  بضغ و  اب  دش و  نیگمشخ  تدشب  ءاقرز  نانخس  نایب  زا  سپ  هیواعم  ( 1)

.یکیرش مه  وت  تخیر  یلع  هک  یئاهنوخ  همه  رد  ءاقرز  يا  مسق  ادخب  - 

همادا ار  تتمالس  وکین و  ار  تتراشب  ادخ  - 
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ءاقرز ج 2 492 1 -  (ع ) یلع نب  نسح  یناگدنز  .دزاس  نامداش  ار  شنیـشنمه  دهد و  ریخب  تراشب  وت  لثم  هک  ار  سک  ره  دـهد و 
490 ص :  يدع .....  تخد 

؟ يدش لاح  شوخ  نخس  نیا  زا  وت  - 

؟ مشابن نامداش  مرادرک  قیدصت  زا  مناوتیم  هنوگچ  درک ، نامداش  ارم  تنخس  مسق ، ادخب  یلب  - 

: تفگ دمآ و  تفگشب  شیالومب  تبسن  وناب  نآ  يافو  زا  هیواعم 

.وگب ار  تتجاح  نونکا  منادیم ، رتهب  شتایح  نامز  رد  شیتسود  زا  شگرم  زا  سپ  یلع  هب  تبسن  ار  امش  يافو  مسق  ادخب  - 

دیـشخب یم  تساوخرد  زا  شیپ  یلع  هک  نادب  یلو  مهاوخن ، دـشاب  راوشد  وا  رب  هک  ریما  زا  يزیچ  هک  ما  هدرک  راداو  ار  مدوخ  نم  - 
.درکیم ششخب  ندرب  زاین  نودب  و 

.یتفگ تسار  - 

«. 1  » دننادرگ شزاب  شنادناخب  دنهدب و  وا  هب  يا  هزیاج  دنشخبب و  وا  هب  ینیمز  هعطق  داد  روتسد  سپس 

______________________________

فرطتسم یشعالا ، حبص  فجن ص 32 ، پاچ  روفیط  ءاسنلا  تاغالب  (- 1)

ج 2،ص:493 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.تخادنا شسارهب  دیشک و  شخرب  ار  شتردق  يزوریپ و  تخادنا و  تشحو  هب  ار  وا  البق  یلو  داد  هزیاج  وا  هب  هیواعم  هچ  رگا 

(1)

یقراب ریخلا  ما  - 2

رد وا  .تشاد  صاـخ  یترهـش  نینمؤملا  ریما  تبحم  هب  هک  دوب  یئاـسراپ  نارونخـس  روماـن و  ناـنز  زا  یقراـب  شیرج  تخد  ریخلا  ما 
یلد وا  نانخس  زا  هیواعم  درکیم و  توعد  نینمؤملا  ریما  يرای  عافدب و  تخیگنا و  یمرب  دنه  رـسپ  اب  گنجب  ار  مدرم  نیفـص  گنج 

تشون هفوک  رادنامرفب  يا  همان  دمآ ، راتفرگ  وا  تموکح  هعجاف  هب  مالسا  هک  یتقو  درکیم  ناهنپ  هنیس  رد  ار  وا  هنیک  تشاد و  دردرپ 
.دریگب ماقتنا  وناب  نآ  زا  ات  دنتسرفب  ماشب  ار  وا  ات  داد  نامرف  و 

دیسر هفوک  رادنامرفب  هک  هیواعم  همان 
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: تفگ دش  دراو  هیواعم  رب  وناب  هک  یتقو  داتسرف ، قشمدب  ار  ریخلا  ما 

.نینمؤملا ریما  يا  کیلع  مالس  - 

.یناوخیم مان  نیا  هب  ارم  هرخسمب  مسق  ادخب  مالسلا ، کیلع  - 

.دزاس یم  لطاب  ار  وا  یهاگآ  ناطلس ، تحارص  درم ، يا  شاب  مارآ  - 

؟ يدومیپ هنوگچ  ار  زارد  هار  نیا  هلاخ  يا  یتفگ ، تسار  - 

يا هنامداش  یناگدنز  ارادم و  زا  وا  روضح  رد  مبای و  هار  هدنـشخب  هاشداپ  روضح  هب  ات  مدربیم  رـسب  تمالـس  تیفاع و  رد  هراومه  - 
.موش رادروخرب 

.متخادنا یتخسب  ار  امش  مدش و  زوریپ  امش  رب  متشاد  هک  یتین  نسح  اب  نم  - 

.دشک یهابت  هب  مراک  ماجنارس  دنام و  هجیتن  یب  مراتفگ  ادابم  هک  مربیم  هانپ  ادخب  وت  زا  شاب ، شوماخ  - 

ج 2،ص:494 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.متشادن وت  هرابرد  يروظنم  نینچ  - 

.سرپب یهاوخیم  هچ  ره  نونکا  مروآ  یم  اجب  یهاوخیم  هچنآ  وت  روضح  رد  (- 1)

؟ یتفگ یم  هچ  دش  هتشک  رسای  نب  رامع  هک  يزور  - 

نونکا تساخ  یمرب  گنج  ناجیه  زا  هک  دوب  يدایرف  زور  نآ  رد  منانخس  ما و  هتفگن  شگرم  یگدنز و  رد  ینخس  وا  هرابرد  نم  - 
.میوگ یم  یهاوخیم  رگید  ینخس  رگا 

.مهاوخیمن ار  نیا  هن ، - 

اهنآ زا  یکی  دـیراد ؟ داـیب  نیفـص  گـنج  زور  رد  ار  نز  نیا  نانخـس  امـش  زا  کـی  مادـک  تـفگ  درک و  ور  شناراـیب  هیواـعم  دـعب 
هچراپ هک  منیب  یم  زور  نآ  رد  ار  وا  ایوگ  نونکا  مراد ، رب  زا  دمح  هروس  دننام  ار  وا  نانخس  نم  نینمؤملا  ریما  يا  تفگ  تساخرب و 

وا دـندوب و  هتفرگرب  رد  ار  وا  یهورگ  دوب و  راوس  گنر  يرتسکاخ  يرتش  رب  دوب و  هداتفا  مه  يورب  شفارطا  هدیـشوپ و  يدـیبز  يا 
: تفگ یم  دزیم و  دایرف  يرن  رتش  دننام  تشاد و  تسد  رد  هدیبات  يا  هنایزات 

مدرم يا  »
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رادیدپ ار  ناهرب  هتخاس و  راکـشآ  ار  قح  دنوادخ ، انامه  تسا ، روآ  سرت  گرزب و  تمایق  زور  هلزلز  هک  دیـسرتب  ناتراگدرورپ  زا 
دیهاوخیم سپ  مناوخیمن ، یکیرات  ینادان و  يروک و  هب  ار  امش  نم  هتـشارفارب ، ار  تقیقح  مچرپ  هدنایامن و  ینـشورب  ار  هار  هدرک و 

قحب دـینادرگرب و  يور  مالـسا  زا  ای  دـینک ، رارف  نینمؤملا  ریما  باکر  رد  داهج  زا  دـیهاوخیم  ایآ  .دزرمایب  ناتیادـخ  دـینک ، راک  هچ 
ار ناتناکین  نارادـیاپ و  نادـهاجم و  ات  میئامزآ  یم  ار  امـش  اـم   » دومرف هک  دـیا  هدینـشن  ار  گرزب  يادـخ  نخـس  رگم  دـینک ؟ تشپ 

هتفای نایاپ  اهیرادیاپ  ایادخ  تفگ ، تشادرب و  نامسآ  هب  ار  شرس  سپ  میسانشب »

ج 2،ص:495 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

ار اهلد  روآ و  مهارف  ار  يوقت  هملک  سپ  تست  تسدـب  اـهلد  ماـمز  اراـگدرورپ  هتفرگ ، ارف  ار  اـج  همه  سرت  هدـش و  مک  اـه  نیقی  و 
.نادرگزاب شلها  هب  ار  قح  نک و  تیاده 

گنج نیا  هک  دینادب  راوگرزب ، يوگتسار  ربمایپ و  رادافو  نیشناج  لداع و  ماما  يرایب  دیباتشب  دهد ، يزوریپ  ناتیادخ  مدرم  يا  ( 1)
ناگتشک یهاوخنوخ  يارب  يربخ  یب  رد  هیواعم  دریگیم و  هیام  دحا  هوزغ  يریگ  ماقتنا  یلهاج و  بصعت  ردب و  هوزغ  یشک  هنیک  زا 

.تسا هدمآ  ام  دربن  هب  سمش  دبع  ینب 

«. دنتسیازاب ناشداسف  زا  دیاش  دنتسین  رادافو  دوخ  نامیپ  هب  اهنآ  هک  دیگنجب  رفاک  نایاوشیپ  اب   » تفگ دعب 

هک دیتسه  ماش  مدرم  يورایور  نونکا  امش  دیگنجب ، اهنآ  اب  هداد  امشب  ادخ  هک  یشنیب  اب  دینک و  يرادیاپ  راصنا ، رجاهم و  هورگ  يا 
ایندب ار  ترخآ  اهنآ  دـنربب ، هانپ  نیمز  ياهفاکـش  زا  کی  مادـکب  هک  دـننادیمن  دـنزیرگیم و  ناریـش  نادـیم  زا  يرارف  نارخ  نوچمه 

ار يروک  هداد و  يرترب  تیاده  رب  ار  یهارمگ  دنا و  هتخورف 
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هک سک  ره  مسق  ادخب  .دننک  یم  وفع  تساوخرد  ام  زا  دنوشیم و  نامیـشپ  دوخ  ياهراک  زا  يدوزب  اهنآ  دنا ، هدیزگرب  یئانیب  ياجب 
دنهاگآ هک  نانآ  مدرم ، يا  .دوشیم  نوگنرـس  منهج  رد  دـنکن  باختنا  ار  تشهب  هک  یـسک  دـتفا و  یم  لطابب  دـنادرگ  يور  قح  زا 

.دنباتش یم  نآ  يوسب  دننادیم و  زارد  ار  ترخآ  تایح  دنرذگ و  یمرد  نآ  زا  دننادیم و  هاتوک  ار  ایند  یگدنز 

زگره ام  دنیآ  یم  راک  يور  ناراکمتـس  دوشیم و  لیطعت  یئادخ  دودـح  دـیارگ و  یم  يدوبانب  قح  هک  دوب  یمن  نیا  رگا  مدرم ، يا 
ناتیادـخ دـینک  هچ  دـیهاوخیم  نیارباـنب  میتسـش ، یمن  تسد  اـیند  هزیکاـپ  نیریـش و  یناگدـنز  زا  و  میدرک ، یمن  باـختنا  ار  گرم 

.دزرمایب

تیامح شنارسپ  رتخد و  رسمه  ربمایپ و  يومع  رسپ  زا  دیئایب و  ( 2)

ج 2،ص:496 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

ار شیتسود  شـشناد ، رهـش  هزاورد  تسوا و  رادزار  هدز ، هخاش  وا  هنت  زا  هدـش و  هدـیرفآ  ربمغیپ  تشرـس  زا  هک  سک  نامه  دـینک ،
ياهیبایماک زا  هتـشادرب ، ماگ  نآ  تنـس  قبط  رب  هدرک و  يرای  ار  مالـسا  هتـشاد ، مالعا  نیقفانم  هب  ار  شینمـشد  ناناملـسمب و  تبـسن 

یگناگی هب  ار  ادـخ  دـنا  هدوب  كرـشم  مدرم  همه  هک  یماگنهب  هتفوک و  مه  رد  ار  اهتب  هتـسکش ، مه  رد  ار  اهـسوه  هتـشذگ و  ناهج 
هتـشک و ار  ردب  نارواگنج  هکنآ  ات  هدرک  يراشفاپ  گنج  نادـیم  رد  هشیمه  هدرب و  نامرف  ار  ادـخ  مدرم ، کش  تقو  هب  هدـیتسرپ و 
هب هدیئور و  هیما  ینب  ناج  رازتشک  رد  هنیک  مخت  يور  نیمهب  تسا  هدیشاپ  مه  زا  ار  نزاوه  نامجاهم  هدرک و  دوبان  ار  دحا  نایهاپس 

.دنا هدیئارگ  قاقش  قافن و 

ادخ دورد  مالس و  تسا ، دنوادخ  زا  قیفوت  مدیشوک ، امشب  یئوگزردنا  رد  متفگ و  ار  دوخ  نانخس  نم 
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«. داب امش  رب 

: تفگ تساخ  یمرب  نآ  زا  بضغ  شتآ  هک  يراتفگ  اب  درک و  داب  مشخ  تدش  زا  هیواعم  ندرگ  ياهگر  ( 1)

.ما هدرکن  یهانگ  مشکب  ارت  رگا  نونکا  یتشاد  ارم  نتشک  گنهآ  تراتفگ  نیا  اب  وت  ریخلا ، ما  يا  مسق ، ادخب 

: تفگ شخساپ  رد  یئاورپ  چیه  نودب  ریخلا  ما 

.دناسریم تداعسب  ارم  یقش  يدرم  تسدب  دنوادخ  اریز  متسین  یضاران  زگره  وت  راک  نیا  زا  مسق ، ادخب  دنه  رسپ  يا  »

؟ تسیچ نامثع  هرابرد  ترظن  وگب  الاح  فرحرپ ، نز  يا  تاهیه  تفگ  هیواعم 

.دش هتشک  یمومع  تیاضر  اب  دمآ و  راک  يور  مدرم  يدونشخان  اب  وا  میوگب  هک  مرادن  یکاب  داد  باوج  ریخلا  ما 

«. 1  » درک شدازآ  تشذگرد و  وا  زا  هیواعم  دش  لدب  در و  هک  يرگید  نانخس  زا  دعب 

______________________________

یشعالا حبص  ءاسنلا ص 36 ، تاغالب  ، 332 ءاسنلا 1 / مالعا  (- 1)

ج 2،ص:497 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

(1)

هرامع تخد  هدوس  - 3

زا ار  ع )  ) یلع یتسود  هتفای و  شرورپ  يرونخـس  نامیا و  ناماد  رد  هک  دوب  قارع  یمان  نانز  زا  ینادمه  رتشا  نب  هرامع  رتخد  هدوس 
.دوب هدرب  ثاریمب  دنتشاد  ترهش  یلع  بحب  هک  شراوگرزب  ناردپ 

: تفگ تخانش  ار  وا  هیواعم  دش و  دراو  هک  یتقو  دنک  تیاکش  شرازگراک  ياهمتس  زا  ات  تفر  هیواعم  شیپ  هب  هدوس 

: يدناوخیم ار  راعشا  نیا  نیفص  گنج  رد  هک  یتسه  ینز  نامه  وت 

نایهاپس یئورایور  گنج و  زور  رددنبب  نایم  رب  ناماد  تردپ  نوچ  هرامع  رسپ  يا 

زادنیب يراوخب  ار  شرسپ  دنه و  نک و  يرای  ار  ناشنارای  نیسح و  یلع و 

تسا نامیا  هرانم  تیاده و  مچرپ  هک  تسادخ  لوسر  ص )  ) دمحم ردارب  ماما  انامه 
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.يآرد تکرحب  اه  هزین  اهریشمش و  وترپ  رد  وزاتب  وا  مچرپ  تشپ  رد  هاپس  شیپاشیپ  رد 

وچمه مدناوخیم و  نم  ار  راعشا  نیا  مسق  ادخب  یلب  - 
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.دیوگ یمن  غورد  دنادرگ و  یمنرب  يور  قح  زا  ینم 

؟ تشاداو راک  نیا  هب  ارت  زیچ  هچ  - 

.قح يوریپ  یلع و  یتسود  - 

.منیب یمن  وت  رد  یلع  زا  يرثا  نم  مسق  ادخب  - 

.رواین دایب  نک و  شومارف  هتشذگ  هک  ار  هچنآ  نونکا  دش  هدیرب  هلابند  دش و  دوبان  رس  هفیلخ ، يا  - 

.متفاین شیوخ  ینمشد  رد  ار  تناگتسب  ردارب و  لثم  یسک  زگره  نم  منک ، شومارف  ار  تردارب  ياهراک  هک  تاهیه  - 

ج 2،ص:498 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

: تفگ یم  هک  تشاد  قدص  وا  هرابرد  ءاسنخ  رعش  مسق  ادخب  هکلب  دوبن  هتخانشان  تلزنم و  یب  مردارب  یتفگ ، تسار  (- 1)

دنتفای یم  هار  وا  هب  نایامنهار  هک  دوب  یهوک  نوچمه  وا 

.دنز هنابز  شتآ  شزارف  رب  هک  يا  هلق  دننامب 

.دوب یسک  نینچ  وا  یتفگ  تسار  - 

.رذگرد تسا  هتشذگ  هچنآ  زا  مسق  ادخب  ارت  هدیرب  هلابند  هدش و  دوبان  رس  نونکا  - 

؟ یهاوخیم هچ  نم  زا  لاح  منک ، یم  نینچ  - 

یـسرپزاب تسا  وت  هدـهعب  ام  زا  هک  یقح  ام و  هرابرد  دـنوادخ  تسا و  وت  تسد  رد  همه  راـک  يا و  هدـش  مدرم  مکاـح  نونکا  وت  - 
هشوخ نوچمه  ار  ام  دریگیم و  تخس  ام  رب  وت  ینابیتشپ  هب  دبیرفیم و  ار  وت  هک  يا  هدرک  طلـسم  ام  رب  ار  یـسک  نونکا  .درک  دهاوخ 

درم نیا  دنکـش ، یم  مه  رد  ار  نامهوکـش  تمرح و  دـناشکیم و  یتسپ  هب  ار  ام  دـنزیم ، خاش  امب  واـگ  لـثم  دـنک و  یم  ورد  مدـنگ 
میتعاط دـهعتم  هک  دوب  نیا  هن  رگا  دوبر ، ار  ملاوما  تشک و  ارم  ياهدرم  دـناریم ، نامرف  وت  يوس  زا  هک  تسا  هاطرا  نب  رـسب  رگمتس 

.میهدیم ناشن  وتب  هنرگو  میرازگساپس  ینک  رانکرب  راک  زا  ار  وا  رگا  نونکا  میدرکیم ، عفد  ار  وا  رش 

تفشآرب هدوس  نخس  زا  هیواعم 
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: تفگ و 

راک ره  ات  دنتسرفب  وا  يوسب  دننک و  راوس  یشومچ  رتش  رب  ارت  مهدیم  روتـسد  نونکا  ینکیم ؟ دیدهت  تناگتـسب  يورین  هب  ارم  يراد 
.دنکب تا  هرابرد  دهاوخیم  هک 

: دناوخ ار  راعشا  نیا  تسیرگ و  دنمدرد  یلد  اب  تخادنا و  نیئاپ  ار  شرس  هدوس 

تسا نوفدم  تلادع  نآ  رد  هک  يربق  هتفرگ  رب  رد  ار  وا  هک  يرکیپ  رب  ادخ  دورد 

.دوب زاسمه  نامیا  تقیقح و  اب  هشیمه  تسج و  یمن  يرگید  هار  دوب و  هارمه  قح  اب  وا  ج 2،ص:499  ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

؟ دوب هک  درم  نیا  (- 1)

(. ع  ) بلاط یبأ  نب  یلع  - 

؟ یئاتس یم  ار  وا  نینچ  هک  هدرک  هچ  وت  اب  - 

شرادـنامرف زا  ات  متفر  ع )  ) یلع روضحب  نم  ناوتان ، ینز  دـنمورین و  يدرم  نیب  یفالتخا  داد ، خر  یفالتخا  وا  رازگراک  اـم و  نیب  - 
.داد نایاپ  درک و  کبس  ار  شزامن  دید  هک  ارم  دناوخیم و  زامن  یلع  منک ، تیاکش 

: تفگ دمآ و  هیرگب  ع )  ) یلع مدرک ، هاگآ  شرازگراک  متس  زا  ار  وا  نم  يراد ؟ یتجاح  ایآ  دومرف : یمرن  ینابرهم و  يور  زا  دعب ،

«. ما هدادن  روتسد  تقح  كرت  تناگدنب و  رب  يراکمتس  هب  ار  اهنآ  زگره  نم  هک  یهاوگ  اهنآ  نم و  رب  وت  ادنوادخ  »

: تشون نینچ  نآ  رب  دروآرد و  شبیج  زا  تسوپ  يا  هراپ  سپ 

ار مدرم  لام  دـینک و  افیا  یتسردـب  ار  نازیم  هنامیپ و  سپ  تسا  هدـمآ  امـش  يارب  ادـخ  نشور  ياـهنامرف  میحرلا ، نمحرلا  هّللا  مسب  »
مناوتیمن زگره  نم  تسا و  رتهب  امش  يارب  تسا  هدراذگ  یقاب  امـش  يارب  دنوادخ  هچنآ  دیزرون ، داسف  نیمز  يور  رد  دینکن و  دوبان 

يراد تسد  رد  هچنآ  دسر  وتب  نم  همان  ات  بیعش ) ترضح  لوق  زا  نارق  تایآ   ) .مشاب ناترادهگن  ادخ  رفیک  ربارب  رد 
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«. مالسلا دنک و  ترانکرب  دریگب و  لیوحت  وت  زا  دسرب و  نم  هدنیامن  ات  نامب  ياج  رب  راد و  هگن 

.دیچیپ مه  رد  هن  دز و  يرهم  ار  همان  نآ  هن  مسق  ادخب  متفرگ  وا  زا  ار  همان  نم 

: تفگ شبتاک  هب  دمآ و  تفگشب  زاتمم  تلادع  نیا  زا  هیواعم 

ج 2،ص:500 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.دوش راتفر  تلادع  هب  وا  اب  هک  دیسیونب  شیارب  يا  همان 

.مدرم همه  ای  تساهنت  نم  هرابرد  شرافس  همان  نیا  تفگ  هدوس  ( 1)

هک تسا  یتسپ  یتشز و  یشرافس  نینچ  دشاب ، نم  صوصخم  طقف  همان  نیا  رگا  تفگ  هدوس  هچ ؟ ینعی  نارگید  وت و  تفگ  هیواعم 
.منارگید نوچ  يدرف  مهنم  تروص  نیا  رد  دشابن  یناگمه  تلادع 

: تفگ هک  یتقو  داد  یخاتسگ  تئرج و  امشب  تخیگنارب و  ار  امش  ینمشد  هک  دوب  بلاط  یبأ  نب  یلع  نیا  تفگ  هیواعم 

.دیوش لخاد  تمالسب  هک  میوگیم  نادمه  هلیبق  هب  مشاب  نابرد  تشهب  ياهرد  رب  رگا 

«. 1  » دنروآرب ار  شمدرم  شدوخ و  زاین  ات  دیسیونب  تفگ  دعب 

(2)

ناوفص تخد  ءاربلا  ما  - 4

وا .تشاد  صاخ  یترهـش  نینمؤملا  ریما  صالخا  تبحم و  هب  هک  دوب  ینمادکاپ  گرزب و  ناوناب  زا  لاله  نب  ناوفـص  رتخد  ءاربلا  ما 
دـش راضحا  ماشب  دـمآ و  راک  يور  هیواعم  نوچ  تخیگنا و  یمرب  هیواـعم  اـب  گـنجب  ار  زراـبم  يوجگنج  مدرم  نیفـص  گـنج  رد 

: تفگ وا  هب  هیواعم 

؟ ناوفص رتخد  يا  يا ، هنوگچ  - 

نانمؤم مکاح  يا  مبوخ ، - 

؟ تسا روطچ  تلاح  - 

.تسا هدیئارگ  تلاسک  هب  مطاشن  ما و  هدش  ناوتان  نونکا  یکالاچ ، زا  سپ  - 

: يدناوخیم ار  راعشا  نیا  نیفص  گنج  رد  هک  میروآ  یم  دایب  - 
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شابم تسس  روآ و  تکرحب  مشخ  اب  وریگب  ار  راد  قنور  ریشمش  ورمع  يا 

______________________________

ءاسنلا ص 30 تاغالب  ، 211 دیرفلا 1 / دقع  ، 663 ءاسنلا 2 / مالعا  (- 1)

نب نسح  یناگدنز 
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شابم رارف  هشیدنا  هب  گنج و  ياربزاتب  دنت  كالاچ و  نک و  نیز  ار  تبسا  ج 2،ص:501  ( ، (ع یلع

زاونب ار  ریشمش  زاتب و  نمشد  رب  نک و  هلمح  شمچرپ  ریز  رد  يوگ و  خساپ  ار  ماما 

.مدرکیم رود  ماما  زا  ار  راکهبت  نایهاپس  مدوبن و  نز  نم  هک  شاک  يا 

: دیامرفیم دنوادخ  هک  تشذگ  اه  هتشذگ  زا  دیاب  یلو  دوب  نینچ  یلب  (- 1)

.درذگ یم  اه  هتشذگ  زا  ادخ 

هچ گنج  زور  نآ  رد  رگید  منک ، یمن  يراک  نونکا  یلو  يوریم ، هار  نامهب  مهزاب  دیآ  شیپ  یتیعقوم  نانچ  مهزاب  رگا  تاهیه ، - 
؟ یتفگیم

.ما هدرک  شومارف  - 

: دناوخ نینچ  ار  وا  راعشا  نیرضاح  زا  یکی 

تسین یخوش  تسا و  نارگ  رایسب  هک  هدمآ  شیپ  یگرزب  تبیصم  نادرم  يا 

رگداد ياوشیپ  نامدرم و  نیرتهب  نامه  تسام  ماما  ندوبن  زا  کیرات  دیشروخ ،

ندرب هلمح  ای  ندرم  يارب  نیمز  يور  رب  یناگدایپ  ناگراوس و  نیرتهب  هکنآ  يا 

.دنام ناوتان  لطاب  ربارب  رد  قح  میوش و  تسس  هک  دوش  یضار  ربمایپ  هک  اشاح 

تزاین نونکا  .یتشاذگن  هتفگان  ار  ینخس  هک  ناوفص  رتخد  يا  دشکب  ارت  ادخ  تفگ : دش و  تحاران  راعشا  نیا  ندینش  زا  دنه  رـسپ 
: تفگ شباوج  رد  دهاوخب و  يزیچ  وا  زا  هک  دمآ  شگنن  دید ، ار  هیواعم  یخاتسگ  تناها و  همهنیا  هک  ناوفص  تخد  وگب ، ار 

ج 2،ص:502 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.مهاوخیمن وت  زا  يزیچ  مسق  ادخب  تناها  نیا  زا  سپ  تاهیه ،

«. 1 ( » یلع نمشد  داب  نوگنرس   ) تفگ لاح  نآ  رد  داتفا و  نیمزب  دیزغل و  شیاپ  دورب  هک  تساخرب  هیواعم  شیپ  زا  هک  یتقو 

.درک لمحت  ار  یئاه  یخاتسگ  نینچ  تشاد  نینمؤملا  ریما  هب  هک  یتبحم  رطاخب  نمادکاپ  زرابم و  شنم و  گرزب  نز  نیا 

(1)

یلاله هراکب  - 5
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نیفص گنج  رد  مه  وا  تشاد  صاخ  یترهش  يرونخس  تعاجش و  رد  هک  دوب  يراوگرزب  ناوناب  زا  هراکب 
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.درک توعد  شنانمشد  اب  گنج  نینمؤملا و  ریما  نیملسم و  ياوشیپ  تیامحب  ار  قح  نایهاپس  درک و  داریا  يروشرپ  نانخس 

ودب وا  دوب ، هدنام  ناوتان  شناوختسا  هدش و  توترف  ریپ و  تقو  نآ  رد  تفر و  شدزن  هب  هراکب  دیـسر  تفالخب  هیواعم  هکنآ  زا  سپ 
ورمع داد ، نتسشن  هزاجا  تفگ و  دمآ  شوخ  ار  وا  هیواعم  درک ، مالس  هیواعمب  تشاد و  تسدب  یئاصع  دوب و  هدرک  هیکت  مداخ  رفن 

: تفگ هیواعمب  ناورم  دنتخانش و  ار  هراکب  دنتشاد  روضح  اجنآ  رد  هک  ناورم  صاع و 

؟ یسانش یم  ار  نز  نیا  نینمؤملا ، ریما  يا 

؟ تسیک نز  نیا  - 

: دناوخیم ار  راعشا  نیا  تخیگنا و  یمرب  ام  گنجب  ار  مدرم  نیفص  رد  هک  تسا  ینز  نامه  نیا  - 

تسا نفد  نیمز  رد  هک  ار  یئارب  ریشمشرادرب  ام  هناخ  زا  زیخرب و  دیز  يا 

تسا هتشادهگن  ار  وا  راگزور  يزور  نینچ  يارب  هدش و  هریخذ  گرزب  ياهدمآ  شیپ  يارب  ریشمش  نآ 

______________________________

یشعالا حبص  ءاسنلا ص 75 و  تاغالب  (- 1)

ج 2،ص:503 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

: دناوخیم زور  نآ  ار  يراعشا  نینچ  نز  نیا  نینمؤملا ، ریما  يا  تفگ ، مه  صاع  رسپ  ( 1)

تسا دیعب  وا  يوزرآ  تسا و  رود  يزیچ  نینچدروآ  تسدب  ار  تفالخ  هیواعم  هک  ینک  یم  نامگ  ایآ 

دنداد بیرف  یتخبدبب  ارت  دیعس  ورمع و  يدش و  هارمگ  تخادنا و  تیوزرآ  هب  تسوه 

دمآ و نخـسب  دیعـس  اهنآ  زا  سپ  درک و  رادید  ار  یبایماک  تداعـس و  ع )  ) یلع یلو  يا  هتـسجخان  یناگدنز  موش و  غرمب  درگزاب ،
: تسا هتفگ  زین  ار  راعشا  نیا  هراکب  نینمؤملا ، ریما  يا  تفگ 

ار هیما  ینب  بیطخ  اهربنم  يور  رب  منیبن  مریمب و  هک  متشاد  وزرآ 

مدید یئاه  یتفگش  راگزور  زا  هکنیا  اتدرک  زارد  تخادنا و  ریخأتب  ار  مرمع  دنوادخ ،

زا مدرم  نایم  رداهنآ  بیطخ  هتسویپ  زور  همه 
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.دنکیم یئوگدب  دمحم  لآ 

: تفگ درک و  هیواعمب  يور  هراکب  دندش ، شوماخ  هک  اهنآ 

دـش و داـیز  میتفگـش  مدـنامزاب و  نخـس  زا  هکناـنچ  دـنیامن ، هلمح  دـننک و  سراـپ  هک  يدـنازات  نم  يورب  ار  تیاهگـس  هفیلخ ، يا 
زا سپ  یگدنز  نکب ، دهاوخیم  تلد  راک  ره  منک ، یمن  راکنا  زگره  مدز و  ار  فرح  نیا  هک  مدوب  نم  نیا  یلب  دنام ، هتسب  منامشچ 

«1  » .درادن يریخ  نم  يارب  نینمؤملا  ریما 

سراپ هلمح و  زا  تفر و  تفگ و  ار  نانخس  نیا  هناعاجش  هراکب 

______________________________

دیرفلا دقع  ءاسنلا ص 34 ، تاغالب  (- 1)

ج 2،ص:504 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.تفرگ لدب  هاکناج  یهودنا  درد و  نانیشن  هیشاح  هیواعم و  ناگس 

(1)

ثراح تخد  يورا  - 6

یتسودب و تشاد و  رارق  ناملـسم  نانز  نایاوشیپ  فیدر  رد  يرونخـس  نامیا و  تعاجـش و  رد  بلطملا  دبع  نب  ثراح  رتخد  يورا 
ياـهیراتفرگ اـهجنر و  داد و  رارق  دوخ  نخـس  ياـهریت  جاـمآ  ار  وا  تفر  هیواـعم  شیپ  هب  هک  یتـقو  .دوب  روهـشم  نینمؤملا  ریما  رهم 

: تفگ نینچ  تشاد و  نایب  ترضح  نآ  گرم  زا  سپ  ار  ربمایپ  نادناخ 

نآ هتسیاش  هک  ار  یماقم  يدرک و  یخاتسگ  ع )  ) یلع تیومع  رسپ  هب  تبـسن  یتفگن و  ساپـس  ار  ادخ  تمعن  مردارب ، رـسپ  يا  وت ، »
، دیشاب هدرب  یجنر  مالسا ، هار  رد  تناردپ  تدوخ و  هکنیا  نودب  یتفرگ ، دوخب  يدوبن  شراوازس  هک  یمان  يدروآ و  تسدب  يدوبن 
رد قح  هکنیا  ات  دیلام ، كاخ  رب  ار  ناش  هرهچ  تخاس و  نوگنرـس  ار  ناتناکاین  دـنوادخ  دـیدیزرو و  رفک  ص )  ) دـمحم نیدـب  امش 

ار ناکرـشم  هچ  رگا  دـش ، زوریپ  شنافلاخم  رب  ص )  ) دـمحم درک و  یلجت  شیرترب  ياوتـسا  رد  ادـخ  هملک  تفرگ و  ياج  شماـقم 
رتشیب همه  زا  نامدرم  نایم  رد  ربمایپ  نادناخ  ام  و  دمآ ، شوخان 
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دناوخ ارف  دوخ  يوسب  كاپ  یناماد  اب  ار  شربمایپ  دنوادخ  هکنآ  ات  میتشاد  رارق  یمالـسا  تناکم  يونعم و  ياهیدـنم  هرهب  رد  رترب  و 
نوعرف ربارب  رد  یسوم  موق  لثم  امش  ربارب  رد  لوسر  نادناخ  ام  .هثداح  نآ  زا  سپ  دوب ، دونـشخ  وا  زا  دیـشکرب و  ار  شیالاو  ماقم  و 
یسوم ردارب  نوراه  نوچمه  یتشونرس  مه  ربمایپ  يومع  رـسپ  دنتفرگیم و  تمدخب  ار  ناشنانز  دنتـشکیم و  ار  ناشنارـسپ  هک  میدوب 
یهورگ رگید  ادـخ  ربمایپ  زا  سپ  دنـشکب ) ارم  دوب  کـیدزن  دـندرک و  ناوتاـن  ارم  مدرم  نیا  مرداـم  رـسپ  يا   ) تفگ یم  هک  تشاد 

ماجنارس یلو  تخادرپن  نامیاهیراتفرگ  عفرب  تفاین و  لکش  ام  دوسب 

ج 2،ص:505 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

«. دوب دهاوخ  خزود  امش  هاگیاج  تسا و  تشهب  هب  دورو  ام  راک 

: تفگ شخساپ  رد  دمآ و  راوگان  شیارب  نانخس  نیا  دوب و  رضاح  سلجم  رد  صاع  رسپ  ( 1)

.راذگب مهب  ار  تیاهمشچ  نک و  هاتوک  ار  تنخس  هارمگ ، نز  ریپ  يا  - 

؟ ردام یب  يا  یتسیک  وت  - 

.متسه صاع  ورمع  نم  - 

شیرق تفارش  زا  زگره  وت  مسق  ادخب  سانـشب ، ار  تدوخ  نیـشنب و  تدوخ  ياجب  ینزیم ، فرح  نم  اب  وت  هدیدنگ ، هغبان  رـسپ  يا  - 
نم تسنادیم  شدوخ  دنزرف  ار  وت  مادک  ره  دندرکیم و  ارت  يردپ  ياعدا  رفن  شـش  يرودب ، اهنآ  گرزب  ماقم  زا  يرادـن و  يا  هرهب 

.يرت هیبش  ناشمادکب  وت  دنیبب  ات  درکیم  هاگن  ار  يراکانز  نادرم  هک  مدید  هکم  رد  ینم  مایا  رد  ار  تردام 

: تفگ درک و  ور  وناب  نآ  هب  ناورم 

: تفگ ناورم  خساپ  رد  وناب  تسین ، لوبق  وت  یهاوگ  تسا و  ناوتان  تلقع  لثم  مه  وت  مشچ  هارمگ ، هزوجع  يا 

نب نایفس  هب  وت  مسق  ادخب  میوگب ؟ مه  وت  يارب  یهاوخیم  رسپ  يا  »
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لثم تسرد  تگنر  نوخ  هرهچ  هاتوک و  دـق  خرـس و  ياهوم  غاز و  ياهمـشچ  اـب  وت  ناورم ، تردـپ  هب  اـت  يرت  هیبش  هدـلک  ثراـح 
رگم تسین  یهباشت  هنوگ  چیه  وا  وت و  نیب  تشاد و  هدناشفا  یئاهوم  دوب و  بویعم  دق و  دـنلب  هک  مدوب  هدـید  ار  مکح  یلو  ینایفس 

ار وت  یعقاو  ردـپ  دـیوگب  تسار  هچنانچ  ات  سرپب  تردام  زا  يرادـن  رواب  رگا  قاچ ، رخ  هدام  کی  اب  ناـیم  رغـال  بسا  کـی  هباـشت 
گنج رد  هک  يدـنه  رـسپ  وت  یناروشیم  نم  رب  ار  اهنیا  هک  یئوت  نیا  مسق  ادـخب  تفگ  درک و  هیواـعمب  ور  دـعب  و  ( 2  ) .دنک یفرعم 

: دناوخیم ار  راعشا  نیا  هزمح  لتق  زا  سپ  دحا 

میداد ار  امش  ردب  زور  رفیک  ام 

ج 2،ص:506 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

دشکیم هلعش  گنج  زور  رد  گنج  و 

مداماد مردارب و  میومع و  مردپ و  هدنامن  يربص  میارب  هبتع  گرم  زا 

مداد ار  مرذن  تفای و  افش  ملددیناشنورف  ار  ملد  شتآ  یشحو 

.دوش ناهنپ  روگ  رد  مناوختسا  هکنیا  ات  تسا  نم  رب  رمع  همه  یشحو  ساپس 

: مداد نینچ  ار  وا  خساپ  نم  و  ( 1)

يدش راوخ  اهگنج  رگید  ردب و  رد  وت  گرزب  رفاک  نامه  عاقر  رتخد  يا 

دندوب نیب  نشور  ریلد و  هک  مشاه  ینب  هلیسوبدرک  نایامن  وت  رب  ار  نید  هاگرحس  دنوادخ 

مروراب راسخاش  یلع  دوب و  نم  ریش  هزمح  تشاد  تکرح  اهریشمش  اهنیمزرس  همه  رد 

يدرپس یشحو  هب  ار  تلد  هنیکدز  گنرین  تردپ  داتفا و  بیبش  نوچ 

.دنامن يراختفا  ناماندب  يارب  رگید  ودیرد  مه  رد  ار  ششوپ  هدرپ  یشحو 

: تفگ صاع  ورمع  ناورم و  هب  تفشآرب و  هیواعم 

.دیوگب ار  اوران  نانخس  نیا  هک  دیدرک  راداو  ار  نز  نیا  هک  دیدوب  امش  نیا  - 

درک و ور  وناب  نآ  هب  دعب 
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: تفگ

.روایم نابزب  ار  نانز  ياهناتساد  يوگب و  ار  تزاین  همع  يا  - 

.دنهدب رانید  رازه  ود  رانید و  رازه  ود  رانید و  رازه  ود  نمب  وگب  - 

؟ ینک هچ  یهاوخیم  ار  رانید  رازه  ود  - 

ج 2،ص:507 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.منک يرادیرخ  بلطملا  دبع  نب  ثراح  نادنزرف  يارب  زیخلصاح  يا  هیحان  رد  یناور  بآ  همشچ  مهاوخیم  (- 1)

؟ ینکیم هچ  رگید  رانید  رازه  ود  اب  يا ، هدرک  يرکف  بوخ  - 

.منک یم  داماد  ار  بلطملا  دبع  نامدود  ناوج  نارسپ  - 

؟ ینکیم هچ  رگید  رانید  رازه  ود  اب  تسا ، یبوخ  راک  مهنیا  - 

.میامنیم ادخ  هناخ  ترایز  فرص  منکیم و  کمک  هنیدم  ناگدنامردب  - 

.تسا تمارک  تمعن و  وت  يارب  نیا  تسا ، یبوخ  رایسب  فرصم  - 

: تفگ وا  هب  دنادب  نینمؤملا  ریما  هب  تبسن  ار  شیتسود  نازیم  هکنیا  يارب  غلبم  نیا  تخادرپ  زا  سپ 

.داد یمن  وتب  یلوپ  نینچ  ع )  ) یلع مسق  ادخب  یلو  - 

ادـخ لام  ادـخب و  ینک و  یم  هابت  ار  تناما  وت  یلو  تسب  یم  راکب  ار  ادـخ  نامرف  درکیم و  تناـما  تیاـعر  یلع  یئوگیم ، تسار  - 
هب ار  قح  هک  هداد  نامرف  شباتک  رد  دـنوادخ  هکنآ  اب  یـشخب  یم  دـنرادن  قاقحتـسا  هک  یناـسکب  ار  ادـخ  لاـم  يزرویم و  تناـیخ 
وت اـب  تهج  نیمهب  میریگزاـب و  هتخاـس  بجاو  اـم  رب  دـنوادخ  هک  ار  دوخ  قـح  هک  درکیم  توـعد  ار  اـم  ع )  ) یلع دـنناسرب ، شلها 
زا يزیچ  نآ  زا  ریغ  تسا و  هدنام  وت  دزن  رد  هک  تسام  قح  متساوخ  وت  زا  نم  هچنآ  دشخب ، رارقتـسا  شماقم  رد  ار  قح  هک  دیگنج 

.دیازفیب تیراتفرگ  رب  دنکشب و  ار  تناهد  ادخ  يربیم  مان  ع )  ) یلع زا  ایآ  مهاوخیمن ، وت 

: دناوخ ار  راعشا  نیا  ع )  ) یلع كوس  رد  درک و  نتسیرگب  عورش  دعب 

کمک نمب  هدید  يا 
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منک هیرگ  نینمؤملا  ریما  گرم  رب  اتوت  رب  ياو  نک 

دنیشنب یشکب  دوش و  راوس  بسا  رب  هک  يا  هراوس  نیرتهب  گرم  رب  میراوگوس  ج 2،ص:508  ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

درکیم توالت  ار  ینآرق  تایآ  ودیشوپ  یم  يا  هداس  نیلعن  هک  سک  نآ  و 

دشاپ یم  رون  هک  ینیب  یم  ار  یناشخرد  هام  يریگب  رارق  نیسح  ردپ  ربارب  رد  هک  یماگنه 

ناگدننک عوکر  هنایم  رد  دوب  وکین  هک  ار  شزامن  منک و  یمن  شومارف  ار  یلع  مسق ، ادخب  هن 

.دیدرک ار  مدرم  نیرتهب  اب  گنج  گنهآ  ودیدمآ  درگ  ام  رب  مارح  هام  رد  ایآ 

«. 1  » تفر نوریب  تفرگ و  ار  غلبم  نیا  وا  دنزادرپب و  وناب  نآ  هب  رانید  رازه  شش  داد  روتسد  هیواعم  ( 1)

.دنام هجیتن  یب  وا  ششوک  یلو  دنادرگرب  نینمؤملا  ریما  یتسود  زا  دناشک و  دوخ  يوسب  ار  وا  یششخب  نینچ  اب  تساوخ  یم  هیواعم 

شا هدـیقع  زا  يداـم  لـئاسو  اـی  داد و  رییغت  ار  شتبحم  لوپ  اـب  ناوتیم  هنوگچ  هتفاـی  شقن  ع )  ) یلع یتسودـب  شلد  هک  یـسک  اریز 
اولح یفرظ  هیواعم  يزور  هک  داد ، ناشن  دوخ  زا  یتسردـب  ار  سدـقم  یهاگآ  نیا  یلؤد  دوسا  وبا  هدـنزرا  رتخد  هکنانچ  دـینادرگرب 

وا هب  شردپ  تشاذگ  شناهد  رد  تشادرب و  اولح  نآ  زا  يردق  كرتخد  درادزاب ، ع )  ) یلع یتسود  زا  ار  وا  ات  داتـسرف  شردپ  يارب 
: تفگ

نینمؤملا و ریما  یتسود  زا  دبیرفب و  ار  ام  ات  تسا  هداتـسرف  ام  يارب  هیواعم  ار  اولح  نیا  تسا ، نیگآرهز  هک  زادـنیب  ار  همقل  مرتخد ،
.درادزاب تیب  لها 

دوخ یقیقح  تخانش  یهاگآ و  دینش  ار  نخس  نیا  هک  كرتخد 

______________________________

219 دیرفلا 1 / دقع  ءاسنلا ص 27 ، تاغالب  (- 1)

