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ءاطغلا فشاک  رفعج  19خیش 

یناچوق یفجن  19اقآ 

يدرجورب یمظعلا  هّللا  تیآ  20ِداتسا 

سرد 20لیطعت 

يرّهطم یضترم  دیهش  20داتسا 

 ( هر  ) یسوّدق 21دیهش 

ینالوط يا  21هدجس 

 ( هر  ) ینادمه یلقنیسح  ّالم  زا  22يراتفگ 

یناپمک موحرم  هب  يا  22همان 
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اروشاع بش  رد  شنارای  مالسلا و  هیلع  نیسح  25ماما 

 ( ع  ) یسیع ترضح  نامز  رد  هحلاص  25ینز 

دنک تولخ  شیالوم  اب  رات ، بش  همین  رد  26هکیسک 

اروشاع زور  رد  شرهاوخ  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  26شرافس 

 ... ار ناگدنب  ناگتشرف  ندرک  26رادیب 

ییالبرک دمحا  دیس  هّللا  تیآ  بش  27زامن 

مالسلا هیلع  يداه  ماما  بش  27زامن 

مشاب ادخ  رازگرکش  هدنب  دیابن  27ایآ 
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شاب رادیب  بش  یهاوخ  یم  دومحم  ماقم  28رگا 

 ( هر  ) يزیربت یکلم  داوجازریم  موحرم  تالاح  28رد 

میوش روآدای  ار  ربق  یکیرات  بش  زامن  ندناوخ  29اب 

هدشن نایب  بش  زامن  29شاداپ 

دشن كرت  شبش  زامن  29هاگچیه 

يراوزبس يداه  الم  موحرم  يراد  هدنز  29بش 

همه يارب  زامن  رد  29اعد 

 ( هر  ) دیفم 30خیش 

موش رادیب  ناشیا  بش  زامن  زا  نم  هدشن  الاح  30ات 

دنا هدیشک  ناشنامشچ  رب  بش  ِيرادیب  همرس  31نافراع ، 

ناوخ بش  زامن  31كزینک 

ناوخب بش  زامن  یهاوخ  یم  تشهب  31رگا 

قارع مدرم  يارب  مالسلا  هیلع  یلع  31تحیصن 

بش یکیرات  رد  رافغتسا  هب  داب  وت  31رب 

مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  بش  31زامن 

وا بش  زامن  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نازابرس  زا  یکی  دابع ) )32

ینباکنت نامیلس  ازریم  موحرم  بش  32زامن 

 ... شبش زامن  رد  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  32مردام 

دوش یم  بش  زامن  عنام  كان  ههبش  32لام 

هیلع هللا  همحر  یسلجم  یقت  دمحم  همالع  بش  33زامن 

 ... ناناوج هب  باطخ  بالقنا  مظعم  33ربهر 

هنابش ياه  33هیرگ 

بش زامن  يارب  یشاک  دنوخآ  موحرم  ندشن  34رادیب 

تادوجوم 34رکذ 
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ریبک رفعج  خیش  موحرم  يراد  هدنز  34بش 

بش زامن  رد  يزور ،  يارب  35اعد 

نز يزیخرحس  ریث  35أت 

راگزور نادهاز  زامن  زا  يا  35هنومن 

میوش رادیب  بش  زامن  يارب  هک  مینک  36هچ 

اعد تباجتسا  بش و  رد  36تدابع 

نایاسراپ تفص  36زامن 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  مالک  رد  بش  زامن  هناگتفه  36راثآ 

بش زامن  اب  تّهبا  تبیه و  36بسک 

تالکشم عفر  بش و  37زامن 

اهتشون 37یپ 

39مؤسسه نور فاطمه زهرا سالم اهللا علیها
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بش زامن  زا  نیریش  ياهناتساد 

باتک تاصخشم 

مق رشن :  تاصخشم  ینیـسح  هللادبع  فیلات  بش  زامن  زا  نیریـش  ياهناتـساد  روآدیدپ :  مان  ناونع و   1342 هللادبع -  ینیسح  هسانـشرس : 
 : تشاددای لایر  65500-47-5697-964 لایر ؛  65500-47-5697-964 کـباش :  ص 160  يرهاـظ :  تاصخـشم  . 1379 رایيدهم ،

هرامش  297/353 ییوید :  يدـنب  هدر  BP187/7/ح45د2 1379  هرگنک :  يدـنب  هدر  بش  زاـمن  عوضوم :  سیونریز  تروصهب  هماـنباتک 
م13650-79 یلم :  یسانشباتک 

همدقم

الا نم  مهئادعءا  یلع  مئاّدلا  نعّللاو  نیضر  الا  یف  هّللا  ۀّیقب  امّیسال  نیعمجءا  هلآ  دّمحم و  اندّیـس  یلع  هّللا  یّلـص  نیملاعلا و  ّبر  هّللدمحلا 
ناهاگرحـس زاین  زار و  دّجهت و  يزیخرحـس و  دنهد ، رارق  تیانع  دروم  ناناملـسم  همه  دیاب  هک  يروما  زا  یکی  نیدـلا .  موی  مایق  یل  ن إ 

دیجمت لیلجت و  ناراد ،  هدنز  بش  نازیخرحـس و  زا  نوگانوگ  ِتارابع  اب  هدش و  دای  هل  أسم  نیا  دروم ، هد  زا  شیب  میرک  نآرق  رد  تسا . 
ِةَُّرق ْنِم  ْمَُهل  َیِفْخُأ  ام  ٌسْفَن  ُمَلَعَت  الَف  َنوُقِْفُنی ، ْمُهاْنقَزَر  اّـمِم  َو  ًاـعَمَط  َو  ًاـفْوَخ  ْمُهَّبَر  َنوُعْدَـی  ِعِجاـضْملا  ِنَع  ْمُُهبُونُج  یفاـجَتَت   . ) تسا هدـش 

زا ار  ناشراگدرورپ  دـنزیخ و  یم  رب  ناشدوخ  هاگیاج  زا  دوش و  یم  یهت  اـهرتسب ، زا  ناـنآ  ياـهولهپ  ( 1 (.) َنوُمَْلعَی اُوناک  اـِمب  ًءازَج  ٍُنیْعَأ 
هک ییاهزیچ  هچ  اهنآ  لامعا  شاداپ  هب  هک  دـناد  یمن  یـسک  دـننک ، یم  قاـفنا  میا  هداد  ناـنآ  هب  هچنآ  زا  دـنناوخ و  یم  دـیما  میب و  يور 

باتفآ عاعـش  وا  نورد  زک  راد  بآریـس  بش  همین  ياه  هیرگ  زا  شیوخ  كات  تسا .  هدش  هریخذ  اهنآ  يارب  تسا ،  ینـشور  مشچ  ثعاب 
رکیپ ار  دوخ  كاـخ و  زا  رذـگ  رد  نورب  دـیآ  باـتفآ  اـت  ار  شیوخ  نک  رت  هتخپ  يوـش  ادـیپان  هک  مسرت  يا  هیاـم  یب  يا  هّرذ  نورب  دـیآ 

لعل نز ،  ناتسآ  گنس  هب  رـس  دنا  هتـسب  رد  ار  شیوخ  میرح  وت  يور  هب  رگ  نورب  دیآ  باتهام  يزیر ،  هنیـس  رد  رگا  كاچ  ریگم  یکاخ 
ازریم جاح  موحرم  لصاو  فراع  هتفگ  هب  انب  نآ  ناکرات  شهوکن  تّمذـم و  بش و  زاـمن  تلیـضف  رد  تاـیاور  لاـبقا )   ) نورب دـیآ  باـن 

َْمل ْنَم  اِنتَْعیِـش  ْنِم  َْسَیل  : ) دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تسا .  هدیـسر  رتاوت  ّدـح  هب  ةولّـصلا )  رارـسا   ) باتک رد  هر )   ) یکلم داوج 
هب ار  نانـشور  تسزورفا  ناهج  زور  ادـخ  نادرم  بش  تسین .)  ام  نایعیـش  زا  دـناوخ ، یمن  بش  زاـمن  هک  یـسک  (. 2  () لیّللا ةولَـص  ِّلَُصی 
هب هک  دنتـسه  نیدّـجهتم  طـقف  : ) دومرف نم  هب  ینادـمه ]  یلقنیـسح  ـالم   ] مداتـسا دـیامرف : یم  یکلم  موحرم  سین  یناـملظ  بش  تقیقح 

فجن هب  نوـچ  دـیامرف : یم  هیلع  هللا  همحر  یئاـبطابط  همّـالع  ( 3 (.) دیـسر دـنهاوخن  ییاج  چـیه  هب  نانآ  ریغ  دـندرگ و  یم  لئان  یتاـماقم 
مدش یم  بایفرش  یضاق  موحرم  رضحم  هب  یهاگهاگ  تّیمحر  يدنواشیوخ و  تبارق و  رظن  هطقن  زا  مدش ،  فّرشم  لیصحت  يارب  فرـشا 

نم هناش  يور  ار  دوخ  ِتسد  دندیسر  نم  هب  نوچ  دندرک ، یم  روبع  اجنآ  زا  یضاق  موحرم  هک  مدوب  هداتسیا  يا  هسردم  ِرد  زور  کی  ات  ، 
رثا نم  رد  ردقنآ  نخـس  نیا  ناوخب .)  بش  زامن  یهاوخ  یم  ترخآ  ناوخب و  بش  زامن  یهاوخ  یم  ایند  دنزرف ! يا  : ) دنتفگ دندراذگ و 
ینآ مدرب و  یم  رس  هب  بش  زور و  یضاق  رـضحم  رد  مامت ،  لاس  جنپ  مدرک ،  تعجارم  ناریا  هب  هک  ینامز  ات  دعب  هب  نامز  نآ  زا  هک  درک 

موحرم دوب و  رارقرب  ام  طباور  هتسویپ  داتسا ، تلحر  تقو  ات  متشگزاب  نطو  هب  هک  یتقو  نآ  زا  مدرک و  یمن  غیرد  ناشیا  ضیف  كاردا  زا 
زا میراد  هچ  ره  ام  : ) دـندومرف یم  همّالع  دوب . رارقرب  نیفرط  زا  تابتاکم  دـنداد و  یم  یتاروتـسد  يدرگاش ،  داتـسا و  طباور  قبط  یـضاق 
(. راهَّنلِاب ٌلاطب  ِلیَّللِاب ، ٌۀَْفیِج  هّللا  یل  ِْقلَْخلا إ  ُضَْغبَأ   : ) میناوخ یم  نینچ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد  ( 4  .() میراد یضاق  موحرم 

راکیب و زور  رد  هدیدنگ و  يرادرم  ناسب  باوخ و ] هب  رـسارس  ار  بش   ] هک تسا  یـسک  دنوادخ ، دزن  مدرم  نیرتدنـسپان  نیرت و  ضوغبم 
دربب و مربص  لقع و  دیلان  یم  حبص  هب  یغرم  شود  تسین  یناسنا  ملاع  زا  ربخ  ار  ناویح  رحـس  غرم  همزمز  زا  ربخ  ار  ناگتفخ  دشاب . لبنت 

متفگ شوهدم  دنک  نینچ  یغرم  کناب  ار  وت  هک  متشادن  رواب  تفگ  وگب  دیسر  نم  زاوآ  رگم  ار  صلخم  ناتسود  زا  یکی  شوه  تقاط و 
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رصتخم و تروص  هب  بش  زامن  ندناوخ  ّتیفیک  لماش  رضاح  باتک  يدعس )   ) شوماخ نم  يوگ و  حیبست  غرم  تسین  ّتیمدآ  طرش  نیا 
تارثا و دندوب و  بش  زامن  لها  هک  ناگرزب  ءاملع و  زا  ییاهناتساد  بش و  زامن  تلیـضف  رد  یتایاور  تایآ و  زا  ینیچلگ  لماش  لّصفم و 

عفر و  فیرّـشلا )  هجرف  یلاعت  هّللا  ّجع   ) نامز ماما  بلق  يداش  تهج  ار  رـصتخم  نیا  دـشاب . یم  دـندید ، بش  زامن  زا  یـصاخ  ياه  هجیتن 
رارق مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  ياعد  دروم  دیاش  ات  میامن  یم  هیده  ادهـش ، مامت  زیزع و  ماما  حور  يداش  ترـضح و  نآ  روهظ  عناوم 

موصعم دالوا  نانمؤمریما و  صاخ  نایعیش  ربمایپ و  تّما  نیرتهب  ادخ و  بوخ  ناگدنب  زا  ام  همه  ترـضح  نآ  ياعد  هطـساو  هب  و  میریگ . 
اهیلع ارهز  ترضح  تداهـش  زورلاس  اب  فداصم  لوالا  يدامج  مهدزیـس  اعد  سامتلا  هّللا .  ءاشنا  میریگ  رارق  مالـسلا  مهیلع  ترـضح  نآ 

ینیسح هّللادبع  دیس  مالسلا 

نآ راثآ  بش و  زامن  تلیضف  رد 

یم ّتیصو  یلع  ای  مالّـسلا :  امهلآ  امهیلع و  یلع  هب  ادخ  لوسر  تّیـصو  رد  دوب  هدومرف  هک  تستیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  و 
هلمج دومرف  رکذ  ار و  وا  نک  يرای  ادنوادخ  دومرف : نآ  زا  دعب  ار ، اهنآ  نک  ظفح  سپ  تلـصخ  دنچ  هب  تدوخ  سفن  باب  رد  ار  وت  منک 

ِةولَِصب َْکیَلَع  َو  ِلاوَّزلا  ِةولَِصب  َْکیَلَع  َو  ِْلیَّللا  ِةولَِصب  َْکیَلَع  َو  ِْلیَّللا  ِةولَِصب  َْکیَلَع  َو  ِْلیَّللا  ِةولَِصب  َْکیَلَع  َو  : ) دومرف هکنیا  ات  اهتلصخ  زا  يا 
راب هس  لاوز و  زامن  هب  داب  وت  رب  بش ،  زامن  هب  داب  وت  رب  بش ،  زامن  هب  داب  وت  رب  بش ،  زامن  هب  داـب  وت  رب  ِلاوَّزلا ) ِةولَِـصب  َکـْیَلَع  َو  ِلاوَّزلا 

لاوز هلفان  هک  یتعکر  تشه  لاوز  زاـمن  هب  ار و  تعکر  هدزیـس  بش  زاـمن  هب  دـندرک  هدارا  ترـضح  هک  تسا  نیا  رهاـظ  و  دومرف . رارکت 
 . تسا

بش زامن  تقو 

حبـص عولط  ات  برغم  لوا  زا  تسا  ترابع  عرـش  هاگدید  زا  بش  حیـضوت :  قداص  حبـص  عولط  ات  تسا  بش  همین  لوا  زا  بش  زامن  تقو 
هتـشذگ یعرـش  بش  همین  زا  تعاس  مین  زا  شیب  باتفآ  عولط  ات  بورغ  همین  زا  تسا  تراـبع  هک  بش  تعاس 12  رد  نیا  رب  انب  قداـص . 

هب ردـق  ره  بش و  رخآ  موس  کی  زا  تسا  ترابع  رحـس  ماگنه  دوش و  هدـناوخ  رحـس  ماگنه  هب  بش  زاـمن  هک  تسا  نآ  لـضفا  تسا - . 
باوخب دسرت  یم  هک  یناوج  دـناوخب - . همین  زا  شیپ  ار  بش  زامن  دـناوت  یم  رفاسم  صخـش  دوب - . دـهاوخ  لضفا  دـشاب  رتکیدزن  حـبص 

زا دعب  بش  زامن  ندناوخ  يارب  هک  یناسک  همه  دـناوخب - . بش  همین  زا  شیپ  ار  بش  زامن  دـناوت  یم  دوش  توف  وا  زا  بش  زامن  دـنامب و 
اهنیا دننام  دسرت و  یم  باوخ  رد  ندش  بنج  زا  ای  دسرت و  یم  اوه  ندش  درـس  زا  هک  یـسک  ای  نادرمریپ و  دننام  دنراد  يرذع  بش  همین 

امرـس و ای  يزیخنرب  بش  ناـیاپ  هک  يراد  میب  رگا  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  دـنناوخب . بش  همین  زا  لـبق  ار  بش  زاـمن  دـنناوت  یم 
زیاج بش  زاـمن  میدـقت  هک  يدراوم  رد  ( - 5  .) ناوخب بش  لّوا  رد  ار  رتو )  ) بش و زامن  دـش ، دـهاوخ  تبـش  زامن  عنام  يرگید  لکـشم 

دناوت یم  دـش  توف  یـسک  زا  بش  زاـمن  رگا  دـناوخب - . نتخادـنا  ولج  و  لـیجعت )   ) ّتین هب  هکلب  دـنکن  ءادا  ّتین  هک  تسا  راوازـس  تسا 
ندناوخ هب  یهاگ  نم  موش ؛  تیادف  مدرک :  ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  دـیوگ : یم  لّضفم )  . ) دروایب اج  هب  زور  رد  ار  نآ  ياضق 

ار بش  زامن  ياـضق  دـنک  عولط  باـتفآ  هکنآ  زا  شیپ  حبـص  زاـمن  ندـناوخ  زا  سپ  دـیئامرف  یم  هزاـجا  اـیآ  موش ،  یمن  ّقفوم  بش  زاـمن 
یم رارق  ّتنـس  ار  راک  نیا  دـنریگ و  یم  دای  وت  زا  مه  ناـنآ  اریز  نکم  ربخ  اـب  راـک  نیا  زا  ار  تا  هناـخ  لـها  اـّما  يرآ ؛  دومرف : مناوخب ؟ 
دنک یم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  میهاربا  نب  یلع  ریـسفت  رد  هچنانچ  تسا  رایـسب  تلیـضف  ار  بش  زامن  ياضق  رّکذت : ( 6 .) دنهد

توف نم  زا  بش  زامن  هام  هس  هام و  ود  هام و  کی  هک  دتفا  یم  قاّفتا  هک  اسب  هچ  موش  تیادف  درک : ضرع  ترـضح  نآ  هب  یـصخش  هک : 
هلمجنیا تسا و  وت  مشچ  ینشور  هیام  راک  نیا  مسق  ادخ  هب  دومرف : تسا ؟  زیاج  راک  نیا  ایآ  منک ،  یم  اضق  زور  هب  ار  نآ  نم  دوش و  یم 

هک دـناد  یم  رگا  نیا  ربانب  دراد . ناـحجر  ندـناوخ  بش  همین  زا  شیپ  ینعی  نآ  میدـقت  رب  ار  بش  زاـمن  ياـضق  درک - . رارکت  راـب  هس  ار 
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یم لقن  بش  زامن  ياضق  دروم  رد  یتیاور  زیزع  ناناوج  قیوشت  يارب  رکذت : دراد . تیولوا  اضق  دش  دـهاوخن  توف  وا  زا  بش  زامن  ياضق 
یلـص ادخ  لوسر  زا  نانآ  راوگرزب و  ناردپ  زا  ناشیا  هک  دنک  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یتیاور  نمـض  رامع  نب  قحـسا  منک : 

هضرتفا مل  ام  یضقی  يدبع  یتکئالم  لوقی  راهنلاب  لیّللا  ةولص  یـضقی  دبعلاب  یهابی  هّللا  نا  : ) دومرف هک  دنک  یم  لقن  نیعمجءا  مهیلع  هّللا 
يا : ) دـیامرف یم  دـنک و  یم  تاهابم  دـنکب  اـضق  زور  رد  ار  بش  زاـمن  هک  يا  هدـنب  اـب  یلاـعت  يادـخ  هل .)  ترفغ  دـق  ینا  اودهـشا  هیلع 
یم هک  یناوج  ( - 7  (.) مدیزرمآ ار  وا  نم  هک  دیـشاب  هاوگ  دنک  یم  اضق  ما  هدرکن  بجاو  وا  هب  هک  ار  يزیچ  نم  هدنب  نیا  نم ،  ناگتـشرف 

هرابود ار  بش  زامن  تسین  مزال  دش  رادیب  حبـص  زا  شیپ  دـیباوخ و  دـناوخ و  ار  بش  زامن  بش  همین  زا  شیپ  رگا  دـنامب  باوخ  هب  دـسرت 
ار بش  زامن  هیقب  دش  حبص  هک  تسا  هدناوخ  ار  بش  زامن  زا  تعکر  راهچ  رگا  درک  عولط  حبص  دش و  بش  زامن  لوغـشم  رگا  دناوخب - .

عورـش هک  ار  یتعکر  ود  نامه  دش  حبـص  هدناوخن  بش  زامن  زا  تعکر  راهچ  زونه  رگا  دناوخ و  یم  تابحتـسم  نودـب  ففخم و  روط  هب 
نآ زا  سپ  دناوخ و  یم  ار  بجاو  حبـص  زامن  تعکر  ود  سپـس  دناوخ و  یم  ار  حبـص  هلفان  تعکر  ود  نآ  زا  سپ  دنک و  یم  مامت  هدرک 

دناوخ و یم  لّوا  ار  حبص  هلفان  تعکر  ود  درک  عولط  حبـص  هدرکن  عورـش  بش  زامن  هب  ًالـصا  رگا  دنک و  یم  اضق  ار  بش  زامن  هدنامیقاب 
باوخ میدـن  مشچ  دور  باوخ  رد  هک  تسین  نآ  بشما  ( 8 .) دروآ یم  اج  هب  ار  بش  زامن  ياضق  نآ  زا  سپ  ار و  حبـص  زاـمن  نآ  زا  سپ 

هدرک مگ  نهاریپ  يوب  میسن  هب  ددرگن  هدنز  شلد  هک  دشاب  گنس  راهب  داب  تیبرت  دنک  هدنز  ار  كاخ  میعن  لها  دننکن  ناوضر  هضور  رد 
میقم تسود  رد  هب  نتسشن  میهاوخب  هک  ام  زا  دیرادب  تسد  رفس  ناقیفر  يا  میدق  تسا  یلالض  دنیوگ  همه  میوگب  رگ  مونش  یم  دوخ 

رصتخم تروص  هب  بش  زامن  تّیفیک 

 . مالـس کی  هب  تعکر  کی  دوش و  یم  هدناوخ  مالـس  کی  هب  تعکر  ود  ره  نآ  تعکر  هد  هک  تسا  تعکر  هدزای  ًاعومجم  بش  زامن  - 
تین هب  ار  نآ  تعکر  کی  و  عفـش )   ) زامن تّین  هب  ار  نآ  تعکر  ود  دـناوخ و  بش  زامن  تین  هب  دـیاب  ار  تعکر  هدزای  زا  تعکر  تشه  - 
طقف دناوت  یم  ناسنا  دوش - . یم  هدناوخ  بش  زامن  تین  هب  هک  تسا  یتعکر  تشه  زا  شیب  رتو  عفـش و  ياهزامن  تلیـضف  رتو - .)  ) زامن
افتکا رتو  زامن  هب  طقف  دناوت  یم  دشاب  گنت  بش  زامن  يادا  يارب  تقو  رگا  دناوخن - . ار  تعکر  تشه  دـنک و  افتکا  رتو  عفـش و  زامن  هب 

زیاج دناوخب - . ( 9 () ائاجر  ) ار نآ  دیاب  دـناوخب  ار  رتو  زامن  دـهاوخ  یم  ناسنا  یلو  دـشابن  گنت  بش  زامن  يادا  يارب  تقو  رگا  دـنک - .
هتسشن تعکر  ود  ره  هک  تسا  نآ  رتهب  دناوخب  هتسشن  دهاوخ  یم  رگا  یلو  رایتخا ، لاح  رد  یّتح  دناوخب  هتسشن  ار  بش  زامن  ناسنا  تسا 

یم تعکر  هدزناش  ًاعمج  هک  مالس  کی  هب  تعکر  ود  ره  هتسشن  تعکر  ود  راب  تشه  دیاب  نیاربانب  دنک . باسح  هداتـسیا  تعکر  کی  ار 
تعکر کی  ره  تعکر  کی  راب  ود  و  عفَش .  زامن  تین  هب  مالس  کی  هب  تعکر  ود  ره  تعکر  ود  راب  ود  دناوخب و  بش  زامن  ّتین  هب  دوش 

( دـمح  ) هروس ندـناوخ  هب  طقف  دـناوت  یم  تسین و  مزال  بش  زامن  ياـهتعکر  رد  هروس  ندـناوخ  ( - 10 .) رتَو زامن  تّین  هب  مالـس  کـی  هب 
یفاک و  تسا ،  تعکر  کی  رتو  زامن  دناوخب - . تونق  نودب  دـناوت  یم  تسا و  بحتـسم  مّود  ياهتعکر  رد  تونق  نینچمه  دـنک و  افتکا 
تبون هس  ود  رد  دـناوت  یم  هکلب  دـناوخب  سلجم  کی  رد  ار  تعکر  هدزای  همه  تسین  مزال  (. - 11  ) نتفگ حـیبست  راب  هس  تونق  رد  تسا 

ات دناوخب  دنلب  ار  بش  زامن  هک  تسا  بحتـسم  درک - . یم  دجهت  ادخ  لوسر  هک  روطنامه  تسا .  لضفا  ندناوخ  هلـصاف  اب  هکلب  دـناوخب 
دنلب بابحتـسا  هب  حیرـصت  زین  ءاملع  تسا و  تیاور  رد  هچنانچ  دوش . رادـیب  دزیخرب  بش  زامن  هب  دـهاوخ  یم  یـسک  شا  هداوناـخ  زا  رگا 
يادخ رگا  دشاب و  ناما  رد  هعمـس  ایر و  زا  هک  تسا  یئاج  رد  بش  زامن  ندناوخ  دنلب  بابحتـسا  هک  تسا  یهیدب  دـنا - . هدرک  ندـناوخ 
راهنلا بونذب  بهذت  لیللا  ةولص  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دناوخب . هتسهآ  دیاب  دشاب  ندناوخ  دنلب  رد  هعمس  ایر و  فوخ  هتـساوخن 
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ُدْمَْحلَا : ) دیوگب هدجـس  زا  رـس  نتـشادرب  لاح  رد  ای  لاح  نیا  رد  تسا  وکین  یلاعت و  دنوادخ  يارب  دنک  هدجـس  تساخرب  باوخ  زا  نوچ 
َّمُهّللَا : ) دیوگب داتـسیا  تساخرب و  نوچ  و  ُهَُدبْعَا .) َو  ُهَدَمْحَِال  یحوُر  َّیَلَع  َّدَر  يذَّلا  ِهِّللُدْمَْحلَا  ُروُشُّنلا  ِْهَیِلا  َو  ینَتامَا  ام  َدَْعب  ینایْحَا  يذَّلا  ِهِّلل 

ُّبَر ٌسْوُُّدق  ٌحْوُّبُـس  : ) دـیوگب دینـش  سورخ  يادـص  نوچ  و  ِتوُْملا .) َدـَْعب  ام  َْریَخ  یْنقُزْراَو  َعَجْـضَْملا  َّیَلَع  ُعِّسَو  َو  ِعَّلَطُْملا  ِلْوَه  یلَع  یّنِعَا 
َکَّنِا َّیَلَع  ُْبتَف  َْتنَا  ِّالا  َبُونُّذلاُرِفْغَی  ُهَّنِا ال  یلْرِفْغاَف  یسْفَن  ُتْمَلَظ  َو  ًءَّْوُس  ُْتلِمَع  َْتنَا  ِّالا  َهِلا  َکَبَضَغ ال  َُکتَمْحَر  ْتَقَبَس  ِحْوُّرلاَو  ِۀَِکئالَْملا 
ٌضْرَا َو ال  ٍجاْربَا  ُتاذ  ٌءَّامَـس  َو ال  ٍجاس  ٌْلَیل  َْکنِم  يراُوی  ُهَّنِا ال  َّمُهّللَا  : ) دناوخب نامـسآ  فارطا  هب  دـنک  هاگن  نوچ  و  ُمیحَّرلا .) ُباّوَّتلا  َْتنَا 

