
http://www.ghaemiyeh.com






لوا دلج  بّرجم  هیعدا  موتخو و  راکذا  زا  ییاهناتساد 

: هدنسیون

هداز فلخریم  یلع 

: یپاچ رشان 

رای يدهم 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

لوا دلج  بّرجم  هیعدا  موتخو و  راکذا  زا  8ییاهناتساد 

باتک 8تاصخشم 

8همدقم

لسع 9ینیریش 

درکن رثا  اهنآ  رد  مومسم  9ياذغ 

هّللا مسب  هراب  رد  ناطیش  ود  9يوگتفگ 

ضارما 10يافش 

ترخآ ایند و  رد  یناوتان  10يوراد 

یتسد گنت  يرامیب و  11يوراد 

11سنوم

هدش هتسب  11راک 

ترخآ ایند و  ریخ  11ياعد 

یضیرمو 11یناشیرپ 

یلیلع 12يوراد 

هدجس رد  12هدنب 

ینالوط 12يرامیب 

تندب ياهگر  دادعت  12هب 

زامن نیا  13ياهتلیضف 

اه هدرم  رب  13محر 

سفن 14ثیدح 

14هسوسو

متس 14ضرق و 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 28زکرم  هحفص 5 

http://www.ghaemiyeh.com


یتخس 14تنحم و 

هدیرپ 15ِگنر 

عادص 15ضرم 

دَرد 16لِد 

مشچ 16يدیفس 

مشچ 16درد 

17قزر

وناز 17درد 

باوخ 17ماگنه 

دزوس یمن  17هناخ 

نانمشد رب  18يزوریپ 

دیدش 18يرامیب 

جالعلا بعص  18ضرم 

لمدو 18شوج 

لطاب ياه  19لایخ 

سرتو 19بارطضا 

یگدز 19ْنِج 

19زرح

مظعا 20مسا 

یسرکلا 20ۀیآ 

یسرکلا ۀیآ  ندناوخ  20دایز 

رقف 20تهج 

لصافم 21درد 

روک 21هدنرپ 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 28زکرم  هحفص 6 

http://www.ghaemiyeh.com


ضرق 21ياعد 

21اهراکبلط

22حاورا

ناطیش 22ِّرش 

بلق ندش  هدنز  22تهج 

هناخ رد  22ناذا 

22افشلاراد

هچب 23يافش 

یبیغ 23دادما 

لدگنس 24رومءام 

يرکف 24یتحاران 

مدان 24دزد 

اهتشون 25یپ 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  25هرابرد 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 28زکرم  هحفص 7 

http://www.ghaemiyeh.com


لوا دلج  بّرجم  هیعدا  موتخو و  راکذا  زا  ییاهناتساد 

باتک تاصخشم 

دمحا برجم  هـیعدا  موــتخ و  راــکذا و  زا  ییاهناتــساد  روآدــیدپ :  ماــن  ناوــنع و   1333  - 1360 دـمحا ، هدازفـلخریم  هسانـشرس : 
لایر 13500-30-5697-964 ج 1 ؛ )  ) لایر 13500-30-5697-964 کباش :  . 1378 رایيدهم - ، مق  رـشن :  تاصخـشم  هدازفلخریم 
یلبق یسیونتسرهف  یـسیون :  تسرهف  تیعـضو  ج 1 )  ) لاـیر 13500-30-5697-964 ج 1 ؛ )  ) لاـیر 13500-30-5697-964 ج 1 ؛ ) )

يدـنب هدر  ناتـساد  اهاعد --  عوضوم :  یبهذـم  ياهناتـساد  عوضوم :  هماـنباتک  تشادداـی :  لاـیر   1379  : مود 3500 پاـچ  تشادداـی : 
م22244-78 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/68 ییوید :  يدنب  هدر  BP9/م9د17  هرگنک : 

همدقم

مساقلا یبا  نیملاعلا  هلا  بیبح  نیلسرملاو ،  ءایبنالا  فرشءا  یلع  مالّسلاو  ةولّـصلا  نیقیلاو ،  يوقّتلا  لهال  ۀبقاعلاو  نیملاعلا  ّبر  هّلل  دمحلا 
یحور و يرکسعلا  نسحلا  نب  ۀّجح  امّیـس  اریهطت ،  مهرهطو  سجرلا  مهنع  هّللا  بهذا  نیذلا  نیموصعملا ،  هلآو  هیلع  هّللا  یّلـص  دّمحم ، 
 : اعد تسین .  اعد  زا  یتمارگ  ادـخ  دزن  زیچ  چـیه  اعُّدـلا  َنِم  ِهّللاَدـْنِع  ُمَرکَا  ٌْییَـش  َْسَیل  ص : )   ) هّللا لوسر  لاق  ءادـفلا .  هل  نیملاعلا  حاورا 

یم فرط  رب  ار  عناوم  تالکـشم و  دنک ،  یم  تیوقت  ار  هداراو  حور  دیامن ،  یم  كاپ  هیکزت و  ار  مسج  حور و  دروآ ،  یم  حور  شمارآ 
زاب و ار  قح  تاکرب  تمحر و  ياـهرد  هدومن و  اـهیتخب  دـب  تمقن و  باذـع و  ـالب و  عفر  تسا ،  جـالعلا  بعـص  ِضارما  يافـش  دـیامن ، 

مهم رث و  ؤم  رایسب  راثآ  دنک ،  یم  ناربج  ار  اهفعض  دناسر و  یم  لماکت  هب  ار  ناسنا  تسا و  تدابع  نیرت  لضفا  اعد :  دیامن .  یم  حوتفم 
ار حور  اعد :  تسا .  هرطاخ  شمارآ  بلق و  نانیمطا  لماوع  نیرتهب  زا  یکی  دـهد و  یم  شمارآ  ار  اهناسنا  لزلرتم  هدرم و  ياـهلد  دراد و 

اعد زا  لبق  ناسنا ،  تسا .  يزاس  دوخ  لماع  تساهتدابع و  نیرتهب  نوچ  دروآ ،  یم  نطاـب  يافـص  دـیامن ،  یم  هزیکاـپ  هیکزت و  رهاـط و 
قح هاگرد  هب  ار  شیاهزاین  دنک و  یم  ادخب  ور  یتقو  یلو  دراد ،  هلان  هآ و  زا  یکاح  ینابز  هدنا و  زا  رپ  یلد  بارطـضا و  زا  هدـنکآ  یبلق 
یم ار  ادخ  اب  يرونخـس  حور  ینافرع و  تلاح  اعد ،  زادعب  ناسنا ،  دبای .  یم  یگدنز  يارب  هشیمه  زا  رت  نئمطم  یبلق  دـیامن ،  یم  حرطم 

تروص رد  يوقت  راثآ  هک  تسا  رطاخ  نیمه  هب  دنک و  یم  رود  ناهانگ  زا  دیامن و  یم  راد  فدـه  ار  بلق  قلاخ ،  اب  طابترا  نوچ  دـبای ، 
 ، تسا لضفا  نوچ  دـنک و  یم  کیدزن  ادـخ  هب  ار  ناسنا  زیچ  ره  زا  شیپ  هک  تسا  یتدابع  نیرتهب  اـعد :  تسا .  رترگ  هولج  قح  ناـیعاد 

ناسنا اعد  لثم  یتدابع  چیه  یتسارب  ندرک ،  اعد  هب  داب  امشرب   : )) دیامرف یم  ص )   ) دمحم لآ  قداص  ترضح  دراد .  يرتشیب  يونعم  رثا 
تیوق ار  شتدارا  رت و  نوزفا  ار  شتردق  دـهد ،  یم  تمظع  ناسنا  حور  هب  راگرورپ :  اب  شیاین  اعد و  دـنک )) .  یمن  رت  کیدزن  ادـخب  ار 
لباقم زا  دلام و  یم  كاخب  ار  نآ  يوناز  هدنُک  هدـنکفا و  تالکـشم  هجنپ  رد  هجنپ  هک  تسا  یتردـقرپ  دـنمورین و  ناولهپ  وا  دـیامن .  یم 

وراد و تسا ،  جالعان  ياهدرد  جالع  تسیگدنز ،  زا  سویءام  نارادمخز  شخب  ماتیلاو  نادـنمدرد  درد  يافـش  اعد :  دراد .  یم  رب  دوخ 
یمامت يافـش  يارب  یمومع  گرزب  يوراد  تسا و  نادیماان  لد  دیما  نالان و  لد  شخب  افـش  يوراد  تسا ،  سویءام  لد  يافـش  نامرد و 

ینامـسآ و ياـهالب  اـعد :  تسا )) .  درد  ره  يافـش  نآ  هک  یتـسارب  ینک  اـعد  هک  داـب  وـت  رب   : )) دـندومرف ترـضح  نآ  هک  تساـهدرد 
 . دنک یم  عفد  ار  دشن ه  لزان  هدش و  لزان  يالباعد   : )) دیامرف یم  هک  مالسلا  هیلع  هیداجس  ترضح  لوقب  درادیم و  رب  ار  ینیمز  ياهباذع 

یگدنز حوتفم و  قلخ  يوسب  تمحر  رد  هناصلخم  ياهاعد  رابگر  رثا  رد  دوش و  یم  فرط  رب  اعد  شیاین و  طسوتب  باذـع  هجنکـش و  (( 
یم فرط  رب  يونعم  يدام و  ياهفعـض  رقف و  اه و  يرادان  اهدوبمک و  هچ  اعد  رثا  رب  ددرگ .  یم  یهلا  تاکرب  تاـمعن و  زا  ّولمم  اـهناسنا 

زا یتمعن  تقوچیه  دـیامرفیم :  ع )   ) یلع نینم  ؤملاریما  ترـضح  دـنریگ .  یم  رارق  اهنآ  ياجب  يا  هعـساو  ِتاـکرب  تاـمحَر و  هچ  دوش و 
ببـس اعد  اریز  دینک .  ظفح  وا  يوریپ  تدابع و  تعاطب و  ار  ادـخ  تمعن  مدرم  يا  سپ  ناشناهانگ .  رطاخب  رگم  دوش ،  یمن  بلـس  یتلم 
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ار ترودـک  تملظ و  ياهباجح  دـیاب  رـصاعم  ناسنا  هصالخ  تسا .  نادـباع  قوش  راثآ  نادـهاز و  بولق  غارچ  تمحر و  باب  شیاـشگ 
زا ییاهناتـساد  رـضاح  باتک  دیامن .  لح  هدـناوخ و  ارف  شیاین  هلیـسو  هب  ار  شدوجو  كانزوس  ياه  همزمز  دـنک و  فرط  رب  اعد  هلیـسوب 

توق ام  یئالو  ینید و  مدرم  ات  تسا ،  اهرکذ  اهاعد و  باب  رد  شالت  كدـنا  هک  تسا  برجم  ياـه  هیعدا  راـکذا و  موتخ و  اـعد ) راـثآ  )
رتراوتسا و دنا ،  هتفای  افش  نامرد و  شیاین  اعد و  هلیسو  هب  هک  ینادنمتجاح  ناراتفرگ و  نادنمدرد و  زا  یضعب  تالاح  هعلاطم  اب  ناشنامیا 

اهاعد هک  اعد )) اب  افش  نامرد و  مانب   )) باتک نیا  مود  دلج  رد  هّللاءاشنا  دندرگ .  دنمرهب  نآ  يامظع  ضیف  زا  ددرگ و  رتدایز  رتمکحم و 
هعجارم باتک  نیا  هب  دـنناوت  یم  نادـنم  هقالع  میا و  هدومن  ناـیب  یعوضوم  لـماک و  لـصفم و  روطب  اـجنآ  رد  ار  رث  ؤم  راـکذا  موتخ و  و 

نآ روهظ  عناوم  عفر  و  فیرـش )  هجرف  یلاعت  هّللا  جع   ) نامز ماما  بلق  يداش  تهج  ار  رـصتخم  نیا  دندرگ .  دـنم  هرهب  نآ  زا  و  دـنیامن . 
دروم دیاش  ات  میامن  یم  هیده  هداز  فلخریم  دمحا  خیشآ  مدیهش  رادرب  صوصخلا  یلع  ادهش ،  مامت  زیزع و  ماما  حور  يداش  ترـضح و 

هّللا ءاشنا  ددرگ ،  فرطرب  مدرم  ياه  يراتفرگ  ترضح  نآ  هطساو  هب  و  میریگ .  رارق  فیرش  هجرف  یلاعت  هّللا  جع  يدهم  ترـضح  ياعد 
 ( ع  ) نیسح ناتـسآ  بلک  ع )   ) نیـسحلا هّللا  دبعابا  ترـضح  نادیهـش  رالاس  دلوت  زورلاس  نابعش 1420  موس  اعد 21/8/1378  ساـمتلا  . 

هداز فلخریم  یلع 

لسع ینیریش 

 . دندوب هتـسشن  اهناتـسلخن  نایم  رد  ع ، )   ) یلع نینم  ؤملاریما  اقآ  اب  ص ، )   ) یفطـصم دّمحم  ءایبنالا ،  متاخ  مالـسا ،  سیئر  اقآ  زور  کی 
یم یلع !  ای  دومرف :  ص )   ) ربمغیپ ندیخرچ .  ص )   ) مرکا ربمغیپ  رود  درک ،  عورش  و  دش ،  رهاظ  یلسع  ِروبنز  هلک  رـس و  تقو  کی  هک 

هدرک ینامهم  ار  ام  زورما  روبنز  نیا  دندومرف :  ص )   ) مرکا لوسر  اقآ  ریخ .  دومرف :  ع )   ) یلع ترـضح  دیوگ .  یم  هچ  روبنز  نیا  یناد 
اقآ دروایب .  لـحم  نآ  زا  ار  نآ  اـت  دـیتسرفب ،  ار  ع )   ) نینم ؤملاریما  اـقآ  ما ،  هتـشاذگ  لـحم  نـالف  رد  لـسع  رادـقم  کـی  دـیوگ :  یم  و 
زا هک  امش  ياذغ  روبنز ،  يا  دومرف :  (ص )  ادخ لوسر  ترضح  دندروآ .  لحم  نآ  زا  ار  لسع  نآ  دندش و  دنلب  ع )   ) یلع نینم  ؤملاریما 
زا لسع ،  نیا  ینیریـش  هّللا ،  لوسر  ای  تفگ :  روبنز  دوش ؟  یم  لیدبت  نیریـش  لسع  هب  هفوکـش  نآ  یتّلع  هچ  هب  تسا .  خـلت  لگ  هفوکش 
یم ماهلا  ام  هب  هظحل  نامه  مینک ،  یم  هدافتسا  هفوکش  زا  يرادقم  تقو ،  ره  نوچ  تسامـش ،  لآ )   ) و امـش ،  سّدقم  دوجو  رکذ  تکرب 

ام لسع  امش ،  رب  تاولص  تکرب  هب  دَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللَا  میئوگ :  یم  هک  یتقو  میتسرفب .  تاولص  امـش  رب  راب  هس  هک  دوش 
(1  . ) دوش یم  نیریش 

درکن رثا  اهنآ  رد  مومسم  ياذغ 

نانمـشد زا  یکی  هک  َْیبُا  هّللادبع  مان  هب  یـصخش  دندرک ،  دـنلب  ار  مالـسا  مچرپ  دـندش و  هرّونم  هنیدـم  دراو  (ص )  ادـخ لوسر  هک  یتقو 
ار ترضح  باحصا  ترضح و  هّللادبع ،  دناسرب .  لتق  هب  ار  ترضح  تساوخ  یم  دُرب و  دسح  ترضح  نآ  رب  دوب  مالسا  ربمایپ  تخسرس 
(ص ادخ لوسر  دش  رضاح  اذغ  هکنیمه  داد .  ربخ  (ص )  ادخ لوسر  هب  لیئربج  داد .  بیترت  ار  یمومسم  ياذغ  درک و  توعد  شلزنم  هب 

ِهّللا ِمِْسب  یفاْکلا ،  ِهّللا  ِمِْسب  یفاّشلا ،  ِهّللا  ِمِْسب  دـندناوخ .  ار  اـعد  ع )   ) یلع ناوخب .  اذـغ  نیا  رب  ار  تعفنمُرپ  ياـعد  یلع  اـی  دـندومرف :  ( 
ریس دندروخ و  ار  اذغ  همه  دش  هدناوخ  اعد  یتقو  ُمیلَعلا .  ُعیمَّسلا  َوُه  َو  ِءامَّسلا  یف  َو ال  ِضْرالا  یف  ٌءاد  َو ال  ٌء  یَش  ِهِمْـسا  َعَم  ُّرُـضَیال  يذَّلا 

زپشآ درک  نامگ  دید ،  ار  هنحـص  نیا  یبُا  هّللادبع  هک  یتقو  دنتفر .  دنتـساوخرب و  یتمالـس  تحـص و  اب  دیـسرن  اهنآ  هب  يررـض  دـندش و 
( . 2) دندیسر منهج  هب  همه  دندروخ  اذغ  زا  درک و  عمج  ار  شیاقفر  مامتو  تفر  دشاب ،  هدرک  اذغ  لخاد  ار  ّمس  هدرک  شومارف 

