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لوادلج  ( ع  ) نیسح ماما  رب  هیرگ  زا  ییاهناتساد 

باتک تاصخشم 

هدازفلخریم یلع  فیلات  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  رب  هیرگ  زا  ییاهناتـساد  روآدیدپ :  مان  ناونع و   1343 یلع -  هدازفلخریم  هسانشرس : 
 : یسیون تسرهف  تیعـضو  964-7643-32-2(ج 1 ) 964-7643-32-2(ج 1 ؛ ) کـباش :  . 1380 رایيدهم - ، مق  رـشن :  تاصخـشم 

نرق یبهذم --  ياهناتساد  عوضوم :  ناتساد  4ق --  موس 61 -  ماما  یلع ع ،  نبنیسح  عوضوم :  همانباتک  تشاددای :  یلبق  یسیونتسرهف 
 : یلم یسانشباتک  هرامـش   297/9534 ییوید :  يدـنب  هدر  BP41/4/م93د2  هرگنک :  يدـنب  هدر  نرق 14  یبهذـم --  رعـش  عوضوم :   14

م28466-81

همدقم

بهذا نیذلا  نیموصعملا  دمحم  مساقلا  یبا  نیملاعلا  هلا  بیبح  نیلسرملا  ءایبنالا و  فرشا  یلع  مالسلا  ةولصلا و  نیملاعلا ،  بر  دمحلا هللا 
كرابت هللا  لاـق  ءادـفلا ،  هل  نیملاـعلا  حاوراو  یحور  يرکـسعلا  نسحلا  نب  ۀـجح  امیـس  اریهطت ،  مهرهط  تیبلا و  لـها  سجرلا  مهنع  هللا 

ار ادخ  نید  ياهتمالع  اه و  هناشن  رئاعش و  سک  ره  ( 1  (() بولقلا يوقت  نم  اهناف  هللا  رئاعش  مظعی  نمو   )) میظعلا هباتک  مکحم  یف  یلاعتو 
اه و هناشن  رئاعش و  هک  یلامعا  زا  یکی  تسا .  یسانشادخ  یلدکاپ و  تالامک  زا  هدوب و  مارتحا  میرکت و  هتـسیاش  درادب  یمارگ  مرتحم و 
هلاـن و یناوخ و  هیثرم  ییارـس و  هحون  متاـم و  يراوگوس و  يرادازع و  دـنک ،  یم  مهارف  ار  یحور  يوـنعم و  دـشر  يوـقت و  ياـه  هنیمز 

نیا زا  يدای  هچ  رتالاب  نیا  زا  يراعـش  هچ  تسا ،  ع )   ) نیـسح ماما  ترـضح  يارب  ندرک  هیرگ  عزفو و  عزج  نویـش و  یباـت و  یبو  يراز 
ع  ) نیسح رکذ  زا  يرکذ  هچ  دنک ،  تسادخ  دای  هک  ع )   ) نیسح دای  ناسنا  هک  رتحـضاو  نیا  زا  یتمالع  هچ  رتمهم  نیا  زا  يرکذ  هچ  رتهب 

دای شرافـس  هیـصوت و  ءایلوا  ءایـصواو و  ءایبنا و  نایـشرع و  همه  هب  هدوب و  ع )   ) نیـسح دای  شا  همه  هللا  قلخ  ام  لوا  زا  ادخ  هک  رتمهم  ( 
دنایرگب ای  دنک و  هیرگ  هکیسک  یسوم  يا  درک :  باطخ  یسوم ع  ترضح  هب  ادخ  دوخ  هدرک ،  ار  ع )   ) نیـسح يرادازع  هیرگو و  رکذو 

رد یمـشچره  دومرف :  (ص )  ادخ ربمغیپ  دوخ  ( 2  . ) دوشیم مارح  منهج  شتآ  هب  شندـب  دروآ  رد  ناگدـننک  هیرگ  هب  هیبـش  ار  دوخ  اـی  و 
یم هداد  وا  هب  تشهب  ياهتمعن  هب  هدژم  نادنخ و  زور  نآ  رد  هک  دـنک  هیرگ  ع )   ) نیـسح يارب  هک  یمـشچ  رگم  تسا  نایرگ  تمایق  زور 

ترــضح دوـخ  نـم .  ؤـم  ره  هـیرگ  يا  دوـمرف :  درک  رظن  نیــسح  ماــما  هـب  یتــقو  ع )   ) یلع نـینم  ؤــملا  ریما  ترــضح  دوــخ  دوــش . 
وت تبیـصم  ياهزور  لثم  يزور  چیه  دومرف :  ع )   ) نسح ماما  ترـضح  دوخ  تخیر .  کشا  ع )   ) نیـسح ماما  يارب  مالـسلااهیلع )  ) ارهز
زا کشا  هرطق  کی  ام  يارب  هک  تسین  يا  هدنب  چیه  متسه .  امش  ياهکشا  هتشک  نم  دومرف :  ع )   ) نیسح ماما  دوخ  دوش .  یمن  نیسح  يا 
یم بآ  ماعط و  یتقو  (ع )  داجـس ماما  دوخ  دـهدرارق .  تشهب  رد  هشیمه  ار  وا  ياج  دـنوادخ  هکنیا  زج  دوش ،  نایرگ  اـی  دزیرب  شمـشچ 

 ( ع  ) نیسح ماما  ندش  هتشک  يارب  هک  ینم  ؤم  ره  دومرف :  (ع )  رقاب ماما  دوخ  درک .  یم  هیرگ  ع )   ) نیـسح ماما  شاباب  يارب  شا  همه  دید 
یـسک رگا  دهد .  یم  اج  تشهب  ياهفرغ  رد  هشیمه  يارب  ار  وا  ادخ  دوشب  يراج  شتروص  رب  کشا  هک  يروطب  دوشب  نایرگ  شاهمـشچ 
یلست مه  هب  دعب  دنک و  توعد  ازع  هماقا  يارب  ار  نایعیش  ناتسودو و  لیماف  هداوناخ و  دنک و  هیرگ  هبدن و  هحون و  ع )   ) نیـسح ماما  يارب 
شلمع هماـن  رد  ار  ادـخ )  ) شدوـخ هار  رد  گـنج  رازه  ود  هرمع و  رازه  ود  جـح و  رازه  ود  باوـث  ادـخ  هک  متـسه  نماـض  نم  دـنهدب ، 

دوخ دنزرمآ .  یم  ار  شناهانگ  مامت  هکئالم  دزوسب ،  ام  يارب  شلد  دتفیب و  شتیبلها  نیسح و  ام و  ياهتبیـصم  دایب  هک  سکره  دسیونب . 
دزیرب کشا  ام  يارب  یـسگم  رپ  هزادـنا  هب  میوش و  روآ  دای  وا  شیپ  ام  ای  دـنک  دای  ار  ام  ياهتبیـصم  هک  سکره  دومرف :  ع )   ) قداص ماـما 

مومهم و هدش ،  ام  هب  هک  یملظ  ام و  یمولظم  يارب  سک  ره  دشخب .  یم  دـشاب  مه  ایرد  فک  هزادـنا  هب  هچ  رگا  ار  وا  ناهانگ  مامت  ادـخ 
سک ره  تسا . . .  تدابع  ام  يارب  شنزح  و  دـهد .  یم  وا  هب  حـیبست  باوث  ناحبـس  يادـخ  دـشکب  هآ  اـم  يارب  دوش و  ناـیرگ  مومغم و 
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 ، هدـش هدرک  کته  ار  ام  تیـصخش  تمرح و  ای  هدـش  هتفرگ  ام  زا  هک  یقح  ای  هدـش  هتخیر  اـم  زا  هک  ینوخ  يارب  دوش  ناـیرگ  شمـشچ 
ماـما دراد .  مه  باوث  هک  ع )   ) نیـسح يارب  رگم  تسا ،  هورکم  هیرگ  عزج و  ره  دـهد .  یم  رارق  تشهب  رد  ار  وا  ياـج  هشیمه  دـنوادخ 

ره دراد . . .  ادخ  شیپ  یماقم  هچ  دـنادب  هدـننک  هیرگ  ای  رئاز  رگا  دـنک .  یم  ترفغم  بلط  شناگدـننک  هیرگ  راوز و  يارب  ع )   ) نیـسح
ای رفن و  کی  ای و  هد  هب  دسریم  ات  تسوا  يارب  تشهب  دنایرگب  ار  رفن  هاجنپ  دیوگب و  رعش  ع )   ) نیسح يارـس  هحون  هیثرم و  رد  هک  یـسک 
 ( (ع رفعج نب  یسوم  ترـضح  دوخ  ایو  تسا . . .  تشهب  رد  شیاج  دروآ  رد  ناکدننک  هیرگ  هیبش  ار  دوخ  دنک و  هیرگ  ام  يارب  شدوخ 

امرس هب  هک  هچنآ  ام و  ياهتبیـصم  دایب  سک  ره  دیامرفیم :  (ع )  اضر ماما  دوخ  ای  دندرک . . . .  یم  ییارـس  هیرگ  يرادازع و  شدج  يارب 
اهمـشچ مامت  هکیزور  رد  دنایرگب ،  دیرگب و  ام  ياهتیبصم  دایب  سک  ره  تسه و  ام  ماقم  هجرد و  رد  تمایق  زور  دنک ،  هیرگ  دـنا  هدروآ 

رد دناریم  یمن  ار  وا  بلق  ادخ  دنیشنب ،  دننکیم ،  هدنز  وءایحا  ار  ام  رما  هک  یـسلجم  رد  سک  ره  دوش .  یمن  نایرگ  وا  مشچ  تسا  نایرگ 
هریبک ناهانگ  همه  یلاعت  قح  دوشب  يراج  تتروص  يور  تکشا  ینک و  ع )   ) نیسح ماما  رب  هیرگ  رگا  تسا .  هدرم  اهبلق  همه  هک  يزور 
یشاب هتشادن  یهانگ  چیه  یهاوخ  یم  ینک  تاقالم  ار  ادخ  یهاوخ  یم  هک  یماگنه  رگا  دایز ،  ای  دشاب  مک  هاوخ  دزرمآ  یم  ارت  ریغـص  و 
دجرب ع )   ) ناـمز ماـما  دوخ  يرگـسع و  ماـما  يداـه و  ماـما  داوج و  ماـما  دوخ  نک .  هیرگ  ناوخب و  تراـیز  ع )   ) نیـسح ماـما  رب  سپ  ، 

هک منک .  یم  هیرگ  نوخ  تیارب  دوش  مامت  ممشچ  ياهکشا  رگا  دندومرف :  نامز  ماما  دوخ  الصا  دندرک .  یم  هیرگ  نیسح  ماما  ناشدوخ 
ماما رب  هضور  هیرگ و  هچخیرات  هیرگ و  باوث   )) دیناوخ یم  لباقم  رد  هک  ار  ریرحت  هب  هتـشغآ  قاروا  نیا  دمآ .  دهاوخ  شیاج  رد  هللااشنا 

زا هن  هدوب  مدآ  ترـضح  نامز  زا  ع )   ) نیـسح ماما  يارب  هیرگ  هضور و  يرادازع و  هک  دنک  یم  نشور  ام  يارب  هک  تسا ))  ع )   ) نیـسح
قیقحت و اب  دنا .  هدرک  تسرد  اهنآ  هک  هدوب  اهیوفـص  نامز  زا  یناوخ  هضور  دنیوگ :  یم  رکف  جـک  ياهمدآ  يرـسکی  هک  اهیوفـص  نامز 

ترضح نک  هیرگ  نیلوا  و  ع )   ) لیئربج ترضح  ناوخ  هضور  نیلوا  هدوب و  مدآ )   ) ترضح نآ  نامز  زا  هدمآ  لمع  هب  هک  ییاه  یسررب 
هیرگ زا  ییاهناتساد   ) وزج نیا  مه  رگا  دهد و  رارق  هللادبعابا  ترـضح  ناکدننک  هیرگ  وزج  ار  ام  یگمه  ادخ  هللاءاشنا  الا ن .  ات  هدوب  مدآ 

مدیهـش ردارب  نینچمه  قوقحلاوذ ،  ناگرزب  املع ،  ادهـش ،  لحار ،  ماـما  حور  هبار  نآ  دـشاب ،  هتـشاد  یباوث  لوا )  دـلج  نیـسح  ماـما  رب 
یلع (ص )  دمحم لآ  نیـسح  ناتـسآ  ناوخ  هضور  رکون و  هللا .  ۀـمحر  مکیلع و  مالـسلا  میامن .  یم  هیدـه  هداز  فلخریم  دـمحا  خیـشآ 

هداز فلخریم 

مدآ ترضح  هیرگ 

يور هـک  درک ،  هـیرگ  ردـقنآ  تـشهب ،  اوـح و  قارف  زا  دوـب و  هدرک  هـک  يراـک  زا  دـش  نوریب  تـشهب  زا  ع )   ) مدآ ترـضح  هـک  یتـقو 
نیا لاس  لهچ  ات  و  دندیماشآیم .  نآ  زا  اه  هدنرپ  هک  دـش  یم  يراج  نآ  زا  شمـشچ  کشا  دـش و  تسرد  يوج  لثم  رایـش  ود  شتروص 

ار ع )   ) لیئربج ترـضح  تفریذـپ و  ار  وا  هبوت  لاعتم  دـنوادخ  درک .  هبوت  و  دوب .  بئاـت  نامیـشپ و  دوخ  هدرک  زا  و  تشاد ،  همادا  هیرگ 
وا هب  ع )   ) لیئربج ترـضح  دوب .  هدـید  شرع  رد  البق  هک  دوب  ناـمه  تاـملک  نآ  دزوماـیب و  ع )   ) مدآ ترـضح  هب  یتاـملک  هک  داتـسرف 

نیـسحلا قحب )  ناسحالا  ذای   ) نسحلا و قحب  نسحمای  همطاف ،  قحب  رطاـفای  یلع ،  قحب  یلاـع  اـی  دـمحم ،  قحب  دـیمح  اـی  وگب :  دومرف : 
ردارب يا  دومرف :  دمآ .  درد  هب  شبلق  دـش و  يراج  شکـشا  دیـسر ،  ع )   ) نیـسح ماما  مسا  هب  ع )   ) مدآ ترـضح  یتقو  ناسحالا .  کنم 

تدنزرف نیا  هب  مدآ  يا  دومرف :  لیئربج  ترضح  دش ؟  يراج  مکشا  تسکش و  مبلق  تسا  نیـسح  هک  مسا  نیمجنپ  رکذ  رد  ارچ  لیئربج 
تبیـصم نآ  ردارب  يا  دوـمرف :  ع )   ) مدآ ترـضح  تسا ؟  زیچاـن  نیا  شیپ  اهتبیـصم  اـهمغ و  اـهدرد و  ماـمت  هک  دوـش  یم  دراو  یتبـصم 

روای رای و  یب  اهنت و  سکیب و  بیرغ و  هنـشت و  ار  وا  دـیامرفیم :  و  دـیوگ ،  یم  وا  يارب  ار  البرک  هعقاو  ع )   ) لـیئربج ترـضح  تسیچ ؟ 
وا و نایم  یگنـشت  هک  يروطب  يدـید . . .  یم  هارـصان  ۀـلقاو  هاشطعاو ،  دومرف :  یم  هک  یلاـح  رد  ار  وا  رگا  مدآ ؛  يا  دـننک ،  یم  دـیهش 

یم حبذ  رس  تشپ  زا  دنفسوگ  دننام  ار  وا  ریشمش و . . .  اب  رگم  دهد .  یمن  ار  وا  باوج  سکچیه  دوب . . . .  هدش  لیاح  دود  لثم  نامسآ 
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نیا ات  ع )   ) مدآ ترـضح  دننادرگ . . .  یم  رهـش  هب  رهـش  ار  شنارای  وا و  رـس  دـنرب . . .  یم  تراغ  جاراتب و  ار  شناوراک  لام و  دـننک و 
ملاع نانکاس  هک  ای  تسیرگ  اوح  مدآ و  تیازع  رد  يا  ( 3  . ) درک هیرگ  دنلب  دنلب  هداد  تسد  زا  ار  شناوج  هک  يردام  لثم  دنیش  ار  هعقاو 

دوهی و ربگ و  تاجن  ثعاب  يا  تیبیرغ  يارب  سب  نیا  هتـسیرگ  ایرث  هب  ات  ضرا  تفه  زا  تاـنئاک ،  تارذ  لـسرم و  ناربمیپ  هتـسیرگ  ـالاب 
تسود مه  البرک  تشد  رد  وتب  دش  هک  اهملظ  نآ  هتسیرگ  اسیلک  ریپ  قیلثاج  مه  رید  نافقاو  مه  دبعم و  نانکاس  مه  هتـسیرگ  يراصن  موق 

نفک لسغ و  یب  هش  يا  وت  هتـشک  رب  هتـسیرگ  ایعل  هرهب  ناـنج  ردـنا  دیهـش  يا  وت  نیرب  دـلخ  غاـب  ناروح  هتـسیرگ  ادـعا  مه  درک و  هیرگ 
(4  ) هتسیرگ الاو  هش  يا  تازع  ردنا  ناوتان  داجس  دّیس  رمع ،  ماد  ام  هتسیرگ  الیل  بنیز و  راو  نونجم 

دیزی هب  مدآ  نیرفن 

ار نیمز  فارطا  تفر و  وا  لابند  هب  دـش و  تحاراـن  دـیدن ،  ار  مالـسلااهیلع )  ) اوح ترـضح  دـمآ ،  نیمز  هب  ع )   ) مدآ ترـضح  هک  یتقو 
نیمز هب  تهج  یب  گنت و  شا  هنیس  داتفا و  بقع  دش و  لاوحا  ضیرم  دیسر ،  البرک  نیمز  هب  هک  یتقو  داتفا ،  البرکب  شرورم  هک  تشگ 

ار شرس  تحاران  ترضح  دمآ .  نوخ  مدآ  ترـضح  ياپ  زا  دوب و  (ع )  ادهـشلادیس ترـضح  هاگتق  دروخ  نیمز  هک  ییاجنآ  اقافتا  داتفا ، 
ار نیمز  مامت  هک  یلاح  رد  مدش ،  راتفرگ  ءالبب  روجنیا  هک  هدزرس  نم  زا  یهانگ  هچ  رگم  نم  يادخ  يا  درکـضرع :  درک و  دنلب  نامـسآب 

! ؟  تسا ینیمز  هچ  نیمز  نیا  رگم  مدش  راتفرگ  اهالب  نیا  هب  متشاذگ ،  نیمزرس  نیا  هب  ار  میاپ  ات  یلو  دیسرن  نم  هب  ییالب  روطنیا  متـشگ 
چیه نودب  ار  نیسح  تدنزرف  هک  تسا  ینیمزرـس  تسالبرک  نیمزرـس  اجنیا  نکیل  هدزن ،  رـس  وت  زا  یهانگ  چیه  مدآ  يا  دیـسر :  باطخ 

 . يدرگ نامیپ  مه  وا  اـب  دـنک و  تقفاوم  نیـسح  نوخ  اـب  هکتـسنیا  رطاـخب  دـش  يراـج  وت  ياـپ  زا  هک  ینوخ  نیا  و  دنـشک ،  یم  یهاـنگ 
 . تسا (ص )  دمحم ترضح  مالـسا  ربمغیپ  هون  نکیلو  ریخ ،  دیـسر :  باطخ  تسا ؟  ربمغیپ  نیـسح  ایآ  درک :  ضرع  ع )   ) مدآ ترـضح 

دنچ درک و  نعل  ار  وا  هبترم  راهچ  مدآ  ترـضح  نک .  نعل  ار  وا  تسا و  دـیزی  شلتاـق  دومرف :  تسیک ؟  وا  هدنـشک  لـتاق و  درک :  ضرع 
یم هلان  نآ  زا  تسا  یـشتآ  مبلق  رد  منک  یم  هلان  ناـج  شزوسز  مزوسیم و  ( 5  . ) درک ادیپ  ار  اوح  دیـسر و  تافرع  هوکب  تفر  هک  یمدق 

ناغف هآ و  هب  ین  وچ  ور  نیز  يا  هدیرب  يولگ  يانز  ربخ  مراد  منک  یم  هلان  ناج  هدرپز  یلبلب  نوچ  يرپرپ  ياهلگ  هدز  نازخ  متام  رد  منک 
(6  ) منک یم  هلان  ناسح  هدید  نوخ  کشا و  اب  يا  هداس  رعش  دوبن  نم  عبط  راثآ  منک  یم  هلان 