ُمَْلعَت َکِْقلَخ  ْنِم  ُءاشَت  ْنَم  یلَع  َۀَمْحَّرلا  ُِجلُْدت  َکِْقلَخ  ْنِم  ِِجلْدُْملا  ِيَدَی  َْنَیب  ُِجلُْدت  ُّیُِّجل  ٌرَْحب  الَو  ٍضَْعب  َقْوَف  اهُـضَْعب  ٌتاُملُظ  الَو  ٍداهِم  ُتاذ 
َو َنیَملاْعلا  ِّبَر  ِهّللا  َناْحبُـس  ٌمَْون  َو ال  ٌۀَنِـس  َكُذُْخاَتال  ُموُّیَْقلا  ُّیَْحلا  َْتنَا  َو  ُنُویُْعلا  ِتَمان  َو  ُمْوُجُّنلا  ِتَراغ  ُرْوُدُّصلا  یِفُْخت  ام  َو  ُِنیْع  ْالا  َۀَِنئاخ 

ِراهَّنلاَو ِلـْیَّللا  ِفـالِتْخاَو  ِضرـالاَو  ِتاومَّسلا  ِْقلَخ  یف  َّنِا   : ) نارمع لآ  هیآ  جـنپ  دـناوخب  سپ  َنیَملاـْعلا .) ِّبَر  ِهِّلل  ُدْـمَْحلا  َو  َنیلَـسْرُْملا  ِهِلا 
ًالِطاب اذـه  َْتقَلَخ  ام  اَّنبَر  ِضْرالاَو  ِتاومَّسلا  ِِقلَخ  یف  َنوُرَّکَفَتَیَو  ْمِِهبُونُج  یلَعَو  ًادوُُعقَو  ًاماِیق  َهّللا  َنوُرُکْذَـی  َنیذَّلا  ِباـْبلالا  ِیلوُِـال  ٍتاـیََّال 

اُْونِما ْنَا  ِنامیِْالل  يداُنی  ًایِدانُم  انْعِمَـس  انَّنِا  انَّبَر  ٍراْصنَا  ْنِم  َنیِملاّظِلل  امَو  ُُهْتیَزْخَا  ْدَـقَف  َراّنلا  ِلِخْدـُت  ْنَم  َکَّنِا  انَّبَر  ِراّنلا  َباذَـع  اـنِقَف  َکـَناْحبُس 
ُِفلُْختال َکَّنِا  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  انِزُْختالَو  َِکلُـسُر  یلَع  انَتْدَـعَو  ام  اِنتاَو  انَّبَر  ِراْربالا  َعَم  انَّفََوتَو  اِنتائِّیَـس  اّنَع  ْرِّفَکَو  اَنبُونُذ  اَنل  ْرِفْغاَف  اَّنبَر  اّنَماَف  ْمُکِّبَِرب 

یم عورش  ادتبا  بش .  زامن  هب  دزیخرب  سپ  دزاس ، وبـشوخ  ار  دوخ  لماک و  ءوضو  دزاسب  وضو  نآ  زا  دعب  و  ( 12 ،) دنک كاوسم  َداعیْملا .)
هبترم یـس  دـمح  زا  دـعب  لّوا  تعکر  ود  رد  هک  تسبوخ  و  دـهد ، یم  مالـس  تعکر ،  ود  ره  زا  دـعب  بش و  زاـمن  تعکر  تشه  هب  دـنک 
زامن زا  دوش  فرصنم  ات  هکتسا :  نیا  نآ  باوث  تارثا  زا  دوش ) هدناوخ  دیحوت  هبترم  تصـش  اعومجم  تعکر  ود  رد  هک  ، ) دناوخب دیحوت 

. دناوخب َنوُِرفاْکلا  اَهُّیَا  ای  ُْلق  مّود  تعکر  رد  دیحوت و  نآ  لّوا  تعکر  رد  هکنآ  ای  و  یهانگ .  چیه  ّلجوّزع  يادـخ  وا و  نایم  دـشاب  هدوبن 
تسا تّنس  هکنانچ  و  یتعکر .  ره  رد  ْدَحَا  هّللا  َوُه  ُْلق  دمح و  تسا  یفاک  دناوخب و  دهاوخ  هک  هروس  ره  دمح و  رگید  تعکر  شـش  رد 

ای و  نتفگ .  ِهّللا  َناْحبُـس  راب  هس  تونق  رد  تسا  یفاـک  و  تسا .  تّنـس  زین  اـه  هلفاـن  زا  یمّود  تعکر  ره  رد  یبجاو ،  ياـهزامن  رد  تونق 
ْرِفْغا ِّبَر  دـیوگب : هکنآ  ای  و  ٌریدَـق . ٍء  یَـش  ِّلُک  یلَع  َکَّنِا  ِةَرِخْالاَو  اْینُّدـلا  ِیف  اّنَع  ُفْعاَو  اِنفاع  َو  انْمَحْرا  َو  اـَنلْرِفْغا  َّمُهّللَا  دوش : هتفگ  هکنآ 

بارحم رد  بش  نوچ  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ماما  ترـضح  هک  هدـش  تیاور  و  ْمَرْکالا . ُّلَجالا  ُّزَعـالا  َْتنَا  َکَّنِا  ُمَْلعَت  اّـمَع  ْزَواـَجت  َو  ْمَحْراَو 
تعکر تشه  زا  دوش  غراف  نوچ  و  تسا .  هلماک  هفیحص  مهاجنپ  ءاعد  نیا  و  ًاّیِوَس )... ینَتْفَلَخ  َکَّنِا  َّمُهّللَا  : ) دناوخ یم  داتسیا  یم  تدابع 

ات ْدَحَا  هّللا  َوُه  ُْلق  دمح  زا  دعب  تعکر  هس  نیا  رد  دناوخ  یم  و  رتو . زامن  تعکر  کی  عفـش و  زامن  تعکر  ود  دروایب  اجب  سپ  بش  زامن 
لّوا تعکر  رد  عفش  زامن  رد  دناوخب  هکنآ  ای  و  تسا ،  نآرق  ثلث  دیحوت  هروس  هک  اریز  دشاب ، هدرک  نآرق  متخ  کی  هک  دشاب  نآ  هلزنمب 

: دناوخب هکنآ  تسا  بحتـسم  دش  غراف  عفـش  زامن  زا  نوچ  و  ْقَلَْفلا . ِّبَِرب  ُذوُعَا  ُْلق  دمح و  مّود  تعکر  رد  ِساّنلا و  ِّبَِرب  ُذوُعَا  ُْلق  دمح و 
نوچ و  دش . روکذم  نانجلا  حیتافم  رد  نابعش  همین  بش  لامعا  رد  هک  تسا  یئاعد  نیا  و  َنْوُضِّرَعَتُْملا )... ِْلیَّللا  اَذه  یف  ََکل  َضَّرَعَت  یهِلا 
دعب دناوخ  یم  هکنآ  ای  دیحوت و  هروس  دمح و  نآ  رد  دناوخ  یم  رتو و  تعکر  کی  تهج  هب  دزیخ  یم  رب  دـش  غراف  عفـش  تعکر  ود  زا 

تونق و يارب  دراد  یم  رب  تسد  سپ  ْقَلَْفلا ، ِّبَِرب  ُذوُعَا  ُْلق  ِساّنلا و  ِّبَِرب  ُذوُعَا  ُْلق  ینعی  نیتّذوعم  و  هبترم ،  هس  ٌدَـحَا  ُهّللا  وُه  ْلـُق  دـمح  زا 
هب يداـیز  زا  دوش  یم  هدـناوخ  رتو  زاـمن  تونق  رد  هک  یئاـهاعد  هدوـمرف :  هیلع  هللا  همحر  یـسوط  خیـش  دـهاوخب . هچنآ  دـناوخ  یم  اـعد 

هیرگ لاح  هب  ار  دوخ  ای  ادخ ، باقع  زا  سرت  ادخ و  فوخ  زا  دنک  هیرگ  رتو  زامن  تونق  رد  ناسنا  هک  تسا  بحتـسم  دیآ . یمن  شرامش 
نمؤم لهچ  يارب  دنک  اعد  هکیـسک  هکیتسردب  سپ  رفن ، لهچ  دوش  رکذ  هک  تسا  بحتـسم  و  نمؤم ،  ناردارب  يارب  دنک  اعد  دروآ و  رد 
لوسر ترضح  هک :  هدومرف  هیلع  هللا  همحر  قودص  خیش  دشاب . هتساوخ  هچنآ  هب  دنک  اعد  و  یلاعت .  هّللاءاشنا  دوش  یم  باجتـسم  شیاعد 

امیف یل  ْكِراب  َو  َْتیَّلََوت  ْنَمیف  ینَّلَوَت  َْتیَفاع و  ْنَمیف  یِنفاـع  َو  َْتیَدَـه  ْنَمیف  ینِدـْها  َّمُهّللَا  : ) دـناوخ یم  رتو  تونق  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
ُلَّکََوتَا َو  َِکب  ُنِمُْوا  َو  َْکَیِلا  ُبُوتَا  َو  َكُرِفْغَتْـسَا  ِْتیَْبلا ، َّبَر  َکَناْحبُـس  َْکیَلَع ، یـضُْقیال  َو  یـضْقَت  َکَّنِاَـف  َْتیَـضَق  اـم  َّرَـش  یِنقَو  َْتیَطْعَا 

هک تسا  راوازـس  ِْهَیِلا .) ُبُوتَا  َو  ّیبَر  َهّللاُرِفْغَتْـسَا  : ) دـیوگب هبترم  داتفه  هکنآ  تسا  راوازـس  ُمیحَر .) ای  َِکب  ِّالا  َةَُّوق  َو ال  َلْوَح  ـال  َو  َکـْیَلَع 
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رافغتسا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  هک  هدش  تیاور  درامشب  تسار  تسد  هب  ار  رافغتسا  دشاب و  هدرک  دنلب  اعد  هب  ار  پچ  تسد 
نیدباعلا نیز  ماما  ترضح  هک  هدش  تیاور  ِراّنلا .) َنِم  َِکب  ِِذئَّاْعلا  ُماقَم  اذه   : ) تفگ یم  هبترم  تفه  هبترم و  داتفه  رتو  زامن  رد  درک  یم 

َّیَلَع ُْبت  َو  ینْمَحْراَو  یلْرِفْغا  ِّبَر   : ) نیا زا  دعب  دیوگب  و  (. 13 () َْوفَْعلا َْوفَْعلَا   : ) تفگ یم  هبترم  دصیس  رتو  زامن  رد  رحس ، رد  مالسلا  هیلع 
زا رـس  نوچ  دور و  عوکر  هب  تونق  زا  دـش  غراـف  نوـچ  ار و  توـنق  دـهد  لوـط  هکنآ  تسا  راوازـس  و  ُمیحَّرلا .) ُروـُفَْغلا  ُباّوَّتلا  َْتنَا  َکَّنِا 

ٌۀَمِْعن ُُهتانَسَح  ْنَم  ُماقَم  اذه   : ) هدرک لقن  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  زا  بیذهت  رد  خیـش  هک  ار  اعد  نیا  دناوخب  تشادرب  عوکر 
ُهّللا یَّلَص  ِلَسْرُْملا  َکِِّیبَن  یلَع  ِلَْزنُْملا  َِکباتِک  یف  َْتُلق  َکَّنِاَف  َُکتَمْحَر  َو  َکُْقفِر  ِّالا  َِکلِذل  َْسَیل  َو  ٌمیظَع  ُُهْبنَذ  َو  ٌفیعَـض  ُهُرْکُـش  َو  َْکنِم 

یبُونُذـِل َكُرِفْغَتْـسَا  اَنَا  َو  ُرَحَّسلا  اَذـه  َو  یماِیق  َّلَق  َو  یعوُجُه  َلاط  َنْوُرِفْغَتْـسَی  ْمُهِراحْـسالِاب  َو  َنوُعَجْهَی  ام  َْلیَّللا  َنِم  ًالیلَق  اُوناـک  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع 
حیبست مالـس  زا  دعب  دنک و  مامت  ار  زامن  دور و  هدجـس  هب  سپ  ًارْوُُشن .) َو ال  ًةویَحال  َو  ًاتْوَم  َو ال  ًاعْفَن  َو ال  اّرَـض  هِسْفَِنل  ُدِجَی  ْنَم ال  َرافِْغتِْـسا 
َِکلَْملا َیِّبَر  َناْحبُس   : ) هبترم هس  دیوگب  و  ِحابْصِْالا .) ِِقلاِفل  ُدْمَْحلَا  ِحابَّصلا  ِّبَِرل  ُدْمَْحلَا  : ) دیوگب سپ  دناوخب ، مالسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح 

َو ًاقْزِر  اهَعَـسْوَا  َو  ًالْـضَف  اهَمَظْعَا  ِةَراجِّتلا  َنِم  یْنقُزْرا  ُمیرَک  ای  ُّینَغ  ای  ُمیحَر  ای  َُّرب  ای  ُموُّیَق  ای  ُّیَح  ای  : ) دـیوگب سپ  ِمیکَْحلا ) ِزیزَْعلا  ِسْوُّدـُْقلا 
دنیشنب سپ  ِحْوُّرلاَو .) ِۀَِکئالَْملا  ُّبَر  ٌسوُُّدق  ٌحوُّبُس   : ) هبترم جنپ  دیوگب  دور و  هدجس  هب  سپ  َُهل .) َۀَِبقاع  امیف ال  َْریَخ  ُهَّنِاَف ال  ًۀَِبقاع  یل  اهَْریَخ 

ُهَفِْصن و َو  ِْلیَّللا  ِیَْثُلث  نم  یند  موُقت أ  ُمَْلعَی  َکَّبَر  َّن  إ  . ) دناوخب هبترم  جنپ  ار  قباس  رکذ  دور و  هدجس  هب  هرابود  ار ، یسرکلا  ۀیآ  دناوخب  و 
ای بش  مّوس  ود  کیدزن  دنتـسه  وت  اب  هک  اهنآ  زا  یهورگ  وت و  هک  دـناد  یم  تراـگدرورپ  ربماـیپ )! يا  .( ) َکَـعَم َنیِذَّلا  َنَّم  ٌۀَِـفئاط  َو  ُهَُثُلث 

رتاجرب اپ  هنابش  تدابع  زامن و  ًامّلسم  ًالِیق ). ُمَْوقَأ  َو  ًأْطَو  ُّدَشَأ  َیِه  ِْلیَّللا  َۀَئِـشاَن  َّن  إ  . ) هیآ 20 لّمزم :  دـنزیخ . یم  اپ  هب  ار  نآ  ثلث  ای  فصن 
هیآ 6. لّمزم :  تسا .  رت  تماقتسا  اب  و 

بش زامن  هب  لیئربج  شرافس 

و ( 14  .) نآ هدنروآ  اج  هب  تسا  كدنا  هچ  تسا و  بش  همین  زامن  بحتسم )  ي   ) اهزامن نیرترب  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
ار بش  متّما  ِناکین  مدرک  نامگ  هک  نیا  ات  درک  شرافـس  بش  زامن  هب  ارم  ردـق  نآ  لیئربج  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زاـب 

باختنا دوخ  تسود  ار  میهاربا  ترـضح  دنوادخ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زاب  و  ( 15  .) نآ زا  یکدنا  رگم  دـنباوخ  یمن 
(16 .) دندوب باوخ  رد  مدرم  هک  یماگنه  بش ،  زامن  نادنمتسم 2 -  هب  ماعطا   - 1 شراک :  ود  يارب  رگم  درکن 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تالاح  رد 

، درک یم  كاوسم  تسخن  تساخ ،  یم  رب  بش  زاـمن  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هاـگ  ره  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
ِیلْوُِال ٍتای  ِراهَّنلاَو َال  ِْلیَّللا  ِفـالِتْخاَو  ِضْرـالا  َو  ِتاومَّسلا  ِْقلَخ  ِیف  َّنِإ  : ) درک یم  همزمز  ار  تاـیآ  نیا  تسیرگن و  یم  نامـسآ  هب  سپس 

رد ( ) 17  ... - ) تسا نادنمرخ  يارب  ینـشور )   ) ياه هناشن  زور ، بش و  ِتفر  دـمآ و  نیمز و  اهنامـسآ و  شنیرفآ  رد  ًامّلـسم  ِباْبلالا )...
(18 (.) دنک توالت  ار  تایآ  نیا  دزیخ ، یم  رب  بش  زامن  يارب  سک  ره  هک  هدش  هداد  روتسد  زین  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تایاور 

تمایق رد  ناراد  هدنز  بش 

: دیوگ یم  دنک و  یم  ادـن  يدانم  دـنک ، عمج  ار  اهناسنا  همه  دـنوادخ  هک  نآ  زا  سپ  تمایق  رد  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
هب كاـنمیب و  شبـضغ  مشخ و  زا  دـندناوخ و  یم  ار  ادـخ  دـندش و  یم  رود  باوـخ  رتـسب  زا  بش  ياـه  همین  رد  هک  یناـسک  دـنیآ  شیپ 
هب نانآ  زا  دـعب  دـنوش و  دراو  تشهب )  رد   ) دوخ ياههاگیاج  هب  نارگید  زا  لبق  دـنور و  شیپ  یعمج  هاـگ  نآ  دـندوب . راودـیما  شتمحر 

(19 .) دنیامن یگدیسر  رگید  ِمدرم  باسح 
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مالسلا هیلع  نیسح  ماما  رتخد  يراد  هدنز  بش 

داتـسیا و یم  زامن  هب  ار  بش  ماـمت  هک  دوب  ناـنچ  نید  رما  رد  وا  دومرف : ( 20  () همطاف  ) شراوگرزب رتخد  هرابرد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
فرـش هک  نادـب  دّـمحم ...! يا  تفگ :  دـمآ و  نم  دزن  لیئربج  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ( 21  .) تـفرگ یم  هزور  ار  زور 

(22  .) تسا مدرم  زا  وا  يزاین  یب  شتّزع  تسوا و  بش  زامن  نمؤم ، 

یشیدنا جک  يزومآدب و 

عولط کیدزن  مه  ار  حبص  زامن  دناوخن و  بش  زامن  ناسنا  تسا  رتهب  تفگ :  نم  هب  یقّتم  داوساب و  رهاظ  هب  یصخش  تفگ :  یم  يا  هبلط 
هبلط نآ  درک ! كرت  ار  نآ  دـیاب  دروآ  یم  رورغ  بش  زامن  نوچ  و  دوشن ، ینیبدوخ  بجُع و  راـچد  هک  نیا  يارب  دروآ ، ياـج  هب  باـتفآ 

 ! مدوب رادیب  مه  رحس  هکنیا  اب  مدناوخن  بش  زامن  لاس  نیدنچ  متـسناد )  یم  دامتعا  دروم  ار  نآ  هدنیوگ  نوچ   ) مالک نیا  رثا  رد  تفگ : 
؛  تسا هدنار  نابز  رب  ار  یفرخزم  نخـس  نینچ  هک  هدوب  ناطیـش  صخـش  نآ  دش : هتفگ  هبلط  نآ  هب  ار ! یـشیدنا  جـک  يزومآدـب و  دـینیبب 

اریز میناوخن  اعد و ... نآرق و  تعامج و  زامن  تفگ :  دیاب  نیاربانب  تسا .  يراج  تاّبحتـسم  همه  رد  دشاب  حیحـص  نخـس  نیا  رگا  اریز ،
رانک رد  ناسنا  هک  تسا  یهیدب  نوچ  درادن . لیـصفت  هب  يزاین  هک  تسا  حـضاو  يردـق  هب  راتفگ  نیا  ندوب  شزرا  یب  میوش !  یم  رورغم 
هلیذر تافِص  ندودز  ندرتس و  يارب  ناسنا  قیفوت  ثعاب  بش  زامن  ِدوخ  ًالصا  و  دنک . رود  دوخ  زا  ار  یقالخا  لئاذر  دیاب  تاّبحتسم  ماجنا 
نینچ ًایناث ، دنک . یم  اطع  زین  ار  بجُع  كانرطخ  ضرم  زا  ندـش  هتـساریپ  قیفوت  دـهد  یم  يزیخرحـس  قیفوت  هک  ییادـخ  نآ  دوش و  یم 

ًالـصا دوشب و  بجُع  راچد  درادن  ینعم  دناوخ ، یم  تقو  رخآ  رد  ار  دوخ  حبـص  زامن  هک  تسا  دّهعت  یب  یلاباال و  ردـق  نیا  هک  یـصخش 
راچد تاّبحتـسم ،  ماجنا  تیاعر و  اب  ناسنا  هک  تسا  رنه  هکلب  دـنیب ! یمن  ار  مرحماـن  هک  تسا  يروک  دـننام  تسین  وا  بجُع  يارب  یلیلد 

یم یکلم  موحرم  لماک  کلاس  تسا .  تبثم  ياوقت  تسا  دـنمدوس  هچنآ  دروخ ، یمن  درد  هب  یفنم  ياوقت  هصالخ  دوشن و  يدنـسپدوخ 
 ، صخش نآ  هک  نیا  يارب  تسا ؛  دنوادخ  يوس  زا  یفطل  دوخ  نیا  یلو  دوش ، یم  توف  بش  زامن  نیدّجهتم ،  یـضعب  زا  یهاگ  : ) دسیون

یلو دـنامب ؛ نوصم  ظوفحم و  بجُع  زا  زین  دربب و  يرتشیب  رجا  مهم ،  رما  نیا  هب  ندـشن  ّقفوم  بش و  زامن  توف  يارب  ندروخ  فس  أـت  زا 
تـسا قداص  هچ  یتسار ،  ( 23 (.) دوش یمن  بش  ود  یکی  زا  شیب  تسا و  رداـن  رایـسب  رما  نیا  دوش  یم  هدافتـسا  ثیداـحا  زا  هچنآ  قـبط 

راگزومآ دیوگ : یم  هک  یماصتعا  تیب  نیا  تشاد  مورحم  ضیف  نیا  زا  لاس  نیدنچ  ار  هبلط  نآ  هک  لهاج  تخبدب و  صخـش  نآ  هرابرد 
هتفگ ینخـس  هدرکن و  هّجوت  عوضوم  نیا  رد  میرک  نآرق  تایآ  هب  مک  ِتسد  صخـش ،  نیا  ار  اب  فلا و  دوخ ، میتخانـشن  اّما  میدـش  قلخ 

(24 (.) ًادوُمْحَم ًاماقَم  َکُّبَر  َکَثَْعبَی  ْنَأ  یـسَع  َکل  ًۀَِلفان  ِِهب  دِّجهَتَف  ِْلیَّللا  َنِم  َو  : ) دیامرف یم  هک  اجنآ  نآرق ،  اب  فلاخم  دص  رد  دص  تسا 
فالتا هصالخ  تسا و  لیصحت  عنام  دراد و  تافانم  ندناوخ  سرد  اب  بش  هلفان  يراد و  هدنز  بش  هک  دنرادنپ  یم  نینچ  زین  رگید  یخرب 
نیرتهب دّجهت  هک  دـنناد  یمن  دنهابتـشا و  رد  تخـس  زین  هورگ  نیا  درک . هعلاطم  ندـناوخ و  سرد  ِفرـص  ار  تقو  نآ  دـیاب  تسا و  تقو 

رد هکلب  دـنا ، هدـشن  لیـصحت  هب  ّقفوم  اـهنت  هن  هک  میا  هدـید  ار  دّـجهت  نیکراـت  زا  رایـسب  هچ  تسا و  لیـصحت  قیفوت  داـیدزا  يارب  هلیـسو 
ناراد هدـنز  بش  زا  هک  مسانـش  یم  ار  نیلّـصحم  زا  يرایـسب  نم  : ) دـیوگ یم  یکلم  موحرم  هراب  نیا  رد  دـنا . هتـشگ  قرغ  هاـنگ  بادرگ 

ییـالاو تاـماقم  بتارم و  هب  دـش و  ناشبیـصن  لیـصحت  رما  رد  ریظن  یب  یتماقتـسا  قیمع و  یمهف  هک  دـش  ببـس  عوضوم  نیمه  دـندوب و 
يدوس شیوخ  ملع  زا  دنسر و  یمن  ییاج  هب  یلو  دنراد  رایسب  ششوک  یملع  بتک  هعلاطم  رد  هک  دنتـسه  یناسک  سکعلاب ،  دندیـسر و 
ِّلَُـصی َْمل  ْنَم  اّنِم  َْسَیل   ) زین و  اِنتَعِـش ) ْنِم  َْسَیل   ، ) باوج دنقطنم  نیا  ياراد  هک  یناسک  تسین  مولعم  ( 25 (.) دننیب یمن  یتکرب  دنرب و  یمن 

؟ دنراد ( 26 () الِیلَق ّالِإ  َْلیّللا  ُمق   ) يارب یخساپ  هچ  دنیوگ ؟ یم  هچ  ار ، َْلیّللا ) َةولَص 
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مّرحم مهدزای  بش  رد  س )   ) بنیز ترضح 

بنیز مهدزای  بش  رد  زیچ . همه  سک و  همه  دوب و  بنیز  مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  دوب و  مالسلا  اهیلع  بنیز  ترضح  اروشاع  بش  رد  )
 ، نارگ دوب و  نیگنس  رایسب  دنچ  ره  بئاصم  نامیتی !  ءاکتا  هطقن  دوب و  ناریسا  رالاس  هلفاق  مالسلا  اهیلع  بنیز  بش  نیا  رد  بنیز ،  دوب و 
هب تخادرپ ،  ناریسا  ینابهگن  هب  درواین ! وربا  هب  مخ  داتسیا و  بئاصم  ربارب  رد  راوتـسا  یهوک  نوچمه  مالـسلا  اهیلع  بنیز  ترـضح  یلو 
نآ هب  وس  نیا  زا  ناقمر .  یب  قمر  دوب و  نایاونیب  ياون  دـیدرگ ، حور  یب  ياهرکیپ  شخب  ناور  تخادرپ ،  ناکدوک  ناـنز و  ندروآ  درگ 

شرگج و  تفر ،  یم  ورف  شیاپ  هب  نابایب  ياهراخ  تخوس ،  یم  شرکیپ  هناـیزات  برـض  زا  تسج ،  یم  ار  ناگدـشمگ  دـیود و  یم  وس 
ریز هب  هچب  کی  هک  داد  جرخ  هب  یگتـسیاش  نانچ  دوب ، رگ  هزجعم  ناوتاـن ،  هدـیدجنر  رکیپ  نیا  تسج .  یم  ار  ناـمیتی  یلو  تخوس  یم 

زا تفای و  تغارف  اهراک  نیا  زا  هکنآ  زا  سپ  دـشن . مگ  موش  ِماش  نآ  رد  كدوک  کـی  تخوسن ،  شتآ  رد  نز  کـی  تفرن .  روتـس  ّمس 
دوب هدش  هتفوک  ناوتان و  ردقنآ  دروآ . ياج  هب  بش  زامن  تخادرپ ،  تدابع  هب  تفر و  ادـخ  يوس  هب  دـش ، نئمطم  نایفارطا  همه  تمالس 
هیلع قداص  ماما  ( 27  .) تخادرپ زاین  زار و  هب  دوخ  يادخ  اب  دروآ و  اج  هب  هتسشن  ار  بش  زامن  بش  نآ  رد  دناوخب ، هداتسیا  تسناوتن  هک 

تـسا ناطیـش  دـنیاشوخان  نامیا و  هشیر  ناربمایپ و  ّتنـس  ناگتـشرف و  یتسود  راگدرورپ و  ياضر  بجوم  بش  زاـمن  دـندومرف : مالـسلا 
(28 .)

