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 ( ع  ) نیسح ماما  ترایز  تلیضف  زا  ییاهناتساد 

باتک تاصخشم 

هدازفلخریم یلع  فیلات  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  ترایز  تلیـضف  زا  ییاهناتـساد  روآدیدپ :  مان  ناونع و  یلع  هدازفلخریم  هسانـشرس : 
-33-7643-964 لاـیر ؛  04500-33-7643-964 کــباش :  ص 120  يرهاـظ :  تاصخــشم  . 1380 رایيدـهم ، مق  رـشن :  تاصخـشم 
موس ع ماما  یلع  نبنیسح  عوضوم :  سیونریز  تروصهب  همانباتک  تشاددای :  یلبق  یسیونتسرهف  یسیون :  تسرهف  تیعضو  لایر  04500

یسانشباتک هرامش   297/7645 ییوید :  يدنب  هدر  BP263/2/م9د2  هرگنک :  يدنب  هدر  ثیداحا  ترایز --  هاگمارآ --  4ق --   - 61 ، 
م11452-81 یلم : 

همدقم

امیس نیموصعملا ،  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  دمحم  مساقلا  ابا  نیلـسرملا  ءایبنالا و  فرـشا  یلع  مالـسلا  هولـصلا و  و  نیملاعلا ،  بر  هّللدمحلا 
مالـسا ربمغیپ  رب  ناوارف  دورد  لازیـال و  تاذ  صوصخم  نارک  یب  ساپـس  دـمح و  ءادـفلا  هل  نیملاـعلا  حاورا  یحور و   ) نسحلا نب  ۀـجح 
میرامـش یم  اجنیا  رد  ار  نآ  زا  يا  هرطق  ام  هک  دراد  يدایز  ياهتلیـضف  اـهباوث و  ع )   ) نیـسح ماـما  تراـیز  شنیرهاـط ،  تیبلها  و  (ص ) 

ءایبنا هک  ار  نیفطـصم  تدابع   - 2 دـنیامرف .  یم  تیانع  ع )   ) نیـسح ماما  راوز  هب  دنتـسه  هکئـالم  هک  ار  نیمرکم  تداـبع   - 1 هلمجنم : 
وا اب  ناربمایپ   - 5 دروخ .  یم  ماعط  اهنآ  اب  دنیشن و  یم  ءایصوا  ءایبنا و  هرفس  رس   - 4 دنوش .  یم  نیشنمه  ءایصوا  ءایبنا و  اب   - 3 دنتسه . 

راوز هب  دنوادخ   - 8 دنک .  یم  تاهابم  ع )   ) نیسح ماما  راوز  هب  دنوادخ   - 7 دوش .  یم  ناربمایپ  اب  تبحص  مه   - 6 دننک .  یم  هحفاصم 
همئا ءایلوا و  ءایـصوا و  ناربمایپ و  ياعد  دروم   - 10 دنتسه .  ع )   ) نیـسح ماما  تبحم  لیلد   - 9 دنک .  یم  تمحر  رظن  ع )   ) نیـسح ماما 

نیدهاز و نیقتم و  نینم و  ؤم  نیـصلخم و  نیحلاص و  دابع  بتارم  اب   - 12 تسا .  اهنآ  رب  ناربمایپ  هکئالم و  ادخ و  مالـس   - 11 دنتسه . 
بادآ هقدـص و  فـقو و  هطبارم و   - 14 داـهج . . . .  جـح و  هزور و  زاـمن و  زا  تسا  لوبقم  شتاداـبع  عـیمج   - 13 تسا .  نیفئاـخ . . . 

وا هب  ار  رهد  مامت  هکلب  رمع  مامت  تادابع  باوث   - 16 داد .  دنهاوخ  وا  هب  صلاخ  تین  تاجرد  ءالعا  باوث   - 15 تسا .  لوبق  وا  هبحتسم 
ثدحم  - 19 دوش .  یم  هدیزرمآ  شناتـسود  ردام و  ردـپ و  ناهانگ  مامت   - 18 دوش .  یم  هدـیزرمآ  شناهانگ  مامت   - 17 داد .  دنهاوخ 

باوث  - 22 دریگ .  یم  رارق  راـگدرورپ  يادـن  باـطخ و  دروم   - 21 دوش .  یم  روطـسم  شمـسا  نیّیلع  رد   - 20 تسا .  شرع  رد  ادـخ 
نوخ رد  باوـث   - 24 تسا .  البرک  يادهـش  لاـمعا  رد  کیرـش   - 23 دـنهد .  یم  وا  هب  ع )   ) نیـسح ماـما  باـکر  رد  تکرـش  داـهج و 

ناروای زا   - 27 دوـش .  یم  هدرمـش  نیبوّرک  زا   - 26 دوش .  یم  دیعـس  دشاب  یقـش  رگا   - 25 دـنهد .  یم  وا  هب  ار  ادـخ  هار  رد  ندـیطلغ 
زور رد   - 29 تسا .  ع )   ) قداص ماما  ياـعد  لـحم  بلق  مشچ و  تروص و  زا  وا  ياـضعا   - 28 دشاب .  یم  مالسلااهیلع )  ) ارهز ترـضح 

 . دننک یم  هقردـب  ار  وا  هکئالم   - 32 دـنناروخ .  یم  وا  هب  رثوک  بآ  زا   - 31 دوش .  یم  دراو  نیـسحلا  باب  زا   - 30 تسا .  عفاش  تمایق 
دراو  - 36 دـنناوخ .  یم  زامن  وا  هزانج  رب  هکئالم   - 35 دنک .  یم  ارادـم  وا  اب  لیئازع   - 34 دـنیآ .  یم  وا  هزانج  عییـشت  هب  هکئالم   - 33

هب ص )   ) مرکا ربـمغیپ   - 39 دوش .  یم  نیعلاروح  لاـصو  هب  زوـف   - 38 ددرگ .  یم  یهلا  تبحـص  مـه  برقم و   - 37 دوـش .  یم  تشهب 
 . ددرگیم هللا )  تاولص  مهیلع   ) ارهز ترضحاصوصخم  تیبلها  ربمغیپ و  مارکا  مارتحا و  تبحم و  اعد و  لماش   - 40 دیآ .  یم  وا  ترایز 

هدافتـسا نآ  زا  مرتحم  ناگدـنناوخ  هّللاءاشنا  هک  میا  هدروآ  ار  ع )   ) نیـسح ماما  ترایز  لئاضف  نارکیب  يایرد  زا  يا  هرطق  اـجنیا  رد  اـم  و 
قح هاگرد  لوبق  دروم  هعومجم  نیا  هّللاءاشنا  دـنیامرفن و  شومارف  ناشدوخ  ریخ  ياعد  زا  ار  تعاضب  یب  ریقح  نیا  دـنیامن و  ناوارف  ياه 

و هر )   ) لحار ماما  الـضف و  ءاملع و  نینم و  ؤم  هبیط  حاورا  راثن  شباوث  و  ع )   ) ناـمز ماـما  سدـقم  تحاـس  هب  تسیا  هیدـه  هتفرگ و  رارق 
فلخ ریم  یلع  ع )   ) نیسحلا هّللادبع  یبا  ترـضح  ناوخ  هضور  راوخ و  هزیر  ددرگ .  هداز  فلخ  ریم  دمحا  خیـشآ  مزیزع  ردارب  ءادهش و 

 ( ع  ) نیسح ماما  ترایز  تلیضف  زا  www.Ghaemiyeh.comییاهناتساد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 34زکرم  هحفص 8 

http://www.ghaemiyeh.com


 . هداز

ترایز باوث 

بسا هک  درک  راهظا  دمآ و  مزینک  مدش ،  بای  فرش  ع )))   ) هّللادبع یبا  ترضح   )) كرابم رضحم  دیوگ :  یم  هّیـسمحا )) ،  دیعـس  ّما  ))
روبق ترایز  هب  مدرک :  ضرع  يورب ؟  یهاوخ  یم  اجک  رگم  تسیچ ،  يارب  بسا  دـندومرف :  نم  هب  ع )   ) ماـما ما .  هدرک  هداـمآ  تیارب  ار 

ترایز هب  هدرک و  یط  ار  يرود  هار  هک  مبّجعتم  قارع  لها  امـش  زا   ، )) زادنایب ریخءات  هب  ار  زورما  دـندومرف :  ترـضح  مور .  یم  ءادـهش 
؟  تسیک ءادهّـشلادّیس ))  : )) مدرک ضرع  دـیور )) ! ؟  یمن  شتراـیز  هب  هدرک و  كرت  ار  (ع )  ءادهّـشلادّیس یلو  دـیور  یم  ءادهـش  روبق 

یسک دندومرف :  ع )   ) ماما متسه .  نز  نم  مدرک :  ضرع  دشاب .  یم  (ع )))  ّیلع نب  نیـسح  ترـضح  ءادهّـشلادّیس   : )) دندومرف ترـضح 
؟  تسه يرجا  باوث و  هچ  ام  ترایز  رد   : )) مدرک ضرع  دنک .  ترایز  ار  ترضح  نآ  هتفر و  اجنآ  هب  درادن  یلاکشا  دشاب  امش  لثم  هک 
اذک زا  رتهب  هدوب و  نآ  هزور  مارحلادجسم و  رد  هام  ود  فاکتعا  هرمع و  کی  ّجح و  کی  اب  لداعم  امش  ترایز   : )) دندومرف ترـضح  (( 
يا مالسلا  نیـسح  نامولظم  هاش  يا  مالـسلا  دنتـسب .  هدرک  زاب  ار  كرابم  ياه  تسد  هبترم  هس  ترـضح  دیوگ :  یم  دیعـس  ما  اذک )) .  و 
يا نیدباعلا  نیزب  رگنب  افو  زا  نیک  ریشمش  هتشک  يا  ردپ  يا  ءاسنلاریخ  هداز  يا  مالسلا  یفطصم  مشچ  رون  يا  مالـسلا  نینـسو  ریت  هتـشک 
دش نم  ياپ  دیزی  نایفسوب  روپ  يافج  زا  دیسر  نوچ  نم  رب  هک  یناد  ردپ  يا  بآ  رپ  مشچ  ترسح و  رپ  لداب  بارخ  ماش  زا  نم  میآ  ردپ 

هلسلس ردناو  ياپ  لغ  مندرگ  هلحار  ریز  هتسب 

نامسآ زا  یهورگ  ترایز 

عارذ تسیب  رد  عارذ  تسیب  امهیلع  هّللا  تاولـص  یلع  نب  نیـسح  ربق  تحاسم   : )) دـندومرف هک  مدینـش  ع )))   ) هّللادـبع یبا  ترـضح   )) زا
رگم تسین ،  یلسرم  یّبن  یبّرقم و  هتشرف  چیه  دننک و  یم  جورع  نامسآ  هب  ناگتشرف  اجنآ  زا  تشهب و  ياه  غاب  زا  تسا  یغاب  نآ  هدوب و 

زا سپ  یجوف  هدرک و  ترایز  ار  ترضح  نآ  ات  هدمآ  نیمز  هب  نامسآ  زا  یجوف  اذل  دنک ،  یم  ار  ترضح  نآ  ترایز  بلط  ادخ  زا  هکنآ 
رئاز مءاوت  يور  هناورپ  هکنم  نیسح  مدیما  لگ  هدش  رپرپ  وت  یب  نیسح  مدیهش  ردارب  يا  مالّسلا  دنور )) .  یم  نامـسآ  هب  نیمز  زا  ترایز 

نیسح ای  يدّیس  مءاوت  يوک 

ءایبنا اه و  هتشرف  ترایز 

ربق ترایز  هب  لیام  ایآ  دندومرف :  نم  هب  دـندروآ  فیرـشت  هریح ))   )) هب ع )))   ) هّللادـبعوبا ترـضح   )) یتقو تفگ :  لاّمج ))  ناوفـص  ))
ترایز ار  نآ  هنوگچ  دندومرف :  ترضح  ینک ؟  یم  ترایز  ار  ترضح  نآ  ربق  ایآ  موش  تیادف  مدرک :  ضرع  یتسه ؟  ع )   ) نیسح ماما 

هّتبلا دننک .  یم  ترایز  ار  وا  هدرک و  طوبه  نیمز  هب  ءایصوا  ءایبنا و  ناگتـشرف و  اب  هعمج  بش  ره  رد  لاعتم  دنوادخ  هک  نآ  لاح  منکن و 
تمحر لازنا  یلاعت ،  قح  ترایز  زا  دوصقم  یسلجم  موحرم  هدومرف  قبط   . ) میتسه ءایصوا  لضفا  ام  ءایبنا و  لضفا  (ص )  دّمحم ترضح 

نآ ربق  هعمج  بش  ره  سپ ،  موش  تیادـف  درک :  ضرع  ناوفـص  سپـس  دـشاب . ) یم  بانج  نآ  راّوز  ترـضح و  نآ  رب  شا  هصاخ  ياـه 
شاب نیا  مزالم  ناوفـص  يا  یلب ،  دندومرف :  ترـضح  میـشاب ؟  هدرک  زین  ار  راگدرورپ  ترایز  هلیـسو  نیدـب  ات  هدرک  ترایز  ار  ترـضح 

ترایز نآ  رد  هک  دراد  ار  تلیضف  نیا  ع )   ) نیسح ربق  ترایز  ینعی   ) تسا یلیضفت  نیا  دنـسیون و  یم  ار  ع )   ) نیـسح ربق  ترایز  تیارب 
لد هدقع  ات  تتبرت  رب  مدمآ  نیـسح  ای  تیادف  اداب  ما  یتسه  مامت  يا  نیـسح  ای  تیالبرک  رد  هر  درگ  زا  مدمآ  دـشاب . ) یم  زین  راگدرورپ 

نیـسح ای  تیاپ  كاخ  مزامن  رهم  دوش  ات  دوخ  هاگرد  لـئاس  يورب  ار  رد  نک  زاـب  نیـسح  اـی  تیاـطع  فطل و  وت و  رب  لد  ما  هتـسب  منکاو 
متوعد مدمآ  تیوکب  ات  يداهن  تنم  مرـس  رب  نیـسح  ای  تیارـس  نحـص و  تمرح  اجک و  نم  تسالبرک  اجنیا  مرادیب  ای  منیب و  یم  باوخ 
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منک یم  نیـسح  ای  تیاوه  رد  رپ  دـنز  یم  لد  ناهج  کی  ما  هدروآ  مالـس  تنامالغ  لیخ  زا  وت  رب  نیـسح  اـی  تیاـطع  ناوخ  رب  وت  يدرک 
نیسح ای  تیانث  دشاب  مبل  رب  يرمع  هک  باوج ن  مهاوخ  یم  وت  زا  مالس و  ضرع 

هتشرف رازه  داتفه 

رازه داتفه  بش  ره  رد  هدـیرفاین ،  ناگتـشرف  زا  رتدایز  یقولخم  لاعتم  دـنوادخ  دومرف :  یم  هک  مدینـش  ع )))   ) هّللادـبع وبا   )) ترـضح زا 
مرکا یبن  ربق  فرط  هب  حبص  عولط  زا  سپ  دننک و  یم  فاوط  ار  مارحلا  هّللا  تیب  حبص  عولط  ات  بش  لّوا  زا  هدش و  لزان  نامسآ  زا  هتشرف 

هدرک و مالس  بانج  نآ  هب  هتفر و  ع )   ) نینم ؤملاریما  ربق  دزن  هب  ًادعب  هدومن و  مالس  شترـضح  هب  دندیـسر  هک  اجنآ  هب  هتـشگرب و  (ص ) 
زا سپ  دـننک و  یم  جورع  نامـسآ  هب  باتفآ  عولط  زا  لبق  هداد و  مالـس  كرابم  دوجو  نآ  رب  هدـمآ و  ع )   ) نیـسح ربق  دزن  هب  نآ  زا  سپ 

لاغتشا نآ  هب  زور  لوط  هدرک و  فاوط  ار  مارحلا  هّللا  تیب  ءادتبا  هدمآ  نیمز  هب  دنتـسه  رفن  رازه  داتفه  زین  اهنآ  هک  زور  ناگتـشرف  ناشیا 
یم ع )   ) نینم ؤملاریما  ربق  دزن  نآ  زا  سپ  هداد و  مالـس  بانجنآ  رب  هتفر و  (ص )  ادخ لوسر  ربق  فرط  هب  باتفآ  بورغ  زا  سپ  دـنراد و 

باتفآ بورغ  زا  شیپ  سپس  هداد و  مالس  ترضح  نآ  رب  هدش و  رضاح  ع )   ) نیسح ربق  دزن  هب  دعب  هدرک و  مالس  ترـضح  نآ  رب  دنیآ و 
یلاوملا یلوم  ای  وت  هاگردب  اهنت  ناج  نیسح  مراخ  نوچ  وت  رازلگ  ياپ  رد  ناج  نیسح  مرادید  قاتشم  ار  وت  يرمع  دنور .  یم  نامـسآ  هب 

رب وت  زج  مدـیدن  یتسد  ناج  نیـسح  مرادـیرخ  ار  تیالب  درد و  مناج  هب  وت  يالو  اـب  اـت  منک  ادوس  ناـج  نیـسح  مراد  يرکون  راـختفا  نم 
يالوم ناج  نیـسح  مراتفرگ  وت  قشع  درد  رب  نالان  روجنر و  مرامیب و  رگا  ینیب  ناج  نیـسح  مراک  رد  هداتفا  هرگ  اج  ره  یئاـشگ  لکـشم 

(1  ) هدافش مه  دوخ  يا  هداد  مقشع  درد  دوخ  هد  افص  ار  لد  نک و  یفطل  نم 

هتشرف رازه  هاجنپ  ترایز 

مدناوخ یم  زامن  هدوب و  رئاح  رد  هفرع  بش  مدرک :  ضرع  ع )   ) هّللادبع یبا  ترضح  كرابم  رضحم  دنک :  یم  لقن  راّمع )) نب  قاحسا  ))
هک یماگنه  دندناوخ و  یم  زامن  اجنآ  رد  ار  بش  تّدم  لوط  هک  وب  شوخ  يور و  ابیز  مدـید  یمدرم  زا  رفن  رازه  هاجنپ  بیرق  اجنآ  رد  و 
هب هتـشرف  رازه  هاجنپ  دـندومرف :  نم  هب  ع )   ) ماما مدـیدن .  ار  ناـشیا  زا  يدـحا  رـس  نتـشادرب  زا  سپ  متفر و  هدجـس  هب  دومن  عولط  حـبص 

یحو ناشیا  هب  لاعتم  دنوادخ  دنتفر و  الاب  نامـسآ  هب  سپ  دـندوب  هدـش  هتـشک  ترـضح  نآ  هک  یلاح  رد  هدرک و  روبع  ع )))   ) نیـسح ))
دیور و ورف  نیمز  هب  لاح  دیدرکن ؟  وا  يرای  کمک و  ارچ  سپ  دوب ،  هدش  هتـشک  وا  هک  یلاح  رد  دـیدرک  رورم  مبیبح  رـسپ  هب  داتـسرف : 

لئاس ماوت  يالب  برک و  رئاز  نیـسح  ای  ( 2  . ) دوش اپب  تمایق  ات  دـینامب  یقاب  نیگمغ  یلاح  هدـیلوژ و  یتئیه  اب  دـیوش و  نکاس  شربق  دزن 
دـشاب هک  يا  نیـسحای  نیـسحای  نیـسحای ،  نیـسحای  تسام  تاجانم  وت  مان  رکذ  تسام  تاـجاح  هلبق  تمرح  ماوت  ياـطع  فطل و  هگرد 

نیسحای نیسحای  نیسحای ،  نیـسحای  هدب  متارف  بآ  ما  هنـشت  هدب  متارب  طخ  مدمآ  تبنیز  وت و  نابرقب  ملاع  ناج  تبل  زا  تارف  بآ  لجخ 
نیسحای نیسحای ،  نیسحای  مدمآ  تمرک  دیما  هب  مدمآ  تمرح  رانک  رد  همطاف  تمرحب  امز  نادرگمور  همه  تاجنلا  ۀنیفـس  یتسه  هک  يا 

نیسحای

 ( ع  ) نیموصعم ياعد 

 ، نکم كرت  ار  ع )   ) نیـسح ماما  ترـضح  ربق  ترایز  تشحو  سرت و  تهج  هب  هیواعم ))   )) يا دـندومرف :  نم  هب  ع )))   ) قداـص ماـما  ))
هب دایز  دـناوتب  دـشاب و  وا  دزن  ترـضح  نآ  ربق  دـیامن  وزرآ  هک  دروخب  یترـسح  نانچ  دـنک  كرت  ار  ترـضح  نآ  تراـیز  هکیـسک  اریز 
 ( ع  ) همئا همطاف و  یلع و  ترضح  و  ص )   ) لوسر ترـضح  هک  دنیبب  یناسک  هرمز  رد  ار  وت  ادخ  هک  يراد  تسود  ایآ   ، )) دورب شترایز 

متفرگ ناماس  رـس و  تیوک  رد  هکنم  دهدیم  وربآ  ادخ  ار  ناقـشاع  دـهدیم  وشتـسش  ملد  حول  هیرگ  ( 3  . (() دـنا هدومرف  ءاعد  ناشقح  رد 
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مراختفا دش  يرکون  مراد  وت  زا  مراد  هچره  متفرگ  ناج  تهاگن  زا  مدوب  هدرم 

 ( ع  ) قداص ماما  ياعد 

نآ هدـش  لخاد  سپ  وش ،  لخاد  هک  دـش  هتفگ  نم  هب  موش ،  لخاد  ع )   ) قداـص ماـما  رب  هک  متـساوخ  نذا  تفگ :  بهو ))  نب  ۀـیواعم  ))
یم هدومن و  تاجانم  راگدورپ  اب  هک  مدینـش  سپ  دـندرک ،  مامت  ار  ناشزامن  ترـضح  ات  متـسشن  متفای ،  ناشلزنم  هناـخزامن  رد  ار  باـنج 