حون ترضح  نیرفن  هیرگ و 

 ، دیسر البرک  نیمزرـس  هب  هکنیمه  دیـسر ،  البرک  نیمزرـس  هب  ات  درک ،  ریـس  ار  ایند  همه  دش ،  یتشک  راوس  ع )   ) حون ترـضح  هک  یتقو 
ار شراـگدرورپو  تشادرب ،  شیاـین  اـعد و  هب  ار  اهتـسد  دوش ،  قرغ  دیـسرت  ع )   ) حون ترـضح  هک  يروطب  تفرگ ،  ار  وا  یتـشک  نیمز 

یبیجع تشحو  سرت و  مدیـسر  نیمزرـس  نیا  هب  ات  یلو  دشن ،  ادیپ  میارب  یلکـشم  متـشگ ،  ار  ایند  همه  نم  ایادخ ،  درکـضرع :  دناوخ و 
؟  تسیچ شتلع  ایادخ  مدوب ،  هدشن  يروجنیا  لاحب  ات  هک  تفرگ ،  ار  مدوجو  مامت  يدیدش  فوخ  دیزرل و  مندـب  و  تشگ ،  رهاظ  میارب 

هضور و  دوش .  یم  هتشک  ءایصوا  متاخ  دنزرف  ناربمغیپ و  متاخ  طبس  نیمزرس  نیا  رد  حون  يا  دومرف :  دش و  لزان  ع )   ) لیئربج ترـضح 
ناوجان روطنیا  هک  تسیک  وا  لتاق  لیئربج  يا  دومرف :  دـش و  ریزارـس  شیاهکـشا  هتـشگ و  بلقنم  ع )   ) حون ترـضح  دـناوخ .  ار  ـالبرک 

نیمز تفه  نامسآ و  تفه  لها  هدش  نیرفن  هک  یـسک  ار  وا  دومرف :  ع )   ) لیئربج ترـضح  دناسریم ! ؟  تداهـشب  ار  ع )   ) نیـسح هنادرم 
يدوج هوک  هب  ات  داـتفا  هارب  یتشک  و  درک ،  تنعل  ار  وا  نیلتاـق  دوب ) ناـیرگو  تحاراـن  هکیلاـحرد   ( ) ع  ) حون ترـضح  دـشک .  یم  تسا 
مریگب هسوب  هدـیدود  کـشا  زا  میوـش  ارت  مخز  ( 7  . ) داتـسیا اـجنآ  رد  دیـسر و  تسا )  ع )   ) یلع نینم  ؤـملاریما  ترـضح  فیرـش  مرح  )
هکسب منیسح  ياو  منیسح  ياو  هتسکش  هزین  همه  نیا  ندب و  کی  هتسخ  لد  اب  ادخ  رب  مرب  هوکش  منیسح  ياو  منیسح  ياو  هدیرب  ياهگرز 

ام لزنم  دهد  ناریو  هشوگ  ار  ام  لمحم  درب  یم  وت  لتاق  منیسح  ياو  منیسح  ياو  هنیکس  بلق  ملد  لاح  هب  تخوس  هنیک  هر  زا  ودع  دز  ارم 
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ام و يرود  مسوم  منیسح  ياو  منیسح  ياو  دشابن  هدنز  رگد  بنیز  وت  دعب  دشابن  هدنخ  وت  ياهبل  هب  تساوخ  مینـسح  ياو  منیـسح  ياو  ار 
ياو دوب  اـم  لزنم  هدز  شتآ  همیخ  دوب  اـم  لد  غارچ  بشید  وت  غاد  منیـسح  ياو  منیـسح  ياو  هدـیرب  ياـهگر  هب  وش  مرفـسمه  هدیـسر  وت 

(8  ) منیسح ياو  منیسح 

مدآ ترضح  نزح 

ترضح مشچ  تقو  ره  و  تفرگ ،  رارق  ماهبا  رد  ع )   ) نیسح ماما  بانج  رون  دومن ،  قارـشا  وا  ناتـشگنا  رد  هرهاط  هسمخ  راونا  هک  یتقو 
هب هک  یتقو  دوش  بلاغ  وا  رب  هدـنخ  سک ،  ره  هک  تسا  یقاب  لاح  ات  رثا  نیا  و  دـش .  یم  نوزحم  مومهم و  داتفا  یم  شماهبا  هب  ع )   ) مدآ

متـسیرگ یم  نونج  ياه  همخز  زاسمد  متـسیرگ  یم  نوخ  وت  يازع  رد  شاکیا  ( 9  . ) دوش یم  بلاغ  وا  رب  نزح  دـنک  هاگن  ماـهبا  تشگنا 
متسیرگ یم  نورق  مامت  رد  شاکیا  نیسح  وت  نارای  یمامت  اب  هلانمه  متسیرگ  یم  نوزف  هریت  ياهربا  زا  نامسآ  یلالز  هب  متشاد  هنیـس  کی 

اپز یتقو  تفرگ  ارم  تسد  هک  دوبن  رگم  تقـشع  متـسیرگ  یم  نوخ  متـسشن و  یم  هاگنآ  دندش  یم  کشخ  رگا  مکـشا  ياه  همـشچ  رس 
لالز رعـش  منرت  رد  شاکیا  متـسیرگ  یم  نوچ  وت ،  هاگن  یب  قشع  يا  قشع  لیلد  تسا و  نم  يوربآ  هیرگ  نیا  متـسیرگ  یم  نوگن  هداـتف 

(10  ) متسیرگ یم  نورب  هژاو  ياهزرم  زا  کشا 

حون نزح 

دیـشخرد و يرون  خیم  عضوم  زا  دیبوک .  ع )   ) حون ترـضح  یتشک  هب  یخیم  ع )))  نیـسح (( ترـضح (  نآ  مانب  ع )   ) لیئربج ترـضح 
ایرد کی  وت  کـشا  يا  هرطق  ( 11  . ) دـیدرگ وا  هحون  و  ع )   ) ترـضح هودـنا  نزح و  بجوم  هک  دـش  رهاـظ  نآ  زا  نوخ  دـننام  یتبوطر 

ماک هنشت  ار  ناقشاع  ینیبنات  شطع  ایند  کی  راثیا ،  ناهج  کی  دوش  یم  سح  وت  مرگ  هاگن  رد  شطع  ارحـص  کی  وت  ياهبل  مره  شطع 
وت یب  تارف  زا  ات  يدمآ  نوریب  هنشت  شطع  اپ  ات  رس  دیشروخ  نوچ  تخوس  دید  وت  ياهبل  کشخ  ریوک  ات  شطع  اب  تریغ  يایرد  يدمآ 
بآ هرطق  هرطق  هفطاع  دـنلب  حور  وت  دـعب  شطع  اّقـس  مغ ،  مزب  دـش  همقلع  تسکـش  یم  ّمُخ  هناخیم  رد  وت  یب  شطع  یتّح  مه  بآ  دراد 

(12  ) شطع اب  دشیم 

البرکب میهاربا  ترضح  رذگ 

بسا دیسر ،  ع )   ) هللادبع یبا  ترـضح  تداهـش  لحم  هب  ات  داتفا  البرک  نیمزرـس  هب  شرذگ  هک  دوب  بسارب  راوس  ع )   ) میهاربا ترـضح 
نوزخم دمآ و  شکشا  تشگ و  يراج  شنوخ  تسکـش و  شرـس  داتفا و  نیمزب  بسا  زا  ع )   ) میهاربا ترـضح  دروخ و  نیمزب  ترـضح 

 ( ع  ) لیئربج ترـضح  مدش ؟  الب  نیا  راچد  هک  هدزرـس  نم  زا  يزیچ  رگم  ایادـخ  دومرف :  درک و  رافغتـساب  عورـش  لاح  نآ  رد  دـیدرگ . 
هتـشک ایـصوا  متاخ  رـسپ  هیلع و  یلـص  ءایبنا  متاخ  ربمغیپ  رتخد  هون  اجنیا  رد  نکیل  دزن  رـس  وت  زا  یهانگ  میهاربا ؛  يا  دومرف :  دش و  لزان 

هچ لیئربج  يا  دومرف :  هودنا  نزح و  تلاح  اب  ع )   ) میهاربا ترضح  درک .  تقفاوم  وا  نوخ  اب  دش  يراج  وت  زا  هک  ینوخ  نیا  دوش و  یم 
يراج وا  نعل  هب  حول  رب  نذا  نودب  ملق  دنا و  هدرک  تنعل  ار  وا  نیمز  نامسآ و  لها  هک  یسک  نآ  دومرف :  لیئربج  دشک ؟  یم  ار  وا  یسک 

ع  ) میهاربا ترضح  یتشون .  ار  نعل  نیا  هکنیا  رطاخب  یتسه ،  انث  حدم و  شیاتس و  قحتـسم  وت  هک  ملق  هب  دومرف :  یحو  دنوادخ  و  هدش ، 
هب ع )   ) میهاربا ترـضح  تفگ .  نیمآ  حیـصف  نابزاب  شبـسا  درک و  نعل  دایز  ار  دـیزی  درک و  دـنلب  ار  شیاهتـسد  ناـیرگ )  نوزحم و  ( )
رب راوس  وت  هک  هکتسنیا  نم  تاراختفا  زا  یکی  میهاربا  تفگ :  یتفگ ؟  نیمآ  هک  يدش  هجوتم  ار  يزیچ  هچ  نم  نیرفن  زا  دومرف :  شبـسا 

یلد ( 13  . ) هدوب یتنعل  دـیزی  مه  شببـسم  و  مدیـشک ،  تلاجخ  یلیخ  يداـتفا  نم  تشپ  زا  امـش  مدروخ و  نیمز  هب  هک  یتقو  يوش و  نم 
دندیرفآ ار  اه  هلاژ  تکـشاز  مراد  هلان  دنب  تفه  ياون  تیاونین  دایب  لد  يان  هب  مراد  هلاس  نیدـنچ  مخز  هنیـس  هب  مراد  هلال  غاب  وچ  نینوخ 
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(14) دندیرفآ ار  اه  هلان  تگوس  هب  دش  اونین  ناتسین  ره  تدایب  دندیرفآ  ار  اهال  تغادز 

میهاربا هیرگ 

وا تساوخ   . ) دنک حبذ  ار  دنفسوگ  نیا  ع )   ) لیعامسا ترضح  ياجب  هک  داد  روتـسد  ع )   ) میهاربا ترـضح  هب  لاعتم  راگرورپ  هک  یتقو 
یم ار  وا  يدنزرف  ردپ و  تفءار  و  ریخ .  ای  دنک  یم  حبذ  ار  لیعامسا  ترضح  شدنبلد  دنزرف  شراگرورپ  روتسدب  ایآ  هک  دنک  ناحتما  ار 

دنوادخ روتسد  رب  راوتسا  مکحم و  ع )   ) میهاربا ترـضح  هن ) .  ای  دشاب  یم  شدنزرف  هب  تبـسن  يردپ  ره  بلق  رد  هک  يزیچ  نآ  دریگ و 
سپ ناحتما  بوخ  مه  هللادمحلا  هک  دنک .  ادیپ  قاقحتـسا  مه  وا  دنهد  یم  اه  هدـید  تیبصم  هب  هک  یلاع  باوث  نآ  هب  ات  دومن  یگداتـسیا 
تهج نک و  حـبذ  لیعامـسا  ياـجب  ار  دنفـسوگ  نیا  دومرف :  داتـسرف و  وا  يارب  يدنفـسوگ  مه  دـنوادخ  دیـسر و  مه  باوث  نآ  هب  داد و 
یقلخ اراگدرورپ  راب  درک :  ضرع  تسیک ؟  وت  دزن  قلخ  نیرت  بوبحم  میهاربا ؛  يا  دومرف :  یحو  ع )   ) میهاربا ترـضح  هب  هجرد  ءافترا 

؟  ار تدوخ  ای  يراد  تسود  رتشیب  ار  وا  ایآ  دومرف :  ملاع  راگدرورپ  دـشاب .  ص )   ) دـمحم وت  بیبح  زا  رت  بوبحم  نم  شیپ  هک  يدرفاین 
وا دـنزرف  درک :  ضرع  ار ؟  وا  دـنزرف  اـی  يراد  تسود  رتـشیب  ار  تدـنزرف  اـیآ  دیـسر :  باـطخ  مراد .  تـسود  رتـشیب  ار  وا  درک :  ضرع 

تـسد هب  تدنزرف  حبذ  ای  تسا  رتروآ  درد  وت  شیپ  نانمـشد  تسد  هب  متـس  ملظ و  هب  وا  دـنزرف  حـبذ  ایآ  دیـسر :  باطخ  تسا .  رتوبحم 
تسا رت  نوزحم  رتروآ و  درد  مبلق  يارب  نانمشد  تسد  هب  وا  حبذ  ندش  هتشک  تسا  مولعم  بخ  ایادخ  دومرف :  نم ! ؟  تعاطا  هب  تدوخ 
مالسا ربمغیپ  تما  زا  ار  دوخ  هک  یهورگ  میهاربا  يا  دومرف :  درک و  یناوخ  هضور  ع )   ) میهاربا ترـضح  يارب  لاعتم  دنوادخ  اجنیا  رد  . 

نم بضغ  مشخ و  راوازس  ناشراک  نیا  رطاخب  دنشک و  یم  متـس  ملظ و  هب  وا  زا  دعب  ار  ع )   ) نیـسح شدنزرف  دنرادنپ ،  یم  (ص )  دمحم
باطخ دومن .  دـنلب  هیرگ  هب  ار  دوخ  يادـص  دـمآ و  درد  هب  شلد  دز و  يا  هلان  بئاصم  نیا  ندینـش  اب  میهاربا  ترـضح  دـندرگ . . .  یم 

رب ینک ،  حبذ  هلان  یتحاران و  هب  تدوخ  تسداب  یتساوخ  یم  هک  لیعامـسا  تدنزرف  يارب  هک  ار  تَّمَه  دایرف و  هلان و  میهاربا  يا  دیـسر : 
تبیصم رب  باوث  لها  تاجرد  نیرتالاب  يدرک ،  نیسح  يارب  هک  ییاه  هلان  هیرگ و  نیا  رطاخب  مدرک و  ادف  نیسح  ندش  هتـشک  نیـسح و 

وت رب  هنوگچ  ملاع  هتـسیرگ  مدآ  ملاع و  رازه  نیدنچ  هتـسیرگ  ملاع  ود  هن  نیمه  تمغ  رد  يا  ( 15  . ) میظع حبذب  هانیدـف  مدرک و  بجاو 
ثیش سیردا و  هتسیرگ  مه  اب  همه  ءایبنا  ناوراک  رگ  هحون  وت  رب  دوب  حون  حور  هن  اهنت  هتسیرگ  ملاع  همه  رتهم  وت  دج  ازع  نیا  زک  دیرگن 
میرم یسیع  خرچ  ماب  رد  لد  هتسکش  نارمع  یسوم  دلخ  نحص  رد  هتسیرگ  مدآ  حلاص و  رـضخ و  سایلا و  طول  دوه و  دواد و  عشوی و  و 

(16  ) هتسیرگ مزمز  رعشم و  انم و  فیخ و  نید  رایرهش  يا  وت  لعل  دید  هنشت  ات  هتسیرگ 

لیعامسا ترضح  نیرفن 

تـسا زور  دـنچ  هک  دروآربخ  ترـضح  يارب  ناپوچ  هک  دـندیرچیم  تارف  بآ  رهن و  طـش و  راـنک  ع )   ) لیعامـسا ترـضح  نادنفـسوگ 
لزان ع )   ) لیئربج ترضح  دیسرپ ! ؟  لاعتم  دنوادخ  زا  ار  نآ  ببس  ع )   ) لیعامسا ترضح  دنروخ .  یمن  بآ  هعرشم  نیا  زا  نادنفسوگ 

درک لاوئس  نادنفسوگ  زا  ع )   ) لیعامسا ترضح  دنیوگیم .  وت  هب  اهنآ  نک  لاوئس  نادنفسوگ  زا  ار  نآ  ببس  لیعامسا  يا  دومرف :  دش و 
ربمغیپ يرتخد  هون  هک  ع )   ) نیسح وت  دنزرف  هک  هدیسر  ربخ  امب  دنتفگ :  حیـصف  نابز  هب  نادنفـسوگ  دیروخ ؟  یمن  بآ  تهج  هچ  هب  هک 
هعیرـش نیا  زا  میتسه و  مومهم  نوزحم و  تبیـصم  نیا  رطاخب  مه  ام  سپ  دوش .  یم  هتـشک  هنـشت  اجنیا  رد  تسا  هلآ  هیلع و  یلـص  دمحم 

هچ دومرف :  نایرگ  تحاران و  لیعامـسا  ترـضح  هدـش .  دراو  ع )   ) نیـسح مامارب  هک  يا  هصغ  مغ و  هودـنا و  نآ  داـیب  میروخ  یمن  بآ 
ترـضح تسا .  قیالخ  همه  اه و  نیمز  اهنامـسآ و  هدـش  نیرفن  راوگرزب  نآ  نیلتاق  دـنتفگ :  نادنفـسوگ  دـناسر .  یم  لتقب  ار  وا  یـسک 

ات زورنآ  یتسیرگرس ز  یب  نت  نآ  رب  کلف  زا  شاف  ( 17  . ) تسرف تنعل  شترضح  نیلتاق  رب  اهلاراب  دومرف :  نایرگ  نالان و  ع )   ) لیعامسا
اـضعا يدب  کلف  نوچ  شاکیا  یتسیرگ  رگ  شنت  مخز  ردقب  يورب  يدش  یهت  نودرگ  هدید ي  هراتـس  کشاز  یتسیرگ  رـشحم  نماد  هب 
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لداب هک  یمد  زا  هآ  یتسیرگ  رفاک  لد  شمغ  زا  هک  ارنآ  غیردیا  یناملسم  ناشن ز  زا  دنتشک و  یتسیرگ  ربمیپ  مشچ  رون  رهب  ات  مشچ  مامت 
(18  ) یتسیرگ ردارب  كاچ  شعنب  رهاوخ  عافد  یپ  زا  كاچ 

شا هدنیامن  یسوم و  ترضح  رورم 

شفک اقافتا  دندیسر ،  البرک  نیمزرس  هب  هک  دنرکیم  ریس  نیمز  فارطا  رد  ع )   ) نون نب  عشوی  ترضح  اب  ع )   ) یسوم ترـضح  زور  کی 
تحاران و دیـشک ،  درد  دـش و  ینوخ  شیاپ  درک و  تباثا  شترـضح  ياپ  هب  يراـخ  دـش و  ادـج  نآ  فک  هراـپ و  ع )   ) یـسوم ترـضح 
و یحو ،  وا  هب  لاعتم  دنوادخ  مدش .  هیلب  نیا  راچد  هک  دوب  هدزرـس  نم  زا  يدب  هچ  ادخ  دومرف :  درک و  دنلب  نامـسآ  فرطب  رـس  نوزحم 

نم دننک و  یم  نالان  نوزحم و  ار  نیـسح  اجنیا  دـنزیر ،  یم  ار  شنوخ  اجنیا  دـننک ،  یم  دیهـش  ار  منیـسح  اجنیا  دومرف :  ار  البرک  هضور 
دمحم طبـس  وا  دیـسر :  یحو  تسیک ! ؟  نیـسح  ایادـخ  دومرف :  ع )   ) یـسوم ترـضح  دـشاب .  قفاوم  وا  اب  وت  نزح  نوخ و  متـساوخ  یم 

وا دیسر :  باطخ  تسیک ؟  وا  لتاق  دومرف :  دش و  نایرگ  تحاران و  یـسوم  تسا .  ع )   ) یـضترم یلع  ترـضح  رـسپ  و  ص )   ) یفطـصم
تنعل و ار  دیزی  درب و  الاب  ار  اهتـسد  نایرگ  نالان و  یـسوم  ترـضح  تساوه .  ناگدنرپ  نابایب و  ياه  یـشحو  ایرد و  یهام  هدـش  نیرفن 

دمآ رب  هنیس  ناغف ز  ( 19  . ) دنتفر دعب  تفگ و  نیمآ  ع )   ) یسوم ترضح  ياعد  هب  نایرگ  مه  ع )   ) نون نب  عشوی  ترـضح  درک و  نیرفن 
يارورما هب  ناطلغ ،  هدش  نوخ  كاخب و  ار  نادیهش  رگن  تداهـش  ياونین  هب  نیـسح  يالبرک  هب  نیب ،  نوخ  تمایق  ایب  نیـسح  يارجامز  ، 
ناگراتس دبات  یمن  هم  رهم و  ناهج  مان  هب  رگد  نیسح  يارجام  حرـش  زا  دوش  نوخ  هدید  هک  اروشاع  ثیدح  دسیون ،  هنوگچ  ملق  نیـسح 