تاجانم تّذل 

بـش زامن  دّجهت و  لها  هک  یـسک  يارب  درب . یم  الاب  ار  ام  ّتیونعم  هک  میراد  يونعم  ياهتّذل  هلـسلس  کی  ام  : ) دـیوگ یم  دیهـش ، داتـسا 
ِناوخ بش  زامن  رفن  کی  هک  یتّذـل  نآ  دراد ، تجهب  تّذـل و  بش  زاـمن  دـشاب ، راحـسالاب  نیرفغتـسم  نیرباـص و  نیقداـص و  وزج  تسا 

ندرکداـی و و  اـهنتفگ ) وفعلا   ) نآ زا  درب ، یم  اـه   ( هیلا بوتا و  ّیبر و  هّللارفغتـسا   ) نآ زا  درب ، یم  شدوخ  بش  زاـمن  زا  یعقاو  یقیقح و 
رد هک  شاّیع  مدآ  کی  تقو  چـیه  درب ، یم  اهنتفگ  ّبر ) ای  ّبر  ای   ) نآ زا  هک  یتّذـل  نآ  و  درب ، یم  نمؤم  راهچ  لقاّدـح  ياـهندرک  اـعد 
ام رگا  یلو  تسا .  رت  شخب  طاـشن  رتدـنمورین و  رت ، قیمع  یلیخ  ناوخ  بش  زاـمن  نآ  تّذـل  دـنک . یمن  ساـسحا  ددرگ ، یم  اـه  هراـباک 
هک مینکن  مه  تبیغ  ًاضرف  ندیدنخ و  نتفگ و  هب  مینک  عورش  مه و  رود  مینیشنب  بش  رـس  ًالثم  مینک  ایند  يّدام  تّذل  رد  قرغ  ار  نامدوخ 

دعب دوش ، راوشد  نامیارب  ندیشک  سفن  هک  میروخب  ردقنآ  مینک و  نهپ  ار  هرفس  مه  دعب  مینکب و  مه  حابم  ياهیخوش  ًافرص  تسا ،  مارح 
میوش و دنلب  حبـص  عولط  هب  هدنام  تعاس  ود  زا  رحـس  هک  مینک  یم  ادیپ  قیفوت  تروص  نیا  رد  ایآ  میتفیب .  باوختخر  رد  هدرم  کی  لثم 

هدروخ بارـش  ماج  دـنچ  هک  یتسم  لثم  میوش  مه  رگا  میوش و  یمن  رادـیب  ًاساسا  مییوگب ؟  ّبر ) ای  ّبر  ای   ) نامدوخ حور  قمع  زا  دـعب ،
زا هک  نیا  زج  درادـن  يا  هراچ  دـنک ، كرد  ایند  نیا  رد  ار  یهلا  يونعم و  ياهتّذـل  دـهاوخب  ناـسنا  رگا  سپ  میروخ .  یم  ولت  ولت  تسا ، 

نامـسآ هب  دتفا  یم  شمـشچ  دوش و  یم  دنلب  هک  بش  تقو  نآ  رد  نامیا  اب  درم  کی  هک  یتّذل  مسق  ادـخ  هب  دـنک . رـسک  يّدام  ياهتّذـل 
یم ادصمه  یتسه  اب  دـناوخ و  یم  تسا ،  هتـساخرب  دوجو  بلق  زا  تسا و  یتسه  يادـص  هک  ار  نارمع  لآ  هروس  رخآ  تایآ  هراتـسرپ و 

دناوت یمن  دنک  یگدـنز  ام  لثم  دـناوت  یمن  یمدآ ،  نینچ  کی  ایند . نیا  رد  يّدام  تّذـل  رمع  کی  اب  تسا  ربارب  دـنک  یم  ساسحا  دوش ،
كّرحم عاونا  اه و  ینیریش  عاونا  یتابن ،  یناویح و  ياهنغور  اهتـشوگ ، عاونا  نیگنـس ،  ياهاذغ  رهظ  هک  یلاح  رد  دنیـشنب  ماش  هرفـس  رس 

رد دناوت  یمن  مدآ  نیا  دریم ، یم  دوخ  هب  دوخ  حور  نیا  دوش  کیرحت  شیاهتشا  ات  دروخب  پوس  يرادقم  هزات  تسا ؛  هدروخ  ار  اهاهتشا 
ار یـصاخشا  نینچ  ام  دنا و  هتـشاد  یتاقیفوت  نینچ  هک  یناسک  اذهل  دربب . تّذل  دناوت  یمن  دوش  دـنلب  مه  رگا  دوش و  دـنلب  بش  ياه  همین 
زا منکب .  مدوخ  راوگرزب  ردپ  زا  يریخ  رکذ  نم  هک  دراد  یعنام  هچ  دنرادن . انتعا  چـیه  میا  هتـسب  لد  ام  هک  ییّدام  ياهتّذـل  هب  میا  هدـید 
زا تعاس  هس  زا  شباوخ  تقو  هک  دراذگ  یمن  تشاذـگ و  یمن  تقو  چـیه  فیرـش  گرزب و  درم  نیا  مدـید  یم  دـیآ  یم  مدای  هک  یتقو 
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هدنام حبص  عولط  هب  تعاس  ود  لقادح  دباوخ و  یم  هتـشذگ  بش  زا  تعاس  هس  دروخ و  یم  بش  رـس  ار  ماش  دتفیب  ریخ  أت  هتـشذگ  بش 
دـص ًابیرقت  الاح  دناوخ  یم  بش  زامن  یـشمارآ  تغارف و  هچ  اب  و  تسا ،  ءزج  کی  دنک  یم  توالت  هک  ینآرق  لقادح  و  دوش . یم  رادیب 

زا دهاوخ  یم  هک  یمدآ  دنک ، یم  هدنز  ار  لد  اهنیا  دشاب ... هتـشاد  مارآان  باوخ  کی  هک  منیب  یمن  تقو  چیه  درذگ  یم  شرمع  زا  لاس 
نینچ ردپ  نانچ  يرآ ،  ( 29 (.) دسرب یهلا  رت  قیمع  تّذل  نآ  هب  ات  دهد  یم  فیفخت  يّدام  ياهتّذل  زا  راچان ، دوش  دـنم  هرهب  یتّذـل  نینچ 

دوشن ناجرم  ؤل و  ؤل  یلِگ  گنس و  ره  هنرو  ضیف  لباق  دوش  هک  دیابب  كاپ  رهوگ  دهد . یم  لیوحت  عامتجا  هب  ار  يدنزرف 

ماما ِدّجهت 

 ، نادـنز رد  تّحـص ،  رد  يرامیب ،  رد  ماما  هدـشن .  كرت  ینیمخ  ماما  بش  زامن  هک  تسا  لاس  هاجنپ  : ) دـیوگ یم  ماما  ناکیدزن  زا  یکی 
یم ءاّبطا  روتسد  هب  دندش و  رامیب  مق  رد  ماما  دندناوخ . یم  بش  زامن  مه ،  بلق  ناتـسرامیب  تخت  يور  رب  یّتح  دیعبت ، رد  یـصالخ ،  رد 

تعاس نیدنچ  ماما  تشاد ،  دوجو  اه  هّداج  رد  یبیجع  نادنبخی  دـیراب و  یم  فرب  دوب و  درـس  رایـسب  اوه  دـنوش ، لقتنم  نارهت  هب  تسیاب 
مامت دـندمآ  یم  نارهت  يوس  هب  سیراپ  زا  هک  یبش  دـندناوخ . بش  زامن  زاب  بلق  ناتـسرامیب  هب  لاـقتنا  زا  سپ  و  دـندوب ، سنـالوبمآ  رد 

دیـشاب هدـید  کیدزن  زا  ار  ماما  رگا  امـش  و  دـندناوخ . یم  بش  زامن  امیپاوه  يالاب  هقبط  رد  اهنت  ماما  دـندوب و  هدـیباوخ  امیپاوه  رد  دارفا 
لقن مق  رد  نارادـساپ  زا  یـضعب  دراد . يو  بش  همین  ياه  هیرگ  يراد و  هدـنز  بش  زا  تیاکح  ماما ،  كرابم  ياه  هنوگ  رب  کـشا  راـثآ 
یلص مرکا  ربمایپ  ( 30 .() دنداد یم  رارق  دّقفت  شزاون و  دروم  ار  اهنآ  دندش ، یم  رادیب  دّـجهت  يارب  ماما  هک  تاقوا  یهاگ  هک  دـندرک  یم 

مه وا  دنک و  رادیب  زین  ار  شرسمه  دناوخب و  بش  زامن  دزیخرب و  بش  باوخ  زا  هک  ار  يدرم  دنک  تمحر  دنوادخ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا 
مه وا  دنک و  رادیب  زین  ار  شرـسمه  دناوخب و  زامن  دوش و  رادیب  باوخ  زا  ماگنه  بش  هک  ار  ینز  دنک  تمحر  دـنوادخ  و  دراذـگب . زامن 

(31 .) دروآ اج  هب  زامن 

خیرات ياهزارف  نیرت  ساّسح  زا  یکی  رد  بش  زامن 

بش زامن  يارب  امیپاوه  رد  ماما  میدوب ،  ناریا  مزاع  سیراپ  زا  هک  یبش   - 1 تسا :  هدمآ  ینیمخ  ماما  دنزرف  لوق  زا  اه  هیرشن  زا  یکی  رد 
؟ دنتسه تحاران  يزیچ  زا  ماما  ایآ  دندوب : هدیسرپ  هک  مدینش  دندوب و  هدرک  بّجعت  سنارفرا ،  همدخ  هک  دنتسیرگ  یم  نانچ  دنتساخرب و 

بـش زامن  یتلاح  اب  ماما  توغاـط ]  رـصع  رد   ] نادـنز يارب  دـندرب  یم  مق  زا  ار  ماـما  یتقو   - 2 تسا .  ماـما  بش  ره  راـک  هک  متفگ  نـم 
هدرک هیرگ  نارهت  ات  اهنآ  زا  یکی  میدـش و  عقاو  ماما  زامن  دـیدش  ریث  أت  تحت  ام  هک  تفگ :  نم  هب  ًادـعب  نایهارمه  زا  یکی  هک  دـندناوخ 

حبـص و ناذا  زا  دعب  تسرد  رتدوز ، مه  دیاش  میدرک و  تکرح  راهچ  تعاس  حبـص  زا  میدـش  تیوک  مزاع  فجن  زا  هک  يزور   - 3 دوب .
هک دندوب  هدیباوخن  تعاس  ود  دـندرک . تحارتسا  هرـصب  لتُه  رد  ماما  ماجنارـس  رتشیب ، دـیاش  هدزاود و  تعاس  اهیراتفرگ  همه  نآ  زا  دـعب 

 ... حبص زامن  مه  دعب  دندناوخ و  بش  زامن  دندش و  رادیب  دز و  گنز  ناشتعاس 

هیلع هللا  همحر  لحار  ماما  زا  یتمارک 

لوذبم ام  هب  تبسن  هناردپ  قالخا  کی  دهـشم  ترفاسم  رد  میا ،  هدرک  ماما  اب  ییاهترفاسم  ام  : ) دیوگ یم  یقودص  موحرم  بارحم  دیهش 
زا ییاهتمـسق  نامز  نآ  رد   ) دـنتفرگ ار  ام  نیـشام  يولج  یـسرزاب  يارب  اهـسور  هار  نیب  رد  میتشگ  یم  رب  سدـقا  ضرا  زا  یتقو  دنتـشاد .

دـندوب و بش  زامن  بقارم  فیلکت ،  لّوا  زا  ماما  نوچ  میدـش و  هدایپ  یگمه  دوب ) ناتـسلگنا  اکیرمآ و  يوروش و  ياهتلود  رظن  ریز  ناریا 
یبآ دوب  نابایب  طسو  هک  اج  نآ  دـنناوخب . بش  زامن  هک  دنتـساوخ  ندـش  هدایپ  زا  دـعب  هدـشن ،  كرت  ناشیا  زا  دـص  رد  دـص  لـمع ،  نیا 
مامت شزامن  ناشیا  ات  هک  میدیمهفن  ًادعب  تفرگ .  وضو  دز و  الاب  نیتسآ  ناشیا  هدش  يراج  یبآ  میدرک  هاگن  تقو  کی  تشادـن .  دوجو 
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یم هک  تساهیراد  هدنز  بش  نیمه  رثا  رد  و  ( 32  (.) میدید ناشیا  زا  یتمارک  نینچ  کی  رفـس  نآ  رد  ام  لاح  ره  هب  دوبن . ای  دوب  بآ  دش 
ینیمخ ماما  یـضعب ،  هتـشون  هب  انب  دساره . یمن  زیچ  چیه  زا  ادخ  هار  رد  تسا و  هدـش  تمظع )  ندـعم   ) هب لّصتم  گرزب ،  درم  نیا  مینیب 

نآ مدش  هّجوتم  نم  میتفر ،  یم  نارهت ]  مق -   ] میقتسم هداج  نآ  رد  هک  روط  نامه  : ) دنا هدومرف  دوخ  نتفر  نادنز  يارجام  نایب  نمض  رد 
زا یخرب  هک  تسا ،  کمن  هچایرد  هّداج  نآ  تسار  تمـس   ] تسار تمـس  هب  درک  هراشا  اـهنآ  زا  یکی  دـندوب ، هتـسشن  ولج  هک  يرفن  ود 

شدوصقم مدـیمهف  نم  درک ، هراـشا  فرط  نآ  هب  هک  تسد  اـب  دـنتخادنا ]. یم  اـجنآ  دنتـشاد  دـیدش  ّتیلاـعف  تلود  هیلع  هک  ار  ینینمؤـم 
: دهد یم  همادا  هیـضق  نیا  لقان  مدیـسرتن .  هّللاو  مه  دـندرک  هراشا  هک  تقو  نآ  مدیـسرتن و  چـیه  متفر  اهنآ  اب  هک  لّوا  زا  نم  یلو  تسیچ 
هب تشگنا  یهلا  گرزب  درم  نیا  تمظع  ربارب  رد  دـش و  نوگرگد  دینـش ، ار  تراـبع  نیا  یتـقو  دوـب ، سلجم  نآ  رد  هک  عـجارم  زا  یکی 
یم يزیربت ،  یکلم  اقآ  داوج  ازریم  جاـح  موحرم  ِناـکیدزن  ناتـسود و  زا  یکی  هیلع  هللا  همحر  یکلم  داوج  ازریم  جاـح  تفرگ ).  نادـند 
یم دنلب  هیرگ  هب  ادص  یتّدم  شرتسب  رد  ادتبا  تساخ ،  یم  اپ  هب  بش  زامن  دّـجهت و  يارب  هک  اهبـش  هیلع  هللا  همحر  یکلم  موحرم  دـیوگ :

راوید هب  رـس  دناوخ و  یم  ار  ( 33  ...() ضرالاَو ِتاومَّسلا  ْقلَخ  یف  َّن  إ   ) تایآ درک و  یم  نامـسآ  هب  هاگن  دـمآ و  یم  نوریب  سپـس  درک ؛
زا هصـالخو  تسیرگ .  یم  تسـشن و  یم  وـضو  زا  شیپ  یتّدـم  ضوـح  راـنک  زین  ریهطت  زا  سپ  درک و  یم  هیرگ  یتّدـم  تشاذـگ و  یم 
هب نوچ  داد و  یم  رـس  هیرگ  تساخ و  یم  رب  تسـشن و  یم  اج  دنچ  بش ،  زامن  ندناوخ  زامن و  ّلحم  هب  ندـمآ  ات  ندـش ،  رادـیب  ماگنه 

(34 .) دوبن فصو  لباق  شلاح  رگید  دیسر ، یم  شیّالصم 

هیلع هللا  همحر  یمق  ثّدحم 

لبق تعاس  کی  لقاّدح  لصف ،  راهچ  رد  لاس ،  هرود  مامت  رد  يو  دنا : هدروآ  یّمق  سابع  خیـش  جاح  هیامنارگ ،  ثّدحم  لاح  حرـش  رد 
نیرتهب هک  دوب  دـقتعم  داد و  یم  دایز  ّتیمها  مد  هدـیپس  زا  لبق  بش و  رخآ  تدابع  هب  دوب . دّـجهت  زامن و  لوغـشم  رادـیب و  رجف  عولط  زا 

. دشن توف  وا  زا  بش  رخآ  يرادـیب  مراد  رطاخ  هب  نم  هک  اج  نآ  ات  دـیوگ : یم  شگرزب  دـنزرف  تسا  دّـجهت  تدابع و  یّبحتـسم ،  لامعا 
تدابع دـهز و  رد  وا  دـسیون : یم  يرون ،  نیـسح  ازریم  جاح  شداتـسا  هرابرد  یمق  ثّدـحم  دـش . یم  یلمع  هویـش  نیا  اهرفـس ، رد  یّتح 

(35 .) دوب رارقرب  اهبش  مامت  رد  لاعتم  دنوادخ  اب  شزاین  زار و  دشن و  توف  وا  بش  زامن  دوب ، اشوک  تخس 

هیلع هللا  همحر  لّوا  یسلجم  همالع 

هدرک لقن  یقت  دّمحم  الم  دنوخآ  هک  مدینـش  تاقث  یـضعب  زا  دسیون : یم  لاوحالا )  تآرم   ) باتک رد  یناهبهب  دـیحو  هداون  دـمحا  اقآ  )
هاگرد زا  هچ  ره  متـسناد  هک  مدـید  یتلاح  هب  ار  دوخ  لاعتم ،  رداق  هاگرد  هب  يراز  هیرگ و  دّـجهت و  زاـمن و  زا  دـعب  اهبـش  زا  یبش  رد  هک 

؟  يورُخا ای  يویند  رما  مهاوخب ؟  ادخ  زا  هچ  هک  مدرک  یم  رکف  دش و  دـهاوخ  تیانع  و  نورقم ،  تباجا  هب  هتبلا  منک ،  تل  أسم  ّتیدـحا 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  لآ  دّمحم و  قح  هب  یهلا  متفگ ؛  نم  دش ، دنلب  هراوهگ  زا  مّود ]  یـسلجم   ] رقاب دّمحم  هیرگ  يادص  هاگان  هک 

و دیوگ : یم  دمحا  اقآ  سپس  دوخ . تیاهن  یب  تاقیفوت  هب  ار  وا  نک  ّقفوم  نادرگ و  نیلسرملادّیس  ماکحا  رشان  نید و  جّورم  ار  لفط  نیا 
رحس تقو  شود  ( 36  .() يراوگرزب نینچ  ياعد  زا  رگم  تسین  هدیسر ،  روهظ  هب  راوگرزب  نآ  زا  هک  تاداع  قراوخ  نیا  هک  تسا  مّلسم 

هچ نداد  متافـص  یّلجت  ماج  زا  هداب  ندرک  متاذ  وترپ  هعـشعش  زا  دوخیب  دـنداد  متایح  بآ  بش  تملظ  نآ  ردـناو  دـنداد  متاـجن  هّصغ  زا 
اج نآ  رد  هک  لامج  فصو  هنیآ  نم و  يور  نیا  زا  دعب  دنداد  متارب  هزات  نیا  هک  ردـق  بش  نآ  یبش  هدـنخرف  هچ  دوب و  يرحـس  كرابم 

هدژم نم  هب  زور  نآ  فتاه  دنداد  متاکز  هب  اهنیا  مدوب و  قحتـسم  بجع  هچ  لدـشوخ  متـشگ و  اورماک  رگا  نم  دـنداد  متاذ  هولج  زا  ربخ 
متابن خاش  نآ  زک  تسا  يربص  رجا  دزیر  یم  منخـس  زک  رکـش  دهـش و  همه  نیا  دنداد  متابث  ربص و  افج  روج و  نادـب  هک  داد  تلود  نیا 

دنداد متاجن  ماّیا  مغ  دنب  هک ز  دوب  نازیخرحس  ِسافنا  و  ظفاح )  ) تّمه دنداد 
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یفرشا دّمحم  ّالم 

اب تاجانم  يراز و  عّرـضت و  لوغـشم  حبـص  ات  بش  همین  زا  تساملعلادیعـس ،  نادرگاش  زا  هک  یفرـشا  دّمحم  ّالم  موحرم  هک  دـنا  هدروآ 
هنوگ هب  دوب  تهاقن  فعض و  تیاهن  رد  دش  یم  حبـص  هک  یماگنه  هک  دز  یم  هنیـس  رـس و  رب  ردقنآ  و  دوب ، الع ) ّلج و   ) يراب ترـضح 
هیلع نینمؤملا  ریما  الوم  لوق  هب  يرآ ،  ( 37  .) تسا هتـساخرب  يرامیب ،  رتسب  زا  هزات  هک  تشادنپ  یم  نینچ  دید  یم  ار  وا  سک  ره  هک  يا 
میب ( 38 ...(.) اوُطلْوُخ ْدََقل  ُلوُقَی : َو  ٍضَرَم ، ْنِم  ِمْوَْقلِاب  ام  َو  یضْرَم ،  ْمُُهبَسْحَیَف  ُرِظاّنلا  ُمِْهَیل  رْظنَی إ  ِحادِْقلا ، َيَْرب  ُفْوَْخلا  ُمُها  َرب  ْدَق   : ) مالسلا
یم لایخ  دنیب ، یم  ار  نانآ  هک  یـسک  تسا .  هدرک  فیحن  رغال و  هدـش  هدیـشارت  هک  یکیراب  ياهناکیپ  ناس  هب  ار  نانآ  لاعتم ،  دـنوادخ 

رد دـنا . هدـش  هناوید  ناـنیا  دـیوگ : یم  و  تسا ،  هدرک  رغـال  ار  ناـنآ  مّنهج  زا  سرت  دـنرادن و  يراـمیب  هک  یلاـح  رد  دـنرامیب . هک  دـنک 
تسا رتهب  وا  يارب  دناوخب  بش  نایاپ  رد  ناسنا  هک  زامن  تعکر  ود  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنتسین ...  نونجم  هک  یتروص 

(39  .) مدرک یم  بجاو  ار  نآ  دوبن  راوشد  متّما  يارب  رگا  تسا و  نآ  رد  هچنآ  ایند و  زا 

یتفش مالسالا  ۀجح 

زا وا  مشچ  ياه  هشوگ  تشاد ،  یمن  زاب  تبقارم  روضح و  تلاـح  زا  ار  وا  يزیچ  دوب و  یلاـعت  يراـب  بقارم  هتـسویپ  راوگرزب  دیـس  نیا  )
اهاتـسور زا  یکی  هب  موحرم  نآ  اـب  تسا :  هتفگ  راوگرزب  نیا  ناـکیدزن  زا  یکی  دوب . هدـش  حورجم  دّـجهت  ماـقم  رد  ندرک  هیرگ  ترثـک 
مدـیباوخ نم  هک  درک  ناـمگ  دّیـس  نوچ  مباوـخب ،  هک  متفر  نم  یباوـخ ؟  یمن  دوـمرف : نم  هب  دّیـس  میدـنارذگ .  هار  رد  ار  بش  میتـفر ، 

تکرح تدش  زا  ار  زامن  تاملک  هک  يروط  هب  دیزرل  یم  شیاضعا  شود و  ياهدـنب  مدـید  مسق  ادـخ  هب  دـش ، زامن  لوغـشم  تساخرب و 
شـشود ياهدنب  تشاد ،  دنوادخ  هاگـشیپ  رد  هک  یبلق  روضح  تّدش  زا  دنیوگ  دنک . ادا  حیحـص  ار  نآ  ات  دومن  یم  رّرکم  اضعا  نیّکف و 

نتفر نوریب  نراقم  وا  کشا  ندـش  يراج  تشگ ،  یم  يراـج  شکـشا  دـش ، یم  تولخ  مدرم  زا  سلجم  هک  نیا  ضحم  هب  دـیزرل و  یم 
زا رایـسب  تایاکح  داروا ، لفاون و  تاجاحلا و  یـضاق  اب  تاجانم  اعد و  تداـبع و  رد  دـسیون : یم  یمق  ثّدـحم  دوب . سلجم  درف  نیرخآ 

لاغتـشا عّرـضت  يراز و  هیرگ و  هب  حبـص ،  اـت  بش  همین  زا  راوگرزب  نیا  دـیوگ : یم  ینباـکنت  موحرم  ( 40  .() تسا هدـش  لقن  بانج  نآ 
نانچ و  حبـص ،  ات  دز  یم  هنیـس  رـس و  رب  دـناوخ و  یم  تاجانم  اعد و  دـیدرگ و  یم  ناگناوید  دـننام  شا ،  هناخباتک  نحـص  رد  تشاد و 

هب رمع  رخاوا  رد  يراز ،  هیرگ و  ترثـک  زا  هرخ ،  ـالاب  دندینـش . یم  دـندش و  یم  رادـیب  اـه  هیاـسمه  رگا  هک  دوـب  دـنلب  وا  هیرگ  يادـص 
: دـنتفگ دـندرک و  عنم  هیرگ  زا  ار  دیـس  راچانب ، دیـشخبن . يدوس  دـندرک  هجلاـعم  هچ  ره  ناکـشزپ  دوب و  هدـش  ـالتبم  قتف )  داـب   ) يراـمیب

سلجم رد  هک  یتـقو  اـت  تفر  یم  دجـسم  هب  دّیـس  هک  یماـگنه  و  دوش . یم  قتف  داـب  شیازفا  بجوـم  اریز ، تسا ؛  مارح  وـت  رب  نتـسیرگ 
. درک یم  هیرگ  زاـب  تساـخ و  یمن  رب  وا  تفر  یم  ربنم  يـالاب  يرکاذ  وا  روضح  رد  ًاـقافتا  رگا  دـنتفر و  یمن  ربنم  نیرکاذ  تشاد  روضح 
رد حبص ،  ات  بش  فصن  زا  بش  ره  دراگن : یم  نینچ  زین  هّللادسا  دیس  اقآ  موحرم  یتفش ،  مالـسالا  ۀجح  دنزرف  هرابرد  ینباکنت ،  موحرم 

تـسین وا  يارب  يدـننام  لاعتم ،  دـنوادخ  فوخ  زا  نتـسیرگ  رد  دراد و  لاغتـشا  زامن  تدابع و  هیرگ و  تاجانم و  اعد و  هب  تولخ  ییاج 
(41 .)

یشاک دّمحم  ّالم  دنوخآ 

 ، مظاعا رگید  زا  يرایـسب  یناهفـصا و  بابرا  میحر  اقآ  جاح  یناچوق و  یفجن  اقآ  داتـسا  یناشاک ،  دّـمحم  ـالم  دـنوخآ  لاوحا  حرـش  رد 
تکرح يادـص  هرجح  نوریب  زا  هک  داـتفا  یم  هزرل  هب  شندـب  دـناوخ و  یم  زادـگ  زوـس و  هب  ناـنچ  يزاـمن  بـش ،  مـین  ره  : ) دـنا هدروآ 

یم خیش  اقآ  نیا  اقآ ، تفگ :  دمآ و  راوگرزب  نآ  سرْدَم  هب  بّالط  زا  یکی  سرد ،  متخ  زا  سپ  يزور  دش .) یم  ساسحا  شیاهناوختسا 
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نوچ دـیآ و  یم  رب  حوّرلا )  ۀـکئالملا و  ّبر  اّنبر و  سوّدـق ،  ٌحّوبـس   ) يادـص راوید  رد و  زا  هک  مدـید  رحـس  تقو  هب  بشید  هک  دـیوگ 
يرما دنـشاب  رّکذتم  نم  رکذ  هب  راوید  رد و  هک  نیا  دومرف : دنوخآ  دیوگ . یم  ار  رکذ  نیا  هدجـس ،  رد  دنوخآ  ياقآ  هک  مدید  متـسیرگن 

زج هب  راک  هراچ  تسارت  هک  يدـیما  تشک  دـسرب  لصاح  هب  ات  ( 42  (.) تسا هتـشگ  زار  نیا  مرحم  اـجک  زا  وا  هک  تسا  نآ  ّمهم  تـسین ؛ 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  دوس ؟ هچ  تباوخ  درآ ز  ردـنا  گرم  وچ  دوب  رادـیب  هتفخ  يا  دـیاب  نونک  تسین  یناراب  هدـید 

نیرکاذ زا  نانآ  دـنناوخب ، زاـمن  تعکر  ود  ود  ره  دـنک و  رادـیب  زین  ار  شرـسمه  دزیخرب و  بش  باوخ  زا  يدرم  هک  یماـگنه  دـندومرف :
(43 .) دنیوگ یم  ادخ  رکذ  رایسب  هک  دنوش  یم  بوسحم  لاعتم  يادخ 

ءاطغلا فشاک  رفعج  خیش 

دّـجهت و يراب و  ترـضح  هاگرد  هب  يراز  عّرـضت و  تلاح  نطاب و  يافـص  تدابع و  رد  خیـش  : ) دـنا هدروآ  گرزب  ققحم  نیا  لاوحا  رد 
دیهش ( 44 (.) دوش توف  وا  زا  یبحتسم  لمع  هتشاذگ  یمن  تردق  ّدح  رـس  ات  هدوب و  راگزور  داتوا  زا  یکی  تاجانم ،  اعد و  يزیخرحس و 

زا یکی  لزنم  رد  دـش و  نیوزق  دراو  ءاـطغلا  فشاـک  رفعج  خیـش  موحرم  يزور  : ) دـیوگ یم  ینیوزق  یناـغرب  یقت  دـمحم  ّـالم  بارحم ، 
غاب نآ  هشوگ  رد  مه  نم  دندیباوخ و  همه  دیـسر و  ارف  باوخ  تقو  تشاد .  دوجو  زین  یغاب  لزنم ،  نآ  رد  دـنکفا . تماقا  لحر  ناگرزب 
یلب مدرک ؛  ضرع  رآ . ياج  هب  بش  زامن  زیخرب و  دیوگ : یم  دنز و  یم  ادص  ارم  خیـش  مدینـش  تشذگ ،  بش  زا  یـساپ  نوچ  مدیباوخ . 