هّللا مسب  هراب  رد  ناطیش  ود  يوگتفگ 
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؟  يا هدش  فیعض  رغال و  ردقنیا  وت  ارچ  دیسرپ :  رغال  ناطیش  زا  قاچ ،  ناطیش  درک .  تاقالم  ار  يرغال  ناطیش  یقاچ ،  ناطیش  زور  کی 
 : دـننام راک ،  ره  لّوا  رد  صخـش  نآ  یلو  منک .  هارمگ  ار  وا  هک  ما  هدـش  رومءاـم  ّطلـسم و  یـصخش  رب  نم  داد :  باوج  رغـال ،  ناـطیش 
وا ياـهراک  رد  تکرـش  و  وا ،  رد  ذوفن  زا  ور  نیا  زا  تسا ،  اـیوگ  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب  رکذ  هب  شناـبز  ندـیماشآ ، . . . ،  ندروـخ ، 
 : داد خساپ  قاچ  ناطیـش  يا ؟  هدـش  قاچ  روطچ  منادـب ،  وگب  وت  لاح  تسا ،  هدـش  نم  يرغال  بجوم  ببـس و  نیمه  و  متـسه .  مورحم 

هّللا مسب  يراک  چـیه  رد  هک  ما  هدـش  ّطلـسم  توافت  یب  ربخ و  یب  لفاغ و  صخـش  رب  اریز  متـسه ،  داش  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نم  یقاـچ 
دای هب  الصا  هک  تسا  مرگرس  لفاغ و  نانچنآ  يراک ،  ره  رد  و  ندیـشون . . .  ندروخ و  ماگنه  جورخ و  دورو و  ماگنه  الثم  دیوگ ،  یمن 
یم رود  امش  زا  ناطیـش  هّللا  مسب  نتفگ  اب  اریز  دورن  ناتدای  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب  يراک  ره  لوا  رد  نینم  ؤم  يا  سپ  ( 3  . ) تسین ادخ 

 . دوش

ضارما يافش 

فرش ترضح  نآ  كرابم  سّدقم و  رضحم  هب  ص )) )   ) دّمحم لآ  قداص  ماما  ترضح  اقآ   )) نادنمتدارا نیّبُحم و  ناتـسود و  زا  يدرم 
تگنر ارچ  هدش ،  یچ  دومرف :  ع )   ) قداص ترـضح  اقآ  درب )) .  یم  جنر  شـضرم  زا  و  دوب ،  دنمدرد  ضیرم و  هکیلاح  رد   ، )) دش بای 

ارم دوش و  یمن  رود  نم  زا  بت  متحاران و  دنمدرد و  رامیب و  ضیرم و  تخـس  هک  تسا  هام  کی  موش ،  تیادف  ناجاقآ ،  تفگ :  هدیرپ ؟ 
ما و هدیچیپ  دنداد ،  تیزیو  دنتشون و  هخسن  و  دنداد ،  روتـسد  هک  ار  هچنآ  و  متفر ،  کشزپ  بیبط و  رتکد و  شیپ  هچره  دنک .  یمن  اهر 
اه هراچیب  ام  نک ،  مکمک  تنماد ،  هب  متـسد  نوجاـقآ  هتـشادن .  يا  هدـیاف  یبوخ و  دوس و  هرهب و  ما ،  هدـیدن  هجیتن  یلو  ما ،  هداد  ماـجنا 

هقی دومرف :  ع ، )   ) قداص ترـضح  اقآ  موش .  بوخ  ات  دـینک  تیانع  ام  هب  ییاود  ای  ییاـنث  اـی  ییاـعد  کـی  میرادـن .  امـش  زج  ار  یـسک 
هّللا ءاشنا  نک ،  توف  تدوخ  هب  ناوخب و  ار  دمح  هروس  راب  تفه   )) هماقا ناذا و  زا  دعب  نک و  ورف  نآ  رد  ار  ترـس  نک و  زاب  ار  تنهاریپ 
لثم دوب ،  شتآ  يور  بآ  ایوگ  مداد ،  ماجنا  ار  امهیلع  هّللا  مالـس  ارهز  دنزرف  روتـسد  هکنیمه  دـیوگ :  یم  درم  نآ  يوش )) .  یم  بوخ 

(4  . (() مدش دازآ  جنر  یتحاران و  درد و  زا  مه  نم   )) روطنیمه دننک ،  میاهر  دنشاب و  هدرک  زاب  دعب  دنشاب و  هتسب  بانط  هب  ارم  هکنیا 

ترخآ ایند و  رد  یناوتان  يوراد 

دش و فّرـشم  ص )))   ) ادخ لوسر  ترـضح   )) سدـقم رـضحم  یلذـه ))  هیبش   )) زور کی  دـندومرف :  ع )   ) رقاب دّـمحم  ماما  ترـضح  ))
نآ رب  البق  هک  داهج . . .  جـح و  هزور و  زامن و  لـیبق  زا  یلاـمعا  يرـس  کـی  هب  ارم  میندـب  هوق  ما و  هدـش  ریپ  نم  هّللا ،  لوسر  اـی  تفگ : 

یلمع هک  منک  یم  شهاوخ  امـش  زا  مرادـن ،  ار  لامعا  نآ  رب  ییاناوت  مه  ـالا ن  دـهد و  یمن  يراـی  مداد ،  یم  ماـجنا  متـشاد و  تموادـم 
 . دزاس دنمرهب  شدوخ  ضیف  عبنم  زا  ارم  مه  لاعتم  دنوادخ  مهد و  ماجنا  ار  نآ  مناوتب  هک  دیزومایب  نم  هب  ناسآ  رابرپ و  یثیدح  کبس و 

تخرد چیه  دومرف :  ترضح  دومن .  هداعا  هبترم  هس  ار  دوخ  هتساوخ  یلذه ))  (( ؟  نک رارکت  ار  دوخ  هتساوخ  درم ،  يا  دومرف :  ترضح 
َناْحبُـس وگب :  هبترم  هد  يدش  غراف  حبـص  زامن  زا  تقو  ره  سپ  تسیرگ .  وت  هتـساوخ  رب  محرت  زا  رگم  دـنامن ،  وت  فارطا  رد  یخولک  و 

نیا تکرب  هب  دـهد و  یم  تیفاع  ار  وت  اعد  نیا  هطـساوب  یلاعتم  دـنوادخ  میظَْعلا  ِّیلَْعلا  ِهّللِاب  ِّالا  َةَُوقـال  َو  َلْوَحـال  َو  هِدْـمَِحب ،  َو  ِمیظَْعلا  ِهّللا 
لوسر ای  تفگ :  یلذـه  هیبش  دـهد .  یم  تاجن  یتفرخ ))  ینهذ و  نک  یناشیرپ و  یـسیپ و  هروخ و  یگناوید و  يروک و   )) زا ار  وت  متخ 

ترـضح مدرگ .  دـنمرهب  مه  نآ  زاات  دـیئامرفب  يا  هخـسن  مه  مترخآ  يارب  افطل  دوب ،  نم  يایند  يارب  دـیدومرف ؛ هک  ار  يرکذ  نیا  هّللا ؛ 
ْلِْزنَا َو  َِکتَمْحَر  ْنِم  َّیَلَع  ْرُْـشنَا  َو  َِکلْـضَف  ْنِم  ّیَلَع  ِْضفَا  َو  َكِدـْنِع  ْنِم  ینِدـْها  َّمُهّللَا  وگب :  زاـمن  ره  زا  دـعب  دومرف :  ص )   ) مرکا لوسر 

يارحـص هب  دوش و  تماـیق  هک  یتـقو  يدرکن ،  كرت  گرم  مداـت  ار  نآ  ادـمع  يدرک و  تبظاوـم  هیعدا  نیا  رب  رگا  َکـِتاکََرب .  ْنِم  َّیَلَع 
(5  . (() يوش لخاد  یناوت  یم  یتساوخ  هک  يرد  ره  زا  و  دوش ،  یم  زاب  وت  يارب  تشهب  رد  تشه   ، )) يوش دراو  رشحم 
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یتسد گنت  يرامیب و  يوراد 

نآ درک .  تیاکـش  ترـضح  نآ  هب  شدوخ  یتسدـگنت  يراـمیب و  زا  دـش و  فرـشم  ص )   ) هّللا لوـسر  ترـضح  سّدـقم  رـضحم  يدرم 
َو اَدلَو  َو ال  ًۀَبِحاص  ْذِخَّتَیَْمل  يَّذلا  ِهِّلل  ُدْمَْحلا  َو  ُتوُمَیال  يذَّلا  ِّیَْحلا  یَلَع  ُْتلَکََوت  وگب :  تبجاو  ياهزامن  زا  دعب  دندومرف :  وا  هب  ترـضح 

نم فرط  هب  یتخس  تّدش و  چیه  مدرک ،  لمع  متخ  نیا  هب  نم  اریبْکَت  ُهِْربَک  َو  ِّلُّذلا  َنِم  ُِّیلَو  َُهل  ْنُکَیَْمل  َو  ِْکلُْملا  یف  ٌك  يرَش  َُهل  ْنُکَیَْمل 
فرط رب  نم  زا  دئادش  نآ  مدـناوخ و  یم  نم  ناوخب و  ار  اعد  نیا  دومرف :  یم  دـش و  یم  لثمتم  نم  يارب  لیئربج ))  هکنیا ((  رگم  دـمآین 

(6  . ) دش یم 

سنوم

هدرمُمناشیوخ هتفر و  الاب  مَّنِس  نم ،  يالوم  يا  تفگ :  دش و  بایفرش  ع )))   ) قداص رفعج  ماما  ترـضح   )) اقآ تداعـس  اب  تمدخ  يدرم 
دنتـسه رتهب  نتفرگ  سنا  يارب  حلاص  نم و  ؤم  ناردارب  دندومرف :  ترـضح  منک ؟  هچ  مریمب  مه  نم  هک  مسرت  یم  مرادن و  یـسنوم  دنا و 
ٍدَّمَُحم یلَع  ِّلَص  َّمُهّللَا  ناوخب :  يزامن  ره  زا  دعب  ار  اعد  نیا  یهاوخ  یم  ار  ناتسود  ناشیوخ و  دوخ و  رمع  لوط  رگا  ناشیوخ .  موق و  زا 

ِْضبَق یف  يدُّدَرَتَک  ُُهلِعاف  اَنَا  ٍئَـش  یف  ُتْدَّدََرت  ام  َْتُلق  َکَّنِا  َلاق  ِِهلا  َو  ِْهیَلَع  َُکتاوَلَـص  َقَّدَـصُْملا  َقِداّـصلا  َکـَلوُسَر  َّنِا  َّمُهّللَا  ٍدَّمَُحم ،  ِلآ  َو 
َو ال َرْـصَّنلا  َو  َۀَِـیفاْعلا  َو  َجَرَْفلا  َکـِّیلَِول  ْلِّجَع  َو  ٍدَّمَُحم  ِلا  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَـصَف  َّمُهّللَا  ُهََلئاـسَم ،  ُهَرْکَا  َو  َتوَْـملا  ُهَرْکَی  ِنِم  ؤُْـملا  َيِدـْبَع  ِحُور 

يوار ٍنالُف .  یفال  َو  ٍنالُف  یفـالَو  وگب :  ربب و  ماـن  ار  دوخ  ناتـسود  زا  یکی  یتساوخ  رگا  و  یتَّبِحَا .  ْنِم  ٍدَـحَا  یف  ـال  َو  یـسْفَن  یف  ینْؤُسَت 
مامت رد  هک  تسا  ربتعم  يردقب  اعد  نیا  مدـش .  لولم  یگدـنز  زا  هک  دـش  دایز  مرمع  ردـقنیا  مدرک ،  تموادـم  اعد  نیا  رب  نوچ  تفگ : 

(7  . ) هدش لقن  اعد  بتک 

هدش هتسب  راک 

ناج اقآ  هک :  درک  تیاکش  اقآ  هب  يراک  تالکشم  زا  دش و  بای  فرش  ع )   ) مظاک یسوم  ماما  ترضح  اقآ ((  تداعس  اب  تمدخ  يدرم 
اور متجاح  نآ  مروآ  یم  ور  یتجاـح  ره  هب  منک و  یمن  يدوس  منزیم ،  تسد  موش و  یم  هجوتم  هک  يراـک  ره  هب  هدـش و  هتـسب  نم  راـک 

ِهِدْـمَِحب َو  ِمیظَْعلا  ِهّللا  َناْحبُـس  وـگب :  هبترم  هد  حبـص  زاـمن  زا  دـعب  دـندومرف :  ع )   ) رفعج نب  یـسوم  ترـضح  مـنک ! ؟  هـچ  دوـش ،  یمن 
 : دنتفگ دندمآ و  نم  دزن  میاه  یلحم  مه  زا  یعمج  مدرک ،  تموادم  اعد  نیا  رب  یحابص  دنچ  تفگ :  يوار  ِِهلْضَف  ْنِم  ُُهلَئْسَا  َو  َهّللاُرِفْغَتْسَا 

 . متسه زاین  یب  لاحب  ات  مدیسر و  يدایز  لام  هب  هصالخ :  ( 8  . ) درادن يرگید  ثراو  وت  زا  ریغ  هدرم و  امش  ماوقا  زا  يدرم 

ترخآ ایند و  ریخ  ياعد 

دای نم  هب  ییاعد  هّللا ،  لوسر  نب  ای  درکضرع :  هدش و  فرشم  (ع )))  رفعج نب  یـسوم  ترـضح   )) سدقم رـضحم  ماقله ))   )) مانب يدرم 
نیا باتفآ  عولط  تقو  ات  حبـص ،  زامن  زا  دعب  یـسک  ره  دومرف :  درم  نآ  هب  ترـضح  دشاب .  ناسآ  عماج و  مترخآ  ایند و  يارب  هک  دیهدب 

 : تفگ درم  نآ  ِِهلْضَف  ْنِم  ُُهلَئْسَا  َو  َهّللاُرِفْغَتْسَا  ِهِدْمَِحب  َو  ِمیظَْعلا  ِهّللا  َناْحبُس  دیـسر .  دهاوخ  وا  هب  ترخآ  ایند و  ریخ  دنک ،  تموادم  ار  اعد 
رگم مدشن  يزیچ  راتفرگ  مدرب و  تّذل  میگدنز  زا  دش و  بوخ  ملاح  مدومن ،  نآرب  تموادم  مدرک و  عورش  ار  متخ  نیا  هک  يزور  نآ  زا 

(9  . ) تشگ وکن  متالاوحا  رکذ  نیا  تکرب  هب 

یضیرمو یناشیرپ 
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سک ره  دومرف :  ص )   ) لوسر ترضح  درک .  تیاکش  دوخ  يرامیب  یناشیرپ و  یتسدگنت و  زا  ص )))   ) هّللا لوسر  ترضح  هب ((  يدرم 
 . دش دهاوخ  فرط  رب  وا  یضیرم  یناشیرپ و  یتسدگنت و  دشاب ،  هتـشاد  تموادم  نآ  رب  دناوخب و  ار  اعد  نیا  هبترم  هد  بش ،  حبـص و  ره 

ِیف ٌکیرَـش  َُهل  ْنُکَی  َْملَو  ًادـَلَو  َو  َو ال  ًۀَـبِحاص  ْذِـخَّتَی  َْمل  يذَّلا  ِهِّللُدْـمَْحلا  َو  ُتوُمَی  يذَّلا ال  ِّیَْحلا  یَلَع  ُْتلَّکََوت  ِهّللِاب ،  ِّالا  َةَُّوق  َو ال  َلْوَح  ـال 
ملاس حیحـص و  ملاح  مدرک ،  تموادم  متخ  نیا  رب  زور  هس  نم  دـیوگ :  یم  درم  نآ  ًاریبْکَت .  ُهْرِّبَک  َو  ِلُّذـلا  َنَم  ٌیِّلَو  َُهل  ْنُکَی  َْمل  َو  ِْکلُْملا 

(10  . ) دیدرگ عفر  میناشیرپ  مدش و  دنمتورث  دش و 

یلیلع يوراد 

ترـضح هب  شرـسمه  یـضیرم  زا  دش و  بایف  رـش  ملـسو ))  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  دمحم  لآ  قداص  ترـضح   )) سدقم رـضحم  هب  يدرم 
وا تلع  یلو  ما  هداد  ماجنا  هتفگ  بیبط  رتکد و  هچ  ره  تسا ،  لیلع  هک  مراد  يدـَلَو  ّمُا  مدرگ ،  تنابرق  ناجاقآ ،  تفگ :  درک و  تیاـکش 
ِّبَر ای  ُمیحَر  ای  ُفَُؤر  ای  وگب :  ار  رکذ  نیا  رکش  هدجـس  رد  تبجاو  زامن  ره  زا  دعب  دومرف :  درم  نآ  هب  ترـضح  منک ! ؟  هچ  هدشن  بوخ 

 ، مدرک تموادم  متخ  نآ  رب  نوچ  دیوگ :  یم  يوار  دش .  دهاوخ  عفد  وا  زا  ضرم  نآ  هّللاءاشنا  بلطب ،  ار  دوخ  تجاح  سپس  يدِّیَـس  ای 
(11  . ) دش فرط  رب  مرسمه  ِضرم  تلع و 

هدجس رد  هدنب 

یم وا  باوج  رد  میرک  دنوادخ  ُهادِّیَـس  ای  ُهابَر  ای  ُهّللَا  ای  دیوگب :  هبترم  هس  هدجـس  رد  يا  هدنب  هاگ  ره  دومرف :  ع )))   ) قداص ترـضح  )) 
ای ُهّابَر  ای  دـیوگب :  ردـقنآ  هدجـس  رد  سک  ره  و  منک .  تیانع  وتب  اـت  هاوخب ،  نم  زا  ار  تدوخ  ِتجاـح  نم ،  هدـنب  يا  کـیبل ،  دـیامرف : 

(12  . ) نم هدنب  يا  نک ،  بلط  ار  تدوخ  تجاح  دیامرف :  یم  یلاعت  قح  ترضح  دوش ،  عطق  شسفنات  ُهادِّیَس 

ینالوط يرامیب 

 (( هلآو هیلع  هّللا  یلص  لوسر  ترضح  تمدخ ((  زور  دنچ  راصنا  زا  يدرم  دومرف :  هلآ ))  هیلع و  هّللا  یلص  دمحم  لآ  قداص  ترضح  ))
یتسه و بیاغ  هک  تسا  زور  دنچ  ارچ  دومرف :  دیسرپ و  ار  وا  لاوحا  ترضح  دش ،  بایفرش  ترضح  تمدخ  هک  زور  دنچ  زا  دعب  دماین . 