هزین ماب  هب  نیسح  ياپ  تسد و  هب  تشپ و  هنیس و  هب  یمه  تفرگ  هزین  غیت و  ناراب  هثداح ،  زور  هب  نیسح  يازع  رد  هتـسشن  کی  کی  همه 
ياعد دنک  هتسشن  همیخ  نورد  وت  يرادن  ربخ  بنیز  هنیس  زوسز  نیـسح  يارب  دش  همیـسآ  دزرـس و  هب  قفـش  نینوخ  رـس  نآ  وچ  دمآ ،  رب 

ایب تسا  يراج  نامز  گر  رد  ادخ  نوخ  هک  نونک  نیسح  يانز  يونـشب  را  دوب  شوخ  هچ  غیت  هزین و  ماب  هب  نآرق ،  توالت  اشوخ  نیـسح 
هگرد ياضر  نیسح  يادف  منک  ار  دوخ  کچوک  ناج  هک  هتشک  موش  نطو  يالب  برک و  هب  اشوخ  نیسح  ياول  مچرپ و  نوخ  هّلق  هب  نزب 

نیسح يالو  لد  هب  ادخ و  ياضر  زجب  چیه  مهاوخن  قحز  مقح 

تاجانم یسوم و 

تفارش تلیضف و  اهتما  رئاس  رب  ار  ص )   ) نامزلا رخآ  ربمغیپ  تما  یتهج  هچ  هب  ایادخ  درکضرع :  دوخ  تاجانم  رد  ع )   ) یسوم ترـضح 
ار لیئارسا  ینب  هک  دنمادک  یبوخ  تلـصخ و  هد  نآ  درک :  ضرع  دنراد .  هک  یبوخ  تفـص  هد  هطـساوب  دومرف :  لاعتم  دنوادخ  يداد ! ؟ 
ملع و نآرق و  تعامج و  هعمج و  داهج و  جـح و  هزور و  ةوکز و  زاـمن و  دومرف :  لاـعتم  راـگدرورپ  دـنهد ! ؟  ماـجنا  هک  منک  رما  نآ  هب 

تبیـصم رد  یناوخ  هیثرم  يرادازع و  هیرگ و  دیـسر :  باطخ  تسیچ ! ؟  رگید  اروشاع  ایادـخ  دومرف :  ع )   ) یـسوم ترـضح  ءاروشاـع . 
هیلع یلـص  یفطـصم  دنزرف  رب  دنک و  يرادازع  هیرگ و  نامز  نآ  رد  هک  مناگدـنب  زا  سک  ره  یـسوم  يا  تسا ،  ص )   ) یفطـصم دـنزرف 

فرـص (ص )  ربمغیپ دـنزرف  تبحم  رد  ار  دوخ  لام  هک  يا  هدـنب  ره  مهد و  رارق  نادواج  وا  يارب  ار  تشهب  ددرگ ،  مومغم  مومهم و  هلآو 
ار وا  و  منک .  تیانع  وا  هب  ربارب  داتفه  هدرک  جرخ  هک  یمهرد  ره  ربارب  رد  مهد و  تکرب  وا  هب  نم  ماعط و . . . .  زا  دشاب  هچ  ره  زا  دـیامن 

کی نآ  ریغ  رد  ای  اروشاع  زور  رد  هک  سک  ره  ملالج  تزع و  هب  مسق  دوش .  تشهب  دراو  ات  مزرمآ  یم  شناهانگ  زا  ار  وا  مهد و  تیفاع 
هتفهن نیرب  دلخ  گشا  ياهب  ناطلغ  رهوگز  نوزف  دشاب  ( 21  . ) مسیون یم  وا  يارب  ار  دیهش  دص  باوث  دزیرب ،  منیـسح  يارب  کشا  هرطق 

اریز رهگ  اهبرپ  نیا  تمیق  هریخب  نکشن  گشا  يامنهر  دوب  هتسکش  لد  يرآ  ارت  دنکـشب  ناهج  گنـس  شوکب  لد  يا  گشا  يالبال  دوب 
تمیقب یسک  زگره  گشا  ياشگ  لگشم  هجنپ  وشم ز  لفاغ  دنک  او  هتـسب  رد  رازه  شا  هرطق  کی  گشا  ياج  تسا  نیرب  شرع  قوف  هک 

گشا گشا  يانز  قحلانا  ياون  یمه  دیآ  ینک  او  گشا  همزمزب  لد  شوگرگ  گشا  يادخ  زج  یسک  گشا  ردق  تخانشن  دربیمن  یپ  وا 
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يافـص اب  نمچ  لد  يارـس  ددرگ  لد  دربیم ز  هنگ  رابغ  رـصب  گشا  گشا  ياهب  دنادب  هکنآ  تسا  لد  یفاص  الج  دـهد  لد  هنیآ  هب  رحس 
رـشبلاوبا هچ  رگ  ناهج  رد  هداد  رـصب  گشاب  ادخ  قنور  گشا  يارب  زا  اعد  لها  دنهدیم  ناج  غیرد  يا  مینادـن  گشا  ردـق  وت  ام و  گشا 

(22  ) گشا ياپب  تقفش  رس  زا  زیرب  نماد  یبلاط  نیراد  تداعس  رگا  تباث ))   )) گشا يانب  هداهنب 

تاجانم رد  یسوم  ترضح 

كرابت و دـنوادخ  دومن .  شزرمآ  تساوخ  رد  لیئارـسا  ینب  زا  رفنکی  يارب  لاعتم  راگدرورپ  زا  دوخ  تاـجانم  رد  ع )   ) یـسوم ترـضح 
رگم مهدیم ،  رارق  دوخ  وفع  دروم  مشخب و  یم  ار  وا  نم  دـنک  شـشخب  شزرمآ و  تساوخ  رد  نم  زا  سک  ره  یـسوم  يا  دومرف :  یلاعت 

هک تسا  یسک  نامه  دومرف :  لاعتم  دنوادخ  تسیک ! ؟  نیسح  نیا  اراگدرورپ  درک :  ضرع  ع )   ) یـسوم ترـضح  ع . )   ) نیـسح نیلتاق 
تما ناملاظ  نایغاط و  زا  یهورگ  دومرف :  لاعتم  دنوادخ  دنتسه ! ؟  یناسک  هچ  وا  نیلتاق  درکضرع :  يدینش .  وا  زا  يرکذ  روط  هوک  رد 
دایرف دایرف ،   ) اهیبن تنب  نبا  تلتق  ۀما  نم  ۀمیلظلا  ۀمیلظلا  دنز  یم  دایرف  دنک و  یم  هلان  وا  بسا  دنشک و  یم  ار  وا  البرک  نیمز  رد  شدج 
دنربیم تراغب  ار  وا  لاوما  دنراذگ و  یم  اهگیر  يوررب  نفک  لسغ و  نودب  وا  ندب  سپ  دنتـشک ) .  ار  ناشربمایپ  رتخد  رـسپ  هک  یتما  زا  ، 

یم دنراذگ و  یم  هزین  يور  رب  شناروای  رس  اب  ار  شـسدقمرس  دنـشک و  یم  ار  شناروای  رای و  دنرب و  یم  يریـسا  هب  ار  وا  لایع  لها و  و 
هثاغتـسا و هچ  ره  دوش ،  یم  عمج  یگ  هنـشت  زا  ناشناگرزب  ندب  تسوپ  دـنریمیم و  یگنـشت  زا  شکچوک  لافطا  یـسوم ؛  يا  دـننادرگ . 
هچ اراگدرورپ  يا  درکـضرع ؛ درک و  هیرگ  ع )   ) یـسوم ترـضح  دـهد .  یمن  ناما  دـنک و  یمن  يرای  ار  اهنآ  یـسک  دـنهاوخ  یم  ناـما 

تعافش نم و  تمحر  دنربیم  هانپ  شتآب  باذع  نآ  تدش  زا  شتآ  لها  هک  یباذع  دومرف :  لاعتم  دنوادخ  تسه .  وا  نیلتاق  يارب  یباذع 
ع  ) یسوم ترضح  مدرب .  یم  ورف  نیمزب  ار  اهنآ  همه  نم  دوبن  ترضح  نآ  يراوگرزب  تمارک و  يارب  رگا  دیـسر و  دهاوخن  اهنآب  شدج 

تمحر ترـضح  نآ  نیعبات  يارب  نم  دومرف :  لاعتم  دـنوادخ  مرازیب .  دنـشاب  اهنآ  راکب  یـضار  هکیناسک  اهنآ و  زا  ار  اگدرورپ  دومرف ؛  ( 
شتآ رب  ار  وا  ندب  دروآ ،  رد  ناگدننک  هیرگ  دننام  ار  دوخ  ای  دنایرگب  ار  يرگید  ای  دـنک و  هیرگ  وا  رب  هک  سکره  نادـب :  و  مداد .  رارق 

(23  . ) منادرگیم مارح 

رضخ ترضح 

ترضح يارب  ع )   ) یسوم ترـضح  یـسرپ ،  لاوحا  زا  دعب  دیـسر و  ع )   ) هلآو و انیبن  یلع  یبن  رـضح  ترـضح  هب  ع )   ) یـسوم ترـضح 
يادص دیسر  ع )   ) نیـسح هیـضق  هب  ات  درک  لقن  اهنآ  تائالتبا  بئاصم و  زا  دعب  دومرف و  (ص )  دمحم لآ  بقانم  لئاضف و  زا  ع )   ) رـضخ

هلال يا  تمغ  رتشوخ  نایرگ  هدـید  ناهج  شیع  زا  يرآ  رتشوخ  نارود  يداـش  زا  تمتاـم  رد  هیرگ  ( 24  . ) دش دـنلب  هیرگ  هلان و  هب  اهنآ 
هضور زا  وت  يوجلد  يوک  دوب  شخبافش  درد  ره  هبوت  يوک  كاخ  رتشوخ  نامیلـس  رهُم  زا  مغ  رهُم  نیا  لد  رب  زونه  تسام  لد  هب  نینوخ 

یتفگ نید  هعرزم  دوش  باداش  هک  ات  رتشوخ  نامعن  هلال  زا  هدمآ  بارت  نآ  تنوخاب  نیجع  تشگ  نوچ  هیداو  نآ  كاخ  رتشوخ  ناوضر 
رابکی گرم  رتشوخ  نابیرگ  هب  رـس  یگدنز  زا  ندرم  قلخرب  ناج  نیـسح  وت  راعـش  دوب  اج  همه  رتشوخ  نایرع  نت  اب  نوخ  می  ردنا  نتفخ 
نامیپ رـس  رب  دورب  ناج  زا  یتفگ  نامیپ  یتسکـشن  نت  سفق  یتسکـشب  رتشوخ  نایاپ  هصمخم  نیا  رب  دوز  مهدرگ  رابکی  نویـش  هلان و  دوب 

يا مرب  رد  مارخب  یتفگ  يداد و  رـسپ  هب  نادیم  نذا  رتشوخ  ناناوج  غاد  را  قح  فطل  ار  وت  هک  ادخ  يدـیربن ز  ناناوج  يدـیربب ز  رتشوخ 
تخیر نیبج  نوخ  خر  ات  رتشوخ  نان  ود  تعیب  زا  نم  هب  دشاب  گرم  نینچ  دوب  تنخـس  روز و  عبات  يدشن  رتشوخ  نامارخ  ورـس  زا  تدق 
رتشوخ نآرق  ندناوخ  ین  هشرع  زا  کیل  نآرق  ندینـش  وت  لعل  بل  زا  دوب  شوخ  رتشوخ  ناناج  رب  تلاجخ  ییور ز  خرـس  يدورـسب  ار  وت 

(25  ) رتشوخ ناکما  تمعن  زا  دوب  معاتم  نیا  سبو  مراد  ناهج  ود  زا  ار  وت  رهم  متباث 
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نامیلس ع ترضح 

نآ طاسب  داـب  درک ،  یم  ریـس  اوه  رد  دوب و  هتـسشن  نایرکـشل  اـب  شطاـسب  شرف و  يور  ع )   ) هلآو و اـنیبن  یلع  نامیلـس  ترـضح  يزور 
شدوخ رود  هبترم  هس  ترـضح  طاسب  هاگان  داتفا ،  البرک  نیمزرـس  هب  شرذگ  هار  ریـسم  رد  داد .  یم  تکرح  دصقم  يوسب  ار  ترـضح 

رد ار  شرف  طاسب و  دـش و  تکاس  تفرگ و  مارآ  داب  دـعب  دـننک .  طوقـس  هک  دندیـسرت  همه  شنایرکـشل  ترـضح و  هک  يروطب  دـیچیپ 
دورف اجنیا  ارچ  يدـش و  يروجنیا  ارچ  دومرف :  درک و  خـیبوت  ار  داب  دـش و  تحاران  ع )   ) نامیلـس ترـضح  دروآ .  دورف  ـالبرک  نیمزرس 

يا تفگ :  دومن و  ءادهـشلادیس  ترـضح  تبیـصم  رکذ  یناوخ و  هیثرم  یناوخ و  هضور  هب  عورـش  لاعتم  راگدرورپ  رماـب  داـب  يدـمآ ! ؟ 
دیهـش ار  رارک  یلع  رـسپ  و  ص )   ) راتخم دـمحم  مالـسا  ربمغیپ  هون  هک  دوب  اجنیمه  دـندیناسر .  لتقب  ار  ع )   ) نیـسح اجنیمه  رد  ناـمیلس 

مامت هدش  نیرفن  هک  دـیلپ  دـیزی  تفگ :  دـنک ! ؟  یم  دیهـش  ار  وا  یـسک  هچ  دومرف :  دـعب  درک و  هیرگ  ع )   ) نامیلـس ترـضح  دـندرک . 
سنا زا  نایرکشل  مامت  دندرک و  نیرفن  ار  شعابتا  دیزی و  و  دندرب .  الاب  ار  ناشتسد  ود  ره  ع )   ) نامیلس ترـضح  تسا .  نیمز  نامـسآ و 

نیز تسا  نوخ  رپ  الببرک  هعقاو  زا  ملد  ( 26  . ) دروآ رد  تکرحب  ار  شرف  طاسب و  تفرگ و  ندیزو  داب  سپـس  دـنتفگ .  نیمآ  نجو . . . 
تماق نامک  دش  تسا  نوگلگ  دبا  هب  ات  رصب  گشا  زا  هدید  نیسح  غاد  زا  مرب  ردنا  لد  غرم  دپطیم  تسا  نوحیج  نم  نماد  رصب  ربا  ملا ز 
مرـصب زا  ناور  نوخ و  دشب  لد  شمرح  رد  نیک  شتآ  دندز  هک  مدنآ  زا  هآ  تسا  نوخ  رپ  لد  هعقاو  نیا  زا  راز  بنیز  سابع  غادز  موثلک 
نیدباع ردپ  غاد  مغ  نیگمغ ز  هدش  هنیکـس  مه  تسا  نونجم  مغز  هدید  متـس  يالیل  ما  ناهجب  دیامن  وچ  ربکا  دق  ورـس  دای  تسا  نوحیج 

گرم مغز  هیقر  مه  تسا  نودرگ  ربز  ات  نیمز  وا ز  هلان  بات  یب  رغـصا  یلع  گرم  مغ  زا  بابر  دـش  تسا  نوخلد  نآ  ملاو  جـنر  مدـمه 
شمغ حرـش  سبز  داتفا  ملق  يوضترم )   ) ملا حرـش  نیا  زا  دـش  قشنم  هماخ  تسا  نوماه  يوسب  رـس  نانک  هیوم  شبنیز  ناـنک  هیرگ  ردـپ 

(27  ) تسا نوزفا 

یسیع ع ترضح 

ياهتسد يریش  دندید ،  داتفا .  البرک  نیمزرس  هب  ناشریسم  هار  ءانثا  رد  دندرک ،  یم  تحایس  نابایب  رد  نویراوح  اب  ع )   ) یـسیع ترـضح 
هک ینک  یمن  اهر  ار  ام  يا و  هتسشن  اجنیا  ارچ  دومرف :  دمآ و  ریش  يولج  ع )   ) یسیع ترضح  هتفرگ .  اهنآرب  ار  هار  هدرک و  نهپ  ار  دوخ 
 ( ع  ) یسیع ترضح  دینک .  نعل  ار  ع )   ) نیسح ماما  لتاق  دیزی  هکنیا  ات  مهد ،  یمن  هار  امش  هب  نم  تفگ :  حیـصف  نابز  اب  ریـش  میورب ! ؟ 
 . تسا ع )   ) یلو یلع  ترـضح  رـسپ  یما و  یبـن  هلآ  و  ص )   ) دـمحم ترـضح  يرتـخد  هوـن  وا  تفگ :  ریـش  تـسیک ؟  نیـسح  دوـمرف : 

تسا ناگدنرد  اهیشحو و  همه  هدش  نیرفن  هک  تسا  دیزی  وا  تفگ :  ریش  تسیک ! ؟  شلتاق  دومرف :  نایرگ  نالان و  ع )   ) یسیع ترـضح 
یسیع ترضح  دعب  دندومن .  يدایز  هیرگ  نویراوح  یـسیع و  ترـضح  هک  دناوخ  ار  البرک  هضور  هصالخ   . ) اروشاع مایا  رد  اصوصخ  ، 

 . دش رود  اجنآ  زا  ریش  سپس  دنتفگ .  نیمآ  ترضح  ياعد  هب  مه  شنارای  درک و  نعل  ار  دیزی  هیرگ  لاح  اب  درب و  الاب  ار  شیاهتـسد  (ع ) 
مزوس یم  وت  ياوه  رد  عمـش  نوچ  میرگ  یم  وت  قارف  زا  ربا  نوچ  مزوس  یم  وت  يارب  مزوس و  یم  مزوس  یم  وت  ياوه  رد  تسودـیا  ( 28)

هنیس هب  مراد  مزوس  یم  وت  يانـشآ  مه ز  نم  دزوس  یم  دش و  انـشآ  وت  اب  لد  مزوس  یم  وت  يادف  منک  ناج  ات  تقـشع  ررـش  زا  راو  هناورپ 
يدیـشروخ وت  ریقح و  هّرذ  نم  مزوس  یم  وت  يالبرک  غاد  زا  ملاـن  یم  وت  قاـیتشا  درد  زا  مزوس  یم  وت  يازع  رد  هلـال  نوچ  تنازیزع  غاد 

رـس ات  بش  زور و  وت  میرح  ترـسح  رد  مزوس  یم  وت  يالو  اب  زورما  هک  الوم  يا  بجع  نیا  تشهب و  ترهم  مزوس  یم  وت  ياول  هیاس  رد 
(29  ) مزوس یم  وت  يارب  زا  زورما  هک  دننازوسن  هک  دزس  ارم  ادرف  مزوس  یم  وت  ياپب  مهن 

نیسح درد  مغ 
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دوصقم هکلب  دوبن ،  مالسلاامهیلع  میهاربا  نب  لیعامسا  الوسر ) ناک  دعولا و  قداص  ناک  هنا  لیعامـسا  باتکلا  نم  رکذاو   ) هیآ ریـسفت  رد 
رـس و تسوپ  هتفرگ و  ار  وا  شموق  هنافـساتم  دومرف ،  ثوعبم  شموق  فرط  هب  ار  يو  یلاعت  قح  هک  هدوب  ماظع  ناربمایپ  زا  يربمایپ  نآ  زا 
هک هدرک  رما  هداتسرف و  وت  يوس  هب  ارم  لاعتم  دنوادخ  تشاد :  هضرع  داتسرف و  شدزن  ار  يا  هتـشرف  لاعتم  دنوادخ  دندنک .  ار  شتروص 
هک هاوخب  ادـخ  زا  دومرف :  هیرگ  لاح  اـب  لیعامـسا  ترـضح  دوش .  تیاـنع  وت  هب  اـت  هاوخب  وا  زا  یهاوخ  یم  هچ  ره  هک  منک  ضرع  وت  هب 

 . امرف تیانع  ار  هجوت  نآ  نم  هب  نک و  ترضح  نآ  وریپ  ارم  دسر  یم  ع )   ) نیسح هب  تنحم  الب و  زا  هچنآ 