هک ییاج  کیدزن  هب  یتقو  مدش  هناور  نآ  لابند  هب  دروخ ، مشوگ  هب  ییادص  ناهگان  مدیباوخ .  هرابود  نم  دش و  در  خیـش  مزیخ .  یم  رب 
زا هک  تشاذگ  رثا  نم  رد  نانچ  ناشیا  يادص  تسا و  لوغشم  تاجانم  هیرگ و  عّرضت و  هب  خیش  بانج  مدید  مدیسر  دمآ  یم  ادص  رس و 

: دسیون یم  هیوضرلا )  دئاوف   ) رد ( 45  (.) موش یم  لوغـشم  تاجانم  هب  مزیخ و  یم  رب  بش  ره  درذگ ، یم  لاس  هک 25  نونک  ات  بش  نآ 
هب بانج  نآ  اب  ار  زامن  دنتـساوخ  اج  نآ  لـها  داـتفا ، ناریا  ياهرهـش  زا  یکی  هب  شرذـگ  خیـش  یلاـس  هک  مدـید  تاـّفلؤم  زا  یـضعب  رد  )
زا سپ  دندناوخ . تعامج  زامن  خیش  اب  دندرک و  عامتجا  ینادیم  رد  مرجال  دوب ، یفاک  ریغ  تعـسو و  مک  رهـش  دجاسم  دنرازگ . تعامج 

ربنم رب  خیـش  دندرک ، رارـصا  مناد .  یمن  بوخ  ار  یـسراف  نم  دومرف : خیـش  دـییامرفب ، هظعوم  هک  دـندومن  شهاوخ  راوگرزب  نآ  زا  زامن 
 ، هچ تسا ،  تشهب  لثم  امش  رهش  ساّنلا !  اهیا  دیئامن . نیسپزاب  زور  رکف  سپ  دریم ، یم  مه  خیش  دیریم و  یم  امـش  مدرم !  دومرف : دمآ و 

زامن و لـیبق  زا  فیلکت  تشهب  رد  و  تساـهرهن ...  ياراد  هک  تسا  یئاهناتـسوب  هیلاـع و  روصق  زین  رهـش  نیا  رد  تسا و  روصق  تشهب  رد 
نیا تسا  هدـش  هتـشادرب  روما  رگید  تادابع و  هزور و  زاـمن و  هک  امـش  رهـش  رد  تسا  نینچمه  تسا .  هتـشادرب  تاداـبع ،  ریاـس  هزور و 
ياپ رد  دومرف : هاگن  سپ  یهانم .  تامرحم و  باکترا  یهلا و  ضئارف  هب  اهنآ  نتشادن  تبظاوم  رد  رهـش  نآ  لها  رب  خیـش  زا  دوب  ضیرعت 

هب ار  لـفاون  رهـش  نآ  تعاـمج  همئا  نوچ  و  دـمآ . دورف  ربنم  زا  نک و  تبیـصم  رکذ  زیخرب و  دومرف : وا  هب  دـید ، ار  نیرکاذ  زا  یکی  ربـنم 
ار نخـس  نیا  هک  تعامج  همئا  دینکن ، ادتقا  وا  هب  دنکن  هلفان  زامن  هک  ره  دومرف : خیـش  دش ، ضرع  خیـش  هب  بلطم  نیا  دنروآ ، یمن  ياج 

تقو بش  ره  هک  دوب  نآ  رفعج  خیـش  تداع  : ) دـیوگ یم  ءاطغلا  فشاـک  دـنزرف  نسح  خیـش  ( 46 .) دنتـشاذگ هلفان  يانب  یگمه  دندینش 
یم رب  همه  دیناوخب و  بش  زامن  دیزیخرب و  تفگ :  یم  درک و  یم  رادیب  ار  همه  لافطا  لایع و  اهقاتا و  رد  ِمد  دمآ  یم  دوب و  رادـیب  رحس 
نم زیخرب ، دز  یم  ادص  دمآ و  یم  نم  قاتا  رد  ِمد  خیـش  هک  یتقو  درک  یم  هبلغ  نم  رب  باوخ  مدوب و  كدوک  نامز  نآ  رد  نم  دنتـساخ .

(. 47  !!() مزامن لوغشم  نم  ینعی ،  ربکا ؛ هّللا  ای ، نیلاّضلا ،  الو  متفگ :  یم  مدوب  هدیشک  زارد  هک  تلاح  نامه  هب 

یناچوق یفجن  اقآ 

هزات هرجح  نیا  رد  دسیون ...( : یم  ناهفصا ،  رد  دوخ  یگبلط  ِنارود  ياهارجام  شرازگ  نمض  هیلع  هللا  همحر  یناچوق  یفجن  اقآ  موحرم 
دوب و قیفر  هرجح  رد  نامسیر  ِرس  کی  هک  میدیشک  نآ  رد  ینامسیر  میدومن و  خاروس  هچقاط  نایم  زا  دوب  لصو  مه  هب  ناماه  هرجح  هک 
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طسوت هب  مینزب ،  ییادص  هک  نیا  نودب  ار  يرگید  میوش  رادیب  رتدوز  مادک  ره  رحس  هک  متسب  یم  دوخ  تسد  هب  نم  ار  نامسیر  رس  کی 
(48 .() دشابن یضار  دوش و  رادیب  ام  يادص  زا  يا  هبلط  ادابم  هک  مینک  رادیب  نامسیر  نامه 

يدرجورب یمظعلا  هّللا  تیآ  ِداتسا 

ِتونق رد  یناچوق و ... یفجن  اقآ  ینیئان و  يازریم  يدرجورب و  هّللا  تیآ  داتـسا  يا ،  هچرد  رقاب  دمحم  دّیـس  هّللا  تیآ  موحرم  هک  دـنیوگ 
رایب يرذع  تسا  ناهد  رد  نابز  رابب  یکشا  تسا  مشچ  هک  تنونک  دندناوخ . یم  هداتسیا ،  تلاح  اب  ار  یلامث  هزمحوبا  ياعد  بش ،  زامن 

نایملاع راگدرورپ  تیاضر  بجوم  ناربمایپ و  قالخا  هب  ندش  لسوتم  مسج و  یتمالس  هیام  بش  زامن  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
(49  .) تسا

سرد لیطعت 

رد بش  ره  مولعلارحب   : ) هک دراد  یم  راـهظا  تسا ،  موـلعلارحب  همّـالع  ّصاوـخ  نیمزـالم و  زا  هک  یـساملس  نیدـباعلا  نیز  ّـالم  موـحرم 
هک دـندرک  عیفـش  ارم  بّالط  درک ، لیطعت  ار  سرد  يزور  دـنچ  ًاقافتا ، درب . یم  اذـغ  نایاونیب  يارب  درک و  یم  شدرگ  فجن  ياه  هچوک 

: دنداد خساپ  مدرک .  لا  ؤس  سیردت  كرت  ببس  هرابرد  دنیامرفب و  عورش  ار  سرد  متساوخ  ناشیا  زا  یتقو  منک ؛  لا  ؤس  ار  رما  نیا  ّتلع 
ياه همین  رد  دومرف : همّالع  مدرک ،  لا  ؤس  ار  سیردت  كرت  هزیگنا  نم  دـش و  رارکت  ارجام  هرابود  زور ، دـنچ  زا  سپ  میوگ !  یمن  سرد 
ياه هچوک  رد  اهبش  نم  هکنیا  اب  دنشاب ، لوغشم  يراز  عّرضت و  هب  دننک و  تاجانم  لاعتم  دنوادخ  اب  بّالط  نیا  هک  مدینـشن  زگره  بش ، 
همه دـندش  هاگآ  همّالع ،  هتفگ  زا  بّالط  یتقو  مهد !  شزومآ  ار  نانآ  هک  دنتـسین  راوازـس  اـه ، هبلط  هنوگ  نیا  منک و  یم  شدرگ  فجن 

(50 .() دندرک زاغآ  ار  سیردت  ًادّدجم  ناشیا  دش و  دنلب  وس  ره  زا  نانآ  تاجانم  هیرگ و  يادـص  اهبـش  دـندش و  يراز  عّرـضت و  لوغـشم 
تـسا نآ  يارب  نیا  تسا ؟  رتابیز  اه  هرهچ  همه  زا  هک  دینیب  یمن  ار  اهناوخ  بش  زامن  هرهچ  ایآ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

(51 .) دیناشوپ ناشیا  هرهچ  رب  دوخ  رون  زا  يا  هماج  یلاعت  يادخ  دنا و  هدرک  تولخ  ناحبس  يادخ  اب  بش  ماگنه  نانآ  هک 

يرّهطم یضترم  دیهش  داتسا 

نادب رمع ، رخآ  ات  یگبلط  نارود  زا  دوب و  يراد  هدـنز  بش  دّـجهت و  هب  دایز  تیانع  هیلع  هللا  همحر  يرّهطم  داتـسا  تاّیـصوصخ  زا  یکی 
، دندمآ یم  دهـشم  هب  هک  یماگنه  ناشیا  : ) دیامرف یم  بالقنا  مظعم  ربهر  يا  هنماخ  یلع  دیـس  یمظعلا  هّللا  تیآ  ترـضح  دندوب . دنبیاپ 
 . تشاد هلـصاف  مدیباوخ  یم  نم  هک  یقاتا  اب  رد ، کی  اب  دـندیباوخ ، یم  اهبـش  ناشیا  هک  یقاتا  دـندش . یم  دراو  ام  لزنم  هب  تاقوا  یهاگ 

یم هیرگ  ندـناوخ ،  بش  زامن  دّـجهت و  ماگنه  رد  هک  مدینـش  ار  ناشیا  يادـص  نآرق .  ندـناوخ  هب  دوب  دـّیقم  باوخ  تقو  هشیمه  ناشیا 
میراد مک  دنک ، هیرگ  دزیرب و  کشا  لاح  نآ  اب  بش ،  همین  نآ  رد  هک  یناوخ  بش  زامن  اّما ، میراد ؛  دایز  ناوخ  بش  زامن  هّتبلا  دـندرک .

ار رورت  ربخ  هک  یبش  نآ  : ) دـیوگ یم  نینچ  داتـسا  تداهـش  بش  عیاـقو  حیرـشت  نمـض  هیلع  هللا  همحر  يرّهطم  دیهـش  داتـسا  دـنزرف  ...( 
بـش زامن  يارب  لومعم  قباطم  ار  ناشیا  هک  یتعاس  گـنز  هک  دوب  بش  همین  زا  دـعب  تعاس 5/2  میدوب .  رادیب  حبـصات  یگمه  میدینش ، 
بـش زامن  دعوم  زا  رتدوز  شّرهطم ،  نوخ  نایم  رد  ار  شبـش  زامن  وا  دوبن . تایح  دیق  رد  وا  رگید  یلو  دمآ  رد  ادـص  هب  درک ، یم  رادـیب 

 ، شیادخ اب  هطبار  رد  و  هدش ...( :  لقن  نینچ  داتـسا  هرابرد  رـصاعم ، ناقّقحم  ءالـضف و  زا  یکی  لوق  زا  دوب .) هدناوخ  نابایخ  یکیرات  رد 
نافرع تدابع و  تضایر و  لوغـشم  مورب و  مق  هب  دـهاوخ  یم  ملد  دوب ؛ هتفگ  اـهراب  دوخ  وا  دوب . تداـبع  كولـس و  رکذ و  لـها  یفراـع 
نیدـب دومنن و  كرت  ار  بش  زامن  ندروآ  ياـج  هب  باوخ و  زا  لـبق  نآرق  ِندـناوخ  شرمع ،  لوط  رد  زگره ! دوب . وا  يوزرآ  نیا  موشب . 

زا یکی  نینچمه  دـید ). یم  لد  مشچ  اب  ار  قیاقح  هک  دوب  تّما  ماما  هب  ّصاـخ  برق  یکیدزن و  و  تداـبع ،  نیمه  ِتا  ؤل  ـالت  رثا  رب  هنوگ 
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زا یکی  زین  ( 52 .() دوب وا  كولس  ریس و  دوهشم  ادخ ، يایلوا  هّللا و  لها  هب  نتسویپ  و  ناتـسرپاوه ،  ایند و  لها  دسیون : یم  داتـسا  ناتـسود 
لحارم نیا  هب  هّجوت  زا  یکاح  هک  ار -  تیب  ود  نیا  هک  مدینش  وا  زا  اهینارنخس  زا  یکی  رد  دیوگ ... : یم  هراب  نیا  رد  رصاعم  ناگدنـسیون 

ملاع رد  نت  ملاع  زا  مور  نوچ  ناج ،  ملاع  رد  هدـیدان  ناهج  ناهج ،  زا  مور  نوریب  هدـیدان  ناج ،  ملاع  مورب ،  مسرت  دـناوخ : یم  تسا - 
و يزیخ ،  بش  بکرم  و  دّجهت ، هشوت  اب  و  دوب . هدرک  هدامآ  رفـس  نیا  يارب  ار  شیوخ  شیپ ،  اهلاس  زا  درم ، نیا  هدیدان ؟  ناج  ملاع  نت ، 
زوف و هناشن  وا  نایاش  تامدـخ  ناوارف و  راثآ  نیمه  دیـسر . ییاهدوصقم  هب  نیقی  هب  و  داهن ، ماگ  هار  نیا  رد  يرمع  رحـس ، ضیف  يربهار 

(53  (.) تداهش تداعس  هب  وا  یبایماک  نینچمه ،  تسوا و  قیفوت 

 ( هر  ) یسوّدق دیهش 

تاّبحتـسم هب  یّتـح  وا  دـنا ...( : هتـشون  نینچ  يو  هراـبرد  هتخانـشان ؛  ردـق  دـهاجم  ِملاـع  نآ  هر ،)   ) یـسودق دیهـش  نایانـشآ  ناتـسود و 
یّـصاخ ینارگن  اب  داش  رهوگ  دجـسم  رد  بش  کی  تسناد .  یم  مزال  یناحور  يارب  ار  بش  زاـمن  داد . یم  تّیمها  رایـسب  تاـهورکمو ، 
ناـشیا اـب  تسین .  بش  زاـمن  هب  دـّیقم  یناّـقح ]   ] هسردـم دـیتاسا  زا  یکی  مدینـش ؛  هک  دوب  هرظتنم  ریغ  راوگاـن و  رایـسب  میارب  دومرف : یم 
هاگیاج روث ، أم  عّونتم و  ياهاعد  و  بش ،  زامن  دّـجَهَت و  ( )... 54 .) دنک یمن  تیاعر  بش  رد  ار  هدعم  یکبـس  دش  مولعم  مدرک ،  تبحص 

هبلط دوب  دقتعم  وا  دوشن . حرطم  نآ  ّتیمها  بش و  زامن  یلو  دیوگ : نخس  نآ  رد  یسودق  هک  دوب  یسلجم  رتمک  تشاد .  وا  دزن  یّـصاخ 
ار ایر  وا  تشذگ ...  دـهاوخن  اهزیچ  یلیخ  زا  هدـنیآ  رد  درذـگب ، نآ  زا  بش  زامن  يارب  هدرک ،  اهر  ار  مرگ  رتسب  باوخ و  دـناوتن  هک  يا 

نیا مسا  هب  و  دزاس . یم  مکاح  امـش  رب  ار  سفن  ایر ، هبرح  نیمه  اب  ناطیـش  یهاگ  تفگ :  یم  لاح  نیع  رد  تسناد و  یم  صـالخا  تفآ 
سرد يارب  هک  نیا  اب  هفرع ،  زور  رـصع  دریگ ... یم  ار  امـش  ياعد  تاجانم و  ولج  دوش و  یم  امـش  بش  زامن  عنام  دوش ) اـیر  دـیاش   ) هک

دجـسم کین  کیپ  نیلّـصحم  يارب  دـنناوخب . هفرع )   ) ياـعد بّـالط ،  اـت  درک  یم  لـیطعت  ار  اهـسالک  دوب ، لـئاق  يا  هداـعلا  قوف  ّتیمها 
رگا دندرک ، یم  حرطم  هسردـم ،  لّصحم  نیرتالاو  نیرتبوبحم و  دوش . رازگرب  زامن  اعد و  دجـسم  نآ  رد  ات  داد  یم  لیکـشت  نارکمج )  )
زامن دندومرف : یم  ینیمخ  یمظعلا  هّللا  ۀیآ  ترـضح  یلو  تفگ :  یم  دوب ؛ دهاوخ  رتهب  دوش ، هتخادرپ  هعلاطم  هب  اعد  بش و  زامن  ياج  هب 
زامن ماگنه  هک  يا  هبلط  تفگ :  یم  وا  درک . یم  دزشوگ  مّلعت ،  رانک  رد  ار  دّبعت  ترورـض  هلیـسو  نیدب  دریگ و  یمن  ینادنچ  تقو  بش 

ره دـش و  یمن  كرت  شبـش  زاـمن  هنومن ،  ّیبرم  گرزب و  درم  نیا  ( )... 55 .() دوب دهاوخ  رارـشا  زا  دناوخن  بش  زامن  دشاب و  رادـیب  بش 
نیا لاح  هب  اشوخ  ( 56 .() دید یم  دنوادخ  رـضحم  رد  ار  دوخ  نوچ  دیباوخ ، یم  دعب  درک و  یم  وضو  دـیدجت  دـش  یم  رادـیب  بش  تقو 
( - 57 (.) َنوُرِفْغَتْـسَی ْمُهِراحْـسالِاب  َو  َنوُعَجْهَی ، ام  ِْلیّْللا  َنِم  ًالیلَق  اُوناک   : ) هفیرـش هیآ  ود  نیا  قیداصم  یناملظ و  ياهبـش  رون  رپ  ناـگراتس 

تخبشوخ : - ) دیامرف یم  اهناسنا  هنوگ  نیا  هرابرد  مالسلا ،  هیلع  یلع  ماما  دنتساوخ . یم  شزرمآ  ناهاگرحـس  دنتفخ و  یم  یکدنا  اهبش 
يرود باوخ  زا  ماگنه  بش  دنک . دروخ  ایسآ -  گنس  دننام  ار -  اهجنر  دهد . ماجنا  ار  شیوخ  راگدرورپ  ضئارف  هک :  نآ  دنمتداعس  و 

زور میب  هک  یهورگ  هرمز  رد  دـهد ، یم  رارق  شلاـب  ار  دوـخ  تسد  شرف و  ار  نـیمز  دروآ ، یم  هـلمح  باوـخ  هاپـس  هـک  هاـگنآ  دـنیزگ .
همزمز رد  ناشراگدرورپ  رکذ  هب  ناشیاهبل  تسا و  هدرک  یلاخ  اج  ناشهاگباوخ  زا  ناـشاهولهپ  هدوبر و  ناشمـشچ  زا  باوخ  تشگزاـب ، 

(58 .) دنناراگتسر نانآ  اهنت  انامه  ادخ ، بزح  دننانآ  تسا .  هدش  فرط  رب  ناشموادم  رافغتسا  رثا  رب  ناهانگ  ياهربا  تسا . 

ینالوط يا  هدجس 

دنوخآ دارم   ] لـماک لـماع و  فراـع ،  راوـگرزب ، متـشاد  يداتـسا  نم  دـسیون : یم  هیلع  هللا  همحر  یکلم  اـقآ  داوـج  ازریم  جاـح  موـحرم 
، دشاب ّرثؤم  فراعم  لیـصحت  بلق و  حالـصا  رد  برجم و  هک  یلمع  هرابرد  وا  زا  ما .  هدیدن  ار  وا  ریظن  هک  تسا ]  ینادـمه  یلقنیـسحّالم 
رد هک  هبترم  کی  يزور  هنابـش  ره  رد  ینالوط  هدجـس  کی  رب  تموادم  دننام  يراک  چیه  رما ، نیا  يارب  دومرف : خـساپ  رد  مدرک .  لا  ؤس 
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ِنادـنز رد  ار  دوخ  هک  یلاح  رد  دـیوگب  ار  رکذ  نیا  ناـسنا  تسین .  دوش ، هتفگ  َنیِملاّـظلا ) َنِم  ُْتنُک  یَّنِإ  َکناْحبُـس  َْتنَأ  ّـِالا  َهلِإ  ـال   ) نآ
رد يدرکن و  اهیتسپ  نیا  راتفرگ  ارم  وت  ایادخ ، هک  دشاب  هتـشاد  رارقا  دنیبب و  هلیذر  قالخا  نیا  ياهدـنب  دـیق و  هب  دـّیقم  ینادـنز و  تعیبط 

نیا هب  وا  نادرگاـش  باحـصا و  دـهد : یم  همادا  هیلع  هللا  همحر  یکلم  مدرک .  متـس  نتـشیوخ  هب  نم  اـهنت  و  یتشادـن ،  اور  ملظ  نـم  قـح 
ِنالماع دزن  شتاکرب  هدجس و  نیا  هصالخ  دنتفگ و  یم  هدجس  رد  هبترم  رازه  هس  ار  رکذ  نیا  اهنآ  زا  یـضعب  دندرک و  یم  لمع  روتـسد ،

رـصع بش و  رد  اْنلَْزنَأ ] اـّنِا   ] ردـق هروس  هبترم  دـص  ندـناوخ  هب  مداتـسا  دوش . تموادـم  نآ  رب  هکنآ  طرـش  هب  یلو  تسا  فورعم  نآ ،  هب 
ار وت  دومرف : ترـضح  ما .  هدـش  مورحم  بش  زامن  زا  نم  درک : ضرع  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤملاریما  هب  يدرم  ( 59 .) دومرف رما  زین  هعمج 

(60  .) تسا هدیشک  دنب  هب  تناهانگ 

 ( هر  ) ینادمه یلقنیسح  ّالم  زا  يراتفگ 

کی لقاال  ار  رحـس  مایق  يرادیب و  بُرق ،  بلاط  هتبلا  تبقارم ،  رد  یعـس  زا  دعب  هصالخ  دـسیون ...( : یم  يا  همان  رد  گرزب ،  فراع  نیا 
شتقو رگا  و  دروایب . اـج  هب  بلق  روضح  بادآ و  اـب  ار  بش  زاـمن  و  دـهدن . تسد  زا  سمّـشلا  علطم  یلا  هدـنام  رجف  عولط  هب  تعاـس  ود 

شتالاح مامت  رد  دوشب . روضح  اب  رکذ  ِلوغـشم  دـیاب  بش  زا  ینّیعم  ردـق  نکیل  دوشب ؛ لوغـشم  تاجانم  ای  رکف  اـی  رکذ  هب  دـشاب  رتداـیز 
هروس هبترم  هدزاود  مالـسلا و  هیلع  ءاسن  هدیـس  حیبست  غارف ،  زا  دعب  و  شبابـسا .  هب  دیامن  لیـصحت  درادن  رگا  دشاب ، هدوبن  نزح  زا  یلاخ 

و دناوخب . رافغتسا  هبترم  داتفه  ُهّللا و  ّالِإ  َهلِإ  هبترم ال  دص  رخآ و  یل  إ  ِکلُملا ) َُهل  َْهل  َْکیرَش  ُهَدْحَو ال  ُهّللا ، ّالِإ  هلِإ  ال   ، ) هبترم هد  دیحوت و 
ینعی تسا ]،  روطسم  لیمک  ياعد  زا  لبق  یمق ،  ثّدحم  حیتافم )   ) رد هک   ] حبص ِفورعم  ياعد  و  دیامن . توالت  فیرش  نآرق  زا  يردق 
بوخ رایـسب  دـنکب  زامن  تعکر  ود  وضو  ره  زا  دـعب  رگا  دـشاب و  وضو  اب  ًامئاد  و  دوش . هدـناوخ  هتبلا  رخآ ، یلِإ  حابّـصلا  َناِسل  ََعلَد  ْنَم  ای 

 ... دیامن غیلب  یعس  ْمِِهئایِْقتَأ  امّیس  َو ال  امَلُع  امّیسال  نیملـسم  جئاوح  ءاضق  رد  دسرن و  ریغ  هب  شتیذا  هجو  چیه  هب  هک  دشاب  تفتلم  تسا . 
امش رب  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ( 61 .() دناوخب ردق  هروس  هبترم ،  دص  هعمج  زور  رـصع  رد  هبترم و  دص  هعمج  بش  رد  و 

(62 .) دشاب تعکر  کی  هچ  رگا  بش  زامن  ندناوخ  هب  داب 

یناپمک موحرم  هب  يا  همان 

هتشاگن روهشم  یلوصا  فوسلیف و  یناهفصا ،  یناپمک  نیـسح  دمحم  همّالع  همان  خساپ  ناونع  هب  هک  يا  همان  رد  یکلم ،  داوج  ازریم  جاح 
 . )... میروآ یم  اجنیا  رد  هدرک  باختنا  ار  نآ  زا  یتمسق  هک  هدرک  رکذ  ینادمه  یلقنیسحالم  موحرم  دوخ ، داتسا  زا  لقن  هب  یتاروتـسد  ، 

ّتیناحور رتمک و  ّتیناویح  هبنج  ات  دـنکب  تحارتسا  اذـغ و  لیلقت  لومعم  رب  هدایز  رادـقم  کی  ناـسنا  دـیاب  دـندومرف : یم  روفغم  موحرم 
نیئاذـغلا نیبام  لّقنت  یتح  دروخن  اذـغ  هبترم  ود  زا  هدایز  بش  زور و  ًالّوا : ناسنا  هک  دـندومرف ، یم  نینچ  مه  ار  نآ  نازیم  دریگب و  تّوق 

و اذغ ، ّمک  ْرد  نیا  دوشن  ریس  مامت  هک  دروخب  ردقنآ  دروخب  یگنـسرگ  زا  دعب  تعاس  کی  ًالثم  دیاب  دروخ  یم  اذغ  تقو  ره  ًایناث : دنکن .
، ار ود  ره  هعفد  هس  ود  هتفه  ره  رد  دروخن و  ود  ره  زور  بش و  هک  ینعم  نیا  هب  دروخن  داـیز  تشوگ  هفورعم ،  بادآ  زا  دـعب  شفیک  اـّما 

روخ لیجآ  هلاحمال  دروخن و  ندرب ]  تّذل  ندرک و  فیک  يارب   ] فّیکتلل دناوتب  رگا  مه  یکی  دنک و  كرت  ار  بش  مه  زور و  مه  ینعی ، 
اهنیا دباوخب . تعاس  شش  يزور  هنابـش  دومرف : یم  باوخ ،  لیلقت  اّما  و  دنکن . كرت  ار  هام  ره  هزور  هس  ياه  هزور  دناوتب  رگا  و  دشابن ...
هتـشاد بولطم  هب  لوصو  مدع  تهج  هب  یبلق  نزُح  ّمه و  دیاب  ًامئاد  ًالّوا : تّیناحور  تیوقت  رد  اّما  و  دـنک . یم  تیافک  تّیناویح  لیلقت  رد 