ار ام  ینعی :   ) يدومن ّتیـصو  هب  صتخم  يداد و  تعافـش  هدـعو  هداد و  تمارک  هب  صاصتخا  ار  ام  هک  یـسک  زا  ایادـخ ،  راب  دـندومرف : 
ناردارب نم و  يدومن ،  ام  فرط  هب  لیام  ار  مدرم  بولق  و  يدومرف ،  ءاطعا  ام  هبار  هدنیآ  هتشذگ و  هب  ملع  و  يداد )  رارق  تربمایپ  یـصو 

لیم و تهج  هب  هتخادنا  بعت  یتخس و  هب  ار  ناشیاهندب  هدرک و  قافنا  ار  ناشلاوما  هکنانآ  زرمایب .  ار  ع )))   ) نیـسح  )) مردپ ربق  نیرئاز  و 
تهج هب  تربمغیپ و  رب  رورـس  لاخادا  روظنم  هب  ام و  هب  ناسحا  هلـص و  رطاـخ  هب  تست  دزن  رد  هچنآ  دـیما  هب  و  اـم ،  هب  ناـسحا  رد  تبغر 

وت سپ  تسا ،  وت  يدونشخ  اضر و  لیصحت  راثیا  نیا  زا  ناشتّین  هدارا و  نانیا  ام .  نانمشد  رب  ظیغ  ندومن  دراو  دصق  هب  ام و  نامرف  تباجا 
هدوب و ناشرادهاگن  ظفاح و  زور  بش و  رد  و  شاب ،  وگ  باوج  ار  ناشناسحا  ناوضر  هطـساوب  نک و  ناربج  ار  راثیا  نیا  ام  فرط  زا  مه 

دونع رگمتس  ره  يدب  رـش و  و  شاب .  ناشظفاح  بقارم و  هدب و  رارق  اهنآ  نانیـشناج  نیرتهب  ار  دنا  هدنام  یقاب  ناشیا  زا  هک  يدالوا  لها و 
ناشیا هب  امرف و  ظوفحم  یّنج  یسنا و  نیطایـش  رـش  زا  ار  ناشیا  امن و  تیافک  دوخ  يوق ،  فیعـض و  قولخم  ره  زا  ناشیا و  زا  یفرحنم  و 

هطساوب هک  ار  هچنآ  زا  رتالاب  رترب و  ناشیا  هب  زین  و  نکءاطعا .  دنا  هدرک  وزرآ  وت  زا  شیوخ  ياهنطو  زا  ناشندوب  رد  هک  ار  يزیچ  نیرترب 
تمالم دروم  ار  نانآ  ناشیا  رب  جورخ  هطساوب  ام  نانمـشد  ایادخ  راب  شخبب .  دنا  هدرک  رایتخا  ناشناکیدزن  لها و  نادنزرف و  رب  ار  ام  شا 

اب تسا  ناشتفلاخم  باـب  زا  ناـنآ  تاـبث  نیا  تشادـن و  زاـب  اـم  هب  لـیامت  زا  ار  ناـشیا  ءادـعا  تکرح  نیا  یلو  دـنا  هداد  رارق  شنزرـس  و 
زین و  هدـب .  رارق  تدوخ  مّحرت  دروم  هداد  رییغت  اـم  ّتبحم  هاررد  ار  اـهنآ  باـتفآ  ترارح  هک  یئاـه  تروـص  نیا  وـت  سپ  اـم ،  نیفلاـخم 

نینچمه هدب و  رارق  تتمحر  فطل و  لومـشم  دنراد ،  یم  رب  دنراذگ و  یم  ع )))   ) نیـسحلا هّللادـبع  یبا   )) ربق يور  هک  ار  یئاه  تروص 
ار دنا  هتخوس  ام  رطاخب  هدمآ و  عزج  هب  ام  يارب  هک  یئاه  لد  امرف و  تیانع  رظن  دـنا ،  هتخیر  کشا  ام  رب  محرت  باب  زا  هک  یئاه  مشچ  هب 
رد ات  هداد  رارق  تناما  وت  دزن  ار  حاورا  نیا  نادبا و  نیا  نم  ادنوادخ  سرب ،  هدـش  دـنلب  ام  رطاخب  هک  یئاهدایرف  هب  ایادـخ  راب  امرف .  محرت 

دـندناوخ و یم  ار  ءاعد  نیا  هدجـس  رد  ع )   ) ماما هتـسویپ  و  یئامن .  باریـس  ار  اهنآ  دـنوش  یم  دراو  رثوک  ضوح  رب  هک  ربکا  شطع  زور 
دوش یسک  لماش  رگا  مدینش  امش  زا  نم  هک  يا  هیعدا  نیماضم  تارقف و  نیا  موش  تیادف  مدرک :  ضرع  دندش ،  غراف  نآ  زا  هک  یماگنه 

ترـضح نآ  مراد  وزرآ  دنگوس  ادخ  هب  دیاین ! ! !  قئاف  نآ  هب  زگره  خزود  هک  تسا  نیا  منامگ  دسانـش ،  یمن  ار  ّلج  ّزع و  دـنوادخ  هک 
 ، یتسه کیدزن  بانج  نآ  ربق  هب  وت  ردقچ  دـندومرف :  نم  هب  ع )   ) ماما مورن .  جـح  هب  یلو  هدرک  ترایز  ار  ع ))   ) نیـسح ماما  ترـضح  )

تیادـف مدرک :  ضرع  نکم .  كرت  ار  ترـضح  نآ  ترایز  هیواعم  يا  دـندومرف :  سپـس  دراد ؟  یم  زاب  شتراـیز  زا  ار  وت  زیچ  هچ  سپ 
ماما نیرئاز  يارب  هک  یناسک  هیواـعم  يا  دـندومرف :  ترـضح  تسا .  رادـقم  نیا  نآ  باوث  رجا و  هدوب و  نینچ  رما  هک  متـسناد  یمن  موش 
دوب وت  ناتسآ  ( 4  . ) دنیامن یم  ءانث  ءاعد و  ناشیا  يارب  نیمز  رد  هکنانآ  زا  دنتسه  رتشیب  بتارم  هب  دننک  یم  ءاعد  نامسآ  رد  ع )   ) نیـسح

نیسح تاهابم  رخف و  دنک  وت  دوجو  هب  ناهج  دنوادخ  هکلب  یلع  هن  ّیبن و  هن  نیسح  تاجانم  حور  دوب  وت  قشع  روش  نیسح  تاجاح  هلبق 
رکذ تفرگ  وت  زا  ماود  هک  ضئارف  ماجنا  دـعب  نیـسح  تاجاح  یـضاق  وت  ههامـشش  لـفط  دـش  وت  دـییءاتز  هک  یتسه  هچ  وت  یتسه  هک  وت 

(5  ) نیسح تاعاط  لضفا  دوب  وت  لضف 

 ( (ص ادخ لوسر  اب  هحفاصم 

ترایز فوخ  سرت و  رطاخ  هب  ۀیواعم  يا  دندومرف :  نم  هب  ع )   ) ماما تفگ :  يو  هدرک ،  لقن  هّللادـبع  یبا  ترـضح  زا  بهو  نب  ۀـیواعم 
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دشاب و شدزن  ترـضح  نآ  ربق  دنک  وزرآ  هک  دروخب  یترـسح  نانچ  دنک  كرت  ار  نآ  هک  یـسک  اریز  نکم ،  كرت  ار  ع )   ) نیـسح ماما 
همطاف یلع و  تارـضح  و  ص )   ) لوسر ترـضح  هک  دنیبب  یناسک  هرمز  رد  ار  وت  ادخ  هک  يراد  تسود  ایآ  دورب  شترایز  هب  دایز  دناوتب 
هتـشذگ ياهـشزغل  شزرمآ  هطـساو  هب  هک  یـشاب  یناسک  زا  يراد  تسود  ایآ  دـنا ! ؟  هدومرف  ءاـعد  ناـشقح  رد  مالـسلا )  مهیلع   ) هّمئا و 

هکنیا نودـب  هتفر  ایند  زا  هک  یـشاب  یناسک  زا  يراد  تسود  ایآ  دوش ! ؟  هدـیزرمآ  وت  زا  لاس  داتفه  ناهانگ  دـبای و  رییغت  تلامعا  راـموط 
يا ( 6 ( ! ؟  دـنیامرف یم  هحفاصم  اهنآ  اب  (ص )  ادـخ لوسر  هک  یـشاب  یناسک  زا  يراد  تسود  ایآ  یـشاب ! ؟  هتـشاد  هذـخا  ؤم  لباق  هاـنگ 

مولظم نیسح  ای  ییوت  تداهش  زاجعا  ّرس  ییوت  تداهش  زار  مرحم  نیـسح  ییادف  وت  رب  نارواب  قح  ناج  نیـسح  ییادخ  قشع  وت  ياپارس 
مولظم نیـسح  ای  ادـج  قح  زا  هدـش  لطاب  ّطخ  البرک  هکرعم  فص  رد  يرگمتـس  ملظ و  هنتف و  فرطکی  يربهر  تیـالو و  هولج  فرطکی 

ای بیبح  ریرب و  تسا و  ریهُز  نوچ  بیرغ  قشع  بتکم  هتـشک  تسالو  لـها  زاـمن  نوخ  رُهم  رب  هدجـس  تسـالبرک  وا  هلبق  یگدازآ  لـسن 
ای دنک  انعم  وت  راثیا  ّرس  دنک  اضما  وت  قشع  دنـس  ترغـصا  یلع  هنـشت  بل  موصعم  قلح  تربکا  یلع  مساق و  سابع و  نوخ  مولظم  نیـسح 

(7  ) مولظم نیسح 

رئاز زامن 

رازه داتفه  لاعتم  دـنوادخ  دـندومرف :  یم  هک  ع )))   ) قداص ماما   )) زا مدینـش  درک :  لقن  ع )))   ) هّللادـبع یبا  ترـضح   )) زا هسبنع ، ))  ))
رازه اب  لداعم  اهنآ  رفن  کی  زا  زامن  کی  دننک ،  تدابع  ربق  دزن  ار  وا  هک  هتخاس  لّکوم  ع )))   ) یلع نب  نیسح  ترضح   )) ربق رب  ار  هتشرف 

هک ترـضح  نآ  لتاق  يارب  راوز  لابو  رزو و  و  تسا .  ع )   ) نیـسح ماما  ترـضح  ربق  راوز  يارب  ناشزامن  باوث  دشاب و  یم  نایمدآ  زامن 
بلق هب  ام ،  مالس  يو  نیـسح  ای  تناور  رب  مدامد  ام ،  دورد  يا  ( 8  . ) ددرگ یم  بوسحم  داب  وا  رب  نیعمجا  مدرم  هکئالم و  ادـخ و  تنعل 

نیسح ای  تنایشآ  دشاب ،  قاشع  هنیس  یگدازآ  ریاط  یتیگ ،  ماب  زارف  يا  نیسح  ای  تنابرهم 

لوسر ادخ و  قح 

لوط امـش  زا  یکی  رگا  دندومرف :  بانج  نآ  هک  هدرک  لقن  ع )))   ) هّللادبع یبا  ترـضح   )) زا رفعج ،  یبا  مالغ  ریثک )) نب  نمحرلادـبع  ))
ار (ص )  ادخ لوسر  قوقح  ادخ و  قوقح  زا  یّقح  ًاقّقحم  ًامتح  دورن  ع )   ) یلع نب  نیسح  ترایز  هب  یلو  هتفر ،  ّجح  هب  ار  شرمع  رهد و 

ددرگ وچ  يراج  ( 9  . ) دشاب یم  بجاو  یناملسم  ره  رب  هک  دنوادخ  بناج  زا  تسا  یفیلکت  هضیرف و  ع )   ) نیسح قح  اریز  هدرک ،  كرت 
ناج نیسح  مولظم  ناج  نیسح  مولظم  رگن  دوخ  ناقشاع  رب  رفظ  حتف و  تیآ  يا  نامیا  رون  زا  يوترپ  دباتب  لد  رب  ناج  نیسح  مان  نابز  رب 

رثوک ضوح 

ناشناتسود زا  یکی  هب  مدینش  مردپ  زا  دندومرف :  ع )))   ) قداص ماما   : )) درک لقن  ع )))   ) هّللادبع یبا  ترـضح   )) زا يرـصب ، ))  دّمحم  ))
اب ار  یـسک  هچ  ینک و  یم  ترایز  ار  یـسک  هچ  دـندومرف :  دوب  هدرک  لا  ؤس  تسا )  ع )   ) نیـسح ماما  ربق  ترایز  دوصقم   ) ترایز زا  هک 

كرابت و دنوادخ  مدوصقم  دارم و  درک :  ضرع  يراد ؟  ار  یـسک  هچ  هب  بّرقت  دصق  ترایز  نیا  اب  ینعی :  یئامن ؟  یم  هدارا  ترایز  نیا 
دـصق زامن  نیا  اب  دناوخب و  زامن  کی  ترایز  لابندب  هک  یـسک  دندومرف :  ترـضح  دشاب .  یم  ادـخ  هب  بّرقت  مدـصق  ینعی  تسا ،  یلاعت 

طقف دننیب  یم  ار  وا  هک  یئایـشا  مامت  هک  دنک  یم  هطاحا  يرون  وا  رب  دنک  یم  تاقالم  ار  ادخ  هک  يزور  رد  دـشاب ،  هتـشاد  ار  ادـخ  بّرقت 
هب ندیـسر  زا  ار  مّنهج  شتآ  دـهد و  یم  رارق  مارکا  دروم  ار  ع )   ) نیـسح ماما  رّهطم  ربق  راّوز  لاعتم  دـنوادخ  دـنیامن و  یم  هدـهاشم  رون 

ضوح رانک  رد  هک  ع )   ) نینم ؤملاریما  دراد و  یهانتیال  يا  هبترم  عفترم و  رایـسب  یماقم  رثوک  ضوح  دزن  رد  رئاز  و  دراد .  یم  زاـب  اـهنآ 
سپ رگم  دریگ  یمن  تقبس  يو  رب  ضوح  رب  ندش  دراو  رد  يدحا  دیامرف و  یم  باریس  بآ  زا  ار  يو  هدرک و  هحفاصم  وا  اب  دنا  هداتـسیا 
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ع  ) نینم ؤملاریما  بناج  زا  يا  هتشرف  هک  یلاح  رد  هتشگرب و  تشهب  رد  شهاگیاج  هب  نتشگ  باریس  زا  سپ  و  وا ،  ندش  باریـس  وا و  زا 
دهد یم  نامرف  مّنهج  شتآ  هب  درذگب و  نآ  يور  زا  ات  هدرک  ارادـم  وا  اب  دـیایب و  نیئاپ  يو  يارب  دـنک  یم  رما  طارـص  هب  هک  هدوب  وا  اب  ( 

 . دنا هداتسرف  ار  نآ  ع )   ) نینم ؤملاریما  هک  تسا  يا  هداتسرف  وا  اب  زین  و  دنک .  رذگ  نآ  زا  يو  ات  دناسرن  وا  هب  ار  ششزوس  ترارح و  هک 
بنیز رب  موثلک و  ّما  هب  شرغصا  مه  ربکا و  مساق و  رب  ام  مالس  اونین  بل  هنـشت  نآ  حور  رب  دورد  ادخ  هار  هتـشک  نیـسح  رب  ام  مالـس  ( 10)

شرورپ مغ 

ترایز ترسح 

نآ هب  دش و  فّرـشم  ع )   ) قداص ماما  دزن  یـصخش  هک  هدرک  لقن  ینالوط  یثیدح  رد  ع )   ) هّللادـبع یبا  ترـضح  زا  ملاس ))  نب  ماشه  ))
زامن ترایز  رب  هوالع  یلب ،  دندومرف :  ترضح  درک ؟  ترایز  ناوت  یم  ار  امش  ردپ  ایآ  (ص : )  ادخ لوسر  رـسپ  يا  درک :  ضرع  بانج 

نآ هک  یـسک  درک :  ضرع  صخـش  نآ  نآ .  وـلج  مّدـقم و  هن  دروآ  اـجب  ربـق  تشپ  دـیاب  ار  زاـمن  یهتنم  دـناوخ ،  ناوـت  یم  ربـق  دزن  مه 
هدرک ءادتقا  ترضح  نآ  هب  هکنیا  هب  طورشم  تسا  تشهب  وا  رجا  دندومرف :  ترـضح  دراد ؟  يرجا  باوث و  هچ  دنک  ترایز  ار  ترـضح 

ترضح دید ؟  دهاوخ  هچ  دنک  كرت  یلیم  یب  یتبغر و  یب  يور  زا  ار  ترضح  نآ  ترایز  یسک  رگا  درک :  ضرع  دنک .  ّتیعبت  وا  زا  و 
؟  تسیچ شباوث  رجا و  دنک  تماقا  بانج  نآ  ربق  دزن  یسک  درک :  ضرع  دروخ .  دهاوخ  ترسح  تمایق )  زور  ترسح (  زور  دندومرف : 

لمحتم ترضح  نآ  ندومن  ترایز  نتفر و  يارب  هک  یسک  درک :  ضرع  دشاب .  یم  هام  کی  لداعم  نآ  زور  کی  ره  دندومرف :  ترضح 
هدرک جرخ  هک  یمهرد  کی  ره  لباقم  رد  دندومرف :  ترـضح  دراد ؟  يرجا  هچ  دـنک  جرخ  لوپ  رّهطم  ربق  دزن  زین  هدـش و  جرخ  هنیزه و 

 : دندومرف ترـضح  تسیچ ؟  هدرک  توف  ترـضح  نآ  فرط  هب  رفـس  رد  هک  یـسک  رجا  درک :  ضرع  دومندهاوخ .  تفایرد  مهرد  رازه 
وا رب  هـک  ینفک  يور  هدـناوخ و  زاـمن  وا  رب  دـش  نـفک  یتـقو  هدروآ و  تـشهب  زا  ساـبل  طوـنح و  وا  يارب  هدرک و  شتعیاـشم  ناگتـشرف 
زا هک  هدرب  ولج  هدنار و  نانچ  ار  نیمز  دنیامن و  یم  شرف  ناحیر  زا  ار  وا  ریز  دنهد و  یم  رارق  يرگید  نفک  زین  ناگتـشرف  دنا .  هدـناشوپ 

و ددرگ .  یم  طقاس  مدهنم و  هلـصاف  تفاسم و  رادقم  نیا  نآ  دننام  زین  اپ  فرط  رـس و  بناج  تشپ و  زا  هدـش و  یط  لیم  هس  هلـصاف  ولج 
لاونم نیدـب  تمایق  مایق  ات  هتـشگ و  لخاد  وا  ربق  هب  یتشهب  شوخ  يوب  میـسن و  هدـش و  هدوشگ  شربق  فرط  هب  تشهب  زا  یبرد  نآ  يارب 

ترضح تسیچ ؟  شباوث  رجا و  دراذگب  زامن  ربق  دزن  هک  یـسک  متـشاد :  هضرع  شکرابم  رـضحم  دیوگ :  یم  صخـش  نآ  دوب .  دهاوخ 
نآ یلع  ّلج و  قح  هکنآ  رگم  دنک ،  یمن  تساوخ  رد  ار  يزیچ  دنوادخ  زا  دناوخب  زامن  تعکر  ود  شرّهطم  ربق  دزن  هک  یسک  دندومرف : 

ترضح تسیچ ؟  دور  بانج  نآ  ترایز  هب  سپـس  هدرک و  لسغ  تارف  بآ  زا  هک  یـسک  رجا  مدرک :  ضرع  دیامرف .  یم  ءاطعا  وا  هب  ار 
شناهانگ اه و  شزغل  مامت  دـشاب  هتـشاد  ار  ترـضح  نآ  ترایز  هدارا  هک  یلاح  رد  هدرک  لـسغ  تارف  زا  صخـش  هک  یناـمز  دـندومرف : 

هک یـسک  رجا  مدرک :  ضرع  دیوگ :  یم  صخـش  نآ  تسا .  هدش  ّدلوتم  ردام  زا  هک  دشاب  یم  يزور  نآ  ریظن  يو  هدـش و  وحم  طقاس و 
 ، دورن تراـیز  هب  هدـمآ  شیپ  هک  یتّلع  هضراـع و  هطـساوب  شدوخ  یلو  دتـسرفب ،  ترـضح  نآ  ربق  تراـیز  هب  هدرک و  زّهجم  ار  يرگید 
یم روظنم  وا  يارب  تانـسح  دحا  هوک  دننامه  یلاعتقح  هدومن  قافنا  هدرک و  جرخ  هک  یمهرد  کی  ره  هب  دـندومرف :  ترـضح  تسیچ ؟ 

ار هدرک  تباصا  يو  هب  ات  هدش  لزان  عطق  روطب  هک  یئاه  يراتفرگ  الب و  هدش و  لّمحتم  هچنآ  ربارب  دنچ  وا  رب  دراذگ و  یم  یقاب  دیامرف و 
دزن هک  یسک  باوث  رجا و  مدرک :  ضرع  دیوگ :  یم  صخـش  نآ  دنک .  یم  يرادهگن  ظفح و  ار  وا  یئاراد  لام و  دیامن و  یم  عفد  وا  زا 

هک شنوخ  هرطق  نیلوا  دندومرف :  ترضح  دشکب ؟  اجنآ  ار  وا  هدرک و  متس  يو  رب  یملاظ  ناطلس  الثم  تسیچ ؟  دوش  هتشک  ترـضح  نآ 
اه و یگدولآ  مامت  زا  ات  هداد  لسغ  ناگتشرف  هدش  هدیرفآ  نآ  زا  هک  ار  یتنیط  دزرمآ و  یم  ار  شناهانگ  مامت  لاعتم  دنوادخ  دوش  هتخیر 

