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(1  ) ناضمر ياه  ینتسناد 

: هدنسیون

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  تاقیقحت  دحاو 

: یپاچ رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

ناضمر 1 ياه  26ینتسناد 

باتک 26تاصخشم 

هینابعش هبطخ   - 126

هبطخ 26نتم 

هبطخ 29همجرت 

نانجلا حیتافم  رد  ناضمر   - 233

ناضمر كرابم  هام  تلیضف  33رد 

اعد رافغتسا و  ترثک  تلیضف و  تاقوا  36رد 

ناضمر هام  هکرتشم  38لامعا 

هضیرف ره  زا  دعب  38اعد 

هضیرف ياهزامن  بقع  40اعد 

مالسلا هیلع  قداص  ترضح  زا  ّجح  بلط  43ياعد 

ناضمر هام  ياه  بش  رد  لامعا  ریاس  راطفا و  46بادآ 

حاتتفا 49ياعد 

بش ره  53ياعد 

ناضمر هام  ياه  بش  رد  54يزامن 

زامن تعکر  رازه  55تیفیک 

ناضمر هام  ياهرحس  56لامعا 

فورعم رحس  56ياعد 

یلامث هزمحوبا  59ياعد 

رحس رد  65تاحیبست 

ناضمر رابم  هام  ياهزور  لامعا  66اعد و 

زور ره  رد  اعد  67رکذ 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 834زکرم  هحفص 5 

http://www.ghaemiyeh.com


ناضمر هام  زور  ره  73تاحیبست 

ناضمر هام  زور  ره  81تاولص 

ناضمر كرابم  هام  زور  بش و  هصوصخم  87لامعا 

ناضمر هام  لوا  بش  لامعا  87اعد و 

برغم زامن  زا  دعب  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  92ياعد 

مالسلا هیلع  قداص  ترضح  زا  روثأم  93ياعد 

هیداجس هفیحص  مراهچ  لهچ و  ياعد  93ندناوخ 

ناضمر هام  لوا  بش  رد  هلآ  هیلع و  هََللا  یلص  لوسر  ترضح  94ياعد 

لوا زور  لامعا  95ءاعد و 

مالسلا هیلع  مظاک  یسوم  ماما  زا  ناضمر  هام  لوا  زور  96ياعد 

ناضمر كرابم  هام  مشش  100زور 

ناضمر هام  رد  ضیب  یلایل  100عورش 

ناضمر هام  مهدزناپ  بش  100لامعا 

ردق ياه  بش  هکرتشم  103لامعا 

ردق ياه  بش  هصوصخم  107لامعا 

مهدزون بش  107لامعا 

مکی تسیب و  بش  108لامعا 

مکی تسیب و  بش  110ياعد 

مّود تسیب و  بش  111ياعد 

مّوس تسیب و  بش  111ياعد 

مراهچ تسیب و  بش  112ياعد 

مجنپ تسیب و  بش  113ياعد 

مشش تسیب و  بش  114ياعد 

متفه تسیب و  بش  114ياعد 

متشه تسیب و  بش  115ياعد 

مهن تسیب و  بش  115ياعد 
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ُما یس  بش  116ياعد 

مکی تسیب و  بش  لامعا  116هیقب 

مّوس تسیب و  بش  لامعا  118هیقب 

هام رخآ  بش  122لامعا 

ما یس  125زور 

ناضمر هام  ياهزور  130ياهاعد 

لوا زور  130ياعد 

مود زور  130ياعد 

موس زور  130ياعد 

مراهچ زور  130ياعد 

مجنپ زور  131ياعد 

مشش زور  131ياعد 

متفه زور  131ياعد 

متشه زور  131ياعد 

مهن زور  132ياعد 

مهد زور  132ياعد 

مهدزای زور  132ياعد 

مهدزاود زور  132ياعد 

مهدزیس زور  133ياعد 

مهدراهچ زور  133ياعد 

مهدزناپ زور  133ياعد 

مهدزناش زور  133ياعد 

مهدفه زور  134ياعد 

مهدجه زور  134ياعد 

مهدزون زور  134ياعد 

متسیب زور  134ياعد 
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مکی تسیب و  زور  135ياعد 

مود تسیب و  زور  135ياعد 

موس تسیب و  زور  135ياعد 

مراهچ تسیب و  زور  135ياعد 

مجنپ تسیب و  زور  136ياعد 

مشش تسیب و  زور  136ياعد 

متفه تسیب و  زور  136ياعد 

متشه تسیب و  زور  136ياعد 

مهن تسیب و  زور  136ياعد 

ما یس  زور  137ياعد 

هر ینیمخ  ماما  موحرم  ياوتف  اب  قباطم  هزور  ماکحا   - 3137

137هزور

137تین

دنک یم  لطاب  ار  هزور  هک  141ییاهزیچ 

دنک یم  لطاب  ار  هزور  زیچ  141هن 

ندیماشآ ندروخ و   - 1142

عامج  - 2143

ءانمتسا  - 3144

ربمغیپ ادخ و  هب  نتسب  غورد   - 4145

قلح هب  ظیلغ  رابغ  ندناسر   - 5146

بآ رد  رس  ندرب  ورف   - 6147

حبص ناذا  ات  سافن  ضیح و  تبانج و  رب  ندنام  یقاب   - 7148

ندرک هلاما   - 8152

ندرک یق   - 9152

دنک یم  لطاب  ار  هزور  هک  ییاهزیچ  153ماکحا 

تسا هورکم  راد  هزور  يارب  153هچنآ 
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تسا بجاو  هرافک  اضق و  هک  154ییاهاج 

هزور 154هرافک 

تسا بجاو  هزور  ياضق  طقف  هک  159ییاهاج 

اضق هزور  161ماکحا 

رفاسم هزور  164ماکحا 

تسین بجاو  اهنآ  رب  هزور  هک  166یناسک 

هام لوا  ندش  تباث  167هار 

هورکم مارح و  ياه  169هزور 

بحتسم ياه  170هزور 

میرک نآرق  رظن  زا  هزور   - 4171

نآرق رظن  زا  171هزور 

هزور عیرشت  تایآ  ینایب  ياه  173یگژیو 

 … اونمآ نیذلا  اهیا  177ای 

« مکلبق نم  نیذلا  یلع  بتک  امک  مایصلا  مکیلع  بتک  »178

« نوقتت مکلعل  »180

تادودعم 182امایا 

رخا مایا  نم  هدعف  رفس  یلع  وا  اضیرم  مکنم  ناک  186نمف 

نیکسم ماعط  هیدف  هنوقیطی  نیذلا  یلع  189و 

نوملعت متنک  نا  مکل  ریخ  اوموصت  نا  194و 

يده نآرقلا  هیف  لزنا  يذلا  ناضمر  196رهش 

ناقرفلا يدهلا و  نم  تانیب  سانلل و  214يده 

همصیلف رهشلا  مکنم  دهش  215نمف 

رخا مایا  نم  هدعف  رفس  یلع  وا  اضیرم  مکنم  ناک  نم  216و 

هدعلا اولمکتل  و  رسعلا ، مکب  دیری  و ال  رسیلا ، مکب  هللا  216دیری 

 … نورکشت مکلعل  مکیده و  ام  یلع  هللا  اوربکتل  217و 

یتیاور 218ثحب 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 834زکرم  هحفص 9 

http://www.ghaemiyeh.com


اهتشون 229یپ 

هداز حالف  نیسح  دمحم  هدنروآدرگ  هزور  ثیدح  لهچ   - 5239

مالسا ياه  هیاپ   - 1239

هزور هفسلف   - 2239

صالخا نومزآ  هزور   - 3239

تمایق روآ  دای  هزور   - 4239

ندب تاکز  هزور   - 5240

شتآ رپس  هزور   - 6240

هزور تیمها   - 7240

سفن هزور   - 8241

یعقاو هزور   - 9241

هزور نیرترب   - 10241

شوگ مشچ و  هزور   - 11242

حراوج اضعا و  هزور   - 12242

صقان هزور   - 13242

شزرا یب  هزور   - 14243

ربص هزور و   - 15243

هقدص هزور و   - 16243

هزور شاداپ   - 17243

تشهب ناشون  هعرج   - 18244

ناراد هزور  لاح  هب  اشوخ   - 19244

ناراد هزور  هب  هدژم   - 20244

راد هزور  يداش   - 21245

ناراد هزور  باب  تشهب و   - 22245

ناراد هزور  ياعد   - 23245

نانموم راهب   - 24245

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 834زکرم  هحفص 10 

http://www.ghaemiyeh.com


یبحتسم هزور   - 25246

بجر هام  هزور   - 26246

نابعش هام  هزور   - 27246

(1  ) نداد يراطفا   - 28247

(2  ) نداد يراطفا   - 29247

يراوخ هزور   - 30247

ادخ هام  ناضمر   - 31247

تمحر هام  ناضمر   - 32248

ناضمر هام  تلیضف   - 33248

ناضمر هام  تیمها   - 34248

ناضمر هام  نآرق و   - 35249

زاس تشونرس  بش   - 36249

ردق بش  يرترب   - 37249

لامعا ریدقت   - 38249

ردق بش  ءایحا   - 39250

هرطف تاکز   - 40250

ناضمر كرابم  هام  رد  یتشادهب  هیصوت يا   - 6250

اه 250هیصوت 

؟ مینک زیهرپ  ییاهزیچ  هچ  252زا 

؟ مینک فرصم  ار  ییاهاذغ  252هچ 

252تسوبی

خفن همضاه و  253ءوس 

( نوخ راشف  تفا   ) 253فعض

253دردرس

نوخ دنق  254شهاک 

ینالضع 254تاضابقنا 
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هیلک 254گنس 

لصافم 254درد 

هزور طیارش  بادآ و   - 7255

255بادآ

تسین لوبقم  هورگ  راهچ  255هزور 

.دوش یم  ءوضو  نالطب  هزور و  راطفا  بجوم  تلصخ  257جنپ 

مالسلا هیلع  سیردا  فحص  زا  يراد  هزور  257تیفیک 

هزور رد  یمامن  تبیغ و  یفنم  258تارثا 

تسا هانگ  زا  مشچ  شوگ و  نابز و  باجح  258هزور 

اهتشون 259یپ 

هزور تمکح  هفسلف و   - 8259

هزور 259هفسلف 

تسا هدعم  اهیرامیب  259زکرم 

دوشگ ام  يورب  مولع  زا  باب  هس  ص )  ) 260ربمایپ

؟ دیامرف یم  هچ  هزور  هفسلف  رد  ع )  ) یلع 260ماما 

تسا مدرم  صالخا  شیامزآ  يارب  261هزور 

تسا یتمالس  بجوم  262هزور 

ع)  ) قداص ماما  نایب  زا  هزور  هفسلف  رد  262يداعبا 

ناراد هزور  صوصخم  هناگتفه  263لاصخ 

ع)  ) اضر ماما  زا  هزور  بوجو  لئالد  264هفسلف و 

ع)  ) اضر ماما  زا  هزور  هفسلف  رد  رگید  265یثحب 

دیئامن قیض  هزور  اب  ار  ناطیش  ذوفن  267يارجم 

دراد صالخا  اب  میقتسم  هطبار  268هزور 

اهتشون 268یپ 

ناضمر كرابم  هام  ياه  تبسانم   - 9269

لوا زور  دش  يزوس  شتآ  راچد  ص )  ) یبنلا دجسم  269هام 
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ناضمر هام  لوا  رد  ع )  ) اضر ماما  269يدهعتیالو 

ناضمر هام  موس  زور  رد  هحضاف  ای  كوبت  269هوزغ 

متفه زور  رد  ع )  ) بلاطوبا ترضح  269تافو 

ناضمر هام  مهد  زور  هجیدخ  ترضح  270تافو 

ناضمر مهدزاود  زور  مالسا  رد  يردارب  دقع  هاخاوم و  271ثیدح 

مهدزناپ زور  رد  ع )  ) ربکا طبس  یبتجم  ماما  272تدالو 

ناضمر هام  ای 91  رد 71  ردب  هوزغ  273عوقو 

اهتب نتسکش  تهج  ص )  ) ربمایپ شود  رب  ع )  ) یلع 274ياپ 

ناضمر هام  مکی  تسیب و  رد  ع )  ) نینمؤملاریما ترضح  275تداهش 

دایز نب  قراط  طسوت  سلدنا  276حتف 

ناضمر هام  هعمج  نیرخآ  نیربکتسم  هیلع  نیفعضتسم  هلباقم  زور  سدق  277زور 

اهتشون 278یپ 

مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  زا  ناتساد  لهچ   - 10280

280راتفگشیپ

تماما رتخا  نیمّود  موصعم ، نیمراهچ  تالاح  282هصالخ 

هدنزورف طبس  نیلّوا  دالیم  284هدنخرف 

دازون نتخاس  همیب  يراذگمان و  286مسارم 

ههام راهچ  لفط  288ییامنهار 

تیاده داشرا و  290شور 

فلتخم مولع  زا  سالک ، رد  كدوک  292خساپ 

مالسلا هیلع  لیئربج  شوغآ  رد  294یطبس 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تعجر  اب  رباج  295هیجوت 

هعیش یماسا  297تسیل 

مالسلاامهیلع ماما  باوج  رضخ و  ترضح  299لئاسم 

مور هاشداپ  خاک  رد  لطاب  ّقح و  301روضح 

ردارب نتفای  يارب  وهآ  زا  303قیقحت 
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گس ندرک  لاحشوخ  306هجیتن 

ربهر تّیمولظم  تّما و  308شیامزآ 

تّجح روهظ  هماندهع و  ای  حلص  311هفسلف 

؟ ناتسود ای  نانمشد  دنرتهب ، 312مادک 

ردپ نوچمه  رسپ  314هزجعم 

هدیکشخ لخن  رب  بطر  316ندیئور 

ردارب يرای  تهج  دنزرف  317تحیصن 

درم کی  ندش  نز  رگ و  هئطوت  319یئاوسر 

نیهوت لابق  رد  يدرم  ندش  321نز 

یکدوک رد  بیغ  زا  نداد  322ربخ 

نغور تمیق  ياج  هب  دنزرف  326ياضاقت 

یبالگ هارمه  هب  دورف  هزبرخ و  327ياهتشا 

راکهنگ هدرم  ود  ندومن  329هدنز 

يزومآ ملع  هیده و  330شاداپ 

ءازهتسا نیهوت و  لابق  رد  لمعلا  331سکع 

لهاج ءازهتسا  لابق  رد  هدنزاس  333دروخرب 

توغاط زا  هیده  334تفایرد 

وهآ نخس  نامهیم و  داتفه  زا  335یئاریذپ 

رودزم ناراوخ  هریج  طّسوت  337رورت 

شاب رادشه  ای  تیلست  339باوج 

هناخ بیرخت  تهج  هب  گرم  زا  340سرت 

ماما لمعلا  سکع  نزریپ و  341راثیا 

تفطالم تشذگ و  343هدئاف 

ادخ اب  ناگدشمگ  یماح  344ّنج 

مهبم عوضوم  شش  346باوج 

زینک اب  هراکدب  نز  349تازاجم 
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ساّسح یتاظحل  رد  شخب  تداعس  351یحیاصن 

زمرق زبس و  نامتراپآ  353ود 

هزانج عییشت  رد  رطخ  ینیب  356شیپ 

هدنزومآ هدنزرا و  سرد  357جنپ 

مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  زا  بختنم  رابرهگ  ثیدح  لهچ   - 11359

لوا 359ثیدح 

مود 359ثیدح 

موس 360ثیدح 

مراهچ 360ثیدح 

مجنپ 360ثیدح 

مشش 360ثیدح 

متفه 361ثیدح 

متشه 361ثیدح 

مهن 361ثیدح 

مهد 362ثیدح 

مهدزای 362ثیدح 

مهدزاود 362ثیدح 

مهدزیس 363ثیدح 

مهدراهچ 363ثیدح 

مهدزناپ 363ثیدح 

مهدزناش 364ثیدح 

مهدفه 364ثیدح 

مهدجه 364ثیدح 

مهدزون 365ثیدح 

متسیب 365ثیدح 

مکی تسیب و  365ثیدح 
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مود تسیب و  366ثیدح 

موس تسیب و  366ثیدح 

مراهچ تسیب و  366ثیدح 

مجنپ تسیب و  367ثیدح 

مشش تسیب و  367ثیدح 

متفه تسیب و  367ثیدح 

متشه تسیب و  368ثیدح 

مهن تسیب و  368ثیدح 

ما یس  368ثیدح 

کی یس و  369ثیدح 

مود یس و  369ثیدح 

موس یس و  369ثیدح 

مراهچ یس و  370ثیدح 

مجنپ یس و  370ثیدح 

مشش یس و  370ثیدح 

متفه یس و  371ثیدح 

متشه یس و  371ثیدح 

مهن یس و  371ثیدح 

ملهچ 372ثیدح 

اه تشون  372یپ 

نازیملا ریسفت  زا  ردق  هروس  ریسفت   - 12383

5 تایآ 1 -  ردق  383هروس 

تایآ 384نایب 

ردقلا هلیل  یف  هانلزنا  384انا 

ردقلا هلیل  ام  کیردا  ام  388و 

رهش فلا  نم  ریخ  ردقلا  388هلیل 
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رما لک  نم  مهبر  نذاب  اهیف  حورلا  هکئالملا و  388لزنت 

رجفلا علطم  یتح  یه  390مالس 

یتیاور 391ثحب 

اهتشون 396یپ 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  یگدنز  زا  گرب  نیرخآ   - 13398

گرب 399نیرخآ 

تداهش بش  رد  ع )  ) 405ماما

مالسلا هیلع  یلع  گوس  413رد 

اهتشون 419یپ 

مجلم نبا  هبرض   - 14423

تدابع بارحم  رد  423تداهش 

اهتشون 429یپ 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  تداهش  یگنوگچ  ناکم و  نامز و   - 15431

تداهش یگنوگچ  ناکم و  431نامز و 

تداهش بش  رد  مالسلا  هیلع  432ماما 

اهتشون 437یپ 

شیاه هزیگنا  مجلم و  نبا  _16439

شیاه هزیگنا  مجلم و  439نبا 

اهتشون 442یپ 

تیعقاو ای  هناسفا  ماطق   - 17442

تیعقاو ای  هناسفا  442ماطق 

اهتشون 444یپ 

مالسلا هیلع  یلع  تیصو   - 18444

نینموملا ریما  اقآ  444تیصو 

اهتشون 447یپ 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  زا  ییاهناتساد  _19448
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مالسلا هیلع  یلع  اب  هلا ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ رون  448یگناگی 

ص)  ) ربمایپ نابز  زا  ع )  ) یلع 451فیصوت 

ع)  ) یلع تیمولظم  ریوصت  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  453لوسر 

مالسلاامهیلع ارهز  ترضح  اب  ع )  ) یلع 457جیوزت 

رسمه زا  رکشت  مالسلا و  هیلع  461یلع 

مالسلا اهیلع  همطاف  ترضح  يارب  رانا  465هیهت 

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  تاجانم  469تادابع و 

مور رصیق  لاؤس  472تسیب 

مالسلا هیلع  یلع  زا  لاؤس  هس  479باوج 

مالسلا هیلع  یلع  481تواضق 

افلخ رصع  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ياه  تواضق  زا  484هنومن يا 

ناوج ردپ  هرابرد  ترضح  485مکح 

!! رسپ اب  ردام  490جاودزا 

شدنزرف حاکن  رد  493ینز 

تسوپ هایس  نیدلاو  زا  تسوپدیفس  497دنزرف 

توافت یب  499رفیک 

! تسا رت  نیگنس  رسپ  دازون  499ریش 

 … دنتفریذپ ار  500مالسا 

 … دش ناملسم  502ینارصن 

داد میلعت  ار  لولشم  ياعد  مالسلا  هیلع  یلع  505ماما 

؟ تشذگ هچ  سبای  يداو  509رد 

نکش نوناق  511ناوج 

لاملا تیب  مالسلا و  هیلع  513یلع 

نامیتی مالسلا و  هیلع  513یلع 

؟ دومرف هچ  ناهانگ  بئاصم و  هرابرد  515ماما 

تمیق نارگ  دنب  519ندرگ 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 834زکرم  هحفص 18 

http://www.ghaemiyeh.com


هانگ زا  522سرت 

شود رب  523هفیطق 

يراوگرزب تفوطع و  جوا  رد  مالسلا  هیلع  523یلع 

تردق جوا  رد  یمالسا  بادآ  524تیاعر 

مالسلا هیلع  یلع  رظن  زا  تموکح  یشزرا  525یب 

دیوگ یم  نخس  ناوریشونا  525همجمج 

؟ دوب ام  اب  تردارب  بلق  527ایآ 

ناضمر هام  رد  528بارش 

مالسا رد  یتسیز  528هداس 

یگدنز رد  يور  530هنایم 

دوش یمن  باجتسم  ام  ياهاعد  531ارچ 

هانگ 535نامرد 

 … مکح نب  ماشه  537هرظانم 

ناورهن گنج  عورش  543هزیگنا 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  يورین  545تردق و 

دودبع نب  ورمع  اب  مالسلا  هیلع  یلع  549هزرابم 

تولاجلا سأر  مالسلا و  هیلع  553یلع 

نارمع هلودلادضع و  هب  ماما  562رظن 

دراد قرف  نارادمتسایس  ریاس  اب  مالسلا  هیلع  یلع  567تسایس 

يرفن شش  ياروش  رد  رمع  اب  مالسلا  هیلع  یلع  تسایس  570هسیاقم 

! دیوش یم  ار  شنامهم  تسد  مالسلا  هیلع  573یلع 

!! دندز مالسلا  هیلع  یلع  هنیس  رب  هک  574یتشم 

! درک ریخست  ار  هیواعم  رابرد  مالسلا  هیلع  یلع  576هبذاج 

!! هیواعم روضح  رد  مالسلا  هیلع  یلع  577حدم 

دندوشگ يو  حدم  هب  نابز  مالسلا  هیلع  یلع  تلادع  578نایرارف 

! تخاس حضتفم  ار  هیواعم  هماما  578وبا 
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مالسلا هیلع  یلع  حدم  رمع و  579دنزرف 

راضتحا لاح  رد  مالسلا  هیلع  یلع  581دای 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  ناتسود  زا  581هنومن يا 

! دندروآ رد  ندرگ  تشپ  زا  ار  ملعم  585نابز 

 … دیسرپب نم  586زا 

! دیوگ یم  مالسلا  هیلع  یلع  زا  رمع  586یتقو 

مالسلا هیلع  یلع  تیملعا  هب  رکبوبا  588تافارتعا 

دنک یم  دییات  ار  مالسلا  هیلع  یلع  تیملعا  590رمع 

مالسلا هیلع  یلع  تیملعا  هب  موس  هفیلخ  591فارتعا 

مالسلا هیلع  یلع  ناج  هب  ماجرفان  دصق  592ءوس 

خیرات ناقمحا  زا  595هنومن يا 

نانز یلمحت  یب  597تداسح و 

نافلاخم نابز  زا  مالسلا  هیلع  یلع  601لئاضف 

تسا هدش  دای  مسق  اب  هک  ترضح  نآ  605لئاضف 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  هرابرد  نادنمشناد  608راتفگ 

تسا رفاک  مالسلا  هیلع  یلع  611نمشد 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  لیامش  613لامج و 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  616ینتورف 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  618تباهم 

 … هناصلاخ 620زامن 

 … هنابش 621ياوجن 

 … راطفا 625هرفس 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  625تدابع 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  627صالخا 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  لاصخ  631تافص و 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  ياعد  633تباجتسا 
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مالسلا هیلع  یلع  ماما  639يدرمناوج 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  تشذگ  641يرابدرب و 

دیوگ یم  تلادع  زا  مالسلا  هیلع  646یلع 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  646تلادع 

مدرم قوقح  زا  يرادساپ  مالسلا و  هیلع  یلع  651ماما 

نارای نابز  زا  مالسلا  هیلع  یلع  655ماما 

هیواعم 656رجح و 

هیواعم قمح و  نب  657ورمع 

متاح نب  658يدع 

ماجنارس هشیدنا  659رد 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  660تیمولظم 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تافو  زا  سپ  ترضح  نآ  662تیمولظم 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  تیصو  664تداهش و 

تداهش رتسب  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  666تیصو 

تداهش رتسب  رد  669ماما 

تلادع رهظم  مالسلا  هیلع  674یلع 

لسع کشم  677يارجام 

؟ هدنام يا هفوک  رد  ارچ  یلع  679ای 

ینک یمن  هیرگ  ینیبب  دنیب  یم  تردپ  هچنآ  679رگا 

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  ربق  681ترایز 

اهتشون 682یپ 

مالسلا هیلع  یلع  نینموملا  ریما  فصو  رد  راعشا   - 20711

تمحر يامه  711یلع يا 

یلع 713بش و 

تمحر 716ربا 

ایقتا 717رادرس 
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مالسلا هیلع  یلع  زا  تبیصم  هضور و  یس   - 21718

مهدزون بش  رد  مالسلا  هیلع  یلع  718رکف 

مهدزون بش  رد  مالسلا  هیلع  یلع  719تالاح 

مکحم تداهش  719دنبرمک 

تبرض 720بش 

بوبحم لاصو  هب  ندمآ  720لیان 

یلع گرم يا  رهب  زا  دنب  721رمک 

ندروخ اذغ  مک  722تلع 

مالسلا هیلع  یلع  ناگدننک  هحون  722نیلوا 

باوخ رد  ربمایپ  723ندید 

ندروخ تبرض  بش  رد  ماما  723ياذغ 

نامسآ هب  ندرک  724هاگن 

نادنزرف 724هیرگ 

لجا 726یکیدزن 

نایباغرم ياذغ  رکف  هب  تبرض  728بش 

نتسب گرم  728رمک 

اهیلع هللا  مالس  بنیز  729ینارگن 

مالسلا هیلع  نسح  ماما  اب  رخآ  لد  729درد 

مالسلا هیلع  یلع  ناضمر  731نیرخآ 

مالسلا هیلع  یلع  735نیرفن 

رگید نوعلم  تبرض  ياج  رب  737یتبرض 

مالسلا هیلع  یلع  ناذا  737نیرخآ 

دوخ لتاق  ندرک  738رادیب 

لوا هدجس  رد  739تبرض 

نیمز 739ندیزرل 

دجسم تمس  هب  نادنزرف  740ندیود 
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مالسلا هیلع  نسح  ماما  نماد  رد  مالسلا  هیلع  یلع  740رس 

مالسلا هیلع  یلع  هودنا  ندش  741مامت 

مالسلا هیلع  نسح  ماما  741هیرگ 

مالسلا هیلع  یلع  لتاق  742يریگتسد 

لتاق يریگتسد  742یگنوگچ 

اهتشون 745یپ 

یسلجم همالع  همانیگدنز   - 22747

747تدالو

747نادناخ

يونعم 749تیصخش 

یسایس 750عاضوا 

751رامشلاس

یعامتجا 751تلزنم 

یملع 751کلسم 

« همالع  » 752بقل

ناهفصا مالسالا  752خیش 

752دیتاسا

753نادرگاش

753تافیلأت

755تافو

ادخ هام  اب  عادو   - 23756

تسود هام  اب  756عادو 

دنوادخ ششخب  نیرتهب  756ناضمر 

تعفنم هام  757ناضمر 

یسرباسح 757هام 

هاکناج 758نارجه 
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ادخ ءایلوا  دیع  وت يا  رب  759مالس 

دنوادخ زا  نتساوخ  هنوگچ  هچ و  760هام 

زیزع يرای  اب  زیگنا  مغ  762یعادو 

بونذ تلق  بولق و  تقر  هام  اب  763عادو 

ناطیش رب  يزوریپ  765هام 

يدازآ 765هام 

هانگ هدننک  وحم  765هام 

بیقر یب  هام  اب  767عادو 

767هراشا

تمحز یب  767نامهم 

اهتشون 770یپ 

رطف دیعس  دیع   - 24770

دیع زامن  770تقو 

دیع زامن  771یگنوگچ 

یّلک 771ماکحا 

اهتشون 771یپ 

رطف 772دیع 

میناوخ یم  دیع  زامن  تونق  رد  774و 

اهتشون 776یپ 

دیع 776موهفم 

اهتشون 779یپ 

دیع 780تاکن 

اهتشون 781یپ 

نآ طیارش  هرطف و  تاکز  بوجو   - 25781

شطیارش هرطف و  تاکز  781بوجو 

اهتشون 783یپ 
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تاکز 783ماکحا 

اهتشون 785یپ 

ریبک نشوج  ياعد   - 26785

ریبک نشوج  785ياعد 

زکرم 831هرابرد 
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ناضمر 1 ياه  ینتسناد 

باتک تاصخشم 

: هسانشرس

1387 ناهفصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم 

: روآدیدپ مان  ناونع و 

 . ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  تاقیقحت  دحاو  ناضمر 1 / ياه  ینتسناد 

: رشن تاصخشم 

: ناهفصا

.1387 ناهفصا ،  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم 

: يرهاظ تاصخشم 

هنایار هارمه و  نفلت  رازفا  مرن 

: یسیون تسرهف  تیعضو 

اپیف

ناضمر كرابم  هام  ياهزور  ياهاعد  یئاور  حرش   : رگید ناونع 

ناضمر هام  ياهاعد  عوضوم : 

اهاعد عوضوم : 

هینابعش هبطخ   - 1

هبطخ نتم 

هینابعش هبطخ  هب  فورعم  ناضمر  كرابم  هام  تلیضف  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هبطخ 

قودصلا 69 یلامأ 
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نورشعلا سلجملا 

ِیبَأ ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍلاََضَف  ِْنب  ِنَسَْحلا  ُْنب  ُُِیلَع  اَنَثََدَح  َلاَق  ُُِیناَدْمَْهلا  ٍدََـمَُحم  ُْنب  ُدَـمْحَأ  اَنَثََدَـح  َلاَق  ُهََللا  ُهَمِحَر  َمیِهاَْربِإ  ُْنب  ُدََـمَُحم  اَنَثََدَـح 
ِهِیبَأ ْنَع  ٍٍِیلَع  ِْنب  ِدََـمَُحم  ِِرقاَْبلا  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍدََـمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَج  ِقِداََـصلا  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍرَفْعَج  ِْنب  یَـسُوم  ِهِیبَأ  ْنَع  اَـضِِرلا  یَـسُوم  ِْنب  ِِِیلَع  ِنَسَْحلا 

ٍِبلاَط ع ِیبَأ  ِْنب  ِِِیلَع  نینمؤملاریما  َنِیِیِصَْولا  ِِدِیَـس  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍٍِیلَع  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِءاَدَهُُـشلا  ِِدِیَـس  ِهِیبَأ  ْنَع  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِِِیلَع  َنیِِدباَْعلا  ِْنیَز 
: َلاَق

: َلاَقَف ٍمْوَی  َتاَذ  اَنَبَطَخ  ِهََللا ص  َلوُسَر  ََنِإ 

! ُساََنلا اَُهُیَأ 

ِیلاَیََللا ُلَْضفَأ  ِهِیلاََیل  ِماََیَْألا َو  ُلَْضفَأ  ُهُماََیَأ  ِروُهُُشلا َو  ُلَْضفَأ  ِهََللا  َْدنِع  َوُه  ٌرْهَـش  ِهَرِفْغَْملا  ِهَمْحََرلا َو  ِهَکَرَْبلِاب َو  ِهََللا  ُرْهَـش  ْمُْکَیلِإ  َلَْبقَأ  ْدَق  ُهََنِإ 
ِهِیف ْمُکُمَْون  ٌحـِیبْسَت َو  ِهِیف  ْمُکُـساَْفنَأ  ِهََللا  ِهَماَرَک  ِلْهَأ  ْنِم  ِهِیف  ُْمْتلِعُج  ِهََللا َو  ِهَفاَیِـض  َیلِإ  ِهِیف  ُْمتیِعُد  ٌرْهَـش  َوُه  ِتاَـعاََسلا  ُلَْـضفَأ  ُُهتاَـعاَس  َو 

ِِهباَتِک ِهَواَِلت  ِهِماَیِِصل َو  ْمُکَِقِفَُوی  ْنَأ  ٍهَرِهاَط  ٍبُوُلق  ٍهَقِداَص َو  ٍتاََِیِنب  ْمَُکَبَر  َهََللا  اُولَأْساَف  ٌباَجَتْسُم  ِهِیف  ْمُکُؤاَعُد  ٌلُوبْقَم َو  ِهِیف  ْمُُکلَمَع  ٌهَداَبِع َو 
یَلَع اُوقََدَصَت  ُهَشَطَع َو  ِهَماَیِْقلا َو  ِمْوَی  َعوُج  ِهِیف  ْمُکِـشَطَع  ْمُکِعوُِجب َو  اوُرُکْذا  ِمیِظَْعلا َو  ِرْهََـشلا  اَذَه  ِیف  ِهََللا  َناَْرفُغ  َمِرُح  ْنَم  ََیِقََـشلا  ََنِإَف 

ْمُکَتَنِْسلَأ اوُظَفْحا  ْمُکَماَحْرَأ َو  اُولِص  ْمُکَراَغِص َو  اوُمَحْرا  ْمُکَراَبِک َو  اوُِرِقَو  َو  ْمُِکنیِکاَسَم -  ْمُِکئاَرَُقف َو 
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ْمُکِماَْتیَأ َو یَلَع  ْنََنَحَُتی  ِساََنلا  ِماَْتیَأ  یَلَع  اُونََنَحَت  ْمُکَعاَمْـسَأ َو  ِْهَیلِإ  ُعاَِمتْـسِالا  ُُلِحَی  َال  اََمَع  ْمُکَراَْصبَأ َو  ِْهَیلِإ  ُرَظََنلا  ُُلِحَی  اـَل  اََـمَع  اوُُضُغ  َو 
ِهَمْحََرلِاب اَهِیف  ََلَج  ََزَع َو  ُهََللا  ُرُْظنَی  ِتاَعاََسلا  ُلَْضفَأ  اَهََنِإَف  ْمُِکتاَلَـص  ِتاَقْوَأ  ِیف  ِءاَعُُدلِاب  ْمُکَیِْدیَأ  ِْهَیلِإ  اوُعَفْرا  ْمُِکبُونُذ َو  ْنِم  ِهََللا  َیلِإ  اُوبُوت 

ُهْوَعَد اَذِإ  ْمَُهل  ُبیِجَتْسَی  ُهُولَأَس َو  اَذِإ  ْمِهیِطُْعی  ُهْوَداَن َو  اَذِإ  ْمِهِیِبَُلی  ُهْوَجاَن َو  اَذِإ  ْمُُهبیُِجی  ِهِداَبِع  َیلِإ 

! ُساََنلا اَُهُیَأ 

َهََللا ََنَأ  اوُمَلْعا  ْمُکِدوُجُس َو  لوط  هب  اَْهنَع  اوُفِِفَخَف  ْمُکِراَزْوَأ  ْنِم  ٌهَلیِقَث  ْمُکُروُهُظ  ْمُکِراَفِْغتْسِاب َو  اَهوُُفُکَف  ْمُِکلاَمْعَِأب  ٌهَنوُهْرَم  ْمُکَـسُْفنَأ  ََنِإ 
َنیَِملاْعلا ِِبَِرل  ُساََنلا  ُموُقَی  َمْوَی  ِراََنلِاب  ْمُهَعِِوَُری  َال  ْنَأ  َنیِدِجاََسلا َو  َنِیِلَصُْملا َو  َبِِذَُعی  َال  ْنَأ  ِِهتََزِِعب  َمَْسقَأ  ُهُرْکِذ  َیلاَعَت 

! ُساََنلا اَُهُیَأ 

َْسَیل ِهََللا َو  َلوُسَر  اَی  َلیِقَف  ِِهبُونُذ  ْنِم  یَضَم  اَِمل  ٌهَرِفْغَم  ٍهَمَسَن َو  ُْقتِع  ِهََللا  َْدنِع  َِکلَِذب  َُهل  َناَک  ِرْهََشلا  اَذَه  ِیف  ًانِمُْؤم  ًاِمئاَص  ْمُْکنِم  َرََطَف  ْنَم 
ٍءاَم ْنِم  ٍَهبْرَِشب  َْول  َراََنلا َو  اوُقََتا  ٍهَرْمَت  ِِقِِشب  َْول  َراََنلا َو  اوُقََتا  َلاَقَف ص  َِکلَذ  یَلَع  ُرِدْقَی  اَُنُلُک 

! ُساََنلا اَُهُیَأ 

ُُهنیِمَی ْتَکَلَم  اََمَع  ِرْهََـشلا  اَذَه  ِیف  َفََفَخ  ْنَم  ُماَْدقَْألا َو  ِهِیف  ُُلِزَت  َمْوَی  ِطاَرِِـصلا  یَلَع  ٌزاَوَج  َُهل  َناَک  ُهَُقلُخ  ِرْهََـشلا  اَذَه  ِیف  ْمُْکنِم  َنََسَح  ْنَم 
ِهِیف َلَصَو  ْنَم  ُهاَْقلَی َو  َمْوَی  ُهََللا  ُهَمَرْکَأ  ًامِیتَی  ِهِیف  َمَرْکَأ  ْنَم  ُهاَْقلَی َو  َمْوَی  ُهَبَضَغ  ُْهنَع  ُهََللا  ََفَک  ُهََرَـش  ِهِیف  ََفَک  ْنَم  َُهباَسِح َو  ِْهیَلَع  ُهََللا  َفََفَخ 
َنِم ًهَءاََرب  َُهل  ُهََللا  َبَتَک  ٍهاَلَِـصب  ِهِیف  َعََوَطَت  ْنَم  ُهاَْقلَی َو  َمْوَی  ُهَتَمْحَر  ُْهنَع  ُهََللا  َعَطَق  ُهَمِحَر  ِهِیف  َعَطَق  ْنَم  ُهاَْقلَی َو  َمْوَی  ِِهتَمْحَِرب  ُهََللا  ُهَلَـصَو  ُهَمِحَر 

ََیَلَع ِتاَوَلََصلا  َنِم  ِهِیف  َرَثْکَأ  ْنَم  ِروُهُُشلا َو  َنِم  ُهاَوِس  اَمِیف  ًهَضیِرَف  َنیِْعبَس  يََدَأ  ْنَم  ُباََوث  َُهل  َناَک  ًاضْرَف  ِهِیف  يََدَأ  ْنَم  ِراََنلا َو 
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ِروُهُُشلا َنِم  ِهِْریَغ  ِیف  َنآْرُْقلا  َمَتَخ  ْنَم  ِرْجَأ  ُْلثِم  َُهل  َناَک  ِنآْرُْقلا  َنِم  ًهَیآ  ِهِیف  اَلَت  ْنَم  ُنیِزاَوَْملا َو  ُُفِخَت  َمْوَی  ُهَناَزیِم  ُهََللا  َلََقَث 

! ُساََنلا اَُهُیَأ 

ْمُْکیَلَع اَهَِحِتَُفی  َال  ْنَأ  ْمَُکَبَر  اُولَأْساَف  ٌهَقََلَغُم  ِناَرِیِنلا  َباَْوبَأ  ْمُْکیَلَع َو  اَهَِقِلَُغی  َال  ْنَأ  ْمَُکَبَر  اُولَأْساَف  ٌهَحََتَفُم  ِرْهََـشلا  اَذَـه  ِیف  ِناَنِْجلا  َباَْوبَأ  ََنِإ 
اَذَـه ِیف  ِلاَمْعَْألا  ُلَْضفَأ  اَم  ِهََللا  َلوُسَر  اَـی  ُْتلُقَف  ُتْمُقَف  نینمؤملاریما ع  َلاَـق  ْمُْکیَلَع  اَهَِطِلَُـسی  اـَل  ْنَأ  ْمَُکَبَر  اُولَأْـساَف  ٌَهلُوْلغَم  َنیِطاَیََـشلا  َو 

َکیِْکُبی اَم  ِهََللا  َلوُسَر  اَی  ُْتلُقَف  یََکب  ََُمث  ََلَج  ََزَع َو  ِهََللا  ِمِراَحَم  ْنَع  ُعَرَْولا  ِرْهََـشلا  اَذَـه  ِیف  ِلاَمْعَْألا  ُلَْـضفَأ  ِنَسَْحلا  اـَبَأ  اَـی  َلاَـقَف  ِرْهََـشلا 
ُقیِقَـش َنیِرِخْآلا  َنِیلََوَْألا َو  یَقْـشَأ  َثَعَْبنا  ِدَق  َِکِبَِرل َو  ِیِلَُـصت  َْتنَأ  َِکب َو  ِیِنَأَک  ِرْهََـشلا  اَذَه  ِیف  َْکنِم  ُُلَحَتُْـسی  اَِمل  یِْکبَأ  ُُِیلَع  اَی  َلاَقَف 

ِینیِد ْنِم  ٍهَماَلَس  ِیف  َِکلَذ  ِهََللا َو  َلوُسَر  اَی  ُْتُلق  نینمؤملاریما ع  َلاَق  َکَتَیِْحل  اَْهنِم  َبَضَخَف  َِکنْرَق  یَلَع  ًَهبْرَض  ََکبَرَضَف  َدوُمَث  ِهَقاَن  ِِرقاَع 
ِیِنِم َکََنَِأل  ِینََبَس  ْدَقَف  َکََبَس  ْنَم  ِینَـضَْغبَأ َو  ْدَقَف  َکَضَْغبَأ  ْنَم  ِینَلَتَق َو  ْدَقَف  َکَلَتَق  ْنَم  ُُِیلَع  اَی  َلاَق ص  ََُمث  َِکنیِد  ْنِم  ٍهَماَلَـس  ِیف  َلاَقَف 

ِهََُوُبُنِلل َو ِینَراَتْخا  َكاََیِإ َو  ِیناَفَطْـصا َو  َكاََیِإ َو  ِینَقَلَخ َو  َیلاَعَت  َكَراَبَت َو  َهََللا  ََنِإ  ِیتَنیِط  ْنِم  َُکتَنیِط  یِحوُر َو  ْنِم  َکُحوُر  یِـسْفَنَک 
ِیتاَیَح ِیف  ِیتََمُأ  یَلَع  ِیتَفِیلَخ  ِیتَْنبا َو  ُجْوَز  يِْدلُو َو  وبا  ِیِیِـصَو َو  َْتنَأ  ُُِیلَع  اَی  ِیتََُوُبن  َرَْکنَأ  ْدَـقَف  َکَتَماَمِإ  َرَْکنَأ  ْنَمَف  ِهَماَمِْإِلل  َكَراَتْخا 

یَلَع ُُهنیِمَأ  ِهِْقلَخ َو  یَلَع  ِهََللا  ُهََجَُحل  َکـََنِإ  ِهََیِرَْبلا  َْریَخ  ِینَلَعَج  ِهََُوُبُنلاـِب َو  ِینَثََعب  يِذـََلِاب  ُمِْسقُأ  ِییْهَن  َکـُیْهَن  يِْرمَأ َو  َكُْرمَأ  ِیتْوَم  َدـَْعب  َو 
.هِداَبِع یَلَع  ُُهتَفِیلَخ  ِهِِرِس َو 

هبطخ همجرت 

هیلع هللا و  یلص   } ادخ لوسر  دیوگ  بلاط  یبا  نب  یلع 
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تسا یهام  تسا ، هدرک  ور  امـشب  شزرمآ  تمحر و  تکرب و  اب  ادخ  هام  مدرم  ایآ  دناوخ -  ام  يارب  ار  هبطخ  نیا  زور  کی  هلآ } و 
هک تسا  یهام  نآ  تاعاس  نیرتهب  شتاعاس  اهبش و  نیرتهب  شیاهبـش  اهزور و  نیرتهب  شیاهزور  تسا و  هام  نیرتهب  ادخ  شیپ  هک 
نآ رد  امـش  باوخ  تسا و  حـیبست  نآ  رد  امـش  ياه  سفن  نآ  رد  دـیئادخ  تمارک  لـها  ادـخ و  یناـمهم  هب  دـیدش  توعد  نآ  رد 

هزور يارب  ار  امـش  هک  كاپ  ياه  لد  تسرد و  تاین  اب  دیهاوخب  ادـخ  زا  باجتـسم  ناتیاعد  هتفریذـپ و  نآ  رد  ناترادرک  تستدابع 
.ددرگ مورحم  هام  نیا  رد  ادخ  شزرمآ  زا  هکنآ  تخبدب  دراد  قفوم  نآرق  ندناوخ  نآ و  رد 

ناگرزب دیهد و  هقدص  دوخ  نیکاسم  ءارقف و  رب  دینک و  دای  ار  تمایق  زور  یگنشت  یگنسرگ و  نآ  رد  دوخ  یگنشت  یگنـسرگ و  هب 
مـشچ هدرکن  لالح  ار  شندید  ادخ  هچنآ  زا  دیرادهگن و  اهنابز  دینک و  محر  هلـص  دینک و  محرت  ار  نادرخ  دینک و  مارتحا  ار  دوخ 

زا ادخ  هب  دنزرو و  رهم  امـش  نامیتی  رب  ات  دیزرو  رهم  مدرم  نامیتی  رب  دیدنبب و  شوگ  هدرکن  لالح  شندینـش  زا  ار  هچنآ  دیـشوپب و 
دراد دوخ  ناگدنب  هب  فطل  رظن  نآ  رد  ادخ  تسا  اهتعاس  نیرتهب  هک  دیرادرب  اعدـب  تسد  زامن  تقو  رد  دـینک و  هبوت  دوخ  ناهانگ 
سفن مدرم  ایا  دنک  باجتـسم  ار  اهنآ  ياعد  دهدب و  ار  اهنآ  تساوخرد  دیوگ و  کیبل  ار  اهنآ  دایرف  دهد و  خـساپ  اهنآ  تاجانم  هب 

دراد ینیگنس  راب  امش  ناهانگ  زا  امش  شود  دینک  اهر  رافغتسا  هب  ار  نآ  تسا  امش  رادرک  ورگ  امش 
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باذع ار  نادجاس  ناناوخزامن و  هک  هدروخ  مسق  دوخ  تزع  هب  هرکذ  یلاعت  يادخ  هک  دینادب  دینک و  کبس  ار  نآ  دوجـس  لوط  هب 
باوث ادخ  دزن  هام  نیا  رد  دهد  راطفا  ار  راد  هزور  کی  امـش  مادک  ره  مدرم  ایا  دزادنین ، خزود  ساره  هب  تمایق  زور  ار  اهنآ  دنکن و 

.ددرگ هدیزرمآ  شا  هتشذگ  ناهانگ  دراد و  ياهدنب  ندرک  دازآ 

: دش ضرع 

، میرادن یئاناوت  نآ  رب  اهام  همه  هََللا  لوسر  ای 

: دومرف

زاوج دـنک  یقلخ  شوخ  هام  نیا  رد  هک  ره  مدرم  ایا  دـشاب  بآ  یتبرـش  هب  هچرگ  دـشاب و  یئامرخ  همین  اب  هچرگ  دـیزیهرپب  ادـخ  زا 
ره دهد و  فیفخت  ار  شباسح  ادخ  دوخ  ناکولمم  رب  دـهد  فیفخت  نآ  رد  هک  ره  دزغلب  اهمدـق  همه  هک  يزور  رد  دـشاب  وا  طارص 

ادـخ دراد  یمارگ  ار  یمیتی  نآ  رد  هک  ره  دـنک و  شتاقالم  هک  يزور  دراد  زاـب  وا  زا  ار  دوخ  مشخ  ادـخ  دراد  زاـب  ار  دوخ  رـش  هک 
محر عطق  هک  ره  دوخ و  تمحر  هب  دیامن  هلص  وا  اب  تاقالم  زور  دنک  محر  هلـص  نآ  رد  هک  ره  دراد و  یمارگ  ار  وا  شتاقالم  زور 

(1  ) دربب وا  زا  دوخ  تمحر  شتاقالم  زور  رد  ادخ  دنک 

هک دراد  یـسک  باوث  دـنک  ادا  یبـجاو  نآ  رد  هک  ره  دـسیونب و  شیارب  شتآ  زا  يدازآ  تارب  ادـخ  دـناوخب  یبحتـسم  زاـمن  هک  ره 
ار شنازیم  تسا  کبس  اهنازیم  هک  يزور  ادخ  دتسرف  تاولص  رایسب  نم  رب  نآ  رد  هک  ره  دنک و  ادا  رگید  ياه  هام  رد  بجاو  داتفه 

ایا دناوخب  نآرق  متخ  کی  رگید  ياه  هام  رد  هک  دشاب  یسک  نوچ  دناوخب  نآ  رد  نآرق  هیآ  کی  هک  ره  دنک  نیگنس 
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زا تسا  هتـسب  هام  نیا  رد  خزود  ياهرد  امـش ، يورب  ددـنبن  ار  اهنآ  هک  دـیهاوخب  ادـخ  زا  هدوشگ  هاـم  نیا  رد  تشهب  ياـهرد  مدرم 
ار اهنآ  رگید  هک  دیهاوخب  دوخ  راگدرورپ  ادخ  زا  دندنبب  نآ  رد  نیطایـش  دیاشگن  ار  اهنآ  امـش  يورب  هک  دـیهاوخب  دوخ  راگدرورپ 

.دنکن طلسم  امش  رب 

: دومرف نینمؤملاریما 

: مدرک ضرع  متساخرب و  نم 

! هََللا لوسر  ای 

.تسا رتهب  هام  نیا  رد  لمع  مادک 

: دومرف

هیرگ ارچ  هََللا  لوسر  ای  مدرک  ضرع  تسیرگ  سپـس  تسا  لج  زع و  يادـخ  مراحم  زا  عرو  هام  نیا  رد  لمع  نیرتهب  نسحلاوبا  يا 
؟ ینک

: دومرف

نیرخآ نیلوا و  رت  یقش  یناوخ و  یم  تراگدرورپ  يارب  زامن  هک  مرگن  یم  ار  وت  ایوگ  دنرامـش  لالح  وت  زا  هام  نیا  رد  هچنآ  يارب 
: دومرف نینمؤملاریما  دنک  باضخ  ار  تشیر  دنز و  تقرف  رب  یتبرض  دوش و  هتخیگنارب  تسا  دومث  رتش  هدننک  یپ  تفج  هک 

؟ تسا ملاس  نم  نید  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  هََللا  لوسر  ای  متفگ 

: دومرف

: دومرف سپس  تسا  وت  نید  یتمالس  اب 

اریز هداد  مانشد  ارم  دهد  مانشد  ار  وت  هک  ره  هدروآ و  مشخب  ارم  درآ  مشخ  هب  ار  وت  هک  ره  هتشک و  ارم  دشکب  ار  وت  هک  ره  یلع  يا 
ارم وت و  اب  ارم  هدیزگرب  وت  اب  ارم  هدـیرفآ  یلاعت  كرابت و  يادـخ  یتسار  هب  تسنم  لگ  زا  تلگ  نم و  حور  زا  تحور  ینم  ناج  وت 

نادنزرف ردپ  نم و  یـصو  وت  یلع  يا  تسنم  توبن  رکنم  تسا  وت  تماما  رکنم  هک  ره  تماما  يارب  ار  وت  هدرک و  رایتخا  توبن  يارب 
نم و نامرف  تنامرف  نم  ندرم  زا  سپ  نم و  یگدنز  رد  ینم  تما  رب  نم  هفیلخ  نم و  رتخد  رهوش  نم و 
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یئوا نیما  شقلخ و  رب  یئادخ  تجح  وت  هک  هتخاس  قلخ  رتهب  هدرک و  لیـسگ  توبن  هب  ارم  هک  نآ  هب  دنگوس  تسنم  نقدغ  تنقدغ 
.شناگدنب رب  یئوا  هفیلخ  شرس و  رب 

نانجلا حیتافم  رد  ناضمر   - 2

ناضمر كرابم  هام  تلیضف  رد 

هیلع نینمؤملاریما  ترضح  زا  دوخ  ناراوگرزب  ناردپ  زا  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  زا  هدرک  تیاور  هربتعم  دنس  هب  قودص  خیش 
: دومرف هک  مالسلا  هدالوا  یلع  و 

: دومرف سپ  هلآ  هیلع و  ِهََللا  یََلَص  ادخ  لوسر  ترضح  يزور  ام  يارب  دناوخ  يا  هبطخ 

! ساّنلا اهُّیا 

تسا و اههام  نیرتهب  ادـخ  دزن  هک  تسا  یهام  شزرمآ  تمحر و  تکرب و  اب  ادـخ  هام  امـش  يوس  هب  تسا  هدرک  ور  هک  یتسرد  هب 
دنا هدـناوخ  هک  تسیهام  نآ  تسا و  اهتعاس  نیرتهب  شیاهتعاس  تسا و  اهبـش  نیرتهب  شیاهبـش  تسا و  اـهزور  نیرتهب  شیاـهزور 

باوخ دراد و  حیبست  باوث  نآ  رد  امش  ياه  سَفَن  ادخ  تمارک  لها  زا  نآ  رد  دیا  هدیدرگ  ادخ و  تفایـض  يوس  هب  نآ  رد  ار  امش 
دوخ راگدرورپ  زا  دینک  لاؤس  سپ  تسباجتسم  نآ  رد  امش  ياهاعد  تسلوبقم و  نآ  رد  امـش  ياه  لمع  دراد و  تدابع  باوث  امش 

ندرک توالت  نآ و  نتـشاد  هزور  يارب  ار  امـش  دـهد  قیفوت  هک  همیمذ  تافـص  ناهانگ و  زا  هزیکاپ  ياه  لد  تسرد و  ياه  ّتین  هب 
.نآ رد  نآرق 

یگنشت یگنسرگ و  هب  دینک  دای  میظع و  هام  نیا  رد  ادخ  شزرمآ  زا  ددرگ  مورحم  هک  تسا  یسک  تبقاع  دب  یقش و  هک  یتسرد  هب 
محر ار و  دوخ  ناریپ  دیئامن  میظعت  دوخ و  نانیکسم  ناریقف و  رب  دینک  قّدصَت  ار و  تمایق  زور  یگنسرگ  یگنشت و  هام  نیا  رد  امش 

.دیراد هاگن  ار و  دوخ  ناشیوخ  دیئامن  شزاون  ار و  دوخ  ناکدوک  دینک 

دوخ ياه  نابز 
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ياه شوگ  دـیراد  زاب  نآ و  يوس  هب  ندرک  رظن  ار  امـش  تسین  لالح  هچنآ  زا  ار  دوخ  ياهدـید  دیـشوپب  تفگ و  دـیابن  هچنآ  زا  ار 
امـش و نامیتی  اب  امـش  زا  دـعب  دـننک  ینابرهم  ات  مدرم  نامیتی  اب  دـینک  ینابرهم  نآ و  ندینـش  ار  امـش  تسین  لـالح  هچنآ  زا  ار  دوخ 

اهزامن تقو  هک  اریز  دوخ  ياهزامن  تاقوا  رد  اعد  هب  ار  دوخ  ياه  تسد  دینک  دنلب  دوخ و  ناهانگ  زا  ادخ  يوس  هب  دینک  تشگزاب 
هاگره ار  ناشیا  دـیوگ  یم  باوج  دوخ و  ناگدـنب  يوس  هب  تمحر  هب  تاقوا  نیا  رد  یلاعت  قح  دـنک  یم  رظن  تسا  اهتعاس  نیرتهب 

هورگ يا  دـنناوخب  ار  وا  هاگره  دـنادرگ  یم  باجتـسم  دـننک و  ادـن  ار  وا  هاگره  ار  ناـشیا  دـیوگ  یم  کـیّبل  دـنک و  تاـجانم  ار  وا 
ياه تشپ  ادخ و  زا  شزرمآ  بلط  هب  دیروآ  ردب  ورگ  زا  سپ  تسا  امش  ياه  هدرک  ورگ  رد  امش  ياه  ناج  هک  یتسرد  هب  نامدرم 
هدرک دای  دنگوس  یلاعت  قح  هک  دینادب  اه و  هدجس  نداد  لوط  هب  ار  اهنآ  دینادرگ  کبـس  سپ  امـش  ناهانگ  زا  تسا  راب  نارگ  امش 
منهج شتآ  هب  ار  ناشیا  دناسرتن  ار و  هام  نیا  رد  ناگدننک  هدجس  ناگدنرازگ و  زامن  دنکن  باذع  هک  دوخ  لالج  تّزع و  هب  تسا 

.تمایق زور  رد 

! ساّنلا اهُّیا 

ناهانگ شزرمآ  ندرک و  دازآ  هدنب  باوث  ادخ  دزن  دوب  دهاوخ  وا  يارب  زا  هام  نیا  رد  ار  ینمؤم  راد  هزور  دهد  راطفا  امـش  زا  هک  ره 
: دومرف ترضح  میرادن  نآ  رب  تردق  ام  همه  هللا  لوسر  ای  دنتفگ  باحصا  زا  یضعب  سپ  هتشذگ 

دشاب و امرخ  هناد  فصن  هب  هچرگا  ناراد  هزور  ندومرف  راطفا  هب  منهج  شتآ  زا  دیزیهرپب 
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دشابن نیا  زا  هدایز  رب  رداق  رگا  دنک  نینچ  هک  ار  یسک  دهد  یم  ار  باوث  نیا  ادخ  هک  یتسرد  هب  دشاب  یبآ  تبرش  کی  هب  هچ  رگا 

! ُساّنلا اهُّیا 

رد دنادرگ  کبـس  هک  ره  دزغل و  نآ  رب  اهمدق  هک  يزور  رد  درذگب  ناسآ  طارـص  رب  دنادرگ  وکین  هام  نیا  رد  ار  دوخ  ْقلُخ  هک  ره 
دراد زاب  مدرم  زا  ار  دوخ  ّرـش  هام  نیا  رد  هک  ره  دنادرگ و  ناسآ  ار  وا  باسح  تمایق  رد  ادخ  ار  دوخ  زینک  مالغ و  تمدـخ  هام  نیا 

یمارگ تمایق  رد  ار  وا  ادخ  دراد  یمارگ  ار  يردـپ  یب  میتی  هام  نیا  رد  هک  ره  دراد و  زاب  وا  زا  تمایق  رد  ار  دوخ  بضغ  یلاعت  قح 
هام نیا  رد  هک  ره  تمایق و  رد  دوخ  تمحر  هب  ار  وا  دنک  لصَو  ادخ  دوخ  ناشیوخ  اب  دنک  ناسحا  هلص و  هام  نیا  رد  هک  ره  دراد و 
ادخ دـنکب  هام  نیا  رد  یتنـس  زامن  هک  ره  دـنکب و  وا  زا  دوخ  تمحر  عطق  تمایق  رد  ادـخ  دـنکب  دوخ  ناشیوخ  زا  دوخ  ناسحا  عطق 
زامن داتفه  باوث  وا  هب  دـنک  اـطع  ادـخ  دـنک  ادا  ار  یبجاو  زاـمن  هاـم  نیا  رد  هک  ره  دـسیونب و  منهج  شتآ  زا  يرازیب  تارب  وا  يارب 

ار وا  لمع  يوزارت  دنادرگ  نیگنس  ادخ  دتسرف  تاولـص  نم  رب  رایـسب  هام  نیا  رد  هک  ره  دوش و  هدرک  رگید  ياه  هام  رد  هک  بجاو 
ياه هام  رد  هک  دراد  یـسک  باوث  دـناوخب  هام  نیا  رد  نآرق  زا  هیآ  کی  هک  یـسک  دـشاب و  کبـس  لامعا  ياهوزارت  هک  يزور  رد 

دشاب هدرک  نآرق  متخ  رگید 

! ُساّنلا اهُّیا 

رد تشهب  ياهرد  هک  یتسرد  هب 
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لاؤس سپ  تسا  هتـسب  هام  نیا  رد  مّنهج  ياهرد  ددنب و  هن  امـش  يورب  هک  دوخ  راگدرورپ  زا  دـینک  لاؤس  سپ  تسا  هداشگ  هام  نیا 
دهَج ّدِج و  زامن و  هب  نداتـسیا  هب  هام و  نیا  ياهزور  اهبـش و  رد  دیجم  نآرق  ندرک  توالت  هب  یلاعت  كرابت و  .راگدرورپ  زا  دـینک 

.اهزامن ندروآ  اج  هب  تدابع و  رد  ندرک 

( نایاپ )

اعد رافغتسا و  ترثک  تلیضف و  تاقوا  رد 

: مالسلا هیلع  ِقِداّصلا  ِنَعَف 

ِرْهَش یف  َُهل  ْرَفُْغی  َْمل  ْنَم  ُهََنَا 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

هدیزرمآ هدنیآ  لاس  ات  زا  ار  دوخ  دراد  هاگن  َهَفَرَع و  َدَهْـشَی  ْنَا  ِّالا  ٍِلباق  یِلا  َُهل  ْرَفُْغی  َْمل  َناضَمَر  دوشن  هدیزرمآ  ناضمر  هام  رد  هک  ره 
يوحن هب  نک  راتفر  مارح و  ياهزیچ  رب  ندرک  راطفا  زا  تسا و  هدرک  مارح  ادـخ  ییاهزیچ  دوش  رـضاح  تافرع  رد  هکنآ  رگم  دوشن 

مشچ و شوگ و  دراد  هزور  هک  دیاب  یم  يراد  هزور  هاگره  هک  هدومرف  هدومن و  ّتیصو  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  ام  يالوم  هک 
: دومرف تاهورکم و  زا  هکلب  تامّرحم  زا  ینعی  وت  ياضعا  عیمج  تسوپ و  وم و 

زور رد  دیاب  هکلب  اهنت  تسا  ندیماشآ  ندروخ و  زا  نیمه  هن  هزور  هک  هدومرف  زین  دشابن و  وت  راطفا  زور  دننام  وت  هزور  زور  هک  دیاب 
تبیغ دیربم و  دَـسَح  دـینکم و  عازن  رگیدـکی  اب  مارح و  زا  ار  دوخ  ياه  هدـید  دـیناشوپب  غورد و  زا  ار  دوخ  نابز  دـیراد  هاگن  هزور 

یب دینکم و  متـس  دیئوگم و  شحف  دیهدم و  مانـشد  زین و  تسار  دنگوس  هکلب  دـیروخم  غورد  دـنگوس  دـینکم و  هلداجم  دـینکم و 
ربص تفگ و  دیابن  هچنآ  زا  دیشاب  شوماخ  زامن و  زا  ادخ و  دای  زا  دیوشم  لفاغ  دیوشم و  گنتلد  دینکم و  يدرخ 
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نامگ مدرم و  اب  ندرک  تموصخ  ءارتفا و  غورد و  دب و  راتفگ  زا  دینک  بانتجا  ّرـش و  لها  زا  دینک  يرود  دیـشاب و  وگتـسار  دینک و 
مالسلا هیلع  دّمحم  لآ  مئاق  روهُظ  جَرَف و  رظتنم  دیناد و  ترخآ  هب  فِرْـشُم  ار  دوخ  ندرک و  ینیچ  نخـس  ندرک و  تبیغ  ندرب و  دب 

نت و مارآ  لد و  مارآ  هب  داب  امش  رب  دیرادرب و  ترخآ  رفس  يارب  هحلاص  لامعا  هشوت  دیشاب و  ترخآ  ياه  باوث  دنموزرآ  دیشاب و 
دیـشاب راودیما  ادـخ و  باذـع  زا  دیـشاب  ناسرت  دـسرت و  دوخ  ياقآ  زا  هک  يا  هدـنب  دـننام  ّتلذـم  یگتـسکش و  عوشخ و  عوضخ و 

اهتفاثک و زا  وت  ندـب  دـشاب  هزیکاپ  اهرکم و  اه و  هلیح  زا  وت  نطاب  اـهبیع و  زا  وت  لد  راد  هزور  يا  دـشاب  كاـپ  دـیاب  ار و  وا  تمحر 
.يوجب يرازیب 

یهن یلاعت  قح  هچنآ  زا  یـشاب  شوماخ  وا و  يارب  زا  ینادرگ  صلاخ  ار  دوخ  تیـالو  هزور  رد  تسوا و  ریغ  هچنآ  زا  ادـخ  يوس  هب 
یشخبب راکشآ و  ناهنپ و  رد  تسا  وا  ندیسرت  راوازس  هچنآ  راهق  دنوادخ  زا  یسرتب  ناهنپ و  اراکـشآ و  رد  نآ  زا  ار  وت  تسا  هدرک 

هب ار  دوخ  ندب  وا و  دای  وا و  ّتبحم  يارب  زا  ار  دوخ  لد  ینادرگ  غراف  دوخ و  هزور  ماّیا  رد  ّلجوّزع  يادـخ  هب  ار  دوخ  ندـب  حور و 
راوازـس هچنآ  يروآ  لمع  هب  ار  اهنیا  همه  رگا  نآ  يوس  هب  تسا  هدـناوخ  نآ و  هب  تسا  هدرک  رما  ار  وت  ادـخ  هچنآ  رد  یئامرف  راک 

مک هچنآ  يا و  هدرک  تعاطا  ار  ادخ  هدومرف  يا و  هدروآ  لمع  هب  تسا  نتشاد  هزور 
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نآ باوث  نآ و  لضف  زا  دوش  یم  مک  وت  هزور  زا  نآ  ردق  هب  وت  يارب  زا  مدرک  نایب  هک  اهنآ  زا  ینک 

ترـضح داد  مانـشد  ار  دوخ  هیراـج  يا  هزور  زور  رد  ینز  هک  دینـش  هلآ  هیلع و  ِهََللا  یََلَـص  ادـخ  لوسر  تفگ  مردـپ  هک  یتسرد  هب 
: دومرف ما  هزور  نم  تفگ  نز  روخب  تفگ  ار  نز  نآ  دیبلط  یماعط 

یباجح ار  هزور  یلاعت  قح  هک  یتسرد  هب  تسین  اهنت  ندیماشآ  ندروخ و  زا  هزور  يداد  مانـشد  ار  دوخ  هیراج  هک  يا  هزور  هنوگچ 
! ناگدنشک یگنسرگ  دنرایسب  هچ  ناراد و  هزور  دنمک  رایسب  هچ  دب  راتفگ  دب و  رادرک  زا  هحیبق  روما  ریاس  زا  تسا  هدینادرگ 

: هک دومرف  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  و 

ار وا  تسین  هک  يا  هدننک  تدابع  رایسب  هچ  یگنسرگ و  یگنشت و  زا  ریغ  هب  هزور  زا  ار  وا  تسین  يا  هرهب  هک  يراد  هزور  رایـسب  هچ 
ناکریز ندرک  راطفا  اشوخ  تسا و  ناقمحا  تدابع  يرادـیب و  زا  رتهب  هک  ناکریز  باوخ  اشوخ  يا  بَعَت  ریغ  هب  تدابع  زا  يا  هرهب 

تسا نادرخ  یب  نتشاد  هزور  زا  رتهب  هک 

هللادبع نب  رباج  هب  هلآ  هیلع و  ِهََللا  یََلَص  لوسر  ترضح  هک  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  زا  دیزی  نب  رباج  زا  هدش  تیاور  و 
: دومرف

! رباج يا 

ار دوخ  جْرَف  مکش و  مارح  زا  دراد  زاب  ار و  شبش  زا  يا  هراپ  تدابع  هب  دتـسیاب  ار و  نآ  زور  درادب  هزور  هک  ره  تسناضمر  هام  نیا 
نیا تسا  وکین  هچ  هّللا  لوـسر  اـی  تفگ  رباـج  هاـم  زا  وا  نتفر  نوریب  لـثم  دوـخ  ناـهانگ  زا  دور  نوریب  ار  دوـخ  ناـبز  دراد  هاـگن  و 

: دومرف يدومرف  هک  ثیدح 

مدومن هک  ییاهطرش  نیا  تسا  تخس  ردقچ  رباج و  يا 

( نایاپ )

ناضمر هام  هکرتشم  لامعا 

هضیرف ره  زا  دعب  اعد 

دّیس
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: دندومرف هک  مالََسلاا  مِهیلَع  مظاک  یسوم  ماما  قداص و  رفعج  ماما  ترضح  زا  هدرک  تیاور  سواط  نب 

: هضیرف ره  زا  دعب  نآ  رخآ  هب  ات  لّوا  زا  ناضَمَر  هام  رد  یئوگ  یم 

َْکِلت ْنِم  یِنلُْخت  ٍقْزِر َو ال  ِهَعَـس  ٍهَِیفاع َو  َْکنِم َو  ٍرُْـسی  یف  ینَْتیَْقبَا  ام  ٍماع  ِِلُک  یف  اذـه َو  یماع  یف  ِمارَْحلا  َکـِْتَیب  ََجَـح  یْنقُزْرا  ََمُهّللَا 
یل ْنُکَف  ِهَرِخالا  اْینُُدلا َو  ِِجئاوَح  ِعیمَج  یف  هلآ َو  هیلع و  َُکتاوَلَص  َِکِِیبَن  ِْربَق  ِهَرایِز  ِهَفیرََشلا َو  ِدِهاشَْملا  ِهَمیرَْکلا َو  ِِفقاوْملا 

ِجاّجُح ْنِم  ینَُبتْکَت  ْنَا  ُلََدَُـبی  ُُدَُری َو ال  يذـََلا ال  ِءََاضَْقلا  َنِم  ِرْدَْـقلا  ِهَْلَیل  یف  ِمُوتْحَْملا  ِْرمَالا  َنِم  ُرِِدَُـقت  یـضْقَت َو  امیف  َُکلَئْـسَا  ّینِا  ََمُهّللَا 
يرْمُع َلیُطت  ْنَا  ُرِِدَُقت  یضْقَت َو  امیف  ْلَعْجا  ْمُُهتاِئِیَس َو  ْمُْهنَع  ِرََفَکُْملا  ُمُُهبُونُذ  ِروُفْغَْملا  ُمُُهیْعَس  ِروُکْـشَْملا  ُمُهُُجَح  ِروُْربَْملا  ِمارَْحلا  َِکْتَیب 

یْنیَد یتَنامَا َو  یّنَع  يِِدُؤت  یقْزِر َو  ََیَلَع  َعِِسَُوت  َو 

.َنیَملاْعلا ََبَر  َنیمآ 

: همجرت

! ایادخ

يزور و تعـسو  وت و  بناج  زا  یتسردنت  شیاسآ و  رد  متـسه  هدنز  ات  لاس  ره  رد  لاس و  نیا  رد  ار  هبعک  هناخ  جح  نادرگ  میزور 
ایند و ياه  تجاح  همه  رد  داب  شلآ  وا و  رب  وت  دورد  هک  ربمایپ ت  ربق  ترایز  هفیرش و  دهاشم  یمارگ و  نکاما  نیا  زا  نکم  مرود 

شاب نم  نابیتشپ  مترخآ 

! ایادخ

يریدقت نآ  زا  ردـق  بش  رد  ملـسم  یمتح و  نامرف  نآ  رد  ینک  ردـقم  یئامرف و  مکح  شا  هرابرد  تسه  انب  هچنآ  رد  مهاوخ  وت  زا 
تسرد و ناـشجح  هک  یناـیجاح  نآ  ییاـمرف  تبث  تا  هبعک  مرتـحم  هناـخ  ناـیجاح  زا  ارم  هک  دریذـپن  رییغت  درادـن و  تـشگرب  هـک 

هد رارق  تسا و  هدش  هدیشخب  ناشدب  ياهراک  هدیزرمآ و  ناشناهانگ  تسا و  ساپس  ریدقت و  دروم  ناشیعس 
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يا امرف  تباجا  یئامرف ، ءادا  ار  مضرق  تناما و  ینک و  خارف  ار  میزور  ینادرگ و  ینـالوط  ارم  رمع  هک  تتاریدـقت  اـضق و  ناـمه  رد 
.نایناهج راگدرورپ 

( نایاپ )

هضیرف ياهزامن  بقع  اعد 

ُعیمََـسلا َوُه  یَـش ٌء َو  ِِهْلثِمَک  َْسَیل  يذـََلا  ُمیظَْعلا  ُُبََرلا  َْتنَا  ُمیحَر  ای  ُروُفَغ  اـی  ُمیظَع  اـی  ُُِیلَع  اـی  هضیرف : ياـهزامن  بقع  یناوخ  یم  و 
يَذَلا َناضَمَر  ُرْهَش  َوُه  ََیَلَع َو  ُهَمایِص  َتْضَرَف  يَذَلا  ُرْهََشلا  َوُه  ِروُهُُشلا َو  یَلَع  ُهَْتلََـضَف  ُهَْتفََرَـش َو  ُهَْتمََرَک َو  ُهَتْمََظَع َو  ٌرْهَـش  اذه  ُریـصَْبلا َو 

ِِنَْملاَذ َو ال ایَف  ٍرْهَـش  ِْفلَا  ْنِم  ًاْریَخ  اهَْتلَعَج  ِرْدَْـقلا َو  َهَْلَیل  ِهیف  َْتلَعَج  ِناقْرُْفلا َو  يدُْـهلا َو  َنِم  ٍتاـِنَِیب  ِساـّنِلل َو  ًيدُـه  َنآْرُْقلا  ِهیف  َْتلَْزنَا 
َنیمِحاّرلا َمَحْرَا  ای  َِکتَمْحَِرب  َهََنَْجلا  ِیْنلِخْدَا  ِْهیَلَع َو  ُُنُمَت  ْنَمیف  ِراّنلا  َنِم  یتَبَقَر  ِكاکَِفب  ََیَلَع  ََنُم  َْکیَلَع  ُُنَُمی 

! نابرهم يا  هدنزرمآ ! يا  گرزب ! يا  الاو ! يا 

ار وا  هتـشاد و  یمارگ  گرزب و  ارنآ  هک  تسا  یهام  نیا  تسا و  انیب  اونـش و  وا  يزیچ و  وا  دننام  تسین  هک  یگرزب  راگدرورپ  ییوت 
نامه تسا  ناـضمر  هاـم  نیا  هدرک و  بجاو  نم  رب  ار  نآ  هزور  هک  تسا  یهاـم  نیا  رگید و  ياـه  هاـم  رب  يا  هداد  يرترب  تفارش و 

قح و نایم   ) نتخاس ادج  تیادـه و  زا  ینـشور  ياه  هناشن  مدرم و  يامنهار  هک  ینآرق  نآ  يداتـسرف  ورف  نآ  رد  ار  نآرق  هک  یهام 
درادـن تنم  وت  رب  یـسک  هک  يراد  تنم  يا  سپ  يدرک  هام  رازه  زا  رتهب  ار  نآ  ار و  ردـق  بش  هام  نیا  رد  يدادرارق  تسا و  لطاب )

نیرتناـبرهم يا  تتمحر  هب  نادرگ  متـشهب  لـخاد  یهن و  تنم  اـهنآ  رب  هکناـنآ  ناـیم  رد  شتآ  زا  منتخاـس  دازآ  هب  نـم  رب  هـن  تـنم 
.نانابرهم

( نایاپ )

دعب اعد 
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ملس هلآ و  هیلع َو  ِهََللا  یََلَص  لوسر  ترضح  زا  لقن  بجاو  زامن  ره  زا 

نیم الا  دلب  حابصم و  رد  یمعفک  خیش 

: دومرف ترضح  نآ  هک  دنا  هدرک  لقن  هلآ  هیلع و  ِهََللا  یََلَص  لوسر  ترضح  زا  دوخ  هعومجم  رد  دیهش  خیش  و 

: تسا نیا  اعد  تمایق و  زور  ات  ار  وا  ناهانگ  دزرمایب  یلاعت  قح  دناوخب  یبجاو  زامن  ره  زا  دعب  ناضمر  هام  رد  ار  اعد  نیا  هکره 

َروُرُُسلا ِرُوبُْقلا  ِلْهَا  یلَع  ْلِخْدَا  ََمُهّللَا 

ٍریقَف ََلُک  ِنْغَا  ََمُهّللَا 

ٍِعیاج ََلُک  ِْعبْشَا  ََمُهّللَا 

ٍنایْرُع ََلُک  ُسْکا  ََمُهّللَا 

ٍنیدَم ِِلُک  َْنیَد  ِْضقا  ََمُهّللَا 

ٍبوُرْکَم ِِلُک  ْنَع  ْجِِرَف  ََمُهّللَا 

ٍبیرَغ ََلُک  ََدُر  ََمُهّللَا 

ٍریسَا ََلُک  ََُکف  ََمُهّللَا 

َنیِملْسُْملا ِرُوُما  ْنِم  ٍدِساف  ََلُک  ِْحلْصَا  ََمُهّللَا 

ٍضیرَم ََلُک  ِفْشا  ََمُهّللَا 

َكانِِغب انَْرقَف  ََدُس  ََمُهّللَا 

َِکلاح ِنْسُِحب  اِنلاح  َءوُس  ِْرِیَغ  ََمُهّللَا 

ٌریدَق یَِشِلُک ٍء  یلَع  َکََنِا  ِْرقَْفلا  َنِم  اِننْغَا  َْنیََدلا َو  اََنَع  ِْضقا  ََمُهّللَا 

: همجرت

! ایادخ

رورس طاشن و  روگ  رد  ناگتفخ  رب  تسرفب 
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! ایادخ

ار يرادن  ره  نک  اراد 

! ایادخ

ار يا  هنسرگ  ره  نک  ریس 

! ایادخ

ار هنهرب  ره  ناشوپب 

! ایادخ

ار يرادضرق  ره  ضرق  نک  ادا 

! ایادخ

ار هدزمغ  ره  هودنا  اشگب 

! ایادخ

ار ینطو  زا  رود  ره  نادرگزاب  نطو  هب 

! ایادخ

ار يریسا  ره  نک  دازآ 

! ایادخ

نیملسم راک  زا  ار  يداسف  ره  نک  حالصا 

! ایادخ

ار يرامیب  ره  نک  نامرد 

! ایادخ

دوخ یئاراد  هلیسو  هب  ار  ام  رقف  هنخر  دنبب 
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! ایادخ

نک لدبم  تدوخ  لاح  یبوخ  هب  ار  ام  لاح  يدب 

! ایادخ

.یئاناوت زیچ  ره  رب  وت  یتسار  هک  يرادن  زا  نک  نامزاین  یب  ار و  نامیهدب  ضرق و  ام  زا  نک  ادا 

( نایاپ )

مالسلا هیلع  قداص  ترضح  زا  ّجح  بلط  ياعد 

دناوخ یم  ار  اعد  نیا  ناضمر  هام  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  هک  ریصب  وبا  زا  هدرک  تیاور  یفاک  رد  ینیلک  خیش  و 

ََکل َو َکیرَـش  َكَدْـح ال  َْکنِم َو  ِّالا  یتَجاح  ُُبلْطَا  ّینِاَف ال  ِساـّنلا  َیِلا  ًهَجاـح  َبَلَط  ْنَم  یتَجاـح َو  ُُبلْطَا  َکـْنِم  َکـِب َو  ّینِا  ََمُهّللَا 
َُکلَئْسَا
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ًهَلََبقَتُم ًهَروُْربَم  ًهََجِح  ًالیبَس  ِمارَْحلا  َِکْتَیب  یِلا  اذه  یماع  یف  یل  َلَعْجَت  ْنَا  ِِهْتَیب َو  ِلْهَا  ٍدََـمَُحم َو  یلَع  َِیِلَُـصت  ْنَا  َِکناوْضِر  َِکلْـضَِفب َو 
ِعیمَج ْنَـع  اـِهب  ََفُـکَا  ْنَا  یجْرَف َو  َظَـفْحَا  ْنَا  يرََـصب َو  ََضُغَا  ْنَا  ینَقُزْرَت  یتَـجَرَد َو  اـِهب  ُعَـفْرَت  یْنیَع َو  اـِهب  ُُرَقَت  َکـَل  ًهَِصلاـخ  ًهَـیِکاز 
ْلَعْجا ُْهنَع َو  َْتیَهَن  َتْهِرَک َو  اِمل  ِكْرََتلا  َْتبَبْحَا َو  اِمب  ِلَمَْعلا  َِکتَیْـشَخ َو  َِکتَعاط َو  ْنِم  يدـْنِع  ََرثآ  یَـش ٌء  َنوُکَیال  یّتَح  َکـِمِراحَم 

َِکئََاِیلْوَا َو َعَم  َِکِِیبَن  ِهَیار  َتْحَت  َِکلیبَس  یف  ًْالتَق  یتاـفَو  َلَـعْجَت  ْنَا  َُکلَئْـسَا  ََیَلَع َو  ِِهب  َتْمَْعنَا  اـم  ٍهَِیفاـع َو  ٍراـسَی َو  ٍرُْـسی َو  یف  َکـِلذ 
ْنِم ٍدَـحَا  ِهَمارَِکب  یّنُِهت  َکـِْقلَخ َو ال  ْنِم  َْتئِـش  ْنَم  ِناوَِهب  ینَمِرُْکت  ْنَا  َُکلَئْـسَا  َکـِلوُسَر َو  َءََادـْعَا  َکَئََادـْعَا َو  یب  َلـُتْقَت  ْنَا  َُکلَئْـسَا 

َِکئََاِیلْوَا

.ُهّللا َءََاش  ام  ُهّللا  َِیبْسَح  ًالیبَس  ِلوُسََرلا  َعَم  یل  ْلَعْجا  ََمُهّللَا 

: همجرت

! ایادخ

وت زا  زج  ار  متجاح  میوجن  نم  یلو  دیوج  یم  مدرم  زا  شیوخ  تجاح  هک  ره  ار و  متجاح  میوج  یم  وت  صخش  زا  وت و  هلیسوب  نم 
لاس نیا  رد  هکنیا  وا و  نادناخ  دـمحم و  رب  یتسرف  دورد  هک  تیدونـشوخ  لضف و  قح  هب  مهاوخ  وت  زا  يرادـن و  یکیرـش  هک  اهنت 

نآ مهد  ماجنا  وت  يارب  صلاخ  هزیکاپ و  هتفریذـپ و  حیحـص و  یجح  هک  یهد  رارق  یهار  هبعک  تمرتحم  هناـخ  هب  نم  ندیـسر  يارب 
مرادهگن و هانگ ) زا   ) ار متروع  مناشوپب و  ار  ما  هدید  هک  نک  میزور  دور و  الاب  نادب  ما  هجرد  دوش و  نشور  نادب  ما  هدـید  هکنانچ 

سرت تعاطا و  زا  رتبوبحم  نم  شیپ  رد  يزیچ  چیه  هک  دح  نادب  ات  مراد  زاب  وت  مارح  ياهراک  همه  زا  ار  دوخ 
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رد ار  اـهنیا  هـمه  هد  رارق  دــشابن و  يا  هدرک  نغدــق  ارنآ  يراد و  شوخاـن  ار  هـچنآ  ندرکن  يراد و  تـسود  هـچنآ  ماـجنا  وـت و  زا 
رارق تهار  رد  ندـش  هتـشک  ارم  گرم  هک  مهاوخ  وـت  زا  يا و  هداد  نم  هب  هک  تمعن  هچ  ره  اـب  یتسردـنت  یگدوـسآ و  شیاـشگ و 

نم تسدـب  ار  ربماـیپ ت  نانمـشد  دوخ و  نانمـشد  هک  مهاوخ  وت  زا  موـش و  هتـشک  تناتـسود  اـب  تربـمغیپ  مچرپ  ریز  رد  هک  یهد 
نتـشاد یمارگ  هب  ینکن  مراوخ  یلو  یهاوخ  هک  دوخ  قلخ  زا  کـی  ره  ندرک  راوخ  هب  يراد  یمارگ  ارم  هک  مهاوخ  وت  زا  یـشکب و 

تناتسود زا  کیچیه 

! ایادخ

دوش دهاوخ  هچنآ  تسا و  سب  ارم  ادخ  یهار  ربمایپ ت  اب  نم  يارب  هد  رارق 

: دیوگ فلؤم 

ياه بش  رد  ار  نآ  ندناوخ  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  لابقا  رد  دّیـس  تسا  ّجـح  ياعد  هب  موسوم  ءاعد  نیا  هک 
لّوا بش  رد  ناضمر و  هام  زا  زور  ره  رد  نآ  ندـناوخ  تسا  بحتـسم  هک  هتفگ  نیمالادـلب  رد  یمعفک  برغم و  زا  دـعب  ناضمر  هام 

زین

برغم زامن  زا  دعب  هدرک  لقن  لّوا  بش  صوصخ  يارب  هعنقم  رد  دیفم  خیش  و 

نیا رد  نآرق  هکنآ  هچ  دناوخ  دیاب  رایـسب  تسا و  نآرق  ندناوخ  ناضمر  كرابم  هام  ياهزور  اهبـش و  رد  لامعا  نیرتهب  هک  نادب  و 
متخ کی  یهام  ره  رگید  ياه  هام  رد  تسناضمر و  هام  نآرق  راهب  تسیراهب و  ار  يزیچ  ره  هک  هدـش  دراو  تسا و  هدـش  لزاـن  هاـم 

دنکب دـناوت  متخ  کی  يزور  رگا  تسا و  ّتنـس  متخ  کـی  زور  هس  ره  رد  ناـضمر  هاـم  رد  تسا و  زور  شـش  شّلقا  تسا و  تنس 
همالع تسبوخ 
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دندرک و یم  هدایز  نآرق و  متخ  لهچ  هام  نیا  رد  مالسلا  مهیلع  هّمئا  زا  یـضعب  هک  تسا  ثیدح  رد  هک  هدومرف  ُهّللا  ُهمَحَر  یـسلجم 
زا ددرگ و  فعاـضم  شباوث  دـنک  هّیدـه  مالـسلا  مهیلع  موصعم  هدراـهچ  زا  یکی  سّدـقم  حور  هب  ار  شباوث  ار  ینآرق  متخ  ره  رگا 

رایسب رافغتسا  تاولـصو و  اعد  هام  نیارد  تمایق و  زور  رد  دشاب  ناشیا  اب  هک  تسا  نآ  یـسک  نینچ  رجا  هک  دوش  یم  رهاظ  یتیاور 
تفگ دیاب  رایسب  ُهّللا  ِالا  َهِلاال  دومن و  دیاب 

حیبست و ءاعد و  هب  رگم  درک  یمن  مّلکت  دش  یم  لخاد  ناضمر  هام  نوچ  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  بانج  هک  هدـش  تیاور  و 
زور بش و  ياه  هلفان  تدابع و  هب  دومن  رایسب  مامتها  دیاب  ریبکت و  رافغتسا و 

ناضمر هام  ياه  بش  رد  لامعا  ریاس  راطفا و  بادآ 

: لّوا

دنشاب وا  رظتنم  یعمج  ای  دشاب  هدرک  هبلغ  وا  رب  فعض  هکنآ  رگم  دنک  راطفا  ماش  زامن  زا  دعب  هک  تسا  بحتسم  تسا و  راطفا 

: مّود

ربارب دصراهچ  شزامن  باوث  ات  دنک  راطفا  لالح  يامرخ  هب  هک  تسا  نآ  رتهب  تاهبُـش و  مارح و  زا  هزیکاپ  زیچ  اب  دـنک  راطفا  هکنآ 
تسا بوخ  زین  دنک  راطفا  هک  مادک  ره  هب  مرگ  بآ  هب  تابن و  هب  اولح و  هب  نبل و  هب  بطر و  هب  بآ و  امرخ و  هب  ددرگ و 

: دیوگب هکنآ  هلمج  زا  دناوخب  ار  نآ  هدراو  ياهاعد  راطفا  تقو  رد  هکنآ  مّوس 

ُْتلََکَوَت َْکیَلَع  ُتْرَْطفَا َو  َِکقْزِر  یلَع  ُتْمُص َو  ََکل  ََمُهّللَا 

نیا رد  هک  ار  یسک  ره  باوث  وا  هب  دنک  اطع  ادخ  ات  منک  لکوت  وت  رب  منک و  راطفا  وت  يزور 

! ایادخ

ياعد رگا  هتشاد و  هزور  زور  اب  متفرگ و  هزور  وت  يارب 

هک ار  ِمیظَْعلا  ِرّونلا  ََبَر  ََمُهّللَا 
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دبای رایسب  تلیضف  دناوخب  دنا  هدرک  تیاور  یمعفک  دّیس و 

: تفگ یم  دنک  راطفا  تساوخ  یم  هاگره  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  هک  هدش  تیاور  و 

ِهّللا ِمِْسب 

ُمیلَْعلا ُعیمََسلا  َْتنَا  َکََنِا  اّنِم  ْلََبَقَتَف  انْرَْطفَا  َِکقْزِر  یلَع  انْمُص َو  ََکل  ََمُهّللَا 

! ایادخ

ییاناد اونش و  وت  یتسار  هب  هک  ریذپب  ام  زا  سپ  مینک  راطفا  وت  يزور  اب  میتفرگ و  هزور  وت  يارب 

: مراهچ

: دیوگب لّوا  همقل  رد 

ناضمر هام  ياهزور  زا  زور  ره  رخآ  رد  هک  تسا  ربخ  رد  دزرمایب و  ار  وا  ادخ  ات  یل  ْرِفِْغا  ِهَرِفْغَْملا  َعِساو  ای  ِمیَحّرلا  ِنمْحََرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
دهد رارق  اهنآ  زا  یکی  ار  وت  هک  هاوخب  یلاعت  قح  زا  سپ  دنک  یم  دازآ  مّنهج  شتآ  زا  ار  سک  رازه  رازه  ادخ 

: مجنپ

دناوخب ردق  هروس  راطفا  تقو  رد 

: مشش

یََلَـص لوسر  ترـضح  زا  دشاب و  بآ  یتبرـش  ای  امرخ  هناد  دنچ  هب  هچ  رگا  ار  ناراد  هزور  دهد  راطفا  دنک و  قّدصت  راطفا  تقو  رد 
رجا زا  هکنآ  نودب  راد  هزور  نآ  ِرجَا  لثم  دوب  دـهاوخ  وا  يارب  زا  ار  يراد  هزور  دـهد  راطفا  هک  یـسک  هک  تسیورم  هلآ  هیلع و  ِهََللا 

هللا هیآ  ماعط و  نآ  هوق  هب  هدـننک  راطفا  نآ  دروآ  اج  هب  هک  ییوکین  لـمع  نآ  لـثم  دوب  دـهاوخ  وا  يارب  زا  مه  دوش و  مک  يزیچ  وا 
: هک هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  هََیِدعَس  هلاسر  رد  یّلح  همالع 

: دومرف

هدرک دازآ  نمؤم  هدنب  یـس  هک  یـسک  رجا  وا  يارب  یلاعت  قح  دـسیونب  ناضمر  هام  رد  يا  همقل  ار  ینمؤم  دـنک  ماعطا  هک  ینمؤم  ره 
باجتسم ياعد  کی  یلاعت  قح  دزن  دشاب  وا  يارب  زا  دشاب و 

: متفه

تسا دراو  ُهاْنلَزنَا » ّانِا   » هبترم رازه  ندناوخ  بش  ره  رد 
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: متشه

دناوخب ار  ناخُد » ََمح   » هبترم دص  بش  ره  رد 

ناضمر 1 ياه  www.Ghaemiyeh.comینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 834زکرم  هحفص 48 

http://www.ghaemiyeh.com


دوش رّسیم  رگا 

: مهن

وا لاس  لهچ  ناهانگ  دوش  هدیزرمآ  ناضمر  هام  بش  ره  رد  دناوخب  ار  اعد  نیا  هک  ره  هک  هدرک  تیاور  دّیس 

ََجَح یْنقُزْرا  ٍدََـمَُحم َو  ِلآ  ٍدََـمَُحم َو  یلَع  ِِلَص  َمایِِـصلا  ِهیف  َكِدابِع  یلع  َتْضَرَْتفا  َنآْرُْقلا َو  ِهیف  َْتلَْزنَا  يذـََلا  َناضَمَر  ِرْهَـش  ََبَر  ََمُهّللَا 
ٍماع ِِلُک  یف  اذه َو  یماع  یف  ِمارَْحلا  َِکْتَیب 

ُمّالَع ای  ُنمْحَر  ای  َكُْریَغ  اهُرِفْغَی  ُهََنِاَف ال  َماظِْعلا  َبُونُُذلا  َْکِلت  یل  ْرِفْغا  َو 

! ایادخ

دـمحم و رب  تسرف  دورد  يدرک  بجاو  هام  نیا  رد  ار  هزور  ناگدـنب  رب  يداتـسرف و  ار  نآرق  نآ  رد  هک  ناضمر  هام  راـگدرورپ  يا 
هب هک  ار  گرزب  ناهانگ  نیا  میارب  زرمایب  لاس و  ره  رد  لاس و  نیا  رد  ار  هبعک  دوخ  مرتحم  هناـخ  جـح  نادرگ  میزور  دـمحم و  لآ 

اناد رایسب  يا  هدنیاشخب و  يا  وت  زج  ار  اهنآ  دزرماین  یتسار 

: مهد

.تشذگ لّوا  مسق  رد  هک  ار  ّجح  ياعد  برغم  زا  دعب  دناوخب  بش  ره  رد 

( نایاپ )

حاتتفا ياعد 

: مهدزای

ناضمر هام  زا  بش  ره  رد  دناوخب 

ُُدَـشَا ِهَمْحََرلا َو  ِْوفَْعلا َو  ِعِضْوَم  یف  َنیمِحاّرلا  ُمَحْرَا  َْتنَا  َکََنَا  ُْتنَْقیَا  َِکنََِمب َو  ِباوََصِلل  ٌدِِدَسُم  َْتنَا  َكِدْمَِحب َو  َءآنََثلا  ُِحتَْتفَا  ّینِا  ََمُهّللَا 
ِهَمَظَْعلا ِءآیْربِْکلا َو  ِعِضْوَم  یف  َنیِرِبَجَتُْملا  ُمَظْعَا  ِهَمِقََنلا َو  ِلاکََنلا َو  ِعِضْوَم  یف  َنیِبقاعُْملا 

ْنِم یهِلا  آی  ْمَکَف  یتَْرثَع  ُروُفَغ  ای  ِْلقَا  یتَوْعَد َو  ُمیحَر  ای  ْبِجَا  یتَحْدـِم َو  ُعیمَـس  ای  ْعَمْـساَف  َِکتَلَئْـسَم  َکـِئآعُد َو  یف  یل  َْتنِذَا  ََمُهّللَا 
ًهَبِحاص ْذِخََتَی  َْمل  يَذَلا  ِهِّلل  ُدْمَْحلَا  هَتْکَکَف ا  ْدَق  ٍءََالَب  ِهَْقلَح  اهَتْرَشَن َو  ْدَق  ٍهَمْحَر  اهَْتلَقَا َو  ْدَق  ٍهَْرثَع  اهَتْفَـشَک َو  ْدَق  ٍموُمُه  اهَتْجََرَف َو  ْدَق  ٍَهبْرُک 

ِِلُُذلا َنِم  ُُِیلَو  َُهل  ْنُکَی  َْمل  ِْکلُْملا َو  یف  ٌکیرَش  َُهل  ْنُکَی  َْمل  اَدلَو َو  َو ال 
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ِهِْرمَا یف  َُهل  َعِزانُم  ِهِْکُلم َو ال  یف  َُهل  ََدآضُم  يذـََلا ال  ِهِّلل  ُدْـمَْحلَا  اِهِلُک  ِهِمَِعن  ِعیمَج  یلَع  اَِهِلُک  ِهِدـِماحَم  ِعیمَِجب  ِهِّلل  ُدْـمَْحلَا  ًاریبْکَت  ُهِْرِبَک  َو 
ُهُدْـجَم ِمَرَْکلِاب  ِرِهاّظلا  ُهُدْـمَح  ُهُْرمَا َو  ِْقلَْخلا  ِیف  یـشاْفلا  ِهِّلل  ُدْـمَْحلَا  ِِهتَمَظَع  یف  َُهل  َهیبَش  ِهِْقلَخ َو ال  یف  َُهل  َکیرَـش  يذـََلا ال  ِهِّلل  ُدْـمَْحلَا 

ُباّهَْولا ُزیزَْعلا  َوُه  ُهََنِا  ًامَرَک  ًادوُج َو  ِّالا  ِءآطَْعلا  ُهَْرثَک  ُهُدیزَت  ُُهِنئآزَخ َو ال  ُصُْقنَت  يَذَلا ال  ُهَدَی  ِدوُْجلِاب  ِطِساْبلا 

ٌریسَی ٌلْهَس  َْکیَلَع  َوُه  ٌریثَک َو  يْدنِع  َوُه  ٌمیدَق َو  ُْهنَع  َكانِغ  ٍهَمیظَع َو  ِْهَیِلا  یب  ٍهَجاح  َعَم  ٍریثَک  ْنِم  ًالیلَق  َُکلَئْسَا  ّینِا  ََمُهّللَا 

یمْرُج ِریثَک  ْنَع  َکَْملِح  یلَمَع َو  ِحـیبَق  یلَع  َكَْرتِِس  یْملُظ َو  ْنَع  َکَْحفَـص  یتَئََیطَخ َو  ْنَع  َكَزُواـجَت  یْبنَذ َو  ْنَع  َكَْوفَع  ََنِا  ََمُهّللَا 
َِکتَرُْدق َو ْنَم  ینَْتیَرَا  َِکتَمْحَر َو  ْنِم  ینَْتقَزَر  يَذَلا  َْکنِم  ُُهبِجْوَتْـسَا  ام ال  َکَلَئْـسَا  ْنَا  یف  ینَعَمْطَا  يدْمَع  يءاطَخ َو  ْنِم  َناک  ام  َْدنِع 

یّنَع َاَْطبَا  ْنِاَف  َْکَیِلا  ِهیف  ُتْدَصَق  امیف  َْکیَلَع  ًًالِدُم  ًالِجَو  ًاِفئآخ َو ال  ًاِسنءاَتْسِم ال  َُکلَئْسَا  ًانِمآ َو  َكوُعْدَا  ُتْرِصَف  َِکَتباِجا  ْنِم  ینَْتفََرَع 
ای ََیَلَع  َْکنِم  ٍمیَئل  ٍدـْبَع  یلَع  َرَبْصَا  ًامیرَک  ًالْوَم  َرَا  ْمَلَف  ِرُومُُالا  ِهَِبقاِعب  َکِْملِِعل  یل  ٌْریَخ  َوُه  یّنَعَاَْطبَا  يذـََلا  ََلََـعل  َکـْیَلَع َو  یلْهَِجب  ُْتبَتَع 

َِکلذ َکْعَنْمَی  ْمَلَف  َْکیَلَع  َلُُوَطََتلا  َِیل  ََنَاَک  َْکنِم  ُلَْبقَا  الَف  َََیِلا  ُدََدَوَتَت  َْکَیِلا َو  ُضََغَبَتَاَف  َََیِلا  ُبََبَحَتَت  َْکنَع َو  ّیلَوُاَف  ینوُعْدَت  َکََنِا  ِِبَر 
ٌداوَج َکََنِا  َِکناسِْحا  ِلْضَِفب  ِْهیَلَع  ْدُـج  َلِهاْجلا َو  َكَدـْبَع  َمَحْراَف  َکِمَرَک  َكِدوُِجب َو  ََیَلَع  ِلُُضَفََتلا  َََیِلا َو  ِناسْحِِالا  یل َو  ِهَمْحََرلا  َنِم 
َدَْعب ِهِْملِح  یلَع  ِهِّلل  ُدْـمَْحلَا  َنیَملاَْعلا  ِِبَر  ِنیّدـلا  ِناّیَد  ِحابْـصِِالا  ِِقلاف  ِحایِِرلا  ِرِِخَـسُم  ِْکلُْفلا  يِرُْجم  ِکـْلُْملا  ِکـِلام  ِهِّلل  ُدْـمَْحلَا  ٌمیرَک 

ِهِملِع

یلَع ِهِّلل  ُدْمَْحلاَو 
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ِِهتَرُْدق َدَْعب  ِهِْوفَع 

ِلالَْجلا َو يِذ  ِحابْـصِِالَا  ِقلِاف  ِقْزِِرلا  ِطِساب  ِْقلَْخلا  ِِقلاخ  ِهِّلل  ُدْـمَْحلَا  ُدـیُری  اـم  یلَع  ٌرِداـق  َوُه  ِِهبَـضَغ َو  یف  ِِهتاـنَا  ِلوُط  یلَع  ِهِّلل  ُدْـمَْحلاَو 
ُُهلِداُعی َو ال ِزانُم ٌع  َُهل  َْسَیل  يذـََلا  ِهِّلل  ُدْـمَْحلَا  یلاعَت  َكَرابَت َو  يوْجََنلا  َدِهَـشَف  َبُرَق  يُری َو  الَف  َدـَُعب  يذـََلا  ِماْعنِِالا  ِلْضَْفلا َو  ِمارْکِِالا َو 

َنیح یُنبیُجی  يذـََلا  ِهِّلل  ُدْـمَْحلَا  ُءآشَی  ام  ِِهتَرْدـُِقب  َغَلَبَف  ُءآمَظُْعلا  ِِهتَمَظَِعل  َعَضاوَت  َءآّزِعْالا َو  ِِهتََزِِعب  َرَهَق  ُهُدِـضاُعی  ٌریهَظ  ـال  ُُهلِکاـُشی َو  ٌهیبَش 
ْدَق ٍهَفوُخَم  ٍهَمیظَع  ینا َو  طْعَا  ْدَـق  ٍهَئََینَه  ٍهَبِهْوَم  ْنِم  ْمَکَف  ِهیزا  ُجا  ََـالَف  ََیَلَع  َهَمِْعِْنلا  ُمِِظَُعی  ِهیـصْعَا َو  اـَنَا  ٍهَروُع َو  ََلُـک  ََیَلَع  ُُرتْسَی  ِهیداـنُا َو 

ُُهِلئآس َو ُُدَُری  ُُهباب َو ال  ُقَْلُغی  ُُهباجِح َو ال  ُکَتُْهی  يَذَلا ال  ِهِّلل  ُدْمَْحلَا  ًاِحِبَـسُم  ُهُرُکْذَا  ادِماح َو  ِْهیَلَع  یْنثُاَف  ینارَا  ْدَـق  ٍهَِقنُوم  ٍهَجَْهب  ینافَک َو 
ًاـکُوُلم َو ُکـِلْه   ُ َنیِربْکَتْـسُْملا َو ُعَضَی  َنیفَعْـضَتْسُْملا َو  ُعَفْرَی  َنیِحلاّـصلا َو  یِِجَُنی  َنیِفئآـْخلا َو  ُنِمُْؤی  يذـََلا  ِهِّلل  ُدْـمَْحلَا  ُُهِلمآ  ُبََیَُخی  ـال 

ِنیرَخآ ُِفلْخَتْسَی 

ِدَمَتْعُم نییبلاطلا  ِتاجاح  ِعِضْوَم  َنیخِرْـصَتْسُْملا  ِخیرَـص  َنیِملاّظلا  ِلاکَن  َنیبِراْهلا  ِكِرْدـُم  َنیِملاّظلا  ِریبُم  َنیرابََجلا  ِمصِاق  ِهِّلل  ُدْـمَْحلاَو 
اِهتارَمَغ یف  ُحَبْـسَی  ْنَم  ُراِحْبلا َو  ُجوُمَت  اهُراّمُع َو  ُضْرْالا َو  ُفُجْرَت  اُهناّکُـس َو  ُءآمََـسلا َو  ُدَعْرَت  ِِهتَیْـشَخ  ْنِم  يَذَلا  ِهِّلل  ُدْمَْحلَا  َنینِمْؤُْملا 

ُمِعُْطی َو ال ُقَزُْری َو  ُقُزْرَی َو ال  ْقَلُْخی َو  َْمل  ُُقلْخَی َو  يَذَلا  ِهِّلل  ُدْمَْحلَا  ُهّللا  اَنادَه  ْنَا  الَْول  َيِدَتْهَِنل  اّنُک  ام  اذـِهل َو  انادَـه  يذـََلا  ِهِّلل  ُدْـمَْحلَا 
ٌریدَق ٍءْیَِشِلُک  یلَع  َوُه  ُْریَْخلا َو  ِهِدَِیب  ُتوُمَی  ٌٌیَح ال  َوُه  یتْوَْملا َو  ِییُْحی  َءآیحْالا َو  ُتیُمی  ُمَعُْطی َو 

ِِظفاح َکِْقلَخ َو  ْنَم  َِکتَرَیِخ  َِکبیبَح َو  َِکِیِفَص َو  َِکنیمَا َو  َِکلوُسَر َو  َكِْدبَع َو  ٍدََمَُحم  یلَع  ِِلَص  ََمُهّللَا 
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َتْکَراب َو َْتیََلَـص َو  ام  َرَثْکَا  ینْـسَا َو  َرَهْطَا َو  َبَیْطَا َو  یْمنَا َو  یکْزَا َو  َلَمْکَا َو  َلَـمْجَا َو  َنَسْحَا َو  َلَْـضفَا َو  َکـِتالاسِر  ِِغِلَبُم  َكِِرِس َو 
َکِْقلَخ نِم  َْکیَلَع  ِهَمارَْکلا  ِلْهَا  َِکتَْوفِص َو  َِکلُسُر َو  َِکئآِیْبنَا َو  َكِدابِع َو  نِم  ٍدَحَا  یلَع  َتْمََلَس  َْتنََنَحَت َو  َتْمََحَرَت َو 

َکِْقلَخ َو یلَع  َکـِتََجُح  َکـِلوُسَر َو  یخَا  َکـِِیلَو َو  َكِدـْبَع َو  َنیَملاـْعلا  ِِبَر  ِلُوسَر  ِِیِـصَو  نینمؤملاریما َو  یلَع  یلَع  ِِلَـص  ََمُهّللَا َو 
يدُْهلا ِیَماِما  ِهَمْحََرلا َو  ِیَْطبِـس  یلَع  ِِلَص  َنیَملاْعلا َو  ِءآِسن  ِهَِدِیَـس  َهَمِطاف  ِهَرِهاّطلا  ِهَقیّدِِصلا  یَلَع  ِِلَص  ِمیظَْعلا َو  ِءابََنلا  يْربُْکلا َو  َِکتَیآ 

ٍدََـمَُحم َو ِْنب  ِرَفْعَج  ِیلَع َو  ِْنب  ِدََـمَُحم  ِْنیَـسُْحلا َو  ِْنب  ِِِیلَع  َنیِملْـسُْملا  ِهََِمئَا  یلَع  ِِلَص  ِهَنََْجلا َو  ِلـْهَا  ِبابَـش  ْيَدّّیَـس  ِْنیَـسُْحلا  ِنَسَْحلا َو 
یلَع َکِجَجُح  ِِيِدْهَْملا  يداْهلا  ِفَلَْخلا  ِیلَع َو  ِْنب  ِنَسَْحلا  ٍدََمَُحم َو  ِْنب  ِِِیلَع  ِیلَع َو  ِْنب  ِدََمَُحم  یـسُوم َو  ِْنب  ِِِیلَع  ٍرَفْعَج َو  ِْنب  یَـسُوم 

ًهَِمئآد ًهَریثَک  ًهوَلَص  َكِدِالب  یف  َِکئََانَُما  َكِدابِع َو 

َنیَملاْعلا ََبَر  ای  ِسُدُْقلا  ِحُوِرب  ُهِْدِیَا  َنیبََرَقُْملا َو  َِکتَِکئََالَِمب  ُهََفُح  ِرَظَْتنُْملا َو  ِلْدَْعلا  ِلََمَؤُْملا َو  ِِمئآْقلا  َكِْرمَا  ِِِیل  یلَع َو  ِِلَص  ََمُهّللَا َو 

َُهل ُهَْتیَضَتْرا  يَِذَلا  ُهَنید  َُهل  ْنِِکَم  ِِهْلبَق  ْنِم  َنیَذَلا  َْتفَلْخَتْسا  اَمَک  ِضْرْالا  یف  ُهِْفلْخَتْـسا  َِکنیِدب  َِمئآْقلا  َِکباتِک َو  یِلا  َیِعاّدلا  ُْهلَعْجا  ََمُهّللَا 
ًاْئیَش َِکب  ُكِرُْشی  َكُُدبْعَی ال  ًاْنمَا  ِِهفْوَخ  ِدَْعب  ْنِم  ُْهلِْدبَا 

ًاریصَن ًاناْطلُس  َْکنَُدل  ْنِم  َُهل  ْلَعْجا  ًاریسَی َو  ًاْحتَف  َُهل  ْحَْتفا  ازیزَع َو  ارْصَن  ُهْرُْصنا  ِِهب َو  ْرِصَْتنا  ُهْرُْصنا َو  ِِهب َو  ْزِزْعَا  ُهََزِعَا َو  ََمُهّللَا 

ِْقلَْخلا َنِم  ٍدَحَا  َهَفاخَم  ِِقَْحلاَنِم  ٍءْیَِشب  َیِفْخَتْسَی  یّتَح ال  َِکِِیبَن  َهََنُس  َکَنید َو  ِِهب  ْرِهْظَا  ََمُهّللَا 

ُُلُِذت ُهَلْهَا َو  َمالْسِِالا َو  اَِهب  ُُزُِعت  ٍهَمیرَک  ٍَهلْوَد  یف  َْکَیِلا  ُبَغَْرن  ّانِا  ََمُهّللَا 
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ِهَرِخْالا اْینُُدلا َو  َهَمارَک  اِهب  اُنقُزْرَت  َِکلیبَس َو  یِلا  ِهَداْقلا  َِکتَعاط َو  یِلا  ِهاعُُدلاَنِم  اهیف  اُنلَعْجَت  ُهَلْهَا َو  َقاِفِنلا َو  اَِهب 

ُهانِْغِلَبَف ُْهنَع  انْرُصَق  ام  ُهاْنلِِمَحَف َو  ِِقَْحلا  َنِم  انَْتفََرَع  ام  ََمُهّللَا 

ِِهبُْربْجا انِمَْرغُُم َو  ْنَع  ِِهب  ِْضقا  انَِلئآع َو  ِِهب  ِنْغَا  انََتَلِذ َو  ِِهب  ْزِزْعَا  انَتََِلق َو  ِِهبِْرِثَک  انَْقتَف َو  ِِهب  ُْقتْرا  انَعْدَـص َو  ِِهب  ْبَعْـشا  انَثَعَـش َو  ِِهب  ْمُْملا  ََمُهّللَا 
انَتَوْعَد َو ِِهب  ْبِجَتْسا  انَدیعاوَم َو  ِِهب  ْزِْجنَا  انَتَِبلَط َو  ِِهب  ْحِْجنَا  انَرْسَا َو  ِِهب  ََُکف  انَهوُجُو َو  ِِهب  ِْضَِیب  انَرْـسُع َو  ِِهب  ْرِِـسَی  انَتََلَخ َو  ِِهب  ََدُس  انَْرقَف َو 
انَروُدُـص َو ِِهب  ِفِْشا  َنیطْعُْملا  َعَسْوَا  َنیلُوئْـسَْملا َو  َْریَخ  ای  اِنتَبْغَر  َقُْوف  ِِهب  انِطْعَا  اَنلامآ َو  ِهَرِخْالا  اْینُُدـلا َو  َنِم  ِِهب  اـنِْغَِلب  اـَنلْؤُس َو  ِِهب  اـنِطْعَا 

َكِِوُدَع یلَع  ِِهب  انْرُْصنا  ٍمیقَتْسُم َو  ٍطارِص  یِلا  ُءآشَت  ْنَم  يدْهَت  َکََنِا  َِکنْذِِاب  ِِقَْحلا  َنِم  ِهیف  َِفُلتْخا  اَِمل  ِِهب  انِدْها  اِنبُوُلق َو  َْظیَغ  ِِهب  ْبِهْذَا 
َنیمآ ِِقَْحلا  َهِلا  آنِِوُدَع  َو 

اْنیَلَع ِنامََزلا  َرُهاظَت  اِنب َو  ِنَتِْفلا  َهّدِش  انِدَدَـع َو  َهََِلق  انِِوُدَـع َو  َهَْرثَک  اِنِِیلَو َو  َهَْبیَغ  هلآ َو  هیلع و  َُکتاوَلَـص  اِنِِیبَن  َدـْقَف  َْکَیِلا  ُوکْـشَن  ّانِا  ََمُهّللَا 
َْکنِم ٍهَمْحَر  ُهُرِهُْظت َو  ٍٍقَـح  ِناْطلُـس  ُهُُزُِعت َو  ٍرْـصَن  ُهُفِـشْکَت َو  ٍٍرُِـضب  ُُهلِِجَُعت َو  َکـْنِم  ٍحـْتَِفب  َکـِلذ  یلَع  اـّنِعَا  هلآ َو  ٍدََـمَُحم َو  یلَع  ِِلَـصَف 

َنیمِحاّرلا َمَحْرَا  ای  َِکتَمْحَِرب  اهانُِسْبُلت  َْکنِم  ٍهَِیفاع  اهاُنِلِلَجَت َو 

بش ره  ياعد 

: مهدزاود

: دناوخب بش  ره  رد 

َِکتَمْحَِرب ِنیْعلا  ِروُْحلا  َنِم  انِقْـساَف َو  ٍلیبَْسلَـس  ٍْنیَع  ْنِم  ٍنیعَم  ْنِم  ٍْساََکبِو  انْعَفْراَف  َنیِّیِلِع  یف  اْنلِخْدَاَف َو  َنیِحلاّصلا  ِیف  َکـِتَمْحَِرب  ََمُهّللَا 
ِریرَْحلا ِسُْدنُُـسلا َو  ِباِیث  ْنِم  انْمِعْطَاَف َو  ِْریََطلا  ِموُُحل  ِهََنَْجلا َو  ِراِمث  ْنِم  اْنمِدْخَاَف َو  ٌنُونْکَم  ٌُؤلُْؤل  ْمُهََنَاَک  َنیدََلَخُْملا  ِنادـْلِْولا  َنِم  انْجِِوَزَف َو 

ِقَْربَتْسِِالا َو 
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َنیلََوَالا َو َْتعَمَج  اِذا  اَنل َو  ْبِجَتْـساَف  ِهلَئْـسَْملا  ِءََاعُُدلا َو  َِحلاص  اَنل َو  ِْقِفَوَف  َِکلیبَس  یف  ًْالتَق  ِمارْحلا َو  َِکْتَیب  ََجَح  ِرْدَْقلا َو  َهَْلَیل  انِْـسْبلَاَف َو 
ِمُوُقََزلا َو َنِم  اِنلَْتبَت َو  الَف  َِکناوَه  َِکباذَـع َو  یف  انََلُغَت َو  الَف  َمََنَهَج  یف  اَنل َو  ُْبتْکاَـف  ِراـّنلا  َنِم  ًهَئََاَرب  اـنْمَحْراَف َو  ِهَماـیِْقلا  َمْوَی  َنیرِخ  ـالا 

ْنِم انِْسْبُلت َو  الَف  ِنارِطَْقلا  ِلیبارَس  ِراّنلا َو  ِباِیث  ْنِم  اْنُببْکَت َو  الَف  انِهوُجُو  یلَع  ِراّنلا  ِیف  اَْنلَعْجَت َو  الَف  ِنیطایََشلا  َعَم  انْمِعُْطت َو  الَف  ِعیرََـضلا 
انِِجَنَف َْتنَا  ِّالا  َهِلا  ِِقَِحب ال  َْتنَا  ِّالا  َهِلا  ای ال  ٍءََوُس  ِِلُک 

: مهدزیس

یناوخ یم  ناضمر  هام  بش  ره  شخب  تاجن  ار  ام  تنأ » ّالا  هلا  ال   » هملک قح  هب  رد  هک  تسا  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا 

ینَُبتْکَت ْنَا  ُلََدَُبی  ُُدَُری َو ال  يَذَلا ال  ِءََاضَْقلا  َنِم  ِمیکَْحلا  ِْرمْالا  ِیف  ِمُوتْحَْملا  ِْرمْالا  َنِم  ُرِِدَُـقت  یـضْقَت َو  امیف  َلَعْجَت  ْنَا  َُکلَئْـسَا  ّینِا  ََمُهّللَا 
ْنَا ُرِِدَُقت  یضْقَت َو  امیف  َلَعْجَت  ْنَا  ْمِِهتاِئِیَس َو  ْنَع  ِرََفَکُْملا  ُمُُهبُونُذ  ِروُفْغَْملا  ُمُُهیْعَـس  ِروُکْـشَْملا  ُمُهُُجَح  ِروُْربَْملا  ِمارَْحلا  َِکْتَیب  ِجاّجُح  ْنِم 

يْریَغ یب  ْلِْدبَتْسَت  َِکنیِدل َو ال  ِِهب  ُرِصَْتنَت  ْنََمِم  ینَلَعْجَت  َیقْزِر َو  یف  َعِِسَُوت  ٍهَِیفاع َو  ٍْریَخ َو  یف  يرْمُع  َلیُطت 

: مهدراهچ

ُرْهَـش یّنَع  َیِـضَْقنَی  ْنَا  ِمیرَْکلا  َکِهْجَو  ِلـالَِجب  ُذوُعَا  دـناوخب  ناـضمر  هاـم  ياـه  بش  زا  بش  ره  رد  هک  تسا  نیحلاّـصلا  سینا  رد 
ِْهیَلَع یُنبِِذَُعت  ٌْبنَذ  ْوَا  ٌهَِعبَت  یلَِبق  ََکل  ِهِذه َو  یتَْلَیل  ْنِم  ُرْجَْفلا  َُعلْطَی  ْوَا  َناضَمَر 

ناضمر هام  ياه  بش  رد  يزامن 

: مهدزناپ

: هک هدرک  لقن  یقاب  نب  دّیس  زا  نیمالا  دلب  هیشاح  رد  یمعفک  خیش 

: دیوگب داد  مالس  نوچ  هبترم و  هس  دیحوت  دمح و  تعکر  ره  رد  زامن  تعکر  ود  ناضَمَر  هام  بش  ره  رد  تسا  ّبحتسم  هدومرف 

ٌظیفَح َوُه  ْنَم  َناْحبُس 
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ُلُفْغَی ال 

ُلَْجعَی ٌمیحَر ال  َوُه  ْنَم  َناحبُس 

وُهْسَی ٌِمئََاق ال  َوُه  ْنَم  َناْحبُس 

وُْهلَی ٌِمئاد ال  َوُه  ْنَم  َناْحبُس 

: دیوگب سپ  هبترم  تفه  ار  عبرا  تاحیبست  دیوگب  سپ 

َمیظَْعلا َْبنََذلا  َِیل  ْرِفْغا  ُمیظَع  ای  َکَناْحبُس  َکَناْحبُس  َکَناْحبُس 

زا یلاعت  قح  دزرمایب  دروآ  اج  هب  ار  زامن  تعکر  ود  نیا  هک  یسک  مالسلا  مهیلع  وا  لآ  ربمغیپ و  رب  دتـسرفب  تاولـص  هبترم  هد  سپ 
خلا هانگ …  رازه  داتفه  وا  يارب 

: مهدزناش

دنامب ظوفحم  لاس  نآ  دناوخب  یّبحتسم  زامن  رد  انْحَتَف  ّانِا  هروس  ناضمر  هام  زا  بش  ره  رد  هک  ره  هک  تسا  ربخ  رد 

زامن تعکر  رازه  تیفیک 

هام نیا  عومجم  رد  تسا  زامن  تعکر  رازه  دوش  هدروآ  اج  هب  تسا  بحتـسم  ناضمر  هام  ياـه  بش  رد  هک  یلاـمعا  زا  هک  نادـب  و 
نآ ندروآ  اج  هب  ّتیفیک  اما  دـنا و  هدومن  هراشا  نآ  هب  دـنا  هتـشون  تادابع  ای  هقف  رد  هک  دوخ  بتک  رد  ءاملع  مظاـعا  خـیاشم و  هک 

دیفم خیش  راتخم  مالـسلا و  هیلع  داوج  ترـضح  زا  تسا  هّرق  یبا  نبا  تیاور  قفاوم  هچنآ  تسا و  فلتخم  نآ  باب  رد  ثیداحا  سپ 
: هک تسنآ  تسا  روهشم  راتخم  هکلب  فارشا  هّیرغ و  باتک  رد 

تـشه هک  قیرط  نیا  هب  مالـس  کی  هب  تعکر  ود  ره  دوش  هدـناوخ  تعکر  تسیب  یبش  ره  رد  ناضمر  هام  مّیود  ههد  لّوا و  ههد  رد 
تعکر یـس  بش  ره  رد  رخآ  ههد  رد  ءاـشع و  زاـمن  زا  دـعب  ار  رگید  تعکر  هدزاود  دـناوخب و  برغم  زاـمن  زا  دـعب  ار  نآ  تـعکر 
دـصتفه اهزامن  نیا  عومجم  ءاشع و  زامن  زا  دعب  ار  رگید  تعکر  ود  تسیب و  برغم و  زامن  زا  دعب  ار  نآ  تعکر  تشه  زاب  دـناوخب 

تعکر دصیس  هک  ار  هدنامیقاب  دوش و  یم  تعکر 
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تعکر دص  مّیس  تسیب و  بش  تعکر و  دص  مکی  تسیب و  بش  تعکر و  دص  مهدزون  بش  ینعی  دناوخب  ردق  ياه  بش  رد  تسا 
طسب شیاجنگ  ار  ماقم  نیا  تسا و  رگید  ياج  رد  مالک  لیـصفت  هدش و  دراو  زین  رگید  بیترت  هب  دوش و  تعکر  رازه  عومجم  سپ 

دنیامن دنم  هرهب  ار  دوخ  نآ  ضیف  زا  هدرکن  يراگنا  لهس  هحماسم و  زامن  تعکر  رازه  نیا  هب  لمع  رد  ریخ  لها  هک  دیما  تسین و 

: ناضمر هام  ياه  هلفان  زا  تعکر  ود  ره  زا  دعب  یناوخ  یم  هک  هدش  تیاور  و 

ِمارَْحلا َِکْتَیب  ِجاّجُح  ْنِم  ینَلَعْجَت  ْنَا  ِرْدَْقلا  ِهَْلَیل  یف  ِمیکَْحلا  ِْرمْالا  َنِم  ُقُْرفَت  امیف  ِمُوتْحَْملا َو  ِْرمْالا  َنِم  ُرِِدَُقت  یضْقَت َو  امیف  ْلَعْجا  ََمُهّللَا 
.َنیمِحاّرلا َمَحْرَا  ای  یقْزِر  یف  یل  َعِِسَُوت  َِکتَعاط َو  یف  يرْمُع  َلیُطْتنَا  َُکلَئْسَا  ْمُُهبُونُذ َو  ِروُفْغَْملا  ُمُُهیْعَس  ِروُکْشَْملا  ُمُهُُجَح  ِروُْربَْملا 

ناضمر هام  ياهرحس  لامعا 

: تسا رما  دنچ  نآ  تسا و  ناضمر  كرابم  هام  ياهرحس  لامعا  رد  مّوس  مسق 

: لّوا

ینعی قیوَس  اهروُحُـس  نیرتهب  دـشاب و  بآ  تبرـش  اـی  نوبز  ياـمرخ  هناد  کـی  هب  هچ  رگا  ار  روحـس  دـنکن  كرت  ندروخ و  روُحُس 
یم روُحُس  اهرَحَس و  رد  دننک  یم  رافغتسا  هک  اهنآ  رب  دتسرف  یم  تاولـص  هکئالم  یلاعت و  قح  هک  هدش  دراو  تسا و  امرخ  تُواق و 

دنروخ

: مّود

ود نیا  نیبام  رد  دـناوخب  روحُـس  ندرک و  راطفا  تقو  رد  ار  هکرابم  هروس  نیا  هک  ره  هک  دـناوخب  روحـس  تقو  رد  ُهاـنلَْزنا  اـّنِا  هروس 
دطلغب دوخ  نوخ  رد  ادخ  هار  رد  هک  دشاب  هتشاد  یسک  باوث  تقو 

فورعم رحس  ياعد 

: مّوس

دمحم ماما  ترضح  هک  تسا  ییاعد  نیا  هدومرف  هک  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  زا  هکار  ینأشلا  میظع  ياعد  دناوخب 
دندناوخ یم  ناضمر  هام  ياهرحس  رد  مالسلا  هیلع  رقاب 

ُُیَِهب َِکئََاَهب  ُُلُک  ُهاْهبَِاب َو  َِکئََاَهب  ْنِم  َُکلَئْسَا  ّینِا  ََمُهّللَا 

ِِهِلُک َِکئََاهَِبب  َُکلَئْسَا  ّینِا  ََمُهّللَا 

ٌلیمَج َِکلامَج  ُُلُک  ِِهلَمْجَِاب َو  َِکلامَج  ْنِم  َُکلَئْسَا  ّینِا  ََمُهّللَا 

ِِهِلُک َِکلامَِجب  َُکلَئْسَا  ّینِا  ََمُهّللَا 
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ٌلیلَج َِکلالَج  ُُلُک  ِِهِلَجَِاب َو  َِکلالَج  ْنِم  َُکلَئْسَا  ّینِا  ََمُهّللَا 

ِِهِلُک َِکلالَِجب  َُکلَئْسَا  ّینِا  ََمُهّللَا 

ٌهَمیَظَع َِکتَمَظَع  ُُلُک  اهِمَظْعَِاب َو  َِکتَمَظَع  ْنِم  َُکلَئْسَا  ّینِا  ََمُهّللَا 

اِهِلُک َِکتَمَظَِعب  َُکلَئْسَا  ّینِا  ََمُهّللَا 

ٌِرِیَن َكِرُون  ُُلُک  ِهِرَْونَِاب َو  َكِرُون  ْنِم  َُکلَئَسَا  ّینِا  ََمُهّللَا 

ِِهِلُک َكِرُوِنب  َُکلَئْسَا  ّینِا  ََمُهّللَا 

ٌهَعِساو َِکتَمْحَر  ُُلُک  اهِعَسْوَِاب َو  َِکتَمْحَر  ْنِم  َُکلَئْسَا  ّینِا  ََمُهّللَا 

اِهِلُک َِکتَمْحَِرب  َُکلَئْسَا  ّینِا  ََمُهّللَا 

ٌهََمََات َِکتاِملَک  ُُلُک  اهِِمَتَِاب َو  َِکتاِملَک  ْنِم  َُکلَئْسَا  ّینِا  ََمُهّللَا 

اَِهِلُک َِکتاِملَِکب  َُکلَئْسَا  ّینِا  ََمُهّللَا 

ٌلِماک َِکلامَک  ُُلُک  ِِهلَمْکَِاب َو  َِکلامَک  ْنِم  َُکلَئْسَا  ّینِا  ََمُهّللَا 

ِِهِلُک َِکلامَِکب  َُکلَئْسَا  ّینِا  ََمُهّللَا 

ٌهَریبَک َِکئََامْسَا  ُُلُک  اهِرَبْکَِاب َو  َِکئََامسَا  ْنِم  َُکلَئْسَا  ّینِا  ََمُهّللَا 

اِهِلُک َِکئََامْسَِاب  َُکلَئْسَا  ّینِا  ََمُهّللَا 

ٌهَزیزَع َِکتََزِع  ُُلُک  اهِِزَعَاب َو  َِکتََزِع  ْنِم  َُکلَئْسَا  ّینِا  ََمُهّللَا 

اِهِلُک َِکتََزِِعب  َُکلَئْسَا  ّینِا  ََمُهّللَا 

ََمُهّللَا
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ٌهَیِضام َِکتََیِشَم  ُُلُک  اهاْضمَِاب َو  َِکتََیِشَم  ْنِم  َُکلَئْسَا  ّینِا 

اِهِلُک َِکتََیِشَِمب  َُکلَئْسَا  ّینِا  ََمُهّللَا 

ٌهَلیطَتْسُم َِکتَرُْدق  ُُلُک  ٍءْیَِشِلُک َو  یلَع  اِهب  َْتلَطَتْسا  یَتَلا  ِهَرْدُْقلِاب  َِکتَرُْدق  ْنِم  َُکلَئْسَا  ّینِا  ََمُهّللَا 

اِهِلُک َِکتَرْدُِقب  َُکلَئْسَا  ّینِا  ََمُهّللَا 

ٌِذفان َکِْملِع  ُُلُک  ِهِذَْفنَِاب َو  َکِْملِع  ْنِم  َُکلَئْسَا  ّینِا  ََمُهّللَا 

ِِهِلُک َکِْملِِعب  َُکلَئْسَا  ّینِا  ََمُهّللَا 

ُُیِضَر َِکلْوَق  ُُلُک  ُهاضْرَِاب َو  َِکلْوَق  ْنِم  َُکلَئْسَا  ّینِا  ََمُهّللَا 

ِِهِلُک َِکلْوَِقب  َُکلَئْسَا  ّینِا  ََمُهّللَا 

ٌهَبیبَح َْکَیِلا  َِکِلئََاسَم  ُُلُک  َْکَیِلا َو  اِهِبَحَِاب  َِکِلئََاسَم  ْنِم  َُکلَئْسَا  ّینِا  ََمُهّللَا 

اِهِلُک َِکِلئََاسَِمب  َُکلَئْسَا  ّینِا  ََمُهّللَا 

ٌفیرَش َِکفَرَش  ُُلُک  ِِهفَرْشَِاب َو  َِکفَرَش  ْنِم  َُکلَئْسَا  ّینِا  ََمُهّللَا 

ِِهِلُک َِکفَرَِشب  َُکلَئْسَا  ّینِا  ََمُهّللَا 

ٌِمئََاد َِکناطلُس  ُُلُک  ِهِمَوْدَِاب َو  َِکناْطلُس  ْنِم  َُکلَئْسَا  ّینِا  ََمُهّللَا 

ِِهِلُک َِکناْطلُِسب  َُکلَئْسَا  ّینِا  ََمُهّللَا 

ٌرِخاف َکِْکُلم  ُُلُک  ِهِرَْخفَِاب َو  َکِْکُلم  ْنِم  َُکلَئْسَا  ّینِا  ََمُهّللَا 

ِِهِلُک َکِْکلُِمب  َُکلَئْسَا  ّینِا  ََمُهّللَا 

ٍلاع َكُِِولُع  ُُلُک  ُهالْعَِاب َو  َكُِِولُع  ْنِم  َُکلَئْسَا  ّینِا  ََمُهّللَا 

ِِهِلُک َكُِِولُِعب  َُکلَئْسَا  ّینِا  ََمُهّللَا 

ٌمیدَق َِکِنَم  ُُلُک  ِهِمَْدقَِاب َو  َِکِنَم  ْنِم  َُکلَئْسَا  ّینِا  ََمُهّللَا 

ِِهِلُک َِکِنَِمب  َُکلَئْسَا  ّینِا  ََمُهّللَا 
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ٌهَمیرَک َِکتایآ  ُُلُک  اهِمَرْکَِاب َو  َِکتایآ  ْنِم  َُکلَئْسَا  ّینِا  ََمُهّللَا 

اِهِلُک َِکتایِآب  َُکلَئْسَا  ّینِا  ََمُهّللَا 

اهَدْحَو ٍتوُرَبَج  ُهَدْحَو َو  ٍنْاَش  ِِلُِکب  َُکلَئْسَا  ِتوُرَبَْجلا َو  ِنْاََشلا َو  َنِم  ِهیف  َْتنَا  اِمب  َُکلَئْسَا  ّینِا  ََمُهّللَا 

هّللَا ای  یْنبِجَاَف  َُکلَئْسَا  َنیح  ِِهب ]  ] یُنبیُجت اِمب  َُکلَئْسَا  ّینِا  ََمُهّللَا 

( نایاپ )

یلامث هزمحوبا  ياعد 

: مراهچ

بش زا  رتشیب  ناضمر  هام  رد  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح  هک  یلامث  هزمح  وبا  هدرک  تیاور  هک  تسا  خیـش  حابـصم  رد 
: دناوخ یم  ار  اعد  نیا  دش  یم  رحس  نوچ  درک و  یم  زامن  ار 

َِکتَلیح یف  یب  ْرُکْمَت  َِکَتبُوقُِعب َو ال  یْنبِِدَُؤت  یهِلا ال 

َكِْدنِع ْنِم  ِّالا  ُدَجُوی  ِِبَر َو ال  ای  ُْریَْخلا  َِیل  َْنیَا  ْنِم 

َْکیَلَع َو َءَرَتْجا  َءآسَا َو  يَذَلا  َِکتَمْحَر َو َال  َِکنْوَع َو  ْنَع  ینْغَتْسا  َنَسْحَا  يَذَلا  َِکب َال  ِّالا  ُعاطَتُْست  ُهاجََنلا َو ال  َِیل  َْنیَا  ْنِم  َو 
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ِِبَر ای  ِِبَر  ای  ِِبَر  ای  َِکتَرُْدق  ْنَع  َجَرَخ  َکِضُْری  َْمل 

يذـََلا ِهِّلل  ُدْـمَْحلَا  َْتنَا  ام  ِرْدَا  َْمل  َْتنَا  الَْول  َْکَیِلا َو  ینَتْوَعَد  َْکیَلَع َو  ینَْتَللَد  َْتنَا  َُکْتفَرَع َو  َکـِب ]  ] دوش عطق  سفن  هکنآ  اـت  دـیوگب 
ینُوعْدَی َنیح  ًائََیَطب  ُْتنُک  ْنِا  یُنبیُجیَف َو  ُهُوعْدَا 

ینُضِْرقَتْسَی َنیح  ًالیَخب  ُْتنُک  ْنِا  ینیطُْعیَف َو  ُُهلَئْسَا  يَذَلا  ِهِّلل  ُدْمَْحلاَو 

وُعْدَا يَذَلا ال  ِهِّللُدْمَْحلَا  یتَجاح  یل  یـضْقَیَف  ٍعیفَـش  ِْریَِغب  يِِرِِـسل  ُْتئِـش  ُْثیَح  ِِهب  ُولْخَا  یتَجاِحل َو  ُْتئِـش  امََلُک  ِهیدانُا  يَذَلا  ِهِّلل  ُدْمَْحلاَو 
یئََاعُد یل  ْبِجَتْسَی  َْمل  ُهَْریَغ  ُتْوَعَد  َْول  ُهَْریَغ َو 

یئآجَر َفَلْخَال  ُهَْریَغ  ُتْوَجَر  َْول  ُهَْریَغوُجْرَا َو  يَذَلا ال  ِهِّلل  ُدْمَْحلاَو 

ینُونیُهیَف ِساّنلا  َیِلا  یْنلِکَی  َْمل  ینَمَرْکَاَف َو  ِْهَیِلا  ینَلَکَو  يَذَلا  ِهِّلل  ُدْمَْحلاَو 

یّنَع ُُِینَغ  َوُه  َََیِلا َو  َبََبَحَت  يَذَلا  ِهِّلل  ُدْمَْحلاَو 

يدْمَِحب ُُقَحَا  يْدنِع َو  یَش ٍء  ُدَمْحَا  ّیبَرَف  یل  َْبنَذ  ّینَاَک ال  یّتَح  یّنَع  ُُملْحَی  يَذَلا  ِهِّلل  ُدْمَْحلاَو 

ِءآعُُدلا َباْوبَا  ًهَحابُم َو  َکَلََمَا  ْنَِمل  َِکلْـضَِفب  َهَناِعتْـسِِالا  ًهَعَْرتُم َو  َْکَیِلا  ِءآجََرلا  َلِهانَم  ًهَعَرْـشُم َو  َْکَیِلا  ِِبلاطَْملا  َُلبُـس  ُدِجَا  ّینِا  ََمُهّللَا 
اـضِِرلا َكِدُوج َو  یِلا  ِفْهََللا  ِیف  ََنَا  ٍهَثاـِغا َو  ِدَـصْرَِمب  َنیفُوْهلَْمِلل  ٍَهباـِجا َو  ِعِضْوَِمب  یجاّرِلل  َکـََنَا  ُمَلْعَا  ًهَحُوـتْفَم َو  َنیخِراّـصِلل  َکـَْیِلا 

ْنَع ُبِجَتْحَت  َکََنَا ال  ِهَفاسَْملا َو  ُبیرَق  َْکَیِلا  َلِحاّرلا  ََنَا  َنیِرثْاَتْـسُْملا َو  يِدـْیَا  یف  اّمَع  ًهَحُودـْنَم  َنیلِخاْبلا َو  ِْعنَم  ْنِم  ًاضَوِع  َکـِئآضَِقب 
َِکئآعُِدب یتَثاِغتْـسا َو  َِکب  ُْتلَعَج  یتَجاِحب َو  َْکَیِلا  ُتْهََجَوَت  یتَِبلَِطب َو  َْکَیِلا  ُتْدَصَق  ْدَـق  َکَنُود َو  ُلامعْالا  ُمُهَبُجْحَت  ْنَا  ِّالا  َکِْقلَخ 

ئاََجلَو َكِدْعَو  ِقْدِـص  یِلا  ینُوکُـس  َکِمَرَِکب َو  یتَِقِثل  َْلب  یّنَع  َكِْوفَِعل  ٍباجیتْسا  یّنِم َو َال  َکِعاِمتْـسِال  ٍقاقِْحتْـسا  ِْریَغ  ْنِم  یلُُـسَوَت 
ََکل َکیرَش  َكَدْحَو ال  َْتنَا  ِّالا  َهِلا  َكُْریَغ َو ال  یل ]  ] ََبَر ْنَا ال  یّنِم  َِکتَفِْرعَِمب  ینیقَی  َكِدیحْوَِتب َو  ِنامی  ْالا  َیِلا 

ََمُهّللَا
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َُرمْاَت ْنَا  يدّّیَـس  ای  َِکتافِـص  ْنِم  َْسَیل  ًامیحَر َو  ْمُِکب  َناک  َهّللا  َنِا  ِِهلْـضَف  ْنِم  َهّللا  اُولَئْـسا  ٌقْدِص َو  َكُدـْعَو  ُُقَح َو  َُکلْوَق  ُِلئاْقلا َو  َْتنَا 
َکِـمَِعن َو یف  ینَْتَیَبَر  یهِلا  َکـِتَْفاَر  ُِنُنَحَِتب  ْمِْـهیَلَع  ُدـِئاْعلا  َکـِتَکَلْمَم َو  ِلـْهَا  یلَع  ِتاـّیِطَْعلِاب  ُناـّنَْملا  َتـْنَا  َهََـیِطَْعلا َو  َعَـنْمَت  لاؤسلاـِب َو 

ِهِمَرَک ِهِْوفَع َو  یِلا  ِهَرِخْالا  ِیف  یل  َراشَا  ِهِمَِعن َو  ِِهلُُـضَفَت َو  ِِهناسْحِِاب َو  اْینُُدـلا  ِیف  ینّابَر  ْنَماـیَف  ًاریبَک  یمْـسِاب  َتْهَََون  ًاریغَـص َو  َکـِناسِْحا 
َِکتَعافَـش یِلا  یعیفَـش  ْنِم  ٌنِکاس  َِکَتلالَدـِب َو  یلیلَد  ْنِم  ٌِقثاو  اـَنَا  َکـَْیِلا َو  یعیفَـش  َکـَل  یّبُح  َکـْیَلَع َو  یلیلَد  َيـالْوَم  اـی  یتَفِْرعَم 

ُْتیَاَر اِذا  ًاِفئآخ  ًایِجار  ًابِغار  ًاـبِهار  ِِبَر  اـی  َكُوعْدَا  ُهُمْرُج  ُهََقبْوَا  ْدَـق  ٍْبلَِقب  َکـیجانُا  ِِبَر  ُُهْبنَذ  ُهَسَرْخَا  ْدَـق  ٍناـِسِلب  يِدِیَـس  اـی  َكُوعْدَا 
یلَع یتَاْرُج  یف  ُهّللَا  اـی  یتََـجُح  ٍِملاـظ  ُْریَغَف  َْتبََذَـع  ْنِا  ٍمِحار َو  ُْریَخَف  َتْوَفَع  ْنِاَـف  ُْتعِمَط  َکَـمَرَک  ُْتیَاَر  اِذا  ُتْعِزَف َو  یبُوـنُذ  َيـالْوَم 
َْنَیب َبیخَت  ْنَا ال  ُتْوَجَر  ْدَق  َُکتَمْحَر َو  َُکتَْفاَر َو  یئایَح  ِهََِلق  َعَم  یتََدِش  یف  یتََدُع  َکُمَرَک َو  َكُدوُج َو  ُهَرْکَت  ام  یناْیِتا  َعَم  َِکتَلَئْسَم 

یلَمَع َءآس  یلَمَا َو  يِدِیَـس  ای  َمُظَع  ٍجار  ُهاـجَر  ْنَم  َلَْـضفَا  ٍعاد َو  ُهاـعَد  ْنَم  َْریَخ  اـی  یئآـعُد  ْعَمْـسا  یئآـجَر َو  ْقِِقَحَف  یتَْینُم  ِْنیَذ  ِْنیَذ َو 
ِهافاکُم ْنَع  ُُربْکَی  َکَْملِح  َنیِبنْذُْـملا َو  ِهازاُجم  ْنَع  ُُلِجَی  َکَمَرَک  ََنِاَف  یلَمَع  ِءَوْسَِاب  ینْذِـخا  ُؤت  یلَمَا َو ال  ِرادـْقِِمب  َكِْوفَع  ْنِم  ینِطْعَاَـف 

ام ِِبَر َو  ای  اَنَا  ام  ًاّنَظ َو  َِکب  َنَسْحَا  ْنََمَع  ِحْفََصلا  َنِم  َتْدَعَو  ام  ٌزِِجَنَتُم  َْکَیِلا  َْکنِم  ٌبِراه  َِکلْـضَِفب  ٌِذئاع  يِدِیَـسای  اَنَا  َنیرِِـصَقُْملا َو 
َعَلََطا ِوَلَف  َکِهْجَو  ِمَرَِکب  یخیبْوَت  ْنَع  ُفْعا  َكِْرتََِسب َو  یْنِلِلَج  ِِبَر  ْيَا  َكِْوفَِعب  ََیَلَع  ْقََدَصَت  َِکلْضَِفب َو  یْنبَه  يرَطَخ 
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َکََنِال َْلب  ََیَلَع ]  ] َنیِعلََطُْملا ُُفَخَا  َنیرِظاّنلا َو  ُنَوْهَا  َکََنِال  ـال  ُُهْتبَنَتْجا  َـال  َِهبُوقُْعلا  َلـیْجعَت  ُْتفِخ  َْول  ُُهْتلَعَف َو  اـم  َكُْریَغ  یْبنَذ  یلَع  َمْوَْیلا 
ُرِِخَُؤت َکِمَرَِکب َو  َْبنََذـلا  ُُرتْسَت  ِبُویُْغلا  ُمّالَع  ِبُونُُذـلا  ُراّفَغ  ِبُویُْعلا  ُراّتَـس  َنیمَرْکْالا  ُمَرْکَا  َنیمِکاْحلا َو  ُمَکْحَا  َنیِرتاّسلا َو  ُْریَخ  ِِبَرای 
َکُْملِح َِکتَیِـصْعَمیلَع  یُنئِِرَُجی  یُنلِمْحَی َو  َِکتَرْدـُق َو  َدـَْعب  َكِْوفَع  یلَع  َکِْملِعَدـَْعب َو  َکِْملِح  یلَع  ُدْـمَْحلا  َکَلَف  َکِْملِِحب  ََهبُوقُْعلا 

ُمیلَح ای  َكِْوفَع  ِمیظَع  َِکتَمْحَر َو  ِهَعَِسب  یتَفِْرعَم  َکِمِراحَم  یلَع  ُِبُثَوََتلا  َیِلا  ینُعِرُْـسی  ََیَلَع َو  َكُْرتِِس  ِءآیَْحلا  ِهََِلق  یِلا  ینُوعْدَی  یّنَع َو 
ِناسحِِالا َمیدَق  ای  ِِنَْملا  َمیظَع  ای  ِبْوََتلا  َِلباق  ای  ِْبنََذلا  َِرفاغ  ای  ُمُوُیَق  ای  ُُیَح  ای  ُمیرَک  ای 

ُلیمَْجلا َكُْرتََس  َْنیَا 

ُلیلَْجلا َكُْوفَع  َْنیَا 

ُبیرَْقلا َکُجَرَف  َْنیَا 

ُعیرََسلا َُکثایِغ  َْنیَا 

ُهَعِساْولا َُکتَمْحَر  َْنیَا 

ُهَلِضاْفلا َكایاطَع  َْنیَا 

ُهَئینَْهلا َُکبِهاوَم  َْنیَا 

ُهََِینََسلا َکُِعئانَص  َْنیَا 

ُمیظَْعلا َُکلْضَف  َْنیَا 

ُمیسَْجلا َُکُنَم  َْنیَا 

ُمیدَْقلا َُکناسِْحا  َْنیَا 

ُمیرَک ای  َکُمَرَک  َْنیَا 

َِکباقِع ْنِم  ِهاجََنلا  ِیف  ُلِکََتَا  ُتَْسل  ُلِضْفُم  ای  ُمِْعنُم  ای  ُلِمُْجم  ای  ُنِسُْحم  ای  ینِْصِلَخَف  َِکتَمْحَِرب  ینْذِْقنَتْـساَف َو  ٍدََمَُحم  ِلا  ٍدََمَحُِمب َو  ِِهب َو 
ُرُکْـشَن ام  يرْدَن  امَف  ًامَرَک  ِْبنََذلا  ِنَع  ُوفْعَت  ًامَِعن َو  ِناسْحِِالِاب  ُئِْدُبت  ِهَرِفْغَْملا  ُلْهَا  يْوقََتلا َو  ُلْهَا  َکََنِال  اْنیَلَع  َِکلْـضَِفب  َْلب  اِنلامْعَا  یلَع 

ِْنیَع َهََُرق  ای  َْکَیِلا َو  َبََبَحَت  ْنَم  َبیبَح  ای  َْتیَفاع  َْتیَََجن َو  ُْهنِم  ام  َریثَک  ْمَا  َْتَیلْوَا  َْتیَْلبَا َو  ام  َمیظَع  ْمَا  ُُرتْسَت  ام  َحـیبَق  ْمَا  ُرُْـشنَت  اـم  َلـیمَجَا 
ِِبَر ال ای  ٍلْهَج  ُُيَا  َكَْدنِع َو  ام  ِلیمَِجب  انَْدنِع  ام  ِحیبَق  ْنَع  ِِبَر  ای  ْزَواجَتَف  َنُوََئیـسُْملا  ُنَْحن  ُنِسْحُْملا َو  َْتنَا  َْکَیِلا  َعَطَْقنا  َِکبَذال َو  ْنَم 

َْفیَک َْلب  َکَمَرَک  اِهب  ُِلباُقن  ًالامْعَا  ُِرثْکَتْـسَن  َْفیَک  َکِمَِعن َو  ِْبنَج  یف  اِنلامْعَا  ُرْدَـق  ام  َِکتانَا َو  ْنِم  ُلَوْطَا  ٍنامَز  ُُيَا  ْوَا  َكُدُوج  ُهُعَـسَی 
ام َنیِبنْذُْملا  یَلَع  ُقیضَی 
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ْنَع ُْتفَفَک  َِکباب َو ال  ْنِم  ُتْحَِرب  ام  ینَتْرَهَن  َْول  يِدِیَس  ای  َِکتََزِع  َوَف  ِهَمْحََرلِاب  ِْنیَدَْیلا  َطِساب  ای  ِهَرِفْغَْملا  َعِساو  ای  َِکتَمْحَر  ْنِم  ْمُهَعِـسَو 
ْنَم ُمَحْرَت  ُءآشَت َو  َْفیَک  ُءآشَت  اِمب  ُءآشَت  ْنَم  ُبِِذَُـعت  ُءآشَت  اِمل  ُلِعاْفلا  َْتنَا  َکِمَرَک َو  َكِدُوِجب َو  ِهَفِْرعَْملا  َنِم  َََیِلا  یهَْتنا  اَِـمل  َکـُِقُلَمَت 

ُضِرَتْعَی َکِمْکُح َو ال  یف  ُُدآُضت  َكِْرمَا َو ال  یف  ُكَراُشت  َکِْکُلم َو ال  یف  ُعَزاُنت  َِکْلِعف َو ال  ْنَع  ُلَئُْست  ُءآشَت ال  َْفیَک  ُءآشَت  اِمب  ُءآشَت 
َِفلَا َکِمَرَِکب َو  َراجَتْـسا  َِکبَذال َو  ْنَم  ُماقَم  اذـه  ِِبَر  ای  َنیَملاْعلا  ُُبَر  ُهّللا  َكَراـبَت  ُْرمْـالا  ُْقلَْخلا َو  َکـَل  َكِریبْدَـت  یف  ٌدَـحَا  َکـْیَلَع 

ِمیدَْقلا ِحْفََصلِاب  َْکنِم  انْقََثَوَت  ْدَق  َُکتَمْحَر َو  ُُلِقَت  َُکلْـضَف َو ال  ُصُْقنَی  َكُْوفَع َو ال  ُقیـضَیال  يَذَلا  ُداوَْجلا  َْتنَا  َکَمَِعن َو  َکَناسِْحا َو 
َکیف اذـه  َِکب َو ال  اُنُنَظ  اذـه  َْسیَلَف  ُمیرَک  ای  ّالَک  اَنلامآ  ُِبِیَُخت  ْوَا  انَنُونُظ  ُِفلُْخت  ِِبَر  ای  َكاُرُتَفَا  ِهَعِـساْولا  ِهَمْحََرلا  ِمیظَْعلا َو  ِلْضَْفلا  َو 
ُوجَْرن ُنَْحن  َكانْوَعَد َو  اْنیَلَع َو  َُرتْسَت  ْنَا  ُوجَْرن  ُنَْحن  َكاْنیَـصَع َو  ًامیظَع  ًءآجَر  َکیف  اَنل  ََنِا  ًاریثَک  ًالیوَط  ًالَمَا  َکیف  اَنل  ََنِا  ِِبَر  ای  انُعَمَط 

َْریَغ اّنُک  ْنِا  َْکنَع َو  اُنفِرْصَت  َکََنَِاب ال  انُْملِع  انیف َو  َکُْملِع  ْنِکل  اِنلامْعَِاب َو  ُبِجْوَتْسَن  ام  انِْملَع  ْدَقَف  انالْوَم  انَئآجَر  ْقِِقَحَف  اَنل  َبیجَتْسَت  ْنَا 
َنُوجاتُْحم ّانِاَف  اْنیَلَع  ْدُج  ُُهلْهَا َو  َْتنَا  اِمب  اْنیَلَع  ُْنْنماَف  َِکتَعَـس  ِلْضَِفب  َنیِبنْذُْـملا  یَلَع  اْنیَلَع َو  َدُوجَت  ْنَا  ٌلْهَا  َْتنَاَف  َِکتَمْحَِرل  َنیبِجْوَتْـسُم 

َكُرِفْغَتْسَن َْکیَدَی  َْنَیب  اُنبُونُذ  اْنیَْسمَا  انْحَبْصَا َو  َِکتَمِْعِنب  اْنیَنْغَتْسا َو  َِکلْضَِفب  اْنیَدَتْها َو  َكِرُوِنب  ُراّفَغ  ای  َِکْلیَن  یِلا 

ٌدِعاص َو َْکَیِلا  انُرََش  ٌلِزان َو  اْنَیِلا  َكُْریَخ  ِبُونُُذلِاب  َکُضِراُعن  ِمَِعِنلِاب َو  اْنَیِلا  ُبََبَحَتَت  َْکَیِلا  ُبُوتَن  اْهنِم َو  ََمُهّللا 
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َِکئََـالِآب اـْنیَلَع  َلََـضَفَتَت  َکِـمَِعِنب َو  اـنَطُوحَت  ْنَا  ْنِم  َکـِلذ  َکـُعَنْمَی  ـالَف  ٍحـیبَق  لـمع  هب  اـّنَع  َکـیتْاَی  ٌمیرَک  ٌکَـلَم  ُلازَی  ـال  ْلَزَی َو  َْمل 
یهِلا َْتنَا  َُکلاِعف  َکُِعئانَص َو  َمُرَک  َكُؤانَث َو  ََلَج  َُکئآمْسَا َو  ْتَسََدَقَت  ًادیعُم  ًائِْدبُم َو  َکَمَرْکَا  َکَمَظْعَا َو  َکَمَلْحَا َو  ام  َکَناْحبُـسَف 

يِدِیَس يِدِیَس  يِدِیَس  َْوفَْعلا  َْوفَْعلا  َْوفَْعلاَف  یتَئََیطَخ  یْلعِِفب َو  ینَِسیاُقت  ْنَا  ْنِم  ًاْملِح  ُمَظْعَا  ًالْضَف َو  ُعَسْوَا 

َِکْتَیب ََجَح  اْنقُزْرا  َِکلْضَف َو  ْنِم  اْنیَلَع  ْمِْعنَا  َِکبِهاوَم َو  ْنِم  اْنقُزْرا  َِکباذَع َو  ْنِم  انْرِجَا  َکِطَخَس َو  ْنِم  انْذِعَا  َكِرْکِِذب َو  اْنلَغْـشا  ََمُهّللَا 
َِکتَعاِطب َو ًالَمَع  اْنقُزْرا  ٌبیُجم َو  ٌبیرَق  َکََنِا  ِِهْتَیب  ِلْهَا  یلَع  ِْهیَلَع َو  َُکناوْضِر  َُکتَرِفْغَم َو  َُکتَمْحَر َو  َُکتاوَلَص َو  َِکِِیبَن  ِْربَق  َهَرایِز  َو 

هلآ ِْهیَلَع َو  ُهّللا  یََلَص  َِکِِیبَن  ِهََنُس  َِکتََِلم َو  یلَع  انََفَوَت 

ًاناْرفُغ ِتاِئِیََسلِاب  ًاناسِْحا َو  ِناسحِِالِاب  امهِزِْجا  ًاریغَص  یناَیَبَر  امَک  امُهْمَحْرا  ََيَِدلاِول َو  یل َو  ْرِفْغا  ََمُهّللَا 

ِتاْریَْخلِاب ْمُهَْنَیب  انَْنَیب َو  ِْعبات  ِتاومْالا َو  ْمُْهنِم َو  ِءآیحْالا  ِتانِمْؤُْملا  َنینِمْؤُْمِلل َو  ْرِفْغا  ََمُهّللَا 

یّتَح ال ٍْریَِخب  یل  ِْمتْخا  ُُهَشیعَْملا َو  ِینَِئِنَُهت  یّتَح  َهَِیفاْعلا  َِیل  ْبَه  ِهَماـیِْقلا َو  اـناْثنُا  اـنِرَکَذ َو  اـِنِبئآغ  انِدِـهاش َو  اـِنِتِیَم َو  اـِنِیَِحل َو  ْرِفْغا  ََمُهّللَا 
ُبُونُُذلا ِینََرُضَت 

ًاْئیَش ًادَحَا  َلَئْسَا  یّتَح ال  یل  َتْمَسَق  اِمب  ینِِضَر  ََمُهّللَا 

یْنقُزْرا ِهَرِخالا َو  اْینُُدلا َو  ِیف  ًاَدبَا  اهَدَْعب  یُنبِِذَُعت  ًهَمْحَر ال  ینْمَحْرا  َِکتَمْحَر َو  َِنئََازَخ  یل  ْحَْتفا  ٍدََمَُحم َو  ِلآ  ٍدََمَُحم َو  یلَع  ِِلَص  ََمُهّللَا 
َكاوِس ْنََمَع  َِکب  ًاْرقَف َو  ًهَقاف َو  َْکَیِلا  ًارْکُش َو  َِکلِذب  ینُدیزَت  َكاوِس  ُهَدَْعب  ٍدَحَا  یِلا  ینُرِقُْفت  ًاِبِیَط ال  ًالالَح  ًاقْزِر  ِعِساْولا  َِکلْـضَف  ْنِم 

ٍدََمَُحم َو ِلآ  ٍدََمَُحم َو  یلَع  ّّلَص  ُرِدَتْقُم  ای  ُکیلَم  ای  ُلِضْفُم  ای  ُمِْعنُم  ای  ُلِمُْجم  ای  ُنِسُْحم  ای  ًافُُفعَت  ًانِغ َو 
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یِجئاوَح َعیمَج  یل  ِْضقا  يرُوُما َو  ِعیمَج  یف  یل  ْكِراب  ینْسُْحلِاب َو  یل  ِْضقا  ُهََلُک َو  ََمِهُْملا  ِینِفْکا 

ُفاخَا ام  یّنَع  ْسِِفَن  ُهَتَنوُزُح َو  ُفاخَا  ام  یل  ْلِِهَس  ٌریسَی َو  ٌلْهَس  َْکیَلَع  ُهَریسْعَت  ُفاخَا  ام  َریـْسیَت  ََنِاَف  ُهَریـسْعَت  ُفاخَا  ام  یل  ْرِِـسَی  ََمُهّللَا 
َنیمِحاّرلا َمَحْرَا  ای  ُهَتََِیَلب  ُفاخَا  ام  یّنَع  ْفِرْصا  ُهََمَه َو  ُفاخَا  ام  یّنَع  ََفُک  ُهَقیض َو 

ِمارْکِِالا ِلالَْجلااَذ َو  ای  َْکَیِلا  ًاقْوَش  َْکنِم َو  ًاقَرَف  َِکب َو  ًانامیا  ََکل َو  ًاقیدْصَت  َْکنِم َو  ًهَیْشَخ  ََکل َو  ًاّبُح  یْبلَق  ْءَالْما  ََمُهّللَا 

َياِرق ْلَعْجاَف  َکُْفیَـض  اَنَا  ًيِرق َو  ٍْفیَـض  ِِلُِکل  َْتبَجْوَا  ْدَق  یّنَع َو  اْهلََمَحَتَف  ٌتاِعبَت  یلَِبق  ِساّنِلل  ََیَلَع َو  اِهب  ْقََدَصَتَف  ًاقوُقُح  ََکل  ََنِا  ََمُهّللَا 
َِکب ِّالا  َهََُوق  َلْوَح َو ال  ِهَرِفْغَْملا َو ال  َباّهَو  ای  ِهََنَْجلا  َباّهَو  ای  َهََنَْجلا  َهَْلیََللا 

( نایاپ )

رحس ياعد  نیرترصتخم 

: متفه

: تسا لابقا  رد  تسا و  رحس  ياهاعد  نیرترصتخم  هک  ار  اعد  نیا  یناوخ  یم 

َْکنِم ِّالا  َجَرَْفلا  ُُبلْطَا  َكاوِِسب َو ال  ُذُولَا  ُتُْذل ال  َِکب  ُْتثَغَتْـسا َو  َِکب  ُتْعِزَف َو  َْکَیِلا  یتََدِش  َْدنِع  یثْوَغ  ای  یَتبْرُک َو  َدـْنِع  یعَْزفَم  ای 
یّنَع ْجِِرَف  یْنثِغَاَف َو 

ُمیحََرلا ُروُفَْغلا  َْتنَا  َکََنِا  َریثَْکلا  ِیِنَع  ُفْعا  َریسَْیلا َو  ِیِنِم  ْلَْبِقا  ِریثَْکلا  ِنَع  وُفْعَی  َریسَْیلا َو  ُلَبْقَی  ْنَم  ای 

َمَحْرَا ای  یل  َتْمَسَق  اِمب  ِْشیَْعلا  َنِم  ینِِضَر  یل َو  َْتبَتَک  ام  ِّالا  ینبَیُصی  َْنل  ُهََنَا  َمَلْعَا  یّتَح  ًانیقَی  یْبلَق َو  ِِهبُرِشاُبت  ًانامیا  َُکلَئْـسَا  ّینِا  ََمُهّللَا 
ُنِمْالا یتَرْوَع َو  ُِرتاّـسلا  َْتنَا  یتَبْغَر  یف  یتَیاـغ  اـی  یتَمِْعن َو  یف  یِّیلَو  اـی  یتََدِـش َو  یف  یبِحاـص  اـی  یَتبْرُک َو  یف  یتََدُـع  اـی  َنیمِحاّرلا 

.َنیمِحاّرلا َمَحْرَا  ای  یتَئََیطَخ  یل  ْرِفْغاَف  یتَْرثَع  ُلیقُْملا  یتَعْوَر َو 

( نایاپ )

رحس رد  تاحیبست 

: متشه

زین تسا  لابقا  رد  هک  ار  تاحیبست  نیا  یناوخ  یم 

ِبُولُْقلا َحِراوَج  ُمَْلعَی  ْنَم  َناْحبُس 

ْنَم َناْحبُس 
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ِبُونُُذلا َدَدَع  یصُْحی 

َنیضَرْالا ِتاوامََسلا َو  ِیف  ٌهَِیفاخ  ِْهیَلَع  یفْخَی  ْنَم ال  َناْحبُس 

ِدوُدَْولا ِِبََرلا  َناْحبُس 

ِْرتِْولا ِدْرَْفلا  َناْحبُس 

ِمَظْعْالا ِمیظَْعلا  َناْحبُس 

ِِهتَکَلْمَم ِلْهَا  یلَع  يدَتْعَی  ْنَم ال  َناْحبُس 

ِباذَْعلا ِناْولَِاب  ِضْرْالا  َلْهَا  ُذِخا  ُؤی  ْنَم ال  َناْحبُس 

ِناّنَْملا ِناّنَْحلا  َناْحبُس 

ِمیحََرلا ِفُؤََرلا  َناْحبُس 

ِداوَْجلا ِراّبَْجلا  َناْحبُس 

ِمیلَْحلا ِمیرَْکلا  َناْحبُس 

ِمیلَْعلا ِریصَْبلا  َناْحبُس 

ِعِساْولا ِریصَْبلا  َناْحبُس 

ِراهََنلا ِلاْبِقا  یلَع  ِهّللا  َناْحبُس 

ِراهََنلا ِرابِْدا  یلَع  ِهّللا  َناْحبُس 

ٍهَحَْمل ِِلُک  ٍْنیَع َو  ِهَفْرَط  ِِلُک  ٍسَفَن َو  ِِلُک  َعَم  ُءََایِربِْکلا  ُهمَظَْعلا َو  ُدْـجَْملا َو  ُدْـمَْحلا َو  َُهل  ِراهََنلا َو  ِلاـْبِقا  ِلـْیََللا و  ِراـبِْدا  یلَع  ِهّللا  َناـْحبُس 
َکَناْحبُس َکَناْحبُس  َکَناْحبُس  َکِشْرَع  َهَنِز  َکَناْحبُس  َُکباتِک  یصْحَا  ام  َالِم  َکَناْحبُس  ِهِْملِع  یف  َقَبَس 

درک ناوت  یم  ّتین  بش  رخآ  هب  ات  بش  لّوا  زا  تسا و  رتهب  دنکب  روُحُـس  زا  دعب  ار  هزور  ّتین  رگا  هک  دنا  هدومرف  ءاملع  هک  نادب  و 
تـسا هتـسیاش  تسا و  سب  دنک  یم  تارطفم  زا  كاسما  دریگ و  یم  هزور  ادخ  يارب  زا  ادرف  هک  دراد  دصق  دـناد و  یم  هک  نیمه  و 

.دروآ لمع  هب  دّجهت  دنکن و  كرت  ار  بش  زامن  اهرَحَس  رد  هک 

ناضمر رابم  هام  ياهزور  لامعا  اعد و 
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زور ره  رد  اعد  رکذ 

دنا هدرک  لقن  دّیس  خیش و  هک  ار  اعد  نیا  زور  ره  دناوخب  لّوا 

ِمایِْقلا َو ُرْهَـش  اذه  ِمایِِـصلا َو  ُرْهَـش  اذه  ِناقرُْفلا َو  يدُْهلا َو  َنِم  ٍتاِنَِیب  ِساّنِلل َو  ًيدُه  َنآرُْقلا  ِهیف  َْتلَْزنَا  يَذَلا  َناضَمَر  ُرْهَـش  اذه  ََمُهّللَا 
ِرْدَْقلا ُهَْلَیل  ِهیف  ٌرْهَش  اذه  ِهََنَْجلِاب َو  ِزْوَْفلا  ِراّنلا َو  َنِم  ِْقتِْعلا  ُرْهَش  اذه  ِهَمْحََرلا َو  ِهَرِفْغَْملا َو  ُرْهَش  اذه  َِهبْوََتلا َو  ُرْهَـش  اذه  َِهبانِِالا َو  ُرْهَـش  اذه 

ٍرْهَش ِْفلَا  ْنِم  ٌْریَخ  َیِه  یَتَلا 

ِهیف ینِْقِفَو  َِکنْوَع َو  ِلَْضفَِاب  ِْهیَلَع  یّنِعَا  ِهیف َو  ینِْمِلَس  یل َو  ُهِْمِلَـس  ِهِماِیق َو  ِهِمایِـص َو  یلَع  ینّعَا  ٍدََمَُحم َو  ِلآ  ٍدََمَُحم َو  یلَع  ّّلَصَف  ََمُهّللَا 
ِهَعاط َِکتَعاِطل َو 
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ِهیف یل  ْنِسْحَا  َهَکَرَْبلا َو  ِهیف  یل  ْمِظْعَا  َکـِباتِک َو  ِهَوـالِت  َکـِئََاعُد َو  َکـِتَدابِِعل َو  ِهیف  ینْغِِرَف  ْمِْهیَلَع َو  ُهّللا  یََلَـص  َکـِئََاِیلْوَا  َکـِلوُسَر َو 
یئََاجَر ِهیف  ینِْغَِلب  یئََاعُد َو  ِهیف  ْبِجَتْسا  ینََمَهَا َو  ام  ِهیف  ینِفْکا  یقْزِر َو  ِهیف  یل  ْعِسْوَا  ینََدب َو  ِهیف  ََحِصَا  َهَِیفاْعلا َو 

ِهیف یْنِبِنَج  َهََرِْغلا َو  َهَْلفَْغلا َو  َهَوْسَْقلا َو  َهَْرتَْفلا َو  َهَمْاََـسلا َو  َلَـسَْکلا َو  َساـُعُنلا َو  ِهیف  یّنَع  ْبِهْذَا  ٍدََـمَُحم َو  ِلآ  ٍدََـمَُحم َو  یلَع  ِِلَـص  ََمُهّللَا 
َدْهَْجلا َو َءََاشحَْفلا َو  َءََوُُسلا َو  ِهیف  یّنَع  ْفِرْـصا  َبُونُُذـلا َو  ایاطَْخلا َو  َضاْرمْالا َو  َضارْعْالا َو  َنازْحْالا َو  َموُمهلآ َو  َماقْـسْالا َو  َلَلِْعلا َو 

ِءََاعُُدلا ُعیمَس  َکََنِا  َءََا  نَْعلا  َبَعََتلا َو  َءََالَْبلا َو 

ِهِْدیَک َو ِهِطیْبثَت َو  ِِهتَـسَوْسَو َو  ِهِْخفَن َو  ِِهثْفَن َو  ِهِزَْمل َو  ِهِزْمَه َو  ِمیجََرلا َو  ِناْطیََـشلا  َنِم  ِهیف  ینْذِعَا  ٍدََمَُحم َو  ِلآ  ٍدََـمَُحم َو  یلَع  ِِلَص  ََمُهّللَا 
ِهِِدئاکَم ِعیمَج  ِِهئََاکَرُش َو  ِِهئََاِیلْوَا َو  ِهِعایْشَاو َو  ِهِعاْبتَا  ِِهبازْحَا َو  ِهِکَرَش َو  ِِهتَْنِتف َو  ِهِروُرُغ َو  ِِهِِینامَا َو  ِهِعَدُخ َو  ِِهِلئََابَح َو  ِهِرْکَم َو 

ًاْربَص َو یّنَع  َکیـضُْری  ام  َلامِْکتْـسا  ِهِماـِیق َو  یف  ِهیف َو  ِلَـمْالا  َغُوُلب  ُهَمایِـص َو  ُهَماـِیق َو  اـْنقُزْرا  ٍدََـمَُحم َو  ِلآ  ٍدََـمَُحم َو  یلَع  ِِلَـص  ََمُهّللَا 
َنیَملاْعلا ََبَر  ای  ِمیظَْعلا  ِرْجْالاو  ِهَریثَْکلا  ِفاعْضْالِاب  یّنِم  َِکلذ  ْلََبَقَت  ََُمث  ًانیقَی  ًانامیا َو  ًاباِستْحا َو 

َلُوبْقَْملا َْریَْخلا  ََهبْرُْقلا َو  ََهبْوََتلا َو  ََهبانِِالا َو  َطاشََنلا َو  َهََوُْقلا َو  َداِهتْجِِالا َو  َهَرْمُْعلا َو  ََجَْحلا َو  یْنقُزْرا  ٍدََمَُحم َو  ِلآ  ٍدََمَُحم َو  یلَع  ِِلَص  ََمُهّللَا 
َْکیَلَع َو َلُُکَوََتلا  ََکل َو  َءََاجََرلا  َکـْنِم َو  َلَـجَْولا  ِناـِسِللا َو  َقْدِـص  َهَقِداّـصلا َو  َهََِیِنلا  َهََقِِرلا َو  َعوُشُْخلا َو  َعُُرَـضََتلا َو  َهَبْهََرلا َو  َهَبْغََرلا َو  َو 

َِکب َو َهَِقِثلا 
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َِکلذ ْنِم  ٍءْیـش  َْنَیب  یْنَیب َو  ْلُحَت  ِهَوْعََدـلا َو ال  ِباجَتْـسُم  ِلَمَْعلا َو  ِعُوفْرَم  ِیْعََـسلا َو  ِلُوبْقَم  ِلْوَْقلا َو  ِحـِلاص  َعَم  َکـِمِراحَم  ْنَع  َعَرَْولا 
ِءََافَْولا َکِِقَِحل َو  ِهَیاعِِرلا  َکیف َو  ََکل َو  ِظُُفَحََتلا  ِدُـهاعََتلِاب َو  َْلب  ٍنایِْـسنال  ٍهَْلفَغ َو  ٍمْقُـس َو ال  ٍٍمَغ َو ال  ٍٍمَه َو ال  ـال  ٍضَرَم َو  ـال  ٍضَرََعب َو 

َنیمِحاّرلا َمَحْرَا  ای  َِکتَمْحَِرب  َكِدْعَو  َكِدْهََعب َو 

َکَئََاِیلْوَا یطُْعت  ام  َلَْـضفَا  ِهیف  ینِطْعَا  َنیِحلاّـصلا َو  َكِداـبِعل  ُهُمِـسْقَت  اـم  َلَْـضفَا  ِهیف  یل  ْمِْسقا  ٍدََـمَُحم َو  ِلآ  ٍدََـمَُحم َو  یلَع  ِِلَـص  ََمُهّللَا 
ِهََنَْجلِاب َو ِزْوَْفلا  ِراّنلا َو  َنِم  ِْقتِْعلا  ِهافاعُْملا َو  ِهَِیفاـْعلا َو  ِهَِمئاّدـلا َو  ِهَرِفْغَْملا  ِْوفَْعلا َو  َِهباـجِِالا َو  ُِنُنَحََتلا َو  ِهَرِفْغَْملا َو  ِهَمْحََرلا َو  َنِم  َنیبََرَقُْملا 

ِهَرِخْالا اْینُُدلا َو  ِْریَخ 

ییْعَس ًالُوبْقَم َو  ِهیف  یلَمَع  الِزان َو  ِهیف  َََیِلا  َكَْریَخ  َکَتَمْحَر َو  ًالِصاو َو  َْکَیِلا  ِهیف  یئََاعُد  ْلَعْجا  ٍدََمَُحم َو  ِلآ  ٍدََمَُحم َو  یلَع  ِِلَص  ََمُهّللَا 
َرَفْوْالا ِهیف  یِِظَح  َرَثْکْالا َو  ِهیف  یبیصَن  َنوُکَی  یّتَح  ًاروُفْغَم  ِهیف  یْبنَذ  ًاروُکْشَم َو  ِهیف 

ََکل اهاضْرَا  َِکئََاِیلْوَا َو  ْنِم  ٌدَحَا  اْهیَلَع  َنوُکَی  ْنَا  ُُبُِحت  ٍلاح  ِلَْضفَا  یلَع  ِرْدَْقلا  ِهَْلیَِلل  ِهیف  ینِْقِفَو  ٍدََمَُحم َو  ِلآ  ٍدََمَُحم َو  یلَع  ِِلَص  ََمُهّللَا 
ْنِم َِکئََاقَتُع  ْنِم  اهیف  یْنلَعْجا  اِهب َو  ُهَْتمَرْکَا  اهاِّیا َو  ُهَتْغَََلب  ْنََمِم  ًادَـحَا  َْتقَزَر  ام  َلَْضفَا  اهیف  یْنقُزْرا  ٍرْهَـش َو  ِْفلَا  ْنِم  ًاْریَخ  یل  اْهلَعْجا  ََُمث 

َنیمِحاّرلا َمَحْرَا  ای  َِکناوْضِر  َِکتَرِفْغَِمب َو  َکِْقلَخ  ِءادَعُس  ِراّنلا َو  َنِم  َِکئََاقَلُطو  َمََنَهَج 

یضْرَت ُُبُِحت َو  ام  َطاشََنلا َو  َهََوُْقلا َو  َداِهتْجِِالا َو  ََدِْجلا َو  اَذه  انِرْهَش  یف  اْنقُزْرا  ٍدََمَُحم َو  ِلآ  ٍدََمَُحم َو  یلَع  ِِلَص  ََمُهّللَا 

َْتلَْزنَا ام  َناضَمَر َو  ِرْهَش  ََبر  ِْرتَْولا َو  ِعْفََشلا َو  ٍرْشَع َو  ٍلاَیل  ِرْجَْفلا َو  ََبَر  ََمُهّللَا 
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َقحِْـسا َو َلیعامِْـسا َو  َمیهاْربِا َو  ََبر  َنیبََرَقُْملا َو  ِهَِکئََالَْملا  ِعیمَج  َلـیئََارْزِع َو  َلیفارِْـسا َو  َلـیئََاکیم َو  َلـیئَْربَج َو  ََبَر  ِنآرُْقلا َو  َنِم  ِهیف 
َُکلَئْسَا َنیعَمْجَا َو  ْمِْهیَلَع  ِْهیَلَع َو  َُکتاوَلَـص  َنِیِِیبََنلا  ِمَتاخ  ٍدََمَُحم  ََبر  َنیلَـسْرُْملا َو  َنیِّیبََنلا َو  ِعیمج  یـسیع َو  یـسُوم َو  ََبر  َبوُقْعَی َو 

یّنَع اِهب  یضْرَت  ًهَمیحَر  ًهَرْظَن  َََیِلا  َتْرَظَن  َنیعَمْجَا َو  ْمِْهیَلَع  هلآ َو  هیلع و  َْتیََلَـص  اَّمل  ِمیظَْعلا  َکِِقَِحب  َْکیَلَع َو  ْمِهِِقَِحب  ْمِْهیَلَع َو  َکِِقَِحب 
یلَع ُفاخَا  ُرَذْحَا َو  ُهَرْکَا َو  ام  یّنَع  َْتفَرَـص  یتَداِرا َو  یتََِیْنُما َو  یتَبْغَر َو  یلْؤُس َو  َعیمَج  ینَْتیَطْعَا  ًادـَبَا َو  ُهَدـَْعب  ََیَلَع  َطَخَـس  ًیـضِر ال 

یتََیِِرُذ یناوِْخا َو  یلام َو  یلْهَا َو  ْنَع  ُفاخَا َو  ام ال  یسْفَن َو 

َنیرِفْغَتْسُم اْنیَلَع  ُْبت  َنیِبئََات َو  انِواَف  اِنبُونُذ  ْنِم  انْرَرَف  َْکَیِلا  ََمُهّللَا 

ُعیمَـس َکََنِا  انِطْعَا  َنیِلئََاس َو  انْعِِفَـش  َنیبِغار َو  اّنِمآ  َنیبِهار َو  اْنلُذْخَت  َنیِملْـسَتْسُم َو ال  انْرِجَا  َنیریجَتْـسُم َو  انْذِـعَا  َنیذِِوعَتُم َو  اَنل  ْرِفْغا  َو 
ٌبیُجم ٌبیرَق  ِءََاعُُدلا 

یهَْتنُم ای  َنیِلئاّسلا َو  َيوْکَش  َعِضْوَم  ای  ًادوُج  ًامَرَک َو  َکَْلثِم  ُدابْْعلا  ِلَئْـسَی  َْمل  ُُهُبَر َو  ُْدبَْعلا  َلَئَـس  ْنَم  ُُقَحَا  َكُْدبَع َو  اَنَا  ِیِبَر َو  َْتنَا  ََمُهّللَا 
ََبَر اـی  َنیخِرْـصَتْسُْملا َو  َخیرَـص  اـی  َنیبِراـْهلا َو  َاَْـجلَم  اـی  َنیّرَطْـضُْملا َو  ِهَوْعَد  َبیُجم  اـی  َنیثیغَتْـسُْملا َو  َثاـیِغ  اـی  َنیبِـغاّرلا َو  ِهَجاـح 

َمَحْرَا ای  ُمیحَر  ای  ُنمْحَرای  ُهّللَاای  ِمیظَْعلا  ِبْرَْکلا  َفِشاک  ای  َنیموُمْهَْملا َو  ِِمَه  َجِراف  ای  َنیبوُرْکَْملا َو  ِبْرَک  َفِشاک  اـی  َنیفَعْـضَتْسُْملا َو 
ٍدََمَُحم ِلآ  ٍدََمَُحم َو  یلَع  ِِلَص  َنیمِحاّرلا 

اهُِکلْمَی ـال  ُهََنِاَـف  َکـِتَمْحَر  َِکلْـضَف َو  ْنِم  یْنقُزْرا  یـسْفَن َو  یلَع  یفارِْـسا  یمْرُج َو  یْملُظ َو  یتَئََاـِسا َو  یبوـُیُع َو  یبوـُنُذ َو  یل  ْرِفْغا  َو 
یّنَع ُفْعا  َكُْریَغ َو 

ََلُک یل  ْرِفْغا  َو 
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َناک ْنَم  ُُلُک ]  ] یتَنازُح َو ِلْهَا  یَتبارَق َو  يدـْْلُُو َو  ََيدـِلاو َو  یلَع  ََیَلَع َو  ُْرتْسا  يرْمُع َو  ْنِم  َیَِقب  امیف  ینْمِـصْعا  یبُونُذ َو  ْنِم  َفَلَـس  ام 
ََدُرَت يِدِیَـس َو ال  ای  یْنِبِیَُخت  الَف  ِهَرِفْغَْملا  ُعِساو  َْتنَا  َكِدَِـیب َو  ُهََلُک  َِکلذ  ََنِاَف  ِهَرِخْالا  اْینُُدـلا َو  یف  ِتانِمْؤُْملا  َنینِمْؤُْملا َو  َنِم  ٍْلیبَِسب  یّنِم 
ٌریدَق ٍءْیَِشِلُک  یلَع  َکََنِاَف  َِکلْضَف  ْنِم  ینَدیزَت  َُکْتلَئَـس َو  ام  َعیمَج  یل  َبیجَتْـسَت  یب َو  َِکلذ  َلَعْفَت  یّتَح  يرَْحن  یِلا  يدَی  یئََاعُد َو ال 

َنُوبِغار َْکَیِلا  ُنَْحن  َو 

ِهِذه یف  َْتیَضَق  َْتنُک  ْنِا  ِمیحََرلا  ِنمْحََرلا  ِهّللا  ِمِْسب  َکِمْسِاب  َُکلَئْسَا  ُءََال  ْالا  ُءََایِْربِْکلا َو  اْیلُْعلا َو  ُلاْثمْالا  ینْسُْحلا َو  ُءََامْـسْالا  ََکل  ََمُهّللَا 
ِءََادَهُُـشلا َو َعَـم  یحوُر  ِءََادَعُُـسلا َو  ِیف  یمْـسا  َلَـعْجَت  ْنَا  ٍدََـمَُحم َو  ِلآ  ٍدََـمَُحم َو  یلَع  َِیِلَُـصت  ْنَا  هـیف ا  ِحوُُرلا  ِهَِکئََـالَْملا َو  َلُُزَنَت  ِهَْـلیََللا 

یف یِنتآ  یل َو  َتْمَـسَق  اِمب  ًیـضِر  ُُکَش َو  ُُهبوُشَی  ًانامیا ال  یْبلَق َو  ِِهب  ُرِـشاُبت  ًانیقَی  یل  َبَهَت  ْنَا  ًهَروُفْغَم َو  یتَئََاِسا  َنیِّیِلِع َو  یف  یناـسِْحا 
یِلا ینْرِِخَاَف  هیف ا  ِحوُُرلا  ِهَِکئََلَْملا َو  َلُُزَنَت  ِهَْلیََللا  ِهِذـه  یف  َْتیَـضَق  ْنُکَت  َْمل  ْنِا  ِراـّنلا َو  َباذَـع  یِنق  ًهَنَـسَح َو  ِهَرِخـالا  ِیف  ًهَنَـسَح َو  اْینُُدـلا 

َمَحْرَا ای  َِکتاوَلَـص  ِلَْضفَِابٍدََـمَُحم  ِلآ  ٍدََـمَُحم َو  یلَع  ِِلَصو  َِکتَدابِع  َنْسُح  َکَـتَعاط َو  َكَرْکُـش َو  َكَرْکِذ َو  اـهیف  یْنقُزْرا  َکـِلذ َو 
یلَع ْعَدَت  ًادَدَع َو ال  ْمِهِـصْحَا  ًادََدب َو  ْمُهَئادْعَا  ُْلْتقاو  ِِهتَْرتِع  ِراْربِال  ٍدََـمَحُِمل َو  َمْوَْیلا  ِبَضْغا  ٍدََـمَُحم  ََبَر  ای  ُدَمَـص  ای  ُدَـحَا  ای  َنیمِحاّرلا 
َْسَیل يذـََلا  ُعیدَْـبلا  يدَْـبلا ُء  َنیمِحاّرلا  ُمَحْرَا  َْتنَا  َنیِّیبََنلا  َهَفیلَخ  اـی  ِهَبْحُُـصلا  َنَسَح  اـی  ًادـَبَا  ْمَُهل  ْرِفْغَت  ـال  ًادَـحَا َو  ْمُْهنِم  ِضْرَـالا  ِرْهَظ 

ِِلفاْغلا ُْریَغ  ُِمئََاّدلا  یَش ٌء َو  َِکْلثِمَک 
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ٍدََمَُحم َو ََیِـصَو  َرُْـصنَت  ْنَا  َُکلَئْـسَا  ٍدََمَُحم  ُلِِضَفُم  ٍدََمَُحم َو  ُرِـصان  ٍدََمَُحم َو  ُهَفیلَخ  َْتنَا  ٍنْاَش  یف  ٍمْوَی  ََلُک  َْتنَا  ُتوُمَی  يَذَلا ال  ُُیَْحلا  َو 
َْتنَا َهِلا إ ّال  ِِقَِحب ال  َْتنَا  ِّالا  َهِلا  ای ال  َكَرْصَن  ْمِْهیَلَع  ْفِطِْعا  ْمِْهیَلَع  ِْهیَلَع َو  َُکتاوَلَص  ٍدََمَُحم  ِءََایِصْوَا  ْنِم  ِطْسِْقلِاب  َِمئََاْقلا  ٍدََمَُحم َو  َهَفیلَخ 

َنیمِحاّرلا َمَحْرَا  ای  َِکتَمْحَر  َِکناْرفُغ َو  یِلا  يْرمَا  َهَِبقاع  ْلَعْجا  ِهَرِخْالا َو  اْینُُدلا َو  ِیف  ْمُهَعَم  یْنلَعْجا  ٍدََـمَُحم َو  ِلآ  ٍدََـمَُحم َو  یلَع  ِِلَص 
ُءََاشَت اِمل  یب  ْفُْطلا  ٍدََمَُحم َو  ِلآ  ٍدََمَُحم َو  یلَع  ِِلَصَف  ٌفیَطل  َکََنِا  یَلب  ِفیطََللِاب  يِدِیَس  ای  َکَسْفَن  َْتبَسَن  َِکلذَک  َو 

اْینُُدلا ِهَرِخِْالل َو  یِجئََاوَح  ِعیمَِجب  ََیَلَع  ْلََوَطَت  اذه َو  انِماع  یف  َهَرْمُْعلا  ََجَْحلا َو  ِیْنقُزْرا  ٍدََمَُحم َو  ِلآ  ٍدََمَُحم َو  یلَع  ِِلَص  ََمُهّللَا 

: دیوگب هبترم  هس  سپ 

ُهََنِا ِْهَیِلا  ُبُوتَا  ِیِبَر َو  َهّللا  ُرِفْغَتْسَا  ٌدوُدَو  ٌمیحَر  ّیبَر  ََنِا  ِْهَیِلا  ُبُوتَا  ِیِبَر َو  َهّللا  ُرِفْغَتْسَا  ٌبیُجم  ٌبیرَق  ِیِبَر  ََنِا  ِْهَیِلا  ُبُوتَا  ِیِبَر َو  َهّللا  ُرِفْغَتْسَا 
اراّفَغ َناک 

يَذَلا ال َهّللا  ُرِفْغَتْسَا  َْتنَا  ِّالا  َبُونُُذلا  ُرِفْغَی  ُهََنِا ال  یل  ْرِفْغاَف  یسْفَن  ُتْمَلَظ  اءََوُس َو  ُْتلِمَع  ّینِا  ِِبَر  َنیمِحاّرلا  ُمَحْرَا  َکََنِا  یل  ْرِفْغا  ََمُهّللَا 
اعد نیا  سپ  ًامیحَر  ًاروُفَغ  َناک  َهّللا  ََنِا  َهّللا  ُرِفْغَتْـسَا  ِْهَیِلا  ُبُوتَا  ِمیظَْعلا َو  ِْبنََذـِلل  ُراّفَْغلا  ُمیرَْکلا  ُمیظَْعلا  ُمیلَْحلا  ُمُوُیَْقلا  ُُیَْحلا  َوُه  ّـِالا  َهِلا 

ار

دناوخب

َنِم ِرْدَْقلا  ِهَْلَیل  یف  ِمُوتْحَْملا  ِمیظَْعلا  ِْرمْالا  َنِم  ُرِِدَُقت  یـضْقَت َو  امیف  َلَعْجَت  ْنَا  ٍدََمَُحم َو  ِلآ  ٍدََمَُحم َو  یلَع  َِیِلـُصت  ْنَا  َُکلَئْـسَا  ّین  ََمُهّللَا إ 
ْمُْهنَع ِرََفَکُْملا  ُمُُهبُونُذ  ِروُفْغَْملا  ُمُُهیْعَـس  ِروُکْـشَْملا  ُمُهُُجَح  ِروُْربَْملا  ِمارَْحلا  َِکْتَیب  ِجاّجُح  ْنِم  ینَُبتْکَت  ْنَا  ُلََدَُبی  ُُدَُری َو ال  يَذَلا ال  ِءََاضَْقلا 

يرْمُع َلیُطت  ْنَا  ُرِِدَُقت  یضْقَت َو  امیف  َلَعْجَت  ْنَا  ْمُُهتاِئِیَس َو 
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یْنیَد یتَنامَا َو  یّنَع  َيِِدَُؤت  یقْزِر َو  یف  َعِِسَُوت  َو 

ََمُهّللَا َنیَملاْعلا  ََبَر  َنیمآ 

ُْثیَح ال ْنِم  ُسِرَتْحَا َو  ُْثیَح  ْنِم  ینْـسُرْحا  ُبِسَتْحَا َو  ُْثیَح ال  ْنِم  ُبِسَتْحَا َو  ُْثیَح  ْنِم  یْنقُزْرا  ًاجَرْخَم َو  ًاجَرَف َو  يْرمَا  ْنِم  یل  ْلَعْجا 
ًاریثَک ِْمِلَس  ٍدََمَُحم َو  ِلآ  ٍدََمَُحم َو  یلَع  ِِلَص  ُسِرَتْحَا َو 

ناضمر هام  زور  ره  تاحیبست 

: مّود

هد رب  لمتـشم  نآ  ءزج  ره  تسا  ءزج  هد  نآ  رخآ و  هب  ات  لوا  زا  ناضمر  هام  زور  ره  رد  ار  تاـحیبست  نیا  یناوخ  یم  دـنا  هدومرف  و 
(1  ) ِهّللا َناْحبُس 

ِمَسََنلا ِئِراب  ِهّللا  َناْحبُس 

ِرِِوَصُملا ِهّللا  َناْحبُس 

اِهِلُک ِجاوْزْالا  ِِقلاخ  ِهّللا  َناْحبُس 

ِرُوُنلا ِتاُملُُظلا َو  ِلِعاج  ِهّللا  َناْحبُس 

يوََنلا ِِبَْحلا َو  ِِقلاف  ِهّللا  َناْحبُس 

یَِشِلُک ٍء ِِقلاخ  ِهّللا  َناْحبُس 

يُری ام ال  يُری َو  ام  ِِقلاخ  ِهّللا  َناْحبُس 

ِِهتاِملَک َدادِم  ِهّللا  َناْحبُس 

َنیَملاْعلا ِِبَر  ِهّللا  َناْحبُس 

ِرْحَْبلا َو ِِرَْبلا َو  ِتاُملُظ  یف  ام  ُعَمْسَی  َنیـضَرَا َو  ِْعبَـس  َتْحَت  ام  ِهِشْرَع  ِقْوَف  ْنِم  ُعَمْـسَی  ُْهنِم  َعَمْـسَا  ٌءْیَـش  َْسَیل  يَذَلا  ِعیمََـسلا  ِهّللا  َناْحبُس 
(2  ) ٌتْوَص ُهَعْمَس  ُُمُِصی  ِروُدُُصلا َو ال  َسِواسَو  ُعَمْسَی  یفْخَا َو  ََرِِسلا َو  ُعَمْسَی  يوْکََشلا َو  َنینْالا َو  ُعَمْسَی 

ِمَسََنلا ِئِراب  ِهّللا  َناْحبُس 

ِرِِوَصُملا ِهّللا  َناْحبُس 
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اِهِلُک ِجاوْزْالا  ِِقلاخ  ِهّللا  َناْحبُس 

ِرُوُنلا ِتاُملُُظلا َو  ِلِعاج  ِهّللا  َناْحبُس 

يوََنلا ِِبَْحلا َو  ِِقلاف  ِهّللا  َناْحبُس 

یَِشِلُک ٍء ِِقلاخ  ِهّللا  َناْحبُس 

يُری ام ال  يُری َو  ام  ِِقلاخ  ِهّللا  َناْحبُس 

ِِهتاِملَک َدادِم  ِهّللا  َناْحبُس 

َنیَملاْعلا ِِبَر  ِهّللا  َناْحبُس 

ِرْحَْبلا ال ِِرَْبلا َو  ِتاُملُظ  یف  ام  ُرِْـصُبی  َنیـضَرَا َو  ِْعبَـس  َتْحَت  ام  ِهِشْرَع  ِقْوَف  ْنِم  ُرِْـصُبی  ُْهنِم  َرَْـصبَا  یَـش ٌء  َْسَیل  يَذَلا  ِریـصَْبلا  ِهّللا  َناْحبُس 
ٌرادِج َو ال ُْهنِم  يراُوی  ٍْرتِِسب َو ال  ُْهنِم  ُرَتَتُْـسی  ُهَْملُُظلا َو ال  ُهَرََـصب  یـشُْغت  ُریبَْخلا ال  ُفیطََللا  َوُه  َراْصبْالا َو  ُكِرْدـُی  َوُه  ُراْصبْالا َو  ُهُکِرْدـُت 

ٌرَْحب َو ال َُُرب َو ال  ُْهنَع  ُبیغَی 
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ِهِرَغِِصل َو ال ٌریغَص  ُْهنِم  یفْخَتْسَی  ٌریبَک َو ال  ٌریغَص َو ال  ُْهنِم  ُِرتَتْسَی  ِِهْبلَق َو ال  یف  ام  ٌْبنَج  ِهیف َو ال  ام  ٌْبلَق  ِِهلْـصَا َو ال  یف  ام  ٌلَبَج  ُْهنِم  ُُنِکَی 
(3  ) ُمیکَْحلا ُزیزَْعلا  َوُه  ِّالا  َهِلا  ُءََاشَی ال  َْفیَک  ِماحْرْالا  ِیف  ْمُکُرِِوَُصی  يَذَلا  َوُه  ِءََامََسلا  ِیف  ِضْرْالا َو ال  ِیف  یَش ٌء  ِْهیَلَع  یفْخَی 

ِمَسََنلا ِئِراب  ِهّللا  َناْحبُس 

ِرِِوَصُملا ِهّللا  َناْحبُس 

اِهِلُک ِجاوْزْالا  ِِقلاخ  ِهّللا  َناْحبُس 

ِرُوُنلا ِتاُملُُظلا َو  ِلِعاج  ِهّللا  َناْحبُس 

يوََنلا ِِبَْحلا َو  ِِقلاف  ِهّللا  َناْحبُس 

یَِشِلُک ٍء ِِقلاخ  ِهّللا  َناْحبُس 

يُری ام ال  يُری َو  ام  ِِقلاخ  ِهّللا  َناْحبُس 

ِِهتاِملَک َدادِم  ِهّللا  َناْحبُس 

َنیَملاْعلا ِِبَر  ِهّللا  َناْحبُس 

ُءََا َو شَی  ْنَم  ِهب ا  ُبیـُصیَف  َقِعا  وََصلا  ُلِسُْری  ِِهتَفیخ َو  ْنِم  ُهَِکئََالَْملا  ِهِدْمَِحب َو  ُدْعََرلا  ُِحِبَُـسی  َلاِقِثلا َو  َباحََـسلا  ُئِْـشُنی  يَذَلا  ِهّللا  َناْحبُس 
ِهِْملِِعب ُقَرَْولا  ُطُقْسَی  ِِهتَرْدُِقب َو  َتابََنلا  ُِتْبُنی  ِِهتَِملَک َو  ِءََامََسلا  َنِم  َءََاْملا  ُلِِزَُنی  ِِهتَمْحَر َو  يَدَی  َْنَیب  ًارُْشب  َحایِِرلا  ُلِسُْری 

(4  ) ٍنیبُم ٍباتِک  یف  ِّالا  ُرَبْکَا  َِکلذ َو ال  ْنِم  ُرَغْصَا  ِءََامََسلا َو ال  ِیف  ِضْرْالا َو ال  ِیف  ٍهََرَذ  ُلاْقثِم  ُْهنَع  ُبُْزعَی  يَذَلا ال  ِهّللا  َناْحبُس 

ِمَسََنلا ِئِراب  ِهّللا  َناْحبُس 

ِرِِوَصُملا ِهّللا  َناْحبُس 

اِهِلُک ِجاوْزْالا  ِِقلاخ  ِهّللا  َناْحبُس 

ِرُوُنلا ِتاُملُُظلا َو  ِلِعاج  ِهّللا  َناْحبُس 

يوََنلا ِِبَْحلا َو  ِِقلاف  ِهّللا  َناْحبُس 

یَِشِلُک ٍء ِِقلاخ  ِهّللا  َناْحبُس 

يُری ام ال  يُری َو  ام  ِِقلاخ  ِهّللا  َناْحبُس 
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ِِهتاِملَک َدادِم  ِهّللا  َناْحبُس 

َنیَملاْعلا ِِبَر  ِهّللا  َناْحبُس 

ُْریبَْکلا ِهَداهََـشلا  ِْبیَْغلا َو  ُِملاع  ٍرادْقِِمب  ُهَدـْنِع  ٍءْیَـش  ُُلُک  ُدادْزَت َو  ام  ُماحْرْالا َو  ُْضیغَت  ام  یْثنُا َو  ُُلُک  ُلِمْحَت  ام  ُمَْلعَی  يذـََلا  ِهّللا  َناْحبُس 
ِهِْفلَخ ْنِم  ِْهیَدَـی َو  ِْنَیب  ْنِم  ٌتابِِقَعُم  َُهل  ِراهََنلِاب  ٌبِراـس  ِلـْیََللِاب َو  ٍفْخَتْـسُم  َوُه  ْنَم  ِِهب َو  َرَهَج  ْنَم  َلْوَْقلا َو  ََرَـسَا  ْنَم  ْمُْکنِم  ٌءََاوَس  ِلاـعَتُْملا 

ِهّللا ِْرمَا  ْنِم  ُهَنوُظَفْحَی 

َناْحبُس
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(5  ) ًیّمَسُم ٍلَجَا  یِلا  ُءََاشَی  ام  ِماحْرْالا  ِیف  ُُرُِقی  ْمُْهنِم َو  ُضْرْالا  ُصُْقنَت  ام  ُمَْلعَی  یتْوَْملا َو  ِییُْحی  َءََایْحْالا َو  ُتیُمی  يَذَلا  ِهّللا 

ِمَسََنلا ِئِراب  ِهّللا  َناْحبُس 

ِرِِوَصُملا ِهّللا  َناْحبُس 

ِهّللا َناْحبُس 

اِهِلُک ِجاوْزْالا  ِِقلاخ 

ِرُوُنلا ِتاُملُُظلا َو  ِلِعاج  ِهّللا  َناْحبُس 

يوََنلا ِِبَْحلا َو  ِِقلاف  ِهّللا  َناْحبُس 

یَِشِلُک ٍء ِِقلاخ  ِهّللا  َناْحبُس 

يُری ام ال  يُری َو  ام  ِِقلاخ  ِهّللا  َناْحبُس 

ِِهتاِملَک َدادِم  ِهّللا  َناْحبُس 

َنیَملاْعلا ِِبَر  ِهّللا  َناْحبُس 

یلَع َکََنِا  ُْریَْخلا  َكِدَِیب  ُءََاشَت  ْنَم  ُُلُِذت  ُءََاشَت َو  ْنَم  ُُزُِعت  ُءََاشَت َو  ْنََمِم  َْکلُْملا  ُعِْزنَت  ُءََاشَت َو  ْنَم  َْکلُْملا  ِیتُْؤت  ِْکلُْملا  ِِکلام  ِهّللا  َناْحبُس 
ِْریَِغب ُءََاشَت  ْنَم  ُقُزْرَت  ِِیَْحلا َو  َنِم  َِتِیَْملا  ُجِرُْخت  ِِتِیَْملا َو  َنِم  ََیَْحلا  ُجِرُْخت  ِْلیََللا  ِیف  َراهََنلا  ُِجلُوت  ِراهََنلا َو  ِیف  َْلیََللا  ُِجلُوت  ٌریدَق  یَِـشِلُک ٍء 

(6  ) ٍباسِح

ِمَسََنلا ِئِراب  ِهّللا  َناْحبُس 

ِرِِوَصُْملا ِهّللا  َناْحبُس 

اِهِلُک ِجاوْزْالا  ِِقلاخ  ِهّللا  َناْحبُس 

ِرُوُنلا ِتاُملُُظلا َو  ِلِعاج  ِهّللا  َناْحبُس 

يوََنلا ِِبَْحلا َو  ِِقلاف  ِهّللا  َناْحبُس 

یَِشِلُک ٍء ِِقلاخ  ِهّللا  َناْحبُس 

يُری ام ال  يُری َو  ام  ِِقلاخ  ِهّللا  َناْحبُس 
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ِِهتاِملَک َدادِم  ِهّللا  َناْحبُس 

َنیَملاْعلا ِِبَر  ِهّللا  َناْحبُس 

ِتاُملُظ یف  ٍهََبَح  اهُمَْلعَی َو ال  ِّالا  ٍهَقَرَو  ْنِم  ُطُقْسَت  ام  ِرْحَْبلا َو  ِِرَْبلا َو  ِیف  ام  ُمَْلعَی  َوُه َو  ِّالا  اهُمَْلعَی  ِْبیَْغلا ال  ُِحتافَم  ُهَْدنِع  يَذَلا  ِهّللا  َناْحبُس 
(7  ) ٍنیبُم ٍباتِک  یف  ِّالا  ٍِسبایال  ٍبْطَر َو  ِضْرْالا َو ال 

ِمَسََنلا ِئِراب  ِهّللا  َناْحبُس 

ِرِِوَصُْملا ِهّللا  َناْحبُس 

اِهِلُک ِجاوْزْالا  ِِقلاخ  ِهّللا  َناْحبُس 

ِرُوُنلا ِتاُملُُظلا َو  ِلِعاج  ِهّللا  َناْحبُس 

يوََنلا ِِبَْحلا َو  ِِقلاف  ِهّللا  َناْحبُس 

یَِشِلُک ٍء ِِقلاخ  ِهّللا  َناْحبُس 

يُری ام ال  يُری َو  ام  ِِقلاخ  ِهّللا  َناْحبُس 

ِِهتاِملَک َدادِم  ِهّللا  َناْحبُس 

َنیَملاْعلا ِِبَر  ِهّللا  َناْحبُس 

ُهَناْحبُـس ُهّللا  ُلوُقَن َو  ام  َقْوَف  َلاق َو  امَک  َوُه  َنوُِدبا َو  ْعلا  َنوُرِکا  ّشلا  ِِهئََالِاب  يزْجَی  َنُوِلئََاْقلا َو ال  ُهَتَحْدِم  یـصُْحی  يذـََلا ال  ِهّللا  َناْحبُس 
ِهِسْفَن َو ال یلَع  یْنثَا  امَک 
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(8  ) ُمیظَْعلا ُُِیلَْعلا  َوُه  امُهُظْفِح َو  ُهُدُؤَی  َضْرْالا َو ال  ِتاوامََسلا َو  ُُهُیِسْرُک  َعِسَوَءََاش  اِمب  ِّالا  ِهِْملِع  ْنِم  ٍءْیَِشب  َنوُطیُحی 

ِمَسََنلا ِئِراب  ِهّللا  َناْحبُس 

ِرِِوَصُملا ِهّللا  َناْحبُس 

اِهِلُک ِجاوْزْالا  ِِقلاخ  ِهّللا  َناْحبُس 

ِرُوُنلا ِتاُملُُظلا َو  ِلِعاج  ِهّللا  َناْحبُس 

يوََنلا ِِبَْحلا َو  ِِقلاف  ِهّللا  َناْحبُس 

یَِشِلُک ٍء ِِقلاخ  ِهّللا  َناْحبُس 

يُری ام ال  يُری َو  ام  ِِقلاخ  ِهّللا  َناْحبُس 

ِِهتاِملَک َدادِم  ِهّللا  َناْحبُس 

َنیَملاْعلا ِِبَر  ِهّللا  َناْحبُس 

ِضْرْالا َو ِیف  ُجـِلَی  ام  ُُهلَغْـشَی  اهیف َو ال  ُجُْرعَی  ام  ِءََامََـسلا َو  َنِم  ُلِْزنَی  ام  اْهنِم َو  ُجُرْخَی  ام  ِضْرْالا َو  ِیف  ُجـِلَی  ام  ُمَْلعَی  يذـََلا  ِهّللا  َناـْحبُس 
ُجُرْخَی ام  ِضْرْالا َو  ِیف  ُجـِلَی  اّمَع  اهیف  ُجُْرعَی  ام  ِءََامََـسلا َو  َنِم  ُلِْزنَی  ام  ُُهلَغْـشَی  اهیف َو ال  ُجُْرعَی  ام  ِءََامََـسلا َو  َنِم  ُلِْزنَی  اّمَع  اْهنِم  ُجُرْخَیاـم 

ٌءْیَش َو ِهیواُسی  ٍءْیَش َو ال  ِْظفِح  ْنَع  ٍءْیَش  ُْظفِح  ٍءْیَش َو ال  ِْقلَخ  ْنَع  ٍءْیَش  ُْقلَخ  ُُهلَغْشَی  ٍءْیَش َو ال  ِْملِع  ْنَع  ٍءْیَش  ُْملِع  ُُهلَغْـشَی  اْهنِم َو ال 
(9  ) ُریصَْبلا ُعیمََسلا  َوُه  ٌءْیَش َو  ِِهْلثِمَک  َْسَیل  ٌءْیَش  ُُهلِدْعَی  ال 

ِمَسََنلا ِئِراب  ِهّللا  َناْحبُس 

ِرِِوَصُملا ِهّللا  َناْحبُس 

اِهِلُک ِجاوْزْالا  ِِقلاخ  ِهّللا  َناْحبُس 

ِرُوُنلا ِتاُملُُظلا َو  ِلِعاج  ِهّللا  َناْحبُس 

يوََنلا ِِبَْحلا َو  ِِقلاف  ِهّللا  َناْحبُس 

یَِشِلُک ٍء ِِقلاخ  ِهّللا  َناْحبُس 

يُری ام ال  يُری َو  ام  ِِقلاخ  ِهّللا  َناْحبُس 
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ِِهتاِملَک َدادِم  ِهّللا  َناْحبُس 

َنیَملاْعلا ِِبَر  ِهّللا  َناْحبُس 

یلَع َهّللا  ََنِا  ُءََاشَی  ام  ِْقلَْخلا  ِیف  ُدیزَی  َعابُر  َثُالث َو  یْنثَم َو  ٍهَِحنْجَا  یلُوا  ًالُـسُر  ِهَِکئََالَْملا  ِلِعاج  ِضْرْالا  ِتاوامََـسلا َو  ِرِطاف  ِهّللا  َناْحبُس 
(10  ) ُمیکَْحلا ُزیزَْعلا  َوُه  ِهِدَْعب َو  ْنِم  َُهل  َلِسُْرم  الَف  ْکِسُْمی  ام  اَهل َو  َکِسْمُم  الَف  ٍهَمْحَر  ْنِم  ِساّنِلل  ُهّللا  ِحَتْفَی  ام  ٌریدَق  ٍءْیَِشِلُک 

ِمَسََنلا ِئِراب  ِهّللا  َناْحبُس 

ِرِِوَصُملا ِهّللا  َناْحبُس 

اِهِلُک ِجاوْزْالا  ِِقلاخ  ِهّللا  َناْحبُس 

ِرُوُنلا ِتاُملُُظلا َو  ِلِعاج  ِهّللا  َناْحبُس 

ِِبَْحلا َو ِِقلاف  ِهّللا  َناْحبُس 
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يوََنلا

یَِشِلُک ٍء ِِقلاخ  ِهّللا  َناْحبُس 

يُری ام ال  يُری َو  ام  ِِقلاخ  ِهّللا  َناْحبُس 

ِِهتاِملَک َدادِم  ِهّللا  َناْحبُس 

َنیَملاْعلا ِِبَر  ِهّللا  َناْحبُس 

ْمُهُـسِداس َو ال َوُه  ِّالا  ٍهَسْمَخ  ْمُهُِعبار َو ال  َوُه  ِّالا  ٍهَثالَث  يوَْجن  ْنِم  ُنُوکَی  ام  ِضْرْالا  ِیف  ام  ِتاوامََـسلا َو  ِیف  ام  ُمَْلعَی  يذـََلا  ِهّللا  َناْحبُس 
ٌمیلَع ٍءْیَش  ِِلُِکب  َهّللا  ََنِا  ِهَمایِْقلا  َمْوَی  اُولِمَع  اِمب  ْمُُهِئِبَُنی  ََُمث  اُوناک  امَْنیَا  ْمُهَعَم  َوُه  ِّالا  َرَثْکَا  َِکلذ َو ال  ْنِم  ینْدَا 

ناضمر هام  زور  ره  تاولص 

اُونَمآ َنیذـََلا  اهُّیا  ای  ِِِیبََنلا  یَلَع  َنُوُلَُـصی  ُهَتَِکئََالَم  َهّللا َو  ََنِا  ناضمر  هام  زور  ره  رد  ار  تاولـص  نیا  یناوخ  یم  دـنا  هدومرف  زین  مّوس و 
َکَناْحبُس َْکیَدْعَس َو  ِِبَر َو  ای  َْکیَََبل  ًامیلْسَت  اوُِمِلَس  ِْهیَلَع َو  اُّولَص 

ٌدیمَح َکََنِا  َمیهاْربِا  ِلآ  َمیهاْربِا َو  یلَع  َتْکَراب  َْتیََلَـص َو  امَک  ٍدََمَُحم  ِلآ  ٍدََمَُحم َو  یلَع  َكِراب  ٍدََمَُحم َو  ِلآ  ٍدََمَُحم َو  یلَع  ِِلَص  ََمُهّللَا 
ٌدیجَم

ٌدیجَم ٌدیمَح  َکََنِا  َمیهاْربِا  َلآو  َمیهاْربِا  َتْمِحَر  امَک  ٍدََمَُحم  َلآ  ًادََمَُحم َو  ْمَحْرا  ََمُهّللَا 

َنیَملاْعلا ِیف  ٍحُون  یلَع  َتْمََلَس  امَک  ٍدََمَُحم  ِلآ  ٍدََمَُحم َو  یلَع  ِْمِلَس  ََمُهّللَا 

َنوُره یسُوم َو  یلَع  َْتنَنَم  امَک  ٍدََمَُحم  ِلآ  ٍدََمَُحم َو  یلَع  ُْنْنما  ََمُهّللَا 

ِِهب انَْتفََرَش  امَک  ٍدََمَُحم  ِلآ  ٍدََمَُحم َو  یلَع  ِِلَص  ََمُهّللَا 

ِِهب انَْتیَدَه  امَک  ٍدََمَُحم  ِلآ  ٍدََمَُحم َو  یلَع  ِِلَص  ََمُهّللَا 

ٌسْمَش ْتَعَلَط  امََلُک  ُمالََسلا  ِِهلآ  ٍدََمَُحم َو  یلَع  َنورِخْالا  َنُولََوْالا َو  ِِهب  ُهُِطبْغَی  ًادوُمْحَم  ًاماقَم  ُْهثَْعبا  ٍدََمَُحم َو  ِلآ  ٍدََمَُحم َو  یلَع  ِِلَص  ََمُهّللَا 
ُمالََسلا ِِهلآ  ٍدََمَُحم َو  یلَع  ُمالََسلا  َرِکُذ  امََلُک  ُمالََـسلا  ِِهلآ  ٍدََمَُحم َو  یلَع  ْتَقََرب  ْوَا  ٌْنیَع  ْتَفَرَط  امََلُک  ُمالََـسلا  ِِهلآ  ٍدََمَُحم َو  یلَع  َْتبَرَغ  ْوَا 

یلَع ُمالََسلا  َنیرِخْالا َو  ِیف  ِِهلآ  ٍدََمَُحم َو  یلَع  ُمالََسلا  َنیلََوْالا َو  ِیف  ِِهلآ  ٍدََمَُحم َو  یلَع  ُمالََسلا  ُهَسََدَق  ْوَا  ٌکَلَم  َهّللا  َحََبَس  امََلُک 
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ِهَرِخالا اْینُُدلا َو  ِیف  ِِهلآ  ٍدََمَُحم َو 

َمالََسلا اََنَع  َکََیبَن  ًادََمَُحم  ِْغْلبَا  ِمارَْحلا  ِِلِْحلا َو  ََبَر  ِماقَْملا َو  ِنْکُُرلا َو  ََبَر  ِمارَْحلا َو  ِدَلَْبلا  ََبَر  ََمُهّللَا 

ِهَعافََـشلا ِهَْعفِِرلا َو  ِفَرََـشلا َو  ِماـقَْملا َو  َِهلِْزنَْملا َو  ِهَلیـسَْولا َو  ِهَْطبِْغلا َو  ِهَمارَْکلا َو  ِروُرُُـسلا َو  ِهَرْـضََنلا َو  ِءََاـهَْبلا َو  َنِم  ًادََـمَُحم  ِطـْعَا  ََمُهّللَا 
هیـصُْحی ا ًهَریثَک ال  ًافا  عْضَا  ِْریَْخلا  َنِم  َِقئََالَْخلا  یِطُْعت  ام  َقْوَف  ًادََـمَُحم  ِطْعَا  َکِْقلَخ َو  ْنِم  ًادَـحَا  یطُْعت  اـم  َلَْـضفَا  ِهَماـیِْقلا  َمْوَی  َكَدـْنِع 

َكُْریَغ

ٍدَحَا یلَع  َنیرِخْالا َو  َنیلََوْالا َو  َنِم  ٍدَحَا  یلَع  َْتیََلَـص  ام  َلَْضفَا  یْمنَا َو  یکْزَا َو  َرَهْطَا َو  َبَیْطَا َو  ٍدََمَُحم  ِلآ  ٍدََـمَُحم َو  یلَع  ِِلَص  ََمُهّللَا 
َنیمِحاّرلا َمَحْرَا  ای  َکِْقلَخ  ْنِم 

ِهِمَد یف  َكِرَش  ْنَم  یلَع  َباذَْعلا  ِفِعاض  ُهاداع َو  ْنَم  ِداع  ُهالاو َو  ْنَم  ِلاو  نینمؤملاریما َو  یلَع  یلَع  ِِلَص  ََمُهّللَا 

اهیف َکََِیبَن  يذآ  ْنَم  ْنَْعلا  ُمالََسلا َو  هلآ  هیلع و  ٍدََمَُحم  َِکِیبَن  ِْتِنب  َهَمِطاف  یلَع  ِِلَص  ََمُهّللَا 

یف َكِرَـش  ْنَم  یلَع  َباذَْـعلا  ِفِعاض  امُهاداع َو  ْنَم  ِداع  امُهالاو َو  ْنَم  ِلاو  َنیِملْـسُْملا َو  ِیَماـِما  ِْنیَـسُْحلا  ِنَسَْحلا َو  َیلَع  ِِلَـص  ََمُهّللَا 
امِِهئامِد

ُهَمَلَظ ْنَم  یلَع  َباذَْعلا  ِفِعاض  ُهاداع َو  ْنَم  ِداع  ُهالاو َو  ْنَم  ِلاو  َنیِملْسُْملا َو  ماما  ِْنیَسُْحلا  ِْنب  ِِِیلَع  یلَع  ِِلَص  ََمُهّللَا 

ُهَمَلَظ ْنَم  یلَع  َباذَْعلا  ِفِعاض  ُهاداع َو  ْنَم  ِداع  ُهالاو َو  ْنَم  ِلاو  َنیِملْسُْملا َو  ماما  ِیلَع  ِنب  ِدََمَُحم  یلَع  ِِلَص  ََمُهّللَا 

ُهَمَلَظ ْنَم  یلَع  َباذَْعلا  ِفِعاض  ُهاداع َو  ْنَم  ِداع  ُهالاو َو  ْنَم  ِلاو  َنیِملْسُْملا َو  ماما  ٍدََمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَج  یلَع  ِِلَص  ََمُهّللَا 

ِهِمَد یف  َكِرَش  ْنَم  یلَع  َباذَْعلا  ِفِعاض  ُهاداع َو  ْنَم  ِداع  ُهالاو َو  ْنَم  ِلاو  َنیِملْسُْملا َو  ماما  ٍرَفْعَج  ِْنب  یَسُوم  یلَع  ِِلَص  ََمُهّللَا 

یسُوم ِْنب  ِِِیلَع  یلَع  ِِلَص  ََمُهّللَا 
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ِهِمَد یف  َكِرَش  ْنَم  یلَع  َباذَْعلا  ِفِعاض  ُهاداع َو  ْنَم  ِداع  ُهالاو َو  ْنَم  ِلاو  َنیِملْسُْملا َو  ماما 

ُهَمَلَظ ْنَم  یلَع  َباذَْعلا  ِفِعاض  ُهاداع َو  ْنَم  ِداع  ُهالاو َو  ْنَم  ِلاو  َنیِملْسُْملا َو  ماما  ِیلَع  ِْنب  ِدََمَُحم  یلَع  ِِلَص  ََمُهّللَا 

ُهَمَلَظ ْنَم  یلَع  َباذَْعلا  ِفِعاض  ُهاداع َو  ْنَم  ِداع  ُهالاو َو  ْنَم  ِلاو  َنیِملْسُْملا َو  ماما  ٍدََمَُحم  ِْنب  ِِِیلَع  یلَع  ِِلَص  ََمُهّللَا 

ُهَمَلَظ ْنَم  یلَع  َباذَْعلا  ِفِعاض  ُهاداع َو  ْنَم  ِداع  ُهالاو َو  ْنَم  ِلاو  َنیِملْسُْملا َو  ماما  ِیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  یَلَع  ِِلَص  ََمُهّللَا 

ُهَجَرَف ْلِِجَع  ُهاداع َو  ْنَم  ِداع  ُهالاو َو  ْنَم  ِلاو  َنیِملْسُْملا َو  ماما  ِهِدَْعب  ْنِم  ِفَلَْخلا  یَلَع  ِِلَص  ََمُهّللَا 

َِکِِیبَن ْیَْنبِا  ِرِهاّطلا  ِمِساْقلا َو  یَلَع  ِِلَص  ََمُهّللَا 

اهیف َکََِیبَن  يذآ  ْنَم  ْنَْعلا  َِکِِیبَن َو  ِْتِنب  َهََیَقُر  یَلَع  ِِلَص  ََمُهّللَا 

اهیف َکََِیبَن  يذآ  ْنَم  ْنَْعلا  َِکِِیبَن َو  ِْتِنب  موثلک  ما  یَلَع  ِِلَص  ََمُهّللَا 

َِکِِیبَن ِهََیِِرُذ  یَلَع  ِِلَص  ََمُهّللَا 

ِِهْتَیب ِلْهَا  یف  َکََِیبَن  ُْفلْخا  ََمُهّللَا 

ِضْرْالا ِیف  ْمَُهل  ْنِِکَم  ََمُهّللَا 

ِهَِینالَْعلا ِِرِِسلا َو  ِیف  ِِقَْحلا  َیلَع  ْمِهِراْصنَا  ْمِهِدَدَم َو  ْمِهِدَدَع َو  ْنِم  اْنلَعْجا  ََمُهّللَا 

ٌذِخآ َْتنَا  ٍَهَبََاد  ِِلُک  ٍغاط َو  ٍغاب َو  ِِلُـک  َْساـَب  ٍهَنِمُْؤم  ٍنِمُْؤم َو  ِِلُـک  ْنَع  ْمُْهنَع َو  اـّنَع َو  ََفُک  ْمِِهئََاـمِد َو  ْمِهِْرتِو َو  ْمِِهلْحَذـِب َو  ُْبلْطا  ََمُهّللَا 
ًالیْکنَت ُُدَشَا  ًاسَْاب َو  ُُدَشَا  َکََنِا  اِهتَیِصاِنب 

: یئوگ یم  هدومرف و  سواط  نب  دیس 

یتَعْوَر َو ُنِمْؤُْملا  یتَرْوَع َو  ُِرتاّسلا  َْتنَا  یتَبْغَر  یف  یتَیاغ  ای  یتَمِْعن َو  یف  یِّیل  اـی َو  یتََدِـش َو  یف  یبِحاـص  اـی  یَتبْرُک َو  یف  یتََدُـع  اـی 
یئوگ یم  َنیمِحاّرلا و  َمَحْرَا  ای  یتَئََیطَخ  یل  ْرِفْغاَف  یتَْرثَع  ُلیقُْملا 

ٍهَجاِحل َِکب َو  ِّالا  ُغَْلُبت  ٍهَبْغَِرل ال  َْتنَا َو  ِّالا  ُهُفِشْکَی  ٍبْرَِکل ال  َِکب َو  ِّالا  ُلاُنت  ٍهَمْحَِرل ال  َكُْریَغ َو  ُهُجِِرَُفی  ٍٍمَِهل ال  َكوُعْدَا  ّینِا  ََمُهّللَا 
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َْتنَا ِّالا  اهیضْقَی  ال 

امیف یل  َُهباـجِِالا  يِِدِیَـس  َکـِنْاَش  ْنِم  ْنُکَْیلَف  َكِرْکِذ  ْنِم  ِِهب  ینَتْمِحَر  َِکتَلَئْـسَم َو  ْنِم  ِِهب  یل  َْتنِذَا  اـم  َکـِنْاَش  ْنـِم  َناـک  اـمَکَف  ََمُـهّللَا 
ْنَا ٌلْهَا  َکَتَمْحَر  ََنِاَف  َکَتَمْحَر  َُغْلبَا  ْنَا  الْهَا  ْنُکَا  َْمل  ْنِاَف  ِهیف  َْکَیِلا  ُتْعِزَف  اّمِم  ُهاجََنلا  َکـُتْوَجَر َو  اـمیف  ِلاـْضفِِالا  ُدـِئََاوَع  َکـُتْوَعَد َو 

ُمیرَک ای  یهِلا  ای  َُکتَمْحَر  ینْعَـسَْتلَف  ٍءْیَـشََلُک  ْتَعِـسَو  َُکتَمْحَر  ِلْـضَْفلا َو  ُلـْهَا  َْتنَاَـف  ـالْهَا  َِهباـجِِِالل  ْنُکَا  َْمل  ْنِا  ینَعَـسَت َو  ینَُغْلبَت َو 
َکـِتَمْحَِرب َو ینَمَحْرَت  یّمَغ َو  یبْرَک َو  َفِـشْکَت  یّمَه َو  َجِِرَُفت  ْنَا  ِهـِْتَیب َو  ِلـْهَا  ٍدََـمَُحم َو  یلَع  َِیِلَُـصت  ْنَا  ِمـیرَْکلا  َکِـهْجَِوب  َُکلَئْـسَا 

ٌبیُجم ٌبیرَق  ِءََاعُُدلاُعیمَس  َکََنِا  َِکلْضَف  ْنِم  ینَقُزْرَت 

: مراهچ

ناوخب زور  ره  رد  دنا  هدومرف  دّیس  خیش و  زین  و 

ٌلِضاف َِکلْضَف  ُُلُک  ِِهلَْضفَِاب َو  َِکلْضَف  ْنِم  َُکلَئْسَا  ّینِا  ََمُهّللَا 

ِهِلُک َِکلْضَِفب  َُکلَئْسَا  ّینِا  ََمُهّللَا 

ُُمََاع َِکقْزِر  ُُلُک  ِهِِمَعَِاب َو  َِکقْزِر  ْنِم  َُکلَئْسَا  ّینِا  ََمُهّللَا 

ِِهِلُک َِکقْزِِرب  َُکلَئْسَا  ّینِا  ََمُهّللَا 

ینَه ٌء َِکئََاطَع  ُُلُک  ِهِءاَنْهَِاب َو  َِکئََاطَع  ْنِم  َُکلَئْسَا  ّینِا  ََمُهّللَا 

ِِهِلُک َِکئََاطَِعب  َُکلَئْسَا  ّینِا  ََمُهّللَا 

ٌلِجاع َكِْریَخ  ُُلُک  ِِهلَجْعَِاب َو  َكِْریَخ  ْنِم  َُکلَئْسَا  ّینِا  ََمُهّللَا 

ِِهِلُک َكِْریَِخب  َُکلَئْسَا  ّینِا  ََمُهّللَا 

ٌنَسَح َِکناسِْحا  ُُلُک  ِِهنَسْحَِاب َو  َِکناسِْحا  ْنِم  َُکلَئْسَا  ّینِا  ََمُهّللَا 

ِِهِلُک َِکناسْحِِاب  َُکلَئْسَا  ّینِا  ََمُهّللَا 

َِکلوُـسر یـضَتْرُْملا َو  َكِدـْبَع  ٍدََـمَُحم  ِلآو  ٍدََـمَُحم  یلَع  ِِلَـص  ُهّللَا َو  اـی  یْنبِجَاَـف  َُکلَئْـسَا  َنیح  ِهـِب  یُنبیُجت  اـِمب  َُکلَئْـسَا  ّینِا  ََمُـهّللَا 
َنِم َِکتَرَیِخ  َِکلوُسَر َو  یلَع  ِِلَص  َِکبیبَح َو  ِقْدِِصلِاب َو  َِکِِیبَن  َكِدابِع َو  ْنِم  َِکبیَجن  َکِْقلَخ َو  َنوُد  َِکِیَِجن  َِکنیمَا َو  یفَطْصُْملا َو 
ْنَع ْمُهَْتبَجَح  َکِسْفَِنل َو  ْمُهَتْصَلْخَتْسا  َنیَذَلا  َِکتَِکئََالَم  یلَع  َنیرِهاّطلا َو  ِراْربْالا  ِِهْتَیب  ِلْهَا  یلع  ِرینُْملا َو  ِجارِِسلا  ِریذََنلا  ِریـشَْبلا  َنیَملاْعلا 

ْمُهَْتلََضَف َِکیْحَِوب َو  ْمُهَتْصَصَخ  َنیَذَلا  َِکلُسُر  یلَع  ِقْدِِصلِاب َو  َْکنَع  َنُوِئْبُنی  َنیَذَلا  َِکئََاِیْبنَا  یلَع  َکِْقلَخ َو 
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َنیرََهَطُْملا َو َِکئََاِیلْوَا  َنیدِشاّرلا َو  َنیدَتْهُْملا  ِهََِمئْالا  َِکتَمْحَر  یف  ْمُهَْتلَخْدَا  َنیَذَلا  َنیِحلاّصلا  َكِدابِع  یلَع  َِکتالاسِِرب َو  َنیَملاْعلا  یَلَع 
ِحوُُرلا ِسُدـُْقلا َو  ِحوُر  ِراّنلا َو  ِنِزاخ  ٍِکلام  یلَع  ِنانِْجلا َو  ِنِزاخ  َناوْضِر  یلَع  ِتْوَْملا َو  ِکَلَم  َلیفارِْـسا َو  َلیئََاکیم َو  َلـیئَْربَج َو  یلَع 

ُلْهَا ِتاوامََـسلا َو  ُلْهَا  ْمِْهیَلَع  اِهب  َِیِلَُـصی  ْنَا  ُُبُِحت  یَتَلا  ِهالََـصلِاب  ََیَلَع  ِْنیَِظفاـْحلا  ِْنیَکَلَْملا  یلَع  َنیبََرَقُْملا َو  َکِـشْرَع  ِهَلَمَح  ِنیمْـالا َو 
َنیرِخْالا َنیلََوْالا َو  یَلَع  ْمُهَلْضَف  اِهب  ُِنِیَُبت  ًهَلِضاف  ًهَفیرَش  ًهَنِطاب  ًهَرِهاظ  ًهَیِمان  ًهَیِکاز  ًهَکَرابُم  ًهریثَک  ًهَِبِیَط  ًهولَص  َنیضَرْالا 

ِِهتََُما ْنَع  ًاِّیبَن  َْتیَزَج  ام  َْریَخ  ِهِزْجا  َهَلیضَْفلا َو  َفَرََشلا َو  َهَلیسَْولا َو  ًادََمَُحم  ِطْعَا  ََمُهّللَا َو 

ًافَرَش ٍفَرَش  ِِلُک  َعَم  ًهَلیضَف َو  ٍهَلیـضَف  ِِلُک  َعَم  ًهَلیـسَو َو  ٍهَلیـسَو  ِِلُک  َعَم  ًهَْفلُز َو  ٍهَْفلُز  ِِلُک  َعَم  هلآ  هیلع و  ُهّللا  یََلَـص  ًادََمَُحم  ِطْعَا  ََمُهّللَا َو 
َنیرِخْالا َنیلََوْالا َو  َنِم  ًادَحَا  َْتیَطْعَا  ام  َلَْضفَا  ِهَمایِْقلا  َمْوَی  هلآ  ًادََمَُحم َو  یطُْعت 

ًهَلیـسَو َْکَیِلا  ْمَُهبَْرقَا  ًالِْزنَم َو  َكَْدنِع  ِهََنَْجلا  ِیف  ْمُهَحَْـسفَا  ًاِسلْجَم َو  َْکنِم  َنیلَـسْرُْملا  یَنْدَا  هلآ  هیلع و  ُهّللا  یََلَـص  ًادََمَُحم  ْلَعْجا  ََمُهّللَا َو 
َمَحْرَا اـی  َنورِخْـالا  َنُولََوْـالا َو  ِِهب  ُهُِطبْغَی  يذـََلا  َدوُمْحَْملا  َماـقَْملا  ُْهثَْعبا  ٍلـِئاس َو  َحَْـجنَا  ٍلـِئََاق َو  َلََوَا  ٍعََفَـشُم َو  َلََوَا  ٍِعفاـش َو  َلََوَا  ُْهلَعْجاَو 

ْنَع َحَفْـصَت  یتَئََیطَخ َو  ْنَع  َزَواجَت  یتَوْعَد َو  َبیُجت  یتْوَص َو  َعَمْـسَت  ْنَا  ٍدََـمَُحم َو  ِلآ  ٍدََـمَُحم َو  یلَع  َِیِلَُـصت  ْنَا  َُکلَئْـسَا  َنیمِحاّرلا َو 
ََیَلَع َو َلـِبُْقت  یمْرُج َو  ْنَع  َوُفْعَت  یبُونُذ َو  َرِفْغَت  یتَْرثَع َو  َلـیُقت  ینَتْدَـع َو  اـم َو  یل  َزِْجُنت  یتَجاـح َو  َیِـضْقَت  یتَِـبلَط َو  َحِْـجُنت  یْملُظ َو 

ُهَعَسْوَا َو ُهَبَیْطَا َو  ِقْزِِرلا  َنِم  ینَقُزْرَت  ینَِیلَْتبَت َو  ینَِیفاُعت َو ال  یَنبِِذَُعت َو  ینَمَحْرَت َو ال  یّنَع َو  َضِْرُعتال 
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ِهیف َْتلَخْدَا  ٍْریَخ  ِِلُک  یف  یْنلِخْدَا  َيالْوَمای َو  ِِهب  یل  َهَقاط  ام ال  یْنلِِمَُحت  ـال  يرْزِو َو  یّنَع  ْعَض  یْنیَد َو  یّنَع  ِْضقا  ِِبَر َو  اـی  ینَمِرْحَت  ـال 
ْمِْهیَلَع َو ِْهیَلَع َو  ُمالََـسلا  ْمِْهیَلَع َو  ِْهیَلَع َو  َُکتاوَلَـص  ٍدََـمَُحم  َلا  ًادََـمَُحم َو  ُْهنِم  َتْجَرْخَا  ٍءََوُس  ِِلُـک  ْنِم  ینْجِرْخَا  ٍدََـمَُحم َو  َلا  ًادََـمَُحم َو 

: وگب هبترم  هس  سپ  ُُهتاکََرب  ِهّللا َو  ُهَمْحَر 

ینَتْدَعَو امَک  یل  ْبِجَتْساَف  ینَتْرَمَا  امَک  َكوُعْدَا  ّینِا  ََمُهّللَا 

: وگب سپ 

ََیَلَع ُْنْنماَف  ٌریسَی  ٌلْهَـس  َْکیَلَع  َوُه  ٌریثَک َو  يْدنِع  َوُه  ٌمیدَق َو  ُْهنَع  َكانِغ  ٍهَمیظَع َو  ِْهَیِلا  یب  ٍهَجاح  َعَم  ٍریثَک  ْنِم  ًالیلَق  َُکلَئْـسَا  ّینِا  ََمُهّللَا 
َنیَملاْعلا ََبَر  َنیما  ٌریدَق  ٍءْیَِشِلُک  یلَع  َکََنِا  ِِهب 

: مجنپ

: تسا اعد  نیا  ندناوخ 

ینَتْدَعَو امَک  یل  ْبِجَتْساَف  ینَتْرَمَا  امَک  َكوُعْدَا  ِیِنِا  ََمُهّللَا 

دنک عوجر  داعملاداز  ای  لابقا  هب  تسا  بلاط  هک  ره  میدرکن  رکذ  ار  نآ  راصتخا  تهج  هب  تسا  ینالوط  نوچ  و 

: مشش

: هک مالسلا  هیلع  یقت  دّمحم  ماما  ترضح  زا  رایزهم  نب  ّیلع  لیلج  هِِقث  زا  هدرک  تیاور  هعنقُم  باتکرد  دیفم  خیش 

: رخآ ات  هام  لّوا  زا  ناضمر  هام  زور  بش و  زا  تقو  ره  رد  یئوگب  رایسب  هکنآ  تسا  بحتسم 

ِیف َْسَیل  يذـََلااَذ  ای  یَـش ٌء َو  ِِهْلثِمَک  َْسَیل  يذـََلا  اَذ  ای  ٍءْیَـش  ُُلُـک  ینْفَی  یْقبَی َو  ََُمث  ٍءْیَـشََلُک  َقَلَخ  ََُمث  ٍءْیَِـشِلُک  َلـْبَق  َناـک  يذـََلااَذ  اـی 
یلَع يْوقَی  ًادْـمَح ال  ُدْـمَْحلا  ََکل  ُهُْریَغ  ُدَـبُْعی  ٌهِلا  ََنُهَْنَیب  ـال  ََنُهَتْحَت َو  ـال  ََنُهَقوَف َو  ـال  یْلفُـسلا َو  َنیـضَرْالا  ِیف  ـال  یلُْعلا َو  ِتاوامََـسلا 

َْتنَاِّالا اِهئََاصِْحا  یلَع  يْوقَی  ًهولَص ال  ٍدِِمَُحم  ِلا  ٍدََمَُحم َو  یلَع  ِِلَصَف  َْتنَا  ِّالا  ِِهئََاصِْحا 

: متفه

: هک هدرک  لقن  یقاب  نب  دّیس  رایتخا  زا  حابصم  نیمالا و  دلب  رد  یمعفک  خیش 

رد ار  اعد  نیا  دناوخب  هک  ره 
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: ار وا  هلاس  لهچ  ناهانگ  یلاعت  ّقح  دزرمایب  ناضمر  هام  زور  ره 

ِِلُک یف   َ ِماْعلا اَذه  یف  ِمارَْحلا  َِکْتَیب  ََجَح  یْنقُزْرا  َمایِِصلا  ِهیف  َكِدابِع  یلَع  َتْضَرَْتفا  َنآْرُْقلا َو  ِهیف  َْتلَْزنَا  يَذَلا  َناضَمَر  ِرْهَش  ََبَر  ََمُهّللَا 
ٍماع

ِمارْکِِالا ِلالَْجلااَذ َو  ای  َكُْریَغ  اهُرِفْغَی  ُهََنِاَف ال  َماظِْعلا  َبُونُُذلا  َِیل  ْرِفْغا  َو 

: متشه

: هدومرف رکذ  راکذالا  هصالخ  رد  ضیف  ثّدحم  هک  دیوگب  ار  رکذ  نیا  هبترم  دص  زور  ره  رد 

ِِعفاّنلا ِِرآّضلا  َناْحبُس 

ِِقَْحلاب یضاْقلا  َناْحبُس 

یلاعَت ُهَناْحبُس َو  ِهِدْمَِحب  ُهَناْحبُس َو  یلْعْالا  ِِِیلَْعلا  َناْحبُس 

: مهن

هبترم دص  زور  ره  رد  تسا  هلآ  هیلع و  ِهََللا  یََلَص  ادخ  لوسر  رب  نداتسرف  تاولص  ناضمر  هام  ِنَنُس  زا  هدومرف و  هعنقُم  رد  دیفم  خیش 
.تسا لضفا  داتسرف  رتدایز  رگا  و 

ناضمر كرابم  هام  زور  بش و  هصوصخم  لامعا 

ناضمر هام  لوا  بش  لامعا  اعد و 

دنا هتسناد  بجاو  ار  هام  نیا  لالهتسا  یضعب  دنک و  لاله  بلط  هکنآ  لّوا  تسا  لمع  دنچ  نآ  رد  لوا  بش 

: مّود

: دیوگب ار و  لاله  دنک  باطخ  دنک و  دنلب  نامسآ  هب  ار  اهتسد  دنک و  هلبق  هب  ور  هکلب  دنکن  لاله  هب  هراشا  درک  لاله  تیؤر  نوچ 

َنیَملاْعلا ُُبَر  ُهّللا  َُکُبَر  ّیبَر َو 

یضْرَت ُُبُِحت َو  ام  یِلا  ِهَعَراسُْملا  ِمالْسِِالا َو  ِهَمالََسلا َو  ِنامیِِالا َو  ِْنمْالِاب َو  اْنیَلَع  ُهََلِهَا  ََمُهّللَا 

ُهَتَْنِتف ُهَئََالَب َو  ُهََرَش َو  ُهََرُض َو  اّنَع  ْفِرْصا  ُهَنْوَع َو  ُهَْریَخ َو  اْنقُزْرا  اذه َو  انِرْهَش  یف  اَنل  َكِراب  ََمُهّللَا 

یم هلبق  بناج  هب  ار  فیرش  يور  ار  ناضمر  ام  لاله  درک  یم  تی  ؤر  نوچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  هک  هدش  تیاور  و 
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: دومرف

تفگ یم  و 

ِمایِْقلا َو ِمایِِـصلا َو  ِهالََـصلا َو  یَلَع  ِنْوَْعلا  ِماقْـسْالا َو  ِعافِد  ِهَلََلَجُْملا َو  ِهَِیفاْعلا  ِمالْـسِِالا َو  ِهَمالََـسلا َو  ِنامیِِالا َو  ِْنمْالِاب و  اْنیَلَع  ُهََلِهَا  ََمُهّللَا 
ِنارُْقلا ِهَوالِت 

یّتَح ِهیف  انِْمِلَس  انِِم َو  ُهْمََلَسَت  َناضَمَر َو  ِرْهَِشل  انِْمِلَس  ََمُهّللَا 
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تی ؤر  نوچ  هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  انَتْمِحَر و  اَنل َو  َتْرَفَغ  اّنَع َو  َتْوَفَع  ْدَـق  َناضَمَر َو  ُرْهَـش  اـّنَع  َیِـضَْقنَی 
: وگب يدومن  لاله 

ِناقْرُْفلا يدُْهلا َو  َنِم  ٍتاِنَِیب  ِساّنِلل َو  ًيدُه  َنارُْقلا  ِهیف  َْتلَْزنَا  ُهَمایِص َو  اْنیَلَع  َتْضَرَْتفا  ِدَق  َناضَمَر َو  ُرْهَش  َرَضَح  ْدَق  ََمُهّللَا 

ای ُنمْحَر  ای  ٌریدَق  ٍءْیَِشِلُک  یلَع  َکََنِا  ٍهَِیفاع  َْکنِم َو  ٍرُْـسی  یف  اَنل  ُهِْمِلَـس  ُْهنِم َو  انِْمِلَـس  ِهیف َو  انِْمِلَـس  اّنِم َو  ُْهلََبَقَت  ِهِمایِـص َو  یلَع  اّنِعَا  ََمُهّللَا 
ُمیحَر

: مّوس

نیز ماما  ترـضح  يزور  هک  هدرک  تیاور  سواط  نب  دّیـس  لـاله  تی  ؤر  تقو  رد  ار  هلماـک  هفیحـص  مّوس  لـهچ و  ءاـعد  دـناوخب 
: تفگ داتسیا و  ترضح  نآ  سپ  ناضمر  هام  لاله  هب  درک  رظن  هک  تشذگ  یم  یهار  رد  مالسلا  هیلع  نیدباعلا 

َِکب َحَضْوَا  َمَلُُظلا َو  َِکب  َرَََون  ْنَِمب  ُْتنَما  ِریبْدََـتلا  ِکَلَف  یف  ُفِِرَـصَتُْملا  ِریدـْقََتلا  ِلِزانَم  یف  ُدِِدَرَتُْملا  ُعیرََـسلا  ُِبئاّدـلا  ُعیطُْملا  ُْقلَْخلا  اهُّیا 
ِلُوفُُالاو َو ِعُولُُطلا  ِناصُْقُنلا َو  ِلامَْکلِاب َو  َکَنَهَْتما  َنامََزلا َو  َِکب  ََدَحَف  ِِهناْطلُس  ِتامالَع  ْنِم  ًهَمالَع  ِهِْکُلم َو  ِتایا  ْنِم  ًهَیا  َکَلَعَجو  َمَُهْبلا 

َِکنْاَش یف  َعَنَص  ام  َفَْطلَا  َكِْرمَا َو  ْنِم  ََرَبَد  ام  َبَجْعَا  ام  ُهَناْحبُـس  ٌعیرَـس  ِِهتَداِرا  یِلا  ٌعیطُم َو  َُهل  َْتنَا  َِکلذ  ِِلُک  یف  ِفوُسُْکلا  ِهَرانِِالا َو 
َكَرِِوَصُم يرِِوَصُم َو  َكَرِِدَقُم َو  يرِِدَقُم َو  َکَِقلاخ َو  یِقلاخ َو  ََکَبَر َو  ِیِبَر َو  َهّللا  ُلَئْسَاَف  ٍثِداح  ٍْرمِال  ٍثِداح  ٍرْهَـش  َحاتْفِم  کَلَعَج 

ِتاف َو الا  َنِم  ٍْنمَا  َلالِه  ُماث  ْالا  اَهُِـسِنَُدت  ٍهَراهَط ال  ُماّیْالا َو  اَهُقَحْمَت  ٍهکََرب ال  َلالِه  َکَلَعْجَی  ْنَا  ٍدََـمَُحم َو  ِلا  ٍدََـمَُحم َو  یلَع  َِیِلَُـصی  ْنَا 
ٍْریَخ ٌرْسُع َو  ُهُجِزاُمی  ٍرُْسی ال  ُهَعَم َو  َدَکَن  ٍنُْمی ال  ِهیف َو  َسَْحن  ٍدْعَس ال  َلالِه  ِتاِئِیََسلا  َنِم  ٍهَمالَس 
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ٍمالِْسا ٍهَمالَس َو  ٍناسِْحا َو  ٍهَمِْعن َو  ٍنامیا َو  ٍْنمَا َو  َلالِه  ُُرَش  ُُهبوُشَی  ال 

اَنِْقِفَو ِهیف َو  ََکل  َدََبَعَت  ْنَم  َدَعْسَا  ِْهَیِلا َو  َرَظَن  ْنَم  یکْزَا  ِْهیَلَع َو  َعَلَط  ْنَم  یضْرَا  ْنِم  اْنلَعْجا  ٍدََمَُحم َو  ِلا  ٍدََمَُحم َو  یلَع  ِِلَص  ََمُهّللَا 

ِلامِْکتْسِاب اْنیَلَع  ْمِْمتَا  ِهَِیفاْعلا َو  َنَنُج  ِهیف  انِْسْبلَا  ِهَمِْعِنلا َو  َرْکُش  ِهیف  انْعِزْوَا  َِهبوَْحلا َو  ِماثالا َو  َنِم  ِهیف  انْمِـصْعا  َِهبْوََتلا َو  ِهَعاّطِلل َو  ِهیف  ََمُهّللا 
ْنِم ِْهَیِلا  انَْتبَدـَن  ام  یلَع  َْکنِم  ًانوَع  ِهیف  اَنل  ْلَعْجا  َنیِبِیَطلا َو  ِِهلا  ٍدََـمَُحم و  یلَع  ُهّللا  یََلَـص  ُدـیمَْحلا َو  ُناّنَْملا  َْتنَا  َکََنِا  َهََنِْملا  ِهیف  َِکتَعاط 

َنیَملاْعلا ََبَر  َنیما  َنیما  ٍمیحَر  ِِلُک  ْنِم  ُمَحْرْالا  ٍمیرَک َو  ِِلُک  ْنِم  ُمَرْکْالا  َکََنِا  اْهلََبَقَت  َِکتَعاط َو  ِضَرَتْفُم 

: مراهچ

تسا هورکم  لّوا  بش  رد  عامج  رگید  ياه  هام  رد  رد  ّالاو  تسا  هام  نیا  تاّیصوصخ  زا  نیا  دنک و  دوخ  لالح  اب  تعماجم 

: مجنپ

دنک هام  لّوا  بش  لسغ 

هدنیآ ناضمر  هام  ات  دسرن  وا  هب  ندب  شراخ  دنک  لسغ  ناضمر  هام  لّوا  بش  رد  هک  ره  هک  هدش  تیاور  و 

: مشش

هدنیآ ناضمر  هام  ات  دشاب  يونعم  تراهط  اب  ات  دزیرب  رس  رب  بآ  فک  یس  دنک و  لسغ  يراج  رهن  رد 

: متفه

دبایرد ار  لاس  نآ  نیرِمَتعُم  جاّجح و  باوث  دوش و  هتخیر  شناهانگ  ات  دنک  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق  ترایز 

: متشه

دش رکذ  مّود  مسق  رخآ  رد  هک  يوحن  هب  هام  نیا  زامن  تعکر  رازه  ندناوخ  هب  دنک  ادتبا  بش  نیا  زا 

: مهن

هاگن ار و  وا  دنک  تیافک  یلاعت  ّقح  هک  دنک  لاؤس  دـناوخب و  ماعنا  هروس  دـمح و  تعکر  ره  رد  بش  نیا  رد  دـنک  زامن  تعکر  ود 
اهدرد زا  دسرت و  یم  هچنآ  زا  ار  وا  دراد 

: مهد

ياعد دناوخب 
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َكَرابُْملا َرْهََشلا  اَذه  ََنِا  ََمُهّللا 
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تشذگ نابعش  هام  رخآ  بش  رد  هک 

برغم زامن  زا  دعب  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  ياعد 

: مهدزای

: تسلابقا رد  هک  ار  مالسلا  هیلع  داوج  ترضح  زا  هدراو  ءاعد  نیا  دناوخب  دنک و  دنلب  ار  اهتسد  برغم  زامن  زا  دعب 

ٌریدَق ٍءْیَش  ِِلُک  یلَع  َوُه  َریبْدََتلا َو  ُِکلْمَی  ْنَم  ای  ََمُهّللَا 

ُریبَْخلا ُفیطََللا  َوُه  ُریمََضلا َو  ُُنُِجت  ُروُدُُصلا َو  یِفُْخت  ام  ُِنیْعْالا َو  َهَِنئاخ  ُمَْلعَی  ْنَم  ای 

ُلِکََتَی ٍلَمَع  ِْریَغ  یلَع  َوُه  ْنََمِم  َلِسَکَف َو ال  َیِقَش  ْنََمِم  اْنلَعْجَتال  َلِمَعَف َو  يَون  ْنََمِم  اْنلَعْجا  ََمُهّللَا 

اْنیَلَع ِهیف  َکَضوُْرفَم  اْنیََدَا  ْدَق  اذه َو  َكُرْهَش  اّنَع  َیِضَْقنَی  یّتَح  ِلَمَْعلا  َنِم  اْنیَلَع  َتْضَرَْتفا  اَم  یلَع  اّنِعَا  ِلَلِْعلا َو  َنِم  انَناْدبَا  ْحِِحَص  ََمُهّللَا 

ِهوکََزلا َءََاتیا  ِهیف  اَنل  ْلِِهَس  ِهَئََارِْقلا َو  َنِم  اْنبُجْحَت  ِهالََصِلل َو ال  ِهیف  انْطِِشَن  ِهِمایِِقل َو  انِْقِفَو  ِهِمایِص َو  یلَع  اّنِعَا  ََمُهّللَا 

ًابَطَع ًامَقَس َو ال  ًابَعَت َو ال  ًابَص َو ال  اْنیَلَع َو  ِْطِلَُست  ََمُهّللَا ال 

ِلالَْحلا َِکقْزِر  ْنِم  َراْطفِِالا  اْنقُزْرا  ََمُهّللَا 

ِمارْجْالا ِراصْالا َو  َنِم  ًاِصلاخ  ِماثْالا  َنِم  ًاّیِقَن  ًاِبِیَط  ًالالَح  ُْهلَعْجا  َكِْرمَا َو  ْنِم  ُهَتْرََدَق  ام  ْرِِسَی  َِکقْزِر َو  ْنِم  ُهَتْمَسَق  ام  ِهیف  اَنل  ْلِِهَس  ََمُهّللَا 

ٌماقْسَا ٌسَنَد َو ال  ُُهبوُشَی  ًالالَح ال  اَنل  َکَقْزِر  ْلَعْجا  ٍمارَح َو  ٍثیبَخ َو ال  َْریَغ  ًاِبِیَط  ِّالاانْمِعُْطت  ََمُهّللَا ال 

ِناسْحِِالِاب ِهِدابِع  یلَع  ًالِِضَفَتُم  ای  ِنالْعْالِاب  ِهِْملِعَک  ِِرِِسلِاب  ُهُْملِع  ْنَم  ای 

ِدادََسِلل َو انِْقِفَو  ِداشََرِلل َو  انِدْها  َكَرُْسی َو  اْنِلنَا  َكَرْـسُع َو  اْنِبِنَج  َكَرْکِذ َو  انْمِْهلَا  ٌریبَخ  ٌمیلَع  ٍءْیَِـشِلُِکب  ٌریدَق َو  ٍءْیَِـشِلُک  یلَع  َوُه  ْنَم  ای 
ایاطَْخلا ِرازْوْالا َو  َنِم  اّنُص  ایالَْبلا َو  َنِم  انْمِصْعا 

ِِهْتَیب ِلْهَا  ٍدََـمَُحم َو  یلَع  ِِلَـص  َنیمَرْکْـالا  َمَرْکَا  َنیمِحاّرلا َو  َمَحْرَا  اـی  َوُه  ّـِالا  َءََوُُسلا  ُفِشْکَی  ـال  ُهُْریَغ َو  ِبُونُُذـلا  َمیظَع  ُرِفْغَی  ـال  ْنَم  اـی 
ًالوُصْوَم َو يْوقََتلا  ِِِرْبلِاب َو  ًالُوبْقَم َو  انَمایِص  ْلَعْجا  َنیِبِیََطلا َو 
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يرُْسْیِلل َو انْرِِسَی  يرْسُْعلا َو  اَْنِبِنَج  ینْسُْحِلل َو  انِدْها  ًاعوُمْسَم َو  انَئََاعُد  ًاعُوفْرَم َو  انَناُْرق  ًاروُْربَم َو  انَماِیق  ًاروُکْـشَم َو  انَیْعَـس  ْلَعْجاَف  َِکلذَک 
ِتاوَعََدلا اََنِم  ْعَمْسا  َهالََصلا َو  َمْوََصلا َو  اََنِم  ْلَْبقا  ِتانَسَْحلا َو  اَنل  ْفِعاض  ِتاجَرََدلا َو  اََنل  ِلْعَا 