ج 2،ص:509 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

: تفگ نینمؤملا  ریما  هب  تبسن  شا  هنادواج  یتسود  هرابرد  درک و  زاربا  ار 

ام دهاوخیم  هک  دنادرگ  تشز  شیادخ  ( 1)
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ار یئاولح  نینچ  هک  یـسک  رب  داتـسرف و  ار  نآ  هک  سک  نآ  رب  گرم  درادزاب ، ینارفعز  یئاولح  اـب  نمادـکاپ  ياوشیپ  یتسود  زا  ار 
: دناوخ ار  رعش  نیا  تخادنا و  ناهد  زا  ار  همقل  دروخب ،

میشورفب وتب  ار  دوخ  تیصخش  نیددنه و  رسپ  يا  ینارفعز  ياولح  اب  ایآ 

«. 1  » تسا نینمؤملا  ریما  ام  ياوشیپ  هک  میهد  ماجنا  يراک  نینچ  هک  ادخب  هانپ 

(2)

شرطا تخد  هشرکع  - 7

ماما و يرایب  ار  مدرم  نیفـص  گنج  رد  دوب و  برع  رومان  نانز  زا  نخـس  تردق  تعاجـش و  رد  هک  دوب  يردـقنارگ  يوناب  هشرکع 
ار وا  نانخس  هیواعم  داد ، مالس  وا  هب  تفالخ  هب  تفر و  وا  شیپ  تفای ، تموکح  هیواعم  هک  یتقو  .تخیگنا  یمرب  شنانمشد  اب  دربن 

نیا هب  هیواعم  تسین ، هدـنز  ع )  ) یلع نوچ  یلب  داد  باوج  ما ؟ هدـش  نینمؤملا  ریما  الاح  هشرکع ، يا  تفگ  دروآ و  دایب  نیفـص  رد 
رد راد و  هدرپ  يا  هواـجک  رد  هک  یتـسین  نز  ناـمه  وـت  تـفگ  دروآ و  داـیب  ار  وناـب  نآ  نانخـس  تیعقوـم و  درکن و  تعاـنق  نـخس 

: یتفگ یم  رکشل  ود  ربارب  رد  يدوب و  هتسب  نایم  رب  يریشمش  هتسشن و  راوتسا  یهاگیاج 

ره هک  تسا  یهاگیاج  تشهب  دـنناسرب ، ینایز  دـنناوتیمن  ناگتفای  هار  هب  ناـهارمگ  هک  دیـشاب  دوخ  تداعـس  هشیدـنا  رد  مدرم ، يا  »
ربارب رد  ار  تـشهب  نـیا  سپ  دوـش  یمن  نیگهودـنا  دــنیزگ  یم  اـجنآ  رد  سک  ره  دور و  یمن  نوریب  رگید  تفاـی  هار  نآ  هـب  سک 

دینک يرادیرخ  یئایند 

______________________________

8 باقلالا 1 / ینکلا و  (- 1)

ج 2،ص:510 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

ار برع  ناگیامورف  زا  یهورگ  هیواعم  دـینادب  دیـشاب و  هاگآ  رادـیب و  ( 1 ، ) تسین نایاپ  یب  شیاهیراتفرگ  رادـیاپ و  شیاـهتمعن  هک 
دننادیمن دنمهف و  یمن  ار  نامیا  تسا ، هایس  هتسب و  ناشاهلد  هک  تسا  هدروآ  امش  گنجب 
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میلـست مه  اهنآ  هدیناشک و  لطاب  يوسب  دـنا و  هتفریذـپ  ار  شتوعد  مه  اهنآ  هدـناوخ و  ایندـب  ار  اهنآ  هیواعم  تسیچ ، تمکح  ینعم 
مکحتسم زیواتسد  ات  دیزیهرپب  یتسـس  زا  دیرادهگن و  ار  ادخ  نید  تمرح  ادخ ، ناگدنب  يا  ادخب ، ار  امـش  ادخب ، ار  امـش  دنا ، هدش 

.ددرگن راکشآ  لطاب  دورن و  تسد  زا  ربمایپ  تنس  دوشن و  شوماخ  نامیا  رون  دلسگن و  مه  زا  مالسا 

دوخ هدارا  رب  دینک و  راکیپ  ینید  شنیب  یهاگآ و  اب  راصنا  رجاهم و  هورگ  يا  تسا ، دربن  نیرخآ  تسا و  کچوک  ردـب  گنج  نیا 
هک دنتـسه  ادـصرپ  ياهرطاق  رگدایرف و  نارخ  نوچمه  اهنآ  دـیوشیم  وربور  ماش  مدرم  اب  ادرف  امـش  هک  منیب  یم  نم  دـینامب ، اـجرباپ 

«. دننزیم فرح  دنزادنا  یم  نیگرس  هک  یئاهبسا  نوچ  دنراد و  یمرب  گناب  دنهدیم  زیت  هک  یئاهواگ  نوچمه 

: تفگ دیشک  یم  هلعش  نآ  زا  مشخ  هک  یگنهآ  اب  دینش  ار  هباطخ  نیا  هک  هیواعم 

تفگ دعب  یتخیگنا و  یمرب  نم  رب  ار  هاپـس  ود  ره  دسرب ، امب  تفالخ  هک  تساوخیمن  ادـخ  دوبن و  یهلا  ردـق  اضق و  رگا  مسق  ادـخب 
؟ یتفگ ینانخس  نینچ  يدرک و  يراک  نینچ  ارچ  نز  يا 

.دنک یمن  رارکت  دیآ  یمن  ششوخ  هک  ار  يزیچ  لقاع  صخش  تفگ ، یمرنب  هشرکع 

.وگب ار  تزاین  یتفگ  تسار  - 

هدش و هتفرگ  ام  زا  قوقح  نآ  نونکا  یلو  درک  تیانع  امب  میدوب  هتـسیاش  هک  ار  یلاوما  دینادرگزاب و  امب  ار  نامتاقدص  دـنوادخ ، - 
، ام ریقف 

ج 2،ص:511 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

نوچ زا  زگره  يراد  یم  تسود  ار  یعضو  نینچ  رگا  دراد ، یمن  رامیت  یسک  ار  ام  هتسکش  لد  تسا و  مورحم  شیاسآ  تمعن و  زا 
.يریگ تمدخب  ار  ناراکمتس  ینک و  کمک  ار  نانئاخ  هک  تسین  هتسیاش  یئوت 

ماحرتسا هب  یئانتعا  هیواعم  ( 1)
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: تفگ درکن و  وناب  نآ 

.میرادن میسرب  امشب  هک  یتصرف  میتسه و  نارکیب  ياهایرد  هدرتسگ و  ياهزرم  رد  یگرزب  ياهراک  راتفرگ  نامدوخ  ام  نز ، يا  - 

.تسا بویغلا  مالع  وا  دشاب و  نارگید  نایز  بجوم  هک  هدرکن  نییعت  ام  يارب  یقح  زگره  دنوادخ  هّللا ، ناحبس  - 

داد روتسد  دعب  دینک و  يرادیاپ  نم  ربارب  رد  دیتسناوتن  امش  یلو  هدیشخب  یهاگآ  ار  امـش  بلاط  وبا  رـسپ  قارع ، مدرم  يا  تاهیه  - 
«. 1  » دننادرگزاب شنادناخب  دنروآرب و  ار  شزاین  ات 

(2)

ینوجح هیمراد  - 8

ریما هب  تبـسن  تشاد و  ترهـش  اج  همه  ثحب  ناهرب و  تردق  تدابع و  یگتـسیاش و  هب  هک  دوب  برع  يوکین  رادـمان و  نانز  زا  وا 
: تفگ داتسرف و  وا  لابندب  درک  زاجح  هب  هک  يرفس  رد  دیسر  تفالخب  هیواعم  هک  یتقو  دیزرویم ، صاخ  یتبحم  نینمؤملا 

( تسوپهایس  ) ماح رتخد  يا  تسا  روطچ  تلاح  - 

.دنراد یشیوخ  وت  نادناخ  اب  هک  ما  هنانک  ینب  زا  یشیرق  ینز  متسین و  ماح  دالوا  زا  نم  یلو  مبوخ  - 

؟ مداتسرف تلابندب  ارچ  ینادیم  ایآ  یتفگ ، تسار  - 

.منادیم هنوگچ  متسین  هاگآ  هک  ار  يزیچ  هّللا ، ناحبس  - 

؟ يزرویم توادع  نم  هب  تبحم و  وا  هب  ینمشد و  نم  اب  يرادیم و  تسود  ار  یلع  ارچ  مسرپب  وت  زا  ات  مداتسرف  تلابندب  - 

______________________________

یشعالا حبص  ، 215 دیرفلا 1 / دقع  ءاسنلا ص 70 ، تاغالب  (- 1)

ج 2،ص:512 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.يرادب فاعم  خساپ  زا  ارم  تسا  رتهب  - 

.ما هداتسرف  تلابندب  نیمه  يارب  مرادیمن و  فاعم  زگره  - 

تـسود لاوما  میـسقت  رد  شتاواـسم  مدرم و  نیب  رد  شیرگداد  يارب  ار  ع )  ) یلع نم  میوـگیم ، يراد  یمنرب  تسد  هک  ـالاح  (- 1)
.یتساوخیم يدوبن  نآ  هتسیاش  هک  ار  یماقم  یتساخرب و  گنجب  وا  اب  هک  متسه  نمشد  وت  اب  مراد و 
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وت درمـش و  یم  گرزب  ار  نارادنید  تشادیم و  تسود  ار  نادنمتـسم  دیزگرب و  تیالوب  ار  وا  ربمایپ  هک  مرادیم  تسود  ار  ع )  ) یلع
.يزاس یم  هدنکارپ  ار  ناشهورگ  يزیریم و  ار  ناناملسم  نوخ  هک  مرادیم  نمشد  ار 

: تفگ تخادرپ و  هرخسم  یئوگازسانب و  دش و  نیگمشخ  دنه  رسپ 

.تسا هدش  قاچ  وت  نیرس  گرزب و  تیاهناتسپ  هدش و  هدنگ  تمکش  هک  تسا  تهج  نیمهب  یئوگیم  تسار  - 

.دننزیم دنه  تردام  يارب  ار  اه  لثم  نیا  هیواعم ، يا  - 

ياهناتـسپ اـب  درورپـیم و  بوخ  شمحر  رد  ار  هچب  دـشاب  گرزب  ینز  مکـش  یتـقو  اریز  مدرک  شیاتـس  وت  زا  نم  دوشن  ینابـصع  - 
.دهد یم  تباهم  وا  هب  مه  میظع  نیرس  دهدیم و  دایز  ریش  وا  هب  شگرزب 

: تفگ وا  هب  هیواعم  تسشن و  ورف  شمشخ  هیمراد 

؟ يا هدید  ار  یلع  وت  - 

.ما هدید  ار  وا  ادخب  یلب ، - 

؟ يدید هنوگچ  ار  وا  - 

«. 1  » دوب هدماین  طاشن  هب  تمعن  زا  دوب و  هتخادنین  رورغ  ربکت و  هب  ار  وا  تموکح  - 

؟ يدوب هدینش  ار  شنخس  - 

______________________________

.دوبن تمعن  ریسا  راتفرگ و  تموکح و  نوتفم  وت  دننام  هک  مدید  ار  یلع  نم  تفگ ، هک  هدمآ  دیرفلا  دقع  رد  (- 1)

ج 2،ص:513 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.دودزیم اهناج  فرظ  زا  ار  يدیلپ  تیز  نغور  نوچمه  تخاس و  یم  نشور  ار  انیبان  ياهلد  شنانخس  مسق  ادخب  (- 1)

.وگب يراد  يزاین  رگا  الاح  یتفگ ، تسار  - 

؟ یهدیم مهاوخب  هچ  ره  - 

.مهدیم هلب ، - 

هدب نمب  شیاهناپوچ  اهرن و  اب  ار  يوم  خرس  هدام  رتش  دص  - 
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؟ ینکیم هچ  اهنآ  اب  - 

نیب منک و  یم  بسک  یئاهیراوگرزب  میامنیم و  يرادـهگن  ار  اهگرزب  اهنآ  عفانم  زا  منک و  یم  باریـس  ناشاهریـش  اب  ار  ناـکدوک  - 
.مزاس یم  رارقرب  شزاس  حلص و  برع  لیابق 

وتب ار  اهرتش  نیا  رگا  - 
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؟ مریگ یم  تلد  رد  ار  یلع  ياج  مشخبب ،

.یشاب هتشاد  یناوتیمن  وا  ربارب  رد  مه  ار  یئاج  نیرت  تسپ  هّللا ، ناحبس  - 

: دناوخ ار  رعش  نیا  دمآ و  تفگشب  هیواعم 

دیراد ملح  دیما  هک  هب  نم  زا  دعب  سپ  مزرون  یئابیکش  امش  هرابرد  نم  رگا 

.داد یتسود  يازج  وتب  ینمشد  ضوعب  گنج  رد  هک  نک  دای  شا  هدنشخب  زا  داب و  تیاراوگ  ریگب ، ار  اهرتش 

اهنآ يوم  کی  یتح  مسق  ادخب  هن  تفگ ، هیمراد  دادیمن ، وتب  مه  ار  اهرتش  نیا  زا  یکی  دوب  هدنز  ع )  ) یلع رگا  ادـخب  تفگ ، دـعب  و 
«. 1  » دیشخب یمن  نمب  ناناملسم  لام  زا  مه  ار 

اهیرگمتس اهمادعا و  اهجنر و  رجز و  دبای و  یم  نایاپ  ع )  ) یلع نایعیش  هب  تبسن  هیواعم  ياهمتس  هرابرد  ام ، نخس  اجنیا  رد 

______________________________

یشعالا حبص  دیرفلا و  دقع  ءاسنلا ، تاغالب  (- 1)

ج 2،ص:514 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

رگ ناشن  دش  ارجا  هنامحریب  ع )  ) یلع ناتسود  هب  تبـسن  دایز  شراکتیانج  لماع  هیواعم و  بناج  زا  هک  یئاهیرگراوخ  اهدیدهت و  و 
دوب تیب  لها  نایعیـشب  ضرعت  مدـع  هک  ار  ع )  ) نسح ماما  اب  حلـص  مهم  طیارـش  زا  یکی  هیواعم  هک  تسا  هایـس  خـلت و  تیعقاو  نیا 

.داد ناشن  ار  دوخ  ياوسر  ینکش  نامیپ  درک و  ضقن 

(1)

ینیسح هرگنک 

ربمایپ نادـناخ  دـض  رب  هیواعم  هک  یئاه  یخاتـسگ  اـهتیانج و  همهنیا  ربارب  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ءادهـشلا  دیـس  ترـضح 
راـصنا و نارجاـهم و  زا  هوبنا  یهورگ  داد و  لیکـشت  هکم  رد  يا  هرگنک  جـح  ماـیا  رد  ناناملـسم  یهاـگآ  يارب  تشاد  یم  لوـمعم 

هباطخ یط  دومرف و  توعد  گرزب  هرگنک  نآ  رد  تکرـشب  دندوب  هدمآ  هکمب  جح  مسارم  ماجنا  يارب  هک  ار  یناسک  رگید  نیعبات و 
زاربا اهنآ  نایعیش  لوسر و  نادناخب  تبسن  شنارازگراک  هیواعم و  هک  یتایانج  زا  ار  مدرم  يا 
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دروم رد  ربمایپ  ياهروتـسد  تیب و  لها  قح  ندرک  لاـماپ  ندـیناشوپ و  يارب  هک  هیواـعم  هایـس  ياـه  هشقن  زا  درک و  هاـگآ  دـنرادیم 
ار قیاقح  نیا  نطو ، هب  تشگزاب  رد  کی  ره  هک  دومرف  مزلم  ار  نیرضاح  تشادرب و  هدرپ  دش  یم  حرط  شنادناخ  لیضفت  لیلجت و 

: مینک یم  نایب  سیق  نب  میلس  لوق  زا  ار  هرگنک  نیا  نایرج  نونکا  دنناسرب ، ناماس  نآ  ناناملسم  یهگآ  هب 

هّللا دبع  سابع و  هّللا  دبع  تفر و  هکمب  ع )  ) یلع نب  نیـسح  ترـضح  جـح ، مسوم  ندیـسر  ارف  اب  هیواعم  گرم  زا  شیپ  لاس  کی  »
هب هک  يراصنا  نیرجاهم و  هارمه  هب  ار  ناشناراکتمدـخ  مشاه و  ینب  ناـنز  نادرم و  همه  هکم  رد  ترـضح  دـندوب ، شهارمه  رفعج 

روتسد ار  یگمه  درک و  راضحا  تخانش  یم  زین  هک  ار  یناسک  رگید  دناوخ و  ارف  دندوب  هدمآ  جح 

ج 2،ص:515 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

توعد دوشیم  اپرب  ماما  میمصت  هب  هک  یعمجم  رد  روضحب  ار  سانشرس  هتـسیاش و  دارفا  ربمایپ و  نارای  دنورب و  جاجح  نایمب  هک  داد 
.دننک

.دندمآ مهارف  ربمغیپ  باحصا  زا  رفن  تسیود  نیعبات و  زا  رفن  دصتفه  زا  شیب  دش  لیکـشت  ینم  هاگودرا  رد  هک  هرگنک  نیا  رد  ( 1)
: دومرف ادخ  ساپس  شیاتس و  زا  سپ  داتسیا و  نخسب  ماما  تقو  نیا  رد 

، دهدیم ماجنا  ار  اهتیانج  نیرتگرزب  ام  نایعیش  امب و  تبسن  دیهاوگ  دینادیم و  دینیب و  یم  هکنانچ  راکمتس  شکرس  درم  نیا  دعب ، اما 
، دـیئامن مبیذـکت  متفگ  غورد  رگا  دـینک و  قیدـصت  ارم  متفگ  تسار  رگا  منک  لاؤس  یمهم  هلئـسم  هرابرد  امـش  زا  مهاوخیم  نونکا 

توعد دنتسه  امش  دامتعا  دروم  هک  ار  یناسک  دیتشگزاب ، دوخ  ياه  هلیبق  اهرهشب و  هک  دعب  دیسیونب و  دیونشب و  ار  منانخس 
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.دنبای يزوریپ  نآ  رب  ناراکمتس  دوش و  شومارف  هنهک و  ام  راک  تقیقح  جیردتب  مسرت  یم  اریز  دیناسرب ، اهنآ  هب  ارم  نانخس  دینک و 

ردپ هرابرد  ربمغیپ  هک  ار  یثیداحا  دعب  دومرف و  ریـسفت  توالت و  دوب  هدمآ  لوسر  نادناخ  نأش  رد  نآرق  زا  هک  ار  یتایآ  ماما  هاگنآ 
تـسار دنتفگ  دندرک و  قیدصت  ار  ماما  نانخـس  همه  هباحـص  درک ، لقن  دوب  هدومرف  نایب  شنادـناخ  شدوخ و  شردام و  ردارب و  و 

، میا هدینـش  ربمغیپ  دمتعم  نارای  زا  ار  ثیداحا  نیا  ام  دـنتفگ  مه  نیعبات  میهدـیم و  یهاوگ  میدینـش و  ربمایپ  زا  نامدوخ  ام  یئوگیم 
مالـسا رد  هک  دوب  يا  هرگنک  نیتـسخن  نیا  «. 1  » دـیناسرب دوخ  دامتعا  دروم  ناناملـسمب  ار  راتفگ  نیا  مسق  ادـخب  ار  امـش  دومرف  ماما 

ینوگژاو تموکح و  اب  هزراـبم  ماـیقب و  ار  ناناملـسم  درک و  موکحم  ار  هیواـعم  هایـس  تسایـس  عمجم ، نآ  رد  ماـما  دـش و  لیکـشت 
.تخیگنارب وا  تردق 

______________________________

سیق نب  میلس  (- 1)

ج 2،ص:517 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

(1)

دیزی تعیب 

هراشا

ج 2،ص:519 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

ماما هب  یمالسا  تفالخ  هیواعم  زا  سپ  هک  دوب  نیا  دوب  هدش  هتسب  هیواعم  نسح و  ماما  نیب  هک  یحلص  دادرارق  داوم  نیرتمهم  زا  ( 1)
بیقر یب  شتموکح  دـش و  راوتـسا  تفالخ  ماقم  رب  هیواعم  هک  یتقو  یلو  دوش  راذـگاو  نیـسح  ماما  شردارب  هب  وا  زا  دـعب  نسح و 
هتفگب اوران  مادقا  نیا  دزاس و  یثوروم  شنادناخ  رد  ار  تفالخ  هکلب  دنکن  افو  نآ  هب  دنکشب و  ار  نامیپ  نیا  تفرگ  میمصت  دیدرگ 

دوب یلهاج  برع  يا  هلیبق  یگداوناخ و  ياه  بصعت  هدیئاز  تخانش و  یمن  تیمسرب  ار  نآ  مالسا  هک  دوب  يراک  بطق  دیـس  داتـسا 
وبا رسپ  هک  هیواعم  اریز  تشادن  یعنام  هیواعم  يارب  راک  نیا  یلو 
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«. 1  » دربیم ثاریمب  اهنآ  زا  ار  مالسا  تقیقح  حور و  زا  يرود  دوب  هبتع  رتخد  دنه  دنزرف  نایفس و 

يداژن و راـختفا  هنوگ  ره  مالـسا  هک  یتروص  رد  تفرگیم  هیاـم  وا  یگلیبـق  بصعت  روـک و  تیلهاـج  زا  هیواـعم  ياـجبان  مادـقا  نیا 
هنوگره تسنادیم و  طرش  ار  تیافک  ملع و  یگتـسیاش و  تموکح ، ماقم  زارحا  يارب  دوب و  هدرک  موکحم  ار  یگداوناخ  یفارـشا و 

دریگ و هدهعب  ار  ناناملسم  ياهراک  زا  یکی  هک  یـسک  دومرف  ربمایپ  هکنانچ  درمـش  یم  زیچان  دوب  طیارـش  نیا  ریاغم  هک  ار  يزایتما 
«. 2  » دیآرد منهجب  ات  دوش  یمن  هتفریذپ  یتعافش  يرذع و  چیه  وا  زا  تسا و  وا  رب  ادخ  تنعل  دنک  یئاورپ  یب  نآ  ماجنا  رد 

______________________________

یعامتجا تلادع  (- 1)

حئاصنلا ص 39 (- 2)

ج 2،ص:520 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

مه زا  مالـسا و  زا  نتفرگ  ماـقتنا  روظنمب  یلهاـج  روک  بصعت  زا  يریگ  ماـهلا  اـب  دوب  رودـب  مالـسا  تقیقح  زا  هک  هیواـعم  یلو  ( 1)
يوختشز و راکهبت و  دنزرفب  ار  یمالسا  تفالخ  هک  تفرگ  میمصت  دز و  تسد  یئاوران  راک  نینچب  ناناملسم  داحتا  هتشر  نتـسسگ 
: دزاس یم  مسجم  راعشا  نیا  اب  همالس  سلوب  هغبان ، گرزب و  رعاش  ار  وا  يراکبان  یگزره و  هک  يدیزی  دنک ، راذگاو  دیزی  شدیلپ 

تسا نیکمن  رگاینخ  نانز  مرگرس  هدرب و  دای  زا  ار  ادخ  هک  یتخت  هدنراد  هب  نک  هجوت 

بارش تشم  کی  اب  دیزی  يارب  تسین  ربارب  ربکا  هّللا  رازه 

«1  » .دیالایب رادبآ  ياه  هسوب  هب  ار  شیاهبل  دناوتیمن  ودناخرچیم  ناگزیشود  قشع  هب  ار  شنابز 

يوسب هاگره  تفگ  دـیزی  هرابرد  دیـسر  لتقب  هرح  هعقاو  رد  دوب و  هتفای  بقل  بهار  هک  ربمغیپ  گرزب  یباحـص  هلظنح  نب  هّللا  دـبع 
ناردام اب  وا  اریز  دیآ  دورف  ام  رب  نامسآ  زا  یگنس  هک  میدیسرت  یم  میتفریم  دیزی 
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نم اـب  مدرم  زا  مه  یـسک  رگا  مـسق  ادـخب  دـناوخ و  یمن  زاـمن  دروـخیم و  بارـش  درکیم و  یگباوـخمه  شنارتـخد  نارهاوـخ و  و 
«. 2  » مزادنا یم  تسا  ریخ  نآ  شاداپ  هک  يرطخب  ار  دوخ  منک و  یم  هزرابم  وا  اب  ادخ  هار  رد  نم  دنکن  یهارمه 

: تفگ هنیدمب  شترفاسم  ماگنهب  دیزی  هرابرد  مه  ریبز  نب  رذنم 

ردـق نآ  مسق  ادـخب  دروخیم و  بارـش  وا  مسق  ادـخب  درکن ، عنم  شـشخب  نیا  ياشفا  زا  ارم  داد و  هزیاج  نمب  رانید  رازه  دـص  دـیزی 
«3  » .تفریم نیب  زا  شزامن  هک  دنامیم  تسم 

______________________________

ریدغلا ص 227 همحلم  (- 1)

یطویس ص 81 ءافلخ  خیرات  ، 372 رکاسع 7 / نبا  خیرات  (- 2)

45 ریثا 4 / نبا  لماک  ، 216 هیاهنلا 8 / هیادبلا و  (- 3)

ج 2،ص:521 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

تفاـیرد وا  زا  گرزب  يا  هزیاـج  تفرگ و  رارق  دـیزی  مارتحا  دروم  تفر و  دـیزی  شیپ  هب  صفح  نب  ورمع  اـبا  حـیلف ، نبا  هتفگب  ( 1)
دیزی دـسافم  زا  مدرم  ربارب  رد  دوب و  هتـسیاش  سانـشرس و  يدرم  وا  داتـسیا  ربمغیپ  ربنم  رانک  رد  تشگزاب  هنیدـمب  نوچ  یلو  تشاد 

«. 1  » دناوخ یمن  ار  شزامن  تسا و  تسم  هشیمه  دیزی  هک  درک  رارقا  تحارصب  تفگ و  اهنخس 

بارـش هشیمه  دوـشیم و  اـهیتشز  هنوـگ  همه  بکترم  وا  هک  تسنادـیم  تـشاد و  یهگآ  شرـسپ  يراـکهبت  زا  مـه  شدوـخ  هیواـعم 
.دزادرپیم شدنزرف  شنزرسب  دسیون و  یم  وا  هب  هک  تسا  يا  همان  دیزی  رادرک  هب  وا  یهاگآ  لیلد  دناوخیمن و  زامن  دروخیم و 

هپت ره  زارف  رب  ایآ   ) دومرف نآرق  رد  دنوادخ  هکنانچ  ینکیم  اپرب  هانگ  وهل و  بارش و  ياهمزب  وت  هک  دنا  هداد  شرازگ  نمب  همان : نتم 
یئاجب ار  راک  و  دینامیم ) اه  هناخ  نیا  رد  هشیمه  دیرب  یم  نامگ  دینک و  یم  اپرب  ینارسوه  يارب  يا  هناخ  يا 
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یتسم هک  نادب  دیزی  يا  يا ، هتخادنا  نوریب  هب  هدرپ  زا  ار  تیاه  یتشز  يوشیم و  بکترم  یئاراکـشآ  هب  ار  ناهانگ  هک  يا  هدیناشک 
رد بجاو  ياـهزامن  كرت  تسا و  گرزب  يا  هعجاـف  میظع و  یهاـنگ  نیا  دراد و  یمزاـب  شیاـهتیانع  ادـخ و  تـمعن  ساپـس  زا  ارت 

مرـش و یهدیم و  ماجنا  هدرپ  یب  ار  ناهانگ  يرامـش و  یم  وکین  ار  اه  بیع  هکنآ  رگید  دروآ  یم  رابب  ار  اهالب  نیرتگرزب  شیاهتقو 
«2  » .شابم دقتعم  تهایس  رادرکب  رادنپم و  ناما  رد  ار  دوخ  اهیراکهبت  نیا  زا  سپ  يا ، هدیرد  ار  اه  هدرپ  هدراذگ و  رانک  ار  ایح 

رد دـنادیم و  لـالح  ار  ادـخ  مارح  وا  هک  تسنادـیم  تشاد و  نید  زا  شرـسپ  دادـترا  زا  هک  یلماـک  یهگآ  اـب  هیواـعم  هنوـگچ  سپ 
بالجنم

______________________________

28 رکاسع 7 / نبا  خیرات  (- 1)

288 یشعالا 6 / حبص  (- 2)

ج 2،ص:522 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

ياجبان مادـقا  نیا  هک  تسین  کش  درمـش ؟ بجاو  مدرم  رب  ار  شتموکح  درک و  راوس  ناناملـسم  شود  رب  ار  وا  هدـش  قرغ  تاوهش 
تنایخ نیا  هب  دیـشکیم  رـس  شناج  رد  نانچمه  هک  یلهاج  بصعت  مکحب  تشاد و  لدـب  مالـسا  زا  هک  دوب  يا  هنیک  هدـیدپ  هیواـعم 

.درک تردابم 

لاس تفه  تدمب  دنیزگرب و  شدوخ  ینیشناجب  ار  دیزی  دنک و  ارجا  ار  شهایـس  هشقن  ات  دربیم  راکب  ار  شـشوک  تیاهن  هیواعم  ( 1)
نوچ و  « 1  » تخادرپ موش  هلئـسم  نیا  هب  مدرم  رود  ناهذا  نتخاس  کیدزن  اهـشاپب و  زیرب و  اهیگدنـشخب و  مدرم و  ندرک  یـضار  هب 

«. 2  » داتفا اپ  تسدب و  دیزی  تفالخ  رارقتسا  يارب  رتشیب  یششوک  اب  هیواعم  دش  كاله  دوب  دیزی  ینیشناج  فلاخم  هک  هیبأ  نب  دایز 

دوب هتخادرپ  اهنآ  یفنب  مالسا  دنتشادن و  تداع  اهنآ  هب  ناناملسم  هک  یتسردان  اوران و  لئاسو  همهب  وا 
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لیدبت هنارگمتس  هایس و  یتموکحب  ار  یمالسا  نیتسار  تفالخ  دهد و  رارمتـسا  رارقتـسا و  هیما  نادناخ  رد  ار  تموکح  ات  دز  گنچ 
زا سپ  یلو  درک  یمن  راکـشآ  ار  نآ  ماما  تفلاخم  میب  زا  یلو  دـش  یم  ماجنا  نسح  ماما  تایح  راگزورب  تامادـقا  نیا  همه  دزاس ،
رد هک  ار  هیواعم  تامادقا  یخرب  نونکا  تشاد و  مالعا  یمـسر  روطب  ار  دیزی  تفالخ  یئاراکـشآ  هب  دیناسر  تداهـشب  ار  ماما  هکنآ 

.مینک یم  نایب  تفرگ  تروص  دروم  نیا 

(2)

هریغم توعد 

ياهراک مالسا  رد  هک  دوب  فیقث  مشچ  کی  راکهبت  نامه  هبعش  نب  هریغم  درک  ار  هتـسجخان  تعیب  نیا  داهنـشیپ  هک  یـسک  نیتسخن 
یتشز

______________________________

302 دیرفلا 2 / دقع  (- 1)

302 دیرفلا 2 / دقع  ، 270 يربط 6 / خیرات  (- 2)

ج 2،ص:523 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

زا ار  وا  دـهاوخیم  هیواـعم  دینـش  هک  دز  تسد  راـک  نیا  هب  هریغم  تهج  نادـب  دنـسیون  یم  نیخروـم  هکناـنچ  « 1  » دوب هدزرـس  وا  زا 
همادا هب  شدوخ  دـنیوگب  مدرم  اـت  دـهد  افعتـسا  تموکح  زا  دورب و  قشمدـب  شدوخ  هک  دـید  رتهب  دـنک ، راـنکرب  هفوک  يرادـنامرف 

تفالخ هب  ار  وا  دورب و  دیزی  تاقالمب  هیواعم  رادید  زا  شیپ  تفرگ  میمـصت  دیـسر  قشمدـب  هک  یتقو  تشادـن ، يا  هقالع  تموکح 
: تفگ وا  هب  تفر  دیزی  شیپ  هب  هک  یتقو  دنک  ادیپ  یهار  شتموکح  همادا  يارب  تهج  نیا  زا  دیوگ و  تینهت  شردپ  زا  دعب 

رد دندیشوپ و  ناهج  زا  مشچ  اهنآ  نادنملاس  شیرق و  ناگرزب  دنتفر و  ایند  زا  دندوب  يرابتعا  تیـصخش و  ياراد  هک  دمحم  نارای  »
همهنیا اب  یتسه  رتهب  ناگمه  زا  تسایـس  تنـس و  هب  یهاگآ  هشیدـنا و  رد  رترب و  همه  زا  وت  دـنا  هدـنام  یقاب  هک  ناشنادـنزرف  هناـیم 

تعیب مدرم  زا  وت  تفالخ  يارب  نینمؤملا  ریما  ارچ  منادیمن 
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»؟ دریگ یمن 

: تفگ هریغم  هب  تفرگ و  ارف  ار  شیاپارس  یناوارف  ینامداش  دمآ و  ناجیهب  هدژم  نیا  ندینش  زا  رورغم  زغم  کبس  دیزی 

.يرآ تفگ  هریغم  دبای ؟ یم  ماجنا  راک  نیا  هک  يراد  هدیقع  وت 

داتسرف و هریغم  لابندب  دش و  لاح  شوخ  هیواعم  دیناسر ، وا  یهگآ  هب  ار  هریغم  داهنـشیپ  تفر و  هیواعم  شردپ  شیپ  باتـش  اب  دیزی 
نینچ ماجنا  هب  ار  وا  دـنک و  کیرحت  ار  هیواـعم  هکنیا  يارب  دومن و  قیدـصت  ار  ناـیرج  هریغم  .درک  وگزاـب  شیارب  ار  دـیزی  ناـنخس 

: تفگ نینچ  هیواعمب  دشیدنا  یمن  زگره  نآ  هب  دسانش و  یمن  ار  ریخ  هک  یقفانم  نابزب  درادزاب  يراک 

______________________________

دایز قاحلتـسا  نایرج  رد  هکنیا  رگید  تفرگ و  هوشر  مالـسا  رد  راب  نیتسخن  يارب  وا  هک  دوب  نیا  یکی  هریغم  ياهیور  جـک  زا  (- 1)
.تفای ماجنا  وا  داهنشیپ  هب  دیزی  تعیب  هلئسم  هرخالاب  دوب و  هطساو 

ج 2،ص:524 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

هک نونکا  دـش ، هتخیر  یئاـهنوخ  هچ  دـمآ و  دـیدپ  یفـالتخا  هچ  ناـمثع  لـتق  زا  سپ  هک  يدـید  تدوخ  وت  نینمؤملا  ریما  يا  ( » 1)
دشاب وت  نیشناج  مدرم و  هانپ  ترسپ  دهد  خر  وت  يارب  يا  هثداح  هچنانچ  ات  نیزگرب  دوخ  ینیشناجب  ار  وا  يراد  دیزی  نوچ  يدنزرف 

«. دزیخنرب يا  هنتف  دوشن و  هتخیر  ینوخ  رگید  و 

: تفگ تروشم  هار  زا  شیگـشیمه  گنرین  نامه  اب  تهج  نیدب  تشاد  لد  رد  زابرید  زا  هیواعم  هک  دوب  یئوزرآ  نامه  نانخـس  نیا 
؟ دننک یم  کمک  امب  یصاخشا  هچ  هراب  نیا  رد 

دش میلست  رهش  ود  نیا  هک  یتقو  دنک و  یم  لوبقب  راداو  ار  هرصب  مدرم  مه  دایز  نم ، هدهعب  هفوک  مدرم  ندرک  یـضار   » تفگ هریغم 
داد روتسد  درک و  اقبا  شتموکح  رد  ار  وا  دیدنسپ و  ار  وا  يأر  هیواعم  دنک » تفلاخم  دناوتیمن  یسک  رگید 
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، تفر شا  هلیبـق  موـق و  دزن  هب  دـمآ و  نوریب  هیواـعم  روـضح  زا  هریغم  دـنک ، شـالت  راـک  نیا  ماـجنا  يارب  ددرگزاـب و  هفوـک  هب  هک 
: تفگ هریغم  دندیسرپ ، وا  زا  شراک  هرابرد  شناگتسب 

هک مدز  هرگ  ار  ناشراک  نانچ  تشاد و  دهاوخ  يزارد  تشونرس  ص )  ) دمحم تما  يارب  هک  مدرب  ورف  یبالجنم  رد  ار  هیواعم  هیاپ  »
: درک داهشتسا  رعش  نیا  هب  و  دش » دهاوخن  زاب  زگره 

راد و زا  یهورگ  دیـسر  اجنآ  هب  ات  دـش و  هفوک  یهار  هریغم  دـنزیخ  یمرب  توادـع  هب  نانمـشد  ایآ  مهاگآ  اهزار  زا  هک  نم  دـننامب 
دـنتفریذپ و ار  شیأر  اهنآ  تشاذـگ  نایم  رد  اهنآ  اب  ار  ناـیرج  دروآ و  مهارف  دـندیزرویم  رهم  هیواـعم  نادـناخب  هک  ار  دوخ  هتـسد 
داتـسرف و هیواعم  شیپ  هب  ار  اـهنآ  داد و  هوشر  مرد  رازه  یـس  مادـک  رهب  درک و  باـختنا  ار  رفن  هد  هریغم  دـندرک ، يراـکمه  مـالعا 

.تشاذگاو یسوم  شرسپ  هب  ار  تئیه  نیا  تسایر 

ج 2،ص:525 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

هیواعم دهد ، ماجنا  يدوزب  ار  مادقا  نیا  هک  دنتـساوخ  وا  زا  دنتفگ و  دابکرابم  دیزی  هرابرد  هیواعمب  دنتفر و  هیواعم  روضحب  اهنآ  ( 1)
: تفگ درک و  ور  هریغم  رسپ  هب  دعب  دیراد ، هگن  ناهنپ  نانچمه  ار  زار  نیا  تفگ  درک و  رکشت  اهنآ  زا 

.دیرخ دنچب  ار  اهنیا  نید  تردپ  - 

مهرد رازه  یس  هب  - 

.دنتشاد یشزرا  مک  نید  هچ  تفگ  دیدنخ و  هیواعم 

ياه هلیسو  دز ، تسد  دناسرب  شفدهب  ار  وا  هک  يا  هلیسو  رهب  تخادرپ و  مدرم  نید  يرادیرخب  دوخ  دوصقمب  ندیـسر  يارب  هیواعم 
.تخاس یم  موکحم  ار  یتامادقا  نانچ  مالسا  دنتشادن و  تداع  اهنآ  هب  اهناملسم  هک  ینیگنن 

(2)

اهناتسرهش ناگدنیامن 

دناوخ ارف  قشمدب  ار  اهنآ  داتسرف و  یمالسا  روشک  سانشرس  ياهتیصخش  يارب  یمسر  یئاه  همانتوعد  هیواعم 
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هب درک و  راضحا  ار  يرهف  سیق  نب  كاحـض  یناهنپ  هب  دنتفای  روضح  یگمه  نوچ  دنک و  وگتفگ  اهنآ  اب  دیزی  يدـهعیلو  هرابرد  ات 
: تفگ وا 

ریگب ینارنخس  هزاجا  نم  زا  وت  مدرک  داریا  هظعوم  دنپ و  هرابرد  ینانخـس  متفر و  ربنمب  اهناتـسرهش  ناگدنیامن  روضح  رد  هک  یتقو  »
وا ياهیئوکین  اهیرترب و  زا  وگب و  تسا  هتـسیاش  هچنآ  دیزی  هرابرد  دعب  روآ و  ياجب  ار  دنوادخ  ساپـس  دمح و  یتفای  هزاجا  نوچ  و 
منک توعد  یمادقا  نینچ  لوبقب  ار  نیرـضاح  مهنم  ات  منک  باختنا  دوخ  ینیـشناجب  ار  وا  ات  هاوخب  نم  زا  روآ و  نابزب  یناوتیم  هچنآ 

«. دبای ماجنا  یشوخ  ریخ و  اب  راک  نیا  هک  مهاوخیم  دنوادخ  زا  و 

نید زا  یئوب  هک  ار  دوخ  هیامورف  هتسد  راد و  زا  رفن  دنچ  دعب  و 

ج 2،ص:526 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

رسپ هّللا  دبع  یفقث و  نامثع  رسپ  نمحرلا  دبع  زا  دندوب  ترابع  اهنآ  درک ، راضحا  دنتخورفیم  كدنا  شزرا  هب  ار  نآ  دندوب و  هدربن 
.دنتفریذپ دوخ  هنانئاخ  تیرومأم  ماجنا  رد  ار  هیواعم  توعد  هک  يرعشا  ماصع  رسپ  هّللا  دبع  یملس و  نعم  رسپ  روث  يرازف و  هدعسم 

رسپ كاحـض  تقو  نیا  رد  تفگ  تساوخیم  هک  هناراکبیرف  نانخـس  يا  هراپ  تفر و  ربنمب  هدراو  ياه  تئیه  روضح  رد  هیواعم  ( 1)
: تفگ نینچ  دعب  تخادرپ و  ادخ  شیاتس  هب  هزاجا  بسک  زا  سپ  تساوخ و  نخس  هزاجا  سیق 

فالتخا و یتسود و  داحتا و  هب  دوخ  راگزور  رد  ام ، .دزاس  دنم  هرهب  شتموکح  زا  ار  ام  درادب و  هتسیاش  ار  نینمؤملا  ریما  دنوادخ  »
درادیم هگن  ار  اهنوخ  دزاس و  یم  دیدپ  ار  تینما  دروآ و  یم  مهارف  ار  اهیگدنکارپ  هچنآ  هک  میتفایرد  میا و  هدوب  راچد  یگدـنکارپ 

یئاهدیما و 
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داـحتا ینعی  ددـنب  یم  دـیما  نآ  هب  مه  نینمؤـملا  ریما  هک  تسا  ناـمه  دـناسریم  ناـمیاهوزرآ  هـب  دـنادرگیمزاب و  اـمب  مـیراد  هـک  ار 
ریذپرییغت تسا و  راتفر  جک  مه  راگزور  مینیب ، یمن  يریخ  میهدـب  تسد  زا  ار  یتمعن  نینچ  ام  رگا  و  مدرم ، یگچراپکی  یناگمه و 

: دیامرفیم دنوادخ  هکنانچ 

.دنک یم  یئاه  يزاب  هچ  راگزور  هک  میناد  یمن  ام  و  تسا ) ینأش  هدارا و  زور  ره  ار  دنوادخ  )

وتب هک  میهاوخیم  ادخ  زا  دنتفر ، ایند  زا  وا  ءافلخ  ادـخ و  ناربمایپ  وت  زا  شیپ  هکنانچ  درم  یهاوخ  ماجنارـس  نینمؤملا  ریما  يا  مه  وت 
تسا و هتسجخ  یئاوشیپ  دراد و  شوخ  یئوخ  وکین و  یـشور  هک  مینیب  یم  ار  نینمؤملا  ریما  رـسپ  دیزی  نونکا  دیامرف ، تیانع  قیفوت 
ات هک  تسا  نینمؤملا  ریما  هیبش  شا  هدیدنـسپ  شور  تسایـس و  لقع و  رد  هداد و  ياـج  ناناملـسم  ياـهلد  رد  ار  وا  تبحم  دـنوادخ 

ام رب  یبوخب  نونک 

ج 2،ص:527 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

دنزرف هتـشاد  یمارگ  شیادخ  هک  نینمؤملا  ریما  هک  تسا  هتـسیاش  نونکا  تسا  هتخاس  دونـشخ  تهج  ره  زا  ار  ام  هدنار و  تموکح 
وا زا  سک  چـیه  اریز  میئآرد  وا  هانپ  هب  ات  دـهد  رارق  ام  ياوشیپ  هاـگهانپ و  شیوخ  زا  سپ  ار  وا  دـنیزگرب و  تفـالخب  ار  دـیزی  دوخ 

« دیامرف قفوم  ام  روما  هرادا  رد  ارت  دنک و  دییأت  ارت  دنوادخ  راد  راوتسا  راک  نیا  رب  ار  دوخ  هدارا  سپ  تسین  رت  هتسیاش  ماقم  نیاب 

.تشاذگ اپ  ریز  ار  یناسنا  ياهشزرا  همه  دوخ  دیلپ  عفانم  هب  ندیسر  يارب  هک  تسوا  كاپان  داهن  يایوگ  كاحض  نانخس  ( 1)

زا دندیشارت و  دیزی  يارب  ناوارف  یتازایتما  اهتلیـضف و  دنتخادرپ و  شراتفگ  دییأت  هب  وا  هیامورف  ناراکمه  كاحـض ، نانخـس  زا  سپ 
دنتفگ اهنخس  شتمارک  غوبن و 
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زین ار  نیرـضاح  دـندرک و  وزا  دوب  اـهنآ  دـقاف  هک  یئاـجبان  ياـه  شیاتـس  دندینابـسچ و  واـب  ینیغورد  گرزب و  ياـهبقل  اـهمان و  و 
تکاله و یتخبدب و  هب  ار  وا  يا  هدنبیرف  غورد و  راتفگ  نینچ  اب  اهنآ  هک  دنادیم  ادخ  دـنزادرپب و  دـیزی  یئوگانث  هب  هک  دـنتخیگنارب 