ایرکز ترضح  ییارس  هحون 

نآ رب  لیئربج  دزومایب .  وا  هب  ار  مالـسلا )  مهیلع   ) ابع لآ  نت  جـنپ  همـسخ  ءامـسا  هک  تساوخ  لاعتم  راـگدرورپ  زا  ع )   ) اـیرکز ترـضح 
همطاف و  (ص )  دمحم ترـضح  مسا  ع )   ) ایرکز ترـضح  هک  یتقو  داد .  دای  وا  هب  ار  مالـسلا )  مهیلع   ) نت جنپ  مسا  دـش و  لزان  ترـضح 

ترـضح مسا  هک  یتقو  یلو  تشگ ،  یم  فرط  رب  شهودنا  دش و  یم  هتـشادرب  وا  مغ  مه و  دومرف ،  یم  ار  ع )   ) نسح و  مالـسلااهیلع )  )
راـهچ نآ  مسا  یتـقو  نم  ارچ  ادـنوادخ  دومرف :  يزور  دز .  یم  سفن  مه  رـس  تشپ  دـش و  یم  وا  ریگولگ  هیرگ  دومرف ،  ار  ع )   ) نیـسح

و دوش .  یم  ریزارـس  منامـشچ  زا  کشا  مرب  یم  ار  نیـسح  مسا  ات  یلو  دوش  یم  فرط  رب  ما  هصغ  مغ و  اـهنآ  ماـن  اـب  مرب  یم  ار  ترـضح 
ار البرک  هضور  درک و  ربخ  اب  ع )   ) نیسح ماما  هصق  زا  ار  ایرکز  ترـضح  یلاعت ،  كرابت و  دنوادخ  دوش ! ؟  یم  یناجیه  عطقنم و  مسفن 

ملظ لتاق  دـیزی  ءای :  هرهاط .  ترتع  كاله  ءاه :  تساـالبرک .  مسا  فاـک :  صعیهک .  دومرف :  وا  هب  و  درک .  فیرعت  ترـضح  نآ  يارب 
دینش ار  تاملک  نیا  ع )   ) ایرکز ترضح  هک  یتقو  بئاصم .  رب  ع )   ) نیسح ربص  داص :  ع . )   ) نیسح شطع  نیع :  ع . )   ) نیسح رب  دننک 

يا ( 30  . ) دش یناوخ  هیثرم  يرازو و  هیرگ  لوغـشم  دومن و  تعنامم  دجـسم  هب  مدرم  دـمآ  تفر و  زا  تسب و  ار  دجـسم  برد  زور  هس  ، 
نیا لگ  هدنخ  ضوع  اما  تیالببرک  دوب  قشع  نشلگ  دیرگ  نوخ  تنطو  ربق و  وت و  رب  نامـسآ  دـیرگ  نوخ  تنحم  رد  ناهج  هک  ینیـسح 
دید عادو  ماگنه  بنیز و  ارت  دیشوپ  هماج  دیرگ  نوخ  تنخس  نآ  رب  هتخوس  ره  لد  اشطعاو  همزمز  تنخـس  رخآ  دوب  دیرگ  نوخ  تنمچ 
هنهک نفک  دـش  دـیرگ  نوخ  تنت  مخز  رب  وت  يوم  رـس  ره  دـنا  هدز  تناـج  هب  ریـشمش  هزین و  اـب  هکـسب  دـیرگ  نوخ  تنهریپ  وـت  رکیپ  رب 
نوخ تنـسح  میتی  هب  وت  هدید  نیـسح  زاب  یلو  دنیرگ  وت  غاد  زا  همه  دیرگ  نوخ  تنفک  رب  تندب  ياهمخز  تکاچ  دـص  نت  هب  يریـصح 

تندب زا  رود  رـس  رب  یملاع  يدومیپ  رـسب  وت  ار  الب  هار  زا  یمین  دیرگ  نوخ  تنمجنا  مغ  زا  ام  لد  ارت  دوب  ینمجنا  مهدزای  بش  رد  دیرگ 
(31  ) دیرگ نوخ  تنم  مشچ  نوچ  هتخوس  نآ  لد  تسا  نوخ  دّی )) ؤم   )) ام و لد  هکسب  تمغز  دیرگ  نوخ 

هیروح هیرگ 

نم دومن و  تشهب  لخاد  تفرگ و  ارم  تسد  ع )   ) لـیئربج ترـضح  جارعم  بش  دومرف :  هلآ  هیلع و  یلـص  دـمحم  ءاـیبنا  متاـخ  ترـضح 
 . دنلوغـشم هّلح  رویز و  ندرک  تسرد  هب  تمایق  زور  اـت  نآ  ریز  کـلم  ود  هک  تساـجنآ  رد  رون  زا  یتخرد  مدـید  سپـس  مدوب ،  رورـسم 

ناهگان متفاکش .  متفرگ و  ار  نآ  زا  هناد  کی  سپ  تساجنآ ،  مدوب  هدیدن  نآ  یگرزب  هب  هک  یگرزب  بیس  کی  مدید  متفر ،  ولج  سپس 
نآ زا  نم  تفگ :  درک و  يا  هیرگ  هیروح  یتسیک ؟  لام  وت  متفگ :  دوب .  لاب  رـس  فارطا  دننام  شناگژم  هک  دـش  رهاظ  نآ  زا  يا  هیروح 

رادـیب هدـید  ره  هدـنز و  لد  ره  تسیرگ  راوـید  رد و  تـغاد  هـکیا ز  نیـسح ،  يا  ( 32  . ) متـسه ع )   ) یلع نب  نیـسح  وت  موـلظم  دـنزرف 
هب هک  درک  نافوط  تیگنـشت  مغ  حون  لد  رد  تسیرگ  راز  لد  هدید و ،  یگمه  ار  ءایلوا  وت  یمولظم  هب  تخوس  لد  همه  ار  ءایبنا  تسیرگ 
ارت باوخ  رد  دـید  تسیرگ  راتخم  دـمحا  دز و ،  هلان  همطاف  لیربج  ار  الببرک  هعقاو  نوچ  تفگ  تسیرگ  رابنارگ  جوم  نوچ  دز و  نافوط 

راسهک رـس  رب  وت  مغ  زا  ربا ،  هکیا  بآ  تقلخ  زا  رتشیپ  تشطع  رکذ  دوب  تسیرگ  رارک  ردـیح  نوخب  هقرغ  یلد  اـب  نوخ  هُّجل  لدـب  نوچ 
کـشا شطع  زوس  بت و  بات  زا  هچرگ  تسیرگ  رادـملع  کشا ،  ضوع  رد  لد  نوخ  ساـبع  تلاـحب  درک  رظن  وچ  اـیرد  شیپ  تسیرگ 
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همه زا  تسیرگ  رایس  تباث و  تنت  هب  مه  رس  هب  مه  ترس  رایس  تباث و  تنت  دنام  نیمزرب  تسیرگ  رامیب  سگرن  تیـسکیب  مغ  زا  تشادن 
(33  ) تسیرگ رات  بش  هب  دیرگب  هک  یعمش  وچ  هک  تخوس  یم  بنیز  لد  دّی )) ؤم   )) شیب

هیرگ سلجم 

زا لبق  ص )   ) مرکا ربمغیپ  هیرگ  اب  طابترا  رد  هنیـسحلا  صئاصخ  باتک  رد  هیلع  یلاعت  هللا  ناوضر  يرتشوش  رفعج  خیـشآ  هللا  ۀیآ  موحرم 
یهاگ و  ص )   ) ربمغیپ یهاگ  و  دوب ،  ع )   ) لـیئربج یهاـگ  ناوخ  هیثرم  اـجنیا  رد  ربمغیپ و  دجـسم  دـیامرف :  یم  ع )   ) نیـسح ماـما  دـلوت 

ربخ رد  هکنانچ  هکئالم  همه  یهاگ  و  دنتفگ ،  ار  ترـضح  هیثرم  دندمآ و  فلتخم  تروصب  هک  کلم  هدزاود  یهاگ  و  نیمز ،  رطق  کلم 
تحت رد  سلاجم  نیا  و  تفگ .  ع )   ) نیـسح شدـنزرف  هب  ار  ترـضح  نآ  تیزعت  دـمآ و  هکنیا  رگم  دـنامن ،  یقاب  یکلم  چـیه  هک  تسا 

منیب یم  نآ ،  ریغ  هنمزا و  هنکما و  لاوحا ،  تیثیح  زا  ار  هّیوبن  سلاجم  نیا  مروایب  رد  ددـع  هب  مهاوخب  هچ  ره  و  هدـماین ،  رـصح  طـبض و 
(ص ربمغیپ سلاجم  مامت  شلمح  لّوا  زا  هکلب  ع )   ) نیـسح تدالو  لوا  زا  هک  دوش  یم  رهاظ  نینچ  راـبخا  عبتت  زا  هک  اریز  تسین ،  نکمم 

يرادیب باوخ و  رد  رضح ،  رفس و  و  رازاب ،  هچوک و  نیتاسب و  و  هناخ ،  دجسم و  رد  زور ،  بش و  رد  دوب .  رورس  نآ  هیثرم  سلجم  هب  ( 
 ، دیـشک یم  هآ  سپ  دروآ ،  یم  رطاخ  هب  یهاگ  دومن ،  یم  عامتـسا  هکئالم  زا  یهاگ  و  باحـصا ،  يارب  زا  دومرفیم  ناـیب  دوخ  یهاـگ  ، 

و دـنک ،  یمن  شیرای  یـسک  دـنک و  یم  هثاغتـسا  هک  ار  وا  منیب  یم  ایوگ  دومرف :  یم  یهاگ  سپ  دومن .  یم  ار  وا  تـالاح  روصت  یهاـگ 
دیزی يارب  زا  هیده  ار  وا  رـس  هک  منیب  یم  ایوگ  دومرف :  یم  یهاگ  و  دـنراوس ،  نارتش  رب  هک  ار  ناریـسا  منیب  یم  ایوگ  دومرف :  یم  یهاگ 

يا نکربص  دومرف :  یم  یهاگ  دزادنا ،  تفلاخم  ادخ  شبلق  نابز و  نایم  رد  دوش ،  كانحرف  ورس  نآ  هب  دنک  رظن  سک  ره  سپ  دنربیم ، 
هعقاو زج  هب  دوب  ناوت  هچ  تسا  نوخ  اهلد  هرطاخ  نآ  زا  هک  یثیدـح  تسا ز  نوخ  ام  لد  تسا و  کشا  همـشچ  ام  مشچ  ( 34  . ) هللادبعابا

ره تسا  نوخ  اب  ناهج  خـیرات  هحفـص  رب  تبث  نیـسح  نینوخ  هنادرم و  تضهن  دـبا  ات  تسا  نوخ  الوم  هدـنب و  ره  لد  شدایز  هک  الببرک 
هب ات  نارکز  تارف  يایرد  لحاس  رد  هک  تساوخ  الب  هچ  تسا  نوخ  ارهز  لد  اهلد  همه  زا  رتشیب  یلو  زوسناـج  مغ  نیا  زا  دوش  نوخ  یلد 

شطع ار ز  ناگ  هنشت  تسا  نوخ  ارحـص  نماد  درگن  یم  ات  مشچ  تساشطعاو  همزمز  دونـش ،  یم  ات  شوگ  تسا  نوخ  ایرد  لحاس  نارک 
نوخ اقـس  بل  رب  ناور  بآ  ضوع  یلو  بآ  رب  هتفخ  نابل  هنـشت  یقاس  تسا  نوخ  ادیپ  هک  هچنآ  دوب  بایان و  بآ  دور  هدید  زا  لد  نوخ 

(( دـّیوم  )) هک مقر  زوسناج  همان  نیا  لد  نوخ  زا  مدز  تسا  نوخ  ابیز  تروص  نآ  هدرپ  ور  هچز  اما  ربمیپ  هبـش  خر  تساـبیز  هچ  هو  تسا 
(35  ) تسا نوخ  یمظع  مغ  نیا  زا  ملد 

دلوت ماگنه  هیرگ 

 ، دـش دـلوتم  ترـضح  نآ  هک  یتقو  دوب .  ع )   ) نیـسح ماما  ترـضح  هلباق  نم  دومرف :  مالـسلاامهیلع  بلطملادـبع  رتخد  هیفـص  ترـضح 
وت دومرف :  ترـضح  ما .  هدرکن  هزیکاپ  ار  نآ  زونه  هللا  لوسر  ای  متفگ :  منیبب .  رواـیب  ار  مدـنزرف  همع  يا  دومرف :  ص )   ) لوسر ترـضح 
 ، مدرب ترـضح  نآ  تمدخ  ار  ع )   ) نیـسح ماما  ترـضح  هقادنق  هک  یتقو  هدرک .  قلخ  رهطم  هزیکاپ و  ار  نآ  ادخ  ینک ! ؟  هزیکاپ  ار  نآ 

ریش و ایوگ  هک  دیکم  یم  نانچ  ترضحنآ  داهن ،  ع )   ) نیسح ماما  ترضح  ناهد  رد  ار  دوخ  كرابم  نابز  تشاذگ و  نماد  رد  ار  هقادنق 
ماگنه نیا  رد  داد ،  نمب  ار  ترضح  هقادنق  هدیسوب و  ار  وا  هدید  ود  نایم  یناشیپ و  دعب  دیآیم .  هدازاقآ  ناهدب  ترضح  نآ  نابز  زا  لسع 

امش يادف  مردام  ردپ و  متفگ :  دننک .  یم  دیهش  ار  وت  هک  ار  یهورگ  دنک  تنعلادخ  دومرف :  هبترم  هس  دش و  دنلب  ترـضح  هیرگ  يادص 
شرعلا کلم  مشچ  هکیا  ( 36  . ) هیما ینب  نارگمتـس  ناملاظ و  زا  یعمج  هدـنام  یقاب  دومرف :  تشک ! ؟  دـهاوخ  ار  وا  یـسک  هچ  دـنوش ، 

وت يادـخ  وت  يارب  تفگ  ناوتیم  ناـیرگ  تیارب  دوب  ادـخ  مشچ  یلع  نوچ  تسیرگ  وت  يازع  هب  میرم  یـسیع  کـلف  رد  تسیرگ  وت  يارب 
شتآ بآ  تالببرک  هعقاو  دوب  زوسناج  هکـسب  تسیرگ  وت  ياثر  لیربج  دینـشب ز  هکنوچ  ارـس  هحون  دش  وت  رهب  زا  رـشبلاوب  مدآ  تسیرگ 
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نآ رد  دید  رگم  هچ  تسیرگ  وت  ياپ  هب  خرچ  دز و  هرعن  نامـسآ  دندید  دادعا  هزین  رـسب  هب  ار  ترـس  ات  تسیرگ  وت  ياوه  هب  شتآ  دش و 
وت يارب  دوعوم  يدـهم  ترـسپ  ادـخ  نوخ  رـسپ  يا  سک  همه  زا  رتـشیب  تسیرگ  وـت  يـالببرک  زا  سپ  لاـس  لـهچ  هک  داّجـس  ماـما  زور 

(37  ) تسیرگ

کلم سرطف 

لزان ص )   ) ربمغیپ رب  کلم  رازه  اب  ار  ع )   ) لیئربج ترـضح  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  دش ،  دلوتم  ع )   ) ءادهـشلادیس ترـضح  هک  یتقو 
هک يا  هزیزج  هب  شرذگ  دش  یم  لزان  ص )   ) ربمغیپ رب  ع )   ) لیئربج ترـضح  هک  يروطنیمه  دـیوگ .  تینهت  (ص )  ربمغیپ هب  هک  دومرف 

دوب و هدـش  نادـنز  هزیزج  نآ  رد  دوب و  هدزرـس  وا  زا  هک  یهابتـشا  رثا  رب  هک  دوب  یهلا  شرع  نالماح  زا  هک  برقم  کلم  زا  یکی  سرطف 
دمآ یم  ییوبدب  دود  وا  ریز  زا  دوب و  نازیوآ  قلعم و  شمشچ  ياه  هژمب  تایاور  یضعب  رد  دوب و  راتفرگ  باذع  هب  دوب و  هتـسکش  شلاب 

؟  هدـش يربخ  ایآ  يور ! ؟  یم  اجک  کلم  همه  نیا  اب  لیئربج  يا  تفگ :  دـید ،  اه  هکئـالم  اـب  ار  ع )   ) لـیئربج هک  یتقو  سرطف  داـتفا . 
وا هب  شدوخ  بناج  زا  هک  هداتـسرف  ارم  و  دومرف .  تمارک  یتمعن  (ص )  دمحم ترـضح  هب  لاعتم  دنوادخ  دومرف :  ع )   ) لیئربج ترـضح 
نم دنک و  اعد  نم  يارب  (ص )  دمحم ترـضح  دـیاش  دـیربب  دوخ  اب  مه  ارم  دوش  یم  رگا  لیئربج  يا  تفگ :  سرطف  میوگب .  داب  كرابم 
هللا لوسر  ترضح  سدقم  رضحم  هب  شدوخ  اب  ار  سرطف  تخوس و ) شلد  ام  لوقب   ) لیئربج ترـضح  منک .  ادیپ  تاجن  يراتفرگ  نیا  زا 
نآ تمدـخ  مه  ار  سرطف  لاـح  شرافـس  نمـض  رد  تفگ  تیهنت  یلاـعت  قح  فرط  زا  دیـسر  ترـضح  تمدـخ  هک  یتقو  دروآ .  (ص ) 

 ، سرطف دوـش .  یم  بوـخ  تلاـح  هللا  ءاـشنا  هک  لاـمب  كراـبم  دوـلوم  نیا  هـب  ار  تدوـخ  سرطف  يا  دوـمرف :  ترـضح  درک .  راوـگرزب 
ترضح رطاخب  ادخ  دش و  بوخ  شا  هتسکشرپ  دش  هجوتم  ندیلام  ضحمب  دیلام ،  ع )   ) هللادبعابا ترضح  هقادنق  هب  ار  دوخ  تسیرگیم و 

نم اه  هکئالم  يا  دز :  یم  ادـص  درک و  یم  هیرگ  دیـسر  نامـسآ  هب  نوچ  تفر و  الاب  هصالخ  درک .  لوبق  ار  شا  هبوت  ع )   ) نیـسح ماـما 
ياه یکیدزن  نیمه  هب  ادخ  لوسر  يا  تفگ :  و  تشگرب ،  دعب  دشاب ،  نیسح  هدرک  دازآ  هک  نم  لثم  یـسک  تسیک  منیـسح .  هدش  دازآ 
ماـمت مه  ربـمغیپ و  مه  شدوـخ و  مه  درک ،  فـیرعت  ص )   ) ربـمغیپ يارب  ار  ـالبرک  هضور  تشک و  دـنهاوخ  ار  دوـلوم  نیا  هک  دـیآ  یم 

سک ره  هک  موش  یم  نماض  نم  دراد  نم  ندرگ  دولوم  نیا  هک  یقح  نیا  لباقم  رد  هللا  لوسر  ای  تفگ :  دـعب  دـندرک و  هیرگ  اه  هکئالم 
(38  . . . ) منک غالبا  شترضح  هب  ار  هیرگ  مالـس و  نآ  کیدزن  رود و  هار  زا  هچ  دزیرب  وا  يارب  یکـشا  ای  دورب  بیرغ  دیهـش  نیا  ترایزب 

متخوس هکـسب  زا  وت  غادز  متـسشن  بآ  رانک  اج  ره  نیـسح  دـش  باتهم  هتـشر  هّصغ  میوم ز  نیـسح  دـش  بانوخ  وت  يور  رجه  مکـشا ز 
هب مناج  سنوم  دوب  هک  تدای  نیـسح  دش  بات  رد  وت  غاد  مه ز  دیـشروخ  دیدن  یـسک  رگید  وت  غاد  رتزوسناج ز  نیـسح  دش  بآ  مرگج 

نوخ قرغ  وت  نیسح  دش  باوخ  رد  وت  مشچ  رون  هک  یئاج  تا  هیقر  رانک  ماش  هب  مدمآ  زاب  نیسح  دش  بارحم  هشوگ  غارچ  اهبـش  اهزور 
(39  ) نیسح دش  بآ  زا  تبنیز  يانب  اما  ماک  هنشت  يداتف و  كاخ  هب 

لیئربج ربخ 

وت هب  لاعتم  دنوادخ  دومرف :  و  دـش ،  لزان  ص )   ) مرکا لوسر  ترـضح  رب  ءادهـشلادیس  ترـضح  تدالو  زا  شیپ  ع )   ) لیئربج ترـضح 
لیئربج يا  دومرف :  دش و  دنلب  ناش  هیرگ  يادص  ص )   ) لوسر ترـضح  درک .  دنهاوخ  دیهـش  ار  وا  وت  زا  دعب  وت  تما  هک  دهدیم  يرـسپ 