یّتَح َنّیلََاّضلا  ْمِْهیَلَع َو َال  ِبوُضْغَْملا  َنِم  اْنلَعْجَت  ـال  َنیِزئاـْفلا َو  َنیِلماـْعلا  َنِم  اـْنلَعْجا  ِتاِئِیََـسلا َو  اََـنَع  ْزَواـجَت  ِتاـئیطَْخلا َو  اََـنل  ْرِفْغا  َو 
انَبیـصَن ٍْریَخ  ِِلُک  ْنِم  ِهیف  َْتلَزْجَا  اَنبونُذ َو  ِهیف  َتْرَفَغ  اَنلامْعَا َو  ِهیف  َْتیََکَز  انَماِیق َو  انَمایِـص َو  ِهیف  َْتِلبَق  ْدَـق  اّنَع َو  َناضَمَر  ُرْهَـش  َیِـضَْقنَی 

ٌطیُحم ٍءْیَش  ِِلُِکب  َْتنَا  ُبیرَْقلا َو  ُُبََرلا  ُبیجُْملا َو  ُهلِِالا  َکََنِاَف 

مالسلا هیلع  قداص  ترضح  زا  روثأم  ياعد 

: مهدزاود

: تسا لابقا  رد  هک  ار  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  روثأم  ياعد  نیا  بش  نیا  رد  دناوخب 

ِناقْرُْفلا يدُْهلا َو  َنِم  ٍتاِنَِیب  ٍتایآ  ِهیف  َْتلَْزنَا  َنآْرُْقلا َو  ِهیف  َْتلَْزنَا  يَذَلا  َناضَمَر  ُرْهَش  اذه  ِنآْرُْقلا  َلِِزَنُم  َناضَمَر  ِرْهَش  ََبَر  ََمُهّللَا 

ِهِماِیق یلَع  اّنِعَا  ُهَمایِص َو  اْنقُزْرا  ََمُهّللَا 

ِْرمْالا َنِم  ُقُْرفَت  امیف  ِمُوتْحَْملا َو  ِْرمْالا  َنِم  ُرِِدَُقت  یضْقَت َو  امیف  ْلَعْجا  ٍهافاعُم َو  َْکنِم َو  ٍرُْسی  یف  اّنِم  ُهْمََلَسَت  ِهیف َو  انِْمِلَس  اَنل َو  ُهِْمِلَـس  ََمُهّللَا 
ُمُُهیْعَـس ِروُکْـشَْملا  ُمُهُُجَح  ِروُْربَْملا  ِمارَْحلا  َِکْتَیب  ِجاّجُح  ْنِم  ینَُبتْکَت  ْنَا  ُلََدَُـبی  ُُدَُری َو ال  ـال  يذـََلا  ِءََاـضَْقلا  َنِم  ِرْدَْـقلا  ِهَْلَیل  یف  ِمیکَْحلا 

ِلالَْحلا ِقْزِِرلا  َنِم  ََیلَع  َعِِسَُوت  يرْمُع َو  َلیُطت  ْنَا  ُرِِدَُقت  یضْقَت َو  امیف  ْلَعْجا  ْمُُهتاِئِیَس َو  ْمُْهنَع  ِرََفَکُْملا  ُمُُهبُونُذ  ِروُفْغَْملا 

هیداجس هفیحص  مراهچ  لهچ و  ياعد  ندناوخ 

: مهدزیس

ار هلماک  هفیحص  مراهچ  لهچ و  ياعد  دناوخب 

: مهدراهچ

: دناوخب

خلا َناضَمَر …  ُرْهَش  اذه  ََنِا  ََمُهّللَا 

تسا ینالوط  رایسب  هدومرف و  لقن  لابقا  رد  دیس  هک 

: مهدزناپ

دناوخب
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َناضَمَر ُرْهَش  َلَخَد  ْدَق  ُهََنِا  ََمُهّللَا 

ِناقْرُْفلا يدُْهلا َو  َنِم  ٍتاِنَِیب  ُهَْتلَعَج  َنآْرُْقلا َو  ِهیف  َْتلَزنَا  يَذَلا  َناضَمَر  ِرْهَش  ََبَر  ََمُهّللَا 

اّنِم ُْهلََبَقَت  ِِهتاوَلَص َو  ِهِمایِص َو  یلَع  اّنِعَا  َناضَمَر َو  ِرْهَش  یف  اَنل  ْكِرابَف  ََمُهّللَا 

دناوخ یم  ار  اعد  نیا  دش  یم  لخاد  ناضمر  هام  نوچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  هک  تسا  تیاور 

ناضمر هام  لوا  بش  رد  هلآ  هیلع و  هََللا  یلص  لوسر  ترضح  ياعد 

: مهدزناش

دندناوخ یم  ار  اعد  نیا  ناضمر  هام  لّوا  بش  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  هک  تسا  تیاور  زینو 

ُكَرابُْملا ُرهََشلا  اهُّیا  َِکب  انَمَرْکَا  يَذَلا  ِهِّلل  َدْمَْحلَا 

َنیِرفاْکلا ِمْوَْقلا  یَلَع  انْرُْصنا  انَماْدقَا َو  ِْتِبث  انِماِیق َو  انِمایِص َو  یلَع  انِِوَقَف  ََمُهّللَا 

یلْوَْملا َو َْتنَا  ُریقَْفلا َو  اَنَا  ُُِینَْغلا َو  َْتنَا  ٌءْیَش َو  َكُُزُِعی  الَف  ُزیزَْعلا  َْتنَا  ََکل َو  َْهبِش  الف  ُدَمََـصلا  َْتنَا  ََکل َو  ََدلَو  الَف  ُدِحاْولا  َْتنَا  ََمُهّللَا 
َُکلَئْـسَا ُِتِیَْملا  اَنَا  ُُیَْحلا َو  َْتنَا  ُقُولْخَْملا َو  اَنَا  ُِقلاـْخلا َو  َْتنَا  ُئِطْخُْملا َو  اـَنَا  ُمیحََرلا َو  َْتنَا  ُِبنْذُْـملا َو  اـَنَا  ُروُفَْغلا َو  َْتنَا  ُدـْبَْعلا َو  اـَنَا 

ٌریدَق ٍءْیَِشِلُک  یلَع  َکََنِا  یّنَع  َزَواجَت  ینَمَحْرَت َو  یل َو  َرِفْغَت  ْنَا  َِکتَمْحَِرب 

: مهدفه

ناضمر هام  لّوا  رد  ریبک  نشوج  ياعد  ندناوخ  بابحتسا  رکذ  تشذگ  لّوا  باب  رد 

: مهدجیه

تشذگ هام  لّوا  رد  هک  ار  ّجح  ءاعد  دناوخب 

: مهدزون

توالت تقو  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هک  تسا  يورم  نآرق و  توـالت  ریثکت  تسا  راوازـس  دوش  عورـش  ناـضمر  هاـم  نوچ 
: دندناوخ یم  ار  اعد  نیا  تئارق  زا  لبق  نآرق 

یلَع ُقِطاّنلا  َکُمالَک  هلآ َو  هیلع و  ُهّللا  یََلَـص  ِهّللاِْدبَع  ِْنب  ِدََمَُحم  َِکلوُسَر  یلَع  َكِدـْنِع  ْنِم  ُلَْزنُْملا  َُکباتِک  اذـه  ََنَا  ُدَهْـشَا  ّینِا  ََمُهّللَا 
ًایِداه ُهَْتلَعَج  َِکِِیبَن  ِناِسل 
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َكِدابِع َْنَیب  َکَْنَیب َو  امیف  ًالِصََتُم  ًْالبَح  َکِْقلَخ َو  یِلا  َْکنِم 

ََکباتِک َكَدْهَع َو  ُتْرَشَن  ّینِا  ََمُهّللَا 

َکیـصاعَم َو َبَنَتْجا  ِهیف َو  َکِظِعاوَم  ِنایَِبب  َظَعََتا  ْنََمِم  یْنلَعْجا  ًاراِبتْعا َو  ِهیف  يرِْکف  ًارِْکف َو  ِهیف  یتَئََاِرق  ًهَدابِع َو  ِهیف  يرَظَن  ْلَـعْجاَف  ََمُهّللَا 
ُهَماکْحَا ِِهتایا َو  َُرَبَدَتَا  یْنلَعْجا  َِلب  اهیف  َُرُبَدَت  ًهَئاِرق ال  یتَئاِرق  ْلَعْجَت  ًهَواشِغ َو ال  يرََصب  یلَع  ْلَعْجَت  یعْمَس َو ال  یلَع  یتَئاِرق  َْدنِع  ْعَبْطَت  ال 

ُمیحََرلا ُفُؤََرلا  َْتنَا  َکََنِا  ًارَذَه  یتَئاِرق  ًهَْلفَغ َو ال  ِهیف  يرَظَن  ْلَعْجَت  َِکنید َو ال  ِِعیارَِشب  ًاذِخآ 

: دندناوخ یم  ار  اعد  نیا  دیجم  نآرق  تئارق  زا  دعب  و 

اَنَبَر ُدْمَْحلا  َکَلَف  هلآ  هیلع و  ُهّللا  یََلَص  ِقِداّصلا  َِکِِیبَن  یلَع  ُهَْتلَْزنَا  يَذَلا  َِکباتِک  ْنِم  َْتیَضَق  ام  ُْتاَرَق  ْدَق  ّینِا  ََمُهّللَا 

یْنلَعْجا يرْـشَح َو  یف  ًاْسنُا  يْربَق َو  یف  ًاْسنُا  یل  ُْهلَعْجا  ِهِِهباشَتُم َو  ِهِمَکْحُِمب َو  ُنِمُْؤی  ُهَمارَح َو  ُمِِرَُحی  َُهلـالَح َو  ُُلُِـحی  ْنََمِم  یْنلَعْجا  ََمُهّللَا 
َنیَملاْعلا ََبَر  َنیما  َنیِّیِلِع  الْعَا  یف  ًهَجَرَد  اهَاَرَق  ٍهَیا  ِِلُِکب  ِهیقُْرت  ْنََمِم 

لوا زور  لامعا  ءاعد و 

تسلمع دنچ  نآ  رد  و 

: لّوا

لاس مامت  رد  تسا  اهیرامیب  اهدرد و  عیمج  زا  ینمیا  ثعاب  هک  رس  رب  بآ  فک  یس  نتخیر  يراج و  بآ  رد  ندرک  لسغ 

: مّود

دوش نمیا  ماسرس  زا  لاس  نآ  رد  ات  دنزب  دوخ  رس  رب  مه  يردق  دبای و  تاجن  یناشیرپ  يراوخ و  زا  ات  دنزب  وُر  رب  بالگ  زا  یفک 

: مّوس

دروآ لمع  هب  ار  قّدصت  هام و  لّوا  زامن  تعکر  ود 

: مراهچ

عیمج یلاعت  قح  ات  دـناوخب  دـهاوخ  هک  هروس  ره  دْـمَح و  مّود  تعکر  رد  انْحَتَف و  ّانِا  دـمح و  لّوا  تعکر  رد  دـنک  زامن  تعکر  ود 
هدنیآ لاس  ات  دشاب  ادخ  ظفح  رد  دنادرگ و  رود  وا  زا  لاس  نآ  رد  ار  اهیدب 

: مجنپ

زا دعب 
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: دناوخب اعد  نیا  رجف  عولط 

ِناقْرُْفلا يدُْهلا َو  َنِم  ٍتاِنَِیب  ِساّنِلل َو  ًيدُه  َنآرُْقلا  ِهیف  َْتلَْزنَا  ُهَمایِص َو  اْنیَلَع  َتْضَرَْتفا  ِدَق  َناضَمَر َو  ُرْهَش  َرَضَح  ْدَق  ََمُهّللَا 

ٌریدَق ٍءْیَش  ِِلُک  یلَع  َکََنِا  ٍهَِیفاع  َکَنِم َو  ٍرُْسی  یف  اَنل  ُهِْمِلَس  اّنِم َو  ُهْمََلَسَت  اّنِم َو  ُْهلََبَقَت  ِهِمایِص َو  یلَع  اّنِعَا  ََمُهّللَا 

: مشش

هلماک هفیحص  مراهچ  لهچ و  ءاعد  دناوخب 

مالسلا هیلع  مظاک  یسوم  ماما  زا  ناضمر  هام  لوا  زور  ياعد 

هدناوخن بش  رد  رگا  ار 

: متفه

ینیلک هدومرف  داعملاداز  رد  یسلجم  همالع 

: هک دومرف  مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترضح  هک  دنا  هدرک  تیاور  حیحص  دنس  هب  نارگید  یسوط و  خیش  و 

: هک دومرف  ناوخب و  ار  اعد  نیا  دنا  هدیمهف  ءاملُع  هچنانچ  هام  لّوا  زور  ینعی  لاس  لّوا  رد  ناضمر  كرابم  هام  رد 

هک یتفآ  هن  یهارمگ و  هنتف و  دسرن  وا  هب  لاس  نآ  رد  دناوخب  ایر  هدساف و  ضارغا  هبئاش  یب  ادـخ و  ياضر  يارب  ار  اعد  نیا  هک  ره 
: تسا نیا  اعد  اهالب و  زا  دوش  یم  عقاو  لاس  نآ  رد  هچنآ  ّرش  زا  دنک  ظفح  ار  وا  یلاعت  قح  وا و  ندب  ای  وا  نیدب  دناسر  ررض 

ٍءْیَـش َو ُُلُک  اَهل  َعَضاوَت  یَتَلا  َِکتَمَظَِعب  ٍءْیَـشََلُک َو  ْتَعِـسَو  یَتَلا  َکـِتَمْحَِرب  ٍءْیَـش َو  ُُلُـک  َُهل  َناد  يذـََلا  َکِمْـسِاب  َُکلَئْـسَا  ّینِا  ََمُهّللَا 
ای ٍءْیَِشِلُِکب  َطاحَا  يَذَلا  َکِْملِِعب  ٍءْیَشََلُک َو  ْتَبَلَغ  یَتَلا  َِکتوُرَبَِجب  ٍءْیَش َو  ُُلُک  اَهل  َعَضَخ  یَتَلا  َِکتََوُِقب  ٍءْیَشََلُک َو  َتْرَهَق  یَتَلا  َِکتََزِِعب 

ٍدََمَُحم ِلآ  ٍدََمَُحم َو  یلَع  ِِلَص  ُنمْحَرای  ُهّللَاای  ٍءْیَِشِلُک ] َدَْعب  ًاِیقاب  ایَو   ] ٍءْیَِشِلُک َْلبق  ُلََوَا  ای  ُسوُُُدق  ای  ُرُون 

َمَِعِنلا ُِرِیَُغت  یَتَلا  َبُونُُذلا  َِیل  ْرِفْغا  َو 

َمَِقِنلا ُلِْزُنت  یَتَلا  َبُونُُذلا  َِیل  ْرِفْغا  َو 

َءََاجََرلا ُعَطْقَت  یَتَلا  َبُونُُذلا  َِیل  ْرِفْغا  َو 

َءََادْعْالا ُلیُدت  یَتَلا  َبُونُُذلا  َِیل  ْرِفْغا  َو 

َءََاعُُدلا ُُدُرَت  یَتَلا  َبُونُُذلا  َِیل  ْرِفْغا  َو 
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اِهب ُُقَحَتُْسی  یَتَلا  َبُونُُذلا  َِیل  ْرِفْغا  َو 
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ِءََالَْبلا ُلوُُزن 

ِءََامََسلا َْثیَغ  ُسِبْحَت  یَتَلا  َبُونُُذلا  َِیل  ْرِفْغا  َو 

َءََاطِْغلا ُفِشْکَت  یَتَلا  َبُونُُذلا  َِیل  ْرِفْغا  َو 

َءََانَْفلا ُلِِجَُعت  یَتَلا  َبُونُُذلا  َِیل  ْرِفْغا  َو 

َمَدََنلا ُثِرُوت  یَتَلا  َبُونُُذلا  َِیل  ْرِفْغا  َو 

ِلَبْقَتْسُم یف  ِراهََنلا  ِْلیََللِاب َو  ُرِذاُحا  ام  ِِرَش  ْنِم  یِنفاع  ُماُرت َو  یَتَلا ال  َهَنیصَْحلا  َکَعْرِد  ینِْـسْبلَا  َمَصِْعلا َو  ُِکتْهَت  یَتَلا  َبُونُُذلا  َِیل  ْرِفْغا  َو 
ِهِذه یتَنَس 

ِمیظَْعلا ِنآْرُْقلا  یناثَْملا َو  ِْعبْسلا  ََبَر  ِمیظَْعلا َو  ِشْرَْعلا  ََبَر  ََنُهَْنَیب َو  ام  ََنِهیف َو  ام  ِْعبََسلا َو  َنیضَرْالا  ََبَر  ِْعبََـسلا َو  ِتاومََـسلا  ََبَر  ََمُهّللَا 
ِِهب َْتیََمَس  اِمب  َِکب َو  َُکلَئْسَا  َنیِّیبََنلا  ِمََتاخ  َنیلَسْرُْملا َو  ِِدِیَس  هلآ  هیلع و  ُهّللا  یََلَـص  ٍدََمَُحم  ََبَر  َلیئَْربَج َو  َلیئََاکیم َو  َلیفارِْـسا َو  ََبَر  َو 
ام ُلَعْفَت  ِریثَْکلِاب َو  ِلیلَْقلِاب َو  ِتانَـسَْحلا  ُفِعاُضت  ٍلیِزَج َو  ََلُک  یطُْعت  ٍروُذْحَم َو  ََلُک  ُعَفْدَت  ِمیظَْعلِاب َو  ُُنُمَت  يذـََلا  َْتنَا  ُمیظَع  ای  َکَسْفَن 

ینََبِحَا َكِرُوِنب َو  یهْجَو  ْرِِضَن  َكَْرتِس َو  ِهِذه  یتَنَس  ِلَبْقَتْـسُم  یف  ینِْـسْبلَا  ِِهْتَیب َو  ِلْهَا  ٍدََمَُحم َو  یلَع  ِِلَص  ُنمْحَر  ای  ُهّللَا  ای  ُریدَق  ای  ُءََاشَت 
ْنِم ًادَحَا  ِهیطْعُم  َْتنَا  ام  ِْریَخ  ْنِم  َكَدـْنِع َو  ام  ِْریَخ  ْنِم  ینِطْعَا  َِکتََیِطَع َو  َمیـسَج  َِکتَمارَک َو  َفیرَـش  َکَناوْضِر َو  ینِْغَِلب  َِکتََبحَِمب َو 

ای ٍهََِیَلب  ْنِم  ُءََاشَت  ام  َِعفاد  ای  ٍهََیِفَخ َو  ِِلُک  َِملاع  ای  يوَْجن َو  ِِلُک  َدِـهاش  ای  يوْکَـش َو  ِِلُک  َعِضْوَم  ای  َکَتَِیفاع  َِکلذ  َعَم  ینِْـسْبلَا  َکِْقلَخ َو 
ِهاـفَْولا ِْریَخ  یلَع  ِِهتََنُـس َو  هلآ َو  هیلع و  ُهّللا  یََلَـص  ٍدََـمَُحم  ِنید  یلَع  ِِهتَرِْطف َو  َمیهاْربِا َو  ِهََِلم  یلَع  ینََفَوَت  ِزُواـجََتلا  َنَسَح  اـی  ِوـْفَْعلا  َمیرَک 

َِکئََادْعِال ًایِداعُم  َِکئََاِیلوِال َو  ًاِیلاُوم  ینََفَوَتَف 

ٍلَمَع ِِلُک  َیِلا  یْنِبِلْجَا  َْکنِم َو  ینُدِعاُبی  ٍلِْعف  ْوَا  ٍلْوَق  ْوَا  ٍلَمَع  ََلُک  ِهَنََسلا  ِهِذه  یف  یْنِبِنَج  ََمُهّللَا َو 
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ِِهتَِبقاع َرَرَض  ُفاخَا  یّنِم  ُنوُکَی  ٍلِْعف  ْوَا  ٍلْوَق  ْوَا  ٍلَمَع  ِِلُک  ْنِم  ینْعَْنما  َنیمِحاّرلا َو  َمَحْرَا  ای  ِهَنََـسلا  ِهِذه  یف  َْکنِم  یُنبِِرَُقی  ٍلِْعف  ْوَا  ٍلْوَق  ْوَا 
ُمیحَر ای  ُفُؤَر  ای  َكَْدنِع  یل  ٍٍظَح  ْنِم  ًاصْقَن  ِِهب  َبِجوَتْسَاَف  یّنَع  َمیرَْکلا  َکَهْجَو  َفِرْصَت  ْنَا  َراذِح  ِْهیَلَع  َياِّیا  َکَتْقَم  ُفاخَا  َو 

َكُراج ََزَع  َکَتَمارَک  یل  ْبَه  َِکتَِیفاع َو  َْرتِس  یْنِلِلَج  َکِفَنَک َو  یف  َكِراوِج َو  یفوََکِظْفِح  یف  ِهِذه  یتَنَـس  ِلَبْقَتْـسُم  یف  یْنلَعْجا  ََمُهّللَا 
َكُْریَغ َهِلا  َكُؤََانَث َو ال  ََلَج  َو 

َِکب ُذوُعَا  ْمُْهنِم َو  َْکیَلَع  ِقْدِِصلِاب  َلاق  ْنَِمل  ًاِمِلَسُم  یْنلَعْجا  ْمِِهب َو  ینْقِْحلَا  َِکئََاِیلْوَا َو  ْنِم  یضَم  ْنَم  یِحلاِصل  ًاِعبات  یْنلَعْجا  ََمُهّللَا 

َِکتَمْحَر َو َْنَیب  یْنَیب َو  َِکلذ  ُلوُحَیَف  یتاوَهَِشب  یلاِغتْشا  َياوَِهل َو  یعاِبِتا  یسْفَن َو  یلَع  یفارِْسا  یْملُظ َو  یتَئیطَخ َو  یب  َطیُحت  ْنَا  ََمُهّللا 
َِکتَمِْقن َکِطَخَِسل َو  ًاضِِرَعَتُم  َكَْدنِع  ًاّیِْسنَم  ُنوُکَاَف  َِکناوْضِر 

یْفلُز َْکَیل   ِ یْنبِِرَق یّنَع َو  ِِهب  یضْرَت  ٍِحلاص  ٍلَمَع  ِِلُِکل  ینِْقِفَو  ََمُهّللَا 

َُهل َتْزَْجنَا  َكَدـْعَو َو  ُهَْتقَدَـص  ُهََمَغ َو  َْتفَـشَک  ُهََمَه َو  َتْجََرَف  ِهِِوُدَـع َو  َلْوَـه  هلآ  هیلع و  ُهّللا  یََلَـص  ًادََـمَُحم  َکََِـیبَن  َْتیَفَک  اـمَک  ََمُهّللَا 
َكَدْهَع

َِکتَمْحَِرب ینِْغَِلب  اهیف َو  ِشاعَْملا  َقیـض  اهَنازحَا َو  اهَروُرُـش َو  اهَتَْنِتف َو  اهَماقْـسَا َو  اـِهتافآ َو  ِهَنََـسلا َو  ِهِذـه  َلْوَه  ینِفْکاَـف  َِکلذـِبَف  ََمُهّللَا 
ام یل  َرِفْغَت  ْنَا  َُکلَئْسَا  َفَرَتْعا َو  َناکَتْسا َو  َمَلَظ َو  َءََاسَا َو  ْنَم  لاؤس  َُکلَئْـسَا  یلَجَا  یهَْتنُم  یِلا  يْدنِع  ِهَمِْعِنلا  ِماوَد  ِمامَِتب  ِهَِیفاْعلا  َلامَک 
ْنِم َیَِقب  میف ا  ِبُونُُذـلا  َنِم  یه  ِلا -  ینَمِـصْعَت  ْنَا  ََیَلَع َو  َکـِتَِکئََالَم  ُمارِک  اْهتَـصْحَا  َکـُتَظَفَح َو  اْهتَرَـصَح  یَتَلا  ِبُونُُذـلا  َنِم  یـضَم 

َُکْتلَئَس ام  ََلُک  یِنتا  ٍدََمَُحم َو  ِْتَیب  ِلْهَا  ٍدََمُحم َو  یَلَع  ِِلَص  ُمیحَر  ای  ُنمْحَر  ای  ُهّللَا  ای  یلَجَا  یهَْتنُم  یِلا  يرْمُع 

ناضمر 1 ياه  www.Ghaemiyeh.comینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 834زکرم  هحفص 99 

http://www.ghaemiyeh.com


َنیمِحاّرلا َمَحْرَا  ای  َِهباجِِالِاب  یل  َْتلََفَکَت  ِءاعُُدلِاب َو  ینَتْرَمَا  َکََنِاَف  ِهیف  َْکَیِلا  ُْتبِغَر  َو 

هدومرف رکذ  هام  لّوا  بش  رد  ار  اعد  نیا  دّیس  هک  دیوگ  ریقف 

ناضمر كرابم  هام  مشش  زور 

نیا هنارکـش  يارب  هک  هدرک  تیاور  دّیـس  مالـسلا و  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  اب  دـندرک  تعیب  مدرم  کی  تسیود و  هنـس  مشـش  زور 
دنناوخب دیحوت  هبترم  جنپ  تسیب و  دمح  زا  دعب  تعکر  ره  رد  دنراذگب  زور  نیا  رد  زامن  تعکر  ود  تمعن 

ناضمر هام  رد  ضیب  یلایل  عورش 

: مهدزیس بش 

لسغ لوا  تسلمع  هس  نآ  رد  تسا و  ضیب  یلایل  لّوا 

: مود

دیحوت هبترم  جنپ  تسیب و  دمح و  تعکر  ره  رد  زامن  تعکر  راهچ 

: مّوس

ْکلُْملا و َكَراـبَت  ََسی و  دـمح  زا  دـعب  تعکر  ره  رد  دوش  یم  هدـناوخ  زین  نابعـش  بجر و  مهدزیـس  بش  رد  هک  زاـمن  تعکر  ود 
ریجم ياـعد  حرـش  رد  قباـس  رد  مالـس و  ود  هب  تعکر  راـهچ  هب  دوش  یم  هدـناوخ  زاـمن  نیا  مهدراـهچ  بش  رد  دـناوخب و  دـیحوت 
گرب ناراـب و  تارطق  ددـع  هب  هچرگا  دوـش  هدـیزرمآ  شناـهانگ  دـناوخب  ناـضمر  هاـم  ضیبـلا  ماـّیا  رد  ار  نآ  هک  ره  هک  تشذـگ 

دشاب نابایب  گیر  ناتخرد و 

ناضمر هام  مهدزناپ  بش  لامعا 

: تسلمع دنچ  نآ  رد  تسا و  هکربتم  یلایل  زا  مهدزناپ  بش 

لسغ لّوا 

: مّود

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ترایز 

: مّوس

دیحوت كرابت و  ََسی و  دمح و  هب  زامن  تعکر  شش 
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: مراهچ

مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  زا  هعنقم  رد  دیفم  خیـش  دناوخب  دیحوت  هبترم  هد  دـمح  زا  دـعب  تعکر  ره  رد  زامن  تعکر  دـص 
ّنج زا  ار  وا  نانمشد  وا  زا  دننک  عفد  هک  هکئالم  هد  وا  يوس  هب  دتسرفب  یلاعت  قح  دروآ  اج  هب  ار  لمع  نیا  هک  ره  هک  هدرک  تیاور 

شتآ زا  دننک  نمیا  ار  وا  هک  وا  تْوَم  دزن  هتشرف  یس  دتسرفب  سنا و  و 

: مجنپ

هیلع نیسح  ربق  دزن  دوش  رضاح  هک  یسک  قح  رد  یئامرف  یم  هچ  هک  دندرک  لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  هک  هدش  تیاور 
: دومرف ناضمر  هام  همین  بش  رد  مالسلا 

بش هلفان  زا  ریغ  زامن  نیا  ءاشع و  زامن  زا  دعب  تعکر  هد  ناضمر  هام  همین  بش  رد  ترضح  نآ  ربق  دزن  دراذگ  زامن  هک  یسک  َهب  َهب 
هد ٌدَحَا  ُهّللا  َوُه  ُْلق  دمح  زا  دعب  تعکر  ره  رد  دناوخب  دشاب و 
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دنیب هب  باوخ  رد  ات  دورن  ایند  زا  دـیامرف و  تبث  شتآ  زا  دازآ  ار  وا  یلاـعت  قح  مّنهج  شتآ  زا  یلاـعت  دـنوادخ  هب  دربب  هاـنپ  هبترم و 
هنس همین  زور  شتآ  زا  ار  وا  دننادرگ  نمیا  هک  يا  هکئالم  تشهب و  هب  ار  وا  دنهد  تراشب  هک  يا  هکئالم 

: مّود

دش عقاو  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ترضح  تداعس  اب  تدالو 

زور نیا  ریغ  رد  روهشم  نکل  هدوب  زور  نیا  رد  جنپ  دون و  دص و  هنس  رد  مالسلا  هیلع  یقت  دمحم  ماما  ّدلوت  هک  هدومرف  دیفم  خیش  و 
دراد رایسب  تیلضف  نآ  رد  تاّرَبَم  تاقدص و  تسا و  یفیرش  رایسب  زور  لاح  ره  هب  تسا 

: مهدفه بش 

ردب و رد  دندرک  تاقالم  شیرق  راّفک  رکشل  اب  هلآ  هیلع و  ِهََللا  یََلَص  لوسر  ترضح  رکشل  بش  نآ  رد  تسا و  یکرابم  رایـسب  بش 
ءاملع اذهل  دوب  مالسا  تاحوتف  مظعا  نآ  داد و  رفظ  نیکرشم  رب  ار  ترضح  نآ  رکـشل  یلاعت  قح  دش و  عقاو  ردب  گنج  شزور  رد 

.دراد میظع  تلیضف  زین  شبش  رد  تدابع  لسغ و  ندومن و  رایسب  ادخ  رکش  هقدص و  تسا  بحتسم  زور  نآ  رد  هک  دنا  هدومرف 

: هک دیوگ  فلؤم 

: دومرف باحصا  اب  هلآ  هیلع و  ِهََللا  یََلَص  لوسر  ترضح  رَْدب  بش  نآ  رد  هک  هدش  دراو  رایسب  تایاور 

ترـضح دندرکن  راک  نیا  رب  مادـِقا  مادـکچیه  دـندرک و  توکُـس  باحـصا  دروایب  دـشکب  بآ  هاچ  زا  دورب  ام  يارب  بشما  تسیک 
سپ تشاد  تملظ  دمآ و  یم  داب  درـس و  دوب  یبش  بش  نآ  تفر و  نوریب  بآ  بلط  هب  تشادرب  یکـشم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

هاچ زا  ات  تفاین  يْولَد  ترضح  نآ  کیرات و  دوگ و  رایسب  دوب  یهاچ  نآ  بآ و  هاچ  هب  دیسر 
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نآ هب  دروـخرب  یتخـس  داـب  هاـگان  هک  ندـمآ  هب  درک  ور  دـمآ  نوریب  درک و  رپ  ار  کـشم  تفر و  نییاـپ  هاـچ  هب  مَرَجـال  دـشک  بآ 
: هک دومرف  تکرح  تساخرب و  سپ  دش  فرطرب  ات  تسشن  نآ  یتخس  زا  بانج  نآ  هک  ترضح 

نامه زین  مّیـس  هبترم  دورب  دورب  تساوخرب  هراب  رگید  دش  ّدر  زین  وا  ات  تسـشن  ترـضح  نآ  دـمآ  نآ  دـننام  رگید  یتخـس  داب  هاگان 
ترضح دیناسر  هلآ  هیلع و  ِهََللا  یََلَص  لوسر  ترضح  هب  ار  دوخ  تساخرب و  دش  ّدر  نوچ  تسشن و  ترضح  نآ  دیسر و  يداب  وحن 

تفرگارف هزرل  ارم  دوب و  تخس  رایسب  هک  دیـسر  نم  هب  يداب  هبترم  هس  هک  درک  ضرع  يدمآ  رید  هچ  يارب  نسحلاَابَا  ای  هک  دیـسرپ 
: دومرف دوب  اهداب  نآ  ندش  فرطرب  تهج  هب  مثکم  و 

: دومرف هن  درک  ضرع  ّیلع  ای  دوب  هچ  اهنآ  یتسناد  ایآ 

درک و مالس  وت  رب  هک  هتشرف  رازه  اب  دوب  لیئاکیم  يرگید  دندرک و  مالس  درک و  مالس  وت  رب  هک  هتـشرف  رازه  اب  دوب  لیئربج  لّوا  نآ 
.ام ِدَدَم  تهج  هب  دندمآ  دورف  اهنیا  دندرک و  مالس  وت و  رب  درک  مالس  هک  هکئالم  رازه  اب  دوب  لیفارسا  نآ  زا  سپ  دندرک و  مالس 

: هک دیوگ  ریقف 

هدوب تبقنم  هس  رازه و  هس  بش  کی  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  يارب  زا  هک  هتفگ  هک  یسک  نآ  لوق  تسا  نیمه  هب  هراشا 

ردق ياه  بش  هکرتشم  لامعا 

: مهدزون بش 

رتهب نآ  رد  لمع  دسر و  یمن  نآ  تلیضف  یبوخ و  هب  یبش  لاس  مامت  رد  هک  تسا  یبش  نامه  ردق  بش  تسا و  ردق  ياه  بش  لّوا 
دوش یم  لاس  روما  ریدقت  بش  نآ  رد  هام و  رازه  رد  لمع  زا  تسا 
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مالسلا هیلع  نامز  ماما  تمدخ  هب  دنوش و  یم  لزان  نیمز  هب  راگدرورپ  نذا  هب  بش  نآ  رد  تسا  هکئالم  مظعا  هک  حور  هکئالم و  و 
ود رب  ردق  ياه  بش  لامعا  دننک و  یم  ضرع  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  رب  تسا  هدش  رّدقم  سکره  يارب  هچنآ  دـنوش و  یم  فّرـشم 

تسا زیچ  دنچ  نآ  سپ  لّوا  اّما  یبش  ره  هب  تسا  صوصخم  هکنآ  رگید  درک و  دیاب  بش  هس  ره  رد  هکنآ  یکی  تسا  عون 

دنکب لسغ  اب  ار  ماش  زامن  هک  تسا  رتهب  ندرک  باتفآ  بورغ  نراقم  ار  اهبش  نیا  لسغ  هک  هدومرف  یسلجم  همّالع  تسا  لسغ  لّوا 

: مّود

ِْهَیِلا ُبُوتَا  َهّللا َو  ُرِفْغَتْـسَا  هبترم  داتفه  غارف  زا  دـعب  دـناوخب و  دـیحوت  هبترم  تفه  دـمح  زا  دـعب  تعکر  ره  رد  تسا  زامن  تعکر  ود 
دیوگب

« ربخلا  » دزرمایب ار  شردام  ردپ و  ار و  وا  یلاعت  ّقح  ات  دزیخنرب  دوخ  ياج  زا  هک  تسا  هلآ  هیلع و  ِهََللا  یََلَص  يوبن  تیاور  رد 

: مّوس

ِراّنلا َنِم  َِکئََاقَتُع  ْنِم  ینَلَعْجَت  ْنَا  یجُْری  ُفاُخی َو  ام  ینْسُْحلا َو  َكُؤََامْسَا  ُرَبْکْالا َو  َکُمْسا  ِهیف  ِهیف َو  ام  ِلَْزنُْملا َو  نآرق 

دهاوخب دراد  هک  تجاح  ره  سپ 

: مراهچ

: دیوگب دراذگب و  رس  ربو  دریگب  ار  فیرش  فَحصُم  هکنآ 

َْکنِم َکِِقَِحب  ُفَرْعَا  َدَحَا  الَف  ْمِْهیَلَع  َکِِقَِحب  ِهیف َو  ُهَتْحَدَم  ٍنِمُْؤم  ِِلُک  ِِقَِحب  ِِهب َو  ُهَْتلَسْرَا  ْنَم  ِِقَِحب  ِنآْرُْقلا َو  اَذه  ِِقَِحب  ََمُهّللَا 

: دیوگب هبترم  هد  سپ 

ُهّللَا ای  َِکب 

ٍدََمَحُِمب هبترم  هد  و 

یلَِعب هبترم  هد  و 

َهَمِطاِفب هبترم  هد  و 

ِنَسَْحلِاب هبترم  هد  و 

ِْنیَسُْحلِاب هبترم  هد  و 
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ِْنیَسُْحلا ِْنب  ِّیلَِعب  هبترم  هد  و 

ِیلَع ِْنب  ِدََمَحَُمب  هبترم  هد  و 

ٍدََمَُحم ِْنب  ِرَفْعَِجب  هبترم  هد  و 

ٍرَفْعَج ِْنب  یَسوُِمب  هبترم  هد  و 

یسُوم ِْنب  ِِِیلَِعب  هبترم  هد  و 

ِیلَع ِْنبِدََمَحُِمب  هبترم  هد  و 

ٍدََمَُحم ِْنب  ِِِیلَِعب  هبترم  هد  و 

و
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ِیلَع ِْنب  ِنَسَْحلِاب  هبترم  هد 

نک بلط  يراد  هک  تجاح  ره  سپ  ِهََجُْحلِاب  هبترم  هد  و 

: مجنپ

نانُطب زا  دنک  یم  ادـن  متفه  نامـسآ  زا  يدانم  دوش  یم  ردـق  بش  نوچ  هک  تسا  ربخ  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـنک  ترایز 
هدمآ مالسلا  هیلع  نیسُح  ربق  ترایز  هب  هک  ار  هک  ره  هدیزرمآ  یلاعت  ّقح  هک  شرع 

: مشش

نامسآ و ناگراتس  ددع  هب  دنچره  دوش  هدیزرمآ  وا  ناهانگ  ار  ردق  بش  دنک  ایحا  هکره  هدش  تیاور  انامه  ار  اهبش  نیا  درادب  ایحا 
دشاب اهایرد  لیکو  اههوک  ینیگنس 

: متفه

دناوخب دیحوت  هبترم  هد  دمح  زا  دعب  تعکر  ره  رد  هک  تسنآ  لضفا  دراد و  رایسب  تلیضف  هک  دنک  زامن  تعکر  دص 

: دناوخب متشه 

ََکل ُفِرَتْعَا  یسْفَن َو  یلَع  َِکلِذب  ُدَهْشَا  ًاءََوُس  اْهنَع  ُفِرْـصَا  ًاّرَـض َو ال  ًاعْفَن َو ال  یـسْفَِنل  ُِکْلمَا  ًارِخاد ال  ًاْدبَع  ََکل  ُْتیَْـسمَا  ّینِا  ََمُهّللَا 
ِهِذه یف  ِهَرِفْغَْملا  َنِم  ِتانِمْؤُْملا  َنینِمْؤُْملا َو  َعیمَج  ینَتْدَع َو  ام َو  یل  ْزِْجنَا  ٍدََمَُحم َو  ِلا  ٍدََمَُحم َو  یلَع  ِِلَصَف  یتَلیح  ِهََِلق  یتََُوق َو  ِفْعَِضب 

ُنیهَْملا ُریقَْفلا  ُفیعََضلا  ُنیکَتْسُْملا  ُنیکْسِْملا  َكُْدبَع  ّینِاَف  ینَْتیَتا  ام  ََیَلَع  ْمِْمتَا  ِهَْلیََللا َو 

َءََاّرَـس یف  یّنَع  ْتَاَْطبَا  ْنِا  َِکَتباِجا َو  ْنِم  ًاِسیا  ینَْتیَطْعَا َو ال  امیف  َِکناسْحِِال  ًالِفاغ ]  ] ینَْتَیلْوَا َو ال امیف  َكِرْکِِذل  ًایِـسان  یْنلَعْجَت  ََمُهّللَا ال 
ِءََاعُُدلا ُعیمَس  َکََنِا  َءََامْعَن  ْوَا  ٍسُْؤب  ْوَا  ٍءََالَب  ْوَا  ٍهَِیفاع  ْوَا  ٍءََاخَر  ْوَا  ٍهََدِش  ْوَا  َءََاّرَض  ْوَا 

عوکر و دوعق و  مایق و  لاح  رد  هدناوخ  یم  اهبـش  نیا  رد  هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  زا  یمعفک  ار  اعد  نیا  و 
ردپ دوخ و  ترخآ  ایند و  بلاطم  يارب  زا  اعد  شزرمآ و  بلط  اهبش  نیا  رد  لامعا  نیرتهب  هک  هدومرف  هر )  ) یسلجم همّالع  دوجس و 

ردام و 
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رودقم هچنآ  مالـسلا  مهیلع  دمحم  لآ  دـمحم و  رب  تاولـص  راکْذَا و  تسا و  ناشیا  هدرم  هدـنز و  نمؤم  ناردارب  دوخ و  ناشیوخ  و 
دنناوخب بش  هس  نیا  رد  ار  ریبک  نشوج  ءاعد  هک  تسا  هدش  دراو  تایاور  زا  یضعب  رد  دوش و 

: هک دیوگ  ریقف 

تشذگ ِقباس  رد  نشوج  ءاعد 

: هک دش  ضرع  هلآ  هیلع و  ِهََللا  یََلَص  لوسر  ترضح  تمدخ  هک  هدش  تیاور  و 

؟ مهاوخب دوخ  دنوادخ  زا  هچ  ار  ردق  بش  منک  كرد  نم  رگا 

: دومرف

.ار تیفاع 

ردق ياه  بش  هصوصخم  لامعا 

مهدزون بش  لامعا 

اهبش نیا  هصوصخم  لامعا  ینعی  مّود  اّما  و 

تسا زیچ  دنچ  مهدزون  بش  لامعا  سپ 

: لّوا

ِْهَیِلا ُبُوتَا  ّیبَر َو  َهّللاُرِفْغَتْسَا  هبترم  دص 

: مّود

هبترم دص 

َنینِمْؤُْملا ِریمَا  َهَلَتَق  ْنَْعلا  ََمُهّللَا 

: مّوس

.تشذگ مراهچ  مسق  رد  هک  ار  َناک  يَذَلااَذ  ای  ءاعد  دناوخب 

: دناوخب مراهچ 
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ُلََدَُبی ُُدَُری َو ال  يَذَلا ال  ِءََاضَْقلا  ِیف  ِرْدَْقلا َو  ِهَْلَیل  یف  ِمیکَحلا  ِْرمْالا  َنِم  ُقُْرفَت  امیف  ِمُوتْحَْملا َو  ِْرمْالا  َنِم  ُرِِدَُقت  یضْقَت َو  امیف  ْلَعْْجا  ََمُهّللَا 
یضْقَت َو امیف  ْلَعْجا  ْمُُهتاِئِیَس َو  ْمُْهنَع  ِرََفَکُْملا  ُمُُهبُونُذ  ِروُفْغَْملا  ُمُُهیْعَس  ِروُکْـشَْملا  ُمُهُُجَح  ِروُْربَْملا  ِمارَْحلا  َِکْتَیب  ِجاّجُح  ْنِم  ینَُبتْکَت  ْنَا 

دنک رکذ  ار  دوخ  تجاح  هملک  نیا  ياج  هب  اذَک و  اذَک َو  یب  َلَعْفَت  یقْزِر َو  یف  ََیَلَع  َعِِسَُوت  يرْمُع َو  َلیُطت  ْنَا  ُرِِدَُقت 

مکی تسیب و  بش  لامعا 

رـس رب  نآرق  هللا و  َوُه  ُلق  تفه  زامن  ترایز و  ءایحا و  لسغ و  زا  ار  بش  نآ  لامعا  دـیاب  تسا و  مهدزون  بش  زا  رتدایز  شتلیـضف 
ءایحا و لسغ و  رد  هدـش  دـیکأت  تایاور  رد  دروآ و  لمع  هب  بش  نیا  رد  اهریغ  ریبک و  نشوج  ياعد  زامن و  تعکر  دـص  نتفرگ و 
هک تسا  تیاور  دنچ  رد  تسا و  بش  ود  نیا  زا  یکی  ردق  بش  هکنآ  مّیـس و  تسیب و  بش  بش و  نیا  رد  تدابع  رد  دـهج  ّدـج و 

: دندومرف هکلب  دندرکن  نییعت  تسا  بش  ود  نیا  زا  کیمادک  ردق  بش  هک  دییامرف  نّیعم  هک  دندرک  لاؤس  موصعم  زا 

: دندومرف هکنآ  ای  ُُبلْطَت  امیف  ِْنیَتَْلَیل  َرَْسیَا  ام 

ِبَهْذَـم ْنِم  ٍدِـحاو  ٍسِلْجَم  یف  ِخـِیاشَْملا  یَلَع  یْلمَا  امیف  قوُدََـصلا  اَنُْخیَـش  َلاـق  َکـِلذ َو  ُوَْحن  ِْنیَتَلَیل و  یف  اریخ  َلَـعفَت  ْنَا  َکـْیلَع  اـم 
ُلَْضفَا َوُهَف  ِْملِْعلا  ِهَرَکاذُِمب  ِْنیَتَْلیََللا  ِْنیَتاه  ییْحَا  ْنَم  ِهََیِمامِِالا َو 

: ناضمر هام  رخآ  ههد  لامعا 

هلمجلاب و 
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هیلع قداص  ترضح  زا  یفاک  رد  ینیلک  خیش  هک  تسا  اعد  نیا  هلمج  زا  هک  رخآ  ههد  ياه  بش  ياهاعد  هب  دنک  عورش  بش  نیا  زا 
: دومرف هک  هدرک  تیاور  مالسلا 

: بش ره  رد  ناضمر  هام  رخآ  ههد  رد  ییوگ  یم 

ِْهیَلَع یُنبِِذَُعت  ٌهَِعبَت  ْوَا  ٌْبنَذ  یلَِبق  ََکل  ِهِذه َو  یتَْلَیل  ْنِم  ُرْجَْفلا  َُعلْطَی  ْوَا  َناضَمَر  ُرْهَش  یّنَع  َیِضَْقنَی  ْنأ  ِمیرَْکلا  َکِهْج  ِلالَِجب َو  ُذوُعَا 

یم لفاون  ضیارف و  زا  دـعب  رخآ  ههد  زا  بش  ره  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هک  هدرک  لقن  نیمـالا  دـلب  هیـشاح  رد  یمعفک  و 
: دناوخ

َنِم اْنلَعْجا  انِسُْفنَا َو  یلَع  اِنفارْسِِاب  انْذِخا  ُؤت  ًالُوبْقَم َو ال  اّنِم  ُهْمََلَسَت  ِهیف َو  انَریصْقَت  اَنل  ْرِفْغا  َناضَمَر َو  ِرْهَش  ْنِم  یـضَم  ام  ََقَح  اّنَعِِدَا  ََمُهّللَا 
: دومرف َنیموُرْحَْملا و  َنِم  اْنلَعْجَت  َنیموُحْرَْملا َو ال 

رد یـصاعم  زا  ار  وا  دراد  هگن  ناضمر و  هام  زا  هتـشذگ  ماّیا  رد  هدزرـس  وا  زا  هک  يریـصقت  یلاعت  ّقح  دزرمایب  ار  نیا  دیوگب  هک  ره 
.هام هّیقب 

: هک هدرک  لقن  مِزاُرم  زا  ْریَمُع  یبَا  نبا  زا  لابقا  رد  سواط  نب  دیس  هلمج  زا  و 

: دناوخ یم  رخآ  ههد  زا  بش  ره  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح 

َهَمْرُح َتْمََظَعَف  ِناقْرُْفلا  يدُْـهلا َو  َنِم  ٍتاِنَِیب  ِساّنِلل َو  ًيدُـه  ُناْرُْقلا  ِهیف  َلِْزنُا  يذـََلا  َناضَمَر  ُرْهَـش  ِلَْزنُْملا  َِکباتِک  یف  َْتُلق  َکـََنِا  ََمُهّللَا 
ٍرْهَش ِْفلَا  ْنِم  ًاْریَخ  اهَْتلَعَج  ِرْدَْقلا َو  ِهَْلیَِلب  ُهَتْصَصَخ  ِنارُْقلا َو  َنِم  ِهیف  َْتلَْزنَا  اِمب  َناضَمَر  ِرْهَش 

َنِم ِهِدَدَِعل  یصْحَا  یّنِم َو  ِِهب  ُمَلْعَا  َْتنَا  ام  یِلا  ُْهنِم  یهِلا  ای  ُتْرِص  ْدَق  ْتَمََرَـصَت َو  ْدَق  ِهیلاَیلَو  ْتَضَْقنا  ِدَق  َناضَمَر  ِرْهَـش  ُماّیَا  ِهِذه  ََمُهّللَا َو 
ِلا ٍدََمَُحم َو  یلَع  َِیِلَُصت  ْنَا  َنوُِحلاّصلا  َكُدابِع  َنُولَسْرُْملا َو  َكُؤََاِیْبنَا  َنُوبََرَقُْملا َو  َُکتَِکئََالَم  ِِهب  َکَلَئَـس  اِمب  َُکلَئْـسَاَف  َنیعَمْجَا  ِْقلَْخلا 

ٍدََمَُحم
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یئََاعُد َو َبیجَتْـسَت  یبُُرَقَت َو  َلََبَقَتَت  َکِمَرَک َو  َكِْوفَِعب َو  ََیلَع  َلََضَفَتَت  ْنَا  َکـِتَمْحَِرب َو  َهََنَْجلا  ِینَلِخْدـُت  ِراـّنلا َو  َنِم  یتَبَقَر  ََکـُفَت  ْنَا  َو 
ُماّیَا َیِـضَْقنَی  ْنَا  ِمیظَْعلا  َِکلالَِجب  ِمیرَْکلا َو  َکِهْجَِوب  ُذوُعَا  یهِلا َو  ِهَمایِْقلا  ِموَِیل  ُهَتْدَدـْعَا  ٍلْوَه  ِِلُـک  ْنِم  ِفْوَْخلا  َمْوَی  ِْنمْـالِاب  ََیَلَع  ََنُمَت 

يِدِیَـس يِدِیَـس  يِدِیَـس  یل  اهْرِفْغَت  َْمل  یّنِم  اَهََـصَتْقَت  ْنَا  ُدـیُرت  ٌهَئیََطَخ  ْوَا  ِِهب  ینُذِـخا  ُؤت  ٌْبنَذ  ْوَا  ٌهَِعبَت  یلَِبق  ََکل  ِهیلاـَیلَو َو  َناـضَمَر  ِرْهَش 
َنْالا َنِمَف  ینََع  َتیضَر  ْنُکَت  َْمل  ْنِا  ًاضِر َو  یّنَع  ْدَدزْاَف  ِرْهََشلا  اَذه  یف  ینَع  َتیضَر  َْتنُک  ْنِا  َْتنَا  ِّالا  َهِلا  ِْذا ال  َْتنَا  ِّالا  َهِلا  ای ال  َُکلَئْـسَا 

ُدَمَص ای  ُدَحَا  ای  ُهّللَا  ای  َنیمِحاّرلا  َمَحْرَا  ای  یّنَع  َضْراَف 

: وگب رایسب  ٌدَحَا و  ًاوُفُک  َُهل  ْنُکَی  َْمل  َْدلُوی َو  َْمل  ِْدلَی َو  َْمل  ْنَم  ای 

ْيَا مالـسلا  هیلع  َبوُقْعَی  ِِمَه  َجِِرَفُم  ْيَا  مالـسلا  هیلع  َبُوُیَا  ْنَع  ِماظِْعلا  ِبَرُْکلا  ِِرُُـضلا َو  َفِشاک  ای  مالـسلا  هیلع  َدُواِدل  ِدـیدَْحلا  َِنِیَُلم  ای 
ُُهلْهَا َو ال َْتنَا  ام  یب  ْلَْعفا  َنیعَمْجَا َو  ْمِْهیَلَع  َِیِلَُـصت  ْنَا  ُُهلْهَا  َْتنَا  امَک  ٍدََـمَُحم  ِلا  ٍدََـمَُحم َو  یلَع  ِِلَـص  مالـسلا  هیلع  َفُسُوی  ِِمَغ  َسِِفَنُم 

ُُهلْهَا اَنَا  ام  یب  ْلَعْفَت 

مکی تسیب و  بش  ياعد 

بـش رد  ینعی  یلوا  هلیل  رد  یئوگ  یم  هک  هدـش  لقن  الَـسُْرم  حابـصم  هعنقم و  رد  ادنـسم و  یفاک  رد  هک  تسا  اهاعد  نیا  هلمج  زا  و 
: مکی تسیب و 

ٍباسِح ِْریَِغب  ُءََاشَی  ْنَم  َقِزار  ای  ِِیَْحلا  ْنِم  ِِتِیَْملا  َجِرُْخم  ِِتِیَْملا َو  َنِم  ِِیَْحلا  َجِرُْخم  ِْلیََللا َو  ِیف  ِراهََنلا  َجـِلُوم  ِراهََنلا َو  ِیف  ِْلیََللا  َجـِلُوم  ای 
ْنَا َُکلَئْسَا  ُءََال  ْالا  ُءََایِْربِْکلا َو  اْیلُْعلا َو  ُلاْثمْالا  ینْسُْحلا َو  ُءََامْسْالا  ََکل  ُهّللَا  ای  ُهّللَا  ای  ُهّللَا  ای  ُمیحَر  ای  ُهّللَا  ای  ُنمْحَر  ای  ُهّللَا  ای 
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یتَئََاِسا َنیِّیِلِع َو  یف  یناسِْحا  ِءََادَهُُـشلا َو  َعَم  یحوُر  ِءََادَعُُـسلا َو  ِیف  ِهَْلیََللا  ِهِذه  یف  یمْـسا  َلَعْجَت  ْنَا  ٍدََمَُحم َو  ِلا  ٍدََـمَُحم َو  یلَع  َِیِلَُـصت 
ِهَرِخْالا ِیف  ًهَنَسَح َو  اْینُُدلا  ِیف  اِنتآ  یل َو  َتْمَسَق  اِمب  ینَیِضُْرت  یّنَع َو  ََکََشلا  ُبِهُْذی  ًانامِیا  یْبلَق َو  ِِهب  ُرِـشاُبت  ًاَنیقَی  یل  َبَهَت  ْنَا  ًهَروُفْغَم َو 

ِلا ًادََـمَُحم َو  َُهل  َْتقََف  اِمل َو  َقیفْوََتلا  ََهبانِِالا َو  َکـَْیِلا َو  َهَبْغََرلا  َكَرْکُـش َو  َكَرْکِذ َو  اـهیف  یْنقُزْرا  ِقیرَْحلا َو  ِراـّنلا  َباذَـع  اـِنق  ًهَنَـسَح َو 
ُمالََسلا ُمِْهیَلَع  ِْهیَلَع َو  ٍدََمَُحم 

مّود تسیب و  بش  ياعد 

َداع یّتَح  َلِزانَم  ِرَمَْقلا  َرِِدَـقُم  ُمیلَع َو  ای  ُزیزَع  ای  َكِریدـْقَِتب  اهِِرَقَتْـسُِمل  ِسْمََـشلا  َيِرُْجم  َنوُِملْظُم َو  ُنَْحن  اذِاَف  ِْلیََللا  َنِم  ِراهََنلا  َخـِلاس  ای 
ُهّللَا ای  ُدْرَف  ای  ُدِحاو  ای  ُدَحَا  ای  ُسوُُُدق  ای  ُهّللَا  ای  ُنمْحَر  ای  ُهّللَا  ای  ٍهَمِْعن  ِِلُک  ََِیلَو  ٍهَبْغَر َو  ِِلُک  یهَْتنُم  ٍرُون َو  ِِلُک  َرُون  ای  ِمیدَْقلا  ِنوُجْرُْعلاَک 

یمْسا َلَعْجَت  ْنَا  ِِهْتَیب َو  ِلْهَا  ٍدََمَُحم َو  یلَع  َِیِلَُصت  ْنَا  َُکلَئْـسَا  ُءََالْالا  ُءایِْربِْکلا َو  اْیلُْعلا َو  ُلاْثمْالا  ینْـسُْحلا َو  ُءََامْـسْالا  ََکل  ُهّللَا  ای  ُهّللَا  ای 
ًانامیا یْبلَق َو  ِِهب  ُرِـشاُبت  ًانیقَی  یل  َبَهَت  ْنَا  ًهَروُفْغَم َو  یتَئََاِسا  َنیِّیِلِع َو  یف  یناـسِْحا  ِءََادَهُُـشلا َو  َعَم  یحوُر  ِءََادَعُُـسلا َو  ِیف  ِهَْلیََللا  ِهِذـه  یف 

یل َتْمَسَق  اِمب  ینَیِضُْرت  یّنَع َو  ََکََشلا  ُبِهُْذی 

ََهبانِِالا َو َْکَیِلا َو  َهَبَغََرلا  َكَرْکُـش َو  َكَرْکِذ َو  اهیف  یْنقُزْرا  ِقیرَْحلاِراّنلا َو  َبا  ذَـع  اِنق  ًهَنَـسَح َو  ِهَرِخَََـالا  ِیف  ًهنَـسَح َو  اْینُُدـلا  ِیف  اـِنتا  َو 
ُمالََسلا ُمِْهیَلَع  ٍدََمَُحم  َلا  ًادََمَُحم َو  َُهل  َْتقََفَو  اِمل  َقیفوََتلا 

مّوس تسیب و  بش  ياعد 

ای ُئِراب  ای  ِءََامََسلا  ِضْرْالا َو  ِراْونْالاو َو  ِمَلُُظلا  ِراِحْبلا َو  ِلابِْجلاَوِراهََنلا َو  ِْلیََللا َو  ََبَر  ٍرْهَـش َو  ِْفلَا  ْنِم  ًاْریَخ  اهَلِعاج  ِرْدَْقلا َو  ِهَْلَیل  ََبَر  ای 
اْیلُْعلا َو ُلاْثمْالا  ینْـسُْحلا َو  ُءََامْـسْالا  ََکل  ُهّللَا  ای  ُهّللَا  ای  ُهّللَا  ای  ُعیدـَب  ای  ُهّللَا  ای  ُمُوُیَق  ای  ُهّللَا  ای  ُنمْحَر  ای  ُهّللَا  اـی  ُناـّنَم  اـی  ُناـّنَح  اـی  ُرِِوَصُم 
ِءََادَهُُشلا َو َعَم  یحوُر  ِءََادَعُُـسلا َو  ِیف  ِهَْلیََللا  ِهِذه  یف  یمْـسا  َلَعْجَت  ْنَا  ٍدََمَُحم َو  ِلا  ٍدََمَُحم َو  یلَع  َِیِلَُـصت  ْنَا  َُکلَئْـسَا  ُءََال  ْالا  ُءََایِْربِْکلا َو 

یل َتْمَسَق  اِمب  ینَیِضُْرت  یّنَع َو  ََکََشلا  ُبِهُذی  ًانامیا  یْبلَق َو  ِِهب  ُرِشاُبت  ًانیقَی  یل  َبَهَت  ْنَا  ًهَروُفْغَم َو  یتَئاِسا  َنیِّیِلِع َو  یف  یناسِْحا 
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ََهبوََتلاو ََهبانِِالا  َْکَیِلا َو  َهَبْغََرلا  َكَرْکُش َو  َكَرْکِذ َو  اهیف  یْنقُزْرا  ِقیرَْحلا َو  ِراّنلا  َباذَع  اِنق  ًهَنَسَح َو  ِهَرِخْالا  ِیف  ًهَنَسَح َو  اْینُُدلا  ِیف  اِنتا  َو 
مالسلا مهیلع  ٍدََمَُحم  َلا  ًادََمَُحم َو  َُهل  َْتقََفَو  اِمل  َقیفْوََتلاو 

: دندومرف هک  نیحلاص  زا  دوخ  دنس  هب  یسیع  نب  دّمحم  هدرک  تیاور  و 

هام مامت  رد  یتسه  هک  یلاح  ره  رب  دوعق و  مایق و  دوجس و  لاح  رد  ار  اعد  نیا  ناضمر  هام  زا  مّیس  تسیب و  بش  رد  ینک  یم  رّرکم 
شیاتـس زا  دـعب  یئوگ  یم  تتایح  راگزور  رد  اعد  نیا  دـیآ  تدای  ینعی  ار  وت  دوش  رـضاح  هک  ینامز  ره  دوش و  تنکمم  هچ  ره  و 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  رب  تاولص  نداتسرف  يراوگرزب و  هب  یلاعت  ّقح  ندرک 

نالف نب  نالف  َِکِِیلَِول  ْنُک  ََمُهّللَا 

: وگب نالف  نب  نالف  ياج  هب  و 

یّتَح ًاْنیَع  الیلَد َو  ًارِـصان َو  ًادـِئََاق َو  ًاِظفاح َو  ًاِّیلَو َو  ٍهَعاس  ِِلُـک  یف  ِهَعاََـسلا َو  ِهِذـه  یف  ِِهئََاـبا  یلَع  ِْهیَلَع َو  َُکتاوَلَـص  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِهََجُْحلا 
زین یناوخ  یم  ًالیوَط و  اهیف  ُهَِعِتَُمت  ًاعْوَط َو  َکَضْرَا  ُهَنِکُْست 

اذَک اذَک َو  یب  ْلَْعفا  ٍدمَُحم َو  ِلا  ٍدََمَُحم َو  یلَع  ِِلَص  َدُواِدل  ِدیدَْحلا  َِنِیَُلم  ای  ِروُُحْبلا  َيِرُْجم  ای  ِرُوبُْقلا  ِیف  ْنَم  َثِعاب  ای  ِرُومُُالا  َِرِبَدُم  ای 

دهاوخب ار  دوخ  تاجاح  هملک  نیا  ياج  هب  و 

َهَْلیََللا َهَْلیََللا 

عوکر و لاح  رد  ار  اعد  نیا  وگب  رخآ و  ات  ِرُومُُـالا  َِرِبَدـُم  اـی  نتفگ  تقو  رد  ینعی  نامـسآ  يوس  هب  ار  دوخ  ياـه  تسد  نک  دـنلب  و 
.ناضَمَر هام  رخآ  بش  رد  زین  ارنآ  وگب  ارنآ و  نک  رّرکم  هتسشن و  هداتسیا و  دوجس و 

مراهچ تسیب و  بش  ياعد 

ای ًانابْسُح  َرَمَْقلا  َسْمََشلا َو  ًانَکَس َو  ِْلیََللا  َلِعاج  ِحابْصِِالا َو  َِقلاف  ای 
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ای ُهّللَا  ای  ُْرتِو  ای  ُدْرَف  ای  ُهّللَا  ای  ُنمْحَر  ای  ُهّللَا  ای  ِمارْکِِالا  ِلالَْجلا َو  ِماْعنِِالاو َو  ِلْضَْفلا  ِلْوَْحلا َو  ِهََوُْقلا َو  ِلْوََطلا َو  ِِنَْملااَذ َو  ای  ُمیلَع  ای  ُزیزَع 
ِلا ٍدََـمَُحم َو  یلَع  َِیِلَُـصت  ْنَا  َُکلَئْـسَا  ُءََالْالا  ُءََایِْربِْکلا َو  اْیلُْعلا َو  ُلاْثمْالا  ینْـسُْحلا َو  ُءََامْـسْالا  ََکل  َْتنَا  ِّالا  َهِلا  ُُیَح ال  ای  ُنِطاب  اـی  ُرِهاـظ 

ًانیقَی یل  َبَهَت  ْنَا  ًهَروُفْغَم َو  یتَئاِسا  َنیِّیِلِع َو  یف  یناسِْحا  ِءََادَهُُشلا َو  َعَم  یحوُر  ِءََادَعُُسلا َو  ِیف  ِهَْلیََللا  ِهِذه  یف  یمْسا  َلَعْجَت  ْنَا  ٍدََمَُحم َو 
ِراّنلا َباذَـع  اِنق  ًهَنَـسَح َو  ِهَرِخْالا  ِیف  ًهَنَـسَح َو  اْینُُدـلا  ِیف  اِنتا  یل َو  َتْمَـسَق  اِمب  ًیـضِر  یّنَع َو  ِِکََشلِاب  ُبَهْذَـی  ًاـنامیا  یْبلَق َو  ِِهب  ُرِـشاُبت 

َُکتاوَلَـص ٍدََـمَُحم  َلا  ًادََـمَُحم َو  َُهل  َْتقََفَو  اِمل  َقیفْوََتلا  ََهبْوََتلا َو  ََهبان َو  الا  َْکَیِلا َو  َهَبْغََرلا  َكَرْکُـش َو  َكَرْکِذ َو  اـهیف  یْنقُزْرا  ِقیرَْحلا َو 
ْمِْهیَلَع ِْهیَلَع َو 

مجنپ تسیب و  بش  ياعد 

ُهّللَا ای  ُبیرَق  ای  ُهّللَا  ای  ُعیمَس  ای  ُهّللَا  ای  ُراّبَج  ای  ُهّللَا  ای  ُرِهاق  ای  ُهّللَا  ای  ًاداتْوَا  ِلابِْجلا  ًاداهِم َو  ِضْرْالا  ًاشاعَم َو  ِراهََنلا  ًاساِبل َو  ِْلیََللا  َلِعاج  ای 
ٍدََمَُحم َو ِلا  ٍدََمَُحم َو  یلَع  َِیِلَُصت  ْنَا  َُکلَئْسَا  ُءََالْالا  ُءایِْربِْکلا َو  اْیلُْعلا َو  ُلاْثمْالا  ینْـسُْحلا َو  ُءََامْـسْالا  ََکل  ُهّللَا  ای  ُهّللَا  ای  ُهّللَا  ای  ُبیُجم  ای 
ِِهب ُرِشاُبت  ًانیقَی  یل  َبَهَت  ْنَا  ًهَروُفْغَم َو  یتَئاِسا  َنیِّیِلِع َو  یف  یناسِْحا  ِءََادَهُُشلا َو  َعَم  یحوُر  ِءََادَعُُسلا َو  ِیف  ِهَْلیََللا  ِهِذه  یف  یمْسا  َلَعْجَت  ْنَا 

ِقیرَْحلا َو ِراّنلا  َباذَـع  اِنق  ًهَنَـسَح َو  ِهَرِخْالا  ِیف  ًهَنَـسَح َو  اْینُُدـلا  ِیف  اِنتا  یل َو  َتْمَـسَق  اِمب  ًیـضِر  یّنَع َو  ََکََشلا  ُبِهْذـُی  ًاـنامیا  یْبلَق َو 
َْکَیِلا َهَبْغََرلا  َكَرْکُش َو  َكَرْکِذ َو  اهیف  یْنقُزْرا 
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ُمالََسلا ُمِْهیَلَع  ٍدََمَُحم  َلا  ًادََمَحَم َو  َُهل  َْتقََفَو  اِمل  َقیفْوََتلا  ََهبْوََتلا و  ََهبانِِالا َو  َو 

مشش تسیب و  بش  ياعد 

ِْنیَتَیا ِراهََنلا  ِْلیََللا َو  َلِعاج  ای 

ای ُداوَج  ای  ُهّللَا  اُیباّهَو  ای  ُدِجام  ای  ًالیصْفَت  ٍءْیَِشِلُک  َلِِصَفُم  ای  ًاناوْضِر  ُْهنِم َو  ًالْـضَف  اوُغَْتبَِتل  ًهَرِْـصبُم  ِراهََنلا  َهَیا  َلَعَج  ِْلیََللا َو  َهَیا  احَم  ْنَم  ای 
َلَعْجَت ْنَا  ٍدمَُحم َو  ِلا  ٍدََمَُحم َو  یلَع  َِیِلَُـصت  ْنَا  َُکلَئْـسَا  ُءََال  ْالا  ُءََایِْربِْکلا َو  اْیلُْعلا َو  ُلاْثمْالا  ینْـسُْحلا َو  ُءََامْـسْالا  ََکل  ُهّللَا  ای  ُهّللَا  ای  ُهّللَا 

یْبلَق َو ِِهب  ُرِشاُبت  ًانیقَی  یل  َبَهَت  ْنَا  ًهَروُفْغَم َو  یتَئََاِسا  َنیِّیِلِع َو  یف  یناسِْحا  ِءََادَهُُـشلا َو  َعَم  یحوُر  ِءآدَعُُـسلا َو  ِیف  ِهَْلیََللا  ِهِذه  یف  یمْـسا 
یْنقُزْرا ِقیرَْحلا َو  ِراّنلا  َباذَع  اِنق  ًهَنَـسَح َو  ِهَرِخْالا  ِیف  ًهَنَـسَح َو  اْینُُدلا  ِیف  اِنتا  یل َو  َتْمَـسَق  اِمب  ینَیِـضُرت  یّنَع َو  ََکََشلا  ُبِهْذـُی  ًانامیا 

ْمِْهیَلَع ِْهیَلَع َو  ُهّللا  یََلَص  ٍدََمَُحم  َلا  ًادََمَُحم َو  َُهل  َْتقََف  اِمل َو  َقیفْوََتلا  َو  ََهبْوََتلاَو ]  ] ََهبانِِالا َْکَیِلا َو  َهَبْغََرلا  َكَرْکُش َو  َكَرْکِذ َو  اهیف 

متفه تسیب و  بش  ياعد 

ِءََایِْربِْکلا َو ِلْوََطلا َو  ِدوُْجلااَذ َو  ای  ًاریـسَی  ًاْضبَق  َْکَیِلا ]  ] ُهَتْـضَبَق ََُمث  ًالیلَد  ِْهیَلَع  َسْمََـشلا  َْتلَعَج  ًانِکاس َو  ُهَْتلَعََجل  َْتئِـش  َْول  ِِلِِظلا َو  ََدََام  اـی 
ای ُراّبَجای  ُزیزَع  ای  ُنِْمیَهُمای  ُنِمُْؤم  ای  ُمالَـس  ای  ُسوُُدـُق  ای  َْتنَا  َهل إ ّال  ُمیحََرلا ال إ  ُنمْحََرلا  ِهَداهََـشلا  ِْبیَْغلا َو  ُِملاع  َْتنَا  َهِلا إ ّال  ِءََالْالا ال 
ْنَا َُکلَئْـسَا  ُءََال  ْالا  ُءایِْربِْکلا َو  اْیلُْعلا َو  ُلاْثمْالا  ینْـسُْحلا َو  ُءََامْـسْالا  ََکل  ُهّللَا  ای  ُهّللَا  ای  ُهّللَا  ای  ُرِِوَصُم  ای  ُئِراب  اـی  ُِقلاـخ  اـی  ُهّللَا  اـی  ُِرِبَکَتُم 

یتَئََاِسا َنیِّیِلِع َو  یف  یناسِْحا  ِءََادَهُُـشلا َو  َعَم  یحوُر  ِءََادَعُُـسلا َو  ِیف  ِهَْلیََللا  ِهِذه  یف  یمْـسا  َلَعْجَت  ْنَا  ٍدََمَُحم َو  ِلا  ٍدََـمَُحم َو  یلَع  َِیِلَُـصت 
ََکََشلا ُبِهُْذی  ًانامیا  یْبلَق َو  ِِهب  ُرِشاُبت  ًانیقَی  یل  َبَهَت  ْنَا  ًهَروُفْغَم َو 
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َكَرْکُش َكَرْکِذ َو  اهیف  یْنقُزْرا  ِقیرَْحلا َو  ِراّنلا  َباذَع  اِنق  ًهَنَسَح َو  ِهَرِخْالا  ِیف  ًهَنَسَح َو  اْینُُدلا  ِیف  اِنتا  یل َو  َتْمَسَق  اِمب  ینَیِضُْرت  یّنَع َو 
.ْمِْهیَلَع ِْهیَلَع َو  ُهّللا  یََلَص  ٍدََمَُحم  َلا  ًادََمَحَم َو  َُهل  َْتقََفَو  اِمل  َقیفْوََتلاو  ََهبْوََتلا  ََهبانِِالا َو  َْکَیِلا َو  َهَبْغََرلا  َو 

متشه تسیب و  بش  ياعد 

ُمیلَع ي ا الوُزَت ي ا  ْنَا  مُهَِسبا ا  حَو  ِِهنْذِِاب  ِضْرْالا إ ّال  یَلَع  َعَقَت  ْنَأ  ِءََامََـسلا  َِعنام  ِءََامََـسلا َو  ِیف  ِرُوُنلا  َنِزاخ  ِءََاوَْهلا َو  ِیف  ِْلیََللا  َنِزاخ  ای 
ُءََایِْربِْکلا اْیلُْعلا َو  ُلاْثمْالا  ینْـسُْحلا َو  ُءََامْـسْالا  ََکل  ُهّللَا  ای  ُهّللَا  ای  ُهّللَا  ای  ِرُوبُْقلا  ِیف  ْنَم  َثِعاب  ای  ُثِراو  ای  ُهّللَا  ای  ُِمئاد  ای  ُروُفَغ  ای  ُمیظَع ] ]
یناسِْحا ِءََادَهُُشلا َو  َعَم  یحوُر  ِءََادَعُُـسلا َو  ِیف  ِهَْلیََللا  ِهِذه  یف  یمْـسا  َلَعْجَت  ْنَا  ٍدََمَُحم َو  ِلا  ٍدََمَُحم َو  یلَع  َِیِلَُـصت  ْنَا  َُکلَئْـسَا  ُءََال  ْالا  َو 

اْینُُدلا ِیف  اِنتا  یل َو  َتْمَسَق  اِمب  ینَیِضُْرت  یّنَع َو  ََکََشلا  ُبِهُْذی  ًانامیا  یْبلَق َو  ِِهب  ُرِـشاُبت  ًانیقَی  یل  َبَهَت  ْنَا  ًهَروُفْغَم َو  یتَئََاِسا  َنیِّیِلِع َو  یف 
اِمل َقیفْوََتلاو  ََهبْوََتلا ] َو   ] ََهبانِِالا َْکَیِلا َو  َهَبْغََرلا  َكَرْکُش َو  َكَرْکِذ َو  اهیف  یْنقُزْرا  ِقیرَْحلا َو  ِراّنلا  َباذَع  اِنق  ًهَنَسَح َو  ِهَرِخْالا  ِیف  ًهَنَسَح َو 

ْمِْهیَلَع ِْهیَلَع َو  ُهّللا  یََلَص  ٍدََمَُحم  َلا  ًادََمَحَم َو  َُهل  َْتقََف  َو 

مهن تسیب و  بش  ياعد 

َََیِلا َبَْرقَا  َْتنَا ي ا  َهِلا إ ّال  ِتاداسلا ال  َِدِیَـس  ِبابْرْالا َو  ََبَر  ای  ُمیکَح  ای  ُمیلَع  ای  ِْلیََللا  یَلَع  ِراهََنلا  َرِِوَکُم  ِراهََنلا َو  یَلَع  ِْلیََللا  َرِِوَکُم  اـی 
ِلا ٍدََمَُحم َو  یلَع  َِیِلَُـصت  ْنَا  َُکلَئْـسَا  ُءََالْالا  ُءایِْربِْکلا َو  اْیلُْعلا َو  ُلاْثمْالا  ینْـسُْحلا َو  ُءََامْـسْالا  ََکل  ُهّللَا  ای  ُهّللَا  ای  ُهّللَا  ای  ِدـیرَْولا  ِْلبَح  ْنِم 

ًانیقَی یل  َبَهَت  ْنَا  ًهَروُفْغَم َو  یتَئََاِسا  َِنیِّیِلِع َو  یف  یناسِْحا  ِءََادَهُُشلا َو  َعَم  یحوُر  ِءََادَعُُسلا َو  ِیف  ِهَْلیََللا  ِهِذه  یف  یمْسا  َلَعْجَت  ْنَا  ٍدََمَُحم َو 
ِراّنلا َباذَع  اِنق  ًهَنَسَح َو  ِهَرِخالا  ِیف  ًهَنَسَح َو  اْینُُدلا  ِیف  اِنتا  یل َو  َتْمَسَق  اِمب  ینَیِضُْرت  یّنَع َو  ََکََشلا  ُبِهُْذی  ًانامیا  یْبلَق َو  ِِهب  ُرِشاُبت 
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ِْهیَلَع ُهّللا  یََلَص  ٍدََمَُحم  َلا  ًادََمَحَم َو  َُهل  َْتقََفَو  اِمل  َقیفْوََتلا  ََهبْوََتلا َو  ََهبانِِالا َو  َْکَیِلا َو  َهَبْغََرلا  َكَرْکُش َو  َكَرْکِذ َو  اهیف  یْنقُزْرا  ِقیرَْحلا َو 
ْمِْهیَلَع َو 

مُا یس  بش  ياعد 

ای ُحُوُبُـس  ای  ِسْدُْقلا  َرُون  ای  ُرُون  ای  ُسوُُدـُق  ای  ُُهلْهَا  َوُه  امَک  ِِهلالَج َو  ِِزِع  ِهِهْجَو َو  ِمَرَِکل  یغَْبنَی  امَک  ِهِّلل  ُدْـمَْحلَا  َُهل  َکیرَـش  ِهِّلل ال  ُدْـمَْحلَا 
ُهّللَا ای  ُهّللَا  ای  ُهّللَا  ای  ُریـَصب  ای  ُعیمَـس  ای  ُهّللَا  ای  ُلیلَج  ای  ُفیَطل  ای  ُهّللَا  ای  ُریبَک  ای  ُمیلَع  ای  ُهّللَا  ای  ِهَمْحََرلا  َلِعاف  ای  ُنمْحَر  ای  ِحـیبْسََتلا  یَهَْتنُم 

ِهَْلیََللا ِهِذه  یف  یمْسا  َلَعْجَت  ْنَا  ِِهْتَیب َو  ِلْهَا  ٍدََمَُحم َو  یلَع  َِیِلَُصت  ْنَا  َُکلَئْسَا  ُءََال  ْالاَو  ُءََایِْربِْکلا  اْیلُْعلا َو  ُلاْثمْالا  ینْـسُْحلا َو  ُءََامْـسْالا  ََکل 
ََکََـشلا ُبِهُْذی  ًانامیا  یْبلَق َو  ِِهب  ُرِـشاُبت  ًانیقَی  یل  َبَهَت  ْنَا  ًهَروُفْغَم َو  یتَئََاِسا  َنیِّیِلِع َو  یف  یناسِْحا  ِءََادَهُُـشلا َو  َعَم  یحوُر  ِءََادَعُُـسلا َو  ِیف 

َكَرْکِذ َو اهیف  یْنقُزْرا  ِقیرَْحلا َو  ِراـّنلا  َباذَـع  اـِنق  ًهَنَـسَح َو  ِهَرِخْـالا  ِیف  ًهَنَـسَح َو  اْینُُدـلا  ِیف  اـِنتآ  یل َو  َتْمَـسَق  اـِمب  ینَیِـضُْرت  یّنَع َو 
ْمِْهیَلَع ِْهیَلَع َو  ُهّللا  یََلَص  ٍدََمَُحم  َلا  ًادََمَحَم َو  َُهل  َْتقََفَو  اِمل  َقیفْوََتلاو  ََهبْوََتلا  ََهبانِِالا َو  َْکَیِلا َو  َهَبْغََرلا  َكَرْکُش َو 

مکی تسیب و  بش  لامعا  هیقب 

: هک هدرک  لقن  یقاب  نب  دیس  زا  یمعفک 

: یناوخ یم  مکی  تسیب و  بش  رد 

یّنَع ِِهب  ُُدُسَت  ًینِغ  ٍَهلالَـض َو  ِِلُک  ْنِم  ََیَلَع  ِِهب  ُُنُمَت  ًيدُه  ِلْهَْجلا َو  َباب  یّنَع  ُُدُسَی  ًاْملِح  یل  ْمِْسقا  ٍدََمَُحم َو  ِلا  ٍدََمَُحم َو  یلَع  ِِلَص  ََمُهّللَا 
ًهََُوق ٍْرقَف َو  ِِلُک  َباب 

ًهَِیفاع ٍفْوَخ َو  ََلُـک  یّنَع  ِِهب  ُُدُرَت  ًاـْنمَا  ٍهَعَـض َو  ِِلُـک  ْنَع  اـِهب  ینُعَفْرَت  ًهَْعفِر  ٍٍلُذ َو  ِِلُـک  ْنَع  ِِهب  ینُمِرُْکت  ًاّزِع  ٍفْعَـض َو  ََلُـک  یّنَع  اـِهب  ُُدُرَت 
ِهَْلیََللا ِهِذه  یف  ََهباجِِالا  ِِهب  یل  ُطُْسبَت  ًءََاعُد  ٍٍکَش َو  ََلُک  یّنَع  ِِهب  ُبِهُْذت  ًانیقَی  ٍنیقَی َو  ََلُک  ِِهب  یل  ُحَتْفَت  ًاْملِع  ٍءََالَب َو  ِِلُک  ْنَع  اِهب  ینُُرتْسَت 
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َِحْلُفا یّتَح  ِبُونُُذلا  َْنَیب  یْنَیب َو  اِهب  ُلوُحَت  ًهَمْـصِع  ٍهَمْحَر َو  ََلُک  ِِهب  یل  ُرُْـشنَت  ًافْوَخ  ُمیرَک َو  ای  ِهَعاّسلا  ِهَعاّسلا  ِهَعاّسلا  ِهَعاّسلا  ِهِذـه  یف  َو 
َنیمِحاّرلا َمَحْرَا  ای  َِکتَمْحَِرب  َكَْدنِع  َنیموُصْعَْملا  َْدنِع  اِهب 

لـسغ هک  درک  لاؤس  ترـضح  دش  دراو  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  رب  نامثع  نب  داّمح  مکی  تسیب و  بش  رد  هک  هدش  تیاور  و 
؟ يا هدرک 

: درک ضرع 

.موش تیادف  یلب 

دوخ زین  داّمح  دناوخ و  زامن  ترضح  نآ  هتسویپ  دش و  زامن  لوغشم  دیبلط و  دوخ  کیدزن  ار  داّمح  دیبلط و  يریصح  ترضح  سپ 
نیمآ داّمح  درک و  اعد  ترـضح  نآ  سپ  دـندش  غراف  شیوخ  ياهزامن  زا  ات  دـناوخ  یم  زاـمن  دوب و  هدینابـسچ  ترـضح  نآ  هب  ار 

رد دـناوخ  حبـص  زامن  داتـسیا و  شیپ  دـیبلط و  ار  دوخ  ناْملِغ  زا  ضعب  تفگ و  هماقا  ناذا و  باـنج  نآ  درک  عولط  حبـص  اـت  تفگ 
ادخ و رب  يانث  سیدقت و  دیمحت و  حیبست و  هب  لوغـشم  زامن  زا  دعب  دناوخ و  دـیحوت  دـمح و  مّیود  رد  ردـق و  دـمح و  لّوا  تعکر 

رادقم داهن و  هدجس  هب  رـس  سپ  دش  تاملـسم  نیملـسم و  تانمؤم و  نینمؤم و  يارب  اعد  هلآ و  هیلع و  ِهََللا  یََلَـص  ربمغیپ  رب  تاولص 
: دناوخ ار  اعد  نیا  نآ  زا  سپ  دشن  هدینش  بانج  نآ  زا  يزیچ  سفن  زج  هب  تعاس  کی 

تسلابقا رد  هک  اعد ؛ رخآ  ات  ِراْصبََالا …  ِبُولُْقلا َو  َّبّلَقُم  َْتنَا  ِّالا  َهِلا  ال 

دعب بش و  همین  ات  دناوخ  یم  اعد  مّیس  تسیب و  مکی و  تسیب و  بش  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  هک  هدرک  تیاور  ینیلک  خیـش  و 
ندناوخ زامن  هب  دومن  یم  عورش  نآ  زا 

زا بش  ره  رد  هک  نادب  و 
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تسا بحتسم  لسغ  ههد  نیا  ياه  بش 

تسا بحتسم  ههد  نیا  رد  فاکتعا  درک و  یم  لسغ  ههد  نیا  بش  ره  رد  هلآ  هیلع و  ِهََللا  یََلَـص  لوسر  ترـضح  هک  هدش  تیاور  و 
تسا فاکتعا  تاقوا  لضفا  دراد و  رایسب  تلیضف  و 

: تسا هرمع  ود  ّجح و  ود  لباقم  هک  هدش  تیاور  و 

َفَکَتْعا َرِخاوْالا  ُرْـشَْعلا  نوچ  هک  دوب  نانچ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مسر  َناک  اِذا  هلآ  هیلع و  ُهّللا  یََلَـص  ِهّللا  ُلوُسَر  َناک  َو 
ُهَشاِرف يوَط  َرَزیْملا َو  َرَّمَش  ٍْرعَش َو  ْنِم  ٌهَُّبق  َُهل  َْتبِرُض  ِدِجْسَْملا َو  ِیف 

دندز یم  شیارب  نیئوم  يرداچ  دش و  یم  فکتعم  دجسم  رد  دش  یم  ناضمر  هام  رخآ  ههد 

[ دندرک یم  عمج  ار  شیوخ  رتسب  تسب و  یم   ] مکحم ار  رمک  و 

نینمؤملاریما ترضح  ام  درک  یم  عمج  ار  باوخ  رتسب  تسب و  یم  يالوم  تداهش  دش  عقاو  ملهچ  هنـس  رد  بش  نیا  رد  هک  نادب  و 
ناشیا عایشا  مالسلا و  مهیلع  دّمحم  لآ  نازحا  دوش  یم  دیدجت  بش  نیا  رد  مالسلا و  هیلع 

ریز رد  هکنآ  رگم  نیمز  يور  زا  یگنس  دشن  هتـشادرب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  بش  دننام  بش  نآ  رد  هک  هدش  تیاور  و 
دمحم لآ  ناملاظ  رب  نیرفن  رد  دنک  ششوک  یعس و  دتسرفب و  رایسب  تاولص  بش  نیا  رد  هک  هدومرف  دیفم  خیش  دوب  هزات  نوخ  نآ 

بـسانم مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  لـتق  زور  مکی  تسیب و  زور  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  لـتاق  رب  نعل  مالـسلا و  مهیلع 
.زور نیا  رد  تسا  ترضح  نآ  ترایز  هلزنم  هب  هک  مالسلا  هیلع  رضخ  ترضح  تاملک  بانج و  نآ  ترایز  تسا 

مّوس تسیب و  بش  لامعا  هیقب 

ردق بش  هک  دوش  یم  دافَتسُم  رایسب  ثیداحا  زا  تسا و  لضفا  قباس  ردق  بش  ود  زا  هدش  رکذ  رئاّزلا  هّیِدَه  رد 
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یلاـمعا زا  ریغ  بش  نیا  يارب  زا  ددرگ و  یم  رّدـقم  تمکح  قفو  رب  روما  عیمج  بش  نیا  رد  تسا و  ینهج  بش  نیا  تسا و  نیمه 
تسا رگید  لمع  دنچ  تسکیرش  قباس  بش  ود  اب  هک 

: لّوا

لها زا  بش  نیارد  هروس  ود  نیا  هدـنناوخ  هک  هدومرف  داـی  مسَق  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  هک  موُر  توبکنع و  هروـس  ندـناوخ 
تسا تشهب 

: مّود

ناخُد مََح  ندناوخ 

: مّوس

هبترم رازه  ردَق  هروس  ندناوخ 

: مراهچ

ار اعد  نیا  تاقوا  مامت  رد  هکلب  بش  نیا  رد  دنک  رارکت  هکنآ 

« خلا َِکِِیلَِول …  ْنُک  ََمُهّللَا  »

تشذگ مّوس  تسیب و  بش  ياعد  زا  دعب  رخآ  ههد  ياه  بش  هیعدا  نمض  رد  نآ  رکذ  و 

: مجنپ

: دناوخب

ِءََایِقْـشْالا َو َنِم  ینُحمْاَف  ِءََایِقْـشْالا  َنِم  ُْتنُک  ْنِا  یلَمَا َو  ینِْغَِلب  یمْـسِج َو  یل  ََحِـصَا  یقْزِر َو  یف  یل  ْعِسْوَا  يرْمُع َو  یف  یل  ْدُدـْما  ََمُهّللَا 
ما هَدـْنِع  ُِتْبُثی َو  ُءََاشَی َو  ام  ُهّللا  وُحْمَی  هلآ  هیلع و  َُکتاوَلَـص  ِلَسْرُْملا  َِکِِیبَن  یلَع  ِلَْزنُْملا  َِکباتِک  یف  َْتُلق  َکََنِاَف  ِءََادَعُُـسلا  َنِم  یْنُبتْکا 

ِباتِْکلا

: دناوخب مشش 

ُُدَُری َو ال يذـََلا ال  ِءََاضَْقلا  َنِم  ِرْدَْـقلا  ِهَْلَیل  یف  ِمیکَْحلا  ِْرمْالا  َنِم  ُقُْرفَت  امیف  ِمُوتْحَْملا َو  ِْرمْالا  َنِم  ُرِِدَُـقت  امیف  یـضْقَت َو  امیف  ْلَعْجا  ََمُهّللَا 
ْمُُهتاِئِیَس َو ْمُْهنَع  ِرََفَکُْملا  ُمُُهبُونُذ  ِروُفْغَْملا  ُمُُهیْعَس  ِروُکْـشَْملا  ُمُهُُجَح  ِروُْربَْملا  اَذه  یماع  یف  ِمارَْحلا  َِکْتَیب  ِجاّجُح  ْنِم  ینَُبتْکَت  ْنَا  ُلََدَُبی 

یقْزِر یف  یل  َعِِسَُوت  يرْمُع َو  َلیُطت  ْنَا  ُرِِدَُقت  یضْقَت َو  امیف  ْلَعْجا 
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: متفه

: تسا لابقا  رد  هکار  اعد  نیا  دناوخب 

ُُدَح ٌفوُصْوَم َو ال  ِِهتَنُوْنیَِکب  ُُغْلبَی  ًافوُصْوَم ال  ای  يُری  َْسَیل  ًارِهاظ  ای  یفْخَی َو  َْسَیل  ًانِطاب  ای  ِِهنوُُطب َو  یف  ًارِهاظ  اـی  ِهِروُهُظ َو  یف  ًاـنِطاب  اـی 
ُتاومََسلا ُْهنِم  ُلْخَی  َْمل  ُباُصیَف َو  ُبَلُْطی  ٍدوُهْشَم  َْریَغ  ًادِهاش  ای  ٍدوُقْفَم َو  َْریَغ  ًاِبئََاغ  ای  ٌدوُدْحَم َو 
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ِرُومُُالا ِعیمَِجب  َتْطَحَا  ِبابْرْالا  ُُبَر  ِرُوُنلا َو  ُرُون  َْتنَا  ٍْثیَِحب  ٍْنیَِاب َو ال  ُنََیَُؤی  ٍْفیَِکب َو ال  ُكَرُْدی  ٍْنیَع ال  َهَفْرَط  امُهَْنَیبام  ُضْرْالا َو  َو 

ُریصَْبلا ُعیمََسلا  َوُه  ٌءْیَش َو  ِِهْلثِمَک  َْسَیل  ْنَم  َناْحبُس 

ُهُْریَغ اذَکه  اذَکه َو ال  َوُه  ْنَم  َناْحبُس 

یهاوخب هچنادب  ینک  یم  اعد  سپ 

: متشه

دنک بش  رخآ  رد  زین  یلسغ  بش  لّوا  لسغ  زا  ریغ  هکنآ 

خیش هدش  دیکأت  رایسب و  تلیضف  زامن  تعکر  دص  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  بش و  نیا  ءایحا  لسغ و  يارب  زا  هک  نادب  و 
: دومرف هک  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ریصبوبا  زا  هدرک  تیاور  بیذهت  رد 

تیادـف متفگ  هبترم  هد  ار  ٌدَـحَا  ُهّللا  َوُه  ُْلق  تعکر  ره  رد  ناوخب  نک  زامن  تعکر  دـص  دـشاب  ردَـق  بش  دور  یم  دـیما  هک  یبش  رد 
: دومرف مروآ  اج  هب  هداتسیا  مشاب  هتشادن  تّوق  رگا  موش 

: دومرف مروآ  اج  هب  هتسشن  مشاب  هتشادن  تّوق  رگا  متفگ  روآ  اج  هب  هتسشن 

: هک تستیاور  مالسالا  مئاعد  زا  دوخ و  شارف  رد  يا  هتفخ  افق  هب  هک  یلاح  نامه  هب  روآ  اجب 

تـسب یم  مکحم  ار  دوخ  رمک  درک و  یم  عمج  ار  دوخ  باوختخر  ناضمر  هام  رخآ  ههد  رد  هلآ  هیلع و  ِهََللا  یََلَـص  لوسر  ترـضح 
دیـشاپ و یم  ناشتروص  هب  بآ  دوب  هدُوبُر  باوخ  هک  ار  اهنآ  درک و  یم  رادـیب  ار  دوخ  لـها  مّیـس  تسیب و  بش  رد  تداـبع و  يارب 

: دومرف یم  جالع  دباوخب و  شلها  زا  يدحا  بش  نیا  رد  تشاذگ  یمن  اهیلع  هللا  تاولص  همطاف  ترضح 

: هک دومرف  یم  رما  ینعی  زور  زا  بش  نآ  ءایحا  يارب  ار  اهنآ  درک  یم  اّیهم  ماعط و  یمک  هب  ار  اهنآ  باوخ 

: دومرف یم  دنرادب و  ایحا  دربن و  ناشباوخ  بش  هک  دننک  تحارتسا  باوخ و  ار  زور 

هک تسا  یسک  مورحم 
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دنامب مورحم  بشما  ریخ  زا 

رما ار  دوخ  یلاوم  دش  ناضمر  هام  مّیس  تسیب و  بش  نوچ  دوب  هدش  ضیرم  تخس  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هک  هدش  تیاور  و 
: هک دومرف 

نکمم هک  نآرق  رادقم  ره  هک  هدومرف  هر )  ) یسلجم همالع  حبص  هب  ات  دوب  دجسم  رد  ار  بش  نآ  دندرب و  دجسم  هب  دنداد  شتکرح 
ار اهبش  نیا  ياهزور  هبوت و  ياعد  قالخالا و  مراکم  ياعد  ًاصوصخ  دناوخب  ار  هلماک  هفیحص  ياهاعد  دناوخب و  بش  نیا  رد  دشاب 
رد ردـق  زور  هک  تسا  هدـش  دراو  هربـتعم  ثیداـحا  رد  هک  اریز  دروآ  رَـس  هب  اـعد  توـالت و  تداـبع و  هب  تشاد و  تمرح  دـیاب  زین 

هیلع نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح  هک  تسا  لوقنم  هدش و  دراو  لسغ  صوصخلاب  متفه  تسیب و  بش  .تسا  ردـق  بش  لثم  تلیـضف 
: بش رخآ  هب  ات  بش  لوا  زا  .دناوخ  یم  ررکم  ار  اعد  نیا  بش  نیا  رد  مالسلا 

ِتْوَْفلا ِلُولُح  َْلبَق  ِتْوَْمِلل  َدادِْعتْسِِالا  ِدُولُْخلا َو  ِراد  یِلا  ََهبانِِالا  ِروُرُغلا َو  ِراد  ْنَع  َِیفاجََتلا  ِیْنقُزْرا  ََمُهّللَا 

هام رخآ  بش  لامعا 

تسا لمع  دنچ  بش  نیا  يارب  زا  تسا و  یکرابم  رایسب  بش 

: لّوا

لسغ

: مّود

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ترایز 

: مّوس

ِْهَیِلا ُبُوتَا  َهّللا َو  ُرِفْغَتْسَا  هبترم  دص  سََی و  فهک و  ماعنا و  هروس  ندناوخ 

: مراهچ

: هدرک لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ینیلک  خیش  هک  ار  اعد  نیا  دناوخب 

َمََرَصَتَی ْوَا  ِهِذه  یتَْلَیل  ْنِم  ُرْجَْفلا  َُعلْطَی  ْنَا  ِِبَر  ای  ِمیرَْکلا  َکِهْجَِوب  ُذوُعَا  َمََرَـصَت َو  ْدَق  َناْرُْقلا َو  ِهیف  َْتلَْزنَا  يَذَلا  َناضَمَر  ُرْهَـش  اذه  ََمُهّللَا 
َكاْقلَا َمْوَی  ِِهب  یَنبِِذَُعت  ْنَا  ُدیُرت  ٌْبنَذ  ْوَا  ٌهَِعبَت  یلَِبق  ََکل  َناضَمَر َو  ُرْهَش 

: مجنپ
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تشذگ مّوس  تسیب و  بش  لامعا  رد  هک  ِرُومُُالا  َِرِبَدُم  ای  ياعد  دناوخب 

: مشش

خیش هک  عادو  ياهاعد  هب  ار  ناضمر  هام  دنک  عادو 
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قودص ینیلک و 

هلماک هفیحص  مجنپ  لهچ و  ياعد  اهنآ  نیرتهب  دیاش  دنا و  هدرک  لقن  مهیَلَع  هللا  ناوضر  سوواط  نب  دیس  یـسوط و  دیفم و  خیـش  و 
هام نآ  دنک  عادو  ناضمر  هام  رخآ  بش  رد  هک  ره  هک  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  تسا  هدرک  تیاور  سوواط  نب  دّیـس  دشاب و 

: دیوگب ار و  فیرش 

ار وا  یلاعت  قح  دزرمایب  یل  َتْرَفَغ  ْدَق  ِّالا َو  ِهَْلیََللا  ِهِذه  ُرْجَف  َُعلْطَی  ْنَا  َِکب  ُذوُعَا  َناضَمَر َو  ِرْهَِشل  یمایِص  ْنِم  ِدْهَْعلا  َرِخا  ُْهلَعْجَت  ََمُهّللَا ال 
هبانِا هبوت و  ار  وا  دیامرف  يزور  دنک و  حبص  هکنآ  زا  شیپ 

هلآ هیلع و  ِهََللا  یََلَـص  لوسر  ترـضح  تمدخ  هب  متفر  تفگ  هک  دنا  هدرک  تیاور  يراصنا  هللادبع  نب  رباج  زا  قودص  خیـش  دیس و 
: هک دومرف  داتفا  نم  رب  ترضح  نآ  رظن  نوچ  ناضمر  هام  رخآ  هعمج  رد 

: وگب نک و  عادو  ار  نآ  سپ  ناضمر  هام  زا  تسا  يا  هعمج  رخآ  نیا  رباج  يا 

اموُرْحَم ینلَعْجَت  اموُحْرَم َو ال  یْنلَعْجاَف  ُهَْتلَعَج  ْنِاَف  ُهاِّیا  انِمایِص  ْنِم  ِدْهَْعلا  َرِخا  ُْهلَعْجَت  ََمُهّللَا ال 

یتسرد هب  سپ  نامورحم  هرمز  رد  هدـم  مرارق  هد و  رارق  تمحر  دروم  ارم  سپ  يا  هدرک  نینچ  رگا  ناـضمر و  هاـم  رد  ناـم  هزور  زا 
هب اـی  هدـنیآ  ناـضمر  هاـم  هب  ندیـسر  هب  اـی  دـبای  یم  رفظ  وـکین  تلـصخ  ود  زا  یکی  هب  دـناوخب  زور  نیا  رد  ار  اـعد  نیا  هک  ره  هک 

: دومرف هک  هلآ  هیلع و  ِهََللا  یََلَص  لوسر  ترضح  زا  دنا  هدرک  لقن  یمعفک  سوواط و  نب  دیس  اهتنا و  یب  تمحر  ادخ و  شزرمآ 

ُهّللا َوُه  ُْلق  هبترم و  کی  دمح  تعکر  ره  رد  دناوخب  دراذگ  زامن  تعکر  هد  ناضمر  هام  رخآ  بش  رد  هک  ره 
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ِهّللا َناْحبُس  هبترم  هد  دوجس  عوکر و  رد  دیوگب  هبترم  هد  ٌدَحَا 

دش و غراف  تعکر  هد  مامت  زا  نوچ  دهد و  مالـس  دـناوخب و  دّهـشت  تعکر  ود  ره  زا  دـعب  ُرَبْکَا و  ُهّللا  ُهّللا َو  ِالا  َهِلا  ِهِّلل َو ال  ُدْـمَْحلاَو 
[ ِْهَیِلا ُبُوتَا  َهّللا َو  ُرِفْغَتْسَا   ] دنک رافغتسا  هبترم  رازه  داد  مالس 

: دوجس لاح  رد  دیوگب  دراذگ و  هدجس  هب  رس  رافغتسا  زا  دعب  و 

اَنل ْرِفِْغا  َنیرِخْالا  َنیلََوْالا َو  َهِلا  ای  َنیمِحاّرلا  َمَحْرَا  ای  امُهَمیحَر  ِهَرِخـالا َو  اْینُُدـلا َو  َنمْحَر  اـی  ِمارْکِِـالا  ِلـالَْجلااَذ َو  اـی  ُمُوُیَق  اـی  ُُیِح  اـی 
انَماِیق انَمایِص َو  انَتاولَص َو  اّنِم  ْلََبَقَت  اَنبُونُذ َو 

هک یلاعت  كرابت و  دوخ  راگدرورپ  زا  لیفارـسا  زا  داد  ربخ  ارم  لیئربج  هک  هدومرف  ثوعبم  توبن  هب  یتسار  هب  ارم  هکنآ  قح  هب  مسق 
رد زامن  نیا  و  ربخلا »  » وا ناهانگ  زا  درذگب  ار و  ناضمر  هام  وا  زا  دیامرف  لوبق  ار و  وا  ادخ  دزرمایب  هک  دشاب  هتشادنرب  هدجس  زا  رس 

: هک تستیاور  نآ  رد  نکلو  هدش  تیاور  زین  رطف  دیع  بش 

دراد رخآ  هب  ات  اَنبُونُذ  اَنل  ْرِفِْغا  ياج  هب  دناوخب و  دوجس  عوکر و  حیبست  ضوع  دوجس  عوکر و  رد  ار  عبرا  حیبست 

یماِیق یتولَص َو  یمْوَص َو  ْلََبَقَت  یبُونُذ َو  یل  ْرِفِْغا 

ما یس  زور 

: هک هدرک  لقن  یئاعد  رخآ  زور  يارب  دیس 

تسا نیا  شلوا 

لهچ ياعد  دنناوخب  متخ  زا  دعب  هک  تسا  راوازـس  دننک  یم  متخ  نآرق  مدرم  بلاغ  زور  نیا  رد  نوچ  َنیمِحاّرلا و  ُمَحْرَا  َکََنِا  ََمُهّللَا 
: هدرک لقن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  خیش  هک  دنناوخب  ار  رصتخم  ياعد  نیا  دنشاب  هتساوخ  رگا  ار و  هلماک  هفیحص  مّود  و 

يرََصب ِنارُْقلِاب  ْرَِِون  ینََدب َو  ِنارُْقلِاب  ْلِمْعَتْسا  يرْدَص َو  ِناْرُْقلِاب  ْحَرْشا  ََمُهّللَا 
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َِکب ِّالا  َهََُوق  َلْوَح َو ال  ُهََنِاَف ال  ینَْتیَْقبَا  ام  ِْهیَلَع  یّنِعَا  یناِسل َو  ِنارُْقلِاب  ِْقلْطَا  َو 

: هدش تیاور  زین  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  زا  هک  ار  اعد  نیا  دناوخب  زین  و 

َهَمالََسلا ٍٍِرب َو  ِِلُک  ْنِم  َهَمینَْغلا  ِنامی َو  ْالا  ِِقئاقَح  َقاقِْحتْسا  ِراْربْالا َو  َهَقَفاُرم  َنیِنقوُْملا َو  َصالِْخا  َنیِتبْخُْملا َو  َتابِْخا  َُکلَئْـسَا  ِیِنِا  ََمُهّللَا 
ِراّنلا َنِم  َهاجََنلا  ِهََنَْجلِاب َو  َزْوَْفلا  َِکتَرِفْغَم َو  َِمئآزَع  َِکتَمْحَر َو  َبوُجُو  ٍْمِثا َو  ِِلُک  ْنِم 

« همتاخ  » ناضمر هام  ياه  بش  ياهزامن 

ناضمر هام  لامعا  رخآ  لصف  رد  داعملاداز  رد  هر )  ) یـسلجم همّالع  تسا و  روهـشم  هک  اهزور  ياهاعد  اهبـش و  ياـهزامن  ناـیب  رد 
تعکر ره  رد  تعکر  راهچ  لوا  بش  زاـمن  هدومرف  هتـشاگن  راوگرزب  نآ  هک  هچنآ  هب  منک  یم  اـفتکا  اـجنیا  رد  رقحا  هدومرف و  رکذ 

دیحوت هبترم  هدزناپ  دمح  زا  دعب 

: مود

ُهاْنلَْزنَا ّانِا  هبترم  تسیب  دمح  زا  دعب  تعکر  ره  رد  تعکر  راهچ 

: موس

دیحوت هبترم  هاجنپ  دمح و  تعکر  ره  رد  تعکر  هد 

: مراهچ

ُهاْنلَْزنَا ّانِا  هبترم  تسیب  دمح و  تعکر  ره  رد  تعکر  تشه 

: مجنپ

هبترم دص  مالس  زا  دعب  دیحوت و  هبترم  هاجنپ  دمح و  تعکر  ره  رد  تعکر  ود 

ٍدََمَُحم ِلا  ٍدََمَُحم َو  یلَع  ّّلَص  ََمُهّللَا 

: مشش

ُْکلُْملا ِهِدَِیب  يَذَلا  َكَرابَت  هروس  دمح و  تعکر  ره  رد  تعکر  راهچ 

: متفه

ُهاْنلَْزنَا ّانِا  هبترم  هدزیس  دمح و  تعکر  ره  رد  تعکر  راهچ 
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: متشه

هبترم رازه  مالس  زا  دعب  دیحوت و  هبترم  هد  دمح و  تعکر  ره  رد  تعکر  ود 

ِهّللا َناْحبُس 

: مهن

هبترم هاجنپ  مامتا  زا  دعب  یسرکلا و  هیآ  هبترم  تفه  دمح و  تعکر  ره  رد  نتفخ  ماش و  زامن  نایم  تعکر  شش 

ٍدََمَُحم ِلا  ٍدََمَُحم َو  یلَع  ِِلَص  ََمُهّللَا 

: مهد

دیحوت هبترم  یس  دمح و  تعکر  ره  رد  تعکر  تسیب 

: مهدزای

ّانِا هبترم  تسیب  دمح و  تعکر  ره  رد  تعکر  ود 
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ََرثْوَْکلا َكاْنیَطْعَا 

: مهدزاود

ُهاْنلَْزنَا ّانِا  هبترم  یس  دمح و  تعکر  ره  رد  تعکر  تشه 

: مهدزیس

دیحوت هبترم  جنپ  تسیب و  دمح و  تعکر  ره  رد  تعکر  راهچ 

: مهدراهچ

َْتلِْزلُز اِذا  هبترم  یس  دمح و  تعکر  ره  رد  تعکر  شش 

: مهدزناپ

دیحوت هبترم  هاجنپ  رگید  تعکر  ود  رد  دیحوت و  هبترم  دص  دمح  زا  دعب  لوا  تعکر  ود  رد  تعکر  راهچ 

: مهدزناش

ُُرثاکََتلا ُمُکیْهلَا  هبترم  هدزاود  دمح و  تعکر  ره  رد  تعکر  هدزاود 

: مهدفه

َهِلا هبترم ال  دص  مالس  زا  دعب  دیحوت و  هبترم  دص  دمح و  مود  تعکر  رد  دهاوخ و  هک  هروس  ره  دمح و  لّوا  تعکر  رد  تعکر  ود 
ُهّللا ِالا 

: مهدجیه

ََرثْوَْکلا َكاْنیَطْعَا  ّانِا  هبترم  جنپ  تسیب و  دمح و  تعکر  ره  رد  تعکر  راهچ 

: مهدزون

رد تسا  لکشم  هک  اریز  دناوخب  هبترم  کی  تعکر  ره  رد  هک  دشاب  نآ  دارم  ایوگ  َْتلِْزلُز و  اِذا  هبترم  هاجنپ  دمح و  اب  تعکر  هاجنپ 
رد مراهچ  تسیب و  موس و  تسیب و  مود و  تسیب و  مکی و  تسیب و  متـسیب و  ندناوخ  َْتلِْزلُز  اِذا  هبترم  دـصناپ  رازه و  ود  بش  کی 

تسیب و دـیحوت  هبترم  هد  دـمح و  تعکر  ره  رد  تعکر  تشه  مجنپ  تسیب و  دوـش  رّـسیم  هک  هروـس  ره  هب  تعکر  تشه  کـی  ره 
ِهِدَِیب يَذَلا  َكَرابَت  دمح و  تعکر  ره  رد  تعکر  راهچ  متفه  تسیب و  دیحوت  هبترم  دص  دـمح و  تعکر  ره  رد  تعکر  تشه  مشش 

دص یـسرکلا و  هیآ  هبترم  دص  دمح و  تعکر  ره  رد  تعکر  شـش  متـشه  تسیب و  دیحوت  هبترم  جنپ  تسیب و  دناوتن  رگا  ُْکلُْملا و 

ناضمر 1 ياه  www.Ghaemiyeh.comینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 834زکرم  هحفص 128 

http://www.ghaemiyeh.com


تسیب و بش  زامن  دیوگ  ریقف  دّمحم  لآ  دّمحم و  رب  تاولص  هبترم  دص  زامن  زا  دعب  َْرثْوَک و  هبترم  دص  دیحوت و  هبترم 
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رثوک هبترم  هد  یسرکلا و  هیآ  هبترم  هد  باتکلا و  هحتاف  هب  دنک  زامن  تعکر  شش  تسا  ّتیفیک  نیدب  متفای  نم  هچنآ  قفاوم  متـشه 
دمح تعکر  ره  رد  تعکر  ود  مهن  تسیب و  هلآ  هیلع و  ِهََللا  یََلَص  ربمغیپ  رب  دتسرفب  تاولـص  هبترم  دص  دحا و  هللاوه  لق  هبترم  هد  و 

رب تاولـص  هبترم  دص  ندش  غراف  زا  دعب  دیحوت و  هبترم  تسیب  دمح و  تعکر  ره  رد  تعکر  هدزاود  ما  یـس  دـیحوت  هبترم  تسیب  و 
تسا مالس  کی  هب  تعکر  ود  ره  دش  روکذم  هچنانچ  اهزامن  نیا  دّمحم و  لآ  دّمحم و 

ناضمر هام  ياهزور  ياهاعد 

لوا زور  ياعد 

َنیَملاعلا َهلا  ای  ِهیف  یمرُج  یل  ْبَه  َنیِلفاغلا و  ِهَمَون  نع  ِهیف  ینْهّبَن  َنیِمئاقلا و  َمایق  ِهیف  یمایق  َنیِمئاّصلا و  مایِص  هیف  یمایِـص  ْلعْجا  َمهللا 
.َنیمرْجملا ِنع  ًایفاع  ای  یّنع  ُفْعاو 

! ایادخ

ناربخ یب  باوخ  زا  نآ  رد  امن  مرادیب  ناراد و  هدـنز  بش  مایق  نآ  رد  متدابع  مایقو و  یعقاو  ناراد  هزور  نآ  رد  ارم  هزور  هدـب  رارق 
.ناراک تایانج  هدنشخب  يا  نم  زا  رذگ  ردو  نایناهج  دوبعم  يا  زور  نیا  رد  ار  متیانج  نم  هب  شخبب  و 

مود زور  ياعد 

.نیمِحاّرلا َمَحْرأ  ای  َِکتَمْحرب  َِکتایآ  ِهءارقل  ِهیف  ینْقّفوو  َِکتامقَن  َکِطَخَس و  نم  ِهیف  یْنبّنَجو  َِکتاضْرَم  یلا  ِهیف  یْنبّرَق  ّمهللا 

! ایادخ

ندـناوخ يارب  نآ  رد  ارم  هد  قیفوت  تماقتنا و  مشخ و  زا  نآ  رد  راد  مراـنک  رب  تیدونـشخ و  يوس  هب  هاـم  نیا  رد  ارم  نک  کـیدزن 
.نانابرهم نیرتنابرهم  يا  تدوخ  تمحر  هب  نآرق  تایآ 

موس زور  ياعد 

َدَوْجأ ای  َكِدوِجب  ِهیف  ُلّزَُنت  ٍْریَخ  ّلـک  ْنِم  ًابیـصن  یل  لَـعْجا  ِهیوْمّتلا و  ههافّـسلا و  نم  ِهیف  ینْدِـعاب  َهیبَنّتلا و  َنْهّذـلا و  ِهیف  ینقُزْرا  ّمهللا 
َنیدَوْجألا

! ایادخ

ره زا  هدیاف  هرهب و  ارم  هدـب  رارق  یهارمگو و  ینادان  زا  زور  نآ  رد  رادـب  رود  ار و  یهاگآدوخ  شوه و  زور  نآ  رد  ارم  نک  يزور 
.ناگدنشخب نیرت  هدنشخب  يا  تدوخ  ششخب  هب  نآ  رد  يدروآ  دورف  هک  يزیچ 

مراهچ زور  ياعد 
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َکْظفِِحب ِهیف  ینظَفْحا  َکـِمَرَِکب و  َكَرْکُـش  ِءادـأل  ِهـیف  ینْعِزْوأ  َكِرْکِذ و  َهَوـالَح  ِهـیف  یْنقِذا  َكِْرمأ و  ِهَماـقإ  یلع  ِهـیف  ینّوـق  ّمـهللا 
نیرظاّنلا َرَْصبأ  ای  َكِْرتِسو 

! ایادخ

ماجنا يار  زور  نآ  رد  ارم  نک  ایهم  ار و  تدای  ینیریـش  نآ  رد  ناـشچب  تناـمرف و  روتـسد  نتـشاد  اـپ  هب  زور  نآ  رد  اـمن  مدـنمورین 
.نایانیب نیرتانیب  يا  تدوخ  یشوپ  هدرپ  تیراد و  هاگن  هب  زور  نیا  رد  ارم  رادهگن  تدوخ  مرک  هب  تیرازگساپس 

مجنپ زور  ياعد 

َمَحْرا ای  َِکتَفأَِرب  َنیبّرَقُملا  َِکئایلْوا  نم  ِهیف  یْنلَعْجاو  نیِتناقلا  َنیحلاّصلا  َكَدابِع  نم  ِهیف  یْنلَعْجا  َنیرفْغَتْسُملا و  نم  ِهیف  یْنلَعْجا  ّمهللا 
.نیمِحاّرلا

! ایادخ

زا زور  نیا  رد  ارم  هدب  رارق  ترادربنامرف و  هتسیاش و  ناگدنب  زا  زور  نیا  رد  ارم  هدب  رارق  نایوج و  شزرمآ  زا  زور  نیا  رد  هدب  رارق 
.نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  تدوخ  ینابرهم  هب  تکیدزن  ناتسود 

مشش زور  ياعد 

ای َکیدایأو  َکّنَِمب  َکِطَخَـس  ِتابِجوم  نم  ِهیف  ینْحزْحَز  َکـِتَمْقَن و  ِطایـِسب  یْنبِرْـضَت  ـالو  َِکتِـصْعَم  ِضّرَعَِتل  ِهیف  یْنلِذْـخَت  ـال  ّمهللا 
َنیبغاّرلا َهبْغَر  یهْتنُم 

! ایادخ

قح هب  تمـشخ  تاـبجوم  زا  رادـب  مراـنکرب  رود و  رفیک و  هناـیزات  اـب  ارم  نزم  مور و  تیناـمرفان  یپ  رد  زور  نـیا  رد  ارم  راذـگم  او 
.ناقاتشم قایتشا  هقالع و  ییاهن  دح  يا  وت  رامش  یب  ياه  تمعن  ناسحا و 

متفه زور  ياعد 

نیّلِضُملا َيداه  ای  َکِقیفوتب  ِهِما  وِدب  َكَرْکِذ  ِهیف  یْنقُزْرا  ِهِماثآ و  ِِهتاوَفَه و  نم  ِهیف  ینبّنَج  ِهِمایق و  ِهِمایِص و  یلع  ِهیف  یّنعا  ّمهللا 

! ایادخ

ار تدای  نآ  رد  نک  میزور  ناـهانگ و  یگدوهیب و  زا  نآ  رد  راد  مراـنک  رب  تداـبع و  نتفرگ و  هزور  رب  زور  نیا  رد  ارم  نک  يراـی 
.ناهارمگ يامنهار  يا  تدوخ  قیفوت  هب  هشیمه  يارب 

متشه زور  ياعد 
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.نیِلمآلا أجلم  ای  َِکلْوَِطب  ِمارِکلا  ِهَبْحُص  ِمالّسلا و  ِءاْشفإ  ِماعّطلا و  ِماعْطإ  ِماتیألا و  َهَمْحر  ِهیف  ینقُزْرا  ّمهللا 

! ایادخ

هاـنپ يا  تدوـخ  لـضف  هب  ناـمیرک  تبحاـصم  مالـس و  ءاـشفا  ناـمدرم و  رب  ندوـمن  ماـعط  ناـمیتی و  رب  مـحرت  نآ  رد  نـک  مـیزور 
.نادنموزرآ

مهن زور  ياعد 

ای َِکتّبَحَِمب  ِهَعِماجلا  َِکتاضْرَم  یلا  یتیصانب  ْذُخ  ِهَعِطاّسلا و  َِکنیِهارِبل  ِهیف  ینِدْها  ِهَعِساولا و  َِکتَمْحَر  نم  ًابیـصن  ِهیف  یل  ْلَعْجا  ّمهللا 
.نیقاتْشُملا َلَمأ 

! ایادخ

يوس هب  منانع  ریگب  تناـشخرد و  ياـه  هارو  ناـهرب  هب  نآ  رد  نک  میئاـمنهار  تناوارف و  تمحر  زا  يا  هرهب  نآ  رد  میارب  هدـب  رارق 
.ناقاتشم يوزرآ  يا  دوخ  یتسود  هب  تا  هبناج  همه  تیاضر 

مهد زور  ياعد 

َهَیاـغای َکـِناسْحإب  َکـیلا  َنیبّرَقُملا  نم  ِهیف  ینلعْجا  َْکیَدـَل و  َنیِزئاـفلا  نم  ِهیف  ینلعْجا  َکـیلع و  نیلّکوـتُملا  نم  ِهـیف  ینلعْجا  ّمـهللا 
.نییبلاطلا

! ایادخ

ناـبرقم زا  نآ  رد  اـمرف  ررقم  تترــضح و  ناـیاورماک  زا  نآ  رد  نـک  ررقم  تهاگردــب و  نــالکوتم  زا  زور  نـیا  رد  ارم  هدــب  رارق 
.ناگدنیوج تمه  تیاهن  يا  تناسحا  هب  تهاگرد 

مهدزای زور  ياعد 

.نیثیغتْسُملا َثایغ  ای  َِکنْوَِعب  َناریّنلا  َطَخّسلا و  ِهیف  ّیلع  ْمّرَح  َنایْصِعلا و  َقوسُفلا و  ِهیف  ّیلا  ْهّرَک  َناسْحإلا و  ِهیف  ّیلا  ّْببَح  ّمهللا 

! ایادخ

مـشخ و نآ  رد  نـم  رب  نـک  مارح  ار و  یناـمرفان  قـسف و  زور  نـیا  رد  رادــب  دنــسپان  ار و  یکین  زور  نـیا  رد  نـمب  نادرگ  تـسود 
.ناهاوخ داد  سرداد  يا  تیرای  هب  ار  یگدنزوس 

مهدزاود زور  ياعد 

ام ِِلک  نم  ِهیف  یّنِما  ِفاـْصنإلا و  ِلْدَـعلا و  یلع  ِهیف  ینلِمْحاو  ِفاـفَکلاو  ِعونُقلا  ِساـبِلب  ِهیف  ینُرتْساو  ِفاـفَعلاو  ِْرتّسلاـب  ِهیف  یّنّیَز  ّمهللا 
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.نیِفئاخلا َهَمْصِع  ای  َِکتَمْصِِعب  ُفاخأ 

! ایادخ

فاصنا و لدـع و  رب  نآ  رد  امن  مراداو  يراددوخ و  تعانق و  هماج  نآ  رد  مناشوپب  ینمادـکاپ و  شـشوپ و  اـب  نآ  رد  ارم  هد  تنیز 
.ناکانسرت رادهگن  يا  تدوخ  يرادهاگن  هب  مسرتیم  هک  زیچ  ره  زا  نآ  رد  راد  ما  هدوسآ 

مهدزیس زور  ياعد 

ِْنیع َهُّرق  ای  َِکنْوَِعب  ِراْربـألا  ِهبْحُـص  یقّتلل و  ِهیف  ینْقّفَو  ِرادـْقألا و  ِتاـِنئاک  یلع  ِهیف  ینّربَص  ِراذـْقألا و  ِسَنَدـلا و  نم  ِهیف  ینرّهَط  ّمهللا 
نیکاسَملا

! ایادخ

يوقت يارب  نآ  رد  هد  مقیفوت  اه و  یندش  تسا  ردقم  هچنآ  هب  نآ  رد  هد  میئابیکـش  تفاثک و  كرچ و  زا  زور  نیا  رد  نک  ما  هزیکاپ 
.نادنمتسم مشچ  ینشور  يا  تیرای  هب  ناکین  اب  ینیشن  مهو 

مهدراهچ زور  ياعد 

.نیملْسملا ّزع  ای  َِکتّزِِعب  ِتافآلاو  ایالبلل  ًاضَرَغ  هیف  یْنلَعْجَت  الو  ِتاوَفَهلاو  ایاطَخلا  نم  ِهیف  یْنِلقاو  ِتارثَعلاب  ِهیف  ینْذِخاؤت  ّمهللا ال 

! ایادخ

اهالب و ریت  هناشن  نآ  رد  ارم  هدـم  رارق  اهیگدوهیب و  اـهاطخ و  زا  نآ  رد  نم  زا  رذـگرد  اهـشزغل و  هب  زور  نیا  رد  ارم  نکن  هذـخاؤم 
.ناناملسم هدنهد  تزع  يا  تافآ 

مهدزناپ زور  ياعد 

.نیِفئاخلا َنامأ  ای  َِکنامأب  َنیتبْخُملا  َِهبانإب  يرْدَص  ِهیف  ْحَرْشاو  نیعِشاخلا  َهَعاط  ِهیف  یْنقُزْرا  ّمهللا 

! ایادخ

.ناکانسرت ناما  يا  تنداد  ناما  هب  ناگدادلد  تشگزاب  هب  نآ  رد  ما  هنیس  اشگب  نانتورف و  يرادربنامرف  نآ  رد  ارم  نک  يزور 

مهدزناش زور  ياعد 

.ِنیَملاعلا ََهلإ  ای  ِکَتّیِهلابِرارَقلا  ِراد  یلا  َِکتَمْحَِرب  ِهیف  ینِوأ  ِرارْشألا و  ِهَقَفاُرم  ِهیف  یْنبّنَج  ِراْربألا و  ِهَقَفاوِمل  ِهیف  ینْقّف  ّمهللا َو 

! ایادخ
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هب شمارآ  هناخ  يوس  هب  ترهم  اب  نآ  رد  هد  میاج  نادـب و  تقافر  زا  نآ  رد  راد  مرود  ناکین و  ندرک  شزاـس  هب  نآ  رد  هد  مقیفوت 
.نایناهج دوبعم  يا  تدوخ  ییادخ 

مهدفه زور  ياعد 

ِلامآلا َِجئاوَحلا و  ِهیف  یل  ِْضقا  ِلامْعألا و  ِِحلاِصل  ِهیف  ینِدْها  ّمهللا 

.نیرِهاّطلا ِهلآ  ٍدّمحم و  یلع  ّلَص  نیَملاعلا  ِرودُص  یف  امب  ًاِملاع  ای  ِلاؤسلا  ریسْفّتلا و  یلا  ُجاتْحَی  نم ال  ای 

! ایادخ

لاؤس ریسفت و  تیوس  هب  يزاین  هک  يا  میاهوزرآ  اهتجاح و  میارب  روآرب  کین و  لامعا  هتـسیاش و  ياهراک  هب  نآ  رد  نک  میئامنهار 
.ناگزیکاپ وا  لآ  دمحم و  رب  تسرف  دورد  تسا  نایناهج  ياه  هنیس  رد  هچنآ  هب  ياناد  يا  درادن 

مهدجه زور  ياعد 

.نیفراعلا ِبوُلق  َرّوَنُم  ای  َكِروِنب  ِهِراثآ  ِعابّتا  یلا  یئاضْعأ  ّلُِکب  ْذُخ  ِهِراْونأ و  ِءایِِضب  یبلق  ِهیف  ْرّون  ِهِراحْسأ و  ِتاکَرَِبل  ِهیف  ینْهّبَن  ّمهللا 

! ایادخ

شراثآ يوریپ  هب  میاضعا  همه  هب  راکب  شراونا و  وترپ  هب  ار  ملد  نآ  رد  نک  نشور  شیاهرحـس و  تاکرب  يارب  نآ  رد  امن  مهاـگآ 
.ناسانش قح  ياه  لد  شخب  ینشور  يا  تدوخ  رون  هب 

مهدزون زور  ياعد 

.نیبُملا ّقَحلا  یلا  ًایداه  ای  ِِهتانَسَح  َلوبَق  یْنمِرْحَت  ِِهتاْریَخ و ال  یلا  یلیبَس  ْلّهَس  ِِهتاکََرب و  نم  یّظَح  ِهیف  ّْرفو  ّمهللا 

! ایادخ

يا شیاهیکین  نتفریذـپ  زا  ار  ام  نکن  مورحم  شیاهریخ و  يوس  هب  ارم  هار  نک  ناـسآ  شتاـکرب و  زا  ارم  هرهب  نآ  رد  نادرگب  داـیز 
.راکشآ قح  يوس  هب  يامنهار 

متسیب زور  ياعد 

.نینِمؤملا ِبوُلق  یف  ِهنیکّسلا  ِلّزَنُم  ای  ِنآرقلا  ِهَوالِِتل  ِهیف  ینْقّفَو  ِناریّنلا َو  َباوبأ  ِهیف  یّنَع  ِْقلْغا  ِنانِجلا و  َباوبأ  ِهیف  یل  ْحَْتفا  ّمهللا 

! ایادخ

هدـننک لزاـن  يا  نآرق  توـالت  يارب  نآ  رد  هد  مقیفوـت  ار و  خزود  شتآ  ياـهرد  میارب  دـنبب  تشهب و  ياـهرد  نآ  رد  میارب  اـشگب 
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.نانمؤم ياه  لد  رد  شمارآ 

مکی تسیب و  زور  ياعد 

َِجئاوَح یـضاق  ای  ًـالیقَم  ًـالِْزنم و  یل  ِهّنَجلا  ِلَـعْجا  ًـالیبَس و  ّیلع  ِهیف  ناْطیّـشلل  لَـعْجَت  ـال  ًـالیلد و  َکـِتاضْرَم  یلا  ِهیف  یل  ْلَـعْجا  ّمهللا 
.نییبلاطلا

! ایادخ

میارب ار  تشهب  هدـب  رارق  یهار و  نم  رب  نآ  رد  ار  ناطیـش  هدـم  رارق  ییامنهار و  تیاه  يدونـشوخ  يوس  هب  نآ  رد  میارب  هدـب  رارق 
.ناگدنیوج ياه  تجاح  هدنروآرب  يا  هاگشیاسآ  لزنم و 

مود تسیب و  زور  ياعد 

ای َِکتاّنَج  ِتاحوبُْحب  ِهیف  یّنِکْـسا  َِکتاضْرَم و  ِتابِجوِمل  ِهیف  ینْقّفَو  َکـِتاکََرب َو  ِهیف  ّیلع  لِْزنأ  َکَلْـضَف و  َباوبأ  ِهیف  یل  ْحَْـتفا  ّمهللا 
.نیّرَطْضُملا ِهَوْعَد  َبیُجم 

! ایادخ

تیدونـشوخ و تاـبجوم  يارب  نآ  رد  هد  مقیفوت  ار و  تتاـکرب  نآ  رد  میارب  رآ  دورف  تلـضف و  ياـهرد  هاـم  نیا  رد  میور  هب  اـشگب 
.ناگراچیب ياهاعد  اه و  هتساوخ  هدننک  تباجا  يا  تشهب  ياه  طسو  نآ  رد  هد  منکسم 

موس تسیب و  زور  ياعد 

.نیِبنْذُملا ِتارَثَع  َلیقُم  ای  ِبولُقلا  يَْوقَِتب  ِهیف  یْبلَق  ْنِحَْتما  ِبویُعلا و  نم  ِهیف  ینْرِِهَط  ِبونُُذلا و  نم  ِهیف  یْنلِسغا  ّمهللا 

! ایادخ

شوپ مشچ  يا  اهلد  يراـکزیهرپ  هب  نآ  رد  ار  ملد  نک  شیاـمزآ  اـه و  بیع  زا  نآ  رد  اـمن  مکاـپ  هاـنگ و  زا  هاـم  نیا  رد  ارم  يوشب 
.ناراکهانگ ياه  شزغل 

مراهچ تسیب و  زور  ياعد 

.نیلئاّسلا َداوَج  ای  َکیصْعأ  َکَعیطأ و ال  ْنأل  ِهیف  َقیفّوتلا  َُکلأسأ  کیذؤی و  اّمم  َِکب  ُذوعأ  َکیضُْری و  ام  هیف  َُکلأْسأ  ّینإ  ّمهللا 

! ایادخ

يارب نآ  رد  قیفوت  مهاوخ  وت  زا  درازایب و  ار  وت  هچنآ  زا  وت  هب  مرب  یم  هانپ  دنک و  دونـشوخ  ار  وت  هچنآ  نآ  رد  مهاوخ  یم  وت  زا  نم 
.نالئاس هدنشخب  يا  میامنن  وت  ینامرفان  مرب و  تنامرف  هکنیا 
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مجنپ تسیب و  زور  ياعد 

.نّییبّنلا ِبوُلق  َمِصاع  ای  َِکئایْبنا  ِمَتاخ  ِهّنُِسب  ًاّنَتْسُم  َِکئادْعأل  ًایداعُم  َِکئایلْوأل و  ًاّبحم  ِهیف  یْنلَعْجا  ّمهللا 

! ایادخ

.ناربمایپ ياه  لد  رادهگن  يا  تناربمغیپ  متاخ  شور  هار و  وریپ  تنانمشد و  نمشد  تناتسود و  تسود  زور  نیا  رد  هدب  رارق 

مشش تسیب و  زور  ياعد 

.نیعماّسلا ِعَمْسأ  ای  ًاروتْسَم  ِهیف  یْبیَع  ًالوبْقَم و  ِهیف  یلمَع  ًاروفْغَم و  ِهیف  یْبنَذ  ًاروکْشَم و  ِهیف  ییْعَس  لَعْجا  ّمهللا 

! ایادخ

نآ رد  ارم  بیع  لوبق و  دروم  نآ  رد  ار  مرادرک  هدیزرمآ و  هام  نیا  رد  ارم  هانگ  هدش و  ینادردق  هام  نیا  رد  ارم  شـشوک  هدـب  رارق 
.نایاونش نیرتاونش  يا  هدیشوپ 

متفه تسیب و  زور  ياعد 

ِهِدابِعب ًافوؤر  ای  ِرْزِولا  بنّذلا و  یّنع  ّطُح  يریذاعَم و  ْلَْبقا  ِرُْسیلا و  یلا  ِرْسُعلا  نم  ِهیف  يرومأ  ّْریَص  ِرْدَقلا و  ِهَْلَیل  َلْضَف  ِهیف  یْنقُزْرا  ّمهللا 
.نیِحلاّصلا

! ایادخ

هانگ نم  زا  زیرب  میاهرذع و  ریذپب  یناسآ و  هب  یتخس  زا  ارم  ياهراک  نآ  رد  نادرگب  ار و  ردق  بش  تلیـضف  نآ  رد  ارم  نک  يزور 
.شیوخ هتسیاش  ناگدنب  هب  نابرهم  يا  ار  نارگ  راب  و 

متشه تسیب و  زور  ياعد 

لئاسولا ِنیب  نم  َکیلا  یتلیسو  ِهیف  ِبّرَق  ِِلئاسَملا و  ِراضْحإب  ِهیف  یْنمِرْکا  ِِلفاّونلا و  نم  ِهیف  یّظح  ّرفو  ّمهللا 

.نیِّحلُملا ُحاحلا  ُُهلَغْشَی  نم ال  ای 

! ایادخ

نآ رد  نادرگ  کیدزن  لئاسم و  نتـشاد  ای  ندرک و  رـضاح  هب  نآ  رد  راد  یمارگ  تابحتـسم و  هب  مادقا  زا  نآ  رد  ارم  هرهب  نک  دایز 
.ناگدننک رارصا  تجامس  رارصا و  دنکن  شمرگرس  هکنآ  يا  اه  هلیسو  نایم  زا  تیوس  هب  ما  هلیسو 

مهن تسیب و  زور  ياعد 
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.نینِمؤملا ِهِدابِعب  ًامیحر  ای  ِهَمُْهُتلا  ِبِهایَغ  نم  یْبلق  ْرّهَط  ِهَمْصِعلا و  ِقیفّوتلا و  ِهیف  یْنقُزْرا  ِهَمْحّرلاب و  ینّشَغ  ّمهللا 

! ایادخ

تمهت ياه  یگتفرگ  اهیگریت و  زا  ار  ملد  نک  كاپ  يراددوخ و  قیفوت و  نآ  رد  ارم  نک  يزور  تمحر و  رهم و  اب  نآ  رد  ناـشوپب 
.دوخ نامیا  اب  ناگدنب  هب  نابرهم  يا 

ما یس  زور  ياعد 

ِهلآ ٍدّـمحم و  انِدّیَـس  ّقـحب  ِلوُصـألاب  ُهُعوُرف  ًهَمَکُْحم  ُلوـسّرلا  ُهاـضْرَی  ُهاـضْرَت و  اـم  یلع  ِلوـبَقلا  ِرْکّـشلاب و  ِهیف  یمایـص  ْلَـعْجا  ّمهللا 
نیرِهاّطلا

.نیملاعلا ّبر  ُدمحلا ِهللا  و 

! ایادخ

هب لصا  رب  شعرف  دشاب  راوتسا  دشاب و  وت  لوسر  دنسپ  وت و  يدونشوخ  قبط  رب  لوبق  ینادردق و  دروم  هام  نیا  رد  ارم  هزور  هدب  رارق 
.تسا نایناهج  راگدرورپ  صاخ  شیاتس  شکاپ و  نادناخ  دمحم و  ام  ياقآ  قح 

هر ینیمخ  ماما  موحرم  ياوتف  اب  قباطم  هزور  ماکحا   - 3

هزور

حرـش دـنک و  یم  لطاب  ار  هزور  هک  ییاهزیچ  زا  برغم  ات  حبـص  ناذا  زا  ملاع  دـنوادخ  نامرف  ماجنا  يارب  ناسنا  هک  تسا  نآ  هزور 
.دیامن يراددوخ  دوش ، یم  هتفگ  ادعب  اهنآ 

تین

ماجنا يارب  هک  ردق  نیمه  هکلب  مریگ  یم  هزور  ار  ادرف  دـیوگب  الثم  ای  دـنارذگب  دوخ  بلق  زا  ار  هزور  تین  ناسنا  تسین  مزال   1550
دنک نیقی  هک  نآ  يارب  تسا و  یفاک  دـهدن ، ماجنا  دـنک  یم  لطاب  ار  هزور  هک  يراک  برغم  ات  حبـص  ناذا  زا  ملاع  دـنوادخ  نامرف 
یم لطاب  ار  هزور  هک  يراک  ماجنا  زا  برغم  زا  دعب  مه  يرادقم  حبـص و  ناذا  زا  شیپ  يرادقم  دیاب  هدوب ، هزور  ار  تدـم  نیا  مامت 

.دیامن يراددوخ  دنک 

هام همه  هزور  تین  مه  ام  لوا  بش  هک  تسا  رتهب  دـنک  تین  نآ  يادرف  هزور  ارب  ناضمر  هام  زا  بش  ره  رد  دـناوت  یم  ناـسنا   1551
.دیامنب ار 

.درادن لاکشا  دنکب  ار  ادرف  هزور  تین  تقو  ره  حبص ، ناذا  ات  ناضمر  هام  بش  لوا  زا   1552
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نیا ات  رگا  هک  دـشاب ، هدـنام  تقو  برغم  هب  ندرک  تین  هزادـنا  هب  هک  یعقوم  اـت  تسا  بش  لوا  زا  یبحتـسم  هزور  تین  تقو   1553
.تسا حیحص  وا  هزور  دنک ، یبحتسم  هزور  تین  دشاب و  هدادن  ماجنا  دنک  یم  لطاب  ار  هزور  هک  يراک  تقو 

حیحـص وا  هزور  دـنک ، تین  دوش و  رادـیب  رهظ  زا  شیپ  رگا  تسا ، هدـیباوخ  هزور  تین  نودـب  حبـص  ناذا  زا  شیپ  هک  یـسک   1554
.دیامن بجاو  هزور  تین  دناوت  یمن  دوش ، رادیب  رهظ  زا  دعب  رگا  و  بحتسم ، هچ  دشاب  بجاو  وا  هزور  هچ  تسا 

اضق هزور  هک  دنک  تین  الثم  دیامن ، نیعم  ار  نآ  دیاب  دریگب  يرگید  هزور  ناضمر ، هزور  ریغ  دهاوخب  رگا   1555
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ناضمر هام  دـنادن  رگا  هکلب  مریگ ، یم  ناضمر  هاـم  هزور  هک  دـنک  تین  تسین  مزـال  ناـضمر  هاـم  رد  یلو  مریگ ، یم  رذـن  هزور  اـی 
.دوش یم  باسح  ناضمر  هام  هزور  دنک ، تین  ار  يرگید  هزور  دیامن و  شومارف  ای  تسا ،

دـصق هک  ياهزور  هن  دوش و  یم  باسح  ناضمر  هزور  هن  دنک ، ناضمر  ریغ  هزور  تین  ادـمع  تسا و  ناضمر  هام  دـنادب  رگا   1556
.تسا هدرک 

.تسا حیحص  وا  هزور  هدوب ، موس  ای  مود  دمهفب  دعب  دریگب ، هزور  هام  لوا  زور  تین  هب  اًلثم  رگا   1557

ار زور  نآ  هزور  دـیاب  بجاو  طاـیتحا  رباـنب  دـیآ ، شوه  هب  زور  نیب  رد  دوش و  شوهیب  دـنک و  تین  حبـص  ناذا  زا  شیپ  رگا   1558
.دروآ اج  هب  ار  نآ  ياضق  درکن ، مامت  رگا  دیامن و  مامت 

ار زور  نآ  هزور  هک  تسا  نآ  بجاو  طاـیتحا  دـیآ ، شوـهب  زور  نیب  رد  دوـش و  تسم  دـنک و  تین  حبـص  ناذا  زا  شیپ  رگا   1559
.دروآ اج  هب  مه  ار  نآ  ياضق  دنک و  مامت 

.تسا حیحص  شا  هزور  دوش ، رادیب  برغم  زا  دعب  دباوخب و  دنک و  تین  حبص  ناذا  زا  شیپ  رگا   1560

ماجنا دنک  یم  لطاب  ار  هزور  هک  يراک  هچنانچ  دوش ، تفتلم  رهظ  زا  شیپ  تسا و  ناضمر  هام  هک  دنک  شومارف  ای  دنادن  رگا   1561
تفتلم رهظ  زا  دعب  ای  دشاب ، هداد  ماجنا  دنک  یم  لطاب  ار  هزور  هک  يراک  رگا  تسا و  حیحص  وا  هزور  دنک و  تین  دیاب  دشاب ، هدادن 

زا دـعب  دـهدن و  ماجنا  دـنک  یم  لطاب  ار  هزور  هک  يراک  برغم  ات  دـیاب  یلو  دـشاب  یم  لـطاب  وا  هزور  تسا ، ناـضمر  هاـم  هک  دوش 
.دیامن اضق  ار  زور  نآ  هزور  مه  ناضمر 

زا شیپ  هچب  رگا   1562
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.تسین بجاو  وا  رب  زور  نآ  هزور  دوش ، غلاب  ناذا  زا  دعب  رگاو  دریگب ، هزور  دیاب  دوش ، غلاب  ناضمر  هام  حبص  ناذا 

ای اضق  هزور  هک  یـسک  یلو  درادـن ، لاکـشا  دریگب  یبحتـسم  هزور  رگا  هدـش  ریجا  یتیم  هزور  ندروآ  اج  هب  يارب  هک  یـسک   1563
شیپ هک  یتروص  رد  دریگب ، بحتسم  هزور  دنک و  شومارف  هچنانچ  .دریگب و  یبحتسم  هزور  دناوت  یمن  دراد ، يرگید  بجاو  هزور 

رهظ زا  دـعب  رگا  .دـنادرگرب و  بجاو  هزور  هب  ار  دوـخ  تین  دـناوت  یم  دروـخ و  یم  مه  هب  وا  یبحتـسم  هزور  دـیایب ، شداـی  رهظ  زا 
.تسین لاکشایب  هچ  رگا  تسا ، حیحص  شا  هزور  دیایب ، شدای  برغم  زا  دعب  رگا  و  تسا ، لطاب  وا  هزور  دوش ، تفتلم 

، دریگب هزور  ار  ینیعم  زور  هک  دشاب  هدرک  رذن  الثم  دشاب ، بجاو  ناسنا  رب  يرگید  نیعم  هزور  ناضمر ، هام  هزور  زا  ریغ  رگا   1564
دنک و شومارف  ای  تسا ، بجاو  وا  رب  زور  نآ  هزور  هک  دنادن  رگا  و  تسا ، لطاب  شا  هزور  دنکن ، تین  حبـص  ناذا  ات  ادـمع  هچنانچ 

.دشاب یم  لطاب  هنرگ  حیحص و  وا  هزور  دشاب ، هدادن  ماجنا  دنک  یم  لطاب  ار  هزور  هک  يراک  هچنانچ  دیایب ، شدای  رهظ  زا  شیپ 

تین زا  شیپ  رگا  هکلب  .درادن  لاکـشا  دنکن ، تین  رهظ  کیدزن  ات  ادـمع  هرافک ، هزور  لثم  ینیعم  ریغ  بجاو  هزور  يارب  رگا   1565
هدادن ماجنا  دنک  یم  لطاب  ار  هزور  هک  يراک  هچنانچ  هن ، ای  دریگب  هک  دشاب  هتـشاد  دیدرت  ای  دریگن ، هزور  هک  دـشاب  هتـشاد  میمـصت 

.تسا حیحص  وا  هزور  دنک ، تین  رهظ  زا  شیپ  و  دشاب ،

ار هزور  هک  يراک  تقو  نآ  ات  حبص  ناذا  زا  دوش و  ناملسم  رفاک  رهظ  زا  شیپ  ناضمر  هام  رد  رگا   1566
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.درادن مه  اضق  دریگب و  هزور  دناوت  یمن  دشاب ، هدادن  ماجنا  دنک  یم  لطاب 

هدادـن ماجنا  دـنک  یم  لطاب  ار  هزور  هک  يراک  تقو  نآ  ات  حبـص  ناذا  زا  دوش و  بوخ  ناضمر  هام  رهظ  زا  شیپ  ضیرم  رگا   1567
.تسین بجاو  وا  رب  هزور  نآ  هزور  دوش ، بوخ  رهظ  زا  دعب  هچنانچ  و  دریگب ، هزور  ار  زور  نآ  دنک و  هزور  تین  دیاب  دشاب ،

یم دریگب  هزور  دـهاوخب  رگا  و  دریگب ، هزور  تسین  بجاو  ناضمر  لوا  ای  تسا  نابعـش  رخآ  دراد  کش  ناسنا  هک  ار  يزور   1568
ناضمر زا  هدوب ، ناضمر  دوش  مولعم  دـعب  هچناـنچ  دـیامنب و  نآ  دـننام  اـضق و  هزور  تین  رگا  یلو  دـنک ، ناـضمر  هزور  تین  دـناوت 

.دوش یم  باسح 

، دریگب هزور  نآ  دننام  یبحتسم و  هزور  ای  اضق  هزور  تین  هب  ناضمر ، لوا  ای  تسا  نابعـش  رخآ  دراد  کش  هک  ار  يزور  رگا   1569
.دنک ناضمر  هزور  تین  دیاب  تسا  ناضمر  هام  هک  دمهفب  زور  نیب  رد  و 

دنک تین  هچناـنچ  یلو  تسا ، لـطاب  شا  هزور  ددرگرب ، نتفرگ  هزور  تین  زا  ناـضمر  هزور  لـثم  ینیعم  بجاو  هزور  رد  رگا   1570
.دوش یمن  لطاب  شا  هزور  دهدن ، ماجنا  ار  نآ  هک  یتروص  رد  دروآ  اج  هب  دنک  یم  لطاب  ار  هزور  هک  ار  يزیچ  هک 

یم لطاب  ار  هزور  هک  يراک  دـنک  دـصق  رگا  هرافک ، هزور  لـثم  تسین  نیعم  نآ  تقو  هک  یبجاو  هزور  بحتـسم و  هزور  رد   1571
حیحـص وا  هزور  دنک ، هزور  تین  هرابود  رهظ  زا  شیپ  درواین و  اج  هب  هچنانچ  هن ، ای  دروآ  اج  هب  هک  دوش  ددرم  ای  دـهد ، ماجنا  دـنک 

.تسا

دنک یم  لطاب  ار  هزور  هک  ییاهزیچ 

دنک یم  لطاب  ار  هزور  زیچ  هن 

.ندیماشآ ندروخ و  لوا :

.عامج مود :

زا ینم  هک  دنک  يراک  دوخ  اب  ناسنا  هک  تسا  نآ  انمتسا  و  انمتسا ، موس :
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.دیآ نوریب  وا 

.مالسلا مهیلع  ربمغیپ  نانیشناج  ربمغیپ و  ادخ و  هب  نتسب  غورد  مراهچ :

.قلح هب  ظیلغ  رابغ  ندناسر  مجنپ :

.بآ رد  رس  مامت  ندرب  ورف  مشش :

.حبص ناذا  ات  سافن  ضیح و  تبانج و  رب  ندنام  یقاب  متفه :

.ناور ياهزیچ  اب  ندرک  هلاما  متشه :

.دوش یم  هتفگ  هدنیآ  لیاسم  رد  اهنیا  ماکحا  .ندرک و  یق  مهن :

ندیماشآ ندروخ و   - 1

لثم دـشاب  لومعم  زیچ  نآ  ندـیماشآ  ندروخ و  هچ  دوش ، یم  لطاب  وا  هزور  دـماشایب ، ای  دروخب  يزیچ  ادـمع  راد  هزور  رگا   1573
دروآ و نوریب  ناهد  زا  ار  كاوسم  رگا  یتح  .دایز  ای  دـشاب  مک  هچ  و  تخرد ، هریـش  كاـخ و  لـثم  دـشابن  لومعم  هچ  بآ ، ناـن و 

نیب زا  يروط  هب  ناهد  بآ  رد  كاوسم  تبوطر  هکنآ  رگم  دوش ، یم  لطاب  وا  هزور  درب ، ورف  ار  نآ  تبوطر  دربب و  ناهد  هب  هرابود 
.دوشن هتفگ  نآ  هب  جراخ  تبوطر  هک  دورب 

، درب ورف  ادمع  هچنانچ  .دروآ و  نوریب  ناهد  زا  ار  همقل  دیاب  هدش ، حبـص  دـمهفب  تسا  ندروخ  اذـغ  لوغـشم  هک  یعقوم  رگا   1574
.دوش یم  بجاو  وا  رب  مه  هرافک  دش ، دهاوخ  هتفگ  ادعب  هک  يروتسد  هب  تسا و  لطاب  شا  هزور 

.دوش یمن  لطاب  شا  هزور  دماشایب ، ای  دروخب  يزیچ  اوهس  راد  هزور  رگا   1575

قیرزت یلو  .دـنک  يراددوخ  دور ، یم  راـک  هب  اذـغ  ياـج  هب  هک  یلوپمآ  لامعتـسا  زا  راد  هزور  هک  تسا  نآ  بجاو  طاـیتحا   1576
.درادن لاکشا  دوش ، یم  لامعتسا  اود  ياج  هب  ای  دنک  یم  سح  یب  ار  وضع  هک  یلوپمآ 

.دوش یم  لطاب  شا  هزور  دربب ، ورف  ادمع  تسا ، هدنام  نادند  يال  هک  ار  يزیچ  راد  هزور  رگا   1577

يال هک  ییاذـغ  دـنادب  رگا  یلو  دـنک ، لـالخ  ار  شیاهنادـند  ناذا  زا  شیپ  تسین  مزـال  دریگب ، هزور  دـهاوخ  یم  هک  یـسک   1578
ورف زور  رد  هدنام  نادند 
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دیاب بجاو  طایتحا  ربانب  دورن ، مه  ورف  رگا  هکلب  .دوش  یم  لطاب  شا  هزور  دور  ورف  نآ  زا  يزیچ  دـنکن و  لـالخ  هچناـنچ  دور ، یم 
.دریگب ار  زور  نآ  ياضق 

.دنک یمن  لطاب  ار  هزور  دشاب ، هدش  عمج  ناهد  رد  نآ  دننام  یشرت و  ندرک  لایخ  هطساو  هب  هچ  رگا  ناهد ، بآ  ندرب  ورف   1579

بجاو طایتحا  دوش ، ناهد  ياضف  لخاد  رگا  یلو  .درادن  لاکـشا  هدیـسرن ، ناهد  ياضف  هب  ات  هنیـس ، رـس و  طالخا  ندرب  ورف   1580
.دربن ورف  ار  نآ  هک  تسا  نآ 

بآ دنک  ادـیپ  تاجن  ندرم  زا  هک  ياهزادـنا  هب  دـناوت  یم  دریمب ، یگنـشت  زا  دـسرتب  هک  دوش  هنـشت  يردـق  هب  راد  هزور  رگا   1581
یم لطاب  ار  هزور  هک  يراک  ندروآ  اـج  هب  زا  زور  هیقب  رد  دـیاب  دـشاب ، ناـضمر  هاـم  رگا  .دوش و  یم  لـطاب  وا  هزور  یلو  دـماشایب ،

.دیامن يراددوخ  دنک ،

، دسرب قلح  هب  اقافتا  هچ  رگا  دـسر ، یمن  قلح  هب  الومعم  هک  اهنیا  دـننام  اذـغ و  ندیـشچ  هدـنرپ و  ای  هچب  يارب  اذـغ  ندـیوج   1582
دیاب و  دوش ، یم  لـطاب  شا  هزور  دور ، ورف  هچناـنچ  دـسر ، یم  قلح  هب  هک  دـنادب  لوازا  ناـسنا  رگا  یلو  .دـنک  یمن  لـطاب  ار  هزور 

.تسا بجاو  وا  رب  مه  هرافک  دریگب و  ار  نآ  ياضق 

، درک لمحت  ار  نآ  دوش  یمن  الومعم  هک  تسا  يردق  هب  وا  فعـض  رگا  یلو  دروخب ، ار  هزور  فعـض  يارب  دناوت  یمن  ناسنا   1583
.درادن لاکشا  هزور  ندروخ 

عامج  - 2

.دیاین نوریب  مه  ینم  دوش و  لخاد  هاگ  هنتخ  رادقم  هب  هچ  رگا  دنک ، یم  لطاب  ار  هزور  عامج   1584

دنا هدـیرب  ار  شتلآ  هک  یـسک  یلو  دوش ، یمن  لطاب  هزور  دـیاین ، نوریب  مه  ینم  دوش و  لخاد  هاگهنتخ  رادـقم  زا  رتمک  رگا   1585
، دنک لخاد  مه  ار  هاگ  هنتخ  زا  رتمک  رگا 
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.دوش یم  لطاب  شا  هزور 

کـش رگا  دنا ، هدیرب  ار  شتلآ  هک  یـسک  .تسا و  حیحـص  وا  هزور  هن ، ای  هدش  لخاد  هاگ  هنتخ  هزادنا  هب  هک  دنک  کش  رگا   1586
.تسا حیحص  وا  هزور  هن ، ای  هدش  لوخد  هک  دنک 

هتـشادن يرایتخا  دوخ  زا  هک  يروط  هب  دـنیامن ، روبجم  عاـمج  هب  ار  وا  اـی  دـیامن ، عاـمج  تسا و  هزور  هک  دـنک  شومارف  رگا   1587
، دوش جراخ  عامج  لاح  زا  اروف  دیاب  دشابن ، روبجم  رگید  ای  دیایب  شدای  عامج  نیب  رد  هچنانچ  یلو  .دوش  یمن  لطاب  وا  هزور  دشاب ،

.تسا لطاب  وا  هزور  دوشن ، جراخ  رگا  و 

ءانمتسا  - 3

.دوش یم  لطاب  شا  هزور  دیآ ، نوریب  وا  زا  ینم  هک  دنک  يراک  دوخ  اب  ینعی  دنک ، انمتسا  راد  هزور  رگا   1588

هزور دیآ ، نوریب  وا  زا  ینم  رایتخا  یب  هک  دنک  يراک  رگا  یلو  .تسین  لطاب  شا  هزور  دـیآ ، نوریب  وا  زا  ینم  رایتخا  یب  رگا   1589
.دوش یم  لطاب  شا 

رد دـناوت  یم  دـیآ ، یم  نوریب  وا  زا  ینم  باوخ  رد  ینعی  دوش ، یم  ملتحم  دـباوخب ، زور  رد  رگا  هک  دـنادب  راد  هزور  هاـگره   1590
.تسا حیحص  شا  هزور  دوشب ، مه  ملتحم  دباوخب و  هچنانچ  .دباوخب و  زور 

.دنک يریگولج  نآ  ندمآ  نوریب  زا  تسین  بجاو  دوش ، رادیب  باوخ  زا  ینم  ندمآ  نوریب  لاح  رد  راد  هزور  رگا   1591

هب دـنادب  رگا  یلو  .دـیامن  اربتـسا  دـش ، هتفگ  هلاسم  رد  هک  يروتـسد  هب  دـنک و  لوب  دـناوت  یم  هدـش ، ملتحم  هک  يراد  هزور   1592
.دنک اربتسا  دناوت  یمن  دشاب ، هدرک  لسغ  هک  یتروص  رد  دیآ ، یم  نوریب  يرجم  زا  ینم  هدنام  یقاب  ندرک  اربتسا  ای  لوب  هطساو 

زا ینم  لسغ  زا  دعب  دنکن  لوب  لسغ  زا  شیپ  هک  یتروص  رد  هدنام و  يرجم  رد  ینم  دنادب  رگا  هدـش ، ملتحم  هک  يراد  هزور   1593
نوریب وا 
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.دنک لوب  لسغ  زا  شیپ  دیاب  بجاو  طایتحا  ربانب  دیآ ، یم 

.دوش یمن  لطاب  شا  هزور  دیاین ، نوریب  وازا  ینم  هک  یتروص  رد  دنکب ، يراک  ینم  ندمآ  نوریب  دصق  هب  رگا   1594

زا دعب  هک  دشاب  هتـشادن  تداع  هک  یتروص  رد  دنک ، یخوش  يزاب و  یـسک  اب  ینم  ندـمآ  نوریب  دـصق  نودـب  راد  هزور  رگا   1595
نآ ات  دـهد  همادا  ار  یخوش  رگا  یلو  .تسا  حیحـص  وا  هزور  دـیآ ، نوریب  ینم  اقافتا  هچرگا  دوش ، جراخ  وا  زا  ینم  یخوش  يزاب و 

.تسا لطاب  شا  هزور  ددرگ ، جراخ  ات  دنکن  يراددوخ  و  دوش ، جراخ  ینم  تسا  کیدزن  هک  اج 

ربمغیپ ادخ و  هب  نتسب  غورد   - 4

غورد تبـسن  ادمع  ترـضح  نآ  نانیـشناج  ربمغیپ و  ادخ و  هب  اهنیا ، دننام  هراشا و  هب  ای  نتـشون  هب  ای  نتفگ  هب  راد  هزور  رگا   1596
هللا مالـس  ارهز  ترـضح  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  .تسا و  لطاب  وا  هزور  دنک ، هبوت  ای  متفگ ، غورد  دیوگب  اروف  هچ  رگا  دـهدب ،

.دنرادن یقرف  مکح  نیا  رد  مه  نانآ  نانیشناج  ناربمغیپ و  ریاس  اهیلع و 

ای هتفگ  ار  ربخ  نآ  هک  یـسک  زا  دیاب  بجاو  طایتحا  ربانب  دنک ، لقن  غورد  ای  تسا  تسار  دنادیمن  هک  ار  يربخ  دهاوخب  رگا   1597
.دوش یمن  لطاب  شا  هزور  دهدب ، ربخ  مه  شدوخ  رگا  نکیل  .دیامن  لقن  هدش ، هتشون  نآ  رد  ربخ  نآ  هک  یباتک  زا 

یمن لطاب  شا  هزور  هدوب ، غورد  دمهفب  دـعب  دـنک و  لقن  ربمغیپ  ای  ادـخ  لوق  زا  تسا  تسار  هک  نیا  داقتعا  هب  ار  يزیچ  رگا   1598
.دوش

ادعب دهد و  تبسن  نانآ  هب  تسا  غورد  دنادیم  هک  ار  يزیچ  دنک و  یم  لطاب  ار  هزور  ربمغیپ  ادخ و  هب  نتسب  غورد  دنادب  رگا   1599
، هدوب تسار  هتفگ ، هک  ار  هچ  نآ  دمهفب 
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.تسا حیحص  شا  هزور 

رگا یلو  دوش ، یم  لطاب  شا  هزور  دهد ، تبسن  ربمغیپ  نانیشناج  ربمغیپ و  ادخ و  هب  ادمع  هتخاس  يرگید  هک  ار  یغورد  رگا   1600
.درادن لاکشا  دنک ، لقن  هتخاس  ار  غورد  نآ  هک  یسک  لوق  زا 

دیاب باوج  رد  هک  ییاج  وا  دـنا و  هدومرف  یبلطم  نینچ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ایآ  هک  دنـسرپب  راد  هزور  زا  رگا   1601
.دوش یم  لطاب  شا  هزور  هن ، دیوگب  ادمع  یلب ، دیوگب  دیاب  هک  ییاج  ای  یلب ، دیوگب  ادمع  هن ، دیوگب 

دـهد و تبـسن  نانآ  هب  ار  یغورد  بش  رد  ای  متفگ ، غورد  دـیوگب  دـعب  دـیوگب ، ار  یتسار  فرح  ربمغیپ  ای  ادـخ  لوق  زا  رگا   1602
.دوش یم  لطاب  شا  هزور  تسا ، تسار  متفگ  بشید  هچنآ  دیوگب  دشاب  یم  هزور  هک  زور  نآ  يادرف 

قلح هب  ظیلغ  رابغ  ندناسر   - 5

رابغ ای  درآ ، لثم  تسا ، لالح  نآ  ندروخ  هک  دـشاب  يزیچ  رابغ  هچ  دـنک ، یم  لـطاب  ار  هزور  قلح  هب  ظـیلغ  راـبغ  ندـناسر   1603
.تسا مارح  نآ  ندروخ  هک  دشاب  يزیچ 

یم لطاب  شا  هزور  دسرب ، قلح  هب  دنکن و  تبظاوم  تسا  هجوتم  هک  نیا  اب  ناسنا  دوش و  ادـیپ  یظیلغ  رابغ  داب  هطـساو  هب  رگا   1604
.دوش

ار هزور  ظیلغ  راخب  یلو  .دـناسرن  قلح  هب  مه  ار  اـهنیا  دـننام  وکاـبنت و  راگیـس و  دود  راد  هزور  هک  تسا  نآ  بجاو  طاـیتحا   1605
.دهد ورف  دیآ و  رد  بآ  تروص  هب  ناهد  رد  هک  نیا  رگم  دنک ، یمن  لطاب 

شا هزور  دسر  یمن  قلح  هب  هک  هتشاد  نیقی  هچنانچ  دوش ، قلح  لخاد  اهنیا  دننام  دود و  ای  راخب  ای  رابغ  دنکن و  تبظاوم  رگا   1606
.تسا حیحص 

، دوش یمن  لطاب  شا  هزور  دسرب ، وا  قلح  هب  نآ  دننام  رابغ و  رایتخایب  ای  دنکن ، تبظاوم  تسا و  هزور  هک  دنک  شومارف  رگا   1607
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.دروآ نوریب  ار  نآ  دیاب  تسا  نکمم  هچنانچ  و 

بآ رد  رس  ندرب  ورف   - 6

ياضق دیاب  بجاو  طایتحا  رب  انب  دشاب ، نوریب  بآ  زا  وا  ندـب  یقاب  هچرگا  درب ، ورف  بآ  رد  ار  رـس  مامت  ادـمع  راد  هزور  رگا   1608
.دوش یمن  لطاب  وا  هزور  دشاب  نوریب  رس  زا  يرادقم  دریگب و  بآ  ار  ندب  مامت  رگا  یلو  .دریگب  ار  هزور  نآ 

.دوش یمن  لطاب  شا  هزور  درب ، ورف  بآ  رد  رگید  هعفد  ار  نآ  رگید  فصن  هعفد و  کی  ار  رس  فصن  رگا   1609

.تسا حیحص  شا  هزور  هن  ای  هتفر  بآ  ریز  رس  مامت  هک  دنک  کش  رگا   1610

.دوش یم  لطاب  هزور  دنامب ، نوریب  اهوم  زا  يرادقم  یلو  دورب  بآ  ریز  رس  رگا   1611

، تسا ناور  هک  رگید  ياهزیچ  رد  رگید و  فاضم  ياه  بآ  رد  یلو  دربن ، ورف  بالگ  رد  ار  رس  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا   1612
.درادن لاکشا 

، درب ورف  بآ  رد  رـس  تسا و  هزور  هک  دـنک  شومارف  ای  دریگب ، بآ  ار  وا  رـس  ماـمت  دـتفیب و  بآ  رد  راـیتخایب  راد  هزور  رگا   1613
.دوش یمن  لطاب  وا  هزور 

بآ ریز  شرس  دزادنیب و  بآ  رد  ار  دوخ  بلطم  نیاهب  هجوت  اب  هچنانچ  دور ، یم  بآ  ریز  شرس  بآ  رد  نداتفا  اب  اتداع  رگا   1614
.دوش یم  لطاب  شا  هزور  دورب 

بآ ریز  رد  هچنانچ  درب ، ورف  بآ  رد  ار  وا  رـس  روز  هب  يرگید  ای  درب  ورف  بآ  رد  ار  رـس  تسا و  هزور  هک  دنک  شومارف  رگا   1615
شا هزور  درواین ، نوریب  هچناـنچ  و  دروآ ، نوریب  ار  رـس  اروف  دـیاب  درادرب ، ار  دوخ  تسد  سک  نآ  اـی  تسا  هزور  هک  دـیایب  شداـی 

.دوش یم  لطاب 

هزور درب ، ورف  بآ  رد  ار  رس  لسغ  تین  هب  تسا و  هزور  هک  دنک  شومارف  رگا   1616
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.تسا حیحص  وا  لسغ  و 

هزور لـثم  هک  دـشاب  یبـجاو  هزور  وا  هزور  هچناـنچ  درب ، ورف  بآ  رد  ار  رـس  لـسغ  يارب  ادـمع  تسا و  هزور  هک  دـنادب  رگا   1617
دـصق بآ  رد  رـس  ندرب  ورف  هب  رگا  دشاب ، نیعم  بجاو  رگا  یلو  .دشاب  یم  لطاب  هزور  حیحـص و  لسغ  درادـن ، ینیعم  تقو  هرافک 

زا ندش  جراخ  لاح  رد  ای  بآ  ریز  رد  هک  نآ  رگم  تسا ، لطاب  مه  وا  لسغ  بجاو  طایتحا  ربانب  تسا و  لطاب  وا  هزور  دـنک ، لسغ 
لطاب هزور  مه  لسغ و  مه  دـشاب ، ناـضمر  هاـم  هزور  رگا  اـما  .تسا و  حیحـص  وا  لـسغ  تروص  نیا  رد  هک  دـنک ، لـسغ  تین  بآ 

وا لـسغ  تروص  نیا  رد  هک  دـنک ، لـسغ  تین  بآ  زا  ندـش  جراـخ  لاـح  رد  دـیامن و  هبوت  بآ  ریز  ناـمه  رد  هک  نآ  رگم  تسا ،
.تسا حیحص 

شا هزور  دشاب ، بجاو  وا  نداد  تاجن  هچرگا  درب ، ورف  بآ  رد  ار  رـس  دهد ، تاجن  ندـش  قرغ  زا  ار  یـسک  هکنآ  يارب  رگا   1618
.تسا لطاب 

حبص ناذا  ات  سافن  ضیح و  تبانج و  رب  ندنام  یقاب   - 7

.تسا لطاب  شا  هزور  دیامنن ، ممیت  ادمع  تسا  ممیت  وا  هفیظو  رگا  ای  دنکن ، لسغ  حبص  ناذا  ات  ادمع  بنج  رگا   1619

شا هزور  دیامنن ، مه  ممیت  دنکن و  لسغ  حبـص  ناذا  ات  تسا ، نیعم  نآ  تقو  ناضمر  هام  هزور  لثم  هک  یبجاو  هزور  رد  رگا   1620
.تسا حیحص 

لـسغ ادـمع  هچنانچ  تسا ، نیعم  نآ  تقو  ناـضمر  هزور  لـثم  هک  دریگب  یبجاو  هزور  دـهاوخ  یم  تسا و  بنج  هک  یـسک   1621
.تسا حیحص  دریگب و  هزور  ممیت  اب  دناوت  یم  دوش ، گنت  تقو  ات  دنکن 

نآ هزور  دیاب  دیایب ، شدای  زور  کی  زا  دعب  دنک و  شومارف  ار  لسغ  ناضمر  هام  رد  بنج  رگا   1622
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رگا الثم  .دیامن  اضق  هدوب  بنج  دراد  نیقی  هک  ار  يزور  دنچ  ره  هزور  دیاب  دیایب ، شدای  زور  دنچ  زا  دعب  رگا  و  دیامن ، اضق  ار  زور 
.دنک اضق  ار  زور  هس  هزور  دیاب  زور ، راهچ  ای  هدوب  بنج  زور  هس  دنادیمن 

تسا و لطاب  شا  هزور  دنک  بنج  ار  دوخ  رگا  درادن ، تقو  ممیت  لسغ و  زا  مادک  چیه  يارب  ناضمر  هام  بش  رد  هک  یـسک   1623
، تسا حیحـص  وا  هزور  ممیت  اب  دـنک ، بنج  ار  دوخ  هچناـنچ  دراد ، تقو  ممیت  يارب  رگا  یلو  دوش ، یم  بجاو  وا  رب  هراـفک  اـضق و 

.تسا راکهانگ  یلو 

هزور دنک  ممیت  هچنانچ  هدوب ، گنت  تقو  دمهفب  دعب  دـنک و  بنج  ار  دوخ  دراد و  تقو  لسغ  هزادـنا  هب  هک  دـنک  نامگ  رگا   1624
.تسا حیحص  شا 

هچنانچ و  دـباوخب ، دـیابن  دوش ، یمن  رادـیب  حبـص  اـت  دـباوخب  رگا  هک  دـنادیم  تسا و  بنج  ناـضمر  هاـم  بش  رد  هک  یـسک   1625
.دوش یم  بجاو  وا  رب  هرافک  اضق و  تسا و  لطاب  شا  هزور  دوشن ، رادیب  حبص  ات  دباوخب و 

، لسغ يارب  دوش  یم  رادیب  دباوخب  هرابود  رگا  هک  دهدب  لامتحا  رگا  دوش ، رادیب  دباوخب و  ناضمر  هام  بش  رد  بنج  هاگره   1626
.دباوخب دناوت  یم 

، دوش یم  رادیب  حبـص  ناذا  زا  شیپ  دباوخب  رگا  هک  دهد  یم  لامتحا  ای  دـنادیم  تسا و  بنج  ناضمر  هام  بش  رد  هک  یـسک   1627
حیحـص شا  هزور  دنامب ، باوخ  ناذا  ات  دباوخب و  میمـصت  نیا  اب  دنک و  لسغ  ندش  رادیب  زا  دـعب  هک  دـشاب  هتـشاد  میمـصت  هچنانچ 

.تسا

، دوش یم  رادیب  حبـص  ناذا  زا  شیپ  دباوخب  رگا  هک  دهد  یم  لامتحا  ای  دـنادیم  تسا و  بنج  ناضمر  هام  بش  رد  هک  یـسک   1628
زا دعب  هک  دشاب  هتشاد  تلفغ  هچنانچ 
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.تسا حیحص  شا  هزور  دنامب ، باوخ  حبص  ناذا  ات  دباوخب و  هک  یتروص  رد  دنک ، لسغ  دیاب  ندش  رادیب 

، دوش یم  رادیب  حبـص  ناذا  زا  شیپ  دباوخب  رگا  هک  دهد  یم  لامتحا  ای  دـنادیم  تسا و  بنج  ناضمر  هام  بش  رد  هک  یـسک   1629
، دوشن رادیب  دباوخب و  هک  یتروص  رد  هن ، ای  دنک  لسغ  هک  دشاب  هتـشاد  دیدرت  ای  دـنک ، لسغ  ندـش  رادـیب  زا  دـعب  دـهاوخن  هچنانچ 

.تسا لطاب  شا  هزور 

رادیب حبـص  ناذا  زا  شیپ  دباوخب  هرابود  رگا  هک  دهد  لامتحا  ای  دنادب  دوش و  رادیب  دباوخب و  ناضمر  هام  بش  رد  بنج  رگا   1630
هزور دیاب  دوشن ، رادیب  حبص  ناذا  ات  دباوخب و  هرابود  هچنانچ  دنک ، لسغ  ندش  رادیب  زا  دعب  هک  دشاب  هتشاد  مه  میمصت  دوش و  یم 

.دوش یمن  بجاو  وا  رب  هرافک  و  دباوخب ، موس  هبترم  يارب  دوش و  رادیب  مود  باوخ  زا  رگا  تسا  نینچمه  و  دنک ، اضق  ار  زور  نآ 

باوخ دباوخب ، هرابود  دوش و  رادیب  باوخ  نآ  زا  رگا  هکلب  درک ، باسح  لوا  باوخ  دیابن  هدش  ملتحم  نآ  رد  هک  ار  یباوخ   1631
.دوش یم  باسح  لوا 

.دنک لسغ  اروف  تسین  بجاو  دوش ، ملتحم  زور  رد  راد  هزور  رگا   1632

وا هزور  هدش ، ملتحم  ناذا  زا  شیپ  دنادب  هچرگا  هدـش ، ملتحم  دـنیبب  دوش و  رادـیب  حبـص  ناذا  زا  دـعب  ناضمر  هام  رد  هاگره   1633
.تسا حیحص 

وا هزور  دشابن ، دمع  يور  زا  هچ  رگا  دنامب ، بنج  حبص  ناذا  ات  هاگره  دریگب ، ار  ناضمر  هزور  ياضق  دهاوخ  یم  هک  یسک   1634
.تسا لطاب 

شیپ دنادب  هدش و  ملتحم  دنیبب  دوش و  رادیب  حبـص  ناذا  زا  دعب  هچرگا  دریگب ، ار  ناضمر  هزور  ياضق  دهاوخ  یم  هک  یـسک   1635
تقو هچنانچ  تسا ، هدش  ملتحم  ناذا  زا 
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اج هب  ار  نآ  ضوع  ناضمر  زا  دـعب  تسا ، هدـنام  ناضمر  هب  مه  زور  جـنپ  و  دراد ، ناـضمر  هزور  زور  چـنپ  ـالثم  تسا ، گـنت  هزور 
.دریگب هزور  تسین  گنت  هزور  ياضق  تقو  رگا  و  دروآ ،

نیعم نآ  تقو  هچ  تسا ، حیحـص  شا  هزور  دنامب ، بنج  حبـص  ناذا  ات  نآ ، ياضق  ناضمر و  هزور  ریغ  یبجاو  هزور  رد  رگا   1636
.دشابن هچ  دشاب و 

هزور دنکن ، ممیت  تسا  ممیت  وا  هفیظو  رگا  ای  دنکن ، لسغ  ادـمع  دوش و  كاپ  سافن  ای  ضیح  زا  حبـص  ناذا  زا  شیپ  نز  رگا   1637
.تسا لطاب  شا 

ناضمر هام  هزور  دهاوخب  هچنانچ  دشاب ، هتشادن  تقو  لسغ  يارب  دوش و  كاپ  سافن  ای  ضیح  زا  حبص  ناذا  زا  شیپ  نز  رگا   1638
هرافک و هزور  لثم  بجاو  هزور  ای  بحتسم  هزور  دهاوخب  رگا  و  تسا ، حیحص  شا  هزور  دیامن و  ممیت  دیاب  دریگب ، ار  نآ  ياضق  ای 

.دنک ممیت  هک  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا  یلو  تسا ، حیحص  شا  هزور  مه  ممیت  نودب  هچرگا  دریگب ، يرذن  هزور 

زا دعب  ای  دـشاب ، هتـشادن  تقو  ممیت  لسغ و  زا  مادـک  چـیه  يارب  دوش و  كاپ  سافن  ای  ضیح  زا  حبـص  ناذا  کیدزن  نز  رگا   1639
حیحـص دشاب ، هتفرگ  ار  ناضمر  ياضق  تقو  تعـسو  رد  رگا  یلو  تسا ، حیحـص  وا  هزور  هدش ، كاپ  ناذا  زا  شیپ  هک  دمهفب  ناذا 

.دراد لاکشا  نآ  ندوب 

کیدزن هچ  رگا  دـنیبب ، سافن  ای  ضیح  نوخ  زور  نیب  رد  ای  دوش ، كاپ  سافن  اـی  ضیح  نوخ  زا  حبـص  ناذا  زا  دـعب  نز  رگا   1640
.تسا لطاب  وا  هزور  دشاب ، برغم 

، دیایب شدای  زور  دنچ  ای  زور  کی  زا  دعب  دنک و  شومارف  ار  سافن  ای  ضیح  لسغ  نز  رگا   1641
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.تسا حیحص  هتفرگ  هک  ییاه  هزور 

لـسغ ناذا  ات  دـنک و  یهاتوک  ندرک  لسغ  رد  دوش و  كاپ  سافن  اـی  ضیح  زا  ناـضمر  هاـم  رد  حبـص  ناذا  زا  شیپ  نز  رگا   1642
، دوش هنانز  مامح  هک  دشاب  رظتنم  الثم  دـنکن ، یهاتوک  هچنانچ  یلو  .تسا  لطاب  شا  هزور  دـنکن ، مه  ممیت  تقو  یگنت  رد  دـنکن و 

.تسا حیحص  وا  هزور  دنک  ممیت  هک  یتروص  رد  دنکن ، لسغ  ناذا  ات  دباوخب و  هبترم  هس  هچرگا 

هب دش  هتفگ  دعب  هب  هلاسم  رد  هضاحتسا  ماکحا  رد  هک  یلیـصفت  هب  ار  دوخ  ياه  لسغ  تسا ، هضاحتـسا  لاح  رد  هک  ینز  رگا   1643
.تسا حیحص  وا  هزور  دروآ ، اج 

.دریگب هزور  تیم  سم  لسغ  نودب  دناوت  یم  هدناسر ، تیم  ندب  هب  ار  دوخ  ندـب  زا  ییاج  ینعی  هدرک ، تیم  سم  هک  یـسک   1644
.دوش یمن  لطاب  وا  هزور  دیامن ، سم  ار  تیم  مه  هزور  لاح  رد  رگا  و 

ندرک هلاما   - 8

ییاه فایـش  لامعتـسا  یلو  دـنک ، یم  لطاب  ار  هزور  دـشاب ، هجلاعم  يارب  يراچان و  يور  زا  هچرگا  ناور  زیچ  اب  ندرک  هلاما   1645
لثم تسا ، ندرک  فیک  يارب  هک  ییاه  فایـش  لامعتـسا  زا  هک  تسا  نآ  بجاو  طاـیتحا  و  درادـن ، لاکـشا  تسا  هجلاـعم  يارب  هک 

.دنیامن يراددوخ  تسا ، ارجم  نیا  زا  هیذغت  يارب  ای  كایرت  فایش 

ندرک یق   - 9

رگا یلو  دوش ، یم  لطاب  شا  هزور  دـشاب -  راچان  نآ  دـننام  ضرم و  هطـساو  هب  هچ  رگا  دـنک -  یق  ادـمع  راد  هزور  هاـگره   1646
.درادن لاکشا  دنک ، یق  رایتخایب  ای  اوهس 

هک تسا  نآ  بجاو  طاـیتحا  دـنک ، یم  یق  راـیتخایب  زور  رد  نآ  ندروـخ  هطـساو  هب  دـنادیم  هک  دروـخب  يزیچ  بش  رد  رگا   1647
.دیامن اضق  ار  زور  نآ  هزور 

.دیامن يراددوخ  دیاب  دشاب ، هتشادن  تقشم  ررض و  وا  يارب  هچنانچ  دنک ، يراددوخ  ندرک  یق  زا  دناوتب  راد  هزور  رگا   1648

نآ تسین  مزال  دنیوگ ، یمن  ندروخ  نآ  ندرب  ورف  هب  هک  دور  نییاپ  يردـق  هب  هچنانچ  دورب ، راد  هزور  يولگ  رد  سگم  رگا   1649
دنک یق  هک  دوش  بجوم  هچرگا  دروآ ، نوریب  ار  نآ  دیاب  دورن ، نییاپ  رادـقم  نیا  هب  رگاو  تسا ، حیحـص  وا  هزور  دروآ و  نوریب  ار 

.دهدب عمج  هرافک  دیاب  بجاو  طایتحا  ربانب  و  دوش ، یم  لطاب  شا  هزور  درب  ورف  هچنانچ  و  دوش ، لطاب  شا  هزور  و 

هک دشاب  هتفر  نییاپ  يردق  هب  هچنانچ  تسا ، هزور  هک  دیایب  شدای  مکـش  هب  ندیـسر  زا  شیپ  دربب و  ورف  ار  يزیچ  اوهـس  رگا   1650
.تسا حیحص  وا  هزور  دروآ و  نوریب  ار  نآ  تسین  مزال  دنیوگ ، یمن  ندروخ  دنک  مکش  لخاد  ار  نآ  رگا 

، دنزب غورآ  ادمع  دیابن  دیآ ، یم  نوریب  ولگ  زا  يزیچ  ندز  غورآ  هطساو  هب  هک  دشاب  هتشاد  نیقی  رگا   1651
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.درادن لاکشا  دشاب  هتشادن  نیقی  رگا  یلو 

شا هزور  دور ، ورف  راـیتخا  یب  رگا  و  دزیرب ، نوریب  ار  نآ  دـیایب  شناـهد  اـی  ولگ  رد  يزیچ  راـیتخا  نودـب  دـنزب و  غورآ  رگا   1652
.تسا حیحص 

دنک یم  لطاب  ار  هزور  هک  ییاهزیچ  ماکحا 

يور زا  هچنانچ  دوش و  یم  لطاب  وا  هزور  دهد ، ماجنا  دـنک ، یم  لطاب  ار  هزور  هک  يراک  رایتخا  يور  زا  ادـمع و  ناسنا  رگا   1653
لطاب وا  هزور  دنکن ، لسغ  حبـص  ناذا  ات  دش  هتفگ  هلاسم  رد  هک  یلیـصفت  هب  دباوخب و  رگا  بنج  یلو  درادـن ، لاکـشا  دـشابن  دـمع 

.تسا

ادمع هدش ، لطاب  شا  هزور  هک  نیا  لایخ  هب  دهد و  ماجنا  دـنک  یم  لطاب  ار  هزور  هک  ییاهراک  زا  یکی  اوهـس  راد  هزور  رگا   1654
.دوش یم  لطاب  وا  هزور  دروآ ، اج  هب  ار  اهنآ  زا  یکی  هرابود 

رگا یلو  دوـش ، یمن  لـطاب  وا  هزور  دـنرب ، ورف  بآ  رد  روز  هب  ار  وا  رـس  اـی  دـنزیرب ، راد  هزور  يوـلگ  رد  روز  هـب  يزیچ  رگا   1655
يارب شدوخ  مینز و  یم  وت  هب  یناج  ای  یلام  ررـض  يروخن  اذغ  رگا  دنیوگب  وا  هب  الثم  دنک  لطاب  ار  دوخ  هزور  هک  دـننک  شروبجم 

.دوش یم  لطاب  وا  هزور  دروخب ، يزیچ  ررض ، زا  يریگولج 

لطاب ار  دوخ  هزور  شدوخ  هک  دـننک  یم  شروبجم  ای  دـنزیر  یم  شیولگ  رد  يزیچ  دـنادیم  هک  دورب  ییاج  دـیابن  راد  هزور   1656
يراچان يور  زا  هچنانچ  و  تسا ، حیحـص  وا  هزور  دنهدن ، شدروخ  هب  يزیچ  نتفر  زا  دعب  ای  دورن  دنک و  نتفر  دـصق  رگا  اما  دـنک ،

وا هزور  ندـش  لطاب  دـنزیرب ، شیولگ  رد  يزیچ  رگا  یلو  دوش ، یم  لطاب  وا  هزور  دـهد ، ماجنا  دـنک  یم  لـطاب  ار  هزور  هک  يراـک 
.تسا لاکشا  لحم 

تسا هورکم  راد  هزور  يارب  هچنآ 

: تسا هلمج  نآ  زا  تسا و  هورکم  راد  هزور  يارب  زیچ  دنچ   1657

نتفرگ و نوخ  دننام  هک  يراک  ره  نداد  ماجنا  دسرب ، قلح  هب  نآ  يوب  ای  هزم  هک  یتروص  رد  ندیشک  همرـس  مشچ و  هب  نتخیر  اود 
رگا ندیشک  هیفنا  دوش ، یم  فعض  ثعاب  نتفر  مامح 
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لامعتـسا بآ ، رد  نز  نتـسشن  رطعم ، ياه  هایگ  ندرک  وب  تسین ، زیاج  دـسر  یم  قلح  هب  دـنادب  رگا  دـسر و  یم  قلح  هب  هک  دـنادن 
هب ندرک  كاوسم  دیایب ، نوخ  ناهد  زا  نآ  هطـساو  هب  هک  يراک  ره  نادـند و  ندیـشک  تسا ، ندـب  رد  هک  یـسابل  ندرک  رت  فایش ،

، رت بوچ 

و دروآ ، تکرح  هب  ار  دوخ  توهـش  هک  دنک  يراک  ای  دـسوبب  ار  دوخ  نز  ینم  ندـمآ  نوریب  دـصق  نودـب  ناسنا  تسا  هورکم  زین  و 
.تسا لطاب  وا  هزور  دیآ ، نوریب  ینم  هک  یتروص  رد  دشاب ، ینم  ندمآ  نوریب  دصق  هب  رگا 

تسا بجاو  هرافک  اضق و  هک  ییاهاج 

دوش و رادیب  هبترم  هس  دش  هتفگ  هلاسم  رد  هک  یلیـصفت  هب  دوش و  بنج  بش  رد  ای  دـنک  یق  ادـمع  ناضمر  هام  هزور  رد  رگا   1658
طایتحا ربانب  دربب ، بآ  ریز  رس  ای  دنک  هلاما  ادمع  هچنانچ  و  دریگب ، ار  زور  نآ  ياضق  دیاب  طقف  دوشن ، رادیب  حبص  ناذا  ات  دباوخب و 

نآ هتـسناد  یم  هک  یتروص  رد  دهد ، ماجنا  ادمع  دـنک  یم  لطاب  ار  هزور  هک  يرگید  راک  رگا  یلو  دـهدب ، مه  هرافک  دـیاب  بجاو 
.دوش یم  بجاو  وارب  هرافک  اضق و  دنک ، یم  لطاب  ار  هزور  راک 

ربانب دریگب ، دای  ار  هلاسم  هتـسناوت  یم  هچنانچ  دـنک ، یم  لطاب  ار  هزور  هک  دـهد  ماجنا  يراک  هلاسم  نتـسنادن  هطـساو  هب  رگا   1659
هک هتـشاد  نیقی  ای  هدوبن  هلاسم  تفتلم  الـصا  ای  دریگب  دای  ار  هلاسم  هتـسناوت  یمن  رگا  و  دوش ، یم  تباث  وا  رب  هرافک  بجاو  طاـیتحا 

.تسین بجاو  وا  رب  هرافک  دنک ، یمن  لطاب  ار  هزور  زیچ  نالف 

هزور هرافک 

، دوش یم  هتفگ  دعب  هلاسم  رد  هک  يروتسد  هب  ای  دنک  دازآ  هدنب  کی  دیاب  تسا ، بجاو  وا  رب  ناضمر  هزور  هرافک  هک  یـسک   1660
دننام وج و  ای  مدنگ  ینعی  ماعط  تسا ، ریـس  هد  ابیرقت  هک  دـم  کی  مادـک ، ره  هب  ای  دـنک  ریـس  ار  ریقف  تصـش  ای  دریگب  هزور  هام  ود 
دیاب دـهدب  ماعط  دـناوتن  رگا  دـهدب و  ماعط  ارقف  هب  دـناوت  یم  هک  دـم  دـنچ  ره  دـشابن ، نکمم  شیارب  اهنیا  هچناـنچ  و  دـهدب ، اـهنیا 

: دیوگب هبترم  کب  الثم  هچ  رگا  دنک ، رافغتسا 

.دهدب ار  هرافک  دناوتب ، تقو  ره  هک  تسا  نآ  ریخا  ضرف  رد  بجاو  طایتحا  و  هللارفغتسا ، » »

نآ زور  کی  یس و  دیاب  دریگب ، ار  ناضمر  هزور  هرافک  هام  ود  دهاوخ  یم  هک  یسک   1661
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.درادن لاکشا  دشابن ، یپ  رد  یپ  نآ  هیقب  رگا  و  دریگب ، یپ  رد  یپ  ار 

يزور زور ، کی  یـس و  نیب  رد  هک  دـنک  عورـش  یعقوم  دـیابن  دریگب ، ار  ناضمر  هزور  هرافک  هام  ود  دـهاوخ  یم  هک  یـسک   1662
.تسا مارح  نآ  هزور  نابرق  دیع  دننام  هک  دشاب 

نآ نیب  رد  هک  دنک  عورش  یتقو  ای  دریگن ، هزور  زور  کی  رذع  نودب  نآ  نیب  رد  رگا  دریگب ، هزور  یپ  رد  یپ  دیاب  هک  یسک   1663
رـس زا  ار  اـه  هزور  دـیاب  دریگب ، هزور  ار  زور  نآ  هدرک  رذـن  هک  دـسرب  يزور  هب  ـالثم  تسا ، بجاو  نآ  هزور  هک  دـسرب  يزور  هـب 

.دریگب

، تسا روبجم  نآ  نتفر  رد  هک  يرفـس  ای  سافن  ای  ضیح  لثم  يرذـع  دریگب ، هزور  یپ  رد  یپ  دـیاب  هک  ییاهزور  نیب  رد  رگا   1664
اجب رذع  ندش  فرطرب  زا  دعب  ار  هیقب  هکلب  دریگب ، رـس  زا  ار  اه  هزور  تسین  بجاو  رذع  ندش  فرطرب  زا  دـعب  دـیآ ، شیپ  وا  يارب 

.دروآ یم 

دـشاب هدش  مارح  یتهج  هب  ای  انز ، بارـش و  لثم  دـشاب  مارح  الـصا  زیچ  نآ  هچ  دـنک ، لطاب  ار  دوخ  هزور  یمارح  زیچ  هب  رگا   1665
دنک و دازآ  هدنب  کی  دیاب  ینعی  دوش ، یم  بجاو  وا  رب  عمج  هرافک  طایتحا  رب  انب  ضیح ، لاح  رد  دوخ  لایع  اب  ندرک  یکیدزن  لثم 

اهنیا دننام  نان و  ای  وج  ای  مدنگ  تسا  ریس  هد  ابیرقت  هک  دم  کی  اهنآ  مادک  ره  هب  ای  دنک ، ریس  ار  ریقف  تصـش  دریگب و  هزور  هام  ود 
.دهد ماجنا  دیاب  تسا  نکمم  هک  ار  اهنآ  مادک  ره  دشابن ، نکمم  شیارب  هس  ره  هچنانچ  و  دهدب ،

یلص ربمغیپ  ادخ و  هب  ار  یغورد  راد  هزور  رگا   1666
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.دوش یم  بجاو  وا  رب  طایتحا  ربانب  دش  هتفگ  شیپ  هلاسم  رد  نآ  لیصفت  هک  عمج  هرافک  دهد ، تبسن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا 

دـشاب مارح  وا  عامج  رگا  یلو  تسا ، بجاو  وارب  هرافک  کی  دنک ، عامج  هبترم  دنچ  ناضمر  هام  زور  کی  رد  راد  هزور  رگا   1667
.دوش یم  بجاو  عمج  هرافک  کی 

همه يارب  دهد ، ماجنا  دنک  یم  لطاب  ار  هزور  هک  يرگید  راک  عامج  ریغ  هبترم  دـنچ  ناضمر  هام  زور  کی  رد  راد  هزور  رگا   1668
.تسا یفاک  هرافک  کی  اهنآ 

.تسا یفاک  عمج  هرافک  کی  دیامن ، عامج  دوخ  لالح  اب  دعب  دنک و  مارح  عامج  راد  هزور  رگا   1669

مارح هک  يرگید  راک  دعب  و  دماشایب ، بآ  الثم  دـهد ، ماجنا  دـنک ، یم  لطاب  ار  هزور  تسا و  لالح  هک  يراک  راد  هزور  رگا   1670
.تسا یفاک  هرافک  کی  دروخب ، یمارح  ياذغ  الثم  دهد ، ماجنا  دنک  یم  لطاب  ار  هزور  تسا و 

نآ ياضق  دیاب  تسا و  لطاب  شا  هزور  دربب ، ورف  ار  نآ  ادـمع  هچنانچ  دـیایب ، شناهد  رد  يزیچ  دـنزب و  غورآ  راد  هزور  رگا   1671
زا هک  ییاذـغ  اـی  نوـخ  ندز  غورآ  عـقوم  ـالثم  دـشاب ، مارح  زیچ  نآ  ندروـخ  رگا  و  دوـش ، یم  بجاو  وا  رب  مه  هراـفک  دریگب و  ار 

عمج هرافک  طایتحا  ربانب  و  دریگب ، ار  هزور  نآ  ياضق  دیاب  درب ، ورف  ار  نآ  ادمع  دیایب و  وا  ناهد  هب  هدش  جراخ  ندوب  اذـغ  تروص 
.دوش یم  بجاو  وا  رب  مه 

، دیامن دازآ  هدنب  کی  دیاب  دنک ، لطاب  ار  دوخ  هزور  ادمع  زور  نآ  رد  هچنانچ  دریگب ، هزور  ار  ینیعم  زور  هک  دنک  رذـن  رگا   1672
.دهد ماعط  ریقف  تصش  هب  ای  دریگب ، هزور  یپ  رد  یپ  هام  ود  ای 

دیوگ یم  هک  یسک  هتفگ  هب  رگا   1673
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طقف هدوب ، لداع  هدنهد  ربخ  رگا  یلو  .دوش  یم  بجاو  وا  رب  هرافک  اضق و  تسا ، هدوبن  برغم  دمهفب  دعب  و  دنک ، راطفا  هدش  برغم 
.تسا بجاو  هزور  نآ  ياضق 

، دیامن رفـس  هرافک  زا  رارف  يارب  رهظ  زا  شیپ  ای  دنک ، ترفاسم  رهظ  زا  دـعب  رگا  هدرک ، لطاب  ار  دوخ  هزور  ادـمع  هک  یـسک   1674
.تسا بجاو  وا  رب  هرافک  طایتحا  ربانب  دنک ، دمآ  شیپ  وا  يارب  یترفاسم  رهظ  زا  لبق  رگا  هکلب  دوش ، یمن  طقاس  وا  زا  هرافک 

بجاو وا  رب  هرافک  دوش ، ادـیپ  وا  يارب  ضرم  ای  سافن  اـی  ضیح  دـننام  يرذـع  دـعب  و  دـنک ، لـطاب  ار  دوخ  هزور  ادـمع  رگا   1675
.تسین

هرافک هدوب ، نابعش  رخآ  هک  دوش  مولعم  دعب  دنک ، لطاب  ار  دوخ  هزور  ادمع  و  تسا ، ناضمر  هام  لوا  زور  هک  دنک  نیقی  رگا   1676
.تسین بجاو  وا  رب 

لاوش لوا  دوش  مولعم  دـعب  دـنک ، لطاب  ار  دوخ  هزور  ادـمع  و  لاوش ، لوا  اـی  تسا  ناـضمر  رخآ  هک  دـنک  کـش  ناـسنا  رگا   1677
.تسین بجاو  وا  رب  هرافک  هدوب ،

هزور هرافک  دـشاب ، هدرک  روبجم  ار  نز  هچنانچ  دـنک ، عاـمج  تسا  راد  هزور  هک  دوخ  نز  اـب  ناـضمر  هاـم  رد  راد  هزور  رگا   1678
.دوش یم  بجاو  هرافک  کی  مادک  ره  رب  هدوب ، یضار  عامج  هب  نز  رگا  و  دهدب ، دیاب  ار  نز  هزور  شدوخ و 

تـسین بجاو  دهد ، ماجنا  دـنک  یم  لطاب  ار  هزور  هک  يرگید  راک  ای  دـیامن ، عامج  هک  دـنک  روبجم  ار  دوخ  رهوش  ینز  رگا   1679
.دهدب ار  رهوش  هزور  هرافک  هک 

زا هک  دـشاب  هدرک  روبجم  ار  نز  يروط  هب  هچنانچ  دـنک ، عامج  تسا  راد  هزور  هک  دوخ  نز  اب  ناضمر  هاـم  رد  راد  هزور  رگا   1680
، دشاب هتشادن  يرایتخا  دوخ 
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هچرگا دهد ، ماجنا  ار  لمع  رایتخا  هدارا و  اب  رگا  و  دـهدب ، هرافک  کی  نز  هرافک و  ود  درم  دـیاب  دوش ، یـضار  نز  عامج  نیب  رد  و 
.دهدب ار  نز  شدوخ و  هرافک  دیاب  درم  دشاب ، هدرک  شروبجم 

هزور و  دوش ، یم  بجاو  وا  رب  هرافک  کی  دـیامن ، عامج  تسا  باوخ  هک  دوخ  راد  هزور  نز  اب  ناضمر  هام  رد  راد  هزور  رگا   1681
.تسین بجاو  وا  رب  مه  هرافک  تسا و  حیحص  نز 

دیابن ار  نز  هراـفک  دروآ ، اـج  هب  دـنک  یم  لـطاب  ار  هزور  هک  يرگید  راـک  عاـمج  ریغ  هک  دـنک  روبجم  ار  دوخ  نز  درم  رگا   1682
.تسین بجاو  هرافک  مه  نز  دوخ  رب  و  دهدب ،

وا رگا  یلو  دنک ، عامج  هب  روبجم  ار  دوخ  راد  هزور  نز  دناوت  یمن  دریگ ، یمن  هزور  ضرم  ای  ترفاسم  هطـساو  هب  هک  یـسک   1683
.دهدب ار  شا  هرافک  دیاب  طایتحا  ربانب  دیامن ، روبجم  ار 

.دهد ماجنا  ار  نآ  اروف  تسین  مزال  یلو  دنک ، یهاتوک  هرافک  ندروآ  اج  هب  رد  دیابن  ناسنا   1684

.دوش یمن  هفاضا  نآ  رب  يزیچ  درواین ، اج  هب  ار  نآ  لاس  دنچ  دوش و  بجاو  ناسنا  رب  هرافک  رگا   1685

زا مادک  ره  هب  دیابن  دراد ، یـسرتسد  ریقف  تصـش  هب  رگا  دهدب ، ماعط  ار  ریقف  تصـش  زور  کی  هرافک  يارب  دـیاب  هک  یـسک   1686
ناسنا هچنانچ  یلو  دـیامن ، ریـس  هبترم  کی  زا  رتشیب  ار  ریقف  کی  ای  دـهدب ، ماـعط  تسا  ریـس  هد  اـبیرقت  هک  دـم  کـی  زا  رتشیب  اـهنآ 

ریقف تالایع  زا  کی  ره  يارب  دـناوت  یم  دـناروخ ، یم  اهنآ  هب  ای  دـهد  یم  دوخ  تـالایع  هب  ار  ماـعط  ریقف  هک  دـشاب  هتـشاد  ناـنیمطا 
.دهدب ریقف  نآ  هب  دم  کی  دنشاب  ریغص  هچرگا 

، هتفرگ ار  ناضمر  هزور  ياضق  هک  یسک   1687
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ماعط تسا  ریس  هد  ابیرقت  هک  دم  کی  مادک  ره  ریقف  هد  هب  دیاب  دهد ، ماجنا  دنک  یم  لطاب  ار  هزور  هک  يراک  ادمع  رهظ  زا  دعب  رگا 
.دریگب هزور  یپ  رد  یپ  زور  هس  دیاب  بجاو  طایتحا  ربانب  دناوت  یمن  رگا  و  دهدب ،

تسا بجاو  هزور  ياضق  طقف  هک  ییاهاج 

: تسین بجاو  هرافک  و  تسا ، بجاو  ناسنا  رب  هزور  ياضق  طقف  تروص  دنچ  رد   1688

.دنک یق  ادمع  ناضمر  هام  زور  رد  راد  هزور  هکنآ  لوا :

: مود

.دوشن رادیب  موس  باوخ  زا  حبص  ناذا  ات  دش  هتفگ  هلاسم  رد  هک  یلیصفت  هب  دشاب و  بنج  ناضمر  هام  بش  رد  هکنآ 

: موس

.دشابن هزور  هک  دنک  دصق  ای  دنک ، ای  رای  دنکن  هزور  تین  یلو  درواین ، اج  هب  دنک  یم  لطاب  ار  هزور  هک  یلمع 

: مراهچ

.دریگب هزور  زور  دنچ  ای  زور  کی  تبانج  لاح  اب  و  دنک ، شومارف  ار  تبانج  لسغ  ناضمر  هام  رد  هکنآ 

: مجنپ

دوش مولعم  دعب  دـهد ، ماجنا  دـنک  یم  لطاب  ار  هزور  هک  يراک  هن ، ای  هدـش  حبـص  دـنک  قیقحت  هک  نیا  نودـب  ناضمر  هام  رد  هکنآ 
دوش مولعم  دعب  دهد  ماجنا  دنک  یم  لطاب  ار  هزور  هک  يراک  هدش ، حبـص  دراد  نامگ  هک  نیا  اب  قیقحت  زا  دعب  رگا  زین  هدوب و  حبص 
دعب و  دروخب ، يزیچ  هدش و  حبـص  هک  دـنک  نیقی  ای  نامگ  قیقحت  زا  دـعب  رگا  یلو  .تسا  بجاو  وا  رب  هزور  نآ  ياضق  هدوب  حـبص 

یم لطاب  ار  هزور  هک  يراک  هن و  ای  هدش  حبـص  هک  دنک  کش  قیقحت  زا  دـعب  رگا  هکلب  تسین ، بجاو  اضق  هدوب ، حبـص  دوش  مولعم 
.تسین بجاو  اضق  هدوب ، حبص  دوش  مولعم  دعب  دهد  ماجنا  دنک 

: مشش

ماجنا دنک  یم  لطاب  ار  هزور  هک  يراک  وا  هتفگ  هب  ناسنا  هدشن و  حبص  دیوگب  یسک  هکنآ 
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.تسا هدوب  حبص  دوش  مولعم  دعب  ده ،

: متفه

دنک یم  لطاب  ار  هزور  هک  يراک  دنک و  یم  یخوش  دنک  لایخ  ای  دنکن ، نیقی  وا  هتفگ  هب  ناسنا  هدـش و  حبـص  دـیوگب  یـسک  هکنآ 
: متشه .تسا  هدوب  حبص  دوش  مولعم  دعب  دهد ، ماجنا 

تسا هدوبن  برغم  دوش  مولعم  دعب  دنک ، راطفا  دشاب  لداع  هک  رگید  سک  هتفگ  هب  هکنآ 

: مهن

رد رگا  یلو  .تسا  هدوبن  برغم  دوش  مولعم  دعب  دنک ، راطفا  هدش و  برغم  هک  دـنک  نیقی  یکیرات  هطـساو  هب  فاص  ياوه  رد  هکنآ 
.تسین مزال  اضق  هدوبن ، برغم  دوش  مولعم  دعب  دنک ، راطفا  هدش  برغم  هک  نیا  نامگ  هب  ربا  ياوه 

: مهد

هک دنک  شومارف  رگا  یلو  دور ، ورف  رایتخایب  دنادرگب و  ناهد  رد  بآ  ینعی  دـنک ، هضمـضم  تهج  یب  ای  ندـش ، کنخ  يارب  هکنآ 
.تسین بجاو  وا  رب  اضق  دور ، ورف  رایتخایب  دنک و  هضمضم  وضو  يارب  ای  دهد ، ورف  ار  بآ  تسا و  هزور 

وا رب  اـضق  دور ، ورف  راـیتخایب  دــنک و  ینیب  لـخاد  بآ  اـی  دور ، ورف  راـیتخایب  دربـب و  ناـهد  رد  ار  يرگید  زیچ  بآ  ریغ  رگا   1689
.تسین بجاو 

بآ هبترم  هس  تسا  رتهب  درب ، ورف  ار  ناهد  بآ  دهاوخب  هضمـضم  زا  دعب  رگا  و  تسا ، هورکم  راد  هزور  يارب  دایز  هضمـضم   1690
.دزیرب نوریب  ار  ناهد 

.دنک هضمضم  دیابن  دوش ، یم  شیولگ  دراو  بآ  یشومارف  يور  زا  ای  رایتخایب  هضمضم ، هطساو  هب  هک  دنادب  ناسنا  رگا   1691

دوش مولعم  دعب  دهد ، ماجنا  دنک  یم  لطاب  ار  هزور  هک  يراک  هدشن و  حبـص  هک  دنک  نیقی  قیقحت  زا  دعب  ناضمر  هام  رد  رگا   1692
.تسین مزال  اضق  هدوب ، حبص 

دنک کش  رگا  یلو  دنک ، راطفا  دناوت  یمن  هن ، ای  هدش  برغم  هک  دنک  کش  ناسنا  رگا   1693
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.دهد ماجنا  دنک  یم  لطاب  ار  هزور  هک  يراک  دناوت  یم  مه  قیقحت  زا  شیپ  هن ، ای  هدش  حبص  هک 

اضق هزور  ماکحا 

.دیامن اضق  هدوب  هناوید  هک  ار  یتقو  ياه  هزور  تسین  بجاو  دوش ، لقاع  هناوید  رگا   1694

هرابود دوش و  رفاک  یناملـسم  رگا  یلو  دیامن ، اضق  هدوب  رفاک  هک  ار  یتقو  ياه  هزور  تسین  بجاو  دوش ، ناملـسم  رفاک  رگا   1695
.دیامن اضق  دیاب  هدوب  رفاک  هک  ار  یتقو  ياه  هزور  ددرگ ، ناملسم 

يارب هدـش  تسم  نآ  هطـساو  هب  هک  ار  يزیچ  هچرگا  دـیامن ، اـضق  دـیاب  هدـش  توف  یتسم  هطـساو  هب  ناـسنا  زا  هک  ياـهزور   1696
، دشاب هدـش  جراخ  یتسم  زا  ات  هداد  همادا  ار  هزور  یتسم  لاح  رد  هدـش و  تسم  هدرک و  هزور  تین  رگا  هکلب  دـشاب ، هدروخ  هجلاعم 

.دیامن اضق  ادعب  دنک و  مامت  ار  زور  نآ  هزور  دیاب  بجاو  طایتحا  رب  انب 

هک ار  رتمک  رادقم  دناوت  یم  هدش ، فرطرب  وا  رذع  تقو  هچ  هک  دـنک  کش  دـعب  دریگن و  هزور  زور  دـنچ  يرذـع  يارب  رگا   1697
دنادیمن هدرک و  ترفاسم  ناضمر  هام  زا  شیپ  هک  یسک  الثم  دیامن ، اضق  هتفرگن  هزور  دهد  یم  لامتحا 

ادیپ شیارب  رذع  تقو  هچ  دـنادیمن  هک  مه  یـسک  زین  .دریگب و  هزور  زور  جـنپ  دـناوت  یم  مشـش ، ای  هتـشگرب  رفـس  زا  ناضمر  مجنپ 
هک دنادن  ددرگرب و  ناضمر  زا  دعب  دنک و  ترفاسم  ناضمر  هام  ياهرخآ  رد  رگا  الثم  دیامن ، اضق  ار  رتمک  رادـقم  دـناوت  یم  هدـش ،

.دنک اضق  ار  زور  جنپ  ینعی  رتمک  رادقم  دناوت  یم  مشش ، تسیب و  ای  هدرک  ترفاسم  ناضمر  مجنپ  تسیب و 

ياضق تقو  رگا  یلو  درادـن ، یعنام  دریگب  لوا  هک  ار  مادـک  ره  ياـضق  دـشاب ، هتـشاد  اـضق  هزور  ناـضمر  هاـم  دـنچ  زا  رگا   1698
رخآ ناضمر 
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ار رخآ  ناضمر  ياضق  لوا ، دیاب  دشاب ، هدنام  ناضمر  هب  مه  زور  جنپ  دشاب و  هتشاد  اضق  رخآ  ناضمر  زا  زور  جنپ  الثم  دشاب ، گنت 
.دریگب

ناضمر مادـک  ياـضق  دریگ  یم  هک  ار  ياـهزور  دـنکن  نیعم  تین  رد  و  دـشاب ، بجاو  وا  رب  ناـضمر  دـنچ  هزور  ياـضق  رگا   1699
.دوش یم  باسح  لوا  لاس  ياضق  تسا ،

لطاب ار  دوخ  هزور  رهظ  زا  شیپ  دناوت  یم  دـشابن ، گنت  وا  هزور  ياضق  تقو  رگا  هتفرگ ، ار  ناضمر  هزور  ياضق  هک  یـسک   1700
.دیامن

، دشاب هتفرگ  ار  يرگید  صخش  ناضمر  هام  هزور  ياضق  رگا   1701

ییاه هزور  تسین  مزال  دریمب ، ناضمر  ندش  مامت  زا  شیپ  دریگن و  ار  ناضمر  هزور  سافن ، ای  ضیح  ای  ضرم  هطـساو  هب  رگا   1702
.تسا بحتسم  هچ  رگا  دننک ، اضق  وا  يارب  هتفرگن ، هک  ار 

هتفرگن هک  ار  ییاه  هزور  ياضق  دشکب ، لوط  دـعب  لاس  ناضمر  ات  وا  ضرم  دریگن و  ار  ناضمر  هزور  یـضرم  هطـساو  هب  رگا   1703
یلو .دهدب  ریقف  هب  اهنیا  دننام  وج و  ای  مدنگ  ینعی  ماعط ، تسا  ریـس  هد  ابیرقت  هک  دم  کی  زور  ره  يارب  دیاب  و  تسین ، بجاو  وا  رب 

، هتفرگن هک  ار  ییاه  هزور  دنامب ، یقاب  دعب  ناضمر  ات  وا  رذع  دشاب و  هتفرگن  هزور  ترفاسم  يارب  الثم  يرگید ، رذع  هطـساو  هب  رگا 
.دهدب ریقف  هب  مه  ماعط  دم  کی  زور  ره  يارب  هک  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا  و  دنک ، اضق  دیاب 

دناوتن هک  دنک  ادیپ  يرگید  رذع  یلو  دوش  فرطرب  وا  ضرم  ناضمر  زا  دعب  دریگن و  ار  ناضمر  هزور  یضرم  هطـساو  هب  رگا   1704
ریغ ناضمر  هام  رد  رگا  زین  .دیامن و  اضق  هتفرگن ، هک  ار  ییاه  هزور  دیاب  دریگب ، ار  هزور  ياضق  دعب  ناضمر  ات 
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هزور دـناوتن  ضرم  هطـساو  هب  دـعب  لاس  ناضمر  اـت  دوش و  فرطرب  رذـع  نآ  ناـضمر  زا  دـعب  دـشاب و  هتـشاد  يرگید  رذـع  ضرم ،
.دنک اضق  دیاب  هتفرگن ، هک  ار  ییاه  هزور  دریگب ،

ياضق ادـمع  هدـنیآ  ناضمر  ات  دوش و  فرطرب  وا  رذـع  ناضمر  زا  دـعب  دریگن و  هزور  يرذـع  هطـساو  هب  ناضمر  هام  رد  رگا   1705
.دهدب ریقف  هب  مه  اهنیا  دننام  وج و  ای  مدنگ  دم  کی  زور  ره  يارب  دنک و  اضق  ار  هزور  دیاب  دریگن ، ار  هزور 

زور ره  يارب  دریگب و  ار  اضق  دیاب  دنک ، ادیپ  يرذع  تقو  یگنت  رد  دوش و  گنت  تقو  ات  دـنک  یهاتوک  هزور  ياضق  رد  رگا   1706
ندش فرطرب  زا  دعب  هک  دشاب  هتـشاد  میمـصت  دراد ، رذع  هک  یعقوم  رگا  هکلب  دـهدب ، ریقف  هب  اهنیا  دـننام  وج و  ای  مدـنگ  دـم  کی 

طایتحا و  دریگب ، ار  نآ  ياضق  دیاب  دنک ، ادیپ  رذع  تقو  یگنت  رد  دیامن  اضق  هک  نآ  زا  شیپ  و  دنک ، اضق  ار  دوخ  ياه  هزور  رذـع 
.دهدب ریقف  هب  اذغ  دم  کی  مه  زور  ره  يارب  هک  تسا  نآ  بجاو 

، دشاب هتـشاد  تقو  اضق  رادقم  هب  هدـنیآ  ناضمر  ات  رگا  دـش  بوخ  هک  نآ  زا  دـعب  دـشکب ، لوط  لاس  دـنچ  ناسنا  ضرم  رگا   1707
وج و ای  مدـنگ  ینعی  ماعط  تسا ، ریـس  هد  ابیرقت  هک  دـم  کی  شیپ  ياه  لاس  زا  زور  ره  يارب  دریگب و  ار  رخآ  ناضمر  ياضق  دـیاب 

.دهدب ریقف  هب  اهنیا  دننام 

.دهدب ریقف  کی  هب  ار  زور  دنچ  هرافک  دناوت  یم  دهدب ، ریقف  هب  ماعط  دم  کی  زور  ره  يارب  دیاب  هک  یسک   1708

ار اضق  دیاب  دزادنیب ، ریخات  لاس  دنچ  ار  ناضمر  هزور  ياضق  رگا   1709
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.دهدب ریقف  هب  ماعط  دم  کی  زور  ره  يارب  دریگب و 

ماعط ریقف  تصش  هب  ای  دریگب ، هزور  هام  ود  زور  ره  يارب  دروآ و  اج  هب  ار  نآ  ياضق  دیاب  دریگن ، ادمع  ار  ناضمر  هزور  رگا   1710
ماعط دم  کی  نداد  زین  زور  ره  يارب  درواین ، اج  هب  ار  هزور  نآ  ياضق  هدـنیآ  ناضمر  ات  هچنانچ  .دـنک و  دازآ  هدـنب  کی  ای  دـهدب ،

.تسا مزال 

کی دنک ، عامج  هبترم  دنچ  الثم  دهد ، ماجنا  دـنک  یم  لطاب  ار  هزور  هک  يراک  زور  رد  دریگن و  ادـمع  ار  ناضمر  هزور  رگا   1711
.تسا یفاک  هرافک 

ياضق یلو  دروآ ، اج  هب  دش  هتفگ  هلاسم  رد  هک  یلیـصفت  هب  ار  وا  هزور  زامن و  ياضق  دیاب  رتگرزب  رـسپ  ردـپ ، گرم  زا  دـعب   1712
.تسین بجاو  رسپ  رب  ردام  هزور 

.دیامن اضق  رتگرزب  رسپ  دیاب  دشاب ، هتفرگن  رذن  هزور  دننام  ار  يرگید  بجاو  هزور  ناضمر ، هزور  زا  ریغ  ردپ  رگا   1713

رفاسم هزور  ماکحا 

یم مامت  ار  شزامن  هک  يرفاسم  .دریگب و  هزور  دیابن  دناوخب ، تعکر  ود  رفس  رد  ار  یتعکر  راهچ  ياهزامن  دیاب  هک  يرفاسم   1714
.دریگب هزور  رفس  رد  دیاب  تسا ، تیصعم  رفس  وا  رفس  ای  ترفاسم ، شلغش  هک  یسک  لثم  دناوخ ،

.تسا هورکم  دشاب ، هزور  زا  رارف  يارب  رگا  یلو  درادن ، لاکشا  ناضمر  هام  رد  ترفاسم   1715

و دـنک ، ترفاسم  زور  نآ  رد  دـیابن  بجاو  طایتحا  رب  انب  دـشاب ، بجاو  ناـسنا  رب  يرگید  نیعم  هزور  ناـضمر  هزور  ریغ  رگا   1716
ار ینیعم  زور  دشاب  هدرک  رذن  رگا  یلو  دریگب ، هزور  ار  زور  نآ  دنامب و  ییاج  رد  زور  هد  هک  دنک  دـصق  دـیاب  دـشاب ، رفـس  رد  رگا 

.دیامن ترفاسم  زور  نآ  رد  دناوت  یم  دریگب ، هزور 

رذن رگا   1717
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رفس رد  ار  ینیعم  زور  هک  دنک  رذن  هچنانچ  یلو  .دروآ  اج  هب  رفـس  رد  ار  نآ  دناوت  یمن  دنکن ، نیعم  ار  نآ  زور  دریگب و  هزور  دنک 
نآ دیاب  دریگب ، هزور  دـشابن ، ای  دـشاب  رفاسم  هچ  ار  ینیعم  زور  دـنک  رذـن  رگا  زین  .دروآ و  اج  هب  رفـس  رد  ار  نآ  دـیاب  دریگب ، هزور 

.دریگب هزور  دشاب  رفاسم  هچرگا  ار  زور 

.دریگب یبحتسم  هزور  هبیط  هنیدم  رد  زور  هس  تجاح ، نتساوخ  يارب  دناوت  یم  رفاسم   1718

یم لطاب  شا  هزور  دـمهفب ، ار  هلاسم  زور  نیب  رد  دریگب و  هزور  رفـس  رد  رگا  تسا ، لـطاب  رفاـسم  هزور  دـنادیمن  هک  یـسک   1719
.تسا حیحص  شا  هزور  دمهفن ، برغم  ات  رگا  و  دوش ،

لطاب وا  هزور  دریگب ، هزور  رفـس  رد  دـشاب و  یم  لطاب  رفاسم  هزور  هک  دـنک  شومارف  ای  تسا ، رفاـسم  هک  دـنک  شومارف  رگا   1720
.تسا

دح هب  یتقو  دـنک ، ترفاسم  رهظ  زا  شیپ  رگا  و  دـنک ، ماـمت  ار  دوخ  هزور  دـیاب  دـیامن ، ترفاـسم  رهظ  زا  دـعب  راد  هزور  رگا   1721
شیپ رگا  و  دنک ، لطاب  ار  دوخ  هزور  دیاب  دونشن ، ار  نآ  ناذا  يادص  دنیبن و  ار  رهـش  راوید  هک  دسرب  ییاج  هب  ینعی  دسرب ، صخرت 

.تسا بجاو  وا  رب  زین  هرافک  طایتحا  ربانب  دنک ، لطاب  ار  هزور  نآ  زا 

هزور هک  يراک  هچنانچ  دنامب ، اج  نآ  رد  زور  هد  دهاوخ  یم  هک  دسرب  ییاج  هب  ای  دسرب ، شنطو  هب  رهظ  زا  شیپ  رفاسم  رگا   1722
.تسین بجاو  وا  رب  زور  نآ  هزور  هداد  ماجنا  رگا  و  دریگب ، هزور  ار  زور  نآ  دیاب  هدادن ، ماجنا  دنک  یم  لطاب  ار 

اج نآ  رد  زور  هد  دهاوخ  یم  هک  دسرب  ییاج  هب  ای  دسرب ، شنطو  هب  رهظ  زا  دعب  رفاسم  رگا   1723
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.دریگب هزور  ار  زور  نآ  دیابن  دنامب ،

الماک ندیماشآ  ندروخ و  رد  دیامن و  عامج  ناضمر  هام  زور  رد  تسا  هورکم  دراد ، رذع  نتفرگ  هزور  زا  هک  یسک  رفاسم و   1724
.دنک ریس  ار  دوخ 

تسین بجاو  اهنآ  رب  هزور  هک  یناسک 

مود تروص  رد  یلو  تسین ، بجاو  وا  رب  هزور  دراد ، تقـشم  وا  يارب  ای  دریگب ، هزور  دناوت  یمن  يریپ  هطـساو  هب  هک  یـسک   1725
.دهدب ریقف  هب  اهنیا  دننام  وج و  ای  مدنگ  تسا  ریس  هد  ابیرقت  هک  دم  کی  زور  ره  يارب  دیاب 

ياـضق دـیاب  بجاو  طاـیتحا  رباـنب  دریگب ، هزور  دـناوتب  ناـضمر  هاـم  زا  دـعب  رگا  هـتفرگن ، هزور  يریپ  هطـساو  هـب  هـک  یـسک   1726
.دروآ اج  هب  هتفرگن  هک  ار  ییاهزور 

وا رب  هزور  دراد ، تقـشم  وا  يارب  ای  دـنک ، لمحت  ار  یگنـشت  دـناوت  یمن  دوش و  یم  هنـشت  دایز  هک  دراد  یـضرم  ناـسنا  رگا   1727
تـسا نآ  بجاو  طایتحا  .دهدب و  ریقف  هب  اهنیا  دننام  وج و  ای  مدنگ  دم  کی  زور  ره  يارب  دیاب  مود  تروص  رد  یلو  .تسین  بجاو 

هک ار  ییاه  هزور  دیاب  بجاو  طایتحا  ربانب  دریگب ، هزور  دـناوتب  دـعب  هچنانچ  و  دـماشاین ، بآ  تسا  راچان  هک  يرادـقم  زا  رتشیب  هک 
.دیامن اضق  هتفرگن 

دم کی  زور  ره  يارب  دـیاب  و  تسین ، بجاو  وا  رب  هزور  دراد ، ررـض  شلمح  يارب  هزور  تسا و  کیدزن  وا  ندـییاز  هک  ینز   1728
ربانب .تسین و  بجاو  وا  رب  هزور  دراد ، ررـض  شدوخ  يارب  هزور  رگا  زین  .دـهدب و  ریقف  هب  اهنیا  دـننام  وج و  اـی  مدـنگ  ینعی  ماـعط ،

.دیامن اضق  دیاب  هتفرگن  هک  ار  ییاه  هزور  تروص  ود  ره  ردو  دهدب ، ریقف  هب  ماعط  دم  کی  زور  ره  يارب  دیاب  بجاو  طایتحا 

دهد یم  ریش  هچب  هک  ینز   1729
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، دراد ررـض  دهد  یم  ریـش  هک  يا  هچب  يارب  هزور  رگا  دـهد ، ریـش  ترجا  یب  ای  دـشاب ، وا  هیاد  ای  هچب  ردام  هچ  تسا ، مک  وا  ریـش  و 
شدوخ يارب  رگا  زین  .دهدب و  ریقف  هب  اهنیا  دننام  وج و  ای  مدنگ  ینعی  ماعط ، دـم  کی  زور  ره  يارب  دـیاب  تسین و  بجاو  وارب  هزور 
تروص ود  ره  رد  دـهدب و  ریقف  هب  ماعط  دـم  کی  زور  ره  يارب  دـیاب  بجاو  طاـیتحا  رباـنب  و  تسین ، بجاو  وا  رب  هزور  دراد ، ررض 

ردپ زا  هچب  نداد  ریش  يارب  ای  دهد ، ریـش  ار  هچب  ترجا  یب  هک  دوش  ادیپ  یـسک  رگا  یلو  .دیامن  اضق  دیاب  هتفرگن  هک  ار  ییاه  هزور 
.دریگب هزور  دهدب و  وا  هب  ار  هچب  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دریگب ، ترجا  دهدب  ار  وا  ترجا  هک  رگید  سک  زا  ای  هچب  ردام  ای 

هام لوا  ندش  تباث  هار 

: دوش یم  تباث  زیچ  جنپ  هب  هام  لوا   1730

.دنیبب ار  هام  ناسنا  دوخ  هکنآ  لوا :

: مود

.دوش ادیپ  نیقی  نآ  هطساو  هب  هک  يزیچ  ره  تسا  نینچمه  .میا و  هدید  ار  هام  دنیوگب  دوش  یم  ادیپ  نیقی  نانآ  هتفگ  زا  هک  ياهدع 

: موس

عقاو فالخ  ناشتداهـش  ای  دنیوگب ، رگیدکی  فالخ  رب  ار  هام  تفـص  رگا  یلو  میا ، هدید  ار  هام  بش  رد  هک  دـنیوگب  لداع  درم  ود 
تایـصوصخ یـضعب  صیخـشت  رد  رگا  اما  .دوش  یمن  تباث  هاـم  لوا  دوب ، قفا  فرط  هاـم  هریاد  لـخاد  دـنیوگب  هک  نیا  لـثم  دـشاب ،

.دوش یم  تباث  هام  لوا  نانآ  هتفگ  هب  دوبن ، دیوگب  يرگید  دوب و  دنلب  هام  دیوگب  یکی  هک  نآ  لثم  دنشاب ، هتشاد  فالتخا 

: مراهچ

درذگب ناضمر  لوا  زا  زور  یس  و  دوش ، یم  تباث  ناضمر  هام  لوا  نآ  هطساو  هب  هک  درذگب  نابعش  هام  لوا  زا  زور  یس 
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.دوش یم  تباث  لاوش  هام  لوا  نآ  هطساو  هب  هک 

: مجنپ

.تسا هام  لوا  هک  دنک  مکح  عرش  مکاح 

یسک یلو  دیامن ، لمع  وا  مکح  هب  دیاب  دنک ، یمن  ار  وا  دیلقت  هک  مه  یـسک  تسا ، هام  لوا  هک  دنک  مکح  عرـش  مکاح  رگا   1731
.دیامن لمع  وا  مکح  هب  دناوت  یمن  هدرک ، هابتشا  عرش  مکاح  دنادیم  هک 

.دیامن لمع  نآ  هب  دیاب  دنک ، ادیپ  نیقی  نانآ  هتفگ  زا  ناسنا  رگا  یلو  دوش ، یمن  تباث  نیمجنم  ییوگشیپ  اب  هام  لوا   1732

.تسا هدوب  هام  لوا  بش  شیپ ، بش  هک  دوش  یمن  لیلد  نآ ، ندرک  بورغ  رید  ای  هام  ندوب  دنلب   1733

، میا هدـید  ار  هام  شیپ  بش  هک  دـنیوگب  لداع  درم  ود  هچنانچ  دریگن ، هزور  دوشن و  تباث  یـسک  يارب  ناضمر  هاـم  لوا  رگا   1734
.دیامن اضق  ار  زور  نآ  هزور  دیاب 

ناسنا ای  دنـشاب ، کیدزن  مه  اب  رهـش  ود  نآ  رگم  درادـن ، هدـیاف  رگید  رهـش  مدرم  يارب  دوش ، تباـث  هاـم  لوا  يرهـش  رد  رگا   1735
.تسا یکی  اهنآ  قفا  هک  دنادب 

دنـشاب و قفا  مه  ای  کیدزن  دـنا  هدرک  فارگلت  يرگید  هب  یکی  زا  هک  يرهـش  ود  رگم  دوش ، یمن  تباث  فارگلت  هب  هاـم  لوا   1736
.تسا هدوب  لداع  درم  ود  تداهش  ای  عرش  مکاح  مکح  يور  زا  فارگلت  دنادب  ناسنا 

لوا هک  دـمهفب  برغم  زا  شیپ  رگا  یلو  دریگب ، هزور  دـیاب  لاوـش ، لوا  اـی  تسا  ناـضمر  رخآ  دـنادیمن  ناـسنا  هک  ار  يزور   1737
.دنک راطفا  دیاب  تسا ، لاوش 

هزور هک  ار  یهام  ره  دشابن ، نکمم  مه  نآ  رگا  و  دیامن ، لمع  نامگ  هب  دیاب  دـنک ، نیقی  ناضمر  هام  هب  دـناوتن  ینادـنز  رگا   1738
، هتفرگ هزور  هک  یهام  زا  هام  هدزای  نتشذگ  زا  دعب  دیاب  بجاو  طایتحا  ربانب  .تسا و  حیحص  دریگب 
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.دیامن لمع  نآ  هب  دیاب  درک ، ادیپ  نامگ  دعب  رگا  یلو  .دریگب  هزور  هام  کی  هرابود 

هورکم مارح و  ياه  هزور 

لوا تین  هب  رگا  ناـضمر ، لوا  اـی  تسا  نابعـش  رخآ  دـنادیمن  ناـسنا  هک  ار  يزور  زین  و  تسا ، مارح  ناـبرق  رطف و  دـیع  هزور   1739
.دشاب یم  مارح  دریگب ، هزور  ناضمر 

یبحتـسم هزور  نتفرگ  زا  ار  وا  رهوـش  رگا  نینچمه  و  دورب ، نیب  زا  شرهوـش  قـح  یبحتـسم  هزور  نتفرگ  هطـساو  هب  نز  رگا   1740
.دنک يراددوخ  دیاب  بجاو  طایتحا  ربانب  دنک ، يریگولج 

ار وا  یلو  دوشن ، نانآ  تیذا  بابـسا  رگا  هکلب  تسین ، زیاج  دوش ، دج  ای  ردام  ردپ و  تیذا  بابـسا  رگا  دالوا  یبحتـسم  هزور   1741
.دریگن هزور  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دننک ، يریگولج  یبحتسم  هزور  نتفرگ  زا 

.دنک راطفا  دیاب  دنک ، یهن  ار  وا  ردپ  زور  نیب  رد  و  دریگب ، یبحتسم  هزور  ردپ  هزاجا  نودب  رسپ  رگا   1742

نامگ ای  نیقی  هک  یـسک  .دریگب و  هزور  دیاب  دراد ، ررـض  دیوگب  رتکد  هچرگا  درادن ، ررـض  وا  يارب  هزور  دنادیم  هک  یـسک   1743
نآ رگم  تسین ، حیحص  دریگب ، هزور  رگا  و  دریگن ، هزور  دیاب  درادن ، ررض  دیوگب  رتکد  هچرگا  دراد ، ررـض  شیارب  هزور  هک  دراد 

.هتشادن ررض  دوش  مولعم  دعب  دریگب و  تبرق  دصق  هب  هک 

رظن رد  وا  لامتحا  هچنانچ  دوش ، ادـیپ  وا  يارب  سرت  لامتحا  نآ  زا  دراد و  ررـض  شیارب  هزور  هک  دـهدب  لاـمتحا  ناـسنا  رگا   1744
دوش مولعم  دعب  دشاب و  هتفرگ  تبرق  دصق  هب  هک  نآ  رگم  تسین ، حیحـص  دریگب  هزور  رگا  و  دریگب ، هزور  دیابن  دـشاب ، اج  هب  مدرم 

.هتشادن ررض 

برغم زا  دعب  دریگب و  هزور  رگا  درادن ، ررض  وا  يارب  هزور  هک  تسا  نیا  شا  هدیقع  هک  یسک   1745
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.دروآ اج  هب  ار  نآ  ياضق  دیاب  هتشاد ، ررض  وا  يارب  هزور  دمهفب 

.تسا هدش  هتفگ  لصفم  ياه  باتک  رد  هک  تسه  مه  يرگید  مارح  ياه  هزور  دش ، هتفگ  هک  ییاه  هزور  زا  ریغ   1746

.تسا هورکم  نابرق ، دیع  ای  تسا  هفرع  زور  دراد  کش  ناسنا  هک  يزور  اروشاع و  زور  هزور   1747

بحتسم ياه  هزور 

رتـشیب اـهزور  زا  یـضعب  يارب  .تسا و  بحتـسم  دـش  هتفگ  هک  هورکم  مارح و  ياـه  هزور  زا  ریغ  لاـس  ياـهزور  ماـمت  هزور   1748
: تسا هلمج  نآ  زا  هک  تسا ، هدش  شرافس 

درواین اـج  هب  ار  اـهنیا  یـسک  رگا  .تسا و  هاـم  مهد  زور  زا  دـعب  هک  یلوا  هبنـشراهچ  و  هاـم ، ره  رخآ  هبنـشجنپ  لوا و  هبنـشجنپ   - 1
هب هرقن  دوخن  ای 6/21  ماعط  دم  کی  زور  ره  يارب  تسا  بحتـسم  دریگب ، هزور  دناوتن  الـصا  هچنانچ  و  دـیامن ، اضق  تسا  بحتـسم 

.دهدب ریقف 

.هام ره  مهدزناپ  مهدراهچ و  مهدزیس و   - 2

.دشاب زور  کی  هچ  رگا  هام  ود  نیا  زا  یضعب  نابعش و  بجر و  هام  مامت   - 3

هطـساو هب  رگا  یلو  هفرع  زور  هجحیذ ، مهن  زور  اـت  لوا  زور  هدـعقیذ ، مـهن  تـسیب و  مـجنپ و  تـسیب و  زور  زوروـن ، دـیع  زور   - 4
موـس لوا و  زور  هـجحیذ  ریدـغ 81  دیعـس  دـیع  تسا ، هورکم  زور  نآ  هزور  دـناوخب ، ار  هفرع  زور  ياـهاعد  دـناوتن  هزور ، فـعض 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترـضح  ثعبم  زور  لوالا  عیبر   71 ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  دوعـسم  دالیم  مرحم ،
اذـغ هب  ار  وا  شنمؤـم  ردارب  رگا  هکلب  دـناسرب ، رخآ  هب  ار  نآ  تسین  بجاو  دریگب  یبحتـسم  هزور  یـسک  رگا  بـجر و   72 ملس ، و 

تسا بحتسم  دنک ، توعد 
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.دیامن راطفا  زور  نیب  رد  و  دنک ، لوبق  ار  وا  توعد 

دیامن يراددوخ  دنک  یم  لطاب  ار  هزور  هک  ییاهراک  زا  ناسنا  تسا  بحتسم  هک  يدراوم 

: دنیامن يرادوخ  دنک  یم  لطاب  ار  هزور  هک  ياهراک  زا  دنتسین  هزور  هچ  رگا  ناضمر  هام  رد  تسا  بحتسم  رفن  شش  يارب   1749

دهاوخ یم  هک  ییاج  هب  ای  شنطو  هب  رهظ  زا  شیپ  دشاب و  هداد  ماجنا  دـنک  یم  لطاب  ار  هزور  هک  يراک  رفـس ، رد  هک  يرفاسم  لوا :
.دسرب دنامب ، زور  هد 

: مود

.دسرب دنامب  اج  نآ  رد  زور  هد  دهاوخ  یم  هک  ییاج  هب  ای  شنطو  هب  رهظ  زا  دعب  هک  يرفاسم 

: موس

.دشاب هداد  ماجنا  دنک  یم  لطاب  ار  هزور  هک  يراک  دوش و  بوخ  رهظ  زا  شیپ  هک  یضیرم 

: مراهچ

.دوش بوخ  رهظ  زا  دعب  هک  یضیرم 

: مجنپ

.دوش كاپ  سافن  ای  ضیح  نوخ  زا  زور  نیب  رد  هک  ینز 

: مشش

.دوش ناملسم  ناضمر  هام  زور  رد  هک  يرفاک 

هب يدایز  لیم  ای  تسوا  رظتنم  یـسک  رگا  یلو  دـناوخب ، ندرک  راطفا  زا  شیپ  ار  اشع  برغم و  زامن  راد  هزور  تسا  بحتـسم   1750
تقو رد  ار  زامن  تسا  نکمم  هک  يردـق  هب  یلو  .دـنک  راطفا  لوا  تسا  رتهب  دـناوخب ، زامن  بلق  روضح  اب  دـناوت  یمن  هک  دراد  اذـغ 

.دروآ اج  هب  نآ  تلیضف 

میرک نآرق  رظن  زا  هزور   - 4

نآرق رظن  زا  هزور 

(183  ) .نوقتت مکلعل  مکلبق  نم  نیذلا  یلع  بتک  امک  مایصلا  مکیلع  بتک  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای   381 تایآ 581 -  هرقب ، هروس 
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اریخ عوطت  نمف  نیکـسم  ماعط  هیدف  هنوقیطی  نیذـلا  یلع  رخا و  مایا  نم  هدـعف  رفـس  یلع  وا  اضیرم  مکنم  ناک  نمف  تادودـعم  امایا 
(184  ) .نوملعت متنک  نا  مکل  ریخ  اوموصت  نا  هل و  ریخ  وهف 

رهشلا مکنم  دهش  نمف  ناقرفلا  يدهلا و  نم  تانیب  سانلل و  يده  نآرقلا  هیف  لزنا  يذلا  ناضمر  رهش 
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هللا اوربکتل  هدعلا و  اولمکتل  رـسعلا و  مکب  دیری  رـسیلا و ال  مکب  هللا  دیری  رخا  مایا  نم  هدـعف  رفـس  یلع  وا  اضیرم  ناک  نم  همـصیلف و 
(185  ) .نورکشت مکلعل  مکیده و  ام  یلع 

اب دیاش  دوب  هدش  بجاو  امـش  زا  لبق  ماوقا  رب  هک  روطنامه  هدش  بجاو  امـش  رب  هزور  دیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  تایآ  همجرت 
(. 183  ) دیوش اوقت 

هب هک  یناسک  اما  دیریگب و  نآ  ياج  هب  رگید  یمایا  دیاب  دشاب  رفاسم  ای  ضیرم و  امـش  زا  سک  ره  سپ  تسا  دـنچ  یئاهزور  نیا  و 
ماجنا هنابلطواد  ار  يریخ  لمع  یسک  رگا  دنهد و  ماعط  نیکسم  کی  زور  ره  يارب  هزور  ضوع  دنریگب  هزور  دنناوت  یمن  هجو  چیه 

(. 184  ) دیراد ندرک  لمع  يانب  رگا  تسا  ریخ  ناتیارب  دیریگب  هزور  هکنیا  تسا و  رتهب  شیارب  دهد 

لطاب زا  قح  هدـنزاس  ادـج  تیادـه و  زا  یتانایب  مدرم و  تیادـه  ات  هدـش  لزان  نآ  رد  نآرق  هک  تسا  ناضمر  هام  هاـتوک  ماـیا  نآ  و 
هام زا  يزور  دنچ  نآ  ياج  هب  دشاب  رفاسم  ای  ضیرم و  سک  ره  دریگب و  شا  هزور  دـیاب  درک  كرد  ار  هام  نیا  سک  ره  سپ  دـشاب 

ار هام  هزور  یـس  هدـع  هک  تسنیا  روظنم  هتـساوخن و  يراوشد  هتـساوخ و  ار  تلوهـس  یناـسآ و  امـش  يارب  ادـخ  دریگب  رگید  ياـه 
(. 185  ) دیشاب هدرک  يرازگرکش  دیاش  هتفگ و  ریبکت  درک  ناتتیاده  هکنیا  ربارب  رد  ار  ادخ  دیشاب و  هدرک  لیمکت 

هزور عیرشت  تایآ  ینایب  ياه  یگژیو 

: هکنیا رب  دراد  تلالد  هیآ  هس  نیا  قایس 

هلمج تسا و  لوا  هیآ  رد  مایـص )  ) هملک هب  قلعتم  مود  هیآ  يادـتبا  رد  مایا )  ) فرظ هکنیا  يارب  دـنا ، هدـش  لزاـن  مه  اـب  هس  ره  ـالوا 
موس هیآ  رد  ناضمر ) رهش  )
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رهـش یه   ) هلمج ریدـقت  و  ددرگ ، یم  رب  اـمایا )  ) هملک هب  هک  يریمـض  زا  تسا  تراـبع  هک  هدـش  فذـح  یئادـتبم  ياربتـسا  ربخ  اـی 
لدب ای  تسا و  همایص » مکیلع  بتک  يذلا  وه  ناضمر  رهش   » شریدقت هدش و  فذح  هک  يربخ  ياربتسا  یئادتبم  ای  تسا و  ناضمر )

ياربتـسا یحیـضوت  نایب و  ناضمر ) رهـش   ) هلمج ریدـقت  ره  هب  و  تسا ، لوا  هیآ  رد  مایـصلا ) مکیلع  بتک   ) هلمج رد  مایـص  هملک  زا 
هناگهـس تایآ  دـش  رکذ  هک  یلیلد  هب  سپ  .هدـش  بجاو  اهنآ  رد  هزور  هک  يا  هدودـعم  مایا  تادودـعم ) اـمایا   ) هلمج ندرک  نشور 

هزور بوجو  نایب  زا  تسا  ترابع  ضرغ  نآ  و  درادربرد ، ار  ضرغ  کی  هک  تسا  يدحاو  مالک  ریظن  و  لصتم ، مه  هب  ثحب  دروم 
، تسا نآ  رگید  تمـسق  يارب  ینیچ  هنیمز  هئطوت و  هلزنم  هب  هیآ  هس  نیا  راتفگ  زا  یتمـسق  هکنیا  رب  دراد  تلالد  ایناث  .ناضمر و  هاـم 

درادن نانیمطا  مالک ، بحاص  هک  دوش  یم  بجاو  یفیلکت  موس  هیآ  رد  نوچ  موس ، هیآ  ياربتـسا  همدـقم  هلزنم  هب  لوا  هیآ  ود  ینعی 
نیگنس قاش و  بطاخم ، يارب  عبطلاب  هک  تسا  یفیلکت  هدربمان  فیلکت  هکنیا  يارب  دنکن ، یچیپرـس  نآ  تعاطا  زا  هدنونـش  هکنیا  زا 
ناضمر هزور  عیرشت  هب  بطاخم  نهذ  تیاده  زا  اهنآ  زا  کی  چیه  هک  هدش  بیکرت  یتالمج  زا  لوا  هیآ  ود  روظنم ، نیا  هب  و  تسا ،

نهذ بارطـضا  شاحیتسا و  هلیـسو  نیا  هب  و  دهدیم ، هجوت  نآ  يوس  هب  ار  هدنونـش  نهذ  جیردت  هب  اهنآ  همه  رد  هکلب  تسین ، یلاخ 
تیاعر مکح  نیا  عیرشت  رد  هک  یلیهست  فیفخت و  هب  هراشا  اب  ات  دنک ، یم  هزور  هب  دنمقالع  هجیتن  رد  و  درب ، یم  نیب  زا  ار  وا 
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.دنکشب ار  وا  رابکتسا  یهاوخلد و  تدش  تدح و  تسا ، نآ  رد  هک  يورخا  يویند و  ریخ  دئاوف و  رکذ  اب  زین  و  هدش ،

ناشنرطاخ ار  ناناملسم  رب  هزور  بوجو  هلاسم  مایـصلا ، » مکیلع  بتک  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای   » هلمج رد  هکنآ  زا  دعب  تهج  نیمه  هب  و 
: دومرف هلصافالب  درک ،

« مکلبق نم  نیذلا  یلع  بتک  امک  »

، هدوبن امش  هب  رصحنم  مکح  نیا  نوچ  دیرامـشب ، نارگ  ار  نآ  و  دینک ، تشحو  هزور  عیرـشت  زا  دیابن  ناناملـسم  امـش  هک  دینامهف  و 
نامه روتـسد ، نیا  هب  لمع  هکنیا  رب  هوالع  ینعی  نوقتت ،) مکلعل   ) .دوب هدـش  عیرـشت  زین  قباـس  ياـه  تما  رد  هک  تسا  یمکح  هکلب 
میتفگ هک  لمع  نیا  نیا ، رب  هوالع  و  اوقت ، زا  تسا  ترابع  نآ ، و  دیدروآ ، نامیا  نآ  هب  ندیـسر  دیما  هب  امـش  هک  دراد  ار  ياهدـئاف 
رتشیب یتح  ار و  امش  تاقوا  یمامت  هک  تسین  یلمع  دوب ، امش  زا  لبق  ياه  تما  يارب  هکنانچمه  تسه ، امش  يارب  اوقت  دیما  نآ ، رد 

( مال فلا و  نودب  و   ) هرکن يرآ  تادودعم ) امایا  ، ) دوش یم  ماجنا  دودعم  لیلق و  یمایا  رد  هک  تسا  یلمع  هکلب  دریگب ، ار  ناتتاقوا 
تیمها هب  تسا  يراعـشا  دوخ  درک ، فیـصوت  دودعم  فصو  هب  ار  مایا  هکنیا  رد  و  دراد ، مایا  يزیچان  رب  تلالد  امایا )  ) هملک ندمآ 

: هیآ رد  فیصوت  نیمه  هکنانچمه  نآ ، نتشادن 

(1 « ) هدودعم مهارد  سخب  نمثب  هورش  «و 

نیا هک  مه  ار  یـصاخشا  تیاعر  مکح  نیا  عیرـشت  رد  ام  هکنیا  رب  هوالع  .دنتخورف  زیچان  مهرد  دنچ  هب  ار  فسوی ع  هک  دنامهف  یم 
دنناوتب همه  هک  يرـصتخم  هیدف  مهنآ  دنهدب ، هیدف  هزور  ياج  هب  دیاب  دارفا  هنوگنیا  و  میاهدرک ، تسا  اسرف  تقاط  ناشیارب  فیلکت 

نآ و  دنهدب ،
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.نیکسم کی  ماعط  زا  تسا  ترابع 

یئاج ات  مه  و  درادربرد ، ار  امـش  ریخ  مه  لمع  نیا  یتقو  و  نیکـسم » ماعط  هیدف  هلمج -  ات  رفـس -  یلع  وا  اضیرم  مکنم  ناک  نمف  »
تهارک و نودـب  و  دـیروایب ، ار  هزور  دوخ  تبغر  عوط و  هب  هک  تسا  نیا  رد  امـش  ریخ  هدـش  نآ  یناـسآ  تیاـعر  هدوـب  نکمم  هک 
، تسا رتهب  نداد  ماجنا  تبغر  عوط و  هب  ار  کین  لـمع  هکنیا  يارب  هل » ریخ  وهف  اریخ  عوطت  نمف  ، » دـیهد شماـجنا  اورپیب  ینیگنس و 

: دیامرف یم  هک  موس  هیآ  ياربتسا  همدقم  لوا  هیآ  ود  رد  راتفگ  هنیمز  دش  هتفگ  هچنآ  ربانب  .دنهد  ماجنا  تهارک  هب  هکنیا  زا 

یم هک  يربختسا  يا  هلمج  لوا  هیآ  رد  مایصلا » مکیلع  بتک   » هلمج ي سپ  نیا  رب  انب  و  خلا ، » همصیلف …  رهشلا  مکنم  دهـش  نمف  »
نیذـلا اهیا  ای  : » هفیرـش هیآ  رد  هک  روطنآ  دـشاب ، هدرک  فیلکت  هلمج  نیمه  رد  هکنیا  هن  دـهد ، ربخ  یفیلکت  نینچ  ققحت  زا  دـهاوخ 

(2 « ) یلتقلا یف  صاصقلا  مکیلع  بتک  اونمآ 

(3 « ) نیبرقالا نیدلاولل و  هیصولا  اریخ  كرت  نا  توملا  مکدحا  رضح  اذا  مکیلع  بتک   » هیآ ي و 

و مود -  هیآ  رد  ناگتـشک -  دروم  رد  صاصق  نیب  نکیل  هدمآ ، مکیلع ) بتک   ) هب ریبعت  هیآ  هس  ره  رد  دـنچ  ره  نوچ  هدرک  فیلکت 
یلتق رد  صاصق  هک  تسا  نیا  نآ  و  تسا ، قرف  ثحب  دروم  هیآ  رد  مایص -  هلاسم  نیب  و  موس ، هیآ  رد  ءابرقا -  نیدلاو و  هب  تیصو 

هزیرغ و مکح  هب  نوخ  نابحاص  تسا ، نآ  هنـشت  نوخ  نابحاص  ياه  لد  هک  تسا  يرما  یئوج  ماقتنا  سح  اـب  راـگزاس  تسا  يرما 
هدنز ار  دوخ  نت  هراپ  زیزع و  لتاق  دنناوت  یمن  تعیبط 
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تیصو و نینچمه  و  دوش ، یئانتعا  یب  هدش  ناشیا  هب  هک  یتیانج  هب  تبـسن  هک  دننک  لمحت  ار  انعم  نیا  دنناوت  یمن  و  دننیبب ، ملاس  و 
هلیـسوب دـهاوخ  یم  هک  یماگنه  رد  مهنآ  تسا ، ماحرا  هب  تفار  تقفـش و  محرت و  سح  اب  قباطم  هک  ناشیوخ  نیدـلاو و  شرافس 

و تسا ، یمدآ  تعیبط  ياضتقم  اب  قفاوم  و  عبط ، هب  لوبقم  مکح  ود  تیـصو  صاصق و  سپ  .دوش  ادـج  نانآ  زا  هشیمه  يارب  گرم 
نیرتـگرزب زا  سوـفن  تیمورحم  زا  تسا  تراـبع  هک  هزور  مـکح  فـالخ  هـب  درادـن ، ینیچ  هـنیمز  همدـقم و  هـب  جاـیتحا  نآ  ءاـشنا 

يارب یتبیـصم  عبط و  رب  لـیقث  اـهنآ  زا  تیمورحم  نوچ  هک  عاـمج ، ندیـشون و  ندروخ و  ینعی  شتـالیامت ، نیرتمهم  و  تایهتـشم ،
دـنمدرم و موـمع  هکنیا  نتفرگ  رظن  رد  اـب  ناگدنونـش -  يارب  ـالبق  هک  تسا  نیا  زا  ریزگاـن  شمکح  هیجوـت  رد  .تسا  یمدآ  سفن 

نیدب دنوش ، نآ  شریذپ  هنشت  ات  دزاس ، نادب  دنمهقالع  ار  ناشاهلد  و  دنیچب ، يا  همدقم  دنسفن -  تایهتشم  وریپ  ماوع و  مدرم  رتشیب 
ءاشنا خـلا ، » توملا …  مکدـحا  رـضح  اذا  مکیلع  بتک   » هیآ ي و  خـلا » صاصقلا …  مکیلع  بتک   » هیآ ي میتفگ  هک  تسا  تهج 
تسا هرقف  تفه  رب  لمتشم  هک  هیآ  ود  رخآ  ات  مایصلا » مکیلع  بتک   » هیآ ي فالخ  هب  درادن ، ینیچ  هنیمز  هب  یتجاح  و  تسا ، مکح 

.دوش یم  ءاشنا  یمکح  نینچ  اهدعب  هکنیا  زا  دهد  یم  ربخ  و 

 … اونمآ نیذلا  اهیا  ای 

: دومرف یم  هنرگ  و  تسا ، ناشنامیا  تفص  هب  مدرم  نداد  هجوت  روظنم  هب  دیا ) هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا   ) باطخ هنوگنیا 

، دیریذپب دیآ  یم  ناتراگدرورپ  هیحان  زا  هک  ار  یمکح  ره  دیاب  دینامیا  ياراد  هکنیا  هب  هجوت  اب  دـنامهفب  تساوخ  نکیل  مدرم ) يا  )
دنچ ره 
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: یسرپب تسا  نکمم  اجنیا  رد  .دشاب  امش  تاداع  اب  راگزاسان  و  تایهتشم ، فالخ  رب  هک 

رد یلو  هدمآ ، صاصق  هیآ  يادتبا  رد  ریبعت  نیمه  ارچ  هک  دشن  نشور  انعم  نیا  نکیل  دش  نشور  ثحب  دروم  هیآ  رد  ریبعت  نیا  تلع 
؟ هدماین تیصو  هیآ 

: میئوگ یم  خساپ  رد 

فلاخم نآ  اب  نایحیـسم  هیآ ، لوزن  رـصع  رد  نکیل  تسا  یمدآ  تعیبط  لیم و  قباـطم  دـنچ  ره  صاـصق  مکح  هک  تسا  نیا  شتلع 
تلم ناـمیا  مالـسا ، تلم  ناـیم  رد  صاـصق  مکح  هیجوت  رد  دوب  مزـال  اذـل  و  دـندادیم ، حـیجرت  صاـصق  رب  ار  وفع  اـهنآ  و  دـندوب ،