رفک لها  نیط  سانجا  زا  هچنآ  بیترت  نیدب  دنـشاب و  یم  كاپ  صلاخ و  صلخم  ءایبنا  هک  يروط  نامه  هدش  صلاخ  كاپ و  اه  یگ  هریت 
نیدب هدرک و  نامیا  زا  ولمم  ارنآ  هدومن و  خارف  ار  شا  هنیـس  هداد و  وشتـسش  ار  شبلق  زین  و  ددرگ .  یم  هدودز  هدـش  هتخیمآ  يو  تنیط  اب 
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دوش یم  رّرقم  شیارب  دشاب و  یم  هزنم  كاپ و  دنتـسه  طولخم  نآ  اب  بولق  نادبا و  هچ  ره  زا  هک  یلاح  رد  هدرک  تاقالم  ار  ادـخ  بیترت 
ندناوخ یلوتم  توملا  کلم  لیئربج و  یهارمه  اب  ناگتـشرف  و  دنک .  تعافـش  دـناوتب  ار  دوخ  ینامیا  ناردارب  زا  نت  رازه  تیب و  لها  هک 

نآ زا  یبرد  دزورفا و  یم  نآ  رد  یئاـه  غارچ  هداد و  هعـسوت  شربـق  رد  هدروآ و  تشهب  زا  ار  شطونح  نفک و  دـندرگ و  یم  وا  رب  زاـمن 
هریطخ  )) هب ار  وا  زور  هدـجیه  زا  سپ  دـنروآ و  یم  تشهب  زا  عیدـب  یئاـه  هفحت  هزاـت و  ءایـشا  شیارب  ناگتـشرف  دـننک و  یم  زاـب  تشهب 
هدیمد دنام  یمن  یقاب  زیچ  چیه  شندش  هدیمد  اب  هک  يا  هخفن  ات  دوب  دهاوخ  ادخ  ءایلوا  اب  اجنآ  رد  هتـسویپ  سپ  هدرب  تشهب )   (( ) سدقلا

ؤملاریما و  (ص )  ادـخ لوسر   )) دـنک یم  هحفاصم  وا  اب  هک  یـسک  نیلّوا  دـمآ  نوریب  ربق  زا  يو  دـش و  هدـیمد  یمّود  هخفن  یتقو  و  دوش . 
هدروآ و رثوک  ضوح  رانک  ار  وا  سپس  شاب و  ام  اب  دنیوگ :  یم  هداد و  تراشب  يو  هب  هک  هدوب  مهیلع ))  هّللا  مالس  ءایـصوا  و  ع )   ) نینم

ضرع دیوگ :  یم  صخـش  نآ  دنناماشآ .  یم  زین  دـشاب  هتـشاد  تسود  دـهاوخب و  وا  هک  یـسک  ره  هب  سپـس  دـنناشون و  یم  وا  هب  نآ  زا 
سبح هک  يزور  ره  لباقم  رد  دـندومرف :  ترـضح  تسیچ ؟  هدـش  سبح  ترـضح  نآ  ترایز  رطاـخ  هب  هک  یـسک  باوث  رجا و  مدرک : 

يا هبرض  کی  ره  لابق  رد  دندز  ار  وا  سبح  زا  سپ  رگا  دراد و  همادا  تمایق  ات  هک  هدش  روظنم  يداش  رورـس و  ددرگ  یم  نیگمغ  هدش و 
هظحالم هنـسح  رازه  رازه  دوش  یم  دراو  شرکیپ  رب  هک  يدرد  ره  ءازا  هب  هدـش و  هداد  وا  هب  يا  هّیروح  کی  دـنک  یم  تباـصا  يو  هب  هک 

 ( (ص ادـخ لوسر  نامیدـن  زا  دوش و  یم  هداد  ءاـقترا  هجرد  رازه  رازه  هتـشگ و  لـئاز  وحم و  وا  زا  هاـنگ  شزغل و  رازه  رازه  هدـیدرگ و 
هچنآ دـنیوگ :  یم  وا  هب  هدرک و  هحفاصم  وا  اب  دنتـسه  شرع  هلَمَح  هک  یناگتـشرف  نآ  زا  سپ  ددرگ و  غراف  باسح  زا  ات  هدـش  بوسحم 

هدیجنـسن و ار  شلامعا  زیچ  چیه  اب  هدرکن و  وا  زا  یلاوئـس  چیه  سپ  دننک  یم  رـضاح  باسح  يارب  ار  يو  هدننز  و  هاوخب .  يراد  تسود 
غاد بآ   (( ) میمح  )) زا يا  هعرج  وا  هب  هتـشرف  نآ  هداد و  لیوحت  يا  هتـشرف  هب  هدرب و  ار  وا  هتفرگ و  ار  شیوزاب  ود  هکلب  هدرکن  هبـساحم 
هکت يور  ار  وا  سپس  دناشچ و  یم  دشاب ) یم  يراج  نایخزود  تشوگ  تسوپ و  زا  هک  كرچ  بآ   (( ) نیلـسغ  )) زا يا  هعرج  و  منهج ) 
شیپ وت  يارب  يدز  ار  وا  هک  یـصخش  ندز  هطـساوب  تیاه  تسد  هک  ار  يزیچ  شچب  دـنیوگ :  یم  يو  هب  هداد و  رارق  شتآ  زا  خرـس  يا 
هاگن مّنهج  برد  کیدزن  هدروآ و  ار  بورضم  ماگنه  نیا  رد  دوب و  ادخ  لوسر  ادخ و  روآ  مایپ  کیپ و  يدز  هک  ار  یسک  دنا ،  هداتسرف 
دراو وا  هب  هک  یباذع  نیا  دبای ؟  یم  ءافش  تا  هنیس  ایآ  امن  رظن  هدمآ  شرـس  هب  هچنآ  هب  رگنب و  دوخ  هدننز  هب  دنیوگ :  یم  وا  هب  هتـشاد و 

(11  . ) دومرف يرای  ار  ادخ  لوسر  دنزرف  نم و  هک  ار  ادخ  دمح  دیوگ :  یم  سپ  دشاب ،  یم  وت  يارب  صاصق  رطاخب  دش 

اهاعد لومشم 

عاقب و زا  لاعتم  دنوادخ  ریکب  نبا  يا  دندومرف :  ع )   ) هّللادبع وبا  ترـضح  دـیوگ :  یم  ینالوط  یثیدـح  نمـض  رد  ریکب )) نب  هّللادـبع  ))
ادخ مان  هک  يدجاسم  و  ءادهش ،  رباقم  ءایصوا ،  رباقم  ءایبنا ،  رباقم  مَرَح ،  مارحلا ،  تیب  هدومرف :  رایتخا  ار  هعقب  شـش  نیمز  يور  نکاما 
چیه تسیچ ؟  دنک  ترایز  ار  ع )   ) نیـسحلا هّللادبع  یبا  ترـضح  ربق  هک  یـسک  رجا  یناد  یم  ایآ  ریکب ،  نبا  يا  دوش .  یم  هدرب  اهنآ  رد 

هدیزگرب هب  دینک  ور  ریخ  ناراتـساوخ  يا  دنک :  یم  دایرف  ترـضح  نآ  ربق  يالاب  ناگتـشرف  زا  یفتاه  هکنآ  رگم  تسین  يدادماب  حـبص و 
فتاه نیا  ءادن  رغم ب  قرشم و  لها  دیشاب .  ناما  رد  ترـسح  تمادن و  زا  بیترت  نیدب  یگرزب و  يدنمجرا و  فرطب  دینک  چوک  ادخ و 

یمن یقاب  دنتـسه  باوخ  ناگدنب  هک  یتقو  رد  نابهگن  ظفاح و  ناگتـشرف  زا  يا  هتـشرف  چیه  نیمز  رد  سنا و  ّنج و  رگم  دنونـش ،  یم  ار 
شلالج هاگرد  زا  هدومن و  حـیبست  ار  یلاـعتقح  سّدـقم  ناـکم  نآ  رد  اـت  دـننک  یم  موجه  هدروآ و  يور  رّهطم  ربق  هب  هکنآ  رگم  دـنام ، 

قح نآ  باوج  رد  هکنآ  رگم  هدینـش ،  ار  فتاه  ءادـن  هک  دـنام  یمن  یقاب  اوه  رد  يا  هتـشرف  چـیه  و  ددرگ .  یـضار  اهنآ  زا  اـت  دـنهاوخب 
باوج اهنآ  هب  ایند  نامـسآ  هنکـس  لها و  سپ  هدش  يوق  دنلب و  ناگتـشرف  ياهادص  تاوصا و  بیترت  نیدب  دنک و  یم  سیدـقت  ار  یلاعت 

متفه نامـسآ  هنکـس  لها و  هب  نآ  نینط  هک  يّدح  هب  هتفای  دیدشت  ایند  نامـسآ  هنکـس  ناگتـشرف و  ياهادـص  تاوصا و  هجیتن  رد  هداد و 
نیرئاز هداتسرف و  ع )   ) نیسح ماما  ترضح  رب  تاولص  تمحر و  سپ  هدرک  عامتسا  ار  ناشیا  ياهادص  ماظع  ءایبنا  بیترت  نیدب  هدیسر و 

 ( ع  ) نیسح ماما  ترایز  تلیضف  زا  www.Ghaemiyeh.comییاهناتساد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 34زکرم  هحفص 14 

http://www.ghaemiyeh.com


البرک نیمزرـس  يا  مالـسلا  تسانـشآ  ناج  لد و  اب  شکاخ  بآ و  تسالبرک  اجنیا  دـیئاشگب  راب  ( 12  . ) دـننک یم  ءاعد  ار  ترـضح  نآ 
ادخ رون  لزنم  يا  مالسلا 

ملظ زا  سرت 

رد هدش و  دراو  ناجرا ))   )) رهـش هب  نم  متـشاد :  هضرع  ع )   ) ماما كرابم  رـضحم  تفگ :  يو  هدرک ،  لقن  ع )   ) هّللادبع یبا  ترـضح  زا 
مدش جراخ  بانج  نآ  ترایز  دصق  هب  رهـش  زا  اذل  تشاد  ار  ناتراوگرزب  ردپ  رّهطم  ربق  ترایز  يوزرآ  ملد  بلق و  یلو  مدش  لزان  اجنآ 

 . مدوب تشهد  تشحو و  رد  تعجارم  نامز  ات  نانابزرم  يو و  ماّمع  نایعاس و  ناطلـس و  سرت  فوخ و  زا  دوب و  نازرل  ناـسرت و  ملد  اـّما 
بوسحم دنـشاب  یم  فئاخ  ناسرت و  اـم  هار  رد  هک  یناـسک  زا  ار  وت  دـنوادخ  هک  يرادـن  تسود  اـیآ  ریکب  رـسپ  يا  دـندومرف :  ترـضح 

ماما ترـضح  شتبحـص  مه  دهد و  ناکم  شرع  هیاس  رد  ار  وا  یلاعتقح  دشاب  فئاخ  ام  فوخ  رطاخ  هب  هک  یـسک  یناد  یم  ایآ  دیامرف ؟ 
عزف وا  یلو  هدمآ  عزج  عزف و  هب  مدرم  دراد ،  یم  ناما  رد  تمایق  زور  ياه  عزف  زا  ار  وا  یلاعت  قح  دشاب و  یم  شرع  ریز  رد  ع )   ) نیـسح
قشع اب  هدنز  ( 13  . ) دنیامن یم  نکاس  تکاس و  ار  شبلق  نداد  تراشب  هطساوب  هدرک و  شمارآ  ناگتـشرف  دنک  عزف  رگا  سپ  دنک ،  یمن 

زا قح  نید  اپ  هب  هک  تسا  یلع  نب  نیـسح  قشع  هگیاپ  ـالبرک  تسوا  هدـنب  کـلم  هک  میوا  هگرد  مداـخ  تسوا  هدـنز  ناـهج  هک  منیـسح 
خر رون  هراپهم  همه  شمیرح  نازابقشع  تسوا  هدنزارب  راثیا  هماج  نوگ  هلال  دوجو  نامیلس  تسا و  دوج  هقلح  متاخ  تسوا  هدنیاپ  تلود 

ار شا  هچنغ  رجنح  تسوا  هدنمرـش  هک  تسا  تارف  رهن  دـبا  ات  سوسفا  تیالو  غاب  لگ  تخوس  شطع  تسوا ز  هدـنبات  رتخا  نیهب  ساـّبع 
ناهج ود  رد  شلماش  نیـسح  هاگرد  رعاش  ناجز  تسا  لیمک ))   )) نوچ تسوا  هدـنخ  رکـش  نوتفم  هلاو و  یملاع  دـیردب  نمـشد  كوان 

(14  ) تسوا هدنیازف  رهم 

تیبلها هب  ناسحا 

 : تفگ یم  هک  مدینـش  وا  زا  تفگ :  هک  نابا ، ))   )) زا ذاعم ، ))  )) ام يارب  تفگ  ثیدـح  هدرک :  لـقن  مصا ))  نمحرلادـبع  نب  هّللادـبع  ))
لها ام  هب  ادخ و  لوسر  هب  اققحم  دور  ع )))   ) نیـسحلا هّللادبع  ابا  ترـضح   )) ربق ترایز  هب  هکیـسک  دندومرف :  ع )   ) هّللادـبعوبا ترـضح 
لاعتم دـنوادخ  هدرک  قافنا  هک  یمهرد  کی  ره  لـباقم  رد  تسا و  مارح  شتآ  رب  شتـشوگ  هدوبن و  زیاـج  شتبیغ  هدومن و  ناـسحا  تیب 

جـئاوح و نآ  لابندـب  و  دـیامرف ،  یم  ءاـطعا  وا  هب  ار  تسا  موـلعم  طوبـضم و  شباـتک  رد  هـک  یئاهرهـش  رازه  هد  هنکـس  یلاـها و  قاـفنا 
ادخ زا  يزیچ  لا  ؤس  تساوخ و  رد  تسا و  اهنآ  ظفاح  یلاعتقح  دراذگ  یقاب  دوخ  زا  هک  ار  هچنآ  و  دیامرف ،  یم  اور  ار  شیاه  يدنمزاین 
ارنآ تلهم  ریخءات و  اب  ای  هدرک  اور  ار  شتجاح  تلهم  نودب  عیرـس و  هکنآ  زا  معا  دـیامرف  یم  شتباجا  یلاعت  يراب  هکنآ  رگم  دـنک  یمن 
لها يافص  یعس و  هورم و  لد  لها  يالولاراد  وت  كاخ  ام  لاح  قشع و  روش  افص و  يا  ام  لامآ  هبعک  يا  مالـسلا  ( 15  . ) دیامن هدروآرب 

(16  ) یهد یم  ییانشآ  بانرطع  یهد  یم  ییادخ  يوب  البرک  لد 

تیبلها قاع 

 : متـشاد هضرع  ع )   ) ماما كرابم  رـضحم  تفگ :  يو  هدرک ،  لقن  یلیوط  ثیدـح  نمـض  رد  ع )   ) هّللادـبع یبا  ترـضح  زا  یبلح ، ))  ))
میوگ یم  دنیامرف :  یم  ترضح  دنک ؟  یم  كرت  ار  ترضح  نآ  ترایز  تردق  نتشاد  اب  هک  یـسک  هرابرد  دیئامرف  یم  هچ  موش  تیادف 

نآ هک  یـسک  و  تسا .  هدرمـش  کبـس  ار  تسا  وا  عفن  هب  هک  يرما  دشاب و  یم  تیب  لها  ام  قاع  و  (ص )  ادخ لوسر  قاع  صخـش  نیا  : 
ترایز زین  و  دیامرف .  تیافک  ار  تسا  وا  دوصقم  ایند  زا  هچنآ  دـیامن و  هدروآرب  ار  شجئاوح  لاعتم  دـنوادخ  دـنک :  ترایز  ار  ترـضح 

دوب دهاوخ  شراگدای  نیشناج و  هدنام و  یقاب  وا  رب  هدرک  قافنا  هار  نیا  رد  هچنآ  و  دشاب .  یم  رئاز  يارب  قزر  بلج  بجوم  ترضح  نآ 
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هدهع رب  هک  یلاح  رد  ددرگزاب  شلها  هب  يو  هدـش و  هدـیزرمآ  وا  هلاس  هاجنپ  ناهانگ  دوش :  یم  بجوم  ترـضح  نآ  ترایز  نینچمه  و 
رفس رد  رئاز  رگا  ددرگ .  یم  كاپ  وحم و  یگلمج  هدش  تبث  شلامعا  هفیحص  رد  هانگ  زا  هچنآ  یـشزغل و  هن  هدوب و  یلابو  رزو و  هن  شا 

شوخ میـسن  دوش و  یم  هدوشگ  وا  يور  هب  تشهب  زا  یئاه  برد  زین  دـنهد و  یم  لسغ  ار  وا  هتـشگ و  لزان  ناگتـشرف  دوش  توف  ترایز 
هب یبرد  دنام  ناما  رد  گرم  دنزگ  زا  ملاس و  ترایز  رفـس  رد  يو  رگا  و  ددرگ .  یم  رـشتنم  هدـنکارپ و  ربق  رد  هدـیزو و  وا  رب  ربق  رد  نآ 

هداد رارق  مهرد  رازه  هد  هدرک  قافنا  هک  یمهرد  ره  لـباقم  رد  ددرگ و  یم  لزاـن  نآ  زا  يو  يزور  قزر و  هک  دوش  یم  هدوشگ  وا  يور 
هک یمهرد  ره  لباقم  رد  دوش :  یم  هتفگ  وا  هب  دـمآ  نوریب  ربق  زا  دـش و  روضحم  هک  یماگنه  هدرک و  هریخذ  يو  يارب  ار  نآ  دوش و  یم 
 . درک دهاوخ  هریخذ  وا  يارب  شدوخ  دزن  ار  اهنآ  هدومن و  رظن  وت  هب  دنوادخ  تسا و  وت  لام  مهرد  رازه  هد  يدرک  جرخ  تترایز  رفس  رد 

(17)

باجتسم ياعد 

 ( ع  ) ماما كرابم  رـضحم  دـیوگ :  یم  نآ  نمـض  رد  هدرک و  لقن  ار  ینالوط  یثیدـح  ع )   ) هّللادـبع یبا  ترـضح  زا  لاّمج ))  ناوفـص  ))
 : دندومرف ترـضح  دناوخب ؟  زامن  ع ))   ) نیـسح ماما   ) ترـضح نآ  رّهطم  ربق  دزن  هک  یـسک  يارب  تسا  یباوث  رجا و  هچ  متـشاد :  هضرع 
 . دـیامرف یم  ءاطعا  يو  هب  ار  نآ  یلاعت  قح  هکنآ  رگم  هتـساوخن  ادـخ  زا  ار  يزیچ  دـناوخب  زامن  تعکر  ود  بانج  نآ  ربق  دزن  هک  یـسک 

دندومرف ع )   ) ماما دور ؟  ترضح  نآ  ترایز  هب  سپس  هدرک و  لسغ  تارف  بآ  زا  هک  یـسک  يارب  تسا  یباوث  رجا و  هچ  مدرک :  ضرع 
زا هزات  هکنیا  لثم  ددرگ ،  یم  كاپ  هدـش و  هتخیر  شناهانگ  مامت  دـنک  یم  لـسغ  تارف  زا  ترـضح  نآ  تراـیز  هدارا  اـب  هک  یماـگنه  : 

زّهجم ار  يرگید  یلو  دور  تراـیز  هب  دـناوت  یمن  یتـهج  رطاـخب  شدوخ  هک  یـسک  رجا  باوـث و  مدرک :  ضرع  هدـیدرگ .  دـلوتم  رداـم 
دُُحا هوک  ردق  هب  لاعتم  دنوادخ  هدرک  جرخ  هک  یمهرد  کی  ره  لباقم  رد  دندومرف :  ترضح  دشاب ؟  یم  هچ  دتسرف  ترایز  هب  هتخاس و 

رود يو  زا  ار  هدش  لزان  هک  یئاهالب  زین  و  دراذـگ ،  یم  یقاب  شیارب  هدـش  لمحتم  هک  ار  يا  هنیزه  ربارب  دـنچ  هداد و  يو  هب  تانـسح  زا 
یئور بارحم  هب  وا  یب  هک  مرادـن  یئوزرآ  البرک  زجب  ( 18  . ) دیامرف یم  يرادهگن  ظفح و  ار  يو  یئاراد  لام و  نینچمه  دـنادرگ و  یم 

مرادن یئوس  هب  تمحر  مشچ  رگد  مزاین  يور  تسا  نیسح  يوس  هب  مرادن  یئوربآ  وضو  رهب  شکاپ ز  كاخ  نم  بارحم  رهُم  دوب  مرادن 

رئاز مزاول 

ناتراوگرزب ردپ  ترایز  هب  هاگره  مدرک :  ضرع  ع )   ) هّللادبع یبا  ترضح  كرابم  رضحم  هک :  درک  لقن  ام  يارب  ملـسم ))  نب  دّمحم  ))
 : مدرک ضرع  یلب .  دندومرف :  ترضح  میـشاب ؟  میور  یم  جح  هب  هک  یتّیفیک  تئیه و  نامهب  ایآ  میور  یم  ع ))   ) نیـسح ماما  ترـضح  )

یجاح رب  هک  ار  یئایشا  مدرک :  ضرع  یتفگ ؟  ار  یئاهزیچ  هچ  دندومرف :  ترضح  تسا ؟  مزال  زین  ام  رب  تسا  مزال  یجاح  رب  هچنآ  سپ 
مّلکت ناکمالا  یتح  یئوگب و  كدنا  نخـس  یـشاب ،  راتفر  شوخ  تناهارمه  اب  هک  تسا  مزال  وت  رب  دـندومرف :  ترـضح  دـشاب .  یم  مزال 

وت رب  و  يراد .  هاگن  هزیکاپ  فیظن و  ار  تیاه  سابل  هماج و  تسا  مزال  وت  رب  و  یشاب .  ادخ  دایب  دایز  تسا  مزال  وت  رب  ریخ .  هب  رگم  ینکن 
دّمحم لآ  دّمحم و  رب  رایسب  هدناوخ و  زامن  دایز  هدوب و  عشاخ  هک  وت  رب  تسا  مزال  یئامن .  لسغ  یسرب  رئاح  هب  هکنیا  زا  شیپ  تسا  مزال 