ع  ) یلع نینم  ؤملاریما  ترضح  ص ، )   ) لوسر ترـضح  دش .  رارکت  هبترم  هس  ثحب  فرح و  نیا  میرادن .  جایتحا  يدنزرف  نینچنیا  هب  ام 
جایتحا يدـنزرف  نینچنیا  هب  ام  دومرف  هدرک  يا  هیرگ  مه  ع )   ) یلع ترـضح  تشاذـگ .  ناـیم  رد  شترـضح  اـب  ار  عوضوم  دـیبلط و  ار  ( 

هک دمآ  دنهاوخ  ینادنزرف  ع )   ) نیـسح زا  ضوع  رد  یلع  ای  دومرف :  ص )   ) لوسر ترـضح  دش .  رارکت  هبترم  هس  ثحب  نیا  و  میرادـن . 
ود یب  یب  ترـضح  تمدخ  ع )   ) نینم ؤملاریما  ترـضح  دوب .  دـنهاوخ  نیرخآ  نیلوا و  مولع  نانزاخ  ناربمغیپ و  راثآ  ثراو  ماما و  همه 
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دش تحاران  یلیخ  مالسلااهیلع )  ) ارهز ترضح  دندرک ،  فیرعت  ناشیا  يارب  ار  نایرج  هدروآ و  فیرشت  مالسلااهیلع )  ) ارهز همطاف  ملاع 
ملاع ود  یب  یب  و  ع )   ) یلع ترـضح  نیب  هبترم  هس  وگتفگ  ثحب و  نیا  میرادن .  يدنزرف  روجنیا  هب  یجایتحا  ام  دنومرف :  دومن و  هیرگ  و 
مالـس ارهز  ترـضح  ات  دنداد .  توبن . . .  ملع  نانزاخ  ناثراو و  نایاوشیپ و  وا و  ماما  نادنزرف  هب  تراشب  ار  وا  ترـضح  دش و  لدب  در و 

لضافوبا ای  شطعلا  شطعلا  اّقـس  رب  هراوهگ  زا  رغـصا  ماغیپ  هداد  ایرد  ناگنـشت  مشچ  کشا  زا  دش  همیخ  ( 40  . . . ) دش یـضار  اهیلع  هللا 
هنیکس کشخ  بل  زا  لضافوبا  ای  شطعلا  شطعلا  بشما  بابر  مشچ  زا  دزیر  تلجخ  کشا  بشما  بآ  طحق  زا  بآ  هتشگ  رغـصا  مسج 

جنر و هلان و  اب  یکدوک  دیوگ  نخس  هدیکـشخ  گشم  هراشا  اب  لضافوبا  ای  شطعلا  شطعلا  دیآ  ادج  یموصعم  لفط  ره  هلان  دیآ  ادن  نیا 
ای شطعلا  شطعلا  دـیآ  شوگب  ار  وا  اه  همیخ  مامت  زا  دـیآ  شوجب  اّقـس  گر  رد  تریغ  نوخ  لـضافوبا  اـی  شطعلا  شطعلا  دـیوگ  نحم 
رد شتآ  هدنکفا  یگنشت  لضافوبا  ای  شطعلا  شطعلا  ارحص  رد  هنـشت  بل  دهد  ناج  يراخ  ریز  ارهز  نبلگ  زا  یکچوک  لاهن  ون  لضافوبا 

(41) لضافوبا ای  شطعلا  شطعلا  ایرد  لد  رب  هنیکس  ریوصت  هدنام  ایرد  لد 

السلااهیلع ارهز  ترضح  هیرگ 

دومن و فیرعت  ار  البرک  هیـضق  دـعب  و  ع )   ) ادهـشلادیس ترـضح  تدالو  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  هب  ص )   ) مرکا لوسر  ترـضح 
هما هتلمح  انـسح  هیدـلاوب  ناسنالا  انیـصو  و   : )) دومرف هراشا  نآ  هب  نآرق  رد  لاعتم  دـنوادخ  هچنانچ  درک  وگزاب  ار  ترـضح  نآ  تداـهش 

 . درک لمح  عضو  تهارک  اب  ار  وا  ردام ،  اریز  دنک ،  یکین  شردام  ردپ و  هب  هک  میدرک  تیصو  ناسنا  هب  ام  ینعی  اهرک )) هتعضو  اهرک و 
هکنیا دـیمهف  یتقو  هک  دوب  ع )   ) نیـسح ترـضح  دولوم  نآ  ع )   ) ارهز ترـضح  دومن ،  یم  لمح  تهارک  اب  ار  وا  هک  دراد  ریـسفت  رد  . . 

رد مراد  تسود  ( 42  . . ) دـندش نایرگ  مومغم و  مومهم و  تحاران و  یلیخ  ع )   ) ملاع ود  یب  یب  دـسر .  یم  تداهـش  هب  دـنک  یم  لمح 
شناوختـسا تداهـش  زا  دـعب  دـش  هک  یکاپ  نت  رب  مراد  تسود  میرگب  ناشطع  بل  لعل  نآ  مزاس  ناراب  هسوب  میرگب  نامولظم  رـالاس  مغ 

تسود میرگب  نآرق  شوخ  ياوآ  اب  دناوخ  نمشد  شیپ  ین  رـس  ردناک  يا  هدیکـشخ  بل  رب  مراد  تسود  میرگب  نابـسا  مس  ریز  رد  درخ 
همیخ دایب  ات  اـج  رهب  اـپ  رب  منک  متاـم  همیخ  مراد  تسود  میرگب  ناـغفا  هلاـن و  اـب  شتبرغ  يارب  اـت  تبیـصم  زور  نآ  رد  مدوب  ـالبرک  مراد 
هحون مراد  تسود  میرگب  ناراـی  ناـنچ  مه  تیازع  رد  تماـیق  اـت  مراذـگ  متاـم  مغ و  يونازب  رـس  مراد  تسود  میرگب  ناـج  زا  وا  نازوس 

(43  ***) میرگب ناهنپ  تمتام  زا  زارف  نوچ  ناشیرپ  ای  مشاب  وت  سنُا  لفحم  ناوخ 

ربمغیپ هیرگ 

هقادنق روایب .  مدزن  ار  مدنزرف  دندومرف :  دندروآ و  فیرشت  ص )   ) لوسر ترضح  دش ،  ع )   ) ءادهشلادیس ترضح  دلوت  متفه  زور  نوچ 
داد و هلباقب  ار  شنار  کی  درک و  هقیقع  ماما  يارب  يدیفس  هایس و  دنفسوگ  ترضح  دنداد و   ( ص  ) لوسر ترضح  تسد  هب  ار  ترـضح 
رب ار  وا  سپـس  دیلام  شکرابم  رـس  رب  قولخ  هدرک و  قدـصت  هرقن  شترـضح  يوم  نزوب  دیـشارت و  ار  ع )   ) نیـسح ترـضح  كرابم  رس 

ردـپ و متفگ  دـیوگ :  یم  ءامـسا  وت .  نتـشک  تسنارگ  نم  رب  یلیخ  هللادـبعابا  يا  دومرف :  دـندرک و  يدایز  هیرگ  تشاذـگ و  دوخ  نماد 
 : دومرف  ( ص  ) لوسر ترـضح  دـینک ! ؟  یم  هیرگ  يداش  ضوع  و  دـیئامرف ؟  یم  امـش  هک  تسا  يربخ  هچ  نیا  دـشاب  امـش  يادـف  مردام 

یمن اـهنآ  هب  ارم  تعافـش  ادـخ  تشُک و  دـنهاوخ  ار  وا  هیما  ینب  زا  راکمتـس  رفاـک و  یهورگ  هک  تسا  مدـنبلد  دـنزرف  نیا  يارب  ما  هیرگ 
زا شا  هیرذو  نادنزرف  قح  رد  میهاربا  ترـضح  هک  ار  هچنآ  منکیم  تلئـسم  وت  زا  ادنوادخ  درک ،  دنهاوخ  نید  رد  هنخر  اهنآ  و  دـناسر ، 

(44  . . . ) دنک رپ  ار  نیمز  نامـسآ و  هک  یتنعل  ار  اهنآ  نانمـشد  نک  تنعل  ار و  وا  ناتـسود  رادـب  تسود  ادـنوادخ  درک ،  تساوخ  رد  وت 
ناـمرد یب  درد  ره  رب  هیرگ  ادـخ  فوخ  زا  سرت و  زا  نک  هیرگ  تسهاـنگ  مرج و  زا  ینامیـشپ  مه  تسادـخ  ضیف  همـشچ  ناـیرگ  مشچ 
رادازع نآ  وا  دشاب  ناداش  هک  یمـشچ  نآ  رگید  تسادخ  فوخ  زا  نایرگ  هک  یمـشچ  نامه  زج  دوب  نایرگ  اهمـشچ  تمایق  رد  تساود 
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کشا دیهش  هاش  نیسح  رهب  نک  هیرگ  تساشوپ  مارح  زا  هک  یمشچ  نآ  تسا  مرخ  داش و  هک  یمـشچ  نآ  رگید  تسا  یفطـصم  نیـسح 
(45  ) تسا یضترم  نیسح  رادازع  زا  داش  مه  رثوک  تسا  مرخ  دنیبب  رثوک  یسک  ره  تساهدرد  يافش  وت  مشچ 

هللا ص لوسر  کشا 

ترضح مدید .  يدب  باوخ  بشید  هللا  لوسر  ای  مدرک  ضرع  مدوب ،  ص )   ) هللا لوسر  ترـضح  تمدخ  تفگ :  ثراح  رتخد  لضفلا  ما 
هراپ هک  مدید  باوخ  رد  مدرکضرع :  يدید ؟  هچ  دومرف :  ترضح  دوب .  یتخـس  دب و  یلیخ  باوخ  متفگ ،  يدید ؟  یباوخ  هچ  دومرف : 

رد هک  دوش  یم  دلوتم  يرسپ  همطاف  ترضح  زا  يدید ،  یبوخ  باوخ  دومرف :  ترضح  داتفا .  نم  شوغآ  رد  دش و  ادج  امـش  ندب  زا  يا 
(ص ربمایپ رب  زورکی  دوب .  نم  شوغآ  رد  دندوب ،  هدومرف  ترـضح  هک  روطنامه  دش و  دلوتم  ع )   ) نیـسح ماما  دعب  دشاب .  یم  وت  شوغآ 

دراد ترـضح  مدـید  تقو  کی  متـشاذگ ،   ( (ص ربمغیپ شوغآ  رد  مدوب و  هتـشادرب  دوخ  اب  مه  ار  ءادهـشلادیس  ترـضح  مدـش و  دراو  (
 ، دومرف ترضح  منیب ! ؟  یم  هیرگ  لاح  رد  ار  امـش  هک  هدش  هچ  هللا  لوسر  ای  ددرگ  تنابرق  مردام  ردپ و  مدرکـضرع ،  دزیر .  یم  کشا 

نیمه یلب ،  دومرف :  نیـسح ! ؟  نیا  مدرک :  ضرع  دنـشک .  یم  ار  مرـسپ  نیا  مّتما  زا  یهورگ  هک  داد  ربخ  نم  هب  دوب و  نم  شیپ  لـیئربج 
بالیـس هدش  يراج  ناگدید  زا  ارچ  نودرگ  دبنگ  يور  هتفرگب  ارچ  مغ  رابغ  ( 46  . ) دروآ میارب  دوب  خرس  تبرت  يرادقم  و  ار ،  نیـسح 

هتشگ ناشیرپ  یسیع  ارچ  بشما  نوگرگید  هدیدرگ  ناهج  لاوحاو  عاضوا  ارچ  متام  زا  ینافوط  هتـساخرب  فرط  ره  زا  ارچ  نوخ  کشا و 
نامسآ هن  زا  دش  يرادازع  ياغوغ  هک  ییوگ  ایربک  هاگراب  رد  ازع  اپرب  هدش  نودرگرب  دننایرگ  راز و  متام  هچ  زا  کیالم  کلف  مراچ  رد 

(47  ) نوزفا رازه  زا  هلان  تسار  ناتسلگ  نارازه  مغ  زک  یبن  رازلگ  ياهلگ  هدش  رپرپ  رگم  نوریب 

البرک كاخ 

تفر الاب  ربمغیپ  تشپ  زا  و  دـش .  دراو  ع )   ) نیـسح ترـضح  هک  دـندوب  یحو  لاح  رد   ( ص  ) مرکا ربمغیپ  ترـضح  دـیوگ :  یم  هشیاـع 
دنناسر یم  لتق  هب  وت  زا  دعب  ار  تدنزرف  نیا  دننک و  یم  اپب  هنتف  وت  زا  دعب  وت  تمادّمحم  يا  دومرف :  لیئربج  دش .  يزاب  لوغشم  تسشن و 

فط نآ  مسا  هک  دنـشک  یم  ار  تدنزرف  نیمز  نیا  رد  دومرف :  دروآ و  دیفـس  كاخ  يرادـقم  درک  زارد  تسد  لیئربج  ترـضح  هاگنآ  ، 
شباحـصا فرط  هب  هیرگ  تلاح  اب  دوب  ناشکرابم  تسد  رد  كاخ  هکیلاح  رد  ربمغیپ  تفر .  ع )   ) لیئربج ترـضح  هک  یتقو  دعب  تسا ، 

هّللا لوسرای  دـندرک :  ضرع  باحـصا  دـمآ .  دوب ) اهنآ  نایم  رد  رذوبا  راّمع و  هفیذـح و  نینم و  ؤملا  ریما  ترـضح  رمع و  رکبوبا و  هک  )
 . دش دهاوخ  هتشک  فّط  نیمز  رد  نم  زا  دعب  نیسح  مدنزرف  هک  داد  ربخ  نم  هب  لیئربج  ترضح  دومرف :  ترضح  دینک ! ؟  یم  هیرگ  ارچ 

نادیم تقو  دش  يراج  هتشگ  نوخ  مرح  لها  هدید  زا  ( 48  . ) ددرگ یم  نفد  مه  اج  ناـمه  هک  داد  ربخ  دروآ و  نم  يارب  ار  تبرت  نیا  و 
مسوب مردام  تیصو  هدرک  تیوسب  میآ  رت  هتسهآ  یمک  اتفگ  هللاراث  ای  هللا  هللا  نانز  ناشیرپ  وم  ناکدوک  فص  هتـسب  يراوس  تقو  نتفر و 

مرح زا  دش  نوخ  قرغ  یهلا  شرع  هنیئآ  دش  نوگن  نامولظم  ناطلـس  نیز  ردص  زا  هللاراث  ای  هللا  هللا  مبل  رب  ناج  مغز  مبنیز  ارت  نم  تیولگ 
قح ز الب  تشد  هب  دش  ربکا  سابع و  نیمز  يور  نت  هراپ  دـص  رپرپ  هدـیدرگ  یفطـصم  غاب  ياهلگ  هللاراث  ای  هللا  هللا  اتبرغ  او  گناب  اپب  دـش 

(49) هللاراث ای  هللا  هللا  ادج  لطاب 

زوسناج هلان  يادص 

مدوب هتسشن  رظتنم  نم  دیاین ،  نم  دزن  سکچیه  دومرف :  دوب  هتـسشن  نم  هناخ  رد  ص )   ) هللا لوسر  ترـضح  يزور  دیامرف :  یم  هملـس  ّما 
ربخ اب  نم  یتقو  درکیم .  هیرگ  هک  مدینش  ار   ( ص  ) مرکا ربمغیپ  زوس  رگج  هلان  يادص  ناهگان  دش ،  لخاد  (ع )  ءادهشلادیس ترـضح  هک 
یم هیرگ  دشک و  یم  ع )   ) نیسح كرابم  رس  هب  تسد  ترضح  هتسشن و  ترضح  يولهپ  شوغآ و  رد  ع )   ) نیسح ترـضح  دید  مدش ، 
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ترـضح نآلا  دومرف :  ص )   ) لوسر ترـضح  مدـشن .  هجوتم  نم  دـش  دراو  هک  یتقو  مسق  ادـخب  ناجاقآ  مدرکـضرع :  ولج و  متفر  دـنک 
ترـضح اـیند .  یتسود  رطاـخب  هن  مراد  شتـسود  هلب .  متفگ :  يراد ؟  تسود  ار  نیـسح  اـیآ  تفگ :  ودوب  هناـخ  رد  اـم  اـب  ع )   ) لـیئربج

 . داد ناشن  ص )   ) ربمایپ هب  دروآ و  ار  نیمز  نآ  كاخ  زا  يرادقم  دعب  دنشک .  یم  ار  وا  البرک  نیمزرس  رد  وت  تما  دومرف :  ع )   ) لیئربج
الب تشد  ياترـس  هللاراث  ای  هللا  هللا  ندب  رب  ایروب  نفک  دیامن  ات  هدـیپط  نوخ  رد  يرکیپ  يوجتـسج  رد  هدـید  گشا  اب  دـسا  ینب  هلیبق  ( 50)

(51  ) هللاراث ای  هللا  هللا  شروآ  بآ  مسج  شرغصا  ربکا و  تسنوگ  هلال  خرس و  ياهلگ  زا  هدیشوپ  تسنوخ  بارحم 

از کشا  كاخ 

 ، تسا ناـیرگ  ترـضح  كراـبم  نامـشچ  مدـید  مدـش ،  دراو  ص )   ) مرکاربـمغیپ ترـضح  تمدـخ  زورکی  دومرف :  ع )   ) یلع ترـضح 
ترضح دینک ! ؟  یم  هیرگ  ارچ  هدرک ! ؟  تحاران  ار  امـش  یـسک  ایآ  هدش ! ؟  هچ  ادخ  ربمغیپ  يا  امـش  يادف  مردام  ردپ و  مدرکـضرع : 

یم هتـشک  تارف  طّش  رانک )  ) رد نیـسح  دومرف :  نم  هب  دوب و  هدمآ  نم  دزن  ع )   ) لیئربج ترـضح  لبق  هظحل  دـنچ  دومرف :  ص )   ) لوسر
هب ار  نآ  تشادرب و  كاخ  نآ  زا  یتشم  درک و  زارد  ار  شتـسد  هلب  متفگ :  ینک ؟  مماشتـسا  شتبرت  زا  یهاوخ  یم  ایآ  دومرف :  دـعب  دوش 

نیسح رادازع  صالخا  رـس  زا  دش  هک  ره  ( 52  . ) تسا البرک  نیمزرـس  نآ  مسا  دش و  يراج  مکـشا  رایتخا  یب  مدیئوب ،  يرادقم  داد  نم 
يا نیـسح  راوخمغ  لدـناشیرپ و  رمع  نیا  رد  دـش  داهنب  دوخ  مغ  هک  یتشرـس  كاپ  نآ  شوخ  يا  نیـسح  راـموط  هب  دـنیامن  تبث  وا  ماـن 

رشحم زور  تساور  دنشورف  رخف  نانج  نابوخب  رگ  نیسح  راکفا  هشیدناز و  درک  يوریپ  صولخ  يور  زا  دش و  ینیسح  هک  سکنآ  شوخ 
ایادـخ راک  هنگ  میتسه  هچ  رگ  نیـسح  رادازع  مینامب  هتـسویپ  هک  ات  ریگم  زاب  اـمز  هناـهاش  بصنم  نیا  براـی  نیـسح  راداـف  ناراـی و  همه 

(53  ) نیسح رادید  ترسح  ام  لد  تمایق  رد  راذگم 

البرک دیهش 

داتسیا هار  ءانثا  رد  يزور  سپ  تفر ،  يرفس  هب  ص )   ) هللا لوسر  ترضح  تشذگ ،  ع )   ) ءادهشلادیس ترـضح  تدالو  زا  لاس  ود  نوچ 
 : دـندرک لاوئـس  ار  شببـس  نوچ  درک .  يدایز  هیرگ  و  میدرگ . ))  یم  زاب  وا  يوسب  میئادـخ و  زا  ام   ( )) نوعجار هیلا  اناو  هللاانا   ) دومرف و 

یم دیهـش  اجنآ  رد  ار  ع )   ) نیـسح مدـنزرف  دـنیوگیم ،  ـالبرک  ار  نآ  هک  داد  ربخ  تسا  طارف  طّـش  دزن  هک  ینیمز  زا  ارم  لـیئربج  دومرف : 
ار نیسح  مدنزرف  رس  منیب و  یم  راوس  نارتش  زاهج  رب  راوس  ار  ناریـسا  ایوگ  و  ار ،  شنفد  عضوم  شتداهـش و  لحم  منیب  یم  ایوگ  دننک ، 