فلاخم نارگید  هک  دنچ  ره  دیریذپب ، ار  یهلا  ماکحا  هکنیا  هب  دنک  یم  موکحم  ار  امـش  امـش  نامیا  دوش  هتفگ  ددرگ و  ناشنرطاخ 
.دشن زاغآ  اونمآ ) نیذلا  اهیا  ای   ) باطخ هب  هیآ  نآ  دوبن ، راک  رد  یتفلاخم  نینچ  نوچ  تیصو  هیآ  رد  و  دنشاب ، نآ 

« مکلبق نم  نیذلا  یلع  بتک  امک  مایصلا  مکیلع  بتک  »

یمتح ياضق  ای  یلمع و  رب  میمـصت  ای  و  یلمع ، ندـش  بجاو  زا  دوش  یم  هیانک  یهاگ  نکیل  تسا ، فورعم  شیانعم  تباـتک  هملک 
(4 « ) یلسر انا و  نبلغ  هللا ال  بتک   » هیآ ي رد  هک  هدش ، هدنار  يزیچ  رب  هک 

(5 « ) مهراثآ اومدق و  ام  بتکن  و   » هیآ ي رد  و  یمتح ، ءاضق  زا  هیانک 

(6 « ) سفنلاب سفنلا  نا  اهیف  مهیلع  انبتک  و   » هیآ ي رد  تسا و  یمتح  ءاضق  تمیزع و  زا  هیانک 

يراددوخ يانعم  هب  و  ردـصم ، تغل  رد  موص )  ) هملک و  مایـص )  ) هملک .تسا و  یعطق  مکح  لعج  نوناق و  عضو  بوجو و  زا  هیانک 
يراددوخ يانعم  هب  نآ  لاثما  نتفر و  هار  نتفگ و  نخس  زا  عامج و  زا  و  ندیـشون ، زا  موص  و  ندروخ ، زا  موص  الثم  تسا ، لمع  زا 

و تسا ، اهنآ  زا 
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نآ قاتشم  یمدآ  لد  هک  تسا  یئاهراک  صوصخ  زا  يراددوخ  يانعم  هب  هک  دنـشاب ، هدرک  هفاضا  ار  دیق  نیا  نآ  يانعم  رد  اسب  هچ 
یئاهراک نینچ  صوصخ  زا  يراددوخ  تغل  لصا  رد  موص  يانعم  هتفگ : راتفگ  نیا  بحاص  .دـشاب  هتـشاد  ار  نآ  ياهتـشا  و  دـشاب ،

برغم ات  رجف  عولط  زا  يراددوخ  مه  نآ  و  هدش ، لامعتسا  ینیعم  ياهراک  زا  يراددوخ  صوصخ  رد  عرش  رد  اهدعب  نکیل  و  هدوب ،
تما نوچ  لبق ، ءایبنا  ياه  تما  تسا ، مالـسا  روهظ  زا  لبق  هتـشذگ و  ياه  تما  مکلبق » نم  نیذلا   » زا روظنم  تسا و  تین  اب  ماوت  و 

نیا هتبلا  تسا ، انعم  نیمه  دوهعم  دروخ  یم  مشچ  هب  هملک  نیا  میرک  نآرق  رد  هک  اج  ره  نوچ  .تسا  ناشیا  ریغ  یسیع و  یـسوم و 
: دیامرفب دهاوخ  یم  تسا و  صاخشا  ثیح  زا  قالطا  ماقم  رد  مکلبق » نم  نیذلا  یلع  بتک  امک   » هلمج هک  تسین  انعم  نآ  هب 

هیآ سپ  تسا ، نیشیپ  ياه  تما  هزور  هیبش  مالسا  هزور  دنامهفب  هک  تسین  انعم  نآ  هب  زین  دنا و  هتـشاد  هزور  اهتما  کت  کت  یمامت 
هزور دننام  اهتما  همه  هزور  هکنیا  رب  دراد  تلالد  هن  و  دنا ، هتـشاد  هزور  ءانثتـسا  نودب  اهتما  یمامت  هک  دراد  نیا  رب  تلالد  هن  هفیرش 
ماقم نیا  رد  اهنت  هکلب  هدوب ، ام  هزور  تایصوصخ  همه  ياراد  نالف و  تعاس  ات  نالف  تعاس  زا  ناضمر و  صوصخ  رد  ناناملسم  ام 

: دیامرفب و  دنک ، تابثا  نیشیپ  ياه  تما  رد  ار  يراددوخ  هزور و  لصا  هک  تسا 

تـسا نید  تلم و  ياراد  هتـشذگ  ياه  تما  خلا ) مکلبق …  نم  نیذـلا   ) هلمج ي زا  دارم  .دـنا و  هتـشاد  هزور  مه  نیـشیپ  ياه  تما 
هدرکن نیعم  میرک  نآرق  و  اهنآ ، همه  هن  میتفگ  هک  روطنامه  هتبلا 
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نید تلم و  لها  هدربمان  ياه  تما  هک  دـیآ  یم  رب  خـلا ) بتک …  امک   ) هلمج ي رهاظ  زا  تسه  هک  يزیچ  دـنمادک ، اـهتما  نیا  هک 
رب هزور  بوجو  رب  دنک  تلالد  هک  یلیلد  چیه  اراصن  دوهی و  تسد  رد  دوجوم  لیجنا  تاروت و  زا  و  دـنا ، هتـشاد  هزور  هک  دـنا  هدوب 

دوخ اما  .درامـشیم و  میظع  ار  نآ  و  دنک ، یم  حدم  ار  هزور  هک  تسا  یئاهزارف  باتک  ود  نیا  رد  اهنت  دوش ، یمن  هدید  تلم  ود  نیا 
زا ای  تشوگ و  ندروخ  زا  ای  دنریگ ، یم  هزور  فلتخم  یلاکشا  هب  زور  دنچ  لاس  رد  رـضاح  رـصع  ات  هک  مینیب  یم  ار  اراصن  دوهی و 

دننک یم  يراددوخ  ندیشون  ندروخ و  قلطم  زا  ای  ریش و 

یب ماوقا  زا  هزور  هلاـسم  نآرق  ریغ  رد  .تسا و  هدـمآ  نتفگ  نخـس  زا  میرم  هزور  هصق  اـیرکز و  هزور  ناتـساد  میرک  نآرق  رد  زین  و 
ره هک  هدش ، لقن  زورما  هب  ات  يدنه  ياه  ینثو  یتح  میدـق و  نایمور  ناینانوی و  میدـق و  نایرـصم  زا  هکنانچمه  هدـش ، لقن  زین  نید 

یمدآ ترطف  هک  تسا  يروما  زا  هزور  ندوب  برقت  هلیسو  تدابع و  تفگ  ناوت  یم  هکلب  دنراد ، هتـشاد و  ياهزور  دوخ  يارب  کی 
اراصن و دوهی و  مکلبق ) نم  نیذلا   ) هلمج زا  دارم  هک  دنا  هتفگ  یـضعب  .هللا و  ءاش  نا  دمآ  دهاوخ  شثحب  هک  دـنک ، یم  مکح  نآ  هب 

.تسین فعض  زا  یلاخ  هک  تسا  یتایاور  یلو  هدمآ ، مه  یتایاور  لوق  ود  نیا  زا  کی  ره  قبط  رب  هک  تسا ، قباس  يایبنا  ای 

« نوقتت مکلعل  »

شوماخ روظنم  هب  دندشیم  بکترم  یمرج  هک  یماگنه  رد  دوخ و  ههلآ  ياضرا  برقت و  روظنم  هب  دـش ) هراشا  هک  روطنامه   ) اهینثو
، دنتفرگ یم  هزور  نایادخ  مشخ  ناروف  ندرک 
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، هدوب هلدابم  هلماعم و  تقیقح  رد  هزور  مسق  نیا  دندزیم و  تدابع  نیا  هبتـسد  شندمآرب  روظنم  هب  دنتـشاد  یتجاح  یتقو  نینچمه  و 
یم تسد  هب  ار  نیا  تیاـضر  وا  اـی  و  دروآرب ، ار  دـباع  تجاـح  مه  دوبعم  اـت  هدروآ  یم  رب  ار  دوبعم  جاـیتحا  نتفرگ  هزور  اـب  دـباع 

زا رتگرزب  لجوزع  يادـخ  هکنیا  يارب  تسین ، هلدابم  هلماعم و  هزور  مالـسا  رد  یلو  .دـنک  لصاح  ار  وا  تیاـضر  مه  نیا  اـت  هدروآ ،
، تسا صقن  ره  زا  يرب  ناحبـس  يادـخ  هکنآ  هاتوک  نخـس  و  دوش ، روصت  تیذا  رثات و  اـی  جاـیتحا و  رقف و  شقح  رد  هک  تسا  نآ 
، سدـقت یلاعت و  يادـخ  هن  دوش ، یم  دـبع  دوخ  دـیاع  اهنت  دـشاب  هک  یتدابع  ره  لاح  دـشاب ، هتـشاد  اهتدابع  هک  یبوخ  رثا  ره  سپ 

ددرگیمرب ناگدنب  دوخ  هب  دشاب  هچ  ره  زین  ناهانگ  ءوس  رثا  هکنانچمه 

(7 « ) اهلف متاسا  نا  مکسفنال و  متنسحا  متنسحا  نا  »

یناسنا دنادرگ  یم  رب  ناسنا  هب  ار  اهینامرفان  اهتعاطا و  راثآ  و  دـنک ، یم  هراشا  نادـب  شتامیلعت  رد  میرک  نآرق  هک  تسا  یئانعم  نیا 
: دیامرف یم  شا  هراب  رد  نآرق  زاب  و  درادن ، يزیچ  جایتحا  رقف و  زج  هک 

! سانلا اهیا  ای  »

(. 8 « ) ینغلا وه  هللا  هللا و  یلا  ءارقفلا  متنا 

: دیامرف یم  هدرک ، نایب  نوقتت ) مکلعل   ) هلمج ي رد  ار  ناسنا  هب  تعاطا  راثآ  نتشگرب  نیمه  هزور ، صوصخ  رد  و 

نآ رد  يدحا  هک  تسا  یبلطم  اوقت  نتـشاد  هدـئاف  و  دوش ، یم  امـش  دوخ  دـیاع  هک  تسا  يدوس  دوخ  نآ  و  تسا ، اوقت  هزور  هدـئاف 
و دوش ، لصتم  تعفر  تراهط و  ملاع  هب  دهاوخب  رگا  هک  دنک ، یم  كرد  ار  انعم  نیا  دوخ  ترطف  هب  یناسنا  ره  نوچ  درادـن ، کش 

نیلوا دبای ، ءاقترا  تیناحور  لامک و  دنلب  ماقم  هب 
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مرگرس یطرـش  دیق و  چیه  نودب  و  دنک ، يریگولج  دوخ  یگتخیـسگ  راسفا  زا  هک  تسا  نیا  دوش  مزتلم  نادب  تسا  مزال  هک  يزیچ 
هکنآ هاتوک  نخس  و  درادنپب ، فده  ار  يدام  یگدنز  هک  دنادب  نآ  زا  رتگرزب  ار  دوخ  و  دشابن ، یندب  تاوهش  یمسج و  ياه  تذل 

تاوهـش زا  يراددوخ  هزور و  هار  زا  اهنت  اوقت  نیا  .دزیهرپب و  دزاـس  لوغـشم  یلاـعت  كراـبت و  راـگدرورپ  زا  ار  وا  هک  يزیچ  ره  زا 
زا دنناوتب  راصعا  همه  رد  مدرم  همه  هک  يروط  هب  نآ  نیرت  یمومع  يونعم و  میژر  نیرترثؤم  هار و  نیرتکیدزن  و  دـیآ ، یم  تسدـب 
زا يراددوخ  زا  تسا  تراـبع  اـیند ، لـها  ناـگراب  مکـش  مه  و  دربب ، دوس  میژر  نآ  زا  ترخآ  لـها  مه  زین  و  دـنوش ، دـنمهرهب  نآ 

یسنج توهش  و  ندیماشآ ، ندروخ و  زا  مکش  توهش  زا  تسا  ترابع  نآ  و  دننادب ، يالتبم  راصعا  همه  رد  مدرم  همه  هک  یتوهش 
توق نانآ  رد  ناهانگ  زا  يرادنتـشیوخ  يورین  جیردت  هب  دنیامن ، نیرمت  ار  شزرو  نیا  و  دننک ، زیهرپ  زیچ  هس  نیا  زا  یتدم  رگا  هک 

رد زین  و  دـنهدیمن ، فک  زا  راـیتخا  ناـنع  یهاـنگ  ره  ربارب  رد  تقو  نآ  دـنوش ، یم  طلـسم  دوخ  هدارا  رب  جـیردت  هب  زین  دریگ و  یم 
ندروخ و زا  بانتجا  هب  شتوعد  رد  ار  ادخ  هک  یـسک  تسا  حـضاو  رپ  نوچ  دـندرگ ، یمن  یتسـس  راچد  ناحبـس  يادـخ  هب  برقت 
و رتاونـش ، اهینامرفان  ناهانگ و  زا  بانتجا  هب  توعد  تباجا  رد  ارهق  دنک ، یم  تباجا  تسا  حابم  يرما  هک  یـسنج  لمع  ندیـشون و 

: دومرف هکنآ  يانعم  تسا  نیا  دوب ، دهاوخ  رتعیطم 

(. نوقتت مکلعل  )

تادودعم امایا 

نیا و  تسا ، یف )  ) هملک ریدقت  هب  تیفرظ و  ربانب  مایا )  ) هملک ندمآ  بوصنم 
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تفـص هب  نآ  فاـصتا  ماـیا و  ندـمآ  هرکن  هک  میتفگ  مه  قباـس  رد  اـم  و  مایـص ،)  ) هملک هب  تسا  قلعتم  دودـعم ) یماـیا  رد   ) فرظ
لد و نآ  ماجنا  رد  ار  فلکم  هلیسو  نیا  هب  ات  تسا ، تقـشم  نودب  زیچان و  هدربمان  فیلکت  دنامهفب  هک  تسا  نیا  يارب  تادودعم ) )

مایا زا  دارم  ارهق  تسا ، مایا  نایب  خلا » نآرقلا …  هیف  لزنا  يذلا  ناضمر  رهـش   » هیآ ي میتفگ  قباس  رد  ام  هک  اجنآ  زا  و  دهد ، تارج 
.دوب دهاوخ  ناضمر  هام  نامه  تادودعم 

: دنا هتفگ  نیرسفم  زا  یضعب 

: دنا هتفگ  رگید  یضعب  و  تسا ، اروشاع  زور  هام و  ره  رد  زور  هس  یبحتسم  هزور  تادودعم  مایا  زا  دارم  هک 

مایا نیا  رد  ص )  ) ادـخ لوسر  ناناملـسم و  هک  تسا ، ءاروشاع  هزور  زین  و  هام ، ره  مهدزناـپ  هدراـهچ و  هدزیـس و  ینعی  ضیبلا  ماـیا 
خـسن هدربمان  زور  دنچ  ياه  هزور  و  دش ، لزان  خلا » نآرقلا …  هیف  لزنا  يذـلا  ناضمر  رهـش   » هفیرـش هیآ  هاگنآ  دـنتفرگ ، یم  هزور 

تنس لها  قرط  زا  هدراو  تایاور  هتسد  کی  هب  مادک  ره  لوق  ود  نیا  نابحاص  .تشگ  بجاو  ناضمر  هزور  هشیمه  يارب  و  دیدرگ ،
.دنتسین دامتعا  لباق  تهج  نیمه  هب  و  دنراد ، ضراعت  دوخ  نیب  رد  دنس ، زا  رظنفرص  هک  یتایاور  دنا ، هدرک  کسمت  تعامج  و 

: هکنیا لوا  .تسا  زیچ  ود  دنک  یم  نشور  ار  لوق  نیا  فعض  هک  ياهدمع  لیلد 

هدوب نآ  ثحب  دروم  هفیرـش  هیآ  زا  روظنم  رگا  و  تسا ، یناگمه  یمومع و  تدابع  کـی  دـنا  هتفگ  مه  نارگید  هک  روطناـمه  هزور 
زین نآ  خسن  لیلد  نیمه  هب  دمآ و  یمن  دیدپ  شتوبث  رد  یفالتخا  رگید  و  درک ، یم  طبـض  ار  نآ  خیرات  اعطق  دنتفگ ، نانیا  هک  دشاب 

فالتخا نآ  رد  یسک  دشیم و  تباث 
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زور هس  هب  اروشاع  ندش  قحلم  هکنیا  رب  هوالع  .تسه  دیدش  فالتخا  تمـسق  ود  ره  رد  و  تسین ، روطنیا  هک  مینیب  یم  درک و  یمن 
ار نآ  هللا ) مهنعل   ) هیما ینب  هک  تسا  یئاهتعدـب  زا  یمالـسا  دایعا  زا  دـیع  کی  ناونع  هب  نآ  هزور  بابحتـسا  ای  بوجو  هام و  ره  رد 
، دندرب نیب  زا  ار  وا  تیب  لها  و  ص )  ) ادـخ لوسر  هیرذ  البرک  هعقاو  رد  زور  نآ  رد  هک  دـندرک  عادـبا  تهج  نیدـب  دـندرک ، عادـبا 
ار زور  نآ  ترـسم  یلاحـشوخ و  زا  و  دـندرک ، تراغ  ار  ناشلاوما  هدرب  تراسا  هب  ار  ناشیا  يرارذ  ناـنز و  دنتـشک و  ار  ناـشنادرم 

.دنریگب تکرب  زور  نآ  نتفرگ  هزور  زا  ات  دندرک  عیرشت  ارنآ  هزور  و  دنتفرگ ، دیع  دوخ  يارب  هدرمش ، كرابم 

یکی اروشاع  هک  نومضم  نیا  هب   ) یثیداحا و  دندیـشارت ، یتاکرب  و  دندرک ، لعج  یلئاضف  زور  نآ  هزور  يارب  روظنم  نیمه  هب  زاب  و 
یـسوم و تثعب  نامز  زا  مه  اراـصن  دوهی و  تیلهاـج و  نیکرـشم  یتح  هک  تسا  يا  هماـع  داـیعا  زا  هکلب  و  تسا ، یمالـسا  داـیعا  زا 

هتسناد یم  دیع  ار  اروشاع  دوهی  هن  تسین ، تسرد  نیماضم  نیا  زا  کی  چیه  هکیلاح  رد  دندرک ، لعج  دنرادیم ) ساپ  ار  نآ  یـسیع 
، دوشب یموق  یلم و  دیع  ناگرهم  زورون و  ریظن  ات  هدوب  یلم  زور  کی  هن  اروشاع  نوچ  مالـسا ، هن  تیلهاج و  مدرم  هن  و  اراصن ، هن  و 
ص)  ) ادـخ لوسر  دالیم  ثعبم و  ریظن  ات  هداتفین ، قاـفتا  مالـسا  تلم  يارب  يزوریپ  حـتف و  لـیبق  زا  يا  هعقاو  چـیه  زور  نآ  رد  زین  و 

ینید يدیع  نابرق  رطف و  ریظن  ات  درادن  مه  ینید  تهج  چیه  و  دشاب ، مالسا  يارب  یخیرات  يزور 
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: مود لیلد  .تهج  نودب  تسا  یتزع  دنا  هدرک  تسرد  اروشاع  يارب  هیما  ینب  هک  یمارتحا  تزع و  سپ  دشاب ،

شندش لزان  اب  هک  دراد  یقایس  خلا ) ناضمر …  رهش   ) هیآ ي ینعی  ثحب  دروم  تایآ  زا  موس  هیآ  هک  تسا  نیا  لوق  نیا  فعض  رب 
: دشاب لبق  ياه  هیآ  خسان  ات  دزاس ، یمن  رگید  هیآ  ود  زا  يادج 

هک يربخ  يارب  دشاب  یئادتبم  ای  و  هدش ، فذح  هک  یئادتبم  يارب  دـشاب  ربخ  ناضمر ) رهـش   ) هلمج هک  تسا  نیا  قایـس  رهاظ  نوچ 
ره انعم  نیا  نتفرگ  رظن  رد  اب  و  تادودعم ) امایا   ) هلمج ي يارب  دوب  دهاوخ  ینایب  هجیتن  رد  تشذـگ  شحیـضوت  هک  هدـش ، فذـح 

.ناضمر و هام  هزور  ندوب  بجاو  زا  تسا  ترابع  نآ  و  دنک ، یم  لابند  ار  يدـحاو  ضرغ  هک  دوب ، دـهاوخ  يدـحاو  مالک  هیآ  هس 
ار هفیرـش  هیآ  هک  تسا  يا  هیرظن  دنچ  ره  دشاب ، نآ  ربخ  نآرقلا » هیف  لزنا  يذلا   » هلمج ي ءادـتبم و  ناضمر ) رهـش   ) هملک هکنیا  اما 
ار نآ  تیحالـص  نکیل  دـشاب ، هدـش  لزان  یئاهنت  هب  هک  دراد  ار  نآ  تیحالـص  هفیرـش  هیآ  نآ ، ربانب  و  دـنک ، یم  لبق  ام  زا  لقتـسم 

یتافانم چیه  شلبق  هیآ  هیآ و  نیا  نایم  و  دـشاب ، یتافانم  دـیاب  خوسنم  خـسان و  نایم  هکنیا  يارب  دـشاب ، شلبق  هیآ  خـسان  هک  درادـن 
رگید یعمج  راتفگ  لوق ، نیا  زا  رتفیعـض  .دشاب  نیب  رد  ینیابت  تافانم و  دیاب  خسن  رد  میتفگ  هکنیا  اب  دشاب  نآ  خـسان  نیا  ات  تسین ،

هیآ ینعی  لوا ، هیآ  خسان  خلا ) تادودعم …  امایا   ) هیآ ي ینعی  مود  هیآ  دنیوگب  دنا  هتساوخ  هک  دیآ  یم  رب  ناشتاملک  زا  هک  تسا ،
، دوب بجاو  زین  اراصن  رب  هزور  مالسا  زا  لبق  هک  نایب  نیا  هب  تسا ، مایصلا ) مکیلع  بتک   ) ي
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ار ناضمر  هزور  نیملسم  يارب  یلاعت  يادخ  هاگنآ  تفرگ ، رارق  زور  هاجنپ  ددع  رب  هرخالاب  ات  دندرک ، دایز  مک و  نآ  رد  اراصن  یلو 
ار نایحیسم  زور  هاجنپ  هزور  نامه  ناضمر  هزور  عیرشت  زا  لبق  مالسا و  ردص  رد  ناناملـسم  و  ص )  ) ادخ لوسر  سپ  درک ، عیرـشت 

مود هیآ  یلو  دیریگب ، ار  نایحیـسم  هزور  نامه  زین  ناناملـسم  امـش  دـیامرف  یم  هدرک ، عیرـشت  ار  نیمه  مه  لوا  هیآ  و  دـنتفرگ ، یم 
: دومرف نوچ  درک ، خسن  ار  لوا  هیآ  مکح  دش  لزان  یتقو 

یلبق هجو  هب  هک  یئاـهداریا  همه  هک  تسا  نیا  یلبق  لوق  زا  لوق  نیا  ندوـب  رتفیعـض  هجو  .تسا و  بجاو  ینیعم  زور  دـنچ  رد  هزور 
زین و  تسا ، یمود  يارب  یموس  ندوب  ممتم  زا  رتنشور  یلوا  يارب  یمود  هیآ  ندوب  ممتم  هکنیا  رب  هوالع  تسا ، دراو  نآ  رب  دوب  دراو 

تایاور تفلاخم  زا  رتنشور  هیآ  قایس  اب  نآرق و  اب  شتفلاخم  ندوب و  یلعج  هدرک  اهنآ  هب  دنتسم  ار  دوخ  لوق  لئاق  نیا  هک  یتایاور 
.تسا هیآ  اب  لوا  لوق 

رخا مایا  نم  هدعف  رفس  یلع  وا  اضیرم  مکنم  ناک  نمف 

تادودـعم امایا   ) زین و  خـلا ،) مکیلع …  بتک   ) هک تسا ، لبق  هیآ  عرف  هجیتن و  هیآ  بلطم  هک  دـنامهف  یم  هیآ  ءادـتبا  رد  ءاف  فرح 
: دوش یم  نینچ  نآ  عومجم  يانعم  و  خلا ،) … 

زین نآ  ددع  زا  دوش ، یمن  دی  عفر  هزور  لصا  زا  هک  روطنامه  و  هدش ، تیاعر  نآ  رد  ینیعم  ددـع  زین  و  هدـش ، بجاو  امـش  رب  هزور 
ماـیا نآ  رد  ار  هزور  بوـجو  مکح  هک  دـیآ  شیپ  رفـس  ضرم و  نوـچ  يا  هضراـع  ناـضمر  ماـیا  رد  رگا  سپ  دوـش ، یمن  رظنفرص 

ریاس رد  ددع  نامه  هب  دیاب  و  دوش ، یمن  رظنفرص  هدودعم  مایا  نیا  زا  درادرب  ناضمر  مایا  ینعی  هدودعم 
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اماـیا  ) هلمج ي سپ  تسا ، ضرعتم  خـلا ) هدـعلا …  اوـلمکتل  و   ) موـس هیآ  هـک  تـسا  یتـقیقح  ناـمه  نـیا  و  تـفرگ ، هزور  اـهزور 
، دنک یم  هدافا  مه  ار  انعم  نیا  دـنک ، یم  هدافا  ار  مایا  ندوب  زیچان  ریقحت و  يانعم  هتـشذگ  نایب  هب  هک  روطنامه  خـلا ) تادودـعم … 

یتمالس تحص و  فالخ  يانعم  هب  ضرم )  ) هملک .تسا  هدش  ذوخام  هزور  مکح  ضرغ و  رد  هک  تسا  ینکر  زیچان  ددع  نیمه  هک 
دنناوخ یم  رفـس  تهج  نیا  زا  ار  رفـس  ایوگ  تسا و  فشک  يانعم  هب  هک  هدش ، هتفرگ  ر ) ف -  س -   ) هدام زا  رفـس )  ) هملک تسا و 

: دومرف هکنیا  ایوگ  و  دوش ، یم  رهاظ  فشکنم و  شا  هناخ  زا  نطو  زا  ندش  نوریب  يارب  رفاسم  هک 

: دومرفن اضیرم )  ) هملک دننام  و  رفس ) یلع  وا  )

، هتشذگ رد  هن  دشاب ، رفاسم  رـضاح  لاح  رد  هک  دوش  یم  هتـسکش  شا  هزور  يرفاسم  نآ  هک  هدوب  انعم  نیا  هب  هراشا  يارب  ارفاسم ،) )
شا هزور  و  تسا ، میقم  العف  و  هدوب ، رفاـسم  ـالبق  یـسک  نینچ  هک  تسا ، هدرک  تماـقا  یلحم  رد  زور  هد  رفـس  رد  هک  یـسک  لـثم  )

(. تسا حیحص  شزور  نآ  هزور  یسک  نینچ  هک  دنک  تکرح  رهظ  زا  دعب  دهاوخ  یم  هک  یسک  لثم   ) هدنیآ رد  هن  و  تسا ) حیحص 

: دنا هتفگ  تنس  لها  ياملع  نادنمشناد و  رتشیب 

هن دریگن ، هزور  دناوت  یم  رفاسم  هک  دوش  یم  هدافتـسا  خلا ، » رخا …  مایا  نم  هدـعف  رفـس  یلع  وا  اضیرم  مکنم  ناک  نمف   » هیآ ي زا 
ددـع نامه  هب  هدومن  راطفا  هکنیا  مه  و  دـنریگب ، هزور  دـنناوت  یم  مه  رفاسم ، ضیرم و  سپ  تسا ، مارح  شیارب  نتفرگ  هزور  هکنیا 

مایا نم  هدعف   ) هلمج ي رهاظ  میتفگ  اریز  تسین ، حیحص  فرح  نیا  نکیل  .دنریگب  هزور  لاس  رگید  ياهزور  زا 
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( رخا

رب نآ  رهاظ  زا  ینعی  تصخر ، هن  تسا ، تمیزع  دریگب ) هزور  لاس  رگید  مایا  رد  يزور  دنچ  دیاب  دشاب  رفاسم  ضیرم و  هک  یـسک  )
زا یعمج  بهذـم  و  هدـش ، تیاور  زین  تیب ع  لها  همئا  زا  انعم  نیا  و  دـنریگب ، هزور  ناضمر  رد  دـیابن  رفاسم  ضیرم و  هک  دـیآ  یم 

سپ تسا ، نیمه  زین  ریبز ، نب  هورع  و  هریره ، یبا  و  رمع ، نب  هللا  دبع  و  باطخ ، نب  رمع  و  فوع ، نب  نامحرلا  دـبع  لیبق  زا  هباحص 
، دنا هتفگ  هتفرگ  ریدـقت  هیآ  رد  يزیچ  دوخ  هیرظن  هیجوت  يارب  ناشیا  .تنـس  لها  زا  هدربمان  ياملع  هیلع  تسا  یتجح  هدربمان  هلمج 

تهج نیمه  هب  و  دـشاب ، رفاسم  ای  ضیرم  سک  ره  ینعی  تسا ، رخا » مایا  نم  هدـعف  رطفاف  رفـس  یلع  وا  اضیرم  ناـک  نمف   » شریدـقت
هک يروطنامه  الوصا  هکنیا  لوا  دراد ، لاکـشا  ود  ریدـقت  نیا  .دریگب و  هزور  رگید  ياـهزور  زا  ددـع  ناـمه  هب  دـشاب  هدرک  راـطفا 

دراد تلاخد  شروظنم  هدافا  رد  هک  یتاملک  یمامت  دیوگ  یم  نخـس  ياهدنیوگ  یتقو  ، ) تسا رهاظ  فالخ  نتفرگ  ریدقت  دنا  هتفگ 
فذح ار  هملک  کی  تسه  شمالک  رد  هک  يا  هنیرق  ءاکتا  هب  هکنآ  رگم  دراذـگ ) یمن  هتفگن  ار  يزیچ  و  دروآ ، یم  دوخ  مالک  رد 

هب تسد  هنیرق  نودب  اما  تسا و  هدش  فذح  هملک  نالف  هک  دـمهفیم  هنیرق  نآ  دوجو  اب  هدنونـش  ای  هدـنناوخ  دراد  نیقی  نوچ  دـنک ،
.دنزیمن یفذح  نینچ 

: هکنیا مود  لاکشا 

مادک ، ) درادن تصخر  رب  یتلالد  مه  مالک  نیا  هزات  هدش ، فذح  هیآ  رد  رطفاف )  ) هملک هک  مینک  لوبق  میوش و  میلست  هک  یضرف  هب 
« ، دریگب هزور  رگید  یمایا  رد  دشاب  هدرک  راطفا  و  دشاب ، رفاسم  ای  ضیرم  سک  ره  و   » ترابع زا  يا  هدنونش 
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)؟ تسا زیاج  ضرم  رفس و  رد  هزور  دمهفیم 

عیرـشت ماقم  زین  نیرـسفم  ریاس  هتفگ  هب  هک   ) ماقم نیا  رد  رطفاف ، » رفـس  یلع  وا  اضیرم  ناک  نمف   » ترابع زا  هک  يزیچ  تیاهن  يرآ 
بابحتـسا و بوجو و  زا  معا  ياـنعم  هب  زاوج  هتبلا  هدوب ، زیاـج  نوچ  هدوبن  هاـنگ  شراـطفا  هک  تسا  نیا  دوـش ، یم  هدافتـسا  تسا )

هجو چیه  هب  دـشاب  راطفا  ندوبن  یمازلا  ینعی  یموس  يانعم  هب  هکنیا  اما  و  دزاسیم ، هحابا  بابحتـسا و  بوجو و  اب  هک  يزاوج  هحابا ،
رد زگره  دوخ ، عیرـشت  ماقم  رد  میکح  رازگنوناق  نوچ  دـنک ، یم  تلالد  نآ  فالخ  رب  مه  زاب  هکلب  درادـن ، تلالد  نآ  رب  هیآ  ظفل 

.تسا نشور  دوخ  نیا  و  دنک ، یمن  یهاتوک  دنک  نایب  دیاب  هچنآ  نایب 

نیکسم ماعط  هیدف  هنوقیطی  نیذلا  یلع  و 

تـسا لمع  رد  تردق  یمامت  نتـسب  راک  هب  يانعم  هب  دنا  هتفگ  یـضعب  هک  روطنامه  هقاطا  و  تسا ، هقاطا  ردـصم  زا  نوقیطی »  » هملک
يانعم هجیتن  رد  دوش ، فرـصم  شماجنا  رد  ناسنا  يورین  همه  هک  دـشاب ، راوشد  ردـقنآ  هدربماـن  لـمع  هک  تسا  نیا  نآ  همزـال  هک 
تسا ضوع  لدب و  يانعم  هب  هیدف »  » هملک و  دشاب ، هتشاد  تقشم  شیارب  هزور  سک  ره  هک  تسا  نیا  هنوقیطی » نیذلا  یلع  و   » هلمج

دوخ هک  یئاذـغ  زا  تسا  هنـسرگ  نیکـسم  کی  ندرک  ریـس  ینعی  نیکـسم  ماعط  نامه  هک  تسا ، یلام  ضوع  يانعم  هب  اـجنیا  رد  و 
زا هکلب  دروخ ، یم  هاگ  هاگ  زاـب  هک  يذـیذل  ياذـغ  نآ  هن  و  دروخ ، یم  یهاـگ  هک  ياـهداس  ياذـغ  نآ  هن  هتبلا  دروخ ، یم  ناـسنا 

ریبعت نوچ  تسا ، بجاو  رفاسم  ضیرم و  هزور  ياضق  مکح  دننام  زین  هیدف  نیا  مکح  و  دنک ، یم  هدافتسا  ابلاغ  هک  یطـسوتم  ياذغ 
بوجو هک  تسا  يریبعت  نیذلا » یلع  «و 
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.ار تصخر  هن  يرییخت و  هن  دناسر ، یم  ار  ینییعت 

ار مدرم  همه  لوا ، رد  ناحبس  يادخ  نوچ  هدش  خسن  سپس  هدناسر و  یم  ار  تصخر  زین  هدربمان  هلمج  دنا  هتفگ  نیرسفم  زا  یضعب 
مایا نآ  رد  مدرم  نوچ  نیکـسم ، کی  ماـعط  هب  زور  ره  زا  نداد  هراـفک  نتفرگ و  هزور  نیب  درک  ریخم  دـنریگب  هزور  دـنناوت  یم  هک 
خسن خلا » همصیلف …  رهشلا  مکنم  دهش  نمف   » هیآ ي هلیسو  هب  هیآ  نیا  دندرک ، تداع  هتفر  هتفر  هک  اهدعب  دنتشادن ، هزور  هب  تداع 

.دش

: دنا هتفگ  نیرسفم  نیمه  زا  رگید  یضعب 

هچب نز  هلماح و  نز  هدروخلاس و  درمریپ  نز و  ریپ  لثم  اما  و  دنریگب ، هزور  امتح  دش  رارق  دش و  خسن  اناوت  صاخـشا  هب  تبـسن  اهنت 
هراپ نآرق و  اب  ندرک  يزاب  اهریـسفت  هنوگنیا  مدوخ  ناج  هب  .دـنام و  یقاب  نداد  هیدـف  راطفا و  زاوج  مکح  و  دـشن ، خـسن  هیآ  هدریش 

ار ضرغ  کی  هس  ره  هک  دید  دـهاوخ  دـنک  تقد  ثحب  دروم  هناگهـس  تایآ  رد  زیزع  هدـنناوخ  رگا  و  تسا ، نآ  تایآ  ندرک  هراپ 
هیرظن اب  ار  هتسویپ  دحاو و  مالک  نیا  رگا  هاگنآ  دراد ، نشور  ینایب  هتسویپ و  مه  هب  یتالمج  لصتم و  قایس  کی  و  دنک ، یم  لابند 

ار شرخآ  شلوا  تسا ، یفانتم  رگیدکی  اب  شتالمج  درادن ، ار  هتـسویپ  قایـس  نآ  رگید  هک  دید  دهاوخ  دـهد ، قیبطت  نیرـسفم  نیا 
: دیوگ یم  اج  کی  دنک ، یم  ضقن 

هب هدومن  راطفا  دنناوت  یم  دنریگب  هزور  دنناوت  یم  هک  یئاهنآ  دیوگ  یم  شلابند  هدش ، بجاو  امـش  رب  هزور  مایـصلا » مکیلع  بتک  »
: دیوگ یم  رخآ  رد  و  دنهد ، ماعط  نآ  ياج 

تبسن هیدف  مکح  و  دشاب ، نارداق  صوصخ  هب  تبسن  هیدف  مکح  خسان  يرخآ  مکح  ات  تسا  بجاو  امش  همه  رب  هزور 
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رگم .تسا  هدـشن  نایب  الـصا  نیرداق  ریغ  مکح  ریوصت  نیا  رب  انب  هفیرـش  هیآ  رد  هکنیا  اب  دـنامب ، یقاـب  دوخ  لاـح  هب  نارداـق  ریغ  هب 
نیا و  نتشادن ، تردق  يانعم  هب  خسن  زا  دعب  و  تسا ، نتشاد  تردق  يانعم  هب  ندش  خسن  زا  لبق  هنوقیطی »  » هملک دیوگب  یسک  هکنیا 

طـسو رد  هک  خـلا » هنوقیطی …  نیذـلا  یلع  و   » هلمج ي دـیاب  نیا  رب  انب  هکنیا  هاتوک  نخـس  .تسا و  هیاـپ  یب  ردـقچ  هک  تسا  ادـیپ 
یم شیپ  لاؤس  نیا  تقو  نآ  دراد ، یفانت  نآ  اب  هک  دـشاب ، تاـیآ  لوا  رد  مایـصلا » مکیلع  بتک   » هلمج ي خـسان  هتفرگ  رارق  تاـیآ 

.دنرادن یئاناوت  هک  هدرک  یناسک  هب  دیقم  ار  خسان  مکح  یتلع  چیه  نودب  ارچ  هک  دیآ 

، دنا هزور  رب  رداق  هک  دشاب  یناسک  مکح  خسان  اهنت  همصیلف » رهشلا  مکنم  دهش  نمف   » هلمج ي هک  تسا  نیا  ریـسفت  نیا  همزال  زین  و 
هکنیا رب  هوالع  ار ، زجاع  مه  دوش و  یم  لماش  ار  رداق  مه  تسا ، قلطم  خـسان  ترابع  رهاظ  هکنیا  اب  دـنزجاع  هزور  زا  هک  یئاهنآ  هن 

یلات نیرتشحاف  اهدـساف  یلات  نیا  و  درادـب ، یقاب  زجاع  يارب  ار  مکح  نآ  دـهاوخب  خـسان  ات  دوبن ، زجاع  مکح  لماش  خوسنم  الـصا 
.دنیاهدساف

رکذ هیآ  هس  نیا  هراب  رد  هک  يرگید  ياه  خـسن  میدرک ، لقن  زیزع  هدـنناوخ  وت  يارب  نایاقآ  زا  هک  یئاه  خـسن  رب  هوـالع  رگا  لاـح 
خسان ناضمر » رهـش   » هلمج ي دنا  هتفگ  هک  تسا  نیا  اهخـسن  نآ  و  دید ، یهاوخ  بیجع  يریـسفت  تقو  نآ  ینک ، هفاضا  دنا  هدرک 

.تسا مایصلا » مکیلع  بتک   » هلمج خسان  مه  تادودعم » امایا   » هلمج و  تسا ، خلا » تادودعم …  امایا   » هلمج ي

ات میرامشب ، دنا  هدش  لئاق  نآرق  هیآ  هس  رد  نایاقآ  هک  ار  یئاهخسن  هرابود  تسین  دب 
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: دوشب رتنشور  نامیا  رب  ادخ  مالک  اب  يرگیزاب 

.تسا مایصلا » مکیلع  بتک   » هلمج ي خسان  خلا » هنوقیطی …  نیذلا  یلع  و   » هلمج ي  - 1

.تسا هنوقیطی » نیذلا  یلع  و   » مکح خسان  همصیلف » رهشلا  مکنم  دهش  نمف   » هلمج ي  - 2

.تسا تادودعم » امایا   » هلمج خسان  ناضمر » رهش   » هلمج ي  - 3

.تسا مایصلا » مکیلع  بتک   » خسان خلا » تادودعم …  امایا   » هلمج ي  - 4

وگب ای  و  تسا ، تهارک  يانعم  لباقم  عوط  يانعم  .تسا و  ع » و -  ط -   » هدام زا  عوطت  هملک  هل » ریخ  وهف  اریخ  عوطت  نمف  « » مجرتم »
تروص هب  دوریم و  لعفت  باب  هب  یتقو  عوط  نیمه  هاگنآ  دـهد ، ماجنا  دوخ  تبغر  اضر و  هب  ار  يراک  ناـسنا  هک  تسا  اـنعم  نیا  هب 

هناـبلطواد شدوخ  ناـسنا  هک  تسا  نیا  ياـنعم  هب  عوطت  سپ  دوش  یم  هفاـضا  نآ  رب  مه  ندوب  بلطواد  ياـنعم  .دـیآ  یم  رد  عوـطت 
، دنک يرابنارگ  یتحاران و  راهظا  و  دشاب ، هتشاد  یتهارک  نآ  ماجنا  رد  هکنیا  نودب  تسه ، مه  ادخ  تعاطا  هک  دهد  ماجنا  ار  يراک 

.بحتسم یمازلا و  ریغ  هچ  .دشاب و  بجاو  یمازلا و  لمع  نآ  هکنیا  هچ  لاح 

یحالطـصا کی  دوش  یم  لامعتـسا  بحتـسم  لاعفا  صوصخ  رد  ـالعف  هک  مینیب  یم  رگا  سپ  هدوب ، عوطت  هملک  یلـصا  ياـنعم  نیا 
ناملسم کی  هک  یکین  لمع  الومعم  هک  هدوب  نیا  مه  شاشنم  و  هتشگ ، جئار  ناناملـسم  نیب  رد  نآرق  لوزن  زا  دعب  هک  دیدج ، تسا 

هارکا و زا  یئوب  زاب  دوش  ماجنا  تبغر  عوط و  هب  هک  مه  هچ  ره  بجاو  لمع  اما  و  تسا ، بحتـسم  لمع  دـهد  یم  ماـجنا  هناـبلطواد 
.تسه نآ  رد  رابجا 

شاهدام هن  درادن ، بابحتسا  صوصخ  رب  یتلالد  دنا  هتفگ  مه  نارگید  هک  روطنامه  عوطت »  » هملک هکنآ  هاتوک  نخس  و 
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یم یئانعم  هجیتن  عرف و  ار  هلمج  هدـمآ  هلمج  زاغآ  رد  هک  ءاف »  » فرح تفگ  ناوت  یم  هجیتن  رد  لعفت »  » شتاـیه هن  و  ع » و -  «ط - 
: دوش یم  نیا  تسا -  رتاناد  ادخ  و  مالک -  عومجم  يانعم  و  دشیم ، هدافتسا  قباس  مالک  زا  هک  دنک 

تما ءزج  مه  امش  هضیرف  نیا  نتشاد  اب  هکنیا  رب  هوالع  هدش ، تیاعر  امش  حالـص  ریخ و  نآ  رد  و  تسا ، هدش  بجاو  امـش  رب  هزور 
ار نآ  سپ  تسا ، هدش  روظنم  امش  يارب  یلیهست  فیفخت و  هضیرف  نیا  رد  هک  توافت  نیا  اب  دندوب ، امش  زا  لبق  هک  دیوش  یم  یئاه 
زا .دروایب  هرک  هب  ار  لمع  نامه  اـت  تسا  رتهب  درواـیب  عوط  هب  ار  ریخ  لـمع  سک  ره  نوچ  تهارک  اـب  هن  دـیروایب ، تبغر  عوط و  هب 

نیا رد  میوگب  رتهداـس  تسا ، ببـسم  ياـج  رد  ببـس  ندرب  راـک  هب  لـیبق  زا  اریخ » عوطت  نمف   » هلمج ي هک  دوـش  یم  نشور  اـجنیا 
هنا ملعن  دق   » هیآ ي ریظن  تسا ، هزور  رد  عوطت  ببس  هک  هدش ، ریخ  عوطت  قلطم  زا  نخس  هکلب  هدشن  هزور  صوصخ  زا  نخـس  هلمج 

(9 « ) نودحجی هللا  تایاب  نیملاظلا  نکل  کنوبذکی و  مهناف ال  نولوقی  يذلا  کنزحیل 

بیذکت ياج  رد  بیذکت  ببـس  زین  هیآ  نیا  رد  نوچ  تسا ، ادخ  تایآ  راکنا  ناشیا  بیذـکت  تلع  هک  نک  ربص  روخم و  مغ  ینعی 
.هتسشن

: دومرف یم  هک  تسا ، لبق  هلمج  هب  طبترم  هل » ریخ  وهف  اریخ  عوطت  نمف   » ینعی ثحب  دروم  هلمج  دنا  هتفگ  نیرسفم  زا  یضعب 

« ، خلا نیکسم …  ماعط  هیدف  هنوقیطی  نیذلا  یلع  «و 

هزور زور  کی  يارب  الثم  دهدب ، هیدف  نیکسم  کی  ماعط  زا  رتشیب  هک  یسک  هک  تسا  نیا  هلمج  ود  نآ  عومجم  يانعم  و 
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تـسا دراو  ریـسفت  نیا  رب  هک  یلاکـشا  .تسا  رتهب  شیارب  دهدب  رفن  کی  هب  ار  نیکـسم  ود  ماعط  ای  دهد و  ماعط  ار  نیکـسم  رفن  ود 
: میتفگ هک  تسنامه 

نتفرگ رارق  هجیتن  رد  نوچ  دوش  یم  انعم  یب  عیرفت  ءاف  ریسفت  نیا  رب  انب  هکنیا  رب  هوالع  درادن  تابحتسم  هب  صاصتخا  عوطت »  » هملک
هملک الوصا  هکنیا  رب  هوالع  دسر ، یمن  رظنب  یلوقعم  هتکن  چیه  هیدف  مکح  رب  نداد » نیکـسم  کی  ماعط  زا  شیب   » انعم نآ  هب  عوطت 

.درادن نداد  رتدایز  هب  عوطت  رب  یتلالد  چیه  ریخب » عوطت  »

نوملعت متنک  نا  مکل  ریخ  اوموصت  نا  و 

امـش رب  هک  ياهزور  اـب  دوش  یم  نیا  تشذـگ -  هک  یناـیب  نآ  هب  ریدـقت -  بسح  هب  شیاـنعم  و  تسا ، یلبق  هلمج  ممتم  هلمج  نیا 
هب عوطت  سپ  تسا  امـش  ریخ  هک  مه  هزور  و  تسا ، رتهب  ریخ  راک  هب  عوطت  هک  دیروایب ، هنابلطواد  ار  نآ  و  دینک ، عوطت  هدش  بجاو 

.تسا رگید  ریخ  رب  هوالع  يریخ  مه  هزور 

: دنا هتفگ  نیرسفم  زا  یضعب 

رد هک  نینمؤم  مومع  هن  دـنروذعم ، نتفرگ  هزور  زا  هک  تسا  یناـسک  هب  باـطخ  مکل » ریخ  اوـموصت  نا  و   » ینعی ثحب  دروـم  هلمج 
اب ناحجر  هک  تسا  مولعم  و  تسا ، هزور  ناحجر  هدربمان  تراـبع  رهاـظ  نوچ  دـندوب ، بطاـخم  هدـش » بجاو  امـش  رب  هزور   » هلمج

هزور مینادـیم  نوچ  و  تسا ، كرت  اب  یفانم  هک  بوجو  هن  دوش  یم  هزور  بابحتـسا  رد  رهاظ  تراـبع  هجیتن  رد  دزاـسیم ، مه  كرت 
كرت رد  زاجم  عرش  هیحان  زا  هک  یناسک  يارب  هزور  بابحتـسا  ناحجر و  رب  مینک  یم  لمح  ار  هدربمان  ترابع  ریزگان  تسا  بجاو 

تسا نآ  رتهب  و  تسا ، بحتسم  رفاسم  ضیرم و  رب  تسا  بجاو  همه  رب  هک  ياهزور  میئوگ  یم  هک  رفاسم  ضیرم و  دننام  دننآ ،
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نآ رب  هک  یتالاکـشا  رطاخ  هب  ریـسفت  نیا  اما  .دـنریگب  مه  ارنآ  ياضق  لاح  نیع  رد  و  دـنهد ، حـیجرت  راطفا  رب  ار  هزور  زین  اـهنآ  هک 
.تسین حیحص  تسا  دراو 

: هکنیا لوا  لاکشا 

.تسین نآ  قبط  رب  یلیلد 

: هکنیا مود  لاکشا 

نمف  » هلمج ي رد  هکنیا  نتفرگ  رظن  رد  اب  دوب ، رفاسم  ضیرم و  يارب  هزور  بابحتـسا  مکل » ریخ  اوموصت  نا  و   » هلمج ي زا  دارم  رگا 
رد هدمآ ، باسح  هب  بیاغ  مه  يدعب  هلمج  رد  تشاد  اج  دـنا ، هدـمآ  باسح  هب  بیاغ  رفاسم  ضیرم و  خـلا » اضیرم …  مکنم  ناک 

: دیامرفب ناشهراب 

: دومرف یلو  تسا ، رتهب  ناشیا  رب  دنریگب  هزور  رگا  رفاسم  ضیرم و  مهل » ریخ  اوموصی  نا  «و 

.تسین ضیرم  رفاسم و  صوصخ  اب  نخس  يور  مود  هلمج  رد  دوش  یم  مولعم  سپ  تسا » رتهب  ناتیارب  دیریگب  هزور  رگا  »

: هکنیا موس  لاکشا 

ناـحجر هزور  نتفرگ  هکنیا  هن  هزور ، نتفرگن  نتفرگ و  رد  دـنراتخم  رفاـسم  ضیرم و  هکنیا  رب  دراد  تلـالد  یبوـخ  هـب  یلوا  هـلمج 
: دیامرف یم  هک  شیدعب  هلمج  هکلب  دشاب ، هتشاد 

یم هدربمان  نیرـسفم  روطچ  تقو  نآ  دـنریگب ، هزور  رگید  ياـهزور  رد  دـیاب  اـمتح  هک  تسا  نیا  رد  حیرـص  رخا » ماـیا  نم  هدـعف  »
.تسا نآ  كرت  رب  هزور  ناحجر  نایب  ددص  رد  هیآ  دنیوگب  دنناوت 

: هکنیا مراهچ  لاکشا 

نتفرگن نتفرگ و  دـیوگب  و  دـشاب ، ضیرم  رفاسم و  يارب  هزور  صیخرت  ناـیب  ددـص  رد  خـلا » مکنم …  ناـک  نمف   » یلوا هلمج  رگا 
ار رییخت  فرط  کی  اـت  تسا ، رتهب  نآ  نتفرگ  هکلب  دـیامرفب  يدـعب  هلمج  رد  تشاد  اـج  هتبلا  تسا ، ناـسکی  نیروذـعم  يارب  هزور 

هنیمز نینچ  اب  و  تسا ، لاس  رگید  مایا  هزور  ناضمر و  هزور  نایب  ماقم  رد  یلوا  هلمج  یلو  دشاب ، نآ  ناحجر  رگنایب  هداد و  حـیجرت 
رگید يا 
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ناضمر هزور  دهاوخ  یم  هک  مینک  هدافتـسا  مالک  رد  يا  هنیرق  چیه  نودب  و  مکل » ریخ  اوموصت  نا  و   » هلمج ي زا  اهنت  تسین  نکمم 
.دهد حیجرت  ناضمر  ریغ  هزور  رب  ار 

: هکنیا مجنپ  لاکشا 

روطنامه ماقم ، هکلب  دـنک ، ادـیپ  تافانم  یبوجو  مکح  اب  ناک » نمف   » هلمج زا  ناحجر  روهظ  ات  تسین ، مکح  نایب  ماقم  تایآ ، ماقم 
هفـسلف و زا  یلاخ  دـنک  یم  رداص  ار  یمکح  مالـسا  عراش  رگا  هکنیا  و  تسا ، عیرـشت  كالم  نایب  ماـقم  تشذـگ  مه  قباـس  رد  هک 

اوعساف  » هیآ ي و  (، 10 « ) مکل ریخ  مکلذ  مکـسفنا  اولتقاـف  مکئراـب  یلا  اوبوتف   » هیآ ي ریظن  اـنیع  و  تسین ، یئوکین  ریخ و  تمکح و 
مکلاوماـب و هللا  لـیبس  یف  نودـهاجت  هللااـب و  نونمؤت   » هیآ ي و  (، 11 « ) نوـملعت متنک  نا  مـکل  ریخ  مـکلذ  عیبـلا  اورذ  هللا و  رکذ  یلا 

تایآ تسا و  ریخ  امش  يارب  هدش  هک  یمکح  دیامرف ، یم  هیآ  هس  ره  رد  هک  تسا  ( 12 « ) نوملعت متنک  نا  مکل  ریخ  مکلذ  مکسفنا 
تسا رایسب  باب  نیا  رد 

يده نآرقلا  هیف  لزنا  يذلا  ناضمر  رهش 

ياه هام  زا  میرک  نآرق  رد  و  تسا ، عقاو  لاوش  نابعـش و  هام  نیب  هک  تسا ، یبرع  يرمق و  لاس  ياه  هام  زا  هام  نیمهن  ناـضمر  هاـم 
و تسا ، دنلب  هطقن  زا  ندش  دراو  ندمآ و  نیئاپ  يانعم  هب  لوزن  هملک  .هدماین و  يرگید  هام  چـیه  مان  ناضمر  هام  زا  ریغ  هناگهدزاود 

ندرک لزاـن  ياـنعم  هب  لـیزنت  و  تسا ، هچراـپ  کـی  یعفد و  ندرک  لزاـن  ياـنعم  هب  لازنا  هـک  تـسا  نـیا  لـیزنت  لازنا و  ناـیم  قرف 
تهج نیا  هب  و  هدرک ، لزان  دـمحم ص  شیمارگ  ربمایپ  رب  ارنآ  یلاعت  يادـخ  هک  تسا  یباتک  مسا  نآرق »  » هملک و  تسا ، یجیردـت 

سنج زا  البق   » هک هدیمان  نآرق  ار  نآ 
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: دومرف هکنانچ  دش » یندناوخ  یباتک  هجیتن  رد  درک و  شلزان  دوش  رشب  مهف  روخرد  هکنیا  روظنم  هب  و  دوبن ، اهیندناوخ 

هفیرش هیآ  نیا  .نآ و  يازجا  رب  مه  دوش و  یم  قالطا  نآرق  عومجم  رب  مه  هملک  نیا  و  ( 13 « ) نولقعت مکلعل  ایبرع  انآرق  هانلعج  انا  »
سانلا یلع  هارقتل  هانقرف  انآرق  و  : » هفیرش هیآ  رهاظ  رگید  يوس  زا  هدش ، لزان  ناضمر  هام  رد  هچراپ  کی  نآرق  هکنیا  رب  دراد  تلالد 

ینعی ص )  ) ادخ لوسر  توعد  تدـم  عومجم  رد  جـیردت و  هب  میرک  نآرق  هکنیا  رب  دراد  تلالد  ( 14 « ) الیزنت هانلزن  و  ثکم ، یلع 
هیآ هک  دـنا  هدرک  نامگ  یـضعب  تهج  نیمه  زا  و  تسا ، انعم  نیا  دـیؤم  مه  خـیرات  هدـش ، لزان  لاس  هس  تسیب و  اـبیرقت  تدـم  رد 

: دنا هتفگ  خساپ  رد  رگید  یضعب  .دراد و  تافانم  هیآ  نیا  اب  ثحب  دروم 

هب ایند  نامـسآ  زا  رگید  راب  دـش و  لزان  ایند  نامـسآ  هب  هچراپ  کی  روط  هب  ناضمر  هام  رد  راب  کی  هدـش ، لزان  راب  ود  میرک  نآرق 
ثحب رد  ار  اهنآ  زا  یـضعب  هک  دـنا  هتفرگ  تاـیاور  زا  ارنآ  هدربماـن  نیرـسفم  هک  تسا  یخـساپ  نیا  و  هدـش ، لزاـن  نیمز  رب  جـیردت 

هب ریبعت  هک  ثحب  دروم  هیآ  رد  هک  دنا ، هدرک  لاکشا  نیرسفم  نیا  هب  رگید  یضعب  یلو  هللا  ءاش  نا  .درک  میهاوخ  لقن  هدنیآ  یتیاور 
: هدومرف شلابند  هدومرف  هچراپ -  کی  ندش  لزان  ینعی  لازنا - 

و دـشاب ، لطاب  قح و  نایم  قراف  مدرم و  رگتیادـه  دـیاب  هک  هدـش  لزان  روظنم  نیا  هب  ناقرفلا » يدـهلا و  نم  تانیب  ساـنلل و  يدـه  »
رب انب  نوچ  دزاس ، یمن  ایند  نامسآ  هب  ندش  لزان  اب  انعم  نیا  و  دهد ، هئارا  تیاده  زا  نشور  یلئالد 
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.دوبن مدرم  يارب  رگتیاده  هک  یلاح  رد  دوب ، ایند  نامسآ  رد  اهلاس  میرک  نآرق  ریسفت  نیا 

زا ار  مدرم  دشاب و  مدرم  يداه  دناوت  یم  هک  انعم  نیا  هب  هتبلا  نآرق  ندوب  تیاده  هکنیا  هب  دنا  هداد  خساپ  داریا  نیا  زا  رگید  یـضعب 
نودـب ایند  نامـسآ  رد  یلاس  دـنچ  هکنیا  اب  درادـن  تافانم  هک  تسا  یئانعم  دـشاب ، لطاب  قح و  نایم  قراف  دـهد و  تاـجن  تلـالض 
رایـسب نآ  رئاظن  و  ددرگ ، لزان  نیمز  هب  نامـسآ  زا  دیـسر  شنداتفا  راک  هب  نامز  یتقو  ات  دشاب ، هدنام  دکار  هصالخ  یلعف و  تیاده 

زا و  دنربب ، راک  هب  ارنآ  دیـسر  شا  هدام  نالف  ندرب  راکب  نامز  تقو  ره  ات  هتـشذگ  يراذـگنوناق  سلجم  زا  هک  ینیناوق  دـننام  تسا ،
.دنروآ رد  تیلعف  هب  هوق 

مکح اـب  تاروتـسد  نیناوـق و  مکح  هک  تسا  نیا  بلطم  قـح  نکیل  و  دـنا ، هدرک  هیآ  نوـماریپ  هک  یئاهخـساپ  شـسرپ و  دوـب  نـیا 
كدنا یتدم  هب  دنچ  ره  دشاب ، یبطاخم  باطخ  رودص  زا  لبق  دـیاب  تاباطخ  رد  دراد ، قرف  دوش  یم  صاخـشا  هجوتم  هک  یتاباطخ 

دننام تسا ، رایـسب  اهباطخ  نیا  زا  میرک  نآرق  رد  و  دـشاب ، رتولج  بطاخت  ماقم  زا  باطخ  درادـن  انعم  و  دـننک ، باطخ  وا  هب  هاـگنآ 
(. 15 « ) امکرواحت عمسی  هللا  هللا و  یلا  یکتشت  اهجوز و  یف  کلداجت  یتلا  لوق  هللا  عمس  دق   » هیآ ي رد  باطخ 

، هیلع هللا  اودـهاع  ام  اوقدـص  لاجر   » هیآ ي و  ( 16 « ) .اـمئاق كوکرت  اـهیلا و  اوضفنا  اوهل  وا  هراـجت  اوار  اذا  و   » هیآ ي رد  باـطخ  و 
هک تسا  ینیبطاخم  هجوتم  اهباطخ  نآ  لاثما  هیآ و  هس  نیا  رد  هک  ( 17 « ) .الیدبت اولدب  ام  و  رظتنی ، نم  مهنم  هبحن و  یضق  نم  مهنمف 

.دنا هتشاد  دوجو  باطخ  زا  لبق 
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.دنوش لزان  نامز  کی  رد  ود  ره  خوسنم  خسان و  هک  درادن  انعم  تسه و  خوسنم  خسان و  میرک  نآرق  رد  هکنیا  رب  هوالع 

.هدش لزان  ناضمر  رد  هک  تسا  نآرق  زا  یتمسق  نآ  لوزن  ناضمر  هام  رد  نآرق  لوزن  زا  دارم  هک  دنا  هداد  خساپ  نیرسفم  زا  یـضعب 
هدوب نآرق  هب  ثوعبم  هک  ص )  ) ادـخ لوسر  هک  تسا  نیا  نیرـسفم  دزن  رد  روهـشم  هکنیا  يارب  تسین ، تسرد  مه  باوج  نیا  یلو 

نکمم هنوگچ  تقو  نآ  تسا ، هلـصاف  هام  کی  زا  شیب  ناضمر  اـت  بجر  نیب  و  هدـش ، ثوعبم  بجر  هاـم  زا  متفه  تسیب و  زور  رد 
دهد یم  تداهش  قلع »  » هروس لوا  ياه  هیآ  میرذگب  هک  مه  نیا  زا  .دشاب  یلاخ  نآرق  لوزن  زا  بانج  نآ  تثعب  تدم  نیا  رد  تسا 

هک دهد  یم  تداهـش  رثدم »  » هروس نینچمه  و  هدش ، لزان  تثعب  زور  نیلوا  رد  و  هدش ، لزان  هک  هدوب  ياهروس  نیلوا  هروس  نیا  هک 
هلمج هکنیا  رب  هوالع  دشاب  ناضمر  هام  رد  لزان ، هیآ  نیلوا  هک  تسا  دـیعب  رایـسب  لاح  ره  هب  و  هدـش ، لزان  توعد  لوا  ياهزور  رد 

: دیامرف یم  هک  ثحب  دروم 

رب هیآ  لمح  سپ  دشاب ، نآ  لزان  تمسق  نیلوا  نآرق  زا  دارم  هکنیا  رب  درادن  یحیرـص  تلالد  نآرقلا » هیف  لزنا  يذلا  ناضمر  رهـش  »
باتکلا و   » هیآ ي هدـش  لزان  نامز  کی  رد  نآرق  هکنیا  رب  تلالد  رد  هیآ  نیا  ریظن  .لیلد و  نودـب  تسا  یلمح  نآ  لزان  ءزج  نیلوا 

رب تایآ  نیا  زا  هکنوچ  دـشاب  یم  ( 19 « ) ردـقلا هلیل  یف  هانلزنا  انا   » هیآ ي و  ( 18 « ) نیرذـنم انک  انا  هکرابم  هلیل  یف  هانلزنا  اـنا  نیبملا 
هکنیا اب  دزاس  یمن  اهنآ  رهاظ  و  هدش ، لزان  نامز  کی  رد  نآرق  همه  دیآ  یم 
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هنیرق نآ  رطاخب  هک  تسین  مالک  رد  مه  يا  هنیرق  دشاب ، نآ  لازنا  زور  نیلوا  روظنم  ای  و  دـشاب ، نآ  لزان  تمـسق  نیلوا  لوزن  روظنم 
نوچ تسا ، بلاطم  نیا  همه  زا  ریغ  رگید  یبلطم  دـیآ  یم  رب  باتک  تاـیآ  رد  ربدـت  زا  هچنآ  .میرادرب و  نآ  رهاـظ  زا  تسد  میناوتب 
لزان رب  تلالد  هک  هدـمآ ، لازنا  هب  ریبعت  دـش  لزان  نآ  ياـه  بش  زا  یبش  رد  اـی  ناـضمر و  هاـم  رد  نآرق  دـیوگ  یم  هک  یتاـیآ  رد 

: هدومرف اجکی  الثم  هدماین ، لیزنت  هب  ریبعت  اهنآ  زا  کی  چیه  رد  و  دراد ، نآرق  هچراپکی  ندرک 

: هدومرف رگید  ياج  ( 20 « ) نآرقلا هیف  لزنا  يذلا  ناضمر  رهش  »

: هدومرف رگید  ياج  رد  و  (، 21 « ) هکرابم هلیل  یف  هانلزنا  انا  نیبملا  باتکلا  مح و  »

(. 22 « ) ردقلا هلیل  یف  هانلزنا  انا  »

زا یـضعب  ای  نآرق و  هتفر  مه  يور  عومجم و  هکنیا  رابتعا  هب  یکی  دشاب ، دناوت  یم  رابتعا  ود  هب  هچراپکی  ندـش  لزان  ریبعت و  نیا  و 
هکنیا اب  ناراب  دروم  رد  هکنانچمه  دشاب ، هدش  لزان  جـیردت  هب  شتایآ  کت  کت  هک  دـنچ  ره  هدـش  لزان  هعفد  کی  هچراپکی و  نآ 

نم هانلزنا  ءامک   » هکنیا هب  دنک  یم  ریبعت  هدوب  هدئاف  دـیفم  تارطق  اه و  ناراب  عومجم  هکنیا  رابتعا  هب  یلو  دوش ، یم  لزان  هرطق  هرطق 
: هدومرف رابتعا  نیمه  هب  زین  و  ( 23 « ) ءامسلا

(. 24 « ) هتایآ اوربدیل  كرابم  کیلا  هانلزنا  باتک  »

هک تسا  نآ  مزلتـسم  ام  يداع  مهف  تسا  مولعم  هک  میمهفیم ، نآ  زا  دوخ  يداع  مهف  اب  ام  هچنآ  ياروام  باتک  هکنیا  راـبتعا  هب  مود 
يرما تقیقح  نآ  ظاحل  هب  هک  دراد  يرگید  تقیقح  دوش ، لزان  جیردت  هب  ادج و  ادج  مه  دوخ  و  مینک ، ربدت  ادج  ادـج  ار  شتایآ 

دحاو و
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(. جیردتب لوزن  ) لیزنت هن  تسا ، هعفد -  کی  لازنا -  هب  شلوزن  و  تسا ، یجیردت  ریغ 

« ریبخ میکح  ندل  نم  تلـصف  مث  هتایآ  تمکحا  باتک   » هیآ ي دننام  دوش  یم  هدافتـسا  نآرق  همیرک  تایآ  زا  یمود  رابتعا  نیمه  و 
لـصف ار  باتک  هکنیا  زا  تسا  ترابع  لیـصفت  و  تسا ، لیـصفت »  » لباقم رد  ماـکحا  تسا و  ماـکحا  زا  تمکحا »  » هملک نوچ  ( 25)

رگیدـکی زا  شیازجا  هتـشادن و  ءزج  ءزج  هک  دـشاب  يوحن  هب  هک  تسا  نآ  ياـنعم  هب  ماـکحا  هجیتـن  رد  دـننک ، هعطق  هعطق  لـصف و 
نیا هکنیا  رد  تسا  حیرـص  هفیرـش  هیآ  درادـن و  لصف  ءزج و  انعم  نآ  هک  ددرگ ، یم  رب  انعم  کی  هب  شا  همه  نوچ  دـشابن ، زیاـمتم 
ءزج نودب  مکحم و  زاغآ  رد  هنرگ  و  هدش ، هداد  نآرق  هب  اهدعب  هک  تسا  یلیصفت  مینک  یم  هدهاشم  نآرق  رد  زورما  ام  هک  لیـصفت 

الا نورظنی  لـه  .نونمؤی  موقل  همحر  يدـه و  ملع  یلع  هانلـصف  باـتکب  مهاـنئج  دـقل  و   » هیآ ي رتنـشور ، هیآ  نیا  زا  .هدوب  لـصف  و 
(. 26 « ) قحلاب انبر  لسر  تءاج  دق  لبق  نم  هوسن  نیذلا  لوقی  هلیوات  یتای  موی  هلیوات 

بر نم  هیف  بیر  باـتکلا ال  لیـصفت  هیدـی و  نیب  يذـلا  قیدـصت  نکل  و  هللا ، نود  نم  يرتفی  نا  نآرقلا  اذـه  ناـک  اـم  و   » هیآ ي و 
: دیامرف یم  هک  اجنآ  ات  نیملاعلا »

هدافتسا یبوخ  هب  سنوی  هروس  هفیرـش  هیآ  اصوصخم  تایآ و  نیا  زا  هچ  ( 27 « ) هلیوات مهتای  امل  هملعب و  اوطیحی  مل  امب  اوبذـک  لب  »
سپ .هدوبن  تروص  نیا  هب  البق  تسا و  هدش  ضراع  ادخ  باتک  رب  اهدـعب  هک  تسا  يرما  يزاسادـج  لیـصفت و  هلاسم  هک  دوش  یم 

نآ رب  ضراع  هک  یلیصفت  و  تسا ، يزیچ  دوخ  يدوخ  هب  باتک 
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هک تسا  نیا  زا  یـشان  و  تسا ، باتک  لیـصفت  هب  طوبرم  ناشبیذـکت  دـندرک  بیذـکت  ار  باـتک  هک  يراـفک  و  رگید ، يزیچ  هدـش 
تقو نآ  دنرادن ، ياهراچ  ندیمهف  زج  دنمهفیم و  تمایق  رد  يدوز  هب  دنک و  یم  تشگرب  زیچ  هچ  هب  لیـصفت  نیا  دندرک  شومارف 
دراد انعم  نیا  هب  مه  يراعشا  هیآ  نیا  و  دنرادن ، مه  يزیرگ  هار  و  هتشادن ، ناشیارب  يدوس  ینامیشپ  هک  یلاح  رد  دنوش  یم  نامیشپ 

: تسا هفیرش  هیآ  نیا  رتنشور  ثحب  دروم  هیآ  زا  .تسا  نآرق  ینعی  یندناوخ  باتک  لیوات  یلصا  باتک  هک 

رد روهظ  هیآ  نیا  نوـچ  ( 28 « ) میکح یلعل  انیدـل  باتکلا  ما  یف  هنا  نولقعت و  مکلعل  ایبرع  انآرق  هانلعج  اـنا  نیبملا ، باـتکلا  مح و  »
مهنآ ظافلا  سابل  و  هدش ، یبرع  یندناوخ و  اهدعب  و  هدوبن ، یبرع  یندناوخ و  هک  هدوب  ینیبم  باتک  رد  البق  نآرق  هک  دراد  انعم  نیا 

، تسا هتـشاد  دـنلب  یماقم  ادـخ  دزن  هک  باتکلا ، » ما   » رد البق  باتک  نیمه  هنرگ  دـنمهفب و  ار  نآ  مدرم  ات  هدیـشوپ ، تیبرع  هژاو  هب 
.تسین و هروس  هروـس  هیآ و  هیآ  نآرق  باـتک  دـننام  ینعی  تسا ، میکح  هک  یباـتک  دـسر ، یمن  نادـب  درخ  تسد  هک  یماـقم  هدوـب 
، نورهطملا الا  هسمی  ال  نونکم ، باتک  یف  میرک ، نآرقل  هنا  میظع ، نوملعت  ول  مسقل  هنا  و  موجنلا ، عقاومب  مسقا  ـالف   » هفیرـش تاـیآ 

باتک رد  میرک  نآرق  دیآ ، یم  رب  یبوخ  هب  نآ  رهاظ  زا  نوچ  تسا ، فرخز  هروس  هیآ  قایس  رد  زین  ( 29 « ) نیملاعلا بر  نم  لیزنت 
نیملاعلا بر  دزن  هک  باتک  نآ  زا  و  درادـن ، سامت  نآ  اب  یـسک  ناکاپ  زج  هک  یباتک  رد  هتـشاد ، رارق  رـشب  دـید  زا  ناهنپ  نونکم و 

هدش لزان  تسا 
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شباـتکلا ما  فرخز  هروس  هیآ  رد  هک  ناـمه  راـیغا  زا  نونکم  هتـشاد ، نونکم  باـتک  رد  یتیعقوم  ندـش  لزاـن  زا  لـبق  اـما  و  تسا ،
: هدومرف هدیمان و  شظوفحم  حول  جورب  هروس  رد  و  هدناوخ ،

مولعم و  درادن ، هار  نآ  رد  یگنوگرگد  هک  تسا  ظوفحم  تهج  نیا  زا  حول  نیا  هکلب  ( 30 « ) ظوفحم حول  یف  دیجم  نآرق  وه  لب  »
زا زگره  تسا ) مکاح  نآ  همه  رب  جردـت  ناـمز و  هک  دوش  یم  لزاـن  یملاـع  هب  نوچ   ) دوش لزاـن  جـیردت  هب  دـیاب  هک  ینآرق  تسا 
زا یلاخ  تسا و  نآرق  لصا  هک  نیبم  باـتک  سپ  تسا ، لدـبت  یعون  دوخ  جردـت  نیا  تسین و  یلاـخ  جردـت  زا  خوسنم و  خـسان و 

هکنیا ینعی  اـنعم  نیمه  .رما و  نآ  ياربتـسا  یـسابل  هلزنم  هب  نآرق  و  هدـش ، لزاـن  نآرق  نیا  ریغ  تسا  يرما  تسا ، جردـت  لیـصفت و 
بحاص مادنا  يارب  دشاب  یسابل  هلزنم  هب  و  دشاب ، میمانیم ) باتک  تقیقح  ار  نآ  ام  هک   ) نیبم باتک  هدش  يرـشب  هدش و  لزان  نآرق ،
تقیقح نآ  انایحا  هک  تسا  نآ  ححصم  دوخ  مالک ، بحاص  ضرغ  يارب  دشاب  لثم  هلزنم  هب  زین  تقیقح و  يارب  دشاب  لاثم  و  سابل ،

نیمه و  هدـمآ ، ریبعت  نیا  رگید  یتایآ  و  ( 31 « ) ظوفحم حول  یف  دـیجم  نآرق  وه  لب  : » هفیرـش هیآ  رد  هکنانچمه  میمانب  نآرق  مه  ار 
انا  » هیآ ي و  (، 33 « ) ردقلا هلیل  یف  هانلزنا  انا   » هیآ ي و  (، 32 « ) نآرقلا هیف  لزنا  يذلا  ناضمر  رهـش   » هیآ ي هک  دوش  یم  ثعاب  هتکن 

ینعی نآرق ، تقیقح  ندش  لزان  رب  مینک  لمح  هدش  لزان  هعفد  کی  نآرق  هکنیا  رب  دنراد  تلالد  هک  ار  ( 34 « ) هکرابم هلیل  یف  هانلزنا 
ص)  ) ادخ لوسر  بلق  رب  نیبم ، باتک 
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توعد لاس  هس  تسیب و  تدـم  رد  اجیردـت  دـش ، لصفم  یندـناوخ و  يرـشب و  هکنآ  زا  دـعب  نآرق  نیمه  هکنانچمه  بش ، کی  رد 
.تسا هدش  لزان  هیوبن 

: دوش یم  هدافتسا  ریز  تایآ  زا  یجیردت  لوزن  نیا 

اذاف هنآرق ، هعمج و  انیلع  نا  هب ، لجعتل  کناسل  هب  كرحت  ـال   » تاـیآ و  ( 35 « ) هیحو کیلا  یـضقی  نا  لبق  نم  نآرقلاب  لجعت  «و ال 
یم لزان  وا  رب  يا  هیآ  هچ  هتـسناد  یم  ص )  ) ادخ لوسر  هک  دیآ  یم  رب  تایآ  نیا  زا  نوچ  ( 36 « ) هنایب انیلع  نا  مث  هنآرق  عبتاف  هانارق 

شیهن راـک  نیا  زا  یلاـعت  يادـخ  و  هدـناوخ ، یم  ار  هیآ  شیپ ، زا  وا  دوش  ماـمت  يا  هیآ  یحو  هکنآ  زا  لـبق  تهج  نیمه  هب  و  دوش ،
: هکنآ هاتوک  نخس  .دمآ و  دهاوخ  بسانم  ياج  رد  شحیضوت  هللا  ءاش  نا  هک  دومرف ،

رب دراد  تلالد  ینآرق  تایآ  هکنیا  هب  دنک  فارتعا  هک  درادن  نیا  زج  يا  هراچ  چیه  دـنک  تقد  ربدـت و  ینآرق  تایآ  رد  یـسک  رگا 
رـصاق رـشب  هماع  لوقع  هک  دنلب  سب  یلاعتم و  تسا  یتقیقح  رب  یکتم  هدش  لزان  ص )  ) ادخ لوسر  رب  اجیردـت  هک  ینآرق  نیا  هکنیا 
تسخن هکنیا  و  تسا ، هاتوک  تقیقح  نآ  هب  ندیسر  زا  ناش  يّدام  ياهتراذق  اهـسوه و  ثول  هب  ثولم  راکفا  تسد  و  نآ ، كرد  زا 

( دوش یم  لزان  اجیردت  ادـعب  هک   ) باتک زا  شروظنم  هک  دوب  هداد  میلعت  يو  هب  دوب و  هدـش  لزان  ص )  ) ادـخ لوسر  رب  تقیقح  نیا 
تاـیآ هنم  باـتکلا  کـیلع  لزنا  يذـلا  وـه  : » هفیرـش هـیآ  ریـسفت  رد  لـیزنت  لـیوات و  نوـماریپ  ثـحب  رد  هللا  ءاـش  نا  اـم  .تـسیچ و 

.تفگ میهاوخ  نخس  هراب  نیا  رد  زاب  ( 37 « ) تامکحم

تقد اب  میتفگ  هک  تسا  یبلطم  نآ  نیا 
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نینچمه مالک و  ملع  ياملع  زین  تسا و  ثیدح  لقن  اهنت  ناشراک  هک  نیثدحم  هلب  دـیآ  یم  تسد  هب  نآرق  همیرک  تایآ  زا  ربدـت  و 
رب دنراد  تلالد  هک  ار  نآ  رئاظن  تایآ و  نیا  دنا  هدش  ریزگان  دنتاسوسحم  هدام و  ياروام  رکنم  هک  اجنآ  زا  رـصع  نیا  يدام  ياملع 

ادـخ هیحان  زا  لزاـن  ظوفحم و  حول  رد  اـی  و  تسا ، نیبم  باـتک  موجن و  عقاوم  حور و  رون و  تمحر و  تیادـه و  نآرق  ـالثم  هکنیا 
هراعتــسا و زا  یماـسقا  رب  دـننک  لـمح  ار  هـمه  هدــش ، نآرق  زا  هـک  يرگید  تاریبـعت  اـی  و  تـسا ، هرهطم  فحــص  رد  اـی  و  تـسا ،

دـشاب رتغورد  رتیفازگ و  هچ  ره  فورعم  لوق  هب  هک  ، ) دنا هدرک  يرعـش  باتک  کی  هیاپمه  ار  نآرق  دوخ  لمع  نیا  اب  و  یئوگزاجم ،
(. تسا رتاویش  رتنیریش و 

؟ دشاب هدش  لزان  ناضمر  هام  رد  نآرق  تسا  نکمم  هنوگچ  هکنیا  يانعم  رد  قیقحت  ثحب و  لها  زا  رگید  یضعب 

لوزن اب  ماوت  نیرق و  ص )  ) ادخ لوسر  تثعب  هکنیا  رد  تسین  یکـش  چیه  .درذـگیم  هدـنناوخ  رظن  زا  شا  هصالخ  هک  دراد  يراتفگ 
یکـش چـیه  زین  نیا  رد  رگید  يوـس  زا  نک ، راذـنا  غـیلبت و  ار  مدرم  هک  هداد  روتـسد  يو  هب  شخب  نآ  رد  و  هدوـب ، نآ  شخب  نیلوا 

« نیرذنم انک  انا  هکرابم  هلیل  یف  هانلزنا  انا  : » هفیرش هیآ  هکنیا  يارب  هداتفا ، قافتا  بش  رد  نآرق ، شخب  نیلوا  لوزن  تثعب و  هک  تسین 
: دیامرف یم  احیرص  (، 38)

یم هیآ 581  هرقب  هروس  رد  هکنیا  يارب  هدوب ، ناضمر  ياه  بش  زا  بش  نآ  هک  تسین  یکـش  زاـب  و  هدـش ، لزاـن  بش  رد  نآرق  هک 
: دیامرف

تسین یکش  چیه  اجنیا  ات  سپ  .نآرقلا » هیف  لزنا  يذلا  ناضمر  رهش  »
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: میئوگ یم  لاؤس  نیا  زا  خساپ  رد  نآ ؟ زا  یضعب  ای  تسا  نآرق  مامت  تایآ  نیا  روظنم  هک  تسا  نیا  رد  وگتفگ  اهنت 

بش کی  رد  تسا  نآرق  فراعم  زا  يرایـسب  رب  لمتـشم  هک  دمح  هروس  هکنیمه  اما  هدشن ، لزان  بش  کی  رد  نآرق  همه  هکنیا  وگ 
: تفگ دوش  یم  رابتعا  نیمه  هب  و  دشاب ، هدش  لزان  بش  کی  رد  نآرق  همه  هک  تسا  نیا  لثم  هدش ، لزان 

« میدرک لزان  بش  نالف  رد  ار  نآرق  ام  »

: هکنیا تفگ  ناوت  یم  هک  يرگید  خساپ 

ریاس رب  هک  روطنامه  ددرگ ، یم  قـالطا  زین  نآ  زا  ضعب  رب  دوش ، یم  قـالطا  دـلج  ود  نیب  تاـیآ  همه  رب  هک  روطناـمه  نآرق  هملک 
هفاـضا هاـگنآ  .میرک  نآرق  زا  تسا  یحالطـصا  دوخ  نیا  و  ددرگ ، یم  قـالطا  زین  روبز  لـیجنا و  تاروت و  لـیبق  زا  ینامـسآ  بتک 

، دـش لزان  ناضمر  مجنپ  تسیب و  بش  رد  هک  تسا  ( 39  …« ) قلخ يذلا  کبر  مساب  ءرقا   » هدـش لزان  هک  یـشخب  نیلوا  هک  هدرک :
هب دـش  یحو  يو  هب  تاـیآ  نیا  هکنیمه  دـمآیم ، هجیدـخ  هناـخ  فرط  هب  و  دوب ، ناـبایب  طـسو  رد  ص )  ) ادـخ لوـسر  هک  یلاـح  رد 

: دسرپب لیئربج  زا  دیسر  شرطاخ 

: دیوگب هک  داد  شمیلعت  داد و  ناشن  يو  هب  ار  دوخ  لیئربج  هرابود  دنک ، دای  ار  دوخ  راگدرورپ  هنوگچ 

بئاغ شرظن  زا  و  داد ، دای  وا  هب  ار  زاـمن  تیفیک  سپـس  و  دـمح ، هروس  رخآ  اـت  نیملاـعلا » بر  دـمحلا هللا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  »
دوخ رد  یگتفوک  یبـعت و  دوب ، هدـید  هچنآ  زا  اـهنت  تفاـین ، لـیئربج  زا  يرثا  هک  یلاـح  رد  دـمآ  دوـخ  هب  ص )  ) ادـخ لوـسر  دـش ،

نوچ و  دادیم ، تسد  وا  هب  لیئربج  ندید  زا  دعب  هراومه  هک  یبعت  درک ، ساسحا 
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یتقو اذل  هدش ، قلخ  تیاده  توبن و  هب  ثوعبم  ادـخ  فرط  زا  هک  تسناد  یمن  دروخ و  یم  رب  يا  هرظنم  نینچ  هب  هک  دوب  راب  نیلوا 
هروس نیا  تشگرب و  وا  دزن  یحو  هتشرف  اددجم  بش  نآ  حبـص  دیباوخ ، حبـص  هب  ات  ار  بش  نآ  یگتـسخ  تدش  زا  دمآرد  هناخ  هب 

: درک لزان  وا  رب  ار 

(40 « ) .رذناف مق  رثدملا  اهیا  ای  »

اب فداصم  ناضمر و  هام  رد  هک  تسا ، دمح  هروس  ندش  لزان  نیمه  نآرق  ندـش  لزان  يانعم  سپ  دـیوگ  یم  هدربمان  رـسفم  هاگنآ 
هک تسا  یتاـیاور  هدوب ، بجر  متفه  تسیب و  زور  رد  تثعب  هک  دوش  یم  هدـید  هعیـش  بتک  رد  هچنآ  اـما  و  هدـش ، لزاـن  ردـق  بش 

باتک فلاخم  دوش  یمن  تفای  تسین ، ترجه  مراهچ  نرق  زا  رتولج  شفیلات  خیرات  هک  هعیش  بتک  زا  یضعب  رد  زج  هکنیا  رب  هوالع 
.هتسناد ناضمر  هام  رد  ار  نآرق  لوزن  ادخ  باتک  هک  دیدش  هجوتم  نوچ  تسه ، زین  ادخ 

: دنک یم  هفاضا  سپس 

لبق نآرق  هک  تسا  نیا  ناضمر  هام  رد  نآرق  لوزن  يانعم  دـیوگ  یم  هک  تایاور  نآ  دـیؤم  تسه  يرگید  تایاور  نایم  نیا  رد  هک 
ءالما هکئالم  هب  رومعملا  تیب  رد  ار  نآ  لیئربج  و  دـش ، لزان  رومعملا  تیب  هب  ظوفحم  حول  زا  اج  کـی  ص )  ) ادـخ لوسر  تثعب  زا 

اب ار  اهنآ  بناجا  تسد  هک  یفارختـسا  یماهوا  تایاور  نیا  .دش و  لزان  ص )  ) ادخ لوسر  رب  جیردت  هب  تثعب  زا  دـعب  هکنآ  ات  درک ،
، تسا دودرم  تهج  دنچ  هب  هدرک و  هتخیمآ  مالسا  تایاور 

دنتسه ادخ  باتک  فلاخم   - 1

ترابع رومعملا  تیب  تعیبط و  ملاع  زا  تسا  ترابع  ظوفحم  حول  هک  یلاـح  رد  هتـسناد  تعیبط  يارواـم  ءزج  ار  ظوفحم  حول   - 2
زا تسا 
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تالمج زا  کی  مادک  منادیمن  نم  فلؤم : .رسفم  نآ  راتفگ  هصالخ  دوب  نیا  تشگ ، دابآ  رومعم و  رشب  تنوکـس  اب  هک  نیمز ، هرک 
یتروص نینچ  رد  نوچ  دوش ، قبطنم  تقیقح  قح و  اب  هوجو  زا  یهجو  هب  ات  تسا  حالصا  لباق  تسا  دساف  نآ  رسارس  هک  رسفم  نیا 

هراب رد  دوخ  شیپ  زا  يو  هک  هناسفا  نیا  الوا  اریز  .تسا  رتشیب  هماج  دوخ  زا  هلصو  دنیوگ  یم  هک  دوش  یم  فورعم  لثم  هیبش  هیضق 
هار رد  ص )  ) ادخ لوسر  هک  دش  لزان  یتقو  کبر » مساب  ءرقا   » تسیچ هدـش  لزان  شخب  نیلوا  هتفگ  هکنیا  ای  هدرک و  تسرد  تثعب 
هب یگتـسخ  زا  دش و  هناخ  لخاد  ترـضح  نآ  هداد و  میلعت  بانج  نآ  هب  ار  زامن  هاگنآ  و  دش ، لزان  دمح  هروس  نآ  زا  دـعب  و  دوب ،
نآ رب  تلالد  همکحم  هیآ  هن  هک  تسا  یبلاطم  اهنیا  همه  دومن  شغیلبت  هب  رما  هدش ، لزان  رثدم  هروس  بش  نآ  حبص  و  تفر ، باوخ 

شیراگزاسان نایب  و  ثیدـح ، اب  هن  تسا و  قفاوم  باـتک  اـب  هن  هک  یلیخت  تسا  يا  هصق  اـهنت  اـهنت و  هکلب  همئاـق ، تنـس  هن  و  دراد ،
ریـسفت ماقم  رد  و  داتفا ، قافتا  مه  نراقم  هس  ره  غیلبت  هب  رما  نآرق و  لوزن  تثعب و  ملـسم  روط  هب  هک  هتفگ : يو  ایناث  .دمآ و  دهاوخ 

: تسا هتفگ  نخس  نیا  حیضوت  و 

مه تلاسر  ماقم  هب  بش  نامه  حبـص  و  دوب ، لوسر  ریغ  یبن و  بش  کی  رد  اهنت  ص )  ) ادخ لوسر  دش و  زاغآ  نآرق  لوزن  اب  توبن 
زا یلیلد  دوخ  ياه  هتفگ  قبط  رب  دناوت  یمن  زگره  رسفم  نیا  یلو  دومن ، غیلبت  هب  رما  ار  وا  رثدم »  » هروس نوچ  دیسر ،
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تسین ملسم  تنس  رظن  زا  اما  تسین  نینچ  هک  یلاح  رد  هتفرگ ، تاملسم  زا  ار  هلاسم  هک  تسا  اجنیا  بجع  و  دروایب ، تنـس  ای  باتک 
زا دعب  همه  دنا ، هدرک  فیلات  هیماما  ياملع  هک  اهنآ  هچ  و  دنا ، هدرک  فیلات  تنـس  لها  ياملع  هک  اهنآ  هچ  تنـس  بتک  هکنیا  يارب 

دراو هعیش  بتک  هب  ارصحنم  ار  لاکـشا  نیا  هدربمان  رـسفم  هک  دنچ  ره  دنا ، هدش  نیودت  ص )  ) ادخ لوسر  رـصع  زا  رتشیب  نرق و  ود 
اما تسا و  هدش  زین  هماع  تایاور  رد  .دشاب  هدش  هسیسد  هعیـش  تایاور  رد  رگا  دنا ، هدوب  روطنیا  زین  هماع  بتک  یمامت  یلو  هتـسناد ،

دننام لقادح  دـشابن  مه  رتشیب  رگا  و  تسا ، رتشیب  اهنآ  رد  هسیـسد  لامتحا  هدـشن  تایئزج  نیا  ضرعتم  هکنیا  رب  هوالع  خـیرات  بتک 
تثعب هلاسم  رب  نآ  تایآ  تلالد  هک  تسا  نشور  ینف  لها  ره  يارب  هک  ادـخ  باتک  اـما  .تسا و  هدوب  نآ  ضرعم  رد  ثیدـح  بتک 
تلالد هتفگ  تثعب  هلاسم  رد  هدربماـن  رـسفم  هچنآ  فـالخ  رب  نآرق  تاـیآ  تفگ  ناوت  یم  هکلب  تسا ، تاـیاور  تلـالد  زا  رترـصاق 

جنپ تداهـش  هب  دنا و  هتفگ  ثیدـح  لها  هک  يروط  هب  قلع  هروس  نوچ  دـنک ، یم  بیذـکت  ار  وا  ياه  هتفاب  هناسفا و  امـسر  و  دراد ،
هک هدادن  مه  ار  شلامتحا  یتح  هتفگن و  نیرسفم  زا  يدحا  و  هدش ، لزان  ص )  ) ادخ لوسر  رب  هک  هدوب  ياهروس  نیلوا  نآ  لوا  هیآ 

ص)  ) ادخ لوسر  هک  تسا  هتکن  نیا  رب  لمتشم  دشاب ، هدش  لزان  هراب  کی  هک  میهدیم  لامتحا  لقادح  و  دشاب ، هدش  لزان  هکت  هکت 
زا شیرق  سلاجم  رد  و  دندرک ، یم  یهن  راک  نیا  زا  ار  وا  مدرم  زا  یضعب  و  هدناوخ ، یم  زامن  مدرم  راظنا  رد 
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یم زامن  هنوگچ  ص )  ) ادـخ لوسر  سپ  دوب ، هدـشن  لزان  باـنج  نآ  رب  نآرق  قلع  هروس  زا  لـبق  رگا  و  دـنا ، هدرک  یم  یئوگدـب  وا 
نآ دوش  یم  مولعم  سپ  هدادن ، رگید  يروتسد  هک  هدجس  رما  زا  ریغ  هب  زامن  زا  مه  قلع  هروس  هتفگ ؟ یم  هچ  شزامن  رد  و  هدناوخ ،

هدوبن رادربتس  دوخ  یهن  زا  و  دنا ، هدرک  یم  یهن  زامن  زا  ار  بانج  نآ  هک  دنا  هدوب  یناسک  هتشاد و  يزامن  قلع  هروس  زا  لبق  بانج 
، تسا نشور  شنالطب  فرح  نیا  و  تسا ، ص )  ) ادخ لوسر  زا  ریغ  رگید  یـصخش  رازگزامن  نیا  زا  روظنم  یئوگب  هکنیا  رگم  دنا ،

: دیامرف یم  هدومن  باطخ  بانج  نآ  دوخ  هب  هروس  رخآ  رد  هکنیا  يارب 

.وش کیدزن  وا  هب  و  نک ، هدجـس  ار  ادخ  نانچمه  هکلب  نکم ، تعاطا  ناوخم  زامن  دیوگ  یم  وت  هب  هک  ار  یـسک  نآ  هعطت » الک ال  »
: دراد روبزم  لوق  نالطب  رب  تلالد  هک  هروس  نیمه  زا  یتایآ  کنیا 

الک يری ؟ هللا  ناب  ملعی  مل  .یلوت ا  بذک و  نا  تیارا  .يوقتلاب  رما  وا  .يدهلا  یلع  ناک  نا  تیارا  یلص  اذا  ادبع  یهنی  يذلا  تیارا  »
(41 « ) .برتقا دجسا و  هعطت و  الک ال  .هینابزلا  عدنس  .هیدان  عدیلف  .هئطاخ  هبذاک  هیصان  .هیصانلاب  اعفسنل  هتنی  مل  نئل 

رب دوخ  و  هدـناوخ ، یم  زامن  مه  نآرق  زا  هروس  نیلوا  ندـش  لزان  زا  لبق  ص )  ) ادـخ لوسر  هک  دوش  یم  هدافتـسا  هروس  نیا  زا  سپ 
تهج نیمه  هب  و  تسین ، تلاسر  یلو  تسا ، توبن  ناـمه  نیا  و  هدرک ، یم  اوقت  هب  رما  مه  ار  نارگید  اـنایحا  هدوب و  تیادـه  قیرط 

رب نآرق  زونه  هکنیا  اب  هدناوخ ، یم  زامن  و  هدوب ، یبن  مه  تثعب  زا  لبق  بانج  نآ  سپ  هدیمانن ، راذنا  ار  بانج  نآ  عضو  نیا 
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لزان تثعب  زا  دعب  اهتدم  دمح ، هروس  اما  .دوب و  هدشن  غیلبت  هب  رومام  و  هدماین ، تسا  زامن  ءزج  هک  دمح  هروس  و  دوب ، هدشن  لزان  وا 
تـشاد اج  دوب  هدرک  روطخ  ص )  ) ادخ لوسر  بلق  رد  رـسفم  نیا  لوق  هب  و  دوب ، قلع  هروس  زا  دـعب  هلـصاف  الب  شلوزن  رگا  و  دـش ،

: دیامرفب

: دیامرفب ای  و  نیملاعلا »…  بر  دمحلا هللا  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب  لق  »

 ….« نیملاعلا بر  دمحلا هللا  لق  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  »

: مجرتم

دیاب دوب  هدش  لزان  هروس  نآ  اب  هلـصاف  الب  مه  دمح  هروس  رگا  دهد  یم  ار  لق »  » يانعم هک  هدـش  زاغآ  یترابع  هب  قلع  هروس  نوچ  )
(. تشادیم رارق  نآ  لوا  رد  ءرقا »  » ای و  لق »  » هملک

متخ یفرط  زا  تسا  هناگیب  ضرغ  زا  هروس  هیقب  اریز  دوش  مامت  نیدـلا » موی  کلام   » هلمج رد  راتفگ  هروس  نیا  رد  هک  دوب  مزال  زین  و 
تداهـش هب  هک  رجح  هروس  رد  هلب  .دوب  رتقیـال  رتبـسانم و  فیرـش  نآرق  تغـالب  رظن  زا  نیدـلا » موی  کـلام   » هلمج رد  هروس  ندـش 

: هدومرف دمآ  دهاوخ  شنایب  تسا و  یکم  ياه  هروس  زا  شتایآ  نیماضم 

 » یناثم عبس   » هملک زا  دارم  و  ( 42 « ) میظعلا نآرقلا  یناثملا و  نم  اعبس  كانیتآ  دقل  «و 

تسا و دـمح  هروس  زا  میظعت  لـیلجت و  هجرد  اـهتنم  نیا  هتفرگ و  رارق  میظع  نآرق  لـباقم  رد  هفیرـش  هیآ  رد  هک  تسا  دـمح  هروس 
اباتک  » هیآ ي هکنیا  لـیلد  هب  هدـش  یفرعم  نآرق  تاـیآ  زا  هیآ  تفه  هکلب  هدـشن  هدـیمان  نآرق  دـمح  هروس  لاوحا  نیا  همه  اـب  نکیل 

اب .هدش و  هدناوخ  یناثم  نآ  زا  ددع  تفه  دمح  هروس  رجح  هروس  هیآ  رد  هدش و  هدناوخ  یناثم  نآرق  همه  ( 43 « ) یناثم اهباشتم 
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.هدش و لزان  رجح  هروس  زا  لبق  دمح  هروس  دوش  یم  مولعم  تسا  دـمح  هروس  زا  یمان  رب  لمتـشم  رجح  هروس  هک  اجنآ  زا  لاح  نیا 
(44  …« ) نیئزهتـسملا كاـنیفک  اـنا  نیکرـشملا  نع  ضرع  اورمؤت  اـمب  عدـصاف   » هیآ ي رب  لمتـشم  رجح  هروـس  هک  یئاـجنآ  زا  زین 

: دیامرف یم  هک  هدش  نادب  رومام  اددجم  هیآ  نیا  رد  دوب و  هدیشک  راذنا  زا  تسد  یتدم  ص )  ) ادخ لوسر  هک  میمهفیم 

یم تباث  اجک  زا  امـش  نآ و  زا  لبق  دمح  هروس  لوزن  رگید  راذنا و  كرت  یکی  دش  هدافتـسا  زیچ  ود  رجح  هروس  زا  سپ  عدـصاف » »
هتفگ رگا  رذناف » مق   » هیآ ي نوچ  تسا  لمتـشم  هک  ار  یبلاطم  رثدم و  هروس  اما  و  هدوب ؟ راذـنا  كرت  زا  لبق  دـمح  لوزن  هک  دـینک 

و  » هلمج لاح  زین  تسا و  رجح  هروس  رد  رمؤت » امب  عدصاف   » هیآ ي لاح  رذـناف » مق   » هیآ ي لاح  هدـش  لزان  هراب  کی  نآ  همه  دوش 
هب کیدزن  ینومـضم  ود  ره  تسا و  رثدم  هروس  رد  ادیحو » تقلخ  نم  ینرذ و   » هلمج لاح  رجح  هروس  رد  نیکرـشملا » نع  ضرعا 

یتدم ص )  ) ادـخ لوسر  یناث  رد  دـنا و  هدوب  ص )  ) ادـخ لوسر  توعد  محازم  یناسک  الوا  دوش  یم  هدـیمهف  ود  ره  زا  دـنراد ، مه 
زاغآ رد  نآ  ردـص  اهنت  هک  دـیآ  یم  رب  نآ  قایـس  زا  زاب  هدـش  لزان  هعطق  هعطق  رثدـم  هروس  هچناـنچ  .دوب و  هدرک  لـیطعت  ار  راذـنا 

: دیوگ یم  هکنیا  اثلاث  .تسا و  هدمآ  راذنا  لیطعت  زا  دعب  هیقب  هدش و  لزان  تلاسر 

هب تثعب  زا  دعب  هدـش و  لزان  رومعملا  تیب  هب  ظوفحم  حول  زا  ردـق  بش  رد  هچراپکی  تثعب و  زا  لبق  نآرق  دـیوگ  یم  هک  یتایاور  )
لوسر رب  رومعملا  تیب  زا  جیردت 
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حول زا  دارم  هکلب  درادـن ، میقتـسم  ینومـضم  تسا و  باتک  فلاخم  نوچ  یفارخ  یلعج و  تسا  یتایاور  هدـشیم  لزاـن  ص )  ) ادـخ
هکنیا لیلد  هب  ءارتفا و  اطختسا و  يراتفگ  تسا ) نیمز  هرک  رومعملا  تیب  زا  دارم  تعیبط و  ملاع  ظوفحم 

: الوا

.تشذگ هدنناوخ  رظن  زا  شنایب  تسین و  تایاور  نیا  اب  فلاخم  نآرق  تایآ  زا  يا  هیآ  چیه  رهاظ 

: ایناث و 

: دنا هدومرفن  هدربمان  تایاور  رد 

هفاضا تایاور  رد  ندرکن  تقد  رثا  رد  هدربمان  رـسفم  ار  اج  کی  هملک  و  دـش ، لزاـن  رومعملا  تیب  هب  اـج  کـی  تثعب ، زا  لـبق  نآرق 
هدرک

: اثلاث و 

ملاع تبـسانم  هچ  هب  يو  هتفگ  هب  انب  مینادـیمن  ام  و  روآ ، هدـنخ  تشز و  رایـسب  تسا  يریـسفت  تعیبط  ملاع  هب  ظوفحم  حول  ریـسفت 
؟ تسا ظوفحم  ینوگرگد  ریغت و  زا  تعیبط  ملاع  هک  تسا  تهج  نیا  زا  ایآ  هدش ؟ هدناوخ  ظوفحم  حول  ادخ  مالک  رد  تعیبط 

رییغت رد  هظحل  ره  ناشتافـص  لایـس و  تادوجوم  تاوذ  تسا و  تاکرح  ملاع  نوچ  تسا  اـهینوگرگد  همه  ياـج  تعیبط  ملاـع  هک 
؟ تسا ظوفحم  یهابت  داسف و  زا  اعیرشت  ای  انیوکت و  هک  هدش  هدناوخ  ظوفحم  حول  تهج  نیا  زا  ای  .تسا و 

ظوفحم رایغا  عالطا  زا  هک  هدوب  تهج  نیدـب  ای  .تسا و  داسف  نوک و  ملاع  تعیبط  ملاع  هکنیا  يارب  تسا ، عقاو  فالخ  زین  نیا  هک 
الا هسمی  نونکم ال  باتک  یف  میرک  نآرقل  هنا  : » هفیرـش هیآ  هکنانچمه  تسین  هاگآ  نآ  رارـسا  زا  یـسک  عالطا  لها  ریغ  ینعی  تسا 

ناسکی تعیبط  ملاـع  هب  تبـسن  یکاردا  بحاـص  ره  كاردا  هکنیا  يارب  تسین  حیحـص  زین  نیا  هک  دـهدیم ؟ ربخ  ( 45 « ) نورهطملا
تسا نیا  تسا  دراو  يو  هب  هک  یمهم  لاکشا  تالاکشا  نیا  همه  زا  دعب  تسا و 
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هیآ ظفل  مه  و  دشاب ، حیحـص  دوخ  ياج  رد  مه  هک  یحیحـص  هجو  چیه  ناضمر  هام  رد  نآرق  ندـش  لزان  هیجوت  رد  رـسفم  نیا  هک 
« نآرقلا هیف  لزنا  امناک   » هک تسا  نیا  نآرقلا » هیف  لزنا   » هلمج يانعم  هک  دـش  نیا  شراتفگ  هصـالخ  نوچ  هدرواـین ، دریذـپب ، ار  نآ 
ار نآرق  ام  ایوگ  ینعی  تسا ، هلیل » یف  هانلزنا  اناک  « » هلیل یف  هانلزنا  انا   » هیآ ي يانعم  هدـش و  لزان  ناـضمر  هاـم  رد  نآرق  اـیوگ  ینعی 

قایـس هب  يانـشآ  فرع و  لها  هن  و  دـمهفیم ، یترابع  نینچ  زا  یئانعم  نینچ  تغل  لها  هن  هکنآ  لاح  و  میدرک ، لزاـن  بش  کـی  رد 
بلاطم سوؤر  رب  لمتـشم  هک  تسا ، دـمح  هروس  لوزن  رطاخ  هب  ردـق  بش  رد  نآرق  لوزن  دـیوگب  یـسک  دـشاب  زیاج  رگا  .مـالک و 

لوسر بلق  رب  تسا  نآ  فراعم  لامجا  ینعی  نآ ، همه  لوزن  نآرق  لوزن  ياـنعم  دـیوگب  يرگید  هک  دـشاب  زیاـج  دـیاب  تسا ، نآرق 
لاکـشا هدربمان  رـسفم  راتفگ  رد  هتبلا  .تشذگ  قباس  رد  شنایب  دنزب و  ار  فرح  نیا  یـسک  هک  درادـن  مه  یعنام  چـیه  و  ادـخ ص ،

.میدشن اهنآ  ضرعتم  دوب  ام  ضرغ  زا  نوریب  نوچ  هک  تسه ، زین  يرگید  ياه 

ناقرفلا يدهلا و  نم  تانیب  سانلل و  يده 

یم قالطا  هقبط  نیمه  رد  رتشیب  تسا ، حطس  نیرتلزان  ناشرکف  حطـس  هک  هعماج  دارفا  نیئاپ  هقبط  زا  تسا  ترابع  هک  سان -  هملک 
(47 « ) نوملاعلا الا  اهلقعی  ام  سانلل و  اهبرـضن  لاثمالا  کـلت  و   » هیآ ي و  ( 46 « ) نوملعی سانلا ال  رثکا  نکل  و   » هیآ ي هکناـنچ  دوش 

دیلقت رب  ناشیگدنز  ساسا  هک  دنیاهنامه  تیرثکا  نیا  .دراد و  املع  ریغ  املع و  زا  معا  یئانعم  سان  دوش  یم  مولعم  هدیدرگ ، قالطا 
روما رد  زیمت  صیخشت و  يورین  دوخ  تسا و 
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رگید یـسک  هکنآ  رگم  دنهد ، صیخـشت  ار  لطاب  قح و  نایم  لیلد  هار  زا  دـنناوت  یمن  و  دـنرادن ، ار  ناهرب  لیلد و  هلیـسو  هب  يونعم 
زا ار  قح  هقبط  نیا  يارب  دناوت  یم  هک  تسا  يرگنـشور  نامه  میرک  نآرق  و  دزاس ، نشور  ناشیا  رب  ار  قح  هدومن  تیاده  ار  ناشیا 

راونا زا  سابتقا  دادعتسا  و  دنا ، هتفای  لماکت  لمع  ملع و  هیحان  رد  هک  مدرم  زا  یـصاوخ  اما  .تسا  تیاده  نیرتهب  و  دنک ، ادج  لطاب 
يارب زین  و  تسا ، تیاده  زا  يدـهاوش  تانیب و  نانآ  يارب  میرک  نآرق  دـنراد ، ار  لطاب  قح و  نایم  ناقرف  هب  دامتعا  هیهلا و  تیادـه 

هک دنک  یم  نشور  و  دـنک ، یم  صخـشم  ناشیارب  ار  قح  هدومن ، تیادـه  قح  يوس  هب  ار  هقبط  نیا  نوچ  دراد ، ار  ناقرف  هبنج  نانآ 
: دومرف هکنانچمه  تشاذگ ، قرف  لطاب  قح و  نایم  دیاب  هنوگچ 

اجنیا زا  ( 48 « ) .میقتسم طارص  یلا  مهیدهی  هنذاب و  رونلا  یلا  تاملظلا  نم  مهجرخی  و  مالـسلا ، لبـس  هناوضر  عبتا  نم  هللا  هب  يدهی  »
نایم هلباقم  ود  نآ  نایم  هلباقم  نوچ  ددرگ ، یم  نشور  تخادـنا ؟ هلباقم  يدـهلا » نم  تانیب   » ناـیم و  يدـه »  » ناـیم ارچ  هکنیا  تلع 

.تسا تیاده  زا  یتانیب  رگید  یضعب  يارب  و  تیاده ، دارفا  یضعب  يارب  نآرق  تسا ، صاخ  ماع و 

همصیلف رهشلا  مکنم  دهش  نمف 

، مدوب دهاش  رما  نالف  عوقو  رد  نم  میئوگ  یم  یتقو  ، ) تسا نآ  زا  نتفای  عالطا  و  نایرج ، رد  ندوب  رضاح  يانعم  هب  تداهش »  » هملک
نانچمه ناسنا  هک  تسا  انعم  نیا  هب  ندوب ، ناضمر  هام  دـهاش  و  متفاـی ،) عـالطا  ناـیرج  زا  مروضح  هجیتن  رد  و  مدوب ، رـضاح  ینعی 

تداهش نیا  و  دوش ، هاگآ  شندیسر  ارف  زا  یمدآ  و  دسر ، ارف  ناضمر  هام  ات  دنامب ، رایشوه  هدنز و 
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نآ رخاوا  رد  دشاب و  رفاسم  هام ، لئاوا  رد  یمدآ  هکنیا  دننام  ، ) نآ زا  یضعب  هب  تبـسن  مه  و  تسا ، قداص  هام  یمامت  هب  تبـسن  مه 
، دشابن مه  رفاسم  هک  یلاح  رد  دشاب  ناضمر  لاله  تیؤر  دهاش  ناسنا  هک  دـشاب  نیا  رهـش  دوهـش  زا  دارم  هکنیا  اما  و  دوش ) رـضاح 

نینچ ناوت  یم  نئارق  کمک  هب  تاقوا و  زا  یـضعب  رد  مهنآ  همزالم  هار  زا  هلب  تسین ، نآ  رب  هیآ  ظفل  رد  یلیلد  نوچ  تسین  حیحص 
.درادن دوجو  انعم  نیا  رب  يا  هنیرق  چیه  هیآ  رد  نکیل  و  درک ، لیمحت  هیآ  رب  ار  یئانعم 

رخا مایا  نم  هدعف  رفس  یلع  وا  اضیرم  مکنم  ناک  نم  و 

ماقم رد  یلبق  هیآ  ود  میتفگ  مه  البق  نوچ  تسین ، هریغ  دیکات و  روظنم  هب  رارکت  لیبق  زا  ثحب  دروم  هیآ  رد  هلمج  نیا  نتخاس  دراو 
هلمج رب  لمتـشم  موس  هیآ  سپ  دـنک ، یم  ناـیب  ار  مکح  موس  هیآ  طـقف  و  دـندوب ، ینیچ  هنیمز  ماـقم  رد  اـهنت  و  دـندوبن ، مکح  ناـیب 

.تسین يرارکت 

هدعلا اولمکتل  و  رسعلا ، مکب  دیری  و ال  رسیلا ، مکب  هللا  دیری 

هاـم رد  ود  نآ  ندرک  راـطفا  رفاـسم و  ضیرم و  ندـش  انثتـسا  مه  دـنک ، لـیلعت  ار  هیآ  بلاـطم  عومجم  دـهاوخ  یم  هلمج  نیا  هناـک 
دیامرف یم  دـنک و  یم  لیلعت  ار  لوا  بلطم  لوا  هلمج  هکنیا  تسه  هک  يزیچ  ار ، لاس  رگید  مایا  رد  نتفرگ  هزور  مه  و  ار ، ناـضمر 

ددع نامه  هب  میتفگ  هکنیا  دیامرف  یم  ار و  دعب  بلطم  هدعلا » اولمکتل  و   » ینعی رخآ  هلمج  و  هتساوخ ، ناتیارب  ار  تلوهـس  ادخ  نوچ 
اولمکتل و   » هلمج رد  مال »  » فرح .تسا و  بجاو  يرما  زور  یـس  لیمکت  هک  دوب  نیا  يارب  دـیریگب  هزور  ار  لاس  رگید  ياـهزور  زا 

و دوب ، تیاغ  يانعم  رب  لمتشم  زین  هلمج  نآ  نوچ  خلا ، » دیری …   » هلمج ي رب  تسا  فطع  هلمج  و  تسا ، تیاغ  مال  خلا » هدعلا … 
: هک تسا  نیا  مالک  ریدقت 

يارب مه  و  مینک ، کبـس  ار  امـش  فیلکت  راب  هک  دوب  نیا  يارب  دیروخب  ار  هزور  ضرم  رفـس و  رد  هک  میداد  روتـسد  ار  امـش  ام  رگا 
هیآ دننام  رگید  هک  هدـش  ثعاب  هدـعلا » اولمکتل  و   » هلمج ي داریا  هک  تسین  دـیعب  و  میـشاب ، هدرک  لیمکت  ار  هزور  یـس  ددـع  هکنیا 

هملک مه  دوب و  یفاـک  زین  اـجنیا  يارب  یلبق  هیآ  ناـیب  مه  نوچ  دـنکن  ناـیب  دـشاب  اـسرف  تقاـط  هزور  هک  ار  تروـص  نآ  مکح  یلبق 
« هتساوخن امش  رب  یتخس  »

ناضمر 1 ياه  www.Ghaemiyeh.comینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 834زکرم  هحفص 216 

http://www.ghaemiyeh.com


.درک یم  نآ  رب  تلالد 

 … نورکشت مکلعل  مکیده و  ام  یلع  هللا  اوربکتل  و 

نیا دراد ، راعشا  تسا ) يرگید  حالطـصا  زین  نآ  هک  ضرغ  يانعم  هب  تیاغ  هتبلا   ) تیاغ مال  هکیروط  هب  ثحب  دروم  هلمج  ود  رهاظ 
رهش  » هلمج مینیب  یم  یتقو  نوچ  ار  رفاسم  ضیرم و  يانثتسا  مکح  هن  دننک ، نایب  ار  هزور  لصا  هجیتن  تیاغ و  دنهاوخ  یم  هک  تسا 

رد نآرق  ندـش  لزاـن  ناـضمر و  هزور  بوجو  ناـیم  هک  میمهفیم  نآرقلا ، »…  هیف  لزنا  يذـلا   » هلمج ي هب  درک  دـیقم  ار  ناـضمر »
هزور هب  لاغتـشا  سبلت و  هک  دوش  یم  نیا  هب  تیاغ  يانعم  تشگرب  هجیتن  رد  دراد ، دوجو  یگتـسویپ  طابترا و  هوحن  کـی  ناـضمر 
مالعا ار  ناگدـنب  تیدوبع  دوخ و  تیبوبر  و  دومرف ، لزان  ناشیا  رب  ار  نآرق  هکنیا  رطاـخ  هب  تسا  یلاـعت  قح  یئاـیربک  راـهظا  يارب 

ادـج لطاب  زا  ار  قح  ناشیارب  دوخ  باـتک  اـب  هدومرف و  ناشتیادـه  قح  يوس  هب  هکنیا  لـباقم  رد  هک  دوب  روظنم  نیدـب  زین  و  تشاد ،
هک دوش  یم  ادخ  ياه  تمعن  رکش  یتقو  ینعی  دوش ، یم  تفص  نیا  هب  فصتم  یتقو  هزور  نوچ  .دنرآ و  ياج  هب  ار  شرکـش  هدرک 
زا و  دـشاب ، كاپ  تعیبط  ياه  یگدولآ  زا  راد  هزور  و  دوش ، ماجنا  صـالخا  يور  زا  ینعی  دـشاب ، هزور  ياـنعم  تقیقح  رب  لمتـشم 

: دومرفن هیآ  لابند  اذل  دشوپب ، مشچ  سفن  تایهتشم  نیرتگرزب 

: دومرف لباقم  رد  هکلب  دوش ، یم  ققحم  یعقاو  هزور  اب  اهنت  رکش  نوچ  هللا ، » اورکشتیل  «و 

، تروص نیا  هکنیا  هچ  دوش ، یم  ماجنا  مه  هزور  تروص  اب  ادـخ  تشادـگرزب  ریبکت و  هکنیا  يارب  مکیدـه » ام  یلع  هللا  اوربکتل  «و 
ادج ریبکت  زا  تسا ، » دیما  لعل ؛  » هملک اب  ار  رکش  هلاسم  تهج  نیمه  هب  و  دشاب ، هتشادن  ای  دشاب و  هتشاد  مه  تقیقح 
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« نورکشت مکلعل  و  مکیده ، ام  یلع  هللا  اوربکتل  و  ، » دومرف و  درک ،

: دومرف هزور  هراب  رد  تایآ ، لوا  رد  هک  روطنامه 

« .نوقتت مکلعل  »

یتیاور ثحب 

: هدمآ دوش ) یم  یلاعت  يادخ  دوخ  هب  یهتنم  شدنس  هلسلس  هک  یثیداحا  ینعی   ) یسدق ثیدح  رد 

: دومرف یلاعت  يادخ  هک 

(49  ) .مهدیم ار  نآ  يازج  دوخ  نم  و  تسا ، نم  يارب  طقف  هزور 

: فلؤم

اهنت هک  تسا  نیا  تسا  ناحبس  يادخ  يارب  هزور  هکنیا  هجو  دنا و  هدرک  لقن  یفالتخا  رصتخم  اب  هتبلا  ینـس  هعیـش و  ار  تیاور  نیا 
روما زا  هک  نآ ، لاـثما  جـح و  و  زاـمن ، لـیبق  زا  رگید ، ياـه  تداـبع  فـالخب  دوش ، یم  لیکـشت  یمدـع  روما  زا  هک  تسا  یتداـبع 

ضحم و دناوت  یمن  يدوجو  لعف  هک  تسا  مولعم  و  دنراد ، تلاخد  اهنآ  رد  مه  يدوجو  روما  لقادح  ای  و  دـباییم ، بیکرت  يدوجو 
تینانا تابثا  تیدودـحم و  تفآ  يداـم و  صیاـقن  زا  یلاـخ  نوچ  دـشاب ، ناحبـس  بر  تیبوبر  دـبع و  تیدوبع  راـهظا  رد  صلاـخ 

دراوم رد  هکنانچ  دهد ، ماجنا  ادخ  ریغ  يارب  ار  نآ  زا  یمهس  و  دیآ ، نایم  هب  مه  ادخ  ریغ  دصق  نآ  ماجنا  رد  تسا  نکمم  و  تسین ،
ترابع هک  هزور  ینعی  تسا ، یفن  شا  همه  هک  یلمع  فالخب  دوش ، یم  هدـهاشم  اـهتفآ  نیا  ادـخ  ریغ  يارب  هدجـس  هعمـس و  اـیر و 

اب و  دـنیب ، یم  تاـیدام  ربارب  رد  تراـسا  زا  رتـالاب  ار  دوـخ  شبحاـص  هک  ندرکن ، ناـمهب  نـالف و  و  ندیـشونن ، ندروـخن ، زا  تـسا 
نآ زا  یمهـس  مه  ادـخ  ریغ  هک  تسین  يزیچ  یمدـع  روما  نیا  و  درادـیم ، هگن  كاـپ  سفن  تاوهـش  ثول  زا  ار  دوخ  يرادنتـشیوخ 

هکنیا .دوش و  یمن  ربخ  اب  نآ  زا  ادخ  زج  یسک  اعبط  شراگدرورپ و  هدنب و  نایم  اهنت  تسا  يرما  اریز  دشاب ، هتشاد 
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: هدومرف

رد هکنیا  رب  دنک  یم  تلالد  تقو  نآ  مهدیم  ار  نآ  يازج  نم  ینعی  میناوخب ، مولعم  هغیـص  هب  ار  يزجا »  » هملک رگا  هب » يزجا  انا   » و
هزور هلیسو  هب  ادخ  تدابع  یگدنب و  رد  مه  هدنب  هک  روطنامه  دوش ، یمن  هطساو  هلصاف و  ادخ  وا و  نایم  یـسک  هدنب ، هب  رجا  نداد 

: تسا هدمآ  هقدص  هراب  رد  هکنانچ  دوش ، ربخ  اب  شیراد  هزور  زا  یسک  تشاذگن  و  دادن ، رارق  لیخد  ار  یسک 

: هدمآ مه  نآرق  رد  و  تسین ، هطساو  یسک  ادخ  هدنهد و  هقدص  نیب  و  دریگ ، یم  ادخ  اهنت  ار  هقدص 

: دوش یم  نیا  شیانعم  میناوخب ، لوهجم  هغیص  هب  ار  يزجا »  » رگا اما  و  ( 50 « ) تاقدصلا ذخای  «و 

ماما زا  یفاک  رد  .یلاـعت و  يادـخ  هب  راد  هزور  یکیدزن  زا  دوش  یم  هیاـنک  تراـبع  تقو  نآ  مریگ » یم  رارق  هزور  يازج  نم  دوخ  »
علطم صاخـشا  هک  يروط  هب  تفرگ ، یم  هزور  مه  رـس  تشپ  یتدم  تثعب  لئاوا  رد  ص )  ) ادـخ لوسر  هک  هدروآ  تیاور  قداص ع 

، دریگ یمن  هزور  رگید  دنتفگ  یم  صاخـشا  هک  يروط  هب  درک  یم  كرت  ار  هزور  یتدم  سپـس  دنک و  یمن  كرت  رگید  دنتفگ  یم 
ربمغیپ دوواد  هزور  ناـمه  نیا  هک  درک ، یم  راـطفا  زور  کـی  و  تفرگ ، یم  هزور  زور  کـی  درک ، اـهر  ار  مسر  نیا  یتدـم  زا  دـعب 

هزور ار  نآ  مهدزناپ » هدراهچ و  هدزیـس و   » ینعی هام  نآ  ضیبلا  مایا  هام  ره  رد  و  تشاذـگ ، راـنک  ار  مسر  نیا  یتدـم  زا  دـعب  تسا ،
نیا و  تفرگ ، یم  هزور  هبنـشراهچ  کـی  ود  نآ  نیب  هبنـشجنپ و  ود  زور  هد  ره  رد  و  درک ، كرت  مه  ار  نـیا  سپـس  و  تـفرگ ، یم 

: تفگ هک  هدش  تیاور  دباعلا » هسبنع   » زا و  ( 51  ) .داد همادا  رمع  رخآ  ات  ار  مسر 

ادخ لوسر 
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.تفرگ یم  هزور  ار  هام  ره  زا  زور  هس  ناضمر و  نابعـش و  هلاسهمه  هک  دوب  همانرب  مسر و  نیا  رد  تفر ، ایند  زا  هک  یمایا  رد  (ص )
(52)

: فلؤم

هزور هنرگ  تفرگ و  یم  ص )  ) ادخ لوسر  هک  تسا  یتنـس  هزور  نامه  نیا  و  تسا ، رایـسب  باب  نیا  رد  تیب ع  لها  قیرط  زا  رابخا 
اونمآ نیذلا  اهیا  ای   » هیآ ي ریسفت  رد  هک  هدرک  تیاور  قداص ع  ماما  زا  یـشایع  ریـسفت  رد  .تسا و  ناضمر  هزور  نامه  اهنت  بجاو 

: هدومرف مایصلا » مکیلع  بتک 

: تفگ هک  هدروآ  تیاور  لیمج  زا  و  ( 53  ) .تسا نینمؤم  صوصخم  نیا 

.مدیسرپ لاتقلا » مکیلع  بتک  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای   » و مایصلا ، » مکیلع  بتک  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای   » هیآ ي يانعم  زا  قداص ع  ماما  زا 

: دومرف

دنا هداد  داعم  توبن و  دـیحوت و  هب  تداهـش  رهاظ  هب  هک  يدارفا  یمامت  هصالخ  نیقفانم و  ناهارمگ و  لاح  لماش  اـهباطخ  نیا  همه 
(54  ) .دوش یم 

: دومرف یم  مدینش  قداص ع  ماما  زا  تفگ  هک  هدرک  تیاور  صفح  زا  هیقف  رد  و 

: متشاد هضرع  دوبن ، بجاو  یتما  چیه  رب  مالسا  تما  زا  لبق  ناضمر  هام  هزور 

: دیامرف یم  لجوزع  يادخ  هکنیا  سپ 

؟ تسیچ مکلبق » نم  نیذلا  یلع  بتک  امک  مایصلا  مکیلع  بتک  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  »

: دومرف

ریاس رب  ار  مالـسا  تما  دـنوادخ  نانآ ، يایبنا  رب  اهنت  هکلب  اهتما  رب  هن  اما  هدوب ، بجاو  شا  هزور  مالـسا  تما  زا  لبق  ناـضمر  هاـم  هلب 
(55  ) .دومرف بجاو  مه  شتما  رب  دوب  هدرک  بجاو  دوخ  لوسر  رب  هک  ار  يزیچ  هداد ، يرترب  مما 

: فلؤم

هک هدمآ  ملاع ع  زا  رگید  یتیاور  رد  انعم  نیا  و  تسا ، فیعـض  تسه  نآ  دنـس  رد  دـمحم  نب  لیعامـسا  هکنیا  رطاخ  هب  تیاور  نیا 
رکذ شدنس  الصا  ینعی  تسا ، لسرم  مهنآ 
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هک تسین  نیا  اب  دـعاسم  مه  هیآ  رهاظ  و  تسا ، داحآ  رابخا  زا  لاـح  ره  هب  و  دـشاب ، یکی  تیاور  ود  ره  دـسر  یم  رظن  هب  و  هدـشن ،
هک یئاجنآ  زا  هدوب ، روظنم  يزیچ  نینچ  هک  یـضرف  هب  و  دشاب ، ایبنا  صوصخ  اهنت  مکلبق » نم  نیذلا  یلع  بتک  امک   » هلمج زا  دارم 

.تسا اناد  ادخ  و  دوب ، رترثؤم  رتهب و  هیانک  زا  ایبنا  نآ  مسا  هب  حیرصت  هدوب ، بیغرت  قیوشت و  ینیچ و  هنیمز  ماقم  ماقم 

: تفگ هک  هدرک  تیاور  هدومن  لاؤس  قداص ع  ماما  زا  هک  یسک  زا  یفاک  رد  و 

؟ تسا انعم  کی  هب  ناقرف »  » هملک و  نآرق »  » هملک ایآ  مدیسرپ 

؟ دراد هناگادج  یئانعم  کی  ره  ای  و 

: دومرف

بانج نآ  زا  عماوج  باتک  رد  و  ( 56  ) .دراد رب  رد  ار  بجاو  ماکحا  هک  تسا  یتایآ  نآ  اهنت  ناقرف  و  تسا ، ادـخ  باتک  همه  نآرق 
: دومرف هک  هدرک  تیاور  ع 

: دومرف هک  دنا  هدروآ  تیاور  بانج ع  نآ  زا  یمق  یشایع و  ریسفت  رد  .تسا و  نآرق  رد  هک  یمکحم  هیآ  ره  زا  تسا  ترابع  ناقرف 

.دـنک یم  قیدـصت  ار  لبق  يایبنا  هک  یتایآ  نآ  زا  تسا  ترابع  باتک  و  تسا ، نآرق  رد  هک  یمکحم  رما  ره  زا  تسا  ترابع  ناقرف 
(57)

: فلؤم

هک هدـمآ  رابخا  زا  یـضعب  رد  و  تسا ، راگزاس  هدـش  ود  نآ  يارب  تیاور  رد  هک  یئانعم  اب  مه  باتک »  » هملک و  ناـقرف »  » هملک دوخ 
دیاب هکلب  تفر ، ناضمر  دمآ و  ناضمر  دیوگب  یسک  تسین  هتسیاش  رگید  سپ  تسا  یلاعت  يادخ  يامـسا  زا  یکی  ناضمر »  » هملک

: تفگ

نیا و  تسا ، بیرغ  شدوخ  باب  رد  هک  تسا  يدـحاو  ربخ  تیاور  نیا  و  ثیدـح ) رخآ  ات  ، ) تفر ناضمر  هام  دـمآ و  ناـضمر  هاـم 
زا مالک 
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، دوش یمن  هدـید  ناضمر »  » مان هدـش  دراو  یلاعت  يادـخ  یماسا  هب  عجار  هک  يرابخا  رد  یلو  .هدـش  لقن  زین  هداتق  زا  نیرـسفم  ناـیم 
زا هدراو  تایاور  رد  ناضمر » ود  « » ناناضمر  » هملک زین  دـیآ و  نآ  زا  لبق  هاـم »  » هملک هکنیا  نودـب  ناـضمر »  » هملک هکنیا  رب  هوـالع 

هدمآ ثیداحا  رد  ناضمر »  » هملک اج  ره  میهد  لامتحا  هک  تسا  دیعب  ادج  نیا  و  هدمآ ، رایـسب  تیب ع  لها  همئا  و  ص )  ) ادخ لوسر 
هک هدش  تیاور  هتابن  نب  حابـص  زا  یـشایع  ریـسفت  رد  و  ( 58  ) .دـشاب هتخادـنا  نآ  زا  ار  رهـش »  » هملک يوار  و  هدوب ، ناضمر » رهـش  »

: تفگ

: متشاد هضرع  قداص ع  ماما  هب  نم 

: متشاد هضرع  تسیچ ؟ لئاسم  نآ  دیسرپ  ترضح  مسرپب  امش  زا  ار  هلاسم  دنچ  داد  روتسد  نم  هب  روفعی  یبا  نبا 

: دسرپ یم  امش  زا  وا 

؟ منک ترفاسم  تسا  زیاج  ایآ  مشاب  لزنم  رد  نم  دمآ و  ناضمر  هام  یتقو 

: دومرف

: دیامرف یم  یلاعت  يادخ 

« ، همصیلف رهشلا  مکنم  دهش  نمف  »

ای و  هرمع ، ای  جـح و  يارب  رگم  دـنک ، ترفاسم  دـناوت  یمن  دـشاب  شاهداوناخ  نایم  رد  دـنک و  كرد  ار  ناضمر  هاـم  سک  ره  سپ 
(59  ) .دوشب فلت  دورن  شلابند  هب  رگا  دسرتیم  هک  یلام  بلط  يارب 

: فلؤم

تسا زیاج  ناضمر  رد  ترفاسم  نوچ  تسا  هدرک  رفـس  تهارک  مکح  يارب  هیآ  قالطا  زا  ماما  هک  تسا  یفیطل  هدافتـسا  هتکن  نیا  و 
: دومرف هک  هدروآ  تیاور  نیسحلا ع  نب  یلع  زا  یفاک  رد  .تهارک و  اب  اما 

: دنا هتفگ  یضعب  دنا ، هدرک  فالتخا  نآ  رد  هماع  ضرم ، لاح  رد  رفس و  رد  هزور  اما 

، دریگب دیابن  دنا  هتفگ  رگید  یضعب  و  دریگب ، هزور  دناوت  یم  رفاسم  ضیرم و 

دیاب میئوگ  یم  ام  یلو  دریگن ، تساوخن  رگا  دریگب و  تساوخ  رگا  تسا ، راتخم  دنا  هتفگ  موس  هفیاط 
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ضرم لاح  ای  رفـس و  رد  رگا  سپ  دریگب ، دـیابن  هزور  هک  تسا  نیا  روظنم  ، ) دـنک راطفا  و  دنکـشب ، ار  هزور  امتح  لاـح  ود  نیا  رد 
ناک نمف  ، » دـیامرف یم  لجوزع  يادـخ  هکنیا  يارب  دـنک ) اضق  هراـبود  ار  زور  دـنچ  نآ  دـیاب  تسین  تسرد  شا  هزور  دریگب  هزور 

(60 « ) .رخا مایا  نم  هدعف  رفس  یلع  وا  اضیرم  مکنم 

: فلؤم

مکنم دهش  نمف   » هلمج ریـسفت  رد  هک  هدروآ  تیاور  رقاب ع  ماما  زا  یـشایع  ریـسفت  رد  .تسا و  هدرک  لقن  زین  یـشایع  ار  تیاور  نیا 
: هدومرف همصیلف » رهشلا 

هاـم سک  ره  هک  هدـناسر ، ار  اـنعم  نیا  هاـتوک  یتراـبع  رد  هکنیا  يارب  تسا ! نشور  دـنک  شلقعت  هک  یـسک  يارب  ناـیب  نیا  ردـقچ 
(61  ) .دروخب ار  شا  هزور  دیاب  درک  ترفاسم  ناضمر  هام  رد  سک  ره  و  دریگب ، ار  شا  هزور  دیاب  درک  كرد  ار  ناضمر 

: فلؤم

همئا بهذـم  نیا  و  تسا ، دایز  رایـسب  دروخب  ار  شا  هزور  دـیاب  امتح  رفاـسم  ضیرم و  هکنیا  رد  تیب ع  لـها  همئا  زا  هدراو  تاـیاور 
يروط هب  هفیرش  هیآ  و  دننادیم ،) يرایتخا  ضیرم  رفاسم و  يارب  ار  ناضمر  هزور  هک  تنـس  لها  ياملع  فالخب  ، ) تسا تیب ع  لها 

: دومرف هجوت  هدنناوخ  هک 

: تفگ هک  هدمآ  تیاور  ریصب  یبا  زا  یشایع  ریسفت  رد  زین  و  ( 62  ) .دراد تلالد  تیب ع  لها  همئا  بهذم  رب 

: دومرف مدیسرپ  نیکسم » ماعط  هیدف  هنوقیطی  نیذلا  یلع  و   » هلمج ي يانعم  زا  ع )  ) ماما زا  نم 

نامه ریسفت  رد  رقاب ع  ماما  زا  ریـسفت  نامه  رد  زاب  و  ( 63  ) .دـنرادن نتفرگ  هزور  یئاناوت  هک  تسا  یناگدروخلاس  نارامیب و  روظنم 
: دومرف هک  هدرک ، لقن  هیآ 

قداص ماما  زا  ریسفت  نامه  رد  زین  و  ( 64  ) .دهدیم شرازآ  شطع  هک  تسا  یسک  هدروخلاس و  روظنم 
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: دومرف هک  هدروآ  تیاور  ع 

(65  ) .دشاب اسرف  تقاط  ناشیارب  هزور  هک  یناگدروخلاس  دسرتب و  شدنزرف  ناج  زا  هک  تسا  ینز  روظنم 

: فلؤم

ناضمر هام  مایا  زا  لبق  هک  دـنا  ینارامیب  نآ  ضیرم  زا  دارم  ریـصب  یبا  تیاور  رد  و  تسا ، رایـسب  همئا ع  زا  هیآ ، ریـسفت  رد  تایاور 
هلمج ي رد  ضیرم »  » هملک هک  تسا  حـضاو  نوچ  دـنروآ ، اج  هب  لاس  مایا  ریاس  رد  ار  ناضمر  هزور  ياضق  دـنناوتن  دنـشاب و  راـمیب 

.تسا شطع  يرامیب  يانعم  هب  هدـمآ  تیاور  رد  هک  شاطع »  » هملک و  دوش ، یمن  هدربماـن  ضیرم  لـماش  اـضیرم » مکنم  ناـک  نمف  »
(. دشاب دنق  ضرم  نامه  ارهاظ  هک  ( ) 66)

: دومرف هک  هدمآ  تیاور  قداص ع  ماما  زا  دیعس  زا  ریسفت  نامه  رد  زاب  مجرتم » »

.تسین نابرق  زور  زا  ریغ  هک  ریبکت  متشاد  هضرع  تسه ، ریبکت  مهرطف  دیع  رد 

: دومرف

.دوش هتفگ  دـیع  زامن  تعکر  ود  رـصع و  رهظ و  رجف و  ءاـشع و  برغم و  رد  هک  تسا  بحتـسم  نکیل  تسه ، مه  رطف  دـیع  رد  ارچ 
: دومرف قداص ع  ماما  تفگ  هک  هدرک  تیاور  شاقن  دیعس  زا  یفاک  رد  و  ( 67)

بحتسم تقو  هچ  رد  ریبکت  نیا  مدیسرپ  دیوگ ، یم  تسا ، بحتسم  هکلب  تسین  بجاو  اما  تسه ، ریبکت  رطف  دیع  بش  رد  نم  يارب 
؟ تسا

: دومرف

: متشاد هضرع  دیوگ  یم  دوش ، یم  عطق  هاگنآ  دیع  زامن  حبص و  زامن  رد  اشع و  برغم و  رد  دیع  بش  رد 

؟ میوگب ریبکت  هنوگچ 

: دومرف

یم هک  ادخ  مالک  زا  روظنم  و  انادـه » ام  یلع  ربکا  هللا  دـمحلا ، ربکا و هللا  هللا  ربکا ، هللا  و  هللا ، الا  هلا  ال  ربکا ، هللا  ربکا ، هللا   » یئوگ یم 
: دیامرف

ناتتیاده هکنیا  ربارب  رد  ار  ادخ  .دینک و  لماک  ار  زامن  هک  تسا  نیا  شیانعم  نوچ  تسا ، نیمه  هدعلا » اولمکتل  «و 
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: دیئوگب هک  تسا  نیمه  ریبکت  و  دینک ، ریبکت  هدرک 

« دمحلا و هللا  ربکا ، هللا  و  هللا ، الا  هلا  ال  ربکا ، هللا  »

: دیوگ یم  يوار 

(68  ) .تفگ دیاب  راب  راهچ  ار  رخآ  ریبکت  هک  هدمآ  يرگید  تیاور  رد 

: فلؤم

بتارم رب  دوش  لمح  تسا  نکمم  دنادیمن  يرگید  دنادیم و  بحتسم  زین  رصع  رهظ و  رد  ار  ریبکت  یکی  هک  تیاور  ود  نیا  فالتخا 
: دومرف هکنیا  و  رتبحتسم ، یلوا  و  دشاب ، بحتسم  یمود  ینعی  بابحتسا ،

زاب دـینک و  لیمکت  ار  هزور  ددـع  دـیع ، زامن  ندـناوخ  اب  هک  دـشاب  نیا  روظنم  دـیاش  تسا  زامن  لامکا  هدـعلا » اولمکتل  و   » زا روظنم 
 …« مکیده ام  یلع  هللا  اوربکتل  و  ، » هلمج رهاظ  زا  ام  هک  یئانعم  اب  نیا  و  درک ، تیاده  ار  امـش  ادـخ  هک  دـیئوگب ، ار  تاریبکت  دوخ 

هلمج ي رد  قباس  رد  هکنآ  ریظن  تسا ، بوجو  دروم  زا  یبابحتـسا  مکح  هدافتـسا  ماما  مـالک  هکنیا  يارب  درادـن ، تاـفانم  میدـیمهف 
دنک كرد  ار  هام  لوا  هک  یسک  يارب  ناضمر  هام  رد  ترفاسم  تهارک  نآ ، زا  متفگ  هک  تشذگ ، همصیلف » رهشلا  مکنم  دهش  نمف  »
هلمج رد  دنا  هتفگ  هداد و  یضعب  هک  تسا  لامتحا  نیا  دیؤم  ریخا  تیاور  ياج  ود  رد  تاریبکت  رخآ  فالتخا  و  دنا ، هدرک  هدافتـسا 

یشایع ریسفت  رد  .تسا و  دمح  يانعم  نمضتم  هدش  يدعتم  یلع »  » فرح اب  هکنیا  لیلد  هب  ریبکت  مکیده » ام  یلع  هللا  اوربکتل  و   » ي
: تفگ هک  هدرک  تیاور  قداص ع  ماما  زا  ریمع  یبا  نبا  زا 

: متشاد هضرع  ترضح  نآ  هب 

، تفرگ یم  هزور  زور  هن  تسیب و  ص )  ) ادـخ لوسر  هکنیا  رب  ینبم  دراد  نایرج  اهنابز  رـس  رب  ام  نیب  رد  هک  یثیداـحا  موش  تیادـف 
ثیداحا ایآ  تفرگ ؟ یم  هزور  زور  یس  دیوگ ، یم  هک  یثیداحا  زا  تسا  رتشیب 
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؟ تسا تسرد  لوا 

: دومرف

یم نآرق  هک  تسا  نیا  مه  شتلع  و  هتفرگن ، هزور  زور  یـس  زا  ریغ  ص )  ) ادـخ لوـسر  و  تـسین ، ادـخ  نخـس  اـهنآ  زا  هـملک  کـی 
: دیامرف

(69 ( ؟ درک یم  صقان  ار  نآ  ص )  ) ادخ لوسر  ایآ  و  هدعلا » اولمکتل  «و 

: فلؤم

: دومرف ماما  هکنیا 

رهاظ میتفگ  و  میدرک ، ام  هک  ینایب  رب  دراد  تلالد  تیاور  و  يراکنا ، تسا  یماهفتـسا  درک » یم  صقان  ارنآ  ص )  ) ادـخ لوسر  ایآ  »
: هک هدرک  لقن  هعیش  نایوار  یضعب  زا  یقرب  نساحم  رد  .تسا و  ناضمر  هام  لیمکت  لیمکت ،

.تسا تیـالو  تیادـه ، زا  روظنم  و  میظعت ، مکیدـه » اـم  یلع  هللا  اوربکتل  و   » هلمج ي رد  ریبکت  زا  روظنم  هتفگ  دنـس  رکذ  نودـب  وا 
(70)

: فلؤم

شمان هک  دشاب  یتانایب  مسق  نامه  لیبق  زا  تسا  نکمم  تسا و  قادصم  رب  یلک  قیبطت  باب  زا  دشاب  تیالو  يانعم  هب  تیاده  هکنیا 
: دنا هدومرف  رسع » رسی و   » هملک ود  يانعم  رد  هدمآ و  تایاور  زا  یضعب  رد  هکنانچ  دنا ، هتشاذگ  لیوات  ار 

: هک هدرک  لقن  قداص ع  ماما  زا  ثایغ  نب  صفح  زا  یفاک  رد  .تسادخ و  نانمشد  اب  یتسود  ادخ و  اب  تفلاخم  رسع  تیالو و  رسی 

: تفگ

: دیامرف یم  هک  مدیسرپ ، لجوزع  يادخ  مالک  زا  بانج  نآ  زا 

شرخآ لوا و  نیب  ههد  ود  رد  هکنیا  اب  دـش ، لزان  ناضمر  هام  رد  نآرق  دـیامرف  یم  روطچ  نآرقلا ، » هیف  لزنا  يذـلا  ناـضمر  رهـش  »
(71 ( ؟ هدش لزان 

: دومرف ع )  ) ماما

هاگنآ دـیدرگ ، لزان  نیمز  هب  جـیردت  هب  لاس  تسیب  لوط  رد  سپـس  دـش و  لزان  رومعملا  تیب  هب  هراب  کـی  ناـضمر  هاـم  رد  نآرق 
: دومرف
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رد روبز  و  ناـضمر ، مشـش  زور  رد  تاروت  و  دـش ، لزاـن  ناـضمر  هاـم  زا  بش  نیلوا  رد  میهاربا  فحـص  هدومرف  ص )  ) ادـخ لوسر 
رد نآرق  ناضمر و  مهدجیه 
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هدرک لقن  ص )  ) ادخ لوسر  زا  بانج  نآ  قداص و  ماما  زا  یفاک  هک  ار  تیاور  نیا  فلؤم : .هدش  لزان  ناضمر  هام  زا  موس  تسیب و 
(. 72  ) تسا هدرک  لقن  ص )  ) ادخ لوسر  زا  عقسا  نب  هلثاو  زا  ار  نآ  قیرط  دنچ  هب  روثنملا  ردلا 

: تفگ هک  هدرک  تیاور  بوقعی  زا  هیقف  یفاک و  رد  زین  و 

؟ تسه هلاسهمه  ای  هتشذگ و  ایآ  هک  دیسرپ ، یم  ردق  بش  زا  قداص ع  ماما  زا  هک  مدینش  ار  يدرم 

: دومرف

رد هک  هدرک  تیاور  سابع  نبا  زا  روثنملا  ردلا  رد  و  ( 73  ) .دوش یم  هتشادرب  مه  نآرق  دوش ، هتـشادرب  و  دورب ، نیب  زا  ردق  بش  رگا 
: تفگ ردق  هلیل  هکرابم و  هلیل  ناضمر و  هام  هراب 

و دـش ، لزان  رومعملا  تیب  هب  رکذ  زا  میرک  نآرق  هام  نآ  رد  هک  تسا ، عقاو  ناـضمر  هاـم  رد  هک  تسا  هکراـبم  هلیل  ناـمه  ردـق  هلیل 
ص)  ) ادخ لوسر  هب  جیردت  هب  سپـس  و  تفرگ ، رارق  اجنآ  رد  نآرق  هک  تسا ، ایند  نامـسآ  رد  ناگراتـس  عقوم  نامه  رومعملا  تیب 

(74  ) .دشیم لزان  اهگنج  هراب  رد  یتایآ  یهن و  رد  یتمسق  رما و  رد  یتمسق  دش ، لزان 

: فلؤم

زا ار  دوخ  هیرظن  نیا  هک  دـیآ  یم  رب  نینچ  سابع  نبا  راتفگ  زا  و  هدـش ، تیاور  زین  ریبج  نب  دیعـس  دـننام  سابع  نبا  ریغ  زا  انعم  نیا 
رومعملا و تیبلا  روشنم و  قر  یف  روطـسم  باـتک  و   » تاـیآ و  ( 75 « ) میکحلا رکذـلا  و   » هیآ ي دـننام  هدرک ، هدافتـسا  ینآرق  تایآ 

هسمی نونکم ال  باتک  یف  میرک ، نآرقل  هنا  میظع ، نوملعت  ول  مسقل  هنا  و  موجنلا ، عقاومب  مسقا  الف   » تایآ و  ( 76 « ) عوفرملا فقسلا 
(77 « ) نورهطملا الا 

« اظفح حیباصمب و  ایندلا  ءامسلا  انیز  و   » هیآ ي و 
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(78)

ياجک زا  هک  تسین  مولعم  تسه و  يو  مالک  رد  هک  یماهبا  هطقن  اهنت  تسا ، نشور  تایآ  نیا  همه  اب  سابع  نبا  راتفگ  طاـبترا  هک 
نیا رب  هعقاو  هروس  تایآ  تلـالد  و  تسا ، نآرق  نطوم  و  لوا ، نامـسآ  ناگراتـس ، لـحم  هتفگ : هک  تسا  نیا  هدرک ، هدافتـسا  نآرق 

ام ثحب  هللا  ءاش  نا  هک  تسا  نامـسآ  رد  رومعملا  تیب  هک  هدـمآ  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  همئا  تاـیاور  رد  هلب  .تسین  نشور  اـنعم 
هباشتم مکحم و  میرک  نآرق  دـننام  مه  ثیداـحا  هک  تسا  نیا  تسا ، مزـال  شرکذـت  هک  يرگید  بلطم  .دـمآ  دـهاوخ  نآ  نوماریپ 

زجاع شکرد  زا  رـشب  مهف  هک   ) قیاقح هنوگ  نیا  لثم  رد  اـصوصخم  و  تسا ، عیاـش  رایـسب  ثیداـحا  ناـیم  رد  زمر  هراـشا و  و  دراد ،
هب يارب  هک  تسا  مزال  دنمـشناد  درف  کی  رب  مرج  ال  روجـسم ، رحب  و  رومعم ، تیب  نامـسآ و  و  بجح ، و  ملق ، و  حول ، دـننام  تسا )

.دروآ تسدب  ار  مالک  نئارق  دنک  یعس  مالک  یعقاو  يانعم  ندروآ  تسد 

اهتشون یپ 

.دنتخورف دنچ  یمهرد  يزیچان ، ياهب  هب  ار ) فسوی   ) ار وا  و   - 1

هیآ 02 فسوی  هروس 

.دش ررقم  صاصق  ناگتشک  هراب  رد  امش  يارب  دیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا   - 2

هیآ 871 هرقب  هروس 

تیصو نادنواشیوخ  ردام و  ردپ و  يارب  دراذگ  ياج  هب  یلام  رگا  دسر  ارف  امـش  زا  یکی  گرم  هک  یماگنه  دش  ررقم  امـش  رب   - 3
.دنک

هیآ 081» هرقب  هروس  »

.درک میهاوخ  هبلغ  منالوسر  نم و  هک  هدنار  ءاضق  ادخ   - 4

هیآ 12 هلداجم  هروس 

.دنراد لابند  زا  هک  رثا  هچنآ  و  دنداتسرف ، شیپ  زا  هچنآ  میسیونیم   - 5

هیآ 21 سی  هروس 

رد صخش  هک  میتشون  لیئارسا ) ینب   ) ناشیا رب  و   - 6
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( .تسا لوتقم  ربارب  وا  ناج  دنشکب و  ار  لتاق  دنراد  قح  لوتقم  ءایلوا  تشک  ار  يرگید  یسک  رگا  ینعی   ) تسا صخش  لباقم 

هیآ 54 هدئام  هروس 

.دیا هدرک  دوخ  هب  زین  دینک  يدب  رگا  و  دیا ، هدرک  یکین  دوخ  هب  دینک  یکین  رگا   - 7

هیآ 7 ءارسا  هروس 

.تسا زاین  یب  انامه  ادخ  و  دیئادخ ، هب  ناجاتحم  نامه  امش  مدرم  يا  ناه   - 8

هیآ 51 رطاف  هروس 

ار ادخ  تایآ  ناراکمتـس  هکلب  دننک ، یمن  بیذکت  ار  وت  اهنآ  یلو  هدرک ، كانهودـنا  ار  وت  نانآ  نخـس  هکنیا  زا  میراد  ربخ  ام   - 9
دننک یم  راکنا 

هیآ 33 ماعنا  هروس 

رتهب امـش  يارب  نآ  دیـشکب  دـنا ) هدـیتسرپ  هلاسوگ  هک  ار  یناسک  ینعی   ) ار ناتدوخ  دـینک و  تشگزاب  نات  هدـننیرفآ  يوس  هب   - 10
.تسا

هیآ 45 هرقب  هروس 

.تسا رتهب  امش  يارب  نیا  دیراذگاو  ار  يرگادوس  ادخ و  رکذ  يوس  هب  دیباتشب   - 11

هیآ 9 هعمج  هروس 

.دینادب رگا  تسا  رتهب  امش  يارب  نیا  دینک  يداهج  دوخ  ناج  لام و  اب  ادخ  هار  رد  دیروآ و  يادخ  هب  نامیا   - 12

هیآ 11. فص  هروس 

.دینک شکرد  امش  هک  دشاب  میدرک  یبرع  یندناوخ و  یباتک  ار ) نآرق   ) ار نآ  ام   - 13

هیآ 3 فرخز  هروس 

.میدرک شلزان  جیردت  هب  یناوخب و  شمدرم ، رب  مک  مک  ات  میدرک  تمسق  تمسق  ار  نآ  هک  ینآرق  و   - 14

هیآ 601 ءارسا  هروس 

امش يوگتفگ  همه  ادخ  و  دینش ، درک  یم  هوکـش  ادخ  هب  درک و  یم  هلداجم  وت  اب  شرـسمه  هراب  رد  هک  سک  نآ  نخـس  ادخ   - 15
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.دونشیم ار 

هیآ 1 هلداجم  هروس 

دننک یم  اهر  يا  هداتسیا  هک  یلاح  رد  نخس  طسو  رد  ار  وت  دننیب  یم  يوهل  ای  تراجت  نوچ  و   - 16

هیآ 11 هعمج  هروس 

ار دوخ  دهع  هک  ینادرم   - 17
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شوگ نیرتمک  و  دنرمع ، ندمآرـس  رظتنم  رگید  یـضعب  و  هدمآرـس ، ناشرمع  ناشیا  زا  یـضعب  دننک ، یم  افو  دنا  هتـسب  ادـخ  اب  هک 
.دنزاس یمن  نوگرگد  ار  دوخ  دهع  زا  ياه 

هیآ 32 بازحا  هروس 

.میا هتشاد  ار  یناسر  میب  راک  هراومه  ام  هک  میدرک ، لزان  تکرب  اب  یبش  رد  ار  نآ  ام  هک  رگنشور  باتک  هب  دنگوس   - 18

هیآ 3 ناخد  هروس 

.میدرک لزان  ردق  بش  رد  ار  نآ  ام   - 19

هیآ 1 ردق  هروس 

هیآ 581 هرقب  هروس   - 20

هیآ 3 ناخد  هروس   - 21

هیآ 1 ردق  هروس   - 22

.میاهدرک لزان  الاب  زا  ار  نآ  ام  هک  یبآ  لثم   - 23

هیآ 42 سنوی  هروس 

.دننک ربدت  شتایآ  رد  ات  تکرب  رپ  یباتک  وت  رب  میدرک  شلزان  ام  هک  یباتک   - 24

هیآ 92 هروس ص 

.دش ادج  مه  زا  شتایآ  سپس  و  دوب ، هدرشف  ریبخ ، میکح  دزن  البق  هک  تسا  یباتک   - 25

هیآ 1 دوه  هروس 

نامیا هک  یموق  ياربتـسا  تمحر  تیادـه و  هک  یباتک  میداد  لیـصفت  ملع  يور  زا  هک  میاـهدروآ  یباـتک  اـهنآ  يارب  اـققحم   - 26
نالوسر هک  دننک  یم  رارقا  دنا  هدرک  شومارف  ار  نآ  شیپ  زا  هک  اهنآ  دیایب  شلیوات  هک  يزور  دنرظتنم  ار  نآ  لیوات  زج  ایآ  دنروآ 

.دنتفگ قح  هدمآ و  قح  هب  ام  راگدرورپ 

35 هیآ 25 -  فارعا  هروس 

یباتک تسا  اهباتک  نامه  لیصفت  شدوخ و  رـصع  ینامـسآ  بتک  قدصم  نکیل  دز ، ءارتفا  ادخ  هب  ناوتب  هک  تسین  یباتک  نیا   - 27
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نادـب یملع  هطاحا  هک  دـننک  یم  بیذـکت  ار  يزیچ  نانیا  هکلب  دـیامرف :) یم  هک  اجنآ  ات   ) نیملاعلا بر  هیحان  زا  کش  نودـب  تسا 
.هدماین شلیوات  زونه  و  دنرادن ،

73 هیآ 93 -  سنوی  هروس 

ار نآ  ام  هک  رگنشور  باتک  هب  دنگوس  مح   - 28
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هنازرف دنلب و  یماقم  ام  دزن  هک  دوب ، یلـصا  یباتک  رد  باتک  نآ  هنرگ  و  دینک ، لقعت  امـش  دیاش  ات  میدرک ، یبرع  یندناوخ و  یباتک 
.دراد

4 هیآ 1 -  فرخز  هروس 

يا همان  رد  دنمجرا  تسا  ینآرق  اققحم  تسا  گرزب  يدنگوس  دـینادب  رگا  نآ  و  مروخن ، ناگراتـس  ياه  هاگیاج  هب  دـنگوس   - 29
.تسا نایناهج  راگدرورپ  زا  یندرک  لزان  دنباین  یسرتسد  نآ  هب  ناگدش  كاپ  زج  هتفهن ،

هیآ 08 هعقاو  هروس 

.دراد رارق  ظوفحم  حول  رد  هک  تسا  دیجم  ینآرق  نآ   - 30

هیآ 22 جورب  هروس 

.ظوفحم یحول  رد  دنمجرا  تسا  ینآرق  نآ  هکلب   - 31

هیآ 22 جورب  هروس 

.میدرک لزان  ار  نآرق  نآ  رد  هک  ناضمر  هام   - 32

هیآ 581 هرقب  هروس 

.ردق بش  رد  ار  نآرق  میدرک  لزان  ام   - 33

هیآ 1 ردق  هروس 

.كرابم یبش  رد  ار  نآرق  میدرک  لزان  ام   - 34

هیآ 2 ناخد  هروس 

.نکم هلجع  شیحو  ندش  مامت  زا  لبق  نآرق  رد   - 35

هیآ 411 هط  هروس 

سپ تسا ، اـم  هدـهع  هب  شندـناوخ  زین  نآ و  عمج  هکنوچ  یـشاب ، هدرک  هلجع  نآ  هب  هک  هدـم ، تکرح  نادـب  ار  دوـخ  ناـبز   - 36
.مینک نایب  ارنآ  هک  تسا  ام  هدهع  هب  سپس  و  نک ، يوریپ  ار  شندناوخ  میدناوخ  ارنآ  هکنیمه 

91 تایآ 51 -  تمایق  هروس 
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هیآ 7 نارمع  لآ  هروس   - 37

.ناگدنهد میب  میتسه  ام  كرابم و  یبش  رد  ار  نآرق  میدرک  لزان  ام   - 38

هیآ 2 ناخد  هروس 

هیآ 1 قلع  هروس   - 39

.ناسرتب زیخرب و  هدیچیپ  دوخب  هماج  يا   - 40

1 هیآ 2 -  رثدم  هروس 

هدنب نآ  رگا  هک  ینادیم  چیه  هدننک  یهن  يا  وت  درک ، یم  یهن  دناوخب  زامن  هکنیا  زا  ار  ياهدنب  هک  ار  یسک  نآ  يدید  ایآ   - 41
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ایآ وگب  وت  ربماـیپ  يا  ینک ، یهن  شزاـمن  زا  ار  وا  وـت  هک  درادـن  اـج  رگید  دـهد ، روتـسد  يراـکزیهرپ  هب  اـی  و  دـشاب ، تسار  هار  رب 
هک دنادیمن  وا  ایآ  یتسار  تشاد ؟ دهاوخ  يرفیک  هچ  دنادرگب  يور  وت  زا  و  دنک ، بیذکت  ار  وت  رگا  هک  ار  هدننک  یهن  نآ  ینادـیم 

درادـنرب تسد  ربمایپ  رازآ  زا  رگا  تسین  اه  یگداس  نیا  هب  نایرج  هک  دـنادب  دراد ؟ عالطا  وا  دـصق  زا  و  دـنیب ، یم  ار  وا  راتفر  ادـخ 
دوخ هریـشع  هلیبق و  سلجم و  لها  دـیاب  سپ  تفرگ ، میهاوخ  تسا  راکاطخ  وگغورد و  يدرم  یناشیپ  يوم  هک  ار  وا  یناـشیپ  يوم 

ربم وا  نامرف  تسا  نانچ  هن  .دریگارف  ار  وا  ات  دناوخ ، میهاوخ  وا  هیلع  ار  خزود  هنابز  يدوز  هب  مه  ام  دنهد  يرای  ار  وا  ات  دـناوخب ، ار 
.وش کیدزن  نک و  هدجس  نانچمه  نکم  كرت  ار  زامن  و 

هیآ 91 قلع  هروس 

.میداد ار  گرزب  نآرق  نیا  هیآ و  تفه  ار  وت  انامه  و   - 42

هیآ 78 رجح  هروس 

هیآ 32 رمز  هروس   - 43

.نادرگ يور  ناکرشم  زا  نک و  راکشآ  ياهداد  روتسد  ار  هچنآ   - 44

هیآ 59 رجح  هروس 

هیآ 97. هعقاو  هروس   - 45

.دننادیمن مدرم  رتشیب  یلو   - 46

هیآ 03 مور  هروس 

.دنمهفیمن ار  نآ  نایاناد  زج  هب  نکیل  مینز و  یم  مدرم  يارب  ار  اهلثم  نیا  و   - 47

هیآ 34 توبکنع  هروس 

رون يوس  هب  اهتملظ  زا  هدومن  تیاده  تمالس  ياه  هار  يوس  هب  دنیوا  يدونشوخ  وریپ  هک  ار  یناسک  نآرق  هلیـسو  هب  دنوادخ   - 48
.دنایامن یم  هار  ناشمیقتسم  طارص  يوس  هب  شدوخ و  نذا  اب  دنک  یم  نوریب 

هیآ 61 هدئام  هروس 

ثیدح 41 راونالاراحب ج 69 ص 542   - 49

و  - 50
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.ار تاقدص  دریگ  یم  دنوادخ 

هیآ 501 هبوت  هروس 

هللا ص ص 98 و 19 لوسر  موص  باب  یفاک ج 4  عورف  51 و 52 - 

یشایع ج 1 ص 87 ریسفت  53 و 54 - 

ثیدح 41 هیقف ج 2 ص 16   - 55

یفاک ج 2 ص 036 ح 11 لوصا   - 56

یمق ج 1 ص 69 ریسفت  یشایع ج 1 ص 9 و  ریسفت   - 57

لئاسو ج 7 ص 232  - 58

یشایع ج 1 ص 08 ریسفت   - 59

یفاک ج 4 ص 68 عورف   - 60

یشایع ج 1 ص 18  - 61

لئاسو ج 7 ص 451 و ص 321  - 62

97 یشایع ج 1 ص 87 -  ریسفت   - 63

97 یشایع ج 1 ص 87 -  ریسفت  64 و 65 - 

یشایع ج 1 ص 28 ریسفت  66 و 67 - 

یفاک ج 4 ص 661 عورف   - 68

یشایع ج 1 ص 28 ریسفت   - 69

تیالو باب  نساحم ص 701   - 70

یفاک ج 2 ص 826 لوصا   - 71

روثنملا ج 1 ص 981 ردلا   - 72
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هیقف ج 2 ص 101 ثیدح 7 و  یفاک ج 4 ص 851  عورف   - 73

روثنملا ج 1 ص 981 ردلا   - 74

هیآ 85 نارمع  لآ  هروس   - 75

.هتشگ دنلب  فقس  رومعم و  تیب  هب  دنگوس  و  ریذپ ، راشتنا  یقاروا  رد  هدش  يدنب  رطس  باتک  هب  دنگوس   - 76

هیآ 5 روط  هروس 

یباتک هدوب ، ناهنپ  باتک  رد  میرک  نآرق  هک  میظع ، تسا  يدنگوس  دـینادب  رگا  دـنگوس  نیا  هک  ناگراتـس  لحم  هب  دـنگوس   - 77
.دنرادن سامت  نآ  اب  ناکاپ  زج  هک 

هیآ 97» هعقاو  هروس 

.میداد تنیز  یئاهغارچ  هب  ار  ایند  نامسآ  ام   - 78

.« هیآ 21 تلصف  هروس  »
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یلاعت هللا  ناوضر  ییابطابط  همالع  داتسا  هحفص 3  مود  دلج  نازیملا  همجرت 

هداز حالف  نیسح  دمحم  هدنروآدرگ  هزور  ثیدح  لهچ   - 5

مالسا ياه  هیاپ   - 1

: مالسلا هیلع  رقابلا  لاق 

.هیالولا موصلا و  جحلا و  هاکزلا و  هولصلا و  یلع  ءایشا ، هسمخ  یلع  مالسالا  ینب 

: دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

(. یمالسا يربهر   ) تیالو هزور و  جح و  تاکز  زامن و  رب  تسا ، راوتسا  زیچ  جنپ  رب  مالسا 

ح 1 ج 4 ص 26 ، یفاک ، عورف 

هزور هفسلف   - 2

: مالسلا هیلع  قداصلا  لاق 

.ریقفلا ینغلا و  هب  يوتسیل  مایصلا  هللا  ضرف  امنا 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

.دندرگ يواسم  ریقف ) ینغ و   ) رادن اراد و  هلیسو  نیدب  ات  هدرک  بجاو  ار  هزور  دنوادخ 

ح 1 ج 2 ص 34 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال 

صالخا نومزآ  هزور   - 3

: مالسلا هیلع  نینموملاریما  لاق 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما  قلخلا  صالخال  ءالتبا  مایصلا  هللا …  ضرف 

.دیامزایب ار  قلخ  صالخا  نآ  هلیسو  هب  ات  درک  بجاو  ار  هزور  دنوادخ 

تمکح 252 هغالبلا ، جهن 

تمایق روآ  دای  هزور   - 4
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: مالسلا هیلع  اضرلا  لاق 

.رخالا رقف  یلع  اولدتسیف  شطعلا  عوجلا و  ملا  اوفرعی  یکل  موصلاب  اورما  امنا 

: دومرف مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

.دنبایب ار  ترخآ  یگراچیب  رقف و  نآ  هطساو  هب  دنمهفب و  ار  یگنشت  یگنسرگ و  درد  ات  دنا  هدش  رما  هزور  ماجنا  هب  مدرم 

ج 4 ص 4 ح 5 هعیشلا ، لئاسو 

ص 01 عیارشلا ، للع 

ندب تاکز  هزور   - 5

.مایصلا نادبالا  هاکز  هاکز و  یئیش  لکل  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

.تسا هزور  اهندب  تاکز  تسا و  یتاکز  يزیچ  ره  يارب 

ح 3 ص 26 ، ج 4 ، یفاکلا ،

شتآ رپس  هزور   - 6

.رانلا نم  هنج  موصلا  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

.تسا منهج »  » شتآ رپس  هزور 

« .دوب دهاوخ  ناما  رد  منهج  شتآ  زا  ناسنا  نتفرگ  هزور  هطساو  هب  ینعی  »

ج 4 ص 261 یفاکلا ،

هزور تیمها   - 7

.داهج رحلا  یف  موصلا 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
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.تسا داهج  امرگ ، رد  نتفرگ  هزور 

ص 752 ج 69 ، راونالا ، راحب 

سفن هزور   - 8

: مالسلا هیلع  نینموملاریما  لاق 

.مایصلا عفنا  ایندلا  تاذل  نع  سفنلا  موص 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نانموملاریما 

.تساه هزور  نیرتدنمدوس  يویند  ياه  تذل  زا  سفن  هزور 

ج 1 ص 614 ح 46 مکحلا ، ررغ 

یعقاو هزور   - 9

: مالسلا هیلع  نینموملاریما  لاق 

.بارشلا ماعطلا و  نم  لجرلا  عنتمی  امک  مراحملا  بانتجا  مایصلا 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

.دنک یم  زیهرپ  یندیشون  یندروخ و  زا  صخش  هکنانچمه  تسا  اهمارح  زا  زیهرپ  هزور 

راحب ج 39 ص 942

هزور نیرترب   - 10

: مالسلا هیلع  نینموملاریما  لاق 

.نطبلا مایص  نم  ریخ  ناسللا  موص  ناسللا و  مایص  نم  ریخ  بلقلا  موص 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

.تسا مکش  هزور  زا  رتهب  نابز  هزور  تسا و  نابز  هزور  زا  رتهب  بلق  هزور 

ح 08 ص 714 ، ج 1 ، مکحلا ، ررغ 
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شوگ مشچ و  هزور   - 11

.كدلج كرعش و  كرصب و  کعمس و  مصیلف  تمص  اذا  مالسلا  هیلع  قداصلا  لاق 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

.دنشاب راد  هزور  مه  وت  تسوپ  وم و  شوگ و  مشچ و  دیاب  يریگ  یم  هزور  هک  هاگنآ 

( .دنک زیهرپ  ناهانگ  زا  ینعی  )

ح 1 یفاکل ج 4 ص 78 ،

حراوج اضعا و  هزور   - 12

.هحراوج هرصب و  هعمس و  هناسل و  نصی  مل  اذا  همایصب  مئاصلا  عنصی  ام  اهیلع  هللا  مالس  ارهزلا  همطاف  نع 

: دومرف مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح 

.دمآ دهاوخ  شراک  هچ  هب  شا  هزور  هدرکن  ظفح  ار  دوخ  حراوج  مشچ و  شوگ و  نابز و  هک  يراد  هزور 

ج 39 ص 592 راحب ،

صقان هزور   - 13

دلول مایص  بوتت و ال  یتح  هزشان  هارمال  مایص  عجری و ال  یتح  قبا  دبعل  مایص  مامالا و ال  یصع  نمل  مایص  مالـسلا ال  هیلع  رقابلا  لاق 
.ربی یتح  قاع 

: دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

: تسین لماک  دارفا  نیا  هزور 

.دنک ینامرفان  ار  ربهر )  ) ماما هک  یسک   - 1

.ددرگرب هک  ینامز  ات  يرارف  هدنب   - 2

.دنک هبوت  هکنیا  ات  هدرکن  رهوش  تعاطا  هک  ینز   - 3

.دوش رادربنامرف  هکنیا  ات  هدش  نامرفان  هک  يدنزرف   - 4

ص 592. راونالاراحب ج 39 ،
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شزرا یب  هزور   - 14

: مالسلا هیلع  نینموملاریما  لاق 

.ءانعلا رهسلا و  الا  همایق  نم  هل  سیل  مئاق  نم  مک  امظلا و  عوجلا و  الا  همایص  نم  هل  سیل  مئاص  نم  مک 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

یباوخیب زج  شزامن  زا  هک  يراد  هدنز  بش  اسب  هچ  درادن و  ياهرهب  یگنـشت  یگنـسرگ و  زج  شا  هزور  زا  هک  يراد  هزور  اسب  هچ 
.دربیمن يدوس  یتخس  و 

تمکح 541 هغالبلا ، جهن 

ربص هزور و   - 15

« هولصلا ربصلاب و  اونیعتسا  و   » لجوزع هللا  لوق  یف  مالسلا  هیلع  قداصلا  نع 

.موصلا ربصلا  لاق :

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

: تسا هدومرف  هک  لج  وزع  دنوادخ 

.تسا هزور  ربص ، دیریگب ، کمک  زامن  ربص و  زا 

ح 3 ج 7 ص 892 ، هعیشلا ، لئاسو 

هقدص هزور و   - 16

.موی مایص  نم  لضفا  مهرد  هقدص  مالسلا  هیلع  قداصلا  لاق 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

.تسا رتالاو  رترب و  یبحتسم  هزور  زور  کی  زا  نداد  هقدص  مهرد  کی 

ح 6 ج 7 ص 812 ، هعیشلا ، لئاسو 

هزور شاداپ   - 17

: دومرف ادخ  لوسر  هب  يزجا  انا  یل و  موصلا  یلاعت  هللا  لاق  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق 
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: تسا هدومرف  یلاعت  يادخ 

.مهدیم ار  نآ  شاداپ  نم  تسا و  نم  يارب  هزور 

72 و 03 ح 51 و 61 ؛ هعیشلا ج 7 ص 492 ، لئاسو 

تشهب ناشون  هعرج   - 18

نم هیقـسی  هنجلا و  ماـعط  نم  همعطی  نا  هللا  یلع  اـقح  ناـک  هیهتـشی  ماـعط  نم  موصلا  هعنم  نم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  لاـق 
.اهبارش

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

ياـه بارـش  زا  دـنناروخب و  یتشهب  ياهاذـغ  زا  وا  هب  هک  تسادـخرب  دراد  زاـب  شا  هقـالع  دروم  ياهاذـغ  زا  ار  وا  هزور  هک  یـسک 
.دناشونب وا  هب  یتشهب 

راونالاراحب ج 39 ص 133

ناراد هزور  لاح  هب  اشوخ   - 19

همایقلا موی  نوعبشی  نیذلا  کئلوا  عاج هللا  وا  امظ  نمل  یبوط  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

.دنوش یم  ریس  تمایق  زور  رد  نانیا  دنا  هدش  هنشت  هنسرگ و  ادخ  يارب  هک  یناسک  لاح  هب  اشوخ 

ح 2. ج 7 ص 992 ، هعیشلا ، لئاسو 

ناراد هزور  هب  هدژم   - 20

هنورـشبی ههجو و  نوحـسمی  کلم  فلا  هب  هللا  لک  امظ و  هباصاف  رحلا  هدـش  یف  اموی  لجوزع  ماص هللا  نم  مالـسلا  هیلع  قداصلا  لاـق 
.رطفا اذا  یتح 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

دنشکب و وا  هرهچ  هب  تسد  ات  درامگیم  ار  هتشرف  رازه  دنوادخ  دوش  هنشت  دریگب و  هزور  ادخ  يارب  مرگ  رایـسب  زور  رد  هک  سک  ره 
.دنک راطفا  هک  یماگنه  ات  دنهد  تراشب  ار  وا 

ج 4 ص 46 ح 8 یفاکلا ،
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راونالاراحب ج 39 ص 742

راد هزور  يداش   - 21

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هبر  ءاقل  دنع  هحرف  هراطفا و  دنع  هحرف  ناتحرف  مئاصلل  مالسلا  هیلع  قداصلا  لاق 

: تسا یلاحشوخ  رورس و  ود  راد  هزور  يارب 

راطفا ماگنه   - 1

( تمایق رد  ندرم و  تقو   ) راگدرورپ ءاقل  ماگنه   - 2

ج 7 ص 092 و 492 ح 6 و 62. هعیشلا ، لئاسو 

ناراد هزور  باب  تشهب و   - 22

.نومئاصلا الا  هنم  لخدی  نایرلا ال  یعدی  اباب  هنجلل  نا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

.دنوش یم  دراو  ناراد  هزور  طقف  نآ  زا  هک  نایر »  » مانبتسا يرد  تشهب  يارب 

ح 13. ج 7 ص 592 ، هعیشلا ، لئاسو 

رابخالا ص 611 یناعم 

ناراد هزور  ياعد   - 23

مالسلا هیلع  مظاکلا  لاق 

: دومرف مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  هراطفا  دنع  باجتست  مئاصلا  هوعد 

.دوش یم  باجتسم  راطفا  ماگنه  راد  هزور  صخش  ياعد 

راونالاراحب ج 29 ص 552 ح 33.

نانموم راهب   - 24

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق 
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.همایص یلع  هب  نیعتسیف  هراهن  هیف  رصقی  همایق و  یلع  هب  نیعتسیف  هلیل  هیف  لوطی  نموملا  عیبر  ءاتشلا 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

.دریگ یم  هرهب  يراد  هزور  يارب  شهاتوک  ياهزور  زا  يراد و  هدنز  بش  يارب  شا  ینالوط  ياه  بش  زا  تسا  نموم  راهب  ناتسمز 

ح 3. ج 7 ص 203 ، هعیشلا ، لئاسو 

یبحتسم هزور   - 25

: مالسلا هیلع  قداصلا  لاق 

.رهش لک  نم  مایا  هثالث  مایص  کلذ  نم  اهلاثما  رشع  هلف  هنسحلاب  ءاج  نم 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

.تسا هام  ره  رد  هزور  زور  هس  اهنآ  هلمج  زا  دراد و  شاداپ  نآ  ربارب  هد  دهد  ماجنا  یکین  راک  سک  ره 

ح 33 ص 313 ، ج 7 ، هعیشلا ، لئاسو 

بجر هام  هزور   - 26

مالسلا هیلع  مظاکلا  لاق 

.رهنلا کلذ  نم  هللا  هاقس  بجر  نم  اموی  ماص  نمف  لسعلا  نم  یلحا  نبللا و  نم  اضایب  دشا  هنجلا  یف  رهن  بجر 

: دومرف مالسلا  هیلع  مظاک  ماما 

نآ زا  دنوادخ  دریگب  هزور  ار  بجر  هام  زا  زور  کی  سکره  رتنیریـش  لسع  زا  رتدیفـس و  ریـش  زا  تشهب  رد  تسا  يرهن  مان  بجر 
.دناشون یم  وا  هب  رهن 

هیقفلا ج 2 ص 65 ح 2 هرضحی  نم ال 

هعیشلا ج 7 ص 053 ح 3 لئاسو 

نابعش هام  هزور   - 27

.نیعباتتم نیرهش  موص  هل  هللا  بتک  ناضمر  رهشب  اهلصو  نابعش و  رخا  نم  مایا  هثالث  ماص  نم 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
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شیارب ار  یپ  رد  یپ  هام  ود  هزور  باوث  دنوادخ  دنک  لصو  ناضمر  هام  هزور  هب  دریگب و  هزور  ار  نابعش  هام  رخآ  زور  هس  سک  ره 
.دنک یم  بوسحم 

هعیشلا ج 7 ص 573،ح 22 لئاسو 

(1  ) نداد يراطفا   - 28

: مالسلا هیلع  قداصلا  لاق 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هرجا  لثم  هلف  امئاص  رطف  نم 

.تسا راد  هزور  رجا  لثم  مه  وا  يارب  دهد ، راطفا  ار  يراد  هزور  سک  ره 

ح 1 ج 4 ص 86 ، یفاکلا ،

(2  ) نداد يراطفا   - 29

مالسلا هیلع  مظاکلا  لاق 

.کمایص نم  ریخ  مئاصلا  كاخا  كرطف 

: دومرف مالسلا  هیلع  مظاک  ماما 

.تسا رتهب  یبحتسم )  ) هزور نتفرگ  زا  تراد  هزور  ردارب  هب  نداد  يراطفا 

ح 2 ج 4 ص 86 ، یفاکلا ،

يراوخ هزور   - 30

: مالسلا هیلع  قداصلا  لاق 

هنم نامیالا  حور  جرخ  ناضمر  رهش  نم  اموی  رطفا  نم 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

ح 4 و 5 ج 7 ص 181 ، هعیشلا ، لئاسو  دوش  یم  ادج  وا  زا  نامیا  حور  دروخب -  رذع ،) نودب   ) ار ناضمر  هام  زور  کی  سک  ره 

ح 9 هیقفلا ج 2 ص 37 ، هرضحی  نم ال 

ادخ هام  ناضمر   - 31
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: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما  يرهش  بجر  هللا و  لوسر  رهش  نابعش  هللا و  رهش  ناضمر  رهش  نینموملاریما  لاق 

.تسا نم  هام  بجر  ادخ و  لوسر  هام  نابعش  ادخ و  هام  ناضمر 

ح 32. ج 7 ص 662 ، هعیشلا ، لئاسو 

تمحر هام  ناضمر   - 32

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق 

.رانلا نم  قتع  هرخا  هرفغم و  هطسوا  همحر و  هلوا  رهش  وه  و  … 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

.منهج شتآ  زا  يدازآ  شنایاپ  ترفغم و  شا  هنایم  تسا و  تمحر  شیادتبا  هک  تسا  یهام  ناضمر 

ص 243 ج 39 ، راونالا ، راحب 

ناضمر هام  تلیضف   - 33

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هنم  هلیل  رخا  یلا  قلغت  ناضمر و ال  رهش  نم  هلیل  لوا  یف  حتفت  ءامسلا  باوبا  نا 

.دش دهاوخن  هتسب  نآ  بش  نیرخآ  ات  دوش و  یم  هدوشگ  ناضمر  هام  بش  نیلوا  رد  نامسآ  ياهرد 

ص 443 ج 39 ، راونالا ، راحب 

ناضمر هام  تیمها   - 34

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق 

هنسلا ناضمر  نوکی  نا  دول  ناضمر  یف  ام  دبعلا  ملعی  ول 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

.دشاب ناضمر  لاس ، مامت  هک  تشادیم  تسود  دراد ] دوجو  یتکرب  هچ   ] تسیچ ناضمر  هام  رد  هک  تسناد  یم  ادخ »  » هدنب رگا 

ص 643 ج 39 ، راونالا ، راحب 
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ناضمر هام  نآرق و   - 35

مالسلا هیلع  اضرلا  لاق 

.روهشلا نم  هریغ  یف  نارقلا  متخ  نمک  ناک  هللا  باتک  نم  هیآ  ناضمر  رهش  یف  ارق  نم 

: دومرف مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

.دناوخب ار  نآرق  مامت  رگید  ياه  هام  رد  هک  تسنیا  لثم  دنک  تئارق  ار  ادخ  باتک  زا  هیآ  کی  ناضمر  هام  سک  ره 

ص 643 راونالاراحب ج 39 ،

زاس تشونرس  بش   - 36

: مالسلا هیلع  قداصلا  لاق 

.هنسلا یلا  هنسلا  نم  نوکی  ام  اهیف  بتکی  ردقلا  هلیل  هنسلا  سار 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

.دوش یم  هتشون  هدنیآ  لاس  همانرب  بش  نآ  رد  .تسا  ردق  بش  لامعا ) باسح   ) لاس زاغآ 

ج 7 ص 852 ح 8 هعیشلا ، لئاسو 

ردق بش  يرترب   - 37

رهـش فلا  یف  لمعلا  نم  ریخ  اهیف  حلاصلا  لمعلا  لاق : رهـش ؟ فلا  نم  اریخ  ردـقلا  هلیل  نوکت  فیک  مالـسلا  هیلع  هللا  دـبع  یبال  لیق 
: دش لاوس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  .ردقلا  هلیل  اهیف  سیل 

؟ تسا رتهب  هام  رازه  زا  ردق  بش  هنوگچ 

: دومرف ترضح 

.تسا رتهب  دشابن  ردق  بش  اهنآ  رد  هک  هام  رازه  رد  راک  زا  بش  نآ  رد  کین  راک 

ح 2 ج 7 ص 652 ، هعیشلا ، لئاسو 

لامعا ریدقت   - 38

: مالسلا هیلع  قداصلا  لاق 
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.نیرشع ثالث و  هلیل  یف  ءاضمالا  نیرشع و  يدحا و  هلیل  یف  ماربالا  رشع و  هعست  هلیل  یف  ریدقتلا 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

.موس تسیب  بش  رد  نآ  ذیفنت  مکی و  تسیب و  بش  رد  نآ  بیوصت  دریگ و  یم  ماجنا  مهدزون  بش  رد  لامعا  دروآرب 

ج 7 ص 952 هعیشلا ، لئاسو 

ردق بش  ءایحا   - 39

لوزی یتح  اعدلا  یف  ذخا  نیرشع  ثالث و  هلیل  نیرشع و  يدحا و  هلیل  ناک  اذا  مالـسلا  هیلع  رفعج  وبا  ناک  لاق : راسی  نب  لیـضف  نع 
: دیوگ راسی  نب  لیضف  .یلص  لیللا  لاز  اذاف  لیللا 

نایاپ هب  بش  هک  هاگنآ  دیآ و  رسب  بش  ات  دشیم  اعد  لوغشم  ناضمر  هام  موس  تسیب  مکی و  تسیب و  بش  رد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
.دناوخ یم  ار  حبص  زامن  دیسر  یم 

ح 4 ص 062 ، ج 7 ، هعیشلا ، لئاسو 

هرطف تاکز   - 40

: مالسلا هیلع  قداصلا  لاق 

.هولصلا مامت  نم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  یلع  هولصلا  نا  امک  هرطفلا  ینعی  هاکزلا  ءاطعا  موصلا  مامت  نم  نا 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

.تسا زامن  لامک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  تاولص  هک  نانچمه  تسا ، هرطف  ینعی  هاکز  تخادرپ  هب  هزور  لیمکت 

ح 5 ج 6 ص 122 ، هعیشلا ، لئاسو 

ناضمر كرابم  هام  رد  یتشادهب  يا  هیصوت   - 6

اه هیصوت 

ییاذغ میژر  .دشاب  هداس  دـیاب  ناکما  تروص  رد  دـنک و  رییغت  یلیخ  لبق  تبـسن  هب  دـیابن  ام  ییاذـغ  میژر  ناضمر ، كرابم  هام  رد 
ناضمر هام  دشاب ، یم  نزو  هفاضا  راچد  درف  رگا  هتبلا  .دشاب  هتـشادن  يدایز  ریثأت  نزو  يور  رب  هک  دوش  میظنت  يروط  دـیاب  نینچمه 

هک مینک  فرـصم  ار  ییاهاذغ  دیاب  ندوب ، اتـشان  ینالوط  تاعاس  هب  هجوت  اب  .ددرگرب  یعیبط  تلاح  هب  نزو  ات  تسا  یبسانم  تصرف 
رد دننام  یم  شراوگ  هاگتـسد  رد  تعاس  ًالومعم 8  مضه  رید  ياهاذغ  .دایز  ربیف  يواح  ياهاذـغ  لثم  دـنوش  یم  مضه  يدـنک  هب 

: زا دنترابع  مضه  رید  ياهاذغ  دننام  یم  یقاب  هدعم  رد  تعاس  ات 4  طقف 3  مضهلا  عیرس  ياهاذغ  هکیلاح 
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یم هدـیمان  اهتاردـیهوبرک  هک   ) هریغ تسوپ و  اب  جـنرب  تالغ  درآ ، سدـع ، ایبول ، رـسود ، وج  مدـنگ ، وج ، لثم  تـالغ  تاـبوبح و 
(. دنوش

: زا دنترابع  مضهلا  عیرس  ياهاذغ 

(. دوش یم  هتفگ  هدش  هیفصت  ياه  تاردیه  وبرک  هورگ  نیا  هب  هک   ) دنتسه هریغ  دیفس و  درآ  دنق ، يواح  هک  ییاهاذغ 

: زا دنترابع  ربیف  يواح  ياهاذغ 

هویم ردنغچ ، گرب  جانفسا ، ترذ ، دوخن ، زبس ، يایبول  دننام  اهیزبس  تابوبح ، تالغ و  راد ، سوبس  مدنگ  سوبـس ، يواح  ياهاذغ 
اب لداعت  تلاح  رد  دـیاب  یفرـصم  ياهاذـغ  .هریغ  ماداب و  کشخ ، ولآ  ریجنا ، ولآدرز ، هگرب  لثم  هدـش  کشخ  هویم  تسوپ ، اب  ياه 

، غرم تشوگ ، تاجیزبس ، هویم  لثم  ییاذغ  ياه  هورگ  همه  زا  .دنشاب و  رگیدکی 
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ثعاب اریز  دنوش  دودحم  دیاب  هدش  خرس  ياهاذغ  .دشاب  هتشاد  دوجو  دیاب  ییاذغ  میژر  رد  ینبل  تالوصحم  تابوبح و  نان ، یهام ،
.دنوش یم  نزو  رد  لالتخا  لد و  رس  شزوس  مضه ، مدع 

؟ مینک زیهرپ  ییاهزیچ  هچ  زا 

برچ یندرک و  خرس  ياهاذغ   - 1

دایز دنق  يواح  ياهاذغ   - 2

رحس ماگنه  صوصخ  هب  دایز  ياذغ  ندروخ   - 3

هب ندـب  زور  لوط  رد  هک  یندـعم  ياه  کمن  قیرط  نیا  زا  هدـش و  راردا  شیازفا  ثعاب  ياچ  رحـس ، ماگنه  دایز  ياچ  ندروخ   - 4
.دنوش یم  عفد  دراد  زاین  اهنآ 

.دینک نآ  مک  فرصم  هب  عورش  ناضمر  هام  زا  لبق  ياه  هتفه  زا  دینک  عطق  هرابکی  هب  ار  راگیس  دیناوت  یمن  امش  رگا  راگیس :  - 5

؟ مینک فرصم  ار  ییاهاذغ  هچ 

هنسرگ رتمک  امش  هک  دنوش  یم  ثعاب  دنوش و  یم  مضه  يرت  ینالوط  تدم  هک  رحس  رد  بکرم  ياه  تاردیه  وبرک  فرـصم   - 1
.دیوش

.دوش یم  مضه  رید  هک  تسا  یئاهاذغ  زا  هدوب و  نیئتورپ  یلاع  عبنم  کی  میلح   - 2

.دشاب یم  مویزینم  میساتپ و  تاردیهوبرک ، ربیف ، دنق ، یلاع  عبنم  کی  امرخ   - 3

رد ناکما  تروص  رد  هویم  بآ  ای  بآ  دایز  فرـصم  .دـشاب  یم  اراد  ار  یبرچ  لقادـح  هدوب و  ربیف  نیئتورپ و  زا  ینغ  ماداب  زغم   - 4
.دوش یم  ندب  زاین  دروم  بآ  نیمأت  ثعاب  باوخ  نامز  راطفا و  نیب  هلصاف 

تسوبی

للع .دوش  یم  خـفن  هارمه  هب  همـضاه  ءوس  ثعاـب  دوش و  دـعقم  كاـندرد  ياـه  قاقـش  ریـساوب و  داـجیا  ثعاـب  دـناوت  یم  تسوبی 
: تسوبی

.دنشاب یم  تسوبی  هدمع  للع  زا  اذغ  رد  ربیف  یفاکان  نازیم  بآ و  مک  فرصم  هدش ، هیفصت  ياه  تاردیه  وبرک  فرصم 

: نامرد

ياهدرآ زا  هدافتسا  اهنان ، رد  سوبس  زا  هدافتـسا  بآ ، فرـصم  شیازفا  هدش ، هیفـصت  ياه  تاردیه  وبرک  دایز  فرـصم  زا  بانتجا 
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يا هوهق 

خفن همضاه و  ءوس 

: للع

، سدع ملک ، غرم ، مخت  لثم  دننک  یم  خفن  داجیا  هک  ییاهاذغ  دنت و  ياهاذغ  هدش ، خرس  برچ و  ياهاذغ  دایز  فرصم  يروخرپ ،
رادزاگ ياه  هباشون 

: نامرد

.دینک بانتجا  یندرک  خرس  ياهاذغ  زا  .دیشونب  بآ  ای  هویم  بآ  دینک ، بانتجا  يروخرپ  زا 

( نوخ راشف  تفا   ) فعض

نداتفا ساسحا  هدیرپ و  گنر  رهاظ  نتـساخرب ، ماگنه  صوصخ  هب  هجیگرـس  يژرنا ، ندش  مک  یگتـسخ ، فعـض ، قیرعت ، شیازفا 
.دتفا یم  قافتا  رهظ  زا  دعب  ماگنه  رتشیب  هک  دنشاب  یم  نوخ  راشف  تفا  مئالع 

: للع

کمن فرصم  شهاک  تاعیام و  رتمک  فرصم 

: نامرد

ماگنه رد  نوخ  راشف  نتفرگ  اب  دیاب  نوخ  راشف  تفا  هجوت : .دیهد  شیازفا  ار  تاعیام  کمن و  فرـصم  دـیورن و  مرگ  ياه  ناکم  هب 
طـسوت دوخ  ياهوراد  ددـجم  میظنت  هب  زاین  ناضمر  هام  لوط  رد  تسا  نکمم  الاب  نوخ  راـشف  ياراد  دارفا  .دوش  دـییأت  مئـالع  زورب 

.دنشاب هتشاد  کشزپ 

دردرس

: للع

رد هدـش و  رتشیب  زور  لوط  رد  ًالومعم  هک  یگنـسرگ  یباوخ و  مک  زور ، لوط  رد  دایز  راک  ماجنا  وکابنت ، نیئفاـک و  فرـصم  مدـع 
راطفا زا  لبق  عوهت  تلاح  دیدش و  دردرس  هب  رجنم  دناوت  یم  دوش  هارمه  نوخ  راشف  تفا  اب  یتقو  دردرس  .دوش  یم  رتدب  زور  ياهتنا 

.دوش

: نامرد
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تـسا نکمم  نیئفاک  نودب  زبس و  ياچ  .دینک  عطق  ار  وکابنت  نیئفاک و  یجیردت  تروصب  ناضمر  هام  زا  لبق  هتفه  ود  یکی  لوط  رد 
.دیشاب هتشاد  یفاک  باوخ  ات  دیهد  بیترت  يروط  ناضمر  هام  لوط  رد  ار  دوخ  همانرب  نینچمه  .دشاب  یبوخ  نیزگیاج 

نوخ دنق  شهاک 

شپط دردرـس ، یکیزیف ، ياه  تیلاعف  يارب  یئاناوت  مدـع  زرل ، ساسحا  دایز ، قیرعت  زکرمت ، شهاـک  یگتـسخ ، هجیگرـس ، فعض ،
هدش هیفصت  ياه  تاردیه  وبرک  لثم  دنق  دایز  رادقم  ندروخ  یتباید : ریغ  دارفا  رد  للع  .دنـشاب  یم  نوخ  دنق  شهاک  مئالع  زا  بلق 

.دوشب نوخ  دنق  تفا  ثعاب  هدرک و  دیلوت  نیلوسنا  يدایز  رادقم  ندب  هک  دوش  یم  ثعاب  رحس  ماگنه  رد  ًاصوصخم 

: نامرد

ددجم میظنت  هب  تسا  نکمم  یتباید  دارفا  هجوت : .دـنق  يواح  ياهاذـغ  اه و  یندیـشون  ندرک  دودـحم  رحـس و  ماگنه  اذـغ  ندروخ 
.دننک تروشم  دوخ  کشزپ  اب  دیاب  دنشاب و  هتشاد  جایتحا  ناضمر  هام  رد  دوخ  ياهوراد 

ینالضع تاضابقنا 

: للع

مویزینم میساتپ و  میسلک ، يواح  ياهاذغ  یفاکان  فرصم 

: نامرد

تحت دارفا  هجوت : امرخ  تشوگ ، ینبل ، تالوصحم  تاج ، هویم  تاجیزبس ، لاثم : يارب  قوف  یندـعم  داوم  زا  ینغ  ياهاذـغ  ندروخ 
.دننک تروشم  دوخ  کشزپ  اب  دیاب  هیلک  گنس  راچد  دارفا  الاب و  نوخ  راشف  نامرد 

هدعم باهتلا  لدرس ، شزوس  هدعم ، مخز 

رد شزوس  ساسحا  تروصب  لکـش  نیا  .دوش  یم  قوف  لئاسم  دـیدشت  ثعاب  ناضمر  هام  رد  یلاـخ  هدـعم  رد  دیـسا  حطـس  شیازفا 
رتدب ار  تلاح  نیا  الوکاکوک  هوهق و  دنت ، ياهاذغ  .دبای  شرتسگ  قلح  فرطب  دـناوت  یم  هدـش و  رهاظ  اه  هدـند  ریز  هدـعم و  هیحان 

دوخ کشزپ  اب  دیاب  نتفرگ  هزور  زا  لبق  التبم  دارفا  دـنراد و  دوجو  هدـعم  رد  دیـسا  حطـس  لرتنک  يارب  یبط  ياه  نامرد  دـننک  یم 
.دننک تروشم 

هیلک گنس 

لیکـشت زا  يریگولج  يارب  تاعیام  دایز  فرـصم  نیاربانب  .دوش  داجیا  دنـشون  یم  مک  بآ  هک  يدارفا  رد  تسا  نکمم  هیلک  گنس 
.دشاب یم  يرورض  گنس 

لصافم درد 
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: للع

راچد دارفا  ای  نسم و  دارفا  رد  .دبای  یم  شیازفا  وناز  لصافم  يور  راشف  دوش  یم  هدناوخ  يرتشیب  ياهزامن  هک  ناضمر  هام  لوط  رد 
.دوش یم  یتحاران  ساسحا  مروت و  یتفس ، درد ، ثعاب  هلئسم  نیا  لصافم  باهتلا 

: نامرد

يارب ات  دـیهد  شزرو  ار  یناتحت  مادـنا  ناضمر  هام  زا  لبق  .دـننک  لمحت  ار  يرتشیب  نزو  دنـشابن  روبجم  اهوناز  ات  دـینک  مک  ار  نزو 
.دوش هدناوخ  رت  تحار  زامن  ات  دوش  یم  ثعاب  یندب  یگدامآ  .دنشاب  هدامآ  هدراو  یفاضا  راشف 

هزور طیارش  بادآ و   - 7

بادآ

، هزور ربارب  رد  ناسنا  ياه  تیلوؤسم  دهعت و  تسا ، نآ  هارمه  مه  رگید  یطئارـش  هکلب  تسین ، برـش  لکا و  زا  كاسما  طقف  هزور 
.تسا دایز  یهلا  هضیرف  نیا 

تسین لوبقم  هورگ  راهچ  هزور 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ترضح 

(1 ، ) ربی یتح  قاع  دلول  مایص  و ال  بوتت ، یتح  هزشان  هارمال  مایص  و ال  عجری ، یتح  قبآ  دبعل  مایص  و ال  مامالا ، یصع  نمل  مایص  ال 

ات يرارف ، دـبع  هزور  تسین  حیحـص  و  دـیامنن ، تعاـطا  وا  زا  دـنک و  یناـمرفان  ار  دوـخ  ياوـشیپ  ماـما و  هک  یـسک  ياربتـسین  هزور 
دریگ و رارق  شرـسمه  راـیتخا  رد  دـنک و  هبوـت  اـت  دـشاب  یمن  تسرد  هزـشان  نز  هزور  و  ددرگن ، زاـب  تمدـخ  هـب  دـنک و  تـعجارم 

یمن باسح  هب  هزور  و  دریگ ، یمن  رارق  لوبق  دروم  ددرگن ، حالـصا  دوشن و  بوخ  ات  ردام  ردـپ و  هدـش  قاع  دـنزرف  هزور  نینچمه 
.تسا یبهذم  ياوشیپ  ربهار و  زا  ناملسم  ناورهر  ناوریپ و  يربنامرف  تعاطا و  فیرش ، ثیدح  نیا  یـسایس  داعبا  زا  یکی  یلب  دیآ 

یم راد  هزور  بادآ  رد  ملاع  ناوسن  هدیـس  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  دـیوگ  یم  نخـس  مئاص  بادآ  رد  اهیلع  هللا  مالـس  همطاـف 
: دیامرف

: مالسلا مهیلع  همطاف  نع  هئابآ  نع  دمحم  نب  رفعج  نع 

: تلاق اهنا  »

(. 2 « ) هحراوج هرصب و  هعمس و  هناسل و  نصی  مل  اذا  همایصب  مئاصلا  عنصی  ام 

: دیامن یم  تیاور  نیعمجا  مهیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  مارگ  تخد  همطاف  زا  شیمارگ  ءابآ  زا  مالسلا  امهیلع  دمحم  نب  رفعج 
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: دومرف مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  هک 

رب هک  هچنآ   ) زا ار  شحراوج  مشچ و  شوگ و  نابز و  هاگره  هدرکن ) ادا  ار  هزور  قح  ینعی   ) هدرکن يراـک  شیوخ  هزور  اـب  مئاـص 
اهیندروخ لک  زا  مکش  ظفح  زا  یعقاو  يامسم  کی  هزور  ینعی  .دشاب  هدرکن  ظفح  تسا ) مارح  اهنآ 
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زا زیهرپ  نودـب  راد  هزور  اریز  دـشاب ، یم  دـنوادخ  تیـصعم  ناهانگ و  زا  باـنتجا  زا  يا  هصـالخ  رگید و  تـالطبم  اهیندیـشون و  و 
.تسا هدیشخبن  ققحت  شیوخ  رد  ار  یعقاو  هزور  تامرحم  یمامت 

.دوش یم  ءوضو  نالطب  هزور و  راطفا  بجوم  تلصخ  جنپ 

توغاط گنهرف  ام و  نامز  رد  تسا  یـسک  رتمک  اریز  دـننادیمن  ءوضو  هزور و  لطبم  ار  دراوم  نیا  ماقم  یلاع  ياهقف  زورما  هچرگا 
: تسا نینچ  مالسا  یمارگ  ربمایپ  نایب  زا  هناگ  جنپ  لاصخ  نآ  دزیهرپب ، هلیذر  فاصوا  نیا  زا  ام  هدز  برغ  هدز و 

(3 « ) هبذاکلا نیمیلا  و  هوهشب ، رظنلا  و  همیمنلا ، هبیغلا و  و  بذکلا ، ءوضولا  نضقنی  و  مئاصلا ، نرطفی  لاصخ  سمخ  »

نیا .غورد  مسق  و  زیگنا ، توهـش  رظن  ینیچ و  نخـس  تبیغ و  غورد و  دنکـش ، یم  ار  ءوضو  لطاب و  ار  هزور  هک  تسا  تفـص  جـنپ 
هزور باوث  رجا و  و  دنک ، یم  یثنخ  مالسا  رد  تسا  تدابع  کی  هک  ءوضو  هزور و  یناحور  يونعم و  رثا  یتسار  هب  همیمذ  فاصوا 

.دیامن یم  دوبان  ار  ءوضو  و 

مالسلا هیلع  سیردا  فحص  زا  يراد  هزور  تیفیک 

: تسا مالسلا  هیلع  سیردا  فحص  رد 

هئیـسلا و راـکفالا  نع  ههزنم  هیفاـص  هصلاـخ  بوـلقب  اوـموص هللا  سجن و  سند و  لـک  نم  مکـسوفن  اورهطف  مایـصلا  یف  متلخد  اذا  »
نم مکحراوج  مصتلف  لـکاملا ، نم  مکهاوفا  مایـص  عم  هلوخدـملا و  تاـینلا  هخطللا و  بولقلا  سبحیـس  هللا  ناـف  هرکنملا  سجاوهلا 

(4 « ) اهرساب شحاوفلا  اهلک و  ریکانملا  نم  نکل  طقف  معاطملا  نم  اوموصت  نا  مکنم  یضری  هللا ال  ناف  مثاملا 

: دومرف شیوخ  فحص  رد  مالسلا  هیلع  ربمایپ  سیردا  ترضح 

هژیو تدابع  شریذـپ  يارب  ار  دوخ  نورد  ، ) دـیزاس كاپ  یکاپان  يدـیلپ و  ره  زا  ار  نتـشیوخ  سپ  دـیدش ، مایـص  هام  دراو  هاـگره 
یب موهفمان و  ياهادص  و  دب ، ياهرکف  زا  كاپ  ینارون و  صلاخ و  یبلق  اب  دنوادخ  يارب  دیریگب  هزور  و  دیئامن ) يزاسکاپ  دنوادخ 

كاسما اب  طقف  دیابن  امش  ياه  نهد  ار و  امـش  صلاخ  ریغ  ياه  تین  كاپان و  ياهلد  دیامن  یم  سبح  دنوادخ  اریز  تشز ، ینعم و 
مئاص اهیندروخ  زا 
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و دیامن ) كاسما  ادخ  تیـصعم  زا  دیاب  مه  امـش  ءاضعا  ینعی   ) دشاب هزور  زین  ناهانگ  زا  امـش  حراوج  دیاب  هکلب  .دـشاب  راد  هزور  و 
اهیتشز تارکنم و  لک  زا  هکلب  دینک ، زیهرپ  اهیندروخ  زا  طقف  هکنیا  هب  امش  زا  دوش  یمن  دونـشخ  ددرگیمن و  یـضار  دنوادخ  انامه 

.دینک ادیپ  تلاح  رییغت  هک  اجنآ  ات  دیئامن  زیهرپ  دیاب 

هزور رد  یمامن  تبیغ و  یفنم  تارثا 

: دومرف مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

جنرطـشلاب و بعـاللا  رمخلا و  براـش  رجاـفلا و  هبیغ  ـال  مئاـصلا و  نارطفی  اـمهناف  همیمنلا ، ورذـحا  و  نمؤملا ، هبیغ  هبیغلا  اوـبنتجا  »
(5 « ) رامقلا

باوث تارثا و  و  ، ) دیامن یم  لطاب  ار  مئاص  هزور  یمامن  تبیغ و  هک  یتسار  هب  دیزیهرپب ، یمامن  زا  و  دینک ، بانتجا  نمؤم  تبیغ  زا 
تمرح کته  دوخ  زا  نانآ  ینعی  ، ) تسین یتبیغ  زاب  رامق  زابجنرطـش و  رمخلا و  براش  رجاف و  زا  یلو  دـنادرگ ،) یم  لیاز  ار  هزور 

(. دنا هدرب  شیوخ  زا  وربآ  و  دنا ، هدومن 

تسا هانگ  زا  مشچ  شوگ و  نابز و  باجح  هزور 

: دومرف نینچ  يراد  هزور  هزور و  طئارش  اب  هطبار  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  اضرلا  هقف  زا 

نم هداع  یف  هل  امل  حراوجلا  رئاس  راصبالا و  عامـسالا و  نسلالا و  یلع  لـجوزع  هللا  هبرـض  باـجح  موصلا  نا  هللا  کـمحری  ملعا  «و 
نم امئاص و  ناک  اهقح  يدا  نمف  مایـصلل  اقح  هحراج  لک  یلع  هللا  لعج  دـق  و  رانلا ، نم  هب  رتسی  یتح  هقیقحلا  کلت  هراـهط  هرش و 

(. 6 « ) اهنم كرت  ام  بسحب  هموص  لضف  نم  صقن  اهنم  ائیش  كرت 

اهمشچ اهـشوگ و  اهنابز و  رب  ار  وا  دنوادخ  هک  تسا ، یباجح  رتس و  هزور  یتسار  هب  هک  دنک ، تتمحر  يادخ  راد ) هزور  يا   ) نادب
تحت هاگره  حراوج  ریاس  مشچ و  شوگ و  نابز و  نوچ  ، ) دنـشاب داسف  رـش و  اهیتشز و  رب  داتعم  هاـگره  تسا ، هدز  حراوج  رئاـس  و 

راصبا و عامسا و  رب  موص ) باجح  و   ) تراهط هک  دشاب ) یم  ناما  رد  الماک  نانآ  رـش  زا  دنـشاب ، صخـش  نید  نامیا و  قیقد  لرتنک 
يا هتـسخ  مدآ »  » ره رب  دنوادخ  قیقحت  هب  .دـش  دـنهاوخ  وا  يارب  شتآ  زا  مکحم  یباجح  دـناشوپ و  یم  منهج  شتآ  زا  ار  وا  هریغ ،

هزور يارب 
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مئاـص و هنیآره  دروآ ) ياـج  هب  ار  يراد  هزور  قـح  یبوـخ  هب  و   ) دـنک ءادا  ار  قـح  نآ  رگا  سپ  تسا ، هدوـمرف  ررقم  یقح  نتفرگ 
شا هزور  باوث  تلیضف و  زا  هدومن ، كرت  ار  طیارش  نآ  زا  یـضعب  سک  ره  و  ار ) هزور  قح  هدروآ  ياج  هب  ینعی  ، ) تسا راد  هزور 

.تسا هتساک  هدرک  كرت  هچنآ  بسحب  ردق و  هب 

اهتشون یپ 

ص 234. ینابایخ ، مایالا  عیاقو  - 

ص 592. ج 69 ، راونالا ، راحب   - 2

ثیدح 9541. هحاصفلا ، جهن   - 3

ص 134. ینابایخ ، مایالا  عیاقو  زا  لقن   - 4

.مالسلا هیلع  اضرلا  هقف   - 5

، لئاسولا كردتسم   - 6

: زا لقن 

ص 234. ینابایخ ، مایالا  عیاقو 

یجیهال دار  يوسوم  نیسح  دیس  مسج ص 27 . حور و  ياه  يرامیب  نامرد  هزور ،

هزور تمکح  هفسلف و   - 8

هزور هفسلف 

زا نآ  يزاسکاپ  هدعم و  تمالـس  رد  هزور  تسا ، یناوارف  دـیاوف  ياراد  رگید  داعبا  ندـب و  تمالـس  مسج و  تشادـهب  رظن  زا  هزور 
.دراد يا  هداعلا  قوف  تارثا  تساهیرامیب  عاونا  بجوم  هک  اهاذغ  عاونا 

تسا هدعم  اهیرامیب  زکرم 

: دومرف ادخ  ربمایپ 

(1 « ) ءاود لک  سار  هئمحلا  و  ءاد ، لک  تیب  هدعملا  »

شخبافـش يوراد  ره  سار  ساسا و  يروخ ) دایز  بسانمان و  ياهاذـغ  زا   ) بانتجا زیهرپ و  و  تسا ، يدرد  ره  هناخ  زکرم و  هدـعم 
تسا
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دوشگ ام  يورب  مولع  زا  باب  هس  ص )  ) ربمایپ

: دیامرف یم  نایب  حرش  نیا  هب  ار  زیچ  هس  دئاوف  تارثا و  هاتوک ، هینایب  کی  رد  مالسا  ناشلا  میظع  ربمایپ 

« اونغتست اورفاس  و  اوحصت ، اوموص  و  اومنغت ، اوزغا  »

، دشاب یم  انغتسا  ثعاب  یگنج  مئانغ  هک  دیوش ، ینغتسم  ات  دینک  داهج  گنج و  لوا ،

، دینک نیمضت  ار  شیوخ  یتمالس  تحص و  ات  دیریگب  هزور  مود ،

ثعاب رگید  روشک  هب  يروشک  زا  ای  رگید  رهش  هب  يرهش  زا  یتراجت  يالاک  لمح  ترفاسم و  اریز  دیوش ، رادلام  ات  دینک  رفس  موس ،
: ملع ياهرد  زا  باب  هس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هلمج  هس  نیا  رد  ددرگ ، یم  اهروشک  نارمع  هعماج و  ياه  يدنمزاین  عفر 

.دیاشگیم ام  يور  رب  ار  هعماج  داصتقا  مسج و  تشادهب  دوش ،) یم  یلام  تاناکما  نکمت و  ثعاب  دوخ  هک   ) داهج

؟ دیامرف یم  هچ  هزور  هفسلف  رد  ع )  ) یلع ماما 

لاکشا هب  مینک و  ادیپ  يرتشیب  تاعالطا  میهاوخب  نآ  دئاوف  صاوخ و  زا  میـشاب و  نآ  عیرـشت  تمکح  هزور و  هفـسلف  يایوپ  رگا  ام 
هغالبلا جهن  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  راب  رَرُد  هنامیکح و  نانخـس  هب  میهدب  هدننک  عانقا  خساپ  نیدـقتنم  ياه  یـشارت 

: دیامرف یم  ماما  هبطخ  نیا  زا  یتمسق  رد  میهدیم  ارف  شوگ 

اباهذا و  مهبولقل ، اضیفخت  مهسوفنل و  الیلذت  و  مهراصبال ، اعیشخت  و  مهفارطال ، انیکـست  تاضورفملا ، مایالا  یف  مایـصلا  هدهاجم  «و 
نوطبلا قوقحل  ارغاصت و  ضرالاب  حراوجلا  مئارک  قاصتلا  اعـضاوت و  بارتلاب  هوجولا  قاتع  ریفعت  نم  کـلذ  یف  اـمل  مهنع  ءـالیخلل 

(2 « ) اللذت مایصلا  نم  نوتملاب 

: دیامرف یم  يدنمشزرا  بلاطم  هلابند  هب  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما 

هب دیامرف ، یم  ظفح  ار  شنمؤم  ناگدنب  دنوادخ  و  ترخآ …  رد  يرگمتس  نایز  زا  و  ایند ، رد  يراکهابت  رفیک  زا  دیسرتب و  ادخ  زا 
و دیامرف ) یم  نایب  ار  هزور  هفسلف  للع و  زا  ياهراپ  دئاوف و  سپس  و  ، ) اهتاکز اهزامن و  هلیسو 
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مشچ و  ینامرفان ) تیصعم و  زا   ) ناشیا رگید  مادنا و  اپ و  تسد و  ندنام  مارآ  يارب  بجاو ، ياهزور  رد  هزور  نتفرگ  رد  شـشوک 
ندیلام تسا  زامن  رد  نوچ  نانآ ، زا  يدنـسپدوخ  ربک و  ندرک  نوریب  و  ناشاهلد ، ینوبز  و  ناشاهناج ، ینتورف  ناشنتخادنا و  ریز  هب 

یکچوک راهظا  يارب  نیمز  هب  ار  عضوم ) تفه   ) هفیرش ءاضعا  ندینابسچ  ندومن ) هدجس  ماگنه   ) و ینتورف ، يارب  وکین  ياهراسخر 
تاکز زامن و  هزور و  هک  شیوخ  نتسناد  زیچان  عوضخ و  يارب  اهتشپ  هب  اهمکش  ندیسر  هزور  رد  و  شتمظع » اب  هاگشیپ  هب  تلذ   » و

گنچ زا  ار  یمدآ  دناوت  یم  هک  تسا  یئاهزیچ  زا  و  تسا ، قح  ترضح  هاگشیپ  هب  للقت  للذت و  و  هیکزت ، یگدنزاس و  شا  هفـسلف 
یمدآ دای  المع  ار  هزرابم  تمواقم و  سرد  اصوصخم  و  دـناهرب ، ینطاب  يرهاظ و  ياـه  يراـمیب  عاونا  زا  و  دـشخب ، تاـجن  ناـطیش 

هدـش رازگرب  گرزب  دـنوادخ  هب  طـقف  نآ  شاداـپ  هک  تسا ، رادروخرب  صوصخ  هب  تازاـیتما  زا  هک  تسا  هزور  اـصوصخم  دـهد ،
: دیامرف یم  رگید  یئاج  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  .تسا 

(3 « ) قلخلا صالخال  ءالتبا  مایصلا  «و 

تسا مدرم  صالخا  شیامزآ  يارب  هزور 

هک یـسک  ینعی  تسا ، رثؤم  رایـسب  لمع  صالخا  رد  هزور  هک  تسا ، هدومرف  بجاو  مدرم  صالخا  شیامزآ  يارب  ار  هزور  دنوادخ 
، دـیامن یم  كاسما  لاح  نیع  رد  دراد ، رایتخا  رد  هک  ییاه  یندـیماشآ  اهیندروخ و  ناکما  همه  اب  ار  زور  یماـمت  دریگ و  یم  هزور 

: دیامرف یم  هغالبلا  جهن  زا  یتمسق  رد  و  درادن ، رگید  یموهفم  قح  ترضح  هاگشیپ  هب  صالخا  زج 

(4 « ) باقعلا نم  هنج  هناف  ناضمر  رهش  موص  «و 

شزرمآ نارفغ و  بجوم  هزور  ینعی  یهلا ، باقع  زا  تسا  رپس  ناضمر  هام  هزور  هک  تسا  نیا  هزور  بوجو  لئالد  زا  یکی  و 
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.دیآ یم  تسد  هب  راگدرورپ  تبوقع  منهج و  شتآ  زا  تاجن  هزور  هلیسو  هب  هک  تسا ، ناسنا  یصاعم  ناهانگ و 

تسا یتمالس  بجوم  هزور 

! ایادخ

میروآ یم  هانپ  وت  هب  یگنسرگ  زا 

مه مالـسا  و  درادن ، ار  دایز  یگنـسرگ  بات  یمدآ  هک  تسا  تسرد  حور ، مسج و  یتسردـنت  تشادـهب و  رظن  زا  يروخ  مک  دـئاوف 
: تسا هدیسر  تایاور  یضعب  رد  هکلب  دهد ، رارق  دایز  یگنسرگ  لمحت  تمحز  رد  ار  دوخ  ناسنا  هک  تسا  هتساوخن 

(5 « ) عوجلا نم  کبذوعا  مهللا  »

! ایادخ

دئاوف و  تسا ! مزـال  ناـسنا  يارب  یگنـسرگ  زا  يرادـقم  هک  دوب ، هجوتم  دـیاب  لاـح  نیع  رد  یلو  مرب ، یم  هاـنپ  وـت  هب  یگنـسرگ  زا 
رتمک اذغ  دیاب  یتسردنت ، تشادـهب و  رظن  زا  .دروآ  یم  هارمه  هب  يدایز  يرامیب  ریـس  يروخ و  رپ  سکع  رب  و  درادرب ، رد  يرایـسب 

زا دنروخ ، یم  مک  هک  يدارفا  .تسا  هدش  تباث  هبرجت  هب  دـشکب ، ندروخ  اذـغ  زا  تسد  هدـشن ، مامت  اهتـشا  زونه  و  دوش ، فرـصم 
.دنرتتسرد نت  و  دنشاب ، یم  رتملاس  دنروخ  یم  ریس  هشیمه  هک  یناسک 

ع)  ) قداص ماما  نایب  زا  هزور  هفسلف  رد  يداعبا 

: دیامرف یم  ماما  هزور ، هفسلف  تلع و  زا  دسرپ  یم  مالسلا  امهیلع  دمحم  نب  رفعج  ترضح  عیشت  بهذم  سیئر  زا  مکح  نب  ماشه 

ائیش دارا  املک  ینغلا  نال  ریقفلا ، محریف  عوجلا ، سم  دجیل  نکی  مل  ینغلا  نا  کلذ  ریقلا و  ینغلا و  هب  يوتسیل  مایصلا  هللا  ضرف  امنا  »
(6 « ) عئاجلا محری  فیعضلا و  یلع  قریل  ملالا  عوجلا و  سم  ینغلا  قیذی  نا  و  هقلخ ، نیب  يوسی  نا  یلاعت  هللا  داراف  هیلع ، ردق 

: مالسلا هیلع  قداص  ترضح 

هک تسا  نآ  يارب  نیا  و  دیآ ، دوجو  هب  يربارب  تاواسم و  ءارقف  ءاینغا و  نیب  وا  هلیسو  هب  ات  درک ، بجاو  ار  هزور  دنوادخ  یتسار  هب 
( ار یندیماشآ  یندروخ و   ) هاگره ءاینغا  اریز  دنیامن ، محرت  ءارقف  هب  دـنا ، هدرکن  ساسحا  ار  یگنـسرگ  درد  زگره  هک  ینادـنمتورث 

ناشیارب دندرک ) تابورشم  تالوکام و  عون  ره  سوه  و   ) دندومن هدارا 
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هکنیا و  دروآ ، دوـجو  هب  يربارب  ینغ ، ریقف و  زا  شناگدـنب  نیب  اـت  هک  هدوـمن » بـجاو  ار  هزور   » لاـعتم دـنوادخ  سپ  تـسا ، رـسیم 
نیا و  ، ) دنیامن محرت  ملاع  ناگنسرگ  رب  و  دندروآ ، تقر  ءافعض  رب  ات  دنیامن ، سمل  ار  یگنسرگ  عوج و  ملا  ناملسم  ناراد  هیامرس 

یبتکم اهنت  يرآ  تسا ، مالسا  راعش  اهنت  نیا  و  ، ) دنیامن محرت  ملاع  ناگنسرگ  لاح  هب  هک  یبتکم  اهنت  يرآ  تسا ، مالسا  راعش  اهنت 
.تسا مالسا  دشیدنایم  نامورحم  ناگنسرگ و  لاح  هب  هک 

ناراد هزور  صوصخم  هناگتفه  لاصخ 

هللا یلـص  ربمایپ  هک  دیامرف  یم  لقن  نینچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  زا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  لیوط  یثیدـح  رد 
: دومرف هلآ  هیلع و 

هیناثلا و  هدـسج ، نم  مارحلا  بوذـی  اهلوا  لاصخ : عبـس  هل  یلاعت  كرابت و  هللا  بجوا  الا  اباستحا  ناضمر  رهـش  موصی  نمؤم  نم  اـم  »
عوجلا نم  ناما  هسماخلا  توملا و  تارکـس  هیلع  هللا  نوهی  هعبارلا  و  مدآ ، هیبا  هئیطخ  رفک  دق  هثلاثلا  و  لجوزع ، هللا  همحر  نم  برقی 
ایتقدـص لاـق : راـنلا ، نم  هئارب  لـجوزع  هللا  هیطعی  هعباـسلا  و  هنجلا ، تاـبیط  نم  لـجوزع  هللا  همعطی  هسداـسلا  همیقلا و  موی  شطعلا  و 

(. 7 « ) دمحم

وا يارب  ار  تلصخ  تفه  یلاعت  كرابت و  يادخ  هکنآ  رگم  دریگب ، هزور  ادخ  باسح  هب  طقف  ار  ناضمر  هام  هک  تسین  ینمؤم  چیه 
: دنادرگ مزال  بجاو و 

، دنادرگ بوذ  وحم و  دشاب  شرکیپ  رد  مارح  هچ  ره   - 1

، دوش یم  کیدزن  لجوزع  يادخ  تمحر  هب   - 2

، دناشوپ یم  ار  مدآ  ترضح  شردپ  ياطخ  شیوخ ) هزور  اب   - ) 3

، دنادرگ ناسآ  يو  رب  ار  ندنک  ناج  تاظحل  دنوادخ   - 4

، دوب دهاوخ  ناما  رد  تمایق  زور  یگنشت  یگنسرگ و  زا   - 5

ذیذل ياه  یکاروخ  زا  لجوزع  يادخ   - 6
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، دهد بیصن  ار  وا  یتشهب 

يدوهی ملاع  لصفم ، ثیدـح  نیا  رد  هدـننک  شـسرپ   ) .دـیامرف اطع  وا  هب  ار  خزود  شتآ  زا  يرازیب  تئارب و  لجوزع  يادـخ و   - 7
.دمحم يا  یتفگ  تسار  درک  ضرع  هک  دوب )

ع)  ) اضر ماما  زا  هزور  بوجو  لئالد  هفسلف و 

: دیامرف یم  هزور  بوجو  لئالد  هفسلف و  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

اروجام و انیکتـسم  الیلذ  اعـشاخ  مئاصلا  نوکیل  و  هرخآلا ، رقف  یلع  اولدتـسیف  شطعلا ، عوجلا و  ملا  اوفرعی  یکل  موصلاـب  اورما  اـمنا  »
کلذ نوکی  تاوهـشلا و  نع  كاسمالا  نم  هیف  ام  عم  باوثلا  بجوتـسیف  شطعلا ، عوجلا و  نم  هباصا  ام  یلع  ارباص  اـفراع ، ابـستحم 

هنکسملا رقفلا و  لها  یلع  کلذ  غلبم  هدش  اوفرعیل  لجآلا و  یف  مهل  الیلد  مهفلک و  ام  ءادا  یلع  مهل  اضئار  لجاعلا و  یف  مهل  اظعاو 
(8 « ) مهلاوما یف  مهل  هللا  ضرتفا  ام  مهیلا  اودؤیف  ایندلا  یف 

: دیامرف یم  دنسرپ ، یم  هزور  هفسلف  هرابرد  ترضح  زا  یتقو 

ياه یتخس  رب  دننک  لالدتسا  هاگنآ  و  ار ، یگنشت  یگنسرگ و  ياه  يراوگان  درد و  دنسانشب  ات  دندش  هزور  هب  رومام  مدرم )  ) انامه
: دومرف یم  هینابعش  هبطخ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  ، ) ترخآ رقف  یگنشت و  یگنسرگ و 

، هشطع همیقلا و  موی  عوج  مکشطع  مکعوجب و  اورکذا  و 

رکف هب  ار  ناسنا  يروآدای  نیا  هک  ار ، تماـیق  زور  ياـه  یگنـشت  اهیگنـسرگ و  ناـتیراد  هزور  یگنـشت  یگنـسرگ و  زا  دـیروآ  داـی 
دیامنب و شفیعـض  قولخم  هب  کمک  دنوادخ و  ياضر  بسک  رد  يرتشیب  دهج  دج و  دنک ، یعـس  ات  هک  دزادـنایم  تمایق  كرادـت 

(. دزاس دنمهرهب  شیوخ  يدام  ریغ  يدام و  تاناکما  زا  ار  نانآ 

:( دیامرف یم  فیصوت  نینچ  نیا  ار  مئاص  تایصوصخ  مالسلا  هیلع  ماما  هاگنآ  )

تناکتسا و ياراد  لیلذ و  عشاخ و  يا  هدنب  دنوادخ ) هاگشیپ  هب   ) دیاب راد  هزور  هنیآ  ره  و 
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هدـیدان و  ، ) دـیآ یم  باسح  هب  شتامحز ) لامعا و  هک  دـنادب  و  ، ) هتـسناد باثم  روجام و  ار ) شیوخ  لمع  دوخ و  و  ، ) دـشاب راـقو 
وا هب  یگنـشت  یگنـسرگ و  زا  هک  هچنآ  رب  و  دشاب ، فراع  تادابع  زا  دـهد  یم  ماجنا  هک  هچنآ  هب  لاح  همه  رد  و  دوش ) یمن  هتفرگ 
یم یناوارف  باوث  بجوتـسم  ءوس ) هب  هراما  سفن  زا  ندرکن  يوریپ  و   ) تاوهـش زا  كاسما  اب  ماگنه  نآ  رد  و  دـنک ، ربص  دـسر  یم 
رکذ مئاص  يارب  هک   ) هدـیمح فاصوا  نیا  و  دومرف ) دـهاوخ  تمحرم  وا  هب  ار  شیراد  هزور  تدابع  باوث  رجا و  دـنوادخ  و  ، ) دوش
نانآ راتفر  لامعا و  هرهچ و  رد  الماک  فاصوا  نیا  یعـضو  تارثا  هک  ، ) دـش دـهاوخ  اـیند  رد  ناراد  هزور  يارب  یبوخ  ظـعاو  دـش )

تـسا نانآ  يارب  یبوخ  يامنهار  دننآ و  هب  فلکم  هک  هچنآ  ءادا  رب  ناراد  هزور  رب  تسا  بغار  ضئار و  و  تشگ ) دهاوخ  دوهـشم 
رد نیکاسم  ءارقف و  رب  دنروآ  تمحر  ات  هک  ار  ناگراچیب  ارقف و  تالکـشم  تیمها  تدـش و  دنـسانشب  دـیاب  نانآ  و  یبقع ، ملاع  رد 

دنروخب و بوخ  دوخ  هک  دشابن  روطنیا  ینعی   ) .تسا هدومرف  ررقم  ناشلاوما  رد  دنوادخ  هک  ار  نانآ  قوقح  دنیامن  ءادا  سپـس  ایند ،
(. دنشاب هنسرگ  نارگید  دنشوپب و 

: دیوگ یم  یئاط » هللا  دبع  نب  متاح   » برع رعاش 

(9 ! ) دقلا یلا  نحت  دابکا  کلوح  هنطببتیبت و  نا  ءاد  کبسح  و 

: ینعی

نانآ يارب  و   ) دـننک وزرآ  ار  یتسوپ  حدـق  هک  دـشاب  اهرگج  تدرگ  رد  یباوخب و  رپ  مکـش  اب  بش  هک  تسا  سب  وت  يارب  درد  نیا 
.دنشاب هتشاد  ماعط  هکنآ  ياج  هچ  دوشن  مهارف 

ع)  ) اضر ماما  زا  هزور  هفسلف  رد  رگید  یثحب 

: دیامرف یم  نینچ  هزور  هفسلف  زا  رگید  شسرپ  کی  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

عوجلا سم  نافرعل  موصلا  هلع  »
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ملا ندیمهف  يارب  زا  هزور  تلع  هرخآلا ، دئادش  یلع  الیلد  کلذ  نوکیف  ارباص  ابستحم  اروجام  انیکتسم  الیلذ  دبعلا  نوکیل  شطعلا  و 
راسکنالا نم  هیف  ام  عم  ار ، ترخآ  دئادش  دمهفب  دشاب و  رباص  روجام و  عرضتم و  لیلذ و  هدنب  ات  تسا ، یگنشت  یگنـسرگ و  درد  و 
(10 « ) هرخآلا ایندلا و  یف  هنکسملا  رقفلا و  لها  نم  کلذ  غلبم  ملعیل  لجآلا  یلع  الیلد  لجاعلا  یف  هلاظعا  تاوهشلا و  نع  هل 

.یبقع ایند و  رد  ار  هقاف  رقف و  لها  لاح  دـنادب  اـت  ترخآ  رما  يارب  زا  تسه  هظعوم  تاوهـش و  راـسکنا  هزور  رد  هک  نیا  رب  هوـالع 
هک اریز  تسا ، تاعاط  لضفا  زا  هزور  یلب  .ءانثلا  هیحتلا و  فالآ  هیلع  اـضر  ترـضح  ناـیب  زا  هزور  هفـسلف  زا  یتمـسق  تسا  نیا  یلب 

فیقوت و تاوهـش و  لیدعت  يارب  رگم  هدـماین  یهلا  ماکحا  ینامـسآ و  تعیرـش  هک  تسا  هیمیهب  تاوهـش  راسکنا  رب  لمتـشم  هزور 
موص زا  دوصقم  اریز  هلیذر ، تایقالخا  زا  نآ  هیفـصت  سفن و  تراهط  هیکزت و  يارب  و  هتفرگ ، ماجنا  لادـتعا  دـح  رد  هک  اهنآ  راـهم 
ياه ینارتوهـش  زا  نآ  يرادـهگن  سفن و  فک  نآ  یئاهن  ضرغ  هکلب  تسین ، ناوسن  اب  ترـشابم  برـش و  لکا و  زا  كاسما  درجم 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  نانچ  تسا ، یناویح 

: مئاص ینا  لقیلف  همتاش  وا  هلداج  ءرما  نا  لهجی و  ثفری و ال  الف  مکدحا  ماص  اذاف  هنج  موصلا 

رگا و  دـنکن ، هدوهیب  ياهراک  و  دـیوگن ، تشز  نخـس  تفرگ  هزور  رگا  امـش  زا  یکی  اریز  صخـش ، يارب  زا  تسا  يرپس  هزور  هک 
دارم متسه ، هزور  نم  دیوگب  وا  دیامن ، تتامش  ار  وا  ای  دنک  هلداجم  يو  اب  یسک 
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: تسا نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  يوبن  فیرش  ثیدح  نیا  زا 

، سفن ناطیش  نوچ  گرزب  ینانمشد  زا  نآ  هطساو  هب  هک  اهشزغل ، تافارحنا و  زا  ار  یمدآ  درادیم  هگن  هک  تسا  يا  هیاقو  هزور  هک 
.دیامن یم  رود  دوخ  زا  ار  ناطیش  و  اجبان ، تاوهش  زا  دیامن  یم  لرتنک  ار  سفن  سپ  دیوجیم ، یصالخ  ینورد ، نمشد 

دیئامن قیض  هزور  اب  ار  ناطیش  ذوفن  يارجم 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  انبم  نیا  رب 

« ، عوجلاب هیراجم  اوقیضف  مدلا  يرجم  مدآ  نبا  نم  يرجیل  ناطیشلا  نا  »

هب دوخ  دوجو  رد  ار  ناطیـش  يراجم  سپ  ندب  رد  نوخ  نایرج  دننام  مدآ ، نادـنزرف  رد  دـنک  یم  ذوفن  دـباییم و  نایرج  ناطیـش  هک 
هک درادن  يرثا  هدئاف و  يرآ  دراد ؟ يرمث  هدیاف و  هچ  رثا  نودب  هزور  هک  قحلا ، و  ( 11 ، ) دیئامن گنت  هزور  ینعی  یگنسرگ  هطساو 

اهغورد و اهتمهت و  عاونا  هزور ، تالطبم  يرس  کی  زا  بانتجا  كاسما و  زا  و  دزادنا ، ریخات  راطفا  هب  ار  شیوخ  راهان  ياذغ  یمدآ 
تعرـس نادـنزرف و  تیبرت  ءوس  نامرحمان و  زا  شیوخ  سومان  ندرکن  ظفح  هللا و  قلخ  تمرح  کته  اـه و  ینارتوهـش  اـه و  تبیغ 

هزور عون  نیا  ریخ ؟ متـسه  هزور  نم  دیوگب  دوش و  بکترم  رگید  هانگ  اهدص  متـش و  برـض و  داجیا  یکچوک و  هثداح  هب  بضغ 
شزرا و میئام  نیا  نکل  دراد ، ار  تردق  نیا  هزور  دشاب و  هتشاد  سفن  حالـصا  نتخاس و  تردق  هزور  دیاب  درادن ، ياهدیاف  يرثا و 
هچ و  دوش ، یمن  ام  دـیاع  یگنـشت  لـمحت  یگنـسرگ و  زج  يرمث  رثا  یب  ياـه  هزور  عون  نیا  زا  و  میدادـن ، صیخـشت  ار  وا  تیمها 

ناگدنب رب  تنایخ  اب  و  ددرگ ، بکترم  يا  هریبک  دنک و  ءادا  يا  هضیرف  هک  راد  هزور  يارب  زا  تسا  ياهدیاف 
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دیامن زواجت  ناشیا  ضرع  لام و  رد  ادخ 

دراد صالخا  اب  میقتسم  هطبار  هزور 

هیلع ماما  هک  میامن  نیزم  مالـسلا  هیلع  ناـیقتم  يـالوم  نخـس  هب  تیعورـشم » تمکح  هزور و  هفـسلف   » ار شخب  نیا  منک و  هصـالخ 
: دیامرف یم  حیرشت  ار  ماکحا  زا  ياهراپ  هفسلف  هک  اجنآ  رد  مالسلا 

(12 « ) قلخلا صالخال  ءالتبا  مایصلا  «و 

، دزرو صالخا  قح  ترـضح  هاگـشیپ  هب  هک  یـسک  و  تسا ، هدومرف  ضرف  ررقم و  مدرم  صالخا  شیامزآ  يارب  ار  هزور  دـنوادخ ،
.تسا هطبار  رد  راد ، هزور  صالخا  اب  الماک  هزور  و  دوش ، یم  شلاح  لماش  تسا  هدش  نایب  هزور  هفسلف  رد  هک  یفاصوا  یمامت 

اهتشون یپ 

نیا نکل  تسا ، هدـش  تیاور  ج 41  راونالا ، راحب  رد  مالـسا  ربمایپ  زا  هک  تسا  یثیدـح  تراـبع  نیا  ص 801  مالـسالا ، ناکرا   - 1
.تسا هداد  تبسن  هدلک  نب  ثراح  هب  باتک 

ص 897. ضیف ، هغالبلا  جهن   - 2

.مالسالا ضیف  هغالبلا  جهن  تمکح 442  زا   - 3

ص 361. حلاص ، یحبص  پاچ  هغالبلا ، جهن   - 4

.عوج هدام  نیرحبلا ، عمجم   - 5

ج 2. ص 37 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  و  ص 3 -  ج 7 ، هعیشلا ، لئاسو   - 6

ص 683. قودص ، خیش  لاصخ   - 7

ص 4. ج 7 ، هعیشلا ، لئاسو   - 8

.یئاط هللا  دبع  هب  متاح   - 9

.همحرلا هیلع  قودص  عیارشلا  للع   - 10

.تسا هدش  جارختسا  ع )  ) موصعم نایاوشیپ  نانخس  زا  ياهعومجم  زا   - 11

یجیهال دار  يوسوم  نیسح  دیس  مسج ص 18  حور و  ياه  يرامیب  نامرد  هزور ، ص 7911 . هغالبلا ، جهن   - 12
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يارب هزور  یجیهـال  دار  يوسوم  نیـسح  دیـس  مـسج ص 18  حور و  ياـه  يراـمیب  ناـمرد  هزور ، ص 7911 . هغـالبلا ، جـهن   - 12
تسا مدرم  صالخا  شیامزآ 

ناضمر كرابم  هام  ياه  تبسانم   - 9

لوا زور  دش  يزوس  شتآ  راچد  ص )  ) یبنلا دجسم  هام 

هسدقم تارجح  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  دجـسم  يرجه ، لاس 456  رد  هماع » خروم  يدوهمـس   » لقن هب  انب  ناضمر  هام  لوا  زور 
نامز نیا  تخیر  ورف  هتفرگ و  ارف  ار  اهراوید  فقـس و  هک  دش ، راد  هنماد  شتآ  ياه  هلعـش  يردق  هب  و  دش ، يزوس  شتآ  راچد  نآ 

(1  ) .دنتشاد ياپ  هب  هرابود  ار  دجسم  ناینب  داد ، روتسد  يو  دوب ، یسابع  مصتعم  تموکح  اب  فداصم 

ناضمر هام  لوا  رد  ع )  ) اضر ماما  يدهعتیالو 

مالـسلا هیلع  اضر  ترـضح  يدـهعتیالو  هب  تعیب  زور  هعیـشلا » راسم  رد  دـیفم  خیـش  لقن  هب  انب   » ناضمر هام  لوا  زور  عیاقو  زا  اـضیا 
زا يریگولج  اصوصخم  یلخاد  تاـبالقنا  ندـناشن  ورف  يارب  یـسایس  هشقن  کـی  طـقف  یـسابع  نوماـم  فرط  زا  لـمع  نیا  و  تسا ،

یلع دالوا  مایق  سرت  رگید  .تفرگ و  ماجنا  دـندوب ) وا  تفالخ  هدـننادرگ  نومام  تفالخ  لئاوا  رد  هک   ) ناریا نایعیـش  مایق  جورخ و 
(2  ) .دیآ یم  رامش  هب  نومأم  فرط  زا  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  يدهعتیالو  لماوع  هلمج  زا  مالسلا  هیلع 

ناضمر هام  موس  زور  رد  هحضاف  ای  كوبت  هوزغ 

رد زین  دیماجنا  حلص  هب  دش و  اپ  رب  يرجه  مهن  لاس  رد  هک  نایمور  ناناملـسم و  نیب  ساسح  ياه  گنج  زا  هحـضاف  ای  كوبت  هوزغ 
مور يروطارپـما  راـبرد  هب  ناـسوساج ، هـک  دوـب  نـینچ  گـنج  نـیا  داـجیا  تـلع  و  تـشگ ، عـقاو  ناـضمر  كراـبم  هاـم  موـس  زور 

نارـضاح یمامت  و  داد ، لیکـشت  یماظن  ياروش  روطارپما  تفر ، ایند  راد  زا  مالـسا  ربماـیپ  هک  دـنداد ، شرازگ  لـقره » « » سویلقاره »
رد و  راپـسهر ، زاجح  يوس  هب  دابغاب »  » ای انحوی ، مان  هب  يدرم  یتسرپرـس  هب  دندید و  زاجح  هیلع  مور  رکـشل  جیـسب  بسانم  ار  عقوم 

هکنیا و  دنتفای ، زکرمت  یبآ  همشچ  هرانک  كوبت  رد  مالسا  هاپـس  و  دندرک ، یقالت  مالـسا  هاپـس  اب  ماش ) زاجح و  نایم  یلحم   ) كوبت
نیا و  دـندش ، اوسر  و  دـندیزرو ، فلخت  گـنج  رد  روضح  زا  ناـقفانم  هک  تسا  تلع  نادـب  دـنمان  یم  هحـضاف  ار  گـنج  نیا  ارچ 

(3  ) .دندرب رس  هب  یتخس  ترسع و  رد  رایسب  تامهم  بکرم و  هقوذآ و  رظن  زا  ناناملسم  هک  اریز  دنمان  هرسعلاوذ »  » ار گنج 

متفه زور  رد  ع )  ) بلاطوبا ترضح  تافو 

هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  يافو  اب  رای  مع و  بلاطوبا  ترضح  تثعب  مهد  لاس  هرـس  سدق  دیفم  خیـش  لقن  هب  انب  ناضمر  هام  متفه  زور 
يرای ار  شزیزع  هداز  ردارب  تلاسر  زا  لبق  تلاسر و  نارود  ياهزارف  بیـشن و  مامت  رد  هک  يراوگرزب  درم  نامه  .تفای  تاـفو  هلآ 

رورـسم لاحـشوخ و  یهلا  تلاسر  تاغیلبت و  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نینزاـن  بلق  تشادزاـب و  وا  زا  ار  شیرق  رـش  درک و 
تسود هچ  ره  ورب و  مردارب  رسپ  يا  ادبا » ءیشل  کملسا  هللاوف ال  تببحا  ام  لقف  یخا  نبای  بهذا  : » ریظن یتاملک  اب  و  دومن ،
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ینابیتشپ وا  زا  و  دومن ) یم  شزاون  ، ) مراذگ یمن  او  يدمآ  شیپ  چیه  رد  ار  وت  دنگوس  ادخ  هب  شیرق ) نیکرشم و  اب   ) وگب يرادیم 
، دننزیم ینامیا  یب  تمهت  راوگرزب  نیا  هب  يرآ  تسا  رت  نیگنس  قلخ  همه  نامیا  هفک  زا  بلاطوبا  نامیا  هفک  .درک  یم 

: دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ترضح 

(4  ) .تسا رت  نیگنس  وا  نامیا  رگید ، هفک  رد  ار  قلخ  نیا  نامیا  دنراذگب و  وزارت  هفک  کی  رد  ار  بلاط  یبا  نامیا  رگا 

، تخادرپ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تیامح  تلافک و  هب  يراکادـف  تیمیمـص و  افو و  تیاهن  رد  لاس ، ود  لهچ و  بلاطوبا  يرآ 
گرم .دـندومن و  يراتـسرپ  تظافح و  تمدـخ و  ار  وا  يردام  نوچمه  دـسا  تنب  همطاف  شرـسمه  ناـبرهم و  يردـپ  دـننام  وا  هک 

زا ادـخ  زا  دـعب  ار  دوخ  هاگ  هانپ  یماح و  هناگی  ترـضح  هک  ارچ  تخاس ، رثاـتم  تدـش  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  بلاـطوبا 
ناتـسربق هکم  رد  ترـضح  نآ  نفدـم  .دنتـشگ و  خاتـسگ  يرج و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  رب  وا  زا  سپ  نمـشد  هک  داد ، تـسد 

، تفرگ رارق  هدش  هدیمان  بانج  نآ  مان  هب  هک  بلاطوبا 

(5 « ) هنانج تاحوبحبب  هللا  هدمغت  »

ناضمر هام  مهد  زور  هجیدخ  ترضح  تافو 

رد هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  نابرهم  تیاهن  یب  رـسمه  راکادف و  يوناب  هجیدخ  تثعب  مهد  لاس  ناضمر  كرابم  هام  رد 
هکم نوجح  رد  شیوخ  كرابم  تسد  اب  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  و  تفر ، ایند  زا  یگلاـس  جـنپ  تصـش و  نس  هب  مهد  زور 

هللا یلـص  ربمایپ  هک  تخاس  نوزحم  رایـسب  ار  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  وا  تشذگ  رد  نزح  و  درپس ، كاخ  هب  بلاطوبا » ناتـسربق  »
هیلع و
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هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  ياتمه  یب  رـسمه  هجیدخ  یلب  هداهن ، مان  هودنا  لاس  نزحلا » ماع   » ار هجیدخ  ترـضح  تشذگ  رد  لاس  هلآ 
« نزحلا ماع   » ار شتشذگ  رد  لاس  دیاب  دش ، تسار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تشپ  تفای و  قنور  مالسا  وا  تورث  زا  هک  یئوناب  هلآ 

هیضرم يارهز  شرتخد  هتسیاش  ردام  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  اریز  تفرگ ، تدش  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  بیـصم  داهن و  مان 
(6  ) .دروآ دهاوخن  تسد  هب  زگره  ار  هجیدخ  نوچمه  يرای  هداد و  تسد  زا  ار 

رگم تفر  یمن  نوریب  هناخ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تفگ  هشیاع  هدادن  ضوع  نم  هب  ادخ  ار  هجیدخ  زا  رتهب  دـنگوس  ادـخ  هب 
، تفرگ ارف  ارم  تریغ  اهزور  زا  يزور  دومن ، یم  انث  حدم و  یکین  یبوخ و  هب  وا  رب  و  درک ، یم  دای  ار  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  هکنآ 

: متفگ

يوم هک  يروط  هب  دـش ، كانبـضغ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تسا ، هداد  ضوع  امـش  هب  وا  زا  رتـهب  ادـخ  و  دوبن ، شیب  ینزریپ  وا 
: دومرف سپس  دروخ  یم  ناکت  بضغ  زا  شرس  يولج 

، ارم درک  قیدـصت  و  دـندوب ، رفاک  مدرم  هک  یماگنه  دروآ  ناـمیا  نم  هب  وا  هدادـن ، ضوع  نم  هب  ادـخ  ار  وا  زا  رتهب  مسق  ادـخ  هب  هن 
ینادنزرف وا  زا  و  دنتخاس ، مورحم  ارم  مدرم  یتقو  درک ، تاساوم  نم  اب  دوخ  لاوما  رد  دندرک و  یم  بیذـکت  ارم  مدرم  هک  یماگنه 

(7 « ) دومرف تیانع  نم  هب  وا  زا  ار  همطاف  ادخ  ینعی  ، » دومرف مورحم  رگید  نانز  زا  هک  درک  نم  يزور  ادخ 

ناضمر مهدزاود  زور  مالسا  رد  يردارب  دقع  هاخاوم و  ثیدح 

دقع باحصا  نیب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ناضمر ، مهدزاود  رد 
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مالسا رد  ار  يربارب  تاواسم و  يردارب و  توخا ، دقع  نیا  اب  و  داد ، رارق  يردارب  زین  مالسلا  هیلع  یلع  دوخ و  نیب  و  دناوخ ، يردارب 
يدام و تازایتما  یتسرپ و  داژن  هشیمه  يارب  و  درمـش ، هداوناخ  کی  وضع  ار  رـشب  دارفا  هلئاع و  کی  ار  ناهج  لها  تشاذـگ  ناـینب 
زا عنام  هک  رابکتسا  يایند  یسایس  یگنهرف و  رامعتسا  زا  فسا  او  هدومن  كاپ  مالسا  سدقم  تحاس  زا  ار  تسوپ  گنر و  یگلیبق و 

.تسا نیمز  يور  رد  لصا  نیا  يارجا 

(8 « ) نودبعاف مکبر  انا  هدحاو و  هما  مکتما  هذه  نا  »

ای لق  « » .دینک یگدنب  ارم  سپ  میامش ، راگدرورپ  نم  و  تسا » نم  نایدا  همه  كرتشم   » تسا يا  هناگی  نیئآ  امش  نیئآ  نیا 

! سانلا اهیا 

(9 « ) اعیمج مکیلا  هللا  لوسر  ینا 

: وگب

يارب نینچمه  زور  نآ  يراصن  دوهی و  يارب  تاعطاس  نیهارب  تانیب و  نیا  یلو  متسه ، امش  همه  يوس  هب  ادخ  هداتسرف  نم  مدرم  يا 
يرترب قوفت و  دـنناوت  یمن  اهیربارب  اهتاواسم و  نیا  اب  نانآ  نوچ  تسین ، هدوبن و  دـنیآ  شوخ  نامز  نیا  تسیلاـیرپما  تسینویهص و 

!!. دوش یم  هتفرگ  قلخ ، زا  ناشرامحتسا  ولج  دنزاس و  مکحم  نیفعضتسم  ناهج  رب  ار  دوخ 

مهدزناپ زور  رد  ع )  ) ربکا طبس  یبتجم  ماما  تدالو 

، ربکا طبس  ترضح  تداعـسلا  روفوم  تدالو  زور  دصاقملا ) حیـضوت  رد  یئاهب  خیـش  دیفم و  خیـش  لقن  هب  انب   ) ناضمر هام  مهدزناپ 
ربمایپ هب  ار  كاـپ  رون  نیا  تدـالو  هدژم  یتقو  تسا ، هدـش  عقاو  ترجه  موس  لاـس  رد  نیا  و  تسا ، مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماـما 

شرتخد و هناخ  هب  باتـش  اب  هناقاتـشم و  تفرگ و  ارف  ار  ترـضح  كرابم  لد  ینامداش  رورـس و  جاوما  دـنداد ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
.تفر ملاع  نانز  هدیس  شا  هبوبحم 

: دومرف

« ، ینبا ینیتاه  ءامسا  ای  »

هدب نم  هب  ار  مرسپ 

ءامسا
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: دومرف هماقا  شپچ  شوگ  رد  و  ناذا ، شتسار  شوگ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  داد ، شراوگرزب  دج  هب  ار  كرابم  دازون 

، دیحوت يادص  دوب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ءایبنالا  متاخ  شدج  قح  قادـص  دـش ، انـشآ  وا  اب  دازون  شوگ  هک  یئادـص  نیتسخن  هک  )
هینس تنس  نیا  قیفوت  يادخ  هک  .شیمارگ  دج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  توبن  هب  قیدصت  يادص  و  لیلهت ، يادص  ریبکت ، يادص 

.دیامرف تیانع  نادازون  دروم  رد  مالسلا  هیلع  یبتجم  ترضح  نایعیش  هب  شتما و  هب  ار 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

»؟ كرابملا دیلولا  تیمس  له  یلع  ای  »

؟ يا هدرازگ  مان  ار  كرابم  دازون  نیا  ایآ 

: درک ضرع 

»؟ هللا لوسر  ای  کقبس  تنک ال  ام  »

هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  هب  ار  ادخ  نامرف  و  دش ، لزان  لیئربج  یحو  ریشب  هک  دوب  هتـشذگن  یتاظحل  زونه  مریگ ، یمن  تقبـس  امـش  رب 
هقیقع مالـسلا  هیلع  نسح  يارب  اصخـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  راذـگ ، مان  نسح  ار  وا  انـسح » هیمـس   » هللا لوسر  ای  دـیناسر ، هلآ 

.درک اعد  تفگ و  هللا  مسب  و  درک ،

ناضمر هام  ای 91  رد 71  ردب  هوزغ  عوقو 

اب مالسا  هاپـس  هلباقم  نیتسخن  هوزغ ، نیا  ( 10 ، ) دـش عقاو  ردـب  هوزغ  ترجه ، مود  لاس  ناضمر  كرابم  هام  مهدزون  ای  مهدـفه  رد 
يرترب ناناملـسم  رب  تامهم  هحلـسا و  گرب و  زاس و  هبنج  زا  ناکرـشم  هوزغ  نیا  رد  دوب ، كرـش  لها  اـب  دـیحوت  لـها  دربن  و  رفک ،

کل انحتف  انا   » ناضمر هام  متسیب  يرجه و  متشه  لاس  رد  هکم  حتف  .دوب  مالـسا  هاپـس  ربارب  هس  ابیرقت  اهنآ  دارفا  تارفن و  و  دنتـشاد ،
(11 « ) انیبم احتف 

هکم حتف  ربتعم  ( 12  ) ياه باتک  لقن  قبط  میدومن ، ررقم  داجیا و  يراکشآ  نشور و  يزوریپ  وت  يارب  ام  یتسار  هب 
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هک یئاه  يزوریپ  یپ و  رد  یپ  تاحوتف  اب  ترجه  متـشه  لاس  ات  .داتفا  قاـفتا  ترجه  متـشه  لاـس  ناـضمر  كراـبم  هاـم  متـسیب  رد 
نانچمه نیملسم ، مالسا و  هلبق  همظعم و  هبعک  و  مارحلا ، دجسم  و  ناگمه ، دبعم  هریزج و  هبش  زکرم  هکم ، رهـش  دش  مالـسا  بیـصن 

جیار اجنآ  رد  اهناسنا  دابعتـسا  رامثتـسا و  یقالخا و  طاطحنا  داسف و  یتسرپ و  تب  هدـنامیقاب و  ناکرـشم  ناتـسرپ و  تب  فرـصت  رد 
هللا یلص  ربمایپ  ار  هکم  یتقو  هک  تفرگ ، یم  رارق  شیرق  ناتسرپ و  تب  شتسرپ  دروم  هک  دوب  بصن  هبعک  ربتبتـص  دصیـس و  و  دوب ،

یلـص ربمایپ  هک  دوب  لبه » ، » اهتب گرزب  تخادرپ ، اهتب  نتـسکش  هب  ناما  یب  و  دش ، هدایپ  ادـخ  هناخ  رانک  رد  درک و  حـتف  هلآ  هیلع و 
قحلا ءاج  لق  ، » دناوخ یم  ار  هیآ  نیا  و  دـینالخ ، یم  اهنآ  مشچ  رد  نامک  هشوگ  ای  درک ، یم  هراشا  اهنآ  هب  یبوچ  اب  هلآ  هیلع و  هللا 