ترـضح هدیـشک .  لوط  میرامیب  هدش و  گنت  متـسد  هک  تسا  تقو  دـنچ  موشب ،  امـش  يادـف  ناجاقآ  درک :  ضرع  ییآ ! ؟  یمن  ام  دزن 
لوسر ای  هلب ،  تفگ :  دوش ! ؟  فرط  رب  وت  زا  تیرامیبو  رقف  يدشرامیب ،  ریقف و  هک  یتقو  هک  مهدب  دای  ییاعد  وت  هب  یهاوخ  یم  دومرف : 
ُتوُمَی يذَّلا ال  ِّیَْحلا  یَلَع  ُْتلَّکََوت  ِهّللِاب ،  ِّالا  َةَُّوق  َو ال  َلْوَح  ال  ناوخب :  ار  اعد  نیا  بش  حبص و  ره  دومرف :  ترـضح  رتهب .  نیا  زا  هچ  هّللا 

نآ رب  نوچ  دـیوگ :  یم  ًاریبْکَت .  ُهْرِّبَک  َو  ِلُّذـلا  َنَم  ٌیِّلَو  َُهل  ْنُکَی  َْمل  َو  ِْکلُْملا  ِیف  ٌکیرَـش  َُهل  ْنُکَی  َْملَو  ًادـَلَو  ْذِـخَّتَی  َْمل  يذَّلا  ِهِّللُدْـمَْحلا  َو 
(13  . ) دش رتهب  ملاح  و  تشگ ،  وکن  متالاوحا  مدرک  تموادم 

تندب ياهگر  دادعت  هب 

یم تدابع  ار  یلاعت  قح  اـهلاس  هک  دوب  يدـباع  لیئارـسا  ینب  رد  هک :  تسا  هدرک  تیاور  یلاـعت )  هّللا  ناوضر   ) يدـنوار بطق  موحرم  ))
لمع نآ  هشیمه  ات  يدیدنسپ ،  ار  میاه  لمع  نیمادک  منادب ،  وت  دزن  ار  مدوخ  لاح  مهاوخ  یم  ار  راگدرورپ  هک :  درک  اعد  يزور  درک . 
لمع چیه  ادخ  شیپ  وت  دومرف :  داتـسرف و  دـباع  نآ  دزن  ار  یکلم  یلاعت ،  قح  ترـضح  منک ! ؟  هبوت  مگرم  زا  شیپ  ِّالاو  مهد ،  ماجنا  ار 

 ، يدادیم ربخ  مدرم  هب  يدادیم  ماجنا  يریخ  لمع  تقو  ره  دومرف :  کلم  دش ! ؟  هچ  نم  ياهتدابع  سپ  ایادـخ ،  تفگ :  درادـن .  يریخ 
تلمع يارب  اـیآ  یتفرگ ،  ار  تباوث  ـالاح  بُخ ،  دـننک .  داـی  وت  زا  یکین  هب  یتسه و  یبوخ  مدآ  هچ  دـنیوگب :  وت  هب  مدرم  یتساوخ  یم  و 
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دمآ و رگید  راب  کلم  دیدرگ .  دنلب  هلان  هب  شیادص  و  دش ،  تحاران  نوزحم و  دمآ و  نارگ  یلیخ  دباع  يارب  فرح  نیا  يدش ؟  یضار 
يروطچ ایادخ  تفگ :  دباع  هدب .  قدصت  تندب  ياهگر  دادعت  هب  زور  ره  و  رخب ،  نم  زا  ار  دوخ  لاحلا  دـیامرف :  یم  یلاعت  قح  دومرف : 

َو ُهّللا  ِالا  َهِلاال  َو  ِهِّلل  ُدْمَْحلا  َو  ِهّللا  َناْحبُس  وگب :  تندب  ياهگر  دادعت  هب  هبترم ،  تصش  دصیـس و  زور  ره  دومرف :  مرادن ! ؟  يزیچ  هک  نم 
رتشیب تباوث  ییوگب  رتدایز  رگا  دومرف :  امرفب ! ؟  رتدایز  تسا ،  روط  نیا  رگا  ایادـخ  تفگ :  دـباع  ِهّللاِاب .  ِّالا  َةَُوقال  َو  َلْوَحـال  َو  رَبْکَا  ُهّللا 

(14  . ) تسا

زامن نیا  ياهتلیضف 

امش يادف  مردام  ردپ و  تفگ :  دش و  فرشم  ص )   ) هانپ تلاسر  ترضح   )) تمارک اب  تمدخ  ییارحـص  نیـشن و  هیداب  يدرم  زور  کی 
امـش زا  میوش ،  رـضاح  هعمج  زاـمن  هب  هعمج  ره  میناوت  یمن  میرود و  هنیدـم  زا  میتـسه و  ناـبایب  هیداـب و  رد  اـم  ادـخ ،  لوـسر  يا  داـب ، 

ما هلیبق  لها و  هب  هک  یتقو  مبای و  رد  ار  هعمج  زامن  تلیـضف  مدروآ  اجب  ار  نآ  هک  یتقو  هک  دـینک  میلعت  یلمع  نم  هب  هک  مراد  یـشهاوخ 
لوا تعکر  رد  ناوخب ،  زامن  تعکر  ود  دمآ ،  رب  زور  هک  یتقو  دندومرف :  ص )))   ) لوسر ترـضح  مزومایب (( .  اهنآ  هب  ار  نآ  متـشگرب 

ار ساـنلا ))  برب  ذوعا  لـق  هبترم ((  تفه  دـمح  زا  دـعب  مود  تعکر  رد  و  ناوخب .  قلفلا ))  برب  ذوـعا  لـق   )) هبترم تفه  دـمح  زا  دـعب 
ره زا  دعب  نیشنب .  دعب  مالس و  ود  هب  ناوخب  رگید  تعکر  تشه  زیخرب و  سپس  ناوخب ،  یسرکلا  ۀیآ  هبترم  تفه  مالـس  زا  دعب  ناوخب و 

راـهچ و  وگب .  ار  تزاـمن  مالـس  يدرک  ماـمت  ار  رگید  تعکر  راـهچ  نوچ  وگن و  ار  تزاـمن  مالـس  ناوخب و  ار  دهـشت  نآ  زا  تعکر  ود 
(( دحا هّللاوه  لق   )) هبترم و کی  هّللارـصناجاذا ))   )) هبترم و کی  دـمح  هروس  یتعکر ،  ره  رد  روآ و  اجب  وحن  نیمه  هب  مه  رگید  تعکر 
َهِلا ای  ِمارْکِْالا  َو  ِلالَْجلاَذ  ای  ُموُّیَق ،  ای  ُّیَح  ای  ناوخب :  هبترم  تفه  ار  اعد  نیا  يدـش ،  غراـف  مالـس  دهـشت و  زا  نوچ  هبترم و  جـنپ  تسیب و 

ُهّللَاای ُهّللَاای  ُهّللَاای  ِّبَرای ،  ِّبَرای  ِّبَرای  ِّبَرای  ِّبَرای  ِّبَرای  امُهَمیحَر ،  َو  ِةَرِخْالا  َو  اْینُّدـلا  َنمْحَر  ای  َنیمِحاّرلا ،  َمَحْرَا  ای  َنیرِخَّْالا ،  َو  َنیلَّوالَا 
ِّیلَْعلا ِهّللِاب  ِّالا  َةَُّوق  َو ال  َلْوَح  ال  وگب :  هبترم  داتفه  دـعب  وگب .  ار  تدوخ  تجاح  سپ  یلرِفْغا .  َو  ِِهلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  ُهّللَاای ،  ُهّللَاای  ُهّللَاای 

نم و ؤم  ره  هک  مروخ .  یم  دنگوس  داتسرف ،  یتسار  قدص و  هب  ارم  هک  يدنوادخ  نآ  قح  هب  ِمیرَْکلا .  ِشْرَْعلا  ِّبَر  ِهّللا  َناْحبُـس  ِمیظَْعلا ، 
دنوادـخ هکنیا  رگم  دزیخنرب  شزامناج  زا  و  متـسه .  نماض  ار  تشهب  وا  يارب  نم  دروآ ،  اـجب  هعمج  زور  رد  ار  زاـمن  نیا  هک  يا  هنم  ؤم 

وا يارب  هداد ،  ماجنا  هک  ار  ییاهزامن  نآ  رطاخ  هب  یلاعت ،  قح  ترـضح  و  دزومایب .  ار  شردام  ردـپ و  ناهانگ  وا و  ناهانگ  مامت  لاعتم ، 
 ، یلاعت قح  و  هدناوخ .  زامن  هتفرگ و  هزور  ملاع  برغم  قرشم و  رد  هک  تسا  یسک  رجا  وا  يارب  و  دیسونب .  ار  ناناملسم  ياهرهش  باوث 

(15  . ) دیامرف یم  تیانع  وا  هب  هدیشن  یشوگ  چیه  هدیدن و  یمشچ  چیه  هک  ار  هچنآ 

اه هدرم  رب  محر 

اهنآ يارب  هقدص  دینک و  محر  ناتدوخ  ياهدرمرب  سپ  درذگ ،  یمن  ربق  لوا  بش  زا  رت  تخـس  تیمرب  دندومرف :  ص )   ) لوسر ترـضح 
دمح هروس  نآ  لوا  تعکر  رد  هک  دناوخب  وا  يارب  زامن  تعکر  ود  اهامش  زا  یکی  دیهدب ،  هقدص  هک  دیدرکن  ادیپ  يزیچ  رگا  و  دیهدب ، 

ِتِّیَْملا َِکلذ  ِْربَق  یِلا  اَهباَوث  ْثَْعبا  َو  ٍدَّمَُحم  ِلآَو  ٍدِّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللَا  وگب :  مالـس  زا  دـعب  هبترم و  هد  ُرثاـکَّتلا )) مُکیهلَا   )) هبترم و کـی 
کلمره اب  هک  کلم  رازه  تعاس  نامه  لمع )  نیا  هطـساوب   ، ) یلاـعت هناحبـس و  قح  ترـضح  يرب . )  یم  ار  هدرم  مسا   ) نـالُف ِْنب  ِنـالُف 

و دـش .  دـهاوخ  عیـسو  تمایق )   ) روص هخفن  زور  ات  هدرم  نآ  رب  ربق  یگنت  و  دتـسرف ،  یم  تیم  نآ  ربق  يوس  هب  ار  تسا  يا  هلح  هماـج و 
تیانع وا  هب  الاب  هجرد  لهچ  و  دیشخب ،  دهاوخ  تانـسح  هدرک  عولط  وا  رب  باتفآ  هک  هچنآ  دادعت  هب  زامن  نیا  هدنناوخ  هب  لاعتم  دنوادخ 

 (( یـسرکلا ۀیآ   )) دمح زا  دـعب  لوا  تعکر  رد  تسا ،  تعکر  ود  هک  دـنا  هدرک  تیاور  مه  رگید  روطب  ار  زامن  نیا  هتبلا   . ) درک دـهاوخ 
(16  . () دناوخب هبترم  ود  دیحوت  هبترمکی و 
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سفن ثیدح 

سپ دوش .  یم  سفن  ثیدح  راتفرگ  هکنیا  رگم  درذگ ،  یمن  زور  لهچ  ینم  ؤم  ره  يارب  دومرف :  ص )))   ) دمحم لآ  قداص  ترـضح  ))
مدآ ترـضح  زور ((  کی  نوچ  دربب .  هانپ  ادخ  هب  نآ  رّـش  زا  دروآ و  اجب  زامن  تعکر  ود  دش ،  ضراع  یـسک  رب  سفن  ثیدح  تقو  ره 

َو َلْوَح  ال  وگب :  دومرف :  دش و  لزان  مالّسلا ))  هیلع  لیئربج  ترضح   . )) درک تیاکش  لجوزع  دنوادخ  هب  سفن  ثیدح  زا  مالسلا ))  هیلع 
(17  . ) دش فرط  رب  وا  سفن  ثیدح  دومرف ،  ار  رکذ  نیا  ات  مالّسلا ))  هیلع  مدآ  ترضح   )) ِهّللِاب ِّالا  َةَُّوق  ال 

هسوسو

سفن ثیدح  هسوسو  زا  دش  فرشم  ص )   ) لوسر ترضح  اقآ  سدقم  رضحم  يدرم  زور  کی  دندومرف :  ع )   ) رقاب دمحم  ماما  ترـضح 
نیا دندومرف :  وا  هب  ص )   ) لوسر ترـضح  درک .  تیاکـش  ترـضح  نآ  هب  یـشیورد  رقف و  زا  دوب و  هدش  نیگنـس  وا  يارب  هک  یـضرق  و 

َو ِْکلُْملا  ِیف  ٌکیرَش  َُهل  ْنُکَی  َْملَو  ًاَدلَو  ْذِخَّتَی  َْمل  يذَّلا  ِه  ِّللُدْمَْحلا  َو  ُتوُمَیال  يذَّلا  ِّیَْحلا  یَلَع  ُْتلَّکََوت  وگب :  نک و  رارکت  هشیمه  ار  رکذ 
لوسر ای  تفگ :  دمآ و  ترـضح  تمدخ  هرابود  هک  دوب  هتـشذگن  يزور  دنچ  تفر .  درم  نآ  ًاریبْکَت .  ُهْرِّبَک  َو  ِلُّذـلا  َنَم  ُِّیلَو  َُهل  ْنُکَی  َْمل 
ضرقو درک  رود  نم  زا  ار  هسوسو  رکذ ،  نیا  تکرب  هب  لاعتم  دـنوادخ  دـنکن ، ) درد  تتـسد  يدرک ،  تیاـنع  نم  هب  يرکذ  بجع  هّللا ( 

(18  . ) دومرف رگناوت  داد و  تاجن  رقف  یشیورد و  زا  ارم  دومن و  ادا  ارم 

متس ضرق و 

 : تفگ درک و  تیاکش  ترضح  نآ  هب  ناطلس  متس  ضرق و  زا  دش و  بایفرش  ص )   ) دمحم لآ  قداص  ترضح  تفارش  اب  تمدخ  يدرم 
هلیسو هب  ات  دیزومآیب  نم  هب  دیراد  ییاعد  رگا  دنک ،  یم  ملظ  نم  هب  هک  تسه  مه  یناطلس  هدرک و  هطاحا  ضرق  ار  مفارطا  نم ،  ياقآ  ِيا 
دومرف ترضح  مراد ! ؟  زاب  نآ  اب  مه  ار  ناطلس  متس  منک و  ءادا  ار  میاهـضرق  منک و  ادیپ  يزیچ  یکاخریز ،  یجنگ ،  یتمینغ ،  اعد ،  نآ 

زا دعب  مود :  تعکر  رد  و  دشاب .  یـسرکلا ))  ۀیآ   )) دمح زا  دعب  نآ :  لوا  تعکر  رد  هک  ناوخب ،  زامن  تعکر  ود  دش ،  بش  هک  یتقو  : 
راذگب و ترس  رب  ار  نآرق  دعب  ( 19  . ) روآ اجب  هروس  رخآ  ات  ار  ٍلَبَج ) . . .  یلَع  َنآرُْقلا  اَذه  اْنلَْزنَا  َْول  ناوخب  ار  رـشح  هروس  رخآ  دـمح ، 
هد دـعب  و  َْکنِم .  َکِّقَِحب  ُفَرْعَا  َدَـحَا  ـالَف  ْمِْهیَلَع  َکِّقَِحب  َو  ِهیف  ُهَتْحَدَـم  ٍنُم  ُؤم  ِّلُـک  ِّقَِحب  َو  ِِهب  ُهَْتلَـسْرَا  ْنَم  ِّقَِحب  َو  ِناْرُْقلا  اَذَـه  ِّقَِحب  وگب : 