بل رظن  رد  درآ  سک  ره  نیسح  رادملع  رهب  زا  هیرگ  میامنیم  نیـش  روش و  اب  البرک  تشدز  مرآ  دای  هکنوچ  ( 54  . . . ) دنرب یم  هیده  هب 
نیسح رادافو  لضفلاابا  شیومع  دزن  تفرگ  یکـشم  بل  هنـشت  هنیکـس  اروشاع  زور  نیـسح  رای  یب  لافطا  رب  هاگآ  دوشیم  البرک  ناگنـشت 
نخس نیا  يو  زا  دینـشب  نوچ  سابع  ترـضح  نیـسح  رادهپـس  يا  ناجومع  نک  یبآ  رکف  بل  هنـشت  ام  یـشاب و  اّقـس  وت  ناجومع  تفگ 

فک نیسح  رادافو  نآ  درک  رپ  بآ  زا  ار  کشم  ناگنشت  بل  یقاس  هعیرش  رد  دراو  تشگ  نیـسح  رادملع  نآ  هنیکـس  زا  تفرگب  کشم 
راوس دش  نورب  طش  زا  يدش  هدروخان  بآ  شود  رب  کشم  نیسح  راز  رتخد  زا  نامزنآ  دروآ  دای  تارف  زا  دشون  تساوخ  درب و  بآ  ریزب 

(55  ) نیسح رای  یب  لافطا  ناگنشت  بل  نآ  رهب  لوسر  لآ  همیخ  رد  ار  بآ  مناسر  نم  نیسح  راداد  یح  يا  تفگ  هاگنآ 

ادهشلادیس

شهارمه هب  مه  ار  ع )   ) نیسح نسح و  ترضح  تفرربنم  يالاب  هودنا  نزح و  اب  ص )   ) مرکا لوسر  ترضح  يرفس  زا  تعجارم  زا  سپ 
تشاذـگ و نیـسح  رـس  رب  ار  پچ  تسد  و  ع )   ) نسح رـس  رب  تسار  تسد  سپ  دومن ،  هظعوم  دـناوخ و  يا  هبطخ  سپ  درب ،  ربنم  يالاب 

یناسک نم و  هیرذ  نیرتهب  و  نم ،  هریـشع  رایخا  و  دننم .  ترتع  ناکین  زا  رفن  ود  نیا  و  تسا ،  وت  ربمغیپ  هدـنب و  دـمحم  ایادـخ ،  دومرف : 
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هب ار  يرگید  نیا  و  دنـشک ،  یم  رهز  هب  ار  رـسپ  نیا  هک  داد  ربخ  نم  هب  لیئربج  هک  یتسردب  مراذگ و  یم  تما  نایم  رد  دوخ  زا  دـعب  هک 
لفـسا هب  ار  اهنآ  هدم و  تکرب  وا  لتاق  هب  هد  رارق  ادهـشلا  دیـس  ار  وا  نادرگ و  كرابم  وا  رب  ار  تداهـش  ایادخ  دننک .  یم  دیهـش  ریـشمش 

دینک یم  هیرگ  وا  رب  سانلا  اهیا  دومرف :  ترضح  دش ،  دنلب  دجسم  لها  زا  هیرگ  هلان و  يادص  سپـس  دیوگ :  يوار  ناسرب .  میهج  كرد 
ادخ و باتک  یکی  مراذگ ،  یم  امـش  نایم  رد  نیگنـس  ای  سیفن  زیچ  ود  نم  مدرم  يا  شاب ،  وا  روای  وت  ایادخ  دـینک ؟  یمن  يرای  ار  وا  و 

دیـشاب هاگآ  دنوش .  دراو  نم  هب  ضوح  رب  ات  دنوشیمن ،  ادج  مه  زا  ود  نآ  دنتـسه و  نم  داوف  هرمث  لد و  هویم  هک  ار  دوخ  ترتع  يرگید 
 . اهنآ یتسود  تّدوم و  امـش  زا  منک  یم  لاوئـس  هک  تسا  نیا  نآ  و  تسا ،  هدرک  رما  ادـخ  ارم  هچنآ  رگم  منک ،  یمن  لاوئـس  امـش  زا  هک 
زا مور  یم  ( 56) دیـشاب هدرک  يدعت  ملظ  ناشیا  هب  دیـشاب و  هدرک  یتیذا  نم  ترتع  هب  هکنیا  لاح  دییآ و  نم  دزن  هب  هکنیا  زا  دیـسرتب  سپ 

نوچ هک  همع  نیب  هب  كاخ  زا  مه  وت  نم  ندییرگ  هب  دننارگن  ایشا  همه  میرگیم  نورد  زوس  زا  هدز  مغ  لد  اب  میرگیم  نوخ  وت و  يوک  رس 
وت و یب  موریم  یلو  ماش  هدکمغ  نیا  رد  وت  اب  مدمآ  میرگیم  نوخ  هداتفا و  وت  ربق  رس  رب  زونه  هتسخ  نم  تسا و  هار  مزاع  ناوراک  میرگیم 

غاد زا  رحـس  غرم  وچمه  میرگیم  نوکـس  ربص و  یب  وت  رجه  زا  رگید  ربص  مدرک  یمغ  جـنر و  رهب  هکنم  ناج  همع  میرگیم  نورد  زوس  زا 
میرگیم نونک  تسد  رد  هدـمآ  لاـجم  نوچ  متـسویپ  مهب  هدـقع  مغ  هنیـس  رد  هچنآ  میرگیم  نوگن  خرچ  متـس  زا  ربا  وـچمه  ملاـنیم  تمغ 

نفد تمدرک  نیـسح  ماکان  رتخدیا  مدوخ  تسدب  دوخ  میرگ  یم  نود  نمـشد  شنزرـس  زا  غراف  معنم  سک  دنکن  يراز  هیرگ و  زا  رگید 
(57  ) میرگ یم  نورب  هزادناز  ملانیم و  تخس  مونش  دی ) ؤم   ) هیقر ز گوس  نامز  ره  میرگ  یم  نوزف  درد  نیزو 

وبشوخ لگ 

دوب بانج  نآ  نماد  رد  ع )   ) نیسح ماما  ترضح  هک  یلاحرد  دنتتشاد ،  فیرـشت  ع )   ) ارهز ترـضح  لزنم  رد  ص )   ) ادخ لوسر  يزور 
یلع دنوادخ  ناکم  نیمه  رد  تعاس و  نیا  رد  رتخد  يا  همطاف ،  يا  دندومرف :  دعب  دـنتفر و  هدجـس  هب  ودـندرک  يدایز  هیرگ  ترـضح  ، 

ام هدرپ  لد و  هویم  وبـشوخ و  لگ  هدید و  رون  یلب  متفگ :  يراد ؟  تسود  ار  نیـسح  ایآ  دـمحم  يا  دومرف :  نم  هب  لیئربج  طسوت  هب  العا 
 . . . دیهـش البرک  نیمزرـس  رد  ار  وا  دمحم  يا  دومرف :  دوب  هتـشاذگ  نیـسح  رـس  رب  تسد  هک  یلاح  رد  لیئربج  تسا .  نم  ناگدـید  نیب 
دـشاب ناسکیب  يارب  نوخ  رپ  یـسب  مراز  لد  مراد  ررـش  رپ  ياون  لد  زا  اسم  حبـص و  رهب  مراد  رگج  ردـنا  اه  هلاـن  ناـبیرغ  رهب  زا  نم  ( 58)

مراد رگج  نوخ  نیـسح  لفط  تبرغ  دایب  نوزحم  هلاو و  یجنکب  ار  یبیرغ  رگ  منیب  هب  مراد  رـصب  زا  کشا  مادـم  يراج  ناـمز  ره  نمادـب 
مراز لد  دـشنوخ  ناج  همع  مباب  يور  لصو  مراد ز  ردـپ  رادـید  قوش  نم  ناج  همع  اتفگب  نابوخ  هشنهاش  سرون  لـفط  هک  مدـناز  ناـغف 
رگم مراد  ررش  رپ  نیعل  موق  نیا  زا  هوکش  یـسب  لد  ردنا  باب  لصو  ریغ  یئوزرآ  مرادن  مراد  رهُگ  رپ  مشچ  ود  شرجه  مغ  زا  زور  بش و 

رـضاح شرب  رد  دش  ردپ  نوخ  رپ  سءار  مدنآ  رد  مراد  رـس  ریز  ردنا  رتسب  ياج  ماخ  تشخ  هک  ناریو  نیا  جنک  ردناک  هناخ  دـشابن  ار  ام 
(59  ) مراد رت  هدید  تقارف  زا  اباب  ناج  اتفگب 

رتخد ردپ و  هیرگ 

هیرگ دنتفرگ  ناشمارگ  رتخد  لغب  زا  ار  ترضح  ص )   ) هللا لوسر  ترضح  دندوب ،  هدرک  لغب  ار  ادهشلادیس  ترضح  ع )   ) ارهز ترضح 
یناسک نآ  دشکب  ادخ  دنک .  تنعل  دنروآ  رد  تنت  زا  ار  تیاهـسابل  هک  ار  یناسک  ادخ  دنک .  تنعل  ار  وت  نیلتاق  ادخ  دندومرف :  دندرک و 

؟  دـیئامرف یم  هچ  ردـپ  يا  دـندومرف :  دـندش و  نایرگ  تحاراـن و  ع )   ) ارهز ترـضح  دـننک .  یم  کـمک  وت  هیلع  رب  ار  رگیدـمه  هک  ار 
یم شهجوتم  هک  یئاه  يدّعت  اهرکم و  اه و  ملظ  اهتیّذا و  دسر و  یم  وا  هب  وت  نم و  زا  دعب  هک  یئاه  تبیصم  مرتخد  دندومرف .  ترـضح 

گرم فرط  هب  یگمه  هدوب و  دـنناشخرد  ناگراتـس  نوچمه  یگلمج  هک  نادرم  یعمج  نایم  رد  زور  نآ  رد  وا  مدروآ ،  دای  هب  ار  ددرگ 
 ( ع  ) ارهز ترـضح  مرگن .  یم  ناشیا  نفد  لحم  هاـگیاج و  هب  منیب و  یم  ـالماک  اراهنآرکـشل  نونکا  اـیوگ  دـننک ،  یم  تکرح  نتـشک  و 
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تما ام و  يارب  نیمز  نآ  و  دنیوگ .  یم  البرک  اجنآ  هب  دومرف :  ترـضح  تساجک ؟  دـیئامرف  یم  هک  ار  یئاج  ردـپ  يا  دـندومرف :  نایرگ 
هورگ نیا  زا  رفن  کی  عیفـش  نیمز  اهنامـسآ و  لها  مامت  رگا  دننک .  یم  جورخ  اهنآ  رب  نم  تما  دارفا  نیرتدـب  تسالب ،  هودـنا و  بجوم 

نیا ردپ  دومرف :  ع )   ) همطاف ترـضح  دنام .  دنهاوخ  دیواج  منهج  رد  اهنآ  مامت  عطق  روطب  دوشیمن و  هتفریذپ  ناشتعافـش  دنـشاب ،  رورش 
تاناویح ناگتشرف و  نیمز و  اهنامسآ و  هک  هدشن  هتشک  روطنیا  یسک  وا  زا  لبق  مرتخد ،  هلب  دومرف :  ترضح  دش ! ؟  دهاوخ  هتـشک  لفط 

یـشک سفن  چـیه  لفط  نیا  تداهـش  زا  سپ  دـندوب  نوذءام  تادوجوم  نیا  رگا  دـننک .  هیرگ  شیارب  اههوک  ایرد  ياه  یهام  یـشحو و 
ترـضح و  هدوبن و . . .  ادـخ  هب  ملعا  اهنآ  زا  یـسک  نیمز  يور  رد  هک  دـمآ  دـنهاوخ  ناتـسود  زا  یهورگ  دـنام و  یمن  یقاـب  نیمز  يور 

کشا مدوبن  نوچ  نیسح  ای  تیادف  ارناج  منک  ات  مدوب  شاک  ( 60  . . . ) دندومن دنلب  هیرگ  هب  يادص  ع )   ) ارهز ترـضح  و  ص )   ) لوسر
نوخ تهایـس  دبع  هر  رد  منک  يراک  ادف  تهار  رد  کیبل و  تمیوگ  منک  يرای  ار  وت  مدوب  البرک  ردـنا  شاک  نیـسح  ای  تیازع  رد  مزیر 
مدـش یم  رغـصا  ندرگالب  ات  مدوب  شاک  نیـسح  ای  تیالببرک  رئاز  مدوب  شاـک  منک  يرادازع  اـهاش  ـالبرک  مدوبن  نوچ  منک  يراـج  دوخ 
هتـشک كاخب  قحلم  مدشیم  مدشیم  رفعج  نوع و  مه  مساق و  راثن  ای  مدشیم  روالد  سابع  تسد  يادف  ای  مدـشیم  ربکا  يانعر  دـق  نابرقبای 
لیفط رب  تیوکب  رـس  مداهنیم  نادواج  تایح  رب  مدیـشکیم  ناـج  زا  تسد  ناـجب  ار  تقـشع  ریت  مدـیرخیم  مدوب  شاـک  نیـسح  اـی  تیاـه 
مدوب شاک  تبکوم  هایس و  نامالغ  زا  مدوب  شاک  نیـسح  ای  تیاقل  زور  تّزع  دیما  رب  ناتـسآ  نیا  هیاس  رد  مدشیم  یکاخ  تشم  ناقـشاع 

يانـشآ مدوب  شاک  تبت  بات و  شتآ  مناهر  اـت  مدوب  شاـک  تبل  رب  يدرـس  بآ  مناـسر  اـت  مدوب  شاـک  تبکرم  مس  كاـخ  ياـس  ههبج 
(61  ) نیسح ای  تیانشآ 

ربمایپ هناحیر 

زا ربمایپ  مدج  درکـضرع :  دمآ و  همطاف  شردام  تمدـخ  نانک  هیرگ  نیـسح 7  يزور  هک :  دنا  هدرک  لقن  سابع  نبا  زا  یلـصفم  ثیدح 
 : درک ضرع  هدش ؟  هچ  رگم  دوش  تیادف  تردام  دومرف :  مالسلااهیلع )   ) همطاف ترـضح  ما ،  هتفر  شتمدخ  هب  هک  سب  زا  هدش  ریـس  نم 

درک ضارعا  نم  ناهد  زا  دیناشن و  پچ  يوناز  هب  ارم  دیـسوب و  ار  وا  ناهد  دـیناشن و  دوخ  تسار  يوناز  هب  ار  نسح  مردارب  حبـص  زورما 
 ( مالسلااهیلع  ) همطاف ترضح  هدیسوبن .  ارم  ناهد  مدج  هک  دهد  یم  يدب  يوب  نیبب  نک  وب  ارم  ناهد  ایب  ردام  يا  دیسوب ،  ارم  يولگ  ریز 
زا نم  تسا و  نم  زا  نیسح  دومرف :  یم  تدج  هک  ما  هدینش  رایـسب  مسق  ادخ  هب  دنک  یمن  ادیپ  تلالم  وت  زا  تدج  مدنزرف  يا  هن  دومرف : 
وا هیرگ  یناد  یمن  ایآ  نک  تکاس  ار  نیـسح  همطاف ،  يا  دومرف :  دش  هناخ  دراو  مردـپ  يدرک  یم  هیرگ  هراوهگ  رد  وت  مشاب  یم  نیـسح 
یم تسود  مراد و  یم  تسود  ار  نیـسح  نم  ایادـخ  هبحی ))  نم  بحا  هّبحا و  ینا  مهللا   : )) دوـمرف یم  تدـج  ررکم  دـنک  یم  تیذا  ارم 

دروآ و (ص )  ربماـیپ روـضح  تفرگ و  ار  ع )   ) نیـسح تسد  مالـسلااهیلع : )   ) همطاـف ترـضح  دراد .  تـسود  ار  نیـسح  هکیـسک  مراد 
يوب يدومرفن  ایآ  تسا ،  نامـسآ  نیمز و  تنیز  نیـسح  يدومرفن  ایآ  تسا ،  نم  هناحیر  نیـسح  يدومرف  یمن  امـش  ایآ  اباب  درکـضرع : 
ناـهد هکنآ  لـثم  يا  هدیـسوبن  ار  وا  ناـهد  ارچ  هک  هدـیجنر  نیا  زا  نیـسح  درک :  ضرع  یلب .  دوـمرف :  مونـش .  یم  نیـسح  زا  ار  تـشهب 

ادـخ قح  هب  ار  امـش  درک  ضرع  يرواین ،  تقاط  دنکـشب و  تلد  مسرت  یم  هک  تسا  يّرـس  بلطم  نیا  رد  دومرف  يا  هدیـسوب  ار  شردارب 
نیسح مدیـسوب و  ار  وا  ندروخ  رهز  لحم  نم  دنناروخ و  یم  رهز  نسح 7  هب  هک  داد  ربخ  نم  هب  لیئربج  کنیا  دومرف :  اـمرفب .  ار  شّرس 

هیرگ دنلب  دنلب  دینـش  ار  هیـضق  نیا  مالـسلااهیلع )   ) همطاف ترـضح  هکنیمه  مدیئوب .  ار  وا  رحن  ياج  سپ  دـننک ،  یم  رحن  افج  غیت  اب  ار   7
البرک ار  اجنآ  هک  ینیمز  رد  دومرف :  دنشک ؟  یم  اجک  ار  نیسح  دومرف :  همطاف 3  درک ،  رس  هب  كاخ  دز و  همطل  دوخ  تروص  هب  درک و 

ادخ و بناج  زا  وت  هک  دنـسیون  یم  وا  يارب  ییاه  همان  هفوک  لها  دومرف :  دننک ؟  یم  دیهـش  ار  وا  ببـس  هچ  هب  درکـضرع :  دـنیوگ ،  یم 
ار ام  تسه  یـسک  ایآ  دنز  یم  ادص  هچ  ره  دننک .  یم  دیهـش  هنـشت  بل  اب  ار  وا  دور  یم  هکنیمه  ایب ،  ام  يوس  هب  یـشاب  یم  هفیلخ  ربمایپ 
ار اهنآ  ياهرس  دننک ،  یم  دیهش  ار  وا  نادنزرف  ناردارب و  دننک ،  یم  حبذ  دنفسوگ  لثم  ار  وا  تبقاع  دهد  یمن  شباوج  یسک  دنک  يرای 
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دناسر و یم  مالـس  وت  هب  ادخ  دـمحم  ای  دـش  لزان  لیئربج  دـندمآرد  هیرگ  هب  مدرم  مامت  سپ  دروآرب  دایرف  همطاف  دـننک ،  یم  هزین  يالاب 
وا يارب  ینایعیـش  هک  مسق  ملالج  تزع و  هب  دـیامرف و  یم  دروآرد و  هیرگ  هب  ار  اهنامـسآ  هکئالم  هک  نک  تکاـس  ار  همطاـف  دـیامرف  یم 

ترایز شتداهـش  زا  دـعب  ار  وا  سک  ره  هک  شاب  هاگآ  دـننک ،  قافنا  وا  ترایز  ازع و  هار  رد  ار  دوخ  ياـهناج  اـهلام و  هک  منک  یم  قلخ 
رد ار  وا  ياهکـشا  هکئالم  دنک  هیرگ  شیارب  سک  ره  دوش و  یم  هتـشون  شیارب  لوبقم  جح  کی  باوث  دراد  یمرب  هک  یمدق  ره  هب  دـنک 

نیا ریگب  ادخ  تسود  يا  دـنیوگ :  یم  وا  هب  دـشک  یم  هلعـش  منهج  شتآ  دوش و  یم  هک  تمایق  زور  دـننک و  یم  طبـض  رولب  ياه  هشیش 
دننز یم  منهج  شتآ  هب  ار  اهکشا  نآ  زا  هرطق  کی  سپ  يدش ،  دازآ  شتآ  زا  يا و  هتخیر  نیسح  تیالوم  تبیـصم  رد  هک  تسا  یکـشا 