(13 « ) اقوهز ناک  لطابلا  نا  لطابلا  قهز  و 

هیلع یلع  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تسا ، یندـش  دوبان  لـطاب  هنیآ  ره  هک  دـش  دوباـن  لـطاب  دـمآ و  قح  هک  وگب  ربماـیپ )
زا ار  همه  سپـس  دـنداتفا  ورب  اهتب  همه  دومن  تئارق  ار  قحلا »…  ءاـج  لـق   » هیآ ي و  دز ، اـهنآ  رب  تفرگ و  هزیرگنـس  یتشم  مالـسلا 

.دنتسکش دندرب و  نوریب  دجسم 

اهتب نتسکش  تهج  ص )  ) ربمایپ شود  رب  ع )  ) یلع ياپ 

فتک رب  اپ  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نامرف  هب  هبعک ، راوید  زارف  زا  گرزب  تب  دنچ  نتخادنا  يارب 
راختفا دنمهوکش و  عضو  نیا  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اب  و  دنکفا ، ریزب  ار  اهتب  تشاذگ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  كرابم 
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.درک يراکمه  زیمآ 

ناضمر هام  مکی  تسیب و  رد  ع )  ) نینمؤملاریما ترضح  تداهش 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يافو  اب  نارای  زا  وا  تسا ، مالـسلا  هیلع  یلع  نایقتم  يالوم  تداهـش  ناضمر  هام  گرزب  ثداوح  زا  یکی 
: دومرف شمع  رسپ  قح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  هدوب  ترضح  نآ  داماد  مع و  نبا  ریزو و  یصو و  و 

نم هفیلخ  ریزو و  یصو و  ردارب و  مالسلا  هیلع  یلع  انامه  اوعیطا ، » هل و  اوعمـساف  مکیف  یتفیلخ  يریزو و  ییـصو و  یخا و  اذه  نا  »
(14  ) .دینک تعاطا  ار  وا  دیونشب و  وا  زا  امش  نایم  رد  تسا 

ترضح تامارک  زا  همغلا  فشک  بحاص  داد ، ربخ  ار  شیوخ  تداهش  هلاسم  ترضح  نآ  هک  تسا  نیا  رکذت  لباق  بلاج و  بلطم 
: دیامن یم  لقن  مالسلا  هیلع  یلع 

ربنم هب  زامن  تعکر  ود  زا  سپ  دش ، دجـسم  لخاد  ناضمر  كرابم  هام  رد  تشگرب ، هفوک  هب  ناورهن  جراوخ  لاتق  زا  ترـضح  یتقو 
: دومرف تئارق  یئابیز  رایسب  هبطخ  درب ، فیرشت 

.درک مالسلا  هیلع  یبتجم  ترضح  شدنزرف  هب  ور  هاگنآ  ءانسح » هبطخ  بطخف  »

: دومرف

؟ هتفر ناضمر  هام  زا  ردقچ  دمحم  ابا  ای 

درک ضرع  هدنام ، هام  نیا  زا  ردقچ  هللا  دبع  ابا  ای  دیسرپ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  سپس  نینمؤملا ، ریما  ای  زور  هدزیـس  درک  ضرع 
لاح نآ  رد  هک  تشاذگ  شیوخ  فیرـش  نساحم  هب  ار  شیوخ  كرابم  تسد  مالـسلا  هیلع  ماما  هاگنآ  نینمؤملا ، ریما  ای  زور  هدفه 

: دومرف دوب  دیفس 

: دومرف شلتاق  دروم  رد  ار  تیب  نیا  سپس  دش ، دهاوخ  باضخ  منوخ  هب  منساحم  نیا 

یلتق دیری  هتایح و  دیرا 

(/. 15  ) دارم نم  يریذع  نم  یلیلخ 

.تسا يدارم  مجلم  نبا  وا  دوب و  نم  هقالع  دروم  هک  یسک  دنک ، یم  مناج  دصق  وا  متسه و  وا  یگدنز  تایح و  راتساوخ  نم 

اذه و لاق : مث  »
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« ، یلتاق هللا 

: دومرف وا  هب  هراشا  سپس 

.یشک یمن  ار  وا  ایآ  نینمؤملاریما  ای  دنتفگ  دشاب ، یم  ملتاق  نیا 

: دومرف

دیسرت و تخس  دینـش  ار  تاملک  نیا  یتقو  هیلع  هللا  هنعل  يدارم  مجلم  نب  نامحرلادبع  ( 16  ) .تسا هدرکن  يراک  نم  اب  زونه  هک  وا 
ای درک  ضرع  داتسیاب و  ترضح  نآ  ربارب  رد  هلجع  هب  تساخرب  نوعلم  نآ  سپ  دمآ ، دورف  ربنم  زا  ترضح  نآ  ات  تسـشن  شوماخ 

میاهتسد نک  عطق  تسا ، امش  لباقم  رد  هک  تسا  نم  پچ  تسار و  تسد  نیا  متسه ، امـش  تمدخ  رد  مرـضاح و  نم  نینمؤملاریما 
، ناسرب لتق  هب  ار  نم  ای  ار و 

: دومرف ماما 

، تشک مهاوخن  ار  وت  یتـسه  نم  لـتاق  وت  منادـب  مه  رگا  تسا و  هدـشن  عقاو  نم  رب  وت  زا  یمرج  هکنآ  لاـح  مشکب و  ار  وت  هنوـگچ 
: درک باطخ  وت  هب  اهزور  زا  يزور  و  یتشاد ؟ هنضاح  ینز  ینادوهج  زا  ایآ  وگب  نکل 

!« دومث رتش  هدنشک ي  ردارب  يا  »

، نینمؤملا ریما  ای  دوب  نینچ  درک  ضرع 

(17  ) .تفگن نخس  رگید  ترضح 

دایز نب  قراط  طسوت  سلدنا  حتف 

رد قیرذل » کلم   » رب ار  وا  دنوادخ  تفرگ و  تروص  دایز  نب  قراط  يربهر  هب  نیملـسم  تسد  هب  سلدـنا  حـتف  هنس 29  ناضمر  رد 
یمان رادرس  یهدنامرف  تحت  يرجه  لاس 29  رد  اقیرفآ  لامش  ياهربرب  برع و  ناناملسم  ( 18  ) .دیناسر يزوریپ  هب  هکل »  » رهن رانک 

زا یهاپس  رازه  اب 21  دوب  اقیرفآ  ياورنامرف  ریضن  نب  یـسوم  قیال  نارـسفا  زا  یکی  ربرب و  روشحلـس  موق  زا  دوخ  هک  دایز  نب  قراط 
رـسارس ینامز  كدنا  رد  و  تشذـگ ، هدـش ) هدـیمان  قراطلا  لبج  یمان  رادرـس  نیا  مان  هب  زورما  هک  ، ) ایناپـسا و  شکارم ، نایم  هگنت 

نوبولواتسوگ رتکد  درک ، حتف  دوب  مه  ینونک  لاقترپ  روشک  لماش  هک  ایناپسا 
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: دسیونیم

، هطانرغ هقلام ، هبطرق ، دننام  و  دندوشگ ، هاپس  نیا  يور  هب  ار  اههزاورد  گرزب  ياهرهش  مامت  تفرگ ، ماجنا  تعرستیاهن  اب  حتف  نیا 
تسیب و دوب ، نایحیسم  تختیاپ  هک  هلطیلط  رد  دمآ و  رد  نیملسم  فرـصت  هب  دش و  حتف  تمحازم  نودب  رگید  ییاهرهـش  و  هلطیلط ،

(19  ) .داتفا ناناملسم  تسد  هب  تگ »  » نیطالس زا  جات  جنپ 

ناضمر هام  هعمج  نیرخآ  نیربکتسم  هیلع  نیفعضتسم  هلباقم  زور  سدق  زور 

ریبـک ربـهر  میعز و  تسد  هب  هک  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  لـئاوا  رد  تسا  تیمها  زئاـح  رایـسب  هـک  یخیراـت  عیاـقو  زا  یکی 
ناضمر 9931 كرابم  هام  رخآ  هعمج  زور  زا  هک  تسا » سدـق  یناـهج  زور  ، » هدـش رئاد  هر  ینیمخ  ماـما  ترـضح  ناـهج  نیملـسم 

مایپ زا  یتمسق  کنیا  .دننک  ییامیپهار  ناهج  نیملـسم  مامت  يزور  نینچ  رد  هلاس  ره  تشگ  ررقم  عورـش و  یـسمش )  8531  ) يرمق
: درذگیم یمارگ  ناگدنناوخ  رظن  زا  سدق  یناهج  زور  تبسانم  هب  هرس  سدق  ینیمخ  ماما 

زور تسا ، نیربکتسم  اب  نیفعضتسم  هلباقم  زور  .دشاب  هتشاد  سدق  هب  صاصتخا  طقف  هک  تسین  يزور  و  تسا ، یناهج  سدق ، زور 
لباقم رد  دنوشب ، زهجم  نیفعـضتسم  دـیاب  هک  تسا  يزور  دـندوب ، اکیرمآ  ریغ  اکیرمآ و  ملظ  راشف  ریز  رد  هک  تسا  یئاهتلم  هلباقم 

ار زورما  نیدهعتم  دش ، دهاوخ  زایتما  نیدهعتم  نیقفانم و  نیب  هک  تسا  يزور  دـنلامب ، كاخ  هب  ار  نیربکتـسم  غامد  و  نیربکتـسم ،
اب و  دنراد ، یئانـشآ  هدرپ  ریز  رد  اهتردقربا  اب  هک  یئاهنآ  نیقفانم و  و  دننکب ، دیاب  هک  هچنآ  هب  دننک  یم  لمع  دننادیم و  سدـق  زور 
هک تسا  يزور  سدـق ، زور  .دـننک  تارهاظت  هک  دـنراذگیمن  ار  اهتلم  ای  و  دنتـسین ، توافت  یب  زور  نیا  رد  دـنراد  یتسود  لیئارـسا 

نالعا نیربکتسم  لباقم  رد  فعضتسم  ياه  تلم  دیاب  دوش  مولعم  فعضتسم  ياه  تلم  تشونرس  دیاب 
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.دننکب دوجو 

ياه هموثرج  نیا  و  دننک ، مایق  اهتلم  مامت  دیلام ، دهاوخ  و  دیلام ، كاخ  هب  ار  نیربکتـسم  غامد  و  درک ، مایق  ناریا  هک  روطنامه  دـیاب 
سدق زور  میهدب ، تاجن  ار  سدـق  هک  مینک  تمه  دـننک و  تمه  دـیاب  هک  تسا  يزور  سدـق ، زور  .دـنزیرب  اهناد  هلابز  هب  ار  داسف 
هکنیا هب  رادشه  داد ، رادشه  دـنراد  طباور  اکیرمآ  لامع  اکیرمآ و  اب  هدرپ  ریز  رد  هک  ینارکفنـشور ، نیا  هب  دـیاب  هک  تسا ، يزور 

تموکح زور  و  تسا ، مالـسا  زور  تسین ، نیطـسلف  زور  طقف  سدـق  زور  .دـش  دـنهاوخ  بوکرـس  دـنرادن  رب  تسد  یلوضف  زا  رگا 
(20  ) .تسا یمالسا 

یبوکرس يارب  نیملـسم  داحتا  عمجت و  رب  شتاکن  مها  دراد ، هک  یعیـسو  داعبا  ياوتحم و  اب  سدق  زور  رد  هر  ینیمخ  ماما  ینارنخس 
، دنراذگب رانک  ار  بهذم  فالتخا  هدیقع و  فالتخا  دنوش و  هدحاو  دی  ناهج  دنمورین  ناناملسم  رگا  و  هدش ، هیکت  مالـسا  نانمـشد 

رافک زواجت  هزاجا  زگره  دنشوکب ، تسا  ملاع  نیملسم  راشقا  همه  نیب  كرتشم  هک  هبعک ، و  نآرق ، و  مالـسا ، میرح  زا  عافد  يارب  و 
« سدقملا تیب   » نیملـسم لوا  هلبق  تسینویهـص  نویلیم  دنچ  هک  یئاج  ات  داد ، دنهاوخن  نآ  تاسدقم  مالـسا و  میرح  هب  ار  نیقفانم  و 
، دنیامنیم ادج  هعیش  زا  ار  ینس  و  ینس ، زا  ار  هعیش  هک  دنتسه  اهنیا  و  دنزادنیب ، یئادج  هقرفت و  نیملـسم  نیب  رد  و  هدومن ، لاغـشا  ار 

.دنربب ار  دوخ  ياه  هرهب  نانآ  هقرفت  زا  و  دننکشب ، ار  نیملسم  رمک  ات  دننزیم ، مه  هب  ار  نیملسم  تدحو 

اهتشون یپ 

ص 31 ثداوحلا ، عیاقولا و   - 1

خیرات ص 11. رد  ناضمر  باتک  باتک و  نیمه  زا   - 2

زا رتشیب  عالطا  تهج  ثداوحلا ص 91  عیاقولا و   - 3
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.دیئامرف هعجارم  هدربمان  سردآ  هب  كوبت  گنج  هلئاغ 

ص 84. خیرات ، رد  ناضمر  زا  لقن  دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   - 4

ص 75. یفاص ، هللا  تیآ  هتشون  خیرات  رد  ناضمر   - 5

.خیرات رد  ناضمر  زا  لقن  دیفم -  هعیشلا ، راسم  هباغلا ، دسا   - 6

.خیرات رد  ناضمر  زا  لقن  دیفم -  هعیشلا  راسم  هباغلا  دسا   - 7

هیآ 29 ءایبنا  هروس   - 8

هیآ 751. فارعا ، هروس   - 9

.خیرات رد  ناضمر  زا  لقن  ص 92 -  هعیشلا ، راسم  ص 61 -  دصاقملا ، حیضوت   - 10

هیآ 1. حتف ، هروس   - 11

ص 7. دصاقملا ، حیضوت  ص 03 و  هعیشلا ، راسم   - 12

هیآ 81. يرسا ، هروس   - 13

ص 452. خیرات ، رد  ناضمر   - 14

ص 414. همغلا ، فشک  15 و 16 - 

: دومرف نینچ  شیوخ و  سفن  هب  باطخ  و  درک ، ءاشنا  ار  رعش  نیا  سپس  ص 555 -  يزیربت ، ینابایخ  مایالا  عیاقو   - 17

اکیق توملا ال  ناف  توملل  کمیزایح  ددشا 

/. اکیدانب لح  اذا  توملا  نع  عزجت  و ال 

! یلع يا 

ماگنه نآ  گرم ، زا  نکم  زجع  راهظا  و  دـمآ ، دـهاوخ  وت  تاقالم  هب  گرم  هرخـالاب  اریز  دـنبب ، مکحم  گرم  يارب  ار  تتمه  رمک 
.تفرگ رب  رد  ار  وت  دمآ و  وت  غارس  هب  هک 

ص 81. مالسالا ، ناکرا   - 18
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.راتفگشیپ اپورا ، رد  یمالسا  تاحوتف  خیرات   - 19

ص 69 ماما ، ياهدومنهر  باتک  رد  ینارنخس  نیا  لیصفت  هنس 8531  سدق ، یناهج  زور  رد  هرس  سدق  ینیمخ  ماما  ینارنخس   - 20
یجیهال دار  يوسوم  نیسح  دیس  مسج ص 671  حور و  ياه  يرامیب  نامرد  هزور ، .تسا  دوجوم 

مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  زا  ناتساد  لهچ   - 10

راتفگشیپ

داد و رارق  هموحرم  تّما  زا  ار  ام  هک  ار ، گرزب  يادخ  اهتنم ، یب  ساپس  رکش و  نیرفآ  ناهج  شخب  یتسه  مان  هب 
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ناور رب  دورد  ّتیحت و  نیرتهب  .دومن  تیاده  نیعمجا  مهیلع  هّللا  تاولص  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  تیالو  میقتـسم ، طارـص  هب 
رب هفیلخ  نیمّود  اصوصخم  مالـسلا ، مهیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  رب  و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ردـق  یلاع  ربماـیپ  كاـپ 

نانمشد تقیقح  رد  هک  تلاسر ، تیب  لها  نافلاخم  نانمشد و  رب  نیرفن  نعل و  .مالـسلا و  هیلع  یبتجم  نسح  دّمحم ، وبا  ماما  شّقح 
رـسارس یگدنز  نارود  زا  تسا  ینیچلگ  و  هتفرگرب ؛ دراد  رارق  یمارگ  هدنناوخ  امـش  رایتخا  رد  هک  يراتـشون  .دنتـسه  نآرق  ادـخ و 

.یهلا شرع  شخب  تنیز  ود  زا  یکی  ربکا ، طبس  نیلّوا  هدنزومآ 

وا تمظع  نأـش و  رد  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  شراوگرزب  ّدـج  مالـسا  ربـمغیپ  هک  تماـما  تیادـه و  رون  نیمّود  موصعم و  نیمراـهچ 
: دومرف

دوجو هطساو  هب  داد و  دهاوخ  حلص  ارم  تّما  زا  هورگ  ود  نایم  مالسلا -  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ینعی  وا -  هلیـسو  هب  لاعتم  دنوادخ 
تبقنم رد  تیاور  یسدق ، ثیدح  نآرق ، هیآ  اهدص  .تفرگ و  دنهاوخ  رارق  شیاسآ  تینمأ و  تمالس و  رد  مالـسا  تّما  شتکرب ، اب 

یم دوجوم  فلتخم  ياه  باتک  رد  هک  تسا ، هدش  دراو  دّدـعتم  رایـسب  ياهدنـس  اب  اوقت ، نامیا و  اپ  ارـس  مولظم ، ماما  نآ  تمظع  و 
ینیچلگ هدیزگرب و  هک  .دوب  دهاوخ  مامه  ماما  نآ  لماک  عماج و  دوجو  نارکیب  سونایقا  تارطق  زا  يا  هشوگ  راتـشون  نیا  .دـشاب و 

یتیبرت و یقالخا ، یعامتجا ، يداصتقا ، یگنهرف  يدابع ، یسایس ، یتدیقع ، فلتخم  ياه  تهج  رد  (، 1  ) ربتعم باتک  اه  هد  زا  تسا 
دـشاب يا  هریخذ  .دریگ و  رارق  زیزع  ناناوج  اصوصخم  مومع  هداـف  هدافتـسا و إ  دروم  شخب  تّذـل  نیـشنلد و  هّرذ  نیا  هک  دـشاب  … 

مویل ال »
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« ، ّقح ٍٍٍیلع  هل  نِمل  ّيَدلاِول و  یل َو  میلس  ٍبلقب  َهّللا  یَتأ  نَم  ّالإ  َنوَنب  لام و ال  عَفنَی 

یلاعت هّللا  ءاش  نا 

تماما رتخا  نیمّود  موصعم ، نیمراهچ  تالاح  هصالخ 

ناهج هب  هدید  هرّونم  هنیدم  رهـش  رد  ( 2  ) يرجه مّوس  لاس  ناضمر ، كرابم  هام  مهدزناپ  هبنـش ، جـنپ  ای  هبنـش  هس  زور  ترـضح  نآ 
: مان .دوشگ 

: هینک .اّیَح  ُثَْعُبی  َمْوَی  َدِهُْـشتْسا َو  مْوَی  َدـِلُو َو  َموَی  ْهیَلَع ، ِهّللا  تاولَـص  .دـشاب  یم  باط »  » لیجنا رد  و  ّربُش »  » تاروت رد  و  3 ؛) « ) نسح »
: رتشگنا شقن  نیمأ و …  ریزو ، مئاق ، طبس ، تّجح ، ّیقت ، ّیلو ، دّیس ، ّبیط ، یبتجم ، بقل : .دّمحم  وبا 

« .ِهِّلل ُهََزِْعلا  »

هیلع و هللا  یلص  هّللا  لوسر  مالغ  هنیفـس -  مان  هب  یکی  هک  دندرک ، بسک  ار  ترـضح  یتمدخ  شیپ  ینابرد و  راختفا  رفن  ود  نابرد :
.تسا هدوب  نمحّرلا  دبع  نب  سیق  مان  هب  يرگید  و  هلآ ،

، شردام هک  دمآ  ایند  هب  یلاح  رد  ترضح 

(. 4  ) دوب هلاس  هدزاود  مالسلا  اهیلع  ءارهز  همطاف  ترضح 

ار شرـس  يوم  سپـس  و  دومن ، هقیقع  دنفـسوگ  ود  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربـمغیپ  زیزع  دازوـن  نیا  تدـالو  زور  نیمتفه  رد  و 
.داد هقدص  ریقف  هب  هرقن  نآ  نزو  مه  دیشارت و 

ود ّیط  رد  .تفر و  همّظعم  هّکم  هب  ادـخ ، هناـخ  تراـیز  ّجـح و  مسارم  ماـجنا  يارب  هداـیپ  هبترم  مالـسلا 52  هیلع  یبتجم  نسح  ماـما 
، هلحرم

، ترـضح نآ  تماـما  زور  نیلّوا  تماـما : تّدـم  .دوـمن  میـسقت  ناتـسد  یهت  ءارقف و  نـیب  ار  دوـخ  لاوـما  تورث و  یماـمت  ترـضح 
دودح 01 دـندرک و  تعیب  راوگرزب  نآ  اب  مدرم  هک  تسا ؛ هدوب  ( 5  ) يرجه ملهچ  لاس  ناضمر ، كرابم  هاـم  هعمج 12  اب  فداصم 

.دیماجنا لوط  هب  شتماما  لاس 

رفک و هیلع  رب  یفلتخم  تازرابم  شیوخ  تکربرپ  رمع  نارود  مامت  رد  ترضح 
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ناتسود و رتشیب  نکیلو  تشاد ؛ هیواعم  یگدرکرس  هب  هّیما  ینب  همکاح  هاگتـسد  ربارب  رد  ینوگانوگ  .تسا  هتـشاد  يرگدادیب  ملظ و 
اهنت مالسلا  هیلع  ماما  نوچ  رمأ ، ِتیاهن  رد  و  دنتشاد ؛ هناقفانم  دروخرب  ناشیا  اب  هدرک و  تنایخ  ترضح  نآ  هب  تسرپایند ، باحـصا 

نیخّروم هک  هچنآ  قبط  .دومن و  هیواعم  اب  حلص  هب  مادقا  راچان  تشاد ، رارق  رطخ  ضرعم  رد  مالسا  يزکرم  هتسه  یفرط ، زا  و  دنام ؛
: دنا هتفگ  نیثّدحم  و 

.دیدرگ ءاضما  نیملسم  مالسا و  عفن  هب  يا  همان  حلـص  هیواعم  ترـضح و  نیب  راوگرزب ، نآ  تماما  زا  سپ  يدنا  هام و  شـش  دودح 
لاس و 73  شدنمجرا ، ردام  اب  نامز  مه  يدنا  لاس و  تشه  دودح  و  شیمارگ ، ّدج  تایح  رد  لاس  تشه  دودـح  ترـضح  نآ  رم :

رد و  تشاد ؛ هدهع  رب  ار  اه  ناملسم  مالسا و  ّتیربهر  تماما و  لاس  بیرق 01  سپس  و  دومن ، یگدنز  شراوگرزب  ردپ  رانک  رد  زین 
هّللا تاولـص  یبتجم  نسح  ماما  ترـضح  تداهـش : .دنا  هتفگ  لاس  ات 05  نیب 74  ار ، مولظم  ماـما  نآ  تکربرپ  رمع  تّدـم  عوـمجم 

نآ زا  سپ  زور  لهچ  .دیدرگ و  مومسم  هیواعم  ریوزت  روتسد و  هب  يدنک -  سیق  نب  ثعـش  رتخد أ  هدعَج  شرـسمه -  طّسوت  هیلع ،
.تشگ لیان  تداهش  ضیف  هب  يرجه -  ات 35  لاس 05  نیب  ام  رفص ؛ هام   82 هبنش ، جنپ  زور  ینعی ؛ - 

: تشاد راهظا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  شردارب ، هب  شیوخ  هیام  نارگ  رمع  تاظحل  نیرخآ  رد  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  شراوگرزب ، ّدج  رانک  ار  مولظم  مام  .دوش  هتخیر  نیمز  رب  ینوخ  ما  هزانج  نیفدت  عییـشت و  رد  ادابم 
دندروآ موجه  هناّحلسم  هشیاع ، یگدرکرس  هب  يا  هّدع  دننک ، نفد 
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ناگدننک عییشت  هزانج و  هاگ  نآ  و  هدومن ؛ يریگولج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  مرح  هطّوحم  هب  رّهطم  هزانج  دورو  زا  و 
: دوب هدومرف  ترضح  هک  یتّیصو  ساسا  رب  .دندرک  نارابریت  ار 

تمس هب  دوب -  هدرک  تباصا  نآ  هب  ریت  نیدنچ  هک  ار  مولظم  ماما  نآ  سّدقم  رکیپ  راچان  هب  دوشن ، هتخیر  ما  هزانج  عییشت  رد  ینوخ 
يارب رسپ  تشه  رتخد و  هدزناپ  دادعت  نیما  نسحم  دّیس  موحرم  نادنزرف : دادعت  .دندومن  نفد  اجنآ  رد  هداد و  تکرح  عیقب  ناتسربق 

رسپ رتخد و  هدزناپ  اعمج  ار  ترضح  نآ  نادنزرف  یمامت  نیثّدحم  زا  یضعب  هچرگ  تسا ، هدومن  نایب  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما 
یم هدناوخ  دیحوت  هروس  هبترم  جنپ  تسیب و  دمح ، هروس  تئارق  زا  سپ  تعکر  ره  رد  تسا ، تعکر  ود  ترـضح : زامن  .دـنا  هتفگ 

(. 6  ) دوش

زا ار  دوخ  هعورشم  جیاوح  اه و  هتساوخ  نآ ، زا  سپ  و  دوش ؛ یم  هتفگ  مالسلا  اهیلع  ءارهز  ترضح  تاحیبست  زامن ، مالـس  زا  دعب  و 
.دش دهاوخ  هدروآرب  هّللا  ءاش  نا  هک  دیامن  تساوخ  رد  لاعتم  دنوادخ  هاگرد 

هدنزورف طبس  نیلّوا  دالیم  هدنخرف 

نیرفآ ناهج  شخب  یتسه  مان  هب 

نمچ فرط  زا  تشذگب  ابص  داب  بکوم 

/ نت هب  دناشوپ  زبس  ِناینرپ  ار  نمچ  ات 

ناوغرا رد  ناوغرا  ینیب ، هزبس  ردنا  هزبس 

/ نمسای رد  نمسای  ینیب ، هلال  ردنا  هلال 

تشهب غاب  دش  هزبس  ّرف  ناتسب ز  تحاس 

/ نتخ کشر  دش  هفان  يوب  ارحص ز  نماد 

راهب شاّقن  تسارآ  نانچ  نآ  ار  لگ  شقن 

/ نهد رد  تریح  تشگنا  تدنام  یتفگش  زک 

یلگون ارهز  رازلگ  رد  هتفکشب  شوخ  هچ  هو 

/ نمچ ياهلگ  کشر  شیور  هتشگ  توارط  زک 

لد وچ  دبای  ینشور  شلامج  رون  زا  هدید 
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/ نم وچ  دلان  نمچ  رد  شلاصو  قوش  زا  لبلب 

يا همغن  دیارس  مد  هدیپس  ره  اج  نآ  لبلب 

يانث رد 
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/ نحَتمم ماما  نابوخ ، ورسخ 

مایص هام  همین  رد  همطاف  میرح  زا 

/ نسح هجو  اب  هدیبات  نسح  هام  هرهچ 

یفطصم مشچ  رون  ءارهز  ناتسب  هویم 

/ نسح بلاط ، یبا  نب  ّیلع  بلق  هراپ 

كانبات یباتفآ  شناد  ملع و  طیحم  رد 

/ نکف وترپ  یبکوک  ششخب  ملح و  رهپس  رب 

یفطصم طبس  تشارفا  افص  حلص و  مچرپ 

(/. 7  ) نتف بوشآ و  رفک و  ياول  دزادنارب  ات 

دازون نتخاس  همیب  يراذگمان و  مسارم 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  داّجس  ماما 

ات دومن  تساوخرد  مالسلا  هیلع  ّیلع  ماما  شرـسمه  زا  دروآ ، ایند  هب  ار  دوخ  دازون  نیلّوا  مالـسلا  اهیلع  ءارهز  همطاف  ترـضح  نوچ 
.دیامن باختنا  ناشدازون  يارب  بسانم  یمان 

: دومرف مالسلا  هیلع  ّیلع  ماما 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  هک  یماگنه  .تفرگ  مهاوخن  تقبـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رب  زگره  رما  نیا  رد  نم 
ادخ لوسر  مشچ  هک  نیمه  .دنداد  شترـضح  لیوحت  دوب ، هدش  هدیچیپ  گنردرز  يا  هچراپ  رد  هک  ار  دازون  هقادنق  دش ، لزنم  دراو 

.داتفا دازون  هقادنق  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

: دومرف

نآ زا  دعب  .داد  رارق  دیفـس  يا  هچراپ  رد  ار  دازون  دومن و  زاب  ار  درز  هچراپ  سپـس  و  دیچیپن ؛ درز  هچراپ  رد  ار  دازون  ما  هتفگن  رگم 
: دومرف و  درک ، مالسلا -  هیلع  ّیلع  ماما  دازون -  ردپ  هب  باطخ 

؟ دیا هدرک  نییعت  شیارب  یمسا  ایآ 

: تشاد راهظا  مالسلا  هیلع  ّیلع  ترضح 

ناضمر 1 ياه  www.Ghaemiyeh.comینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 834زکرم  هحفص 286 

http://www.ghaemiyeh.com


! هّللا لوسر  ای 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  و  تفرگ ، میهاوخن  تقبس  امش  رب  ام 

: داتسرف یحو  مالسلا  هیلع  لیئربج  طّسوت  لاعتم  دنوادخ  نیب  نیمه  رد  .مریگ  یمن  تقبس  مراگدرورپ  رب  زین  نم  و 

.هد رارق  نوراه  دنزرف  مانمه  ار  دازون  نیا  مسا  سپ  تسا ؛ یسوم  يارب  نوراه  دننامه  وت  يارب  بلاط  یبا  نب  ّیلع  نوچ  دّمحم ! يا 

: دیسرپ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح 

؟ تسا هتشاد  مان  هچ  نوراه  دنزرف 

لیئربج
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: داد خساپ  مالسلا  هیلع 

.رََبُش

: تشاد راهظا  لوسر  ترضح 

، تسا هدوب  يْربِع  نوراه  نابز  تسا و  یبرع  نم  نابز 

: داد خساپ  لیئربج 

.دیراذگب نسح  ار  وا  مان 

: دومرف سپس  تفگ و  هماقا  پچ  شوگ  رد  و  ناذا ؛ دازون  تسار  شوگ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هاگ  نآ  و 

! ادنوادخ

(. 8  ) مهد یم  رارق  وت  هانپ  رد  میجر  ناطیش  رورش  تافآ و  مامت  زا  ار  دازون  نیا 

: داد روتسد  نآ  زا  دعب  و 

.دنیامن میسقت  ءارقف  ناگراچیب و  نیب  رد  و  دننک ؛ هقیقع  شیارب  يدنفسوگ  ثداوح ، اهالب و  زا  دازون  ندش  همیب  یتمالـس و  يارب  ات 
: دومرف رما  نینچمه  و 

(. 9  ) دنهد ناتسد  یهت  هب  هقدص  ناونع  هب  دننک و  هّیهت  هرقن  نآ  نزو  مه  هدیشارت و  ار  دازون  رس  ياهوم  ات 

ههام راهچ  لفط  ییامنهار 

قاثیم دهع و  دیدجت  ترضح  اب  دنک و  تاقالم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  هک  نآ  ات  دش  هنیدم  رهـش  دراو  نایفـسوبا  يزور 
، تساوخ دورو  هزاجا  یتقو  دیامن ؛

هّللا لوسر  دوش و  هطـساو  ات  درک  اـضاقت  يو  زا  دـمآ و  مالـسلا  هیلع  ّیلع  ماـما  دزن  نایفـسوبا  سپ  .تفریذـپن  ار  وا  لوسر  ترـضح 
.دریذپب ار  وا  هیلع  هّللا  تاولص 

: تشاد راهظا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما 

نینس رد  هک  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  عقوم  نامه  رد  .ددرگ  یمن  زاب  دوخ  میمصت  زا  دشاب  هتفرگ  هک  یمیمصت  ره  ادخ  ربمایپ 
ینیب يور  ار  دوـخ  تسد  کـی  دـمآ و  وـلج  هناـکدوک  تلاـح  ناـمه  اـب  تشاد ، روـضح  زین  سلجم  نآ  رد  دوـب و  یگهاـم  راـهچ 

: دومرف سپس  دراذگ و  وا  شیر  رب  شرگید  تسد  کی  نایفسوبا و 
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: وگب رخس ! رسپ  يا 

« هّللا لوسر  دّمحم  هّللا ، هل إ ّال  «ال إ 

وت هلآ -  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مّدج -  دزن  هک  نآ  ات 
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يا هنحص  نینچ  هدهاشم  .دنام  تکاس  دش و  ّریحتم  ینایرج  نینچ  ندید  زا  نایفـسوبا  .دریذپب  ار  وت  راوگرزب  نآ  منک و  تعافـش  ار 
: دومن راهظا  روآ ، تفگش 

ّتیلوفط رد  هک  داد ، رارق  مالسلا  هیلع  اّیرکز  نب  ییحی  دننامه  یلفط  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  هیّرذ  رد  هک  ار  يدنوادخ  شیاتس 
(. 10  ) دیامن تیاده  یتخبشوخ  تداعس و  يوس  هب  یئامنهار و  ار  دارفا  دشاب و  رونخس  میکح و  نینچ  نیا 

: دنا هدروآ  نینچمه 

: دنک تیاکح  یْلعَی -  مان  هب  هلآ -  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ردقلا  میظع  ربمایپ  باحصا  زا  یکی 

مالسلا هیلع  نسح  ماما  هار ، نیب  رد  .مداتفا  هار  هب  ترضح  نآ  هارمه  زین  نم  دندوب ، هدرک  توعد  ینامهیم  هب  ار  ترـضح  نآ  يزور 
نـسح شدنزرف ، يوس  هب  تعرـس  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمغیپ  تسا ، اه  هّچب  رگید  اب  يزاب  لوغـشم  هک  میدرک  هدـهاشم  ار 

.تفر رگید  یتمس  هب  تخیرگ و  هک  دریگ  شوغآ  رد  ار  وا  تساوخ  تفر و  مالسلا  هیلع  یبتجم 

رد ار  يو  ماجنارـس  هک  نآ  ات  تفر ، یم  رگید  تمـس  هب  یتمـس  زا  شلاـبند  هب  دـیدنخ و  یم  زین  هیلع  هّللا  تاولـص  لوسر  ترـضح 
: دومرف دیشک و  وا  تروص  رس و  رب  یتسد  سپس  شدیسوب ؛ دینابسچ و  هنیس  هب  تفرگ و  دوخ  مرگ  شوغآ 

(11  ) .درادب تسود  ار  وا  هک  ره  دراد  تسود  دنوادخ  و  متسه ؛ وا  زا  زین  نم  تسا و  نم  نت  هراپ  نسح 

تیاده داشرا و  شور 

، شردارب هارمه  هب  هیلع  هّللا  تاولص  یبتجم  نسح  ماما  يزور 

ار شیوضو  یلو  تفرگ ؛ یم  وضو  هک  دـندید  ار  يدرمریپ  دـندرک ، یم  روبع  یّلحم  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هّللادـبع  اـبا  ترـضح 
راهظا درک و  شردارب  هب  باطخ  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  دندمآ ، درمریپ  رانک  یتقو  .داد  یمن  ماجنا  حیحص 
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: تشاد

: تفگ شردارب  هب  مه  وا  و  يریگ ؛ یمن  وضو  بوخ  وت 

ودره سپس  و  درمریپ .) نتخاس  هاگآ  يارب  دوب ، يرهاظ  یتحلصم و  عازن  کی  نیا  هّتبلا  ، ) یهد ماجنا  بوخ  یناوت  یمن  مه  دوخ  وت 
: دنتفگ دنداد و  رارق  بطاخم  ار  درمریپ 

ره .دـشاب و  یم  تسرد  حیحـص و  رفن  ود  ام  زا  کی  مادـک  يوضو  هک  امن  تواضق  و  نک ؛ اشامت  ار  ام  يوضو  ایب و  وت  درمریپ ! يا 
: دنتشاد راهظا  تفای ، نایاپ  ناشیوضو  هک  یماگنه  دندش ، وضو  ِنتفرگ  لوغشم  ود 

: تفگ درمریپ  دوب ؟ رت  حیحص  رتهب و  رفن  ود  ام  زا  کی  مادک  يوضو  وگب  نونکا  درمریپ ! يا 

، مریگب وضو  تسرد  مناوت  یمن  و  مشاـب ؛ یم  لـهاج  ناداـن و  نم  یلو  تسا ، حیحـص  بوخ و  ناـتیوضو  امـش  رفن  ود  ره  منازیزع !
: دومرف هّللا  تاولص  قداص  ماما  نینچمه  ( 12  ) .مدش داشرا  تیاده و  امش  طّسوت  و  متفرگ ؛ دای  امش  زا  الا ن  نکیلو 

نیمز يور  زا  ار  نآ  دومن ، هدـهاشم  اـج  نآ  رد  ار  یناـن  هّکت  دـش و  حارتسم  دراو  مالـسلا  هیلع  یبـتجم  نسح  ماـما  ترـضح  يزور 
: دومرف داد و  دوخ  مالغ  لیوحت  سپس  درک و  زیمت  بوخ  ار  نآ  و  تشادرب ؛

هّکت مالغ  زا  دش ، جراخ  ترضح  هک  یماگنه  ( 13  ) .نادرگزاب نم  هب  ار  نآ  مدمآ  نوریب  هک  یعقوم  ات  رادـهگن  ار  یهلا  تمعن  نیا 
: تشاد راهظا  مالغ  درک ؟ تساوخرد  ار  نان 

، مدروخ ار  نآ 

: دومرف ترضح 

: درک لاؤس  مالغ  يدش ، دازآ  ادخ  هار  رد  وت 

: دومرف تیاکح  هلآ -  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  شردپ -  زا  وا  و  مدینش ؛ مالسلا -  اهیلع  ء  تسیچ ؟ نم  يدازآ  ّتلع 

، نان هّکت  نآ  دروخب ، دیامن و  زیمت  درادرب و  ار  نآ  دنک و  ادیپ  هار  نیب  رد  ار  ینان  هّکت  سکره 
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: دوزفا سپس  .دنادرگ و  یم  دازآ  مّنهج  شتآ  زا  ار  وا  لاعتم  دنوادخ  هک  نآ  رگم  دریگ  یمن  رارق  شمکش  رد 

(14  ) .یتسه دازآ  وت  مهد ، رارق  دوخ  مداخ  دیامن ، یم  شدازآ  دنوادخ  هک  ار  یصخش  نم  روطچ 

فلتخم مولع  زا  سالک ، رد  كدوک  خساپ 

: دیامرف تیاکح  لّصفم  ینایب  نمض  رد  مهیلع  هّللا  تاولص  دّمحم  لآ  قداص  ترضح 

؛ تشادرب نارتوبک  هنال  زا  رتوبک  مخت  دنچ  مارحا  لاح  رد  درک و  تکرح  ادخ  هناخ  ّجح  دصق  هب  نیـشن  هیداب  برع  رفن  کی  يزور 
لاؤس مدرم  زا  تشگزاب  هنیدـم  هب  نوچ  .درک و  یم  نینچ  دـیابن  مارحا  لاح  رد  هک  دـش  هّجوتم  سپـس  دروخ ، تسکـش و  ار  اهنآ  و 

؟ تساجک شلزنم  و  تسیک ؟ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  هفیلخ  دومن 

مالـسلا هیلع  ّیلع  نینمؤملاریما  دزن  ار  یبارعا  تیاـهن  رد  هرخ  ـالاب  .تسنادـن و  ار  هلئـسم  ار  نآ  خـساپ  وا  دـندرب و  رکبوـبا  دزن  ار  وا 
: دومن راهظا  یتارکاذم  زا  سپ  ترضح  دندروآ و 

.داد دهاوخ  وت  هب  ار  یفاک  باوج  وا  هک  سرپب  تسا  هتسشن  ملعم  دزن  سالک  رد  هک  یکدوک  نآ  زا  يراد  لاؤس  هچنآ 

: تفگ یبارعا 

« ، نوعجار هیلإ  ّانإ  هّلل و  ّان  «إ 

.دنا هدش  ّدترم  وا  نایفارطا  تفرگ و  رارق  دارفا  هچیزاب  نید  درک و  تلحر  ادخ  ربمغیپ 

: دومرف مالسلا  هیلع  ریما  ترضح 

.دیامن هاگآ  ار  وت  ات  نک  لاؤس  یهاوخ  یم  هچنآ  كدوک  نیا  زا  و  هدم ؛ هار  دوخ  رد  هدوهیب  راکفا  تسین و  نینچ  ریخ ،

ّطخ لوغشم  هتفرگ و  تسد  هب  یملق  دید  دش  مالسلا -  هیلع  یبتجم  نسح  دّمحم  وبا  ترضح  ینعی ؛ كدوک -  هّجوتم  یبارعا  یتقو 
.دیوگ یم  نیرفآ  وا  هب  هدومن و  نیسحت  قیوشت و  ار  وا  مّلعم  و  دشاب ؛ یم  ذغاک  يور  ندیشک 

: تفگ درک و  مّلعم  هب  باطخ  یبارعا 

وا ردقنیا  مّلعم ! يا 

ناضمر 1 ياه  www.Ghaemiyeh.comینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 834زکرم  هحفص 292 

http://www.ghaemiyeh.com


روضح هسلج  نآ  رد  هک  یـصاخشا  ؟! تسا وت  داتـسا  كدوک ، يدرگاـش و  وت  اـیوگ  هک  ینک ، یم  نیـسحت  دـیجمت و  فـیرعت و  ار 
: دنتفگ دندرک و  يا  هدنخ  دنتشاد 

.نکم یئوگ  هدنکارپ  نک و  نایب  ار  دوخ  لاؤس  وت  یبارعأ ! يا 

: تفگ یبارعا 

و مدرک ؛ دروخرب  نارتوبک  هنال  هب  متـسب ، مارحا  هک  نآ  زا  سپ  و  مدش ؛ جراخ  ّجـح  دـصق  هب  لزنم  زا  نم  مدرگ ! تیادـف  نسح ، يا 
.مداد ماجنا  هلئسم  یشومارف  دمع و  يور  زا  ار  فالخ  نیا  مدروخ و  مدرک و  ورمین  هتشادرب و  ار  اهنآ  مخت 

: دومرف مالسلا  هیلع  یبتجم  ترضح 

: تفگ یبارعا  .يدرک  هابتشا  دوخ  لاؤس  رد  دوبن و  يدمع  وت  راک  یبارعا ! يا 

: دومرف دوب  ذغاک  يور  یشک  .منک ّط  هچ  دیاب  نونکا  مدرک ، نینچ  یشومارف  نایسن و  يور  زا  نم  یتفگ و  تسرد  یلب ،

يارب و  دننک ؛ يریگ  تفج  رن ، رتش  اب  اهنآ  سپـس  و  ینک ؛ هّیهت  هّدام  ناوج  رتش  دیاب  يا ، هدرک  فرـصم  هک  نارتوبک  مخت  دادـعت  هب 
.دشاب هانگ  نآ  هراّفک  ات  ینک  ینابرق  یهد و  رارق  یهلا  هبعک  هیده  ار  اهنآ  دمآ ، ایند  هب  هک  يرتش  هّچب  دادعت  ره  هدنیآ  لاس 

: تفگ یبارعا 

هاگ نآ  .یـشاب  دـیاب  هّللا  لوسر  هفیلخ  وت  هک  تفگ  مهاوخ  مشاب  زاجم  رگا  و  تسا ؛ یهلا  مولع  فراـعم و  زا  یئاـیرد  كدوک  نیا 
: دومرف هیلع  هّللا  مالس  یبتجم  ترضح 

: تفگ یبارعا  .دوب  دهاوخ  يو  ّقح  رب  هفیلخ  مالسلا  هیلع  ّیلع  نینمؤملاریما  مردپ  و  متسه ؛ ادخ  لوسر  فلخ  دنزرف  نم 

؟ تسا هراکچ  رکبوبا  سپ 

: دومرف

: دومرف مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  دش و  دنلب  مدرم  ریبکت  يادص  هظحل  نیمه  رد  .تسا  هراکچ  وا  هک  نک  لاؤس  مدرم  زا 

يارب هک  داد  رارق  ار  یتمکح  ملع و  مدنزرف  رد  هک  ار  يدنوادخ  ساپس  رکش و 
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(15  ) .دوب هداد  رارق  مالسلاامهیلع  نامیلس  دواد و  ترضح 

مالسلا هیلع  لیئربج  شوغآ  رد  یطبس 

: دیامن تیاکح  امهیلع -  همالس  هّللا و  تاولص  ّیلع  ماما  مالسا و  ربمغیپ  يومع  رسپ  ساّبع -  نب  هّللادبع 

.دش دراو  هیرگ  تلاح  اب  مالسلا  اهیلع  ءارهز  همطاف  ترضح  هک  میدوب ، هتسشن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  رضحم  رد  يزور 

: دومرف هیلع  هّللا  تاولص  ادخ  لوسر 

: تشاد راهظا  یتسه ؟ نایرگ  ارچ  مرتخد !

ناشلابند هب  اجک  ره  دنا و  هتـشگنرب  نونکات  و  دنا ؛ هدـش  جراخ  لزنم  زا  امهیلع -  هّللا  مالـس  نیـسح -  نسح و  زورما  ناجردـپ ! يا 
.متفاین ار  اهنآ  متشگ 

: دوزفا سپس 

نیب نیا  رد  .تسا  هدماین  زونه  هدـش و  جراخ  لزنم  زا  يزرواشک  تهج  هک  تسا  زور  جـنپ  تّدـم  مه ، مالـسلا  هیلع  ّیلع  مرهوش  و 
دنتشاد روضح  رذوبا  یسراف و  ناملس  رکبوبا و  ناشیا  عمج  رد  هک  درک -  باحصا  هب  باطخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح 

: دومرف و  - 

زیزع ود  نآ  نتفای  تهج  رفن  داتفه  دودـح  .دـیروایب  نم  دزن  دـیبایب و  ار  اهنآ  دـنا ، هتفر  اجک  ممـشچ  نارون  دـینیبب  دـینک و  تکرح 
: دنتفگ دندمآ و  یتعاس  تشذگ  زا  سپ  یگمه  نکیلو  دندش ؛ جیسب 

.میتفاین ار  اه  نآ 

راهظا دومن و  دنلب  اعد  هب  تسد  دمآ و  دجـسم  يولج  سپ  دـش ، رطاخ  هدرـسفا  نیگمغ و  رایـسب  هیلع  هّللا  تاولـص  لوسر  ترـضح 
: تشاد

! ایادخ

محرا ای  راد ، هگن  ملاس  یتفآ  ره  دنزگ  زا  دنتسه  اجک  ره  رد  ارم  بلق  ياه  هویم  منامـشچ و  رون  مدآ ، ّقح  هب  میهاربا و  ّقح  هب  ار  وت 
: تفگ دمآ و  دورف  مالسلا  هیلع  نیما  لیئربج  تفای ، نایاپ  ترضح  ياعد  نوچ  و  نیمحاّرلا !

! هّللا لوسر  ای 

رومام ار  یکلم  دنوادخ  و  دنشاب ؛ یم  یمارگ  ملاس و  ترخآ  ایند و  رد  نیسح  نسح و  شابم ، تحاران 
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نامداش و ربخ  نیا  ندینـش  اب  هل ، .دـنا  هدـیمرآ  ملاس  تّحـص و  رد  راّجن  ینب  هعلق  رد  رـضاح  لاحرد  و  دـشاب ؛ اهنآ  ظفاحم  ات  هدومن 
، دندرک تکرح  راّجن  ینب  هعلق  هریظح و  فرط  هب  باحـصا  زا  يا  هّدـع  لیئاکیم و  لیئربج و  هارمه  هب  هاگ  نآ  دـیدرگ و  لاحـشوخ 

یمارآ هب  هدرک و  مه  ندرگ  رد  تسد  ود  ره  هتفرگ و  شوـغآ  رد  ار  نیـسح  شردارب  نـسح ، دـندید  دـندش ؛ هـعلق  نآ  دراو  یتـقو 
نآ زا  دعب  .دندش  رادیب  ود  ره  هک  نآ  ات  دش  اهنآ  ندیسوب  لوغـشم  تسـشن و  نازیزع  نآ  رانک  وناز  ود  ترـضح  سپ  .دنا  هدیباوخ 

.دندش و جراخ  هعلق  زا  هتفرگ و  شوغآ  رد  داب -  نانآ  رب  ادخ  تاولص  مالس و  هک  ار -  نسح  لیئربج ، ار و  نیسح  لوسر ، ترضح 
: دومرف ربمغیپ  سپس 

، دراد یمارگ  زیزع و  ار  اهنآ  دشاب و  اهنآ  رادتسود  هک  ره  و  دوب ؛ دهاوخ  مّنهج  شتآ  لها  دراد ، نمـشد  ار  نیـسح  نسح و  هک  ره 
(16  ) .دوب دهاوخ  تشهب  لها 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تعجر  اب  رباج  هیجوت 

، ماما نیمجنپ  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مالس  هک  یباحص  درمریپ  نآ  يراصنا -  هّللادبع  نب  رباج 

: دیامن تیاکح  دیناسر -  مولعلارقاب  ترضح 

! هّللا لوسر  ّتیناّقح  دنوادخ و  ّتیناّقح  هب  دنگوس 

: تفگ .تسا  هّجوت  لباق  ّمهم و  رایسب  هک  ما ، هدید  هیلع  هّللا  تاولص  نسح  ماما  زا  بیجع  رایسب  ینایرج 

رایـسب نم  رب  و  دـیدرگ ، حلـص  ود ، نآ  نیب  تیاهن  رد  و  دـش ؛ عقاو  روهـشم  يایاضق  نآ  هیواـعم  ترـضح و  نآ  نیب  هک  نآ  زا  دـعب 
هب يزور  هک  نآ  اـت  دـندوب ، نادرگرـس  تحاراـن و  رما  نیا  زا  زین  ترـضح  نآ  ناـیفارطا  باحـصا و  هـمه  و  دـمآ ؛ نارگ  تـخس و 

تمدخ
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: دومرف راوگرزب  نآ  مدش ، دراو  شترضح 

: دومرف هک  ربم ، دای  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  مّدج ، هدومرف  زگره  شابم و  رطاخ  هدرسفا  ریگلد و  نم  زا  رباج ! يا 

رباج .دیامن  داجیا  حلـص  اه  ناملـسم  زا  میظع  هورگ  ود  نیب  وا  هلیـسو  هب  دـنوادخ  و  تسا ؛ تشهب  لها  ناناوج  دّیـس  نسح  مدـنزرف 
: دیوگ

: متفگ دوخ  اب  دیدرگن و  میاهدرد  ِشخب  مارآ  هیجوت ، نیا 

هظحل نیمه  رد  .دش  دـهاوخ  نینمؤم  تکاله  ببـس  تکرح  نیا  نوچ  تسا ؛ هدوبن  دروم  نیا  هیلع  هّللا  تاولـص  ادـخ  ربمغیپ  روظنم 
: دومرف و  داهن ؛ نم  هنیس  رب  ار  دوخ  تسد  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما 

؟ یتسه كوکشم  زونه 

: متفگ

.یلب

: دومرف

؟ يونشب يو  زا  ار  یبلاطم  ات  مریگب  دهاش  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  يراد  تسود  ایآ 

: دیوگ رباج 

یبا نب  ّیلع  هارمه  هب  ادخ  لوسر  نآ  نورد  زا  دش و  هتفاکش  نیمز  مدش ، هّجوتم  هاگان  هک  مدرک  بّجعت  رایسب  ترضح ، داهنشیپ  زا 
.مدش هریخ  اهنآ  هب  ّریحتم ، توهبم و  نم  دندش و  جراخ  مهیلع ، هّللا  تاولص  هزمح  رفعج و  بلاط و 

: تشاد راهظا  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما 

! هّللا لوسر  ای 

ربمغیپ ماگنه  نیا  رد  .يرت  هاگآ  وا  بلق  زا  دوخ  وت  و  تسا ؛ هدـش  كوکـشم  هیواعم  اب  نم  دروخرب  درکلمع و  زرط  هب  تبـسن  رباج 
: دومرف دوشگ و  نخس  هب  بل  هیلع  هّللا  تاولص  ادخ 

: دوزفا سپس  .يراذگ و  رانک  ار  دوخ  یصخش  تاّیرظن  راکفا و  یشاب و  دوخ  هّمئا  میلست  هک  نآ  رگم  دوب ، یهاوخن  نمؤم  رباج ! يا 

ار نینمؤم  راک  نیا  اب  وا  و  تسا ؛ ّقح  رب  وا  ياهراک  درکلمع و  هک  نادب  شاب و  نآ  میلـست  داد ، ماجنا  نسح  مدنزرف  هچنآ  رباج ! يا 
هک ار  هچنآ  نادب  و  درک ؛ هدنز 
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.تسا هدوب  لاعتم  دنوادخ  فرط  زا  نم و  فرط  زا  داد  ماجنا  وا 

: مدرک ضرع 

! هّللا لوسر  ای 

نورد نانآ  دش و  هتفاکش  نامسآ  هک  مدید  دنتفر و  الاب  نامـسآ  تمـس  هب  هک  مدرک  هدهاشم  نآ  زا  دعب  مدش ، امـش  رما  میلـست  نم 
(17  ) .دنتشگ دراو  نآ 

هعیش یماسا  تسیل 

: دنک تیاکح  ینامی  هفیذح 

صّخرم هیواعم  سلجم  زا  ترـضح  نوچ  و  درک ؛ راضحا  دوخ  دزن  ار  هیلع  همالـس  هّللا و  تاولـص  یبتجم  نسح  ماما  هیواعم ، يزور 
شیب ترضح  و  درک ؛ یم  تکرح  ام  زا  رتولج  يرتش  هار ، ریسم  رد  .مدوب  ترـضح  نآ  هارمه  زین  نم  دش و  هنیدم  راپـسهر  دیدرگ ،

.دوب لئاق  يرایسب  ّتیمها  دش  یم  لمح  رتش  نآ  تشپ  رب  هک  يراب  يارب  دوب و  رتش  نآ  بظاوم  هّجوتم و  زیچ  ره  زا 

: مدرک ضرع 

! هّللا لوسر  نبا  ای 

؟ تسیچ اهنآ  رد  رگم  دیتسه ، لئاق  يدایز  ّتیمها  رتش  نیا  راب  يارب  ارچ 

: دومرف ترضح 

هدـش و تبث  نآ  رد  تراهط -  تمـصع و  تیب  لها  ام -  ناتـسود  نایعیـش و  مامت  یماسا  تسیل  هک  دراد ، دوجو  يرتفد  اهنآ  لخاد 
: متفگ ناشیا  هب  .دشاب  یم  دوجوم 

؟ ریخ ای  تسه  تسیل  نآ  رد  زین  نم  مسا  ایآ  منیبب  ات  یهد ، ناشن  نم  هب  ار  نآ  تسا  نکمم  مدرگ ، تیادف 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

هارمه زین  وا  هک  ما -  هداز  ردارب  هارمه  هب  متشادن ، داوس  نوچ  نم  دش و  حبـص  هک  یماگنه  سپ  .درادن  یعنام  تقو  لّوا  حبـص  ادرف 
.میدمآ ترضح  دزن  يرفن  ود  دوب -  نتشون  ندناوخ و  لها  ناوراک و 

: دومرف مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما 

؟ دیا هدمآ  عقوم  نیا  رد  هچ  يارب 
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: مدرک ضرع 

.يدومن تیانع  زورید  هک  يا  هدعو  يارب 

: دومرف

؟ يا هدروآ  دوخ  هارمه  ار  وا  هک  تسیک ، نیا 

: متفگ

.دشاب یم  ما  هداز  ردارب  وا 

: داد روتسد  نآ  زا  دعب  مالسلا  هیلع  ماما 

یکی هب  سپس  و  دینیشنب ؛
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: دومرف دوخ  نامالغ  زا 

ما هداز  ردارب  دروآ و  ار  رتـفد  نآ  هک  نیمه  .رواـیب  تسا ، هدـش  تبث  نآ  رد  اـم  ناتـسود  نایعیـش و  یماـسا  تـسیل  هـک  يرتـفد  نآ 
: تفگ درک ، هاگن  هعلاطم و  ار  نآ  زا  يرادقم 

: متفگ .تسا  هتشون  هک  دشاب  یم  مدوخ  مان  نیا 

: تفگ هاگ  نآ  دناوخ و  ار  نآ  زا  يرطس  دنچ  دز و  قرو  ار  رتفد  وا  و  نک ؛ ادیپ  ارم  مان 

: دوزفا نایاپ  رد  هفیذح  .مدش  نامداش  لاحشوخ و  رایسب  نم  .وت و  مان  مه  نیا 

(18  ) .دمآ لیان  تداهش  عیفر  هجرد  هب  درک و  تکرش  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  باکر  رد  ما  هداز  ردارب 

مالسلاامهیلع ماما  باوج  رضخ و  ترضح  لئاسم 

: دیامرف تیاکح  مهیلع  هّللا  تاولص  هّمئالا  داوج  ترضح 

نوچ دندش و  دجسم  دراو  یسراف  ناملـس  زین  و  یبتجم ؛ نسح  دّمحم  وبا  شدنزرف ، هارمه  هب  مالـسلا  هیلع  ّیلع  نینمؤملاریما  يزور 
.تشاد روضح  نانآ  نایم  رد  زین  هتسارآ ، ياه  سابل  اب  هرهچ  شوخ  يدرم  و  هدرک ؛ عامتجا  ناشیا  دزن  مدرم  دنتـسشن  يا  هشوگ  رد 

: تشاد راهظا  درک و  مالسلا  هیلع  ّیلع  نینمؤملاریما  هب  باطخ  وا  سپ 

؟ میامن لاؤس  امش  زا  هلئسم  هس  مهاوخ  یم  نینمؤملاریما ! ای 

: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 

.نک لاؤس  یهاوخ  یم  هچنآ 

: تفگ درم  نآ 

؟ دور یم  اجک  شحور  دباوخ  یم  ناسنا  هک  نیا  لّوا 

یتـّلع لـیلد و  هچ  هب  هک  تسا  نیا  لاؤس  نیمّوس  و  ددرگ ؟ یم  رّکذـتم  اـی  و  دـنک ؛ یم  شوـمارف  هنوـگچ  ارچ و  ناـسنا  هک  نآ  مّود 
؟ دوش یم  دوخ  یئاد  هب  هیبش  ای  ومع ، هب  هیبش  دنزرف 

: دومرف درک و  هراشا  هیلع -  هّللا  مالس  یبتجم  ترضح  دوخ -  دنزرف  هب  مالسلا  هیلع  ّیلع  ماما 

: دو .امن  نایب  ار  صخش  نیا  لئاسم  باوج  دّمحم ! وبا  يا 

لاح رد  نامسآ  نیمز و  نیب  اوه  رد  وا  حور  دریگ ، ارف  ار  ناسنا  باوخ  نوچ  هک  تسا  نیا  تلاؤس ، نیلّوا  باوج 
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هب حور  دیامرف  هزاجا  لاعتم  يادخ  هچنانچ  سپ  دوش ؛ رادیب  دـنک و  یتکرح  شبحاص  هک  یماگنه  ات  دـشاب  یم  نوکـس  ای  تکرح ،
ناسنا رب  هنوگچ  هک  یشومارف ، يروآ و  .داتفا  دهاوخ  هلصاف  دسج  حور و  نیب  نّیعم  ینامز  تّدم  ات  هنرگو  ددرگ ؛ یم  زاب  وا  دبلاک 
دّمحم لآ  دّمحم و  رب  تاولص  نداتسرف  رب  ناسنا  رگا  سپ  تسا ، هدیـشوپرس  یفرظ  نوچمه  ناسنا  بلق  هک  نادب  دوش ، یم  ضراع 
هچناـنچ یلو  ددرگ ، یم  ادـیوه  راکـشآ و  شا  هنیـس  رد  دـهاوخب  هچنآ  دوـش و  یم  نشور  زاـب و  وا  بلق  هـچیرد  دـیامن ، تموادـم 

یتفگ هک  لاؤس  نیمّوس  باوج  اّما  .دنام و  دهاوخ  شوماخ  شرکف  ددرگ و  یم  کیرات  شبلق  دـنک ، يراددوخ  دتـسرفن و  تاولص 
رطاخ و شمارآ  اب  تعماجم ، یئوشانز و  ماگنه  درم  رگا  هک  تسا  نیا  دوش ، یم  دوخ  یئاد  هب  هیبش  ای  ومع و  هب  هیبش  هنوگچ  دنزرف 
بارطـضا و اب  هچنانچ  یلو  .دش  دهاوخ  دوخ  ردام  ای  ردپ  هیبش  دنزرف  دریگ ، رارق  نز  محر  رد  هفطن  دیامن و  لمع  بارطـضا  نودـب 

: دومن راهظا  صخش  نآ  سپ  .ددرگ  یم  یئاد  ای  ومع  هب  هیبش  دنزرف  دریذپ ، ماجنا  تعماجم  یئوشانز و  شیوشت 

یم هداد و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  ترـضح  تلاسر  تثعب و  رب  تداهـش  و  مهد ، یم  هداد و  دـنوادخ  یگناگی  هب  تداهـش  نم 
راهطا هّمئا  کیاکی  كرابم  مان  سپس  .دوب و  یهاوخ  ادخ  ربمغیپ  ّقح  رب  نیشناج  هفیلخ و  وت  هک  مهد  یم  تداهـش  نینچمه  مهد و 

زا درک و  یظفاحادـخ  نآ  زا  دـعب  داد و  اـهنآ  تیـالو  تماـما و  رب  تداهـش  و  تخاـس ؛ يراـج  دوخ  ناـبز  رب  ار  میهلع  هّللا  تاولص 
یبتجم ترضح  دوخ  دنزرف  هب  مالسلا  هیلع  ّیلع  نینمؤملاریما  هاگ  نآ  .دش  جراخ  دجسم 
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: دومرف هیلع  هّللا  مالس 

.دش دهاوخ  هچ  نیبب  ورب  و  نک ؛ تکرح  درم  نآ  لابند  هب  دّمحم ! وبا  يا 

راهظا نینچ  تشگزاب  زا  سپ  و  تفر ؛ صخـش  نآ  لابند  هب  درک و  تعاطا  دوخ  ردپ  زا  هیلع  هّللا  مالـس  یبتجم  نسح  ماما  ترـضح 
: تشاد

.مدیدن ار  وا  تشگ و  دیدپان  ناهگان  دش ، جراخ  دجسم  زا  نوچ  درم  ناجردپ !

: دومرف مالسلا  هیلع  ّیلع  ماما 

؟ یتخانش ار  وا  ایآ 

: دومرف مالسلا  هیلع  ّیلع  نینمؤملاریما  هاگ  نآ  دوب ؟ یسک  هچ  هک  دیئامرفب ، امش  تشرد : راهظا  هیلع  هّللا  مالس  یبتجم  ترضح 

(19  ) .دوب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  رضخ  ترضح  وا  انامه 

مور هاشداپ  خاک  رد  لطاب  ّقح و  روضح 

یکیپ مالسلا  هیلع  ّیلع  ماما  دش ، عقاو  نایفـسوبا  نب  هیواعم  مالـسلا و  هیلع  ّیلع  نینمؤملاریما  نیب  یـشکرکشل  گنج و  هک  یماگنه 
هیواعم نکیلو  دشاب ، وا  اب  ّقح  دش  بلاغ  هک  ره  مینک  هزرابم  مه  اب  وت  نم و  ایب  میناسرن ، لتق  هب  ار  مدرم  هک  داتسرف  هیواعم  يوس  هب 

گنج میمصت  دنا و  هدرک  یـشکرکشل  رگیدکی  يارب  رفن  ود  هک  دنداد  شرازگ  مور  هاشداپ  يارب  يا  هّدع  نایم  نیا  رد  .تفریذپن و 
کی مادـک  ره  هک  داتـسرف  کـی  ره  يارب  هناگادـج  يا  هماـن  مور  هاـشداپ  .تسا  هفوک  زا  يرگید  ماـش و  زا  یکی  دـنراد ، راتـشک  و 
.دوب دهاوخ  فرط  مادک  اب  ّقح  هک  دـیوگب  لیجنا  باتک  زا  هدافتـسا  اب  ات  دتـسرفب  وا  دزن  ار  دوخ  هداوناخ  زا  میکح  ملاع و  هدـنیامن 

.داتسرف مور  هاشداپ  يوس  هب  ار  یبتجم -  ترضح  شدنزرف -  زین  مالـسلا  هیلع  ّیلع  ماما  داتـسرف و  ار  دیزی  دوخ ، دنزرف  هیواعم  سپ 
: تشاد راهظا  دش  دراو  هیلع  هّللا  مالس  یبتجم  نسح  ماما  هک  یعقوم  یلو  دیسوب ، ار  وا  تسد  درک و  میرکت  میظعت و  ر 

يدوهی نم  هک  هّللدمحلا 
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میظعت و و  مشاب ؛ یم  تسرپادخ  ناملسم و  هکلب  متسرپ ، یمن  واگ  تب و  هراتس و  هام و  دیشروخ و  و  متسین ؛ یـسوجم  ینارـصن و  و 
ار هدـنیامن  .تسـشن و  سلجم  زا  يا  هشوگ  رد  سپـس  و  دوب ، دـهاوخ  نایناهج  راگدرورپ  لاعتم ، دـنوادخ  صوصخم  اهنت  شیاـتس 
رد هک  دندروآ  هچقودنـص  یـس  دصیـس و  ات  داد  روتـسد  و  دـناوخ ؛ ارف  روضح  هب  ار  دـیزی  یقیاقد  تشذـگ  زا  دـعب  درک و  صّخرم 
یم داد ، یم  ناشن  دـیزی  هب  هک  ار  يا  همّـسجم  ره  دوشگ و  ار  اهنآ  کـیاکی  سپـس  دوب ، یهلا  نا  ربماـیپ  زا  یکی  همّـسجم  مادـکره 

: تفگ

یباوج چـیه  دـیزی  درک و  حرطم  راّفک  نینمؤم و  حاورا  نوماریپ  یتالاوس  نآ  زا  دـعب  و  داد ؛ یمن  یتبثم  باوج  مسانـش و  یمن  ار  وا 
: تشاد راهظا  دناوخ و  روضح  هب  ار  مالسلا  هیلع ] یبتجم  ماما  نآ  زا  سپ   ] .تسناد یمن 

ما هدناوخ  لیجنا  باتک  رد  نوچ  یتسه ؛ اناد  وت  هک  مناد  یم  یلو  دناد ؛ یمن  چیه  هک  دنادب  ات  مدناوخ  ارف  ار  دیزی  لّوا  تهج  نیدب 
.دشاب یم  وت  ردپ  وا  دوب ؛ دهاوخ  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  شا  هفیلخ  تسا و  ادخ  لوسر  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  هک 

: دومرف مالسلا  هیلع  یبتجم  ترضح 

ترـضح نآ  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  میوگ ؟ باوج  هّللا  ءاـش  نا  اـت  نک  لاؤس  نآرق  تاروت و  لـیجنا ، باـتک  زا  یهاوخ  یم  هچنآ 
داد و يو  ناشن  ار  هتـشذگ  نیطالـس  نوعرف و  زا  یئاه  همّـسجم  زین  و  دومن ؛ یم  یفّرعم  حیـضوت ، اـب  ار  اـهنآ  ترـضح  داد و  ناـشن 

نآ ترضح  یتقو  هک  دروآ  نوریب  ار  يا  همّسجم  تیاهن  رد  هک  نآ  ات  درک ، یم  یفّرعم  ناشتاّیصوصخ  تافص و  اب  ار  اهنآ  ترضح 
ایوج ار  مالسلا  هیلع  ماما  هیرگ  ّتلع  مور  هاشداپ  دش ، نایرگ  دید  ار 
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هیلع و هللا  یلص  هّللا  لوسر  یعامتجا  یقالخا و  تاّیصوصخ  زا  يا  هراپ  هاگ  نآ  و  دشاب ؛ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دش ؟
: دومرف هلمج  نآ  زا  و  دومن ؛ نایب  ار  هلآ 

تـسد هب  رتـشگنا  هشیمه  دومن ، یم  يریگولج  تشز  ياـهراک  زا  داد و  یم  روتـسد  بوخ  ياـهراک  هب  ار  مدرم  ادـخ  لوسر  مّدـج 
مالـس یبتجم  ترـضح  زا  هلئـسم  تفه  مور  هاشداپ  نآ  زا  دعب  .دوب  دروخرب  شوخ  تبحـص و  شوخ  ناگمه  اب  و  درک ، یم  تسار 

.دومرف خساپ  حورشم  روط  هب  ار  اهنآ  یمامت  ترضح  دیسرپ و  هیلع  هّللا 

: تفگ درک و  دیزی  هب  باطخ  درک  تفایرد  ار  دوخ  ياه  لاؤس  خساپ  هاشداپ  نوچ  و 

نآ زا  سپ  .دوب و  هتـسشن  هدنکفارـس  شوماخ و  دیزی  و  دشاب ؛ ربمغیپ  هفیلخ  ای  ادخ و  ربمغیپ  ای  هک  دـناد  یم  ار  اه  لاؤس  نیا  یـسک 
دـیزی و زا  کی  ره  هب  سپـس  درک و  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  میدـقت  يا  هدـنزرا  يایادـه  زئاوج و  تفاـی  همتاـخ  سلجم  هک 

: دوب نینچ  هیواعم  يارب  همان  ياوتحم  .تشون و  ناشناردپ  يارب  يا  همان  یبتجم  ترضح 

همان ياوتحم  .دشاب  یهلا  فراعم  تالامک و  ياراد  هدوب و  هاگآ  نونف  مولع و  مامت  هب  هک  دشاب  یم  ربمغیپ  هفیلخ  یـسک  هیواعم ! يا 
: دوب نینچ  مالسلا  هیلع  ّیلع  نینمؤملاریما  يارب 

و دنشاب ؛ یم  رت  هتسیاش  نارگید  زا  امـش  دنزرف  ود  امـش  زا  سپ  و  دشاب ؛ امـش  صوصخم  یتسیاب  ربمایپ  تفالخ  رما و  تقیقح  انامه 
(20  ) .دش دهاوخ  راتفرگ  راگدرورپ  بضغ  تنعل و  هب  دیامن  ینمشد  زیتس و  گنج و  اهامش  اب  هک  ره 

ردارب نتفای  يارب  وهآ  زا  قیقحت 

: دنا هدروآ  یخیرات  ياه  باتک  زا  يرایسب  رد  نیخّروم  نیثّدحم و 

جراخ هنیدم  رهش  زا  گنج  يارب  امهیلع  هّللا  تاولص  بلاط  یبا  نب  ّیلع  هارمه  هب  لوسر  ترضح 
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زا یکدنا  نوچ  دـمآ و  نوریب  لزنم  زا  دوب -  لاسدرخ  یکدوک  هک  هیلع -  هّللا  مالـس  نیـسح  ماما  اهزور ، نامه  رد  .دـندوب و  هدـش 
.درک یفخم  دوخ  لزنم  رد  تفرگ و  ار  وا  يدوهی  رفن  کی  دش ، رود  لزنم 

: دومرف درک و  باطخ  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هب  مالسلا  اهیلع  ءارهز  همطاف  ترضح 

.متسه تحاران  رایسب  هتشگ و  بوشآ  ملد  تسا ، هتفر  اجک  تردارب  نیبب  ورب  وش ، دنلب 

، تفاین ار  دوخ  ردارب  تشگ و  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  هنیدم  ياه  هچوک  هدرک و  تعاطا  ار  شردام  نامرف  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما 
: تفگ دیشک و  دایرف  هچ  ره  و  دز ؛ يرس  اه  ناتسلخن  تاغاب و  هب  تفر و  نوریب  هنیدم  رهش  زا 

ماما دوب ، تکرح  لاح  رد  هک  دـش  یئوهآ  هّجوتم  تاظحل  نیمه  رد  .دـشن  وا  زا  يربخ  یئاـجک ؛ وت  مزیزع  ناـج ، ردارب  نیـسح ، اـی 
: دومرف دز و  ادص  ار  وهآ  مالسلا  هیلع  نسح 

دـمآ و نخـس  هب  هیلع ؛ هّللا  تاولـص  هّللا  لوسر  تمارک  ادـخ و  تردـق  هب  وهآ  سپ  يدـیدن ؟ یلاوح  نیا  رد  ار  نیـسح  مردارب  اـیآ 
: تفگ

.تسا هدرک  ناهنپ  یفخم و  دوخ  هناخ  رد  ار  وا  و  هتفرگ ؛ يدوهی  حلاص  ار  تردارب 

: دومن راهظا  دمآ و  يدوهی  نآ  لزنم  تمس  هب  وهآ  نخس  ندینش  زا  سپ  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما 

دیامن و نیرفن  رحـس  ماگنه  بش  هک  میوگ  یم  ءارهز  همطاف  مردام ، هب  هک  نآ  ای  هد و  نم  لیوحت  نک و  دازآ  ار  نیـسح  مردارب ، ای 
تسین و ار  اهامـش  همه  ات  میوگ  یم  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  مردـپ ، هب  زین  .دـنامن و  یقاب  نیمز  يور  يدوهی  چـیه  هاگ  نآ 

: میوگ یم  هیلع  هّللا  تاولص  هّللا  لوسر  مّدج  هب  و  دنادرگ ؛ دوبان 

ادخ زا  ات 

ناضمر 1 ياه  www.Ghaemiyeh.comینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 834زکرم  هحفص 304 

http://www.ghaemiyeh.com


تفرگ و رارق  ّریحت  بّجعت و  رد  كدوک  نآ  زا  ینانخـس  نینچ  ندینـش  اب  يدوهی  حـلاص  .دریگب  ار  نایدوهی  همه  ناج  هک  دـهاوخب 
هک يروط  هب  دومن ؛ نایب  ناشیا  زا  زین  دنچ  یلئاضف  دوخ ، ّدج  ردام و  ردپ و  مان  رکذ  اب  لّصفم  روط  .دـش  ایوج  ار  يو  بسن  لصا و 

ناـیب و زا  هک  یلاـح  رد  دـیدرگ و  کـشا  زا  رپ  شنامـشچ  يدوهی  سپـس  درک ، بلج  دوـخ  هب  نشور و  ار  يدوـهی  نآ  رکف  بلق و 
بوخ هک  نآ  زا  سپ  .تسیرگن و  یم  وا  هب  دوب ، هدش  بجّعتم  هدز و  تریح  تخـس  لاس  ّنس و  نآ  رد  یکدوک  تغالب  تحاصف و 

: تفگ درک ، مضه  كرد و  ّتقد  اب  ار  مالسلا  هیلع  یبتجم  ترضح  تانایب  ياوتحم  دیشیدنا و  دوخ  اب 

امـش طّسوت  ات  ینادرگ  انـشآ  مالـسا  شخب -  تداعـس  ماکحا -  نیئآ و  هب  ارم  مهاوخ  یم  مهد ، لیوحت  ار  تردارب  هک  نآ  زا  شیپ 
.مروآ نامیا  نآ  هب  میریذپب و  ار  مالسا 

هّللا مالس  نیسح  هاگ  نآ  دش و  ناملـسم  يدوهی  حلاص  و  دومن ؛ نایب  وا  يارب  هدرـشف  روط  هب  ار  مالـسا  زاس  ناسنا  ماکحا  فراعم و 
یتمالس يارب  ار  اه  هّکس  نآ  سپس  تخیر و  ردارب  ود  نآ  رـس  رب  هرقن  الط و  ياه  هّکـس  زا  رپ  یقبط  داد و  شردارب  لیوحت  ار  هیلع 
لیوحت ار  دوخ  ردارب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  هک  نآ  زا  دـعب  .درک و  میـسقت  ناگراچیب  ءارقف و  نیب  هقدـص  ناونع  هب  اـهنآ  يود  ره 
ترـضح نآ  لزنم  هب  دوخ  ناتـسود  ناشیوخ و  زا  رفن  داتفه  هارمه  هب  حـلاص  زور  نآ  يادرف  .دروآ  شیوخ  ردام  دزن  ار  يو  تفرگ 

.دندش و ناملسم  یگمه  دندمآ و 
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تانایب هلیسو  هب  هک  درک  ینادردق  رّکشت و  يو  زا  رایسب  هیلع ، هّللا  مالـس  نیـسح  ندرک  یفخم  نایرج  زا  یهاوخرذع  نمـض  حلاص 
امهیلع هّللا  تاولـص  نینمؤـملاریما  لوـسر و  ترـضح  زا  حـلاص  نینچمه  .تسا  هدروآ  مالـسا  كدوـک ، نآ  ياـسآ  هزجعم  ياوـیش 

.دومن ششخب  شزرمآ و  ياضاقت  درک و  هضرع  ناشیا  رب  ار  دوخ  مالسا  درک و  یهاوخرذع 

هک نسح  ماما  هلیـسو  هب  حـلاص  نوچ  هک  درک  مالع  هلآ إ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب  دـمآ و  دورف  مالـسلا  هیلع  لیئربج  سپس 
(21  ) .داد رارق  دوخ  ترفغم  تمحر و  دروم  ار  وا  دنوادخ  دروآ ، نامیا  دش و  ناملسم  تسا ، ماما  ردارب  ماما و  دنزرف 

گس ندرک  لاحشوخ  هجیتن 

هرهچ هایس  مالغ  کی  هب  شمشچ  هاگان  هک  دز ، یم  مدق  هنیدم  رهش  ياه  ناتسغاب  زا  یکی  رد  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  يزور 
مامت نان  هک  نآ  ات  داد  یم  دوب  شرانک  هک  یگـس  هب  مه  همقل  کی  دروخ و  یم  شدوخ  همقل  کی  دراد و  تسد  رد  ینان  هک  داـتفا 

.دش

: دومرف درک و  باطخ  مالغ  هب  يا ، هنحص  نینچ  ندید  اب  ترضح 

؟ يدرکن هریخذ  دوخ  يارب  ار  نآ  زا  يرادقم  يداد و  گس  هب  ار  نان  ارچ 

: داد خساپ  ترضح  هب  مالغ 

هنـسرگ گس  نآ  مروخب و  نان  نم  هک  نیا  وا  مدرک  ایح  نم  دیـشک و  تلاجخ  گـس  هناـسمتلم  ياـه  مشچ  زا  نم  ياـه  مشچ  اریز 
.دنامب

: دومرف مالسلا  هیلع  نسح  ماما 

؟ تسیک وت  بابرا 

: تفگ خساپ 

.تسا نامثع  نب  نابا  نم  يالوم 

: دومرف ترضح 

؟ تسا یسک  هچ  لام  غاب  نیا 

: داد باوج  مالغ 

: تشاد راهظا  ترضح  نآ  زا  سپ  .دشاب  یم  میالوم  بابرا و  لام  غاب  نیا 
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.مدرگ زاب  نم  ات  يزیخن  رب  تیاج  زا  هک  مهد  یم  دنگوس  ادخ  هب  ار  وت 

مالغ بابرا  تمس  هب  دومن و  تکرح  ترضح  سپس 
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هب تشگزاب و  مالغ  بناج  هب  سپس  و  دومن ؛ يرادیرخ  وا  زا  ار  غاب  نینچمه  مالغ و  نامثع ، نب  نابا  اب  ییاهوگتفگ  نمـض  و  تفر ؛
: دومرف وا 

.داتسیا هنامرتحم  تساوخرب و  دوخ  ياج  زا  مالغ  هاگان  سپ  .مدیرخ  تیالوم  زا  ار  وت  نم  مالغ ! يا 

: دومن راهظا  دوخ  نانخس  همادا  رد  ترضح  سپس 

(22  ) .مدیشخب وت  هب  زین  ار  غاب  نیا  و  هدومن ؛ دازآ  لاعتم  دنوادخ  هار  رد  ار  وت  نونکا  مه  و  مدرک ؛ يرادیرخ  مه  ار  غاب  نیا 

ربهر تّیمولظم  تّما و  شیامزآ 

هدمآ و مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  روضح  هب  مدرم  زا  يا  هّدـع  مالـسلا ، هیلع  ّیلع  ماما  نایقّتم  يالوم  زوسناج  تداهـش  زا  سپ 
: دنتشاد راهظا 

! هّللا لوسر  نبای 

.امن یئامنهار  یناد ، یم  حالص  هچنآ  رب  ار  ام  میشاب ، یم  وت  تاروتسد  رب  نامرف  هدنونش و  ام  یتسه و  تردپ  نیشناج  هفیلخ و  وت 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

رب نامرف  عیطم و  دیهاوخ  یم  هنوگچ  سپ  دـیدرک ؛ یئافو  یب  دوب  رترب  نم  زا  هک  یـسک  هب  تبـسن  دـیتسه و  وگغورد  ینامدرم  امش 
، دـیئوگ یم  تسار  دـیراد و  تقادـص  رگا  لاح  ره  رد  منک ؟ دامتعا  امـش  هب  مناوت  یم  يا  هقباس  مادـک  اب  هنوگچ و  و  دیـشاب !؟ نم 

ّتیرثکا سپ  .دوب  دهاوخ  نمـشد  اب  یئورایور  تهج  رکـشل  عّمجت  ّلحم  هک  دشاب ، یم  نیادم  رهـش  یکیدزن  رد  امـش  نم و  هدـعو 
بکرم راوس  عاضوا ، هب  تبـسن  یهاگآ  ملع و  اب  ترـضح  و  دنتـشگزاب ؛ دوخ  ياه  هناخ  هب  هدرک و  تشپ  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  اـهنآ 

داریا نمـض  رد  دوعوم  ناکم  نامه  رد  دومن ، هدهاشم  نامدرم  نآ  زا  ار  یئافو  .دندش  هناور  ترـضح  هارمه  یلیلق  هّدع  دـش و  دوخ 
: دومرف يا  هبطخ 

نینچ مردپ  اب  هک  هنوگ  نامه  دیتفرگ  راک  هب  هلیح  گنرین و  سپ  دیئامن ، رورغم  ارم  دیتساوخ  اهامش  تعامج ! يا 
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زا سپ  .درادن  شلوسر  دنوادخ و  هب  نامیا  چیه  هک  دیگنج ، دیهاوخ  ملاظ  رفاک و  یـصخش  باکر  رد  نم  زا  دـعب  اهامـش  دـیدرک ،
لیـسگ گنج  نادیم  هب  رفن  رازه  راهچ  هارمه  هب  ار  وا  دیزگرب و  رکـشل  هدـنامرف  ناونع  هب  هدـنِک  هلیبق  زا  ار  یـصخش  ترـضح ، نآ 

: دومرف و  دومن ؛

يا هّیضق  نینچ  زا  هیواعم  یتقو  .دیهدن  ماجنا  یتکرح  هنوگ  چیه  هدماین ، نم  بناج  زا  يروتـسد  ات  دینک و  فّقوت  رابنا  نیمزرـس  رد 
: داد مایپ  وا  هب  داتسرف و  رکشل  هدنامرف  يارب  مهرد  رازه  دصناپ  هارمه  هب  رومام  رفن  دنچ  دش ، هاگآ 

نامیا و تسـس  يدرف  نوچ  رکـشل  هدنامرف  سپ  .مینک  یم  راذـگاو  وت  هب  یـشاب  لیام  هک  ار  اجک  ره  تیالو  يوش ؛ قحلم  ام  هب  رگا 
هاپـس هب  دوخ  ياهورین  زا  يرایـسب  دادـعت  هارمه  هب  تفرگ و  ار  اه  لوپ  و  درک ؛ تنایخ  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماـما  هب  دوب ، بلط  اـیند 

: دومن راهظا  دیسر  ترضح  هب  ربخ  نیا  نوچ  .دش  قحلم  هیواعم 

ایند افو و  یب  نامدرم  امـش  هک  میوگ  یم  منک و  یم  رارکت  مّود  راب  يارب  نونکا  و  درک ، تنایخ  امـش  نم و  هب  يدـِنِک  تعامج ! يا 
نآ .تسا  نئاخ  افو و  یب  نارگید  نوچ  زین  وا  مناد  یم  هک  نیا  اب  متـسرف ، یم  وا  ياـج  هب  ار  يرگید  صخـش  نکیلو  دـیتسه ، بلط 
هب هک  تفرگ  ناـمیپ  دـهع و  وا  زا  و  دوـمن ؛ هـناور  رفن  رازه  راـهچ  هارمه  هـب  يدارم -  ماـن  هـب  دارم -  ینب  هلیبـق  زا  ار  یـصخش  هاـگ 
هب ات  دـندومن  تکرح  گنهآ  رکـشل  نوچ  .دـنامب و  یقاب  راوتـسا  تباث و  هوک  نوچ  هک  دروخ  مسق  زین  وا  دـنکن و  تنایخ  نیملـسم 

، دنورب گنج  ههبج  يوس 

: دومرف یمارآ  هب  ترضح 

هب
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ارجا زین  يداُرم  يارب  ار  يدـِنِک  همانرب  نامه  هبترم  ود  هیواعم  دیـسر ، راـبنا  هب  يداُرم  رکـشل  هک  یماـگنه  .تسین و  يداـمتعا  زین  وا 
.تسویپ هیواعم  رکشل  هب  تسکش و  ار  دوخ  مسق  دهع و  دروخ و  بیرف  مه  وا  و  درک ؛

: دومرف تساوخ و  اپ  هب  يدارم ، تنایخ  ربخ  ندینش  اب  مالسلا  هیلع  ماما 

يدـنک دـننام  يداُرم  هنوـگچ  هک  دـیدومن  هّجوـت  و  دـیتسه ؛ نکـشدهع  دـیرادن و  اـفو  تقادـص و  اهامـش  هـک  میوـگ  یم  مـه  زاـب 
.درک تنایخ  ینکشدهع و 

: دنتفگ

! هّللا لوسر  نبا  ای 

.مینک یم  لمع  نآ  هب  یهد ، روتسد  هچنآ  میتسه و  امش  اب  هناقداص  ام  نکیل  دندرک ، تنایخ  اهنآ 

: دومرف ترضح 

ره دشاب ، هْلیَُخن  نیمزرس  رد  امش  نم و  هاگ  هدعو  دوش ، تباث  ناتدوخ  يارب  رما  تقیقح  ات  میامزآ  یم  ار  امش  رگید  يا  هلحرم  سپ 
دراو ترـضح  هک  یماگنه  سپ  .دـیتسه  نکـشدهع  افو و  یب  یمدرم  امـش  مناد  یم  هک  نیا  اب  دـبای ؛ روضح  اـج  نآ  دراد  لـیم  هک 
هفوک هب  ترـضح  سپ  دماین ، ناکم  نآ  هب  یـسک  كدنا ، يدادعت  زج  یلو  دیزگ ؛ تماقا  اج  نآ  رد  زور  هد  تّدم  دـیدرگ و  هلیخن 

: دومرف تفر و  ربنم  يالاب  رب  دومن و  تعجارم 

مارح هّیما  ینب  رب  یمالسا  تموکح  هک  دینادب  ناشورفدوخ ! ناگتفیرف و  امش  رب  ياو  افو ؛ یب  نید و  یب  یهورگ  زا  منک  یم  بّجعت 
اب هکلب  دراد ، یمن  اور  یمّحرت  نیرتمک  دنادب  شتموکح  فلاخم  ار  اهامش  نوچ  دتفیب ؛ هیواعم  تسد  تموکح  هچنانچ  یلو  تسا ،

.دنک یم  ناتدوبان  دهد و  یم  ناترازآ  اه  هجنکش  نیرتدیدش 

: دنداتسرف نومضم  نیا  هب  هیواعم  يارب  يدّدعتم  ياه  همان  هفوک ، يافو  یب  تسرپایند و  مدرم  زا  يرایسب  هّدع  سپس 

تیاضر و نوچ  و  میتسرف ؛ یم  تیارب  هدومن و  ریگ  تسد  ار  ّیلع  نب  نسح  یشاب ، لیام  رگا 
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ریشمش هلیـسو  هب  و  دندرک ؛ هلمح  هیلع  هّللا  مالـس  مولظم  ماما  نآ  تحارتسا  تنوکـس و  ّلحم  رب  دندش ، هاگآ  ار  هیواعم  يدونـشوخ 
، شارخلد هثداح  نیا  زا  دعب  .دندروآ  دراو  ترضح  نآ  سّدقم  ندب  رب  یتاحارج 

: تشون نومضم  نیا  هب  هیواعم  يارب  يا  همان  راچان  هب  ترضح 

: دومرف یم  هک  مدینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مّدج  زا  هک  نیا  اب 

يارب یطیارش  اب  راچان  هب  تسا ، هدمآ  شیپ  هک  یتّیعقوم  ّتیعضو و  نینچ  اب  اّما  تسا ، مارح  هّیما  ینب  نادناخ  رب  تموکح  تفالخ و 
(23  ) .مهد یم  حیجرت  عاضوا  نیا  رب  ار  نآ  و  متسه ؛ هدامآ  حلص 

تّجح روهظ  هماندهع و  ای  حلص  هفسلف 

مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  نآرق و  هب  تبسن  هیواعم  اب  گنج  رد  مالسا  رکـشل  ناهدنامرف  رثکا  یمزر و  ياهورین  هک  نآ  زا  سپ 
يا هماندهع  حلص و  یطئارش  قبط  مه  نآ  هیواعم  تموکح  اب  دش  روبجم  نیملسم  مالسا و  حلاصم  تهج  ترضح  و  دندرک ؛ تنایخ 
تیب لـها  اـب  یتـسود  هعیـش و  یعّدـم  هک  هفوک  مدرم  زا  يا  هّدـع  ناـیرج ، نیا  زا  یتّدـم  تشذـگ  زا  سپ  .ددرگ  اریذـپ  میظنت و  ار 

شنزرس تمالم و  داب  هب  ار  ترضح  و  دننزب ، نابز  مخز  مالسلا  هیلع  ماما  هب  دندرک  عورش  دندوب ، مالسلا  مهیلع  تراهط  تمصع و 
: دومن راهظا  درک و  ناملسم  رهاظ  صاخشا  نیا  هب  باطخ  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  هاگ  نآ  .دنتفرگ 

همانرب ره  زا  یلمع و  ره  زا  هعیش  يارب  مداد ، ماجنا  نم  هک  يراک  دنوادخ ، هب  مسق  مدرک ؟ نینچ  نم  ارچ  دیناد  یم  ایآ  امش ! رب  ياو 
ود زا  یکی  نم  هک  دـیناد  یمن  رگم  .مشاب و  یم  امـش  هعاطالا  بجاو  ربهر  ماما و  نم  هک  دـیناد  یمن  ایآ  دوب ، رتدـنمدوس  رتهب و  يا 

لوسر مّدج  هک  مشاب ، یم  تشهب  لها  ناناوج  دّیس 
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؟ تسا هدومن  حیرصت  نآ  هب  فلتخم  سلاجم  رد  اهراب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 

: دنتفگ رضاح  ّتیعمج  ماگنه  نیا  رد 

.میراد لوبق  یلب ،

: دومرف همادا  رد  ترضح 

حالـصا ریمعت و  ار  راوید  نآ  زین  دومن و  بویعم  خاروس و  ار  یتشک  نآ  مالـسلا  هیلع  رـضخ  ترـضح  هک  یماگنه  دـیناد  یم  ایآ  و 
هظحل نآ  رد  نوچ  يرآ  تفرگ ؟ رارق  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  یتحاران  طخـس و  بجوم  دـیناسر ، لتق  هب  ار  مالغ  نآ  درک و 

حیحص و يراک  راگدرورپ  تمظع  اب  هاگشیپ  رد  یلو  دوب ، یفخم  مالسلا  هیلع  یسوم  ترـضح  يارب  راک  هس  نآ  تمکح  هفـسلف و 
: دوزفا سپس  .دوب و  دیفم 

هب تبـسن  دـیاب  هک  میریگ ؛ یم  هتفرگ و  رارق  نامز  ياه  توغاـط  لـباقم  رد  تراـهط  تمـصع و  تیب  لـها  اـم  هک  دـیناد  یم  اـیآ  و 
نامز ماما  دوعوم ، يدهم  مایق  روهظ و  ماگنه  دینادب  نکیلو  مینک ؟ یشیدنا  تحلصم  یعامتجا ، یسایس و  روما  ماجنا  تامیمـصت و 

دنوادخ يرآ  .دناوخ  یم  تعامج  هب  ار  شزامن  وا  تماما  هب  مالسلا  هیلع  حیسم  یـسیع  ترـضح  و  دوب ، دهاوخن  نینچ  مالـسلا  هیلع 
سانـشان بیاغ و  دارفا  دید  زا  تدالو ، زا  دعب  و  تشاد ؛ دهاوخ  یفخم  ار  مالـسلا  هیلع  دوعوم  يدهم  تدالو  ّتیفیک  نامز و  لاعتم 

لکـش هب  روهظ ، ماگنه  رد  یلو  دراد ؛ ینالوط  رایـسب  يرمع  وا  .تشاد  دـهاوخن  یّقح  نیرت  کـچوک  وا  رب  سکچیه  و  دـشاب ؛ یم 
(24  ) .دوب دهاوخ  یگلاس  لهچ  نینس  رد  باداش  یناوج 

؟ ناتسود ای  نانمشد  دنرتهب ، مادک 

.تفرگ رارق  ریشمش  تبرض  دروم  ترضح  نآ  هیواعم ، اب  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  حلص  نایرج  زا  سپ 

: دنک تیاکح  ینهَج  ِبهو  نب  دیز  مان  هب  ترضح  ناتسود  زا  یکی 

مخز درد و  تّدش  زا  هک  مدید  یلاح  رد  ار  ناشیا  مدش و  بایفرش  مالسلا  هیلع  ماما  رضحم  هب  نیادم  رهش  رد 
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: متفگ درک ، یم  هلان  یبات و  یب  ریشمش  نآ 

! هّللا لوسر  نبا  ای 

: دومرف مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  تسیچ ؟ ام  فیلکت  دنا ؛ هدش  نادرگرس  ّریحتم و  مدرم 

! دنگوس ادخ  هب 

نوچ نکیلو  دـنراد ، ارم  یتسود  هعیـش و  ياـعّدا  صاخـشا  نیا  تسا ، رتـهب  نم  يارب  ناـمیا  یب  ّتیعمج  نیا  زا  هیواـعم  نم  رظن  رد 
.دندرب امغی  هب  ار  ام  لاوما  هدرک ، دوبان  ارم  يوربآ  ّتیثیح و  نانیا  دنا ، هتسشن  نم  گرم  راظتنا  رد  ناسکرک 

! دنوادخ هب  دنگوس 

هک دوش  ببـس  راک  نیمه  اسب  هچ  و  دیـسر ؛ دهاوخن  ما  هداوناخ  نم و  هب  وا  زا  يدنزگ  رگید  مریگب ، ینمیا  نامیپ  هیواعم  زا  هچنانچ 
هیواـعم لـیوحت  هتـسب ، ِتسد  اـب  ارم  صاخـشا  نیمه  تروص  نیا  ریغ  رد  و  دـننامب ؛ ناـما  رد  وا  ّرـش  زا  مناتـسود  رگید  ناناملـسم و 

اب هدرک و  ریـسا  ارم  نایفوک  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  نیا  و  دشاب ؛ یم  دنمدوس  ناگدـنیآ  يارب  یّتح  ناگمه و  يارب  مود ، .داد  دـنهاوخ 
فیعـضت و هشیمه  يارب  مشاه  ینب  نادناخ  تروص ، نیا  رد  هک  دـیامن ، دازآ  ارم  ّتنم  اب  تقو  نآ  و  دـنهد ؛ وا  لیوحت  هتـسب  ِتسد 

: تشاد راهظا  ینهج  دیز  .تفرگ  دنهاوخ  رارق  ناگمه  تناها  شنزرس و  دروم  هدش و  راوخ 

! هّللا لوسر  نبا  ای 

!؟ یئامن یم  اهر  یماح  ناپوچ و  نودب  دنفسوگ  هلگ  نوچمه  ار  دوخ  نایعیش  ناتسود و  یتّیعقوم  تلاح و  نینچ  رد  ایآ 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

نامداش و ارم  يزور  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  مردـپ  اـنامه  دـیرادن ، یهاـگآ  نآ  هب  اهامـش  هک  مناد  یم  ار  یلئاـسم  نم  دـیز ! يا 
: تشاد راهظا  سپ  دید ، نادنخ 

تـسد رد  ار  تموکح  هّیما  ینب  .دـننادرگرب و  يور  وت  زا  ناگمه  و  ینیبب ؛ هتـشک  ار  تردـپ  هک  دیـسر  دـهاوخ  ارف  ینامز  مدـنزرف !
عطق نیّقحتسم  زا  ار  لاملا  تیب  دنریگ و 
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ّقح دـنریگ ؛ ورین  تردـق و  نارجاف  ناقـساف و  و  دـندرگ ؛ راوخ  لیلذ و  نینمؤم  نامز  نآ  رد  .دـنیامن و  میـسقت  دوخ  ناتـسود  نیب  و 
يرپس نینچ  نیا  راگزور  سپ  .دنوش  هجنکـش  هتفرگ و  رارق  شنزرـس  نعل و  دروم  ناکین  نابوخ و  دـبای ؛ جاور  لطاب  دوش و  لامیاپ 

تاکرب نامز  نآ  رد  دـنوادخ  .دـهد و  شرتسگ  ار  داد  لدـع و  ددرگ و  رهاظ  نامز  رخآ  رد  تلاسر  تیب  لها  زا  یـصخش  ات  دوش ،
كرد ار  نامز  نآ  هک  یناسک  لاح  هب  اشوخ  و  دوش ؛ راکشآ  ادیوه و  نیمز ، ياه  جنگ  و  دتسرف ؛ دورف  نینمؤم  رب  ار  دوخ  ینامـسآ 

(25  ) .دنیامن

ردپ نوچمه  رسپ  هزجعم 

: دیامن تیاکح  مالسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  زا  لقن  هب  دیفم  خیش  موحرم 

: دنتفگ ترضح  هب  هدمآ و  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  روضح  مدرم  زا  يا  هّدع  يزور 

! هّللا لوسر  نبا  ای 

.زاس راکشآ  نامیارب  دشاب -  ّمهم  رایسب  هک  يا -  هزجعم  مالسلا  هیلع  ّیلع  نینمؤملاریما  تردپ  نوچمه  زین  امش 

: دومرف مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما 

؟ دروآ دیهاوخ  نامیا  ایآ  و  دش ؟ دیهاوخ  نئمطم  نم  تماما  هب  هزجعم  ندید  زا  سپ  ایآ 

: دنتفگ

.تشاد دهاوخن  دوجو  يا  هبش  ّکش و  چیه  رگید  و  میروآ ؛ یم  نامیا  داقتعا و  یلب ،

: دومرف ترضح 

: دنتفگ یگمه  دیسانش ؟ یم  ار  مردپ  ایآ 

، ماگنه نیا  رد  .یلب 

.دوب هتسشن  مالسلا  هیلع  ّیلع  نینمؤملاریما  هک  دندرک  هدهاشم  دارفا  مامت  ناهگان  سپ  دز ؛ رانک  دوب  نازیوآ  هک  ار  يا  هدرپ  ترضح 

: دومرف درک و  ّتیعمج  هب  باطخ  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  سپس 

؟ دیسانش یم  ار  وا  ایآ 

: دنتفگ

ّقح رب  تّجح  ّیلو و  وـت  هک  میهد  یم  تداهـش  میدروآ و  ناـمیا  اـم  و  تسا ؛ مالـسلا  هیلع  ّیلع  نینمؤـملاریما  اـم  يـالوم  نـیا  یلب ،
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.دوب یهاوخ  تردپ  نیشناج  ماما و  و  یتسه ؛ دنوادخ 

: دنتشاد راهظا  نآ  زا  سپ  و 

، یلاعبانج هک  میتسه  هاوگ  دهاش و  ام 
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هیلع هللا  یلص  هّللا  لوسر  ترضح ، نآ  هک  يروط  نامه  يداد ، ناشن  ام  هب  شگرم  زا  سپ  ار  مالـسلا  هیلع  ّیلع  نینمؤملاریما  تردپ 
.دنایامن رمع  رکبوبا و  هب  اُبق  دجسم  رد  شتلحر  زا  سپ  ار  هلآ  و 

: دومرف مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما 

: دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  هک  دیا  هدینشن  هدناوخن و  ار  نآرق  هفیرش  هیآ  نیا  رگم  امش ! لاح  رب  ياو 

« .نوُرُعْشَت ْنِکل ال  ُءایْحا َو  َْلب  اتاْوما  هّللا  ِلیبَس  یف  ُلَتُْقی  ْنَِمل  اُولوُقَت  الَو  »

كرد امش  یلو  دنشاب  یم  دیواج  هدنز و  نانآ  هکلب  دنا ؛ هدرم  هک  دیرادنپم  دندیسر ، تداهـش  هب  ادخ  هار  رد  هک  ار  یئاه  نآ  ( 26)
.دوب دنهاوخ  رظان  رضاح و  اج  همه  رد  هک  تسا ، هّللا  لیبس  یف  ناگدش  هتشک  ّصتخم  تلاح  نیا  هّتبلا  .دینک  یمن 

: دوزفا نایاپ  رد  سپس 

؟ دیشیدنا یم  هچ  دیراد و  یتارّوصت  هچ  تّوبن  تلاسر و  تیب  لها  ام  هرابرد  اهامش 

: دنتفگ

! هّللا لوسر  نبا  ای 

(27  ) .یتسه هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  ّقح  رب  هفیلخ  ماما و  وت  هک  میدش  نئمطم  میدروآ و  نامیا  وت  هب  ام 

هدیکشخ لخن  رب  بطر  ندیئور 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما 

ریبز تماما  هب  دقتعم  هک  يدارفا  زا  یضعب  هرمع ، ّجح  يارب  دوخ  ياهرفس  زا  یکی  رد  هیلع  هّللا  تاولص  یبتجم  نسح  ماما  ترـضح 
ناکم نآ  رد  و  دندمآ ؛ دورف  تحارتسا  تهج  یّلحم  رد  دوخ ، هار  ریسم  رد  نایناوراک  سپ  .دندرک  یم  یهارمه  ار  ترضح  دندوب ؛

.دوب هدش  کشخ  یگنشت  یبآ و  یب  رثا  رد  هک  تشاد  دوجو  يا  هدیکشخ  يامرخ  تخرد 

شرانک و  دش ؛ ترضح  کیدزن  ترضح  نآ  هب  ناوراک  دارفا  زا  یکی  انثا  نیا  رد  تسـشن ، تفر و  امرخ  تخرد  نآ  رانک  ترـضح 
رس دوب  ریبز  تماما  هب  دقتعم  هک  صخش  نآ  دندرک ، تحارتسا  يرادقم  هک  نآ  زا  دعب  .تسشن 
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: تفگ لخن ، هدیکشخ  ياه  هخاش  هب  یهاگن  زا  سپ  درک و  الاب  ار  دوخ 

.میدرک یم  لیم  ار  نآ  زا  يرادقم  و  تشاد ؛ یم  بطر  لخن  نیا  شاک  يا 

: دومرف مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما 

؟ يراد نآ  هب  هقالع  اهتشا و  ایآ 

: تفگ يریبز  صخش  نآ 

مه هب  مشچ  کی  رد  ناهگان  .دومن  همزمز  ار  یئاعد  درک و  دـنلب  نامـسآ  يوس  هب  ار  دوخ  كرابم  ياه  تسد  ترـضح  سپ  يرآ ،
هارمه هک  ینابراس  عقوم  نیمه  رد  .دیئور  نآ  رب  يرایـسب  ياه  بطر  لاح  نامه  رد  دیدرگ و  باداش  زبس و  هدیکـشخ ؛ لخن  ندز ،

: تفگ بّجعت  تریح و  لامک  رد  دید ، ار  هزجعم  تمارک و  نیا  هک  یماگنه  دندوب ، هدرک  هیارک  رتش  وا  زا  نایناوراک  دوب و  هلفاق 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  تسا !! یبیجع  يوداج  رحس و  نیا 

هارمه هک  یناوراـک  دارفا  سپـس  .دـیدرگ و  باجتـسم  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دـنزرف  ياـعد  هکلب  تسین ؛ نینچ  ریخ ،
ياهامرخ زا  رذگهر  نامدرم  دوب و  مّرخ  زبس و  اه  تّدـم  ات  تخرد  نآ  .دـندروخ و  هزات  ياهامرخ  نآ  زا  یگمه  دـندوب ، ترـضح 

(28  ) .دندرک یم  هدافتسا  نآ 

ردارب يرای  تهج  دنزرف  تحیصن 

، هیلع همالس  هّللا و  تاولص  نیسح  ماما  يافواب  نارای  باحصا و  تداهش  البرک و  نازوس  يارحص  نایرج  رد 

یلو درک ؛ مزر  ياضاقت  دوخ  يومع  زا  هبترم  نیدنچ  تشاد و  روضح  زین  مالسلا -  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  دنزرف  مساق -  ترـضح 
.تفریذپن ترضح 

تداعس و ضیف  هب  نارای  همه  ارچ  هک  درک ، هیرگ  تسشن و  يا  هشوگ  رد  نیگمغ  هدرسفا و  رایـسب  دوب ، ناوجون  هک  مساق  ترـضح 
رب مالـسلا  هیلع  یبـتجم  نسح  ماـما  شردـپ  هک  داـتفا  يا  هتـشون  داـی  هب  هاـگان  هک  تسا ، هدـنام  مورحم  وا  یلو  دنـسر  یم  تداـهش 

: دوب هدومرف  هتسب و  شیوزاب 

ار نآ  يدش ، نیگمغ  رایسب  هاگره 
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: تفگ دوخ  اب  .امن  لمع  تسا  هدش  هتشون  نآ  رد  هچنآ  هب  ناوخب و  نک و  زاب 

نآ رد  دوشگ و  دوخ  يوزاب  زا  ار  هتـشون  سپ  ما ، هدـشن  نیگمغ  تحاران و  نینچ  نیا  زگره  و  تسا ؛ هتـشذگ  نم  رمع  زا  اـه  لاـس 
: دناوخ

هدرک هرصاحم  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  تیومع  فارطا  نانمشد ، هک  يدید  البرک  رد  هاگره  منک ، یم  شرافـس  ار  وت  مساق ! مدنزرف ،
غیرد شیوخ  ناج  ِراثیا  زا  نک و  داهج  شلوسر  نانمـشد  ادـخ و  نانمـشد  اب  و  نکم ؛ گنرد  يا  هظحل  دـنراد ، ار  وا  ناـج  ِدـصق  و 

يروآ و تسد  هب  ار  وا  هزاـجا  تیاـضر و  اـت  نک  رارـصا  ساـمتلا و  دـهدن ، مزر  نادـیم  هب  نتفر  هزاـجا  وـت  هب  تیوـمع  رگا  .نـکم 
.ینک نیمات  دوخ  يارب  ار  یگشیمه  یتخبشوخ  تداعس و 

 - مالسلا هیلع  نیسح  ماما  شمولظم -  يومع  يوس  هب  ناباتش  تساخرب و  دوخ  ياج  زا  عیرـس  همان ، ندناوخ  زا  سپ  مساق  ترـضح 
ردارب هتشون  و  هدازردارب ؛ هناسمتلم  هیرگ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نوچ  .درک  شیومع  میدقت  ار  هتـشون  نآ  هیرگ ، تلاح  اب  دمآ و 

: دومرف دیشک و  یقیمع  سفن  سپس  تسیرگ و  دومن ، هدهاشم  ار  شیوخ 

 - ساّبعلا لضفلاابا  ترـضح  و  شا -  هّمع  رـسپ  نوع -  دزن  ار  وا  هاگ  نآ  و  مریذپ ؛ یم  ار  تردپ  شرافـس  نیا  مساق ! ما ، هدازردارب 
نآ زا  دعب  و  تسب ؛ شرس  رب  يا  همامع  دناشوپ و  مساق  مادنا  رب  تفرگ و  زیمت  ینهاریپ  بنیز  شرهاوخ  زا  سپـس  .درب و  شیومع - 

.دومن نادیم  هناور  ار  وا 

: دومرف و  تفر ؛ دعس  رمع  رگشل  هدنامرف  دزن  مساق  ترضح 

لوسر زا  ایآ  و  ینک !؟ یم  رازراک  گنج و  نینچ  نیا  مالسلا  هیلع  نیسح  میومع  اب  هک  یـسرت  یمن  دنوادخ  طخـس  بضغ و  زا  ایآ 
ادخ
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: تفگ نوعلم  دعس  رمع  ینک !؟ یمن  ایح  مرش و 

.میرادرب تسد  امش  زا  ات  دیدرگ  دیزی  رما  عیطم 

: دومرف مساق  ترضح 

هلمح رگـشل  هب  نوچ  و  ینک .! یم  گنج  لوسر  لآ  اب  هک  یلاح  رد  یتسه  مالـسا  یعّدم  هنوگچ  وت  دیامن ، تخبدـب  ار  وت  دـنوادخ 
نآ رب  گنس  ریشمش و  ریت ، زا  يا  هبرض  یعون  هب  سکره  و  دندرک ؛ هرـصاحم  ار  يو  فارطا  دیناسر ، تکاله  هب  ار  يا  هّدع  درک و 

(29  ) .دمآ لئان  تداهش  ضیف  هب  تیاهن  رد  هک  تخاس  دراو  زیزع  ناوجون 

درم کی  ندش  نز  رگ و  هئطوت  یئاوسر 

، هیلع همالـس  هّللا و  تاولـص  یبتجم  نسح  ماما  زا  رایـسب  یئوگدب  زا  سپ  و  دمآ ؛ نایفـس  یبا  نب  هیواعم  دزن  صاع  نب  ورمَع  يزور 
: تفگ

دناوت یمن  نوچ  تسا ؛ بوخ  یلیخ  دور ، ربـنم  يـالاب  هک  ینک  يراـک  یناوتب  رگا  تسا ، فرح  مک  لوجخ و  يدرم  ّیلع  نب  نسح 
هـسلج هیواـعم  تهج  نیمه  هب  .دـنوش  داـمتعا  یب  نیبدـب و  وا  هب  تبـسن  مدرم  دـیآ و  دورف  ربـنم  زا  یگدنمرـش  اـب  دـنک و  ینارنخس 

: تفگ مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هب  داد و  لیکشت  مدرم  هوبنا  روضح  اب  یلّصفم 

؟ یئامرف هظعوم  ار  ام  يردق  يورب و  ربنم  يالاب  دشاب  نکمم  هچنانچ 

.شراوگرزب ّدج  رب  دورد  ّتیحت و  یهلا و  يانث  دمح و  زا  سپ  و  تفر ؛ ربنم  يالاب  تفریذپ و  ار  هیواعم  داهنشیپ  ترضح 

: دومرف

نآ سپـس  .مشاـب و  یم  هّللا  لوسر  رتخد  همطاـف  ملاـع ، ناـنز  رورـس  دـنزرف  و  بلاـط ؛ یبا  نب  ّیلع  رثوک ، یقاـس  دـنزرف  نسح ، نم 
هیواعم هاگان  .تخاس  دوخ  هّجوتم  ار  راکفا  اه و  مشچ  مامت  و  دومن ؛ نایب  تغالب  تحاصف و  لاـمک  رد  لّـصفم  يا  هبطخ  ترـضح ،

: تفگ هیلع -  هّللا  مالس  یبتجم  ترضح -  ینارنخس  هبطخ و  طسو  رد  داتفا و  تشحو  هب 

! دّمحم وبا  يا 
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.وگب نخس  یکدنا  هزات  يامرخ  فاصوا  نوماریپ  راذگب و  رانک  ار  نانخس  نیا 

.يدرسنوخ تحارص و  اب  ترضح 

: دومرف

معط و شوخ  ار  نآ  بش  یکنخ  و  دزپ ، یم  ار  نآ  دیـشروخ  يامرگ  دزاس ، یم  اوتحم  یب  ار  نآ  داب  شزو  انامه  سپ  بطر ، اـّما  و 
وا هیلع  رب  مدرم  ادابم  هک  داتفا ، تشحو  هب  تخـس  هیواعم  ماگنه  نیا  رد  .تخادرپ  لبق  بلاطم  همادا  هب  سپـس  و  دنادرگ ؛ یم  اراوگ 

: داد روتسد  اذل  دوش ، اپرب  یبوشآ  دننک و  شروش 

: تفگ هیواعم  دمآ ، دورف  ربنم  زا  ترضح  نوچ  .يآ و  دورف  ربنم  زا  تسا ، یفاک  یتفگ  هچنآ  دّمحم ! وبا  يا 

.دیسر یهاوخن  یئوزرآ  نینچ  هب  زگره  هک  نادب  يوش !؟ هفیلخ  یناوت  یم  اه  فرح  نیا  اب  يا  هدرک  نامگ  ایآ 

: دومرف ترضح 

روج و ملظ و  اب  هک  نآ  هن  دـیامن ، لمع  ادـخ  لوسر  شور  هریـس و  و  نآرق -  ادـخ -  باـتک  هب  هک  تسا  یـسک  هفیلخ  هیواـعم ! يا 
هک نایم  نیا  رد  .دنک  نیمات  دوخ  يارب  ار  يرذگدوز  شیاسآ  تّذـل و  کی  دوش و  ّطلـسم  هعماج ، رب  یهلا  دودـح  ماکحا و  لیطعت 

تاولـص یبتجم  نسح  ماما  ّیلع و  نینمؤملاریما  هب  هدوشگ و  ازـسان  هب  ناـهد  تشاد ، روضح  سلجم  نآ  رد  هّیما  ینب  زا  یناوج  درم 
: تشاد راهظا  دومن و  دنلب  اعد  هب  تسد  ترضح  سپ  .درک  تراسج  نیهوت و  رایسب  هیلع  هّللا 

ناوج نآ  ناهگان  .نادرگ  نز  هب  لیدبت  نارگید  يرادیب  تربع و  يارب  ار  وا  زاس و  نوگرگد  يا ، هداد  وا  هب  هک  ار  یتمعن  ادنوادخ ،
نانز تروع  دـننامه  شتروع  و  تخیر ؛ ورف  هراب  کی  هب  شنـساحم  شیر و  تسین ، وا  رد  يدرم  ناـشن  رگید  هک  دـش  دوخ  هّجوتم 

هب ترضح  هظحل  نیا  رد  .تشگ  لّدبم 
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: دومرف درک و  باطخ  وا 

مالس یبتجم  نسح  ماما  تفای و  همتاخ  سلجم  هک  یماگنه  .تسین و  وت  ياج  اج  نیا  ینک ، یم  هچ  نادرم  سلجم  رد  یتسه  نز  وت 
 - دوب لکشم  شدوخ  رظن  هب  هک  لاؤس -  دنچ  ترضح  زا  دمآ و  ولج  صاع  نب  ورمع  دوش ، جراخ  سلجم  زا  هک  تساوخ  هیلع  هّللا 

.دش جراخ  سلجم  زا  سپس  و  داد ؛ خساپ  لّمات  یب  ار  اه  لاؤس  نآ  کیاکی  ترضح  و  دیسرپ ؛

: تفگ ورمع  هب  هیواعم 

: تفگ هیواعم  هب  باوج  رد  ورمع  يدناشک ؛ هنتف  هب  ار  ماش  مدرم  يدرک و  اپ  رب  بیجع  يداسف  ورمع ! يا 

نز لکش  هب  هک  يوما  ناوج  دننک  یم  تیامح  وت  زا  يراد  هگن  ریـس  ار  اهنآ  هک  ینامز  ات  دنتـسه و  وت  اب  ماش  مدرم  شابم ، تحاران 
ماما دزن  ناوج  نآ  رسمه  هعقاو ، نیا  زا  زور  دنچ  تشذگ  زا  دعب  دیدرگ ، رـشتنم  اهرهـش  رگید  ماش و  رهـش  رد  شربخ  دش و  لیدبت 

یعیبط تلاح  هب  اهدرم  رگید  دننامه  شرهوش  ات  درک  تساوخرد  ترضح  نآ  زا  تسیرگ و  رایسب  دمآ و  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح 
هب يوما  ناوج  نآ  دومن و  اعد  دـنوادخ  هاگرد  هب  تخوس و  ناوج  نآ  رـسمه  لاح  هب  ترـضح  لد  تیاهن ، رد  و  ددرگ ؟ زاـب  دوخ 

(. 30  ) تشگزاب دوخ  لّوا  تلاح 

نیهوت لابق  رد  يدرم  ندش  نز 

: تسا هدومن  تیاکح  هیلع  هّللا  تاولص  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

: تفگ سلجم  نآ  دارفا  زا  یکی  هک  تشاد ، روضح  مدرم  فلتخم  راشقا  زا  یعمج  رد  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  يزور 

! هّللا لوسر  نبای 

يراک یّتح  و  دـیئامن ؛ اج  هباج  ار  ماش  قارع و  نیمز  دـینک و  دوبان  ار  هیواعم  اعد  اب  دـیناوت  یم  دـیراد و  تردـق  ردـق  نیا  هک  اـمش 
لیدبت نز  هک  دینک 
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ناتـسود زا  یکی  هاگان  دـییامن !؟ یم  توکـس  هدرک و  لّمحت  ار  هیواعم  ياـه  ملظ  همه  نیا  ارچ  ددرگ ، نز  درم ، اـی  و  دوش ؛ درم  هب 
: تفگ نیهوت  رخسمت و  تلاح  اب  دوب ؛ رضاح  عمج  نآ  رد  هک  هیواعم 

رد .درادـن  ار  یئاهراک  نینچ  ناوت  وا  نوچ  دـهد ، ماجنا  دـناوت  یمن  يراک  مالـسلا -  هیلع  یبتجم  نسح  ماـما  ینعی ؛ صخـش -  نیا 
: دومرف درک و  باطخ  دوب  ماش  یلاها  زا  هک  هیواعم  تسود  نآ  هب  ترضح  لاح  نیمه 

.نیشنب رگید  ياج  وش و  دنلب  يا ، هتسشن  اهدرم  نیب  رد  هک  یشک  یمن  تلاجخ  وت 

: دوزفا دوخ  شیامرف  همادا  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

.تسین وا  رد  يدرم  تمالع  رگید  و  تسا ؛ هدمآ  رد  نانز  تئیه  هب  هک  دش  هّجوتم  یماش  درم  ناهگان 

.دش نز  هب  لیدبت  هک  یماش  درم  نآ  هب  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  سپس 

: دومرف

زا سپ  يزور  دنچ  .دش  یهاوخ  نتسبآ  یثنخ  دنزرف  کی  وت  دوش و  یم  رتسبمه  وت  اب  وا  و  دیدرگ ؛ درم  وت  ياج  هب  ترـسمه  کنیا 
نامیـشپ دوخ  راتفر  رادرک و  زا  دـندمآ و  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  دزن  یماش  نز  درم و  نآ  يود  ره  ارجاـم ، نیا  زا  تشذـگ 

هب اهنآ  يود  ره  و  دومن ؛ ترفغم  تساوخ  رد  نانآ  يارب  لاعتم ، دنوادخ  زا  درک و  اعد  اهنآ  ّقح  رد  ترضح  .دندرک و  هبوت  هدش و 
(31  ) .دنتشگ زاب  ناشلّوا  تلاح  هب  ترضح ، ياعد 

یکدوک رد  بیغ  زا  نداد  ربخ 

: دیامرف تیاکح  هیلع  همالس  هّللا و  تاولص  رقاب  دّمحم  ماما  رفعجوبا  ترضح 

مـشچ ناـهگان  هک  تشاد ، روـضح  شیوـخ  ناراـی  باحـصا و  زا  يا  هّدـع  عـمج  رد  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  لوـسر  ترـضح  يزور 
رب ماگ  یّصاخ  راقو  هنیکس و  اب  هک  داتفا  هیلع  هللا  مالس  یبتجم  نسح  ماما  هب  نارضاح 
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نیا رد  .دومن  یمّـسبت  داتفا ، وا  رب  شمـشچ  ادـخ  لوسر  هک  نیمه  .دـمآ  یم  عمج  نآ  رد  شراوگرزب ، ّدـج  تمـس  هب  هتـشاد و  یم 
: تفگ یشبح  لالب  ماگنه 

: دومرف ادخ  ربمغیپ  .دنک  یم  تکرح  هیلع  هّللا  تاولص  هّللا  لوسر  شّدج  دننامه  دیرگنب ،

ياج زا  يو  مارتحا  هب  همه  دـش  عمج  نآ  رب  دراو  یبتجم  ترـضح  نوچ  .دنتـسه و  وا  رادـهگن  امنهار و  لـیئاکیم  لـیئربج و  اـنامه 
: تشاد راهظا  درک و  شدنزرف  هب  باطخ  لوسر  ترضح  و  دنتساخرب ؛

 - یبارعا رفن  کـی  نیب  نیمه  رد  و …  یـشاب ؛ یم  نم  بلق  نت و  هراـپ  نم و  مشچ  رون  بیبـح و  نم ، هرمث  هویم و  وـت  ناـج ! نسح 
: دیسرپ نارضاح  زا  دنک ، مالس  هک  نآ  نودب  دش و  دراو  نیشن -  نابایب 

؟ تسا امش  زا  کی  مادک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم 

: دنتفگ باحصا 

؟ یهاوخ یم  هچ  وا  زا 

: دومرف دوخ  نارای  هب  هیلع ، هّللا  تاولص  لوسر  ترضح 

: تفگ یبارعا  .دومن  یفّرعم  ار  دوخ  سپس  دیشاب و  مارآ 

.متسه هدوب و  وت  نمشد  فلاخم و  هشیمه  نم 

، دندش نیگمشخ  تحاران و  باحصا  یلو  دومن ؛ یمّسبت  ترضح 

: تشاد راهظا  یبارعا  .دیشاب  مارآ  هک  دومن  هراشا  نانآ  هب  هبترم  ود  باحصا  هب  لوسر  ترضح 

.نادرگ رهاظ  نم  يارب  ار  یئاه  هناشن  مئالع و  یتسه  دنوادخ  هداتسرف  و  ّقح ؛ رب  ربمغیپ  وت  رگا 

: دومرف ترضح 

نیب رد  وت  هک  مهد  ربـخ  زین  و  يا ؟ هدـش  جراـخ  دوخ  راـید  لزنم و  زا  هنوـگچ  تقو و  هچ  وـت  هک  مهد  ربـخ  یـشاب ، لـیام  هچناـنچ 
هب ار  وت  نم  ندـب  ياضعا  زا  یکی  یـشاب ، لیام  رگا  هک  نآ  اـی  و  يراد ؟ یترهـش  هچ  تناـشیوخ  نایانـشآ و  رگید  دوخ و  هداوناـخ 

.دهد ربخ  یشاب ، هتساوخ  هچنآ 

: تفگ یبارعا 

!؟ دیوگ یم  نخس  مه  ناسنا  وضع  رگم 
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: دومرف ترضح 

، یلب
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: تشاد راهظا  سپس  و 

ار شّدج  داهنشیپ  دوب ؛ لاسدرخ  یکدوک  هک  نیا  اب  مالـسلا ، هیلع  یبتجم  ترـضح  نوچ  .زاس و  عناق  ار  یبارعا  زیخ و  رب  نسح ! يا 
.تفریذپ

: تفگ یبارعا 

هب بل  هیلع  هّللا  مالس  یبتجم  ترـضح  نآ  زا  سپ  دیامن !؟ یم  راذگاو  دوخ  كدوک  هب  هک  دهد  ماجنا  يراک  دناوت  یمن  ربمغیپ  ایآ 
: دومرف درک و  یبارعا  هب  باطخ  سپس  و  دناوخ ؛ رعش  تیب  دنچ  دوشگ و  نخس 

: تفگ درک و  یمّسبت  یبارعا  .تفر  یهاوخ  نوریب  نامیا  ینامداش و  یتسود و  اب  نکیل  يدش ؛ دراو  توادع  هنیک و  اب  وت  انامه 

: دومرف ینخس  نمض  هیلع  هّللا  .هد  همادا  ار  دوخ  نانخس  تنسحا ،

نیب رد  و  يدش ؛ جراخ  دوخ  لزنم  زا  دوب  هتفرگ  ارف  ار  اج  همه  یمکارتم  ربا  دـیزو و  یم  یتخـس  داب  هک  کیرات ، رایـسب  یبش  رد  وت 
اج نیا  هب  ات  يداد ، همادا  دوخ  هار  هب  یتلاح  نینچ  کی  اب  و  تخادـنا ؛ تشحو  هب  تخـس  ار  وت  دـیدش  يا  هقعاـص  دـنت و  يداـب  هار 

: تفگ بّجعت  تلاح  اب  یبارعا  .يدیسر 

همه رد  ایوگ  هک  یئوگ ، یم  نخس  حیرص  هدرپ و  یب  ردق  نآ  یناد !؟ یم  اجک  زا  هنوگچ و  ار  بلاطم  اه و  فرح  نیا  كدوک ! يا 
: دوزفا سپس  و  یناد !؟ یم  بیغ  ملع  مه  وت  ارهاظ  يا ! هدوب  نم  هارمه  اج 

هب ار  مالسا  هک  مهاوخ  یم  امش  زا  نونکا  مه  متشادرب ، تسد  دوخ  یلبق  هدیقع  زا  نم  تسا ، هدوب  هابتشا  امـش  دروم  رد  نم  تخانش 
.مروآ نامیا  ات  يزومایب  نم 

: دومن راهظا  هیلع  هّللا  مالس  یبتجم  ترضح 

: وگب

.يوش راگتسر  ات  هدب ، شلوسر  تلاسر  و  دنوادخ ؛ یگناگی  رب  تداهش  و  ربکا ؛ » هّللا  »

: تشاد راهظا  تفریذپ و  یبارعا 

کیرش یب  وا  درادن و  دوجو  هناگی  يادخ  زج  یئادخ  هک  مهد  یم  تداهش 
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نوچ .دشاب و  یم  اتکی  يادخ  ربمغیپ  هدنب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  هک  نیارب  مهد  یم  تداهـش  نینچمه  و  تسا ؛ دـننام  یب  و 
، ربکا طبس  طّسوت  یبارعا 

لاحشوخ و هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  دوخ  زین  باحصا و  یمامت  دروآ ، نامیا  مالسا و  هیلع  هّللا  تاولص  یبتجم  ترضح 
.دومن میلعت  یبارعا  نآ  هب  ار  یهلا  شخب  تداعـس  ماکحا  زا  یـضعب  و  نآرق ؛ زا  دنچ  یتایآ  ادـخ ، ربمایپ  هاگ  نآ  .دـندش و  نامداش 

: دنتفگ یم  رگیدکی  هب  دندید  یم  ار  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  راصنا ، باحصا و  هاگره  نایرج ، نیا  زا  دعب 

(32  ) .تسا هدومن  تیانع  وا  هب  ار  دوخ  مولع  رارسا  تالامک و  اه و  یبوخ  مامت  لاعتم  دنوادخ 

نغور تمیق  ياج  هب  دنزرف  ياضاقت 

: دیامرف تیاکح  مهیلع  هّللا  تاولص  دّمحم  لآ  قداص  ترضح 

بیـسآ شیاهاپ  دومیپ ، یم  ار  هار  هنهرب  ياپ  اب  نوچ  و  دـیدرگ ؛ همّظعم  هّکم  مزاع  هدایپ ، ياپ  اـب  هنیدـم  زا  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نس 
يوش راوس  هچنانچ  هک  دش  هداد  داهنـشیپ  ترـضح  هب  تشاد ، یمرب  مدق  یتخـس  هب  هار  ریـسم  رد  هک  يروط  هب  دش ، مّروتم  هدـید و 

.دش دهاوخ  فرطرب  تیاهاپ  یتحاران 

: دومرف ترضح 

: دوزفا سپس  و  مورب ؛ هدایپ  هک  ما  هدرک  دصق  نم  ریخ ،

دیفم اپ  یتحاران  مرو و  يارب  هک  دراد  دوخ  هارمه  ینغور  وا  دش و  دهاوخ  دراو  تسوپ  هایس  يدرم  میسرب ، لزنم  نیلّوا  هب  هک  نیمه 
.دینک لوبق  تفگ  هک  ار  یتمیق  ره  نغور  تفایرد  ماگنه  سپ  تسا ؛ هدننک  نامرد  و 

: دنتفگ ترضح  ناهارمه  زا  یضعب 

! هّللا لوسر  نبا  ای 

!؟ دشورفب نغور  دیایب و  یسک  هک  تسین  یلزنم  یکیدزن  نیا  رد 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

هب دنداد ، همادا  دوخ  هار  هب  هاتوک  یتفاسم  رادقم  نوچ  .دمآ و  دهاوخ  زین  شورف  نغور  تسا و  کیدزن  لزنم  ارچ ،
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: دومرف ترضح  دندیسر ؛ یلزنم 

نغور ياضاقت  وا  زا  ترـضح  ناهارمه  دش ، لزنم  نآ  دراو  تسوپ  هایـس  يدرم  نیب ، نیمه  رد  .مینک  یم  تحارتسا  لزنم  نیمه  رد 
: تفگ درم  نآ  دندرک ؟ اپ  یتحاران  يارب 

؟ دیهاوخ یم  یسک  هچ  يارب  نغور 

: دنداد خساپ 

.میهاوخ یم  مالسلاامهیلع  یلع  نینمؤملاریما  دنزرف  یبتجم  نسح  ماما  يارب 

: تفگ تسوپ  هایس  درم 

درک و مالس  دش ، دراو  ترضح  رب  شورف  نغور  .مهد  ناشیا  لیوحت  ار  نغور  مدوخ  موش و  بایفرش  ترضح  نآ  تمدخ  دیاب  نم 
: تشاد هضرع 

! هّللا لوسر  نبا  ای 

دنوادـخ زا  مدـنماضاقت  هک  نآ  زج  مهاوخ ، یمن  يزیچ  نآ  يازا  رد  نم  دـشاب و  امـش  رایتخا  رد  نغور  نیا  متـسه ، امـش  مالغ  نم 
؟ دنادرگ اطع  نم  هب  راکوکین  و  تلاسر ؛ تیب  لها  امش  رادتسود  رسپ ، يدنزرف  ات  دیهاوخب  لاعتم 

: دومرف وا  هب  تفرگ و  ار  نغور  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما 

نغور نآ  اب  ار  دوخ  كرابم  ياهاپ  سپـس  و  دومن ؛ دهاوخ  اطع  وت  هب  يرـسپ  دنزرف  دـنوادخ  هک  شاب  نئمطم  درگزاب ؛ تا  هناخ  هب 
، رسپ يدازون  شرسمه  دید  دمآ ، لزنم  هب  نوچ  تسوپ ؛ هایس  درم  اّما  .دیدرگ  فرطرب  بوخ و  ًالماک  نآ  مرو  یتحاران  داد و  ژاسام 
هب نوچ  و  تشگزاب ؛ مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  تمـس  هب  دش و  لاحـشوخ  رایـسب  سپ  تسا ، هدرک  لمح  عضو  ملاس  حیحص و 

(33  ) .درک ینادردق  رّکشت و  دش  قحلم  ترضح  نآ 

یبالگ هارمه  هب  دورف  هزبرخ و  ياهتشا 

: دیامن تیاکح  امهیلع -  هّللا  مالس  نیسحلا  هّللادبع  ابا  شراوگرزب -  ردپ  زا  لقن  هب  نیدباعلا  نیز  داّجس  ترضح 

هللا یلـص  ادخ  لوسر  نامّدـج  دزن  دـیدرگ ، فرطرب  شیتحاران  نوچ  و  دـش ؛ ضیرم  هیلع  هّللا  تاولـص  یبتجم  نسح  مردارب  يزور 
تخادنا راوگرزب  نآ  هنیس  يور  ار  دوخ  تفر و  دوب -  هتسشن  دجسم  رد  هک  هلآ -  هیلع و 
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: دومرف تفرگ و  شوغآ  رد  ار  وا  لوسر  ترضح  و 

: تفگ مردارب  يراد ؟ لیم  زیچ  هچ  داب ، تیادف  تّدج ،

مالسلا هیلع  لیئربج  و  داد ؛ تکرح  دجـسم  فقـس  فرط  هب  ار  نآ  داهن و  مالـسلا  هیلع  لیئربج  لاب  ریز  ار  .مهاوخ د  یم  هزبرخ  نم 
دزن یتقو  دوب ، هدرک  عمج  ار  دوخ  نهاریپ  زا  هشوگ  کی  هک  یلاـح  رد  تشگزاـب ، دـش  يرپس  هاـتوک  یتاـظحل  نوچ  و  درک ؛ زاورپ 
ددع ود  یبالگ و  ددع  ود  رانا و  ددـع  ود  هزبرخ و  ود  نآ  رد  دوشگ و  ار  دوخ  ناماد  دیـسر ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح 

.تشاد دوجو  بیس 

: تشاد راهظا  دومن و  یمّسبت  اه  هویم  نآ  ندید  اب  ادخ  ربمایپ 

یم هداتـسرف  یتشهب  ياه  هویم  یهلا و  ياه  تمعن  ناتیارب  داد و  رارق  لیئارـسا  ینب  ناـبوخ  دـننامه  ار  امـش  دـنوادخ  هک  هّللدـمحلا ،
: دومرف داد و  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  لیوحت  ار  اه  هویم  مالسلا  هیلع  لیئربج  هاگ  نآ  .دوش 

.دیئامن لوانت  تردارب  تردام و  تردپ ، تّدج ، اب  و  رَِبب ؛ لزنم  هب  ار  اه  هویم  نیا 

نآ ات  دش  یمن  مامت  یلو  میدرک  یم  لوانت  ار  اهنآ  زا  يرادقم  زور  ره  و  دروآ ؛ لزنم  هب  ار  اه  هویم  هیلع  هّللا  مالـس  یبتجم  ترـضح 
مالـسلا اـهیلع  ءارهز  همطاـف  ترـضح  نوچ  .تفاـی و  ناـیاپ  میدرک  لـیم  ار  هزبرخ  هک  نیا  زا  سپ  و  دومن ؛ تلحر  ادـخ  لوـسر  هک 

.دیدرگ مامت  مه  یبالگ  دومن ، تلحر  مالسلا  هیلع  ّیلع  نینمؤملاریما  هک  نیمه  و  دیسر ؛ نایاپ  هب  زین  رانا  دومن ، تلحر 

: دوزفا مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  سپس 

هتـسشن مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماـما  مردارب  رتسب  نیلاـب  رب  نم  دومن ، یم  يرپس  ار  شرمع  رخآ  ياـهزور  مردارب  هک  یماـگنه  و 
یکی تیاهن  رد  و  دش ؛ مامت  بیس  ود  نآ  زا  یکی  هک  مدوب 
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(34  ) .دنام یقاب  نم  يارب  دوب -  یتشهب  هویم  نیرخآ  هک  اه -  بیس  زا  رگید 

راکهنگ هدرم  ود  ندومن  هدنز 

: دنک تیاور  ترضح  نآ  زا  تسا -  هیلع  همالس  هّللا و  تاولص  قداص  ماما  باحصا  زا  ثیدح و  نایوار  زا  هک  بائر -  نب  ّیلع 

: تفگ دش و  دراو  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  فیرش  روضح  هب  یصخش  يزور 

؟ درک ناوتان  زجاع و  مالسلا  هیلع  رضخ  ترضح  لباقم  رد  ار  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  يزیچ  هچ 

: دومرف هیلع  هّللا  مالس  یبتجم  ماما 

: تشاد راهظا  داهن و  دراو  هزات  صخش  نآ  هناش  رب  ار  دوخ  تسد  ترضح  سپس  و  دوب ؛ میتی  ردارب  ود  نآ  زنک  هلئسم  نآ ، نیرتّمهم 

يور هک  یلاح  رد  دولآ ، رابغ  ناسنا  رفن  ود  دش و  هتفاکـش  نیمز  هاگان  دیئاس ، نیمز  رب  .نک ...  ّتقد  هدـهاشم و  بوخ  شاب و  مارآ 
زا کی  ره  ندرگ  هب  هک  یلاح  رد  دنتشگ ، رهاظ  دیسر ، یم  ماشم  هب  يدب  رایسب  نّفعت  يوب  اهنآ  زا  دندوب و  هتفرگ  رارق  یگنس  هتخت 

: دیشک یم  دایرف  رفن  ود  نآ  زا  کی  ره  .دوب و  يرومام  تسد  رد  ریجنز  ره  رس  هدش و  هتسب  گرزب  يریجنز  اهنآ 

! دّمحم ای  دّمحم ! ای 

: تفگ یم  دوخ  ریسا  هب  رومام  ود  زا  کی  ره  لباقم  رد  و 

: دومرف درک و  باطخ  نیمز  هب  هیلع  همالس  هّللا و  تاولص  یبتجم  نسح  ماما  نآ  زا  سپ  .دیئوگ  یم  غورد  و  دیتفگ ؛ غورد 

ارف دوب ؛ دهاوخن  نآ  رد  یمّدقت  ریخات و  زگره  هک  دسر ، ارف  یهلا  هدعو  هک  يزور  ات  رَِبب  ورف  دوخ  رد  ار  نایوگغرود  نیا  نیمز ! يا 
و نیعمجا ؛ مهیلع  همالس  هّللا و  تاولـص  دّمحم -  لآ  مئاق  يدهم ، ترـضح  جورخ  روهظ و  زور  دوعوم ، زور  نآ  .دیـسر و  دهاوخ 

یف یلاعت  هّللا  ّلجع 
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.دیسر دهاوخ  ارف  هک  دشاب  یم  فیرّشلا -  هجرف 

: دوزفا همادا  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  سپس 

: تفگ دوخ  اب  درک  هدهاشم  ار  يا  هنحص  نینچ  درم ، نآ  هک  یماگنه 

دوخ نابز  رب  ینخـس  تسناوتن  رگید  دـش و  لال  شنابز  دـنک ، وگزاب  نارگید  يارب  ار  نآ  تساوخ  نوچ  و  دوب ؛ وداـج  رحـس و  نیا 
(35  ) .دنک يراج 

يزومآ ملع  هیده و  شاداپ 

: دیامن تیاکح  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 

.درک میدقت  ترضح  نآ  رضحم  هب  يا  هیده  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ناتسود  زا  یصخش  يزور 

: تشاد راهظا  سپس  و  تفرگ ؛ لیوحت  ار  هیده  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما 

: تسا رتهب  تیارب  نیمادک  میامن ، ناربج  ار  وت  ّتبحم  مهاوخ  یم  زین  نم 

هک یبصان  صخـش  نآ  رب  ات  مزومایب  وت  هبار  یملع  هک  نآ  ای  مراد ؟ میدقت  تسا ، وت  هیدـه  ربارب  تسیب  نآ  شزرا  هک  يا  هیدـه  ایآ 
یم تدوخ  اب  مادـک  ره  باختنا  انمـض  ینادرگ ؟ نامداش  ار  راید  نآ  نینمؤم  ییآ و  زوریپ  بلاغ و  تسا ، نکاس  امـش  ياتـسور  رد 

کی ره  باختنا  رد  ار  وت  مه  زاـب  ینیزگرب  ار  نیرتدـب  رگا  داد و  مهاوخ  وت  هب  ار  ود  ره  ینک  باـختنا  ار  نیرتهب  هچناـنچ  .دـشاب و 
: تفگ خساپ  رد  ترضح  تسود  .مراذگ  یم  دازآ 

! هّللا لوسر  نبا  ای 

هک دـنبای  تاجن  وا  ّرـش  تریح و  زا  نینمؤم  میآ و  زوریپ  وا  رب  منک و  جاجتحا  یبصان  نآ  لابق  رد  نآ  هطـساو  هب  ات  زومایب  یملع  ارم 
.تشاد دهاوخ  مهرد  رازه  تسیب  زا  رتشیب  نآ  شزرا  انامه 

: دومرف مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما 

.دشاب یم  ایند  مامت  زا  رتدنمشزرا  هکلب  و  تسا ؛ مهرد  رازه  تسیب  ربارب  نیدنچ  نآ  شزرا 

.دومن وا  میدقت  هیده  ناونع  هب  زین  مهرد  رازه  تسیب  نینچمه  و  تخومآ ؛ وا  هب  ار  یملع  سپس 

: دوزفا دوخ  شیامرف  همادا  رد  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 

صخش نآ 
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همه رد  یبصان -  رب  هعیـش  يزوریپ -  نیا  ربخ  دش و  زوریپ  وا  رب  یبصان  نآ  اب  جاجتحا  هرظانم و  زا  سپ  و  تفر ؛ درک و  یظفاحادخ 
: دومرف وا  هب  ترضح  دش  بایفرش  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  رضحم  هک  رگید  .دیدرگ ر  رشتنم  اج 

نیماـت دوخ  يارب  ار  وا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  شلوسر و  دـنوادخ و  يدونـشوخ  یتـسود و  يا : هدرب  ار  دوس  نیرتـشیب  نیرتـهب و 
(36  ) .داب تیاراوگ  ناج و  ِشون  دندیدرگ ، نامداش  وت  زا  نینمؤم  هکئالم و  زین  يدرک و 

ءازهتسا نیهوت و  لابق  رد  لمعلا  سکع 

: دیامرف تیاکح  مالسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما 

دراو دوب  غالا  راوس  هک  یلاح  رد  یصخش  هاگان  دوب ، هتسشن  یئوّکس  يور  دوخ  لزنم  يولج  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  يزور 
: تفگ نینچ  ترضح  نآ  هب  دش و 

.يدنادرگ راوخ  لیلذ و  ار  نینمؤم  هک  وت  رب  مالس 

: دومن راهظا  وا ، نیهوت  هب  هّجوت  نودب  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما 

دوخ غالا  زا  صخش  نآ  سپ  .میئامن  تبحص  مه  اب  ینک و  تحارتسا  يردق  ات  نیشنب  ایب  وش ، هدایپ  نکن ، هلجع  شیوخ  تواضق  رد 
: دومرف وا  هب  مالسلا  هیلع  ماما  دیسر ، ترضح  کیدزن  یتقو  درک ، تکرح  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  يوس  هب  مارآ  مارآ  و  دش ؛ هدایپ 

: داد باوج  یتفگ ؟ هچ 

: متفگ

.نینمؤملا ََلِذُم  ای  کیلع ، مالّسلا 

: دومرف ترضح 

؟ یتسناد هنوگچ  اجک و  زا  ار  عوضوم  نیا 

: تفگ

هک يدرپس  هیواعم -  ینعی ؛ زواـجتم -  ملاـظ  نیا  هب  يدرک و  اـهر  ار  نآ  دوب و  وت  ناتـسد  رد  نیملـسم  تراـما  تفـالخ و  هک  نوچ 
.تسا یهلا  روتسد  فالخ  شا  هریس  شور و 

: دومرف ترضح 

: مهد حیضوت  تیارب  ات  نک  ّتقد  هّجوت و 
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: دومن لقن  ار  بلطم  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  وا  هک  مدینش  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  بلاط ، یبا  نب  ّیلع  مردپ  زا 

راگزور
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ماما زا  صخـش  نآ  سپ  .تسا  هیواـعم  وا  و  دـنک ؛ تیـالو  تّما  نیا  رب  كاـب  یب  روخرپ و  یـصخش  هک  نآ  رگم  ددرگ  یمن  يرپس 
: دیسرپ مالسلا  هیلع  یبتجم 

؟ تسا هنوگچ  تلاسر  تیب  لها  امش  هب  تبسن  هقالع  ّتبحم و 

؟ دراد يرثا  هچ  و 

: دومرف

، تسا دـنمدوس  تالاح  روما و  مامت  رد  مالـسلا -  مهیلع  تراهط  تمـصع و  تیب -  لها  ام  هب  تبـسن  هقالع  ّتبحم و  مسق ! ادـخ  هب 
: دوزفا سپس  .میشاب و  ناملاظ  تسد  ریسا  هچرگ 

 - زیئاپ لـصف  رد  داـب -  شزو  هک  يروط  ناـمه  ددرگ ؛ یم  ناـهانگ  شزرمآ  ببـس  تلاـسر -  تیب  لـها  اـم -  اـب  یتسود  ّتبحم و 
(37  ) .تسا ناتخرد  گرب  شزیر  بجوم 

لهاج ءازهتسا  لابق  رد  هدنزاس  دروخرب 

هیلع ماما  دندرک و  تنایخ  ترضح  هب  هیواعم  اب  گنج  رد  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  باحصا  نارای و  زا  يرایـسب  هّدع  هک  نآ  زا  سپ 
هیلع و هللا  یلص  یبّنلا  دجسم  دراو  ترضح  نآ  يزور  .دیامن  حلص  هیواعم  اب  نیملسم  مالـسا و  حلاصم  تهج  هب  دش  روبجم  مالـسلا 

هداد رارق  ءازهتـسا  دروم  ار  وا  دننز و  یم  نابز  مخز  ترـضح  نآ  هب  يا  هنوگ  هب  مادک  ره  هک  دید  ار  هّیما  ینب  زا  يا  هّدع  دـش ، هلآ 
نادرخ یب  نآ  اب  يدروخرب  نیرتکچوک  هک  نآ  نودب  دومن ، هدـهاشم  ار  يا  هنحـص  نینچ  هیلع  هّللا  تاولـص  یبتجم  ماما  یتقو  .دـنا 

: دومرف داد و  رارق  باطخ  دروم  ار  رضاح  دارفا  سپس  و  دروآ ، ياج  هب  زامن  تعکر  ود  دیامن ،

هک نآ  رگم  دیوش  یمن  کلام  مکاح و  ار  يزور  اهامش  اتکی ! دنوادخ  هب  مسق  مدش ، هّجوتم  ار  امش  ندرک  هرخسم  ءازهتسا و  و  مد ؛
دش دیهاوخن  مکاح  ار  یلاس  هام و  امش ، و  دش ؛ میهاوخ  مکاح  ار  تّدم  نآ  ربارب  ود  تلاسر  تیب  لها  ام 
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زا هتشاد و  شیاسآ  امش  ّتیمکاح  تموکح و  رد  ام  هک  دینادب  یلو  .میئامن  یم  تموکح  امش  رب  ار  نآ  ربارب  ود  زین  ام  هک  نآ  رگم 
دیهاوخن يا  هرهب  شیاسآ و  هنوگ  چیه  دیرادن و  یهاگیاج  چـیه  ام  تموکح  رد  امـش  اّما  میرادروخرب ؛ يا  هزادـنا  ات  نآ  تاناکما 

: تفگ درک و  باطخ  ترضح  نآ  هب  دش و  دنلب  ناگدنوش  زا  یکی  هظحل  نیا  رد  .تشاد 

هیلع یبتجم  نسح  ماما  دـیتسه !؟ اـه  ناـسنا  نیرتزوسلد  نیرت و  ناـبرهم  نیرتدنمتواخـس ، امـش  هک  یلاـح  رد  دـشاب ، نینچ  هنوگچ 
: دومن راهظا  نینچ  باوج  رد  مالسلا 

یمن اجرباپ  تباث و  ناطیـش  گنرین  رکم و  انامه  و  دـنا ؛ هدرک  بصغ  ار  اـم  ّقح  یناطیـش  تسایـس  هلیح و  اـب  هّیما  ینب  هک  نآ  يارب 
ینب اب  نآرق ، ماکحا  یهلا و  تسایـس  رایعم  ساسارب  تلاسر -  تیب  لها  ام  ام -  نکیلو  .دوب  دهاوخ  فیعـض  لزلزتم و  هکلب  دـشاب ؛

یهلا و تسایـس  ینعی ؛ رایعم -  نیمه  رب  و  دوب ؛ دـهاوخ  راوتـسا  يوق و  یهلا  تسایـس  نیا  و  میتسه ؛ هدوب و  نمـشد  فلاـخم و  هّیما 
(38  ) .درک میهاوخ  دروخرب  هّیما  ینب  اب  نآرق –  ماکحا 

توغاط زا  هیده  تفایرد 

: دیامرف تیاکح  هیلع  همالس  هّللا و  تاولص  قداص  رفعج  ماما 

نیـسحلا هّللادبع  ابا  ترـضح  دوخ  ردارب  هب  رفعج -  نب  هللادبع  شرهاوخ -  رهوش  روضح  رد  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  يزور 
: دومرف مالسلا  هیلع 

: دومن راهظا  مالسلا  هیلع  نیسح  .داتسرف  دهاوخ  ام  يارب  ار  یئایاده  هام ، لّوا  نایفس -  یبا  نب  هیواعم  ینعی ؛ مکاح -  توغاط  نیا 

؟ درک دیاب  هچ  ایاده  نآ  اب  و  تسیچ ؟ ام  فیلکت  لاح 

: دومرف هیلع  هّللا  مالس  یبتجم  نسح  ماما 

هچنانچ تسا ، هدرک  لوغشم  دوخ  هب  ار  مرکف  مامت  هک  يروط  هب  هتفرگ ، رارق  ما  هدهع  رب  ینیگنس  یهدب  نم 
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، دیـسر ارف  هام  لّوا  نوچ  سپ  .میامن  یم  تخادرپ  ار  دوخ  ضرق  تصرف  نیلّوا  رد  دیـسر ، میارب  ییایاده  تساوخ و  لاعتم  دنوادخ 
دصناپ و  مالسلا ؛ هیلع  نیسح  ماما  يارب  مهرد  رازه  دصهن  و  هیلع ؛ هّللا  مالس  یبتجم  نسح  ماما  يارب  مهرد  نویلیم  کی  غلبم  هیواعم 

.درک لاسرا  رفعج  نب  هّللادبع  تهج  مهرد  رازه 

هیلع نیسح  ماما  .دومن و  تخادرپ  ار  دوخ  ياه  يراکهدب  يراک  ره  زا  لبق  دومن و  تفایرد  ار  غلبم  نآ  هیلع  هّللا  مالـس  یبتجم  ماما 
ناتـسود رگید  هداوناخ و  ءاضعا  نیب  مه  يرادـقم  و  دومن ؛ تخادرپ  دوخ  ياه  یهدـب  تباب  ار  نآ  مهرد  رازه  دصـشش  زین  مالـسلا 

نب هّللادـبع  اّما  .داد و  صاصتخا  ناتـسدیهت  نیعجارم و  هب  کمک  لزنم و  هنازور  جراـخم  تهج  ار  شا  هدـنام  یقاـب  درک و  میـسقت 
يارب رومام  نامه  طّسوت  ار  اهنآ  هک  دنام  یقاب  شیارب  مهرد  رازه  کی  رادقم  و  درک ؛ تخادرپ  ار  دوخ  ياه  یهدـب  مامت  زین  رفعج 

(39  ) .درک فیرعت  هیواعم  يارب  ار  نایرج  زا  یلماک  شرازگ  درک  تعجارم  هیواعم  دزن  رومام  هک  نیمه  .داد و  عاجرا  هیواعم 

وهآ نخس  نامهیم و  داتفه  زا  یئاریذپ 

: دنک تیاکح  هیلع  هّللا  تاولص  یبتجم  نسح  ماما  باحصا  زا  یکی 

ترضح هارمه  هب  دوب -  رفن  داتفه  اهنآ  دادعت  هک  يا -  هّدع  اب  زین  نم  .دش  ماش  رهش  مزاع  هرّونم  هنیدم  رهش  زا  ترـضح  نآ  يزور 
.میدرک تکرح 

زا يرادـقم  نوچ  .میدوب  هتـشادنرب  دوخ  هارمه  يا  هشوت  داز و  هقوذآ و  هنوـگچیه  دوـب و  هزور  تکرح ، ماـگنه  مالـسلا  هیلع  ماـما 
، زامن زا  دعب  و  میدناوخ ؛ ترضح  نآ  تماما  هب  ار  ءاشع  برغم و  زامن  درک و  بورغ  دیشروخ  میدومیپ ، ار  تفاسم 

میدش هّجوتم  هاگان  تفای ، نایاپ  لاعتم  دنوادخ  هاگرد  هب  شیاعد  هک  یماگنه  .تشادرب و  اعد  هب  تسد  ترضح 
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نآ سپس  .دندش و  دراو  دوب ، یکاروخ  ءایشا  هویم و  زا  رپ  هک  ییاه  لیبنز  هارمه  هب  یهلا  هکئالم  دش و  هدوشگ  نامسآ  زا  يرد  هک 
ترضح نآ  هارمه  هب  ام  همه  و  دندیچ ؛ مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  نانامهیم  يولج  ار  اه  هویم  نینچمه  و  ذیذل ؛ غاد و  ياهاذغ 

هتسخ و میدوب و  هدومیپ  ار  يدایز  هار  زین  ام  یتهج  زا  و  دوب ؛ ذیذل  معط و  شوخ  رایسب  نوچ  .میدرک و  لیم  اه  هویم  اهاذغ و  نآ  زا 
ار اهنآ  اه  هکئالم  دشاب ، هدش  مک  اه  هویم  اهاذغ و  زا  يزیچ  هک  نآ  نودب  یلو  .میدروخ  دایز  هک  دوب  یعیبط  میدوب ، هدـش  هنـسرگ 

(40  ) .دندرب الاب  نامسآ  هب  هدرک و  عمج 

: دنا هدروآ  نینچمه 

: دنک تیاکح  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  باحصا  زا  ثیدح و  نایوار  زا  یکی 

هلگ ناهگان  .میدوب  تبحـص  لوغـشم  هتـسشن و  ترـضح  نآ  رانک  هنیدـم ، رهـش  زا  جراـخ  رد  ناتـسود  زا  يا  هّدـع  هارمه  هب  يزور 
.دندوب روبع  لاح  رد  یعمج  هتسد  هک  میدرک  هدهاشم  نابایب  رد  ار  یناوهآ 

دـنتفگ و خـساپ  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  دایرف  کّیبل ، يادـن  اب  اهنآ  یمامت  و  دیـشک ؛ اـهنآ  رب  يداـیرف  هیلع  هّللا  مالـس  یبتجم  ترـضح 
: دنتشاد راهظا  ّتیعمج  .دنتفر  دنداد و  همادا  دوخ  هار  هب  اهنآ  داد و  تکرح  هزاجا  اهوهآ  هب  ترضح  نآ  زا  سپ  .دنداتسیا 

! هّللا لوسر  نبا  ای 

و در ؛ .دشاب  ینامـسآ  هک  امرف  هئارا  ام  رب  یتمارک  دشاب  نکمم  هچنانچ  دوب ؛ ینیمز  یتمارک ، نیا  و  دندوب ؛ یـشحو  یتاناویح  اه  نیا 
نآ زا  سپ  تفرگ و  ارف  ار  هنیدم  رهش  ياه  هناخ  مامت  شیئانشور  هک  دمآ  دورف  يرون  دش و  هتفاکـش  نامـسآ  زا  يا  هشوگ  ناهگان 

بیجع یتکرح  هلزلز و  رون  نآ  هلیسو  هب 
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: دنتفگ مالسلا  هیلع  ماما  هب  و  دندش ؛ هدز  تشحو  دارفا  یمامت  هک  تشگ  رهاظ  اه  نامتخاس  رد 

! هّللا لوسر  نبا  ای 

.ددرگ زاب  دوخ  یعیبط  تلاح  هب  عاضوا  ات  هدـب  روتـسد  نونکا  میدروآ ؛ نامیا  درک و  تیاـفک  ار  اـم  هزجعم  نیمه  تسا ، سب  رگید 
: دومرف داد و  رارق  بطاخم  ار  ّتیعمج  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  سپ 

زا لبق  هکلب  و  ایند ؛ شنیرفآ  زا  لبق  ام  .میتسه و  روما  همه  رخآ  ءایشا و  همه  لّوا  مالسلا -  مهیلع  تراهط  تمصع و  تیب  لها  ام - 
رما و اب  تعیبط  روما  رد  میناوت  یم  میهاوخب  رگا  ام  دوب و  میهاوخ  دیواج  زین  ایند  رخآ  ات  میا و  هدش  هدـیرفآ  ناهج  تادوجوم  مامت 

(41  ) .میروآ دوجو  هب  ینوگرگد  اهنآ  رد  میئامن و  فّرصت  یهن 

رودزم ناراوخ  هریج  طّسوت  رورت 

، دوخ موش  تسایس  ربارب  رد  ار  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  مدرم ، زا  تعیب  نتفرگ  و  دیزی ؛ شدنزرف  يدهع  تیالو  يارب  هیواعم 
نوچ ینارودزم  طّـسوت  اـت  درک ، میظنت  ترـضح  نآ  رورت  يارب  ار  يا  هسیـسد  تهج  نیمه  هب  .تسناد  یم  مکحم  يّدـس  نوـچمه 

هب .ددرگ و  رورت  ریگ و  لفاغ  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  یعبر و …  نب  ثیـش  ثراـح ، نب  رجح  سیق ، نب  ثعـشا  ثیرح ، نب  ورمع 
: تفگ نانآ 

و میامن ؛ یم  راذگاو  وا  هب  ار  اهرکـشل  زا  یکی  یهدنامرف  مهرد و  رازه  تسیود  دوش  هتـشک  هک  دـیامن  رورت  ار  وا  امـش  زا  کی  ره 
يارب نآ  زا  دـعب  دیـسر ، ترـضح  هب  يا  هئطوت  نینچ  شرازگ  نوچ  .مهد و  یم  رارق  شراـیتخا  رد  زین  ار  منارتخد  زا  یکی  نینچمه 

نانمـشد و نآ  نکیلو  .دومن  یم  تیاعر  ار  یتینما  یطایتحا و  لئاسم  دیـشوپ و  یم  دوُخ  هالک  هرز و  زامن ، هماقا  دجـسم و  هب  ندمآ 
شیوخ رکم  زا  نید ، نافلاخم 
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.درکن يرثا  تفر و  اطخ  هب  ناشریت  یلو  دنداد ، رارق  ریت  فده  هنایفخم  ار  ترضح  كرابم  رس  زامن  ءانثا  رد  هتشادنرب و  تسد 

.دیدرگ و حورجم  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  زیزع  ندب  هلمح  نیا  رد  دندرب ؛ هلمح  ترضح  نآ  رب  مومـسم  يرجنخ  اب  رگید  يزور  و 
، دندروآ لزنم  هب  ار  ترضح  هک  نآ  زا  سپ 

: دومرف نینچ  دنتشاد ، روضح  زین  رودزم  نیقفانم  نآ  هک  باحصا  عمج  رد  ترضح 

دهاوخن تخادرپ  تسا ، هدرک  نییعت  نم  رورت  نتشک و  يارب  هک  ار  يزئاوج  و  دنک ؛ یمن  افو  تسا  هداد  هدعو  هچنآ  هب  هیواعم  انامه 
.درک

: دوزفا ترضح  سپس 

دهاوخ مّدج  نید  هب  ندرک  لمع  زا  عنام  تفرگ و  دهاوخ  رگید  يا  هناهب  وا  مه  زاب  موش ، هیواعم  میلـست  رگا  هک  متـسه  نئمطم  نم 
دنیامن و یئادگ  یگنـشت  یگنـسرگ و  زا  هّیما  ینب  هناخ  رد  نارودزم ، امـش  نادـنزرف  کیدزن  يا  هدـنیآ  رد  هک  منیب  یم  نم  .دـش و 

: دومرف دوخ  شیامرف  نایاپ  رد  .دننک و  ناشدیماان  و  دنرازگ ؛ اهنآ  هنیس  رب  ّدر  تسد  اهنآ 

(42  ) .دنبایرد ار  دوخ  رادرک  لامعا و  يازج  نارگمتس  هک  دشاب  دوز 

: دنا هدروآ  نینچمه 

نسح ماما  ترضح -  نآ  راوگرزب  دنزرف  اب -  اه  ناملـسم  و  دیـسر ؛ تداهـش  هب  مالـسلا  هیلع  ّیلع  ماما  نینمؤملاریما  هک  نآ  زا  سپ 
سوساج ات  داتسرف  هفوک  رهش  هب  ریمح  مان  هب  ار  رفن  کی  دش ، هاگآ  نایرج  نیا  زا  هیواعم  نوچ  .دندرک و  تعیب  مالسلا  هیلع  یبتجم 
نینچمه .دیامن  کیرحت  هدناروش و  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ترـضح  هیلع  رب  ار  مدرم  يزاسّوج ، هقرفت و  داجیا  نمـض  دـشاب و  هیواعم 

ات داد  روتـسد  دـش ، هاگآ  هیواعم  هسیـسد  زا  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  نوچ  .داتـسرف  هرـصب  رهـش  هب  زین  روظنم  نیمه  هب  ار  یـصخش 
رهش زا  ار  يریمح 

ناضمر 1 ياه  www.Ghaemiyeh.comینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 834زکرم  هحفص 338 

http://www.ghaemiyeh.com


ینب هفیاط  زا  هک  ار  هیواـعم  راـک  بارخ  نیمّود  نآ  زا  سپ  .دـننز و  ندرگ  هفوک  رهـش  جراـخ  رد  ار  وا  سپـس  هدرک و  جارخا  هفوک 
هب موکحم  هرـصب  رهـش  نوریب  رد  دـندرک  جارخا  هک  نآ  زا  سپ  ار  وا  و  دـنیامن ؛ جارخا  هرـصب  رهـش  زا  ات  داد  روتـسد  زین  دوب ، میلس 

(43  ) .دننز ندرگ  و  مادعا ؛

شاب رادشه  ای  تیلست  باوج 

: تسا هدروآ  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  دنتسم  روط  هب  دیفم  خیش  موحرم 

يارب یتیلست  همان  ترـضح ، نآ  نادنم  هقالع  ناتـسود و  زا  يا  هّدع  و  تفای ؛ تافو  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  نارتخد  زا  یکی 
: دومرف موقرم  نینچ  يا  همان  نمض  اهنآ ، باوج ] رد  ترضح   ] .دنتشاد لاسرا  راوگرزب  نآ 

ره رد  و  مراد ؛ یم  بوسحم  دنوادخ  هاگشیپ  رد  ار  هعجاف  نیا  نم  دیسر ؛ بناج  نیا  هب  مرتخد  توف  هب  تبسن  امش  زیمآ  تیلست  همان 
روبـص و دـسر ، یم  لاـعتم  دـنوادخ  فرط  زا  هک  یئاـهالب  بئاـصم و  ربارب  رد  و  دوـب ؛ مهاوـخ  یهلا  ردـق  اـضق و  هـب  یـضار  لاـح 
اه یتخـس  نیا  جـنر  ّربدـت ، لّمحت و  كدـنا  اب  یلو  تسا ؛ شارخلد  تخـس و  بئاصم  هنوگ  نیا  غاد  هچ  رگا  .مشاـب  یم  رازگرکش 

رتوبک دنیچ و  یم  رب  ار  اهنآ  راگزور  راّدـغ  تسد  هک  دنتـسه  یگدـنز  غاب  رد  یلُگ  نادـنزرف  نیا  نوچ  .ددرگ و  یم  هداس  ناسآ و 
، دیامن زاورپ  ناشدبلاک  زا  حور  هک  یماگنه  .دنادرگ و  یم  اهنآ  نیـشناج  نیزگیاج و  ار  رگید  يا  هّدع  و  دیابر ؛ یم  ار  اهنآ  گرم 

یم راوج  مه  دـنا  هتـشادن  مه  اب  یتسود  یئانـشآ و  چـیه  هک  یناگیاسمه  اـب  دـنبای ؛ یم  تنوکـس  تاوما  هاگرکـشل  هاـگودرا و  رد 
یسک هن  دنراد و  يدیدزاب  دید و  هن  و  تسا ؛ هدیمرآ  اه  كاخ  ریز  رد  حور  نودب  تکرح و  نودب  ناشداسجا  .دندرگ 
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یهاگلزنم رد  دوخ  و  دـنا ؛ هدرک  راتفرگ  دوخ  مغ  هب  ار  نایانـشآ  ناتـسود و  نانآ  .دـشاب  هتـشاد  رادـید  تاقالم و  اهنآ  اب  دـناوت  یم 
ینکـسم نانچ  رد  دنتفر و  اهنآ  يرآ  .دنرادن  یـسنوم  كاخ  روم و  زج  هب  و  تسا ؛ كانتـشحو  رایـسب  هک  یلزنم  دنا ، هدیمرآ  يدبا 

(44  ) .مالّسلاو دش ، دنهاوخ  قحلم  اهنآ  هب  زین  نارگید  و  دنا ؛ هدیزگ  ینکُس 

هناخ بیرخت  تهج  هب  گرم  زا  سرت 

: دیامرف تیاکح  مهیلع  هّللا  تاولص  دّمحم  لآ  قداص  ترضح 

تاـسلج رد  زین  دـمآ و  یم  ترـضح  نآ  رادـید  تاـقالم و  هب  ّبترم  هک  تشاد  عبط  خوش  یتسود  مالـسلا  هیلع  یبـتجم  نسح  ماـما 
.دشن صخش  نیا  زا  يربخ  چیه  و  تشذگ ؛ یتّدم  هک  نآ  ات  درک ، یم  تکرش 

نآ ادّدـجم  يزور ، دـنچ  تشذـگ  زا  سپ  هک  نآ  ات  دـیدرگ ، وا  لاوحا  يایوج  نایفارطا  زا  دـش و  بجّعتم  ناـیرج  نیا  زا  ترـضح 
.دمآ مالسلا  هیلع  ماما  تاقالم  هب  صخش 

: دومرف وا  هب  دش و  وا  لاوحا  يایوج  ترضح 

؟ دوب هدمآ  شیپ  تیارب  یّصاخ  یتحاران  لکشم و  ایآ  یتسه ؟ یتّیعـضو  تلاح و  هچ  رد  يا ، هدماین  اج  نیا  هب  هک  تسا  يزور  دنچ 
: تشاد راهظا  خساپ  رد  صخش  نآ 

! هّللا لوسر  نبا  ای 

و مهد ؛ یمن  ماـجنا  دراد  تسود  دـنوادخ  ار  هچنآ  و  مباـی ؛ یمن  تسد  نآ  هب  مراد ، تسود  ار  هچنآ  هـک  ما  هـتفرگ  رارق  یتلاـح  رد 
.منک یمن  هدروآرب  دهاوخ  یم  ناطیش  هک  مه  ار  هچنآ 

: دومرف دومن و  یمّسبت  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما 

.هدب حیضوت  تسیچ ؟ تروظنم  هچ ؟ ینعی 

: تفگ صخش  نآ 

ناطیـش .متـسین و  نینچ  نم  و  منکن ؛ ار  وا  تیـصعم  مشاب و  وا  رب  ناـمرف  عیطم و  هدـنب و  نم  هک  دراد  تسود  لاـعتم  دـنوادخ  نوچ 
منک یچیپرس  تفلاخم و  دنوادخ  تاروتسد  هب  تبسن  میامن و  ار  ادخ  تیصعم  میاهراک  همه  رد  نم  هک  دراد  تسود 
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دهاوخن نینچ  زگره  هک  مشاب ، هدـنز  ملاـس و  هشیمه  مراد  هقـالع  هکلب  مرادـن ؛ تسود  ار  گرم  نم  نینچمه  .متـسین و  نینچ  نم  و 
: تفگ تشاد ، روضح  سلجم  نآ  رد  هک  یصاخشا  زا  یکی  ماگنه  نیا  رد  .دوب 

! هّللا لوسر  نبا  ای 

؟ میتسه نازیرگ  و  میرادن ؛ تسود  ار  نآ  میتسه و  كانسرت  گرم  زا  ام  ارچ 

: دومرف مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما 

: دوزفا سپس  .دیا و  هتخاس  ناریو  بیرخت و  ار  ترخآ  دیا و  هدرک  دابآ  ریمعت و  ار  دوخ  يایند  امش  نوچ 

زا تسا ، زّهجم  هتسارآ و  رهاظ  هب  هدرک و  دابآ  ار  نآ  هک  یّلحم  لزنم و  زا  درادن  تسود  یناسنا  چیه  نوچ  هک  تسا  یعیبط  رما  نیا 
.دنیب یمن  یهلا  نیبّرقم  نینمؤم و  هرمز  رد  ار  دوخ  نوچ  دورب ، دعاسمان  بارخ و  یّلحم  هب  دنک و  یشوپ  مشچ  هتشادرب و  تسد  نآ 

(45)

ماما لمعلا  سکع  نزریپ و  راثیا 

ماجنا هّکم و  دصق  هب  رفعج -  نب  هّللادبع  ناشرهاوخ -  رهوش  یهارمه  هب  مالسلا  امهیلع  نیسح  شردارب  یبتجم و  نسح  ماما  يزور 
روط نیمه  و  دنتشگ ؛ هنسرگ  هنشت و  نانآ  تفای و  نایاپ  اهنآ  یکاروخ  هقوذآ  هار  ریسم  رد  .دندش  جراخ  هنیدم  رهـش  زا  ّجح  مسارم 

: دنتفگ وا  هب  دندرک ، هدهاشم  نآ  رانک  رد  ار  ینزریپ  دندش ، کیدزن  يرداچ  هایس  هب  ات  دنداد  همادا  شیوخ  هار  هب 

؟ يراد یندیشون  ایآ  میا ، هنشت  ام 

: تشاد هضرع  نزریپ 

نانامهیم هب  دوب ، هتـسب  دوخ  رداچ  هایـس  يولج  هک  ار  يُزب  نزریپ  و  دـندش ؛ هداـیپ  دوخ  ياـه  بکرَم  زا  رفن  هس  ره  نآ  زا  دـعب  یلب ،
: تفگ داد و  ناشن 

: دنتفگ نانامهیم  .دیئامن  هدافتسا  دیشودب و  ار  نآ  ریش  ناتدوخ 

؟ یهد تاجن  یگنسرگ  زا  ار  ام  هک  يراد  یکاروخ  ایآ 

: داد خساپ 

یکی مراد ، ار  ناویح  نیمه  طقف  نم 
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دیرب رس  ار  دنفـسوگ  رفن  هس  نآ  زا  یکی  اذل  .دینک  لیم  ار  نآ  و  میامن ؛ بابک  ناتیارب  ات  دنک  هدامآ  دیامن و  حبذ  ار  نآ  ناتدوخ  زا 
اهنآ و  داـهن ؛ زیزع  ناـنامهیم  يولج  دومن و  خـبط  ار  نآ  مه  وا  و  داد ؛ نزریپ  لـیوحت  ندـش  هداـمآ  زا  سپ  و  دـنک ؛ ار  نآ  تسوپ  و 

: دنتفگ دنورب  دنیامن و  یظفاحادخ  دنتساوخ  هک  یماگنه  .دندومن و  لوانت 

سپ .درک  میهاوخ  ار  وت  فطل  ناربج  امتح  میتشگزاب ، ریسم  نیا  زا  هچنانچ  میراد ، هّکم  دصق  نونکا  و  میتسه ؛ شیرق  هداوناخ  زا  ام 
ارچ هک  داد  رارق  خیبوت  شنزرس و  دروم  ار  دوخ  رسمه  دش ، هاگآ  نایرج  زا  نوچ  و  دمآ ؛ نزریپ  رهوش  هدناوخان ، نانامهیم  نتفر  زا 

هنیدم رهـش  هب  و  دنتفرگ ؛ رارق  هقیـضم  رد  تخـس  هک  نآ  ات  تشذگ ، نایرج  نیا  و  يدرک !؟ یئاریذپ  یتخانـش ، یمن  هک  یناسک  زا 
، دوب هتـسشن  یئوّکـس  يور  شا  هناـخ  يولج  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماـما  درک ، یم  تکرح  مشاـه  ینب  هچوک  زا  نزریپ  دـنتفر ،

.تخانش ار  نزریپ 

: دومرف دمآ  ترضح  دزن  نزریپ  یتقو  داتسرف ، نزریپ  نآ  لابند  هب  ار  دوخ  مالغ  اروف  مالسلا  هیلع  یبتجم  ترضح 

: تشاد هضرع  یسانش ؟ یم  ارم  ایآ 

.ریخ

: دومن راهظا  مالسلا  هیلع  ماما 

یگنـسرگ زا  ار  ام  يدرک و  تمدخ  ام  هب  وت  و  میدش ؛ دراو  وت  رب  رگید  رفن  ود  هارمه  هب  زور  نالف  رد  هک  متـسه  وت  نامهیم  نآ  نم 
: تشاد هضرع  نزریپ  .يداد  تاجن  یگنشت  و 

.متشادن يزیچ  راظتنا  و  مدرک ؛ تمدخ  امش  هب  ادخ  يدونشوخ  تهج  هب  نم  داب ! وت  يادف  مردام  ردپ و 

 - دوخ ردارب  هب  ار  وا  سپس  ددرگ و  شلیوحت  نزریپ  راثیا  ساپ  هب  رانید  رازه  کی  دنفسوگ و  يدادعت  ات  داد  روتسد  ترضح 
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(46  ) .دندومن کمک  نزریپ  هب  رادقم  نامه  هب  مه  اهنآ  و  دومن ؛ یفّرعم  هّللادبع -  شرهاوخ -  رهوش  و  مالسلا -  هیلع  نیسح 

تفطالم تشذگ و  هدئاف 

: دنک تیاکح  یثیدح  نمض  ساّبع  نبا 

یبتجم نسح  ماما  .تشاد و  روضح  زین  ماش  یلاها  زا  رفن  کی  ناشیا  عمج  رد  دـندوب و  هتـسشن  یّلحم  رد  هّیما  ینب  زا  یعمج  يزور 
: تفگ دوخ  ناتسود  هب  یماش  درم  دندرک ، یم  روبع  ّلحم  نآ  زا  مشاه  ینب  زا  يا  هّدع  هارمه  هب  مالسلا  هیلع 

: دنتفگ دننک !؟ یم  تکرح  يراقو  تبیه و  نینچ  اب  هک  دنتسه ، یناسک  هچ  اه  نیا 

هب تساخرب و  ياـج  زا  یماـش  درم  .دنـشاب  یم  مشاـه  ینب  زا  وا  ناـهارمه  و  تسا ؛ مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  ّیلع  رـسپ  نسح ، وا 
: تفگ دیسر  ترضح  کیدزن  نوچ  و  دومن ؛ تکرح  شناهارمه  مالسلا و  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  تمس 

!؟ یتسه ّیلع  رسپ  نسح ، وت  ایآ 

: دومرف تناتم  شمارآ و  اب  هیلع  هّللا  مالس  ترضح 

: تفگ یماش  درم  .یلب 

؟ تفر تردپ  هک  يورب  ار  یهار  نامه  يراد  تسود 

: دومرف ترضح 

: تفگ تراسج  تنوشخ و  اب  یماش  درم  تشاد !؟ یناشخرد  قباوس  هچ  مردپ  هک  یناد  یم  ایآ  وت ! رب  ياو 

زا یکی  هظحل ، نیا  رد  .يرادن  نید  یتسه و  رفاک  وا  دننامه  زین  وت  دوب و  رفاک  تردپ  نوچ  دنادرگ ، تردپ  نیشنمه  ار  وت  دنوادخ 
.تخاس نیمز  رب  شقن  ار  وا  دز و  یماش  درم  تروص  هب  یمکحم  یلیس  ترضح  ناهارمه 

: دومرف دوخ  ناهارمه  هب  سپس  و  دومن ؛ تیامح  وا  زا  تخادنا و  یماش  درم  يور  ار  دوخ  يابع  اروف  مالسلا  هیلع  نسح  ماما 

ار یماش  درم  تسد  مالـسلا  هیلع  ماما  نآ  زا  سپ  .میایب  نم  ات  دـیراذگ  زامن  دجـسم  رد  دـیورب  دـیتسه ، صّخرم  نم  فرط  زا  اـمش 
عفر زا  سپ  دروآ و  لزنم  هبار  وا  تفرگ و 
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.دومن شا  هناور  سپس  داد و  هیده  وا  هب  زین  سابل  تسد  کی  اذغ ، ندروخ  یگتسخ و 

: دنتفگ مالسلا  هیلع  یبتجم  ترضح  هب  باحصا  زا  یضعب 

! هّللا لوسر  نبا  ای 

.دوش وا  ّقح  رد  یتّبحم  نینچ  دیابن  دوب ، امش  نمشد  وا 

: دومرف ترضح 

: تسا هدمآ  تیاور  همادا  رد  نینچمه  .مدرک  يرادیرخ  ایند  لام  اب  ار  مناتسود  دوخ و  يوربآ  سومان و  نم 

: تفگ یم  هک  دندینش  یم  وا  زا  رّرکم  روط  هب  تفر ، یماش  درم  هک  نآ  زا  سپ 

(47  ) .درادن دوجو  مالسلا  امهیلع  ّیلع  نب  نسح  زا  رت  بوبحم  رتهب و  یسک  نیمز  يور 

ادخ اب  ناگدشمگ  یماح  ّنج 

: دیامرف تیاکح  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما 

مالسلا مهیلع  نیسح  نسح و  ماما  هارمه  هب  ءارهز  همطاف  دش ، ضراع  وا  رب  یمسج  یتحاران  رصتخم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ت 
و هّللا ؛ لوسر  تسار  تمس  نسح  ماما  دوب ، هدیمرآ  رتسب  رد  هک  دندرک  هدهاشم  یلاح  رد  ار  ناشیا  و  دندمآ ؛ ترضح  نآ  رادید  هب 

مالسلا اهیلع  ءارهز  همطاف  تشگن ، رادیب  لوسر  ترضح  دیماجنا و  لوط  هب  یتّدم  نوچ  .دنتسشن و  ترضح  نآ  پچ  تمس  نیـسح 
: تفگ شدنزرف  ود  هب 

: دنتشاد راهظا  ردارب  ود  نآ  .مروآ  یم  ار  امش  ددرگ  رادیب  هاگره  و  میورب ؛ لزنم  هب  ات  دیزیخرب  تسا ، باوخ  ناتّدج  منازیزع !

.دنام میهاوخ  اج  نیمه  ام 

و دندیباوخ ؛ ناشّدج  تسار  يوزاب  رب  نسح  پچ و  يوزاب  رب  نیسح  و  دش ؛ جراخ  لزنم  زا  تساخرب و  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح 
دنتـساخرب و دوب ، هدـیمرآ  شیوخ  رتسب  رد  ادـخ  لوسر  زونه  دـندیدن و  ار  ناـشردام  یلو  دنتـشگ  رادـیب  تشذـگب ، یتعاـس  نوچ 

نیمه دیـسر ؛ یم  شوگ  هب  يدایز  قرب  دعر و  يادص  دوب و  يربا  کیرات و  رایـسب  بش  نآ  .دـنورب  دوخ  لزنم  هب  ات  هدرک  تکرح 
نسح ماما  هک 
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زا هدافتـسا  اب  ناشیا  و  دیدرگ ؛ رهاظ  نامـسآ  زا  يرون  دندش ، جراخ  ادـخ  لوسر  لزنم  زا  مالـسلا  امهیلع  نیـسح  شردارب  هارمه  هب 
یغاـب هب  هدرک و  مگ  ار  لزنم  هار  ریـسم ، رد  لاـسدرخ  كدوک  ود  نآ  یلو  .دـندیدرگ  هناور  دوخ  لزنم  يوس  هب  رون  نآ  یئانـشور 

هتخادنا رگیدکی  ندرگ  رد  تسد  يا  هظحل  زا  سپ  دنتسشن و  يا  هشوگ  رد  غاب  نامه  رانک  رد  دندوب ، هدش  هتسخ  نوچ  و  دندیسر ؛
درک فیرعت  ترـضح  نآ  يارب  ار  نایرج  مامت  هشیاع  دش ، رادیب  باوخ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  نیمه  .دندیباوخ  و 

: تشاد راهظا  تساخرب و  ياج  زا  ترضح  هاگان 

! ایادخ

!؟ دنیاجک ما  هدید  رون  ود 

! ایادخ

! ادنوادخ دنتفر !؟ اجک  هنشت  هنسرگ و  اهنآ 

نیـسح نسح و  هک  دید  دیـسر ، غاب  نآ  هب  نوچ  و  دومن ؛ تکرح  زیزع  ود  نآ  نتفای  يارب  سپـس  .شاب و  ناشیا  نابهگن  ظفاح و  وت 
ود نیا  رب  يا  هرطق  یّتح  نکیلو  دوب ؛ هدرک  ندـیراب  هب  عورـش  يدـیدش  ناراب  و  دـنا ؛ هدـیباوخ  هدرک و  رگیدـکی  ناـبیرگ  رد  تسد 

نابیاس رتچ و  دننامه  ار  دوخ  ياه  لاب  و  دوب ، لاب  ود  ياراد  هک  داتفا  یگرزب  رایسب  رام  رب  ترضح  مشچ  ناهگان  .دوب  هتخیرن  ردارب 
هب دش ، ترـضح  نآ  هّجوتم  رام  نوچ  دومن ، يا  هفرـس  و  دمآ ؛ رام  کیدزن  ادـخ  ربمغیپ  ماگنه  نیا  رد  .دوب  هدوشگ  ردارب  ود  نآ  رب 

: تفگ دمآ و  نخس 

! ایادخ

.مداد ناشّدج  لیوحت  ملاس  حیحص و  ار  اهنآ  مدرک و  تظفاحم  ار  ادخ  لوسر  دنزرف  ود  نیا  نم  هک  شاب  دهاش  وت 

: دومن راهظا  هیلع  هّللا  تاولص  لوسر  ترضح 

؟ یتسه هک  وت  رام ! يا 

: داد خساپ 

سپ .مدوب  هدش  رومام  كدوک  ود  نیا  تظافح  تسارح و  يارب  هک  متسه ؛ نایّنج  هفیاط  زا  نم 
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رب ار  يرگید  تسار و  هناش  رب  ار  یکی  تفرگرب و  رد  ار  مالسلا  امهیلع  نیسح  نسح و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  نآ  زا 
یم باحـصا  زا  رفن  ود  یکی  هارمه  هب  هک  مالـسلا ، امهیلع  ّیلع  نینمؤملاریما  هار  .تشگ ر  هناور  لزنم  تمـس  هب  و  داهن ؛ پچ  هناـش 

ترـضح نآ  پچ  هناش  رب  نیـسح  تسار و  هناـش  رب  نسح  هک  دـندرک  هدـهاشم  نوچ  هدومن و  دروخرب  لوسر  ترـضح  هب  دـندمآ ،
: دنتفگ دنشاب ، یم  راوس 

! هّللا لوسر  ای 

؟ میروایب ات  هدب  ام  هب  ار  زیزع  ود  نآ  زا  یکی 

: دومرف نسح  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح 

؟ يورب تردپ  هناش  يور  یتسه  لیام 

: تفگ

لزنم هب  تلاح  نامه  اب  ار  زیزع  ود  نآ  سپ  .تشاد  راهظا  نینچ  زین  نیـسح  و  مراد ؛ تسود  رتشیب  مشاـب  راوس  وت  هناـش  رب  رگا  ریخ ،
قاتا زا  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  نآ  زا  دعب  دندومن ، لیم  دروآ و  ناشیارب  امرخ  يرادقم  ناشردام  هاگ  نآ  دروآ ، ناشردام  دزن 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  و  تفر ؛ نوریب 

بیغرت و ار  نسح  ادخ  لوسر  دید  دمآ و  ناشردام  دندش  نتفرگ  یتشک  لوغـشم  نوچ  دیریگب و  یتشک  مه  اب  دیوش و  دنلب  نونکا 
.دیآ زوریپ  نیسح  رب  هک  دیامن  یم  قیوشت 

: تفگ

!؟ یئامن یم  کیرحت  رتکچوک  هیلع  رب  ار  رتگرزب  ارچ  ناجردپ !

: دومرف لوسر  ترضح 

(48  ) .میامن یم  کیرحت  بیغرت و  ار  نسح  زین  نم  دیامن و  یم  بیغرت  ار  نیسح  لیئربج 

مهبم عوضوم  شش  باوج 

: تسا هدروآ  دوخ  جیارخ  باتک  رد  يدنوار  نیّدلا  بطق  موحرم 

: تشاد راهظا  دش و  دراو  مالسلا  هیلع  ّیلع  ماما  تمدخ  مور  دالب  زا  رفن  کی  يزور 

.متسه رهش  نیا  یلاها  زا  وت و  ّتیعر  زا  رفن  کی  نم 
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: دومرف ترضح 

زا نم و  ّتیعر  زا  وت  ریخ ،
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باوج هیواعم  نوچ  تسا و  هداتـسرف  هیواعم  يارب  لاؤس  دـنچ  وا  يا و  هدـمآ  مور  هاشداپ  يوس  زا  وت  هکلب  یتسین ؛ رهـش  نیا  یلاـها 
: تشاد راهظا  صخش  نآ  .تسا  هدش  عاجرا  نم  هب  تسناد  یمن  ار  اهنآ 

ار عوضوم  نیا  و  مراد ؛ تفایرد  امـش  زا  ار  ملئاسم  باوج  ات  داتـسرف  امـش  دزن  هناـمرحم  روط  هب  ارم  هیواـعم  يدومرف ، حیحـص  یلب ،
: دومرف مالسلا  هیلع  ّیلع  نینمؤملاریما  نآ  زا  سپ  .تسناد  یمن  ام  زا  ریغ  یسک 

: تفگ صخش  نآ  .تشاد  یهاوخ  تفایرد  یفاک  باوج  هک  نک  لاؤس  مدنزرف  ود  نیا  زا  یهاوخ  یم  هچنآ 

صخش نآ  نوچ  .منک و  یم  لاؤس  مالسلا -  هیلع  یبتجم  نسح  ینعی ؛ هدمآ -  شیاهشوگ  يور  ات  شرـس  ياهوم  هک  یـسک  نآ  زا 
، دوش حرطم  ینخس  هک  نآ  زا  شیپ  دمآ ، مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  دزن  یمور 

: دومرف وا  هب  ترضح 

؟ تسا هلصاف  رادقم  هچ  نامسآ  نیمز و  نیب  و  تسیچ ؟ لطاب  ّقح و  نیب  هلصاف  ینک : لاؤس  ات  يا  هدمآ 

؟ تسا تفاسم  رادقم  هچ  برغم  ات  قرشم  نیب  و 

مکحم يرگید  زا  یکی  هک  يزیچ  هد  نآ  و  دوش ؟ یم  هتفگ  یـسک  هچ  هب  یثنخ  و  تسیچ ؟ نامک -  نیگنر  ینعی ؛ حزق -  سوق و  و 
: تفگ بّجعت  تلاح  اب  یمور  درم  دنمادک ؟ دنشاب  یم  رت  تخس  رت و 

.دشاب یم  اه  نیمه  نم  ياه  لاؤس  یلب ،

: دومرف تخادرپ و  اه  لاؤس  خساپ  هب  عقوم  نیا  رد  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما 

هب نامـسآ  نیمز و  نیب  هلـصاف  .تسا  لطاب  يدینـش  هچنآ  ّقح و  يدـید  دوخ  مشچ  اـب  هچنآ  تسا ، تشگنا  راـهچ  لـطاب  ّقح و  نیب 
شدرگ تعرس  رادقم  هب  برغم  ات  قرشم  نیب  هلـصاف  نینچمه  .دنیبب  مشچ  هک  یئاج  ات  زین  تسا و  ملاظ  هیلع  رب  مولظم  ياعد  هزادنا 

رد دیشروخ  تکرح  و 
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زا نیمز  تادوجوم  ندـنام  ناما  رد  يارب  نامحر  دـنوادخ  فرط  زا  تسا  یتمالع  سوق  حزق : سوق و  اّما  .دوب و  دـهاوخ  زور  کـی 
ای تسا  درم  دشابن  مولعم  هک  دوش  یم  هتفگ  یصخش  هب  یثنخ  اّما  .تسا و  ناطیش  مان  حزق  و  نآ ؛ هباشم  ثداوح  رگید  ندش و  قرغ 

: دوش یم  هتفگ  وا  هب  دشاب  دوجوم  ار  هناشن  ود  ره  ای  دشاب ، هتشادن  يا  هناشن  چیه  رگا  هک  نز ،

نآ باوج  اّما  .دوب و  دـهاوخ  نز  مکح  رد  تروص  نیا  ریغ  رد  تسا و  درم  دوب  الاب  ای  ولج  تمـس  هب  شراردا  رگا  سپ  نک ، راردا 
هعطق ار  گنس  نهآ  انامه  هک  دروآ  دوجو  هب  ار  نهآ  شلابند  هب  دیرفآ و  ار  گنـس  لاعتم  دنوادخ  تسا :-  حرـش  نیا  هب  زیچ -  هد 

شوماخ ار  شتآ  هک  تسا  بآ  شتآ  زا  رت  تخس  .دیامن و  یم  بآ  هتخادگ و  ار  نهآ  هک  دیرفآ  ار  شتآ  سپس  .دنک و  یم  هعطق 
، وس نیا  هب  ار  ربا  هک  دوب  دهاوخ  داب  رتدنمورین  ربا  زا  .دنک و  یم  لقتنم  لمح و  ار  نآ  هک  دشاب  یم  ربا  رتدیدش ، بآ  زا  .دنک و  یم 

تـسا لیئارزع -  توملا -  کلم  رتدیدش  نآ  زا  .دنک و  یم  لرتنک  ار  داب  هک  تسا  یئورین  نآ  رتدنمتردق  داب  زا  .درب و  یم  وس  نآ 
گرم زا  .دـیابر و  یم  زین  ار  لـیئارزع  ناـج  هک  تسا  گرم  دوـخ  رتّـمهم  نآ  زا  .دـناریم و  یم  و  دریگ ؛ یم  ار  زیچ  هـمه  ناـج  هـک 

یم هدـنز  ار  ناـگدرم  نیـسپاو ، زور  رد  و  دـیامن -  یم  فرطرب  ار  گرم  هـک  تـسا  یهلا  هدارا  ّتیــشم و  رتدـنمورین  و  رت ، مـکحم 
(49  -. ) دنادرگ

زینک اب  هراکدب  نز  تازاجم 

زا و  مولعلارقاب ؛ ترضح  زا  لقن  هب  ملسم  نب  دّمحم 
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: دیامن تیاکح  امهیلع  هّللا  تاولص  دّمحم  لآ  قداص 

: دنتفگ دندش و  دراو  يا  هّدع  هک  دوب  هتسشن  مالسلا  هیلع  ّیلع  نینمؤملاریما  شردپ  لزنم  رد  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  يزور 

.میهاوخ یم  ار  نینمؤملاریما  ام 

: دومرف نانآ  هب  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما 

؟ دیراد يا  هتساوخ  هچ 

: دنتفگ

.دیامرف خساپ  هدومن و  ّلح  ار  نآ  میهاوخ  یم  تسا  هدمآ  شیپ  ام  يارب  یلکشم 

: دومرف ترضح 

: دنتشاد راهظا  دیئوگب ؟ ار  دوخ  بلطم 

درم هفطن  نونکا  مه  درک و  هقحاسم  هبعـالم و  دوخ  زینک  اـب  نز  ناـمه  نآ  زا  سپ  و  تسا ؛ هدومن  تعماـجم  دوخ  رـسمه  اـب  يدرم 
؟ تسیچ اهنآ  مکح  دیئامرفب  لاح  دشاب ، یم  نتسبآ  زینک  تهج  نیمه  هب  و  هتفرگ ؛ رارق  زینک  محر  رد  نز  ّطسوت 

: دومرف مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما 

حیحص و رگا  میوگ ، یم  ار  نآ  باوج  لاح  نیا  اب  دشاب ، یم  مالـسلا  هیلع  ّیلع  مردپ  نآ  لّالح  اهنت  تسا و  لکـشم  رایـسب  بلطم ،
هابتشا مدوخ  دوبن  حیحـص  هچنانچ  .ما و  هتفرگ  ارف  مردپ  زا  هک  تسا  یمولع  زا  هدرک و  کمک  ارم  لاعتم  دنوادخ  سپ  دوب ؛ تسرد 
: دومرف نینچ  لاؤس  خساپ  رد  هاگ  نآ  .یلاعت  هّللا  ءاش  نا  دیامرف ، نوصم  اطخ  زا  ارم  هک  مراتساوخ  ناحبس  يادخ  زا  ما و  هدرک 

یم نیب  زا  وا  تراکب  نامیاز  ماگنه  هب  نوچ  دزادرپب ، تسا  هدش  نتسبآ  هدوب و  رتخد  هک  ار  زینک  لثملا  رهم  دیاب  نز  لّوا  هلحرم  رد 
اّما .تسا و  هداد  ماجنا  ار  هنـصحم -  يانز  یتشز -  لمع  ناـنچ  هتـشاد و  رهوش  نوچ  دـننک ؛ راسگنـس  دـیاب  ار  نز  نآ  زا  سپ  .دور 

هقحاسم ّدح  سپس  دنهد و  لیوحت  دشاب  هفطن  بحاص  هک  شردپ  هب  ار  هّچب  دعب  و  دیامن ؛ نامیاز  ات  دنیامن  ربص  دیاب  زینک  هب  تبسن 
: دیوگ ملسم  نب  دّمحم  .دوش  يراج  زینک  نآ  رب 

اب ّتیعمج 
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تاقالم ار  مالـسلا  هیلع  ّیلع  نینمؤملاریما  هار  نیب  رد  دندش و  جراخ  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  روضح  زا  باوج ، نیا  ندـینش 
.دندومن وگزاب  شیارب  ار  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  خساپ  زین  ار و  دوخ  نایرج  سپ  دندرک ؛

: دومرف مالسلا  هیلع  ّیلع  ماما 

باوج مدـنزرف  و  دوب ؛ دـهاوخن  تسا ، هدومن  ناـیب  امـش  يارب  یبـتجم  نسح  مدـنزرف  هچنآ  زا  شیب  یباوج  نم  شیپ  هک  یتـسرد  هب 
(50  ) .تسا هدومن  نایب  امش  يارب  ار  یلماک  حیحص و 

ساّسح یتاظحل  رد  شخب  تداعس  یحیاصن 

: دنک تیاکح  تسا  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ترضح  ناتسود  زا  یکی  هک  هّیما  یبأ  نب  هدانج 

نآ يولج  مدید  مدش ، بایفرش  ناشیا  روضح  هب  شفیرـش ، رمع  تاظحل  نیرخآ  رد  دندوب ، هدرک  مومـسم  ار  ترـضح  هک  یماگنه 
یم غارفتسا  رگج  ياه  هراپ  هارمه  هب  نوخ  هک  مدید  يا  هظحل  زا  سپ  متسشن ؛ ترضح  نآ  رتسب  رانک  دندوب ، هداهن  یتشط  ترضح 

: متفگ هودنا  مغ و  تلاح  اب  مدروخ و  سوسف  أ  دیامن ،

!؟ دینک یمن  نامرد  هجلاعم و  ار  ناتدوخ  ارچ 

: دومرف دوشگ و  نخس  هب  بل  یتخس  هب  ترضح 

!؟ درک هجلاعم  ار  گرم  دوش  یم  رگم  ادخ ! هدنب  يا 

: متفگ

؛ » نوعجار هیلا  ّانا  هّلل و  ّانا  »

.تشگ میهاوخ  زاب  وا  يوس  هب  هدمآ و  ادخ  يوس  زا  ام  همه 

: دومرف

شود هب  ار  تّما  تیـالو  تماـما و  ّتیلوئـسم  رفن  هدزاود  هک  تسب  دـهع  اـم  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـنگوس ! ادـخ  هب 
هب ای  مومسم و  رهز  هلیسو  هب  کی  ره  و  دنـشاب ؛ یم  مالـسلا  امهیلع  ءارهز  همطاف  ّیلع و  ماما  نادنزرف  زا  یگمه  هک  تفرگ  دنهاوخ 

: متشاد هضرع  .دش  دنهاوخ  هتشک  ریشمش  هلیسو 

! هّللا لوسر  نبا  ای 

؟ دشاب دنمدوس  میارب  هک  امرفب  یتحیصن  هظعوم و  ارم  دشاب  نکمم  هچنانچ 
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: دومرف مالسلا  امهیلع  یبتجم  ماما 

يراد شیپ  رد  هک  يرفس  يارب  شاب  اّیهم 
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.تسا وت  لابند  هب  هظحل  ره  گرم  هک  نیا  زا  یلفاغ  یلو  یبلط  یم  ار  ایند  وت  شاب ! هاگآ  .زاـس  مهارف  ار  تزاـین  دروم  هشوت  داز و  و 
یهاوخ هریخذ  نارگید  يارب  یشکب  تمحز  هچ  ره  و  يرب ؛ یمن  يا  هرهب  ایند  زا  دوخ  توق  هّیمهس و  زا  شیب  وت  شاب ! هتـشاد  هّجوت 

و دراد ، باذع  باقع و  دشاب  مارح  رگا  و  دوش ، هبـساحم  دیاب  دـشاب  لالح  رگا  يروآ ، یم  تسد  هب  ایند  زا  هچنآ  شاب ! هاگآ  .درک 
رادقم هب  طقف  هک  ینادب  يرادرم  نوچمه  ار  ایند  نک  یعـس  سپ  .يدرگ  یم  هذخاؤم  دشاب  كان  ههبـش  كوکـشم و  هار  زا  هچنانچ 

یگـشیمه دـیواج و  یگدـنز  کی  یئوگ  هک  نک  يزیر  همانرب  يروط  تیویند  روما  يارب  و  يریگ …  هرهب  نآ  زا  ترورـض  زاین و 
تّزع و هک  نادـب  .تفر و  یهاوخ  اـیند  زا  درم و  یهاوخ  ادرف  نیمه  هک  نآ  لـثم  شاـب  يا  هنوگ  هب  شیوـخ  ترخآ  يارب  و  يراد ؛
هب شکرابم  هرهچ  عطق و  ترضح ، ِسَفَن  نآ ؛ زا  سپ  .تسا  ندرکن  تیصعم  ادخ و  تاروتسد  زا  يوریپ  ورگ  رد  يدرف  ره  تداعس 

(51  ) .دنتسیرگ دندش و  هدز  تشحو  نارضاح  مامت  هک  دش  درز  يا  هنوگ 

زمرق زبس و  نامتراپآ  ود 

: دنا هدروآ  نیخّروم  نیثّدحم و 

ارف ار  شدوجو  ماـمت  رهز ، دومن و  یم  يرپـس  ار  شیوخ  رمع  رخآ  ياـهزور  هیلع  همالـس  هّللا و  تاولـص  یبـتجم  نسح  ماـما  نوچ 
روضح وا  راـنک  هیلع  هّللا  مالـس  نیـسح  شردارب  ماـگنه  نیا  رد  .دوب و  هتـشگ  لـیامتم  زبـس  گـنر  هب  شکراـبم  هرهچ  دوب و  هتفرگ 

: تشاد راهظا  نیسح  دش ، نایرگ  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هاگان  هک  تشاد ؛

؟ یتسه نایرگ  ارچ  و  تسا ؛ هدش  زبس  نوگرگد و  تتروص  گنر  ارچ 

: دومرف

ینخس دای  هب  نونکا  مه  ردارب ! يا 
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.دنتسیرگ یتّدم  هتخادنا و  مه  ندرگ  رد  تسد  ناهگان  و  مداتفا ؛ ادخ  لوسر  مّدج  زا 

؟ تسا هدومرف  هچ  مّدج  دیسرپ  هیلع  هّللا  مالس  نیسح  ماما  نآ  زا  سپ 

: داد خساپ 

: دومرف ینانخس  نمض  رد 

بلج ارم  میظع  ابیز و  رایـسب  رـصق  ود  مدرک ، هدهاشم  ار  نینمؤم  هاگیاج  مدـش و  دراو  تشهب  رد  متفر و  جارعم  هب  هک  یماگنه  نآ 
: مدیسرپ لیئربج  زا  .دوب  زمرق  ِتوقای  زا  يرگید  گنر و  زبس  ِدجربز  اهنآ  زا  یکی  هک  تخاس  هّجوت 

؟ تسا یناسک  هچ  يارب  ابیز  رصق  ود  نیا 

: تشاد راهظا  لیئربج 

: متفگ .دشاب  یم  نیسح  يارب  زا  يرگید  نآ  نسح و  يارب  اهنآ  زا  یکی 

: مدیسرپ تفگن ، یباوج  دنام و  تکاس  دنتسین ؟ گنر  کی  ود  ره  ارچ  سپ  لیئربج ! ردارب ، يا 

؟ یهد یمن  ارم  باوج  ینز و  یمن  فرح  ارچ 

: تفگ

: داد خساپ  .دیامن  نایب  ار  نآ  ّتلع  هک  مداد  دنگوس  لاعتم  دنوادخ  هب  ار  وا  سپ  .مروآ  نابز  رب  ینخس  هک  نیا  زا  مراد  مرش 

ندب گنر  تلحر  ماگنه  دننک و  یم  مومسم  رهز  هلیـسو  هب  ار  وا  نوچ  هدش ، هتخاس  نسح  يارب  تسا  گنر  زبس  هک  ینامتخاس  نآ 
تروص رـس و  دنناسر و  یم  لتق  هب  ار  وا  نوچ  هدش ، هّیهت  نیـسح  يارب  دشاب  یم  زمرق  هک  يرگید  نآ  .دش و  دهاوخ  زبس  شکرابم 
یناسک مامت  امهیلع و  هّللا  مالس  نیسح  شردارب  یبتجم و  نسح  ماما  هظحل  نیا  رد  .دش و  دهاوخ  نوخ  هب  هتـشغآ  شـسّدقم  ندب  و 

زا یکی  هـک  قاحـسا  نـب  ورمع  تیادـه  رکف  رد  تاـظحل ، نـیرخآ  رد  ( 52  ) .دنتـسیرگ تخـس  دنتـشاد  روـضح  سلجم  نآ  رد  هک 
: دنک تیاکح  دشاب ، یم  هیلع  همالس  هللا و  تاولص  یبتجم  نسح  ماما  دّمحموبا  ترضح  باحصا 

هب ترضح  نآ  تدایع  تهج  مناتسود  زا  یکی  هارمه  هب  نم  يزور 
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هک میدش ، مالسلا  هیلع  مولظم  ماما  نآ  لاوحا  لاح و  يایوج  میتسشن ، ینامز  كدنا  نوچ  .میتشگ و  بایفرش  ناشیا  فیرش  رـضحم 
: دومرف دومن و  باطخ  نم  هب  ترضح 

؟ نک لاؤس  يراد  زاین  هچنآ  قاحسا ! نبا  ای 

: مدرک ضرع 

! هّللا لوسر  نبا  ای 

نیمه رد  .میئامن  یم  حرطم  ار  دوخ  لئاسم  یتفای  زاب  ار  دوخ  یتمالـس  دش و  فرطرب  امـش  تهاقن  هاگره  تسین ، دعاسم  امـش  لاح 
.دومن تعجارم  هک  یتاظحل  تشذگ  زا  سپ  تشگ و  جراخ  قاتا  زا  تجاح  عفر  تهج  تساخرب و  دوخ  ياج  زا  ترضح  عقوم 

: دومرف

: متفگ .نک  لاؤس  یهاوخ  یم  هچنآ  یهدب ، تسد  زا  ارم  هک  نآ  زا  شیپ 

ماـگنه نیا  رد  .مناـسر  یم  یلاـع  ضرع  هب  متـشاد  یلاؤس  رگا  یتفاـی ، زاـب  ار  دوـخ  یتمالـس  تیفاـع و  هک  نآ  زا  سپ  هّللا  ءاـش  نا 
: دومرف ترضح 

زا يزیرگ  ارم  رگید  تسا و  هدش  یـشالتم  مرگج  رهز  تّدش  تهج  هب  راب  نیا  نکیل  دنا ؛ هدیناروخ  رهز  ارم  هبترم  نیدنچ  نانمـشد 
: دیوگ قاحسا  نب  ورمع  .تسین  گرم 

ات مدش  صّخرم  اذـل  مینیـشنب ، میتسناوتن  رگید  نم  و  دومن ؛ یم  غارفتـسا  یق و  نوخ  ياه  هتخل  و  تشگ ؛ میخو  ترـضح  لاح  هاگان 
هک مدید  و  مدش ؛ بایفرـش  مولظم  ماما  نآ  روضح  هب  رادید  تاقالم و  تهج  هرابود  زور  نآ  يادرف  .دـمارایب  یکدـنا  ترـضح  نآ 

راهظا دوب و  هتـسشن  لاح  هدرـسفا  نیگمغ و  شرتسب  نیلاب  رب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دـلان و  یم  دـچیپ و  یم  دوخ  هب  تخـس  ترـضح 
: تشاد

؟ درک نینچ  وت  اب  یسک  هچ  مردارب !

: دومرف باوج  رد  و  دوشگ ؛ نخس  هب  بل  یتخس  اب  هیلع  هّللا  مالس  یبتجم  نسح  ماما 

: داد خساپ  مالسلا ، هیلع  نیسح  شردارب  ینک ؟ شصاصق  يریگب و  ماقتنا  نم  لتاق  زا  یهاوخ  یم  ایآ 

.یلب

: دومرف هیلع  هّللا  مالس  یبتجم  ماما 

رت يوق  قیالخ  همه  زا  لاعتم  دنوادخ 
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(53  ) .دوش هتخیر  نیمز  رب  ینوخ  ددرگ و  هتشک  یصخش  نم ، رطاخ  هب  هک  مرادن  تسود  نم  و  تسا ؛ رت  ملاع  و 

هزانج عییشت  رد  رطخ  ینیب  شیپ 

: دیامن تیاکح  هیلع  همالس  هّللا و  تاولص  رقاب  دّمحم  ماما  زا  لقن  هب  ملسم  نب  دّمحم 

ابا شردارب  هب  ار  تماما  ياـیاصو  دـش ، ناـیامن  يو  هرهچ  رد  تلحر  تداهـش و  راـثآ  دیـسر و  ارف  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماـما 
: تشاد راهظا  داد و  لیوحت  مالسلا  هیلع  نیسحلا  هللادبع 

نینچ سپـس  .یهد و  ّتیمها  اهنآ  هب  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  و  منک ؛ یم  هیـصوت  شرافـس و  ّمهم  هتکن  دـنچ  هب  ار  وت  نیـسح ! مردارب ،
: تشاد راهظا 

هللا یلـص  هّللا  لوسر  مّدـج  رهّطم  ربق  دزن  ار  ما  هزانج  زیچ  ره  زا  لبق  يدرک ، نفد  هدامآ  ارم  درک و  زاورپ  مندـب  زا  حور  هک  یماگنه 
ما هزانج  نآ  زا  سپ  رَِبب ، زین  مالـسلا  اهیلع  ءارهز  همطاف  مردام  ربق  دزن  نآ  زا  دـعب  .میامن و  دـهع  دـیدجت  وا  اـب  اـت  يرَِبب ، هلآ  هیلع و 

نینمؤم يارب  رایسب  هک  دنک  یم  دراو  نم  رب  یگرزب  تبیـصم  هشیاع  نوچ  .امن  نفد  اجنآ  رد  ارم  و  عیقب ؛ ناتـسربق  يوس  هب  نادرگرب 
، دراد تراهط  تمـصع و  تیب  لها  ام  اب  ادخ و  لوسر  اب  یتخـسرس  ینمـشد  هشیاع  هک  نآ  تهج  هب  دوب ، دـهاوخ  راوگان  تخس و 

.دیشاب وا  ياه  تداسح  هنیک و  بظاوم  نیاربانب 

: دوزفا مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  سپس 

زامن هاگیاج  رب  هداد و  لسغ  ار  شرّهطم  هزانج  نارای ، باحصا و  و  دیسر ؛ تداهش  هب  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  هک  نآ  زا  سپ 
، شراوگرزب ّدج  اب  عادو  يارب  ار  شسّدقم  رکیپ  دنتـساوخ  هک  ماگنه  نآ  .دندراذگ و  زامن  شا  هزانج  رب  و  دندرب ؛ لوسر  ترـضح 

مالسا یمارگ  لوسر  رّهطم  ربق  دجسم و  تمس  هب 
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وا دنهاوخ  یم  دنرب و  یم  رّهطم  ربق  تمـس  هب  ار  هزانج  هک  دنداد  ربخ  وا  هب  عیرـس  هشیاع  نیرومام  دنهد ، تکرح  هیلع  هّللا  تاولص 
و دندرک ؛ هلمح  ناگدننک  عییشت  هزانج و  رب  رگید  يا  هّدع  هارمه  هب  هدش و  يرطاق  رب  راوس  هشیاع  .دننک  نفد  مالسا  ربمغیپ  رانک  ار 

: دنتفگ نانکدایرف 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ماگنه  نیا  رد  .متسه  میهس  هناخ  نآ  رد  نم  نوچ  ددرگ ، مرح  دراو  دیابن  هزانج 

رادرک و يوگ  خـساپ  دـیاب  تماـیق  يادرف  هک  دـینادب  و  دیتسکـش ؛ ار  ادـخ  لوسر  تمرح  ماـّیالا  میدـق  زا  تردـپ  وت و  هشیاـع ! يا 
(54  ) .دندرک نفد  اج  نآ  رد  دنداد و  تکرح  عیقب  ناتسربق  تمس  هب  ار  سّدقم  هزانج  نآ ، زا  سپ  .دیشاب و  دوخ  ياهدروخرب 

رارق شیوخ  ياهریت  فده  ار  مولظم  ماما  نآ  هزانج  هک  تسا  هدمآ  ثیداحا  زا  يرایـسب  رد  تسا و  فلتخم  هراب  نیا  رد  تایاور  و 
.درک تباصا  مامه  ماما  نآ  سّدقم  رکیپ  رب  ریت  دنچ  دنداد و 

هدنزومآ هدنزرا و  سرد  جنپ 

: تفگ داد و  رارق  باطخ  دروم  ار  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  هیواعم ، يزور   - 1

.متسه رترب  رتهب و  وت  زا  نم 

: دومرف ترضح 

: داد خساپ  هیواعم  يراد ؟ دوخ  ياعّدم  رب  يدهاش  لیلد و  ایآ 

يدارفا رگم  تسین  وت  اب  یـسک  چیه  هک  یلاح  رد  دـنراد ، دـمآ  تفر و  نم  فارطا  دنتـسه و  نم  اب  قفاوم  مدرم  ّتیرثکا  نوچ  یلب ؛
.زیچان كدنا و 

: تشاد راهظا  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما 

: دنا هتسد  ود  دنا ، هتفرگ  رارق  وت  فارطا  هک  مه  يدارفا 

، دنـشاب یم  وت  وریپ  تبغر  لیم و  يور  زا  هک  یئاه  نآ  سپ  .دنـشاب  یم  ّرطـضم  راچان و  يا  هتـسد  و  عیطم ، رب و  نامرف  هتـسد  کـی 
زا هک  یئاه  نآ  و  دنتسه ؛ راک  تیصعم  لوسر و  ادخ و  فلاخم  انامه 
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.دوب دنهاوخ  روذعم  ادخ  هاگشیپ  رد  دنشاب ، یم  وت  اب  يراچان  يور 

: دوزفا سپس 

تهج هب  ار  وت  دـنوادخ  هک  يروط  ناـمه  درادـن ، دوجو  وت  رد  يا  هدیدنـسپ  لـیاضف  اریز  مرتـهب ، وت  زا  میوگ  یمن  نم  هیواـعم ! يا 
(57  ) .تسا هتخاس  هّزنم  كاپ و  لئاذر  اه و  یتشز  زا  ارم  و  تسا ؛ هدنادرگ  كاپ  تیونعم  لئاضف و  زا  تیاهراک 

: تسا هدش  دراو  يدّدعتم  تایاور  رد   - 2

هزرل تشگ و  یم  درز  نوگرگد و  شا  هرهچ  گنر  دوش ، زامن  هدامآ  دریگب و  ءوضو  تساوخ  یم  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  هاـگره 
؟ دندیسرپ ار  نآ  ّتلع  نوچ  و  داتفا ، یم  شمادنا  رب 

: دومرف

.دوش ادـیپ  شیارب  یتلاح  نینچ  دـیاب  دـیوگ  زاین  زار و  نخـس و  وا  اب  دورب و  لاعتم  دـنوادخ  هاـگرد  هب  دـهاوخب  هک  ره  تقیقح  رد 
(58)

، دمآ ترضح  نآ  کیدزن  یگس  هک  دوب ، اذغ  ندروخ  لوغشم  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  ترضح  يزور   - 3

: دنتفگ باحصا  .تخادنا  یم  گس  يولج  زین  همقل  کی  دومن و  یم  لوانت  دوخ  همقل  کی  ترضح 

! هّللا لوسر  نبای 

؟ مینک رود  اج  نیا  زا  ار  نآ  امرف  هزاجا  تسا ، سجن  فیثک و  یناویح  گس 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

دنک و هناسمتلم  هاگن  نم  هب  هنـسرگ  یناویح  مروخب و  اذغ  هک  مراد  مرـش  ادـخ  زا  نم  تسا و  هنـسرگ  گس  نیا  دـیراذگب ، شدازآ 
(59  ) .دنامب مورحم 

: دنا هدروآ  مقرا  نب  دیز  زا  لقن  هب   - 4

حیبست ترـضح  تسد  رد  و  تفرگ ؛ دوخ  تسد  رد  هزیر  گنـس  ددع  تفه  یـسلجم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمغیپ  يزور 
یـضعب سپ  .دنتفگ  ادـخ  حـیبست  زین  تفرگ و  تسد  رد  ار  اه  هزیر  گنـس  نآ  زین  مالـسلا ، هیلع  یبتجم  نسح  ماما  هاگ  نآ  .دـنتفگ 

يا و هملک  چیه  یلو  دنتفرگ ؛ تسد  رد  ار  اه  گیر  نامه  سلجم ، رد  رضاح  دارفا 
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؟ دندرک لاؤس  ار  نآ  ّتلع  هک  یماگنه  دشن ، هدینش  اهنآ  زا  یفرح 

: دومرف ترضح 

(60  ) دیامن حیبست  هدارا  و  دشاب ؛ وا  ّیصو  ای  ربمایپ و  تسد  رد  هک  نآ  رگم  دنیوگ ، یمن  ادخ  حیبست  اه  هزیر  گنس  نیا 

: دنا هدرک  تیاکح  نیثّدحم  نیخّروم و  زا  يرایسب   - 5

زا سپ  یکی  ار  اهنآ  .دـناوخ و  ارف  دوخ  دزن  هب  ار  یئاهرام  باحـصا ، زا  یعمج  نایم  رد  هیلع  هّللا  تاولـص  یبتجم  نسح  ماما  يزور 
زا یـصخش  نیب  نیمه  .دنورب  ات  دومن  یم  ناشیاهر  سپـس  و  دـیچیپ ؛ یم  دوخ  ندرگ  تسد و  چـم  فارطا  رب  تفرگ و  یم  يرگید 

: تفگ تشاد ، روضح  سلجم -  نآ  رد  هک  باّطخ -  نب  رمع  هداوناخ 

؛ دـچیپب دوخ  تسد  رب  تساوخ  نوچ  تفرگ و  ار  اهرام  زا  یکی  و  مهد ؛ ماجنا  ار  يراک  نینچ  مناوت  یم  مه  نم  تسین ، رنه  هک  نیا 
(61  ) .دیسر تکاله  هب  يرمع  صخش  نآ  تلاح  نامه  رد  دز و  وا  هب  یشین  رام ، ناهگان 

مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  زا  بختنم  رابرهگ  ثیدح  لهچ   - 11

لوا ثیدح 

(63  ) .ٍءْیَش ََلُک  َُهل  ُهّللاَدََبع  َهّللاَدَبَع ، ْنَم   - 1

: همجرت

: دومرف

.دنادرگ وا  عیطم  ار  اهزیچ  همه  لاعتم  يادخ  دنک ، تعاطا  تدابع و  ار  دنوادخ  هک  یسک  ره 

مود ثیدح 

: مالسلا هیلع  َلاق   - 2

(64  ) .ادَحَا اْنیَلَع  ُمِِدَُقی  ْوَا  ُمََدَقَتَی ، ْنَم  ُهّللا  َنَعَلَف  ِهّنَْجلا ، ِلْها  ِبابَش  اِدِیَس  َو  ِهّللا ، ِلوُسَر  اتَناْحیَر  ُنَْحنَو 

: همجرت

: دومرف باحصا  زا  یعمج  روضح  رد  شتّیصو  هلابند 

ناناوج رورـس  ود  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  هناحیر  مالـسلا -  امهیلع  نیـسح  ماما  شردارب  ترـضح و  ینعی  رفن -  ود  اـم  و 
.دراد مّدقم  ام  رب  ار  يرگید  ای  دوش  مدقشیپ  ام  رب  هک  ار  یسک  دنک  تنعل  ادخ  سپ  میتسه ، تشهب  لها 
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موس ثیدح 

: مالسلا هیلع  َلاق   - 3

(65  ) .ِرَجََشلا َنِم  َقَرَْولا  ُحیّرلا  ُِطقاُسی  امَک  مَدآ ، یَنب  ْنِم  َبُونُُذلا  ُِطقاُسَیل  انََبُح  ّنإ  َو 

: همجرت

: دومرف

نامه دوش ، یم  لامعا -  همان  زا  ناهانگ -  شزیر  ببـس  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  تیب  لها   ) اـم اـب  یتسود  ّتبحم و  اـنامه 
.دزیر یم  ار  ناتخرد  گرب  داب ، شزو  هک  يروط 

مراهچ ثیدح 

: مالسلا هیلع  َلاق   - 4

(66  ) .َنوُرِخَََالَا ُهُکِرُْدی  َو ال  َنُولََوْالا ، ُهِْقبسَی  َْمل  ِسْمْالِاب  ٌلُجَر  ْمُکَقَراف  ْدََقل 

: همجرت

: دومرف باحصا  عمج  رد  مالسلا ، هیلع  ّیلع  نینمؤملاریما  شردپ  تداهش  زا  سپ 

.دریگ رارق  وا  زارت  مه  دناوت  یمن  هدنیآ  رد  یسک  و  تسا ، هدماین  وا  دننام  هتشذگ  رد  هک  تفر  اهامش  نایم  زا  یصخش 

مجنپ ثیدح 

: مالسلا هیلع  َلاق   - 5

(67  ) .ٌهََلَجُؤم اّمإ  ٌهلََجَعُم َو  اّمإ  ٌَهباُجم ، ٌهَوْعَد  َُهل  َْتناک  َنآْرُْقلا  َءَرَق  ْنَم 

: همجرت

: دومرف

رگا و  دش -  دهاوخ  باجتـسم  عیرـس  شیاعد  دشاب -  تحلـصم  رگا  نآ -  نایاپ  رد  دـیامن ، تئارق  ّتقد -  اب  ار -  نآرق  هک  یـسک 
.ددرگ یم  باجتسم  هدنیآ  رد  دشابن -  تحلصم 

مشش ثیدح 
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: مالسلا هیلع  َلاق   - 6

(68  ) .ِروُدُُصلا ُءافِش  ِرُوُنلا َو  ُحیباصَم  ِهیف  َنآْرُْقلا  اَذه  إ ّن 

: همجرت

: دومرف

.تسا اه  هنیس  اه و  لد  يافش  نآرق  نیا  تسا و  دوجوم  تداعس  رون و  يوس  هب  تیاده  ياه  غارچ  نآرق  نیا  رد  انامه 

متفه ثیدح 

: مالسلا هیلع  َلاق   - 7

(69  ) .ِراّنلا َنِم  اْرتَس  َُهل  َناک  ِسمّشلا  ِعُولُط  یلإ  هّالَصُم  یف  َسَلَجَف  یّلَص ، َنَم 

: همجرت

: دومرف

.دوب دهاوخ  شتآ  زا  یششوپ  شیارب  دنک ، عولط  دیشروخ  ات  دنیشنب  دوخ  هاگیاج  رد  دناوخ و  هب  ار  حبص -  زامن -  هک  ره 

متشه ثیدح 

: مالسلا هیلع  َلاق   - 8

(70  ) .اُوباخَف َنوُرَخآ  َرََصَق  َو  اوُزاَفَف ، ٌمْوَق  َقَبَسَف  ِِهتاضْرَم ، یلِإ  ِِهتَعاِطب  ِهیف  َنوُِقبَتْسَیَف  ِهِْقلَِخل ، ارامْضِم  َناضَمَر  َرْهَش  َلَعَج  َهّللا  ََنإ 

: همجرت

: دومرف

تداعـس و هب  تدابع  تعاطا و  اب  هام  نآ  رد  يا  هّدع  سپ  .داد  رارق  هقباسم  نادیم  دوخ  ناگدنب  يارب  ار  ناضمر  هام  لاعتم  دـنوادخ 
.دنیامن یم  ررض  تراسخ و  يراگنا  لهس  یهّجوت و  یب  يور  زا  یهورگ  تفرگ و  دنهاوخ  تقبس  رگیدکی  زا  یهلا  يدونشوخ 

مهن ثیدح 

: مالسلا هیلع  َلاق   - 9

ُُهُلُدَت ًهَِملَک  َو  ًهَرِظَْتنُم ، ًهَمْحَر  َو  افَرْطَتْسُم ، اْملِع  َو  ادافَتْـسُم ، ًاخَا  ًهَمَکُْحم ، ًهَیآ  ٍنامَث : يدْح  َباصا إ  ِدِجْـسَْملا  َیل  َفالِتْخ إ  ْالا  َمادا  ْنَم 
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(71  ) .ًهَیْشَخ ْوَا  ًءایَح  ِبُونُُذلا  َكْرَت  َو  يدََرلا ، ْنَع  ُهُُدُرَت  ْوَا  يدُْهلا ، یَلَع 

: همجرت

: ددرگ یم  شلماش  هدیاف  تشه  زا  یکی  دهد  رارق  دجسم  رد  ار  دوخ  ت - 

نخـس و یموـمع ، ّتبحم  تمحر و  عماـج ، یتاـعالطا  شناد و  دـنمدوس ، يردارب  تسود و  تفرعم ،-  يارب  يا -  هناـشن  ناـهرب و 
باقع زا  سرت  تهج  هب  ای  مدرم و  زا  مرش  تهج  هب  هانگ  كرت  رد  يرابج -  قیفوت إ  دشاب - ، رگ  تیاده  ار  وا  هک  یبلطم 

مهد ثیدح 

: مالسلا هیلع  َلاق   - 01

َو إ ُمَْلعَی ، اِمل  ٌهَیال  َُهل َو  َْتناک  َو  ِهِسْفَن ، یف  ِهَدایِِزلا  َنِم  َدَجَو  ام  ََرَـس  َو  ِِهنْهِذ ، َِقتارَم  َقَتَف  َو  ِِهناِسل ، َلاقِع  َقَلْطا  ِءامَلُْعلا  هَِسلاُجم  َرَثْک  ْنَم أ 
(72  ) .َمََلَعَت اِمل  ٌهَداف 

: همجرت

: دومرف

زاب و شا  هشیدـنا  نهذ و  و  دـش ، دـهاوخ  نشور  دازآ و  قیاقح  نایب  رد  شنایب  شنخـس و  دـیامن ، تسلاجم  رایـسب  ءاملع  اـب  هک  ره 
.دیامن تیاده  ار  نارگید  دناوت  یم  یگداس  هب  ددرگ و  یم  هدوزفا  شتامولعم  رب  دبای و  یم  هعسوت 

مهدزای ثیدح 

: مالسلا هیلع  َلاق   - 11

(73  ) .ْمُِکتُوُیب یف  ُهوُعَض  ُهُوُبتْکاَف َو  ُهَظْفِح  اوُعیطَتْسَت  َْمل  إَف ْن  َْملِْعلا ، اوُمََلَعَت 

: همجرت

: دومرف

رد دیـسیونب و  دـینک و  تبث  دـیراد ، هگن  دوـخ  هظفاـح  رد  ارنآ  دـیتسناوتن  هچناـنچ  و  دـیریگ ، ارف  یقیرط -  ره  زا  ار -  شناد  ملع و 
دیهد رارق  نئمطم -  ياج  رد  دوخ -  لزانم 

مهدزاود ثیدح 

: مالسلا هیلع  َلاق   - 21
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(74  ) .اهیف َدِهَز  اْینُُدلا  َفَرَع  ْنَم  َو  ُهََبَحا ، َهّللا  َفَرَع  ْنَم 

: همجرت

: دومرف

.درک دهاوخ  اهر  ار  نآ  دسانشب  ار  ایند  هک  یسک  دراد و  تسود  ار  وا  راتفگ ) لمع و  رد  ، ) دسانشب ار  ادخ  سکره 

مهدزیس ثیدح 

: مالسلا هیلع  َلاق   - 31

: ٍثالَث یف  ِءْرَْملا  ُكالَه 

ُدَـسَْحلا .ِهََنَْجلا َو  َنِم  ُمَدآ  َجَرَخ  ِِهب  َو  ِسْفََنلا ، ّوُدَع  ُصْرِْحلا  .ُسیْلب َو  َنُِعل إ  ِِهب  َو  ِنیّدـلا ، ُكالَه  ُْربِْکلاَف  ُدَـسَْحلا ؛ َو  ُصْرِْحلا ، َو  ُْربِْکلَا ،
(75  ) .َلیباه ُلیباق  َلَتَق  ُْهنِم  َو  ِءوُُسلا ، ُِدئار 

: همجرت

: تسا زیچ  هس  رد  صخش  ره  نامیا  نید و  يدوبان  تکاله و 

نوعلم تداـبع  همه  نآ  اـب  ناطیـش -  ّربکت  هلیـسو  هب  دـشاب و  یم  صخـش  ناـمیا  نید و  يدوباـن  ببـس  ّربکت  .دـسح  صرح ، ّربکت ،
جراخ تشهب  زا  نآ  هلیـسو  هب  مالـسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  هک  يروط  نامه  تسا ، ناسنا  ّتیـصخش  نمـشد  عمط  صرح و  .دـیدرگ 

.دناسر لتق  هب  ار  لیباه  دوخ  ردارب  لیباق  تهج  نامه  هب  تسا و  اه  یتشز  اه و  فالخ  همه  ببس  دسح  .دش 

مهدراهچ ثیدح 

: مالسلا هیلع  َلاق   - 41

(76  ) .اریثَک ًالِطاب  َْکیَنُذُِاب  ُعَمْسَت  ْدَق  ُُقَْحلا َو  َوُهَف  َِکْنیََعب  َْتیَاَر  ام  ِعباصا ، َُعبْرا  ِلِطاْبلا  ِِقَْحلا َو  َْنَیب 

: همجرت

: دومرف

لقن تیارب  هک  نآ  ای  يدینـش  ار  هچنآ  و  تسا ؛ ّقح  ینیبب  دوخ  مشچ  اـب  ار  هک  هچنآ  تسا ، هلـصاف  تشگنا  راـهچ  لـطاب  ّقح و  نیب 
دشاب لطاب  اسب  هچ  دننک 

مهدزناپ ثیدح 
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: مالسلا هیلع  َلاق   - 51

(77  ) .ِراّنلا َنِم  ُنَوْها  ُراْعلا 

: همجرت

: دومرف

.دوش مّنهج  شتآ  بجوم  هک  یهانگ  تیصعم و  زا  تسا  رت  ناسآ  ار ، ناسنا  مدرم  ندرمش  گنن  شنزرس و 

مهدزناش ثیدح 

: مالسلا هیلع  َلاق   - 61

(78  ) .ِِهتَْهبَج ْنِم  ِرُوُنلا  َعِضْوَم  ِْلِبَُقْیلَف  ُهاخا  ْمُکُدَحا  یَقل  اذ  إ 

: همجرت

: دومرف

.دسوبب ار  وا  هاگ  هدجس  یناشیپ و  دیاب  دومن ، تاقالم  ار  دوخ  تسود -  و  نمؤم -  ردارب  ناسنا  یتقو 

مهدفه ثیدح 

: مالسلا هیلع  َلاق   - 71

َرَدَقام ََنا  و  ُهََتلِْزنَم ، ٍٍُبل  يذ  ُُلُک  َفِْرعَِیل  ْمُکَِـشئاعَم ، ْمُکَْنَیب  َمََسَق  َو  ْمَُکلاجآ ، َبَتَک  يًدُـس ، ْمُکِکِراِتب  َْسَیل  َو  اثَبَع ، ْمُکُْقلْخَی  َْمل  َهّللا  ََنإ 
(79  ) .ُهَبیُصی ْنَلَف  ُْهنَع  َفِرُص  ام  َو  َُهباصا ، َُهل 

: همجرت

: دومرف

تبث نّیعم و  کی  ره  رمع  رخآ  تاظحل  .تسا  هدرکن  اهر  دازآ ، ار  امش  هدیرفاین و  ضرغ  نودب  هدوهیب و  ار  اه  ناسنا  امـش  دنوادخ 
صاخـشا كرد  روعـش و  تلزنم  ّتیعقوم و  هک  نآ  ات  تسا  هدش  میـسقت  يدنب و  هّیمهـس  سکره  يزور  اه و  يدنمزاین  دـشاب ، یم 

.ددرگ هتخانش 

مهدجه ثیدح 
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: مالسلا هیلع  َلاق   - 81

(80  ) .ِراّنلا َنِم  ابَْوث  ِهَمایِْقلا  َمْوَی  ُهّللا  ُهاسَک  ِهَرْهُُشلا ، َبَْوث  َسَِبل  َنَم 

: همجرت

: دومرف

نیـشتآ سابل  ار  وا  دـنوادخ ، تماـیق  زور  دـشوپب ، دـم و - …  تخود ، گـنر ، تهج  زا  اـمن ، تشگنا  و  ترهـش -  ساـبل  سکره 
.دناشوپ دهاوخ 

مهدزون ثیدح 

: مالسلا هیلع  َِلئُس   - 91

: لاقف ِلُْخْبلا ؟ ِنَع 

(81  ) .افَرَش ُهَکَْسما  ام  َو  افَلَت ، ُهَقَْفنا  ام  ُلُجََرلا  َيرَی  ْنا  َوُه 

: همجرت

: دومرف باوج  رد  دش ؟ لاؤس  لخب  نوماریپ  ترضح  زا 

ار هچنآ  تسا و  هدش  فلت  هداد و  تسد  زا  هک  دیامن  رکف  دنک  قافنا  کمک و  يرگید  هب  ار  هچنآ  ناسنا  هک  تسا  نینچ  نآ  يانعم 
.دوب دهاوخ  وا  تفارش  ّتیصخش و  بجوم  دنام و  یم  یقاب  شیارب  دنک  لایخ  تسا  هتشاد  هگن  هدرک و  هریخذ 

متسیب ثیدح 

: مالسلا هیلع  َلاق   - 02

(82 : ) ءانِْغِلل ٌهَبَلْجَم  ءان  ْالا  ُلْسَغ  َو  ءانِْفلا ، ُْسنَک  َو  انِِزلا ، ُكْرَت 

: همجرت

: دومرف

.ددرگ یم  يزاین  یب  هافر و  ببس  فورظ  نتسش  و  لزنم ، برد  ورهار و  ندرک  تفاظن  بوراج و  انز ، ندادن  ماجنا 

مکی تسیب و  ثیدح 
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: مالسلا هیلع  َلاق   - 12

(83  ) .ِتاْوم ْالا  َقوُقُح  َو  ِءایْح ، ْالا  َقوُقُح  َو  ِهّللا ، َقوُقُح  یعْرَت  ْنا  ُهَسایِِسلا 

: همجرت

: دومرف

.ینک تیاعر  ار  ناگدرم  قوقح  هدنز و  تادوجوم  قوقح  دنوادخ و  قوقح  هک  تسا  نآ  تسایس  يانعم -  موهفم و  - 

مود تسیب و  ثیدح 

: مالسلا هیلع  َلاق   - 22

(84  ) .ْمِهِدْشُر یل  اوُدُه إ  ٌمْوَق إ ّال  َرَواشَت  ام 

: همجرت

: دومرف

دـشر هب  هک  نآ  رگم  دـنا  هدرکن  تروشم  رگیدـکی  اب  یگنهرف و - …  يداصتقا ، یـسایس ، یعامتجا ، ياهراک -  رد  یهورگ  چـیه 
.دنا هدیسر  یلمع و …  يرکف و 

موس تسیب و  ثیدح 

: مالسلا هیلع  َلاق   - 32

(85  ) .َِهلِزاّنلا یَلَع  ُْربّصلا  َو  ِهَمِْعِنلا ، َعَم  ُرْکُُشلا  ِهیفََرَش : يَّذلا ال  ُْریَْخلَا 

: همجرت

: دومرف

.تسا اه  یتخس  ربارب  رد  یئابیکش  ربص و  اه و  تمعن  لباقم  رد  رکش  دشابن  نآ  رد  یتفآ  ّرش و  هک  یبوخ  نآ 

مراهچ تسیب و  ثیدح 

: مالسلا هیلع  َلاق   - 42

(86  ) .َْکیَدَی َْنَیب  اِمل  َْکیَدَی  یف  اّمِم  ْذُخَف  َکُِِما ، ِنَْطب  ْنِم  َتْطَقَس  ُْذنُم  َكِرْمُع  ِمْدَه  یف  ْلَزَت  َْمل  ٍمَدآ ، َْنباَی 
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: همجرت

: دومرف

( تمایق ربق و   ) تا هدنیآ  يارب  يراد  هچنآ  زا  سپ  یتسه ، ترمع  ندنارذگ  لاح  رد  يا  هدـمآ  ایند  هب  هک  یعقوم  زا  مدآ  دـنزرف  يا 
.امن هریخذ 

مجنپ تسیب و  ثیدح 

: مالسلا هیلع  َلاق   - 52

(87  ) .َفْوَْخلا یِقَْتلَت  یّتَح  َْکنِمُْؤی  ْنََمِم  ٌْریَخ  َْنم ، ْالا  َُغْلبَت  یّتَح  َکََفَوَخ  ْنَم  ََنإ 

: همجرت

: دومرف

ار وت  طقف  هک  یـسک  نآ  زا  تسا  رتهب  يوش ، رادـیب  هاگآ و  ات  دـهد  رادـشه  اهدوب -  مک  اـه و  بیع  ربارب  رد  ار -  وت  یـسک  اـنامه 
.ددرگ هدوزفا  تیاه  بیع  رب  ات  دنک  دیجمت  فیرعت و 

مشش تسیب و  ثیدح 

: مالسلا هیلع  َلاق   - 62

(88  ) .ُُهبَسَن ُبُرَق  ْنإ  ُهََدَوَْملا َو  ُْهتَدَعاب  ْنَم  ُدیعَْبلا  َو  ُُهبَسَن ، َدَُعب  ْنإ  ُهََدَوَْملا َو  ُْهَتبََرَق  ْنَم  ُبیرَقلا 

: همجرت

: دومرف

هتـشادن کیدزن  يدنواشیوخ  هچرگ  دشاب  ّتبحم  اب  زوسلد و  تالاح  مامت  رد  هک  تسا  یـسک  نآ  ناسنا  هب  کیدزن  تسود  نیرتهب 
.دشاب نادنواشیوخ  نیرت  کیدزن  زا  هچرگ  دشاب  دیعب  يزوسلد  ّتبحم و  زا  هک  تسا  یسک  دارفا  نیرت  هناگیب  .دشاب و 

متفه تسیب و  ثیدح 

؟ ِهََوُرُْملا ِنَع  َِلئُس  َو   - 72

: مالسلا هیلع  َلاقَف 
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(89  ) .ِقوُقُْحلِاب ُهُماِیق  َو  َُهلام ، ُهُحالْص  َو إ  ِِهنید ، یلَع  ِلُجََرلا  ُُحُش 

: همجرت

.دش لاؤس  يدرمناوج  تّوُرم و  نوماریپ  هیلع  هّللا  مالس  ترضح  زا 

: دومرف

رد و  دراـمگ ، تّمه  دوخ  تورث  لاوـما و  حالـصا  رد  دـیامن ، شـالت  نآ  هب  لـمع  نید و  يرادـهگن  رد  هک  تسا  یـسک  درمناوـج 
.دشاب اج  رب  اپ  فلتخم  تاقبط  قوقح  تیاعر 

متشه تسیب و  ثیدح 

: مالسلا هیلع  َلاق   - 82

(90  ) .ِهیدُْری ام  ُهَرْدَص  ُعِِدَُوی  َو  ِهیذُْؤی ، ام  ُهَنَْطب  ُِبنْجَیَف  ِِهلوُقْعَم ، یف  ُرِِکَُفی  َْفیَک ال  ِِهلوُکاَم  یف  ُرِِکَُفی  ْنَِمل  ُْتبِجَع 

: همجرت

: دومرف

، دشیدنا یمن  دوخ  یحور  يونعم  هیذـغت  هرابرد  یلو  تسه  ندـب  مسج و  هیذـغت  كاروخ و  رکف  رد  هک  یـسک  زا  منک  یم  بّجعت 
يا همانرب  بلطم و  ره  هچ و  ره  درادن -  يراک  ار  دوخ  حور  بلق و  لقع و  .دنک و  یم  يرود  بارخ  هدش و  دساف  ياهاذغ  زا  سپ 

.دنک یم  هدافتسا  دشاب  یعون  لکش و  ره  هب 

مهن تسیب و  ثیدح 

: مالسلا هیلع  َلاق   - 92

(91  ) .ََمَْهلا یِْفُنی  ُهَدَْعب  َو  َْرقَْفلا ، یِْفُنی  ِماعََطلا  َْلبَق  ِْنیَدَْیلا  ُلْسَغ 

: همجرت

: دومرف

.درب یم  نیب  زا  ار  تافآ  اه و  یتحاران  نآ  زا  دعب  دیادز و  یم  ار  یتسدگنت  رقف و  ماعط  زا  لبق  اه  تسد  نتسش 

ما یس  ثیدح 
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: مالسلا هیلع  َلاق   - 03

(92  ) .ِْملِْعلا ُفِْصن  لاؤسلا  ُنْسُح 

: همجرت

: دومرف

.دشاب هتفرگ  ارف  ار  اه  ملع  فصن  هک  تسا  نآ  لثم  دراد  وج  سرپ و  تلاح  لاؤس و  تداع  هک  یسک 

کی یس و  ثیدح 

: مالسلا هیلع  َلاق   - 13

(93  ) .ٌهَفَس َهلَجَْعلا  َو  ٌهََوُُرم ، َءافَْولا  َو  ٌهَنیز ، َْملِْحلا  إ ّن 

: همجرت

: دومرف

يدرخ یب  لیلد  هشیدنا ) نودب  اهراک  رد   ) یگدزباتش هلجع و  و  يدرمناوج ، تمالع  دهع  هب  يافو  صخش ، تنیز  یئابیکـش  ربص و 
.دشاب یم 

مود یس و  ثیدح 

: مالسلا هیلع  َلاق   - 23

(94  ) .ُُهتََوُُرم ْتَدَسَف  ِِهناوخ  ِإب  ََفَخَتْسا  ِنَم 

: همجرت

: دومرف

.تسا هتشگ  دساف  شیدرمناوج  تّورم و  دشاب ، ءانتعا  یب  اهنآ  هب  تبسن  درامش و  کبس  ار  شناردارب  ناتسود و  هک  یسک 

موس یس و  ثیدح 

: مالسلا هیلع  َلاق   - 33

(95  ) .ْمِِهلوُقُع ِرْدَق  یلَع  ِهَمایِْقلا  َمْوَی  ُدابِْعلا  يزُْجی  اّمن  إ 
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: همجرت

: دومرف

.دنوش یم  تازاجم  ناشروعش  كرد و  لقع و  رادقم  هب  ناگدنب  تمایق  زور  رد  انامه 

مراهچ یس و  ثیدح 

: مالسلا هیلع  َلاق   - 43

(96  ) .َنُوناّیََدلا ّّلَق  ِءالِْتب  ِْالل  اوُصُِِحم  اذ  إَف  ْمُهُِشیاعَم ، ِِهب  ْتَرَدام  ُهَنُوطیُحی  ْمِِهتَنِْسلا ، یلَع  ُبَِعل  ُنیّدلا  َو  ِلاْملا ، ُدیبَع  َساّنلا  ََنإ 

: همجرت

: دومرف

یگدنز هک  یعون  ره  هب  دنا و  هداد  رارق  دوخ  فادها  هب  ندیسر  هلیـسو  ار  نید  و  دنتـسه ، نآ  لاوما  ایند و  هدنب  ریـسا و  مدرم  انامه 
.دش دنهاوخ  كدنا  ناراد  نید  دنیآ ، رد  شیامزآ  هتوب  رد  هک  یماگنه  نیاربانب  دننک  یم  تکرح  دوش  نیمات  اهنآ 

مجنپ یس و  ثیدح 

: مالسلا هیلع  َلاق   - 53

(97  ) ِتماّصلا ِهَْبیَْهلا  َنِم  َرَثْکا  ْدَق  َو  َهَْبیَْهلا ، ُلُْکاَی  ُحازِْملا 

: همجرت

: دومرف

راقو ّتیـصخش و  ياراد  تکاـس  دارفا  اـسب  هچ  و  درب ، یم  نیب  زا  ار  ناـسنا  راـقو  ّتیـصخش و  اـجیب -  داـیز و  ياـه  یخوش  حازم و 
.دنشاب یم  یمیظع 

مشش یس و  ثیدح 

: مالسلا هیلع  َلاق   - 63

(98  ) .َهَمِْعِنلا َرُکْشَت  ْنا ال  ُمُْؤللا 

: همجرت
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: دومرف

.تسا تمعن  یلو  زا  ندرکن  رکش  صخش ، یتسپ  مئالع  زا 

متفه یس و  ثیدح 

: مالسلا هیلع  َلاق   - 73

(99  ) .ٍرْهَش ِفاِکتْع  ْنِم إ  ُُبَحا  ِهّللا  ِیف  یل  ٍخا  ِهَجاح  ُءاضََقل 

: همجرت

: دومرف

رت بوبحم  رتهب و  نم -  دزن  یّبحتسم  تدابع  و  دجسم -  رد  فاکتعا ، هام  کی  زا  مردارب ، لکـشم  عفر  تجاح و  ندروآرب  هنیآ  ره 
.تسا

متشه یس و  ثیدح 

: مالسلا هیلع  َلاق   - 83

(100  ) .َکیفْکَی اماْهنِمْذُخ  ِهَتیملا ، َِهلَْزنَِمب  اْینُُدلا  ِلِْزناَف  ٌباتِع ، ِتاهَبُُشلا  ِیف  َو  ٌباقِع ، اهِمارَح  یف  َو  ٌباسِح ، اِهلالَح  یف  اْینُُدلا  ََنإ 

: همجرت

: دومرف

مارح لالح و  رگا  دراد و  باقع  باذـع و  دـیآ  تسد  هب  مارح  زا  رگا  دوش و  یم  یـسررب  باسح و  دـشاب  لالح  رگا  ایند  ياهزیچ 
رادقم هب  هک  یـسانشب  يرادرم  هتیم و  نوچمه  ار  شتادوجوم ) و   ) ایند دیاب  سپ  .تشاد  دهاوخ  یتحاران  یتخـس و  دشابن  مولعم  نآ 

.ینک هدافتسا  نآ  زا  رارطضا  زاین و 

مهن یس و  ثیدح 

: مالسلا هیلع  َلاق   - 93

(101  ) .اَدغ ُتوُمَت  َّکناَک  َِکتَرِخَََال  ْلَمعا  َو  اَدبا ، ُشیعَت  َکََناَک  َكاْینُِدل  ْلَمْعاَو 

: همجرت
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: دومرف

تبسن و  یشاب ، هتشاد  ماود  هشیمه  یهاوخ  یم  هک  نآ  لثم  یئوج و - …  هفرـص  داصتقا و  رظن  زا  نک -  يزیر  همانرب  نانچ  ایند  رد 
دُرم یهاوخ  ادرف  هک  نیا  لثم  نک  راک  تکرح و  یعون  هب  ترخآ  هب 

ملهچ ثیدح 

: مالسلا هیلع  َلاق   - 04

(102  ) .لاؤسلا َْلبَق  ُعُُرَبََتلا  َوُه  ُمیرَْکلا  َروُجُْفلا ، ِقْمُْحلا  ُقَمْحا  َو  یُقُتلا ، ِسِِیَْکلا  ُسَیْکا 

: همجرت

: دومرف

لها راک و  هبت  هک  تسا  یسک  دارفا ، نیرت  نادان  قمحا و  دشاب ؛ یم  راکزیهرپ  اوقت و  اب  صخـش  دارفا ، نیرترایـشوه  نیرت و  كریز 
.دیامن کمک  ناشزاین ، راهظا  زا  شیپ  نادنمزاین  هب  هک  تسا  یسک  نآ  دارفا ، نیرت  ّتیصخش  اب  نیرت و  یمارگ  دشاب ؛ تیصعم 

اه تشون  یپ 

مّود دلج  تمسق  نیرخآ  رد  تسا  هتفرگ  رارق  هعومجم  نیا  هدافتسا  دروم  هک  ییاه  باتک  زا  یـضعب  تاصّخـشم  مان و  تسرهف   - 1
.دشاب یم  دوجوم  هسیفن  هعومجم  نیمه 

.یسمش مّوس  لاس  دنفسا ، مهدزاود  اب  قباطم   - 2

: دوش یم  نینچ  ریبک  دجبا  فورح  مقر  هب  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ناونع  هب  ترضح  بقل  مان و   - 3

.644 ، 811

ههام شش  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  هک  هدومن ، هدافتـسا  خیراوت  تایاور و  یخرب  زا  هدافتـسا  اب  نیما  نسحم  دّیـس  موحرم   - 4
: تسا هدش  ّدلوتم 

.875 ص 265 -  ج 1 ، هعیّشلا : نایعا 

.یسمش مهن  یس و  لاس  هام ، نمهب  مهدزای  اب  قباطم   - 5

: زا تسا  هدش  هتفرگرب  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  تالاح  رگید  تدالو و   - 6

ج 1 هعیّشلا :

ناضمر 1 ياه  www.Ghaemiyeh.comینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 834زکرم  هحفص 372 

http://www.ghaemiyeh.com


یسوط خیش  ماکح  الا  بیذهت  باّهولادبع ، نب  نیسح  تازجعملا  نویع  بوشآرهش ، نبا  بقانم  يربط ، همامالا  لئالد 

ج 34 و 44 راونالاراحب :

لئاسولا كردتسم 

عوبسالا لامج 

هسیفن هعومجم 

ج 91 ّقحلا : قاقحإ 

ّصاوخلا هرکذت 

هّمهملا لوصفلا 

 … تیبلا و لها  خیرات 

.اسر رتکد  ياقآ  مرتحم  رعاش  زا   - 7

ح 3، ص 832 ، ج 34 ، راونالاراحب :  - 8

: زا لقن  هب 

.9 ص 4 -  ج 11 ، قحلا : قاقحا  .عیارشلا  للع  قودص و  یلام  أ 

ح 92، ص 752 ، ج 34 ، راونالاراحب :  - 9

: زا لقن  هب 

.یفاک لوصا 

ح 1 ص 632 ، ج 1 ، حیارجلا : جیارخلا و   - 10

ص 623، ج 34 ، راونالاراحب :
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ح 6.