.دندیناشک یمالسا  تاسدقم  اه و  تنس  همه  یفن  یئاوسر و  یماندب و 

شیامزآ هراب  نیا  رد  ار  اهنآ  رظن  ات  دـش  قارع  ناگدـنیامن  هجوتم  هیواعم  تفای  ناـیاپ  هیاـمورف  هورگ  نیا  ياـهینابز  برچ  هک  یتقو 
.دوب میمت  ياوشیپ  برع و  رابدرب  درم  سیق  نب  فنحا  تئیه  نآ  سیئر  دنک ،

: تفگ درک و  يور  هیواعمب  دعب  درک و  شیاتس  ار  دنوادخ  داتسیا و  نخسب  فنحا  دنک ، زاربا  ار  شرظن  ات  تساوخ  وا  زا  هیواعم 

، دنراد شیپ  رد  ار  یبوخ  نامز  نونکا  دـندینارذگ و  ار  زورید  دـب  رایـسب  راگزور  مدرم  درادـب ، هتـسیاش  ار  نینمؤملا  ریما  دـنوادخ  »
شیپ هک  روآ  دایب  نینمؤملا  ریما  يا  تسا ، هدیشون  يراشرس  ریش  راگزور  ناتسپ  زا  هک  تسا  یئوکین  دنزرف  نینمؤملا  ریما  رسپ  دیزی 

تفالخ نیا  زا 

ج 2،ص:528 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

تبیرف ناراشتـسم  نیا  هک  شاـب  هجوتم  نک ، در  دـننک  یم  وتب  هک  ار  يداهنـشیپ  هاـگنآ  يا  هدراذـگاو  یـسک  هچ  هب  دوخ  زا  سپ  ار 
هک ینادـیم  بوخ  يرتاناد و  تعاط  لوبق  رد  يرادـیاپ  هب  رتانیب و  نارگید  زا  تدوخ  نوچ  دـننکن  رظن  راـهظا  تراـک  رد  دـنهدن و 

«. دننک یمن  تعیب  دیزی  اب  تسا  هدنز  ع )  ) نسح هک  مادام  دنهد و  یمن  تیاضر  يراک  نینچب  قارع  زاجح و  مدرم 

دوخ عفانم  هک  یناراوخ  هریج  راتفگب  هک  دینامهف  وا  هب  درک و  یئامنهار  تقیقحب  ار  هیواعم  دروآ و  اجب  ار  تحیصن  قح  فنحا  ( 1)
شوگ دنهدیم  حیجرت  ناناملسم  حلاصم  رب  ار 
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یمن رد  نت  یتعیب  نینچب  تسا  هدـنز  ربمایپ  گرزب  طبـس  دـنزرف و  هک  مادام  قارع  زاجح و  مدرم  هک  تفگ  یئاراکـشآ  هب  دـهدن و 
.دنهد

كاحـض تخیگنارب و  دندوب  هیواعم  دیلپ  ياه  هشقن  يرجم  رودزم و  هک  ار  یئاهتـسرپدوس  اه و  هتخورف  دوخ  مشخ  فنحا ، نانخس 
: تفگ داتسیا و  نخسب  هرابود  دوب  هتخیر  ع )  ) یلع تفالخ  نامز  رد  ار  ناملسم  نارازه  نوخ  هک  يراکبان  دالج  نامه  سیق 

رد ناشدنویپ  ینکفا و  هقرفت  ناشداهن  رد  ناشیدرمناوج  قارع  قفانم  مدرم  دـیامرف ، تیادـه  یگتـسیاشب  ار  نینمؤملا  ریما  دـنوادخ  »
یمیب ناشراک  ماجنارس  زا  دننکیم و  هاگن  ناشرـس  تشپ  هب  هشیمه  ایوگ  دننیب  یم  سوه  هدیدب  ار  قح  تسا  يزاس  هدنکارپ  ناشنید 

مه ناطیـش  دنا و  هتفرگ  ادخ  دوخ  يارب  ار  سیلبا  دنناد  یمن  ناشراک  بقارم  ار  ادخ  دنربیم و  رـسب  يرگیزاب  ینادان و  رد  دـنرادن و 
ینایز ددرگ  ادج  قارع  مدرم  زا  هک  سک  نآ  دوش و  یمن  نامداش  دوش  کیدزن  اهنآ  هب  سک  ره  تسا ، هتسویپ  دوخ  بزحب  ار  اهنآ 

ار ناشنانخس  ناشهاگولگب و  ار  اهنآ  يأر  نینمؤملا  ریما  يا  سپ  دسر ، یمن  وا  هب 

ج 2،ص:529 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

رود هک  تسا ، یقح  هچ  هدرک  تیانع  هیواعمب  شنیمز  رد  دـنوادخ  هک  یتنطلـس  رد  ار  وا  نایفارطا  نسح و  نادرگزاـب ، ناـش  هنیـسب 
مدرم يا  سپ  دروآ ، تسدـب  ار  نآ  یـسک  نادـنمتردق  طیحم  رد  نادرم  قیرط  زا  ریغ  دـسرب و  یـسکب  نانز  قیرط  زا  تفالخ  تسا 
شزاس یتسود و  رد  زا  امـش  اب  تسوا  دنواشیوخ  ربمایپ و  بتاک  هک  یئاوشیپ  نیمه  دیهد  رارق  ناتاوشیپ  رایتخا  رد  ار  ناتاهلد  قارع 

«. دیوشیم دنم  هرهب  هدنیآ  رد  وا  يرادربنامرف  یتسود و  اب  دیآ و  یمرد 

دنوش و دای  یشنزرس  ازسان و  نینچب  قارع  مدرم  هک  دیآ  یمن  دایب  ( 1)
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دندروآ و دوجوب  ار  یموش  تشونرـس  نینچ  ناشدوخ  يارب  هک  دندوب  اهیقارع  دوخ  نیا  یلو  دـندرگ  راتفرگ  یکاندرد  عضو  نینچب 
مه رد  ار  اهنآ  تیثیح  دزاتب و  اهنآ  هب  هیامورف  كاحض  لثم  يراکهبت  هک  دمآ  شیپ  یعضو  شنادنزرف  و  ع )  ) یلع نتـشاذگ  اهنت  اب 

.دبوک

نینچب مادقا  تروص  رد  ار  هیواعم  درکن و  یئانتعا  كاحض  نانخسب  دشن و  هیواعم  رظن  میلست  فنحا  مهزاب  يراتفگ  نینچ  دوجو  اب 
: تفگ درک و  گنجب  دیدهت  يراک 

دوخ وت  میتخانش ، رادافو  نامیپ و  تخـس  راوگرزب و  يدرم  ارت  میدرک و  یـسررب  شیرق  رد  وت  تخانـش  يارب  ام  نینمؤملا ، ریما  يا  »
، نآ طیارش  زا  یکی  قبط  یتسب و  نامیپ  یلع  نب  نسح  اب  هکلب  یتفاین ، تسد  نآ  رب  يدوشگن و  هاپـس  يورین  هب  ار  قارع  هک  ینادیم 
رد هک  ینادب  دـیاب  ینکـشب  ار  نآ  یهاوخب  رگ  يرادافو و  يدرم  ینک  افو  نامیپ  نیاب  رگا  دـسرب ، نسح  هب  دـیاب  وت  زا  دـعب  تفالخ 

، یئایب شیپ  بیرف  يور  زا  بجو  کی  یهاوخب  رگا  هک  دنراد  رارق  زیت  یئاهریشمش  اب  دنمورین  هدنزرا و  ینایهاپـس  نسح  رـس  تشپ 
تـسود ارت  ینمـشد  زا  سپ  قارع  مدرم  هـک  ینادـیم  تدوـخ  وـت  ینیب ، یم  دوـخ  ربارب  رد  يزوریپ  زا  تـسد  کـی  هزادـناب  ار  اـهنآ 

هشیمه هک  ار  ع )  ) نسح یلع و  تشاد و  دنهاوخن 

ج 2،ص:530 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

هک یئاهریـشمش  نامه  نونکا  تسا  هتفاین  ینوگرگد  تساجرباپ و  نانچمه  تقیقح  نیا  تشاد و  دنهاوخن  نمـشد  دنرادیم  تسود 
مدرم هک  مسق  ادخب  دراد و  رارق  اهنآ  داهن  رد  وت  هنیک  زا  راشرـس  ياهلد  نامه  دنراد و  شودـب  دندیـشک  تیورب  نیفـص  رد  اهیقارع 

« دنراد تسود  رتشیب  یلع  زا  ار  نسح  قارع 

تحیصن رد  فنحا  ( 1)

دلج 2 مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  www.Ghaemiyeh.comیناگدنز  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 645زکرم  هحفص 539 

http://www.ghaemiyeh.com


تفگ و نخس  دنزرویم  ع )  ) نسح ماما  هب  هک  يرهم  ربمایپ و  نادناخب  تبسن  قارع  مدرم  یتسود  زا  درکن و  راذگورف  يزیچ  هیواعم 
دنک مالعا  ار  دـیزی  ینیـشناج  دـهاوخب  هیواعم  هچنانچ  دـنراد و  يرتشیب  صالخا  مه  ع )  ) یلع زا  وا  هب  تبـسن  یتح  هک  تشاد  نایب 

.دنتسه وا  اب  دربن  هدامآ 

: تفگ نینچ  تخیگنارب و  شدصاقم  يارجا  هب  ار  هیواعم  درمش و  دودرم  ار  فنحا  نانخس  نامثع ، نب  نمحرلا  دبع  تقو  نیا  رد 

یئامنهار تقیقحب  ار  یـسک  دنوریم ، جک  هارب  ناشرتشیب  یلو  تسا  فلتخم  مدرم  ءارآ  نینمؤملا ، ریما  يا  درادـب  هتـسیاش  تیادـخ  »
تفلاـخم یهلا  ياـضق  تنـس و  اـب  دـنریگ و  یم  هراـنک  ءاـفلخ  يأر  زا  دـنریذپ ، یمن  مه  ار  ناشیدـنا  تسرد  توـعد  دـننک و  یمن 

ارت دنوادخ  هک  الاح  يا ، هدـیزگرب  نیملـسم  تفالخ  يارب  ار  وا  هدرک و  باختنا  ار  یبوخ  تیعقوم  دـیزی  يارب  نونکا  وت  دـنزرویم ،
یگدنـشخب رد  رترب و  ام  همه  زا  يرابدرب  شناد و  رد  دـیزی  نک ، مامت  ار  وگتفگ  همهنیا  ریگب و  ار  دوخ  میمـصت  هداد ، لماک  رایتخا 

یـسک ادابم  تسا  هتخومآ  ار  يربهر  قیرط  هدرک و  راوتـسا  ار  شا  هشیدنا  اه  هبرجت  تسا ، رتگرزب  داژن  نامدود و  رد  رت و  هدنـشخب 
ات ددرگیم  تصرف  لابندـب  هک  تسا  نامرفان  رودـب و  تقیقح  زا  یـسک  نینچ  دزاس ، فقوتم  ار  تا  هدارا  درادزاب و  وا  باختنا  زا  ارت 

تسا لطابب  هدیچیپ  شنابز  دنک ، زاغآ  يرگ  هنتف 

ج 2،ص:531 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

یگتـشگرس و يور  زا  دـنامب  شوماخ  رگا  تسناـیوگ و  نخـس  نیرتدـب  دـیوگب  نخـس  رگا  دودـیم  گرزب  يدرد  شلد  رد  و  ( 1)
هشیدنا رد  هشیمه  دنرودب و  وت  زا  اهنآ  دنا ، هنوگچ  وتب  تبـسن  هک  ینادیم  یـسانش و  یم  بوخ  ار  اهنآ  تدوخ  وت  تسا ، یگراچیب 

اب سپ  دنتسه ، ینکفا  قافن 
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تا هدارا  زا  يا  هدش  یئامنهار  وا  باختنا  هب  هک  نونکا  ناسرب  یگتـسویپ  هب  ار  مدرم  یگدنکارپ  رادرب و  ام  زا  ار  هودنا  دـیزی ، تعیب 
ار تبقاع  نسح  يرای و  دـنوادخ  زا  تسا  وت  ام و  اب  مه  قح  تسا و  وت  ام و  يأر  نیا  ناممزاب ، يراد  هک  یگنهآ  زا  رادـم و  تسد 

«. منک یم  تساوخرد  نامدوخ  وت و  يارب 

هارمه اهیدب  همه  اب  هتفرگ و  رب  رد  ادخ  ینامرفان  هانگ و  ار  شناج  هک  تسا  يا  هدنیوگ  بارطـضارپ  لد  زا  دیلپ  یـشقن  نانخـس  نیا 
.تسا هدیزگ  يرود  ریخ  زا  تسا و 

هراب نیا  رد  دراداو و  دـیزی  اب  تعیب  هب  دـنک و  میلـست  شا  هدارا  ربارب  رد  ار  نیرـضاح  ات  تخادرپ  نافلاخم  دـیدهتب  هیواعم  اجنیا  رد 
: تفگ نینچ 

نخـس اهنآ  نابزب  دوشیم و  دنم  هرهب  اهنآ  کمک  زا  هشیمه  دننک و  یم  يرای  ار  وا  هک  دراد  یناتـسود  ناردارب و  ناطیـش  مدرم ، يا  »
تـسد يراکدب  يزیگنا و  هنتف  هب  هشیمه  دنوریم ، رانک  دنوش  زاین  یب  رگا  دنباتـش و  یم  شیوسب  دندنب  دیما  یعمط  هب  رگا  دیوگیم ،

یشکرس هب  رگا  دنریگتخس و  دنروآ  تسدب  ار  يراک  هتشر  رگا  دنکاکـش ، ریگ و  بیع  دنیزادنا ، هقرفت  قافن و  رایب  شتآ  دننزیم و 
هکنیا ات  دـنریگ  یمن  دـنپ  دـننک و  یمن  نک  هشیر  ار  یهابت  دـنراد و  یمنرب  ناشاهراک  زا  تسد  زگره  دـنور ، هداـیز  دـنوش  توعد 

زا چراق  تسس  هشیر  لثم  ار  اهنآ  هشیر  دنک و  ناشدوبان  كاندرد  گرزب و  یئاهرطخ  دیایب و  ناشرس  رب  یتخبدب  يراوخ و  هقعاص 
یتشونرس نینچ  هتسیاش  اهنیا  و  دنکرب ، خیب 

ج 2،ص:532 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

«. دشاب هتشاد  يدوس  نانخس  نیا  رگا  میدناسرت  ار  اهنآ  میداد و  ار  دوخ  داهنشیپ  ام  دنا ، هتسیاش  هک  هتبلا  دنتسه 

هک يزیگنا  ساره  دیدهت  نینچ  اب  هیواعم  ( 1)
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يرادنامرفب یتمدخ  شوخ  نیا  شاداپب  ار  سیق  كاحـض  دعب  درک و  لیمحت  ار  دوخ  هایـس  هشیدـنا  تشادـن  دایب  یـسک  ار  نآ  ریظن 
تساخرب و نایم  نیا  رد  مه  عفقم  نب  دیزی  دیـشخب ، هریزج  تموکح  زین  ار  نمحرلا  دبع  درک و  بوصنم  هریغم  گرم  زا  سپ  هفوک 

: دز دایرف 

.درک هیواعم  هب  هراشا  تسا و  نینمؤملا  ریما  نیا 

.درک دیزی  هب  هراشا  تسوا و  نیشناج  نیا  دریمب  وا  رگا  تفگ  دعب 

.درک ریشمشب  هراشا  تسا و  نیا  شیازج  دنک  تفلاخم  سک  ره  تفگ  دعب  و 

.ینارونخس نیرت  یمارگ  نیرتهب و  وت  تفگ  درک و  نیسحت  ار  وا  هیواعم 

زگره دوب  یمن  شریشمش  رگا  دیناشن و  دوخ  ینیشناجب  ار  دیزی  دوخ  يوختشز  راکهبت و  دنزرف  شراکشآ  دیدهت  هنوگنیا  اب  هیواعم 
وا هب  دنکیم  یلمع  روزب  ار  شا  هدارا  تسین و  رادرب  تسد  هیواعم  دید  سیق  نب  فنحا  هک  یتقو  دیـسر ، یمن  يزوریپ  هب  هار  نیا  رد 

: تفگ

وا تسا  ریخ  تیارب  شدوجو  هک  ینادیم  رگا  نونکا  یهاگآ ، تدنزرف  راکـشآ  ناهنپ و  زور  بشب و  تدوخ  وت  نینمؤملا ، ریما  يا  »
ترخآ يوسب  تدوخ  اریز  نکم  رادروخرب  ایند  تذل  ماقم و  زا  ار  وا  دوب  دهاوخ  رـش  بجوم  وت  يارب  ینادیم  رگا  نک و  باختنا  ار 

.دوب دهاوخن  دنمدوس  کین ، رادرک  زج  يا  هشوت  زگره  وت  ترخآ  يارب  يوریم و 

ینادیم تدوخ  وت  یهد و  یشیپ  ع )  ) نیسح نسح و  رب  ار  دیزی  یهاوخب  رگا  يرادن  يرذع  چیه  راگدرورپ  ربارب  رد  وت  هک  نآ  اب  و 
اهنآ هک 

ج 2،ص:533 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

میدینـش و ادـنوادخ   ) میوگب مناوخب و  ار  هیآ  نیا  هکنیا  زج  مرادـن  يا  هراـچ  نونکا  دـنراد  شیپ  رد  یـسدقم  ریـسم  هچ  دنتـسیک و 
يوسب نام  تشگزاب  میراودیما و  ارت  شزرمآ  میدرب و  نامرف 
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«. 1 ( » تسا وت 

دیزی دش ، دنهاوخ  یتبکن  هچ  راچد  دیزی  تفالخ  اب  نیملـسم  هک  درکن  رکف  تشادن و  یئانتعا  فنحا  زیمآزردـنا  راتفگب  هیواعم  ( 1)
.دنکیم يزاب  اهگس  اهنومیم و  اب  تسا و  تسم  هشیمه  هک  يراوخ  بارش  نامه 

وا اب  مه  مدرم  ات  داد  نامرف  درک و  تعیب  دهع  تیالو  ناونعب  دیزی  اب  شدوخ  دیناشن و  يدنسم  رب  خرـس  خاک  رد  ار  شدنزرف  هیواعم 
رگا نینمؤملا  ریما  يا  تفگ ، هیواعمب  دعب  درک و  مالـس  رـسپ  ردـپ و  هب  دـمآ و  شیپ  هیامورف  ناگتخورف  دوخ  زا  یکی  دـننک ، تعیب 

.دش یم  هابت  ناناملسم  راک  يدرک  یمن  باختنا  تفالخ  هب  دیزی ) هب  هراشا   ) ار نیا 

؟ یئوگ یمن  يزیچ  ارچ  رحب  ابا  يا  تفگ : درک و  ور  فنحا  هب  هیواعم 

.مسرتیم امش  زا  منک  بیذکت  رگا  مسرتیم و  ادخ  زا  منک  قیدصت  ار  تنخس  رگا  تفگ  فنحا 

.دهد ریخ  شاداپ  تتعاطا  رد  ارت  دنوادخ  تفگ  هیواعم 

هب ترذـعم  اب  دوب و  هتفرگ  هیواعم  زا  یناوارف  شاداپ  وا  دـش  وربور  هیاـمورف  درم  نآ  اـب  دـمآ  نوریب  خرـس  رـصق  زا  فنحا  هک  یتقو 
: تفگ فنحا 

هتسب رد  یئاه  هناخ  رد  هدرک و  مهارف  ار  یناوارف  لوپ  اهنیا  اما  دنیادخ ، قولخم  نیرتدب  شرسپ  هیواعم و  هک  منادیم  نم  رحب ، ابا  يا  »
«. 2 « » تسین يدینش  متفگ و  هچنآ  زج  يا  هراچ  اهلوپ  نیا  ندیشک  نوریب  يارب  دنا و  هتشادهگن 

______________________________

180 - 174 هسایسلا 1 / همامالا و  (- 1)

77 - 76 یمالسا 4 / ندمت  ، 230 ناکلخ 1 / نبا  خیرات  (- 2)

ج 2،ص:534 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

رد یلولس  ماشه  نب  هّللا  دبع  برع  گرزب  رعاش  هک  دروآ  دیدپ  مالـسا  ناینب  رد  گرزب  یفاکـش  هتـسجخان  تعیب  نیا  اب  هیواعم  ( 1)
تفالخ زا  ار  ناناملسم  دوخ و  یگمیسارس  هتخادرپ و  راجنهان  مادقا  نیا  ریوصتب  دوخ  راعشا 
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: تسا هدرک  نایب  نینچ  نیا  دیزی 

مینک یم  تعیب  اهنآ  اب  نانمؤم  هکلم  ناونعب  امدنیایب  مه  دنه  هلمر و  رگا 

دندوب گنهامه  هک  سک  هس  سپ  زادزیخاپرب  يرگید  ورسخ  دریمب  يورسخ  رگا 

میرادن یئورین  نینچ  هک  سوسفا  میشاب  هتشاد  درم  نارازه  ام  هک  شاک  يا 

.دینک یسیل  هساک  اجنآ  رد  ودیسرب  هکمب  هک  میدزیم  ار  امش  نانچ  تروص  نآ  رد 

میوش یمن  باریس  ار  هیما  ینب  نوخ  میماشایب  رگا  هک  هتفرگ  ارف  ار  ام  مشخ  نانچ 

زا یمالسا  نهیم  ياج  همه  رد  ناناملـسم  همه  «. 1  » دیلوغشم شوگرخ  راکشب  يربخ  یب  رد  امـش  دنوشیم و  دوبان  دنراد  امـش  مدرم 
هدیقع هب  هکلب  دسر ، ثاریمب  هک  دوبن  رـصیق  يرـسک و  ماقم  دـننام  تفالخ  ماقم  اریز  دـندمآ  ترفن  دایرف و  هب  یگرزب  هثداح  نینچ 

دسر تفالخ  هب  دندرک  باختنا  مدرم  ناگدنیامن  هک  ار  سک  ره  دوش و  حرطم  ناناملـسم  ياروش  رد  یتسیاب  تعامج  تنـس و  لها 
.تسوا نادنزرف  نینمؤملا و  ریما  یعرش  قح  هدومرف  ربمایپ  هکنانچمه  تفالخ  ماقم  هعیش : هدیقعب  و 

يا همانشخب  تفرگ  تعیب  دیزی  يارب  ماش  رد  هکنآ  زا  سپ  هیواعم  ( 2)

______________________________

330 بهذلا 2 / جورم  (- 1)

ج 2،ص:535 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

نیا شنارازگراک  همه  ( 1 ، ) دنریگب تعیب  دیزی  يارب  مدرم  همه  زا  ات  تساوخ  اهنآ  زا  داتسرف و  اهرهـش  رد  شنارازگراک  همه  يارب 
هک تشاد  راظتنا  دوب و  هیما  ینب  خویـش  زا  وا  اریز  داتفا  شغامد  رد  داب  مشخ  تدش  زا  هک  مکح  نب  ناورم  رگم  دـنتفریذپ  ار  نامرف 

یمشخ اب  تفر و  هیواعم  دزن  هب  دش و  ماش  یهار  شراک  سک و  زا  یهورگ  هارمه  هب  باتـش  اب  دسرب و  وا  هب  تفالخ  هیواعم  زا  سپ 
: تفگ دیدش 

یتسرپرسب ار  ناکدوک  هد و  ماجنا  یتسردب  ار  ناناملسم  راک  نینمؤملا ، ریما  يا  »
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«. دندرکیم يراکمه  وت  اب  مهم  ياهراک  رد  هک  دنتسه  وت  دننامه  یصاخشا  هیما  نادناخ  رد  هک  نادب  نکن ، باختنا  اهنآ 

رد يا  هدوب  وا  نابیتشپ  روای و  اه  یتخـس  همه  رد  هک  یتسه  نینمؤملا  ریما  دننام  وت  تفگ ، یمرنب  دـمآرد و  يراکبیرف  رد  زا  هیواعم 
.دوب یهاوخ  وا  نیشناج  دیزی ، زا  سپ  تروص  نیا 

راک زا  ار  وا  دیـسر  هنیدمب  نوچ  درک و  هنیدم  هناور  مارتحا  اب  قشمد  زا  ار  وا  داد و  وا  هب  دیزی  زا  سپ  ار  ناورم  يدهعیلو  نامرف  دعب 
هنیدم مدرم  زا  هک  تشون  وا  هب  تخاس و  هنیدم  رادنامرف  وا  ياجب  ار  هبقع  نب  دیلو  رگید  هتفگب  صاع و  نب  دیعس  و  « 1  » درک رانکرب 
هرابرد ار  هیواعم  داهنـشیپ  هنیدم  مدرم  همه  اریز  دش  تسکـش  یتسـس و  راچد  شتیرومأم  ماجنا  رد  وا  یلو  دریگب  تعیب  دـیزی  يارب 
راصنا نیرجاهم و  راوگرزب  فورعم و  نادنزرف  صوصخب  دنتـشاد ، مالعا  دیزی  تفالخ  ربارب  رد  ار  دوخ  ینامرفان  دندرک و  در  دیزی 
تفالخ اب  هزرابم  يارب  ار  دوخ  هتخادرپ و  دیزی  ریقحت  هب  دنتشاد و  زاربا  ار  دوخ  عانتما  مشخ و  دنتساخرب و  تفلاخم  هب  اراکـشآ  هک 

.دندرک هدامآ  وا 

______________________________

330 بهذلا 2 / جورم  (- 1)

ج 2،ص:536 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

(1)

هنیدمب هیواعم  رفس 

تفرگ میمـصت  هیواعم  دـنتخادرپ ، وا  درط  هب  یگمه  دنتـشاد و  زاربا  دـیزی  تفـالخب  تبـسن  هنیدـم  مدرم  هک  يدـیدش  تفلاـخم  اـب 
اهنآ دنک و  يرادیرخ  ار  مدرم  نید  لد و  نالک  ياهلوپ  تخادرپ  اب  دزادرپ و  وگتفگ  هب  رهش  نیا  ناگرزب  اب  دورب و  هنیدمب  شدوخ 
رفس نیا  دش و  هنیدم  یهار  تهج  نیمهب  دزاس ، هاربور  ار  شرسپ  تفالخ  راک  دنک و  میلست  دیدهت  اب  دنتسین  شورف  نید  هک  مه  ار 

دلج 2 مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  www.Ghaemiyeh.comیناگدنز  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 645زکرم  هحفص 545 

http://www.ghaemiyeh.com


.داد يور  يرجه  هاجنپ  لاس  رد 

یگمه هک  یتقو  داتـسرف و  ریبز  هّللا  دبع  رمع و  هّللا  دـبع  رفعج و  هّللا  دـبع  سابع و  هّللا  دـبع  لابندـب  هنیدـمب  دورو  ضحمب  هیواعم 
: تفگ درک و  ور  اهنآ  هب  دعب  دهدن و  هار  لخادب  ار  یسک  تفگ  شنابردب  دندش  رضاح 

هکنانچ میئاتس  یم  یناوارفب  ار  وا  تسا ، هدومرف  هدعو  شیوکین  شاداپب  هداد و  نامرف  دوخ  شیاتس  هب  ار  ام  هک  ار  یئادخ  شیاتـس  »
هک مهدیم  یهاوگ  تساتمه و  نودب  اتکی و  تسین و  وا  زج  یئادـخ  هک  مهدـیم  یهاوگ  هتـشاد و  ینازرا  امب  رایـسب  ياهتمعن  مه  وا 

.تسوا هداتسرف  هدنب و  ص )  ) دمحم

ار شتوعد  مهنم  دناوخیم و  دوخ  يوسب  ارم  ادخ  يدوزب  تسا و  هدـش  کیدزن  مگرم  تسـس و  مناوختـسا  دایز و  نم  نس  دـعب ، اما 
هّللا دبع  امش  مروآ ، تسدب  ار  امش  تیاضر  هک  متسناد  مزال  منیزگرب و  دوخ  ینیـشناجب  ار  دیزی  مرـسپ  مهاوخیم  نونکا  مریذپ ، یم 

اب یلو  منک  توعد  اجنیا  هب  مه  ار  نیـسح  نسح و  هک  تشادن  یعنام  دـیتسه ، اهنآ  ناراکوکین  نادـنزرف  نادرمکین و  شیرق و  ياه 
تروص ره  رد  منکیم  زاربا  اهنآ  هب  هک  یناوارف  یتسود  مراد و  اهنآ  هب  تبسن  هک  ییأر  نسح 

ج 2،ص:537 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

«. دنک تمحر  ناتیادخ  دیراد  زاربا  ار  دوخ  قفاوم  ریخ و  خساپ  امش  نونکا  دنتسه ، یلع  نارسپ  اهنآ 

برع هورگ  هدیزگرب  هک  یعاجش  نادرم  نیا  یلو  دوب  یسولپاچ  شیاتس و  اب  هارمه  یمرن و  تیاهن  رد  هیواعم  نانخـس  اجنیا  رد  ( 1)
سک نآ  دندینادرگرب و  هنادرم  ار  شنخس  دنتفریذپن و  ار  هیواعم  داهنـشیپ  دندوب  مومع  هجوت  دروم  مادقا  هشیدنا و  رد  نیملـسم و  و 

نیتسخن دندرک ، یفرعم  تسا  تفالخ  هتسیاش  هک  ار 
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: تفگ نینچ  هیواعم  خساپ  رد  هک  دوب  سابع  هّللا  دبع  تما ، دنمشناد  دمآ  نخسب  هک  یسک 

دومرف و بجاو  ام  رب  ار  شیوکین  ياهـشیامزآ  اه و  تمعن  رب  ساپـس  تخومآ و  يرگـشیاتس  امب  هک  تسازـس  ار  یئادـخ  شیاتـس  »
رب ادخ  دورد  تسوا و  هداتـسرف  هدنب و  دمحم  هک  مهدیم  یهاوگ  تساتمه و  یب  اتکی و  تسین و  وا  زج  یئادخ  هک  مهدـیم  یهاوگ 

.داب شنادناخ  و  ص )  ) دمحم

دمحم تسا  سدـقم  شیاهمان  لیلج و  شیانث  هک  دـنوادخ  میدینـش ، ار  تیاهفرح  میدـنام و  شوماخ  ام  یتفگ و  نخـس  وت  دـعب  اما 
سپ دیـشخب  يرترب  فرـش و  یگرزب و  شناگدـنب  همه  رب  دروآ و  دورف  وا  رب  ار  ینامـسآ  یحو  دـیزگرب و  شیربماـیپ  هـب  ار  (ص )
دیاب مدرم  سپ  دـنیوا  نادـناخ  ناصاخ  مدرم ، نیرتراوازـس  دـبایرد و  ار  وا  یگتـسویپ  فیرـشت  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرت  فیرش 

زا تسا ، هاـگآ  اـناد و  وا  هدـیناسر و  توبن  هب  ار  وا  دوـخ  ملع  هب  تسا و  هدـیزگرب  ار  وا  دـنوادخ  اریز  دنـشاب  ربماـیپ  ناـمرف  میلـست 
«. مهاوخیم شزرمآ  امش  دوخ و  يارب  دنوادخ 

: تفگ تفرگ و  تسدب  ار  نخس  هتشر  رفعج  هّللا  دبع  وا  زا  سپ  ( 2)

قح يادا  يارب  میئاتس و  یم  هدرک  ماهلا  ام  هب  هک  یشیاتس  هب  ار  وا  تسا ، شیاتس  فده  دمح و  هتسیاش  هک  تسار  يادخ  شیاتـس  »
تسین وا  زج  یئادخ  هک  مهدیم  یهاوگ  میروآ ، یم  يور  شیوسب  وا 

ج 2،ص:538 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.تسوا هداتسرف  هدنب و  ص )  ) دمحم درادن و  يدنزرف  نز و  تسا و  نادنمزاین  هانپ  تساتمه و  یب  هناگی و  و 

: دیامرفیم مینک  هجوت  نآرقب  تفالخ  دروم  رد  هچنانچ  دعب ، اما 

تنس هب  رگا  و  دنراد ) یگتسیاش  نارگید  رب  اهنآ  زا  یخرب  ناگتسبمه  يدنوادخ  باتک  رد  )
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تبـسن هک  میریگب  رظن  رد  ار  رمع  رکب و  وـبا  نیخیـش  شور  رگا  تسا و  هداد  تیـالو  دوـخ  نادـناخب  ربماـیپ  مـینک ، هـعجارم  ربماـیپ 
زارحا هب  ربمایپ  نادناخ  زا  رت  هتـسیاش  رتلماک و  رترب و  مدرم  زا  کی  چـیه  هک  مینیب  یم  دـندوب  لئاق  صاخ  یمارتحا  لوسر  نادـناخب 

.دنتسین تفالخ 

رانک ناطیـش  نامرف  دوشیم و  تعاطا  ادخ  دریگیم و  رارق  شهاگیاج  رد  قح  دنـسرب ، ناناملـسم  يرادمامزب  اهنآ  رگا  مسق  ادخب  ( 1)
ام یناناملسم و  رادمامز  نونکا  وت  سرتب  دنوادخ  زا  هیواعم  يا  سپ  دوش ، یمن  هدیـشک  تما  فالتخا  رد  ریـشمش  ود  یتح  دوریم و 

ادخب يدرب  ار  نم  ياهومع  رسپ  مان  هکنیا  یتسه و  لوئسم  ادخ  هاگشیپ  رد  ادرف  هک  نک  هجوت  مدرم  حلاصمب  سپ  میتسه ، وت  تیعر 
دنیراوگرزب شناد و  ندـعم  اهنآ  هک  ینادـیم  وت  یـسانشب و  ار  اهنآ  قح  هک  رگم  یباـی  یمن  ار  قح  یـسریمن و  تقیقحب  زگره  مسق 

«. مهاوخیم شزرمآ  امش  دوخ و  يارب  دنوادخ  زا  يوگب ، یهاوخیم  هچنآ  نونکا 

ولوا هیآ  هب  میرک  نآرق  زا  تشاد  نایب  تهج  همه  زا  یمالـسا  تفالخ  يارب  ار  ربمایپ  نادناخ  یگتـسیاش  شنانخـس  رد  هّللا  دبع  ( 2)
مه ار  نیخیش  شور  دنرتراوازـس و  وا  ناوریپ  يربهر  هب  سک  ره  زا  ربمایپ  نادناخ  هک  تفگ  تنـس  ظاحل  زا  درک و  دانتـسا  ماحرالا 

نامیا شناد و  رد  ناگمه  رب  دنتـشاد  هک  یماقم  لاـمک و  هطـساوب  ار  ربماـیپ  نادـناخ  اـهنآ  اریز  تسناد  هراـب  نیا  رد  يرگید  لـیلد 
نایب دیآ  یم  رابب  ناناملسم  يارب  تقیقح  نیا  يارجا  مدع  رثا  رد  هک  ار  یئاهنایز  دعب  دندادیم و  يرترب 

ج 2،ص:539 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

: تفگ نینچ  تساخرب و  ریبز  هّللا  دبع  وا  زا  سپ  تشاد ،

امب ار  شنید  هک  تسازس  ار  یئادخ  شیاتس  »

دلج 2 مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  www.Ghaemiyeh.comیناگدنز  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 645زکرم  هحفص 548 

http://www.ghaemiyeh.com


وا زج  یئادـخ  هک  مهدـیم  یهاوگ  دیـشخب و  یگتـسیاش  دومزآ و  هک  میاتـس  یم  ار  وا  تشاد  یمارگ  شربمایپ  هب  ار  ام  تخومایب و 
.تسوا هداتسرف  هدنب و  ص )  ) دمحم تسین و 

ناردپ و فرش  تسا و  نآ  هتسیاش  دوخ  هدیدنـسپ  هدنزرا و  راتفر  راوتـسا و  راثآ  اب  هک  تسا  شیرق  صاخ  تفالخ  نیا  دعب  اما  ( 1)
يومع رـسپ  تسا  سابع  هّللا  دـبع  نیا  هدـب  فاصنا  تدوخ  سرتب و  ادـخ  زا  هیواعم  يا  سپ  تسوا ، راصحنا  رد  نارـسپ  يراوگرزب 

مهنم و  تسه ، زین  ربمغیپ  يومع  رـسپ  دومرف و  تیانع  لاب  ود  تشهب  رد  شیادخ  هک  تسا  رفعج  رـسپ  هّللا  دـبع  نیا  ادـخ و  لوسر 
نسح و هک  ینادیم  وت  هتشاذگ و  راگدایب  نامدرم  يارب  دوخ  زا  ار  ع )  ) نیسح نسح و  مه  ع )  ) یلع مربمایپ ، همع  رسپ  ریبز  هّللا  دبع 

يرواد نتـشیوخ  ام و  نیب  تدوخ  سرتب و  ادـخ  زا  هیواعم  يا  سپ  دـنراد  شیپ  رد  ار  یـسدقم  دـصاقم  هچ  دنتـسیک و  ع )  ) نیـسح
«. نک

مهب ار  شا  هشقن  تخیگنارب و  هیواعم  اب  تفلاخم  هب  ار  اهنآ  درک و  تفالخ  دزمان  ار  رفن  دـنچ  نیا  راـتفگ ، نیا  نمـض  ریبز  هّللا  دـبع 
.دز

: تفگ داتسیا و  نخسب  رمع  هّللا  دبع  وا  زا  سپ 

.داد تفارش  شربمایپ  هب  دیشخب و  تمارک  شنید  هب  ار  ام  هک  تسا  هتسیاش  ار  یئادخ  ساپس  »

زا سپ  تفالخ  دوب ، نینچ  رگا  دنرب و  ثاریمب  ناردپ  زا  نارسپ  ار  نآ  هک  تسین  يرسک  رصیق و  لقره و  ماقم  تفالخ ، نیا  دعب ، اما 
تسین و یطرـشب  طورـشم  تفـالخ  یلو  دادـن  رارق  اروش  هناگـشش  دارفا  ءزج  ارم  یتح  مسق  ادـخب  وا  یلو  دیـسریم  نمب  رمع  مردـپ 

زا هک  تسا  شیرق  صوصخم 
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نامیا يراکزیهرپ و  هب  مدرم  هک  ار  سک  ره  هورگ  نیا 

ج 2،ص:540 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

يارب ار  یـسک  شیرق  ناناوج  هزات  زا  یهاوخب  وت  رگا  دـسریم و  تفالخب  اهنآ  باختنا  اـب  دـندیزگرب ، دوخ  يرادـمامزب  دـنتخانش و 
«. دزاس یمن  زاین  یب  دنوادخ  زا  ارت  زیچ  چیه  هک  نادب  ار  نیا  تساهنآ و  زا  یکی  مه  دیزی  ینک  دزمان  تفالخ 

هیواعم اریز  تشادن  یگنرد  هیواعم  تعاطا  دـیزی و  تعیب  لوبق  رد  یلو  درک  در  رهاظب  ار  دـیزی  تفالخ  شراتفگ  رد  رمع  رـسپ  ( 1)
«1  » .دوب هدیرخ  ار  شلد  نید و  هداد و  هوشر  وا  هب  رانید  رازه  دص 

نآ هتسیاش  ار  دوخ  دندرک و  در  تفالخ  زارحا  يارب  ار  دیزی  تیحالص  تحارـصب  اهنآ  اریز  دمآ  نارگ  هیواعم  رب  هورگ  نیا  نانخس 
: تفگ نینچ  اهنآ  خساپ  رد  یتحاران  اب  دنتسناد و 

اب امش  رگا  مراد و  تسود  رتشیب  اهنآ  نارسپ  زا  ار  مرـسپ  نم  دنا و  هدنام  نارـسپ  هتفر و  ناردپ  نونکا  دیتفگ ، مه  امـش  متفگ و  نم  »
هریت زا  اهنآ  اریز  تسا  فانم  دبع  ینب  صوصخم  تفالخ ، يرادمامز و  دیبای ، یم  هتـسیاش  رونخـس و  ار  وا  دـیزادرپ  وگتفگب  مرـسپ 
اهنآ یلو  دـندیزگرب  تفالخب  دـندوبن  نامدود  نیا  زا  هک  ار  رمع  رکب و  وبا  مدرم  تفر ، ایند  زا  ربمایپ  هکنآ  زا  سپ  دـنیادخ ، ربماـیپ 
یقاب اهنآ  نایم  رد  تمایق  زور  ات  تشگزاب و  فانم  دـبع  نامدودـب  یهاشداپ  هراـبود  اـهنآ  زا  سپ  دـندرک ، لاـبند  ار  یئوکین  شور 

زا میومع  رـسپ  ود  نیا  اما  تسا و  هدنار  نوریب  نامدود  نیا  زا  ار  امـش  دنوادخ  رمع ، رـسپ  يا  وت  ریبز و  رـسپ  يا  وت  دنام و  دـهاوخ 
«. هّللا ءاش  نا  دنام  دنهاوخن  رود  ام  رظن 

رد هیواعم  تروص  ره  رد 
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ات دیمهف  یتسردب  وا  « 2  » درواین نابزب  دیزی  تعیب  زا  ینخس  رگید  دش و  قشمد  یهار  هنیدم  زا  دروخ و  تسکش  وگتفگ  رفـس و  نیا 
شدوصقمب دناوتیمن  زگره  تسا  هدنز  نسح  ماما 

______________________________

59 يرابلا 13 / حتف  ، 137 ریثک 8 / نبا  خیرات  ، 159 یقهیب 8 / ننس  (- 1)

236 - 233 بطخلا 2 / هرهمج  ، 183 - 180 هسایسلا 1 / همامالا و  (- 2)

ج 2،ص:541 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

دبای تسد  دـیزی  شنیزگب  هاگنآ  درادرب و  نایم  زا  ار  ماـما  هنوگچ  هک  تخادرپ  هشیدـنا  هب  دوخ  موش  دوصقم  يارجا  يارب  دـسرب و 
نخـس هراب  نیا  رد  باتک  نایاپ  رد  لیـصفتب  ام  دـیناسر و  تداهـشب  ار  ماما  هرخالاب  ات  دز  تسد  اهراک  همهب  تیانج  نیا  ماجنا  يارب 

: تفگ میهاوخ 

رایتخا رد  هلیـسو  هچنآ  درب و  راکب  ار  شیاـه  هشیدـنا  همه  ترـضح  نآ  تداهـش  و  ع )  ) نسح ماـما  لـتق  هئطوت  زا  سپ  هیواـعم  ( 1)
يارب یئاه  همان  هلمج  زا  دنک  راوس  ناناملـسم  شودب  ار  وا  دراداو و  دـیزی  تعیب  شریذـپب  ار  مدرم  هکنیا  ات  تفرگ  تمدـخب  تشاد 

نتم نیخروم  هک  درک  توعد  دیزی  اب  تعیب  هب  ار  اهنآ  تشون و  دندوب  راصنا  نارجاهم و  نادنزرف  هک  یمالـسا  گرزب  ياهتیـصخش 
: تسا نینچ  نآ  نتم  هک  تشون  نیسح  ماما  هب  مه  يا  همان  دنا و  هتشون  ار  اهنآ  خساپ  اه و  همان 

يرادافو هب  سک  نیرت  هتسیاش  مدرب و  یمن  وتب  ینامگ  نینچ  زگره  نم  هک  تسا  هدیسر  نمب  وت  ياهراک  هرابرد  یشرازگ  دعب ، اما  »
سپ تسا ، هتشاد  ینازرا  وتب  دنوادخ  هک  یتسه  یماقم  فرش و  تیصخش و  ياراد  وت  اریز  يا  هتسب  ینامیپ  نینچ  هک  یئوت  شنامیپ 

دمحم تما  تنید و  تدوخ و  هرابرد  زادنیم  هنتفب  ار  مدرم  نیا  سرتب و  ادخ  زا  تفین و  رد  تناگتسبمه  اب 
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«. دننازغلب ياج  زا  ارت  نامیا  یب  مدرم  هک  ادابم  شیدنیب ، (ص )

وگزاب شیارب  هداد  ماجنا  شتفالخ  نارودـب  هیواعم  هک  ار  یئاهیراکهبت  تفگ و  خـساپ  وا  همانب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نادیهـش ، ردـپ 
زا ماـما  هک  ار  نآ  ياهلـصف  زا  یخرب  کـنیا  هک  تفگ  نخـس  هدرک  راـچد  اـهنآب  ار  ناناملـسم  هـک  یئاـهزواجت  اهمتـس و  زا  درک و 