همطاف داد  ار  اهتراشب  نیا  مالـسلااهیلع )   ) همطاف ترـضح  هب  (ص )  ادـخ ربمایپ  دوش .  یم  رود  هدـنب  نآ  زا  هار  لاـس  دـصناپ  منهج  شتآ 
منک یم  تعافش  ادخ  دزن  رد  ار  اهنآ  نم  دومرف :  تسیچ ؟  امش  دزن  رد  اهنآ  يازج  هادج  ای  درکضرع  نیسح  دروآ  ياج  هب  رکـش  هدجس 
نسح ماما  شردارب  زا  منک ،  یم  باریس  رثوک  بآ  زا  ار  اهنآ  مه  نم  دومرف :  ینک ؟  یم  هچ  امـش  دومرف :  درک و  شراوگرزب  ردپ  هب  ور 

هب دومرف :  مه  مالسلااهیلع )   ) همطاف ترضح  موش .  لخاد  اهنآ  اب  رگم  موش  یمن  تشهب  لخاد  نم  دومرف :  ینک ؟  یم  هچ  امش  دیـسرپ   7
ترضح دنک .  اهنآ  عیفـش  ارم  دنوادخ  ات  متـسیا  یم  نایرگ  مشچ  اب  تشهب  رد  يولج  نم  مرهوش  ردپ و  قح  هب  مسق و  مراگدرورپ  تزع 

دشاب مدوخ  رصق  لباقم  تشهب  رد  اهنآ  ياهرـصق  هک  منک  یم  لا  ؤس  ادخ  زا  مه  نم  مسق  مردپ  دج و  قح  هب  دومرف :  مه  ءادهشلادیس 7 
(62 . )

نیسح يادف  ار  همه 

دوخ تسار  يوناز  يور  ار  ع )   ) نیـسح ترـضح ،  نآ  مدوب و  فرـشم  ادـخ  ص )   ) ربـمغیپ تمدـخ  زور  کـی  دـیوگ :  یم  ساـبع  نبا 
رب یحو  راثآ  هاگان  دیـسوب ،  یم  ار  میهاربا  یهاگ  ار و  نیـسح  یهاگ  دوب ،  هدناشن  پچ  يوناز  يور  ار  دوخ  رـسپ  میهاربا  دوب و  هدیناشن 
ام دیامرف :  یم  دناسر و  یم  مالـس  وت  هب  ادخ  هک  دش  لزان  نم  رب  راگدرورپ  بناج  زا  لیئربج  دومرف :  نآ  زا  دعب  دـش  رهاظ  ترـضح  نآ 

درک و ع )   ) نیـسح تروص  هب  یهاگن  ترـضح  نادرگ .  يرگید  يادـف  ار  اـهنآ  زا  یکی  میراذـگ  یمن  مه  اـب  وت  يارب  ار  دـنزرف  ود  نیا 
وا يارب  نم  زا  ریغ  یـسک  دریمب  هاـگره  تسا  زینک  شرداـم  میهاربا  دومرف :  سپ  درک ،  هیرگ  میهاربا و  تروـص  هب  یهاـگن  درک و  هیرگ 

مرتخد دریمب  نیـسح  هاگره  دنتـسه  نم  نوخ  تشوگ و  هلزنم  هب  هک  تسا  یلع  شردـپ  همطاف و  شردام  نیـسح  اـما  دوش ،  یمن  نوزحم 
اهنآ نزح  رب  ار  دوـخ  نزح  نم  موـش و  یم  نوزحم  زین  نم  دوـش ،  یم  نوزحم  مه  یلع  ممع  رـسپ  دوـش  یم  راد  هـصغ  نوزحم و  همطاـف 

زا سپ  میهاربا  مدرک ،  نیسح  يادف  ار  وا  نم  دریمب  میهاربا  لیئربج  يا  مدرک :  ضرع  لیئربج  هب  نم  دومرف :  ترـضح  منک .  یم  باختنا 
 : دومرف یم  دیسوب و  یم  دینابـسچ و  یم  دوخ  هنیـس  هب  ار  وا  دید  یم  ار  نیـسح  ربمایپ  هاگره  میهاربا  ندرم  زا  دعب  تفر .  ایند  زا  زور  هس 

دنوادـخ دـش  راد  هصغ  نوزحم و  میهاربا  توف  رد  ربمایپ  هک  سب  زا  مدـینادرگ .  وا  يادـف  ار  میهاربا  مرـسپ  هک  موش  یـسک  يادـف  هب  نم 
(63  . ) درک لزان  ترضح  نآ  بلق  یلست  رد  ار  رثوک  هروس 

ریشمش ياج 

ترـضح هب  سپـس  دندنابـسچ و  یم  دوخ  هب  ار  وا  ترـضح  دـندش  یم  لخاد  ص )   ) مرکا ربمایپ  رب  ع )   ) ءادهـشلادیس ترـضح  تقو  ره 
ارچ ردپ  يا  دومرف :  یم  ع )   ) نیسح ماما  دندرک .  یم  هیرگ  دندیسوب و  یم  ار  وا  دعب  ریگب و  ار  وا  دندومرف :  یم  ع )   ) یلع نینموملاریما 

 : دومرف ع )   ) نیسح ماما  ترضح  تفرگ .  ما  هیرگ  مدیسوب و  ار  ریشمش  ياهاج  مدنزرف  دومرف :  ص )   ) لوسر ترضح  ینک ؟  یم  هیرگ 
 . دش دیهاوخ  هتـشک  یگمه  تردارب  تردـپ و  وت و  مسق  ادـخ  هب  یلب  دومرف :  ص )   ) لوسر ترـضح  دـش ؟  مهاوخ  هتـشک  نم  ردـپ  يا 

ترضح مرسپ .  یلب  دومرف :  ص )   ) لوسر ترضح  دشاب ؟  یم  هدنکارپ  قرفتم و  مه  زا  ام  روبق  ردپ ،  دومرف :  ع )   ) نیسح ماما  ترـضح 

لوادلج  ( ع  ) نیسح ماما  رب  هیرگ  زا  زا 30ییاهناتساد  هحفص 23 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


ار وت  تردارب و  تردپ و  نم و  دومرف :  ص )   ) لوسر ترـضح  دنیآیم ؟  ام  ترایز  هب  یناسک  هچ  امـش  تما  زا  دومرف :  ع )   ) نیـسح ماما 
رگن اباب  منک  ایقـشا  روجز  وت  يارب  زا  لد  درد  منک  اپب  ازع  اباب  هگلتقب  ما  هدـمآ  ( 64  . ) نم تما  نایوگ  تسار  رگم  دومن  دـهاوخن  ترایز 
ردنا مدرگیم  نابز  نیریـش  رغـصا  نوچ  ما  هدرک  مگ  یلگ  اباب  منک  ارچ  رفـس  وت  یب  ما  هنیدـم  زا  يدروآ  ما  هنیکـس  ترتخد  نم  ما  هنیزح 

نم هک  نیب  هب  زیخ و  منک  اون  هلان و  هچ  نانمشد  مروخ ز  یلیس  نانچ  وت  رب  منک  هیرگ  نانسورمش  مرفس  مه  منک  ادیپ  ملگ  دیاش  ناگتشک 
ردپ دسر  بش  هک  رگا  ناشن  تنمادب  ارم  اهش  نوخ  كاخزو و  زیخ  منک  اضر  ملد  وت  یبرفس  نیا  رد  ناسچ  وگب  بارخ  هفوک  مزاع  مدش 

منک اود  مراذگ و  دوب  ارم  یمحرم  هن  نانمشد  ياهمخز  دوب ز  ارت  یتقاط  هن  منک  يوءام  هک  نماد 

نزح بابسا 

وا شود  رب  شرس  تشادیم و  رب  كرابم  شود  هب  ار  وا  تقو  ره  هکنانچ  دوبربمغیپ .  هیرگ  نزح و  تابسا  ع )   ) نیـسح ماما  تالاح  عیمج 
رب ار  ناریـسا  منیب  یم  ایوگ  دومرف :  یم  باحـصا  هب  و  تسیرگ .  یم  سپ  اه ، . . . .  هزین  يور  رب  ار  وا  رـس  دروآ  یم  داـیب  درک  یم  هیکت 

و تسیرگ ،  یم  دومن و  یم  وا  تروص  هب  رظن  دناشن  یم  ناماد  هب  نوچ  دـنرب .  یم  دـیزی  يارب  هیدـه  تروصب  ار  منادـنزرف  رـس  نارتش و 
شیرای یـسک  دـنک  یم  يرای  بلط  دـنچ  ره  دـنا و  هدومن  باضخ  شنوخ  هب  ار  شـشیر  هک  ار  وا  منیب  یم  ایوگ  سابع  نبای  دومرف :  یم 

و دنزادنا ،  یم  كاخ  رب  هنهرب  ار  وا  هک  دروآ  یم  دای  هب  ایوگ  تسیرگیم ،  دیـشوپ  یم  دیدج  سابل )   ) هماج دیع  زور  نوچ  دـنک و  یمن 
یم رد  هیرگ  هب  دعب  دش ،  یم  لاحـشوخ  لوا  ص )   ) ربمغیپ دروخیم ،  ماعط  ردارب ،  ردام و  ردپ و  دج و  اب  تسـشن  یم  هرفـسرس  رب  نوچ 
یم قرفتم  همه  و  دوش ،  یم  هایـس  شطع  تدـش  زا  ناشمـشچ  ولج  ایند  هک  ار  شلافطا  دوخ و  یگنـشت  دروآ  یم  داـی  هب  اـیوگ  و  دـمآ ، 

ع  ) نینم ؤملاریما  اب  یهاگ  و  تسیرگ ،  یم  دیسوب  یم  ار  شیولگ  نوچ  و  دنیامن .  یم  ریسا  ار  یضعب  و  دنـشک ،  یم  ار  یـضعب  و  دنوش ، 
عـضوم دومرفیم :  دـینک ؟  یم  هیرگ  ارچ  درک :  ضرع  تسیرگ ،  یم  دیـسوب و  یم  ار  شندـب  مامت  هاگنآ  راد ،  هاـگن  ار  وا  دومرف :  یم  ( 

هللا ۀنعل   ) دایز نبا  دیزی و  سلجم  رد  نارزیخ  بوچ  دروآ  یم  دای  ایوگ  دیـسوب ،  یم  ار  شنادند  بل و  یهاگ  و  مسوب ،  یم  ار  اهریـشمش 
ياهبل نیا  زا  ار  تبوچ  هک  دروآرب  دایرف  دید ،  ار  عینش  تکرح  نیا  نوچ  دوب ،  رـضاح  دایز  نبا  دزن  رد  مقرا  نبدیز  هکنانچ  ار ،  امهیلع )

دوب و هدش  هتـشاذگ  اهنادند  نیا  رب  هک  ار  ص )   ) ربمغیپ ياهنادـند  مدـید  تسین  یئادـخ  وا  ریغ  هک  یئادـخ  نآ  هب  مسق  هک  رادرب  كرابم 
مناج مردام  ریش  ارم  داد  وچ  وت  رهم  اب  نیسح  ای  دیّما  هیام  تسه  وت  قشع  نیـسح  ای  دیواج  هدنز و  تسه  وت  مان  ( 65  . ) دیسوب یم  ار  نآ 

یم تسمرس  وت  يازفناج  رطع  زا  نیـسح  ای  دیّما  تیاغ  تسه  وت  لصو  دیما  لگ  دیورب  هک  وزرآ  غاب  رد  نیـسح  ای  دیدرگ  وت  قشع  ریـسا 
نآ يادف  مناج  نیـسح  ای  دیراب  هژم  زا  کشا  بالیـس  اونین  زوسناج  هصق  دینـش  سک  ره  نیـسح  ای  دیچ  لگ  وت  قشع  غابز  سک  ره  دوش 

ای دـیحوت  بتکم  دـنلب  مان  تساج  هب  وت  مان  زک  وت  مان  يادـف  ناج  يا  نیـسح  اـی  دیـشخب  وت  یتسود  هار  رد  تشاد  هچ  نآ  ره  اـیند  هب  هک 
(66  ) نیسح ای  دیواج  هدنز  تسه  وت  مان  تفگ  دیون ))  )) تدای هب  رابکشا  مشچ  اب  نیسح 

هزین يور  رس 

ربمغیپ گنر  دوب .  مه  نوعلم  دعـس  نبا  اهنآ  اب  دندش و  دراو  شیرق  زا  یعمج  هک  دـندوب ،  هتـسشن  دجـسم  رد  ص )   ) مرکا ربمغیپ  يزور 
مدروآ دای  هب  دومرف :  ترـضح  دوش ! ؟  یم  هچ  ار  وت  هللا  لوسرای  دندرکـضرع :  باحـصا  دیدرگ ،  نوگرگد  شلاح  دش و  ّریغتم  (ص ) 

رـس دوـش  یم  هزین  رـس  رب  هک  يرـس  لّوا  يردـب و  رد  ناـشیرپ و  متـش و  بّس و  ندزو و  نتـشک  زا  دوـش  یم  دراو  نم  تیب  لـها  رب  هچنآ 
لگ نامهیم  هک  بشما  نیسحای  زاورپ  بش  اعد  بش  بشما  نیـسح  ای  ياوآ  دهد  یم  کشا  هب  يروش  ( 67  . ) دوب دهاوخ  نیسح  مدنزرف 
یم نیسح  ای  راد  بت  نت  نآ  ياه  هراپ  اب  اه  کشا  بوشآ  رد  تسا  بنیز  ياوجن  نیـسح  ار  دیـشروخ  همیخ  ناگنـشت  بل  دنک  یم  رونم 

تـشد يوس  نآ  اه  هنوگ  درد  زا  دوش  یم  دوبک  وس  نیا  نیـسح  ادخ  نوخ  وت  دوجو  رد  تس  يراج  دـنا  هدرب  دای  زا  رگم  اه  هزین  تفگ : 
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ادرف اه  هفوک  ریدقت  هبطخ  بارخ  ادرف  نیسح  اب  رای  یب  بنیز  عادو  وس  کی  ریسا  هنشت و  مرح  نارتوبک  وس  کی  نیـسح  اه  بسا  مس  ریز 
(68  ) نیسح البرک  رد  هتخوس  ياه  هناورپ  دنهد  یم  زاورپ  هب  هزات  حور  هک  ادرف  نیسح  اهدایرف  يراج  هوکش 

راضتحا لاح 

هنیس هب  ار  ع )   ) نیـسح ماما  راضتحا  لاح  رد  یتح  دوب ،  نینچ  ص )   ) ربمغیپ لاح  رـضح ،  رفـس و  رد  زور  بش و  رد  یناگدنز  مایا  مامت 
تکرب وا  هب  دنک و  تنعل  ار  دیزی  ادـخ  تسا ،  راک  هچ  دـیزی  اب  ارم  دومرفیم :  دوب و  يراج  ع )   ) نیـسح رب  ترـضح  نآ  قرع  ودینابـسچ 
یفقوم ادخدزن  وت  نیلتاق  اب  ارم  دومرف :  یم  تخیریم و  کشا  دیـسوب و  ار  ع )   ) نیـسح ماما  دعب  دمآ ،  لاحب  زاب  درک ،  شغ  سپ  دهدن . 

دـش وت  رهب  زا  رـشبلاوب  مدآ  تسیرگ  وت  يازع  هب  میرم  یـسیع  کلف  رد  تسیرگ  وت  يارب  شرعلا  کـلم  مشچ  هک  يا  ( 69  . ) دوب دهاوخ 
وت يادـخ  وت  رهب  هک  تفگ  ناوت  یم  ناـیرگ  تیارب  دوب  ادـخ  مشچ  یلع  نوچ  تسیرگ  وت  ياـثر  لـیربج  دینـشب ز  هک  نوچ  ارـس  هحوـن 

نامسآ دندید  ءادعا  هزین  رس  هب  ار  ترس  ات  تسیرگ  وت  ياوه  هب  شتآ  دش و  شتآ  بآ  الب  برک و  هعقاو  دوب  زوسناج  هک  سب  تسیرگ 
همه زا  رتشیب  تسیرگ  وت  يالب  برک و  زا  سپ  لاس  لهچ  هک  داّجـس  ماما  زور  نآ  رد  دـید  رگم  هچ  تسیرگ  وت  ياـپ  هب  خرچ  دز و  هرعن 
ياج هب  هدیدمغ  بنیز  ترتخد  ارهزای  الب  تشد  نآ  رد  وت  يدوبن  رگ  تسیرگ  وت  يارب  دوعوم  يدهم  ترـسپ  ادـخ  نوخ  رـسپ  يا  سک 

تمغز ورـسخ ))  )) هدـید نیمه  هن  تسیرگ  وت  ياوـل  ریز  رد  وریپ و  دـش  هک  ره  تشهب  هب  نادـنخ  مرّخ و  ازج  زور  دور  یم  تسیرگ  وـت 
(70  ) تسیرگ وت  يالو  رهم و  لد  هب  تشاد  یسک  ره  تسا  نایرگ 

یلع ع کشا 

میدیسر اونین  هب  هک  یتقو  دندرب ،  یم  فیرشت  نیفص  هب  هک  ینامز  رد  مدوب  ع )   ) نینم ؤملاریما  ترضح  باکر  رد  دیوگ :  یم  سابع  نبا 
رگا دومرف :  مسانش !  یمن  ریخ  مدرکضرع :  یـسانش ؟  یم  ار  ناکم  نیا  ایآ  سابع  نبای  دومرف :  دنلب  يادص  اب  دوب ،  تارف  طش  کیدزن  ، 

هکنیا اـت  دوـمن ؟  يدـیدش  هیرگ  ع )   ) یلع ترـضح  سپ  يدرک .  یم  هیرگ  نم  لـثم  رگم  یتشذـگ  یمن  نآ  زا  نم ،  لـثم  یتخانـش  یم 
 ، ّهُوا ّهوُا  دومرف :  ترضح  سپس  میدرک .  هیرگ  ترضح  نآ  عبت  هب  مه  ام  دیدرگ .  يراج  شا  هنیسرب  اهکـشا  دش و  رت  شفیریـش  نساحم 
یم اهنیا  ترسب  هک  یئالب  ره  اریز  نک  ربص  هللادبعابا  يا  دنناطیش ،  نایهاپـس  دونج  زا  اهنآ  مینک  گنج  هک  تسا  راکچ  نایفـس  لآ  اب  ارم 
دعب دز ،  ار  اهفرح  نآ  زاب  دناوخ ،  زامن  دـنچ  تخاس و  ییوضو  تفرگ و  وضو  تهج  یبآ  ترـضح  سپـس  دـندروآ ،  نم  رـس  دـنروآ ، 

هللاءاشنا مدرک :  ضرع  منک ؟  ربخ  اب  ار  وت  ما  هدید  هک  یباوخ  زا  ایآ  سابع  نبای  دومرف :  سپس  دش ،  رادیب  دعب  هتفر و  باوخ  رادقم  کی 
دیفـس و ياهریـشمش  دـندمآ ،  نیمز  هب  نامـسآ  زا  دیفـس  ياـهملع  اـب  ینادرم  اـیوگ  مدـید  دومرف :  ترـضح  دـییامرفب ،  تسا !  ریخ  هک 

نایم رد  هدیسر و  نیمزب  اهلخن  نیا  ياه  هخاش  ایوگ  مدید  دندومرف :  دندیشک ،  یطخ  نیمز  نیا  درگ  سپس  دنتـشاد ،  رمک  رب  هدنـشخرد 
شدایرف هب  یسک  دنکیم .  هثاغتسا  هچ  ره  هدش و  قرغ  نآ  رد  مرصب ،  رون  و  ملد ،  هویم  و  ع )   ) نیـسح مدنزرف  ایوگ  و  دش ،  روانـش  نوخ 

ار امـش  هک  دـینک .  ربص  لوسر  لآ  يا  دـنتفگ :  یم  دـندرک و  یم  ادـن  دـندوب .  هدـمآ  نامـسآ  زا  هک  ار  ینادرم  نآ  ایوگ  و  دـسر ،  یمن 
هب ور  سپس  هللادبعابا .  يا  تسا .  امش  قاتشم  تشهب  کنیا  و  دش .  دیهاوخ  هتشک  رـش  مدرم  تشم  کی  تسدب  امـش  و  تشک .  دنهاوخ 

باوخ زا  دنک .  نشور  ار  تمـشچ  تمایق  زور  ادخ  داب و  تراشب  وت  هب  نیـسحلاابا  ای  دـندومرف :  دـنداد و  تیزعت  ارم  دـندرک و  نم  يوس 
نیا هب  و  مور .  یم  یغب  لها  يوس  هب  نم  هک  دنداد .  ربخ  نمب  ص )   ) مساقلاوبا قداص  لوسر  ترـضح  البق  هک  مسق  ادخب  مدـش .  رادـیب 