ح 66. ص 603 ، ج 34 ، راونالاراحب :  - 11

ص 692. ج 2 ، هعیّشلا : هقیدح   - 12

.تسا هدش  هداد  تبسن  زین  مالسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  زا  رگید  یخرب  هب  ییاه  توافت  اب  ناتساد  نیمه   - 13

ص 592. ج 2 ، هعیّشلا : هقیدح   - 14

ح 441 ص 453 ، ج 5 ، یسوط : خیش  بیذهت   - 15

ص 449 ج 3 ، زجاعملا : هنیدم 

ص 83. يربکلا : هیاده 

ص 962 یحیرط : بختنم   - 16

ح 898 ص 982 ، ج 3 ، زجاعملا : هنیدم 

ص 203. ج 34 ، راحب :

ح 1 ص 603 ، بقانملا : یف  بقاّثلا   - 17

ح 737. ص 27 ، ج 3 ، زجاعملا : هنیدم 

ج 6 ص 271 ، تاجرّدلا : رئاصب   - 18

ح 029 ص 733 ، ج 3 ، زجاعملا : هنیدم 

ح 091. ص 421 ، ج 62 ، راون : الا  راحب 

ص 58 ج 3 ، زجاعملا : هنیدم   - 19

.تسا هدومن  لقن  يدّدعتم  فلتخم و  عبانم  زا  ار  ثیدح  نیا  مرتحم ، هدنسیون  هک 

ص 862 ج 2 ، یّمق : میهاربا  نب  ّیلع  ریسفت  زا  صیخلت   - 20

ح 429 ص 463 ، ج 3 ، زجاعملا : هنیدم 
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ح 2. ص 231 ، ج 01 ، راونالاراحب :

ح 998 ص 392 ، ج 3 ، زجاعملا : هنیدم   - 21

ص 691. یحیرُط : بختنم 

: مالسلا هیلع  نسحلا  مامالا  همجرت  رکاسع  نبا  خیرات   - 22

ح 942 ص 841 ،

ص 641. ج 11 ، ّقحلا : قاقحا 

ح 4. ص 675 ، ج 2 ، حیارجلا : جیارخلا و   - 23

ح 2 ص 513 ، قودص : خیش  نیّدلا  لامکا   - 24

ح 751 ص 76 ، ج 2 ، جاجتحا :

.ظافلا رد  فالتخا  اب  ح 2 ، ص 112 ، عیارّشلا : للع 

ص 851. ص 96 ، ج 2 ، جاجتحا :  - 25

هیآ 451. هرقب : هروس   - 26

ح 8 ص 823 ، ج 34 ، راون : الا  راحب   - 27

.راصتخا اب  ص 018  ج 2 ، حیارجلا : جیارخلا و 

ج یفاک : لوصا   - 28
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ح 4 ص 264 ، ، 1

ح 1 ص 323 ، ج 34 ، راونالاراحب :

ح 37813 ص 252 ، ج 3 ، زجاعملا : هنیدم 

ح 1. ص 175 ، ج 2 ، حیارجلا : جیارخلا و 

ص 273 یحیرط : بختنم   - 29

ح 139. ص 763 ، ج 3 ، زجاعملا : هنیدم 

ص 632 ج 1 ، حیارجلا : جیارخلا و   - 30

ح 749 ص 414 ، ج 3 ، زجاعملا : هنیدم 

ح 2. ص 88 ، ج 44 ، راونالاراحب :

ج 15 ص 65 ، ج 2 ، هادهلا : تابث  إ  ص 723 ، ج 34 ، راون : الاحب   - 31

ح 088 ص 062 ، ج 3 ، زجاعملا : هنیدم 

.توافت رصتخم  اب 

ح 3 ص 613 ، ج 3 ، بقانملا : یف  بقاّثلا   - 32

.رصتخم توافت  اب  ح 729  ص 953 ، ج 3 ، زجاعملا : هنیدم 

ح 868 ص 642 ، ج 3 ، زجاعملا : هنیدم   - 33

ح 3، ص 423 ، ج 4 ، راون : الا  راحب 

: زا لقن  هب 

.يدنوار موحرم  حیارج  جیارخ و 

ح 288 ص 262 ، ج 3 ، زجاعملا : هنیدیم   - 34

ح 22. ص 35 ، بقانملا : یف  بقاّثلا 
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ح 978 ص 952 ، ج 3 ، زجاعملا : هنیدم   - 35

ح 1. ص 013 ، بقانملا : یف  بقاّثلا 

مالسلا ص 743. هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ریسفت  زا  لقن  هب  ج 1 ص 91  یسربط : جاجتحا   - 36

: دیفم خیش  موحرم  صاصتخا   - 37

ص 28.

ح 3. ص 09 ، ج 44 ، راون : الا  راحب   - 38

ح 3 ص 832 ، ج 1 ، حیارجلا : جیارخلا و   - 39

ح 2 ص 323 ، ج 34 ، راون : الا  راحب 

ح 568 ص 342 ، زجاعملا : هنیدم 

ح 83. ص 365 ، ج 2 ، هادهلا : تابثا 

ح 458 ص 532 ، ج 3 ، زجاعملا : هنیدم   - 40

ح 52. ص 165 ، ج 2 ، هادهلا : تابثا 

ح 758 ص 432 ، ج 3 ، زجاعملا : هنیدم   - 41

ح 82. ص 265 ، ج 2 ، هادهلا : تابثا 

ج راونالاراحب :  - 42
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ح 1. ص 33 ، ، 44

ص 54، ج 44 ، راون : الا  راحب   - 43

: زا لقن  هب 

.دیفم خیش  داشرا 

ح 6، ص 633 ، ج 34 ، راون : الا  راحب   - 44

: زا لقن  هب 

.دیفم خیش  یلاما 

ح 92. ص 982 ، رابخالا : یناعم   - 45

و ص 843 ح 51 ، ص 143 ، ج 34 ، راون : الا  راحب   - 46

ص 565. ج 1 ، هعیّشلا : نایعا 

: مالسلا هیلع  نسحلا  ماما  لا  همجرت   - 47

ص 941،

: زا لقن  هب 

.دعس نبا  تاقبط 

ص 52، ج 662 ، راون : الا  راحب   - 48

: زا لقن  هب 

.قودص خیش  یلاما 

ح 5 ص 623 ، راونالاراحب ج 34 ،  - 49

ح 2. ص 275 ، ج 2 ، حیارجلا : جیارخلا و 

ح 1. ص 302 ، ج 7 ، یفاک : عورف   - 50
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ح 6. ص 931 ، ، 44 راونالاراحب ج :  - 51

ح 319 ص 133 ، ج 3 ، زجاعملا : هنیدم   - 52

ص 081. یحیرُط : بختنم 

ح 439 ص 573 ، ج 3 ، زجاعملا : هنیدم   - 53

ص 485. ج 1 ، هّمغلا : فشک 

ح 1 ص 003 ، ج 1 ، یفاک : لوصا   - 54

.توافت رصتخم  اب  ح 49 ، ح 48 و ص 273 ، ص 043 ، ج 3 ، زجاعملا : هنیدم 

.نازابکاخ مرتحم  رعاش  زا  راعشا :  - 55

.یناپمک موحرم  مرتحم  رعاش  زا  راعشا :  - 56

ص 21. ص 401 ، ج 44 ، راونالاراحب :  - 57

ح 31. ص 933 ، ج 34 ، راونالاراحب :  - 58

ح 92. ص 253 ، ج 34 ، راون : الا  راحب   - 59

ح 02. ص 065 ، ج 2 ، هادهلا : تابثا   - 60

ح 233 ص 365 ، ج 2 ، هادهلا : تابثا   - 61

ح 268. ص 042 ، ج 3 ، زجاعملا : هنیدم 

.رکاذ موحرم  مرتحم  رعاش  زا  راعشا :  - 62

ص 724 ماّرو : هعومجم  هب  فورعم  رطاوخلا ، هیبنت   - 63

نمض ح 44. ص 481 ، ج 86 ، راحب :

،7 مالسلا : هیلع  نسح  مامالا  هملک   - 64
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ص 112.

ص 52 ، 7 مالسلا : هیلع  نَسَْحلا  مامالا  هملک   - 65

ح 7. ص 32 ، ج 44 ، راونالاراحب :

س 2 و ص 581. ص 381 ، ج 11 ، ّقحلا : قاقحإ   - 66

ح 31 ص 42 ، يدنواّرلا : تاوعد   - 67

ح 12. ص 402 ، ج 98 ، راونالاراحب :

نمض ح 6. ص 111 ، ج 57 ، راونالاراحب :  - 68

ح 2 ص 3551 ، ج 4 ، یفاو :  - 69

2 ح 661 . ص 123 ، ج 2 ، ماکح : الا  بیذهت 

س 41، ص 432 ، لوقعلا : فحت   - 70

ح 9741. ص 115 ، ج 1 ، هیقفلا : هرضحی  نم ال 

س 7 ص 532 ، لوقعلا : فحت   - 71

ح 8773. ص 953 ، ج 3 ، كردتسم :

س 2. ص 832 ، ج 11 ، ّقحلا : قاقحإ   - 72

س 7. ص 532 ، ج 11 ، ّقحلا : قاقحإ   - 73

ص 041. مالسلا : هیلع  نسح  مامالا  هملک   - 74

ص 775 ج 1 ، هعیّشلا : نایعا   - 75

ح 6. ص 111 ، ج 57 ، راونالاراحب :

س 5 ص 922 ، لوقعلا : فحت   - 76

ح 1. ص 031 ، ج 01 ، راونالاراحب :
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ص 831 مالسلا : هیلع  نسح  مامالا  هملک   - 77

س 6 ص 432 ، لوقعلا : فحت 

ح 4. ص 501 ، ج 57 ، راونالاراحب :

س 31 ص 632 ، لوقعلا : فحت   - 78

ح 4. ص 501 ، ج 57 ، راونالاراحب :

س 2 ص 232 ، لوقعلا : فحت   - 79

ح 5. ص 011 ، ج 57 ، راونالاراحب :

ح 4. ص 542 ، ج 3 ، لئاسولا : كردتسم   - 80

ص 775 ج 1 ، هعیّشلا : نایعا   - 81

ح 7. ص 311 ، ج 57 ، راونالاراحب :

ص 212 مالسلا : هیلع  نسح  مامالا  هملک   - 82

ح 6. ص 813 ، ج 37 ، راونالاراحب :

ص 75. كردم : نامه   - 83

ص 332 لوقعلا : فحت   - 84

ص 775 ج 1 ، هعیّشلا : نایعا 

ح 4. ص 501 ، ج 57 ، راونالاراحب :

س 7 ص 432 ، لوقعلا : فحت   - 85

ج راونالاراحب :
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ح 4. ص 501 ، ، 57

ص 53 مالسلا : هیلع  نسحلا  مامالا  هملک   - 86

ح 6. ص 111 ، ج 57 ، راونالاراحب :

س 2. ص 242 ، ج 11 ، ّقحلا : قاقحإ   - 87

س 3 ص 432 ، لوقعلا : فحت   - 88

ح 4. ص 601 ، ج 57 ، راونالاراحب :

س 41 ص 532 ، لوقعلا : فحت   - 89

ح 3. ص 213 ، ج 37 ، راونالاراحب :

ص 93 مالسلا ، هیلع  نسحلا  مامالا  هملک   - 90

ح 34. ص 812 ، ج 1 ، راونالاراحب :

ص 64. مالسلا : هیلع  نسح  مامالا  هملک   - 91

ص 921. مالسلا : هیلع  نسح  مامالا  هملک   - 92

ص 891. مالسلا : هیلع  نسح  مامالا  هملک   - 93

ص 902. مالسلا : هیلع  نسح  مامالا  هملک   - 94

ص 902. مالسلا : هیلع  نسح  مامالا  هملک   - 95

س 8. ص 432 ، ج 11 ، ّقحلا : قاقحإ   - 96

ص 931 مالسلا : هیلع  نسح  مامالا  هملک   - 97

ح 7. ص 311 ، ج 57 ، راونالاراحب :

ص 931 مالسلا : هیلع  نسح  مامالا  هملک   - 98

ح 4. ص 501 ، ج 57 ، راونالاراحب :
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ص 931. مالسلا : هیلع  نسح  مامالا  هملک   - 99

ص 63 مالسلا : هیلع  نسح  مامالا  هملک   - 100

ح 6. ص 831 ، ج 44 ، راونالاراحب :

مالسلا ص 73 هیلع  نسحلا  مامالا  هملک   - 101

ح 6. ص 831 ، ج 44 ، راونالاراحب :

ص 02 س 1 ج 11 ، ّقحلا : قاقحإ   - 102

ص 03. ج 44 ، راونالاراحب :

نازیملا ریسفت  زا  ردق  هروس  ریسفت   - 12

5 تایآ 1 -  ردق  هروس 

(1  ) ردقلا هلیل  یف  هانلزنا  انا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  دراد  هیآ  جنپ  تسا و  یکم  ردق  هروس 

(2  ) ردقلا هلیل  ام  كاردا  ام  و 

(3  ) رهش فلا  نم  ریخ  ردقلا  هلیل 

(4  ) رما لک  نم  مهبر  نذاب  اهیف  حورلا  هکئالملا و  لزنت 

(. 5  ) رجفلا علطم  یتح  یه  مالس 

ردـق بش  رد  تسا ) عماج  تمکح  عساو و  تمحر  هک   ) ار ناشلا  میظع  نآرق  نیا  ام  .میحر  نامحر و  دـنوادخ  مان  هب  تایآ  همجرت 
(. 1  ) میدرک لزان 

هچ وت  و 
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(. 2 ( ؟ تسیچ ردق  بش  ینادیم 

(. 3  ) تسا رتالاب  رتهب و  هام  رازه  زا  هبترم ) ماقم و  رد   ) ردق بش 

(. 4  ) دنوش یم  لزان  قلخ ) تشونرس  یهلا و  روتسد  و   ) نامرف ره  زا  ادخ  نذا  هب  لیئربج ) ینعی   ) حور ناگتشرف و  بش  نیا  رد 

(. 5  ) هاگحبص ات  تسا  تینهت  تمالس و  تمحر و  بش  نیا 

تایآ نایب 

بـش نآ  رد  نوچ  دـنادیم ، رتـالاب  هاـم  رازه  زا  هدوـمن  میظعت  ار  بش  نآ  و  دـنک ، یم  ناـیب  ار  ردـق  بش  رد  نآرق  لوزن  هروـس  نیا 
هرابرد هک  یتایاور  و  دـشاب ، یندـم  دـناوت  یم  مه  و  دراد ، ار  ندوب  یکم  لامتحا  مه  هروس ، نیا  و  دـنوش ، یم  لزان  حور  هکئالم و 
تـسا یتایاور  نآ  و  تسین ، نآ  ندوب  یندم  دـییات  زا  یلاخ  هدیـسر  نارگید  زا  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  ناماما  زا  نآ  لوزن  ببس 

ینب دید  هک  دوب  نیا  باوخ  نآ  و  دید ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دوب  یباوخ  زا  دـعب  هروس  نیا  هکنیا  رب  دراد  تلالد  هک 
: دومرف نآ  رد  و   ) درک لزان  ار  هروس  نیا  شتیلست  يارب  یلاعت  يادخ  و  دش ، كانهودنا  تخس  و  دنوریم ، الاب  وا  ربنم  رب  هیما 

(. تسا هیما  ینب  تموکح  هام  رازه  زا  رتهب  ردق  بش 

ردقلا هلیل  یف  هانلزنا  انا 

: هک تسا  نیا  شرهاظ  و  ددرگیمرب ، نآرق  هب  هانلزنا »  » رد ریمض 

، هدرک لازنا  هب  ریبعت  هک  تسا  نیا  مه  شدیؤم  ار ، نآ  تایآ  زا  یـضعب  هن  هدرک ، لزان  ردق  بش  رد  ار  نآرق  همه  دیامرفب  دهاوخیم 
تسا ریز  هیآ  ثحب  دروم  هیآ  يانعم  رد  .تسا و  یجیردت  ندرک  لزان  رد  رهاظ  هک  لیزنت  هن  تسا ، یگچراپکی  رابتعا  رد  رهاظ  هک 

: دیامرف یم  هک 

نیا شرهاـظ  نوچ  هدرک ، لزاـن  بش  نآ  رد  ار  باـتک  همه  هدومرف  احیرـص  هک  (، 1 « ) هکرابم هلیل  یف  هانلزنا  اـنا  نیبملا  باـتکلا  «و 
بش و کـی  رد  میدروـخ ، دـنگوس  شتمرح  هب  هک  ار  باـتک  نیا  هدوـمرف  دـعب  هدروـخ ، باـتک  همه  هب  دـنگوس  تسخن  هک  تـسا 

هچراپکی یکی  هدش ، لزان  روج  ود  میرک  نآرق  هک  دوش  یم  نیا  تایآ  لولدم  سپ  .میدرک  لزان  هچراپکی 
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یلع سانلا  یلع  هارقتل  هانقرف  اـنآرق  و   » هفیرـش هیآ  هک  توبن  لاـس  هس  تسیب و  لوط  رد  جـیردت  هب  مه  یکی  و  نیعم ، بش  کـی  رد 
: دیامرف یم  هک  ریز  هیآ  نینچمه  و  دنک ، یم  نایب  ار  نآ  یجیردت  لوزن  (، 2 « ) الیزنت هانلزن  ثکم و 

(. 3 « ) الیترت هانلتر  كداؤف و  هبتبثنل  کلذک  هدحاو  هلمج  نآرقلا  هیلع  لزن  ول ال  اورفک  نیذلا  لاق  «و 

: دنا هتفگ  هک  درک  انتعا  ( 4  ) یضعب هتفگ  هب  دیابن  رگید  نیا ، رب  انب  و 

بش نآ  رد  هک  تسا ، نآرق  زا  هیآ  دنچ  لازنا  مه  لازنا  زا  روظنم  و  میدرک ، نآ  لازنا  هب  عورش  هک  تسا  نیا  هانلزنا »  » هیآ ي يانعم 
هیآ ي زج  هب  دوش  یمن  هدید  هدوب  یبش  هچ  روکذم  هلیل  دنک  نایب  هک  يا  هیآ  یلاعت  يادخ  مالک  رد  .نآ و  همه  هن  دش  لزان  هرابکی 

: دیامرف یم  هک  ( 5 « ) نآرقلا هیف  لزنا  يذلا  ناضمر  رهش  »

هام ياه  بش  زا  یکی  ردـق  بش  دوش  یم  مولعم  ثحب  دروم  هیآ  هب  نآ  مامـضنا  اـب  و  هدـش ، لزاـن  ناـضمر  هاـم  رد  هچراـپکی  نآرق 
یم هدافتسا  رابخا  زا  اهنت  هدماین ، دنک  تلالد  نآ  رب  هک  يزیچ  نآرق  رد  تسا  نآ  ياه  بش  زا  کیمادک  هکنیا  اما  و  تسا ، ناضمر 

ار هدش  لزان  نآرق  هک  یبش  نآ  هروس  نیا  رد  .درذگیم  هدنناوخ  رظن  زا  اهنآ  زا  یـضعب  هدنیآ  یتیاور  ثحب  رد  هللا  ءاش  نا  هک  دوش ،
نآ رد  یلاعت  يادخ  تسا ، يریگهزادنا  بش  ردق  بش  سپ  تسا ، يریگهزادـنا  ریدـقت و  ردـق  زا  دارم  ارهاظ  و  هدـیمان ، ردـق  بش 

تواقـش و تداعـس ، قزر ، گرم ، یگدنز ، دنک ، یم  ریدقت  ار  هدنیآ  لاس  ردق  بش  ات  بش  نآ  زا  ینعی  ار  لاس  کی  ثداوح  بش 
ردقم ار  لیبق  نیا  زا  رگید  ییاهزیچ 
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: دراد تلالد  انعم  نیا  رب  تسا  ردق  بش  فصو  رد  هک  مه  ناخد  هروس  هیآ  دزاسیم ،

(، 6 « ) کبر نم  همحر  نیلسرم  انک  انا  اندنع  نم  ارما  میکح  رما  لک  قرفی  اهیف  »

رما نآ  هک  درادن  انعم  نیا  زج  میکح  رما  ره  قرف  و  تسا ، رگیدکی  زا  زیچ  ود  ندرک  صخشم  يزاس و  ادج  يانعم  هب  قرف ، »  » نوچ
رد رـصحنم  ردق  بش  هک  دوش  یم  هدافتـسا  نیا  زا  .دنزاس و  صخـشم  يریگهزادنا  ریدقت و  اب  ار  دهد  خر  دـیاب  هک  يا  هعقاو  نآ  و 
رد سپ  دوش ، یم  ررکم  مه  بش  نآ  تاونس ، رارکت  اب  هکلب  تسین ، دش  لزان  شبـش  نآ  رد  نآرق  هک  یلاس  نآ  نآرق و  لوزن  بش 

ردقم يریگ و  هزادنا  دعب  لاس  ردـق  بش  ات  هدـنیآ  لاس  روما  بش  نآ  رد  هک  تسه ، يردـق  بش  يرمق  لاس  ره  زا  ناضمر  هام  ره 
، دـشاب هدـش  لزان  هچراپکی  نآرق  هتـشذگ  نرق  هدراهچ  ردـق  ياه  بش  زا  یکی  رد  هک  دراد  ناکما  ضرف  نیا  هکنیا  يارب  .دوش  یم 

رطاخ هب  قرفی »  » هملک نیا ، رب  هوالع  .ددرگ  نییعت  هدنیآ  هتشذگ و  نورق  یمامت  ثداوح  بش  نآ  رد  هک  درادن  انعم  ضرف  نیا  یلو 
: هدومرف هک  مه  ثحب  دروم  هروس  رد  دناسر ، یم  ار  رارمتسا  تسا  عراضم  لعف  هکنیا 

: هدومرف زین  و  تسا » رتهب  هام  رازه  زا  ردق  بش  »

: دنا هتفگ  هدرک و  ( 7  ) یضعب هک  تسین  ریز  ریسفت  يارب  یهجو  سپ  .تسا  انعم  نیا  دیؤم  دنوش » یم  لزان  بش  نآ  رد  هکئالم  »

نینچمه .دوش و  یمن  رارکت  رگید  و  دـیدرگ ، لزاـن  نآ  رد  نآرق  هک  دوب  یبش  نآ  و  دوب ، بش  کـی  طـقف  رهد  ماـمت  رد  ردـق  بش 
: دنا هتفگ  هدرک و  ( 8  ) یضعب هک  يرگید  ریسفت 

یلص ادخ  لوسر  ات 
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نخس زین  .درب و  نیب  زا  مه  ار  ردق  بش  ادخ  بانج  نآ  تلحر  زا  دعب  و  دشیم ، رارکت  لاس  ره  رد  ردق  بش  دوب  هدنز  هلآ  هیلع و  هللا 
(10  ) رـسفم نآ  نخـس  زین  .ناضمر و  هام  رد  هن  تسا  لاس  مامت  رد  نیعم  بش  کـی  اـهنت  ردـق  بش  هتفگ : هک  رگید  ( 9  ) رسفم نآ 

هدوب ناضمر  هام  رد  تثعب  لاس  رد  تسا ، یمولعمان  بش  کی  لاس  ره  رد  یلو  لاس ، مامت  رد  تسا  یبش  ردـق  بش  هتفگ : هک  رگید 
.تسین تسرد  لاوقا  نیا  زا  کی  چیه  دوش ، یم  عقاو  هدعقلا  يذ  ای  نابعش  الثم  رگید ، ياه  هام  رد  رگید  ياه  لاس  رد 

: دنا هتفگ  رگید  ( 11  ) یضعب

نآ تلزنم  ماقم و  هب  هک  هدوب  یمامتها  رطاـخ  هب  هدـناوخ  ردـق  بش  ار  نآرق  لوزن  بش  رگا  و  تسا ، تلزنم  ياـنعم  هب  ردـق »  » هملک
.هتشاد بش  نآ  رد  نیدبعتم  تدابع  هب  هک  یتیانع  ای  و  هتشاد ، بش 

: دنا هتفگ  رگید  ( 12  ) یضعب

.ددرگ و یم  گنت  هکئالم  لوزن  اب  نیمز  هک  دنا  هدناوخ  ردق  تهج  نادب  ار  ردق  بش  و  تسا ، یگنت  قیـض و  يانعم  هب  ردق »  » هملک
دیدرک هظحالم  هک  يروط  هب  ثحب  دروم  تایآ  لـصاح  سپ  .دـنزیمن  لد  هب  یگنچ  دـینک  یم  هظحـالم  هک  يروط  هب  هجو  ود  نیا 
ماکحا روما  همه  بش  نآ  رد  لاس  ره  رد  و  تسا ، لاس  ره  زا  ناضمر  كراـبم  هاـم  ياـه  بش  زا  یکی  هنیعب  ردـق  بش  هک  دـش  نیا 

ردـق بش  رد  هک  تروص  نآ  زا  يرما  چـیه  سپ  تفگ  دـیهاوخ  تسا ، يریگهزادـنا  تهج  زا  ماـکحا »  » ناـمروظنم هتبلا  دوش ، یم 
: مییوگ یم  خساپ  رد  دوش ؟ یمن  نوگرگد  یلماع  چیه  اب  شدوخ  ياج  رد  دشاب  هدش  ریدقت 

بش رد  هک  درادن  یتافانم  چیه  هن ،
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رد ینوگرگد  و  تسا ، يرما  ردقم ، ندش  دوجوم  تیفیک  نوچ  دوش ، ققحم  رگید  يروط  شققحت  فرظ  رد  یلو  دوشب  ردقم  ردق 
ار نآ  یهلا  تیـشم  یلو  دشاب ، هدش  نیعم  ظوفحم  حول  رد  ثداوح  هک  درادن  یتافانم  چـیه  هک  نانچمه  تسا ، رگید  يرما  ریدـقت ،

: هدمآ میرک  نآرق  رد  هک  نانچمه  دهد ، رییغت 

(. 13 « ) باتکلا ما  هدنع  تبثی و  ءاشی و  ام  هللا  ْاوحمی  »

صقاـن اهیـضعب  و  تسا ، دوجوم  شققحت  طیارـش  روما  زا  یـضعب  دراد ، یبـتارم  شققحت  بسح  هب  روـما  ماکحتـسا  نیا ، رب  هوـالع 
اما ددرگ ، لوکوم  رگید  تقو  هب  شرگید  یـضعب  و  دوشب ، ریدـقت  ماکحا  بتارم  زا  یـضعب  ردـق  بش  رد  هک  دراد  لامتحا  و  تسا ،

.تسین راگزاس  هجو  نیا  اب  تشذگ  دهاوخ  هدنناوخ  رظن  زا  شتایاور  يدوز  هب  دیآ و  یم  رب  تایاور  زا  هچنآ 

ردقلا هلیل  ام  کیردا  ام  و 

ار ردـقلا  هلیل  ریمـض  مود  تبون  رد  دوب  نکمم  هکنیا  اـب  نوـچ  شتلزنم ، تمظع  بش و  نآ  ردـق  تلـالج  زا  تسا  هیاـنک  هلمج  نیا 
: دیامرفب تسناوت  یم  هکنیا  اب  میوگب ، رتحضاو  .درک  رارکت  ار  نآ  دوخ  دروایب ،

« رهش فلا  نم  ریخ  یه  یه ، ام  کیردا  ام  «و 

: دومرف دروآ و  ار  هملک  دوخ  موس  راب  مود و  راب  يارب 

« .رهش فلا  نم  ریخ  ردقلا  هلیل  ردقلا  هلیل  ام  کیردا  ام  «و 

رهش فلا  نم  ریخ  ردقلا  هلیل 

یم نایب  ار  بش  نآ  تمظع  ینعی  دوب ، هدش  هراشا  نادب  ردقلا » هلیل  ام  کیردا  ام  و   » هلمج رد  هک  ار  هچنآ  لامجا  روط  هب  هلمج  نیا 
: دیامرف یم  و  دنک ،

هک يروط  هب  بش  رازه  زا  شندوب  رتهب  زا  روظنم  .تسا و  رتهب  بش  رازه  زا  هک  دراد  دـنمجرا  یماقم  بش  نآ  میتفگ  تهج  نیدـب 
همه نوچ  تسا ، انعم  نیمه  مه  نآرق  ضرغ  اب  بساـنم  و  تسا ، تداـبع  تلیـضف  ثیح  زا  شندوب  رتهب  دـنا  هدرک  ریـسفت  نیرـسفم 
رتهب تدابع  اب  بش  نآ  يراد  هدنز  و  دنک ، هدنز  تدابع  هلیـسو  هب  و  کیدزن ، ادـخ  يوس  هب  ار  مدرم  هک  تسا  نیا  رد  نآرق  تیانع 

تکرب رپ  ار  ردق  بش  اجنآ  رد  نوچ  درک ، هدافتـسا  زین  ناخد  هروس  هیآ  زا  ار  انعم  نیمه  تسا  نکمم  .بش و  رازه  تدابع  زا  تسا 
: هدومرف و  هدناوخ ،

(. 14 « ) هکرابم هلیل  یف  هانلزنا  انا  »

.دمآ دهاوخ  هدنیآ  یتیاور  ثحب  رد  هللا  ءاش  نا  هک  تسه ، زین  يرگید  يانعم  نایم  نیا  رد  هتبلا 

رما لک  نم  مهبر  نذاب  اهیف  حورلا  هکئالملا و  لزنت 
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شا هراـب  رد  یلاـعت  يادـخ  تسا و  رما  ملاـع  زا  هـک  تـسا  یحور  نآ  حور  زا  دارم  ارهاـظ  و  هدوـب ، لزنتت »  » لـصا رد  لزنت »  » هـملک
: هدومرف

تـسا انعم  نیا  مالعا  رگید  ترابع  هب  ای  و  تسا ، نآ  رد  نداد  تصخر  ياـنعم  هب  زیچ  ره  رد  نذا  و  (، 15 « ) یبر رما  نم  حورلا  لق  »
.تسا ءاب  يانعم  هب  نیرسفم  زا  ( 16  ) یضعب هتفگ  هب  رما » لک  نم   » هلمج رد  نم »  » هملک .تسین و  راک  نیا  زا  یعنام  هک 

: دنا هتفگ  رگید  ( 17  ) یضعب

: دهدیم انعم  نینچ  ار  هیآ  و  دناسر ، یم  مه  ار  تیببس  یلو  تیاغ ، يادتبا  ینعی  تسا ، شدوخ  يانعم  هب 

هب ناشراگدرورپ و  نذا  هب  بش  نآ  رد  حور  هکئالم و  »

ناضمر 1 ياه  www.Ghaemiyeh.comینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 834زکرم  هحفص 389 

http://www.ghaemiyeh.com


« .دنوش یم  لزان  یهلا  يرما  ره  ببس 

: دنا هتفگ  رگید  ( 18  ) یضعب

رطاخ يارب  دنوش ، یم  لزان  ناشراگدرورپ  نذا  هب  بش  نآ  رد  حور  هکئالم و   » تسا نیا  شیانعم  و  تسا ، تیاغ  هب  لیلعت  يارب  ءاب 
: هک تسا  نیا  بلطم  قح  نکیل  .دننک » ریبدت  ار  يرما  ره  هکنیا 

« نم  » فرح هدرک ، شریسفت  ( 19 « ) نوکیف نک  هل  لوقی  نا  ائیـش  دارا  اذا  هرما  اـمنا   » هیآ ي هک  دـشاب  یهلا  رما  نآ  رگا  رما ، زا  دارم 
: دهدیم انعم  نینچ  هیآ  هب  و  دناسر ، یم  مه  ار  تیببس  لاح  نیع  رد  و  دوب ، دهاوخ  ادتبا  يارب 

ار یهلا  رما  ره  دـننک و  یم  ادـتبا  ار  ناشلوزن  هک  یلاـح  رد  دـنوش ، یم  لزاـن  ناـشراگدرورپ  نذا  هب  ردـق  بش  رد  حور  هکئـالم و  »
هب نم »  » فرح تروص  نیا  رد  ددرگ ، عقاو  دیاب  هک  دـشاب  يا  هثداح  ینوک و  رما  ره  روکذـم  رما  زا  روظنم  رگا  و  .دـنیامنیم » رداص 

: دهدیم انعم  نینچ  ار  هیآ  و  دوب ، دهاوخ  لیلعت  مال  يانعم 

.ملاع روما  زا  يرما  ریبدت  رطاخ  يارب  دنوش  یم  لزان  ناشراگدرورپ  نذا  هب  بش  نآ  رد  حور  هکئالم و 

رجفلا علطم  یتح  یه  مالس 

(. 20  ) تسا ینطاب  يرهاظ و  تافآ  زا  ندوب  يراع  يانعم  هب  تمالس »  » و مالس »  » هملک هتفگ : تادرفم  رد 

هب هک  دوشب  یناگدـنب  نآ  همه  لماش  شتمحر  هکنیا  هب  تسا  هتفرگ  قلعت  یهلا  تیانع  هکنیا  هب  تسا  هراشا  یه » مالـس   » هلمج سپ 
دیدج یباذع  هک  انعم  نیا  هب  دشاب ، هتـسب  شباذـع  شتمقن و  باب  ردـق  بش  صوصخ  رد  هکنیا  هب  زین  و  دـنروآ ، یم  يور  وا  يوس 

مه تایاور  زا  یـضعب  رد  هک  نانچمه  دوشن ، عقاو  رثؤم  مه  اهناطیـش  دیک  بش  نآ  رد  اعبط  هک  تسا  نآ  انعم  نیا  همزال  .دتـسرفن و 
یلو .تسا  هتفر  هراشا  انعم  نیا  هب 
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: دنا هتفگ  نیرسفم  زا  ( 21  ) یضعب

: هک تسا  نیا  مالس »  » هملک زا  دارم 

نیا تسا و  لوا  يانعم  نامه  هب  مه  انعم  نیا  تشگرب  .دنهدیم  مالـس  دـنرذگب  تدابع  هب  لوغـشم  نمؤم  ره  زا  هکئالم  بش  نآ  رد 
نم ریخ  ردقلا  هلیل   » دومرف یم  هک  یلبق  هیآ  ياربتسا  يریـسفت  يانعم  رد  هروس  رخآ  ات  حورلا » هکئالملا و  لزنت   » هیآ ي ینعی  هیآ  ود 

« .رهش فلا 

یتیاور ثحب 

: تفگ هک  هدروآ  تیاور  رذوبا  زا  یسوط  خیش  زا  ناهرب  ریسفت  رد 

لزان نانآ  رب  رما  هدوب و  ءایبنا  دهع  رد  هک  تسا  یبش  ردـق  بش  ایآ  هللا  لوسر  ای  متـشاد  هضرع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب 
؟ تسا هدشیم  لیطعت  بش  نآ  رد  رما  لوزن  دنتفریم  ایند  زا  نوچ  هدشیم و 

: دومرف

(. 22  ) تسه تمایق  ات  ردق  بش  هکلب  هن 

(. 23  ) هدمآ زین  تنس  لها  قرط  زا  يدایز  تایاور  انعم  نیا  رد  فلؤم :

: تفگ هک  هدش  لقن  یلع  یبا  نبا  ناسح  زا  نامثع  نب  دامح  زا  هک  تسا  نایبلا  عمجم  رد  و 

.مدیسرپ ردق  بش  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

: دومرف

(. 24  ) نک شیوجتسج  موس  تسیب و  مکی و  تسیب و  ناضمر و  مهدزون  رد 

مکی و تسیب و  یکی  هدـش ، بش  ود  نیب  دـیدرت  راـبخا  زا  یـضعب  رد  و  تسه ، زین  رگید  یتاـیاور  تاـیاور  نیا  ياـنعم  رد  فـلؤم :
(. 25  ) هدرک تیاور  ع )  ) رقاب ماما  زا  دحاولا  دبع  زا  یشایع  هک  یتیاور  دننام  موس ، تسیب و  يرگید 

نآ رما  میظعت  روظنم  هب  دنا  هدرکن  شنیعم  رگا  و  تسا ، موس  تسیب و  صوصخ  ردق  بش  هک  دوش  یم  هدافتـسا  رگید  یتایاور  زا  و 
(. 26  ) دننکن تناها  نآ  رما  هب  دوخ  ناهانگ  اب  ادخ  ناگدنب  ات  هدوب ،

ریکب نب  هللا  دبع  تیاور  رد  یشایع  ریسفت  رد  زین  و 
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: دومرف هک  هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  رقاب و  ماما  ود  زا  یکی  زا  هرارز  زا 

: تفگ هک  تسا  نیا  ینهج  ثیدح  و  تسا ، ینهج  بش  نامه  موس  تسیب و  بش 

: متشاد هضرع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب 

: دومرف موش  هنیدم  لخاد  ینیعم  بش  رد  هدب  مروتسد  تسا ، رود  هنیدم  زا  نم  لزنم 

(. 27  ) وش لخاد  موس  تسیب و  بش 

ردـلا رد  ار  نآ  یطویـس  و  هدـش ، تیاور  زین  تنـس  لها  قرط  زا  دوب ، يراصنا  سینا  نب  هللا  دـبع  شماـن  هک  ینهج  ثیدـح  فلؤم :
(. 28  ) هدرک لقن  یقهیب  کلام و  زا  روثنملا 

: تفگ هک  هدرک  تیاور  هرارز  زا  دوخ  دنس  هب  یفاک  رد  و 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

(. 29  ) تسا موس  تسیب و  بش  رد  اضما  مکی و  تسیب و  بش  رد  ماربا  مهدزون و  رد  ریدقت 

(. 30  ) تسه يرگید  تایاور  مه  انعم  نیا  رد  فلؤم :

: هک تسا  نیا  دنراد  قافتا  نآ  رد  هدش  دراو  ع )  ) تیب لها  همئا  زا  هک  یفلتخم  تایاور  همه  هچنآ  دش  مولعم  سپ 

بـش هس  زا  یکی  زین  و  ناضمر ، ياه  بش  زا  یبش  ردقلا  هلیل  زین  و  دوش ، یم  رارکت  هلاسهمه  و  تسا ، یقاب  تمایق  زور  ات  ردق  بش 
یمن هجو  چـیه  هب  هک  دـنراد  فالتخا  یبیجع  روط  هب  تایاور  تنـس  لها  قرط  زا  اما  .تسا و  هس  تسیب و  کی و  تسیب و  هدزون و 
نآرق هک  هدوـب  بش  نآ  رد  و  تسا ، متفه  تسیب و  بش  هک  تسا  نیا  تنـس  لـها  نیب  فورعم  یلو  درک ، عـمج  ار  اـهنآ  نیب  دوـش 

هعجارم ثیدح  عماوج  ریاس  روثنملا و  ردلا  ریـسفت  هب  دـیاب  دـنیبب  ار  تایاور  نآ  دـهاوخب  هک  ره  مرتحم  ناگدـنناوخ  زا  .هدـش  لزان 
بیطخ هک  تسا  روثنملا  ردلا  رد  .دنک و 
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: تفگ هک  هدرک  تیاور  بیسم  نبا  زا 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

تبسانم نیا  رد  یلاعت  يادخ  دمآ و  نارگ  تخـس  نم  رب  انعم  نیا  و  دنوریم ، الاب  مربنم  رب  هیما  ینب  هک  دنداد  ناشن  نم  هب  باوخ  رد 
(. 31  ) درک لزان  ار  ردقلا » هلیل  یف  هانلزنا  انا   » هروس

یقهیب هیودرم و  نبا  یناربـط ، ریرج ، نبا  يذـمرت و  .هدروآ و  ساـبع  نبا  زا  دوخ  خـیرات  رد  مه  بیطخ  ار  تیاور  نیا  ریظن  فلؤم :
(. 32  ) دنا هدرک  لقن  یلع  نب  نسح  زا  نآ  يانعم  رد  یتیاور  مه 

هلیل یلاعت  يادـخ  هک  هدـمآ  اهنآ  رد  و  هدـش ، لقن  ع )  ) تیب لها  همئا  زا  هعیـش  قرط  زا  انعم  نیا  رد  يرایـسب  تایاور  نایم  نیا  رد  و 
: دومرف اطع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  تیلست  ناونع  هب  تسا  هیما  ینب  تنطلس  هام  رازه  زا  رتهب  هک  ار  ردقلا 

(. 33)

: تفگ هک  هدروآ  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نایوار  ياهدع  زا  ریمع  یبا  نبا  زا  دوخ  دنس  هب  یفاک  رد  و 

: دیسرپ بانج  نآ  زا  دوب  نامس  نب  دیعس  دیآ  یم  مرظن  هب  هک  هیماما  ام  باحصا  زا  یضعب 

؟ تسا رتهب  هام  رازه  زا  ردق  بش  هنوگچ 

(. تسا ردق  بش  کی  شهام  هدزاود  ره  رد  هام  رازه  نآ  رد  هکنیا  اب  )

: دومرف

(. 34  ) دشابن ردق  بش  نآ  رد  هک  یهام  رازه  رد  تدابع  زا  تسا  رتهب  ردق  بش  رد  تدابع 

انا  » هیآ ي يانعم  زا  ع )  ) رقاب ماما  زا  هک  هدرک  تیاور  نارمح  زا  ملسم  نب  دمحم  هرارز و  لیضف ، زا  دوخ  دنـس  هب  باتک  نامه  رد  و 
.درک لاؤس  هکرابم » هلیل  یف  هانلزنا 

: دومرف

هک تسا  یبش  دوش  یم  دیدجت  شرخآ  ههد  رد  ناضمر  هام  رد  هلاسهمه  هک  ردق  بش  هلب 
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: هدومرف شا  هراب  رد  یلاعت  يادخ  هک  تسا  یبش  نآ  و  هدشن ، لزان  بش  نآ  رد  زج  نآرق 

« .میکح رما  لک  قرفی  اهیف  »

: دومرف هاگنآ 

و تیـصعم ، هچ  تعاط و  هچ  رـش ، هچ  ریخ و  هچ  دوش ، یم  ریدقت  ددرگ  عقاو  لاس  نآ  لوط  رد  دـیاب  هک  يا  هثداح  ره  بش  نآ  رد 
سپ دـسرب ، عیـسو ) ای  گنت و   ) تسا رارق  هک  یقزر  ای  و  دـسر ، ارف  تسا  انب  هک  یلجا  ای  و  دوش ، دـلوتم  تسا  رارق  هک  يدـنزرف  هچ 

ظوفحم اهنآ  رد  یلاعت  يادخ  تیـشم  لاح  نیع  رد  یلو  یمتح ، تسا  ییاضق  دوش  هدنار  شیاضق  و  دوش ، ردقم  بش  نیا  رد  هچنآ 
(. دنزیمن دنبتسد  دوخ  تسد  هب  هللااب  ذایعلا  تاردقم ، ندرک  یمتح  اب  ادخ  و   ) تسا

: دیوگ یم  نارمح 

؟ تسیچ بش » رازه  زا  تسا  رتهب  ردق  بش   » دومرف هکنیا  زا  یلاعت  يادخ  روظنم  مدیسرپ 

: دومرف

و دـشابن ، ردـق  بش  نآ  رد  هک  یهام  رازه  رد  لامعا  نامه  زا  تسا  رتهب  بش  نآ  رد  تاریخ  عاونا  تاکز و  زامن و  زا  حـلاص  لمع 
ناشیا تانـسح  شاداپ  ادخ  یلو  دندیـسر ، یمن  ییاجب  نینمؤم  درک ، یمن  فعاضم  ار  نینمؤم  ریخ  لامعا  يازج  یلاعت  يادـخ  رگا 

(. 35  ) دنک یم  فعاضم  ار 

: دومرف هکنیا  زا  ماما  روظنم  فلؤم :

ره وا  تسا ، قلطم  هشیمه  یلاعت  يادـخ  تردـق  هک  تسا  نیا  تسا ، » ظوفحم  اـهنآ  رد  یلاـعت  يادـخ  تیـشم  لاـح  نیع  رد  یلو  »
تردـق ردـقم  کی  ندرک  یمتح  هصالخ  و  دـشاب ، هدرک  یمتح  ار  نآ  فالخ  البق  دـنچ  ره  دـنک ، یم  دـهاوخب  ار  يراک  ره  نامز 

.دنک و یمن  ار  يراک  نینچ  تقو  چیه  هک  دنچ  ره  دیامن  ضقن  مه  ار  دوخ  یمتح  ياضق  دناوت  یم  وا  دنک ، یمن  دـیقم  ار  وا  هقلطم 
زا سابع  نبا  زا  هک  تسا  عمجم  رد 
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: دومرف هک  هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

یلاح رد  دنوش ، یم  لزان  تسا  ناشیا  زا  یکی  لیئربج  دنتـسه و  یهتنملا  هردس  رد  نکاس  هک  يا  هکئالم  دوش  یم  ردـق  بش  یتقو 
و سدقملا ، تیب  يالاب  رب  یکی  و  نم ، ربق  يالاب  مچرپ  کی  دنراد ، هارمه  هب  ار  ییاهمچرپ  هدربمان  ناکس  ریاس  قافتا  هب  لیئربج  هک 

هکنآ رگم  دـنام  یمن  طاـقن  نیا  رد  يا  هنمؤم  نمؤم و  چـیه  و  دـننک ، یم  بصن  انیـس  روـط  رب  یمچرپ  مارحلا و  دجـسم  رد  یمچرپ 
دوخ ندـب  هب  ندـیلام  نارفعز  ای  كوخ و  تشوگ  ندروخ  هب  داتعم  ای  رمخلا و  مئاد  هک  یـسک  رگم  دـنک ، یم  مالـس  وا  هب  لـیئربج 

(. 36  ) دشاب

: تفگ هک  هدرک  تیاور  ریصب  یبا  زا  دوخ  دنس  هب  هک  هدرک  تیاور  هللا  دبع  نب  دعس  زا  ناهرب  ریسفت  رد  و 

.دمآ نایم  هب  تدالو  ماگنه  رد  ماما  صئاصخ  ياهراپ  زا  نخس  هک  مدوب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  اب 

: دومرف

؟ تسین لیئربج  نامه  حور  رگم  موشتیادف  متشاد  هضرع  .ددرگ  یم  يرتشیب  حور  بجوتسم  ماما  دوش  یم  ردق  بش  یتقو 

: دومرف

: هدومرف یلاعت  يادخ  ینیب  یمن  رگم  تسین ، خنس  نآ  زا  حور  و  تسا ، هکئالم  خنس  زا  لیئربج  و  تسا ، رتگرزب  لیئربج  زا  حور 

« حورلا هکئلملا و  لزنت  »

(. 37  ) تسا هکئالم  زا  ریغ  حور  دوش  یم  مولعم  سپ 

رد و  میدروآ ،) ار  نآ  زا  يرـصتخم  اجنیا  رد  ام  هک  ، ) تسا دایز  رایـسب  ردـق  بش  لـئاضف  صئاـصخ و  اـنعم و  رد  تاـیاور  فلؤم :
: هک نیا  لیبق  زا  هدش ، رکذ  ردق  بش  يارب  ییاه  تمالع  تایاور  نآ  زا  یضعب 

تسا یمئاد  هن  اهتمالع  نیا  نوچ  نکیل  و  تسا ، لدتعم  بش  نآ  حبـص  رد  اوه  دنک ، یم  عولط  عاعـش  نودب  باتفآ  ردق  بش  حبص 
رکذ زا  اذل  تسا ، نینچ  بلغا  هن  و 
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.میدومن يراددوخ  تایاور  نآ 

اهتشون یپ 

.میدرک لزان  كرابم  یبش  رد  ار  نآ  ام  نیبم ، باتک  هب  دنگوس   - 1

رب شمارآ  اب  اجیردت و  ار  نآ  ات  دـشاب ، یم  مه  زا  ادـج  تایآ  تروص  هب  هک  میدرک  لزان  وت  رب  ینآرق  ام   - 2 هیآ 3 . ناخد ، هروس 
.میدرک لزان  ام  ار  نآرق  نیا  عطق  روط  هب  .یناوخب و  مدرم 

هیآ 601. ءارسا ، هروس 

: دنتفگ دندش  رفاک  هکنانآ   - 3

شا هیآ  هیآ  روظنم  نیدـب  و  میـشخب ، شمارآ  تابث و  ار  وت  بلق  اـت  میدرکن ، لزاـن  هراـبکی  هلب  دـشن ، لزاـن  وا  رب  هراـبکی  نآرق  ارچ 
.میدرک

هیآ 23. ناقرف ، هروس 

ص 815. ج 01 ، نایبلا ، عمجم   - 4

هیآ 581. هرقب ، هروس   - 5

يرما ریذپان ، فلخ  تسا  يرما  نیا  ددرگ ، یم  دودحم  صخشم و  شتایصوصخ  دوش  عقاو  دیاب  هک  يا  هثداح  ره  بش  نآ  رد   - 6
.تراگدرورپ هیحان  زا  یتمحر  هدنتسرف  مییام  نیا  هک  ام  هیحان  زا  تسا 

هیآ 6. ناخد ، هروس 

ص 531. ج 02 ، یبطرق ، ریسفت   - 7

ص 815. ج 01 ، نایبلا ، عمجم   - 8

ص 531. ج 02 ، یبطرق ، ریسفت   - 9

ص 091. ج 03 ، یناعملا ، حور   - 10

ص 815. ج 01 ، نایبلا ، عمجم  11 و 12 - 

.تسا وا  دزن  ریذپان  رییغت  باتک  و  دنک ، یم  تابثا  دهاوخب  ار  هچ  ره  و  وحم ، دهاوخب  تاردقم  زا  هک  ار  هچ  ره  ادخ   - 13
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هیآ 93. دعر ، هروس 

.میدرک لزان  یکرابم  بش  رد  ار  نآ  ام   - 14

هیآ 3. ناخد ، هروس 

.تسا نم  راگدرورپ  رما  زا  حور  وگب   - 15

61 و هیآ 58 . ءارسا ، هروس 

ص 691. ج 03 ، یناعملا ، حور  17 و 18 - 

ضحم هب  دنکب  ار  يزیچ  تقلخ  هدارا  یتقو  هک  تسا  نینچ  ملاع ) رد   ) ادخ ذفان  نامرف   - 19
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.دوش یم  دوجوم  شاب ، دیوگب  هکنیا 

هیآ 28. سی ، هروس 

« .ملس  » هدام بغار ، تادرفم   - 20

ص 791. ج 03 ، یناعملا ، حور   - 21

ح 62. ص 884 ، ج 4 ، ناهربلا ، ریسفت   - 22

ص 173. ج 6 ، روثنملا ، ردلا   - 23

24 و 25 و 26 و 27

ص 915. ج 01 ، نایبلا ، عمجم 

ص 373. ج 6 ، روثنملا ، ردلا   - 28

ح 9. ص 951 ، ج 4 ، یفاک ، عورف   - 29

ص 726. ج 5 ، نیلقثلا ، رون   - 30

ص 173. ج 6 ، روثنملا ، ردلا   - 31

ص 173. ج 6 ، روثنملا ، ردلا   - 32

.326 ص 126 -  ج 5 ، نیلقثلا ، رون   - 33

ح 4. ص 751 ، ج 4 ، یفاک ، عورف   - 34

ح 6. ص 751 ، ج 4 ، یفاک ، عورف   - 35

ص 025. ج 01 ، نایبلا ، عمجم   - 36

ح 1. ص 184 ، ج 4 ، ناهرب ، ریسفت   - 37

یئابطابط نیسح  دمحم  دیس  همالع  هحفص 955  دلج 02  نازیملا  ریسفت 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  یگدنز  زا  گرب  نیرخآ   - 13
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گرب نیرخآ 

تعجارم هفوک  هب  یلع ع ) تفای و  ناـیاپ  ناورهن  گـنج  تداـبع  بارحم  رد  تداهـش  ع )  ) یلع ترـضح  یگدـنز  زا  گرب  نیرخآ 
بوـشآ هنتف و  ياـنب  دـنداد و  رـس  تفلاـخم  همزمز ي  هراـبود  دـندوب  هدرک  هبوـت  ناورهن  رد  هـک  جراوـخ  زا  يا  هّدـع  یلو  دوـمرف ،

نوچ یلو  تشاد ، رذـحرب  تموکح  اب  تفلاخم  زا  درک و  توعد  شمارآ  هب  ار  نانآ  داتـسرف و  مایپ  نانآ  يارب  ع )  ) یلع .دنتـشاذگ 
یمخز هتـشک و  نانآ  زا  یخرب  هجیتن  رد  درک و  رام  رات و  ار  رگنایغط  وجارجام و  هورگ  نآ  تردـق  اب  دـش  دـیماان  ناشیا  تیادـه  زا 

.تخیرگ هکم  هب  هک  دوب  دارم  هلیبق ي  زا  مجلم  نب  نامحرلادبع  جراوخ ، نایرارف  زا  کی  .دنتـشاذگ  رارف  هب  اپ  مه  يا  هدع  دندش و 
ار هکم  جراوخ  نایرارف 
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ورمع و  ( 1  ) یمیمت هللادـبع  نب  كرب  يدارم و  مجلم  نب  نامحرلادـبع  ياه  مان  هب  نانآ  زا  نت  هس  دـنداد و  رارق  دوخ  تایلمع  زکرم 
زا دندرک و  یـسررب  ار  یلخاد  ياه  گنج  اهیزیرنوخ و  زور و  نآ  عاضوا  دـندمآ و  مه  درگ  اهبـش  زا  یکی  رد  ( 2  ) یمیمت رکب  نب 

هیواعم و و  ع )  ) یلع یـشکردارب  يزیرنوخ و  نیا  ثعاب  هک  دندیـسر  هجیتن  نیا  هب  ماجنارـس  دـندرک و  دای  دوخ  ناگتـشک  ناورهن و 
يا هفیلخ  دوخ  لیم  هب  تسناد و  دـنهاوخ  ار  دوخ  فیلکت  ناناملـسم  دـنوش  هتـشادرب  نایم  زا  رفن  هس  نیا  رگا  دنتـسه و  صاعورمع 

یکی نتشک  دهعتم  نانآ  زا  کی  ره  هک  دندرک  دکوم  دنگوس  هب  ار  نآ  دنتسب و  نامیپ  مه  اب  رفن  هس  نیا  سپ  .درک  دنهاوخ  باختنا 
.ددرگ رفن  هس  زا 

هب ار  هیواعم  لتق  زین  هللادبع  نب  كرب  دـیدرگ و  صاعورمع  نتـشک  راد  هدـهع  رکب  نب  ورمع  دـش و  ع )  ) یلع لتق  دـهعتم  مجلم  نبا 
ار دوخ  فدـه  تقو  کی  رد  رفن  هس  ره  هکنیا  يارب  دـش و  هدیـشک  هکم  رد  هنامرحم  روط  هب  هئطوت  نیا  هشقن ي  ( 3  ) .تفرگ هدهع 

رظن دروم  رهـش  يوس  هب  دوخ  تیرومأم  ماجنا  يارب  کی  ره  دـندرک و  نییعت  ار  ناـضمر  كراـبم  هاـم  مهدزون  بش  دـنزاس ، یلمع 
تکرح ماش  يوس  هب  هیواعم  لتق  يارب  هللادبع  نب  كرب  تفر و  رـصم  هب  صاعورمع  نتـشک  يارب  رکب  نب  ورمع  .درک  تکرح  دوخ 

(4  ) .دش هفوک  یهار  زین  مجلم  نبا  درک و 

تشاد هدجس  هب  رس  هیواعم  هک  یلاح  رد  داتسیا و  زامن  هب  لوا  فص  رد  دوعوم  بش  رد  تفر و  دجـسم  هب  ماش  رد  هللادبع  نب  كرب 
ریشمش اب 
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دـمآ و دورف  هیواعم  نار  رب  رـس  ياـج  هب  تفر و  اـطخ  هب  وا  ریـشمش  یگچاپتـسد ، یحور و  بارطـضا  رثا  رد  یلو ، درک  هلمح  وا  هب 
دندرک رـضاح  وا  شیپ  رد  ار  براـض  یتقو  .دـش  يرتسب  دـندرک و  لـقتنم  شا  هناـخ  هب  ًاروف  ار  وا  .تشادرب  يدـیدش  مخز  هیواـعم 

: دیسرپ وا  زا  هیواعم 

؟ يدرک تأرج  راک  نیا  رب  هنوگچ 

: تفگ

.مهدب وا  هب  يا  هدژم  ات  دراد  فاعم  ارم  ریما 

: تفگ هیواعم 

؟ تسیچ وت  هدژم ي 

: تفگ كرب 

هدشن هتشک  رگا  و  دسرب ، وت  هب  نآ  ربخ  ات  نک  فیقوت  ارم  يرادن  رواب  رگا  تسا و  هتـشک  نم  ياه  تسدمه  زا  یکی  بشما  ار  یلع 
.میآ وت  دزن  زاب  مشکب و  ار  وا  مورب و  هک  منک  یم  دهعت  نم  دشاب 

هب ار  وا  تقو  نامه  رگید  لقن  هب  انب  درک و  اهر  ار  وا  دـش  ملـسم  ربخ  نوچ  تشاد و  هگن  ع )  ) یلع لتق  ربخ  ندیـسر  ات  ار  وا  هیواعم 
(5  ) .دناسر لتق 

: دنتفگ دندرک  هنیاعم  ار  هیواعم  مخز  نوچ  نابیبط 

.دوش غاد  شتآ  اب  دیاب  مخز  لحم  هنرگ  درک و  هجلاعم  اود  اب  ناوت  یم  دهاوخن  يدالوا  ریما  رگا 

: تفگ دش و  یضار  لسن  عطق  هب  دیسرت و  شتآ  اب  ندرک  غاد  زا  هیواعم 

(6  ) .دنتسه یفاک  نم  يارب  هللادبع  دیزی و 

بتار صاـعورمع  بش  نآ  رد  اـضق  زا  .داتـسیا  زاـمن  هب  لوا  فص  رد  تفر و  دجـسم  هب  رـصم  رد  بش  ناـمه  رد  زین  رکب  نبورمع 
يادا يارب  ار  ( 7 « ) هفاذح  » هفینح نب  هجراخ  دورب و  دجـسم  هب  دوب  هتـسناوتن  نآ  تلاسک  باهتلا و  زا  هک  دوب  هدش  ضراع  يدیدش 

: تفگ تسناد  ار  نایرج  نوچ  تشک و  صاعورمع  ياج  هب  ار  وا  رکب  نب  ورمع  دوب و  هداتسرف  دجسم  هب  زامن 

تدرا »
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(8 « ) هجراخ هللا  دارا  ًارمع و 

: ینعی

هب يرجه  لاس 04  نابعش  هام  متسیب  زور  رد  يدارم  مجلم  نب  نامحرلادبع  اما  .ار  هجراخ  نتشک  ادخ  متساوخ و  ار  ورمع  نتشک  نم 
: دومرف دش  ربخ  اب  شندمآ  زا  ع )  ) یلع نوچ  دنیوگ  .دمآ  هفوک 

دمآ دورف  سیق  نب  ثعـشا  هناخ ي  رد  مجلم  نبا  .تسا  نآ  ماگنه  نونکا  هدنامن و  نم  هدهع ي  رب  يزیچ  نآ  زج  انامه  دیـسر ؟ ایآ 
(9  ) .درک یم  هدامآ  ار  دوخ  ریشمش  ندرک  زیت  اب  زور ، ره  دنام و  وا  هناخ ي  رد  هام  کی  و 

نبا يومع  رتخد  ماطق  يدوعـسم ، لقن  قبط  دیدرگ  وا  قشاع  دش و  هجاوم  دوب ، جراوخ  زا  زین  وا  هک  ماطق ، مان  هب  يرتخد  اب  اجنآ  رد 
دید ار  وا  مجلم  نبا  نوچ  دوب و  هفوک  نارتخد  نیرتابیز  زا  ماـطق  .دـندوب  هدـش  هتـشک  ناورهن  هعقاو  رد  شردارب  ردـپ و  دوب و  مجلم 

(10  ) .دومن يراگتساوخ  يو  زا  ًامسر  درک و  شومارف  ار  زیچ  همه 

: تفگ ماطق 

.یهد رارق  نم  لیم  قباطم  ارم  هیرهم ي  هکنیا  رب  طورشم  مریذپ  یم  دوخ  يرسمه  هب  ار  وت  لیم  لامک  اب  نم 

: تفگ نامحرلادبع 

؟ تسیچ تدوصقم  منادب  وگب 

: تفگ درک و  نیگنس  ار  رهم  دید ، میلست  ار  قشاع  هک  ماطق 

.بلاط یبا  نب  یلع  لتق  زینک و  کی  مالغ و  کی  مهرد و  رازه  هس 

: مجلم نبا 

، تروص نآ  رد  .ینک  ریگلفاغ  ار  وا  نک  یعـس  وت  ماـطق  ینک  داهنـشیپ  نم  هب  ار  یلع  لـتق  تقو  نآ  یهاوخب و  ارم  منک  یمن  روصت 
يورخا و يازج  يوش  هتشک  هار  نیا  رد  رگا  تشاد و  میهاوخ  یـشوخ  راگزور  میا و  هتفرگ  ار  دوخ  ماقتنا  ود  ره  یـشکب  ار  وا  رگا 

ناهج نیا  ياه  تمعن  زا  تسا  هدرک  هریخذ  وت  يارب  دنوادخ  هچنآ 
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: مجلم نبا  .تسا  رترادیاپ  رتهب و 

(11  ) .ما هدماین  هفوک  هب  راک  نیا  يارب  زج  نم  هک  نادب 

: تسا تفگ  ماطق  هیرهم ي  هرابرد ي  رعاش 

هحامس وذ  هقاس  ًارهم  را  ملف 

/ مجعا حیصف و  نم  ماطق  رهمک 

هنیق دبع و  فالا و  هثالث 

/ ممصملا ماسحلاب  یلع  لتق  و 

الغ نا  یلع و  نم  یلعا  رهم  الف 

(/. 12  ) مجلم نبا  لتق  نود  الا  لتق  و ال 

ماطق رهم  لثم  دوش  راد  هدهع  ار  نآ  مجع ، برع و  زا  معا  یمرک ، بحاص  هک  ار  يرهم  مدیدن  نم 

: زا دوب  ترابع  نآ  و 

ره تسین  ع )  ) یلع زا  رتنارگ  يرهم  چیه  .هدنرب و  زیت  غیت  هب  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  لتق  زینک و  کی  مالغ و  کی  مهرد و  رازه  هس 
.دوب دهاوخن  مجلم  نبا  تیانج  زا  رتدب  یتیانج  چیه  دشاب و  هیامنارگ  دنچ 

: تفگ ماطق 

زا يرگید  مدرم  درک و  مه  ار  راک  نیمه  دـنهد و  يرای  هراـب  نیا  رد  ار  وت  هک  منک  یم  هراـمه  وت  اـب  دوخ  هلیبق ي  زا  ار  یعمج  نم 
ع)  ) یلع لتق  هب  ممـصم  هک  مجلم  نبا  .تخاس  هارمه  يو  اب  ار  بابرلا  میت  هلیبق ي  نامه  زا  دلاجم  نب  نادرو  مان  هب  هفوک  نایجراخ 

: تفگ وا  هب  درک و  تاقالم  دوب  عجشا  هلیبق ي  زا  هک  هرجب  نب  بیبش  مان  هب  جراوخ  زا  یکی  اب  دوب 

!؟ یتسه ترخآ  ایند و  فرش  بلاط  ایآ 

: دیسرپ

؟ تسیچ تروظنم 

: تفگ
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: تفگ بیبش  .نک  کمک  بلاط  یبا  نب  یلع  لتق  رد  نم  هب 

مجلم نبا  يرادـن ؟ عـالطا  ص )  ) ربماـیپ ناـمز  رد  یلع  ياـه  يراکادـف  قباوس و  تامدـخ و  زا  وت  رگم  دنیـشنب ، تیازع  هب  ترداـم 
: تفگ

، نیاربانب دناسر ؟ لتق  هب  ار  ام  رازگزامن  ناردارب  دش و  ادخ  مالک  رد  مدرم  تیمکح  هب  لتاق  وا  هک  یناد  یمن  رگم  وت ، رب  ياو 

ناضمر 1 ياه  www.Ghaemiyeh.comینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 834زکرم  هحفص 404 

http://www.ghaemiyeh.com


يرهز اـب  ار  نآ  درک و  هیهت  يریـشمش  مجلم  نبا  تفریذـپ و  بیبش  سپ  ( 13  ) .تشک میهاوخ  ار  وا  دوـخ ، ینید  ناردارب  ماـقتنا  هب 
ناضمر هام  مهدزیـس  هعمج  زور  رد  هک  ماطق ، اب  اـجنآ  رد  ود  نآ  .دـمآ  هفوک  دجـسم  هب  ررقم  دـعوم  رد  سپـس  داد و  بآ  کـلهم 

يراکمه نانآ  اب  هک  تسا  هدـش  بلطواد  زین  همقلع  نب  نادرو  نب  عشاـجم  هک  تفگ  ود  نآ  هب  وا  دـندرک و  تاـقالم  دوب ، فکتعم 
دنتفرگ تسد  هب  ار  دوخ  ياهریشمش  هس  ره  تسب و  ریرح  ياه  لامتسد  اب  ار  نانآ  ياهرس  ماطق  دیسر  رارف  لمع  ماگنه  نوچ  .دنک 

دوب هدـسلا » باب   » هب فورعم  هک  دجـسم  ياهرد  زا  یکی  لباقم  رد  دـندرب و  رـس  هب  دـندنام  یم  دجـسم  رد  هک  یناسک  اب  ار  بش  و 
(14  ) .دنتسشن

تداهش بش  رد  ع )  ) ماما

زارف رب  هک  یماگنه  هام ، ینایم  ياهزور  زا  یکی  رد  یتح  .داد  یم  ربخ  دوخ  تداهـش  زا  هتـسویپ  لاس  نآ  ناضمر  هاـم  رد  ع )  ) ماـما
: دومرف دیشک و  شفیرش  نساحم  هب  تسد  دوب ، ربنم 

: دومرف نینچمه  .درک » دهاوخ  نیگنر  مرس  نوخ  اب  ار  اهوم  نیا  مدرم  نیرتیقش  »

نیا رد  امش  هک  دیشاب  هاگآ  .دیآ  یم  دیدپ  ینوگرگد  تموکح  عضو  رد  هام  نیا  رد  تساههام  رورـس  نآ  دیـسر و  ارف  ناضمر  هام 
ترضح نآ  باحصا  ( 15  ) .متـسین امـش  نایم  رد  نم  هک  تسا  نیا  شا  هناشن  درک و  دیهاوخ  جح  ریما ) نودـب   ) فص کی  رد  لاس 

: دنتفگ یم 

رمع رخآ  ياهزور  رد  ترضح  نآ  تهج ، نیمه  هب  ( 16  ) .مینک یمن  كرد  ار  نآ  يو  دهد  یم  دوخ  گرم  زا  ربخ  نخس  نیا  اب  وا 
یبش و  ع )  ) نسح شدنزرف  دزن  ار  یبش  .تفر  یم  دوخ  نادنزرف  زا  یکی  لزنم  هب  بش  ره  دوخ ،
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همقل هس  زا  شیب  درک و  یم  راطفا  ع )  ) بنیز ترـضح  رهوش  رفعج  نب  هللادبع  شداماد  دزن  رد  یبش  و  ع )  ) نیـسح شدنزرف  دزن  رد 
.دیسرپ ار  يو  ندروخ  مک  ببس  شنادنزرف  زا  یکی  .دومرف  یمن  لوانت  اذغ 

: دومرف ع )  ) ماما

.دروخ تبرض  بش  نامه  رد  سپ  تسا » هدنامن  رتشیب  بش  ود  ای  بش  کی  .دشاب  یهت  ممکش  مهاوخ  یم  نم  دیآ و  یم  ادخ  رما  »
تخادرپ تدابع  هب  سپـس  دروخ و  اذغ  همقل  هس  راطفا  یماگنه  رد  .دوب  موثلک  ما  شرتخد  نامهیم  ار  راطفا  تداهـش  بش  رد  ( 17)

تفرگ و یم  رظن  رد  ار  ناگراتـس  تاکرح  درک و  یم  هاگن  نامـسآ  هب  یهاگ  .دوب  شیوشت  بارطـضا و  رد  حبـص  ات  بش  لوا  زا  و 
: دومرف یم  دش و  یم  رتشیب  ترضح  نآ  یتحاران  شیوشت و  دش  یم  رتکیدزن  رجف  عولط  هچ  ره 

هدـعو ي ارم  هک  یبـش  تسا  نیا  تسا ؛ هتفگ  غورد  هداد  ربـخ  نم  هب  هک  یـسک  نآ  هن  میوـگ و  یم  غورد  نـم  هـن  مـسق ، ادـخ  هـب  »
نایاپ رد  ص )  ) ربماـیپ هک  دـنک  یم  لـقن  دوخ  ع )  ) یلع .دوب  هداد  يو  هب  ص )  ) مرکا ربماـیپ  ار  هدـعو  نیا  ( 18 « ) .دنا هداد  تداهش 

: دومرف نایب  ناضمر  هام  مارتحا  تلیضف و  رد  هک  يا  هبطخ 

: مدرک ضرع  درک  هیرگ 

؟ ینک یم  هیرگارچ 

: دومرف

: دیآ یم  شیپ  وت  يارب  هام  نیا  رد  هک  یتشونرس  يارب 

بضخف کقرف  یلع  هبرض  کبرـضف  دومث  هقان  رقاع  قیقـش  نیرخالا  نیلوالا و  یقـشا  ثعبنا  دق  کبرل و  یلـصت  تنا  کب و  یناک  »
: ینعی ( 19 « ) کتیحل اهنم 

وت قرف  رب  یتبرض  دنک و  یم  مایق  دومث ، هقان ي  هدنشک ي  ياتمه  ناهج ، مدرم  نیرتیقش  یتسه و  زامن  لوغشم  وت  هک  منیب  یم  ایوگ 
دیسر و نایاپ  هب  كانلوه  بش  نآ  هرخالاب  .دزاس  یم  نیگنر  نوخ  اب  ار  تنساحم  دروآ و  یم  دورف 
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هماج هب  دنتفر و  وا  یپ  رد  دندوب  هناخ  رد  هک  ینایباغرم  .درک  تکرح  دجسم  يوس  هب  حبـص  زامن  يادا  رحـس  یکیرات  رد  ع )  ) یلع
.دنتخیوآ شا 

.دنزاس رود  وا  زا  ار  اهنآ  دنتساوخ  یضعب 

: دومرف

« حئاون اهعبنت  حئاوص  نهناف  نهوعد  »

: ینعی

(20  ) .دنراد یپ  رد  ینارگ  هحون  هک  دنتسه  یناگدننک  دایرف  هک  دیراذگب  دوخ  لاح  هب  ار  اهنآ 

: تفگ ع )  ) نسح ماما 

؟ ینز یم  هک  تسا  يدب  لاف  هچ  نیا 

: دومرف

دـش و ناشیرپ  ع )  ) ماما راتفگ  زا  موثلک  ما  ( 21  ) .دش مهاوخ  هتـشک  هک  دهد  یم  یهاوگ  نم  لد  نکیل  منز ، یمن  دب  لاف  رـسپ ، يا 
: درک ضرع 

.درازگب زامن  مدرم  اب  دورب و  دجسم  هب  هدعج  هک  دییامرفب  روتسد 

: دومرف ترضح 

مزاـع درک  یم  همزمز  ار  تیب  ود  نیا  هک  یلاـح  رد  تسب و  مکحم  ار  دوـخ  دـنبرمک  هاـگ  نآ  .تخیرگ  ناوـت  یمن  یهلا  ياـضق  زا 
.دش دجسم 

([ 22  ) اکیداوب لح  اذا  توملا  نم  عزجت  اکیقال و ال  توملا  ناف  توملل  کمیزایح  ددشا 

عزج و دـیآرد ، وت  يوس  هب  هک  هاگ  نآ  گرم ، زا  .درک و  دـهاوخ  تاقالم  ار  وت  گرم  اریز  دـنبب ، مکحم  گرم  يارب  ار  دوخ  رمک 
نبا ماگنه  نیا  رد  .تفر  هدجـس  هب  تئارق  زا  سپ  تفگ و  حاتتفا  ریبکت  داتـسیا و  زامن  هب  دـش و  دجـسم  دراو  ع )  ) ماـما نکم  داـیرف 

: دز یم  دایرف  هک  یلاح  رد  مجلم 

تباصا یلحم  رب  تبرـض  نیا  اضق  زا  .دروآ  دراو  ع )  ) یلع كرابم  رـس  رب  یتبرـض  دولآ  رهز  ریـشمش  اب  یلع » ای  کل  مکحلا ال  «هللا 
خیش موحرم  .تفاکش  یناشیپ  ات  ار  ترـضح  نآ  كرابم  قرف  و  ( 23  ) دوب هدش  دراو  نآ  رب  دودبع  نب  ورمع  ریـشمش  ًاقباس  هک  درک 

ناردپ زا  ع )  ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ماما  زا  يرگید  ثیدح  یلاما »  » رد یسوط 
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: دنک یم  لقن  ع )  ) داجس ماما  زا  شیمارگ 

هعیش فورعم  رـسفم  24  ) تخاـس دراو  ترـضح  نآ  كراـبم  قرف  رب  یتبرـض  دوـب ، هدجـس  رد  ع )  ) یلع هـک  یلاـح  رد  مـجلم  نـبا 
: دنک یم  لقن  دوخ  ریسفت  رد  يزار  حوتفلاوبا 

(25  ) .درک توالت  ار  ءایبنا  هروس ي  زا  هیآ  هدزای  دز ، تبرض  ار  وا  مجلم  نبا  هک  يزامن  زا  تعکر  نیتسخن  رد  ع )  ) یلع

: دسیون یم  يزوج  نبا  طبس  ننست  لها  فورعم  دنمشناد 

و ( 26  ) دروآ دورف  ترـضح  نآ  رب  یتبرـض  مجلم  نبا  دـندرک و  هلمح  وا  هـب  رفن  دـنچ  تـفرگ  رارق  بارحم  رد  ماـما  هـک  یماـگنه 
نآ لاح  نیا  رد  .درک  نیگنر  ار  شفیرش  نساحم  دش و  يراج  بارحم  رد  ع )  ) یلع رس  زا  نوخ  .دنتخیرگ  شناهارمه  اب  هلـصافالب 

: دومرف ترضح 

«: هبعکلا بر  تزف و  »

.مدش راگتسر  هک  دنگوس  هبعک  ادخ  هب 

: دومرف توالت  ار  هیآ  نیا  سپس 

(. 27 « ) يرخا هرات  مکجرخن  انم  مکدیعن و  اهیف  مکانقلخ و  هنم  »

: دز دایرف  دروخ  تبرض  یتقو  ع )  ) یلع

نب مثق  سپ  .دز  یم  دوخ  ریـشمش  اب  ار  وا  هکنآ  رگم  دش  یمن  کیدزن  وا  هب  یـسک  دنتفاتـش و  مجلم  نبا  یپ  زا  مدرم  .دـیریگب  ار  وا 
: تفگ وا  هب  دندروآ ، ع )  ) یلع دزن  هب  ار  وا  نوچ  .دیبوک  نیمز  هب  تفرگ و  لغب  ار  وا  تخات و  شیپ  سابع 

؟ مجلم رسپ 

: تفگ

: دومرف نسح  شدنزرف  هب  تخانش  ار  براض  ترضح  یتقو  يرآ 

وا اب  مراگدرورپ  دزن  رد  ات  نک  قحلم  نم  هب  ار  وا  مدُرم  رگا  سپ  .نک  مکحم  ار  شدـنب  ریـس و  ار  شمکـش  شاب ، تنمـشد  بظاوم 
میلگ رد  ار  ع )  ) یلع مشاه ، ینب  قافتا  هب  ع )  ) نینسح ( 28  ) .منک یم  صاصق  ای  مشخب  یم  ار  وا  ای  مدـنام  هدز  رگا  منک و  جاجتحا 

راب دندرب  هناخ  هب  دنتشاذگ و 
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.دندروآ ترضح  نآ  دزن  هب  ار  مجلم  نبا  رگید 

: دومرف تسیرگن و  وا  هب  ع )  ) نینمؤملاریما

يدارم دـنزرف  .تسیچ  وا  هرابرد ي  نم  يأر  هک  دـید  مهاوخ  مدـنام  ملاس  رگا  و  هتـشک ، ارم  هک  نانچ  دیـشکب ، ار  وا  مدرم  نم  رگا 
: تفگ

كاله ار  وا  یلاعت  قح  دـنک  تناـیخ  ارم  رگا  سپ  .ما  هداد  رهز  رگید  مهرد  رازه  هب  ما و  هدـیرخ  مهرد  رازه  هب  ار  ریـشمش  نیا  نم 
: تفگ وا  هب  موثلک  ما  عقوم  نیا  رد  ( 29  ) دنادرگ

: تفگ نوعلم  نآ  یتشک ؟ ار  نینمؤملاریما  ادخ ، نمشد  يا 

.ما هتشک  ار  وت  ردپ  هکلب  ما ، هتشکن  ار  نینمؤملاریما 

: تفگ موثلک  ما 

: تفگ تحاقو  اب  زاب  مجلم  نبا  .دبای  افش  تحارج  نیا  زا  ترضح  نآ  هک  مراودیما 

ار همه  دـننک  تمـسق  نیمز  لها  ناـیم  رد  ار  نآ  رگا  هک  ما  هدز  یتبرـض  ار  وا  نم  هک  هللاو  .دوب  یهاوخ  ناـیرگ  شیارب  هک  منیب  یم 
(30  ) .دنک كاله 

: دومرف دیشون و  ار  ریش  نآ  زا  یمک  .دندروآ  ترضح  نآ  يارب  ریش  يردق 

درگ يو  نیلاب  هب  هفوک  ناکـشزپ  دروخ  تبرـض  ع )  ) ماما هک  یماگنه  .دینکن  تیذا  ار  وا  دـیهدب و  ریـش  نیا  زا  زین  دوخ  ینادـنز  هب 
شـشداد روتـسد  دـید  ار  مخز  وا  یتقو  .درک  یم  هجلاـعم  ار  تاـحارج  هک  دوب  ورمع  نب  ریثا  رترهاـم  همه  زا  ناـنآ  نیب  رد  .دـندمآ 

.دنروایب وا  يارب  تسا  مرگ  زونه  هک  ار  يدنفسوگ 

: تفگ دروآ  نوریب  ار  نآ  هک  هاگ  نآ  داد و  رارق  تبرض  لحم  رد  دروآ و  نوریب  نآ  زا  یگر  سپس 

یتاود ذـغاک و  ع )  ) ماما ماگنه  نیا  رد  .تسین  رثوم  هجلاعم  هدیـسر و  زغم  هب  تبرـض  نیا  اریز  نکب ، ار  دوخ  ياه  تیـصو  یلع  اـی 
.تشون ع )  ) نیسح نسح و  شدنزرف  ود  هب  باطخ  ار  دوخ  تیصو  تساوخ و 
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زا يا  هدـع  ار  تیـصو  نیا  .تسا  ملاع  نایاپ  ات  رـشب  ماـمت  يارب  تقیقح  رد  یلو  تسا  ع )  ) نینـسح هب  باـطخ  هچرگ  تیـصو ، نیا 
تیصو لصا  هتبلا  ( 31  ) دنا هدرک  لقن  دنـس  رکذ  اب  دنا  هتـسیز  یم  وازا  دعب  یـضر و  دیـس  موحرم  زا  لبق  هک  یناخروم  ناثدـحم و 

: میروآ یم  ار  نآ  زا  یتمسق  کنیا  .تسا  هدروآ  هغالبلا  جهن  رد  یضر  دیس  موحرم  هک  تسا  نآ  زا  رتشیب 

انوک رجالل و  المعا  قحلاب و  الوق  امکنع و  يوز  اهنم  ءیـش  یلع  افـسات  امکتغب و ال  نا  ایندـلا و  اـیغبت  ـال  نا  هللا و  يوقتب  امکیـصوا 
.ًانوع مولطملل  ًامصخ و  ملاظلل 

زا ایند  زا  هچنآ  رب  دـیآ و  امـش  غارـس  هب  ایند  هچرگ  دیـشابن ، اـیند  یپ  رد  هکنیا  منک و  یم  شرافـس  ادـخ  زا  سرت  اوقت و  هب  ار  اـمش 
.دیشاب مولظم  روای  ملاظ و  نمـشد  مینک و  راک  یهلا )  ) شاداپ رجا و  يارب  دییوگب و  ار  قح  نخـس  دیروخم  فسأت  دیهد  یم  تسد 

: لوقی ص )  ) مکدج تعمس  یناف  مکنیب ، تاذ  حالص  مکرما و  مظن  هللا و  يوقتب  باتک  هغلب  نم  یلها و  يدلو و  عیمج  امکیصوا و 

« .مایصلا هالصلا و  هماع  نم  لضفلا  نیبلا  تاذ  حالص  »

روما مظن  دنوادخ و  زا  سرت  يوقت و  هب  دـسر  یم  نانآ  هب  ما  همانتیـصو  نیا  هک  ار  یناسک  منادـناخ و  نادـنزرف و  مامت  امـش و  نم ،
: دومرف یم  هک  مدینش  ص )  ) امشدج زا  نم  هک  اریز  منک ، یم  شرافس  نیبلا  تاذ  حالصا  دوخ و 

.تسا رترب  هزور  زامن و  لاس  کی  زا  مدرم  نایم  حالصا 

.مکترضحب اوعیضی  مههاوفا و ال  اوبغت  الف  ماتیالا  یف  هللا  هللا 

.مهترویس هنا  اننظ  یتح  مهب  یصوی  لاز  ام  .مکیبن  هیصو  مهناف  مکناریج  یف  هللا  هللا  و 

ار ادخ  ار  ادخ 

رد
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ار ادخ  .دنورب  نیب  زا  یگدیسر  مدع  رثا  رد  امش ، روضح  رد  هک  دنکن  دننامب ؛ هنـسرگ  یهاگ  ریـس و  یهاگ  هک  دنکن  نامیتی ؛ دروم 
هراومه يو  .دنتـسه  امـش  ربمایپ  شرافـس  هیـصوت و  دروم  نانآ  هک  ارچ  دـینک ، يراتفرـشوخ  دوخ  ناگیاسمه  دروم  رد  هک  ار  ادـخ 

: دومرف یم  شرافس  ناگیاسمه  هب  تبسن 

هب لـمعلاب  مکقبـسی  ـال  نآرقلا  یف  هللا  هللاو  .داد  دـهاوخ  رارق  ناـشیارب  ثرا  زا  تا  هیمهـس  يدوز  هب  میدرب  ناـمگ  اـم  هـک  اـجنآ  اـت 
.مکریغ

.مکنید دومع  اهناف  هالصلا  یف  هللا  هللاو 

.اورظانت مل  كرت  نا  هناف  متیقب  ام  هولخت  مکبر ال  تیب  یف  هللا  هللاو 

.دنریگ یشیپ  امش  زا  نآ  هب  لمع  رد  نارگید  هک  دنکن  نآرق  هب  هجوت  رد  ار  ادخ  ار  يادخ 

.تسامش نید  نوتس  هک  زامن ، دروم  رد  ار  ادخ  ار  ادخ 

دوش هدراذگ  یلاخ  رگا  هک  دیراذگن ، یلاخ  ار  نآ  دیتسه  هدـنز  هک  ماگنه  نآ  ات  ناتراگدرورپ ؛ هناخ ي  دروم  رد  ار  ادـخ  ار  ادـخ 
.دریگ یم  ارف  ار  امش  یهلا  يالب  دیوش و  یمن  هداد  تلهم 

.عطاقتلا ال ربادـتلا و  مکاـیا و  لذاـبتلا و  لـصاوتلاب و  مکیلع  .هللا و  لـیبس  یف  مکتنـسلا  مکـسفنا و  مکلاوماـب و  داـهجلا  یف  هللا  هللا  و 
.مکل بابجتسی  الف  نوعدت  مث  مکرارش  مکیلع  یلویف  رکنملا  نع  یهنلا  یف  فورعملاب  رمالا  اوکرتت 

یتسود و ياهدـنویپ  هک  تسا  مزال  امـش  رب  .ادـخ و  هرا  رد  شیوخ  ياه  نابز  اهناج و  لاوما و  اـب  داـهج  دروم  رد  ار  ادـخ  ار  ادـخ 
فورعم و هب  رما  .دیـشاب  رذح  رب  هطبار  عطق  مه و  هب  ندرک  تشپ  زا  دینکن و  شومارف  ار  شـشخب  لذـب و  دـینک و  مکحم  ار  تبحم 

طلسم امش  رب  رارشا  هک  دینکم  كرت  ار  رکنم  زا  یهن 
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.ددرگ یمن  باجتسم  دینک  اعد  هچ  ره  سپس  دنوش و  یم 

: دومرف سپس 

دیرب و ورف  ناناملسم  نوخ  رد  دیروآ و  نوریب  نیتسآ  زا  ار  دوخ  تسد  نم  تداهش  زا  دعب  امش  هک  دنکن  بلطملادبع ، ناگداون  يا 
هذه هتبرـض  نم  تم  انا  اذا  اورظنا  .یلتاقالا  یب  نلتقت  الا ال  دوش …  يزیرنوخ  يارب  يا  هناهب  نیا  دـش و  هتـشک  نانمؤم  ریما  دـییوگب 

: لوقی ص )  ) هللا لوسر  تعمس  یناف  لجرلاب ، اولثمت  و ال  هبرضب ، هبرض  هوبرضاف 

(32 « ) .روقعلا بلکلاب  ول  هلثملا و  مکایا و  »

ار وا  متفگ  دوردب  ار  ناهج  تبرـض  نیا  زا  نم  هاگره  هک  دـیرگنب  .دیـشکب  دـیاب  ار  ملتاق  اهنت  نم  نوخ  صاصق  هب  هک  دیـشاب  هاگآ 
نم هک  دیربن ،) ار  وا  ياضعا  ینیب و  شوگ و   ) دینکن هلثم  ار  وا  هک  راهنز  .دشاب و  یتبرض  ربارب  رد  یتبرض  ات  دینزب  تبرض  کی  اهنت 

: دومرف یم  هک  مدینش  ادخ  لوسر  زا 

« .دشاب هدنزگ  گس  هب  تبسن  هچرگ  دیزیهرپب ، ندرک  هلثم  زا  »

نآ رورپ  ناج  ریذـپلد و  نانخـس  هب  درـشف  یم  ار  نانآ  يولگ  هودـنا  مغ و  هک  یلاح  رد  دـندوب و  هتـسشن  شماخ  ع )  ) ماما نادـنزرف 
: دومرف درک  زاب  ار  دوخ  نامشچ  ًاددجم  نوچ  تفر و  شوه  زا  تیصو  نیا  نایاپ  رد  اما  .دنداد  یم  ارف  شوگ  ترضح 

نک و نفک  هدـب و  لسغ  ارم  دوخ  تسد  اـب  متـشذگ  رد  نوچ  .تسا  نم  رمع  رخآ  بش  بشما  .مراد  دـنچ  ینخـس  وت  اـب  نسح ، يا 
هفوک رهـش  زا  رود  ارم  هزانج ي  بش  یکیرات  رد  ناوخب و  زامن  نم  هزانج ي  رب  شاب و  نم  نفد  نفک و  لامعا  رـشابم  ًاصخـش  دوخ 

دوب و هدنز  زور  ود  ع )  ) یلع .دوشن  ربخ  اب  نآ  زا  یسک  ات  راپسب  كاخ  هب  هنایفخم 
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تایح دوردب  یگلاس  نس 36  رد  يرجه ) لاس 04  مکی  تسیب و  بش   ) ناضمر هاـم  رخآ  ههد ي  زا  زور  نیتسخن  هعمج ي  بش  رد 
: تفگ

: دومرف سپس  تفگ و  ریبکت  تفه  زامن  رد  دناوخ  زامن  وا  رب  داد و  لسغ  دوخ  تسد  اب  ار  وا  ع )  ) نسح ماما  شیمارگ  رسپ 

: ینعی هدعب » دحا  یلع  ربکت  اهنا ال  اما  »

فرـشا فجن  « ) يرغ  » مانب ییاجر  هفوک د  رد  ع )  ) یلع دوش  یمن  هتفگ  ریبکت  تفه  سکچیه  هزانج  رب  ع )  ) یلع زا  سپ  هک  دینادب 
.دش نفد  یلعف »

(33  ) دوب هام  هد  لاس و  راهچ  شتفالخ  نارود 

مالسلا هیلع  یلع  گوس  رد 

سپـس داتـسرف و  دورد  ربمایپ  رب  تفگ و  انث  وا  رب  دوتـس و  ار  ادـخ  داتـسیا و  هبطخ  هب  ع )  ) یلع نب  نسح  ع )  ) ماـما تداهـش  زا  سپ 
: تفگ

نع لیئاکیم  هنیمی و  نع  لیئربج  لتاقی و  ناک  نم  نورخالا  هلثم  يری  نل  نولوالا و  هکردی  مل  لجر  هلیللا  هذه  یف  یضم  دق  هنا  الا  »
ءارفص فلخ  ام  هنا  الا و  نآرقلا  لزنا  میرم و  نب  یسیع  اهیف  عفر  نارمع و  نب  یسوم  اهیف  ضبق  یتلا  هلیللا  یف  یفوت  دقل  هللا  هلامش و 

(34 « ) هلهال امداخ  اهب  عاتبی  نا  دارا  هئاطع  نم  تلضف  مهرد  هئامعبس  الا  ءاضیب  و ال 

دربن نوچ  هک  یـسک  .دید  دنهاوخن  ار  وا  دننام  زگره  ناگدنیآ  دنا و  هدیـسرن  وا  تقیقح  هب  ناینیـشیپ  هک  تشذـگرد  يدرم  بشما 
نب یـسوم  هک  تفای  تافو  یبش  نامه  رد  دـنگوس ، ادـخ  هب  .دـندوب  وا  پچ  فرط  رد  لیئاکیم  تسار و  فرط  رد  لیئربج  درک  یم 

دصتفه رگم  تشاذگن  اجرب  دوخ  زا  یمیس  رز و  وا  هک  دینادب  .دیدرگ  لزان  نآرق  دش و  هدرب  نامسآ  هب  یسیع  تشذگرد و  نارمع 
هک مرد 
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.درخب یمداخ  شا  هداوناخ  يارب  غلبم  نآ  اب  تساوخ  یم  دوب و  هدش  زادنا  سپ  وا  يررقم  زا 

: تفگ تساخرب و  هرارز  نب  عاقعق  سپس 

تحت نع  مهقوف و  نم  اولک  كولبق ال  سانلا  نا  ول  ریخ و  حاـتفم  کـتایح  تناـک  دـقل  هللاوف  نینمؤملا ، ریما  اـی  کـیلع  هللا  ناوضر  »
(35 « ) هرخالا یلع  ایندلا  اورثآ  همعنلا و  اوطمغ  مهنکل  مهلجرا و 

ریز رـس و  يالاب  زا  دنتفریذپ  یم  ارت  مدرم  رگا  و  دوب ، ریخ  ره  دیلک  تیگدنز  دنگوس  ادخ  هب  نانمؤم  ریما  يا  داب  وت  رب  ادخ  ناوضر 
.دندیزگرب ترخآ  رب  ار  ایند  دندرک و  یـساپسان  ار  تمعن  نانیا  نکیل  تفرگ ؛ یم  ارف  ار  نانآ  ادخ  تمعن  دـندروخ و  یم  دوخ  ياپ 

: تسا هدورس  ع )  ) یلع ياثر  رد  ار  ریز  تایبا  یلئود  دوسالاوبا 

برح نب  هیواعم  غلبا  الا 

/ انیتماشلا نویع  ترق  الف 

انومتعجف مایصلا  رهش  یفا 

/؟ انیعمجا ارط  سانلا  ریخب 

ایاطملا بکر  نم  ریخ  متلتق 

/ انیفسلا بکر  نم  اهللذ و  و 

اهاذح نم  لاعنلا  سبل  نم  و 

/ انیبملا یناثملا و  ءرق  نم  و 

نیسح یبا  هجو  تلبقتسا  اذا 

/ انیرظانلا قوف  رونلا  تیار 

تناک ثیح  شیرق  تملع  دقل 

(/. 36  ) انید ابسح و  مهریخ  کناب 

.دابم نشور  ناگدننک  تتامش  ياه  مشچ  هک  دییوگب  برح  نب  هیواعم  هب 

؟ دیدناشن مدرم  مامت  نیرتهب  گوس  هب  ار  ام  ناضمر  هام  رد  ایآ 
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، درک مار  ار  اهنآ  دش و  راوس  اهماد  رب  هک  دیتشک  ار  یسک  نیرتهب 

وا غورف  يرگنب  نیـسح  ردپ  يور  هب  رگا  .دناوخ  ار  نیبم  باتک  یناثم و  تایآ  هک  یـسک  نیرتهب  درک و  اپب  نیلعن  هک  یـسک  نیرتهب 
.تسا هتخادنا  وترپ  ناگدننیب  رس  زارف  رب  هک  ینک  یم  دهاشم  ار 

ع)  ) یلع هرابرد ي  هک  یناـسک  هلمج  زا  .یتسه  ناـنآ  نیرتهب  نید  بسح و  رد  وت  هک  تسا  هتـسناد  دـشاب  اـجکره  شیرق  یلع ، يا 
هتفگ هیثرم 
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نخـس ع )  ) نینمؤملاریما گوس  رد  نینچ  وا  .تسا  هدوب  فورعم  یباوج  رـضاح  تغالب و  رد  هک  تسا  ناـحوص  نب  هعـصعص  تسا 
: تفگ

(. یهلا ياه  تمارک   ) وت رب  داب  اراوگ  نانمؤم و  ریما  يا  داب  وت  يادف  مردام  ردپ و 

يوس هب  يدرک و  يدوس  رپ  هلماعم ي  ادـخ  اب  يدیـسر و  یتشاد  وزرآ  هچنآ  هب  يدوب و  دـهاجم  ابیکـش و  دـلوم و  هزیکاپ  وت  اـنامه 
يدش نکاس  ص )  ) یفطصم راوج  رد  دندمآ و  درگ  وت  رب  ناگتشرف  تفریذپ و  دیون  یشوخ و  اب  ار  وت  وا  یتفاتش و  دوخ  راگدرورپ 

: دومرف باریس  دوخ  ماج  زا  درک و  اطع  وت  هب  وا  تلزنم  دننام  یتلزنم  داد و  رارق  وا  راوج  رد  ار  وت  دنوادخ  و 

نمـشد هدوب و  تناتـسود  تسد  مینک و  لـمع  وـت  شور  هب  هک  داد  قـیفوت  داـهن و  تنم  اـم  رب  ار  وـت  زا  يوریپ  هک   ) دوـخ يادـخ  زا 
دیـسرن و نآ  هب  یـسک  وت  زا  شیپ  هک  يدیـسر  يا  هبترم  هب  اریز  دزاس ، روشحم  وت  اب  ار  ام  هک  مینک  یم  تلئـسم  میـشاب ) تنانمـشد 
يدرک و داهج  تروص  نیرتهب  هب  ربمایپ  شیپاشیپ  ادخ  هار  رد  وت  .درواین  تسد  هب  یسک  وت  زا  شیپ  هک  يدروآ  تسد  هب  ار  یماقم 

ماـظتنا وـت  هب  نید  دـش و  رادـیاپ  وـت  هب  مالـسا  يدرک و  شوماـخ  ار  هنتف  یتخاـس و  مکحم  ار  تنـس  يدرک و  راوتـسا  ار  ادـخ  نید 
يدرک و تباـجا  ار  ص )  ) ربماـیپ توعد  یـسک  ره  زا  شیپ  .تسا  هدـشن  عمج  وـت  ریغ  رد  هک  دـمآ  درگ  وـت  رد  یبقاـنم  تفریذـپ و 

دوخ ناج  اب  يدش و  مدقشیپ  وا  يرای  هب  یتشاد و  مدقم  رگید  زیچ  ره  رب  ار  وا  يوریپ 
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.يدیشکرب ماین  زا  وا  يرای  يارب  ار  دوخ  ریشمش  يدرک و  يراکادف  ادخ  هار  رد 

هدنکرب وت  تسد  اب  متس  كرش و  رفک و  .ش  راوخ  وت  تسد  هب  يرفاک  ره  دروخ و  تسکش  وت  هلیسو ي  هب  یتخـسرس  راکمتـس  ره 
لئاضف بقانم و  نیا  زا  دنوادخ  هک  ار  هچنآ  نینمؤملاریما  يا  وت  رب  داب  اراوگ  سپ  .يدرک  كاله  ار  ناشکرـس  ناهارمگ و  دندش و 

رتلماک و نیقی  رد  رترب و  همه  زا  مهف  ملع و  رد  يدروآ و  نامیا  همه  زا  لبق  يدوب و  ربمایپ  هب  مدرم  نیرتکیدزن  .تشاد  ینازرا  وت  رب 
دیلک وت  اریز  دزاـسن ، مورحم  وـت  رجا  زا  ار  اـم  دـنوادخ  سپ  .تسا  رتـشیب  همه  زا  مالـسا  رد  وـت  قـباوس  رتریلد و  رتعاجـش و  همه  زا 
رگا .دیدرگ  هتـسب  ریخ  ياهرد  دش و  زاب  ام  يور  هب  يدـب  ياهرد  وت  تداهـش  اب  اما  .یتسب  ام  يور  هب  ار  اهیدـب  رد  يدوب و  تاریخ 

حیجرت ترخآ  رب  ار  ایند  هک  سوسفا  یلو  دـش ، یم  ناور  نانآ  ياپ  نییاـپ  زا  رـس و  ـالاب  زا  تاریخ  دندینـش  یم  ار  وت  نانخـس  مدرم 
یکی .دندرک  یم  دیجمت  يو  مادقا  زا  دندوب و  لاحشوخ  مجلم  نبا  كانلوه  تیانج  نیا  زا  مالـسا  نانمـشد  رگید  جراوخ و  .دنداد 

: تسا هتفگ  مثق  نبا  هرابرد ي  یشاقو  ناطح  نب  نارمع  مان  هب  جراوخ  زا 

ًانازیم هللادنع  هیربلا  یفوا  هبسحاف  اموی  هرکذ  ینا ال  اناوضر  شرعلا  يذ  نم  غلبیل  الااهب  دارا  ام  یقت  نم  هبرض  ای 

منک یم  روصت  مروآ  یم  دای  هب  ار  وا  یتقو  نم  .تشادن  يدـصق  نآ  زا  یهلا  ناوضر  هب  ندیـسر  زج  هک  يراگزیهرپ  زا  یتبرـض  هچ 
یضاق .تسا و  رتنیگنس  همه  زا  شیوزارت  هفک ي  دنوادخ  دزن  هک 
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: تسا هدورس  نینچ  وا  خساپ  رد  یعفاش  هللادبع  نب  رهاط  بیط  وبا 

رهدـلا هیلع  مث  هیلع  ًاناطح  ًانارمع و  نعلا  ایند و  هنعلاف  اموی  هرکذ  ینا ال  ًاناکرا  مالـس  ـالل  مدـهیل  ـالااهب  دارا  اـم  یقـش  نم  هبرـض  اـی 
(37  ) ًانایبت ًاناهرب و  هعیرشلا  صن  هباج  رانلا  بالک  نم  امتناف  ًانالعا  ًارارسا و  هللا  نئاعل  ًالصتم 

ایند کی  مروآ  یم  دای  هب  ار  وا  هک  يزور  نم  .تشادـن  يدـصق  نآ  زا  نید  ياه  هیاپ  ندرک  ناریو  زج  هک  يراکهبت  زا  یتبرـض  هچ 
هک دیتسه  خزود  ياه  گس  زا  امش  و  ناهن ، راکـشآ و  رد  يدنوادخ  ياه  تنعل  هتـسویپ  داب  وا  رب  .منک  یم  نعل  ناطح  نارمع و  هب 
هب دجسم  رد  دش و  هداز  هبعک  رد  هک  ییالاو  ناسنا  تایح  غورف  رپ  یه  هلعـش  قیرط  نیدب  .تسا  هاوگ  دهاش و  نآ  رب  تعیرـش  صن 

داهج و رد  هن  .دید  دـهاوخن  هدـیدن و  ییاتمه  وا  يارب  ناهج  ص ،)  ) مرکا لوسر  زا  سپ  هک ، یناسنا  .دـش  شوماخ  دیـسر  تداهش 
زا يا  هعومجم  شفیرـش  دوجو  هک  اجنآ  اـت  لـئاضف ، رگید  رد  هن  یتسه ، رارـسا  زا  یهاـگآ  ملع و  رد  هن  دوب ، يریظن  وا  يارب  راـثیا 

: دنیآ یمن  درگ  یصخش  رد  زگره  هک  دوب  دادضا 

نوگانوگ تافص  وت  رد  داوج  ریقف  کسان  کتاق  عاجـش  میلح  مکاح  دهاز  دادنالا  کل  تزع  اذهلف  دادضالا  کتافـص  یف  تعمج 
رابدرب رادمتسایس و  هتسراو و  سناشنا  وت  .تفای  ناوت  یمن  ییاتمه  وت  .تفای  ناوت  یمن  ییاتمه  وت  يارب  ور  نیا  زا  دنا و  هدمآ  درگ 

، یگدنمرـش لامک  اب  ار ، نخـس  نماد  اج  نیمه  رد  هدنراگن  .یتسه  رگراثیا  دنمتواخـس و  تسدیهت و  ءيرج و  دـباع و  عاجـش و  و 
صقان یخرمین  یتح  تسا  هتسناوتن  هک  دناد  یم  دنک و  یم  هاتوک 
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رد اب  هدرک و  لمع  دوخ  هفیظو  هب  هک  تسا  لاحـشوخ  اما  .دـنک  میـسرت  ار  ع )  ) یلع ماما  نینمؤملاریما  زاتمم  یتوکلم و  هرهچ ي  زا 
.ددرگ وا  تعافش  لومشم  يزور  هک  دیاش  تسا ، هدمآ  رد  فسوی  نارادیرخ  دادع  رد  شزرا  یب  خن  هتسب  کی  نتشاد  تسرد 

یناحبس رفعج 

، مق

ع)  ) قداص ماما  هسسؤم 

لاّوش 8041 ه ق اب 51  ربارب  .ه ش ، دادرخ 7631   01

اهتشون یپ 

کلاـم نب  هللادـبع  ار  رکب  نب  ورمع  ماـن  رماـع و  نب  لازن  ار  هللادـبع  نب  كرب  ماـن  ص 312   ) لاوطلا راـبخالا  رد  يروـنید  و 2 -   1
كرب هب  بقلم  یمیرـص  هللادبع  نب  جاجح  ار  هللادبع  هب  كرب  ج 2 ص 324   ) بهذلا جورم  رد  يدوعسم  تسا و  هتـشون  يروادیص 

.تسا هتشون  هیوداز  ار  رکب  نب  ورمع  و 

ج 1 ص 731 هسایسلا ، همامالا و  ص 92  نییبلاطلا ، لتاقم   - 3

ج 6 ص 38 يربط ، خیرات   - 4

ج 3 ص 591 ریثا ، نبا  لماک 

ج 1 ص 161. نیظعاولا ، هضور 

ج 6 ص 411. دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ي  جهن  حرش   - 5

ص 03 نییبلاطلا ، لتاقم   - 6

ج 6 ص 311. دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ي  جهن  حرش 

ج 2 ص 212. یبوقعی ، خیرات   - 7

ج 2 ص 213. نامه ،  - 8

ج 2 ص 213. نامه ،  - 9

ج 2 ص 324. بهذلا ، جورم   - 10
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ج 2 ص 324. بهذلا ، جورم  ص 312  لاوطلا ، رابخالا   - 11

ج 2 ص 424  ) بهذلا جورم  رد  يدوعـسم  ص 73  نییبلاطلا ، لتاقم  ج 1 ص 285  همغلا ، فشک  ص 412  لاوطلا ، راـبخالا   - 12
.تسا هداد  تبسن  مجلم  نبا  هب  ار  ریخا  تیب  ود 

ج 1 ص 175 همغلا ، فشک   - 13

ج 2 بهذلا ، جورم   - 14
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لتاقم ج 3 ص 591  ریثا ، نبا  لـماک  ج 6 ص 511  دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ي  جـهن  حرـش  ص 38  ج 6  يربط ، خـیرات  ص 424 
51 و ج 1 ص 161 . نیظعاولا ، هضور  ج 2 ص 282  باعیتسالا ، ج 7 ص 523  هیاهنلا ، هیادبلا و  ص 23  نییبلاطلا ،

ج 1 ص 361. نیظعاولا ، هضور  هیمالسا ؛) پاچ  ص 151  دیفم ، داشرا   - 16

ج 1 ص 185. همغلا ، فشک  ج 1 ص 461  نیظعاولا ، هضور  ص 151  داشرا ،  - 17

ج 1 ص 461. نیظعاولا ، هضور   - 18

(. مق پاچ   ) ج 1 ص 792 اضرلا ، رابخا  نویع   - 19

ج 2 ص 524. بهذلا ، جورم  ج 1 ص 561  نیظعاولا ، هضور  ص 256  داشرا ، ج 2 ص 212  یبوقعی ، خیرات   - 20

ج 1 ص 485. همغلا ، فشک   - 21

ص 13. نییبلاطلا ، لتاقم  ج 2 ص 924  بهذلا ، جورم   - 22

ج 1 ص 485. همغلا ، فشک   - 23

(. میدق عبط  ج 9 ص 056  یلاما ، زا  لقن  راونالاراحب ،  - 24

ج 4 ص 524. يزار ، حوتفلا  وبا  ریسفت   - 25

(. فجن پاچ  ص 771( صاوخلا ، هرکذت   - 26

.میروآ یم  ناتنوریب  نآ  زا  رگید  راب  مینادرگ و  یم  ناتزاب  نآ  رد  میدیرفآ و  كاخ  زا  ار  امش  هیآ ي 55  هط ، هروس ي   - 27

ج 2 ص 212. یبوقعی ، خیرات   - 28

ج 1 ص 685 همغلا ، فشک   - 29

ج 6 ص 581. يربط ، خیرات 

ص 63 نییبلاطلا ، لتاقم   - 30

ص 412 لاوطلا ، رابخالا 

ج 2 ص 42 دعس ، نبا  تاقبط 
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ج 3 ص 961 ریثا ، نبا  لماک 

ج 6 ص 58 يربط ، خیرات 

ج 4 ص 953 دیرفلا ، دقع 

ج 1 ص 685. همغلا ، فشک 

ص 941 ایاصولا ، نورمعملا و  یناتسجس ، متاح  وبا   - 31

ج يربط ، خیرات 
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6 ص 58

ص 791 لوقعلا ، فحت 

ج 4 ص 141 هیقفلا ، هرضحی  نم ال 

؛ تسا هدش  لقن  نآ  زا  یتمسق  ج 2 ص 524  ، ) بهذلا جورم  رد  ج 7 ص 15  یفاک ،

ص 83. نییبلاطلا ، لتاقم 

هرامش 74. همان  هغالبلا ، جهن   - 32

ج 3 ص 313 بلاط ، یبا  لآ  بقانم   - 33

ص 221 صاوخلا ، هرکذت 

43 و ج 2 ص 312 . یبوقعی ، خیرات 

ج 2 ص 312. یبوقعی ، خیرات   - 35

ج 2 ص 824 بهذلا ، جورم   - 36

ج 4 ص 611 يربط ، خیرات 

ج 3 ص 493 ریثا ، نبا  لماک 

ج 11 ص 221 یناغا ،

دوسـالا تنب  مثیهلا  ما  هب  تسا  یتـیب  هیثرم ي 12  کـی  زا  یئزج  هک  ار  راعـشا  نـیا  نییبلاطلا ص 34  لـتاقم  رد  یناهفـصا  جرفلاوبا 
.تسا هداد  تبسن 

ج 2 ص 724 بهذلا ، جورم   - 37

.تسا هدروآ  دوخ  باتک  رد  ار  اهنآ  يدوعسم  هک  هدش  هتفگ  ناطح  نب  نارمع  تیب  ود  نیا  باوج  رد  زین  يرگید  تایبا 

مجلم نبا  هبرض   - 14

تدابع بارحم  رد  تداهش 

دندوب هدرک  هبوت  ناورهن  رد  هک  جراوخ  زا  ياهدـع  یلو  دومرف ، تعجارم  هفوک  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  تفاـی و  ناـیاپ  ناورهن  گـنج 
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.دنتشاذگ بوشآ  هنتف و  يانب  دنداد و  رس  تفلاخم  همزمز  هرابود 

زا نوچ  یلو  تشاد ، رذح  رب  تموکح  اب  تفلاخم  زا  درک و  توعد  شمارآ  هب  ار  نانآ  داتـسرف و  مایپ  نانآ  يارب  مالـسلا  هیلع  یلع 
یمخز هتـشک و  نانآ  زا  یخرب  هجیتن  رد  درک و  رام  رات و  ار  رگنایغط  وجارجاـم و  هورگ  نآ  تردـق  اـب  دـش  دـیماان  ناـشیا  تیادـه 

.تخیرگ هکم  هب  هک  دوب  دارم  هلیبق  زا  مجلم  نب  نامحرلادـبع  جراوخ ، ناـیرارف  زا  یکی  .دنتـشاذگ  رارف  هب  اـپ  مه  ياهدـعو  دـندش 
زا نت  هس  دنداد و  رارق  دوخ  تایلمع  زکرم  ار  هکم  جراوخ  نایرارف 
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(2  ) یمیمت رکب  نب  ورمع  هللا و  دبع  نب  كرب  يدارم و  مجلم  نب  نامحرلادبع  ياه  مان  هب  نانآ 

ناگتـشک ناورهن و  زا  دندرک و  یـسررب  ار  یلخاد  ياه  گنج  اهیزیرنوخ و  زور و  نآ  عاضوا  دـندمآ و  مه  درگ  اهبـش  زا  یکی  رد 
صاعورمع هیواعم و  مالسلا و  هیلع  یلع  یـشک  ردارب  يزیرنوخ و  نیا  ثعاب  هک  دندیـسر  هجیتن  نیا  هب  ماجنارـس  دندرک و  دای  دوخ 

باـختنا يا  هفیلخ  دوـخ  لـیم  هب  تسناد و  دـنهاوخ  ار  دوـخ  فـیلکت  ناناملـسم  دـنوش  هتـشادرب  ناـیم  زا  رفن  هس  نیا  رگا  دنتـسه و 
هس زا  یکی  نتـشک  دهعتم  نانآ  زا  کی  ره  هک  دندرک  دکؤم  دنگوس  هب  ار  نآ  دنتـسب و  نامیپ  مه  اب  رفن  هس  نیا  سپ  .درک  دنهاوخ 
زین هللادبع  نب  كرب  دیدرگ و  صاعورمع  نتـشک  رادهدهع  رکب  نب  ورمع  دش و  مالـسلا  هیلع  یلع  لتق  دهعتم  مجلم  نبا  .ددرگ  رفن 

(3  ) .تفرگ هدهع  هب  ار  هیواعم  لتق 

بـش دـنزاس ، یلمع  ار  دوخ  فدـه  تقو  کی  رد  رفن  هس  ره  هکنیا  يارب  دـش و  هدیـشک  هکم  رد  هناـمرحم  روط  هب  هئطوت  نیا  هشقن 
.درک تکرح  دوخ  رظن  دروم  رهـش  يوس  هب  دوخ  تیرومام  ماـجنا  يارب  کـی  ره  دـندرک و  نییعت  ار  ناـضمر  كراـبم  هاـم  مهدزون 

زین مجلم  نبا  درک و  تکرح  ماش  يوس  هب  هیواعم  لتق  يارب  هللا  دبع  نب  كرب  تفر و  رصم  هب  صاعورمع  نتشک  يارب  رکب  نبورمع 
(4  ) .دش هفوک  یهار 

تشاد هدجس  هب  رس  هیواعم  هک  یلاح  رد  داتسیا و  زامن  هب  لوا  فص  رد  دوعوم  بش  رد  تفر و  دجـسم  هب  ماش  رد  هللادبع  نب  كرب 
، یگچاپتسد یحور و  بارطضا  رثا  رد  یلو ، درک  هلمح  وا  هب  ریشمش  اب 
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لقتنم شاهناخ  هب  اروف  ار  وا  .تشادرب  يدـیدش  مخز  هیواـعم  دـمآ و  دورف  هیواـعم  نار  رب  رـس  ياـج  هب  تفر و  اـطخ  هب  وا  ریـشمش 
: دیسرپ وا  زا  هیواعم  دندرک  رضاح  وا  شیپ  رد  ار  براض  یتقو  .دش  يرتسب  دندرک و 

؟ يدرک تارج  راک  نیا  رب  هنوگچ 

: تفگ

.مهدب وا  هب  يا  هدژم  ات  دراد  فاعم  ارم  ریما 

: تفگ هیواعم 

: تفگ كرب  تسیچ ؟ وت  هدژم 

هدشن هتشک  رگا  و  دسرب ، وت  هب  نآ  ربخ  ات  نک  فیقوت  ارم  يرادن  رواب  رگا  تسا و  هتـشک  نم  ياه  تسدمه  زا  یکی  بشما  ار  یلع 
.میآ وت  دزن  زاب  مشکب و  ار  وا  مورب و  هک  منک  یم  دهعت  نم  دشاب 

وا تقو  نامه  رگید  لقن  هب  انب  درک و  اهر  ار  وا  دش  ملسم  ربخ  نوچ  تشاد و  هگن  مالسلا  هیلع  یلع  لتق  ربخ  ندیسر  ات  ار  وا  هیواعم 
(5  ) .دناسر لتق  هب  ار 

: دنتفگ دندرک  هنیاعم  ار  هیواعم  مخز  نوچ  نابیبط 

.دوش غاد  شتآ  اب  دیاب  مخز  لحم  هنرگو  درک  هجلاعم  اود  اب  ناوت  یم  دهاوخن  يدالوا  ریما  رگا 

: تفگ دش و  یضار  لسن  عطق  هب  دیسرت و  شتآ  اب  ندرک  غاد  زا  هیواعم 

(6  ) .دنتسه یفاک  نم  يارب  هللادبع  دیزی و 

بتار صاعورمع  بش  نآ  رد  اـضق  زا  .داتـسیا  زاـمن  هب  لوا  فص  رد  تفر و  دجـسم  هب  رـصم  رد  بش  ناـمه  رد  زین  رکب  نب  ورمع 
يادا يارب  ار  ( 7 ( ) هفاذح  ) هفینح نب  هجراخ  دورب و  دجـسم  هب  دوب  هتـسناوتن  نآ  تلاسک  باهتلا و  زا  هک  دوب  هدش  ضراع  يدیدش 

: تفگ تسناد  ار  نایرج  نوچ  تشک و  صاعورمع  ياج  هب  ار  وا  رکب  نب  ورمع  دوب و  هداتسرف  دجسم  هب  زامن 

(. 8 « ) هجراخ هللا  دارا  ارمع و  تدرا  »

: ینعی

متساوخ ار  ورمع  نتشک  نم 
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نوچ دنیوگ  .دـمآ  هفوک  هب  يرجه  لاس 04  نابعـش  هام  متـسیب  زور  رد  يدارم  مجلم  نب  نامحرلا  دبع  اما  .ار  هجراخ  نتـشک  ادخ  و 
: دومرف دش  ربخ  اب  شندمآ  زا  مالسلا  هیلع  یلع 

کی دمآ و  دورف  سیق  نب  ثعشا  هناخ  رد  مجلم  نبا  .تسا  نآ  ماگنه  نونکا  هدنامن و  نم  هدهع  رب  يزیچ  نآ  زج  انامه  دیسر ؟ ایآ 
زا زین  وا  هک  ماطق ، ماـن  هب  يرتخد  اـب  اـجنآ  رد  ( 9  ) .درک یم  هدامآ  ار  دوخ  ریـشمش  ندرک  زیت  اـب  زور ، ره  دـنام و  وا  هناـخ  رد  هاـم 

هعقاو رد  شردارب  ردـپ و  دوب و  مجلم  نبا  يومع  رتـخد  ماـطق  يدوعـسم ، لـقن  قبط  .دـیدرگ  وا  قشاـع  دـش و  هجاوم  دوب ، جراوـخ 
زا امـسر  درک و  شومارف  ار  زیچ  همه  دـید  ار  وا  مجلم  نبا  نوچ  دوب و  هفوک  نارتخد  نیرتابیز  زا  ماطق  .دـندوب  هدـش  هتـشک  ناورهن 

(10  ) .دومن يراگتساوخ  يو 

: تفگ ماطق 

: تفگ نامحرلادبع  .یهد  رارق  نم  لیم  قباطم  ارم  هیرهم  هکنیا  رب  طورشم  مریذپ  یم  دوخ  يرسمه  هب  ار  وت  لیم  لامک  اب  نم 

: تفگ درک و  نیگنس  ار  رهم  دید ، میلست  ار  قشاع  هک  ماطق  تسیچ ؟ تدوصقم  منادب  وگب 

.بلاط یبا  نب  یلع  لتق  زینک و  کی  مالغ و  کی  مهرد و  رازه  هس 

: مجلم نبا 

! ینک داهنشیپ  نم  هب  ار  یلع  لتق  تقو  نآ  یهاوخب و  ارم  منک  یمن  روصت 

: ماطق

میهاوخ یـشوخ  راـگزور  میاـهتفرگ و  ار  دوخ  ماـقتنا  ود  ره  یـشکب  ار  وا  رگا  تروص ، نآ  رد  .ینک  ریگلفاـغ  ار  وا  نک  یعـس  وـت 
رتهب و ناـهج  نیا  ياـه  تمعن  زا  تسا  هدرک  هریخذ  وت  يارب  دـنوادخ  هچنآ  يورخا و  يازج  يوش  هتـشک  هار  نیا  رد  رگا  تشاد و 

: مجلم نبا  .تسا  رترادیاپ 

نم هک  نادب 

ناضمر 1 ياه  www.Ghaemiyeh.comینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 834زکرم  هحفص 427 

http://www.ghaemiyeh.com


(11  ) .ما هدماین  هفوک  هب  راک  نیا  يارب  زج 

: تسا هتفگ  ماطق  هیرهم  هراب  رد  رعاش 

هحامس وذ  هقاس  ارهم  را  ملف 

مجعا حیصف و  نم  ماطق  رهمک 

هنیقو دبع  فالآ و  هثالث 

ممصملا ماسحلاب  یلع  لتق  و 

الع نا  یلع و  نم  یلعا  رهم  الف 

(12  ) مجلم نبا  لتق  نود  الا  لتق  و ال 

رازه هس  زا  دوب  ترابع  نآ  ماطق و  رهم  لـثم  دوش  راد  هدـهع  ار  نآ  مجع ، برع و  زا  معا  یمرک ، بحاـص  هک  ار  يرهم  مدـیدن  نم 
مالـسلا هیلع  یلع  زا  رتنارگ  يرهم  چـیه  .هدـنرب و  زیت  غیت  هب  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  لتق  زینک و  کی  مالغ و  کـی  مهرد و 

: تفگ ماطق  .دوب  دهاوخن  مجلم  نبا  تیانج  زا  رتدب  یتیانج  چیه  دشاب و  هیامنارگ  دنچره  تسین 

زا يرگید  درم  درک و  مهار  راـک  نیمه  دـنهد و  يراـی  هراـب  نیا  رد  ار  وـت  هـک  مـنک  یم  هارمه  وـت  اـب  دوـخ  هلیبـق  زا  ار  یعمج  نـم 
هیلع یلع  لتق  هب  ممـصم  هک  مجلم  نبا  .تخاس  هارمه  يو  اب  ار  بابرلا  میت  هلیبق  ناـمه  زا  دـلاجم  نب  نادرو  ماـن  هب  هفوک  ناـیجراخ 

: تفگ وا  هب  درک و  تاقالم  دوب  عجشا  هلیبق  زا  هک  هرجب  نب  بیبش  مان  هب  جراوخ  زا  یکی  اب  دوب  مالسلا 

: دیسرپ یتسه !؟ ترخآ  ایند و  فرش  بلاط  ایآ 

؟ تسیچ تروظنم 

: تفگ

: تفگ بیبش  .نک  کمک  بلاط  یبا  نب  یلع  لتق  رد  نم  هب 

عالطا ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نامز  رد  یلع  ياه  يراکادـف  قباوس و  تامدـخ و  زا  وت  رگم  دنیـشنب ، تیازع  هب  ترداـم 
: تفگ مجلم  نبا  يرادن ؟

، نیاربانب دناسر ؟ لتق  هب  ار  ام  رازگزامن  ناردارب  دش و  ادخ  مالک  رد  مدرم  تیمکح  هب  لئاق  وا  هک  یناد  یمن  رگم  وت ، رب  ياو 
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کلهم يرهز  اب  ار  نآ  درک و  هیهت  يریـشمش  مجلم  نبا  تفریذپ و  بیبش  ( 13  ) .تشک میهاوخ  ار  وا  دوخ ، ینید  ناردارب  ماـقتنا  هب 
فکتعم ناضمر  هام  مهدزیـس  هعمج  زور  رد  هک  ماطق ، اب  اجنآ  رد  ود  نآ  .دـمآ  هفوک  دجـسم  هب  ررقم  دـعوم  رد  سپـس  داد و  بآ 

نوچ .دنک  يراکمه  نانآ  اب  هک  تسا  هدش  بلطواد  زین  همقلع  نب  نادرو  نب  عشاجم  هک  تفگ  ود  نآ  هب  وا  دـندرک و  تاقالم  دوب ،
اب ار  بش  دنتفرگ و  تسد  هب  ار  دوخ  ياهریشمش  هس  ره  تسب و  ریرح  ياه  لامتسد  اب  ار  نانآ  ياهرس  ماطق  دیـسر  ارف  لمع  ماگنه 

(14  ) .دنتسشن دوب  هدسلا » باب   » هب فورعم  هک  دجسم  ياهرد  زا  یکی  لباقم  رد  دندرب و  رس  هب  دندنام  یم  دجسم  رد  هک  یناسک 

اهتشون یپ 

کلاـم نب  هللا  دـبع  ار  رکب  نـب  ورمع  ماـن  رماـع و  نـب  لازن  ار  هللا  دـبع  نـب  كرب  ماـن  ص 312 )  ) لاوـطلا راـبخالا  رد  يروـنید   - 1
هب بقلم  یمیرـص  هللا  دـبع  نب  جاجح  ار  هللا  دـبع  نب  كرب  ص 324 ) ج 2 ،  ) بهذلا جورم  رد  يدوعـسم  تسا و  هتـشون  يوادیص 

.تسا هتشون  هیوداز  ار  رکب  نب  ورمع  كرب و 

کلاـم نب  هللا  دـبع  ار  رکب  نـب  ورمع  ماـن  رماـع و  نـب  لازن  ار  هللا  دـبع  نـب  كرب  ماـن  ص 312 )  ) لاوـطلا راـبخالا  رد  يروـنید   - 2
هب بقلم  یمیرـص  هللا  دـبع  نب  جاجح  ار  هللا  دـبع  نب  كرب  ص 324 ) ج 2 ،  ) بهذلا جورم  رد  يدوعـسم  تسا و  هتـشون  يوادیص 

.تسا هتشون  هیوداز  ار  رکب  نب  ورمع  كرب و 

ص 92 نییبلاطلا ، لتاقم   - 3

ص 731. ج 1 ، هسایسلا ، همامالا و 

، يربط خیرات   - 4
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ص 38 ج 6 ،

ص 591 ج 3 ، ریثا ، نبا  لماک 

ص 161. ج 1 ، نیظعاولا ، هضور 

ص 411. ج 6 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   - 5

ص 03 نییبلاطلا ، لتاقم   - 6

ص 311. ج 6 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش 

ص 212. ج 2 ، یبوقعی ، خیرات   - 7

ص 213. ج 2 ، نامه ،  - 8

ص 213. ج 2 ، نامه ،  - 9

ص 324. ج 2 ، بهذلا ، جورم   - 10

ص 312 لاوطلا ، رابخالا   - 11

ص 324. ج 2 ، بهذلا ، جورم 

ص 412 لاوطلا ، رابخالا   - 12

ص 285 ج 1 ، همغلا ، فشک 

.تسا هداد  تبسن  مجلم  نبا  هب  ار  ریخا  تیب  ود  ص 424 ) ج 2 ،  ) بهذلا جورم  رد  يدوعسم  ص 73 . نییبلاطلا ، لتاقم 

ص 175. ج 1 ، همغلا ، فشک   - 13

ص 424 ج 2 ، بهذلا ، جورم   - 14

ص 38 ج 6 ، يربط ، خیرات 

ص 511 ج 6 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش 

ص 591 ج 3 ، ریثا ، نبا  لماک 
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ص 23 نییبلاطلا ، لتاقم 

ص 523 ج 7 ، هیاهنلا ، هیادبلا و 

ص 282 ج 2 ، باعیتسالا ،

ص 161. ج 1 ، نیظعاولا ، هضور 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  تداهش  یگنوگچ  ناکم و  نامز و   - 15

تداهش یگنوگچ  ناکم و  نامز و 

درک و تاقالم  دوب  عجشا  هلیبق  زا  هک  هرجب  نب  بیبش  مان  هب  جراوخ  زا  یکی  اب  دوب  مالسلا  هیلع  یلع -  لتق  هب  ممـصم  هک  مجلم  نبا 
: تفگ وا  هب 

؟ یتسه ترخآ  ایند و  فرش  بلاط  ایآ 

: دیسرپ

؟ تسیچ تروظنم 

: تفگ

: تفگ بیبش  .نک  کمک  بلاط  یبا  نب  یلع  لتق  رد  نم  هب 

عالطا ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نامز  رد  یلع  ياه  يراکادـف  قباوس و  تامدـخ و  زا  وت  رگم  دنیـشنب ، تیازع  هب  ترداـم 
: تفگ مجلم  نبا  يرادن ؟

لتق هب  ار  ام  رازگزامن  ناردارب  دش و  ادخ  مالک  رد  مدرم  تیمکح  هب  لئاق  وا  هک  یناد  یمن  رگم  وت ، رب  ياو 
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(1  ) .تشک میهاوخ  ار  وا  دوخ ، ینید  ناردارب  ماقتنا  هب  نیاربانب ، دناسر ؟

نآ .دمآ  هفوک  دجسم  هب  ررقم  دعوم  رد  سپس  داد و  بآ  کلهم  يرهز  اب  ار  نآ  درک و  هیهت  يریشمش  مجلم  نبا  تفریذپ و  بیبش 
نب عشاجم  هک  تفگ  ود  نآ  هب  وا  دـندرک و  تاقالم  دوب ، فکتعم  ناـضمر  هاـم  مهدزیـس  هعمج  زور  رد  هک  ماـطق ، اـب  اـجنآ  رد  ود 

لامتـسد اب  ار  نانآ  ياهرـس  ماطق  دیـسر  ارف  لمع  ماگنه  نوچ  .دنک  يراکمه  نانآ  اب  هک  تسا  هدـش  بلطواد  زین  همقلع  نب  نادرو 
رد دندرب و  رـس  هب  دـندنام  یم  دجـسم  رد  هک  یناسک  اب  ار  بش  دـنتفرگ و  تسد  هب  ار  دوخ  ياهریـشمش  هس  ره  تسب و  ریرح  ياه 

(2  ) .دنتسشن دوب  هدسلا » باب   » هب فورعم  هک  دجسم  ياهرد  زا  یکی  لباقم 

تداهش بش  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

رب هک  یماگنه  هام ، ینایم  ياهزور  زا  یکی  رد  یتح  .دادیم  ربخ  دوخ  تداهش  زا  هتسویپ  لاس  نآ  ناضمر  هام  رد  مالسلا  هیلع  ماما - 
: دومرف دیشک و  شفیرش  نساحم  هبتسد  دوب ، ربنم  زارف 

: دومرف نینچمه  .درک » دهاوخ  نیگنر  مرس  نوخ  اب  ار  اهوم  نیا  مدرم  نیرتیقش  »

نیا رد  امش  هک  دیشاب  هاگآ  .دیآ  یم  دیدپ  ینوگرگد  تموکح  عضو  رد  هام  نیا  رد  .تساه  هام  رورس  نآ  دیسر و  ارف  ناضمر  هام 
(3  ) .متسین امش  نایم  رد  نم  هک  تسا  نیا  شا  هناشن  درک و  دیهاوخ  جح  ریما ) نودب   ) فص کی  رد  لاس 

: دنتفگ یم  ترضح  نآ  باحصا 

(4  ) .مینک یمن  كرد  ار  نآ  یلو  دهد  یم  دوخ  گرم  زا  ربخ  نخس  نیا  اب  وا 

شدنزرف دزن  رد  ار  یبش  .تفریم  دوخ  نادنزرف  زا  یکی  لزنم  هب  بش  ره  دوخ ، رمع  رخآ  ياهزور  رد  ترضح  نآ  تهج ، نیمه  هب 
رد یبش  مالسلا و  هیلع  نسح 
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درک یم  راطفا  مالسلا -  اهیلع  بنیز -  ترضح  رهوش  رفعج  نب  هللا  دبع  شداماد  دزن  رد  یبش  مالسلا و  هیلع  نیسح -  شدنزرف  دزن 
.دیسرپ ار  يو  ندروخ  مک  ببس  شنادنزرف  زا  یکی  .دومرف  یمن  لوانت  اذغ  همقل  هس  زا  شیب  و 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما - 

تبرـض بش  ناـمه  رد  سپ  .تسا » هدـنامن  رتشیب  بش  ود  اـی  بش  کـی  .دـشاب  یهت  ممکـش  مهاوخ  یم  نم  دـیآ و  یم  ادـخ  رما  »
(5  ) .دروخ

لوا زا  تخادرپ و  تدابع  هب  سپس  دروخ و  اذغ  همقل  هس  راطفا  ماگنه  رد  .دوب  موثلک  ما  شرتخد  نامهیم  ار  راطفا  تداهش  بش  رد 
هچره تفرگ و  یم  رظن  رد  ار  ناگراتـس  تاکرح  درک و  یم  هاـگن  نامـسآ  هب  یهاـگ  .دوب  شیوشت  بارطـضا و  رد  حبـص  اـت  بش 

: دومرف یم  دشیم و  رتشیب  ترضح  نآ  یتحاران  شیوشت و  دشیم  رتکیدزن  رجف  عولط 

تداهـش هدعو  ارم  هک  یبش  تسا  نیا  تسا ؛ هتفگ  غورد  هداد  ربخ  نم  هب  هک  یـسک  نآ  هن  میوگ و  یم  غورد  نم  هن  مسق ، ادـخ  هب  »
(6 « ) .دنا هداد 

هللا یلـص  ربمایپ  هک  دـنک  یم  لقن  دوخ  مالـسلا  هیلع  یلع -  .دوب  هداد  يو  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ار  هدـعو  نیا 
: دومرف نایب  ناضمر  هام  مارتحا  تلیضف و  رد  هک  يا  هبطخ  نایاپ  رد  ملس  هلآ و  هیلع و 

.درک هیرگ 

: مدرک ضرع 

؟ ینک یم  هیرگ  ارچ 

: دومرف

: دیآ یم  شیپ  وت  يارب  هام  نیا  رد  هک  یتشونرس  يارب 

بضخف کقرف  یلع  هبرض  کبرـضف  دومث  هقان  رقاع  قیقـش  نیرخآلا  نیلوالا و  یقـشا  ثعبنا  دق  کبرل و  یلـصت  تنا  کب و  یناک  »
(. 7 « ) کتیحل اهنم 

: ینعی

وت قرف  رب  یتبرـض  دـنک و  یم  مایق  دومث ، هقان  هدنـشک  ياتمه  ناهج ، مدرم  نیرت  یقـش  یتسه و  زامن  لوغـشم  وت  هک  منیب  یم  ایوگ 
تنساحم دروآ و  یم  دورف 
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حبص زامن  يادا  يارب  رحـس  یکیرات  رد  مالـسلا  هیلع  یلع -  دیـسر و  نایاپ  هب  كانلوه  بش  نآ  هرخالاب  .دزاسیم  نیگنر  نوخ  اب  ار 
.دنتخیوآ شا  هماج  هب  دنتفر و  وا  یپ  رد  دندوب  هناخ  رد  هک  ینایباغرم  .درک  تکرح  دجسم  يوس  هب 

.دنزاس رود  وا  زا  ار  اهنآ  دنتساوخ  یضعب 

: دومرف

: ینعی حئاون » اهعبتت  حئاوص  نهناف  نهوعد  »

(8  ) .دنراد یپ  رد  ینارگ  هحون  هک  دنتسه  یناگدننک  دایرف  هک  دیراذگب  دوخ  لاح  هب  ار  اهنآ 

: تفگ مالسلا  هیلع  نسح -  ماما 

؟ ینز یم  هک  تسا  يدب  لاف  هچ  نیا 

: دومرف

(9  ) .دش مهاوخ  هتشک  هک  دهد  یم  یهاوگ  نم  لد  نکیل  منزیمن ، دب  لاف  رسپ ، يا 

: درک ضرع  دش و  ناشیرپ  مالسلا  هیلع  ماما -  راتفگ  زا  موثلک  ما 

.درازگب زامن  مدرم  اب  دورب و  دجسم  هب  هدعج  هک  دییامرفب  روتسد 

: دومرف ترضح 

مزاـع درک  یم  همزمز  ار  تیب  ود  نیا  هک  یلاـح  رد  تسب و  مکحم  ار  دوـخ  دـنبرمک  هاـگ  نآ  .تخیرگ  ناوـت  یمن  یهلا  ياـضق  زا 
.دش دجسم 

(10  ) اکیداوب لح  اذا  اکیقال  توملا  ناف  توملا  نم  عزجت  توملل و ال  کمیز  ایح  ددشا 

عزج و دیآ ، رد  وت  يوس  هب  هک  هاگ  نآ  گرم ، زا  .درک و  دـهاوخ  تاقالم  ار  وت  گرم  اریز  دـنبب ، مکحم  گرم  يارب  ار  دوخ  رمک 
.نکم دایرف 

مجلم نبا  ماگنه  نیا  رد  .تفر  هدجس  هب  تئارق  زا  سپ  تفگ و  حاتتفا  ریبکت  داتسیا و  زامن  هب  دش و  دجسم  دراو  مالسلا  هیلع  ماما - 
: دیزیم دایرف  هک  یلاح  رد 

رب تبرـض  نیا  اضق  زا  .دروآ  دراو  مالـسلا  هیلع  یلع -  كرابم  رـس  رب  یتبرـض  دولآ  رهز  ریـشمش  اب  یلع ، » اـی  کـل  ـال  مکحلا  «هللا 
نآ كرابم  قرف  و  ( 11  ) دوب هدش  دراو  نآ  رب  دودبع  نب  ورمع  ریشمش  اقباس  هک  درک  تباصا  یلحم 
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زا مالـسلا  هیلع  اضرلا -  یـسوم  نب  یلع  ماما  زا  يرگید  ثیدـح  یلاما »  » رد یـسوط  خیـش  موحرم  .تفاکـش  یناشیپ  ات  ار  ترـضح 
: دنک یم  لقن  مالسلا  هیلع  داجس -  ماما  زا  شیمارگ  ناردپ 

فورعم رسفم  ( 12  ) .تخاس دراو  ترضح  نآ  كرابم  قرف  رب  یتبرض  دوب ، هدجـس  رد  مالـسلا  هیلع  یلع -  هک  یلاح  رد  مجلم  نبا 
: دنک یم  لقن  دوخ  ریسفت  رد  يزار  حوتفلاوبا  هعیش 

(13  ) .درک توالت  ار  ءاـیبنا  هروس  زا  هیآ  هدزاـی  دز ، تبرـض  ار  وا  مجلم  نبا  هک  يزاـمن  زا  تعکر  نیتسخن  رد  مالـسلا  هیلع  یلع - 
: دسیونیم يزوج  نبا  طبس  ننست  لها  فورعم  دنمشناد 

و ( 14  ) دروآ دورف  ترـضح  نآ  رب  یتبرـض  مجلم  نبا  دـندرک و  هلمح  وا  هـب  رفن  دـنچ  تـفرگ  رارق  بارحم  رد  ماـما  هـک  یماـگنه 
نیا رد  .درک  نیگنر  ار  شفیرش  نساحم  دش و  يراج  بارحم  رد  مالسلا  هیلع  یلع -  رس  زا  نوخ  .دنتخیرگ  شناهارمه  اب  هلصافالب 

: دومرف ترضح  نآ  لاح 

«: هبعکلا بر  تزف و  »

.مدش راگتسر  هک  دنگوس  هبعک  يادخ  هب 

: دومرف توالت  ار  هیآ  نیا  سپس 

(15  ) .يرخا هرات  مکجرخن  اهنم  مکدیعن و  اهیف  مکانقلخ و  اهنم 

: دز دایرف  دروخ  تبرض  یتقو  مالسلا  هیلع  یلع - 

سابع نب  مثق  سپ  .دزیم  دوخ  ریشمش  اب  ار  وا  هکنآ  رگم  دشیمن  کیدزن  وا  هب  یسک  دنتفاتـش و  مجلم  نبا  یپ  زا  مدرم  .دیریگب  ار  وا 
: تفگ وا  هب  دنروآ ، مالسلا  هیلع  یلع -  دزن  هب  ار  وا  نوچ  .دیبوک  نیمز  هب  تفرگ و  لغب  ار  وا  تخات و  شیپ 

؟ مجلم رسپ 

: تفگ

: دومرف نسح  شدنزرف  هب  تخانش  ار  براض  ترضح  یتقو  .يرآ 

وا اب  مراگدرورپ  دزن  رد  ات  نک  قحلم  نم  هب  ار  وا  مدرم  رگا  سپ  .نک  مکحم  ار  شدـنب  ریـس و  ار  شمکـش  شاب ، تنمـشد  بظاوم 
جاجتحا
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مالسلا هیلع  یلع -  مشاه ، ینب  قافتا  هب  مالسلا -  امهیلع  نینسح -  ( 16  ) .منکیم صاصق  ای  مشخبیم  ار  وا  ای  مدنام  هدنز  رگا  منک و 
.دندروآ ترضح  نآ  دزن  هب  ار  مجلم  نبا  رگید  راب  .دندرب  هناخ  هب  دنتشاذگ و  میلگ  رد  ار 

: دومرف تسیرگن و  وا  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما - 

يدارم دـنزرف  .تسیچ  وا  هراـب  رد  نم  يار  هک  دـید  مهاوخ  مدـنام  ملاـس  رگا  و  هتـشک ، ارم  هک  ناـنچ  دیـشکب ، ار  وا  مدرم  نم  رگا 
: تفگ

كاله ار  وا  یلاعت  قح  دـنک  تناـیخ  ارم  رگا  سپ  .ما  هداد  رهز  رگید  مهرد  رازه  هب  ما و  هدـیرخ  مهرد  رازه  هب  ار  ریـشمش  نیا  نم 
: تفگ وا  هب  موثلک  ما  عقوم  نیا  رد  ( 17  ) .دنادرگ

: تفگ نوعلم  نآ  یتشک ؟ ار  نینمؤملاریما  ادخ ، نمشد  يا 

: تفگ موثلک  ما  .ما  هتشک  ار  وت  ردپ  هکلب  ما ، هتشکن  ار  نینمؤملاریما 

: تفگ تحاقو  اب  زاب  مجلم  نبا  .دبای  افش  تحارج  نیا  زا  ترضح  نآ  هک  مراودیما 

ار همه  دـننک  تمـسق  نیمز  لـها  ناـیم  رد  ار  نآ  رگا  هک  ما  هدز  یتبرـض  ار  وا  نم  هک  هللاو  .دوب  یهاوـخ  ناـیرگ  شیارب  هک  منیبـیم 
: دومرف دیشون و  ار  ریش  نآ  زا  یمک  .دندروآ  ترضح  نآ  يارب  ریش  يردق  ( 18  ) .دنک كاله 

نیلاب هب  هفوک  ناکـشزپ  دروخ  تبرـض  مالـسلا  هیلع  ماما -  هک  یماگنه  .دینکن  تیذا  ار  وا  دیهدب و  ریـش  نیا  زا  زین  دوخ  ینادنز  هب 
داد روتـسد  دید  ار  مخز  وا  یتقو  .درک  یم  هجلاعم  ار  تاحارج  هک  دوب  ورمع  نب  ریثا  رترهام  همه  زا  نانآ  نیب  رد  .دـندمآ  درگ  يو 

.دنروایب وا  ياربتسا  مرگ  زونه  هک  ار  يدنفسوگ  شش 

نوریب ار  نآ  هک  هاگ  نآ  داد و  رارق  تبرض  لحم  رد  دروآ و  نوریب  نآ  زا  یگر  سپس 
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: تفگ دروآ 

ذغاک و مالسلا  هیلع  ماما -  ماگنه  نیا  رد  .تسین  رثؤم  هجلاعم  هدیسر و  زغم  هب  تبرض  نیا  اریز  نکب ، ار  دوخ  ياه  تیـصو  یلع  ای 
.تشون مالسلا -  امهیلع  نیسح -  نسح و  شدنزرف  ود  هب  باطخ  ار  دوخ  تیصو  تساوخ و  یتاود 

اهتشون یپ 

ص 175. ج 1 ، همغلا ، فشک   - 1

ص 424 ج 2 ، بهذلا ، جورم   - 2

ص 38 ج 6 ، يربط ، خیرات 

ص 511 ج 6 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش 

ص 591 ج 3 ، ریثا ، نبا  لماک 

ص 23 نییبلاطلا ، لتاقم 

ص 523 ج 7 ، هیاهنلا ، هیادبلا و 

ص 282 ج 2 ، باعیتسالا ،

ص 161. ج 1 ، نیظعاولا ، هضور 

ص 361. ج 1 ، نیظعاولا ، هضور  هیمالسا ؛) پاچ  ص 151( دیفم ، داشرا   - 3

ص 361. ج 1 ، نیظعاولا ، هضور  هیمالسا ؛) پاچ  ص 151( دیفم ، داشرا   - 4

ص 151 داشرا ،  - 5

ص 461 ج 1 ، نیظعاولا ، هضور 

ص 185. ج 1 ، همغلا ، فشک 

ص 461. ج 1 ، نیظعاولا ، هضور   - 6

(. مق پاچ  ، ) ص 792 ج 1 ، اضرلا ، رابخا  نویع   - 7
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ص 212 ج 2 ، یبوقعی ، خیرات   - 8

ص 256 داشرا ،

ص 561 ج 1 ، نیظعاولا ، هضور 

ص 524. ج 2 ، بهذلا ، جورم 

ص 485. ج 1 ، همغلا ، فشک   - 9

ص 924 ج 2 ، بهذلا ، جورم   - 10

ص 13. نییبلاطلا ، لتاقم 

ص 485. ج 1 ، همغلا ، فشک   - 11

(. میدق عبط  ص 056( ج 9 ، یلاما ، زا  لقن  راونالا ، راحب   - 12

ص 524. ج 4 ، يزار ، حوتفلا  وبا  ریسفت   - 13

(. فجن پاچ  ص 771( صاوخلا ، هرکذت   - 14

.میروآ یم  ناتنوریب  نآ  زا  رگید  راب  مینادرگ و  یم  ناتزاب  نآ  رد  میدیرفآ و  كاخ  زا  ار  امش  هیآ 55 : هط ، هروس   - 15

ص 212. ج 2 ، یبوقعی ، خیرات   - 16

ص ج 1 ، همغلا ، فشک   - 17
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685

ص 581. ج 6 ، يربط ، خیرات 

ص 63 نییبلاطلا ، لتاقم   - 18

ص 412 لاوطلا ، رابخالا 

ص 42 ج 2 ، دعس ، نبا  تاقبط 

ص 961 ج 3 ، ریثا ، نبا  لماک 

ص 58 ج 6 ، يربط ، خیرات 

ص 953 ج 4 ، دیرفلا ، دقع 

یناحبس رفعج  خیش  هللا  تیآ  تیالو ص 337  غورف  ص 685 . ج 1 ، همغلا ، فشک 

شیاه هزیگنا  مجلم و  نبا  _16

شیاه هزیگنا  مجلم و  نبا 

ياه باتک  رد  ار  نآ  تنـس  لها  هعیـش و  و  دـنا ، هدروآ  ناـنمؤم  ریما  تداهـش  هراـبرد  نیتسخن  ناـخروم  هک  یئاـه  تیاور  عومجم 
رد فـالتخا  كدـنا  اـب  ار  اـهتیاور  نیا  .دیـسر  تداهـش  هب  جراوخ  هئطوت  اـب  ع )  ) یلع هک  دـهد  یم  ناـشن  دـنا  هدرک  لـقن  شیوـخ 
نآ لصاح  .تفای و  ناوت  یم  يدقاو  يرذالب و  هتشون  دعـس ، نبا  تاقبط  دیفم ، داشرا  یبوقعی ، خیرات  يربط ، خیرات  نوچ  ییاهباتک 

و دنتسیرگ ، یم  دوخ  ياه  هتـشک  رب  دندمآ و  درگ  جراوخ  زا  ياه  تسد  ناورهن ، گنج  نتفای  نایاپ  زا  سپ  هک  تسا  نیا  اه  هتفگ 
: تسا هتساخرب  نت  هس  زا  دمآ  دیدپ  هک  اههنتف  نیا  دنتفگ  هاگنآ  .دندرک  یم  فصو  تدابع  یئاسراپ و  هب  ار  نانآ 

نت هس  نیا  نتشک  عمج  نآ  زا  نت  هس  .دش و  دهاوخن  تسار  ناناملسم  راک  دنا  هدنز  نت  هس  نیا  ات  .هیواعم  صاع و  رسپ  ورمع  یلع ،
.دنتفرگ هدهع  هب  ار 

نب ورمع  و  ار ، هیواعم  نتشک  میمت  ینب  زا  هللا  دبع  رـسپ  كرب  .تفرگ  هدهع  هب  ار  یلع  نتـشک  دارم  ینب  زا  مجلم  رـسپ  نمحرلا  دبع 
؟ دنهد ماجنا  ار  راک  نیا  تقو  هچ  .ار  صاع  رسپ  ورمع  نتشک  میمت  ینب  زا  رکب 

ناضمر و هام  مهدفه  ای  مهدزیس  ای  مهدزای  بش  تخادرپ و  راک  هب  هام  نآ  رد  دیاب  دنیآیم و  دجـسم  هب  نانیا  ناضمر  هام  رد  دنتفگ 
نآ مهدزون  بش  تسا  روهشم  هعیش  نایم  هکنانچ  ای 
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ار يرگید  دوب  صاع  ورمع  نتـشک  رومام  هکنآ  .دنراچان  دجـسم  هب  ندمآ  زا  نت  هس  نیا  بش  نیا  رد  هک  ارچ  دـندرک ، نیعم  ار  هام 
ندروخ اب  ودـش  یمخز  دیـسر و  وا  نار  هب  شریـشمش  دز  تبرـض  هیواعم  رب  هکنآ  .تشک و  دوب  هتفر  زامن  هب  وا  ياـج  بش  نآ  هک 

؟ تسا هدوب  نینچ  ناتساد  یتسار  هب  ایآ  .درک  یلمع  ار  دوخ  دیلپ  تین  مجلم  رسپ  اما  .دیهر  گرم  زا  وراد 

.تسا هتـشون  ارنآ  رهام  یـسیونناتساد  يرادنپ  .تسا  راکـشآ  نآ  رد  ندوب  یگتخاس  ناشن  زاغآ ، زا  تسا و  دیدرت  ياج  تفگ  دیاب 
بش نیا  رد  ع )  ) یلع هکنیا  رد  .تسا  یمتح  دجسم  هب  نانآ  ندمآ  مهدزون  بش  دنیآیم و  دجـسم  هب  نت  هس  ره  نیا  ناضمر  هام  رد 

وا ياج  هب  ار  مان  هجراخ  يدرم  ارچ  تفر  صاع  ورمع  نتـشک  يارب  هکنآ  اـما  .تسین  يدـیدرت  دروخ  تبرـض  مجلم  رـسپ  تسد  هب 
زا ار  وا  یسک  ایآ  دماین ؟ دجـسم  هب  ورمع  بش  نآ  ارچ  دهد ؟ صیخـشت  ار  وا  تسناوتن  دوب و  سانـشان  يو  يارب  ورمع  ایآ  تشک ؟

قـشمد رد  سپـس  هفوک ، رد  تسخن  دیاب  ار  هئطوت  نیا  هشیر  هک  تسا  نیا  دـیآ  یم  رت  تسرد  رظن  هب  هچنآ  دوب ؟ هدرک  هاگآ  هئطوت 
سیق رسپ  ثعشا  .تسین  نکمم  وا  يارب  تفالخ  هب  یبایتسد  تسا  هدنز  یلع  ات  تسناد  یم  هیواعم  دش  هتشون  هکنانچ  .درک  وجتسج 
يربط زا  شیپ  وا  هتشون  هتشذگرد و  يرمق  يرجه  لاس 182  رد  هک  ایندلا  یبا  نبا  .دوبن  لدکی  ع )  ) یلع اب  دـش  تراشا  هکنانچ  زین 

مساق رسپ  رافغلا  دبع  زا  دوخ  دانسا  هب  بلاط  یبا  نبا  یلع  نینمؤملاریما  ماما  لا  لتقم  باتک  رد  تسا  یبوقعی  و 
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: تسهدروآ نینچ  يراصنا 

رگیدکی اب  نت  هس  نآ  رگا  .دش » راکشآ  حبص  تفگ  ودب  دش  هاگرحس  نوچ  دوب و  ثعشا  دزن  ار  بش  مجلم  نبا  مدینش  يرایسب  زا  »
تفریذپ ناوت  یم  ایآ  .دنک  وگتفگ  وا  اب  درب و  رس  هب  دجسم  رد  ار  بش  ثعشا  اب  مجلم  رـسپ  دیاب  ارچ  دندوب ، هتـشاذگ  يرارق  نانچ 
فارشالا باسنا  باتک  رد  يرذالب  .دهن  نایم  رد  ثعـشا ) اب  مهنآ   ) يرگید اب  ار  دوخ  زار  دشکب ، ار  یلع  هنایفخم  دهاوخ  یم  هکنآ 

: تسا هدروآ 

: تفگ ار  وا  ثعشا  هکنآ  ات  تفگ  یم  نخس  هتسهآ  يو  اب  دوب و  سیق  نب  ثعشا  دزن  ار  بش  مجلم  رسپ  دنا  هتفگ 

(1 « ) .دناسانش ار  وت  دادماب  هک  زیخرب  - »

: تفگ دینش  ار  وا  هتفگ  نوچ  يدع  نب  رجح 

هناخ هب  ار  دوخ  رسپ  ثعـشا  دز ، تبرـض  ار  یلع  مجلم ، رـسپ  هک  زور  نآ  دادماب  دنا ، هتـشون  زین  (.« 2  ) یتشک ار  وا  مشچ  کـی  يا  »
: تفگ ثعشا  .هتفر  ورف  شرس  هب  شیاهمشچ  تفگ  تشگزاب و  تفر و  وا  .تسا  یلاح  هچ  رد  رگنب  تفگ  داتسرف و  یلع 

(3 « ) .هدیسر وا  زغم  هب  بیسآ  هک  تسا  یسک  نامشچ  ادخ  هب  - »

وا نتشک  رد  و  دندوب ، یلع  نارای  جراوخ  میوگب  دواد ، نب  فسوی  نامیلس  خیش  یضابا ، رصاعم  سیون  خیرات  دننامه  مهاوخیمن  نم 
رب رگید  نت  ود  نآ  مجلم و  رـسپ  ناتـساد  و  تسین ، جراوخ  رامـش  رد  دوب  ناـنآ  زا  مجلم  نبا  هک  دارم  ینب  هلیبـق  دنتـشادن و  تکرش 

هدرخ هریزجلا  رد  يو  روضح  رد  مه  وا ، باتک  ياج  دـنچ  رب  .دـنزاس  ناهن  مدرم  رب  ار  تقیقح  ات  تسا  هیواعم  نازادرپ  هصق  هتخاس 
ع)  ) یلع تداهش  هئطوت  دیوگب  یسک  رگا  اما  .متشون  ودب  همان  رد  مه  متفرگ و 
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هب هک  تسه  لامتحا  نیا  ياج  میوگ  یم  مه  زاب  .منادیمن  تقیقح  زا  رود  نادـنچ  ار  شا  هتفگ  تسین ، تسا  هداتفا  اهنابز  رب  هکنانچ 
اب ثعـشا  میتشون  نیا  زا  شیپ  .میـسرب  قشمد  هب  اجنآ  زا  هفوک و  رد  ثعـشا  هب  میورب ، شیپ  میریگب و  ار  خـن  نیا  رـس  رگا  حالطـصا 

رفاک رـسپ  قفانم  ار  يو  ربنم  رد  زین  دوب ، هتـشاد  زاب  هدنک  مدرم  رب  تموکح  زا  ار  وا  تسد  ع )  ) یلع نوچ  .تشادن  شوخ  یلد  یلع 
: دسیون لحن  للم و  رد  یناتسرهش  .دناوخ 

(4 « ) .رت هتفر  نورب  نید  زا  دوب و  رتتخس  دندیروش  یلع  رب  هک  نانآ  همه  زا  ثعشا  »

اهتشون یپ 

.درک اراکشآ  ار  وا  انالف ، حبصلا  حضف  . 1

ص 394. فارشالا ، باسنا  . 2

ج 3،ص 73. دعس ، نبا  تاقبط ، ص 73، نینمؤملا ، ریما  ماما  لا  لتقم  . 3

ج 1،ص 071. لحنلا ، للملا و  . 4

تیعقاو ای  هناسفا  ماطق   - 17

تیعقاو ای  هناسفا  ماطق 

.درک یم  هدامآ  ار  دوخ  ریـشمش  ندرک  زیت  اب  زور ، ره  دنام و  وا  هناخ  رد  هام  کی  دـمآ و  دورف  سیق  نب  ثعـشا  هناخ  رد  مجلم  نبا 
(1)

نبا يومع  رتخد  ماطق  يدوعسم ، لقن  قبط  .دیدرگ  وا  قشاع  دش و  هجاوم  دوب ، جراوخ  زا  زین  وا  هک  ماطق ، مان  هب  يرتخد  اب  اجنآ  رد 
دید ار  وا  مجلم  نبا  نوچ  دوب و  هفوک  نارتخد  نیرتابیز  زا  ماـطق  .دـندوب  هدـش  هتـشک  ناورهن  هعقاو  رد  شردارب  ردـپ و  دوب و  مجلم 

(2  ) .دومن يراگتساوخ  يو  زا  امسر  درک و  شومارف  ار  زیچ  همه 

: تفگ ماطق 

.یهد رارق  نم  لیم  قباطم  ارم  هیرهم  هکنیا  رب  طورشم  مریذپ  یم  دوخ  يرسمه  هب  ار  وت  لیم  لامک  اب  نم 

: تفگ نامحرلادبع 

: تفگ درک و  نیگنس  ار  رهم  دید ، میلست  ار  قشاع  هک  ماطق  تسیچ ؟ تدوصقم  منادب  وگب 

.بلاط یبا  نب  یلع  لتق  زینک و  کی  مالغ و  کی  مهرد و  رازه  هس 
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: مجلم نبا 

! ینک داهنشیپ  نم  هب  ار  یلع  لتق  تقو  نآ  یهاوخب و  ارم  منک  یمن  روصت 

: ماطق

میهاوخ یـشوخ  راـگزور  میا و  هتفرگ  ار  دوخ  ماـقتنا  ود  ره  یـشکب  ار  وا  رگا  تروـص ، نآ  رد  .ینک  ریگلفاـغ  ار  وا  نک  یعـس  وـت 
رتهب و ناـهج  نیا  ياـه  تمعن  زا  تسا  هدرک  هریخذ  وت  يارب  دـنوادخ  هچنآ  يورخا و  يازج  يوش  هتـشک  هار  نیا  رد  رگا  تشاد و 

.تسا رترادیاپ 

: مجلم نبا 

(3  ) .ما هدماین  هفوک  هب  راک  نیا  يارب  زج  نم  هک  نادب 

: تسا هتفگ  ماطق  هیرهم  هراب  رد  رعاش 

هحامس وذ  هقاس  ارهم  را  ملف 

رهمک
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/ مجعا حیصف و  نم  ماطق 

هنیق دبع و  فالآ و  هثالث 

/ ممصملا ماسحلاب  یلع  لتق  و 

الع نا  یلع و  نم  یلعا  رهمالف 

(/. 4  ) مجلم نبا  لتق  نود  الا  لتق  و ال 

رازه هس  زا  دوب  ترابع  نآ  ماطق و  رهم  لـثم  دوش  راد  هدـهع  ار  نآ  مجع ، برع و  زا  معا  یمرک ، بحاـص  هک  ار  يرهم  مدـیدن  نم 
مالـسلا هیلع  یلع  زا  رتنارگ  يرهم  چـیه  .هدـنرب و  زیت  غیت  هب  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  لتق  زینک و  کی  مالغ و  کـی  مهرد و 

: تفگ ماطق  .دوب  دهاوخن  مجلم  نبا  تیانج  زا  رتدب  یتیانج  چیه  دشاب و  هیامنارگ  دنچره  تسین 

زا يرگید  درم  درک و  مهار  راـک  نیمه  دـنهد و  يراـی  هراـب  نیا  رد  ار  وـت  هـک  مـنک  یم  هارمه  وـت  اـب  دوـخ  هلیبـق  زا  ار  یعمج  نـم 
.تخاس هارمه  يو  اب  ار  بابرلا  میت  هلیبق  نامه  زا  دلاجم  نب  نادرو  مان  هب  هفوک  نایجراخ 

اهتشون یپ 

ص 213. ج 2 ، یبوقعی ، خیرات   - 1

ص 324. ج 2 ، بهذلا ، جورم   - 2

ص 312 لاوطلا ، رابخالا   - 3

ص 324. ج 2 ، بهذلا ، جورم 

ص 412 لاوطلا ، رابخالا   - 4

ص 285 ج 1 ، همغلا ، فشک 

ص 73. نییبلاطلا ، لتاقم 

.تسا هداد  تبسن  مجلم  نبا  هب  ار  ریخا  تیب  ود  ص 424 ) ج 2 ،  ) بهذلا جورم  رد  يدوعسم 

مالسلا هیلع  یلع  تیصو   - 18

نینموملا ریما  اقآ  تیصو 
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ار تیصو  نیا  .تسا  ملاع  نایاپ  ات  رشب  مامت  يارب  تقیقح  رد  یلو  تسا  مالسلا -  امهیلع  نینـسح -  هب  باطخ  هچرگ  تیـصو ، نیا 
(1  ) .دنا هدرک  لقن  دنس  رکذ  اب  دنا  هتسیز  یم  وا  زا  دعب  یضر و  دیس  موحرم  زا  لبق  هک  یناخروم  ناثدحم و  زا  ياهدع 

: میروآ یم  ار  نآ  زا  یتمسق  کنیا  .تسا  هدروآ  هغالبلا  جهن  رد  یضر  دیس  موحرم  هک  تسا  نآ  زا  رتشیب  تیصو  لصا  هتبلا 

انوک رجالل و  المعا  قحلاب و  الوق  امکنع و  يوز  اهنم  ءیـش  یلع  افـسات  امکتغب و ال  نا  ایندـلا و  اـیغبت  ـال  نا  هللا و  يوقتب  امکیـصوا 
.انوع مولظملل  امصخ و  ملاظلل 

تسد زا  ایند  زا  هچنآ  رب  دیآ و  امش  غارس  هب  ایند  هچرگ  دیشابن ، ایند  یپ  رد  هکنیا  منکیم و  شرافس  ادخ  زا  سرت  يوقت و  هب  ار  امش 
.دیـشاب مولظم  رواـی  ملاـظ و  نمـشد  دـینک و  راـک  یهلا )  ) شاداـپ رجا و  يارب  دـییوگب و  ار  قح  نخـس  .دـیروخم  فساـت  دـیهدیم 

هللا یلـص  مکدـج  تعمـس  یناف  مکنیب ، تاذ  حالـص  مکرما و  مظن  هللا و  يوقتب  یباتک  هغلب  نم  یلها و  يدـلو و  عیمج  امکیـصوا و 
: لوقی ملس  هلآ و  هیلع و 

« .مایصلا هالصلا و  هماع  نم  لضفا  نیبلا  تاذ  حالص  »

نانآ هب  ما  همانتیصو  نیا  هک  ار  یناسک  منادناخ و  نادنزرف و  مامت  امش و  نم ،
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هیلع هللا  یلص  امش  دجزا  نم  هک  اریز  منکیم ، شرافس  نیبلا  تاذ  حالـصا  دوخ و  روما  مظن  دنوادخ و  زا  سرت  يوقت و  هب  دسر  یم 
: دومرف یم  هک  مدینش  ملس  هلآ و  و 

یف هللا  هللاو  .مکترـضحب  اوعیـضی  مههاوفا و ال  اوبغت  الف  ماتیالا  یف  هللا  هللا  .تسا  رترب  هزور  زامن و  لاس  کـی  زا  مدرم  ناـیم  حالـصا 
.مهثرویس هنا  اننظ  یتح  مهب  یصوی  لاز  ام  .مکیبن  هیصو  مهناف  مکناریج 

زا یگدیسر  مدع  رثا  رد  امـش ، روضح  رد  هک  دنکن  دننامب ؛ هنـسرگ  یهاگ  ریـس و  یهاگ  هک  دنکن  نامیتی ؛ دروم  رد  ار  ادخ  ار  ادخ 
.دنورب نیب 

يو .دنتـسه  امـش  ربمایپ  شرافـس  هیـصوت و  دروم  نانآ  هک  ارچ  دـینک ، يراتفرـشوخ  دوخ  ناگیاسمه  دروم  رد  هک  ار  ادـخ  ار  ادـخ 
: دومرف یم  شرافس  ناگیاسمه  هب  تبسن  هراومه 

.داد دهاوخ  رارق  ناشیارب  ثرا  زا  يا  هیمهس  يدوز  هب  میدرب  نامگ  ام  هک  اجنآ  ات 

.مکریغ هب  لمعلاب  مکقبسی  نآرقلا ال  یف  هللا  هللا  و 

.مکنید دومع  اهناف  هالصلا  یف  هللا  هللا  و 

.اورظانت مل  كرت  نا  هناف  متیقب  ام  هولخت  مکبر ال  تیب  یف  هللا  هللا  و 

.دنریگ یشیپ  امش  زا  نآ  هب  لمع  رد  نارگید  هک  دنکن  نآرق ؛ هب  هجوت  رد  ار  ادخ  ار  ادخ 

.تسامش نید  نوتس  هک  زامن ، دروم  رد  ار  ادخ  ار  ادخ 

دوش هدراذـگ  یلاخ  رگا  هک  دـیراذگن ، یلاخ  ار  نآ  دـیتسه  هدـنز  هک  ماگنه  نآ  ات  ناتراگدرورپ ؛ هناـخ  دروم  رد  ار  ادـخ  ار  ادـخ 
.دریگ یم  ارف  ار  امش  یهلا  يالب  دیوش و  یمن  هداد  تلهم 

اوکرتت .عطاقتلا ال  ربادتلا و  مکایا و  لذابتلا و  لصاوتلاب و  مکیلع  .هللا و  لیبس  یف  مکتنسلا  مکسفنا و  مکلاوماب و  داهجلا  یف  هللا  هللاو 
رکنملا نع  یهنلا  فورعملاب و  رمالا 

ناضمر 1 ياه  www.Ghaemiyeh.comینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 834زکرم  هحفص 446 

http://www.ghaemiyeh.com


.مکل باجتسی  الف  نوعدت  مث  مکرارش  مکیلع  یلویف 

یتسود و ياهدـنویپ  هک  تسا  مزال  امـش  رب  .ادـخ و  هار  رد  شیوخ  ياه  نابز  اهناج و  لاوما و  اـب  داـهج  دروم  رد  ار  ادـخ  ار  ادـخ 
فورعم و هب  رما  .دیـشاب  رذحرب  هطبار  عطق  مه و  هب  ندرک  تشپ  زا  دـینکن و  شومارف  ار  شـشخب  لذـب و  دـینک و  مکحم  ار  تبحم 

.ددرگیمن باجتسم  دینک  اعد  هچره  سپس  دنوش و  یم  طلسم  امش  رب  رارشا  هک  دینکم  كرت  ار  رکنم  زا  یهن 

: دومرف سپس 

دیرب ورف  ناناملسم  نوخ  رد  دیروآ و  نوریب  نیتسآ  زا  ار  دوخ  تسد  نم  تداهـش  زا  دعب  امـش  هک  دنکن  بلطملا ، دبع  ناگداون  يا 
 … دوش يزیرنوخ  يارب  يا  هناهب  نیا  دش و  هتشک  نانمؤم  ریما  دییوگب  و 

یلص هللا  لوسر  تعمس  یناف  لجرلاب ، اولثمت  و ال  هبرضب ، هبرض  هوبرضاف  هذه  هتبرض  نم  تم  انا  اذا  اورظنا  .یلتاق  الا  یب  نلتقت  الا ال 
: لوقی ملس  هلآ و  هیلع و  هللا 

(2 « ) .روقعلا بلکلاب  ول  هلثملا و  مکایا و  »

ار وا  متفگ  دوردب  ار  ناهج  تبرـض  نیا  زا  نم  هاگره  هک  دـیرگنب  .دیـشکب  دـیاب  ار  ملتاق  اهنت  نم  نوخ  صاصق  هب  هک  دیـشاب  هاگآ 
نم هک  دیربن ،) ار  وا  ياضعا  ینیب و  شوگ و   ) دینکن هلثم  ار  وا  هک  راهنز  .دشاب و  یتبرض  ربارب  رد  یتبرض  ات  دینزب  تبرض  کی  اهنت 

: دومرف یم  هک  مدینش  ادخ  لوسر  زا 

« .دشاب هدنزگ  گس  هب  تبسن  هچرگ  دیزیهرپب ، ندرک  هلثم  زا  »

اهتشون یپ 

ص 941 ایاصولا ، نورمعملا و  یناتسجس ، متاح  وبا   - 1

ص 58 ج 6 ، يربط ، خیرات 

ص 791، لوقعلا ، فحت 

ص 141، ج 4 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال 

ص 15، ج 7 ، یفاک ،

یتمسق ص 524 ) ج 2 ، ، ) بهذلا جورم  رد 
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؛ تسا هدش  لقن  نآ  زا 

ص 83. نییبلاطلا ، لتاقم 

هرامش 74. همان  هغالبلا ، جهن   - 2

مالسلا هیلع  یلع  ماما  زا  ییاهناتساد  _19

مالسلا هیلع  یلع  اب  هلا ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ رون  یگناگی 

: دیوگ سابع  نبا 

نآ هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مشچ  ات  دمآ ، زارف  مالسلا  هیلع  یلع  هک  میدوب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دزن 
: دومرف دز و  يدنخبل  شیور  هب  داتفا  ترضح 

ارم یمین  زا  درک ، مین  ود  ار  نآ  دیرفآ و  يرون  زیچ  ره  زا  شیپ  دنوادخ  دیرفآ ؛ زیچ  ره  زا  شیپ  ار  وا  دـنوادخ  هک  هک  نآ  هب  ابحرم 
حیبست زین  ناگتـشرف  میدرک و  ادخ  حیبست  ام  تسا ، هدمآ  دـیدپ  یلع  رون  نم و  رون  زا  زیچ  همه  سپ  دـیرفآ ، ار  یلع  رگید  مین  زا  و 

نانآ ریبکت  حیبست و  نیا  و  دنتفگ ، ریبکت  زین  ناگتشرف  میتفگ و  ریبکت  ام  و  دندرک ، حیبست  زین  ناگتشرف  میتفگ و  ریبکت  ام  و  دندرک ،
(1  ) .دوب یلع  نم و  شزومآ  هب 

: دومرف مالسلا  هیلع  مظاک  ماما 

نوچ .دیرفآ  شیوخ  لالج  تمظع و  رون  عارتخا و  زا  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  رون  گرزب  يادخ 
زا ار و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لوا  مین  زا  درک ، مین  ود  ار  رون  نآ  دنیرفایب  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تساوخ 

(2  ) .دیرفاین ار  رگید  سک  چیه  رون  نآ  زا  و  دیرفآ ، ار  مالسلا  هیلع  یلع  رگید  مین 

: هدمآ یثیدح  رد 

: تشاد هضرع  مالسلاامهیلع  همطاف 

.ییوگب يزیچ  یلع  هرابرد  مدیدن  ادخ ! لوسر  يا 

: دومرف

(3 ( … !؟ دیوگب يزیچ  دوخ  هرابرد  یسک  هک  يا  هدید  رگم  تسا ، نم  ناج  یلع 

: دومرف فیقث  ناگدنیامن  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
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رد مناج  هک  ییادخ  هب  دنگوس 
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(4  ) .تسا نم  ناج  هلزنم  هب  هک  مراد  یم  لیسگ  ناتدزن  هب  ار  يدرم  هکنآ  ای  دیزادرپ  یم  تاکز  دیناوخ و  یم  زامن  ای  تسوا  تسد 

: تفگ یسک  داد ؛ خساپ  ترضح  دندرک و  شسرپ  شنارای  زا  یخرب  هرابرد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا 

.هچ یلع  سپ 

: دومرف

دیراد نم  زا  هک  یتخانـش  ره  تسا و  نم  دوخ  هلزنم  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ینعی  ( ) 5  ) يدیسرپن هک  مدوخ  زا  يدیـسرپ و  مدرم  زا  وت 
: دومرف نارجن  يراصن  اب  هلهابم  ماگنه  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تسا .) هنوگ  نامه  زین  یلع 

! ادنوادخ

! ادنوادخ تسا ، ربارب  مناج  اب  نم  دزن  وا  تسا و  نم  ناج  یلع ، نیا 

! ادنوادخ .تسا  ناهج  نز  نیرترب  همطاف  نیا 

هک ره  اب  مشزاس  حلـص و  رد  و  تسا ، گنج  رد  نانآ  اب  هک  ره  اب  مگنج  رد  نم  دنا ، نم  هون  ود  دنزرف و  ود  نیـسح ) نسح و   ) اهنیا
(6  ) .تسا شزاس  حلص و  رد  نانآ  اب 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

، دنتخیرگ ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ فارطا  زا  همه  هک  یماگنه  دحا  گنج  رد 

: دومرف یم  هدرک ، نانآ  هب  ور  ترضح 

: دنتفگ هدش ، وا  هجوتم  ینالف  ینالف و  .ما  هدرمن  ما و  هدشن  هتشک  نم  میادخ ، لوسر  نم  مدمحم ، نم 

هـشرخ نب  كامـس  هجاجدوبا  مالـسلا و  هیلع  یلع  اهنت  هاـگ  نآ  تسا ! هتفرگ  هرخـسم  سوسف و  هب  ار  اـم  زین  میا  هتخیرگ  هک  کـنیا 
: دومرف دناوخ و  ارف  ار  وا  ربمایپ  دندنام ، رادیاپ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اب  هللا ) همحر  )

تشگزاب و هجاجدوبا  .میوا  زا  نم  تسا و  نم  زا  وا  اریز  دـنامب  یلع  اما  متـشادرب ؛ وت  زا  ار  متعیب  هک  درگ  زاب  مه  وت  هجاـجدوبا ! يا 
لوسر ربارب  رد 

ناضمر 1 ياه  www.Ghaemiyeh.comینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 834زکرم  هحفص 450 

http://www.ghaemiyeh.com


: تفگ دوب  يراج  شناگدید  زا  کشا  هک  یلاح  رد  تسشن و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ

: تفگ تشادرب و  نامسآ  هب  رس  و  مور ؛) یمن   ) دنگوس ادخ  هب  زگره ! هن !

لوسر يا  مدرگ  زاب  یـسک  هچ  يوس  هب  سپ  ما ، هدرک  تعیب  امـش  اـب  نم  مشک ، یمن  دوخ  تعیب  زا  تسد  نم  دـنگوس ، ادـخ  هب  هن ،
هدـش کیدزن  هک  یلجا  دریذـپ و  یم  نایاپ  هک  يا  ییاراد  و  دوش ، یم  ناریو  هک  يا  هناخ  ای  دریم ، یم  هک  يرـسمه  يوس  هب  ادـخ ؟

؟ تسا

رد ياپ  زا  ار  وا  اهمخز  ات  داد  همادا  رازراـک  هب  هجاـجدوبا  .دروآ  تقر  وا  لاـح  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  لاـح  نیا  رد 
تفرگ شود  هب  ار  وا  مالسلا  هیلع  یلع  داتفا  رد  ياپ  زا  وا  نوچ  دوب ، رگید  هشوگ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  داتفا و  يا  هشوگ  رد  دروآ و 

(7  … ) دروآ ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دزن  هب  و 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع 

یم نامـسآ  قـفا  رد  يا  هراتـس  دـننام  نم  هب  مدرم  مدوـب ، وا  نت  هراـپ  نوـچ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  راـگزور  رد 
هک دـندرک  ربارب  رفن  جـنپ  اب  ارم  سپـس  دـنتخاس ، ربارب  نم  اب  ار  ینالف  ینالف و  هکنآ  ات  دروآ  دورف  ارم  راـگزور  سپـس  دنتـسیرگن ،

: متفگ دوب !! نامثع  اهنآ  نیرترب 

(8 ! ) تخاس ربارب  هیواعم »  » دنه رسپ  اب  ارم  هک  تساک  ردقنآ  نم  ردق  زا  درکن و  هدنسب  مه  نیا  هب  راگزور  اما  هودنا ! يا 

ص)  ) ربمایپ نابز  زا  ع )  ) یلع فیصوت 

.تفر یم  هدایپ  وا  هارمه  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  یلاح  رد  دمآ  نوریب  هراوس  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ يزور 

: دومرف

هاگره هک  هدرک  رما  ارم  دنوادخ  اریز  درگرب ؛ ای  ایب  هراوس  ای  نسحلابا ! ای 
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راچان هب  هک  یهلا  دودـح  زا  يدـح  رد  رگم  ما ، هتـسشن  نوچ  ینیـشنب ، ما و  هدایپ  هاگره  یـشاب ، هدایپ  يوش و  راوس  مه  وت  ما  هراوس 
هداد صاصتخا  توبن  هب  ارم  تسا ؛ هدومرف  اطع  وت  هب  ار  نآ  لثم  هکنآ  رگم  هدادن ، یتمارک  نم  هب  دنوادخ  ینک ؛ تساخرب  تسشن و 

هک ییادـخ  هب  مسق  ییامن ؛ مایق  شروما  یتخـس  رد  يراد و  اـپ  هب  ار  شدودـح  اـت  هداد ، رارق  تما ) تسرپرـس   ) یلو نآ  رد  ار  وت  و 
رفک وت  هب  هک  ره  و  هدرواین ، نامیا  نم  هب  دنک  راکنا  ار  وت  هک  ره  هتخیگنارب ، توبن  هب  قح  هب  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم
لوق ینعم  تسا  نیا  تسا و  راگدرورپ  لضف  نآ  وت و  يارب  نم  لضف  نم و  لضف  زا  وت  لـضف  تسا ؛ هدرواـین  ادـخ  هب  ناـمیا  دزروب 

: دنوادخ

؛) 9 « ) نوعمجی امم  ریخ  وه  اوح  رفیلف  کلذبف  هتمحرب  هللا و  لضفب  لق  »

« .تسا رتهب  دینک ، یم  هتخودنا  هک  یتورث  زا  نآ  هک  دیوش  نامداش  ادخ  تمحر  لضف و  هب  امش  وگب  مدرم  هب  ربمایپ ! يا  »

يارب نیا  دشاب و  لاحشوخ  تیالو ، توبن و  هب  دیاب  هعیش  سپ  تسا ؛ مالـسلا  هیلع  یلع  تیالو  شتمحر  لوسر و  توبن  ادخ ، لضف 
يارب رگم  يدشن  قلخ  وت  یلع ! ای  ادـخ ، هب  مسق  دـنیامن ؛ یم  عمج  ایند  رد  لها  دـنزرف و  لام و  زا  نانمـشد  هچنآ  زا  تسا  رتهب  نانآ 
هارمگ دش ، هارمگ  وت  زا  سک  ره  .ددرگ  یم  حالـصا  وت  هب  هنهک  هار  دوش و  یم  هتخانـش  نید  ملاعم  وت  هب  و  تراگدرورپ ؛ شتـسرپ 

لوق ینعم  تسا  نیا  و  تسا ، هدشن  وت  هب  تیاده  درادن و  وت  تیالو  هک  ار  یسک  دنک  یمن  تیاده  دنوادخ  تسا و 
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: لجوزع دنوادخ 

(: 10 « ) يدتها مث  احلاص  لمع  نمآ و  بات و  نمل  رافغل  ینا  «و 

« ، دیآ هار  هب  دهد و  ماجنا  حلاص  لمع  دروآ و  نامیا  ددرگزاب و  هک  ار  یسک  ما  هدنزرمآ  دایز  نم  »

رب تسا  بجاو  وت  قح  منک ؛ ررقم  وت  يارب  هدرک  ضرف  نم  رب  هک  یقح  ره  هک  تسا  هدرک  رما  ارم  دنوادخ  .دیآ  وت  تیالو  هب  ینعی 
ار ادخ  وت  تیالو  اب  هک  ره  دوش ، یم  هتخانش  ادخ  نمـشد  وت  هب  دش ، یمن  هتخانـش  هللا  بزح  يدوبن  وت  رگا  دروآ ؛ نامیا  هک  یـسک 

.درادن يزیچ  دنکن  تاقالم 

: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

: درک لزان  نم  رب  ار  هیآ  نیا  دنوادخ 

(: 11 « ) هتلاسر تغلب  امف  لعفت  مل  نا  کبر و  نم  کیلا  لزنا  ام  غلب  لوسرلا  اهیا  ای  »

«! ربمایپ يا  »

وا تلاـسر  یناـسرن  ار  نآ  رگا  تسا ،) هدوـب  مالـسلا  هیلع  یلع  اـی  وـت  تیـالو  نآ  هک  ، ) ناـسرب دـش  لزاـن  دـنوادخ ، زا  وـت  هب  هچنآ 
؛ » يا هدادن  ماجنا  ار  راگدرورپ ) )

شلمع دنک ، تاقالم  وت  تیالو  ریغ  هب  ار  دـنوادخ  هک  ره  تفر ؛ یم  نیب  زا  ملامعا  همه  مدـناسر ، یمن  ار  وت  تیالو  رگا  ربمایپ ، نم 
زا میوگ  هچنآ  و  دـیوگ ، راـگدرورپ  هکنآ  رگم  ار  يزیچ  میوـگن  و  تسا ؛ هدـش  تباـث  میارب  هک  تسا  يا  هدـعو  نیا  تسا و  لـطاب 

(12  ) .تسا هدرک  لزان  وت  هرابرد  هک  تسادخ 

ع)  ) یلع تیمولظم  ریوصت  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

زا یـضعب  یتـح  و  تفرگ ، یم  رارق  يدارفا  هنیک  تداـسح و  دروـم  ادـخ  لوـسر  نارود  رد  هچ  رگا  مالـسلا  هـیلع  یلع  ناـنمؤم  ریما 
روتـسد قبط  دوجو  مامت  اب  مظعا  یبن  یلو  دندرب ! یم  جـنر  ربمایپ  اب  شرادـید  مالـسلا و  هیلع  یلع  دورو  زا  ترـضح ، نآ  نارـسمه 

بقانم لئاضف و  و  هدرک ، عافد  نایقتم  يالوم  تمظع  تیصخش و  زا  یهلا 
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.دیناسر یم  مدرم  عالطا  هب  ار  وا 

تـسناد یم  زین  مالـسا  ربمایپ  و  تشاد ، رارق  ناـقفانم  ضغب  هنیک و  دروم  یلو  دوبن ، مولظم  ادـخ  لوسر  رـصع  رد  مالـسلا  هیلع  یلع 
اذل و  دش ، دهاوخ  دراو  یلع  هب  متس  اهملظ و  هچ  هجیتن  رد  و  دیسر ، دهاوخ  لمع  هلحرم  هب  و  درک ، دهاوخ  زورب  اه  هنیک  نیا  يزور 

هب ار  مالسلا  هیلع  یلع  هدنیآ  عقاوم  یخرب  رد  تشگ و  یم  يراج  شکرابم  تروص  هب  شیاهکشا  و  دوب ، هشیدنا  رکف و  رد  هتـسویپ 
موجه وا  هناخ  هب  هنوگچ  و  درک ، دناوخ  هچ  قفانم  ناشیدنادب  تیالو و  نابـصاغ  هک  تشاد  یم  راهظا  و  دومرف ، یم  ریوصت  شدوخ 
لمعلا سکع  دـیاب  هنوگچ  و  دراد ، يا  هفیظو  هچ  وا  و  دنفاکـش ، یم  مومـسم  ریـشمش  اب  ار  شکراـبم  قرف  ناـس  هچ  و  دـنروآ !! یم 

: مییامن یم  هراشا  ادخ  لوسر  نانخس  زا  دروم  ود  هب  هنیمز  نیا  رد  ام  دهد …  ناشن 

رد و  دنتفر ، شدرگ  هب  کلام  نب  سنا  شمالغ  مالسلا و  هیلع  یلع  یهارمه  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يزور  فلا :
: تشاد راهظا  مالسلا  هیلع  یلع  دنتسیرگن ، یم  تعیبط  زبس  ياضف  اه و  هفوکش  اهلگ و  هب  و  دندز ، یم  مدق  هنیدم  ياه  غاب 

! هللا لوسر  ای 

: دندومرف ادخ  ربمایپ  تسا !! توارط  اب  ابیز و  ردقچ  اهغاب -  زا  یکی  هب  درک  هراشا  غاب -  نیا 

ناهاوخدـب نانمـشد و  زا  یکی  هک  کلام  نب  سنا  .تسا  چـیه  نآ  دزن  رد  غاب  نیا  و  تسا ، رتابیز  یلیخ  تشهب  رد  وت  غاـب  یلع ! اـی 
: دیوگ یم  دوب ، نینمؤملاریما 

، دیـسر یم  هک  یغاب  ره  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  و  میدرک ، اشامت  ار  غاب  تفه  نانک  شدرگ  نانز و  مدـق  بیترت  نیمه  هب 
شباوج زین  ادخ  لوسر  و  تشاد ، یم  راهظا  ار  هلمج  نامه 
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: دیوگ یم  سنا  درک ، فقوت  یبسانم  لحم  رد  مالسا  زیزع  ربمایپ  ماجنارس  .دوب  هدومرف  زاغآ  رد  هک  دوب  نامه 

زا سپ  عیاقو  رابخا و  رکف  هب  و  دـش ، ریغتم  شا  هرهچ  دـیدرگ و  نوگرگد  ترـضح  نآ  هاگان  میدومن ، فقوت  وا  رـضحم  رد  زین  اـم 
: داتفا دوخ 

، یکب یلع و  سأر  یلع  هسار  عضوف  »

!؟ هللا لوسر  ای  کیکبی  ام  یلع : لاقف 

(: ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) لاق

« ینودقفی یتح  کل  اهنودبی  موق ال  رودص  یف  نئاغص 

هیرگ ثعاب  یلماع  هچ  ادخ  ربمایپ  يا  دیسرپ  مالسلا  هیلع  یلع  دومن !! هیرگ  هب  عورش  تشاذگ و  نینمؤملاریما  رس  رب  ار  شرس  ربمایپ 
؟ تسا هدیدرگ  امش 

: دندومرف ترضح 

هب ار  اه  ینمـشد  نآ  نانآ  تسا ، هدـش  مهارف  وت  يارب  نیقفانم  زوت  هنیک  لد  رد  هک  ییاه  ینمـشد  اـه و  ضغب  اـه و  هنیک  نآ  روصت 
یلع ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ندوب  اب  هک  دناسر  یم  ثیدـح  نیا  .مورب  ایند  زا  نم  هک  نیا  رگم  دـنروآ  یمن  لمع  هلحرم 
رارق هنایـشحو  شروی  دروم  نانچنآ  يو  زا  سپ  یلو  هدیدرگ ، همیب  نارگمتـس  ياه  متـس  ناقفانم و  ياه  هنیک  ربارب  رد  مالـسلا  هیلع 

(13  ) .دزاس یم  يراج  ار  شیاهکشا  دنازوس و  یم  ار  ربمایپ  لد  شروصت  هک  تفرگ ، دهاوخ 

ب:

شزرا تمظع و  دروم  رد  ادـخ  لوسر  و  دوب ، نابعـش  هام  هعمج  نیرخآ  رد  نآ  و  داتفا ، قافتا  هینابعـش  هبطخ  رد  هک  تسا  يا  هعقاو 
.تفگ یم  نخس  ناراد  هزور  فیلکت  ناضمر و  كرابم  هام 

: درک لاؤس  تساخرب و  شیاج  زا  مالسلا  هیلع  یلع 

! هللا لوسر  ای 

: دومرف ربمایپ  تسیچ !؟ هام  نیا  رد  لامعا  نیرتهب 

: درک ضرع  مالسلا  هیلع  یلع  درک ! هیرگ  هب  عورش  سپس  مارح ، ياهراک  زا  بانتجا 

! هللا لوسر  ای 
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: دومرف ادخ  ربمایپ  دینک ؟ یم  هیرگ  ارچ 

نیلوالا یقشا  ثعبنا  دق  کبرل و  یلصت  تنا  کب و  یناک  »
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(14  …« ) کتیحل اهنم  بضخف  کنرق  یلع  هبرض  کبرضف  دومث ، هقان  رقاع  قیقش 

قرف رب  حلاص » رتش   » هدننک یپ  زا  هیلع ) هللا  هنعل  يدارم  مجلم  نبا   ) صاخشا نیرت  یقـش  نیرتدب و  زامن  لاح  رد  ار  وت  منیب  یم  ایوگ 
.دزاس یم  نیگنر  ار  تدیفس  نساحم  نآ  نوخ  اب  و  دنز ، یم  يریشمش  تکرابم 

! هللا لوسر  ای  دیسرپ  مالسلا  هیلع  یلع 

دب ترارـش و  و  یلع ، تمظع  صـالخا و  ثیدـح  نیا  منیب ؟ یمن  وا  ریـشمش  زا  تهج  نیا  زا  يررـض  و  دـنام ، یم  ملاـس  مـنید  اـیآ 
(. 15  ) درادرب رد  ار  ترضح  نآ  نانمشد  یشیدنا 

مالسلاامهیلع ارهز  ترضح  اب  ع )  ) یلع جیوزت 

: تفگ يراصنا  هللادبع  نب  رباج 

: تفگ دمآ و  رکبوبا  مدوب ، رضاح  ادخ  لوسر  تمدخ  هب  دجسم  رد  يزور  »

! هللا لوسر  ای 

يارب زا  ار  لالب  مدرک و  وت  تمدخ  فرـص  ار  دوخ  لام  مدرک و  ترجه  دوخ  موق  زا  وت  رهب  زا  مراد و  تبحم  ردقچ  وت  هب  یناد  یم 
: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يروآرد ! نم  جیوزت  هب  ار  مالسلاامهیلع  همطاف  مهاوخ  یم  مدومن ؛ دازآ  وت 

دـید و ار  وا  باطخ  نب  رمع  هار ، رد  تفر و  نوریب  ادـخ  لوسر  دزن  زا  سپ  منکن ؛ ار  راک  نیا  نم  دـسرن  دـنوادخ  فرط  زا  یحو  ات 
: تفگ رکبوبا  دیسرپب ؛ ار  شلاوحا 

ترجه و زا  دوخ  لاوحا  دمآ و  ادخ  لوسر  تمدخ  هب  رمع  .داد  یباوج  نینچ  وا  متفگ و  وا  هب  ینخس  نینچ  مدوب و  ادخ  لوسر  دزن 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ دیـشک ، شیپ  ار  مالـسلاامهیلع  همطاف  اب  جاودزا  ياضاقت  درک و  وگزاب  ار  شندروآ  مالـسا  تبحم و 

: دومرف ملس )

: تفگ رمع  .درادن  يا  هدیاف  دشابن  یحو  ات  منک ، یم  لمع  یحو  هب  نم 

.مدید هار  رد  ار  مالسلا  هیلع  یلع  مدمآ و  نوریب  اجنآ  زا 

: دومرف

؟ يدوب اجک 

: متفگ
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هب
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.درک هلاوح  یحو  هب  ادخ  لوسر  یلو  مدوب ، هتفر  مالسلاامهیلع  همطاف  اب  جاودزا  ياضاقت  يارب  هللا  لوسر  تمدخ 

: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

: مدرک ضرع  متسشن و  وا  يولهپ  مدیسر و  هللا  لوسر  تمدخ  هب  نم 

! هللا لوسر  ای 

یمسبت ربمایپ  یسانش ؛ یم  ار  نانمـشد  اب  داهج  تدوخ و  هب  تبـسن  نم  تبارق  یناد و  یم  ار  وت  رب  مردپ  قح  یناد و  یم  ارم  قح  وت 
: دومرف هدرک و 

؟ يراد یتجاح  ایآ  مالسلا  هیلع  یلع  ای 

: مدرک ضرع 

.مناهاوخ ار  مالسلاامهیلع  همطاف  جیوزت 

: دومرف

؟ يراد رانید  مهرد و  زا  يزیچ 

: مدرک ضرع 

.مراد یهرز  رتش و 

: دومرف

.روآ نم  شیپ  ار  نآ  ياهب  شورفب و  ار  هرز  نکل  دشابن ، يا  هراچ  يراوس  ناویح  زا 

: دومرف ترضح 

یلاح رد  متخیر ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نماد  رد  متخورفب و  مهرد  داتـشه  دـص و  راهچ  هب  مدرب و  رازاب  هب  ار  هرز 
.دندوب رضاح  هباحص  زا  يا  هدع  هک 

: دومرف ربمایپ 

: دومرف دعب  تفرگ ، هاوگ  ار  هباحص  ربمایپ  مدناوخ و  نم  ناوخب و  هبطخ 

دمآ و مدزن  هب  لیئربج  مداد ؛ یلاعت  يادخ  هزاجا  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  ار  مالـسلاامهیلع  همطاف  هک  دینادب  نم ، باحـصا  هورگ  يا 
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: تفگ

: دیوگ یم  دناسر و  یم  مالس  یلاعت  يادخ 

زا شرع  نیلماح  لیئربج و  ناوخ ، هبطخ  مداد و  اهنامسآ  ندیرفآ  زا  شیپ  لاس  رازه  ود  مالسلا  هیلع  یلع  هب  ار  مالـسلاامهیلع  همطاف 
: دومرف داد و  ناملس  هب  ار  مهارد  زا  يرادقم  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  دندوب …  ناهاوگ 

: دندومرف دنداد و  دادقم  هب  مه  لوپ  يرادقم  نک ؛ هیهت  ار  هناخ  جاتحیام  سابل و  ورب و  رازاب  هب 

: دندومرف دنداد و  رذوبا  هب  لوپ  يرادقم  رخب ؛ کشم  مالسلاامهیلع  همطاف  يارب 

همطاف رس  رب  ار  نیا  ات  ناسرب  مالسلا  هیلع  یلع  رهاوخ  یناه ، ما  هب  ار  رادقم  نیا 
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: دومرف نینمؤملاریما  هب  دهن ؛ مالسلاامهیلع 

رد دندمآ و  همطاف  هناخ  رد  هب  ربمایپ  یتعاس  زا  دـعب  مسرب ؛ امـش  هب  نم  ات  نکم  زارد  وا  هب  تسد  مالـسلاامهیلع ، همطاف  لزنم  هب  ورب 
.دناشنب ار  وا  ربمایپ  تساخرب و  نینمؤملاریما  دندروآ ؛ فیرشت  هناخ  نورد  هب  ربمایپ  درک ؛ زاب  ار  رد  یناه  ما  دندز ، ار 

: دومرف

دعب دـنهد ؛ یم  هولج  وت  رب  ار  مالـسلاامهیلع  همطاـف  تسار ، تسد  رب  هکئـالم  رازه  داـتفه  اـب  لـیئربج  کـنیا  مالـسلا ! هیلع  یلع  يا 
: دومرف

همطاــف هنیــس  رب  تـشادرب و  بآ  زا  یفک  ربماــیپ  درک ؛ رــضاح  بآ  زا  رپ  یفرظ  یناــه ، ما  رواــیب ؛ بآ  زا  رپ  یفرظ  یناــه ! ما  يا 
! دومرف تخادنیب و  مالسلاامهیلع 

! ایادخ

مالـسلا هیلع  یلع  فتک  ود  ره  ناـیم  هب  تشادرب و  بآ  زا  رگید  یفک  مهد و  یم  هاـنپ  وـت  هب  میجر ، ناطیـش  زا  ار  وا  هیرذ  همطاـف و 
: دومرف تخیر و 

! ایادخ

: دومرف سپس  مهد ؛ یم  هانپ  وت  هب  میجر  ناطیش  زا  ار  وا  هیرذ  مالسلا و  هیلع  یلع 

(16 « ) .دنادرگ كرابم  امش  يود  ره  هب  امش و  يارب  ار  امش  تلصو  نیا  دنوادخ 

رسمه زا  رکشت  مالسلا و  هیلع  یلع 

هافر مدـع  یلام و  رقف  اب  و  تشاد ، ییابیکـش  ربص و  هداعلا  قوف  نینمؤملاریما  هناخ  رد  مالـسلاامهیلع  ارهز » همطاف   » هک تسین  یکش 
یم رازآ  تدش  هب  ار  مالـسلاامهیلع  ارهز  حور  و  دش ، یم  دراو  نانمؤم  ریما  هب  هک  یـسایس  ياهراشف  ربارب  رد  درک و  ارادم  یگدنز 
خلت ثداوح  نیا  زا  ار  مالـسا  خـیرات  و  تشاداو ، بجعت  هب  ار  هکئالم  هک  داد  ناحتما  ناـنچ  نآ  نیداـیم  نیا  رد  و  درک ! لـمحت  داد 

شنما هناخ  و  تشگ !! هراپ  شکدف  هلابق  و  دروخ !! یلیس  شنمشد  زا  دوب  نینمؤملاریما  رسمه  هک  یلاح  رد  همطاف  تخاس !! هدنمرش 
شروی دروم  دنتشگ ، یمن  دراو  شا  هزاجا  نودب  لیئارزع  هکئالم و  هک 

ناضمر 1 ياه  www.Ghaemiyeh.comینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 834زکرم  هحفص 461 

http://www.ghaemiyeh.com


هلمح رثا  رد  دوـب  هدـیمان  شنـسحم  ربماـیپ  هـک  ار  ینینج  و  دـش ، هدیـشک  شتآ  هـب  يو  لزنم  هللا » باـب   » و تـفرگ !! رارق  هنایــشحو 
هیلع یلع  لباقم  رد  زگره  و  درک ، لمحت  يرادرهوش  نارود  رد  ار  تامیالمان  نیا  همه  ارهز  دـیدرگ ! طقـس  دیهـش و  هنادرمناوجاـن 
 … درک دهاوخ  شاف  ار  اهنآ  یهلا  هاگشیپ  رد  يزور  و  تشاد ، هگن  رارـسا » هنازخ   » رد ار  همه  و  درکن !! زاب  تیاکـش  هب  بل  مالـسلا 
تفر یم  راصنا  رجاهم و  ياه  هناخ  رد  هب  شدـنزرف  ود  یلع و  هارمه  هب  بش  لهچ  ات  دز و  یم  اپ  تسد و  یلع » تیالو   » يارب ارهز 
تسا ییافو  اب  رسمه  نامه  ارهز  ( 17 ! ) دشن هک  دشن  یلو  دناتس  زاب  نیبصاغ  زا  ار  تیالو  هتفر  داب  رب  قح  دریگ و  کمک  نانآ  زا  ات 

هب ار  نینـسح  ياـه  تسد  و  درک ، رـس  رب  ار  ادـخ  لوسر  نهاریپ  دـندرب ، دجـسم  هب  نارگمتـس  تعیب  يارب  روز  هب  ار  یلع  نوـچ  هک 
: دومرف روتاتکید  هفیلخ  هب  باطخ  و  تفرگ ، تسد 

هکلهم زا  و  تفرگ ، ار  یلع  تسد  هاـگنآ  و  ییاـمنب !؟ میتـی  ار  منینـسح  هدوـمن و  هوـیب  ارم  هدـناسر  تداهـش  هب  ار  یلع  یهاوـخ  یم 
: تفگ ادخ  لوسر  ربق  هب  باطخ  و  ( 18 ، ) داد تاجن  نیطایش 

اور ام  قح  رد  ار  ییاه  متس  اهراشف و  هچ  رمع  رکبوبا و  و  میدومن ! لمحت  ار  ییاه  تبیصم  هچ  وت  زا  دعب  ادخ ! لوسر  يا  ردپ ، يا  »
رکیپ رب  ود  نآ  هک  درک  تیصو  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  سپـس  و  ( 19 ! ) منز یمن  فرح  نانآ  اب  مراد  رمع  ات  ادخ  هب  دـنگوس  دنتـشاد !

شرف هناخ  نآ  رد  و  درک ، یگدنز  مالسلا  هیلع  یلع  هناخ  رد  راد  هلصو  سابل  اب  ارهز  ( 20 !« ) دنناوخن زامن  يو  كاپ 
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.دیشچن ار  يدام  ذئاذل  هزم  و  دیدن ، سابل  تنیز و 

ار ارهز  دوجو  هتـسویپ  و  درک ، یم  ینادردـق  يو  ییابیکـش  تـالمحت و  ارهز و  ياـه  تبحم  ربارب  رد  ـالباقتم  زین  مالـسلا  هیلع  یلع 
یلع داد ! یم  رارق  دـیکات  دروم  ار  عوضوم  نیا  نانمـشد ، اب  شیاه  هرظاـنم  هجاـحم و  رد  و  تسناد ، یم  شیوخ  تاراـختفا  زا  یکی 

وا ات  و  دومرف ، يرازگساپس  يو  يرابدرب  ربص و  زا  و  تشاد ، راهظا  ار  تقیقح  نیا  اهراب  ارهز  همطاف  دوخ  يارب  اصخش  مالسلا  هیلع 
ناوتان مالـسلا  هیلع  یلع  ایوگ  همطاف ، تداهـش  زا  سپ  یلو  دادن …  تسد  زا  ار  شتمواقم  ربص و  و  تخابن ، ار  دوخ  یلع  دوب  هدنز 
اهدرد نیرتکاندرد  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تلحر  زا  سپ  ار  همطاـف  قارف  و  تشادـن ، رارق  ربص و  و  دوب ، هدـش 

، دش یم  رکذتم  ار  همطاف  شقن  مه  هلیسو  نیدب  دومن و  یم  تساوخ  رد  هلصوح  ربص و  نتشیوخ  يارب  ادخ  زا  و  درک ، یم  فیصوت 
ادخ لوسر  ربق  هب  باطخ  تشاذگ ، یم  اه  كاخ  ریز  رد  ار  شیافو  اب  رسمه  هک  یماگنه  و  تشاد !! یم  راهظا  ار  يو  ساپـس  مه  و 

: تفگ ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

!! يربص کتیفص  نع  هللا  لوسر  ای  لق  کب ، قاحللا  هعیرسلا  و  كراوج ، یف  هلزانلا  کتنبا  نع  ینع و  هللا ، لوسر  ای  کیلع  مالسلا  »
(21  …« ) دهسمف یلیل  اما  و  دمرسف ، ینزح  اما  هنیهرلا ، تذخا  و  هعیدولا ، تعجرتسا  دقلف  يدلجت …  اهنع  قرو 

رثا رد  ادـخ ! لوسر  يا  تسویپ ! وت  هب  تعرـس  هب  تتلحر  زا  سپ  هک  تزیزع  رتـخد  زا  و  ادـخ ! لوـسر  يا  وـت  رب  نم  دورد  مـالس و 
!! هتشگ لیدبت  يربص  مک  هب  مربص  یناوتان و  هب  مناوت  ارهز ، تقرافم 
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هودنا نزح و  رگید  نیا  زا  دعب  هک  نادب  اما  دـش ! هتفرگ  نم  زا  تورگ  دـش و  هداد  سپ  زاب  وت  تناما  یتسه ! ملاع  هدـنهد  تاجن  يا 
رد دـح  هچ  ات  همطاف  هک  دـناسر  یم  تارابع  نیا  تفر ! دـهاوخن  ممـشچ  هب  باوخ  همطاـف  قارف  زا  اـه  بش  و  تسا ، یگـشیمه  نم 

ناـس هچ  و  هدوب ، دـنمقالع  وا  هب  نازیم  هچ  اـت  نینمؤملاریما  هتـشاد و  یـساسا  شقن  مالـسلا  هیلع  یلع  تمواـقم  هیحور و  یگدـنز و 
رد نینچمه  و  دیامن !! یم  رکشت  ترضح  نآ  زا  زین  يو  تداهـش  گرم و  زا  سپ  یتح  هک  تسا  هدومنن  شومارف  ار  وا  ياه  تبحم 

( ترانک رد  هدـش  لزاـن  « ) كراوج یف  هلزاـن  و   » مالـسلا هژاو  زا  اریز  دوش ، یم  هدـید  ارهز  هدـش  مگ  ربق  هب  يا  هراـشا  تاراـبع  نیا 
: تفگ درک و  ادخ  اب  مه  یتاجانم  کی  ارهز  نفد  ماگنه  .تسا و  هدش  نفد  هللا  لوسر  ربق  رانک  رد  هک  ددرگ  یم  هدافتسا 

، کیبن هنبا  نع  ضار  ینا  مهللا  »

(22  …« ) اهسناف تشحوا  دقاهنآ  مهللا 

! ایادخ

دناسر یم  زین  زارف  نیا  .هد  شمارآ  يو  هب  ریگب و  سنا  وا  اب  سپ  دسرت ، یم  ربق  زا  وا  اهلا ! راب  متـسه ، یـضار  وت  ربمایپ  رتخد  زا  نم 
: هک دراد  یم  راعشا  و  هدومن ، مالعا  یهلا  هاگشیپ  هب  وا  زا  ار  دوخ  تیاضر  و  تسا ، هدرک  رکشت  همطاف  زا  مالسلا  هیلع  یلع  هک 

!! دیامن هیصوت  ارهز  ربق  تشحو  رد  و  هدومن ، تیاضر  نالعا  يو  ات  تسا ! دنمزاین  یلع  تیاضر  هب  شتمظع  نآ  اب  ارهز  همطاف  یتح 
: تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  روکذم  ثیدح  نیا  ردص  رد  هکنانچ 

رد اـهنت  هن  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  میریگ  یم  هجیتن  سپ  ( 23  ) .تسین رثؤم  نز  يدبا  تداعـس  رد  رهوش  تیاضر  هزادنا  هب  زیچ  چـیه 
نارود

ناضمر 1 ياه  www.Ghaemiyeh.comینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 834زکرم  هحفص 464 

http://www.ghaemiyeh.com


: دومرف یم  دای  یکین  هب  يو  زا  اهراب  و  درکن ، شومارف  ار  وا  زین  نارود  نیا  زا  دعب  هکلب  درک ، یم  رکشت  يو  زا  همطاف  تایح 

(24  … ) درک یم  يرازگساپس  يربک » هجیدخ   » ياه تبحم  تامحز و  زا  مه  ادخ  لوسر  هک  يروطنامه  … 

مالسلا اهیلع  همطاف  ترضح  يارب  رانا  هیهت 

هب ار  مناخ  رـس  تسا ، هداتفا  راد  بت  ضیرم و  مالـسلا  هیلع  همطاف  ترـضح  هک  دید  دمآ ، هناخ  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  يزور 
: دومرف ماما  دمآ ، لاح  هب  یمک  ارهز  نوچ  دوب ؛ يراج  شکرابم  ناگدید  زا  کشا  تسیرگن و  یم  وا  راسخر  هب  تفرگ و  نماد 

.بلطب نم  زا  يراد ، لیم  هچ 

: درک ضرع 

: درک ضرع  درک ؛ رارصا  ماما  هرابود  مهاوخ ، یمن  يزیچ 

: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مردپ  مهاوخ ؛ یمن  يزیچ 

.دشکب تلاجخ  ادابم  هک  نکم  يزیچ  شهاوخ  زگره  مالسلا  هیلع  یلع  ترهوش  زا 

: دومرف

.وگب یهاوخ  یم  هچنآ  نم ، قح  هب 

: درک ضرع 

: دندرک ضرع  دش ، رانا  يایوج  دمآ و  نوریب  لزنم  زا  ماما  تسا ؛ بوخ  دشاب  يرانا  رگا  يداد ، مسق  هک  الاح 

.دنا هدروآ  رانا  يرادقم  فئاط  زا  يدوهی  نوعمش  يارب  نکل  هتشذگ  رانا  لصف 

: درک ضرع  درک و  بجعت  دمآ و  نوریب  نوعمش  دز ، ار  شا  هناخ  رد  دیناسر و  نوعمش  هناخ  رد  هب  ار  دوخ  ماما 

؟ دیدروآ فیرشت  ما  هناخ  رد  هک  هدش  ثعاب  هچ 

: دومرف ترضح 

.مهاوخ یم  يزیزع  رامیب  يارب  هک  شورفب  نم  هب  ار  یکی  دشاب  یقاب  نآ  زا  هچنانچ  دنا  هدروآ  ناتیارب  يرانا  فئاط  زا  ما  هدینش 

: درک ضرع 
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، متخورف دوب  هچنآ  موش ! تیادف 

: دومرف ترضح 

؛ دشاب هدنام  یقاب  دیاش  نک ، وجتسج  هناخ  رد 

: درک ضرع 

: درک ضرع  دوب ، هداتسیا  رد  تشپ  شا  هجوز  تسین ؛ هک  مراد  نانیمطا 

.دنداد نوعمش  هب  نآ  ضوع  مهرد ، راهچ  ترضح  و  دروآ ، ماما  دزن  هب  ار  رانا  هاگنآ  تسا ، هناخ  رد  هریخذ  رانا  کی  نوعمش ! يا 

: تفگ نوعمش 

مه رد  مین  شتمیق 
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.تسا

: دومرف

یبیرغ هلان  هار ، ياـنثا  رد  دـش ، راپـسهر  هناـخ  يوس  هب  تشادرب و  ار  راـنا  دـشاب ؛ وا  يارب  زا  هیقب  هدرک  هریخذ  ار  راـنا  تلاـیع  نوچ 
، دلان یم  فعض  تدش  زا  بیرغ  ضیرم و  يروک  دید  دش ، يا  هبارخ  لخاد  ات  تفر  ادص  نآ  فرط  هب  و  هدینش ،

.دش شلاوحا  يایوج  تفرگ و  رانک  رد  ار  وا  رس  تسشن و  وا  نیلاب  رد  ترضح 

: درک ضرع 

مـضرق يارب  ناـنمؤم  ریما  دـیاش  اـت  هقطنم  نیا  هب  مدـمآ  مراد ، یناوارف  ضرق  متـسه و  نئادـم  لـها  زا  حـلاص ! زا  حـلاص ! ناوج  يا 
، مدش ضیرم  هک  دیامن  یجالع 

: دومرف ماما 

؟ يراد لیم  هچ 

: درک ضرع 

، ملیام دشاب  رانا  رگا 

: دومرف ترضح 

هب ار  یفـصن  درک و  مین  ود  ار  رانا  سپ  منک ، یمن  مورحم  ار  وت  نکل  ما  هدرک  لیـصحت  يرامیب  يارب  هک  دوب  رهـش  نیا  رد  رانا  کی 
: دومرف هاگنآ  تشادرب ؛ مالسلاامهیلع  همطاف  يارب  ار  رگید  فصن  داد و  ضیرم  ناهد 

؟ يراد لیم  هچ 

: درک ضرع 

.منونمم ییامن  ناسح  ار  رگید  فصن  رگا 

: درک باطخ  دوخ  سفن  هب  تخادنا و  ریز  هب  رس  ترضح 

يرگید هلیسو  مالسلاامهیلع  همطاف  تهج  هب  دنوادخ  دیاش  تسا ، تیاعر  راوازس  تساهنت ، بیرغ و  هبارخ  رد  ضیرم  نیا  یلع ! يا 
هک رکف  نیا  رد  اما  دـش ، هناخ  راپـسهر  ماما  درک و  اعد  ار  ماما  ضیرم  دـش ؛ مامت  ات  داد  وا  هب  ار  راـنا  رگید  فصن  سپ  .دـیامن  هیهت 
رد زا  رـس  اذل  درک ، یم  ایح  هناخ  هب  ندش  لخاد  زا  دیـسر ، هناخ  رد  هب  ات  دمآ  هناریحتم  .دـیوگب  هچ  ار  مالـسلاامهیلع  همطاف  باوج 
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یقبط یلو  هدومن  قرع  هدرک و  هیکت  مالـسلاامهیلع  همطاف  دید  رادیب ، ای  تسا  باوخ  مالـسلاامهیلع  همطاف  دـنیبب  هک  درب  شیپ  هناخ 
، لاحشوخ .دنک  یم  لوانت  تسا و  شدزن  هداعلا  قوف  رانا  زا 
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: درک ضرع  مالسلاامهیلع  همطاف  دش ؛ ایوج  هعقاو  زا  دش و  هناخ  لخاد 

یقبط هناخ ، رد  هب  هک  تسا  یـصخش  دید  تفر ، هضف  دـندز ؛ ار  هناخ  رد  هاگان  هک  دیـشکن  ینامز  دـیدرب  فیرـشت  نوچ  مع ! نبا  ای 
: تفگ تسا ، هدروآ  رانا 

(25  ) .تسا هداتسرف  مالسلاامهیلع  همطاف  يارب  نینمؤملاریما  ار  رانا  قبط  نیا 

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  تاجانم  تادابع و 

: دیوگ یم  ریبز  نب  هورع 

: تفگ دوب  نیرضاح  زا  ءادردوبا  میدرک ، یم  وگتفگ  اه  هتشذگ  ردب و  لها  لامعا  هرابرد  میدوب و  هتسشن  ادخ  لوسر  دجسم  رد  »

؟ تسا رتاشوک  تدابع  رد  و  رتشیب ، شیئاسراپ  رتمک و  شتورث  ناگمه ، زا  هک  مهد  ربخ  امش  هب  یسک  زا  دیهاوخ  یم  مدرم !!

: دنتفگ

: تفگ .يرآ 

«(. مالسلا هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  نینمؤملاریما 

: دیوگ هورع 

تقاط دندوب و  ترـضح  نانمـشد  زا  نانیا  اریز  دندنادرگ ؛ ور  وا  زا  سلجم  لها  همه  ءادردوبا  راتفگ  نیا  رطاخ  هب  دنگوس  ادـخ  هب  »
: تفگ درک و  وا  هب  ور  راصنا ، زا  يدرم  .دنتشادن  ار  ترضح  لیاضف  ندینش 

.دندرکن تقفاوم  وت  اب  مادک  چیه  نارضاح  هک  یتفگ  ینخس 

: تفگ ءادرد  وبا 

! مدرم

: منک فیرعت  امش  يارب  مدید  مدوخ  هک  ار  يزیچ 

امرخ ناتخرد  يالبال  رد  هتفرگ ، هرانک  دوخ  نامالغ  زا  هک  مدرک  هدـهاشم  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  تاغاب ، زا  یتمـسق  رد  ماـگنه  بش 
يا هلان  يادص  هک  تشذگن  يزیچ  تسا ، هتفر  شلزنم  هب  امتح  متفگ  دوخ  شیپ  .مدرک  مگ  ار  وا  نم  دـش و  رود  نم  زا  دـش ، ناهنپ 

: تفگ یم  هلان  بحاص  هک  دیسر  مشوگ  هب  شارخ  لد  يا  همغن  زیگنا و  نزح 

»
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! اراگدرورپ

مرک اب  هک  یمرج  رایسب  هچ  و  يدماین ، رب  هلباقم  ددص  رد  نم ، ندرک  باذع  اب  دوخ ، تشذگ  ملح و  رطاخ  هب  هک  یهانگ  رایسب  هچ 
! ادنوادخ يدومرف ، يراددوخ  نآ  ندومن  فشک  زا  دوخ 

راب لمع و  همان  ما و  هدنارذگ  تینامرفان  رد  ینالوط  يرمع  رگا 
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« .مرادن دیما  يزیچ  هب  تیدونشخ  زج  هب  مرادن و  ییوزرآ  تشزرمآ  ریغ  هب  تسا ، هدش  نیگنس  مهانگ 

دوخ تکرح  یب  يا  هشوگ  رد  تسا ، مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هک  مدید  ناهگان  مداتفا ، نآ  بحاص  يوجتـسج  هب  هلان  ندینـش  زا 
یم هوکـش  یهلا ، هاگرد  هب  دوخ  لاح  زا  تخادرپ و  هیرگ  اعد و  هب  هاگنآ  دناوخ ؛ يرایـسب  زامن  بش ، همین  نآ  رد  .متخاس  ناهنپ  ار 

: دوب نیا  دنوادخ  اب  ترضح ، ياه  تاجانم  هلمج  زا  درب 

! ادنوادخ »

یم تدـیدش  ياه  تبوقع  دای  هب  هک  یتقو  سپ  دـیآ ، یم  هداس  مرظن  رد  مناـهانگ  منک ، یم  رکف  تیراوگرزب  وفع و  رد  هک  هاـگنآ 
هب ار  نآ  وت  یلو  ما  هدرک  شومارف  ار  نآ  نم  هک  منک  دروخرب  یهانگ  هب  لمع  ياه  همان  رد  رگا  ياو  يا  .دش  یم  نارگ  ما  هیلب  متفا 

: تفگ یهاوخ  هاگنآ  يا ، هدروآ  باسح 

هاگنآ تشاد ، دنهاوخن  يدوس  شلاح  هب  شا  هلیبق  دنهد و  شتاجن  دـنناوت  یمن  شناگتـسب  هک  يراتفرگ  نیا  رب  ياو  دـیریگب ، ار  وا 
ياو دنک ، یم  بابک  ار  اه  هیلک  اهرگج و  هک  شتآ  نآ  زا  ياو  .دیآ  یم  ناشمحر  وا  رب  ناگمه  دیـسر ، شندـناوخ  ارف  روتـسد  هک 

« .دهد یم  تسد  نازوس  ياه  هلعش  رثا  رد  هک  یشوهیب  نآ  زا  هآ  دنک ، یم  ادج  مه  زا  ار  ندب  ياضعا  هک  یشتآ  نآ  زا 

: متفگ دوخ  شیپ  .دش  هدیرب  وا  زا  تکرح  سح و  رگید  هک  درک  هیرگ  ردقنآ  ترضح  سپس 

يور کشخ  یبوچ  دننام  مدید  متفر ، ولج  .منک  یم  شرادیب  حبـص  زامن  يارب  تسا و  هتفرگ  شباوخ  يراد  هدنز  بش  رثا  رد  امتح 
: متفگ دشن ، مناشنب  ار  وا  متساوخ  دروخ ، یمن  ناکت  مدید  مداد  ناکت  ار  وا  تسا ، هداتفا  نیمز 

.تسا هدرم  امتح  ( 26 « ) نوعجار هیلا  انا  انا هللا و  »

.مناسرب شلها  هب  ار  شگرم  ربخ  ات  متفر  ترضح  لزنم  هب 
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: دومرف مالسلاامهیلع  ارهز  همطاف 

؟ تسا هدش  ربخ  هچ  ءادردوبا ! يا 

، مدرک لقن  مناخ ، يارب  ار  نایرج 

: دومرف مالسلاامهیلع  ارهز  ترضح 

شتروص هب  دندروآ و  بآ  يرادقم  سپـس  تسا ، هدرک  شغ  ادخ  سرت  زا  هشیمه  دننام  مه  زاب  مالـسلا  هیلع  یلع  ادخ  هب  ءادردوبا 
.منک یم  هیرگ  هک  دید  ارم  دمآ و  شوه  هب  هک  نیمه  .دمآ  شوه  هب  ات  دندیشاپ 

: دومرف

؟ ینک یم  هیرگ  هچ  يارب  ءادردوبا !

: متفگ

.يا هدروآ  شیپ  تدوخ  يارب  امش  هک  یتلاح  نیا  زا 

: دومرف

نآ دوب ؟ یهاوخ  هنوگچ  ینیبب ، ارم  دـندرک  نیقی  یهلا  باذـع  هب  هانگ  لها  دـنناوخارف و  باسح  يارب  ارم  هک  هاگنآ  سپ  ءادردوبا  »
میلست ارم  ناگدنز  هک  یلاح  رد  متسیاب ، رابج  یهاشداپ  هاگـشیپ  رد  دنریگب و  ارم  فارطا  ور  شرت  وخ و  تشرد  نیرومام  هک  تقو 

شیب ینیبب  ارم  رگا  تسین ، هدیشوپ  وا  زا  يرـس  چیه  هک  يدنوادخ  هاگـشیپ  رد  اجنآ  دننک ؛ محرت  نم  لاح  هب  ایند  مدرم  دنا و  هدرک 
: تفگ ءادردوبا  .تخوس » دهاوخ  نم  لاح  هب  تلد  نیا  زا 

(27  ) .مدیدن ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نارای  زا  مادک  چیه  رد  ار  تلاح  نیا  هک  دنگوس  ادخ  هب 

مور رصیق  لاؤس  تسیب 

: تفگ یم  باطخ  نب  رمع  هک ، درک  لقن  بیسم  نبا 

« .دشابن اهنآ  لح  يارب  نسحلاوبا ، هک  یتالکشم  زا  ادخ  هب  مرب  یم  هانپ  »

رمع دومن ؛ شـسرپ  یلئاسم  زا  تشون و  همان  رمع  هب  مور  هاشداپ  يزور  هک  دوب  نیا  اهنآ ، هلمج  زا  تشاد ؛ یتاهج  هفیلخ  نخـس  نیا 
اروف ترـضح  تشاد و  هضرع  نینمؤملاریما  هب  سپ  دـهدب ، باوج  تسناوتن  یـسک  اـما  تشاد ، هضرع  باحـصا  رب  ار  تـالاؤس  نآ 

: دوب نینچ  نیا  رمع  هب  مور  هاشداپ  همان  .دنداد  ار  تالاؤس  باوج 
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شیاتس زا  سپ  ناناملسم ، هفیلخ  رمع ، هب  رفصالا  ینب  هاشداپ  زا  تسا  يا  همان  نیا  »
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: دییامن موقرم  ار  نآ  خساپ  هک  ار  یلئاسم  امش  زا  منک  یم  شسرپ  راگدرورپ 

؟ تسا هدیرفاین  ار  نآ  ادخ  هک  تسا  زیچ  هچ   - 1

، دناد یمن  ادخ   - 2

، تسین ادخ  دزن   - 3

، تسا ناهد  شا  همه   - 4

، تساپ شا  همه   - 5

، تسا مشچ  شا  همه   - 6

، تسا لاب  شا  همه   - 7

، درادن لیماف  هک  تسا  يدرم  مادک   - 8

، تسا مادک  دندوبن  ردام  مکش  رد  هک  هدنبنج  راهچ   - 9

، درادن حور  دشک ، یم  سفن  هک  تسا  يزیچ  هچ   - 10

، دیوگ یم  هچ  سوقان   - 11

، تفر هار  راب  کی  هک  تسا  مادک  هدنور  نآ   - 12

، تسیچ ایند  رد  شدننام  دسر و  یمن  شنایاپ  هب  دور و  یم  هار  شا  هیاس  رد  لاس  دص  هراوس ، هک  تسا  تخرد  مادک   - 13

، دیباتن نآ  رد  راب  کی  زج  دیشروخ  هک  تسا  ناکم  مادک   - 14

، دییور بآ  یب  هک  تسا  تخرد  مادک   - 15

، تسیچ ایند  رد  شدننام  دننک ؛ یمن  عفد  يزیچ  دنماشآ و  یم  دنروخ و  یم  تشهب  لها   - 16

ایند رد  شدـننام  دـنوش ؛ یمن  هتخیمآ  تسا و  نوگانوگ  ياهاذـغ  اهنآ  زا  کی  ره  رد  هک  ییاه  هساک  تشهب  ياـه  هرفـس  رد   - 17
؟ تسیچ

، دوش یمن  هتساک  يزیچ  بیس ، نآ  زا  هک  یلاح  رد  دیآ  یم  نوریب  یکرتخد  تشهب ، رد  یبیس  زا   - 18
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؟ تسا هنوگچ  نآ  نانآ ؛ زا  یکی  لام  ترخآ ، رد  تسا و  درم  ود  لام  ایند  رد  یکزینک   - 19

موقرم روط  نیا  ار  باوج  همان ، تشپ  رد  دندناوخ و  ار  مور  هاشداپ  همان  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تسیچ ؟ تشهب  ياهدـیلک   - 02
: دندرک

ادـخ و يرای  هب  نم  مدـش و  فقاو  امـش  لاطم  رب  مور ! هاشداپ  يا  راـگدرورپ ؛ شیاتـس  ساپـس و  زا  سپ  میحرلا -  نمحرلا  هللا  مسب 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  اصوصخ  نا ، ربمایپ  ادخ و  تکرب  شتردق و 
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: مهد یم  ار  وت  خساپ  ادخ ، هداتسرف  نیرخآ  ملس  و 

هدـش لزان  ادـخ  بناج  زا  هک  ییاـهباتک  نینچمه  تسادـخ و  فصو  مـالک  نآ  اریز  تسا ، نآرق  هدـیرفاین  ادـخ  هک  يزیچ  نآ   - 1
.تسا میدق  مه  شتافص  تسا و  میدق  هناحبس -  قح -  تسا ،

: دییوگ یم  ناینارصن  امش  هک  تسا  نآ  دناد  من  ادخ  هک  يزیچ  نآ   - 2

.دولوم هن  تسا و  دلاو  هن  تسین ، ییادخ  وا  اب  هتفرگن و  يدنزرف  ادخ  تسا ؛ کیرش  دنزرف و  نز و  ار  ادخ 

.تسین راکمتس  ناگدنب ، هب  راگدرورپ  تسا ، ملظ  تسین  ادخ  دزن  هک  يزیچ  نآ   - 3

.دروخ یم  دتفا ، يزیچ  ره  رد  تسا ؛ شتآ  تسا ، ناهد  شا  همه  هک  يزیچ   - 4

.تسا بآ  تساپ ، شا  همه  هک  يزیچ   - 5

.تسا دیشروخ  تسا ، مشچ  شا  همه  هک  يزیچ   - 6

.تسا داب  تسا ، لاب  شا  همه  هک  يزیچ   - 7

.تسا مدآ  درادن ، لیماف  هک  سک  نآ   - 8

.دنشاب یم  اوح  مدآ و  میهاربا ، چوق  یسوم ، ياصع  دندوبن  ردام  مکش  رد  هک  هدنبنج  راهچ  نآ   - 9

: دومرف یلاعت  يادخ  تسا ، حبص  دشک ، یم  سفن  تسا و  حور  یب  هکنآ   - 10

(: 28 « ) سفنت اذا  حبصلا  «و 

« .دشک یم  سفن  هک  هاگنآ  حبص  هب  دنگوس  »

: دیوگ یم  سوقان   - 11

هرود هب  هرود  ایند  تخادنا ؛ سوه  رد  داد و  بیرف  ار  ام  ایند  یتسار ؛ یتسار ، تلادع ؛ تلادع ، هتسهآ ؛ هتسهآ ، قح ، قح ، قت ؛ قت ، »
یم چوک  ارـس  نیا  زا  هک  دـنداد  ربخ  ار  اـم  ناـگدرم  يا ، هیاـپ  اـم  زا  دـنک  یم  تسـس  هک  رگم  يزور  درذـگ  یمن  دوش ؛ یم  يرپس 

»؟ میا هتفرگ  نطو  دوخ  يارب  ار  اجنیا  ام  ارچ  سپ  مییامن ،

ینب دوب ، هار  يزور  دنچ  یصقا ) دجسم   ) سدقم نیمز  هوک و  نآ  نایم  تسانیس ، هوک  تفر  هار  راب  کی  هک  هدنور  نآ   - 12
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زا لاب  ود  دنکرب و  يا  هراپ  هوک  نآ  زا  ادخ  دندرک ، ینامرفان  دنتشاد  نیمزرس  نآ  گنهآ  مالسلا  هیلع  یـسوم  نامرف  هب  هک  لیئارـسا 
ادخ هکنانچ  دومن ، یم  ریـس  نانآ  رـس  ربارب  دش و  نابیاس  دندرک  یم  ییامیپهار  نابایب  رد  هک  لیئارـسا  ینب  رب  داد و  رارق  شیارب  رون 

: تسا هدومرف  نآرق  رد 

ینب یسوم  و  ( 29 « ) .دتفا یم  ناشرس  رب  دندرک  نامگ  نانآ  میداد و  رارق  ناشرس  رب  نابیاس  دننام  میدنکرب و  اج  زا  ار  هوک  نوچ  «و 
: تفگ ار  لیئارسا 

.تشگرب شیاج  هب  هوک  دندرک  هبوت  نوچ  منکفا ، یم  ناترس  رب  ار  هوک  هنرگو  دیرادرب  ینامرفان  زا  تسد  دینک ، یم  ینامرفان  ارچ 

یهتنملا هردـس  نآ  تسا و  یبوط  تخرد  دـسر ، یمن  شناـیاپ  هب  دور و  یم  هار  شا  هیاـس  رد  لاـس  دـص  هراوس ، هک  یتخرد   - 13
چیه تسا ، تشهب  ياـه  تخرد  زا  نآ  دور و  یم  ـالاب  مدآ  ینب  لاـمعا  تخرد ، نآ  يوـس  هب  تـسا ، مـتفه  نامـسآ  رد  هـک  تـسا 
یکی شدوخ  تسا ، دیشروخ  ایند  رد  شدننام  هتخیوآ و  نآ  رد  شیاه  هخاش  زا  يا  هخاش  رگم  تسین  تشهب  رد  يا  هناخ  یخاک و 

.تساج همه  رد  شوترپ  تس و 

نآ رد  ناینوعرف  دـندرک و  روبع  نآ  زا  لیئارـسا  ینب  هک  تسا  ییایرد  نیمز  دـیباتن ، نآ  رد  راب  کی  زج  دیـشروخ  هک  یناکم   - 14
ایرد نیمز  داتسیا و  مه  يور  اههوک  دننام  بآ ، تفاکش و  ار  ایرد  نآ  مالسلا  هیلع  یسوم  يارب  ادخ  هک  ماگنه  نآ  رد  دندش ، قرغ 

.تشگرب شیاج  هب  ایرد  بآ  سپس  دش  کشخ  دیشروخ ، ندیبات  هب 

: دومرف یلاعت  يادخ  هک  دوب  يا  هزجعم  نآ  تسا و  ربمغیپ  سنوی  تخرد  دییور ، بآ  یب  هک  یتخرد   - 15

«: نیطقی نم  هرجش  هیلع  انتبنا  «و 

(30 « ) .میدینایور ودک  زا  یتخرد  شرس  رب  »

اذغ  - 16
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عفد دروخ و  یم  شفان  زا  ردام ، مکـش  رد  تسا  هچب  ایند ، رد  شدننام  دننک ، یمن  عفد  يزیچ  دنروخ و  یم  هک  تشهب  لها  ندروخ 
.دنک یمن 

هدرز هدیفـس و  هک  تسا  غرم  مخت  ایند  رد  شدـننام  دوش ، یمن  هتخیمآ  تسا و  هساک  کی  رد  هک  یتشهب  نوگانوگ  ياهاذـغ   - 17
.دنوش یمن  هتخیمآ  نآ 

یمن يرییغت  بیس  دیآ و  یم  نوریب  بیس  زا  هک  تسا  یکمرک  ایند ، رد  شدننام  دیآ  یم  نوریب  یتشهب  بیس  زا  هک  یکرتخد   - 18
.دنک

ینمؤم لام  تکرش  هب  ایند  رد  هک  تسا  ییامرخ  تخرد  دننام  تسا ، یکی  لام  ترخآ  رد  درم و  ود  لام  ایند  رد  هک  یکزینک   - 19
وت تسا و  تشهب  رد  تخرد  نآ  ترخآ ، رد  اریز  وـت ؛ يارب  هن  تسا  نم  يارب  ترخآ  رد  نآ  تسوـت و  دـننام  يرفاـک  نم و  دـننام 

.يوش یمن  تشهب  لخاد 

.تسا هللا » لوسر  دمحم  هللا و  الا  هلاال  ، » تشهب ياهدیلک   - 20

: تفگ بیسم  نبا 

: تفگ دناوخ  ار  تالاؤس  باوج  مور ، رصیق  نوچ 

: دیسرپ سپس  توبن ، نادناخ  زا  زج  هدماین  نوریب  نخس  نیا 

؟ تسا هداد  یسک  هچ  ار  تالاؤس  نیا  خساپ 

: دنتفگ

: تشون يا  همان  نینمؤملاریما  يارب  مور  رصیق  .تسا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  يومع  سپ  زا 

تعاجش و هب  دیتسه و  توبن  نادناخ  زا  امش  هک  متسناد  مدش و  فقاو  امش  ياه  خساپ  رب  راگدرورپ ، ساپس  زا  سپ  کیلع ؛ مالس  »
يارب تسا  هتفگ  ناتباتک  رد  ادخ  هک  ار  یحور  تقیقح  دیهد و  حرش  نم  يارب  ار  ناتنید  هک  مناهاوخ  نم  دیـشاب ، یم  فصتم  ملع ،

دییامن نایب  نم 

؛ » یبر رما  نم  حورلا  لق  حورلا  نع  کنولاسی  »

« .تسا نم  راگدرورپ  رما  زا  حور  وگب  دننک  یم  شسرپ  حور  زا  »

: تشون رصیق ، باوج  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ( 31)

حور راگدرورپ ، شیاتس  ساپس و  زا  سپ  »
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زا دـشاب ، یم  شا  هدـنروآ  دـیدپ  تردـق  شا و  هدـننیرفآ  ياه  تخاس  زا  هک  تفارـش  اـب  تسا  ییوترپ  تفاـطل و  اـب  تسا  يا  هطقن 
، وا زا  تسا  یتناما  وت  دزن  و  وا ، اب  تسا  يدنویپ  وت  حور  سپ  هداهن ، شناگدنب  داهن  رد  هدروآ و  نوریب  ار  وا  شتکلمم  ياه  هنیجنگ 

« .دراد وت  دزن  هچنآ  دریگ  یم  يراد ، وا  دزن  هچنآ  یتفرگ  هاگره 

(32)

مالسلا هیلع  یلع  زا  لاؤس  هس  باوج 

: دیوگ یم  سابع  نبا 

فیرـشت سلجم  رد  مه  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دوـب و  وا  دزن  راـبحالا  بعک  مدوـب و  هتـسشن  باـطخ  نب  رمع  سلجم  رد  يزور  »
: تفگ دومن  رابحالا  بعک  هب  يور  رمع  دنتشاد ،

؟ يراد رطاخ  رد  يزیچ  تاروت  زا  ایآ  بعک ! يا 

: تفگ

: تفگ دوب  رمع  يولهپ  رد  يدرم  .مراد  ظفح  ار  نآ  رتشیب 

هدرک قلخ  زیچ  هچ  زا  ار  دوخ  شرع  و  دـنک ؟ قلخ  ار  دوخ  شرع  هکنیا  زا  لـبق  دوب  اـجک  لاـعتم ، دـنوادخ  هک  نک  لاؤـس  بعک  زا 
؟ تسا

؟ دوب هدش  قلخ  زیچ  هچ  زا  دوب ، بآ  نآ  رب  شرع  هک  یبآ  و 

: تفگ باوج  رد  وا  دومن ، رابحالا  بعک  زا  ار  لاؤس  هس  نیا  رمع 

نوچ دوب ، اوه  رد  سدـقملا  تیب  گنـس  رـس  رب  يادـخ  شرع  زا  لبق  تسا و  میدـق  یلاعت -  كرابت و  دـنوادخ -  هک  میا  هتفاـی  اـم 
ار شرع  دوب  وا  ریز  رد  هک  یگنـس  نآ  زا  و  درک ، قلخ  ار  اـهایرد  تخادـنا ، ار  دوخ  ناـهد  بآ  ادـخ  دـنک ، قلخ  ار  شرع  تساوخ 

« .دراذگ یقاب  سدقملا  تیب  ءانب  يارب  گنس  نآ  زا  يا  هراپ  درک و  قلخ 

: تفگ سابع  نبا 

رمع .دـیدرگ  هناور  لزنم  فرط  هب  تساخرب و  دوخ  ياج  زا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دیـسر ، اجنیا  هب  راـبحالا  بعک  مـالک  نوچ  »
رمع تسشن ، نوچ  دنیشن ؛ دوخ  ياج  هب  دنک و  تعجارم  هک  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  داد  مسق 
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: تفگ ماما و  زا  درک  تساوخ  رد 

! یتسه اهیراتفرگ  مومه و  جرفم  هک  امرفب ، یناد  یم  هچنآ 

: دندومرف دندرک و  بعک  بناج  هب  ور  ترضح 

دوخ هاوخلد  هب  ار  ینامسآ  ياه  باتک  دیا و  هتفاب  مه  هب  امش  هچنآ  زا  ادخ  دندرک ؛ هابتـشا  مه  نایدوهی  دوب و  طلغ  یتفگ ، ار  هچنآ 
؛ تسا هزنم  دیا ، هتسب  ار  اهغورد  نیرت  تشز  ادخ ، رب  دیدرک و  فیرحت 

! رابحالا بعک  يا 

لالج و رب  هطاحا  دناوت  یمن  گنس  لاحم ؛ تسا  ینخس  نیا  دوب ! هتفرگ  رارق  وا  رب  يادخ  هک  يا  هدرک  نامگ  ار  یگنـس  وت ! رب  ياو 
وا اـب  اوه  گنـس و  رگا  .دـشاب  هدـش  تیدـحا  تاذ  رب  طـیحم  هک  تسین  نکمم  زگره  يدرک  رکذ  هک  ییاوـه  و  دـیامنب ؛ وا  تمظع 
ادخ دوشب ، ضرف  وا  يارب  یناکم  ای  دوشب  هراشا  وا  هب  هکنیا  زا  تسا  هزنم  دنوادخ  تاذ  دنـشاب و  میدق  مه  اهنآ  یتسیاب  سپ  دندوب ،

يادـخ دـنا ، هدرک  نامگ  نیلهاج  نیدـحلم و  هک  تسین  نانچ  یلاعت  يادـخ  تساهنامز ، اـهناکم و  همه  قلاـخ  وا  تسین ، ناـکم  ار 
ار تانئاک  تسا و  ءایـشا  همه  رب  طیحم  یلاعت ، يراب  تاذ  .تسا  هدوب  دـشاب  دوجو  رد  ییاوه  ینامز و  یناکم و  هکنیا  زا  لبق  لاعتم 

: میوگ یم  هکنیا  تسا ، هدینادرگ  ثداح  رکف ، نودب 

: دیامرف یم  هچنانچ  میناسانشب ، مدرم  هب  ار  وا  هک  دیشخب  نایب  ار  ام  ادخ  تاذ  نوچ  تسوا ، ندوب  ندیناسانش  تهج  هب  دوب  ادخ 

؛) 33 « ) نایبلا هملع  ناسنالا ، قلخ  »

« تخومآ نایب  ودب  ار و  ناسنا  درک  قلخ  »

داجیا ار  نآ  دریگب  قلعت  وا  هیلع  هدارا  هچ  ره  رب  تسا  ردتقم  دنوادخ  تساربم ؛ هزنم و  نامز  ناکم و  نوک و  زا  لاعتم  دنوادخ  الا  و 
نآ زا  و  تدم ، هدام و  نودب  دومن  قلخ  ار  يرون  ادخ  دیامرف ، یم 
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دیامن و داجیا  ییـش ء  زا ال  ار  تملظ  هک  تسا  رداق  ادخ  .زیچ  چـیه  ینعی  یـش ء ؛ زا ال  تدـم  هدام و  ودـب  دومن  تملظ  داجیا  رون ،
، دوب هناگتفه  يا  هنیمز  اهنامـسآ و  تظلغ  تمظع و  یگرزب و  لثم  نآ  یگرزب  هک  درک  قلخ  رون  زا  یتوقای  یلاـعت  يادـخ  هرخـالاب 

بآ نآ  رب  دـیرفآ و  یتوقای  رون  زا  ار  شرع  دـعب  تسا ، نازرل  تمایق  ات  دـیدرگ و  نازرل  یبآ  دومن ، توقای  نآ  هب  تبیه  رظن  سپس 
رازه هدزاود  هب  یتـغل  ره  هک  دـنیامن  یم  حـیبست  ار  يادـخ  اـهتغل  نآ  هـب  هـک  داد  رارق  تـغل  رازه  هدزاود  شرع  يارب  زا  و  داد ، رارق 

: تسا یلاعت  يادخ  لوق  نیا  دنرادن و  تهابش  يرگید  هب  اهتغل  زا  کی  چیه  هک  دننک  یم  حیبست  تغل ،

« مکولبیل ءاملا  یلع  هشرع  ناک  «و 

(34 « ) ار امش  دیامزایب  ات  دوب  بآ  رب  وا  شرع  »

اوه نآ  هنوگچ  و  دریگ ، یم  رب  ار  ادخ  گنـس  نآ  هنوگچ  دـشاب ، ادـخ  ناهد  بآ  ایرد  هک  وت  لوق  رب  انب  رگا  وت ، رب  ياو  بعک ! يا 
: تفگ رابحالا  بعک  هب  ءازهتسا  يور  زا  دیدنخ و  باطخ  نبرمع  دوش ؟ یم  ادخ  هب  طیحم 

نآ رد  هک  ینامز  رد  منامن  هدنز  یتفاب ! مه  رب  وت  هک  یتافرخزم  نآ  هن  دیوگ ، یم  نسحلاوبا  هک  تقیقح  ملع و  تسا  نیا  بعک ! يا 
« .منیبن ار  نسحلاوبا  تقو 

(35)

مالسلا هیلع  یلع  تواضق 

: درک ضرع  دمآ و  هللا  لوسر  دزن  هب  هدام ) رتش   ) هقان کی  نتشاد  اب  یبرع  يدرم 

؟ يرخ یم  ار  هقان  نیا  ملس !) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  ای 

: دومرف ترضح 

!؟ یبارعا يا  یشورف  یم  مهرد  دنچ  هب 

: درک ضرع 

: دومرف ربمایپ  مهرد ، تسیود 

ات درک  یم  دایز  ار  رتش  تمیق  هتسویپ  تسا و  نیا  زا  شیب  شتمیق  وت  هقان 
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: تفگ تفرگب و  ار  هقان  راهم  برع  درم  .تخیر  یبارعا  نماد  رد  ار  اهلوپ  دیرخ و  یبارعا  زا  دناسر و  مهرد  دصراهچ  هب 

ربماـیپ دـش ، ادـیپ  رکبوبا  تقو ، نیا  رد  .نک  رـضاح  تسه ، دـهاش  هنیب و  ار  وت  رگا  تسا و  نم  لاـم  مه  مه  رد  تسا و  نم  زا  هقاـن 
: دومرف

: تفگ وا  .درک  لقن  وا  يارب  ار  ارجام  و  دنک ، مکح  وت  نم و  نیب  رکبوبا ، ینعی  درم ، ریپ  نیا  ات  ایب 

: دومرف ربمایپ  دش و  رادومن  رمع  انثا  نیا  رد  .يروایب  دهاش  دیاب  امش  دبلط و  یم  دهاش  یبارعا  هک  تسا  مولعم  هیضق 

؟ دنک مکح  ام  نیب  دیآ  یم  ام  فرط  هب  هک  يدرم  نیا  يرضاح  برع ! درم  يا 

: درک ضرع 

: دومرف ربمایپ  دمآ ، کیدزن  رمع  نوچ  ملس !) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم ای  يرآ 

: تفگ نک ، تواضق  یبارعا  نیا  نم و  نیب  وت 

.وگب ار  دوخ  نخس  ملس ! هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  ای 

: دومرف

: تفگ یبارعا  وگب ؟ ار  دوخ  ياعدا  وت  تفگ  یبارعا  هب  رمع  تسا ، یبارعا  يارب  زا  مهارد  نم و  زا  هقان 

: تفگ رمع  دنک ؛ هماقا  دهاش  دیاب  دنک  یم  یئاعدا  دمحم  رگا  تسا ، نم  زا  ود  ره  مهارد  هقان و 

.دروخ یم  مسق  شمالک  تحص  رب  تسا و  تسرد  یبارعا  لوق 

: دومرف یبارعا  هب  ربمایپ 

لوسر رب  مالسلا  هیلع  یلع  هاگان  هک  دنک ، مکح  ام  نیب  لیلج  زیزع و  راگدرورپ  مکح  هب  هک  یـسک  دزن  منک  یم  همکاحم  ار  وت  نم 
.دش دراو  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 

: درک ضرع  مالسلا  هیلع  یلع 

؟ دیراد تبحص  يا  هعقاو  هچ  رد  درم  نیا  اب  امش  ملس !) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  ای 

: دومرف ترضح 

، نک تواضق  برع  درم  نیا  نم و  نیب  نسحلاابا ! ای 
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: دومرف مالسلا  هیلع  یلع 

؟ يراد اعدا  هچ  ربمایپ  هب  یبارعا ! يا 

: تفگ

.مهاوخ یم  وا  زا  ما  هتخورف  وا  هب  هک  ار  يا  هقان  لوپ 

: دیسرپ ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  مالسلا  هیلع  یلع 

؟ دییوگ یم  هچ  امش 

: دومرف

: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ما ، هتخادرپ  ار  هقان  مامت  لوپ  نم 

؟ دیوگ یم  تسار  ادخ  لوسر  ایآ  یبارعا ! يا 

: تفگ

، تسا هتخادرپن  نم  هب  زیچ  چیه  هن 

.دیناسر لته  هب  ار  وا  تبرض  کی  هب  دیشک و  فالغ  زا  ریشمش  ترضح 

: دومرف ربمایپ 

؟ يدرک نینچ  ارچ 

: درک ضرع 

یحو باقع و  باوث و  منهج و  تشهب و  رب  لاعتم و  دنوادخ  یهاون  رماوا و  رب  ار  امش  نم  ملس ! هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  ای 
متـشک تهج  نیا  زا  ار  یبارعا  نم  منکن ؟ قیدصت  ار  وت  یبارعا  نیا  هدام  رتش  ياهب  رد  هک  دوش  یم  هنوگچ  منک ، یم  قیدصت  ادـخ 

.تسا هدادن  ار  رتش  لوپ  ادخ  لوسر  تفگ  درک و  بیذکت  ار  امش  هک 

: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

رکبوبا و هب  ور  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  سپـس  نکم ؛ دوع  راک  نیا  لثم  هب  رگید  یلو  يدرک  قح  هب  مکح  یتفگ و  تسار 
: دومرف دومن و  رمع 
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(36  ) .دیدرک اهامش  هک  یمکح  هن  درک  تواضق  مالسلا  هیلع  یلع  هک  دوب  نیا  ادخ  مکح 

افلخ رصع  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ياه  تواضق  زا  يا  هنومن 

يو زا  هفیلخ  دـندروآ ، رکبوـبا  دزن  هب  دووـب  هدروـخ  بارـش  هک  ار  يدرم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  تلحر  زا  سپ 
: دیسرپ

؟ يا هدروخ  بارش  ایآ 

: داد باوج  وا 

: تفگ رکبوبا  .یلب 

؟ تسا مارح  هک  یلاح  رد  يا ، هدروخ  بارش  ارچ 

: تفگ درم  نآ 

زا هفیلخ  دندرک ، یم  اشامت  ار  هنحص  نیا  يدایز  تیعمج  هک  یلاح  رد  .مدز  یمن  نآ  هب  بل  تسا  مارح  بارش  هک  متـسناد  یم  رگا 
و هدنام ، زجاع  هلاسم  مکح 
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: تفگ رمع  درک ! زارد  رمع  يوس  هب  تسد 

: تفگ شمالغ  هب  باطخ  رکبوبا  تسا ! نینمؤملاریما ، نسحلاوبا  شا ، هراچ  تسا و  تالضعم  زا  هلاسم  نیا 

: تفگ رمع  یلو  نک ، رضاح  ار  یلع  ورب 

غالبا ار  نایرج  و  هدمآ ، یلع  هناخ  هب  ناملس  ترـضح  هارمه  نانآ  .میورب  وا  لزنم  هب  ام  دیهد  هزاجا  میروایب ، ار  یلع  تسین  راوازس 
، دندومن

: دومرف ترضح 

ار بارش  میرحت  مکح  یسک  ایآ  هک  دیوش ، ایوج  راصنا  نیرجاهم و  زا  و  دینادرگب ، هچوک  رازاب و  رد  ار  وا  هک  تسا  نیا  راک  هراچ 
؟ تسا هتفگ  يو  هب 

تداهش یـسک  نوچ  درک ، لمع  مالـسلا  هیلع  یلع  روتـسد  هب  هفیلخ  .دینک  دازآ  ار  وا  دشاب ، هدیـسرن  وا  شوگ  هب  میرحت  مکح  رگا 
: دیوگ یم  ناملس  .دننزب  دح  يو  رب  هک  نیا  نودب  دندومن ، صخرم  ار  يو  دادن ،

: متفگ مالسلا  هیلع  یلع  هب  نم 

، يدومن داشرا  ار  نانآ  بوخ 

: داد باوج  ترضح 

: دیامرف یم  هک  مهد  رارق  دیکات  دروم  رگید  راب  نانآ  دوخ و  دروم  رد  ار  سنوی  هروس  جنپ  یس و  هیآ  مکح  متساوخ 

؟ تسا رت  هتسیاش  يربهر  يارب  دنک  یم  قح  هب  تیاده  هک  یسک  ایآ  »

»؟ دینک یم  يرواد  هنوگچ  دوش ؟ یم  هچ  ار  امش  دنک ؟ شتیاده  رگن  دوش  یمن  تیاده  هک  سک  نآ  ای  و 

(37)

ناوج ردپ  هرابرد  ترضح  مکح 

وا رود  رب  یعمج  دـیرگ و  یم  دـیآ و  یم  ترـضح  نآ  يوربور  زا  یناوـج  دـش ، دجـسم  لـخاد  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  يزور 
: دیسرپ ترضح  دنهد ؛ یم  یلست  ار  وا  دنتسه و 

؟ ینک یم  هیرگ  ارچ 

: درک ضرع 
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نونکا دندرب ، رفـس  هب  دوخ  اب  ارم  ردـپ  تعامج  نیا  هن ؟ ای  تسا  تسرد  مناد  یمن  هک  هدرک  نم  رب  یمکح  یـضاق ، حیرـش  یلع ! ای 
: دنتفگ مدیسرپ  ناشیا  زا  ار  ردپ  لاوحا  نوچ  تسین ، ناشیا  اب  مردپ  دنا  هتشگرب 

: متفگ درم ، تردپ 

؟ دش هچ  وا  لام 

: دنتفگ

ار ناشیا  سپ  تشاذگن ، ياج  هب  یلام 
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اب يدایز  لام  مردپ  هک  مناد  یم  نم  هکنآ  لاح  دنتفر و  دندروخ و  مسق  اهنآ  داد و  دنگوس  ار  اهنآ  حیرش  مدرب و  یضاق  حیرـش  دزن 
: دومرف ترضح  دندمآ ؛ حیرش  دزن  اعمج  دوخ  ناوج و  تعامج و  نآ  ترضح ، سپ  .دوب  هدرب  رفس  هب  دوخ 

: تفگ حیرش  يدرک ؟ مکح  هورگ ، نیا  نایم  هنوگچ  حیرش ! يا 

: دنتفگ مدیسرپ  اهنآ  زا  تشگنرب ، تفر و  رفس  هب  نانیا  اب  مردپ  هک  درک  اعدا  ناوج  نیا 

؟ دش هچ  شلام  مدیسرپ  درم ؛

: دنتفگ

؛ تشاذگن یلام 

: متفگ ار  ناوج 

؟ يراد هاوگ 

، هن تفگ :

.مداد مسق  ار  ناشیا  سپ 

: دومرف ترضح 

دواد رگم  دـشاب ، هدرکن  نم  زا  شیپ  یـسک  هک  منکب  یمکح  هعقاو  نیا  رد  هللاو  ینک !؟ یم  مکح  روـطنیا  هعقاو ، نینچ  رد  تاـهیه !
: دومرف ترضح  سپ  ملس ؛) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ربمغیپ

نآ هب  رظن  سپ  دـینادرگ ، لکوم  ار  اهنآ  زا  یکی  هورگ ، نآ  زا  کی  ره  رب  دـندش ، رـضاح  نوچ  بلطب ؛ ار  رکـشل  ناـناولهپ  ربنق ! يا 
: دومرف درک و  هورگ 

.دوب مهاوخ  ینادان  درم  منادن ، ار  نیا  رگا  دـیدرک ؟ هچ  ناوج  نیا  ردـپ  اب  امـش  هک  مناد  یمن  نم  دـینک  یم  نامگ  دـییوگ ؟ یم  هچ 
: دومرف سپ 

هک دیناشوپب  ناشیاه  هماج  هب  ار  ناشاهرـس  دیراد و  زاب  دجـسم  ياه  نوتـس  زا  ینوتـس  تشپ  رد  ار  کی  ره  دینک و  هدنکارپ  ار  اهنیا 
: دومرف دیبلط و  ار  دوخ  بتاک  عفار ، یبا  نب  هللادبع  سپس  دننیبن ، ار  رگیدکی 

، دندش عمج  ترضح  نآ  رود  رب  مدرم  نک ، رضاح  یتاود  ذغاک و 

: دومرف ترضح 
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، سپ .دییوگب  ربکا » هللا   » همه زین  امش  میوگب  ربکا » هللا   » نم هاگره 

: دومرف دوشگ و  ار  شتروص  دناشن و  دوخ  دزن  دیبلط و  اهنت  ار  ناشیا  زا  یکی  ترضح 

لاؤس هب  عورش  سپس  سیونب ؛ وت  دیوگ  یم  هچنآ  عفار ! یبا  نب  هللادبع  يا 
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: دومرف دومن و  ندرک 

؟ دیتفر نوریب  ناوج  نیا  ردپ  اب  دوخ  ياه  هناخ  زا  يزور  هچ 

: تفگ

.زور نالف  رد 

: دومرف

؟ دوب هام  هچ  رد 

: تفگ

؟ درم وا  دیدیسر  هک  لزنم  مادک  هب  هام ؛ نالف  رد 

: تفگ

.لزنم نالف  رد 

: دومرف

؟ درم یسک  هچ  هناخ  رد 

: تفگ

.صخش نالف  هناخ  رد 

: دومرف

؟ تشاد ضرم  هچ 

: تفگ

.ضرم نالف 

: دومرف

، سپ .تفگ  ار  شیرامیب  ياهزور  ددع  و  دوب ؟ رامیب  زور  دنچ 
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هچ زا  وا  نفک  و  درک ؟ نفد  ار  وا  یک  و  داد ؟ لـسغ  ار  وا  یک  درم ؟ زور  هچ  هک ، درک  لاؤـس  ماـمت  هب  ار  هدرم  نآ  لاوـحا  ترـضح 
: تفگ باوج  وا  دومن و  لاؤس  وا  زا  ار  همه  ترضح  نوچ  درب ، ربق  هب  ار  وا  یک  و  درک ؟ زامن  وا  رب  یک  و  دوب ؟ يا  هچراپ 

: دومرف ربکا » هللا  »

.تسا هدرک  نتشک  هب  رارقا  صخش ، نیا  هک  دندرک  نیقی  وا  ياقفر  سپ  .دندرک  دنلب  ریبکت ، هب  ادص  مه  مدرم 

: دومرف دوشگ و  ار  شیور  دیناشن و  دوخ  دزن  دیبلط و  ار  يرگید  .دندرب  دوخ  ياج  هب  دنتسب ، ار  شیور  دنداد  روتسد  ترضح 

؟ دیا هدرک  هچ  امش  هک  مناد  یمن  نم  هک  يدرک  یم  نامگ 

: تفگ وا 

رارقا دـیبلط  هک  ار  کی  ره  سپ  دومن ؛ رارقا  مدوبن و  وا  نتـشک  هب  یـضار  نکل  مدوب ، اهنآ  زا  یکی  نم  مالـسلا ! هیلع  نینمؤملاریما  ای 
ار وا  لام  میتشک و  ار  ناوج  نیا  ردـپ  اـم  هک  درک  رارقا  مه  وا  دـیبلط و  درک ، لاؤس  وا  زا  ترـضح  لوا  هک  ار ، یـسک  نآ  دـندرک و 

.میتشادرب

(38  ) .دومرف يراج  مکح  ءاهب  نوخ  تباب  داد و  ناوج  هب  تفرگ ، اهنآ  زا  ار  لام  ترضح 

!! رسپ اب  ردام  جاودزا 

، ترـضح نآ  يزور  .دیامن  جیوزت  ار  ینز  ات  درک  حاکن  هب  تبغر  شباحـصا  زا  یناوج  دیـسر ، هفوک  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  یتقو 
: دومرف کی  هب  هدرازگ ، ار  حبص  زامن 

ورب
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ره دنا ، هدرک  دنلب  ادص  اجنآ  رد  ینز  درم و  هک  تسا  يا  هناخ  دجسم ، نآ  بناج  کی  رب  تسا و  يدجسم  اجنآ  هک  عضوم  نالف  هب 
، دروآ ترضح  دزن  هب  ار  درم  نز و  هتفر ، درم  نآ  .روایب  نم  دزن  ار  ود 

: دومرف ترضح 

: تفگ ناوج  دیشک ؟ ازارد  هب  امش  عازن  بشما 

وا زا  یترفن  دوخ  سفن  رد  تولخ  رد  دـش  فافز  بش  نوچ  مدرک ، جـیوزت  متـساوخ و  ار  نز  نیا  نم  مالـسلا ! هیلع  نینمؤملاریما  ای 
تقو نیا  ات  دش  يریگرد  ام  نایم  دش و  كانبضغ  وا  سپ  مدرک ، یم  نوریب  ار  وا  بش ، رد  متـشاد  ییاناوت  رگا  و  دش ، یکیدزن  عنام 

.درک توعد  امش  روضح  هب  ار  ام  امش  رومام  هک 

: تفگ سلجم  راضح  هب  ترضح 

یم ار  ناوج  نیا  تفگ ، نز  نآ  هب  ترـضح  دنتفر  همه  یتقو  .دیور  نوریب  امـش  اذـل  تفگ  مومع  نایم  رد  ناوتن  ار  نانخـس  یـضعب 
؟ یسانش

: تفگ

! نینمؤملاریما ای  هن ،

: دومرف ریما  ترضح 

؟ يوش یمن  رکنم  یسانشب ، ار  وا  هچ  نانچ  مهد  ربخ  نم  رگا 

: تفگ

: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ای  هن ،

؟ یتسین سک  نالف  رتخد  وت 

: تفگ

.یلب

: دومرف

؟ دیتشاد تبغر  لیم و  مه  هب  هک  دوبن  ییومع  سپ  ار  وت 
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: تفگ

.یلب

: دومرف

؟ درکن جارخا  دوخ  دزن  زا  ار  وا  درک و  یمن  عنم  وا  زا  ار  وت  وت ، ردپ 

.يرآ تفگ 

: دومرف

یم تردام  زا  ناهنپ  يدـش و  هلماح  وا  زا  وت  درک و  یکیدزن  وت  اب  هارکا  هب  تیومع  رـسپ  و  یتفر ، نوریب  يراک  رطاخ  هب  بش  نـالف 
هناخ زا  بش  رد  ار  وت  ردام ، دش  کیدزن  وت  لمح  عضو  نوچ  و  دیتشاد ، یم  ناهنپ  تردپ  زا  تفای ، عالطا  تردام  تبقاع  یتشاد و 

راوید جراخ  رد  هدیچیپ و  يا  هماج  رد  دش  دلوتم  هک  ار  كدوک  نآ  يدومن و  لمح  عضو  اج  نالف  رد  وت  و  درب ، نوریب 
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یتخادنا و یگنس  دروخب ، ار  وا  گس  هک  يدیـسرت  وت  دیوبب و  ار  وا  دمآ  یگـس  دیتشاذگ ، دندرک  یم  تجاح  ياضق  هک  ییاج  رد 
وت و و  تسکش ، دمآ و  لفط  نآ  رس  رب  یتخادنا و  یگنـس  دروخب ، ار  وا  گس  هک  يدیـسرت  وت  و  تسکـش ، دمآ و  لفط  نآ  رـس  رب 

دوخ هار  دیتشاذگ و  ار  وا  نآ ، زا  دعب  تسب ، ار  وا  رـس  درک و  ادج  يا  هچراپ  دوخ  هماج  زا  تردام  دیتفر و  كدوک  رـس  رب  تردام 
.دش هچ  وا  لاح  هک  دیتسنادن  رگید  دیتفرگ و 

.دش تکاس  دینش  ترضح  نآ  زا  ار  اهنیا  نوچ  رتخد 

: دومرف ترضح 

: تفگ رتخد  وگ ، نخس  قح  هب 

: دومرف ترضح  تسناد ؛ یمن  یسک  مردام  نم و  زا  ریغ  ار  راک  نیا  هک  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ای  ادخ  هب  مسق  یلب ؛

: دومرف دعب  تخاس و  علطم  راک  نیا  رب  ارم  لالجلاوذ ، دنوادخ 

نآ دمآ و  هفوک  هب  اهنیا  اب  دش و  گرزب  ات  دندرک  تیبرت  هدرب و  ار  وا  دندمآ  نالف  ونب  بش  نآ  حبص  رد  دیتشاذگ ، ار  وا  امش  نوچ 
: تفگ ناوج  هب  تسا و  وت  سپ  نونکا  .دنک  جیوزت  تساوخ  ار  وت  هک  تسا  درم  نیا  كدوک ،

: دومرف هاگنآ  دوب ؛ رهاظ  وا  رس  رب  یگتسکش  رثا  دوشگ ، نوچ  اشگب  ار  ترس 

(39  ) .تسین جاودزا  امش  نایم  رد  هک  ورب  ریگب و  ار  دوخ  دنزرف  تشاد ، هاگن  دوب  مارح  وا  رب  هچ  نآ  زا  یلاعت  قح 

شدنزرف حاکن  رد  ینز 

: هک داد  یم  رس  هلان  درک و  تیاکش  شردام  زا  دمآ و  وا  دزن  هب  یناوج  رمع ، تفالخ  نامز  رد 

! ایادخ

: دیسرپ وا  زا  رمع  .نک  مکح  مردام  نم و  نیب 

؟ تسا هدرک  هچ  تردام  رگم  - 

: داد خساپ  ناوج  ینک ؟ یم  تیاکش  وا  هرابرد  ارچ 

هام هن  مردام 
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درط ارم  مهد ، یم  صیخـشت  ار  دـب  بوخ و  ما و  هدـش  گرزب  هک  نونکا  .هداد  ریـش  زین  مامت  لاـس  ود  هدرورپ و  دوخ  مکـش  رد  ارم 
دیمهف هک  نز  .دنروایب  ار  نز  داد  روتسد  رمع  .متسه  وا  دنزرف  نم  نم و  ردام  وا  هکنآ  لاح  یتسین ! نم  دنزرف  وت  دیوگ  یم  هدرک و 

ار شیاعدا  ات  تساوخ  ناوج  زا  رمع  .دـش  رـضاح  همکحم  رد  دـهاش  لهچ  زین  شردارب و  راهچ  هارمه  هب  تسیچ ، شراـضحا  تلع 
.دیامن حرطم 

: تفگ نز  هب  رمع  .تسا  نم  ردام  نز  نیا  هک  درک  دای  مسق  درک و  رارکت  ار  دوخ  ياه  هتفگ  ناوج 

: داد خساپ  نز  دییوگ ؟ یم  هچ  باوج  رد  امش  - 

نیب رد  ارم  دـهاوخ  یم  ییاعدا  نینچ  اب  وا  .مسانـش  یمن  ار  رـسپ  نیا  هک  منک  یم  دای  دـنگوس  ربمغیپ  هب  مریگ و  یم  دـهاش  ار  ادـخ 
یتلاح نینچ  رد  .ما  هرکاـب  مه  زونه  ما و  هدرکن  رهوش  لاـحبات  مشیرق و  نادـناخ  زا  ینز  نم  .دزاـس  وربآ  یب  منادـنواشیوخ  هلیبق و 

!؟ دشاب نم  دنزرف  وا  نکمم  هنوگچ 

: دیسرپ رمع 

؟ يراد دهاش  ایآ 

: داد خساپ  نز 

رهوش نز  نیا  هک  دنداد  یهاوگ  زین  دیوگ و  یم  غورد  رسپ  هک  دنداد  تداهش  رفن  لهچ  نآ  .دنتسه  نم  دوهش  ناهاوگ و  همه  اهنیا 
هتفگ تسار  ناهاوگ  رگا  .دوش  قیقحت  دوهـش  هرابرد  ات  دـننک  ینادـنز  ار  رـسپ  هک  داد  روتـسد  رمع  .تسا  هرکاب  مه  زونه  هدرکن و 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  اب  دندرب ، یم  نادنز  يوس  هب  ار  رسپ  هک  یلاح  رد  نارومام  .ددرگ  تازاجم  يرتفم  ناونع  هب  رـسپ  دنـشاب ،
.دندومن دروخرب 

: دز دایرف  رسپ 

.درک نایب  ار  دوخ  لاح  حرش  هدش و  ملظ  نم  هب  اریز  سرب ، مداد  هب  یلع ! ای  - 

: دومرف ترضح 

: تفگ رمع  دش ، هدنادرگزاب  نوچ  .دینادرگرب  رمع  دزن  ار  وا 

نم
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؟ دیدروآ ار  وا  هچ  يارب  .مدوب  هداد  نادنز  روتسد 

: دنتفگ

.دینکن تفلاخم  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  روتسد  اب  هک  میا  هدینش  ررکم  امش  زا  ام  دینادرگرب و  داد  روتـسد  مالـسلا  هیلع  یلع 
رسپ هب  ترـضح  هاگنآ  .دندروآ  ار  وا  .دننک  راضحا  ار  ناوج  ردام  داد  روتـسد  دش و  دراو  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تقو  نیا  رد 

: دومرف

.دومن نایب  ار  شلاح  حرش  مامت  هرابود  ناوج  .نک  نایب  ار  دوخ  ياعدا 

: تفگ درک و  رمع  هب  ور  مالسلا  هیلع  یلع 

؟ منک تواضق  رفن  ود  نیا  هرابرد  نم  یلیام  ایآ 

: تفگ رمع 

! هللا ناحبس 

: دومرف هک  ما  هدینش  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  زا  هکنآ  لاح  مشابن و  لیام  هنوگچ 

.تسا رتاناد  امش  همه  زا  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع 

: دومرف نز  هب  ترضح 

؟ يراد دهاش  دوخ  ياعدا  هرابرد 

: تفگ

.دنداد یهاوگ  شیپ  هعفد  دننام  دندمآ و  ولج  نادهاش  تقو  نیا  رد  .دنرضاح  یگمه  هک  مراد  دهاش  لهچ  یلب !