حبص راکذا  هب  شرافس  هدمع  رکذ  رد  تسا .  تفرعم  نامـسآ  ریـس  حانج  ود  نیا  هک  دنکن ، كرت  ار  رکف  رکذ و  دناوت  یم  ات  ًایناث : دشاب .
تـسا روث  أم  رابخا  رد  هک  باوخ  تقو  رکذ  رت  هدمع  و  اهزامن ]  ] تاولـص تابیقعت  ّمها  هدش و  دراو  رابخا  رد  هک  اهنآ  ّمها  تسا  ماش ،  و 

دندومرف یم  و  مین ،  تعاس و  کی  اهناتسبات  تعاس ،  هس  اهناتسمز  دندومرف : یم  يزیخ  بش  و  دورب ، باوخ  رکذ  لاح  رد  ًارهّطتم  امّیسال 
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ما هدرک  هبرجت  مه  مدوخ  هدـنب  مدـید .  اهرثا  یلیخ  نیملاظلا ]  نم  تنک  ّینِإ  کناحبـس  تن  ّالِإ أ  هلِإ  ـال   ] هّیـسنوی رکذ  هدجـس  رد  نم  هک 
 ( هلآ هیلع و  هّللا  تاولـص   ) تبترم یمتخ  ترـضح  هب  هیدـه  دـصق  هب  دوـش  یم  هدـناوخ  هک  نآرق  مه  یکی  دـنا ، هبرجت  یعّدـم  رفن  دـنچ 
رد هتبلا  دراگن ...( : یم  نینچ  يا  همان  رد  ینادمه  یلقنیسحّالم  موحرم  نافرع  نامسآ  زاورپ  دنلب  نیهاش  زا  يروتـسد  ( 63 (.) دوش هدناوخ 

، زامن زا  دـعب  روآ و  اج  هب  زامن  تعکر  ود  اـمن و  هبوت  دوز  يدرک  تیـصعم  هتـساوخن  يادـخ  رگا  نکم و  یهاـتوک  تیـصعم  زا  باـنتجا 
ناهانگ  ] یصاعم دیامرفب . وفع  مراودیما  هاوخب ،  وفع  راگدرورپ  ِترضح  زا  هدجس  رد  راذگب و  هدجس  هب  رس  نک و  رافغتـسا  هبترم  داتفه 

کی لقا  ـال  درگم . ّتیذا  غورد و  تبیغ و  نوماریپ  راـهنز  اـمن و  كرت  ریگب و  داـی  هدـش ،  تبث  هیلمع  ياـه  هلاـسر  زا  یـضعب  رد  هریبک  [ 
 ( هیلع هلالج  ّلج  هّللا  ناوضر   ) ضیف نسحمّالم  موحرم  ةاجنلا )  جاهنم   ) رد هچنآ  روایب و  اج  هب  هدجس  وش و  رادیب  هدنام  حبـص  هب  تعاس 

نابز ضحم  هب  ترکذ ،  لمع و  هک  نک  یعـس  امن و  لمع  وحن  نامه  هب  وت  زور  بش و  لمع  يارب  زا  تسا  یفاش  یفاـک و  تسا  روکذـم 
رارف مارح  ياذغ  زا  هتبلا  هتبلا  دراد . یمک  باوث  هچ  رگا  دنک ، یمن  بلق  حالـصا  بلق ،  روضح  یب  لمع  هک  دشاب  بلق  روضح  اب  دشابن و 

دنکب و نیگنـس  ار  وت  هک  روخب  نادـنچ  هن  روخم ، هیُنب  تجاح  رب  هدایز  ینعی ،  روخم ؛ دایز  روخب و  مک  ار  اذـغ  لالح .  رگم  روخم  نک ، 
یطرش هب  ریگب ، هزور  یناوتب  ردق  ره  و  دوش . عنام  تدابع  زا  فعض  ببـس  هب  دروآ و  فعـض  هک  روخب  مک  نادنچ  هن  دراد و  زاب  لمع  زا 

بلق اب  نک  زامن  هب  عورـش  و  مومذم ،  ود  ره  مک  هدایز و  حودمم و  ندب  ِتجاح  ردـق  هب  اذـغ  لصاحلا :  ینکن .  رپ  ار  زور  ياج  بش  هک 
سجن ههبج  لحم  ریغ  ناکم  هچ  رگا  دشاب . حابم  دـیاب  تزامن  ناکم  شرف و  سابل و  و  ناناملـسم ،  شغ  ّلغ و  دـسح و  دـقح و  زا  كاپ 
روضح رد  هدنب  نداتـسیا  هنوگ ]  هب   ] زامن هب  تسیاب  و  تسا .  رتهب  شندوبن  یلو  دنک  یمن  لطاب  ار  زامن  هّیدـعتم ،  ریغ  تساجن  هب  شندوب 

ياعد دیحوت و  هبّیط  هملک  هبترم  دص  رافغتـسا و  هبترم  داتفه  حبـص  هضیرف  زا  دعبو  عشاخ .  عضاخ و  بلق  جک و  ِندرگ  اب  لیلج ،  يالوم 
ّلقاال یناوتب  ردق  ره  زور  ره  و  نکم .  كرت  هضیرف  زا  دعب  ار  مالسلا ]  اهیلع  ارهز  همطاف   ] ءاسن هدیـس  حیبست  و  ناوخب .  ار  روهـشم  حابص 
باوخ تقو  رد  و  ترورـض .  ماقم  رد  رگم  نزم  فرح  ندـناوخ  نیب  رد  ناوخب و  عوشخ ،  عوضخ و  وضو و  مارتحا و  اب  نآرق  ءزج  کی 
ناوخب ار ]  ( ] هّللادهش  ) هیآ ردق و  هروس  هبترم  هدزناپ  دیحوت و  هروس  هبترم  راهچ  هحتاف و  هبترم  کی  یـسرکلا و  ۀیآ  ناوخب و  ار  تداهش 

گرم دای  زا  تسا و  بوخ  رایـسب  یناوخب  هبترم  دص  ار  دـیحوت  هکرابم  هروس  یناوتب  تاقوا  زا  یـضعب  رگا  تسا .  بسانم  مه  رافغتـسا  و 
ال  ) كرابم رکذ  و  وشم . لفاغ  ندرک  تیـصو  زا  و  ربق .] رد  ّتیم  لثم   ] باوخب ادـخ  دای  اب  هتـشاذگ ،  تسار  هنوگ  رب  تسد  و  وشم . لفاغ 

کی ره  رد  هعمج  رـصع  بش و  وگب . رایـسب  تقو  ره  رد  ناوخب و  یناوتب ]   ] ردـق ره  ار  نیِملاّظلا )  َنِم  ُْتنُک  یِّنِا  کناْحبُـس  تن  هِلا إ ّال أ 
ره اب  تلاح  ار ، ةرـشع )  سمخ  تاجانم   ) و نکم .  كرت  هعمج  بش  ره  رد  ار  لـیمک  ياـعد  ناوخب و  ار  ردـق  هکراـبم  هروس  هبترم  دـص 

ياهاعد ناوخب و  رایـسب  ار  نیمـصتعم  نیلّـسوتم و  نیدیرم و  نیرقتفم و  نیئبات و  نیکاش و  ِتاجانم  امّیـسال  دـشاب ، بسانم  اهنآ  زا  مادـک 
هّللا ناحبس  میظعلا  هّللا  ناحبس  کی  رافغتسا و  راب  داتفه  رـصع  تقو  رد  و  تسا .  بوخ  رایـسب  بسانم  ماقم  رد  مادک  ره  هلماک ،  هفیحص 

اب اهنیا  همه  تسا و  بوخ  رایسب  نداد  لوط  تونق  نکم و  شومارف  ار  لیوط  هدجس  ناوخب و  مه  ار  هصاخ  تارافغتسا  ناوخب و  هدمحب  و 
(64  .() تسا بوخ  رایسب  یصاعم  كرت 

فافز بش  رد  بش ،  زامن 

امش يارب  یبآ  هک  دیزیخرب  دومرف : تفر و  نانآ  هناخ  رد  هب  رحس  ماگنه  شداماد ،  رتخد و  ِفافز  بش  هر )   ) یفجن رفعج  خیش  هّللا  تیآ 
ناسنا نایم  رد  یباجح  ربق ، هناخ  غارچ  بش ،  زامن  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 65 !) دیناوخب بش  زامن  دینک و  لسغ  ما ،  هدرک  مرگ 

مالـسلا هیلع  اضر  ماما  زا  داد ...  هیدـه  لبعد )   ) هب ینهاریپ  ع )   ) اضر ماما  ( 66  .) تسا تشهب  دیلک  طارـص و  همانرذگ  خزود و  شتآ  و 
نآ ردق  و   ) نک يرادهگن  بوخ  ار  نهاریپ  نیا  درک : شرافـس  وا  هب  داد و  هیده  لبعِد )   ) هب ینهاریپ  ترـضح  نآ  هک  تسا  هدـش  تیاور 
؟  تلود تسیچ  هک  یناد  ( 67  .) ما هدرک  نآرق  متخ  رازه  ما و  هدـناوخ  زامن  تعکر  رازه  یبش  ره  بش و  رازه  نآ ،  اب  نم  هک  نادـب )  ار 
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ندیزگ بل  تسد و  زا  يدرگ  لولم  رخاک  راذگم  تسد  لوا ز  رای  بل  ندیسوب  ندیزگ  يورسخ  رب  یئادگ  وا  يوک  رد  ندید  رای  رادید 
ندیسر مهب  ناوتن  رگید  میرذگب  نوچ  لزنم  هار  ودنیا  زک  تبحص  رامش  تصرف 

یباوخ یمن  اهبش  ارچ 

زا و   ) مناـمب باوخ  رد  دروآ و  موجه  نم  رب  باوخ )   ) نمـشد مسرت  یم  تفگ :  یباوـخ ؟  یمن  اهبـش  ارچ  دـنتفگ : میثـخ )  نب  عـیبر   ) هب
هیلع هللا  همحر  یفجن  یشعرم  یمظعلا  هّللا  تیآ  ترضح  دننک  نفد  وا  اب  ار  شا  هداّجس  درک  ّتیصو  ( 68  (.) موش مورحم  بش  زامن  ضیف 

هک مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تبرت  زا  یحیبست  و  ما ،  هدروآ  اج  هب  بش  زامن  نآ  يور  رب  لاس  هک 70  يا  هداّجس  درک : تیصو  شدنزرف  هب 
یلع مدرکن  كرت  ار  مبـشزامن  ریرهلا  ۀـلیل  رد  یتح  زگره  ( 69 .) دوش نفد  نم  اب  ما  هدرک  رافغتـسا  شیاه  هناد  ددـع  هب  اهرحـس  رد  نآ  اب 

كرت ار  بش  زامن  زگره  تسا )  رون  بش  زامن  : ) دومرف هک  مدینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  هک  یتقو  زا  دومرف : مالـسلا  هیلع 
مبسخ تشوخ  دای  اب  ( 71 .) دشن كرت  مبش  زامن  ( 70) ریرهلا ۀلیل  رد  یتح  دومرف : ترضح  ریرهلا ؟ ۀلیل  رد  یتح  دیسرپ : هاّوگ  نبا  مدرکن . 

یئآ دایب  وت  لوا  مزیخرب  وچ  باوخ  زا  منیب  تشوخ  باوخ  رد 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  سورع  هسیفن 

ردارب تسا .  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دنزرف  قاحسا  رـسمه  تسا  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  دنزرف  دیز  و  دیز ، نب  نسح  رتخد  هسیفن 
دنک راطفا  يزور  ای  دـباوخب ، یبش  هک  مدـیدن  تّدـم  نیا  رد  مدرک و  تمدـخ  ار  ما  هّمع  ماـمت  لاـس  لـهچ  دـیوگ : یم  هسیفن  ( 72  ) هداز

مسفن اب  هنوگچ  داد : یم  خساپ  ینک ؟  یمن  ارادم  دوخ  اب  ارچ  متفگ :  یم  وا  هب  دنارذگ . یم  هزور  هب  ار  اهزور  مایق و  هب  ار  اهبـش  هتـسویپ 
هدناوخن بش  زامن  ( 73 .) راگتـسر نامدرم  رگم  دنرذگ  یمن  اهنآ  زا  هک  مراد  شیپ  رد  ییاه  هندرگ  تخـس و  یهار  هک  نیا  اب  منک  ارادم 

حبـص زور  کی  دـیوگ : یم  هر )   ) یمق ساّبع  خیـش  جاح  موحرم  شردـپ  هراـبرد  هداز  ثّدـحم  یلع  مالـسالا  تجح  درک  یم  هیرگ  دوب 
 ! مدناوخن بش  زامن  بشید  هک  نیا  يارب  دومرف : دـیزیر ؟ یم  کشا  ارچ  مدیـسرپ :  وا  زا  دومن ، ندرک  هیرگ  هب  عورـش  تساخرب و  مردـپ 

نیا ارچ  دیا ، هدرواین  اج  هب  یمارح  دیا و  هدرکن  بجاو  كرت  هک  امـش  تسین ،  بجاو  تسا و  بحتـسم  هک  بش  زامن  ناج !  ردپ  متفگ : 
(74 (؟ دوش بلـس  نم  زا  ندناوخ  بش  زامن  قیفوت  دـیاب  هک  ما  هدرک  هچ  نم  هک  تسا  نیا  زا  نم  ینارگن  مدـنزرف !  دومرف : دـینارگن ؟ روط 
دزیخرب و باوخ  زا  ماگنه  بش  يا  هدنب  هاگ  ره  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دناوخب  بش  زامن  ادخ  يدونشخ  يارب  هک  یسک 
هب لاعتم  راگدرورپ  دـناوخب ، بش  زامن  دـنوادخ  يدونـشخ  يارب  تسا ،  یقاب  وا  نامـشچ  رد  باوخ  ینیگنـس  راثآ )  ) زونه هک  یلاـح  رد 

يزامن ندناوخ  رطاخ  هب  تساخرب و  باوخ  رتسب  زا  بش  همین  رد  هک  ارم  هدنب  دینیب  یمن  ایآ  دـیامرف : یم  دـنک و  یم  تاهابم  شا  هکئالم 
(75  .) ما هدیزرمآ  ار  وا  هک  دیشاب  دهاش  سپ  درک ؟ اهر  ار  نیریش  باوخ  ما ،  هدرکن  بجاو  وا  رب  هک 

... زامن و ندناوخ  يارب  تلهم  تساوخرد 

شردارب هب  ترـضح  دـنک ، زاغآ  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نایرکـشل  رب  هلمح  تفرگ  میمـصت  نمـشد  هک  یتقو  اعوسات  زور  رـصع  رد 
بلط شیاـین و  زاـمن و  هب  ار  بشما  اـت  راذـگاو ، ادرف  هب  ار  راـک  یناوـت  یم  رگا  ورب و  ناـنآ  يوـس  هب  : ) دوـمرف مالـسلا )  هیلع  لـضفلاابا  )

(76  .() مراد تسود  ار  شزرمآ  تساوـخرد  اـعد و  ِيرایـسب  نآرق ،  توـالت  زاـمن ، نم  هـک  دـناد  یم  ادـخ  مـینک ،  يرپـس  وا  زا  شزرمآ 
هدنز بش  نآ  راوهار  بکرم  اهنت  هک  تسا  يرفـس  يدنوادخ  ياقل  هب  ندیـسر  دـنیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح 

(77  .) تسا يراد 
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تراسا رد  بش  زامن 

، دیــسر تداهــش  هـب  تـسبرب و  تـخر  ناـمنایم  زا  يزیزع  هـک  نآ  زا  سپ  اــههاگودرا ، زا  یکی  رد  دــیوگ : یم  هدازآ  ناردارب  زا  یکی 
هیلع نیسح  ماما  ( 78 (.) دناوخ یم  بش  زامن  هرامـش 12  قاتا  هشوگ  رد  بش  ره  هک  دوب  يریـسا  وا   : ) تفگ شا  هرابرد  یقارع  نابهورگ 
لها دبای  همتاخ  ادخ  تدابع  بش و  مایق  اب  شرمع  هک  یسک  دومرف : ترضح  نآ  هک  درک  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  مالسلا 

(79  .) تسا تشهب 

دیشخبن دوس  يرگید  زیچ  بش  زامن  زا  ریغ 

نآ مامت  تفگ :  درک ؟ راتفر  هنوگچ  وت  اب  دنوادخ  دندیـسرپ : يو  زا  دندید و  باوخ  رد  دوب -  نافرع  خـیاشم  زا  هک  ار -  يدادـغب  دـینُج 
زج دیـشاپ و  مه  زا  موسر  نآ  تشگ و  دـیدپان  لد  زا  مولع  نآ  تخیر و  مه  رد  تارابع ،  نآ  تفر و  تسد  زا  یناـفرع  زومر  تاراـشا و 

: دومرف یملید  نامیلس  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 80 .) دیشخبن دوس  يرگید  زیچ  ار  ام  میدروآ ،  اج  هب  رحس  ماگنه  هک  یهاتوک  تعکر 
(81 .) دنامب مورحم  بش  زامن  زا  هک  تسا  یسک  راکنایز  انامه  نکن ،  كرت  ار  بش  زامن  نامیلس !  يا 

اروشاع بش  رد  شنارای  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما 

نیسح شیاین  همزمز و  هلان و  يادص  بش ،  نآ  میناوخ :  یم  نینچ  اروشاع -  بش  رد  شنارای -  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  لاح  حرش  رد 
نارگید دـندرک و  یم  هدجـس  یخرب  دـندوب و  عوکر  رد  یهورگ  دیـسر ، یم  شوگ  هب  لـسع  روبنز  ياوآ  نوچمه  دادـماب  اـت  شناراـی  و 

هیلع نیسح  ماما  ياه  همیخ  هب  ناشراذگ  هک  دعس ) رمع   ) نازابرس زا  رفن  ود  یس و  بش  نآ  دندوب . مرگرس  تدابع  هب  هتسشن  ای  هداتسیا و 
لد رب  یکمن  دزیر  وت  لعل  بل  زک  دوش  هچ  تحالم  نسح و  هشداـپ  يا  رخآ  ( 82 .) دنتفرگ رارق  لاح  روش و  نیا  ریث  أت  تحت  داتفا  مالسلا 

شیر

 ( ع  ) یسیع ترضح  نامز  رد  هحلاص  ینز 

زامن و هب  تشاذگ و  یم  تشاد  هک  يراک  ره  دش ، یم  زامن  تقو  نوچ  هدباع ،  هحلاص  دوب  ینز  مالسلا ،  هیلع  میرم  نب  یسیع  نامز  رد  )
، داتـسیا زامن  رد  نوچ  تشگ  لوغـشم  زامن  هب  درک و  اهر  نتخپ  نان  درک ، گـناب  نذؤم  تخپ ،  یم  ناـن  يزور  دـش  یم  لوغـشم  تعاـط 

زور هک  رتهب  دزوسب  ناـن  همه  رگا  داد : باوج  لد  هب  نز  دوش . هتخوس  همه  ناـن  يوش  غراـف  زاـمن  زا  وت  اـت  درک : هسوسو  يو  رد  ناـطیش 
رگا داد : باوج  لد  رد  نز  دـش . هتخوس  داتفا و  رونت  رد  ترـسپ  هک :  درک  هسوسو  ناطیـش  راـب  رگید  دزوسب . خزود  شتآ  هب  منت  تماـیق 

تـسد زامن  زا  متـشگ و  یـضار  یلاعت  يادخ  ياضق  هب  نم  دنازوسب  شتآ  هب  ارم  رـسپ  منک و  زامن  نم  هک  تسا  هدرک  اضق  یلاعت  يادـخ 
شیوخ ياج  هب  رونت  رد  ار  نان  زامن ، رد  دید  ار  نز  دمآ ، رد  هناخ  ِرد  زا  نز  ِرهوش  شتآ .  زا  دراد  هاگن  ار  دنزرف  یلاعت  هّللا  هک  مرادـنرب 

ناتـسوب يو  رب  ّلجوّزع  يادخ  تردق  هب  شتآ  هدشن و  مک  وا  زا  يوم  رات  کی  دنک و  یم  يزاب  شتآ  رد  دـید  ار  دـنزرف  هتخوسن و  دـید 
تمالـس و هب  دید  ار  دـنزرف  تسیرگن ،  رونت  رد  دروآ و  رونت  کیدزن  تفرگ و  ار  وا  تسد  رهوش  تشگ  غراف  زامن  زا  نز  نوچ  هتـشگ . 
ار دنزرف  رهوش  ار . ّلجوّزع  يادخ  دروآ  اجب  رکش  هدجس  نز  درک و  یلاعت  يراب  رکـش  درک و  بّجعت  هدشن ،  نایرب  چیه  تمالـس  هب  نان 

تلماعم هچ  ات  سرپب  نز  نیا  زا  ورب  تفگ :  مالسلا  هیلع  یسیع  تفگب :  يو  اب  هصق  لاح  درب و  مالسلا  هیلع  یـسیع  کیدزن  هب  تشادرب و 
یم یحو  يو  يارب  لـیئربج  دـمآ و  یم  یحو  ار  وا  دوـب ، نادرم  يارب  رگا  تمارک  نیا  هـچرگا  يادـخ ؟  زا  دراد  ّرـس  هـچ  تـسا و  هدرک 
نم ات  رگید  متشاد و  سپزاب  ار  ایند  راک  متفرگ و  شیپ  ترخآ  راک  داد : باوج  نز  دیسرپ . يو  ِتملاعم  زا  دمآ و  نز  شیپ  رهوش  دروآ .
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ياج هب  اهراک  همه  مدینشب  زامن  گناب  نوچ  متشاد  تسد  رد  راک  رازه  رگا  رگید  و  نانز ،  لاح  رد  الا  متـسشنن  تراهط  یب  زگره  ملقاع 
مدادن باوج  ار  وا  متشادن و  لد  رد  يو  توادع  نیک و  داد ، مانشد  درک و  افج  ام  اب  هک  ره  رگید  متـشگ و  لوغـشم  زامن  هب  مدرک و  اهر 
تمحر يو  قلخ  رب  متـشاد و  میظعت  ار  يادخ  نامرف  مدـش و  یـضار  یلاعت  يادـخ  ياضق  هب  مدـنکفا و  شیوخ  يادـخ  اب  شیوخ  راک  و 

 ، یمدرکن اهر  ( 83  ) تشاچ زامن  بش و  زامن  رگید  یمدادـب و  يدوب  رایـسب  رگا  كدـنا و  رگا  مدـینادرگن  زاـب  زگره  ار  لـئاس  مدرک و 
یم هیلع  هللا  همحر  ینادمه  یلقنیـسح  ّالم  موحرم  ینّابر  فراع  ( 84  (.) یتشگ ربمایپ  يدوب  درم  نز  نیا  رگا  تفگ :  مالـسلا  هیلع  یـسیع 

(85  .) تسا هدشن  هدید  اهنآ  ریغ  زا  دنا ، هدوب  اهزیخ  بش  زا  همه  دنا ، هدیسر  ییاج  هب  نید  تاماقم  رد  هک  یناسک  دومرف :

دنک تولخ  شیالوم  اب  رات ، بش  همین  رد  هکیسک 

رد يرون  دنوادخ  دزادرپب  تاجانم  هب  دنک و  تولخ  شیالوم  اب  رات ، بش  همین  رد  يا  هدنب  نوچ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
لبنت ياهناسنا  هک  یلاح  رد  تسا  هدرک  تولخ  نم  اب  کیرات  بش  همین  رد  هک  دینیبب  ار  ما  هدنب  : ) دیوگ شناگتـشرف  هب  دهد و  رارق  شلد 

ریبک رفعج  خیش  موحرم  تالاح  رد  ( 86  .() ما هدیزرمآ  ار  وا  نم  هک  دیشاب  دهاش  امـش  دنباوخ ، رد  نالفاغ  دنا و  هدوهیب  ياهراک  مرگرس 
 ، هدوب فرـشا  فجن  نکاس  مهدزیـس و  نرق  رد  املع  ِناگرزب  زا  هک  ءاطغلا  فشاک  ریبک  رفعج  خیـش  موحرم  تـالاح  رد  ءاـطغلا  فشاـک 

فّرشم رّهطم  مرح  هب  زیخرب  دومرف : هدرک و  رادیب  باوخ  زا  ار  شناوج  دنزرف  تساخرب ،  دّجهت )  ) يارب هک  اهبش  زا  یکی  رد  تسا :  هدمآ 
دـمآرب و راذـتعا  ماقم  رد  دوب ، راوشد  شیارب  بش  ِتعاس  نآ  رد  باوخ  زا  نتـساخرب  هک  ناوج  دـنزرف  میناوخب .  زاـمن  اـجنآ  رد  هدـش و 

مه اب  هک  وش  اّیهم  زیخرب ، ما ؛  هداتسیا  اج  نیا  نم  هن ،  دومرف : موش .  یم  فّرشم  ًادعب  دیوشن ؛ نم  رظتنم  امـش  متـسین  اّیهم  ًالعف  نم  تفگ : 
ار يریقف  درم  اج  نآ  دندیـسر ، هک  رّهطم  ِنحـص  ِرد  رانک  دـنداتفا . هار  مه  اب  تخاس و  وضو  تساخرب و  اج  زا  راچانب  هداز ،  اـقآ  میورب . 

ِتقو نیا  رد  صخش  نیا  دومرف : شدنزرف  هب  داتسیا و  راوگرزب  ملاع  نآ  تسا .  هدرک  زارد  مدرم  فرط  هب  زاین  تسد  هتسشن و  هک  دندید 
؟ ددرگ وا  دیاع  نارذـگهر ،  زا  تسا  نکمم  رادـقم  هچ  ایآ  دومرف : مدرم .  زا  يدّـکت  يارب  تفگ :  تسا ؟  هتـسشن  اج  نیا  هچ  يارب  بش 

غلبم يارب  مدآ  نیا  نیبب  نک و  رکف  تسرد  مدـنزرف !  دومرف : ءاـطغلا  فشاـک  موحرم  ناـمز .)  نآ  لوپ  هب   ) ناـموت کـی  ًـالامتحا  تفگ : 
هـشوگ نیا  رد  دـمآ  تشادرب و  تسد  دوخ  شیاـسآ  باوخ و  زا  بش  تقو  نیا  رد  لـمتحم ،)  مه  نآ   ) اـیند شزرا  مک  كدـنا و  رایـسب 
دامتعا نادّجهتم  نازیخ و  بش  هرابرد  ادخ  ياه  هدعو  هب  صخش ،  نیا  هزادنا  هب  وت ، ایآ  درک ! زارد  مدرم  يوس  هب  ّللذت  تسد  تسـشن و 
ینـشور هیام  هک  یّمهم  ياهـشاداپ  هچ  دـناد  یمن  سک  چـیه  ٍنیع - ) ةَّرق أ  نم  مهل  یفخ  ام أ  ٌسفن  ُمَْلعَت  َـالَف   : ) تسا هدومرف  هک  يرادـن 

هّبنت دروخ و  ناکت  نانچ  دوخ  لد  هدنز  ِردپ  راتفگ  نیا  ندینـش  زا  ناوج  دـنزرف  نآ  دـنا  هتفگ  ( 87  - ) هدش هتفهن  اهنآ  يارب  تساهمـشچ 
(88 .) دشن كرت  شبش  زامن  دوب و  رادروخرب  بش  رخآ  يرادیب  تداعسو  فرش  زا  رمع  رخآ  ات  هک  تفای 

اروشاع زور  رد  شرهاوخ  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  شرافس 

بنیز شرهاوخ  هب  باطخ  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  اب  عادو  نیرخآ  ماگنه  اروشاـع  زور  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هدـمآ :  تیاور  رد 
: دیامرف یم  ّلجوّزع  دنوادخ  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 89  .) نکم شومارف  بش  هلفان  زامن  رد  ارم  مرهاوخ !  دومرف : مالـسلا  اهیلع 

تـسا ترخآ  تنیز  دناوخ  یم  بش  نایاپ  رد  ادـخ  هدـنب  هک  بش  هلفان  زامن  تعکر  تشه  و  تسایند .)  یگدـنز  تنیز  نادـنزرف  لام و  )
(90 .)