: میرادیم نایب  تسا  هدمآ  همان  رخآ  رد  هتفگ و  نخس  هیواعم  ياهیراکهبت 

.منیب یمن  وت  تموکح  زا  رتگرزب  مدرم  يارب  يا  هنتف  نم  مسق  ادخب  مزادنین ، هنتف  رد  ار  مدرم  نم  هک  یتفگ ، «و 

ج 2،ص:542 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

هک منیب  یمن  وت  اب  گنج  زا  رت  بجاو  يراک  نم  مسق ، ادـخب  مشیدـنیب  ص )  ) دـمحم تما  منید و  مدوخ و  هراـبرد  هک  یتفگ  و  ( 1)
هک منک  یم  قیفوت  تساوخرد  وا  زا  مهاوخیم و  شزرمآ  ادـخ  زا  متـسیازاب  وت  دربن  زا  رگا  مبای و  یم  برقت  ادـخب  مگنجب  وت  اب  رگا 

.دیامرف قفوم  تسوا  تساوخ  دروم  هک  يراک  ماجناب  ارم 

هتـسیاش اب  نازابگنرین  زابرید  زا  مدوخ  ناجب  نزب  نم  اب  یهاوخیم  هک  یگنرین  ره  هیواعم  يا  دز ، یهاوخ  گـنرین  نم  اـب  هک  یتفگ  و 
.نکب یناوتیم  هک  يراک  ره  سپ  دنادرگ ، هابت  ار  تلمع  دسرب و  تدوخب  نآ  نایز  هک  مراودیما  نم  دنا و  هدرکیم  نینچ  ناراک 

هک نادـب  دراد و  یمرب  رامآ  نآ  رد  ار  یکچوک  گرزب و  لمع  ره  هک  دراد  یباـتک  دـنوادخ  هک  نادـب  سرتب و  ادـخ  زا  هیواـعم  يا 
مه نوـنکا  ینک و  یم  تشادزاـب  تمهتب  یـشکیم و  ینامگدـب  هب  ار  مدرم  هـک  یئوـت  نـیا  دـنک ، یمن  شوـمارف  ارت  زگره  دـنوادخ 

ار دوخ  هک  منیب  یم  نونکا  دنکیم ، يزاب  اهگـس  اب  دروخیم و  بارـش  هک  ینک  باختنا  ناناملـسم  يرادـمامزب  ار  یکدوک  یهاوخیم 
هتخادنا و هانگب 
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«1 « » مالسلا ینکفا و  یم  یهابت  هب  ار  ناناملسم  يا و  هدرک  هابت  ار  تنید 

تشاد رـس  رد  هک  يدیلپ  یلهاج  هشیدنا  نامه  اب  دیـسرتن و  ادخ  تبوقع  یناسر  میب  زا  دربن و  يدوس  اهزردنا  نیا  زا  دنه  رـسپ  یلو 
یب ار  مارح  ياهراک  همه  هک  يدـنزرف  درک ، دـیزی  تعیب  شریذـپب  راداو  روزب  ار  ناناملـسم  دـش و  راکب  تسد  مالـسا  يدوبان  يارب 

.درمش یم  لالح  اورپ 

(2)

هنیدمب مود  رفس 

دیزی تفالخ  درط  رد  دـنریذپ و  یمن  ار  شداهنـشیپ  راصنا  نارجاـهم و  نادـنزرف  ربماـیپ و  راـکوکین  ناراـی  مهزاـب  دـید  هک  هیواـعم 
دوخ اب  یگرزب  یماظن  يورین  درک و  رفس  هنیدمب  مود  راب  يارب  دننکیم  يراشفاپ 

______________________________

190 - 188 هسایسلا 1 / همامالا و  (- 1)

ج 2،ص:543 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

ساـبع هّللا  دـبع  و  ع )  ) نیـسح ماـما  لابندـب  هنیدـمب  شدورو  مود  زور  رد  .دـنریذپب  ار  شناـمرف  دنـسرتب و  ناـفلاخم  اـت  درک  هارمه 
هیواعم دش و  دراو  ع )  ) نیسح هکنیا  ات  تخادرپ  وگتفگب  وا  اب  دیناشن و  شپچ  بناج  رد  ار  وا  هیواعم  دمآ و  رتدوز  هّللا  دبع  داتسرف ،

.دومرف خساپ  وا  هب  ترضح  درک و  لاؤس  اهنآ  نس  نسح و  ماما  نادنزرف  هرابرد  دیناشن و  دوخ  تسار  فرط  رد  ار  شترضح 

دعب تفاب و  اهلمهم  شتـسایس  نسح  تنـس و  نآرقب و  وا  شناد  زا  تفگ و  اه  نخـس  دیزی  يرترب  زا  دناوخ و  يا  هبطخ  هیواعم  دـعب 
.درک توعد  دیزی  تفالخ  لوبقب  ار  سابع  هّللا  دبع  ماما و 

(1)

ع)  ) نیسح ماما  راتفگ 

: دومرف نینچ  دعب  تفگ و  انث  درک و  شیاتس  ار  يادخ  داتسیا و  نخسب  هیواعم  راتفگ  زا  سپ  مولظم ، نادیهش  ردپ 

همه دـناوتیمن  دـشک  ازاردـب  شراتفگ  دـنچ  ره  دـیوگب  نخـس  ربماـیپ  تیـصخش  هراـبرد  هک  يا  هدـنیوگ  ره  هیواـعم  يا  دـعب ، اـما  »
ورف ار  یقیاقح  و  یتفگ ، ربمایپ  گرم  زا  سپ  هب  عجار  هک  ار  هچنآ  دراد ، نایب  ار  شترـضح  تافـص  ياهیگدـنزرا  اه و  یگتـسجرب 

نونکا ار  بش  یهایـس  مکارت  یهاگرحـس  يدـیپس  هیواعم ، يا  تاهیه  تاهیه ، متـسناد ، يدراذـگ  هتفگان  ار  یلئاـسم  يدـیناشوپ و 
یهاوخدوخ و رد  يدومیپ و  طارفا  قیرط  تراـتفگ  رد  وت  هدرک ، تاـم  ار  اـهغارچ  مک  رون  دیـشروخ  نازورف  وـترپ  هتخاـس و  اوـسر 

رد يدرک و  هرخافم  رایسب  تیدنسپدوخ 
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یئاج ات  یتشاذگن  یقاب  ناراد  قح  يارب  يا  هرهب  یتخادرپ و  زواجت  هب  هک  یتخات  شیپ  ردق  نآ  يداتفا و  لخب  هب  ملسم  یقوقح  عنم 
.دروآ تسدب  نایاش  يا  هرهب  ناوارف و  يدوس  ترادرک  نیا  زا  ناطیش  هک 

شتسایس نسح  لامک و  زا  یتفگ و  دیزی  هرابرد  هک  ار  ینانخس 

ج 2،ص:544 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

یهاوخیم هکنیا  لثم  يزادنا  هابتشا  هب  دیزی  هرابرد  ار  مدرم  یهاوخیم  وت  ( 1 ، ) مدینش يدروآ  نابزب  ص )  ) دمحم تما  روما  هرادا  رد 
یتروص رد  یئوگ ، نخس  دننادیمن  وا  هرابرد  يزیچ  مدرم  هک  یـسک  زا  یئاتـسب و  ار  یبئاغ  یئوگ و  نخـس  هتخانـشان  يدرف  هرابرد 

شیپ نارتوبک  يراکش و  ياهگس  هرابرد  وا  زا  یبای  یهگآ  دیزی  صـصخت  زا  یهاوخیم  رگا  هدیناسانـش  یبوخب  ار  شدوخ  دیزی  هک 
يراـی هداد و  یهگآ  یبوخب  ارت  اـت  نک  لاؤس  نارگیزاـب  هدـنزاون و  نازینک  دروم  رد  سرپب و  نداد  هقباـسم  نتخاـت و  ماـگنهب  زاورپ 

.دنک

وت زا  ار  مدرم  نـیا  یهارمگ  تیلوئــسم  دـنوادخ  ینک و  رادــید  ار  ادــخ  هـک  روآ  داـیب  ار  يزور  رادرب و  اـهوگتفگ  نـیا  زا  تـسد 
زیربل تیراکهبت  هساک  هک  اجنآ  ات  يا  هدـیئارگ  هانگ  ملظب و  هتخادرپ و  تیانج  لـطاب و  هب  هشیمه  وت  مسق  ادـخب  دـنک ، تساوخزاـب 
طبـض ياوران  رادرک  هک  یناور  يزور  بناـجب  نونکا  تسا ، هدـنامن  یقاـب  ندز  مهب  مشچ  کـی  زج  گرم  وت و  نیب  نونکا  هدـش و 

زا هک  ار  تفالخ  مهم  رما  هک  یئوت  نیا  تشاد ، یهاوخن  یهاگزیرگ  زگره  زور  نآ  رد  تفای و  دهاوخ  مسجت  تربارب  رد  تا  هدـش 
فاصنا يداد و  هئارا  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  ياهارجام  رد  یئاوران  ياه  تجح  لیالد و  یتشادزاب و  ام  زا  هدیـسر  ثاریمب  ناـمناکاین 

یفیجارا یتشادن و  اور 
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نارگیدـب طوبرم  تسین و  وت  هتـسیاش  هک  ار  تفالخ  هک  نونک  ات  یتفگ  ناـنچ  نینچ و  يدرک و  یتسناوت  هچنآ  یتفاـب و  مهب  تسس 
.نارو هدید  يا  دیریگب  تربع  سپ  يدروآ ، گنچب  تسا 

زور نآ  رد  تسا  نینچ  یلب  یتفگ ، نخـس  تفای  یتیلوئـسم  تراما و  ترـضح  نآ  يوس  زا  ربمایپ  نامزب  هک  درم  نآ  هراـبرد  وت  ( 2)
یتحاران اـب  زور  نآ  رد  مدرم  مسق  ادـخب  دوب و  هداـهن  ندرگ  ار  شناـمرف  تشاد و  هرهب  ربماـیپ  ینیـشنمه  زاـیتما  زا  صاـع  نب  ورمع 

نیرجاهم و هورگ  يا  راچانب  دومرف  ربمایپ  دنتـشادیم و  نمـشد  ار  شرادرک  دنتـشادن و  شوخ  ار  وا  يرترب  دـنتفریذپ و  ار  وا  تراـما 
امش رب  مدوخ  زج  سک  چیه  دعبب  زورما  زا  راصنا 

ج 2،ص:545 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

نآ يارجا  دومرف و  هک  یئاهدیکأت  دوجو  اب  ینک  یم  دانتسا  دومرف  خسن  ار  نآ  ربمایپ  هک  ینامرفب  هنوگچ  سپ  دنار ، دهاوخن  نامرف 
ناـمیا وا  هب  تا  هتـسد  راد و  یتـح  هک  ینیب  یمن  رگم  يوش  یم  زاـسمد  یـسک  نینچ  اـب  هنوگچ  وـت  تسناد ، راوازـس  مدرم  يارب  ار 

هک یهاوخیم  وت  مینیب ، یم  باتـش  رد  يراوخبیرف  يور و  هدایز  يوسب  ار  وا  ام  دـننک و  یمن  دامتعا  شدـنویپ  ناـمیا و  هب  دـنرادن و 
نیا یتفا ، یتخبدـبب  ترخآ  رد  تدوخ  دـنوش و  باـیماک  اـیند  رد  تناگدـنامزاب  هک  يراداو  یهاـنگب  يزادـنا و  هابتـشا  هب  ار  مدرم 

.مهاوخیم شزرمآ  وت  دوخ و  يارب  ادخ  زا  تسا ، راکشآ  ینایز 

کی نیا  ینک و  تخبدـب  ترخآ  رد  ار  دوخ  دنـسرب  یئاوـنب  تناگدـنامزاب  هکنآ  يارب  يزادـنا و  ههبـشب  ار  مدرم  هک  یهاوـخیم  وـت 
«. مهاوخیم شزرمآ  امش  مدوخ و  يارب  ادخ  زا  تسا  گرزب  يراکنایز 

: تفگ درک و  هاگن  سابع  نبا  هب  دش و  همیسارس  هیواعم  ( 1)
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؟ سابع رسپ  يا  دیوگیم  هچ  تسیک و  نیا 

زا وا  هتـساخرب ، يا  هزیکاپ  كاپ و  نادـناخ  زا  تساسک و  باحـصا  زا  یکی  تسا و  ربماـیپ  دـنزرف  وا  مسق  ادـخب  تفگ ، ساـبع  نبا 
دهاوخ مکح  وت  هرابرد  هرخالاب  دنوادخ  یلو  دنتسه  یـضار  وت  رادرک  زا  هک  دنتـسه  مه  یناسک  هتبلا  تشادرب  هدرپ  وت  ياهتـساوخ 

«. 1  » تسا نارواد  نیرتهب  وا  درک و 

زا دروم  نیا  رد  هک  تفرگ  میمـصت  هیواعم  و  تشاذـگ ، یقاب  گرزب  یهودـنا  یتحاران و  رد  ار  وا  تفر و  نوریب  هیواعم  دزن  زا  ماما 
وبا نب  نمحرلا  دـبع  ریبز و  هّللا  دـبع  و  ع )  ) نیـسح ماما  تفر  هکمب  هیواعم  هک  یتقو  ناخروم  هتفگب  دـنک و  هدافتـسا  روز  دـیدهت و 

دناسرتیم هک  یسک  میامش و  ربارب  رد  نونکا  نم  تفگ  اهنآ  هب  درک و  راضحا  ار  رمع  رسپ  رکب و 

______________________________

196 - 195 هسایسلا 1 / همامالا و  (- 1)

ج 2،ص:546 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

ار منخـس  مدرم  ربارب  رد  اهامـش  زا  یکی  تسا  نکمم  میوگیم و  نخـس  مارحلا  دجـسم  رد  مدرم  امـش و  روضح  اب  نم  تسا ، روذعم 
رب اهریـشمش  دیوگب  نخـس  نم  در  رد  هملک  کی  دـهاوخب  امـش  زا  یکی  رگا  مسق  ادـخب  میوگیم  امـشب  الاح  زا  یلو  دـنک  بیذـکت 

.دوب دهاوخ  شدوخ  ناج  لوئسم  سک  ره  سپ  دمآ ، دنهاوخ  دورف  شرس 

يالاب ریـشمش  اب  هک  رامگب  ناـبهگن  ود  اـهنیا  زا  مادـک  ره  رـس  يـالاب  رب  تفگ  وا  هب  درک و  راـضحا  ار  شناـنابهگن  سیئر  دـعب  ( 1)
.دننزب ار  ناشندرگ  يروف  دنیوگب  نم  بیذکت  ای  قیدصت و  رد  هملک  کی  دنتساوخ  مادک  ره  دنتسیاب و  ناشرس 

درازگ ساپس  شیاتس و  ار  يادخ  تفرگ و  ياج  ربنم  رب  تفر و  مارحلا  دجسمب  اهنآ  اب  دعب 
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: تفگ دعب  و 

اهنیا مریگ  یمن  یمیمصت  ناشتروشم  نودب  منک و  یمن  يراک  اهنآ  تساوخ  نودب  هک  دننانمؤم  نادرمکین  ناناملسم و  ياوشیپ  اهنیا 
«. 1  » دندرک تعیب  دیزی  اب  ادخ  مانب  دندش و  یضار  دیزی  تعیب  لوبق  هب 

دـیرد و ار  مالـسا  تمرح  هدرپ  درک و  راداو  دـیزی  تعیب  لوبقب  ار  مدرم  گرزب  ياهغورد  كانـساره و  ياهدـیدهت  نیا  اـب  هیواـعم 
.درک راتفرگ  یگرزب  يالب  هنتف و  هب  ار  ناناملسم 

(2)

دیزی تعیب  هشیاع و 

.درواین اجب  درک  راتفرگ  ار  ناناملسم  هک  یگرزب  تبیصم  نینچ  دض  رب  یمادقا  درکن و  یتفلاخم  چیه  هتـسجخان  تعیب  نیا  اب  هشیاع 
هک دومن  شرافس  وا  هب  درک و  یئامنهار  راک  نیا  ماجنا  رد  ار  هیواعم  هکلب  دیرد  مه  رد  ار  نیملسم  مالـسا و  تمرح  هدرپ  هک  یتعیب 
اب  » تفگ تحارـصب  دنریذپب و  ار  شنامرف  دنرازگ و  رانک  ار  دوخ  تفلاخم  مه  اهنآ  ات  دیامن  راتفر  یمرن  هب  دنک و  ارادم  نافلاخم  اب 

نک ارادم  نافلاخم 

______________________________

رگید ياهباتک  ریثا و  نبا  لماک  (- 1)

ج 2،ص:547 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

«. 1 « » دش دنهاوخ  وت  هدارا  میلست  هّللا  ءاش  نا  اهنآ  اریز 

اب داد  تیاضر  درک و  توکـس  دش  یم  باختنا  نیملـسم  تفالخب  اورپ  یب  هزره و  دیزی  هک  یکاندرد  تیعقوم  نینچ  رد  هشیاع  ( 1)
.دوب ربخاب  یتسردـب  اهمارح  باکترا  اهنومیم و  اهگـس و  اب  وا  يرگیزاب  ینارـسوه و  زا  تشاد و  لماک  یهاگآ  دـیزی  قسف  زا  هکنیا 

ربمایپ و ردارب  هک  نینمؤملا  ریما  تفالخ  اب  یلو  درک  تقفاوم  دیزی  تفالخ  اب  هشیاع  هنوگچ  هک  دـنامیم  ورف  ناسنا  هشیدـنا  اجنیا  رد 
؟ تساخرب تفلاخم  هب  دوب  وا  ملع  هنیدم  باب  وا و  نادنزرف  ردپ 

دایرف ناوارف  یمشخ  اب  دش و  جنشتم  شباصعا  تفای  یهگآ  ع )  ) نینمؤملا ریما  تفالخ  زا  هشیاع  هک  یتقو 
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: تفگ درک و  هاگن  نیمزب  دعب  تخود و  نامسآ  هب  مشچ  دیشک و 

« مدینش یمن  ار  یلع  تفالخ  ربخ  دربیم و  ورف  ارم  نیمز  شاک  يا  ادخب ، »

تخیگنارب و دوـب  نیمز  يور  رد  یعاـمتجا  تلادـع  ياوـشیپ  هک  نینمؤـملا  ریما  گـنجب  ار  مدرم  تشگزاـب و  هکمب  هار  نیب  زا  دـعب 
تخاس و رادازع  ار  نیملسم  درک و  نیگنر  مدرم  نوخب  ار  نیمز  تفر و  ماما  دربن  هب  تفرگ و  هدهعب  شدوخ  ار  نایهاپـس  یهدنامرف 

.درب ورف  گرزب  یهودنا  تبیصم و  رد  ار  ناناملسم  شدصاقم  يارجا  يارب 

دندوب هتخورف  ایندب  ار  نید  هک  یناتسرپدوس  هورگ  رگید  دیزی و  يدهعتیالو  هب  رمع  رسپ  تقفاوم  هشیاع و  تیاضر  تروص ، ره  رد 
تخاس و راچد  درادن  دایب  خـیرات  هک  یتخـس  هودـنا  هآ و  هب  ار  اهنآ  درک و  راتفرگ  اه  تبیـصم  اه و  هنتف  نیرتگرزب  هب  ار  ناناملـسم 
رد یهابت  شرتسگ و  مالسا و  يدوبان  هار  رد  یششوک  چیه  زا  هک  درک  لقتنم  یناگدشاهر  هورگب  تثارو  ریـسم  رد  ار  تفالخ  ماقم 

.دندوبن رادرب  تسد  نیمز  يور 

______________________________

هسایسلا همامالا و  (- 1)

ج 2،ص:549 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

(1)

ماما نادنزرف  نانز و 

هراشا

ج 2،ص:551 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

اه تمهت  نیا  دنا و  هتفگ  فازگب  یئاهنخس  هراب  نیا  رد  نازادرپغورد  تسا و  حرطم  يدایز  ياهشسرپ  ماما  ناوارف  نانز  هرابرد  ( 1)
يدایز ياهجاودزا  هب  ینارـسوه  یتسرپاوه و  رثا  رد  ماما  هک  دـنا  هتفگ  هتخاـس و  ناداـن  دارفا  هک  تسا  یئاـهنظ  ءوس  هنیک و  هدـیئاز 

ياوشیپ وا  اریز  تسا  اربم  يوهش  زیارغ  يوریپ  زا  ماما  تسا و  رود  ماما  تحاس  زا  یئاهارتفا  نینچ  هک  مینادیم  ام  تسا و  هدز  تسد 
.تسا هتفگ  نخس  وا  یکاپ  تمصع و  رد  دیجم  نآرق  تسا و  تشهب  لها  ناناوج 

رسارس يوگغورد ، نایوار  ياهناتهب  هک  مینک  یم  تباث  يدوزب  ام 

دلج 2 مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  www.Ghaemiyeh.comیناگدنز  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 645زکرم  هحفص 558 

http://www.ghaemiyeh.com


یـسررب و دروم  ار  راـتفگ  نیا  میریزگاـن  اـجنیا  رد  تسا و  هناـبذاک  ياـهیئاوران  اهدـیدرت و  هب  هدولآ  تهج  ره  زا  غورد و  لـطاب و 
.میراد نایب  اهنآ  هرابرد  يرصتخم  حرش  میهد و  رارق  قیقحت  لیلحت و 

ار رابخا  نیا  رگید  یخرب  دننیب و  یمن  نآ  يارب  یلاکـشا  یمالـسا  هبنج  زا  یلو  دننادیم  تسرد  ار  اهربخ  نیا  نادنمـشناد  زا  یـضعب 
نیدـب دـننادیم  تسرد  ار  اهربخ  نیا  هک  یئاهنآ  مینک ، یـسررب  ار  هورگ  ود  ره  لیالد  اـم  هک  تسا  رتهب  دـننادیم و  لوعجم  غورد و 

: دننک یم  لالدتسا  هنوگ 

یجنم زا  نخس  نیا  تسا و  هتـسناد  زیاج  ار  يراک  نینچ  مالـسا  تسین و  تاجوز  ددعت  يارب  یعنام  یمالـسا  تعیرـش  ظاحل  زا  - 1
دادعتب نم  ات  دـیروایب  دـنزرف  دـیریگب و  نز   ) تفگ هک  تسا  روهـشم  دومرفیم  ضیرحت  دـنزرف  دایدزا  هب  ار  مدرم  هک  تیرـشب  ملاع 

يروث نایفس  و  منک ) تاهابم  اه  تما  رگید  رب  هدش  طقس  ناکدوکب  یتح  امش  ناوارف 

ج 2،ص:552 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

یم اـهنآ  اـب  مرادـن و  یئوشاـنز  رد  یـصرح  یلو  مریگ  یم  نز  نم   ) تفگ مود  هفیلخ  و  ( 1 ( ) تسین یفارـسا  اهنز  ددـعت  رد   ) تفگ
.مروایب ربمایپ  يارب  یناوارف  ناوریپ  هکنآ  يارب  تفگ  يریگیم ؟ نز  ارچ  سپ  دـنتفگ  وا  هب  مرادـن ) دروم  نیا  رد  یتوهـش  یلو  مزیمآ 

هب طوبرم  هویـش  نیا  «. 2  » تشاد دـنزرف  هدزون  نز و  راـهچ  ع )  ) نینمؤـملا ریما  و  « 1  » تفرگ نز  رازه  هبعـش  نب  هریغم  خـیرات  هتفگب 
دازآ و نز  دصکی  دواد  شردپ  تشاد و  زینک  دصیس  دازآ و  نز  دصتفه  دواد  نب  نامیلس  هک  دنیوگ  مالسا ، زا  شیپ  اما  دوب  مالـسا 

ماما ناوتیمن  درادن و  یعنام  یمالسا  تعیرش  رد  نز  يدایز  تروص  نیا  رد  دوب  هتفرگ  زینک  دصیس 
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.درک شنزرس  هراب  نیا  رد  ار 

يارب هک  هیما  ینب  ربارب  رد  دـبای و  تمـشح  تردـق و  دـنک و  ادـیپ  يدایز  ناگتـسباو  ات  تفرگ  یناوارف  ناـنز  تهج  نآ  زا  ماـما  - 2
.دبایب یئورین  دننک  یم  شالت  اهنآ  تردق  نتسکش  مه  رد  مشاه و  ینب  يدوبان 

هلیسو نیدب  ات  دریگب  ار  اهنآ  ماما  هک  دندرکیم  رارـصا  دنتـشاد و  یم  هضرع  ماما  هب  ار  دوخ  نارتخد  ناشدوخ  نارتخد ، ياهردپ  - 3
زا هک  رکب  وبا  دـندید  یم  اهنآ  دـنیوج ، برقت  تسا  تشهب  ناناوج  ياوشیپ  ربکا و  طبـس  هک  ربمایپ  دـنزرف  هب  دـنبایرد و  ار  یتفارش 

ادیپ ناناملسم  نایم  رد  یئالاو  ماقم  دیـسر و  گرزب  یفرـش  ماقمب و  داد  ربمایپ  هب  ار  هشیاع  شرتخد  هک  یتقو  دوب  برع  يداع  مدرم 
ترثک هک  دوب  یناسک  لیالد  نیا  .دنوش  لئان  ربمایپ  يدنواشیوخ  راختفاب  ات  دندرک  یم  داهنشیپ  ماما  هب  ار  ناشنارتخد  مه  اهنآ  درک ،

: دندروآ یم  لیلد  نینچ  دندرکیم  یفن  ار  هلأسم  نیا  هک  مه  یناسک  دندرکیم ، هیجوت  ار  ماما  نانز 

(2)

قالط یعرش  تهارک  - 1

سپ ار  شنانز  ماما  هک  دنتفگ  یم  ماما  نانز  ترثک  نارادفرط 

______________________________

370 باعیتسا 4 / (- 1)

208 يراق 1 / یلع  يافشلا  حرش  (- 2)

ج 2،ص:553 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

يدنسپان هرابرد  ناوارف  یتایاور  درادیم و  ضوغبم  ددنـسپ و  یمن  ار  قالط  مالـسا ، هک  یتروص  رد  دهدیم  قالط  یهاتوک  تدم  زا 
ماما .تسا و  هانگ  بویا  ما  قالط  دومرف  دـنک  اهر  ار  شنز  دـهاوخیم  بویا  وبا  هک  دـیمهف  ربمایپ  یتقو  هکناـنچ  تسا  هدـمآ  قـالط 

تسا و رازیب  دریگ  تروص  قالط  نآ  رد  هک  يا  هناخ  زا  دراد و  تسود  دوش  یسورع  نآ  رد  هک  ار  يا  هناخ  دنوادخ  دومرف  قداص 
دننامب زیچ  چیه  لالح  ياهراک  زا  دومرف  ترضح  نآ  تسین و  رت  ضوغبم  ادخ  شیپ  رد  قالط  زا  يزیچ 

دلج 2 مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  www.Ghaemiyeh.comیناگدنز  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 645زکرم  هحفص 560 

http://www.ghaemiyeh.com


.درادیمن تسود  ار  زابسوه  هدنهد  قالط  درم  دنوادخ  تسین و  ادخ  مشخ  دروم  قالط 

ماـما هنوگچ  یتهارک  نینچ  دوجو  اـب  «. 1  » دزادـنا یم  هزرلب  ار  ادـخ  شرع  قـالط  اریز  دـیهدن  قـالط  یلو  دـیریگب  نز  دومرف  زین  و 
؟ درکیم يور  هدایز  هراب  نیا  رد  درکیم و  اهر  ار  شنانز 

(1)

ماما شور  اب  هافانم  - 2

تسا فلاخم  یقالخا  نینچ  اب  قالط  هک  تسا  مولعم  تسا و  وکین  قالخا  رترب  هنومن  ناناملسم و  نیرترابدرب  ماما ، هک  تسا  یهیدب 
هک دراد  ناوارف  یقایتشا  ماما  اریز  تسا  ریاغم  ماما  شور  اب  راک  نیا  دوش و  یم  زیچان  راوخ و  شتیـصخش  دنکـش و  یم  نز  لد  اریز 

.تسا رانکرب  یناسنا  رهب  تبسن  یتیذا  يدب و  هنوگ  ره  زا  دزاس و  نامداش  ار  مدرم 

(2)

یهاوخ نز  هب  یهجوت  یب  - 3

هراشا

ات دوب  لوغـشم  اهنآ  راک  حالـصا  مدرم و  تمدخب  هشیمه  دنارذگ و  یم  دـجهت  دـبعت و  راگدرورپ و  شتـسرپ  هب  ار  دوخ  تقو  ماما 
ترـشاعمب هک  دنام  یمن  یقاب  یتقو  وا  يارب  تروص  نیا  رد  دناهرب  یهارمگ  یتخبدب و  زا  ار  اهنآ  دـناسرب و  تداعـس  ریخ و  مدرمب 

.دزادرپب دایز  نانز 

______________________________

268 - 267 هعیشلا 15 / لئاسو  (- 1)

ج 2،ص:554 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.تسین مه  فعض  زا  یلاخ  اهنآ  لالدتسا  هتبلا  دننک  یم  یفن  ار  ماما  نانز  ترثک  هک  تسا  یناسک  لیالد  اهنیا 

ینخس ماما ، نانز  ترثک  هلأسم  هک  میسریم  هجیتن  نیا  هب  مینک  یم  یسررب  قیقحت و  ماما  یناگدنز  هرابرد  یتسردب  هک  یتقو  اما  ( 1)
ار اهنآ  دنـس  نایب و  ار  هطوبرم  تایاور  یتسیاـب  رظن  نیا  تاـبثا  يارب  تسا و  رودـب  تیعقاو  ماـما و  تحاـس  زا  یگتخاـس و  غورد و 

یـضعب دـنراد  یناوارف  فالتخا  ماما  نانز  دادـعت  رد  ناـیوار  تسا ، دـنمزاین  یئاهیـسررب  نینچب  یتیاور  ره  لوبق  اریز  مینک  یـسراو 
هدمآ مه  يرگید  ياهتیاور  دننادیم ، رفن  دصیـس  یهورگ  هرخالاب  هاجنپ و  تسیود و  يا  هدـع  دون و  یـضعب  داتفه و  ار  اهنآ  دادـعت 

یـسررب دروم  ار  اهنآ  تابثا  یفن و  مینک و  ثحب  تایاور  نیا  دنـس  هرابرد  هک  تسا  نیا  مهم  .تسانتعا  لباق  ریغ  كدنا و  هک  تسا 
: میهد رارق 
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ار نیتسخن  تیاور  ( 2)
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تسا هدرم  يرجه  لاس 225  رد  هک  ینیادـمب  روهـشم  يرـصب  هّللا  دـبع  نب  یلع  زا  ار  نآ  هدرک و  لـقن  نارگید  دـیدحلا و  یبا  نبا 
«. 1  » دنا هتفرگ 

ار وا  لـماک  رد  مه  يدـع  نبا  و  « 2  » هدرواین يربخ  وا  زا  شحیحـص  رد  ملـسم  هکنانچ  هدوب ، فیعـض  تایاور  لقن  رد  صخـش  نیا 
«(. 3  » تسا هتشادن  یتسرد  دنس  هدروآ  هک  یتایاور  هدوبن و  يوق  ثیدح ، لقن  رد  وا   ) تسا هتفگ  شا  هرابرد  هتسناد و  فیعض 

«. 4 ( » یتخادنا ترس  تشپ  هب  ار  مالسا  وت   ) تسا هتفگ  وا  هب  یعمصا  و 

نب ییحی  مردـپ و   ) دـیوگیم همیثخ  یبا  نب  دـمحا  هکنانچ  درب  یم  هرهب  وا  لاوما  زا  دوب و  یلـصوم  قاحـسا  وبا  کیدزن  ناراـی  زا  وا 
بعصم نیعم و 

______________________________

8 دیدحلا 4 / یبا  نبا  حرش  (- 1)

138 لادتعالا 3 / نازیم  (- 2)

252 نازیملا 4 / ناسل  (- 3)

139 لادتعالا 3 / نازیم  (- 4)

ج 2،ص:555 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

زا تشاد  هارمه  هب  وکین  یحالـس  دوب و  راوس  یغـالا  هرک  رب  هک  يدرم  تقو  نیا  رد  هک  دـندوب  هتـسشن  بعـصم  هناـخ  رد  رب  يریبز 
؟ يوریم اجک  نسحلا  وبا  يا  تفگ  داد و  خساپ  وا  هب  ییحی  درک ، مالس  تشذگ و  اهنآ  ربارب 

، هقث هقث ، تفگ  ییحی  تشذگ  هک  یتقو  .منک  رپ  الط  ياهرانید  زا  ار  مبیج  ات  موریم  راوگرزب  درم  نآ  یلصوم  قاحسا  هناخب  تفگب 
تیاور يرجه  لاـس 158  ياـفوتم  مکح  نب  هناوع  زا  هک  « 1  » تسا ینئادـم  وا  تفگ  دوـب  هک  درم  نیا  دیـسرپ  ییحی  زا  مردـپ  هقث !!

رد درکیم و  تیوـقت  دـییأت و  ار  هیما  ینب  مـه  ینئادـم  «. 2  » تخاـس یم  یثیداـحا  هیما  ینب  عفنب  هک  دوـب  یناـمثع  يدرم  وا  دـنکیم و 
بیبح نب  هرمس  یلاوم  زا  وا  هوالعب  دیزرویم  هغلابم  اهنآ  شیاتس 
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هرمس درکیم و  يوریپ  شیوما  ياقآ  زا  مه  ینئادم  دندرکیم و  راتفر  ناشیاهبابرا  لیم  قباطم  ناشرتشیب  ناگدرب  نیا  و  « 3  » دوب يوما 
.مینک انتعا  وا  ثیداحا  هب  میناوتیمن  نیاربانب  دوب  تیب  لها  نانمشد  زا 

اما ( 2 «. ) 4  » تسین رابتعا  لباق  هک  هدروآ  درادن  حیحص  دنس  هک  هلسرم  ثیداحا  زا  ار  نآ  هدروآ و  یجنلبش  طقف  ار  مود  تیاور  ( 1)
توق باتک  زا  ار  اـهربخ  نیا  هک  دـنا  هتفگ  هدرک و  لـقن  ار  اـهنآ  « 6  » بوشآ رهـش  نبا  و  « 5  » یـسلجم هک  مراهچ  موس و  ياهتیاور 

ار ربخ  نیا  هک  میدید  میدرک و  هعجارم  باتک  نیاب  ام  .دنا  هتفرگ  تسا  هتشذگرد  يرجه  لاس 380  رد  هک  یکم  بلاط  وبا  بولقلا 
: تسا نیا  بلطم  لصا  تسا و  هدروآ 

______________________________

126 / 12 ءابدالا ، مجعم  ، 253 نازیملا 4 / ناسل  (- 1)

386 نازیملا 4 / ناسل  (- 2)

.دوب هرمس  نب  نمحرلا  دبع  مالغ  وا  هک  هدمآ  نازیملا  ناسل  باتک  رد  124 و  ءابدالا 14 / مجعم  (- 3)

راصبالا ص 111 رون  (- 4)

137 راحب 10 / (- 5)

246 بقانم 2 / (- 6)

ج 2،ص:556 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

شرـسپ ياهراک  نیا  زا  ع )  ) یلع درک ، راـیتخا  نز  دصیـس  هک  دوشیم  هتفگ  تفرگ و  نز  هاـجنپ  تسیود و  ع )  ) یلع نب  نسح  ( » 1)
هب دهدیم  قالط  ار  شیاهنز  نسح  تفگیم : اهراب  درکیم و  مرـش  دادیم  قالط  ار  اهنآ  نسح  هک  نانز  نیا  ياهردـپ  زا  دوب و  گنتلد 
ره ات  میهدیم  وا  هب  دهاوخب  هک  ار  سک  ره  مسق  ادخب  نینمؤملا  ریما  يا  تفگ  تساخرب و  نادمه  هلیبق  نادرم  زا  یکی  دیهدن  نز  وا 

: دورس نادمه  ینب  هرابرد  ار  رعش  نیا  دش و  نامداش  ع )  ) یلع دنک ، اهر  دهاوخیمن  هک  ار  کی  ره  دراد و  هگن  دهاوخیم  ار  مادک 

رگا
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تهابش ادخ  لوسر  هب  نسح  هک  دوب  يدراوم  زا  یکی  نیا  دیوش  دراو  تمالـسب  متفگ  یم  نادمه  هب  مدوب  یم  تشهب  رد  نابرد  نم 
زا نسح  تفگ  یم  ینم و  دننام  شنیرفآ  قالخا و  رد  وت  دومرفیم  وا  هب  ربمایپ  دوب و  ربمایپ  ریظن  نسح  تقلخ  قالخا و  رد  تشاد و 

«1 « » دادیم قالط  ار  نز  راهچ  تفرگیم و  نز  راهچ  نسح  هک  دوب  یهاگ  یلع و  زا  نیسح  تسا و  نم 

دروخیم و ار  یهاـیگ  ياـهقرع  هک  دوب  يدرم  وا  اریز  درک  ناـنیمطا  ناوتیمن  زگره  شراـتفگب  هک  تسا  یـسک  یکم  بلاـط  وبا  یلو 
دادغب هب  ظعو  يارب  يزور  .دوب  هدش  يرتسیه  يرامیب  هب  التبم  زین  هدش و  زبس  شتـسوپ  گنر  هک  درکیم  طارفا  هراب  نیا  رد  يدـحب 

زا تسین و  مهف  لـقع و  يور  زا  شراـتفگ  دـیوگ و  یم  نایذـه  دـندید  یلو  دـندرک  ماـحدزا  شراـتفگ  ندینـش  يارب  مدرم  تفر و 
وا تسین ) رتروآ  نایز  قلاخ ، زا  سک  چـیه  قلخ  يارب  هک   ) دوب نیا  یکی  تفگ  یم  هک  یئاهالپو  ترپ  زا  .دـندش  هدـنکارپ  شرود 

شنزرس يارب  درک و  ضارتعا  وا  هب  یلع  نب  دمصلا  دبع  درمشیم ، لالح  ار  یناوخ  هزاوآ  یقیسوم و 

______________________________

246 بولقلا 2 / توق  (- 1)

ج 2،ص:557 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

: دناوخ شیارب  ار  رعش  نیا  بلاط  وبا  یلو  تفر  شا  هناخب  ندرک 

زا .تفر  نوریب  شا  هناخ  زا  مشخ  اب  دمصلا  دبع  ( 1  ) يوشن کیدزن  هک  شاک  يا  حبص  ياو  يراد  یبوخ  ياه  هرهب  ردقچ  بش  يا 
ما هزانج  رب  مشاب  ریخب  تبقاع  دیهاوخیم  رگا   ) تفگ شناتسود  زا  یکی  هب  گرم  رتسب  رد  هک  دننک  یم  لقن  نینچ  وا  یئانثتسا  راتفر 

(. دیزیرب ماداب  زغم  امرخ و 

شتسود ناماد  رد  گرم  ماگنهب  مهدب و  ناج  وت  ناماد  رد  هکنیا  تفگ  تسیچ ؟ وت  شزرمآ  تمالع  تفگ  شتسود 
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هتشون شلاح  حرش  رد  دایز  یهورگ  و  «. 1  » دیشاپ ماداب  لیجآ و  وا  هزانج  رب  شتیصوب  انب  مه  شقیفر  درپس و  ناج  ناوارف  یتخـسب 
.تسا هدروآ  یناوارف  تسردان  ثیداحا  شباتک  رد  وا  هک  دنا 

یهاگآ وا  عضو  زا  دـنا  هدرک  لقن  یتایاور  وا  زا  هک  یناسک  درک و  دانتـسا  یکم  بلاط  وبا  تیاورب  ناوتیم  هنوگچ  یعـضو  نینچ  اـب 
ناوتیمن زگره  هک  تسا  لاـحلا  موـلعم  یکم  بلاـط  وـبا  نیمهب  دنتـسم  نسح  ماـما  ناـنز  ترثـک  ربـخ  تروـص  ره  رد  .دـنا  هتـشادن 

.تشاد نانیمطا  شراتفگب 

رابخا نیا  هب  مه  يدامتعا  چـیه  میرادـن و  تسرداـن  تاـیاور  نیا  زج  ماـما  ناـنز  یناوارف  دروم  رد  یلیلد  چـیه  اـم  تروص  رهب  ( 2)
راکـشآ ار  يرابخا  نینچ  یتسردان  یبوخب  ریز  لیالد  تسا و  هدرک  هطاـحا  ار  اـهنآ  یناوارف  ياـهیزرو  ضرغ  اریز  تسین  یگتخاـس 

: دزاس یم 

سانش بسن  ياملع  هک  یتروص  رد  دشاب  هتـشاد  يرایـسب  نادنزرف  ترـضح  نآ  یتسیاب  دشاب  تسرد  ماما  نانز  ترثک  رگا  - 1 ( 3)
دنا و هتشون  رفن  ود  تسیب و  رتخد  رـسپ و  زا  ار  ترـضح  نآ  نادنزرف  رثکا  دح  دنا و  هدرکن  دای  ماما  يارب  ار  یناوارف  نادنزرف  نینچ 

همه نآ  اب  زگره  يدادعت  نینچ 

______________________________

يزوج نبا  مظتنم  باقلالا ، ینکلا و  نازیملا ، ناسل  هیاهنلا ، هیادبلا و  (- 1)

ج 2،ص:558 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.درادن بسانت  دنا  هدرک  دای  ترضح  نآ  يارب  هک  ینانز 

شنانمشد ترـضح و  نآ  نیب  هک  تسا  یتالداجم  اهوگتفگ و  دنکیم  تباث  ار  تایاور  نیا  یگتخاس  هک  ینـشور  لیالد  زا  - 2 ( 1)
یفعـض هطقن  دـننک و  یئوجتـسج  ماما  یـصوصخ  یگدـنز  رد  ات  دندیـشوک  یم  مامت  ناوت  اب  اهنآ  اریز  تفرگیم  تروص  قشمد  رد 

، دنبایب ماما  يارب  یصقن  بیع و  دنتسناوتن  زگره  دنبوکب و  هلداجم  سلاجم  نآ  رد  ار  ماما  دننک و  ادیپ  شترضح  يارب 
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ترضح نآ  هب  دادیم  قالط  تفرگیم و  یناوارف  نانز  ماما  هکنانچ  میتشاد و  نایب  نیـشیپ  راتفگ  رد  ار  اهثحب  رج و  نآ  حرـش  هکنانچ 
هراب نیا  رد  يرادن و  ار  تفالخ  یگتـسیاش  تهج  نیدـب  تساهنآ و  اب  تراک  رـس و  هشیمه  يریگیم و  یناوارف  نانز  وت  دـنتفگ  یم 
مینیب یم  هک  یتروص  رد  دنداتـسیا ، یم  شیوراـیور  هلمح  نیا  اـب  دـندادیم  لیکـشت  هک  یـسلاجم  رد  دـنتخادنا و  یم  هارب  یلاـجنج 

.تسا ماهتا  نیا  یفن  يارب  لیلد  نیرتهب  نیا  هدماین و  نایمب  یضارتعا  نینچ  زگره 

تسا يرجه  لاس 245  يافوتم  بیبح  نب  دمحم  رفعج  ابا  هتـشون  دـنکیم  دـییأت  ار  رابخا  نیا  یتسردان  هک  يدراوم  زا  رگید  - 3 ( 2)
رتخد هّللا  دـبع  ما  هک  تسا  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  ماما  یکی  هک  تسا  هدرک  رکذ  داماد  هس  طقف  ماما  يارب  ربحم  مانب  شباـتک  رد  هک 

هس نیا  هک  تسا  هملس  ما  رهوش  رذنم  نب  ورمع  یموس  نسحلا و  ما  رـسمه  ریبز  نب  هّللا  دبع  يرگید  تفرگ و  ینزب  ار  ترـضح  نآ 
ياهداماد هک  دوب  مزال  تشادـیم  دایز  ینانز  ماـما  رگا  تسا و  هدـماین  ناـیمب  يرگید  رفن  ماـن  و  « 1  » دـنا هدوب  نسح  ماما  داـماد  رفن 

تافلؤم زا  مه  ربحم  مانب  شباتک  هدوب و  فورعم  نیخروم  زا  هدروآ  شباتک  رد  ار  ربخ  نیا  هک  مه  رفعج  ابا  دـشاب و  هتـشاد  یناوارف 
.دوب هدش  هراشا  اهنآ  هب  باتک  نیا  رد  تشاد  یم  يدایز  نانز  ماما  رگا  تسا و  ربتعم 

______________________________

ربحملا ص 57 (- 1)