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع 

.تسا هتخومآ  نم  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  یمکح  نامه  .منک  یم  مکح  دنوادخ  ياضر  قبط 

: دومرف نز  هب  سپس 

؟ يراد رایتخا  بحاص  تسرپرس و  دوخ  ياهراک  رد  ایآ 

: داد خساپ  نز 
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: دومرف نز  ناردارب  هب  ترضح  هاگنآ  .دنراد  رایتخا  نم  دروم  رد  دنتسه و  نم  ناردارب  رفن  راهچ  نیا  یلب !

؟ دیهد یم  رایتخا  هزاجا و  نم  هب  ناترهاوخ  دوخ و  هرابرد ي  ایآ  - 

: دنتفگ

.دیتسه رایتخا  بحاص  ام  هرابرد  امش  یلب !

: دومرف ترضح 

رد رـسپ  نیا  جاودزا  دقع  هب  ار  نز  نیا  دنرـضاح  سلجم  رد  تقو  نیا  رد  هک  مدرم  یمامت  تداهـش  هب  گرزب و  يادخ  تداهـش  هب 
: دومرف ترضح  تشاد .) يرهاظ  تروص  دقع  هتبلا   ) .مزادرپ یم  ار  نآ  دوخ  هک  دقن  هجو  مهرد  دصراهچ  هیرهم  هب  ما و  هدروآ 

تداهش هب  گرزب و  يادخ  تداهش  هب 
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هجو مهرد  دصراهچ  هیرهم  هب  مدروآ و  رد  رـسپ  نیا  جاودزا  دقع  هب  ار  نز  نیا  دنرـضاح  سلجم  رد  تقو  نیا  رد  هک  مدرم  یمامت 
: دومرف ربنق  هب  سپس  تشاد .) يرهاظ  تروص  دقع  هتبلا   ) .مزادرپ یم  ار  نآ  دوخ  هک  دقن 

.دروآ مهرد  دصراهچ  ربنق  .نک  رضاح  مهرد  دصراهچ  اعیرس 

.تخیر ناوج  تسد  رد  ار  اهلوپ  مامت  ترضح 

: دومرف

، دـشاب وت  رد  یـسورع  راـثآ  هکنآ  رگم  درگن  رب  اـم  دزن  رگید  ربـب و  ریگب و  ار  وا  تسد  زیرب و  تنز  ناـماد  رد  ریگب و  ار  اـهلوپ  نیا 
: تفگ تخیر و  نز  نماد  رد  ار  اهلوپ  درک و  تکرح  دوخ  ياج  زا  رسپ  .يدرگرب  هدرک  لسغ  ینعی 

مرـسپ رـسمه  ارم  یهاوخ  یم  ایآ  ربمغیپ  يومع  رـسپ  يا  شتآ )! شتآ ! !« ) رانلا رانلا !  » دز دایرف  نز  ماـگنه  نیا  رد  .میورب  زیخرب ! - 
نیا .دوب  يا  هدش  دازآ  مالغ  شردپ  هک  دنداد  رهوش  یـصخش  هب  ارم  مناردارب  .تسا  نم  دنزرف  ناوج  نیا  مسق ! ادخ  هب  یهد !؟ رارق 

: دنتفگ نم  هب  دش  گرزب  هچب  یتقو  .ما  هدروآ  وا  زا  نم  ار  رسپ 

دنزرف وا  هک  منک  یم  فارتعا  نونکا  یلو  مداد  ماجنا  ار  یلمع  نینچ  مناردارب  روتـسد  قبط  مه  نم  نک و  راکنا  ار  وا  ندوب  دنزرف  - 
: تفگ رمع  .دنتفر  نوریب  همکحم  زا  تفرگ و  ار  رسپ  تسد  ردام  .تسا  زیربل  وا  هقالع  رهم و  زا  ملد  .تسا  نم 

« - رمع کلهل  یلع  الول  هارمعاو ، »

(40 « ) .مدوب هدش  كاله  نم  دوبن  یلع  رگا  »

تسوپ هایس  نیدلاو  زا  تسوپدیفس  دنزرف 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح 

هب باـطخ  و  هدروآ ، یناـث  هفیلخ  روضح  هب  ار  وا  دوب ، هتفرگ  ار  شتـسوپ  هایـس  نز  تسد  هک  یلاـح  رد  تسوـپ  هایـس  يدرم  يزور 
: تفگ هفیلخ 

، میتسه تسوپ  هایس  ود  ره  مرسمه  نیا  نم و 
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؟ تسیچ ام  فیلکت  تسا !! تسوپ  دیفس  هدمآ  ایند  هب  يو  زا  يا  هچب  هک  یلاح  رد 

: هک دنداد  يوتف  یگمه  رمع  نارای  دنک ؟ راک  هچ  هک  تساوخ  کمک  نانآ  زا  و  هدنکفا ، نایفارطا  هب  يرظن  رمع 

رد هک  تشادن  يا  هراچ  هفیلخ  دینک ! راسگنس  ار  نز  نیاربانب  تسوپ !! دیفـس  ناشدنزرف  و  دنتـسه ، تسوپ  هایـس  ود  ره  ردام  ردپ و 
مادـعا و زین  هفیلخ  رظن  هک  یلاح  رد  دـش ، لـسوتم  يو  نماد  هب  اذـل  و  دریگب ، کـمک  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  زین  هلـضعم  نیا 

: دندیسرپ درم  نز و  زا  مالسلا  هیلع  یلع  دوب ! نز  ندرک  راسگنس 

؟ تسا هنوگچ  امش  هیضق 

: دومرف درم  هب  باطخ  یلع  .دنداد  حیضوت  ار  عوضوم  نانآ 

؟ يراد نظ  ءوس  ترسمه  هب  تبسن  ایآ 

: درم

.مرادن ینظءوس  الصا  هن 

: درم يا ؟ هدرک  یکیدزن  ترسمه  اب  ضیح  لاح  رد  ایآ  مالسلا  هیلع  یلع 

ندرک لسغ  تمحز  اوه و  يدرـس  تهج  هب  وا  مدرک  یم  لایخ  نم  یلو  تسا ، ضئاـح  هک  تفگ  یم  نم  هب  نز  اـه  بش  یخرب  رد 
.مدومن تبراقم  يو  اب  اذل  و  دروآ ، یم  هناهب 

: دومرف زین  نز  هب  باطخ  مالسلا  هیلع  یلع 

؟ تسا هدرک  یکیدزن  ضیح  لاح  رد  وت  اب  ترهوش  ایآ 

: مالسلا هیلع  یلع  درکن …  لوبق  یلو  مدرک ، یم  يریگولج  وا  زا  نم  دیسرپب ، مرهوش  زا  نز :

هبلغ هفطن  رب  ضیح  نوخ  لاـح  نآ  رد  و  هدرک ، یکیدزن  ضیح  لاـح  رد  امـش  تسا ، امـش  دوـخ  دـنزرف  دـنزرف ، نیا  تسین ، هلاـسم 
لثم و  دنک ، یم  رییغت  شگنر  جیردتب  غولب  نارود  رد  هچب  نیا  دیـشابن ، نارگن  امـش  تسا ، هدیدرگ  دیفـس  نینج  هجیتن  رد  و  هدرک ،

!!! ددرگ یم  تسوپ  هایس  امش  دوخ 

هک یتروص  نامه  هب  نارود  نآ  رد  ناوج  هاگان  و  دـندوب ، ناوج  نآ  غولب  رظتنم  رـضاح ، مدرم  و  تفای ، هلـصیف  اـج  نیمه  رد  هیـضق 
ییوگشیپ نایقتم  يالوم 
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تواضق و  دیوگ ، یم  حیحص  دیوگ  یم  هچ  ره  یلع  هک  درک  تباث  تیناسنا  ملاع  رب  و  داد ! گنر  رییغت  یتسوپ  هایس  هب  دندوب  هدرک 
(41  ) .تسا عقاو  قباطم  وا  يرواد  و 

توافت یب  رفیک 

: هک تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح  زا 

هب اهنآ  نایرج  دندروآ ، ترـضح  نآ  روضح  هب  يرواد  همکاحم و  يارب  ار  رفن  هس  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  تفالخ  نامز  رد 
: دوب ریز  حرش 

ار وا  یثلاـث  صخـش  ماجنارــس  درک ، یم  رارف  شناـج  سرت  زا  درم  نآ  و  دـشکب ، ار  وا  اـت  درک ، یم  بـیقعت  ار  يرگید  درم  يدرم ،
لتاق هب  رهاظ  رد  یکمک  هنوگچیه  یلو  درک ، یم  اـشامت  ار  هنحـص  نیا  زین  یمراـهچ  رفن  داد ، لـتاق  صخـش  نآ  لـیوحت  و  تفرگ ،

: دنداد روتسد  نانآ  رفیک  دروم  رد  مالسلا  هیلع  یلع  دیناسر !! لتق  هب  ار  يرارف  درم  درم ، نآ  ماجنارس  دادن ، ماجنا 

هداد لتاق  لیوحت  هب  هدرک و  ریگتـسد  ار  يرارف  و  هدش ، لتق  ثعاب  هک  ار  مود  رفن  و  دـنناسر ، لتق  هب  دـیاب  هدوب ، لتاق  هک  ار  لوا  رفن 
رد و  هدوب ، رگاشامت  هک  ار  یثلاث  صخـش  نآ  .دـنک و  يرپس  نادـنز  رد  ار  شرمع  مامت  اـت  درک ، موکحم  دـبا  سبح  هب  دـیاب  تسا ،

نوریب شیاج  زا  ار  وا  نامـشچ  دیاب  تسا ، هدرکن  یعافد  هنوگچیه  يو  و  دنا ، هدـیناسر  لتق  هب  ار  یهانگ  یب  درم  وا ، نامـشچ  ربارب 
(42  ) .تخاس صخشم  هدیدمتس  رگمتس و  ربارب  رد  ار  یتوافت  یب  رفیک  ناسنیدب  و  درک !! انیبان  هدروآ و 

! تسا رت  نیگنس  رسپ  دازون  ریش 

: دنیامرف یم  هک  میناوخ  یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یثیدح  رد 

هک ینز  نآ  .دوب  رتخد  يرگید  رـسپ و  یکی  اهدازون ، سنج  دندروآ ، ایند  هب  ار  يا  هچب  نامزمه  نز  رفن  ود  یلع  ترـضح  نامز  رد 
شیپ يا  هعفارم  نز  ود  نآ  نایم  هجیتن  رد  تشاذگ و  يو  ياج  هب  ار  شدازون  رتخد  و  تشادرب ، ار  رگید  نز  رسپ  دوب ، هدیئاز  رتخد 

نایقتم يالوم  .دنک  يرواد  مالسلا  هیلع  یلع  دش  رارق  دمآ و 
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روتسد ترضح  .دنتشادنرب و  رسپ  زا  تسد  نانآ  زا  مادکچیه  یلو  دیناشک ، همکاحم  هب  ار  نانز  هتفرگ و  رارق  رد  تواضق  دنـسم  رد 
: داد

رد ناـیرج  نیا  ریظن  ( 43 ! ) درک راذـگاو  يو  هب  ار  رـسپ  دوب ، رت  نیگنـس  شریـش  هک  ار  وا  دـندرک ، نزو  ار  هچب  ود  نآ  ناردام  ریش 
مالـسلا هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ماجنارـس  و  دـنام ، زاب  تواضق  زا  وا  و  داتفا ، قافتا  رمع  ناـمز  رد  هک  دـمآ ، شیپ  زینک  رفن  ود  دروم 

: دنداد روتسد  همصاخم  عفر  يارب  و  تفرگ ، هدهع  هب  ار  ود  نآ  تواضق 

: دنتفگ نانز  دنروایب ، يا  هرا 

؟ دیراد راک  هچ  ار  هرا 

: دندومرف

: تفگ دوب  هچب  ردام  عقاو  رد  هک  ینز  نآ  مهدب !! ار  وا  فصن  مادک  ره  هب  و  منک ، مین  ود  ار  هچب  مهاوخ  یم 

.مدرک رظن  فرص  میاعدا  زا  نم  تسا ، يرگید  نز  نآ  لام  هچب 

: دندومرف مالسلا  هیلع  یلع 

(44  ) .داد لیوحت  نز  نآ  هب  ار  هچب  اذل  و  دزوس ، یم  وا  لاح  هب  شلد  هک  تسا  نز  نیمه  هب  طوبرم  هچب 

 … دنتفریذپ ار  مالسا 

: دنتفگ دندمآ و  مود  هفیلخ  دزن  نایدوهی  زا  یموق 

: تفگ هفیلخ  مینک ؛ یم  تعباتم  وت  زا  میوش و  یم  ناملسم  يداد  باوج  حیحص  رگا  میسرپب ، ار  یبلاطم  وت  زا  ات  میدمآ  »

؟ دیسرپب دیهاوخ  یم  هچ  ره 

: دنتفگ

هک یـسک  زا  زاس ؛ علطم  داد  شدرگ  ار  شبحاص  هک  يربق  زا  نک ؛ هاـگآ  نآ  ياهدـیلک  هناـگ و  تفه  نامـسآ  ياـه  لـفق  زا  ار  اـم 
زا ربب ؛ مان  دیباتن  نآ  رب  رگید  دیبات و  نآ  رب  راب  کی  طقف  باتفآ  هک  یناکم  هد ، ربخ  سنا  زا  هن  دوب و  نج  زا  هن  داد  راذـنا  ار  شموق 

شش و جنپ و  راهچ و  هس و  ود و  کی و  زا  نک ، هاگآ  دندشن  قلخ  محر  رد  هک  يرادناج  جنپ 
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« .هدب ار  مزال  تاحیضوت  ات  هدزاود  هدزای و  هد و  هن و  تشه و  تفه و 

: تفگ درک و  زاب  ار  دوخ  نامشچ  تخادنا و  ریز  هب  ار  شرس  هفیلخ 

داتـسرف ار  یـسک  سپ  .داد  دهاوخ  باوج  ار  امـش  ياه  لاوس  همه  ربمایپ  يومع  رـسپ  یلو  مناد  یمن  هک  دیـسرپ  یم  یبلاطم  نم  زا 
، دـندروآ فیرـشت  یتقو  ترـضح  هدـب ؛ ار  نایدوهی  ياه  لاؤس  باوج  دـیایب و  تساوخ  وا  زا  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  تمدـخ 

: تفگ هفیلخ 

: دنتفگ نانآ  .مرادن  یخساپ  نانآ  زا  کی  چیه  يارب  هک  دندیسرپ  ار  یلئاسم  نم  زا  دوهی  موق  نیا  نسحلاابا ! يا 

، میروآ یم  مالسا  ییوگب  ار  حیحص  باوج  رگا 

: دومرف نانآ  هب  ترضح 

: دومرف ترضح  دندرک و  رارکت  هرابود  ار  تالاوس  نامه  نانآ  دیسرپب ، ار  تالاوس  دوهی ! موق  يا 

؟ دیرادن يرگید  تالاوس  اهنیا  زا  ریغ 

: دندرک ضرع 

: دومرف ترضح  .مالسلا  هیلع  نیسح  مالسلا و  هیلع  نسح  ردپ  يا  هن 

؛ » هللا الا  هلا  ال   » نتفگ شدیلک  تسا و  ادخ  هب  كرش  هناگتفه  نامسآ  ياه  لفق  »

دوب نج  زا  هن  داد ، راذنا  ار  شموق  هکنآ  داد ؛ ریـس  ایرد  تفه  رد  ار  سنوی  هک  دوب  یهام  داد ، شدرگ  ار  شبحاص  هک  يربق  نآ  اما 
دیباتن رگید  دیبات و  نآ  رب  باتفآ  راب  کی  هک  یناکم  نآ  درک ؛ تبحص  دواد  نب  نامیلـس  ترـضح  اب  هک  دوب  يا  هچروم  سنا ، هن  و 
هتفاکش ایرد  یتقو   ) درک قرغ  نآ  رد  ار  شناوریپ  نوعرف و  داد و  تاجن  نآ  زا  ار  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  دنوادخ  هک  دوب  ایرد 

قلخ مجر  رد  هک  يدوجوم  جنپ  نآ  دیباتن ؛) نآ  رب  باتفآ  رگید  هدمآ و  مه  هب  ایرد  ناینوعرف  ندش  قرغ  زا  دعب  دیبات و  باتفآ  دـش 
: دندشن

هک يدنفسوگ  حلاص و  رتش  یسوم و  ياصع  اوح و  مدآ و  ترضح 
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: تسا نیا  ات  هدزاود  نآ  باوج  اما  .دنشاب  یم  دش ، ینابرق  حبذ و  لیعامسا  ترضح  ضوع 

نآرق روبز و  لیجنا و  تاروت و  ات ، راهچ  تسا ؛ لیفارسا  لیئاکیم و  لیئربج و  ات ، هس  دنـشاب ؛ یم  اوح  مدآ و  ات ، ود  تسادخ ؛ کی ،
؛ درک قلخ  زور  شش  رد  ار  نیمز  نامسآ و  هک  تسادخ  مالک  نآ  شـش ، دنـشاب ؛ یم  يزور  هنابـش  بجاو  زامن  جنپ  ات ، جنپ  تسا ؛

: دیامرف یم  هک  تسادخ  لوق  تشه ، تفه ،

«: هینامث ذئموی  مهقوف  کبر  شرع  لمحی  «و 

نب یـسوم  هک  دوـب  تازجعم  تاـیآ و  نآ  هن ، 45 ؛) « ) .دـنراد رب  رد  نت  تـشه  زور  نآ  رد  ناـشیا  زارف  رب  ار  وـت  راـگدرورپ  شرع  »
.تشاد نارمع 

: تسادخ لوق  نآ  هد ، اما 

«: رشعب اهانممتا  هلیل و  نیثالث  یسوم  اندعاو  «و 

(46 « ) .میدرک هد  هب  نآ  لیمکت  بش و  یس  یسوم  اب  میدرک  هدعو  «و 

: درک ضرع  شردپ  هب  هک  تسا  مالسلا  هیلع  فسوی  ترضح  لوق  هدزای  اما ،

«: ابکوک رشع  دحا  تیار  ینا  »

: مالسلا هیلع  یسوم  ترضح  هب  تسا  قح  مالک  نآ  هدزاود ، اما  47 ؛) « ) مدید ار  هراتس  هدزای  باوخ ، هب  ردپ  يا  »

«: انیع هرشع  اتنثا  هنم  ترجفناف  رجحلا  كاصعب  برضا  »

لاحـشوخ ناشتالاوس  باوج  زا  نایدوهی  ( 48 « ) .دـش رهاظ  نآ  زا  بآ  همـشچ  هدزاود  سپ  نزب ، گنـس  رب  تیاصع  اب  یـسوم  يا  »
: دندرک ضرع  دندش و 

هفیلخ هب  ور  سپـس  یـشاب ؛ یم  ادخ  لوسر  يومع  رـسپ  وت  تسادخ و  هداتـسرف  ربمایپ  تسا و  یکی  ادـخ  هک  میهد  یم  تداهـش  ام 
: دنتفگ دندرک و 

(49  ) .دندروآ مالسا  یگمه  و  تسا ، راوازس  تماما  ماقم  نیا  هب  تسادخ و  لوسر  ردارب  مالسلا  هیلع  یلع  هک  میهد  یم  تداهش  ام 

 … دش ناملسم  ینارصن 

: دومرف نایب  ار  نآ  ریبعت  باوخ و  لیصفت  یلع  ترضح  دید و  باوخ  رد  زیچ  تفه  مور ، روشک  رد  ینارصن  یصخش 

قیدصت وا  و 
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.درک

: دومرف ترضح 

: هک دوب  نآ  لوا  باوخ 

رد ابید  ياه  شرف  نامالغ و  نازینک و  هدش و  هداهن  الط  زا  اه  یسرک  نآ  رد  هک  تسا  نازیوآ  نامسآ ، زا  يرـصق  يدید  باوخ  رد 
: تسا نیا  شریبعت  دنا ؛ هتفرگ  اهکوخ  اه و  هنیزوب  ار  رصق  نآ  فارطا  دشاب و  یم  شنایم 

، ناطلـس فارطا  رد  دریگ و  یم  ار  مدرم  لاوـما  دـنهد ، یمن  هوـکز  مدرم  نوـچ  ناـمزلا ، رخآ  رد  هک  تسا  ملاـظ  ناطلـس  رـصق  نآ ،
: مود باوخ  دننک  یم  يرای  ملظ  رد  ار  وا  هک  دنتسه  یناراکمتس 

شریبعت دنام ؛ یقاب  یمک  رادقم  هک  نیا  ات  دندرک  یم  هراپ  ار  نآ  نامدرم  تسا و  نازیوآ  نامـسآ ، زا  یـسابرک  يدـید  هک ، دوب  نآ 
: تسا نیا 

هب رگم  دـنام  یمن  یقاب  بهذـم  زا  دـنوش و  یم  دـقتعم  اهنآ  هب  نامدرم  نامزلا  رخآ  رد  هک  تسا  هفلتخم  ياـه  بهذـم  ساـبرک  نآ 
.یخن هلزنم 

: موس باوخ 

نیا شریبعت  دنشاب ؛ هتشاد  رس  هک  نآ  نودب  دنتـشگرب  دنداهن و  نیمز  رد  ار  دوخ  ياهرـس  دندمآ و  دورف  نامـسآ  زا  یناغرم  يدید 
: تسا

.دنک یم  عوجر  نامسآ  يوس  هب  شتقیقح  و  تعیرش ، مسر و  رگم  مالسا  زا  دنام  یمن  یقاب  هک  تسا  مالسا  ناغرم ، نآ  هک 

: مراهچ باوخ 

یمن ار  هوکز  یهلا و  قوقح  دـننک و  یم  عمج  ار  لاوما  نارگناوت  هک  دوب  نآ  ریبعت ، دنتـشادن ؛ طئاغ  لوب و  جرخم  هک  ینایاپ  راـهچ 
.دنهد

: مجنپ باوخ 

دـنوش و رـضاح  ءاینغا  دزن  رد  هک  دـندوب  ءارقف  ناضیرم ، هک  تسا  نآ  ریبعت ، دـنک ، تدایع  ار  ناملاس  هک  يدـید  ار  يرامیب  هک  نآ 
.دنهد یمن  ناشیا  هب  يزیچ  نانآ  دنهاوخ و  ءاینغا  زا  يزیچ 

: مشش باوخ 

لمع دوخ  ملع  هب  هک  دنتـسه  ییاملع  کشخ ، ياـه  ضوح  ریبعت  دوب ؛ یناتـسوب  راز و  هزبس  نآ  دزن  هک  يدـید  ار  یکـشخ  ضوح 
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هچنآ ءاملع  زا  هک  دنشاب  ینامدرم  ناتسوب ، دننک و  یمن 
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دننک یم  لمع  دنونش  یم 

: متفه باوخ 

: تسا نیا  ریبعت  دوش ؛ یم  هدید  نآ  رد  تسه  ایند  رد  هک  يزیچ  ره  اهنآ  رد  هک  يدید  ار  زبس  يا  هماج 

ترخآ يارب  زا  هک  نآ  لاح  و  ترخآ ، هن  دنیوگ  یم  ایند  يارب  زا  نخس  دنریگ و  یم  ار  نآ  ایند  لها  هک  تسایند  زبس  يا  هماج  نآ 
، ملع ندعم  زا  ار  شریبعت  باوخ و  نیا  ینارصن  هک  نیمه  .دنا  هدش  قلخ 

(50  ) .دروآ مالسا  درک و  يراج  نابز  رب  ار  نیتداهش  دینش  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

داد میلعت  ار  لولشم  ياعد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

زادـگناج و يا  هلان  هجوتم  ماگنه ، نیا  رد  میدوب ، لوغـشم  ادـخ  هناخ  فاوط  هب  یکیراـت  بش  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  مردـپ ، اـب  نم  »
لوغـشم يراز  عرـضت و  هب  هقباس  یب  يزادـگ  زوس و  اب  هدرک و  زارد  زاین  یب  هاـگرد  هب  زاـین  تسد  یـصخش  میدـش ، نیـشتآ  یهآ 

: دومرف مردپ  .تسا 

؟ دزیر یم  ینامیشپ  تمادن و  کشا  كاپ ، یبلق  اب  هدروآ و  هانپ  ادخ  هاگرد  هب  هک  ار  يراکهانگ  هلان  يونش  یم  ایآ  نیسح ! يا 

« .روایب نم  شیپ  نک و  ادیپ  ار  وا 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

، هدرک ادیپ  ماقم  نکر و  نایم  رد  ار  وا  ات  مدرک  یم  فرط  کی  یکیرات ، رد  ار  مدرم  متشگ و  قح  هناخ  درگ  کیرات ، بش  نآ  رد  »
.مدروآ مردپ  تمدخ  هب 

؟ یتسیک وت  دومرف : وا  هب  اهبنارگ ؛ ياه  سابل  اب  مادنا  شوخ  ابیز و  تسا  یناوج  دید  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

؛ مبارعا زا  يدرم  درک : ضرع 

؟ دوب هچ  يارب  دایرف  هلان و  نیا  دیسرپ :

مهرد ار  میگدنز  ساسا  وا  نیرفن  ردپ و  ینامرفان  هدیمخ و  ار  متشپ  مهانگ  راب  هک  مالسلا ! هیلع  یلع  ای  یسرپ  یم  هچ  نم  زا  تفگ :
!؟ تسا هدوبر  نم  زا  ار  یتمالس  هدیشاپ و 

؟ تسیچ وت  هصق  دومرف : ترضح 
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نابرهم یلیخ  نم  هب  هک  متشاد  يریپ  ردپ  تفگ :
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هکلب متفریذـپ ، یمن  درک  یم  ییاـمنهار  تحیـصن و  ارم  مردـپ  هچره  مدوـب و  لوغـشم  تشز ، يراـک  هب  زور  بش و  نم  یلو  دوـب ،
، لوـپ نآ  ندرک  ادـیپ  يارب  متـشاد ، غارـس  وا  دزن  رد  متـساوخ و  یلوـپ  زور  کـی  .مداد  یم  شمانــشد  هدـناسر ، رازآ  ار  وا  یهاـگ 

شنیمز رب  مدرشف و  ار  وا  تسد  نم  درک ، يریگولج  نم  زا  مردپ  مرادرب ، ار  لوپ  ات  متفر  دوب ، ناهنپ  اجنآ  رد  هک  یقودنـص  کیدزن 
: تفگ هک  مدینش  مد  نآ  رد  متفر ، دوخ  راک  یپ  رد  متشادرب و  ار  اهلوپ  تسناوتن ، درد  تدش  زا  دزیخرب  ياج  زا  تساوخ  متخادنا ،

دـش راوس  رتش  رب  دش و  رفـس  هدامآ  نآ  زا  سپ  دناوخ ، زامن  تفرگ و  هزور  زور  دنچ  منک ؛ یم  نیرفن  ار  وت  مور و  یم  ادخ  هناخ  هب 
یهآ اب  تفرگ و  هبعک  هدرپ  هب  تسد  مدوب ، شیاهراک  دـهاش  نم  دـناسر ؛ هبعک  هب  ار  دوخ  ات  تفر  درک و  تکرح  هکم  بناج  هب  و 
بلـس نم  زا  ار  یتسردـنت  تفرگ و  ارف  ارم  یگراـچیب  نیا  هک  دوب  هدـشن  ماـمت  شنیرفن  زونه  مسق  ادـخ  هب  درک ، نیرفن  ارم  نازوـس 

: تفگ ناوج  .درادن  یتکرح  سح و  هدش و  کشخ  وا  ندب  فرط  کی  میدید  دز ، الاب  ار  دوخ  نهاریپ  دعب  دومن ؛

هـس .تشگ  راپـسهر  هناخ  فرط  هب  تفریذپن و  وا  یلو  مدرک  یهاوخ  رذع  هتفر و  وا  دزن  مدش و  نامیـشپ  رایـسب  دماشیپ  نیا  زا  دـعب 
مدرک تساوخرد  جـح  مایا  موس  لاس  هک  نیا  ات  درک  یم  در  وا  متـساوخ و  یم  شزوپ  وا  زا  هشیمه  تشذـگ و  لاونم  نیمه  رب  لاس 

نم هب  وت  ياعد  تکرب  هب  ار  یتمالس  دنوادخ  دیاش  نک ، اعد  يا  هدرک  نیرفن  ارم  هک  ییاج  نامه 
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رانک زا  یغرم  هاگان  دوب ، یکیراـت  بش  میدیـسر ؛ كارا  يداو  هب  اـت  میدرک  تکرح  هکم  فرط  هب  مه  اـب  درک و  لوبق  نادرگزاـب ،
دش و عقاو  گنـس  ود  نایم  مردپ  دنکفا ، نیمز  رب  دوخ  تشپ  زا  ار  وا  دـیمر و  مردـپ  رتش  وا ، ندز  رپ  لاب و  رثا  رب  درک و  زاورپ  هداج 

.دشاب یم  مردپ  یتیاضران  نیرفن و  هطساو  هب  طقف  نم  يراتفرگ  نیا  مدرک ؛ نفد  اج  نامه  ار  وا  درم و  اهنآ  هب  مداصت  زا 

: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

، تسا نآ  رد  مظعا  مسا  هک  اـعد ، نآ  سک  ره  مزومآ و  یم  وـت  هب  تسا ، هداد  میلعت  نم  هب  ربـمغیپ  هک  تسا  ییاـعد  وـت  سرداـیرف 
ترـضح دوش و  یم  هدـیزرمآ  شناهانگ  ددرگ و  یم  فرطرب  وا  زا  یتسدـگنت  رقف و  ضرم و  درد و  هودـنا و  یگراـچیب و  دـناوخب 

« .درمش ار  اعد  نآ  يایازم  زا  يرادقم 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

: دومرف ترضح  هاگنآ  .مدش  رورسم  شیوخ  یتمالس  رب  ناوج  زا  رتشیب  اعد  نآ  تازایتما  زا  نم  »

اب ناوج  يدـنچ  زا  دـعب  هداد  وا  هب  ار  اـعد  هخـسن  و  منیبب ؛ ار  وت  اـت  يآ  نم  شیپ  هاگحبـص  و  ناوخب ، ار  اـعد  هجحیذ ، مهد  بش  رد 
: تفگ میتفای و  شملاس  میدرک ، وجتسج  وا  زا  هک  یتقو  .درک  میلست  ار  اعد  هخسن  دمآ و  ام  يوس  هب  يدادش 

.دیدرگ هدروآرب  متجاح  دش و  باجتسم  میاعد  هبعک ، راگدرورپ  هب  دنگوس  دراد ، مظعا  مسا  اعد  نیا  ادخ  هب 

: دومرف ترضح 

: تفگ وا  .وگب  ار  دوخ  نتفای  افش  هصق 

يارب متخیر ؛ تمادن  کشا  مدیلان و  ادخ  هاگرد  هب  متفرگ و  تسد  هب  ار  اعد  تفر  باوخ  هب  مدرم  ناگدید  هک  نیمه  مهد  بش  رد 
: دمآ بیغ  زا  يزاوآ  مناوخب  متساوخ  مود ، هبترم 

! ناوج يا 
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هیلع هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  متفر ، باوخ  هب  يا  هظحل  زا  سپ  دش ؛ باجتسم  تیاعد  يداد و  مسق  مظعا ، مسا  هب  ار  ادخ  تسا ؛ یفاک 
: دومرف تشاذگ و  نم  ندب  رب  تسد  هک  مدید  ار  ملس  هلآ و  و 

« .متفای ملاس  ار  دوخ  مدش و  رادیب  باوخ  زا  ریخ » یلع  کناف  میظعلا  هللااب  ظفتحا  »

: تسا نیا  نآ  لوا  هک  تسا  لولشم  ياعد  داد  میلعت  ترضح ، هک  ییاعد  نآ 

(51  …« ) مویق ای  مارک  الا  لالجلاذ و  ای  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  کمساب  کلئسا  ینا  مهللا  »

؟ تشذگ هچ  سبای  يداو  رد 

: دیوگ یم  ریصبوبا 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  مدیسرپ ، تایداعلا  هروس و  دروم  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

.تسا هدش  لزان  کشخ ) نابایب   ) سبای يداو  يارجام  رد  هروس  نیا 

: مدیسرپ

.دوب رارق  هچ  زا  سبای  يداو  هیضق 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

مه تسد  هب  تسد  هظحل ، نیرخآ  ات  هک  دنتـسب  مکحم  نامیپ  دـهع و  مهاب  دـندوب ، ماظن  هراوس  رفن  رازه  هدزاود  سبای  ناـبایب  رد  - 
هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  ار  نایرج  لیئربج  .دنشکب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  و  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم ترـضح  دنهد و 

.داد عالطا  ملس  هلآ و  و 

هک داتسرف  ناشیا  يوس  هب  يرفن  رازه  راهچ  یهاپس  اب  ار  رمع  سپـس  رکبوبا و  تسخن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح 
.دنتشگزاب هجیتن  یب  هتبلا 

سباـی يداو  يوـس  هب  راـصنا  رجاـهم و  زا  رفن  رازه  راـهچ  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  رخآ  هلحرم  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
.دومن راپسهر 

هب مالـسا  هاپـس  هک  دیـسر  ربـخ  نمـشد  هب  .دـندرک  تکرح  کـشخ  ناـبایب  نآ  فرط  هب  دوـخ  هاپـس  اـب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
هب نمشد  حلسم  نادرم  زا  رفن  تسیود  .دنا  هدش  نادیم  هناور  مالسلا  هیلع  یلع  یهدنامرف 
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.دندمآ نادیم 

دش هدیسرپ  مالـسا  هاپـس  زا  .دنتفرگ  رارق  ناشیا  لباقم  رد  هک  یماگنه  .دنتفر  نانآ  يوس  هب  باحـصا  زا  یعمج  اب  مالـسلا  هیلع  یلع 
؟ دیراد یمیمصت  هچ  دیا و  هدمآ  اجک  زا  دیتسیک و  امش  هک 

: دومرف خساپ  رد  مالسلا  هیلع  یلع 

تلاسر یگدنب و  ادخ و  ییاتکی  تداهش  هب  ار  امش  متسه ، وا  هداتسرف  وا و  ردارب  ادخ ، لوسر  يومع  رـسپ  بلاط  یبا  نب  یلع  نم  - 
: دنتفگ ناشیا  .دیتسه  ناناملسم  کیرش  ررض  عفن و  رد  دیروایب ، نامیا  رگا  .منک  یم  توعد  دمحم 

.ادرف حبص  ام  هدعو  تشک ! میهاوخ  ار  وت  باحصا  وت و  ام ، هک  نادب  شاب و  گنج  هدامآ  میدینش ، ار  وت  نخس  - 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع 

یم کمک  امش  دض  رب  ناناملسم  ناگتشرف و  ادخ و  زا  ام  هک  دینادب  دینک ؟ یم  دیدهت  دوخ  تیعمج  يرایسب  هب  ارم  امـش ! رب  ياو  - 
: میئوج

.تفرگ رگنس  تشگزاب و  دوخ  ياه  هاگیاپ  هب  نمشد  میظعلا » یلعلا  هللااب  الا  هوق  لوح و ال  الو  »

ناناملـسم داد  نامرف  مالـسلا  هیلع  یلع  ماگنه ، بش  .دـندش  دربن  هدامآ  هتفر و  دوخ  هاگیاپ  هب  باحـصا  هارمه  زین  مالـسلا  هیلع  یلع 
یهاگحبـص هلمح  يارب  لماک  شاب  هدامآ  لاح  رد  دنیامن و  ایهم  ار  نارتش  زاهج  نیز و  راسفا و  دـننک و  هدامآ  ار  دوخ  ياه  بکرم 

نآ نمشد  .دندرب  هلمح  نمشد  يوس  هب  دندناوخ و  زامن  باحصا  اب  مالسلا  هیلع  یلع  تشگ ، نایامن  رحـس  هدیپس  هک  یتقو  .دنـشاب 
هک دوب ، عیرـس  دنت و  نانچ  هلمح  .دنا  هدروآ  موجه  نانآ  رب  اجک  زا  نیملـسم  دیمهف  یمن  يریگرد  ماگنه  ات  هک  دـش  ریگلفاغ  نانچ 

تسد هب  ناشلاوما  دندش و  ریسا  ناشناکدوک  نانز و  هجیتن ، رد  .دندیـسر  تکاله  هب  نانآ  بلغا  مالـسا ، هاپـس  یقاب  ندیـسر  زا  لبق 
يزوریپ نیما ، لیئربج  .داتفا  نیملسم 
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دمح و زا  سپ  دنتفر و  ربنم  رب  ترضح  نآ  .دنداد  ربخ  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ هب  ار  مالـسا  هاپـس  مالـسلا و  هیلع  یلع 
: دندومرف هدومن و  ربخ  اب  نیملسم  حتف  زا  ار  ناناملسم  یهلا ، يانث 

هب هدمآ و  نوریب  هنیدـم  زا  نیملـسم  همه  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دـنا ! هدیـسر  تداهـش  هب  نیملـسم  زا  رفن  ود  اهنت  هک 
.دنتفگ دمآ  شوخ  ار  مالسلا  هیلع  یلع  هاپس  هنیدم ، یخسرف  کی  رد  دنتفاتش و  مالسلا  هیلع  یلع  لابقتسا 

هدایپ بکرم  زا  زین  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هدش ، هدایپ  بکرم  زا  دندید  ار  ربمایپ  هک  یماگنه  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
هیلع یلع  زا  ملس ،) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ دننام  زین  ناناملسم  .دندیسوب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  یناشیپ )  ) مشچ ود  نایم  دندش و 
یم رظن  زا  ار  دوـب  هداـتفا  نیملـسم  تسد  هـب  هـک  نمـشد  لاوـما  ناریـسا و  یگنج و  میاـنغ  ترثـک  دـندرک و  یم  ینادردـق  مالـسلا 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هب  تایداع »  » هروس يزوریپ  نیا  تنمیم  هب  دـش و  لزان  نیما  لـیئربج  لاـح ، نیا  رد  .دـندنارذگ 
: دش یحو  ملس 

(52  …« ) اعمج هب  نطسوف  اعقن  هب  نرثاف  احبص ، تاریغملاف  احدق ، تایروملاف  احبض ، تایداعلاو  »

هیلع یلع  هب  ار  فورعم  نخـس  نآ  هک  دوب  اجنیا  رد  و  تشگ ، ریزارـس  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  نامـشچ  زا  قوش  کـشا 
: دومرف مالسلا 

، دنیوگب وت  هرابرد ي  دنا ، هتفگ  مالسلا  هیلع  حیسم  ترضح  هرابرد  نایحیسم  هک  ار  یبلطم  متما ، زا  یهورگ  هک  مدیـسرت  یمن  رگا  »
(53 !« ) دنریگرب كربت  يارب  ار  وت  ياپ  ریز  كاخ  ینک  روبع  اجک  ره  زا  هک  متفگ  یم  ینخس  وت  قح  رد 

نکش نوناق  ناوج 

رد مالسلا  هیلع  یلع  يزور 
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: دیسرپ دید و  ار  ترضح  سیق  رسپ  دعس  دوب  لزنم  زا  نوریب  امرگ  تدش 

؟ دیدمآ نوریب  هناخ  زا  ارچ  دیدش  يامرگ  نیا  رد  نینمؤملاریما ! ای  - 

: دومرف

ماما لباقم  دمآ  بارطضا  سرت و  تلاح  رد  ینز  نایم  نیا  رد  .مهد  هانپ  ار  یلد  هتخوس  ای  منک ، يرای  ار  يا  هدیدمتس  هکنیا  يارب  - 
: تفگ داتسیا و  مالسلا  هیلع 

.دنزب ارم  تسا  هدرک  دای  مسق  دنک و  یم  متس  نم  هب  مرهوش  نینمؤملاریما  ای  - 

: دومرف تشادرب و  رس  سپس  درک ، رکف  يا  هظحل  دنکفا و  ورف  رس  نخس  نیا  ندینش  اب  ترضح 

: دیسرپ تفگ و  ار  نخس  نیا  دوش ! هتفرگ  مولظم  قح  دیاب  ریخات  نودب  مسق ! ادخ  هب  هن 

؟ تساجک تلزنم  - 

.داد ناشن  ار  شلزنم  نز 

.دیسر وا  هناخ  رد  ات  درک  تکرح  نز  هارمه  ترضح 

هب ترضح  دمآ  نوریب  هناخ  زا  نیگنر  نهاریپ  اب  یناوج  .درک  مالس  دنلب  يادص  اب  داتـسیا و  هناخ  برد  يولج  رد  مالـسلا  هیلع  یلع 
: دومرف يو 

: تفگ هنابدا  یب  مشخ و  لامک  رد  ناوج  .يا  هدرک  نوریب  تلزنم  زا  ار  وا  يا و  هدیناسرت  ار  ترسمه  وت  سرتب ! ادخ  زا 

: دراد یطابترا  هچ  امش  هب  نم  رسمه  راک 

؛ کمالکل رانلاب  اهنقرحال  هللاو  »

!« دز مهاوخ  شتآ  ار  وا  امش  نخس  نیا  رطاخ  هب  دنگوس  ادخ  هب 

: دومرف دیشک و  فالغ  زا  ریشمش  تفشآرب ! تخس  نکش  نوناق  بدا و  یب  ناوج  ییاهفرح  زا  مالسلا  هیلع  یلع 

یچیپرـس یهلا  نامرف  زا  هدرک  درمت  نم  هب  وت  لاح  منک ، یم  غالبا  ار  یهلا  نامرف  منک ، یم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ار  وت  نم 
اجنآ زا  هک  يدارفا  دش ، یم  لدب  در و  نخس  ناوج  نآ  ترضح و  نیب  هک  هلـصاف  نیا  رد  .مشک  یم  ار  وت  الا  نک و  هبوت  ینک ؟ یم 

مالسلا هیلع  ماما  رضحم  دندرک  یم  روبع 
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نآ ات  ار  ترضح  هک  ناوج  .دندوب  ناوج  وفع  راتساوخ  ناشیا  زا  دندرک و  یم  مالس  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ناونع  هب  دندیـسر و 
رس یگدنمرش  لامک  اب  دمآ و  دوخ  هب  دنک ، یم  يرسدوخ  ناناملسم  ربهر  لباقم  رد  دش  هجوتم  مدرم  مارتحا  زا  دوب  هتخانـشن  هظحل 

: تفگ دروآ و  دورف  مالسلا  هیلع  یلع  تسد  فرط  هب  ار 

.دومن مهاوخ  تیاعر  مرسمه  هرابرد  ار  عضاوت  رثکادح  منک و  یم  تعاطا  تنامرف  زا  رذگرد ، نم  ياطخ  زا  نینمؤملاریما  ای 

اب هک  درک  هیـصوت  نز  هب  دوش و  دوخ  لزنم  لـخاد  درک  رما  تشذـگ و  ناوج  تاریـصقت  زا  درب و  ورف  ماـین  رد  ار  ریـشمش  ترـضح 
(54  ) .دیاین شیپ  ینشخ  راتفر  نینچ  هک  نک  راتفر  يروط  ترسمه 

لاملا تیب  مالسلا و  هیلع  یلع 

: دنک یم  لقن  ناذاز 

، میدش دراو  نینمؤملاریما  رضحم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  مالغ  ربنق  اب  نم 

: تفگ ربنق 

: تفگ ربنق  میدش ، دراو  نینمؤملاریما  ای 

.ما هدرک  هریخذ  امش  يارب  يزیچ  نینمؤملاریما  ای 

: دومرف ترضح 

؟ تسیچ نآ  - 

: درک ضرع 

يارب ار  اهفرظ  نیا  نم  یتشادـنرب ، دوخ  يارب  اهنآ  زا  يدرک و  میـسقت  ار  مئانغ  لاوما  مامت  مدـید  نوچ  هرقن ! الط و  فرظ  يدادـعت 
.مدرک هریخذ  امش 

: دومرف ربنق  هب  دیشک و  ار  دوخ  ریشمش  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

ناگدـنیامن درک و  هعطق  هعطق  ار  اهفرظ  نآ  سپـس  ینازوسب ! ار  ما  هناـخ  يرواـیب ! شتآ  ما  هناـخ  هب  هک  يراد  تسود  وت ! رب  ياو  - 
: دننک میسقت  مدرم  نیب  هنالداع  ات  داد ، نانآ  هب  ار  اهنآ  و  دیبلط ، ار  لیابق 

(55)

نامیتی مالسلا و  هیلع  یلع 
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دصقم هب  هتفرگ و  وا  زا  ار  بآ  کشم  .دور  یم  هتفرگ و  شود  هب  یبآ  کشم  ینز  دومن  هدهاشم  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  يزور 
: تفگ نز  مدومن  شسرپ  وا  عضو  زا  انمض  دناسر ؛

یگدنز هرادا  تردـق  هدـنام و  میارب  میتی  كدوک  دـنچ  لاح  دـش و  هتـشک  وا  داتـسرف و  تیرومام  هب  ار  مرـسمه  بلاط  یبا  نب  یلع 
.منک يراکتمدخ  مدرم  يارب  هک  هدرک  مراداو  جایتحا  .مرادن  ار  نانآ 

نیب .دش  ناور  نز  هناخ  فرط  هب  تشادرب و  دوخ  اب  یماعط  لیبنز  حبص  .دنارذگ  یتحاران  ار  بش  نآ  تشگرب و  مالـسلا  هیلع  یلع 
.مینک لمح  ام  دیهدب  ار  لیبنز  دندرک  یم  تساوخرد  مالسلا  هیلع  یلع  زا  یناسک  هار ،

: دومرف یم  ترضح 

؟ دریگ یم  شود  هب  یسک  هچ  ارم  لامعا  تمایق  زور  - 

: دیسرپ نز  .دز  رد  دیسر و  نز  نآ  هناخ  هب 

؟ تسیک

: دنداد باوج  ترضح 

دنوادخ نک - ! زاب  ار  رد  هدروآ ، یماعط  تناکدوک  يارب  دناسر ، وت  هناخ  هب  ار  بآ  کشم  درک و  کمک  ار  وت  زورید  هک  یسک  - 
نیب دوش و  یضار  وت  زا 
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.دنک مکح  شدوخ  بلاطیبا  نب  یلع  نم و 

: دومرف نز  هب  دش ، دراو  ترضح 

؟ ینک یم  يرادهگن  تناکدوک  زا  ای  يزپ  یم  نان  - 

: تفگ نز 

.دومن ریمخ  ار  درآ  نز  رادهگن ! ارم  ناکدوک  امش  مرتاناوت ، نان  نتخپ  رد  نم  - 

هناردپ تبحم  رهم و  اب  .تشاذـگ  یم  اه  هچب  ناهد  هب  امرخ  اب  درک و  یم  بابک  دوب  هدروآ  هارمه  هک  ار  یتشوگ  مالـسلا  هیلع  یلع 
: دومرف یم  راب  ره  تشاذگ و  یم  ناکدوک  ناهد  رب  همقل  يا 

رد .درک  نشور  ار  رونت  مالسلا  هیلع  یلع  دش ، رضاح  هک  ریمخ  .تسا  هدرک  یهاتوک  امـش  راک  رد  رگا  نک ! لالح  ار  یلع  مدنزرف !
: دومرف یم  درک و  یم  کیدزن  رونت  شتآ  هب  ار  شیوخ  تروص  لاح ، نیا 

هیلع یلع  هک  ینز  اقافتا  .دـشاب  ربخ  یب  نانز  هویب  اهمیتی و  عضو  زا  هک  تسا  یـسک  نآ  يازج  نیا  ار ! شتآ  معط  شچب  یلع ! يا  - 
: تفگ دناسر و  هناخ  بحاص  نز  هب  ار  دوخ  هلجع  اب  دید ، ار  ترضح  هکنیا  ضحم  هب  .دش  دراو  لزنم  نآ  هب  تخانش  یم  ار  مالسلا 

اب دوب  هدنمرـش  دوخ  راـتفگ  زا  هک  نز  .تسا  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  روشک ، رادـمامز  نیملـسم و  ياوشیپ  نیا  وـت ! رب  ياو 
: تفگ یگدز  باتش 

! شخبب ارم  مشک ، یم  تلاجخ  امش  زا  نینمؤملاریما ! ای  - 

: دومرف ترضح 

(56 ! ) ما هدنمرش  وت  زا  نم  تسا ، هدش  یهاتوک  تناکدوک  وت و  راک  رد  هکنیا  زا  - 

؟ دومرف هچ  ناهانگ  بئاصم و  هرابرد  ماما 

، دوب ترضح  نآ  ربارب  رد  یسرک )  ) یلدنص دش ، دراو  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  رب  ییحی  نب  هللادبع 

: هک دومرف  رما  ترضح 

.تشگ يراج  نوخ  تسکش و  شرس  داتفا و  شرس  رب  يزیچ  هک  تشذگن  يزیچ  تسشن ، هللادبع  دنیشنب ؛ یسرک  نآ  رب 

: دومرف رما  ترضح 

: دومرف داد و  وشتسش  ار  شرس  نوخ  دندروآ و  بآ 
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شرس فاکش  رب  تسد  هاگنآ  نم ؛ هب  وش  کیدزن 
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هتشگن دیدپ  یگتسکش  ایوگ  تفریذپ ، دوبهب  دروآ و  مه  هب  ار  رس  تحارج  درک ، یم  یبات  یب  تخـس  هللادبع  هک  یلاح  رد  دراذگ ،
: دومرف نآ  زا  سپ  دوب ؛

! هللادبع يا  »

دزم و راوازـس  دـننامب و  ملاس  قح ، ندرب  نامرف  رد  ات  ایند ، رد  ام  ناوریپ  ناهانگ  هرافک  ار  اهیراتفرگ  داد  رارق  هک  ار  ییادـخ  ساپس 
« .دنوش رجا 

: درک ضرع  هللادبع 

؟ تسایند رد  طقف  ام  ناهانگ  تازاجم  مالسلا ! هیلع  نینمؤملاریما  يا  »

«

: دومرف ترضح 

: دومرف هک  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هتفگ  يا  هدینشن  رگم  يرآ ؛ »

«: رفاکلا هنج  نمؤملا و  نجس  ایندلا  »

« .تسا رفاک  تشهب  نمؤم و  نادنز  ایند 

: دیامرف یم  هکنانچ  دوخ ، وفع  هب  اهیتحاران و  بئاصم و  هلیسو  هب  دنادرگ  هزیکاپ  ناشناهانگ  زا  ایند  رد  ار  ام  ناوریپ  دنوادخ 

«: ریثک نع  وفعی  مکیدیا و  تبسک  امبف  هبیصم  نم  مکباصا  ام  »

دنوش و دراو  تمایق  هب  ام  ناوریپ  هاگ  نآ  ( 57  ) .دنک یم  ششخب  نآ  زا  يرایسب  و  تسامش ، دوخ  رادرک  زا  دینیب  یم  تبیصم  هچنآ 
ناشتعاط اریز  درادـن ، ینزو  هچرگ  ناشتاعاط  هب  دـهد  ءازج  ایند  رد  دـنوادخ  ار  ام  نانمـشد  نکل  دـنک و  دایز  ار  نانآ  ياه  تعاط 

هناش رب  نانآ ، یعقاو  نارای  دـمحم و  لآ  دـمحم و  هب  ناشیاه  هنیک  ناهانگ و  ینیگنـس  دـنوش ، تمایق  دراو  نوچ  درادـن و  صـالخا 
« .دنور ورف  شتآ  رد  تساهنآ و 

: درک ضرع  هللادبع 

، دش سلجم  تنحم  ببـس  یهانگ  هچ  هک  دیدومرف  یم  نم  هب  رگا  یتخومآ ، نم  هب  مدرک و  هدافتـسا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  يا  »
»؟ موشن بکترم  رگید  هک  دوب  وکین  رایسب 

: دومرف ترضح 
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درک ثیدح  ارم  دـنوادخ  بناج  زا  ربمایپ  هک  یناد  یمن  رگم  تشگ ؛ تهانگ  هرافک  تبیـصم  نیا  یتفگن ، هللا  مسب  نتـسشن ، ماگنه  »
: دیامرف دنوادخ  هک 

مامتان راک  نآ  دوشن ، هتفگ  هللا  مسب  نآ  رد  هک  يراک  ره 
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« .دنام دهاوخ 

: درک ضرع  هللادبع 

« .منک یمن  كرت  ار  هللا  مسب  رگید  امش ! يادف  مردام  ردپ و  »

: دومرف ترضح 

: درک ضرع  هللادبع  تشگ !» یهاوخ  دنمتداعس  وت  سپ  »

»؟ تسیچ هللا  مسب  ریسفت  »

: دومرف ترضح 

: دیوگ یم  دنک  يراک  رد  عورش  دهاوخب  نوچ  هدنب  »

دهاوخ كرابم  لمع  نآ  دـنک  ءادـتبا  هللا  مسب  هب  هک  يراک  ره  رد  سپ  مهد ، ماجنا  ار  راـک  نیا  مسا ، نیا  ماـن  هب  نم  ینعی  هللا ، مسب 
« .دوب

(58)

تمیق نارگ  دنب  ندرگ 

: دیوگ یم  عفار  یبا  نب  یلع 

یتمیق نارگ  دـیراورم  دـنب  ندرگ  لاملا  تیب  نایم  رد  .مدوب  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ترـضح  لاملا  تیب  هنیزخ  نابهگن  نم 
ما هدینش  هک  داد  ماغیپ  داتسرف و  نم  دزن  ار  یـسک  نینمؤملاریما  رتخد  .دوب  هدش  هتفرگ  تمینغ  هب  هرـصب  گنج  رد  هک  تشاد  دوجو 

نابرق دـیع  زور  رد  ات  یهدـب  نم  هب  يزور  دـنچ  تناما ، ناونع  هب  ار  نآ  مراد  لیم  نم  .تسه  يدـیراورم  دـنب  ندرگ  لاملا  تیب  رد 
هدـنریگ هدـهع  هب  فلت  تروص  رد  هک   ) هنومـضم تروص  هب  مداد  ماغیپ  نم  .منادرگ  زاـب  نآ  زا  سپ  مهد و  شیارآ  نآ  اـب  ار  دوخ 

یمارگ يوناب  نآ  هب  ار  دنب  ندرگ  زور  هس  تدم  هب  طرـش  نیا  اب  نم  .تفریذپ  زین  ترـضح  نآ  رتخد  .مهدب  وا  هب  مناوت  یم  دـشاب )
: دیسرپ یم  يو  زا  دوب و  هتخانش  هدید و  شرتخد  ندرگ  رد  ار  دنب  ندرگ  مالسلا  هیلع  یلع  اقافتا  .مداد 

؟ تسا هدیسر  وت  تسد  هب  اجک  زا  دنب  ندرگ  نیا 

: دنک یم  راهظا  وا 

زاـب سپـس  مهد و  تنیز  ار  دوـخ  ناـبرق  دـیع  زور  رد  اـت  ما  هتفرگ  تناـما  زور  هس  تدـم  هب  امـش  راد  هنیزخ  عـفار ، یبا  نـب  یلع  زا 
: دیوگ یم  عفار  یبا  نب  یلع  .منادرگ 
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ترضح نآ  تمدخ  نم  درک و  راضحا  دوخ  دزن  ارم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  - 
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: دومرف داتفا  نم  هب  شمشچ  نوچ  .متفر 

»؟ عفار یبا  نبا  ای  نیملسملا  نوختا  - »

»!؟ ینک یم  تنایخ  ناناملسم  هب  ایآ  عفار ! یبا  رسپ  يا  »

: متفگ

.منک تنایخ  ناناملسم  هب  هکنیا  زا  ادخ  هب  مرب  یم  هانپ 

: دومرف ترضح 

؟ يداد مرتخد  هب  ناناملسم  نم و  هزاجا  نودب  دوب  ناناملسم  لاملا  تیب  رد  هک  ار  يدنب  ندرگ  هنوگچ  سپ 

: مدرک ضرع 

اب دیع  رد  ات  مهد  وا  هب  دوش  هدنادرگزاب  هک  هیراع  تروص  هب  ار  دنبندرگ  هک  تساوخ  نم  زا  تسامـش و  رتخد  وا  نینمؤملاریما ! يا 
حیحـص و هک  متفرگ  هدهع  هب  ار  نآ  تنامـض  مداد و  ناشیا  هب  زور  هس  تدم  هب  هیراع  ناونع  هب  ار  نآ  زین  نم  .دـیارایب  ار  دوخ  نآ 

.منادرگزاب دوخ  یلصا  ياج  هب  ملاس 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

یهاوخ یتخس  رفیک  دوش  هدید  وت  زا  يراک  نینچ  نیا  زا  دعب  رگا  يراذگب و  دوخ  ياج  هب  هتفرگ و  سپ  ار  نآ  دیاب  زورما  نیمه  - 
.دید

: دومرف سپس 

.مدیرب یم  دزد  ناونع  هب  ار  وا  تسد  هک  دوب  يا  هیمشاه  نز  نیتسخن  تفرگ ، یمن  هنومضم  هیراع  هب  ار  دنبندرگ  نیا  نم  رتخد  رگا 
: تفگ هدمآ و  ردپ  دزن  هب  دیسر  ترضح  نآ  رتخد  شوگ  هب  نخس  نیا 

؟ دوب دنبندرگ  نیا  زا  هدافتسا  هب  رت  هتسیاش  نم  زا  یسک  هچ  .متسه  امش  نت  هراپ  امش و  رتخد  نم  نینمؤملاریما ! ای  - 

: دومرف ترضح 

اب هک  رجاهم  نانز  همه  ایآ  .دراذگب  نوریب  قح  هریاد  زا  ياپ  لد ، ياه  شهاوخ  سفن و  ياه  هتساوخ  هطساو  هب  دیابن  ناسنا  مرتخد !
زا هتفرگ و  رارق  اهنآ  فیدر  رد  یـشاب  هتـساوخ  مه  وت  ات  دنا  هداد  تنیز  ار  دوخ  دنب  ندرگ  نینچ  دننام  هب  دیع  نیا  رد  دنناسکی ، وت 

(59 ( ؟ یشابن رتمک  ناشیا 
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هانگ زا  سرت 

هک دید  ار  يدرم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 
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: دیسرپ وا  زا  تسا ، راکشآ  شیامیس  رد  فوخ  سرت و  راثآ 

؟ تسا هداد  تسد  وت  هب  یلاح  نینچ  ارچ  - 

: داد باوج  درم 

؟ مسرت یم  يادخ  زا  نم  - 

: دومرف ماما 

زا يا ، هداد  ماجنا  ادخ  ناگدنب  هرابرد  هک  یئاه  ملظ  رطاخ  هب  زین  سرتب و  تناهانگ  زا  یـسرتب ) ادخ  زا  دهاوخ  یمن  ! ) ادـخ هدـنب  - 
ملظ یـسک  هب  وا  اریز  سرتن ؛ ادخ  زا  هاگنآ  نکن ، ینامرفان  نآ  رد  تسا  هدرک  یهن  وت  حالـص  هب  هک  ار  هچنآ  سرتب و  ادـخ  تلادـع 

(60  ) .دهد یمن  رفیک  ار  یسک  هانگ  نودب  هاگ  چیه  دنک و  یمن 

شود رب  هفیطق 

: دننک یم  لقن  شردپ  زا  هرتنع  رسپ  نوراه 

: متفگ .دیزرل  یم  امرس  تدش  زا  تشاد و  شود  رب  هنهک  يا  هفیطق  .مدش  دراو  مالسلا  هیلع  یلع  الوم  رضحم  رد  امرس  لصف  رد 

یتحار هب  دیناوت  یم  هک  هداد  رارق  یمهـس  ناناملـسم  رگید  دـننام  لاملا  تیب  زا  نات  هداوناخ  امـش و  يارب  دـنوادخ  نینمؤملاریما ! ای 
؟ دیزرل یم  امرس  زا  نونکا  دیریگ و  یم  تخس  دوخ  هب  هزادنا  نیا  ارچ  .دینک  یگدنز 

: دومرف

نآ زا  ریغ  ما ، هدروآ  هنیدـم  زا  دوخ  هارمه  دـینیب  یم  هک  يا  هفیطق  نیا  مراد و  یمن  رب  يا  هبح  امـش  لاملا  تیب  زا  دـنگوس ! ادـخ  هب 
(61  ) .مرادن يزیچ 

يراوگرزب تفوطع و  جوا  رد  مالسلا  هیلع  یلع 

لاح هب  هک  یتقو  .دوب  هدش  لاح  یب  مخز  تدش  زا  دروخ ، برض  مجلم  نبا  تسد  هب  هک  نآ  زا  سپ  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 
.داد ترضح  هب  ریش  یفرظ ، رد  نسح  ماما  دمآ ،

: دومرف داد و  نسح  هب  ار  هیقب  دروخ  ریش  زا  یمک  ماما 

: دومرف سپس  دیهدب ! مجلم ) نبا   ) ناتریسا هب  ار  ریش  نیا 

دینک ارادم  ناشیا  اب  مگرم  ماگنه  ات  دیهدب و  وا  هب  ار  اه  یندیـشون  اهیندروخ و  نیرتهب  مراد ، وت  ندرگ  رد  هک  یقح  نآ  هب  مدنزرف !
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(62 ! ) دوش یمارگ  امش  دزن  ات  دیناشونب  ناشیا  هب  دیشون  یم  هچنآ  زا  دیناروخب و  وا  هب  دیروخ  یم  هچنآ  زا  و 

تردق جوا  رد  یمالسا  بادآ  تیاعر 

مالـسا هانپ  رد  هک  یحیـسم ) ای  يدوهی   ) یمذ رفن  کی  اب  هفوک  جراخ  رد  شتفالخ  نارود  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  يزور 
.دندش هارمه  دوب ،

: تفگ یمذ  درم 

؟ يور یم  اجک  ادخ  هدنب 

: دومرف ماما 

هک دید  دورب ، تفرگ  شیپ  ار  دوخ  هار  دش و  ادـج  یمذ  هک  یماگنه  .دندیـسر  یهار  ود  رـس  ات  دـنداد  همادا  هار  هب  ود  ره  .هفوک  هب 
.دیآ یم  وا  هارمه  تفرن ، هفوک  هار  زا  شناملسم  قیفر 

: تفگ یمذ  درم 

؟ مور یم  هفوک  هب  يدومرفن  امش  رگم 

: دومرف

رد ار  شهار  قیفر  درم ، هک  تسا  نآ  یتقافر  شوخ  نایاپ  یلو  مناد  یم  .تسا -  یکی  نآ  هفوک  هار  یتفرن : هفوک  هار  زا  امش  .ارچ - 
هب هاگنآ  منک ، هقردب  ار  وت  ماگ  دنچ  مهاوخ  یم  تهج  نیدب  تسا ، نیمه  ام  ربمغیپ  روتـسد  دنک و  هقردب  مدق  دنچ  ییادـج  ماگنه 

: تفگ یمذ  .مدرگ  یم  رب  دوخ  هار 

؟ هداد روتسد  نینچ  امش  ربمغیپ 

: دومرف ماما 

قالخا نیمه  رطاخ  هب  امتح  دومن ، ادـیپ  دایز  ناوریپ  نینچ  درک و  تفرـشیپ  ناـهج  رد  تعرـس  اـب  امـش  ربمغیپ  نییآ  هک  نیا  .یلب - 
هدوب وا  هناراوگرزب 
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دـش و ناملـسم  تسا ، هدوب  ناناملـسم  هفیلخ  هارمه  تخانـش  هک  یماگنه  .تشگرب  هفوک  يوس  هب  نینمؤملاریما  اـب  یمذ  درم  .تسا 
: تشاد راهظا 

(63  ) .مشاب یم  امش  نییآ  نید و  وریپ  هک  مریگ  یم  هاوگ  ار  امش  نم 

مالسلا هیلع  یلع  رظن  زا  تموکح  یشزرا  یب 

يذ لحم  هب  هرصب  یکیدزن  رد  .دندرک  یم  تکرح  هرصب  يوس  هب  نانکش  نامیپ  یبوکرس  يارب  مالسا  نایهاپس  اب  مالـسلا  هیلع  یلع 
: دیوگ یم  سابع  نب  هللادبع  .دندومن  فقوت  هاپس  يزاس  هدامآ  یگتسخ و  عفر  يارب  اجنآ  رد  .دندیسر  راق 

.دنز یم  هلصو  ار  شیوخ  شفک  دوخ  اوق ) لک  هدنامرف  ناناملسم ، سیئر   ) مدید مدیسر ، یلع  نینمؤملاریما  روضح  هب  اجنآ  رد  نم 

: دومرف درک و  نم  هب  يور  ترضح 

؟ تسا ردقچ  نآ  تمیق  دزرا ؟ یم  ردق  هچ  شفک  نیا  سابع ! نبا 

: متفگ

.درادن یشزرا 

: دومرف

تموکح نیا  اب  مناوتب  هک  نیا  رگم  .تسا  رتبوبحم  نم  يارب  امـش  رب  تموکح  تسایر و  زا  شزرا  یب  شفک  نیمه  ادخ ! هب  دنگوس 
هدنز و قح  شا  هیاس  رد  هک  تسا  نآ  هب  هتـسب  تموکح ، کی  شزرا  يرآ ! ( 64  ) .مزادنارب ار  لطاب  منک و  هدـنز  ار  قح  تسایر  و 

؟ دراد یشزرا  هچ  هنرگ  ددرگ و  دوبان  لطاب 

دیوگ یم  نخس  ناوریشونا  همجمج 

.دنک هلمح  یمالسا  ياه  نیمزرس  هب  زهجم  رکشل  اب  دراد  میمصت  هیواعم  دیسر  ربخ  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هب 

رهش هب  هار  رس  رد  .دندرک  تکرح  نیفـص  يوس  هب  زهجم  هاپـس  اب  دمآ و  نوریب  هفوک  زا  نانمـشد  یبوکرـس  يارب  مالـسلا  هیلع  یلع 
.دندش يرسک  خاک  دراو  دندیسر و  یناساس ) ناهاشداپ  تختیاپ   ) نئادم

یم هک  خاک  تمـسق  ره  هب  دندش و  ناوریـشونا  خاک  ياه  هناریو  نتـشگ  لوغـشم  شنارای  زا  یهورگ  اب  زامن  يادا  زا  سپ  ترـضح 
دـش و یم  باحـصا  بجعت  ثعاب  هک  يروط  هب  دـنداد  یم  حیـضوت  شنارای  هب  دوب  هدـش  ماجنا  اـجنآ  رد  هک  ار  ییاـهراک  دندیـسر 

: تفگ نانآ  زا  یکی  تبقاع 

ياه هناریو  هک  تاظحل  نآ  رد  دیا ! هدرک  یگدنز  اجنیا  اهتدم  امـش  ایوگ  دیهد  یم  حیـضوت  ار  خاک  عضو  نانچنآ  نینمؤملاریما ! ای 
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ار هدیسوپ  يا  همجمج  مالسلا  هیلع  یلع  هاگان  دندرک ، یم  اشامت  ار  اهرالات  اهخاک و 
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: دومرف شنارای  زا  یکی  هب  دید ، هبارخ  هشوگ  رد 

دندروآ و یتشط  داد  روتـسد  تسـشن و  اجنآ  رد  دمآ و  نئادـم  خاک  ناویا  رب  مالـسلا  هیلع  یلع  سپـس  ایب ! نم  هارمه  هتـشادرب  ار  وا 
: دومرف همجمج  هدنروآ  هب  دنتخیر و  تشط  رد  بآ  يرادقم 

: دومرف همجمج  هب  باطخ  مالسلا  هیلع  یلع  هاگنآ  .تشاذگ  تشط  نایم  رد  ار  همجمج  مه  يو  .راذگب  تشط  رد  ار  نآ 

: تفگ اسر  نایب  اب  همجمج  یتسیک ؟ وت  متسیک و  نم  وگب  مهد ! یم  مسق  ار  وت  همجمج ! يا 

.متسه ادخ  ناگدنب  زا  يا  هدنب  نم  یتسه و  ناراگزیهرپ  ربهر  نانیشناج و  رورس  نینمؤملاریما ، وت 

: دیسرپ مالسلا  هیلع  یلع 

؟ تسا هنوگچ  تلاح 

: داد باوج 

، دنیبب متس  نم  تموکح  رد  یسک  مدوبن  یضار  متشاد ، تبحم  رهم و  ناتسد  ریز  هب  تبـسن  مدوب ، لداع  هاشداپ  نم  نینمؤملاریما ! ای 
نم خاک  دمآ  ایند  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  هک  یماگنه  .مدرب  یم  رـس  هب  یتسرپ ) شتآ   ) یـسوجم نید  رد  یلو 

مالـسا ناـمیا و  زا  ارم  تنطلـس  قرب  قرز و  یلو  مریذـپب  ار  مالـسا  متـساوخ  نم  .دـش  ثوعبم  تلاـسر  هب  هاـگنآ  تشادرب ، یفاـکش 
رطاـخ هب  لاـح  نیع  رد  متـسه و  مورحم  تشهب  زا  کـنیا  مدروآ و  یم  ناـمیا  مه  نم  هک  شاـک  يا  .منامیـشپ  نوـنکا  تشادزاـب و 

گرزب يا  نینمؤـملاریما و  يا  .مدوـب  وـت  اـب  مه  نم  مدروآ  یم  ناـمیا  رگا  ملاـح ! هب  ياو  .مناـما  رد  مه  مـخزود  شتآ  زا  تلادـع 
دنلب يادص  اب  هتفرگ  رارق  ریثات  تحت  نارضاح  همه  هک  دوب  زوس  لد  يردق  هب  ناوریـشونا  هدیـسوپ  همجمج  نانخـس  ربمایپ ! نادناخ 

.میشاب نتشیوخ  تاجن  رکف  رد  گرم  ندیسر  ارف  زا  شیپ  زین  ام  تسا  دیما  ( 65  ) .دنتسیرگ

؟ دوب ام  اب  تردارب  بلق  ایآ 

یلع نینمؤملاریما  يرادمامز  نارود  رد  هک  یگنج  نیلوا 
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باحصا زا  یکی  .تفای  همتاخ  گنج  دش و  زوریپ  دربن  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  رکـشل  .دوب  لمج  گنج  داتفا ، قافتا  مالـسلا  هیلع 
: تفگ تشاد ، تکرش  گنج  رد  هک  ترضح 

رجا و هب  دش و  یم  لاحـشوخ  زین  وا  .دومن  زوریپ  نمـشد  رب  ار  امـش  دنوادخ  هنوگچ  دید  یم  دوب و  اجنیا  رد  مردارب  متـشاد  تسود 
.تشگ یم  لیان  شاداپ 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

؟ دوب ام  اب  تردارب  رکف  بلق و  ایآ 

: تفگ

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  يرآ !

: دوزفا هاگنآ  .تسا  هدوب  ام  هارمه  گنج  نیا  رد  زین  وا  نیاربانب 

، دنـشاب هدـیقع  مه  رکف و  مه  ام  اب  دربن  نیا  رد  رگا  دنتـسه ، ناشناردام  محر  رد  ناردـپ و  بلـص  رد  هک  اـهنآ  هکلب  ناـشیا  اـهنت  هن 
(66  ) .دریگ یم  ورین  نانآ  هلیسو  هب  نید  نامیا و  هتشاذگ و  ناهج  هب  اپ  يدوز  هب  هک  دنتسه  ام  اب  یگمه 

ناضمر هام  رد  بارش 

کیرحت هیواعم  دض  رب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  هاپس  شراعشا  اب  دوب و  مالـسلا  هیلع  یلع  نادنمتدارا  نایفارطا و  زا  یکی  رعاش ، یـشاجن 
ناضمر هام  رد  دـیزغل و  شیاپ  راب  کی  صخـش  نیمه  یلو  دـیگنج ، نمـشد  اب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هاپـس  رد  اـهراب  درک ، یم 

.دندرک تباث  ار  شیراوخبارش  دندروآ و  نینمؤملاریما  شیپ  ار  يو  .دروخ  بارش 

، دندروآ ار  یشاجن  داد  روتسد  دعب  زور  .درک  ینادنز  ار  وا  زین  بش  کی  دز و  وا  هب  هنایزات  داتشه  شدوخ  یلع  ترضح 

: درک ضرع  یشاجن  .دز  وا  رب  رگید  هنایزات  تسیب  ترضح 

؟ تسیچ يارب  هنایزات  تسیب  نیا  نینمؤملاریما ! ای 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع 

(67  ) .تسا ناضمر  هام  رد  يراوخبارش  هب  وت  تارج  تراسج و  رطاخ  هب  هنایزات  تسیب  نیا 

مالسا رد  یتسیز  هداس 

: دیوگ یم  ( 68  ) یضاق حیرش 
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ارم دیسر ، مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  شربخ  .متفرگ  نآ  رب  ناهاوگ  مدرک و  هلابق  دوخ  مان  هب  مدیرخ ، رانید  داتـشه  هب  ار  يا  هناخ 
: دومرف درک و  راضحا 

: متفگ يا !؟ هتفرگ  هاوگ  رفن  دنچ  هتشون و  هلابق  نآ  رب  يا و  هدیرخ  رانید  داتشه  هب  يا  هناخ  ما  هدینش  حیرش ! يا 

.تسا تسرد  يرآ ،

: دومرف درک و  نم  هب  نیگمشخ  هاگن  مالسلا  هیلع  ماما 

نآ ياـضما  هب  هن  دـنک و  یم  هاـگن  تا  هلاـبق  هب  هن  هک  دـمآ  دـهاوخ  وت  يوس  هب  لـیئارزع )  ) یـسک يدوز  هب  سرتـب  ادـخ  زا  حـیرش 
بوخ حیرش ! يا  .دراذگ  یم  تربق  لادوگ  رد  دنک و  یم  جراخ  نادرگرس  ناریح و  هناخ ، نآ  زا  ار  وت  دهد و  یم  تیمها  ناهاوگ 

ایند و رد  تروص ، نیا  رد  هک  یـشاب  هتخادرپ  مارح  لام  زا  ار  نآ  ياهب  یـشاب و  هدیرخ  نارگید  لام  زا  ار  هناخ  نیا  ادابم  نک ! لمات 
.يا هتخاس  تخبدب  ار  نتشیوخ  ترخآ 

: دومرف سپس 

يدوب هدمآ  نم  دزن  هناخ  دیرخ  تقو  رگا  شاب ! هاگآ  حیرش ! يا 
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: متشون یم  هلابق  نینچ  نیا  نم  يدرک ؛ یمن  تبغر  مه  مهرد  کی  هب  یتح  هناخ  نیا  دیرخ  هب  هک  متشون  یم  يا  هلابق  وت  يارب 

يارس رد  هک  هدرک  يرادیرخ  تسا ، ترخآ  ملاع  هب  چوک  هدامآ  هک  يا  هدرم  صخـش  زا  لیلذ ، راوخ و  هدنب  هک  تسا  يا  هناخ  نیا 
: تسا دح  راهچ  هک  دراد ، رارق  ناگدش  كاله  هچوک  رد  ناگدنوش و  یناف  هلحم  رد  ایند ،)  ) بیرف

.تسا و لصتم  نازیزع و )…  گرم   ) اهتبیـصم هب  مود ؛ دح  .دوش و  یم  یهتنم  اهالب ) تافآ و   ) راوگان ياهدماشیپ  هب  نآ ؛ لوا  دح 
.دراد لاصتا  هدننک  هابت  ياهوزرآ  یناسفن و  ياه  سوه  هب  موس ؛ دح 

زا اهوزرآ  هتفیرف  صخـش  ار  هناخ  نیا  .ددرگ  یم  زاب  مراهچ  دح  زا  هناخ  نیا  برد  تسا و  هدننک  هارمگ  ناطیـش  شمراهچ ؛ دح  و 
 … تسا هدیرخ  یتسرپایند  یتسپ  رد  ندـش  لخاد  عانق و  تزع  زا  ندـش  جراخ  غلبم  هب  دریم  یم  یهاتوک  تدـم  زا  سپ  هک  یـسک 

(69)

یگدنز رد  يور  هنایم 

عیسو و یگدنز  .تفر  وا  تدایع  هب  نینمؤملاریما  دوب  رامیب  هرـصب ، رد  مالـسلا  هیلع  یلع  دنمتورث  نادنمتدارا  زا  یکی  دایز  نب  ءالع 
.تسا هدرک  يور  هدایز  یگدنز  رد  ءالع  دوب  مولعم  درک ، بلج  دوخ  هب  ار  ماما  هجوت  گرزب  للجم و  ياه  قاتا 

: دومرف

يرت جاتحم  يا  هناخ  نینچ  هب  ترخآ  رد  وت  هک  یتروص  رد  یهاوخ  یم  هچ  يارب  اـیند  رد  ار  یگرزب  نیا  هب  يا  هناـخ  وت  ءـالع ! يا 
نینچ زین  ترخآ  رد  یهاوخب  رگا  يرآ ! .دوب ) یهاوخ  هشیمه  هناخ  نآ  رد  یلو  ینام  یمن  زور  دـنچ  زا  شیب  هناخ  نیا  رد  هک  اریز  )

نیا رگا  زادرپب ! ار  ینید  ناردارب  یهلا و  قوقح  روآ و  اج  هب  محر  هلص  نک ، يزاون  نامهم  هناخ  نیا  رد  یشاب  هتـشاد  یعیـسو  هناخ 
ماجنا ار  اهراک 
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.درک مهاوخ  تعاطا  ار  امش  روتسد  ءالع : .دهد  یم  ار  هناخ  نیمه  دننام  رگید  ناهج  رد  امش  هب  دنوادخ  یهد 

: درک ضرع  سپس 

! مراد تیاکش  مصاع  مردارب  زا  نم  نینمؤملاریما ! ای 

: دومرف ترضح 

؟ تسا هدرک  هچ  رگم  هچ ؟ يارب  - 

: تفگ خساپ  رد  ءالع 

.هدرک خلت  شا  هداوناخ  دوخ و  رب  ار  یگدنز  هک  يروط  هب  تسا ، هدومن  يریگ  هرانک  ایند  زا  هدیشوپ ، نشخ  سابل  - 

: دومرف

.دندروآ ار  مصاع  دیروایب ! نم  دزن  ار  وا 

: دومرف دیشک و  مه  رد  هرهچ  دید  ار  وا  نوچ  نینمؤملاریما 

هب ارچ  یـشک ؟ یمن  تلاجخ  تلایع  لها و  زا  تسا ، هدـناشک  هار  نیا  هب  ار  وت  هدرب و  ار  تلقع  ناطیـش  نتـشیوخ ! ناـج  نمـشد  يا 
؟ ینک هدافتـسا  اهنآ  زا  دهاوخ  یمن  هدرک  لالح  وت  رب  ار  هزیکاپ  ياه  تمعن  هک  ییادخ  ینک  یم  نامگ  ینک ؟ یمن  محر  تدـنزرف 

: تفگ مصاع  .یشاب  هتشاد  ار  يا  هشیدنا  نینچ  هک  ینآ  زا  رتکچوک  دنوادخ  هاگشیپ  رد  وت 

.منک یم  يوریپ  وت  زا  نم  يا ؟ هدومن  ءافتکا  نشخ  سابل  تخس و  كاروخ  هب  امش  ارچ  نینمؤملاریما ! ای 

: دومرف

ات ار  دوخ  كاشوپ  كاروخ و  دـیاب  نم  متـسه ، ناناملـسم  ياوشیپ  نم  اریز  مراد ، رگید  هفیظو  نم  متـسین ، وت  دـننام  نم  وت ! رب  ياو 
: دیوگب هک  هشیدنا  نیا  اب  دنک ، لمحت  ار  یگدنز  یخلت  مالسا  تموکح  طاقن  نیرترود  رد  مدرم  نیرتریقف  هک  مروایب  نییاپ  دح  نآ 

.يرادن یفیلکت  نینچ  زگره  وت  تسا  نم  يرادمامز  هفیظو  نیا  دشوپ ، یم  نم  دننام  دروخ و  یم  نم  دـننام  مه  نم  ياوشیپ  ربهر و 
(70  ) .تخادرپ یگدنز  راک و  هب  دیشوپ و  یلومعم  سابل  مصاع  ترضح ، نانخس  زا  سپ 

دوش یمن  باجتسم  ام  ياهاعد  ارچ 

: دومرف ینارنخس  نایاپ  رد  درک ، ییابیز  ینارنخس  هفوک  رد  هعمج  زور  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 

! مدرم يا 
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: میربب هانپ  ادخ  هب  اهنآ  زا  دیاب  هک  تسا  گرزب  تبیصم  تفه 

1
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.دزغلب هک  یملاع  - 

.ددرگ هتسخ  تدابع  زا  هک  يدباع   - 2

.دوش ریقف  هک  ینمؤم   - 3

.دنک تنایخ  هک  ینیما   - 4

.دتفا رد  رقف  هب  هک  يرگناوت   - 5

.ددرگ راوخ  هک  يزیزع   - 6

: درک ضرع  تساوخ ، رب  يدرم  تقو  نیا  رد  .دوش  رامیب  هک  يریقف   - 7

: دیامرف یم  نآرق  رد  دنوادخ  نینمؤملاریما ! ای 

«: مکل بجتسا  ینوعدا  »

؟ دوش یمن  باجتسم  ام  ياعد  اما  .منک  باجتسم  ار  ناتیاعد  ات  دینک ، اعد  دیناوخب ، ارم 

: دومرف ترضح 

: تسین فاص  دروم  تشه  رد  امش  ياه  لد  هک  تسا  نآ  شتلع 

امش درد  هب  تخانـش  نآ  ور  نیا  زا  دیدرواین ، اج  هب  دوب  بجاو  امـش  رب  هک  روط  نآ  ار  شقح  یلو  دیتخانـش ، ار  ادخ  هک  نیا  کی :
امش نامیا  هجیتن  سپ  دیدرب ! نیب  زا  ار  وا  تعیرش  دیدرک و  تفلاخم  وا  تاروتسد  اب  یلو  دیدروآ  نامیا  ادخ  ربمغیپ  هب  ود : .دروخن 

: دیتفگ دیدرکن و  لمع  نآ  هب  یلو  دیدناوخ  ار  نآرق  هس : دش ؟ هچ 

اب لاح  نیع  رد  میـسرت  یم  منهج  شتآ  زا  ام  دـیتفگ  راهچ : .دـیتساخرب  تفلاخم  هب  نآ  اـب  اـما  میریذـپ  یم  لد  شوگ و  هب  ار  نآرق 
يوس هب  یـصاعم  ناهانگ و  اب  لاح  نیع  رد  میـسرت  یم  منهج  شتآ  زا  ام  دیتفگ  جنپ : .دیور  یم  منهج  يوس  هب  یـصاعم  ناهانگ و 

یم رود  تشهب  زا  ار  امـش  هک  دیهد  یم  ماجنا  یئاهراک  تالاح  مامت  رد  اما  میدـنم  هقالع  تشهب  هب  دـیتفگ  جـنپ : .دـیور  یم  منهج 
؟ تساجک تشهب  هب  تبسن  امش  قوش  هقالع و  سپ  .دزاس 

: شش

: دومرف هداد و  روتسد  ناطیش  اب  ینمشد  هب  ار  امش  دنوادخ  تفه : .دیدرکن  يرازگساپس  یلو  دیدروخ ، ار  ادخ  تمعن 

«: اودع هوذختاف  ودع  مکل  ناطیشلا  نا  »
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رد یلو  دیدرک  ینمشد  وا  اب  نابز  هب  دیرادب ! نمشد  ار  وا  امش  سپ  تسامش ، نمشد  ناطیش 
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هدیدان  ) دیدنام ربخ  یب  دوخ  بویع  زا  دیداد و  رارق  ناتناگدید  ربارب  رد  ار  مدرم  ياه  بیع  تشه : .دیتساخرب  وا  اب  یتسود  هب  لمع 
امـش زا  ییاـعد  هچ  عضو  نیا  اـب  .دـیتسه  وا  زا  رتراوازـس  شنزرـس  هب  دوخ  هک  دـینک  یم  شنزرـس  ار  یـسک  هجیتـن  رد  و  دـیتفرگ )
دینک حالصا  ار  ناتیاهلمع  دیسرتب و  ادخ  زا  سپ  .دیا  هتسب  ار  نآ  ياه  هار  اعد و  ياهرد  امـش  هک  یتروص  رد  دوش ؟ یم  باجتـسم 

(71  ) .دنک باجتسم  ار  ناتیاهاعد  دنوادخ  ات  دییامن  رکنم  از  یهن  دینک و  فورعم  هب  رما  و 

هانگ نامرد 

: دیوگ یم  تسا ، نینمؤملاریما  صلخم  نارای  زا  یکی  لیمک 

نتساوخ شزرمآ  دح  دهاوخ ، یم  شزرمآ  ادخ  زا  نآ  لابند  هب  دوش و  یم  هانگ  راتفرگ  یهاگ  ناسنا  مدیـسرپ ، ع )  ) نینمؤملاریما زا 
؟ تسیچ

: دومرف

.تسا ندرک  هبوت  نآ  دح 

؟ رادقم نیمه  لیمک :

؟ تسا هنوگچ  سپ  لیمک : هن ! مالسلا  هیلع  ماما 

.هللارفغتسا دیوگب  نداد  تکرح  اب  درک ، هانگ  هدنب  هاگره  ماما :

؟ تسیچ نداد  تکرح  زا  روظنم  لیمک :

.دشاب زین  تقیقح  نآ  لابند  هک  نیا  طرش  هب  نابز ، بل و  ود  نداد  تکرح  ماما :

؟ تسیچ تقیقح  لیمک :

.ددرگن زاب  هدرک  رافغتسا  نآ  زا  هک  یهانگ  هب  دریگب و  میمصت  نطاب  رد  دشاب و  كاپ  وا  لد  ماما :

؟ متسه ناگدننک  رافغتسا  زا  مداد  ماجنا  ار  اهراک  نیا  رگا  لیمک :

؟ ارچ لیمک  هن ! ماما :

.يا هدیسرن  نآ  لصا  هب  زونه  وت  هک  نیا  يارب  ماما :

؟ تسیچ رافغتسا  هشیر  لصا و  سپ  لیمک :

هب .تسا  ناگدـننک  تداـبع  هجرد  نیلوا  هلحرم ، نیا  .هاـنگ  كرت  يدرک و  رافغتـسا  نآ  زا  هـک  یهاـنگ  زا  هبوـت  نداد  ماـجنا  ماـما :
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؛ دراد ینعم  شش  هک  تسا  یمسا  رافغتسا  رگید ، ترابع 

.هتشذگ زا  ینامیشپ   - 1

.هجو چیه  هب  هانگ  نادب  نتشگنزاب  رب  میمصت   - 2

چیه ار  هتشذگ  ناهانگ  هک  نیا  رب  میمصت  )
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(. ینکن رارکت  تقو 

.يراکهدب وا  هب  هک  اهناسنا  همه  قح  تخادرپ   - 3

.تابجاو مامت  رد  دنوادخ  قح  يادا   - 4

دبـسچب ناوختـسا  هب  تتـسوپ  هک  يروط  هب  تسا ، هدـییور  تندـب  رب  مارح  زا  هک  یتـشوگ  هنوـگ  ره  ندرک ) بآ   ) ندرب نیب  زا   - 5
.دیورب اهنآ  نایم  هزات  تشوگ  سپس 

زا ناسنا  هتفای و  ققحت  یقیقح  هبوت  تروص  نیا  رد  .ار  هانگ  تذـل  يا  هدـیناشچ  وا  هب  هچنانچ  ار ، تعاط  جـنر  یناشچب  تنت  هب   - 6
مالسلا يداو  نیمزرس  رد  ( 72  ) .دور یم  رامش  هب  ناگدننک  هبوت 

: دیوگ یم  هتابن  نب  غبسا  .تشذگ  مه  نآ  زا  دمآ و  فجن  نیمزرس  هب  درک و  تکرح  هفوک  زا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  يزور 

: تفگ ربنق  .تسا  هدیشک  زارد  نیمز  يور  میدید  میدیسر ، ترضح  هب  ام 

؟ منک نهپ  امش  ریز  ار  میابع  یهد  یم  هزاجا  نینمؤملاریما ! ای 

: دومرف ترضح 

ضرع دـیوگ ؛ یم  غبـسا  .تساهنآ  يارب  یتمحازم  ابع  ندرک  نهپ  دراد و  رارق  نآ  رد  نانمؤم  ياه  كاخ  هک  تسا  یلحم  اجنیا  هن ،
: مدرک

؟ تسا هنوگچ  اهنآ  تمحازم  یلو  تسیچ ، متسناد  ار  نانمؤم  كاخ  نینمؤملاریما ! ای 

: دومرف

دـنا و هتـسشن  مه  رود  هقلح  هقلح  اـجنیا  رد  هک  ینیب  یم  ار  ناـنمؤم  حاورا  دوش ، هتـشادرب  تنامـشچ  لـباقم  زا  هدرپ  رگا  غبـصا ! يا 
رارق توهرب  رد  نارفاک  حاورا  تسا و  نانمؤم  حاورا  هاگیاج  اجنیا  دنتـسه ، تبحـص  لوغـشم  مهاب  دننک و  یم  تاقالم  ار  رگیدـکی 

(73 ! ) دنا هتفرگ 

 … مکح نب  ماشه  هرظانم 

؟ یتساخرب هرظاـنم  هب  دـیبع » نب  ورمع   » اـب هنوگچ  منیبب  وگب  دندیـسرپ ! مکح » نب  ماـشه   » زا مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  يزور  فلا :
: درک ضرع  ماشه 

: دندومرف مالسلا  هیلع  ماما  ددرگ !! یم  دنب  مماما  تمظع  زا  زین  منابز  و  منک ، یم  مرش  امش  رضحم  رد  نم 
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: تشاد ضورعم  ماشه  دیئامرف ، تعاطا  گنرد  یب  میدرک  رداص  ار  يروتسد  امش  هب  هاگره 

« هرصب دجسم   » رد مدینش  ینامز 

ورمع »
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و مدش ، هرـصب »  » مزاع يو  اب  ثحب  يارب  اذل  دزاس ، یم  فرحنم  تیالو  زا  ار  نانآ  و  هدرک ، عمج  دوخ  رود  هب  ار  یهورگ  دیبع » نب 
ماجنارـس دـندرک …  یم  اشامت  نم  هب  همه  مداد ، شوگ  شنانخـس  هب  و  هدـیدرگ ، رـضاح  وا  سرد  هسلج  رد  تسخن  راک  نیا  يارب 

: مدیسرپ يو  زا  هتسکش ، ار  توکس 

؟ میامنب امش  زا  ار  یتالاؤس  یهد  یم  هزاجا  متسه ، یبیرغ  درم  نم  ملاع ! يا 

.درادن یعنام  دیئامرفب  ورمع :

؟ دیراد مشچ  امش  ایآ  ماشه :

: ورمع .تسا  لیبق  نیا  زا  نم  تالاوئس  ماشه : یسرپ ؟ یم  نآ  زا  هنوگچ  ینیب  یم  هک  ار  يزیچ  تسا ، یلاوس  هچ  نیا  مرـسپ ! ورمع :
؟ دیراد مشچ  امش  ایآ  دیهد ، باوج  ملاوس  هب  الاح  ماشه : تسا !! هناقمحا  امش  تالاوس  هچ  رگا  درادن ، یعنام  سرپب 

.يرآ ورمع :

؟ ییامن یم  يا  هدافتسا  هچ  مشچ  زا  ماشه :

.مهد یم  زیمت  مه  زا  ار  اه  گنر  اهزیچ و  منیب و  یم  ار  صاخشا  نآ  هلیسو  هب  ورمع :

؟ دیراد ینیب  امش  ایآ  ماشه :

.مراد یلب  ورمع :

؟ دیرب یم  هرهب  هچ  نآ  زا  ماشه :

.میوب یم  ار  اهوب  ورمع :

؟ دیراد مه  ناهد  امش  ایآ  ماشه :

.یلب ورمع :

؟ دینک یم  هدافتسا  هچ  ناتناهد  زا  ماشه :

.دور یم  راک  هب  اذغ  ندیشچ  يارب  ورمع :

؟ دیراد مه  شوگ  امش  ایآ  ماشه :

.مراد یلب  ورمع :
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؟ دینک یم  هدافتسا  هچ  شوگ  زا  ماشه :

.مریگ یم  هرهب  اهادص  ندینش  يارب  نآ  زا  ورمع :

؟ دیراد مه  لقع  امش  اهنیا  رب  هوالع  ماشه :

.یلب ورمع :

؟ دیآ راک  هچ  هب  لقع  بلق و  ماشه :

.میامن یم  هدافتسا  اهاطخ  صیخشت  يارب  نآ  زا  دندرک ، هابتشا  ساوح  نیا  رگا  ورمع :

؟ دنتسین بلق  زا  زاین  یب  ساوح  نیا  ایآ  ماشه :

.هن ورمع :

؟ دنشاب یم  ملاس  تیاضعا  همه  هک  یلاح  رد  هنوگچ ، ماشه :

هعجارم بلق  هب  دیاب  ندینـش ، ای  ندیئوب و  ای  ندـید  ای  ندیـشچ  رد  الثم  دـندرگ ، یم  ضیرم  ناسنا  ياضعا  یهاگ  مرـسپ ! يا  ورمع :
کش و تلاح  زا  و  درک ،
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 … دومن ادیپ  تاجن  یلد  ود 

؟ تسا هدومرف  تمحرم  ار  بلق  اضعا  هابتشا  زا  يریگولج  يارب  دنوادخ  سپ  ماشه :

ماما ربهر و  ناونع  هب  ار  بلق  هناگجنپ  ساوح  ياـهاطخ  زا  يریگولج  يارب  دـنوادخ  ورمع ) هینک  ! ) ناورم اـبا  يا  ماـشه : یلب  ورمع :
فارحنا تاهابتشا و  اهاطخ و  زا  يریگولج  يارب  يربهر  ماما و  يرشب  هعماج  لک  يارب  ایآ  تسا ، هدومرف  تمحرم  یـسک  ره  يارب 

!!؟ تسا هدرکن  اطع  يرکف 

؟ یهد یمن  باوج  ارچ  ماشه : تسب ! ورف  مد  تشادن  یباوج  دوب و  توهبم  هک  یلاح  رد  ورمع 

! ییاجک لها  ورمع : هن ! ماشه : یـشاب ؟ یم  يو  ياه  نیـشنمه  ناتـسود و  زا  ایآ  ورمع : هن ! ماشه : یتسه ؟ مکح  نب  ماشه  وت  ورمع :
.یمکح نب  ماشه  وت  ینامه ، وت  ورمع : .هفوک  لها  ماشه :

: دیوگ یم  ماشه 

.دوب رکف  رد  توهبم  تام و  تشادن و  نخس  تردق  یلو  درک ، مارتحا  یلیخ  دیناشن و  شرانک  رد  و  دناوخ ، ارف  شروضح  هب  ارم  وا 

وت هب  ار  هرظانم  نیا  یـسک  هچ  ماشه ! دیـسرپ ، دوب  نادـنخ  داش و  هک  یلاح  رد  دینـش  ار  نانخـس  نیا  نوچ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
؟ دوب هتخومآ  وت  هب  ار  هرظانم  نیا  یسک  هچ  ماشه ! دوب ؟ هتخومآ 

.مدرک موکحم  ار  وا  و  هدومن ، هدافتسا  اهنآ  زا  و  ما ، هتخومآ  امش  زا  یئاهزیچ  هک  نیا  زج  سک ، چیه  زا  ماشه :

نیا رد  ( 74  ) .تسا دوجوم  یسوم  ترضح  میهاربا و  ترضح  فحـص »  » رد هرظانم  نیمه  ادخ  هب  دنگوس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
مود هیـضق  ب : تسا …  نشور  شزغل » یب  موصعم و  ماما   » ترورـض تسا ، هدمآ  هثحابم  هرظانم و  تروص  هب  هک  فیرـش  ثیدـح 

ماما هناخ  هب  و  دش ، هنیدم  دراو  هرظانم  ثحب و  يارب  هک  تسا  یماش  درم  هب  طوبرم  میروآ ، یم  صیلخت  هب  ار  نآ  ام  هک 
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: تفگ مامت  تارج  اب  و  هدمآ ، مالسلا  هیلع  قداص 

، دیدرگ یماش  درم  نآ  ياه  صصخت  تاعالطا و  يایوج  یتارکاذم  زا  سپ  ترـضح  و  مزادرپب ، هرظانم  ثحب و  هب  امـش  اب  ما  هدمآ 
اب ماجنارـس  .دومن  یم  موکحم  باـجم و  ار  وا  ماـما  نادرگاـش  زا  یکی  درک ، یم  یفرعم  صـصختم  ار  دوـخ  هک  يا  هتـشر  ره  رد  و 
هب تماـما  دروم  رد  هک  دوب ، مکح » نب  ماـشه   » ناـمه وا  دـش ، ثحب  دراو  دوب ، هدـیئور  هزاـت  شنـساحم  ياـهوم  هک  یـسرون  ناوج 

: دنتخادرپ هرظانم 

.وگب نخس  قداص ) ماما   ) درم نیا  تماما  دروم  رد  یماش : درم 

.ادخ یماش : درم  ناشدوخ  هب  تبسن  مدرم  ای  تسا ، رتریصب  شناگدنب  هب  ادخ  ایآ  ماشه :

؟ تسا هدرک  هچ  نانآ  هب  تبسن  مدرم  نید  اب  هطبار  رد  دنوادخ  ماشه :

.تسا هدرک  باختنا  امنهار  ناشفیلکت  اب  هطبار  رد  و  هتخاس ، فلکم  ار  نانآ  یماش : درم 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تافو  زا  دعب  ماشه : ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  یماش : درم  تسیک ؟ امنهار  نآ  ماشه :
.تنس باتک و  یماش : درم  تسیک ؟ ناشماما  امنهار و  ادخ  ملس 

: ماشه

؟ مینک هدافتسا  تنس  باتک و  زا  میناوت  یم  دوخ  فالتخا  عفر  يارب  زورما  ام  ایآ 

.یلب یماش : درم 

فالتخا ارچ  .يا  هدمآ  اجنیا  هب  هدش و  دـنلب  فالتخا  رثا  رد  ماش  زا  وت  میراد ، فالتخا  امـش  اب  ام  ارچ  سپ  تسا ، نینچ  رگا  ماشه :
؟ تسا هدشن  عفر  ام 

: دندومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دوب ، شوماخ  یماش  درم  هک  یلاح  رد 

، تسا قح  هورگ  ود  ره  میوگب ، رگا  و  ما ، هتفگ  غورد  میرادن  فالتخا  میوگب  رگا  میوگب ؟ هچ  یماش ؛ درم  یئوگ ؟ یمن  نخس  ارچ 
زا یماش  درم  ار  تالاوس  نامه  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  روتسد  هب  .ما  هتشگ  موکحم  منک  لوبق  ار  فالتخا  رگا  و  تسین ، حیحص 
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: دومرف نایاپ  رد  و  تفگ ، باوج  ار  اهنآ  همه  کیاکی  وا  و  دیسرپ ، ماشه 

لیلد اعدا  نیا  يارب  یماش  درم  .مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  درک  هراشا  و  تسا ، راوگرزب  درم  نیا  اـم  رـصع  زورما و  ماـما  اـمنهار و 
، تساوخ

: دومرف وا  باوج  رد  ترضح 

ره و  تشاد ، نایب  ماش  رهـش  زا  ار  وا  تکرح  تیفیک  و  تفگ ، خـساپ  یماش  درم  تالاوس  مامت  هب  سپـس  سرپب ، یهاوخ  یم  هچ  ره 
تفرعم نامیا و  قوش  و  تخاس ، راکـشآ  ار  اه  ناهن  مامت  و  درک !! وگزاب  يو  هب  دوب ، هداد  ماجنا  هنیدـم  ماش و  نیباـم  هک  ار  يراـک 

ار مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  تاراهظا  مامت  یماش  درم  اذـل  دومن ، رترو  هلعـش  تیالو  بتکم  هب  یماش  درم  لد  رد  ار  لـماک 
ار تیالو  تقیقح  ءایبنالا ، » یصو  کنا  و  هللا ، لوسر  ادمحم  نا  دهـشا  و  هللا ، الا  هلا  نا ال  دهـشا  : » تاداهـش نتفگ  اب  هدرک و  دییات 

(75  ) .تفرگ رارق  يرفعج  بتکم  نادرگاش  فص  رد  و  درک ، يراددوخ  دوخ ، نطو  هب  تشگزاب  زا  و  تفریذپ ،

ناورهن گنج  عورش  هزیگنا 

ترضح هب  ار  یطبر  یب  بلاطم  احیرـص  ای  هیانک و  اب  دندش و  ادج  ماما  رکـشل  زا  يا  هدع  تفای ، همتاخ  نیفـص  گنج  هکنیا  زا  دعب 
بهو نب  هللادبع  اب  جراوخ  دندرک  جورخ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  رب  دیـسر و  رفن  رازه  راهچ  هب  نانآ  هدع  هکنیا  ات  دنداد ؛ تبـسن 

هک ار  وا  نز  مکـش  دندرک و  دیهـش  نئادم  رد  ار  ماما  رادنامرف  بابخ  نب  هللادـبع  دـنتفر و  نئادـم  فرط  هب  دـندرک و  تعیب  یبسار ،
.دنتشک زین  ار  نانز  رگید  دندیرد و  دوب  هلماح 

رازه هد  زین  سابع ، نبا  شرادنامرف ، هرصب  زا  .دش  نوریب  هفوک  زا  رفن  رازه  جنپ  یس و  اب  ماما 
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.دوب نانآ  نایم  رد  همادق  نب  هثراح  سیق و  نب  فنحا  دننامه  يدارفا  هک  درک  هناور  ماما ، يرای  يارب  ار  رفن 

رد ار  هیواعم  اب  گنج  صیرحت  هک  دـناوخ  يا  هبطخ  نانآ  يارب  تقو  نآ  دـندش ، عمج  شرکـشل  ات  درک  فقوت  رابنا  رهـش  رد  ماـما 
: دنتفگ دندرک و  عانتما  هیواعم  اب  گنج  زا  رکشل  تشادرب ؛

.تخادرپ جراوخ  اب  گنج  هب  دیاب  ادتبا 

هدنیامن نانآ  نکل  داتـسرف  ناشیا ، بناج  هب  دوخ  فرط  زا  يا  هدنیامن  البق  .دـندومن  تکرح  ناورهن  فرط  هب  درک و  لوبق  ترـضح 
ات ریگ  هرانک  ام  زا  هنرگ  مییآرد و  وت  تعاطا  رد  ام  ینک  هبوت  يداد  رارق  هک  تیمکح  نیا  زا  رگا  هک ، دنداد  ماغیپ  دنتـشک و  ار  ماما 

.مینک رایتخا  یماما  دوخ  يارب 

یم رب  امـش  اب  گنج  زا  تسد  تقو  نآ  منک ، صاصق  ناشیا  زا  ات  دـیتسرفب  میوس  هب  ارم  ناردارب  ناگدنـشک  هک  داتـسرف  ماغیپ  ماـما 
وت باحـصا  لتاق  اعیمج  ام  هک ، دنداد  ماغیپ  باوج  رد  جراوخ  .دـنادرگرب  یهارمگ  نیا  زا  ار  رامـش  مه  بولقلا  بلقم  دـیاش  مراد ،

: دومرف درک و  رما  جراوخ  اب  گنج  يوس  هب  ار  دوخ  باحصا  ماما ، تقو  نیا  میشاب ؛ یم 

دنداد یم  ربخ  ماما  هب  هظحل  هظحل  .ددرگن  هتـشک  رفن  هد  امـش  زا  دربن و  نوریب  ملاس  ناج  رفن ، هد  زا  هدایز  ناشیا  زا  هک  مسق  ادخ  هب 
هتـشک هاگیاج  دننک و  یمن  دنا و  هدرکن  روبع  ناشیا  هک  درک  یم  ای  دـنگوس  درک و  یمن  لوبق  اما  دـندرک ، روبع  رهن  زا  جراوخ  هک 

، دنتسه هلیمر »  » رد جراوخ  هک  دندید  دندیسر و  ناورهن  هب  رکـشل  اب  ماما  یتدم  زا  دعب  .دوب  دهاوخ  رهن  نییاپ  هلیمر »  » رد نانآ  ندش 
: دومرف ماما  داد ، ربخ  ماما  هک  يروطنامه 

تسار ادخ  ربمایپ  ربکا ! هللا 
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: هک دومرف  رما  ار  جراوخ  داتسیا و  شیپ  ماما  دندیشک ؛ فص  مه  لباقم  رکشل  ود  سپ ، .تفگ 

ام جراوخ  هک  دنتشاد  هضرع  باحصا ، .دندومن  ناراب  ریت  ار  ترضح  رکشل  دندرکن و  لوبق  نانآ  یلو  دندنویپ ؛ هب  وا  هب  دننک و  هبوت 
: دومرف ماما  دندرک ، ناراب  ریت  ار 

.دوب هدش  دیهش  جراوخ  ریت  هب  هک  دندروآ  ار  ماما  رکشل  زا  يدرم  هکنیا  ات  هبترم ؛ هس  ات  دیراد  زاب  تسد  امش 

: دومرف ماما 

: دومرف داد و  گنج  نامرف  سپ  تسا ؛ لالح  ناتیارب  ناشیا  اب  گنج  نالا  ربکا ! هللا 

منهج هب  ار  نانآ  همه  ماما  دنناسرب ؛ لتق  هب  ار  ماما  ات  دندناوخ  یم  زجر  دندمآ و  نادیم  هب  رفن  دنچ  جراوخ  زا  .دینک  هلمح  ناشیا  رب 
، ماما البق  هک  يروطنامه  دندرب ، ردب  ملاس  ناج  جراوخ ، زا  رفن  هد  دندش و  دیهش  ماما  رکشل  زا  رفن  هن  گنج ، نایاپ  زا  دعب  .داتـسرف 

(76  ) .دش عقاو  نیفص  گنج  زا  دعب  لاس  ود  ینعی  يرجه  تشه  یس و  لاس  رد  ناورهن  گنج  دوب ؛ هداد  ربخ 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  يورین  تردق و 

: دیوگ دیدحلا  یبا  نبا 

: دیوگ هبیتق  نبا  تسا ؛ هدش  لثملا  برض  هک  تسا  يا  هیاپ  هب  مالسلا  هیلع  ماما  یندب  يورین  توق و  اما 

« .دنکفا كاخ  هب  ار  وا  هکنآ  رگم  تفرگن  یتشک  سک  چیه  اب  وا  »

تب هک  تسوا  .دنتـسناوتن و  دننکرب  ار  نآ  ات  دندش  عمج  مدرم  زا  یهورگ  هک  یتروص  رد  دـنک  اج  زا  ار  ربیخ  هعلق  رد  هک  تسوا  و 
یگرزب هرخص  دوخ  تفالخ  مایا  رد  هک  تسوا  .دنکفا و  نیمز  رب  دنک و  هبعک  يالاب  زا  دندوب  هدیشارت  گرزب  یگنس  زا  هک  ار  لبه 

بآ دنکرب و  ياج  زا  دنرادرب  ار  نآ  دنتسناوتن  شترضح  نایهاپس  تشاد و  رارق  يا  همشچ  يور  هک  ار 
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(77  ) .تسج نوریب  نآ  ریز  زا 

: دیوگ هللا  همحر  یسلجم  همالع 

اب مالـسلا  هیلع  یلع  و  تشاد ، یم  او  نتفرگ  یتشک  هب  درک و  یم  عمج  ار  دوخ  ناگدازردارب  نادـنزرف و  برع  تداـع  هب  بلاـطوبا 
تفرگ و یم  یتشک  دوخ  کچوک  گرزب و  ناگدازومع  دوخ و  کچوک  گرزب و  ناردارب  اب  دز و  یم  الاب  نیتسآ  دوب  لفط  هکنآ 

: تفگ یم  شردپ  دنکفا و  یم  كاخ  هب  ار  نانآ 

ار وا  تفرگ و  یم  یتشک  دـنمورین  يوق و  درم  اب  دـش  گرزب  مالـسلا  هیلع  یلع  نوچ  .دـیمان  ریهظ »  » ار وا  دـش و  زوریپ  ریهظ و  یلع 
وا رمک  اسب  و  تشک ، یم  ار  وا  دیـشک و  یم  دوخ  يوس  هب  تفرگ و  یم  دوخ  تسد  اب  ار  تماق  زارد  دنمونت و  درم  و  دز ، یم  نیمز 

(78  ) .دینادرگ یم  زاب  ار  وا  دیود و  یم  ندیود  لاح  رد  رن  بسا  یپ  رد  اسب  و  درک ، یم  دنلب  اوه  هب  تفرگ و  یم  ار 

: دومرف یثیدح  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

: دیوگ مالسلا ) هیلع  نانمؤم  ریما  ردام   - ) اهنع هللا  یضر  دسا -  تنب  همطاف 

زا اهنآ  زا  یخرب  هک  قادنق  شـش  جنپ و  راهچ و  هس  قادـنق و  ود  رد  سپـس  درک ، هراپ  ار  نآ  یلو  مدـیچیپ  قادـنق  رد  متـسب و  ار  وا 
: تفگ و  درک ، هراپ  ار  همه  مه  زاب  مدیچیپ  دوب  ریرح  مرچ و 

زاین زجع و  راهظا  مهد و  تکرح  پچ  تسار و  هب  ار  مناتـشگنا  دوخ  راگدرورپ  رکذ  ماگنه  مجاتحم  نم  هک  دـنبن  ارم  تسد  رداـم ،
زا تسا ، تکرح  رد  وا  يوس  هب  هک  دید  ار  يرام  هاگان  هتسب ، شتسد  دوب و  هراوهگ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ( 79  ) .منک ادخ  هاگرد  هب 

دوخ هجنپ  اب  ار  رام  يولگ  دروآرد و  دنب  زا  ار  دوخ  تسد  دیبنج و  ياج 
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دایرف دیدب  ار  نیا  شردام  نوچ  .درم  ات  تشاد  هگن  درشف و  ار  وا  روط  نیمه  تفر و  ورف  رام  يولگ  رد  شا  هجنپ  هک  يدح  هب  درشف 
: تفگ شردام  هاگنآ  دندش ، عمج  ناگیاسمه  هناخ و  لها  درک ، هثاغتسا  و 

(80  ) .یتسه نایژ ) ریش   ) هردیح ناس  هب  وت 

: دیوگ روظنم ، نبا  تغل ، ملع  رد  همالع 

نب یلع  زا  تایبا  نیا  هکنیا  رد  دنرادن  فالتخا  نایوار  هک  تسا  هدرک  لقن  ییحی  نب  دمحا  سابعلاوبا  زا  يره ، زا  ریش  ینعی  هردیح 
: تسا مالسلا  هیلع  بلاط  یبا 

هردیح یما  ینتمس  يذلا  انا 

« هردنسلا لیک  فیسلاب  مکلیکا   » هرصقلا ظیلغ  تاباغ  ثیلک 

و  ) منک یم  هنامیپ  ار  امـش  گرزب  يا  هنامیپ  دـننام  ریـشمش  اب  هک  هشیب ، لکیه  يوق  ریـش  ناس  هب  دـیمان ، ردـیح  مرداـم  هک  منآ  نم  »
« .منیچ یم  رب  نیمز  زا  ار  امش  هورگ  هورگ 

یبارعا نبا  .ریش  ینعی  ردیح  تسا و  گرزب  هنامیپ  يانعم  هب  زین  و  تارج ،  اب  درم  ینعی  ردنس  لجر  هدمآ و  تارج  يانعم  هب  هردنس 
هاش شیاهتـسد  يورین  ندرگ و  یتشرد  رطاخ  هب  هتفگ : ساـبعلاوبا  .تسا  مدرم  ناـیم  رد  هاـش  دـننام  ناریـش  ناـیم  رد  هردـیح  هتفگ :

(. تسا ردح »  » نآ لصا  و   ) دندیاز نآ  ءاه  ءای و  و  دنمروز ، لکیه  يوق  ناوج  ینعی  رداح  مالغ  تسا  هدام  نیمه  زا  .تسا و  ناریش 

: هدروآ نینچ  ار  زجر  نیا  يرب  نبا 

هرفکلا باقر  فیسلاب  برضا  هردنسلا  لیک  فیسلاب  مکلیکا 

دیمان و ریش )  ) دسا ارم  مردام  هک  تسا  نآ  نخس  نیا  روظنم  هک  دنک  یم  هفاضا  يرب  نبا  .منز » یم  ار  نارفاک  ندرگ  ریـشمش  اب  »… 
ار وا  هکلب  دیمانن  هردیح  ار  وا  شردام  اریز  تسا ، هدرب  راک  هب  ار  هردیح  ظفل  دـیوگب  دـسا  تسناوت  یمن  هیفاق  ظفح  تهج  هب  نوچ 

شدوخ ردپ  مان  هب 
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دیدنسپن ار  دسا  مان  دمآ  نوچ  دوبن ، ترضح  نآ  يراذگمان  تدالو و  ماگنه  رد  بلاطوبا  و  تسا ، تنب  همطاف  وا  اریز  دیمان ، دسا » »
رباج .دـیمان  دوب  هداهن  وا  رب  شردام  هک  یمان  نامه  هب  ار  دوخ  دـناوخ  ربیخ  گـنج  رد  ار  زجر  نیا  یلع  نوچ  .دـیمان و  یلع  ار  وا  و 

: دیوگ يراصنا 

باتش اب  وا  داد ، وا  تسد  هب  ار  مچرپ  درک  اعد  مالسلا  هیلع  یلع  يارب  هکنآ  زا  سپ  ربیخ  زور  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
: دنتفگ یم  مه  شنارای  درک و  تکرح 

ات میدیشوک  میدش و  عمج  ام  زا  رفن  داتفه  هاگ  نآ  دنکفا ، نیمز  هب  دنک و  اج  زا  ار  هعلق  رد  دیـسر ، هعلق  هب  ات  تفر  وا  ( 81 ( ؛ باتشب
(82  ) .مینادرگ زاب  دوخ  ياج  هب  ار  رد 

قیرف لک  قانعا  تلاطتـساف  اهامح  یماح  اهثیل و  یتیار  یطعال  ینا  یبنلا  لاق  موی  اهار  نم  یلع  ارظنم  تربک  تاـکتف  ربیخ  موی  هل  و 
اهابل هعورم  ایرثلا  یف  هتعد  ول  يذـلا  هدـجنلاوذ  نیا  اهاساب  نم  مایالا  ریجم  ملحلا  ملعلا و  ثراو  نیا  اعدـف  اـهاطعی  دـجام  يءا  اوریل 
ءایوقا رادتقا  فکب  ابحرم  يری  اهاضما و  هناب  املع  هنع  تلوف  فوفصلا  بلطی  یضم  اهافش و  هقیرباهاقسف و  نیع  دمرا  یصولا  هاتاف 

امنا اهاوجن  نم  رـست  ام  عماس  بیجم  نیلم  ؤملل  ذـئاع  اهاحد  هنم  كـالفالا  هتمح  ول  سءاـب  هوقب  اـهباب  یحد  اهافعـض و  نم  رادـقالا 
اهانمی دمحا  یلع و  اه  ارسی  ملاوعلا  اتلقم  امه  اهاتا و  هاتا  نم  بابلا  وه  ملع و  هنیدم  یفطصملا 

« .دمآ گرزب  رایسب  ناگدننیب  رظن  رد  هک  داد  ناشن  دوخ  زا  اهیروالد  ربیخ  زور  رد  مالسلا ) هیلع  یلع   ) وا »

هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  هک  يزور  )
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: دومرف ملس  هلآ و 

« .درپس مهاوخ  نآ  رادساپ  تما و  نیا  ریش  هب  ار  دوخ  مچرپ  نم 

« .دوش یم  هدرپس  يراوگرزب  درم  مادک  هب  مچرپ  نیا  هک  دننیبب  ات  دش  هدیشک  اههورگ  همه  ندرگ  )

: دز ادص  ربمایپ  »

؟» دسر یم  دایرف  هب  اهگنج  رد  هک  نآ  و  ملح ، ملع و  ثراو  تساجک 

؟» دسر یم  وا  دایرف  هب  دهاوخب  کمک  وا  زا  یکانمیب  صخش  ایرث  رد  رگا  هک  يروالد  نآ  تساجک  »

« .تفای افش  تخادنا و  وا  مشج  رد  ناهد  بآ  ربمایپ  دمآ و  شیپ  تشاد  مشچ  درد  هک  یلاح  رد  ترضح  نآ  یصو  ماگنه  نیا  رد  »

« .تسا یگنج  درم  نیرت  يراک  وا  دنتسناد  یم  هک  ارچ  دنتخیرگ ، اهنآ  تخات و  نمشد  ياه  فص  رب  وا  «و 

« .دنناوتان وا  ربارب  رد  نادنمتردق  نیرتگرزب  هک  داد  ناشن  بحرم  هب  دوخ  رادتقا  تسد  اب  «و 

ناسکی كاخ  اب  ار  همه  دندرک  یم  تمواقم  وا  ربارب  رد  ینامـسآ  كالفا  رگا  هک  دنک  اج  زا  ار  هعلق  رد  رت  مامت  هچ  ره  يورین  اب  «و 
« .دومن یم 

« .دونش یم  ار  اهنآ  یناهن  ياهزار  تساهنآ و  هدننک  تباجا  نادنموزرآ و  هدنهد  هانپ  وا  »

رهـش هب  دوـش  دراو  رد  نآ  زا  هک  ره  هک  تسا  رهـش  نآ  رد  وا  تسا و  ملع  رهـش  ملـس  هلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  کـش  یب  »
« .دسر

« .تساهنآ تسار  تسد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحا  پچ و  تسد  مالسلا  هیلع  یلع  دنملاوع ، همه  ناگدید  ود  ره  «و 

(83)

دودبع نب  ورمع  اب  مالسلا  هیلع  یلع  هزرابم 

زا ورمع  دوب ؛ دودبع  نب  ورمع  اب  ماما  دربن  گنج ، نیا  رد  مهم  ياهراکیپ  زا  یکی  .داتفا  قافتا  يرجه  مجنپ  لاس  رد  قدـنخ  یگنج 
: تفگ رمع  هک  دوب  یسک  دوب ، برع  ناعاجش 

ییاهنت هب  ورمع  دنتخات ، ام  هلفاق  رب  دزد  رفن ، رازه  مدوب و  ماش  رفسمه  وا  اب  نم  »
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یلع قدـنخ  گنج  رد  یتقو  .درک .» بیقعت  ار  اهنآ  تفرگ و  تسد  يرپس  ياج  هب  ار  يرتش  ياپ  تسد و  تخاـس و  قرفتم  ار  اـهنآ 
دایرف نادیم و  طسو  رب  دش  دراو  دودبع  نبورمع  دنوشن ، هنیدم  رهـش  دراو  ات  درک  دودسم  نمـشد  رب  ار  قدنخ  هزاورد  مالـسلا  هیلع 

: دروآرب

: تفگ ورمع  دادن ؛ یباوج  سرت ، زا  سک  چیه  دیآ ؟ نم  گنج  هب  تسیک 

یمن نم  کیدزن  ارچ  دیباتـش ؟ یمن  تشهب  يوس  هب  ارچ  دـنور ؛ تشهب  هب  ات  دـنوش  هتـشک  متـسد  هب  هک  دنتـسه  تساـجک  نیملـسم 
: دناوخ ار  راعشا  نیا  سپس  دادن و  یخساپ  سک  چیه  دییآ ؟

یم دوخ  ناج  رب  ییوجگنح  ریلد و  ره  هک  ما  هداتـسیا  ییاج  رد  نم  تفرگب ؛ میادـص  دـش و  گنت  ما  هنیـس  مدـیبلط ، زراـبم  سب  زا  »
« .تسا نادرمناوج  ياه  هزیرغ  نیرتهب  زا  یگتشذگ  ناج  زا  يریلد و  هک  یتسار  دسرت ؛ یم  دزرل و 

: دومرف ربمایپ  تساوخ ؛ هزاجا  ربمایپ  زا  تساخرب و  مالسلا  هیلع  یلع  تقو  نیا  رد 

: تفگ یم  دش و  یم  دنلب  مالسلا  هیلع  یلع  طقف  دناوخ ، هسامح  دیبلط و  زرابم  ورمع  رگید  هبترم  دنچ  نیشنب ؛

! هللا لوسر  ای 

: دندومرف دنداد و  هزاجا  ربمایپ  هکنیا  ات  مبلاطیبا ! نب  یلع  نم  تسا ، ورمع  وا  رگا 

: درک ضرع  درک و  دنلب  ار  رس  دعب  دهد  ترصن  ورمع ، رب  ار  وت  هک  مراد  تلأسم  دنوادخ  زا 

! اراگدرورپ

: دومرف کشا  هفطاع و  زا  رپ  یمشچ  اب  و  راذگم ! اهنت  ارم  مع  رسپ  نم و  ردارب 

.تسوت راکددم  رای و  ادخ  هک  ورب 

: دناوخ ار  زجر  نیا  دمآ و  نادیم  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

یتسار تریـصب و  تین و  نسح  ياراد  وا  تسین ، زجاع  دـیوگ ، باوج  ار  وت  هک  سک  نآ  نکم ، باتـش  گنج  راـک  رد  ورمع ! يا  »
نآ رب  زج  مدماین  وت  دزن  .تسیراگتسر  ره  ساسا  تافص ، نیا  دشاب و  یم 
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« .مراذگ یقاب  دنامب  نآ  مان  نامز ، لوط  زا  ینارود  زا  سپ  هک  يریشمش  تبرض  رثا  مناشنب و  وت  هزانج  رب  ار  رگ  هحون  نز  هک  دیما 

: دومرف ماما  دادن ؛ یخساپ  ربکت ، يور  زا  ورمع 

؟ يریذپب دهاوخب  وت  زا  ار  زیچ  هس  زا  یکی  شیرق  زا  يدرم  رگا  هک  یتسب  نامیپ  وت  مدینش 

: تفگ

.يرآ

: دومرف

: تفگ ورمع  منک ؛ یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تلاسر  مالسا و  دیحوت و  هب  توعد  ار  وت  نم  لوا ،

.منک یمن  لوبق 

: دومرف

: تفگ رذگرد ؛ ربمایپ  اب  گنج  زا  درگرب و  يدمآ  هک  یهار  نیا  زا  هکنآ ، مود 

هیلع هللا  یلص  دمحم  ات  مدرک  رذن  متـشادرب و  یمخز  ردب ، گنج  رد  نم  اریز  دننک ، شنزرـس  ارم  شیرق  نانز  منک  ار  راک  نیا  رگا 
: دومرف ترضح  ملامن ؛ مرس  يوم  رب  نغور  مشکن  ار  ملس  هلآ و  و 

: موس

: تفگ دیدنخب و  ورمع  مناوخ ؛ یم  دوخ  اب  هزرابم  هب  ار  وت  هکنآ ،

وت ياـهومع  رد  مدوب و  تسود  بلاـطوبا  تردـپ  اـب  اریز  مشکب  ار  وـت  مرادـن  تسود  نم  دـنک ؛ یمن  نم  زا  ار  شهاوـخ  نیا  برع 
.یتسین نم  وفک  مه  وت  يوش ، هتشک  نم  تسد  هب  مرادن  لیم  یناوج و  وت  دنتسه ؛ رتدنمروز  وت  زا  هک  دنتسه  یناسک 

: دومرف

: تفگ ورمع  مشکب ! ادخ  هار  رد  ار  وت  مراد  تسود  نم  اما 

؟ یتفگ هچ 

: دومرف

: تفگ ورمع  مشکب ! ار  وت  منک و  گنج  وت  اب  مراد  لیم 
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؟ یتفگ هچ 

: دومرف

هدایپ بسا  زا  دوب  كانبـضغ  هک  یلاح  رد  ورمع  .میگنجب  مه  اب  وش  هدایپ  راک  نیا  يارب  مشکب و  ار  وت  منک و  گنج  وت  اب  مراد  لیم 
مالـسلا هیلع  یلع  فرط  هب  يرگید  ریـشمش  داتفیب ، نیمز  يور  بسا  دز و  بسا  ياپ  هب  يریـشمش  تفوکب و  بسا  تروص  رب  دـش ،

ترضح هک  دروآ  دورف 
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، تفاکش ار  شقرف  دش و  مین  ود  رپس  هکیلاح  رد  درک  اهر  ار  نآ  رپس  اب 

: دومرف دمآ و  نادیم  هب  تسب و  ار  دوخ  رس  همامع  اب  دیناسر و  نادیم  هشوگ  هب  ار  دوخ  ترضح 

ورمع .مدـمآ  وت  گنج  هب  اهنت  مناوج و  نم  هک  نیا  اب  يدروآ  هارمه  دوخ  يارب  تیـصخش ، نیا  اب  يدیـشکن  تلاجخ  وت  ورمع ! يا 
، تسیک دنیبب  هک  تشگرب 

یلع ندش  بلاغ  و  دندید ، یم  ار  هرظنم  رکـشل ، ود  .تخادنا  نیمز  رب  ار  وا  دروآ و  دورف  وا  ياپ  رب  گنرد  یب  يریـشمش  ترـضح 
نیکرشم يداش ، اب  نیملسم  دنتشاذگ و  رارف  هب  ور  نیکرـشم  دوش ؛ دنلب  لیلهت  ریبکت و  يادص  هک  دش  بجوم  ورمع  رب  مالـسلا  هیلع 

.دندرک رارف  نیکرشم  همه  هک  ییاج  ات  دندرک  یم  بیقعت  ار 

: تفگ ورمع  دنک ، ادج  ار  ورمع  رس  هک  دمآ  هظحل  دنچ  زا  دعب  ماما ،

! يداد بیرف  ارم 

: دومرف

.دش كانبضغ  تخادنا و  ماما  تروص  رب  ناهد  بآ  یلوق ) هب   ) ورمع تسا  نیمه  گنج  ینعم 

: تفگ ورمع  .دنک  ادج  نت  زا  ار  ورمع  رس  ات  تشگزاب  هاگنآ  دزب و  یمدق  دنچ  تساخرب و  ورمع  هنیس  يور  زا  ماما 

؟ يدمآ زاب  نونکا  يدش و  فرصنم  ارچ 

: دومرف

اب هکلب  منک ، ادج  ار  وت  رـس  بضغ ، لاح  نآ  اب  متـساوخن  مدش ، كانمـشخ  نم  لاح  نآ  رد  یتخادنا ، نم  تروص  هب  ناهد  بآ  وت 
.منک یم  ادج  تنت  زا  ار  ترس  ادخ  ياضر  يارب  طاسبنا ، لاح 

مالـسلا هیلع  یلع  ندز  برـض   » هک تسا  نیا  قدنخ  گنج  رد  ربمایپ  تاملک  زا  دروآ و  ربمایپ  دزن  هب  درک و  ادج  ار  ورمع  رـس  ماما 
« .تسا لضفا  سنا  نج و  تدابع  زا  قدنخ  گنج  رد 

(84)

تولاجلا سأر  مالسلا و  هیلع  یلع 

: دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

ناورهن گنج  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هک  یتقو  »
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: تشاد هضرع  دیسر و  ترضح  روضح  هب  تولاجلا  سأر  ینعی  نایدوهی  سیئر  هک  دوب  هتسشن  هفوک  دجسم  رد  تشگرب ،

؟ مرذگ رد  هنرگو  مسرپب  یهاوخ  رگا  یبن ، یصو  ای  یبن  رگم  دناد  یمن  ار  نآ  هک  مسرپب  ناتبانج  زا  لاؤس  دنچ  مهاوخ  یم 

: دومرف ترضح 

؛ سرپب یهاوخ  هچ  ره  زا  دوهی ! ردارب  يا 

: درک ضرع 

شدوخ نادـناخ  زا  ار  یـسک  هک  دـنک  یم  رما  ودـب  دزیگنا  یم  رب  یلاعت  قح  ار  ربمایپ ي  یتقو  هک  میتفای  تاروت  دوخ ، باتک  رد  ام 
، دنوادخ .دنیامن  لمع  شا  هلیـسو  هب  دننک و  تعباتم  وا  زا  تما  ات  دهد  روتـسد  و  دـشاب ، شتما  رازگراک  وا  زا  سپ  ات  دـنک  باختنا 

راب دنچ  یلاعت  يادخ  هک  وگب  نم  هب  دنک ، ناحتما  ار  یصو  نآ  مه  ناشتافو  زا  دعب  درک و  ناحتما  ناشتایح  رد  ار  ناربمغیپ  ءایصوا 
ناشراک رخآ  دمآرد  راک  زا  بوخ  ءایصوا  ناحتما  یتقو  و  دیامن ، ناحتما  ناشتافو  زا  دعب  راب  دنچ  نا و  ربمایپ  تایح  رد  ار  ءایـصوا 

؟ دوش هچ 

: دومرف ماما 

لزان یسیع  رب  ار  لیجنا  یسوم و  رب  ار  تاروت  تفاکـش و  لیئارـسا  ینب  يارب  ار  ایرد  هک  یئادخ  نآ  تسین ، وا  زا  ریغ  هک  یئادخ  هب 
؟ ینک یم  متیاصو  هب  فارتعا  رارقا و  مهدب  ار  وت  باوج  رگا  دومرف ،

: تفگ

.يرآ

: دومرف ترضح 

؟ يروآ یم  مالسا  مهدب  ار  تباوج  رگا  درک  لزان  یسوم  رب  ار  تاروت  تفاکش و  لیئارسا  ینب  يارب  ار  ایرد  هک  یئادخ  هب 

: تفگ

: دومرف ترضح  زاب  .يرآ 

زا نوچ  دـیامزایب و  ار  وا  تمدـخ  تعاطا و  ات  دـنک  یم  ناحتما  عضوم  تفه  رد  ءایبنا  تاـیح  رد  ار  ءایـصوا  لـجوزع -  دـنوادخ - 
شتافو زا  دعب  و  دریگب ، تسود  یلو و  شتایح  رد  ار  وا  دنک  یم  رما  شربمغیپ  هب  دش ، یضار  اهنآ  ناحتما  تعاط و 
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رد ءایبنا  تافو  زا  دعب  ار  ءایـصوا  دـنوادخ  .دـهن  یم  ربمایپ  نآ  تما  ندرگ  رب  ار  ءایـصوا  زا  تعاطا  دـهدب و  رارق  دوخ  یـصو  ار  وا 
و دوش ، یم  تداعس  اب  نانآ  تبقاع  دش ، شخب  تیاضر  ناشناحتما  یتقو  سپ  دوش ، هدومزآ  نانآ  ربص  ات  دنک  یم  ناحتما  اج  تفه 

: درک ضرع  دوب  نایدوهی  سیئر  هک  تولاجلا  سأر  .دندرگ  یم  قحلم  شربمغیپ  هب  لماک  یتخبشوخ  اب 

هب وت  راک  رخآ  هک  نیا  و  شتافو ، زا  دـعب  ربمایپ و  تایح  رد  امـش  ناحتما  زا  ارم  سپ  مالـسلا ! هیلع  نینمؤملاریما  ای  يدومرف  تسرد 
! نک هاگآ  دشک ، یم  اجک 

: دومرف تفرگ و  ار  وا  تسد  ترضح 

: دندرک ضرع  دندش و  دنلب  ماما  نارای  زا  یتعامج  .میامن  هاگآ  ار  وت  ات  میورب  وش  دنلب  يدوهی ! ردارب  يا 

: دومرف ماما  امرف ! هاگآ  بلاطم  نیا  هب  مه  ار  ام  مالسلا ! هیلع  نینمؤملاریما  ای 

: دندرک ضرع  دشاب ؛ هتشادن  ار  بلاطم  لمحت  میراتفرگ ) اهجنر و  زا   ) امش بولق  مسرت  یم 

؟ مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  ای  هچ  يارب 

: دومرف

، نک هاگآ  مه  ار  ام  نینمؤملاریما ! ای  درک  ضرع  دـش و  دـنلب  رتشا  کلام  .مدـید  امـش  زا  يرایـسب  زا  تسردان  ياـهراک  هکنیا  يارب 
نا ربمایپ  زا  دعب  دنوادخ  هک  میناد  یم  و  تسین ، یلوسر  یبن و  یـصو  وت  ریغ  هب  نیمز  هرک  يور  هک  میناد  یم  هنیآ  ره  ادـخ  هب  مسق 

.دشاب یم  مرکا  ربمایپ  زا  يوریپ  هب  لصتم  هتسویپ و  وت  زا  تعاطا  تسام و  ندرگ  هب  وت  زا  يوریپ  درک و  دهاوخن  ثوعبم  ربمایپ ي 

: دومرف درک و  يدوهی  هب  ور  تسشن و  تفریذپ و  ار  رتشا  کلام  ياضاقت  ترضح 

نودب متـسه ، عیطم  وا  ياه  تمعن  هب  نم  هک  تفایرد  درک و  ناحتما  اج  تفه  رد  نا  ربمایپ  یگدـنز  رد  ارم  ادـخ  يدوهی ! ردارب  يا 
دوخ زا  هکنیا 
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: تفگ تولاجلا  سأر  .میوگ  یم  منک ، شیاتس 

: دومرف ماما  مالسلا ! هیلع  نینمؤملاریما  يا  ییاهزیچ ؟ هچ  رد 

نادرم رد  ربمایپ ، نادناخ  رد  نم  داد ، رارق  وا  شود  رب  ار  تلاسر  داتـسرف و  ناربمغیپ  هب  یحو  نوچ  ادـخ  هک  دوب  نآ  لوا ، ماقم  اما ،
نادـناخ گرزب  کچوک و  ربمایپ  مداد ؛ یم  ماجنا  ار  شیاهنامرف  مدوب و  شتمدـخ  وا و  هناـخ  رد  هکنیا  اـب  مدوب ، رت  نس  مک  همه  زا 

زا دندومن و  شراکنا  دندرک و  انتما  اهنآ  نکل  درک ، توعد  شیوخ  تلاسر  ادخ و  یگناگی  هب  ار  نانآ  دناوخ و  ار  بلطملادبع  ینب 
؛ دـنتفرگ هانگ  دـندرک و  رود  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دوجو  زا  ار  دوخ  دـنتخادنا و  رـس  تشپ  ار  وا  دنتـسج و  يرود  وا 

دوب تخس  نانآ  رب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  داهنـشیپ  نوچ  .دندرک  تفلاخم  وا  اب  دندش و  رود  ربمایپ  زا  مه  رگید  نامدرم 
تعرس اب  نم  اهنت  دندرمش ، نیگنس  گرزب و  دوخ  رب  ار  راک  نیا  دیسر و  یمن  مه  ناشلقع  دنتـشادن و  ار  نانآ  لمحت  نانآ  بولق  و 

رد متـشاد ، ار  هدیقع  شور و  نیا  ربمایپ  اب  لاس  هس  دـماین ؛ ملد  رد  دـیدرت  کش و  متفریذـپ و  ار  ربمایپ  توعد  نیقی ، اب  هناعیطم و  و 
هب ور  ماما  سپس  دشاب ، دنم  هدیقع  ودب  دناوخب و  زامن  ربمایپ  اب  هک  دوبن  یـسک  دلیوخ ، رتخد  هجیدخ ، نم و  زا  ریغ  نیمز  هرک  يور 

: دومرف درک و  دوخ  نارای 

؟ دوبن نینچ  ایآ 

: دندرک ضرع  یگمه 

! نینمؤملاریما ای  ارچ ،

یم تروشم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ندرب  نیب  زا  نتـشک و  يارب  شیرق  هک  دوب  اجنآ  يدوهی ! ردارب  يا  مود ؛ ماـقم  اـما ،
هلیح دندرک و 
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زا روک  مشچ  کی  درم  لکـش  هب  نوعلم  ناطیـش  روضح  اب  زور  کی  رد  دوخ  روش  لـحم  رد  رمـالارخآ  هکنیا  اـت  دـندرب  یم  راـک  هب 
دـنوش و عمج  يریـشمش  اب  و  دـننیزگرب ، ار  يوق  يدرم  شیرق  زا  هریت  هورگ و  ره  زا  هک  دـنداد  يأر  دـندش و  عمج  فیقث ، نامدرم 

دیسر لتق  هب  ربمایپ  یتقو  دنناسرب ؛ لتق  هب  ار  وا  دنوش و  رو  هلمح  ربمایپ  رب  تبرـض  کی  اب  یگمه  تسا ، هدیباوخ  ربمایپ  هک  یماگنه 
هب ربمایپ  نوخ  هجیتن  رد  دـیامنن و  صاصق  هب  میلـست  دـنک و  ظفح  ار  وا  مایق و  هدـنیامن  نآ  زا  تیاـمح  هب  شیرق  زا  یموق  ره  راـچان 

ار وا  هک  یتعاس  بش و  نآ  زا  شیرق و  میمصت  نیا  زا  ار  وا  دش و  دراو  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  لیئربج  .تفر  یم  رده 
.دربب هانپ  هکم  نوریب  ءارح  راغ  هب  دوش و  جراخ  لزنم  زا  بش  نآ  هک  درک  رما  و  داد ، ربخ  دنناسرب  لتق  هب  دنهاوخ  یم 

شنابرق ار  مناج  مباوخب و  وا  شارف  باوختخر و  رد  هک  درک  رما  ارم  داد و  ربخ  هعقاو  نیا  زا  ارم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
رد نم  تفر و  دـش و  جراخ  هناـخ  زا  ربماـیپ  سپ  دوش ؛ یم  ربماـیپ  يادـف  ناـج  هک  مدوب  لاحـشوخ  مدرک و  لوبق  ناباتـش  نم  منک ،

اهنآ رب  .متـسه  نم  دندید  دندیـسر ، رـس  دنـشکب  ار  وا  دنناوت  یم  هدیباوخ و  ربمایپ  هک  رکف  نیا  اب  شیرق  ناناولهپ  .مدیباوخ  شرتسب 
.مدرک رود  دنناد  یم  مدرم  ادخ و  هک  يروط  هب  دوخ ، زا  ار  نانآ  مدیشک و  ریشمش 

: دومرف درک و  باحصا  هب  ور  سپس 

ضرع همه  تسین ؟ نینچ  ایآ 
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: دندرک

! مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  ای  ارچ ،

هزرابم دـندمآ و  نادـیم  هب  ردـب  گنج  زور  رد  دـندوب ، شیرق  نانامرهق  زا  هبتع  هعیبر و  رـسپ  وت  يدوهی ! ردارب  يا  موس ؛ ماـقم  اـما ،
نآ زا  هکنیا  اب  داتـسرف ، اهنآ  اب  گنج  يارب  ار  هدیبع  هزمح و  نم و  ربمایپ ، دنهدب ، باوج  دنتـسناوتن  شیرق  زا  سک  چـیه  دـندیبلط ،
رد ار  رگید  ینانامرهق  هک  نآ  ریغ  تشک ، ار  هبیـش  دـیلو و  نم  تسد  هب  دـنوادخ  رت ، هبرجت  مک  گـنج  رد  مدوب و  رتکچوک  رفن  ود 

هدیبع میومع  رسپ  زور  نآ  رد  مدومن ، ریگتسد  ار  يدایز  ناریسا  متـشک و  رتشیب  نارگید  زا  نم  متفرگ ، ریـسا  مدرب و  نیب  زا  زور  نآ 
: دومرف درک و  باحصا  هب  ور  سپس  دش ، دیهش  هیلع -  هللا  همحر  ثرح -  نب 

؟ دوبن روطنیا  رگم 

: دنتفگ یگمه 

! مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  ای  ارچ ،

دندوب ناشنامرف  تحت  ار  شیرق  برع و  ياهلیا  زا  هک  ره  دندروآ و  موجه  ام  رب  هکم  دارفا  همه  يدوهی ! ردارب  يا  مراهچ ؛ ماقم  اما ،
هاگآ ار  وا  دش و  دراو  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  لیئربج  .دنریگب  ار  ردب  گنج  ناگدش  هتـشک  نوخ  ات  دندناروش  ام  هیلع 

ار ناناملـسم  زا  یلیخ  دندرب و  شروی  ام  رب  هلمح  کی  اب  دـندمآ و  ولج  نیکرـشم  دـنتفر ، دـحا  هرد  هب  شرکـشل  اب  ربمایپ ش  دومن ؛
فرط هب  راصنا  رجاهم و  هک  یلاح  رد  میدـنام  ادـخ  لوسر  اب  اهنت  نم  دـندرک ؛ رارف  رکـشل  هدـنام  یقاب  زا  نارگید  دـندرک و  دـیهش 

: دنتفگ یم  همه  دنتشگرب و  هنیدم  هب  ناشلزانم 

مدوب ادخ  لوسر  يور  ولج  نم  تفرگ و  ار  نیکرشم  ولج  دنوادخ  یلو  دندش ، هتشک  شباحصا  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
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.دشاب یم  نایامن  نآ  يات  دنچ  ياج  هک  دش  دراو  منت  رب  مخز  دنچ  داتفه و  هک 

: دومرف داد و  ناشن  درک و  شیاهمخز  رب  تسد  دز و  رانک  ار  دوخ  سابل  ترضح 

: دومرف درک و  باحصا  هب  ور  سپس  تسا ؛ لجوزع -  دنوادخ -  رب  هللا  ءاش  نا  شباوث  مدرک  راگزور  نآ  رد  هکنآ 

؟ تسا هدوبن  روطنیا  رگم 

: دنتفگ

! مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  ای  یلب 

لوسر ات  دنزرون ، غیرد  ام  اب  دربن  زا  هک  دنتـسب  دهع  دـندش و  عمج  برع  شیرق و  هک  یتسرد  هب  يدوهی ! ردارب  يا  مجنپ ؛ ماقم  اما ،
هنیدم نوریب  هب  یگنج  گرب  زاس و  اب  سپ  .دنوش  هتشک  بلطملادبع  ینب  هورگ  زا  تسوا  اب  هک  ره  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا 

و داد ، ربخ  نیکرـشم  راک  نیا  زا  ار  ربمایپ  دمآ و  لیئربج  دنونـش ! یم  زوریپ  امتح  هک  دنتـشاد  دیما  دوخ  هب  دنتخادنا و  راب  دـندمآ و 
ار ام  دـندنام و  قدـنخ  رود  رب  دـندمآ و  شیرق  .دـننک  رفح  قدـنخ  اـت  داد  ناـمرف  راـصنا  رجاـهم و  زا  سک  ره  دوخ و  يارب  ربماـیپ 

یم هولج  ندوب  يوق  رد  ار  دوخ  رت  مامت  هچ  ره  يادص  رـس و  اب  دنتـشادنپ و  یم  فیعـض  ار  ام  يوق و  ار  دوخ  و  دـندرک ، هرـصاحم 
.دنداد

یمن لوبق  نکل  داد ، یم  دنگوس  محر  یشیوخ و  هب  دناوخ و  یم  لجوزع  دنوادخ  نید  هب  ار  اهنآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
یم هرعن  تسم  رتش  دننام  هک  دوب  دودـبع  نب  ورمع  زور ، نآ  شیرق  برع و  ناولهپ  دـش ؛ یم  هدوزفا  اهنآ  یـشکرس  رب  هکلب  دـندرک 

دروآ و یم  رد  تکرح  هب  ار  شریشمش  رگید  راب  ار و  شا  هزین  راب  کی  دناوخ ، یم  زجر  تساوخ و  یم  زرابم  دز و 
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.درک یمن  تردق  راهظا  تریصب  يور  زا  دمآ و  یمن  تریغ  هب  تشادن و  عمط  يو  هب  تفر و  یمن  شیولج  یسک 

هب ار  راقفلاوذ )  ) ریـشمش نیمه  تسب و  مرـس  رب  همامع  شدوخ  تسد  هب  درک و  دنلب  میاج  زا  ارم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
؛ دنتـشاد ساره  ورمع ، اب  دربن  زا  دنتـسیرگ و  یم  میارب  هنیدم  نانز  هک  یلاح  رد  مدمآ  نوریب  ورمع ، اب  دربن  يارب  نم  درک ، اطع  نم 

مرـس رب  یتبرـض  دودبع  نب  ورمع  زور  نآ  رد  تخانـش ؛ یمن  یناولهپ  وا  زا  ریغ  برع  هکنیا  اب  تشک  ار  ورمع  نم  تسد  هب  دنوادخ 
يزیچ نآ  هب  مدرب و  نیب  زا  ار  وا  هک  متبرـض  نیا  اب  ار  برع  شیرق و  دنوادخ  .دـندرک  هراشا  رـس  قرف  هب  شیوخ  تسد  اب  دـعب  دز ،

درک شباحصا  هب  ور  سپ  .دومن  نازیرگ  دوب ، متـشک ) ار  اهنآ  ماوقا  هک   ) شیپ ياه  یگدرزآ  هبلغ و  زا  نانآ  ياه  لد  رد  نم  زا  هک 
: دومرف و 

؟ دوبن روط  نیا 

: دنتفگ یگمه 

! نینمؤملاریما اب  ارچ 

؛ مشش ماقم  اما ،

اب هدایپ  هراوس و  ياهرکشل  میتخات ؛ نارگید  شیرق و  نامرهق  دوهی و  نادرم  رب  ربیخ  وت ، نارای  رهـش  هب  ربمایپ  اب  ام  يدوهی ! ردارب  يا 
اهنآ زا  مادک  ره  هک  يروج  دندوب ، رترب  يورین  ياراد  و  دنتشاد ، مکحم  ياهژد  و  دندمآ ، رد  ام  ولج  هوک  دننامه  یگنج  تازیهجت 

زج تفرن  نانآ  دربن  هب  یـسک  ام  ناهارمه  دـندومن ، یم  یتسد  شیپ  رگیدـکی  رب  دـندرک و  یم  بلط  زرابم  دـندمآ و  یم  نادـیم  هب 
.دیسر یم  لتق  هب  هکنآ 

دنتسیرگن و یم  رگیدکی  هب  همه  و  دوب ، هداتفا  شدوخ  رکف  هب  یسک  ره  دوب و  هتفرگ  نوخ  ار  اهمشچ  دش و  دنلب  دربن  يادن  مک  مک 
: دنتفگ یم 

وت مالسلا ! هیلع  یلع  يا 
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مدرک و دوبان  ار  یناولهپ  ره  و  متشک ، ار  دندمآرد  نانآ  زا  یـسک  ره  .داتـسرف  اهنآ  ژد  لباقم  درک و  دنلب  میاج  زا  ارم  ربمایپ  زیخرب ،
رد مدش ، دراو  اهنت  مدنک و  شیوخ  تسد  هب  ار  هعلق  برد  و  دندش ، نصحتم  ژد  رد  نانآ  هکنیا  ات  مدرب  شروی  نانآ  رب  ریـش  دننامه 
ات مدرک  یم  ریـسا  مدـید  یم  ار  ینز  ره  متـشک و  یم  تشگ  یم  رهاظ  اهنآ  زا  سک  ره  دوبن ، مرواـی  سک  چـیه  ادـخ  زج  هک  یتقو 

: دومرف درک و  شباحصا  هب  ور  دعب  و  مدرک ، حتف  ار  ربیخ  هعلق  هکنیا 

؟ تسین نینچ  ایآ 

: دنتفگ

! مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  ای  يرآ 

، دـنامن یقاب  يرذـع  نانآ  يارب  تساوخ  و  دـش ، هکم  حـتف  هجوتم  ربمایپ  نوچ  يدوهی ! ردارب  يا  يدوهی ؛ ردارب  يا  متفه ؛ ماقم  اـما ،
دنوادخ شزرمآ  هب  ار  اهنآ  دیناسرت و  ار  اهنآ  قح  باذع  زا  درک و  توعد  ادخ  هب  مالسا  لوا  زور  دننامه  ار  نانآ  تشون و  يا  همان 

نیا هک  درک  داهنـشیپ  شباحـصا  هب  سپـس  دوش ، هدناوخ  اهنآ  رب  ات  تشون  نانآ  يارب  ار  تئارب »  » هکرابم هروس  رخآ  درک و  راودیما 
دـمآ و لیئربج  نکل  داتـسرف ، ار  وا  داد و  وا  هب  ار  همان  دـناوخ و  ار  رفن  کی  ربمایپ  هکنیا  ات  دـندرک ، عانتما  همه  .دربب  یـسک  ار  هماـن 

: تفگ

.دناسرب دیاب  تنادناخ  زا  رفن  کی  ای  تدوخ و  ای  ار  همان  نیا  ربمایپ ! يا 

مدرم مدمآ ، هکم  هب  نم  .مناسرب  هکم  لها  هب  ات  داتسرف  نم  هلیـسو  هب  ار  همان  داد و  ربخ  ارم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
دراذگب هوک  رس  رب  ار  مندب  هعطق  هعطق  تسناوت ، یم  رگا  هکنآ  زج  دوبن  اهنآ  رد  یسک  دندوب ، یبیجع  ياه  مدآ  هکم 
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نانآ رب  مدـناسر و  اهنآ  هب  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  همان  نم  .دـیزرو  یمن  غیرد  هار  نیا  رد  شنادـناخ  لام و  ناج و  زا 
يرادیاپ و مه  نم  و  دندرک ، ینمـشد  راهظا  دندش و  نیبدب  نم  هب  درم  نز و  دنداد و  باوج  نم  هب  دیعو  دیدهت و  اب  همه  مدـناوخ ،

: دومرف درک و  شباحصا  هب  ور  دعب  مدرک ؛ تمواقم 

؟ دوبن روط  نیا  ایآ 

! مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  ای  دنتفگ 

: دومرف

! دوهی ردارب  يا 

نیا رد  سک  چـیه  دـید ، رادربنامرف  اج  همه  رد  ارم  درک و  ناحتما  اـهنآ  رد  ارم  ربماـیپ ش  اـب  نم  راـگدرورپ  هک  دوب  ییاـهماقم  نیا 
.درادن شوخ  ار  ییاتسدوخ  دنوادخ  نکیل  دراد  اج  منک  شیاتس  ار  دوخ  مهاوخب  رگا  دوبن ، نم  دننامه  عضاوم 

: دنتفگ

.تسار

: دیدومرف

یسوم هب  نوراه  دننامه  وا  هب  ار  امـش  تبـسن  تسا و  هدومرف  تداعـس  يردارب  هب  هداد و  يرترب  ربمایپ ، اب  تبارق  هب  ار  امـش  دنوادخ 
زا سپ  ربمایپ و  اب  ار  وت  سک  ره  تسین ، امـش  دننام  هب  ناناملـسم  زا  یـسک  و  دیدوبر ، ار  تقبـس  تاماقم ، نیا  رد  تسا و  هداد  رارق 

ماقم تفه  ترضح ، ( 85  ) .درک ناحتما  هنوگچ  ار  امـش  دنوادخ  ربمایپ  زا  دعب  دیئامرفب  لاح  دراد ، ار  داقتعا  نیمه  هدـید ، وا  گرم 
تادلجم نیمه  رگید  ياج  رد  ار  هیقب  مینک و  یم  افتکا  اج  نیمه  هب  ام  هک  دـنداد  حرـش  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دـعب 

(86  ) .مییامن یم  رکذ 

نارمع هلودلادضع و  هب  ماما  رظن 

؛ دوـمن ماـیق  وا  هیلع  دـمآرب و  یملید  هلودـلادضع  تموـکح  رب  نایـصع  یگزیتـس و  ماـقم  دوـب و  قارع  لـها  زا  نیهاـش  نـب  نارمع 
مامت هچ  ره  یتیدج  ششوک و  اب  دمآرب و  وا  يریگتسد  بیقعت و  ددص  رد  هلودلادضع 

ناضمر 1 ياه  www.Ghaemiyeh.comینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 834زکرم  هحفص 562 

http://www.ghaemiyeh.com


، لدـبم سابل  اب  اجنآ  رد  دـنک و  رارف  فرـشا  فجن  هب  هناـیفخم  هکنآ  رگم  دـیدن  يا  هراـچ  دوخ  يارب  نارمع  دومن ، بیقعت  ار  وا  رت 
هبق تحت  رد  نارمع  .دشخب  تاجن  هلودـلادضع  تسد  زا  ار  وا  ات  دروآ  هانپ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  سپ  دـنارذگب ، ار  راگزور 

وا هب  هک  دید  باوخ  رد  ار  ترضح  نآ  بش  کی  هکنیا  ات  دوب  لوغشم  زاین  زامن و  اعد و  هب  هتسویپ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هرونم 
: دومرف

مرح زا  تساجنیا  رد  هک  یـسک  ره  دـننک و  یم  قرق  وا  يارب  ار  مرح  دـیآ و  یم  اـجنیا  تراـیز  يارب  ورـسخ » اـنف   » ادرف نارمع ! يا  »
: دندومرف دندومن و  هرونم  هبق  يایاوز  زا  یکی  هب  هراشا  دوخ  كرابم  تسد  اب  ترضح  دنیامن ؛ یم  نوریب 

اب ادخ  هاگرد  هب  دوش و  یم  زامن  ترایز و  لوغـشم  دـمآ و  دـهاوخ  هلودـلادضع  دـننیب ؛ یمن  ار  وت  نامب ، نک و  فقوت  اجنیا  رد  وت 
وت لاح  نیا  رد  .دـنک  زوریپ  وت  رب  ار  وا  هک  دـهد  یم  دـنگوس  شنیرهاط  لآ  دـمحم و  هب  ار  ادـخ  دـنک و  یم  اعد  لاـهتبا ، عرـضت و 
وت هک  يداد  یم  دنگوس  شلآ  دمحم و  هب  ار  ادخ  يدرک و  یم  رارصا  تیاعد  رد  هک  یـسک  نآ  هاشداپ ! يا  وگب ؛ ورب و  وا  کیدزن 

؟ تسیک دنک ، زوریپ  وا  رب  ار 

: دیوگ یم  ورسخ  انف 

: وگب وا  هب  تسا ؛ هدومن  هعزانم  نم  اب  تموکح  رد  هتسکش و  ارم  تردق  ياصع  هدنکفا و  فالتخا  نم  تلم  نیب  رد  هک  تسا  يدرم 

؟ یهد یم  هچ  ار  وا  یناگدژم  دنک ، زوریپ  وا  رب  ار  وت  یسک  رگا 

: دیوگ یم  وا 

نک یفرعم  وا  هب  ار  تدوخ  وت  تقو  نیا  رد  .منک  یم  وفع  منک ، وفع  ار  وا  هک  دنک  مازلا  ارم  رگا  یتح  مهد ، یم  دهاوخب  هچ  ره 
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« .دیسر دهاوخ  وت  هب  وا  بناج  زا  يراد  عقوت  وا  زا  هچنآ  و 

: دیوگ یم  نارمع 

زامن اعد و  لوغشم  دمآ و  هلودلادضع  دش ؛ عقاو  دوب  هدرک  ییامنهار  هداد و  ناشن  باوخ ، ملاع  رد  نم  هب  ترـضح  هک  روط  نامه  »
لاؤس نامه  مدمآ  شدزن  مدوب ، هتفرگ  رارق  يرانک  رد  نم  داد ؛ مسق  شلآ  دمحم و  هب  ار  ادخ  نارمع  رب  شیزوریپ  يارب  دعب  دـش و 

: تفگ مخساپ  رد  مه  وا  مدرک و  وا  زا  ار 

: تفگ مخساپ  رد  مه  وا  زا  دشاب  وفع  شتساوخ  رگا  یتح  دنک  زوریپ  وا  رب  ارم  سک  ره 

« .تشذگ مهاوخ  وا  زا  دشاب  وفع  شتساوخ  رگا  یتح  دنک  زوریپ  وا  رب  ارم  سک  ره 

: دیوگ یم  وا  هب  ماگنه  نیا  رد  نارمع 

: دیوگ یم  وا  نیهاش !! نب  نارمع  منم 

؟ داد رارق  فقوم  نیا  رد  داد و  هار  اجنیا  رد  ار  وت  یسک  هچ 

: متفگ نم 

: دومرف نم  هب  باوخ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  میالوم  نیا 

: هک دومرف  نانچ  نینچ و  نم  هب  دیآ و  یم  اجنیا  رد  ورسخ  انف 

.مدرک ضرع  امش  تمدخ 

: تفگ هلودلادضع 

؟ دیآ یم  ورسخ  انف  تفگ  وت  هب  وا  هک  مهد  یم  دنگوس  مالسلا ، هیلع  نینمؤملاریما  قح  هب  ار  وت 

: متفگ

.مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  قح  هب  مسق  يرآ 

: تفگ هلودلادضع 

ترازو هب  ار  وا  تشذـگرد و  وا  هانگ  زا  اـجنامه  .تسا  ورـسخ  اـنف  نم ، مسا  هک  دـناد  یمن  هلباـق  مرداـم و  نم و  زا  ریغ  سک  چـیه 
هچنانچ هک  دوب  هدرک  رذن  نارمع ، .درک  تکرح  هفوک  هب  دوخ  دندروآ و  ترازو  تعلخ  سابل و  شیارب  داد  روتسد  درک و  بوصنم 
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نینچ دوب  هدـش  بوصنم  ترازو  هب  نوچ  دـیآ ، مالـسلا  هیلع  یلع  ترایز  هب  هنهرب  ياپ  رـس و  اـب  دریگ  رارق  هلودـلادضع  وفع  دروم 
، تفرگ ارف  ار  ملاع  یکیرات ، دش و  بش  نوچ  هک  دیشیدنا 
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.دیآ یم  فجن  تمس  هب  هفوک  زا  اهنت  هنهرب ، ياپ  رس و  اب  دیسر  ارف  بش  نوچ  مور ؛ ترایز  هب  هنهرب  ياپ  رس و  اب  هفوک  زا  نم 

: دیوگ تسا ، يدادقم  لاهط  نسح  ناتساد ، نیا  يوار 

: دومرف وا  هب  ترضح  هک  دنیب  یم  باوخ  هب  بش  ار  ترضح  هک  دوب  فجن  هعقب ي  راددیلک  نم  دج 

ار اهعمش  دزیخ و  یم  رب  باوخ  زا  لاهط  نب  یلع  نم ، دج  .نک  زاب  ار  مرح  رد  نیهاش  نب  نارمع  ام  تسود  يارب  زیخرب و  باوخ  زا 
هب نوچ  .دیآ  یم  ترضح  دقرم  فرط  هب  یخیش  دنیب  یم  ناهگان  هک  دنیـشن ، یم  رظتنم  دنک و  یم  زاب  ار  مرح  رد  دنک و  یم  نشور 

: دیوگ یم  ودب  مدج  دیسر ، مرح 

! ام يالوم  يا  دییامرفب 

: دیوگ یم  نارمع 

؟ متسیک نم 

: دیوگ یم  وا 

! دیتسه نیهاش  نب  نارمع  امش 

: تفگ نارمع 

؛ متسین نیهاش  نب  نارمع  نم 

: دیوگ یم  مدج 

.نک زاب  ام  تسود  يارب  ار  رد  زیخرب و  درک  رما  دمآ و  مدزن  باوخ ، رد  مالسلا  هیلع  یلع  نآلا  دیتسه ! نارمع  امش 

: دیوگ نارمع 

؟ تفگ نینچ  هک ، مهد  یم  دنگوس  ار  وت  ادخ  قح  هب 

: تفگ مدج 

ریدم هب  دوش و  یم  ندیسوب  لوغـشم  دزادنا و  یم  مرح  رد  يور  ار  دوخ  نارمع  .تفگ  نینچ  هک  مروخ  یم  دنگوس  وا  قح  هب  يرآ 
: دیوگ یم  یهام  دیص  رد  دوخ 

(87  ) .دنهدب نم  دج  هب  رانید  تصش 
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دراد قرف  نارادمتسایس  ریاس  اب  مالسلا  هیلع  یلع  تسایس 

تشون و ییاه  همان  فارطا  نارادناتسا  نارادنامرف و  هیلک  هب  ترضح  نآ  مالسلا ، هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ندیسر  تفالخ  هب  زا  سپ 
.درک راضحا  هنیدم  هب  ار  وا  مالسلا  هیلع  یلع  هک  دوب ، نایفـسوبا  نب  هیواعم  صاخـشا  نیا  هلمج  زا  .دناوخ  ارف  دوخ  تعیب  هب  ار  همه 

بلاطم و اب  يا  همان  زین  وا  اذـل  تشاد ، دـهاوخن  یهاگیاج  یلع »  » تفالخ رد  هک  تسناد  و  دیـسر ، هیواـعم  هب  رورـس  نآ  هماـن  نوچ 
ریبز هب  نیغورد  ياوتحم 

ناضمر 1 ياه  www.Ghaemiyeh.comینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 834زکرم  هحفص 567 

http://www.ghaemiyeh.com


: هک دومن  شرازگ  عقاو  ریغ  روط  هب  و  درک ، جرد  نینمؤملاریما  ناونع  هب  ار  ریبز  مان  نآ ، رد  و  تشون ، ماوعلا  نب 

نب هحلط  اـب  زین  وت  زا  سپ  هک  نادـب  و  دـنا ، هتفریذـپ  ار  رما  نیا  دوخ  تبغر  اـب  یگمه  ما و  هتفرگ  تعیب  وـت  يارب  ماـش  مدرم  زا  نم 
رب وا  دـیراذگن  و  هتـساخرب ، تفلاخم  هب  بلاطوبا  رـسپ  اـب  ناـمثع  یهاوخنوخ  ناونع  هب  دـینک  یعـس  امـش  دـنا  هدرک  تعیب  هللادـیبع 

، داد یمن  فالخ  لامتحا  زگره  و  دیجنگ ، یمن  دوخ  تسوپ  رد  وا  دیسر ، ریبز  هب  هیواعم  همان  .ددرگ  طلسم  هرصب  هفوک و  ياهرهش 
گنج تشارفارب و  ار  یلع  اب  تفلاخم  مچرپ  وا  یهارمه  هب  سپس  و  داد ، عالطا  هحلط  هب  ار  همان  نومضم  و  دوب ، لاحـشوخ  یلیخ  و 

تخـسرس نانمـشد  زا  و  دندوب ، هدرک  تعیب  نینمؤملاریما  اب  هک  دندوب  يدارفا  نیتسخن  هکنیا  اب  ریبز  هحلط و  .دندروآ  شیپ  ار  لمج 
داتـشه دـص و  اب  فسالا  عم  یلو  دوش ، نفد  شندـش  هتـشک  زا  سپ  يو  هزانج  دنتـشاذگ  یمن  یتح  دـندمآ و  یم  رامـش  هب  ناـمثع 

هیلع یلع  دندیدرگ ! رفن  نارازه  نتشگ  دیهـش  هتـشک و  ثعاب  و  هدز ، یلع  تفلاخم  هب  تسد  وا  یهاوخنوخ  هناهب  هب  شخرچ  هجرد 
: هک داد  ماغیپ  ریبز  هب  سابع  نب  هللادبع  قیرط  زا  دید ، دربن  هنحص  رد  ار  نانآ  نوچ  مالسلا 

: دیوگ یم  یلع )  ) تا ییاد  رسپ 

يدـمآ شیپ  هچ  رگم  ینز ؟ یم  ام  تفلاخم  هب  تسد  نونکا  یلو  يدوب ، ام  نابیتشپ  هشیمه  يا و  هدرک  دـییات  ار  ام  لاـح  هب  اـت  ارچ 
؟ تسا هتفای  ققحت  راوگان 

: دومرف راضحا  ار  وا  سپس  و 

: دوب هدومرف  ادخ  لوسر  هک  دیدرگ  رکذتم  وا  هب  ادخ  ربمایپ  زا  ار  یثیدح  و 

، يزادرپ یم  هلباقم  هب  یلع  اب  يزور  وت  ریبز ! ای 
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زا نوریب  هب  هار  و  تشادرب ، گـنج  زا  تسد  دینـشب ، ار  نیا  نوـچ  ریبز  يرگمتـس ! ملاـظ و  نادـیم  نیا  رد  وـت  هک  نادـب  ار  نیا  یلو 
غورد نارگید  هک  یلاح  رد  و  هدیدرگ ، صخشم  نارگید  زا  یلع  تسایس  یخیرات  هیضق  نیا  رد  ( 88  … ) تفرگرب راتشک  گنج و 
هیجوت نانآ  تسایس  رد  نارگید  ندش  هتشک  ماقم ، بصنم و  هب  ندیـسر  يارب  دننک ، یم  كانرطخ  تسردان و  کیرحت  دنیوگ ، یم 

رس هب  ار  نمـشد  هتـشذگ ، رد  تبثم  ياه  هبنج  زا  ندرک  دای  تبحم و  هفطاع و  هار  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  تسایـس  یلو  ددرگ …  یم 
، دیدرگ یم  ذاختا  تنس  نآرق و  زا  و  دوب ، نید  نتم  رد  یلع  تسایس  هصالخ  دنک …  یم  رد  هب  گنج  نادیم  زا  و  دروآ ، یم  لقع 
، داد یم  حـیجرت  يردـلق  طلغ و  ياه  تسایـس  رب  ار  شنید  دـمآ ، یم  شیپ  یمحازت  اجک  ره  و  درک ، یمن  زواـجت  اـهنآ  زا  زگره  و 

: دنیامرف یم  دوخ  هچنانچ 

« .یسفن داسفاب  مکحالصا  يراال  هللاو  ینکلو  مکدوا ، میقی  و  مکحلصی ، امب  ملاعل  ینا  »

نیا رد  زگره  ادخ  هب  دنگوس  یلو  منک ، فرطرب  ار  نات  همه  ياه  تفلاخم  اه و  یجک  میامن و  حالصا  ار  امش  هنوگچ  مناد  یم  نم 
يدارم مجلم  نبا  نوچ  هک  تسا  هدمآ  خـیرات  رد  و  ( 89 ! ) منک یمن  هابت  ار  نتشیوخ  نم  امـش ، نتخاس  مارآ  حالـصا و  رطاخ  هب  هار 

: تفگ دمآ و  راوگرزب  نآ  تمدخ  هب  دینش ، ار  ترضح  نآ  ییوگشیپ  و  دمآ ، هفوک  هب  نمی  زا  هیلع  هللا  هنعل 

، یلا کل  بنذ  کلتقا و ال  فیکف  مالسلا ! هیلع  یلع  لاقف  ینلتقاف ، وا  امهعطقاف  یلامـش  ینیمی و  هذه  هللااب ، كذیعا  نینمؤملاریما  ای  »
« کلتقا مل  یلتاق  کنا  ملعا  ول  و 

(90)

! نینمؤملاریما ای 

اهنیا مشاب ، وت  لتاق  هک  مرب  یم  هانپ  ادخ  هب  نم 

ناضمر 1 ياه  www.Ghaemiyeh.comینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 834زکرم  هحفص 569 

http://www.ghaemiyeh.com


: دومرف یلع  ناسرب !! تکاله  هب  ارم  ای  و  نک ، عطق  ار  اهنآ  ای  امش ، رایتخا  رد  تسا  نم  ياه  تسد 

هتـشذگ و يایند  رد  ایآ  مشک !! یمن  ار  وت  نم  نم ، لتاق  وت  هک  منادـب  نم  ول  و  يا ، هدـشن  یتیاـنج  بکترم  هک  مشکب  ار  وت  هنوگچ 
، یـسایس ماظن  رد  ایآ  دنک ؟ نینچ  شلتاق  رگ و  هئطوت  نمـشد  اب  یتاناکما ، نتـشاد  اب  يرادمتـسایس  هک  دیراد  غارـس  رـصاعم  خیرات 

يایند رد  فازگ  ياه  هنیزه  رگم  دـشاب ؟ هتـشاد  يا  هلماعم  نینچ  شلتاـق  اـب  یلو  دـشاب ، تردـق  روحم  یـسک  هک  دریذـپ  یم  لـقع 
: تفگ دیاب  ماجنارس  هک  یباوج  لاؤس و  اهدص  اههد و  و  ددرگ !؟ یمن  فرصم  یسوساج  یتاعالطا و  ياه  نامزاس  يارب  ینونک 

(91  … ) دراد قرف  نارادمتسایس  رگید  اب  یلع 

يرفن شش  ياروش  رد  رمع  اب  مالسلا  هیلع  یلع  تسایس  هسیاقم 

: هک درک  تیصو  شتافو  ماگنه  رمع 

یصوصخ سلجم  رد  تخاس  رومام  ار  رفن  شش  نآ  .دنییزگرب و  هفیلخ  ناونع  هب  ار  یکی  ربمایپ ، گرزب  هباحـص  رفن  شـش  نایم  زا 
تیرثکا باختنا  اب  نانآ  زا  یسک  هاگ  ره  و  دنیامن ، باختنا  ار  یکی  دوخ  نایم  زا  مزال ، يوگتفگ  زا  سپ  هتـسشن ، لیلحت  ثحب و  هب 

: زا دندوب  ترابع  رمع  ياروش  دارفا  دننزب !! ار  شندرگ  دیامن ، تفلاخم  اروش 

« ، مالسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع   - » 1

« نافع نب  نامثع   - » 2

« فوع نب  نمحرلادبع   - » 3

« صاقو یبا  نب  دعس   - 4

« هللادیبع نب  هحلط   - 5

« ماوعلا نب  ریبز   - » 6

مدرم ناـیم  رد  نمحرلادـبع  هب  وتو  قح  يراذـگاو  اروش و  دارفا  دروم  رد  .دوب  فوع » نب  نمحرلادـبع   » اـب وتو » قـح   » ناـیم نیا  رد 
یـصاخ تدارا  نایقتم  يـالوم  هب  و  دوب ، ملاـع  ذوفن و  اـب  یـسایس و  يدرم  هک  ساـبع  نب  هللادـبع  هلمج  نآ  زا  دوب ، وگتفگ  ثحب و 

: درک ضرع  تشاد ،

« انم رمالا  بهذ  »

ینعی
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یلع دـض  رب  هک  دوب ، يروط  روکذـم  دارفا  زا  اروش  بیکرت  اریز  دیـسر !! دـهاوخن  تفالخ  هب  زگره  مالـسلا  هیلع  یلع  اروش  نیا  رد 
(92  ) دننک یم  هراشا  نآ  هب  هیقشقش »  » هبطخ رد  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  دوخ  و  دوب ، هدش  لیکشت  مالسلا  هیلع 

: هک دیآ  یم  شیپ  لاؤس  نیا  اجنیا  رد 

زا شباوج  دش ؟ دهاوخن  قفوم  دـناد  یم  هک  دـنک  یم  تکرـش  يرفن  شـش  ياروش  سلجم  رد  هنوگچ  تسا  یـسایس  درم  یلع  رگا 
نآ رد  ناگدـنیآ  و  دـهد ، ناشن  مدرم  هب  رمع  تسایـس  اب  ار  دوخ  تسایـس  تواـفت  دـهاوخ  یم  هک  تسا ، بلاـط  یبا  نب  یلع  دوخ 

اه تنطیش  عاونا  اب  بصاغ  يافلخ  اما  هدوب ، ادخ  بناج  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  تفالخ  تیالو و  هک  دننک  نیقی  و  دننک ، يرواد  دروم 
: دندوب هتفگ  نانآ  اریز  دنتفرگ !! قح  بحاص  زا  ار  قح  اه  يزاب  هسیسد  و 

: تسا هدومرف  ادخ  ربمایپ 

(!« 93  ) تیب یف  ناعمتجی  همامالا ال  هوبنلا و  نا  »

: دوب هتفگ  رمع  یفرط  زا  و  ددرگ !! یمن  عمج  هداوناخ  کی  رد  زگره  تماما  تلاسر و 

هحلط هب  و  دنک ، یم  تبحص  نانآ  کیاکی  اب  یفرط  زا  .دوب و  یضار  نآ  زا  شتافو  ماگنه  ربمایپ  و  دنتسه ، تشهب  لها  يروش  لها 
: دیوگ یم 

: دیوگ یم  يراصنا  هحلط  وبا  هب  سپس  و  ( 94 !! ) دوب یضاران  وت  زا  ربمایپ 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  نزب ! ار  وا  ندرگ  دیامن  تفلاخم  تیرثکا  اب  هک  اروش  لها  نیا  زا  مادک  ره 

یم ثیدح  تبسن  غورد  هب  ادخ  ربمایپ  هب  هک  دنفرحنم  نانچ  اهنیا  دنیوگ ! یم  غورد  اهنیا  منک  تباث  هک  مدرک  تکرـش  اروش  رد  نم 
رد ار  تماما  توبن و  عامتجا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هنوگچ  هک  دـننادب  مدرم  دـیاب  دـننک ، بصغ  ارم  تفالخ  ات  دـنهد !

يوس زا  دناد و  یم  عونمم  هداوناخ  کی 
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لها وس  کـی  زا  رمع  ( 95  ) .دـنهد یم  رارق  هفیلخ  باختنا  يارب  يرفن  شـش  ياروش  ناـمه  وزج  ارم  وگغورد  ناـیوار  نیمه  رگید 
: دهد یم  روتسد  رگید  فرط  زا  و  دنک ، یم  یفرعم  ربمایپ  تیاضر  دروم  و  هتسناد ، تشهب  لها  ار  اروش 

(96 ( !؟ دوب یـضاران  هحلط  زا  ربمایپ  دـیوگ  یم  دـعب  و  دوب ، یـضار  امـش  زا  ربمایپ  دـیوگ  یم  هنوگچ  وا  دـینزب !! ار  فلاـخم  ندرگ 
یبا نب  یلع  ای  دندوب  رت  یـسایس  رگید  يافلخ  ایآ  دنیامرف  هظحالم  و  دننک ، يرواد  دراوم  نیا  رد  دنناوت  یم  دوخ  زیزع  ناگدنناوخ 

نب یلع  ای  دـندز  یم  فرح  ضقانتم  نانآ  ایآ  نایقتم !؟ يالوم  ای  میدـش  یم  كاله  ام  دوبن  یلع  رگا  دـنتفگ  یم  نانآ  اـیآ  بلاـط ؟
، دنا هدیمان  رگ  هلیح  تسایـس و  درم  ار  وا  هک  هیواعم  ياه  تنطیـش  باوج  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  هرخالاب  و  بلاط ؟ یبا 

: دنیامرف یم 

(97 « ) سانلا یهدا  نم  تنکل  ردغلا  هیهارک  ول ال  رجفی و  ردغی و  هنکلو  ینم ، یهداب  هیواعم  ام  هللاو  »

دهع و هب  زگره  و  تسا ، غورد  تنایخ و  درم  وا  یهتنم  درادن ، يرترب  نم  رب  ریبدت  تسایـس و  نادیم  رد  هیواعم  هک  ادخ  هب  دـنگوس 
عوـمجم زا  .مدوـب  رت  كریز  نیمز  يور  مدرم  همه  زا  نم  تسین ، اور  يرگ  هلیح  هک  نـیا  دوـبن  رگا  و  دـنک ، یمن  اـفو  دوـخ  ناـمیپ 

افلخ و رب  وا  و  درادـن ، هتـشادن و  يریظن  بیقر و  زین  تسایـس  نادـیم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  مریگ  یم  هجیتن  تمـسق  نیا  بلاـطم 
، درک یمن  زواجت  نآ  زا  زگره  و  هدوب ، عرش  مالـسا و  نیناوق  هب  دودحم  یلع  تسایـس  هک  توافت ، نیا  اب  تسا ، هدوب  مدقم  نارگید 

هاوخ دندرک ، یم  هدایپ  ار  نآ  گنرد  یب  دنداد ، یم  صیخشت  دوخ  تحلصم  ار  هچ  ره  و  هتشادن ، یتیدودحم  چیه  نارگید  یلو 
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(98 ! ) هن ای  دشاب  هدوب  عورشم 

! دیوش یم  ار  شنامهم  تسد  مالسلا  هیلع  یلع 

، درک ییاریذپ  نآ  زا  اصخش  نایقتم  يالوم  دندش ، مالـسلا  هیلع  یلع  هناخ  دراو  دندوب ، دنزرف  ردپ و  مه  اب  هک  نامهم  رفن  ود  يزور 
.دنیوشب ار  شیوخ  ياه  تسد  نانامهیم  ات  دندروآ ، نگل  بآ و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  مالغ  ربنق  سپـس  دندروخ ، اذـغ  مه  اب  و 
ساـسحا هداـعلا  قوف  وا  دـیوشب !! اصخـش  دوخ  ار  شلاـسگرزب  ناـمهم  ياـه  تسد  تساوخ  و  تفرگ ، ربـنق  زا  ار  نگل  بآ و  یلع 

: تفگ دومن و  یگدنمرش 

ار بدا  هئاسا  نیا  نم  هنوگچ  دنیب  یم  ارم  ادخ  دییوشب ، ارم  تسد  دیهاوخ  یم  تیصخش  تمظع و  همه  نیا  اب  امش  نینمؤملاریما ! ای 
؟ مهد ماجنا 

: دندومرف ترضح 

ضوع رد  و  منک ! تمدخ  ار  وت  دیاب  نیاربانب  متـسه ، امـش  ردارب  و  مرادن ! یتوافت  امـش  اب  مه  نم  يوشب ، ار  تیاهتـسد  شاب و  مارآ 
ربنق يارب  هک  يروط  هب  دشاب  مارآ  هک  داد  شدـنگوس  دوخ  تیالو  قح  هب  ار  نامهم  یلع  .مدرگ  لئان  نآ  شاداپ  هب  نیرب  تشهب  رد 
: دومرف داد و  هیفنح  دمحم  شرسپ  هب  ار  قیربا  بآ و  هاگنآ  تسش !! ار  شیاهتسد  نامهم  تخیر و  بآ  یلع  سپس  دش ، یم  مارآ 

لزنم هب  شردپ  یهارمه  نودب  وا  رگا  هک  نادب  ار  نیا  دیوشب ، ار  شیاهتسد  نامهم ، زیزع  رسپ  نیا  ات  زیرب  بآ  زین  وت  دمحم ! مرـسپ 
میرکت وا  دننامه  زین  شدنزرف  ردپ  رانک  رد  درادـن  تسود  دـنوادخ  یلو  متخیر ، یم  بآ  يو  ياه  تسد  هب  دوخ  نم  دـمآ ، یم  ام 

.ددرگ

دیناوت یم  ار  نینمؤملاریما  دوخ  زج  یسک  ایآ  ( 99  … ) تسش ار  شیاهتسد  نامهم  رسپ  و  تخیر ، بآ  ردپ  روتسد  هب  هیفنح  دمحم 
تبسن هزادنا  نیا  و  دشاب ، یمدرم  یبهذم و  یسایس و  هاگیاج  ماقم و  نآ  رد  هک  دینک  ادیپ 
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؟ تسا راکنا  لباق  نآ  هبذاج  ایآ  دنک  لمع  مالسا  تاروتسد  عون  نیا  هب  یسک  هکنانچ  و  دشاب ؟ نابرهم  عضاوتم و  شنامهم  هب 

!! دندز مالسلا  هیلع  یلع  هنیس  رب  هک  یتشم 

: داد باوج  دیسرپ ، شتلع  زا  نوچ  و  تسا ، نایارگ  نوزحم و  هک  دید  ار  يزینک  مالسلا  هیلع  یلع  يزور 

هرابود مدنادرگرب ، ار  نآ  اذل  دشن ، عقاو  يو  دنسپ  دروم  مدیرخ  ار  تشوگ  نوچ  و  تخاس ، رومام  تشوگ  دیرخ  يارب  ارم  مبحاص 
: تفگ درک و  ضوع  ار  تشوگ  باصق 

؟ منک راک  هچ  مناد  یمن  دیدنسپن ، زین  ار  تشوگ  نیا  مبحاص  یلو  منک ، یمن  ضوع  يروایب  رگید  راب  هچنانچ 

: دندومرف ترضح 

مود راـب  يارب  ار  تشوگ  مهاوخب  باـصق  زا  اـی  و  دـهدن ، ترازآ  هک  منک  اـضاقت  وا  زا  و  مربب ، بحاـص  شیپ  هب  ار  وت  مرـضاح  نم 
هک تساوخ  باـصق  زا  و  دـش ، دراو  یباـصق  هزاـغم  هب  ترـضح  نآ  زینک  تساوخرد  هب  ینک ؟ یم  باـختنا  ار  مادـک  دـنک ، ضوـع 

دز و ترـضح  نآ  هنیـس  رب  یتشم  اذـل  و  تخانـش ، یمن  ار  نینمؤملاریما  باصق  .دـیامن  هلاقا  ار  هلماعم  ای  و  دـنک ، ضوع  ار  تشوگ 
: تفگ

درک و لمحت  ار  باصق  تشم  تشاد ، هک  یتردق  تعاجش و  ناوت و  همه  نآ  اب  مالسلا  هیلع  یلع  تسین !! طوبرم  امـش  هب  نوریب  ورب 
يالوم زینک ، بحاص  نوچ  .دهدن  رازآ  ار  يو  هک  درک  شرافـس  بابرا  هب  و  دنادرگرب ، شا  هناخ  هب  ار  زینک  و  تفگن !! وا  هب  يزیچ 

ار ترضح  نآ  مدرم ، نوچ  رگید  يوس  زا  یلو  .تخاس  دازآ  ترضح  نآ  ندروآ  فیرـشت  هنارکـش  هب  ار  زینک  تخانـش ، ار  نایقتم 
: دنتفگ دندمآ و  شغارس  هب  اذل  دندوب ، هدید  یباصق  هزاغم  هب  ندش  دراو  ماگنه 

يارب اساسا  و  دوب ، الوم  ناقشاع  زا  بیرغ و  يدرم  هک  باصق  تفر ؟ اجک  دش و  هچ  نینمؤملاریما 
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: داد باوج  درب ، یم  رس  هب  ترفاسم  رد  هفوک ، هب  يو  دورو  ماگنه  مالسلا  هیلع  یلع  یلو  دوب ، هدمآ  هفوک  هب  ترضح  نآ  رادید 

: دنتفگ متسه …  یلع  راظتنا  رد  هک  تسا  اهتدم  هک  نم  اجک ؟ یلع  اجک و  نم 

هدرک تراسج  يراوگرزب  هچ  هب  هک  دـید  هک  باصق  دوب !! مالـسلا  هیلع  یلع  دـش  تا  هزاـغم  دراو  ناـیرگ  زینک  اـب  هک  یبرع  ناـمه 
زا نوچ  مالـسلا  هیلع  یلع  داتفا !! شوه  یب  هدرک و  عطق  یباصق  روطاس  اب  ار  شتـسد  اذل  و  دش ، يدیدش  هودـنا  مغ و  راتفرگ  تسا ،

و داد ، رارق  دوخ  ياج  رد  ار  نآ  هلصافالب  و  تشادرب ، نیمز  زا  ار  هدش  عطق  تسد  و  هدمآ ، باصق  نیلاب  رب  تشگ  هاگآ  نایرج  نیا 
ریظن دش …  بوخ  ترـضح  نآ  یتوکلم  سافنا  تکرب  هب  هدش  عطق  تسد  هجیتن  رد  دنادرگرب ، يو  هب  ار  یتمالـس  تساوخ  ادخ  زا 

(100  … ) درک لمحت  زین  ار  وا  تشم  يزینک  زا  شتعافش  رد  ترـضح  هک  دمآ ، شیپ  یلاقب »  » دروم رد  توافت  یمک  اب  نایرج  نیا 
بذج ار  رفاک  ناملـسم و  نمـشد ، تسود و  و  دوب ، یبیجع  ياه  هبذاج  ياراد  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  میریگ  یم  هجیتن  ایاضق  نیا  زا 

هیلع یلع  قحب  نیئآ  هدـیدرگ ، فرـصنم  دوخ  نیئآ  زا  و  دـندرک ، یم  عطق  ار  دوخ  تسد  هار  نیا  رد  یناسک  هک  ییاج  اـت  درک ، یم 
ره هب  هکلب  درک ، یم  ادـیپ  مسجت  وا  دوجو  رد  مالـسا  و  دوب ، هنومن  دروخرب  قـالخا و  رد  اـهنت  هن  یلع  دـنتفریذپ …  یم  ار  مالـسلا 

، تیلوؤـسم زوـس و  صـالخا ، راـثیا ، تلادـع ، رد  دوـب ، وـگلا  هوـسا و  ادـخ  لوـسر  دـننامه  يو  مـیرگنب ، وا  دوـجو  رد  یعوـضوم 
، تشاد هبذاج  اذل  و  دوب ، مالسا  نآرق و  یعقاو  يامیس  همه  يدرمناوج و 
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(101  … ) دندوب عضاخ  يو  ربارب  رد  نمشد  تسود و  و 

! درک ریخست  ار  هیواعم  رابرد  مالسلا  هیلع  یلع  هبذاج 

: درک لاؤس  یلع  راتفر  فاصوا و  زا  هیواعم  داتفا ، هیواعم  رابرد  هب  شرذگ  هرمض » نب  رارض   » نینمؤملاریما ناتسود  زا  یکی  يزور 

: تفگ رارض 

تقیقح تفگ ، یم  هچ  ره  دیراب ! یم  تمکح  ملع و  شنابز  زا  و  تشگ ، یم  رادیدپ  وا  بناوج  زا  نامیا  رون  هک  مدـید  ار  یلع  نم 
یم دوب  هتفرگ  تسد  هب  ار  شتروص  نساحم  هک  یلاح  رد  دزیر ، یم  کشا  دـلان ، یم  یکیرات  رد  مدـید  ار  وا  یبش  هیواعم ! دوب … 

: تفگ

باذـع وت  يداـیز  رد  باـسح و  وـت  یمک  رد  تسا ، شزرا  یب  تسپ و  تشوـن  شیع و  تسا ، مک  وـت  تدـم  هدـم ! بیرف  ارم  اـیند !
یم وا  قارف  رد  نم  هیواعم ! هشوت ! یمک  رفـس و  ندوب  ینالوط  زا  هآ  يرادـن ، عوجر  قح  رگید  ما ، هدرک  هقالط  هس  ار  وت  نم  تسا !!
همه درک و  هیرگ  هب  عورش  دینش  ار  یلع  فاصوا  نوچ  هیواعم  دنربب !! رس  ششوغآ  رد  ار  شدنزرف  هک  متسه  يردام  دننام  مزوس و 

اب نینوخ  دربن  لوغشم  و  درب ، یم  رـس  هب  نیفـص  گنج  ياهزور  رد  هیواعم  نیمه  ( 102  ) .دنداتفا هیرگ  هب  شا  هتـسد  راد و  نارای و 
صاع ورمع  تخادرپ ؛ تروشم  هب  صاع  ورمع  اب  هیواعم  دوب ، هدـنامن  یقاـب  ماـش  هاپـس  دـبلاک  رد  یقمر  رگید  دوب ، ناـیقتم  يـالوم 

: تفگ

 …« ءانفلا دیری  وه  ءاقبلا و  دیرت  تنا  هریغ ، یلع  هلتاقت  تنا  رما و  یلع  کلتاقی  وه  هلثم ، تسل  هیواعم ! ای  »

نید يارب  وت  هک  یلاح  رد  دگنج ، یم  مالـسا  نید  تفرـشیپ  يارب  وت  اب  وا  یتسین ! مالـسلا  هیلع  یلع  دننامه  وت  هک  نادـب  هیواعم ! يا 
.تسا یهلا  ياقل  قشاع  بلط و  تداهش  یلع  هک  یتروص  رد  یسرب ، ایند  ذئاذل  هب  یهاوخ  یم  وت  یگنج ، یمن 
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(103)

!! هیواعم روضح  رد  مالسلا  هیلع  یلع  حدم 

و هدیگنج ، مالسا  يورین  اب  نایفسوبا »  » شردپ رانک  رد  هتسویپ  و  تسا ، مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  نانمشد  نیرتگرزب  زا  هیواعم 
وا و .دوب  هدرک  ظفح  ار  دوخ  رفک  نطاب  رد  یلو  هتفریذپ ، ار  مالـسا »  » راچان هب  دوب ، ترجه  متـشه  لاس  هک  هکم » حتف   » رد ماجنارس 
هب باـطخ  نـب  رمع  يوـس  زا  یتـقو  دـنیامن ، هداـیپ  ار  شیوـخ  زیمآرفک  فادـها  هـک  دــندوب ، بساـنم  تـصرف  یپ  رد  شنارکفمه 

گنج هب  یعقاو  مالسا  دض  رب  یصاخ  گنرین  اب  ار  مدرم  تخاس و  رهاظ  ار  دوخ  نطاب  جیردت  دوب  تشگ ، بوصنم  ماش  يرادنامرف 
: تفگ یم  دوخ  اب  تشادن ، ایند  زج  یفده  اه  گنج  زا  نوچ  هیواعم  ( 104  ) .دیناشک

»؟ تفر میهاوخ  ایند  زا  رتدوز  یلع  نم و  زا  کیمادک  ماجنارس  »

: تفگ وا  يزور  دندرک ، یم  رارکت  ار  رکف  نیا  دوخ  هنیباک  اب  بترم  و 

مامت يو  اریز  تسا ؛ مالـسلا  هیلع  یلع  دوخ  دوجو  ما  هلیـسو  اهنت  و  بلاطیبا ! نب  یلع  ای  مریم  یم  رتدوز  نم  هک  منادب  مناوت  یم  نم 
هب و  داتسرف ، هفوک »  » هب ار  رفن  هس  زا  روظنم  نیدب  دهد !! یم  ربخ  دتفا  یم  قافتا  زیخاتـسر  زور  ات  هچ  ره  زا  و  دناد ، یم  ار  ایند  مولع 

دـننزب و هعیاش  هب  تسد  هباـشم  یهدـنامزاس  اـب  تروص و  کـی  هب  و  دـنوش ، رهـش  نآ  دراو  تواـفتم  تقو  هس  رد  درک  میلعت  ناـنآ 
: دنیوگب

قیرط نامه  هب  هیواعم  نارومام  میریم ! یم  رتدوز  کیمادک  وا  ای  نم و  هک  دـهد  یم  ربخ  مالـسلا  هیلع  ماجنارـس  تسا ، هدرم  هیواعم 
: تشاد راهظا  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  و  دندش ، هفوک  دراو 

تداهش مالسلا  هیلع  یلع  ( 105  … ) ددرگ یم  طلـسم  امـش  رب  وا  تسا ، هیواعم  دوخ  ياه  هشقن  زا  و  تسا ، ساسا  یب  تاعیاش  نیا 
، تشگ طلسم  زاجح  قارع و  ماش و  هب  هیواعم  و  دیسر ،
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، دشن ردقم  یلو  دـنک ، وحم  مالـسا  خـیرات  زا  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  لئاضف  درک  یعـس  و  تفرگ ، تسد  هب  ار  ناناملـسم  روما  مامز  و 
، تشگ یم  نانآ  ندـمآ  ثعاب  روما  رارطـضا  ای  و  دـندرک ، یم  رارف  هیواعم  رابرد  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  دوخ  نامز  رد  هک  نانآ  یتح 
هب نایرارف  هیواـعم و  دوخ  اریز  تفرگ ، یم  سوکعم  هجیتن  یلو  دـنیوگب ، دـب  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  هک  تساوخ  یم  اـهنآ  زا  هیواـعم 

: دنیامرف یم  هظحالم  الیذ  ار  ییاه  هنومن  هک  دندوشگ ، یم  یلع  حدم  هب  بل  همه  همه و  شرابرد 

دندوشگ يو  حدم  هب  نابز  مالسلا  هیلع  یلع  تلادع  نایرارف 

، تخاس يراج  يو  رب  ار  رمخلا  براش  دح  مالسلا  هیلع  یلع  و  دز ، يراوخ  بارش  هب  تسد  ناضمر  كرابم  هام  رد  یـشاجن  يزور 
هیواعم رابرد  هب  دندرک و  كرت  ماش »  » يوس هب  ار  هفوک »  » شنادنواشیوخ زا  يا  هدع  اب  هارمه  دوب ، فیرـش  هداوناخ  کی  زا  وا  نوچ 

نانآ نایم  زا  يدهن  هللادبع  نب  قراط  یلو  دنیوگب ، دب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  تبـسن  تساوخ  نانآ  زا  هیواعم  دـندش …  دراو 
: تفگ تساخرب و 

زا نانآ  دـنا ، هتفرگ  ارف  ادـخ  لوسر  باحـصا  راکزیهرپ و  دارفا  ار  وا  رود  میا ، هدرک  رارف  قحب  لداع و  ماما  رانک  زا  اـم  هیواـعم ! يا 
(106 !! ) تسا هدش  ام  رارف  ثعاب  ام  هانگ  هکلب  تسین ، یلع  ریصقت  میا ، هدرک  رارف  ام  هک  نیا  دنتسین ، نیطساق  نیثکان و 

: دومرف دش و  لاحشوخ  نانخس  نآ  ندینش  زا  یلع  هک  تسا  هدمآ  هیضق  نیا  رد 

رگمتـس هفیلخ  نیکرچ  بلق  رب  دوب  يریت  هیواعم  رابرد  رد  مه  نآ  ناـشیا  نانخـس  يرآ  تسا ! دیهـش  دوش  هتـشک  زورما  يدـهن  رگا 
قح ربارب  رد  توکـس  زج  هیواـعم  هک  تسا  هدرتـسگ  عیـسو و  ناـنچ  نآ  مالـسلا  هـیلع  یلع  تـمظع  بقاـنم و  لـئاضف و  یلو  ماـش ،

.دیامنب یتفلاخم  راهظا  تسناوتن 

! تخاس حضتفم  ار  هیواعم  هماما  وبا 

: هک تسا  هدمآ  خیرات  رد 

تخاس هدامآ  ار  صوصخم  ياذغ  و  درک ، مارتحا  يو  هب  هداعلا  قوف  يوما  رگمتـس  هفیلخ  .دـش  هیواعم  رابرد  دراو  یلهاب » هماما  وبا  »
هب الط  رانید  زا  رپ  هسیک  کی  و  درک ، رطعم  ار  يو  تروص  رـس و  هژیو ، رطع  اب  و  تشاذـگ ! هماـما  وبا  ناـهد  رب  شدوخ  تسد  اـب  و 

: دیسرپ وا  زا  هدرک و  حرطم  ار  یلاؤس  دمن و  ادها  يو 

؟» بلاط یبا  نب  یلع  ما  ریخ  انا  هللااب  هماما  ابا  ای  »

وت هماما ! ابا  يا 
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: داد باوج  لدکاپ  هعیش  نآ  بلاط ؟ یبا  نب  یلع  ای  مرتهب  نم  دنگوس ، ادخ  هب  ار 

: هکنیا نآ  میوگ و  یم  تسار  نخس  نم  یهد ، یم  دنگوس  ارچ  »

 ….« هیاکن نیکرشملا  یف  دشا  هبارق و  هللا  لوسر  یلا  برقا  امالسا و  مدقا  مرکا و  کنمریخ و  هللاو  یلع  »

هب همه  زا  و  هدوب ، نمؤم  نیتـسخن  مالـسلا  هیلع  یلع  اریز  تسا ! رتـالاب  رتـهب و  وت  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  هیواـعم ! يا  ادـخ  هب  دـنگوس 
اب ار  تدوخ  وت  هیواعم ! .دـشاب  یم  رت  مرتحم  مدرم  شیپ  رد  و  رت ، تخـس  نیکرـشم  اب  زین  شداهج  و  تسا ، رت  کیدزن  ادـخ  لوسر 

نارورـس هک  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  ردپ  و  ارهز ، رهوش  ربمایپ ، يومع  رـسپ  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  ینک ؟ یم  هسیاقم  یـسک  هچ 
 … دشاب یم  دنتسه  تشهب  لها 

! هیواعم يا 

یم رکف  دـب  هچ  موش !؟ یم  جراخ  اجنیا  زا  رفک  اـب  هارمه  ناـمیا و  نودـب  و  هدـش ، دراو  وت  رب  ناـمیا  نید و  اـب  نم  ینک  یم  ناـمگ 
: تفگ تخادنا و  وا  يور  هب  ار  الط  هسیک  نآ  هاگنآ  ینک !!

(107 ! ) مریذپ یمن  ار  شرانید  کی  یتح  مسق  ادخ  هب 

: ددرگ یم  هدافتسا  هک  نیا  رب  هوالع  هیضق  نیا  زا 

همه نآ  زا  سپ  هیواـعم  راـبرد  رد  تسا  هدـش  ثعاـب  هک  هماـماوبا »  » ناـمیا تعاجـش و  تسا ، رفک  شراـکنا  ناـمیا و  یلع  تیـالو 
.ددرگ یم  راکشآ  زین  ددرگ ، هدوشگ  یلع  لئاضف  حدم و  هب  وا  نابز  ماجنارس  ریظن ، یب  تامارتحا 

مالسلا هیلع  یلع  حدم  رمع و  دنزرف 

يو تهج  نیا  زا  دوب ، هدز  زاب  رس  وا  دروم  رد  یهلا  دح  يارجا  زا  نافع  نب  نامثع  و  هتـشک ، ار  یناریا  رادرـس  کی  رمع  نب  هللادیبع 
یلیخ یناث  هفیلخ  دـنزرف  ندـمآ  زا  هیواعم  تسویپ ! هیواعم ! هب  دیـسرت و  يو  تلادـع  زا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تفالخ  نامز  رد 

لاحشوخ
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هچ ره  و  تسا ، هتـشک  ار  نامثع  وا  هک  دنک  دادـملق  نینچ  هدـیناروش و  یلع  دـض  رب  ار  مدرم  ربنم  يالاب  رد  تساوخ  وا  زا  و  تشگ ،
دروم رد  ینخـس  نیرتکچوک  لصفم  ینارنخـس  زا  سپ  هللادیبع  .دیاین  هاتوک  یلع  دروم  رد  ییوگازـسان و …  شحف و  زا  دـناوت  یم 

: داد باوج  یتفگن ؟ دب  مالسلا  هیلع  یلع  هب  ارچ  هک  دیسرپ  يو  زا  هیواعم  نوچ  تفگن ، مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

وا هک  میوگب  دـب  يو  رب  هنوگچ  و  تشادـن ؟ رما  نیا  رد  یتلاخد  نیرتکچوک  وا  هک  منک  نامثع  لتق  هب  مهتم  ار  یلع  هنوگچ  هیواعم !
هیواعم يزاب  هقح  تنایخ و  و  وا ، يریـصقت  یب  مالـسلا و  هیلع  یلع  حدـم  رد  يراعـشا  هاگنآ  مدرگ ؟ غورد  راـچد  و  هتـشادن ، يدـب 

: دمآ شیپ  لیقع »  » نینمؤملاریما ردارب  دروم  رد  نایرج  نیا  ریظن  و  ( 108  ) .دورس

، دومن نیملسم  لاملا  تیب  زا  ششخب  لذب و  تساوخرد  مالسلا  هیلع  یلع  زا  نوچ  وا 

و يدـبا ، تمادـن  شا  هجیتـن  لاـملا  تیب  هب  تناـیخ  هک  داد  ناـشن  دوخ  لـمع  نیا  اـب  تفگ و  باوج  ار  وا  غاد  لوـتفم  اـب  ترـضح 
یمرگ هب  وا  زا  هیواعم  و  دـیدرگ ، ماش  دراو  دـش  سویاـم  یلع  ياـج  یب  ياـهاطع  زا  نوچ  لـیقع  .تسا  نازوس  شتآ  هب  يراـتفرگ 

رد وا  دنک ، فیرعت  هیواعم  یلع و  باحـصا  هرابرد  تساوخ  وا  زا  و  دیـشخب ! يو  هب  مهرد  رازه  دص  ملق  کی  رد  و  دومن ، لابقتـسا 
: تفگ دوخ  ینارنخس 

هزور زامن و  هب  مدرم  تسا ، ادخ  لوسر  رضحم  دننامه  وا  رضحم  مدید  مدیسر ، مالسلا  هیلع  یلع  روضح  هب  هک  یماگنه  هیواعم ! يا 
، دنا هتفرگ  ار  وت  رود  نیقفانم  هک  منیب  یم  کنیا  اما  تسا …  هتفرگ  رارق  ربمایپ  هاگیاج  رد  وا  و  دنلوغشم ، يزاسدوخ  تدابع و  و 
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(109  ) .دننک رورت  ار  ترضح  نآ  دنتساوخ  اهراب  و  دندیگنج ، ربمایپ  اب  هک  يدارفا  نامه 

راضتحا لاح  رد  مالسلا  هیلع  یلع  دای 

یهدنامرف اه  هلمح  رثکا  رد  يو  تشاد ، روضح  نیفص  گنج  رد  ترضح  نآ  دشرا  نارـسفا  زا  لیدب  هللادبع  مان  هب  يرگید  صخش 
هیواعم و هک  داد  یم  ناشن  اـه  تعاجـش  ناـنچ  نآ  تخاـت و  یم  رگمتـس  لد و  روک  نمـشد  رب  و  هتفرگ ، هدـهع  هب  ار  قح  ناـیهاپس 
رد یقمر  طقف  و  دینارذگ ، یم  ار  شرمع  رخآ  تاظحل  وا  دش ، دیهـش  نیفـص  رد  هللادبع  ماجنارـس  تخاس ! یم  بوعرم  ار  شهاپس 

: تفگ دمآ و  شرانک  هب  هتخانش و  ار  يو  راضتحا  لاح  رد  یعازخ  نامهط  نب  دوسا  هاگان  تشاد ، ناج 

هاتوک متسد  منک  هچ  یلو  مدش ، یم  دیهش  وت  هارمه  ای  و  مداد ، یم  تاجن  هکلهم  زا  ار  وت  متسناوت  یم  رگا  دنک ، تمحر  ار  وت  ادخ 
.وگب نم  هب  يراد  یتیصو  رگا  تسا … 

.وگب دوشگب و  نابز  هللادبع » »

 …« مالـسلا ینع  نینمؤملاریما  غلبا  و  هللااب ، قحلت  وا  قحلا  رهظی  یتح  هعم  لباقت  و  نینمؤملاریما ، حـصانت  نا  و  هللا ، يوقتب  کیـصوا  »
: هک تسا  نیا  يراکزیهرپ  زا  سپ  وت  هب  نم  شرافس 

تداهـش هب  وت  ریـسم  نیا  رد  ای  و  دـنک ، زوریپ  ار  قح  دـنوادخ  ات  یگنجب ، شنمـشد  اب  وا  رانک  رد  و  یـشاب ، نینمؤملاریما  هاوخ  ریخ 
زا هدومن و  ماحرتسا  يو  يارب  تشگ ، هاگآ  لیدب  هللادبع  تداهش  زا  یلع  نوچ  ناسرب …  نینمؤملاریما  میالوم  هب  ارم  مالس  یـسرب ،

(110  ) .درک ینادردق  يو  شقن 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  ناتسود  زا  يا  هنومن 

: دومرف ترضح  دوب ؛ هدرک  يدزد  هک  دندروآ  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  تمدخ  هب  ار  یهایس  مالغ 

؟ يدرک يدزد  دوسا ! ای 

: درک ضرع 

! مالسلا هیلع  یلع  ای  یلب 

: دومرف

؟ دسر یم  مین  گناد و  هب  يا  هدیدزد  هچنآ  تمیق 

: درک ضرع 

، یلب
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: دومرف ترضح 

: درک ضرع  منک ؛ یم  عطق  ار  وت  تسار  تسد  ییامن  فارتعا  رگا  مسرپ  یم  وت  زا  رگید  راب 

! نینمؤملاریما ای  یلب ،

دیسرپ يو  زا  رگید  راب  ترضح 
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هتفرگ رگید  تسد  رب  ار  هدیرب  تسد  ناتشگنا  هایس  مالغ  نآ  دندیرب ؛ ترضح ، نآ  هدومرف  هب  ار  شتـسار  تسد  درک ؛ فارتعا  وا  و 
: تفگ دیسر و  يو  هب  اوکلا  نب  هللادبع  دیکچ ؛ یم  نآ  زا  نوخ  هک  یلاح  رد  تفر ؛ نوریب  و 

؟ هدیرب یک  ار  تتسار  تسد  هایس ! مالغ 

: تفگ

.نامزلا رخآ  لوسر  یصو  نامدرم و  عیمج  يالوم  نم و  يالوم  نایقتم ، ياوشیپ  نانمؤملاریما ، تعاجش ، هشیب  ریژه  تیالو ، هاش 

: تفگ اوکلا  نبا 

!؟ ینک یم  وا  يانث  حدم و  وت  تسا و  هدیرب  ار  وت  تسد  وا  مالغ ! يا 

: تفگ

!؟ تسا هتخیمآ  نم  تشوگ  نوخ و  اب  وا  یتسود  هک  میوگن  وا  حدم  هنوگچ 

ضورعم دوب ، هدینـش  هچنآ  دـمآ و  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  تمدـخ  هب  اوکلا  نبا  .لطاب  هن  دـیرب  قح  هب  ارم  تسد  ترـضح ، نآ 
: دومرف ترضح  تشاد ؛

هب لسع  رگا  هک  دـشاب  یم  ینانمـشد  و  دـیازفین ، ام  یتسود  زج  هب  مینک  ناش  هراپ  هراپ  قح ، هب  اـنب  رگا  هک  دنتـسه  یناتـسود  ار  اـم  »
« .دیازفین ام  ینمشد  زج  مینک  ورف  ناشیولگ 

: دومرف ار  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  ترضح ، سپ 

.رآ زاب  ار  هایس  مالغ  ورب 

: دومرف ترضح  دروآ ؛ دوخ  هارمه  ار  هایس  مالغ  تفر و  مالسلا  هیلع  نسح  ماما 

: درک ضرع  مالغ  ینک !؟ یم  نم  يانث  حدم و  وت  مدیرب و  ار  وت  تسد  نم  مالغ ! يا 

؟ منکن ای  منک  ار  امش  حدم  هک  مشاب  هک  نم  دنک ، یم  یلاعت  قح  ار  امش  يانث  حدم و 

یف دوب ، دمح  هروس  دنا  هتفگ  یضعب  دناوخ ، نآ  رب  ییاعد  دنکفا و  يو  رب  ار  دوخ  يادر  داهن ، دوخ  ياج  رب  ار  وا  تسد  ترـضح ،
(111  ) .دنا هدیربن  زگره  ییوگ  هکنانچ  دش ، تسرد  يو  تسد  لاحلا 

يرادنامرف دندیسر ، تداهش  هب  نوچ  مالسلا  هیلع  یلع  دندرگ !! یم  روگ  هب  هدنز  وا  هار  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ناتسود 
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هب دوب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نایعیش  زکرم  هک  رهش  نیا  رد  نانآ  و  دش ، راذگاو  هیبا  نب  دایز  هبعش و  نب  هریغم  هب  بیترت  هب  هفوک 
نانآ سأر  رد  يدع  نب  رجح  هک  ار  هعیش  ناسانـشرس  زا  رفن  هدراهچ  تواسق  مامت  اب  هیبا  نب  دایز  دندیزای …  تسد  یمیظع  عیاجف 

.دریگب میمصت  نانآ  دروم  رد  يو  دوخ  ات  داتسرف ، هیواعم  رابرد  هب  و  هتسب ، ریجنز  هب  دوب 

: داد روتسد  يوما »  » رگمتس هفیلخ  دندروآ ، هیواعم  شیپ  هب  ار  هدش  ریگتسد  هورگ  نوچ 

: تفگ هدمآ و  شنارای  رجح و  شیپ  هب  هیواعم  رومام  .دننادرگرب  دایز »  » شیپ هب  ار  رگید  فصن  و  دنشکب ، ار  نانآ  فصن 

« مکانلتق متیبا  نا  مک و  انکرت  متلعف  ناف  هل !! نعللا  یلع و  نم  هئاربلا  مکیلع  ضرعن  نا  انرما  انا  »

یم لتق  هب  ار  امش  تروص  نیا  ریغ  رد  دینک !! نعل  ار  وا  هتشادرب و  مالسلا  هیلع  یلع  زا  تسد  مینک  داهنـشیپ  امـش  هب  هک  میرومام  ام 
: دنتفگ شنارای  رجح و  .میناسر 

رد ار  ناشیاه  نفک  و  دندنک ، ار  نانآ  ياهربق  ماگنه  نیا  رد  .دیهد  ماجنا  دیهاوخ  یم  هچ  ره  امـش  میراد ، یمن  رب  یلع  زا  تسد  ام 
رجح .دیـسر  ارف  رین  تداهـش  هدعو  هدیـسر و  نایاپ  هب  بش  ات  دندش ، زامن  لوغـشم  ار  بش  مامت  نانآ  یلو  دنداد …  رارق  ناشربارب 

: تفگ

نآ عیرـس  یلیخ  یلو  دناوخ  زامن  هزاجا  لیـصحت  زا  سپ  وا  مناوخب ، زامن  رگید  تعکر  ود  دیهد  هزاجا  مرمع  هظحل  نیرخآ  نیا  رد 
: تفگ دیناسر و  نایاپ  هب  ار 

یم ریخات  هب  ار  مزامن  تداهش  زا  سرت  يارب  هک  دینک  رکف  ادابم  ات  ما ، هدناوخن  زامن  تعرس  نیا  هب  زگره  مرمع  رد  دنگوس ! ادخ  هب 
رجح و ندرگ  ریشمش  اب  لاح  نیا  رد  .مزادنا 
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یهلا نادرم  نآ  زا  رفن  تشه  قیرط  نیدب  و  دنتـشاذگ ، روگ  رد  هدنز  ار  ناسح  نب  نمحرلادبع  و  دندنز …  ار  شنارای  زا  رفن  شش 
لام و رب  تیالو  قشع  یلع و  هار  هک  دندرک  تباث  تیناسنا  ناهج  هب  و  دنتـشادنرب ، یلع  تیالو  زا  تسد  یلو  دندیـسر ، تداهـش  هب 

(112  ) .تسا مدقم  ناج  دالوا و 

! دندروآ رد  ندرگ  تشپ  زا  ار  ملعم  نابز 

یم يو  نامز  رد  یسابع  هفیلخ  لکوتم  .تسا  برع  تایبدا  گرزب  ياملع  زا  تیکس  نیا  هب  فورعم  قاحسا  نب  بوقعی  فسوی  وبا 
تیکس نبا  .دیامن  میلعت  سیردت و  دیؤم  زتعم و  ياه  مان  هب  هفیلخ  نادنزرف  رب  یعیـش  گرزب  ملاع  نآ  درک ، تساوخرد  وا  تسیز ،

هک ییاج  ات  دـناسر ، یبسن  لامک  دـشر و  هب  ار  نانآ  و  درک ، سیردـت  هفیلخ  نادـنزرف  رب  و  تفریذـپ ، ار  تساوخرد  داهنـشیپ و  نیا 
ار یـسلجم  و  هدومن ، ینادردق  وا  زا  و  درک ، راضحا  ار  شنادـنزرف  ملعم  يزور  لکوتم  درک ! یم  راختفا  شنادـنزرف  دوجو  هب  هفیلخ 

: درک لاؤس  تیکس  نبا  زا  هک  تسیرگن  یملامک  مارتحا و  هدید  هب  شیاه  هچب  هب  نانچنآ  وا  .داد  بیترت  يو  مارتحا  هب 

!!؟» نیسح نسح و   » مالسلا هیلع  یلع  نادنزرف  ای  دنمرتحم  وت  شیپ  رد  نم  نادنزرف  منیبب  وگب  یتسار 

: تفگ تیکس  نبا 

زا القا  ایب  اجک ؟ وت  نارسپ  اجک و  نینسح  ینک ؟ یم  هسیاقم  تشهب  لها  نارورس  اب  ار  تنادنزرف  وت  لکوتم ! يا  هناقمحا  هسیاقم  هچ 
رتالاو رتهب و  بتارم  هب  تنادـنزرف  وت و  زا  نم  شیپ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  مالغ  ربنق  ادـخ  هب  دـنگوس  .سرپب  ربنق  نینمؤملاریما  مـالغ 
ضوـع اذـل  دریذـپب و  ار  خـلت  تقیقح  نیا  تسناوـتن  وا  و  درک ، رادـغاد  ار  ربـکتم  رورغم و  هفیلخ  بلق  تیکـس  نـبا  نخـس  تـسا !!

: داد روتسد  هاگآ  ملعم  نآ  زا  ینادردق 

ولس »

ناضمر 1 ياه  www.Ghaemiyeh.comینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 834زکرم  هحفص 585 

http://www.ghaemiyeh.com


« تامف اوملعفف  هافق  نم  هناسل 

!« دیروایب رد  شندرگ  تشپ  زا  ار  ملعم  يوگقح  نابز  »

هاگآ و ملاع  نیا  هک  تسا  هظحالم  لباق  ( 113  ) .دیسر تداهـش  هب  تیکـس  نبا  و  دندرک ، ارجا  ار  هفیلخ  رما  گنرد  یب  نارودزم  و 
نایهار هب  و  تشاذـگ ، صـالخا  قبط  رد  ار  شناـج  و  هدیـسر ، تداهـش  هب  ترـضح  نآ  كاـپ  دـالوا  یلع و  تبحم  هار  رد  نیدـتم 

: هک داد  ناشن  شهار 

(114 ! ) وا تیالو  مالسلا و  هیلع  یلع  زا  نتشاذگ  ات  تسا  رت  ناسآ  ناج  زا  نتشاذگ 

 … دیسرپب نم  زا 

: دومرف ینارنخس  نمض  رد  درک ، یم  ینارنخس  مدرم  يارب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

هب صاقو  نب  دعس  .تفگ  مهاوخ  خساپ  دیسرپب  زیچ  ره  زا  دنگوس ! ادخ  هب  مشابن ، امش  نیب  رد  هک  نآ  زا  شیپ  دیـسرپب  نم  زا  مدرم 
: تفگ تساخ و  اپ 

؟ تسا نم  شیر  رس و  رد  وم  رات  دنچ  نینمؤملاریما ! يا 

: دومرف ترضح 

: دومرف هاگنآ  درک ! یهاوخ  نم  زا  ار  لاؤس  نیمه  وت  دوب  هدومرف  نم  هب  ادخ  لوسر  متسود  مسق ! ادخ  هب 

هلاسوگ وت  هناخ  رد  هدرک و  هنال  یناطیش  وت  شیر  رس و  يوم  ره  نب  رد  نادب  ردق  نیمه  يریذپ ، یمن  نم  زا  میوگب  ار  تقیقح  رگا 
یم هار  اپ  تسد و  راهچ  رـس  رب  هک  دوب  یکدوک  تقو  نآ  رد  دعـس  رمع  .دشک  یم  ار  نیـسح  مدنزرف  هک  تسا  دعـس ) نب  رمع   ) يا

(115  ) .تفر

! دیوگ یم  مالسلا  هیلع  یلع  زا  رمع  یتقو 

.درک هاگن  بقع  هب  كانسرت  تشگرب  رمع  مدوب ، باطخ  نب  رمع  هارمه  يزور  دنک ، یم  لقن  لئاووبا 

: متفگ

؟ يدیسرت ارچ 

: تفگ

؟ ینیب یمن  ار  ناگشیپ  متس  نارگ و  نایغط  هدنبوک  ناعاجش و  فوفص  هدنفاکش  هدنشخب ، ناسنا  هدنرد ، ریش  رگم  وت ! رب  ياو 
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: متفگ

: تفگ .تسا  بلاط  یبا  نب  یلع  وا 

: تفگ متفر ، کیدزن  میوگب ، وت  يارب  یلع  ینامرهق  تعاجش و  زا  ایب  کیدزن  يا ! هتخانشن  یبوخ  هب  ار  وا  امش 

وا دوش ، هتـشک  ام  زا  مادک  ره  تسا و  هارمگ  وا  دـنک ، رارف  ام  زا  سک  ره  مینکن و  رارف  هک  میتسب  نامیپ  ربمایپ  اب  دـحا ، گنج  رد  - 
هب رگـشل  ود  ره  دـش ، رو  هلعـش  گـنج ، شتآ  هک  یماـگنه  .تسوا  تسرپرـس  ملـس  هلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تـسا و  دـیهش 

هلمح ام  هب  هتـسد  هتـسد  دنتـشاد ، رایتخا  رد  وجگنج  رفن  دـص  مادـک  ره  هک  روالد ، هدـنامرف  دـص  ناـهگان  .دـندرب  موجه  رگیدـکی 
، دندرک
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هاگان .دـنام  ناشیا  اهنت  گنج  نادـیم  رد  .میدرک  رارف  نادـیم  زا  یگتفـشآ  لامک  اـب  میداد و  تسد  زا  ار  یگنج  ناوت  هک  يروط  هب 
زا ام  همه  نامشچ  دیـشاپ ، ام  تروص  هب  تشادرب  نیمز  زا  هسام  يرادقم  تسب ، ام  رب  ار  هار  نکفا ، هجنپ  ریـش  دننام  هک  مید  ار  یلع 
هب ام  دیزیرگ ؟ یم  منهج  يوس  هب  ایآ  دینک ؟ یم  رارف  اجک  هب  امش  يور  داب  هایـس  تشز و  دز ، دایرف  هنانیگمـشخ  دید ، همدص  هسام 

: دز دایرف  دیکچ ، یم  نوخ  نآ  زا  هک  دوب  يا  هحلسا  شتسد  رد  راب  نیا  درک و  هلمح  ام  رب  رگید  راب  .میتشگنرب  نادیم 

، مدرک هاگن  شیاه  مشچ  هب  .دیتسه  ندش  هتشک  هب  نارفاک  زا  رتراوازس  امش  ادخ  هب  دنگوس  دیتسکش ، ار  تعیب  دیدرک و  تعیب  امش 
یم ام  فرط  هب  مدرک  نیقی  .نوخ  زا  رپ  هلایپ  ود  هیبش  ای  دیـشک و  یم  هلعـش  نآ  زا  شتآ  هک  دـندوب  نوتیز  لعـشم  ود  دـننام  ییوگ 

: متفگ متفاتش و  شیوس  هب  رتدوز  باحصا  همه  زا  نم  دشک ، یم  ار  ام  همه  دیآ و 

رارف تراسخ  دیدج ، هلمح  و  دنروآ ، یم  هلمح  یهاگ  دننک و  یم  رارف  یهاگ  گنج  رد  اه  برع  ار ! ادخ  ار ! ادخ  نسحلاوبا ! يا  - 
نآ هک  یـشحو  نآ  هراومه  نونکاـت ، تقو  نآ  زا  .دـینادرگرب  نم  زا  ار  شا  هرهچ  درک و  لرتنک  ار  دوخ  اـیوگ  دـننک  یم  ناربـج  ار 

(116 ! ) ما هدرکن  شومارف  زگره  هتسشن ، ملد  رب  مالسلا  هیلع  یلع  تبیه  زا  زور 

مالسلا هیلع  یلع  تیملعا  هب  رکبوبا  تافارتعا 

یلع تاجاجتحا  هژیو  هب  مدرم  تاضارتعا  راشف  ربارب  رد  و  درک ، بصغ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  ار  تفالخ  دنـسم  رکبوبا  نوچ 
: تفگ مدرم  هب  باطخ  دمآ و  دجسم  هب  سپس  و  تسب ، مدرم  يو  هب  ار  شدوخ  هناخ  رد  تفرگ ، رارق  مالسلا  هیلع 

ینولیقا »
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« مکیف یلع  مکریخب و  تسلف  ینولیقا 

زا یثیدح  رد  و  ( 117  ) .تسا امش  نایم  رد  مالسلا  هیلع  یلع  هک  یلاح  رد  متسین  امش  لضفا  رترب و  نم  دینک ، اهر  ارم  دینک ، اهر  ارم 
و دش ، هنیدـم  دراو  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تلحر  زا  سپ  يدوهی  دنمـشناد  کی  هک  تسا  هدـمآ  کلام  نب  سنا 

.دنا هدروآ  رکبوبا »  » روضح هب  ار  وا  درک ، لاؤس  ربمایپ  یصو »  » زا نوچ 

: تفگ يدوهی 

: دیوگ باوج  ار  اهنآ  دناوت  یمن  رگید  سک  وا  یصو  ای  ربمایپ و  زج  هک  مراد  یتالاؤس  نم 

: تفگ رکبوبا 

.نک لاؤس  یهاوخ  یم  هچ  ره 

نوچ رکبوبا  دناد !! یمن  ار  نآ  ادخ  هک  ار  هچنآ  و  تسین ، وا  دزن  رد  هچنآ  زا  و  تسین ، ادـخ  يارب  هک  يزیچ  زا  هد  ربخ  ارم  يدوهی :
: تفگ درک و  مهتم  ار  يدوهی  اروف  دیدن ، نادیم  درم  ار  دوخ 

: تفگ رکبوبا  هب  باطخ  سابع  نبا  .دیامن  هیبنت  ار  يو  درک  دصق  هاگنآ  تسا و  نید  یب  دارفا  تالاؤس  اهنیا 

مدینش ادخ  ربمایپ  زا  نم  اریز  دیور ، مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  هب  ای  دییوگب و  ار  شباوج  ای  دیدرکن ، فاصنا  يدوهی  درم  اب 
.دنتخاس حرطم  ار  يدوهی  لاؤس  هدمآ و  مالسلا  هیلع  یلع  هناخ  هب  ناهارمه  يدوهی و  رکبوبا و  درک …  اعد  ار  وا  هک 

: دومرف وا  باوج  رد  ترضح 

شیوخ يارب  وا  هک  یلاح  رد  تسا » ادخ  دنزرف  ریزع   » دیئوگ یم  هک  تسا  اه  يدوهی  امـش  هدـیقع  دـناد  یمن  ادـخ  هک  ار  هچنآ  اما 
موس لاؤس  رد  هک  نیا  اـما  .درادـن و  دوجو  اـهنیا  ادـخ  دزن  هک  تسا  متـس  ملظ و  ناـتمود  لاؤـس  دروـم  رد  .تسین و  لـئاق  يدـنزرف 

راگدرورپ هک  تسا  اتمه  کیرش و  نآ  تسین ؟ ادخ  يارب  هک  تسیچ  نآ  دیا  هدیسرپ 
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: تفگ هدوشگ و  تداهش »  » راهظا هب  نابز  دینش ، ار  تسرد  اه  باوج  نیا  يدوهی  نوچ  .تسا  اّربم  نآ  زا  ملاع 

« هللا لوسر  یصو  کنا  دهشا  و  هللا ، لوسر  ادمحم  نا  دهشا  و  هللا ، الا  هلا  نا ال  دهشا  »

مالسلا هیلع  یلع  نیسحت  هب  نابز  یلاحـشوخ  يداش و  اب  دندرک ، یم  اشامت  ار  هنحـص  نیا  رـضاح  ناناملـسم  رکبوبا و  هک  یلاح  رد 
: دنتفگ قافتالاب  دندوشگ و 

!« برکلا جرفم  ای  یلع ! ای  »

رب ار  يو  تلیضف  یملع و  تمظع  قیرط  نیدب  و  ( 118 ! ) يدرک فرطرب  ام  زا  ار  اه  هصغ  اه و  مغ  هک  يراوگرزب  درم  يا  یلع ! يا 
(119  ) .دندرک دییات  دوخ 

دنک یم  دییات  ار  مالسلا  هیلع  یلع  تیملعا  رمع 

تارابع اب  اذل  و  دوب ، نامثع  رکبوبا و  زا  رت  شغ  مک  یترابع  هب  ای  و  رت ، فصنم  باطخ  نب  رمع  نیدشار ، هناگ  هس  يافلخ  نایم  رد 
بسک ترـضح  نآ  رـضحم  زا  و  هدومن ، فارتعا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تیحجرا  تیملعا و  هب  فلتخم ، دراوم  رد  و  نوگانوگ ،

: مینک یم  هراشا  یناث  هفیلخ  تافارتعا  زا  هنومن  دنچ  هب  دوخ ، ثحب  زا  شخب  نیا  رد  ام  .تسا  هدومن  ضیف 

: باطخ نب  رمع  لاق  »

(120 « ) رمع کلهل  یلع  ول ال  »

(121  ) مالسلا هیلع  نسحلا  وبا  اهل  سیل  هلضعمل  تیقب  ال   » و

(122 « ) رضاح یلع  دجسملا و  یف  دحا  نیتفی  ال   » و

(123 « ) یلع مک  اضقا   » و

(124 !« ) نسحلا ابا  ای  اهیف  تسل  ضراب  هللا  یناقبا  ال   » و

(125 « ) یلع ای  كدعب  هللا  یناقبا  ال   » و

(126 « ) یبنج یلا  نسحلاوبا  الا و  هدیدش  یب  لزنت  مهللا ال   » و

: دیوگ یم  رمع  اهنآ -  هرامش  بیترت  هب  اهزارف -  نیا  رد 

اب درادن  قح  سکچیه  .دشاب  هتـشاد  روضح  یلع  هک  نیا  رگم  مشابن  یلکـشم  چیه  رد  نم  دـیدرگ !! یم  كاله  رمع  دوبن  یلع  رگا 
يوتف دجسم  رد  مالسلا  هیلع  یلع  روضح 
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! ادنوادخ .درادن  هگن  وت  زا  دعب  ارم  ادخ  یلع ! ای  .تسا  رتاناد  همه  زا  یلع  تواضق  رد  .دهد 

تلزنم هب  تسا  رمع  تافارتعا  زا  يدودـعم  رایـسب  ياـه  هنومن  اـهنیا  .دـشاب  مراـنک  رد  یلع  هک  نیا  رگم  ناـسرن ، یلکـشم  نم  يارب 
(127  ) .دهد یم  ناشن  نارگید  رب  ار  راوگرزب  نآ  يرترب  حیرص  روط  هب  هک  ترضح ، نآ  لیاضف  یملع و 

مالسلا هیلع  یلع  تیملعا  هب  موس  هفیلخ  فارتعا 

زا ار  يو  شا  هنیرید  تداسح  رورغ و  و  هتشادن ، هنسح  هطبار  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  اب  دنچ  ره  نافع  نب  نامثع  موس  هفیلخ 
، دنا هدوزفا  هلصاف  نیا  هب  و  هتفرگ ، ار  وا  رود  رگید  يوس  زا  زین  نایوما  هتسد  راد و  و  تسا ، هتخاس  مورحم  روضح  نآ  راشرس  مولع 

لکـشم هدومن ، زارد  مالـسلا  هیلع  یلع  يوس  هب  تسد  هک  دـش  ثعاب  یـسایس  یعامتجا و  ياه  ترورـض  يدودـعم  دراوم  رد  یلو 
ریـسا نز  نوچ  و  دـندرک ، رارقرب  عورـشمان  هطبار  دـندوب ، هدرب  هک  ریـسا ، درم  نز و  رفن  ود  نامثع  نامز  رد  .دزاس  فرط  رب  ار  دوخ 

درم نآ  مه  و  نز ، رهوش  مه  دازون ، دروم  رد  دروآ ، ایند  هب  يا  هچب  رـسپ  و  دیـسر ، ارف  وا  نامیاز  ماگنه  دوب ، هلماح  تشاد و  رهوش 
: دندومرف ترضح  هدومن و  هعجارم  نایقتم  يالوم  هب  ماجنارس  .دنام  زجاع  هلاسم  باوج  زا  نامثع  و  دنتشاد ، اعدا  راکانز 

: دندومرف هک  منک  یم  مکح  ادخ  لوسر  دننامه  نانآ  نایم  رد  نم 

.دـندز هنایزات  هاـجنپ  درم  نز و  نآ  زا  مادـک  ره  هب  داد  روتـسد  سپـس  ( 128 « ) .تسا یگنـس  راکانز  يارب  و  تسا ، ردـپ  لاـم  هچب  »
ياعدا نز  و  دوب ، هتفر  ایند  زا  نز  هدع  لاح  رد  درم  سپـس  و  دوب ، هداد  قالط  ار  شنز  يدرم  هک  رگید  همـصاخم  کی  رد  و  ( 129)

هفیلخ درک ، یم  ثرا 
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.دومن لکشم  عفر  تساوخ  رد  دیناسرن و  یلع  عالطا  هب  ار  عوضوم  و  دنک !! نایب  ار  هلاسم  مکح  تسناوتن 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع 

 …« هثرت ضیح و  ثالث  اهقلط  نا  دعب  ضحت  مل  اهنا  فلحت  »

ثرا ناوت  یم  تروص  نآ  رد  تسا و  هدـیدن  ضیح  نوخ  راب  هس  قالط  زا  دـعب  هک  دروخب  دـنگوس  شیاعدا  تاـبثا  يارب  دـیاب  نز 
دروم کی  رد  هرخـالاب  و  ( 130  ) درب ثرا  شیاـفوتم  رهوش  زا  و  دروخ ، دـنگوس  تیفیک  ناـمه  هب  شدوـخ  ياـعدا  يارب  نز  .دربـب 

: تفگ دروآ و  نامثع  روضح  هب  و  هتفرگ ، تسد  هب  ار  يا  هدرم  همجمج  يدرم  رگید ، ساسح 

: هک دیراد  داقتعا  امش 

ساـسحا نآ  زا  یترارح  نیرتکچوک  هک  یلاـح  رد  مراذـگ ، یم  نآ  يور  رب  ار  دوخ  تسد  نم  و  تسا ، بذـعم  ربـق  ملاـع  رد  نیا ،
: دومرف یلع  داتسرف …  مالسلا  هیلع  یلع  لابند  هب  مامت  عضاوت  اب  و  تشادن ، یباوج  هنوگچیه  نامثع  .منک  یمن 

، دوب هدش  هریخ  راضح  مامت  نامثع و  نارگن  نامشچ  هک  یلاح  رد  دندروآ ، ار  یگنس  تیربک و  صوصخم  بوچ 

: تفگ لئاس  درم  هب  تخاس و  رادیدپ  ار  یشتآ  و  دز ، گنس  هب  ار  بوچ  نآ  ترضح 

.درک تعاطا  درم  نآ  راذگب ، بوچ  گنس و  يور  ار  دوخ  تسد 

: دومرف لاؤس  ترضح 

: تفگ یگدنمرش  مامت  اب  درم  ینک ؟ یم  ساسحا  اهنآ  رد  ار  ترارح  رثا  هعفد  نیا  ایآ 

« نامثع کلهل  یلع  ول ال   … » یلب

تیملعا زین  موس  هفیلخ  هک  دناسر  یم  دـش  رکذ  هک  یخیرات  يایاضق  زا  هنومن  ود  نیا  ( 131  ) .دش یم  كاله  نامثع  دوبن  یلع  رگا 
(132  ) .تسا هتخاس  یم  فرطرب  وا  قیرط  زا  ار  دوخ  یملع  لکشم  هدومن و  دییات  ار  یلع 

مالسلا هیلع  یلع  ناج  هب  ماجرفان  دصق  ءوس 

اه و ثحب  رد  و  تخادرپ ، هزرابم  هب  لوقعم  روط  هب  شتفالخ  بصغ  زا  سپ  مالسلا  هیلع  یلع 
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 … دوب دوهـشم  ناملـسم  مدرم  نایم  رد  نآ  لمعلا  سکع  و  درک ، موکحم  ار  هفیلخ  یـصوصخ  یمومع و  عماجم  رد  شیاه  هجاحم 
نیا زا  دـیامن ، يریگولج  مدرم  قوقح  عییـضت  عرـش و  فالخ  تامیمـصت  زا  ار  وا  ات  تشادـن  يوق  نامیا  هک  نیا  هب  هجوت  اـب  هفیلخ 

ار يو  دوجو  و  داد ، یم  ناشن  تیـساسح  دوب ، ریظن  یب  لـیاضف  همه  نآ  ياراد  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  هب  تبـسن  تهج 
راد هفیلخ و  هب  و  تفرگ ، ماجنا  یفخم  روط  هب  شتیصو  هب  انب  هک  ترضح  نآ  نفد  مالـسلاامهیلع و  همطاف  تافو  درک !! یمن  لمحت 

تفالخ هاگتـسد  هب  نانآ  ضارتعا  و  مدرم ، ناوارف  هودـنا  ثعاب  دـیدرگ ، ماجنا  نفد  مسارم  هنابـش  و  دـشن ، هداد  عالطا  شا  هتـسد  و 
: دنتفگ و  دیدرگ ،

توادـع تدـش  رب  زین  نایرج  نیا  ( 133  ) .دورب ایند  زا  امـش ، زا  یتحاراـن  رپ و  لد  اـب  ربماـیپ  رتخد  هناـگی  هک  دـیدومن  يراـک  اـمش 
ار همطاـف  رکیپ  و  هدومن ، ربق  شبن  تفرگ  میمـصت  ناـشدوخ  هتفر  داـب  هب  تیثیح  ناربج  يارب  مود  هفیلخ  و  دوزفا ، تفـالخ  هاگتـسد 

: دومرف نینمؤملاریما  یلو  ددرگ ، ماجنا  هفیلخ  قیرط  زا  هریغ  زامن و  مسارم  و  هدروآ ، نوریب 

عوضوم نیا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  هک  دندرک  نیقی  نانآ  و  منک …  یم  باریس  امش  نوخ  اب  ار  نیمز  تروص  نیا  رد  دنگوس  ادخ  هب 
کی رد  رمع  رکبوبا و  دـندرک …  يزیر  یپ  ار  یکاـنرطخ  هئطوت  هتـسشن و  بقع  هب  ییوربآ  یب  اـب  اذـل  و  درک …  دـهاوخن  لـمحت 

: دنتفگ وا  هب  دندومن و  راضحا  ار  دیلو  نب  دلاخ  هنامرحم ، قوف  هسلج 

اب ار  نآ  هک  نک  تقد  یلو  دنک ، راذگاو  وت  هب  ار  یگرزب  رایسب  راک  هک  دنک  یم  باجیا  تفالخ  هاگتسد  تینما  دلاخ !
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: دیلو نب  دلاخ  .یهد  ماجنا  لماک  يرایشوه 

: دلاخ تسین ! نیا  زج  ام  رظن  رمع : دشاب !! یلع  نتشک  هچ  رگا  منک ، یم  تعاطا  دیهد ، نامرف  هچ  ره  امش 

زامن مالس  نوچ  ریگ و  رارق  وا  رانک  رد  و  ایب ، زامن  هب  حبص  زامن  ماگنه  رکبوبا : ددرگ ؟ ارجا  امش  نامرف  نیا  يراد  تسود  عقوم  هچ 
زا ار  نانآ  نانخس  و  دوب ، رکبوبا  رسمه  هک  سیمع  تنب  ءامـسا  ماگنه  نیا  رد  .هد  ماجنا  رتعیرـس  هچ  ره  ار  دوخ  تیرومام  متفگ ، ار 

: تفگ شزینک  هب  درک  یم  شوگ  هدرپ  تشپ 

: هک ناوخب  ار  هیآ  نیا  مالسلا و  هیلع  یلع  هناخ  هب  ورب 

« نیحصانلا نم  کل  ینا  جرخاف  كولتقیل  کب  نورمتای  ءالملا  نا  »

ار ماغیپ  زینک  نوچ  ( 134  ) .متـسه وت  هاوخ  هریخ  نم  هک  وش  جراخ  اروف  دـنا  هتـسشن  تروشم  هب  وت  نتـشک  يارب  تیعمج  نیا  ینعی 
: دومرف رطاخ  نانیمطا  اب  نینمؤملاریما  دناسر ،

و تفرگ ، هدهع  هب  ار  نآ  تماما  هفیلخ  و  دش ، رازگرب  حبص  زامن  ( 135 ( ؟ دوب دهاوخ  یسک  هچ  نیطساق  نیقرام و  نیثکان و  هدنشک 
مکیلع مالسلا  نتفگ  زامن و  نتفای  نایاپ  رظتنم  دوب ، هتفرگ  رارق  مالـسلا  هیلع  یلع  رانک  رد  شریـشمش  اب  هک  یلاح  رد  دیلو  نب  دلاخ 

یم شنهذ  نـالوج  رد  ار  مالــسلا  هـیلع  یلع  نتــشک  و  مدرم ، شروـش  راـک و  تبقاـع  هـفیلخ  رگید ، يوـس  زا  دـیدرگ …  رکبوـبا 
: تفگ ماجنارس  درک ، یم  رارکت  زامن  دهشت  بترم  و  دیجنس ، یم  ار  راک  هجیتن  و  دینارذگ ،

هترما ام  دلاخ  نلعفی  ال 

.دیناسر نایاپ  هب  هتفگ و  ار  زامن  مالس  زا  دعب  .دهدن و  ماجنا  ما ، هداد  روتسد  يو  هب  هک  ار  هچنآ  دلاخ  ینعی 

: تفگ دلاخ  هب  باطخ  مالسلا  هیلع  یلع 

: دلاخ دوب ؟ هداد  روتسد  یتیرومام  هچ  هب  ار  وت  رکبوبا 

: مالسلا هیلع  یلع  وت !! نتشک 

ماجنا ار  تیرومام  نیا  ایآ 
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: دلاخ يداد ؟ یم 

شکراـبم تسد  اـب  مالـسلا  هیلع  یلع  متـشک !! یم  ار  وت  دوب ، هدرکن  ضقن  ار  شروتـسد  مالـس  زا  شیپ  رگا  دـنگوس ، ادـخ  هب  یلب ،
یلع راشف  ریز  دلاخ »  » هک یلاح  رد  داد ، تسد  زا  ار  هکـسام  هوق  و  درک ، سجن  ار  شیاهـسابل  وا  داد ، راشف  ار  دیلو  نب  دلاخ  يولگ 

یم رکبوبا  دندومن …  یم  موکحم  ار  تفالخ  هاگتسد  ياه  هئطوت  و  دندرک ، یم  هیرگ  رضاح  مدرم  دز ، یم  اپ  تسد و  مالسلا  هیلع 
: تفگ

: تفگ یم  رمع  و  تسا ، وت  موش  رکف  هجیتن  ییاوسر  نیا  رمع !