 ... ار ناگدنب  ناگتشرف  ندرک  رادیب 

زا ار  وا  راب  ود  بش  ره  تسا و  نابهگن  وا  رب  يا  هتشرف  هکنیا  رگم  دباوخ  یمن  مدرم  زا  کی  چیه  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 
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یم رادیب  ار  وا  هک  يا  هتـشرف  يانث  وا  بش )  زامن  تاجانم و  و   ) ادخ دای  يارب  زیخرب  ادخ ! هدـنب  يا  دـیوگ : یم  دـنک و  یم  رادـیب  باوخ 
مریگ یم  دهاش  ار  ادخ  نم  نکن ،  راکنا  ار  رابخا  نیا  دسیون : یم  تیاور  نیا  لیذ  يزیربت ،  یکلم  اقآ  داوج  ازریم  موحرم  دینش . یم  درک 

وا هب  هک  دونش  یم  دنک  یم  ادیب  رحس  ماگنه  رد  ار  وا  هک  يا  هتشرف  يادص  هک  مسانش  یم  ار  یسک  نیدّجهتم ،  ناراد و  هدنز  بش  زا  هک 
اب بش  زامن  هماقا  يارب  هک  صخـش  نیا  دوش  یم  روصت  ( ) 91 .) دزیخ یم  رب  بش  زامن  ادخ و  رکذ  يارب  وا  دـنک و  یم  باطخ  اقآ  ظفل  هب 
وا تسا .  هدرک  نایب  ترابع  نیا  هب  ار  تقیقح  نیا  ییاتـسدوخ  زا  زیهرپ  يارب  هک  تساقآ  داوج  ازریم  دوخ  دوش  یم  رادیب  هتـشرف  يادـص 
رد يا  هدنب  هک  هاگنآ  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 92 (.) دیشیدنا یمن  يرگید  زیچ  هب  تشادن و  رس  رد  ییاوه  وا  تساوخ  ادخ و  زج 

دنوادخ ّبر ) ای  ّبر  ای  : ) دیوگب نوچ  دنک و  یم  ینارون  ار  شبلق  دنوادخ  دزادرپب ، تاجانم  هب  وا  اب  دـنک و  تولخ  شیالوم  اب  بش  همین 
(93  .) منک تیاطع  ات  نک  تساوخرد  نم !  هدنب  کیبل )  : ) دیامرف یم  لیلج 

ییالبرک دمحا  دیس  هّللا  تیآ  بش  زامن 

فراـع هک  میناوخ  یم  هیلع -  هللا  همحر  ینادـمه  یلقنیـسح  ّـالم  نادرگاـش  زا  هیلع -  هللا  همحر  ییـالبرک  دـمحا  دیـس  هّللا  تیآ  هراـبرد 
هیلع میهاربا  ماـقم  هب  دـمآ و  رد  یکی  بش  همین  هب  میدـنارذگ ،  یم  هلهـس  دجـسم  هب  ار  اهبـش  زا  یبـش  دومرف : یـضاق  یلع  اـقآ  گرزب ، 

تّدش زا  تسا و  ءاّکب  دمحا  دیس  ياقآ  مدید :  متفرب و  هاگ  نآ  دیشروخ ، عولط  ات  دش  هدجس  رد  حبص  هضیرف  یپ  زا  درک و  ماقُم  مالسلا 
دوجو رب  زامن  ماگنه  هب  دیامرف : یم  ییالبرک  موحرم  هرابرد  مه  ینارهت  گرزب  اقآ  همّالع  تسا .  هدرک  لِگ  ار  هاگ  هدجس  كاخ  هیرگ ، 

نیا رد  مدوب ،  وا  هیاسمه  لاس  نیدـنچ  نم  دوب ... ءاکبلا  ریثک  وا  دـیراب . یم  ورف  ناراـهب  ربا  دـننامه  وا  ياهکـشا  هتـشادن و  یطّلـست  دوخ 
. دـش یم  دوخ  یب  دوخ  زا  داد و  یم  فک  زا  رایتخا  نانع  هّیلیل ،  لفاون  ماگنه  هب  هژیو  هب  زامن  رد  مدـید ...  وا  زا  یتفگـش  ياـهراک  تّدـم 
هب ار  تعیبط  میخـض  ياه  هدرپ  دوب و  هدـش  لیدـبت  تریـصب  هب  وا  رـصب  هک  دوب  یـسک  هناگی  دـیوگ : یم  ناشیا  نیرـصاعم  زا  رگید  یکی 

ماقم نادب  ار  یسک  دوب و  هتشادرب  دوخ  مشچ  يولج  زا  لفاون  يادا  رب  یمیاد  تبظاوم  داروا و  هیعدا و  رد  لّغوت  تدابع و  ترثک  هطـساو 
لاصو هب  دـش و  لیان  قح  برق  هب  رـصع -  زامن  قشع -  زامن  کی  رد  ماجنارـس  ییالبرک  دـمحا  دّیـس  هّللا  تیآ  نیکلاـسلا  دّیـس  مدـیدن . 

(94 .) دیدرگ شیوخ  بوبحم  يدبا  دهاشم  دیسر و  ناناج 

مالسلا هیلع  يداه  ماما  بش  زامن 

يرپس دوجـس  عوکر و  هب  عوشخ ،  تلاح  اب  ار  بش  دروآ و  یم  يور  ادـخ  هاگرد  هب  بش  ماگنه  مالـسلا  هیلع  يداه  ترـضح  مهد  ماما 
ضرع دوب و  تاجانم  رد  شیادخ  اب  هتـسویپ  تشادن و  دوجو  یلیاح  كاخ  هزیرگنـس و  زج  نیمز ،  شا و  ینارون  یناشیپ  نیب  درک و  یم 

؛  تسا هدروآ  يور  وت  هب  یتسدـیهت  هدـش و  دراو  وت  رب  يراکهنگ  اراـگدرورپ ! َدَـصَق - )... ْدَـق  ٌریقَف  َو  َدَرَو  ْدَـق  ٌء  ییـسُم  یهِلا  : ) درک یم 
(95 .) رذگ رد  ششزغل  زا  هد و  رارق  شیوخ  تمحر  تیانع و  دروم  ار  وا  نادرگم و  هجیتن  یب  ار  ششالت 

مشاب ادخ  رازگرکش  هدنب  دیابن  ایآ 

یلص مالسا  ربمایپ  زا  ترمع  رد  هک  يراک  نیرتزیگنا  تفگـش  مدیـسرپ :  وا  زا  متفر ،  هشیاع  دزن  يزور  دیوگ : یم  حایر )  یبا  نب  ءاطع  )
هب ربمایپ  هک  اهبش  زا  یبش  هک :  نیا  رت  بیجع  همه  زا  یلو  دوب ، زیگنا  تفگـش  شا  همه  ربمایپ  راک  تفگ :  دوب ؟ هچ  يدید  هلآ  هیلع و  هللا 

کـشا زاـمن  لاـح  رد  ردـق  نآ  داتـسیا و  زاـمن  هب  تفرگ و  وضو  تساوخرب و  اـج  زا  هک  دوب  هتفرگن  مارآ  زونه  دوـب ، هتخادرپ  تحارتـسا 
دش و رت  شمشچ  کشا  زا  نیمز  هک  تسیرگ  نادنچ  داهن و  هدجس  هب  رـس  سپـس  دش ، رت  شمـشچ  کشا  زا  شـسابل  يولج  هک  تخیر 

ارچ درک : ضرع  دـید . نایرگ  ار  ربمایپ  دـناوخ ، حبـص  زامن  هب  ار  وا  لالب )   ) هک یماگنه  دوب . ناـیرگ  بلقنم و  حبـص  عولط  اـت  ناـنچمه 
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(96 (؟  مشاب ادخ  رازگرکش  هدنب  دیابن  ایآ  دومرف : دییادخ ؟ فطل  لومشم  امش  دینایرگ ؟ نینچ 

دش یم  رادیب  باوخ  زا  داتسا  يادص  اب  بش  ره 

يرون همالع  نامگرزب  داتـسا  هب  ءاطغلا  فشاک  نیـسح  دّمحم  همّالع  يزور  دیوگ : یم  هیلع  هللا  همحر  ینارهت  گرزب  اقآ  خیـش  هّللا  تیآ 
؟ ارچ ارچ ؟ دومرف : يا  هناردـپ  باتع  اب  يرون  همالع  دور . یم  تسد  زا  بش  زاـمن  منک و  یم  ینیگنـس  ساـسحا  اهبـش  زا  یـضعب  تفگ : 

ثّدحم مداتـسا  ياسر  يادص  دومرف : نم  هب  ءاطغلا  فشاک  همّالع  يزور  درک . تافو  يرون  همالع  اهلاس  تشذـگ  زا  سپ  زیخرب .! زیخرب !
یم رد  الـص  هک  ییادـص  مزیخ .  یم  رب  بش  زامن  هب  دـنک و  یم  رادـیب  ارم  دـسر و  یم  مشوگ  هب  حبـص  هدـیپس  هب  یتعاس  بش  ره  يرون 
ربهر تشاد  هلان  هآ و  اب  دّـجهت  بش  همین  درم  نیا  ( 97 !) زیخرب زیخرب ، وش ، رادیب  يا ؟  هدیباوخ  ارچ  ارچ ؟ مدنزرف !  نیـسح !  دّمحم  دهد :
هلان هآ و  اب  دّـجهت  بش  همین  درم  نیا  دومرف : هیلع  هللا  همحر  يرهطم  دیهـش  هرابرد  يا  هنماـخ  هّللا  تیآ  ترـضح  یمالـسا  بـالقنا  مّظعم 
کی درک . ... یم  رادیب  باوخ  زا  ار  دارفا  وا  تاجانم  هیرگ و  يادـص  هک  يروط  هب  درک  یم  هیرگ  دـناوخ و  یم  بش  زامن  ینعی  تشاد . 
يادص دندوب  هدشن  تفتلم  لّوا  هتبلا  دـندوب . هدـیرپ  باوخ  زا  ام  هداوناخ  ناشیا  هیرگ  يادـص  زا  بش  فصن  دـندوب . ام  لزنم  ناشیا  بش 

زا هک  ییادص  اب  هیرگ ،  اب  هارمه  دناوخ  یم  بش  زامن  بش  فصن  ناشیا  هلب  تسا .  يرهطم  ياقآ  يادص  هک  دـندیمهف  دـعب  اما  تسیک ، 
(98 .) دینش ار  نآ  دش  یم  قاتا  نآ 

شاب رادیب  بش  یهاوخ  یم  دومحم  ماقم  رگا 

 ، تسا گرزب  یماقم  تمایق  رد  تعافـش  ماقم  دّـمحم ! يا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  هب  باطخ  لاـعتم  دـنوادخ 
يدونـشخ رگا  دّمحم  يا  یناوخب .  بش  زامن  يزیخرب و  بش  ماگنه  هک  تسا  نآ  شهار  اّما  تسا ،  مّلـسم  وت  يارب  تسا و  دومحم  ماقم 

َنِم َو   . ) ناوخب بش  زامن  شاب و  رادـیب  بش  یهاوخ  یم  دومحم  ماـقم  رگا  و  نک .  لـمع  تلاـسر  فیاـظو  هب  زور  رد  یهاوخ  یم  ار  اـم 
( زامن و   ) نآرق و ) زیخرب ، باوخ  زا   ) ار بش  زا  یساپ  و  ( - 100 (، ) 99 () ًادوُمْحَم ًاماقَم  َکُّبَر  َکَثَْعبَی  ْنَأ  یـسَع  ََکل  ًۀَِلفان  ِِهب  ْدَّجَهَتَف  ِْلیّللا 

دزیگنا رب  شیاتس  ِروخ  رد  یماقم  هب  ار  وت  تراگدرورپ  تسا  دیما  تسوت ؛  يارب  یفاضا  هفیظو  کی  نیا  ناوخب ! 

 ( هر  ) يزیربت یکلم  داوجازریم  موحرم  تالاح  رد 

بادآ تاروتـسد و  يارجا  نمـض  دـش  یم  رادـیب  باوـخ  زا  دّـجهت  يارب  هک  بش  ره  هیلع  هللا  همحر  يزیربـت  یکلم  داوـج  ازریم  موـحرم 
نامـسآ فارطا  هب  دمآ و  یم  نوریب  سپـس  درک و  یم  دنلب  هیرگ  هب  ادـص  شرتسب  رد  یتّدـم  اعد ، هدجـس و  لیبق  زا  باوخ  زا  نتـساخرب 

، درک یم  هیرگ  یتّدم  تشاذـگ و  یم  راوید  هب  رـس  دـناوخ و  یم  ار  ( 101 ...() ِضْرالا َو  ِتاَومَّسلا  ِْقلَخ  ِیف  َّنِإ   ) تاـیآ درک و  یم  هاـگن 
زامن لحم  هب  نتـشگرب  ات  ندش  رادـیب  ماگنه  زا  تسیرگ و  یم  تسـشن و  یم  ضوح  رانک  رد  دـش و  یم  هدامآ  نتفرگ  وضو  يارب  سپس 

، دش یم  دّجهت  لوغـشم  دیـسر و  یم  شیّالـصم  هب  تفرگ و  یم  وضو  هک  یتقو  درک ، یم  هیرگ  تساخ و  یم  رب  تسـشن و  یم  اج  دـنچ 
هک اجنآ  ات  تشاد  ینالوط  ياه  هیرگ  اهنآ  تونق  رد  ًاصوصخم  اهزامن و  رد  وا  دوبن ، فصو  لـباق  دـش و  یم  بلقنم  یلیخ  شلاـح  رگید 
زا رتابیز  یتروص  ناراد  هدنز  بش  ارچ  دیسرپ : مالسلا  هیلع  داّجـس  ماما  زا  ( 102 .) دنا هدروآ  رامش  هب  رصع  نیئاّکب  ءزج  ار  ناشیا  یـضعب 

(103  .) تسا هدناشوپ  نانآ  هرهچ  رب  دوخ  رون  زا  دنوادخ  دنا ، هدرک  تولخ  شیوخ  يادخ  اب  نانآ  نوچ  دومرف : دنراد ؟ نارگید  تروص 
ندناوخ يارب  شا  هناخ  رد  ار  یقاتا  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  شیاهبـش  مالـسلا و  هیلع  یلع  نانمؤمریما 

درب و یم  قاـتا  نآ  هب  دوخ  هارمه  دوب  رادـیب  هک  ار  شناـکدوک  زا  یکی  تشذـگ  یم  بش  زا  يرادـقم  نوچ  دوـب ، هداد  صاـصتخا  زاـمن 
درامشب کبس  ار  بش  زامن  هک  یسک  بش و  زامن  داب  وت  رب  یلع  يا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ( 104 .) دش یم  زامن  لوغشم 
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. دنناوخب ار  بش  زامن  متُّما  مامت  هدب  روتسد  و  نک ،  لمع  نم  تّیصو  هب  سپ  تسین  ام  زا 

میوش روآدای  ار  ربق  یکیرات  بش  زامن  ندناوخ  اب 

و  ) زیخرب باوخ  زا  بش  یکیرات  رد  یـسوم !  يا  هک :  درک  یحو  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  هب  لاعتم  يادـخ  هک  تسا  هدـش  تیاور 
زامن ندناوخ  اب  دـیاب  رازگ  زامن  تسا  هدـمآ  نینچمه  ( 105  .) مهد رارق  تشهب  ياهغاب  زا  یغاب  ار  تربق  اـت  نک )  زاـین  زار و  تاـجانم و 

(106 .) دوش رّکذتم  ار  ربق  یکیرات  بش ،  زامن  زا  دتفیب و  رشحم  یمرگ  دای  هب  رهظ  زامن  زا  دروآ و  دای  هب  ار  تمایق  ِحبص  حبص ، 

هدشن نایب  بش  زامن  شاداپ 

هک بش ،  زامن  زج  تسا ،  هدش  رکذ  نآرق  رد  شـشاداپ  دهد  یم  ماجنا  نامیا  اب  ناسنا  هک  یکین  ِراک  ره  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
(، 107 ...() ِعِجاـضَْملا ِنَع  ْموُُهبُونُج  یفاـجتَت   : ) تسا هدومرف  ردـق  نیمه  دوـمرفن ، ناـیب  تحارـص  اـب  ار  نآ  دـنوادخ  نآ  تّیمها  رطاـخ  هب 

دیما میب و  اب  ار  دوخ  ِراگدرورپ  و  دـنروآ ) یم  ادـخ  هاگرد  هب  ور  دـنزیخ و  یم  اپ  هب  و   ) دوش یم  رود  بش  لد  رد  اهرتسب  زا  ناشیاهولهپ 
يارب تساهمشچ  ینـشور  هیام  هک  یّمهم  ياهـشاداپ  هچ  دناد  یمن  سک  چیه  دننک ! قافنا  میا  هداد  يزور  نانآ  هب  هچنآ  زا  دنناوخ و  یم 

(108 .) دنداد یم  ماجنا  هک  تسا  ییاهراک  ِشاداپ  نیا  هدش ،  هتفهن  نانآ 

دشن كرت  شبش  زامن  هاگچیه 

هب تبـسن  درک ، یم  هیـصوت  راک  نیا  هب  دوب و  وضو  اب  هشیمه  وا  هک :  تسا  هدـمآ  هیلع  هللا  همحر  يرهطم  دیهـش  هّللا  تیآ  لاح  حرـش  رد 
هب فیلکت  ّنس  زا  دروآ و  یم  اج  هب  ینالوط  ياه  هدجـس  اشع  برغم و  زامن  زا  دـعب  تشاد ،  قیقد  تراـظن  دوخ  نادـنزرف  ضیارف  ماـجنا 

(109 .) دشن كرت  شبش  زامن  هاگ  چیه  دعب ،

يراوزبس يداه  الم  موحرم  يراد  هدنز  بش 

بـش یکیرات  رد  دـندوب و  رادـیب  ار  بش  رخآ  ثلث  لاس ،  مامت  رد  دـنا : هتـشون  يراوزبس  يداه  ّالم  جاـح  یهلا ،  میکح  لاـح  حرـش  رد 
(110  .) باتفآ عولط  لّوا  ات  دندرک ، یم  تدابع 

همه يارب  زامن  رد  اعد 

لومـشم ار  دّمحم  نم و  اهنت  اراگدرورپ ! دـیوگ : یم  دوخ  زامن  رد  يدرم  دینـش  هک  دوب  زامن  لوغـشم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  )
نایاپ هب  ار  دوخ  زامن  هکنآ  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  نکن !  محر  سک  چیه  رب  رفن ، ود  ام  رب  زج  هد و  رارق  دوخ  تمحر 

تمحر ینک و  یمن  اعد  ار  ناناملـسم  همه  ارچ  ینعی  (.( ) 111  ) یتخاس دودحم  ار  عیـسو  زیچ  کی  وت  ارچ ) : ) دومرف درک و  وا  هب  ور  درب ،
فیرش روضح  هب  ار  نآ  متشون و  تماما  رد  يا  هلاسر  دیوگ : یلمآ  هداز  نسح  هّللا  تیآ  یهد )؟  یم  صاصتخا  تدوخ  نم و  هب  ار  ادخ 
هعلاـطم ار  نآ  ماـمت ،  هرود  کـی  دـندومرف و  فطل  دوب و  وا  دزن  رد  یتّدـم  مداد ،  هئار  هیلع  یلاـعت  هّللا  ناوـضر  یئاـبطابط  همّـالع  داتـسا 

هیلع و هللا  یلص  يدّمحم  باطخ  مهف  هب  ارم  ایادخ  راب  هک :  مدوب  هدرک  یصخش  ياعد  مدوخ  هرابرد  هلاسر ،  نآ  ياج  کی  رد  دندومرف ،
ماع میاعد  هکلب  مدرکن  مدوخ  قح  رد  یصخش  ياعد  متخانش  ار  دوخ  نم  ات  اقآ ! دومرف : بناج  نیا  هب  هلاسر  ّدر  ماگنه  رد  هد .  التعا  هلآ 

، دنک اعد  امـش  زا  یکی  هاگ  ره  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ( 112  .) تشاذـگ رثا  نم  رد  رایـسب  یقالخا  بید  أت  نیا  تسا . 
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زامن یعمج  اب  هک  یسک  دومرف : زین  و  ( 113 .) دنک یم  باجتسم  رتدوز  ار  اعد  راک  نیا  اریز  دنک ، اعد  ار  همه  دهد و  ّتیمومع  ار  شیاعد 
تسین اور  نآ  زا  تلفغ  هک  يرگید  بلطم  ( 114  .) تسا هدرک  افج  نانآ  هب  دیامن ، شومارف  ار  نانآ  دنک و  اعد  دوخ  يارب  اهنت  دـناوخب و 

ره تسا و  هار  زاغآ  نیا  هکلب  دـسر ، یمن  نایاپ  هب  رازگزامن  هفیظو  نارگید ،  دوخ و  يارب  ندرک  اعد  زامن و  نتـشاد  اپ  رب  هک :  تسا  نیا 
: دنا هدومرف  یلمآ  يداوج  هّللا  تیآ  هکنانچ  دنک ، مادقا  ناناملسم  تالکشم  ّلح  يارب  زین  ًالمع  نیا ،  رب  هوالع  تسا  فّظوم  يرازگزامن 

لهچ لکـشم  ّلح  رکف  هب  مه  زور  دیوگ : یم  نید  نامه  نک .  اعد  ار  رفن  لهچ  لقاّدـح  بش  زامن  رد  رحـس  ماگنه  دـیوگ : یم  هک  ینید 
نارگید هک  دزومآ ، یم  ناـسنا  هب  مرک  سرد  نیا  شاـب .  ناـشراک  بظاوم  مه  زور  ینعی  نک ،  اـعد  ار  نارگید  زیخرب و  بش  شاـب ،  رفن 

ار راد  هزور   - 2 ندناوخ .  بش  زامن   - 1 تسا :  زیچ  هس  نامیا  ناج  دندومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 115 .) دنشاب ناسنا  هرفس  نامهم 
یمق يازریم  ِداتـسا  لاـح  حرـش  رد  هیلع  هللا  همحر  یمق  يازریم  موحرم  تـالاح  رد  ( 116  .) نتفر ناردارب  تاـقالم  هـب   - 3 نداد .  راـطفا 
زامن اروشاع و  ترایز  بش و  زامن  زگره  گرزب ،  درم  نیا  تسا :  هدمآ  هیلع )  هللا  همحر  يراسناوخ  نیسح  دیس  موحرم   ) هیلع هللا  همحر 

یلص ادخ  لوسر  ( 117 .) دناوخ یم  تعامج  زامن  دوخ  دـنزرف  نز و  اب  لزنم  رد  تفر ،  یمن  دجـسم  هب  هاگره  درکن و  كرت  ار  تعامج 
(118  .) تسا ناحلاص  راعش  بش ،  لد  رد  یمدآ  زامن  دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا 

 ( هر  ) دیفم خیش 

تساخ و یم  رب  هاگنآ  دیباوخ ، یم  ار  بش  زا  یمک  رادقم  وا  تسا :  هتفگ  هیلع  هللا  همحر  دیفم  خیـش  هرابرد  يرفعج )  یلعیوبا  فیرـش  )
رب دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ( 119 .) درک یم  توالت  نآرق  ای  تفگ ،  یم  سرد  ای  دـناوخ ، یم  باتک  ای  درازگ ، یم  زاـمن 

ناهانگ هرافک  و  هدنیآ )   ) ناهانگ عنام  دنوادخ و  هب  ندـش  کیدزن  هلیـسو  امـش و  زا  شیپ  ِناحلاص  شور  نآ  هک  بش ،  زامن  هب  داب  امش 
هک یماّیا  رد  دیوگ : یم  ناکشزپ  زا  یکی  هیلع  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  تالاح  رد  ( 120 .) دشاب یم  ندب  زا  اهدرد  هدننک  رود  و  هتشذگ )  )
رد هلول  نیا  یتـقو  ، ) دوب ناـشیا  هشارت  رد  سّفنت  هلول  دـندوب ، یحاّرج  لـمع  هجلاـعم و  تحت  ناتـسرامیب  رد  هیلع  هللا  همحر  ینیمخ  ماـما 

رهظ و زامن  دوب ، لصو  ناشیا  یـسفنت  يارجم  هب  هلول  هکنیا  اب  ماما  اّما  دنک ،) تبحـص  دناوت  یمن  صخـش  دریگ ، یم  رارق  یـسفنت  يارجم 
 ... هلفان ياهزامن  ندناوخ  لوغشم  هار  نیب  رد  ( 121 .) دندرکن كرت  ار  دوخ  بش  زامن  یّتح  دندومن و  ادا  عضو  نامه  هب  ار  زور  نآ  رصع 

مدید ار  وا  هک  هار  نیب  رد  دوب ، تاجانم  اعد و  رکذ و  لها  همّالع  دـیوگ : یم  وا  هرابرد  هیلع  هللا  همحر  یئابطابط  همّالع  نادرگاش  زا  یکی 
هام ياهبش  تسا .  هلفان  ياهزامن  ندناوخ  لوغشم  هار  نیب  رد  هک  دش  یم  هدید  یهاگ  دوب و  دّیقم  لفاون  هب  تشاد .  بل  رب  ادخ  رکذ  ًابلاغ 

(122 .) دوب لوغشم  راکذا  زامن و  نآرق و  تئارق  اعد و  هب  ار  هّیقب  درک و  یم  هعلاطم  يرادقم  دوب ، رادیب  حبص  ات  ناضمر 

موش رادیب  ناشیا  بش  زامن  زا  نم  هدشن  الاح  ات 

نیمخ رد  ام  هک  ناشیا  ِیگلاس  هدزناپ  زا  دنتفگ : یم  ناشیا  نادـنواشیوخ  میناوخ :  یم  هیلع  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  هب  طوبرم  تارطاخ  رد 
یم بش  زامن  دوشن و  رادیب  سک  چیه  هک  رگید  تمـسق  کی  هب  دنتفر  یم  دنتفرگ و  یم  کچوک  ( 123  ) یشوم غارچ  کی  اقآ  میدوب ، 

یمن نشور  ًاقلطم  ار  غارچ  نوچ  موش .)  رادیب  ناشیا  بش  زامن  زا  نم  هک  هدشن  الاح  ات  : ) دنیوگ یم  هیلع  هللا  همحر  ماما  رسمه  دندناوخ .
اهنت هک  کـچوک  هوـق  غارچ  کـی  زا  وا   ] ار ییوشتـسد  غارچ  یتـح  هن  ار و  ورهار  غارچ  هن  دـندرک ، یم  نشور  ار  قاـتا  غارچ  هن  دـندرک .

ریز ربا  کی  بش ،  زامن  يوضو  ماگنه  دوشن ، رادیب  یسک  هک  نیا  يارب  و  ([ 124 .) دندرک یم  هدافتسا  درک ، یم  نشور  ار  ناشیاپ  يولج 
يارب ناتسمز  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ( 125 .) دنکن رادیب  ار  یسک  نآ ،  يادص  دنکن و  هّکچ  بآ  هک  دنتـشاذگ  یم  ریش 
(126 .) دزیخ یم  رب  بش )   ) زامن يارب  ار  شا  ینالوط  ياهبش  دریگ و  یم  هزور  ار  شهاتوک  ياهزور  اریز  تسا ،  یبوخ  لصف  نمؤم 

داستانهاي شیرین از نماز شب             صفحه 30 از 41

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


دنا هدیشک  ناشنامشچ  رب  بش  ِيرادیب  همرس  نافراع ، 

نم يارب  ار  ناـشزامن  هکنآ  رگم  دـنباوخن  ار  ناشیاهبـش  اوقت  اـب  نادرم  دوواد ! يا  دوـمرف : مالـسلا  هیلع  دوواد  ترـضح  هب  لاـعتم  يادـخ 
ناشنامـشچ رب  بش  ِيرادیب  همرـس  نافراع ،  انامه  دوواد ! يا  دننک . دای  ارم  هتـسویپ  هکنآ  رگم  دنربن  نایاپ  هب  ار  ناشیاهزور  و  دـنراذگب .