و ُنَسَح .  ای  هبترم ،  هد  دعب  و  ُۀَمِطاف .  ای  هبترم ،  هد  دـعب  و  ُِّیلَع .  ای  هبترم ،  هد  دـعب  و  ُدَّمَُحم .  ای  هبترم ،  هد  دـعب  ُهّللَا و  ای  َِکب  وگب :  هبترم 
ٍدَّمَُحم َْنب  َرَفْعَج  ای  هبترم ،  هد  دعب  و  ِّیلَع .  َْنب  َدَّمَُحم  ای  هبترم ،  هد  دعب  و  ِْنیَسُْحلا .  َْنب  یِّلَع  ای  هبترم ،  هد  دعب  و  ُْنیِـسُح .  ای  هبترم ،  هد  دعب 

َِّیلَع ای  هبترم ،  هد  دعب  و  یلَع .  َْنب  َدَّمَُحم  ای  هبترم ،  هد  دعب  و  یسُوم .  ِْنب  یِّلَع  ای  هبترم ،  هد  دعب  و  ٍرَفْعَج .  َْنب  یَسُوم  ای  هبترم ،  هد  دعب  و  . 
 : تفگ يوار  هاوخب .  لاعتم  دنوادخ  زا  ار  دوخ  تجاح  دـعب  ِۀَّجُْحلِاب .  هبترم ،  هد  دـعب  و  یلَع .  َْنب  نَسَح  ای  هبترم ،  هد  دـعب  و  ٍدَّمَُحم .  َْنب 

هتشگ دایز  شلام  دوب و  هدش  حالـصا  شناطلـس  رما  دوب و  هدرک  ءادا  ار  شیاهـضرق  هکیلاح  رد  دمآ ،  یتدم  کی  زا  دعب  تفر و  درم  نآ 
(20  . ) دوب

یتخس تنحم و 

درم نآ  هب  ترـضح  هتـسشن .  یـسک  هناـخ ي  رد  يدرم  دـندید  دـندرک ،  یم  روـبع  ییاـج  زا  ع )   ) نیدـباعلا نـیز  ماـما  ترـضح  زورکی 
ترـضح هدش .  ضراع  نم  رب  یتخـس  تنحم و  هکنیا  رطاخب  تفگ :  يا ! ؟  هتـسشن  رابج  راکمتـس  نیا  هناخ  رد  ارچ  درم ،  يا  دندومرف : 

رتهب وت  يارب  هک  ّیبَر  يوس  هب  و  تسین .  یسک  هناخ  رد  نآ  زا  رتهب  هک  منک  ییامنهار  یسک  هناخ  رد  هب  ار  وت  نم  ات  میورب  زیخرب  دومرف : 
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ادخ هاگ  رد  هب  زامن  تعکر  ود  هلبق ،  هب  ور  دندومرف :  دـندروآ و  ص )   ) ربمغیپ دجـسم  ات  دـنتفرگ و  ار  وا  تسد  ترـضح  سپـس  تسا . 
هروس لوا  هیآ  شش  ناوخب و  ار  رشح  هروس  رخآ  تسرفب و  تاولـص  ص )   ) ادخ لوسر  رب  وگب و  ار  لاعتم  دنوادخ  يانث  دعب  روآیب ،  اجب 
 . . . هّللادِهَـش ای  باسح )  ریغب  ات  ینعی  دـشاب   . . . ) کملا کلام  مهللا  لق  هیآ  دـیاش   ) تسا نارمع  لآ  هروس  رد  هک  يا  هیآ  رد  دـیدح و 

 . ) دـیدرگ عفر  شیاهیراتفرگ  مامت  داد و  ماجنا  ار  نآ  درم  نآ  دـیوگ :  ي  دـنکیم .  هدروآرب  ار  تتجاح  ادـخ  هّللا  أشنا  ناوخب .  دـشاب ) . 
مدروخ اود  متفر و  رتکد  بیبط و  مه  یلیخ  و  متفرگ ،  يدـب  میظع و  ضرم  نم  ( 21  : ) تفگ یمق ))  حتفلا  یبا  نب  دیعس   )) میظع ضرم 
یحیسم ینارصن و  قذاح  ناکشزپ  مامت  عمجم  هک  أفشلاراد  هب  ارم  مردپ  دندش .  زجاع  نم  جالع  زا  ناکشزپ  مامت  و  دیـشخبن .  يا  هدیاف  ، 

 : دنتفگ دندرک و  سویءام  ار  ام  هجیتن  رد  نآ  زا  دعب  دنتفرگ و  هسلج  مه  اب  هنیاعم  زا  دعب  مه  اهنآ  درب .  ما  هجلاعم  يارب  دندوب ،  يدوهی  و 
لزنم هکنیا  ات  تفرگ ،  ارم  ياضعا  مامت  مغ  تسکـش و  ملد  نخـس  نیا  زا  دنک .  یفطل  رظن  لاعتم  دنوادخ  رگم  درادن  یجالع  ضرم  نیا 

تاحفـص مدرک و  زاب  ار  باتک  دلج  ات  منک .  لوغـشم  ار  دوخ  هصغ ،  مغ و  عفر  تهج  هک  متـشادرب  ار  مردپ  ياهباتک  زا  یباتک  میدمآ و 
لآ قداص  ماما  ترضح   )) زا یثیدح  مدید  مدرک ،  هعلاطم  هک  یتقو  درک .  بلج  دوخب  ارم  رظن  يا  هتـشون  باتک  تشپ  مدز ،  قرو  ار  نآ 
زا دعب  دـشاب ،  ضیرم  هک  یـسک  ره  دومرف :  ص )   ) ربمغیپ هک  تسیورم :  ع )))   ) قداص ماما  ترـضح  زا (( هک  هتـشون !  ص )))   ) دـمحم

َنیِقلاْخلا ُنَسْحَا  ُهّللا  َكَرابَت  ُلیکَْولا ،  َمِْعن  َو  ُهّللااَُنبْسَح  َنیَملاْعلا ،  ِّبَر  ِهِّللُدْمَْحلَا  ِمیحَّرلا ،  ِنمْحَّرلا  ِهّللا  ِمِْسب  دیوگب :  راب  لهچ  حبص ،  زامن 
و ددرگ .  ملاس  حیحیـص و  درد  نآ  زا  دـلامب ،  دـنک  یم  درد  هک  ییاجنآ  رب  ار  شتـسد  دـعب  ِمیظَْعلا .  یِّلَْعلا  ِهّللِاب  ِّالا  َةَُّوق  َو ال  َلْوَح  ـال  و  ، 

نیا مدروآ ،  اجب  ار  مزامن  دش و  حبص  یتقو  مدرک ،  ربص  حبص  ات  ار  بش  نم  دشخب .  افـش  ار  وا  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  تّزع  ترـضح 
رکذ نیا  تکرب  هب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  مدیلام .  درد  عضوم  رب  ار  متـسد  مدناوخ و  هتـسکش  لد  زادگ و  زوس و  اب  هبترم  لهچ  ار  اعد 

 ، ددرگرب ضرم  نآ  هرابود  ادابم  هک  مزیخرب  مدیسرت  یم  مدوب ،  هتسشن  هک  يروطنیمه  زاب  یلو  داد .  میافـش  دومن و  عفر  نم  زا  ار  ضرم 
مردپ مدرک ،  فیرعت  وا  يارب  ار  ارجام  مدز و  ادص  ار  مردپ  تسین .  ضرم  زا  يرثا  الـصا  هن ،  مدـید ،  هکنیا  ات  مدوب ،  روطنیه  زور  هس  ات 

زا دعب  اهنآ  مدرک ،  لقن  ار  ارجام  یمذ ،  ناکـشزپ  ءابطا و  زا  یـضعب  يارب  میدـمآ  دـعب  میدرک .  رکـش  ار  ادـخ  و  دـش ،  لاحـشوخ  یلیخ 
(22  . ) دندش بوخ  یلاع و  ناناملسم  زا  دندومن و  يراج  نابزب  ار  تداهش  هملک  دندش و  ناملسم  نآ  نامه  رد  تاظحالم  تانیاعم و 

هدیرپ ِگنر 

رـضحم دوب ،  هدـیرپ  شگنر  هک  یلاـح  رد  یـصخش  مدوب .  ع )   ) نینم ؤـملاریما  ترـضح   )) تمدـخ رد  زورکی  دوـمرف :  ساـبع ))  نبا  ))
ییاعد هک  مدنمشهاوخ  امـش  زا  مراد ،  يدایز  ياهدرد  مرامیب و  هشیمه  نم  نینم ،  ؤملاریما  ای  تفگ :  و  دش ،  بایفرـش  ترـضح  سدقم 

دای وت  هب  ییاعد  نم  دومرف :  ع )))   ) یلع ترضح   . )) مبای زاب  ار  مدوخ  تّحـص  ددرگ و  عفر  میرامیب  اعد  نآ  هلیـسوب  هک  دیزومآیب  نم  هب 
 . دندوب ضیرم  نیسح 8 )) نسح و   )) هک یتقو  رد  تخومآ ،  ص )))   ) مالـسا ربمغیپ  هب ((  ار  نآ  ع )))   ) لیئربج ترـضح   )) هک مهد  یم 

يرْکُـش َّلَق  ْنَم  ایَف  يْربَص  اهَْدنِع  ََکل  َّلَق  ٍۀَِّیلَِبب  ینَْتیَلَْتبا  امَّلُک  َو  يرْکُـش  اهَْدنِع  ََکل  َّلَق  ًۀَمِْعن  َّیَلَع  َتْمَْعنَا  امَّلُک  یهِلا  تسا :  نیا  اعد  نآ  و 
ایاطَْخلا یَلَع  یناَر  ْنَم  ای  َو  ینْحَـضْفَی  ْمَلَف  یـصاعَْملا  یَلَع  یناَر  ْنَم  ای  َو  یْنلُذْخَی  ْمَلَف  ِهئالَب  َْدنِع  يْربَص  َّلَق  ْنَم  ای  َو  یْنمِرْحَی  ْمَلَف  ِهِمَِعن  َدـْنِع 

دیوگ یم  سابع ))  نبا   . )) ٌریدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َکَّنِا  یضَرَم  ْنِم  ینِفْـشا  َو  یْبنَذ  یلْرِفْغا  َو  ٍدَّمَُحم  ِلاَوٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  اْهیَلَع  یْنِبقاُعی  ْمَلَف 
هکنیا رگم  مدناوخن  ار  اعد  نیا  يدرد  چیه  رد  تفگ :  و  دوب ،  هدش  زمرق  وکین و  شگنر  هک  یلاح  رد  مدید ،  لاسکی  زا  دعب  ار  درم  نآ  : 

ِّرش متخ  نیا  تکرب  هب  لاعتم  دنوادخ  مدناوخ ،  یم  ار  اعد  نیا  مدیسرت  یم  وا  زا  مدش و  یم  دراو  هک  یناطلس  ره  رب  و  متفای .  افش  نآ  رد 
(23  . ) درک یم  رود  نم  زا  ار  وا 

عادص ضرم 
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یهالک مور ،  رـصیق  دش .  یمن  جالع  هجو  چیه  هب  دـش و  راتفرگ  عادـص  ضرم  هب  سوط  رد  نومام ))   : )) دـنک یم  لقن  راربالا )) عیبر  ))
رب هک  مداتـسرف  تیارب  ار  هالک  نیا  يا ،  هدـش  التبم  دردرـس )  ) عادـص ضرم  هب  ما  هدینـش  تشون ،  وا  يارب  يا  همان  رد  داتـسرف و  وا  يارب 

شلماح رـس  رب  لوا  اـت  داد  روتـسد  دـشاب ،  هدرک  ناـهنپ  يرهز  نآ  رد  هک  دیـسرت  نوماـم ))   . )) دوش تکاـس  تدرد  اـت  يراذـگب  ترس 
شدرد دنتـشاذگ ،  هک  یتقو  دنراذگب .  تشاد  عادص  هک  يرگید  سک  رـس  هب  درک  رما  دـعب  دیـسرن ،  يررـض  وا  هب  هک  دـید  دـنراذگب ، 

ار هالک  نآ  دراد ،  يرِس  هچ  هالک  نیا  هک  درک  بجعت  دش .  تکاس  شدرد  تشاذگ ،  شدوخ  رس  رب  ار  هالک  نآ  تقو  نآ  دش .  تکاس 
ٍقْرِع ِیف  ِهِّلل  ِۀَمِْعن  ْنِم  ْمَک  ِمیحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهّللا  ِمِْسب  هتـشون :  هک  دید  درک ،  زاب  ار  هتـشون  نآ  تسا ،  نآ  رد  يا  هتـشون  هک  دید  تفاکش ، 

امَک َکیف  ِءَّاوَّدـلا  ُعْفَن  َلاج  َو  ِهّللِاب  ِّالا  َةَُّوقال  َو  َلْوَحال  َو  ُناریِّنلا  ِتَدَـمَخ  ِنمْحَّرلا  ِمالَک  ْنِم  َنُوفِْزُنیال  َو  اْهنَع  َنوُعَّدَُـصی  قسَّع ال  مَّح  ٍنِکاس 
(24  . ) ِنْصُْغلا ِیف  ِعیبَّرلا  ُءام  ُلوُجَی 

دَرد لِد 

دندومرف ترضح  درک .  تیاکش  ترضح  نآ  هب  شردارب  ِمکش  درد  زا  دش و  فرشم  ص )))   ) لوسر ترضح   )) سدقم رضحم  یصخش 
دمآ و ترـضح  نآ  تمدخ  زور  نآ  يادرف  تفر و  درم  نآ  دمآشایب .  دـنک و  تسرد  لسع  مرگ و  بآ  اب  یتبرـش  نک ،  رما  تردارب  هب  : 
هّللا و قدـص   : )) دـندومرف ص )))   ) لوسر ترـضح   . )) درکن يرثا  یلو  مدـینادیماشآ  وا  هب  ار  تبرـش  نآ  هّللا ،  لوـسر  اـی  درک :  ضرع 

ذیوعت دمح  هروس  هب  ار  وا  هدب و  لسع  تبرـش  وا  هب  ورب  تفگ .  غورد  تردارب  مکـش  هتفگ و  تسار  ادخ  ینعی :  کیخا )) .  نطب  بذک 
ؤملاریما ترـضح  هب  ص )))   ) لوسر ترـضح  تفر (( ،  درم  نآ  هک  یتـقو  ناوخب .  تبرـش  نآ  رب  ار  دـمح  هروـس  هبترم  تفه  ینعی  نک 

(25  . ) دیشخبن عفن  وا  هب  تبرش  نآ  تهج  نیا  زا  دوب  قفانم  نوچ  درم  نیا  دندومرف :  ع )   ) نینم

مشچ يدیفس 

وض و  دندومرف :  ترضح  نآ  مدرک .  تیاکـش  ع )))   ) قداص ترـضح   )) هب دوب  هدش  رهاظ  يدیفـس  مناگدید  نیب  ام  تفگ :  سنوی ))  ))
َو اْینُّدـلا  َْریَخ  ینِطْعَا  ِتاْریَْخلا  َیِطْعُم  ای  ِتاوَعَّدـلا  َعیمَـس  ای  ُمیحَر  ای  ُنمْحَر  اـی  ُهّللَا  اـی  وگب :  ار  اـعد  نیا  ناوخب و  زاـمن  تعکر  ود  ریگب و 

دومرف ترضح  هک  ار  هچنآ  ره  تفگ :  سنوی  ینَنَزْحَا .  َو  ُْرمالا  ِینَضاغ  ْدَقَف  ُدِجَا  ام  ینَع  ْبِهْذَا  َو  ِةَرِخْالاِرَش  َو  اْینُّدلا  َّرَش  یِنقَو  ِةَرِخْآلاَْریَخ 
رخآ ثلث  نوچ  دومرف :  ترضح  دراد :  رگید  تیاور  رد  و  دمحلا )) هل  و  درک (( .  لئاز  نم  زا  ار  یـسیپ  یلاعت  قح  مدرک .  لمع  نآ  هب  ، 
یلَع ِّلَص  ِتاْریَْخلا  َیِطْعُم  ای  ِتاوعَّدـلا  َعِماس  ای  ُمیحَر  ای  ُنمْحَر  اـی  ُمیظَع  اـی  یُّلَع  اـی  وگب :  لوا ،  تعکر  رخآ  هدجـس  رد  دوش ،  یم  بش 
اَذـه یّنَع  ْبِهْذَا  َو  ُُهلْهَا  َْتنَا  ام  ِةَرِخْالا  َو  اْینُّدـلا  ِّرَـش  ْنِم  یّنَع  ْفِرْـصَا  َو  ُُهلْهَا  َْتنَا  ام  ِةَرِخْالا  َو  اْینُّدـلا  ِْریَخ  ْنِم  ینِطْعَا  َو  ٍدِّمَُحم  ِلا  َو  ٍدِّمَُحم 