ج 2،ص:559 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

قـالط وا  هک  دـیهدن  نسح  هب  ار  ناـتنارتخد  دومرفیم  مدرمب  نینمؤـملا  ریما  دـنا  هتفگ  هک  یگتخاـس  ربـخ  نیا  یتسرداـن  رد  - 4 ( 1)
دشاب هتفگ  ار  نخس  نیا  یلع  ترضح  رگا  تفگ  دیاب  دهدیم 

دلج 2 مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  www.Ghaemiyeh.comیناگدنز  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 645زکرم  هحفص 567 

http://www.ghaemiyeh.com


ربنم يور  ار  نخـس  نیا  هک  هدش  روبجم  ماما  هدرکن و  هجوت  ردپ  نخـسب  ع )  ) نسح هتـشادزاب و  راک  نیا  زا  ار  شدـنزرف  البق  ماما  ای 
تسا و هدرکن  زاربا  ار  دوخ  یتحاران  هتـشادن و  مالعا  شرـسپ  هب  ار  قالط  تهارک  یهن ، نیا  زا  لبق  ماما  ای  دراد و  مالعا  مدرم  همهب 

.دوب دهاوخ  دیعب  يا  هلئسم  نینچ  تروص  ود  ره  رد 

تسا و ربمایپ  هانگ  یب  كاپ و  نادـناخ  زا  ع )  ) نسح اریز  تسا  دـیعب  یتفلاخم  ینامرفان و  نینچ  ع )  ) نسح ماـما  زا  لوا  تروص  رد 
؟ دچیپ یم  رس  شماما  شردپ و  روتسد  زا  يدرف  نینچ  هنوگچ  هدرک و  هلهابم  رافک  اب  مه  وا  هلیسو  هب  ربمغیپ 

يور رب  ار  نآ  دعب  دشاب و  هتشادن  نایب  شدنزرف  هب  ار  قالط  تیهارک  نینمؤملا  ریما  هک  تسا  تسردان  رظن  نیا  مه  مود  تروص  رد 
نانمشد ربارب  رد  تسا  ریهطت  هیآ  زایتما  رد  کیرش  وا و  نیشناج  هک  ار  شدنزرف  دنک و  زاربا  ناناملسم  زا  یهورگ  روضح  اب  ربنم و 

نـسح ماما  هنوگچ  تسین  زیاج  رگا  دنک و  یهن  ار  نآ  یلع  ارچ  تسا  زیاج  مالـسا  رد  نداد  قالط  رگا  نیا  رب  هوالع  دـیامن ، ریقحت 
؟ تسا هدش  یم  بکترم  ار  نآ 

راد هکل  هلیـسو  نیدـب  ار  ماما  نشور  شور  ات  دـنا  هتخادرپ  ار  نآ  ماما  نانمـشد  تسا و  یگتخاس  ربخ ، نیا  هک  میرادـن  يدـیدرت  ام 
.دنکیم تیاکح  یبوخب  نینمؤملا  ریما  ربمایپ و  شور  زا  ماما  هریس  هک  یتروص  رد  دنزاس 

يراوگوس اب  شا  هزانج  عییـشت  رد  نانز  زا  دایز  یهورگ  نسح  ماما  گرم  زا  سپ  هک  تسا  یکاح  رگید  لوعجم  ربخ  کی  - 5 ( 2)
یتسردان «، 1  » میا هدوب  ماما  نانز  یگمه  ام  دنتفگ  یم  دندرک و  تکرش  هلان  و 

______________________________

راحب (- 1)
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راونالا

ج 2،ص:560 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

هورگ نایم  رد  هنوگچ  دـنا  هدوب  دـنمدرد  راوگوس و  شتداهـش  زا  هدوب و  ماما  ناـنز  عقاوب  اـهنآ  رگا  اریز  تسا ، نشور  مه  ربخ  نیا 
هدرپ رد  دنا  هتـشاد  هفیظو  اهنآ  هک  یتروص  رد  دـنا  هتخادرپیم  هیرگ  دایرفب و  دـنا  هدرکیم  تعیاشم  ار  ماما  هزانج  هک  ینادرم  ناوارف 
ماقم ات  دـنا  هتخاس  سابع  ینب  هیما و  ینب  زا  ماـما  نانمـشد  ار  نآ  لاـثما  ربخ و  نیا  دـنیاین ، نوریب  ناـشاه  هناـخ  زا  دـننامب و  فاـفع 

.دنروایب نیئاپ  ار  شزاتمم  تیصخش  دنبوک و  مه  رد  ار  ماما  هدنزرا 

يارب درک و  جاودزا  ینز  اب  نسح  ماما  دیوگیم  هدروآ و  نیریس  نب  دمحم  هک  تسا  يربخ  دروم  نیا  رد  لوعجم  رابخا  زا  رگید  ( 1)
هناسفا هیرهم  نینچ  ماما  هک  تسا  دیعب  نیا  وا  دنتـشاد  هارمه  هب  مهرد  رازه  نازینک  زا  مادـک  ره  هک  داتـسرف  زینک  دـصکی  شا  هیرهم 

هدش و یهن  مالسا  فرط  زا  يراک  نینچ  اریز  دوش  بکترم  ار  یفارـسا  یجرخلو و  نینچ  دزادرپب و  نز  کی  يارب  ار  ینیگنـس  يا و 
نم تما  نانز  نیرتهب   ) دومرف ربمایپ  هکنانچ  دورن  نز  نیباکب  يزیچ  رتشیب  نآ  زا  دوش و  افتکا  هنـسلا  رهم  ناـمهب  هک  هدیـسر  روتـسد 

يوریپ ربمغیپ  شور  زا  مه  نینمؤملا  ریما  هتفرگ و  یم  هنسلا  رهم  نامهب  ار  شنانز  ربمغیپ  دشاب ) رتمک  ناش  هیرهم  هک  دنتسه  یناسک 
هک تسا  ملسم  دیاین و  دیدپ  شربارب  رد  یتالکشم  دریگ و  تروص  یناسآب  جاودزا  میوق  تنس  هتساوخیم  مالـسا  اریز  تسا  هدرکیم 
هک يرابخا  رگید  ربخ و  نیا  تسا ، هتشاد  یمنرب  یمدق  مالسا ، تعیرش  فالخ  رب  درکیمن و  زواجت  ربمایپ  تنس  زا  زگره  نسح  ماما 

تسد و هتخادرپ  هک  دهدیم  ناشن  يراکشآ  هب  هدش  نایب  ماما  ياهجاودزا  دروم  رد 
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یگمه هک  مینیب  یمن  یگتخاس  تایاور  نیمه  زج  ماما  جاودزا  ترثک  يارب  یلیلد  هنوگ  چیه  تروص  نیا  رد  تسا و  نانمشد  نابز 
( یناث دیهش  کلاسم  ، 38 هیاهنلا 8 / هیادبلا و  تسا -(  هنانمشد  ياهیزرو  ضرغ  هب  هدولآ 

ج 2،ص:561 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.دشاب انتعا  رابتعا و  لباق  دناوتیمن  و 

(1)

روصنم يزادرپ  غورد 

ربخ نیا  ناخروم  تسا و  هدوب  یسابع  هفیلخ  روصنم  هدرک  مهتم  دایز  نانز  نتـشاد  هب  ار  نسح  ماما  هک  یـسک  نیتسخن  يوق  نامگب 
رطخ رد  اهنآ  بالقنا  زا  ار  شتموکح  تشاد و  لدب  ناوارف  يدرد  نسح  ینب  ياهبالقنا  اهمایق و  زا  روصنم  اریز  دـنا  هدروآ  وا  زا  ار 

رد درک  ریگتـسد  ار  نسح  نب  هّللا  دبع  روصنم  هک  یتقو  .تخادنا  نادنزب  تشک و  تهج  نیدب  ار  نانآ  زا  ناوارف  یهورگ  دـیدیم و 
نیا دـیزرو و  تراسج  شنادـنزرف  نینمؤملا و  ریما  هب  تبـسن  تفگ و  ازـسان  ار  مشاـه  ینب  دـناوخ و  يا  هبطخ  ناـسارخ  مدرم  ربارب 

.دز نسح  ماما  هب  مه  ار  تمهت 

: دوب نیا  شا  هتفگ  نتم 

هضراعم دایز  هن  مک و  هن  اهنآ  اب  تفالخ  راک  رد  تسین  یئادخ  وا  زج  هک  یئادخب  میتشاذگاو و  تفالخ  هب  ار  بلاط  یبأ  نارسپ  ام  »
نایم رد  دـنداد و  يأر  شنایزب  اـهنآ  درک و  نییعت  ار  نیمکح  تفاـین و  يزوریپ  یلو  دیـسر  تفـالخب  بلاـط  یبأ  نب  یلع  میدرکن ،
نسح وا  زا  سپ  دنتشک ، ار  وا  دنتخات و  وا  رب  شدامتعا  دروم  نایعیش  نارای و  هکنیا  ات  دمآ  دوجوب  یگدنکارپ  داتفا و  فالتخا  مدرم 

زا سپ  ار  تفالخ  تفگ  درک و  هسیـسد  وا  اب  هیواعم  دریذپب و  دوش و  هضرع  واب  یلام  هک  دوبن  یـسک  وا  مسق  ادـخب  دیـسر  تفالخب 
ار وا  درک و  دهاوخ  راذگاو  وا  هب  دوخ 
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رتسب رد  هکنآ  اـت  دادـیم  قـالط  ار  ینز  رگید  زور  تفرگیم و  ینز  زور  کـی  دروآ و  يور  ناـنزب  مه  نسح  دز و  راـنک  تفـالخ  زا 
«. 1 « » درپس ناج  يرامیب 

: حرش نیا  هب  تشاد  رب  رد  ار  يدایز  ياهتمهت  اهغورد و  روصنم  راتفگ 

______________________________

226 بهذلا 3 / جورم  (- 1)

ج 2،ص:562 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

نییعت هب  هاپـس  درمتم  دارفا  اریز  تسا ، ضحم  ناـتهب  درک ، نـییعت  نداد  مـکح  هـب  ار  نـیمکح  نینمؤـملا  ریما  تـفگ  هـکنیا  - 1 ( 1)
حرش ام  دش و  میلست  هلأسم  نیا  هب  راچانب  مه  ماما  دنتشاداو و  نآ  لوبقب  ار  ماما  دندرک و  يراشفاپ  راک  نیا  رد  دنتخادرپ و  نیمکح 

.میدروآ باتک  نیا  لوا  دلج  رد  ار  نایرج  نیا 

لتاق هک  یتروص  رد  دنتشک ، ار  وا  دندیروش و  ترـضح  نآ  رب  ماما  دمتعم  نایعیـش  نارای و  هک  تفگ  شا  هبطخ  رد  روصنم  - 2 ( 2)
.دندمآ یم  باسحب  شنانمشد  نیرت  تخسرس  زا  هکلب  دندوبن  ماما  نایعیش  نارای و  زا  اهنت  هن  اهنآ  دوب و  جراوخ  هورگ  زا  ماما 

تمهت نیا  دادیم و  قالط  ار  ینز  رگید  زور  تفرگ و  یم  ینز  زور  ره  دروآ و  يور  نانزب  نسح  ماما  هک  تفگ  نینچمه  و  - 3 ( 3)
.دنا هتفگن  ینخس  نینچ  ناخروم  زا  مادک  چیه  تسا و  رودب  ماما  تحاس  زا 

تیعقوم و دنک و  ریقحت  ار  ع )  ) نسح نادـناخ  هک  تساوخیم  تخادرپیم و  شتموکح  ناینب  يراوتـسا  يارب  ار  اهغورد  نیا  روصنم ،
چیه دوب و  هدرک  تعیب  هیکز  سفن  دـمحم  اـب  راـب  ود  تفـالخب ، ندیـسر  زا  شدوخ  هک  یتروـص  رد  دـبوک  مه  رد  ار  ناـشتیبوبحم 

اهاتسور رد  هک  دوب  يریقف  درم  وا  .دوب  تیصخش  یب  مانمگ و  يدرف  مه  ناناملـسم  هعماج  رد  تشادن و  لد  رد  تفالخ  زا  یئوزرآ 
اه هعرزم  و 

دلج 2 مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  www.Ghaemiyeh.comیناگدنز  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 645زکرم  هحفص 571 

http://www.ghaemiyeh.com


دندوب هدرکن  یتمدخ  مالـساب  زگره  شنادناخ  وا و  تفرگیم و  هقدص  ناناملـسم  زا  دوتـس و  یم  ار  ربمغیپ  نادناخ  درکیم و  یئادگ 
.دنشاب تفالخ  هتسیاش  هک 

هتفگ نینچ  هتـشون و  هیکز  سفن  هب  دوخ  همان  نمـض  رد  هک  تسا  یبلاطم  ربمایپ  دـنزرف  رب  زیرنوخ  شکرـس  نیا  ياوران  ياهتمهت  زا 
: تسا

تفر و زاجح  هب  تخورف و  هیواعمب  سابل  هماج و  يرادقم  ربارب  رد  ار  تفالخ  وا  دیسر و  نسح  هب  نینمؤملا  ریما  تدج  زا  تفالخ  »
یئاهلوپ درپس و  لهاانب  ار  تفالخ  درک و  وا  میلست  ار  شنایعیش 

ج 2،ص:563 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

««. 1  » دیا هتفرگ  نیا  زا  شیپ  ار  شلوپ  دیتشاد  تفالخ  رد  یقح  امش  رگا  نیاربانب  درک  تفایرد  عورشمان  اوران و 

اریز دراد  هگن  نانچمه  دوب  هدیـشوپ  قحانب  هک  ار  تفـالخ  نهاریپ  هک  دوب  نیا  اـهیراک  هطلغم  اـهییوگ و  هواـی  نیا  زا  روصنم  روظنم 
ینب ددرگزاب و  اهنآ  هب  تفالخ  ات  تفرگ  تروص  نایولع  زا  تیامح  هار  رد  دـش  ياپرب  يوما  تموکح  ینوگژاو  يارب  هک  یبـالقنا 

.دنتشادن هراب  نیا  رد  یقح  چیه  سابع 

(1)

سنمال ياهینادان 

نادرمب هدنابـسچ و  نآب  یئاوراـن  ياـهتمهت  هداد و  رارق  هلمح  دروم  ار  مالـسا  تمارک  هک  تسا  یناـسک  هلمج  زا  قرـشتسم  سنمـال 
نانز هرابرد  وا  میتشاد ، نایب  ماما  حلص  دروم  رد  ار  وا  ياهتمهت  زا  یخرب  ام  هک  تسا  هتخاس  دراو  یئاه  نعط  مالسا  نارای  گرزب و 

: تسا هتشون  نینچ  ماما 

لقن رفن  دصکی  ات  ار  وا  نانز  هکنانچ  دینارذگ  نانز  ندرک  اهر  نتفرگ و  هب  ار  شبابش  نارود  دیسر  یناوج  نینـسب  نسح  هک  یتقو  »
یناوارف ياهیراتفرگ  راچد  ار  شردپ  یئاهراک  نینچ  اب  وا  .دنداهن  مان  هدـنهد  قالط  ار  وا  شتـسردان  قالخا  نیا  رثا  رب  دـنا و  هدرک 

فارسا هار  نیا  رد  درک و 
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تفالخ راگزور  رد  دادـیم و  صاصتخا  یهاگتـسد  مد و  راکتمدـخ و  هناـخ و  شناـنز  زا  کـی  ره  هب  درکیم و  يداـیز  یجرخلو  و 
«. 2 « » درکیم جرخ  هار  نیا  رد  يدایز  تورث  دوب  هتفرگ  ارف  ار  اج  همه  رقف  هک  شردپ 

ینئادم لثم  يراوخ  هریج  ناخروم  زا  ار  اهفرح  نیا  سنمال 

______________________________

92 برعلا 3 / لئاسر  هرهمج  ، 233 یشعالا 1 / حبص  (- 1)

400 فراعملا 7 / هرئاد  (- 2)

ج 2،ص:564 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

ثحب رد  مه  نیقرـشتسم  و  خیرات ، يارب  هن  دنتـشون  یم  مکاح  ياهتردـق  تیاضر  بلج  يارب  ار  رابخا  نیا  هک  هدرک  لقن  وا  لاثما  و 
رئاج ياهتموکح  هب  هک  راکتنایخ  ناسیون  خـیرات  نامه  دـندرکیم ، هدافتـسا  نیخروم  نیمه  ياه  هتفگ  زا  رتشیب  دوخ  یخیراـت  ياـه 
هتفگ هدوزفا و  اهنآ  هب  مه  يرتدایز  ياهتمهت  اـهغورد و  هتـشذگ و  مه  هزادـنا  نیا  زا  سنمـال  یلو  ( 1  ) دنتـشاد هیکت  تیب  لها  دض 

563 ص :  سنمال .....  ياهینادان  ج 2 564  (ع ) یلع نب  نسح  یناگدنز  تسا :

هک یناسک  زا  سک  چـیه  یلو  دوب  هدرک  يدایز  ياهینمـشد  راتفرگ  ار  ع )  ) یلع شناوارف  ياـهقالط  اـهجاودزا و  تلع  هب  نسح  - 1
.دنا هدرکن  يا  هراشا  سنمال  ياه  هوای  نیا  هب  دنا  هتشون  ار  ماما  لاح  حرش 

چیه هک  یتروص  رد  دوب  هدرک  هاربور  یهاگتـسد  مد و  راکتمدـخ و  هناخ و  شنانز  زا  کی  ره  يارب  نسح  ماـما  هک  تسا  هتفگ  - 2
.تسا سنمال  دوخ  ياجبان  ياهتمهت  ضحم و  ياهغورد  زا  نیا  دنا و  هتفگن  ینخس  نینچ  نیخروم  زا  کی 

مالسا هب  ات  دنتفرگ  مادختساب  ار  يرودزم  ياهملق  نینچ  دننک  یم  هلمح  نآ  هب  دنگنج و  یم  مالسا  اب  هک  یحیسم  ریـشبت  ياههورگ 
دنا و هتـشارفارب  ار  مدرم  یئامنهار  ياهلعـشم  هک  ار  سدقم  نایاوشیپ  گرزب و  نادرم  شزرا  دننک و  بوشم  ار  مدرم  نهذ  دـنزاتب و 

گرزب ندمت 
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.دنزاس ریقحت  فیعضت و  شوختسد  دنا  هدروآ  دوجوب  ار  یناهج 

حرش هب  کنیا  دبای و  یم  نایاپ  دنا  هتخادرپ  هتخاس و  هک  یئاهـضرغ  اهغورد و  ماما و  نانز  ترثک  هلئـسم  هرابرد  ام  نخـس  اجنیا  رد 
: میزادرپ یم  دنا  هدرک  لقن  ناخروم  هک  ترضح  نآ  نانز  یماسا  لاح و 

[ ترضح نآ  نانز  یماسا  لاح و  حرش  ]

هراشا

(2)

يرازف هلوخ  - 1

رب هک  يرـسمه  بش  نیتسخن  رد  درک و  جاودزا  وا  اـب  ماـما  هک  دوب  یلماـک  دـنمدرخ و  روماـن و  ناـنز  زا  يرازف  روظنم  تخد  هلوخ 
يور

ج 2،ص:565 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

اج زا  بش  هک  مدیـسرت  تفگ  راک  نیا  تلع  يارب  دز و  هرگ  شلاخلخ  هب  ار  شرـسمه  ياپ  يرـسور  اب  هلوخ  دـندوب  هدـیباوخ  یماب 
زاربا ار  دوخ  صالخا  تدارا و  بتارم  هلیـسو  نیدـب  مشاب و  برع  نایم  رد  سک  نیرتکرابمان  نم  یتفیب و  نیئاـپب  ماـب  زا  يزیخرب و 

«. 1  » تشاد

يا همرس  درکن و  یشیارآ  هلوخ  تشذگ و  لاس  کی  دنامب و  اجنامه  زور  تفه  دش و  لاح  شوخ  هلوخ  يرادافو  یتسود و  زا  ماما 
داد باوج  دیـسرپ  ار  تلع  هک  ماـما  درک و  تنیز  دروآ ، ایندـب  ار  نسح  نب  نسح  راوـگرزب  دیـس  هکنآ  زا  سپ  یلو  دیـشکن  مشچب 
ما هدروآ  يرـسپ  هک  نونکا  دروآ  یمن  ماما  زا  يدنزرف  یلو  دنک  یم  تنیز  ار  دوخ  هک  دـنیوگب  اهنز  میارایب و  ار  دوخ  هک  مدیـسرت 
هب درک  ناوارف  يراز  یبات و  یب  ماما  گرم  رد  وا  تفاـی ، تاـفو  ترـضح  نآ  اـت  دوب  ماـما  هناـخ  رد  ناـنچمه  هلوخ  مرادـن ، یئاورپ 

: دناوخ ار  رعش  نیا  وا  هب  باطخ  شردپ  هک  يا  هزادنا 

دوب هدیسر  وا  هب  راگزور  ياهتبیصم  هکدینارذگ  هلانب  ار  زورید  هلوخ  هک  متفای  ربخ 

«. 2  » دننک یم  هیکت  ربصب  ناراوگرزب  هک  شاب  ابیکش  نکم و  يراز  هلوخ  يا 

یلو دندمآ  شیراگتساوخب  شیرق  ناسانشرس  زا  یهورگ  دیـسر  غولب  نارودب  نوچ  هک  تسا  هدمآ  نینچ  هلوخ  لاح  حرـش  رد  ( 1)
داد قالط  هجراخ  رتخد  هکیلم  مانب  ار  هلوخ  ردام  شردپ  هک  دـعب  تسناد ، یمن  شرتخد  ياتمه  ار  اهنآ  اریز  دادـن  تیاضر  شردـپ 

تفرگ و ینزب  ار  وا  هّللا  دیبع  نب  هحلط 
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مساق ما  دواد و  میهاربا و  مانب  ینادنزرف  دمحم ، زا  هلوخ  دروآرد و  دمحم  شرسپ  جاودزا  هب  مه  ار  هلوخ  وا  رتخد 

______________________________

216 رکاسع 4 / نبا  خیرات  (- 1)

جاجز ص 7 یلاما  (- 2)

ج 2،ص:566 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

دش و راذگاو  نسح  ماما  هب  راک  نیا  رایتخا  دندمآ و  هلوخ  يراگتـساوخب  يا  هدع  دش و  هتـشک  لمج  گنج  رد  دمحم  .دروآ  ایندب 
تشارفارب و یمچرپ  ربمغیپ  دجـسم  رد  دمآ و  هنیدمب  دینـش  ار  ربخ  نیا  هک  هلوخ  ردپ  درب ، هنیدـمب  دوخ  اب  تفرگ و  ینزب  ار  وا  ماما 
، دریگب ماما  زا  ار  شرتخد  ات  تساوخ  کمک  اهنآ  زا  هلوخ  ردـپ  دـندش و  عمج  مچرپ  رود  دـندوب  سیق  هلیبق  زا  هک  شناگتـسب  مامت 

نخـس ماما  لئاضف  زا  درک و  شنزرـس  ار  شردـپ  هلوخ  دریگب ، میمـصت  هنادازآ  اـت  تشاذـگ  دازآ  ار  هلوخ  دیـسر ، ماـما  هب  هک  ربخ 
هارمه هب  ماما  دـیایب ، تلابندـب  دراد  هقالع  وتب  ماما  رگا  ات  نامب  اج  نیمه  تفگ  هلوخ  هب  دـش و  نامیـشپ  راـک  نیا  زا  شردـپ  تفگ ،

نیا یـسبع  ریبج  هراب  نیا  رد  دـندینادرگزاب ، هناخب  لیلجت  مارتحا و  اب  ار  وا  دـنتفر و  هلوخ  دزن  هب  سابع  هّللا  دـبع  نیـسح و  شردارب 
: دورس ار  راعشا 

تسا رایس  نب  روظنم  نامدود  رد  یگدنشخب  هکدنتسناد  نایبذ  ینب  مدرم  اهنیمزرس و 

دراب یم  ورف  شدوخ  هاگیاج  زا  یناراب  ره  ودندیراب  اهنآ  رب  ناشیاهتسدب  ناروآ  ناراب  و 

دنک رادید  ار  وا  یناهنپ  هب  هک  دنامن  یناوج  چیه  ودندرک  تسار  اهنامک  دنتفر و  ناشزینک  رادیدب 

.دندش یضار  اهداماد  ناگدازرهاوخ و  هب  زین  اهنآ  ودنشاب  اهنآ  داماد  هک  دندش  یضار  شیرق 

درکن جاودزا  یسک  اب  رگید  ماما  گرم  زا  سپ  دوب و  ماما  اب  يریپ  نینس  ات  هلوخ  ( 1)

دلج 2 مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  www.Ghaemiyeh.comیناگدنز  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 645زکرم  هحفص 575 

http://www.ghaemiyeh.com


ات تفر  هلوخ  دزن  هب  رعاش  قدزرف  رـسمه  راون  دیـسر  تردقب  هّللا  دبع  هک  یتقو  تفرگ و  ینزب  ار  وا  ریبز  هّللا  دبع  هک  هدـش  هتفگ  و 
هراب نیا  رد  قدزرف  تفریذپ و  ار  شتعافش  هّللا  دبع  درک و  مادقا  هراب  نیا  رد  هلوخ  دنک و  تعافش  شرهوش  شیپ  قدزرف  هرابرد 

ج 2،ص:567 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

: دورس نینچ 

درک تعافش  روظنم  رتخد  یلو  تسین  هتفریذپ  ناشتعافش  شنارسپ  اما 

«1  » .دیآ تشیپ  هب  هنهرب  دناوتب  هک  تسا  یسک  عیفش  هکلبدیآ  وت  دزنب  هماج  اب  هک  تسین  یسک  عیفش 

هدرکن جاودزا  شردپ  هزاجا  نودب  هلوخ  اب  زگره  ماما  اریز  تسا ، رودب  تیعقاو  زا  یلایخ و  ناتساد  کی  ام  رظنب  هصق  نیا  یلو  ( 1)
هک تسا  دیعب  هکنآ  رگید  دنک و  جاودزا  رتخد  اب  ردـپ  تیاضر  نودـب  هک  تسا  لاحم  دـیآ و  یمنرب  ماما  نأش  زا  يراک  نینچ  اریز 

هنیدمب هلوخ  ردـپ  هک  دوریمن  روصت  نینچمه  دـشاب و  ربخ  یب  دوب  هتـشذگ  نآ  زا  یتدـم  هک  وا  نیتسخن  رهوش  گرم  زا  هلوخ  ردـپ 
هتشاد گرزب  فیرش و  نادرم  زا  يداماد  هک  تساوخیم  وا  اریز  دریگب ، ماما  زا  ار  شرتخد  هک  دهاوخب  کمک  شناگتـسب  زا  دورب و 

هک میرادن  کش  نیاربانب  دوب  مالـسا  ياهتیـصخش  نیرتگرزب  زا  هک  یماما  تساوخیمن  ار  ماما  يداماد  هنوگچ  تروص  نیا  رد  دشاب 
.تسا یگتخاس  غورد و  ناتساد  نیا 

(2)

ثعشا تخد  هدعج  - 2

جاودزا نیا  ببس  تسا و  هدعج  شنیرت  تسرد  هک  دنا  هتسناد  هشیاع  ءاثعش و  هنیکس ، ار  وا  دنراد و  فالتخا  ناخروم  وا  مان  هرابرد 
دیعس .درک  يراگتساوخ  نسح  شدنزرف  يارب  نارع  ما  مانب  ار  ینادمه  سیق  نب  دیعس  رتخد  نینمؤملا  ریما  هک  تسا  هدش  نایب  نینچ 

منک تروشم  هراب  نیا  رد  دیهد  تلهم  نمب  تفگ 

دلج 2 مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  www.Ghaemiyeh.comیناگدنز  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 645زکرم  هحفص 576 

http://www.ghaemiyeh.com


: تفگ دیعس  هب  گنرین  يور  زا  قفانم  درم  نآ  تفگ ، وا  هب  ار  نایرج  دروخرب و  ثعشا  هب  هار  نیب  رد  دمآ  نوریب  ماما  روضح  زا  و 

______________________________

بلاطلا ص 73 هدمع  روثنملا ص 187 ، رد  (- 1)

ج 2،ص:568 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

نم دیوگب  دنک و  يراتفردب  وا  اب  دزرون و  فاصنا  شا  هرابرد  دشورفب و  رخف  وا  هب  هشیمه  هک  یهدیم  نسح  هب  ار  ترتخد  هنوگچ  »
ات یهدب  شیومع  رسپ  هب  ار  وا  هک  تسین  رتهب  سپ  دشاب ، هتـشادن  یتلیـضف  نینچ  شربارب  رد  وا  منینمؤملا و  ریما  ادخ و  ربمایپ  دنزرف 

«1 « »؟ دنشاب رگیدکی  هتسیاش 

؟ شیومع رسپ  مادک  - 

.ثعشا رسپ  دمحم  - 

: تفگ تفر و  نینمؤملا  ریما  دزن  هب  هدزباتش  ثعشا  ( 1 ، ) مداد ترسپ  هب  ار  مرتخد  تفگ  دروخ و  بیرف  هراچیب  نآ 

؟ يا هدرک  يراگتساوخ  ع )  ) نسح يارب  ار  دیعس  رتخد  وت  - 

یلب - 

؟ دشاب رتدنمتورث  رتابیز و  رتراد و  هداوناخ  رت و  فیرش  وا  زا  هک  یهاوخ  یمن  ار  يرتخد  ایآ  - 

؟ تسیک رتخد  نآ  - 

.ثعشا رتخد  هدعج  - 

میا هدرک  وگتفگ  هراب  نیا  رد  يرگید  درم  اب  ام  - 

درادن دوجو  امش  يارب  یهار  وگتفگ  نیا  هرابرد  - 

دنک تروشم  شردام  اب  ات  تسا  هتفر  وا  - 

داد ثعشا  نب  دمحم  هب  ار  شرتخد  وا  - 

؟ هدرک يراک  نینچ  یک  - 

میایب اجنیا  هب  هکنیا  زا  لبق  - 
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: تفگ تفاتش و  وا  شیپ  هدروخ  ار  ثعشا  بیرف  دیمهف  دیعس  هک  یتقو  درک ، تقفاوم  داهنشیپ  نیا  اب  نینمؤملا  ریما 

؟ یتخاب گنرین  نم  اب  مشچ  کی  درم  يا  - 

______________________________

رگید ذخآم  نییبلاطلا ص 33 و  لتاقم  (- 1)

ج 2،ص:569 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

؟ یتسین قمحا  وت  ایآ  ینک  تروشم  ربمایپ  دنزرف  هرابرد  یتساوخ  هک  یتسه  وت  ثیبخ  روک  - 

ترسمه اب  یهاوخ  یمن  ایآ  تفگ  تفر و  ع )  ) نسح روضحب  ناباتش  ثعشا 
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يرـسمه هب  ار  شرتخد  درک و  شرف  ار  شدوخ  هناخ  ماما و  هناخ  نیب  هار  دعب  دورب و  تسد  زا  تصرف  هک  دیـسرتیم  وا  ینک ؟ رادید 
«1  » .دیشخب ماما 

.تفر ماما  هناخب  هدعج  بیترت  نیا  هب  و 

(1)

یمعثخ هشیاع  - 3

ع)  ) یلع هک  یماـگنه  دـمآرد و  ع )  ) نسح جاودزا  هب  نینمؤملا  ریما  تاـیح  ناـمز  رد  هک  دوب  یمعثخ  هشیاـع  ماـما ، ناـنز  هلمج  زا 
ماما میوگیم ، کیربت  وتب  ار  تفالخ  تفگ  درک و  ینامداش  زاربا  نینمؤملا  ریما  لتق  زا  دمآ و  ع )  ) نسح روضحب  نز  نیا  دش ، دیهش 

: دومرف تخورفارب و  تتامش  نیا  زا 

ماما تفای و  نایاپ  شا  هدع  راگزور  ات  دش  نیشن  هناخ  تفر و  هشیاع  مداد ، قالط  ارت  هک  ورب  ینکیم ؟ ینامداش  زاربا  یلع  گرم  رب  »
يا هرهب   ) تفگ دیـسر  هشیاع  هب  اهلوپ  هک  یتقو  دنارذگب و  ار  شیناگدنز  ات  دیـشخب  وا  هب  مرد  رازه  هد  تخادرپ و  ار  وا  هیرهم  هیقب 
داـی نابیـش  ینب  هلیبق  زا  ینز  موثلک و  ما  قـالط  دروم و  نیمه  زج  ماـما  زا  یقـالط  خـیرات  و  «( 2  » هدش ادـج  تسود  زا  تسا  كدـنا 

؟ تساجک دنا  هتخادنا  هار  ادص  رس و  شا  هرابرد  ناخروم  زا  یضعب  هک  یئاهقالط  نآ  سپ  تسا ، هدرکن 

: تسا حرش  نیدب  میتفاین  تسد  ناشلاح  حرشب  هک  ماما  نانز  رگید  مان  ( 2)

______________________________

يزوج ص 27 نبا  ءایکذالا  (- 1)

216 رکاسع 4 / نبا  خیرات  (- 2)

ج 2،ص:570 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

«1  » .درک جاودزا  وا  اب  يرعشا  یسوم  وبا  درک و  شیاهر  دعب  تفرگ و  ینزب  ار  وا  ماما  هک  سابع  نب  لضف  رتخد  موثلک  ما  - 4

.دروآ ایندب  هحلط  مانب  يدنزرف  هک  یمیمت  هّللا  دیبع  نب  هحلط  رتخد  قاحسا  ما  - 5

وا زا  دیز  مانب  يرسپ  هک  يراصنا  دوعسم  یبا  رتخد  ریشب  ما  - 6
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.دمآ ایندب 

.رکب وبا  نب  نمحرلا  دبع  رتخد  دنه  - 7

.يرقنم میها  نب  ورمع  نارتخد  زا  ینز  - 8

.دش دلوتم  وا  زا  رمع  مانب  يرسپ  هک  فیقث  هلیبق  زا  ینز  - 9

هرارز نارتخد  زا  ینز  - 10

یمن تفگ  داد و  قالط  ار  وا  ترـضح  تسا و  جراوخ  هورگ  زا  دش  مولعم  دعب  هک  هرم  نب  مامه  نادناخ  زا  نابیـش  ینب  زا  ینز  - 11
«2  » .مشاب هتشاد  هارمه  ار  منهج  شتآ  زا  يا  هلعش  هک  مهاوخ 

یلجب ریرج  ناردارب  زا  هّللا  دبع  نب  لیلش  رتخد  هّللا  دبع  ما  - 12

.دنا هتشون  هلمر  هلیفن و  ار  وا  مان  دوب و  يزینک  هک  مساق  ما  - 13

يربارب دنا  هتـشاد  نایب  زادرپ  غورد  ناخروم  هک  یناوارف  سایقم  اب  دناوتیم  هنوگچ  دودـعم  دادـعت  نیا  دـندوب و  ماما  نانز  همه  اهنیا ،
؟ دنک

[ ماما رتخد  رسپ و  نادنزرف  ]

هراشا

رد ناخروم  هک  دـنامیم  یقاب  ماما  رتخد  رـسپ و  نادـنزرف  هرابرد  ثحب  دـبای و  یم  نایاپ  ماما  نانز  هراـبرد  اـم ، نخـس  اـجنیا  رد  ( 1)
: حرش نیدب  دنراد  ناوارف  یفالتخا  اهنآ  دادعت 

«3  » رتخد راهچ  رسپ و  تشه  رفن ، هدزاود  - 1

______________________________

204 باعیتسا 3 / (- 1)

.تسا هتشون  ار  اهنز  نیا  مان  هک   8 دیدحلا 4 / یبا  نبا  حرش  (- 2)

داشرا (- 3)

ج 2،ص:571 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 
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«1  » رتخد راهچ  رسپ و  هدزای  رفن ، هدزناپ  - 2

«2  » رتخد جنپ  رسپ و  هدزای  رفن ، هدزناش  - 3

«3  » رتخد شش  رسپ و  هدزیس  رفن ، هدزون  - 4

«4  » رتخد راهچ  رسپ و  هدزناش  رفن ، تسیب  - 5

«5  » .رتخد تشه  رسپ و  هدراهچ  رفن ، ود  تسیب و  - 6

هتشاذگ یقاب  ینادنزرف  دوخ  زا  دیز  نسح و  طقف  ماما  نادنزرف  زا  هک  دنا  هتـشون  یگمه  ناخروم  تسا و  هدش  هتفگ  مه  نیا  زا  ریغ 
.دنا

(1)

مساق - 1

تـسا یقاب  نانچمه  شا  هنادواج  هودنا  هک  البرک  هعقاو  رد  ءادهـشلا  دیـس  شیومع  هارمه  هب  دراد ، رارق  ماما  نادـنزرف  هعیلط  رد  هک 
هنومن یناوج  یباداش  ینـشور و  یئابیز و  رد  دربیم و  رـسب  یناگدـنز  یمرخ  یناوج و  نارود  رد  تداهـش  ماگنهب  تفاـی و  تداـهش 

دایرف ربمایپ و  نادناخ  لتق  دید و  اهنت  ار  شیومع  هک  یماگنه  مساق  دوب ،

______________________________

هیربنعلا هحفن  (- 1)

: تسا هتـشون  نینچ  ار  ماما  نادـنزرف  ياهمان  هک  يدـجم  يزیرقم  ءافلخلا  رابخا  یف  ءافنحلا  ضاعتا  یلدـیبع ، تایبنیز  بنیز و  (- 2)
هب نارتخد  و  رمع ، رکب و  وبا  نمحرلا ، دبع  بوقعی ، هزمح ، هّللا ، دـبع  لیعامـسا ، هحلط ، مرثا ، نیـسح ، نسح ، دـیز ، یماساب  نارـسپ 

هلوخ نسح  ردام  هدوب و  یجرزخ  ناشردام  نسحلا  ما  ریخلا و  ما  دیز و  هک  هّللا  دبع  ما  هملسلا ، ما  نسحلا ، ما  هلمر ، ریخلا ، ما  یماسا 
شرتخد نیسح  ماما  هک  تسا  يرازف 
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هک تسا  هدـش  هتفگ  دوب و  میت  هلیبق  زا  یـشیرق و  هحلط  ردام  دـنا و  هدوب  زینک  نیـسح  رمع و  ناردام  هداد ، نسح  نیمه  هب  ار  همطاف 
هرهچ درکن و  طونح  یلو  درک  نفک  ار  وا  نیـسح  ماما  درک و  تافو  مارحا  لاح  رد  ءاوبا  هیحان  رد  نسح  ماـما  دـنزرف  نمحرلا  دـبع 

.دیناشوپن ار  شا 

يراخب رصن  وبا  هیولعلا  هلسلسلا  رس  (- 3)

يزوج نبا  صاوخلا  هرکذت  (- 4)

هیدرولا ص 107 قئادح  (- 5)

ج 2،ص:572 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

داهج هزاجا  وا  زا  دیـسوب و  ار  شیاپ  تسد و  دـمآ و  شیومع  دزن  هب  دروآ و  شناجیه  هب  تلاـسر  ياـهراگدای  لـتق  زا  ناـنز  متاـم 
لیصفتب لتاقم  بابرا  ناخروم و  هک  تسا  زادگناج  دروآ و  درد  رایـسب  مساق ، تداهـش  یگنوگچ  داد ، هزاجا  وا  هب  ماما  تساوخ و 

.دنا هتشاد  نایب 

(1)

رکب وبا  - 2

«. 2  » تشاد مان  هلمر  هک  « 1  » دوب يزینک  شردام  هّللا و  دبع  شمان 

دیهـش دش  رادازع  ادخ  ربمایپ  هک  یکاندرد  هعجاف  نآ  رد  درک و  هزرابم  ربمایپ  دنزرف  يرای  ادـخ و  نید  تیامحب  اروشاع  زور  رد  وا 
.دیدرگ

(2)

هّللا دبع  - 3

كدوک نیا  تشاد ، لاس  هدزای  طقف  تقو  نآ  رد  دیـسر و  تداهـشب  ع )  ) ءادهـشلا دیـس  شیومع  هارمه  هب  ـالبرک  هعجاـف  رد  زین  وا 
تفاتش ترـضح  يوسب  ع )  ) نیـسح زا  عافد  يارب  دنربیم  هلمح  وا  رب  هدش و  عمج  شدرگ  يوما  نایهاپـس  هک  دید  ار  شیومع  نوچ 

و یـشکب ) ار  میومع  یهاوخیم  ثیبخ  ردام  دنزرف  يا   ) دز دایرف  هّللا  دبع  درک ، هلمح  ماما  هب  ریـشمش  اب  بعک  نب  رحبا  تقو  نیا  رد 
وا ماما  درب و  هانپ  شیومعب  هّللا  دبع  درک ، نازیوآ  تسوپ  هب  ار  شتسد  ریـشمش  دروآ و  شیپ  ماما  زا  عافد  يارب  ار  شکچوک  تسد 

«. 3  » درک حبذ  شیومع  شوغآ  رد  ار  كدوک  درک و  اهر  يریت  لهاک  نب  هلمرح  ناهگان  هک  دینابسچ  هنیس  هب  ار 

یگرزب و نینچ  دوخ  نامیا  هار  رد  هک  دنوشیمن  هدید  یناسک  ربمایپ  نادناخ  ناناوج  نوچمه  زگره  یناسنا  دیدج  میدق و  خیرات  رد 
.دنهد ناشن  دوخ  زا  یتداشر 
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______________________________

259 يربط 6 / خیرات  (- 1)

فوهل ص 68 (2 و 3 -)

ج 2،ص:573 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

(1)

دیز - 4

ياههار زا  مدرم  دیسریم و  همهب  شیکین  ناسحا و  هک  دوب  هدنشخب  دنمهوکش و  يدیـس  دوب  هدمآ  ایندب  یجرزخ  يردام  زا  هک  دیز 
دبع نب  نامیلس  نوچ  دوب و  ربمغیپ  تاقدص  یلوتم  وا  .دنبای  هرهب  شغیردیب  ياهکمک  زا  ات  دنتفریم  هنیدمب  شتیانع  بلج  يارب  رود 

تفالخ هک  نامیلس  گرم  زا  سپ  یلو  درک  رانکرب  ماقم  نیا  زا  ار  وا  دیسر  تفالخب  کلملا 
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: تسا هتفگ  انث  راعشا  نیا  هب  ار  وا  یجراخ  ریشب  نب  دمحم  دش ، تاقدص  نیا  راد  هدهع  هرابود  دیسر  زیزعلا  دبع  نب  رمع  هب 

دنایوریم دنکیم و  زبس  ار  شیاهبوچ  دیابریم و  ار  نآ  یکشخدیآرد  ینیمزرسب  یفطصم  رسپ  هک  یماگنه 

دیآرب اه  هشوخ  دفکشب و  اه  هتسه  هک  یماگنه  ینازوس  ناتسبات  ره  رد  تسا  مدرم  راهب  دیز 

«2  » .هتسجخان کیرات و  بش  رد  تسا  یغارچوا  ایوگ  دریگیم  شودب  ار  اهاهبنوخ  همه 

هرهچ زا  دـندرکیم و  ماـحدزا  شربارب  رد  مدرم  داتـسیا و  یم  اـجنآ  دـمآ و  یم  رهظلا )  ) فورعم رازاـبب  دـش و  یم  بسا  راوس  دـیز 
«3  » تسا ادخ  ربمایپ  دننامه  دیز  دنتفگیم  دنداتفا و  یم  یتفگشب  شیابیز 

هلمج زا  دـنتفگ  هیثرم  شگرم  رد  ءارعـش  زا  یهورگ  درک ، رمع  لاس  دـص  ای  دون  تشذـگرد و  يرجه  تسیب  دـص و  لاس  رد  دـیز 
: تفگ دیز  كوس  رد  ار  راعشا  نیا  هک  دوب  یمحج  یسوم  نبا  همادق 

تسا هدش  راکشآ  وا  ياهیگدنز  زا  هک  تسا  تهج  نادبدزانیم  دیز  تیصخشب  نیمز  رگا 

دوب هدیدنسپ  شیاهراک  همه  هک  ار  يدیقف  هتفرگ  رب  رد  نیمز  سپ  هتفر  كاخب  شرکیپ  رگا  و 

______________________________

180 راحب 10 / (- 1)

234 راحب 10 / (- 2)

بایماک دـنهاوخیم و  کمک  وا  زا  هک  تسنادـیم  دینـش و  یم  ار  ناـگراچیب  يادـن  وا  ج 2،ص:574  ( ، (ع یلع نب  نـسح  یناگدـنز 
دندرگیمزاب