هدرکن و هاگن  تسین  لالح  هچنآ  هب  تسا  مزال  يرادن .  رب  هدراذـگ و  مارتحا  تسا  يرگید  لامو  تسین  وت  زا  هچنآ  هب  یتسرفب و  تاولص 
همادا زا  هقفن  نتشادن  هطـساوب  هک  يدرک  هظحالم  هدید و  دنمزاین  ار  دوخ  ینامیا  ردارب  یتقو  تسا  مزال  يدنبب .  ورف  نآ  زا  ار  دوخ  مشچ 
تـسا مئاق  نآ  هب  وت  نید  هک  هیقت  تسا  مزال  وت  رب  یئامن .  راتفر  وا  اب  تاساوم  هب  هدرک و  کمک  ار  وا  هتفر  شندـید  هب  تسا  زجاع  لمع 

هب نآ  ءانثا  رد  هک  ندرک  لادـج  زا  ندروخ و  مسق  دایز  ینمـشد و  تموصخ و  زا  یتسه و  یهنم  هچنآ  زا  تسا  بجاو  ینک .  تیاـعر  ار 
هدوب و لماک  مامت و  وت  هرمع  ّجح و  هّتبلا  يدرک  لمع  اهروتـسد  نیا  هب  یتقو  و  ینک .  يرود  بانتجا و  يزرو  یم  تردابم  مسق  ندروخ 
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ار نآ  وت  هدوب و  شدزن  هچنآ  هک  یسک  زا  یتسه  لیام  نآ  هب  هچنآ  زا  نتفات  يور  تلایع و  لها و  زا  ندش  رود  هقفن و  فرـص  هطـساو  هب 
(19  . ) دشاب هدش  وت  لماش  شناوضر  تمحر و  ترفغم و  هک  یلاح  رد  هدرک  هعجارم  ترفس  زا  هک  ینک  یم  ادیپ  قاقحتسا  يدرک  بلط 

متفگ دوب  دازآ  قراف و  قئالع  زا  دوب  دایرف  ناهج  کی  شتوکس  رد  درد  ّطخ  شنیبج  شقن  زا  مدناوخ  درون  ارحـص  یقـشاع  مدید  شود 
نتسسگب ار  شیوخ  دوپ  رات و  تسا  نتسر  دوخ  زا  تفگ  مباوج  رد  تسیچ ؟  قشع  ایآ  تسیچ  يزابکاپ  تسیچ ؟  قشع  ادیش  نونجم  يا 

راو هناورپ  نک  هشیپ  ار  نتخوس  راـی  مزب  رد  وش  عمـش  دـیوگ  قشع  اوقفنت  یّتح  ّربلا  لاـنت  نل  وا  رهب  ناـج  نداد  یگدـنز  ینعی  قشع  تسا 
ماف خرس  راقفلاوذ  ینعی  قشع  ماین  یب  ردیح  غیت  ینعی  قشع  درم  وچمه  ندرشفاپ  ینعی  قشع  دربن  رد  ندناشف  ناج  ینعی  قشع 

رئاز لاح 

نیگمغ یلاح  اب  ار  ترضح  نآ  سپ  يدومن  ار  ع )   ) نیسح ترـضح  ترایز  هدارا  هک  یماگنه  دندومرف :  ع )))   ) قداص ماما  ترـضح  ))
تحاران و نیگمغ و  هک  یلاح  رد  دندش  هتشک  شترضح  اریز  امن .  ترایز  هنـشت  هنـسرگ و  هتفرگ و  هدیلوژ و  تحاران و  كان و  هودنا  و 

فیرش ناکم  نآ  درگرب و  اجنآ  زا  سپس  هاوخب و  ار  دوخ  ياه  هتساوخ  جئاوح و  بانج  نآ  زا  دندوب و  هنشت  هنسرگ و  هتفرگ و  هدیلوژ و 
وچ عمج  عمـش  ایا  مقـشع  غرم  نآ  نم  ما  هدوب  ترد  هایـس  ور  گـس  مادوب  ترک  ون  یکدوک  زا  نم  ( 20  . ) هدـم رارق  دوخ  يارب  نطو  ار 

نیرتمک نم  هک  ترد  زا  نارم  دب  رگا  بوخ  رگا  ما  هدوب  ترطـضم  قشاع  نم  هک  گرزب  يادخ  بیجی  نّما  هب  ما  هدوب  ترتسکاخ  هناورپ 
ما هدوب  ترکاذ 

ناراگتسر

دـیآ و نوریب  شلزنم  زا  هک  یـسک  نیـسح !  يا  دـندومرف :  ع )   ) هّللادـبعوبا ترـضح  دـیوگ :  یم  هتخاـف ، ))  یبا  نب  ریوـث  نب  نیـسح  ))
شیارب هنـسح  کی  دراد  یم  رب  هک  یمدق  ره  هب  ناّنم  دنوادخ  دور  هدایپ  رگا  دـشاب ،  ع )   ) یلع نب  نیـسح  ترـضح  ربق  ترایز  شدـصق 

زا ار  وا  یلاعت  كرابت و  قح  فیرش  ناکم  نآ  هب  ندیسر  زا  سپ  دسرب و  رئاح  هب  هک  ینامز  ات  دیامرف .  یم  وحم  وا  زا  هانگ  کی  هتشون و 
دیامرف یم  بوسحم  نیزئاف  زا  ار  وا  ماگنه  نیا  رد  هک  دناسرب ،  نایاپ  هب  ار  ترایز  لامعا  مسارم و  هک  یتقو  ات  دهد ،  یم  رارق  ناراگتسر 

یم وت  هب  هدـناسر و  مالـس  (ص )  ادـخ لوسر  دـیوگ :  یم  هدـمآ و  وا  دزن  يا  هتـشرف  تقو  نیا  رد  دـیامن ،  تعجارم  هدارا  هک  ینامز  ات  ، 
(21  . ) دش هدیزرمآ  تا  هتشذگ  ناهانگ  مامت  نک ،  عورش  ار  لمع  ءادتبا  زا  دیامرف : 

هیزنت سیدقت و 

اب دش  ادج  شلها  زا  هک  ینامز  دور ،  یم  ع )   ) یلع نب  نیسح  ترـضح  ربق  ترایز  هب  هک  یـصخش  دندومرف :  ع )   ) هّللادبع یبا  ترـضح 
ربق هب  ات  هدش  هیزنت  سیدقت و  هتسویپ  دراد  یم  رب  هک  یمدق  ره  اب  سپـس  دوش .  یم  هدیزرمآ  شناهانگ  مامت  دراد  یم  رب  هک  یماگ  نیلوا 
وت هب  ات  هاوخب  نم  زا  نم !  هدـنب  دـیامرف :  یم  هدومن و  تاجانم  يو  اب  هدـناوخ و  ار  وا  یلاـعت  قح  دیـسر ،  اـجنآ  هب  هک  یماـگنه  دـسرب و 

دیوگ یم  يوار  مزاس .  اور  تیارب  ات  هاوخب  نم  زا  ار  تتجاح  مهدـب ،  وت  هب  نک  بلط  نم  زا  میامن ،  تتباجا  ناوخب  ار  نم  منک ،  تیاـنع 
(22  . ) دیامرف ءاطعا  هدومن  لذب  هک  ار  هچنآ  تسا  تباث  قح و  لاعتم  دنوادخ  رب  و  دندومرف :  ع )   ) ماما ، 

ادخ تسود 

هک یماگنه  دنـشاب ،  یم  ع )   ) نیـسح ماما  ترـضح  ربق  لّکوم  هک  دراد  یناگتـشرف  لاعتم  دنوادخ  دندومرف :  ع )   ) هّللادـبع یبا  ترـضح 
مدـق يو  هک  ینامز  دـهد و  یم  رارق  ناگتـشرف  نیا  رایتخا  رد  ار  وا  ناهانگ  یلاـعت  قح  دـیامن  یم  ار  ترـضح  نآ  تراـیز  دـصق  صخش 
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یم يّدـح  هب  ات  ددرگ ،  یم  فعاضم  شتانـسح  تشادرب  هک  ار  مّود  مدـق  سپـس  دـننک .  یم  وحم  ار  شناهانگ  مامت  ناگتـشرف  تشادرب 
یم هداد و  ءادن  نامـسآ  ناگتـشرف  دننک و  یم  شـسیدقت  هتفرگ و  ار  شفارطا  سپـس  ددرگ ،  یم  تباث  بجاو و  شیارب  تشهب  هک  دسر 
ءادن دروم  ار  ناشیا  (ص )  دّمحم ترـضح  دندرک ،  لسغ  راّوز  یتقو  و  دیئامن .  سیدقت  ار  ادخ  تسود  تسادخ ،  تسود  راّوز  دنیوگ : 
ءادـن ناشیا  هب  ع )   ) نینم ؤملاریما  سپـس  دـیتسه .  نم  اب  تشهب  رد  هک  امـش  رب  داب  تراشب  ادـخ !  نارفاـسم  يا  دـیامرف :  یم  هداد و  رارق 

ص  ) مرکا ربمایپ  سپس  منک ،  عفد  امش  زا  ترخآ  ایند و  رد  ار  ءالب  هدومن و  هدروآرب  ار  امش  جئاوح  هک  منماض  نم  دیامرف :  یم  هدومن و 
لزا زا  ام  لد  اب  ارت  قشع  ادخ  درک  انـشآ  ( 23  . ) دـندرگ زاب  دوخ  لها  هب  هرخ  الاب  ات  هدومرف  تاقالم  پچ  تسار و  فرط  زا  ناـشیا  اـب  ( 

يا يدـه  حابـصم  وت  يا  ام  لحاس  تمغ  رحب  ادـخ  نوخ  يا  هدـش  نیـسح  میدرپسب  لد  تمغ  يایرد  هب  ام  ام  لِگ  اـب  ارت  رهم  نیجع  درک 
وت مان  اجک  ره  ام  لباقان  رس  نیا  وت  رس  يادفب  ادخ  تایآ  دهد  رس  ین  رس  رب  وت  رس  ام  لکـشم  همه  لح  دنک  وت  هاگن  کی  ادخ  ریـش  رـسپ 
دنک فطل  زا  وت  شخبناج  رطع  يرذگ  نک  ام  ِلد  غاب  هب  يوگ  ابـص  هب  ام  لصاح  دوبن  اجنآ  رد  کشا  زا  زجب  تساون  روش و  نایمب  دـیآ 

(24) ام لفحم  دوش  وت  قشع  هولج  زا  نشور  شوماخ )   ) تیور لگ  یب  دوب  هدید  رظنم  ام  لماش 

هنسح رازه 

ماما ترـضح  ربق  ترایز  هب  هداـیپ  هک  یـسک  دـندومرف :  یم  هک  مدینـش  ع )   ) هّللادـبع یبا  ترـضح  زا  دـیوگ :  یم  تماّـصلا ، ))  یبءا  ))
رازه و  دیامرف ،  یم  وحم  يو  زا  هانگ  رازه  تبث و  شیارب  هنـسح  رازه  دراد ،  یم  رب  هک  یمدـق  ره  هب  لاعتم  دـنوادخ  دورب ،  ع )   ) نیـسح

هنهرب ياپ  امن و  نازیوآ  ار  تیاه  شفک  نک و  لسغ  ءادتبا  يدش  دراو  تارف  هب  یتقو  دندومرف :  سپـس  درب ،  یم  الاب  ار  شا  هبترم  هجرد 
ریبکت راب  راهچ  زاب  نک  تکرح  یکدنا  سپـس  وگب ،  ریبکت  هبترم  راهچ  يدیـسر  رئاح  برد  هب  یتقو  ورب و  هار  لیلذ  هدنب  دننام  ورب و  هار 
لاعتم دنوادخ  زا  ناوخب و  زامن  ربق  دزن  وگب و  ریبکت  هبترم  راهچ  سپـس  تسیاب و  اجنآ  رد  ورب و  ترـضح  رـس  يالاب  فرط  هب  دـعب  هتفگ 

(25  . ) هاوخب ار  دوخ  تجاح 

وحم هانگ  رازه 

ع  ) نیسح هدوب و  ام  نایعیش  زا  هک  یسک  دندومرف :  ترضح  نآ  هک :  درک  لقن  ع ، )   ) هّللادبع یبا  ترـضح  زا  ناکـسُم ، ))  نب  هّللادبع  ))
الاب هک  یتسد  ره  دراد و  یمرب  هک  یمدق  ره  يارب  دوش و  یم  هدیزرمآ  شناهانگ  مامت  هکنآ  رگم  هتـشگنرب  ترایز  زا  دنک ،  ترایز  ار  ( 

(26  . ) دور یم  الاب  شا  هبترم  هجرد  رازه  هتشگ و  وحم  هانگ  رازه  هدش و  تبث  هنـسح  رازه  دنار  یم  هداد و  تکرح  ار  شبـسا  دور و  یم 
دیهـش وت  یئادـه  غاب  لگ  نیـسح  مناج  نیـسح  نیملاع  هانپ  وت  ِيالبرک  دایب  وت  ِياـنث  مراد  بلب  وت  يـالتبم  لد  هدـش  وت  ياوه  مراد  رـسب 

وت یئافقلاب  ًحیبذ  وت  یئاضر  قح  مکحب  وت  یئالبرک 

قح تمارک 

اریز دشاب ،  ع )   ) نیـسح ماما  راّوز  زا  دـنک  یم  وزرآ  هکنآ  رگم  تمایق  زور  رد  هک  تسین  يدـحا  دـندومرف :  یم  هک  ع )   ) ماما زا  مدـینش 
ترـضح نآ  زین  و  دـیامرف .  یم  روظنم  اهنآ  هرابرد  یلاعت  كرابت و  قح  یتمارک  هچ  هدـش و  يا  هلماـعم  هچ  ناـشیا  اـب  دـنک  یم  هدـهاشم 

(27  . ) دشاب ع )   ) یلع نب  نیسح  ترضح  راّوز  زا  دیاب  سپ  دنیشنب ،  رون  ياه  هرفس  رب  تمایق  زور  رد  دراد  تسود  هک  یـسک  دندومرف : 
شرورپ مغ  بنیزرب  موثلک و  ّما  هب  شرغصا  مه  ربکا و  مساق و  رب  مالس  اونین  بل  هنشت  نآ  حور  رب  دورد  ادُخ  هار  هتشک  نیسُح  رب  ام  مالس 

راوز مزالم  اه  هتشرف 
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نیسح ترضح  ربق  رس  رب  نینم  ؤم  اب  ناگتشرف  هک  منیب  یم  ایوگ  دندومرف :  ع )   ) هّللادبع وبا  ترـضح  هک :  هدرک  لقن  رمع )) نب  لّضفم  ))
 ، زگره زگره ،  دندومرف :  ترضح  دننیب ؟  یم  ار  هتـشرف  نینم  ؤم  ایآ  متـشاد :  هضرع  دیوگ :  یم  يوار  دنا .  هدرک  ماحدزا  ع )   ) یلع نب 

دندومرف ع )   ) ماما سپس  دنشک .  یم  حسم  اهنآ  ياه  تروص  هب  ناشیاه  تسد  اب  یّتح  دندوب ،  نینم  ؤم  هارمه  مزالم و  مسق  ادخ  هب  اهنآ 
يا هدنب  چیه  دنناگتشرف .  ناشیا  ناراکتمدخ  دیامرف و  یم  لزان  ع )   ) نیسح ماما  راّوز  رب  تشهب  ماعط  زا  ماش  حبـص و  ره  ناّنم  دنوادخ  : 

 . دیامرف یم  ءاطع  وا  هب  ادخ  هکنآ  رگم  دننک ،  یمن  تساوخرد  لاعتم  دنوادخ  زا  ار  ترخآ  ایند و  جئاوح  زا  یتجاح  دنوادخ  ناگدـنب  زا 
؟  میوـگب رتـشیب  تیارب  لّـضفم :  يا  دـندومرف :  نم  هب  ع )   ) ماـما دـشاب .  یم  تمارک  نیا  مسق  ادـخ  هب  مدرک :  ضرع  دـیوگ :  یم  يوار 

خرـس توقای  زا  يا  هّبق  نآ  يور  رب  دنا و  هدراذگ  هک  ار  رون  زا  یتخت  منیب  یم  ایوگ  دـندومرف :  ترـضح  نم .  رورـس  یلب  مدرک ،  هضرع 
دون ترـضح  نآ  فارطا  دنا و  هتـسشن  تخت  نآ  يور  رب  ع )   ) نیـسح ماما  ترـضح  دنا و  هدومن  تنیز  ار  نآ  تارهاوج  اب  هک  هدـش  هدز 

 : دیامرف یم  ناشیا  هب  لاعتم  دنوادخ  سپ  دنهد .  یم  مالس  بانج  نآ  رب  هدرک و  ترایز  ار  ترـضح  نآ  نینم  ؤم  دنا و  هدز  زبس  هبق  رازه 
زا یتجاـح  هک  تسا  يزور  زورما  دـیدیدرگ ،  روهقم  راوـخ و  دـیدش و  ّتیذا  داـیز  سپ  دـیهاوخب ،  دـینک و  لا  ؤـس  نم  زا  مناتـسود  يا 
هب سپ  دـشاب ،  یم  تشهب  رد  ناشندـیماشآ  ندروخ و  سپ  میامن .  اور  ارنآ  رگم  هدرکن ،  تساوخرد  نم  زا  ار  ناتترخآ  اـیند و  تاـجاح 

(28  . ) تسا نیمه  درک  كرد  ناوت  یمن  ار  نآ  ءاهتنا  هتشادن و  لاوز  هک  یناسحا  تمارک و  مسق  ادخ 

دوشن باسح  رمع  ءزج 

دّمحم نبرفعج  هّللادـبع  وبا  هک  دـنا  هدرک  تیاـکح  ناـشراوگرزب  ردـپ  زا  باـنج  نآ  هدومن و  لـقن  (ع )))  اـضرلا نسحلا  یبا  ترـضح  ))
ماما ( 29  . ) ددرگ یمن  بوسحم  ناشلجا  زا  هدشن و  هدرمش  رئاز  رمع  ءزج  ع )   ) نیسح ماما  ترضح  ترایز  ماّیا  دندومرف :  ع )   ) قداصلا

ترایز دـشاب ،  مالـسلااهیلع )   ) همطاـف یلع و  ترـضح  و  (ص )  ادـخ لوسر  یگیاـسمه  رد  دـهاوخ  یم  هک  یـسک  دومرف :  ع )   ) قداـص
هّللادبعابا ای  الوم  ای  هّللاراث  ای  تنَا  یبَاب  ملفحم  عمش  وت  ِدای  ملد  رب  تقشع  قرب  يا  ( 30  . ) دنکن كرت  ار  ع )   ) یلع نب  نیسح 

مولظم ترایز 

انکس و لحم  دراد  تسود  هک  یسک  دندومرف :  یم  هک  مدینـش  (ع )  رفعج ابا  ای  ع )   ) هّللادبع ابا  ترـضح  زا  دیوگ :  یم  ریـصب )) ،  یبا  ))
نب نیـسح  مولظم  دندومرف :  ترـضح  تسیک ؟  مولظم  مدرک :  ضرع  دنکن .  كرت  ار  ءالبرک )  ) مولظم ترایز  سپ  دشاب  تشهب  شلزنم 

همطاـف و  (ص )  ادـخ لوـسر  هـب  تـّبحم  ترـضح و  نآ  هـب  قوـش  رطاـخب  هـک  یـسک  دـشاب ،  یم  تـسا  ءـالبرک  بحاـص  هـک  ع )   ) یلع
ياه هرفس  رس  رب  ار  وا  دنوادخ  دنک ،  ترایز  ار  شترضح  نیعمجا  مهیلع  همالـس  هّللا و  تاولـص  نینم  ؤملاریما  هب  ّبح  و  مالـسلااهیلع )  )

(31  . ) دنشاب یم  باسح  رد  مدرم  هک  یلاح  رد  دشاب ،  اذغ  مه  نارورس  نآ  اب  هک  هدناشن  یتشهب 

تمایق باسح 

 ( ع  ) یلع نب  نیسح  راّوز  يارب  تمایق  زور  رد  دندومرف :  یم  هک  مدینش  ع )   ) هّللادبع وبا  ترـضح  زا  دیوگ :  یم  هرارز )) ،  نب  هّللادبع  ))
زا لبق  لاس  لهچ  نارگید و  زا  شیپ  دندومرف :  ترـضح  تسیچ ؟  ناشتلیـضف  مدرک ،  ضرع  دـشاب .  یم  يرترب  تلیـضف و  مدرم  ریاس  رب 

یسوب ناتسآ  دهاوخ  یم  البرک  رفس  مگنت  لد  ( 32  . ) دنـشاب یم  فقوم  باسح و  رد  مدرم  هک  یلاح  رد  دنوش  یم  لخاد  تشهب  هب  اهنآ 
(33) دهاوخ یماود  هک  دشاب  هچ  رامیب  مرج  تسا  رامیب  نیسح  يرود  مغ  رد  بش  زور و  دهاوخ  یم  ادهش  هاش 

تخانش نافرع و 
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هورگ همه  موش :  تیادف  مدرک :  ضرع  شرضحم  هدرک و  مالس  هدش و  لخاد  ترـضح  نآ  رب  دیوگ :  یم  ع )))   ) حلاص دبع   )) ترـضح
رکنم هکنانآ  هچ  و  ار ) تیالو  رما   ) دنراد تخانش  نافرع و  رما  نیا  هب  هک  یناسک  هچ  دننک ،  یم  ترایز  ار  ع )   ) نیسح ترـضح  مدرم  زا 

ترایز هک  دوش  یم  عقاو  یلاح  رد  اه  تراـیز  نیا  دـنور و  یم  ترـضح  نآ  تراـیز  هب  هدـش و  بکارم  راوس  ناـنز  زین  دنـشاب و  یم  نآ 
مدومن سمل  هدرک و  ّسح  جراخ  رد  ار  ترهش  نیا  نوچ  نم  دنتسه و  نادناخ  نیا  ناتسود  زا  هک  دنا  هدش  صخشم  روهـشم و  ناگدننک 
دندادن ار  نم  باوج  هدومن و  ینالوط  ثکم  ع )   ) ماما دیوگ :  یم  يوار  تسیچ ؟  اجنیا  رد  هفیظو  مدومن ،  يراددوخ  ترایز  هب  نتفر  زا 