(127 .) دنبلط یم  ارم  ياضر  رذگهر ، نیا  زا  دنا و  مایق  لاح  رد  ار  بش  دنا و  هدیشک 

ناوخ بش  زامن  كزینک 

كزینک دوب ، بش  هناـیم  نوچ  یموـق .  رب  تخورفب  ار  نآ  تشاد ،  یکزینک  یقارع -  روهـشم  ياـفرع  هیفوـص و  زا  حـلاص - )  نب  نسح  )
زج امش  تفگ :  كزینک  دش ؟ دادماب  دیمدب و  حبص  ایآ  دنتفگ : دندومن و  بّجعت  ناشیا  زامن ! زامن ! يارـس ،  لها  يا  تفگ :  تساخرب و 

بـش زامن  ناشیا  هک  یتخورف  یموق  رب  ارم  هجاوخ !  يا  تفگ :  تشگزاب و  حلاص  نب  نسح  دزن  هب  كزینک  هن .  دنتفگ : دیرازگن ؟ هضیرف 
(128 .) دناتسزاب ناشیا  زا  ار  يو  نسح  ناتس .  زاب  ناشیا  زا  ارم  دنناوخ ، یمن 

ناوخب بش  زامن  یهاوخ  یم  تشهب  رگا 

یم ادخ  ناگدـنب  ایآ  تفگ :  یم  یفتاه  هک  مدینـش  سپ  مدرواین ،  اج  هب  بش )  زامن   ) تدابع مدـیباوخ و  یبش  تفگ :  ناحلاص  زا  یکی 
 ، باوخ اب  ار  ینالوط  بش  دـهاوخب ، هفاضا  هک  ره  سپ  دـیامرف ؟ یم  میـسقت  نانآ  نیب  ار  ناوضر  تشهب  دـنوادخ  هکنآ  لاـح  دـنباوخ و 

(129 .) دوش یمن  عناق  تشهب  زا  یکدنا  هب  دنک و  یمن  هاتوک 

قارع مدرم  يارب  مالسلا  هیلع  یلع  تحیصن 

تحیـصن ظعو و  هب  حبـص  زامن  زا  سپ  يزور  دوب ، قارع  رد  هک  هاـگ  نآ  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  دومرف : مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  )
لوسر متـسود  نامز  زا  هک  مسق  ادـخ  هب  دومرف : هاـگ  نآ  دنتـسیرگ ، ترـضح  هیرگ  زا  مه  نارگید  تسیرگ ،  ادـخ  فوخ  زا  تخادرپ و 

ناشلاوحا هتفرگ و  نانآ  ياه  هرهچ  هک  یلاح  رد  دـندرب  یم  نایاپ  هب  ار  ماش  حبـص و  هک  مراد  دای  هب  ار  یماوقا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 
يارب مایق  هدجس و  لاح  رد  ار  بش  دوب ! رتش  يوناز  نوچ  هدجـس  رثا  زا  نانآ  یناشیپ  هدیبسچ و  تشپ  هب  یگنـسرگ  زا  اهمکـش  ناشیرپ و 

وگتفگ و مرگرـس  دوخ  يادـخ  اـب  دـنداهن و  یم  كاـخ  رب  یناـشیپ  یهاـگ  دنداتـسیا و  یم  یهاـگ  دـندروآ . یم  زور  هب  ناـشراگدرورپ 
هک مدید  یم  ار  نانآ  لاوحا ،  همه  اب  دنگوس  ادخ  هب  دنتـساوخ ، یم  وا  ترـضح  زا  مّنهج ،  شتآ  زا  ار  شیوخ  يدازآ  دـندوب و  تاجانم 

لقتنم قح  ترضح  تمحر  راوج  هب  ات  دندیدن ، نادنخ  ار  ترضح  نآ  رگید  نانخس ،  نیا  زا  سپ  دیوگ : یم  يوار  دنناساره ! كانمیب و 
(130 .() دش

بش یکیرات  رد  رافغتسا  هب  داب  وت  رب 

، دنباوخ رد  مدرم  هک  هاگنآ  دتـسیا  زامن  هب  نم  رطاخ  هب  سک  ره  بش ،  یکیرات  رد  رافغتـسا  هب  داب  وت  رب  دوواد ! يا  دومرف : لاعتم  يادخ 
(131 .) دنک اعد  وا  يارب  یکشخ  رت و  ره  ددرگ و  وا  رادید  قاتشم  نم  تشهب  دننک و  رافغتسا  وا  يارب  ات  مهد  یم  روتسد  مناگتشرف  هب 

مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  بش  زامن 

زامن يارب  هک  یبش  نانمؤم ،  زا  یکی  دومرف : یم  هیلع  هللا  همحر  ینادـمه  يراصنا  داوج  خیـش  جاح  موحرم  ینّابر ،  فراع  یهلا و  داتـسا 
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نیا رد  هک  دوب  هدش  ماهلا  وا  هب  دننک . یم  یناشفارون  نادمه  ياه  هناخ  زا  هناخ  دصناپ  دودح  رد  هک  درک  هدـهاشم  دوب  هدـش  رادـیب  بش 
هدش ماهلا  وا  هب  تسا و  هدش  هدیشک  نامسآ  ات  هک  دوب  هدید  رون  زا  يدومع  نیمز )  زا   ) يا هطقن  رد  دوش ، یم  هدناوخ  بش  زامن  اه  هناخ 

(132  .) تسا هداتسیا  بش  زامن  هب  هک  تسه  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  سّدقم  دوجو  ناکم ،  نآ  رد  هک  دوب 

وا بش  زامن  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نازابرس  زا  یکی  دابع ) )

نایم رد  هار  نیب  تشگ ،  یم  رب  هنیدم  يوس  هب  عاقرلا )  تاذ   ) هوزغ زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هارمه  هب  مالـسا  شترا  هک  یتقو 
هک ود  نآ  درک . هّرد  هناهد  تظاـفح  روم  أـم  ار  ریلد  زابرـس  ود  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  تخادرپ ،  تحارتسا  هب  ار  بش  يا  هّرد 

لوغـشم زامن  هب  ار  بش  زا  يرادـقم  هک  دوب  دابع  لّوا  نابهگن )  دـندرک ، میـسقت  دوخ  نیب  ار  بش  تاعاس  دنتـشاد ، مان  راّمع )  ) و داـبع ) )
ریت فدـه  دوب  زامن  لاح  رد  هک  ار  دابع  دـناسر و  هّرد  کیدزن  ار  دوخ  دوب  نیملـسم  بیقعت  رد  هک  نمـشد  دارفا  زا  يدرم  ناـیم  رد  دـش .
ریت اب  داد ... همادا  زامن  هب  دروآ و  رد  دوخ  ياپ  زا  ار  نآ  درک ، ساسحا  رتمک  ار  ریت  شزوس  هک  دوب  تاـجانم  قرغ  يردـق  هب  وا  داد . رارق 
نیا رطاخ  هب  دهد ؛ همادا  ار  ̘ نم تساوخ  یم  روط ك نآ  تسناوتن  رگید  تسشن  شیاپ  هب  ریت  نیمّوس  هک  یتقو  درک ، نینچ  زین  مّود 

رد ارچ  تفگ :  وا  هب  ضارتعا  اب  دـید  ار  دابع  لاح  راّمع  نوچ  درک . رادـیب  ار  راّمع  درب و  نایاپ  هب  ار  شزامن  هاتوک  يدوجـس  عوکر و  اـب 
تّذـل مدـناوخ ،  یم  ار  نآرق  زا  يا  هروس  مدوب و  دوخ  راگدرورپ  اب  تاـجانم  لاـح  رد  نم  تفگ :  داـبع  يدرکن ؟  رادـیب  ارم  راـک  زاـغآ 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  دوبن  رگا  منک ،  عطق  ار  دوخ  زاـمن  هک  دـش  نآ  زا  عناـم  لاـعتم  يادـخ  هب  هّجوت  ینیریـش  تاـجانم و 
قیرط رد  ار  دوخ  ناـج  مدرک و  یمن  عطق  مدـناوخ  یم  هک  ار  يا  هروـس  زاـمن و  زگره  دوـب ، هدراذـگ  نم  هدـهع  رب  ار  هطقن  نیا  ِتظاـفح 

(133  !) منک زامن  ندیرب  گنهآ  هکنآ  زا  شیپ  مداد ،  یم  تسد  زا  ادخ  اب  تاجانم 

ینباکنت نامیلس  ازریم  موحرم  بش  زامن 

رحس تقو  بش  کی  دشن ، كرت  هاگ  چیه  شبش  زامن  دیوگ : یم  ینباکنت  نامیلس  ازریم  موحرم  شردپ  هرابرد  ءاملعلا ) صصق   ) بحاص
؟  مدرک لا  ؤس  نآ  ببس  زا  دش ، مامت  شا  هیرگ  هک  یتّدم  زا  دعب  دیرگ ، یم  تّدش  هب  تسا و  هتـسشن  مردپ  مدید  مدش ،  رادیب  باوخ  زا 
رب يزاوآ  قاتا ،  فقس  زا  هک  مدینـش  هاگان  متـسیرگ ،  یم  مدناوخ و  یم  ةرـشع )  سمخ   ) تاجانم رتو ، زامن  تونق  رد  دومرف : خساپ  رد 

نایب سپـس  درکن .) راهظا  دوب  هدینـش  هک  ار  ییادص  هلابند  تفگن و  ینخـس  نیا  زا  شیب  دلاو ، موحرم   ...( ) لماعلا ملاعلا  اهّیا   : ) هک دـمآ 
ات و  متسیرگ .  متسشن و  رایتخا  یب  منک ،  مامت  ار  زامن  متسناوتن  هک  دش  یلوتسم  نم  رب  هیرگ  نانچ  مدینش ،  ار  زاوآ  نآ  یتقو  هک :  تشاد 

(134 .) دییوگب یسک  هب  ار  ارجام  نیا  متسین  یضار  ما ،  هدنز  نم 

 ... شبش زامن  رد  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  مردام 

هداتسیا و شیوخ  تدابع  بارحم  رد  يا  هعمج  بش  رد  هک  مدید  ار  مالـسلا  اهیلع  همطاف  مردام  دندومرف : مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما 
نانآ مان  دومرف و  یم  اعد  ار  تانمؤم  نانمؤم و  هک  مدینش  یم  دش و  راکـشآ  حبـص  هدیپس  هکنیا  ات  دندوب  دوجـس  عوکر و  لاح  رد  بترم 
يارب هک  هنوگ  نامه  ارچ  مردام !  متفگ :  ناشیا  هب  درک . یمن  ییاعد  دوخ  يارب  دومرف و  یم  اعد  ناشّقح  رد  رایـسب  درب و  یم  کیاکی  ار 

(135  .) ناسنا دوخ  دعب  هیاسمه و  ادتبا  مدنزرف !  دندومرف : ینک ؟  یمن  اعد  زین  دوخ  يارب  ینک  یم  اعد  نارگید 

دوش یم  بش  زامن  عنام  كان  ههبش  لام 

نایانـشآ زا  یکی  لزنم  هداوناخ ،  اب  راب  کـی  یلاـس  میدوب ،  دـنواهن  رد  هک  یتقو  اـم  دومرف : یم  هیلع  هللا  همحر  یـسودق  دیهـش  هّللا  تیآ 
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تقو رخآ  هب  دعب  زور  حبـص  زامن  میروخ  یم  اذغ  ینامهیم  نآ  رد  ام  هک  یبش  نامه  مدید  تبون  دنچ  رارکت  زا  سپ  میدـش ،  یم  توعد 
دهاش وت  حبص !  يا  ( 136 .) دراد دوجو  یلاکشا  صخـش  نآ  لاوما  رد  مدش  هّجوتم  میوش )  یمن  بش  زامن  هب  ّقفوم  و   ) دوش یم  هدیـشک 

؟ اههام ریاس  رد  ای  دنک  یم  تدابع  رتشیب  ناضمر  هام  رد  مالسلا  هیلع  یلع  دندیسرپ : مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زینک  دیعـس ) ّما   ) زا شاب ... 
زین و  تسا .  ناسکی  تاقوا  رگید  ناضمر و  هام  وا  يارب  تسا و  لوغشم  زاین  زار و  هب  دوخ  يادخ  اب  بش  ره  مالـسلا  هیلع  یلع  داد : خساپ 
رجف هعیلط  ّلحم  هب  یهاگن  دندرب  یم  هناخ  هب  دجسم  زا  ندروخ  تبرـض  زا  سپ  ار  وا  هک  یتقو  تسا :  هدمآ  ترـضح  نآ  لاح  حرـش  رد 

(137  !) ینیب یم  هدیشک  زارد  رابجا ) مکح  هب   ) نونکا طقف  ار  یلع  هک  شاب  دهاش  وت  حبص !  يا  دومرف : دنکفا و 

هیلع هللا  همحر  یسلجم  یقت  دمحم  همالع  بش  زامن 

هدنب هک  نیملاعلا  ّبر  هّلل  دمحلا  دیوگ : یم  هیلع -  هللا  همحر  یسلجم  رقاب  دّمحم  همّالع  ردپ  هیلع -  هللا  همحر  یسلجم  یقت  دّمحم  همّالع 
زامن و  افـص ، دجـسم  رد  مدناوخ ]  یم   ] بش زامن  و  خزود ،  تشهب و  زامن و  ادخ و  ینعی  متـسناد ،  یم  ار  اهنیا  همه  یگلاس  هدراهچ  رد 
تلهم ( 138  .) هیلع هللا  همحر  مردـپ  میلعت  هب  ثیدـح  تاـیآ و  هب  مدرک  یم  تحیـصن  ار  لاـفطا  و  مدـناوخ ]  یم   ] تعاـمج هـب  ار  حـبص 

اهیلع میرم  ترـضح  حور  ضبق  يارب  لیئارزع ،)   ) گرم هتـشرف  هک  یماگنه  تسا :  هدـش  تیاور  مالـسلا  اهیلع  میرم  ترـضح  نتـساوخ 
میلست لاح ،  نامه  رد  تفر و  هدجـس  هب  تفای ،  هزاجا  نوچ  دروآ ، اج  هب  يا  هدجـس  ات  تساوخ  تلهم  میرم  دش ، رـضاح  وا  دزن  مالـسلا 

ادص ار  وا  میرم ،  شردام  گرم  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  تسا :  هدمآ  يرگید  ذخ  أم  رد  ( 139 .) داد ناج  دش و  قح  نامرف 
ادـخ يارب  درـس  بش  رد  هک  نآ  يارب  مدرگرب )  مراد  تسود   ، ) يرآ داد : خـساپ  يدرگرب ؟  ایند  هب  یهاوخ  یم  ایآ  رداـم ! تفگ :  دز و 

(140  .) تسا كانمیب  تمایق )  خزرب و   ) هار نیا  نم !  ناج  رسپ  يا  دومرف : هاگ  نآ  مریگب ،  هزور  مرگ  رایسب  زور  رد  مرازگب و  زامن 

 ... ناناوج هب  باطخ  بالقنا  مظعم  ربهر 

مه نآ  دـیناوخب و  بش  زامن  : ) دـنیامرف یم  بش  زامن  ّتیمها  رد  یلاعلا -  هلظ  تماد  يا -  هنماخ  هّللا  تیآ  ترـضح  بالقنا  مظعم  ربهر 
رثا دشاب . تیانع  هجوت و  اب  دیاب  بش  زامن  دشابن . هّجوت  نآ  رد  هک  يزامن  هن  دینک ، یم  هچ  دـیمهف  یم  هک  یبش  زامن  هّجوت ،  اب  بش  زامن 

هک ییاهزیچ  دـینک و  ظفح  ار  تارثا  نیا  مناوخ .  یم  نم )   ) هک تسا  یبش  زامن  زا  رتداـیز  رایـسب  دـیتسه ، ناوج  هک  امـش  رد  بش  زاـمن 
(141 (.) دنتـسین تشگزاـب  لـباق  اهتـصرف  نیا  ماـّیا و  نیا  هک  دـیهدن  تسد  زا  ار  ماـیا  دـیریگب و  ارف  تسا  مزـال  ناـتلماکت  فدـه و  يارب 
: دوب نیا  بش  زامن  ماـگنه  يرهطم  داتـسا  نابـش  همین  شورـس  تشاد .  يا  هژیو  تلاـح  يرهطم  دیهـش  داتـسا  بش  ياـهزامن  اـهتاجانم و 
دناوخ و یم  بش  زامن  تشاد ،  هلان  هآ و  اب  دـجهت  بش  همین  درم ، نیا  دـنیامرف : یم  بالقنا  ربهر  دوش . یم  لاحـشوخ  ناطیـش  دـیباوخن ،

کی تشاد ...  یـصاخ  تیعـضو  ناشیا  قاتا  درک ... یم  رادیب  باوخ  زا  ار  دارفا  وا  تاجانم  هیرگ و  يادص  هک  يروط  هب  درک ، یم  هیرگ 
اهبش همین  نامه  داتسا  هک  درک  یم  صخـشم  تشاد و  هولج  بش  رد  طقف  دوب و  هدش  هتـشون  اهامن  بش  نیا  اب  زبس  نوئن  اب  هک  دوب  هّللا )  )

(142 ...() دننک هدافتسا  زین  دوخ  ساوح  همه  زا  هک  دنهاوخ  یم  تسادخ  دای  هب  مه  ناشنهذ  دنتسه و  ادخ  رکذ  لوغشم  هک 

هنابش ياه  هیرگ 

يا هلان  هآ و  يادص  مدـش و  رادـیب  باوخ  زا  بش  فصن  مدوب ،  یفطـصم  اقآ  جاح  نامهم  یبش  دـیوگ : مق  هیملع  هزوح  دـیتاسا  زا  یکی 
؟  تسا ربخ  هچ  امش  هناخ  رد  نیبب  متفگ :  مدرک و  رادیب  ار  یفطـصم  اقآ  جاح  تسا !  هداتفا  یقافتا  هچ  هناخ  رد  هک  مدش  نارگن  مدینش ، 

(143  .) تسا تدابع  دّجهت و  لوغشم  هک  تسا  ینیمخ )  ماما   ) اقآ يادص  تفگ :  داد و  ارف  شوگ  تسشن و  ناشیا 
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بش زامن  يارب  یشاک  دنوخآ  موحرم  ندشن  رادیب 

دنوخآ زا  دندوب  هتفرگ  ینشج  اه  هبلط  زور  کی  دندومرف : ناهفصا  رد  سردم )  نیسح  دّمحم  دیسآ  نیملسملاو  مالسالا  ۀجح  ترضح  )
بش زامن  يارب  دندوب و  لوغشم  تقو  رید  ات  دنروآ و  یم  فیرشت  مه  ناشیا  دننک ، تکرش  نشج  نآ  رد  هک  دننک  یم  توعد  مه  یشاک 
دننک یم  توعد  ار  دنوخآ  دنریگ و  یم  نشج  اه  هبلط  عیبر )  هدفه   ) هرابود دنوش . یم  رادیب  باوخ  زا  حبص  زامن  يارب  هکلب  هدشن  رادیب 

ترضح دننیب و  یم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر )  ترضح   ) باوخ رد  بش  درب . یم  ناشباوخ  ناشیا  مه  راب  نیا  دنروایب و  فیرشت  هک 
یلو دش  كرت  تبش  زامن  هک  میدیشخب  ار  وت  اهیلع ) هّللا  مالس  ارهز   ) مرتخد بلق  يداش  رطاخ  هب  ار  عیبر )  مهن   ) لبق هعفد  ام  دنیامرف : یم 

ترضح زا  ربتعم  دنـسب  یقرب  خیـش  دوش و  یم  ندش  رادیب  عنام  ناطیـش  ناوخب .  ار  تبـش  زامن  وش  دنلب  هدرب  تباوخ  ارچ  عیبر )  مهدفه  )
باوخ زا  يا  هدنب  هاگره  سپ  دنیوگ ، یم  اهر  ار  وا  هک  تسا  یناطیش  بش  يارب  زا  دومرف : هک  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما 

دوش رادیب  هک  رگید  هعفد  سپ  تسین ،  وت  نتساخرب  تقو  الاح  دیوگ  واب  ناطیش  نآ  ار  بش  زامن  يارب  نتـساخرب  دنک  هدارا  دوش و  رادیب 
ار وا  دنک  سبح  دنک و  لیاز  نتساخرب  زا  ار  وا  هتسویپ  سپ  تسا  دوز  ینعی  هدشن  نتساخرب  تقو  هک  دیوگ  ناطیـش  نآ  دزیخرب  دهاوخ  و 

دوخ هب  زان و  زا  دنابنج  یم  ار  دوخ  مُد  هکیلاح  رد  وا  زا  درذگب  تقو  نآ  وا  شوگ  رد  دنک  لوب  دش  علاط  رجف  نوچ  دـنک و  عولط  رجف  ات 
امش زا  يدحا  هک  دومرف  دوخ  باحصاب  يزور  ترضح  نآ  هک  هدرک  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  روهمج  یبا  نبا  و  دلاب . یم 

 ، باوخب تسا  زارد  بش  ینعی  ُْدقْراَف  ٌلیوَط  ٌْلَیل  َْکیَلَع  یهرگ  ره  ناکم  دنزب  هرگ  هس  وا  رـس  ِسپ  رب  دنزیم  هرگ  ناطیـش  دـیباوخ  هاگ  ره 
دناوخ زامن  رگا  ددرگ و  هدوشگ  رگید  هرگ  کـی  تفرگ  وضو  رگا  دوش و  هدوشگ  هرگ  کـی  درک  ادـخ  رکذ  دـش و  رادـیب  هاـگ  ره  سپ 
تیاور نیا  و  نالـسک ،  سفّنلا  ثیبخ  دـنک  حبـص  ّالاو  سفن  هزیکاپ  طاشن  لاح  هب  دوش  حبـص  لخاد  سپ  ددرگ  هدوشگ  رگید  هرگ  کی 

هس اب  زیچ  هس  رد  نکن  عمط  دومرف : هک  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  هدرک  تیاور  يدنوار  بطق  و  تسا .  روکذم  زین  تّنس  لها  بتک  رد 
 . قاّسف تبحص  اب  ایند  زا  ناما  رد  و  بش ،  عیمج  رد  ندیباوخ  اب  تروص  رون  رد  و  ندروخ ،  رپ  اب  بش  يرادیب  رد  نکم  عمط  زیچ :

تادوجوم رکذ 

دوب بابرا )  میحر  ازریمآ  هّللا  تیآ   ) موحرم درگاـش  مه  ناـشیا  دوب و  اـم  داتـسا  هک  یهدـس )  رقاـب  دیـسآ  : ) دـندومرف ینیما )  هّللا  تیآ  )
هب مقاتا  زا  نم  بش  کی  دومرف : هعمل  سرد  رد  زور  کی  دـنداد  یم  سرد  هعمل  ناشیا  میدوب و  بابرا  موحرم  سرد  رـس  اـم  هک :  دومرف 

هاگن هچره  دیآ  یم  يا  همهمه  يادص  مدید  مدمآ  نوریب  قاتا  زا  یتقو  مناوخب  ار  مبش  زامن  هک  مدمآ  هسردم  نحص  يوس  هب  وضو  دصق 
یم ادص  مه  اجنآ  مدید  هناخوضو  متفر  دوب . يرکذ  کی  لثم  دـیآ  یم  اج  همه  تخرد و  زا  ادـص  تسا ،  شوماخ  اج  همه  مدـید  مدرک 
یم اجک  زا  ادص  نیا  هک  مدوب  رکف  رد  روطنیمه  اّما  مناوخب ،  زامن  ناویا  لخاد  مدـمآ  تساجک .  زا  رکذ  يادـص  نیا  مدرک  بّجعت  دـیآ ،
یم هیرگ  دناوخ و  یم  رکذ  روطنیمه  ناشْرتِو  تونق  رد  دنتسه و  بش  زامن  لوغـشم  یـشاک  دنوخآ  موحرم  مدید  متفر ،  هک  يردق  دیآ ؟
ادرف دش . مامت  ادص  رـس و  مدید  دـش ، حبـص  زامن  ات  مدرک ،  هاگن  وا  هب  مداتـسیا و  روطنیمه  نم  دـنیوگ . یم  رکذ  مه  راوید  رد و  دـنک و 

. راوید رد و  رکذ  مدـید و  امـش  زا  يزیچ  نینچ  نم  متفگ :  دـیئامرفب !؟ دومرف : مراد .  امـش  هب  یتجاح  کـی  نم  اـقآ  متفگ :  سرد و  متفر 
: دیامرف یم  میرک  نآرق  نوچ   . ) يا هدینش  هک  تسا  هدرک  یتیانع  وت  هب  دنوادخ  دندومرف : هلب .  متفگ :  دیدینـش ؟ ناتدوخ  دومرف : دنوخآ 

تسا هدرک  وا  هب  یتافتلا  دنوادخ  هک  تسا  مولعم  ار  تادوجوم  رکذ  دمهفب  دنک و  كرد  یـسک  رگا  دننک  یم  ار  ادخ  حیبست  راوید  رد و 
میشُوماخ ام  نامرحمان  امش  زا  میشوُه  میریصب و  میعیمس و  ام  ( 

ریبک رفعج  خیش  موحرم  يراد  هدنز  بش 
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از بعضـی از اکابر افاضل نقل شده مرحوم شـهید ثالث می فرمود که : مرحوم شیخ جعفر کبیر وارد قزوین شد و در منزل برادر شهید  
زا يرادقم  نوچ  مدیباوخ .  غاب  نآ  هشوگ  رد  مه  نم  دـندیباوخ و  يا  هشوگ  رد  کی  ره  بش  درک ، لزنم  حـلاص  دّـمحم  ّالم  جاح  ثلاث 

دش و ّدر  نم  زا  خیش  مزیخ ؛  یم  رب  یلب  مدرک :  ضرع  ناوخب .  بش  زامن  زیخرب و  هک  درک  ادص  ارم  رفعج  خیش  هک  مدید  تشذگ ،  بش 
مدیـسر کیدزن  هب  نوچ  مدـش  هناور  زاوآ  یپ  زا  متـسج  باوخ  زا  هدـننک  ّرثءاتم  یئاهادـص  ندینـش  رثا  رب  هاگان  مدـیباوخ .  راب  رگید  نم 

زا هک  درک  نم  رد  يریثءات  نانچ  بانج  نآ  يادص  دراد . لاغتشا  هیرگ  تاجانم و  هب  يرارق  یب  عّرـضت و  تیاهن  اب  خیـش  بانج  هک  مدید 
یلـص ادخ  لوسر  مراد .  لاغتـشا  تاجاحلا  یـضاق  هب  تاجانم  هب  مزیخ و  یمرب  بش  ره  درذگ  یم  لاس  جنپ  تسیب و  لاح  هب  ات  بش  نآ 

یم بش  زامن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هارمه  یبش  دـیوگ : یم  دوعـسم  نب  هّللادـبع  هک ...  دوب  مایق  لاح  رد  نانچ  هلآ  هیلع و  هللا 
راک هچ  دندیسرپ : مدرک .  دنسپان  يراک  گنهآ  متشادن ،  نداتسیا  ناوت  نم  هک  دوب  ياپرب  مایق و  لاح  رد  نادنچ  ترـضح  نآ  مدناوخ و 

(144  .) منک اهر  هداتسیا  لاح  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  منیشنب و  هک  نیا  تفگ :  يدنسپان ؟ 

بش زامن  رد  يزور ،  يارب  اعد 

ییاعد نم  هب  هک  متـساوخ  ترـضح  نآ  زا  مدرک و  تیاکـش  مدوخ  تجاح  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هب  دنک : یم  لقن  ریـصبوبا ) )
ِمتشه ِتعکر  ِرخآ  هدجس  رد  رگید : تیاور  رد   ) هدجس تقو  بش ،  زامن  رد  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  . ) دزومآیب قزر  تهج 