هدیـسرن هفوک  هب  زونه  مداد ،  ماجنا  دـندومرف ،  ترـضح  هک  ار  هچنآ  نک .  اعد  رد  هغلابم  حاـحلا و  و  ینَنَزْحَا .  َو  ینَظاـغ  ْدَـق  ُهَّنِاَـف  َعَجَولا 
(26  . ) مدش بوخ  هک  مدوب 

مشچ درد 

رایـسب مشچ  درد  هب  ترـضح  مدید  مدش ،  بایفرـش  ع )   ) قداص ماما  ترـضح  سدقم  رـضحم  زورکی  درک :  لقن  نایبلح ))  نب  سنوی  ))
اب تمدـخ  رگید  زور  میدرک .  كرت  ار  ترـضح  رـضحم  میدـش و  تحاراـن  اـم  هک  درک  یم  تیذا  ار  اـقآ  يدـحب  هدـش و  راـچد  یتخس 

میدرک و بجعت  دشاب ،  یمن  ناشکرابم  مشچ  رد  يا  هضراع  چیه  تسا و  ملاس  حیحص و  ترضح  هک  میدید  میدش ،  فرشم  ناشتداعس 
 . دوب تاجلاعم  زا  وا  هک  يزیچ  هب  یلب ،  دندومرف :  ترضح  دیا ! ؟  هدومرف  هجلاعم  يزیچ  اب  ار  دوخ  ياهمـشچ  ایآ  میوش  تیادف  میتفگ : 

تسا نیا  ذیوعت  نآ  متشون و  ار  نآ  متفرگ و  ترضح  زا  ار  ذیوعت  نآ  دوب .  يذیوعت  دندومرف :  ترـضح  دوب ! ؟  هچ  نآ  تنابرق  میتفگ : 
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ُذوُعَا َو  ِهّللا  ِءاـهَِبب  ُذوُعَا  َو  ِهّللا  ِلاـمَِجب  ُذوُعَا  َو  ِهّللا  ِلـالَِجب  ُذوُعَا  َو  ِهّللا  ِۀَـمَظَِعب  ُذوُعَا  َو  ِهّللا  ِرُوِنب  ُذوُعَا  َو  ِهّللا  ِةَردـُِقب  ُذوُـعَا  َو  ِهّللا  ِةَّزِِعب  ُذوُـعَا  : 
کی ِۀَِّمئـالِاب  ُذوُعَا  َو  ِهّللا  ِلوُسَِرب  ُذوُعَا  َو  ِهّللا  ِناْرفُِغب  ُذوُعَا  َو  ِهّللا  ِْوفَِعب  ُذوُعَا  َو  ِهّللا  ِّلُِـکب  دوـمرف :  تسیچ ! ؟  ِهّللا  ُعْـمَج  میتـفگ :  ِهّللا  ِعْـمَِجب 

(27  . ) َنیعیطُْملا َّبَر  َّمُهّللَا  ُدِجَا  ام  ِّرَش  ْنِم  ُءَّاشَن  ام  یلَع  دومرف :  هاگ  نآ  درب ،  ار  اهنآ  مان  کی 

قزر

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

ًاقْزِر یل  ْبِّبَس  َو  َِکقْزِر  ْنِم  َّیَلَع  ْعِسْوَا  َو  یْنقُزُْرا  ًیَجتُْرم  َْریَخ  ای  َو  یطْعَا  ْنَم  َعَسْوَا  ای  َو  ٍلُوئْسَم  َْریَخ  ای  َو  ٍّوُعْدَم  َْریَخ  ای  ناوخب :  ار  اعد  نیا 
 . مدـشن جاتحم  رگید  مدـناوخ ،  ار  نآ  نم  هک  یتقو  زا  دومرف ،  میلعت  نم  هب  ار  اعد  نیا  ترـضح  ٌریدَـق .  ٍءْیَـش  ِّلُک  یلَع  َکَّنِا  َِکْلبَق  ْنِم 

(28)

وناز درد 

 . مدرک تیاکـش  درد  نآ  زا  ع )))   ) رقاب دّـمحم  ماما  ترـضح  هب ((  دـش و  ضراع  میوناز  رد  يدرد  دـنک :  یم  لقن  یلامث ))  هزمحوبا  ))
َمِحُْرتْسا ِنَم  َمَحْرَا  ای  َو  َِلئُـس  ْنَم  َْریَخ  ای  َو  یطْعَا  ْنَم  َدَوْجَا  اـی  وگب :  ار  اـعد  نیا  نآ  زا  دـعب  يدـناوخ  زاـمن  تقو  ره  دـندومرف :  ترـضح 

(29  . ) مدرک ادیپ  تیفاع  مدناوخ و  ار  اعد  نآ  نم  یعَجَو .  ْنِم  ینِفْعَا  َو  یتَلیح  َۀَِّلق  َو  یفْعَض  ْمَحِْرا 

باوخ ماگنه 

نم رب  ص )))   ) لوسر ترـضح   ، )) مباوخب متـساوخ  یم  مدوب و  هدرک  نهپ  ار  مباوـختخر  بشکی  دـندومرف :  مالس 3 )) ارهز  ترضح  ))
متخ لوا :   : )) دومرف تسیچ ! ؟  لمع  راـهچ  نآ  متفگ :  يروآ .  اـجب  ار  لـمع  راـهچ  رگم  باوخن ،  همطاـف !  يا  دـندومرف :  دـش و  دراو 
 . (( روآ اـجب  ار  هرمع  جـح و  مراـهچ :  نادرگ .  دونـشوخ  دوخ  زا  ار  نینم  ؤم  موـس :  نادرگ .  دوـخ  عیفـش  ار  ناربـغیپ  مود :  نک .  نآرق 

تردق هک  زیچ  راهچ  هب  دیدومرف :  رما  ارم  هّللا ،  لوسر  ای  متفگ :  دش ،  مامت  ترضح  زامن  ات  مدنام  رظتنم  نم  دندش ،  زامن  لوغشم  سپس 
هبترم هس  ار  دـحا )) هّللا  وه  لق   )) یباوخب یتساوخ  تقو  ره   1 دندومرف :  دندرک و  یمسبت  ترـضح  نآ  مرادن .  تقو  نیارد  ار  نآ  ماجنا 

نم زا  لبق  ناربغیپ  نم و  رب  هک  یتقو   2 دنـسیون . )) یم  تیارب  ار  نآرق  متخ  باوث  ینعی   )) يدرک متخ  ار  نآرق  هک  تسا  نیا  لثم  ناوخ ، 
ؤم يارب  یتقو  نیلَـسرُملا 3  ءایْبن و  ْالا  ِعیمَج  یَلَع  ٌمالَـس  ییوگب :  ینعی   . )) دوب میهاوخ  وت  ناعیفـش  تماـیق  زور  رد  اـم  یتسرفب ،  تاولص 

ییوگب یتقو  4 و  دنوش .  یم  دونشوخ  وت  زا  اهنآ  مامت  سپ  تانم .  ؤُملا  َنینم و  ؤُملا  رِفْغا  َّمُهّللَا  ییوگب :  ینعی  ییوگب (( ،  رافغتـسا  نینم 
(30  . ) يدروآ اجب  هرمع  جح و  سپ  ُرَبْکَا .  ُهّللاَو  ُهّللا  ِالا  َهِلا  الَو  ِهِّللاُدْمَْحلا  َو  ِهّللا  َناْحبُس  : 

دزوس یمن  هناخ 

 : تفگ دـمآ و  يرگید  سک  هرابود  دریگ .  یمن  شتآ  نم  هناخ  تفگ :  تخوس .  تا  هناخ  هک  دـنداد  ربخ  ءادردـلاوبا ))  )) هب زور  کـی 
ار شا  هناـخ  نتفرگ  شتآ  ربـخ  وا  يارب  هبترم  هس  اـت  دریگ .  یمن  شتآ  نـم  هناـخ  تـفگ :  زاـب  تـفرگ .  شتآ  تا  هناـخ  ءادردـلاوبا  يا 
وا هب  وا .  هناخ  رگم  تخوس  شتآ  رد  فارطا  ياه  هناخ  مامت  دـش  مولعم  دـعب  دریگ .  یمن  شتآ  نم  هناـخ  تفگ :  یم  مه  وا  دـندروآ و 

حبـص زور  ره  سک  ره  مدینـش  ص )   ) ادخ لوسر  زا  نوچ  تفگ :  تخوسن ! ؟  تفرگن و  شتآ  تا  هناخ  هک  يدـیمهف  اجک  زا  دـنتفگ : 
اعد نآ  دوب و  تحار  ملایخ  مدوب ،  هدناوخ  ار  اعد  نیا  نوچ  نم  و  دسر ،  یمن  وا  هب  یبیـسآ  الب و  چـیه  زور  نآ  رد  دـناوخب ،  ار  اعد  نیا 
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ُهّللا َءَّاش  ام  ِمیظَْعلا  ِِّیلَْعلا  ِهّللِاب  ِّالا  َةَُّوق  ـال  َو  َلْوَح  ـال  َو  ِمیظَْعلا  ِشْرَعلا  ُّبَر  َْتنَا  َو  ُْتلَّکََوت  َکـْیَلَع  َْتنَا  ّـِالا  َهِلاـال  ّیبَر  َْتنَا  َّمُهّللَا  تسا :  نیا 
ْنِم َو  یسْفَن  ِّرَش  ْنِم  َِکبُذوُعَا  ّینِا  َّمُهّللَا  ًاْملِع  ٍء  یَـش  ِّلُِکب  َطاحَا  ْدَق  َهّللا  َّنَا  َو  ٌریْدَق  ٍءْیَـش  ِّلُک  یلَع  َهّللا  َّنَا  ُمَلْعَا  ْنُکَی  َْمل  ْءاَشَی  َْمل  ام  َو  َناک 

(31  . ) ٍمیقَتْسُم ٍطارِص  یلَع  یبَر  َّنِا  اِهتَیِصاِنب  ٌذِخا  َْتنَا  ٍۀَّباد  ِّلُک  ِّرَش  ْنِم  َو  ِْسنِْالا  َو  ِّنِْجلا  ِّرَش  ْنِم  َو  ٍّرَش  يذ  ِّلُک  ِّرَش  نِم  َو  ِءوُّسلا  ِءاضَق  ِّرَش 

نانمشد رب  يزوریپ 

هک هدب  دای  يزیچ  نم  هب  متفگ :  وا  هب  مدید و  باوخ  رد  ار  ع )))   ) یبن رـضخ  ترـضح   )) یبش دومرف :  ع )))   ) نینم ؤملا  ریما  ترـضح  ))
 )) هب ار  نایرج  دـعب  زور  وُه  ِّالا  َوُه  ْنَم ال  اـی  َوُه  اـی  وگب :  یلع ،  اـی  دومرف :  (ع )  رـضخ ترـضح  موش .  زوریپ  نانمـشد  رب  نآ  هطـساو  هب 
نم ناـبز  رب  ردـَب  زور  رد  مسا  نیمه  و  هدرک ؛  میلعت  وت  هب  ار  مظعا  مسا  وا  دـندومرف :  ترـضح  مدرکـضرع .  ص )   (( ) لوـسر ترـضح 

(32  . ) دینادرگ زوریپ  داد و  ترصن  ارم  مسا  نیا  تکرب  هب  یلاعت  هناحبس و  قح  ترضح  دوب و  يراج 

دیدش يرامیب 

ترـضح دیـسر .  ع )))   ) قداص ترـضح  هب ((  میرامیب  ربخ  نوچ  مدش ،  راتفرگ  يدیدش  يرامیب  هب  هنیدم  رد  تفگ :  ینزرد ))  دواد  ))
 : وگب دعب  زیرب و  تا  هنیـس  يور  ار  مدنگ  نآ  باوخب و  تتـشپ  رب  و  رَِخب ،  مدنگ  عاصکی  دندومرف :  و  دندومرف ؛  موقرم  يا  همان  نم  يارب 

یلَع ِّیلَُصت  ْنَا  َکَتَفیلَخ  ُهَْتلَعَج  َو  ِضْرالا  ِیف  ام  َُهل  َْتنَّکَم  َو  ٍّرَض  ْنِم  ِِهب  ام  َْتفَشَک  ِّرَطْضُْملا  ِِهب  َکَلَئَس  اذِا  يذَّلا  َکِمْسِاب  َُکلَئْسَا  ّینِا  َّمُهّللَا 
ار نآ  ناوخب و  ار  اعد  نیا  زاب  نک و  عمج  ار  اهمدنگ  نیـشنب و  تسرد  سپـس  یتَّلِع .  ْنِم  ینِیفاُعت  ْنَا  َو  ِهْتَیب  ِلْهَا  یلَع  َو  ٍدَّمَُحم  ِلاَو  ٍدَّمَُحم 

دنب زا  هک  ایوگ  مداد  ماجنا  ار  نآ  تفگ :  دواد ))  . )) ناوخب ار  اعد  نیا  زاب  هدـب و  يریقف  هب  ار  یتمـسق  ره  و  نک ،  میـسقت  تمـسق  راهچب 
(33  . ) تفای افش  داد  ماجنا  متفگ ؛  ار  لمع  نیا  سک  ره  هب  مدش و  صالخ 

جالعلا بعص  ضرم 

ار مرداـم  یباـتیب  عزج و  یتحاراـن و  یتقو  دـمآ .  متداـیع  هب  ع )))   ) قداـص ترـضح  متـشاد ((  یجـالعلا  بعـص  يراـمیب  تفگ :  يوار 
لامک اب  نم  دندوب  هتخپ  هچ  ره  هک  مدوب  هتفای  تحـص  يروطب  دش  حبـص  نوچ  دنداد .  میلعت  ار  ریز  لمع  وا  هب  دـندوب ،  هدومرف  هدـهاشم 

هک دشاب  يروط  ماب   ، ) درادرب رس  زا  ار  هعنقم  دورب و  هناخ  ماب  هب  رامیب  ردام  هک :  تسنیا  لمع  نآ  و  مدروخ .  مدش و  کیرش  اهنآ  اب  لیم 
ٌرِداق َکَّنِا  ًةَدیدَج  َمْوَْیلا  َکَتَبِه  ْلَعْجاَف  ِهینَْتبَهَو  َْتنَا  َو  ِهینَْتیَطْعَا  َْتنَا  َّمُهّللَا  دیوگب :  دـنک و  ناشیرپ  ار  دوخ  ياهوم  و  دـنیبن ) .  ار  وا  یـسک 

(34  . ) دبای افش  شدنزرف  هک  دشاب  هتشادن  رب  رس  زونه  ٌرِدَتْقُم . 

لمدو شوج 

ترضح منک ! ؟  هچ  تسا  هدش  ادیپ  هدام  هنک و  مندب  رد  هک  تسا  تقو  دنچ  ناجاقآ ،  درکضرع :  ع )))   ) قداص ترضح   )) هب یـصخش 
گنل لثم  دـنک و  یمن  قرف  ون  ای  هنهک  الاح  شوپب ،  هزیکاپ  هچراپ  نک و  لسغ  لاوز  تقو  مراـهچ  زور  رد  ریگب و  هزور  زور  هس  دومرف : 

دوخ ای  ینک  هیرگ  هک  نک  یعس  یناوت  یم  ات  ناوخب و  زامن  تعکر  راهچ  و  ورب ،  يدنلب  ياج  ای  هناخ  ماب  ای  ارحص و  هب  چیپب و  دوخ  رود 
يراز و هیرگ و  عرضت و  لاح  رد  راذگب و  نیمز  رب  ار  دوخ  يور  تسار و  يولهپ  و  ورب ،  هدجس  هب  كاخ  هب  دعب  و  يروآ ،  رد  هیرگب  ار 

یم باجتـسم  تیاعد  هک  یـشاب  نئمطم  عمج و  رطاخ  هک  دـنک  یم  ریثات  اـعد  نیا  یتقو  دـندومرف :  رخآ  رد  ناوخب .  ار  اـعد  نیا  عوضخ 
ای ُبیُجم  ای  ُبیرَق  ای  ُراّبَج  ای  ُمیرَک  ای  ُدَمَـص  ای  ُدَـحَا  ای  ُدِـحاو  ای  تسا :  نیا  اـعد  نیا  مدرک .  ادـیپ  تیفاـع  مدرک و  ار  راـک  نیا  نم  دوش . 