رمع رکبوبا و  تشادنرب …  دلاخ  زا  تسد  یلع  دندرک  سامتلا  هچ  ره  مدرم  و  دشک …  یم  ار  دلاخ  مالـسلا  هیلع  یلع  مسق  ادخ  هب 
ربمایپ يومع  سابع  .دنزاس  فرصنم  دلاخ  نتشک  زا  ار  مالسلا  هیلع  یلع  يو  قیرط  زا  ات  دنداتـسرف ، بلطملادبع  نب  سابع  لابند  هب 

: درک ضرع  و  هتخاس ، هجوتم  ربمایپ  ربق  هب  ار  ترضح  و  دمآ ، مالسلا  هیلع  یلع  و 

.رادرب دلاخ  زا  تسد  ربق  نیا  بحاص  هب  ار  وت 

هارمه هدیشک ، ار  اهریشمش  مالسلا  هیلع  یلع  ناتسود  مشاه و  ینب  .دیشک  رانک  ار  دوخ  و  تشادرب ، ار  دوخ  تسد  مالسلا  هیلع  یلع 
روط هب  هک  هیضق  نیا  تخاس …  مارآ  ار  همه  ترضح  یلو  هتـساخرب ، مالـسلا  هیلع  یلع  تیامح  هب  نادنزرف  نانز و  هلان  هجـض و  اب 
یم ناشن  ار  نانآ  تیحالص  مهد  هک  تسا  مود  لوا و  يافلخ  گرزب  تابویع  زا  یکی  تسا ، هدمآ  هعیـش  ياه  باتک  رد  رت  لصفم 

(136  ) .دیامن یم  لقن  رکبوبا  نعاطم »  » زا یکی  ناونع  هب  ار  نآ  دیدحلا  یبا  نبا  و  دهد ،

خیرات ناقمحا  زا  يا  هنومن 

: تفگ هدمآ و  مالسلا  هیلع  یلع  روضح  هب  طوح  نب  ثراح  مان  هب  یصخش  هک  تسا  هدمآ  خیرات  رد 

!؟ مناد یم  لطاب  ار  هشیاع  ریبز و  هحلط و  نم  ینک  یم  نامگ 
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!! دیشاب یم  لطاب  يرگید  نآ  و  قح ، کیمادک  مناد  یمن  و  مراذگ ، یمن  قرف  نانآ  وت و  نیب  نم  هک  نیا  زا  هیانک 

: دندومرف شباوج  رد  ترضح 

حیحـص نیا  و  يور ! دارفا  دوخ  غارـس  هب  اهنآ  صیخـشت  يارب  یهاوخ  یم  وت  يا ، هدـش  هابتـشا  راـچد  لـطاب  قح و  صیخـشت  رد  وت 
غارس هب  صاخشا  ییاسانـش  رد  دیاب  هکلب  تسین ، حیحـص  لطاب  قح و  ياهرایعم  غارـس  هب  صاخـشا  ییاسانـش  رد  دیاب  هکلب  تسین ،

: تفگ ثراح  .یهد  زیمت  اطخ  زا  ار  باوص  حیحصان و  زا  ار  حیحص  قیرط ، نیا  زا  یباتشب و  لطاب  قح و  ياهرایعم 

!! ددرگ یمن  یسایس  لئاسم  لخاد  و  هدومن ، نالعا  یفرط  یب  هار  هک  مور  یم  صاقو  دعس  هللادبع و  لابند  هب  نم 

: دندومرف ترضح 

رد ییامن !! یم  يوریپ  نانآ  حیحـصان  هار  زا  هنوگچ  وت  دـنا !! هدرکن  مایق  لطاب  دـض  رب  و  هدومنن ، یناـبیتشپ  تقیقح  قح و  زا  ناـنآ 
: هک تسا  هدمآ  رفن  ود  نآ  تالاح 

يراددوخ نینمؤملاریما  اب  تعیب  زا  و  تفرگ ، شیپ  ار  ارحـص  هار  هدـیرخ و  دنفـسوگ  سأر  دـنچ  صاقو  دعـس  نامثع ، لـتق  زا  سپ 
تیاـمح ریز  و  هتـسکش ، ار  دوخ  تعیب  سپـس  و  درک ، تعیب  ترـضح  نآ  اـب  رمع  هللادـبع  یلو  دـش !! لوغـشم  یناـپوچ  هب  هدومن و 

وا داد !! حیجرت  نینمؤملاریما  یعامتجا  ماظن  رب  ار  ینیشن  هناخ  و  تفرگ ، شیپ  ار  یفرط  یب  هار  ادخ  لوسر  رـسمه  هصفح  شرهاوخ 
رمع هللادـبع  دز و  راد  هب  ار  ریبز  هللادـبع  داد ، خر  هکم  رد  هک  یگنج  رد  فسوی  نب  جاـجح  هکنیا  اـت  دـینارذگ  یم  لاونم  نیمه  رب 

: تفگ ودب  هدمآ و  جاجح  لزنم  هب  هاگنابش 

: دومرف هک  مدینش  ادخ  ربمایپ  زا  نم 

« .تسا هدرمن  ناملسم  دسانشن ، ار  شیوخ  نامز  ماما  دورب و  ایند  زا  سک  ره  »

ما هدمآ  کنیا 
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ریقحت و اب  يو  اب  هک  یلاح  رد  جاجح  منک ! تعیب  وت  اب  ات  هدب  ار  تتسد  کنیا  مه  میامن ، تعیب  ناورم  کلملادبع  يارب  وت  قیرط  زا 
: تفگ هدومن و  زارد  ار  شیاپ  ماگنه  نیا  رد  درک ، یم  دروخرب  یمارتحا  یب 

: تفگ رمع  هللادبع  نک !! تعیب  میاپ  اب  متسد  ياج  هب  ایب 

!؟ ییامن یم  مریقحت  هدومن و  بدا  هئاسا  نم  هب  ارچ 

: تفگ جاجح 

وت ادخ  هب  دنگوس  دوبن !؟ نامز  ماما  وا  ایآ  يدرکن ؟ تعیب  وا  اب  ارچ  دوبن ؟ ماما  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ایآ  نادان ! قمحا  يا 
زا و  هدیناشک ، اجنیا  هب  راد  هبوچ  نیا  ار  وت  هکلب  يا ! هدماین  اجنیا  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  روتـسد  تعیب و  يارب 

(137 !! ) يا هدش  دراو  سرت 

نانز یلمحت  یب  تداسح و 

: تفگ يرگید  هب  شتافو  ماگنه  ود  نآ  زا  یکی  هک  دندوب ، تسود  مه  اب  رفن  ود 

تبقارم يو  زا  بوخ  هک  مراپـس  یم  وت  هب  ار  وا  تسا ، هتخاـس  تحاراـن  ار  مرکف  هک  مراد  يریغـص  رتـخد  یلو  مور  یم  اـیند  زا  نم 
لامک لامج و  زا  درم  نآ  نز  دیـسر …  یئابیز  لامج و  هب  و  دـش ، گرزب  شردـپ  تسود  هناـخ  رد  رتخد  .ییاـمن  تیبرت  و  هدومن ،

اب و  تخاـس ، گـنهآ  مه  دوخ  اـب  ار  اـه  هیاـسمه  ناـنز  دوب ، هتفر  ترفاـسم  هب  شرهوش  هک  يزور  اذـل  و  هداـتفا ، تشحو  هب  رتـخد 
نوچ و  درک !! لـیاز  دوب ، هتـشاذگ  تناـما  هب  يو  راـیتخا  رد  هک  ار  هراـچیب  رتخد  نآ  تراـکب  هیاـسمه ، ناـنز  کـمک  هب  شتـشگنا 
دوهش ناونع  هب  ار  نانز  نامه  و  هتخاس ، مهتم  تفع  فالخ  هب  ار  رتخد  هدش  باسح  يزیر  همانرب  کی  اب  تشگرب ، رفس  زا  شرهوش 

هفیلخ هب  هیضق  دومن !! یفرعم 
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، تساوخ کمک  مالسلا  هیلع  یلع  زا  هدنام و  زجاع  يرواد  زا  وا  و  دش ، هدیشک  باطخ  نب  رمع  نامز 

ناونع هب  ار  اه  هیاسمه  نامه  زین  نز  درک و  بلط  هنیب  دـهاش و  نز  زا  و  هتـسشن ، تواـضق  دنـسم  رد  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
.دومن یفرعم  شماهتا  دییات  رد  دهاش 

رد هناگادـج  ار  نانز  زا  کی  ره  سپـس  و  داد ، رارق  دوخ  يوربور  دیـشک و  ماـین  زا  ار  شریـشمش  ماـگنه  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  یلع 
شلوا نانخس  زا  يو  یلو  دیوگب ، ار  تقیقح  دیـسرپ  درم  نامه  نز  زا  ادتبا  و  هدومرف ، همکاحم  هب  عورـش  و  هدومن ، تشادزاب  یقاتا 

.تشگزاب هاگتشادزاب  هب  و  درکن !! لودع 

، دندروآ ار  لوا  دهاش  سپس 

: دومرف ترضح 

تسار رگا  وت  تفر …  تفگ و  ار  ینانخـس  درم  نآ  نز  تسا ، نم  ریـشمش  نیا  و  متـسه ، بلاط  یبا  نب  یلع  نم  یـسانش ؟ یم  ارم 
: تفگ رمع  هب  باطخ  دیدن ، دوخ  لاح  دعاسم  ار  عاضوا  نوچ  نز  منک !! یم  يراج  ار  تنوخ  ریشمش  نیا  اب  ییوگن 

؟ یهد یم  ناما  نم  هب  نینمؤملاریما ! يا 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع 

: تفگ نز  .وگب  تسار  نزب و  ار  تفرح 

وا هب  اذل  و  دنک ، جاودزا  يو  اب  ماجنارس  شرهوش  هک  دیـسرت  دید ، ار  رتخد  لامج  ییابیز و  نوچ  نز  نآ  هک  تسا  نیا  رما  تیعقاو 
.درک لیاز  ار  وا  تراکب  شتشگنا  اب  ام ، کمک  هب  و  دیناروخ ، بارش 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع 

: داد روتسد  هاگنآ  مدرک ، فشک  ار  تقیقح  هتخادنا و  هلصاف  دوهش  نایم  هک  متسه  یسک  نیلوا  یبن ، لایناد  زا  دعب  نم  ربکا  هللا 

: دندومرف نییعت  نانآ  یگمه  يارب  مهرد  دصراهچ  زین  تیانج  نآ  يارب  و  دندز ، فذق  دح  ناونع  هب  هنایزات  داتشه  نز  يارب 

و هداد ، قالط  ار  نز  نیا  درم  دنداد  روتسد  سپس  و 
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: تفگ رمع  دیامن ! جاودزا  رتخد  نآ  اب 

؟ تسیچ لایناد  نایرج  نسحلاابا ! ای 

: درذگ یم  ناترظن  زا  راصتخا  هب  هک  تشاد  نایب  احورشم  ار  نآ  ترضح 

ود هک  دوب  یهاشداپ  وا  نامز  رد  دوب ، هتفرگ  هانپ  ینز  ریپ  رهم  رپ  شوغآ  رد  دوب ، هداد  تسد  زا  ار  دوخ  ردام  ردـپ و  نوچ  لاـیناد » »
 … نیدتم لامج و  اب  رایسب  تشاد  ینز  زین  درم  نآ  و  دوب ، حلاص  نیما و  یلیخ  هک  دنتشاد  یقیفر  اه  یضاق  نآ  تشاد و  یضاق  رفن 

: تفگ اه  یضاق  نآ  هب  باطخ  هاشداپ  يزور 

اه یـضاق  هب  باطخ  ترفاسم  ماگنه  نیدتم  درم  دـندرک …  یفرعم  ار  دوخ  قیفر  نانآ  تسا …  زاین  دروم  نیما  راکتـسرد و  يدرم 
: تفگ

يارب ناشقیفر ، ترفاسم  زا  سپ  اه  یـضاق  .تخاس  طلـسم  شا  هناخ  هب  ار  اهگرگ  قیرط  نیدـب  و  دیـشاب ! اشوک  ما  هداوناخ  روما  رد 
توـعد فـالخ  لـمع  هب  ار  وا  هدـش و  وا  نز  قشاـع  هار  نیا  زا  و  دـندمآ …  یم  شلزنم  رد  رب  وا  هداوناـخ  هـب  یـشکرس  کـمک و 
یـضاق هب  نوچ  هاشداپ  .تسا  هدرک  انز  نز  نالف  هک  دـنداد  تداهـش  غورد  هب  نانآ  درواین ، رب  ار  ناـنآ  هتـساوخ  نز  نوچ  دـندرک !!

ماجنا زور  هس  زا  سپ  دـح  يارجا  هک  دومن  شرافـس  یلو  تشگ ، رثاتم  ادـیدش  هتفریذـپ و  ار  نانآ  تداهـش  تشاد ، دامتعا  شیاـه 
اب هاشداپ  دـندرگ !! هدامآ  زور  هس  زا  سپ  نیعم  لحم  رد  هدـباع  نز  نـالف  راسگنـس  يارب  هک  دـش  نـالعا  هاـشداپ  فرط  زا  و  دریگ ،

رگید ياه  هچب  اب  ار  لایناد  هتفر و  نوریب  ریزو  موس  زور  ماجنارـس  دـشن !! ادـیپ  يا  هراـچ  یلو  درک ، یم  تروشم  هراـب  نیا  رد  ریزو 
هب لایناد  يزاب  نآ  رد  و  دندوب ، لوغشم  يزاب  هب  هک  هدومن  هدهاشم 
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: تفگ یم  اه  هچب  ریاس 

تـسرد ین  زا  هک  ار  شریـشمش  سپـس  دنـشاب ، دهاش  یـضاق  رفن  ود  نآ  و  هدـباع ، نز  نالف  وت  و  مشاب ، هاشداپ  ناونع  هب  نم  دـیئایب 
تروص کـی  هب  ود  نآ  نوچ  و  دـیناشک ، همکاـحم  هب  ار  اـهنآ  و  درک ، ادـج  مه  زا  ار  اـه  یـضاق  و  تشاذـگ ، شلباـقم  دوـب ، هدرک 

و دیناسر ، هاشداپ  هب  ار  نایرج  دومن و  تعجارم  یلاحـشوخ  اب  ریزو  درک …  رداص  ار  یـضاق  ود  نآ  مادـعا  مکح  دـندادن ، تداهش 
و درک ؟ انز  یـسک  هچ  اب  نز  الثم : دومن  یتالاؤس  نانآ  زا  هناگادـج  روط  هب  هدومن و  راضحا  ار  اه  یـضاق  همانرب  نامه  قبط  هاـشداپ 

داـسف تداهـش ، فـالتخا  و  تشگ ، نشور  تقیقح  نوـچ  یناـکم !؟ هچ  رد  و  یتعاـس ؟ هچ  رد  يزور ؟ هچ  رد  درک ؟ اـنز  تقو  هچ 
: درک نالعا  مدرم  هب  هدش  اپ  دومن ، شاف  ار  نانآ  ینورد 

مهتم تفع  فالخ  لمع  انز و  هب  ار  وا  و  هداد ، تداهـش  غورد  هب  و  هدش ، هدباع  نز  يزیروربآ  ثعاب  یـضاق  ود  نیا  نوچ  مدرم  يا 
يایاضق ثیداـحا و  نیا  هب  اـجنیا  رد  ( 138  ) .درک مادعا  ار  ود  نآ  سپـس  و  دـیوش ، رـضاح  نانآ  مادـعا  ياشامت  يارب  دـنا ، هتخاس 

رد مالسلا  هیلع  یلع  هک  میریگ  یم  هجیتن  مییامن و  یم  يراددوخ  رگید  دهاوش  ثیداحا و  ریاس  ندروآ  زا  و  هدومن ، هدنسب  یخیرات 
یم عافد  ناگدیدمتس  مدرم و  قوقح  زا  و  درک ، یم  ناربج  ار  نانآ  تاهابتشا  هدیسر و  افلخ  داد  هب  هتسویپ  شا  ینیـشن  هناخ  نارود 

: دومرف

دامتعا زا  هک  ددرگ  یم  رادشه  ییاضق  نیلوئسم  هب  هتفرگ و  هجیتن  زین  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح  ثیدح  هیضق و  نیا  زا  و  … 
تاضق ناراکردنا و  تسد  نیلوئسم و  هب  دص  رد  دص 
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اب هدـیدرگ و  دوخ  ياـهاوه  راـتفرگ  تسا  نکمم  يدراوم  رد  و  هدوبن ، اـطخ  زا  نوصم  ناـنآ  هک  دـننادب  و  هدومن ، باـنتجا  شیوخ 
(139  ) .دننک يزاب  مدرم  يوربآ 

نافلاخم نابز  زا  مالسلا  هیلع  یلع  لئاضف 

: تسا هدومرف  هک  هغالبلا  جهن  هبطخ 451  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نخس  حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا 

« .اقراس یمس  اهباوبا  ریغ  نم  اهاتا  نمف  اهباوبا ، نم  الا  تویبلا  یت  ؤتال  و  باوبالا ، هنزخلا و  و  باحصالا ، راعشلا و  نحن  »

هک ره  و  دـنیاین ، رد  نآ  ياهرد  زا  زج  اه  هناخ  هب  و  تمکح ،) ملع و   ) ياهرد ناراد و  هنیجنگ  و  ربمایپ ،)  ) نارای ناکیدزن و  میئاـم  »
« .دهن وا  رب  دزد  مان  دیآرد  رد ، ریغ  زا 

: دیوگ

نآ اب  دربراک  هب  شیوخ  لئاضف  بقانم و  شرامش  رد  ار  دوخ  ششوک  تیاهن  دلابب و  دوخ  هب  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  رگا  هک  نادب 
هد هب  دنباتـش ، وا  يرای  هب  راک  نیا  رد  برع  نایارـس  نخـس  همه  و  تسا ، هتخاس  وا  هژیو  هدومرف و  اطع  وا  هب  دـنوادخ  هک  یتحاـصف 
هک یعیاش  ماع و  راـبخا  مروظنم  و  دنـسر ؛ یمن  تسا  هدومرف  وا  هراـبرد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  وگتـسار  ربماـیپ  هچنآ  زا  کـی 

ییوگزار ماگنه  نداد  هقدص   ) تاجانم ربخ  تارب و  ناتـساد  هلزنم و  ریدغ و  ربخ  دننام  دننک  یم  جاجتحا  يو  تماما  رب  نادب  هیماما 
رابخا هکلب  تسین ، نآ  لاـثما  و  توعد ، زاـغآ  رد  هکم  رد  رادـلا  موی  ربخ  ربیخ و  ناتـساد  و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  اـب 
شخب نم  تسا و  هتسویپن  لوصح  هب  نارگید  هرابرد  اهنآ  نیرتمک  دنا و  هدومن  تیاور  وا  هرابرد  ثیدح  نایاوشیپ  هک  تسا  یصاخ 

مهتم ترضح  نآ  دروم  رد  هک  ییاهنآ  ثیدح -  ياملع  هچنآ  زا  ار  یکدنا 
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تیاور زا  شیب  وا  لئاضف  رد  نانآ  تیاور  اریز  مروآ ، یم  دنا  هدومن  تیاور  دـنیوا -  رب  نارگید  يرترب  هب  لئاق  ناشرتشیب  دنتـسین و 
: دیوگ هاگ  نآ  .تسا  سفن  شمارآ  بجوم  نارگید 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

رویز نآ  تسا و  هتـساراین  شیوخ  رظن  رد  نآ  زا  رت  بوبحم  يرویز  هب  ار  ناگدـنب  هک  هتـسارآ  يرویز  هب  ار  وت  دـنوادخ  یلع ، يا  »
هرهب زا  دناوت  ایند  هن  يزودنا و  یم  ایند  زا  يزیچ  وت  هن  هک  هتخاس  يا  هنوگ  هب  ار  وت  تسایند ، رد  دهز  نآ  تسادخ و  دزن  رد  ناکین 

« .شوخلد وت  تماما  هب  نانآ  یشوخلد و  نانآ  يوریپ  هب  وت  هک  هنوگ  نآ  دیشخب ، وت  هب  ار  نایاونیب  یتسود  و  درب ، يا 

: دومرف دندرک  یم  یشارت  هناهب  ندروآ  مالسا  رد  هک  فیقث  ناگدنیامن  هب 

ناتنادنزرف دنزب و  ار  امش  ندرگ  وا  و  مراد ، یم  لیسگ  امش  يوس  هب  تسا -  نم  هلزنم  هب  هک  ار  يدرم  هکنآ  ای  دیروآ  یم  مالسا  ای  »
: تفگ رمع  .دریگب  ار  ناتلاوما  دنک و  ریسا  ار 

نم هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  دیما  نادب  مدرک ؛ رپس  نآ  يارب  ار  ما  هنیـس  و  زور ، نآ  رگم  مدرکن  تراما  يوزرآ  نم 
: دومرف هرابود  تفرگ و  ار  یلع  تسد  تشگرب و  ترضح  نآ  یلو  .دنک  هراشا 

« .تسا نیمه  درم  نآ 

( دمحا دنسم  )

: متفگ درک ، یشرافس  نم  هب  یلع  هرابرد  دنوادخ  »

.امرفب رت  نشور  اراگدرورپ ،

: دومرف

ما هتخاس  اوقت  لها  هارمه  هک  تسا  يا  هملک  نامه  وا  و  تسا ، نم  ناربنامرف  رون  نم و  ناتسود  ياوشیپ  تیاده و  مچرپ  یلع  ونشب ،
: متفگ .هدب  هدژم  رما  نیدب  ار  وا  سپ  هدرب ، نامرف  ارم  دوب  شنامرف  هک  ره  و  هتشاد ، تسود  ارم  دراد  شتسود  هک  ره  (140 ؛)

وا اراگدرورپ ،
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: تفگ يو  مداد ، هدژم  ار 

داد ما  هدعو  ار  هچنآ  رگا  و  هتـشادن ، اور  یمتـس  چیه  هدومن و  باذع  مناهانگ  هب  دنک  مباذع  رگا  میوا ، رایتخا  رد  ادـخ و  هدـنب  نم 
: متفگ هدرک ، اعد  وا  قح  رد  ربمایپ )  ) نم سپ  .تسا  رتراوازس  نم  هب  وا  مه  زاب  دشخب ، ماجنارس 

: دومرف دنوادخ  هد ، رارق  نآ  راهب  ار  نامیا  شخبالج و  ار  شلد  ادنوادخ ،

: متفگ .مدادن  صاصتخا  نادب  ار  مناتسود  زا  کی  چیه  هک  مداد  صاصتخا  اهالب  زا  يا  هراپ  هب  ار  وا  هکنآ  زج  مدرک ، نینچ  اققحم 

(! راد فاعم  ار  وا   ) تسا نم  هارمه  ردارب و  ار  وا  اراگدرورپ ،

: دومرف

هزرب یبا  زا  ءایلوالا  هیلح   ) .تفرگ دنهاوخ  رارق  شیامزآ  دروم  ودب  زین  نارگید  دـش و  دـهاوخ  شیامزآ  وا  هک  هتـشذگ  نم  ملع  رد 
: هدروآ نینچ  کلام  نب  سنا  زا  يرگید  ظفل  دنس و  هب  یملسا و 

ناربنامرف همه  رون  و  نم ، ناتـسود  ماما  و  نامیا ، رانم  و  تیاده ، مچرپ  وا  هک  دومن  دزـشوگ  نم  هب  یلع  هرابرد  نایملاع  راگدرورپ  »
: دومرف ربمایپ  هاگ  نآ  تسا ؛ نم 

دهاوخ یم  هک  ره  تسا .)» یلع  تسد  هب  مراگدرورپ  تمحر  ياه  هنیجنگ  دیلک  تسا ؛ نم  رادمچرپ  نیما و  تمایق  يادرف  رد  یلع 
« .دنک هاگن  بلاط  یبا  نب  یلع  هب  سپ  درگنب ، یسیع  دهز  یسوم و  يرایشوه  میهاربا ، يرابدرب  مدآ ، شناد  حون ، نینهآ )  ) هدارا هب 

( یقهیب حیحص  دمحا و  دنسم  )

( تردق  ) تسد هب  دنوادخ  هک  توقای -  زا  يا  هخاش  هب  و  دریمب ، نم  نوچ  و  دـنک ، تسیز  نم  نوچ  هک  تسا  داشلد  نیدـب  هک  ره  »
: تفگ نآ  هب  دیرفآ و  شیوخ 

« .دنز گنچ  بلاط  یبا  نب  یلع  يالو  هب  هک  دیاب  سپ  دزیوایب ، دش -  دوجوم  و  شاب » »

( میعنوبا ءایلوالا  هیلح  )

، تسوا تسد  رد  مناج  هک  ییادخ  هب  دنگوس  »
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یم ینخـس  وت  لصف  رد  زورما  دنتفگ ، میرم  دنزرف  هرابرد  نایاسرت  هک  ار  هچنآ  دنتفگ  یمن  وت  هرابرد  نم  تما  زا  دنچ  یهورگ  رگا 
( دمحا دنسم   ) .دنریگرب كربت  يارب  ار  تیاپ  كاخ  هکنآ  رگم  يرذگن  ناناملسم  زا  یهورگ  چیه  هب  هک  متفگ 

: دومرف دش و  نوریب  نایجاح  يوس  هب  هفرع  بش  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

دومن و تاهابم  نانآ  رب  اصوصخ  یلع  هب  و  دیشخب ، یعمج  هتسد  ار  امش  درک و  تاهابم  ناگتـشرف  رب  امومع  امـش  هب  دنوادخ  انامه 
: میوگ یم  امش  هب  مشاب  هدرک  ار  وا  هظحالم  یلع  اب  دوخ  یشیوخ  تهج  هب  هکنآ  نودب  نم  .دیزرمآ  صوصخ  هب  ار  وا 

« .درادب تسود  شگرم  زا  سپ  تایح و  نامز  رد  ار  یلع  هک  تسا  یسک  نیتسار  تخبشوخ  تخبشوخ و  ناسنا  »

( دنسم مالسلا و  هیلع  یلع  لئاضف  باتک  رد  دمحا  )

نم رب  يا  هلح  متـسیاب و  نآ  هیاس  ریز  شرع  تسار  تمـس  رد  سپ  دنناوخ ، ارف  ار  وا  تمایق  زور  رد  هک  متـسه  یـسک  نیتسخن  نم  »
نانآ رب  ییاه  هلح  دنتـسیاب و  شرع  تسار  تمـس  رد  زین  نانآ  دـنناوخ ، ارف  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  رگید  نا  ربمایپ  سپـس  دنـشوپ ،
دمح ياول  هک  ارم  مچرپ  دـنناوخ و  ارف  دراد  نم  اب  هک  یتلزنم  نم و  اب  وا  یـشیوخ  رطاخ  هب  ار  بلاـط  یبا  نب  یلع  هاـگ  نآ  .دنـشوپ 

.دنراد رارق  مچرپ  نآ  ریز  وا  زا  سپ  نا  ربمایپ  همه  مدآ و  دنهد و  وا  تسد  هب  تسا 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  هب  سپس 

: دنک ادن  شرع  زا  ییدانم  و  دنشوپ ، وت  رب  يا  هلح  هاگ  نآ  یتسیا ، یم  لیلخ  میهاربا  نم و  نایم  ات  ینک  یم  تکرح  مچرپ  نآ  اب  وت 

و میهاربا ، تردپ  تسا  يا  هدنب  بوخ 
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دنـشوپ هماج  ارم  هک  هاگ  نآ  و  دنناوخ ، زین  ار  وت  دـنناوخ  ارم  هک  هاگ  نآ  هک  داب  یناگدژم  ار  وت  یلع ! تردارب  تسا  يردارب  بوخ 
(141  ) .يدرگ یم  هدنز  زین  وت  موش  یم  هدنز  نم  هک  هاگ  نآ  و  دنشوپ ، زین  ار  وت 

( دمحا دنسم  مالسلا و  هیلع  یلع  لئاضف  )

تسا هدش  دای  مسق  اب  هک  ترضح  نآ  لئاضف 

: دیوگ کلام  نب  سنا 

هک اـجنآ  اـت  درک  گـنرد  يرادـقم  لوا  تعکر  رد  دـناوخ و  اـم  اـب  ار  رـصع  زاـمن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يزور 
: تفگ تشادربرس و  سپس  تسا ، هداد  يور  یتلفغ  ای  وهس  میتشادنپ 

: دومرف درک و  ور  ام  هب  دوخ  هدراهچ  بش  هام  نوچ  هرهچ  اب  هاگ  نآ  دناوخ ، هاتوک  ار  زامن  هیقب  و  هدمح ، نمل  هللا  عمس 

؟ منیب یمن  ار  بلاط  یبا  نب  یلع  میومع  رسپ  ردارب و  ارچ 

: میتفگ

، ادخ لوسر  يا  میا  هدیدن  ار  وا  مه  ام 

: دومرف دنلب  يادص  اب  ترضح 

: داد خساپ  اهفص  رخآ  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ومع ! رسپ  يا  یلع ، يا 

: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هللا ، لوسر  ای  کیبل 

: دیوگ سنا  .ایب  نم  کیدزن 

هب یضترم  دیناسر و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  ار  دوخ  راصنا  رجاهم و  شود  رس و  زا  تفاکش و  یم  ار  اهفـص  هتـسویپ  وا 
: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دش ! کیدزن  یفطصم 

؟ يدنام زاب  لوا  فص  زا  ارچ 

: تفگ مالسلا  هیلع  یلع 

هاگان تفگن ؛ مخساپ  یسک  مدز و  ادص  ار  نیـسح  نسح و  متفر و  مالـسلاامهیلع  همطاف  لزنم  هب  هن ، ای  مراد  وضو  هک  متـشاد  کش 
: تفگ دز و  ادص  ارم  رس  تشپ  زا  یسک 

بآ و زا  رپ  یلطس  نآ  رد  مدید و  یتشط  متشگرب ، دوخ  تشپ  هب  .رگنب  تشپ  هب  نسحلاوبا  يا 
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سپـس کـشم ، يوب  لـسع و  معط  هرک و  یمرن  هب  دوب  یبآ  متخاـس ، وضو  بآ  نآ  زا  متـشادرب و  ار  هلوح  .هلوح  کـی  نآ  يور  رب 
يدنخبل ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تشادرب ! یـسک  هچ  تشاذگ و  ار  هلوح  لطـس و  یـسک  هچ  مدیمهفن  مدنادرگرب و  يور 

: دومرف دیسوب و  ار  شیناشیپ  دیشک و  شوغآ  رد  ار  وا  دز و  یلع  هرهچ ي  رد 

مالـسلا هیلع  لیئربج  تخاس  هدامآ  زامن  يارب  ار  وت  هک  نآ  و  نیرب ، تشهب  زا  بآ  دوب و  تشهب  زا  لطـس  نآ  مهدن ؟ هدژم  ار  وت  ایآ 
تفرگ ارم  هناش  نادنچ  لیفارسا  تسوا ، تسد  رد  مناج  هک  نآ  هب  دنگوس  مالسلا ، هیلع  لیئاکیم  داد  تتسد  هب  هلوح  هک  نآ  و  دوب ،

: تفگ نم  هب  و  يدیسر ، زامن  هب  وت  ات  تشاد ) هاگن  عوکر  رد  (و 

تسد رد  دمحم  ناج  هک  نآ  هب  دنگوس  ( 142 ! ) دسر ارف  هار  زا  تسوت  يومع  رـسپ  وت و  سفن  هلزنم  هب  هک  سک  نآ  ات  نک  گنرد 
ار نآ  باوث  یـسرب و  نم  زاـمن  هب  یلع ) يا   ) وت اـت  تشاد  هاـگن  عوکر ) رد   ) میاـهوناز يور  رب  ارم  تسد  هتـسویپ  لیفارـسا  تسوا ،

.یبایرد

!؟ دـنراد یم  تسود  ار  وت  نامـسآ  يالاب  رد  ار  وا  ناگتـشرف  ادـخ و  هکنآ  لاح  دـننک  یم  شنزرـس  وت  یتسود  هرابرد  ارم  مدرم  ایآ 
(143)

: دیوگ هللا  یضر  رباج 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دیسر ، هار  زا  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هک  میدوب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دزن 
: دومرف ملس  و 

: دومرف داهن و  نآ  هب  تسد  دومن و  هبعک  هب  ور  هاگ  نآ  .دمآ  امش  دزن  هب  یلع  مردارب  انامه 

هک نآ  هب  دنگوس 
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.دنراگتسر تمایق  رد  وا  نایعیش  نیا و  تسوا ، تسد  رد  مناج 

: دومرف سپس 

رد و  رت ، لماع  ادـخ  رما  هب  و  رترادافو ، ادـخ  دـهع  هب  امـش  همه  زا  و  هدروآ ، نامیا  نم  اب  هک  تسا  یـسک  نیتسخن  امـش  نایم  رد  وا 
: دش لزان  هیآ  نیا  تقو  نیا  رد  .تسا  رتدنمجرا  دنوادخ  دزن  رت و  فصنم  میسقت  رد  و  رت ، لداع  تیعر  نایم 

(« 144  ) هیربلا ریخ  مه  کئلوا  تاحلاصلا  اولمع  اونمآ و  نیذلا  نا  »

« دنناگدیرفآ نیرتهب  دندرک  هتسیاش  راک  هدروآ و  نامیا  هک  نانآ  »

: دنتفگ یم  دیسر  یم  ارف  هار  زا  مالسلا  هیلع  یلع  هاگ  ره  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نارای  و 

نامه وت  هرابرد  نم  نارای  زا  یهورگ  هک  دوب  نیا  هن  رگا  تسوا ، تسد  رد  مناج  هک  نآ  هب  دنگوس  ( 145  ) .دمآ ناگدیرفآ  نیرتهب 
زج ینکن  روبع  یهورگ  چیه  رب  هک  متفگ  یم  وت  هرابرد  ینخس  انامه  دنتفگ ، مالـسلا  هیلع  حیـسم  هرابرد  نایاسرت  هک  دنتفگ  یم  ار 
هب دنگوس  ( 146  ) .وت زا  نم  ینم و  زا  وت  هک  سب  ار  وت  نیمه  یلو  دـنریگرب ، افـش  كربت و  يارب  ار  تیوضو  بآ  اپ و  كاـخ  هکنآ 

هکنانچ دـگنج -  یم  نآرق  لیوات  ساسا  رب  مدرم  اب  نم  زا  سپ  هک  تسا  يدرم  امـش  نایم  رد  انامه  تسوا ، تسد  رد  مناج  هک  نآ 
نتـشک ور  نیمه  زا  و  دنهد ، یم  دنوادخ  ییاتکی  هب  یهاوگ  مدرم  نآ  هک  یلاح  رد  مدـیگنج -  نآ  لیزنت  ساسا  رب  ناکرـشم  اب  نم 

رد مناج  هکنآ  هب  دـنگوس  ( 147  ) دـنریگ یم  هدرخ  وا  رب  دـننز و  یم  نـعط  یلع )  ) ادـخ یلو  رب  دـیآ و  یم  نارگ  نارگید  رب  ناـنآ 
امش ات  دنرواین  نامیا  و  دنروآ ، نامیا  ات  دنیآ  یمن  رد  تشهب  هب  مدرم  تسوا ، تسد 
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ار نادـناخ  ام  سکچیه  تسوا ، تسد  رد  مناـج  هکنآ  هب  دـنگوس  ( 148  ) .دـنرادب تسود  شلوسر  ادـخ و  رطاخ  هب  ار  تیب ) لـها  )
(149  ) .دوش خزود  لخاد  هکنآ  رگم  دراد  یمن  نمشد 

یم لخاد  ار  تیب ) لها   ) امش تسخن  مریگ  تسد  هب  ار  تشهب  رد  هقلح  هک  هاگنآ  تخیگنارب ، ربمایپ ي  هب  ارم  هکنآ  هب  دنگوس   - 8
(150  ) .مزاس

مالسلا هیلع  یلع  ماما  هرابرد  نادنمشناد  راتفگ 

: تفگ دندیسرپ ، فوصت  ملع  رد  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تلزنم  زا  ار  دینج 

وا رخآ  دـیبات ، یمن  رب  اهلد  هک  میدرک  یم  لقن  وا  زا  ملع  نیا  زا  اهزیچ  اـم  دزادرپ ، اـم  هب  یکدـنا  هک  دـنداد  یم  ماـما  اـهگنج  رگا  »
(151 «! ) تسا نانمؤملاریما 

: تفگ دندیسرپ ، شترضح  لئاضف  زا  ار  نالضاف  زا  یکی 

لئاضف همه  نیا  اب  و  دنتـشاد ، ناهنپ  ار  وا  لئاضف  هیقت  سرت و  زا  شناراداوه  دسح و  زا  شنانمـشد  هک  يدرمدار  هراب  رد  میوگ  هچ 
(152  ) .تسا هدرک  رپ  ار  ملاع  برغ  قرش و  وا  راکشآ 

: لبنح نب  دمحا 

هدیسرن ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نارای  زا  کی  چیه  هرابرد  هدیسر  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هرابرد  هک  یلئاضف 
(153  ) .تسا

: يدقاو قاحسا  نب  دمحم 

يارب ناگدرم  ندرک  هدـنز  یـسوم و  يارب  اصع  هزجعم  نوچ  دوب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تازجعم  زا  مالـسلا  هیلع  یلع 
(154  ) مالسلا هیلع  یسیع 

(: هرس سدق   ) ییوخ هللا  هیآ 

، هن ارچ  .تسا  یهلا  یحو  نآرق  هک  تسا  لیلد  ییاهنت  هب  دوخ  تغالب -  رد  تراهم  همه  نآ  اـب  نآرق -  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـمیا 
(155  ) تسا یهلا  فراعم  رد  هنومن  نیرترب  ییوگ و  اسر  ینخس و  اویش  دنوادخ  وا  هک 

: ضورع ملع  بحاص  دمحا  نب  لیلخ 

هک تسا  لیلد  همه ، زا  وا  يزاین  یب  وا و  هب  یگمه  زاین 
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(156  ) .تسا همه  ياوشیپ  وا 

: یلع هبوبحم  يدهم  رتکد 

يوس ره  رب  تفرعم  هکنآ  یب  تفاـی  تسد  تفرعم  يوس  ره  رب  یلع  و  دـبای ، هطاـحا  وا  رب  تفرعم  هکنآ  یب  تفاـی  هطاـحا  تفرعم  رب 
(157  ) .دبای تسد  يو 

: تداعس رتکد 

یتما وا  دوبن ، مهارف  نارگید  يارب  هک  دوب  یگرزب  تازایتما  ار  بلاط  یبا  نب  یلع  هک  دـنرواب  نیا  رب  ناسیون  هریـس  ناـخروم و  همه 
(158  ) .دوب هتفای  رولبت  نت  کی  رد  هک  دوب 

: قادرج جرج  برع  یحیسم  هدنسیون 

رد وا  هک  دـش ؛ دوخ  تمظع  دیهـش  یلع  دوب ؛ نیـشنمه  رای و  یلک  حور  اب  هک  دوب  برع  درم  نیتسخن  بلاـطوبا  دـنزرف  نم ، رظن  رد 
نیتسار ماقم  ردق و  نایزات  زگره  .تشذگ  رد  ادـخ  قشع  زا  راشرـس  یلد  اب  وا  تشاد ، بل  ود  نایم  رد  ار  زامن  هک  درپس  ناج  یلاح 

(159  ) .دنداهن یم  قرف  هزیرگنس  رهوگ و  نایم  هک  دنتساخرب  یمدرم  نانآ  یسراپ  ناگیاسمه  زا  هکنآ  ات  دنتخانشن  ار  يو 

: دیدحلا یبا  نبا 

نینچ ار  درم  نیا  هک  يادـخ  هزنم  درپـس ! وا  تسد  هب  ار  شمامـض  داـهن و  یلع  راـیتخا  رد  ار  دوـخ  ناـس  هچ  هک  رگنب  تحاـصف  هـب 
اب يانشآ  رد  تشادن ، نامیکح  اب  یـشزیمآ  هکنآ  اب  هکم  برع  نادنزرف  زا  یناوجون  دیـشخب ! هیامنارگ  ياه  یگژیو  اهبرپ و  يایازم 

رتهاگآ یقالخا  لئاسم  هب  طارقـس  زا  دومنن  قالخا  ملع  نادنمـشناد  اب  یترـشاعم  هچرگ  و  دمآ ، رـس  وطـسرا  نوطالفا و  زا  تمکح 
فلخ هب  دـیدرگ ! نیمز  يور  رـشب  نیرتروالد  اما  وجگنج -  هن  دـندوب  رجات  نایکم  هک  دـیلابن -  ناروالد  ناـیم  رد  دـنچ  ره  و  دـش ،

: دنتفگ رمحا 

؟ ماطسب ای  هسبنا  ای  یلع  دنرتریلد ؛ مادک 

: داد خساپ 

نآ اب  هن  دیجنس  نایمدآ  رشب و  دارفا  اب  ار  ماطسب  هسبنا و 
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.تسا رتارف  تیرشب  دح  زا  هک  سک 

: دنتفگ

: تفگ .وگب  يزیچ  لاح  ره  هب 

(160 ! ) .دزاتب نانآ  هب  هک  نآ  زا  شیپ  دننک  یهت  بلاق  ود  ره  دنز ، نانآ  يور  هب  یبیهن  یلع  رگا  دنگوس ، ار  ادخ 

: ماظن

ولغ طارفا و  هب  دراذـگ  ماـمت  گنـس  وا  قـح  رد  رگا  تسا ، تخـس  یـشیامزآ و  يراـتفرگ و  هیاـم  ار  هدـنیوگ  بلاـط ، یبا  نب  یلع 
زا یهاگآ  هک  تسا  غیتس  دنلب  نابززیت و  فیرظ و  نادنچ  مه  هنایم  دح  دـتفا ؛ رد  هانگ  یتشز و  هب  دـهاکب  شقح  زا  رگا  و  دـماجنا ،

(161  ) .دنمشوه كریز و  هدنیوگ  رب  رگم  دیآ  راوشد  یسب  نآ  رب  دوعس  نآ و 

: يزار رخف 

(162  ) .تسا هدز  گنچ  دوخ  يایند  نید و  رد  یمکحم  زیواتسد  هب  اقح  دهد ، رارق  دوخ  ینید  ياوشیپ  ار  یلع  هک  ره 

: دیوگ انیس  نبا 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نارای  رگید  اب  وا  تبسن  تسا ، یهلا  ریگارف  بلق  ایوگ و  مالک  هیلع -  هللا  تاولص  بلاط -  یبا  نب  یلع 
(163  ) .دوب هتشگ  ادخ  تاذ  رد  سوسمَم  ادخ  هب  یکیدزن  تدش  زا  وا  تاذ  و  دوب ، سوسحم  هب  لوقعم  تبسن  ملس 

: لیلخ ناربج 

دوخ موق  هن  یموق  غارس  هب  دندمآرد و  دوخ  رهش  هن  يرهش  هب  هک  تفگ ، عادو  ار  ایند  شنیب  اب  نا  ربمایپ  همه  شور  هب  زین  یلع  ماما 
(164  ) .دنتسیز دوخ  نامز  هن  ینامز  رد  دنتفر و 

: دیوگ وا  مه  و 

(165  ) .تسا یناکم  نامز و  ره  رد  نایب  حور و  هشیدنا و  نارس  زا  یکی  یلع  دیدرت  یب 

: دیوگ دیدحلا  یبا  نبا 

نید لها  اب  يا  هنایم  هکنآ  اب  نافوسلیف  دـنزرو ، یم  رهم  وا  هب  دـنا  هتفریذـپن  ار  مالـسا  هکنآ  اب  همذ  لها  هک  يدرم  هراـبرد  میوگ  هچ 
، دنرامش یم  شگرزب  دنرادن 
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رب ار  وا  سکع  ملید  كرت و  ناهاش  و  دـننک ، یم  شقن  دوخ  ياـه  هاگـشتسرپ  اـه و  هسینک  رد  ار  وا  لیامـش  گـنرف  مور و  ناـهاش 
(167  ) و ( 166  ) .دنیامن یم  کح  دوخ  ياهریشمش 

تسا رفاک  مالسلا  هیلع  یلع  نمشد 

: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

قح رد  هک  ره  .تسا و  هدیگنج  شلوسر  ادخ و  اب  تسا و  رفاک  دزرو  ینمشد  تمواقم و  تفالخ  هرابرد  یلع  اب  نم  زا  سپ  هک  ره 
: دومرف و  ( 168  ) .تسا رفاک  دنک  کش  یلع 

یلع هب  و  ( 169  ) .رفاک دور  نوریب  نآ  زا  هک  ره  و  تسا ، نمؤم  دوش  دراو  نآ  زا  هک  ره  تسادـخ ، شزرمآ  باب  بلاط  یبا  نب  یلع 
: دومرف مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب 

نبا رباج و  تیاور  هب  ( 170  ) .تسا هدش  رفاک  اقح  دنکن  يوریپ  وت  زا  هک  ره  سپ  ما ، هداد  رارق  متما  دوخ و  نایم  يا  هناشن  ار  وت  نم 
: دومرف سابع 

: دومرف نامی  نب  هفیذخ  تیاور  هب  ( 171  ) .تسا هدش  رفاک  اقح  تسا ، مدرم  نیرتهب  یلع  دیوگن  هک  ره 

: دیوگ یفوک  هیطع  ( 172  ) .تسا رفاک  اقح  دریذپن  هک  ره  تسا ؛ رشب  نیرتهب  یلع 

: میتفگ دوب ، هداتفا  شناگدید  يور  رب  شناوربا  يریپ  زا  میدش ، دراو  يراصنا  هللادبع  نب  رباج  رب 

: تفگ وگب ، یلع  زا  ام  يارب 

: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ( 173  ) .تساهرشب نیرتهب  زا  وا 

هب كرـش  وا  يارب  نتخاس  کیرـش  ادـخ ، هب  رفک  وا  هب  رفک  تسا ، بلاط  یبا  نب  یلع  نم  زا  سپ  امـش  رب  ادـخ  تجح  هفیذـخ ، يا 
(174  ) .تسادخ راکنا  وا  راکنا  و  وا ، رد  نعط  ادخ و  زا  فارحنا  وا  هب  ندز  نعط  وا و  زا  فارحنا  ادخ ، رد  کش  وا  رد  کش  ادـخ ،

: دومرف و 

سپ هک  ره 
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، دـنک راـکنا  ارم  توبن  هک  ره  و  تسا ، هدرک  راـکنا  متاـیح  رد  ارم  توـبن  هک  تسا  یـسک  نوـچ  دـنک  راـکنا  ار  یلع  تماـما  نم  زا 
: دومرف يرصب  نسح  هب  اهنع -  هللا  یضر  هملس -  ما  ( 175  ) .تسا هدومن  راکنا  ارم  راگدرورپ  تیبوبر 

هنرگ هدید و  منامـشچ  و  دنوش ، رک  هنرگ  هدینـش و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  مشوگ  ود  هک  میوگ  یثیدـح  ار  وت 
هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  رگا  دنک  لال  ار  منابز  و  دنز ، یمهفان )  ) رهم نآ  رب  دنوادخ  هنرگ  هتفرگ و  ارف  ار  مبلق  و  دنوش ، روک 

: دومرف یم  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هب  هک  مشاب  هدینشن  ملس  هلآ و 

(176  ) .دنک رادید  منـص  تب و  شتـسرپ  اب  ار  وا  هکنآ  زج  دنکن  رادید  وت  تیالو  راکنا  اب  ار  ادخ  تمایق  رد  يا  هدنب  چـیه  یلع ، يا 
: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

: دومرف و  ( 177  ) .رفاک رگم  دنک  یمن  در  هدومرف  مالسلا  هیلع  یلع  هرابرد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  ار  هچنآ  سک  چیه 

دومن راکنا  ار  وا  هک  ره  و  تسا ، نمؤم  تخانـش  ار  وا  ماقم )  ) هک ره  شناگدـنب ، لیلج و  زیزع و  يادـخ  نایم  تسا  يا  هناـشن  ماـما 
: دومرف و  ( 178  ) .تسا رفاک 

.دـیآرد خزود  شتآ  هب  دـنک  راکنا  ار  وا  هک  ره  و  تسا ، رفاـک  دزرو  تفلاـخم  وا  اـب  هک  ره  تسا ، تیادـه  باـب  مالـسلا  هیلع  یلع 
: دومرف و  ( 179)

هللا یلـص  ادخ  لوسر  ( 180  ) .درم دـهاوخ  ینارـصن  ای  يدوهی  دـنک  راکنا  ار  وا  هک  ره  تسا ، بجاو  شتعاطا  هک  یماـما  تساـم  زا 
: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و 

تیلهاج گرم  هب  دسانشن ، ار  دوخ  ماما  دریمب و  هک  ره 
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: دومرف و  ( 181  ) .تسا هدرم 

هدننک راکنا  و  نمؤم ، نانآ  هب  هدننک  رارقا  تسا …  مئاق  ناش  رخآ  بلاط و  یبا  نب  یلع  نانآ  لوا  دنرفن ؛ هدزاود  نم  زا  دـعب  ناماما 
(182  ) .تسا رفاک  نانآ 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  لیامش  لامج و 

: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

هودـنا میهاربا ، یتسود  حون ، یـسرتادخ  مدآ ، يراـگزاس  لـیئربج ، تلـالج  لـیئاکیم ، هبتر  لیفارـسا ، تبیه  هب  دراد  تسود  هک  ره 
هب دیاب  درگنب ، دمحم  يوخ  بح و  یسیع و  زیهرپ  سنوی ، تنس  ییحی ، دهز  بویا ، ربص  یـسوم ، تاجانم  فسوی ، لامج  بوقعی ،

يدحا يارب  هدرک و  عمج  وا  رد  دنوادخ  ار  همه  تسوا و  رد  ایبنا  ياه  تلصخ  زا  تلـصخ  دون  هک  درگنب  یلع  هب  دیاب  درگنب ، یلع 
: دیوگ یعفاش  يروفص  نمحرلادبع  خیش  همالع  ( 183  ) .تسا هدرکن  عمج  وا  ریغ 

نآ يالاب  هک  تشاد  گرزب  یمکش  هدراهچ و  بش  هام  نوچ  ییابیز  يور  تشرد و  هایس و  ینامشچ  دوب ، تماق  نایم  ترـضح  نآ 
دنوادخ دوب ؛ ماف  میس  گنت  نوچ  شندرگ  تشپ ، مک  شرس  يوم  تشپرپ ، شفیرش  نساحم  دوب ، اذغ  ياج  نآ  ریز  ملع و  هنیجنگ 

: دیوگ روظنم  نبا  ( 184  ) .داب دونشخ  سابع  هزمح و  شیاهومع  لیقع و  رفعج و  شناردارب  شردام و  وا و  زا 

: هک هدمآ  هللا  همحر  سابع  نبا  ثیدح  رد 

هب شیروالد  تعاجش و  هام ، هب  شوترپ  رون و  دنام ؛ یم  راهبون  لصف  ناشورخ و  رهن  نامد و  ریـش  نابات و  هام  هب  نانمؤم ، ریما  یلع ،
: دیوگ زین  و  ( 185  ) .دوب دننام  راهبون  هب  شئایح  یمرخ و  و  رهن ، هب  شیاخس  دوج و  ریش ،

: هدمآ هللا  همحر  سابع  نبا  ثیدح  رد 

.تسا رس  ولج  زا  یناشیپ  فرط  ود  يوم  نتخیر  هصرش  ای  هصرش  .مدیدن  مالسلا  هیلع  یلع  هصرش  زا  رتابیز  نم 

همالع
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: دیوگ یعفاش  هحلط  نب  دمحم 

ولج يوم  تشاد ، تشپرپ  دـنلب و  ینـساحم  گرزب و  یمکـش  دوب ، تماـق  ناـیم  مشچ و  تشرد  نوگمدـنگ ، هزبـس و  ترـضح  نآ 
هدوس زج  هدومنن  فیصوت  ندرک  باضخ  هب  ار  وا  ناملاع  زا  کی  چیه  دوب ، هتشگ  دیپس  شتروص  رس و  ياهوم  دوب و  هتخیر  شرس 

: تسا هتفگ  هک  هلظنح  نب 

نآ سپس  هدرک ، یم  باضخ  ترضح  نآ  دیاش  تسا ، هدرکن  لقن  نینچ  وا  ریغ  و  دوب ، نیگنر  شتروص  يوم  هک  مدید  ار  یلع  نم 
هک تسا  يراج  ناگدنیوگ  نابز  رب  هتـشون و  ناگدنـسیون  ياه  باتک  رد  هدید ، ناگدـننیب  هتفگ ، نارازگربخ  .تسا  هدرک  كرت  ار 

هدمآرد شترضح  صاخ  مان  تروص  هب  هک  اجنآ  ات  تسا  نیطبلا » عزنالا   » هدمآ تسار  وا  تماق  هب  هک  ترضح  نآ  هژیو  تافـص  زا 
هنسرگ يارب  عوبطم  ياذغ  زا  رتذیذل  هدنونش  يارب  دزاون و  یم  ار  اهـشوگ  تفـص  ود  نیا  يانعم  رد  هک  ییاهزیچ  هلمج  زا  .تسا و 

: هک نآ  تسا  ناساره  لد  يارب  تینما  هدمآ و  ناج  هب 

هنابش دومن و  یم  يوریپ  وا  شور  هار و  زا  تشاد و  رارق  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  میقتـسم  تیبرت  تحت  نوچ  ترـضح  نآ 
رد ار  دوخ  هجوت  شـشوک و  همه  تشاد و  نت  هب  ار  وا  يوریپ  هماج  دوب و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ناـمرف  هب  شوگ  زور 

هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  يامن  مامت  هنییآ  سانـشب » شقیفر  زا  ار  یـسک  ره   » هتفگ هب  انب  هصالخ  درب و  یم  راک  هب  ترـضح  نآ  يوریپ 
هک ییافص  اب  دیبات و  وا  رد  توبن  قافآ  رد  رشتنم  راونا  زا  هک  دیشخب  هزیکاپ  یناج  ار  وا  دنوادخ  دوب ، ملس  هلآ و 
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کیدزن زا  نینچ  يرون  نتـشاد  اـب  و  درک ، سکعنم  دوخ  رد  ار  یقـالخا  ياـه  تمارک  هدیدنـسپ و  ياـه  يوخ  همه  تروص  تشاد 
هب ارتفا  غورد و  ياه  یگدولآ  كرـش و  تاملظ  زا  یگزیکاپ  نادب  و  دنام ، كاپ  قافن  زیتس  یـصلاخان و  رفک و  ترودـک  هب  ندـش 

و دروآ ، نامیا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  دیدرت  یب  هک  دوب  نادرم  زا  سک  نیتسخن  ور  نیمه  زا  و  داتفا ، ادج  یلک 
ناج وا  رد  یهارمگ  کش و  ياهدومن  لطاب و  نایادـخ  اهتب و  زا  مارحلا  دجـسم  ندرک  كاپ  اه و  همـسجم  اهتب و  نتـسکش  هب  قشع 

هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  موادم  یهارمه  تهج  هب  و  دندناوخ … ) كرـش  زا  هدنکرب  ینعی  عزنا »  » ار وا  ور  نیمه  زا  و   ) تفرگ
هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  دوخ -  حیحص  باتک  رد  يذمرت  لقن  هب  هک -  اجنآ  ات  دوزفا  یم  وا  ملع  رب  هتـسویپ  دنوادخ  ملـس  هلآ و 

: دومرف وا  قح  رد  ملس  هلآ و 

لح ار  هدیچیپ  ماکحا  لکشم و  عیاقو  تخس و  يایاضق  دوخ  راشرس  ملع  اب  ترضح  نآ  .تسا و  نآ  هزاورد  یلع  مملع و  رهـش  نم 
ناـگمه هدـید  هب  دوب  هدیـشخب  وا  هب  دـنوادخ  هک  یتـمکح  ره  رد  دروخ و  یم  مشچ  هب  وا  زا  يرثا  یملع  ره  رد  .دومن  یم  لـصف  و 

راشرس ترضح  نآ  نورد  نوچ  و  دشاب ، هتـشاد  رپ  گرزب و  یمکـش  هک  دنیوگ  یم  یـسک  هب  نیطب  اریز  دندناوخ ، نیطب  ار  وا  دمآ 
ملع زا  راشرس  ینعی  نیطب  ار  وا  رابتعا  نیا  هب  تشاد  ار  وا  ياذغ  مکح  تمکح  ملع و  ماسقا  عاونا و  دوب و  تمکح  ملع و  زا 
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نیدب شترـضح  يارب  مان  نیا  يرآ  .دنیوگ  نیطب  ار  وا  تسا  رپ  ینامـسج  ياذغ  زا  شمکـش  هک  یـسک  دننام  دندناوخ ، تمکح  و 
 … دنا هدومن  ادها  ناگدنسیون  ملق  نابز  هب  هتفای  هر  ربهر و  نایوار  هک  تسا  ییانعم  نامه  نیا  تسا و  رابتعا 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  ینتورف 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

یم ریمخ  درآ و  مالـسلاامهیلع  همطاـف  و  دز ، یم  وراـج  دیـشک و  یم  هاـچ  زا  بآ  درک و  یم  عـمج  مزیه  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما 
: هدمآ دمحا  لئاضف »  » هطب و نبا  هنابا »  » باتک رد  .تخپ  یم  نان  تخاس و 

: دنتفگ دنریگب و  ار  وا  هک  دندیود  مدرم  درب ، دوخ  اب  تفرگ و  دوخ  يابع  رانک  رد  ار  نآ  دیرخ و  امرخ  هفوک  رد  ترضح  نآ 

.میرب یم  ار  نآ  ام  نانمؤم  ریما  يا 

: دومرف

: دیوگ بولقلا » توق   » رد یکم  بلاط  وبا  .تسا  رت  هتسیاش  نآ  لمح  هب  دوخ  لایع ، بحاص 

: دومرف یم  درک و  یم  لمح  دوخ  تسد  هب  ار  کمن  امرخ و  مالسلا  هیلع  یلع 

هلایع یلا  عفن  نم  رج  ام  هلامک  نم  لماکلا  صقنی  ال 

« .دربب دوخ  اب  دنک و  لمح  شلایع  يارب  ار  یعفانم  هک  دهاک  یمن  یمدآ  لامک  زا  »

: دیوگ یلع  نب  دیز 

زور نابرق ، دـیع  زور  رطف ، دـیع  زور  تفر : یم  هار  هنهرب  اپ  تفرگ و  یم  تسد  هب  ار  دوخ  ياه  شفک  دروم  جـنپ  رد  ترـضح  نآ 
: دومرف یم  هدرک ، تکرش  هزانج ، عییشت  رد  نارامیب و  تدایع  يارب  زامن ،) يارب  تکرح  ماگنه  زور  هس  ره   ) هعمج

: دیوگ ناذاز  .مشاب  هنهرباپ  اهنآ  رد  هک  مراد  تسود  تسا و  یهلا  یهاگیاج  اهنیا 

رذـگ لاقب  هدنـشورف و  رب  و  درک ، یم  يرای  ار  فیعـض  ییامنهار و  ار  هدـشمگ  تفر و  یم  هار  اهرازاب  رد  ییاـهنت  هب  ترـضح  نآ 
: دناوخ یم  ار  هیآ  نیا  دوشگ و  یم  شیارب  ار  نآرق  هدومن 

اولع نودیری  نیذلل ال  اهلعجن  هرخالا  رادلا  کلت  »
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(186 « ) .نیقتملل هبقاعلا  اداسف و  ضرالا و ال  یف 

نآ زا  وـکین  تبقاـع  و  دـنرادن ، يراـکهبت  یـشکندرگ و  دـصق  نـیمز  رد  هـک  مـیا  هداد  رارق  یناـسک  يارب  ار  ترخآ  يارــس  نـیا  »
« .تسا ناراگزیهرپ 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

، دنداتفا هار  هب  وا  رس  تشپ  اهنآ  دش و  نوریب  دوخ  نارای  يوس  هب  هراوس  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما 

.هدومن نانآ  هب  ور  ترضح 

: دومرف

؟ يراد يراک  ایآ 

: دنتفگ

.مینک یهارمه  ار  وت  هک  میراد  تسود  یلو  نانمؤم ، ریما  نیا  هن ،

: دومرف

، دـنداتفا هار  هب  شترـضح  رـس  تشپ  رگید  راب  .تسا و  هدایپ  يراوخ  هراوس و  داسف  هیاـم  هراوس ، اـب  هداـیپ  یهارمه  هک  دـیدرگزاب ،
: دندومرف

رهش هب  مالـسلا  هیلع  ماما  دورو  ماگنه  .تسا  قمحا  نادرم  لد  داسف  هیام  نادرم ، رـس  تشپ  رد  ناهارمه  ياپ  يادص  هک  دیدرگزاب ،
: دومرف ماما  دندیود ، وا  ربارب  رد  هدایپ  اجنآ  ياه  ناقهد  رابنا 

؟ دیدرک هک  تسا  يراک  هچ  نیا 

: دنتفگ

.منک یم  میظعت  ار  دوخ  ناریما  هلیسو  نیدب  ام 

: دومرف

ترخآ رد  دینکفا و  یم  تمحز  جنر و  هب  ار  دوخ  ایند  رد  مه  امـش  دنرب و  یمن  راک  نیا  زا  يدوس  امـش  ناریما  هک  دنگوس  ادـخ  هب 
يدنمدوس یتحار  هچ  و  دـشاب ! باذـع  رفیک و  نآ  سپ  رد  هک  تسا  يرابنایز  تمحز  جـنر و  هچ  و  دـیزاس ، یم  راچد  تواقـش  هب 

(188  ) و ( 187 ! ) دشاب هتشاد  هارمه  هب  ار  شتآ  زا  ناما  هک  تسا 
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مالسلا هیلع  یلع  ماما  تباهم 

همه هدیاف  دیزم  يارب  ام  هک  هدومن  ناشیا  تباهم  تبیه و  هب  هراشا  هیواعم  ربارب  رد  ترضح  نآ  زا  دوخ  فیصوت  رد  متاح  نب  يدع 
: میروآ یم  ار  ربخ 

: دیوگ هللا  همحر  یمق  ثدحم 

: تفگ هیواعم  دش ، دراو  نایفس  یبا  نب  هیواعم  رب  متاح  نب  يدع  هک  تسا  تیاور 

 - دوب هفرط  فراط و  فیرط ، ياه  مان  هب  وا  نادنزرف  شروظنم  دندش - ؟ اجک  تافرط  يدع ، يا 
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: تفگ يدع 

.دندش هتشک  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  باکر  رد  نیفص  گنج  رد 

: تفگ هیواعم 

: تفگ يدع  تشاد ! هاگن  بقع  ار  دوخ  نارسپ  داتسرف و  نادیم  هب  ار  وت  نارسپ  هک  دادن  فاصنا  وت  اب  بلاطوبا  رسپ 

: تفگ هیواعم  ( 189  ) .ما هدنام  هدنز  نم  دش و  هتشک  وا  هک  مدادن  فاصنا  مالسلا  هیلع  یلع  اب  نم  هکلب 

.نک فیصوت  میارب  ار  یلع 

: تفگ يدع 

.تسا رتهب  يرادب  فاعم  ارم  رگا 

.مراد یمن  تفاعم  تفگ :

: تفگ يدع 

زا ملع  شبناوج و  زا  تمکح  دومن ، یم  يرواد  عطق  هب  تفگ و  یم  نخس  لدع  هب  دوب ، دنمناوت  رگنرود و  رایسب  وا  دنگوس  ادخ  هب 
کشا دنگوس  ادخ  هب  وا  تشاد ، سنا  نآ  ییاهنت  بش و  هب  تشاد و  تشحو  شقرب  قرز و  ایند و  زا  دیشوج ، یم  شدوجو  یحاون 

ینامیشپ دروخ و  یم  هودنا  دوخ  هتـشذگ ي  رب  دیـشک و  یم  باسح  دوخ  سفن  زا  ییاهنت  هاگ  هب  تشاد ، ینالوط  هشیدنا  ناوارف و 
خساپ ار  ام  شـسرپ  دوب ، ام  زا  یکی  نوچ  دوب  ام  اب  ات  ( 190 ، ) دوب دنیاشوخ  تخـس  كاروخ  یگدنز و  هاتوک ، سابل  ار  وا  درب ، یم 

اب شتباهم  زا  ام  دوب ، کیدزن  ام  هب  دوخ  تخاس و  یم  کیدزن  دوخ  هب  ار  ام  هکنیا  اب  و  تخاس ، یم  کیدزن  دوخ  هب  ار  ام  داد و  یم 
نایامن شدیراورم  هتـشر  نوچ  ياه  نادند  دنخبل  ماگنه  هب  میتخود ، یمن  وا  هب  هدـید  شتمظع  زا  و  تفگ ، میتسناوت  یمن  نخـس  وا 

وا تلادع  زا  فیعـض  تشادـن و  متـس  میب  وا  زا  يوق  دـیزرو ، یم  یتسود  ناتـسدیهت  اب  درمـش و  یم  گرزب  ار  نارادـنید  دـش ، یم 
رد ار  وا  دـندوب ، هتفر  ورف  ناگراتـس  هدـناشوپ و  ار  اـج  همه  بش  هایـس  هدرپ  هک  راـت  یبـش  رد  هک  مروـخ  یم  دـنگوس  .دوـبن  دـیمون 

رب شکشا  هک  مدید  تدابع  بارحم 
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کنیا یمه  ییوگ  تسیرگ ؛ یم  نیگهودنا  دنمدرد و  یمدآ  نوچ  دیچیپ و  یم  دوخ  هب  هدـیزگ  رام  دـننام  دـیتلغ و  یم  شنـساحم 
: تفگ یم  هک  مونش  یم  ار  وا  يادص  نآ 

هقالط هس  ار  وت  نم  تسا ، هدیـسرن  ارف  وت  نارود  زونه  بیرفب ، ار  يرگید  يا ؟ هدرک  ور  نم  هب  ای  يا  هدـش  نم  محازم  اـیآ  اـیند ، يا 
یمک رفـس و  يزارد  مک و  هشوت  زا  هآ  تسا ، كدنا  وت  شزرا  زیچان و  وت  شیع  تشاد ، مهاوخن  وت  هب  یتشگزاب  رگید  هک  ما  هدرک 

: تفگ و  ندرک ، كاپ  دوخ  نیتسآ  اب  ار  نآ  درک  عورش  دش و  يراج  هیواعم  کشا  اجنیا  رد  دنبلد ! رای 

: تفگ يدع  ینک ؟ یم  لمحت  هنوگچ  ار  وا  يرود  نونکا  دوب ؛ نینچ  نیا  وا  دنک ، تمحر  ار  نسحلاوبا  ادخ 

.دتسیا یمن  زاب  شمشچ  بآ  دوش و  یمن  کشخ  شکشا  زگره  هک  دنربب ، رس  شنماد  رد  ار  وا  دنزرف  هک  يردام  دننام 

: تفگ هیواعم 

: تفگ يدع  یتسه ؟ وا  دای  هب  هزادنا  هچ  ات 

(191 ( !؟ منک شومارف  ار  وا  هک  دراذگ  یم  راگزور  رگم 

: دنتفگ ترضح  نآ  هب 

؟ يدمآ بلاغ  دوخ  نامزرمه  رب  هلیسو  هچ  هب 

: دومرف

(192  ) .داد يرای  دوخ  لتق  هب  ارم  شدوخ  هکنآ  زج  مدشن  ور  هب  ور  يدرم  چیه  اب 

: دیوگ هللا  همحر  یضر  دیس 

(193  ) .تشاد ياج  اهلد  رد  هک  شترضح  تباهم  هب  دراد  هراشا  نخس  نیا 

 … هناصلاخ زامن 

.دندروآ گرزب  رتش  ود  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  يارب 

: دومرف باحصا  هب  ترضح 

ار رتش  ود  نیا  زا  یکی  ات  دهدن ، هار  دوخ  هب  ایند  رکف  هنوگ  چیه  نآ  رد  هک  دناوخب  زامن  تعکر  ود  تسه  یـسک  امـش  نایم  رد  ایآ 
.دادن خساپ  باحصا  زا  یسک  دومرف ، رارکت  راب  دنچ  ار  شیامرف  نیا  .مهدب  وا  هب 

ضرع تساوخ و  اپ  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
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: درک

! هللا لوسر  ای 

.مناوخب ار  زامن  تعکر  ود  نآ  مناوت  یم  نم 

: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

ضرع دـش ، لزان  لیئربج  داد  ار  زامن  مالـس  هک  یماگنه  دـش ، زامن  لوغـشم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  روآ ! ياـج  هب  بوخ  رایـسب 
: درک

: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هدب ! یلع  هب  ار  اهرتش  زا  یکی  دیامرف  یم  دنوادخ 

زا کی  مادک  درک  رکف  دوب  هتـسشن  دهـشت  رد  یلع  .دـهدن  هار  دوخ  هب  ار  ایند  روما  زا  يا  هشیدـنا  زامن  ماگنه  هک  دوب  نیا  نم  طرش 
: تفگ لیئربج  .دریگب  ار  اهرتش 

: دیامرف یم  دنوادخ 

دوب شدوخ  يارب  هن  دوب ، ادخ  يارب  شا  هشیدنا  دهدب ، ارقف  هب  دشکب و  دریگب ، ار  وا  تسا  رتقاچ  رتش  مادک  هک  دوب  نیا  یلع  فدـه 
رد زین  دنوادخ  .داد  وا  هب  ار  رتش  ود  ره  مالسلا  هیلع  یلع  زا  رکشت  رطاخ  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هاگنآ  .ایند  يارب  هن  و 

.هدومن ینادردق  ترضح  نآ  زا  يا  هیآ  نمض 

: دومرف

(194 « ) دیهش وه  عمسلا و  یقلا  وا  بلق  هل  ناک  نمل  يرکذل  کلذ  یف  نا  »

: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  سپس 

یم ار  شناهانگ  هدش و  دونشخ  وا  زا  دنوادخ  دهدن ، هار  دوخ  هب  ایند  روما  زا  يا  هشیدنا  نآ  رد  دناوخب و  زامن  تعکر  ود  سک  ره 
(195  ) .دزرمآ

 … هنابش ياوجن 

: دنک یم  لقن  ءادردوبا 

هب يروآ  رثات  گنهآ  زیگنا و  مغ  ياون  ناهگان  .متشذگ  یم  هنیدم  رد  راجن  ینب  ناتـسلخن  يالبال  زا  یناملظ  ياه  بش  زا  یکی  رد 
: دیوگ یم  نخس  نینچ  دوخ  يادخ  اب  بش  لد  رد  هک  تسا  یناسنا  مدید  دیسر و  مشوگ 
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-

! اراگدرورپ

هب ار  مناهانگ  زا  رایسب  هچ  يدرکن و  تبوقع  یتشذگرد و  دوخ  ملح  هب  مکلهم  ناهانگ  زا  رایسب  هچ 
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.يدرکن راکشآ  يدیشک و  اهنآ  يور  هدرپ  تمرک  فطل و 

! ایادخ

متسین راودیما  وت  شزرمآ  زج  هب  نم  اما  تسا ، هدرک  رپ  ار  ملامعا  همان  مناهانگ  هتشذگ و  وت  تیـصعم  ینامرفان و  رد  مرمع  هچ  رگا 
نآ تمـس  هب  رایتخا  یب  هک  درک  ملوغـشم  نانچ  زاونلد  يادص  نیا  .مرادن  دـیما  يرگید  زیچ  هب  وت  يدونـشخ  ترفغم و  زا  ریغ  هب  و 

یفخم ناتخرد  نایم  رد  ار  دوخ  .داتفا  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هب  ممشچ  ناهگان  مدیـسر ، ادص  بحاص  هب  ات  هدرک ، تکرح 
نآ رد  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  .موشن  ترـضح  نآ  تاـجانم  اـعد و  عناـم  هدـنامن و  مورحم  زاـین  زار و  ندینـش  زا  اـت  مدرک 

مالـسلا هیلع  یلع  ياه  تاجانم  هلمج  زا  زاب  .تخادرپ  هلان  يراز و  هیرگ و  اعد و  هب  هاگ  نآ  دـناوخ و  زامن  تعکر  ود  بش  تولخ 
: دوب نیا 

! اراگدرورپ

يراتفرگ منک ، یم  رکف  وت  باذع  تدش  رد  هاگره  دوش و  یم  کچوک  مرظن  رد  مناهانگ  مشیدنا ، یم  وت  تشذگ  وفع و  رد  نوچ 
: دومن اوجن  نینچ  هاگ  نآ  .دوش  یم  گرزب  نم  تبیصم  و 

وا یهد  نامرف  سپ  یـشاب ، هدرک  تبث  ار  نآ  وت  یلو  ما  هدرک  مشومارف  ار  نآ  دوخ  هک  منیبب  ار  یناهانگ  ملاـمعا  هماـن  رد  رگا  هآ ! - 
هب ناگتـشرف  دنهدن و  يدوس  ار  وا  هفیاط  هلیبق و  دنهدب و  تاجن  ار  وا  دنناوتن  شا  هداوناخ  هک  يراتفرگ  نآ  لاح  هب  ياو  .دیریگب  ار 

.دننکن محرت  يو  لاح 

: تفگ سپس 

هرارش یگدنزوس  تدش  زا  ياو  .دنک  یم  ادج  مه  زا  ار  ناسنا  ینوریب  ياضعا  دنازوس و  یم  ار  یمدآ  رگج  لد و  هک  یتشک  زا  هآ !
: دیوگ یم  ءادرد  وبا  .دزیخ  یم  رب  منهج  زا  هک  شتآ  ياه 

یتدم زا  سپ  .تسیرگ  تدش  هب  ترضح  زاب 
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: متفگ دوخ  اب  .دش  یم  هدید  وا  زا  یشبنج  تکرح و  هن  دیسر و  یم  شوگ  هب  وا  زا  ییادص  هن  رگید 

نیلاب رب  .منک  رادیب  حبص  زامن  يارب  ار  ناشیا  متساوخ  دش ، رجف  عولط  کیدزن  .هتفرگ  ارف  ار  وا  باوخ  يراد  هدنز  بش  رثا  رد  امتح 
هعطق دننام  ناشیا  مدـید  تقو  کی  .متفر  ترـضح  نیلاب  رب  .منک  رادـیب  حبـص  زامن  يارب  ار  ناشیا  مدـید  تقو  کی  .متفر  ترـضح 

: متفگ .دادن  خساپ  مدز ، شیادص  .درکن  تکرح  مداد ، شناکت  .تسا  هداتفا  نیمز  رب  کشخ  پوچ 

« نوعجار هیلا  انا  هللا و  انا  - »

: دنک یم  راهظا  شنانخس  همادا  رد  ءادردوبا  .تسا  هتفر  ایند  زا  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ادخ  هب 

: تفگ مالسلا  هیلع  همطاف  .مدناسر  نانآ  عالطا  هب  ار  وا  تلاح  مدش و  هناور  مالسلا  هیلع  یلع  هناخ  هب  تعرس  هب  نم  - 

.متفگ ار  همه  مدوب  هدید  مالسلا  هیلع  یلع  تالاح  زا  هک  ار  هچنآ  نم  تسیچ ؟ ناتساد  ءادردوبا !

: دومرف

.هدش ضراع  وا  رب  ادخ  زا  سرت  رثا  رد  هک  تسا  یشوهیب  نیا  دنگوس  ادخ  هب  ءادردوبا ! - 

هب درک و  زاب  ار  شنامشچ  دمآ و  شوه  هب  راوگرزب  نآ  .میدیشاپ  شیامیس  هب  بآ  میتشگرب و  ترضح  نآ  دزن  یبآ  فرظ  اب  سپس 
: تفگ درک و  یهاگن  متسیرگ ، یم  تدش  هب  هک  نم 

؟ ینک یم  هیرگ  ارچ  ءادردوبا ! - 

: متفگ

.منک یم  هیرگ  يراد  یم  اور  تدوخ  هب  هچنآ  رطاخ  هب 

: دومرف

رفیک هب  ناراـکهانگ  هک  یلاـح  رد  دـنناوخ و  ارف  باـسح  نداد  سپ  يارب  ارم  هک  یتقو  نآ  وت ، لاـح  دوش  یم  هنوگچ  ءادردوبا ! يا 
دنوادخ هاگـشیپ  رد  نم  دننامرف و  رظتنم  منهج  نانابـساپ  دنا و  هدرک  هطاحا  ار  مرب  رود و  ریگ  تخـس  ناگتـشرف  دنراد و  نیقی  یهلا 

دننک یهلا  روتسد  میلست  ارم  ناتسود ، مشاب و  رضاح  راهق 
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یم رارق  ییادـخ  ربارب  رد  هک  اریز  درک ، یهاوخ  محرت  نم  لاح  هب  رتشیب  لاـح  نآ  رد  هتبلا  .دـنیامنن  محرت  نم  لاـح  هب  اـیند  لـها  و 
(196  ) .تسین ناهنپ  وا  هاگن  زا  زیچ  چیه  هک  مریگ 

 … راطفا هرفس 

: دیوگ یم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  رتخد  موثلک  ما 

.مدروآ مردپ  تمدخ  راطفا  يارب  فرظ  کی  رد  کمن  يرادقم  ریـش و  هساک  کی  وج ، نان  صرق  ود  ناضمر  هام  مهدزون  بش  رد 
ناکت ار  شرـس  هاگنآ  .تفر  ورف  رکف  هب  داتفا  اذغ  هب  شهاگن  هک  یماگنه  .دـش  هدامآ  راطفا  يارب  دـناسر ، مامتا  هب  ار  شزامن  یتقو 

: دومرف تسیرگ و  دنلب  يادص  اب  داد و 

یهاوخ یم  لمع  نیا  اب  وت  يا ؟ هتخاس  هدامآ  فرظ  کی  رد  مه  نآ  کمن ،) ریـش و   ) شروخ عون  ود  تردـپ  راـطفا  يارب  مزیزع ! - 
ادخ لوسر  میومع  رـسپ  ردارب و  ور  هلابند  هشیمه  مراد  میمـصت  نم  متـسیاب ؟ رتشیب  دـنوادخ  رـضحم  رد  باسح  يارب  تمایق  يادرف 

.تسب ورف  ناهج  زا  مشچ  هکنآ  ات  دـشن  هدروآ  فرظ  کی  رد  شروخ  عون  ود  ترـضح  نآ  يارب  زگره  .مشاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
یهلا هاگداد  رد  تمایق  زور  ددرگ ، هیهت  كاپ  لالح و  هار  زا  شیاهـسابل  اهیندیـشون و  اـهیندروخ ، اـیند  رد  سک  ره  مزیزع ! مرتخد 

ایند نیا  لالح  رد  هک  اریز  تشاد  دـهاوخ  مه  باذـع  نداتـسیا  رتشیب  رب  هوـالع  دـشاب  مارح  هار  زا  هچناـنچ  داتـسیا و  دـهاوخ  رتشیب 
(197  ) .تسا باذع  نآ  مارح  رد  باسح و 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  تدابع 

: دیوگ دیدحلا  یبا  نبا 

اه هلفان  ندناوخ  یناوخدرو و  بادآ  تمزالم و  بش و  زامن  مدرم  درازگ و  یم  هزور  زامن و  همه  زا  شیب  دوب و  مدرم  نیرتدـباع  وا 
رد درس  رایسب  بش  نآ  رد  هک  دیسر  ییاج  هب  دوخ  داروا  رکذ و  زا  تبقارم  راک  رد  هک  يدرم  هرابرد  يرادنپ  هچ  .دنتخومآ  وا  زا  ار 

پچ تسار و  زا  تسشن و  یم  نیمز  هب  شربارب  رد  اهریت  هک  یلاح  رد  دندرتسگ و  شیارب  يزادناریز  نیفص  گنج 
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و تشگ !؟ هدوسآ  تدابع  راک  زا  ات  تساخنرب  داد و  یمن  هار  دوخ  هب  یـساره  دش و  لوغـشم  زامن  هب  تشذگ  یم  وا  شوگ  خـیب  رب 
تاجانم اهاعد و  رد  هاگره  و  دوب !؟ هتسب  هنیپ  رتش  يوناز  دننام  زارد  ياه  هدجـس  زا  شکرابم  یناشیپ  هک  يدرم  هرابرد  يرادنپ  هچ 

ربارب رد  عوشخ  وا و  تبیه  ربارب  رد  عوضخ  ناحبـس و  يادخ  تشادـگرزب  میظعت و  رب  ینبم  نآ  نیماضم  رب  يرگنب و  فرژ  وا  ياه 
هک یمهف  یم  تخانش و  یهاوخ  ار  شترـضح  صالخا  نازیم  يوش  هاگآ  دنوادخ  ربارب  رد  ندوب  مار  ینتورف و  عضاوت و  وا و  تزع 

تیاهن هک  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ماما  هب  .تسا  هتـشگ  ناور  نابز  نیمادک  رب  هتـساخرب و  لد  نیمادک  زا  اهزار  اهاعد و  نیا 
: دنتفگ تشاد  ار  تدابع 

؟ تسا سایق  هچ  ناتدج  تدابع  اب  ار  امش  تدابع 

: دومرف

همالع ( 198  ) .تسا ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تدابع  ربارب  رد  مدج  تدابع  دننام  مدـج  تدابع  ربارب  رد  نم  تدابع 
: تفگ یم  هک  هدرک  تیاور  ینرع  هبح  زا  هللا  همحر  یسلجم 

بش رخآ  رد  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هک  میدش  هجوتم  هاگان  میدوب  هدیباوخ  یتموکح  رـصق  طایح  رد  فون  نم و  هک  نیب  نیا  رد 
: دناوخ یم  ار  تایآ  نیا  هداهن و  راوید  رب  تسد  ناگدزادیش  دننام  هدمآ ، نوریب 

(،« 199  … ) ضرالا تاومسلا و  قلخ  یف  نا  »

: دومرف نم  هب  و  تفر ، یم  هار  هدیرپ  شرس  زا  لقع  هک  یسک  دننام  و 

؟ رادیب ای  یباوخ  هبح ، يا 

: متفگ

؟ مینک هچ  دیاب  ام  سپ  دینک  نینچ  هک  امش  مرادیب ؛

: دومرف سپس  تسیرگ ، تسب و  ورف  هدید  ترضح 

وا رب  ام  لامعا  زا  يزیچ  یهاگیاج ، ادخ  هاگشیپ  رد  زین  ار  ام  تسا و  یهاگیاج  ار  ادخ  هبح ! يا 
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یمن هدیـشوپ  ادـخ  زا  ار  وت  نم و  زیچ ، چـیه  هبح ! يا  .تسا  رتکیدزن  ندرگ  گر  زا  وت  نم و  هب  دـنوادخ  هبح ! يا  .تسین  هدیـشوپ 
.دراد

: دومرف سپس 

؟ رادیب ای  یباوخ  فون ، يا 

: تفگ

! يدنایرگ رایسب  ارم  بشما  امش  متسین ، باوخ  نانمؤم ، ریما  يا  هن 

: دومرف

يا .دوب  دهاوخ  نشور  تا  هدـید  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  تمایق  يادرف  یتسیرگ ، یـسب  لاعتم  يادـخ  فوخ  زا  بشما  رگا  فون ، يا 
چیه فون ! يا  .دزاس  یم  شوماـخ  ار  خزود  شتآ  زا  ییاـهایرد  هکنآ  زج  دزیرن  ادـخ  فوخ  زا  يدرم  مشچ  زا  یکـشا  هرطق  فون !

هار رد  سک  ره  فون ! يا  .دنک  ینمـشد  یتسود و  ادخ  هار  رد  دیرگب و  ادخ  میب  زا  هک  يدرم  زا  تسین  رتگرزب  دـنوادخ  دزن  يدرم 
دیوجن دوخ  يارب  هار  نیا  زا  یتعفنم  دنک و  ینمـشد  ادخ  هار  رد  هک  ره  و  دهدن ، حیجرت  وا  یتسود  رب  ار  يزیچ  دنک و  یتسود  ادخ 

: دومرف نایاپ  رد  داد و  زردنا  دنپ و  ار  ود  نآ  هاگ  نآ  .دیا  هتفایرد  لامک  هب  ار  نامیا  قیاقح  دیشاب  نینچ  رگا  هک  تساجنیا 

.مداد رادشه  ار  امش  نم  هک  دیشاب  هتشاد  اورپ  ادخ  زا 

: تفگ یم  هار  رد  داتفا و  هار  هب  سپس 

نم لاح  هک  متـسناد  یم  شاک  يرگن ؟ یم  نم  هب  ای  يراد  یم  رب  نم  زا  فطل  هاگن  نم  تلفغ  ماگنه  رد  ایآ  هک  متـسناد  یم  شاک  »
؟» تسا هنوگچ  تیاهتمعن  زا  ساپس  یکدنا  زارد و  ياه  باوخ  رد 

: تفگ هیواعم  هب  شترضح  فصو  رد  فون  ( 200  … ) دیمد حبص  هدیپس  ات  دوب  لاح  نیمه  رد  دنگوس  ادخ  هب 

(202  ) و ( 201  ) .دروخن اذغ  زورمین ) تقو  رد  ای   ) گرزب هساک  رد  زگره  و  دندرتسگن ، وا  يارب  يرتسب  یبش  چیه  رد 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  صالخا 

: دیوگ بوشآ  رهش  نبا 

نانمؤم ریما  یتقو 
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، داد شخساپ  هفیذح  داد و  مانشد  مالسلا  هیلع  یلع  هب  وا  تشکن ، دزن و  تبرـض  ار  وا  تفای  تسد  دودبع  نب  ورمع  رب  مالـسلا  هیلع 
: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

هب نوچ  .دروآرد  ياپ  زا  ار  ورمع  مالـسلا  هیلع  یلع  هاگ  نآ  .تفگ  دـهاوخ  ار  شگنرد  ببـس  یلع  دوخ  شاب ، تکاس  هفیذـح  يا 
: تشاد هضرع  مالسلا  هیلع  یلع  دیسرپ ، ار  ببس  ربمایپ  دیسر  ربمایپ  دیسر  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  روضح 

اهر ار  وا  ور  نیا  زا  منزب ، ار  وا  ندرگ  مرطاخ  یفـشت  يارب  هک  مدیـسرت  نم  دـنکفا ، متروص  هب  ناهد  بآ  داد و  مانـشد  مردام  هب  وا 
: دیوگ هللا  همحر  یسلجم  همالع  ( 203  ) .متشک ادخ  يارب  ار  وا  تسشن  ورف  ممشخ  نوچ  مدرک ،

: دومرف ربمایپ  دوب ، رپ  تیعمج  زا  دجسم  دمآ و  دجسم  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  یهاگحبص 

؟ تسا هدرک  قافنا  دوخ  لام  زا  ادخ  ياضر  يارب  امش  نیمادک  زورما 

: تفگ مالسلا  هیلع  یلع  دندنام ، تکاس  همه 

یگنسرگ رثا  نوچ  مدید و  ار  دوسا  نب  دادقم  مرخب ، درآ  يرادقم  نآ  اب  متساوخ  یم  هک  متشاد  يرانید  مدمآ و  نوریب  هناخ  زا  نم 
.مداد وا  هب  ار  دوخ  رانید  مدرک  هدهاشم  وا  هرهچ  رد  ار 

: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

: تفگ تساخرب و  يرگید  درم  .دش  بجاو  وت  رب  ادخ  تمحر 

.متخادرپ مهرد  رازه  دنتشادن  یجرخ  دنتشاد و  رفس  دصق  هک  ار  ینز  درم و  رفس  جراخم  ما ؛ هدرک  قافنا  یلع  زا  شیب  زورما  نم 

.دنام تکاس  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

: دنتفگ نارضاح 

درم نیا  هب  دش و  بجاو  وت  رب  ادخ  تمحر  يدومرف : یلع  هب  ارچ  ادخ ، لوسر  يا 
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: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دیدومرفن ؟ دوب  هداد  هقدص  رتشیب  هکنآ  اب 

مداخ يوس  زا  دشخب و  یم  وکین  یتیعقوم  ماقم و  هدروآ  شیارب  يزیچان  هیده  هک  ار  دوخ  مداخ  یهاشداپ  هاگ  هک  دـیا  هدـیدن  رگم 
دـش یم  هدروآ  یگرزب  هیدـه  شرگید  مداخ  يوس  زا  دـشخب و  یم  وکین  یتیعقوم  ماقم و  هدروآ  شیارب  يزیچان  هیدـه  هک  ار  دوخ 

؟ دریگ یمن  يزیچ  هب  ار  هدنتسرف  دهد و  یم  سپ  ار  نآ  یلو 

: دنتفگ

.ارچ

: دومرف

قیفر نآ  یلو  دیشخب  نمؤم  يریقف  زاین  عفر  ادخ و  دایقنا  تعاط و  لاح  رد  ار  يرانید  یلع  امـش  قیفر  تسا ؛ نینچمه  دروم  نیا  رد 
، دـیوج يرترب  بلاط  یبا  نب  یلع  رب  تساوخ  یم  داد و  ادـخ  لوسر  ردارب  اب  ینمـشد  تدـناعم و  يارب  ار  همه  داد  هچنآ  ناـترگید 
هب رز  میـس و  ار  شرع  ات  شرف  زا  تین  نیا  اب  رگا  دیـشاب  هاگآ  .دینادرگ  وا  ندرگ  لابو  ار  نآ  تخاس و  هابت  ار  وا  لمع  مه  دنوادخ 

هیلع یلع  ( 204  ) .دوزفا یمن  دوخ  يارب  یهلا  رهق  رد  ندمآ  رد  ادخ و  مشخ  هب  یکیدزن  ادخ و  تمحر  زا  يرود  زج  داد  یم  هقدص 
: دومرف مالسلا 

تدابع نیا  دندیتسرپ و  میب  سرت و  يور  زا  ار  ادخ  یهورگ  .تسا  نارجات  تدابع  نیا  دندیتسرپ و  تبغر  يور  زا  ار  ادـخ  یهورگ 
: دومرف و  ( 205  ) .تسا ناگدازآ  تدابع  نیا  دندیتسرپ و  يرازگساپس  رکش و  يور  زا  ار  ادخ  یهورگ  و  تسا ، ناگدرب 

: دومرف و  ( 206  ) .مدیتسرپ مدید و  یگدنب  هتسیاش  ار  وت  هکلب  مدیتسرپن ، تباوث  رد  عمط  باذع و  میب  زا  ار  وت  نم  ایادخ ،

شا همه  لمع  و  دوش ، لمع  نادب  هچنآ  زج  تسا  باجح  شا  همه  ملع  و  ملع ، ياه  ناکم  زج  تسا  ینادان  شا  همه  ایند 
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یم هچ  شتبقاع  هک  درگنب  هدـنب  ات  تسا  رطخ  هار  رد  مه  صالخا  و  دـشاب ، ادـخ ) يارب   ) صلاـخ هچنآ  زج  تسا  ییاـمندوخ  اـیر و 
ناگس بیصن  دشاب ، تاهابم  رخف و  تین  هب  قافنا  رگا  تسا و  نآ  بحاص  لابو  رزو و  دشاب ، ادخ  ریغ  يارب  رگا  لمع  ( 207  ) .دوش

: دیرگنب هدروآ  ناویحلا » هایح   » باتک رد  يریمد  هک  ار  یفیطل  تیاکح  هنیمز  نیا  رد  .تسا  ناباقع  و 

: هک دنا  هدرک  تیاکح  نارگید  یناهفصا و  جرفلاوبا  همالع  ماما 

یتخـس یگنـسرگ  یطحق و  ار  هفوک  مدرم  ینامز  دوب ، دوخ  موق  سیئر  بلاغ  شردـپ  بلاغ ، نب  نامه  مان  هب  روهـشم  رعاش  قدزرف 
یموق يارب  تشوگبآ  هساک  دنچ  درک و  هیهت  نآ  زا  ییاذغ  تشک و  دوخ  هداوناخ  يارب  ار  يرتش  روکذم  قدزرف  ردپ  بلاغ  دیسر ،

رعش رد  هک  تسا  یسک  میحـس  .داتـسرف  دوب  دوخ  موق  سیئر  هک  یحایر  لیثو  نب  میحـس  يارب  مه  يا  هساک  داتـسرف و  میمت  ینب  زا 
: دوب هتفگ  دوخ 

« تخانش دیهاوخ  ارم  مهن  رس  رب  همامع  هاگره  منادراک ، هبرجت و  اب  مانشوخ و  هدش و  هتخانش  يدرم  نم  »

دیـسر میحـس  هب  اذغ  فرظ  یتقو  .تسج  لثمت  رعـش  نیا  هب  دوخ  هبطخ  رد  دش  هفوک  دراو  هفوک  تراما  يارب  هک  یماگنه  جاجح  و 
: تفگ دز و  کتک  ار  هدنروآ  تخاس و  نوگژاو  ار  نآ 

.مشک یم  يرتش  مه  نم  هتشک  رتش  کی  وا  رگا  متسه ؟ بلاغ  ياذغ  دنمزاین  نم  رگم 

میحس زاب  تشک ، رتش  ود  بلاغ  دعب  زور  حبص  تشک و  دوخ  هداوناخ  يارب  رتش  کی  میحس  داتفا ، هار  یشک  رتش  هقباسم  نانآ  نایم 
دص مراهچ  زور  رد  بلاغ  تشک و  رتش  هس  میحس  زاب  تشک ، رتش  هس  موس  زور  رد  بلاغ  تشک و  رتش  ود 
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دـش و يرپس  یطحق  ياهزور  نوچ  .تفرگ  لد  هب  ار  نآ  اما  تشکن  يرتش  رگید  تشادـن  رتش  هزادـنا  نآ  نوچ  میحـس  .تشک  رتش 
: دنتفگ میحس  هب  حایر  ینب  دندش ، هفوک  دراو  مدرم 

وت هب  رتش  ود  يرتش  ره  ياج  هب  هک  میتشاد  یگدامآ  اـم  یتشکن و  رتش  بلاـغ  هزادـنا  هب  ارچ  یتخاـس ، اـم  هجوتم  ار  راـگزور  گـنن 
: تفگ مدرم  هب  درک و  یپ  رتش  دصیس  هاگ  نآ  دندوبن ، سرتسد  رد  شنارتش  هک  دروآ  رذع  نینچ  میحس  .میهدب 

لالح هرابرد  ترـضح  نآ  زا  داتفا ، قافتا  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نانمؤم  ریما  تفالخ  نارود  رد  هثداح  نیا  .دیروخب  یمه 
: دومرف درک و  تمرح  هب  مکح  رضح  دنتساوخ ، اوتف  اهنآ  ندروخ  ندوب 

تـشوگ ور  نیا  زا  .تسا  هدوبن  راک  رد  تاهابم  رخف و  زج  يدوصقم  اهنآ  نتـشک  زا  دنا و  هدـش  هتـشک  ندروخ  يارب  هن  نارتش  نیا 
(209  ) و ( 208  ) .دیدرگ ناسکرک  ناباقع و  ناگس و  كاروخ  دنتخیر و  هفوک  ناد  هلابز  رد  ار  اهنآ 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  لاصخ  تافص و 

: دومرف رقاب  ماما 

: دوب نینچ  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هویش  شور و  دنوادخ ، هب  مسق  »

مادک ره  ات  درک  یم  ربخ  ار  شراکتمدخ  دیرخ  یم  ینالبنس  نهاریپ  ود  رگا  تسشن و  یم  نیمز  رب  دروخ و  یم  اذغ  اه  هدنب  دننامه 
یم عطق  ار  نآ  دوخ  دوب  رتدـنلب  شنیتسآ  ینهاریپ  هاگره  دیـشوپ ، یم  ار  رگید  نآ  دوخ  دـنک و  باختنا  ار  شنیرتهب  دـهاوخ  یم  ار 

: درک یم  هاتوک  ار  نآ  تشاذگ  یم  اپ  هنشاپ  كزوق  یگدمآرب و  زا  شا  یبرع  سابل  نماد  رگا  درک و 

دوخ زا  ات  دش  يا  هرقن  الط و  هن  و  یهد ، کلام  هن  و  داهن ، تشخ  رب  یتشخ  هن  رجآ و  رب  يرجآ  هن  دوخ ) يارب   ) دوب هیلخ  لاس  جـنپ 
مدرم هب  .دشاب  هتشاذگ  ثرا  هب 
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دنـسپادخ راک  ود  رگا  درک ؛ یم  هدافتـسا  هکرـس  وج و  نان  زا  تفر و  یم  لزنم  هب  شدوخ  یلو  دـیناروخ  یم  تشوگ  مدـنگ و  نان 
قرع يا  هرهچ  اب  هدولآ و  كاخ  هب  هک  یتسد  جـنرتسد  زا  ار  هدـنب  رازه  درک و  یم  باختنا  ار  نیرت  تخـس  دـمآ ، یم  شیپ  شیارب 

هب مدرم  نیرت  هیبش  و  دناوخ ، یم  زامن  تعکر  رازه  زور  بش و  رد  تشادن و  ار  وا  راک  تقاط  سک  چیه  .درک  دازآ  دیرخ و  هدرک ،
« دوبن وا  لمع  تقاط  ار  یسک  وا  زا  دعب  دوب و  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح ، نآ 

: هیآ نیا  هک  دینش  کلام  نب  سنا  زا  نیعبات  زا  یکی 

(210 « ) هبر همحر  وجری  هرخالا و  رذحی  امئاق  ادجاس و  لیللا  هانآ  تناق  وه  نما  »

« تسا راودیما  ادخ  تمحر  هب  تسا و  ناسرت  ترخآ  باذع  زا  دزادرپ  تعاط  مایق و  هدجس و  هب  ار  بش  هک  سک  نآ  ایآ  »

: دیوگ درم  نآ  .تسا  هدش  لزان  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هرابرد 

، متفر وا  دزن  برغم  تقو  هک  مریگ  یم  دهاش  ار  ادخ  دنک ؛ یم  ار  راگدرورپ  تدابع  هنوگچ  منیبب  ات  مالسلا  هیلع  یلع  دزن  هب  مدمآ  »
دعب تساخرب ؛ اشع  زامن  يارب  هک  نیا  ات  دومن  تابیقعت  ندناوخ  هب  عورـش  دش  مامت  زامن  یتقو  دناوخ ، یم  زامن  شباحـصا  اب  مدـید 
سپ دوب ، نآرق  توالت  زامن و  لوغشم  رجف ، عولط  ات  بش  لوط  رد  وا  مدمآرد و  شلزنم  هب  وا  اب  مه  نم  دمآ و  شلزنم  هب  ترـضح 
عولط باتفآ  ات  دش  بیقعت  لوغشم  دعب  درک ، رارقرب  ار  تعامج  زامن  مدرم  اب  دش ، راپـسهر  دجـسم  يوس  هب  درک و  دیدجت  ار  وضو 

دنتسشن شدزن  همکاحم ، يارب  درم  ود  هلمج  زا  دندرک  عوجر  شترضح  هب  مدرم  نآ  زا  دعب  درک ؛
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زامن تفرگ و  رهظ  زامن  يارب  ییوضو  دوب ؛ یسرداد  تواضق و  لوغـشم  ترـضح  رهظ  تقو  ات  دندمآ ، رگید  درم  ود  نآ  زا  سپ  و 
ود رفن  ود  دیسر ، یم  مدرم  تاعجارم  تقو  دعب  .دناوخ  اهنآ  اب  ار  رصع  زامن  ات  دش  تابیقعت  لوغشم  دعب  درک ، رارقرب  تعامج  هب  ار 

.درک بورغ  باتفآ  ات  دنک  تواضق  دهد و  اوتف  ناشدروم  رد  ترضح  ات  دندمآ  یم  رفن 

: متفگ نم 

« .تسا هدش  لزان  شترضح  هرابرد  هیآ  نیا  هک  مریگ  یم  هاوگ  دهاش و  ار  ادخ 

(211)

مالسلا هیلع  یلع  ماما  ياعد  تباجتسا 

: دیوگ هریمع  نب  هحلط 

: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  ریدغ  ثیدح  هرابرد  مالسلا  هیلع  یلع 

« تسوا يالوم  یلع  نیا  میوا  يالوم  نم  هک  ره  »

نایم رد  کـلام  نب  سنا  یلو  دـنداد  یهاوگ  راـصنا  زا  رفن  هدزاود  .دـهد  یهاوگ  دزیخرب و  هدینـش  هک  ره  هک  داد  دـنگوس  ار  مدرم 
.دادن یهاوگ  دوب و  راصنا 

: دومرف مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما 

! سنا نیا 

.هلب تفگ :

؟ يا هدینش  دنا  هدینش  نانآ  هچنآ  مه  وت  هک  لاح  رد  یهد  یمن  یهاوگ  ارچ  دومرف :

.ما هدش  راک  شومارف  هتفر و  الاب  نم  نس  نانمؤم ، ریما  يا  تفگ :

: تفگ مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما 

! ادنوادخ

: تفگ هحلط  .دناشوپن  ار  نآ  يدیفس  مه  همامع  هک  نک  التبم  رصب  يرامیب  هب  ار  وا  دیوگ  یم  غورد  وا  رگا 

: هدمآ رباج  تیاور  رد  ( 212  ) .مدید وا  یناشیپ  رد  شمشچ  ود  نایم  رد  ار  يدیفس  نم  هک  مریگ  یم  دهاش  ار  ادخ 
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: تفگ رباج  دناشوپن …  ار  نآ  مه  همامع  هک  دنک  التبم  یصرب  يرامیب  هب  اتدناریمن  ار  وت  دنوادخ 

.دناشوپ یمن  ار  نآ  همامع  یلو  دناشوپب  همامع  اب  ار  نآ  تساوخ  یم  دوب و  التبم  صرب  يرامیب  هب  هک  مدید  ار  سنا  دنگوس  ادخ  هب 
: دیوگ مقرا  نب  دیز  ( 213)

: دومرف دجسم  رد  مالسلا  هیلع  یلع 

ار يدرم  مهد  یم  دنگوس  ادخ  هب 
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: دومرف یم  هک  هدینش  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  هک 

یهاوگ دزیخرب و  رادب » نمـشد  ار  وا  نمـشد  رادب و  تسود  ار  وا  تسود  ادنوادخ  تسوا ، يالوم  مه  یلع  میوا  يالوم  نم  هک  ره  »
مدوب ناگدونـش  نایم  رد  مه  نم  دنداد و  یهاوگ  پچ  زا  نت  شـش  تسار و  زا  نت  شـش  دنتـساخرب ؛ ردب  لها  زا  رفن  هدزاود  .دهد 

دنا هدرک  لقن  دوخ  لاجر  زا  نارگید  ثراح و  نب  دیلو  ( 214  ) .درک روک  ارم  مشچ  مه  دنوادخ  مدادن  یهاوگ  مدرک و  نامتک  یلو 
: هک

هـضرع دـش ، ربخ  اب  دوب ) هتـشک  ار  رفن  رازه  یـس  هک   ) نمی رد  هاطرا  نب  رـسب  ياه  تیانج  زا  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هک  یماگنه 
: تشاد

بجوتـسم ببـس  نادـب  هک  هنم  ياج  هب  يزیچ  وا  نید  زا  ریگب و  وا  زا  ار  شلقع  مه  وت  تخورف  ایند  هب  ار  دوخ  نید  رـسب  ادـنوادخ ،
اب ردقنآ  وا  دـندرک و  هیهت  شیارب  بوچ  زا  يریـشمش  دـیبلط ، یم  ریـشمش  دـش و  هناوید  رمع  هدـنامیقاب  رد  رـسب  .ددرگ  وت  تمحر 
یم شتـسد  هب  ار  بوچ  دـیبلط و  یم  ریـشمش  زاـب  دـمآ  یم  شوه  هب  نوچ  دـش و  یم  شوهیب  اـت  دز  یم  رد  نآ  رد و  نیا  هب  بوچ 

(215  ) .درم ات  دوب  نینچ  هتسویپ  درک و  یم  رارکت  ار  راک  نامه  وا  دنداد و 

: دیوگ فافخ  دعس 

: متفگ ناذاز  ورمع  وبا  هب 

: تفگ دز و  يدنخبل  يو  يا ؟ هتخومآ  هک  زا  ار  نآ  یناوخ ، یم  نآرق  بوخ  رایسب  وت  ناذاز ، يا 

.دمآ شوخ  ار  شترضح  میادص  متشاد  یشوخ  زاوآ  نوچ  مدناوخ و  یم  رعش  نم  تشذگ و  نم  رب  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  يزور 

: دومرف

؟ يرب یمن  راک  هب  نآرق  رد  ار  شوخ  زاوآ  نیا  ارچ  ناذاز ، يا 

: متفگ

؟ تبسن هچ  نآرق  اب  ارم  نانمؤم ، ریما  نیا 
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(. مرادن دای  و   ) مناوخ یم  زامن  رد  هک  يا  هزادنا  هب  نآرق  زا  اهنت  دنگوس  ادخ  هب 

: دومرف

، مدش کیدزن  ایب ؛ نم  کیدزن 

: دومرف هاگ  نآ  تفگ ، هچ  متسنادن  مدیمهفن و  هک  تفگ  ینخس  مشوگ  رد  ترضح 

بارعا اب  ار  نآرق  همه  هک  مدوب  هتـشادنرب  مدق  شتمدخ  زا  زونه  دنگوس  ادخ  هب  دـنکفا ؛ مناهد  رد  ناهد  بآ  و  نک ، زاب  ار  تناهد 
: دیوگ دعس  .منک  لاؤس  یسک  زا  نآرق  هرابرد  هک  مدشن  جاتحم  زگره  نآ  زا  سپ  مدش و  ظفح  هزمه  و 

.متفگ زاب  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  يارب  ار  ناذاز  ناتساد 

: دومرف

(216  ) .درادن روخدر  نآ  تباجتسا  هک  درک  اعد  مظعا  مسا  هب  ناذاز  يارب  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  تسا ، هتفگ  تسار  ناذاز 

: دیوگ هللا  همحر  یسلجم  همالع 

.درازگ زامن  وا  رب  ات  دندروآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دزن  ار  رورعم  نب  ءارب  هزانج  هک  یماگنه 

: دومرف

؟ تساجک بلاط  یبا  نب  یلع 

: دنتفگ

.تسا هتفر  ناناملسم  زا  یکی  راک  یپ  رد  ابق  هب  وا  ادخ ، لوسر  يا 

: دنتفگ دناوخن ، زامن  وا  رب  تسشن و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

.يرازگ یمن  زامن  وا  رب  ارچ  ادخ ، لوسر  يا 

: دومرف

هب نم  روضح  رد  هک  ینخس  هب  تبسن  ار  وا  دوش و  رضاح  وا  هزانج  رب  یلع  ات  مزادنیب  ریخات  ار  وا  زامن  هک  هدومرف  ارم  گرزب  يادخ 
(217  ) .دهد رارق  يو  هانگ  هرافک  مس  نیا  ندروخ  اب  ار  يو  گرم  دنوادخ  ات  دنک  لالح  تفگ  وا 

: تفگ دوب  مالسلا  هیلع  یلع  اب  ءارب  يوگتفگ  ناتساد  دهاش  هک  یناسک  زا  یکی 
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.دنک هذخاؤم  نادب  ار  وا  دنوادخ  ات  تفگن  يدج  ینخس  درک و  یخوش  یلع  اب  ءارب  ادخ ، لوسر  يا 

: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

هتفگ يدج  رگا 
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رد درک و  یخوش  وا  اما  دشاب ، هداد  هقدص  میـس  رز و  شرف  ات  شرع  زا  هچرگ  تخاس  یم  دوبان  ار  وا  لامعا  همه  لاعتم  يادـخ  دوب 
زا تسا ، دونشخان  ءارب  زا  یلع  هک  درادنپن  امش  زا  یـسک  هک  دهاوخ  یم  ادخ  لوسر  اما  تسا  هدش  لالح  یلع ) يوس  زا   ) دروم نیا 

يزیچ .دیازفیب  تشهب  رد  وا  ماقم  يدنلب  برق و  رب  دنوادخ  ات  دـهاوخ  شزرمآ  وا  يارب  دـبلطب و  ددـجم  تیلح  دـهاوخ  یم  ور  نیا 
: دومرف داتسیا و  هزانج  ربارب  رد  و  دش ، رضاح  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هک  تشذگن 

یلـص ادخ  لوسر  هاگ  نآ  .یتفر  ایند  زا  ادخ  هار  رد  يدوب و  رازگزامن  راد و  هزور  رایـسب  يدرم  وت  دنک ، تمحر  تیادـخ  ءارب ، يا 
: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا 

.تسا هدش  زاین  یب  وا  هرابرد  یلع  ییاعد  اب  امش  تسود  نیا  کش  یب  دوب ، زاین  یب  ادخ  لوسر  ياعد  زا  یتیم  رگا 

.تسشن ازع  سلجم  رد  تشگزاب  يو  زیهجت  زا  نوچ  .درک  نفد  ار  وا  درازگ و  زامن  وا  رب  تساخرب و  سپس 

: دومرف

نامسآ زا  دش  اپرب  يا  هبق  ینامسآ  ياه  باجح  رد  امـش  تسود  يارب  اریز  تیلـست ، ات  دیرتراوازـس  کیربت  هب  ءارب ، يایلوا  يا  امش 
، دـش هتخاس  درک  جورع  اجنآ  هب  هک  وا  حور  يارب  نیا  و  شرع ، قاس  ات  یـسرک و  ات  اـهباجح  ماـمت  رد  و  متفه ، نامـسآ  اـت  نیدورف 
دندیـشکرس و وا  ندـید  هب  یتشهب  نایروح  همه  دـندرک و  تفایرد  ار  نآ  یتشهب  ناـنزاخ  همه  دـندرب و  تشهب  هب  ار  وا  حور  سپس 

: دنتفگ همه 

رب وا  مالس  دورد و  هک  یلع -  ات  دنام  رظتنم  ادخ  لوسر  هک  ءارب  يا  تلاح  هب  اشوخ  تلاح ، هب  اشوخ 
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شرع نـالماح  هک  شاـب  هاـگآ  دـیبلط ؛ شزرمآ  تیارب  داتـسرف و  تـمحر  وـت  رب  دـش و  رـضاح  داـب -  ناـشمارگ  نادـناخ  ود و  نآ 
: دومرف هک  دنداد  شرازگ  دنوادخ  زا  ام  يارب  نامراگدرورپ 

يوم ناتخرد و  گرب  ناراب و  تارطق  اهکاخ و  همه  اه و  هزیرگنـس  ددـع  هب  یناهانگ  رگا  يداد ، ناـج  نم  هار  رد  هک  نم  هدـنب  يا 
هاگ نآ  .دش  یم  هدیزرمآ  وت  يارب  مالسلا  هیلع  یلع  ياعد  هب  همه  یتشاد  اهنآ  تانکس  تاکرح و  اهسفن و  اهکمـشچ و  تاناویح و 

: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

نیرفن وا  رب  یلع  هک  ره  هک  دـیهدن ، رارق  وا  نیرفن  ضرعم  رد  دـیهد و  رارق  یلع  ياـعد  ضرعم  رد  ار  دوخ  ادـخ ، ناگدـنب  يا  سپ 
دنک اعد  وا  قح  رد  یلع  یـسک  رگا  هکنانچ  دشاب ، هتـشاد  هنـسح  ادخ  ياه  هدیرفآ  ددع  هب  هچرگ  دـنادرگ  شکاله  دـنوادخ  دـنک 

(219  ) و ( 218  ) .دشاب هتشاد  هانگ  ادخ  ياه  هدیرفآ  ددع  هب  هچرگ  دنک  شدنمتداعس  دنوادخ 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  يدرمناوج 

: دیوگ دیدحلا  یبا  نیا 

هب ماش  نارـس  دنتـسب و  ترـضح  نآ  رب  ار  بآ  هار  دـندرک و  هرـصاحم  ار  تارف  هعیرـش  هیواعم  هاپـس  هک  یماگنه  نیفـص  گنج  رد 
: دنتفگ هیواعم 

، دننک زاب  ار  بآ  هار  هک  دنتساوخ  نانآ  زا  شنارای  مالسلا و  هیلع  یلع  دنتشک ، هنشت  ار  نامثع  هکنانچ  دنریمب  یگنشت  زا  همه  راذگب 
: دنتفگ هیواعم  هاپس 

.درپس ناج  هنشت  بل  نامثع  هکنانچ  يریمب  یگنشت  زا  ات  میهد  یمن  يا  هرطق  ار  وت  دنگوس  ادخ  هب  هن ،

زا سپ  ات  داد  ماجنا  یپ  رد  یپ  یتالمح  هیواعم  هاپـس  رب  دوخ  ناراـی  اـب  درم ، دـنهاوخ  یگنـشت  زا  همه  ریزگاـن  دـید  نوچ  ترـضح 
ار نانآ  دندش ، ادج  ندب  زا  اهتسد  اهرس و  هک  ناوارف  يراتشک 
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نایعیـش نارای و  دـنتفرگ ، رارق  یبآ  یب  کشخ و  نیمز  رد  هیواعم  نارای  دـنتفای و  تسد  بآ  رب  ناشدوخ  درک و  رود  دوخ  ياـج  زا 
: دندرک ضرع 

رد ياپ  زا  ار  نانآ  شطع  غیت  اب  هدم و  نانآ  هب  بآ  يا  هرطق  دنتشاد و  غیرد  نانآ  هکنانچ  راد  غیرد  نانآ  زا  ار  بآ  نانمؤم ، ریما  يا 
.تسین گنج  هب  يزاین  رگید  هک  نک  ریگتسد  ار  همه  رآ و 

: دومرف

نانآ يارب  ام  غیت  زیت  هبل  هک  اریز  .دینک  دازآ  نانآ  يارب  ار  بآ  زا  یتمـسق  منک ، یمن  لثم  هب  هلباقم  نانآ  اب  نم  دـنگوس  ادـخ  هب  هن ،
(220  ) .تسا یفاک 

: دیوگ رعاش 

حضنی هیف  يذلاب  ءانا  لکف  اننیب  توافتلا  اذه  مکبسحف  حطبا  مدلاب  لاس  متکلم  املف  هیجس  انم  وفعلا  ناکف  انکلم 

« .دش يراج  نوخ  زا  زاجح  نیمزرس  دیتفای  تسد  ام  رب  امش  نوچ  میتخاس و  هشیپ  ار  تشذگ  وفع و  میتفای  تسد  امش  رب  ام  نوچ  »

« .تسوا رد  هک  دوارت  نورب  نامه  هزوک  ره  زا  هک  سب  ام  نایم  توافت  نیمه  »

: دیوگ يرکب  راید  همالع   - 2

ردارب هزاـنج  رـس  رب  ورمع  رهاوـخ  درواـین ؛ رد  ار  وا  ساـبل  تشک  ار  دودـبع  نب  ورمع  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  یماـگنه  تسا  تـیاور 
: تفگ دید  وا  نت  هب  ار  سابل  نوچ  دش ، رضاح 

: دنتفگ دیسرپ ، يو  لتاق  زا  هاگ  نآ  تسا ؛ هدناسر  لتق  هب  ار  وا  یمیرک  مزرمه 

: دورس ار  تیب  ود  نیا  يو  .هدوب  بلاط  یبا  نب  یلع 

دلبلا هضیب  امیدق  یعدی  ناک  نم  هب  باعیال  نم  هلتاق  نکل  دبالا  رخآ  هیلع  یکبا  تنکل  هلتاق  ریغ  ورمع  لتاق  ناک  ول 

« .متسیرگ یم  وا  رب  راگزور  نایاپ  ات  دوب  مالسلا ) هیلع  یلع  ینعی   ) لتاق نیا  زا  ریغ  ورمع  لتاق  رگا  »

یبیع هک  تسا  يدرم  وا  لتاق  اما  »
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« .تسا هدوب  برع  راید  درم  نیرتگرزب  میدق  زا  وا  هک  تسین ، وا  تسد  هب  ندش  هتشک  رد  مردارب  رب 

(222  ) و ( 221)

مالسلا هیلع  یلع  ماما  تشذگ  يرابدرب و 

: دومرف ینالوط  یثیدح  نمض  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

: دیوگ رباج  ( 223  ) .دمآ یم  رد  یلع  يامیس  هب  دش  یم  مسجم  يدرم  تروص  هب  يرابدرب  رگا 

، دراد ییوگخساپ  دصق  ربنق  دهد و  یم  مانشد  ربنق  هب  يدرم  دینش  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نانمؤم  ریما 

: دز ادص  ار  وا  ترضح 

رفیک هب  ار  تنمشد  يزاس و  نیگمشخ  ار  ناطیش  دونشخ و  ار  نامحر  يادخ  ات  نکم  انتعا  دوخ  يوگ  مانشد  هب  شاب ، مارآ  ربنق ، يا 
، دزاسن دونشخ  يرابدرب  نوچ  يزیچ  هب  ار  دوخ  راگدرورپ  نمؤم  دیرفآ  ار  رادناج  تفاکش و  ار  هناد  هک  ییادخ  هب  دنگوس  .یناسر 
(224  ) .تسین وا  هب  ییانتعا  یب  توکـس و  دننام  قمحا  يارب  یتبوقع  چـیه  و  درواین ، مشخ  هب  توکـس  نوچ  يزیچ  هب  ار  ناطیـش  و 

: دیوگ دیدحلا  یبا  نبا 

مشچ هب  لمج  گنج  رد  راتفگ  نیا  تحص  دوب ، راکدب  زا  اهنآ  نیرت  تشذگ  اب  راکهنگ و  هب  تبسن  مدرم  نیرترابدرب  ترـضح  نآ 
هللادبع .دیشوپ و  مشچ  وا  هانگ  زا  تفای و  تسد  دوب -  ترضح  نآ  نمشد  نیرت  تخس  رس  هک  مکح -  نب  ناورم  رب  هک  دروخ  یم 

: تفگ دوخ  ینارنخس  رد  لمج  گنج  رد  تفگ و  یم  مانشد  مدرم  ربارب  رد  ار  شترضح  ریبز  نب 

: دومرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  و  هدمآ » امش  يوس  هب  بلاط  یبا  نب  یلع  تسپ  میئل  درم  نیا  »

زا اما  درک  ریسا  ار  وا  تفای و  تسد  وا  رب  گنج  نامه  رد  همه  نیا  اب  دش ، » گرزب  هللادبع  شرسپ  ات  دوب  نادناخ  ام  زا  هشیمه  ریبز  »
: دومرف تشذگرد و  وا 

زا »
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« منیبن ار  وت  ات  ورب  اجنیا 

وا هب  يزیچ  تفاـی و  تسد  دوـب  وا  نانمـشد  زا  هک  صاـع  نب  دیعـس  رب  هکم  رد  لـمج  گـنج  زا  سپ  زین  .تـفگن و  نـیا  زا  شیب  و 
: دیوگ ربنق  ( 225  … ) تفگن

نم .موش  رود  هک  درک  هراشا  نمهب  ماما  دنک ، تولخ  ماما  اب  تشاد  تسود  نامثع  مدش ، دراو  نامثع  رب  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  اب 
: تفگ نامثع  .تشاد  ریز  هب  رس  روط  نیمه  ماما  و  نتفگ ، نخس  ماما  اب  يدنت  اب  درک  عورش  نامثع  مدش ، رود  یکدنا 

؟ ینز یمن  فرح  ارچ 

: دومرف

.تسین مرظن  رد  دشاب  وت  دنسپ  هک  ینخس  مرادن و  تسوت  دنیاشوخان  هکنآ  زج  یخساپ 

: درک یم  همزمز  ار  رعش  نیا  دمآ و  نوریب  نامثع  دزن  زا  سپس 

رگا هک  مروخ  یم  لد  نوخ و  منک و  یم  ربص  یلو  دروآ ، درد  هب  ار  وا  لد  ما  هدـنبوک  رـضاح و  ياـه  خـساپ  مهد  ار  وا  خـساپ  رگا 
وا دز و  ادص  راب  دنچ  ار  دوخ  نامالغ  زا  یکی  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ( 226  ) .دروخ دهاوخ  نم  زا  یتخس  شین  منک  وا  هیلع  یمادقا 

.تسا هداتسیا  هناخ  رد  مالغ  دید  دمآ  نوریب  ماما  تفگن ، خساپ 

: دومرف

؟ یهد یمن  خساپ  ارچ 

: تفگ

.دیناسر یمن  نم  هب  یبیسآ  دیوش و  یمن  تحاران  مه  امش  هک  متسناد  یم  متشادن و  لاح 

: دومرف

هیلع نانمؤم  ریما  ( 227  ) .يدازآ ادـخ  هار  رد  هک  ورب  مالغ  يا  دـننمیا ؛ وا  زا  شقلخ  هک  داد  رارق  یناسک  زا  ارم  هک  ار  ادـخ  ساـپس 
: دیسرپ دیرگ ، یم  هک  دید  ار  يرتخد  تشذگ  یم  ناشورف  امرخ  رازاب  زا  مالسلا 

؟ ییرگ یم  ارچ  كرتخد !

: تفگ

سپ کنیا  دندیدنـسپن ، اهنآ  مدرب  ار  نآ  نوچ  یلو  مدـیرخ  امرخ  درم  نیا  زا  نم  مرخب و  امرخ  داتـسرف  داد و  نم  هب  یمهرد  مبابرا 
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.دنک من  لوبق  هدنشورف  نیا  یلو  ما  هدروآ 

هدنشورف هب  ماما 
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: دومرف

تخانـش یمن  ار  ماما  هک  هدنـشورف  .ریگب  ار  امرخ  هدب و  سپ  ار  شلوپ  درادن ، رایتخا  دوخ  زا  تسا و  راکتمدخ  نیا  ادـخ ، هدـنب  يا 
: دنتفگ مدرم  تفوک ، ترضح  هنیس  تخت  تساخرب و 

: تفگ هاگ  نآ  .داد  سپ  ار  لوپ  تفرگ و  ار  امرخ  دیرپ و  شا  هرهچ  زا  گنر  هدش ، گنت  درم  نآ  سفن  تسا ! نانمؤم  ریما  اقآ  نیا 

.شاب یضار  نم  زا  نانموم ، ریما  يا 

: دومرف

یم ییاـج  زا  ییاـبیز  نز  ( 228  ) .دوب مهاوخ  یـضار  وـت  زا  رایـسب  هچ  یهدـب -  ار  مدرم  قـح  رگا  اـی  ینک -  حالـصا  ار  دوـخ  رگا 
: دومرف مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  دنتخود ، رظن  وا  هب  نارچ  مشچ  یهورگ  تشذگ و 

ار وا  هک  دید  ار  ینز  امـش  زا  یکی  هاگره  سپ  دش ، اهنآ  ینارچ  مشچ  ببـس  نیمه  دوب و  دـنمزآ  نارـسوه و  اه  هنیرن  نیا  نامـشچ 
.دنتسه یکی  همه  نانز  هک  دنک  شزیمآ  دوخ  رسمه  اب  دمآ  شوخ 

: تفگ جراوخ  زا  یکی 

.دنشکب ار  وا  هک  دنتسج  ياج  زا  نارای  تساناد ! هچ  ار ، رفاک  نیا  دشکب  ادخ 

: دومرف

(229  ) .هانگ نآ  زا  تشذگ  ای  تسا  مانشد  مانشد ، خساپ  هک  دیشاب  مارآ 

دیسر و شترضح  تمدخ  دوب  هدناسر  وا  شوگ  هب  ییاوران  نانخس  هدرک و  دای  يدب  هب  ترـضح  نآ  زا  هک  يزور  يادرف  هریره  وبا 
.دندرک ضارتعا  راک  نیا  رب  ماما  نارای  .دروآرب  ار  همه  ماما  تساوخ و  یجئاوح 

: دومرف

(230  ) .دیآ هریچ  نم  ششخب  رب  شتساوخرد  نم و  وفع  رب  شهانگ  نم و  ملع  رب  وا  لهج  هک  مراد  مرش  نم 

: دیوگ ریثا  نبا 

: تفگ مالسلا  هیلع  یلع  هب  لمج  گنج  رد  تسکش  زا  سپ  هشیاع 

« نک تشذگ  يدش  هریچ  »
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.تسا لثملا  برض  هلمج  نیا  دومن و  تشذگ  ماما  و  شوپب ، مشچ  هناراوگرزب  ریگ و  ناسآ  ینعی 
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(232  ) و ( 231)

دیوگ یم  تلادع  زا  مالسلا  هیلع  یلع 

نیب درک و  یم  میـسقت  مدرم  ناـیم  يواـسم  روـط  هب  ار  لاـملا  تیب  هـک  دوـب  نـیا  مالـسلا  هـیلع  یلع  ترـضح  تایـصوصخ  زا  یکی 
يا هدع  .دندنویپب  هیواعم  هب  اهبلط  راصحنا  ضیعبت و  نارادفرط  زا  یخرب  دوب ، هدش  ثعاب  رما  نیا  دـش ؛ یمن  لئاق  ضیعبت  ناناملـسم 

: دنتفگ دندیسر و  ترضح  روضح  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ناتسود  زا 

.تسا رت  هتسیاش  روما  تفرشیپ  يارب  ینک ، یضار  لوپ  اب  ار  اهبلط  راصحنا  سایس و  دارفا  هچنانچ  - 

: دومرف دش  نیگمشخ  داهنشیپ  نیا  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

نانآ قوقح  عییضت  اب  مهدب و  نارگید  هب  ار  نانآ  قح  منک و  ملظ  دنتـسه  نم  تموکح  تحت  هک  یناسک  هب  تسا  نیا  ناترظن  ایآ  - 
راک نیا  دنشخرد ، یم  نامـسآ  رد  ناگراتـس  دبات و  یم  باتفآ  دراد و  دوجو  ایند  ات  دنگوس ! ادخ  هب  میامن ؟ عمج  دوخ  رود  ینارای 

.تسادخ لام  لام ، هکنیا  هب  دسر  هچ  مدرک ، یم  میسقت  يواسم  روط  هب  ار  نآ  دوب  مدوخ  نآ  زا  لام ، رگا  .درک  مهاوخن  ار 

: دومرف سپس 

! مدرم يا  - 

رد دریگ و  یم  رارق  شیاتـس  دروم  لد  کیرات  لها و  ان  دارفا  دزن  يزور  دنچ  داد ، ماجنا  تسردان  ياج  رد  ار  کین  راک  هک  یـسک 
نیرتدب و نانآ  دوش ، دنمزاین  ناشیرای  هب  دیایب و  شیپ  يو  يارب  يدب  هثداح  زور  رگا  یلو  دـنیرفآ ؛ یم  یتسود  تبحم و  ناشیا  لد 

(233  ) .دش دنهاوخ  ناتسود  نیرت  هدننک  شنزرس 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  تلادع 

اریز دوب ، شور  نامه  نیع  مییوگن  رگا  دوب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  شور  دننام  تلادع  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  شور 
: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

: دومرف و  ( 234 ، ) تسا ربارب  تلادع  رد  یلع  تشم  نم و  تشم 

هب رترادافو ، ادخ  دهع  هب  امش  همه  زا  وا 
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دوخ و  ( 235  ) .تسا رت  تیزم  اـب  ادـخ  دزن  رت و  هدـننک  تمـسق  يواـسم  میـسقت  رد  رت ، لداـع  تیعر  ناـیم  رد  رت ، لـماع  ادـخ  رما 
: دومرف شترضح 

نیمز يور  هب  ریجنز  لغ و  رد  ارم  ای  مرب ، رس  هب  رادیب  ( 236  ) نادعس راخ  رب  حبص  هب  ات  ار  بش  نالیغم  راخ  رب  رگا  دنگوس  ادخ  هب 
ای هدومن  متـس  ناگدـنب  زا  یخرب  رب  هک  منک  رادـید  یلاح  رد  ار  لوسر  ادـخ و  تماـیق  زور  هک  تسا  نآ  زا  رتبوبحم  نم  دزن  دنـشک 

كالفا ریز  رد  هچنآ  همه  اب  ار  میلقا  تفه  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  مشاب …  هدرک  بصغ  دوخ  يارب  اـیند  شزرا  یب  يـالاک  زا  يزیچ 
: دومرف و  ( 237  ) .درک مهاوخن  زگره  منک  ادخ  ینامرفان  يا  هچروم  ناهد  زا  يوج  تسوپ  نتفرگ  اب  ات  دنهد  نم  هب  تساهنآ 

وا یلمع  بیدات  دـیاب  و  دزادرپب ، نارگید  شزومآ  زا  شیپ  دوخ  شزومآ  هب  دـیاب  دـهد  یم  رارق  مدرم  ياوشیپ  ار  دوخ  هک  سک  نآ 
.تسا لیلجت  هتسیاش  نارگید  هدننک  بیدات  راگزومآ و  زا  شیب  شیوخ  هدننک  بیدات  راگزومآ و  .دشاب و  وا  ینابز  بیدات  زا  شیپ 

: دومرف و  ( 238)

یهانگ زا  ار  امش  و  منک ، یم  لمع  نادب  امـش  زا  شیپ  دوخ  هکنآ  زج  مزیگنا  یمن  رب  یتعاط  چیه  هب  ار  امـش  نم  هک  دنگوس  ادخ  هب 
: دومرف دوخ  نافلاخم  فصو  رد  و  ( 239  ) .متسیا یم  زاب  نآ  زا  امش  زا  شیپ  دوخ  هکنآ  زج  مراد  یمن  زاب 

ندز هبرـض  زا  شیپ  ام  یلو  دنتـشادن ، گنج  تارج  لد و  دندوب و  تسـس  لمع  رد  یلو  دـندرک  ناوارف  ياهدـیدهت  قرب و  دـعر و 
(240  ) .میزادنا یمن  هار  لیس  ندیراب  زا  شیپ  مینک و  یمن  دیدهت  قرب و  دعر و 
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زا دیدحلا  یبا  نبا  .دوش  تباث  لمع  رد  ام  ياعدم  هک  میرگنب  وا  لدـع  زا  ییاه  هنومن  هب  ات  وش  هارمه  ام  اب  کنیا  یمارگ ، هدـنناوخ 
: هک هدومن  تیاور  هنع  هللا  یضر  سابع  نبا 

: دومرف دناوخ و  يا  هبطخ  هنیدم  رد  دوخ  تعیب  مود  زور  رد  مالسلا  هیلع  یلع 

، ددرگزاب لاملا  تیب  هب  دیاب  هداد  یـسک  هب  ادخ  لام  زا  هک  یلام  ره  هداهن و  یـسک  رایتخا  رد  نامثع  هک  ینیمز  ره  هک  دیراد  شه  »
دنا هدنکارپ  فلتخم  ياهرهـش  رد  دنا و  هدرک  نانز  رهم  ار  اهنآ  منیبب  رگا  و  درک ، دناوتن  لامیاپ  يزیچ  چـیه  ار  هتـشذگ  قوقح  اریز 

رت گنت  وا  رب  متـس  روج و  دـیآ و  گنت  وا  رب  قح  هک  ره  تسا و  یتعـسو  قح  رد  اریز  دـنادرگ ، مهاوخ  زاب  شلوا  ياج  هب  مه  زاـب 
« .دمآ دهاوخ 

: دیوگ یبلک 

داد روتـسد  و  دوش …  هتفرگ  هدرب  راک  هب  ناناملـسم  هیلع  ار  نآ  هک  دوش  ادـیپ  نامثع  هناخ  رد  هک  یحالـس  ره  داد  روتـسد  هاگ  نآ 
ای شا  هناخ  رد  هک  وا  یصخش  لاوما  هدماین و  نیملـسم  گنج  هب  نآ  اب  هک  یحالـس  ضرعتم  اما  دوش  هرداصم  مه  وا  هرز  ریـشمش و 

دنهدب یـسک  هب  ای  دوش  جرخ  ییاج  رد  دوب  هداد  هزاجا  نامثع  هک  یلاوما  همه  ات  داد  روتـسد  دـندرگن و  دوش  یم  تفای  رگید  ياج 
اریز درب ؛ یم  رس  هب  ماش  ياه  نیمزرس  زا  هیلا  رد  اهزور  نآ  رد  وا  و  دیسر -  صاع  ورمع  شوگ  هب  ربخ  نیا  .دوش  هدنادرگ  زاب  همه 

: تشون همان  هیواعم  هب  دوب -  هتفر  اجنآ  هب  ور  نیا  زا  دنا  هدیروش  نامثع  رب  مدرم  دوب  هدینش 

زا ار  وت  بلاط  یبا  رسپ  اریز  نکب  نونکا  ینکب  یهاوخ  یم  هک  یمادقا  ره 
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: دیوگ زین  و  ( 241 ! ) دنزاس ادج  اصع  بوچ  زا  ار  تسوپ  هک  هنوگ  نامه  هتخاس  ادج  يراد  فرصت  رد  هک  یلاوما  همه 

: تسا هتفگ  لاس 042 ) يافوتم   ) یفاکسا رفعجوبا 

میمـصت تماما  هلاسم  رد  ات  دـندش  عمج  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دجـسم  رد  ناـمثع  ندـش  هتـشک  زا  سپ  هباحـص  نوچ 
هراشا مالـسلا  هیلع  یلع  هب  رـسای  نب  رامع  يراصنا و  بویا  وبا  نالجع و  نب  کلام  عفار و  نب  هعافر  ناـهیت و  نب  مثیهلاوبا  دـنریگب ،
تبثم خساپ  زین  مدرم  دندرک ، دای  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اب  وا  يدـنواشیوخ  داهج و  هقباس و  لضف و  زا  دنتـشاد و 

نامز و نآ  مدرم  رب  اهنت  ار  وا  یخرب  دندومن ، دزـشوگ  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  لضف  يا  هباطخ  رد  هتـساخرب و  مادک  ره  سپـس  دنداد ،
يذ زا  بش  هدزای  هبنـش  زور  ینعی  تعیب  مود  زور  .دـش  تعیب  ترـضح  نآ  اب  هاگ  نآ  دـنداد  يرترب  ناناملـسم  همه  رب  رگید  یخرب 

وا رب  درک و  دای  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  دروآ و  ياج  هب  ار  یهلا  يانث  دـمح و  تفر و  ربنم  هب  ترـضح  هدـنام  هجحلا 
: دومرف هکنآ  ات  درک ، دای  هتشاد  ینازرا  ناناملسم  رب  ادخ  هک  ییاهتمعن  زا  سپس  داتسرف ، دورد 

ياه يراک  هزیر  زا  یهاگآ  شنیب و  ربص و  لها  رگم  دور  یمن  تموکح  نیا  راب  ریز  و  تسا ، هدروآ  يور  رات  بش  دننام  اه  هنتف  «و 
نادب هک  ار  هچنآ  داد و  مهاوخ  ریس  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  نات  ربمایپ  شور  هار و  رب  ار  امـش  دینامب  رادیاپ  نم  يارب  رگا  و  نآ ؛

مهاوخ ارجا  امش  نایم  رد  مرومام 
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تافو زا  سپ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اب  نم  تبـسن  هک  دیراد  شه  .تساوخ  يرای  وا  زا  دـیاب  هک  تسادـخ  درک و 
 … تسوا تایح  راگزور  رد  تبسن  نامه  دننام  يو 

، هتخاس ناور  اهرابیوج  هدروآ ، درگ  ناوارف  تالغتـسم  كالما و  دنا ، هدش  ایند  قرغ  هک  امـش  نادرم  زا  یهورگ  ادابم  دـیراد ، شه 
زا ار  نانآ  هک  زور  ادرف  تسا ، هدیدرگ  نانآ  راع  گنن و  ثعاب  نیمه  دـنا و  هتفرگ  ابیز  نازینک  هدـش و  هراوس  کباچ  ياه  بسا  رب 

دنـسپان ارم  راک  دـنریگ و  مشخ  نم  رب  مدـینادرگ  زاب  دـنیاناد  نادـب  دوخ  هک  یقوقح  هب  متـشادزاب و  دنمرگرـس  نادـب  هک  اهنیا  همه 
! تخاس مورحم  نامقوقح  زا  ار  ام  بلاط  یبا  رسپ  هک  دنیوگ  دنراد و 

ترـضح نآ  اب  تبحـص  تهج  هب  هک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نارای  زا  راصنا  نارجاهم و  زا  يدرم  ره  دیراد ، شه 
ادـخ هدـهع  رب  يو  شاداـپ  باوث و  تسادـخ و  دزن  تماـیق  يادرف  نشور  لـضف  هک  دـنادب  دـنیب ، یم  نارگید  رب  دوخ  يارب  یلـضف 

ام هلبق  هب  يور  هدـمآرد و  ام  نید  هب  هدومن ، قیدـصت  ار  ام  نییآ  هداد ، خـساپ  ار  لوسر  ادـخ و  يادـن  هک  يدرم  ره  .دوب و  دـهاوخ 
هب امـش  نایم  تسادخ و  لام  مه  لام  دییادخ و  ناگدنب  همه  امـش  .تسا  هدـیدرگ  مالـسا  دودـح  قوقح و  بجوتـسم  تسا ، هدرک 

نیرتهب دنوادخ  دزن  تمایق  يادرف  ار  ناراکزیهرپ  و  درادن ، يرترب  يرگید  رب  دروم  نیا  رد  سک  چیه  دش ، دـهاوخ  میـسقت  تاواسم 
رتهب ناراکوکین  يارب  تسادـخ  دزن  هچنآ  هتخاسن و  ناراکزیهرپ  باوث  شاداپ و  ار  ایند  دـنوادخ  .دوب  دـهاوخ  شاداپ  نیرترب  ازج و 

هللاءاشنا .تسا 
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دشاب برع  دنامن ؛ زاب  امش  زا  يدحا  و  مینک ، میسقت  امش  نایم  میهاوخ  یم  هک  تسا  یلام  ام  دزن  هک  دییآ  ام  دزن  یگمه  حبـص  ادرف 
امـش دوخ و  يارب  دـنوادخ  زا  میوگ و  یم  ار  نیا  تسا ؛ یفاـک  دـشاب  دازآ  ناملـسم  هک  نیمه  هن ، اـی  هدوـب  رگید  قوـقح  مجع ، اـی 

.مهاوخ یم  شزرمآ 

.دمآ دورف  ربنم  زا  سپس 

: دیوگ رفعج  وبا  ام  خیش 

روط هب  ار  لاملا  تیب  ترـضح  نآ  هک  دنتـشادن  شوخ  دش و  نانآ  هنیک  ببـس  دنتـشاد و  دنـسپان  وا  زا  هک  دوب  ینخـس  نیتسخن  نیا 
، دندش رضاح  لام  تفایرد  يارب  زین  مدرم  همه  دمآ و  ترضح  زور  نآ  يادرف  .دزاس  میهس  ار  ناناملسم  همه  دنک و  میسقت  يواسم 

: دومرف عفار  یبا  نب  هللادیبع  دوخ  بتاک  هب  ماما 

نیمه زین  نانآ  هب  نک و  ادص  ار  راصنا  سپس  هدب ، رانید  هس  دنوش  رضاح  هک  مادک  ره  هب  نزب و  ادص  کی  کی  ار  نارجاهم  تسخن 
: تفگ فینح  نب  لهس  .نک  لمع  هنوگ  نیمه  هایس  خرس و  زا  زین  رضاح  مدرم  زا  کی  ره  اب  و  نک ، تخادرپ  هزادنا 

! ما هدرک  شدازآ  زورما  دوب و  نم  مالغ  زورید  درم  نیا  نانمؤم ، ریما  يا 

: دومرف

(243  ) و ( 242  ) .دادن يرترب  يرگید  رب  ار  يدحا  دیشخب و  رانید  هس  مادک  ره  هب  سپ  .میهد  یم  وت  هزادنا  هب  مه  وا  هب 

مدرم قوقح  زا  يرادساپ  مالسلا و  هیلع  یلع  ماما 

: دومرف مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  تشذگ ، یم  هار  زا  درک  یم  ییادگ  هک  ییانیبان  درم  ریپ 

؟ تسیچ نیا 

: دنتفگ

.تسا ینارصن  يدرم  نانمؤم  ریما  نیا 

: دومرف

.دـیهدب ار  وا  یجرخ  لاملا  تیب  زا  دـیراد ! یم  غیرد  وا  زا  ار  دوخ  کمک  هداتفا  اـپ  زا  هدـش و  ریپ  هک  کـنیا  دیدیـشک و  راـک  وا  زا 
: دومرف مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  ( 244)

ار ریبز  هحلط و  مالسلا  هیلع  یلع  نوچ 
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دـمآ و ایند  هب  هدـنز  كدوک  درک و  لمح  عضو  سرت  زا  وا  دنتـشذگ و  يرادراب  نز  رب  هار  رد  دـنتخیرگ و  همه  مدرم  داد  تسکش 
.تفر ایند  زا  شردام  وا  زا  سپ  داد و  ناج  دز و  اپ  تسد و  يدنچ 

: دنتفگ دیسرپ ، نانآ  لاح  زا  دنا ، هداتفا  نیمز  يور  هک  دندید  ار  كدوک  نز و  نآ  دنتشذگ و  اجنآ  زا  نارای  مالسلا و  هیلع  یلع 

.تخادنا هچب  دیسرت و  دید  ار  تمیزه  گنج و  نوچ  دوب و  رادراب  وا 

: دیسرپ ترضح 

؟ دنا هدرم  رتدوز  کی  مادک 

: دنتفگ

.تسا هدرم  ردام  زا  شیپ  كدوک 

وا ردام  يارب  تخادرپ و  هب و  ار  هید  ثلث  ود  ثرا  نوناق  ساسا  رب  دناوخارف و  دوب  هدرم  كدوک  ردپ  هک  ار  نز  نآ  رهوش  ترـضح 
داد رهوش  هب  ار  نآ  فصن  دوب  هید  ثلث  هک  دوخ  كدوک  زا  هدرم ، نز  نآ  ثرا  زا  هاگنآ  داد ، رارق  مهـس  ثلث  کـی  دوب ) هدرم  هک  )

رازه و ود  داد و  رهوـش  هب  دوـب  مهرد  دـصناپ  رازه و  ود  هک  ار  نآ  فـصن  نز  نآ  هید  زا  زین  و  داد ، نز  نآ  ناـشیوخ  هب  ار  یقاـب  و 
ار غلابم  نیا  همه  تشادن و  يرگید  دنزرف  دوب  هتخادـنا  هک  یکدوک  نامه  زج  اریز  داد ، نز  نآ  ناشیوخ  هب  ار  رگید  مهرد  دـصناپ 

(245  ) .دومن تخادرپ  هرصب  لاملا  تیب  زا 

: دومرف هک  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دوخ  دنس  هب  يربط 

زا یلیابق  داتسرف و  ییوس  هب  گنج  يارب  هن  توعد  يارب  ار  دیلو  نب  دلاخ  هکم  حتف  زا  سپ  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر 
دندوب و وا  اب  زین  رگید  هلیبق  دنچ  جلدم و  میلس و  ياه  مان  هب  برع 
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نامز رد  همیذج  ینب  .دـندمآ  دورف  هنانک -  نب  نب  هانم  دـبع  نب  رماع  نب  همیذـج  ینب  يارب  دوب  یبآ  لحم  هک  ءاصیمغ -  هب  یگمه 
هتشک دندوب  هدش  دراو  اهنآ  رب  نمی  زا  دندوب و  رجات  هک  ار  هریغم  نب  هکاف  فوع و  نب  نمحرلادبعوبا  فوع  دبع  نب  فوع  تیلهاج 

يو داتـسرف ، ار  دـیلو  نب  دـلاخ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـش و  زوریپ  مالـسا  نوچ  و  دـندوب ، هتفرگ  ار  ناشلاوما  و 
، دنتفرگرب حالس  دندید  ار  دلاخ  نوچ  دیسر ، ناکم  نآ  هب  ات  درک  تکرح 

: تفگ اهنآ  هب  دلاخ 

: دیوگ همیذج  ینب  زا  يدرم  .دنا  هدش  ناملسم  مدرم  هک  دیراذگب  نیمز  ار  حالس 

: تفگ تشاد  مان  مدحج  هک  ام  زا  یکی  دیراذگب ، نیمز  ار  اهحالس  هک  تفگ  ار  ام  دلاخ  نوچ 

هدز زج  تراسا  زا  سپ  تراسا و  زج  حالـس  نداهن  ورف  زا  سپ  هک  دنگوس  ادـخ  هب  تسا ، دـلاخ  نیا  همیذـج ، ینب  يا  امـش  رب  ياو 
: دنتفگ هتفرگ ، ار  وا  شموق  زا  یهورگ  .داهن  مهاوخن  نیمز  ار  محالس  زگره  نم  دنگوس  ادخ  هب  دوب ، دهاوخن  اهندرگ  ندش 

ار وا  و  دنرب ! یم  رـس  هب  تینما  رد  مدرم  هتـسشن و  ورف  گنج  دنا و  هدش  ناملـسم  مدرم  يزیرب ؟ ار  ام  نوخ  یهاوخ  یم  مدحج ، يا 
ار همه  داد  روتـسد  دلاخ  هاگ  نآ  .دنتـشاذگ  ورف  ار  اهحالـس  دـلاخ  فرح  ساسا  رب  یگمه  دـنتفرگ و  ار  شحالـس  ات  دـندرکن  اهر 

هّللا یلص  ادخ  لوسر  هب  ربخ  نوچ  .تشک  ار  اهنآ  زا  يا  هدع  داتفا و  نانآ  ناج  هب  دیـشکرب و  غیت  دنتـسب و  ار  ناشیاهتـسد  دنتفرگ و 
: تفگ تشادرب و  نامسآ  هب  ار  اهتسد  دیسر  ملس  هلآ و  هیلع و 

هب نم  ادنوادخ ،
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.میوج یم  يرازیب  دلاخ  راک  نیا  زا  وت  هاگشیپ 

: دومرف دناوخ و  ارف  ار  مالسلا  هیلع  یلع  سپس 

.هنب اپ  ریز  ار  تیلهاج  رما  نک و  یگدیسر  ناشراک  هب  ورب و  نانآ  دزن  هب  یلع ، يا 

ناگتـشک و هید  تفر و  نانآ  يوس  هب  دوب  هداد  وا  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  لام  يرادقم  اب  مالـسلا  هیلع  یلع 
دومن و تخادرپ  دـنداد  یم  بآ  گـس  هب  نآ  رد  هک  ار  یفرظ  لوپ  یتـح  تخادرپ ؛ دوب  هدـش  فـلت  ناـنآ  زا  هک  ار  یلاوـما  همیرج 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  دمآ ، هفاضا  يرادقم 

؟ دشاب هدشن  تخادرپ  نآ  همیرج  هک  هدنام  یلام  نوخ و  زونه  ایآ 

: دنتفگ

.هن

: دومرف

نآ همیرج  دیـشاب  هتـسنادن  امـش  ای  ادـخ و  لوسر  هک  دـشاب  يدروم  رگا  ات  منک  یم  میـسقت  امـش  نایم  اـطایتحا  ار  لاـم  نیا  هیقب  نم 
ربخاب ارجاـم  زا  ار  وا  تشگزاـب و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تمدـخ  راـک  نیا  ماـجنا  زا  سپ  .دـشاب  هدـش  تخادرپ 

.تخاس

: دومرف

هنوگ هب  تشادرب  نامسآ  هب  ار  اهتسد  داتسیا و  هلبق  هب  ور  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  هاگ  نآ  .يدرک  ییوکین  تسرد و  راک 
: تشاد هضرع  راب  هس  دش و  یم  هدید  شترضح  ياهوزاب  ریز  يدیپس  هک  يا 

ملس هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمایپ  هک  هدمآ  ربخ  رد  ( 246  ) .میوج یم  يرازیب  دیلو  نب  دلاخ  راک  نیا  زا  وت  هاگشیپ  هب  نم  ادنوادخ ،
ینوخ ندش  هتخیر  هقباس  تهج  هب  دلاخ  تشاد و  لاسرا  قلطصملا  ینب  زا  همیذج  ینب  تاقدص  يروآ  عمج  يارب  ار  دیلو  نب  دلاخ 

.دوبر ار  ناشلاوما  تشک و  ار  نانآ  زا  يا  هدع  درک و  ریگتسد  ار  نانآ  تشاد  دوجو  نانآ  وا و  نایم  هک 
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: تفگ تشادرب و  نامسآ  هب  تسد  دیسر  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمایپ  هب  ربخ  نوچ 

نآ يوس  هب  ار  وا  لام  يرادقم  اب  دـناوخ و  ارف  ار  یلع  سپـس  تسیرگ  و  مرازیب ، هدرک  دـلاخ  هچنآ  زا  وت  هاگـشیپ  هب  نم  ادـنوادخ ،
: دومرف داتسرف و  هلیبق 

.دزادرپب ار  نانآ  هدش  هدوبر  ياه  لام  ضوع  هدش و  هتشک  نادرم  هید  ات 

هدـنام یقاب  و  داد ، ناناپوچ  ياه  نامـسیر  اهگـس و  بآ  فورظ  يارب  ییاهلوپ  یتح  تخادرپ  ار  اهنآ  همه  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما 
یلـص ادخ  لوسر  زا  هکنآ  يارب  هن و  ای  دنتـشاد  ربخ  هدـش و  هک  يرگید  ياهراک  ناکدوک و  تشحو  نانز و  سرت  رطاخ  هب  ار  لام 

(247  ) .دومن تخادرپ  نانآ  هب  دنشاب  یضار  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا 

: دیوگ راونالا » حابصم   » رد

اب ار  بلطم  نیا  دوب  هزور  هک  اهزور  زا  یکی  رد  تشاد ، هزات  نان  اب  هدش  خرس  رگج  سوه  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هک  دوب  لاسکی 
رد رب  یلئاس  درب  شترـضح  دزن  ار  اذغ  فرظ  هک  راطفا  ماگنه  .دومن  هیهت  ار  نآ  ماما  تشاذـگ و  نایم  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

.دیسر هناخ 

: دومرف مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما 

: هک مینکن  هدهاشم  دوخ  لمع  همان  رد  ار  هتکن  نیا  تمایق  زور  رد  ام  ات  ربب  لئاس  يارب  ار  نیا  مرسپ ،

(248  ) .اهب متعتمتسا  ایندلا و  مکتایح  یف  مکتابیط  متبهذا 

(249 « ) دیدش بایماک  اهنآ  زا  دیدرب و  ناتایند  یناگدنز  رد  ار  دوخ  ذیذل  هزیکاپ و  ياه  هرهب  امش  »

نارای نابز  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

ترـضح نآ  تافو  زا  سپ  هک  ار  اهنآ  نانز  نادرم و  زا  نت  دنچ  مان  ادخ  تساوخ  هب  اجنیا  رد  ام  دنرایـسب و  مالـسلا  هیلع  ماما  نارای 
تسا هدش  لدب  در و  ناشنایم  ینانخس  دندش و  دراو  هیواعم  رب 
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تلادع هریس و  زا  یشخب  هدننک  وگزاب  زین  نانآ و  رظن  رد  ترضح  نآ  تیعقوم  تلالج و  رب  لمتـشم  اهنآ  ناتـساد  اریز  میروآ ، یم 
.تسا شیوخ  ماما  هب  نانآ  يرادافو  ترضح و  نآ 

: دیوگ هّللا  همحر  يدقن  رفعج  خیش  همالع 

: تشون نومضم  نیدب  دوب  هفوک  رد  وا  لماع  هک  هیمس  نب  دایز  هب  يا  همان  يو  دندش ، عمج  هیواعم  درگ  هب  مدرم  نوچ 

زا رفن  جـنپ  نایفوک و  زا  رفن  جـنپ  دنـشاب ؛ رفن  هد  دـیاب  و  مداد ، ناما  ار  اهنآ  نم  تسرف و  نم  دزن  ار  بلاط  یبا  نب  یلع  ناراـی  نارس 
.نایرصب

رماع يدارم و  هورع  نب  یناه  یعازخ ، قمح  نب  ورمع  یئاط ، متاح  نب  يدع  يدع ، نب  رجح  غارس  دیـسر ، دایز  تسد  هب  همان  نوچ 
: تفگ دناوخ و  ارف  ار  نانآ  داتسرف و  لیفطوبا  هب  ینکم  ینانک  هلثاو  نب 

هرصب رد  دوخ  نیشناج  هب  .تسامش و  رادید  قاتـشم  هداد و  ناما  ار  امـش  وا  هک  دیوش  هیواعم )  ) نانمؤم ریما  يوس  هب  تکرح  هدامآ 
: تشون

.تسرف نم  دزن  ار  روعا  نب  کیرـش  یـسودس و  رمعم  نب  دـلاخ  يدعـس ، همادـق  نب  هیراج  ناحوص ، نب  هعـصعص  سیق ، نب  فنحا 
هب ار  نانآ  زور  هنابـش  کی  دـندش  دراو  هیواعم  رب  هک  یماگنه  .داتـسرف  هیواـعم  دزن  یعمج  هتـسد  ار  همه  دـنتفر  داـیز  نبا  دزن  نوچ 

: تفگ نابرد  هب  هیواعم  دنتفرگ ، رارق  دوخ  ياج  رد  مادک  ره  دندمآ و  نوچ  داتسرف و  ماش  نارس  یپ  رد  دادن و  هار  دوخ 

.زاس لخاد  ار  يدع  نب  رجح 

هیواعم رجح و 

: تفگ وا  هب  هیواعم  درک ، مالس  دش و  دراو  رجح 

رب بارتوبا  روای  و  یباوث ، يایوج  ام  اب  گنج  رد  و  يدیرب ، ام  اب  ار  تدنویپ  هک  ییوت  ور ، تشز  هداز  هدرب  يا 
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: تفگ رجح  ییام ؟ دض 

هاگآ یهلا  ياضر  بابـسا  هب  رازیب و  ادـخ  مشخ  تابجوم  زا  ناسرت و  دـنوادخ  زا  هک  وگن  يدرم  زا  نخـس  هیواعم ، يا  شاب  تکاس 
یتریرـس دودح ، هب  مایق  كدـنا ، باوخ  راکـشآ ، عوشخ  رایـسب ، هدجـس  ینالوط ، عوکر  تشاد و  یم  یلاخ  ماعط  زا  نوردـنا  دوب ،

اپ ریز  ار  یقح  زگره  دوب ، ام  زا  یکی  نانوچ  ییاورنامرف  نیع  رد  هک  یهاشداپ  تشاد ، ذـفان  یتریـصب  هدیدنـسپ و  يا  هریـس  كاـپ ،
: تفگ تشادرب و  رس  سپس  تفرگ ، ار  شیولگ  هیرگ  ات  تسیرگ  نادنچ  هاگ  نآ  درکن …  متس  سک  چیه  هب  تشاذگن و 

مهاوخ و یمن  شزوپ  وت  زا  میاهراک  هب  تبسن  نم  هک  هیواعم  يا  نادب  ینک ، یم  خیبوت  هدز  رس  نم  زا  هچنآ  هب  تبـسن  ارم  هکنیا  اما 
.راد راهظا  ار  تنامرف  نک و  راکشآ  يراد  لد  رد  هچ  ره  سپ  مرادن ، یکاب  چیه 

هیواعم قمح و  نب  ورمع 

: تفگ هیواعم  دش  لخاد  نوچ  .زاس  لخاد  ار  یعازخ  قمح  نب  ورمع  رب و  نوریب  ار  وا  تفگ ، نابرد  هب  هیواعم 

يدرک و ینالوط  ار  ضارعا  يدومن ، شکشیپ  ام  هب  ار  تمتس  و  يدیشک ، ام  يور  رب  ریشمش  یتفات و  رب  نامرف  زا  رـس  هعازخابا ، يا 
هنوگچ یلع )  ) تقیفر اب  ار  ادخ  راک  ایآ  دـنکفا ؛ ورف  ار  وت  یتخیهرپ  یم  نآ  زا  دـیاب  هک  تینادان  و  یتفگ ، ازـسان  ار  ( 250  ) ضارعا

؟ يدید

: تفگ ورمع  درک ، دنلب  ار  وا  رومام  داتفا ، نیمز  هب  ور  هب  هک  تسیرگ  نادنچ  ورمع 

، اناد ادخ  مکح  هب  وا  دنگوس  ادـخ  هب  یتساک ، وا  ماقم  زا  يدرک و  دای  یتشز  هب  وا  زا  هک  سک  نآ  يادـف  مردام  ردـپ و  هیواعم ، يا 
دهاز و یناف  يایند  رد  دودحم ، ادخ  مشخ  رد  اشوک ، ادخ  تعاط  رد 
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نادقف درک …  یم  لمع  دوب  ادخ  يدونشخ  بجوم  هچنآ  هب  دادن و  زورب  دوخ  زا  یـشنم  گرزب  رکنم و  دوب ، بغار  یقاب  يارـس  هب 
.میراد گرم  يوزرآ  وا  زا  سپ  هدیشاپ و  مه  زا  ار  ام  وا 

متاح نب  يدع 

: تفگ نابرد  هب  هیواعم 

: تفگ هیواعم  دش  لخاد  نوچ  زاس  لخاد  ار  متاح  نب  يدع  رب و  نوریب  ار  وا 

: تفگ يدع  هدراذگ ؟ ياج  هب  هچ  بلاط  یبا  نب  یلع  دای  زا  راگزور 

؟ تسا هدرک  تیاعر  مه  ار  يرگید  زیچ  یلع  دای  زج  رگم 

: تفگ هیواعم 

: تفگ دیشک و  رب  لد  زا  یهآ  يدع  يراد ؟ تسود  هنوگچ  ار  وا 

یقاب داعم  زور  ات  هدرک و  هشیر  ملد  يادیوس  رد  دوش و  یمن  هنهک  هاگ  چـیه  هک  تسا  يا  هزات  یتسود  ما  یتسود  دـنگوس  ادـخ  هب 
ینب ناراداوه  .تسا  هدومن  لاغـشا  ار  ما  هشیدنا  هتفرگ و  ارف  ار  ممادـنا  رـسارس  هک  يروط  هب  تسوا  قشع  زا  راشرـس  ما  هنیـس  تسا ،

: دنتفگ هیواعم  هب  هیما 

: تسا نیا  شا  همجرت  هک  تفگ  يراعشا  تسیرگ و  يدع  .تسا  هتشگ  لیلذ  راوخ و  نیفص  گنج  زا  سپ  يدع  نانمؤم ، ریما  يا 

« .دیاب یمن  دوخ  فده  هب  هارمه  یلو  دنک  یم  هلداجم  نم  اب  دنه  رسپ  هیواعم  »

« .مراد لد  هب  وا  قارف  زا  یگرزب  هودنا  هک  یلاح  رد  دزادنا  یم  یلع  نسحلاوبا  دای  هب  ارم  »

« .تسا یفاک  وا  لاثما  يارب  نم  كدنا  خساپ  هتبلا  مراد ، وا  يارب  یتخس  خساپ  نم  »

: دنیوگ ورمع  دیلو و  »

« .تسا هتشگ  لیلذ  راوخ و  نیفص  گنج  زا  سپ  يدع 

: میوگ »

« .دنا هتسج  تقرافم  نم  زا  مدرب  یم  هلمح  نمشد  رب  ناشهانپ  رد  هک  نانآ  هتسکش و  مدوجو  ناکرا  دییوگ ، یم  تسار 

« .دندرگ راگتسر  دنرب و  دوس  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمایپ  ناراداوه  دننیب و  نایز  دنه  رسپ  ناراداوه  هک  ادوز  »
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(251)

ماجنارس هشیدنا  رد 

: دیوگ یم  هلفغ  رسپ  دیوس 

یکچوک ریـصح  يور  مدید  مدیـسر ، ترـضح  تمدـخ  يزور  دـش ، هتفرگ  تعیب  مدرم  زا  نینمؤملاریما  تفالخ  يارب  هکنآ  زا  سپ 
.تسین يرگید  زیچ  ریصح  نآ  زج  هناخ  نآ  رد  تسا و  هتسشن 

: مدرک ضرع 

لاملا تیب  نینمؤملاریما ! ای 
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.منیب یمن  مزاول  زا  يرگید  زیچ  ریصح  زج  هناخ  نیا  رد  تسامش ، رایتخا  رد 

: دومرف

رد یتحار  نما و  لزنم  ام  دـنک ، یمن  عمج  لیاسو  بابـسا و  دـنک ، ناکم  لقن  اجنآ  زا  دـیاب  هک  يا  هناـخ  رد  لـقاع  مدآ  هلفغ ! رـسپ 
(252  ) .درک میهاوخ  چوک  لزنم  نآ  يوس  هب  يدوز  هب  میتسرف و  یم  اجنآ  هب  ار  دوخ  بابسا  نیرتهب  هک  میراد  شیپ 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  تیمولظم 

: دومرف ترضح  نآ  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  ینالوط  يربخ  رد 

همه ادـخ و  نوعلم  نانآ  دـننک ؛ یم  راکـشآ  نم  گرم  زا  سپ  اهنت  هک  تسه  یناسک  ياـه  هنیـس  رد  وت  زا  هک  ییاـه  هنیک  زا  سرتب 
: دش هتفگ  تسیرگ ، ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمایپ  هاگ  نآ  .دنناگدننک  تنعل 

؟ دییرگ یم  هچ  زا  ادخ ، لوسر  يا 

: دومرف

ار شنادنزرف  دنگنج و  یم  وا  اب  دنراد و  یم  زاب  شقح  زا  ار  وا  دننک و  یم  متـس  وا  هب  تما  هک  داد  ربخ  نم  هب  مالـسلا  هیلع  لیئربج 
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمایپ  ( 253  ) .دنناسر یم  لتق  هب 

دنهد و مه  تسد  هب  تسد  وت  دض  رب  همه  دوش و  یم  راکـشآ  تسا  هتفهن  یهورگ  ياه  هنیـس  رد  هک  ییاه  هنیک  نم  گرم  زا  سپ 
(254  ) .دنراد زاب  دوخ  قح  زا  ار  وت 

: دیوگ يراصنا  هّللادبع  نب  رباج   - 5

يور هب  ار  دوخ  دش ، دراو  ترضح  نآ  رب  مالسلاامهیلع  همطاف  هک  دوب  گرم  تارکس  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر 
: دومرف دمآ و  شوه  هب  دوشگ و  ار  دوخ  مشچ  ربمایپ  تسیرگ ، یم  دنکفا و  شترضح 

ارم درازایب  ار  وت  هک  ره  دش ؛ یهاوخ  هدیشک  فاعضتسا  هب  نم  زا  سپ  وت  دید و  یهاوخ  متس  نم  زا  سپ  وت  مکرتخد ،
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نم هب  دنک  یکین  وت  هب  هک  ره  هدومن ، نامداش  ارم  دنک  نامداش  ار  وت  هک  ره  هدروآ ، مشخ  هب  ارم  درآ  مشخ  هب  ار  وت  هک  ره  هدرزآ ،
زا نم  ینم و  زا  وت  اریز  تسا ، هتشاد  اور  متـس  نم  هب  دنک  متـس  وت  هب  هک  ره  هدرک و  افج  نم  هب  دنک  افج  وت  هب  هک  ره  هدرک ، یکین 

.تسا نم  يولهپ  ود  نایم  هک  یتسه  نم  حور  نامه  ینم و  نت  هراپ  وت  و  وت ،

: دومرف سپس 

.مرب یم  تیاکش  وت ، هب  دوخ  تما  ناراکمتس  زا  راگدرورپ  هاگشیپ  هب  نم 

، هتخادنا ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  كرابم  ندب  يور  رب  ار  دوخ  دندش و  دراو  مالـسلاامهیلع  نیـسح  نسح و  سپس 
: دنتفگ یم  دنتسیرگ و  یم 

تشادرب و رـس  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  دزاـس  رود  ار  اـهنآ  تساوخ  مالـسلا  هیلع  یلع  ادـخ ؛ لوسر  يا  میوش  وت  يادـف 
: دومرف

ملظ هب  نم  زا  سپ  ود  نآ  اریز  نانآ ؛ زا  نم  دـنریگ و  هشوت  نم  زا  نانآ  میوبب ، ار  نانآ  مه  نم  دـنیوبب و  ارم  ات  نک  ناشاهر  مردارب ،
.اهنآ نالتاق  رب  ادخ  تنعل  دش و  دنهاوخ  هتشک  متس  و 

: دومرف سپس 

هیواعم ( 255  ) .یـشاب وا  مصخ  وت  هک  متـسه  یـسک  مصخ  تمایق  زور  رد  نم  تفرگ و  یهاوخ  رارق  مولظم  نم  زا  سپ  وت  یلع ، يا 
: دیوگ هبلعث  نب 

ایآ رذابا ، يا  تفگ  دش و  دراو  وا  رب  يدرم  دناوخ ، یم  زامن  وا  ولج  رد  مالسلا  هیلع  یلع  دوب و  هتـسشن  دجـسم  رد  هّللا  همحر  رذوبا 
دزن اهنآ  نیرتبوبحم  وت  دزن  مدرم  نیرتبوبحم  هک  مناد  یم  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  یهد ؟ یمن  ربخ  دوخ  دزن  رد  مدرم  نیرتبوبحم  زا  ارم 

ادخ لوسر 
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: تفگ رذوبا  .تسا  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص 

هلآ و هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  دزن  اهنآ  نیرتبوبحم  نم  دزن  مدرم  نیرتبوبحم  تسوا  تسد  رد  مناج  هک  ییادخ  هب  دنگوس  ارچ ،
شردپ زا  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  ( 256  ) .دـنا هدرک  بصغ  ار  شقح  هک  تسا  يا  هدیدمتـس  مولظم و  خیـش  نیمه  وا  تسا و  ملس 

: دومرف هک  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع 

: توبکنع هروس  لوا  تایآ  نوچ 

 … سانلا بسحا  .ملا 

: متفگ نم  دش  لزان  دنوشن ؟» ناحتما  و  میدروآ ، نامیا  دنیوگب  هک  دنا  هتخاس  اهر  ار  نانآ  هک  دنا  هتشادنپ  مدرم  ایآ  »

؟ تسیچ شیامزآ  هنتف و  نیا  ادخ ، لوسر  يا 

: دومرف

یهاوخداد یهورگ  زا  ادـخ ) هاگـشیپ  رد   ) وت و  دـنریگ ، یم  رارق  شیامزآ  دروم  وت  هب  مه  نارگید  يوش و  یم  هدومزآ  وت  یلع ، يا 
: هک دومرف  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  ( 257  ) .شاب هدامآ  یهاوخداد  يارب  سپ  دومن  یهاوخ 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر 

ماما وت  ییالعا ، لثم  وت  یتسار ، هار  وت  یگرزب ، ربخ  نآ  وت  ییادـخ ، يوس  هب  هار  وت  ییادـخ ، باـب  وت  ییادـخ ، تجح  وت  یلع ، يا 
.یناقیدص رورس  ایصوا و  نیرتهب  ینانمؤم و  ریما  و  یناناملسم ،

! یلع يا 

.ینم ياه  هدعو  هدنهد  ماجنا  وت  ینم ، نید  هدـننک  ادا  وت  ینم ، تما  رب  نم  نیـشناج  وت  یلع ، يا  .يربکا  قیدـص  مظعا و  قوراف  وت 
همه ادخ و  نم  دننیزگ ، یم  يرود  وت  زا  نم  زا  سپ  یلع ، يا  .ینام  یم  اهنت  نم  زا  سپ  وت  یلع ، يا  یمولظم ، نم  زا  سپ  یلع ، يا 

.تسا ناطیش  بزح  تنانمشد  بزح  و  تسادخ ، بزح  نم  بزح  تسا و  نم  بزح  وت  بزح  هک  مریگ  یم  هاوگ  ار  متما  نارـضاح 
(259  ) و ( 258)

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تافو  زا  سپ  ترضح  نآ  تیمولظم 

: دیوگ يرونید  هبیتق  نبا 

هّللا مرک  یلع - 
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همطاف درب و  یم  راصنا  سلاجم  رد  دناشن و  یم  ییاپراهچ  رب  اهبش  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  رتخد  همطاف  ههجو - 
: دنتفگ یم  نانآ  دیبلط و  یم  يرای  نانآ  زا 

زا تسج و  یم  تقبس  رکبوبا  زا  شیپ  وت  يومعرـسپ  رـسمه و  رگا  تسا و  هتفرگ  ماجنا  مدرم  نیا  اب  ام  تعیب  ادخ ، لوسر  رتخد  يا 
: دومرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  و  میدوبن ؛ نادرگیور  وا  زا  ام  تساوخ  یم  تعیب  ام 

تردق رس  رب  مدرم  اب  مدمآ و  یم  نوریب  هدرکن  نفد  مداهن و  یم  هناخ  رد  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  تسیاب  یم  ایآ 
: تفگ یم  همطاف  و  مدرک ؟ یم  عازن  وا 

هدننک تساوخزاب  رگباسح و  دنوادخ  هک  دندرک  يراک  مه  تما  تسا و  هدوب  وا  هتسیاش  هک  ار  نامه  رگم  هدرکن  يراک  نسحلاوبا 
: دیوگ مالسلا  هیلع  یلع  ندرکن  تعیب  رکذ  زا  سپ  زین  و  ( 260  ) .تساهنآ

: تفگ هدمآ ، یلوا  دزن  یمود  سپ 

؟ يراد یمن  او  تعیب  هب  هدز  زاب  رس  وت  اب  تعیب  زا  هک  ار  درم  نیا  ایآ 

: تفگ ذفنق  دوخ  مالغ  هب  يو 

: دومرف وا  هب  یلع  تفر ، یلع  دزن  يو  ناوخ ، ارف  نم  دزن  ار  یلع  ورب 

؟ تسیچ تراک 

: تفگ

: دومرف یلع  .دناوخ  یم  ارف  ار  وت  ادخ  لوسر  هفیلخ 

: تفگ مود  راب  یمود  اما  تسیرگ ، یتدم  يو  .دناسر  ار  مایپ  تشگزاب و  ذفنق  دیتسب ! غورد  ادخ  لوسر  رب  دوز  هچ 

: تفگ ذفنق  هب  یلوا  .راداو  تعیب  هب  ار  وا  هدن و  تلهم  هدز  زاب  رس  وت  اب  تعیب  زا  هک  يدرم  نیا  هب 

: وگب درگ و  زاب  وا  دزن 

: دز دایرف  مالسلا  هیلع  یلع  درک ، ارجا  ار  دوخ  تیرومام  تشگزاب و  ذفنق  .دناوخ  یم  ارف  تعیب  يارب  ار  وت  ادخ  لوسر  هفیلخ 

! هللا ناحبس 

.تسین وا  قح  هک  هدش  یماقم  یعدم  وا 
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رد دنتفر ، همطاف  هناخ  رد  هب  یهورگ  هارمه  هب  تساخرب و  یمود  سپـس  تسیرگ ، یتدم  یلوا  زاب  .دناسر  ار  مایپ  تشگزاب و  ذـفنق 
: تفگ دنلب  يادص  اب  دینش  ار  نانآ  يادص  همطاف  نوچ  دندز ،

(261 ! ) میدید یلوا  یمود و  زا  وت  زا  سپ  هک  اهجنر  هچ  ام  ادخ ، لوسر  ردپ ، يا 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  تیصو  تداهش و 

: دیوگ یسربط  همالع 

تسیب تثعب  زا  سپ  .دروآ و  مالسا  یگلاس  هد  نس  رد  و  تثعب ، زا  شیپ  لاس  هد  درک ، یگدنز  لاس  هس  تصش و  مالـسلا  هیلع  یلع 
هب يراتفرگ  ناحتما و  رد  ترجه  زا  شیپ  هکم  رد  لاس  هدزیس  درک ، یناگدنز  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  لاس  هس  و 
اب شترضح  زا  عافد  رد  هنیدم  رد  ترجه  زا  سپ  لاس  هد  و  دیشک ، شود  هب  ار  ترضح  نآ  تلاسر  ياهراب  نیرت  نیگنس  درب و  رس 

لاقتنا تشهب  يوس  هب  ار  دوخ  ربمایپ  لاعتم  يادخ  هکنآ  ات  تشاد ، هاگن  نید  نانمـشد  رـش  زا  ار  وا  دوخ  ناج  اب  دیگنج و  ناکرـشم 
یلص ادخ  لوسر  زا  سپ  لاس  یـس  و  دوب ، هلاس  هس  یـس و  زور  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  و  درب ، الاب  ینامـسآ  تشهب  هب  ار  وا  داد و 

زا ار  وا  دندرک و  بصغ  تیالو  زا  ار  وا  قح  هام  دنچ  لاس و  راهچ  تسیب  و  دوب ، وا  یـصو  رما و  یلو  دنام و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا 
تـسد هب  ار  تفالخ  هام  دنچ  لاس و  جنپ  و  تسیز ، یم  ارادـم  هیقت و  اب  نارود  نیا  رد  ترـضح  نآ  و  دنتـشادزاب ، روما  رد  فرـصت 

نیقرام نیطساق و  نیثکان و  زا  ناقفانم  اب  داهج  راتفرگ  اهلاس  نیا  رد  تفرگ و 
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ار دوخ  توبن  راگزور  زا  لاس  هدزیـس  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هکنانچ  دوب ، ناورهن ) نیفـص و  لمج و  باحـصا  )
نانمؤم زا  دزادرپ و  داهج  هب  نارفاک  اب  تسناوت  یمن  دوب و  دورطم  يرارف و  سوبحم و  ناسرت و  نآ و  ماکحا  ندرک  هداـیپ  زا  عونمم 

هب ار  وا  دـنوادخ  ات  دوب  ناقفانم  راتفرگ  تخادرپ و  داهج  هب  ناکرـشم  اب  ترجه  زا  سپ  لاـس  هد  درک و  ترجه  سپـس  دـنک ، عاـفد 
نمحرلادبع دیسر ، لتق  هب  ریـشمش  اب  يرجه  لهچ  لاس  ناضمر  كرابم  هام  مکی  تسیب و  بش  رد  ترـضح  نآ  درب …  دوخ  يوس 

رد ترـضح  نآ  هک  رارق  نیدـب  دز ، تبرـض  ار  وا  هفوک  دجـسم  رد  هیلع -  هّللا  هنعل  نامز -  رخآ  تما  نیرت  یقـش  يدارم  مجلم  نب 
، دوب شترضح  نیمک  رد  بش  زاغآ  زا  نوعلم  مجلم  نبا  درک و  یم  رادیب  حبـص  زامن  يارب  ار  مدرم  تفر و  دجـسم  هب  مهدزون  بش 

دوب هدز  باوخ  هب  ار  دوخ  گنرین  يور  زا  تشاد و  یم  ناـهنپ  ار  دوخ  بلطم  هک  وا  داـتفا  وا  هب  شروبع  دجـسم  رد  ترـضح  نوچ 
.دز شکرابم  قرف  رب  دولآرهز  ریشمش  اب  یتبرض  تسج و  ياج  زا  ناهگان 

تداهـش هب  هاـگ  نآ  دوب ، هدـنز  بش  لوا  ثلث  کـیدزن  اـت  ار  مکی  تسیب و  بش  متـسیب و  زور  بش و  مهدزون و  زور  ترـضح  نآ 
ترضح نآ  نتشک  ببس  .تفاتش  دوخ  يادخ  رادید  هب  هنامولظم  دوب  نیگنر  شرس  نوخ  هب  شفیرش  نساحم  هک  یلاح  رد  دیسر و 

لـسغ و مسارم  ترـضح  نآ  رما  هب  مالـسلاامهیلع  نیـسح  نسح و  .درادـن  ار  نآ  رکذ  شیاـجنگ  اـجنیا  هک  تـسا  زارد  یناتـساد  ار 
نیفکت
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اج نامه  رد  حبص  هدیپس  زا  شیپ  هنابـش  دنداد و  لاقتنا  هفوک  فجن  رد  يرغ  نیمزرـس  هب  ار  شفیرـش  ندب  دندش و  راد  هدهع  ار  وا 
دندش و ربق  دراو  مالسلاامهیلع  رفعج  نب  هّللادبع  مالسلاامهیلع و  ترضح  نآ  نارسپ  دمحم  نیـسح و  نسح و  .دش  هدرپس  كاخ  هب 

ماما هکنآ  ات  درب  یمن  هار  نادب  یسک  دوب و  ناهنپ  هیما  ینب  تلود  رد  هتسویپ  ربق  نیا  .دیدرگ  ناهنپ  ربق  رثا  شترـضح  تیـصو  هب  انب 
(263  ) و ( 262  ) .داد ناشن  ار  نآ  سابع  ینب  تلود  رد  مالسلا  هیلع  قداص 

تداهش رتسب  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  تیصو 

: دومرف تیصو  نینچ  مالسلاامهیلع  نیسح  نسح و  هب  شترضح  دز ، تبرض  ار  وا  دنک -  شتنعل  ادخ  هک  مجلم -  نبا  هک  یماگنه 

مورحم ایند  زا  هچنآ  رب  و  دیآرب ، امش  بلط  رد  ایند  هچ  رگ  دییاینرب  ایند  بلط  رد  هکنیا  منک و  یم  شرافـس  یهلا  ياوقت  هب  ار  امـش  »
رفن ود  امش  .دیشاب  مولظم  روای  ملاظ و  نمشد  و  دینک ، راک  يورخا )  ) شاداپ يارب  و  دییوگب ، قح  و  دیربم ، ترسح  هودنا و  دیدنام 

حالـصا ناتراک و  مظن  یهلا و  ياوقت  هب  منک  یم  شرافـس  دـسر  یم  وا  هب  ما  هماـن  هک  ار  سک  ره  ما و  هداوناـخ  نادـنزرف و  همه  و 
: دومرف یم  هک  مدینش  ناتدج  زا  هک  ارچ  ناتدوخ ، نایم 

« .تسا رترب  هزور  زامن و  عاونا  زا  سک  ود  نایم  حالصا  »

ادابم دیراذگن و  یلاخ  ار  نانآ  ناهد  زور  کی  یتح  دینک و  یگدیسر  نانآ  هب  زور  ره  دیرآ ، رظن  رد  نامیتی  هرابرد  ار  ادخ  ار  ادخ 
، دنتـسه نات  ربمایپ  شرافـس  دروم  تخـس  نانآ  هک  دـیراد ، رظن  رد  ناگیاسمه  هرابرد  ار  ادـخ  ار  ادـخ  .دـنوش  هابت  امـش  روضح  رد 

اجنآ ات  درک  یم  شرافس  ناگیاسمه  هب  هتسویپ 
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یـشیپ امـش  رب  نآ  هب  لمع  هب  نارگید  ادابم  دـینک ، دای  نآرق  هراـبرد  ار  ادـخ  ار  ادـخ  .دومن  دـهاوخ  رب  ثرا  ار  ناـنآ  میتشادـنپ  هک 
هدنز ات  دینک ، دای  ناتراگدرورپ  هناخ  هرابرد  ار  ادخ  ار  ادخ  .تسا  نید  نوتس  نآ  هک  دینک ، دای  زامن  هرابرد  ار  ادخ  ار  ادخ  .دنریگ 
داهج هرابرد  ار  ادخ  ار  ادخ  .تفای  دیهاوخن  تلهم  رگید  دنامب  كورتم  هناخ  نیا  رگا  هک  دیراذگن ؛ تولخ ) و   ) یلاخ ار  نآ  دیتسه 

ینمشد و رهق و  زا  دیزیهرپب  و  رگیدکی ، هب  یگدیـسر  یگتـسبمه و  هب  داب  امـش  رب  و  دیرآ ، دای  ناتنابز  ناج و  لام و  هب  ادخ  هار  رد 
باجتسم یلو  دینک  یم  اعد  هاگ  نآ  دنوش ، یم  هریچ  امـش  رب  ناتنادب  هک  دینکن  اهر  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مه  زا  ندیرب 
ناناملـسم نوخ  هب  تسد  دـش  هتـشک  نانمؤم  ریما  هکنیا  هناهب  هب  هک  منیب  نانچ  ار  امـش  ادابم  بلطملادـبع ، نادـنزرف  يا  .ددرگ  یمن 

؛ دییالایب

رفیک هب  اهنت  مدرپس  ناج  وا  تبرـض  نیا  زا  نم  هک  هاگ  ره  دیرگنب  دیـشکب ؛ دـیابن  ار  ملتاق  زج  نم  نوخ  صاصق  هب  هک  دـیراد  شه 
هک مدینش  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  هک  ارچ  ( 264 ، ) دینکن هلثم  ار  درم  نیا  دینزب و  وا  رب  تبرض  کی  تبرـض  نیا 

: دومرف یم 

« .دشاب راه  گس  هچ  رگ  دیزیهرپب  ندرک  هلثم  زا  »

: نوعلم مجلم  نبا  تبرض  زا  سپ  تداهش و  زا  شیپ  ترضح  نآ  رگید  تیصو  زا  ( 265)

هک منک  یم  شرافس  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  دمحم  هب  و  دیزاسم ، کیرـش  ادخ  اب  ار  يزیچ  هک  تسا  نآ  امـش  هب  نم  تیـصو  »
، دیراذگم عیاض  ار  وا  تنس 
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امـش هجوتم  یـشهوکن  چیه  دیا  هدشن  فرحنم  قح  هداج  زا  ات  و  دـیرادب ، هتخورفا  ار  غارچ  ود  نیا  و  دـیراد ، اپ  هب  ار  نوتـس  ود  نیا 
ار امش  نم و  دنوادخ  .دش  مهاوخ  ادج  امش  زا  ادرف  ما و  هتـشگ  امـش  تربع  هیام  زورما  مدوب و  امـش  مدمه  رای و  بشید  نم  .تسین 

ششخب مدیـشخب  رگا  و  تسا ، نم  هاگداعیم  انف  مدش  یناف  رگا  و  متـسه ، دوخ  نوخ  رایتخا  بحاص  مدوخ  مدنام  هدنز  رگا  .دزرمایب 
»؟ دیاشخبب ار  امش  مه  ادخ  هک  دیهاوخ  یمن  ایآ   » دیشخبب مه  امش  سپ  تسامش ؛ يارب  ییوکین  ادخ و  هب  نم  برقت  هیام 

(266)

شدنـسپان هک  يا  هدنوش  دراو  چیه  هن  و  مراد ، شوخان  ار  نآ  هک  دیـسرن  نم  هب  گرم  زا  یناهگان  يا  هثداح  چیه  دـنگوس  ادـخ  هب 
؛ تسا هتفای  تسد  نادب  هک  يزیچ  بلاط  و  هدیسر ، بآ  هب  هک  مدوب  یبآ  هدنیوج  دننام  اهنت  نم  و  مناد ؛

« .تسا رتهب  ناکین  يارب  تسادخ  دزن  هچنآ  «و 

: دومرف هک  نیا  زا  ( 267)

قوش يور  زا  هتـسویپ  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  دوش  یم  مولعم  هک …  دیـسرن  نم  هب  گرم  زا  یناهگان  يا  هثداح  چیه  دنگوس  ادخ  هب  »
هداد ربخ  وا  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  نیما  يوگتـسار  ربمایپ  هچنآ  هک  تسا  هتـسناد  یم  هدرب و  یم  رـس  هب  تداهـش  راظتنا  رد 

اب ترـضح  نآ  و  درادن ، فلخت  كرت و  وا  هدعو  تسین و  نآ  رد  یکـش  تسا و  یندمآ  تمایق  هکنانچ  دیـسر ، دـهاوخ  ارف  ریزگان 
: دومرف یم  نارگید -  ربلادبع و  نبا  دننام  نادنمشناد  زا  یهورگ  لقن  هب  انب  دوب و -  نآ  راظتنا  رد  ربص  رپ  یلد 

باریس رس  نیا  نوخ  زا  ار  نساحم  نیا  هک  درب  یم  راظتنا  هچ  زا  تما  نیا  نیرت  یقش  »
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»؟ دزاس

: دومرف یم  اهراب  و 

« .درک دهاوخ  باریس  نآ  يالاب  نوخ  زا  ار  متروص  يوم  هک  دنگوس  ادخ  هب  »

(268)

تداهش رتسب  رد  ماما 

: تفگ هتابن  نب  غبصا 

نوریب هناخ  زا  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  دندش ؛ عمج  ماما  هناخ  رود  مدرم  دز ، تبرـض  مجلم  نبا  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  نوچ  »
: دومرف دمآ و 

: دومرف دمآ و  نوریب  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  ترضح  رگید  راب  متفرن ؛ نم  یلو  دنتفر  مدرم  سپ  دیورب  ار ، امش  دنک  تمحر  ادخ 

: متفگ مردپ  لوق  زا  هک  ار  منانخس  يدینشن  ایآ  غبصا ! يا 

هزاـجا تسا  بوخ  مونـشب ، یثیدـح  وا  زا  منک و  ترـضح  رب  يرظن  متـشاد  تسود  تسین ، بوخ  ترـضح  لاـح  نوـچ  نکیلو  یلب 
: دومرف دمآ و  نوریب  هک  دیشکن  یلوط  دش و  هناخ  لخاد  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  سپ  .دیریگب  ترضح  زا  ار  دورو 

، مدمآرد هناخ  هب  نم  وش ؛ هناخ  لخاد 

تبرض نآ  تدش  زا  تسا و  هدرک  هبلغ  لامتسد ، نآ  يدرز  هب  شتروص  يدرز  دنا و  هتسب  شرس  رب  یلامتسد  هک  مدید  ار  ترضح 
.دراذگ یم  ار  رگید  یکی  دراد و  یم  رب  ار  دوخ  نار  کی  رهز  يدایز  ریشمش و  و 

: دومرف ترضح 

: متفگ يدینشن !؟ نم  فرط  زا  ار  مدنزرف  لوق  رگم  ایآ  غبصا ! يا 

.مونشب امش  زا  یثیدح  منکفا و  امش  هب  يرظن  هک  متشاد  تسود  نکل  مالسلا ! هیلع  نینمؤملاریما  ای  ارچ 

: دومرف ترضح 

هّللا یلـص  ربمایپ  تدایع  هب  متفر  نم  هک  غبـصا ! يا  نادب  يونـشب ؛ نم  زا  زورما  زا  ریغ  یثیدح  هک  ار  وت  منیب  یمن  رگید  هک  نیـشنب ،
: دومرف نم  هب  يدمآ ؛ نم  تدایع  هب  نالا  وت  هک  نانچمه  ملس  هلآ و  هیلع و 

: وگب مدرم  هب  نیشنب و  رت  نییاپ  هلپ  کی  نم  ماقم  زا  ورب و  ربنم  يالاب  دعب  نک و  عمج  ار  مدرم  و  ورب ، نوریب  نسحلاابا ! يا 
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قع نم  الا  »
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« هیلع هّللا  هنعلف  هترجا  اریجا  ملظ  نم  الا  هیلع  هّللا  هنعلف  هیلاوم  قبا  نم  الا  هیلع  هّللا  هنعلف  هیدلاو 

: ینعی

دزم دنک  ملظ  هک  ره  داب ! وا  رب  ادـخ  تنعل  دوخ ، يالوم  زا  دزیرگب  هک  ره  داب ! وا  رب  ادـخ  تنعل  دوخ ، نیدـلاو  هب  دـنک  افج  هک  ره  »
!« داب وا  رب  ادخ  تنعل  ار  يریجا 

: دومرف ربمایپ  هچنآ  نم ، سپ 

: تفگ تساخرب و  یسک  دجسم ، نییاپ  زا  .مدروآ  اج  هب 

مدیسر و ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  تمدخ  ات  متفگن  باوج  نم  نک ؛ حرـش  ار  نآ  رـصتخم ، يدومرف  یمالک  نسحلاابا ! ای 
: تفگ غبصا  تفگ ؛ درم  نآ  هچنآ  وا  هب  متفگ 

: دومرف تفرگ و  ارم  تسد  ترضح  سپ 

: دومرف تفرگ و  ارم  تسد  ناتشگنا  زا  یکی  ترضح  نآ  سپ  مدومن ، زاب  ار  متسد  سپ  ار ؛ دوخ  تسد  اشگب 

رد تفرگ و  ارم  ناتـشگنا  زا  یکی  زین  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربماـیپ  متفرگ  ار  وـت  تسد  تشگنا  نم  هک  ناـنچمه  غبـصا ! يا 
: دومرف هلمج  هس  نآ ، حرش 

هک ره  میتسه  تما  نیا  يالوم  وت  نم و  داب ! وا  رب  ادخ  تنعل  دـنک ، افج  ار  ام  هک  ره  میتسه  تما  نیا  ناردـپ  وت  نم و  نسحلاابا ! يا 
، تفگ نیمآ  ربمایپ  داب ! وا  رب  ادـخ  تنعل  دـنک  ام  ترجا  هب  ملظ  هک  ره  میتما  نیا  ریجا  وت  نم و  داب ! وا  رب  ادـخ  تنعل  دزیرگب ، اـم  زا 

.متفگ نیمآ  مه  نم 

: تفگ غبصا 

: دومرف دمآ و  شوه  هب  یتدم  زا  دعب  سپ  دش ، شوهیب  ترضح 

؟ يا هتسشن  زونه 

: متفگ

.نم يالوم  يا  يرآ 

: دومرف

؟ رگید یثیدح  وت  رب  منک  دایز  ایآ 
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: متفگ

.دنک دایز  امش  رب  ار  ریخ  دنوادخ  یلب ؛

: دومرف

هلآ و هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  ارم  درک  تاقالم  غبصا ! يا 
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.دوب رهاظ  نم  تروص  رد  مغ  هک  يوحن  هب  مدوب  راد  مغ  نم  هنیدم و  ياه  هار  ضعب  رد  ملس 

: دومرف

؟ يوشن راد  مغ  رگید  هک  یثیدح  هب  ار  وت  ثیدح  هک  یهاوخ  یم  ایآ  یشاب ، یم  مغ  رد  هک  ار  وت  منیب  یم  نسحلاابا ! يا 

: متفگ

.یلب

: دومرف

بناج زا  رما  سپ  .تسا  رتدـنلب  نادیهـش  نا و  ربمایپ  ياهربنم  زا  هک  دـیامن  یم  بصن  ار  يربنم  یلاعت  قح  دوش  تمایق  زور  هاگ  ره 
یقاب میتفرگ  رارق  ربنم  يالاب  نوچ  .دننیـشنب  رت  نییاپ  وت  هلپ  زا  کلم  ود  و  ینیـشنب ، نم  زا  رت  نییاپ  هلپ  کی  ربنم ، نادب  هک  دیآ  ادخ 

: دیوگ یم  تسا  رت  نییاپ  هلپ  کی  هک  یکلم  نآ  دنوش ؛ رضاح  رگم  نیرخآ ، نیلوا و  قلخ  زا  دنامن 

! مدرم

: میوگ یم  دسانش  یمن  ارم  هک  ره  و  دسانش ، یم  هک  دسانش ، یم  ارم  هک  ره 

یلع هب  ربمایپ  مهدب و  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمایپ  هب  ار  تشهب  ياهدیلک  هک  درک  رما  ارم  دنوادخ  متشهب ، نزاخ  ناوضر ، نم 
: دنک یم  ادن  هدوب ، ناوضر  زا  رت  نییاپ  هک  یکلم  نآ  دعب  .تسا  هداد  مالسلا  هیلع 

! مدرم يا 

: میوگ یم  دسانش  یمن  ارم  هک  ره  و  دسانش ، یم  هک  دسانش ، یم  ارم  سک  ره 

همه تسا و  هدرک  اطع  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  ربماـیپ  مهدـب و  ربماـیپ  هب  ار  منهج  درک  رما  دـنوادخ  .متـسه  منهج  نزاـخ  کـلام ، نم 
.دنا هیضق  نیا  دهاش  قیالخ 

: دومرف ترضح 

: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمایپ  دعب  مریگ ؛ یم  ار  خزود  تشهب و  ياهدیلک  نم  سپ 

مدز و مه  هب  ار  دوخ  ياه  تسد  نم  .دـنوش  یم  لسوتم  ار  تیبلها  نایعیـش  و  ار ؛ وت  تیبلها ، يوش و  یم  لسوتم  ارم  وت  تمایق  زور 
: متفگ

! هللا لوسر  ای 
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؟ میور یم  تشهب  هب 

: دومرف

(269 ! ) مسق هبعک  راگدرورپ  هب  یلب ؛

تلادع رهظم  مالسلا  هیلع  یلع 

رتخد هدوس  ع )  ) نینمؤملاریما تداهش  زا  سپ 
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رکـشل هارمه  نیفـص  گنج  رد  هدوس  .تفر  هیواعم  شیپ  دوب ، هتـشامگ  اهنآ  رب  هیواعم  هک  یملاظ  رادنامرف  زا  تیاکـش  يارب  هرامع 
.دیناروش یم  هیواعم  هاپس  دض  رب  ار  مدرم  دوب و  مالسلا  هیلع  یلع 

: تفگ دومن و  شنزرس  ار  وا  دادن و  شوگ  شفرح  هب  تخانش  یم  ار  وا  هک  هیواعم 

: تفگ هدوس  تسیچ ؟ وت  نخس  نونکا  يدرک ؟ یم  جییهت  ام  هیلع  ار  یلع  رکشل  نیفص  گنج  رد  يا  هدرک  شومارف 

بناج زا  يدارفا  هتسویپ  .ینک  تاعارم  ار  اهنآ  تسا  مزال  هک  یقوقح  هب  تبسن  درک ، دهاوخ  تساوخزاب  وت  زا  ام  دروم  رد  دنوادخ 
، هدرک ورد  ار  ام  مدـنگ  هشوخ  دـننامه  دـننک و  یم  ملظ  ام  هب  بضغ  رهق و  اب  دـنراد و  یم  اور  متـس  دـننک ، یم  تموکح  اـم  رب  وت 
زا هک  تسا  هراطا  نب  رـسب  نیا  .دنناشچ  یم  ام  رب  گرم  هبانوخ  هدناشک و  يراوخ  تلذ و  هب  ار  ام  دـننک ، یم  نامدوبان  هنوگدنفـسا 

رانکرب ار  وا  رگا  کـنیا  .میورن  شملظ  راـب  ریز  میریگب و  ار  شیولج  یبوخ  هب  میتسناوت  یم  میدرک ، یمن  هظحـالم  اـم  رب  وت  فرط 
.درک میهاوخ  ینمشد  وت  اب  هنرگو ، دوب  میهاوخ  رازگساپس  ینک 

: تفگ هیواعم 

ره وا  ات  دننادرگزاب  هاطرا  نب  رـسب  شیپ  دننک و  راوس  شومچ  رتش  رب  ار  وت  مهد  یم  نامرف  ینک ؟ یم  دیدهت  تا  هلیبق  تردق  اب  ارم 
: دناوخ ار  رعش  رطس  ود  نیا  تشادرب و  رس  هاگنآ  تخادنا ، ریز  هب  رس  یمک  هدوس  .دهد  ماجنا  وت  هرابرد  تفرگ  میمصت  هچ 

، دوب نامیپ  مه  قح  اب  هک  يرکیپ  نآ  .دش  نفد  وا  اب  زین  تلادع  تفرگ  ياج  كاخ  لد  رد  یتقو  هک  داب  رکیپ  نآ  رب  دـنوادخ  دورد 
هیواعم ( 270  ) .تشاد ینتسسگان  دنویپ  تقیقح  نامیا و  اب  درک و  یمن  تموکح  تلادع  اب  زج 
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: دیسرپ

: داد خساپ  هدوس  تسیک ؟ تروظنم 

نینچ ار  مالـسلا  هیلع  یلع  تلادـع  تموکح و  زا  يا  هرطاخ  هاگنآ  .تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  مروظنم  دـنگوس ! ادـخ  هب 
: درک لقن 

ار وا  تیاکـش  درک ، یم  متـس  ام  هب  دوب ، هدـمآ  تاقدـص  يروآ  عمج  يارب  ناروماـم  زا  یکی  مالـسلا  هیلع  یلع  تموکح  ناـمز  رد 
ییورشوخ و اب  تشادرب  زامن  زا  تسد  داتفا ، نم  هب  شمشچ  هک  نیمه  .دوب  هداتسیا  زامن  يارب  هک  میدیـسر  یتقو  میدرب ؛ یلع  شیپ 

.هدومن هجوت  نم  هب  ناوارف  تبحم  رهم و 

: دومرف

؟ یتشاد يراک 

: مدرک ضرع 

هیلع یلع  نامشچ  زا  کشا  تارطق  درک ، هیرگ  هب  عورش  دینش  ار  منانخـس  هکنیا  ضحم  هب  .مداد  حرـش  ار  رومام  متـس  سپـس  يرآ !
: تفگ دش و  يراج  شیاه  هنوگ  رب  تخیر و  ورف  مالسلا 

«: کقح كرتب  کقلخ و ال  ملظب  مه  رمآ  مل  ینا  مهیلع  یلع و  دهاشلا  تنا  مهللا  »

! اراگدرورپ

: تشون تشادرب  یتسوپ  هراپ  يروف  .دنیامن  اهر  ار  وت  قح  دننک و  متس  مدرم  رب  نارومام  نیا  ما  هتفگن  هاگچیه  نم  یهاوگ  وت 

، دینکن مک  مدرم  لاوما  زا  دینک ، لماک  تسرد و  ار  وزارت  هنامیپ و  تالماعم ، رد  دیاب  امـش  .دـمآ  یناهرب  لیلد و  امـش  يارب  ( 271)
ره ما  هداد  ار  نآ  يروآ  عمج  روتـسد  هک  یلاوما  يدناوخ  ارم  همان  هک  نیمه  نآ …  حالـصا  زا  سپ  دییامنن و  داسف  نیمز  يور  رد 

.دریگب لیوحت  وت  زا  متسرف  یم  هک  ار  یسک  ات  راد  هگن  يا  هتفرگ  نونک  ات  هچ 

.مالسلاو

.دش رانکرب  دوخ  تمس  زا  روتسد  نامه  اب  مدیناسر و  صخش  نآ  هب  داد  نم  هب  ار  همان 

: تفگ هیواعم 

(272  ) .دینادرگزاب دوخ  نطو  هب  تیاضر  اب  ار  وا  دیسیونب و  تسه  هچ  ره  نز  نیا  هتساوخ 
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لسع کشم  يارجام 

لیقع زا  هیواعم  دش ، هیواعم  رابرد  دراو  لیقع  شردارب  مالسلا  هیلع  یلع  تداهش  زا  سپ 
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سپـس تخیر ، ورف  هدید  زا  کشا  ياه  هرطق  مالـسلا  هیلع  یلع  دننام  يردارب  يروآدای  زا  لیقع  دیـسرپ ، ار  هتخادـگ  نهآ  ناتـساد 
: تفگ

ماما هب  یناـمهم  يزور  .میوگ  یم  نخـس  يدیـسرپ  هچنآ  زا  هاـگنآ  منک ، یم  لـقن  یلع  مردارب  زا  يرگید  ناتـساد  تسخن  هیواـعم !
، دش دراو  مالسلا  هیلع  نیسح 

ار لسع  ياه  کشم  زا  یکی  تساوخ  ربنق ، ناشمداخ ، زا  تشادن  یتشروخ  نوچ  تفرگ ، ماو  مهرد  کی  وا  ییاریذپ  يارب  ترضح 
نان و اب  ار  شنامهم  تشادرب و  نآ  زا  لسع  فرظ  کی  مالـسلا  هیلع  نیـسح  درک ، تعاطا  ربنق  دـنک ، زاـب  دـندوب  هدروآ  نمی  زا  هک 

.تسا هدش  زاب  کشم  هناهد  دید  دنک ، میسقت  ناناملسم  نایم  ار  لسع  تساوخ  مالسلا  هیلع  یلع  هک  یماگنه  .دومن  ییاریذپ  لسع 

: دومرف

: درک ضرع  ربنق  .تسا  هدروخ  تسد  نآ  هب  هدش و  زاب  لسع  کشم  نیا  هناهد  ربنق ! - 

.تسا تسرد  یلب ،

.دومن نایب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  نایرج  سپس 

: درک ضرع  مالسلا  هیلع  نیسح  دنزب  ار  وا  درک  دنلب  ار  قالش  دندروآ ، ار  نیسح  داد  روتسد  دش ، نیگمشخ  تخس  ماما 

مارآ ماما  تسشن -  یم  ورف  شبضغ  دنداد  یم  مسق  رایط  رفعج  شردارب  قح  هب  ار  ماما  هاگ  ره  رذگب -  نم  زا  رفعج  میومع  قح  هب 
.دیشخب ار  نیسح  شدنزرف  تفرگ و 

: دومرف سپس 

؟ يدز تسد  نآ  هب  ددرگ  میسقت  ناناملسم  نایم  لسع  هک  نآ  زا  شیپ  ارچ 

: درک ضرع 

.منک یم  ادا  ار  مضرق  دیداد  ار  ام  مهس  هک  یتقو  متشادرب  ضرق  ناونع  هب  نم  میراد ، یمهس  نآ  رد  ام  ناج ! ردپ 

: دومرف ترضح 

: دومرف هاگنآ  يرادرب  نآ  زا  دوش  هداد  ناناملسم  قح  هکنآ  زا  لبق  دیابن  یلو  يراد  نآ  رد  یمهس  مه  وت  هچ  رگا  مدنزرف !

کتک ار  وت  ناناملسم  زا  یتسد  شیپ  رطاخ  هب  دیسوب  یم  ار  وت  نیشیپ  ياه  نادند  ادخ  ربمغیپ  مدوب  هدیدن  رگا 
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: دیوگ یم  لیقع  .دراذگب  نآ  ياج  هب  هدیرخ  لسع  نیرتهب  زا  نآ  اب  ات  داد  ربنق  هب  مهرد  کی  نآ  زا  سپ  .مدرک  یم  هجنکش  هدز ،

.دزیر یم  نآ  رد  ار  هدش  يرادیرخ  لسع  ربنق  هدرک و  زاب  ار  لسع  کشم  هناهد  منیب  یم  ار  یلع  تسد  هک  نیا  وگ 

: درک ضرع  هیرگ  لاح  اب  تسب و  درک و  عمج  ار  کشم  هناهد  سپس 

«: ملعی مل  هناف  نیسحلا  رفغا  مهللا  »

! ایادخ راب 

(273  ) .تشادن هجوت  هک  رذگرد  يو  تاریصقت  زا  شخبب و  ار  نیسح 

: تفگ هیواعم 

تقبس ناگتـشذگ  رب  اقح  ار ، نسحلاوبا  دنک  تمحر  دنوادخ  .درادن  ار  نآ  راکنا  ناوت  یـسک  هک  یتفگ  یـصخش  لیاضف  زا  نخس 
(274 ! ) وگب ار  هتخادگ  نهآ  ناتساد  نونکا  .دننک  لمع  وا  دننام  دنناوتان  زین  ناگدنیآ  تفرگ و 

؟ يا هدنام  هفوک  رد  ارچ  یلع  ای 

رد نیفص  رد  و  دوب ، ردب  گنج  ناگدنمزر  زا  ملس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  مرکا  ربمایپ  باحـصا  زا  شردپ  هک  اضف  مانب  یـصخش 
: دیوگ دش ، دیهش  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  باکر 

: تفگ ترضح  هب  مردپ  متفر ، دوب  هدش  ضیرم  هک  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  تدایع  هب  هفوک  رد  مردپ  اب 

! دنرازگ زامن  وت  رب  هدش و  وت  راک  یلوتم  تنارای  دسر ، ارف  وت  لجا  رگا  ورب ، هنیدم  هب  يا ؟ هدرک  تماقا  هنیهج  بارعا  نایم  رد  ارچ 

: دومرف ترضح 

( مرـس نوخ   ) نیا زا  نساـحم )  ) نیا هکنیا  اـت  مریم  یمن  نم  هک  دراذـگ  رارق  نم  اـب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  اـنامه 
(275  ) .دوش نیگنر 

ینک یمن  هیرگ  ینیبب  دنیب  یم  تردپ  هچنآ  رگا 

: دیوگ یم  رمع  نب  بیبح  مان  هب  یصخش 

متخادـنا و ترـضح  نآ  رـس )  ) تحارج هب  یهاگن  متفر ، تفر  ایند  زا  هک  يراـمیب  ناـمه  رد  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  تداـیع  هب 
: متفگ

، تسین یفوخ  امش  رب  و  تسین ، یمهم )  ) زیچ امش  مخز  نیا  نینمؤملاریما  ای 
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: دومرف ترضح 

، دش نایرگ  هلمج  نیا  ندینش  اب  ترضح  رتخد  موثلک  ما  .مور  یم  امش  نایم  زا  تعاس  نیمه  نم  مسق  ادخ  هب  بیبح  يا 

: دومرف ترضح 

: داد باوج  ینک ؟ یم  هیرگ  ارچ  مرتخد 

، يوش یم  ادج  نم  زا  تعاس  نیمه  يدومرف  امش  اباب 

: دومرف ترضح 

: تفگ بیبح  ینک ! یمن  هیرگ  ینیبب  دنیب  یم  تردپ  هچنآ  رگا  مسق  ادخ  هب  نکن ، هیرگ  مرتخد 

؟ ینیب یم  هچ  امش  نینمؤملاریما  ای  مدرک  ضرع 

: دومرف ترضح 

مردارب نیا  کـنیا  دـنریگب و  شوغآ  رد  ارم  دـنرظتنم  یگمه  هداتـسیا ، رگیدـکی  راـنک  هک  منیب  یم  ار  نا  ربماـیپ  نامـسآ و  هکئـالم 
: دیامرف یم  هتسشن و  نم  دزن  هک  تسا  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  دمحم 

: دیوگ يوار  .تسا  رتهب  ینآ  رد  وت  هک  یتلاح  زا  تسا  وت  لباقم  رد  هچنآ  ایب  یلع ) ای  )

ات مدشن  جراخ  لزنم  زا 
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: دومرف یهلا  يانث  دمح و  زا  سپ  تفر و  ربنم  رب  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  حبص  ادرف  .تفر  ایند  زا  ترضح  هکنآ 

نیمه رد  دش و  هدرب  نامسآ  هب  میرم  نب  یـسیع  بش  نیا  رد  و  ناضمر ) موس  تسیب و  بش   ) دش لزان  نآرق  هتـشذگ  بش  مدرم  يا 
یلع  ) وا زا  دعب  هک  یناسک  هن  ءایصوا و  زا  مسق  ادخ  هب  .تفر  ایند  زا  ع )  ) نینمؤملاریما بش  نیا  رد  دش و  هتشک  نون  نب  عشوی  بش 

هب ار  وا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هاـگ  ره  .دـنریگن  تقبـس  تشهب  هب  ندـش  دراو  رد  وا  رب  دـنیآ ، یم  مالـسلا ) هیلع 
: دومرف ترضح  هاگنآ  .دنداد  یم  يرای  ار  وا  پچ ، فرط  رد  لیئاکیم  و  تسار ، فرط  رد  لیئربج  داتسرف ، یم  گنج 

يارب تساوخ  یم  دوب و  هدـمآ  دایز  وا  مهـس  زا  هک  مهرد  دـصتفه  رگم  دراذـگن ، یقاب  یلوپ ) چـیه   ) يا هرقن  الط و  ایند  لاـم  زا  وا 
(276  ) .دریگب يراکتمدخ  شا  هداوناخ 

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  ربق  ترایز 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ترضح 

تیب هب  دـنوش و  یم  لزان  کلم  رازه  داتفه  يزور  ره  هک  یتسرد  هب  و  دـشاب ، هکئـالم  زا  رتشیب  هک  هدرکن  قلخ  یقولخم  دـنوادخ ، »
دنوش غراف  هبعک ، فاوط  زا  نوچ  دنور و  یم  هبعک  فاوط  هب  دـنوش  غراف  فاوط  زا  نوچ  و  دـننک ، یم  فاوط  دـنیآ و  یم  رومعملا 

نینمؤملاریما ربق  يوس  هب  نآ  زا  سپ  دننک ؛ یم  مالس  مه  ترضح  نآ  رب  دنور و  یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمایپ  ربق  يوس  هب 
دننک و یم  مالس  دنور و  یم  مه  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق  دزن  دعب  دننک ، یم  مالـس  مه  ترـضح  نآ  رب  دنور و  یم  مالـسلا  هیلع 

« .دنوش یم  لزان  هکئالم  تمایق ، ات  زور  ره  دنور ، یم  نامسآ  هب 

: دومرف سپس 

ترایز ار  ع )  ) نینمؤملاریما هک  ره  »
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هب ربکت  ربجت و  يور  زا  دـناد و  لصفالب  هفیلخ  هعاطالا و  بجاو  ماما  ار  بانج  نآ  ینعی  دـشاب ؛ ترـضح  نآ  قح  هب  فراع  دـنک و 
وا تمایق ، رد  و  دزرمایب ، ار  وا  هدنیآ  هتشذگ و  ناهانگ  دسیونب و  ار  دیهش  رازه  دص  رجا  وا  يارب  زا  یلاعت  قح  دشاب ، هدماین  ترایز 
وا هکئالم  ددرگرب ، ترایز  زا  نوچ  و  دنادرگ ؛ ناسآ  ار  باسح  وا  رب  دـنادرگ و  ثوعبم  زور  نآ  ياه  یتخـس  زا  نانمیا  هلمج  زا  ار 
زا شربق و  ات  دـننکب  ار  وا  هزانج  تعباتم  دریمب ، رگا  دـنیایب و  وا  تدایع  هب  دوش ، رامیب  رگا  ددرگرب و  هناـخ  هب  اـت  دـنیامن  هقردـب  ار 

« .دنیامن شزرمآ  بلط  وا  يارب 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  و 

هدایپ رگا  دـسیونب و  وا  يارب  هرمع  کی  جـح و  کی  باوث  یماـگ  ره  هب  دـنوادخ  دورب ، ع )  ) نینمؤملاریما تراـیز  هب  هداـیپ  هک  ره  »
« .دسیونب وا  يارب  زا  هرمع  ود  جح و  ود  باوث  یماگ  ره  هب  ددرگرب 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  رگید  ياج  رد  و 

جح یماگ ، ره  ددع  هب  وا  يارب  زا  دنوادخ  دشاب ، هاگآ  وا  قح  هب  دـنک و  ترایز  ار  ع )  ) نینمؤملاریما مدـج ، هک  ره  درام ! رـسپ  يا  »
ترـضح ترایز  رد  دوش  دولآ  رابغ  هک  ار  یمدـق  منهج  شتآ  دروخ  یمن  هّللا  و  دراـم ! رـسپ  يا  دـسیونب ؛ هدیدنـسپ  هرمع  لوبقم و 

« .سیونب الط  بآ  اب  ار  ثیدح  نیا  درام ! رسپ  يا  هراوس ؛ هاوخ  دور و  هدایپ  هاوخ  ع ،)  ) نینمؤملاریما

: دومرف شترضح  و 

« .دیامرف تمارک  افش  ار  وا  یلاعت  قح  هکنآ  رگم  درب  یمن  ترضح  نآ  ربق  هب  هانپ  یکاندرد  »

(277)

اهتشون یپ 

.521 هدش 4 / بیرعت  راونالا ، تاقبع   - 1

.121 نامه /  - 2

ص باب 17 ، بلاطلا ، هیافک   - 3
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.982

.83 هدوملا / عیبانی   - 4

.692 راونالاراحب 83 /  - 5

.94 نامه 73 /  - 6

.701 راونالاراحب 02 /  - 7

 - ص 56 یلو ، داتسا  نیسح  همجرت  مالـسلا ، هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ماما  زا  لقن  دیدحلا 623/02 . یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرـش   - 8
.36

هیآ 85. سنوی ،  - 9

هیآ 28. هط ،  - 10

هیآ 76. هدئام ،  - 11

ص 993 قودصلا ، یلاما   - 12

.32 ص 52 -  مالسلا ، هیلع  یلع  ترضح  یناگدنز  زا  ییاهناتساد 

دیدحلا ج 4 ص 701 یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   - 13

نیطمسلا ج 1 ص 251 ح 511. دئارف 

.هینابعش هبطخ  ياهزارف  زا  راونالاراحب ج 69 ص 853   - 14

.762 ص 962 -  تیالو ، باتفآ  زا  لقن   - 15

ص 161 ج 1 ، یئاهب ، لماک   - 16

ص 96. مالسلا ، هیلع  یلع  ترضح  یناگدنز  زا  ییاهناتساد 

دیدحلا ج 6 ص 31. یبا  نبا  حرش   - 17

یفاک ج 8 ص 732 ح 023  - 18
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 … اهینبا يدیب  هذخآ  اهسار  یلع  هللا  لوسر  صیمق  هعضاو 

يربط ج 3 ص 012 خیرات   - 19

هسایسلا ج 1 ص 31. همامالا و 

.05 هغالبلا ج 6 ص 65 -  جهن  حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا   - 20

هغالبلا خ 391 ص 156. جهن   - 21

راونالاراحب ج 301 ص 652.  - 22

.اهجوز اضر  نم  اهبر  دنع  حجنا  هارملل  عیفش  ال   - 23

.393 ص 693 -  تیالو ، باتفآ  زا  لقن   - 24

ص 342 ثلاث ، دیهش  نیقتملا  سلاجم   - 25

ص 66. مالسلا ، هیلع  یلع  ترضح  یناگدنز  زا  ییاهناتساد  زا  لقن 

(. هرقب 651  - ) 26

ص 972 تداهش ، ات  تیالو  زا  یلع  یسوطلا -  یلاما   - 27

.9 ص 21 -  مالسلا ، هیلع  یلع  ترضح  یناگدنز  زا  ییاهناتساد  زا  لقن 

هیآ 81. ریوکت   - 28

فارعا 171.  - 29

.641 تافاصلا :  - 30

 - 31
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هیآ 58. ءارسالا 

ص 441 صاوخلا ، هرکذت   - 32

ص 331 تفرعم ، ناتسوب 

ص 642 يوضترم ، بقانم 

: زا لقن 

ص 04. مالسلا ، هیلع  یلع  ترضح  یناگدنز  زا  ییاهناتساد 

هیآ 3 و 4. نمحرلا ، هروس   - 33

هیآ 27. دوه   - 34

ج 8 راونالاراحب ،  - 35

ص 113 مالسلا ، هیلع  نینمؤملاریما  ياه  تواضق 

ص 201. مالسلا ، هیلع  یلع  ترضح  یناگدنز  زا  ییاهناتساد  زا  لقن 

ص 561 ج 2 ، یفاو ،  - 36

هیقفلا هرضحی  نم ال 

ص 67. مالسلا ، هیلع  یلع  ترضح  یناگدنز  زا  ییاهناتساد  نینمؤملاریما ؛ ياه  تواضق 

: هیآ نتم  یفاک ج 7 ص 942 ح 4 . عورف   - 37

.341 ص 441 -  تیالو ، باتفآ  زا  لقن  .نومکحت » فیک  مکل  امف  يدهی  نا  الا  يدهی  نما ال  عبتی  نا  قحا  قحلا  یلا  يدهی  نمفا  »

ص 531. مالسلا ، هیلع  یلع  ترضح  یناگدنز  زا  ییاهناتساد   - 38

ص 391 هعیشلا ، هقیدح   - 39

ص 841. مالسلا ، هیلع  یلع  ترضح  یناگدنز  زا  ییاهناتساد  زا  لقن  بوشآ ؛ رهش  نبا  بقانم 

ص 603 ج 04 ، راحب :  - 40
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ص 15. ج 2 ، راونالاراحب ، ياه  ناتساد  زا  لقن 

یفاک ج 5 ص 665 و 765 ح 64  - 41

.641 تیالو ص 741 -  باتفآ  زا  لقن 

یفاک ج 7 ص 882 ح 4 عورف   - 42

تیالو ص 051. باتفآ  زا  لقن  هعیشلا ج 91 ص 53 ح 3 . لیاسو 

هیقفلا ج 6 ص 6 هرضحیال  نم  حرش   - 43

هعیشلا ج 81 ص 012 ح 6. لئاسو 

.051 تیالو ص 151 -  باتفآ  زا  لقن  هعیشلا ج 81 ص 212 ح 11 . لئاسو   - 44

هقاحلا 71.  - 45

.241 فارعا :  - 46

فسوی 4.  - 47

.06 هرقب /  - 48

ج 1 رشع ، ینثالا  باوبا  لاصخلا ،  - 49

ص 601. مالسلا ، هیلع  یلع  ترضح  یناگدنز  زا  ییاهناتساد  زا  لقن 

بابللا بل   - 50

مالسالا ص 273 ءانغلا و 

ترضح یناگدنز  زا  ییاهناتساد  زا  لقن 
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ص 131. مالسلا ، هیلع  یلع 

ص 265 ج 9 ، راونالاراحب ،  - 51

خیرات ج 1 دنپ 

تاوعدلا ص 351 جهم 

ص 191. مالسلا ، هیلع  یلع  ترضح  یناگدنز  زا  ییاهناتساد  زا  لقن 

رثا رب  هک   ) اهنآ هب  دـنگوس  .دـنتفر و  شیپ  داـهج ) نادـیم  يوس  هب   ) ناـنز سفن  هک  هدـنود  نابـسا  هب  دـنگوس  تاـیآ : همجرت   - 52
هب رابغ  درگ و  .دندرب و  شروی  نمـشد  رب  حبـص  ندیمد  اب  دنتخورفا و  شتآ  ياه  هقرج  نابایب ) ياه  گنـس  هب  ناشیاهمـس  دروخرب 

 … دندش و رهاظ  نمشد  نایم  رد  ناهگان  دندرک ، هدنکارپ  وس  ره 

ج 12 ص 27 راحب ،  - 53

ص 93. ج 1 ، راونالاراحب ، ياه  ناتساد 

ص 311 ج 04 ، راحب ،  - 54

راونالاراحب ج 1 ص 34. ياه  ناتساد 

ص 531 ج 14 ، راحب ،  - 55

ص 64. ج 1 ، راونالاراحب ، ياه  ناتساد 

ص 25 ج 14 ، راحب ،  - 56

ص 74. ج 1 ، راونالاراحب ، ياه  ناتساد 

يروش 03.  - 57

ص 54 ناهربلا ج 1 ، ریسفت   – 58

ج 2 مالسا ، فراعم  هنومن 

ص 802. مالسلا ، هیلع  یلع  ترضح  یناگدنز  زا  ییاهناتساد 

ص 733 ج 04 ، راحب ،  - 59
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ص 74. ج 2 ، راونالاراحب ، ياه  ناتساد 

ص 293 ج 07 ، راحب :  - 60

ص 05. ج 2 ، راونالاراحب ، ياه  ناتساد 

ص 343 ج 04 ، راحب :  - 61

ص 65. ج 2 ، راونالا ، راحب  ياه  ناتساد 

ص 982 ج 24 ، راحب :  - 62

ص 74. ج 3 ، راونالاراحب ، ياه  ناتساد 

ص 35 و ج 47 ص 751 ج 14 ، راحب :  - 63

ص 84. ج 3 ، راونالاراحب ، ياه  ناتساد 

ص 67 ج 23 ، راحب :  - 64

ص 05. ج 3 ، راونالاراحب ، ياه  ناتساد 

ص 42 ج 14 ، راحب :  - 65

ص 65. ج 3 ، راونالاراحب ، ياه  ناتساد 

ص 69 ص 542 و ج 001 ، ج 23 ، راحب :  - 66

ص 04. ج 4 ، راونالاراحب ، ياه  ناتساد 

ص 972 ج 04 ، راحب :  - 67

ص ج 4 ، راونالاراحب ، ياه  ناتساد 
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.34

لح و ییاضق و  روما  رد  یبیجع  تخانش  دوب و  كریز  رایشوه و  رایـسب  تشادن ؛ تروص  رد  وم  هک  هسوک  دوب  يدرم  حیرـش   - 68
.تشاد لاغتشا  تواضق  هب  راید  نآ  رد  داد و  رارق  یضاق  هفوک  يارب  ار  وا  باطخ  نب  رمع  تسخن  .تشاد  مدرم  فالتخا  لصف 

: دنتفگ دندرک و  ضارتعا  هفوک  لها  دیامن ، لزع  ار  وا  تساوخ  نینمؤملاریما 

هداد ماجنا  رمع  رکبوبا و  هچنآ  هک  میدرک  تعیب  وت  اب  طرش  نیا  اب  ام  تسا و  هدرک  بصن  رمع  ار  وا  اریز  ینک ، لزع  ار  حیرش  دیابن 
دومن دیعبت  دندوب  يدوهی  نآ  نینکاس  همه  هک  یهد  هب  هفوک  زا  ار  وا  دیسر ، تموکح  هب  یفقث  راتخم  هک  یماگنه  دیهدن ! رییغت  دنا 

یل ددرگ و  لوغـشم  تواضق  هب  داد  روتـسد  دوب ، هدروخلاس  ریپ و  هک  نیا  اب  دروآ  هفوک  هب  ار  وا  تشگ  هفوک  مکاح  جاجح  نوچ  و 
: دنیوگ یم  هدش ، لقن  وا  زا  یناتساد  .دش  هتفریذپ  شرذع  تساوخ و  رذع  حیرش 

درک یم  يزاب  وا  فارطا  رد  دمآ و  یم  یهابور  تخادرپ ، یم  تدابع  زامن و  هب  هک  یتقو  دوب  نکاس  فرشا  فجن  رد  یتدم  حیرش 
رد درک و  تسرد  یکمدآ  حیرش  هک  نیا  ات  دش  رارکت  یتدم  هیضق  نیا  رهـش ) زا  نوریب  یلحم  رد  هتبلا   ) .دومن یم  ترپ  ار  وا  رکف  و 
زا حیرـش  تقو  کی  .درک  یم  يزاب  تسا ) یعقاو  مدآ  هک  نیا  لایخ  هب   ) کمدآ رانک  دـمآ  یم  هابور  نآ  زا  سپ  تشاذـگ ، ییاـج 

: دنتفگ یم  هک  دنام  لثملا  برض  برع  نایم  رد  تهج  نیا  هب  .تفرگ  ار  وا  دمآ و  هابور  نآ  رس  تشپ 

بلعثلا نم  یهدا  حیرش 

( تسا رتزاب  هلیح  رتکریز و  هابور  زا  حیرش  )

ود دوب و  یضاق  لاس  جنپ  داتفه و  حیرش 
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م)  ) .تفر ایند  زا  یگلاس  تسیب  دص و  نس  رد  دنام و  رانک  رب  رمع  رخآ  لاس 

ص 972. ص 551 و ج 77 ، ص 854 و ج 14 ، ج 33 ، راحب :  - 69

ص 121 ص 633 و ج 14 ، ، 04 راحب :  - 70

ص 35. ج 3 ، راونالاراحب ، ياه  ناتساد 

ص 772 ج 39 ، راحب :  - 71

ص 74. ج 4 ، راونالاراحب ، ياه  ناتساد  زا  لقن 

ص 72 ج 6 ، راحب :  - 72

ص 95. ج 3 ، راونالاراحب ، ياه  ناتساد 

ص 242 ج 6 ، راحب :  - 73

ص 25. ج 4 ، راونالاراحب ، ياه  ناتساد 

.961 ص 171 -  یفاک ج 1 ، لوصا   - 74

ص 68 ج 1 ، ربش ، نیقیلا  قح   - 75

ص 221 ج 2 ، یسربط ، جاجتحا 

ح 21 ات 31 ، ص 9  ج 32 ، راحب ،

ح 4 ص 171 ، ج 1 ، یفاک ، لوصا 

ص 342 و 442 ج 4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم 

ص 371 ج 2 ، همغلا ، فشک 

.54 ص 94 -  تیالو ، باتفآ  زا  لقن 

راونالاراحب  - 76

91 ص 12 -  یهتنملا ، همتت 
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.02 ص 22 -  مالسلا ، هیلع  یلع  ترضح  یناگدنز  زا  ییاهناتساد 

هغالبلا 1/12. جهن  حرش   - 77

راونالاراحب 14/572.  - 78

.نامه  - 79

.نامه  - 80

: رگید يا  هخسن  رد   - 81

: دنتفگ یم  »

« .ورب رت  میالم 

راونالاراحب 14/972.  - 82

.927 ص 437 -  مالسلا ، هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ماما  هب  بوسنم   - 83

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  یناگدنز   - 84

راونالاراحب

يربط خیرات 

خیراوتلا خسان 

ص 95. مالسلا ، هیلع  یلع  ترضح  یناگدنز  زا  ییاهناتساد 

ج 54. هعبسلا ، باب  لاصخلا ،  85

زا لقن   - 86

ص 87. مالسلا ، هیلع  یلع  ترضح  یناگدنز  زا  ییاهناتساد 

ص 186 ج 9 ، راونالاراحب ،  - 87

ج 5 یسانشداعم ،
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ص 09. مالسلا ، هیلع  یلع  ترضح  یناگدنز  زا  ییاهناتساد 

: تسا دوجوم  ریز  عبانم  رد  روکذم  بلاطم  مامت   - 88

ياه 8 و 13 ص 06 و 601 هبطخ 

حرش مالسالا ، ضیف  هغالبلا  جهن 
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و ج 11 ص 61 دعب و ج 01 ص 6 ، هب  دعب و ج 2 ص 851 و 261  هب  دیدحلا ج 1 ص 032  یبا  نبا 

دعب و ص 42. هب  راونالاراحب ج 23 ص 5 

مالسالا ص 361 و 461. ضیف  هغالبلا خ 86  جهن   - 98

ءاضیبلا ج 4 ص 791. هجحم   - 90

.721 ص 921 -  تیالو ، باتفآ  زا  لقن   - 91

.هغالبلا جهن  موس  هبطخ   - 92

دیدحلا ج 1 ص 981. یبا  نبا  حرش   - 93

ریثا ج 3 ص 66 نبا  لماک   - 94

.دعب هب  لامعلازنک ج 5 ص 517 

یف مهعم  لـخدا  ینکلو  ددرگ ) یم  باـختنا  يرگید  موـش و  یم  مورحم  تفـالخ  زا  هک  مناد  یم  ار  نیا  نم   ) کـلذ ملعا  اـنا   - 95
همامالا هوبنلا و  نا  لاق : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نا  لوقی : کلذ  لبق  ناک  هفالخلل و  نالا  ینلها  دق  رمع  نال  يروشلا 

!!! هتیاورل هلعف  هضقانم  سانلل  رهظال  کلذ  یف  لخدا  اناف  تیب  یف  ناعمتجی  ال 

دعب و ج 02 ص 12. هب  دیدحلا ج 1 ص 581  یبا  نبا  هلمج  زا  هغالبلا  جهن  حورش  رد  هیقشقش  هبطخ  حرش   - 96

.مالسالا ضیف  هبطخ 191 ص 846  هغالبلا  جهن   - 97

.131 ص 331 -  تیالو ، باتفآ  زا  لقن   - 98

.271 تیالو ص 471 -  باتفآ  زا  لقن  ج 14 ص 55 و 65 ح 5 . راونالاراحب ،  - 99

راونالاراحب ج 14 ص 84 ح 1.  - 100

.571 تیالو ص 671 -  باتفآ  زا  لقن   - 101

« .نورضاحلا یکب  یکب و  هیواعم  کلذ  عمس  املف   - » 102

و ج 33 ص 572 راونالاراحب ج 14 ص 51 و 021 ،

راحبلا ج 2 ص 756. هنیفس 
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103
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تیالو ص 871. باتفآ  زا  لقن  دیدحلا ج 2 ص 012 . یبا  نبا  حرش  - 

هورهظا هیلع  اناوعا  اودجو  املف  رفکلا  اورسا  اوملستسا و  نکل  اوملسا و  ام   - » 104

یماگنه دندناشوپ ، ار  دوخ  ینطاب  رفک  هلیسو  نیدب  و  دندز ، مالـسا  هب  ار  دوخ  تهارک  رابجا و  اب  هکلب  دندشن ، ناملـسم  نانآ  ینعی 
.دنتخاس راکشآ  ار  دوخ  رفک  دندرک ، ادیپ  ورین  هک 

همان 61 ص 268 ضیف  هغالبلا  جهن 

دیدحلا ج 51 ص 411 و 471. یبا  نبا 

ءاضیبلا ج 4 ص 202 هجحم   - 105

راونالاراحب ج 33 ص 972.

یفاک ج 7 ص 612 ح عورف  هعیشلا ج 81 ص 474 ح 1  لئاسو  رتمک  هراشا  اب  و  ات 19 ، دیدحلا ج 4 ص 88  یبا  نبا  حرش   - 106
51

راونالاراحب ج 14 ص 9 ح 2.

جرخا انمؤم و  کیلا  لخداف  کئاطع ؟ کماعط و  کـفاطلاب و  مالـسلا  هیلع  یلع  یلع  كریخاـس  ینا  تننظا  هیواـعم ! اـی   - … 107
 … ارفاک کنم 

.دوس هدام  راحبلا ج 1 ص 996  هنیفس 

هغالبلا ج 3 ص 16 و 26 و 001 و 101. جهن  حرش   - 108

ضیف خ 512 ص 317 هغالبلا  جهن  حرش   - 109

دیدحلا ج 2 ص 421 و ج 11 ص 352. یبا  نبا  و  راحب ج 14 ص 311 و 411 ،

.971 تیالو ص 681 -  باتفآ  زا  لقن  دیدحلا ج 8 ص 19 و 29 . یبا  نبا  حرش   - 110

ص 311 سلاجملا ، هفحت   - 111

ص 612. مالسلا ، هیلع  یلع  ترضح  یناگدنز  زا  ییاهناتساد  زا  لقن 

.274 ریثا ج 3 ص 984 -  نبا  لماک  خیرات   - 112
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راحبلا ج 1 ص 636. هنیفس   - 113

تیالو ص 781. باتفآ  زا  لقن   - 114

ج راحب :  - 115
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ص 521 ، 01

ص 05. ج 3 ، راونالاراحب ، ياه  ناتساد  زا  لقن 

ص 37 ج 14 ، ص 25 -  ج 2 ، راحب ،  - 116

ص 05. ج 1 ، راونالاراحب ، ياه  ناتساد  توافت ؛ يرصتخم  اب 

لامعلازنک ج 5 ص 136 ش 21141 و ص 706 ش 37041 و ص رصتخم  ظافلا  توافت  اب  ربش ج 1 ص 081 و  نیقیلا  قح   - 117
006 ش 46041

يرونید ج 1 ص 41 هسایسلا  همامالا و 

يربط ج 2 ص 054 و 064 خیرات 

دیدحلا ج 71 ص 551 و 651 و ج 6 ص 02. یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش 

دیرد ص 53 نب  یبتجملا ال   - 118

ریدغلا ج 7 ص 871 زا  لقن  هب 

هلآ 752. هیلع و  هللا  یلص  بوشآ ج 2  رهش  نبا  بقانم 

.112 تیالو ص 212 -  باتفآ ، زا  لقن   - 119

و ص 81 همدقم ، دیدحلا ج 1 ص 4  یبا  نبا  حرش   - 120

یمزراوخ ص 84 و 85 و 06 بقانم 

دعس ص 068 نبا  تاقبط 

رکاسع ج 2 ص 523 نبا  خیرات 

قعاوصلا ص 67

.تنس لها  رگید  كردم  اههد  زا  ریدغلا ج 3 ص 79 و 89 

و ص 81 همدقم ، دیدحلا ج 1 ص 4  یبا  نبا  حرش   - 121
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یمزراوخ ص 84 و 85 و 06 بقانم 

دعس ص 068 نبا  تاقبط 

رکاسع ج 2 ص 523 نبا  خیرات 

قعاوصلا ص 67

.تنس لها  رگید  كردم  اههد  زا  ریدغلا ج 3 ص 79 و 89 

و ص 81 همدقم ، دیدحلا ج 1 ص 4  یبا  نبا  حرش   - 122

یمزراوخ ص 84 و 85 و 06 بقانم 

دعس ص 068 نبا  تاقبط 

رکاسع ج 2 ص 523 نبا  خیرات 

قعاوصلا ص 67

.تنس لها  رگید  كردم  اههد  زا  ریدغلا ج 3 ص 79 و 89 

123
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و ص 81 همدقم ، دیدحلا ج 1 ص 4  یبا  نبا  حرش  - 

یمزراوخ ص 84 و 85 و 06 بقانم 

دعس ص 068 نبا  تاقبط 

رکاسع ج 2 ص 523 نبا  خیرات 

قعاوصلا ص 67

.تنس لها  رگید  كردم  اههد  زا  ریدغلا ج 3 ص 79 و 89 

و ص 81 همدقم ، دیدحلا ج 1 ص 4  یبا  نبا  حرش   - 124

یمزراوخ ص 84 و 85 و 06 بقانم 

دعس ص 068 نبا  تاقبط 

رکاسع ج 2 ص 523 نبا  خیرات 

قعاوصلا ص 67

.تنس لها  رگید  كردم  اههد  زا  ریدغلا ج 3 ص 79 و 89 

و ص 81 همدقم ، دیدحلا ج 1 ص 4  یبا  نبا  حرش   - 125

یمزراوخ ص 84 و 85 و 06 بقانم 

دعس ص 068 نبا  تاقبط 

رکاسع ج 2 ص 523 نبا  خیرات 

قعاوصلا ص 67

.تنس لها  رگید  كردم  اههد  زا  ریدغلا ج 3 ص 79 و 89 

و ص 81 همدقم ، دیدحلا ج 1 ص 4  یبا  نبا  حرش   - 126

یمزراوخ ص 84 و 85 و 06 بقانم 
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دعس ص 068 نبا  تاقبط 

رکاسع ج 2 ص 523 نبا  خیرات 

قعاوصلا ص 67

.تنس لها  رگید  كردم  اههد  زا  ریدغلا ج 3 ص 79 و 89 

.412 تیالو ص 512 -  باتفآ  زا  لقن   - 127

.رجحلا رهاعلل  شارفلل و  دلولا   - 128

دمحا ج 1 ص 401 دنسم   - 129

ریثک ج 1 ص 874 نبا  ریسفت 

لامعلازنک ج 3 ص 722

ریدغلا ج 8 ص 591. زا  لقن  هب 

ص 661. جاوزالا » ثاریم  باوباب  قلعتی  ام   » باب 11 لئاسولا ج 3  كردتسم   - 130

ریدغلا ج 8 ص 412.  - 131

.812 تیالو ص 022 -  باتفآ  زا  لقن   - 132

، رمع رکب و  یبا  یلع  تتام  اهنا  يدنع  حیحصلا  و   - 133
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دیدحلا ج 6 ص 05. یبا  نبا  هغالبلا  جهن  اهیلع  ایلصی  الا  تصوا  اهنا  و 

هیآ 02. صصق  هروس   - 134

یم راک  هب  نیفـص »  » و ناورهن »  » و لمج »  » ياه گنج  فلاخم  هاپـس  دروم  رد  بیترت  هب  هک  تسا  یحالطـصا  اـه  هملک  نیا   - 135
.دور

نعط 21 ج 71 ص 222 و 322  ریدغلا ،  - 136

یسربط ج 1 ص 711 و 811 جاجتحا 

دمحم ص 201 لآ  رارسا 

.922 ص 232 -  تیالو ، باتفآ  زا  لقن  ج 82 ص 503 و ج 74 ص 563 . راونالاراحب ،

تمکح 452 و 3121 و 4121 مالسالا  ضیف  هغالبلا  جهن   - 137

.013 ص 213 -  تیالو ، باتفآ  زا  لقن  هنیفس ج 2 ص 631 .

یفاک ج 7 ص 524 ح 9 عورف   - 138

.لایناد هیضق  حرش  نودب  هعیشلا ج 81 ص 302 ح 1  لئاسو 

.423 ص 623 -  تیالو ، باتفآ   - 139

: تسا هدمآ  هیآ 62  حتف  هروس  رد   - 140

رب دوخ و  ربماـیپ  رب  ار  دوخ  شمارآ  دـنوادخ  سپ   … » يوقتلا هملک  مهمزلا  نینمؤـملا و  یلع  هلوـسر و  یلع  هتنیکـس  هللا  لزناـف  … 
 ….« تخاس نانآ  هارمه  ار  اوقت  هملک  دروآ و  دورف  نانمؤم 

.88 ص 29 -  مالسلا ، هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ماما   - 141

.092 بلاطلا / هیافک   - 142

راونالاراحب 711/93.  - 143

.7 هنیب / هروس   - 144

.26 یمزراوخ / بقانم   - 145
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یمثیه 9/131. دئاوزلا  عمجم  راونالاراحب 04/18 .

.69/ یمزراوخ بقانم   - 146

راونالاراحب 04/501.