َو َِکقْزِر  ْنِم  َّیَلَع  ْعِسْوَا  َو  یْنقُزُْرا  ًیَجتُْرم  َْریَخ  ای  َو  یطْعَا  ْنَم  َعَسْوَا  ای  َو  ٍلُوئْـسَم  َْریَخ  ای  َو  ٍّوُعْدَـم  َْریَخ  ای   : ) ناوخب ار  اعد  نیا  بش )  هلفان 
رگید مدـناوخ ،  ار  نآ  نم  هک  یتقو  زا  دومرف ، میلعت  نم  هب  ار  اعد  نیا  ترـضح  ٌریدَـق .) ٍءْیَـش  ِّلُـک  یلَع  َکَّنِا  َکـِْلبَق  ْنِم  ًاـقْزِر  یل  ْبِّبَس 
زامن اهنآ  رد  بش  ماگنه  هک  ییاه  هناخ  تسا :  هدـش  تیاور  دوش  یم  هدـناوخ  زامن  اهنآ  رد  بش  ماگنه  هک  ییاه  هناخ  مدـشن .  جاـتحم 

رون نیمز  لها  يارب  ناشخرد  ناگراتس  هک  هنوگنامه  دننک  یم  یناشفارون  نامسآ  لها  يارب  ددرگ ، یم  توالت  نآرق  دوش و  یم  هدناوخ 
تلیـضف دـننام  زور ، ماگنه  رد  بحتـسم )   ) زامن رب  بش  زامن  تلیـضف  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ( 145 .) دننک یم  یناشفا 

(146  .) تسا راکشآ  قافنا  رب  یناهنپ  قافنا 

نز يزیخرحس  ریث  أت 

ترـضح منک ؟  هچ  دراد ، یمن  تسود  ارم  مرهوـش  ربـمغیپ ! رـسپ  يا  درک : ضرع  دـمآ و  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  تمدـخ  هب  ینز 
تقو نآ  زا  مرهوش  تفگ :  درک و  رّکشت  دیسر و  ترـضح  تمدخ  يدنچ  زا  سپ  ناوخب .  بش  زامن  ورب  لیّللا .)  ةولـصب  کیلع  : ) دومرف
رادیب ار  شرهوش  دزیخرب و  رحـس  هک  ار  ینز  دنک  تمحر  ادخ  دومرف : ترـضح  نآ  سپ  دراد . یمن  تسود  نم  هزادـنا  هب  ار  سک  چـیه 

(147 .) دنناوخب بش  زامن  دنک و  رادیب  ار  شنز  دزیخرب و  هک  يدرم  نینچمه  و  دنک ،

راگزور نادهاز  زامن  زا  يا  هنومن 

حبـص ات  بش  هک  تسا  هدـش  تیاکح  وا  زا  روهـشم ) عیبر  هجاوخ   ) تسا ناسارخ  رد  شربق  هک  تسا  هینامث  داـهز  زا  یکی  میثُخ  نب  عیبر 
 . میدنام زاب  هار  رد  ام  دنتفرگ و  یشیپ  ناراد  صالخا  تفگ  یم  دومن و  یم  هآ  هلان و  دش ، یم  حبص  هک  یتقو  دوب . رادیب  تعکر  کی  رد 

ینوتس نآ  تفگ :  شردپ  هب  تشاد  یکرتخد  شناگیاسمه  زا  یکی  درک ، تافو  عیبر  هجاوخ  هک  یتقو  تسا :  هدش  لقن  يریشق  هلاسر  زا 
هب ات  بش  لّوا  زا  هک  دوب  عیبر  ام  حـلاص  هیاسمه  هکلب  دوبن ، نوتـس  نآ  دـنزرف ، تفگ :  ردـپ  دـش ؟ هچ  دوب  هیاسمه  هناـخ  رد  بش  ره  هک 

تـسا نوتـس  دوب  هدرک  لایخ  هیاـسمه  كرتخد  هک  دومن  یم  تموادـم  بش  ماـیق  رب  ناـنچ  يرآ ،  دوب . هداتـسیا  دوخ  ياهمدـق  رب  حـبص 
(148 .)
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میوش رادیب  بش  زامن  يارب  هک  مینک  هچ 

، دـنک یم  هداـمآ  ار  شباوختخر  هک  یتقو  دوش  رادـیب  بش  زاـمن  يارب  دـهاوخب  هک  یـسک  دـیامرف : یم  يزیربـت  یکلم  اـقآ  داوج  موحرم 
وزج ارم  و  نکن ،  راـتفرگ  تدوخ  داـی  یـشومارف  هب  ارم  مشاـبن و  لاـیخ  یب  همه  نیا  اـت  نکن  تدوـخ  رکم  راـچد  ارم  ادـنوادخ ! دـیوگب :
یم رادـیب  تقو  ناـمه  رد  ار  وا  یکلم  هلیـسو  هـب  ادـخ  هـک  تساـجنیا  موـش .  رادـیب  تعاـس  نـالف  رد  مهاوـخ  یم  هدـن .  رارق  ناـهاگآان 

(149 .) دنک

اعد تباجتسا  بش و  رد  تدابع 

تـسا یتعاس  بش  رد  دننک  یم  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  مدرم  مدرک :  ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  دیوگ : یم  يروباشین 
ینامز هچ  نآ  موش  تیادف  مدرک :  ضرع  یلب .  دومرف : دوش . باجتسم  شیاعد  هکنیا  رگم  دنک ، یمن  ییاعد  نآ  رد  ینمؤم  هدنب  چیه  هک 

بـش ره  دومرف : تسا ؟  بش  ره  اـی  اهبـش  زا  تسا  ینیعم  بش  نآ  اـیآ  متفگ :  نآ .  زا  هدـنامیقاب  ثلث  اـت  بش  فصن  نیب  دومرف : تسا ؟ 
(150  .) تسا

نایاسراپ تفص  زامن 

نم هب  هاگنآ  درگن ، یم  ناگراتـس  هب  هتـساخرب و  رتسب  زا  هک  مدـید  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  یبش  هک  هدـش  تیاور  یلاکب )  فون   ) زا
، دنا هتسب  رگید  يارـس  رد  لد  هک  ناهج  نیا  نایاسراپ  لاح  هب  اشوخ  فون ،  يا  دومرف : رادیب . متفگ :  رادیب ؟ ای  یباوخ  فون !  يا  دومرف :
و لد ،)  تنیز  دوخ و  شور  ینعی  نیریز ،  هماج   ) راعـش ار  نآرق  و  نیـشون ،  تبرـش  ار  بآ  و  رتسب ، ار  كاخ  و  شرف ،  ار  نیمز  هک  نانآ 

ترـضح فون !  يا  دنا . هتـشگ  ادج  هدیرب و  ایند  زا  یـسیع  ترـضح  نوچ  و  دـنا ؛ هداد  رارق  ثداوح )  عنام  ینعی  ور ، هماج   ) راثِد ار  اعد 
ار گرزب  يادـخ  يا  هدـنب  چـیه  هک  تسا  یتعاـس  نیا  تفگ :  یم  تساوـخ و  یمرب  رتـسب  زا  یتعاـس  نینچ  رد  اهبـش  مالـسلا  هیلع  دوواد 
ای و  تسا ،  رگمتـس  هغوراد  راکمه  هک  همزگ  ای  نیچربخ ،  سوساج  ای  ریگ  جاـب  هکنآ  زج  دوش ؛ باجتـسم  شیاـعد  هکنیا  رگم  دـناوخن ،

(151 .) دشاب لبط  روبنط و  هدنزاون 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  مالک  رد  بش  زامن  هناگتفه  راثآ 

. دنک یم  وبـشوخ  ار  ناسنا  دـنک . یم  ابیز  ار  قالخا  دـنک . یم  وکین  ار  هرهچ  زا : دـنترابع  بش  زامن  راثآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
. دشخب یم  ینشور  ار  مشچ  درب . یم  نیب  زا  ار  هّصغ  مغ و  دوش . یم  ضرق  ءادَا  ثعاب  دزاس . یم  رّدقم  ار  يزور 

بش زامن  اب  تّهبا  تبیه و  بسک 

قاچ و تشوگ  نینمؤملاریما !  يا  تفگ :  باّصق  تشذـگ .  یم  یباّصق  هکد  لـباقم  زا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  تسا  هدـش  تیاور 
یلع ماما  منک .  یم  ربص  مهد و  یم  تلهم  نم  تفگ :  باّصق  تسین .  دوجوم  نآ ،  لوپ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  تسا .  دوجوم  بوخ ، 

 : تسا هداد  رارق  رگید  زیچ  جنپ  رد  ار  زیچ  جنپ  لاعتم  دنوادخ  دوزفا ): و   . ) منک یم  ربص  تشوگ  ندروخن  رب  نم  داد : خساپ  مالـسلا  هیلع 
زامن هب  ندروآ  يور  رد  ار  تّهبا  تبیه و  مکـش ،  ندوب  یلاخ  ندروخ و  مک  رد  ار  تمکح  تیـصعم ،  رد  ار  ّتلذ  یگدنب ،  رد  ار  تّزع 

(152  .) تعانق رد  ار  يزاین  یب  يدنمتورث و  بش و 
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تالکشم عفر  بش و  زامن 

هرصاحم ار  وا  يدنبرمک  نوچمه  تالکشم  هکنیا  رگم  تسین ،  امش  زا  سک  چیه  مدرم !  يا  دومرف : یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
! زیخرب دیوگ : یم  وا  هب  دوش و  یم  دراو  وا  رب  یکلم  دـنام ) یقاب  نآ  مّوس  کی  و   ) تشذـگ بش  زا  مّوس  ود  هک  ینامز  سپ  تسا .  هدرک 

هدوـشگ شیاـه  يراـتفرگ  زا  هرگ  کـی  تفگ ،  دـنوادخ  رکذ  درک و  تکرح  وا  رگا  تسا .  کـیدزن  حبـص  هک  يوـگب  دـنوادخ  رکذ  و 
نامداش ناهاگحبص  دوش و  یم  هدوشگ  وا  زا  يراتفرگ  ياه  هرگ  یمامت  داتـسیا ، زامن  هب  تفرگ و  وضو  تساخرب و  وا  رگا  دش و  دهاوخ 

(153 .) دزیخ یم  رب  باوخ  زا  مشچ  ینشور  اب  و 

اهتشون یپ 

ج هعیشلا :  لئاسو  -5 تسخن .  شخب  ، 16 نابات :  رهم  -4 . 293 ةولص :  رارسا  -3 . 289 ةولصلا :  رارسا  -2 هیآ 16 و 17 . دجس : هروس  -1
زا یخرب  ذخآم  - 8 ص 202 . ج 84 ، راونالا : راـحب  ص 278 /  ج 4 ، هعیـشلا :  لئاسو  -7 ص 46 . ج 2 ، راحبلا : ۀنیفـس  -6 ص 183 . ، 3

،4/242 لئاسو :  1/390 و  راصبتساو :  2/173 بیذهتو :  498 ، 1/497 هیقفلارـضحیال :  نم  بش : زامن  ياضق  تلیـضف  هب  طوبرم  تایاور 
هب هدرک )  عیرشت  هدومرف و  رما  دنوادخ  رگا   ) دنک ّتین  هن ،  ای  هدومرف  رما  دنوادخ  درادن  نیقی  ناسنا  هک  یلمع  رد  ینعی :  ائاجر ، -9 . 273

2/92 و بیذهتلا : -11 يرهف .)  دمحا  دّیـس  فیلءات :   ) ص 30 رحس : عمش  -10 مهد .  یم  ماجنا  باوث  هب  ندیـسر  وا و  رما  لاـثتما  دـصق 
دـنک و كاوسم  تساوخرب  بش  زامن  هب  یـسک  نوچ  هک  مراد  تسود  نم  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  -12 . 6/275 هعیشلا : لئاسو 
دراذگ و یم  تسا  هتساوخرب  بش  زامن  هب  هک  یـسک  ناهد  هب  ار  دوخ  ناهد  دیآ و  یم  ادخ  هتـشرف  اریز  دزاس ) رطعم  ار  دوخ   ) دیوبب رطع 
ص 43. رحس : عمش  دنک .) یم  طبض  ار  اهنآ  هتشرف   ) دوش یم  هتشرف  نآ  نوردنا  هب  دیآ  نوریب  وا  ناهد  زا  رگید  زیچ  ای  نآرق  زا  هچنآ  ره 
ش ص 790 ، ج 7 ، لامعلا : زنک  -15 ش 21379 . ص 780 ، ج 7 ، لامعلا : زنک  -14 . 490 ص 489 -  ج 1 ، هیقفلا ،  هرـضحیال  نم  -13

داشرا -19 ص 213 . ج 3 ، هنومن : ریسفت  -18 . 194 هیآ 190 -  (: 3  ) نارمع لآ  ك : 17-ر . ص 417 . ج 5 ، همکحلا : نازیم  -16 . 21425
نیسح مامالا  تنب  همطاف  -21 مالـسلا .) هیلع  یبتجم  نسح  ماما  سورع   ، ) یّنثم نسح  رـسمه  -20 باب 22 .)  ) 4 ص 3 -  ج 2 ، بوـلقلا : 

-25 همجرت . :  هیآ 79 . ءارسا : هروس  -24 . 291 ةولصلا :  رارسا  -23 ش 21388 . ص 782 ، ج 7 ، لاّمعلازنک : -22 ص 14 . مالسلا : هیلع 
ءایحا -29 ص 173 . هّللاءاقل :  هلاسر  -28 رییغت . یکدنا  اب  ، 229  - 228 نادیهش :  ياوشیپ  -27 . 2 لمّزم :  هروس  -26 . 295 ةولصلا :  رارسا 
شیپ لاس  دنچ  ناشیا  و  دنا ، هدومرف  ناشردپ  تایح  نامز  رد  ار  بلاطم  نیا  دیهش  داتـسا  هک  تسا  رکذ  نایاش  ، 95  - 93 یمالسا :  رکفت 

.57 داعبا :... زا  یئاهزارف  -32 ش 21403 . ص 785 ، ج 7 ، لامعلا :  زنک  -31 . 20 ...: داعبا زا  یئاهزارف  -30 دنتشذگ . رد  داتسا  تداهش  زا 
خیش جاح  -35 ه و . باتک /  نآ  همدقم  زین  و  تشوناپ ؛  ، 128 هّللا :  ءاقل  هلاسر  -34 تسا . نارمع  لآ  هروس   194 تایآ 190 -  دارم ، -33

،304 حلاص : یحبـص  هغالبلا ) جهن  -) 38 . 123 ءاملعلا : صصق  -37 . 100 یناهبهب : دیحو  -36 . 91 ، 61 تلیـضف : اوقت و  درم  یمق  ساـبع 
خیرات -42 . 123 ، 137 ءاملعلا : صصق  -41 . 222 یناهبهب : دیحو  -40 ش 21405 . ص 785 ، ج 7 ، لاّمعلا : زنک  -39 (. 193  ) ماّمه هبطخ 
صصق -45 . 195 یناهبهب : دیحو  -44 ش 21400 . ص 784 ، ج 7 ، لاـمعلا : زنک  -43 . 75 نیهل : أتملاردـص  رب  رخ  أتم  ءاـفرع  ءاـمکح و 

ص ج 5 ، همکحلا : نازیم  -49 . 199  - 198 قرش : تحایس  -48 . 185 ءاملعلا : صصق  -47 . 190  - 189 ءاملعلا : صصق  -46 . 193 ءاملعلا :
: مّوس هرامش  هزوح  -53 همّدقم . ، 20  - 19 بابللا : ُّبل  هلاسر  -52 ص 131 . هّللا : ءاقل  هلاسر  -51 . 174  - 173 ءاملعلا : صصق  -50 . 421

 - 129 یسودق : هّللا  تیآ  دیهش  هماندای  -55 . 77 ، 76 یسودق : هّللا  تیآ  دیهـش  هماندای  -54 يا . هزوحنورب  يرکف  قافآ  هلاـقم  ، 32  - 31
هرادا ار  نآ  هجو  نیرتهب  هب  دنتـشاد و  هدـهع  هب  ار  یناّقح )   ) هسردـم تّیریدـم  لاس  نیدـنچ  یـسوّدق  موحرم  هک  تسا  رکذ  نایاش  . 130

جهن رد  يریس  -58 . 18  - 17 تایراذ : هروس  -57 . 66 نامه : -56 دـنداد . شرورپ  هدرک و  تیبرت  يدّـهعتم  لـضاف و  بّـالط  دـندرک و 

داستانهاي شیرین از نماز شب             صفحه 37 از 41

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


.213  - 211 نیقّتملا : ةرکذت  -61 ص 421 . ج 5 ، همکحلا : نازیم  -60 . 123 تابقارم : و  271 ؛  - 270 ةولصلا : رارسا  -59 . 246 هغالبلا :
ص ءاملعلا : ةرکذت  -65 . 237  - 234 نیقّتملا : ةرکذت  -64 . 68 هرامش 4/66 -  هزوح ) -) 63 ش 21408 . ص 786 ، ج 7 ، لامعلا : زنک  -62

یشعرم هّللا  تیآ  همان  تیصو  -69 ص 109 . هّللاءاقل : هلاسر  -68 ص 310 . ج 82 ، راونالاراحب : -67 ص 173 . هّللاءاقل : هلاـسر  -66 . 68
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ییحی رتخد  بنیز  -72 ص 17 . ج 41 ، راونالاراحب : -71 دیـشک .) یم  هزوز  گس  نوچمه  مالـسلا  هیلع  یلع  هاپـس  تابرـض  ریز  رد  بش 
باب ص 15 ، ج 2 ، یملید :)  ) بولقلا داـشرا  -75 ص 16 . مالسلا : هیلع  قداص  ماما  باحـصا  -74 ص 73 . زامن : ياهناتـساد  -73 جّوتم .

ياهیگدنزاس -79 ص 112 . تراسا :  رد  زاـمن  -78 ص 497 . يراوزبس :  مکحلا  رارـسا  -77 . 180 ص 179 -  سمـشلا : لتقم  -76 . 22
ص سمشلا :  لتقم  -82 ص 363 . عیارشلا :  للع  -81 . 65 ص 64 -  ادخ : نادرم  بش  -80 ص 146 . مالسلا :  هیلع  نیـسح  ماما  یقالخا 

فاصتنا ات  نامـسآ  عبر  رادقم  باتفآ  ندش  دـنلب  زا  دـعب  هک  تسا  زور  لّوا  ياهزامن  زا  یکی  یحُّضلا ،  ةالـص  ای  تشاج  زامن  -83 . 188
ص 333. ج 1 ، یمالسا :  نافرع  -84 یحّـضلا .) ةالـص  یجراخ ،  تابیکرت  مّود ،  شخب  نیعم ،  گنهرف  هب : دوش  هعجارم  . ) دـنرازگ نآ 
-89 ص 44 و 45 . ادخ : نادرم  بش  -88 هیآ 17 . (: 32  ) هدجس -87 ص 419 . ج 5 ، همکحلا : نازیم  -86 ص 39 . ادخ : نادرم  بش  -85

یکلم . ) ص 289 ةولصلا :  رارـسا  -91 ص 417 . ج 5 ، همکحلا : نازیم  -90 و 18 . ص 17  مالـسلا : هیلع  نینمؤملاریما  ماـمالا  تنب  بنیز 
يزیربت یکلم   ) ص 294 ةولّصلا :  رارسا  -93 ناگنازرف .)  يامیـس  زا  لقن  هب   ) ص 122 ج 3 ، لمع :  نادـیم  رد  ملع  نادرم  -92 يزیربت ) 

ص 17 و 18. مالسلا :  هیلع  يداه  ماما  تماما ،  دیـشروخ  نیمهد  -95 مّوس )  لاس   ) 76 ص 74 -  ش 15 ، هزوح :  -94 هیلع .)  هللا  همحر 

هیآ 79. (: 17  ) ءارسا -99 ص 378 . حور :  تراهط  -98 ص 135 . يرون :  تیاور  يرون :  ثّدحم  -97 ص 213 . ج 3 ، هنومن :  ریسفت  -96
و راتفگشیپ ، )  ) و ص ه -  هّللا ،  ءاقل  ۀلاسر  -102 . 194 هیآ 190 -  (، 3  ) نارمع لآ  ك :  101-ر . ص 623 . ج 5 ، رارسالا : فشک  -100
-106 ص 46 . ج 2 ، راحبلا : ۀنیفس  -105 ص 555 . ج 3 ، هعیـشلا :  لئاسو  -104 ص 421 . ج 5 ، هـمکحلا :  نازیم  -103 ص 128 . زین ،

تراهط -109 ص 230 . ج 12 ، هنومن : ریسفت  -108 . 17 هیآ 16 -  (: 32  ) هدجس -107 ینارهت .) نیسحلادبع   ) ص 129 ةولصلا :  رارـسا 
ص 621، هتکن :  کی  ازه و  -112 ص 601 . ، 3 ج 4 -  نایبلا :  عمجم  -111 ص 164 . ج 3 ، ناگنازرف : يامیس  -110 . 384  - 383 حور :
-117 ص 168 . هّللا : ءاقل  هلاـسر  -116 ص 124 . تادابع : رارـسا  -115 نامه .  -114 هـتکن 777 . ص 633 ، ناـمه ،  -113 هتکن 777 .
ج 7، لامعلا :  زنک  -120 . 56 ص 55 -  نیسح :  دماحریم  -119 ص 7 . ییاهب :  خیش  لوکـشک  -118 ص 169 . ج 3 ، ناگنازرف : يامیس 

غارچ یعون  -123 ص 163 . ج 3 ، ناگنازرف : يامیس  -122 نایزیزع .)  یلالج   ) ص 112 زامن : ياه  هصق  -121 ش 21428 . ص 7 90 ،
ص 17، ج 2 ، بولقلا :  داشرا  -126 ص 70 . زامن : رگنـس  رد  ماما  -125 ص 130 . هرطاخ :  غاب  ياـهلگ  -124 تسا . هدوب  قباـس  رد  هک 
(. ص 538 ج 2 ، نیدلا :  مولع  ءایحا  زا : لقن  هب   ) 72 ص 71 -  کشا :  ناشکهک  کی  -128 ص 129 . هّللاءاقل :  هلاسر  -127 باب 22 .) )

ص 129. هّللاءاقل :  هلاـسر  -131 . 180 ص 179 -  ج 5 ، یمالـسا : نافرع  -130 باب 22 .)  ) 22 ص 21 -  ج 2 ، بولقلا :  داـشرا  -129
-134 (. 209 ص 208 -  ج 2 ، ماشه :  نبا  هریـس  زا : لقن  هب   ) ص 519 ج 2 ، ّتیدبا :  غورف  -133 . 131 ص 130 -  هّللاءاقل : هلاسر  -132
ص 220 تداهش : ات  تدالو  زا  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا  ۀمطاف  -135 ص 73 .) ءاملعلا : صصق  زا : لقن  هب   ) ص 166 ج 3 ، ناگنازرف : يامیس 

هروس ریسفت  -139 ص 440 . هّیوضرلا :  دـئاوف  -138 ص 235 . تـسیک :؟  یلع  -137 ص 231 . ج 3 ، ناگنازرف : يامیـس  -136 . 221 - 
ص ةرخ :  الا  لزانم   (، ) ییاطع یـضترم   ) ص 22 زامن : ياهناتساد  -140 یـسوط .)  دیز  نب  دّمحم  نب  دمحا   ) 534 ص 432 -  فسوی : 

هداجس -142 ص 9 . یلقیلع :  يدهم  دمحم  هتشون  قشع  هداجـس  باتک  زا  لقن  هب  ص 48  يربهر :  مظعم  ماقم  قـالخا  سرد  -141 (. 23
 : لامعلا زنک  -146 ص 130 . هّللاءاقل :  هلاسر  -145 ص 161 . یبنلا :  لئامش  -144 ص 95 . دیشروخ : زا  يا  هولج  -143 ص 90 . قشع : 

: زامن وضو و  رد  نافرع  قـالخا و  -149 ص 86 . نیعشاخلا :  ةالص  -148 ص 83 . كاخ :  یناـشیپ و  -147 ش 21411 . ص 788 ، ج 7 ،
باب یملید ،  بولقلا ،  داشرا  -152 ص 1133 . تمکح 101 ، ضیف ،  هغالبلا  جـهن  ص 165 151- ج 87 ، راونالاراحب ، -150 ص 181 .

داستانهاي شیرین از نماز شب             صفحه 38 از 41

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


صفحه 39 از 41

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com

	فهرست
	داستانهاي شيرين از نماز شب
	مشخصات كتاب
	مقدمه
	در فضيلت نماز شب و آثار آن
	وقت نماز شب
	كيفيّت نماز شب به صورت مختصر
	كيفيّت نماز شب به صورت مفصّل
	سفارش جبرئيل به نماز شب
	در حالات رسول خدا صلي الله عليه و آله
	شب زنده داران در قيامت
	شب زنده داري دختر امام حسين عليه السلام
	بدآموزي و كج انديشي
	حضرت زينب (س ) در شب يازدهم محرّم
	لذّت مناجات
	تهجّدِ امام
	نماز شب در يكي از حسّاس ترين فرازهاي تاريخ
	كرامتي از امام راحل رحمه الله عليه
	محدّث قمي رحمه الله عليه
	علامه مجلسي اوّل رحمه الله عليه
	ملاّ محمّد اشرفي
	حجة الاسلام شفتي
	آخوند ملاّ محمّد كاشي
	شيخ جعفر كاشف الغطاء
	آقا نجفي قوچاني
	استادِ آيت اللّه العظمي بروجردي
	تعطيل درس
	استاد شهيد مرتضي مطهّري
	شهيد قدّوسي (ره )
	سجده اي طولاني
	گفتاري از ملاّ حسينقلي همداني (ره )
	نامه اي به مرحوم كمپاني
	نماز شب ، در شب زفاف
	چرا شبها نمي خوابي
	نفيسه عروس امام صادق عليه السلام
	درخواست مهلت براي خواندن نماز و...
	نماز شب در اسارت
	غير از نماز شب چيز ديگري سود نبخشيد
	امام حسين عليه السلام و يارانش در شب عاشورا
	زني صالحه در زمان حضرت عيسي (ع )
	كسيكه در نيمه شب تار، با مولايش خلوت كند
	سفارش امام حسين عليه السلام به خواهرش در روز عاشورا
	بيدار كردن فرشتگان بندگان را ...
	نماز شب آيت اللّه سيد احمد كربلايي
	نماز شب امام هادي عليه السلام
	آيا نبايد بنده شكرگزار خدا باشم
	هر شب با صداي استاد از خواب بيدار مي شد
	اگر مقام محمود مي خواهي شب بيدار باش
	در حالات مرحوم ميرزاجواد ملكي تبريزي (ره )
	با خواندن نماز شب تاريكي قبر را يادآور شويم
	پاداش نماز شب بيان نشده
	هيچگاه نماز شبش ترك نشد
	شب زنده داري مرحوم ملا هادي سبزواري
	دعا در نماز براي همه
	شيخ مفيد (ره )
	تا حالا نشده من از نماز شب ايشان بيدار شوم
	عارفان ، سرمه بيداريِ شب بر چشمانشان كشيده اند
	كنيزك نماز شب خوان
	اگر بهشت مي خواهي نماز شب بخوان
	نصيحت علي عليه السلام براي مردم عراق
	بر تو باد به استغفار در تاريكي شب
	نماز شب حضرت مهدي عليه السلام
	(عباد) يكي از سربازان رسول خدا صلي الله عليه و آله و نماز شب او
	نماز شب مرحوم ميرزا سليمان تنكابني
	مادرم فاطمه زهرا عليها السلام در نماز شبش ...
	مال شبهه ناك مانع نماز شب مي شود
	نماز شب علامه محمد تقي مجلسي رحمه الله عليه
	رهبر معظم انقلاب خطاب به جوانان ...
	گريه هاي شبانه
	بيدار نشدن مرحوم آخوند كاشي براي نماز شب
	ذكر موجودات
	شب زنده داري مرحوم شيخ جعفر كبير
	دعا براي روزي ، در نماز شب
	تأ ثير سحرخيزي زن
	نمونه اي از نماز زاهدان روزگار
	چه كنيم كه براي نماز شب بيدار شويم
	عبادت در شب و استجابت دعا
	نماز صفت پارسايان
	آثار هفتگانه نماز شب در كلام امام صادق عليه السلام
	كسب هيبت و ابهّت با نماز شب
	نماز شب و رفع مشكلات
	پي نوشتها

	مؤسسه نور فاطمه زهرا سلام الله علیها