مسق ادخ  هب  زاسن  روهشم  ار  دوخ  وت  دندومن  روهشم  راکشآ و  ار  دوخ  اهنآ  رگا  یقارع  يا  دندومرف :  هدومن و  نم  هب  كرابم  يور  سپس 
ناهانگ یلاعت  قح  هکنآ  رگم  دشاب ،  بانج  نآ  قح  هب  فراع  هک  یلاح  رد  دیآ ،  یمن  ع )   ) نیـسح ماما  ترـضح  ترایز  هب  یـسک  چیه 

نآ قح  هب  دورب و  ع )   ) نیـسح ماما  ربق  ترایز  هب  هک  یـسک  دندومرف :  هّللادبع  وبءا  ترـضح  ( 34  . ) دزرمآ یم  ار  شا  هدنیآ  هتـشذگ و 
ياوه تسا  يرمع  ( 35  . ) دشاب هداد  ماجنا  (ص )  ادخ لوسر  اب  جح  هس  هک  تسا  یـسک  دننام  دـشاب ،  هتـشاد  یهاگآ  نافرع و  ترـضح 

(36  ) لد دراد  اعد  تسد  ادخب  بش  ره  نیسح  يوک  هر  رگم  دوش  زاب  ات  لد  دراد  اون  روش و  یسب  هدرپ  نیز  لد  دراد  البرک 

اهرهن رانک 

نب نیسح  ترضح  هک  یـسک  دندومرف :  یم  مردپ  هب  هک  مدینـش  (ع )  اضرلا نسحلاابا  ترـضح  زا  تفگ :  یّمق ))  ریرج  یبا  نب  دّمحم  ))
 ، دشاب یم  شرع  يالاب  یلاعت  قح  ياه  تبحـص  مه  زا  دشاب  هاگآ  فراع و  ترـضح  نآ  قح  هب  هک  یلاح  رد  دـنک  ترایز  ار  ع )   ) یلع

رانک اه و  غاب  رد  يوقت  لها  انامه   . ) ردتقم کیلم  دنع  قدص  دعقم  یف  رهن ،  تاّنج و  یف  نیقّتملا  ّنا  دندومرف :  تئارق  ار  هیآ  نیا  سپس 
ياوه تسا  يرمع  ( 37 ( . ) دنـشاب یم  مّعنتم  ینادواج  تنطلـس  تّزع و  دنوادخ  دزن  تقیقح  قدص و  هاگ  لزنم  رد  دننیزگ ،  لزنم  اهرهن 

(38  ) مراد تیور  هب  يا  هراظن  دیما  همه  دنباتب  يور  نم  هک ز  يزور  مراد  تیوسب  وزرآ  هلبق  لد  مراد  تیوک  رس 

تمحر بلط 

ندرگ دنتسه ؟  اجک  ع )   ) یلع نب  نیسح  راّوز  دنک :  یم  ءادن  يدانم  دوش  تمایق  زور  هک  یماگنه  دندومرف :  ع ، )   ) هّللادبع وبا  ترضح 
دوش یم  هتفگ  ناشیا  هب  سپ  دـناد ،  یمن  يرگید  سک  لاعتم  دـنوادخ  زا  ریغ  ار  اهنآ  ددـع  هک  دوش  یم  هدیـشک  مدرم  زا  يدادـعت  ياـه 

تهجب میدرک  ترایز  ار  ترضح  نآ  اراگدرورپ  دنیوگ :  یم  دوب ؟  هچ  مالسلا )  هیلع   ) یلع نب  نیسح  ترضح  ربق  ترایز  زا  امـش  دصق 
هچنآ ءازا  هب  ربق  بحاص  يارب  تمحر  بلط  روظنم  هب  هتـشاد و  مالـسلااهیلع )   ) همطاف یلع و  ترـضح  و  (ص )  ادخ لوسر  هب  هک  یتّبحم 

هب دنتسه ،  مهیلع  هّللا  مالس  نیـسح  نسح و  همطاف و  یلع و  دّمحم و  ناشیا  دوش :  یم  هتفگ  اهنآ  هب  سپ  دیدرگ .  رداص  ترـضح  نآ  زا 
نآ ءاول  فرطب  سپ  دیدرگ ،  قحلم  (ص )  ادخ لوسر  مچرپ  ءاول و  هب  دیتسه ،  اهنآ  هبترم  هجرد و  رد  ناشیا و  اب  امش  دیوش .  قحلم  اهنآ 
هب بیترت  نیدب  دـشاب و  یم  ع )   ) یلع نینم  ؤملاریما  تسد  هب  ءاول  هک  یلاح  رد  دـنریگ ،  یم  رارق  نآ  هیاس  رد  هدـش و  راپـسهر  ترـضح 

(39  . ) دـنا هتفرگ  ار  ءاوـل  فرط  راـهچ  هدوـب و  نآ  تشپ  پچ و  بناـج  تسار و  تمـس  مچرپ و  وـلج  ناـشیا  دـنوش ،  یم  دراو  تـشهب 
ایموم وت  مغ  زا  هتسکش  تسا  دنب  نیا  رد  شیدازآ  وت  قشع  ریـسا  هن  دیوپب  رگد  یهار  وت  هار  ریغب  هن  دیوجب  ادخ  زج  ار  وت  هک  ره  تخانش 

وت بحم  رگد  دنریگرب  تشهب  زا  ار  ترطع  هک  رگا  هن  دیورب  نیمز  زا  هایگ  هایگ و  زا  لگ  دمدن  رگا  ناتـسوب  رد  وت  رهم  میـسن  هن  دـیوجب 
فطل یّلجت  نآ  هک  مشورـس  داد  هدژم  هک  هن  دـیوشب  ناوت  ار  ام  همان  هایـس  يزیچ  رگد  تمغ  کشا  شراب  ریغب  هن  دـیوبب  نآ  زا  لگ  کـی 

(40  ) هن دیوگب  شرکون  رب  هک  لاحم  دوب 

قوش يور  زا 
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لضف و هچ  ع )   ) یلع نب  نیـسح  ترـضح  ربق  تراـیز  رد  هک  دنتـسناد  یم  مدرم  رگا  دـندومرف :  ترـضح  نآ  (ع ، )  رفعج یبا  ترـضح 
یم يوار  دش .  دهاوخ  عطق  هداتفا و  هرامش  هب  ناشیاه  سفن  اه  ترسح  رطاخب  دندرک و  یم  یهت  بلاق  قوذ  قوش و  زا  امتح  تسا  یباوث 

ترایز هب  قوذ  قوش و  يور  زا  هک  یسک  دندومرف :  ترضح  دشاب .  یم  یباوث  رجا و  هچ  ترضح  نآ  ترایز  رد  مدرک :  ضرع  دیوگ : 
رازه رجا  ردب و  ءادهش  زا  دیهش  رازه  باوث  رجا و  دسیون و  یم  شیارب  هدش  لوبق  هرمع  رازه  ّجح و  رازه  لاعتم  دوادخ  دور  ترضح  نآ 

دوش و یم  روظنم  شیارب  دنـشاب  هدـش  دازآ  ادـخ  هار  رد  هک  هدـنب  رازه  ندومن  دازآ  باوث  هدـش و  لوـبق  هقدـص  رازه  باوـث  راد و  هزور 
هدرک لّکوم  وا  رب  ار  یمیرک  هتـشرف  لاعتم  دنوادخ  هدنام و  ظوفحم  دشاب  ناطیـش  نآ  نیرتمک  هک  یتفآ  ره  زا  لاس  مایا  لوط  رد  هتـسویپ 
یهلا تمحر  ناگتـشرف  درک  توف  لاس  ءانثا  رد  رگا  دشاب و  شرادهگن  مدـق  ریز  الاب و  پچ و  تسار و  رـس و  تشپ  ولج و  زا  ار  يو  هک 

رادـقم هب  هدومن و  شتعیاشم  شربق  ات  هدرک و  شزرمآ  بلط  رافغتـسا و  شیارب  هدومن و  نفک  هداد و  لسغ  ار  وا  هدـش و  رـضاح  شیوسب 
ریکن رکنم و  هتشرف  ود  سرت  فوخ و  زا  هداد و  رارق  شناما  رد  ربق  راشف  زا  هدرک و  داجیا  شیاشگ  تعسو و  شربق  رد  مشچ  عاعـش  لوط 

يو هب  يروـن  تماـیق  زور  رد  دـنهد و  یم  شتـسار  تسد  هب  ار  شباـتک  دـنیاشگ و  یم  تشهب  هب  یبرد  شیارب  دـنراد و  یم  شرذـح  رب 
قوذ قوش و  يور  زا  هک  تسا  یـسک  نیا  دنک :  یم  ءادن  يدانم  ددرگ و  یم  نشور  نآ  وترپ  زا  قرـشم  برغم و  نیب  هک  دوش  یم  ءاطعا 
شاک هک  دنک  یم  وزرآ  اّنمت و  هکنآ  رگم  دنام  یمن  یقاب  تمایق  رد  يدحا  ءادن  نیا  زا  سپ  هدرک و  ترایز  ار  ع )   ) نیسح ماما  ترضح 
مزاس زوس و  هیام  وا  قشع  منیـسح  ياطع  قحتـسم  منیـسح  يادگ  میادگ ،  نم  ( 41  . ) دوب یم  ع )   ) نیـسحلا هّللادبعابا  ترـضح  راّوز  زا 

مزاین هاگ  هلبق  وا  يور 

مرکم ناگدنب 

ار ع )   ) نیسح هک  یسک  يارب  تسه  یباوث  رجا و  هچ  مدرک :  ضرع  ع )   ) هّللادبع یبا  كرابم  رضحم  دیوگ :  یم  ملسم ، ))  نب  دّمحم  ))
دنوادخ مّرکم  ناگدنب  زا  دور  ع )   ) نیـسح ماما  ترـضح  ترایز  هب  قوذ  قوش و  يور  زا  هک  یـسک  دندومرف :  ترـضح  دـنک ؟  ترایز 
تشهب لخاد  راوگرزب  ود  نیا  هک  یتقو  ات  هدوب  ع )   ) یلع نب  نیسح  ترـضح  مچرپ  ءاول و  ریز  تمایق  زور  رد  دوش و  یم  بوسحم  ناّنم 

وت یگـس  اجک  ره  دوب  تسا  یبحاص  ياراد  مگـس  ناوخب  اما  میناوخن  تا  هدـنب  رگ  مگـس  ناتـسآ  نیا  رد  رب  نیـسح  ای  نم  ( 42  . ) دنوش
مگس نانچمه  تنم  ینم و  بحاص 

تبحم

ار یـسک  منادنزرف  نادـنواشیوخ و  زا  مدرک :  ضرع  ع )   ) هّللادـبع یبا  ترـضح  كرابم  رـضحم  دـیوگ :  یم  يو  یبراحم ، ))  حـیرذ  ))
هدومن و بیذکت  ار  نم  تسه ،  ع )   ) نیسح ماما  ترـضح  ربق  ترایز  رد  هک  یباوث  رجا و  هب  مداد  ربخ  اهنآ  هب  یتقو  رگم  مدرکن  تاقالم 

حیرذ يا  دندومرف :  ترضح  یئوگ !  یم  تدوخ  شیپ  زا  ار  ربخ  نیا  هتسب و  غورد  مالسلا )  هیلع  ) دّمحم نب  رفعج  ترضح  رب  وت  دنتفگ : 
دیامن و یم  راختفا  هدرک و  تاهابم  ع )   ) نیـسح ماما  نیرئاز  هب  یلاعت  قح  مسق  ادخب  دـنورب ،  دـنهاوخ  یم  هک  اجک  ره  نک  اهر  ار  مدرم 

نب نیـسح  راّوز  ایآ  دـیامرف :  یم  ناگتـشرف  هب  یلاعت  قح  یتح  دـننک  یم  يربهر  شرع  نیلماح  ادـخ و  بّرقم  ناگتـشرف  ار  رئاز  رفاسم و 
هّللا لوسر  تخد  مالسلااهیلع )   ) همطاف ترـضح  هب  هقالع  ترـضح و  نآ  هب  ّتبحم  قوش و  يور  زا  هک  دینیب  یم  ار  مالـسلا )  هیلع   ) یلع

هب اـمتح  ار  ناـشیا  ما و  هدرک  بجاو  ناـشیا  رب  ار  شیوخ  تمارک  مسق  دوـخ  تمظع  لـالج و  تّزع و  هب  دـنا ؟  هدـمآ  تراـیز  هب  (ص ) 
نیسح ربق  راّوز  ناشیا  نم !  ناگتـشرف  يا  منک .  یم  لخاد  ما  هدرک  هدامآ  مناگداتـسرف  لسر و  ءایبنا و  يارب  مناتـسود و  يارب  هک  یتشهب 

دراد و یم  تسود  زین  ار  نم  بیبح  دشاب  هتشاد  تسود  ار  نم  هک  یسک  تسا و  نم  بیبح  (ص )  دّمحم هدوب و  نم  لوسر  دّمحم  بیبح 
یسک دزرو ،  ضغب  نم  بیبح  هب  تبـسن  هک  یـسک  دراد و  تسود  زین  ار  مبیبح  راد  تسود  دشاب  هتـشاد  تسود  ار  نم  بیبح  هک  یـسک 

 ( ع  ) نیسح ماما  ترایز  تلیضف  زا  www.Ghaemiyeh.comییاهناتساد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 34زکرم  هحفص 21 

http://www.ghaemiyeh.com


ار منهج  منازوسب و  ار  وا  مخزود  شتآ  هب  هدوـمن و  شباذـع  باذـع ،  دـشا  هب  هک  تسا  بجاو  نم  رب  دزرو و  یم  ضغب  نم  هب  هک  تسا 
اب وت  يوک  رس  رب  ( 43  . ) مشاب هدرکن  باذع  روط  نآ  ار  ملاع  لها  زا  يدحا  هک  منک  یباذـع  نانچ  ار  يو  هداد و  رارق  شناکم  نکـسم و 

تیاضر یب  تسا  سب  وت  قشع  مغ  ناهجز  ینکردا  یلع  نبا  نیـسحای  زاب  میوگ  یم  هتفگ و  اهراب  زان  همه  يا  مادـمآ  زاـین  هب  زاـین  زار و 
منکچ مراکب  هداتفا  هرگ  منکچ  مراز  لد  مغ  زا  دشنوخ  ینکردا  یلع  نبا  نیسحای  تسا  سفن  ات  ارم  تسا  نایب  نیا  تسا  سفق  ناهج  ود 

ینکردا یلع  نبا  نیسحای  منکچ  مراین  يور  وت  يوس 

هرمع باوث 

توخن و ّربکت و  يور  زا  هن  دورب  ع )   ) نیسح ماما  ترضح  ترایز  هب  رجا  باوث و  دیما  هب  هک  یسک  دندومرف :  ع )   ) قداص ماما  ترضح 
یمن یقاب  وا  رب  شزغل  یگدولآ و  چیه  نیاربانب  ددرگ ،  یم  رهاط  كاپ و  بآ  اب  هماج  هک  روطنامه  هدش  كاپ  شناهانگ  هعمس  ءایر و  هن 
هرمع کـی  باوث  دـنک  یم  دـنلب  نیمز  يور  زا  ار  شمدـق  ماـگ و  هاـگره  هداد و  وا  هب  جـح  کـی  باوـث  هتـشادرب  هک  یمدـق  رهب  دـنام و 
الببرک هیداب  رد  راب  اه  هفیاط  اه ،  هلفاق  رگد  هک  ایآ  دوش  دـنیاشگب  الو  لها  خر  هب  تمحر  رد  دـنیاشگب  البرک  هر  هک  ایآ  دوش  ( 44) دراد

دنیاشگب

ربکت نودب 

ربق ترایز  هب  هک  یسک  مدرک :  ضرع  ع )   ) ماما كرابم  رضحم  دیوگ :  یم  ع )   ) هّللادبع یبا  ترـضح  زا  حادق ، ))  نومیم  نب  هّللادبع  ))
شباوث دشاب  توخن  ربکت و  نودب  شترایز  هدوب و  بانج  نآ  قح  هب  فراع  هک  یلاح  رد  دورب  مالـسلا )  هیلع   ) یلع نب  نیـسح  ترـضح 

دیعـس ار  وا  دشاب  یقـش  صخـش  رگا  دنـسیون و  یم  شیارب  هدـش  هتفریذـپ  هرمع  رازه  لوبقم و  جـح  رازه  دـندومرف :  ترـضح  تسیچ ؟ 
يا مناج -  نیسح  يا  میراد  وگتفگ  تقـشع  زا  هک  ام  ( 45  . ) دروخ یم  هطوغ  ّلجوّزع  دنوادخ  تمحر  رد  هتـسویپ  دنیامن و  یم  دادملق 

مناج نیسح  يا  مناج -  نیسح  يا  میراد  وزرآ  ار  تیالبرک  مناج  نیسح 

شزرمآ بلط 

شرـضحم ناسارخ  لها  زا  یهورگ  هک  یلاح  رد  مدوب  ع )   ) هّللادبع ابا  ترـضح  كرابم  رـضحم  دـیوگ :  یم  ناکـسم ، ))  نب  هّللادـبع  ))
دومرف ترضح  دندرک ؟  لا  ؤس  ترضح  زا  نآ  باوث  لضف و  و  مالسلا )  هیلع   ) یلع نب  نیسح  ربق  ترایز  هب  عجار  نانآ  دندوب ،  فرـشم 
یلاعت قح  دشاب  ادخ  طقف  شتّین  دنک و  ترایز  ار  ع )   ) نیـسح ماما  هک  یـسک  دندومرف :  یم  راوگرزب  نآ  هک  دومرف  لقن  مّدج  زا  مردپ  : 
شرفس ریس و  رد  ار  وا  ناگتشرف  دشاب و  هدیئاز  ار  وا  شردام  هک  يدولوم  دننامه  هدروآ  نوریب  بونذ  زا  ار  وا  هدومن و  وحم  ار  شناهانگ 

وا ّتیفیک  نیمهب  دنهد و  تکرح  هکنیا  نودب  هدومن  نهپ  شرس  رب  ار  شیاهلاب  یهاگ  هدز و  لاب  شرس  يالاب  ینعی :  دننک ،  یم  تعیاشم 
فاـنکا فارطا و  زا  هدومن و  شزرمآ  بلط  وا  يارب  لاـعتم  راـگدرورپ  زا  ناگتـشرف  دـسرب .  شلها  لزنم و  هب  يو  اـت  هدومن  تعیاـشم  ار 

 : ای  ) يدومن شترایز  وت  هک  یسک  نآ  تسا  كاپ  یکاپ و  دنیوگ :  یم  هداد و  ءادن  ار  وا  ناگتـشرف  هدرک و  هطاحا  ار  وا  تمحر  نامـسآ 
وت هب  ام  مالس  ( 46  . ) دننک یم  يرادـهگن  ظفح و  شلایع  لها و  نایم  رد  ار  وا  و  يا )  هدومن  شترایز  هک  یـسک  رب  اشوخ  وت و  رب  اشوخ 

مایپ يا  هداتسرف  هعیش  يارب  کشخ  بل  اب  غیت  ریز  رد  هک  وت  رب  مالس  نیـسح  مالـس  دنک  يدهم  وت  روضح  رد  هک  نیـسح  ماما  نیموس  يا 
داهن وت  لتاق  هک  يا  هظحل  نآ  وت و  رب  مالس  نیسح  ماش  ریسم  رد  نیمز  يور  تخیر  هک  ترس  نوخ  ياه  هرطق  نآ  وت و  رب  مالـس  نیـسح 

ترغصا رب  وت و  رب  مالس  نیسح  مام  ياجب  مسوب  وت  يولگ  ایب  تفگ  یم  تبنیز  هک  مد  نآ  وت و  رب  مالس  نیسح  ماک  هنـشت  لعل  نآ  رب  غیت 
نیسح ماکب  ار  تداهش  دهش  تخیرب  افج  ریت  هک 
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ترخآ ایند و  تجاح 

زا ار  وا  یلاعتقح  دنک ،  ترایز  ادخ  يارب  هّللا و  یلا  ۀبرق  ار  ع )   ) نیسح ماما  ترضح  ربق  هک  یـسک  دندومرف :  ع )   ) هّللادبع وبا  ترـضح 
رگم هتـساوخن  دـنوادخ  زا  ار  ترخآ  اـیند و  جـئاوح  زا  یتجاـح  دـهد و  یم  رارق  ناـما  رد  ار  وا  ربکا  عزف  زور  هدومن و  دازآ  منهج  شتآ 

ادخ ناقشاع  رهب  زا  البرک  نادیهش  ربق  فاوط  رهب  البرک  ناتسب  هب  تفر  هکنآ  لد  مرخ  ( 47  . ) دیامرف یم  ءاطعا  يو  هب  یلاعت  يراب  هکنآ 
زا البرک  ناناوج  كاپ  نوخ  نیگنر و  تسه  هک  الببرک  نشلگ  تسینـشلگ  شوخ  ـالبرک  نـالوج  هصرع  تسا  یهگنـالوج  لاـصو  هر  رد 

البرک ناتسلگ  هتشگ  هاگ  هولج  شوخ  راذعلگ  ناناوج  خرس  زبس و  طخ 

لامعا نیرتبوبحم 

وا دزن  لامعا  نیرترب  هدوب و  ع )   ) نیـسح ترـضح  ربق  ترایز  یلاعت  قح  دزن  لامعا  نیرت  بوبحم  دندومرف :  ع )   ) هّللادـبع یبا  ترـضح 
نایرگ یهلا  هاگردب  دوجـس  لاح  رد  هک  تسا  يا  هدنب  ادخ ،  هب  هدـنب  نیرت  کیدزن  تسا و  نم  ؤم  رب  يداش  رورـس و  لاخدا  یلع  ّلج و 