یهاوخیم هچ  تفگ  یم  دنمزاین و  ربارب  رددیناباوخیم  ار  شرتش  دوبن و  فرح  درم  وا 

دوب هتفر  تشاد  راوگرزب  یناکاین  هک  يدرم  يوسب  یلودیسر  یمن  شیاهتساوخرد  همهب  يدنمزاین  مه  رگا 

دوب رابدرب  اهیراوگان  سرت و  ماگنهب  تشاد و  ینامهم  يارب  یئاه  هورگ  ناگدرب و  يارب  یئاه  هتسب 

«. 1  » تساجرباپ راوتسا و  اهنآ  يراوگرزب  هک  يراوگرزبدزیخ  یمرب  رگید  یئاقآ  دریمب  اهنآ  زا  یئاقآ  هک  یتقو 

(1)

نسح - 5
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وا .تشاد  هدهعب  ار  تاقدص  تیلوت  نسح  ماما  تیصوب  هک  دوب  يردقنارگ  راوگرزب و  دیس  نسح 

دلج 2 مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  www.Ghaemiyeh.comیناگدنز  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 645زکرم  هحفص 585 

http://www.ghaemiyeh.com


، داتفا نیمز  رب  دایز  تحارج  اب  ات  دـیگنج  ترـضح  نآ  باکر  رد  درک و  تکرـش  اروشاع  هکرعم  رد  ع )  ) نیـسح شیومع  هارمه  هب 
نب ءامـسا  تقو  نیا  رد  دـنتفای ، یقمر  همین  نسح  رد  دـننک ، ادـج  ار  نادیهـش  ياهرـس  ات  دـندمآ  هفوک  هیاـمورف  نایهاپـس  هک  یتقو 
دعب درک و  نامرد  درب و  هفوک  هب  ار  نسح  ءامـسا  دنتـشادرب ، تسد  شلتق  زا  ات  درک  تطاـسو  دوب  وا  ياـهیئاد  زا  هک  يرازف  هجراـخ 

جاودزا ع )  ) نیـسح تخد  همطاف  شیومع  رتخد  اب  تشاد و  هدهعب  ار  نینمؤملا  ریما  شدج  تاقدص  تیلوت  نسح ، .داتـسرف  هنیدـمب 
هب ار  اهبـش  لاس  کی  تخاس و  اپرب  يا  همیخ  وا  ربق  رب  درک و  یناوارف  يراز  شگرم  رد  همطاـف  تفر ، اـیند  زا  نسح  هک  یتقو  .درک 

«. 2  » دینارذگ يراد  هزور  هب  ار  اهزور  تدابع و 

______________________________

هیدرولا ص 107 قئادح  (- 1)

272 لاقملا 1 / حیقنت  ، 138 راحب 10 / (- 2)

ج 2،ص:575 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

«. 1  » دیسر تداهشب  یناورم  هفیلخ  کلملا  دبع  نب  دیلو  رهز  هب  یگلاس  جنپ  یس و  نینس  رد  نسح 

.دبای یم  نایاپ  نسح  ماما  نادنزرف  هرابرد  ام  نخس  اجنیا  رد 

نانآ و لـصفم  لاـح  حرـشب  دـنک  یهارمه  قیفوت  هچناـنچ  هک  تشاد  يرت  هدرتسگ  ثحب  هب  يزاـین  دوب و  كدـنا  رایـسب  هک  ینخس 
نارگمتـس و دـض  رب  ع )  ) نسح نادـنزرف  تسدـب  هک  ینینوخ  ياـهبالقنا  تخادرپ ، میهاوـخ  خـیرات  لوـط  رد  ناشنادـنزرف  بـالقنا 

.تخاس ناشخرد  ار  یمالسا  خیرات  تاحفص  تفرگ و  ماجنا  یسابع  يوما و  ناراکزواجت 

______________________________

بلاطلا ص 78 هدمع  (- 1)

ج 2،ص:577 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

(1)

نارود نایاپ 

هراشا

ج 2،ص:579 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

اهنت یلو  دیـسر  تساوخیم  رذـگدوز  یبایماک  نیا  رد  هچنآ  هب  تفای و  ققحت  اـیند  نیگنر  یگدـنز  رد  هیواـعم  ياـهوزرآ  همه  ( 1)
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دوخب ار  وا  هشیمه  هشیدنا  کی 
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نارـسپ و نیب  شا  هنارباج  تموکح  هنابـصاغ و  تفالخ  هک  تساوخیم  وا  .دیـشکیم  یمارآاـنب  ار  شباوخ  رتسب  تشادـیم و  لوغـشم 
کیدزن هب  ار  ناگدنامرود  تخادنا و  یم  راکب  ار  شیاهـششوک  همه  تسردان  گنهآ  نیا  هب  ندیـسر  يارب  دبای و  همادا  شنادناخ 

قیفوت شا  هناراکبان  حرط  يارجا  هب  یلو  درکیم  رفـس  هنیدـمب  شیناوتان  يریپ و  دوجو  اب  درکیم و  جرخ  ناوارف  یئاهلوپ  دروآ و  یم 
زج یهار  هک  تفایرد  دایز ، هشیدـنا  زا  سپ  تفریم ، رامـشب  شربارب  رد  گرزب  یعنام  دوب و  هدـنز  ع )  ) نسح ماـما  اریز  تفاـی  یمن 
هب اج  همه  رد  دسر و  ارف  شیهلا  تفالخ  نارود  ات  دنرظتنم  دنا و  هتخود  مشچ  ماما  هب  مدرم  همه  نوچ  درادن ، یناهنپ  هب  ماما  نتشک 

.دزادنارب ار  اهیرباربان  اهیرگمتس و  دزادرپب و  ریخ  میمعت  تلادع و  شرتسگ 

هب هنوـگچ  اـت  دروآ  یم  رظنب  ناوارف  یئاـه  هشقن  اـهگنرین و  تفریم و  ورف  هایـس  فرژ و  يرکف  رد  دیـشیدنا و  یم  ناـنچمه  هیواـعم 
هک دمآ  شدایب  دوب  یمدرمان  رورت و  زا  یهایـس  هنومن  هک  شا  هنارک  ام  نخـس  ناهگان  درادرب ، هار  رـس  زا  ار  ماما  دسرب و  شیوزرآ 

دعس نینچمه  هتـشک و  ار  رتشا  کلام  یمالـسا  گرزب  رادرـس  دولآرهز ، لسع  اب  اریز  دراد ) لسع  زا  ینایهاپـس  دنوادخ   ) دوب هتفگ 
قشمد رد  شتماقا  ماگنهب  ماما  هب  يا  هدنشک  ياهرهز  راب  نیدنچ  تهج  نیمهب  دوب ، هدرب  نیب  زا  رهز  اب  ار  صاقو 

ج 2،ص:580 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

درک تساوخرد  یکلهم  رثؤم و  رهز  وا  زا  داتـسرف و  مور  روطارپما  هب  يا  همان  راـب  نیا  ( 1  ) .دوب هدیـسرن  شدوصقمب  یلو  هدیناروخ 
دگنج یمن  ام  اب  هک  یـسک  نتـشک  رد  هک  تسین  هتـسیاش  اـم  نید  رد   » تفگ درک و  يراددوخ  رهز  نداتـسرف  زا  مور  روطارپما  یلو 

روطارپما مینک .» تلاخد 
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رد درک و  راکـشآ  ار  شرفک  تسناد و  زیاج  ار  لتق  نیا  هیواعم  یلو  دشکب  ار  یهانگ  یب  هک  دـشن  رـضاح  شینید  داقتعا  هب  انب  مور 
رد هک  تسا  یـسک  ناـمه  رـسپ  مشکب  مهاوخیم  هک  ار  يدرم   » تشون تسناد و  عورـشم  ار  یلتق  نینچ  مور  روطارپـما  هب  دوخ  هماـن 

مومـسم ار  وا  مهاوخیم  نم  دریگب و  دهاوخیم  نم  زا  ار  شردـپ  یهاشداپ  درم ، نیا  کنیا  و  ادـخ ) ربمغیپ   ) درک مایق  زاجح  نیمزرس 
« .دنوش تحار  وا  رش  زا  اهنیمزرس  مدرم و  ات  منک 

نارودب تسکـش و  مه  رد  ار  اه  تب  هک  يربمایپ  نامه  تسادخ ، ربمایپ  رـسپ  وا  هک  تسنادیم  زیاج  ار  ماما  لتق  تهج  نادـب  هیواعم 
.داد نایاپ  كرش 

«. 1  » داتسرف هیواعم  يارب  هدنشک  يرهز  تفای و  یتصرف  مالسا  ربمایپ  زا  ماقتنا  يارب  مور  روطارپما 

ار سک  چیه  دینارذگ و  رظن  زا  ار  ماما  ناگتـسب  همه  دزیرب ، ماما  ماکب  ار  نآ  هنوگچ  هک  تفر  ورف  رکفب  دیـسر ، هیواعمب  رهز  نوچ 
تفای هدامآ  راک ، نیا  يارب  ار  ثعـشا  رتخد  هدـعج  درک و  قیقحت  ماما  نانز  هرابرد  دـعب  .تفاین  یگرزب  مرج  نینچ  باـکترا  هداـمآ 

ماما هاپس  رد  درک و  راداو  تیمکح  لوبق  هب  ار  نینمؤملا  ریما  نیفـص ، گنج  رد  هک  دوب  يراکبان  درم  نامه  هدعج  ردپ  ثعـشا  اریز 
شموش فدـهب  ندیـسر  رد  ار  وا  دـشاب و  هیواعم  تسدـمه  ع )  ) نسح ماما  لتق  رد  تسناوتیم  مه  شرتخد  نیاربانب  تخادـنا  هقرفت 

.دنک یهارمه 

______________________________

173 راحب 10 / (- 1)

ج 2،ص:581 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

شمیدقت مرد  رازه  دص  دنک و  شدیزی  رسمه  هک  داد  هدعو  وا  هب  داتـسرف و  هدعج  يارب  ار  رهز  راکهبت ، ناورم  هلیـسوب  هیواعم  ( 1)
یگرزب تیانج  نانچ  باکترا  هب  ار  راکهبت  نز  نیا  و  «. 1  » درک
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ناشیاوران رادرک  اب  هک  دندوب  یبلط  تصرف  هورگ  ثعشا ، نادناخ  .دزاس  مومـسم  ار  ماما  دریذپب و  ار  هیواعم  داهنـشیپ  ات  تخیگنارب 
ماما هکنانچ  دوب ، هدولآ  يدام  تالیامت  هب  ناشکاپان  تشرـس  تشاد و  نایرج  ناشنوخ  رد  يدنمزآ  دندرک ، هایـس  ار  مالـسا  خـیرات 

رد شرسپ  تخاس و  مومـسم  ار  نسح  ماما  شرتخد  تشاد و  تکرـش  نینمؤملا  ریما  لتق  رد  ثعـشا   ) دومرف ناش  هرابرد  ع )  ) قداص
يدنزرف ماما  زا  دوب  هتـسناوتن  اریز  تشاد  یناور  يا  هدـقع  ماما  هب  تبـسن  هدـعج  نیا ، رب  هوالع  « 2 ( » دوب کیرش  نیـسح  ماما  نوخ 

.تشاد يداع  درس و  يراتفر  وا  اب  ماما  دروایب و 

نمیرها .داد  هدـعو  دـیزی  اـب  جاودزا  هـب  ار  وا  تـخیر و  شنمادـب  ار  اـهلوپ  درب و  هدـعج  شیپ  ار  نآ  دیـسر  ناورمب  رهز  هـک  یتـقو 
نانچ باکترا  اب  دـش و  لاح  شوخ  دـیزی  يرـسمه  تراشب  لوپ و  همه  نآ  زا  دروخ و  بیرف  يوخدـب  نز  نآ  تخادرپ و  هسوسوب 

.درب راکب  ات  تفرگ  ار  مس  درک و  تقفاوم  یگرزب  مرج 

هرفس رد  تخیر و  ریش  هساک  رد  ار  مس  درک و  رضاح  ماما  يارب  يراطفا  هدعج  دوب ، راد  هزور  نازوس ، مرگ و  رایـسب  يزور  رد  ماما 
: دومرف دیدش  يدرد  اب  دش و  هراپ  شئاعما  دیسر  شنوردب  رهز  ات  درک و  لوانت  ریش  زا  يا  هعرج  ماما  تشاذگ ،

نانز ياوشیپ  مردام  نانیـشناج و  ياوشیپ  مردـپ  ناگداتـسرف و  ياوشیپ  دـمحم  رادـیدب  هک  ار  ادـخ  رکـش  نوعجار ، هیلا  انا  هّلل و  انا  »
ناهج

______________________________

دیشخب وا  هب  هفوک  داوس  رد  یکالما  داتسرف و  هدعج  يارب  رانید  رازه  هد  هیواعم  هک  تسا  هدش  هتفگ  353 و  بهذلا 2 / جورم  (- 1)
لوقعلا ص 291) فحت  )

78 هعیشلا 4 / نایعا  (- 2)

ج 2،ص:582 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

میومع و 

دلج 2 مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  www.Ghaemiyeh.comیناگدنز  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 645زکرم  هحفص 590 

http://www.ghaemiyeh.com


«. موشیم لئان  ءادهشلا  دیس  هزمح  میومع  رگید  رایط و  رفعج 

نم زا  رتهب  نم  زا  سپ  مسق  ادـخب  دـشکب  تیادـخ  یتشک  ارم  هکناـنچمه  ادـخ ، نمـشد  يا   » تفگ درک و  ور  هدـعج  هب  هاـگنآ  ( 1)
ماما نیرفن  هب  مه  ادخ  «. 1 « » دنادرگ راوخ  ارت  وا و  دنوادخ  تشاداو ، راک  نیا  هب  داد و  بیرف  ارت  هیواعم )  ) وا تفای ، یهاوخن  یسک 

ینارـسپ دنامب و  هشیمه  يارب  شنادناخ  رد  یئاوسر  نیا  دش و  دزنابز  هانگ  يراکدب و  تنایخ و  هب  مدرم  نایم  رد  درک و  راوخ  ار  وا 
«. 2  » دندش فورعم  داد  مس  ار  شرسمه  هک  ینز  نارسپ  مانب  دروآ  ایندب  نارگید  زا  هک 

نینچ وا  زا  هدـعج  هک  یتـقو  درواـین و  دـیزی  يرـسمه  هـب  ار  وا  درکن و  اـفو  شا  هدـعو  هـب  درب ، هرهب  وا  تیاـنج  زا  هـک  مـه  هیواـعم 
: داد خساپ  نینچ  وا  هب  شنزرس  هرخسم و  اب  درک  یتساوخرد 

« میدروآ یمرد  شدقعب  ارت  میدوب  هداد  هک  يا  هدـعوب  انب  میتشاد  یمن  تسود  ار  وا  رگا  دـنامب و  هدـنز  دـیزی  هک  میراد  تسود  ام  »
«3»

«4  » .تسا هداد  واب  هیواعم  ار  رهز  نیا  هدش و  هتشک  رهز  هلیسوب  ع )  ) نسح ماما  هک  دنراد  هدیقع  ناخروم  رتشیب 

______________________________

لوقعلا ص 391 فحت  (- 1)

76 هعیشلا 4 / نایعا  (- 2)

303 بهذلا 2 / جورم  (- 3)

هیفاکلا ص حئاصن  ، 374 باعیتسا 1 / صاوخلا ص 222 ، هرکذت  ، 53 یمالسا 1 / لود  خیرات  ، 17 دیدحلا 4 / یبا  نبا  حرـش  (- 4)
داسف تروص  نیا  رد  دـنا و  هداد  تبـسن  هیواعمب  ار  ماما  لتق  هتـشون و  ننـست  لها  ار  اهباتک  نیا  همه  ، 194 ءادفلا 1 / وبا  خـیرات  ، 62

هک دوشیم  مولعم  یتح  پیلیف  رتکد  هابتشا  نینچمه  دوشیم و  مولعم  دنا  هداد  تبسن  هعیشب  طقف  ار  ربخ  نیا  هک  ینیخروم 
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همه دیـس  هکلب  دیهـش  ار  نسح  دنهدیم و  تبـسن  هیواعمب  ار  نسح  گرم  هعیـش  اما  و   ) دسیون یم  برعلا )  ) مانب شباتک  ص 79  رد 
تـسا يرگید  لیلد  مهنیا  تسا و  هدرکن  هعجارم  رداصم  هیقب  هب  هتفرگ و  نودلخ  نبا  زا  ار  شنخـس  مه  رتکد  نیا  دننادیم ) نادیهش 

.دنرب یمن  راکب  ار  دنتسم  ياهیسررب  یملع و  تاقیقحت  دوخ  ياه  هتشون  رد  نیقرشتسم  هک 

ج 2،ص:583 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

رماب هک  میئوگب  دیاب  مهزاب  میرادنپ  تسرد  ار  ربخ  نیا  مه  رگا  « 1  » تسا هدرک  مومـسم  ار  ماما  دیزی ، دنیوگیم : رگید  یهورگ  ( 1)
بلج ربـخ و  نودـب  ار  یگرزب  راـک  نینچ  دـیزی  میئوـگب  هک  تسا  رودـب  لـقع  زا  اریز  تسا  هدرک  ار  يراـک  نینچ  هیواـعم  شردـپ 

مرج نیا  زا  ار  هیواعم  دهاوخیم  هک  تسا  نودـلخ  نبا  هتـشون  تسا  یتفگـش  بجوم  عقاوب  هچنآ  دـشاب ، هداد  ماجنا  شردـپ  تقفاوم 
ياه هتفگ  زا  تسا  هدرک  مومـسم  ثعـشا  رتخد  هدـعج  تسدـب  ار  نسح  ماما  هیواعم  دـنیوگیم  هکنیا   ) دـیوگیم دـنک و  هئربت  گرزب 

«2 (. » تسا رودب  هیواعم  زا  يراک  نینچ  تسا و  هعیش 

یبلاطم هدرک و  راتفرگ  مه  ار  وا  هتخادنا  میظع  يرـش  رد  ار  مدرم  هک  یگرزب  درد  نامه  هدش و  اوران  یبصعت  راچد  مه  نودلخ  نبا 
دوب نکمم  یلماع  هچ  هک  میـسرپ  یم  وا  زا  ام  تسا ، هدـمآ  دـیدپ  روک  بصعت  نیمه  زا  هتـشاد  نایب  نآ  رئاظن  هنیمز و  نیا  رد  هک  ار 

اب وا  دش ، بکترم  ار  مئارج  نیرتگرزب  هیواعم  هک  دوب  نیا  هن  رگم  درادزاب ، راک  نیا  زا  شتموکح  ناکرا  يراوتسا  هار  رد  ار  هیواعم 
کلام تشک و  شنارای  اب  ار  ربمایپ  گرزب  یباحص  يدع  نب  رجح  دیگنج و  نسح  ماما  نینمؤملا و  ریما  یمالسا  یعرش  هفیلخ 
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نیا رد  دروآ  رابب  يرامـشیب  ياهیراکهبت  تفرگ و  دوخ  یگدـناوخردارب  هب  ار  هیبأ  نب  دایز  درک و  مومـسم  ار  صاـقو  دعـس  رتشا و 
مومسم ار  ماما  هک  تشاد  یعنام  هچ  وا  يارب  تروص 

______________________________

زا ار  دیزی  و  دنادیمن ، تسرد  ار  ربخ  نیا  ریثک  نبا  ، 43 يدرو 8 / نبا  خیرات  راصبالا ص 112 ، رون  ، 193 ءادفلا 1 / وبا  خیرات  (- 1)
هچ دـیزی  اریز  تساـجبان  بصعت  کـی  هدـیئاز  هدـیقع  نیا  دروآ و  یمن  ربـخ  یتسرداـن  يارب  یکردـم  یلو  دـنادیم  رودـب  راـک  نیا 

يارب ار  هنیدـم  رهـش  نانز  زور  هس  تشک و  ار  ع )  ) نیـسح ماما  هک  تسناـمه  دـیزی  درادزاـب ، راـک  نیا  زا  ار  وا  هک  تشاد  یتلیـضف 
.درک انز  مکحلا  ما  شا  همع  اب  تسناد و  لالح  شنایهاپس 

هتسج و دانتـسا  نودلخ  نبا  لوقب   20 مالـسا 2 / یـسایس  خیرات  مانب  شباتک  رد  مه  معنملا  دـبع  ، 187 نودلخ 2 / نبا  خـیرات  (- 2)
(. دشاب هدرک  يراک  نینچ  هیواعم  هک  مینادیم  دیعب  ام   ) دسیون یم  ماما  تافو  هرابرد 

ج 2،ص:584 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

؟ دشخب میکحت  ار  دیزی  تفالخ  هلیسو  نیدب  دنک و 

(1)

تسردان ياه  هتفگ 

هراشا

میروایب اجنیا  رد  تسا  رودب  تیعقاو  زا  هارمه و  نودلخ  نبا  ياه  هتشون  اب  یتسردان  رد  هک  مه  ار  يرگید  ياه  هتفگ  درادن  یعنام 

(2)

لس يرامیب  رثا  رد  گرم  - 1

نیا «. 1  » تسا هتشذگرد  لس ، يرامیب  رثا  رد  یگلاس  جنپ  لهچ و  نس  رد  نسح  ماما  هک  تسا  هتشون  قرشتسم  سدلنور ، تیاور م ،
نآ هک  دـنراد  هدـیقع  یگمه  دـنا و  هتفگن  ینخـس  نینچ  ناـخروم  زا  کـی  چـیه  اریز  تسا  تیعقاو  زا  رود  بیجع و  رایـسب  هـتفگ ،

قیقحت و زا  شا ، هیرظن  نیا  دننام  قرشتسم  نیا  ياه  هتـشون  همه  دنا ، هتـشادن  نایب  لس  يرامیب  زا  ینخـس  هدش و  مومـسم  ترـضح 
.تسارتفا غورد و  هب  هدولآ  تسا و  نوریب  یخیرات  لماک  یسررب 

(3)

اصع هار  زا  تیمومسم  - 2
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، درک يرامیب  ساسحا  اهدادیور  نآ  زا  سپ  اریز  تفر  لصوم  هب  هنیدم  زا  هجلاعم  يارب  نسح  ماما  : ) دسیون یم  ظعاو  نیسح  داتـسا 
ياپب ار  شیاصع  ناهگان  یلو  تساوخ  هقدص  وا  زا  دـمآ و  ماما  دزن  هب  يروک  ریقف  دوب  هتـسشن  نیمز  يور  ترـضح  هک  هار  نیب  رد 

«. 2  » تفای يدوبهب  دش و  هجلاعم  ناکشزپ  هلیسوب  دعب  یلو  دش  مومسم  ماما  دوب  دولآرهز  شیاصع  نوچ  درب و  ورف  ماما 

هک تسا  یـضحم  غورد  دنا و  هدرکن  هراشا  نآ  هب  نیخروم  زا  مادک  چـیه  تسا و  رود  تیعقاو  زا  تسردان و  الماک  مه  نخـس  نیا 
یتحص چیه 

______________________________

تسا هدروآ   400 یمالسا 7 / فراعملا  هرئاد  رد  سنمال  مه  ار  نخس  نیمه  هعیشلا ص 90 - هدیقع  (- 1)

ءادهشلا ص 107 هضور  (- 2)

ج 2،ص:585 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.درادن

(1)

فاوط رد  تیمومسم  - 3

رد ار  يدولآرهز  هزین  یصخش  هک  دوب  هبعک  فاوط  لاح  رد  ماما   ) دسیون یم  یسدقم  هب  روهشم  یخلب  لهس  نب  دمحا  ریهـش  خروم 
«1 (. » تفای تداهش  نآ  رثا  رب  دش و  مومسم  ماما  درب و  ورف  شیاپ 

تیلوئـسم زا  ار  وا  دـنک و  هئربت  ماما  لتق  زا  ار  هیواعم  هک  هتـشاد  دـصق  دـیاش  هتفگ و  خروم  نیمه  طقف  ار  روآ  تفگـش  نخـس  نیا 
.دشاب هدروآ  شباتک  رد  ار  ربخ  نیا  یخروم  هک  میا  هدینشن  زگره  ام  دزاس و  رانکرب  يا  همیرج  نینچ 

(2)

يداع گرم  - 4

هراشا

زا تشگزاب  زا  سپ  زور  لهچ  هتفر و  ایند  زا  يداـع  لـجا  هب  ماـما  هک  دـنراد  هدـیقع  نیخروم  یـضعب  دـیوگیم : میهاربا  نسح  رتکد 
زا سپ  هکنآ  رگید  هتفرن و  ایند  زا  يداع  گرمب  ماما  اریز  تسا  مولعم  مه  نخـس  نیا  یتسردان  «. 2  » تسا هتفر  ایند  زا  هنیدمب  قارع 

مومسم لصفم  حرشب  نونکا  تسا  هتفای  تداهش  دنا  هتشون  ناخروم  همه  هکنانچ  سپس  هتـسیز و  هنیدم  رد  اهلاس  قارع  زا  تشگزاب 
.میزادرپیم ماما  ندش 
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رتدب شلاح  زور  ره  دنام و  يرامیب  رتسب  رد  « 4  » هام ود  يا  هتفگب  و  « 3  » زور لهچ  درک و  گرم  ساسحا  دش  مومسم  ماما  هک  یتقو 
دش یم 

______________________________

سیراپ پاچ   5 خیراتلا 6 / ءدبلا و  (- 1)

هدروآ یبرع ص 9 و 16  تما  خیرات  باتک  رد  ار  هتفگ  نیمهب  کیدزن  مه  سلط  دعسا  دمحم  ، 398 مالسا 1 / یسایس  خیرات  (- 2)
.تفر ایند  زا  هک  تشذگن  هام  ود  زا  شیب  تفر و  هنیدمب  حلص  زا  سپ  نسح  دسیون  یم  و 

4 دیدحلا 4 / یبا  نبا  حرش  ، 38 یناتسب 7 / فراعملا  هرئاد  (- 3)

لوقعلا فحت   ) تفای تلحر  ندش  مومسم  زا  سپ  زور  ود  طقف  ماما  هک  تسا  هدش  هتفگ  53 و  يریمد 1 / ناویحلا  تایح  (- 4)
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ص 391)

ج 2،ص:586 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

رد ار  اهناسنا  تفطاع  یتسود و  هک  یبلق  تخادـگیم ، درد  تدـش  زا  شکاپ  بلق  هک  اـجنآ  اـت  ( 1 ، ) تشگ یم  رتدـیدش  رهز  رثا  و 
هداتفا و رتسب  رد  هتسب و  ار  شرس  هک  تفای  هدیرپ  ار  ردارب  گنر  دوب ، هتفر  ماما  تدایع  هب  هک  ع )  ) نیـسح شردارب  يزور  .تشادرب 

: تفگ ناشیرپ  یلاح  تخس و  یهودنا  اب  ع )  ) نیسح دچیپ ، یم  مهب  شنورد  شزوس  زا 

؟ داد رهز  وتب  یک  مردارب ، - 

؟ ینک هچ  یهاوخیم  - 

.مشکب ار  وا  مهاوخیم  - 

راک نیا  وا  هچنانچ  تفرگ و  دهاوخ  ماقتنا  رت  تخس  وا  زا  دنوادخ  دشاب ، هدرک  ار  راک  نیا  مراد  نظ  ءوس  وا  هب  هک  سک  نآ  رگا  - 
«. 1  » دوش هتشک  یهانگ  یب  هک  مرادن  تسود  دشاب  هدرکن  ار 

نیا رد  دوش  هتخیر  یکدـنا  نوخ  وا  هرابرد  هک  تساوخیمن  زگره  تشاد و  طاـیتحا  مدرم ، نوخ  نتخیر  دروم  رد  دـح  نیا  اـت  ماـما 
دـش و دـیماان  شترـضح  تاـیح  زا  ماـما  لاـح  صیخـشت  زا  سپ  تخادرپ و  هنیاـعمب  کـشزپ  دـندروآ و  ماـما  يارب  یکـشزپ  تـقو 

«. 2 ( » تسا هتخیسگ  مه  زا  ار  وا  ءاعما  مس   ) تفگ شنادناخب 

دمآ و ماما  تدایع  هب  هیما  یبا  نب  هدانج  ربمغیپ  گرزب  یباحـص  تقو  نیا  رد  دش ، گرم  هدامآ  درک و  دیما  عطق  یناگدـنز  زا  ماما ،
هک یـشخب  تیادـه  هدـنزرا و  راتفگ  اب  دوسرفیم  ار  شناوت  هک  یهاکناج  درد  اب  ماـما  نک ، هظعوم  ارم  ربماـیپ ، رـسپ  يا  درک  ضرع 

: دومرف شا  هظعوم  حرش  نیا  هب  درکیم  تیاکح  وا  تماما  رارسا  زا  دوب و  رهوگ  ره  زا  رتردق  نارگ 

______________________________

374 باعیتسا 1 / (- 1)

43 هیاهنلا 8 / هیادب و  (- 2)

ج 2،ص:587 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

گرم رتسب  رد  زردنا 

گرم زا  شیپ  شاب و  ترخآ  رفس  هدامآ  هدانج ، يا  ( 1)
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هک ار  یئادرف  راب  یتسه  هک  يزور  نیا  رد  تسا ، وت  يوجتسج  رد  گرم  یئوجیم و  ار  ایند  وت  هک  نادب  نک و  ایهم  ار  هار  نیا  هشوت 
ایند لـالح  رد  هـک  نادـب  يروآ و  یم  مـهارف  نارگید  يارب  يروآدرگ  دوـخ  هرهب  زا  شیب  هـچ  ره  نادـب  ریگم و  شودـب  دــیآ  یم 
يا هدیدنگ  هشال  ار  ایند  هیامرـس  دوب ، دهاوخ  تساوخزاب  شکان  ههبـش  ياهیروآدرگ  رد  تسا و  رفیک  شمارح  رد  تسا و  باسح 

دشاب مارح  رگا  يا و  هدرک  یئاسراپ  هتشادرب و  نآ  زا  ترورض  نازیمب  دشاب  لالح  رگا  هک  رادرب ، هرهب  نآ  زا  تزاین  هزادناب  نادب و 
.تسا ناسآ  ترخآ  رد  ترفیک  و  يا ، هدرک  تشادرب  یمکب  يرادرم  زا  دوب و  دهاوخ  رتمک  تهانگ  ینیگنس 

رگا .درم  یهاوخ  ادرف  یئوگ  هک  شاب  قیقد  نانچ  تترخآ  يارب  دـنام و  یهاوخ  هدـنز  هشیمه  یئوگ  هک  شاـب  ناـنچ  تیاـیند  يارب 
يربناـمرف تزع  هب  ادـخ  یناـمرفان  يراوخ  زا  یباـی  تموـکح  تردـق  نودـب  یـسر و  تزع  هب  تناگتـسب  کـمک  نودـب  یهاوـخیم 
تینابهگن هشیمه  دشاب و  راختفا  تیارب  شیزاسمد  هک  نیزگ  یتسود  یسک  اب  ینک  رایتخا  ینیشنمه  یهاوخ  رگا  يارگب ، راگدرورپ 

دیاشگب و تیوسب  تلیـضف  تسد  دیازفیب و  تلالج  رب  دنک و  قیدصت  ار  تنخـس  دـیامن و  تیرای  یهاوخ  کمک  وا  زا  رگا  دـنک و 
اهیراتفرگ رد  دـیآ و  نخـسب  ینام  شوماخ  رگا  دـشخبب و  وتب  یهاوخ  هچنآ  دیاتـسب و  ار  تیاـهیکین  دـنک و  ناربج  ار  تیاهتـسکش 

دوخ رب  اهیدنم  هرهب  رد  ارت  دناشکن و  تیراوخب  دزاتن و  وت  رب  نوگانوگ  ياههار  زا  درواین و  دـیدپ  تیارب  یئاهجنر  دـشاب و  تروای 
«. 1  » درامش مدقم 

______________________________

85 هعیشلا 4 / نایعا  (- 1)

ج 2،ص:588 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

تیصو نینچ  اب  ع )  ) نسح ( 1)
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دوب هتفایرد  نینمؤملا  ریما  شردپ  ربمایپ و  شدج  زا  هک  راوتـسا  ياه  هشیدـنا  هدـنزرا و  ياهتمکح  دـنمدوس و  ياهـسرد  هنادواج و 
.درک یئامنهار  دراد  رب  رد  ار  ترخآ  ایند و  يزوریپ  هک  یئاههار  نیرتهب  هب  ار  هدانج 

: دومرف ماما  « 1  » دمآ شترضح  نیلابب  تدایع  يارب  مه  قاحسا  نب  ریمع 

دزادـنا و شتمحزب  هک  تساوخن  دـید  تلاـح  نآ  رد  ار  شترـضح  هک  ریمع  یلو  سرپـب ، یهاوـخیم  هچنآ  یباـین  ارم  هکنآ  زا  شیپ 
هک یناوارف  درد  زا  دـیپت  یم  دوخ  رب  درد  تدـش  زا  هک  ماـما  .دـشخب  افـش  ارت  دـنوادخ  هکنیا  اـت  مسرپ  یمن  يزیچ  ادـخب  هن  تفگ ،

نیا دننام  یلو  دندوب  هداد  مس  اهراب  ارم  داتفا ، نوریب  مرگج  زا  يا  هراپ   » تفگ شنادـناخب  دیـشک و  يا  هلان  دادـیم  شرازآ  یتخـسب 
«. 2  » مدید ار  نآ  هتخادگ  ياه  هراپ  داتفا و  نوریب  مرگج  زا  يا  هراپ  نونکا  مداتفین ، تکالهب  زگره  راب 

______________________________

42 هیاهنلا 8 / هیادب و  ، 320 هوفصلا 1 / هوفص  (- 1)

یق ار  نآ  زا  يا  هراپ  ماما  هکنانچ  تشاذـگ  رثا  ترـضح  نآ  دـبک  رد  رهز  هک  دـنکیم  تیاکح  دـشاب  تسرد  هچناـنچ  تیاور  (- 2)
مومـسم ءاعما  رد  دنکیم و  باهتلا  داجیا  هدعم  رد  هکلب  دوش  یمن  دبک  ندرک  یق  بجوم  تیمومـسم  دیوگیم  دیدج  بط  یلو  درک 

یلیخ دنک و  یم  داجیا  باصعا  رد  یباهتلا  دروآ و  یم  نیئاپ  ار  نوخ  راشف  دشاب  كدنا  تیمومـسم  رگا  دروآ و  یم  دوجوب  ناجیه 
صن اب  ناکـشزپ  هیرظن  تروص  نیا  رد  دتفا  یمن  نوریب  قلح  هار  زا  زگره  دـبک  هوالعب  دراذـگب و  دـبک  يور  رب  يرثا  هک  تسا  مک 
بناج رد  هک  مینادب  همـضاه  زاهج  ياهتمـسق  زا  یکی  طقف  ار  دبک  ام  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  یلو  دنک  یم  ادیپ  فالتخا  تیاور 

سپ ارفص  دراد و  رارق  مکش  تسار 
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سورعلا جات  رد  332 و  سوماق 1 / رد  هکنانچ  دنا  هدیمان  دبک  مه  ار  همضاه  زاهج  همه  هک  هدش  هدینش  برع  نابز  رد  یلو  دهدیم ،
: تسا هدمآ  رعش  نیا  رد  هکنانچ  دنیوگیم  دبک  تسا  ناسنا  مکش  رد  هک  ار  هچنآ  یهاگ  و   ) تسا هدمآ  نینچ  ، 481 / 2

ناوتیم زاجم  قیرط  زا  سپ  .دـیاشگ  یم  تسد  اهناتـسپ  ای  ولهپ )  ) فاص دـبک  يوسبدـنک  یم  زارد  تسد  یـشان  درف  کـی  هک  یتقو 
هدمآ ثیدح  رد  هکنانچ  دیمان  دبک  ار  ولهپ 

ج 2،ص:589 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

رپ کشا  زا  شیاهمشچ  دید ، تیمومسم  كاندرد  یتخس  رد  ار  ماما  نوچ  دمآ و  شنیلابب  ءادهـشلا  دیـس  شردارب  تقو  نیا  رد  ( 1)
: تفگ درک و  یهاگن  شردارب  هب  نسح  دش ،

؟ ینکیم هیرگ  ارچ  هّللا  دبع  ابا  يا  - 

.دندرک نینچ  وت  اب  هک  میرگ  یم  نآ  زا  - 

تارطق درمش و  كدنا  وا  هعجاف  ربارب  رد  ار  شدوخ  تبیصم  دروآ و  رظنب  ار  نیسح  شردارب  زادگناج  تشونرـس  لاح  نیا  رد  ماما 
: تفگ نازرل  یگنهآ  اب  دیکچ و  ورف  شا  هرهچ  رب  کشا  تشرد 

دنیآ و یم  تگنجب  یهاپس  رازه  یـس  هک  تسین  وت  زور  يزوسناج  هب  يزور  یلو  دیناشک ، گرمب  داد و  مس  ارم  رفن  کی  مردارب ، )
یم تنوخ  كاخب و  دننک و  یم  ار  تنوخ  نتخیر  نتشک و  گنهآ  یگمه  دننادیم و  ص )  ) دمحم نامدج  تما  ناملـسم و  ار  دوخ 

«. 1 ( » دنشکیم تراغب  ار  تهاگودرا  دننک و  یم  ریسا  ار  تنادناخ  دننکش و  یم  مه  رد  ار  تمارتحا  دنشک و 

كاندرد تبیصم  اب  زگره  دیـسر  ترـضح  نآ  تلحر  زا  سپ  ربمایپ  نادناخب  هک  یئاهمتـس  اهدرد و  همه  اریز  دوب ، نینچ  مه  عقاوب 
ار نیملسم  مالسا و  تمارک  هک  دوبن  وا  لتق  زور  یتخسب  يزور  درک و  یمن  يربارب  ع )  ) نیسح تداهش 
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دندیزرو تراسج  تلاسر  ماقمب  دنتسکش و 

______________________________

شروـظنم هک  دزادـنا  یم  نوریب  هب  دراد  نورد  رد  هک  ار  یئاـه  هنیجنگ  ینعی  دـهدیم ) نوریب  ار  شدـبک  ياـه  هراـپ  نیمز  هک  تسا 
نیاربانب تسا  هدـمآ   378 برعلا 4 / ناسل  رد  نینچمه  نخـس  نیا  تسا  هدـش  هدـیمان  دـبک  هراعتـسا  هب  هک  تساه  ندـعم  اـهجنگ و 

تیاور و نیب  فالتخا  تروص  نیا  رد  درک و  یق  دوب  دـبک  هیبش  هک  ار  يا  هدـش  هتخل  نوخ  هعطق  ماـما  هک  تسا  نیا  تیاور  روظنم 
(17 دیدحلا 4 / یبا  نبا  حرش   ) .دوش یم  فرطرب  ناکشزپ  هیرظن 

123 راحب 10 / (- 1)

ج 2،ص:590 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.دوب بجاو  ناناملسم  همه  رب  شنادناخ  وا و  تمرح  هک  يربمایپ 

.تفرگ ارف  ناوارف  یعزج  هودنا و  ار  ترضح  نآ  تفای و  تدش  ماما  درد  تقو  نیا  رد  ( 1)

تسین و همطاف  ناتردام  یلع و  ناتردپ  ربمایپ و  امـش  دج  رگم  دـیا ، هدـش  تحاران  ارچ  ربمایپ ، دـنزرف  يا  تفگ ، نیرـضاح  زا  یکی 
؟ دیشاب یمن  تشهب  ناناوج  ياوشیپ  ناتدوخ 

«. 1  » ناتسود يرود  گرم و  سرت  میرگ ، یم  زیچ  ود  زا  دومرف ، هتسهآ  مرن و  یئادص  اب  ماما 

(2)

ع)  ) نیسح هب  تیصو 

تسا و هدـش  کـیدزن  اـیند  زا  شتلحر  ترخآ و  رفـس  ماـگنه  هک  تسناد  دـش  نیگنـس  شیراـمیب  تفاـی و  تدـش  ماـما  درد  نوچ 
اب دـنا  هدرک  تیاور  هعیـش  ناخروم  هک  ار  یتیـصو  ددـنبب ، وا  اب  يدـهع  دـنک و  تیـصو  وا  هب  اـت  دـناوخ  ارف  ار  ع )  ) نیـسح شردارب 

: تسا نینچ  هعیش  تیاور  نتم  دراد و  شحاف  یفالتخا  دنا  هدروآ  ننست  لها  هک  یتیصو 

یب اتکی و  هک  تسین  هناگی  يادخ  زج  یئادخ  هک  دهدیم  یهاوگ  دیوگیم ، هک  تسا  نیسح  شردارب  هب  یلع  نب  نسح  تیـصو  نیا  »
همه وا  درادن ، زاین  يرازگراکب  تسین و  شیهاشداپ  رد  وا  يارب  یئاتمه  هدیتسرپ ، تدابع  یگتسیاشب  ار  وا  تساتمه ،
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رت هتـسیاش  شیاتـس  هب  رتراوازـس و  تداـبع  هب  سک  ره  زا  وا  تسا ، هداد  رارق  هزادـنا  زیچ  همه  يارب  هدـیرفآ و  شیئاـناوت  هب  ار  زیچ 
تداعـسب هار  تشگزاـب ، وا  يوـسب  سک  ره  دـش و  هارمگ  درک  شیناـمرفان  هکنآ  تفاـی و  تیادـه  درب  ار  شناـمرف  سک  ره  تسا ،

.تفای

نادنزرف همه  منک و  یم  شرافس  ناگدنامزابب  نیسح  يا  ارت  نم 

______________________________

قودص ص 133 یلاما  (- 1)

ج 2،ص:591 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

نابرهم يردپ  هدنامزاب و  اهنآ  يارب  ریذپب و  ار  ناشیاهیکین  ياشخبب و  اهنآ  رب  دـندرک  یئاطخ  رگا  ( 1 ، ) مراپس یم  وتب  ار  منادناخ  و 
رد هک  یماقمب  ادخب و  ارت  دندرک  تفلاخم  رگا  یلو  مرت  هتـسیاش  زایتما  نیا  هب  سک  ره  زا  هک  نک  نفد  ربمایپ  ربق  رانک  رد  ارم  شاب ،

مورب ربمایپ  رادیدب  هکنیا  ات  دزیرب ، هار  نیا  رد  ینوخ  هرطق  يراذگن  هک  مهدیم  دنگوس  ادخ  ربمایپ  اب  تیدـنواشیوخب  يراد و  وا  دزن 
«. 1  » مهد یهگآ  دندرک  ام  اب  مدرم  هچنآ  زا  ار  وا  منک و  تیاکش  اهنآ  زا  و 

شردارب هب  نینچمه  تسا  یلاعت  يراب  کیرش  یفن  اتمه و  نتشاد  زا  وا  یکاپ  راگدرورپ و  دیحوت  نایب  لماش  تیصو  نیا  ياهـشخب 
دنک و نفد  ربمایپ  ربق  راوج  رد  ار  شرکیپ  درذگب و  اهنآ  زا  دندرک  یئاطخ  رگا  دنک و  راتفر  یکین  هب  شنادناخ  اب  هک  هدرک  تیصو 
دوب و مدرم  ناج  تظافح  هجوتم  زابرید  زا  ماما  اریز  دزیرن ، ینوخ  دـگنجن و  اهنآ  اب  دـندرک ، تفلاخم  راک  نیا  اـب  یهورگ  هچناـنچ 
زا ناناملـسم  ناج  ظفح  يارب  تفگ و  خـساپ  یکین  هب  دنتـشاد  اور  شا  هرابرد  هک  ار  یئاهیدـب  دیـشخب و  ادـخ  هار  رد  تشاد  هچنآ 

.تشذگ تفالخ 

نینچ ار  ماما  تیصو  نتم  ینس  ناخروم  اما  ( 2)
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: دنا هدروآ 

ماقم نیا  زا  ار  وا  دنوادخ  اما  دسرب  نآب  هک  تشاد  دیما  دـش و  تفالخ  هجوتم  تردـپ  تفر  ایند  زا  ادـخ  ربمایپ  هک  یتقو  ردارب ، يا  »
، دیسر رمع  هب  ماقم  نیا  یلو  تفای  لیامت  تفالخ  هب  تردپ  مهزاب  تفر  ایند  زا  رکب  وبا  هک  یتقو  دیـسر ، نآ  هب  رکب  وبا  تشادزاب و 

ياضعا هک  دوبن  کش  داد ، رارق  اـهنآ  ءزج  مه  ار  یلع  تشاذـگاو و  يرفن  شـش  ياروش  هب  ار  تفـالخ  رما  گرم  ماـگنهب  مه  رمع 
دش هتشک  نامثع  نوچ  دیسر ، نامثعب  تفالخ  هجیتن  رد  دنروآ و  یمن  باسحب  ار  وا  اروش 