َّیَلَع ُْنْنما  َو  ِةَرِخْالا  َو  اْینُّدلا  ِیف  هَیفاْکلَا  َۀَِـیفاّشلا ،  َۀَِـیفاْعلا ،  ینْـسَْبلَا  َو  يّرُـض  یب  ام  ْفِشْکَا  َو  ٍدَّمَُحم  ِلاَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َنیمِحاّرلا  َمَحْرَا 
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َّیَلَع ُْنْنما  َو  ِةَرِخْالا  َو  اْینُّدلا  ِیف  هَیفاْکلَا  َۀَِـیفاّشلا ،  َۀَِـیفاْعلا ،  ینْـسَْبلَا  َو  يّرُـض  یب  ام  ْفِشْکَا  َو  ٍدَّمَُحم  ِلاَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َنیمِحاّرلا  َمَحْرَا 
(35  . ) ینَّمَغ َو  ینَرَذَت  یب  ام  ْبَهْذا  َو  ِۀَمْعِّنلا  ِمامَِتب 

لطاب ياه  لایخ 

هنیس دساف ،  ياه  هسوس  یمهاو و  زارد و  لوط و  ياهزورآ  لطاب و  ياهلایخ  ناجاقآ ،  درکضرع :  ع )))   ) قداص ترضح  هب ((  یصخش 
يا موش ،  تیادف  موش ،  یم  تسس  متاداقتعا  نید و  زا  هک  دیآ  یم  منهذ  يوت  یلاخوت  چوپ و  ياهرکف  کی  دهد ،  یم  رازآ  تیذا و  ارم 

شکب و تا  هنیـس  يور  تسد  دومرف :  ترـضح  نآ  منک .  ادیپ  تاجن  ینورد  ياه  هسوسو  نیا  زا  نم  ات  نک ،  مکمک  ادخ ،  لوسر  رـسپ 
لامب و مکشرب  تسد  سپـس  ُدِجَا  ام  یّنَع  ُْحِما  َّمُهّللَا  ِهّللَابِّالا  َةَُّوقال  َو  َلْوَحال  وَِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهّللا  َّلَص  ِهّللا  ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  ِهّللِاب  َو  ِهّللا  ِمِْسب  وگب : 

(36  . ) دش لیاز  وا  زا  تلاح  نآ  داد  ماجنا  ار  لمع  نیا  صخش  نآ  نک .  توالت  ار  اعد  نیا  هبترم  هس 

سرتو بارطضا 

كانلوه عضاوم  رد  منک و  یم  رفس  دایز  نم  نم ،  يالوم  درکضرع :  دمآ و  ع )))   ) قداص ترـضح  تفارـش ((  اب  تمدخ  ییادخ ،  هدنب 
ترـضح دنکن .  ادیپ  هار  مدوجو  رد  بارطـضا  تشحو و  سرت و  هک  دـیئامرف  میلعت  نم  هب  يزیچ  مرب ،  يرـسب  یکانـشحو  كانـسرت و  و 

ِیف ْنَم  َمَلْـسَا  َُهل  َو  َنوُْغبَی  ِهّللا  ِنید  َْریَغَفَا  وگب :  دنلب  يادـص  اب  و  راذـگب ،  ترـس  رب  تسد  يوش  یم  عقاو  هک  ییاهاج  نینچ  رد  دـندومرف : 
دایز نج  اجنآ  رد  دـندوب  هتفگ  هک  متفرگ  رارق  ینابایب  رد  عقوم  کـی  تفگ :  يوار  نوُعَجُْرت .  ِْهَیِلا  َو  ًاَـهْرَک  َو  ًاَـعْوَط  ِضْرـالا  َو  ِتاومَّسلا 

هک یلاح  رد  میریگب ،  ار  وا  هنوگچ  تفگیم :  باوج  رد  يرگید  شدیریگب .  تفگ :  یم  یکی  هک  مدینـش  مدناوخ :  ار  هیآ  نیا  نم  دراد 
(37  . ) هدرب یهلا  هبیط  هیآ  نیا  هب  هانپ  وا 

یگدز ْنِج 

 (( نج  )) داب تاقوا  یهاگ  هک  مراد  يرسپ  موش ،  تیادف  درکضرع :  دش و  بایفرش  ع )   ) قداص ترضح   )) كرابم رضحم  يدرف  زورکی 
هروـس  : )) دـندومرف ص )   ) دـمحم لآ  قداـص  ترـضح  موـش .  یم  دـیماان  وا  زا  هک  دریگیم  ار  مرـسپ  يروـطب  درد  نـیا  و  دریگیم ،  ار  وا 

ار نآ  ات  هدب  تدـنزرف  هب  بآ  نآ  زا  هام  کی  ات  يوشب و  ار  نآ  بآ  اب  سیونب و  یفرظ  يوت  نارفعز  کشم و  اب  هبترم ،  تفه  ار  دـمح ))
(38  . ) دیدرگ فرط  رب  ضرم  نآ  دش و  بوخ  لوا  هعفد  رد  مداد  ماجنا  ار  لمع  نیا  ات  تفگ :  يوار  دماشایب . 

زرح

دوب و هدش  یکان  درد  باذع  بجوتسم  هک  دوب  هداد  ماجنا  یعرش  ینید و  دض  راک  یسک  ع )))   ) نیدباعلا نیز  ماما  ترـضح   )) نامز رد 
همه تخوسن  درم  نآ  تعیبط  رما  فالخرب  دـنتخادنا  شتآ  رد  ار  وا  یتقو  یلو  دـنزادنا .  شتآ  هب  ار  وا  اـت  دـندوب  هداد  روتـسد  ترـضح 
زاب دندرک ،  رارکت  ار  راک  نیا  هعفد  هس  ات  تفرگن .  شتآ  صخـش  نآ  دندید  مه  زاب  دنتخادنا .  شتآ  هب  ار  وا  هرابود  دـندرک ! ؟  بجعت 

ار وا  داد :  روتسد  ترـضح  درمن .  دشن و  قرغ  دندید  زاب  یلو  دریمب ،  دوش و  قرغ  دیاش  ات  دنتخادنا  بآ  رد  ار  وا  تخوسن ! ؟  وا  دندید 
زیچ چیه  هک  دراد  هارمه  ییاعد  وا  اریز  دینک ،  شیتفت  دیدرگب و  ار  وا  دومرف :  ترـضح  درکن .  يرثا  چیه  وا  رد  یلو  دـننزب ،  ریـشمش  اب 

ُمَْلعَی ْنَم ال  اـی  ِمیحَّرلا ؛ ِنمْحَّرلا  ِهّللا  ِمِْسب  دوب :  نیا  اـعد  نآ  و  دـندرک ،  ادـیپ  ییاـعد  وا  زا  دـندرک  هنهرب  ار  وا  یتقو  دـنک .  یمن  رثا  وا  رد 
 ، َوُه ِّالا  یتْوَْملا  ییُْحی  ْنَم ال  ای  َوُه ،  ِالا  َبُونُّذلا  ُرِفْغَی  ْنَم ال  ای  َوُه ،  ِّالا  َءوُّسلا  ُفِرُْصی  ْنَم ال  ای  َوُه ،  ِّالا  َْرمالا  ُرِّبَُدی  ْنَم ال  ای  َوُه ،  ِّالا  َْبیَْغلا 

َو َّصَّعیَّهک  ِّقَِحب  َو  اریذـَن  َو  ارِّشَبُم  ِّالا  َكاْنلَـسْرَا  ام  َو  َلََزن  ِّقَِحب  َو  ُهاْنلَْزنَا  ِّقَِحب  َو  میلَع ،  ٌء  یَـش  ِّلُِکب  َوُه  َو  ُنِطاْبلا  َو  ُرِهاّظلا  َو  ُرِخْآلا  َو  ُلَّوَْـالا 
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(39) َنیمِحاّرلا َمَحْرَا  ای  َِکتَمْحَِرب  اَقِداص  ًالِماَف  ًارْسِِاب  ًایِواح  ًالِماک  َّقَّسعَّمح  ِّقَِحب 

مظعا مسا 

گرزب نآ  درک .  مظعا  مسا  ياـضاقت  گرزب  صخـش  نآ  زا  دومن ،  دروخرب  یگرزب  هب  هار  نیب  رد  دـندرب ،  یم  راد  ياـپ  هب  ار  یموکحم 
نآ هاوخب .  ار  نآ  مامتا  تلهم  يدرکن ،  مامت  ار  رکذ  نیا  رگا  ُدَمَّصلا  ُهّللَا  وگب :  ار  رکذ  نیا  راب  رازه  وگم و  نخس  یـسک  اب  دوب :  هدومرف 

دیسر حتف  ربخ  درک و  مهارف  ار  وا  هئربت  بابسا  لاعتم ))  رداق   )) هک دوب  هدیسرن  راد  ياپ  هب  زونه  دوش ،  متخ  نیا  لوغشم  یمادعا  صخش 
(40  . ) دمآ وا  یصالخ  هدژم  و 

یسرکلا ۀیآ 

مدوب وجنر  تحاران و  یلیخ  بشکی  دندش .  زجاع  نآ  هجلاعم  زا  ءاّبطا  مامت  هک  متفرگ  یتخـس  يرامیب  نم  تفگ :  رفعج )) نبا  هّللادبع  ))
مدـمآ منک .  ءافـشتسا  نآرق  تایآ  زا  هیآ  کـی  هب  هک  درک  روطخ  منهذ  هب  تقو  کـی  هک  مدوب  رکف  رد  روطنیمه  منک ! ؟  هچ  ایادـخ  هک 

مدید باوخ  رد  مدیباوخ ،  یتقو  تفرگ ،  مباوخ  مدیمد .  مدوخب  مدـناوخ و  ار  نآ  دـمآ ،  یـسرکلا ))  ۀـیآ   )) هیآ مدرک  زاب  ار  نآرق  يال 
تسا و تمحر  جنپ  تصـش و  دصیـس و  هیآ  نآ  رد  هک  دناوخ  يا  هیآ  درم  نیا  دنیوگ :  یم  رگیدمه  هب  دنا و  هداتـسیا  نم  لباقم  درم  ود 

(41  . ) ما هتفای  افش  هک  مدش  هجوتم  مدمآ  دوخب  یتقو  مدیرپ ،  باوخ  زا  نآ ،  تبیه  زا  هدیسر .  تمحر  کی  هب  هزات  درم  نآ 

یسرکلا ۀیآ  ندناوخ  دایز 

یناسآ هب  نم  زا  دـنا .  هداتـسیا  باسح  ياپ  مدرم  مامت  و  هدـش ،  اـپ  رب  تماـیق  مدـید  باوخ  رد  بش  کـی  تفگ :  نوع ))  نب  هّللادـبع  ))
ار اهرـصق  ياهرد  دنتفگ :  نم  هب  مدـش .  ّریحتم  نآ  ندـید  زا  هک  دـنداد  ناشن  نم  هب  ییاهرـصق  دـندرب و  تشهب  هب  ارم  دـندرک و  باسح 

تسرد دنتفگ :  دوب .  هناخ  جنپ  داتفهودص و  مدرمش ،  رامشب .  ار  شیاه  هناخ  دنتفگ :  هرابود  دوب .  رد  هاجنپ  مدرمش ،  هک  یتقو  رامشب . 
و نیریـس ))  نب  دمحم   )) شیپ مدمآ  دش ،  هک  حبـص  مدرک ،  رکـش  ار  ادخ  مدـش و  رادـیب  باوخ  زا  یلاحـشوخ ،  يداش و  زا  نم  تسا . 

امش یلو  هلب ،  متفگ :  یناوخ ؟  یم  دایز  ار  یسرکلا ))  ۀیآ   )) وت منک  نامگ  تفگ :  نم  هب  نیریـس  نبا  مدرک .  فیرعت  وا  يارب  ار  مباوخ 
بجعت وا  یکریز  هظفاح و  زا  نم  دراد .  فرح  جنپ  داتفه و  دص و  تسا و  هملک  هاجنپ  هیآ  نیا  هکنیا  يارب  تفگ :  دـیناد ! ؟  یم  اجک  زا 

(42  . ) دوش یم  ناسآ  وا  رب  گرم  تارکس  دناوخب  ار  هیآ  نیا  سک  ره  تفگ :  هاگنآ  مدرک ! 

رقف تهج 

هناخ لخاد  هک  یتقو  دنومرف :  ترضح  نآ  درک .  تیاکش  رقف  زا  دش و  فرشم  ص )  (( ) ادخ لوسر  ترضح   )) تمارک اب  تمدخ  يدرم 
لق هروس   )) رابکی نک و  مالـس  نآ  رد  دوبن  هناخ  یـسک  رگا  دهد و  یم  ار  تمالـس  باوج  دوب ،  هناخ  رد  یـسک  نک ،  مالـس  يدـش  تا 

هک درک  ریزارس  وا  رب  ار  شقزر  لاعتم  دنوادخ  درک .  لمع  دوب ،  هدومرف  ترضح  هک  ار  هچ  ره  تفر و  درم  نآ  ناوخب .  ار  دحا )) هّللاوه 
رد ص )))   ) لوسر ترـضح   )) اب زور  کی  دـیوگ :  یم  سنا ))   . . . )) هّللا وه  لق  ( 43  . ) دندوب هدش  دـنمرهب  نآ  زا  مه  اه  هیاسمه  یتح 

يرون هچ  نیا  هّللا ،  لوسر  ای  متفگ :  دمآ .  رد  میدوب  هدیدن  ار  نآ  لثم  لاحب  ات  هک  یعاعـش  رون و  اب  باتفآ  زور  نآ  میدوب ،  كوبت ))  ))
 ، هّللا لوسر  ای  دندومرف :  دندروآ و  فیرـشت  ع )))   ) لیئربج ترـضح  (( ؟ !  دش رکفتم  ترـضح  نآ  هدرک ! ؟  هبلغ  دیـشروخرب  هک  تسا 

ص  ) ربمغیپ  )) سدقم دوجو  هداتـسرف .  وا  رب  زامن  يارب  ار  هتـشرف  رازه  داتفه  قح ))  ترـضح   )) هدرک و توف  هنیدم  رد  یثیل ))  هیواعم  ))
 ( ع  ) لـیئربج ترـضح  هدرک ! ؟  تفاـیرد  یلمع  هچ  هطـساوب  ار  هجرد  ماـقم و  هبترم و  نیا  دندیـسرپ :  ع )))   ) لـیئربج ترـضح   )) زا ((( 
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 . دمآ تفر و  نداتـسیا و  نتـسشن و  رد  یتح  تشاد  هروس  نآ  رب  تموادم  هشیمه  وا  اریز  هّللاوه . ))  لق   )) هروس ندـناوخ  رطاخب  دومرف : 
اب دـندمآ و  هنیدـمب  ضرالا  یط  اب  ترـضح  سپ  مناوخب .  زامن  وا  رب  مراد  وزرآ  مه  نم  لـیئربج  يا  دومرف :  ص )))   ) لوسر ترـضح  ))

(44  . ) دندناوخ زامن  وا  هزانج  رب  هکئالم 

لصافم درد 

َّمُهّللَا دندومرف :  میلعت  ار  اعد  نیا  وا  هب  ترضح  درک .  تیاکش  لصافم  درد  زا  ص )))   ) دمحم لآ  رقاب  ترـضح   )) مجنپ ماما  اب  یـصحش 
َو ِۀَکَرابُْملا  َۀَمَطاف  ِِهتَْنبا  ِّقَِحب  َو  ِِهلا  ِو  ِْهیَلَع  ُهّللا  یَّلَص  َْکنَع  ِنیکَْملا  ِكَرابُْملا  ِّبیَّطلا  ِرِهاّطلا  َکِِّیبَن  ِةَوْعَد  َو  َِکتاکََرب  َو  َکِمْسِاب  َُکلَئْسَا  ّینِا 

اعد نیا  دیوگ :  یم  َنیَملاْعلا  َهِلا  ای  ْمِهِقَِحب  ُدِجَا  ام  یّنَع  َْتبَهْذَا  ِّالا  ِۀَنَّجلا  ِلْهَا  ِبابَش  يَدِّیَـس  ِّقَِحب  َو  ُمالَّسلاِْهیَلَع  َنینِم  ؤُْملاِریمَا  ِهِّیِـصَو  ِّقَِحب 
(45  . ) دش تکاس  ملصافم  درد  مدناوخ  صولخ  اب  ار 

روک هدنرپ 

 ، دندومرف هراشا  نم  هب  ترضح  نآ  میدش ،  ینایایب  لخاد  میتفر ،  یم  هنیدم  ياههوک  فرط  هب  ص )))   ) هّللا لوسر  ترـضح   )) اب زورکی 
 . دز یم  مه  هب  ار  شراـقنم  دوب و  یتـخرد  هخاـش  ناـیم  رد  هک  دـنداد  ناـشن  نمب  ار  يروک  هدـنرپ  ترـضح ،  مدـش .  ترـضح  کـیدزن 