یم قشع ،  هاگنابرق  هب  ءادهّشلادیس  ادج ،  دش  هبعک  زا  ادخ  نید  وت  زا  دش ،  هدنیاپ  هک  يا  البرک  يا  وت  رب  مالّسلا ،  مالّسلا ،  ( 48  . ) دشاب
نید وت  زا  دش  هدنیاپ  هک  يا  البرک  يا  وت  رب  مالّسلا ،  مالّسلا ،  یبتجم  ياتمه  یلع ،  مشچ  رون  یفطـصم  زیزع  همطاف ،  نیـسح  انم  زا  دور 

ادخ

رهطم ربق  ترایز 

كرت ارنآ  هدرک و  یلبنت  لاسکی  مدـش ،  یم  فّرـشم  ّجـح  هب  لاس  ره  رد  تفگ :  درک و  لقن  میارب  ناّـهد  ریـشب  زا  نانـس ))  نب  دّـمحم  ))
زا هتشذگ  لاس  رد  ار  وت  زیچ  هچ  ریشب  يا  دندومرف :  نم  هب  مدیسر  ع )   ) هّللادبع یبا  ترضح  رـضحم  هتفر و  جح  هب  هک  دعب  لاس  مدرک و 
جح هب  اذـل  دوش .  فلت  متـشاد  فوخ  متـساوخ و  یم  مدرم  زا  هک  متـشاد  یلام  موش  تیادـف  مدرک :  ضرع  هدرک ؟  لـبنت  تسـس و  جـح 

فقوم لها  بیصن  هچنآ  دندومرف :  نم  هب  ترضح  متفر .  ع )   ) نیسح ماما  ترضح  رّهطم  ربق  ترایز  هب  هفرع  زور  ضوع  رد  یلو  هدماین 
فراع و ترـضح  نآ  قح  هب  هک  یلاح  رد  دنک ،  ترایز  ار  ع )   ) نیـسح ربق  هک  یـسک  ریـشب  يا  دیدرگن ،  توف  وت  زا  دش ،  اه ) یجاح  )

نیسح ياونین  قشاع  مقشاع  نیسح  يالبرک  قشاع  مقـشاع  ( 49  . ) هدومن ترایز  شرع  رد  ار  ادخ  هک  تسا  یـسک  دـننام :  دـشاب ،  هاگآ 
رحـس ات  ادـخ  يا  منک  اـهلد  درد  رب  مریگب ز  ار  شا  هشوگ  شـش  ربق  نارورـس  نآ  ربق  منک  ناراـب  هسوب  ناـهن  رد  نم  مراد  وزرآ  ادـخ  يا 

زا مایپ  نم  ما  هدروآ  ناتسود  همه  زا  مالس  ربمیپ  مشچ  رون  نیـسح  يا  ناوتان  يا  هتـشگ  دش  هچ  ربکا  غاد  ناوجون  ربکا  رغـصا و  زا  مسرپ 
ار ناتسود  نیا  نایرگ  مشچ  رظن  وت  نیسح  ای  نک  هعمج  بش  کی  رگج  نوخ  میا  هتشگ  زیزع  تقارف  زا  رگید  اهاش  وت  یهاوخن  راوز  هچ 

البرک هر  نیا  نک  زاب  ادخ  يا  البرک  ترسح  زا  دندرم  ناتـسود  رگد  دوش  ناوراک  ریما  ار  ناتـسود  رگد  وش  امنهار  نیـسح  ار  البرک  رگن 
(50  ) نیسحای نیسحای  نیسحای  نیسحای 

ادعس هرمز  رد  ینالوط و  رمع  قزر و 

 ( ع  ) یلع نب  نیـسح  ترایز  کلملادبع  يا  دندومرف :  نم  هب  ترـضح  تفگ :  ع ، )   ) هّللادبع یبا  ترـضح  زا  یمعثخ ، ))  کلملادبع  ))
رمع نآ  هطساوب  یلاعت  قح  اریز  ترضح ،  نآ  ترایز  هب  دینک  رما  ار  ام  نایعیش  و  امرف ،  رما  نآ  هب  ار  تباحـصا  نارای و  نکم و  كرت  ار 

تایح لاـح  رد  دـیامن .  یم  عفد  دـنک  یم  بلج  ار  رـش  يدـب و  هک  يروما  دـیامرف و  یم  عساو  ار  تقزر  يزور و  هدرک و  ینـالوط  ار  وت 
هک ینم  ؤم  ره  رب  ترـضح  نآ  ترایز  و  ( 51  . ) دسیون یم  ءادعس  هرمز  رد  ار  وت  دیعـس و  رگم  درم  یهاوخن  هدومن و  دنمتداعـس  دیعس و 
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 . تسا بجاو  دراد  ادخ  فرط  زا  شترضح  تماما  هب  رارقا 

اور تجاح 

زا هک  یماگنه  يو  دندومرف :  دور  یم  ع )   ) نیسح ماما  ربق  ترایز  هب  هک  یسک  هرابرد  ترـضح  ع ، )   ) هّللادبع یبا  زا  ناّهد ، ))  ریـشب  ))
ربق هب  ات  هدش  هیزنت  سیدقت و  یمدق  ره  هب  هتسویپ  سپس  دوش و  یم  هدیزرمآ  شناهانگ  دراد  یم  رب  هک  یمدق  ره  هب  دوش  یم  ادج  شلها 

ار نم  منک ،  ءاطعا  وت  هب  ات  نک  لا  ؤس  نم  زا  نم  هدـنب  دـیامرف :  یم  هدـناوخ و  ار  وا  لاعتم  دـنوادخ  دـسر  اجنآ  هب  یتقو  دـسر  یم  رهطم 
 : دـندومرف ع )   ) ماما تفگ :  يوار  میامن .  هدروآرب  ات  هاوخب  نم  زا  ار  تتجاح  مهدـب ،  وت  هب  ات  امن  بلط  نم  زا  میامن ،  تتباجا  ات  ناوخب 

(52  . ) دیامرف ءاطعا  ار  هدومن  لذب  هچنآ  هک  ادخ  رب  تسا  قح  و 

ادخ نیرفاسم 

 ( مالسلا هیلع   ) یلع نب  نیسح  ترضح  رّهطم  ربق  لّکوم  هک  دراد  یناگتشرف  لاعتم  دنوادخ  دندومرف :  ترضح  ع )   ) هّللادبع یبا  ترضح 
رایتخا رد  هدومن و  ءاطعا  ناگتشرف  نیا  هب  ار  وا  ناهانگ  دنوادخ  دیامن  یم  ار  ترضح  نآ  ترایز  دصق  صخش  هک  یماگنه  دنـشاب ،  یم 

یم فعاضم  ار  وا  تانسح  تشادرب  ار  يدعب  مدق  یتقو  سپس  دننک  یم  وحم  ار  ناهانگ  ناگتشرف  دراذگ  مدق  يو  یتقو  دراذگ  یم  اهنآ 
سیدقت و هتفرگ و  ار  شفارطا  سپس  دننادرگ  یم  بجاو  يو  يارب  ار  تشهب  هک  یئاج  ات  هدرک  فعاضم  ار  وا  تانسح  هتـسویپ  دنیامن و 

لسغ راّوز  یتقو  دیئامن و  هیزنت  سیدقت و  ار  ادخ  بیبح  بیبح  راّوز  هک  دنهد  یم  ءادن  ار  نامسآ  ناگتشرف  سپس  دنیامن و  یم  شهیزنت 
هارمه تشهب  رد  نم  اب  هک  ار  امش  داب  تراشب  ادخ  نیرفاسم  يا  دیامرف :  یم  هداد و  ءادن  ار  ناشیا  (ص )  دّمحم ترـضح  دندومن  ترایز 
ترخآ ایند و  رد  هدروآرب و  ار  امـش  جـئاوح  هک  منماض  نم  دـیامرف :  یم  هداد و  ءادـن  ار  ناشیا  ع )   ) نینم ؤملاریما  سپـس  دوب .  دـیهاوخ 

لها و هب  اـت  هتفرگ  رب  رد  ار  ناـنآ  پچ  تسار و  زا  هدز و  هقلح  ناـشیا  رود  ناگتـشرف  نآ  زا  سپ  میاـمن .  رود  امـش  زا  ار  تنحم  ءـالب و 
ترایز ارم  لد  رد  تسا  رواد  فطل  زا  وت  ياوه  ارم  رس  رب  تسا  رس  رد  وت  ِياوه  تسارم  نتب  ناج  ات  ( 53  . ) دندرگزاب دوخ  نادنواشیوخ 
تـسا رجنخ  ریـشمشب و  فاصم  رد  زوریپ  وت  كاپ  نوخ  ناـهج ،  قلخ  راـختفا  يا  تسا  رتافـص  اـب  نیرب  دـلُخز  ماوت  ربق  تسوزرآ  وت  ربق 

رپرپ ياهلگ  سرون و  ياه  هچنغ  رب  ناغف  رد  وت  نازخ  غابب  یلبلب  ره  تسا  ربکا  هّللا  رورپ  حور  گناب  ات  اپب  وت  نوگلگ  مچرپ  هشیمه  دـشاب 
تسا

دنوادخ تمارک 

لاعتم دنوادخ  تمارک  رد  تمایق  زور  دهاوخ  یم  هک  یـسک  دندومرف :  ع )   ) هّللادـبع یبا  ترـضح  زا  یلهاکلا ، ))  ییحی  نب  هّللا  دـبع  ))
تمارک نیرتالاب  هکنآ  هچ  دنک  ترایز  ار  ع )   ) نیسح دیاب  سپ  ددرگ  شلماش  هلآ  هیلع و  هّللا  تاولـص  دّمحم  ترـضح  تعافـش  دشاب و 

زاب لا و  ؤس  دروم  ار  يو  هدش  بکترم  ایند  یناگدنز  رد  هک  یناهانگ  دوش و  یم  هداد  وا  هب  کین  رجا  باوث و  هدیـسر و  يو  هب  یلاعتقح 
 ، دـشاب اهایرد  يور  رادـقم  هب  هماهت و  ياه  هروک  یگرزب  هبو  نابایب  ياه  گیر  دادـعت  هب  شناـهانگ  هچ  رگا  دـنهد ،  یمن  رارق  تساوخ 
 . دوب هتفرگ  رارق  متس  دروم  روهقم و  شمسج  سفن و  ًایناث :  دوب .  مولظم  ًالّوا :  هک :  دش  هتشک  یلاح  رد  امهیلع  هّللا  مالس  یلع  نب  نیسح 
رب ام  مالس  البرک  بل  هنشت  نآ  حور  رب  دورد  ادخ  هار  هتشک  نیـسح  رب  ام  مالـس  ( 54  . ) دندوب هنـشت  شباحـصا  تیب و  لها  دوخ و  ًاثلاث : 
زا شتـسد  ود  هدش  نید  هر  رد  هک  شرکـشل  یقاس  ناکدوک و  یماح  هب  شرورپ  مغ  بنیز  رب  موثلک و  ّما  هب  شرغـصا  مه  ربکا و  مساق و 
رب منم  بر  ای  تفگ  هک  شبل  درو  دوب  هک  یمالک  نیرخآ  هب  شبرای  همزمز  زامن و  نیرخآ  هب  شبنیز  لد  زوس  عادو و  نیرخآ  هب  ادج  نت 

همه رب  داهج  مایق و  سرد  ناهج  قلخ  هب  داد  داهن  دوخ  فکب  ناج  رشب  تاجن  رهب  دادب  ار  دوخ  یتسه  ادخ  هارب  هکنآ  اضر  یهاوخ  هچنآ 
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نیسح يارب  طقف  ام  بلق  نیا  دپط  یم  نیسح  يارس  نحص و  ناقشاع  هگ  هدعو  نیسح  يالببرک  دوب  اهلد  هلبق  اهب  شنوخ  هب  داد  نیملسم 
(55) البرک ام  بیصن  دوش  یک  ادخ  ادخ 

ریگب رس  زا  ار  تلمع 

ترایز شدصق  هدش و  جراخ  شا  هناخ  زا  هک  یسک  دندومرف :  ترضح  نآ  هک  ع ، )))   ) میهاربا یبا  ترـضح   )) زا دشار ، )) نب  نسح  ))
هتـشرف نآ  سپ  درامگ  یم  وا  رب  ار  يا  هتـشرف  لاعتم  دـنوادخ  دـشاب ،  امهیلع  هّللا  مالـس  ّیلع  نب  نیـسحلا  هّللادـبع  ابا  ترـضح  رهّطم  ربق 

برد زا  یتقو  ددرگ و  دراو  رئاح  هب  ات  دـسیون  یم  دوش  جراخ  صخـش  نیا  ناـهد  زا  هچنآ  هتـسویپ  هداد و  رارق  وا  تشپ  رد  ار  شتـشگنا 
کنیا دش  عقاو  شزرمآ  نارفغ و  دروم  مامت  تشذگ  هچنآ  دیوگ :  یم  وا  هب  سپس  هداهن  شتـشپ  طسو  ار  شتـسد  فک  دش  جراخ  رئاح 

(56  . ) زادرپب لمع  هب  ءادتبا  زا 

هعساو تمحر 

نآ تمدخ  ناسارخ  لها  زا  یهورگ  هک  یلاح  رد  مدیسر  ع )   ) هّللادبعابا ترضح  كرابم  روضح  دیوگ :  یم  ناکـسم ، ))  نب  هّللادبع  ))
لا ؤس  تسا  نآ  رد  هک  یباوث  و  ع )   ) یلع نب  نیـسح  ترـضح  ربق  تراـیز  هب  عجار  باـنج  نآ  زا  ناـشیا  دـندوب ،  هدـش  فّرـشم  باـنج 

تبرق دصق  هب  ادخ و  يارب  ًافرـص  ار  ترـضح  نآ  هکیـسک  دندومرف :  یم  هک  دندرک  لقن  مّدـج  زا  مردـپ  دـندومرف :  ترـضح  دـندومن ؟ 
ناگتشرف شرفس  لوط  رد  دهد و  یم  رارق  هدیئاز  ردام  هک  يدازون  نوچمه  ار  وا  هدومن و  شیاهر  ناهانگ  زا  لاعتم  دنوادخ  دنک  ترایز 

زا ناگتـشرف  زین  ددرگ و  زاب  شلها  هب  ات  هدرک  یهارمه  ار  وا  لاـح  نیا  اـب  هدوشگ و  ار  دوخ  ياـه  لاـب  شرـس  يـالاب  هدرک و  شتعیاـشم 
يو هب  هدرک و  ءادن  ناگتشرف  هتفرگ و  ارف  ار  وا  یهلا  هعساو  تمحر  نامـسآ  فانکا  فارطا و  زا  دزرمایب و  ار  وا  هک  دنهاوخ  یم  دنوادخ 
یم شظفح  شناشیوخ  لها و  نیب  ار  يو  هتـسویپ  تسا و  رّهطم  كاـپ و  زین  يدومن  شتراـیز  هک  سک  نآ  یتسه و  كاـپ  دـنیوگ :  یم 
ماش زا  هتـشگ  رب  بنیز  نم  نم  نیع  رون  نم  نیـسح  وک  هدید  بآ  اب  منک  یم  ترایز  لسغ  هدیچ  ياهلگ  تبرت  فاوط  رهب  ( 57  . ) دنیامن

هدیپط نوخ  كاخباجنیا و  ارحـص  كاخ  نیا  زا  دـیآ  ّتبحم  يوب  نم  نیع  رون  نم  نیـسح  وک  منامهم  هزات  نوخ  غاب  رب  نیعبرا  رد  مناریو 
نیع رون  نم  نیسح  وک  اهنت  هّکی و  غیت  ریز  منیـسح  مدید  اجنیا  مدوب  دوخ  نداد  ناج  دهاش  نم  نم  نیع  رون  نم  نیـسح  وک  ارهز  ياهلگ 

نم نیع  رون  نم  نیسح  وک  میاه  هلال  نیا  نتشگ  رپرپ  دهاش  میادخ  نوخ  متام  ناوخ  هضور  نم  نم 

هرمع جح و  هد  باوث 

رجا و هچ  دیـسرپ :  لئاس  مدوب ،  رـضاح  اجنآ  زین  نم  درک و  لا  ؤس  ع )   ) هّللادـبعابا ترـضح  زا  يدرم  تفگ :  هجراـخ ، ))  نب  نوراـه  ))
نآ هب  ار  هتـشرف  رازه  راهچ  لاعتم  دنوادخ  دندومرف :  ترـضح  دـنک ؟  ترایز  ار  ع )   ) نیـسح ماما  ترـضح  هک  یـسک  يارب  تسا  یباوث 

ردپ و مدرک :  ضرع  دـننک .  یم  هیرگ  ترـضح  نآ  يارب  تمایق  زور  ات  هدوب و  هدولآ  رابغ  هدـیلوژ و  یگلمج  هک  هدرک  لّکوم  ترـضح 
ترضح تسا ؟  هرمع  جح و  لداعم  ع )   ) نیـسح ماما  ترایز  باوث  دنا :  هدومرف  هک  هدش  لقن  ناتراوگرزب  ردپ  زا  دنوش ،  تیادف  مردام 

(58  . ) دیسر هرمع  ّجح و  هد  هب  ات  درمش  ار  هرمع  ّجح و  دادعت  دعب  هرمع  ّجح و  یلب ،  دندومرف : 

لوبقم جح  یس 

 ( یقیناود روصنم   (( ) یـسابع رفعج  وبا   )) تموکح ءادتبا  رد  ع )))   ) هّللادبع وبا  ترـضح   : )) دـیوگ یم  یمرـضح ))  مساق  نب  یـسوم  ))
هک شاـب  رظتنم  تسیاـب و  گرزب  هداـج  راـنک  ورب  یـسوم ،  يا  دـندومرف :  نم  هب  دـندومرف ،  لـالجا  لوزن  فـجن  رد  هدـش و  قارع  دراو 
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یم ار  وت  (ص )  ادخ لوسر  نادـنزرف  زا  یکی  وگب :  يو  هب  دـش  وت  کیدزن  هاگ  ره  دـمآ ،  دـهاوخ  هّیـسداق ))   )) فرط زا  يدرم  بیرقنع 
رایسب اوه  هداتسیا و  نآ  رانک  مدیسر و  اجنآ  هب  هتفر و  روبزم  هداج  فرط  هب  نم  دیوگ :  یم  یسوم  دمآ .  دهاوخ  وت  اب  يدوزب  وا  دناوخ ، 
ماگنه نیا  رد  منک ،  كرت  ار  وا  اب  تاقالم  هتشگ و  رب  هدرک و  تفلاخم  دوب  کیدزن  هک  يّدحب  مدوب  هداتسیا  اجنآ  رد  هتـسویپ  دوب ،  مرگ 

 ، دش نم  هب  کیدزن  ات  هتخود  نآ  هب  مشچ  سپ  هتسشن ،  يرتش  يور  هک  تسا  يدرم  هیبش  دیآ و  یم  ولج  هب  هک  دروخ  يزیچ  هب  ممـشچ 
تیارب مایپ  هدرک و  یفرعم  نم  هب  ار  امـش  ناـشیا  دـناوخ  یم  ار  امـش  (ص )  ادـخ لوسر  نادـنزرف  زا  یکی  اـجنیا  رد  درم  يا  متفگ :  وا  هب 

دناباوخ و ار  شرتش  يو  میدیـسر ،  همیخ  کیدزن  ات  مدرب  ار  وا  دیوگ :  یم  یـسوم  میورب .  شتمدخ  هب  مه  اب  تفگ :  درم  دنا .  هداتـسرف 
هدش کیدزن  زین  نم  دش و  همیخ  لخاد  یبارعا  دندناوخ ،  ار  وا  همیخ  نورد  زا  ترـضح  سپ  دوب ،  لوخد  نذا  رظتنم  داتـسیا  همیخ  برد 

؟  يدمآ اجک  زا  دندومرف ،  يو  هب  ع )   ) هّللادبع وبا  ترضح  مدید .  یمن  ار  اهنآ  یلو  مدینش  یم  ار  ناشیا  نخـس  هدیـسر و  همیخ  برد  ات 
یم عضوم  نالف  زا  نم  یلب  درک :  ضرع  وا  یتسه ؟  ناکم  نـالف  نـالف و  زا  وت  دـندومرف :  ترـضح  نمی .  یحاون  نیرترود  زا  تفگ :  وا 

مدمآ ع )   ) نیسحلا هّللادبعابا  ترضح  ترایز  دصق  هب  درک :  ضرع  يدمآ ؟  فرط  بوص و  نیا  هب  هچ  يارب  دندومرف :  ترـضح  مشاب . 
رـس هب  هکنآ  رگم  متـشادن  یتجاح  چیه  درک :  ضرع  یتشادن ؟  يرگید  تجاح  چیه  يا و  هدمآ  ترایز  يارب  اهنت  دـندومرف :  ترـضح  . 

مناشیوخ لها و  هب  هدرک و  یظفاحادـخ  شترـضح  زا  سپـس  هدرک و  تراـیز  ار  شباـنج  هدـناوخ و  زاـمن  هتفر و  ترـضح  نآ  رّهطم  ربق 
دالوا و لها و  دوخ و  رمع  رد  تکرب  شتراـیز  رد  درک :  ضرع  دـینیب ؟  یم  هچ  ترـضح  نآ  تراـیز  رد  دـندومرف :  ترـضح  مدرگرب . 
هب ع )   ) ماما دیوگ :  یم  یـسوم  ددرگ .  یم  فرط  رب  نامیراتفرگ  هدش و  هدروآ  رب  نامیاه  هتـساوخ  جئاوح و  هدوب و  نامـشیاعم  لاوما و 
ادخ لوسر  رسپ  زا  درک :  ضرع  درم  نآ  میوگن ؟  تیارب  نیا  زا  رتشیب  ترـضح  نآ  ترایز  تلیـضف  زا  ایآ  ینمی  ردارب  يا  دندومرف :  يو 

ماجنا (ص )  ادخ لوسر  اب  هک  تسا  يا  هزیکاپ  لوبقم و  ّجح  کی  لداعم  ع )   ) نیـسح ماما  ترایز  دندومرف :  ترـضح  دـیئامرفب :  رتدایز 
اب هک  تسا  يا  هزیکاپ  لوبقم و  ّجـح  ود  لداـعم  دـنگوس  ادـخ  هب  يرآ ،  دـندومرف :  ترـضح  درک .  بجعت  راـتفگ  نیا  زا  درم  نآ  دوش . 