لامعلازنک 5/316.  - 147

.271/ هقرحملا قعاوصلا   - 148

مکاح 3/051. كردتسم  . 471/ نامه  - 149

.232/ هقرحملا قعاوصلا   - 150

مکاح 3/051. كردتسم 

: زا لقن 

.99 ص 101 -  مالسلا ، هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ماما 

نیطمسلا 1/083. دئارف   - 151

.8/ یمزراوخ بقانم  همدقم   - 152

نیطمسلا 1/97. دئارف   - 153

.111/ میدن نبا  تسرهف   - 154

.19/ نآرقلا ریسفت  یف  نایبلا   - 155

 - 156
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.831/ هبوبحم يدهم  رتکد  مامالا ، هیرقبع 

( .دیسرن یلع  هب  تفرعم  اما  دیسر  تفرعم  هب  یلع  و  تخانشن ، ار  یلع  تفرعم  تخانش و  ار  تفرعم  یلع   ) .نامه  - 157

.یلع ماما  لا  شباتک : همدقم  رد   - 158

هیناسنالا 5/2221. هلادعلا  توص   - 159

.صیخلت یکدنا  اب  هغالبلا 61/641  جهن  حرش   - 160

راحبلا 1/641، هنیفس   - 161

.ظحاج زا  لقن  هب 

ریبک 1/502. ریسفت   - 162

665/ افش هیشاح   - 163

.مامالا هفیلخلا و  باب 

هیناسنالا 5/3121. هلادعلا  تروص   - 164

.نامه  - 165

هغالبلا 1/92. جهن  حرش   - 166

.531 ص 931 -  مالسلا ، هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ماما  زا  لقن   - 167

.64/ یلزاغم نبا  بقانم   - 168

.تسا نید  باب  شزرمآ ، باب  ياج  هب  نآ  رد  هدروآ و  زین  هدوملا 2/16  عیبانی  رد  و  لامعلازنک 11/016 .  - 169

قشمد 2/984. خیرات   - 170

دادغب 7/124 و 3/291. خیرات   - 171

.تسا هدروآ  ردکنم  نب  دمحم  زا  رد ص 744  و  هللادبع ، نب  کیرش  زا  رد ص 644  زین  و  قشمد 2/544 . خیرات   - 172

.744/ نامه  - 173
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راونالاراحب 83/79.  - 174

.901/ نامه  - 175

راونالاراحب 83/101.  - 176

هعیشلا 81/165 و 065 و 955 و 765 و 265. لئاسو   - 177

.نامه  - 178

.نامه  - 179

.نامه  - 180

.نامه  - 181

.نامه  - 182

ثیداحالا یف  یلع  ماما  لا   » باتک رد  و  ص 192 . یشیفیرح ، بیعش  خیش  همالع  قئافلا » ضور   » رد نآ  ریظن  .ص و  .ر ك :  - 183
: تسا نینچ  ص 122  دحوم ، میهاربا  دمحم  دیس  همالع  فیلات  هیوبنلا »

 …« درگنب دمحم  تلزنم  لامک  فرش و  مسج و  يوخ و  هب  «و 

.454/ سئافنلا بختنم  سلاجملا و  ههزن   - 184

« .ایح  » هدام برعلا 41/612 . ناسل   - 185

.38/ صصق هروس   - 186

.65  - 35 راونالاراحب 14 / رد  باب  نیا  رابخا  همه   - 187

یلع ماما  زا  لقن   - 188
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.317 ص 617 -  مالسلا ، هیلع  بلاط  یبا  نب 

ما هدنام  هدنز  ارچ  هک  ما  هدنام  هدنمرش  ما  هدنام  هدنمرش  وت  يوک  میرح  زا  رود   - 189

دیشوپ و یم  هاتوک  سابل  ترضح  نآ  تفر و  یم  هار  ناشک  نماد  دیشوپ و  یم  دنلب  ياه  سابل  ربکت  يور  زا  زور  نآ  برع   - 190
م)  ) .دوب رود  هب  تمعن  زان و  رپ  یگدنز  زا 

.يدع هدام  راحبلا 2/071  هنیفس   - 191

تمکح 813. هغالبلا ، جهن   - 192

.627 ص 827 -  مالسلا ، هیلع  بلاط  یبا  نبا  یلع  ماما  زا  لقن   - 193

هیآ 73. هروس ق -   - 194

شتیناقح هب  هدرپس و  ادـخ  مالک  هب  لد  شوگ  ای  تسا  رایـشوه  بلق  ياراد  هک  سک  نآ  يارب  تسا  يروآدای  عوضوم  نیا  رد  اقح 
.دراد لماک  هجوت 

ص 191 ج 63 ، راحب :  - 195

ص 14. ج 4 ، راونالاراحب ، ياه  ناتساد  زا  لقن 

ص 591 ص 11 و ج 78 ، ج 14 ، راحب :  - 196

ص 14. ج 2 ، راونالاراحب ، ياه  ناتساد  زا  لقن 

ص 672 ج 24 ، راحب :  - 197

ص 54. ج 2 ، راونالاراحب ، ياه  ناتساد  زا  لقن 

هغالبلا 1/72. جهن  حرش   - 198

.دعب هب   091/ نارمع لآ  هروس   - 199

راونالاراحب 14/22.  - 200

.32/ نامه  - 201

.157 ص 357 -  مالسلا ، هیلع  بلاط  یبا  نبا  یلع  ماما  زا  لقن   - 202
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لئاسولا 3/022 كردتسم   - 203

.بقانم زا  لقن  هب 

راونالاراحب 14/81.  - 204

هبطخ 732. هغالبلا ، جهن   - 205

راونالاراحب 14/41.  - 206

راحبلا 1/104 هنیفس   - 207

.رطخ هدام 

ناویحلا 2/222 هایح   - 208

« .عرف  » لیذ

.457 ص 757 -  مالسلا ، هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ماما  زا  لقن   - 209

رمز 9.  - 210

قودصلا ص 232 یلاما   - 211

ص 281. مالسلا ، هیلع  یلع  ترضح  یناگدنز  زا  ییاهناتساد  زا  لقن 

راونالاراحب 14/402.  - 212

راونالاراحب 14/602.  - 213

.502/ نامه  - 214

.402/ نامه  - 215

راونالاراحب 14/591.  - 216

 - 217
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نآ زا  يا  همقل  ربمایپ  زا  شیپ  ءارب  دـندروآ ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دزن  ار  یمومـسم  دنفـسوگ  هچاپ  هک  یماگنه 
: دومرف وا  هب  مالسلا  هیلع  یلع  تفرگرب ،

: تفگ ءارب  .ریگم  یشیپ  ادخ  لوسر  رب  ءارب  يا 

! يرامش یم  لیخب  ار  ادخ  لوسر  ییوگ 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع 

دسرن ار  ادخ  قلخ  زا  کی  چیه  وت و  نم و  و  مراذگ ، یم  مارتحا  مراد و  یم  گرزب  ار  وا  یلو  مرامـش  یمن  لیخب  ار  ادخ  لوسر  نم 
(. تفر ایند  زا  دش و  مومسم  همقل  نآ  ندروخ  اب  ءارب   ) .میریگ یشیپ  ادخ  لوسر  رب  ندیشون  ندروخ و  رادرک و  راتفگ و  رد  هک 

راونالاراحب 71/  - 82 1

.123  - 320

.867 ص 477 -  مالسلا ، هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ماما  زا  لقن   - 219

هغالبلا 1/32. جهن  حرش   - 220

سیمخلا 1/884. خیرات   - 221

.577 ص 677 -  مالسلا ، هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ماما  زا  لقن   - 222

نیطمسلا 2/86. دئارف   - 223

ص 811. یسلجم 41 ، دیفم ، یلاما   - 224

هغالبلا 1/22. جهن  حرش   - 225

راونالاراحب 14/94.  - 226

.84/ نامه  - 227

راونالاراحب 14/84.  - 228

: تسا نینچ  هغالبلا » جهن   » رد و  . 94/ نامه  - 229

 ….« دش اهنآ  ینارچ  مشچ  ناجیه و  ببس  نیمه  دوب و  هتخود  الاب  هب  اه  هنیرن  نیا  نامشچ  »
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راونالاراحب 14/94.  - 02 3

هیاهنلا 2/243.  - 231

.777 ص 087 -  مالسلا ، هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ماما  زا  لقن   - 232

ص 801 و 111 ج 14 ، راحب ،  - 233

راونالاراحب ج 1 ص 73 و 83. ياه  ناتساد  زا  لقن 

: تسا يرگید  ثیدح  رد  و  . 921 یلزاغم / نبا  بقانم   - 234

« .تسا ربارب  تلادع  رد  بلاط  یبا  نب  یلع  تسد  نم و  تسد  »

ص 031) نامه ، )

نیطمسلا 1/651. دئارف   - 235

دروخ یم  رتش  هک  تسا  یهایگ   - 236
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م)  ) .تسا ناتسپ  كون  هب  هیبش  راخ و  ياراد  و 

هبطخ 422. هغالبلا ، جهن   - 237

هبطخ 37. نامه ،  - 238

هبطخ 571. نامه ،  - 239

هبطخ 9. نامه ،  - 240

هغالبلا 7/63. جهن  حرش   - 22 4 هغالبلا 1/962 . جهن  حرش   - 241

.497 ص 798 -  مالسلا ، هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ماما  زا  لقن   - 243

هعیشلا 11/94. لئاسو   - 244

هعیشلا 71/393. لیاسو   - 245

يربط 3/66. خیرات   - 246

راحبلا 602 هنیفس   - 247

.دلخ هدام 

.02 فاقحا / هروس   - 248

.328 ص 628 -  مالسلا ، هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ماما  زا  لقن   - 249

م)  ) .سومان تیثیح و  وربآ و   - 250

.758 ص 068 -  مالسلا ، هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ماما   - 251

ص 123 ج 07 ، راحب :  - 252

ص 93. ج 4 ، راونالاراحب ، ياه  ناتساد  زا  لقن 

راونالاراحب 82/54.  - 253

.05/ نامه  - 254
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راونالاراحب 82/67.  - 255

.و یناپمک 8/17  ط  راونالاراحب ،  - 256

.82/96 راونالاراحب ،  - 257

مالسلا 2/6. هیلع  اضرلا  رابخا  نویع   - 258

.488 ص 188 -  مالسلا ، هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ماما  زا  لقن   - 259

هسایسلا 1/91. همامالا و   - 260

.488 ص 587 -  مالسلا ، هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ماما  زا  لقن   - 261

.81 دیلاوملا / جات   - 262

.459 ص 559 -  مالسلا ، هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ماما  زا  لقن   - 263

م)  ) .یسک ياضعا  رگید  شوگ و  ینیب و  تشگنا و  ندیرب  ندرک : هلثم   - 264

همان 74. هغالبلا ، جهن   - 265

.رون هروس  هیآ 22  زا  سابتقا   - 266

.نارمع لآ  هروس  هیآ 891  زا  سابتقا   - 267

.659 ص 859 -  مالسلا ، هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ماما  زا  لقن   - 268

لامآلا ج 1 ص 771 یهتنم   - 269

ص 221. مالسلا ، هیلع  یلع  ترضح  یناگدنز  زا  ییاهناتساد  زا  لقن 

یلع هل  هّللا  یلص   - 270
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انورقم نامیالا  قحلاب و  راصف  الدب  هب  یغبی  قحلا ال  فلاح  دق  انوفدن  لدعلا  هیف  حبصاف  ربق  اهنمضت  مسج 

دعب ضرالا  اودسفت  مهایـشا و ال  سانلا  اوسخبتال  نازیملا و  لیکلا و  اوفاف  مکبر  نم  هنیب  مکتاج  دق  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب   - 271
 … اهحالصا

ص 911 ج 14 ، راحب :  - 272

ص 53. ج 4 ، راونالاراحب ، ياه  ناتساد  زا  لقن 

ص 711 ج 24 ، راحب :  - 273

ص 211 ج 14 ، رد ، هدوب و  نیسح  ماما  تماما  ماقم  زا  شیپ  هیضق  نیا 

.تسا هدش  هداد  تبسن  نسح  ماما  هب 

ص 711 ج 24 ، راحب :  - 274

ص 35. ج 4 ، راونالاراحب ، ياه  ناتساد  زا  لقن 

ص 591. ج 24 ، راحب ،  - 275

ص 641. مالسلا ج 1 ، هیلع  تیبلا  لها  بقانم   - 276

: زا لقن 

ص 173. نینمؤملاریما ، ياه  ییوگشیپ 

يرغلا هحرف   - 277

نانجلا ص 633 حیتافم 

: زا لقن 

مالسلا ص 312. هیلع  یلع  ترضح  یناگدنز  زا  ییاهناتساد 

مالسلا هیلع  یلع  نینموملا  ریما  فصو  رد  راعشا   - 20

تمحر يامه  يا  یلع 

ار ادخ  یتیآ  هچ  وت  تمحر  يامه  يا  یلع 
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/ ار امه  همه  يدنکف  يوسام  هب  هک 

نیب یلع  خر  رد  همه  یسانش  ادخ  رگا  لد 

/ ار ادخ  مسق  ادخ  هب  نم  متخانش  یلع  هب 

دنامن انف  زا  رثا  ملاع  ود  رد  هک  ادخب 

/ ار اقب  همشچرس  دشاب  هتفرگ  یلع  وچ 

خزود هن  را  يرابب  وت  تمحر  باحس  يا  رگم 

/ ار يوس  ام  ناج  همه  دزوس  رهق  رارش  هب 

نز یلع  هناخ  ِرد  نیکسم ! يادگ  يا  ورب 

/ ار ادگ  مرک  زا  دهد  یهاشداپ  نیگن  هک 

نم لتاق  هک  رسپ  هب  دیوگ  هک  یلع  زا  زجب 

/ ارادم نک  ریسا  هب  نونکا  تسوت  ریسا  وچ 

نازابکاپ نایم  ددنب ز  دهع  تسود  هب  وچ 

/ ار افو  درب  رس  هب  هک  دناوت  یم  هک  یلع  وچ 

تفگ شمناوت  رشب  هن  دناوخ  شمناوت  ادخ  هن 

/ ار یتف  کلم ال  هش  ممان  هچ  مریحتم 

تیاپکاخ هب  دسرب  دیاش  هکنآ  دیماب 

هچ
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/ ار ابص  لد  زوس  همه  مراد  هک  اهمایپ 

نادنمتسم ياعد  هب  نادرگ  ياضق  یئوت  وچ 

/ ار اضق  تفآ  هر  نادرگب  ام  ناج  هک ز 

مد وا  قوش  ياون  مد ِز  ره  يان  وچ  منز  هچ 

/ ار اون  نیا  دزاونب  رتشوخ  بیغ  ناسل  هک 

یهاگحبص میسن  هک  مدیما  نیا  رد  بش  همه 

/ ار انشآ  دزاونب  ییانشآ  مایپ  هب 

بش لد  رد  هک  ونشب  قح  ای  غرم  ياون  ز 

/. رایرهش تسشوخ  هچ  نتفگ  تسود  هب  لد  مغ 

رایرهش تجهب  نیسح  دمحم 

یلع بش و 

یلع بش و 

برع هاش  ادخ  ریش  نآ  یلع 

/ بش لد  نآ  اب  هتشاد  یتفلا 

تسهاگآ یلع  رارسا  بش ز 

/ تسا هللا  رس  مرحم  بش  لد 

دید یکیدزن  هب  دید و  یلع  بش 

/ دید یکیرات  هب  زین  وا  هچرگ 

یلع تاجانم  تسا  هتفنش  بش 

/ یلزا قشع  همشچ  ششوج 
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باوخ ینیشون  هب  دید و  ار  هاش 

/ بارخ راوید  هنیس  رب  يور 

كالفا رصق  هب  هک  یناب  هعلق 

/ كاخ ینادنز  هلان  دهد  رس 

رازیب عمش  نوچ  هک  يرابکشا 

/ راز دیرگ  یم  رز و  دناشفیم 

دیاشگب بل  وچ  هک  يدنمدرد 

/ دیآ راهنز  هب  راوید  رد و 

شوگ هزیوآ  رد  نوچ  یتاملک 

/ شوهدم شزونه  هفوک  دجسم 

تفاکش قافآ  هنیس  ات  رجف 

/ تفاین هتفخ  یلع  رادیب  مشچ 

راحسا رهم  هب  هک  يراد  هزور 

/ راطفا نیوج  نان  دنکشب 

بش یکیراتب  هک  یسانشان 

/ برع نامیتی  ماش  دربیم 

شوپ عقرب  بش  هب  هک  یهاشداپ 

/ شود رب  نایادگ  راب  دشکیم 

یلج رس  نآ  یگدرپ  دشن  ات 

/ یلع دوب  یلع  هک  اشفا  دشن 
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زار رپ  لابب و  هک  يزابهاش 

/ زاورپ تیدبا  رد  دنک  یم 

ریشمش قرب  هب  هک  يراوسهش 

/ ریش لد  دفاکشب  بش  لد  رد 

رطخ شوغآ  مه  هک  يزابقشع 

/ ربمغیپ هگیاج  رد  تفخ 

ریثات تمایق  حبص  مد  نآ 

/ ریگنماد وا  زا  دش  رد  هقلح 

رد دز  الوم  نماد  رد  تسد 

/ رذگم ام  زا  رذگب و  یلع  هک 

ورگب نماد  دش و  او  هش  لاش 

/ وُرَم هک  ناماد  هب  تسد  شبنیز 

مهبم یئادن  تسبیم و  لاش 

/ مکحم تداهش  دنب  رمک  هک 

شیپ
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رادید قوش  هک ز  ییاون 

/ رادیب ار  دوخ  لتاق  دنک  یم 

قح تیدوبع  بارحم  هام 

/ قتشم تدابع  بارحم  هب  رس 

ریش هساک  وا  بل  سپ  دنزیم 

/ ریسا هب  تراشا  مشچ  دنک  یم 

تسوا لتاق  نامه  هک  يریسا  هچ 

/ تسود نمشد  يا  رگم  یئادخ  وت 

رش همه  روش و  همه  یناهج  رد 

/ رشب فیک  رشب  یلع  اه 

لجخ لاسغ  هیرگ  زا  نفک 

/ لجخ لاصو  خر  زا  نهریپ 

یلع وت  يالو  تسم  ناوُربش 

(/. یلع وت  يادفب  ملاع  ناج 

رایرهش تجهب  نیسح  دمحم 

تمحر ربا 

ع)  ) یلع تبیصم  رد  تمحر  ربا 

؟ دزیخ یمن  رب  تدابع  رهب  ارچ  بشما  یلع 

؟ دزیخ یمن  رب  تعاط  رهب  زا  ادخ  ریش  ارچ 

لفاغ دشن  مد  کی  ادخ  دای  زا  هک  یئوجادخ 
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دزیخ یمن  رب  تدابع  رهب  زا  هک  هداد  ور  هچ 

مجلم هداز  دز  یلع  قرف  رب  هک  تبرض  نآ  زا 

دزیخ یمن  رب  تمایق  ات  اج ، زا  هک  مراد  نیقی 

قح ریش  هتشگ  روانش  نوخ  رد  اعد  بارحم  هب 

دزیخ یمن  رب  تمحر  ربا  نآ  اعد  رهب  رگد 

دزیخ یمن  رب  تمادن  دود  زج  هب  شتآ  نیز  هک 

اتفگ دید و  ار  رس  مخز  نآ  بیبط 

رگید یلع  ترسح  مغ و  اب 

دزیخ یمن  رب  تمالس  رتسب  نیا  زا 

( ورسخ  ) یضترم ناتسآ  رب  یسک  ره  رس  دهن 

دزیخ یمن  رب  تمایق  زور  ات  هاگرد  نیازا 

ورسخ داژن  ورسخ  دمحم  دیس 

ایقتا رادرس 

دنک یلع  فصو  هک  هرهز  روز و  هچ  ار  سک 

/ یتا له  هتفگ  وا  بقانم  رد  رابج 

وا دنب  هک  ربیخ  هعلق  يامزآ  روز 

/ یتف يوزاب ال  هب  تسکش  رگیدکی  رد 

دوب هتسب  شیپ  هرز  فاصم ، رد  هک  يدرم 

/ ازغ رب  تشپ  دنکن  نانمشد  شیپ  ات 

دوج رحب  نادیم و  ردفص  ادخ و  ریش 
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/ اعد رد  زوسناهج  زامن و  رد  شخب  ناج 

تفرعم ناوید  تمرم و  هچابید 

/ ایقتا رادرس  توتف و  شکرکشل 

تسد دننز  یعیفش  هب  یسک  ره  هک  ادرف  )

/. یضترم موصعم  نماد  تسد و  میئام و 

يزاریش يدعس  نیدلا  حلصم  خیش 

مالسلا هیلع  یلع  زا  تبیصم  هضور و  یس   - 21

مهدزون بش  رد  مالسلا  هیلع  یلع  رکف 

یگدـنز هتـشذگ  .تفر  ورف  رکف  هب  یتاظحل  تفرگ و  لغب  رد  ار  اـهوناز  یتعاـس  تداهـش  بش  رد  ع )  ) ماـما قادرج  جرج  هتفگ  هب 
: دروآ دای  هب  دروآ ، رظن  هب  رود  ناراگزور  زا  ار  دوخ 

.وا زا  يریگ  وزاب  رد  ار  وا  رهم  رپ  تسد  تشاد و  رـس  رب  ار  وا  هیاـس  هک  ص )  ) ربماـیپ هناـخ  رد  ار  دوخ  تاـیح  یکدوک و  راـگزور 
نارای و ياه  هجنکـش  اهرجز و  دیاش  هدش و  لمحتم  ترجه  زا  لبق  نارود  رد  هک  ار  ياه  ترارم  اه و  جنر  مالـسا و  لوبق  راگزور 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  رتـسب  رد  راـگدرورپ  ياـکتا  هب  هک  ار  بش  ساره  رپ  تاـعاس  ترجه و  بش  .دوـب  هیلوا  ناـنمؤم 
هیلع هللا  یلـص  ادخ  لوسر  توف  نامز  ات  ترجه  زا  سپ  نارود  .دشاب  تیرـشب  دشر  تمدخ  رد  درب و  رد  هب  ملاس  ناج  وا  ات  دیباوخ 

رـس تشپ  ار  رتمک  ای  هوزغ و  لاس 48  هلـصاف 01  رد  تشذـگ و  ناکرـشم  نالهاج و  اب  يریگرد  گنج و  هب  نآ  رـسارس  هک  هلآ  و 
یشان تامطل  تامدص و  اه و  يراذگ  هیاپ  هفیقس و  نارود  .دوب  هدراذگ 
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ناتسود نارای و  .دنارذگب  یمالـسا  تردق  لامعا  زا  رود  هب  ار  دوخ  رمع  نارود  زا  لاس  وا 52  دش  ببس  هک  یتفالخ  بصغ  نآ  زا 
(346  ) .دندیشک كاخ  باقن  هب  خر  یعیبط  گرم  اب  ای  دندش و  رورت  ای  دندیسر و  تداهش  هب  نادیم  رد  ای  مادک  ره  هک  نارادافو  و 

مهدزون بش  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تالاح 

ْمیحََْرلا ِنمْحََْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

هب .دـش  گرم  هدامآ  رثات  زا  رپ  یبلق  اب  تفای  اـهنت  ار  دوخ  هک  تباـب  نآ  زا  هژیو  هب  تفرگ ، شلد  یگدرـسفا  اـه و  جـنز  همه  نآ  زا 
زا تسا  رثاتم  یلع  .دید  یم  فلت  ردـه و  ضرعم  رد  ار  مالـسا  يادهـش  نادـهاجم و  ربمایپ و  تامحز  وا  هک  تباب  نآ  زا  صوصخ 

یخرب هداد و  تسد  زا  ار  بابخ و …  هللادبع  رذوبا ، یسراف ، ناملس  رکب ، یبا  نب  دمحم  رتشا ، کلام  نوچ  يرادافو  ناتسود  هکنیا 
هب ار  نانئاخ  ناراکتنایخ و  دوخ  نهذ  رد  وا  .دـنا  هتفر  ایند  راد  زا  فسات  جـنر و  اب  ای  دـنا و  هدـش  هتـشک  گـنرین  هلیح و  هب  ناـنیا  زا 
هللا یلص  ادخ  لوسر  تامحز  هدروآ و  دراو  مالـسا  رکیپ  رب  یتامطل  هک  اهنآ  هژیو  هب  دشخب ، یمن  ار  ناراکدب  دشک و  یم  همکاحم 

 … دزادرپ و یم  تیاکش  هب  ادخ  هاگشیپ  رد  .دنا  هتفرگ  هدیدان  ار  هلآ  هیلع و 

مکحم تداهش  دنبرمک 

ْمیحََْرلا ِنمْحََْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

یم اـه  هراتـس  نامـسآ و  هب  بترم  .دـشک  یم  راـظتنا  ار  گرم  ییوگ  هک  دوب  ناـنچ  شفـصو  ع )  ) یلع ترـضح  تداهـش  بش  رد 
: دومرف یم  تسیرگن و 

يرعـش هب  تسب و  مکحم  ار  دوـخ  دـنبرمک  .تفگن  غورد  نم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  ما و  هتفگن  غورد  مسق ، ادـخ  هب 
: تسج لثمت  هنوگ  نیدب 

توملل کمیرایح  ددشا 

.دنبب مکحم  گرم  يارب  ار  دوخ  رمک  یلع  يا 

اکیقال توملا  ناف 

.درک دهاوخ  تاقالم  ارت  گرم  هک  اریز 

.هدم رس  هلان  هآ و  گرم  زا  توملا  نم  عزجت  و ال 

اکیداوب لح  اذا 

.دناسر یم  دوصقم  لزنم  رس  هب  ار  وت  گرم  اریز 
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(. دش دراو  وت  يارس  هب  (و 

تبرض بش 

ْمیحََْرلا ِنمْحََْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

: دیوگ یفنح  حلاصوبا 

: دومرف یم  مدینش  ع )  ) یلع زا 

.مدرک تیاکش  ترضح  هب  مدوب  هدید  مدرم  زا  هک  ییاه  یتحاران  اهدمآ و  شیپ  زا  هدید  باوخ  رد  ار  ادخ  لوسر 

: دومرف

: دومرف هاگ  نآ  .نکم  هیرگ  یلع  ای 

.دوش یم  هدز  اهنآ  رس  رب  ییاه  هراپ  گنس  هتخیوآ و  ریجنز  هب  هک  مدید  ار  يدرم  ود  مدرک  هجوت  نوچ  نک ! هجوت 

: دیوگ حلاصوبا 

(347  ) .مدینش ار  ع )  ) یلع تداهش  ربخ  اه  باصق  رازاب  رد  متفر  نینمؤملاریما  رادید  يارب  زور  همه  تداع  هب  ادرف 

بوبحم لاصو  هب  ندمآ  لیان 

ْمیحََْرلا ِنمْحََْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

: هک هدرک  تیاور  يرصب  نسح 

: دیسرپ موثلک  ما  شرتخد  تفرن ، دجسم  هب  تداع  فالخ  رب  ار  بش  نآ  رادیب و  مهدزون  بش  رد  ع )  ) یلع

؟ يا هدنام  رادیب  ار  بشما  ارچ 

: دومرف

ع)  ) یلع درک ، توعد  زامن  هب  ار  ترـضح  هدمآ و  ماگنه  نآ  رد  حابن  نبا  .دـش  مهاوخ  هتـشک  دوش  رهاظ  دادـماب  رگا  هک  نآ  يارب 
، تشگرب تفر و  یکدنا 

: درک ضرع  موثلک  ما 
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.دناوخب زامن  مدرم  اب  ات  امرفب  ار  هدعج 

: دومرف ترضح 

: دومرف هدرک  یتقد  هاگ  نآ  دناوخب  زامن  مدرم  اب  وا  دییوگب  يرآ 

ماـمت هک  مجلم  نبا  دـش و  دراو  دجـسم  هب  تقو  ناـمه  رد  ع )  ) یلع .درک  رارف  نآ  گـنچ  زا  ناوت  یمن  تسین و  گرم  زا  هراـچ  هن 
: دومرف هدرک  رادیب  ار  وا  دوخ  ياپ  اب  ع )  ) یلع دوب ؛ هدرب  شباوخ  يرحس  میسن  زا  دوب  ع )  ) یلع دورو  رظتنم  هدنام و  رادیب  ار  بش 

.درک مامت  ار  یلع  راک  تساخرب و  اج  زا  مه  وا  هدیسر  زامن  عقوم  زیخ  رب 

یلع يا  گرم  رهب  زا  دنب  رمک 

ْمیحََْرلا ِنمْحََْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

دش و یم  هجوتم  نامـسآ  فرط  هب  دمآ و  یم  نوریب  دوخ  قاطا  زا  ررکم  دوب و  رادـیب  مهدزون  بش  رد  ع )  ) یلع هدـمآ  ثیدـح  رد 
: دومرف یم 

بوبحم لاصو  هب  دیاب  هک  تسا  یبش  نامه  بشما  دنا ، هدادـن  عالطا  نم  هب  مه  غورد  ما و  هتفگن  غورد  لاح  هب  ات  ادـخ  هب  دـنگوس 
: دومرف یم  تسب و  رب  ار  دوخ  دنب  رمک  دیمد  دادماب  نوچ  تشگرب ، دوخ  هاگباوخ  هب  هاگ ، نآ  مدرگ  لیان 

ناـج يا  دـیآ  گرم  وچ  شاـب  هداـمآ  گرم و  زا  فوخ  نکم  وـت  رادـید  هب  نوـنکا  دـیآ  گرم  هک  ریما  يا  گرم  رهب  زا  دـنب  رمک 
دنتفرگ و ار  ترضح  هار  يولج  يدنچ  نایباغرم  دیسر ؛ هناخ  نحص  هب  نوچ  وت  رادیرخ 
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: دومرف دنزاس  رود  ترضح  ولج  زا  دننک و  مارآ  ار  اهنآ  دنتساوخ  دندز ، یم  دایرف 

.تسا لال  شـشراگن  زا  ملق  نابز  هچ  نآ  وا  هب  دیـسر  تفر و  نوریب  هناخ  زا  سپـس  دـننک  یم  ییادـج  هحون  هک  دـیراذگاو  ار  اهنآ 
(348)

ندروخ اذغ  مک  تلع 

ْمیحََْرلا ِنمْحََْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

دزن رد  یبـش  و  دوب ، ع )  ) نسح شدـنزرف  دزن  رد  یبـش  دروخ ، تبرـض  نآ  هدزوـن  بش  هک  ناـضمر  هاـم  نآ  رد  ع )  ) یلع ترـضح 
یکی درک ، یمن  لوانت  اذغ  همقل  هس  زا  شیب  و  درک ، یم  راطفا  رفعج  نب  هللادبع  شداماد  دزن  رد  یبش  و  دوب ، ع )  ) نیـسح شدـنزرف 

: دیسرپ شنادنزرف  زا 

: دومرف خساپ  رد  يروخ ؟ یم  مک  اذغ  ارچ 

ناتلیل وا  هلیل  یه  امنا  صیمخ ، انا  هللا و  رما  یتای  ینب  ای 

مرمع زا  رتشیب  بش  ود  ای  بش  کی  دشاب ، یهت  ممکـش  لاح ) نآ  رد  مهاوخ  یم   ) نم دمآ و  دهاوخ  گرم )  ) ادـخ رما  مرـسپ ، يا  »
« .تسا هدنامن  یقاب 

(349)

مالسلا هیلع  یلع  ناگدننک  هحون  نیلوا 

ْمیحََْرلا ِنمْحََْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

یم داـیرف  باـنج  نآ  هار  رـس  اـه  یباـغرم  درک ، تکرح  دجـسم  يوس  هب  هناـخ  زا  شرمع ، رخآ  بش  ناـمه  رد  ع )  ) یلع ترـضح 
.دندومن یم  رود  وا  زا  ار  اهنآ  مدرم  و  دندرک ،

: دومرف

.حیاون نهناف  نهوکرتا 

« دننارگ هحون  اهنآ  اریز  دیراذگاو  ار  اهنآ  »

: دومرف یهاگ  و 

هذه نم  هذه  نبضختل  هللا  و 

ناضمر 1 ياه  www.Ghaemiyeh.comینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 834زکرم  هحفص 722 

http://www.ghaemiyeh.com


« .دش دهاوخ  باضخ  تشاذگ  شنساحم  رس و  رب  تسد  نیا و  زا  نیا  ادخ  هب  دنگوس  »

(350)

باوخ رد  ربمایپ  ندید 

ْمیحََْرلا ِنمْحََْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

.دندز تبرض  ع )  ) یلع سدقم  قرف  هب  نآ  رحس  هک  ناضمر  مهدزون  زور  ع )  ) نسح ماما 

: دومرف

: دومرف نم  هب  مردپ  هفوک )  ) دجسم نیمه  رد  هتشذگ  بش 

یتسـس مدوخ و  عضو  زا  مدید و  باوخ  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مدیباوخ ، سپـس  مدناوخ و  ار  بش  زامن  نم  مرـسپ !
: دومرف نم  هب  ترضح  نآ  مدرک ، تیاکش  داهج  رما  رد  باحصا 

هللا توعدف  مهنم  کحیری  نا  هللا  عدا 

(351 « ) .مدرک ار  اعد  نیمه  نم  دنک ، تحار  اهنآ  تسد  زا  ار  وت  ات  هاوخب  ادخ  زا  نک و  اعد  »

ندروخ تبرض  بش  رد  ماما  ياذغ 

ْمیحََْرلا ِنمْحََْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

: تفگ موثلک  ما  هک  دنا  هدرک  تیاور  هربتعم  بتک  زا  یضعب  رد 

و دوب ، نآ  رد  وج  نان  صرق  ود  متشاذگ ، وا  دزن  یقبط  ع )  ) نینمؤملاریما ترـضح  راطفا  يارب  ناضمر  كرابم  هام  مهدزون  بش  رد 
هدرک و هاگن  ماعط  نآ  هب  دش ، غراف  زامن  زا  ترضح  نوچ  مدرک ، رضاح  هدییاس  کمن  و  مدروآ ، ترضح  نآ  دزن  ریش  زا  يا  هساک 

: دومرف تسیرگ و 

لوسر دوخ  يومع  رـسپ  ردارب و  تعباـتم  نم  هک  یناد  یمن  رگم  يدرک ؟ رـضاح  قبط  کـی  رد  نم  يارب  شروخ  عون  ود  رتخد ! يا 
یندیماشآ و یندروخ و  هک  ره  رتخد ! يا  .دندرکن  رضاح  وا  يارب  زا  ماعط  ود  تفر  ایند  زا  ات  منک ، یم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 
رد تسا و  باسح  ایند  لالح  رد  رتخد  يا  تسا ، رتشیب  یلاعت  قح  دزن  تمایق  زور  رد  وا  نداتـسیا  دـشاب ، بوخ  اـیند  رد  وا  شـشوپ 
: تفگ دروآ و  ار  نیمز  ياهدیلک  وا  يارب  زا  لییربج  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نم  بیبح  ارم  داد  ربخ  .باذع و  وا  مارح 

وت دنوادخ  دمحم  ای 
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: هک دیامرف  یم  دناسر و  یم  مالس  ار 

زا تسا و  نیمز  ياه  جنگ  دیلک  هک  ار  اه  نیا  ریگب  مزادـنا ، یم  هار  هب  منک و  یم  الط  وت  يارب  ار  هماهت  ياه  هوک  مامت  یهاوخ  رگا 
، دوش یمن  مک  يزیچ  وت  ترخآ  باوث 

: دومرف ترضح 

؟ دوب دهاوخ  هچ  نآ  زا  دعب 

: تفگ

: دومرف بانج  نآ  .گرم 

هنـسرگ هک  يزور  رد  هکنآ  ات  ریـس ، زور  کی  مشاب و  هنـسرگ  يزور  هک  ارم  راذـگب  تسین ، جایتحا  ایند  هب  ارم  تسا ، نینچ  هاگ  ره 
: تفگ لییربج  .میوگ  دمح  ار  دوخ  راگدرورپ  مشاب  ریس  هک  يزور  رد  و  منک ، لاؤس  وا  زا  ار و  دوخ  راگدرورپ  منک  اعد  مشاب 

.دمحم يا  يا  هتفای  يزیچ  ره  قیفوت 

: دومرف

يا .دـسر  یم  وا  هب  دتـسرف  یم  شیپ  ترخآ  هب  يزیچ  هک  ره  تسا  يراوخ  تلذـم و  هناـخ  تسا و  بیرف  هناـخ  اـیند  نیا  رتـخد  يا 
کمن اب  وج  نان  زا  یکدـنا  و  متـشاد ، رب  ار  ریـش  سپ  يرادرب ، ار  اه  شروخ  زا  یکی  ات  مروخ  یمن  يزیچ  دـنگوس  ادـخ  هب  مرتخد !

(352  ) .دروآ ياج  هب  یلاعت  قح  يانث  دمح و  دومن و  لوانت 

نامسآ هب  ندرک  هاگن 

ْمیحََْرلا ِنمْحََْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

یم نوریب  هناخ  زا  رایسب  دومن ، یم  یلاعت  قح  يوس  هب  يراز  عرضت و  دوب و  دوجس  عوکر و  لوغـشم  هتـسویپ  مهدزون  بش  رد  ماما 
ار سی  هروس  سپ  تسیرگ ، یم  درک و  یم  عرضت  دومن و  یم  بارطـضا  درک و  یم  رظن  نامـسآ  فارطا  هب  دش ، یم  لخاد  تفر و 

: تفگ داتسیا و  اپ  رب  دیشک و  دوخ  كرابم  يور  رب  ار  دوخ  هماج  هدش  رادیب  ناسرت  هدیباوخ  یکدنا  سپ  دومن ، توالت  رخآ  ات 

(353  ) .تفگ رایسب  میظعلا  یلعلا  هللااب  الا  هوق  لوح و ال  هملک ال  .هد و  تکرب  دوخ  ندید  هب  ارم  ادنوادخ 

نادنزرف هیرگ 

ْمیحََْرلا ِنمْحََْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
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زاب دوبر ، باوخ  ار  ترضح  نآ  هک  دوب  هتسشن  بیقعت  رد  و  تشذگ ، بش  زا  يرایـسب  ات  دناوخ  زامن  ناضمر  مهدزون  بش  رد  ماما 
: دومرف دیبلط و  ار  دوخ  نادنزرف  نانز و  دش ، رادیب  باوخ  زا  ناسرت 

ترـضح تعاـس  نیا  رد  منک ، یم  لـقن  امـش  يارب  مدـید و  كاـنلوه  یباوخ  بش  نیا  رد  تفر ، مهاوخ  امـش  ناـیم  زا  هاـم  نیا  رد 
: دومرف یم  مدید  باوخ  رد  ار  ص )  ) تلاسر

دهاوخ باضخ  ترـس  نوخ  زا  ار  وت  نساحم  تما و  نیرت  یقـش  دمآ  دهاوخ  وت  دزن  و  دمآ ، یهاوخ  ام  دزن  يدوز  هب  نسحلاوبا  يا 
رتهب تسام  دزن  هچنآ  هک  ام  دزن  ایب  دوز  دـمآ ، یهاوخ  ام  دزن  هب  هاـم  نیا  رخآ  ههد  رد  وت  و  وت ، ياـقل  هب  مقاتـشم  رایـسب  نم  و  درک ،
سپ دندرک ، دنلب  هیرگ  هب  ادص  دندینـش ، ار  زوسناج  نانخـس  نیا  ترـضح  نآ  دالوا  لها و  نوچ  .وت  يارب  زا  تسا  رت  یقاب  تسا و 

اه یکین  هب  ار  ناشیا  درک  تیصو  دندش ، تکاس  نوچ  دیوش ، تکاس  هک  ار  ناشیا  داد  مسق 
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عرـضت و دوجـس و  عوکر و  رد  هتـسویپ  دـش ، تدابع  لوغـشم  زاب  دـیدرگ ، غراف  تیـصو  زا  نوچ  .اه  يدـب  زا  ار  ناشیا  درک  یهن  و 
: دومرف یم  درک و  یم  اه  هراتس  رد  رظن  درک ، یم  رظن  نامسآ  فارطا  هب  تفر  یم  نوریب  هناخ  زا  تعاس  ره  و  دوب ، يراز 

یم دوخ و  زامن  ياج  هب  تشگرب  سپ  .تسا  هداد  هدعو  ارم  هک  تسا  یبش  نیا  ادخ ، لوسر  زا  ما  هدینـشن  غورد  هک  دنگوس  ادخ  هب 
: تفگ

: ینعی توملا ، یف  یل  كراب  مهللا 

: تفگ یم  رایسب  و  ار ، گرم  نم  يارب  نادرگ  كرابم  ادنوادخ 

و ص )  ) دـمحم لآ  دـمحم و  رب  داتـسرف  یم  تاولـص  رایـسب  سپ  میظعلا ، یلعلا  هللااب  الا  هوق  لوح و ال  نوعجار و ال  هیلا  اـنا  اـنا هللا و 
(354  ) .درک یم  رایسب  رافغتسا 

لجا یکیدزن 

ْمیحََْرلا ِنمْحََْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

: تفگ موثلک  ما 

: متفگ دربن  باوخ  ارم  مدید ، ار  ترضح  نآ  بارطضا  قلق و  تداهش ، بش  رد  نوچ 

؟ ییامرف یمن  تحارتسا  هدیدرگ و  مارح  وت  رب  باوخ  بشما  ارچ  ردپ  يا 

: تفگ

هدیـسرن مه  هب  ملد  رد  یـسرت  یبعر و  زگره  ما ، هدنکفا  همیظع  لاوها  هب  ار  دوخ  ما و  هدرک  گنج  رایـسب  ناعاجـش  اب  نم  رتخد  يا 
: دومرف سپ  مناسرت ؛ رایسب  بشما  تسا ،

، نوعجار هیلا  انا  انا هللا و 

: تفگ موثلک  ما 

؟ یهد یم  ام  هب  ار  دوخ  گرم  ربخ  بش  نیا  مامت  رد  ارچ  ردپ  يا 

: دومرف

، تسیرگ رایسب  دینش  ربخ  نیا  نوچ  موثلک  ما  .تسا  هدش  عطق  اهوزرآ  هدیدرگ و  کیدزن  لجا  رتخد  يا 

: دومرف ترضح 
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(355  ) هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نم  يوس  هب  تسا  هدرک  دهع  هچنآ  هب  رگم  ار  ربخ  نیا  متفگن  نم  نکم ، هیرگ 

تبرض بش  رد  تاجانم 

ْمیحََْرلا ِنمْحََْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

: دومرف دش  رادیب  تفر و  باوخ  هب  یکدنا  مهدزون ، بش  رد  ع )  ) یلع

، دوش ناذا  تقو  کیدزن  نوچ  مرتخد !
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، دش زامن  تقو  کیدزن  نوچ  دش ، تدابع  يراز و  عرضت و  لوغشم  نک و  ربخ  ارم 

دجـسم بناج  هب  دیـشوپ و  ار  دوخ  ياه  هماج  درک و  وضو  دیدجت  تساخرب و  مدروآ ، ترـضح  نآ  دزن  بآ  دـیوگ ، یم  موثلک  ما 
دندوشگ اه  لاب  هدـمآ  وا  هار  رـس  رب  دـندوب  هدروآ  هیدـه  نسح  مردارب  يارب  هک  ییاه  یباغرم  دیـسر ، هناـخ  نحـص  هب  نوچ  .تفر 

، دمآ یمن  رد  ناشیا  يادص  بش  نآ  زا  لبق  و  دندرک ، دایرف 

: دومرف ترضح 

(356  ) .دوش رهاظ  یهلا  ياضق  دادماب  ادرف  دوب ، دنهاوخ  ناگدننک  هحون  ناشبقع  زا  هک  دندنچ  هدننک  دایرف  هللا  الا  هلا  ال 

نایباغرم ياذغ  رکف  هب  تبرض  بش 

ْمیحََْرلا ِنمْحََْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

: تفگ موثلک  ما 

؟ ینز یم  دب  لاف  ارچ  ردپ  يا 

: دومرف

هب مرتخد  دش ، يراج  منابز  رب  هک  دوب  یقح  نخـس  نکیلو  دنک ، یمن  رثا  ناشیا  رد  دب  لاف  دندزن و  دب  لاف  تیب  لها  ام  زا  کی  چیه 
هناد بآ و  ار  ناشیا  يا  هدرک  سبح  هک  دـننابز  یب  یتاناویح  هک  ینک  اـهر  ار  ناـیباغرم  نیا  هک  مهد  یم  دـنگوس  ار  وت  مدوخ  قح 

(357  ) .دنروخب نیمز  ياه  هایگ  زا  هک  ار  اهنآ  نک  اهر  ای  دنوش ، هنشت  هنسرگ و  نوچ  هدب 

نتسب گرم  رمک 

ْمیحََْرلا ِنمْحََْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

دش و زاب  شرمک  زا  دش و  دنب  ترضح  نآ  رمک  هب  رد  بالق  دیاشگب  ار  رد  هک  تساوخ  دیـسر و  هناخ  رد  هب  ع )  ) یلع هک  یماگنه 
: هک تسا  نیا  اهنآ  نومضم  هک  دناوخ  دنچ  يرعش  تسب و  رمک  هب  تشادرب  نیمز  زا  ار  نآ  سپ  داتفا ،

، دـیآ یم  وت  هلحم  هب  هک  یتقو  گرم  زا  نکم  عزج  و  دـنک ، یم  تاقالم  ار  وت  گرم  هک  یتسرد  هب  .دـنبب  گرم  يارب  ار  دوخ  رمک 
سپ دروآ ، دـهاوخ  هیرگ  هب  ار  وت  زاب  تسا  هدـینادرگ  نادـنخ  ار  وت  هک  رهد  هچناـنچ  دـیامن ، تقفاوم  دـنچ  ره  اـیند  هب  وشم  رورغم 

: دومرف

: تفگ موثلک  ما  .ار  دوخ  ياقل  نم  يارب  نادرگ  كرابم  و  ار ، گرم  نم  يارب  نادرگ  كرابم  ادنوادخ 

: متفگ مدینش  ار  روآ  جنر  رابخا  نیا  نوچ 
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.ییوگ یم  ام  هب  گرم  ربخ  بش  نیا  مامت  رد  هاتبا ، او  هاثوغاو 

: دومرف

، تفر نوریب  هدوشگ  ار  رد  سپ  .دوش  یم  رهاظ  رگیدکی  یپ  زا  هک  تسا  گرم  ياه  تمالع  اه و  تلالد  اهنیا  رتخد  يا 

: تفگ موثلک  ما 

(358  ) .مدرک لقن  نسح  ماما  ترضح  هب  مدوب  هدینش  هدید و  ترضح  نآ  زا  هچنآ  متشگرب و  نم 

اهیلع هللا  مالس  بنیز  ینارگن 

ْمیحََْرلا ِنمْحََْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

.تسا نارگن  ملد  هک  ورم ، دجسم  هب  وت  بشما  اباب ، هک  دیآ  یم  ردپ  دزن  هب  .تسا  نارگن  هتفرگ و  ار  بنیز  دوجو  رسارس  بارطـضا 
.دور وت  ياج  هب  يرگید  راذگب 

: دومرف

( گرم  ) ینامـسآ يالب  رگا  مرداق  نآ  عفر  رب  دـشاب  ینیمز  يالب  رگا  .تسین  نکمم  ادـخ  ياضق  ردـق و  زا  زیرگ  ردـقلا ، نم  رقم  ال 
(359  ) .ددرگ يراج  دیاب  هک  دشاب 

مالسلا هیلع  نسح  ماما  اب  رخآ  لد  درد 

ْمیحََْرلا ِنمْحََْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

ترـضح نآ  هب  دوش  دجـسم  لخاد  هکنآ  زا  شیپ  تفر ، دجـسم  هب  دوخ  راوگرزب  ردـپ  یپ  زا  تساخرب و  ع )  ) نسح ماـما  ترـضح 
: تفگ دیسر و 

؟ يا هدمآ  نوریب  هناخ  زا  بش  تقو  نیا  رد  ارچ  راوگرزب  ردپ  يا 

: تفگ

: تفگ ع )  ) نسح ماما  بانج  .مدید  یکانتشحو  یباوخ  نم ، هدید  رون  يا 

.نک نایب  نم  يارب  ار  دوخ  باوخ  ردپ  يا 

: دومرف
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گنس نآ  داتسیا و  هبعک  ماب  رب  و  تفر ، هبعک  يوس  هب  تفرگرب و  هوک  نآ  زا  گنس  ود  دمآ و  دورف  سیبقوبا  هوک  رب  لییربج  مدید 
دنامن هنیدم  هکم و  رد  هناخ  چـیه  درک ، هدـنکارپ  ار  گنـس  ياه  هزیر  نآ  دـیزو و  يداب  سپ  دـندش ، هزیر  هزیر  هک  دز  مه  رب  ار  اه 

.دش لخاد  نآ  رد  گنس  نآ  زا  يا  هزیر  هکنآ  رگم 

: دیسرپ ع )  ) نسح ماما  ترضح 

؟ يدرک ریبعت  هنوگچ  ار  باوخ  نیا  ردپ 

: دومرف

زا یهودـنا  هکنآ  رگم  دـنام  یمن  یقاـب  هنیدـم  هکم و  رد  هناـخ  چـیه  و  دوش ، دیهـش  وت  ردـپ  هکنآ  رب  دـنک  یم  تلـالد  باوـخ  نیا 
.دوش لخاد  هناخ  نآ  رد  وا  تبیصم 

: دومرف ع )  ) نسح ماما  ترضح 

؟ دوب دهاوخ  یکانتشحو  هعقاو  نیا  هک  یناد  یم  ایآ 

: دومرف

.دوب دهاوخ  هک  ياه  هعقاو  نیا  هک  تسا  هداد  ربخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نم  بیبح 

: دومرف نم  هب  ربمایپ 

ههد رد  هک 
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.يدارم مجلم  نبا  ریشمش  تبرض  هب  دش  مهاوخ  دیهش  ناضمر  كرابم  هام  رخآ 

: دومرف ع )  ) نسح ماما 

.ناسرب لتق  هب  ار  وا  دوب  دهاوخ  وت  لتاق  وا  هک  یناد  یم  هاگ  ره  ردپ  يا 

: دومرف ترضح 

؟ میامن تیانج  زا  شیپ  صاصق  یمارگ ! دنزرف  يا 

: دومرف

.درگرب دوخ  باوختخر  هب  دنزرف  يا 

: تفگ ع )  ) نسح ماما 

.میایب وت  اب  مهاوخ  یم  ردپ  يا 

: دومرف

رب دنتـسشن ، نیگمغ  نوزحم و  موثلک  ما  اـب  تشگرب و  هناـخ  هب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  سپ  يدرگرب ، هک  مهد  یم  دـنگوس  ار  وـت 
(360  ) .دنتسیرگ یم  ترضح  نآ  تالاح  نانخس و 

مالسلا هیلع  یلع  ناضمر  نیرخآ 

ْمیحََْرلا ِنمْحََْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

یلع نادناخ  يارب  تشاد و  يرگید  يافـص  کی  وا  يارب  دوب  يرگید  كرابم  هام  تشذـگ  یلع  رب  هک  ناضمر  كرابم  هام  نیرخآ 
ناضمر هام  همه  اب  ع )  ) یلع شور  ناضمر ، هام  نآ  نوچ  دوب  بارطـضا  هرهلد و  کـی  اـب  ماوت  ناـضمر  هاـم  لوا  زور  ناـمه  زا  (ع )

: دیامرف یم  ع )  ) یلع مینک  یم  رکذ  هنومن  ناونع  هب  ار  شا  ینامرهق  ياه  تمدخ  نآ  زا  یکی  تشاد  توافت  رگید  ياه 

: دش لزان  هفیرش  هیآ  نیا 

نیبذاکلا نملعیل  اوقدص و  نیذلا  هللا  نملعیلف  مهلبق  نم  نیذلا  انتف  دـقل  نونتفیال و  مه  انما و  اولوقی  نا  اوکرتی  نا  سانلا  بسحا  ملا ،
(361)

میروآ یم  شیپ  ریخ  دروآ  میهاوخن  شیپ  اهنآ  يارب  شیامزآ  اـم  هک  دـنا  هدرک  لاـیخ  هک  نینمؤم  هب  تسا  نیملـسم  هب  باـطخ  هک 
: دیامرف یم  ع )  ) یلع
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: مدرک ضرع  دیآ  یم  شیپ  تلم  نیا  يارب  یگرزب  ياه  شیامزآ  اه و  هنتف  ربمغیپ  زا  دعب  هک  مدیمهف  دش  لزان  هیآ  نیا  ات 

! هللا لوسر  ای 

؟ تسیچ هدمآ  هیآ  نید  رد  هک  هچنآ  زا  دوصقم 

: دومرف

(362 « ) يدعب نم  نونتفیس  یتما  نا  یلع  ای  »

: دیامرف یم  اجنآ  رد  دعب  دنریگ  یم  رارق  شیامزآ  ناحتما و  دروم  نم  تما  نم  زا  دعب 

: مدرک ضرع  ربمغیپ  هب 

! هللا لوسر  ای 

یهورگ نآ 
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نیا زا  نم  دـندوب و  دـحا  ياه  نامرهق  اهنآ  دوب ، بلطملادـبع  نب  هزمح  اـهنآ  سأر  رد  هک  دـندوب  رفن  دندش 07  دیهـش  دحا  رد  هک 
: مدرک ضرع  ناشیا  هب  نم  .مدشن  لیان  ضیف  نیا  هب  نم  ارچ  هک  مدش  تحاران  یلیخ  دش  رود  نم  زا  تداهش  مدنام و  مورحم  ضیف 

؟ دش هتفرگ  نم  زا  ضیف  نیا  ارچ 

: دومرف

اب هزات  تسا ، هلاس  ناوج 52  کی  دحا  رد  هک  یتلاح  رد  دش ، یهاوخ  دیهـش  ادخ  هار  رد  وت  رما ، تبقاع  اما  يدـشن  دیهـش  اجنیا  رد 
نیا ناش  ياهوزرآ  همه  ناوج  هداوناخ  کی  ع )  ) یبتجم ماما  تشادن ، رتشیب  دـنزرف  کی  تسا  هدرک  جاودزا  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز 

ربمغیپ دوشب ! دیهـش  ادـخ  هار  رد  هک  تسا  نیا  شگرزب  يوزرآ  اهنت  دـینیبب  ار  ع )  ) یلع دورب  شیپ  مک  مک  ناش  یگدـنز  هک  تسا 
: دندومرف (ص )

: دومرف دعب  يوش ، یم  دیهش  وت  یلع 

؟ دوب دهاوخ  هنوگچ  وت  ربص  تداهش  نیح  رد  كربص ، فیک 

: درک ضرع  یلع 

؟ یتسه رازگساپس  هنوگچ  دییامرفب  ینک  یم  ربص  هنوگچ  دییامرفن  رکـشلا ، نطاوم  نم  لب  ربصلا  نطاوم  نم  اذه  سیل  هللا  لوسر  ای 
: دنتفگ دنتفرگ و  ار  ع )  ) نینمؤملاریما يولج  دندمآ  ع )  ) یلع نادنزرف 

: دندومرف لوا  .یتسرفب  تباین  هب  ار  رگید  رفن  کی  یتسیاب  امتح  و  دیورب ، دجسم  هب  امش  میراذگ  یمن  ناج  ردپ 

: دندومرف دندرک ، ضقن  ناشدوخ  دعب  .دناوخب  مدرم  اب  ار  تعامج  زامن  دورب  دییوگب  ار  هریبج » نب  هدعج   » ما هدازرهاوخ 

.مور یم  مدوخ  هن 

: دندرک ضرع 

.دنک یهارمه  ار  امش  یسک  دیهدب  هزاجا 

: دومرف

: دنا هدومرف  هک  تسا  ناشیا  دوخ  لام  ریبعت  نیا  تسا  ییافص  اب  بش  وا  يارب  یلو  دنک  یهارمه  ارم  یسک  مهاوخ  یمن  ریخ 

(363  ) دجو بلاط  و  درو ، براقک  الا  تنک  ام  و 

هلمج نیا  تسا  هداتفا  رتسب  رد  هک  نیا  زا  دعب 
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نآ لثم  دیسر ، شدوخ  قوشعم  هب  هک  دوب  یقشاع  لثم  نم  لثم  دش  دراو  نم  قوف  رب  هک  تبرض  نیا  مسق  ادخ  هب  دیامرف ؛ یم  ار  اه 
نآ یکیرات  نآ  رد  رگا  دورب ، اجنآ  هی  درادرب و  ار  شهاگرخ  همیخ و  ات  ددرگ  یم  یبآ  هاچ  لابند  یناـملظ  بش  رد  هک  دوب  یـسک 

: دیوگ یم  ظفاح  .تسا  صخش  نامه  لثم  مه  نم  لثم  دوش  یم  لاحشوخ  ردقچ  دنک  ادیپ  ار  بآ  هاچ 

نآ یبش  هدنخرف  هچ  دوب و  يرحـس  كرابم  هچ  دنداد  متایح  بآ  بش  تملظ  نآ  ردـنا  دـنداد و  متاجن  هصغ  زا  رحـس  تقو  شود 
: دندومرف .دراد  ینعم  نیمه  هب  هراشا  مه  ظفاح  دنداد و  متارب  هزات  نیا  هک  ردق  بش 

: دیامرف یم  شدوخ  هتبلا  تشاد ، یناجیه  هچ  وا  هک  دناد  یم  ادخ  .مور  یم  مدوخ  نم 

نیا هب  دناد  یم  الامجا  یلو  دنا  هتفگ  یضعب  ار  نآ  تایـصوصخ  ینعی  منک ، فشک  ار  بلطم  نآ  زار  هک  مدرک  شـشوک  یلیخ  نم 
: دوش یم  هدافتسا  روط  نیا  هغالبلا  جهن  زا  دتفا  یم  قافتا  وا  يارب  یگرزب  هثداح  کی  هک 

دمآ دمآ و  دنکب ، ءافخا  ار  رس  نیا  هکنیا  زج  درک ، ءابا  ادخ  یلو  مروایب ، تسد  هب  ار  راک  نیا  نطاب  رس و  هک  مدرک  شـشوک  یلیخ 
: تفگ یم  ار  حبص  ناذا  شدوخ 

: تفگ درک و  یظفاحادخ  مد  هدیپس  نآ  اب 

یمدـب و رخف  زا  وت  هک  تسا  هدوـب  يزور  اـیآ  تسا  هداـشگ  مشچ  اـیند  نیا  هب  یلع  هک  يزور  زا  رجف  يا  مد  هدـیپس  يا  حبـص ، يا 
هنذام زا  دراد  هک  یتقو  رد  تفر  دهاوخ  باوخ  هب  هشیمه  يارب  یلع  مشچ  نیا  زا  دـعب  مد  هدـیپس  يا  ینعی  دـشاب  باوخ  یلع  مشچ 

: دیامرف یم  دیآ ، یم  نییاپ 

ریغ دبعی  هللا ال  یف  دهاجملا  نمؤملا  لیبس  اولخ 
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یم فیـصوت  دهاجم  نمؤم  کی  ناونع  هب  ار  شدوخ  زاب  دینک ، زاب  ار  دهاجم  نمؤم  هار  ( 364  ) دجاسملا یلا  سانلا  ظقوی  دحاولا و 
: دوب هتفگ  یلع  تسه ، اه  بارطضا  اه ، هرهلد  دنک ،

: تسا هدیجیپ  اج  همه  رد  هک  دندینش  ییادص  درک  هجوتم  ار  همه  دایرف  کی  تقو  کی  تسه  ییاه  هحون  اه ، هجض  نیا  رس  تشپ 

لتق یبتجملا ، یصولا  لتق  یفطصملا ، مع  نبا  لتق  یقثولا ، هورعلا  تمـصفنا  یقتلا و  مالعا  تسمطنا  يدهلا و  ناکرا  هللا  تمدهت و  »
« ءایقشالا یقشا  هلتق  یضترملا  یلع 

دوب قولخم  قلاخ و  نایم  هک  یمکحم  زیواتسد  دش و  وحم  يوقت  ياه  هناشن  تسکـش و  مه  رد  تیاده  ياه  نوتـس  دنگوس  ادخ  هب 
.دومن دیهش  ار  وا  ایقشا  نیرت  تخبدب  دیسر و  تداهـش  هب  یـضترم  یلع  دش ، هتـشک  ص )  ) یفطـصم يومع  رـسپ  دیدرگ  هتخیـسگ 

(365)

مالسلا هیلع  یلع  نیرفن 

ْمیحََْرلا ِنمْحََْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

: دیوگ یم  ع )  ) نسح ماما  دوب ، ع )  ) یلع ماما  رمع  بش  نیرخآ  ترجه ، ملهچ  لاس  ناضمر  هام  مهدزون  بش  هعمج و  بش 

: دومرف نم  هب  مردپ  .میدش  راپسهر  دجسم  يوس  هب  ع )  ) یلع مردپ  هارمه 

: مدرک ضرع  مدید ، ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هظحل  نامه  رد  تفرگ ، ارف  ارم  ترچ  يا  هظحل  بشما  مرسپ ! »

؟ تسا هدیسر  نم  هب  وت  تما  هیحان  زا  هک  یبئاصم  نیا  تسیچ  ادخ ، لوسر  يا  »

« .دنا هداتفا  فارحنا  توادع و  هار  هب  اهنآ  هک 

: دومرف نم  هب  ص )  ) مرکا لوسر 

: مهیلع عدا 

« .دنا هداتفا  نیرفن  ار  اهنآ  »

.مدرک نیرفن  نینچ  فرحنم )  ) تما نیا  دروم  رد  بشما  نم 

ینم رش  وه  نم  یب  مهلدبا  مهنم و  اریخ  مهب  ینلدبا  مهللا 

! ایادخ »

« .نک طلسم  اهنآ  رب  ار  نادب  نم ، ضوع  هب  و  نادرگ ، نم  بیصن  ار  نابوخ  اب  ینیشن  مه  رادید و  اهنآ ، ضوع  هب 
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یلع ماما  نیرفن  بش  نامه  هاگرحس  ( 366)
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.دیسر تباجتسا  هب  مالسلا  هیلع 

رگید نوعلم  تبرض  ياج  رب  یتبرض 

ْمیحََْرلا ِنمْحََْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

ار ع )  ) نینمؤملاریما ترـضح  لتق  دصق  مجلم  نبا  نوچ  هک  تسا ؛ هدرک  تیاور  ع )  ) نیدباعلا نیز  ماما  زا  ربتعم  دنـس  هب  دیفم  خیش 
دـمآ و بارحم  کـیدزن  ترـضح  نوچ  .دروخ  دجـسم  راوید  هب  رگید  نوـعلم  نآ  تبرـض  دوـب و  هدروآ  دوـخ  اـب  ار  يرگید  درک ،
رس رب  دودبع  نب  ورمع  هک  دمآ  یتبرض  نآ  ياج  رب  دز ، ترضح  نآ  رس  رب  یتبرـض  مجلم  نبا  تفر ، هدجـس  هب  دش و  زامن  لوغـشم 

، دش دنلب  مدرم  يادص  نوچ  دوب  هدز  ترضح  نآ 

هب هتـشادرب  ار  دوخ  راوگرزب  ردپ  و  دندرک ، دـنب  رد  هتفرگ  ار  مجلم  نبا  دـندیود  دجـسم  هب  ع )  ) نیـسح ماما  نسح و  ماما  ترـضح 
.دندرب هناخ 

سپ دش ، دنلب  ترضح  نآ  هناخ  زا  نویش  يادص  تسشن و  وا  ياپ  دزن  موثلک  ما  تسـشن و  ترـضح  نآ  رـس  کیدزن  هب  هبابل  سپس 
: هک دومرف  درک و  رظن  ع )  ) نیسح نسح و  يوس  هب  دوشگ و  ار  دوخ  كرابم  ياه  هدید  ترضح  نآ 

ار نوعلم  نآ  موش ، هتشک  تبرض  نیا  زا  نم  رگا  اقب ، یب  يایند  زا  ادخ  ناتسود  يارب  تسا  رتهب  ءایصوا  ءایبنا و  تبحص  العا و  قیفر 
: دومرف ار  نیا  دینزن ، رتشیب  تبرض  کی 

: دومرف دمآ  زاب  شوه  هب  نوچ  دش ، شوهدم  یتعاس  و 

: هک دومرف  دنک و  یم  نتفر  فیلکت  ارم  هک  مدید  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تقو  نیا  رد 

(367  ) .دوب یهاوخ  ام  دزن  بش  ادرف 

مالسلا هیلع  یلع  ناذا  نیرخآ 

ْمیحََْرلا ِنمْحََْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

، دوب کیرات  دجسم  دوب و  هدش  شوماخ  اه  لیدنق  دندش ، دجسم  لخاد  ع )  ) یلع ترضح  ناضمر  بش 91  هاگرحس 

دناوخ و زامن  تعکر  ود  تساخرب و  سپس  دوب ، بیقعت  لوغشم  یتعاس  درک ، ادا  زامن  تعکر  دنچ  ترضح 
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چیه تفگ ، یم  ناذا  ترـضح  نآ  یتقو  .تفگ  ناذا  تشاذـگ و  دوخ  ياه  شوگ  رب  ار  كراـبم  ياـه  تسد  تفر ، دجـسم  ماـب  رب 
هدارا هک  میظع  رما  نآ  رد  دوب و  رادیب  بش  مامت  رد  نوعلم  مجلم  نبا  .دندینش  یم  ار  وا  يادص  هکنآ  رگم  دنام  یمن  هفوک  رد  هناخ 

: تفگ دمآ  وا  دزن  هب  هماطق  بش  نایم  رد  و  درک ، یم  رکفت  دوب  هدرک 

.دراد يا  هدارا  نینچ  هک  یسک 

: تفگ نوعلم  نآ  نادرگ ، لصاح  نم  زا  ار  دوخ  دارم  درگرب و  ناسرب و  لتق  هب  ار  یلع  زیخرب و  تسا ، مارح  وا  رب  باوخ 

: تفگ هنوعلم  نآ  دندینش ، ار  ترضح  ناذا  يادص  تقو  نآ  رد  سپ  مسر  یمن  دوخ  دارم  هب  هک  مناد  یم  مشک و  یم  ار  یلع 

(368  ) .دور یم  تسد  زا  تصرف  هک  ورب  دوز 

دوخ لتاق  ندرک  رادیب 

ْمیحََْرلا ِنمْحََْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

غراف ناذا  زا  ترضح  نوچ  دندرب  یم  ترضح  نآ  راظتنا  دندوب و  دجـسم  رد  نادرو  بیبش و  اب  نوعلم  مجلم  نبا  بش ، نآ  مامت  رد 
دمآ و دجسم  نحص  هب  داتـسرف ، یم  دمحم  لآ  دمحم و  رب  تاولـص  دوب و  یلاعت  قح  سیدقت  حیبست و  لوغـشم  دمآ و  نییاپ  دش و 

.تسا هدیباوخ  ور  رب  وا  هک  دید  دیسر ، مجلم  نبا  هب  هکنآ  ات  درک ، یم  رادیب  زامن  يارب  ار  باوخ  دارفا 

: دومرف

و تسا ، نانمؤم  باوخ  هک  باوخب  تسار  تسد  رب  هکلب  تسا ، ناطیـش  باوخ  نیا  هک  باوخم  نینچ  زامن و  يارب  باوخ  زا  زیخرب 
: هک دومرف  ترضح  سپ  تسا  ناربمغیپ  باوخ  ندیباوخ  تشپ  رب 

رگا و  ددرگ ، نوگنرـس  اه  هوک  دوش و  قش  نیمز  دـشاپب و  مه  زا  اهنامـسآ  نآ  زا  تسا  کـیدزن  هک  يراد  دوخ  رطاـخ  رد  يدـصق 
زا و  يراد ؛ هچ  هماج  ریز  رد  هک  مهدب  ربخ  مناوت  یم  مهاوخب 
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(369  ) .دوب وا  تداع  هچنانچ  داد  لوط  رایسب  ار  دوجس  عوکر و  و  دش ، زامن  لوغشم  تفر و  بارحم  دزن  هب  تشذگ  رد  نآ 

لوا هدجس  رد  تبرض 

ْمیحََْرلا ِنمْحََْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

رب یتبرض  نوعلم  نآ  تشادرب  لوا  هدجس  زا  رس  ترضح  نوچ  داتسیا ، درک  یم  زامن  ترضح  هک  نوتـس  نآ  دزن  هب  نوعلم  نآ  سپ 
: دومرف ترضح  سپ  تفاکش ، ار  وا  یناشیپ  دمآ و  دودبع  نب  ورمع  تبرض  ياج  رد  تسرد  دز  ترضح  نآ  رس 

: تفگ و  هللا ، لوسر  هلم  یلع  هللااب و  هللا و  مسب 

بارحم يوس  هب  همه  دندینش  ار  ترضح  يادص  دجسم  لها  نوچ  .هبعک  راگدرورپ  قح  هب  مدش  راگتسر  زیاف و  ینعی  هبعکلا ، برب 
ترـضح نآ  کـیدزن  هب  مدرم  نوچ  .دـیود  شـسدقم  ندـب  رـس و  رد  رهز  دـندوب ، هداد  بآ  رهز  هب  ار  ریـشمش  نآ  نوچ  دـندیود ،

: دناوخ یم  ار  هیآ  نیا  دزیر و  یم  دوخ  تحارج  رب  دریگ و  یمرب  كاخ  تسا و  هداتفا  بارحم  رد  دندید  دندیسر ،

« يرخا هرات  مکجرخن  اهنم  مکدیعن و  اهیف  مکانقلخ و  اهنم  »

: ینعی

: دومرف سپس  رگید ، راب  ار  امش  مدروآ  یم  نوریب  نیمز  زا  و  ار ، امش  منادرگ  یم  رب  نیمز  هب  و  ار ، امش  ما  هدرک  قلخ  نیمز  زا 

(370  ) .ادخ لوسر  هتفگ  دش  تسار  و  ادخ ، رما  دمآ 

نیمز ندیزرل 

ْمیحََْرلا ِنمْحََْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

نآ كرابم  رس  هب  مجلم  نبا  تبرض  نوچ  دمآ ، دجسم  قاط  رب  درک و  ترضح  نآ  هلاوح  یتبرـض  بیبش  مجلم ، نبا  تبرـض  زا  لبق 
رب ار  شکرابم  يادر  دنتشادرب ، ار  ترضح  نوچ  دروخ ، مه  هب  دجسم  ياهرد  دش ، ینافوط  اهایرد  دیزرل و  نیمز  دیـسر ، ترـضح 

، دنتسب شرس 

: دومرف دیشک و  شکرابم  نساحم  رب  ار  دوخ  رس  نوخ  ترضح 

ع)  ) یلع قرف  رب  تبرـض  زا  سپ  .لوسر  ادخ و  دنتفگ  تسار  دـندوب ، هداد  هدـعو  ارم  لوسر  ادـخ و  هک  تسا  يا  هدـعو  نامه  نیا 
داب و  دش ، دنلب  اه  نیمز  اهنامسآ و  هکیالم  زا  شورخ 
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: دز ادص  نیمز  نامسآ و  نایم  رد  لییربج  .درک و  هریت  ار  اوه  هک  دیزو  يدنت  هایس 

و يراگزیهرپ ، ياه  هناشن  دش  فرط  رب  و  توبن ، ملع  ياه  هراتس  دش  کیرات  و  تیاده ، ناکرا  تسکـش  مهرد  هک  دنگوس  ادخ  هب 
یلع ءایصوا  دیس  دش  دیهش  و  یبتجم ، هدیزگرب  یصو و  یفطصم  دمحم  يومع  رسپ  دش  هتشک  و  یهلا ، ياقثولا  هورع  دش  هتخیسگ 

(371  ) .ءایقشا نیرت  تخبدب  درک  دیهش  ار  وا  یضترم ،

دجسم تمس  هب  نادنزرف  ندیود 

ْمیحََْرلا ِنمْحََْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

او هادـمحم و  او  هایلع ، او  هاتبا ، او  داـیرف  درک ، كاـچ  ناـبیرگ  دز و  دوخ  تروص  هب  یلیـس  دینـش ، ار  لـییربج  موثلک  ما  هک  یناـمز 
یم دایرف  هحون و  مدرم  هک  دـندید  دـندیود ، دجـسم  يوس  هب  هناخ  زا  ع )  ) نیـسح ماما  نسح و  ماـما  ترـضح  سپ  دروآرب ، هادـیس 

: دنیوگ یم  دننک و 

نیرت هیبش  و  دوب ، هدرکن  هدجـس  تب  يارب  زگره  هک  دهاجم  دباع  ماما  دش  دیهـش  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  هانینمؤملاریما ، او  هاماما و  او 
(. ص  ) ادخ لوسر  هب  دوب  مدرم 

: دنتفگ یم  دندروآ  رب  هایلع  او  هاتبا و  او  دایرف  دندش ، دجسم  لخاد  مولظم  ود  نآ  نوچ 

رد هک  دـندید  ار  دوخ  راوگرزب  ردـپ  دـندمآ ، بارحم  کیدزن  هب  نوچ  .میدـید  یمن  ار  زور  نیا  تفای و  یم  رد  گرم  ار  ام  شاـک 
.دناوت یمن  اما  دناوخب ، زامن  مدرم  اب  هک  دننک  دنلب  ار  وا  دنهاوخ  یم  یتعامج  اب  هدعجوبا  و  تسا ، هداتفا  بارحم  نایم 

ادا هراشا  هب  ار  زامن  هتـسشن  دوخ  و  درازگ ، زامن  مدرم  اـب  هک  تشاذـگ  دوخ  ياـج  هب  ار  ع )  ) نسح ماـما  ع )  ) نینمؤملاریما ترـضح 
(372  ) .داتفا یم  یفرط  هب  یتعاس  ره  دیلام و  یم  دوخ  يور  رب  ار  دوخ  نوخ  درک ،

مالسلا هیلع  نسح  ماما  نماد  رد  مالسلا  هیلع  یلع  رس 

ْمیحََْرلا ِنمْحََْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

: تفگ تشاذگ و  نماد  رد  ار  دوخ  راوگرزب  ردپ  كرابم  رس  دش ، غراف  زامن  زا  ع )  ) نسح ماما  ترضح  نوچ 

: دومرف دوشگ  ار  دوخ  كرابم  هدید  ترضح  سپ  مینیبب  لاح  نیا  هب  ار  وت  هنوگچ  یتسکش ، ار  ام  تشپ  راوگرزب  ردپ  يا 

تردام هجیدخ و  وت  هدجو  ص )  ) دـمحم وت  دـج  کنیا  تسین ، یعزج  یملا و  یمغ و  وت  ردـپ  رب  زورما  زا  دـعب  یمارگ  دـنزرف  يا 
رب وت  ردپ  رود  رب  يراملا  هنج  نایروح  و  ع )  ) ارهز همطاف 
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.تسا هدروآ  هیرگ  هب  ار  اهنامـسآ  هکیالم  وت  هیرگ  هک  رادزاب  هیرگ  زا  تسد  شاب  داش  سپ  دنـشک ، یم  وا  نتفر  راظتنا  دنا و  هدمآ 
(373)

مالسلا هیلع  یلع  هودنا  ندش  مامت 

ْمیحََْرلا ِنمْحََْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

هب نوچ  دـندیود ، دجـسم  يوس  هب  اه  هناخ  زا  ناـنز  نادرم و  دـش ، رـشتنم  هفوک  رد  ع )  ) یلع تداهـش  زیگنا  تشحو  يادـص  نوچ 
هتسب مکحم  ار  تبرض  ياج  هکنآ  اب  تسا ، ع )  ) نسح ماما  ناماد  رد  شرس  ع )  ) نینمؤملاریما ترـضح  هک  دندید  دندیـسر  دجـسم 

حیبست و هب  شنابز  دنک و  یم  رظن  نامسآ  فارطا  هب  تسا ، هدش  لیام  يدیفـس  هب  يدرز  زا  شکرابم  هنوگلگ  دزیر و  یم  نوخ  دنا 
: دیوگ یم  و  تسا ، لوغشم  یهلا  سیدقت 

(374  ) .مهاوخ یم  ار  يواملا  هنج  تاجرد  يالعا  ءایصوا و  ءایبنا و  تقافر  وت  زا  اراگدرورپ 

مالسلا هیلع  نسح  ماما  هیرگ 

ْمیحََْرلا ِنمْحََْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

بآ نوچ  تخیر ، یم  ع )  ) یبتجم نسح  یفطـصم  هدید  رون  ياه  هدید  زا  کشا  تارطق  دش و  شوهدم  یتعاس  ع )  ) یلع ترـضح 
: دومرف دوشگ  مشچ  تخیر  شراوگرزب  ردپ  يور  رب  ترضح  نآ  هدید 

يربک هجیدخ  و  ع )  ) یفطـصم دمحم  وت  دج  کنیا  تسین ، یمهو  یـسرت و  وت  ردپ  رب  زور  نیا  زا  دعب  مدنزرف ، ینک  یم  هیرگ  ارچ 
قح هاگرد  هب  اه  نامـسآ  هکیالم  و  دنـشک ، یم  ار  وا  مودق  راظتنا  دنا و  هدـش  رـضاح  وت  ردـپ  دزن  تشهب ، نایروح  ارهز و  همطاف  و 

و دش ، یهاوخ  دیهـش  متـس  رهز  هب  دوخ  ردپ  زا  دعب  وت  ینک و  یم  هلان  دوخ  ردپ  رب  یمارگ  دنزرف  يا  .دنا  هدرک  دنلب  اهادـص  یلاعت 
ترضح سپ  .دش  دیهاوخ  قحلم  دوخ  ردام  ردپ و  دج و  هب  لاح  نیا  اب  و  دش ، دهاوخ  دیهـش  نانمـشد  متـس  غیت  هب  نیـسح  تردارب 

: تفگ ع )  ) نسح ماما 

؟ درک هک  وت  اب  هلماعم  نیا  هک  ییوگ  یمن  ایآ  ردپ  يا 

: دومرف

نآ ریـشمش  رهز  هتـسویپ  دـش ، دـهاوخ  دجـسم  لخاد  هدـنک  باب  زا  لاحلا  و  دز ، تبرـض  ارم  مجلم  نب  نمحرلادـبع  هیدوهی  دـنزرف 
نوعلم
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(375  ) .دنتخیر یم  رس  رب  ار  دجسم  كاخ  دنتسیرگ ، یم  مدرم  و  دیدرگ ، یم  شوهدم  درک و  یم  رثا  ترضح  نآ  ندب  رس و  رب 

مالسلا هیلع  یلع  لتاق  يریگتسد 

ْمیحََْرلا ِنمْحََْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

دندرک یم  تنعل  ار  وا  مدرم  و  دندروآ ، یم  نورد  هب  دجسم  رد  زا  هتـسب  تسد  ار  مجلم  نبا  دش و  دنلب  دجـسم  رد  زا  ییادص  هاگان 
: دنتفگ یم  دندیوج و  یم  نادند  هب  ار  ششوگ  دنتخادنا و  یم  شسحن  يور  رب  ناهد  بآ  و 

یمن نخـس  دوب و  تکاس  نوعلم  نآ  يدرک  دیهـش  ار  مدرم  نیرتهب  و  يدرک ، كـاله  ار  دـمحم  تما  يدرک ؟ هچ  ادـخ  نمـشد  يا 
هب ار  وا  هکنآ  اـت  تفاکـش  یم  ار  مدرم  دـمآ و  یم  نوـعلم  نآ  يور  شیپ  رد  تشاد  تسد  رد  هنهرب  ریـشمش  یعخن  هفیذـح  تفگ ،

.داتفا وا  رب  ع )  ) نسح ماما  رظن  نوچ  دروآ ، ترضح  کیدزن 

: دومرف

وت هب  درک و  رایتخا  نارگید  رب  داد و  هانپ  ار  وت  هک  دوب  نیا  وت  زا  وا  يازج  ایآ  ار ، ناناملـسم  ماما  نانمؤم و  ریما  یتشک  وت  نوعلم  يا 
(376  ) تفگن باوج  دنکفا و  ریز  هب  رس  تما ، نیرت  تخبدب  يا  دومرف ، اهاطع 

لتاق يریگتسد  یگنوگچ 

ْمیحََْرلا ِنمْحََْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

.دوب هدش  دنلب  هحون  هیرگ و  هب  مدرم  ياهادص 

: هک دیسرپ  دوب  هدروآ  ار  نوعلم  نآ  هک  يدرم  نآ  زا  ع )  ) یلع ترضح 

؟ یتفای اجک  زا  ار  ادخ  نمشد  نیا 

: تفگ

نینمؤملاریما لتق  ربخ  يادـص  یتقو  دوب ، رادـیب  وا  مدوب و  باوخ  رد  نم  مدوب ، هدـیباوخ  هناخ  رد  مرـسمه  اب  بشید  نم  يـالوم  يا 
: تفگ درک  رادیب  ارم  دینش ، نیمز  نامسآ و  نایم  زا  ار  (ع )

: متفگ متسج  باوخ  زا  نم  تسا ، هدش  دیهش  بلاطیبا  نب  یلع  وت  ماما  یباوخ و  رد  وت 

ریخ وا  دنـشکب ، ار  وا  هک  تسا  هدرک  يدـب  هچ  مدرم  هب  نینمؤـملاریما  ییوـگ ، یم  هک  تسا  یفرح  هچ  نیا  دنکـشب ، ار  تنهد  ادـخ 
نانز هویب  رهوش  تسا و  نامیتی  ردپ  تسا و  ناناملسم  هاوخ 
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: تفگ مرسمه  .تسادخ  ریش  وا  دشکب ، ار  وا  هک  دراد  ییاناوت  یسک  هچ  تسا ،

ییادص هاگان  هک  مدوب  نخس  نیا  رد  دنشاب ، هدینـش  هفوک  لها  عیمج  ار  ادص  نآ  هک  مراد  نامگ  مدینـش ، نامـسآ  زا  ییادص  نینچ 
: تفگ یم  یسک  مدینش  دیسر ، مشوگ  هب  میظع 

ار نوعلم  نیا  هار  نیب  رد  مدیود ، نوریب  همیـسارس  مدوشگ و  ار  هناخ  رد  مدیـشک ، فالغ  زا  ار  دوخ  ریـشمش  سپ  .نینمؤملاریما  لتق 
: هک متفگ  وا  هب  دوب ، هدش  هتسب  وا  رب  هار  ایوگ  درک ، یم  رظن  پچ  تسار و  بناج  هب  تخیرگ  یم  هک  مدید 

: متفگ تفگ ، يرگید  مان  تفگن و  ار  دوخ  مان  يراد ؟ اجک  هدارا  یتسیک و  ینادرگرس ؟ ارچ  وت  رب  ياو 

؟ ییآ یم  اجک  زا 

: تفگ

: متفگ .دوخ  هناخ  زا 

؟ يور یم  اجک  هب  تقو  نیا  رد 

هریح هب  تفگ :

: متفگ

؟ يدرواین اج  هب  نینمؤملاریما  اب  ار  دادماب  زامن  ارچ 

: تفگ

: متفگ .دوش  توف  نم  تجاح  هک  مسرت  یم 

؟ يراد ربخ  ایآ  تسا  هدش  هتشک  نینمؤملاریما  هک  مدینش  ییادص 

: تفگ

.هن

: متفگ

؟ يربب یپ  ات  یتسیا  یمن  ارچ 

: تفگ
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: متفگ مدینش ، وا  زا  ار  نخس  نیا  نوچ  تسا  رت  يرورض  نیا  زا  نم  تجاح  مور و  یم  دوخ  راک  یپ 

هلمح وا  رب  ریـشمش  اب  مدش  نیگمـشخ  وا  زا  ناناملـسم ، ماما  نانمؤم و  ریما  لاح  ندیمهف  زا  دشاب  رترورـض  تجاح  مادک  نوعلم  يا 
: متفگ مدرک  هدهاشم  ار  ریشمش  قرب  نوچ  دش ، رهاظ  وا  يابع  زا  ریشمش  قرب  دیزو و  يداب  لاح  نیا  رد  مدرک ،

یلاعت قح  هن ، دـیوگب  تساوخ  یم  نینمؤملاریما ؟ لتاق  ییوت  رگم  يا  هدرک  ناهنپ  دوخ  هماج  ریز  رد  هک  تسیچ  هنهرب  ریـشمش  نیا 
: تفگ درک  يراج  شنابز  رب 

مدرم .مدـنکفا  نیمز  رب  ار  وا  مدرک ، در  ار  وا  تبرـض  نـم  درک ، نـم  هلاوـح  ریـشمش  زین  وا  مدرک ، وا  هلاوـح  ریـشمش  نـم  سپ  یلب ،
ارم دندیسر 
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: دومرف ع )  ) نسح ماما  سپ  مدروآ  وت  تمدخ  هب  متسب  ار  شیاه  تسد  متفرگ و  ار  وا  هکنآ  ات  دندرک  يرای 

(377  ) .دینادرگ نوگنرس  ار  دوخ  نمشد  درک و  يرای  ار  دوخ  تسود  هک  يدنوادخ  صوصخم  ساپس  دمح و 

اهتشون یپ 

ع)  ) یلع ماما  لا   - 346

ص 02 91 داشرالا ،  - 347

ص 02 91 داشرالا ،  - 348

ج 1 ص 123 دیفم ، داشرا   - 349

ج 1 ص 123. دیفم ، داشرا   - 350

ص 163. ج 4 ، دیرفلا ، دقع   -. 351

موصعم ص 043 732 خیرات 41   - 352

موصعم ص 043 732 خیرات 41   - 353

موصعم ص 043 733 خیرات 41   - 354

موصعم ص 043 733 خیرات 41   - 355

موصعم ص 043 733 خیرات 41   - 356

موصعم ص 043 733 خیرات 41   - 357

موصعم ص 043 733 خیرات   - 358

ص 124 ع )  ) نینمؤملاریما ماما  بتکم  رد   - 359

موصعم ص 043 733 خیرات 41   - 360

هیآ 2. توبکنع  هروس   - 361

حلاص ص 022 یحبص  هغالبلا  جهن   - 362
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ص 973. حلاص ، یحبص  هغالبلا ، جهن   - 363

ع)  ) یلع ناوید   - 364

لماک ص 84 34 ناسنا  لامالا  یهتنم   - 365

دیدحلا ج 6 ص 131 یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  زا  سابتقا   - 366

ص 563 یسوط ، خیش  یلاما   - 367
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043 643

یسلجم همالع  همانیگدنز   - 22

تدالو

رهـش رد  يرجه  لاس 7301  رد  یناث  یـسلجم  یـسلجم و  همـالع  هب  فورعم  یـسلجم ، یلع  دوصقم  نب  یقت  دـمحم  نب  رقاـب  دـمح 
.دوشگ ناهج  هب  هدید  ناهفصا 

نادناخ

ملاع دـصکی  هب  کیدزن  هداوناخ  نیا  رد  .تسا  ریخا  نورق  رد  هعیـش  ياه  نادـناخ  نیرتراختفا  رپ  هلمج  زا  یـسلجم  همـالع  نادـناخ 
: مینک یم  هدهاشم  لضف  ملع و  اهنت  یسررب  زا  سپ  همالع  ناکیدزن  زا  دوش و  یم  هدید  راوگرزب  هتسراو و 

.تسا ءایلوألا » هیلح   » و ناهفصا » خیرات   » نوچ ییاهباتک  بحاص  یناهفصا  میعن  وبا  ظفاح ، راوگرزب  ملاع  همالع ، گرزب  دج   - 1

يونعم و تاماقم  تامارک و  بحاص  يرجه )  0701  - 3001  ) لوا یسلجم  هب  فورعم  یسلجم ، یقت  دمحم  یلوم  همالع ، ردپ   - 2
ییاهب و خیـش  درگاش  یـسلجم  یقت  دمحم  .تسا  هدومن  فیلأت  زین  ییاهباتک  تسا و  گرزب  یهیقف  ثدحم و  وا  .تسا  دنلب  یحور 

رانک رد  يو  .تسا  هتشاد  هدهع  هب  ار  دیلقت  تیعجرم  شیوخ  نامز  رد  هتـشاد و  رحبت  یمالـسا  فلتخم  مولع  رد  وا  .تسا  داماد  ریم 
یم شبتکم  ناـگتفای  شرورپ  هلمج  زا  .دوب  ناهفـصا  هعمج  ماـما  درک و  یمن  تلفغ  زین  تعاـمج  هعمج و  زاـمن  هماـقا  زا  تیعجرم ،

هراشا یناردنزام  حلاص  الم  يراسناوخ و  نیـسح  اقآ  تسا ،) هدرب  شیوخ  ردپ  زا  ار  هدافتـسا  نیرتشیب  هک   ) یـسلجم همالع  هب : ناوت 
.دومن

رـشن غیلبت و  يارب  هک  هّللا ، دبع  الم  هّللا و  زیزع  الم  ياه  مان  هب  دندوب  دـهاز  یقتم و  ینادرم  زین  اهنآ  هک  تشاد  ردارب  ود  همالع   - 3
.دیدرگ اجنآ  نکاس  تفر و  ناتسودنه  هب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  مولع 

نادرم ياپ  هب  اپ  زین  نادناخ  نیا  نانز  هکلب  هداد ، لیوحت  هعماج  هب  دنمشناد  ملاع و  ینادرم  اهنت  هن  یسلجم  همالع  نادناخ   - 4
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.دنا هتشادرب  مدق  شیوخ 

زا .دنـشاب  یم  یمالـسا  مولع  رد  يا  هدـنزرا  تاقیقحت  تافیلأت و  ياراد  کی  ره  زین  نانآ  هک  تشاد  رهاوخ  راـهچ  یـسلجم  همـالع 
لبعد هدیـصق  حرـش  علاطم و  حرـش  مالـسإلا ، عیارـش  حرـش  لاجرلا ، یف  تاکرتشملا  یفاک ، حرـش  هب : ناوت  یم  نانآ  تافیلأت  هلمج 

الم یناردـنزام ، حـلاص  الم  نوچمه  یناسک  .دـندوب  گرزب  ياملع  زا  زین  راوگرزب  ملاع و  ناـنز  نیا  نارـسمه  .دومن  هراـشا  یئازخ 
.ییاسف دمحم  ازریم  يدابآرتسا و  یلع  الم  یناوریش ، يازریم 

.دنتفای تسد  الاب  یجرادم  هب  دندش و  دنم  هرهب  ردپ  فراعم  ملع و  رضحم  زا  یگمه  هک  دوب  رسپ  ياراد 5  یسلجم  همالع   - 5

نارتخد اهداماد ، هب  تبسن  صاخ  یتیانع  اب  همالع  دندوب و  نامز  نآ  يالـضف  بالط و  زا  دندوب  رفن  هک 5  مه  همالع  ياهداماد   - 6
، دـندوب یـسلجم  همالع  اب  طبترم  رـصع  نآ  ياملع  زا  یگرزب  ياه  نادـناخ  اهنیا  رب  هوالع  .دروآ  یمرد  ناـنآ  جاودزا  هب  ار  شیوخ 

یملع ماقم  یناتـسرهش و …  املعلا ، ضایر  بحاص  يدـنفا  هللا  دـبع  ازریم  يدرجورب ، ییابطابط  مولعلا ، رحب  یناهبهب ، دـیحو  دـننام 
نوچ یـسلجم  همالع  مان  .تسین  یحیـضوت  نایب و  چیه  جاتحم  هک  دراد  یمالـسا  فلتخم  مولع  رد  یترهـش  نانچنآ  یـسلجم  همالع 

.دشخرد یم  داهتجا  تهاقف و  نامسآ  رب  یباتفآ 

، ثیدح ریسفت ، دننام  یمالـسا  فلتخم  مولع  رد  وا  .دوب  رادروخرب  یـصاخ  تیعماج  زا  هک  تسا  یناگرزب  هلمج  زا  یـسلجم  همالع 
راکـشآ یبوخ  هب  ار  هتکن  نیا  راونالاراحب  میظع  هعومجم  هب  یلامجا  یهاگن  .دوب  رـصع  دمآرـس  هیارد  لاجر و  خیرات ، لوصا ، هقف ،

وا زا  هبیرغ  مولع  موجن و  بط ، ایفارغج ، تغل ، تایبدا ، تایضایر ، قطنم ، هفـسلف ، نوچمه  یلقع  مولع  رانک  رد  مولع  نیا  .دزاس  یم 
يرظن .تسا  هتخاس  ریظن  یب  زاتمم و  یتیصخش 
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لوط رد  ار  یـسلجم  همالع  یخرب  .دزاس  یم  ناـیامن  یبوخ  هب  ار  تیعماـج  نیا  راونـالاراحب  رد  ملاـعلا » ءامـسلا و  باـتک   » هب ارذـگ 
.دنا هتسناد  ریظن  یب  نوگانوگ  نونف  مولع و  رد  تیعماج  ثیح  زا  یمالسا  خیرات 

نآرق تایآ  تایاور و  لیذ  رد  همالع  ياه  نایب  .دراد  لکـشم  تایاور  نوماریپ  ییاـبیز  رایـسب  ياـه  یجنـس  هتکن  ینیبزیر و  همـالع 
.تفای یهابتشا  اطخ و  اهنآ  رد  ناوت  یم  رتمک  تسا و  ابیز  قیقد و  رایسب 

یهقف تادـلجم  رثکا  هچرگ  هتـشاد ، الاب  يرحبت  زین  هقف  رد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تایاور  نوچ  یمولع  رب  هوالع  یـسلجم ، همالع 
.تسا هتفاین  ندش  سیونکاپ  لاجم  راحب 

يونعم تیصخش 

فراع دـیتاسا  رظن  ریز  ار  شیوخ  يونعم  كولـس  ریـس و  هکلب  دـنزومآ ، یم  شناد  ملع و  سرد  دوخ  داتـسا  زا  اهنت  هن  نید  ياملع 
.دنیامن یم  يرپس  هللااب 

یعقاو قادصم  هک  اجنآ  ات  دومیپ  ار  یحور  تالامک  يونعم و  جرادم  نآ  زا  رتعیرس  یملع و  جرادم  یط  اب  نامزمه  یسلجم  همالع 
همالع یقالخا  زراب  صئاصخ  هلمج  زا  .دوش  یم  نشور  الماک  ناشیا  یقالخا  يایاجـس  رب  يرورم  اب  اعدا  نیا  .تشگ  ینّابر » ملاـع  »

: دومن هراشا  دراوم  نیا  هب  ناوت  یم 

: دنوادخ دای   - 1

: تسا هتفگ  دوخ  داتسا  دروم  رد  يرئازج » هّللا  تمعن  دیس   » وا ردقنارگ  درگاش 

.داد یم  ماجنا  تبرق  دصق  اب  ار  شلامعا  مامت  دوبن و  لفاغ  ادخ  دای  زا  هاگچیه  همالع 

رایـسب تاناکما  نامز و  نآ  تالکـشم  دوجو  اب  داد و  یم  ناوارف  تیمها  مالـسلا  مهیلع  يدـه  همئا  ترایز »  » هب همالع  ترایز :  - 2
نآ راوج  رد  ینالوط  یتدـم  راب  ره  دـش و  لئان  سدـقم  دهـشم  عیقب و  قارع ، همئا  تراـیز  هب  راـب  نیدـنچ  ترفاـسم ، يارب  ییادـتبا 

.دش فرشم  ادخ  هناخ  جح  هب  زین  راب  دنچ  وا  .دیزگ  ینکس  ناراوگرزب 

 - 3
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رد یناوارف  بلاطم  تارایز  هیعدا و  نوماریپ  یسلجم  همالع  دیدرگ  ثعاب  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  هب  لسوت  هب  صاخ  هجوت  لسوت :
هک داـعملا » داز   » هلمج ي زا  دـیامن  فیلأـت  تراـیز  هیعدا و  عوضوم  رد  زین  لقتـسم  باـتک  دـنچ  نآ ، زج  هب  درواـیب و  راونـالاراحب 

 … تامس و ياعد  هریبک و  هعماج  ترایز  زا  ییاه  همجرت  و  رئازلا » هفحت   » تسا و رخأتم  هیعدا  بتک  رد  مهم  یعجرم 

.تسوا یتسیز  هداس  ییاسراپ و  دهز و  درم ، گرزب  نیا  یگدنز  رد  مهم  رایسب  یگژیو  کی  ییاسراپ : دهز و   - 4

تسیز یم  يوفص  دهع  رد  همالع 

یـصخش یگدـنز  اهنیا  همه  اب  اما  دوب ، وا  رایتخا  رد  تلود  تاناکما  مامت  مالک ، کی  رد  دوب و  يوفـص  تموکح  مالـسالا  خیـش  و 
.دش یم  يرپس  یگداس  دهز و  تیاهن  رد  همالع 

.تسوا صئاصخ  رگید  زا  یسلجم  همالع  عضاوت  عضاوت :  - 5

حراش یندـم ، ناخ  یلع  دیـس  زا  وا  .درک  یمن  هاگن  دارفا  ّنس  اـی  تیعقوم  ندوب  نییاـپ  ـالاب و  یعاـمتجا و  ماـقم  هب  هاـگچیه  همـالع 
هدوب و همالع  زا  رتکچوک  لاس  ناخ 51  یلع  دیس  هک  میناد  یم  تسا و  هدروآ  راحب  رد  یناوارف  بلاطم  هیداجس  هفیحـص  ردقنارگ 
اب يونعم  تالامک  یحور و  صئاصخ  نیا  همه  ندـش  عمج  هکنیا  هصالخ  .دیـسر  یمن  وا  هب  مه  یعاـمتجا  تلزنم  ماـقم و  ثیح  زا 

.دوش یم  ادیپ  راوشد  وا  يارب  يدننام  لثم و  خیرات  رد  هک  دوب  هتخاس  زاتمم  یتیصخش  وا  زا  همالع ، هدرتسگ  شناد  ملع و 

یسایس عاضوا 

يراثآ هدیـشک و  يا  هدنزرا  تامحز  ناوارف  ياه  قانتخا  اه و  تیمورحم  اهراشف و  دوجو  اب  خیرات  لوط  رد  هعیـش  راوگرزب  ياملع 
نیا دندومن و  يرایبآ  ار  عیشت  لاهن  اسرف  تقاط  تامحز  اه و  ندروخ  لد  نوخ  اب  نانآ  .دنا  هداهن  راگدای  هب  اهبنارگ 
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رب اهراشف  دـش و  یم  مهارف  يدـعاسم  اتبـسن  عاضوا  هاگ  ره  نیب  نیا  رد  .دـندناسر  ام  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  میظع  ثاریم 
دیفم خیش  رصع  اهتیعقوم  نیا  هلمج  زا  .میتسه  هعیش  نافوسلیف  املع و  اهقف و  ریظن  یب  ییافوکش  دهاش  دش  یم  مک  نایعیش  هیلع 

نیا رب  قداص  يدـهاش  یـسلجم  همالع  نامز  هیوفـص و  هرود  نینچمه  .درمـشرب  ناوت  یم  هیوب  لآ  تموکح  رد  ار  یـسوط  خیـش  و 
.تسا راتفگ 

دنتسناد یم  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  هب  بوسنم  ار  دوخ  نانآ  هکنیا  عیـشت و  هب  هیوفـص  ناهاش  باستنا  هب  تیانع  اب  یـسلجم  همالع 
مدـع اب  یناـمز و  نینچ  ریغ  رد  هعیـش  ثیدـح  فراـعملا  هرئاد  نیرتگرزب  فیلأـت  .دومن  فلتخم  ياـه  هبنج  رد  ار  هدافتـسا  نیرتشیب 

.دومن یم  راوشد  رایسب  يداصتقا  تاناکما 

رامشلاس

دلوتم دوب  محر  یب  لدگنـس و  يدرم  لاح ، نیع  رد  تیافک و  اب  تسایـس و  اب  يدرم  هک  لوا  سابع  هاـش  ناـمز  رد  یـسلجم  همـالع 
مود سابع  هاش  یفص ، هاش  زا  سپ  .دش  ادج  ناریا  تموکح  ورملق  زا  قارع  دیـسر ، تموکح  هب  وا  زا  سپ  یفـص  هاش  هکینامز  .دش 

یخرب نآ و  شورف  يراوخ و  بارش  تساوخ  وا  زا  همالع  هک  دوب  وا  يراذگجات  سلجم  رد  دیسر و  تموکح  هب  تشاد  لاس  هک 9 
 … بارش و هدولآ  ناهاش  رگید  نوچ  زین  وا  هتفر ، هتفر  اما  درک ، لمع  همالع  ياه  هیـصوت  هب  مه  وا  .دوش  عونمم  رگید  رکنم  لامعا 

.دش

یعامتجا تلزنم 

ار مدرم  دوخ  زیگنا  رحس  نایب  يونعم و  ذوفن  راشرس و  ملع  اب  وا  .دوب  رادروخرب  يا  هقباس  یب  ذوفن  زا  مدرم  نایم  رد  یـسلجم  همالع 
كرابم هام  رد  اصوصخ  .دـندوب  رادروخرب  یـصاخ  قنور  زا  دـجاسم  وا  دـهع  رد  دـناشک و  دـجاسم  هب  اـه  هناـخ  هوهق  هناـخیم و  زا 

.دندروآ یم  يور  دجاسم  هب  يا  هقباس  یب  تیعمج  ردق  ياه  بش  ناضمر و 

تیافک یب  نیطالس  نامز  رد  شیوخ  ریبدت  اب  دوب ، ردتقم  يرادمتـسایس  هک  وا  .تشاد  ییالاب  ذوفن  مه  يوفـص  نیطالـس  رد  همالع 
دش و جرم  جره و  راچد  روشک  هک  دوب  یسلجم  همالع  تافو  زا  سپ  اقیقد  .دومن  ظفح  نانمشد  زواجت  هلمح و  زا  ار  روشک  يوفص 
زا يرایسب  شیوخ  یسایس  یعامتجا و  رادتقا  زا  هدافتسا  اب  وا  .دندومن  نوگنرس  ار  هیوفـص  تموکح  دندرک و  هلمح  ناریا  هب  اهناغفا 

.داد تاجن  يدوبان  زا  ار  عیشت  زا  یمیظع  ثاریم  درک و  خاسنتسا  ار  امدق  بتک  بایمک  ياه  هخسن 

یملع کلسم 

یهجوت مه  یلقع  مولع  هب  دوب  گرزب  یثدـحم  هکنیا  نیع  رد  وا  .تشاد  يرابخا  یلوصا و  نیب  اـم  لدـتعم  یـشور  یـسلجم  همـالع 
رد تشگ و  یم  بوسحم  مولع  نیا  دیتاسا  زا  هدناوخ و  ار  هفسلف  نوچمه  یلقع  مولع  هک  تسا  یناگرزب  هلمج  زا  وا  .تشاد  صاخ 

صاصتخا مالسلا  مهیلع  نیموصعم  تایاور  رشن  هب  ار  شیوخ  تمه  مامت  تفای و  یحو  همـشچرس  عبنم و  رد  ار  زیچ  همه  لاح  نیع 
يا هزرابم  هب  تسد  دـید  یم  ار  يرگ  یفوص  عویـش  شیوخ  نامز  رد  هک  وا  .دوب  نید  رد  تاـفارحنا  هب  همـالع  تیـساسح  اـهنت  .داد 

.دش لئان  يریگمشچ  يزوریپ  هب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  تناعتسا  اب  ریسم  نیا  رد  دز و  فوصت  اب  هناعطاق 
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« همالع  » بقل

مولعلا رحب  همالع  یناهبهب ، دیحو  نوچمه  یناگرزب  زا  ار  راختفا  رپ  بقل  نیا  یسلجم  رقاب  دمحم  همالع ،

ماقم و ندید  اب  دنتسه  یمالسا  فراعم  مولع و  زا  مطالتم  ییایرد  کیره  هک  ناگرزب  نیا  .تسا  هدرک  ذخا  يراصنا  مظعا  خیـش  و 
.دوب شیوخ  رصع  همالع  وا  قح  هب  دندرب و  راک  هب  وا  دروم  رد  ار  بقل  نیا  یسلجم  همالع  تلزنم 

ناهفصا مالسالا  خیش 

نیرتالاب و مالسالا  خیش  .دش  بوسنم  ناهفصا  یمالسالا  خیش  تمس  هب  يوفص  نامیلس  هاش  يوس  زا  لاس 8901  رد  یسلجم  همالع 
میقتسم رظن  ریز  ینید  روما  مامت  .دوب  يواعد  تارجاشم و  رد  مکاح  یضاق و  وا  .دوب  رصع  نآ  رد  ییارجا  ینید و  بصنم  نیرتمهم 
هدهعرب زین  ار  ماتیا و …  ناگدنامرد و  یتسرپرس  مالسالا  خیش  دش  یم  هداتسرف  وا  رـضحم  هب  تاهوجو  مامت  تشگ و  یم  ماجنا  وا 

راب دـنچ  هاش  سلجم ، نامه  رد  تفریذـپ و  هاش  سامتلا  رارـصا و  اب  ار  بصنم  نیا  همـالع  هک  تسا  نآ  اـجنیا  رد  مهم  هتکن  .تشاد 
.ددرگ بصنم  نیا  نتفریذپ  هب  یضار  همالع  ات  دروآ  نابز  رب  ار  سامتلا  هملک 

.دوب مهم  هفیظو  نیا  راد  هدهع  شیوخ  رمع  نایاپ  ات  همالع 

دیتاسا

هتبلا .میراد  تسد  رد  یمک  عالطا  وا  دیتاسا  نوماریپ  تسا ، ناوارف  یـسلجم  همالع  یگدنز  دروم  رد  ام  تاعالطا  هکنآ  اب  هنافـسأتم 
دـیتاسا و هلمج  زا  .تسا  مهبم  هدرک  كرد  ار  یناـسک  هچ  یـسرد  رـضحم  همـالع  هکنیا  اـما  میـسانش  یم  ار  همـالع  تیاور  خـیاشم 

: دنا همالع  لقن  خیاشم 

.تسا هدوب  یلقن  مولع  رد  همالع  داتسا  هک  يرجه ) يافوتم 0701   ) یسلجم یقت  دمحم  شردپ   - 1

ود نیا  .تسا  هدوب  یلقع  مولع  رد  همالع  داتـسا  هک  لامج  اـقآ  دـنزرف  يرجه ،) يافوتم 8901   ) يراسناوخ نیـسح  اقآ  موحرم   - 2
: وا لقن  خیاشم  اما  دنتسه ، همالع  دیتاسا  راوگرزب 

( يرجه يافوتم 6801   ) یناردنزام حلاص  دمحم  الوم   - 3

( يرجه يافوتم 1901   ) یناشاک ضیف  نسحم  الم   - 4

( يرجه يافوتم 0211   ) مالسلا هیلع  هیداجس  هفیحص  رب  فورعم  حرش  بحاص  یندم  ناخ  یلع  دیس   - 5

(. يرجه يافوتم 4011   ) هعیشلا لئاسو  باتک  فلؤم  یلماع  ّرح  خیش   - 6

نت ود  نیا  هک  تسا  رکذ  هب  مزال 
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.دندرگ یم  بوسحم  زین  همالع  نادرگاش  ءزج  نیا  رب  انب  دنا  هتفرگ  مه  هزاجا  ناشیا  زا  دنا  هداد  همالع  هب  هک  ییاه  هزاجا  رب  هوالع 

نادرگاش

.دنا هدومن  هدافتسا  یسلجم  همالع  ضیف  رپ  رضحم  زا  ناهوژپ  شناد  بالط و  زا  رفن  رازهکی  زا  شیب 

: دنا همالع  نادرگاش  هلمج  زا  .تسا  هداد  شیوخ  نادرگاش  هب  زین  یناوارف  ياهزاجا  همالع 

يرئازج هّللا  تمعن  دیس   - 1

یناهفصا يا  هرمک  هّللا  دبع  نب  رفعج   - 2

یلماع ّرح  خیش  نب  نیدباعلا  نیز   - 3

ینارحب يزوحام  هللا  دبع  نب  نامیلس   - 4

ینالیگ قازرلا  دبع  خیش   - 5

یناشاک اضرلا  دبع   - 6

یکنابایب رقاب  دمحم   - 7

ءاملعلا ضایر  مرتحم  فلؤم  یناهفصا  يدنفا  هللا  دبع  ازریم   - 8

( مالسلا هیلع  هیداجس  هفیحص  حرش   ) نیکلاسلا ضایر  ردقنارگ  فلؤم  یندم  ناخ  یلع  دیس   - 9

یلماع ّرح  خیش   - 10

يزاریش ییاسف  لیعامسا  نب  دمحم  امیس ، الم   - 11

 … يدنه و لضاف  نسح ، نب  دمحم   - 12

تافیلأت

تـشون یبرع  یـسراف و  نابز  هب  باتک  دصکی  زا  شیب  شیوخ  هلاس  رمع 37  رد  وا  .تشاد  تکرب  رپ  رایـسب  يرمع  یـسلجم  همالع 
تبسن ناشیا  هب  زین  باتک  دودح 04  .دلج  اب 62  لوقعلا  هآرم  رگید  ناونع  دلج و  اب 011  تسا  راونالاراحب  نآ  ناونع  کی  اهنت  هک 

.هدش فیلأت  لاس 3601  رد  هک  دـنا  هتـسناد  ریداقملا  نازیم  ای  ریداقملا  نازوـألا و  باـتک  ار  همـالع  فیلأـت  نیلوا  .تسا  هدـش  هداد 
بتک یخرب  .ناشیا  تافو  زا  لبق  لاس  کـی  ینعی  يرجه ، لاس 9011  هب  طوبرم  تسا  نیقیلا  قح  باتک  مه  ناـشیا  فیلأـت  نیرخآ 

: زا دنترابع  همالع 
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هدمآ مه  میرک  نآرق  تایآ  زا  يرایـسب  ریـسفت  نآ  نمـض  رد  تسا و  یخیرات  ییاور و  گرزب  هعومجم  کی  هک  راونألا ، راحب   - 1
.تسا

.دلج رد 62  تسا  ینیلک  مالسالا  هقث  یفاک  حرش  لوقعلا ، هآرم   - 2

.دلج رد 61  تسا  یسوط  خیش  بیذهت  حرش  رایخألا ، ذالم   - 3

دئارفلا  - 4
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.تسا مالسلا  هیلع  هیداجس  هفیحص  حرش  هفیرطلا ،

.دشاب یم  عوضوم  نیا  رد  بتک  نیرتهب  زا  هک  ثیدح ، نیعبرأ  حرش   - 5

.هدش هتشون  یسراف  نابز  هب  تسا و  تاداقتعا  رد  نیقیلا ، قح   - 6

.دراد زین  رگید  یمالک  باتک  نیدنچ  همالع 

( یسراف  ) اههام هیعدا  لامعا و  رد  داعملا ، داز   - 7

( یسراف  ) تارایز رد  رئازلا ، هفحت   - 8

( یسراف  ) مالسلا مهیلع  نیموصعم  تایاور  تایآ و  زا  هتفرگرب  مکح  ظعاوم و  لماش  هایحلا ، نیع   - 9

هاجنلا طارص   - 10

( یسراف  ) یگدنز لوط  رد  هنازور و  تابحتسم  بادآ و  رد  نیقتملا ، هیلح   - 11

( یسراف  ) دلج هس  رد  مالسلا  مهیلع  همئا  نا و  ربمایپ  خیرات  رد  بولقلا  هایح   - 12

( یسراف  ) تسا بولقلا  تایح  رصتخم  هک  راونألا ، هاکشم   - 13

( یسراف  ) مالسلا مهیلع  تیب  لها  بئاصم  خیرات و  رد  نویعلا  ءالج   - 14

.اهنآ همجرت  اب  هارمه  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  تاعیقوت   - 15

 … لضفم و دیحوت  همجرت  دننام  صاخ  ثیداحا  همجرت  ناونع  هب  یناوارف  بتک   - 16

 … تامس و ياعد  هریبک و  هعماج  ترایز  نوچمه  تارایز  هیعدا و  همجرت  عوضوم  رد  یبتک   - 17

، ریـسفت لیبق  زا  فلتخم  تاعوضوم  رد  زین  ییاـهباتک  میرب  یمن  ماـن  اـهنآ  زا  راـصتخا  تهج  هب  هک  یهقف  ناوارف  ياـه  هلاـسر   - 18
نیوانع رثکا  ناشیا  هک  تسا  نآ  یـسلجم  همـالع  راـثآ  رد  هجوت  لـباق  هتکن  .تسا  هدـنام  راـگدای  هب  همـالع  زا  مجارت و …  لاـجر ،

هب دـندوب  نابز  یـسراف  هک  شیوخ  هعماج  تیادـه  هب  ار  همالع  هجوت  هتکن  نیا  دـهد و  یم  لیکـشت  یـسراف  ياـه  باـتک  ار  شبتک 
(. دنتسه یبرع  لوقعلا  هآرم  راونالاراحب و  نوچمه  عبنم ، هدمع و  بتک  هچرگ   ) .دهد یم  ناشن  یبوخ 

تافو

بش 72 رد  یناشفا  رون  لاس  زا 37  سپ  یسلجم  همالع  رمع  غارچ 
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.دش مورحم  هیامنارگ  ملاع  نیا  دوجو  ضیف  زا  ناهج  تشگ و  شوماخ  ناهفصا  رهش  رد  يرجه  لاس 0111  ناضمر 

راحبلا كردتسم  نتـشون  راونألا ، راحب  لیمکت  لیبق  زا  دشن  اهنآ  مامتا  هب  قفوم  هک  تشاد  یمامت  همین  ياهراک  گرم  ماگنه  همالع 
کی یلاخ  ياج  اما  دـندومن ، هئارا  يدنمـشزرا  تامدـخ  غورف  رپ  هار  نیا  ناگدـنهد  همادا  نادرگاـش و  ناـشیا  زا  سپ  هچرگ  و … 

.دنک یمن  رپ  زیچ  چیه  سکچیه و  ار  هنازرف  ملاع 

ادخ هام  اب  عادو   - 23

تسود هام  اب  عادو 

ع)  ) داجـس ماما  ار  ناضمر  كرابم  هام  .دـنک  یم  روهظ  تمایق  رد  تقیقح  نیا  هک  دراد  ینطاب  تقیقح و  کی  ناضمر  كرابم  هاـم 
اب هک  تسا  یـسک  يارب  عادو  نیا  .ناضمر  كرابم  هام  عادو  ياعد  مان  هب  تسا  ییاعد  هیداجـس  هفیحـص  رد  .دنادیم  هللا  ءایلوا  دـیع 
زا ناسنا  .درادـن  یعادو  هدوبن  هام  نیا  اب  هکنآ  الا  دـشاب و  یم  وا  تسود  ناضمر  كرابم  هاـم  هدوب و  سوناـم  ناـضمر  كراـبم  هاـم 
هچ دمآ و  ناضمر  كرابم  هام  تقو  هچ  دنادیمن  الـصا  هکنآ  .دنک  یم  یظفاحادـخ  دوب ، سونام  یتدـم  هک  یـسک  اب  ای  شتـسود و 

کی دح  رد  دش ، هک  ناضمر  كرابم  هام  رخآ  ع )  ) داجـس ماما  اما  .درادن  یعادو  وا  دـش ، يرپس  ارچ  دـمآ و  ارچ  دـش ، يرپس  تقو 
، اعد نیا  همدقم  رد  .دناوخ  یم  ار  اعد  نیا  هجض 

.قاقحتسا يور  زا  هن  تسا ، ییادتبا  ناحبس  يادخ  ياه  ششخب  هکنیا  درامشیم و  ار  یهلا  ياه  تمعن  تایلک  ع )  ) داجس ترضح 

دنوادخ ششخب  نیرتهب  ناضمر 

: دیامرف یم  همدقم  نآ  زا  دعب 

: تسا هام  نیا  رد  هزور  ناضمر و  كرابم  هام  ناحبس ، دنوادخ  ياه  ششخب  نیرتهب  زا  یکی 

انبحص دمح و  ماقم  رهشلا  اذه  انیف  ماقا  دق  و  ناضمر …  رهش  ضورفلا  کلت  صئاصخ  فئاظولا و  کلت  ایافـص  نم  تلعج  تنا  «و 
(1 « ) .روربم هبحص 

هزور اهتلیضف  نیرتهب  زا  یکی  تسا و  ناضمر  كرابم  هام  اهتمعن  نیرتهتـسجرب  نآ  زا  یکی  يداد ؛ ام  هب  یناوارف  ياه  تمعن  ایادخ ،
نآ رد  ار  ردق  بش  هکنآ  زا  هتـشذگ  تسین ، ناضمر  كرابم  هام  نامز  تمظع  هب  ینامز  چیه  .يدرک و  ام  بیـصن  هک  تسا  هام  نیا 

اب یسک  رگا  تسا ، هدش  لزان  هام  نیا  رد  ضیف  نیا  هک  يداد  رارق  میرک  نآرق  لوزن  فرظ  ار  هام  نیا  يداد ، رارق 
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یمن هزور  ناـضمر  كراـبم  هاـم  رد  لـلم  رگید  اریز  يداـهن ، تنم  ناملـسم  تـلم  رب  ار  نـیا  و  دوریم ، ـالاب  نآرق  هارمه  دـشاب  نآرق 
هارمه هب  اریز  دوب ؛ انث  دمح و  ياج  تشاد و  تماقا  ام  نیب  رد  كرابم  هام  نیا  .يدرک و  نیملسم  صوصخم  ار  تمعن  نیا  دنتفرگ و 

هب هک  دوب  یتسود  .میدیـسر  ییاهتمعن  لـیاضف و  هب  وا  اـب  تبحـص  رد  اـم  .دوب  اـم  يارب  یبوخ  رایـسب  قیفر  دروآ و  تمحر  شدوخ 
: دومرف هینابعش  هبطخ  رد  ءانثلا -  هیحتلا و  فالآ  هیلع  ادخ -  لوسر  هکنیا  .دروآ  تکرب  ترفغم و  تمحر و  شهارمه 

، دوب هام  نیا  قیفر  هک  یـسک  دروآ ؛ ترفغم  تمحر و  تکرب و  هاـم ، نیا  هرفغملا ؛ » همحرلا و  هکربلاـب و  هللا  رهـش  مکیلا  لـبقا  دـق  »
.دنک یم  تفایرد  مه  ار  هام  نیا  ترفغم  تمحر و  تکرب و 

تعفنم هام  ناضمر 

؛ » نیملاعلا حابرا  لضفا  انحبرا  «و 

رد یـسک  چـیه  .تسا  هدربن  ایند  هشوگ  چـیه  رد  يرجات  چـیه  هک  تشاد  ینازرا  ام  هب  ار  نایناهج  ياـهدوس  نیرترب  ناـضمر » هاـم  »
هر دراد ، شیپ  رد  دـبا  رفـس  هک  تسا  يرفاسم  کی  ناسنا  رگا  .درکن  هدافتـسا  ناضمر  كرابم  هام  نیا  زا  ام  هزادـنا  هب  ملاع  رـسارس 
اب دناوت  یم  نمؤم  رگا  دوش و  یم  زاب  نمؤم  هرهچ  هب  نامـسآ  ياهرد  رگا  دنک و  هیهت  زور  دـنچ  نیمه  دـیاب  ار  دـبا  رفـس  نآ  هشوت 

ناضمر و كرابم  هام  ار  دوس  نیرتهب  سپ  تسا ؛ ناضمر  كرابم  هام  تصرف  نیرتهب  رگا  دـنک و  ادـیپ  هار  ملاع  نطاب  هب  یگتـسراو 
.دنراد شلها 

یسرباسح هام 

: دومرف هک  تسا  هدش  لقن  سوواط » نبا   » زا

؛ دـنک رب  رد  ون  سابل  دـنک  یم  شالت  هک  تسا  نیدرورف  لوا  وا  لاس  لوا  ناوجون  کـی  .تسا  نیدرورف  لوا  ناـشلاس  لوا  ياهدـع 
دمآرد هک  تسا  زییاپ  لوا  زرواشک  کی  لاس  لوا  دـننک  یم  رب  رد  هزات  ون و  ياـه  ساـبل  هک  تسا  نیدرورف  ناـشلاس  لوا  اـهتخرد 

لها هک  اهنآ  اما  دنک ؛ یم  نییعت  يرگید  تصرف  رد  ار  لاس  لوا  دراد ، يدیلوت  هاگراک  هک  يرجات  کی  دنک ؛ یم  باسح  ار  هعرزم 
كرابم هام  هک  دـننک  یم  یـسررب  كرابم  هام  ات  كرابم  هام  زا  ار  اهباسح  تسا ؛ ناضمر  كرابم  هام  ناـشلاس  لوا  دنکولـس ، ریس و 

هدـش لح  اهنآ  يارب  لیاسم  ردـقچ  هدـیمهف و  بلطم  ردـقچ  دـنراد ؟ يا  هجرد  هچ  لاسما  هتـشاد و  يا  هجرد  هچ  هتـشذگ ، ناضمر 
؟ تسا

یلا ناکلاس  يارب  ناضمر  كرابم  هام  دنراد ؟ میمـصت  تردق  نمـشد ، ربارب  رد  ردقچ  هتـشاد و  نیکمت  تردق  هانگ  ربارب  رد  ردقچ 
: دومرف ع )  ) داجس ماما  اذل  تسا ؛ هبساحم  هام  هللا ،

هام نیا  رد  ام  هزادنا  هب  ناهج  رسارس  رد  سک  چیه 
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.درکن هدافتسا 

هاکناج نارجه 

؛ » هوعدوم نحن  هددع و  ءافو  هتدم و  عاطقنا  هتقو و  مامت  دنع  انقراف  دق  مث  »

.مینک یم  عادو  ار  هام  نیا  نالا  ام  تشاذگ و  اهنت  ار  ام  درک و  ترجه  تقرافم و  ام  زا  دیسر ، ارف  شنایاپ  هکنآ  زا  دعب  هام  نیا 

(2 « ، ) انمغ انیلع و  هقارف  زع  نم  عادو  »

رد شریخ  دوب  انعم  لها  هکنآ  .تساسرفناوت  ام  يارب  شتقرافم  هک  يزیزع  تسود  کـی  اـب  عادو  هن ، یتافیرـشت ؟ عادو  یعادو ؟ هچ 
.دش رتمک  هام  نیا  رد  شهانگ  دوب  هانگ  راتفرگ  هکنآ  دش ؛ رتشیب  هام  نیا 

: دومرف

تمحر شزور  بش و  هک  دوب  یهام  نیا  درک ؛ نیگمغ  ار  ام  تسا و  تخس  میظع و  ام  يارب  شنتفر  هک  مینک  یم  عادو  ار  یسک  ام 
( مهیلع هللا  ناوضر   ) نارگید و  یقثولا » هورع   » بحاص مظاک » دمحم  دیس   » و رهاوج » بحاص  موحرم   » نوچمه ام  هقف  ناگرزب  .دوب 

.دوـش یم  هتـشرف  هیبـش  اـهراک  زا  يرایـسب  كرت  رظن  زا  ناـسنا  هک  سب  نیمه  نتفرگ ، هزور  تلیـضف  رد  هک  تسه  ناـشیاهباتک  رد 
ناونع هب  ار  لاوش  هام  لیاوا  زور  شـش  دنا  هتفگ  .دوش  یم  کیدزن  ندش  هتـشرف  هب  رادقم  کی  دـش ، اهر  مکـش  زا  ناسنا  هک  نیمه 

، دنک هقردب  دهاوخب  ار  يزیزع  تسود  یـسک  رگا  اریز  تسا ، مارح  شا  هزور  رطف  دیع  هک  رطف ، دیع  زا  دعب  .دـیریگب  هزور  هقردـب ،
.تسا نتفر  مدق  دنچ  وا  لابند  هب  ندرک ، عادو  يانعم  دوریم ؛ وا  هارمه  هب  مدق  دنچ 

« انع هفارصنا  انشحوا  «و 

تـسد زا  ار  یتکربرپ  نابرهم و  فوئر و  تسود  کی  ام  .تخادنا  تشحو  هب  ار  ام  تفرگ ، هلـصاف  ام  زا  دش و  فرـصنم  هکنیا  زا  و 
تبرغ ساسحا  دشیم  هک  ناضمر  كرابم  هام  رخآ  میداتفا ؛ تشحو  هب  ام  اذل  میهدیم ،

ناضمر 1 ياه  www.Ghaemiyeh.comینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 834زکرم  هحفص 758 

http://www.ghaemiyeh.com


.دندرک یم 

.ادخ ءایلوا  دیع  يا  وت  رب  مالس 

؛ » یضقملا قحلا  هیعرملا و  همرحلا  ظوفحملا و  مامذلا  هل  انمزل  «و 

تسوا ام و  نیب  هک  يدهعت  هب  دیاب  میهنب ؛ جرا  دیاب  دراد  ام  شیپ  رد  هک  یتمرح  مینک ؛ تیاعر  دراد  ام  هدهع  هب  وا  هک  یقح  دیاب  ام 
.مینک افو 

ادخ ءایلوا  دیع  يا  وت  رب  مالس 

« ، هئایلوا دیع  ای  ربکالا و  هللا  رهش  ای  کیلع  مالسلا  نولئاق  نحنف  »

: مییوگ یم  نینچ  نیا  كرابم  هام  رخآ  رد  ام  دنک ، یم  تقرافم  ام  زا  زیزع  تسود  نیا  نوچ  هاگ  نآ 

يراد و باستنا  ادخ  هب  هک  هام  نیرتگرزب  يا  وت  رب  مالس 

ناضمر كرابم  هاـم  تسا  میرک  نآرق  رد  شمـسا  هک  یهاـم  اـهنت  نوچ  تسا ، عیدوت  مالـس  نیا  .یهلا  ءاـیلوا  دـیع  يا  وت  رب  مـالس 
: تسا

دننک دیع  ود  یمد  ره  نافراع 

(/. 4  ) دننک ( 3  ) دیدق سگم  ناتوبکنع 

هریخذ ار  سگم  هک  تسا  نآ  توبکنع  راک  .دنک  تسرد  همرق  دنک و  دیـص  سگم  اهرات  نیا  اب  دَـنَِتب و  هک  تسا  نآ  توبکنع  راک 
دیع ود  سفن  ره  مد و  ره  رد  فراع  اما  تسین ، يرگید  زیچ  ندرک  هریخذ  زا  ریغ  شراک  دـنک و  تسرد  همرق  هدرک و  دـیدق  دـنک ،

: تفگ يدعس  هک  دراد 

یتمعن ره  رب  تسا و  دوجوم  تمعن  ود  یسفن  ره  رد  سپ  تاذ ؛ حرفم  دیآ  یمرب  نوچ  تسا و  تایح  دمم  دوریم  ورف  هک  یـسفن  ره 
هک تسا  ناضمر  كرابم  هام  رد  دراد  ناـسنا  هک  یمد  نیرتهب  لاـح ، يا  یلع  .دراد  دـیع  ود  مد  ره  رد  فراـع  اذـل  بجاو ؛ يرکش 

: دیامرف یم  ع )  ) داجس ماما  اذل  تسا ؛ نتفگ  سودق » حوبس   » هام نیا  رد  ندیشک  سفن  حیبست ؛ » هیف  مکسافنا  »

دیع ناضمر  كرابم  هام  رخآ  رد  مینیب  یم  هکنیا  .یهلا  يایلوا  دیع  يا  وت  رب  مالس 
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ءاقل نآ  هللا ، هفایض  نیا  .تسا  ناضمر  كرابم  هام  لوصحم  تقیقح  رد  دنهدیم ؛ ام  هب  ار  هام  کی  ياه  هزیاج  نوچ  دنریگ ، یم  رطف 
زور رد  ار  ههام  کی  هجیتن  هک  تسا  ناضمر  كراـبم  هاـم  نآ  زا  تمظع  هکلب  تسین ، لاوش  هاـم  نآ  زا  تمظع  دراد و  رب  رد  ار  هللا 

مریگ رغاس  هزور و  یس  لصاح  مهد  هک  مریبدت  نیا  رد  هدنام  نم  تسا و  دیع  زور  .دنهدیم  دیع 

(5 « ) .تاعاسلا مایالا و  یف  رهش  ریخ  ای  تاقوالا و  نم  بوحصم  مرکا  ای  کیلع  مالسلا  »

، تشادن یناج  حور و  تقیقح و  رـس و  نطاب و  دوب و  ارذگ  ینامز  کی  رگا  هام  .دنک  یم  مالـس  هام  نیا  هب  راب  نیدـنچ  داجـس  ماما 
هک دوش  لمح  یلایخ  ياه  هباطخ  رب  هک  تسا  رعـش  یلایخ  راعـشا  ریظن  هللا  ذاـعم  اـهنیا  اـیآ  .تفگ  یمن  مالـس  وا  هب  هک  هللا  یلو  نیا 

: دیوگ یم  .دراد  یتقیقح  کی  هام  نیا  هن  ای  دننک ، یم  باطخ  هبورخم  راثآ  ای  هوک و  هب  الثم 

هن دوب و  وا  ياهزور  لثم  يزور  چـیه  هن  هک  یهام  کی  .دوبن  هام  نیا  تمظع  هب  یتسود  چـیه  اما  میراد ، هتـشاد و  تسود  یلیخ  اـم 
.وا ياه  بش  لثم  یبش  چیه 

دنوادخ زا  نتساوخ  هنوگچ  هچ و  هام 

؛ » لامعالا هیف  ترشن  لامالا و  هیف  تبرق  رهش  نم  کیلع  مالسلا  »

هچ هک  میدـیمهف  ام  دـش و  کیدزن  هام  نیا  رد  اهوزرآ  هک  یهام  يا  وت  رب  ام  مالـس  عوفرم  لامعا  عورـشم و  ياهوزرآ  هام  رب  مالس 
نیمه رد  .دـش  کیدزن  ام  عورـشم  ياهوزرآ  ندـمآ  رب  میدـش و  دازآ  لما  لوط  زا  .میبلط و  یمن  ینالوط  ياهوزرآ  اذـل  میهاوخب ،

: مینک ضرع  ادخ  هب  هک  تخومآ  ام  هب  ع )  ) داجس ماما  ناضمر ، كرابم  هام  رحس  ياعد 

هک اهنآ  ایادخ ،
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هک تسا  فیح  سپ  دنک ، یم  نیمات  ادخ  ار  اهبرقع  رام و  همه  نیا  یهدیم و  يزور  ار  اهنآ  دـننک ، یمن  تدابع  دنـسانشیمن و  ار  وت 
همه نیا  ریظن  دننک ، یمن  تدابع  دنسانشیمن و  ار  ادخ  الـصا  هک  اهنآ  .دنک  هصالخ  تایدام  هدام و  روحم  رد  ار  اهتجاح  مامت  ناسنا 

فرـص نیا  رب  ار  دوخ  شـشوک  شالت و  ناسنا  تسا  حیحـص  ایآ  سپ  دـنک ، یم  نیمات  ملاع  رد  ار  اهنآ  دـنوادخ  نیقفانم ، راـفک و 
؟ دبلطب ایند  تعیبط و  ادخ  زا  هک  دنکب 

: دیامرف یم  ماما 

ام يارب  هک  میهاوخب  يزیچ  هکلب  میـشاب ، هتـشادن  ینالوط  ياهوزرآ  .میهاوخب  هچ  ادخ  زا  هام  نیا  رد  میدـیمهف  هک  هام  نیا  رب  مالس 
: دش لزان  هیآ  نیا  یتقو  .دنامب 

(6 « ، ) اهقزری هللا  اهقزر  لمحت  هباد ال  نم  نیاک  «و 

هزاجا اـهنآ  هب  یـسک  دـننک ، ترجه  هنیدـم  هب  هکم  زا  دنتـساوخ  یم  یتقو  اـهنیا  نوچ  .دـندرک  ترجه  هنیدـم  هب  هکم  زا  نیرجاـهم 
: دنتفگ یم  دنشورفب و  ای  دننک  لقتنم  مه  ار  ناشلاوما  ات  دادیمن 

دـشاب زادناسپ  لها  هچ  يا ، هدبنج  چیه  هک  دش  لزان  هیآ  نیا  یتقو  .دیورب  یلاخ  تسد  اب  دیاب  دیورب  هنیدم  هب  هکم  زا  دیتساوخ  رگا 
ملاع رد  همه  هک  تسا  نیا  شیانعم  دـهدیم ؛ ار  وا  يزور  ادـخ  هکنیا  رگم  دـنکب ، تکرح  ییاـج  هب  ییاـج  زا  هک  تسین  دـشابن ، اـی 

.دنروخ یم  ار  ادخ  يزور 

: دنتمسق ود  اه  هدبنج 

هک اهلبلب  اهکشجنگ ، اهرتوبک ، لثم  دننک ، یم  یگدنز  هنادازآ  یـضعب  اه ؛ هچروم  شوم و  لثم  دنا  هریخذ  زادنا و  سپ  لها  یـضعب 
: دومرف هیآ  نیا  رد  .دنتسین  زادنا  سپ  هریخذ و  لها  اهنیا 

؛ دنتـسین هریخذ  لـها  هک  ار  کـشجنگ  لـبلب و  رتوبک و  مه  دـهدیم ، يزور  ادـخ  دـنزادنا  سپ  لـها  هک  ار  هچروم  شوـم و  نآ  مه 
اهشوم طقف  هک  تسین  روطنیا 
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ار نامیزور  ام  دنتفگ  .دندرک  ترجه  هنیدم  هب  هکم  زا  نیملـسم  دش ، لزان  هیآ  نیا  یتقو  دنکن ، نیمات  ار  اهلبلب  دنک و  نیمات  ادخ  ار 
مه هنیدم  رد  دنک  یم  هرادا  هکم  رد  ار  ام  رگا  .تسه  مه  هنیدم  يادخ  هکم  يادخ  هرخالاب  مینک ، یمن  لمح  ییاج  هب  ییاج  زا  هک 

نینچ نیا  .درک  نیمات  ار  اهنآ  ادخ  دندش ؛ هدـیمان  رجاهم  دـندنام و  هنیدـم  ياهدجـسم  رد  دـندمآ و  یلاخ  تسد  اب  .دـنک  یم  هرادا 
.دـشاب ماک  خـلت  ناهج  رد  تشاد  میظع  دـنلب و  حور  رگا  ای  درذـگب و  شوخ  وا  هب  دـشاب ، هتـشادن  دـنلب  حور  ناـسنا  رگا  هک  تسین 

نهذ و سفن و  نیا  مدآ  ات  دنک ؛ یم  لوغشم  یتسردان  زیچ  هب  ار  مدآ  وا  دنکن ، لوغـشم  یتسرد  زیچ  هب  ار  شناج  نهذ و  رگا  ناسنا 
: دومرف دنک ؛ یم  لوغشم  ار  مدآ  وا  دنکن  لوغشم  ار  هشیدنا  زکرم 

راک هب  تسد  میتفرگ و  ار  نامیاهوزرآ  ولج  .دـش  هتـسب  نامیاهوزرآ  زاب و  ناملامعا  میهاوخب ، هچ  ادـخ  زا  میدـیمهف  هام  نیا  رد  ام 
.میدش

زیزع يرای  اب  زیگنا  مغ  یعادو 

؛ » ادوقفم هدقف  عجفا  ادوجوم و  هردق  لج  نیرق  نم  کیلع  مالسلا  »

یم نیگمغ  ار  ام  تسا و  هعجاـف  تنتفر  یتسه ، نتفر  هناتـسآ  رد  هک  لاـح  يدوب و  یمارگ  يدوب  یتقو  هک  یکیدزن  يا  وت  رب  مـالس 
.دهدب تسد  زا  ار  شاهداوناخ  وضع  نیرتزیزع  هک  یسک  نوچمه  دنک 

؛ » هقارف ملآ  وجرم  «و 

یتقو تشاد ، خوسر  ناسنا  ناج  رد  هک  هام  نآ  .يدرک  روجنر  ملاتم و  ار  ام  تقرافم ، ماگنه  رد  هک  دـیما  هاگ  هیکت  يا  وت  رب  مـالس 
هام رد  ناسنا  هک  ار  یطاـشن  نآ  .تسین  رگید  ریمـض  يافـص  اهندـیمهف و  نآ  .دـنک  یم  رپ  مغ  ار  شیاـج  دریگ  یم  هلـصاف  ناـج  زا 

يارب ناضمر  كرابم 
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ار وا  يزیچ  دنک ، بلط  يزاین  یب  انغ و  ادخ ، زا  قح  تفایـض  نیا  رد  ناسنا  رگا  .درادن  ناضمر  كرابم  هام  ریغ  رد  دراد  راثیا  راثن و 
.دنک یم  غیرد  ناج  لذب  زا  هن  دسرتیم و  یسک  زا  هن  دنک ؛ یمن  لوغشم  هجوتم و  دوخ  هب 

(7 ( ؛ » ضمف ایضقنم  شحوا  رسف و  البقم  سنآ  فیلا  نم  کیلع  مالسلا  »

نیا یتفر ! يدز و  غاد  یتفر ، یتخادگ و  ار  ام  یتفر ، یتقو  يدرک و  رورـسم  ار  ام  يدـمآ ، یتقو  هک  تفلا  اب  تسود  يا  وت  رب  مالس 
.تسا هدوب  سامت  رد  ردق  هلیل  نطاب  اب  هام و  نیا  هزور  نطاب  اب  هک  تسا  یناسنا  کی  فرح  فرح ،

بونذ تلق  بولق و  تقر  هام  اب  عادو 

؛ » بونذلا هیف  تلق  بولقلا و  هیف  تقر  رواجم  نم  کیلع  مالسلا  »

دـشیم و قیقر  اهلد  تدـم  نیا  رد  هک  يدوب  يا  هیاسمه  وت  .میدوب  وت  تمحر  راوج  ترواجم و  رد  هک  زیزع  هیاسمه  يا  وت  رب  مالس 
هارمه تابوسر  حالما و  اب  نوچ  دـشوج ، یم  یندـعم  همـشچ  تسا  مرخ  زبس و  هک  ینیمزرـس  رد  یقالیی و  قطاـنم  رد  .مک  ناـهانگ 

تابوسر اب  هکلب  دسرب ، دصقم  هب  هدرک و  باریـس  ار  اه  هنـشت  دنک و  زاب  هار  دنک و  یط  ار  دوخ  هار  هک  تسین  لالز  بآ  نیا  تسا ،
؛ ددـنب یمن  مه  ار  یـسک  هار  دـنک و  یم  زاب  ار  دوخ  هار  دـشوج  یم  همـشچ  زا  یتقو  هک  تسا  لالز  بآ  نیا  .تسا  هارمه  حـالما  و 

لابند هب  الصا  هک  تسا  لالز  بآ  تیـصاخ  نیا  دسرب ، ایرد  هب  ات  دنک  یم  باریـس  مه  ار  هار  رـس  هنـشت  ناهایگ  اهتخرد و  نیا  همه 
اههنشت هب  ار  دوخ  هک  دنک  یم  ششوک  شالت و  دنزیم و  گنس  هب  ار  شرس  .دنک  شباریس  ات  دوریم  هنشت 
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ادیپ گنـس  زا  یلت  عرزم ، نآ  رد  لاس  دنچ  زا  دعب  .ددنبیم  ار  دوخ  هار  دشوج  یم  هک  نیمه  دـشاب  یبوسر  بآ  نیا  رگا  اما  دـناسرب 
.دوش یمن  هدیئور  يزیچ  وا  زا  دوش و  یم  کشخ  زبس ، ياه  نیمزرس  نآ  همه  هدش و 

زا دشاب  لالز  رگا  تسا ، روط  نیمه  مه  اهلد  رد  هشیدنا  راکفا و  ددنبیم ؛ مه  ار  شدوخ  يولج  دـشابن  فاص  لالز و  یتقو  بآ  نیا 
زا یکی  اذل  دـسر ؛ یم  نارگید  ياه  لد  هب  اجنآ  زا  دـسر و  یم  مشچ  شوگ و  هب  دوش ، یم  رـشتنم  ملق  نابز و  اب  دـشوج ، یم  ناج 

ترـضح نآ  كرابم  باقلا  زا  یکی  هک  تسا  جع )  ) رـصع یلو  ترـضح  هرابرد  نآ  یلـصا  هشیر  هک  تسا  نیعم » ءام   » ملاع باقلا 
: تسا نیعم » ءام  »

(8 « ) .نیعم ءامب  مکیتای  نمف  اروغ  مکام  حبصا  نا  متیارا  لق  »

هک تسا  لالز  همـشچ  دننام  نوچ  دنیوگ ، یم  نیعم  ءام  ار  ملاع  ملع و  .دـنیب  یم  ار  نآ  مشچ ، هک  یبآ  يراج ؛ بآ  ینعی  نیعم  ءام 
هدیـسر یـصخش  مشچ  شوگ و  هب  هدرک و  شوارت  وا  ناـج  زا  هک  تسا  یملع  دـسیونیم ، هک  يزیچ  دـنزیم ، هک  یفرح  .دـشوج  یم 

هک تسا  یلالز  همـشچ  کـی  دـننام  نیا  .دـیوگ  یم  يدـعب  هب  دـمهفیم و  مه  يرگید  دـیوگ ، یم  يرگید  هب  دـمهفیم و  وا  تسا و 
یم ار  بلق  اج  نامه  هک  دنا  یندعم  حالما  تابوسر و  نامه  دننام  لطاب  تالایخ  هشیدنا و  راکفا و  اما  دسر  یم  شلـصا  هب  هرخالاب 

فرح هن  دسر و  یم  نارگید  هب  دنک و  یم  تیارـس  اجنآ  زا  يزیچ  هن  دـش ، هتـسب  لد  هک  یتقو  دوش ، یم  یـسق  نیا  مک  مک  دـندنب ؛
.دشاب یم  رثؤم  وا  رد  ریغ  فرح  هن  تسا و  رثؤم  ریغ  رد  وا  فرح  هن  .دسر  یم  اجنآ  هب  نارگید 

ع)  ) داجس ماما 
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: دومرف

.دشاب یم  مک  هام  نیا  رد  ناهانگ  قیقر و  مرن و  هام  نیا  رد  اهلد 

ناطیش رب  يزوریپ  هام 

؛ » ناسحالا لبس  لهس  بحاص  ناطیشلا و  یلع  ناعا  رصان  نم  کیلع  مالسلا  »

تارطاخ هب  .دوش  یم  طلـسم  ناطیـش  رب  هام  نیا  رد  ناسنا  .میدـش  طلـسم  ناطیـش  رب  ام  ات  يدرک  کمک  هک  یقیفر  يا  وت  رب  مـالس 
زا یبلـس  دـعب  رد  اهنت  هن  ام  .میوش  زوریپ  ناطیـش  رب  میتسناوت  ام  هک  يدوب  یبوخ  بحاصم  ام  يارب  وت  .دـهدیمن  ارف  شوگ  یناـطیش 
یط یناسآ  هب  بوخ و  ار  ریخ  ياه  هار  .میدش  زوریپ  مه  یتابثا  دعب  رد  هکلب  میدرکن ، دب  راک  هک  میدرک  ادیپ  تاجن  ناطیـش  تسد 

يدـش ثعاب  وت  میداد ، ماجنا  یناسآ  هب  هام  نیا  رد  میدادـیم ، ماجنا  یتخـس  هب  ار  ریخ  راک  ناضمر  كرابم  هام  ریغ  رد  رگا  .میدرک 
.میدرک یط  تلوهس  اب  ار  ناسحا  هار  ام  هک 

يدازآ هام 

« کیف هللا  ءاقتع  رثکا  ام  کیلع  مالسلا  »

، دندوب یقالخا  لئاذر  شتآ و  راتفرگ  هک  ار  اهنآ  ادخ  .تسا  هدرک  دازآ  هام  نیا  رد  ادخ  ار  اه  هدنب  ردقچ  هک  یهام  يا  وت  رب  مالس 
.تسین يدازآ  زا  رتهب  یتمعن  درک و  دازآ  اهدنب  نیا  تسد  زا 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

(9 ( ؛ » ارح راصف  تاوهشلا  ضفر  نم  »

توهـش و راتفرگ  ناسنا  هک  تسین  تیرح  یگدازآ و  يدازآ و  زا  رتالاب  یتمعن  دوش و  یم  دازآ  دنک ، كرت  ار  توهـش  یـسک  رگا 
.درپسن شسوه  تسد  هب  ار  شمامز  دشابن و  يوه  هدرب  بضغ و 

؛ » کب کتمرح  یعر  نم  دعسا  ام  «و 

.دنکن دب  هانگ  لایخ و  دنزن ، دب  فرح  هام  نیا  رد  ات  دوب  بظاوم  درک و  ظفح  ار  وت  مارتحا  هک  یسک  نآ  دش  دنمتداعس  ردقچ 

هانگ هدننک  وحم  هام 

؛ » بویعلا عاونال  كرتسا  بونذلل و  كاحما  ناک  ام  کیلع  مالسلا  »

بیع .ناسنا  بویع  هب  تبـسن  يزیچ  ره  زا  رت  هدنناشوپ  یتسه و  هانگ  هدننکوحم  وت  هک  ناضمر  كرابم  هام  تقیقح  يا  وت  رب  مالس 
يوربآ هک  دـناشوپ ، یم  لوا  ناحبـس  يادـخ  .تسا  ترفغم  دـعب  رتـس و  ندـناشوپ و  لوا  .ینک  یم  وحم  ار  هاـنگ  یناـشوپ و  یم  ار 
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ادخ دنک ، ظفح  ار  نارگید  يوربآ  دناوتب  ات  ناسنا  .دنک  یم  مهارف  ار  رافغ  نآ  هنیمز  راتـس  نیا  .دشخبیم  دعب  دـشاب ، ظوفحم  ناسنا 
.دشاب روآ  تلذ  هک  دنکب  يراک  درادن  قح  نمؤم  دنک ، یم  ظفح  ار  وا  يوربآ  مه 

؛ » نیمرجملا یلع  کلوطا  ناک  ام  کیلع  مالسلا  »

.تسا هام  نیدنچ  مکح  وا  يارب  ناضمر  یتسه و  ینالوط  یلیخ  راکهبت  دارفا  يارب  هک  ناضمر  كرابم  هام  يا  وت  رب  مالس 

لالج تهبا و  تبیه و  کی  اب  نانمؤم  ياه  لد  رد  ناضمر  كرابم  هام  نینمؤملا ؛ » رودص  یف  کبیها  «و 
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.دوش یم  یقلت  هوکش  هنمیه و  و 

بیقر یب  هام  اب  عادو 

هراشا

؛ » مایالا هسفانت  رهش ال  نم  کیلع  مالسلا  »

دنزیم سفن  سفن  دهدیم ، هقباسم  دودیم و  ناسنا  یتقو  هسفانم  رد  .درادن  تباقر  هقباسم و  وت  اب  یهام  چیه  هک  یهام  يا  وت  رب  مالس 
: دومرف مه  ناحبس  يادخ  .دسرب  دصقم  هب  ات 

: دیهدب هسفانم  لئاضف ، نتفرگ  يارب 

؛ » نوسفانتملا سفانتیلف  »

تباقر دنک و  یمن  هسفانم  وت  اب  یتاظحل  یلایل و  مایا و  هام و  چـیه  .دـیریگب  ار  هدـنزرا  سیفن و  ءیـش  نآ  ات  دـینزب  سفن  سفن  امش 
ار اهفرح  ناضمر  كرابم  هام  رد  دـیوگب  ناـسنا  هک  تسین  نینچ  نیا  .دـناوت  لاـبند  هب  لاـس  هاـم  هدزاـی  همه  یماگـشیپ و  وت  .درادـن 
هام اب  هک  درادـن  ار  تردـق  نآ  رگید  ياه  نامز  نوچ  دوش ؛ یمن  لمع  مه  ادـعب  دوشن  لمع  العف  رگا  .منکیم  لمع  ادـعب  مونـشیم و 

.دننک تباقر  ناسنا  قیفوت  بسک  رد  ناضمر  كرابم 

؛ » هسبالملا میمذ  هبحاصملا و ال  هیرک  ریغ  کیلع  مالسلا  »

.میدشن هتـسخ  امـش  ابتبحاصم  زا  .میدیدن  یجنر  چیه  میدوب ، امـش  تمدخ  رد  ام  ای  يدوب  ام  نامهم  هک  یتدـم  نیا  رد  وت ، رب  مالس 
.يدوب ام  يارب  یبوخ  نامهم  وت  .میدرکن  هدهاشم  امش  زا  نآ  دننام  تهارک و  مذ ، میدرب ، تذل  میدوب و  امش  تمدخ  رد 

« .تائیطخلا سند  انع  تلسغ  تاکربلاب و  انیلع  تدفو  امک  کیلع  مالسلا  »

دوختـسد هب  میدـش  هدولآ  رگا  ادـعب  یتفر و  يدرک و  وشتـسش  ار  ام  يدروآ ، تکرب  هک  ناضمر  كرابم  یمارگ  هام  يا  وت  رب  مالس 
.مینک یم  یکبس  ساسحا  ام  .یتفر  يدرک و  ریهطت  ار  ام  وت  الا  میاهدش و  هدولآ 

تمحز یب  نامهم 

؛ » اماس همایص  كورتم  ام و ال  رب  عدوم  ریغ  کیلع  مالسلا  »

تافیرشت اب  ار  نامهم  یتقو  ناسنا  .میدرکن  یگتسخ  ساسحا  ام  عیدوت ، ماگنه  رد  هک  وت  رب  مالس 
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دوب وت  ییاریذپ  هک  نتفرگ  هزور  زا  ام  میدشن ، هتسخ  ام  دیامرف  یم  ناشیا  اما  دوش ؛ یم  هتسخ  تدم  نیا  رد  دوخ  دنک ، یم  ییاریذپ 
.دوب اراوگ  ام  يارب  هکلب  میدرکن ، ساسحا  یجنر  میدشن و  هتسخ 

؛ » هتوف لبق  هیلع  نوزحم  هتقو و  لبق  بولطم  نم  کیلع  مالسلا  »

یهاوخ یم  هک  نیمه  یلو  .تسا  هدـنام  يرادـقم  يا  هتفرن  زونه  مه  نالا  میتشاد و  ار  وت  راظتنا  ام  ییایب  هکنیا  زا  لـبق  وت ، رب  مـالس 
.يا هدرک  نیگمغ  ار  ام  يورب 

؛ » انیلع کب  ضیفا  ریخ  نم  مک  انع و  کب  فرص  ءوس  نم  مک  کیلع  مالسلا  »

رد اـم  .داد  اـم  هب  ار  تاـکرب  زا  یلیخ  تشادرب و  اـم  زا  ار  اـهالب  زا  یلیخ  ادـخ  وـت ، تکرب  هب  هک  يردـقنارگ  ناـمهم  نیا  رب  مـالس 
.ام نامهم  وت  هن  میدوب ، وت  نامهم  تقیقح 

، تسا عیدوت  مالس  نیا  تسا ، همانترایز  نیا  رهش ؛ » فلا  نم  ریخ  یه  یتلا  ردقلا  هلیل  یلع  کیلع و  مالسلا  »

.تسا رتالاب  لاس -  داتشه  ابیرقت  هام -  رازه  هک  يردق  بش  نآ  تردقلا ، هلیل  رب  مالس  هام ، يا  وت  رب  مالس 

« .کیلا ادغ  انقوش  دشا  کیلع و  سمالاب  انصرحا  ناک  ام  کیلع  مالسلا  »

تسین روط  نیا  مینک ؛ ناتترایز  هک  میقاتشم  یلیخ  مه  ادرف  ییایب و  امش  هک  میدوب  صیرح  یلیخ  زورید  ام  هک  یهام  يا  وت  رب  مالس 
.میهدب ماجنا  ار  عیدوت  مسارم  نیا  هفیظو  ءادا  کی  ناونع  هب  هک 

؛ » هانبلس کتاکرب  نم  ضام  یلع  هانمرح و  يذلا  کلضف  یلع  کیلع و  مالسلا  »

، وت تلیضف  وت و  رب  مالس 

.وت تاکرب  وت و  رب  مالس 

؛ » هلضف مهئاقشل  اومرح  هتقو و  ءایقشالا  لهج  نیح  هل  کنمب  انتقفو  هب و  انتفرش  يذلا  رهشلا  اذه  لها  انا  مهللا  »

! ایادخ

هک يداد  ار  قیفوت  نآ 
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ءوس هب  هک  دوب  ناشتواقـش  زین  اهنآ  نامرح  ءاشنم  دندش و  مورحم  هام  نیا  تلیـضف  زا  ياهدـع  هک  یلاح  رد  میـشاب ، هام  نیا  لها  ام 
.دش مهارف  نانآ  دوخ  رایتخا 

؛ » هتنس نم  هل  انتیده  هتفرعم و  نم  هب  انترثآ  ام  یلو  تنا  «و 

یط ار  نآ  شور  هک  ياهدومن  ییامنهار  ياهدـیزگرب و  نآ  تخانـش  يارب  ار  ام  هچنآ  رد  ییام ، تسرپرـس  یلوم و  وت  اراگدرورپ ،
.مییامن

« .ریثک نم  الیلق  هیف  انیدا  ریصقت و  یلع  همایق  همایص و  کقیفوتب  انیلوت  دق  «و 

.میدومن ادا  ار  رایسب  فیاظو  زا  یکدنا  میدمآ و  لیان  ریصقت  هب  فارتعا  اب  نآ  زامن  هزور و  هب  وت ، قیفوت  وترپ  رد  و 

« .راذتعالا قدص  انتنسلا  نم  مدنلا و  دقع  انبولق  نم  کل  هعاضالاب و  افارتعا  هئاسالاب و  ارارقا  دمحلا  کلف  مهللا  »

! اراگدرورپ

.میراد و فارتعا  شیوخ  رمع  وت و  ماـکحا  تمعن  ندومن  عیاـض  هب  رارقا و  دوخ  يراـتفر  دـب  هب  هک  منکیم  شیاتـس  یلاـح  رد  ار  وت 
.هناقداص یبلط  شزوپ  نابز  هیحان  زا  ینامیشپ و  نامیپ  ام  ياه  لد  فرط  زا  تسوت  يارب 

« .هیلع صورحملا  رخذلا  عاونا  نم  هب  ضاتعن  هیف و  بوغرملا  لضفلا  هب  كردتسن  ارجا  طیرفتلا  نم  هیف  انباصا  ام  یلع  انرجاف  »

زا نآ  ياج  هب  مییآ و  لئان  تسا  تبغر  دروم  هک  یتلیـضف  نآ ، هلیـسو  هب  ات  هد  رارق  يزیچ  ار  هام  نیا  رد  طـیرفت  ربتبیـصم  رجا  سپ 
.میروآ تسد  هب  ضوع  هدش  قیوشت  نآ  رب  هک  يریاخذ  عاونا 

امن ررقم  ام  يارب  ار  شزوپ  شریذپ  .همحرلا  هسفن  یلع  مکبر  بتک  باب : زا  و  .کقح » نم  هیف  انرـصق  ام  یلع  كرذع  انل  بجوا  «و 
.ددرگ هدوشخب  امش  هدش  ریصقت  قح  ات 

ناضمر رهش  نم  انیدیا  نیب  ام  انرامعاب  غلبا  «و 
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كرابم هام  ات  ار  ام  رمع  و  هعاطلا » نم  هقحتـسی  امب  مایقلا  یلا  اندا  هداـبعلا و  نم  هلها  تنا  اـم  لواـنت  یلع  اـنعاف  هاـنتغلب  اذاـف  لـبقملا 
هچنآ میئامن و  تدابع  تسامـش  روخ  رد  هچنآ  ات  امرف  کمک  ار  ام  يدناسر  نآ  هدـنیآ  هب  ار  ام  هک  یماگنه  امرفب و  ینالوط  هدـنیآ 

مینک تعاط  تسوت  راوازس 

يراج و روط  هب  ار  کین  راک  ماجنا  قیفوت  و  رهدـلا ؛ » روهـش  نم  نیرهـشلا  یف  کقحل  اکرد  نوکی  ام  لمعلا  حـلاص  نم  اـنل  رجا  «و 
.دوش ناربج  دیآ  یم  شیپ  ام  رمع  تدم  رد  هک  ناضمر  كرابم  هام  مامت  رد  تسا  امش  هتسیاش  قح و  هچنآ  ات  امرف  ام  هرهب  رمتسم 

« .انرطف اندیع و  موی  یف  انل  كراب  انرهشب و  انتبیصم  ربجا  «و 

ندش يرپس  اب  و  امن …  ررقم  تکرب  رطف  دیع  زور  رد  ام  يارب  امرف و  ناربج  تسام  تبیـصم  هک  ار  كرابم  هام  نارجه  اراگدرورپ ،
زین ام  هب  ینک ، یم  تمحرم  هام  نیا  طیارـش  دـجاو  هتـسیاش و  دارفا  هب  هک  یـشاداپ  ره  و  روایب …  نوریب  یهابت  ره  زا  ار  اـم  هاـم  نیا 
یم زور  هام  نآ  رد  تمایق  ات  هک  یناسک  همه  باوث  .تسا و  ناـشوج  هراومه  هکلب  تسین ، یندـش  ماـمت  وت  لـضف  اریز  اـمرف ، فطل 

.نیمآ امرف …  تبث  ام  يارب  دننک  یم  تدابع  ای  دنریگ 

اهتشون یپ 

ناضمر كرابم  هام  عادو  ءاعد 54 ، هیداجس ، هفیحص  ( 1

ذخام نامه  ( 2

دنیوگ یم  اههنال  هریخذ  هدنام  ياه  تشوگ  هب  دیدق  ( 3

يونزغ یئانس  ناوید  ( 4

عادو ياعد  ( 5

06 توبکنع ، ( 6

.دنک تباصا  ناسنا  هب  هک  ياهدش  خرس  نهآ  یگتخادگ  زا  شجنر  نوچمه  .دنیوگ  ار  هدنزادگ  درد  نآ  ضم » ( » 7

هیآ 03. کلم ، هروس  ( 8

ثیدح 41 سلجم 6 ، دیفم ، خیش  یلاما ، ( 9

رطف دیعس  دیع   - 24

دیع زامن  تقو 
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(2  ) .تسا رهظ  ات  باتفآ  عولط  زا  دیع  زامن  تقو   - 1

.دنناوخب باتفآ  ندش  دنلب  زا  دعب  ار  نابرق  دیع  زامن  تسا  بحتسم   - 2

(3  ) .دنناوخب ار  دیع  زامن  سپس  دنهدب ، مه  ار  هرِطف  تاکز  دننک و  راطفا  باتفآ ، ندش  دنلب  زا  دعب  رطف ، دیع  رد  تسا  بحتسم   - 3

دیع زامن  یگنوگچ 

: دوش یم  هدناوخ  هنوگنیا  تونق و  ُهن  اب  تسا  تعکر  ود  نابرق  رطف و  دیع  زامن   - 1

ریبکت مجنپ  تونق  زا  دعب  و  تونق ، کی  ریبکت  ره  زا  دـعب  و  دوش ، هتفگ  ریبکت  جـنپ  دـیاب  هروس  دـمح و  زا  سپ  زامن  لّوا  تعکر  رد 
.هدجس ود  عوکر و  سپس  يرگید و 

ریبـکت مراـهچ  تونق  زا  دـعب  تونق و  کـی  ریبـکت  ره  زا  دـعب  دوش و  یم  هتفگ  ریبـکت  راـهچ  هروس  دـمح و  زا  سپ  مّود  تعکر  رد 
(4  ) .مالس دهشت و  هدجس و  ود  عوکر و  سپس  يرگید و 

(5 :. ) دنناوخب ار  اعد  نیا  باوث  دیما  هب  تسا  رتهب  یلو  تسا ، یفاک  دنناوخب  يرکذ  اعد و  ره  دیع  زامن  ياه  تونق  رد 

یّلک ماکحا 

.یبارعا رتو و  زامن  رگم  تسا ، تعکر  ود  یبحتسم ، ياهزامن  مامت   1

: هک تسا  هدش  تیاور  نیشنارحص  برع  ینعی  یبارعا 

هلـصاف هنیدم  اب  مینک و  یم  یگدنز  ارحـص  ردام  هک  درک  ضرع  دیـسر و  ص )  ) مرکا ربمایپ  تمدخ  نیـشنارحص  برع  کی  يزور 
مهد ماجنا  هعمج  زور  رد  ات  دیزومایب  نم  هب  یلمع  مینک ، تکرش  هعمج  زامن  رد  مییایب و  رهـش  هب  هتفه  ره  میناوت  یمن  میراد و  دایز 
راهچ زامن  ود  سپـس  تعکر و  ود  ادـتبا  تسا ، تعکر  هد  ًاعمج  هک  دـنداد  دای  وا  هب  يزامن  ترـضح ، مباـیرد ، ار  هعمج  تلیـضف  و 

.یبحتسم ياهزامن  تاحلاصلا ) تایقاب   ) نانجلا حیتافم  تاقحلم  .تسا  هدمآ  هیعدا  بتک  رد  هک  صاخ  بادآ  اب  یتعکر 

.درادن هماقا  ناذا و  یبحتسم  ياهزامن  زا  مادک  چیه   2

طرـش نآ  رد  ینیعم  هروس ي  ندناوخ  هک  نآ  رگم  تسین ، مزال  دمح  زا  سپ  هروس  ندناوخ  یبحتـسم  ياهزامن  زا  مادـکچیه  رد   3
(6  ) .دشاب هدش 

اهتشون یپ 

م 0251 6 ناـمه ، م 9151 5  ناـمه ، م 8151 4  لئاسملا ، حیـضوت  م 7151 3  لئاسملا ، حیـضوت  م 6151 2  لئاسملا ، حیـضوت   1
ج 1 ص 561 م 2 هلیسولاریرحت ، ج 1 ص 515 م 1 و  یقثولا ، هورعلا 
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رطف دیع 

هزور ناناملسم  .تسا  هدش  دراو  رامشیب  تایاور  ثیداحا و  نآ  هرابرد  هک  تسا  یمالسا  تنس  رد  گرزب  دیع  ود  زا  یکی  رطف  دیع 
، دـنا هدـیزرو  عانتما  رگید  حابم  ياهراک  زا  يرایـسب  ندـیماشآ و  ندروخ و  زا  هتـشاد و  اپ  هب  يراد  هزور  هب  ار  ناضمر  هاـم  هک  راد 

دوخ هک  یـشاداپ  رجا و  دـنبلطیم ، دـنوادخ  زا  ار  دوخ  شاداپ  رجا و  لاوش  هام  زور  نیتسخن  رد  ناضمر  هام  تشذـگ  زا  سپ  نونکا 
.تسا هداد  هدعو  نانآ  هب  دنوادخ 

.دنا هداد  میب  ار  نالطبم  تراشب و  ار  نانمؤم  نآ  رد  دنا و  هدناوخ  يا  هبطخ  رطف  دایعا  زا  یکی  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 

: لاقف رطفلا  موی  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینموملاریما  بطخ 

! سانلا اهیا 

یلا مکلزاـنم  نم  مکجورخب  اورکذاـف  مکماـیق ، مویب  هبـشا  وه  نولطبملا و  هیف  رـسخی  نونـسحملا و  هیف  باـثی  موـی  اذـه  مکموـی  نا 
یلا مکعوجرب  اورکذا  و  مکبر ، يدی  نیب  مکفوقو  مکالصم و  یف  مکفوقوب  اورکذا  مکبر و  یلا  ثادجالا  نم  مکجورخ  مکالـصم 

! هللا دابع  .هنجلا  یف  مکلزانم  یلا  مکعوجر  مکلزانم ،

نم فلـس  ام  مکل  رفغ  دـقف  هللا  دابع  اورـشبا  ناضمر ، رهـش  نم  موی  رخآ  یف  کلم  مهیدانی  نا  تاـمئاصلا  نیمئاـصلل و  اـم  یندا  نا 
(1  ) نوفناتست امیف  نونوکت  فیک  اورظناف  مکبونذ 

! مدرم يا 

دندرگ و یم  دیما  ان  سویام و  نآ  رد  ناراکهبت  ناراکنایز و  دنریگ و  یم  شاداپ  نآ  رد  ناراکوکین  هک  تسا  يزور  امـش  زور  نیا 
، دراد ناتتمایق  زور  هب  دایز  یتهابش  نیا 
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و راگدرورپ ، يوس  هب  ار  ناتنتفر  اهربق و  زا  ناتجورخ  دیروآ  دای  هب  ندش  دیع  زامن  هاگیاج  راپـسهر  لزانم و  زا  ندش  جراخ  اب  سپ 
دیوش رکذـتم  دوخ ، لزانم  يوس  هب  تشگزاب  اب  ار و  ناـتراگدرورپ  ربارب  رد  نداتـسیا  دـیروآ  داـی  هب  زاـمن  هاـگیاج  رد  نداتـسیا  اـب 

نیا دوش  یم  هداد  راد  هزور  نادرم  نانز و  هب  هک  يزیچ  نیرتمک  ادخ ، ناگدنب  يا  نیرب ، تشهب  رد  ناتلزانم  يوس  هب  ار  ناتتـشگزاب 
: دیوگ یم  دهد و  یم  ادن  نانآ  هب  ناضمر  هام  زور  نیرخآ  رد  يا  هتشرف  هک  تسا 

مایا هیقب  هنوگچ  هک  دیـشاب  شیوخ  هدنیآ  رکف  هب  سپ  دش ، هدیزرمآ  نات  هتـشذگ  ناهانگ  هک  ادخ  ناگدنب  يا  داب ، ناتتراشب  ناه ! »
« .دینارذگب ار 

: تسا هدروآ  رطف  دیع  هرابرد  يزیربت  یکلم  هتسراو  فراع 

ناگدـنب هب  نداد  هزیاج  ندیـشخب و  هیدـه  هژیو  تسا و  هدـیزگ  رب  اهزور  رگید  نایم  زا  ار  نآ  دـنوادخ  هک  تسا  يزور  رطف  دـیع  »
هب یگدـنب  بدا  دننیـشنب و  وا  مرک  ناوخ  رب  دـنیآ و  درگ  وا  ترـضح  دزن  زور  نیا  رد  ات  تسا  هداد  هزاجا  ار  نانآ  هتخاس و  شیوخ 

ياهوزرآ دـنرآ و  وا  دزن  هب  شیوخ  ياهزاین  دـنهاوخ ، شزوپ  شیوخ  ياهاطخ  زا  دـنزود و  وا  هاگرد  هب  دـیما  مشچ  دـنرآ ، ياـج 
نانآ هب  دنراد  مشچ  هچنآ  زا  شیب  هروآ و  رب  دنرآ ، وا  هب  يزاین  ره  هک  تسا  هداد  هدژم  هدعو و  ار  نانآ  زین  دنهاوخ و  وا  زا  شیوخ 

(2 « ) .دنربیمن زین  نامگ  هک  دراد  اور  نانآ  قح  رد  يزاسراک  شیاشخب و  يزاون ، هدنب  ینابرهم و  زا  دنشخبب و 

هتشادرب ندیماشآ  ندروخ و  زا  موص  كاسما و  رما  زور ، نیا  رد  هک  دنا  هدناوخ  رطف  دیع  ببس  نیدب  ار  لاوش  هام  لوا  زور 
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، ندیماشآ ندروخ و  يانعم  هب  روطف  رطف و  رطف و  دننکشب  ار  دوخ  هزور  دننک و  راطفا  زور  رد  نانمؤم  هک  دش  هداد  تصخر  هدش و 
ندروخن و زا  یتدم  زا  سپ  تسا  ندیماشآ  ندروخ و  زاغآ  يانعم  هب  هک  تسا  هدـش  هتفگ  زین  تسا و  ندـیماشآ  ندروخ و  يادـتبا 

.ندیماشاین

هام ياهزور  رد  یعرـش  برغم  هک  یماگنه  زور و  مامتا  زا  سپ  هک  تسا  ور  نیا  زا  دنمانیم و  راطفا  ار  ندیماشآ  ندروخ و  يادـتبا 
ياراد رطف  دیع  .دوش  یم  هداد  وا  هب  ندروخ  زا  كاسما  زا  سپ  ندروخ  هزاجا  ینعی  دنک  یم  راطفا  ناسنا  دوش  یم  عورـش  ناضمر ،

نیموصعم نانخـس  زا  .تسا  هدـمآ  زین  یـصاخ  هیعدا  هدـش و  هتخادرپ  اهنآ  هب  ع )  ) نیموصعم تایاور  رد  هک  تسا  یتادابع  لامعا و 
دنک و اعد  رایسب  ناسنا  هک  تسا  بحتـسم  زور  نیا  رد  اذل  .تسا و  دزم  نتفرگ  زور  رطف ، دیع  زور  هک  دوش  یم  دافتـسم  نینچ  (ع )

.دبلطب ار  ترخآ  ایند و  ریخ  دنارذگن و  یلبنت  تلاطب و  هب  ار  دوخ  زور  دشاب و  ادخ  دای  هب 

میناوخ یم  دیع  زامن  تونق  رد  و 

یلـصت نا  ادیزم  همارک و  افرـش و  ارخذ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحمل  ادیع و  نیملـسملل  هتلعج  يذلا  مویلا  اذـه  قحب  کلئـسا  »… 
هنم تجرخا  ءوـس  لـک  نم  ینجرخت  نا  دـمحم و  لآ  ادـمحم و  هیف  تـلخدا  ریخ  لـک  یف  ینلخدـت  نا  دـمحم و  لآ  دـمحم و  یلع 

مهیلع هیلع و  کتاولص  دمحم ، لآ  ادمحم و 

هک يزور  نیا  قح  هب  اهلاراب ! نوصلخملا » كدابع  هنم  ذاعتسا  امم  کب  ذوعا  نوحلاصلا و  كدابع  کلئس  ام  ریخ  کلاسا  ینا  مهللا 
تفارش و هریخذ و  ص )  ) دمحم يارب  دیع و  ناناملسم  يارب  ار  نآ 

ناضمر 1 ياه  www.Ghaemiyeh.comینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 834زکرم  هحفص 774 

http://www.ghaemiyeh.com


دمحم و هک  ینک  دراو  يریخ  ره  رد  ارم  یتسرفب و  دورد  دمحم  لآ  دمحم و  رب  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  يداد  رارق  تلیـضف  تمارک و 
وت تاولـص  دورد و  یتخاس ، جراخ  ار  دمحم  لآ  دمحم و  هک  يزاس  جراخ  يدب  ءوس و  ره  زا  يدرک و  دراو  نآ  رد  ار  دـمحم  لآ 
وت هب  تصلاخ  ناگدنب  هچنآ  زا  مرب  یم  هانپ  وت  هب  دنتـساوخ و  وت  زا  تا  هتـسیاش  ناگدنب  هچنآ  مبلطیم  وت  زا  ادنوادخ ، اهنآ ، وا و  رب 

دراو رطف  دیعس  دیع  لابقتسا  ناضمر و  كرابم  هام  عادو  تبـسانم  هب  ع )  ) داجـس ماما  زا  ییاعد  زین  هیداجـس  هفیحـص  رد  .دندرب  هانپ 
: تسا هدش 

وفعل و هبلجا  انیلع ، رم  موی  ریخ  نم  هلعجا  انرطف و  اندیع و  موی  یف  انل  كراب  انرهشب و  انتبیـصم  ربجا  هلآ و  دمحم و  یلع  لص  مهللا  »
 … نلع ام  انبونذ و  نم  یفخ  ام  انلرفغا  بنذل و  هاحما 

وا هانبنذا  بنذ  لک  نم  ادشتحم ، اعمجم و  کتلم  لهال  ارورـس و  ادـیع و  نینمؤملل  هتلعج  يذـلا  انرطف  موی  یف  کیلا  بوتن  انا  مهللا 
« .یلا عوجر  یلع  يوطنی  نم ال  هبوت  هانرمضا  ارش  رطاخ  وا  هانفلسا  ءوس 

! اراگدرورپ

نادرگب و هتـسجخ  كرابم و  يدیع  ام  رب  ار  رطف  زور  نک و  ناربج  هام  نیا  رد  ار  ام  تبیـصم  تسرف و  دورد  دمحم  لآ  دمحم و  رب 
یئوشب و ار  نامناهانگ  یهد و  رارق  وفع  دروم  ار  ام  رتشیب  زور  نیا  رد  هک  تسا  هتشذگ  ام  رب  هک  هد  رارق  ییاهزور  نیرتهب  زا  ار  نآ 

! ادنوادخ مینادرگ …  هانگ  اراکشآ  ناهنپ و  رد  هچنآ  ییاشخبب  ام  رب  ادنوادخ 

دیع زور  نانمؤم  يارب  هک  نامرطف  دیع  زور  نیا  رد 
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هک يدـب  راـک  ره  میاهدـش و  بـکترم  هـک  یهاـنگ  ره  زا  يداد  رارق  یئاـمهدرگ  عاـمتجا و  زور  ناناملــسم  يارب  یلاحــشوخ و  و 
نآ رد  هک  يا  هبوت  مینک ، یم  هبوت  میدرگ و  یم  زاب  وت  يوس  هب  تسا  هتسب  شقن  نامریمض  رد  هک  يا  هتسیاشان  تین  ره  میاهدرک و 

نانمؤم مامت  رب  ار  دـیع  نیا  اهلاراب ! .دـشابن  تیـصعم  هب  ندروآ  يور  زگره  نآ  رد  هک  یتشگزاب  دـشابن و  زگره  هانگ  هب  تشگزاـب 
(3 « ) .امرف اطع  ناهانگ  زا  هبوت  تیوس و  هب  تشگزاب  قیفوت  ار  ام  زور ، نیا  رد  نادرگ و  كرابم 

اهتشون یپ 

231  - 7/131 همکحلا ، نازیم  يرهش ، ير  يدمحم   - 1

، يزیربت یکلم  اقآ  داوج  ازریم   - 2

1821 ق ص 761 زیربت ، هنسلا ، لامعا  یف  تابقارملا 

ص 01 ش 101 ، مالسا ، رادساپ  هلجم 

نایهار هشوت  هر   ) دوبعم یلجت  ناـضمر ،  05 ، 11 ص 01 -  هاـم 9631  تشهبیدرا  هرامـش 101 ، مالـسا ، رادساپ  همانهام  کن :  - 3
ناگدنسیون زا  یعمج  هحفص 842  رون )

دیع موهفم 

.تسا هتفای  قاقتشا  دوعی  دوع )  ) داع لعف  زا  لصا  رد  دیع  هژاو 

: هلمج زا  دنا ، هدرک  رکذ  نآ  يارب  یفلتخم  یناعم 

« ، هتفرگ يوخ  »

« ، نآ دننام  هشیدنا و  مغ و  يرامیب و  هودنا و  زا  دیآ  زاب  هچ  ره  »

« ، موق ندمآ  مهارف  زور  »

« ، دشاب یگرزب  هثداح  ای  دنم  تلیضف  راکذت  ای  نمجنا  نآ ، رد  هک  زور  ره  »

(1  ) .درآ زاب  ینیون  يداش  لاس  ره  هک  تسا  هدش  هدناوخ  مان  نیا  هب  ور  نآ  زا  دنیوگ 

ندمآ عمج  رب  موق ،)  ) نانآ اریز  تسا ، هداع »  » زا دیع  هژاو  لصا  هک  دنتسه  نآ  رب  یخرب  هک  تسا  هتفگ  برعلا  ناسل  رد  روظنم  نبا 
(2  ) .دنا هدرک  تداع  زور ، نآ  رد 

: تسا هدش  هتفگ  هکنانچ 
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.دیع اهبح  نم  هداتعی  بلقلا 

: تسا هتفگ  کلملا  دبع  نب  نامیلس  شیاتس  رد  یفقث  مکح  نب  دیزی  زین  و 

(3  ) ادیع هداتعی  احص  لوقا  اذا  ادومعم  بلقلا  اذه  ءامساب  یسما 

نآ یبارعا  نبا  .دوش  یم  رارکت  ددرگ و  یم  زاب  اههودـنا ، ای  اهیداش و  نآ  رد  هک  تسا  یناـمز  برع ، دزن  رد  دـیع  يرهزا : هتفگ  هب 
(4  ) .تسا هتسناد  اهیداش  هب  رصحنم  ار 

: تسا هتفر  راک  هب  نآرق  رد  راب  کی  اهنت  دیع  هژاو 

هیآ نیا  لیذ  هنومن  ریسفت  رد  هیآ 411 ) هدئام / هروس   ) کنم هیآ  انرخآ و  انلوال و  ادیع  انل  نونکت  ءامـسلا  نم  هدئام  انیلع  لزنا  مهللا 
: تسا هدش  هتفگ 

دیع »
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هب تشگزاب  دوش و  یم  فرط  رب  یتیعمج  موق و  زا  تالکـشم  هک  ییاهزور  هب  اذل  و  تسا ، تشگزاب  ینعم  هب  دوع  هدام  زا  تغل  رد 
هاـم کـی  تعاـطا  وترپ  رد  هکنیا  بساـنم  هب  یمالـسا  داـیعا  رد  و  دوش ، یم  هتفگ  دـیع  دـنک  یم  نیتسخن  ياـه  یتحار  اـهیزوریپ و 

رب هک  اهیگدولآ  و  ددرگ ، یم  زاب  ناـج  حور و  هب  نیتسخن  يرطف  یکاـپ  افـص و  جـح ، گرزب  هضیرف  ماـجنا  اـی  ناـضمر و  كراـبم 
نامیا یکاپ و  يزوریپ و  هب  تشگزاب  زور  هدئام  لوزن  زور  هک  اجنآ  زا  تسا و  هدش  هتفگ  دیع  دوریم ، نایم  زا  تسا ، ترطف  فالخ 

دوب و هبنـشکی  زور  رد  هدئام  لوزن  هدش  دراو  تایاور  رد  هک  روطنامه  و  هدیمان ، دیع  ار  نآ  ع )  ) حیـسم ترـضح  تسا  هدوب  ادخ  هب 
یم هدـش  لـقن  ع )  ) یلع زا  هک  یتـیاور  رد  رگا  و  تسا ، هدوب  نیمه  زین  نایحیـسم  رظن  رد  هبنـشکی  زور  مارتـحا  لـلع  زا  یکی  دـیاش 

: میناوخ

« دیع موی  وهف  هیف  هللا  یصعی  موی ال  لک  «و 

يزوریپ و زور  هاـنگ ، كرت  زور  اریز  تسا ، عوـضوم  نیمه  هب  هراـشا  زین  تسا » دـیع  زور  دوـشن  ادـخ  تیـصعم  نآ  رد  هک  زور  ره 
(5 « ) .تسا نیتسخن  ترطف  هب  تشگزاب  یکاپ و 

رد هک  يزور  ره  ع )  ) یلع نینموملا  ریما  تشذگ  هکنانچمه  تسا ، هدـش  هراشا  عوضوم  نیا  هب  اهراب  زین  ع )  ) نیموصعم تایاور  رد 
: تفگ هک  تسا  هدش  لقن  هلفغ  نب  دیوس  زا  .تسا  هدناوخ  دیع  زور  دوشن ، هانگ  تیصعم و  نآ 

ترضح نآ  هب  سپ  .تسا  ( 7  ) هنبلم و  ( 6  ) هفیطخ مدنگ و  نان  وا  دزن  هک  مدید  مدش و  دراو  ع )  ) یلع نینمؤملاریما  رب  دـیع  زور  رد 
.!؟ هفیطخ دیع و  زور  مدرک  ضرع 

زا سپ 
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: دومرف ترضح  نآ 

(8  ) .تسا هدش  هدیزرمآ  هک  تسا  یسک  دیع  نیا  هل ، رفغ  نم  دیع  اذه  امنا 

، دایعا زا  یکی  رد  زین  و 

: دومرف ترضح  نآ 

هک تسا  یـسک  دـیع  اهنت  زورما  « ، » دـیع موی  وهف  هیف  هللا  یـصعی  موی ال  لک  و  هماـیق ، رکـش  و  همایـص ، هللا  لـبق  نمل  دـیع  وه  اـمنا  »
نیتسار دـیع  دریگن ، رارق  ینامرفان  دروم  دـنوادخ  هک  يزور  ره  تسا ، هدرازگ  ساپـس  ار  شتداـبع  هتفریذـپ ، ار  شا  هزور  دـنوادخ 

زا یثیدح  رد  هدش  هیـصوت  یـصاخ  موسر  بادآ و  رطف ، دیع  هلمج  زا  یبهذم  دایعا  هژیو  هب  دایعا  يارب  یمالـسا  تایاور  رد  .تسا »
.تسا هدمآ  ع )  ) موصعم

« ریبکتلاب مکدایعا  اونیز  »

.دیشخب تنیز  ریبکت  اب  ار  ناتدوخ  ياهدیع 

« سیدقتلا دیمحتلا و  ریبکتلا و  لیلهتلاب و  نیدیعلا  اونیز  »

.دیشخب تنیز  هللا ، ناحبس  دمحلا هللا و  ربکا ، هللا  هللا ، الا  هلا  رکذ ال  نتفگ  اب  ار  نابرق  رطف و  دیع 

اهتشون یپ 

، يدیبز دیع ، لیذ  ادخهد ،  - 1

934  - 8/834 سورعلا ، جات 

3/913 برعلا ، ناسل  روظنم ، نبا   - 2

يدیبز اجنامه ، روظنم ، نبا   - 3

8/834 سورعلا ، جات 

اجنامه روظنم ، نبا   - 4

8/938 يدیبز /

5/131 هنومن ، ریسفت   - 5
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ریش درآ و  زا  یکاروخ   - 6

دوش یم  هیهت  ریش  اب  هک  ییاولح  ای  اذغ   - 7

ناگدنسیون زا  یعمج  ص 542  رون ) نایهار  هشوت  هر   ) دوبعم یلجت  ناضمر ، ج 04/ص 37  راونالا ، راحب  یسلجم ،  - 8

دیع تاکن 

: دیامرف یم  رطف  دیع  هبطخ  رد  ع )  ) نینمؤملاریما

(1 « ) .رانلا هیاغلا  هنجلا و  هقبسلا  نا  الا و  ادغ  قابسلا  مویلا و  رامضملا  نا  الا و  »

یتیاور رد  .تسا  ناگدنزاب  يازج  منهج  هقباسم و  نیا  ناگدـنرب  هزیاج  تشهب  نتفرگ ، رجا  نامز  ترخآ  تسا و  هقباسم  لحم  ایند 
: تسا هدمآ  نینچ  شیمارگ  دنزرف  زا 

، مهسوؤر یلع  فقوف  نوکحضی  نوبعلی و  موقب  رطف  موی  یف  ع )  ) نسحلا رم  »

: لاقف

لک بجعلاف  اوباخف ، نورخآ  رصق  و  اوزافف ، موق  قبسف  هتاضرم ، یلا  هتعاطب  هیف  نوقبتسیف  هقلخل ، ارامضم  ناضمر  رهـش  لعج  هللا  نا 
نسحملا نا  اوملعل  ءاطغلا  فشک  ول  هللا  میا  نولطبملا و  هیف  رسخی  نونسحملا و  هیف  باثی  يذلا  مویلا  یف  بعال  کحاض  نم  بجعلا 

(2 « ) .یضم مث  .هتئاساب  لوغشم  ءیسملا  هناسحاب و  لوغشم 

ار رطف  دـیع  دـنا و  هدومن  دارفا  نیب  هقباسم  هب  هیبشت  ار ، ناضمر  كرابم  هام  رد  يدابع  لامعا  ماجنا  ع )  ) نسح ماما  ثیدـح ، نیا  رد 
: دنیامرف یم  رطف  دیع  ياه  یگژیو  رد  ع )  ) یلع ترضح  اذل  .دننادیم  نآ  ناگدنرب  زیاوج  ذخا  نامز 

.دنرب یم  باوث  ناراکوکین  هک  يزور   - 1

« .نونسحملا هیف  باثی  موی  اذه  »

.دننیب یم  نایز  ناراکهنگ  هک  يزور   - 2

« نولطبملا هیف  رسخ  «و 

.تسا تمایق  زور  هب  زور  نیرت  هیبش   – 3

« .مکمایق مویب  هبشا  »

كانبضغ دنروخ و  یم  فسات  دنراک ، نایز  هک  ياهدع  تمایق  رد  نوچ 
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.دنوش یم  یهلا  ياه  تمعن  هب  معنتم  راگتسر و  دنراکوکین  هک  ياهدع  دندرگ و  یم 

« مکجورخب اورکذاف   » نتفرگ تربع  زور   - 4

دـش و دـیهاوخ  جراخ  دوخ  ندـب  لزنم  زا  هک  ار  ینامز  دـیروآ  دای  هب  دـیوش ، یم  جراخ  دـیع  زامن  ندـناوخ  يارب  ناتلزانم  زا  یتقو 
.تفر دیهاوخ  دوخ  يادخ  يوس 

امش زا  دیتسیایم و  یهلا  لدع  رـضحم  رد  هک  ار  ینامز  دیروآ  دای  هب  دیتسیایم  دوخ  زامن  هاگیاج  رد  یتقو  مکبر » یلا  ثادجالا  نم  »
هب هک  ار  ینامز  دـیروآ  دای  هب  دـیدرگ  یم  رب  ناـتلزانم  هب  زاـمن  زا  یتقو  مکبر » يدـی  نیب  مکفوقو  اورکذا  و   » دـننک یم  یـسرباسح 

.تفر دیهاوختشهب  رد  دوخ  لزانم 

« هنجلا یف  مکلزانم  اورکذا  «و 

.یهلا ششخب  نارفغ و  تراشب  زور   - 5

« .مکبونذ نم  فلس  ام  مکل  رفغ  دقف  هللا  دابع  اورشبا  »

اهتشون یپ 

ص 615. ج 1 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  (1

رون 7731 ش 9141 ق ص 711 نایهار  هشوت  هر  باتک : ص 071 . لوقعلا ، فحت  ( 2

نآ طیارش  هرطف و  تاکز  بوجو   - 25

شطیارش هرطف و  تاکز  بوجو 

رادقم و هک  دنزادرپب  یتاکز  دیاب  دنشاب ، طیارش  ياراد  هک  يدارفا  رطف ، دیع  بش  رد  ینعی  ناضمر ؛ كرابم  هام  نتفای  نایاپ  زا  سپ 
طیارـش نیا  ياراد  رطف  دیع  بش  رد  هک  يدارفا  .دوش  یم  هدناوخ  هرطف  تاکز  مان  هب  تاکز  نیا  .دـمآ  دـهاوخ  نآ  فرـصم  دراوم 

: تسا بجاو  اهنآ  رب  هرطف  تاکز  دنشاب 

.دشاب غلاب   - 1

.دشاب لقاع   - 2

.دشابن یسک  هدنب ي   - 3

(. 1  ) دشابن ریقف   - 4
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کچوک دزادرپب ، ار  دنتسه  وا  روخ  نان  رطف  دیع  بش  برغم  رد  هک  یناسک  دوخ و  تاکز  دیاب  دشاب  قوف  طیارش  ياراد  هک  يدرف 
یتح ینعی   ) رگید رهش  رد  ای  دنشاب  وا  دوخ  رهـش  رد  هن ، ای  دشاب  بجاو  وا  رب  نانآ  جرخ  رفاک ، ای  دنـشاب  ناملـسم  گرزب ، ای  دنـشاب 

زا شیپ  وا  تیاضر  اب  هک  ینامهم  نینچمه  و  دـهدب ) ار  وا  تاـکز  دـیاب  دـشاب  هتفر  ترفاـسم  هب  تسوا  روخ  ناـن  هک  وا  دـنزرف  رگا 
(2  ) .دهدب ار  وا  تاکز  دیاب  دشاب ، هدش  شا  هناخ  دراو  رطف  دیع  بش  بورغ 

: هرطف تاکز  رادقم 

(3  ) .تسا ولیک  ًابیرقت 3  هک  عاص  کی  يرفن  ره 

: هرطف تاکز  سنج 

(4  ) اهنیا دننام  ترذ و  ای  جنرب  ای  شمشک  ای  امرخ  ای  وج  ای  مدنگ 

: هرطف تاکز  بوجو  تقو 

(5  ) .رطف دیع  بش 

: هرطف تاکز  تخادرپ  تقو 

زا لبق  بجاو  طایتحا  ربانب  دـناوخ  یم  دـیع  زامن  رگا  دـهدب و  دـیع  زور  رد  هک  تسا  نآ  رتهب  رطف و  دـیع  زور  رهظ  ات  دـیع  بش  زا 
(6  ) .دزادرپب دیع  زامن 

نآ بحتسم  طایتحا  هچ  رگ  تسا ، لام  تاکز  فرصم  نامه  هرطف : تاکز  فرصم 
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(7  ) .دهدب نیکاسم  هب  اهنآ و  لافطا  نمؤم و  يارقف  هب  طقف  هک  تسا 

اهتشون یپ 

م 1991 لئاسملا ، حیضوت   - 1

م 1991 و 5991 لئاسملا ، حیضوت   - 2

م 1991 لئاسملا ، حیضوت   - 3

.نامه  - 4

ج 1 ص 843 هلیسولا ، ریرحت   - 5

ج 1 ص 843 هلیسولا ، ریرحت   - 6

م 9202 لئاسملا ، حیضوت 

م 4102 لئاسملا ، حیضوت   - 7

تاکز ماکحا 

ار شلایع  لها و  دوخ و  لاس  جراخم  دـناوتب  هک  درادـن  مه  یبسک  درادـن و  ار  شلایع  لـها و  دوخ و  لاـس  جراـخم  هک  یـسک   - 1
(1  ) .تسین بجاو  وا  رب  هرطف  تاکز  نداد  تسا و  ریقف  دنک  نیمأت 

وا روـخ  ناـن  هک  یتروـص  رد  دوـش  یم  دراو  هناـخبحاص  تیاـضر  نودـب  رطف ، دـیع  بش  بورغ  زا  شیپ  هک  یناـمهم  هرطف ي   - 2
(2  ) .دهدب ار  وا  یجرخ  هک  دنا  هدرک  روبجم  ار  ناسنا  هک  یسک  هرطف  تسا  نینچمه  تسا و  بجاو  دوش ، باسح 

ار وا  بورغ  زا  شیپ  هچ  رگا  تسین ، بجاو  هناـخبحاص  رب  دوـش ، یم  دراو  رطف  دـیع  بش  بورغ  زا  دـعب  هک  یناـمهم  هرطف ي   - 3
(3  ) .دنک راطفا  مه  وا  هناخ  رد  دشاب و  هدرک  توعد 

(4  ) .دهدب ار  دوخ  هرطف ي  تسین  بجاو  دهدب  ار  وا  هرطف ي  دیاب  يرگید  هک  یسک   - 4

(5  ) .دوش یمن  بجاو  شدوخ  رب  دهدن  ار  هرطف  وا  دشاب و  بجاو  یسک  رب  ناسنا  هرطف ي  رگا   - 5

رگید دیس  هب  ار  وا  هرطف ي  دناوت  یمن  دشاب  وا  روخ  نان  يدیس  رگا  یتح  دهدب ، هرطف  دیس  هب  دناوت  یمن  تسین  دیس  هک  یـسک   - 6
(6  ) .دهدب

اراکـشآ هک  یـسک  راوخبارـش و  هب  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  یلو  دـشاب  لداع  تسین  مزـال  دـنهد  یم  وا  هب  هرطف  هک  يریقف   - 7
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(7  ) .دنهدن هرطف  دنک  یم  هریبک  تیصعم 

فرصم تیصعم  رد  ار  هرطف  هک  یسک  هب   - 8

ناضمر 1 ياه  www.Ghaemiyeh.comینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 834زکرم  هحفص 784 

http://www.ghaemiyeh.com


(9  ) .دنهدب هرطف  دیابن  دنک  یم 

(10  ) .دنهدن هرطف  عاص  کی  زا  رتمک  شلاس و  جراخم  زا  شیب  ریقف  کی  هب  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا   - 9

(11  ) .دراذگب هرطف  يارب  ار  رگید  یلام  درادرب و  شدوخ  يارب  ار  نآ  دناوت  یمن  دراذگب ، رانک  ار  هرطف  رگا   - 1

دربب و رگید  ياج  هب  رگا  دربن و  رگید  ياج  هب  ار  هرطف  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دوش  ادـیپ  قحتـسم  شدوخ  لحم  رد  رگا   - 11
(12  ) .دهدب ار  نآ  ضوع  دیاب  دوش  فلت 

اهتشون یپ 

م 2991 لئاسملا ، حیضوت   - 1

م 6991 لئاسملا ، حیضوت   - 2

م 7991 لئاسملا ، حیضوت   - 3

م 5002 لئاسملا ، حیضوت   - 4

م 6002 لئاسملا ، حیضوت   - 5

م 9002 لئاسملا ، حیضوت   - 6

م 6102 لئاسملا ، حیضوت   - 7

م 7102 لئاسملا ، حیضوت   - 9

م 8102 لئاسملا ، حیضوت   - 10

م 3202 لئاسملا ، حیضوت   - 11

م 5302. لئاسملا ، حیضوت   - 12

ریبک نشوج  ياعد   - 26

ریبک نشوج  ياعد 

َکَناْحبُس ُمیکَح  ای  ُمیلَح  ای  ُمیلَع  ای  ُمیدَق  ای  ُمیظَع  ای  ُمیقُم  ای  ُمیرَک  ای  ُمیحَر  ای  ُنمْحَر  ای  ُهللاَا  ای  َکِمْسِاب  َُکلَأْسَا  ّینِا  ََمُهّللَا 

(2  ) ِِبَر ای  ِراّنلا  َنِم  انِْصِلَخ  َثْوَْغلا  َثْوَْغلا  َْتنَا  ّالإ  َهِلا  ای ال 
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ِتاداّسلا َِدِیَس  ای 

ِتاوَعََدلا َبیُجم  ای 

ِتاجَرََدلا َِعفار  ای 

ِتانَسَْحلا ََِیلَو  ای 

ِتائیطَْخلا َِرفاغ  ای 

ِتالَأْسَْملا َیِطْعُم  ای 

ِتابْوََتلا َِلباق  ای 

ِتاوْصََالا َعِماس  ای 

ِتاّیِفَْخلا َِملاع  ای 

(3  ) ِتاِّیلَْبلا َِعفاد  ای 

َنیِرفاْغلا َْریَخ  ای 

َنیِحتاْفلا َْریَخ  ای 

َنیرِصاّنلا َْریَخ  ای 

َنیمِکاْحلا َْریَخ  ای 

َنیقِزاّرلا َْریَخ  ای 

َنیثِراْولا َْریَخ  ای 

َنیدِماْحلا َْریَخ  ای 

َنیرِکاّذلا َْریَخ  ای 

َنیلِْزنُْملا َْریَخ  ای 

(4  ) َنینِسْحُمُلا َْریَخ  ای 
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ُلامَْجلا ُهََزِْعلا َو  َُهل  ْنَم  ای 

ُلامَْکلا ُهَرْدُْقلا َو  َُهل  ْنَم  ای 

ُلالَْجلا ُْکلُْملا َو  َُهل  ْنَم  ای 

ُلاعَتُْملا ُریبَْکلا  َوُه  ْنَم  ای 

ِلاِقِثلا ِباحََْسلا  َءیِْشنُم  ای 

ِلاحِمِلا ُدیدَش  َوُه  ْنَم  ای 

ِباسِْحلا ُعیرَس  َوُه  ْنَم  ای 

ِباقِْعلا ُدیدَش  َوُه  ْنَم  ای 

ِباوََثلا ُنْسُح  ُهَْدنِع  ْنَم  ای 

(5  ) ِباتِْکلا ما  هَْدنِع  ْنَم  ای 

ِنایَْبلا ِِنَْملا َو  اَذ  ای  ُناعَتْسُم  ای  ُناْحبُـس  ای  ُناْرفُغ  ای  ُناوْضِر  ای  ُناْطلُـس  ای  ُناهُْرب  ای  ُناّیَد  ای  ُناّنَم  ای  ُناّنَح  ای  َکِمْـسِاب  َُکلَأْسَا  ّینِا  ََمُهّللَا 
(6)

ِِهتَمَظَِعل ءْیَش  ُُلُک  َعَضاوَت  ْنَم  ای 

ِِهتَرْدُِقل ءْیَش  ُُلُک  َمَلْسَتْسا  ِنَم  ای 

ِِهتََزِِعل ءْیَش  ُُلُک  ََلَذ  ْنَم  ای 

ِِهتَْبیَِهل ءْیَش  ُُلُک  َعَضَخ  ْنَم  ای 

ِِهتَیْشَخ ْنِم  ءْیَش  ُُلُک  َداْقنا  ِنَم  ای 

ِِهتَفاخَم ْنِم  ُلابِْجلا  ِتَقََقَشَت  ْنَم  ای 

ِهِْرمَِاب ُتاوامََسلا  ِتَماق  ْنَم  ای 

ِِهنْذِِاب َنوُضَرََالا  ِتََرَقَتْسا  ِنَم  ای 
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ِهِدْمَِحب ُدْعََرلا  ُِحِبَُسی  ْنَم  ای 

(7  ) ِِهتَکَلْمَم ِلْهَا  یلَع  يدَتْعَی  ْنَم ال  ای 

َِرفاغ ای 
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ایاطَْخلا

ایالَْبلا َفِشاک  ای 

ایاجََرلا یَهَْتنُم  ای 

ایاطَْعلا َلِزُْجم  ای 

ایادَْهلا َبِهاو  ای 

ایارَْبلا َقِزار  ای 

ایانَْملا َیِضاق  ای 

ایاکََشلا َعِماس  ای 

ایارَْبلا َثِعاب  ای 

(8  ) يراسُُالا َِقلْطُم  ای 

ِءانََثلا ِدْمَْحلا َو  اَذای 

ِءاهَبْلا ِرْخَْفلا َو  اَذ  ای 

ِءانََسلا ِدْجَمَلا َو  اَذ  ای 

ِءافَْولا ِدْهَْعلا َو  اَذ  ای 

ِءاضِِرلا ِْوفَْعلا َو  اَذ  ای 

ِءاطَْعلا ِِنَْملا َو  اَذ  ای 

ِءاضَْقلا ِلْضَْفلا َو  اَذ  ای 

ِءاقَْبلا ِِزِْعلا َو  اَذ  ای 

ِءاخََسلا ِدوُْجلا َو  اَذ  ای 

(9  ) ِءامْعََنلا ِءالْالا َو  اَذ  ای 
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(10  ) ُعِسُوم ای  ُعِساو  ای  ُِعفاش  ای  ُعِماج  ای  ُعِماس  ای  ُِعفان  ای  ُِعناص  ای  ُِعفار  ای  ُِعفاد  ای  ُِعنام  ای  َکِمْسِاب  َُکلَأْسَا  ّینِا  ََمُهّللَا 

عُونْصَم ِِلُک  َِعناص  ای 

قُولْخَم ِِلُک  َِقلاخ  ای 

قوُزْرَم ِِلُک  َقِزار  ای 

كُولْمَم ِِلُک  َِکلام  ای 

بوُرْکَم ِِلُک  َفِشاک  ای 

موُمْهَم ِِلُک  َجِراف  ای 

موُحْرَم ِِلُک  َمِحار  ای 

لوُذْخَم ِِلُک  َرِصان  ای 

بُویْعَم ِِلُک  َِرتاس  ای 

(11  ) دوُرْطَم ِِلُک  َأَْجلَم  ای 

یتََدِش َْدنِع  یتََدُع  ای 

یتَبیصُم َْدنِع  یئاجَر  ای 

یتَشْحَو َْدنِع  یِسنُوم  ای 

یَتبْرُغ َْدنِع  یبِحاص  ای 

یتَمِْعن َْدنِع  یِّیلَو  ای 

یَتبْرُک َْدنِع  یثایِغ  ای 

یتَْریَح َْدنِع  یلیلَد  ای 

يراِقْتفا َْدنِع  یئانَغ  ای 

يرارِطْضا َْدنِع  یئَجلَم  ای 
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(12  ) یعَْزفَم َْدنِع  ینیعُم  ای 

ِبُویُْغلا َمّالَع  ای 

ِبُونُُذلا َراّفَغ  ای 

ِبُویُْعلا َراّتَس  ای 

ِبوُرُْکلا َفِشاک  ای 

ِبُولُْقلا َِبِلَقُم  ای 

ِبُولُْقلا َبیبَط  ای 

ِبُولُْقلا َرِِوَنُم  ای 

ِبُولُْقلا َسینَا  ای 

ِموُمُْهلا َجِِرَفُم  ای 

(13  ) ِموُمُْغلا َسِِفَنُم  ای 

َکِمسِْاب َُکلَأْسَا  ّینِا  ََمُهّللَا 

(14  ) ُلیُحم ای  ُلیقُم  ای  ُلینُم  ای  ُلیدُم  ای  ُلیبَق  ای  ُلیلَد  ای  ُلیفَک  ای  ُلیکَو  ای  ُلیمَج  ای  ُلیلَج  ای 

َنیِرِیَحَتُْملا َلیلَد  ای 

َنیثیغَتْسُْملا َثایِغ  ای 

َنیخِرْصَتْسُْملا َخیرَص  ای 

َنیریجَتْسُْملا َراج  ای 

َنیِفئاْخلا َنامَا  ای 

َنینِمْؤُْملا َنْوَع  ای 

َنیکاسَْملا َمِحار  ای 
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َنیصاْعلا َأَْجلَم  ای 

َنیِبنْذُْملا َِرفاغ  ای 

(15  ) َنیّرَطْضُْملا ِهَوْعَد  َبیُجم  ای 

ِناسْحِِالا ِدوُْجلا َو  اَذ  ای 

ِناِنْتمِِالا ِلْضَْفلا َو  اَذ  ای 

ِنامََالا ِْنمََالا َو  اَذ  ای 

ِناْحبُُسلا ِسْدُْقلا َو  اَذ  ای 

ِنایَْبلا ِهَمْکِْحلا َو  اَذ  ای 

ِناوْضِِرلا ِهَمْحََرلا َو  اَذ  ای 

ِناهُْرْبلا ِهََجُْحلا َو  اَذ  ای 

ِناْطلُُسلا ِهَمَظَْعلا َو  اَذ  ای 

ِناعَتْسُْملا ِهَْفأََرلا َو  اَذ  ای 

(16  ) ِناْرفُْغلا ِْوفَعلا َو  اَذ  ای 

َوُه ْنَم  ای 

ناضمر 1 ياه  www.Ghaemiyeh.comینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 834زکرم  هحفص 792 

http://www.ghaemiyeh.com


ءْیَش ِِلُک  ُُبَر 

ءیَش ِِلُک  هلآ  َوُه  ْنَم  ای 

ءْیَش ِِلُک  ُِقلاخ  َوُه  ْنَم  ای 

ءْیَش ِِلُک  ُِعناص  َوُه  ْنَم  ای 

ءْیَش ِِلُک  َْلبَق  َوُه  ْنَم  ای 

ءْیَش ِِلُک  َدَْعب  َوُه  ْنَم  ای 

ءْیَش ِِلُک  َقْوَف  َوُه  ْنَم  ای 

ءْیَش ِِلُِکب  ٌِملاع  َوُه  ْنَم  ای 

ءْیَش ِِلُک  یلَع  ٌرِداق  َوُه  ْنَم  ای 

(17  ) ءْیَش ُُلُک  ینْفَی  یْقبَی َو  َوُه  ْنَم  ای 

(18  ) ُمِِسَقُم ای  ُِنْلعُم  ای  ُِنِیَُزم  ای  ُنِِکَمُم  ای  ُنِِوَهُم  ای  ُِنِیَبُم  ای  ُنِِقَُلم  ای  ُنِِوَکُم  ای  ُنِْمیَهُم  ای  ُنِمُْؤم  ای  َکِمْسِاب  َُکلَأْسَا  ّینِا  ََمُهّللَا 

ٌمیقُم ِهِْکُلم  یف  َوُه  ْنَم  ای 

ٌمیدَق ِِهناْطلُس  یف  َوُه  ْنَم  ای 

ٌمیظَع ِِهلالَج  یف  وُه  ْنَم  ای 

ٌمیحَر ِهِدابِع  یلَع  َوُه  ْنَم  ای 

ٌمیلَع ءْیَش  ِِلُِکب  َوُه  ْنَم  ای 

ٌمیلَح ُهاصَع  ْنَِمب  َوُه  ْنَم  ای 

ٌمیرَک ُهاجَر  ْنَِمب  َوُه  ْنَم  ای 

ٌمیکَح ِهِْعنُص  یف  َوُه  ْنَم  ای 

ٌفیَطل ِِهتَمْکِح  یف  َوُه  ْنَم  ای 
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(19  ) ٌمیدَق ِهِفُْطل  یف  َوُه  ْنَم  ای 

ُُهلْضَف ّالإ  یجُْری  ْنَم ال  ای 

ُهُْوفَع ّالإ  ُلَأُْسی  ْنَم ال  ای 

ُهُُِرب ّالإ  ُرَْظُنی  ْنَم ال  ای 

ُُهلْدَع ّالإ  ُفاُخی  ْنَم ال  ای 

ُهُْکُلم ّالإ  ُموُدَی  ْنَم ال  ای 

ُُهناْطلُس ّالإ  َناْطلُس  ْنَم ال  ای 

ُُهتَمْحَر ءْیَش  ََلُک  ْتَعِسَو  ْنَم  ای 

ُهَبَضَغ ُُهتَمْحَر  ْتَقَبَس  ْنَم  ای 

ُهُْملِع ءْیَش  ِِلُِکب  َطاحَا  ْنَم  ای 

(20  ) ُهَْلثِم ٌدَحَا  َْسَیل  ْنَم  ای 

ِِمَْهلا َجِراف  ای 

ِِمَْغلا َفِشاک  ای 

ِْبنََذلا َِرفاغ  ای 

ِبْوََتلا َِلباق  ای 

ِْقلَْخلا َِقلاخ  ای 

ِدْعَْولا َقِداص  ای 

ِدْهَْعلا َِیفُوم  ای 

ِِرِِسلا َِملاع  ای 

ِِبَْحلا َِقلاف  ای 

ناضمر 1 ياه  www.Ghaemiyeh.comینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 834زکرم  هحفص 794 

http://www.ghaemiyeh.com


(21  ) ِمانََالا َقِزار  ای 

َکِمْسِاب َُکلَأْسَا  ّینِا  ََمُهّللَا 

(22  ) ُُِیلَو ای  ُُيِوَق  ای  ُُيَِدب  ای  ُُیِکَز  ای  ُُیِضَر  ای  ُُیِفَح  ای  ُُِیلَم  ای  ُُِینَغ  ای  ِیف  ای َو  ُُِیلَع  ای 

َلیمَْجلا َرَهْظَا  ْنَم  ای 

َحیبَْقلا َرَتَس  ْنَم  ای 

ِهَریرَْجلِاب ْذِخاُؤی  َْمل  ْنَم  ای 

َْرتِِسلا ِِکتْهَی  َْمل  ْنَم  ای 

ِْوفَْعلا َمیظَع  ای 

ِزُواجََتلا َنَسَح  ای 

ِهَرِفْغَْملا َعِساو  ای 

ِهَمْحََرلِاب ِْنیَدَْیلا  َطِساب  ای 

يوَْجن ِِلُک  َبِحاص  ای 

(23  ) يوْکَش ِِلُک  یهَْتنُم  ای 

ِهَِغباّسلا ِهَمِْعِنلا  اَذ  ای 

اَذ ای 
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ِهَعِساْولا ِهَمْحََرلا 

ِهَِقباّسلا ِهََنِْملا  اَذ  ای 

ِهَِغلاْبلا ِهَمْکِْحلا  اَذ  ای 

ِهَِلماْکلا ِهَرْدُْقلا  اَذ  ای 

ِهَعِطاْقلا ِهََجُْحلا  اَذ  ای 

ِهَرِهاّظلا ِهَمارَْکلا  اَذ  ای 

ِهَِمئاّدلا ِهََزِْعلا  اَذ  ای 

ِهَنیتَْملا ِهََوُْقلا  اَذ  ای 

(24  ) ِهَعینَْملا ِهَمَظَْعلا  اَذ  ای 

ِتاوامََسلا َعیَدب  ای 

ِتاُملُُظلا َلِعاج  ای 

ِتارَبَْعلا َمِحار  ای 

ِتارَثَْعلا َلیقُم  ای 

ِتارْوَْعلا َِرتاس  ای 

ِتاْومََالا َِییُْحم  ای 

ِتایالا َلِْزنُم  ای 

ِتانَسَْحلا َفِِعَضُم  ای 

ِتاِئِیََسلا َیِحام  ای 

(25  ) ِتامِقََنلا َدیدَش  ای 

(26  ) ُرِِخَُؤم ای  ُمِِدَقُم  ای  ُرِْذنُم  ای  ُرِِشَبُم  ای  ُرِِسَیُم  ای  ُرِِوَنُم  ای  ُرِِهَطُم  ای  ُِرِبَدُم  ای  ُرِِدَقُم  ای  ُرِِوَصُم  ای  َکِمْسِاب  َُکلَأْسَا  ّینِا  ََمُهّللَا 
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ِمارَْحلا ِْتیَْبلا  ََبَر  ای 

ِمارَْحلا ِرْهََشلا  ََبَر  ای 

ِمارَْحلا ِدَلَْبلا  ََبَر  ای 

ِماقَْملا ِنْکُُرلا َو  ََبَر  ای 

ِمارَْحلا ِرَعْشَْملا  ََبَر  ای 

ِمارَْحلا ِدِجْسَْملا  ََبَر  ای 

ِمارَْحلا ِِلِْحلا َو  ََبَر  ای 

ِمالََظلا ِرُوُنلا َو  ََبَر  ای 

ِمالََسلا ِهََیِحََتلا َو  ََبَر  ای 

(27  ) ِمانََالا ِیف  ِهَرْدُْقلا  ََبَر  ای 

َنیمِکاْحلا َمَکْحَا  ای 

َنیلِداْعلا َلَدْعَا  ای 

َنیقِداّصلا َقَدْصَا  ای 

َنیرِهاّطلا َرَهْطَا  ای 

َنیِقلاْخلا َنَسْحَا  ای 

َنیبِساْحلا َعَرْسَا  ای 

َنیعِماّسلا َعَمْسَا  ای 

َنیرِظاّنلاَرَْصبَا ای 

َنیِعفاّشلا َعَفْشَا  ای 

(28  ) َنیمَرْکََالا َمَرْکَا  ای 
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َُهل َدامِع  ْنَم ال  َدامِع  ای 

َُهل َدَنَس  ْنَم ال  َدَنَس  ای 

َُهل َرْخُذ  ْنَم ال  َرْخُذ  ای 

َُهل َزْرِح  ْنَم ال  َزْرِح  ای 

َُهل َثایِغ  ْنَم ال  َثایِغ  ای 

َُهل َرْخَف  ْنَم ال  َرْخَف  ای 

َُهل ََزِع  ْنَم ال  ََزِع  ای 

َُهل َنیعُم  ْنَم ال  َنیعُم  ای 

َُهل َسینَا  ْنَم ال  َسینَا  ای 

(29  ) َُهل َنامَا  ْنَم ال  َنامَا  ای 

(30  ) ُطِساب ای  ُِضباق  ای  ُمِساق  ای  ُِملاع  ای  ُمِکاح  ای  ُِملاس  ای  ُمِحار  ای  ُِمئاد  ای  ُِمئاق  ای  ُمِصاع  ای  َکِمْسِاب  َُکلَأْسَا  ّینِا  ََمُهّللَا 

ُهَمَصْعَتْسا ِنَم  َمِصاع  ای 

ُهَمَحْرَتْسا ِنَم  َمِحار  ای 

ُهَرَفْغَتْسا ِنَم  َِرفاغ  ای 

ُهَرَْصنَتْسا ِنَم  َرِصان  ای 

ُهَظَفْحَتْسا ِنَم  َِظفاح  ای 

ُهَمَرْکَتْسا ِنَم  َمِرْکُم  ای 

ُهَدَشْرَتْسا ِنَم  َدِشُْرم  ای 

ُهَخَرْصَتْسا ِنَم  َخیرَص  ای 

ُهَناعَتْسا ِنَم  َنیعُم  ای 
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(31  ) ُهَثاغَتْسا ِنَم  َثیغُم  ای 

ٌماُضی ًازیزَع ال  ای 

ُماُری ًافیَطل ال  ای 

ُمانَی ًامُوُیَق ال  ای 

ُتوُفَی ًاِمئاد ال  ای 

ُتوُمَی ًاّیَح ال  ای 

ُلوُزَی ًاِکلَم ال  ای 

ینْفَی ًاِیقاب ال  ای 

ای
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ُلَهْجَی ًاِملاع ال 

ُمَعُْطی ًادَمَص ال  ای 

(32  ) ُفُعْضَی ًاّیِوَق ال  ای 

(33  ) ُِعفان ای  ُُراض  ای  ُثِراو  ای  ُثِعاب  ای  ُدِشار  ای  ُدِماح  ای  ُدِجام  ای  ُدِهاش  ای  ُدِحاو  ای  ُدَحَا  ای  َکِمْسِاب  َُکلَأْسَا  ّینِا  ََمُهّللَا 

میظَع ِِلُک  ْنِم  َمَظْعَا  ای 

میرَک ِِلُک  ْنِم  َمَرْکَا  ای 

میحَر ِِلُک  ْنِم  َمَحْرَا  ای 

میلَع ِِلُک  ْنِم  َمَلْعَا  ای 

میکَح ِِلُک  ْنِم  َمَکْحَا  ای 

میدَق ِِلُک  ْنِم  َمَْدقَا  ای 

ریبَک ِِلُک  ْنِم  َرَبْکَا  ای 

فیَطل ِِلُک  ْنِم  َفَْطلَا  ای 

لیلَج ِِلُک  نِم  ََلَجَا  ای 

(34  ) زیزَع ِِلُک  ْنِم  ََزَعَا  ای 

ِحْفََصلا َمیرَک  ای 

ِِنَْملا َمیظَع  ای 

ِْریَْخلا َریثَک  ای 

ِلْضَْفلا َمیدَق  ای 

ِفُْطُللا َِمئاد  ای 

ِْعنُُصلا َفیَطل  ای 
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ِبْرَْکلا َسِِفَنُم  ای 

ِِرُُضلا َفِشاک  ای 

ِْکلُْملا َِکلام  ای 

(35  ) ِِقَْحلا َیِضاق  ای 

ِیف ِهِدْهَع َو  یف  َوُه  ْنَم  ای 

ٌٌيِوَق ِِهئافَو  یف  َوُه  ْنَم  ای 

ٌٌِیلَع ِِهتََُوق  یف  َوُه  ْنَم  ای 

ٌبیرَق ِهُِِولُع  یف  َوُه  ْنَم  ای 

ٌفیَطل ِِهبُْرق  یف  َوُه  ْنَم  ای 

ٌفیرَش ِهِفُْطل  یف  َوُه  ْنَم  ای 

ٌزیزَع ِِهفَرَش  یف  َوُه  ْنَم  ای 

ٌمیظَع ِهِِزِع  یف  َوُه  ْنَم  ای 

ٌدیجَم ِِهتَمَظَع  یف  َوُه  ْنَم  ای 

(36  ) ٌدیمَح ِهِدْجَم  یف  َوُه  ْنَم  ای 

(37  ) یقاب ای  یلاع  ای  یضار  ای  یضاق  ای  یعاد  ای  يداه  ای  یفاعُم  ای  یفاو  ای  یفاش  ای  یفاک  ای  َکِمْسِاب  َُکلَأْسَا  ّینِا  ََمُهّللَا 

َُهل ٌعِضاخ  ءْیَش  ُُلُک  ْنَم  ای 

َُهل ٌعِشاخ  ءْیَش  ُُلُک  ْنَم  ای 

َُهل ٌِنئاک  ءْیَش  ُُلُک  ْنَم  ای 

ِِهب ٌدوُجْوَم  ءْیَش  ُُلُک  ْنَم  ای 

ِْهَیِلا ٌبینُم  ءْیَش  ُُلُک  ْنَم  ای 
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ُْهنِم ٌِفئاخ  ءْیَش  ُُلُک  ْنَم  ای 

ِِهب ٌِمئاق  ءْیَش  ُُلُک  ْنَم  ای 

ِْهَیِلا ٌِرئاص  ءْیَش  ُُلُک  ْنَم  ای 

ِهِدْمَِحب ُِحِبَُسی  ءْیَش  ُُلُک  ْنَم  ای 

(38  ) ُهَهْجَو ّالإ  ٌِکلاه  ءْیَش  ُُلُک  ْنَم  ای 

ِْهَیِلا ّالإ  ََرَفَم  ْنَم ال  ای 

ِْهَیِلا ّالإ  َعَْزفَم  ْنَم ال  ای 

ِْهَیِلا ّالإ  َدَصْقَم  ْنَم ال  ای 

ِْهَیِلا ّالإ  ُْهنِم  اْجنَم  ْنَم ال  ای 

ِْهَیِلا ّالإ  ُبَغُْری  ْنَم ال  ای 

َلْوَح َو ال ْنَم ال  ای 
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ِِهب ّالإ  َهََُوق 

ِِهب ّالإ  ُناعَتُْسی  ْنَم ال  ای 

ِْهیَلَع ّالإ  ُلََکَوَُتی  ْنَم ال  ای 

َوُه ّالإ  یجُْری  ْنَم ال  ای 

(39  ) وه ّالإ  ُدَبُْعی  ْنَم ال  ای 

َنیبوُهْرَْملا َْریَخ  ای 

َنیبوُغْرَْملا َْریَخ  ای 

َنیبُولْطَْملا َْریَخ  ای 

َنیلوؤْسَْملا َْریَخ  ای 

َنیدوُصْقَْملا َْریَخ  ای 

َنیروُکْذَْملا َْریَخ  ای 

َنیروُکْشَْملا َْریَخ  ای 

َنیبُوبْحَمَلا َْریَخ  ای 

َنیّوُعْدَْملا َْریَخ  ای 

(40  ) َنیِسنْأَتْسُْملا َْریَخ  ای 

(41  ) ُرِصان ای  ُرِظان  ای  ُرِکاذ  ای  ُِرباج  ای  ُرِساک  ای  ُرِطاف  ای  ُرِهاق  ای  ُرِداق  ای  ُِرتاس  ای  ُِرفاغ  ای  َکِمْسِاب  َُکلَأْسَا  ّینِا  ََمُهّللَا 

يّوَسَف َقَلَخ  ْنَم  ای 

يدَهَف َرََدَق  ْنَم  ای 

يْولَْبلا ُفِشْکَی  ْنَم  ای 

يوْجََنلا ُعَمْسَی  ْنَم  ای 
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یقْرَْغلا ُذِْقُنی  ْنَم  ای 

یْکلَْهلا یِْجُنی  ْنَم  ای 

یضْرَْملا یِفْشَی  ْنَم  ای 

یْکبَا َکَحْضَا َو  ْنَم  ای 

ییْحَا َتامَا َو  ْنَم  ای 

(42  ) یْثنُُالا َرَکََذلا َو  ِْنیَجْوََزلا  َقَلَخ  ْنَم  ای 

ُُهلیبَس ِرْحَْبلا  ِِرَْبلا َو  ِیف  ْنَم  ای 

ُُهتایا ِقافْالا  ِیف  ْنَم  ای 

ُُهناهُْرب ِتایْالا  ِیف  ْنَم  ای 

ُُهتَرُْدق ِتامَْملا  ِیف  ْنَم  ای 

ُُهتَْربِع ِرُوبُْقلا  ِیف  ْنَم  ای 

ُهُْکُلم ِهَمایِْقلا  ِیف  ْنَم  ای 

ُُهتَْبیَه ِباسِْحلا  ِیف  ْنَم  ای 

ُهُؤاضَق ِنازیْملا  ِیف  ْنَم  ای 

ُُهباَوث ِهََنَْجلا  ِیف  ْنَم  ای 

(43  ) ُُهباقِع ِراّنلا  ِیف  ْنَم  ای 

َنوُِفئاْخلا ُبَرْهَی  ِْهَیِلا  ْنَم  ای 

َنُوِبنْذُْملا ُعَْزفَی  ِْهَیِلا  ْنَم  ای 

َنُوبینُْملا ُدِصْقَی  ِْهَیِلا  ْنَم  ای 

َنوُدِهاّزلا ُبَغْرَی  ِْهَیِلا  ْنَم  ای 
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َنوُِرِیَحَتُْملا ُأَْجلَی  ِْهَیِلا  ْنَم  ای 

َنوُدیرُْملا ُِسنْأَتْسَی  ِِهب  ْنَم  ای 

َنُوُبِحُمُلا ُرِخَتْفَی  ِهب  ْنَم  ای 

َنُوئِطاْخلا ُعَمْطَی  ِهِْوفَع  یف  ْنَم  ای 

َنُوِنقوُْملا ُنُکْسَی  ِْهَیِلا  ْنَم  ای 

(44  ) َنُولِِکَوَتُْملا ُلََکَوَتَی  ِْهیَلَع  ْنَم  ای 

َکِمْسِاب َُکلَأْسَا  ّینِا  ََمُهّللَا 

(45  ) ُریَصب ای  ُریبَخ  ای  ُبیُجم  ای  ُبیثُم  ای  ُبیهُم  ای  ُبیسَح  ای  ُبیقَر  ای  ُبیرَق  ای  ُبیبَط  ای  ُبیبَح  ای 

بیرَق ِِلُک  ْنِم  َبَرَقَا  ای 

بیبَح ِِلُک  ْنِم  ََبَحَا  ای 

ریَصب ِِلُک  ْنِم  َرَْصبَا  ای 

ریبَخ ِِلُک  ْنِم  َرَبْخَا  ای 

فیرَش ِِلُک  ْنِم  َفَرْشَا  ای 

عیفَر ِِلُک  ْنِم  َعَفْرَا  ای 

ٍٍيِوَق ِِلُک  ْنِم  يْوقَا  ای 

ٍٍِینَغ ِِلُک  ْنِم  ینْغَا  ای 

داوَج ِِلُک  ْنِم  َدَوْجَا  ای 

(46  ) فُوؤَر ِِلُک  ْنِم  َفَاْرَا  ای 

ًاِبلاغ ای 
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بُوْلغَم َْریَغ 

عُونْصَم َْریَغ  ًاِعناص  ای 

قُولْخَم َْریَغ  ًاِقلاخ  ای 

كُولْمَم َْریَغ  ًاِکلام  ای 

روُهْقَم َْریَغ  ًارِهاق  ای 

عُوفْرَم َْریَغ  ًاِعفار  ای 

ظوُفْحَم َْریَغ  ًاِظفاح  ای 

روُْصنَم َْریَغ  ًارِصان  ای 

ِبئاغ َْریَغ  ًادِهاش  ای 

(47  ) دیَعب َْریَغ  ًابیرَق  ای 

ًارُون ای  رُون  ِِلُک  َدـَْعب  ًارُون  ای  رُون  ّّلُک  َْلبَق  ًارُون  ای  رُون  ّّلُک  َرُون  ای  ِرُوُنلا  َرِِدَـقُم  ای  ِرُوُنلا  َِرِبَدـُم  ای  ِرُوُنلا  َِقلاخ  ای  ِرُوُنلا  َرِِوَنُم  ای  ِرُوُنلا  َرُون  ای 
(48  ) ٌرُون ِِهْلثِمَک  َْسَیل  ًارُون  ای  رُون  ّّلُک  َقْوَف 

ٌفیرَش ُهُؤاطَع  ْنَم  ای 

ٌفیَطل ُُهْلِعف  ْنَم  ای 

ٌمیقُم ُهُفُْطل  ْنَم  ای 

ٌمیدَق ُُهناسِْحا  ْنَم  ای 

ٌٌقَح ُُهلْوَق  ْنَم  ای 

ٌقْدِص ُهُدْعَو  ْنَم  ای 

ٌلْضَف ُهُْوفَع  ْنَم  ای 

ٌلْدَع ُُهباذَع  ْنَم  ای 
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ٌْولُح ُهُرْکِذ  ْنَم  ای 

(49  ) ٌمیمَع ُُهلْضَف  ْنَم  ای 

َکِمْسِاب َُکلَأْسَا  ّینِا  ََمُهّللَا 

(50  ) ُلِمُْجم ای  ُلِهْمُم  ای  ُلِزُْجم  ای  ُلِضْفُم  ای  ُلِِوَنُم  ای  ُلِِزَنُم  ای  ُِلِلَذُم  ای  ُلِِدَبُم  ای  ُلِِصَفُم  ای  ُلِِهَسُم  ای 

يُری يرَی َو ال  ْنَم  ای 

ُقَلُْخی ُُقلْخَی َو ال  ْنَم  ای 

يدُْهی يدْهَی َو ال  ْنَم  ای 

ایُْحی ییُْحی َو ال  ْنَم  ای 

ُلَأُْسی ُلَأْسَی َو ال  ْنَم  ای 

ُمَعُْطی ُمِعُْطی َو ال  ْنَم  ای 

ِْهیَلَع ُراُجی  ُریُجی َو ال  ْنَم  ای 

ِْهیَلَع یضُْقی  یضْقَی َو ال  ْنَم  ای 

ِْهیَلَع ُمَکُْحی  ُمُکْحَی َو ال  ْنَم  ای 

(51  ) ٌدَحَا ًاوُفُک  َُهل  ْنُکَی  َْمل  َْدلُوی َو  َْمل  ِْدلَی َو  َْمل  ْنَم  ای 

ُبیسَْحلا َمِْعن  ای 

ُبیبََطلا َمِْعن  ای 

ُبیقََرلا َمِْعن  ای 

ُبیرَْقلا َمِْعن  ای 

ُبیجٌْملا َمِْعن  ای 

ُبیبَْحلا َمِْعن  ای 
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ُلیفَْکلا َمِْعن  ای 

ُلیکَْولا َمِْعن  ای 

یلْوَْملا َمِْعن  ای 

(52  ) ُریصََنلا َمِْعن  ای 

َنیفِراْعلا َروُرُس  ای 

َنیّبِحُمُلا یَنُم  ای 

َنیدیرُْملا َسینَا  ای 

َنیباّوََتلا َبیبَح  ای 

َنیّلِقُْملا َقِزار  ای 

َنیِبنْذُْملا َءاجَر  ای 

َنیِدباْعلا ِْنیَع  َهََُرق  ای 

َنیبوُرْکَْملا ِنَع  ُسِِفَنُم  ای 

َنیموُمْغَْملا ِنَع  ُجِِرَفُم  ای 

(53  ) َنیرِخالا َنیلََوََالا َو  َهِلا  ای 

َکِمْسِاب َُکلَأْسَا  ّینِا  ََمُهّللَا 

(54  ) انَبیبَط ای  انَبیبَح  ای  انَنیعُم  ای  انَلیلَد  ای  انَِظفاح  ای  انَرِصان  ای  انالْوَم  ای  انَِدِیَس  ای  انَهِلا  ای  اَنَبَر  ای 

ََبَر ای 
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ِراْربََالا َنیّیبََنلا َو 

ِرایْخََالا َنیقیّدِِصلا َو  ََبَر  ای 

ِراّنلا ِهََنَْجلا َو  ََبَر  ای 

ِرابِْکلا ِراغِِصلا َو  ََبَر  ای 

ِرامِثِلا ِبُوبُْحلا َو  ََبَر  ای 

ِراجْشََالا ِراْهنََالا َو  ََبَر  ای 

ِرافِْقلا يراحََصلا َو  ََبَر  ای 

ِراِحْبلا يرارَْبلا َو  ََبَر  ای 

ِراهََنلا ِْلیََللا َو  ََبَر  ای 

(55  ) ِرارْسِِالا ِنالْعِِالا َو  ََبَر  ای 

ُهُْرمَا ءْیَش  ِِلُک  یف  َذَفَن  ْنَم  ای 

ُهُْملِع ءْیَش  ِِلُِکب  َقَِحل  ْنَم  ای 

ُُهتَرُْدق ءْیَش  ِِلُک  یِلا  ْتَغََلب  ْنَم  ای 

ُهَمَِعن ُدابِْعلا  یِصُْحت  ْنَم ال  ای 

ُهَرْکُش ُِقئالَْخلا  ُُغْلبَت  ْنَم ال  ای 

َُهلالَج ُماْهفََالا  ُكِرُْدت  ْنَم ال  ای 

ُهَْهنُک ُماهْوََالا  ُلانَت  ْنَم ال  ای 

ُهُؤادِر ُءایِْربِْکلا  ُهَمَظَْعلا َو  ِنَم  ای 

ُهَءاضَق ُدابِْعلا  ُُدُرَت  ْنَم ال  ای 

ُهُْکُلم ّالإ  َْکُلم  ْنَم ال  ای 
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(56  ) ُهُؤاطَع ّالإ  َءاطَع  ْنَم ال  ای 

یلْعََالا ُلَثَْملا  َُهل  ْنَم  ای 

اْیلُْعلا ُتافِِصلا  َُهل  ْنَم  ای 

یلوُُالا ُهَرِخْالا َو  َُهل  ْنَم  ای 

يْواَْملا ُهََنَْجلا  َُهل  ْنَم  ای 

يْربُْکلا ُتایالا  َُهل  ْنَم  ای 

ینْسُْحلا ُءامْسََالا  َُهل  ْنَم  ای 

ُءاضَْقلا ُمْکُْحلا َو  َُهل  ْنَم  ای 

ُءاضَْفلا ُءاوَْهلا َو  َُهل  ْنَم  ای 

يرََثلا ُشْرَْعلا َو  َُهل  ْنَم  ای 

(57  ) یلُْعلا ُتاوامََسلا  َُهل  ْنَم  ای 

َکِمْسِاب َُکلَأْسَا  ّینِا  ََمُهّللَا 

(58  ) ُسوُُُدق ای  ُحُوُبُس  ای  ُدوُدَو  ای  ُلوؤْسَم  ای  ُفوُطَع  ای  ُفوؤَر  ای  ُروُکَش  ای  ُرُوبَص  ای  ُروُفَغ  ای  ُُوُفَع  ای 

ُُهتَمَظَع ِءامََسلا  ِیف  ْنَم  ای 

ُُهتایآ ِضْرََالا  ِیف  ْنَم  ای 

ُُهِلئالَد ءْیَش  ِِلُک  یف  ْنَم  ای 

ُُهِبئاجَع ِراِحْبلا  ِیف  ْنَم  ای 

ُُهِنئازَخ ِلابِْجلا  ِیف  ْنَم  ای 

ُهُدیُعی ََُمث  َْقلَْخلا  ُأَْدبَی  ْنَم  ای 

ُُهُلُک ُْرمََالا  ُعِجْرَی  ِْهَیِلا  ْنَم  ای 

ناضمر 1 ياه  www.Ghaemiyeh.comینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 834زکرم  هحفص 810 

http://www.ghaemiyeh.com


ُهَفُْطل ءْیَش  ِِلُک  یف  َرَهْظَا  ْنَم  ای 

ُهَْقلَخ ءْیَش  ََلُک  َنَسْحَا  ْنَم  ای 

(59  ) ُُهتَرُْدق ِِقئالَْخلا  ِیف  َفََرَصَت  ْنَم  ای 

َُهل َبیبَح  ْنَم ال  َبیبَح  ای 

َُهل َبیبَط  ْنَم ال  َبیبَط  ای 

َُهل َبیُجم  ْنَم ال  َبیُجم  ای 

َُهل َقیفَش  ْنَم ال  َقیفَش  ای 

َُهل َقیفَر  ْنَم ال  َقیفَر  ای 

َُهل َثیغُم  نَم ال  َثیغُم  ای 

َُهل َلیلَد  ْنَم ال  َلیلَد  ای 

َُهل َسینَا  ْنَم ال  َسینَا  ای 

َمِحار ای 
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َُهل َمِحار  ْنَم ال 

(60  ) َُهل َبِحاص  ْنَم ال  َبِحاص  ای 

ُهافْکَتْسا ِنَم  َِیفاک  ای 

ُهادْهَتْسا ِنَم  َيِداه  ای 

ُهالْکَتْسا ِنَم  َءِیلاک  ای 

ُهاعْرَتْسا ِنَم  َیِعار  ای 

ُهافْشَتْسا ِنَم  َِیفاش  ای 

ُهاضْقَتْسا ِنَم  َیِضاق  ای 

ُهانْغَتْسا ِنَم  َِینْغُم  ای 

ُهافْوَتْسا ِنَم  َِیفُوم  ای 

ُهاْوقَتْسا ِنَم  َيِِوَقُم  ای 

(61  ) ُهالْوَتْسا ِنَم  ََِیلَو  ای 

َکِمْسِاب َُکلَأْسَا  ّینِا  ََمُهّللَا 

(62  ) ُِقماس ای  ُِقباس  ای  ُِقتار  ای  ُِقتاف  ای  ُقِراف  ای  ُِقلاف  ای  ُقِداص  ای  ُقِطان  ای  ُقِزار  ای  ُِقلاخ  ای 

َراهََنلا َْلیََللا َو  ُِبِلَُقی  ْنَم  ای 

َراْونََالا ِتاُملُُظلا َو  َلَعَج  ْنَم  ای 

َروُرَْحلا ََلِِظلا َو  َقَلَخ  ْنَم  ای 

َرَمَْقلا َسْمََشلا َو  َرََخَس  ْنَم  ای 

ََرََشلا َْریَْخلا َو  َرََدَق  ْنَم  ای 

َهایَْحلا َتْوَْملا َو  َقَلَخ  ْنَم  ای 
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ُْرمََالا ُْقلَْخلا َو  َُهل  ْنَم  ای 

ًاَدلَو ًهَبِحاص َو ال  ْذِخََتَی  َْمل  ْنَم  ای 

ِْکلُْملا ِیف  ٌکیرَش  َُهل  َْسَیل  ْنَم  ای 

(63  ) ِِلُُذلا َنِم  ٌٌِیلَو  َُهل  ْنُکَی  َْمل  ْنَم  ای 

َنیدیرُْملا َداُرم  ُمَْلعَی  ْنَم  ای 

َنیتِماّصلا َریمَض  ُمَْلعَی  ْنَم  ای 

َنینِهاْولا َنینَا  ُعَمْسَی  ْنَم  ای 

َنیِفئاْخلا َءاُکب  يرَی  ْنَم  ای 

َنیِلئاّسلا َِجئاوَح  ُِکلْمَی  ْنَم  ای 

َنیِبئاّتلا َرْذُع  ُلَبْقَی  ْنَم  ای 

َنیدِسْفُْملا َلَمَع  ُِحلُْصی  ْنَم ال  ای 

َنینِسْحٌْملا َرْجَا  ُعیُضی  ْنَم ال  ای 

َنیفِراْعلا ِبُوُلق  ْنَع  ُدُْعبَی  ْنَم ال  ای 

(64  ) َنیدوْجََالا َدَوْجَا  ای 

ِءاقَْبلا َِمئاد  ای 

ِءاعُُدلا َعِماس  ای 

ِءاطَْعلا َعِساو  ای 

ِءاطَْخلا َِرفاغ  ای 

ِءامََسلا َعیَدب  ای 

ِءالَْبلا َنَسَح  ای 
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ِءانََثلا َلیمَج  ای 

ِءانََسلا َمیدَق  ای 

ِءافَْولا َریثَک  ای 

(65  ) ِءازَْجلا َفیرَش  ای 

َکِمْسِاب َُکلَأْسَا  ّینِا  ََمُهّللَا 

(66  ) ُحاتُْرم ای  ُحاّفَن  ای  ُحاّتَف  ای  ُراتُْخم  ای  ُُراب  ای  ُراّبَص  ای  ُراّبَج  ای  ُراّهَق  ای  ُراّفَغ  ای  ُراّتَس  ای 

یناّوَس ینَقَلَخ َو  ْنَم  ای 

ینّابَر ینَقَزَر َو  ْنَم  ای 

یناقَس ینَمَعْطَا َو  ْنَم  ای 

ینانْدَا یَنبََرَق َو  ْنَم  ای 

ینافَک ینَمَصَع َو  ْنَم  ای 

ینالَک ینَظِفَح َو  ْنَم  ای 

ینانْغَا ینََزَعَا َو  ْنَم  ای 

ینادَه ینَقََفَو َو  ْنَم  ای 

یناَوآ ینَسَنآ َو  ْنَم  ای 

(67  ) ینایْحَا ینَتامَا َو  ْنَم  ای 

ِِهتاِملَِکب ََقَْحلا  ُُقُِحی  ْنَم  ای 

ََهبْوََتلا ُلَبْقَی  ْنَم  ای 
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ِهِدابِع ْنَع 

ِِهْبلَق ِءْرَْملا َو  َْنَیب  ُلوُحَی  ْنَم  ای 

ِِهنْذِِاب ّالإ  ُهَعافََشلا  ُعَْفنَت  ْنَم ال  ای 

ِِهلیبَس ْنَع  ََلَض  ْنَِمب  ُمَلْعَا  َوُه  ْنَم  ای 

ِهِمْکُِحل َبِِقَعُم  ْنَم ال  ای 

ِِهئاضَِقل ََدار  ْنَم ال  ای 

ِهِْرمََال ءْیَش  ُُلُک  َداْقنا  ِنَم  ای 

ِِهنیمَِیب ٌتاّیِوْطَم  ُتاوامََسلا  ِنَم  ای 

(68  ) ِِهتَمْحَر ْيَدَی  َْنَیب  ًارُْشب  َحایِِرلا  ُلِسُْری  ْنَم  ای 

ًاداهِم َضْرََالا  َلَعَج  ْنَم  ای 

ًاداتْوَا َلابِْجلا  َلَعَج  ْنَم  ای 

ًاجارِس َسْمََشلا  َلَعَج  ْنَم  ای 

ًارُون َرَمَْقلا  َلَعَج  ْنَم  ای 

ًاساِبل َْلیََللا  َلَعَج  ْنَم  ای 

ًاشاعَم َراهََنلا  َلَعَج  ْنَم  ای 

ًاتابُس َمْوََنلا  َلَعَج  ْنَم  ای 

ًءاِنب َءآمََسلا  َلَعَج  ْنَم  ای 

ًاجاوْزَا َءایْشََالا  َلَعَج  ْنَم  ای 

(69  ) ًاداصِْرم َراّنلا  َلَعَج  ْنَم  ای 

(70  ) ُریُجم ای  ُریبَخ  ای  ُریدَق  ای  ُریبَک  ای  ُعیَدب  ای  ُعیرَس  ای  ُعینَم  ای  ُعیفَر  ای  ُعیفَش  ای  ُعیمَس  ای  َکِمْسِاب  َُکلَأْسَا  ّینِا  ََمُهّللَا 
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ٍٍیَح ِِلُک  َْلبَق  ًاّیَح  ای 

ٍٍیَح ِِلُک  َدَْعب  ًاّیَح  ای 

ٌٌیَح ِِهْلثِمَک  َْسَیل  يَذَلا  ُُیَح  ای 

ٌٌیَح ُهُکِراُشی  يَذَلا ال  ُُیَح  ای 

ٍٍیَح یِلا  ُجاتْحَی  يَذَلا ال  ُُیَح  ای 

ٍٍیَح ََلُک  ُتیُمی  يَذَلا  ُُیَح  ای 

ٍٍیَح ََلُک  ُقُزْرَی  يَذَلا  ُُیَح  ای 

ٍٍیَح ْنِم  َهایَْحلا  ِثِرَی  َْمل  ًاّیَح  ای 

یتْوَْملا ِییُْحی  يَذَلا  ُُیَح  ای 

(71  ) ٌمَْون ٌهَنِس َو ال  ُهُذُخأَت  ُمُوُیَق ال  ای  ُُیَح  ای 

یْسُنی ٌرْکِذ ال  َُهل  ْنَم  ای 

یفُْطی ٌرُون ال  َُهل  ْنَم  ای 

ُُدَُعت ٌمَِعن ال  َُهل  ْنَم  ای 

ُلوُزَی ٌْکُلم ال  َُهل  ْنَم  ای 

یصُْحی ٌءانَث ال  َُهل  ْنَم  ای 

ُفََیَُکی ٌلالَج ال  َُهل  ْنَم  ای 

ُكَرُْدی ٌلامَک ال  َُهل  ْنَم  ای 

ُُدَُری ٌءاضَق ال  َُهل  ْنَم  ای 

ُلََدَُبت ٌتافِص ال  َُهل  ْنَم  ای 

(72  ) ُرََیَُغت ٌتوُُعن ال  َُهل  ْنَم  ای 
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َنیبِراْهلا َكِرْدُم  ای  َنیجّاللا  َرْهَظ  ای  نییبلاطلا  َهَیاغ  ای  ِنیّدلا  ِمْوَی  َِکلام  ای  َنیَملاْعلا  ََبَر  ای 

َنیِرباّصلا ُُبُِحی  ْنَم  ای 

َنیباّوََتلا ُُبُِحی  ْنَم  ای 

َنیرِِهَطَتُْملا ُُبُِحی  ْنَم  ای 

َنینِسْحُمُلا ُُبُِحی  ْنَم  ای 

(73  ) َنیدَتْهُْملِاب ُمَلْعَا  َوُه  ْنَم  ای 

ُقیفَر ای  ُقیفَش  ای  َکِمْسِاب  َُکلَأْسَا  ّینِا  ََمُهّللَا 
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(74  ) ُدیعُم ای  ُئِْدبُم  ای  ُُلِذُم  ای  ُُزِعُم  ای  ُثیغُم  ای  ُتیقُم  ای  ُطیُحم  ای  ُظیفَح  ای 

ٍٍدِض ِالب  ٌدَحَا  َوُه  ْنَم  ای 

ٍٍِدن ِالب  ٌدْرَف  َوُه  ْنَم  ای 

ْبیَع ِالب  ٌدَمَص  َوُه  ْنَم  ای 

ْفیَک ِالب  ٌْرتِو  َوُه  ْنَم  ای 

ْفیَح ِالب  ضاق  َوُه  ْنَم  ای 

ریزَو ِالب  ٌٌبَر  َوُه  ْنَم  ای 

ٍٍلُذ ِالب  ٌزیزَع  َوُه  ْنَم  ای 

ْرقَف ِالب  ٌٌِینَغ  َوُه  ْنَم  ای 

لْزَع ِالب  ٌِکلَم  َوُه  ْنَم  ای 

(75  ) هیبَش ِالب  ٌفوُصْوَم  َوُه  ْنَم  ای 

َنیرِکاّذِلل ٌفَرَش  ُهُرْکِذ  ْنَم  ای 

َنیرِکاّشِلل ٌزْوَف  ُهُرْکُش  ْنَم  ای 

َنیدِماْحِلل ٌٌزِع  ُهُدْمَح  ْنَم  ای 

َنیعیطُْمِلل ٌهاَجن  ُُهتَعاط  ْنَم  ای 

َنیِبلاّطِلل ٌحُوتْفَم  ُُهباب  ْنَم  ای 

َنیبینُْمِلل ٌحِضاو  ُُهلیبَس  ْنَم  ای 

َنیرِظاّنِلل ٌناهُْرب  ُُهتایآ  ْنَم  ای 

َنیقََتُْمِلل ٌهَرِکْذَت  ُُهباتِک  ْنَم  ای 

َنیصاْعلا َنیِعئاّطِلل َو  ٌموُمُع  ُُهقْزِر  ْنَم  ای 
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(76  ) َنینِسْحْملا َنِم  ٌبیرَق  ُُهتَمْحَر  ْنَم  ای 

ُهُمْسا َكَرابَت  ْنَم  ای 

ُهُُدَج یلاعَت  ْنَم  ای 

ُهُْریَغ َهِلا  ْنَم ال  ای 

ُهُؤانَث ََلَج  ْنَم  ای 

ُهُؤامْسَا َتَسََدَقَت  ْنَم  ای 

ُهُؤاَقب ُموُدَی  ْنَم  ای 

ُهُؤاَهب ُهَمَظَْعلا  ِنَم  ای 

ُهُؤادِر ُءایِْربِْکلا  ِنَم  ای 

ُهُؤالا یصُْحت  ْنَم ال  ای 

(77  ) ُهُؤامْعَن ُُدَُعت  ْنَم ال  ای 

(78  ) ُدیهَش ای  ُدیدَش  ای  ُدیجَم  ای  ُدیمَح  ای  ُدیشَر  ای  ُنیکَم  ای  ُنیتَم  ای  ُنیبُم  ای  ُنیمَا  ای  ُنیعُم  ای  َکِمْسِاب  َُکلَأْسَا  ّینِا  ََمُهّللَا 

ِدیجَمَلا ِشْرَْعلا  اَذ  ای 

ِدیدََسلا ِلْوَْقلا  اَذ  ای 

ِدیشََرلا ِلْعِْفلا  اَذ  ای 

ِدیدََشلا ِشْطَْبلا  اَذ  ای 

ِدیعَْولا ِدْعَْولا َو  اَذ  ای 

ُدیمَْحلا ُُِیلَْولا  َوُه  ْنَم  ای 

ُدیُری اِمل  ٌلاّعَف  َوُه  ْنَم  ای 

دیَعب ُْریَغ  ٌبیرَق  َوُه  ْنَم  ای 
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ٌدیهَش ءْیَش  ِِلُک  یلَع  َوُه  ْنَم  ای 

(79  ) ِدیبَْعِلل مّالَِظب  َْسَیل  َوُه  ْنَم  ای 

َریزَو َُهل َو ال  َکیرَش  ْنَم ال  ای 

َریظَن َُهل َو ال  َهیبَش  ْنَم ال  ای 

ِرینُْملا ِرَمَْقلا  ِسْمََشلا َو  َِقلاخ  ای 

ِریقَْفلا ِِسئاْبلا  َِینْغُم  ای 

ِریغََصلا ِلْفِِْطلا  َقِزار  ای 

ِریبَْکلا ِْخیََشلا  َمِحار  ای 

ِریسَْکلا ِمْظَْعلا  َِرباج  ای 

ِریجَتْسُْملا ِِفئآْخلا  َهَمْصِع  ای 

ٌریَصب ٌریبَخ  ِهِدابِِعب  َوُه  ْنَم  ای 

ِِلُک یلَع  َوُه  ْنَم  ای 
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(80  ) ٌریدَق ءْیَش 

ِمَِعِنلا ِدوُْجلا َو  اَذ  ای 

ِمَرَْکلا ِلْضَْفلا َو  اَذ  ای 

ِمَلَْقلا ِحْوََللا َو  َِقلاخ  ای 

ِمَسََنلا ِِرََذلا َو  َئِراب  ای 

ِمَِقِنلا ِسْأَْبلا َو  اَذ  ای 

ِمَجَْعلا ِبَرَْعلا َو  َمِْهُلم  ای 

َِملََالا ِِرُُضلا َو  َفِشاک  ای 

ِمَمهلآ ِِرِِسلا َو  َِملاع  ای 

ِمَرَْحلا ِْتیَْبلا َو  ََبَر  ای 

(81  ) ِمَدَْعلا َنِم  َءایشََالا  َقَلَخ  ْنَم  ای 

َکِمْسِاب َُکلَأْسَا  ّینِا  ََمُهّللَا 

(82  ) ُبِهاو ای  ُِبلاط  ای  ُِبلاغ  ای  ُلِداع  ای  ُلِصاو  ای  ُلِصاف  ای  ُلِماک  ای  ُِلباق  ای  ُلِعاج  ای  ُلِعاف  ای 

ِِهلْوَِطب َمَْعنَا  ْنَم  ای 

ِهِدوُِجب َمَرْکَا  ْنَم  ای 

ِهِفُْطِلب َداج  ْنَم  ای 

ِِهتَرْدُِقب َزََزَعَت  ْنَم  ای 

ِِهتَمْکِِحب َرََدَق  ْنَم  ای 

ِهِریبْدَِتب َمَکَح  ْنَم  ای 

ِهِْملِِعب ََرَبَد  ْنَم  ای 
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ِهِْملِِحب َزَواجَت  ْنَم  ای 

ِهُِِولُع یف  انَد  ْنَم  ای 

(83  ) ِهُِِونُد یف  الَع  ْنَم  ای 

ُءاشَی ام  ُُقلْخَی  ْنَم  ای 

ُءاشَی ام  ُلَعْفَی  ْنَم  ای 

ُءاشَی ْنَم  يدْهَی  ْنَم  ای 

ُءاشَی ْنَم  ُُلُِضی  ْنَم  ای 

ُءاشَی ْنَم  ُبِِذَُعی  ْنَم  ای 

ُءآشَی ْنَِمل  ُرِفْغَی  ْنَم  ای 

ِءاشَی ْنَم  ُُزُِعی  ْنَم  ای 

ُءاشَی ْنَم  ُُلُِذی  ْنَم  ای 

ُءاشَی ام  ِماحْرََالا  ِیف  ُرِِوَُصی  ْنَم  ای 

(84  ) ُءاشَی ْنَم  ِِهتَمْحَِرب  ُُصَتْخَی  ْنَم  ای 

ًاَدلَو ًهَبِحاص َو ال  ْذِخََتَی  َْمل  ْنَم  ای 

ًارْدَق ءْیَش  ِِلُِکل  َلَعَج  ْنَم  ای 

ًادَحَا ِهِمْکُح  یف  ُكِرُْشی  ْنَم ال  ای 

ًالُسُر َهَِکئالَْملا  َلَعَج  ْنَم  ای 

ًاجوُُرب ِءامََسلا  ِیف  َلَعَج  ْنَم  ای 

ًارارَق َضْرََالا  َلَعَج  ْنَم  ای 

ًارََشب ِءاْملا  َنِم  َقَلَخ  ْنَم  ای 
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ًادَمَا ءْیَش  ِِلُِکل  َلَعَج  ْنَم  ای 

ًاْملِع ءْیَش  ِِلُِکب  َطاحَا  ْنَم  ای 

(85  ) ًادَدَع ءْیَش  ََلُک  یصْحَا  ْنَم  ای 

َکِمْسِاب َُکلَأْسَا  ّینِا  ََمُهّللَا 

(86  ) ُدَمْرَس ای  ُدَمَص  ای  ُْرتِو  ای  ُدْرَف  ای  ُُقَح  ای  َُُرب  ای  ُنِطاب  ای  ُرِهاظ  ای  ُرِخا  ای  ُلََوَا  ای 

َفِرُع فوُْرعَم  َْریَخ  ای 

َِدبُع دُوبْعَم  َلَْضفَا  ای 

َرِکُش روُکْشَم  ََلَجَا  ای 

َرِکُذ روُکْذَم  ََزَعَا  ای 

َدِمُح دوُمْحَم  یلْعَا  ای 

َِبلُط دوُجْوَم  َمَْدقَا  ای 

َفِصُو فوُصْوَم  َعَفْرَا  ای 

َدُِصق دوُصْقَم  َرَبْکَا  ای 

َِلئُس لوؤْسَم  َمَرْکَا  ای 

(87  ) َِملُع بُوبْحَم  َفَرْشَا  ای 

َنیکاْبلا َبیبَح  ای 

َنیلِِکَوَتُْملا َِدِیَس  ای 

ای
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َنیّلِضُْملا َيِداه 

َنینِمْؤُْملا ََِیلَو  ای 

َنیرِکاّذلا َسینَا  ای 

َنیفوُْهلَْملا َعَْزفَم  ای 

َنیقِداّصلا َیِْجنُم  ای 

َنیرِداْقلا َرَْدقَا  ای 

َنیِملاْعلا َمَلْعَا  ای 

(88  ) َنیعَمْجَا ِْقلَْخلا  َهِلا  ای 

َرَهَقَف الَع  ْنَم  ای 

َرَدَقَف َکَلَم  ْنَم  ای 

َرَبَخَف َنََطب  ْنَم  ای 

َرَکَشَف َِدبُع  ْنَم  ای 

َرَفَغَف َیِصُع  ْنَم  ای 

ُرَکِْفلا ِهیوْحَت  ْنَم ال  ای 

ٌرََصب ُهُکِرُْدی  ْنَم ال  ای 

ٌَرثَا ِْهیَلَع  یفْخَی  ْنَم ال  ای 

ِرَشَْبلا َقِزار  ای 

(89  ) رَدَق ِِلُک  َرِِدَقُم  ای 

(90  ) یهان ای  ُِرما  ای  ُنِماض  ای  ُفِشاک  ای  ُِحتاف  ای  ُجِراف  ای  ُخِذاب  ای  ُئِراذ  ای  ُئِراب  ای  ُِظفاح  ای  َکِمْسِاب  َُکلَأْسَا  ّینِا  ََمُهّللَا 

َوُه ّالإ  َْبیَْغلا  ُمَْلعَی  ْنَم ال  ای 
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َوُه ّالإ  َءوُُسلا  ُفِرْصَی  ْنَم ال  ای 

َوُه ّالإ  َْقلَْخلا  ُُقلْخَی  ْنَم ال  ای 

َوُه ّالإ  َْبنََذلا  ُرِفْغَی  ْنَم ال  ای 

َوُه ّالإ  َهَمِْعِنلا  ُُِمُتی  ْنَم ال  ای 

َوُه ّالإ  َبُولُْقلا  ُِبِلَُقی  ْنَم ال  ای 

َوُه ّالإ  َْرمََالا  ُِرِبَُدی  ْنَم ال  ای 

َوُه ّالإ  َْثیَْغلا  ُلِِزَُنی  ْنَم ال  ای 

َوُه ّالإ  َقْزِِرلا  ُطُْسبَی  ْنَم ال  ای 

(91  ) َوُه ّالإ  یتْوَْملا  ِییُْحی  ْنَم ال  ای 

ِءافَعُْضلا َنیعُم  ای 

ِءابَرُْغلا َبِحاص  ای 

ِءاِیلْوََالا َرِصان  ای 

ِءادْعََالا َرِهاق  ای 

ِءامََسلا َِعفار  ای 

ِءایِفْصََالا َسینَا  ای 

ِءایِْقتََالا َبیبَح  ای 

ِءارَقُْفلا َْزنَک  ای 

ِءاِینْغََالا َهِلا  ای 

(92  ) ِءامَرُْکلا َمَرْکَا  ای 

ءْیَش ِِلُک  ْنِم  ًاِیفاک  ای 
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ءْیَش ِِلُک  یلَع  ًاِمئاق  ای 

ٌءْیَش ُهُِهبُْشی  ْنَم ال  ای 

ٌءْیَش ِهِْکُلم  یف  ُدیزَی  ْنَم ال  ای 

ٌءْیَش ِْهیَلَع  یفْخَی  ْنَم ال  ای 

ٌءْیَش ِِهِنئازَخ  ْنِم  ُصُْقنَی  ْنَم ال  ای 

ٌءْیَش ِِهْلثِمَک  َْسَیل  ْنَم  ای 

ٌءیَش ِهِْملِع  ْنَع  ُبُْزعَی  ْنَم ال  ای 

ءْیَش ِِلُِکب  ٌریبَخ  َوُه  ْنَم  ای 

(93  ) ءْیَش ََلُک  ُُهتَمْحَر  ْتَعِسَو  ْنَم  ای 

(94  ) یْجنُم ای  یضُْرم  ای  ییُْحم  ای  ینْفُم  ای  ینْقُم  ای  ینْغُم  ای  یطْعُم  ای  ُمِْعنُم  ای  ُمِعْطُم  ای  ُمِرْکُم  ای  َکِمْسِاب  َُکلَئْسَا  ّینِا  ََمُهّللَا 

ُهَرِخآ ءْیَش َو  ِِلُک  َلََوَا  ای 

ُهَکیلَم ءْیَش َو  ِِلُک  َهِلا  ای 

ُهَِعناص ءْیَش َو  ِِلُک  ََبَر  ای 

ُهَِقلاخ ءْیَش َو  ِِلُک  َئِراب  ای 

ءْیَش ِِلُک  َِضباق  ای 
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ُهَطِساب َو 

ُهَدیعُم ءْیَش َو  ِِلُک  َئِْدبُم  ای 

ُهَرِِدَقُم ءْیَش َو  ِِلُک  َئِْشنُم  ای 

َُهلِِوَُحم ءْیَش َو  ِِلُک  َنِِوَکُم  ای 

ُهَتیمُم ءْیَش َو  ِِلُک  َِییُْحم  ای 

(95  ) ُهَثِراو ءْیَش َو  ِِلُک  َِقلاخ  ای 

روُکْذَم رِکاذ َو  َْریَخ  ای 

روُکْشَم رِکاش َو  َْریَخ  ای 

دوُمْحَم دِماح َو  َْریَخ  ای 

دوُهْشَم دِهاش َو  َْریَخ  ای 

ٍٍوُعْدَم عاد َو  َْریَخ  ای 

باُجم بیُجم َو  َْریَخ  ای 

سینَا ِسنُؤم َو  َْریَخ  ای 

سیلَج بِحاص َو  َْریَخ  ای 

بُولْطَم دوُصْقَم َو  َْریَخ  ای 

(96  ) بُوبْحَم بیبَح َو  َْریَخ  ای 

ٌبیُجم ُهاعَد  ْنَِمل  َوُه  ْنَم  ای 

ٌبیبَح ُهَعاطَا  ْنَِمل  َوُه  ْنَم  ای 

ٌبیرَق ُهََبَحَا  ْنَم  یِلا  َوُه  ْنَم  ای 

ٌبیقَر ُهَظَفْحَتْسا  ِنَِمب  َوُه  ْنَم  ای 
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ٌمیرَک ُهاجَر  ْنَِمب  َوُه  ْنَم  ای 

ٌمیلَح ُهاصَع  ْنَِمب  َوُه  ْنَم  ای 

ٌمیحَر ِِهتَمَظَع  یف  َوُه  ْنَم  ای 

ٌمیظَع ِِهتَمْکِح  یف  َوُه  ْنَم  ای 

ٌمیدَق ِِهناسِْحا  یف  َوُه  ْنَم  ای 

(97  ) ٌمیلَع ُهَدارَا  ْنَِمب  َوُه  ْنَم  ای 

(98  ) ُِرِیَغُم ای  ُرِِخَسُم  ای  ُرِِکَذُم  ای  ُرِِذَُحم  ای  ُفِِوَُخم  ای  ُِبِتَُرم  ای  ُبِِقَعُم  ای  ُِبِلَقُم  ای  ُبِِغَُرم  ای  ُِبِبَسُم  ای  َکِمْسِاب  َُکلَأْسَا  ّینِا  ََمُهّللَا 

ٌِقباس ُهُْملِع  ْنَم  ای 

ٌقِداص ُهُدْع  ْنَم َو  ای 

ٌرِهاظ ُهُفُْطل  ْنَم  ای 

ٌِبلاغ ُهُْرمَا  ْنَم  ای 

ٌمَکُْحم ُُهباتِک  ْنَم  ای 

ٌِنئأک ُهُؤاضَق  ْنَم  ای 

ٌدیجَم ُُهناُْرق  ْنَم  ای 

ٌمیدَق ُهُْکُلم  ْنَم  ای 

ٌمیمَع ُُهلْضَف  ْنَم  ای 

(99  ) ٌمیظَع ُهُشْرَع  ْنَم  ای 

عْمَس ْنَع  ٌعْمَس  ُُهلَغْشَی  ْنَم ال  ای 

لِْعف ْنَع  ٌلِْعف  ُهُعَنْمَی  ْنَم ال  ای 

لْوَق ْنَع  ٌلْوَق  ِهیْهُلی  ْنَم ال  ای 
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لاؤُس ْنَع  ٌلاؤُس  ُهُِطِلَُغی  ْنَم ال  ای 

ءْیَش ْنَع  ٌءْیَش  ُُهبُجْحَی  ْنَم ال  ای 

َنیِّحلُْملا ُحاْحِلا  ُهُمِْرُبی  ْنَم ال  ای 

َنیدیرُْملا ِداُرم  ُهَیاغ  َوُه  ْنَم  ای 

َنیفِراْعلا ِمَمِه  یهَْتنُم  َوُه  ْنَم  ای 

نییبلاطلا ِبَلَط  یهَْتنُم  َوُه  ْنَم  ای 

(100  ) َنیَملاْعلا ِیف  ٌهََرَذ  ِْهیَلَع  یفْخَی  ْنَم ال  ای 

ُلَْجعَی ًامیلَح ال  ای 

ُلَْخبَی ًاداوَج ال  ای 

ُِفلُْخی ًاقِداص ال  ای 

ُُلَمَی ًاباّه ال  ای َو 

ُبَْلُغی ًارِهاق ال  ای 

ُفَصُوی ًامیظَع ال  ای 

ًالْدَع ای 

ناضمر 1 ياه  www.Ghaemiyeh.comینتسناد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 834زکرم  هحفص 829 

http://www.ghaemiyeh.com


ُفیحَی ال 

ُرِقَتْفَی ًاِّینَغ ال  ای 

ُرُغْصَی ًاریبَک ال  ای 

َکَناْحبُس ُلُفْغَی  ًاِظفاح ال  ای 

َْتنَا ّالإ  َهِلا  ای ال 

.ِِبَر ای  ِراّنلا  َنِم  انِْصِلَخ  َثْوَْغلا  َثْوَْغلا 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1
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