دیوگ یم  دندومرف :  ترضح  هّللا !  لوسر  ای  هن ،  متفگ :  دیوگ ؟  یم  هچ  هدنرپ  نیا  هک  يوش  یم  هجوتم  دومرف :  ص )   ) لوسر ترـضح 
نم مشچ  ینک ،  یمن  ملظ  یتسه و  لداع  وت  ای  ادخ  ینعی :  ینْمِعْطاَف  ُْتعِج  ْدَق  َو  يرََـصب  یّنَع  َْتبَجَح  ُروُجَی ،  يذَّلا ال  ُلْدَْعلا  َْتنَا  َّمُهّللا  : 

ترضح تسب .  ار  شناهد  هدنرپ  نآ  و  دش ،  وا  ناهد  دراو  دمآ و  یخلم  هظحل  نیا  رد  هدب .  ماعط  ارم  سپ  ما  هدش  هنسرگ  نم  تسا  روک 
ُهَرَکَذ ال نَم  َو  ُهافَک  ِهّللا  یَلَع  َلّکََوت  ْنَم  دیوگ :  یم  دندومرف :  ترـضح  هّللا !  لوسر  ای  هن ،  متفگ :  دیوگ ؟  یم  هچ  یمهف  یم  دـندومرف : 

شومارف ار  وا  دنوادخ  دنک ،  دای  ار  ادخ  هک  یـسک  دـیامرف و  تیافک  ار  وا  لاعتم  دـنوادخ  دـنک  لکوت  ادـخ  رب  هک  یـسک  ینعی :  هاْسنَی . 
(46  . ) دنک یمن 

ضرق ياعد 

ار غلبم  رادقم  نیا  اج  نالف  زا  تفگ :  نم  هب  باوخ  رد  یصخش  مدناوخ .  ار  اعد  نیا  متشاد و  یـضرق  دیوگ :  یم  هلاضف ))  نب  لضفم  ))
یلوپ غلبم  نامه  متفر و  دـندوب  هداد  سردآ  باوخ  رد  نم  هب  هک  ییاج  نامه  هب  هدـش و  رادـیب  باوخ  زا  نک .  ادا  ار  دوخ  ضرق  رادرب و 

 . یْنیَد یّنَع  ِْضِقا  ِمیرَْکلا  َکِهْجَو  ِۀَـمْرُِحب  ِمارْکِْـالا  َو  ِلـالَْجلاَذ  اـی  تسنیا :  اـعد  نآ  و  مدومن .  تخادرپ  متـشادرب و  مدوب  راکهدـب  هک  ار 
(47)

اهراکبلط

یم ملابند  هعفد  ره  دنداد و  یمن  ناما  ارم  اهراک  بلط  مدش ،  ضورقم  مه  رد  رازه  دـصفه  دادـغب  رد  دـیوگ :  یم  دـلاخ )) نب  نیـسح  ))
 ، مسرب مالسلا  هیلعریما  ترضح   )) تمدخ متسناوت  یمن  مهرطاخ  نیمه  هب  دننیبن و  ارم  هک  مدش  ناهنپ  اهنآ  تسد  زا  هصالخ  دنداتـسرف . 

زامن ره  زا  دعب  هک :  دندوب  هتشون  باوج  رد  ترضح  مدرک .  نایب  ار  متالاوحا  همان ،  نآ  رد  متشون و  ترضح  يارب  يا  همان  لاح  نیع  رد 
َهِلا ای ال  َُکلَئْـسَا  ّینِا  َّمُهّللَا  َْتنَا  ِّالا  َهِلا  ِالب  ینَمَحَْرت  ْنَا  َْتنَا  ِّالا  َهِلا  ِّقََحب ال  َْتنَا  ِّالا  َهِلا  ای ال  َُکلَئْـسَا  ّینِا  َّمُهّللَا  ناوخب :  ار  اعد  نیا  هبترم  هس 

 . َْتنَا ِّالا  َهِلا  ِالب  یلَرِفْغَت  ْنَا  َْتنَا  ِّالا  َهِلا  ِّقَِحب ال  َْتنَاِّالا  َهِلا  ای ال  َُکلَئْسَا  ّینِا  َّمُهّللَا  َْتنَا  ِّالا  َهِلا  ِالب  یّنَع  َیِضَرت  ْنَا  َْتنَا  ِّالا  َهِلا  ِّقَِحب ال  َْتنَا  ِّالا 
مه مه ،  رد  رازه  دص  دش و  ادا  میاهـضرق  مامت  هک  دیـشکن  هام  راهچ  هب  هّللاو  مدومن ،  تموادم  اعد  نآ  رب  مدـناوخ و  ار  نآ  هک  یتقو  زا 
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مه مه ،  رد  رازه  دص  دش و  ادا  میاهـضرق  مامت  هک  دیـشکن  هام  راهچ  هب  هّللاو  مدومن ،  تموادم  اعد  نآ  رب  مدـناوخ و  ار  نآ  هک  یتقو  زا 
(48  . ) دمآ هفاضا 

حاورا

دنوش یم  ضرعتم  ار  شزینک  هک  یحاورا  زا  دش و  فرـشم  (ع )))  رقاب دمحم  ماما  ترـضح   )) سّدـقم رـضحم  ینم  ؤم  صخـش  زور  کی 
؟  منک هچ  تـسا  تحاراـن  یلیخ  دـنوش و  یم  وا  ضرعتم  حاورا  هـک  مراد  يزینک  ادـخ ،  لوـسر  رـسپ  يا  درک :  ضرع  دوـمن و  تیاـکش 

شهارمه هک  سیونب  راب  هد  ار  اه  هروس  زا  مادک  ره  قلف ))  سان و  و  دمح ) هروس   ) هحتاف  )) هروس هب  ار  وا  نک  ذیوعت  دندومرف :  ترـضح 
تاروتـسد هب  دشاب .  بآ  نیا  مه  وا  لسغ  وضو و  یندیـشون و  رد  ناشونب و  وا  هب  سیونب و  نارفعز  کشم و  اب  یفرظ  رد  سپـس  دـشاب . 

(49  . ) داد تاجن  ار  وا  لاعتم  دنوادخ  زور  هس  زا  دعب  مدرک ،  لمع  ترضح 

ناطیش ِّرش 

نامزامن ام و  نیب  ناطیـش  هّللا ،  لوسر  ای  دنتفگ :  دندرک و  تیاکـش  هسوس  زا و  ص )))   ) مرکا لوسر  ترـضح   )) هب باحـصا  زا  یـضعب 
رد هک  یناطیـش  نآ  هب  دندومرف :  ترـضح  مینک ! ؟  هچ  دنک .  یم  هبتـشم  ام  رب  ار  نامزامن  دزادـنا و  یم  کش  رد  ار  ام  دوش و  یم  لئاح 

ُذوُعَا دیئوگب :  دیربب و  هانپ  ادـخب  وا  ّرـش  زا  دـیدرک ،  هسوسو  ساسحا  رگا  سپ  دـنیوگ :  یم  بَرتِخ ))  دـنک ((  یم  هسوسو  ار  امـش  زامن 
تلاح نآ  ادخ ،  مداد ،  ماجنا  ار  لمع  نیا  ات  دوش .  رود  ناطیش  نآ  ات  دیزادنیب ،  ناهد  بآ  دوخ  پچ  فرط  زا  راب  هس  ٍبَْرتِخ و  َنِم  ِهّللِاب 

(50  . ) دومرف رود  نم  زا  ار  هسوسو 

بلق ندش  هدنز  تهج 

ارم هّللا  لوسر  ای  هک :  درک  تساوخرد  ترـضح  نآ  زا  دومن و  ترایز  ار  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  مرکا  لوسر  ترـضح  باوخ  رد  یـصخش 
َِییُْحت ْنَا  َُکلَئْـسَا  َْتنَا  ِّالا  َهِلا  ای ال  ُموُّیَق  ای  ُّیَح  ای  دندومرف :  میلعت  وا  هب  ار  تاملک  نیا  ترـضح  دوش .  هدنز  ملد  هک  دیئامرف  میلعت  ییاعد 

 . دومرف هدـنز  ار  مبلق  اـعد  نیا  تکرب  هب  لاـعتم  دـنوادخ  مدـناوخ ،  ار  متخ  نیا  هبترم  هس  نم  ٍدَّمَُحم .  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلع  ِّلَـص  َّمُهّللَا  یْبلَق 
(51)

هناخ رد  ناذا 

ترضح نآ  هب  شضرم  زاو  مالسلا ،  هیلع  اضرلا )) یـسوم  نب  یلع  ترـضح  متـشه  ماما  اقآ   )) سدقم رـضحم  دمآ  میهاربا ))  نب  ماشه  ))
؟  منک هچ  مدیدن .  يرثا  مدرک  اود  میکح و  هچ  رهو  مرادن ،  يدنزرف  مه  مضیرم  مه  موش ،  تیادـف  ناج ،  اقآ  تفگو :  دومن ،  تیاکش 

مدمآ تفگ :  ماشه  وگب .  ناذا  تلزنم  رد  دنلب  يادص  اب  ورب و  لزنم  هب  دـندومرف :  مالـسلا  هیلع  اضرلا )) یـسوم  نب  یلع  ترـضح  اقآ  ! ))
(52  . ) دومرف تیانع  نم  هب  يدایز  نادنزرف  مه  درک و  فرط  رب  ار  مضرم  مه  لاعتم  دنوادخ  مدرک ،  ارجا  ار  ترضح  روتسد  لزنم و 

افشلاراد

مـشچ هک  مراد  يدنزرف  دـینک !  مکمک  هّللا  لوسرای  درک :  ضرع  دـش و  بای  فرـش  ص )   ) ادـخ لوسر  ترـضح  سدـقم  رـضحم  ینز 
لوسر ترـضح  مسرب .  هجیتن  هب  ات  دیئامرف  روتـسد  ییاعد  ما ،  هدروآور  امـش  تیانع  يافـشلاراد  هب  لاحلاو  درادن ،  اپ  تسدو و  شوگو 

هب عورـش  اجنامه  رد  نز ،  نآ  یـسرب .  هجیتن  هب  دوز  ات  تسرفب ،  تاولـص  دایز  نمرب  یـسرب ،  تتجاحب  یهاوخیم  رگا  دـندومرف :  (ص ) 
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 ، دید ملاس  حیحص و  ار  دوخ  دنزرف  دیسر ،  هناخ  هب  نوچ  داتسرف ،  یم  یتاولـص  تشاد ،  یم  رب  هک  یمدق  ره  و  درک ،  نداتـسرف  تاولص 
نارـضاح اب  ص )   ) لوسر ترـضح  دیناسر .  ترـضح  نآ  ضرع  هب  ار  ارجام  دمآ و  دجـسم  هب  دزن و  یفرح  شدنزرف  اب  يداش  تّدـش  زا 

یم مالـس  امـش  رب  یلاعت  قح  ترـضح  هّللا ،  لوسر  ای  دومرف :  و  دـش ،  لزان  ع )   ) لیئربج ترـضح  ماگنه  نیا  رد  دـندش .  ناـمداش  همه 
 ، امش تعافش  هب  ادرف  مداد ،  افش  ار  لاح  هتسکش  نیا  ياضعا  امـش  رب  تاولـص  تکرب  هب  زورما  نم  هک  يروطنامه  دیامرف :  یم  دناسر و 

(53  . ) درک مهاوخ  تسرد  ار  امش  تّما  ياه  هتسکش 

هچب يافش 

درد ناـهگان  ادـخ  هدـنب  نیا  دـنتفگ ،  یم  هرجاـهم ))   )) ار وا  رطاـخ  نیمهبو  درک ،  ترجاـهم  هنیدـم  هب  هّـکم  زا  اـهنت  دوـب و  هلماـح  ینز 
هدرسفا تحاران و  یلیخ  دید  نینچ  یتقو  هرجاهم ،  دیئاز .  تشاد  اپ  هنو  تسد  هن  هک  تشوگ  هعطق  کی  دننام  يرـسپ  تفرگ و  شندیئاز 

ام رهش  زا  هنالف  دنیوگیم :  هک  تسا  هکم  راّفک  ینعی  نانمشد  تتامش  رطاخب  نم  یتحاران  اما  میضار ،  ادخ  مکح  هب  نم  تفگ :  هلباق  هب  ، 
رورـس تمدخب  دیاب  هّیـضق  نیا  رد  امـش  تفگ :  هلباق  دنتفرگ . . . . .  ار  وا  دـنزرف  ياپو  تسد  ام  ناتب  درک و  لوبق  ار  مالـسا  نید  تفر و 

دش و بایفرش  ترضح  نآ  رضحم  هرجاهم ،  ینک .  ربخ  اب  ارجام  نیا  زا  ار  ترضح  نآ  ییایب و  ص )   ) هّللا لوسر  ترـضح  ملاع  تانئاک 
 . میها ربِا  یلَع  َتکَراب  امَک  دَّمَُحم  ِلآ  َو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللَا  وگب :  دندومرف :  بانج  نآ  درک .  نایب  ترضح  نآ  يارب  ار  لاح  تروص 

تـسرد ملاس و  ياپ  تسد و  اب  ار  دوخ  دنزرف  دش ،  لزنم  دراو  ات  تشگرب ،  دوخ  هناخ  فرط  هب  دـنار و  نابز  رب  ار  تاملک  نیا  هرجاهم ، 
(54  . ) دوب نمرب  نداتسرف  تاولص  تکرب  زا  نیا  دومرف :  ترضح  درک .  ربخ  اب  ار  ناشیا  دمآ و  ترضح  تمدخ  ًاروف  دید ، 

یبیغ دادما 

هداز هدنب  تیب و  لها  قافتا  هب  دندومرف :  لقن  ناشبلاج  ياهناتساد  باتک  رد  یفحص  نسح  دیس  ياقآ  نیملسملا  مالسالا و  ۀجح  ترضح 
نایاپ یبوخب  رفـس  هنملا ،  هّللادمحب و  میدرک .  تکرح  یلعم  يالبرک  فرـشا و  فجن  فرطب  دوب ،  راوخ  ریـش  هک  یقت ))  دمحم  دیـس  ))

ترضح هلبق  برد  کیدزن  میدرگرب .  ناریا  هب  سپس  نیمظاک و  هب  اجنآ  زا  ات  میدش  یلعم  يالبرک  هب  مزاع  فرشا ،  فجن  زا  تفریذپ و 
وا هک  میدرپس  یلع ))  ازریم   )) هب موسوم  فرـشا ،  فجن  میقم  ناـشیوخ  زا  یکی  هب  ار  راوخ  ریـش  لـفط  رفـس و  هیثاـثا  ع )   ) نینم ؤملاریما 

دوعوم لحم  هب  هک  ترایز  زا  دعب  هنافس  أتم  مینک .  تکرح  و  سوبوتا )   ) هناما شیپ  میورب  عادو  ترایز  زا  سپ  مه  ام  هزاورد و  مد  دورب 
رازاب تازاوم  هب  هک  دوب  هلـصاف  جع )   ) نامزلا بحاص  نابایخ  عراش و  نیب  هکنآ  لاح  دوبن و  يربخ  ناملفط  هیثاثاو و  یلعازریم  زا  میدمآ 

هتفر هتفر  میتفاین .  يربخ  اما  وجتسج ،  هب  نادیم  فارطا  میدرک  عورـش  لاح  رهب  تشادن و  مزال  تقو  رتشیب  يا  هقیقد  دنچ  تسا و  گرزب 
هب فصو ،  لباق  ریغ  عضو  نیا  رد  تفای .  شهاک  ممـشچِدید  هک  يدح  هب  تفرگ  الاب  ام  ینارگن  میدـش و  هتـسخ  مه  ام  دـش و  مرگ  اوه 
رد تسا ،  هتـشون  تخـس  ياهیراتفرگ  عفر  يارب  هیدمحالا ))  ۀیده   )) رد هک  مداتفا  ر )  (( ) ینایتشآ دـمحا  ازریمآ  موحرم   )) زا یئاعد  دای 

اهتسد هدومن ،  هنهرب  نامسآ  ریز  ار  رـس  هداد ،  ماجنا  ار  لمع  نیمه  میامن .  هنهرب  دیاب  اعد  ندناوخ  عقوم  رد  ار  مرـس  هک  تشذگ  مرطاخ 
َكاِّیا َو  ُدـُبعَن  َكاِّیا  َّمُهّللَا  میظَعلا  ِّیلَعلا  ِهّللِاب  ِّالا  َةَُوق  ـالَو  َلوَح  ـالَو  ِمیحّرلا  ِنمحّرلا  ِهّللا  ِمِسب  متفگ :  بیجع  لاـح  نآ  اـب  مدرک و  دـنلب  ار 

یم هدش و  هجوتم  دور  یم  هفوک  هار  هک  یفرط  هب  ریقح  تیب  لها  هک  مدید  راظتنا  فالخرب  میرَک .  ای  یّنَع  جِرَفَف  ِهیف  اَنَا  ام  يَرتدَق  نیعَتسَن 
 ، کیدزن میرب  منک ،  یمن  هدهاشم  يزیچ  هک  نم  متفگ :  تسین و  يربخ  وا  زا  مدید  مدرک  یهاگن  هدنب  تسین ! ؟  یلعازریم  نیا  دـیوگ : 