هکنیا ات  دندوزفا  یم  لوبقم  ياه  جح  دادعت  رب  ع )   ) ماما بیترت  نیدب  سپ  دش  هدوزفا  شبجعت  رب  درم  نآ  دوش .  ماجنا  (ص )  ادخ لوسر 
(59  . ) دریگ ماجنا  (ص )  ادخ لوسر  اب  هک  تسا  يا  هزیکاپ  لوبقم و  ّجح  یس  اب  لداعم  ترضح  نآ  ترایز  دندومرف :  رخآ  رد 

دیهش بیرغ و 

ام رب  دندوب  راوس  اه  شوگزارد  رب  هک  یهورگ  سپ  مدوب  ع )   ) هّللادبع یبا  ترضح  كرابم  رضحم  دیوگ :  یم  کلملادبع ))  نب  دیزی  ))
زیچ هچ  دندومرف ،  دـنور .  یم  ءادهـش  روبق  ترایز  هب  مدرک :  ضرع  دـنراد ؟  ار  اجک  دـصق  اهنیا  دـندومرف :  نم  هب  ترـضح  دنتـشذگ . 

نیسح ماما   ) ترضح نآ  ترایز  ایآ  درک :  ضرع  شکرابم  رضحم  قارع  لها  زا  يدرم  تشاد ! ! ؟  زاب  دیهش  بیرغ  ترایز  زا  ار  ناشیا 
دادعت ترضح  سپس  تسا .  رتهب  ّجح  کی  هرمع و  کی  هرمع و  ّجح  کی  زا  بانج  نآ  ترایز  دندومرف :  ترضح  تسا ؟  بجاو  (ع )) 

یم يوار  دنـشاب .  روربم  لوبقم و  اهنآ  مامت  هّتبلا  دـندومرف :  دـعب  دندرمـش و  هرمع  تسیب  ّجـح و  تسیب  ات  هدرک  دایز  ار  اه  هرمع  ّجـح و 
ما هداد  ماجنا  ّجح  هدزون  نم  درک :  ضرع  دیسر و  شروضح  دمآ و  يدرم  هک  مدوب  هدشن  صّخرم  شرـضحم  زا  دنگوس  ادخ  هب  دیوگ : 

نیسح ماما  ربق  ایآ  دندومرف :  ترضح  ددرگ .  لماک  تسیب  ددع  ات  بیترت  نیدب  هدش و  مبیـصن  رگید  ّجح  کی  هک  دیهاوخب  دنوادخ  زا  ، 
اذِا ( 60  . ) دشاب یم  رتهب  ّجح  تسیب  زا  ترـضح  نآ  ترایز  دـندومرف :  ترـضح  ریخ .  درک :  ضرع  درم  نآ  يا ؟  هدرک  ترایز  ار  (ع ) 
رهق شتآ  زا  یهر  یهاوخ  رگا  نیَـسُحلا  ِراوُز  ُرابُغ  هیَلَع  اًمـسِج  ُّسُمَت  َسَیل  َراّنلا  ّنِاَف  ینیَع  َریرَق  َهلالا  یَقَلت  ِیَِکل  ًانیـسح  رُزَف  َتاجِّنلا  َتئِش 

(61) ار اونین  هاش  درک  ترایز  قوش  زا  هکنآ  شتآ  هب  دزوسیمن  ار  البرک  بیرغ  نک  ترایز 

جح هاجنپ 
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ع  ) نیسح ماما  ترضح  ربق  هک  یسک  يارب  مدرک ،  ضرع  هّللادبع  یبا  ترضح  كرابم  رـضحم  دیوگ :  یم  يو  هقدص ، ))  نب  ةدعـسم  ))
دیوگ یم  يوار  دشاب .  یم  دنروآ  اجب  ادخ  لوسر  اب  هک  یّجح  کی  باوث  دندومرف :  ترـضح  تسا ؟  یباوث  رجا و  هچ  دنک  ترایز  ار  ( 
يوار ّجح .  ود  باوث  هکلب  یلب  دندومرف :  ترـضح  (ص ! ! ؟ )  ادخ لوسر  اب  ّجح  کی  باوث  موش ،  تیادف  متـشاد :  هضرع  شرـضحم  : 

ترضح ار  اهّجح  دادعت  هتسویپ  ّجح و  هس  باوث  هکلب  یلب  دندومرف :  ع )   ) ماما ّجح ؟  ود  باوث  موش ،  تیادف  مدرک :  ضرع  دیوگ :  یم 
یلب دندومرف :  ع )   ) ماما (ص ! ! ؟ )  ادخ لوسر  اب  ّجح  هد  باوث  موش ،  تیادف  مدرک :  ضرع  دندیـسر .  ّجـح  هد  هب  ات  دـندرک  یم  هفاضا 
دیسر ات  هاجنپ  هب  ات  دندرب  یم  الاب  ار  اهّجح  ددع  هتـسویپ  سپ  ّجح ! ؟  تسیب  باوث  موش ،  تیادف  مدرک :  ضرع  ّجح .  تسیب  باوث  هکلب 

هراچ مرک  زا  تبیـصم  نیا  زا  مزوس  بش  زور و  میاون  رد  نیـسح  قارف  زا  میالبرک  قشاع  ادـخیا  ( 62  . ) دندومرف رایتخا  توکـس  رگید  و 
همیخ قشاع  میادـف  ناج  قح  هارنیا  رد  نم  میوگتفگ  وا  دای  یبش  ره  میوجتـسج  نیـسح  يـالبرک  میوزرآ  یکدوک  زا  هدوب  میارب  نک  یئ 

هب ار  نآ  مراد  وزرآ  منیمغ  لد  نیـسح  رازم  زا  میاون  ین  مزاع  ادخ  يا  منیـش  روش و  دـصب  شیازع  رد  منیملاع  رورـس  رکاذ  منیـسح  ياه 
دجسم ار  فجن  مدیدن  متشگ  ریپ  میادج  رس  ربکا  رئاز  ناریـسا  هآ  زوس  زا  میرگ  نادیهـش  نآ  متام  زا  ملان  منیـشن  شهاگلتق  رد  هتفر  منیب 

نک یتمحر  متامم  لاحب  هتسکش  لد  متارف  زا  یتبرش  هنشت  میانث  درو و  هتشگ  البرک  ارفسا  نیا  مروخیم  بش  زور و  ار  فرـش  نآ  هفوک و 
هچ نم  مراپـس  ناج  شهر  رد  میـضار  مراسگمغ  نیـسح  يازع  رد  مرادـن  تقایل  برق و  هچرگ  میآ  رد  تنحم  راب  زا  هک  ات  متایح  بآ  ز 

ار الب  ماش  جح و  هرمع و  ار  البرک  ادخ  مبیصن  نک  میادگ  ریقف و  مزاس 

هرمع رازه  جح و  رازه 

 ( ع  ) نیسح ماما  ترایز  هب  هک  یسک  يارب  مدرک :  ضرع  شرضحم  دیوگ :  یم  هّللادبع ،  یبا  ترـضح  زا  حاّدق ، ))  نومین  نب  هّللادبع  ))
یم یباوث  رجا و  هچ  دـشاب  هتـشادن  شترایز  زا  یفاکنتـسا  رابکتـسا و  چـیه  هدوب و  هاگآ  فراع و  ترـضح  نآ  قح  هب  هک  یلاح  رد  دور 

دـننک و یم  شبوسحم  دیعـس  هدوب  یقـش  رگا  دنـسیون و  یم  لوبقم  هرمع  رازه  ّجـح و  رازه  باوـث  وا  يارب  دـندومرف :  ترـضح  دـشاب ؟ 
يوک مزاـع  تسدازآ  رگید  هک  تراـیز  هب  دباتـشب  ـالببرک  هش  رهم  شلد  هب  دراد  هکره  ( 63  . ) تسا رو  هطوغ  ادـخ  تمحر  رد  هتـسویپ 

(64  ) تسداشلد ازج  زور  نیسح  يوک  رئاز  اون  هب  نازیزع  منیسح 

ندرک دازآ  هدنب 

لوسر دـنزرف  ربـق  تراـیز  هب  اـیآ  موش ،  تیادـف  مدرک :  ضرع  ع )   ) هّللادـبع وبا  ترـضح  رـضحم  دـیوگ :  یم  ینئادـم ، ))  دیعـس  وبا  ))
ناـگ و هزیکاـپ  نـیرت  هزیکاـپ  هـک  (ص )  ادـخ لوـسر  دـنزرف  ربـق  تراـیز  دیعــسابا و  يا  یلب ،  دـندومرف :  ترــضح  مورب ؟  (ص )  ادـخ

هدنب جنپ  تسیب و  ندرک  دازآ  باوث  وت  يارب  لاعتم  دـنوادخ  يدرک  ترایز  ار  ترـضح  نآ  یتقو  ورب و  تسه  ناراکوکین  نیرتراکوکین 
ایند يوزرآ  دراد  رس  هب  یسک  ره  وت  يوسب  مدصاق  میوگ  نیسح  مدبمد  وت  يوک  ياوه  رد  ملد  دش  نوخ  نیـسح  ای  ( 65  . ) دسیون یم  ار 

وت يوزرآ  ریغ  دشاب ،  یمن  ملد  رد  ار 

تمایق عفاش 

هدوب و خزود  لها  یگمه  هک  رفن  دص  تمایق  زور  رد  ع )   ) نیسح ماما  رئاز  تفگ :  يو  ع ، )   ) هّللادبع یبا  ترضح  زا  راّمت ، )) فیـس  ))
ندرگ رد  یماما  ره  دندومرف :  هک  (ع )))  اضر ماما   )) زا مدینش  درک :  لقن  ءاّشو )) ( )) 66  . ) دنک یم  تعافش  ار  دندوب  نیفرسم  زا  ایند  رد 

زا هک  یـسک  اذل  دوش ،  یم  بوسحم  هفیظو  ءادا  نسح  دهع و  هب  ءافو  قیداصم  زا  ناشروبق  ترایز  دراد و  يدـهع  شنایعیـش  ناتـسود و 
(67  . ) دوب دنهاوخ  وا  عیفش  تمایق  زور  رد  ناشیا  دور  ناشترایز  هب  لیم  تبغر و  يور 
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تعافش

نایعیش دنک :  یم  ادن  يدانم  تمایق  زور  دندومرف :  ترضح  هک  دنک  یم  لقن  ع )   ) هّللادبع ابا  ترـضح  زا  یمیت ، ))  بیعـش  نب  هّللادبع  ))
سک یلاعتقح  زا  ریغ  ار  اهنآ  ددع  هک  دنزیخ  یم  اپب  يدارفا  هدش و  هدیـشک  یئاهندرگ  مدرم  نایم  زا  سپ  دنتـسه ! ؟  اجک  رد  دّـمحم  لآ 
اجک رد  ع )   ) نیـسح ماما  ترـضح  ربق  زاّوز  دـنک :  یم  ادـن  يدانم  سپـس  دـنا ،  هتـساخ  اپب  مدرم  زا  یتمـسق  رد  ناشیا  دـناد .  یمن  رگید 

تشهب هب  ار  اهنآ  دیریگب و  دیراد  تسود  هک  ار  یسک  ره  تسد  دوش :  یم  هتفگ  ناشیا  هب  سپ  دنزیخ .  یم  اپ  هب  يرایسب  قلخ  دنتسه ! ؟ 
یم رگید  یخرب  هب  مدرم  زا  یضعب  یتح  درب ،  یم  تشهب  هب  هتفرگ و  دهاوخب  هک  ار  یسک  ره  تسا  نیرئاز  ءزج  هک  یصخش  سپ  دیربب ، 
سپ مدومن  وا  زا  مارتحا  هداتسیا و  وت  يارب  سلجم  نالف  رد  زور و  نالف  رد  هک  متسه  یـسک  نم  یـسانش ؟  یم  ار  نم  ینالف  يا  دنیوگ : 
دراد هدقع  مگنت  لد  نیا  ( 68  . ) دشاب نیب  رد  یعنام  عفاد و  هکنیا  نودب  هدومن  لخاد  تشهب  هب  هتفرگ و  زین  ار  وا  رئاز  بایرد ،  زین  ار  نم 

رطـضُم قشاع  ناج  لبلب  مناج  نیـسح  يا  دراد  انـشآ  ِرادید  لیم  تبرغ  رد  هدـنام  روجهم  لد  يا  مناج  نیـسح  يا  دراد  البرک  لیم  ایئوگ 
يازع دش  اپ  رب  اجک  ره  مناج  نیسح  يا  دراد  اه  هّصق  شکاخ  بجو  ره  تسقاّشُع  هاگنابرق  البرک  مناج  نیـسح  يا  دراد  اونین  رازلگ  لیم 

(69) دراد ازع  بحاص  يدهم  وچمه  وا 

نایرگ هکئالم 

بورکم و چیه  هک  تسا  يربق  امش  فرط  رد  دومرف :  یم  هک  مدینش  ع )   ) قداص ماما  ترـضح  زا  دیوگ :  یم  ینانک ، ))  حابـصلا  یبا  ))
هک يزور  زا  دزاس و  یم  اور  ار  شتجاح  هدرک و  فرط  رب  ار  شهودنا  لاعتم  دـنوادخ  هکنآ  رگم  دور ،  یمن  نآ  ترایز  هب  ینیگهودـنا 
رب تمایق  زور  ات  هدوب و  شرّهطم  ربق  فارطا  دنتسه  هتفرگ  دولآ و  رابغ  هدیلوژ و  یگلمج  هک  هتشرف  رازه  راهچ  دندش  دیهش  ترضح  نآ 

شتدایع دوش  رامیب  ضیرم و  رگا  هدرک و  شتعیاشم  شیاوءام  نطو و  ات  ناگتـشرف  دنک  ترایز  ار  وا  هک  یـسک  دـنیرگ و  یم  بانج  نآ 
(70  . ) دنیامن عییشت  ار  شا  هزانج  دریمب  رگا  دننک و 

 ( ع  ) نیسح ترایزب  تمصع  هبیط  حاورا 

لزنم يالاب  ناضمر  هام  بش 23  دومرف :  لقن  دوب  صالخا  اب  نامیا  اب  دارفا و  زا  یکی  هک  هیلع  هّللا  ۀـمحر  ینورزاک  یلع  الم  جاح  بانج 
ولمم ءالعا  ملاع  مامت  هک  مدش  هجوتم  لاح  نآ  رد  داد .  تسد  نم  هب  يدوخ  یب  یتسس و  تلاح  هاگان  رحس  ماگنه  هک  متـشاد  ءایحا  اهنت 

؟  یتسیک وت  ادخ  هب  ار  وت  مدیسرپ  دوب ،  رتکیدزن  نم  هب  رتحیـصف و  هک  یئادص  زا  تسا  یناوارف  يادص  رـس و  تسا و  هلغلغ  تیعمج و  زا 
هجیدـخ و هیـسآ و  میرم و  اـب  ءارهز  همطاـف  ملاـع  یب  یب  ترـضح  دومرف :  بشما ؟  تسا  ربخ  هچ  متفگ :  متـسه ،  لـیئاربج  نم  دومرف : 

ادخ يارب  متفگ :  دنتـسه .  هکئالم  ناربمغیپ و  حاورا  تیعمج  نیا  و  دنور .  یم  (ع )  ءادهـشلادیس ترـضح  ربق  ترایز  يارب  ّنه )  ) موثلک
بیغتـسد دیهـش  هّللا  ۀیآ  ترـضح  ینیبب .  ار  هرظنم  نیا  هک  یتشاد  یتداعـس  تسا و  لوبق  اج  نیمه  زا  وت  ترایز  دومرف :  دـیربب ،  مه  ارم 

هبترم دنچ  یتعاس  ود  سلجم  نامه  رد  هک  دوب  هدش  شبیـصن  ع )   ) ءادهـشلادیس ترـضح  هب  يدیدش  هقالع  روبزم  یجاح  یتسارب  دومرف 
تقاط نم  دومرف :  دیوگب و  نخـس  تسناوت  یمن  هقیقد  دـنچ  ات  دـش و  یم  نالان  نایرگ و  رایتخا  یب  درب  یم  ار  ترـضح  كرابم  مسا  هک 
منایرگ مشچ  دراد  اه  هلان  منازوس ،  بلق  دراد  البرک  لیم  ایئوگ  دراد  اـه  هدـقع  مگنت  لد  نیا  ( 71  . ) مرادن ار  ترضح  نآ  تبیصم  رکذ 

دور یم  دراد  ازع  وا  رهب  همطاف  هک  يدیهش  رب  دزوس  نم  بلق  دراد  ابرلد  مان  ع )   ) نیسح نوچ  دهاوخ  البرک  برای  ملد  نیا  دراد  اهکـشا 
هک وا  ياوه  رد  لد  نیا  دـنز  رپ  دراد  افـش  سب  نارامیب ،  رهب  نامولظم  هاش  كاپ  تبرت  دراد  ازف  ناج  كاپ  تبرت  هک  يرازم  نآ  دـسوب ، 

دراد انح  نوخ  زا  ار  اهتسد  داش  ان  مساق  دنیب  دور  یم  دراد  ادج  وا  نت  زا  تسد  ود  هک  دیرگ  یم  هدید  شلـضفلاوبا  رب  دراد  افواب  نادیهش 
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دراد افج  زا  نوخ ،  رپ  يرکیپ  ربکا  یلع  ات  دنیب  دوریم  دراد  اه  هلان  ناکیپ ،  مد  زک  دزوس  ملد  نیا  رغصا ،  یلع  رب 

نامهم ینارصن 

تالماعم رظن  زا  هک  تشاد  يدایز  هیامرـس  هک  دوب  ینارـصن  رجات  کی  هرـصب  رد  دـنک :  یم  لقن  هیلع  هّللا  ناوضر  يرون  یـسربط  یجاح 
تسبوخ دیشاب  هرصب  رد  امش  هیامرس  نیا  اب  تسین  راوازس  دنتـشون  دادغب  زا  شیاهکیرـش  تشادن  ار  وا  هیامرـس  شیاجنگ  هرـصب  یتراجت 

هدرک و دقن  ار  دوخ  تابلاطم  ینارصن  درم  تسا .  رتشیب  یلیخ  شتالماعم  هعـسوت  دادغب  اریز  دینک  مهارف  دادغب  هب  ار  دوخ  تکرح  هلیـسو 
تلاجخ نوچ  دنتفرگ  ار  شیدوجوم  مامت  دندرک و  دروخ  رب  وا  هب  نادزد  هار  نیب  رد  دومن .  تکرح  دادـغب  فرط  هب  شا  هیامرـس  هیلک  اب 

يا هلیبق  ره  رد  هک  بارعا  يارسنامهم  رد  ینامهم  ناونع  هب  دُرب و  نیشن  هیداب  بارعا  هب  هانپ  راچان  دوش  دادغب  دراو  عضو  نآ  اب  دیشک  یم 
بـسانت رثا  رب  دـندوب  یناناوج  اهنآ  نایم  رد  هک  دیـسر  بارعا  زا  هتـسد  کی  هب  هرخالاب  دُرب .  رـس  هب  دوب  ناـنامهم  صوصخم  همیخ  کـی 

تلع دـندید  هدرـسفا  ار  وا  هلیبـق  ناـناوج  زور  کـی  دـنام .  هتـسد  نآ  يارـسنامهم  رد  مه  يدـنچ  تفرگ  سنا  اـهنآ  اـب  مک  مک  یقـالخا 
نانیشن هیداب  منیگمغ .  تهج  نیا  زا  متـسه  امـش  رب  لیمحت  كاروخ  رد  نم  هک  تسا  یتدم  تفگ :  دندومن ؟  لاوئـس  ار  شا  یگدرـسفا 

فرـصم ءزج  رادـقم  نیا  تنتفر  ضرف  رب  ددرگ و  یمن  مک  هفاضا و  وت  ندوبن  ندوب و  اب  هک  دراد  ینیعم  جراـخم  ارـسنامهم  نیا  دـنتفگ : 
نامداش تسین  يا  هداعلا  قوف  تافیرشت  رتدایز و  جراخم  بجوم  اجنآ  رد  نآ  فقوت  دیمهف  یتقو  رجات  تسام .  هناخ  نانامهیم  یگشیمه 

 . دـندش هلیبق  نیا  رب  دراو  هنهرب  ياپ  اب  البرک  تراـیز  ناونع  هب  فارطا  لـئابق  زا  يا  هدـع  يزور  دوزفا  اـجنآ  رد  دوخ  تماـقا  رب  تشگ و 
اهنآ بابسا  ینابهگن  رجات  هار  نیب  رد  درک و  تکرح  اهنآ  یهارمه  هب  مه  ینارصن  درم  هتسویپ و  ناشیا  هب  مامت  قوش  اب  زین  اهنآ  ياهناوج 

ءاروشاع بش  ع )   ) نینم ؤملاریماالوم  ترایز  مسارم  ماجنا  زا  سپ  دـندمآ  فجن  هب  ءادـتبا  اهنآ  دروخ .  یم  ناـشکاروخ  زا  درک و  یم  ار 
دعب ادرف  ات  ام  نیشنب ،  ام  هیثاثا  بابسا و  يور  وت  دنتفگ :  ینارصن  هب  دنتشاذگ و  نحـص  لخاد  ار  دوخ  هیثاثا  بابـسا و  دندش  البرک  دراو 
نانچ يراج  ياهکـشا  اب  شناهارمه  دید  درک  هدـهاشم  یبیجع  عضو  رجات  دـنتفر .  رهطم  مرح  فرط  هب  ترایز  يارب  میئآ و  یمن  رهظ  زا 
یساپ درب  شباوخ  هیثاثا  بابسا و  يور  هار  یگتسخ  هطساوب  ینارـصن  درم  تسا .  گنهآ  مه  اهنآ  اب  یئوگ  راوید  رد و  هک  دندز  یم  هلان 