______________________________

226 لوقعلا 1 / هآرم - یضترم ، دیس  تازجعملا  نویع  قودص ، یلاما  ، 79 هعیشلا 4 / نایعا  (- 1)

ج 2،ص:592 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

توبن و هک  ما  هدیمهف  نم  نونکا  دـماین ، تسار  وا  رب  تفالخ  دـش و  هدیـشک  اهریـشمش  زاغآ و  اهتفلاخم  یلو  دـندرک  تعیب  یلع  اب 
.دننک راداو  مایق  هب  ارت  هفوک  مدرم  هک  ادابم  نیاربانب  دوش  یمن  عمج  ام  نادناخ  رد  تفالخ 

یلو درک  تقفاوم  مه  وا  موش و  نفد  ادـخ  ربمایپ  رانک  رد  هک  دـهد  هزاـجا  مریمب  رگا  هک  مدوب  هدرک  تساوخرد  هشیاـع  زا  نم  ( 1)
تـساوخرد وا  زا  متفر  ایند  زا  نوچ  دشاب ، هدرک  تقفاوم  ایح  يور  زا  تسا  نکمم  دـشاب و  یـضار  راک  نیا  هب  هک  منادـیمن  تسرد 

نیا زا  اهنآ  هک  منکیم  نامگ  یلو  راپـس  كاخب  اجنآ  رد  ارم  داد  تیاضر  هچنانچ  موش  نفد  ادخ  لوسر  راوج  رد  دهد  هزاجا  ات  نک 
نارگید يارب  نم  تشونرس  زا  یقشمرس  ات  نک  نفد  عیقب  رد  ارم  نکم و  زیتس  زگره  اهنآ  اب  دندرک  نینچ  رگا  دننک ، يریگولج  راک 

«. 1  » دنامب یقاب 

نینمؤملا و ریما  ماقمب  یخاتسگ  یئاراکشآ  هب  تیصو  نیا 
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هک یئاهیئوگ  هزره  نینچ  خیرات  رد  هنافسأتم  دنک و  یمن  قیبطت  نسح  ماما  شور  اب  زگره  دناسریم و  ار  ترضح  نآ  زا  یئوجماقتنا 
.دوشیم هدید  یناوارفب  تسوا  نادناخ  ربمایپ و  ماقمب  تناها  رگنایامن 

(2)

هیفنح دمحم  هب  تیصو 

شردارب ات  دومرف ، ربنق  هب  تقو  نیا  رد  .تفای  یم  هدوشگ  شناگدـید  ربارب  رد  ار  ترخآ  ياـه  هزاورد  تفریم و  گرم  يوسب  ماـما 
تفگ ناوارف  یـساره  اب  دـش و  همیـسارس  ربنق  عضو  زا  دـمحم  تفر ، دـمحم  شیپ  هب  ناباتـش  ربنق  دروایب ، شنیلاـبب  ار  هیفنح  دـمحم 

.بایرد ار  دمحم  ابا  تفگ  ربنق  دشاب  ریخ  مراودیما 

.دش رضاح  شردارب  نیلابب  دیشوپن و  تسرد  ار  شیاهـشفک  باتـش  تدش  زا  تفر و  نوریب  هناخ  زا  همیـسارس  هدز و  تشحو  دمحم 
ماما

______________________________

227 سیمخ 2 / خیرات  ، 375 باعیتسا 1 / (- 1)

ج 2،ص:593 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

دمحم شردارب  هب  دوشگ و  مشچ  ماـما ، ( 1  ) .تسا هتفرگرب  رد  تخـس  یناکت  ار  شمادـنا  هدـیرپ و  شا  هرهچ  زا  گنر  هک  دـید  ار 
ناج ناگدنز  دنوش و  هدـنز  نآ  زا  ناگدرم  هک  يونـشب  دـیاب  ینخـس  اریز  یـشاب  بیاغ  نونکا  دـیابن  وت  دـمحم ، يا  نیـشنب  دومرف ،

ایآ دننکیم ، یلجت  مه  رب  اهزور  وترپ  اریز  دیشاب  نشور  یغارچ  کیرات  ياهبش  يارب  دیهد و  ياج  شیوخ  داهن  رد  ار  شناد  دنهد ،
روبز دواد ، رب  دیشخب و  يرترب  رگید  یـضعب  رب  ار  یخرب  داد و  رارق  مدرم  ياوشیپ  ار  میهاربا  نادنزرف  گرزب ، يادخ  هک  یناد  یمن 

دمحم يا  تخاس ، شیوخ  تلاسر  صوصخم  میهاربا ، نادنزرف  هنایم  زا  ار  ص )  ) دـمحم دـنوادخ ، هک  ینادـیم  وت  داتـسرف و  ورف  ار 
اهنآ رب  تقیقح  هکنآ  زا  سپ  نارفاک   ) دـیامرفیم دـنوادخ  هک  تسا  نارفاک  تفـص  تداسح  یلو  يوش ، دـسح  راچد  هک  مسرت  یم 

«. 1 ( » دنزرویم تداسح  دش ، نشور 

رب ار  ناطیش  دنوادخ ،
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؟ میوگب مدینش  تردپ  زا  تا  هرابرد  هچنآ  هک  یهاوخیم  دمحم ، يا  دزاسن ، طلسم  وت 

یلب - 

.درادب تسود  ار  دمحم  دشاب ، نم  تسود  ترخآ  ایند و  رد  دهاوخیم  هک  سک  ره  دومرفیم ، هرصب  گنج  رد  تردپ  هک  مدینش  - 

.مهد ربخ  يدوب  تردام  محر  ردپ و  تشپ  رد  هک  هاگنآ  وت  هرابرد  مناوتیم  مهاوخب  رگا  دمحم  يا 

هک ار  ماقم  نیا  تسا و  نم  زا  سپ  ماـما  دزیخرب  مرکیپ  زا  محور  هک  نم  گرم  زا  سپ  یلع  نب  نیـسح  هک  ینادـیم  اـیآ  دـمحم  يا 
نیرتهب امـش  هک  دنادیم  دنوادخ  دنک ، یم  زارحا  شردام  ردـپ و  ثاریم  زا  هدـش  ریدـقت  ربمایپ  تثارو  راگدرورپ و  تیـشمب  وا  يارب 

رایتخا ار  ع )  ) یلع دمحم ، دیزگرب و  امش  نیب  زا  ار  ص )  ) دمحم تهج  نیدب  دیتسه  وا  ناگدنب 

______________________________

هیآ 109 هرقب ، (- 1)

ج 2،ص:594 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.منکیم باختنا  تماما  يارب  ار  ع )  ) نیسح مه  نم  دیزگرب و  تماما  يارب  ارم  مه  یلع  درک و 

: تفگ ماما  خساپ  رد  تشاد و  زاربا  ربمایپ  شرافس  لوبق  رد  ار  دوخ  تعاطا  دمحم  ( 1)

زا ار  ینانخس  نینچ  هکنآ  زا  شیپ  هک  متـشاد  تسود  مسق  ادخب  ص ،)  ) دمحم توبن  ماقمب  نم  برقت  هلیـسو  وت  ینم و  ياوشیپ  وت  )
زا ار  نآ  ینافوط  چیه  دزاس و  یمن  هابت  ار  نآ  یتجح  ناهرب و  چیه  هک  تسا  يا  هشیدنا  نم  رس  رد  هک  نادب  مدوب ، هدرم  مونشیم  وت 
رب نآ  شریذـپب  نم  هک  ینیب  یم  منک  نایب  ار  نآ  مهاوخب  هچنانچ  دریگ ، شقن  گنـس  رب  هک  يا  هتـشاگن  نوچمه  دـنک  یمنرب  ياج 
هب مهزاب  دننامزاب و  ناگدنسیون  نارونخس و  شنتـشون ، نتفگ و  زا  هک  ینخـس  ما ، هتـسج  یـشیپ  ناربمغیپ  مایپ  لزنم و  باتک  يانبم 

شاداپ دنوادخ  دسرن و  وت  لضف  ماقم 
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رد رترب و  ام  همه  زا  شناد  رد  ع )  ) نیسح انامه  دشاب ، ادخ  يوس  زا  هکنآ  رگم  تسین  یتردق  ورین و  چیه  دهد و  یم  ار  ناراکوکین 
تایآ هدوب و  ام  ياناد  ماـما  دـیایب  ایندـب  هکنآ  زا  شیپ  وا  تسا ، رتکیدزن  اـم  همه  زا  ادـخ  لوسرب  رتراـب و  نیگنـس  همه  زا  يراـبدرب 
یمنرب اـم  ناـیم  زا  ار  ص )  ) دـمحم تسنادـیم ، رتـهب  اـم  زا  ار  یــسک  دــنوادخ  رگا  تـسا ، هدرکیم  توـالت  لوزن  زا  شیپ  ار  یحو 

، ینک یم  رایتخا  تماما  هب  ار  ع )  ) نیـسح زین  وت  هدرک و  باختنا  ارت  ع )  ) یلع هدیزگرب و  ار  یلع  ص )  ) دمحم هک  نونکا  تخیگنا ،
«. 1  » میتسه یضار  يدنوادخ  ياضرب  میتسه و  وت  میلست 

دمحم هک  یتقو  دربیم ، رسب  شا  هعرزم  رد  تقو  نآ  هک  داتسرف  هیفنح  دمحم  لابندب  شرمع  رخآ  تاعاس  رد  ماما  دیوگیم ، يرونید 
: دومرف درک و  شرافس  دمحم  هرابرد  واب  درک و  ور  ع )  ) نیسح هب  ادتبا  دمآ و  شوهب  دوشگ و  مشچ  ماما  دیسر ، شترضح  نیلابب 

______________________________

هیفنح ص 52 نب  دمحم  (- 1)

ج 2،ص:595 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

«. تسا وت  هرهچ  هاگ  هولج  هلزنمب  وا  هک  منکیم  شرافس  دمحم  تردارب  هرابرد  ارت  مردارب ، »

: تفگ درک و  هجوت  دمحم  هب  دعب  و 

«1 «. » تسا وت  نابیتشپ  روای و  هشیمه  هک  منک  یم  شرافس  نیسح  هرابرد  مه  ارت  دمحم ، يا  »

(1)

یلعا قیفر  يوسب 

زا دسریم و  ارف  شراضتحا  تلاح  هک  درک  ساسحا  تفرگ و  ارف  ار  شدوجو  ياپارـس  هاکناج  يدرد  دـش و  رت  نیگنـس  ماما  يرامیب 
: دومرف شنادناخب  لاح  نیا  رد  تسا ، هدنام  یقاب  كدنا  یقیاقد  اهنت  شا ، هدنزرا  سدقم و  تایح 

(. منک هاگن  اهنامسآ  توکلمب  ات  دیربب  هناخ  طایح  هب  ارم  )

تاجانمب عرضت  اب  تشادرب و  نامسآب  رس  تفای  شمارآ  یکدنا  نوچ  دندرب و  هناخ  نحصب  ار  ماما 

دلج 2 مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  www.Ghaemiyeh.comیناگدنز  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 645زکرم  هحفص 605 

http://www.ghaemiyeh.com


: تشاد هضرع  نینچ  تخادرپ و  راگدرورپ 

شاب و ممدمه  گرم  ماگنهب  ایادخ  راب  دوب ، دننام  یب  یمارگ و  نم  دزن  هک  یناج  مرادیم ، هضرع  تهاگشیپ  هب  ار  مناج  ایادخ ، راب  »
«. راذگم میاهنت  روگ  یئاهنت  رد 

ینخـس درکن و  راتفر  شنامیپ  هب  مسق  ادـخب  یلو  دیـشک  رـسب  ار  شیزوریپ  هنامیپ  دومرف  دروآ و  دایب  ار  هیواعم  ياهیراکبیرف  سپس 
«. 2  » تفگن یتسارب 

هب شکاپ  ناج  ات  درکیم  زاین  زار و  شا  هناگی  دوبعم  اب  تفگ و  یم  ساپس  شیاتس و  ار  يادخ  تخادرپ و  نآرق  تایآ  توالتب  ماما 
تشهب

______________________________

لاوطلا ص 203 رابخا  (- 1)

هوفصلا هفص  ءایلوالا ، هیلح  رکاسع ، نبا  خیرات  صاوخلا ، هرکذت  (- 2)

ج 2،ص:596 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

یگدنشخب يرابدرب و  رد  یسک  هدنیآ ، هتشذگ و  رد  وا  دننام  هک  درک  زاورپ  یلعا  قیفر  يوسب  یسدقم  ناور  دیـشک و  رپ  نادیواج 
.دیشخرد دهاوخن  هدیشخردن و  تایح  قفا  رب  ینابرهم  یتسود و  ناسنا  شناد و  و 

وا نادـقف  زا  ناهج  تفر و  ایند  زا  ربمایپ  مشچ  رون  دـنزرف و  یتشهب و  ناناوج  ياوشیپ  ناناملـسم و  نیرتراـبدرب  بیترت  نیدـب  و  ( 1)
«. 1  » تفای ینشور  شمدقمب  ترخآ  دش و  کیرات 

وبا تفر و  نامسآ  هب  هنیدم  ياه  هناخ  همه  زا  زوسرگج  يا  هلان  هجـض و  تساخرب و  مشاه  ینب  نادناخ  زا  تبیـصم  كاندرد  دایرف 
تفر ایند  زا  ربمایپ  بوبحم  دنزرف  مدرم  يا  دز ، دایرف  دنلب  يادص  اب  دـیود و  ربمایپ  دجـسمب  همیـسارس  هدز و  متام  ناباتـش و  هریره ،

«. 2  » دییرگب یگمه 

یـضعب دروآ  يور  ماما  هناخب  دوب  هنیدـم  رد  سک  ره  تخیر و  اهناجب  خـلت  یهودـنا  تفاکـش و  مه  رد  ار  اهلد  زیگنادرد ، ربخ  نیا 
ار ناشاهلد  تخس  یهودنا  دنتخیریم و  کشا  نالان  هدز و  ترسح  يا  هدع  دندزیم و  دایرف  یهورگ  دندوب و  شوماخ 
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.دوب هتفر  ایند  زا  دوب  اهیراتفرگ  اهزاین و  ماگنهب  نانآ  روای  هاگهانپ و  هک  ناشراوگرزب  ماما  اریز  درکیم ، هراپ 

(2)

ماما زیهجت 

سابع نب  هّللا  دبع  تخادرپ و  ماما  كاپ  رکیپ  زیهجتب  ع )  ) نیسح

______________________________

رد يدادـغب  بیطخ  دـنا و  هتـشون  يرجه  لاس 49  رجح ، نبا  ریثک و  نبا  دـنراد ، فـالتخا  ناـخروم  ماـما ، تداهـش  لاـس  رد  (- 1)
یـضعب تسا  فالتخا  زین  ترـضح  نآ  تداهـش  هام  رد  دنا و  هتـشون  يرجه  تسایـس 51  تماما و  باـتک  رد  هبیتق  نبا  شخیراـت و 

رد هکنانچ  دنا  هتشون  يرجه  لاس 45  مرحم  مهد  یهورگ  رفـص و  هام  زا  هدـنام  یقاب  بش  ود  يا  هدـع  لوالا و  عیبر  مجنپ  تسیب و 
.تسا هدمآ  نینچ  تارماس ص 26 

.رفص م) متشه  تسیب و  ناریا  رد   ) دوشیم اپرب  تبیصم  رکذ  سلاجم  تبـسانم  نیاب  هک  تسا  رفـص  متفه  هعیـش  دزن  رد  روهـشم  یلو 
تسا هدرک  رکذ  ماما  تداهش  عقوم  دروم  رد  ار  تایاور  فالتخا  لیصفت  فراعملا ص 23  رئاود  رد  یمظاک  يدهم  دیس 

227 رکاسع 4 / نبا  خیرات  ، 301 بیذهتلا 2 / بیذهت  (- 2)

ج 2،ص:597 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

درک و نفک  طونح و  داد و  لسغ  ار  شردارب  ع )  ) نیسح دنتخادرپ ، شیراکمهب  سابع  هّللا  دبع  نب  یلع  رفعج و  نب  نمحرلا  دبع  و 
ربمایپ دجـسمب  زامن  يارب  ار  دیهـش  ماما  هزانج  ات  دومرف  سپـس  تسیرگ و  كاـندرد  هعجاـف  نیا  رد  تشاد  یئاـناوت  شیاهمـشچ  اـت 

«1  » .دنربب

(1)

نیعیاشم هورگ 

یحاونب مشاه  ینب  زا  يا  هدـع  دوب و  هدـیدن  دوخب  یعامتجا  نینچ  زگره  هنیدـم  هک  تفای  ماجنا  هوبنا  یهورگ  اب  ماما  هزاـنج  عییـشت 
نب هبلعث  هکنانچ  « 2  » دنیوج كربت  ماما  عییـشتب  ات  دش  ریزارـس  هنیدمب  تیعمج  لیـس  دـنداد و  ربخ  ار  مدرم  دـنتفر و  هنیدـم  فارطا 

: دسیون یم  نیعیاشم  ترثک  هرابرد  کلام 

رضاح شا  هزانج  عییشت  رد  مدرم  زا  یهورگ  نانچ  دش  نفد  عیقب  رد  تفر و  ایند  زا  نسح  ماما  هک  يزور  )

دلج 2 مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  www.Ghaemiyeh.comیناگدنز  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 645زکرم  هحفص 607 

http://www.ghaemiyeh.com


دوب و گنت  اهنآ  يارب  عیقب  عیسو  ناتسربق  هک  دوب  نانچ  مدرم  ماحدزا  « 3 ( » داتفا یمن  نیمزب  دش  یم  هتخادنا  ینزوس  رگا  هک  دندش 
ناـناوتانب و تشاد و  رظن  رد  ار  مدرم  حـلاصم  هک  یماـما  دـننک ، ماـیق  ناـشربمایپ  دـنزرف  مارتـحا  هـب  مدرم  هـک  دوـب  نـینچ  مـه  قـح 

.دوب هدومرف  مدرم  تمدخ  فقو  ار  دوخ  درکیم و  کمک  ناگدنامرد 

(2)

ماما هزانج  رب  زامن 

عییـشت نیا  رد  همه  یمالـسا  رادـمان  ياهتیـصخش  هباحـص و  ناـگرزب  دـش و  هدرب  ربماـیپ  دجـسمب  مدرم  تشگنا  يور  رب  ماـما  رکیپ 
باحصا دناوخ و  زامن  شردارب  رهطم  رکیپ  رب  ع )  ) نیسح ماما  دنتشاد و  تکرش 

______________________________

80 هعیشلا 4 / نایعا  (- 1)

228 رکاسع 8 / نبا  خیرات  (- 2)

330 هباصالا 1 / (- 3)

ج 2،ص:598 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.دندرک ادتقا  ع )  ) نیسح ماما  هب  تاقبط  همه  زا  مدرم  فلتخم  هورگ  لوسر و 

شور رگا  دومرف  دناوخب و  زامن  ماما  رب  ات  دومرف  هنیدم  مکاح  صاع  نب  دیعـس  هب  ع )  ) نیـسح ماما  هک  دـسیون  یم  دـیدحلا  یبا  نبا 
ینب مشاه و  ینب  نیب  هک  یناوارف  ینمشد  اب  اریز  دسر  یمن  رظنب  تسرد  ربخ  نیا  یلو  « 1  » متشاد یمناو  زامنب  ارت  دوبن  نینچ  لومعم 
چیه صاـع ، نب  دیعـس  زج  هک  تسا  نیا  تسرد  ربخ  درکیم و  توعد  زاـمنب  ار  هیما  ینب  رتگرزب  ع )  ) نیـسح ماـما  هنوگچ  دوب ، هیما 

«. 2  » دندرکن تکرش  عییشت  مسارم  رد  هیما  ینب  زا  کی 

(1)

گرزب هنتف 

ینب دننک ، نفد  ربمغیپ  ربق  راوج  رد  ار  شرکیپ  دنک و  دهع  دیدجت  شدـج  اب  ماما  ات  دـندرب  ربمایپ  ربق  کیدزن  هب  ار  هزانج  نیعیاشم ،
اریز دندروآ ، دیدپ  دیدش  یتفلاخم  دـندش و  عمج  مه  رود  دیـشک و  هنابز  ناش  هنیک  دـسح و  شتآ  دنتفـشآرب و  نایرج  نیا  زا  هیما 
دوخ يارب  ربمغیپ  راوج  رد  ار  ماما  نفد  دوب و  هدش  نفد  نایدوهی  ناتـسروگ  هیـشاح  رد  دوب  هیما  ینب  زا  هک  موس  هفیلخ  نامثع  دسج 

ایآ تسا ، رتهب  توکـس  یـشوماخ و  زا  هزرابم  دایرف و  اجنیا  رد  دـنتفگ ، دندیـشک و  داـیرف  تهج  نیدـب  دنتـسنادیم و  گرزب  یگنن 
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؟ ددرگ نفد  شدج  ربق  رانک  رد  نسح  دوش و  نوفدم  هنیدم  رود  هطقن  رد  نامثع 

تقو نیا  رد 
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تبـسن هشیاع  دـسح  هنیک و  زا  اهنآ  اریز  دـنریگ  کمکب  دـنهد و  بیرف  ار  وا  ات  دـنتفر  هشیاع  دزنب  صاـع  نب  دیعـس  مکح و  ناورم 
: دنتفگ هشیاع  هب  دنتشاد و  یهگآ  یبوخب  همطاف  یلع و  نادنزرفب 

______________________________

18 دیدحلا 4 / یبا  نبا  حرش  (- 1)

323 سیمخ 2 / خیرات  (- 2)

ج 2،ص:599 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

دبای ماجنا  يراک  نینچ  رگا  مسق  ادـخب  دـنک ، نفد  ادـخ  ربمایپ  رانک  رد  ار  نسح  شردارب  دـهاوخیم  نیـسح  نانمؤم ، رداـم  يا  ( » 1)
«. تفر دهاوخ  نیب  زا  باطخ  نب  رمع  شقیفر  رکب و  وبا  تردپ  راختفا 

دوب و هتفر  ع )  ) یلع گنجب  مه  نیا  زا  شیپ  هکنانچ  تساخرب  اهنآ  يرایب  رایتخا  نودـب  دیـشک و  هنابز  هشیاـع  داـهن  رد  هنیک  شتآ 
دیشکیم هلعش  وا  نوردنا  رد  هشیمه  هک  دوب  يا  هنانز  هنیک  دسح و  نامه  هدیئاز  هکلب  دوبن  یتحلصم  لیلد و  چیه  يانبم  رب  مادقا  نیا 

: تفگ ناورمب  تهج  نیمهب  و 

؟ منک راک  هچ  ناورم ، يا  - 

.دنک نفد  اجنآ  ار  شردارب  راذگن  ورب و  نیسح  شیپ  - 

: دز دایرف  رایتخا  نودب  تفر و  نیعیاشم  شیپ  هب  تسشن و  نیز  رب  نیگمشخ  همیسارس و  وا  دندروآ و  هشیاع  يارب  يرطاق 

هراشا دوش و  ناشیرپ  نم  ياهوسیگ  هکنیا  رگم  دبای  یمن  ماجنا  راک  نیا  دینادب  دینکن و  ما  هناخ  دراو  مرادیمن  تسود  هک  ار  یسک  »
«1 « » .درک شیناشیپ  هب 

کـش نودب  یلو  تسکـش  دـهاوخ  مه  رد  ار  ناناملـسم  داحتا  تخیر و  دـهاوخ  یناوارف  ياهنوخ  شنخـس  هک  تسناد  یمن  هشیاع 
ار شدـسح  هنیک و  شتآ  ات  دوب  هدرک  يراج  قحانب  ياهنوخ  زا  یناشورخ  لیـس  لمج  گنج  رد  اریز  داد  یمن  راـک  نیا  هب  یتیمها 

.دزیخرب هزرابمب  نینمؤملا  ریما  هنارگداد  تفالخ  اب  دناشن و  ورف 

______________________________

ار هشیاع  تفلاخم  نایرج  نیخروم ، زا  يدایز  هورگ  (- 1)
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هرکذت رد  يزوج  طبس - 18 و  هغالبلا 4 / جهن  حرـش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  هلمج  زا  دـنا  هتـشون  ربمغیپ  ربق  رانک  رد  نسح  ماما  نفد  اب 
نیظعاولا هضور  رد  يروباـسین  یلع  وبا  192 و  شخیرات 1 / رد  ءادـفلا  وبا  200 و  دوخ 1 / خـیرات  رد  یبوقعی  ص 223 و  صاوخلا 

ربخ نیا  راونالا  راحب  رظانملا و  ضور  حیارجلا ص 23 و  جیارخ و  رد  نینچمه  نییبلاطلا ص 52 و  لتاقم  رد  جرفلا  وبا  ص 143 و 
.تسا هدمآ 

ج 2،ص:600 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

: میسرپ یم  ام  کنیا  ( 1)

ام هدومرف  ربمغیپ  هک  درکیمن  اـعدا  رکب  وبا  شردـپ  رگم  تسا ؟ هشیاـع  هب  قلعتم  هدـش  نفد  نآ  رد  ربمغیپ  هک  يا  هناـخ  اـجک  زا  - 1
قح زا  هک  دوـب  ع )  ) ارهز همطاـفب  صوـصخم  تیاور ، نـیا  اـیآ  میراذـگ ، یمن  ثاریمب  يا  هـعرزم  هناـخ و  هرقن و  ـالط و  ناربماـیپ ،

؟ ددرگ مورحم  شعورشم 

.درب یمن  يا  هرهب  مه  هشیاع  تروص  نیا  رد  هک  دوب  یمومع  ای 

هن ربمغیپ  اریز  دربیم  ثرا  هب  ار  نآ  مود  داتفه و  کی  ینعی  هناخ  متـشه  کی  زا  مهن  کی  هشیاع  دـشاب  تسرد  مه  ثرا  نیا  رگا  - 2
: دش هتفگ  وا  هب  هراب  نیا  رد  هکنانچ  دربیم  متشه  کی  شرهوش  زا  نز  تشاد و  نز  رفن 

.ینک فرصت  ار  همه  یهاوخیم  يربیم و  متشه  کی  زا  مهن  کی  وت 

کلم ار  ربمغیپ  نفدـم  دـناوتیمن  سپ  دربیم ، هرهب  لوقنم  لاوما  تراـمع و  تمیق  زا  درب و  یمن  ثرا  نیمز  زا  نز  نیا ، رب  هوـالع  - 3
.دنادب دوخ 

شا هرابرد  ربمغیپ  دوب و  وا  لد  هویم  ربمایپ و  هناحیر  نسح ، هک  یتروص  رد  دـشاب ، هتـشادن  تسود  ار  نسح ع  ماما  هشیاـع ، ارچ  - 4
هک سک  ره  ار و  وا  نم  ایادخ   ) دوب هدومرف 
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غورد ار  شراـتفگ  هدرک و  اـفج  ربماـیپ  هب  مراد  یمن  تسود  ار  نسح  نم  تفگ  هک  هشیاـع  و  مرادـیم ) تسود  درادـب  تسود  ار  وا 
«. 1  » تسا هتسناد 

كاـپ نادـناخ  مارتحا  درک و  يریگولج  ربمغیپ  راوج  رد  ماـما  نفد  زا  درک و  تکرح  اـهنآ  هارمه  هب  هیما  ینب  تساوخب  هشیاـع  سپ 
.نوعجار هیلا  انا  هّلل و  انا  .درکن  تیاعر  هتسناد  بجاو  ار  نآ  شمیرک  باتک  رد  دنوادخ  هک  ار  ربمایپ 

______________________________

.میا هتشون  باتک  نیا  لوا  دلج  رد  دنا  هدروآ  ناملسم  نایوار  همه  ربمایپ  نابز  زا  نسح  ماما  هرابرد  هک  ار  یثیداحا  رابخا و  (- 1)

ج 2،ص:601 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

(1)

فوع نب  نمحرلا  دبع  نفد  هزاجا 

رد هک  برع  فورعم  راد  هیامرـس  یفارـشا و   ) فوع نب  نمحرلا  دـبع  دـسج  هک  داد  هزاجا  هشیاع  دـنا ، هتـشون  نیخروم  هک  يروطب 
دبع ایآ  تسا ، یتفگش  هیام  عقاوب  راک  نیا  و  « 1  » دوش نفد  ربمغیپ  هناخ  رد  .داد م ) يأر  نامثع  عفنب  نینمؤملا ع و  ریما  دض  رب  اروش 

؟ تسا ربمغیپ  دنزرف  هناحیر و  هک  نسح  ماما  ای  دوب  رتکیدزن  ربمغیپ  هب  نمحرلا 

هناـحیر دوش و  نفد  ربماـیپ  راوج  رد  نمحرلا  دـبع  هک  داد  هزاـجا  درک و  هشیاـع  هک  دوب  يراـک  هچ  نیا  نک ، محر  تدوـخ  ایادـخ 
راشرـس و قشع  درک و  زاربا  ار  شیـصخش  یـصوصخ و  ياه  هنیک  اهـضرغ و  تخاس و  رود  ربمایپ  رانک  زا  ار  وا  رگج  هراپ  لوسر و 

؟ درکن تیاعر  شداهنکاپ  نادناخب  تبسن  ار  ربمغیپ  دیدش  تبحم 

زا ار  دوخ  تروص  هشیاع  هک  دسیون  یم  ع )  ) نینسح نینمؤملا و  ریما  هرابرد  هشیاع  توادع  تدش  هرابرد  یناغفا  دیعس  دیـس  داتـسا 
لالح وا  رب  عرـش  روتـسدب  دندوب و  شرـسمه  رتخد  نادـنزرف  دـندوب و  مرحم  هشیاع  اب  اهنآ  هک  یتروص  رد  دـیناشوپیم  ع )  ) نینـسح

وا دندوبن و 
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ار هلأسم  نیا  مه  هشیاع  تسا و  مرحم  شرسمه  رتخد  رسپ و  نارسپ  رهوش و  نارسپ  هب  نز  هک  تسا  یهیدب  دوبن و  لالح  اهنآ  رب  مه 
ربمغیپ نادـنزرف  يرود  رد  هلیـسو  نیدـب  دادـیم و  دورو  هزاـجا  هدرپ  تشپ  رد  اـهنآ  هب  تفرگیم و  ور  اـهنآ  ربارب  رد  یلو  تسنادـیم 

«. 2  » دندوب مرحم  هشیاع  هب  اهنآ  تفگ  دش و  بجعت  راچد  راک  نیا  زا  سابع  نبا  هکنانچ  دیزرویم ، هغلابم 

تساوخ و کی  دش  ماجنا  هیواعم  تسدـب  هک  یمالـسا  تفالخ  زا  شیرانکرب  شردـپ و  تداهـش  زا  سپ  مه  نسح  ماما  تساوخرد 
تشادن قح  هشیاع  دوش و  نفد  شدج  رانک  رد  تساوخیم  هک  دوب  یقح  يوزرآ 

______________________________

هنیدملا ص 404 خیرات  یف  هنیمثلا  هردلا  (- 1)

50 دعس 8 / نبا  تاقبط  (- 2)

ج 2،ص:602 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

زگره یـسایس  ياهـضرغ  اهـسوه و  یلو  دوب  رتکیدزن  ربـمغیپ  هب  زور  نآ  رد  سک  ره  زا  ع )  ) نسح اریز  دریگب  ار  راـک  نیا  ولج  هک 
«. 1  » دوش میلست  قطنم  قح و  ربارب  رد  هشیاع  هک  تشاذگ  یمن 

زورب تشاد  لد  رد  شنادـنزرف  یلع و  هب  تبـسن  زابرید  زا  هک  ار  يا  هنیک  دـیدرگ و  گرزب  یمتـس  بکترم  راک  نیا  رد  هشیاع  ( 1)
مشخ و تدش  زا  دید  ار  هشیاع  ياوران  خـلت و  شور  نیا  هک  هیفنح  دـمحم  میبای ، یمن  وا  هئربت  يارب  یلیلد  اجنیا  رد  زگره  ام  داد و 

: دز دایرف  نازادگ  یبضغ  اب  دش و  هراپ  شبلق  ایوگ  هودنا 

مـشاه ینب  اب  هک  یتوادـع  تدـش  زا  يرادـهگن و  ار  تدوخ  یناوتیمن  رطاـق و  رب  يزور  يوشیم و  راوس  رتش  رب  يزور  هشیاـع ، يا  »
«. یتسیاب نیمز  يور  یناوتیمن  يراد 

نادنزرف دمحم و  نیب  هکنآ  يارب  تخیگنارب و  ار  هشیاع  مشخ  شتآ  دمحم  نانخس 
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«. دنا همطاف  نارسپ  اهنیا  نزن ، فرح  : » تفگ دزادنیب  یئادج  ع )  ) همطاف

هقرفت در  يارب  دزاس و  هدنکارپ  ار  ناشهورگ  دزادـنیب و  هقرفت  یلع  نادـنزرف  نیب  دـهاوخیم  هک  دـیمهف  ار  هشیاع  روظنم  ع )  ) نیـسح
: دومرف هشیاع  يزادنا 

نب دـباع  نب  نارمع  رتخد  همطاف  تسا ، هدـمآ  ایندـب  همطاـف  هس  زا  وا  مسق ، ادـخب  ینک ، ادـج  اـه  همطاـف  زا  ار  دـمحم  یهاوخیم  وت  »
« هدئاز تخد  همطاف  مشاه و  نب  دسا  رتخد  همطاف  موزخم ،

: دز هرعن  دیدش ، يدایرف  مشخ و  اب  هشیاع 

«. 2 « » دیا هشیپ  توادع  یهورگ  امش  هک  دیربب  ار  ناترسپ  دیرادرب  »

- كاپ ناوج  دمحم ، نب  مساق  هشیاع ، هدازردارب  تقو  نیا  رد 

______________________________

هسایسلا ص 218 هشیاع و  (- 1)

يرولا ص 26 مالعا  (- 2)

ج 2،ص:603 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

: تفگ وا  هب  تشادزاب و  اجبان  شور  نیا  زا  ار  هشیاع  دوب  نماد  هزیکاپ  زین  شردپ  هک  يداهن 

رطاق زور  ماـنب  يرگید  نینوخ  زور  یهاوخیم  نونکا  میا  هتـسشن  هدـش  هتخیر  لـمج  خرـس  گـنج  رد  هک  یئاـهنوخ  زونه  همع ، يا  »
«1 « »؟ يروآ دوجوب 

: تفگ دینارپ و  هشیاع  هب  ار  اه  نخس  یقطنم  ياهناکیپ  دمآ و  ولج  دید  یمن  ار  شیاپ  شیپ  مشخ ، تدش  زا  هک  مه  سابع  نبا  ( 1)

ینک و شوماخ  ار  ادخ  رون  یهاوخیم  رطاق ، رب  يزور  يوشیم و  راوس  رتش  رب  يزور  یهدیم ، ماجنا  يدـب  ياهراک  هچ  هک  ياو  يا  »
: تفگ درک و  ور  ناورمب  هاگنآ  يزیخرب »؟ هزرابمب  قح  ءایلوا  اب 

ع)  ) نسح ات  میا  هدمآ  مینک  نفد  ادخ  لوسر  رانک  رد  ار  نامیالوم  میهاوخیمن  ام  درگزاب ، يا  هدـمآ  هک  یهار  نامه  زا  ناورم ، يا  »
نفد دـسا  تنب  همطاف  شگرزبردام  ربق  رانک  عیقب  رد  ار  وا  هدرک ، تیـصو  هک  هنوگنامه  دـعب  دـنک و  هزات  يدـهع  ربمایپ ، شدـج  اب 

، مینک نفد  اجنیا  رد  ار  شرکیپ  هک  دوب  هدرک  تیصو  وا  رگا  مینکیم ،
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«2 « »؟ تسیک هجوتم  نایز  هک  میدنامهف  یم  وتب  تقو  نآ 

: دز دایرف  دوب  نایرج  رظان  هک  هریره  وبا 

هک مدینـش  ربـمغیپ  زا  مدوـخ  نم  دـش ، یمن  نفد  شردـپ  راـنک  رد  اـیآ  تفریم ، اـیند  زا  نارمع  نب  یـسوم  رـسپ  رگا  دـیئوگب ، نمب  »
زا ناورم  درادن ، دایب  يا  هتـسیاش  مادقا  هریره  وبا  يارب  دروم ، نیا  رد  زج  خیرات  دنتـشهب » ناناوج  ياوشیپ  نیـسح  نسح و   » دومرفیم

هریره وبا  نخس 

______________________________

200 یبوقعی 2 / خیرات  (- 1)

رد تقو  نیا  رد  وا  اریز  هدوبن  فورعم  سابع  هللا  دـبع  ساـبع ، رـسپ  نیا  یلو   81 هعیشلا 4 / نایعا  نیظعاوـلا ص 143 ، هضور  (- 2)
.دشاب سابع  نارسپ  زا  رگید  یکی  ای  هللا  دیبع  تسا  نکمم  دربیم و  رسب  قشمد 

ج 2،ص:604 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

«. 1  » يدرک عیاض  ار  ربمایپ  ثیدح  دز  دایرف  دش و  نیگمشخ 

: تفگ درک و  دنلب  ار  شدایرف  مه  نامثع  رسپ  نابا  ( 1)

عیقب رد  مولظم  دیهـش  نینمؤملا  ریما  مردـپ ، دوش و  نفد  رمع  رکب و  وبا  ربمغیپ و  رانک  رد  نامثع ، لـتاق  رـسپ  هک  تسا  بجعت  هیاـم  »
«. 2 « » دشاب نوفدم 

يارب یئاه  هورگ  دندش و  گنج  هدامآ  دندید ، شدج  رانک  رد  نسح  ماما  نفد  زا  يریگولج  رد  ار  هیما  ینب  تمواقم  هک  مشاه  ینب 
: دومرف دز و  دایرف  اهنآ  هب  یکانرطخ  عضو  نینچ  هدهاشم  اب  ع )  ) نیسح ماما  دنداد ، لیکشت  موجه 

رگا هک  داد  دـنگوس  ارم  مردارب  نوـچ  دـینک ، تکرح  عـیقب  يوـسب  دـینزن و  مهب  ار  مردارب  تیـصو  مشاـه ، ینب  يا  ادـخب ، ار  امـش  »
«. دننک نفد  شردام  رانک  عیقب  رد  ار  وا  دنزادنین و  هار  یگنج  زگره  دوش ، نفد  ادخ  لوسر  رانک  رد  دنتشاذگن 

______________________________

هدش لقن  رکاسع  نبا  خیرات  رد  تسا و  هدمآ  مکاح  كردتسم  رد  نخس  نیمهب  کیدزن  81 و  هعیشلا 4 / نایعا  (- 1)
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یم هک  دـشکب  ار  ناورم  ادـخ  تفگ ، هک  مدینـش  ع )  ) نسح نفد  زور  رد  هریره  وـبا  زا  تفگ ، شردـپ  لوـق  زا  رفعج  نب  زرحم  هـک 
زا ناورم  يا  متفگ  نم  دشاب  نوفدم  عیقب  رد  نامثع  دوش و  نفد  ادـخ  لوسر  رانک  رد  بارت  وبا  رـسپ  هک  مراذـگ  یمن  ادـخب  تفگ ،

یـسکب ار  مچرپ  دومرف ، هک  مدینـش  ربمایپ  زا  ربیخ  زور  هک  مهدیم  یهاوگ  نم  يوگم ، يزیچ  یلع  هرابرد  یکین  زج  و  سرتب ، ادـخ 
ربمغیپ هک  مدینـش  نینچمه  دـنک و  یمن  رارف  گنج  زا  زگره  هک  یناـمرهق  دـنرادیم ، تسود  ار  وا  شربماـیپ  ادـخ و  هک  مراپـس  یم 

رب وت  مسق  ادخب  تفگ ، ناورم  رادب » تسود  ار  شنارادتـسود  ار و  وا  مه  وت  سپ  مراد  تسود  ار  وا  نم  ایادخ   » دومرف نسح  هرابرد 
یم قیدـصت  ارت  هتفگ  مه  رگید  یـسک  اـیآ  ما ، هدینـشن  يرگید  زا  یئوگیم  هک  ار  یفرح  نم  يا و  هتـسب  يداـیز  ياـهغورد  ربـمغیپ 

هک دوب  یمالغ  وا  تخاس ، یم  عیاـض  ار  ربمغیپ  ثیدـح  مه  وا  تفگ  ناورم  دـهدیم ، یهاوگ  يردـخ  دیعـس  وبا  یلب ، متفگ  دـنک ،؟
نینچ تفگ ، هریره  وبا  سرتب  ادخ  زا  هریره  وبا  يا  دوب ، ربمایپ  اب  مک  ینامز  دمآ و  هنیدـمب  سود  ياههوک  زا  ربمغیپ  گرم  زا  شیپ 

.دنام شوماخ  تسا و 

.نینمؤملا ریما  هناخباتک  رد  یفارگوتف  هخسن  مهدزاود  ءزج  رکاسع  نبا  خیرات  (- 2)

ج 2،ص:605 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

: دومرف اهنآ  هب  درک و  هیما  ینب  هب  ور  دعب  ( 1)

ار ریشمش  هنوگچ  هک  مدادیم  ناشن  امشب  دوشن  هتخیر  ینوخ  شا  هزانج  ياپ  رد  هک  دوب  هتفرگن  دهعت  نم  زا  مردارب  رگا  مسق ، ادخب  »
« دیدرکن افو  دیدش  لئاق  ام  دروم  رد  هک  یئاهطرشب  دیتسکش و  ام  هرابرد  ار  ناتیاهنامیپ  هک  دیئاهنامه  امش  مراذگیم ، ناتنایم  رد 
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«. 1»

مشاه ینب  تفرگ و  رارق  نیعیاشم  ناتشگنا  يور  رب  سدقم  هزانج  دنهد  تکرح  عیقب  يوسب  ار  ماما  كاپ  رکیپ  ات  داد  روتـسد  هاگنآ 
ار ناشاهلد  دندیـشکیم ، دایرف  تبیـصم  هودنا و  تدش  زا  دنتخیریم و  نامادب  کشا  بالیـس  هزانج  فارطا  رد  بلاط  وبا  نادـنزرف  و 

.دندوب هدمآ  دایرفب  هیما  ینب  ياهمتس  گرزب و  ياوشیپ  گرم  زا  دوب و  هتخادگ  گرزب  یمغ 

كاپ نامثج  نآ  و  « 2  » دش نفد  دـسا  تنب  همطاف  شگرزبردام  راوج  رد  تسه  هک  ياج  نیمهب  عیقب  ناتـسروگ  رد  ماما  رهطم  رکیپ 
زین یگدنشخب  ملع و  يرابدرب و  شرکیپ ، هارمه  دیشک و  كاخ  باقن  رد  هرهچ 

______________________________

دـندرک و اهر  ار  اهریت  مه  اهنآ  دـننک ، نارابریت  ار  ماما  هزانج  ات  داد  ناـمرف  هیما  ینب  هب  هشیاـع  هک  دـنا  هتـشون  هعیـش  نیخروم  (- 1)
نیا مه  رکاسع  نبا  خیرات  تسا و  هدمآ  رگید  ياهباتک  خـیراوتلا و  خـسان  رد  ربخ  نیا  دـمآ ، دورف  ترـضح  نآ  هزانج  رب  ریت  داتفه 
رفح اجنیا  رد  ار  ع )  ) نسح ربق  دومرف  دمآ و  ربمغیپ  ربق  کیدزن  هب  ع )  ) نیـسح دـسیون ، یم  هک  دـنک  یم  دـییأت  دلج 12  رد  ار  ربخ 

ات داد  نامرف  ار  هیما  ینب  دیشک و  دایرف  ناورم  یلو  درکن  یضارتعا  دوب و  رضاح  اجنآ  رد  هنیدم  مکاح  يوما  صاع  نب  دیعـس  دینک ،
، طوبرم هچ  راک  نیا  هب  ارت  مشچ ، قرزا  نز  رـسپ  يا  دومرف  وا  هب  ع )  ) نیـسح دـش ، دـهاوخن  زگره  راک  نیا  تفگ ، دـنوش و  حلـسم 
ود زا  دز و  ادص  ار  دوخ  ياهنامیپ  مه  تسین و  ریذپ  ماجنا  راک ، نیا  ما  هدنز  نم  ات  تفگ  ناورم  تسین ؟ رتراوازس  وت  زا  یسک  رگم 