ییامنهار اب  بیترت  نیمه  هب  تسین ! ؟  یلعازریم  نیا  تفگ :  هدرک  هراـشا  هداوناخًاددـجم  دوبن ،  يرثا  یلعازریم  زا  اـما  میتفر  شیپ  یمک 
لاـقترپ نتخورف  هب  رفن  کـی  مدرک  هدـهاشم  هفوک .  دجـسم  ياهـسوبوتا  هاگتـسیا )   ) فقوم دودـح  هب  میدیـسرات  کـیدزن ،  میتفر  یبیغ 

مدرک لا  ؤس  وا  زا  دـش و  يراج  منابز  هب  اما  تسا ،  نادـیم  طسو  نامه  یّلعم  يالبرک  ياه  نیـشام  متـسناد  یم  هکنآ  اب  تسا و  لوغـشم 
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 : تفگ دوب و  هدافتـسا  دروم  یتلود  دحاو  طخ  ندش  رئاد  زا  لبق  هک  یمیدق  ژاراگ  کی  هب  درک  هراشا  دنتـسه ؟  اجک  البرک  ياه  نیـشام 
ژاراگ نآ  ياهتنا  رد  میتفر .  درک  هراشا  وا  هک  فرط  نامه  هب  میدوب ،  قیرغ  دـننام  هک  اـم  ـالبرک .  ـالبرک  دـنزیم  ادـص  يونـش  یمن  رگم 
باوخ رد  میدوب  وا  لاح  نارگن  یلیخ  هک  هراوخریـش  هچب  تسا و  يرانک  رد  هیثاثا  هک  میدومن  هدـهاشم  هناخ ،  هوهق  کـی  بنج  یمیدـق 

(55  . ) تسا هداد  ياچ  روتسدو  تسا  راگیس )  ) هراگیج ندیچیپ  لوغشم  هدیمل و  تحار  لایخ  اب  هیثاثا  رانک  زین  یلعازریم  تسا و 

لدگنس رومءام 

هب یقارع  دنمـشناد  نالف  تفگ :  درک و  دروخرب  نیرتمک  هدنب  هب  مق  هّیملع  هزوح  مرتحم  نیـسردم  زا  یکی  لبق  يدـنچ  دـندومرف :  ناشیا 
رد تسا  یگرزب  رهش   ) بلح هب  اجنآ  هار  نیب  راطق  رد  لوبمالـسا و  رد  یتدم  متفگ :  يراد ؟  وا  اب  یئانـشآ  هچ  درک ،  دای  وت  زا  یتبـسانم 

كرمگ رد  ار  يروس  راد  هجرد  دـب  دروخ  رب  تشذگرـس  یقارع  داتـسا  نآ  درک :  هفاضا  مرتحم  سردـم  میدوب .  ناشتمدـخ  رد  هیروس ) 
تبحـص هچنآ  تشاد . )  تموصخ  تیبلها  ناتـسود  اـب  اـیوگ   ) داد یمن  ازیو  اـهیناریا  هب  هجو  چـیه  هب  هک  درک  لـقن  یناریا  راّوز  اـب  بلح 

دب درم  نامه  قاطا .  هب  تشگرب  یهاتوک  تدـم  زا  سپ  تفر و  نوریب  قاطا  زا  ریقح )  ) ینالف هکنیا  اـت  دـش  هدوزفا  وا  تنوشخ  رب  میدرک 
ؤـس نیرتمک )  هدنب   ) ینالف زا  هدش  جراخ  قاطا  زا  بجعت  اب  داد .  لیوحتو  دز  ار  ازیو  رهم  تفرگ ،  ار  اه  همانرذگ  یلطعم  نودـب  قالخا 
ِهللااب الا  َةُّوق  َلوح ال  ـالو  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب  مدـناوخ :  ار  اـعد  نیا  هدرک و  هنهرب  ار  رـس  نامـسآ  ریز  تفگ :  يدرک ؟  هچ  مدرک  لا 
نیا بلق  رد  یلوحت  هدومرف  فطل  لاعتم  دـنوادخ  میرَک  ای  یّنَع  جِّرَفَف  هیف  اَنَا  ام  يَرتدَـق  نیعَتـسَن  َكاـّیا  ُدـُبعَن و  َكاـّیا  َمُّهللا  میظعلا  ِّیلعلا 

(56  . ) داد ار  ازیو  دش و  ادیپ  لدگنس 

يرکف یتحاران 

ياقآ  ) ام نم  ؤم  مرتحم و  رایسب  زیزع و  ردارب  زا  يا  هگرب  یکاپان ،  دندومرف :  یفحص  نسح  دیـسآ  ياقآ  ترـضح  تاداس  هلالـس  بانج 
رد مالـسا  مچرپ  یلاعت  هّللا  ءاشنا  تشاد و  تیلاعف  ناریا  رد  یمالـسا  بالقنا  ندیـسر  رمث  هب  يارب  يدایز  ياهلاس  هک  یـضایر )  هّللارکش 

دوب نیا  لامتحا  هظحل  ره  دوب و  هدرک  گنت  ناشیا  يارب  ار  یگدنز  دوب و  هدروآ  تسدب  دیآ  رد  زازتحا  هب  صاخـشا  نیا  تیلاعف  اب  ناهج 
نم رب  راک  یتقو  دـندومرف :  هّللا  هظفح  یـضایر  ياـقآ  دروآ .  دوجوب  ار  هل  مظعم  يراـتفرگ  تاـبجوم  یتنعل ،  كاواـس  هب  هعجارم  اـب  هک 
هّللا ۀیآ  هیلاع و  تاماقم  بحاص  طایخ ،  یلعبجر  خیش  نادرگاش  زا  هک  هشیپ  تلادع  ياقآ  لیعامسا  جاح  موحرم  دزن  دش ،  تخس  یلیخ 

هحفص 17  ، )) دش روآدای  هدنب  هب  ار  اعد  نیا  موحرم  نآ  مدرک .  لقن  ناشیا  يارب  ار  ارجام  متفر و  دوب  یلمآ  یقت  دمحم  خیش  جاح  ياقآ 
ِّیبَن َکِّیبَِنب  َکَیِلا  ُهَّجََوتَا  ّینِا  َّمُهّللَا  مدناوخ :  دـنوادخ ) ریغ  زا  سوی  أم  و  نایرگ (  یمـشچ  اب  نامـسآ  ریز  لزنم  مدـمآ  هیدـمحا ))  هیدـه 

یفاعُملا یفاکلا  َتنَا  َکِّنِاَف  اهِّرش  ینفِکاَو  اِهتَنوُزُح  َو  اِهَتبوُعُص  یل  لِّلَذَف  َّمُهّللَا  نیَملاعلا .  یَلَع  ٍملِع  یلَع  مُهَترَتخا  َنیذَّلا  ِِهتَیب  ِلهَا  َو  ِۀَمحَّرلا 
مه صخـش  نآ  رگید  مدش و  صالخ  يرکف  یتحاران  نآ  زا  مهنم  تسین و  یـصخش  نینچ  ایوگ  دش  مامت  اعد  ات  رِداقلا .  ُرِهاقلا  ُِبلاغلا  َو 

(57  . ) متفای تاجن  یتحاران  نآ  زا  تسا  ع )   ) نینم ؤملا  ریما  هب  بوسنم  هک  اعد  نیا  تکرب  هب  بیترت  نیدب  دماین و  ام  غارس  هب 

مدان دزد 

ره متـشاد  تداع  نم  هک  درک  فیرعت  میارب  زور  کی  هک  متـشاد  ناورهن  رد  یتسود  درک :  لـقن  مردـپ  دـیوگ :  یم  حون ))  نب  رکبوبا  ))
ۀیآ تفر  مدای  بش  کی  متفر .  یم  ملزنم  هب  تحار  لایخ  اب  مدـیمد و  یم  ما  هزاـغم  ناـکد و  رد  رب  مدـناوخ و  یم  ار  یـسرکلا  ۀـیآ  بش 

هک حبـص  ادرف  مدیمد .  ما  هزاغم  فرط  هب  مدناوخ و  اج  نامه  زا  دمآ ،  مدای  باوخ  تقو  متفر .  هناخ  هب  و  مناوخب ،  هزاغم  هب  ار  یـسرکلا 
اجنآ رد  هک  مدش  يدرم  هّجوتم  دـعب  هدرک ،  عمج  هدوب  اجنآ  رد  هچ  ره  هدـمآ و  هزاغم  رد  يدزد  مدـید  مدرک ،  زاب  رد  مدـمآ و  هزاغم  هب 
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تسا دوجوم  وت  عاتم  مامت  نک  هاگن  ما ،  هدربن  وت  زا  يزیچ  نم  نزن  داد  تفگ :  يراد ؟  راک  هچ  اجنیا  رد  یتسه و  هک  وت  متفگ :  هتسشن . 
مدرک یم  ناشن  ار  رد  متـشاذگ  یم  نیمز  ار  اهثاثا  ات  مدرک ،  یمن  ادـیپ  ار  هزاغم  رد  مرببو  مرادرب  متـساوخ  هکنیمه  متـسب و  ار  اهنیا  نم  ، 
یناوت یم  رگا  الاح  يدرک ،  زاب  ار  رد  وت  هکنیا  ات  مدرب  رـسب  الب  نیا  هب  حبـص  ات  ار  بش  هصالخ  دـش .  یم  راوید  مربب  متـساوخ  یم  ات  زاب 

(58  . ) مدرک رکش  ار  ادخ  متشادرب و  وا  زا  تسد  مه  نم  ما .  هدربن  وت  زا  مه  يزیچ  مدرک و  هبوت  نم  اریز  نک ،  وفع  ارم 

اهتشون یپ 

مسب ياهناتساد  - 3 ص 22 . میحرلا :  نمحرلا  هّللا  مسب  ياهناتساد  - 2 ص 21 . ص :)   ) دمحم لآ  دمحم و  رب  تاولص  زا  ییاهناتـساد  - 1
نارهت 6- پاچ  باب 38 . ح 18 ، ص 19 ، ج 86 ، راونالاراحب : - 5 ص 81 . دمح : هروس  ياهناتـساد  - 4 ص 69 . میحرلا :  نمحرلا  هـّللا 

تایلک - 9 باب 1 . ح 145 ، ص 199 ، ج 57 ، راحب : - 8 باب 38 . ح 7 ، ص 7 ، ج 86 ، راحب : - 7 باب 38 . ح 54 ، ص 49 ، ج 86 ، راحب :
ناهج تاراشتنا   : ) نانجلا حیتافم  تایلک  - 11 باب 94 . ح 58 ، ص 47 ، ج 72 ، راحب : - 10 ص 102 . ناهج )  تاراشتنا   : ) نانجلا حیتافم 
نامه - 16 251 نانجلا :  حیتافم  - 15 . 244 حیتافم :  - 14 باب 45 .  ح 27 ! ص 257 ، ج 86 ، راحب : - 13 . 125 نامه :  - 12 ص 112 . ( 

-21 272 لبق :  كردم  - 20 دشاب . یم  زامن  مالس  زا  دعب  لمع  نیا  ًارهاظ  كردم 264 19 - نامه  - 18 حیتافم 263 . كردم 257 17 -
نامه - 27 ص 373 . نامه :  - 26 ص 354 . نامه :  - 25 . 344 نامه :  - 24 ص 335 . لبق :  كردم  نامه 323 23 - - 22 275 نامه : 
عمجم تایلک  يونعم 81 33 - هناـخوراد  نامه 665 32 - - 31 ص 635 . ناـمه :  - 30 ص 467 . ناـمه :  نامه 440 29 - - 28 380

تاوعدلا عمجم  - 37 . 30 كردم :  نامه  ریبک 18 36 - تاوعدلا  عمجم  - 35 ریبک ص 10 . تاوعدلا  عمجم  - 34 ص 8 . ریبک : تاوعدلا 
 : كردم نامه  - 41 . 94 نامرد :  افـش و  راـکذا  موتخ و  - 40 . 49 ریبک : تاوعدلا  عمجم  هیـشاح  - 39 . 68 كردـم :  نامه  - 38 . 64 : 

نامرد ءافش و  راکذا  موتخ و  - 45 . 228 كردم :  نامه  - 44 . 228 كردم :  نامه  - 43 . 139 نامرد :  افش و  راکذا  موتخ و  - 42 . 138
كردم نامه  - 50 . 243 كردم :  نامه  - 49  . 100 كردم :  نامه  - 48 . 99 كردم :  نامه  - 47 . 92 تاجاحلا :  حیتافم  - 46 . 331 : 

-55 نامه 104 . - 54 ص 103 .  تاولص :  لئاضف  حرش  - 53 ص 86 . یفاو ج 3 ، زا  لقن   36 تالسوت :  - 52 حیتافم 618 . - 51 . 262 : 
.50 نآرق :  اب  نامرد  افش و  - 58 . 30 نامه :  - 57 . 24 نامه :  - 56 ص 22 . بلاج :  ياهناتساد 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

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

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

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

زا عافد   : فادـها تسا . هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذـم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگتخیهرف  زا 
هب تبـسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طـسب  هعیـش و  میرح 
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داجیا اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاـج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب 
، بالط نیققحم و  هب  یهد  سیورس  فراعم ، رشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب 

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

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

تالوصحم دـیلوت  رگید ه) یبهذـم  تیاس  نیدـنچ  هارمه و  نفلت  ياـه  رازفا  مرن  ناـگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com
تالاوس هب  ییوگ  خـساپ  هناـماس  یملع  یناـبیتشپ  يزادـنا و  هار  يا و) هراوهاـم  ياـه  هکبـش  رد  شیاـمن  تهج  ینارنخـس و ...  یـشیامن ،

یتسد راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادـباسح ،  ياـه  متـسیس  یحارط  ز) طخ 2350524 )  ) يداقتعا یقـالخا و  یعرش ،
ياه هزوح  ماظع ، تاـیآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اـههد  اـب  يراـختفا  يراـکمه  ح) SMS و ... کـسویک ،  بو  ثوتولب ،

ناناوجون ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط) نارکمج و ...  دجـسم  دننام  یبهذم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ،
لاـس لوط  رد  يزاـجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياـه  هرود  مومع و  هژیو  یـشزومآ  ياـه  هرود  يرازگرب  هسلج ي) رد  هدـننک  تکرش 

خیرات ناهفصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجـسم  /خ  ناهفـصا يزکرم : رتفد 
: لـیمیا  www.ghaemiyeh.com تیاـــــس : بو   10860152026 یلم :  هسانـــــــش   2373 تـــبث :  هرامــــش   1385 سیــسأت :
سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25  www.eslamshop.com یتنرتنیا : هاگشورف   Info@ghaemiyeh.com

هکنیا هجوت  لـباق  هتکن  ناربراـک 2333045(0311 ) روما  شورف 09132000109  یناـگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311)
هب ور  مجح  يوگباوج  یل  هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب 

یلصا بحاص  مرک  لضف و  هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعـسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و 
ناگمه لماش  ار  ینوزفازور  قیفوت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاق )  ) هناخ نیا 

-5331-6273  : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامـش  هللااشنادـنیامن . يرای  ار  اـم  مهم  رما  نیا  رد  ناـکما  تروص  رد  اـت  دـیامنب 
دزن ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53 ابش :  باسح  هرامش  3045-1973و 
 -: مالسلا هیلع  نیسح  ماما  زا  شدنس ، هب  جاجتحالا -  یتدیقع  يرکف و  راک  شزرا  دیس  دجـسم  نابایخ  ناهفـصا –  هبعـش  تراجت  کناب 

یمهـس وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  ام  مولع  زا  تسا و  هدرک  ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره 
. مرتراوازس وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدننک  کیرش  راوگرزب  هدنب  يا  : » دیامرفیم وا  هب  دنوادخ  دنک ، شتیاده  داشرا و  ات  دهد 
هک ار  هچنآ  اـهتمعن ، رگید  زا  دـیهد و  رارق  خاـک  رازه ، رازه  تسا ، هداد  داـی  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف 

مادک : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا : هیلع  يرکسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریسفتلا  دینک .» همیمـض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال 
هارمگ هدارا  یبصان  يدرم  ای  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وت  دراد و  ار  فیعـض  ییاونیب  نتـشک  هدارا  يدرم  يرادیم : رتتسود  ار  کـی 
هاـگن نادـِب ، ار  دوـخ  اوـنیب ، نآ  هک  ییاـشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وـت  اـّما  دراد ، ار  اـم  ناوریپ  زا  فیعـض  اوـنیب و  ینمؤـم  ندرک 
نمؤم نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] [ .»؟ دنکـشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ  لاعتم ، يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و 

ره ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب 
زیت ياهریـشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا  شیپ  تسا ، هدرک  هدـنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دـنک ، داـشرا  ناـمیا ، هب  رفک  زا  دـنک و  هدـنز  ار  وا  هک 
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يرجا دنک ، تباجا  وا  دناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیز : دنـسم  دشکب .»
«. دراد هدنب  ندرک  دازآ  دننام 
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