زا کی  ره  هب  دنا  هداتـسیا  رفن  ود  وا  فرط  ود  رد  دش  جراخ  مرح  زا  يراوگرزب  لیلج و  رایـسب  صخـش  دـید  باوخ  رد  تشذـگ  بش  زا 
تـشاددای هدـش  دراو  بشما  نامهم  رئاز و  هچ  ره  دـنک  یـسررب  ار  نحـص  یجراخ  فارطا  درک  رومءاـم  ار  یکی  هداد  يرتفد  رفن  ود  نآ 

اقآ دنتشاد  هضرع  ار  یماسا  تروص  هتشگ و  زاب  ینامز  رـصتخم  زا  سپ  دنتفر  اهنآ  داد .  تیرومءام  نحـص  لخاد  يارب  ار  يرگید  دیامن 
زاب دندناسر  ضرع  هب  ار  یماسا  هتشگرب  دندش  وجتسج  هب  مود  هبترم  يارب  دیا  هتشونن  ار  ناشمان  امش  هک  دنتسه  زونه  دومرف :  هدرک  هاگن 

ار یـسک  ام  دـندرک  ضرع  موس  هبترم  رد  شدرگ  زا  سپ  مراد .  رئاز  زونه  نم  اـهنیا  زا  ریغ  دـینک  صحفت  ًـالماک  دومرف :  باـنج  نآ  مه 
ارچ دومرف :  ترضح  میتشونن .  ار  وا  مسا  دوب  ینارصن  نوچ  هتفر و  باوخ  هب  هیثاثا  بابـسا و  يور  رب  هک  ینارـصن  درم  نیمه  رگم  میتفاین 

هجوت هتفیـش  نانچ  باوخ  نیا  هدـهاشم  زا  رجات  تسا  اـم  رب  دراو  دـشاب  ینارـصن  هدـماینام  هناـخ  رد  هب  اـیآ  اـنتحاسب ) لـح  اـما   ) دـیتشونن
رگا ار  دوخ  يدام  هیامرـس  دومن  رایتخا  مالـسا  تخیر و  شناگ  هدید  زا  کشا  ندش  رادیب  زا  سپ  هک  دیدرگ  ع )   ) هّللادـبعابا صوصخم 
قشع هادلد  هلاو و  دش  هک  تسا ر  یسب  هدیروش  قشاع  ارت  هک  ناج  نیسح  يا  ( 72  . ) دروآ تسدب  اهبنارگ  سب  يا  هیامرس  داد  تسد  زا 

تسا یسفن  یقاب  هدنام و  یمد  رمع  زا  هک  ات  مورحم  تیالب  برک و  زا  نکم  ار  ناقشاع  تسا  یسک  وت 

 ( ع  ) نیسح ماما  ترایز 

دمحم نب  یلع  هب  فورعم  متـشاد  يا  هیاسمه  تفگ :  هک  دواد  نب  دمحم  زا  هدومن  لقن  هیلع  یلاعت  هّللا  ناوضر  سوواط  نب  دیـس  موحرم 
میمسج يورین  تفر و  الاب  نم  نس  هکنیا  ات  متفریم  ع )   ) نیسح ماما  ترضح  ترایزب  هامره  یناوج  مایا  زا  نم  تفگ  میارب  ناشیا  هک  دوب 
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مدیـسر البرکب  زور  دنچ  زا  سپ  مدرک  تکرح  هدایپ  ترایز  دصقب  یتدم  زا  سپ  مدرک ،  كرت  ار  ترایز  یتقو  دنچ  کی  دش و  فیعض 
مباوخ مرح  رانک  هار  یگتـسخ  طرف  زا  زامن  ترایز و  زا  دـعب  مدروآ و  اجب  زامن  تعکر  ود  مدـش و  لئان  ع )   ) نیـسح ماما  اقآ  ترایزب  و 

يا دومرف :  درک و  هدنب  هب  ار  ناشیور  ترـضح  ع )   ) نیـسحلا هّللادبع  یبا  مدوخ  ياقآ  تمدخ  مدش  فرـشم  مدـید  باوخ  ملاع  رد  درب . 
هدش و فیعض  مندب  نم  ياقآ  يا  يدیـس  يا  مدرکـضرع :  يدرک ؟  یم  یکین  یبوخ و  نمب  تبـسن  هکنیا  اب  يدرک  افج  نم  هب  ارچ  یلع 
هب ار  هار  زور  دنچ  نیا  متـشاد  هک  یلاح  نآ  اب  تسا و  مرمع  رخآ  ما  هدـیمهف  نوچ  مرادـن و  ندـمآ  ناوت  مداد و  تسدزا  ار  دوخ  ییاناوت 

متفگ وگبار :  تیاور  نآ  دومرف  ترضح  مونشب .  امـش  دوخ  زا  ار  نآ  متـشاد  تسود  مدینـش  امـش  زا  یتیاور  مدمآ و  ترایزب  امـش  قشع 
نم ددرگ  لئان  نم  ترایزب  دـنک و  ترایز  شتایح  لاح  رد  ارم  هک  ره  هتافو )  دـعب  هترز  یتویح  یف  ینراز  نم  لاق   ) هک هدـش  لقن  نینچ 

رد ار ) ما  هدـننک  ترایز   ) ار وا  رگا  یتح  ما ،  هتفگ  نم  هلب  دومرف  ترـضح  میآ  یم  وا  ترایزب  منکیم و  ترایز  ار  وا  شتاـفو  زا  دـعب  مه 
تفگـش دوب  سب  نیا  تست  يوسب  ام  لد  يور  میوراجر  تست  يوک  هناختب  هبعک و  زا  ام  دوصقم  ( 73  . ) داد مهاوخ  شتاجن  منیبب  شتآ 

تست يوگتفگرد  همه  لدو  نابزو  ماکاروترگ  ارم  نابزب ،  نارگید  دنناوخ  تست  يوجتـسج  بلطرد  زونه  لد  نیو  تسلدردوت  ياج  هک 
تست يوزرآرد  هدیسر و  بلب  مناج  ترسرب  ياپ  مهن  گرم  تقوب  یتفگ 

 ( ع  ) نیسح ترایز  هب  ع )   ) یسوم ترضح 

ار دوخ  ماش  لها  زا  یناهنپ  مدومن و  ار  ع )   ) نیـسحلا هّللادبع  یبا  اقآ  ترایز  هدارا  ناورم  ینب  تنطلـس  رخاوا  رد  دومرف  یلامث  هزمح  یبا 
سدقم ربق  کیدزن  هکنآ  ات  مدش  هناور  فیرـش  ربق  يوسب  سپ  تشذگ  همین  زا  بش  هکنیا  ات  مدش  ناهنپ  يا  هشوگ  رد  مدناسر  البرک  هب 

یمن فیرـش  ربق  هب  اریز  درگرب  دهد  شاداپ  رجا و  ارت  ادـخ  تفگ  دـیآ و  یم  نم  يوسب  هک  مدـید  ار  يدرم  ناهگان  مدیـسر .  فیرـش  و 
هب زاب  دـش  حبـص  عولط  کـیدزن  هکنآ  اـت  مدرک  ناـهنپ  ار  دوخ  هراـبود  يا  هشوگ  رد  مدرک و  تعجارم  ناـسرت  هدز و  تشحو  نم  یـسر 

متفگ وا  هب  یـسرب .  یناوت  یمن  ربق  نآ  هب  تفگ  درک و  تعنامم  دمآ و  درم  نامه  زاب  مدش  کیدزن  هرابود  نوچ  مدش و  هناور  ربق  بناج 
 ، وشن لئاح  ربق  نآ  نم و  نیب  ایب  ما  هدـمآ  ترـضح  نآ  ترایز  دـصق  هب  هفوک  زا  هکنیا  لاـح  مسر و  یمن  ربق  نآ  هب  نم  ارچ  هّللا  كاـفاع 

رادقم کی  تفگ  دینش  نم  زا  ار  فرح  نیا  یتقو  دنناسرب ،  لتق  هب  اجنیا  رد  ارم  دننیبب و  ارم  ماش  لها  دوش و  حبص  هک  مسرت  یم  نم  اریز 
هزاجا وا  هب  ادخ  دیایب و  ع )   ) ءادهشلا دیس  اقآ  ترایز  هب  هک  هتفرگ  هزاجا  دوخ  يادخ  زا  ع )   ) نارمع نب  یسوم  ترـضح  نوچ  نک  ربص 

ربق رانک  حبـص  عولط  ات  دنتـسه و  فیرـش  ربق  تمدـخ  رد  لاح  هب  ات  بش  لوا  زا  دـنا و  هدـمآ  اقآ  ترایز  هب  هکئالم  رازه  داتفه  اب  هداد و 
متسه هکئالم  نآ  زا  یکی  نم  تفگ  یتسیکوت ؟  هک  مدیسرپ  درم  نآ  زا  دیوگ  یلامث  هزمحوبا  دننک .  یم  جورع  نامسآ  هب  دعب  دنتـسه و 
ناهنپ متشگرب  مدینش  ار  نیا  ات  مینک  یم  ترفغم  بلط  اقآ  راوز  يارب  متسه و  ع )   ) ءادهشلا دیس  اقآ  ربق  يرادساپ  ینابـساپ و  رومءام  هک 

ترضح نآ  ناگدنشک  رب  مدرک و  ار  مترایز  سپ  دوش  عنام  هک  مدیدن  ار  یسک  رگید  مدمآ  ترضح  ربق  رـس  حبـص  عولط  ماگنه  مدش و 
دوخ ارت  ياـنث  مروآ  مظن  هب  نوچ  ( 74  . ) متـشگرب هفوک  هب  عیرـس  ماش  مدرم  سرت  زا  مدرک و  هماقا  اجنآ  رد  ار  حبـص  زاـمن  مدومن و  نعل 
يالو يا  هرذ  ناهج  هب  مهدـن  همورهم  کشر  تخر  يا  ارت  يالب  مرخ  یم  ناج  هب  نم  دـشاب  یندـیرخ  تیالبرک  ارت  يادـخ  منک  شیاتس 
تست تبحم  هناخ  ام  لد  ارت  يابرلد  يور  رظن  کی  منیب  یمن  رگ  رمع  همه  رد  ارت  ياج  قلخ  دننادن  رگ  لد  رد  ای  يا و  هدید  رد  هک  ای  ارت 

ارت ياوه  درورپ  ام  رس 

 ( ع  ) نیسح راوز  هب  نامز  ماما  مارتحا 

لقن دهـشم  گرزب  ءاملع  زا  یکی  يارب  دندوب  دهـشم  نکاس  هک  یتقو  نآ  رد  یناهفـصا  هناتـسلگ  یلع  دّمحم  ازریم  جاح  هّللا  ۀیآ  موحرم 
دوب یصخش  ناهفـصا  رد  درکیم ،  لقن  دوب  راوگرزب  حلاص و  نادرم  هک  زا  یلع  دّمحم  دیـس  ياقآ  موحرم  نم  يومع  هک ،  دندوب  هدومرف 
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اعبط دزیم و  ما  هدرک  ضرالا  یطو  ما  هدیسر  ع )   ) نامز ماما  تمدخ  نم  هک  نآ  لیبق  زا  فراعتم ،  ریغ  ياهفرح  وا  هک  دنبلعن  رفعج  مان  هب 
یم فرح  دـندز ،  هناسفا  هر  تقیقح  دـندیدن  نوچ  هک  نآ  رطاخ  هب  وا  رـس  تشپ  مه  مدرم  یهاـگ  تفرگیم و  ساـمت  رتمک  مه  مدرم  اـب 
متفر وا  کیدزن  نم  دوریم ،  فرط  نآ  هب  رفعج  اقآ  مدید ،  هار  رد  متفریم ،  روبق  لها  ترایز  يارب  ناهفـصا  دالوف  تخت  هب  يزور  دندز . 

ایآ دننز  یم  یئاهفرح  امـش  هرابرد  مدرم  مدیـسرپ  وا  زا  هار  نمـض  رد  درادن ،  یعنام  تفگ  میورب ؟  هار  مهاب  يراد  تسود  متفگ  وا  هب  و 
میرذگب و اهفرح  نیا  زا  اقآ  تفگ  اذل  دهدبارم ،  باوج  تساوخ  یمن  لوا  يا ؟  هدیسر  ع )   ) نامز ماما  تمدخ  وت  هک  دنیوگ  یم  تسار 

مدوب هدش  فرشم  البرک  رفـس  جنپ  تسیب و  تفگ :  ملها .  هّللاءاشنا  نم  متفگ :  مدرک و  رارـصا  نم  مینک ،  حرطم  ار  يرگید  لئاسم  مهاب 
مک مک  دش و  ضیرم  میتفر ،  مهاب  هک  لزنم  دنچ  دش  قیفر  نماب  هار  رد  دوب  دزی  لها  هک  یـصخش  مجنپ  تسیب و  رفـس  نیمه  رد  هکنآ  ات 
عمج مهاب  دیسر و  يرگید  هلفاق  ات  دنام  لزنم  نآ  رد  زور  ود  هار  ندوب  نما  ان  رطاخ  هب  هلفاق  هک  یلزنم  هب  میدیسر  ات  درک  تدش  شضرم 
یمن هجو  چیه  هب  مدید  نم  دنک  تکرح  تساوخ  یم  هلفاق  یتقو  دوب  هتـشاذگ  یتخـس  هب  ور  مه  ضیرم  لاح  دندرک و  تکرح  دـندش و 
ادـخ وا  اـب  متـساوخ  یتـقو  يوش و  بوـخ  هک  منکیم  ءاـعد  وـت  يارب  مور و  یم  نم  متفگ  وا  هب  متفر و  وا  دزن  اذـل  داد  تکرح  اروا  ناوـت 
البرک رد  هفرع  زور  هلاس  همه  لاس  جنپ  تسیب و  دوب و  کیدزن  هفرع  زور  یفرط  زا  مدش  ریحتم  نم  دـنک ،  یم  هیرگ  مدـید  منک ،  یظفاح 

یم کشا  هک  روطنیمه  وا  منک  هچ  متـسناد  یمن  لاحره  هب  مورب ! ؟  مراذـگب و  اهنت  لاـح  نیا  رد  ار  قیفر  نیا  هنوگچ  یفرط  زا  ما و  هدوب 
زا مراد  هچره  مدُرم  نم  یتـقو  نک ،  ربـص  مه  ار  تعاـس  کـی  نیا  مریم  یم  رگید  تعاـس  کـی  اـت  نـم  ینـالف  تـفگ :  نـم  هـب  تـخیر 

دوب روط  ره  تخوس و  ملد  نم  نک .  نفد  اجنآ  رد  ارم  ناسرب و  البرک  هب  ارم  هزانج  طقف  دـشاب ،  وت  لاـم  ءایـشا  ریاـس  غـالا و  نیجروخ و 
دـصقم فرط  هب  متـسب و  شغـالا  هب  ار  وا  هزاـنج  نم  دومن .  تکرح  درکن و  ربص  نم  يارب  مه  هلفاـق  تفر  اـیندزا  وا  اـت  مدـنام ،  وا  راـنک 

دوب و هتفرگ  ارم  فوخ  مه  متفر ،  هار  هک  خسرف  کی  دودـح  مدیـسرن  اهنآ  هب  نم  دوبن و  يرابغ  درگ و  زج  يرثا  هلفاق  زا  مدرک ،  تکرح 
هزانج نآ  غالا  يور  هجو  چـیه  هب  داتفا و  یم  زاب  تفر  یم  هار  رادـقم  کی  هکنآ  زا  سپ  متـسب ،  یم  غالا  هب  ار  هزانج  نآ  هک  روطره  مه 
مدرک ضرع  یمالس  ع )   ) ءادهشلا دیس  ترـضح  هب  مداتـسیا و  مدش  ناشیرپ  یلیخ  مربب  ار  وا  مناوت  یمن  مدید  هرخالاب  تفرگ .  یمن  رارق 

هک دینیب  یم  مروایب  مهاوخب  رگا  ملوئـسم و  مراذـگب  نابایب  نیا  رد  ار  وا  رگا  منک ؟  هچ  امـش  رئاز  نیا  اب  نم  اقآ  متفگ :  نایرگ  مشچ  اب  و 
نآ دـندش و  ادـیپ  تشاد  يرتشیب  تیـصخش  اهنآ  زا  یکی  هک  راوس  راـهچ  مدـید ،  ناـهگان  ما .  هدـش  هراـچ  یب  ما و  هدـنامرد  مناوت  یمن 
نآ نیب  نیا  رد  منکب ؟  هچ  مناد  یمن  ما  هدـش  هدـنام  رد  منک ؟  هچ  اقآ  مدرک :  ضرع  ینکیم ؟  هچ  امرئازاب  رفعج  تفگ :  نم  هب  راوگرزب 
ولج اقآ  نآ  دـنداد و  لسغ  ار  ّتیم  نآ  دـش  رهاظ  یبآ  همـشچ  دز  هزین  نآ  اب  تشاد  تسد  رد  يا  هزین  اهنآ  زا  یکی  دـندش ،  هدایپ  رفن  هس 
نم دـندش .  دـیدپان  دنتـسب و  غالا  هب  مکحم  دنتـشادرب و  يرفن  هس  ار  وا  دـعب  دـندناوخ و  زاـمن  وا  رب  دنداتـسیا و  وا  راـنک  هّیقبو  داتـسیا ، 

مدرک روبع  اهنآ  زا  دندوب ،  هدرک  تکرح  ام  هلفاق  زا  لبق  اهنآ  هک  مدیـسر  يا  هلفاق  هب  مدـید  متفر  یم  هار  یلومعم  هکنآ  اب  مدرک  تکرح 
رگید هظحل  دنچ  زا  دعب  مدرک  روبع  مه  اهنآ  زا  دندوب  هدرک  تکرح  هلفاق  نیا  زا  لبق  اهنآ  هک  مدـید ،  ار  يا  هلفاق  زاب  هظحل  دـنچ  زا  سپ 
مدرب ار  وا  هرخالاب  مدرک .  یم  بجعت  ریس  تعرس  نیا  زا  مدوخ  مدش و  البرک  دراو  سپس  مدیسر و  تسا  البرک  کیدزن  هک  دیفس  لپ  هب 

اهنآ دندیـسر  البرک  هب  دـندوب  هلفاق  رد  هک  یئاقفر  زور  تسیب  زا  سپ  مدوب ،  البرک  رد  نم  مدرک ،  نفد  البرک ) ناتـسربق   ) نمیا يداو  رد 
هکنآ ات  دندرک ،  یم  بجعت  اهنآ  متفگیم و  ار  یبلاطم  لامجا  هب  اهنآ  يارب  نم  يدمآ ؟  هنوگچ  و  يدمآ ؟  یکوت  دندرکیم  لاوئس  نم  زا 

یم فلتخم  تاناویح  تروصب  ار  مدرم  زا  یـضعب  مدید  متفر  ع )   ) نیـسحلا هّللادبعابا  ءادهـشلادیس  ترـضح  مرح  هب  یتقو  دش  هفرع  زور 
فلتخم تاناویح  تروص  هب  ار  اهنآ  مه  زاب  مدـمآ ،  نوریب  زور  نامه  رد  هناخ  زا  هبترم  ود  زاـب  متـشگرب  هناـخ  هب  تشحو  تدـش  زا  منیب 

ار مدرم  زا  یضعب  هفرع  زور  اهنت  ما و  هدش  فرـشم  البرک  هب  هفرع  مایا  مه  رگید  لاس  دنچ  رفـس  نآ  زا  دعب  هک  دوب  نیا  رت  بیجع  مدید . 
فرـشم البرک  هب  هفرع  زور  رگید  متفرگ  میمـصت  اذل  دوش .  یمن  ادیپ  میارب  تلاح  نآ  زور  نآ  ریغ  رد  یلو  منیب  یم  تاناویح  تروص  هب 

هکنآ ات  دـندز .  یم  فرح  نم  رـس  تشپ  ای  دـندرک و  یمن  رواب  اهنآ  متفگ  یم  ناهفـصا  رد  مدرم  يارب  ار  بلاـطم  نیا  یتقو  نم  موشن و 
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یم اذغ  مرسمهاب  بش  کی  هکنآ  ات  متفگن ،  یـسک  يارب  يزیچ  مه  یتدم  منزن و  فرح  هلوقم  نیا  زا  یـسکاب  رگید  هک  متفرگ  میمـصت 
ار وت  ع )   ) ناـمزلا بحاـص  ترـضح  رفعج  دـیوگ :  یم  یـصخش  مدـید  مدرک  زاـب  ار  رد  متفر  دـش ،  دـنلب  طاـیح  رد  يادـص  میدروخ ، 

ربنم هک  يا  هحفص  رد  ترضح  نآ  مدید  درب ،  ناهفصا  نیمه  رد  هعمج  دجسم  هب  ارم  متفر  وا  تمدخ  رد  مدیشوپ و  سابل  نم  دهاوخیم . 
ار اقآ  هنوگچ  تیعمج  نیا  نایم  رد  متفگیم :  مدوخ  اب  نم  دندوب  ناشتمدخ  مه  يدایز  ّتیعمج  دنا و  هتـسشن  تسه  نآ  رد  يدـنلب  رایـسب 

مدـش فّرـشم  ناشتمدـخ  هب  نم  ایب ،  رفعج  دـندز  ادـص  دـندومرف و  هّجوت  نم  هب  مدـید  ناهگان  مسرب ؟  شتمدـخ  هنوگچ  منک و  تراـیز 
زا یلو  مدرکیم  لقن  مدرم  يارب  ار  اهنآ  نم  ياقآ  يا  مدرکـضرع  ینک ؟  یمن  لقن  مدرم  يارب  يا  هدید  البرک  هار  رد  هچنآ  ارچ  دـندومرف 

اهنآ يارب  ار  هّیضق  نآ  وت  شاب  هتشادن  مدرم  فرح  هب  يراکوت  دندومرف  ترـضح  مدومن ،  شکرت  دندرک  یئوگدب  مرـس  تشپ  مدرم  سب 
(75  . ) میراد ع )   ) نیسحلا هّللادبع  یبا  ترضح  نامّدج  راّوز  هب  یفطل  رظن  هچ  ام  هک  دننادب  مدرم  ات  نک  لقن 
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