نامـسآ رد  نیمز  نیا  و  دـنوش .  یم  نفد  ع )   ) همطاف دالوا  زاو  نم  دـالوا  زا  رفن  هدـفه  اـب  نیـسح  مدـنزرف  اـجنیا  رد  هآ  مسریم . . .  نیمز 
یحاون نیا  رد  نیبب  سابع  نبای  دومرف :  سپـس  تسا .  فورعم  سدـقملا  تیب  هعقب  نیمرح و  نیمز  رد  هکناـنچ  تسا ،  ـالبرک  هب  فورعم 
یـسررب تفگ :  سابع  نبا  نارفعز ،  گنر  هب  دنا  هدش  درز  اهنآ  و  دـنا ،  هتفگن  غورد  نم  هب  مسق  ادـخ  هب  ینیب ؟  یم  ار  ناوهآ  تالوضف 
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هب ناشک  هلو  ره  هلوسر .  هللا و  قدص  دومرف :  ترـضح  دیدومرف .  هک  مدرک  ادیپ  ار  نیا  نینم  ؤملاریماای  مدز :  دایرف  مدرک و  ادیپ  مدرک و 
 . مناد یمن  اقآ  ریخ  مدرک :  ضرع  تسیچ ؟  اهنیا  هیـضق  ینادـیم  اـیآ  تسا .  ناـمه  نیا  دومرف :  هدـیئوب و  ار  اـهنآ  و  دـیود .  اـهنآ  تمس 

وهآ ات  دنچ  اجنیا  رد  دید  دیسر ،  نیمز  نیا  هب  نییراوح  اب  ع )   ) یسیع ترضح  هک  یتقو  هک  تسا  ینیمز  نیمزرس ،  نیا  دومرف :  ترضح 
نییراوح دندش .  هیرگ  لوغشم  دنتـسشن و  مه  نییراوح  تسـشن و  ع )   ) یـسیع ترـضح  سپـس  دننکیم ،  هیرگ  دنا و  هدش  عمج  مه  رود 

لوتب دنزرف  و  ص )   ) دمحا ادخ  ربمغیپ  دـنزرف  نآ  رد  هک  تسا  البرک  نیمز  نیا  دومرف :  تسیچ ؟  امـش  هیرگ  ببـس  هللا  حور  ای  دـنتفگ : 
زا هک  تسا  یتبرت  ددرگیم .  نوفدم  اجنیا  رد  دش و  دهاوخ  هتـشک  تسا  مالـسلااهیلع )   ) میرم ترـضح  مردام  هیبش  مالـسلااهیلع )   ) ارذع

هدـنام بانج  نآ  هب  قوش  رطاخب  اجنیاردام  هک  دـنتفگ :  نخـس  نم  اب  ناوهآ  نیا  تسا و  بانج  نآ  تبرت  هک  اریز  تسا ،  رترطّعم  کشم 
ارحص نیا  ياهفلع  رطاخب  نآ  ییوبشوخ  دومرف :  دیئوب و  هتشادرب و  ار  تالوضف  زا  يرادقم  ع )   ) یسیع ترـضح  میتسه .  ناما  رد  میا و 
تدم لوط  زا  شگنر  تسا و  هدنام  لاح  ات  هک  تسا  نیا  و  دوش .  وا  تیزعت  دیوبب و  شردـپ  هکنیا  ات  راذـگب  یقاب  ار  اهنیا  ایادـخ  تسا . 

اسک شناگدنشک و  رب  نکم  كرابم  میرم ،  نب  یـسیع  يادخ  يا  دومرف :  دنلب  يادص  اب  سپ  تسا ،  الب  برک و  نیمز  نیا  و  هدش ،  درز 
هب نوچ  میدرک .  هیرگ  مه  ام  درک ،  شغ  داتفا و  ور  هب  هکنیا  ات  تسیرگ  يدـیدم  تدـم  ترـضح  سپـس  دـننک .  یم  يرای  ار  اهنآ  هکین 

دـشوجیم هزات  نوخ  نآ  زا  هک  يدید  رگا  راد  هگن  رادرب و  مه  وت  دومرف :  نم  هب  و  دیچیپ ،  ادر  هشوگ  رد  تشادرب و  هرعب  دنچ  دـمآ  لاح 
زور کی  هکنیا  ات  مدرک  يراد  هگن  نآ  زا  متـشادرب و  مه  نم  دـیوگ :  یم  سابع  نبا  هدـش .  دیهـش  منیـسح  هکنادـب  دوش ،  یم  يراـج  و 

متـسشن و سپ  تسا  نوخ  زا  ولمم  منیتسآ  و  دیدرگ .  يراج  يا  هزات  نوخ  نآ  زا  مدـید  مدـش ،  رادـیب  باوخ  زا  هک  یتقو  مدوب ،  باوخ 
نوریب سپ  دشاب .  هدشن  عقاو  هک  دوب  هدادن  نم  هب  يربخ  لاحب  ات  ع )   ) یلع هتبلا  دنتـشک .  ار  نیـسح  انیقی  متفگ :  مدوخ  اب  مدرک و  هیرگ 

هزات نوخ  رهـش  راوید  رد و  زا  ایوگ  هتفرگ ،  فوسک  ایوگ  هدش  رهاظ  باتفآ  هتفرگ  ارف  ار  نآ  یکزان  ربا  ایوگ  هنیدم  رهـش  مدید  مدـمآ ، 
دنزرف هک  دـینک  ربـص  ربـمغیپ  لآ  يا  هک  تسا  نیا  شنومـضم  دـناوخ و  یم  هیثرم  یـصخش  هک  مدینـش  ییادـص  هناـخ  هیواز  زا  دزیریم . 

ار زور  نآ  تفرگ و  ما  هیرگ  مه  نم  درک .  یم  هیرگ  دنلب  يادـص  اب  دـش و  لزان  ناغفا  هیرگ و  اب  نیمالا  حور  و  دنتـشک .  ار  لوتب  يارهز 
 . دندرک قیدصت  ارم  فرح  مه  اهنآ  متفگ  ار  هیضق  نیا  دندوب  مهارمه  هکیناسک  دارفا و  زا  یضعب  دعب  مدرک و  طبض  دوب  اروشاع  زور  هک 

تـسین وت  مغ  زج  اقب  بآ  تایح  ( 71  . ) هدوب رـضخ  ترـضح  دیاش  میدیدن  ار  شا  هدنیوگ  یلو  میدینـش .  ار  ادـص  نیا  مه  ام  دـنتفگ  و 
نیسح تسیرگ  ندز  مه  رب  هژم  کی  ردق  هب  وت  مغ  رد  هک  ره  تفای  دبا  رمع  يافـص  نیـسح  تسیز  وت  مغ  اب  شلد  هک  نآ  دریمن  نیـسح 

یب تشهب  دوب  وت  زا  یلاخ  هک  یتشهب  تسا  منهج  نیسح  تسیک  تسین  وت  نیشن  هیاس  هک  یسک  وت  تعافش  دنک  رشحم  هک  رـشح  زور  هب 
وت هار  يادگ  نیسح  تسیرگنب  وت  رب  رّح  وچ  هک  یـسک  اشوخ  تسادیپ  تخُر  زا  تیّرُح  تیآ  هک  ییوت  نیـسح  تسین  تشهب  تیور  لگ 

هظحل وا  يریگتسد  هب  مادم  راگتسر ))  )) وت هار  رـس  رب  هتـسشن  نیـسح  تسیرورـس  جات  تهر  كاخ  درگ  هک  دش  اقآ  تشگ  هک  سک  ره 
(72  ) نیسح تسیاب  يا 

لیئربج هیرگ 

ّهادج ای  دندومرف :  دندش و  دراو  ص )   ) هللا لوسر  ترضح  ناشدج  هرجح  هب  ع )   ) نیسح ماما  و  ع )   ) نسح ماما  ترـضح  دیع  زور  کی 
میرادن و ون  سابل  ام  دنا و  هدیشوپ  ون  ياهـسابل  دنا و  هتـسارآ  ار  دوخ  گنراگنر  ياهـسابل  اب  همه  برع  نادنزرف  تسا و  دیع  زور  زورما 

اجنآ ات  دومن . . .  يا  هیرگ  درک و  یـسررب  ار  اهنآ  لاح  ترـضح  دینک .  ام  لاحب  يرکف  هک  میا  هدمآ  امـش  تمدـخ  مه  راک  نیمه  يارب 
سابل ع )   ) نیسح ماما  يارب  يرگید  زبس و  سابل  نسح  ماما  يارب  یکی  ع )   ) لیئربج ترـضح  کمک  هب  هک  تشهب  زا  سابل  هعطق  ود  هک 

 ( ص  ) لوسر ترضح  دومن .  هیرگ  دومن ،  هدهاشم  ار  تالاح  نیا  یتقو  لیئربج  ترضح  دندش  لاحشوخ  دندیشوپ و  اهنآ  دروآ و  خرس 
مومغم و مومهم و  ینک و  یم  هیرگ  ارچ  وت  دنتسه ،  دنـسرخ  داش و  نم  نادنزرف  هک  يزورما  لثم  کی  رد  لیئربج  يا  مردارب  يا  دومرف : 
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يا دومرف :  لیئربج  ترضح  ناهرب .  یتحاران  نیا  زا  ارم  وگب و  نم  هب  تسه  يربخ  رگا  هک  مهد  یم  تمـسق  ادخب  ارت  یتسه ! ؟  نوزحم 
رهز تدش  زا  دشونب و  رهز  تسا  راچان  نسح  ترـضح  یکی  دیدرگ .  رایتخا  فلتخم  گنر  تدـنزرف  ود  يارب  هکنیا  نادـب  ادـخ  لوسر 
هیرگ یلیخ  ص )   ) ربمایپ اجنیا  رد  دننک .  یم  باضخ  شنوخ  اب  ار  شندب  دننک و  یم  حـبذ  ار  نیـسح  ترـضح  و  دوش .  یم  زبس  شگنر 

هب ایند  زوس  هنیس  رایـسب  وت  قشع  ثیدح  دشاب  نیـسح  ای  وت  يازع  هب  نوخ  تسیرگ  دیاب  نیـسح  ای  وت  يادف  هب  نایناهج  ناج  ( 73  . ) درک
وچ تشحو  هب  ملظ  وید  داتفا  نیـسح  ای  وت  يار  تّمه و  هب  نیرفآ  دـص  اج  هب  یتساخ  اـپ  هب  هشیپ  ملظ  دّـض  رب  نیـسح  اـی  وت  يارب  دـنمتام 

(74  ) نیسح ای  وت  يادص  هوکش  هب  سک  دینشن  غیتز  تربکا  یلع  قرف  هچرگ  تفاکشب  نیسح  ای  وت  ياسر  دّق  ملظ  دّض  رب  دش  تسار 

تسنادن قیفوت 

ترضح سپ  میدیسر  البرک  نیمز  رس  میدرک ،  یم  تعجارم  نیفص  زا  ع )   ) نینم ؤملاریما  ترضح  اب  هک  هدرک  لقن  ملسم  یبا  نبا  همثره 
دنهاوخ روشحم  یعمج  وت  زا  هک  یتسه ،  یکاخ  بجع  دومرف :  درک و  هیرگ  تشادرب و  اجنآ  كاخ  زا  يردق  و  دش ،  غارف  حبص  زامن  زا 
مرـسمه مدرک ،  وگزاب  ما  هعیـش  رـسمه  يارب  ار  ارجام  نیا  میتشگرب و  ام  دیوگ :  یم  همثره  دـنوش .  یم  تشهب  دراو  باسح  نودـب  دـش 

دندش البرک  نیمزرس  دراو  ع )   ) ادهشلادیس ترضح  اهدعب  تشذگ و  زور  نآ  هکنیا  ات  تسا ،  قح  دیوگب ؛ نینم  ؤملاریما  هچ  ره  تفگ : 
فرشم ع )   ) نیسح ماما  شدقم  رـضحم  هدش و  رتش  راوس  دعب  دروآ  دای  ار  (ع )  ریما ترـضح  فرح  دوب و  دعـس  رمع  رکـشل  ءزج  همثره 

اب هن  امش و  اب  هن  تفگ :  ام .  رب  ای  یتسه  ام  اب  تسیچ ؟  وت  لایخ  الاح  دندومرف :  ترضح  درک .  لقن  ار  ع )   ) یلع ترـضح  ثیدح  دش و 
ورب و نوریب  سپ  دومرف :  ترـضح  دـنک  تیذا  ار  اهنآ  دایز  نیا  هک  مسرت  یم  اهنآ  يارب  ما و  هتـشاذگ  هفوک  رد  ار  یکچوک  دالوا  اهنآ . 

يرای ار  ام  دونشب ،  ار  ام  هثاغتسا  يادص  زورما  یسک  رگا  مسق  ادخب  اریز  يونـشن  ار  ام  يادص  ینکن و  هدهاشم  ار  ام  لتقم  هک  ورب  ياجب 
همین جحز  دیرگ  یم  هنامز  نایبرغ  ماش  دای  هب  دـیرگ  یم  هناهب  یب  لد  هتفرگ و  اوه  ( 75  . ) داتفا دهاوخ  منهج  شتآ  رد  ور  هب  امتح  دنکن 

یم هناش  وسیگ و  وت  فلز  دای  هب  خرس  لگ  وت  هایس  فلز  رس  زا  هدیمد  دیرگ  یم  هناخ  تسا و  نیمغ  هورم  افـص و  جح  یمامت  ياوت  مامت 
دشک و مغ  راب  هک  یلد  هتسکش  نآ  زا  لمحم  هبوچ  هتسکش  دیرگ  یم  هناهب  یب  الب  ریت  ریفص  درک  تمایق  شتماقدق  هب  هک  یتماق  هب  دیرگ 
هب دوبک  ياه  سای  دـنام و  تمرح  یتفر و  وت  دـیرگ  یم  هنادواج  تمغ  اونین ز  هک  اهنت  متخوس  وت  قارفز  نم  هن  نیمه  دـیرگ  یم  هناحتاف 
تا ههامشش  نیلگ  يولگ  دیرگ  یم  هنامز  مشچ  وت  يازع  رد  هک  رثا  تشاذگ  نانچ  ملاع  هب  وت  تبیـصم  دیرگ  یم  هنایزات  مرح  لها  لاح 
یم هناـهب  یب  لد  هتفرگ و  اوه  تسا  نرق  هدراـچ  هک  میوـگب  هچ  نم  نیـسح  دـیرگ  یم  هناوـج  دـش  مخ  هفطاـع  لاـهن  دـش  نوـگلگ  وـچ 

(76) دیرگ

اهتشون یپ 

بختنم ص 80 ، هداهشلا ،  رارسا  -5 ص 23 . قشع ،  ياه  هلـال  -4 . 245 ، 44 راون ، الاراحب  -3  . 28 نیسحلا :  تفرعم  -2  . 32 جـح :  - 1
همغن ص لگ  نیچلگ  -8 بختنم 48 .  271 خسان 1 ، . 234 راحب 44 ، -7 ص 181 .  قشع ،  ياه  هلال  -6 . 270 خسان 1 / ص 48  یحیرط ، 

لقن نامه 95  -11 هـمغن ص 13 . لـگ  نـیچلگ  -10 و151 .  150 / 11 راونـالاراحب : زا  لــقن  ، 94 هینیـسح ،  صئاـصخ  هـمجرت  -9 . 86
: راون الا  راحب  -15 ص 41 . همغن ،  لـگ  نیچلگ  -14 . 49 یحیرط ،  بختم  -13 ص 24 . همغن ،  لـگ  نیچلگ  -12 . 230 ، 44 راونالاراحب ،

ینزریجنز ینز و  هنیس  هحون  -18 یحیرط 49 . بختنم  خسان 273  ، 223 ، 44 راون : الا  راحب  -17 ص 126 . تیالو ،  میمش  -16 . 225 ، 44
ص تباث ،  رازلگ  -22 رشع . تغل  نیرحبلا  عمجم  -21 ص 478 . ، 4 هژاولگ ،  -20 . 284 خسان 1 ،  244 ، 44 راون : الا  راحب  -19 ص 42 . ، 
خسان 1، بختنم 50   244 ، 44 راحب ، -26 ص 94 . تباث ،  رازلگ  -25 . 301 ج 73 ، راحب ، -24 ص 308 . ج 44 ، راون : الا  راحب  -23 . 17

الا راحب  -30 ص 28 . کشا ،  ياـهلگ  -29 . 244 ، 44 راحب ،  275 ، 1 خسان ،  یحیرط 50  بختنم  -28 . 213 همئالا ،  بئاـصم  -27 . 274
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همجرت -34 ص 101 . کشا ،  ياهلگ  -33 صئاصخ 216 .  . 241 ، 44 راون : الا  راحب  -32 ص 111 . کشا ،  ياهلگ  -31  . 223 ، 44 راون :
433 ، 2 نویعلا ،  ءالج  -38 ص 65 . قشع ،  هلال  -37 . 433 ، 2 نویعلاءالج ،  -36 ص 105 . کشا ،  ياهلگ  -35 . 224 هنیسحلا ،  صئاصخ 

همغن -43 . 435 ءالج 2 ، -42 ص 108 . ازع ، هنیآ  -41 . 434 ، 2 نویعلا ،  ءالج  -40 ص 37 . ازع ، هنیآ  -39 . 204 تارایزلا ،  لماک  همجرت 
ص تیبلها ،  -47 . 479 ج 2 ، نویعلاالج ،  -46 ص 165 . ج 2 ، يدـمحم ،  غاب  ياهلگ  -45 . 436 نویعلاءالج ،  -44 ص 92 . ، 2 البرک ،
-51 نامه 31 . نامه 25 ، -50 ص 164 . تیبـلها ،  -49 تاملا 30 . ۀـماقا  یلع  مئاللا  عانقا  دـش  لـقن   20 يرادازع ،  هچخیراـت  -48 . 95

همجرت -54 . 64 بئاصملا ،  بختنم  -53 هنیسحلا 226 . صئاصخ  همجرت   85 لبنح 1 ، نب  دمحا  دنسم  نامه 26  -52 ص 165 . تیبلها ، 
لماک همجرت  -58 ص 136 . ج 3 ، بئاصملا ،  بختنم  -57 نامه .  -56 ص 84 . ج 3 ، بئاصملا ،  بختم  -55 . 226 هنیسحلا ،  صئاصخ 

تارمث -62 ص 181 . ج 3 ، بئاصملا ،  بختنم  -61 . 212 تارایزلا ،  لماک  -60 ص 138 . ج 3 ، بئاصملا ،  بختنم  -59 . 206 تایزلا ، 
-66 . 228 هینیـسح ،  صئاصخ  -65 . 215 تارایزلا ،  لـماک  همجرت  -64 ص 102 . ج 1 ، ةوـیحلا :  تارمث  -63 ص 98 . ج 1 ، ةوـیحلا : 
، راونالاراحب -71 ص 57 . اه ، هلال  زیخاتسر  -70 نامه .  -69 ص 33 . اه ، هلال  زیخاتـسر  -68 نامه 229 . -67 ص 32 . اه ، هلال  زیخاتـسر 
ص اه ، هلال  زیخاتسر  -74 . 245 ، 44 راون : الا  راحب  -73 ص 74 . اه ، هلال  زیخاتـسر  -72 . 48 4 78 سلجم 87 ، قودـص  یلاما   252 ، 44

ص 137. اه ، هلال  زیخاتسر  -76 ص 117 . ، 28 سلجم :  قودص  یلاعا   255 ، 44 راون : الا  راحب  -75 . 88

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 

ىزیچ هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما 
دلج ود  هصالخ  حرـش  همجرت و  - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا 
رهش هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب 
لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا 

چیه هک  دش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا 
يرجه لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم  دـنهد . یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دـشن و  شوماخ  نآ  غارچ  تقو 
بکرم یمیت  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  فیرشلا )  هرس  سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارشا  تحت  یـسمش 

زا عافد   : فادـها تسا . هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذـم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگتخیهرف  زا 
هب تبـسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طـسب  هعیـش و  میرح 

داجیا اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاـج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب 
، بالط نیققحم و  هب  یهد  سیورس  فراعم ، رشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب 

تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 
نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
اب هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فـلا زکرم :  هدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشخب . تعرـس  ناـهج  حـطس 

دیلوت هارمهـس ج) نفلت  یـشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدـص  دـیلوت  یناوخباتک ب) هقباـسم  يرازگرب 
هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د) يرگـشدرگ و ... یبهذـم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدـعب ، هس  ياـه  هاگـشیامن 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com
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