دسا نهر و  میت و  مشاه و  ینب  زا  فلتخم  ياههورگ  فرط 
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رد دـیاب  نسح  دـنتفگ ، یم  مشاه  ینب  درک و  اپرب  یمچرپ  زین  مه  ع )  ) نیـسح تشارفا و  یمچرپ  ناورم  دـندمآ و  مهارف  نارگید  و 
خلا .دش  باترپ  یئاه  هزین  اهریت و  اهنآ  نیب  دوش و  نفد  ربمغیپ  رانک 

رگید ياهباتک  بلاطلا ص 268 و  تیافک  (- 2)

ج 2،ص:606 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

.دیدرگ نوفدم 

(1)

ربق رانک  رد 

شبلق دید و  یمن  ار  رگید  يوس  دزیمن و  کلپ  شناگدید  هک  دوب  هتخود  وا  رب  مشچ  نانچ  داتسیا و  ماما  ربق  رانک  رد  ءادهـشلا  دیس 
: تفگ یم  هنادنمگوس  تسیرگیم و  ردارب  گرمب  تخادگ و  یم 

وکین یـشور  اب  نایارگ  لطاب  هورگ  ربارب  رد  یتخانـش و  يدید و  ار  تقیقح  هک  يدوب  وت  نیا  دمحم ، ابا  يا  يآرد  يادخ  تمحرب  »
ینادـناخ كاپ و  یتسد  اب  یتسیرگن و  ریقحت  هدـیدب  ار  شیاهیراوگان  اهیئابیز و  ایند و  يدـیزگرب ، ار  ادـخ  هار  یناهنپ  يا  هزرابم  و 

هیاـم نیا  یتفگ و  خـساپ  يدرک و  در  یناـسآ  هب  ار  تنانمـشد  تناـیخ  اـهیراکبیرف و  و  یتشذـگ ، نآ  زا  یتـسیز و  اـیند  رد  هزیکاـپ 
زیخ تمعن  تشهب  ناحیر و  حور و  يوسب  نونکا  يا و  هدیـشون  تمکح  ناتـسپ  زا  هک  یتلاسر ، ناـمدود  زا  وت  اریز  تسین ، یتفگش 

«. دیامرف تیانع  یئابیکش  امب  دراد و  گرزب  تبیصم ، كوس و  نیا  رد  ار  ام  وت و  شاداپ  يادخ  يدرک ، زاورپ 

: دناوخ ار  راعشا  نیا  درک و  يرایبآ  ار  كاپ  عجضم  نآ  هدید  کشرس  اب  تسشن و  ربق  رانک  رد  سپ 

دشاب نفک  رد  ترکیپ  كاخ و  رب  وت  هرهچ  ملامب و  نغور  رطع و  منساحم  رسب و  ایآ 

دشاب هتخورفارب  رهز  شتآ  زا  وت  نورد  یلو  مماشایب  ار  همشچ  ربا و  ياراوگ  بآ  ایآ 

تسا زیچان  وت  بح  ربارب  رد  هک  یئاهزیچ  مریگ  هرهب  ایند  ياه  ینتشاد  تسود  زا  ایآ 

مادام میرگیم  وت  رب  نم 
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دوشیم زبس  اه  هخاش  زاجح  ياهغاب  رد  ودنراد  هنایشآ  نارتوبک  هک 

بیرغ دشاب  كاخ  ریز  هک  سک  ره  یلب  ج 2،ص:607  ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز  دنیوا  درگ  رب  زاجح  يوس  همه  تسا و  بیرغ 
دنتسین نامداش  وا  گرم  زا  سپ  ناگدنامزاب  تسا 

دراد يا  هرهب  گرم  زا  يدرمناوج  ره 

دنک نفد  كاخ  رد  ار  شردارب  هک  تسنآ  هکلبدورب  شا  هیامرس  هک  تسین  نآ  هدز  تراغ 

تسکیدزن ترازم  يرود و  نم  زا  وت  تسناوارف  مکشا  زارد و  ما  هیرگ 

«. 1  » درادن یشیوخ  تسا  كاخ  ریز  رد  هک  سک  نآ  ودنناوخیم  ارت  هشیدنا  رد  تراوگوس  ناشیوخ 

شنازوس سفن  تسا و  گرم  لاـح  رد  یئوـگ  هکناـنچ  دـمآ ، ماـما  ربـق  راـنکب  مه  هیفنح  دـمحم  شدـنمدرد  راوـگوس و  ردارب  ( 1)
: تفگ یم  هک  تخیریم  هودنا  خلت  تبرش  شنانخس  زا  دوبن و  یئاج  هودنا  درد و  يارب  زج  شا  هتسکش  بلق  رد  دوشیم و  ساسحا 

، يدرپس ناج  یتحار  یمارآ و  هب  یلو  يدـنارذگ  یتخـسب  ار  یگدـنز  رگا  مسق  ادـخب  دـمحم ، ابا  يا  داب  تینازرا  يادـخ  تمحر  »
نینچ ارچ  تسا ، هتفرگرب  رد  تربق  ار  یبوخ  نفک  هچ  هتفرگ و  ياـج  تنفک  رد  وکین  یندـب  تشاد و  داـبآ  ار  تندـب  یئوکین  حور 
یلع تردـپ  یفطـصم و  دـمحم  تیاین  یئاسک ، باحـصا  نیمراهچ  ناراـگزیهرپ و  ناـمیپ  مه  تیادـه و  ناـمدود  زا  وت  هک  دـشابن 

شرورپ مالسا  ناماد  رد  يدروخ و  اذغ  قح  تسد  زا  تسا ، دیواج  تشهب  رد  رایط  رفعج  تیومع  ارهز و  همطاف  تردام  یضترم و 
میتشادیم تسود  یگدنز  رد  ارت  تهج  نادب  ام  يا  هزیکاپ  كاپ و  تگرم  یگدنز و  رد  سپ  يدروخ  ریش  نامیا  ناتـسپ  زا  یتفای و 

ابا يا  داب  وتب  ام  مالس  دیتشهب ، ناناوج  ياوشیپ  تردارب  وت و  هک  میتشادن  يدیدرت  تماما  هبوت  باختنا  رد  و 
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««. 2  » دمحم

______________________________

.تسا هدورس  هیفنح  دمحم  ار  راعشا  نیا  هک  هدش  هتفگ  142 و  نیسحلا 1 / لتقم  (- 1)

200 یبوقعی 2 / خیرات  ، 55 بادآلا 1 / رهز  (- 2)

ج 2،ص:608 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

دـنتفگ و تیلـست  شترـضحب  دـندمآ و  ع )  ) نیـسح ماما  روضحب  مدرم  هورگ  شگرزب ، متاـم  رب  هودـنا  هیرگ و  ماـما و  نفد  زا  سپ 
يرازگرکـش نانآ  تیلـست  يدردـمه و  زا  مه  ماما  دنتـشاد و  هضرع  شترـضحب  گرزب  تبیـصم  نیا  زا  ار  اهتیزعت  نیرت  هدـنزادگ 

.دومرف

(1)

هعجاف نینط 

هراشا

داد و ناکت  یتخسب  فسا  تدش  زا  ار  اج  همه  تخیگنارب و  كوس  هودنا و  زا  یجوم  مالسا ، ناهج  رد  ماما  تداهـش  كاندرد  ربخ 
.دندش نامداش  هثداح  نیا  زا  زین  نانمشد 

شترـضح تداهـش  اب  دوب و  هتفر  ایند  زا  ناگمه  هاگهانپ  نیملـسم و  ياوشیپ  اریز  دندش  راوگوس  گرزب  یمغ  اب  یگمه  ناناملـسم 
نایب یمالـسا  ياهرهـش  رد  ار  كاندرد  هثداـح  ساـکعنا  حرـش  کـنیا  و  « 1  » دـندش يراوخ  تسکـش و  راـچد  بارعا  ناناملـسم و 

: میرادیم

(2)

هنیدم - 1

نانز نادرم و  و  « 2  » دش لیطعت  اهناکد  اهرازاب و  دیـشوپ و  ازع  هماج  شمیظع  دیقف و  ياوشیپ  گرم  زا  مالـسا  ناهج  زکرم  هنیدـم ،
هایـس مامت  لاـس  کـی  دنتـشاد و  زاربا  ار  دوخ  درد  هودـنا  دنتـسشن و  ازعب  هاـم  کـی  مشاـه  ینب  ناـنز  دـندوب و  راوگوس  هتفه  کـی 

«. 3  » دندیشوپ

(3)
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هکم - 2

هب دندرک و  لیطعت  ار  اهراک  دنتسب و  ار  اهناکد  اهرازاب و  ماما  تداهش  ربخ  ندیسر  اب  تفرگ و  ارف  ار  هکم  رسارس  كوس  هودنا و 

______________________________

هک یتقو  تفگ  دندش ؟ راوخ  یک  مدرم  دیسرپ ، قاحسا  وبا  زا  ریـشب  نب  ورمع  هک  هدمآ  باتک  نیا  رد  ، 53 نییبلاطلا 1 / لتاقم  (- 1)
.تفر ایند  زا  نسح 

80 هعیشلا 4 / نایعا  ، 11 هباغلا 2 / دسا  ، 173 مکاح 3 / كردتسم  (- 2)

44 هیاهنلا 8 / هیادبلا و  (- 3)

ج 2،ص:609 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

«. 1  » دندرک يراوگوس  هتفه  کی  هکم  نادرم  نانز و  دنتخادرپ و  يرادازع 

(1)

هرصب - 3

یفقث صاعلا  یبا  نب  مکح  داد و  یهگآ  ار  هرـصب  رادنامرف  هیبأ  نب  دایز  دیناسر و  هرـصب  هب  هملـس  نب  هّللا  دبع  ار  كاندرد  ربخ  نیا 
نآ رد  هک  دایز  ردارب  هرکب  ابا  دـندروآرب ، هلان  هجـضب و  داـیرف  یگمه  مدرم  .درک  هاـگآ  ماـما  تداهـش  زا  ار  مدرم  دروآرب و  داـیرف 

: تفگ ماخس  تخد  هسیم  شرسمه  هب  دش و  همیسارس  مدرم  هلان  دایرف و  ندینش  زا  دوب  رامیب  تقو 

؟ تسیچ ادص  رس و  نیا  - 

.دندش تحار  شتسد  زا  مدرم  هک  ار  ادخ  رکش  تفر و  ایند  زا  یلع ، نب  نسح  - 

، دنداد تسد  زا  ار  یناوارف  ریخ  وا  گرم  زا  مدرم  درک و  تحار  مدرم  زا  يرایـسب  رـش  زا  ار  وا  دـنوادخ  وش ، شوماخ  وت ، رب  ياو  - 
«. 2  » دروآرد شنایاپ  یب  تمحرب  ار  نسح  دنوادخ 

: تفگ هیثرم  هنوگ  نیدب  ار  ماما  يرصب  رعاش  هربس  یبا  نب  دوراج 

تسا نآ  ربارب  راهچ  يریس  ار  ریخدنکیم  ریس  ار  يزور  بش و  رش ، رگا 

« . 3  » دراد ناباتش  يریس  دروایب ، ار  یتبیصم  ودیایب  ام  يوسب  دهاوخب  رش  رگا 
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(2)

هفوک - 4

هیرگب و هفوک  مدرم  دـمآرد و  هزرلب  ساره  زا  اهناج  تفاکـش و  مه  زا  اهلد  دیـسر ، هفوکب  ماما  تداهـش  كاندرد  ربخ  هک  یماگنه 
، دندمآ هلان 

______________________________

228 رکاسع 4 / نبا  خیرات  (- 1)

4 دیدحلا 4 / یبا  نبا  حرش  (- 2)

ذخأم ص 6 نامه  (- 3)

ج 2،ص:610 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

نامیلس هدنزرا  رعاش  دندوب ، نامیـشپ  دندرک  شا  هرابرد  هک  يریـصقت  اطخ و  زا  دندرمـش و  یم  ار  ماما  زراب  تافـص  لئاضف و  اهنآ 
: تفگ ءاثر  نینچ  ار  ماما  هتق  نب 

دش لئاق  ناوتیمن  یجرا  شنخس  بیذکت  ياربدزیتسب  نسح  اب  هک  سک  نآ  دنتسب  غورد  تیتسرپادخ  هب  هک  يا 

يا هلیبق  ره  یتسه و  نم  هدیزگرب  نم و  تسود  وت 
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دراد یهاگیاج  شیوخ  يارب 

دنراوجمه نایز  اب  هک  دنتسه  یهورگ  هناخرد  مبای و  یمن  ارت  مدرگیم و  هناخ  رد 

«. 1  » دوب هلصاف  ینابایب  اهنآ  نم و  نیب  هک  شاک  يا  ودندنام  نم  يارب  وت  ياجب  اهنآ  یتفر و  وت 

نایب نینچ  ار  ماما  لئاضف  هدـعج و  هانگ  تفگ و  هیثرم  ار  ماـما  یـشاجن  هب  روهـشم  رمع ، نب  سیق  هفوک  گرزب  رعاـش  نینچمه  ( 1)
: تشاد

راوگوس رگدایرف  هیرگ  زا  سپوشم  هتسخ  نک و  هیرگ  هدعج  يا 

نایاپب شفک  ناگنهرب و  اپ  زا  نیمز  يور  ربدنکفا  یمن  هیاس  وا  دننامب  یسک  هرهچ  رب  هدرپ  رگید 

دادیم شوترپ  يراوتسا  دنلب و  هاگیاجبدیشک  یم  هنابز  شتیاده  هلعش  هک  یماگنه  وا 

تسا رودب  شموق  زا  درادن و  ینادناخ  هکنآ  ودنیبب  ار  نآ  تسرپرس  یب  دنمتسم و  هکنآ  يارب 

دتفین یتخسب  يا  هدنروخ  دوش و  هتخپ  هکنیا  ات  دروآ  یم  شوجب  ار  تشوگ 

«2  » .يراوشد یتخسرپ و  گنت و  راگزور  کی  رد  میدش  وا  يازع  میلست  هک  تسا  سک  نآ  مدوصقم 

______________________________

18 دیدحلا 4 / یبا  نبا  حرش  (- 1)

303 بهذلا 2 / جورم  (- 2)

ج 2،ص:611 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

ع)  ) نیسح ماما  هب  همان 

نمض دنتشون و  ع )  ) نیسح ماما  هب  یتیلـست  همان  دندمآ و  درگ  یعازخ  درـص  نب  نامیلـس  هناخ  رد  هفوک  ناسانـشرس  ناگرزب و  ( 1)
: دنتشاد زاربا  نینچ  شترضحب  ار  دوخ  يرادربنامرف  صالخا و  یتسود و  بتارم  یگرزب ، تبیصم  نینچ  زا  هودنا  زاربا 

مالسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  شردپ  نایعیش  شنایعیش و  يوس  زا  یلع ، نب  نیسح  هب  میحرلا ، نمحرلا  هّللا  مسب  »

، داب وا  رب  مالس  دیسر  امب  یلع  نب  نسح  تشذگرد  ربخ  دعب  اما  تسین ، وا  زج  یئادخ  هک  میئاتس  یم  ار  یئادخ  وت  رب  کیلع ، مالس 
دیاشخبب و شیادخ  دوش ، ثوعبم  هدنز  هک  يزور  تفر و  ایند  زا  هک  يزور  دمآ و  ایندب  هک  يور 
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ار يا  هعیاض  نینچ  وا  زا  سپ  دهد و  شاداپ  تبیـصم  نیا  رد  ار  وت  و  دناسرب ، ادـخ  ربمایپ  شیاین ، هب  ار  وا  دریذـپب و  ار  شیاه  یکین 
وتب و هصاـخ  تما و  نیا  همهب  یگرزب  تبیـصم  .میدرگیمزاـب  وا  يوسب  میئادـخ و  زا  مه  اـم  تفر و  ادـخ  يوسب  وا  دـیامرف ، ناربـج 

شور ات  دنتـشاد  دـیما  وا  هب  همه  هک  یمالـسا  دالب  غارچ  تیادـه و  مچرپ  ربمایپ و  رتخد  رـسپ  یـصو و  دـنزرف  هک  دیـسر  تناـیعیش 
هک دـنادرگ  صوـصخم  ناوارف  تمحرب  تیادـخ  شاـب ، ابیکـش  كوـس ، نیا  رد  سپ  تـفر ، اـیند  زا  دـنادرگزاب  ار  ناراـک  هتـسیاش 

نیا رد  نایعیـش  ام  دنک ، یم  تیادـه  وت  يربهرب  ار  نامدرم  يادـخ  یئوا و  نیـشناج  وت  نونکا  تساهراک ، رد  هدارا  هناشن  یئابیکش 
، يادخ میتسه ، تنامرف  راظتنا  رد  میماگمه و  تیئاوشیپ  ریـسم  رد  هارمه و  تینامداش  هودنا و  رد  میکیرـش و  وت  اب  گرزب  تبیـصم 
«1 «. » مالسلا دنادرگزاب و  وتب  ار  تقح  دیاشخبب و  وت  رب  دیامرف و  گرزب  ار  تشاداپ  دنادرگ و  دنکب  ار  تمان  دیاشگب و  ار  تا  هنیس 

______________________________

303 یبوقعی 2 / خیرات  (- 1)

ج 2،ص:612 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

(1)

هیواعم ینامداش 

نایرج زور  ره  هک  دوب  هتـساوخ  هنیدم  رادنامرف  زا  دیـشکیم و  ار  کیپ  راظتنا  هظحل  ره  دوب و  هنیدم  رابخا  رظتنم  هناربص  یب  هیواعم ،
دراد و ناهنپ  ار  دوخ  یلاح  شوخ  تسناوتن  هک  دش  نامداش  نانچ  دیـسر ، وا  هب  ماما  تداهـش  ربخ  هک  یتقو  دـهد ، شرازگ  وا  هب  ار 

نیا دندرک و  دنلب  ریبکتب  ادص  مه  شا  هتسد  راد و  تفگ و  ریبکت  ار  ادخ  درک و  هدجس  ساپـس  ناونعب  ار  ادخ  داتفا و  نیمزب  ناهگان 
.تفرگ رب  رد  ار  زبس  خاک  ادص 

زا دوب  هیواعم  رسمه  هک  هضرق  تخد  هتخاف 
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: تفگ دید  ینامداش  رد  قرغ  هک  ار  شرهوش  تفر و  هیواعم  شیپ  هب  دش و  نوریب  شا  هناخ  زا  دمآ و  ناجیهب  ادص  ندینش 

؟ ینامداش نینچنیا  هک  هدیسر  وتب  یشوخ  ربخ  هچ  درادب ، نامداش  ار  نینمؤملا  ریما  يادخ ، - 

.نسح گرم  - 

: تفگ داتفا و  هیرگب  دعب  نوعجار و  هیلا  انا  انا هللا و  تفگ  دش و  نیگهودنا  هتخاف 

«1 «. » تفر ایند  زا  ربمایپ  رتخد  دنزرف  ناناملسم و  ياوشیپ  »

: تفگ درک و  یتفگش  زاربا  دوب  هداتسرف  ماما  يارب  هک  يرهز  عیرس  ریثأت  زا  هیواعم 

«2 «. » تفر ایند  زا  دیشون و  لسع  زا  یتبرش  نسح  هک  تسا  بیجع  »

مشاه ینب  تفگ  تفای و  ربخ  دنراپس  شکاخب  شدج  رانک  رد  دنتساوخیم  مشاه  ینب  هک  نسح  ماما  نفد  نایرج  زا  نینچمه  هیواعم 
نفد ربمغیپ  رانک  رد  ار  نسح  دنتساوخیم  هک  دندرکن  فاصنا  ام  هرابرد 

______________________________

305 بهذلا 2 / جورم  (- 1)

374 باعیتسا 1 / (- 2)

ج 2،ص:613 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

نینچ اهنآ  تشاذگن  هک  دمآرد  تسرد  ناورم  هب  نم  نظ  نسح  دوب ، هدش  نفد  عیقب  زا  يرود  هطقن  رد  نامثع  هک  یتروص  رد  دننک 
«1  » .يدوب راک  نیا  هتسیاش  وت  هک  ناورم  نیرفآ  تفگ ، یم  هیواعم  بترم  دنهد و  ماجنا  ار  يراک 

زاربا ماما  تداهـش  زا  هیواعم  دـمآ و  هیواـعم  شیپ  هب  تقو  نیا  رد  دوب  نینمؤملا  ریما  نایعیـش  زا  هک  برک  نب  يدـع  نب  دادـقم  ( 1)
: تفگ درک و  ینامداش 

»؟ تفر ایند  زا  یلع  نب  نسح  هک  يراد  ربخ  ایآ  دادقم ، يا  »

: تفگ هرخسم  اب  دمآ و  دیدپ  شنابل  رب  يا  هدنخ  یلاح  شوخ  اب  هیواعم  دش ، كانهودنا  دروآ و  نابزب  عاجرتسا  هملک  دادقم 

»؟ ینادیم تبیصم  ار  نسح  گرم  وت  »

تسا و نم  زا  نسح  دومرفیم  دیناشن و  یم  شناماد  رب  ربمغیپ  هک  دوب  وا  منادن ، تبیصم  ارچ  تفگ ، دادقم 
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«2 (. » ع  ) یلع زا  نیسح 

ار شا  هنارباج  تموکح  تسناوتیم  نونکا  تسنادـیم و  هتفای  ققحت  ار  شیاهرادـنپ  اهوزرآ و  اریز  دوب  نامداش  ماما  گرم  زا  هیواعم 
: دیارس یم  نینچ  يرعش  رد  ماما  گرم  زا  ار  هیواعم  ینامداش  سابع ، نب  لضف  هکنانچ  دراذگ ، ثاریمب  شنادناخ  نادنزرف و  رد 

دنکیم نسح  گرم  زا  رورغ  زاربا  تسا و  نامداش  دنه  رسپ  زورما 

درکیم كانهودنا  نیگمشخ و  ار  دنه  رسپ  اهتدموا  هک  داب  نسح  رب  ادخ  تمحر 

هتفر كاخب  راگزور  ثداوح  زا  ماما  هک  هدش  تحار  وا  زا  سپ  هیواعم  نونکا 

______________________________

رکاسع نبا  خیرات  (- 1)

بلاطلا ص 268 هیافک  (- 2)

هدش هدیچیپ  رتش  ندب  رب  یقاچ  هک  نک  ارچ  یگدوسآ  اب  دنه  رسپ  يا  ج 2،ص:614  ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

دوب دهاوخ  گرم  ورگ  رد  يا  هدنز  ره  هک  نکم  یلاح  شوخ  سپ  ینام  یمن  رادیاپ  مه  وت 

«1  » .يا هدوبن  ایوگ  هک  ینانچ  راگزور  رد  یشکرس  ار  گرم  ماج  رگا  دنه  رسپ  يا 

درک و ور  وا  هب  هیواعم  تفرگ  مارآ  سلجم  نوچ  تفر و  هیواعم  شیپ  هب  سابع  نبا  ماما ، گرم  زا  سپ  هک  دنا  هتـشون  ناخروم  ( 1)
: تفگ وا  هب  هنامداش  يا  هرهچ  اب 

«. دش كاله  نسح  سابع ، رسپ  يا  »

منیب یم  هیواعم  يا  تفگ  دـعب  درک و  رارکت  راب  دـنچ  ار  نخـس  نیا  نوعجار و  هیلا  انا  انا هللا و  تفر ، ایند  زا  یلب  تفگ ، سابع  رـسپ 
وا دیازفا ، یمن  وت  رمع  رب  شرمع  یمک  دـنک و  یمن  رپ  ارت  روگ  وا  رکیپ  هک  مسق  ادـخب  یلو  ینادـنخ ، نامداش و  ماما ، گرم  زا  هک 

راوگوس ادخ ، لوسر  ینعی  دوب  رتهب  وا  زا  هک  یسک  گرمب  مه  وا  زا  شیپ  میراوگوس و  وا  گرمب  ام  دوب ، رتهب  وت  زا  تفر و  ایند  زا 
ینیشناج وکین  دیامرف و  ناربج  ار  وا  تبیصم  يادخ  میدش ،
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.دهد رارق  شیارب 

اب مه  هیواعم  داتفا و  هیرگب  دوب  هیواعم  راـبرد  رد  سک  ره  دـیکرت و  شیولگ  رد  ضغب  هودـنا  تدـش  زا  دیـشک و  داـیرف  ساـبع  نبا 
.دشن هدید  ماش  رد  يا  هیرگ  نانچ  زور  نآ  ات  دز و  هیرگب  ار  شدوخ  يراکبیرف 

: تفگ تسب و  شقن  شا  هرهچ  رب  ناوارف  يرورس  ینامداش و  تشگرب و  شا  هرهچ  هرابود  هیواعم 

«. تسا هتشاذگ  یقاب  دوخ  زا  یکچوک  ياهرسپ  وا  هک  ما  هدینش  سابع ، رسپ  يا  »

______________________________

141 یمزراوخ 1 / نیسحلا  لتقم  (- 1)

ج 2،ص:615 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

«. میدش گرزب  میدوب و  کچوک  ام  همه  تفگ ، شخساپ  رد  تفایرد و  ار  هیواعم  شنزرس  تتامش و  سابع ، نبا 

؟ دوب ردقچ  نسح  رمع  تفگ ، هیواعم 

.دنادن ار  شتدالو  لاس  یسک  هک  تسا  نآ  زا  رتگرزب  نسح  داد ، باوج  سابع  نبا 

: تفگ دنادب  ع )  ) نیسح هرابرد  ار  سابع  نبا  هدیقع  هکنآ  يارب  رکف ، يا  هظحل  زا  سپ  دش و  شوماخ  هیواعم 

«. يدش تموق  ياوشیپ  وت  نونکا  سابع ، نبا  يا  »

: تفگ وا  خساپ  رد  دیمهف و  ار  هیواعم  روظنم  سابع ، نبا 

«. دوب دهاوخن  نینچ  دشاب  هدنز  ع )  ) نیسح ات  »

هدامآ باوج  يارب  ارت  مدیـسرپ  وت  زا  ار  يزیچ  ره  هک  سابع  رـسپ  يا  دزرمایب ، ار  تردپ  ادخ   » تفگ شیگـشیمه  گنرین  اب  هیواعم 
«. مدید

(1)

باتک نایاپ 

هک يزور  دـمآ و  ایندـب  هک  يزور  داـب  وا  رب  دورد  دـبای ، یم  ناـیاپ  ع )  ) یلع نب  نسح  دـمحم  وـبا  ماـما  یناگدـنز  حرـش  اـجنیا  رد 
تشذگرد
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یئاهیراتفرگ اه و  یتخس  گرزب و  ینایز  راچد  وا  ینامز  يونعم و  يربهر  نادقفب  ناناملـسم  دوش ، هتخیگنارب  تمایق  رد  هک  يزور 
.دنتخاس گرزب  یئاهمتس  اه و  یشوخان  میلست  ار  اهنآ  دنتخادرپ و  نیملسم  يراوخب  هیما  ینب  وا  زا  سپ  دندیدرگ و  ناوارف 

رد هک  یئاهیسررب  زا  تسا  يا  هصالخ  مرادیم  هضرع  ناگدنناوخب  هک  ار  باتک  نیا 
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ینانخـس تفالخ و  راگزور و  شور و  وا و  ياهراگدای  زا  ما و  هدروآ  لمعب  ع )  ) نسحلا دـمحم  وبا  ترـضح  كاپ  ماما  یناگدـنز 
، ما هتشاگن  یبلاطم  هدش  هتفگ  بصعت  هار  زا  شترضح  حلص  هرابرد  هک 

ج 2،ص:616 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

نایب یـسررب و  لیلحت و  ثحب و  رد  یلو  تسادـخ  صاخ  لاـمک ، اریز  ما  هدـیناسر  لاـمکب  ار  راـک  نیا  هک  منک  یمن  اـعدا  زگره  و 
ار شترـضح  راگزور  یگنوگچ  ماما و  یگدنز  زا  ینـشور  ریوصت  مناوتب  دیاش  ات  ما  هدرکن  راذگورف  ار  یـششوک  هنوگ  چیه  رابخا 

نـشور يارب  ار  نآ  حرـش  اریز  ما  هتـشاد  ناـیب  هدرتسگ  يروطب  هدـمآ  دـیدپ  ماـما  راـگزور  رد  هک  ار  یثداوح  هوـالعب  منک ، میـسرت 
.متسنادیم يرورض  بلطم  نتخاس 

جاح دـنزرف  داشر  دـمحم  جاح  بانج  راـکوکین  گرزب و  تیـصخشب  ار  دوخ  يرازگـساپس  بتارم  منادـیم  مزـال  نخـس ، ناـیاپ  رد 
لوسر و نادناخب  تدارا  زاربا  روظنمب  ار  تمدخ  نیا  و  مراد ، زاربا  دنتفرگ  هدهعب  ار  باتک  نیا  پاچ  هنیزه  هک  هنیجع  داوج  دمحم 

فجن رد  باتک  یبرع  پاچ  روظنم   ) میهاوخیم دـنوادخ  زا  ار  ناشیا  قیفوت  ام  دـنداد و  ماجنا  ع )  ) نسح ماـما  ترـضح  راـثآ  ءاـیحا 
(. تسا

قیفوتلا دصقلا و  یلو  یلاعت  هنا 

ج 2،ص:617 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

ع)  ) نسح ماما  یناگدنز  باتک  مود  لوا و  دلج  ذخأم 

هراشا

فلؤم مان  باتک  مان 

« فلا »

ربلا دـبع  نبا  باعیتسا  ینالقـسع  رجح  نبا  هباصا  ریثا  نبا  هباـغلا  دـسا  يرذـالب  فارـشالا  باـسنا  يزار  قاحـسا  وبا  نآرقلا  ماـکحا 
ءابجن ءابنا  دیفم  خیش  داشرا  جاجز  جاجزلا  یلاما  قودص  خیش  قودص  یلاما  ینیلک  یفاک  لوصا  هبیتق  نبا  هسایسلا  همامالا و  یکلام 
توص دوصقملا  دبع - حاتفلا  دبع  ع )  ) یلع مامالا  دیبع  یبا  لاومالا  یلازغ  مولعلا  ءایحا  يرونید  لاوطلا  رابخا  یلقصلا  دمحم  ءانبالا 

یقت دمحم  نراقملا  هقفلل  هماعلا  لوصا  يدحاو  لوزنلا  بابـسا  هدـبع  دـمحم  هینارـصنلا  مالـسالا و  قادرج  جروج  هیناسنالا  هلادـعلا 
دیس هعیشلا  نایعا  نیدلا  فرش  ماما  هریره  وبا  داقع  ءادهـشلا  وبا  یناهفـصا  جرف  وبا  یناغا  ینیوج  داقتعالا  لوصا  یف  داشرالا  میکح 

هلاـحک ءاـسنلا  مـالعا  يزیرقم  ءاـفنحلا  ضاـعنا  يراـخب  درفملا  بدا  نیققحملا  رخف  حاـضیالا  يزوـج  نبا  ءاـیکذالا  یلماـع  نسحم 
يرـضخ ءافولا  مامتا  فلؤم  مان  باتک  ماـن  يواـضیب  لـیزنتلا  راونا  تیمک  تایمـشاهلا  يدرواـم  هیناطلـسلا  ماـکحا  یلکرز  مـالعالا 
یضترم دیس  يرولا  مالعا  یـشرقلا  رقاب  هیافکلا  حاضیا  نابـصلا  دمحم  نیبغارلا  فاعـسا  رتفدلا  مشاه  هعیـشلا  هنـسلا و  نیب  مالـسالا 

یسربط جاجتحا  يرضخ  ءافولا  مامتا  ینیسح  مساق - نب  دمحم  هیرشع  ینثالا 
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«ب»

نییبتلا نایبلا و  ریثک  نبا  هیاهنلا  هیادبلا و  یـسدقم  رهاط  وبا  خیراتلا  ءدبلا و  رهاط  یبا  نب  دمحا  ءاسنلا  تاغالب  یـسلجم  راونالا  راحب 
یناشاک نیدلا  ءالع  عیانصلا  عیادب  ظحاج 

«ت»

بیغرتلا و رجح  نبا  ناسللا  نانجلا و  ریهطت  یـسوط  ماکحالا  بیذهت  يوونلا  تاغللا  ءامـسالا و  بیذهت  رجح  نبا  بیذهتلا  بیذهت 
بوقعی یبا  نب  دمحا  یبوقعی  خیرات  يدوعـسم  فارـشالا  هیبنتلا و  كرابم  یکز  یمالـسالا  فوصتلا  يرذـنم  میظعلا  دـبع  بیهرتلا 

خیرات دمحم  نب  نمحرلا  دبع  نودلخ  نبا  خیرات  یلع  نب  دمحا  بیطخ  دادغب  خیرات  يرکب  راید  دـمحم  نب  نیـسح  سیمخ  خـیرات 
يدفص نیدلا  حالص  نونملا  مامت  نیدلا  دامع  یلع  نب  لیعامسا  ءادفلا  یبا  خیرات  ناکلخ  نب  دمحم  نب  دمحا  ناکلخ  نبا 

ج 2،ص:618 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

ظحاج جاتلا  ریثک  نب  لیعامـسا  ریثک  نبا  ریـسفت  ملعلا  دـییقت  یبهذ  ظاـفحلا  هرکذـت  يوونلا  جاـتحملا  هفحت  فلؤم  ماـن  باـتک  ماـن 
هبعـش نب  نسح  لوقعلا  فحت  ریرج  نب  دـمحم  كولملا  ممالا و  خـیرات  یـضترم  دیـس  ءایبنالا  هیزنت  یناهبهب  رقاب  دـمحم  تاـقیلعتلا 
یجرج یمالـسا  ندمت  خیرات  یبهذ  كردتـسملا  صیخلت  يزار  رخف  ریبکلا  ریـسفت  یطویـس  ءافلخلا  خیرات  موعن  ریفـش  انیـس  خیرات 
خیرات يزوج  نبا  صاوخلا  هرکذت  یفدص  مالـسالا  لود  خـیرات  يروخاف  مانالا  هفحت  ویدـس  قرـشتسم ، ماعلا  برعلا  خـیرات  نادـیز 

قرشتسم ناریا  خیرات  یناقمم  لاقملا  حیقنت  نسح  میهاربا  رتکد  یسایسلا  مالسالا  خیرات  دعس  دمحم  هیبرعلا  همالا 

«ث»

يومح یلع  نب  رکب  وبا  قاروالا  تارمث 

«ج»

هرهمج نیدـلا  فرـش  هعاسلا  هدـیرج  یلوغارق  مالکلا  هرهوج  یمظاک  دـمحم  نب  مساق  ءاملعلا  رارـسا  عماج  یقارن  تاداـسلا  عماـج 
وبا برعلا  راعشا  هرهمج  سردم  اضر  دمحم  دولخلا  تانج  سردم  اضر  دمحم  بطخلا  هرهمج  توفـص  یکز  دمحا  برعلا  لئاسر 

نآرقلا ماکحال  عماجلا  يربط  ریرج  نایبلا  عماج  فلؤم  مان  باتک  مان  یطویس  عماوجلا  عمج  نسح  دمحم  مالکلا  رهاوج  یشرق  دیز 
یبطرق

«ح»

هللا بیبح  دمحم  ع )  ) یلع مامالا  هایح  یلئالع  ع )  ) نیسحلا هایح  مالسالا  هامح  يریمد  ناویحلا  هایح  یناهفصا  میعن  وبا  ءایلوالا  هیلح 
ینامی دیز  نب  دیمح  هیدرولا  قئادح  لکیه  نیسح  دمحم  ص )  ) دمحم هایح  یطیقنش 

«خ»
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يدادغب رداقلا  دبع  خیش  بدالا  هنازخ  یجرزخ  دمحا  لامکلا  بیذهت  هصالخ  یطویـس  يربکلا  صئاصخ  يزیرقم  يزیرقملا  ططخ 
راجن باهولا  دبع  نودشارلا  ءافلخلا  فسوی  وبا  جارخلا  يدنوار  حیارجلا  جئارخلا و 

«د»

دمحم فراعملا  رئاود  نیقرـشتسم  هیمالـسالا  فراعملا  هرئاد  نیرـشعلا  يدـجو  دـیرف  نرقلا  فراعملا  هرئاد  یناتـسب  فراـعملا  هرئاد 
یلماع یلع  تنب  بنیز  روثنملا  ردلا  یطویس  نیدلا  لالج  روثنملا  رد  نسح  نب  نامثع  نیحصانلا  هرد  یمظاک  يدهم 

«ذ»

دیجملا دبع  نیرادلا  هریخذ  يربط  نیدلا  بحم  یبقعلا  رئاخذ 

«ر»

يراسناوخ تانجلا  تاضور 

ج 2،ص:619 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

یسولآ یناعملا  حور  یـشک  دمحم  یـشکلا  لاجر  يرـشخمز  راربالا  عیبر  يروباشین  یلع  وبا  نیظعاولا  هضور  فلؤم  مان  باتک  مان 
ظعاو نیسح  ءادهشلا  هضور  هنحش  نبا  رظانملا  ضور 

«ز»

یلدیبع تایبنیزلا  بنیز و  یناوریق  میهاربا  بادآلا  رهز 

«س»

رفس یبلحلا  هریس  ماشه  نبا  هریس  يراخب  رصن  وبا  هیولعلا  هلسلسلا  رس  یمق  سابع  خیـش  راحبلا  هنیفـس  دواد  وبا  ننـس  هجام  نبا  ننس 
یقهیب يربک  ننس  نتولف  ناف  هیبرعلا  هدایسلا  یلاله  سیق  نب  میلس  سیق  نب  میلس  يدابآزوریف  هداعسلا 

«ش»

دامع نبا  بهذلا  تارذش  ینیما  نیـسحلا  دبع  ریدـغلا  ءارعـش  هدـبع  دـمحم  هغالبلا  جـهن  حرـش  دـیدحلا  یبا  نبا  هغالبلا  جـهن  حرش 
هیر وبا  دومحم  خیش  هریضملا  حرش  يدفص  مجعلا  هیمال  حرش  يراقلا  یلع  ءافشلا  حرش  یلبنح 

«ص»

فلؤم مان  باتک  مان  يزوج  نبا  هوفصلا  هوفص  يدنشقلق  یشعالا  حبص  يذمرت  حیحص  نیسای  لآ  نسحلا ع  حلص  ملسم  حیحص 
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«ط»

ینارعش يربکلا  تاقبط  يرزج  دمحم  ءارقلا  تاقبط  یکبس  هیعفاشلا  تاقبط  مالس  نبا  ءارعشلا  لوحف  تاقبط  دعس  نبا  تاقبط 

«ع»

داقع یلع  مامالا  هیرقبع  ردنام  هایحلا  یف  سفنلا  ملع  یناغفا  دیعس  هسایـسلا  هشئاع و  هبیتق  نبا  رابخالا  نویع  هیوباب  نبا  عیارـشلا  للع 
قیشر نبا  هدمعلا  یلبقم  حلاص  خماشلا  ملعلا  انهم  نبا  بلاطلا  هدمع  سدلنور  م ، تیاور ، هعیشلا  هدیقع  یعافر  دمحا  نومأملا  رـصع 

يربج قیفش  هیسفنلا  رصانعلا  یتح  پیلیف  برعلا  بطق  دیس  هیعامتجالا  هلادعلا  هبر  دبع  نبا  دیرفلا  دقعلا 

«غ»

يروباشین دمحم - نب  نسح  نآرقلا  بئارغ 

«ف»

لئاضف غابص  نبا  همهملا  لوصف  نیسح  هط  يربکلا  هنتفلا  نالحد  دمحا  هیمالسالا  تاحوتفلا  يرئازج  کلام  هیوسآلا  هیقیرفالا  هرکف 
يوانم ریدقلا  ضیف  رجح  نبا  يرابلا  حـتف  نیما  دـمحا  مالـسالا  رجف  سنمال  دـمحم ص  تانب  همطاف و  یفطـصم  دـمحا  باحـصالا 

يرشخمز قئافلا 

ج 2،ص:620 ( ، (ع یلع نب  نسح  یناگدنز 

یناهبهب رقاب  دمحم  دئاوفلا  نیدلا  فرش  همهملا  لوصف  فلؤم  مان  باتک  مان 

«ق»

يدابآزوریف سوماقلا  ندرام  تیوس  نوسیوا  هدارالا  توق  یکم  بلاط  وبا  بولقلا  توق 

«ك»

یبـالود ءامـسالا  ینکلا و  يواـنم  قئاـقحلا  زونک  یلبرا  همغلا  فشک  يدـجو  دـیرف  مولعلا  زنک  ینولجع  ساـبتلالا  ءاـفخلا و  فشک 
دربم لماکلا  سواط  نب  دیـس  هجحملا  فشک  یـشرق  دـمحم  بلاطلا  هیافک  يدـنهلا  یقتملا  یلع  لاـمعلا  زنک  ینارعـش  همغلا  فشک 

یمق باقلالا  ینکلا و  ریثا  نبا  لماکلا  يرشخمز  فاشکلا 

«ل»

ریثا نبا  باسنالا  هفرعم  یف  بابللا  سوواط  دیس  فوهل  نزاخ  لیوأتلا  بابل  روظنم  نبا  برعلا  ناسل  رجح  نبا  نازیملا  ناسل 

«م»
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ءابدالا مجعم  يزوج  نبا  مظتنملا  نیدـلا  باهـش  فرطتـسملا  مزح  نبا  ءاوهالا  للملا و  توقای  نادـلبلا  عمجم  یـسربط  نایبلا  عمجم 
لکـشم ینابزرم  ءارعـشلا  مجعم  فلؤم  مان  باتک  مان  ینادیم  دمحا  لاثمالا  عمجم  یمثیه  نیدـلا  رون  دـیاوزلا  عمجم  يومح  توقای 
نیرحبلا عمجم  ظحاج  دادضالا  نساحملا و  دیرد  نبا  یبتجملا  یناتـسرهش  لحنلا  للملا و  رجح  نبا  هیندللا  بهاوملا  يواحط  راثآلا 

یناهفـصا جرفلا  وبا  نییبلاطلا  لتاقم  يدوعـسم  بهذـلا  جورم  یبهذ  لادـتعالا  نازیم  یناهفـصا  بغار  ءاـبدالا  تارـضاحم  یحیرط 
يراصنا بساکم  بیبح  نب  دـمحم  ربحملا  یعفاش  نیدـلا  لامک  لوئـسلا  بلاطم  یمزراوخ  نیـسحلا  لـتقم  هیمیت  نبا  هنـسلا  جاـهنم 

يراوتکـس لـئاوالا  تارـضاحم  هبیتـق  نبا  فراـعملا  مرقم  نیـسحلا  لـتقم  یمزراوـخ  هفینح  یبا  بقاـنم  يزوـج  نـبا  دـمحا  بقاـنم 
نافرعلا هلجم  یمشاه  یلع  دیس  هیفنحلا  نب  دمحم  یفوص  دمحم  نب  یلع  يدجملا  مارو  مارو  هعومجم  یقهیب  يواسملا  نساحملا و 

دمحا دنسم  بوشآ  رهـش  نبا  بقانم  نیقارعلا  خیـش  يرغلا  هلجم  یناقاخ  یلع  نایبلا  هلجم  ایناتیرب  یئایـسآ  هلجم  نیزلا  فراع  دمحا 
همدقم همالس  سلوب  ریدغلا  همحلم  ربش  هّللا  دبع  دیس  راونالا  حیباصم  یسوط  هیقفلا  هرضحی  نم ال  یـسلجم  لوقعلا  تآرم  لبنح  نب 

يروهجألا راونالا  قراشم  نودلخ  نبا  نودلخ  نبا 
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سواط نب  دیس  نتفلا  محالملا و  یناث  دیهش  کلاسملا  نیدلا  فرش  ماما  تاعجارملا  فلؤم  مان  باتک  مان 

«ن»

ثیدحلا بیرغ  هیاهن  يروفـص  سلاجملا  ههزن  یجنلبـش  راصبالا  رون  ینامی  مظاک  دمحم  هیربنعلا  هحفنلا  يزیرقم  مصاختلا  عازنلا و 
ماظن فلؤم  مان  باتک  مان  لیقع  نب  دـمحم  هیفاکلا  حـئاصنلا  رهپـس  یقت  دـمحم  خـیراوتلا  خـسان  يربون  دـمحا  برالا  هیاهن  ریثا  نبا 

نیدلا فرش  داهتجالا  صنلا و  یشرق  فیرش  یقاب  مالسالا  یف  یسایسلا  ماظنلا  یشرق  فیرش  رقاب  مالسالا  یف  هرادالا  مکحلا و 

«و»

ناکلخ نبا  نایعالا  تایفو  يدوهمس  نیدلا  رون  ءافولا  ءافو  محازم  نب  رصن  نیفص  هعقو  یلماع  رح  خیش  هعیشلا  لئاسو 

«ي»

یفنح نامیلس  هدوملا  عیبانی 
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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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